إنتخابات مجلس المدرسة الجدول :5B
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سنقوم بإعالمك عند إستالم ترشيحك.
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الستمارة كجزء من عملية ت
ال�شيح النتخابات مجلس المدرسة .يمكن استخدام المعلومات لتحديد
يتم جمع المعلومات الشخصية المذكورة ي� هذه إ
ف
النتخابات.
أهليتك كمرشح .قد يتم الكشف عن معلوماتك الشخصية كنتيجة للتفتيش قبل بدء التصويت أو ي� أي وقت لغاية سنة واحدة بعد إعالن إ
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بالضافة إىل ذلك ،سيقوم مدير المدرسة بإرسال أسماء أعضاء مجلس المدرسة ،وجنسهم ،وفئة عضويتهم ،ومدة عضويتهم ،والمنصب الذي
إ
والخطار عما إذا كان العضو موظفاً ف ي� الدائرة ،إىل دائرة التعليم والتدريب بحلول يوم  30نيسان/أبريل من كل عام كسجل
يشغلونه (إن وجد)
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للعضوية ف ي� المجلس ،ويمكن استخدامها ألغراض إحصائية.
							
التصال بالمدير عىل الرقم
يمكنك الحصول عىل معلوماتك الشخصية من خالل إ

الفصاح عن بعض أو عن جميع المعلومات المطلوبة قد ال يتم قبول ترشيحك .إذا كان لديك أي استفسارات حول عملية ت
إذا ت
ال�شيح
اخ�ت عدم إ
لمجلس المدرسة ،يُرجى االتصال بالمدير.
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