
 2023لمجلس الحي لعام  للترُشح طلب التقديم 

 
  دارة في مجلس الحي تقديم طلب اإلح لمقعد مجلس يجب على جميع أصحاب المصلحة المهتمين بالترش   الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

بعد  التي ترد الطلبات يتم النظر في مجلس الحي. لن  اتيوم انتخاب قبل يوًما  75 وذلك  جميع الوثائق الالزمة،تقديم ، إلى جانب للترش ح

رشح  . قد تخضع بعض المعلومات الواردة في طلب الم  رشح على بطاقة االقتراعلن يكون هناك أكثر من م  الوقت. هذا هذا التاريخ و
 كاليفورنيا. والية قانون السجالت العامة ب بموجب  لطلب ل
 

 المعلومات الخاصة بمجلس الحي 
 

      اسم المقعد        مجلس الحي 
 

 المعلومات الخاصة بالُمرشح 
 

     الضمائر       االسم في قائمة االقتراع 
     االسم األخير       االسم األول 
    عنوان البريد اإللكتروني   رقم الهاتف    تاريخ الميالد 

 
 العنوان الُمؤهل، أكمل كل ما ينطبق 

ش
عي
ي

 

 ________الرمز البريدي   ________________المدينة   ________________________اسم الشارع
 

 __________: ال يسكن به أحد     غيره  ☐يؤجر العقار   ☐يمتلك العقار   ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ل
عم
ي

 

 ______________________________________________________________ نظمةاسم الم
 _________ الرمز البريدي   _________________المدينة   ______________________اسم الشارع 

 

 ____________________________غيره: ☐  مالك ☐   موظف  ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ك 
متل
ي

 

 ________الرمز البريدي   __________________المدينة   ________________________العنوان 
 

 __________________غيره: ☐  عقار لعمل تجاري ☐  عقار لإلقامة  ☐ضع عالمة على ما ينطبق لهذا العنوان: 

ج
لم
 ا
حة
صل
م

مع
ت

 

باستمرار على عنوان شارع   حافظ ي وعلى أنها الشخص الذي يشارك في منظمة غير ربحية  مصلحة المجتمعيتم تعريف 
أنشطة وعمليات مستمرة يمكن التحقق  بأداء تقوم تلك المنظمة فعلي داخل حدود مجلس الحي لمدة ال تقل عن عام واحد، و

 . ل كمنظمة مجتمعية فيد الحي. ال يجوز ألي كيان هادف للربح أن يتأهت  التي ومنها 
 

 ______________________________________________________________اسم المنظمة 
 _________ الرمز البريدي   _________________المدينة   ______________________اسم الشارع 

 الوثائق 
يتقدمون للحصول   مجلس اإلدارة الذي لمقعد بالنسبة أصحاب المصلحة  وضع رشحين تقديم وثائق إلثبات هويتهم و يجب على جميع الم  

 رشح أو ناخب(. هذا الطلب أدناه )لن يحتفظ كاتب المدينة بأي وثائق يقدمها م    مع  رفقةالوثائق الم  قم بإدراج عليه.  
 

          2الوثيقة         1الوثيقة 

 
 وصحيحة. حقيقية  عقوبة الحنث باليمين بأن البيانات الواردة أعاله تحت  أنا قر أ

 
                 

 التاريخ          التوقيع
 

. لمزيد من المعلومات حول هذا  االعتمادالمرفق قبل   ينرشحالم  إدارة يجب على جميع المتقدمين الموافقة على إقرار وتأكيد خدمة مجلس 
. 0444-978 (213) الرقم على االتصال  وأ  clerk.lacity.org/ncelections الموقع  ، يرجى زيارة لوثائقالمقبولة لشكال األ الطلب و



 الُمرشح  تصريح
 

لتوجيهات  رشح االلتزام با. يجب على كل م  حللترش  تقديم الرشح كجزء من طلب الم  تصريح أو بيان رشحين بخيار تقديم يتمتع جميع الم  
 رشح: الم   تصريحالتالية عند تقديم 

 

يرجى مالحظة أنه يمكن تقديم الترجمات اإلسبانية فقط ألن  حرف بما في ذلك أي ترجمات ) 1000يجب أال يتجاوز عدد األحرف   •

 ( نظامنا ال يمكنه التعرف على األحرف الخاصة
 نقطة على األقل )إذا تمت كتابته( 12مكونًا من  نط )فونت( الب  يجب أن يكون  •

