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 الطالب الذين يريدون الترّشح ولياء أمورمعلومات أل :4وقائع الصحيفة 
 نتخابات مجلس المدرسة ل 

 ما هو مجلس المدرسة وما دوره؟ 

لديها  فيكتوريا مجالس للمدرسة. وهي عبارة عن هيئات تتشّكل قانونياً و ولية لدى جميع المدارس الحكومية في
وقانون   دستور مجالس المدارس الحكومية،ل 1280للقرار الوزاري  وفقاً  الصالحيات لتحديد التوّجهات الرئيسية للمدرسة

لى نوعية التعليم الذي توفّره . وبهذا، يستطيع مجلس المدرسة التأثير بشكل مباشر ع2006إصالح التعليم والتدريب لعام 
 المدرسة لطالبها.

 ممن يتألف مجلس المدرسة؟  

 : ةعضويلحتملة لفئات م  عدة ، هناك  وما فوق 7التي لديها مجموعة طالبية من السنة بالنسبة لمعظم مجالس المدارس 

مور األوأولياء  يجب أن يكون أكثر من ثلث مجموع األعضاء من هذه الفئة.    –  فئة إلزامية لعضوية ولّي األمر الُمنتخب •
 لتحقين بالمدرسة مؤهلون لعضوية هذه الفئة.األطفال الم  على   ءواألوصيا

عن ثلث مجموع أعضاء مجلس   يزيدأعضاء هذه الفئة ما ل    يمثل  –  فئة إلزامية لعضوية موّظف المدرسة الُمنتخب •
 حد هؤلء األعضاء.أ مدير المدرسة تلقائياً وي عتبر المدرسة. 

 7الدراسية في السنة  اهمفي المدرسة ون المسجّ ا هذه الفئة وعض - (ين نصب  م)الطالب الُمنتخب  يةلعضو إلزاميةفئة  •
 .ما بعدهاأو 

اهتماماتهم  المجلس بسبب مهاراتهم أو    خذهيتّ قرار    ىعلبناء  هذه الفئة  أعضاء    تّم انتخاب ي  –  فئة اختيارية ألفراد المجتمع •
 المجتمع.فراد ألفئة دائرة غير مؤهلين الموظفو إن . المميّزة أو خبراتهم

 .ين رّشح عدد قليل من مجالس المدرسة أعضاء م  لدى  •

 ؟عضويةهي مدة ال ما

تنتهي فترة عضوية نصف األعضاء كل عام، مما يخلق  و ، إن مدة العضوية لجميع األعضاء هي سنتان. بشكل عام
 شاغرة لنتخابات مجلس المدرسة السنوية. ناصب م

 مهمة للغاية؟   طالبلماذا تُعّد عضوية ال

مجلس المدرسة لالنتساب إلى الطالب من انتخاب أعضاء وم والتعليم والمدرسة. للتعلّ  ة من نوعها فريد رؤيةالطالب لدى 
 اتجاه مدرستهم المستقبلي ويضمن مساهمة الطالب في صنع القرار. إلبداء رأيهم فيجميع الطالب يفسح المجال ل

 صل.واومهارات الت  ريادة، بما في ذلك مهارات الهمسيساعد تمثيل الطالب في مجالس المدارس الثانوية في تطوير مهاراتو

 ؟ةفي مجلس المدرسكون عضواً ي معيّنة لكي  اتإلى خبرطفلي  حتاج يهل 

قد يحتاج أعضاء المجلس إلى لكن  و.  إلى دوره في المجلسته  معرفومة القيّ  ه مهاراتمن أعضاء المجلس يجلب كل عضو 
 .المجلسأعضاء في من أجل أداء واجباتهم ك  مألوفة لهمالتي ل تكون  مجالت التطوير المهارات واكتساب المعرفة في 

