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الصة
تكليف وتعيين مدراء المدارس والمدراءالمساعدين.
تيار و
تعليماتعملية اخ
تحكم هذهال
.I

مقدمة
تكليف وتعيين مدراء المدارس والمدراء
تيار و
تباع هافي عملية اخ
تعليمات اإلجراءاتالتييتعين إ
تضع هذه ال
مبدئي االستحقاق
بالعدالة واإلنصاف وتعتمد على
تسم
تيار الرقابيةت
المساعدين .وت هدف إلى ضمان أن عملية االخ
فاقيات المقايضة الجماعية أيضا ًشروطا ًتتعلقبعملية االختيار الرقابية .هذه التعليمات ال
والمالئمة .وقدتتضمن ات
التيتحكم هاشروطقوانين
بسببالتجاوزاتالقانونية أو إجراءاتاإلرجاعللمنصب و
تختصبشغلال وظائفالشاغرة
فقا ًلقانون
الوالية وعقد النقابة العمالية ،أو التحويالتبواسطة المدراء المراقبون المجتمعيون أو مستشار التعليم و
تفاقيةالمقايضةالجماعية.
الوالية أو ا

.II

تعريف الوظيفةالشاغرة
تحداثه أو منصب غير مأهولبسببتحويل أو
فةالشاغرةبأن ها منصبتم اس
تعليمات،تعرف الوظي
لغرض هذه ال
فاة شاغلالمنصب.
استقالة أوتقاعد أوفصلنهائي أوترقية أوفصل أو و

.III

تأهيل لتراخيص م مارسة المهنة /ال ؤهالت
قوائم ال
افيةبناء علىحيازتهم لشهادة التأهيلللتعيين
تقدمين المدرجين على قوائم التأهيلللمناصب اإلشر
يسمحفقطلل م
افية.
تقدموالشغلالمناصب اإلشر
بشري،بأني
افية ،والصادرة من شعبة رأسالمالال
بالمناصب اإلشر

.IV

إشعار الوظيفةالشاغرة
تعليم (" .)"DOEويتعين على هذه إلعالنات
أ.يتعيننشر جميعالوظائفالشاغرةعلىالموقعاإللكتروني إلدارةال
عليم أن
بشري،التابعة إلدارةالت
فةالشاغرة .ويمكنلشعبة رأسالمالال
أنتتضمن اإلشعارالمطلوببالوظي
لجرائدوغيرها منوسائل إلعالم .يتعين أنتتضمن
افية وأنتقومبوضع إعالناتفي ا
قيامبدعاية إض
تتولىال
تطلباتالمؤهلةللمنصب.
اإلعالناتالحد األدنى منال م
ب.لكييتمتمكين المرشحين من التعرف على الوظائف الشاغرة وإعطائ هم وقتا ً معقوالًلتقديم الطلبات،فسيتمنشر
عالناتالوظائفالشاغرةلمدة خمسةعشر ()15يوما ًتقويميا ًكحد أدنى.

.V

لتقديم
إجراءات ا
تعليم .ويتعين وجود عنوانبريد
تقديمللوظائفالشاغرة عبر الموقع اإللكتروني إلدارة ال
يجب على المرشحين ال
تقديم.
إلكترونيلل

.VI

طلبات التقديم
تقدمينلشغلالمناصبالمعلن عن ها.
بشريبقائمةبجميعال م
فظ شعبة رأسالمال ال
سوفتحت

ختيار لمدراء المدارس والمدراء المساعدين
ايير اال
 .VIIمع
تقدمين
تعليم،يتعين علىال م
تشارال
تعليماتمس
تطلبات األهليةالمحددةفيالقانون و
فاءالحد األدنىلم
ضافةإلىاستي
باإل
لمناصب مدراءالمدارس والمدراسالمساعدين أني ظهرواقدراتهم علىقيادةال مدرسة حيثيكون جميعال الميذعلى
قاسةبهياكل
للكلية والمسارات الم هنية ،كما هي م
تعدون
للتخرج من ال مدرسةالثانوية وهم مس
المسار الصحيح
تقدمينلمناصب مديرال مدرسة والمديرالمساعد أن
تعليم .عالوةعلىذلك،يتعينعلىال م
مسؤوليةالحالي إلدارةال
ال
يسيةالتالية:
تعليمية والقيادي واإلدارية والتدر
توفواالم هالتال
يس
أ.

يسية
القيادةالتدر
.1

دعمتطبيق من هجدراسي مترابط وصارموشيق.

.2

ضمانتقديمتدريسفعال ومبني على األبحاث،ينتج أعماالً عالية الجودةللتالميذ.

.3

التدريسالمستنير.
ضمان أن ممارساتالتقييمات متوائمة معالمن هجالدراسي و
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ب.ثقافةال مدرسة

ج.

.1

الحفاظعلي ها.
ثقافةالشاملة ،ونجاحال الميذ ،و
عليم اإليجابية ،وال
نشاء هياكللبيئةالت
إ

.2

تعلمينوتدعم ها.
توقعاتالعاليةلجميعالم
تعلمتوصلال
ثقافة
نشاء
إ

تحسينال مدرسة
هياكل
رسولتلبية احتياجاتال الميذ.
 .1تنظيمالمواردلدعم أ هداف المد ة
تحقيق األهداف على مستوى المجتمع
 .2تقديم الدعم لتكوين نظريةللعمل على مستوى ال مدرسة ول
ال مدرسي.
.3

يسيةالعامة.
دعم وتقييمالمعلمين م خالل إطار عمل مبني على األبحاث والممارساتالتدر

فصل.
تحسينالممارساتبال
تخدام مدخل االسعالمل
 .4إشراكفرقالمعلمينفي ممارساتتعاونيةباس
فة دورية معالتركيز علىالمعاييرالصارمة والجاذبة
ييمالقرارات على مستوىال مدرسةبص
قيامبتق
 .5ال
لل الميذفيالمن هج الدراسي.
د.

يسيةالسابقة
الخبرةالتدر
لسابقة
يسية ا
بع سنوات علىاألقل منالخبرة التدر
 .1يتعين أنيكون المدراءقد حصلوا على خبرة س
تيار والتعيين.
تعليمي 1حتىيكونوا مؤهلينلالخ
بدوام كاملفيمنصب
يسي ة
 .2يتعين أنيكون مساعدوالمدراءقد حصلوا على خبرة خمسسنوات علىاألقل منالخبرةالتدر
تعليمي 2حتىيكونوا مؤهلينلالختيار والتعيين.
السابقةبدوام كاملفيمنصب
يسيةالسابقة
تطلباتالخبرةالتدر
تعلقةب م
توجي هاتالم
نشرال
افيب
 .3سوفيقوم مكتب خدمات الدعم اإلشر
للمديرين ومعاوني المديرين.

لك ،سيتمتقييم
ضافة إلى ذ
تعليمللوالية .إ
تعليميةالموضوعة منقبل إدارةال
تطلباتال
توفيالمرشحونال م
يجب أنيس
بلمرشحينفيالمناصبالمشاب هة من خالل طرق مثل مراجعةالسيرةالذاتية ،ومراجعةتقييمات
سجل األداءالخاص ا
قة وفحصالمراجعالشخصية.
األداءالساب ،
منصب مدير ال مدرسة
 .VIIIمجموعة المرشحين ل
عليمللوالية ،وأن
تطلبات األهلي ة األدنى المحددة من قبل إدارة الت
توفوا م
يتعين على جميع المرشحين الجدد أنيس
قسم ()،VIIقبل
تيارالموضحةفيال
افق مع معايير االخ
ييم الذييجرىبواسطة مكتبالقيادة،بالتو
يشاركوافيالتق
تقديمللمنصب المعلن عنه ("مجموعة المرشحين لمنصب المدير").
وضعهم ضمن مجموعة المرشحين المؤهلينلل
فظلدى مكتبالقيادةوستكونمتاحة لمدراءالتعيين.
نتائجالتقييمات ستح
بع سنوات مؤهلونللتقيم من أجلاإللتحاقبمجموع ة
تقدمون الذين حازوا على خبرةتدريس سابقةتقل عن س
ال م
يسية
صلوا علىسبعسنوات منالخبرةالتدر
تقديملمنصبالمدير مالميح
يسوا مؤهلينلل
منصب مديرال مدرسة،ولكنهمل
القسم  VIIأعاله.
السابقة ،كما هو محددفي
تكليفمؤقتقبل 1فبراير/شباط ،2008التاريخ الذيتمفيه
تكليفهم كمدراء معينينب
المديرون الذينتمتعيينهم أو
تقديرات
قائيفيالمجموعة إذا حصلوا على
التل
تأسيستجمع مجموعةالمرشحينلمنصبالمدير ،هم مؤهلونلإلدراج
تطلبات الحد األدنى من
توفون م
مرضيةفي التقييماتالسنوية كمدير معين أو مدير مكلفبشكل مؤقت ،وكانوايس
تقديمطلبللوظائف
يسوا مؤهلينل
تعليم .ومعذلك ،هؤالءالمدراءل
التي وضعت ها إدارةال
األهلية لمديري المدارس و
معرففي القسم (VIIد) م ن هذه
الرئيسية إال إذا كانلدي هم على األقلسبعسنواتسابقة من الخبرة التربوية كما هو ّ
يسي ،موجهارشادي ،اختصاصي اجتماعي
يسيةالسابقةالمؤهلةللمدراء هي :معلمصف ،عميد،مشرفتدر
 1الوظائفالتدر
افيةالمتضمن ةفي عقودالعملالجماعية
يسية االشر
عليم،وكافةالمناصبالتدر
للمدرسة ،مدير مساعد ،معلم مك َّلف ،اداريللت
عليم (.)DOE
بينالرابطةالمتحدةللمعلمين ( )CSAوادارةالت
يسي ،موجهارشادي ،اختصاصي
يسيةالمسبقةلمنصل المديرالمساعد هي :معلم صف ،عميد ،مشرفتدر
 2الم هالتالتدر
فية المتضمنةفي عقود العمل
فة المناصب التدريسية االشرا
اجتماعيلل مدرس ة ،مدير مساعد ،معلم مكلَّف ،اداريللتعليم ،وكا
عليم (.)DOE
يين ( )CSAوإدارةالت
رفين اإلداريينال مدرس
الجماعيةبين رابطةالمش
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تعليمات.
ال
.IX