 الخاصة بك مجلس الحي  اتيوًما قبل يوم انتخاب  58، مساءً  11:59بحلول الساعة   تصريحم اليجب تقدي  •

 رشح آخر ألفاظ نابية أو تعليقات حول أي م  تصريح أية التضمن ي ال يجوز أن  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً موقع الرشحين متاحة على الم  تصريحات تكون وف رشح. سم  خاصة بالتقديم صورة رشحين يمكن للم  ، أيضا

 onsticlerk.lacity.org/ncelec   تصريحيتم كتابة السوف  إنه حيث  واضح   طالكتابة بخاقتراع. يرجى وفي كل موقع  

 .الويب الخاص بنا ووضعه على موقع 

 لمطلوبة إلى: ووثائق األهلية االخاص بك كتمل الم  طلب التقديم أرسل 
 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 555 ،قسم االنتخابات  -المدينة  وثق/م سجل م  

 on@lacity.orgticlerk.elecإيميل: 
 0376-978 (213) فاكس:

mailto:clerk.election@lacity.org


 الحيعضو مجلس إدارة مجلس 

 رشح لالنتخاب م  

 مجلس الخدمة بإقرار وتأكيد 

 مقدمة 

 

األشخاص شكًرا لك على اهتمامك بالخدمة أو االستمرار في العمل كعضو في مجلس الحي. أنت تختار االنضمام إلى بعض 

يتفانون م المجتمع تفانيًا في مدينة لوس أنجلوس. ستتاح لك فرصة العمل مع أشخاص رائعين آخرين ادمن أكثر خ  الذين هم 

 قرارك بالخدمة.  لك مساعدة مجتمعاتهم. نحن نقدرفي أيًضا 

 

)اللجنة( السياسات ويصدر القواعد  الحي. يضع مجلس مفوضي الحيهناك العديد من الجوانب لكونك عضًوا في مجلس 

-https://empowerla.org/wp] ه القيادةسياسة توج  متعلقة بنظام مجلس الحي. إحدى هذه السياسات هي واللوائح ال

content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2 020-01-30.pdf]لجنة، التي اعتمدتها ال 

التأكد من أن المرشحين ب( لوس أنجلوس/اإلدارة تمكينإدارة تمكين األحياء )أن تقوم . تتطلب هذه السياسة 2020في أوائل عام 

  (EmpowerLA) مكتب تمكين لوس أنجلوس مجلس. يجب علىاللخدمة مجلس الحي على دراية بأدوار ومسؤوليات أعضاء 

. تدرك اللجنة أن أعضاء وفهمها  هذه المسؤولياتبالمدينة التصديق على أن المرشحين قد تم إخطارهم موثق/م سجل ومكتب 

إلى توسيع مهاراتهم القيادية. يمكنك معرفة المزيد حول التدريبات المطلوبة على موقع اإلدارة  كونون بحاجة مجلس الحي قد ي

[https://empowerla.org/nctrainings/.] 

 

التدريبات األساسية في العديد من المجاالت والذي يكون مطلوباً في كثير من   إلىالوصول حق إذا تم انتخابك، فسيتم منحك 

،  ت. تتضمن بعض التدريبات االختيارية المقدمة تلك الدورات التدريبية في مجال االتصاالهذه التدريبات للمشاركة فيالحاالت 

 تكوينالمدنية، واإلجراءات البرلمانية، وبناء التحالفات، وحل النزاعات. التدريبات األخرى هي فرص لبناء الفريق ل وعيةوالت

التعامل مجلس على الهذه المهارات أعضاء وفهم  تكوينعالقات شخصية إيجابية تؤدي إلى جو من المساواة والشمولية. يساعد 

 الذي يعمل بشكل صحيح.بعض التحديات التي تواجه مجلس الحي مع 

 

جميع  اتباع أنفسهم وسوف يقومون بتثقيف مجلس التأكيد على أنهم الالتدريبات، يجب على المرشحين لخدمة اإلضافة إلى ب

واإلجراءات المطبقة على نظام مجلس الحي )النظام(. وتشمل هذه سياسات مجلس مفوضي   ،والسياسات ،والقواعد ،القوانين

من هذه المكاتب له دور منفصل في النظام. المعلومات  المدينة. كل  موثق/م سجل األحياء، وإدارة تمكين األحياء، ومكتب 

