
 جلسة االستماع العامةاشعار 

 

قوم ديرية التربية في مدينة روجستر ستالى م ةالمنسب ة، المراقب2020من قوانين  56وفقا للفصل اشعار قانوني تم اقراره. 
 6:30لغاية  5:00حزيران من الساعة  25( في Zoom Conferencingبعقد جلسة استماع عامة عبر برنامج زووم )

مساءا. سيتم التعليق بشكل عام على السلطة والتنظيمية الحالية لعضو اللجنة او الشخص المفوض، قسم التعليم في الوالية، و 
ي ذلك وعلى سبيل المثال ال عتراض بموجب قوانين ولوائح الوالية، بما فمجلس الحكام فيما يتعلق بادارة مديرية التعليم واال

 من قانون التعليم. 306الحصر، القسم 
للمشاركة والحديث خالل جلسة االستماع العامة الرجاء ارسال رسالة للبريد االلكتروني 

(statemonitor@rcsdk12.org وسوف يتم ارسال رقم اجتماع برنامج الزووم )وكلمة المرور ومعلومات االتصال 
( في المكان المخصص لعنوان الرسالة وذكر Rochester State Monitor Public Meetingكتابة ). الرجاء اليك

ترغب في ان تكون جزءا من اسمك ومنصبك في رسالتك )مثال: ولي امر، معلم، مقيم في المدينة( واي معلومات اخرى 
جلسة االستماع العامة، بامكانك الوصول الى بث مباشر لالجتماع في الموقع االلكتروني سجل جلسة االستماع. لمراقبة 

. خالل اجتماع الزوم سيتم منح االشخاص الراغبين في المشاركة مدة https://www.rcsdk12.org/meetings التالي:
اتصال صوتي. المستمعين لهم الحق بتقديم تعليقات عامة او ايضاحات قبل بدء الجلسة عبر البريد دقائق للحديث من خالل  3

 ( او عبر البريد العادي المرسل الى العنوان ادناه:statemonitor@rcsdk12.orgااللكتروني باالرسال على العنوان )
 

Attn: State Monitor Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614 
 

مكان لالقامة للمشاركة و/او مشاهدة جلسة االستماع العامة يمكنك ارسال الطلب الخاص بك عبر البريد اذا كنت بحاجة الى 
 .585-262-8525( او االتصال بالرقم orgstatemonitor@rcsdk.12االلكتروني )

 

 اشعار ولي االمر
وم باالشراف والتوجيه ة لتقالى تعيين مراقبفي وقت سابق من هذا العام، تم تفعيل قانون جديد والذي يوجه عضو لجنة التعليم 

مالية المقدمة من قبل مديرية التعليم والمساعدة التقنية فيما يتعلق بالسياسات، الممارسات، البرامج و القرارات االكاديمية وال
اجراء جلسات استماع علنية  ةفي مدينة روجستر، المجلس التعليمي و المشرف. بموجب هذا القانون يتطلب على المراقب

بخصوص ثالث قضايا.  الجلسة االولى ستبحت المالحظات والتعليقات العامة على السلطة القانونية والتنظيمية الحالية لعضو 
ادارة مديرية التربية والتدخل بموجب قوانين ولوائح الدولة قسم التعليم في الوالية، ومجلس الحكام فيما يخص جنة المفوض، الل

المعمول بها. اما الجلسة الثانية سوف تسعى الى التعليق العام على االداء االكاديمي للمديرية والجلسة الثالثة سوف تسعى الى 
على تطوير التحسين االكاديمي والخطة المالية  ةالمالي للمديرية. هذه الجلسات سوف تساعد المراقب التعليق العام على االداء

 .2022-2021للمنطقة وايضا دعم الميزانية الخاصة بالمديرية ابتداءا من ميزانية العام الدراسي 
 

مساعة  6:30ولغاية  5:00حزيران الساعة  25جلسة االستماع المخصصة لموضوع الحوكمة والتدخالت سيتم انعقادها يوم 
للمشاركة والحديث خالل جلسة االستماع العامة الرجاء ارسال رسالة (. Zoom Conferencingعبر برناج الزووم )
( وسوف يتم ارسال رقم اجتماع برنامج الزووم وكلمة المرور statemonitor@rcsdk12.orgللبريد االلكتروني )

( في المكان المخصص Rochester State Monitor Public Meetingومعلومات االتصال اليك. الرجاء كتابة )
واي معلومات اخرى ترغب في  التك )مثال: ولي امر، معلم، مقيم في المدينة(لعنوان الرسالة وذكر اسمك ومنصبك في رس

ان تكون جزءا من سجل جلسة االستماع. لمراقبة جلسة االستماع العامة، بامكانك الوصول الى بث مباشر لالجتماع في 
 ./:www.rcsdk12.org/meetings/https الموقع االلكتروني التالي:

 
 

المستمعين لهم الحق بتقديم تعليقات عامة او ايضاحات قبل بدء الجلسة عبر البريد االلكتروني باالرسال على العنوان 
(statemonitor@rcsdk12.orgاو عبر البريد العادي المرسل الى العنوان ادنا ):ه 
 

Attn: State Monitor Public Hearing, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614 
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( statemonitor@rcsdk12.orgاالستفسارات واالسئلة بخصوص جلسة االستماع يمكن ارسالها للعنوان االلكتروني )
دقائق للحديث. اذا كنت بحاجة الى مكان  3نح االشخاص الراغبين في اعطاء التعليقات العامة  مدة خالل اجتماع الزوم سيتم م

لالقامة للمشاركة و/او مشاهدة جلسة االستماع العامة يمكنك ارسال الطلب الخاص بك عبر البريد االلكتروني 
(12.orgstatemonitor@rcsdk او االتصال بالرقم )585-262-8525. 
 

 .سيتم توفير المعلومات المتعلقة بجلسة االستماع العامة الثانية حول األداء المالي للمنطقة في وقت ما خالل األسبوعين المقبلين

 
 المشاركة العامة مرحب بها في جلسات االستماع.
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