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ചോൾസ ്സൈസ്റ്റൺ സക്യൂൾ കയൂംബസ് ്്രി & സി അക്സോസിക്യഷൻ
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എന്ാണ് പി & സി?
മികേ സ്കയൂളുകളിലും ഒരു രക്ോകർതൃ പഗയൂപ്് 
ഉണോയിരികേും, അൈരോണ് സ്കയൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്ികേു ക്ൈണി 
സംസോരികേുന്നൈർ.

ചോൾസ് സൈസ്റ്റണിൽ ഈ പഗയൂപ്ിസന ്രി&സി അക്സോസിക്യഷൻ 
എന്നോണ് അറിയസപ്്രുന്നത്. രക്കർതോകേളും ്രൗരന്ോരും 
എന്നതിസറെ ചുരുകേ രയൂ്രമോണ് ്രി&സി. സ്കയൂളുമോയും 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയുമോയും ബന്ധസപ്ട്ട ൈിഷയങ്ങൾ  ചർച്ച 
സചയ്ോൻ ഞങ്ങൾ  രക്കർതോകേളുമോയി കയൂ്രികേോഴച്കൾ 
ഒരുകേോറുണ്.

ആരാണ് പി&സി അംഗം?
ചോൾസ് സൈസ്റ്റണിസല എല്ോ രക്കർതോകേളും കുട്ടികളുസ്ര 
രക്ിതോകേളും സ്വയക്മൈ തസന്ന ്രി & സിയിൽ അംഗങ്ങളോകും.

എന്ാണ് പി & സി കമ്ിറ്ി?
ഈ പഗയൂപ്ിസന മുക്ന്നോട്ടു സകോണുക്്രോകോൻ സന്നദ്ധരോയ 
സഹോയികേുന്ന രക്കർതോകേക്ളോ രക്ിതോകേക്ളോ ആണ് 
്രി & സി കമ്ിറ്ിയിൽ ഉൾസപ്്രുന്നത്. രക്കർതോകേളും 
രക്ിതോകേളും സ്വയം ക്നോമിക്നറ്് സചയ്ുകയും 12 മോസക്തകേ് 
കമ്ിറ്ി സ്ോനങ്ങളിക്ലകേ് തിരസഞെ്രുകേസപ്്രുകയും സചയ്ും. 
ലഭമ്മോയ കമ്ിറ്ി ്രദൈികൾ:

എചപ�ാഴാണ് പി & സി  
കൂടിക ്കാഴേകള് നടത്തുന്നത്?
3 ആമസതയും 8 ആമസതയും ആഴച്കളിസല സചോവ്ോഴച്കളിൽ 
ഞങ്ങൾ കയൂ്രിക ്കോഴച്കള ് ന്രതും. ഈ കയൂ്രികേോഴച്കൾ സ്കയൂൾ 
നമ്യൂസ് സലറ്റിലും ്രി & സി ക്ഫസ്ബുകേ് ക്്രജിലും ്രരസമ്ം 
സചയ്ും. ഏത് രക്കർതോൈിനും രക്ിതോൈിനും ഇതിൽ 
്രസകെ്രുകേോൈുന്നതോണ്.

ഈ മീറ്ിംഗുകളിൽ, ആക്്രിൈിറ്ികൾ, ഇൈന്റുകൾ, സ്കയൂളിക്ലകേ് 
എപ്രകോരം സംഭോൈന നൽകോം എന്നിൈസയകേുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച 
സചയ്ുകയും തീരുമോനങ്ങൾ എ്രുകേുകയും സചയ്ും.

വൈകുക്ന്നരം 7 മണികേ് കമ്മ്യൂണിറ്ി റയൂമിക്ലോ ൈീഡിക്യോ 
ക്കോൺഫറൻസിംഗ് ൈഴിക്യോ ആയിരികേും ഈ കയൂ്രികേോഴച്കൾ 
ന്രകേുന്നത്.

ക്ഫസ്ബുകേിൽ ഞങ്ങസള കോണോൻ   
@CWSCParents

എന്ാണ് പി&സിയുടട ഉത്തരവാദിത്തം?
രക്കർതോകേസളയും രക്ിതോകേസളയും സ്കയൂൾ 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയിൽ  ്രകെോളികളോകേിസകേോണ് സ്കയൂളിന് കമ്മ്യൂണിറ്ി 
്രിന്ുണ നൽകും ്രി&സി. സ്കയൂളിനും ൈിദമ്ോർത്ികൾകേും 
്രിന്ുണ നൽകോനോയി ഞങ്ങൾ ഇൈന്റുകളും ധനസമോഹരണ 
ആക്്രിൈിറ്ികളും നിര്വഹികേും.

