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إنتخابات مجلس المدرسة – 
معلومات ألولياء األمور

ما هو مجلس المدرسة وما هو دوره؟

لدى جميع المدارس الحكومية في فيكتوريا مجالس للمدرسة. وهي 
عبارة عن هيئات تتشّكل قانونياً وتمنح الصالحيات لتحديد التوّجهات 

الرئيسية للمدرسة ضمن المبادئ التوجيهية على مستوى الوالية. 
وبهذا، يستطيع مجلس المدرسة التأثير بشكل مباشر على نوعية 

التعليم الذي توّفره المدرسة لطالبها.

ممن يتألف مجلس المدرسة؟ 

بالنسبة لمعظم مجالس المدارس، هناك ثالث فئات محتملة 
نتساب إلى عضويتها: لالإ

لزامية – يجب أن يكون أكثر من ثلث  فئة االأهل المنتخبين االإ  •
مجموع االأعضاء من هذه الفئة. ويمكن أن يكون موظفو دائرة 

التعليم والتدريب)DET( أعضاء في فئة االأهل في مدرسة 
طفلهم طالما أنهم ال يشاركون في العمل في المدرسة.

لزامية – يمثل  فئة موظفي دائرة التعليم والتدريب المنتخبين االإ  •
أعضاء هذه الفئة ما ال يزيد عن ثلث مجموع أعضاء مجلس 

المدرسة. ويُعتبر مدير المدرسة تلقائياً أحد هؤالء االأعضاء.

فئة أفراد المجتمع االإختيارية – يعتمد أعضاء هذه الفئة على   •
قرار يتخذه المجلس بسبب مهاراتهم الخاصة أو اهتماماتهم أو 

خبراتهم. موظفو الدائرة غير مؤهلين لفئة أفراد المجتمع هذه.

وعموماً، تستمر عضوية جميع االأعضاء لمدة سنتين. وتنتهي مدة 
عضوية نصف االأعضاء كل عام، مما يخلق مناصب شاغرة في 

انتخابات المجالس المدرسية السنوية.

لماذا تُعّد عضوية الأهل مهمة للغاية؟ 

يقدم االأهل في مجالس المدارس وجهات نظر مهمة ويمكن أن 
تساعد مهاراتهم القّيمة في تشكيل توّجهات المدرسة.

يجد هؤالء االأهل الذين يصبحون ناشطين في مجلس المدرسة بأنهم 
يشعرون بالرضا بسبب مشاركتهم وقد يجدون أيضاً بأن أطفالهم 

نتماء أكثر. يشعرون باالإ

 هل أحتاج إلى خبرات معّينة لكي أكون عضواً 

في مجلس المدرسة؟

يجلب كل عضو من أعضاء المجلس معرفته ومهاراته الحياتية القّيمة 
إلى دوره في المجلس. وقد يحتاج أعضاء المجلس إلى تطوير 

المهارات واكتساب المعرفة في المجاالت التي ال تكون مألوفة لهم. 

هتمام بمدرسة طفلك والرغبة في العمل بشراكة  كل ما تحتاجه هو االإ
مع االآخرين للمساعدة في تشكيل مستقبل المدرسة.

كيف يمكنني المشاركة؟ 

أكثر الطرق وضوحاً هي التصويت في االنتخابات التي تعقد خالل 
قتراع ال يُعقد إال إذا كان  الفصل الدراسي االأول من كل عام. غير أن االإ

عدد المرشحين أكبر من عدد المناصب الشاغرة.

وفي ضوء ذلك، قد تفكر في:

الترّشح شخصياً لالنتخابات كعضو في مجلس المدرسة  •

تشجيع شخص آخر على الترّشح لالنتخابات.  •

نتخابات؟ ما الذي تحتاج إلى القيام به للترّشح للإ

يُصدر مدير المدرسة إشعار باالنتخاب ويدعو إلى تقديم الترّشحات 
بعد بدء الفصل الدراسي االأول من كل عام. ويجب أن تكتمل جميع 

انتخابات مجالس المدارس بنهاية شهر آذار/مارس، إال إذا قام الوزير 
بتغيير الوقت المعتاد.

إذا قررت الترّشح لالنتخابات، يمكنك أن تطلب من شخص ما تسميتك 
كمرشح أو يمكنك ترشيح نفسك في فئة االأهل.

يحق لموظفي الدائرة الذين لديهم طفل مسّجل في المدرسة والذين 
ال يشاركون في العمل في هذه المدرسة، الترّشح لعضوية مجلس 

االأهل في تلك المدرسة. 

وبمجرد إكمال إستمارة الترشيح، قم بإعادتها إلى المدير خالل الوقت 
شعار الخاص باالنتخابات. وسوف تحصل على إيصال  المحدد على االإ

باستمارة الترشيح عبر البريد بعد استالم الترشيح المكتمل.

وبشكل عام، إذا كان عدد الترشيحات الواردة يفوق عدد المناصب 
الشاغرة في المجلس، سيجري االقتراع خالل االأسبوعين التاليين بعد 

إغالق باب الترشيح.

تذّكر

أطلب المساعدة من المدرسة إذا كنت ترغب في الترّشح   •
نتخابات ولست متأكداً مما يجب فعله لالإ

نتخابات المجلس هذا العام فّكر في الترشح الإ  •

نتخابات. تأّكد من التصويت في االإ  •

اتصل بالمدير للحصول على المزيد من المعلومات.
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