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 یشورا برای می خواهندکه  یاطفال نیوالد برای معلومات.  4 معلومات ورق
 شوند انتخاب مکتب

 دهد؟ یانجام م ی و چه کار ستیمکتب چ یشورا

هستند که به آنها   یمکتب اشخاص حقوق یمکتب هستند. شوراها یشورا کی یدارا ای کتوریدر و یمکاتب دولت  همه
اساسنامه   1280ی وزارتی دستورالعمل ها با مکتب را مطابق ک ی کلی یها قدرت داده شده است که جهت گیری

تواند به   یمکتب م  یراکار، شو  نیکنند. با انجام ا میتنظ 2006  تعلیم و تربیه قانون اصالح و  شورتهای مکتب دولتی

 کند. یمتعلمین خود فراهم مبرای مکتب   که بگذارد  ریتأث یتعلیم تی فیبر ک  میطور مستق 

 مکتب است؟  یدر شورا یکس چه

مکتب وجود   یدر شورا ت یکتگوری ممکن از عضو  نیو باالتر، چند 7گروپ متعلمی سال  یمکاتب دارا هیکل یبرا

 دارد: 

کتگوری باشند.   ن یاز ا دیسوم از کل اعضا با کیاز  شی ب - منتخب ن یوالد یاز اعضا اجباری کتگوری  کی •
 گروپ هستند. نیدر ا ت یکنند مستحق عضو ی که در مکتب اشتراک م یو سرپرستان اطفال نیوالد

سوم از  کیاز  شیگروپ ممکن است ب  ن یا یاعضا -  مکتبکارمند منتخب  عضواز  اجباری کتگوری  کی •
 کتگوری است. نی مکتب بطور اتومات عضو ا  ریدهند. مد لیمکتب را تشک یشورا یکل اعضا

باالتر  ای  7گروپ در مکتب و در سال  نی ا یاعضا - از عضو منتخب متعلم )دو مقام( جباریا کتگوری یک  •

 کنند.  یثبت نام م
با    شان مهارت، عالقه و تخصص خاص لیاعضا به دلاین  – جامعه محلی یاریکتگوری عضو اخت کی •

 .باشندجامعه محلی نیستند عضوی از مستحق  وزارت تعلیم و تربیه . کارمندانانتخاب می شوندشورا  میتصم
 .اعضای نامزد شده دارندمکتب  یاز شوراها یکم تعداد •

 چقدر است؟  عضویت دوره

  هایخواهد شد و جا یهر سال منقضدر  از اعضا  یمین یهمه اعضا دو سال است. مدت تصد یبرا دوره ، عموما
 خواهد شد. جادیمکتب ا یانتخابات ساالنه شورا یبرا یخال

 مهم است؟ این قدر متعلمی تیعضو چرا

مکتب   یشورا درمتعلم   یوتعلیم دارند. انتخاب اعضا سی، تدریریادگ یدر مورد  یمنحصر به فرد دگاهیدمتعلمین 
 اشتراک دادن نظراتگفتن داشته باشند و از  یبرا یمکتب خود حرف نده یآ ریدهد تا همه متعلمین در مس یاجازه م

 حاصل کنند.  نانیاطم یریگ  میمتعلمین در تصم

و مهارت    یرهبر یمکاتب متوسطه به انکشاف مهارت متعلمین بشمول مهارت ها یمتعلمین در شوراها  ه گیندی نما
 .می کندکمک  یارتباط یها

 دارد؟ ضرورت یمکتب به تجربه خاص یحضور در شورا یمن برا طفل ایآ

ممکن   اعضای شوراحال،   نی. با ااش با خود می آورد برای نقشمهارت ها و دانش ارزشمند خود را  یعضو هر
  زمینه هاییبه توسعه مهارت و کسب دانش در  ضرورت، عضو شورا کیخود منحیث   فیانجام وظا یاست برا

