
 

 أعضاء مجلس التعلیم
  

 المسمى الوظیفي
  

 سُیشرف "مجلس التعلیم" على جمیع المدارس العامة، والمدیریة التي تدیر المقاطعة، والمدارس المستقلة في فیالدلفیا. وكجزء
 من  "مجلس التعلیم"، ُیتوقع من كل عضو أن یعمل بشكل جماعي لإلشراف على جمیع السیاسات األساسیة، وأمور المیزانیة،

 والقرارات المالیة الخاصة بالمنطقة التعلیمیة. سیقوم "مجلس التعلیم" بتعیین المشرف على المدارس وتقییمه، واعتماد
 المیزانیات التشغیلیة والرأسمالیة السنویة، ویصرح باستالم، أو إنفاق األموال ویصرح للمدارس المستقلة. وباإلضافة إلى ذلك،

  "مجلس التعلیم" حضور االجتماعات العامة الشهریة المنتظمة، واالجتماعات نصف السنویة مع یتوقع من أعضاء
 أعضاء مجلس المدینة، ورئیس البلدیة، وجلسات االستماع، واجتماعات اللجان، والزیارات المنتظمة للمدارس العامة.

  
 هذا المنصب تطوعي، ویتطلب عدة ساعات من الخدمة المخصصة كل شهر، سواء في االجتماعات الشخصیة، أو في

 التحضیر لالجتماعات.
  

 المؤهالت القانونیة
  

 ●        یجب أن یكون أعضاء مجلس التعلیم ما یلي:
 ○        أن یكونوا مواطنین من دول الكومنولث

 ○        أن یكونوا حسني السیر والسلوك
 ○        أال تقل أعمارهم عن (18) سنة على األقل

 ○        أن یكونوا مقیمین في المدینة لمدة سنة واحدة على األقل قبل تاریخ التعیین
 ○        أن یكونوا ُمسجلین كناخبین في المدینة

  
 ●        ال یجوز أن یكون أعضاء مجلس التعلیم ما یلي:

 ○        أي شخص یشغل منصب إداري أو منصب یدرعلیهم ربح في حكومة المدینة
 ○        أي موظف في المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا

 ○        أي شخص یشغل أي من المناصب التالیة:
 ■        مفوض المقاطعة

 ■        المدعي العام
 ■        أمین صندوق المدینة

 ■        عضو بالمجلس
 ○        أي شخص تمت إقالته من المكتب الفیدرالي، أو الوالیة، أو المكتب المحلي للصندوق، أو یتربح من أي مخالفة

 ○        أي شخص عمل بالفعل في مجلس اإلدارة لمدة 3 فترات كاملة
 ○        أي شخص یعمل في مجلس أمناء مدرسة مستقلة تقع في مدینة فیالدلفیا

  
 المؤهالت الشخصیة:

  



 

 باإلضافة إلى المتطلبات القانونیة المنصوص علیها أعاله، یكون المرشح المثالي لمجلس التعلیم لمنطقة المدرسة في فیالدلفیا
 كما یلي:

 ●        أن ٌیظهر التزامًا واضحًا بتعلیم شباب مدینتنا مع ضمان أن یكون لدى فیالدلفیا مدارس عالیة الجودة في كل حي.
 ●        أن یثبت النزاهة وااللتزام بالكشف عن تضارب المصالح والتعامل معه بشكل صحیح حیثما ینشأ

 ●        أن یكون قادرًا على العمل بشكل تعاوني مع الزمالء، وأصحاب المصلحة الذین یحملون وجهات نظر متنوعة
 موجودة في مجتمع فیالدلفیا التعلیمي.

 ●        أن یفهم تحدیات التعلیم في المناطق الحضریة، ویكرس ذاته لتحسین جمیع مدارس فیالدلفیا
 ●        أن یكون على درایة بمجال واحد على األقل من المجاالت التالیة: اإلدارة المالیة، أو القانونیة، أو التجاریة لمؤسسة

 كبرى و/أو منطقة فیالدلفیا، ونظام المدارس المستقلة و/أو الفلسفات التعلیمیة والتربویة الحالیة، و/أو إدارة المدرسة و/أو
 شؤون المجتمع و/أو الخدمات االجتماعیة، و/أو اإلسكان العام.

 ●        أن یكون لدیه طفل/أطفال في مدرسة مستقلة، أو مدرسة عامة، أو أنهم قد انتظموا في الحضور بأنفسهم في مدرسة
 مستقلة،   أو مدرسة عامة مستقلة.

 ●        أن یمثل تنوع مدینة فیالدلفیا ویكرس ذاته لجمیع جوانب التنوع واإلدماج.
 ●        أن یكون لدیه خبرة في اإلدارة المالیة للمؤسسات الكبرى، أو ما یعادلها من الخبرة التي من شأنها إعداده لإلشراف

 على المنطقة التعلیمیة في فیالدلفیا بمیزانیة سنویة تقترب من 3 ملیارات دوالر.
 
  

 