والذي يتّم    التابع للدائرة  مجلس المدرسة المجانيعلى  تدريب  البرنامج    في   ةرك اشمالعلى  عضاء  األتشجيع الطالب    يتمّ 
 عبر اإلنترنت. التدريب متاح أيضاً وباستخدام وحدات تحسين إدارة المدرسة لدعمهم في أداء دورهم.   ،وجهاً لوجه تقديمه
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التدريب    -مجلس المدرسة  :  ةراجعي رجى ملمزيد من المعلومات حول التدريب والوصول إلى الوحدات عبر اإلنترنت،  ل
موقع   على  الجيدة  اإللكترونيوالحوكمة  https://www2.education.vic.gov.au/pal/school->  الدائرة 
council-training/policy > 

   ح لالنتخابات؟ب على طفلي فعله للترشّ توجّ ما الذي ي

 .  عامكل  من األول فصل الدراسي  حات بعد بدء اللترشّ إلى تقديم ادعو يو اتبالنتخاب اً شعاردر مدير المدرسة إي ص

ح  شّ مرك  ه تسميت  بعدهأو ما  7أحد الطاّلب في الصف الدراسي   طلب منيأن  ه يمكنح لالنتخابات،  الترشّ طفلكم ر إذا قرّ 
 .الطالبعضوية فئة   إلى هنفس  يح ترش  هيمكن أو 

إصدار   سيتمّ و .  ات النتخاببشعار  اإلعلى  د  إعادتها إلى المدير خالل الوقت المحدّ   يجب ستمارة الترشيح،  اإكمال  بمجرد  
 كتمل.استمارة الترشيح بعد استالم الترشيح الم  إيصال ب

 .وفقاً لألصولانتخاب الطالب  ، فسيتمّ واحد  بلترشيح طا  وتمّ واحد لب اشاغر لطمنصب ر إذا توفّ 

 ىاألولدعوى  ب وفي الالالط  عضويةل  نصبَين م ر  ، في حال توفّ موّظف المدرسةأو    عضوية ولي األمرعلى عكس فئات  
سينشر مدير المدرسة على الفور، و.  اإلعالن عن انتخاب الطالب تلقائياً   استالم ترشيح واحد فقط، ل يتمّ   للترشيحات يتمّ 

استالم هذه الترشيحات في غضون  يجب  ومزيد من الترشيحات. الإلى  فيه  يدعو    بارز في المدرسة، إشعاراً   وقعفي م
  لترشيحات.ثالثة أيام مدرسية من إغالق الدعوة األولى ل

 تعيين كال الطالبين في المجلس. يتمّ عندها  استالم ترشيح آخر بعد الدعوة الثانية للترشيحات،  إذا تمّ 

إغالق  من  إجراء اقتراع خالل األسبوعين التاليين    في المجلس، فسيتمّ   ةالشاغرالمناصب  تلقي ترشيحات أكثر من    إذا تمّ 
 لترشيحات.لدعوة ال

ة  يجوز للناخبين التصويت مرّ و حين.  م تعليمات واضحة للناخبين والمرشّ أوراق القتراع وسيقدّ ع المدير  يوزّ وف  س
 في المجلس.ين كعضوَ أكبر عدد من األصوات حصال على ين اللذين انتخاب المرشحَ  سيتمّ وواحدة فقط في القتراع. 

 اجتماعات مجلس المدرسة 

يرأس وفصل دراسي.  كلّ في واحدة على األقل ة األقل في السنة ومرّ ات على ثماني مرّ  ةجتمع مجلس المدرسييجب أن  
 قع حضور جميع أعضاء المجلس.الرئيس جميع الجتماعات ومن المتوّ 

 .الهاتفالفيديو أو بر أو ع حضور الجتماعات شخصياً ألعضاء المجلس يمكن 

. على  سنةاسبين لعقد اجتماعات على مدار الد أعضاء المجلس الوقت والمكان المنبعد انتخابات مجلس المدرسة، سيحدّ 
 يوم أربعاء من كل شهر في مكتبة المدرسة.أول عقد الجتماعات في سبيل المثال، قد يوافق المجلس على أن ت  

عقد في المساء لضمان حضور غالبية األعضاء.  عقد الجتماعات في المدرسة وت   بالنسبة لمعظم مجالس المدارس، يتمّ 
 .اً ب تقري ساعتين ونصف الساعة اعات عادةً لمدة تستمر الجتمو