 . لجنةصة باله القيادة والتوقعات الخاذ سياسة توج  يتنف تقوم بواألوصاف الواردة أدناه 

 

يضمن أن بشكل تعكس مجتمعات المدينة، المحلية بحيث حكومة لوس أنجلوس  صميم . يلتزم نظام مجلس الحي بتبيان القيم

 المدينة.حوكمة دمج في م  المتنوعة المجتمعات بين هذه وفيق والتتقدير ال

 

الحكومة المحلية وجعل الحكومة أكثر استجابة لالحتياجات  تشجيع المزيد من مشاركة المواطنين في ل .دور مجالس األحياء 

يكون لها دور استشاري في  أن المحلية. يجب أن تضم مجالس األحياء ممثلين عن العديد من المصالح المتنوعة في المجتمعات و 

 قضايا المدينة التي تهم الحي. 

 

مجالس األحياء على سياسة مجلس المدينة وتعزز  . هناك العديد من الطرق التي تؤثر بها مجلس الحيدعم طرق وموارد 

بيانات التأثير  تقديم ممثلي مجلس المدينة وبتقديم المشورة إلى تقوم مجالس األحياء مصالح مجتمعاتهم. على سبيل المثال، 

المشاركة في  المجتمعي نيابة عن مجتمعهم. يمكنهم العمل في لجان مجلس الحي أو مجلس مفوضي الحي. يمكنهم أيًضا 

 .حيالمجموعات التي تدعم الحوار في النظام مثل تحالفات مجلس ال

 

  



أن يأخذ في االعتبار  . يجب على عضو مجلس إدارة مجلس الحي ماذا يعني أن تكون عضًوا في مجلس إدارة مجلس الحي

كمال الدورات التدريبية استعليهم األموال العامة، ويجب بالعديد من متطلبات االمتثال. ي عهد إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

  ،، وإشراك الجمهور في عملهم بطريقة هادفةيتبعونهالذي والقواعد الدائمة لمجلس الحي    الداخلية األساسية، واتباع اللوائح

 . تشمل موضوعات التدريب المطلوبة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: تتميز بالشموليةو ،وشفافة

 

 السلوكمدونة قواعد  .أ

 أخالقيات المهنة .ب

 التدريب على التمويل .ت

 )مطلوب من أجل لجان التخطيط( 101التخطيط  .ث

 وعدم التحيز )قيد التقدم( التدريب على التنوع، واإلنصاف، والشمولية،  .ج

 اإلنصاف في مكان العمل .ح

 لتحديد الجنس ونوع الجنس )قيد التقدم( التحيز الضمني  .خ

 

والتمويل ليكون مؤهالً للتصويت   يات المهنة،وأخالق ،قواعد السلوكمدونة كمال تدريبات استيجب على عضو مجلس اإلدارة 

للحصول على تدريبات الذي تتبعه على أي مسائل مالية أمام المجلس. يجب عليك الرجوع إلى اللوائح الداخلية لمجلس الحي  

 المجلس.التي يتم النظر فيها أمام  لبنودكشرط للتصويت على اتكون مطلوبة قد والتي إضافية 

 

االنخراط مع المجتمع، وتقديم الخبرة في يقومون بع أعضاء مجلس اإلدارة بوقتهم، ومسؤوليات أعضاء مجلس الحي. يتطو

باإلضافة إلى ذلك،   ساعة في الشهر نيابة عن نظام مجلس الحي. 20 - 10 بقضاء مختلف القضايا. يلتزمون، في المتوسط،

هيئات صنع  من نظًرا ألن مجالس األحياء ليست وتوصيات استشارية لصانعي القرار في المدينة. بعمل م مجالس األحياء وتق

 الحكومية. كياناتتشريعية، فهي تخضع للقوانين ذات الصلة التي تحكم إدارات المدينة والالهيئات من الليست القرار و

 

. تتمثل الحيدور متنوع في دعم نظام مجلس  EmpowerLA إدارة ؤديت (. EmpowerLA) الحيتمكين إدارة دور 

. باإلضافة إلى توفير الدعم لالجتماعات  الدعم المباشر لمجلس الحيفي تقديم  EmpowerLAدارة المسؤولية األساسية إل

  ،القوانينجميع تتبع األحياء أن مجالس من  EmpowerLA إدارةتأكد والتدريب لمجالس األحياء، من المتوقع أيًضا أن ت

دورات تدريبية إلدارات  EmpowerLAإدارة . كما تجري حيواإلجراءات التي تنطبق على نظام مجلس ال ،والسياسات

بين مجالس األحياء وصناع القرار  تصال حلقة االإلدارة هي وأصحاب المصلحة حول النظام. ا ،ختارةوالمكاتب الم ،المدينة

لنظام  المبذولة التوعية جهود و ،والمشاركة ،شرف على الوعيتو EmpowerLAدير ت في المدينة. باإلضافة إلى ذلك، 

NC. 