لتوظيف
ا
فراد مؤهلين لدى
بحث عن مدراءللمدارس،يمكنلآلب اء وطاقم العاملين أنيقوموابتزكية أ
أ .لتوسيع عملية ال
قيادةلتضمينهمفي مجموعةالمرشحينلمنصب مديرال مدرسة .سيقوم مكتبالقيادةباالتصالب هؤالء
مكتبال
تقديملمجموعةالمرشحينلمنصب مديرال مدرسة.
فراد وتزوي دهمبمعلومات حولعمليةال
األ
فرادالمؤهلين
بحث عنمرشحينلمنصبالمديرالمساعد،يمكنلآلباء وطاقمالعاملينتزكية األ
ب .لتوسيععمليةال
تبا رهم كمرشحينلمنصب المديرالمساعد.
لدى مدراء المدارس الع
ج.

.X

بشري أنيقومبإخطار أعضاء المجموعة عنفرص محددةفي
قيادة أو شعبة رأس المال ال
يمكن لمكتب ال
مجاالت خبرتهم.

لتويالت
ا
الترخيص
صب شاغر معلن عنهفي منطقة
تعليميةإلى من
تحويلبينالمنطقةال
تقديملل
طلباتال
أ.
رفين أقدمية والذين
يجب علىلجنةالمستوى األولضرورة إجراءمقا التشخصيةلخمسة ( )5من أكثرالمش
تحويل هذا محكوم
تييخدمونفي ها .شرطال
ترخيصال
فةشاغرةمعلن عن هافيالمنطقةال
تحويللوظي
تقدموالل
رفيين واإلداريين ( Council of
عليم ومجلس المش
فاق المعقودبين مجلس الت
بالمادة ( )IX-Aمن االت
.)Supervisors and Administrators: CSA
تعليمية
تعليميين داخلالمنطقةال
رفينال
ب .خطةتحويلالمش
فيين واإلداريين ()CSAتسمحبتكوين مجموعة
عليمومجلسالمشر
فاقبينمجلسالت
المادة ( )IX-Cمن االت
رفين أنيكونواقد أكملوا
تعليمية .يتعين علىالمش
يلهمضمن منطقتهمال
رفين الذينيمكنتحو
تطوعية منالمش
قابلةللتجديد
بقىلمدة عامين ( ،)2وهي
التجربةلكييكونوا مؤهلينلتضمينهمفيالمجموعة .المجموعةت
فترة
تحويللمرة واحدة خالل مدة عامين ( )2ويمكنهمطلب
فضواال
رفين أنير
لمدة عامين ( )2آخرين .يمكنللمش
تفاق
فقرة ( )IX-Cمن اال
فقا ًلل
فض همللتحويل .التحويالت التيتتم و
االستثناء من المجموعة مرة واحدة عند ر
تعليمات.
التخضعلإلجراءاتالمحددةفي هذهال
عليم
تشارالت
ج.تحويل مدراء المدارسبواسطةالمدراءالمراقبين أو مس
فقا ًلقانون التعليمبالوالية،فيبعض الظروفقديقوم مستشار التعليم والمدير المراقب المجتمعيبتحويل
و
مدراء المدارس دون إجراءعملية (.)C-30

.XI

ختيار
لية اال
عم
السلطة
فويض
أ.ت
لسلطاتالتالية من الل مذكرة:
فويض ا
 .1تمت
فضقرارتعيينكافةالمدراء والمدراءالمساعدينلسبب معين،الذيتماتخاذه من طرف
أ .الحية ر
المدراءالمراقبينالمجتمعيين؛
تعليمية رقم
ب .الحيةتعيين المدراء والمدراء المساعدينللمدارسالثانوية ،ومدارس المنطقة ال
تعليميةرقم 79؛ و
 ،75وبرامجالمنطقةال
ج.

تشاور عم فرق القيادةال مدرسية حولتعيين مدراء المدارس والمدراءالمساعدين.
الحيةال

ب .إجراءات عامة
.1

فظ المكاتب الميدانية للحي سجالتالعضويةفي لجنة المستوى األول على نموذجللجنة
سوفتحت
رفق رقم .)1
ي تدعم ها (انظرال م
المستوى األولللمدارس والبرامجالت

.2

سلطةالتعيين الخاصةبـ (المدراءالمراقبينلمناصب مدراءالمدارس /مدراءالمدارسلمناصبالمدراء
ين"3.
المساعين)1تجعل كل من هميخدم وكأنه "مديرتعي

قيامبدور
فوضون لمدراء المدارسسلطةتعيين المدراء المساعدينيتعين عليهم ال
3المدراء المراقبون المجتمعيون الذين الي
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تعليمية المجتمعيةتتكون من خطوتين:
تيارللمناصب الخاضعة لنطاقسلطة المناطق ال
عملية االخ
تتم جميع التعييناتبواسطة
لثاني .فيمايتعلقبمناصب مدراء المدارس،
المستوى األول اولمستوى ا
فصيل أدناه .فيمايتعلقبمناصب المدراء المساعدين،
المدير المراقب المجتمعي كما هو موضحبالت
تيار والتعيينتتمبواسط ة مدراءالمدارس.
عملية االخ

