تاریخ_____________________ :
مدارس دولتی آلبوکرکی
هیئت آموزش
درخواست برای شرکت در جلسه اظهار نظرعمومی
بدینوسیله از شما دعوت میشود تا در جلسه هیئت آموزش مدارس دولتی آلبوکرکی نظرات خود را ابراز کنید.
انتظار میرود در کلیه مالقاتهای عمومی هیئت آموزش ،آداب و رفتار رسمی مناسب رعایت شود .اطالعات دقیقتر درباره اصول و انتظارات هیئت
آموزش را میتوان در دستورالعمل عملکردی برای مشارکت عمومی در جلسات هیئت آموزش یافت .با امضای این نوشتار ،اعالم میکنید که تمهیدات و
انتظارات ذکر شده در دستورالعمل عملکردی را کامالً درک کرده و با رعایت دقیق آن موافق هستید .پیش از اینکه این نوشتار را امضا کنید ،یک نسخه از
دستورالعملها برای مطالعه شما موجود است .اگر مایلید در جلسه صحبت کنید ،این فرم باید پیش از شروع زمان جلسه اظهار نظر عمومی در اختیار
مسئول مربوطه قرار بگیرد.
کل زمان جلسه عمومی پاسخگویی حداکثر چهل و پنج ( )45دقیقه است .عموماً ،اظهار نظر شما حداکثر دو ( )2دقیقه خواهد بود اما در صورتی که بیست
و سه ( )23سخنگو یا بیشتر برای اظهار نظر در جلسه عمومی نامنویسی کرده باشند این زمان ممکن است به یک ( )1دقیقه هم کاهش پیدا کند تا امکان
شنیدن صحبتهای تعداد بیشتری از افراد وجود داشته باشد.
وقتی هیئت درخواست شما برای اظهار نظر را تأیید میکند باید در اتاق جلسه حضور داشته باشید ،در غیر این صورت فرصت صحبت کردن را از دست
خواهید داد .وقتی درخواست یک سخنگو تأیید شد ،امکان واگذاری یا اضافه کردن زمان به سایر سخنگوها وجود ندارد.
خالصهای از رفتارهای مورد انتظار به شرح زیر است ،اما نه محدود به این موارد:
 سخنان شما باید مستقیما ً معطوف به هیئت آموزش باشد.
 تنها در زمان مناسب و مطابق با آنچه در دستور جلسه آمده و زمانی که رئیس هیئت یا شخص مسئول اجازه دهد میتوانید در جلسه صحبت
کنید.
 استفاده از پوستر ،بنر و سایر موراد مشابه عموما ً قابل قبول است .با این حال ،رئیس هیئت یا شخص مسئول در شرایط خاصی که در
دستورالعمل عملکردی ذکر شده ممکن است از سخنگوها یا حضار بخواهد که از این موارد استفاده نکنند.
 احراز هویت و به اتمام رساندن اظهار نظر در بازه زمانی تخصیص داده شده برای هر سخنگو الزامیست.
 داشتن رفتار مسئوالنه ،مدنی ،محترمانه و با نزاکت الزامیست.
 هیئت شما را تشویق میکند تا درباره مباحثی که در ارتباط با آن دغدغه دارید صحبت کنید و نه درباره پرسنلی که از نظر شما مسئول ایجاد
شرایط خاصی هستند.
 اگر فرد سخنگو میخواهد اوراقی را در اختیار اعضای هیئت قرار دهد ،باید در زمان نامنویسی برای اظهار نظر ،تعداد دوازده ( )12نسخه از
اوراق خود را در اختیار مسئول ثبت نام سخنگوها قرار دهد.
اگر مطابق روال مورد نظر رفتار نکنید ،رئیس هئیت یا شخص مسئول اجازه خواهد داشت که:
 اظهار نظر شما را قطع و الزامات رفتاری مناسب را به شما یادآوری کند.
 پیش از پایان زمان اظهار نظرتان ،از ادامه آن جلوگیری کند.
 از شما بخواهد تا جلسه را ترک کنید.
 در صورتی که از ترک جلسه امتناع کنید ،از ماموران مجری قانون کمک بخواهد تا شما را از جلسه بیرون ببرند.
 در نتیجه رفتار شما جلسه را موقتا ً تعطیل یا به زمان دیگری موکول کند.
 مطابق با قانون  §30-13-1 NMSA 1978مصوب سال  1978از ماموران مجری قانون بخواهد تا شما را دستگیر کنند یا علیه سخنگویی
که از مفاد دستورالعمل عملکردی تخلف میکند ،قرار مجرمانه صادر کنند.
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اگر موفق نشدید در زمان تخصیص یافته پیام خود را به خوبی منتقل کنید یا اگر طی  45دقیقه زمان جلسه ،نوبت به شما نرسید ،طبق توضیحات زیر
میتوانید سخنان و نظرات خود را به شکل دیگری نزد هیئت مطرح کنید.
من استانداردهای آداب رفتاری برای سخنگوها در جلسه عمومی را درک کرده و مطابق با مفاد ذکر شدن در این فرم عمل میکنم:
__________________________________________________________
امضا
موضوع یا موردی از صورتجلسه که درباره آن صحبت خواهد شد:
_________________________________________________________

__________________________________________________________
نام (لطفا ً خوانا بنویسید)

آدرس

کد پستی

شماره تلفن
لطفا ً این فرم را به مسئوالن دفتر خدمات هیئت تحویل دهید.

اگر مایلید به شکل دیگری در هیئت آموزش اظهار نظر کنید ،میتوانید به هر یک از روشهای زیر با آنها تماس بگیرید:
تماس تلفنی با ما:
ارسال ایمیل برای ما:
ارسال نامه:

)505( 3729-880
boarded@aps.edu
Board of Education
P.O. Box 25704
Albuquerque, NM 87125-0704
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