 

( وظيفة NCADمجلس الحي التابع لمكتب المدعي العام للمدينة ) ات. يؤدي مكتب استشاردور مكتب المدعي العام للمدينة

بالمدينة ويقدم المشورة بشأن القوانين التي تؤثر على عمليات مجالس األحياء، بما في ذلك الحي المستشار العام لنظام مجلس 

 القوانين التي تتعلق بتضارب المصالح. 

 

والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بتمويل   ،والسياسات ،المدينة اللوائحموثق/م سجل المدينة. يضع مكتب موثق/م سجل دور مكتب  

 نظام مجلس الحي ويدير انتخابات مجلس الحي.

 

  بتزويد قسم انتخابات مجلس الحي والموقع اإللكترونيدليل قوم : ي[hyperlilnkدليل انتخابات مجلس الحي ] .أ

وغيرهم من المشاركين في مجلس الحي بسياسات ومعلومات مهمة حول عملية انتخابات   ،والمرشحين ،الناخبين

 مجلس الحي. 

 

 حيبرنامج تمويل مجلس اليقوم : حيبرنامج تمويل مجلس ال سياسات وإرشادات .ب

[https://clerk.lacity.org/neuable-council-funding/funding-trainings-and-workshops ] بإصدار

  مجالس األحياء. سياسات وإرشادات تتعلق بالتمويل المقدم إلى



 تنظيمي اإلطار ال

 

، من الضروري معرفة اإلطار التنظيمي الذي يعمل من خالله. قد تتراوح هذه القوانين حيعندما تبدأ رحلتك مع نظام مجلس ال

، لجنةاإلدارية للمدينة، وسياسات القوانين ذوي اإلعاقة، والمن من قانون براون، وقانون السجالت العامة، وقانون األمريكيين 

 . مجلس الحي والقواعد الدائمةالداخلية للوائح ال إلى 

 

 حي القوانين الفيدرالية التي تحكم نظام مجلس ال
 

حرية  الخاصة ب. قد تسري أحكام دستور الواليات المتحدة، بما في ذلك بنود التعديل األول دستور الواليات المتحدة .أ

 والممارسة الحرة، على عمليات مجلس الحي، مثل االجتماعات واألحداث.  ،والتأسيس ،التعبير

 

ذوي اإلعاقة هو قانون فيدرالي مصمم لحماية حقوق  من . قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة من قانون األمريكيين .ب

( على عمليات حكومات  ADAذوي اإلعاقة )من ذوي اإلعاقة. ينطبق الباب الثاني من قانون األمريكيين من األفراد 

 . الواليات والحكومات المحلية وقد يكون قابالً للتطبيق على عمليات مجالس األحياء

 

 حي قوانين الوالية التي تحكم نظام مجلس ال
 

الوالية الحقوق الفردية وقد يكون قابالً للتطبيق على عمليات مجلس الحي،  . يحمي دستور كاليفورنياوالية دستور  .أ

)الحظر المفروض  6. تشمل األحكام األخرى ذات الصلة المادة السادسة عشرة، القسم الفعالياتمثل االجتماعات و

 كاليفورنيا(.  واليةدمج السجالت العامة بقانون ) 3على الهبة من األموال العامة(، والمادة األولى، القسم 

 

. قانون السجالت العامة في كاليفورنيا هو قانون والية يوفر وصول كاليفورنياوالية قانون السجالت العامة ب .ب

 ( لسجالتها.PRAالجمهور إلى السجالت العامة. يجب أن تستجيب مجالس األحياء لطلبات قانون السجالت العامة )

 

قانون اإلصالح السياسي هو قانون والية يهدف إلى ضمان عدم تحيز بعض . 1974قانون اإلصالح السياسي لعام  .ت

 الموظفين العموميين بسبب مصلحتهم المالية والتصرف بطريقة نزيهة. تلتزم مجالس األحياء باألحكام المعمول بها. 