ثاني .فيما
تيارلمناصب المدارسالثانويةتتكون من خطوتين:المستوى األول اولمستوىال
 .4عملية االخ
الثانوية.
تيار والتعيينبواسطةالمديرالمراقبللمدارس
تتمعملية االخ
يتعلقبمناصب مدراءالمدارس،
تيار والتعيينتتمبواسط ة مدراء المدارس.
فيمايتعلقبمناصب المدراءالمساعدين،عملية االخ
تعليمية رقم 75تتكون من خطوتين :المستوى األول اولمستوى
تيار لمناصب المنطقة ال
 .5عملية االخ
تيار والتعيينبواسطة المدير المراقب
تتم عملية االخ
الثاني .فيمايتعلقبمناصب مدراء المدارس،
تتمبواسطة
تيار والتعيين
تعليمية رقم .75فيمايتعلقبمناصبالمدراءالمساعدين،عملية االخ
للمنطقةال
مدراء المدارس.
تعليمية رقم 79تتكون من خطوتين :المستوى األول اولمستوى
تيار لمناصب المنطقة ال
 .6عملية االخ
تيار والتعيينبواسطة المدير المراقب
تتم عملية االخ
الثاني.فيمايتعلقبمناصب مدراء المدارس،
تتمبواسطة
تيار والتعيين
تعليمية رقم .79فيمايتعلقبمناصبالمدراءالمساعدين،عملية االخ
للمنطقةال
مدراء المدارس.
 .7يتعين على مديرالتعيينتكوينلجنةالمستوى األولفي خالل الثين ()30يوما ً منتاريختسلمهقائمة
يسيةفي
تأس
تحديد موعدللمقا التالشخصية .يتعين على المجموعات ال
تقدمين المؤهلين ،وعليه
ال م
مثليهمللجنة المستوى األول .ولكن ،إذا كان اآلباء منفريق القيادة
تيار م
قيادة ال مدرسي اخ
فريق ال
فرصة
توفير ال
للجنة
تفرغينللخدمةفي لجنة المستوى األول،فيتعين على رئيس ا
ال مدرسي غير م
للجنة .إذالميتواجد اآلباء من مسئوليفريقالقيادة
لمسؤولي جمعية اآلباءبال مدرسةللخدمةفي هذه ا
ال مدرسية وجمعية اآلباءللخدمة،فعن دها سوفيعطي مدير التعيين ال الحية لرئيس جمعية اآلباء
فقة مدير التوظيف .يمكن
لتحديد طرائقبديلةلتعيين اآلباءللخدمةفي اللجنة ،وسيكون ذلك خاضعا ًلموا
لطلبات،يتعين على مدير
تسلم ا
تطلباتفي أيوقت .عند
فاء منالعدد األدنى منالم
لمديرالتعيين اإلع
تقدمين من مجموعةالمرشحينالمؤهلين .ويتعين على مدير
قيامبمراجعةت مهيديةلجميعال م
التعيينال
عليم اآلخرين.
ظفي إدارةالت
ناسبة أو مو
تشاور معقائدالشبكةال م
الطلباتالمقدمة ،وقدي
التعيين مراجعة
قوم بإجراء
يقوم مديرالتعيينبتحديد من 3إلى 5مرشحينللتقييم منقبللجنةالمستوى األول وقدي
س
تحديد الثةمرشحين على األقل،يمكن إعادةنشر اإلعالنالخاصبالمنصب
مقا التشخصية .إذاتعذر
تعليم.
الشاغر علىالموقعاإللكترون إلدارةال
 .8تقوملجنةالمستوى األولبإجراءمقا التشخصية معالمرشحين الذينتمت إحالتهمإلي هابواسطة مدير
قابلةالشخصية"،للحصولعلى
ناسبة إلجراء الم
نيات ال م
التعيين.يتعين مراجعةالمرفق رقم " ،2التق
تعليمات
توفيرنسخة من هذه ال
قابلةالشخصية .يتعين
إرشاداتتتعلقبالتقنيات المناسبة إلجراء الم
توجيهيللجنةقبل أسبوع واحد على
للجنةفي االجتماع ال
ضافة إلىالمرفق رقم ،2لجميع أعضاء ا
إ
قابلة.
للجنةالسابقللم
توجيهية واجتماع ا
لجلسةال
ألقل من موعد ا
مناقشة مدى
قيامب
 .9بعد إتمام المقا التالشخصية،يتعين على لجنة المستوى األول،بكامل هيئتها ،ال
ييملجميع
للجنةتعبئةاستماراتالتق
ابلتهللمنصب ويتعين على كل عضوبا
تحقاق كل متقدمتمت مق
اس
ييم إلى مديرالتعيين
تقديم استمارات التق
المرشحين .يجبعلى رئيسلجنة المستوى األول ضرورة
للجنةفيتقديم هابخصوص المقابالتالشخصية
إلى جانب أية معلومات/توصيات أخرىترغب ا
تقدمين .يتعين علىلجنةالمستوى األول االنت هاء من مداوالت ها،بمافي ذلكتقييمالمرشحين ،الل
لل م
تين ()60يوما ً منتاريختكوين الجنةبواسطة مدير التعيين.
س
تقديرات والتقييمات
تبار محتوياتطلبالتقديم ،عالوة علىال
 .10يتعين على مديرالتعيينالوضعبعين االع
تبارنتائجالمتقدمفيتقييم
توصياتالمقدمة منلجنةالمستوى األول ،كمايمكنه أنيضعبعين االع
وال
قابلةالشخصيةفي
تحديد أي من المرشحينيتعين طلبهللم
مجموعة المرشحين لمنصب المدير ،عند
المستوىالثاني.

مديرالتعيينبالنسبةللمدراءالمساعدين.
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تقديمطلب إلعادة
تياره،فيتعين
ييمالمرشحين وقرر أنهليس هناك منيمكن اخ
 .11إذاقام مديرالتعيينبتق
عليم.
لشاغر ،ويتعيننشر هذا إلعالن علىالموقعاإللكتروني إلدارةالت
نشر إلعالنالخاصبالمنصب ا
تيارالمدراء
ضافية الخ
تطلبات إ
ج .م
تيار
 .1تطوير معايير االخ
تيار مديريالمدارس،يجبعلى
تيار الخاصةبعملية اخ
لتعظيمالمشاركة األبويةفي وضع معايير االخ
قيادةال مدرسي ()،SLTقبل علىاألقلسبعةأيامتقويميةقبلمقا التالمستوى األول،التواصل
فريقال
تيار
لحصول على مدخالت حول أي معايير اخ
مع جمعية اآلباء /جمعية اآلباء اولمعلمينبال مدرسة ل
قديم هذهالمعايير
تقد جمعية اآلباء /جمعية اآلباء اولمعلمين أن ها م همةلمنصب مديرال مدرسة ويجبت
تع
تلقي ها من جمعية اآلباء/
يتم
توصيات
تناقشلجنةالمستوى األول أي
إلى رئيسلجنةالمستوى األول .س
يتمتضمين ها.لكييتم النظرفيها،يجب أنتكون معايير
تحدد ما إذا كان س
جمعية اآلباء اولمعلمين و
فة ،ويجب أن
بع أعاله وعالنالوظي
تسقة معالمؤ هالتالمنصوصعلي هافيالقسمالسا
تيار هذه م
االخ
فة.
تكون مرتبطةبالوظي
ضع أسئلةالمستوى األول
 .2و
فةبحيثتراعي
تعلقةبالوظي
قابلة،يجب علىلجنةالمستوى األول وضع األسئلةالم
أسئلةالم
عند وضع
تياجاتال مدرسة والمجتمعال مدرسي.قبلسبعةأيامتقويمية علىاألقل منمقا التالمستوى األول،
اح
لحصول على مدخالت حول مثل هذه األسئلة من مجتمعال مدرسة،بما
قدتسعىلجنةالمستوى األولل
تقديم أي
فيذلكال الميذ الذينيداومونبال مدرسة وأولياء أمورال الميذالذينيداومونبال مدرسة.يجب
قابلة
بأسئلةالم
توصياتتتعلق
تناقشلجنةالمستوى األول أي
مساهمةإلى رئيسلجنةالمستوى األول.س
فة.
تعلقةبالوظي
قابلة م
كوأسئلةالم
وتحدد ما إذا كان سيتمتضمين ها.لكييتمالنظرفي ها،يجب أنتن
.3

تشارة المديرالمراقب/تعيين مديرال مدرسة
اس
قيادة ال مدرسي قبلتعيين مديراً للمدرسة.
تشاور مع أعضاءفريق ال
أ.يتعين على المدير المراقب ال
يجب أنتشمل هذه المشاوراتمناقشة المعلومات المقدمة إلى المدير المراقب من قبل لجنة
تطلبات سريةتنطبقعلي ها.يجب أنيكون لدى أعضاءفريق
المستوى األول ،مع مراعاة أي م
تقديمتعليقات مكتوبةإلى
تشارةل
القيادةال مدرسي ( )SLTمايصلإلى سبعةأيامتقويميةبعد االس
فوية خالل
يقات ش
فيذي ذي الصلة ،ويمكنهمتقديمتعل
المدير المراقب و /أو المدير المراقب التن
تشاور.
اجتماعال
تشارةفريق
يقات ولمدخالتالواردة مناس
تعل
تبار جميعال
ب.يجب أنيأخذ المديرالمراقببعين االع
قيادة ال مدرسي ()SLTبرد مكتوبيشير إلى
قيادة ال مدرسي ( )SLTويجب أنيزودفريق ال
ال
تعليقات أو
تلقي أي
قرار المديرالمراقببشأنتعيينالمرشحفي غضونسبعةأيامتقويمية من
دخالت.

بيإلى
تقديم إشعار كتا
ج.في غضونفترة زمنية معقولة،يجب على المديرالمراقب /منينوب عنه
تمع
قيادة ال مدرسي ()SLTبالقرار النهائيبشأن التعيين قبل إلعالن عن الموعد لمج
فريق ال
تشار أو منينوب عنهبأي
قيادة ال مدرسي ( )SLTإ الغ المس
ال مدرسة العام .يجوزلفريق ال
تشار أو منينوب عنهالردفي
شواغلفيغضون 14يوما ًتقويميا ً من اإلشعار .يجب علىالمس
قيادة ال مدرسي (.)SLT
غضون 14يوما ًتقويميا ً منتلقي أيشواغل منفريقال
تعليميةال مدرسية المجتمعي ة
د .لجنةالمستوى األوللمناصبالمناطقال
.1

مناصبالمدراء
فر أحد،مشرف
 مشرف واحدة منالمدرسة أو من مدرسة أخرىفيالمنطقةالمجتمعية ،وإذالميتونفسالحي؛
من مدرسةفي
إثنان ( )2من أعضاءالرابطةالمتحدةللمعلمين ()UFT؛الفرعية ( Local
نقابة
 موظف واحد ( )1من طاقم الدعمبالمدرسة ،ممثالًبنقابة ( ،)D.C. 37اول)372؛
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لى سبعة آباء:
 من أربعة إ ممثل واحد عن المديرالمراقب (الرئيس)؛.2

