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مدرسة تشارلز ويستون رابطة كومبس پي آند سي.

أسئلة وأجوبة

ما هي P&C؟
معظم المدارس لدهيا فرقة من أولياء األمر متِثل أرسة 

المدرسة.

 P&C يف تاشرلز ويستون، تسمى هذه الفرقة مجعية
)إختصار لـ Parents & Citizens(، واليت تعين أولياء 

األمر والمواطنني. نعقد اجتماعات ألولياء األمر لمناقشة 
المواضيع ذات األهمية المتعلقة بالمدرسة والمجتمع.

من هم أعضاء P&C؟
 مجيع أولياء األمر ومقّدمي الرعاية لألطفال يف 

Charles Weston هم أعضاء يف P&C تلقائًيا.

ما هي لجنة P&C؟
تتكون جلنة P&C من متطوعني من الوالدين أو مقدمي الرعاية 

الذين ياسعدون يف إدارة المجموعة. يرشح أولياء األمر ومقدمو 
الرعاية أنفهسم وينتخبون يف مناصب اللجان لمدة 12 هشًرا. 

المناصب المتاحة باللجنة هي:

متى تجتمع P&C؟
نلتقي يف كل فصل درايس يوم الثالثاء من األسبوع الثالث والثامن. 

ويتم اإلعالن عن االجتماعات يف النرشة اإلخبارية للمدرسة وعىل 
صفحة P&C عىل Facebook. ميكن ألي والد أو والدة أو مقدم 

رعاية احلضور.

يف هذه االجتماعات، نناقش ونتخذ قرارات بأشن األنشطة 
والفعاليات وكيف ميكننا الماسهمة يف المدرسة.

تبدأ االجتماعات يف الاسعة 7 ماسًء يف غرفة المجتمع أو عرب 
مؤمترات الفيديو.

 Facebook جتدنا عىل 
@CWSCParents

ما هو دور جمعية P&C؟
توِفـر P&C دعمًا للمدرسة من خالل إرشاك أولياء األمر ومقدمي 
الرعاية للماشركة يف أرسة المدرسة. نقيم الفعاليات وأنشطة مجع 

التربعات لدعم المدرسة والطالب.

حنن مسؤولون عن تشغيل حمّل جتميع المالبس المدرسية.

كيف تختلف P&C عن مجلس 
المدرسة؟

 ACT يوجد يف كل مدرسة حكومية يف إقليم العاصمة األسرتالية
جملس إدارة - هيئة متِكن الوالدين ومقدمي الرعاية والموظفني 

والطالب من الماشركة يف اختاذ القرارات بأشن مدرسهتم. بشكل 
أاسيس، يعمل المجلس كهيئة وضع اخلطة السياسية يف المدرسة.

جيتمع جملس المدرسة أربع مرات عىل األقل يف السنة ويتم انتخاب 
المناصب. يعمل األعضاء المنتخبون لمجلس اإلدارة لمدة ال تقل 

عن 12 هشًرا وال تزيد عن 24 هشًرا.

تعمل P&C بالرشاكة مع جملس اإلدارة وغالًبا ما حتيل األمور إىل 
المجلس للنظر فهيا.



ما هو محّل تجميع المالبس المدرسية؟
ميثل حمّل جتميع المالبس المدرسية فرصة للعائالت لرشاء الزي 

المدريس المستعَمل. ونقوم بإجراء ختفيضات منتظمة لبيع المالبس 
ألولياء األمر ومقدمي الرعاية حيث حيرضون إىل المدرسة لمعاينة 

ورشاء الزي الرسمي المستعَمل بأسعار خمفضة.

كما يرّس مجعية P&C ماسعدة العائالت اليت تواجه صعوبة مالية 
يف رشاء الزّي المدريس.