 آنها ناآشنا باشد. یداشته باشند که برا

اشتراک کنند و از ماژول وزارت مکاتب  یشورا گانیرا ورو در رو  تعلیمدر  که شوند یم قی متعلمی تشو یاعضا
  خود استفاده کنند.نقش انجام   شدن در تیحما  یبرا(  Improving School Governance) مکتب  تیریبهبود مد یها
 انجام خواهد شد. زین  نیتعلیم بصورت آنال این 
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تعلیم و مدیریت   – کتبم یشورا ، به:نیآنال یول هااجبه م یو دسترس تعلیمدر مورد  شتریب  معلوماتکسب  یبرا
council-<https://www2.education.vic.gov.au/pal/school- در وزارت ت یب سایخوب در و

training/policy>  دیمراجعه کن : 

 انجام دهد؟  یچه کار دیدر انتخابات با اشتراک یمن برا طفل

 کند. یرا صادر م ینامزد یبرا اعالن قبولو   یانتخابات هی هر سال، اعالم 1 ترمپس از آغاز  آمر

  ویباالتر  ا ی 7متعلم را در سال  ک ی ترتیبی دهد که تواند یماو ،  بگیردبه اشتراک در انتخابات   میطفل شما تصم  اگر

 .کند متعلمی نامزدگروپ عضو   یتواند خود را برا یموی   ایکند   یمعرف دایرا منحیث کاند

بعد  برگردانده شود.   آمرانتخابات به  عالندر مدت زمان اعالم شده در ا دیبا  شدن،  از خانه پوری پس، یفورم نامزد 
 صادر خواهد شد. ینامزد افتیفورم دریک ،  شدهخانه پوری  ینامزدفورم  افتیدر از

انتخاب   حسب المقررمتعلم  در این صورت آن شود، نامزد بمتعلم   کیباشد و   موجودمتعلمی   یخال یجا کی اگر
 خواهد شد.

اغالن    نی ، اگر دو مقام عضو متعلمی در دسترس باشد و در اولمکتب  کارمند  ایعضو والد   یکتگوری ها برخالف
  کیبالفاصله در  آمرنخواهد شد.   متعلم به طور اتومات انتخابآن ، شود افتیدر ینامزد ک یفقط  ی،نامزد یبرا قبول
در مدت  بایدها ی نامزد نی است. ا شتریب یخواستار نامزدها هک  خواهد کرد نصب را  اعالنیدر مکتب،  آشکار حلم

 شود. افتینامزدها در یاعالن  قبول برا نیاول تمام شدن مهلتسه روز از زمان  

 شوند. یم یشود، هر دو متعلم به شورا معرف افتیدر ی گرید ی، نامزدیپس از اعالن  قبول دوم نامزد اگر

ی نامزد یاعالن  قبول برا  اتمام شدن مهلتدر شورا باشد، در دو هفته پس از  یخال یاز جا شتریتعداد نامزدها ب  اگر
 خواهد شد. انجام یریگ یها، را

خواهد  دهندگان و نامزدها ارائه  یرا به را یروشن یو دستورالعمل ها خواهد کرد عیرا توز یریگ یاوراق را  آمر
 .خواهند شدشورا انتخاب  رایتعداد آرا ب ن یشتری دهند. دو نامزد با ب یتوانند رأ  یبار م  کیدهندگان فقط  ی. رأکرد

 مکتب   یشوراجلسات 

جلسه  تمام  سی جلسه دهند. رئ  لیمکتب تشک هر ترمبار در  کیحداقل هشت بار در سال و حداقل  دیمکتب با یشوراها
 رود در آن اشتراک کنند.  یشورا انتظار م یکند و از اعضا  یم استیرا ر ها

 دورنفرانس از راه ا ک ا ی ییدئو ینفرانس واک  قیاز طر ا ی جلسه هادر  یتوانند بصورت حضور یشورا م یاعضا
 اشتراک کنند.

