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یک دیدگاه ها  تشر

 

از به انتخابات ناحیه یی  هدیدگاه و نظریات دانش آموزان، خانواده ها، کارمندان و تمام باشندگان محل در روند عبور موفقان

 . راه های متعددی وجود دارد که شما یم توانید از طریق آن نظریات خود را با اعضای بورد در برخوردار استاهمیت حیایی 

یک سازید:   طول این روند شر

اک در نشست عمویم  •  و ابراز نظر در آنسمع نظریات اشتر

جلسات عمویم و/یا جلسات سمع نظریات مردم بخشر از هر نشست بورد خواهد بود. هر فردی یم تواند با حضور 

یم توانید نظریات  در این جلسات، دیدگاه و نظریات خود را برای مدت دو دقیقه به سمع اعضای بورد برساند. شما 

 یا 
ً
ز ارسال نمائید. جلسات مرتبط به بطور تان را به شکل کتبی شخصا نحوۀ برگزاری انتخابات قرار  تغیی  آنالین نی 

 تدویر گردد.  2021جوالی  27جوالی، و  13جوالی،  1تاری    خ های  بهاست 

 

اک در نشست  •  موضوعات روی جهت بحث مردیماشتر

در این  جوالی برگزار خواهد کرد.  15و  14را در چندین محل در شاش حوزه بتاری    خ  مردیمتعلییم جلسایی  حوزۀ

اک کنندگان فرصت خواهند داشت که به معلومات اجمایل در  جلسات،  تهیه نقشه  رابطه بهاشیی
ی

روند و چگونگ

ا مرور و برریس نمایند و از آنها دعوت هر یک از نقشه های مورد بحث ر  و  های ناحیه های انتخابایی گوش داده

یک سازند. برای کسایز که نیم خواهند ویا  خواهد شد که روی آن بحث نموده و نظریات خود  را با اعضای بورد شر

ز وجود دارد.  اک بطور آنالین نی  اک نمایند، گزینۀ اشیی  نیم توانند به شکل حضوری در این جلسات اشیی

 

•  
ی

یک سازیدنظریات تان را هر زمان  بطور آنالین با ما شر

یک سازید. نظریات فورمۀ نظریاتیم توانید با استفاده از شما  ، دیدگاه های تان را در طول روند با ما شر ، در هر زمایز

یک ساخته خو  جوالی برای  27اهد شد. این فورمه ایل تاری    خ را یم توان به چندین زبان نوشت که با اعضای بورد شر

س خواهد بود.   ابراز نظر در دسیی
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