
 
 2023  محله   ی شورا   ی دا ی درخواست ثبت نام کاند 

           
روز    75مدارک الزم    هیدرخواست خود را همراه با کل   د یمحله با   یدر شورا   رهیمد  ئتی ه  کریس  یبرا   یو  عالقه مند به نامزد   نفعیافراد ذ  هیکل مهلت درخواست:    نیآخر 

وجود    ثبت نایم  یدا یکاند  چ ینخواهد شد. ه  دهاثر دا   ب یو زمان فرستاده شود ترت  خی    تار   نی که پس از ا   ی  محله ارسال کنند. به درخواست ها   یقبل از روز انتخابات شورا 
 .باشد  ا یفرنیکال  از اطالعات مندرج در درخواست نامزد ممکن است مشمول درخواست قانون سوابق عمویم برخ   . ندارد 

 

 اطالعات شورای محله
 

                                                                                نام صندیل                                                                                          شورای محله 
 

 اطالعات کاندیدا 

 
    آقا/ خانم  ینام در برگه را

 

 نام     نام
 

    خانوادگ

 

   آدرس ایمیل     شماره تلفن   تاری    خ تولد
 

 د یتمام موارد قابل اعمال را پر کن ط، یواجد شرا ی نشان
 

 زندگی

     کد پست        شهر      آدذرس خیابان

   دیگر  _____ خانهبدون    ملک اجاره     ملک خود : شود   آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یچک کن

 شغل 

                                                                                                                                                                                          نام سازمان  

 _________ __ پست    کد                                                      شهر                                                                                          آدرس خیابان

                                                                              دیگر _ ___    مالک         کارمند: شود  آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یکنچک  

 مالکیت 

    کد پست       شهر     سآدر 

_ _____ ___ :   ر دیگ     کسب و کار ملک   : ملک اقامت  شود   آدرس اعمال یم نی ا  یبرا  ک یکه کدام   د یکنچک  

   er:htO    
 منافع 

 جامعه 

 
کت یم سازمان خدمات اجتمایع ک یشود که در    یم فی تعر   یعنوان فرد منافع جامعه به  در محدوده   یکی ی   سال بدون وقفه آدرس ف  کیکند و حداقل    شر

  محسوب نیم سازمان اجتمایع ک ی  ،نهاد انتفایع  کیدهد که به نفع محله است.  را انجام یم ید ییمستمر و قابل تأ   اتیها و عمل ت یمحله داشته و فعال یشورا 
 .شود

                                                                                                                                                                                          نام سازمان  

 کد پست  ___________                                                      شهر                                                                                          آدرس خیابان
  

 
 مستندات 

  مه ی درخواست ضم نی که با ا  یکنند ارائه کنند. اسناد یکه درخواست م یا  رهی مد ئتی ه ی صندل یخود برا  نفعی ذ ت ی و وضع  تی هو نیی تع ی برا یمدارک دی همه نامزدها با
 .شد( ندنخواه یشهر نگهدار یدهنده ارسال شوند، توسط منش ی را ای نامزد  ک ی که توسط  ی)مستندات  دی شامل کن  ری ز  ستی در لرا شود  یم
 

                                                                                       2 مستندات                                                                                 1 مستندات
 

 .باشد و درست یم حیکه اطالعات فوق صح  دارمیبا سوگند اعالم م نجانبیا
 
 

 
 تاری    خ                                                                                                                                                                       امضا

 

  ن ی در مورد ا   شی  یکسب اطالعات ب  ی" اذعان و موافقت کنند. برا دا یکاند  رهیمد  ئتی خدمات ه  د یی"تا   وست یبه پ  نامه ی قبل از صدور گواه  د یهمه درخواست کنندگان با 

.دیی  تماس بگ 0444-978(  213با شماره )   ا یو  د یمراجعه کن clerk.lacity.org/ncelections قابل قبول اسناد، لطفا به   یو فرم ها  درخواست