  ن ییدر طول سال تع جلسه ها یبرگزار یرا برا یشورا زمان و مکان مناسب یمکتب، اعضا یاز انتخابات شورا پس
. منحیث مثال، شورا ممکن است موافقت کند که جلسه ها در چهارشنبه اول هرماه در کتابخانه مکتب  خواهند کرد
 .شودبرگزار 

  در موقع شام از حضور اکثر اعضا  نانیاطم یو برا برگذار می شوددر مکتب  ات جلس ،مکتب یاکثر شوراها یبرا
 .کشد  یساعت طول م 2.5جلسه ها به طور معمول حدود می شود. برگزار 

مکتب   ی. شوراگپ بزنیدبا طفل خود  باید برای شیوه های ترتیب دادن  ترانسپورت به جلسه و از جلسه  شما
 کند. ینم  نیرا تأم  ترانسپورت

شده است   هی منظم ته  جلسههر  یکه دستورالعمل برا خواهد کردحاصل   نانیمکتب اطم یشورا سیبا رئ  ه با مشور آمر
و   رآم ریپورت، یفرعکمیته   یها ریپورتجلسه مانند کاغذهای  و  یقبل جلسهصورتجلسه  سینو  شی، پالعملو دستور 

  یم انتظارشود.  یم ع یپنج روز قبل از جلسه توز با  یقراسناد ت نیکند. ا  یم عیمدارس توز یشورا یرا به اعضا سیرئ
 متعلمی، قبل از هر جلسه، تمام اسناد را مطالعه کرده و آماده شوند. یاعضابشمول همه اعضا،  رود
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 منافع  تضاد

مورد *، در  یماد منفعت، بشمول مستقیم منافع یک تضاد اش کیخانواده نزد ای طفل شما منحیث عضو شورا  اگر
  ن یدر ح دیمنافع را اعالم کند و نبا  ضادت  دیبحث است، آن عضو با موردمکتب  یکه در جلسه شورا ی داردموضوع

 یرأ یچعضو در هاین  خصوص دعوت شده باشد.  ن یجلسه در ا سیاز طرف شخص رئ  نکهی، مگر اباشدبحث حاضر 
 نخواهد کرد. اشتراکمرتبط با موضوع مورد نظر  یریگ

 .پیسهمتشکل از  ایشرح است: مربوط به    نیبه ا مادیمنظور،  نیا ی* برا

 کنم؟  اشتراکشورا ات جلسم در طفلتوانم با  یم ایآ

توانند با توافق   ی ناظران م  ایکنندگان    دیجامعه مکتب باز است. بازد ه رویمکتب به طور معمول ب  یشوراجلسات 
 شود. داده سیرئ ا ی آمربه  ا ی دی. درخواست حضور با ابندیشورا در جلسه شورا حضور   میو تصم  آمر یقبل

شود و فقط   غیر علنی، جلسه شورا  گری د لیدال ای  گیوجود داشته باشد که به منظور محرمانه  یاست مواقع ممکن 
 کنند. اشتراکمنصوب شده بتوانند در آن  یاعضا

 باشم؟ یی که طفل)ها( یم هستند،توانم عضو همان شورا یم ایشورا هستم. آ ینیعضو والدیک  من 

 هستند. ی مشابهدر شورا ت یمجاز به عضو اعضای فامیل، بله

 شود؟  یکند، چه م  اشتراکشورا   جلسهمن نتواند در  طفل اگر

 شود. هئارا آمربه  دیبا  یعضو قادر به حضور در جلسه نباشد، قبل از جلسه عذرخواه اگر

 تقاضا كند. سیرئ را بطور تحریری از یتر از سه جلسه متوال  یطوالن رخصتیتواند   یمکتب م یشورا عضو

 ؟باشد، چه می شودخواهد عضو شورا  ینم گر یکه د ردیبگ میمن تصم طفل اگر

 .رندیحضور در شورا را در نظر بگ یدر انتخابات، تعهد زمان اشتراککند قبل از  یم ب یترغ  متعلمین را قویا وزارت

 .گپ بزندمکتب  یشورا سی رئ ا ی آمردر مورد استعفا از شورا با  دیشما با طفل

  منحیث گری کند تا د میتسل  تحریری به آمربه طور  را خود از شورا  یمکتب موظف است استعفا عضو شورای کی
 .در نظر گرفته نشودعضو 
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 اعضای شورای مکتب  برای یرفتار مقررات

شده است. اعضای   ریفتع 2004 دولتی تیریقانون مد هستند که طبق  دولتیاشخاص  ایکتوریمکتب در و یشوراها

