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انتخابات شورای مکاتب - 
معلومات برای والدین

شورای مکتب چیست و چه کاری انجام می دهد؟
همه مکاتب دولتی در ویکتوریا شورای مکتب دارند. آنها از لحاظ 

قانونی تشکیالتی هستند که برای تعیین مسیرهای اصلی یک مکتب 
درراستای دستورالعمل های ایالتی قدرت دارند. در این راستا، یک 

شورای مکتب می تواند به طور مستقیم بر کیفیت تعلیم و تربیه ای 
که مکتب برای متعلمین خود فراهم می کند، تأثیر بگذارد.

شورای مکتب چه کسی است؟ 
برای اکثر شوراهای مکاتب، سه دسته عضویت ممکن وجود دارد:

یک دسته اجباری انتخابی والد - بیش از یک سوم کل اعضا   •
باید از این دسته باشند. کارکنان وزارت تعلیم و تربیه )DET( می 
توانند به عنوان عضو والدی در مکتب فرزند خود باشند تا زمانی 

که در آن مکتب مشغول به کار نباشند.

یک دسته اجباری انتخابی کارمندان DET - اعضای این دسته   •
ممکن است بیش از یک سوم کل عضویت شورای مکتب 
را تشکیل ندهند. مدیر مکتب به طور اتومات یکی از این 

اعضاست.

یک دسته اختیاری عضو جامعه – این اعضا با توجه به مهارت   •
ها، منافع یا تجربیات خاص خود، با تصمیم شورا همکاری می 

کنند. کارکنان وزارت واجد شرایط عضویت در بین اعضای جامعه 
نیستند.

به طور کلی، مدت زمان الزم برای همه اعضا، دو سال است. مدت 
عضویت نیمی از اعضا هر ساله به پایان می رسد، و ایجاد فرصت 

هایی برای انتخابات شورای ساالنه مکتب فراهم می کند.

چرا عضویت والدین بسیار مهم است؟ 
والدین در شوراهای مکتب نظرات و دیدگاه های مهمی را ارائه می 

کنند و دارای مهارت های ارزشمندی هستند که می توانند جهت گیری 
مکتب را شکل دهند.

والدینی که در شورای مکتب فعالیت می کنند، اشتراک خود را 
ارضا کننده می یابند و همچنین ممکن است دریابند که فرزندانشان 

احساس وابستگی بیشتری دارند.

آیا نیاز به تجربه خاصی برای عضویت در شورای مکتب دارم؟

هر عضو دانش و مهارت های زندگی ارزشمند خودش را برای نقش خود 
به ارمغان می آورد. مشاوران ممکن است ضرورت به توسعه مهارت ها 

و کسب دانش در زمینه هایی که با آنها نا آشنا هستند داشته باشند. 
آنچه شما ضرورت دارید عالقه به مکتب فرزند تان و تمایل به همکاری با 

دیگران برای کمک به شکل دادن به آینده مکتب است.

چگونه می توانید اشتراک کنید؟ 
واضح ترین راه این است که در انتخابات رأی بدهید که در ترم اول 
هر سال برگزار می شود. با این حال، فقط اگر تعداد بیشتری نسبت 

به موقعیت های خالی به عنوان کاندید نامزد شوند، رای گیری برگزار 
می شود.

با توجه به این، شما ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

نامزدی برای انتخابات به عنوان عضو شورای مکتب  •

تشویق فرد دیگری برای نامزدی انتخابات  •

برای نامزدی در انتخابات باید چه کاری انجام دهید؟
آمر مکتب یک اعالمیه انتخابات و دعوت از نامزدها را پس از شروع 
ترم اول هر ساله صادر می کند. تمام انتخابات شورای مکتب باید 
تا پایان مارچ انجام شود مگر اینکه دوره زمانی معمول توسط وزیر 

تغییر کند.

اگر تصمیم به نامزدی در انتخابات دارید، می توانید کسی را ترتیب 
دهید که شما را به عنوان نامزد معرفی کند یا می توانید خود را در 

دسته والدین نامزد کنید.

کارکنان وزارت که فرزند شان در مکتبی که در آن مشغول به کار 
نیستند ثبت نام می کنند واجد شرایط نامزدی برای عضویت در 

شورای مکتب در آن مکتب می باشند.

پس از خانه پوری فورمه نامزدی، آن را در زمان تعیین شده در اعالمیه 
انتخابات، به آمر مکتب ارسال نمایید. شما یک رسید فورمه نامزدی را 

بعد از دریافت نامزدی خانه پوری شده تان دریافت خواهید کرد.

به طور کلی، اگر نامزد های بیشتری نسبت به محل های خالی در 
شورا وجود داشته باشد، در دو هفته بعد از فراخوان نامزدی، رای 

گیری برگزار می شود.

به یاد داشته باشید

اگر بخواهید در انتخابات نامزد شوید و مطمئن نیستید که چه   •
کاری باید انجام دهید، از مکتب کمک بخواهید

در سال جاری، در مورد نامزدی برای انتخابات شورا فکر کنید  •

مطمئن باشید که در انتخابات رای بدهید.  •

برای معلومات بیشتر با آمر مکتب تماس بگیرید.
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