സ്കയൂൾ ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂൾ പ്രൈർതിപ്ികേുന്നതിസറെ 
ഉതരൈോദിതം ഞങ്ങൾകേോണ്.

എങ്ങടനയാണ് പി & സി 
സ്ൂൾ ച�ാർഡിൽ നിന്ന്  
വ്യത്യാസ്തമായിരിക്ുന്നത്?
ഓക്രോ ഓസ്ക്പ്രലിയൻ കമ്ോ്രിറ്ൽ സ്രറിട്ടറി (ACT) സർകേോർ 
സ്കയൂളിനും ഒരു സ്കയൂൾ ക്ബോർഡ് ഉണോയിരികേും — 
രക്കർതോകേൾകേും രക്ിതോകേൾകേും ജീൈനകേോർകേും 
ൈിദമ്ോർത്ികൾകേും തോന്ോങ്ങളുസ്ര സ്കയൂളിനു ക്ൈണി 
തീരുമോനസമ്രുകേുന്നതിൽ ്രകെോളിയോകോൻ കഴിയുന്ന ഒരു 
സമിതിയോണ് ഇത്. അ്രിസ്ോന്രരമോയി, സ്കയൂളിന്സറ 
നയരയൂ്രീകരണ സ്ോ്രനമോയോണ് ഈ ക്ബോർഡ് പ്രൈർതികേുന്നത്.

സ്കയൂൾ ക്ബോർഡ് ൈർഷതിൽ ചുരുങ്ങിയത് നോല് തൈണ 
കയൂ്രികേോഴച്കൾ ന്രതുകയും ഓക്രോ ്രദൈിയിക്ലകേും 
തിരസഞെ്രുപ്ുകൾ ന്രതുകയും സചയ്ും. ക്ബോർഡിക്ലകേ് 
തിരസഞെ്രുകേസപ്ട്ട അംഗങ്ങൾ കുറഞെത് 12 മോസം 
ക്സൈനമനുഷ്ഠികേണം. എന്നോൽ അത് 24 മോസതിൽ 
കൈിയുകയും അരുത്.

ഈ ക്ബോർഡുമോയി സഹകരിച്ച് പ്രൈർതികേും ്രി&സി. ഇൈർ 
മികേക്പ്ോഴും ൈിഷയങ്ങൾ ക്ബോർഡിന് ്രരിഗണനയ്കേോയി 
അയകേുകയും സചയ്ും.



എന്ാണ് ച്ാത്തിങ്ങ് പൂൾ ?
കു്രുംബങ്ങൾകേ് ഉ്രക്യോഗിച്ച സ്കയൂൾ യയൂണിക്ഫോം ൈോങ്ങോനുള്ള 
ഒരു അൈസരമോണ് ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂൾ. രക്കർതോകേൾകേും 
രക്ിതോകേൾകേും സ്കയൂളിൽ എതി കുറഞെ ൈിലയ്കേ് 
ഉ്രക്യോഗിച്ച യയൂണിക്ഫോമുകൾ സതരസഞെ്രുകേോനും 
ൈോങ്ങോനും ഞങ്ങൾ ്രതിൈോയി ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂൾ ൈിൽപ്ന 
സംഘ്രിപ്ികേോറുണ്.

സ്കയൂൾ യയൂണിക്ഫോം ൈോങ്ങോൻ സോമ്പതികമോയി ബുദ്ധിമുട്ട് 
അനുഭൈികേുന്ന കു്രുംബങ്ങസള സഹോയികേോൻ എന്നും 
മുൻനിരയിൽ ഉണോകും ്രി&സി.

എനിക്് എചപ�ാൾ ഉപചയാഗിച്ച സ്ൂൾ 
യൂണിച�ാമുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും?
ഓക്രോ അധമ്യന ൈർഷൈും ഞങ്ങൾ സ്കയൂളിൽ ക്്ോതിങ്ങ് 
്രയൂളിന് തു്രകേമി്രും. ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂൾ ൈിൽപ്ന തീയതിയും 
സമയൈും സ്കയൂൾ നമ്യൂസ് സലറ്റിലും ്രി&സി ക്ഫസ്ബുകേ് 
ക്്രജിലും ്രരസമ്ം സചയ്ും.