ناسب.4
ممثل واحدلمنظمةوسيطة ،كما هو م

مناصب المدراءالمساعدين
توفر
تعليميةالمجتمعية ،وإذالمي
فسالمنطقةال
 مشرف واحدة منال مدرسة أو من مدرسة أخرىفينفس الحي؛
أحد ،مشرف من مدرسةفين
إثنان ( )2من أعضاءالرابطةالمتحدةللمعلمين ()UFT؛فرعية ( Local
نقابة ال
 موظف واحد ( )1من طاقم الدعمبالمدرسة ،ممثالًبنقابة ( ،)D.C. 37اول)372؛
لى سبعة آباء:
 من أربعة إ ممثل واحدللمديرالمراقب؛فحة )5؛
ممثل واحد ()1لمنظمةوسيطة كما هو مناسب (راجعالملحوظةال هامشيةرقم ،4ص
-

مديرال مدرسة

يس)5.
(الرئ

ييمالمرشحينالمقدمينإلي ها منقبل مدير
قيامبإجراء مقا التشخصية وتق
يجب علىلجنةالمستوى األولال
التعيين.
هـ .المستوىالثاني

ي ة6
تعليميةالمجتمع
وعمليةالتعيينلمناصبالمناطقال

تقديرات ،والتقييمات ،والتوصيات
الثاني،يتعين على مدراءالتعيينالوضعبعين االعتبارال
 .1فيالمستوى
ً
المقدمة من لجنة المستوى األول ،كمايمكن أيضا أنيضعوابعين االعتبار نتائج المتقدمفيتقييم
ضافة إلى ذلك،يمكن لمدير التعيين أنيجري مقابالت مع
مجموعة المرشحين لمنصب المدير .إ
التحريرية.
تخدمأساليب م هنية اخرىللتقييم خالف االمتحانات
المرشحين و /أويس
- .2يتعين على المدير المراقب التشاور مع أعضاءفريق القيادة المدرسي قبلتعيين مديراً للمدرسة.
يرا ً مساعدا ًللمدرسة7.
يتعين على مدير المدرسة التشاور مع أعضاءفريق القيادة المدرسيقبلتعيين مد
تشارات.
بشريبوضع إجراءات وأطر زمنيةلتلك االس
تقوم شعبة رأسالمالال
س
.3

تشار أو من
فضبسبب منقبلالمس
ينات مدراء المدارس والمدراءالمساعدين هي عرضةللر
إنتعي
ينوب عنه.

تعليمية رقم 79
تعليميةرقم  ،75والمنطقةال
و.لجنةالمستوى األوللمناصب المدارسالثانوية ،والمنطقةال
مناصبالمدراء

.1

نفسالحي؛
 مشرف واحد منالمدرسة أو من مدرسة أخرىفي إثنان ( )2من أعضاءالرابطة المتحدةللمعلمين ()UFT؛-

الفرعية ( Local
نقابة
نقابة ( ،)D.C. 37اول
موظف واحد ( )1من طاقم الدعمبال مدرسة ،ممثلب
)372؛

-

من أربعة ( )4إلىسبعة ()7آباء:

تعليمية أخرى)فيالتطوير
لشبابي ة ،منظمة غيرهادف ةللربح ،أو منظمة
4المنظمةالوسيط ة هي منظم ةتخدم كشريكأساسي (مثل جامعة،وكال ةللتنمية ا
فوض
لبرامج.يمكنللمنظمةالوسيطة أنت
لصغيرة ،كما هو محدد منقبل مكتبتطوير ا
لتعليمي ة ا
والدعمالمستمرللمدارسالجديدة أو المجتمعات ا
ينها .يتعينتوجي ه
التيل ها القة عمل مستمرة مع مدرسةبع
ريكة) و
التيتعرفباسم منظمة مجتمعية ""CBOش
مقعد هالمنظم ة مجتمعية محلية (
لبرامج.
لى شعبةتخطيط ا
متعلقةبالمنظماتالوسيطة إ
ألسئلةال
قبونالمجتمعيونالذين ال يفوضونلمدراء المدارس سلطةتعيينالمدراءالمساعدينيتعين علي همالقيامبدورالرئيس.
5المدراءالمرا
 6ال الععلىالمتطلبات اإلضافي ةالتيتحكم اختيارالمدراء،يرجىالرجوعإلى .XIج
لتشاور معفريقالقيادةالمدرسي
يفوضونلمدراءالمدارسسلطةتعيينالمدراءالمساعدين،ضرورة ا
7يجبعلىالمدراءالمراقبينالمجتمعيينالذي نال
قبلتعيين مديرا ً مساعداً.
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-

للمدارسالثانويةفقط)؛
طالب واحد ( )1أو طالبان (( )2

-

ممثل واحد ()1للمجموعة (الرئيس)؛
فحة )5؛
ناسب (راجعالملحوظةال هامشية رقم ،4ص
ممثل واحد ()1لمنظمةوسيطة كما هو م
مناصب المدراءالمساعدين

.2

نفسالحي؛
 مشرف واحد منالمدرسة أو من مدرسة أخرىفي إثنان ( )2من أعضاءالرابطة المتحدةللمعلمين ()UFT؛-

الفرعية ( Local
نقابة
نقابة ( ،)D.C. 37اول
موظف واحد ( )1من طاقم الدعمبال مدرسة ،ممثلب
)372؛

-

لى سبعة ()7آباء:
من أربعة ( )4إ

-

للمدارسالثانويةفقط)؛
طالب واحد ( )1أو طالبان (( )2

-

ممثل واحدللمديرالمراقب؛

 ممثل واحد ( )1لمنظمة وسيطة كما هو مناسب (راجع الملحوظة ال هامشية رقم ،4فحة )5؛
ص
-

مديرال مدرسة (الرئيس).

ييمالمرشحينالمقدمينإلي ها منقبل مدير
قيامبإجراء مقا التشخصية وتق
يجب علىلجنةالمستوى األولال
التعيين.
تعليمية
تعليمية رقم  ،75والمنطقةال
ثاني وعمليةالتعيينبمناصب المدارسالثانوية ،والمنطقةال
ي.لجنةالمستوىال
رقم 8 79
تقديرات ،والتقييمات ،والتوصيات
الثاني،يتعين على مدراءالتعيينالوضعبعين االعتبارال
 .1فيالمستوى
ً
المقدمة من لجنة المستوى األول ،كمايمكن أيضا أنيضعوابعين االعتبار نتائج المتقدمفيتقييم
ضافة إلى ذلك،يمكن لمدير التعيين أنيجري مقا الت مع
مجموعة المرشحين لمنصب المدير .إ
التحريريةقبلتحديد موعد.
تخدمأساليب م هنية اخرىللتقييم خالف االمتحانات
المرشحين و /أويس
.2

تعليمية
تعليمي ة  75أوللمنطقة ال
يجب على المدير المراقب المجتمعيللمدارسالثانوية أوللمنطقة ال
 ،79كما هو مناسب ،ضرورة التشاور معفريق القيادة المدرسي،قبلتعيين مديرا ًللمدرسة .يجب
تعليمية  ،79كما
تعليمية  75أو مدارس المنطقة ال
على مدراء المدارسالثانوية أو مدارس المنطقة ال
قيادة ال مدرسي ،قبلتعيين مديرا ً مساعدا ًللمدرسة .ستقوم
تشاور معفريق ال
هو مناسب ،ضرورة ال
تشارات.
زمنيلتلك االس
بشريبوضع إجراءات وأطر ة
شعبة رأسالمالال

فيذيينللمدارس
تيار المدراءالتن
ن.عملية اخ
.1

شروط األهلية
تعليمات،يجب على المرشحين
فا ًفي القسم السابع ( )VIIمن هذه ال
فة إلى المعايير الموضحة سل
إضا
تيارالتالية:
يفاء معايير االخ
فيذيينللمدارساست
لمناصب المدراءالتن
بعسنوات منالخبرة كمدير
فعل أو أر
ؤسسةبال
أ .الثسنوات علىاألقل من الخبرة كمدير مدرسة م
س جديدة؛ و
مؤسسل مدر ة
تقرير
ب.سجلثابت منتحقيق زيادات كبيرة وموسعةفيإنجازات ال الميذ ،كما هو موضحبمقاييس
قياس
باستخدامالمؤشراتالكمية األخرىل
يين) ،وكذلك
التقدم(لمدراء مدارس مدينةنيويوركالحال
تقدمين).
نمو إنجازاتال الميذ (لجميعال م

