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 إنشاء مجلس أولياء أمور جديد  

2022 

 

 

 أولياء األمور األفاضل :

 

ي تقدم ومصلحة الطالب  
ي تساعد ف 

ي المدرسة من أهم الركائز الت 
ي نوفمبر  . يعتبر مجلس أولياء األمور ف 

تم انتخاب أول مجلس لآلباء ف 

ي عام  ،. وبسبب جائحة كوفيد 2019
 . 2020لم نجر انتخاباتنا السنوية ف 

ي العديد من المناسبات والمشاري    ع للقد عمل مجلس اآلباء الحالي واألو
. وقد استطاعوا أن يضعوا بشكل كببر مع المدرسة ف   بشكل متمبر 

 2022للمدرسة. وإننا اآلن نعلن عن فتح الباب النتخاب مجلس أولياء أمور للعام جذور قوية راسخة لمجلس اآلباء المستقبلي 

 

 مجلس أولياء األمور: 

 تتطلب هيئة المعرفة والتنمية البشرية من جميع مدارس دبي تشكيل مجالس أولياء أمور حسب معايير معينة. -

ي أمر لطلبة من مختلف المراحل )الروضة حتى الثاني عشر(، وتكون مسؤولية المجلس مراجعة القرارات وتقديم الشورى ول 12يتكون المجلس من  -

 عندما يتطلب األمر.  للسياسات التي تطرحها المدرسة

الكادر اإلداري والمسؤولة عن يقوم المجلس على أسس رسمية متفق عليها،  ويتضمن أدواراً وسياسات واضحة ألولياء األمور، وكذلك طريقة تدخل  -

 عالقات األهل بالمدرسة إن لزم األمر.

.  يتم تحديد اجتماعات إضافية مع الكادر  الرئيس المنتخب ونائبه مع مسؤول عالقات األهل بالمدرسةبحضور يعقد المجلس اجتماعاً شهرياً دورياً  -

 اإلداري إذا لزم األمر.

 أولياء األمور في حال رغبت أن تكون عضوا فيه هو :الدور المحوري الذي يؤديه مجلس  -

رسة ، يتمحور دور مجلس أولياء األمور بتمثيل جميع أولياء أمور طالب المدرسة ، والمشاركة في مراجعة السياسات واإلجراءات  التي تضعها المد -

 كما سيكون المرجعية للسياسات الجديدة والمبادرات المقترحة.
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، نحن نؤمن بأن مشاركتكم في تقّدم المدرسة و تطورها له األثر الفاعل في تقّدم أبنائنا وعليه في حال رغبتم بالمشاركة ،    بناء على ما سبق -

 يرجى االطالع على البنود التالية :  

عتماد األكاديمي ووثائق الرقابة يجتمع المجلس في األسبوع الثاني من كل شهر اجتماعا رسميّا واحدا لمدة ساعتين؛ لمراجعة السياسات ووثائق اال -1

 المدرسية ومناقشتها وتقديم التوصيات، األمر الذي قد يتطلب لقاءات عدة خالل الشهر الواحد. 

 كما يمكن استخدام وسائل التواصل االلكتروني كالبريد األلكتروني أو رسائل الهاتف النقال  لمناقشة المواضيع الطارئة.

 لالنضمام للمجلس والعمل يدا بيد مع المدرسة لتحقيق تقدير ) جيد جدا ( بإذن هللا:  في حال لديكم الوقت الكافي  -

كلمة( تتضمن تفاصيال عن المراحل الدراسية ألبنائكم ، وتوضيح اإلضافات التي يمكن تقديمها   300يرجى كتابة سيرة ذاتية مختصرة )تقتصر على  -

ة جوليانا عبدالصمد مسؤولة العالقات مع في حال لديكم أي استفسار يرجى التواص مع األستاذ الترشح رابط. وذلك بملء استمارة الترشيح على للمجلس

  juliana@ipsjumeira.com األهل على البريد التالي:

 17/2/2022السيرة الذاتية هو يوم الخميس آخر موعد إلرسال 

من  بمشاركة السير الذاتية مع جميع أولياء األمور،  19/2/2022في حال تلقينا عدداً كبيراً من المشاركات تفوق العدد المحدد لألعضاء سنقوم يوم  -

يوم األحد الموافق  وذلك في موعد أقصاه انتخاب مجلس أولياء األمور الجديد و خالل رابط الكتروني يخول كل ولي أمر اختيار المرشحين 

23/2/2022  . 

 

 

 إدارة المدرسة
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