 متى يمكنني شراء الزي 
المدرسي المستعَمل؟

يف كل فصل درايس، نفتح حمل جتميع المالبس يف المدرسة. يتم 
اإلعالن عن تارخي ووقت بيع جمموعة المالبس يف النرشة اإلخبارية 

.Facebook عىل P&C للمدرسة وعىل صفحة

 هل يمكنني التبرع 
لمحل تجميع المالبس؟

حنن نشجع مجيع اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية عىل الترّبع بالزّي 
المدريس ذي اجلودة العالية. وسوف ياسعد هذا يف مجع األموال 

األاسسية جلمعية P&C والمدرسة.

ميكنك وضع ترّبعات المالبس يف مكتب المدرسة.

 ما هي األشياء األخرى 
التي تفعلها P&C؟

نرّحب باألفكار اجلديدة حول طرق إرشاك المجتمع وفرص مجع 
التربعات. ندير العديد من الفعاليات ونقدم العديد من اخلدمات 

 للطالب واألرس. لقد تضمنت األنشطة الاسبقة 
ما ييل:

حفالت رقص يف المدرسة  •
هدايا ترحيبية لآلباء واألمهات اجلدد  •

هدايا لشكر المعّلم  •
نزهة ترحيبية يف الطبيعة وماشوي مبناسبة اإلنتخابات  •

ليلة الفوازير  •
إفطار عيد األم واآلب وكشك هدايا  •

تزيني الكعك واحللوى وكشك الهدايا لمناسبة إقامة تراتيل العيد   •
يوم حسن اجلرية  •

العمل مع الربلمان الطاليب فيما يتعلق بفعاليات مجع التربعات  •

كيف أستطيع أن أتطّوع؟
هناك العديد من الطرق اليت ميكنك من خاللها التطوع 

لماسعدة مدرستنا. يعرض بعض األشخاص ما ييل:

غسل المالبس المدرسية وفرزهـا  •
اخَلزب لفعاليات مجع التربعات  •

الطبخ يف حفالت الشواء المجتمعية  •
تقديم الطعام يف المناسبات  •

تنظيم الناشطات  •

 ما هي الطرق التي يمكنني 
من خاللها المشاركة في P&C؟

هناك طرق خمتلفة ميكنك الماشركة هبا:

إحرض االجتماع 	•

إدعم فعالياتنا وأنشطتنا 	•

اشرك بأفكارك جلمع التربعات 	•

تطّوع لماسعدة اآلخرين 	•

كيف يمكنني االتصال بـ P&C؟
حنن حريصون عىل اإلستماع ألفكارك ومالحظاتك. ندعوك حلضور 

اجتماع ونرّحب باجلميع.

ميكنك أيًضا االتصال بـ P&C عرب الربيد اإللكرتوين: 
charleswestonparents@gmail.com

 لدي مشكلة أو استفسار – 
فمن الشخص الذي أتحّدث إليه؟

إذا كانت المشكلة أو القلق بأشن مجعية P&C، ميكنك وبكل ترحيب، 
مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين أو طرح مأسلتك يف اجتماع.

للماسئل المتعلقة بسياسة المدرسة أو إسرتاتيجيهتا، جيب عليك 
االتصال مبجلس إدارة المدرسة أو المدير عن طريق الربيد اإللكرتوين: 

charlesweston@ed.act.edu.au

أما بالنسبة لألمور المتعلقة بطفلك، يرجى االتصال مبعّلمه عن طريق 
إراسل بريد إلكرتوين باستخدام هذا التنسيق، أي البدء بإسم المعلّم 

firstname.lastname@ed.act.edu.au :وإسم عائلته
ُيرجى السماح مبا يصل إىل 48 اسعة للرد عىل مجيع راسئل الربيد 

اإللكرتوين.

تعد P&C طريقة رائعة لمقابلة عائالت أخرى والتواصل ضمن 
.Charles Weston School أسرة مدرسة

استفسارات عاجلة
 ألي شيء عاجل، يرجى االتصال بمكتب المدرسة على 

.02 6142 0404