قسم .XIج
تيارالمدراء،يرجى الرجوعإلىال
ضافيةالتيتحكم اخ
تطلبات اإل
8لالطالععلىالم
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تقديم
عمليةال
تعليم
نشورة على الموقعاإللكتروني إلدارة ال
فيذيينللمدارس ستكون م
إعالنات مناصب المدراء التن
تقديم سيرتهم الذاتية عبر
فيذيينللمدارس
تقدمين لمناصب المدراء التن
على مدار الع ام.يتعين علىال م
بشري،
الطلباتبواسطة شعبة رأس المال ال
ييم
تتم مراجعة وتق
تعليم .س
الموقعاإللكتروني إلدارة ال
توفون معايير
تقدمينيس
لحصول على دالئل على أن ال م
وشعبةالشؤون األكاديمية واألداء والدعم ،ل
تقديمسيعدوا مؤهلين
تقرير أنهم مؤهلون،لل
بشريب
تقدمين الذينتقومشعبة رأسالمالال
األهلية.فقطال م
فيذيينللمدارس.
لمناصب المدراءالتن

.3

فيذيينللمدارس
المستوى األولللمدراءالتن
بتحديد مرشحينإثنين ( )2مؤهلين علىاألقلللمشارك ةفيالمقا التالشخصية
أ.سيقوم مديرالتعيين
تقدم واحدفقطللمنصب،
قيام بإجراء مقابالت شخصية .إذا كان هناك م
للمستوى األول ،ويمكنهال
بشري،يمكن لمدير التعيين المضي
تقرر أنه مؤهلبواسطة شعبة رأس المال ال
تمت مراجعته و
قدما ً مع هذا المرشح.
فيذيي ن هو كمايلي:
ب.تكوينلجنةالمستوى األوللمناصبالمدراءالتن
توفرة
للمناصبالم
 مشرف واحدة منالمدرسة أو من مدرسة أخرىفيالمنطقةالمجتمعية (
نفسالحي (لمناصب المدارسالثانوية)؛
فيالمنطقةالمجتمعية) ،أو مشرف من مدرسةفي

.4



أعضاءفريقالقيادةال مدرسي ،ما عدا مديرال مدرسة؛



 -ممثل واحد ()1للمجموعة (الرئيس)؛



فحة
ناسب (راجعالملحوظة ال هامشية رقم  ،4ص
ممثل واحد ( )1لمنظمة وسيطة كما هو م
)5؛

فيذيينللمدارس
المستوى األولللمدراءالتن
ييم  ،والتوصيات
تقدير ،والتق
تبار ال
في المستوىالثاني،يتعين على مدير التعيين الوضعبعين االعتخدامتقنيات م هني ة
قيام بإجراء مقابالت شخصية و /أواس
المقدمة منلجنةالمستوى األول ،ويحقلهال
التحريرية.
تحانات
أخرىللتقييم خالف اال م

.5

فيذيينللمدارس
عمليةالتعيينلمناصبالمدراء التن
فيذيا ًللمدرسة.
أ.يتعين على المدير المراقب التشاور مع أعضاءفريق القيادة المدرسيقبلتعيين مديرا ًتن
رفضبسبب من
تعليميةالمجتمعية هي عرضةلل
فيذيين لمدارسالمناطقال
يناتالمدراءالتن
ب إنتعي
تشار أو منينوب عنه.
قبلالمس

ح .سريةعمليةلجنة (/)C-30استماراتالتوثيقالمطلوب ة
وصيات لجنة
تيار المرشحين ،ومداوالت وت
تقدمين ،اولمقا التالشخصية ،واخ
تعلقةبال م
جميع األمور الم
تعرفعلي ها خارجعملية
التيتمال
تقدمين و
تعلقةبال م
تعبطبيعةسريةللغاية .المعلوماتالم
المستوى األولتتم
تقدمين
تعلقةبال م
تيار .اليتعيناالفصاح عنالمعلوماتالم
تيار اليتعيناالفصاح عن ها خالل عملية االخ
االخ
ً
تفاقية
إالبما هو مطلوب طبقا للقانون أو لتعليمات .يتعين على جميع أعضاءلجنة المستوى األولتوقيع ا
رفقرقم .)3
لخصوصية/استمارةالتوثيق (راجعال م
حماية ا
ييم منقبل
تقدمينبطلبالتوظيفالمحالينللتق
اليجوزلشخصقريبمباشر أو عضوفي أسرة أي منال م
تفاقية حماية
فيذ ا
ضافة إلى ذلك ،من خاللتن
للجنة .باإل
لجنة المستوى األول الخدمةفي هذا المنصببا
قابلة،
تيا رهمللم
للجنة أنهم راجعوا قائمةالمرشحين الذينتم اخ
لخصوصية/استمارةالتوثيق،يؤكد أعضاء ا
ا
نسبألفضل مالدي هم من
بل
تحيزة ،وذلك ا
للجنةبطريقة عادلة وغير م
وأن اليوجد أي عائق أمام خدمت همفي ا
فوض
يقاتاألفراد ،أوالم
يقات الخاصة ،أو مكتبتحق
تحق
يسوا موضوعتحقيق منقبل مكتبال
رفة،فهم ل
مع
فاذقانون أو وكالة أخرى.
فرص ،أو أي وكالة إن
كافؤال
تحقيق ،أو مكتبت
الخاصلل
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فاقية حماية الخصوصية (راجع
يجب على أعضاءفريق القيادة المدرسي أيضا ً القيامبالتوقيع على استمارة ات
المرفق رقم .)4
ط .مشاركة طاقمالعاملين
.1

عام
تيار عضو
 .اليسم ألفراد طاقمالعاملينبالخدمةفيلجنةالمستوى األول أوالمشاركةفيعملية اخ
تقدمين
هيئة التدريس الذي سيخدمفي لجنة المستوى األول الخاصةبمناصب محددةيكونوا م
اللتحاقب ها.
رفين اإلداريين
فراد طاقم العمل من أعضاء الرابطة المتحدةللمعلمين ( )UFTورابطة المش
ب .أ
فينبدوام
قيادةالمدرسي ،الذينيعملون كموظ
نقابة ( ،)DC 37األعضاءفيفريقال
( )CSAو
تلقواتقييماتسنوية مرضيةخالل األعوامال الثةالسابقة،يعدوا مؤهلين
كاملفيالمدرسة ،والذين
يقات
تحق
تحقيق منقبل مكتبال
للخدمةفيلجن ةالمستوى األول.أفراد طاقمالعاملينالخاضعينلل
تحقيقات ،أو مكتبتكافؤ
فوض الخاصلل
الخاصة ،أو مكتبتحقيقاتشؤوناألفراد ،أو مكتبالم
يقافهم عن العمل أو خضعوا
فاذالقانون أو وكالية أخرى ،أو الذينتم إ
الفرص ،أو أية وكالة إلن
إلجراءاتتأديبية،يعدوا غير مؤهلينللخدمة.

 .2تمثيلالرابطةالمتحدةللمعلمين ()UFT
ثنان ()2للرابطة المتحدةللمعلمين ()UFTيتعين أنيكونا من أعضاءفريق القيادة
أ .المم الن اإل
ً
ال مدرسي .رئيسشعبةالرابطةالمتحدةللمعلمين ( )UFTغير مطالببأنيكون عضوافيلجنة
تفرغين،يحقللرابطةالمتحدةللمعلمين
مثلينالمذكورين غير م
المستوى األول .ولكن ،إذا كانالم
فةالشاغرةللخدمةفيلجنة
( ) UFTأنتنيب مندوبين أخرين من ال مدرسةالتيتوجدب ها الوظي
المستوى األول.
تياطبالخدمةفيلجنةالمستوى األول.
 .اليسمحلل مدرسي االح
يتمتعيين مندوببعد 15يوما ًتقويميا ً منتاريخ طلب المشاركةفي اللجنة،فيمكنللجنة أن
ج .إذالم
تمضيقدما ًفي إجراء المقابالت الشخصيةللمستوى األول دونتمثيل الرابطة المتحدةللمعلمين
(.)UFT
 .3تمثيلأفراد طاقم الدعمبال مدرسة
فرعية ( )Local 372من أعضاءفريق القيادة
أ.يتعين أنيكون ممثلينقابة ( )DC 37والنقابة ال
قيادةال مدرسي،فيحقلرئيسقطاعنقابة ( DC
فر مندوبفيفريقال
ال مدرسي9.ولكن ،إذالميتو
فةالشاغرة.
فوض مندوب آخر منال مدرسةالتيتوجدب هاالوظي
 )37أني
للجنة،فيمكنللجنة أن
ب .إذالميتمتعيين مندوب ا ًبعد ()15يوما ًتقويميا ً منتاريخطلبالمشاركةفي ا
تمضيقدما ًفي إجراء المقابالت الشخصيةللمستوى األول دونتمثيلنقابة (.)DC 37
.4