 نامزد   هیانیب
 

  ، ینامزد هیانیهنگام ارسال ب  د یارسال کنند. هر نامزد با د ی از درخواست ثبت نام کاند را به عنوان بخشر  ینامزد  هیانیرا دارند که ب نهیگز   نیهمه نامزدها ا 
 :کند  تیرا رعا ر یز  یدستورالعمل ها

 
  ستیما قادر ن ستمیس را یشوند ز  یم رفتهیپذ ی  ا ی اسپان یهاکه تنها ترجمه  د یلطفا توجه داشته باشها باشد )کاراکی  به شمول ترجمه   1000از  شی ب  د ینبا •

 (. دهد  صیخاص را تشخ یهاسهینو 

 

 ( پیباشد )در صورت تا ینقطه ا 12فونت   کیحداقل   د یبا •
 .محله ارسال شود ی روز قبل از روز انتخابات شورا 58بعد از ظهر،  59: 11اظهارنامه تا ساعت  د یبا •
 .نباشد  گر ید  یاظهار نظر در مورد نامزد ها ا ی  فحایسر  یحاو   د یبا •
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در دسترس خواهد بود.   یری گ ی و در هر محل را clerk.lacity.org /ncelecons  نامزد در ی ها هی ان ی ب  . ارائه دهند  ی عکس نامزد توانند یم  ی   نامزدها همچن 

 . ردی گی ما قرار م ت ی در وب سا رای ز  دی را لطفا به وضوح چاپ کن  هی انی ب 
 

 :د یارسال کن ری ز یرا به نشان ازیبودن مورد ن  طیشده و مدارک واجد شرا لیدرخواست تکم 

City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012 

Email:  clerk.election@lacity.org 

Fax: (213) 978-0376 

mailto:%20clerk.election@lacity.org


محله  یشورا سهی رئ ئتیدر ه تیعضو یدایکاند  

انتخابات   ی برا     

ره یمد  ئتیخدمات ه دییو تا قیتصد  
 
 

 مقدمه 
 

محله. شما در حال    یشورا  رهیمد  ئتیعضو ه  کیادامه خدمت به عنوان    ایعالقه شما به خدمت و    یبا تشکر از شما برا

  د ی فرصت را خواه  نیو ا  دیباش  یخدمتگزاران جامعه در شهر لس آنجلس م  نیاز متعهدتر   ی به شمار  وستنی پ  یانتخاب برا

  یشما برا  می. ما از تصمدیبه جوامع خود متعهد هستند، کار کن  ککم  یکه برا  زین  یگرید  زیداشت تا با افراد شگفت انگ 

 .میکن یم یخدمت قدردان

  ستم ی و مقررات مربوط به س  نی ها و قوان   ی ( خط مشونی سی محله )کم  ی ای ساری کم  ئتی دارد. ه  یاد ی ز  یمحله جنبه ها   یدر شورا   ت ی عضو 

ابالغ م  ی شورا ا  یکی کند.    یمحله را  گ  است ی ها، س  است ی س  نی از  است  ی رهبر  ی ری جهت   [https://empowerla.org/wp-

content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2 

]30.pdf-01-020   اوا  ونی سیکه کم ا  بیتصو  2020سال    لیدر  توانمندساز  یخط مش  نیکرد.  اداره  آنجلس  یاز   لس 

(Empower LA/Department) محله از   یشورا  رهیمد  ئتیخدمات ه  یحاصل کند که نامزدها  نانیخواهد که اطم  یم

دهند که به    یگواه  دیو دفتر کارمند شهر با  یاداره توانمند ساز.  آگاه هستند  رهیمد  ئتیه  یاعضا   یها  تینقش ها و مسئول

 ره یمد  ئتیه  یکند که ممکن است اعضا  یدرک م  ونیس یها را درک کرده اند. کم  تیمسئول  ن یشده و آنان ا  هیتوص  داهایکاند

  تیدر وب سا  دیوان ت  یم ازیمورد ن یخود داشته باشند. درباره آموزش ها  یرهبر  یبه گسترش مهارت ها  ازیمحله ن  یشورا

 .دیاموزی ب شتری[ ب/ https://empowerla.org/nctrainingsاداره ] 
 

