
 ...از شما دعوت بعمل می آید 
در  APS...تا برای انتقال نقطھ نظرات و پیشنھادات خود برای مدیر بعدی 

 جلسات عمومی و یک نظرسنجی آنالین شرکت نمایید.
 

 
 

 APS بھ نظر شما مھمترین مسائلی کھ شورای آموزش و پرورش
 یر جدید مد نظر قرار دھد چیستند؟باید ھنگام استخدام مد 

 

 
 *عمومیات جلس

از جلسات عمومی زیر  از دانش آموزان، والدین، کارکنان، شرکت ھا و کسب و کارھای محلی، مقامات دولتی و عموم مردم ساکن در منطقھ دعوت بعمل می آید در ھریک
 شرکت نمایند:

 Candelaria NE 7801واقع در  Sandiaدبیرستان  کتابخانھ –عصر  7:30الی  6نوامبر از ساعت  18دوشنبھ، 
 Rainbow Road NW 8100واقع در  Volcano Vistaکتابخانھ دبیرستان  –عصر  7:30الی  6نوامبر از ساعت  21پنجشنبھ، 
 Camero Rd. NE 11001واقع در  Eisenhowerکتابخانھ مدرسھ متوسطھ  –عصر  7:30الی  6نوامبر از ساعت  25دوشنبھ، 

 Solar Rd. NW 1100واقع در  Alvaradoکتابخانھ دبستان  – عصر 7:30الی  6نوامبر از ساعت  25نبھ، دوش
 South Highway 14 11799واقع در  Rooseveltکتابخانھ مدرسھ متوسطھ  –عصر  7:30الی  6نوامبر از ساعت  26سھ شنبھ،  

 Jefferson St. NE 440واقع در  Ziaبستان عصر در سالن غذاخوری د 7:30الی  6دسامبر از ساعت  2دوشنبھ، 
 Elizabeth St. SE 801واقع در  Manzano Mesaعصر در کتابخانھ دبستان  7:30الی  6دسامبر از ساعت  3سھ شنبھ، 
 Arenal Road SW 2300واقع در  Rio Grandeکتابخانھ دبیرستان  –عصر  7:30الی  6دسامبر از ساعت  3سھ شنبھ، 

 Bluewater NW 8901واقع در  Jimmy Carterمدرسھ متوسطھ  کتابخانھ –عصر  7:30الی  6مبر از ساعت دسا 5پنجشنبھ،  
 Odelia Rd. NE 800واقع در  Albuquerqueکتابخانھ دبیرستان  –عصر  7:30الی  6دسامبر از ساعت  5پنجشنبھ، 

 *مترجمان شفاھی زبان اسپانیائی در تمام جلسات عمومی حضور خواھند داشت.
ساعت قبل از جلسھ عمومی مورد نظر برای آنھا درخواست داده  48کھ از حداقل  *امکان حضور مترجمان شفاھی برای زبان ھای دیگر نیز وجود دارد اما فقط بشرطی

 تماس بگیرید. 880-3729شود. با شماره 

 
 APS جلسھ کارکنان

 خصوص کارکنان در تاریخ و زمان زیر شرکت نمایند:ماز کارکنان درخواست می گردد در ھریک از جلسات عمومی یا جلسھ 
 Uptown Blvd. NE 6400واقع در  John Milneصبح در اتاق کنفرانس عمومی  8الی  7نوامبر از ساعت  19سھ شنبھ، 

 
 جلسھ عمومی مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار

ات عمومی یا جلسھ مخصوص مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار در تاریخ و زمان زیر ساز مقامات دولتی و صاحبان کسب و کار درخواست می گردد در ھریک از جل
 شرکت نمایند:

 Uptown Blvd. NE 6400واقع در  John Milneظھر در اتاق کنفرانس عمومی  12:30صبح الی  11:30نوامبر از ساعت  22جمعھ، 

 
یا ایمیل  3729-880از طریق شماره تلفن:  APSرای آموزش و پرورش ونظر یا سؤالی دارید، لطفاً با ش APSاگر درباره گزینش مدیر 

boarded@aps.edu .تماس حاصل فرمائید 
 

در  (گزینش مدیر) کلیک کرده و» Superintendent Search«مراجعھ کرده و روی لینک  www.aps.eduدر نشانی  APSھمچنین می توانید بھ وبسایت 
 12ساعت  ننظرسنجی آنالین شرکت کنید. نظرسنجی آنالین بھ زبانھای انگلیسی و اسپانیائی در دسترس می باشد. آخرین مھلت برای تکمیل نظرسنجی آنالی

 است. و اطالعات دیگر در وبسایت ارائھ شده APSجزئیات بیشتر درباره زمان بندی ھای فرایند گزینش مدیر  دسامبر است. 6ظھر روز جمعھ 

http://www.aps.edu/

