
ملزيد من املعلومات واملساعدة:

�زوروا املوقع اإللكتروني ألكادميية اآلباء على الرابط: 
www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/

 BecomingaParentLeader/default.htm

إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، املرجو عدم التردّد في االتصال 
بقسم املشاركة العائلية واجملتمعية

FACE@schools.nyc.gov أو رقم الهاتف
212.374.4118

 حوكمة جمعية اآلباء/ جمعية اآلباء واملعلمني
 يجب على أفراد جمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء واملعلمني 

التصويت على مجموعة القوانني الداخلية التي حتكم 
وحتّدد هيكلة اجلمعية واعتمادها.  ينبغي أن تتوافق القوانني 

A-660) (CRA-) الداخلية مع  تعليمات املستشار رقم
660). يوجد قالب للقوانني الداخلية جلمعيات اآلباء/

http://schools. :جمعيات اآلباء واملعلمني على الرابط
 nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm

A-660 تعليمات املستشار رقم
تُلزم تعليمات املستشار رقم A-660 جميع املدارس بإنشاء 

جمعيات لآلباء أو جمعيات لآلباء واملعلمني، ووضع هيكلة 
احلوكمة لهذه اجلمعيات لضمان التحديد الواضح حلقوق 

أولياء األمور. يجب على جمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء 
واملعلمني أن تُعّد قوانني داخلية لها حتّدد هيكلة جمعياتها 
وأن تصّوت على هذه القوانني. كما يجب أن متتثل القوانني 

الداخلية جلمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء واملعلمني لشروط 
.A-660 تعليمات املستشار رقم

ملزيد من املعلومات حول أدوار ومسؤوليات 

جمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء واملعلمني، املرجو 

زيارة الصفحة اإللكترونية اخلاصة بجمعيات 

اآلباء املعّدة من قبل قسم املشاركة األسرية 

.)FACE( واجملتمعية

جمعيات اآلباء 
وجمعيات اآلباء 
واملعلمني

قسم املشاركة العائلية واجملتمعية

اآلباء واألسر 

 حملة عامة عن جمعية اآلباء/ جمعية
اآلباء واملعلمني

T&I- 18496 (Arabic)



ما هي جمعية اآلباء/ جمعية اآلباء واملعلمني؟
تعتبر جمعيات اآلباء (PAs) وجمعيات اآلباء واملعلمني 

(PTAs) منظمات مدرسية مفتوحة أمام كافة آباء األطفال 
الذين يرتادون حالياً املدارس العامة مبدينة نيويورك. إن جمعية 
اآلباء وجمعية اآلباء واملعلمني هي ببساطة وسيلة أساسية 

لآلباء للمشاركة في مدارس أطفالهم.  

كيف أنضم إلى جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء 
واملعلمني ملدرستي؟

جميع اآلباء واألمهات وزوجات أو أزواج اآلباء واألمهات، واألوصياء 
املعينون قانوناً، واآلباء بالتبني املؤقت، واألشخاص الذين 

تربطهم عالقة أبوية بتالميذ مدرسة ما هم أعضاء تلقائياً في 
جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء واملعلمني لهذه املدرسة. ليس 

هناك حاجة لالنضمام جمعية اآلباء وجمعية اآلباء واملعلمني.

يتضمن مصطلح “الوالد”، والد(ة) أو ولي(ة) أمر التلميذ أو أي 
شخص تربطه عالقة أبوة أو وصاية بالتلميذ.

للحصول على معلومات محّددة حول كيفية املشاركة في 
جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء واملعلمني ملدرستكم، اسألوا 

املدير أو منسق شؤون اآلباء مبدرستكم.

ما هو دور جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء واملعلمني؟

وتساعد جمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء واملعلمني اآلباء على 
املشاركة في تعليم أطفالهم، وتبادل اآلراء، وإثراء مجتمعهم 

املدرسي. وتقوم كل جمعية من جمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء 
واملعلمني بتأسيس نظامها الداخلي اخلاص بها، واختيار املسئولني 

عن تسييرها، وتنظيم اجتماعات منتظمة.

بينما تتنوع األدوار املنوطة بجمعيات اآلباء وجمعيات اآلباء 
واملعلمني، فإن مسؤولياتها تشمل:

انتخاب أعضاء من اآلباء للخدمة في فرق القيادة املدرسية  n

ومجالس التعليم اجملتمعية
التواصل إلشراك اآلباء اآلخرين في احلياة املدرسية  n

دعم األنشطة املدرسية مثل اجتماعات اآلباء واملعلمني،   n
واللقاءات املفتوحة وأمسيات املنهاج الدراسي 

إقامة أنشطة جلمع التبرعات لفائدة البرامج التعليمية   n
واالجتماعية والثقافية باملدرسة.

جمعية لآلباء أو جمعية لآلباء واملعلمني؟
ميكن ألعضاء جمعية اآلباء (PA) التصويت لتعديل القوانني 

الداخلية للجمعية إلطالة أمد عضوية املعلمني والعاملني 
اآلخرين باملدرسة.   تصبح اجلمعيات التي تصوت إلشراك 

.(PTAs) العاملني باملدرسة جمعيات اآلباء واملعلمني

يحق فقط لآلباء األعضاء التصويت لتغيير هيكل  n

اآلباء اجلمعية من جمعية اآلباء (PA) إلى جمعية 
.(PTA) واملعلمني

ميكن تعديل القوانني الداخلية إلطالة أمد عضوية فئة   n
من العاملني باإلضافة إلى املعلمني (على سبيل املثال: 

املهنيني املساعدين، مساعدي املدارس، أمناء سر املدارس، 
وعاملي خدمة اإلطعام).  

وال يحق ملوظفي اإلشراف في املدارس أن يكونوا أعضاء   n
في جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء واملعلمني في املدرسة 

التي هم موظفون فيها.

ال يحق ملوظفي املدرسة اخلدمة كأعضاء في اجمللس   n
التنفيذي أو جلنة الترشيح في جمعية اآلباء وجمعية 

اآلباء واملعلمني التابعة للمدرسة. 


