
  
  ب عبر اإلنترنتعاية الشبارمكتب لاالستشاري  أولياء األمور عوة النتخاب مجلسد
  

  حضرة رئيس مجلس أولياء األمور ،
  مجلس أولياء األمور ، ةحضرة رئيس

  أولياء أمور طفل في الحضانة األعزاء،حضرة 
  

  الجديد لمكتب رعاية الشباب. أولياء األمورمجلس  نتخابنود دعوتكم إل
  

 أولياء األمورمجلس  وانتخبي ان إيسنمدينة في  مراكز الرعاية النهاريةفي جميع و أولياء األمور  في الحضانات أولياء األمورمجالس جميع على 
  . وفقًا لقانون تعليم الطفل رعاية الشباب  لمكتب

ومقدمي الرعاية ومكتب رعاية أولياء األمور من جهة ضمن التعاون الوثيق بين يأن  على مجلس أولياء األمور لمكتب رعاية الشباب المنتخب
  من جهة أخرى. الشباب

 و  أولياء األمور في الحضاناتمن  (على األقل  أولياء األمور٪ من جميع  يجب أن يشارك في االنتخابات ابات شرعيةاإلنتخ لكي تكون
  ).النهاريةأولياء األمور في مراكز الرعاية من 

  
ليتم توجيهكم إلى  أو امسح رمز ) ( يمكن العثور على مزيد من المعلومات ذات الصلة على الصفحة الرئيسية لـ 

  الموقع اإللكتروني.

.ألولياء األمور إال عبر اإلنترنتنظًرا لوباء كورونا ، ال يمكن انتخاب المجلس االستشاري 

  تريد الترشح :
  لترشح لالنتخاب.ا مراكز الرعاية النهاريةآباء وأمهات األطفال في من مجالس أولياء األمور في الحضانات ولكل ثل من لكل ممثل ونائب مم
وأرسله إلى المجلس االستشاري ألولياء األمور في مكتب  )(امأل الملحق أ على 

  رعاية الشباب عبر البريد اإللكتروني
أكتوبر  الموعد النهائي لتقديم المشاركات هو 

  تريد اإلنتخاب
  رعاية الشباب وتعرف على المرشحين إذهب إلى رابط المجلس االستشاري ألولياء أمور في مكتب

  .الحضانة ممثالً عن الوالدين من قائمة ما يصل إلى  انتخابفي حضانة ، يمكنك  لطفل أحد الوالدينبصفتك 
  أشخاص من قائمة الرعاية النهارية لألطفال ما يصل إلى  انتخاب، يمكنك  في مركز الرعاية النهارية أحد الوالدين لطفلبصفتك 

  نوفمبر   الى نوفمبر  ن مممكن نتخاب اإل
  مرة واحدة فقطلتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك صالحة 

  
  )( المستعمل
  )( كلمه السر

  
محمول أو هاتف جد عينة من قسيمة االنتخاب على الموقع اإللكتروني لمجلس أولياء األمورفي مكتب رعاية الشباب. إذا لم يكن لديك كمبيوتر وت

دقيقة مقابل  (مقابل رسوم ) ( ذكي أو جهاز لوحي ، فيمكنك استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمواطنين في
(.  

مساًء  صباًحا حتى   مساًء ، من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة مساًء حتى الساعة  مواعيد عمل المكتبة المركزية هي االثنين من الساعة 
  مساًء. صباًحا حتى الساعة  والسبت من الساعة 

  
  ./إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول عملية التصويت ، فيرجى االتصال بنقطة العائلة على 