 ر النقل.مجلس المدرسة ل يوفّ ف . مإلى مناقشة خيارات النقل وترتيبها من وإلى الجتماع مع طفلك أنتم بحاجة

ع جدول سيضمن مدير المدرسة، بالتشاور مع رئيس مجلس المدرسة، إعداد جدول أعمال لكل اجتماع عادي وسيوزّ 
ة محاضر الجتماع السابق وأوراق الجتماعات مثل تقارير اللجان الفرعية وتقرير المدير والرئيس ومسودّ األعمال 

ي توقع من جميع األعضاء، بما في  و. توزيع هذه الوثائق قبل الجتماع بخمسة أيام تقريباً   سيتمّ و ألعضاء مجلس المدرسة. 
 قبل كل اجتماع. عضاء الطالب، قراءة جميع المستندات والتحضيراألذلك 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-training/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-training/policy


Fact sheet 4_Arabic 

 تضارب المصالح 

تضارب مباشر في المصالح، بما في ذلك مصلحة   ،عائلته المباشرةأفراد ، كعضو في المجلس، أو مطفلكلدى إذا كان 
في اجتماع مجلس المدرسة، يجب على هذا العضو أن يعلن تضارب المصالح ويجب أل   تهامناقشيتم   *، في مسألة  نقدية

لن يشارك العضو في أي تصويت  ودعوته من قبل الشخص الذي يرأس الجتماع.  ما لم تتمّ  اتأثناء المناقش اً ضرايكون ح
 مرتبط بالمسألة المطروحة.

 ن منه.ل أو يتكوّ ق بالماف النقد على أنه: يتعلّ يعريتم ت* لهذا الغرض، 

 هل يمكنني حضور اجتماعات المجلس مع طفلي؟

ار أو المراقبين حضور اجتماع المجلس يمكن للزوّ وعادة ما تكون اجتماعات مجلس المدرسة مفتوحة لمجتمع المدرسة. 
 الرئيس.يجب إرسال طلب الحضور إما إلى المدير أو و سبقة من المدير وقرار من المجلس. بموافقة م  

ول يمكن إل لألعضاء   قاً غلم  فيها اجتماع المجلس، ألغراض السرية أو ألسباب أخرى،  كونقد تكون هناك أوقات ي
 نين الحضور.يّعَ الم  

مع  في نفس المجلس  . هل يمكنني أن أكون عضواً في المجلس اءعض ولي أمر أحد األأنا 
 ؟ أطفالي/طفلي

 .أعضاء في نفس المجلسسمح لألقارب بأن يكونوا نعم، ي  

  ن طفلي من حضور اجتماع المجلس؟ماذا لو لم يتمكّ 

 .، فيجب تقديم اعتذار إلى المدير قبل الجتماع اتجتماع أحد الإذا كان العضو غير قادر على حضور 

  ثالثلمدة تصل إلى موّسع   إذن غيابلحصول على م بطلب خطي إلى الرئيس ليجوز لعضو مجلس المدرسة أن يتقدّ 
 .اجتماعات متتالية

   في المجلس؟ ماذا لو قرر طفلي أنه لم يعد يريد أن يكون عضواً 

ح للتواجد في المجلس قبل الترشّ الذين يجب أن يخّصصوه الوقت  خذ بعين العتبارالطالب بشدة على األدائرة ع الشجّ ت
 لالنتخابات.

 من المجلس مع مدير المدرسة أو رئيس مجلس المدرسة. تهاستقال ميجب أن يناقش طفلك

عتباره  ايتم كتابة إلى المدير، حتى ل من خالل المن المجلس،   مجلس المدرسة تقديم استقالته رسمياً يجب على عضو  
 . بعد ذلكضواً ع
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 نة قواعد سلوك أعضاء المجالس المدرسيةمدوّ 

قانون اإلدارة العامة لعام  في د حدّ على النحو الم  تتشّكل عامة هي عبارة عن هيئات فيكتوريا ولية مجالس المدارس في 
2004  . 

