
 د ناستې پاڼې مینځپانګھ  CVRAد 
 

 San Juan Unified Schoolپھ ایالت کې لکھ د نورو ډیرو ښارونو او ښوونځي ولسوالیو، د سان جوان یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ (
District "ټاکنو تھ بدلولو پھ  ) دفتر تھ د ښوونې بورډ د غړو د ټاکلو څرنګوالي پروسھ د "پراخھ" ټاکنو څخھ "د معتمد اړوند ساحې

 حال کې ده. 
 

مارچ کې پیل شوې وه، چې د والي نیوسوم لخوا د اجرایوي امر سره تطابق لپاره ودرول شوه کوم چې د  2020دا پروسھ اصآل د 
. د دغھ  وبا لھ املھ د ټولنې روغتیا او خوندیتوب محافظت کې د مرستې لپاره دا ډول فعالیتونھ د لنډمھال لپاره ځنډولي و 19-کوویډ

 نھ وروستھ پای تھ رسیدو سره بھ ولسوالۍ پروسھ بیرتھ پیل کړي. 30اجرایوي امر نیټھ د جون 
 

 پراخھ پروړاندې د معتمد اړوند ساحھ
) کې د بورډ غړي پھ ولسوالۍ کې د ټولو رایھ ورکونکو لخوا ټاکل کیږي. دا د  San Juan Unifiedاوسمھال، پھ سان جوان یونیفایډ (

کنو پھ توګھ پیژندل کیږي. کلھ چې د ټاکنو لپاره د بورډ ډیر سیټونھ وي، رایھ ورکونکي د رایھ ورکولو پرمھال د سیالي  "پراخھ" ټا
 کونکي نوماندانو څخھ څو یې انتخابوي.

 
احې د بورډ کلھ چې ټاکنې د "معتمد اړوند ساحې" لھ الرې وشي، نو ولسوالۍ پھ کوچنیو برخو ویشل کیږي او د ولسوالۍ اړوند ټاکلې س

استازیتوب سیټ لپاره نوماندان باید د ولسوالۍ پھ ھمدغھ ټاکلې ساحھ کې میشت وي. رایھ ورکونکي د ھغو نوماندانو لھ ډلې څخھ یو  
نوماند انتخابوي چې پھ ولسوالۍ کې د ھغوی د ساحې استازیتوب کوي او د ولسوالۍ د نورو ساحو استازیتوب کونکي سیټونو کې رایھ 

 نھ ورکوي.
 

 د معتمد ساحو ټاکل
د معتمد ساحې باید پھ اټکلیز ډول د اوسیدونکو د شمیر لھ مخې پھ یوه اندازه وي. د سر شمیرنې موجود ډیټا پھ کارولو سره، د سر  

شمیرنې متخصص داسې نقشې جوړوي چې د ھرې ساحې اندازه د اړتیاو او شرایطو سره توازن ولري او ډاډ الستھ راشي چې د رایھ 
محافظت شوې ټولګې پداسې ډول ونھ ویشل شي چې د ھغوی لپاره د خپلې خوښې نوماندانو غوره کول الډیر مشکل کړي یا د  کونکو

ټاکنو پایلھ باندې اغیزه ولري. پدې محدوده کې، د سر شمیرنې متخصص ممکن ځایی شرایط ھم پھ پام کې ونیسي لکھ ستر سړکونھ، 
 نھ.طبیعي خنډونھ یا موانع، او نور عاملو

 
 د معتمد ساحې د نقشې انتخابونھ

نیټھ تنظیم شوي د بورډ ځانګړې ناستې وروستھ نقشې جوړوي. د پیښ لیک پھ بڼھ   1د ولسوالۍ د سر شمیرنې متخصص د جوالی پھ  
 پورې خپرې شي. 6چمتو شوې نقشې بھ د عامھ بیاکتنې او تبصرو لپاره تر جوالی 

 
پورې   20مونونو غوښتنھ وکړي، دغھ سمونونھ بھ د عامھ بیاکتنې او تبصرو لپاره تر جوالی کھ چیرې بورډ د لومړیو نقشو اړوند د س

 خپاره شي.
 

 د خپل غږ شریکول 
 د وړاندې شوي نقشو پھ اړه د خپل فیډبیک شریکولو لپاره د ټولنې د غړو لپاره ډیری فرصتونھ او الرې چارې شتون لري.

 
ځانګړې ناستي وکړي چې عامھ اوریدا پکې شامل دي. د ټولنې ھر   27او جوالی پھ  13، جوالی پھ 1جوالی پھ   2021بورډ بھ د 

 غړی کولی شي پدغھ ناستو کې پھ دوه دقیقو کې خپل نظر بیان کړي یا ھم لیکلی نظر وسپاري. 
 

ھمدارنګھ آنالین ھم، چې فرصت ، بھ ولسوالۍ د ولسوالۍ پھ درې موقعیتونو کې ناستې وکړي او 15او جوالی پھ  14د جوالی پھ 
وړاندې کوي د پروسې پھ اړه ډیر معلومات ترالسھ کړئ، وړاندیز شوي نقشې بیاکتنھ کړئ او فیډبیک ورکړئ چې د مالحظھ کولو  

 لپاره بھ د بورډ سره شریک شي. 
 

 پھ کارولو سره د پروسې پھ اوږدو کې ھرکلھ لیکلی فیډبیک وسپاري. دې فورمېد ټولنې غړي ھمدارنګھ کولی شي د 
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