موارد   یاریشود و در بس  یفراهم م  نهیزم  نیدر چند  یضرور  یهابه آموزش  یشدن، امکان دسترسدر صورت انتخاب  

 جادیا  ،یپارلمان  یهاه یرو  ،یارتباطات، آموزش مدن   یهاارائه شده شامل آموزش  یاریاخت  یهااز آموزش   یاست. برخ  یالزم

  ی مثبت است که فضا یفرد نیروابط ب جادیا یبرا یسازمیت یهافرصت گرید یهاباشد. آموزش یائتالف و حل منازعات م

از چالش   یکند تا برخ  یکمک م  رهیمد  ئتیه  یمهارت ها به اعضا  نی. توسعه و درک اکندیم  جادیرا ا  یریو فراگ  یبرابر

 .کنند تیریمحله با عملکرد مناسب را مد یشورا رهیمد  ئتیه کی یها
 

 ی ها هیها و رو استیمقررات، س ن،یکنند که در مورد تمام قوان د ییتأ دیبا رهیمد ئتیخدمات ه یعالوه  از آموزش ها، نامزدها

توان   یها م  استیس  نیخواهند کرد. از جمله ا  یرویو از آن پ  دی( آموزش خواهند دستمیمحله )س  یشورا  ستمیقابل اجرا در س

دفاتر نقش   نیاز ا  کیشهر اشاره کرد. هر    یمحله ها و دفتر منش  یاداره توانمندساز  ،محله  یا یساریکم   ئتیه  یها  استیبه س

اجرا    ه  را به منص  ونیسیکم  یرهبر  یریجهت گ  استیسانتظارات و    ریز  حاتیدارند. اطالعات و توض  ستمیدر س  ی جداگانه ا

 دهند.قرار می 

 

نموده و   میانعکاس جوامع شهر تنظ  یلس آنجلس را برا  یمحله متعهد است که دولت شهردار  یشورا  ستمیس ارزش ها.    هیانیب

 .شهر گنجانده شده است یجوامع در حکمران نیتنوع ا قیشناختن و تطب  تیحاصل کند که به رسم نانیاطم

 
.  ردی شرط انطباق را در نظر بگ نی چند دی محله با ی شورا  رهی مد ئتی عضو ه ک ی دارد؟  یی محله چه معنا یشورا رهیمد ئتیعضو ه

  ی جار نی نامه ها و قوان  نیی را بگذرانند، از آ ی ضرور ی جلسات آموزش دی شود، آنها با ی سپرده م رهی مد  ئتی ه یبه اعضا  یبودجه عموم
  یوزشآم ی در کار خود مشارکت دهند. سرفصل ها ری معنادار، شفاف و فراگ یا  وهی کنند و مردم را به ش یرو ی مربوطه محله پ  ی شورا

 :ستی است، اما محدود به آنها ن  ری شامل موارد ز ازی مورد ن 

 

 نامه رفتار نییالف. آ

 . اخالقب

 

 

 

https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf
https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2020-01-30.pdf


 یمال نی. آموزش تامج

 (یزیبرنامه ر یها تهیکم یبرا ی)الزام 101 یزی. برنامه رد

 .  و آموزش ضد تعصب )در حال انجام( تیشمول ،یآموزش تنوع، برابره

 برابری محل کار  و. 

 )در حال انجام( یتی جنس تی هو تیجنس انیب یتعصب ضمنز.        
 