في
التمثيل اإلشرا
رفينللخدمةفيلجنة
رفين واإلداريين ال مدرسيين ( )CSAأنيعين مش
أ .يتعين على مجلس المش
المستوى األول.
ناسبة والذينتمتعيينهمفي مناصب هم،يكونوا مؤهلين
تيا رهمبطريقة م
مشرفون الذينتم اخ
ب.فقط ال
مشرفونالمؤقتونيعدوا غير مؤهلينللخدمةفيلجنةالمستوى
للخدمةفيلجنةالمستوى األول .ال
األول.
يتمتعيين مندوببعد 15يوما ًتقويميا ً منتاريخ طلب المشاركةفي اللجنة،فيمكنللجنة أن
ج .إذالم
ً
تمضيقدمافي إجراء المقابالت الشخصيةللمستوى األول دونتمثيل الرابطة المتحدةللمعلمين
(.)UFT

قو شؤون اآلباء غير مؤهلينللخدمةفيفريقالقيادة المدرسيبال مدرسةالتييعملونب ها.
 9نمس
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ز .مشاركة اآلباء
.1

طفال
جميع ممثلي اآلباءيتعين أنيكونوا من اآلباء أوأولياء األمور أوأشخاصترب طهم عالقةأبويةبأ
فريق
فةالشاغرة ،ويجب أنيكونوا أعضاءب
يداومون حاليا ًفي المدرسة العامة التييتوجدب ها الوظي
تفرغينللخدمةفي لجنة
قيادة المدرسي غير م
قيادة ال مدرسي .ولكن ،إذا كان اآلباء منفريق ال
ال
الفرصةلمسؤولي جمعية اآلباءبال مدرسةللخدمةفي
توفير
للجنة
المستوى األول،فيتعين على رئيس ا
قيادةال مدرسية وجمعية اآلباءللخدمة،فعن دهاسوف
للجنة .إذالميتواجد اآلباء منمسئوليفريقال
هذه ا
يعطي المديرالمراقبالمسئول عنالتعيين (أو المدير(ة)لمناصب مساعد المدير)،ال الحيةلرئيس
فقة مدير
جمعية اآلباء لتحديد طرائقبديلةلتعيين اآلباءللخدمةفي اللجنة ،وسيكون ذلك خاضعا ًلموا
تطلباتفي أي وقت.
التعيين .يمكن لمديرالتعيين اإلعفاء منالعدد األدنى منال م

.2

تحقيقات الخاصة ،أو
تحقيق من قبل مكتب ال
للجنة إذا كانوا خاضعينلل
اليسمحلآلباءبالخدمةفي ا
فرص ،أو مكتب
كافؤال
تحقيقات ،أو مكتبت
فوضالخاصبال
يقاتشؤوناألفراد ،أو مكتبالم
مكتبتحق
نقاذالقانون أو وكالة أخرى.
المشارةكوالتأييدالعائلي ،أو أية وكالة إل

.3

اليسمحلآلباءبالخدمةفيلجنةبأية مدرسةيعملونب ها .اآلباء الذينيعملونبمدارس أخرىيعدوا
فحص ،إال إذا كان المشرف المباشرللوالد(ة) مرشحا ًللمنصبالشاغر.
مؤ هلينللخدمةفيلجنة ال

ل .مشاركةال الميذ (المدارسالثانويةفقط)
فة الشاغرة ،ويتعين
جميع ممثلي التالميذ البد وأنيكونوا مداومون حاليا ًبالمدرسة الثانوية التيتوجدب ها الوظي
ضع جيدفي جميع األوقات.
بفريقالقيادةال مدرسي .كمايتعين أنيكونوا الميذفي و
أنيكونوا أعضاء
قتة
ليفات األعمال المؤ
 .XIIتك
فعل .إذا كانذلك
يار بحلول وقتخلوالمنصببال
نشروا ويكملواعملية االخت
يتعين على مدراءالتعيين أنيعجلوا وي
فق مع اإلجراءات المعلنة
فة مؤقتةبواسطة مدير التعيين ،وبالتوا
ليس ممكناً،يمكن أنيتمتعيين مشرف مؤقتبص
تكليفمؤقتيتعين
بشري .العمليةالمستخدمةفي وضع مشرفب
فيذي األعلىلشعبة رأسالمالال
بواسطة المديرالتن
تعليمات.
تيارالموضحةفي هذهال
قابلةالشخصية وعملية االخ
التستخدمكبديلللم
تطلبات الخبرة
ناسبة ويحققوا م
تكليف مؤقت حائزين على ش هادات الوالية ال م
مشرفون المعينونب
يتعين أنيكون ال
فة إلى
فقرةالسابعة ( VIIد) أ اله .إضا
يسيةالسابقةالمحددةفيال
تطلباتالخبرةالتدر
المطلوبةللمنصب،بمافيه م
تكليفمؤقتفي مجموعةالمرشحينلمنصبالمدير ،إالفي حاالتالظروف
ذلك،يجب أنيكون المدراءالمعينينب
ييم لمجموعة المرشحين
تكليف مؤقتقبل إكمالالتق
تشار أو منينوب عنهبتعيين مديرب
القاهرة ،عندمايسمحالمس
فةمؤقتة.
فهبص
تكلي
لشخص الذيتم
لمنصب المدير .يتعين إخطار جمعيات اآلباءبخصوص ا
فات.
تكلي
فعيل هذهال
يفاتالمؤقتةقبيلتاريخت
تكل
بشري،بجميعال
يتعين على مديريالتعيين إخطارشعبة رأسالمالال
.XIII

لية ()C-30
بيق عم
اإلجراءات العامةلتط
تفرغين
تقدمين أو أعضاء اللجنة غير م
تحديد مواعيد المقا التالشخصية خاللفتراتيكونفي ها ال م
أ.يتعين عدم
بسببالشعائر الدينية.
ب.يتعين إجراءالمقا التالشخصيةللمستوى األولبعدساعاتالدوامال مدرسي،فيما عداالمقا الت الخاصةبمناصب
فيذيينللمدارس.
المدراءالتن
تقديرات.
تفاظ سجالت مكتوبةللمقا الت،وسجلالحضورفي االجتماعات ،اول
ج.يتعين االح
تقدمين الذين
للجنة وال م
تحديد مواعيدالمقا التالشخصية خاللفصل الصيفبشرطتواجد جميع أعضاء ا
د.يمكن
قابلة مع هم.
يتم إجراءالم
س
الحفاظعلى سريت ها.
فظالسيرالذاتيةفي مكان مأمونلضمان
هـ.يتعين ح
ح.أثناء اجتماع ماقبل المقابلة الذيينبغي انعقادهفورا ًقبل مقابلة المرشحين،يتعين على اللجنةتحديد األسئلة الخاصة
تسلسل .ويقترح
فس ال
فس األسئلة على كل مرشح وبن
يتم طرحن
يتم طرح هاأثناءالمقا الت .يحب أن
التيس
أسئلة
القسم ( .)VIIيمكن طرح
تيارالمحددةفي
أسئلةتحمل دالئل على معايير االخ
يتم طرح من  4إلى 5
أن
فاً ،ولكنيتعين أنتكون هذه االسئلة مرتبطةباإلجابات المقدمة منقبل
للمتابعة واليجب أنيتمتحضير هاسل
المر َّ
لتلك األسئلة .يتعين إعطاء كل
ناسبة
شح وليسباألسئلة األساسية والتيقدتعطيتلميحات عن اإلجابةال م
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فس القدر من الوقتتقريباً .ويتعين على أعضاء اللجنةتحديد اإلجابات الرئيسية المقبولة عند
مقابلةشخصيةن
وقت وضع األسئلة.
صوص تاريخ ووقت ومكان االجتماعات.
تقدمينبخ
للجنة وال م
ز.يتعين إعطاءإشعارات معقولة ألعضاء ا
تقديرالموحدةخاللعملية منعمليات
ح.يتعين على جميع أعضاءلجنةالمستوى األولضرورةاستخداماستماراتال
المستوى األول.
مثلين.
تبديلالم
تيار .اليسمحب
للجنةبعدبدءعملية االخ
ضابديلينبالخدمةفي ا
ط .غير مصرح ألعء
للجنة،يمكنللجنة
عقولةإلى أعضاء ا
تحديد موعد اجتماعلجنةالمستوى األول معتوجيه إشعارات م
يتم
ي.عندما
للجنة.
عضاء با
)
أنتمضيفيعمل ها حتى ولوتغيب عضو (أ
بلمرشحينفقطبواسطة مديرالتعيين أوشعبة رأس
تقديم الخاصة ا
ك.يتعينفحصالمعارفالمحددينفيطلباتال
بشري.
المالال
تعليمات .يمكنلشعبة
فسيرالقانونيلتطبيق هذهال
قني والت
بشري أنتقدم الدعمالت
ل.يتعين على شعبة رأسالمالال
للجنة
التصويت،للمشاركةفي ا
تعبحق
تكليف مراقب اليتم
بشري ،حسبتقدي رها ،أنتقومب
رأس المال ال
بالعدالة واإلنص اف .اليسمحبوجود مراقبين آخرين.
تسم
تعليمات وت
فق مع هذهال
تيارتت
لضمان أنعملية االخ
عليا
صلحةال
تعليمات أو أي جزء (أجزاء) من ها ،إذاقرر أنذلكفيصالحالم
تشاربحقاإلعفاء هذهال
فظالمس
م.يحت
يسية
تطلباتالخبرةالتدر
تشار بخصوص م
توجيطلبات اإلعفاء منالمس
لمنظومة المدارس .يتعين أنيتم ه
تشار م خاللاسال هاإلىالعنوان:
السابقةالمحددةفيالقسم  VIIأعاله،إلىالمس
.52 Chambers St., Room 320, New York, NY 10007, Attn: C-30 Waiver Requests
بشري،
تعليميتعينتوجي ه هاإلى المدير األعلىلشعبة رأسالمالال
تشارال
فاء األخرىالموج هةلمس
كافطلبات اإلع
ة
بالعنوان:
Chief Human Capital Officer of the Division of Human Capital, 65 Court St.,
.Room 405, Brooklyn, NY 11201
ختيار
لية اال
منية إلتمام عم
 .XIVالحدود الز
يتعين ملءالمناصبالشاغرة الل ستةأش هر من تاريخنشر ا عالن الخاصب ها.
ليف
لتك
يين وا
لتع
 .XVا
في جميعالم هالت والمعايير
تستو
فياتالمرشحين ومستويات أدائهم
يتعينعلىشعبة رأسال مالالبشريضمان أنخل
فوض
تحقيقات الخاصة ،ومكتبالم
الضرورية ،وأن أسماءالمرشحونالموصىبهمللتعيين،قدتمتقديم هالمكتبال
تحري عن هم.
قات شؤوناألفرادلل
تحقيقات ،ومكتبتحقي
الخاصبال
.XVI

