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 Aالملحق 

   معلومات ألولياء األمور  – تخابات مجلس المدرسة ان :حقائقصحيفة 

 ما هو مجلس المدرسة وما هو دوره؟

الصالحيات لتحديد التوّجهات الرئيسية لها فيكتوريا مجالس للمدرسة. وهي هيئات تتشّكل قانونياً ووالية لدى جميع المدارس الحكومية في 

وبهذا، يستطيع مجلس  .2006دستور مجالس المدارس الحكومية، وقانون إصالح التعليم والتدريب لعام ل 1280للقرار الوزاري  للمدرسة وفقاً 

 المدرسة التأثير بشكل مباشر على نوعية التعليم الذي توفّره المدرسة لطالبها.

   ممن يتألف مجلس المدرسة؟

 :ةعضويلحتملة لفئات م   عّدة، هناك االبتدائية  بالنسبة لمعظم مجالس المدارس

رة  ئداال  ويمكن أن يكون موظفويجب أن يكون أكثر من ثلث مجموع األعضاء من هذه الفئة.  – نتخب الم   مراأل  لي  ة لعضوية وإلزاميفئة  

 في العمل في المدرسة.نخرطون في مدرسة طفلهم طالما أنهم ال يأولياء األمور في فئة أعضاء 

مدير  وي عتبر عن ثلث مجموع أعضاء مجلس المدرسة.  يزيدأعضاء هذه الفئة ما ال  يمثل – خب نتم  لعضوية موظ ف المدرسة ال  إلزامية فئة  

 حد هؤالء األعضاء.أ  المدرسة تلقائياً 

. المميّزة أو خبراتهماهتماماتهم أو  مهاراتهمالمجلس بسبب   خذهيتّ قرار ناء على بهذه الفئة أعضاء  تّم انتخابي – مجتمعفراد الأل ياريةختافئة  

 .هذه المجتمعفراد ألفئة ن ولدائرة غير مؤهلا يموظفإن 

 . رش حينأعضاء م  لدى عدد قليل من مجالس المدرسة  

 وما فوق، هناك فئة إضافية للعضوية:  7بالنسبة لجميع المدارس التي لديها مجموعة طالبية من السنة الدراسية 

نتخب، مع منصبَين. لعضوية  فئة إلزامية    الطالب الم 

، تستمر عضوية جميع األعضاء لمدة سنتين. وتنتهي مدة عضوية نصف األعضاء كل عام، مما يخلق مناصب شاغرة في انتخابات  بشكل عام

 المجالس المدرسية السنوية. 

 ة للغاية؟ مهم  أولياء األمور لماذا ت عد  عضوية 

يمكن أن تساعد في ويتمتعون بمهارات قيّمة ومجموعة من الخبرات والمعرفة التي  مجالس المدارس وجهات نظر مهمة أولياء األمور في  م  يقدّ 

 تشكيل توّجهات المدرسة.إرشاد و

أيضاً بأن أطفالهم يشعرون    االذين يصبحون ناشطين في مجلس المدرسة بأنهم يشعرون بالرضا بسبب مشاركتهم وقد يجدو  أولياء األموريجد  

 نتماء أكثر. باال

 عي نة لكي أكون عضواً في مجلس المدرسة؟هل أحتاج إلى خبرات م  

قد يحتاج أعضاء المجلس إلى تطوير  مع ذلك،  مجلس. ويجلب كل عضو من أعضاء المجلس معرفته ومهاراته الحياتية القيّمة إلى دوره في ال

هتمام بمدرسة طفلك والرغبة في العمل بشراكة مع من المهم أن يكون لديك االمهارات واكتساب المعرفة في المجاالت التي ال تكون مألوفة لهم.  

 اآلخرين للمساعدة في تشكيل مستقبل المدرسة.
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 المجالس المدرسيةنة قواعد سلوك أعضاء مدو  

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

م  على قي  نة السلوك تستند مدوّ و. ا فيكتوريفي القطاع العام  مفّوضيةنة قواعد السلوك الصادرة عن يجب أن يلتزم أعضاء المجالس المدرسية بمدوّ 

 : األعضاءب من وتتطلّ  ا فيكتوريفي القطاع العام  

ر تصوّ حتمل أو م  ب حقيقي أو م  عن أي تضار  يعلنوا و مبشأن دوافعه ينضحاوو صريحينو ينصادق وانوكأن ي –  ف بأمانة ونزاهةالتصر   •

 في المصالح والواجب 
ومجتمع المدرسة،  ينخربشكل تعاوني مع أعضاء المجلس اآل واعملأن ي –ضلى للمدرسة من أجل المصلحة الف   ف بحسن نيةالتصر   •