എനിക്് ച്ാത്തിങ്ങ് പൂളിചേക്് 
സംഭാവന ടേ�ാൻ കഴിയുചമാ?
ഉ്രക്യോഗിച്ച നല് യയൂണിക്ഫോമുകൾ ക്്ോതിങ്ങ്  ്രയൂളിക്ലകേ് 
സംഭോൈന സചയ്ോൻ ഞങ്ങൾ എല്ോ രക്കർതോകേസളയും 
രക്ിതോകേസളയും ക്പ്രോത്ോഹിപ്ികേുകയോണ്. അതിലയൂസ്ര 
്രി&സികേും സ്കയൂളിനും ആൈശമ്മോയ ഫണ് സ്വരയൂ്രികേോൻ 
നിങ്ങൾ സഹോയികേുകയോണ്.

നിങ്ങൾകേ് സ്കയൂൾ ഓഫീസിൽ ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂളിക്ലകേുള്ള 
സംഭോൈന നൽകോം.

മറ്് എടന്ാടക് കാര്യങ്ങളാണ്  
പി&സി ടേയയ്ുന്നത്?
കമ്മ്യൂണിറ്ിയുമോയി കയൂ്രുതൽ അ്രുതി്ര്രഴകോനും 
ധനസമോഹരണതിനും ഉള്ള ്രുതിയ  ആശയങ്ങളും 
അൈസരങ്ങളും ഞങ്ങൾ എക്പ്ോഴും സ്വോഗതം സചയ്ുന്നു. ഞങ്ങൾ 
നിരൈധി ഇൈന്റുകൾ ന്രതുകയും ൈിദമ്ോർത്ികൾകേും 
കു്രുംബങ്ങൾകേും നിരൈധി ക്സൈനങ്ങൾ നൽകുകയും 
സചയ്ുന്നുണ്. ഇനി ്രറയുന്നൈ അ്രകേമുള്ളൈയോണ് കഴിഞെകോല 
പ്രൈർതനങ്ങൾ:

•  സ്കയൂൾ ഡിസ്ക്കോകൾ

•  ്രുതിയ രക്കർതോകേൾകേ് സൈൽകം ഗിഫ്റ്ുകൾ

•  ്രീച്ചർ തോകെ് യു ഗിഫ്റ്ുകൾ

•  സൈൽകം ്രിക്നികേും ഇലക്ൻ ബോർബികമ്യൂൈും

•  പ്രിൈിയ വനറ്്

•  മക്ദഴ്സ് & ഫോക്ദഴ്സ് ക്ഡ ക്പബകേ്ഫോസ്റ്റ് ആറെ ് ഗിഫ്റ്് സ്റ്റോൾ

•  കമ്മ്യൂണിറ്ി കക്രോളുകളിൽ കുകേി സഡകേക്ററ്ിങ്ങും ഗിഫ്റ്് 
സ്റ്റോളും

•  വനബർ ക്ഡ 

•  ധനസമോഹരണ ഇൈറെുകളുമോയി ബന്ധസപ്ട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് 
്രോർലസമന്റുമോയി ക്ചർന്ന് പ്രൈർതികേൽ

ഏടതാടക് മാർഗങ്ങളിേൂടട എനിക്് 
പി&സിയിൽ �പവർത്തിക്ാൻ കഴിയും?
നിങ്ങൾകേ് പ്രൈർതികേോൻ നിരൈധി മോർഗങ്ങളുണ്:

• ഒരു മീറ്ിംഗിൽ ൈരികയും ്രസകെ്രുകേുകയും സചയ്ോം

• ഞങ്ങളുസ്ര ഇൈന്റുകൾകേും പ്രൈർതനങ്ങൾകേും ്രിന്ുണ 
നൽകോം

• നിങ്ങളുസ്ര ധനസമോഹരണ ആശയങ്ങൾ ്രകെു ൈയ്കേോം

• സഹോയികേോൻ ൈളണിയർമോരോകോം

എനിക്് എങ്ങടന പി&സിടയ  
�ന്ധ ടപ�ടാം?
നിങ്ങളുസ്ര ആശയങ്ങളും ഫീഡ്ബോകേും അറിയോൻ ഞങ്ങൾ 
അക്ങ്ങയറ്ം ഉത്ുകരോണ്.  ഒരു മീറ്ിംഗിൽ ്രസകെ്രുകേോൻ ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങസള ഏൈസരയും സ്വോഗതം സചയ്ുകയോണ്.