إجراءات تقديمالشكاوي
فاقيات المقايضة الجماعية.
هذه اإلجراءاتليس المقصود من هاتعديل أو إلغاء أية إجراءاتللتظلمتعتبر جز ًء منأت
تشارالتعليم.
تيارإلى مس
تعلقةبعملية االخ
أ.يتعين إحالة أي شكاوى م
تقديمالشكاوى
ب.اإلطار الزمنيل
.1

فة
تعلقةبعملية االختياريتعينتقديم ها خالل خمسة عشريوما ً ( )15منتاريخ المخال
إية شكوى م
فة.
المزعومة أو خالل خمسة عشريوما ً ( )15من تاريخعلمالشاكيبالمخال
إذا لميتمتقديم الشكوىفي الوقت المحدد،يتعين على الشاكي إظ هار سبب مقنع لعدمتقديم ها طبق ا ً
إلطار الزمنيالمحدد.

.2

فةالمزعومة.
ب باألدلة/المستنداتالداعمةللمخال
تقديمالشكاويكتابة ،مصحوة
يتعين

.3

ناسبةفي األمر محلالشكوى،
يقاتال م
تحق
تعليم ،أو منينوب عنه،ال
تشارال
تسلمالشكوى،سيبدأمس
عند
شرين ()20يوما ً منتاريخإتمام التحقيق.
وسيصدر حكمهكتاب خالل ع
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لتصرفات غير االئق ة/سوءالسلوك
 .XVIIعقوبات ا
طفالهم منقبل موظفبإدارة
للجنة أو أ
تقامالموجه ألعضاء ا
ستكون هناك عقوبات صارمة ألينوع من االن
أ.
تيار ( )C-30أوتقيي مهمل ها.
تعليمبسبب مشاركت همفيلجنة االخ
ال
ب.

أي شخصينت هك سرية اإلجراء ()C-30يتعرضللعزل من العملية ويمنع من العملفي لجان ()C-30
مستقبالً.

فينلدى
ج.يتعين اإلبالغفورا ً عن أي محاولة ملحوظةللتأثير على أعضاء اللجنة المنخرطينفيلجان اختيار المشر
تعليمية لمدينة نيويورك ،على العنوان ( Office of the
تحقيقاتللمناطق ال
فوض الخاصلل
مكتب الم
Special Commissioner of Investigation for the New York City School District,
.)80 Maiden Lane – 20th floor, New York, NY 10038
د .أي عضو من أعضاء مجالس التعليم المجتمعية أو مجالس التعليملعموم المدينةيحاول التدخل أويصبح منخرطا ً
رفينسيكون عرضةلإلبعاد من منصبه .هذهلتدخالتيتعين اإلبالغ عن هافوراً
تيار وتعيينالمش
فيعملية اخ
تعليميةلمدارس مدينةنيويورك علىالعنوانالمذكور أ اله.
يقاتللمناطقال
فوضالخاصللتحق
لدى مكتبالم
 .XVIIIاالستفسارات
فسارات المتعلقةب هذه التعليمات إلى:
يتعيّنتوجيه االست
Office of School Support Services
N.Y.C. Department of Education
65 Court Street – Room 405
Brooklyn, NY 11201
رقمال هاتف718-935-2822 :
الفاكس718-935-5214 :
رقم
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تعليمات المستشار رقم ( )C-30المرفق رقم 1

OFFICE OF SUPERVISORY SUPPORT SERVICES
65 Court Street, Room 405
Brooklyn, New York 11201

فاكس )718( 935-3366
الهاتف الرئيسي  )718( 935-2822ال

استمارة لجنة المستوى األول ()C-30
تعليمية والمدرسة _____________ :المنصب___________________________ :تاريخ اإلعالن عن المنصب الشاغر_____________ :
نطقة ال
الم

تعيين_____________________ :
تاريخ المقابلة _____________ :وقت المقابلة ____________ :مدير ال

القسم .أ.

ممثل رابطة المشرفين واإلداريين المدرسيين (:)CSA

فين واإلداريين المدرسيين ( )CSAعبر البريد اإللكتروني  .C30@CSA-NYC.ORGلمنصب
فقة رابطة المشر
لمناصب المدراء المساعدين،يطلب مدير التعيين موا
فين واإلداريين المدرسيين (.)CSA
فقة رابطة المشر
مدراء المدارس،يطلب منسق التعليمات ( )C-30موا
_______________________________________.1

القسم .ب.

ممثلو الفرع المحلي للرابطة المتحدة للمعلمين (:)UFT
___________________________________________.2 ________________________________________.1

القسم ج .ممثل المدير المراقب:
________________________________________.1

القسم .د.

بعةكعدد أدنى):
ممثلو جمعية اآلباء والمعلمين /جمعية اآلباء (أر
___________________________________________.2 ________________________________________.1
___________________________________________.4 ________________________________________.3
___________________________________________.6 ________________________________________.5
___________________________________________.8 ________________________________________.7

القسم  .هـ.

ممثلنقابة (( )DC 37اليمكن أنيكون منسقا ًلشؤون اآلباء):
________________________________________.1

القسم .و.

ممثل التالميذ (المدارس الثانويةفقط؛ واحدكعدد أدنى):
___________________________________________.2 ________________________________________.1

القسم .ز.

ممثل المنظمة الوسيطة (اذا كانينطبق):
________________________________________.1

شهادة اإلقرار :نؤكد أن أعضاءلجنة المستوى األول المدرجين أعالهقدتم اختيار همبالتوافق معتعليمات المستشار رقم (.)C-30
اسم منسقتعليمات المستشاررقم (__________________________________________ :)C-30
تعيين__________________________________________ :
توقيع مدير ال

التاريخ_____________________ :

الرجاءتوقيع االستمارة المعبأة وارسالهابواسطة الفاكس إلى:
Office of Supervisory Support Services - (718) 935-3366
Attn. C-30 Coordinator
نُقحتفي 2015/3/13

)T&I 32232 Chancellor Regulation C-30 Attachment 1 (Arabic

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﻗﻢ ) - (C-30اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ  - 2اﻟﺼﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 3

ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻦ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮه أو ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼده.

•

ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ إﺣﻀﺎر وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺮه )ﻣﺜﺎل :ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد ،ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ،رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة(.

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺴﻞ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ،أو ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺴﻞ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺮة.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻨﻮي إﻧﺠﺎب طﻔﻞ ﻗﺮﯾﺒﺎً.

اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﮫ.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋ ّﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ.

•

ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ إﺑﺮاز وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﻨﯿﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺴﺆال ﻋ ﱠﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻮاطﻦ أﻣﺮﯾﻜﻲ أو إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﻷﻓﺮاد
•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﻮء ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﮭﺮ ،اﻟﻌﺮق ،اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﻌﻘﯿﺪة ،اﻟﻠﻮن ،اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺿﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وﺿﻊ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ،
اﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

•

ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ
ٍ

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﮫ.

•

ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ،ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ أو ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺆﺟﻞ ،ﻻ ﺗﺴﺄل ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ،ﻷ ﱠن ھﺬه
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء أﺧﺬ اﻟﺒﺼﻤﺎت /ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.

اﻹﻋﺎﻗﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋ ﱠﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻗﺎً.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻼﺟﺎ ً ﻟﻤﺮض ﻣﻌﯿﻦ ،ﺳﻮاء ﻣﺮض ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘﻠﻲ.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻜﺤﻮل.

رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة
•

ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ إظﮭﺎر رﺧﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
•

ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﺨﺮج( وأﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ داوم ﺑﮭﺎ.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺨﺮج.

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو ﻛﯿﻒ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮھﺎ أو ﯾﻜﺘﺒﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ.

)T&I 32232 Chancellor Regulation C-30 Attachment 2 (Arabic
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اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟﺎ ً أو أﻋﺰب أو ﻣﻄﻠﻖ ،أو ﻣﻨﻔﺼﻞ.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻣﺮﺷﺤﺔ أﻧﺜﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺨﺎطﺒﺘﮭﺎ ﺑﮭﺎ ،أي آﻧﺴﺔ أو ﺳﯿﺪة.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺷﺮﯾﻚ ﺣﯿﺎﺗﮫ.

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أو ﺟﯿﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أو ﻓﻲ ﺟﯿﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ.

•

ﻣﺸﺮﻓﺔ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ ﻟﯿﺲ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﻣﻄﻠﻘﺎ ً أﻣﺎم اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺮﯾﺤﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ِ ّ

اﻻﺳﻢ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﺳﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو ﻹﻣﺮأة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ.

•

ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ.
ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻤﮫ ٍ

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮫ.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺴﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺮﺷﺢ أو أﺻﻮﻟﮫ أو ذرﯾﺘﮫ ،أو أﺻﻠﮫ اﻟﻮطﻨﻲ أو أﺻﻠﮫ اﻟﻌﺮﻗﻲ ،أو ﺳﻼﻟﺘﮫ أو ﺟﻨﺴﯿﺘﮫ.

•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن وﻻدﺗﮫ ،أو ﻣﻜﺎن وﻻدة أﻗﺮﺑﺎﺋﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮاريء
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارىء.

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ أن ﯾﺪرج ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻨﻮادي واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ً ﻓﯿﮭﺎ.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺴﺆال ﻋ ﱠﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ.

اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
•

ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ إﺑﺮاز ﺻﻮرة ﻛﻲ ﯾﺘﻢ أﺧﺬه ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.

اﻟﻌﺮق/اﻟﻠﻮن
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺮﻗﮫ أو ﻟﻮﻧﮫ.

اﻷﻗﺎرب
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء ،وﻋﻨﺎوﯾﻦ ،وأﻋﻤﺎر أﻗﺮﺑﺎﺋﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك.

•

ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء أﻗﺮﺑﺎﺋﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك.
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اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ
•

ﻻ ﺗﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ اﺳﻢ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،أو اﻷﺑﺮﺷﯿﺔ ،أو اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ،أو اﻟﻤﻌﺒﺪ اﻟﯿﮭﻮدي ،أو اﻷﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻔﻞ ﺑﮭﺎ.

•

ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ وﻗﻒ أﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت دﯾﻨﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ( ﻛﺸﺮطٍ ﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك.

اﻟﺠﻨﺲ
•

ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﮫ.

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
•

ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ2013/9/13 .
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فحة  1من 1
فق رقم  - 3الص
تعليمات المستشار رقم ( - )C-30المر

الموارد البشرية
اتفاق حماية الخصوصية /استمارة التوثيق
المسمى الوظيفي ____________________________________ مدرسة___________________ منطقة_________
فقة على الخدمة كعضوفي اللجنة،فإنني أقبل
لقةباجراءات االختيارل ها طبيعة غايةفي السرية .وبالموا
اتفاق حماية الخصوصية :أدرك أن كل المسائل المتع
شخص كانسواء خالل أوبعد عملي ة االختيار .إ َّن أي إخالل
ألي
لب
لط
ا
قدم
بم
لق
تع
ي
يما
ف
لومات
مع
ية
بأ
بوح
فاظ على السرية التامة ولن أ
المسؤولية الكاملة عن الح
ٍ
تقبلية.
كفاءةفي المشاركةفي اللجان المس
كفاءةللعضويةفي اللجنة وقديجردني من ال
تفاقيةسيجردني من ال
به ذه اال
شهادة اإلقرار:بالتوافق مع ( ، )C-30اليمكن السماح أليشخصبالخدمةضمن لجنة المستوى األول إذا كانتتربطهصلةقرابةبالمتقدم الذييتم إجراء
مقابلةشخصية معه للمنصب أو إذا كانفرداً من أفراد أسرته.
تقييم منقبللجنة المستوى األوللشغل المنصب؟نعم ____ ال____
تقدمينبطلب التوظيف المحالينلل
هل أنتقريب مباشر أو عضوفي أسرة أي من ال م
مالحظة :إذا كان جوابكنعم،فإنكلنتكون مؤ هالًللخدمةفيلجنة االختيار.
التصديق:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقييمللجنة المستوى األول.
تقدمين الذينتمت إحالت هملل
لقد راجعتقائمة أسماء ال م
أدرك أنهفي حالتغيرت عالقتيبأي ٍ من المرشحين،فإننيسوف أخطر رئيس اللجنةفورا ًفيلجنة المستوى األول وسوف أنسحب من عملية االختيار.
يقة موضوعية ونزي هة.
فتي ،اليوجد هناك أي عائق أمام خدمتيفيلجنة المستوى األولبطر
حسب حدود معر
فوض الخاصللتحقيقفي المناطق التعليمية
فتي،فإننيلست عرض ةً أليةتحقيقات منقبل مكتب التحقيقات الخاصة ،مكتب الم
أوكد أنَّ هبحسب حدود معر
لقانون أو أي مكتب آخر.
نفيذ ا
تقومبت
في مدارس مدينةنيويورك ،أو أي جهة
مرض خالل السنوات الثالث الماضية وأننيلست خاضع ا ً ألي إجراءاتتأديبية( .للعاملينفقط)
إنني أوكد أنهقدتمتقييميبشكل
ٍ
يقية وصحيحة.
تقادي ،هيحق
فتي واع
إنني أصادق هنا أن إقراراتي المتضمنة هنا هي حسب أقصى حدود معر

فاءة الخدمةفي
كفاءةفي العملفيلجنة المستوى األول وقديتمتجريده من ك
تحذير :إن الشخص الذييعطي معلومات خاطئة أوينت هك السرية سيجرد من ال
تقبلية.
اللجان المس
توقيع عضو اللجنة ____________________________________________ التاريخ _______________

فين واإلداريين المدرسيين ( ____ )CSAالرابطة المتحدةللمعلمين (  ____ )UFTوالد(ة) ___ نقابة
(علم على الج هة التيتنتمي إلي ها) رابطة المشر
( ___ )DC 37تلميذ(ة)بالمدرسة الثانوية ____
حفيدة،
حفيد /ال
*تعني كلمة األقرباء المباشرين اآلباء ،الزوج /الزوجة ،االبن/االبنة ،األخ ،األخت ،العمة /الخالة ،العم /الخال،ابنة األخ/األخت،ابن األخ /األخت ،ال
أو زوج /زوجة أوابن/ابنة أي من هؤالء.

نُقحتفي 2015/3/13
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فحة  1من 1
فق رقم  - 4الص
تعليمات المستشار رقم ( - )C-30المر

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION
65 COURT STREET
BROOKLYN, NEW YORK 11201
تفاق حماية الخصوصية:
ا
تشارةفريقالقيادة ال مدرسي
اس
لتعليمية ________
اسم المدرسة ______________________________ رمز الموقع (مثل  _____________ )K000المنطقة ا
حفاظ
لقيادة المدرسي (،)SLTفإنني أقبل المسؤولية الكاملة عن ال
فريق ا
لقةباجراءات االختيارللجنة () C-30ل ها طبيعة غايةفي السرية .وكعضوب
أدرك أن كل المسائل المتع
فاققديؤدي إلى عدمتأ هلي
شخص كان سواء خالل أوبعد عملية االختيار .إن أي خرقل هذا االت
على السرية التامة ولن أبوحبأية معلوماتفيمايتعلقبمقدم الطلب ألي
ٍ
تقبليةللجنة (.)C-30
للمشاركةفي استشارات مس
يقية وصحيحة.
تقادي ،هيحق
فتي واع
إنني أصادق هنا أن إقراراتي المتضمنة هنا هي حسب أقصى حدود معر
اسم عضوفريق القيادة المدرسي ( ____________________________ )SLTالتوقيع ________________________ التاريخ __________
ضع عالمة على الجهة التيتنتمي إليها:
____ مدير(ة)
____ مديرة مساعدة
____قائدشعبة الرابطة المتحدةللمعلمين ()UFT
____ رئيس جمعية اآلباء والمعلمين ()PTA
____ والد(ة)
____ معلم(ة)
____ غير ذلك_____________________ :

نُقحتفي 2013/9/13

)T&I 32232 Chancellor Regulation C-30 Attachment 4 (Arabic