 عتبار بشكل أساسيفي االمصلحة الطالب أخذ ميع القرارات مع خذوا ج يتّ ، وينمنطقي وانوكوي

إلى الحصول على وجهة نظر  واسعيبقضية ما قبل اتخاذ القرار، والمعنية  في جميع الحقائق  وانظرأن ي – ف بنزاهة وحياديةالتصر   •

 الذاتية  تهممصلح أجل من  أبداً   واتصرفأال يشخص أو مجموعة، و مع أيخاصة أال يتعاملوا بطريقة متوازنة، و

  من أجله ا المعلومات للغرض الذي تم توفيره واستخدميوالمعلومات سرية أن يحترموا  – استخدام المعلومات بشكل مناسب  •

 ما هو أفضل للمدرسة وافعليالقرارات وعن مسؤولية ال أن يتحّملوا – االجتهاد والمهارة الواجبةو ممارسة العناية،  •

 أعضاء في المجلس من أجل كسب الربح المنصب ك واستخدمي الأ – استخدام المنصب بشكل مناسب  •

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

 قرارات واالمتثال للقانون معنية بأي تشريعات وسياسات أي  واعرفأن ي – المعنية االمتثال للتشريعات والسياسات  •

الرعاية   ي ظهرواال، والمخاطر بشكل فعّ  تعاملوا معيساءلة، وثقافة الم   واع شجّ ويقدوة حسنة، أن يكونوا  – يادة واإلشرافرإظهار ال •

 والمسؤولية للحفاظ على مدرسة قوية ومستدامة. 

 من المسؤولية أعضاء مجلس المدرسة إعفاء

 أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر يلحق بالمجلس أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي شيء تمّ  نمضاء المجالس المدرسية أع إعفاء يتمّ 

 :عندبحسن نية عن القيام به المجلس  امتنعضرورة أو بشكل معقول، أو عن القيام به 

 مجلس، أوالممارسة سلطة أو أداء وظيفة عضو    .أ

 المجلس. عضو ممارسة سلطة أو أداء وظيفة القيام به حدث عند الفعل أو االمتناع عن القيام ب االعتقاد المعقول بأن ب. 

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

 كيف يمكنك المشاركة؟  

عقد خالل الفصل الدراسي األول من كل عام. غير أن  التي ت  مجلس المدرسة،  التصويت في انتخابات  والمشاركة  وضوحاً هي    سبلأكثر ال
 إال إذا كان عدد المرشحين أكبر من عدد المناصب الشاغرة.  تتمّ قتراع ال  االعملية 

   :ر فيوفي ضوء ذلك، قد تفكّ 

 في مجلس المدرسة والترّشح شخصياً لالنتخابات كعض •

 تشجيع شخص آخر على الترّشح لالنتخابات.  •
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 نتخابات؟ما الذي تحتاج إلى القيام به للترش ح لال

جميع انتخابات    تمّ ويدعو إلى تقديم الترّشحات بعد بدء الفصل الدراسي األول من كل عام. ويجب أن ت   اتباالنتخابي صدر مدير المدرسة إشعاراً  
 عتاد. بتغيير الوقت الم  التربية مجالس المدارس بنهاية شهر آذار/مارس، إال إذا قام وزير 

 .عضوية ولي األمرأو يمكنك ترشيح نفسك في فئة  حالترّشح لالنتخابات، يمكنك أن تطلب من شخص ما تسميتك كمرشّ  رت  إذا قرّ 

مجلس المدرسة في ولي األمر في هذه المدرسة، الترّشح لعضوية  ونال يعملهم لموظفي الدائرة الذين لديهم طفل مسّجل في المدرسة و يحقّ 
 تلك المدرسة. في 

الترشيح،  اوبمجرد إكمال   الم    ي رجىستمارة  إلى المدير خالل الوقت  الخاص باالنتخابات. وسوف تحصل على  حدّ إعادتها  د على اإلشعار 
 .ةكتملالترشيح الم  استمارة بعد استالم  تستلمه في اليدّ قد أو البريد اإللكتروني أو  إيصال باستمارة الترشيح عبر البريد

ب الشاغرة في المجلس، سيجري االقتراع خالل األسبوعين التاليين بعد إغالق  وبشكل عام، إذا كان عدد الترشيحات الواردة يفوق عدد المناص
 باب الترشيح. 

   تذك ر

 المدرسة.نتخابات مجلس ح ال فّكر في الترشّ  •

 .نتخابات ولست متأكداً مما يجب فعلهالطلب المساعدة من المدرسة إذا كنت ترغب في الترّشح لأ •

 نتخابات. االفي حال إجراء تأّکد من التصويت  •

 .اتصل بالمدير للحصول على المزيد من المعلومات •

 

 