ഇനി ്രറയുന്ന ൈിലോസതിൽ ഇസമയിൽ സചയ്തു സകോണും 
നിങ്ങൾകേ് ്രി&സിസയ ബന്ധസപ്്രോം:  
charleswestonparents@gmail.com

എനിക്് ഒരു �പശനചമാ ആശങ്കചയാ 
ഉണ്് -ഞാൻ ആചരാടാണ് പറചയണ്ത്?
്രി&സിസയകേുറിച്ചോണ് പ്രശ്നൈും ആശകെയുസമകെിൽ, അകേോരമ്ം 
ഇസമയിലിലയൂസ്ര ഞങ്ങസള അറിയികേുകക്യോ നിങ്ങൾകേ് ഒരു 
മീറ്ിംഗിൽ ഉന്നയികേുകക്യോ സചയ്ോൈുന്നതോണ്.

സ്കയൂളിസറെ നയസതക്യോ തന്പതങ്ങസളക്യോ കുറിച്ചുള്ള 
കോരമ്ങ്ങൾകേ്, നിങ്ങൾകേ് ഇനി ്രറയുന്ന ൈിലോസതിൽ ഇസമയിൽ 
സചയ്തു സകോണ് സ്കയൂൾ ക്ബോർഡുമോക്യോ പ്രിൻസിപ്ോളുമോക്യോ 
ബന്ധസപ്്രോൈുന്നതോണ്:  
charlesweston@ed.act.edu.au

നിങ്ങളുസ്ര കുട്ടിയുമോയി ബന്ധസപ്ട്ട ൈിഷയങ്ങൾകേ്, ഈ ക്ഫോർമോറ്് 
ഉ്രക്യോഗിച്ച് ഇസമയിൽ സചയ്തു സകോണ് അൈരുസ്ര ്രീച്ചസറ 
ബന്ധസപ്്രോൈുന്നതോണ്: firstname.lastname@ed.act.edu.au

എല്താ ഇമമയഷിലുകള്കുും പേതഷികരണും ലഭഷികതാന് ദയവതായഷി 
48 മണഷികകൂർ വമര സമയും അനുവദഷികുക.

എനിക്് എങ്ങടന വളണ്ിയ൪ ആകാം?
നമ്ുസ്ര സ്കയൂളിസന സഹോയികേോൻ നിങ്ങൾകേ് ധോരോളം 
മോർഗങ്ങളുണ്. ചില ആളുകൾ ഇനി ്രറയുന്നൈ സചയ്തു 
നൽകുന്നുണ്:

• ക്്ോതിങ്ങ് ്രയൂളിനോയി യയൂണിക്ഫോം കഴുകുകയും 
അ്രുകേുകയും സചയ്ൽ

• ധനസമോഹരണ ഇൈന്റുകൾകേ് ഭക്ണം ്രോചകം  
സചയ്തു നൽകൽ

• കമ്മ്യൂണിറ്ി ബോർബികമ്യൂകളിൽ ്രോചകം സചയ്തു നൽകൽ

• ഇൈന്റുകളിൽ ഭക്ണം ൈിളമ്പൽ

• ഇൈന്റുകൾ സംഘ്രിപ്ികേൽ

മറ്് കുടും�ങ്ങടള കണ്ുമുട്ാനും ോൾസ് ടവസ്റ്റൺ സ്ൂൾ 
കമ്്യൂണിറ്ിയിൽ �ന്ധങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാനുമുള്ള മികച്ച 

മാർഗമാണ് പി&സി

അടിയന്രഘട്ങ്ങളിൽ �ന്ധ ടപ� ടാ൯
എസന്കെിലും അ്രിയന്ര ഘട്ടം ഉണോകുന്ന ്രക്ം, 02 6142 0404  
എന്ന നമ്പറിൽ സ്കയൂൾ ഓഫീസിക്ലകേ് ദയൈോയി ൈിളികേുക.


