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 فورمه خود نامزدی برای دسته عضویت والدی   : 3فورمه  
 ( A5  )قبال پروگرام 

 

 
                                                                                                                    در شورای انتخاب   موقعیت در   والدی عضو   کی منحیثخود را  ی نامزد  لم یما من

 . اعالم کنم      ……………………………………………………………………………………………
    
 

       …………………………………………………………………………………………… نام: 
 
 

       …………………………………………………………………………………………… آدرس محل اقامت: 
 
 
 
 

ن ثابت(:         …………………………………………………………………………………………… تماس تلیفون )موبایل یا لی 
 

       …………………………………………………………………………………………… ایمیل: 
 
 .کرده استثبت نام   مکتب نیهستم، که در حال حاضن در ا  --------------------والد / رسپرست   من
 

 اظهاریه

 ( بکشید ره ی)لطفا دا  / بن  بله . هستم  تعلیم و تربیهکارمند وزارت    من

 ( بکشید ره ی)لطفا دا  / بن  بله . هستم   شورای مکتبکارمند   من

 ( بکشید ره ی)لطفا دا  / بن  بله ستمهمشغول به کار   کتبم  ی و برا  کتبدر م من

 
 
  من

 
 : ستم ین  بشمول ذیل کنم که من  یم د یی را تا نی. من امکتب فوق را دارم ی شورا  والدی عضو  کی منحیثخدمت  آمادگ

 نیستم و هیچ وقت نبوده ام  (insolvent under administration)  تحت مدیریتورشکسته  کی •

 غی  صیحیک  •
 ندارم  قوه دماغن

 قابل محکومیت است من برای یک جرم مجرم شناخته نشده ام یا اگر در ویکتوریا باشد یک جرم  •

ن مجرم ثبت قانون در چوکاتمجرم قابل ثبت  کی  •  نیستم 2004 جنیس ی 

ایط طب  که بر توانابی من در انجام نقش عضو شورای مکتب تاثی  بگذارد، ندارم.  •  من یک رسر
 
 

  ........  ........ /       ........     /     تاری    خ   ................................................                                                    ا دیکاند  ی امضا
 
 
 

 .شد  د یمطلع خواهشما شد  افتیدر  تان شدن یکه نامزد  هنگایم
 

ن تع  ی ممکن است برا معلوماتشود.   یم ی جمع آور  مکتب  یانتخابات شورا  یاز پروسه نامزد   به عنوان بخیسر  هرمو ف نیارائه شده در ا  شخیص معلومات واجد    یی 
ا  از   پس  سال  کیتا   هر زمابن در   ا ی  یی  گ  ی قبل از آغاز را تفتیش جهی شما ممکن است در نت شخیص  معلوماتنامزد استفاده شود.  کیبودن شما به عنوان    طیرسر

 .افشا شود  نظرسنیح   هی اعالم 
 
داده خواهد  قرار  ی ی  گ   ی را برگه کینامزدها در   ی و برا  مکتبدر  محل مشخص  کی)در صورت لزوم( در  ها  و نامزد کننده مکتب  یشورا  لست نامزدهای شما در  نام
  ا یآ نکهیو اطالع از ا  مکتب  یشورا   ی دفیر )در صورت وجود( اعضا  ،عضویتمدت  ،)اختیاری( تیجنس ،عضویتنام، دسته  ن،یبر ا عالوه .)در صورت لزوم( شد 

  یو ممکن است برا ارسال خواهد شد شورا  تیعضو  یکاردی از هر سال به عنوان ر   لیر اپ  30 تا  آمر مکتب  توسط   وزارت تعلیم و تربیهد، به ی باش یم وزارتعضو کارمند 
 .شود  اده استف ی اهداف آمار 

 
یس شخیص معلوماتبه ………………………………………با آمر مکتب به نمی   با تماس د یتوان  یم شما   .  د یداشته باش خود دسیر
 

 نشود.    رفتهیشما پذ ی ممکن است نامزد را ندهید  درخواست شده   معلوماتتمایم  ا ی بعیصن  یم کنید  انتخاب که در صوربر 
 .دیی  تماس بگ آمر مکتب ، لطفا با دارید  مکتب ی شورا  ی نامزد   پروسهدر مورد هر سئوایل  اگر 
 
 


