
ప్రధానమైనవి ఐచ్చికమైనవి

అధ్యక్షుడు (రాలు) సాధారణ కార్యవర్గ సభ్్యలు

ఉపాధ్యక్షుడు (రాలు) వారాతా ప్రసార అధికారి

కార్యదరిశి సలహా సంప్రదంపుల అధికారి

కోశాధికారి విరాళాల (ఫండ్ రైసంగ్) 
సమన్వయకరతా

ప్రజాసంబంధ అధికారి

P&C సమావేశాలు ఎప్పుడుంటాయి?
ప్రతీ టర్మ్ మూడవ మరియు ఎనిమిదవ వారము మంగళవారము 
మేము సమావేశం జరుపుతంటాము.   
ఈ సమావేశాల వివరాలు బడి వారాతా లేఖలోను మరియు  P&C 
ఫేస్బుక్ పేజీలోనూ ప్రచురించబడతాయి. తల్లిదండ్రులు లేదా 
సంరక్షుకులెవరైనా ఈ సమావేశాలకు రావచుచు.
ఈ సమావేశాలలో పాఠశాలకు సంబందంచిన కార్యకలాపాలు 
మరియు పలు కార్యక్రమాలపై చరిచుంచి ఎలా తోడ్పడాలో నిర్ణయాలు 
చేస్తాంటాము.
సమావేశాలు సాయంత్ం 7 గంటలకు కమూ్యనిటీ గదలో గానీ 
దృశ్య మాధ్యమంలో గానీ మొదలౌతంటాయి.

తెలుగు / Telugu

Charles Weston School Coombs P&C Association

ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు

P&C అుంటే ఏమిటి?
చాలా పాఠశాలలో వాటి సంఘాలకు తమ అభిప్రాయాలను 
వెల్బుచచుడానికి ఒక తల్లిదండ్రుల సమూహము ఉంటంద. 

చార్లిస్ వెస్టన్ పాఠశాలలో ఈ సమూహానిని పి&స అసోసయేషన్ 
అంటారు. అంటే పేర్ంట్స్ మరియు సటిజన్స్ అనని మాట.   
ఈ పాఠశాల విషయాలు చరిచుంచడానికి మేము తల్లిదండ్రులతో 
సమావేశాలను జరుపుతంటాము. 

P&C లో సభ్యులెవరు? 
చార్లిస్ వెస్టన్ పాఠశాలకు సంబందంచిన తల్లిదండ్రులు మరియు 
సంరక్షకులు యాంత్రికంగా ఇందులో సభ్్యలౌతారు.  

P&C కారయువర్ుంలో ఎవరుుంటారు?
P&C కార్యవర్గంలో ఈ సమూహానికి సహకరించే తల్లిదండ్రులు 
లేదా సంరక్షకుల స్వచచుంద సేవకులు ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు 
మరియు సంరక్షకులు కార్యవర్గ పదవులకు వారికి వారే 
నియమించుకొని లేదా ఎనినిక కాబడి 12 నెలలు కొనసాగుతారు. 
కార్యవర్గంలోని పదవులు:

P&C పాత్ర ఏమిటి?
తల్లిదండ్రులు మరియు సంరక్షకులను పాఠశాలకు సంబందంచిన 
సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకోవడానికి P&C 
సహాయం చేస్తాంద. పాఠశాల అభివృదధి మరియు విదా్యరుధిల 
సంక్షేమం కొరకు ఆరిధిక విరాళాలను సమకూరుచుకునే కొనిని 
కార్యక్రమాలను  మేము నిర్వహిస్తా ఉంటాము.
మేము దుస్తాల పూల్ ని నిర్వహించడంలో బాధ్యత వహిసాతాము.

P&C కి పాఠశాల నిర్వహణ ముండలికి 
తేడా ఏమిటి? 
ప్రతీ ACT ప్రభ్త్వ పాఠశాలకు ఒక నిర్వహణ మండల్ ఉంద.  
ఈ మండల్లో తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు, సబబుంద మరియు 
విదా్యరుధిలు భాగసా్వములుగా పాఠశాల యొక్క క్రియాశీలక 
నిర్ణయాలలో పాల్గంటారు.  ముఖ్యంగా ఈ మండల్  పాఠశాల 
ప్రణాల్కా తయారీలో ప్రముఖ పాత్ వహిస్తాంద.
పాఠశాల నిర్వహణ మండల్ సంవతస్రానికి కనీసం నాలుగు సారులి 
సమావేశమౌతంద మరియు కార్యవర్గ సభ్్యలు ఎనునికోబడతారు. 
ఎనునికోబడిన సభ్్యలు కనీసం 12 నెలలపాట పని చేసాతారు.   
కానీ వారి కాలపరిమితి 24 నెలల కంటే మించకూడదు.
P&C విదా్య మండల్తో భాగసా్వము్యలుగా పనిచేసాతారు.  
అవసరమైనపుడు కొనిని విషయాలు   విదా్యమండల్ పరిశీలనకు 
పంపిసాతారు.

మా ఫేస్బుక్ లంకెను ఇక్కడ చూడవచుచు:  
@CWSCParents



దుస్తుల పూల్ అుంటే ఏమిటి?
ఇదవరకే ఉపయోగంచిన బడి యూని ఫారంలు  కొనడానికి 
కుటంబాలకు చక్కని అవకాశం. తల్లిదండ్రులు మరియు 
సంరక్షకుల ఇక్కడికి వచిచు యూనిఫారం చూస్కొని తకు్కవ ధరలకు 
కొనుకో్కవడానికి అనువుగా  మేము క్రమంగా ఈ  
దుస్తాల అమమ్కాలను నిర్వహిస్తా ఉంటాము.
ఆరిధికంగా ఇబబుంద పడుతనని కుటంబాలకు బడి యూనిఫారం 
కొనుకో్కవడానికి P&C సంతోషంగా సహాయం చేస్తాంద. 

