
 مدارس بروكلين العامة

 ناظر للمدارسالبحث عن 

 (PSBمدارس بروكلين العامة )دعوة لكافة أعضاء ومساهمين جمعية 

 
ً
 بدأت لجنة مدرسة بروكلين بحثا

ً
ركاء بحث االطلنطي. يتم تعيين شالتالي للمدارس بمساعدة  الناظر الختيار  داخليا

جديد بحلول نهاية شهر مارس لبدء إدارة املدرسة في يوليو  ناظر يتماش ي بفعالية مع الهدف من اختيار  بشكل املرشحين

وله قيمته، وهناك العديد من سبل  مهم. وترحب لجنة املدرسة بمشاركة الجمعية في هذه العملية. صوتك 2016

 الحدث. هذا املشاركة في

 

 الرئيس ي  افاالشر ل  مل مجتمعيةيات ومجموعات تركيز دمنت

الرئيس ي التي ستنعقد خالل  اإلشرافتتم دعوة كافةأعضاء الجمعية للمشاركة في واحد من منتديات جمعية ملف 

تلك املنتديات مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية ويرأسها شركاء بحث  وتعد يناير. 4ديسمبر و 14األسابيع التي توافق 

تعد شريك مباشر مع األطلنطي. وهناك العشرات من مجموعات التركيز مع املعلمين، طاقم املدرسة واملنظمات التي 

القائد مدارسنا. ويتمثل الهدف من تلك املنتديات في الحصول على البيانات من أعضاء الجمعية بشأن نوع الشخص و 

قادم. ويتم تجميع البيانات في تلك الجلسات للمساعدة في إنشاء ملف قيادة يتم استغالله في عملية  كناظر الذي يريدونه 

 تعيين ، معاينة واختيار املرشحين.

 

 :ناظرجدول منتديات الجمعية للبحث عن 

 مساءً  8.30-مساًء  7  مدرسة بروكلين الثانوية   ديسمبر 14األثنين 

 مساءً  8.30 –مساًء  7  5تاون هول، الطابق   ديسمبر 16عاء األرب

 مساءً  8.30 –مساًء  7  5تاون هول، الطابق    يناير 4األثنين 

 يوجد مترجم فوري للغة الصينية 

 مساءً  8.30 –مساًء  7   مدرسة لينكولن   يناير 5الثالثاء، 



 يوجد مترجم فوري للغة اليابانية 

 االسبانيةيوجد مترجم فوري للغة 

 مساءً  8.30 –مساًء  7   مدرسة بيكر    يناير 6األربعاء ، 

 يوجد مترجم فوري للغة الكورية  

 يوجد مترجم فوري للغة العربية

 

 ديسمبر! 21 يبدأ في -  الناظرالبحث عن  استبيان

شاركة في القادم من خالل امل مدارس بروكلين ناظر في  اتراهوتتمنى أن  مهمةقم بمشاركة ارائك عن الخصائص التي تراها 

 PSBعلى املوقع االلكتروني ملدارس بروكلين العامة  . سيتم طرح االستبيانالناظراستبيان البحث عن 

www.brokline.k12.ma.us  لى البريد إذا أردت استكمال ورقة االستبيان ، رجاء مراسلتنا ع ديسمبر. 21بتاريخ

supersearch@brokline.k12.ma.us 

 

 (SSFRC) ناظرلجنة املراجعة النهائية للبحث عن 

لتقديم البيانات بشأن املرشحين النهائين حال اختيارهم.  الناظر تعقد لجنة املدرسة لجنة املراجعة النهائية للبحث عن 

وتقوم تلك املجموعة املتنوعة من أعضاء الجمعية بمراجعة املرشحين النهائيين، ومقابلتهم وتقديم بيانات من 

لنهائية في االجتماعات العامة والزيارات املدرسية التي حدثت خالل زيارتهم ملدارس بروكلين. ويتم تشكيل لجنة املراجعة ا

 ملزيد من املعلومات. WWW.BROKLINR.K12.MA.USشهر فبراير. رجاء اإلطالع على موقع مددارس بروكلين العامة 

 

 

 www.brokline.k12.ma.us/supersearchبشكل منتظم على  الناظر ملعرفة آخر املستجدات، قم بزيارة موقع البحث عن 
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