
  مكتب محقق  الشكاوى في المنطقة التعليمية في بلدية كليفالند

دعم العائالت في حل المشاكل في مدرستك

C L E V E L A N D  M E T R O P O L I T A N  S C H O O L  D I S T R I C T

   دنالفیلك ةیدلب يف ةیمیلعتلا ةقطنملا يف ىواكشلا  ققحم بتكم
كتسردم يف لكاشملا لح يف تالئاعلا معد  
 ىلإ ًءاسم 1:00 ةعاسلا نمو رھظلا ىتح اًحابص 8:00 ةعاسلا نم ةعمجلا ىلإ نینثالا نم ةحوتفم دنالفیلك ةیدلب يف ةیمیلعتلا ةقطنملا سرادم لك
ةسردملاب قلعتم لمع يأو ةلودجملا تارایزلاو ةیفتاھلا تاملاكملل ًءاسم 4:00 ةعاسلا    
لح ىلإ لصوتلا نامضل هاندأ تاوطخلا عبتا ، ةیمیلعتلا ةقطنملا وأ ةسردملا ىوتسم ىلع تاراسفتسالا وأ تالكشملل  

ةسردملاب ةقلعتملا ایاضقلا لح  
صخشلا ىلإ كھیجوت وأ كتاجایتحا معدل لضفأ عضو يف ةسردملا وفظومو ةسردملا ریدمو كلفط ملعم نوكی ، دُعب نع سیردتلا ءانثأ  

  ةدعاسملا نم دیزملا كل مدقیس يذلا 
اھب ىصوملا تاوطخلا  
 
ةسردملا ریدم وأ / و كملعم ىلإ اًینورتكلإ اًدیرب لسرأ :1 مقر ةوطخلا  
 بونی نم وأ ریدملا موقیسف ، اًبولطم عامتجالا ناك اذإ .ةعاس 24 نوضغ يف ةباجتسا عقوتت تالئاعلا نأ انیدل ءالمعلا ةمدخ تالوكوتورب نمضت
ةیرھاظ تاعامتجا ةفرغ يف ةكراشملا ةیفیك لوح تامیلعت عم عامتجالا تقوو خیرات دیكأتو ةلودجب ھنع  

 
كتسردم بتكمب لصتا :2 مقر ةوطخلا  
معدلا ىلع لوصحلل ةسردملا بتكمب لصتاف ، هریدم وأ كلفط ملعم ىلإ لوصولا يف حجنت مل اذإ  
 

مقرلا ىلع ىواكشلا ققحم بتكمب لصتا :3 مقر ةوطخلا 216.838.0090  
 يمدقمو تالئاعلا عم ينواعت لكشب لمعنس .2 مقر ةوطخلا وأ 1 مقر ةوطخلا يف ةلكشملا لح يف حجنت مل يتلا تالئاعلا ىواكشلا ققحم دعاسی
تاعازنلا لحل نییعمتجملا ءاكرشلاو ةسردملا يفظومو ةیاعرلا  
 
:امدنع طقف 3 مقر ةوطخلا مادختسا بجی  
.ةسردملا ىنبم ىوتسم ىلع ةلكشم لحل كدوھج دافنتسا مت *  
.ةطاسولا بلطتت كتلكشم وأ كقلق نأ ةوقب رعشت *  
.ةیمیلعتلا ةقطنملا وأ ةسردملا ةسایس كاھتنا مت ھنأ دقتعت *  

 
لولحلا حاجنل حئاصن  

 
           فواخم كیدل وأ ھیلع قفاوت ال يذلا صخشلا ىلإ ينورتكلإلا دیربلاب بلط لاسرإب ةیلمعلا أدبا       ةرشابم صخشلاب لاصتالا

 
اھتكراشم دیرت يتلا ةیسیئرلا طاقنلاو ةلئسألا ةمئاق تایولوأ بتر                اًمظنم نك    

  
ًائداھ قبا   .صخشلا سیلو ةلكشملا ىلع زكر .اًقیمع اًسفن ذخ                    

ةزجومو ةحضاو كفواخم لعجاو قئاقحلاب مزتلا                          مجاھت ال   
ةقیرط نم رثكأب تالكشملا لح نكمی ھنأ ملعا                         اًنرم نك  
مھب تلصتا نیذلا صاخشألا خیراوتو ءامسألاو جذامنلاو تالسارملا نم خسن ظفح              تالجسلاب ظافتحالا  


