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 والروضة �ئحة ممثلي مجلس اباء بالحضانة ٢. ٢. ٨

  ضوابط عامة  .١ 

ممث#ت أولياء ا�مور بتمثيل أولياء ا�مور أمام مربيات الحضانة، إدارة الحضانة، إدارة /يقوم ممثلو   ١.١
علق قد يتالمرحلة ا0بتدائية، إدارة المدرسة ا�لمانية للراھبات وكذلك الجھة المالكة للمدرسة فيما 

  .بالحضانة أو الروضة من استفسارات

يجب أن يتم لقاء بين أولياء ا�مور لكل مجموعة من مجموعات الحضانة والروضة مرتين على ا�قل   ٢.١
ل#جتماع ا�ول، ) 0ختيار ممثليھم(تقوم مديرة الحضانة بدعوة أولياء ا�مور .  العام الدراسيخ#ل

أما الدعوة إلى ا0جتماع الثاني . �ولى من بداية العام الدراسي ا�ربعة أسابيع الويكون ذلك في خ#
  .فيقوم بھا ممثلي أولياء ا�مور واجتماعات أولياء ا�مور ا�خرى �ولياء ا�مور

أما المشك#ت الفردية . المستجدةالھدف من اجتماعات أولياء ا�مور ھو مناقشة ا0ستفسارات العامة و  ٣.١
  .تھا في مثل ھذه ا0جتماعاتلOطفال ف# يتم مداول

 كما تحصل كل من إدارتي .ًتتم دعوة مربيات مجموعات الحضانة والروضة كتابيا لتلك ا0جتماعات  ٤.١
  .ًالحضانة والمدرسة على دعوة، حيث يمكنھما أيضا حضور تلك ا0جتماعات

ام مع إرسال جدول أعمال يجب أن تتم الدعوة 0جتماعات أولياء ا�مور قبل الموعد المحدد بسبعة أي  ٥.١
  .للمربيات وإدارتي الحضانة والمرحلة ا0بتدائية

  .يجب كتابة محضر ل#جتماع باللغة ا�لمانية أو اXنجليزية  ٦.١

  .صلي ل#جتماع وترسل نسخة منه Xدارة المرحلة ا�بتدائيةا�تحتفظ إدارة الحضانة بالمحضر   ٧.١

 أولياء ا�مور ٣/١يجب حضور ر المشتركين في ا0جتماعات، ولكن أولياء ا�موعدد 0 يوجد حد أدنى ل  ٨.١
  .لكل مجموعة في حالة وجود انتخابات

ممثل أولياء ا�مور لكل من الحضانة والروضة لحضور انتخابات ممثلي أولياء المدرسة كعضو تتم دعوة   ٩.١
  .ليس له حق التصويت، وذلك للحصول على معلومات بخصوص المدرسة

  ممث)ت أولياء ا$مور للحضانة والروضة/ ممثلوانتخاب  .٢

يقوم أولياء ا�مور لمجموعات الحضانة والروضة خ#ل ا�ربعة أسابيع ا�ولى بانتخاب ممثليھم في    ١.٢
  .يسمح لمن تم انتخابه بتمثيل مجموعة واحدة فقط. انتخابات سرية منفصلة

  .بترشيح الحاضرين مباشرةبالتزكية أو وذلك إما في سرية يتم انتخاب ممثلين لكل مجموعة   ٢.٢
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وھذا يتطلب الدعوة المسبقة . تعقد اجتماعات ا0نتخاب بواسطة مديرة الحضانة با0تفاق مع المربيات  ٣.٢
  .مع إرسال جدول أعمال)  أيام قبل الموعد٧على ا�قل (

مور لكل مجموعة على  أولياء ا�٣/١يمكن عقد ا0نتخابات إذا بلغ الحاضرون النصاب القانوني وھو   
  .ا�قل

  . في التصويت ويتم استخدامه بصفة شخصيةواحد فقطوالد ووالدة كل طفلة لھما صوت   ٤.٢

  .0 يمكن انتخاب مربيات الحضانة أو الروضة  ٥.٢

يسلم محضر الجلسة المكتوب باللغة ا�لمانية أو اXنجليزية إلى إدارة الحضانة ل#حتفاظ به في الملف   ٦.٢
  .وترسل نسخة من المحضر على إدارة المرحلة ا0بتدائية

يجب أن يشمل المحضر أسماء ممثلي أولياء ا�مور المنتخبين وأسماء كريماتھم بالحضانة أو الروضة   
  .ونات والعناوينوكذلك أرقام التليف

  :ًيجب أيضا أن يشمل المحضر الmتي  

  مكان وموعد ا0نتخابات  ) أ  

  تحديد اسم المجموعة  )ب

   ا0نتخاباتمشرفاسم   )جـ

  )قائمة الحضور(أسماء وعدد الحاضرين   )د 

  عدد من يحق لھم التصوتين  )ھـ

  أسماء المرشحين والمرشحات  )و 

    ممتنع-  0-نعم : عدد ا�صوات لكل مرشح بـ  )ز 

  :اXح#ل  ٧.٢

 ممثل من ممثلي أولياء ا�مور المنتخبين خ#ل العام الدراسي فإن المرشح التالي له في تنحيفي حالة   
  !)انظر المحضر. (أغلبية عدد ا�صوات يحل محله

  الجلسات  .٣

  . المطروحةًيجتمع ممثلو أولياء ا�مور اXثنى عشر المنتخبين مرتان سنويا لمناقشة الموضوعات   ٣.١

  .تقوم إدارة الحضانة بتوجيه الدعوة لتلك الجلسات  

ممثلة من الحضانة والروضة /لياء ا�مور اXثنى عشر في أول لقاء لھم بانتخاب ممثل ممثلو أوقومي   ٣.٢
  .لتمثيلھم في مجلس اvباء بالمدرسة
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