  یدادن در مورد تمام مسائل مال  یرا  طی کند تا واجد شرا لی قانون رفتار، اخالق، و بودجه را تکم ی آموزش ها دی با رهی مد ئتی عضو ه کی 
دادن به موارد   یکه ممکن است به عنوان شرط را  ی هر گونه آموزش اضاف ی برا دی است. شما با ره ی مد ئتی باشد که در دستور کار ه

 .دی کن  یمحله خود را بررس ینامه شورا  نیی از باشد، آ ی ن  ره ی مد ئتی ه یرو  شی پ 
 

شوند و در   ی م ر یگذرانند، با جامعه درگ ی وقت خود را داوطلبانه م  رهیمد  ئت یه ی محله. اعضا یشورا  ئت ی ه یاعضا ی ها ت یمسئول 
کنند.   یمحله م ی شورا ستمیساعت در ماه را وقف س  20تا   10  نی انگی دهند. آنها به طور م یموضوعات مختلف تخصص ارائه م

محله نه   ی دهند. از آنجا که شوراها  یشهر ارائه م  رندگان یگ  میرا به تصم ی مشورت ی ها هیمحله توص ی شوراها  ن،یعالوه بر ا
 بر ادارات شهر و نهاد های دولتی حاکم است.  باشند که ی م یمربوطه ا نیهستند، تابع قوان  ی و نه قانونگذار  رنده یگ م یتصم ی نهادها

 
  ی م یمحله باز ی شورا ستمیاز س ت یدر حما ی محله نقش متنوع یاداره توانمندساز   (. EmpowerLA) محله  ی نقش اداره توانمندساز

  ی برا ی آموزش ی بانیمحله است. عالوه بر ارائه جلسات و پشت  یبه شورا م یمستق تیارائه حما  EmpowerLA ی اصل تی کند. مسئول

و   های مشخط  ن،یمحله از تمام قوان  یشورا یهائت یکند که ه ی حاصل م نانیاطم ن یچنهم یمحله، اداره توانمند ساز  یشوراها
را   یی آموزش ها نی محله همچن ی. اداره توانمند سازکنند ی م یرویداشته و از آن پ ی محله آگاه یشورا   ستمیمربوط به س  یاهه یرو
  میمحله و تصم یشوراها ن یاداره رابط ب نی کند. ا یم رگزار ب ستمی س  نی ادارات شهر، دفاتر منتخب و سهامداران در مورد ا گر ید  یبرا

  ت یری محله مد ی شورا ها ستمیس  یمشارکت، و گسترش انتخابات را برا ،یدهی اداره آگاه نی ها، ا نیباشد. در کنار ا  ی شهر م رندگان یگ
 .کند  ی و نظارت م

 
 

محله شهر را   یشورا  ستمی س یمشاور عموم  فه ی وظ (NCAD) محله دادستان شهر ی دفتر بخش مشاوره شورا  نقش دفتر دادستان شهر.

  ی مربوط به تضاد منافع، مشاوره م نی گذارد، از جمله قوان  یم ری محله تأث  یکه بر عملکرد شوراها ین ی بر عهده دارد و در مورد قوان 
 .دهد

 

و   می محله را تنظ یشورا  ستمی بودجه س نی مربوط به تأم یها و رهنمودها یشهر مقررات، خط مش  ی . دفتر منششهر  منشینقش دفتر 
 .کند یم  تی ری محله را مد یانتخابات شورا 

 

دهندگان،   یبه را  تی محله و وب سا یبخش انتخابات شورا  یکتابچه راهنما :[hyperlilnk] محله  یانتخابات شورا ی الف. کتابچه راهنما

 .دهد یمحله ارائه م یدر مورد روند انتخابات شورا  یها و اطالعات مهم یمحله خط مش یشرکت کنندگان در شورا  ر ی نامزدها و سا

 
  :محله یبرنامه بودجه شورا یها و دستورالعمل ها استیب. س
 محله یبودجه شورا برنامه

 wo rkshops]-and-trainings-funding/funding-council-[https://clerk.lacity.org/neighborhood 

 .کند ی محله را صادر م یمربوط به بودجه ارائه شده به شوراها  ی ها و دستورالعمل ها استی س
 

 ی چارچوب قانون
 

به نظر   یکند، ضرور  یکه شورا در آن عمل م یشود، دانستن چارچوب نظارت  یمحله آغاز م ی شورا ستمی که سفر شما با س نی ضمن ا
  است ی شهر، و س ی ادار ی کدها ت،ی معلول ی دارا  یها ییکای قانون آمر  ، یممکن است قانون براون، قانون سوابق عموم نی قوان  نی .  ارسدی م

