
 
 

   ريه انتخابات و فراخوانی برای کانديداتوریاظها ٣ضميمه 
 )اولين انتخابات کنسول مکتب(

 

  می شودآغاز  .……… انتخابات برای اعضای کنسول مکتب 

 .......................  تاريخ عصر ۴ رت دارد تافرم انتخابات را ممکن است از مکتب تهيه کرد و نيز ضرو
..................... ………(insert date and year). عودت داده شود.  

 .بسته می شود (insert date and year).…………عصر روز  ۴در ساعت رأی  تعرفه 

شرايط دفتر، کتگوری های . شد اين اسامی به مکتب پست خواهند شد افراد کانديد دريافتپس از آنکه ليست 
شامل و که برای انتخابات باز است  اعضاءهای  در هر يک از اعضای کتگوری ها پستاعضا و تعداد 
 : موارد زير است

     
  شرايط دفتر  تعداد   ءکتگوری اعضا مشاغل 

از روز پس از تاريخ ادعايه     از والدين ءاعضا
و  ٢٠...در تاريخ رأی  اخذ 

ی  أشامل تاريخ ادعايه اخذ ر
  ٢٠...در 

 

از روز پس از اعالن تاريخ از والدين ءاعضا    
تا  ٢٠...رأی  در سال  اخذ

رأی  و با نظر داشت  روز اخذ
از  ٢٠...روز انتخابات در 

روز پس از تاريخ ادعايه اخذ 
و شامل  ٢٠...رای در تاريخ 

تاريخ ادعايه اخذ رای  در 
...٢٠ 

 

تا روز  ٢٠...رأی  در سال    
رأی  و با نظر داشت روز  اخذ

از روز پس  ٢٠...انتخابات در 
ی در أاز تاريخ ادعايه اخذ ر

و شامل تاريخ  ٢٠...تاريخ 
 ٢٠...ی  در أادعايه اخذ ر

دپارتمنت تعليم وبين صاعضا از من
و انکشاف سالهای اوليه کودکی 

DEECD 

از روز پس از اعالن تاريخ    
تا  ٢٠...رأی  در سال  اخذ

رأی  و با نظر داشت  روز اخذ
 از ٢٠...روز انتخابات در 

روز پس از تاريخ ادعايه اخذ 
و شامل  ٢٠...ی در تاريخ أر

ی  در أتاريخ ادعايه اخذ ر
...٢٠ 

دپارتمنت تعليم وبين صاعضا از من
و انکشاف سالهای اوليه کودکی 

DEECD 

 
که کانديد شده اند کمتر از تعداد کرسی های خالی باشد، يک اظهاريه ديگر برای دريافت  یاگر تعداد افراد

 های بيشتر توسط يکی از عالی رتبگان مکتب فرستاده می شودکانديدا

  ................................................رئيس مکتب 
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