ఉపయోగుంచ్న బడి యూనిఫారుం 
నేనెప్పుడ కొనగలను?
ప్రతీ టర్మ్ బడిలో దుస్తాల పూల్ ని తెరచి ఉంచుతాము.  దుస్తాల 
అమమ్కం తేదీ మరియు సమయం  వివరాలు బడి వారాతా లేఖలోను 
మరియు P&C ఫేస్బుక్ పేజీలోనూ ప్రచురించబడతాయి

దుస్తుల పూల్ కి నేను విరాళుం ఇవ్వవచ్చి?
మేము దుస్తాల పూల్ కి మంచి వినియోగంచిన నాణ్యమైన 
దుస్తాలు విరాళంగా ఇవ్వడానికి అందరు తల్లిదండ్రులు మరియు 
సంరక్షకులకూ ప్రోతస్హిసాతాము. మీరు P&C కి మరియు పాఠశాలకు 
ముఖ్యంగా మూలధనానిని పంచడంలో సహాయం చేసనవారౌతారు.
మీరివా్వలనుకునని దుస్తాలు పాఠశాల కారా్యలయం వద్ద 
విడిచిపట్టవచుచు.

P&C ఇుంకా ఏుం చేస్తుుంది?
సంఘ కార్యకలాపాలలో పాల్గనడానికి ఆరిధిక విరాళాలు 
సేకరించడానికి క్రొతతా ఆలోచనలను మేము సా్వగతిసాతాము.  మేము 
విదా్యరుధిలు మరియు కుటంబాల కోసం కొనిని సేవా కార్యక్రమాలు 
నిర్వహిస్తా ఉంటాము.  గతంలో నిర్వహించిన కార్యకలాపాలు:

• స్్కల్ డిసో్క 
• క్రొతతా తల్లిదండ్రులకు సా్వగత బహుమతలు 
• ఉపాధా్యయులకు ధన్యవాద బహుమతలు 
• సా్వగత విహార యాత్లు మరియు ఎనినికల BBQ 
• ట్రివియా నైట్ 
• మదర్స్ & ఫాదర్స్ డే అలా్పహారాలు మరియు బహుమతల 

దుకాణాలు 
• కమూ్యనిటీ కేరోల్స్ వద్ద  కుకీ అలంకరణ మరియు బహుమతి 

దుకాణం     
• పొరుగువారి దనము (Neighbour Day)

• విరాళాల సేకరణ కోసం విదా్యరిధి పారలిమంటతో పనిచేయడం  

నేను P&C కారయుక్రమాలలో  
ఎలా పాల్్నగలను?
మీరు చాలా విధాలుగా పాల్గనవచుచును:

• సమావేశాలకు రావచుచు
• మా కార్యక్రమాలకు మద్దతనీయడం 
• విరాళాలు సమకూరచుడానికి మీ ఆలోచనలు మాతో 

పంచుకోవడం 
• స్వచచుంద సహాయం చేయడం   

P&C ని ఎలా సుంప్రదిుంచ్లి?
మీ ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు వినడానికి మేము చాలా 
ఆసకితాగా ఉనానిము.  మా సమావేశాలకు మిమమ్ల్ని సాదరంగా 
ఆహా్వనిస్తానానిము – అందరూ ఆహా్వనితలే.
P&C ని మీరు ఈమయులు దా్వరా సంప్రదంచవచుచు:  
charleswestonparents@gmail.com

నాకు సమసయు లేక ఆుందోళన ఉుంది – 
ఎవరిని సుంప్రదిుంచ్లి?
సమస్య లేక ఆందోళన P&C గురించి అయితే మీరు ఈమయులు 
పంపవచుచు లేదా సమావేశంలో చెప్పవచుచు.
బడి యొక్క విధానాలు లేక పథకాల గురించి అయితే పాఠశాల 
విదా్య మండల్ని లేక ప్రధానోపాధా్యయుడిని ఈమయులు దా్వరా 
సంప్రదంచవచుచు: charlesweston@ed.act.edu.au 
మీ పిలలిల గురించి అయితే, వారి తరగతి ఉపాధా్యయుడిని లేక 
ఉపాధా్యయరాలుని ఇక్కడ ఉదహరించిన విధంగా ఈమయులు 
దా్వరా సంప్రదంచవచుచు: firstname.lastname@ed.act.edu.au

ఈమెయులు జవాబుకై 48 గుంటల సమయుం  పడతుంది. 

నేను స్వచచిుంద సేవ ఎలా చేయగలను?
మీరు చాలా విధాలుగా మా పాఠశాలకు స్వచచుంద సహాయం చేయవచుచు.  
కొంతమంద చేసేవి:

• దుస్తాల పూల్ కోసం యూనిఫారములు ఉతికి సరి చేస 
పడతారు 

• విరాళాలు సమకూరచుడానికి వంటలు చేయడం 
• కము్యనిటీ BBQ లకు వంటలు చేయడం 
• పలు కార్యక్రమాలలో ఆహార పదారాథాలను వడి్డంచడం 
• కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం 

అతయువసర విచ్రణలు 
అతయువసర విచ్రణ కొరకు పాఠశాల కారాయులయాని్న ఈ దూరవాణి 
ద్్వరా సుంప్రదిుంచవచ్చి: 02 6142 0404

చ్ర్లెస్ వెస్టన్ బడి సుంఘుంలో  చ్లా ముంది కుటుంబాలను మరియు ఇతర 
సుంబుంధాలను పుంచ్కోవడానికి P&C ఒక గొపపు మార్ము. 