 ردی ثابت را در بر گ نی محله و قوان  ی قانون شورا   ون،ی سی کم یها

 
 

 له مح یشورا  ستمیفدرال حاکم بر س  ن یقوان
 

 



 
 

 آزاد   نی استقرار و تمر ان،ی ب  یمتحده، از جمله شروط آزاد  االتی ا یمفاد قانون اساس  متحده.  االتیا  یالف. قانون اساس
 .قابل اجرا باشد دادها،ی محله، مانند جلسات و رو یشورا  اتی عمل  یمتمم اول، ممکن است برا         

 
   تی حما  یقانون فدرال است که برا  کی  تی معلول ی دارا  یها ییکای . قانون آمرت یمعلول ی دارا  یها یی کای ب. قانون آمر

 دولت   اتی در مورد عمل (ADA) تی معلول ی دارا یهاییکای شده است. عنوان دوم قانون آمر  یاز حقوق افراد معلول طراح     

 .قابل اجرا باشد زی محله ن  یشوراها ات ی لعم یو ممکن است برا  شودی اعمال م یو محل   یالت ی ا یها     
 

 
 محله یشوراسیستم ایالتی حاکم بر قوانین 

 
 محله مانند ی شورا اتی کند و ممکن است در عمل ی محافظت م ی از حقوق فرد یالت ی ا ی . قانون اساسا یفرنیکال ی قانون اساسالف. 

 از  ی ا ه ی هد هی عل تی )ممنوع 6مقررات مربوطه عبارتند از ماده شانزدهم، بخش  گری قابل اجرا باشد. د  دادهای رو  جلسات و      
 .(ای فرن ی کال یقانون سوابق عموم ب ی ک)تر 3و ماده اول ، بخش  ( ،یوجوه عموم      

 
 را  ی مردم به سوابق عموم  یاست که دسترس یالت ی قانون ا  کی  ای فرن ی کال ی. قانون سوابق عمومای فرنیکال  یب.  قانون سوابق عموم

 .سوابق شان پاسخ دهند  یبرا (PRA) یقانون سوابق عموم ی به درخواست ها دی محله با ی کند. شوراها ی فراهم م       
 

 فارغ از   دی با یاست که مقامات مشخص دولت  نی از ا  نانی که به منظور اطم یقانون دولت   کی  . یاس یقانون اصالحات س   ج.
 .دهستن  بندی محله به مقررات قابل اجرا پا یطرفانه عمل کنند. شوراها  یب  یا  وهی خود باشند و به ش یاز منافع مال ی جانبدار     

 
 

 ف ی تعر ق ی دارد و از طر یبه جلسات باز و عموم  ازی است که ن  یالت ی قانون ا  کی قانون رالف ام براون  قانون رالف ام براون. د.  
 .محله اعمال شده است یدر شوراها یقانونگذار  یقانون از نهادها     

 

 و کارمندان را از داشتن   یاست که مقامات دولت  یالت ی قانون ا  کی  1090بخش  ی. کد دولت 1090بخش   ا یفرنیکد دولت کال . ه
   ای  ه ی توص یبرا ی محدود ارات ی محله اخت  یکند. از آنجا که به شوراها یمنع م یعموم یدر قراردادها یشخص    ی منافع مال    
 .گردد یقابل اجرا م  یکد دولت  1090از بودجه شهر داده شده است، بخش  فادهبا است  د ی شهر و خر  یمشاوره در مورد قراردادها     

 

 از خشونت در محل کار،  ی ری جلوگ ی ها استی و س نی محله به قوان  ی شوراها ن،ی . عالوه بر ااشتغال فدرال  نی تمر ن یو.   قوان
 .هستند بندی پا ضی و تبع ی آزارجنس       



 قوانین و مقررات شهری حاکم بر سیستم شورای محله
 

 
 محله در   یشوراها  ستمی س  کی محله و  سرانی کم ئتی محله، ه ی منشور شهر، اداره توانمندساز الف. منشور شهر لس آنجلس. 

