
Por favor visite http://www.wcdsb.ca/accom/SEGalt/index.html para ver o relatório final e as 
recomendações que serão apresentadas em 26 de Novembro,2012. Observe que o relatório final será 

publicado no site em 14 de Novembro,2012. 

 

 
REUNIÃO  AO PUBLICO 
REVISÃO DO FECHAMENTO DA ESCOLA SOUTHEAST GALT  

 As reuniões seguintes serão realizadas como parte das reuniões agendadas do Conselho. 

 
Segunda-feira, 26 de Novembro, 2012 – 6:00pm 
  Apresentação do ARC da opção recomendada e as recomendações de implementação para o Conselho     

Administrador. 
 

 Os pais e membros do público podem se registrar como delegações se desejam apresentar as suas 
observações ao Conselho de Curadores. Veja o verso para instruções para se registrar como uma delegação . 

 
Segunda-feira, 17 de Dezembro, 2012 – 6:00pm 
 O Conselho Administrador poderá fazer perguntas de esclarecimento aos funcionários. 
 Os pais e membros do público podem se registrar como delegações se desejam apresentar as suas 

observações ao Conselho Administrador. Veja o verso para instruções para se registrar como uma delegação 
. 

 
Segunda-feira, 28 de Janeiro, 2013 – 6:00pm 
  O Conselho administrador esta programado para tomar uma decisão. 

 
Local de todas as reuniões: 

Waterloo Region Catholic Education Centre -- 35 Weber St. W., Unit A, Kitchener 
(Antiga St. Mary’s High School – Esquina da Weber St. W. & Ontario St. no centro de Kitchener) 

 

Recomendações 
 
 Fase 1 (Aproximadamente 2014): 

o Comprar,renovar e dar novo nome a Lincoln Avenue Public School.  
o Fechar  St. Ambrose e St. Anne; transferir os estudantes para a antiga Lincoln Avenue P.S.  
o Construir uma adição para a  Holy Spirit. 

 
 Fase 2 (Aproximadamente 2015): 

o Construir uma adição e renovar St. Vincent de Paul.  
o Fechar St. Francis; transferir os estudantes a antiga Lincoln Avenue P.S e St. Vincent de Paul. 

 
 Fase 3 (Aproximadamente 2017): 

o Construir uma nova escolar leste a Dundas Street; mudança da divisão da Holy Spirit e antiga 
Lincoln Avenue P.S.  

 



Informação de Consulta ao Publico 
 
Estão agora disponíveis oportunidades as pessoas para abordar diretamente o Conselho Administrativo 
sobre a opção recomendada. Indivíduos ou grupos que queiram abordar o Conselho de Administração 
devem ler atentamente as regras relativas a apresentações das delegações e o plano para participar da 
Reunião do Conselho ao público (s) - indicado a seguir: 
 
Segunda-feira, Novembro 26, 2012 
Segunda-feira, Dezembro 17, 2012 
 
Hora e local para TODAS as Reunioes (incluindo Janeiro 28, 2013): 
6:00 p.m. -- Waterloo Region Catholic Education Center 
35 Weber St. W., Kitchener (antiga St. Mary’s High School) 
 
 
REGRAS IMPORTANTES PARA CADA INDIVIDUAL E GRUPO DE DELEGAÇÃO PARA AS 
REUNIÕES DO CONSELHO 
 
Sendo que o Conselho de Administração é um órgão eleito municipal - sujeita a legislação provincial e 
regulamentos - a maioria de suas atividades são regidas por um processo-lei (disponível na íntegra no 
www.wcdsb.ca/ap_memos.html). Por-lei estabelece as regras de ordem que devem ser seguidas em 
todas as Reuniões do Conselho. 
 
 
O seguinte resumo das disposições-por lei relativas as "delegações" é fornecida para ajudar indivíduos 
ou grupos que queiram abordar o Conselho como uma delegação em 26 de novembro de 2012 ou 17 
de dezembro de 2012: 
 

1. Delegações (individual ou grupo) devem se registrar com o Secretário do Conselho (exemplo, o 
Diretor de Educação) a quarta-feira anterior à reunião em que deseja aparecer. Registrantes 
devem fornecer os nomes dos membros da delegação e os nomes do porta-voz da delegação. 
Email: barb.pilsner@wcdsb.ca. Phone: 519-578-3660 ext. 2239. 

 
2. Delegações (individual ou grupo) devem fornecer o Secretário do Conselho com suficientes 

cópias escritas sobre a  apresentação (15 cópias) - ou na quarta-feira antes da reunião (para ser 
incluído com o pacote de agenda da reunião), ou na data do própria reunião 

 
3. O Presidente da Reunião em que aparecer um grupo de  delegação ,reconhecerá apenas o 

porta-voz  registrado como representante da delegação. 
 

4. Delegações (individual ou grupo) são fornecidos 10 minutos por delegação para apresentar seus 
pontos de vista. 

 
5. Onde houver várias delegações (individual ou grupo) que desejam entregar a mesma 

mensagem ", o Presidente da Reunião pode exigir que as apresentações sejam combinadas ou 
reduzir o tempo das apresentações" dos habituais 10 minutos. 

 
6. O Presidente da Reunião pode encerrar uma apresentação que se desvia significativamente do 

tema da apresentação, inclui linguagem abusiva ou depreciativo, ou ataques pessoais a outro 
indivíduo. 
 
 

 