 

د تم تطبيقه على . قانون رالف إم براون هو قانون والية يتطلب اجتماعات مفتوحة وعلنية وققانون رالف إم براون .ث

 مجالس األحياء من خالل تعريف القانون للهيئات التشريعية.

 

حظر على  ي ي ذهو أحد قوانين الوالية القانون الحكومة من  1090. القسم 1090قانون حكومة كاليفورنيا §  .ج

المسؤولين والموظفين العموميين امتالك مصلحة مالية شخصية في العقود العامة. نظًرا ألن مجالس األحياء ت منح  

بعض الصالحيات المحدودة للتوصية أو تقديم المشورة بشأن عقود المدينة وإجراء عمليات شراء باستخدام أموال  

 للتطبيق. قابلقانون الحكومة من  1090المدينة، فإن القسم 

 

. باإلضافة إلى ذلك، تلتزم مجالس األحياء بالقوانين والسياسات التي تمنع العنف  توظيفممارسة الالفيدرالية لقوانين ال .ح

 والتمييز.  ،والتحرش الجنسي ،في مكان العمل

 

 قوانين المدينة التي تحكم نظام مجلس الحيأ سس 

 

، ومجلس مفوضي األحياء، ونظام مجالس األحياء  لحيتمكين اإدارة ميثاق المدينة سس . أميثاق مدينة لوس أنجلوس .أ

  تتعلق بنظام مجلس الحي. 914إلى  900على مستوى المدينة. المادة التاسعة، األقسام 



يتعلق  . يتكون القانون اإلداري من مراسيم إدارية وإجرائية خاصة بالمدينة. سولوس انجلاإلداري لمدينة قانون ال .ب

(، الحي)إدارة صندوق تمكين ) 5.517بنظام مجلس الحي. تشمل األقسام األخرى ذات الصلة القسم  28 رقم الفصل

)انتخابات مجلس الحي(، والقسم   20.36نح أغراض الحي(، والقسم )ب( )التمويل لم   10.2.1، والقسم (والمساحات

 )مكتب مجلس الحي وأماكن االجتماعات(.  22.535

 

ضمن مراسيم جنائية وتنظيمية. أصدر مجلس المدينة مراسيم  ةقانون البلديشمل . يلوس أنجلوسمدينة قانون بلدية  .ت

األمور الخاصة  قانون البلديات، والتي تتعلق، من بين أمور أخرى، بإخطار نظام مجلس الحي فيما يتعلق ببعض 

( 370 رقم العامة للمدينة في ميثاق المدينة )بدًءا من القسماستخدام األراضي. يمكن العثور على قواعد التعاقد ب

 (.10.1وضمن القانون اإلداري )بدًءا من القسم 

 

 ،: تدرك المدينة أن القوى العاملة من األفراد ذوي الخلفياتفي مدينة لوس أنجلوسعاملين سياسات شؤون ال .ث

فرصة لكل فرد لتقديم مساهمة فريدة في مكان العمل تيح وجود توالخبرات الشخصية المتنوعة  ،والمواهب ،واألفكار

فئة ضد أو التمييز  تحرشلوس أنجلوس. ال يتم التسامح مع ال مدينة كل مجتمعاتفي نصفة وتقديم خدمة متفوقة وم  

( الذي يتعارض مع أهداف المدينة FEHAمحمية على النحو المحدد في قانون التوظيف واإلسكان العادل أو نشاط )

نتج. قد ي طلب من قسم عالقات العمل في  وم   يتمتع بالشمولية،و ،نصفوم    ،تنوعة في الحفاظ على مكان عمل م  المتمثل

مجلس الحي أو أعضاء   إدارة المتعلقة بمجالسوفي هذا المجال القضايا مكتب المدعي العام بالمدينة التحقيق في 

قد يؤدي لتحقيق. عدم القيام بذلك مع امجلس اإلدارة. عند حدوث ذلك، من المتوقع أن يمتثل أعضاء مجلس اإلدارة 

 .المتثالا الرافضين أعضاء مجلس اإلدارة استبعاد أن تقوم اإلدارة بإلى 

 

االنتخابية في المدينة على انتخابات مجلس الحي. ومع . ال تنطبق قيود قانون تمويل الحمالت قواعد جمع التبرعات .ج