 .ردی گ یمحله را در بر م  ی شورا ستمی س914 تا 900 یهاکرده است. ماده نهم، بخش  جادی سطح شهر را ا       

 
 محله  ی شورا ستمی . مربوط به س28شهر است. فصل   یا  هی و رو یشامل احکام ادار  ی . قانون ادارلس آنجلس   یب. قانون ادار

 )ب(   10.2.1محله(، فضاها، بخش  ی )اداره صندوق توانمندساز 5.517مربوطه عبارتند از بخش  یهابخش  ر ی است. سا    
 .محله( ی )دفتر و مکان جلسه شورا 22.535محله(، و بخش   ی )انتخابات شورا 20.36اهداف محله(، بخش  یبرا یمال نی )تام     

 

 را در چارچوب   یشهر احکام ی است. شورا یررات و مق ی فری شامل احکام ک یقانون شهردار   لس آنجلس.  یکد شهردار ج.  
 محله در مورد   یشورا  ستمی به س ی مربوط به اطالع رسان  گری رسانده است که از جمله موارد د بی به تصو یقانون شهردار      
 370توان در منشور شهر )که از بخش  ی شهر را م  یقراردادها یعموم نی است. قوان  نی زم  یموارد کاربر یبرخ     
 .افتی شود(   یشروع م 10.1)که از بخش  یشود( و در کد ادار  ی شروع م      

 

 ها، استعدادها دهی ا ،یکار افراد با سوابق شخص یروی دهد که ن  ی م صی شهر تشخ  .شهر لس آنجلس  ی پرسنل ی ها است ی س د.   
 منحصر   به فرد در محل کار داشته باشد و خدمات برتر  یکند تا سهم ی هر فرد فراهم م یرا برا  یمتنوع، فرصت  اتی و تجرب       
 دسته حفاظت شده که توسط قانون   کی بر اساس  ضی تبع ای  تی دهد. آزار و اذ ئهرا به تمام جوامع لس آنجلس ارا  یو عادالنه ا       

 و    ری محل کار متنوع، عادالنه، فراگ ک ی حفظ   یشهر برا شده است که با اهداف  فی تعر (FEHA) اشتغال و مسکن منصفانه     

 شود تا سؤاالت مربوط   خواستهشهر  ی. ممکن است از دفتر بخش روابط کار دادستان ستی تداخل داشته باشد، قابل تحمل ن  مولد      
 ی از اعضا ، یامر نی کند. در صورت وقوع چن  یبررس نهی زم نی را در ا رهی مد ئتی ه ی اعضا ا ی محله  ی شورا رهی مد ئت ی به ه     
 ناخواسته   یاعضا  یکار ممکن است باعث برکنار نی کنند. عدم انجام ا تی را رعا قات ی رود که تحق یانتظار م رهی مد ئتی ه      

 .شود اره توسط اد رهی مد ئتی ه     

 
 محله اعمال   ی در رابطه با انتخابات شورا یمبارزات انتخابات  یفرمان مال یهات ی محدود .ی مال  یکمک ها یجمع آور نی قوان ه.  
 شود و احتمال دارد در صورت انتخاب نامزد،   یمحسوب م هی کنند، هد  یم افت ی که نامزدها در یحال، هر کمک  نی . با اشود ینم     
 ماه قبل از   12 ی را ط ییای هدا  شتری ب  ای دالر  500که اهداکننده در مجموع  ی. در صورت دکن  یری از او خواسته شود تا کناره گ      

 الزم را بر اهداکننده داشته باشد،  ری تأث  ای کند  ری اهداکننده را درگ مای که مستق ی داده باشد، در مورد هر موضوع  یری گ می تصم     
   ، یکارمند شهردار کی باشد، مانند  یبا تعهدات افشاگر  یت مقام دول کی  رهی مد ئتی ه یدای خواهد بود. اگر کاند ی استعفا الزام      

 .شودی اعمال م رهی مد ئتی توسط نامزد ه ی افت ی در یهاکمک  ی برا الت ی قانون شهر و ا ه ی هد ی اجراقابل  یهات ی محدود     
 