تستند  و. افيكتوريفي القطاع العام  ضية مفوّ الصادرة عن  نة قواعد السلوكبمدوّ يجب أن يلتزم أعضاء المجالس المدرسية و
 : األعضاءب من وتتطلّ  افيكتوري في نة السلوك على قيم القطاع العام مدوّ 

ب حقيقي أو  تضار  عن أي  يعلنواو مبشأن دوافعه  ينضح اوو صريحينو ين صادق وانوكأن ي – ف بأمانة ونزاهةالتصرّ  •

 ر في المصالح والواجبتصوّ محتمل أو م  

 ةضلى للمدرسمن أجل المصلحة الف   – ف بحسن نيةالتصرّ  •

ميع القرارات مع يتخذوا ج، وينمنطقي  وانوكوي ومجتمع المدرسة،  ين خربشكل تعاوني مع أعضاء المجلس اآل  يعملون •

 عتبار بشكل أساسي في المصلحة الطالب أخذ 

إلى الحصول  واسعيبقضية ما قبل اتخاذ القرار، والمعنية  في جميع الحقائق  وانظرأن ي – ف بنزاهة وحياديةالتصرّ  •

أجل من  أبداً  واتصرفأل يشخص أو مجموعة، و مع أيخاصة  أل يتعاملوا بطريقة على وجهة نظر متوازنة، و

 الذاتية  تهممصلح

من   االمعلومات للغرض الذي تم توفيره واستخدمي والمعلومات سرية أن يحترموا  – استخدام المعلومات بشكل مناسب •

 أجله

 أعضاء في المجلس من أجل كسب الربحالمنصب ك واستخدميل  أ – مناسباستخدام المنصب بشكل  •

 مراعاة جميع المبادئ المذكورة أعاله عند اتخاذ القرارات المالية أن يقوموا ب – ف بطريقة مسؤولة مالياً التصرّ  •

 ما هو أفضل للمدرسة   وافعليالقرارات وعن مسؤولية ال تحّملواأن ي – االجتهاد والمهارة الواجبةوممارسة العناية،  •

 قرارات والمتثال للقانون معنية بأي تشريعات وسياسات  أي  واعرفأن ي – المعنيةاالمتثال للتشريعات والسياسات  •

ال، المخاطر بشكل فعّ  تعاملوا مع يساءلة، وثقافة الم   واشجعوي قدوة حسنة، أن يكونوا  – يادة واإلشراف رإظهار ال •

 الرعاية والمسؤولية للحفاظ على مدرسة قوية ومستدامة. ي ظهرواو

 من المسؤولية أعضاء مجلس المدرسة إعفاء

أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يلحق بالمجلس أو أي شخص آخر   نم أعضاء المجالس المدرسية إعفاء يتّم 
 : عندبحسن نية القيام به عن المجلس  امتنعضرورة أو بشكل معقول، أو عن فيما يتعلق بأي شيء تم القيام به 

 مجلس، أوالممارسة سلطة أو أداء وظيفة عضو    .أ

 المجلس.عضو  ممارسة سلطة أو أداء وظيفة  القيام به حدث عند متناع عن الفعل أو ال القيام بالعتقاد المعقول بأن ب. 

ض له المجلس أو عن أي خسارة أو ضرر يتعرّ  وبعبارة أخرى، فإن أعضاء المجالس المدرسية ليسوا مسؤولين قانوناً 
 خذة بحسن نية.تّ غيره نتيجة اإلجراءات المعقولة الم  

 التصال بمدير المدرسة.رجى لمزيد من المعلومات ي  ل

  

 مجلس المدرسة عن الفيديو التعريفي 
عن غرض ومسؤوليات المجالس المدرسية باإلضافة إلى أدوار   مجلس المدرسة ملخصاً عن م الفيديو التعريفي يقدّ 

 -رة ئللداالتابعة والستشارات المدرسة مكتبة سياسة يمكن مشاهدة الفيديو على ومسؤوليات أعضاء المجالس المدرسية. 
    > training/policy>-council-https://www2.education.vic.gov.au/pal/school تدريب مجلس المدرسة
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