  یمبتن یرفتار مقرراتکنند.  یرویپ  ای کتوریو دولتی سکتور امیشنصادره از طرف ک مقررات از دیشورای مکتب با 
 که:  دکن یاست و اعضای شورا را ملزم م ا یکتوریو دولتی سکتور یبر ارزش ها

و هرگونه   ندو روشن باشصریح راستگو، خود  یها  زهیدر مورد انگ  - دنعمل کن یکپارچگیصداقت و  با •
 دنشده را اعالم کن  استنباط ا ی، بالقوه یواقع فهیمنافع و وظ ضادت

   دنعمل کنمنافع مکتب   نیبهتررای ب تیحسن ن با •
در وهله اول  گیری ها  م یتمام تصمبرای و  دن، معقول باشدنکن یاعضای شورا و جامعه مکتب همکار ریسا  با •

 داشته باشند در ذهن خود را  متعلمینمنافع  نی بهتر
موضوع را در نظر   کیمربوط به    قیتمام حقا، یر یگ میقبل از تصم  - دنطرفانه عمل کن یو ب منصفانه •

خاص نشان رفتار  پ خاصیگرو  ایشخص  ه بنسبت، هرگز دنمتعادل باش دگاه ید کیداشتن   در صدد، دنریبگ
 د نو هرگز به نفع خود عمل نکن ندهند

معلومات برای هدفی که  و از  دناحترام بگذار گی به محرمانه   -  دنمناسب استفاده کن معلومات بطور از •
 د ناستفاده کن موجود هستند،

 د ناستفاده نکن امتیازبه دست آوردن  یبرا عضو شورا ت یاز موقع -  دنمناسب استفاده کنبطور  تیموقع از •
 دنکن  ت یتمام اصول فوق را رعا یمال یها یریگ  میتصم در موقع  - دنمسئوالنه عمل کن از نظر مالی •
 یو آنچه را که برا ندریرا بپذ  ی هاریگ  میتصم تیمسئول -  اعمال کنندو مهارت را  تالش، قیدق مراقبت •

 د نمکتب بهتر است انجام ده
مرتبط   یریگ  میتصم به چه   ییها پالیسیچه قانون و   د نبدان - پیروی کنند مربوطه یها پالیسیو  ن یقوان از •

 مربوطه پیروی کنند   و از قانون هستند
،  دنکن قی را تشو یریپذ ت ی، فرهنگ مسئولاشندب یخوب  الگوی - به نمایش بگذارند را نظارت و  یرهبر •

مراقبت و مسئولیت اعمال مکتب   نگهداشتن داریپابرای قوی و ، دنکن  ت یریمد یها را به طور مؤثر سکیر
 .کنند

 مکتب  ی شورا یاعضا یبرا خسارت

رابطه با  در ی گری هر شخص د ا یوارده توسط شورا  یا ضررهرگونه خسارت  مسئول جبران  مکتباعضای شورای 
در موارد شورا   عضو از طرف  تیحسن ن  تی با رعا آن کار نکهیا ای  می شد،انجام  ا بایدمنطق ا یکه لزوما   یهر کار

 : زیر انجام نشده است، می باشند

 ا ی، عضو شورا   کی انجام یک اقدام توسط ای( اعمال قدرت الف

 عملکرد شورا بوده است.انجام  ایاعمال قدرت  ناشی از  عدم اقدام ای اقدامکه  ن یبر ا یمبن یمنطق  اعتقادب( 

اقدامات   جهی در نت  گرانید ا یوارده به شورا ضرر ، اعضای شورای مکتب در قبال هرگونه خسارت و  گریعبارت د   به
 ندارند. ی قانون تیانجام گرفته اند، مسئول تی که با حسن ن  یمعقول و منطق

 .دیریگتماس ب آمر مکتب با   شتریب  معلومات یبرا

 مکتب   یشورا  ویدیوی آشناسازی

نقش ها و   ن یمکتب و همچن  یشوراها یها ت یف و مسئولا هدااز  یمکتب خالصه ا یشورا ویدیوی آشناسازی
- ه پالیسی و مشوره مکتبکتابخان در توان  یرا م دئویو  نیدهد. ا یمکتب را ارائه م اعضای شورای یها تیمسئول

 مشاهده کرد.   تعلیم شورای مکتب 
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