 

 محله یایساریکمهیئت مدیره 
 

 
 902کند. به موجب بخش  یمحله را اعالم م یشورا   ستمی و مقررات مربوط به س نی و قوان   جادی ها را ا استی محله س یای ساری کم ئتی ه

  ی و مقررات برا نی قراردادها و اجاره نامه ها و اعالم قوان  ب ی از جمله تصو است،ی و نظارت س می مسئول تنظ رهی مد ئتی منشور شهر، ه
 .محله است یشورا  ستمی س

 
 

 ن ی محله و قوان یشورا یها است ی چند فرمان مهم، س
 

محله در سطح شهر. طرح شامل  یشوراها ستمیس یبرا یزیالف.  برنامه ر  

 

 .باشد یمحله م یشورا ستمیها و اهداف س استیس هیان یب
 

   ی برا یو ساختار سازمان   یچارچوب کتب  ک ی محله به منظور ارائه  یشورا   کی نامه  نیی آ محله: ینامه شورا ن ییآ  -ب            
 حل اختالف   یندهای و فرآ هاه ی رو ،یت ی ری از جمله، ساختار مد ها،نامهنیی شود. آ ی م جادی محله خاص ا یشورا   همان              
 .کنندیم نیی سازمان را تع               

 

 دهند.   یشرح م لی محله را به تفص یشورا   یادار نی محله، قوان  یثابت شورا  نی : قوان محله  یثابت شورا ن یقوان  -ج           
 .     محله اضافه شود یشورا  ت ی ثابت در وب سا نی نسخه از قوان   ک ی  دی روش، با نی عموم، به عنوان بهتر ی دسترس ی برا               

 

 

 

 



محله تا   یشورا   رهی مد ئتی کمک به ه یاست برا یابزار  یپارلمان  هی نظم روزنبرگ: رو نی قوان   ای نظم رابرت  نی قوان  -  ی پارلمان ه ید.  رو
 .شود ی کند که کدام قواعد نظم اعمال م یم انی محله ب  ی نامه شورا نیی در طول جلسات خود مؤثرتر و سازنده تر باشند. آ

 

  دی و نامزدها با رهی مد ئتی منتخب و منتصب ه ی(، اعضا2020-1محله )  یای ساری کم ره ی مد ئتی ه یرهبر  یری گجهت   استی بر اساس س
کنند.   دیی محله تأ ی شورا  ره ی مد ئتی ه یهات ی الزامات و مسئول تی اند و موافقت خود را با رعاکرده  افت ی کنند که اطالعات فوق را در دیی تأ

 .کنداند، حفظ نشده  دیی موفق به تا ای اند کرده  دیی که تأ ییو نامزدها  رهی مد ئتی ه ی از تمام اعضا ی عموم یت فهرس تواندی اداره م
 

قبل    یاجبار  یر یجهت گ  کیتازه انتخاب شده را ملزم به شرکت در    رهیمد  ئت یه  ی اداره ممکن است اعضا ●

 .شود لیتکم ره یمد ئتیقبل از شروع خدمات ه دیبا یاجبار یکند. تمام آموزش ها رهیمد ئتیاز خدمت در ه

 
 می محله، ممکن است از شما بخواه یشورا   رهی مد ئتی خدمات ه  یدر مورد نامزدها شتری کسب اطالعات ب  برای    ●                  

   شورا ی محله که برا یشورا  می بهبود خدمات مستق یاطالعات توسط اداره برا  نی . ادی ارائه کن  یت ی که اطالعات جمع                     
 .ردیگی م شود، مورد استفاده قرار یمحله فراهم م ی ها                      

 
 

داده شده   ح یتوض ره«یمد ئتی خدمات ه یدای کاند د ییرا که در باال در »سند تأ یی هاه یو رو  مقررات  ن، یکه قوان کنمی م د ییتأ له ینوسیبد
 .کنمی است مطالعه کرده، درک نموده و به آنها موافقت م

 
 

 _______________________________________________  _____________________  

 تاری    خ  ضاام                 