ذلك ، فإن أي تبرعات يتلقاها المرشحون تعتبر هدايا قد تتطلب منهم التنحي إذا تم انتخاب المرشح. سيكون التنحي  

د قدم هدايا  ق تبرعتبرع إذا كان الم  على الم  الزم مطلوبًا في أي مسألة تتعلق مباشرة بالجهة المانحة أو لها التأثير ال

شهًرا قبل القرار. إذا كان مرشح مجلس اإلدارة موظفًا عاًما لديه  12 فترة دوالر أو أكثر خالل 500بمبلغ إجمالي 

، مثل موظف المدينة، فإن حدود الهدايا المعمول بها لقانون المدينة والوالية ستنطبق على اإلفصاحالتزامات 

 رة. المساهمات التي يتلقاها مرشح مجلس اإلدا

 

 مجلس مفوضي الحي
 

من ميثاق   902 رقم القواعد واللوائح المتعلقة بنظام مجلس الحي. وفقًا للقسمنشر السياسات وي حييضع مجلس مفوضي ال

نشر  المدينة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع السياسات واإلشراف عليها، بما في ذلك الموافقة على العقود واإليجارات و

 القواعد واللوائح الخاصة بنظام مجلس الحي. 

 

 . مجلس الحي وقواعد وسياسات ،المراسيم الهامةبعض 

 

تحتوي الخطة على بيان بسياسات وأهداف نظام مجلس   .لمجالس األحياءنظام على مستوى المدينة عداد إل خطة .أ

 الحي. 

 

إطار عمل مكتوب وهيكل تنظيمي  قديم : تم وضع اللوائح الداخلية لمجلس الحي لتاللوائح الداخلية لمجلس الحي .ب

دارة، التنظيمي لإلهيكل ال، من بين أمور أخرى، الداخلية  . تحدد اللوائحعلى وجه التحديدالحي  هذا لمجلس 

 واإلجراءات، وعمليات تسوية المنازعات.

 

.  ذاك : توضح القواعد الدائمة لمجلس الحي بالتفصيل القواعد اإلدارية لمجلس الحيالقواعد الدائمة لمجلس الحي .ت

 ةصبح متاحت  حتى  حيمجلس الالويب الخاص بكأفضل ممارسة، يجب إضافة نسخة من القواعد الدائمة إلى موقع 

 للجمهور.

 



: اإلجراءات البرلمانية هي أداة لمساعدة  للنظام قواعد روبرت للنظام أو قواعد روزنبرغ  -اإلجراءات البرلمانية  .ث

مجالس األحياء على أن تكون أكثر فاعلية وإنتاجية خالل اجتماعاتهم. تنص اللوائح الداخلية لمجلس إدارة مجالس 

 . يتم تطبيقهالنظام ل قواعد أية الحي على 

 

(، يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين والمختارين  1-2020ه القيادة لمجلس مفوضي األحياء )وفقًا لسياسة توج  

إدارة  أعضاء على أنهم تلقوا المعلومات المذكورة أعاله وتأكيد موافقتهم على االلتزام بمتطلبات ومسؤوليات والمرشحين التأكيد 

أولئك أو  الموافقة قاموا بتأكيدمجلس الحي. يجوز لإلدارة االحتفاظ بقائمة عامة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة والمرشحين الذين  

 .الموافقة تأكيدلم يقوموا بالذين 

 

ه إلزامي قبل خدمة مجلس اإلدارة. من أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين حديثًا المشاركة في توج  اإلدارة قد تطلب  •

 .مجلس اإلدارةخدمة بدأ تأن كمال جميع التدريبات اإللزامية قبل استيجب 

تقوم مجلس الحي، قد نطلب منك تقديم معلومات ديموغرافية. جلس إدارة في مخدمة للمعرفة المزيد عن المرشحين ل •

 لمجالس األحياء.قدمها مجالس األحياء التي تالمباشرة لخدمات الاستخدام المعلومات لتحسين اإلدارة ب

 

 أعاله بالتفصيلالمذكورة واإلجراءات  ،والقوانين ،وأوافق على اتباع القواعد ،وفهمت ،أنني قد قرأت الوثيقة ههذ أقر بموجب

 خدمة مجلس اإلدارة".بقرار إلفي "وثيقة تأكيد المرشح ل

 

 

 

              

 التاريخ          التوقيع
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