
 ...مدعوون مأنت                                      
...to community  

 جتماعات وأخذ استطالع على اإلنترنت إلعطاء آرائكمال
 العامة البوكیركي  رسالمدالمقبل العام  مدیرحول ال كمواقتراحات

 
جدید؟ مدیرعامعند تعیین یجب أن یعتبره األكثر أھمیة  يلبوكیركا أن مجلس التعلیم في ونھما الذي تعتقد  

 
 

 
 * اجتماعات المجتمع المدرسي

مجتمع المستثمرین والمسؤولین الحكومیین وأعضاء المجتمع لحضور أي من  یتم دعوة الطالب وأولیاء األمور والموظفین و
 اجتماعات المجتمع التالیة:

 لثانویة ، مكتبة مدرسة ساندیا ا -مساًء   7:30-6نوفمبر تشرین الثاني / 18االثنین 
 Candelaria NE 7801 

 مدرسة ثانویة فولكانو فیستا ،   -مساًء   7:30-6نوفمبر تشرین الثاني /  21الخمیس 
 Rainbow Road NW 8100 

 Camero Rd. NE 11001مكتبة مدرسة أیزنھاور المتوسطة ،   -مساًء  7:30 -6نوفمبر تشرین الثاني /  25االثنین 
 مكتبة مدرسة الفارادو االبتدائیة ،  -مساًء   7:30-6نوفمبر ي / تشرین الثان 25االثنین 

  Solar Rd. NW 1100 
 مكتبة مدرسة روزفلت المتوسطة ،  -مساًء 7:30-6نوفمبر تشرین الثاني /  26الثالثاء 

 South Highway 14 11799 
 یة ، كافتیریا مدرسة زیا االبتدائ - 7:30-6كانون األول / دیسمبر  7-2االثنین ، 

 Jefferson St. NE 440 
 مكتبة مدرسة مانزانو میسا االبتدائیة ،  -مساًء  7:30-6 -كانون األول / دیسمبر  3الثالثاء 

 Elizabeth St. SE 801 
 مكتبة مدرسة ریو غراندي الثانویة ،  -مساًء  7:30-6 -كانون األول / دیسمبر  3الثالثاء 

 Arenal Road SW 2300 
 Bluewater NW 8901مكتبة مدرسة جیمي كارتر المتوسطة ،   -مساًء 7:30-6 -ن األول / دیسمبر كانو 5الخمیس 
 Odelia Rd. NE 800مكتبة مدرسة البوكیرك الثانویة ،    -مساًء  7:30 -دیسمبر  5الخمیس 

 * سیكون ھناك مترجمي اللغة اإلسبانیة متاحین في جمیع اإلجتماعات.
ساعة على األقل من موعد االجتماع المقرر. اتصل على الرقم  48فوري للغات األخرى عند الطلب قبل * سیتوفر مترجم 

8803729. 
 
 
 



العامة يرس البوكیركاجتماع موظفي مدا  
 

  :یتم تشجیع الموظفین على حضور أي من اجتماعات المجتمع أو االجتماع المخصص للموظفین
في ھذا العنوان: قاعة اجتماعات جون میلن ، -صباًحا  8-7نوفمبرتشرین الثاني / 19الثالثاء یوم   

6400 Uptown Blvd. NE 
اجتماع مجتمع رجال األعمال والمسؤولین الحكومیین   

یتم تشجیع رجال األعمال والمسؤولین الحكومیین على حضور أي من اجتماعات أو االجتماع المخصص لموظفي األعمال 
 :والحكومة

ظھراً في  قاعة اجتماعات جون میلن ، في ھذا العنوان: 12:30-11:30لثاني /نوفمبرتشرین ا 22یوم الجمعة   
6400 Uptown Blvd. NE 

 
یرجى البوكیرك العامة ،  البوكیركي العامة  البحث عن مدیر عام لمدارس عملیة إذا كان لدیك أي تعلیقات أو أسئلة حول

أو البرید اإللكتروني:  8803729م عبر الھاتف: االتصال بمجلس إدارة مدرسة ألبوكیركي العامة للتعلی
boarded@aps.edu 

 
 Superintendentرابط " على، والنقر  www.aps.eduیمكنك أیًضا الذھاب إلى موقع مدارس البوكیركي العامة على 

Searchنترنت متاح باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. آخر موعد لتقدیم " وإكمال استبیاننا عبر اإلنترنت. االستطالع عبر اإل
ظھراً. ھناك المزید من التفاصیل حول الجداول  12األول / دیسمبر الساعة  كانون 6االستبیان عبر اإلنترنت ھو یوم الجمعة 

 على الموقع اإللكتروني. الزمنیة لعملیة البحث عن المدیر العام لمدارس في البوكیركي العامة وغیرھا من المعلومات
 

mailto:boarded@aps.edu

