
ما المقصود بمجلس اآلباء؟

مجلس اآلباء هو مجموعة من أولياء األمور يعملون مع المديرة، المعلمات والطالبات في المدرسة لتأسيس   
شراكة فعالة بين المدرسة والمنزل. يقوم مجلس اآلباء بدور المنتدى الذي يتشارك فيه أولياء األمور باألفكار، المبادر

ات والفعاليات والتي بدورها تساعد على بناء روابط مع المجتمع المحلي الواسع لمدينة العين. ينبغي على
مجلس اآلباء أن يسعى لتشجيع أولياء األمور على التواصل الفعال واإليجابي مع المدرسة من أجل ترسيخ الروابط

 اإلجتماعية وأن يلهمهم للمشاركة في الفعاليات المدرسية حتى تعود الفائدة على الجميع.
  

يمكن لمجلس اآلباء كذلك أن يقترح و/أو ينظم أنشطة ال منهجية لكن بموافقة منسقة األنشطة و أيضاً الحصول
على الموافقات الالزمة من مجلس أبو ظبي للتعليم. يقوم مجلس اآلباء بتقديم الدعم ألولياء األمور في

المدرسة. في المقابل، ال يعتبر مجلس اآلباء منتداً لتوجيه الشكاوي نحو طالبات، موظفات أو أولياء أمور بشكل
فردي. تعتبر إجراءات الشكاوي آلية ينبغي تنفيذها من خالل اإلدارة المدرسية. يجتمع مجلس اآلباء بشكل منتظم

مرة كل شهروحسب ما تستدعي المناسبة، وكذلك تعقد اجتماعات خاصة إضافية. يفتح المجال ألولياء أمور
جميع الطالبات المسجالت في المدرسة لتنظيم اجتماعات شهرية ويسعى مجلس اآلباء للحفاظ على جو

منفتحٍ يرحب حقاً بجميع أولياء األمورللحضور والمشاركة.

ما هي األدوار المناطة بمجلس اآلباء وما هي مسؤولياته؟
هنالك أدوار هامة محدودة في المجلس، وهي: 

أمين الصندوق
أمين سر المجلس

نائب رئيس المجلس (السكرتير) رئيس المجلس 

المسؤوليات
- تنظيم فعاليات سنوية

وجمع األموال

- وضع ميزانية سنوية 

- تتبع النفقات الشهرية

- تجهيز التقارير المالية
لدى كل اجتماع

- ارسال تقارير إلى مجلس 
اآلباء وموظفي المدرسة

عند الحاجة

- تخطيط وتنفيذ اجتماعات
 شهرية لمجلس اآلباء

- تنسيق التقويم (الرزنامة 
 المدرسية) مع الفريق

اإلداري

 - تنظيم وجدولة الفعاليات
الفعاليات بالتوافق مع

التقويم المدرسي

- تنسيق أدوار جميع أعضاء 
المجلس اآلخرين

- اإلشراف على منتدى 
مجلس اآلباء وتحديثه

باستمرار

- ينوب عن رئيس المجلس
عند الحاجة

- دعم رئيس المجلس
في عمله 

- تزويد جميع أولياء األمور
المرتبطين بالمجلس

بالتوجيه والدعم

- تنظيم وتخطيط فعاليات 

- تدوين المالحظات لكل 
اجتماع يعقد لمجلس اآلباء

- ارسال المالحظات إلى 
اإلدارة المدرسية وضمان

عرضها على موقع
المدرسة اإللكتروني

- تتبع بنود العمل ألعضاء 
مجلس اآلباء وموظفي

المدرسة
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