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 انتخابــات مجلـس المـدرسة ـ معـلـومــات لألهـــلالملحـق أ: 

 ( ...yearانتخـابــات مـجـلـس المـدرسة )

 ما هو مجلس المدرسة وما دوره؟

هناك مجلس مدرسة في جميع المدارس الحكومية في والية فكتوريـا. وتتشكـّل مجالس المدرسة بطريقة 
. وبهذا، ة للوزارةجهات الرئيسية للمدرسة ضمن التوجيهات المركزيقانونية كهيئات لها صالحيات تحديد التو

 يستطيع مجلس المدرسة أن يؤثر مباشرة على نوعية التعليم التي تقّدمها المدرسة إلى طالبها.

 

 مجلس المدرسة؟ ممن يتألف

 هناك ثالث فئات محتملة لالنتساب إلى عضوية مجلس المدرسة:

 ن هذه الفئة. يجب أن يكون أكثر من ثلث عدد األعضاء اإلجمالي م اً:فئة الوالدين المنتخبين إلزامي
ـرة  ويمكن أن يكون موظفو أعضاًء في مجلس مدرسة  (DEECD)وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكِّ

 أبنائهم طالما لم يكونوا موظفين في نفس المدرسة.

  ـرة يظفومفئة يمكن أن يشكل أعضاء هذه الفئة  ين إلزامياً:المنتخب وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكِّ
 ما ال يزيد عن ثلث مجمل أعضاء مجلس المدرسة. ويعتبر مدير المدرسة تلقائيـاً أحد هؤالء األعضاء.

 ويجري االتفاق على عضوية هؤالء األعضاء بقرار يتخذه أفراد المجتمع:  فئة اختياريـة لعضوية
وزارة التعليم وتنمية الطفولة اماتهم أو خبراتهم. إن موظفي مهاراتهم الخاصة، واهتمنظراً لالمجلس 
ـرة   ليسوا مؤهلين لفئة العضوية المجتمعية هذه. (DEECD)المبكِّ

تستمّر مدة عضوية جميع األعضاء سنتين، ويجب أن يتقاعد نصف عدد األعضاء كل سنة مما يخلق مناصب 
 شاغرة لالنتخابات السنويـة لمجلس المدرسة. 

 

 ؟تعتبر عضويـة األهل مهمة لهذه الدرجـةلماذا 

يقّدم األهل في مجالس المدرسة وجهات نظر هامة ويتمتعون بمهارات قيـّمة يمكن أن تساعد في رسم توجهات 
 المدرسة.

ويجدون ويجد الوالدون الذين يصبحون ناشطين في مجلس المدرسة بإن مشاركتهم بحد ذاتها تشِعُرهم بالرضا 
 باإلنتمـاء يصبح أقوى لدى أبنائهم.أيضاً بإن الشعور 

 

 ؟كيف يمكنكم أن تشاركـوا

إن الطريقة المنطقية هي بالطبع أن تدلوا بصوتكم في االنتخابـات التي تجري في الفصل األول من كل عام. 
 ولكن ال تفتح صناديق االقتـراع إال إذا كان عدد األشخاص المرّشحين أكثر من عدد المناصب الشاغرة.

 جّديـاً بما يلي: وافكريمكنكم أن تضوء ذلك، وعلى 

  مجلس المدرسة ويةعضلالنتخابات في اترشيح أنفسكم 

 ترشيح نفسه.تشجيع شخص آخر ل 
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 مجلس المدرسة؟هـل أحتـاج لخبـرة خاصة كي أكون عضوًا في 

خرين كال، فما تحتاجه هو أن تكون مهتماً بمدرسة طفلك وأن تتمتع برغبة في العمل المشترك مع اآل
 للمساعدة في رسم مستقبـل المدرسة.

 

 ؟ما الذي تحتاج فعله للترشح لالنتخابات

يصدر المدير إشعاراً ويعلن عن الترشيحات بعد بدء الفصل األول من كل عام. ويجب أن تنتهي جميع 
 انتخابات مجالس المدرسة قبل نهاية شهر آذار/مارس.

يقوم شخص ما بتسميتك كمرشَّح أو تستطيع ترشيح نفسك في  ات لكيتيبرفإذا قررت الترّشح يمكنك اتخاذ ت
 فئة الوالدين.

ـرة الذين لديهم طفل مسّجل في مدرسة ليسوا موظفين فيها،  يحق لموظفي وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكِّ
 أن يترشحوا كوالدين لعضوية مجلس مدرسة ابنهم.

لمدير خالل المدة المحددة في اإلشعار الخاص باالنتخابات. بعد وبمجّرد إتمام استمارة الترشيح، أعيدوها إلى ا
 ذلك ستتلقوا إيصاالً يؤكد استالم استمارتكم "إيصال باستمارة الترشيح" بواسطة البريد. 

األسبوعين في المجلس، سيجري االقتراع خالل  إذا تم استالم ترشيحات يفوق عددها عدد المناصب الشاغرة
 لدعوة للترشيح. االتاليين بعد إقـفال 

 

 هاأمور يتعّين أن تتذكـّرو

  أكدين مما يجب فعلهمتاطلبوا المساعدة من المدرسة إذا كنتم تودون الترّشح لالنتخابات وكنتم غير 

 فكروا بالترشح النتخابات المجلس هذه السنة 

 احرصوا على أن تدلوا بأصواتكم في االنتخابـات 

 
 

 ات إضافيـة.اتصلوا بالمديـر للحصول على معلومـ

 

 

 
 
 
 

 


