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 سپتامیر 2022
        

 
 هیئت مدرسه شهرستان لودون مجموعه ای از جلسات را برای تسهیل بازنگری مناطق حضور در مدارس متوسطه اشبورن، لودون

ستان ستان براد ران/ مدرسه راهنمایی ایستگاه فارمول ،  دبیر قی برنامه ریزی کرده است. مرزهای فعیل برای دبیر  مرکزی و لودون شر
ستان . دبیر ستان شهرستان لودون/ جی ستان هریتیج/ مدرسه راهنمایی هارپر پارک، دبیر ستان سنکا ری    ج، دبیر  دومینیون/ دبیر

ستان پوتوماک فالز/مدرسه راهنمایی ریور بند لینگ، دبیر ستان پارک ویو/مدرسه راهنمایی اسیی  ،لوپتون سیمپسون، دبیر
ستان ستان استون بری    ج/مدرسه راهنمایی تریلساید و دبیر ستان ریورساید/مدرسه راهنمایی بلمونت ری    ج، دبیر  دبیر

     . توسکارورا/مدرسه راهنمایی اسمارت میل در فرآیند منطقه حضور و غیاب برریس خواهد شد
 

 جلسه منطقه حضور و غیاب متوسطه  زمان تاری    خ 

 برریس اجمایل منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 پنجشنبه  13 اکتیر  2022

 جلسات توجییه کارکنان و جلسه جلسات عمویم منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 سه شنبه  18  اکتیر 2022

 جلسه کاری منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 سه شنبه  1 نوامیر 2022

 جلسات توجییه کارکنان و جلسه جلسات  عمویم منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 چهارشنبه 9 نوامیر  2022

 جلسه کاری منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 دوشنبه  14  نوامیر  2022

(  بعد از ظهر  6:30 *سه شنبه  29  نوامیر  2022  برریس توصیه های منطقه حضور و غیاب متوسطه توسط هیئت مدرسه )مورد اطالعاتی

 جلسات توجییه کارکنان و جلسه استماع عمویم منطقه حضور و غیاب هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 سه شنبه  6 دسامیر  2022

 تصویب مناطق حضور و غیاب متوسطه توسط هیئت مدرسه  بعد از ظهر  6:30 * سه شنبه  13  دسامیر 2022

 جلسه منظم کسب و کار هیئت مدرسه *

 
ن( برگزار یم شود و به   تمام جلسات در ساختمان اداری مدارس دولتی شهرستان لودون )21000 دادگاه آموزش و پرورش، اشیر

ز   43کانال   صورت زنده از کانال  Comcast 18و کانال  Verizon Fiosدرنتی  از طریق پخش همزمان اینیی پخش یم شود و همچنی 
 (LCPS) .قابل مشاهده خواهد بودن وب سایت مدارس دولتی شهرستان لودو

 

ز )از جمله طرح های منطقه حضور و غیاب س قرار گرفیی  تمام اطالعات و داده های منطقه حضور و غیاب، به محض در دسیی
ز ر گرفته یا برریس یم شود(، در بالقوه که توسط هیئت مدرسه در نظ  فرآیند تغیی  منطقهوب  صفحه – شود . پست یم  202پایی 
ستانحضور و غیاب  .   دبی 

 

 هیئت مدرسه قرار است در روز سهشنبه، 13 دسامیی 2022، هر گونه تغییر منطقه حضور در مدرسه متوسطه را اتخاذ کند
 نظرات عمویم در شاش فرآیند تغیی  منطقه حضور تشویق و توصیه یم شود. تمام مکاتبات و اطالعات دریافتی از اعضای عمویم با

اک گذاشته خواهد شد. اظهارات کتتر باید به بخش برنامه ریزی و خدمات  به آدرس  GIS LCPS هیئت مدیره مدرسه به اشیی
  LCPSPLAN@LCPS.ORGارسال شود یا به آدرس ذکر شده در باالی این نامه پست شود 

 

 
 چگونه در جلسات عمویم منطقه حضور و غیاب صحبت کنیم

 - اعضای جامعه و شهروندان عالقهمند این فرصت را خواهند داشت تا در تاری    خ های جلسه استماع عمویم منطقه حضور و غیاب
، با هیئت مدرسه صحبت کنند. اگرچه برای جامعه آزاد است، اما در شب هاتی که به عنوان کار 18 ، 9 نوامیر و  6 دسامیر  اکتیر

ز هیئت مدیره مدرسه و کارکنان  .نظر عمویم داده نخواهد شد  برنامه ریزی شده است جلسات بی 
 
ز شده استماع عمویم از   انان دعوت یم شود تا قبل از تاری    خ های تعیی  صفحه وبطریق گزینه های مشخص شده در از سخیز
 ثبت نام   

 
ز سازماتز را که نمایندگ مشارکت شهروندان  LCPSکنند. از افراد خواسته یم شود نام، آدرس و شماره تلفن خود و همچنی 

 یم کنند، در صورت لزوم ارائه دهند
 

انان باید نظرات را به زمان اختصاص داده شده توسط رئیس هیئت مدیره مدرسه و اعالم قبل از دوره نظرات عمویم محدود  سخیز
ان تجاوز نیم کند ز یم کند، اما از پنج )5( دقیقه برای هر سخیز انان و دستور جلسه تعیی  .کنند. رئیس زمان را بر اساس تعداد سخیز
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