
  معهد ال Glebe الجامعي
 مجلس المدرسة

 
 ندعوكم للمشاركة في اتحادكم المدرسي

 
 مجلس المدرسة: هو مجلس یضم مجموعة من األشخاص الذین یهتمون بالحیاة الیومیة للمدرسة. نحن في الغالب آباء وأمهات

  ویمكن للمدرسین ومدیر المدرسة والطالب االنضمام لمجلس المدرسة ایضا.
 

 لدینا اجتماعات شهریة حیث نحصل فیها على أحدث التطورات المدرسیة من المدیر ونواب المدیر والمدرسین ومجلس
 الطالب. نتحدث أیضا عن القضایا التي تهم الطالب واألسر.

 
 في العام الماضي ، تم نقاش ما یلي في اجتماعاتنا:

 
 • كیف یتم تقییم الطالب

 • كیف یتعامل طاقم المدرسة مع أحداث الطوارئ
 • كیف یمكن للطالب اختیار الحصص والدورات الدراسیة

 • انتخابات مجلس الطالب
 • عرض ال Glebe الفني (مع جولة في الغرفة الفنیة)

 • كیف تنظم المدرسة حفلة ما قبل التخرج الموسیقیة
 • دراسة سیاسات مجلس المدارس العامة في منطقة اوتاوا - كارلیتون و وزارة التعلیم في اونتاریو

 • العدید من الموضوعات األخرى ذات العالقة
 

  یقوم مجلس المدرسة أیًضا بجمع األموال لإلنفاق على جوائز الطالب ودعم المبادرات التي یقودها الطالب وتمویل األحداث
 و المشاریع االجتماعیة.

 
 ونساعد أیضا في تنظیم األنشطة المختلفة. في العام الماضي ، قمنا بتنظیم:

 
 • غداء شكرألساتذه الفصل الدراسي األول حیث تبرع اآلباء واألمهات بجمیع المواد الغذائیة وقام المتطوعون على الحدث.

 • االحتفال بأساتذة الفصل الدراسي الثاني. ومرة أخرى، تبرع الناس بالطعام والوقت.
 • حملة بیع الدراجات الهوائیة المستعملة لجمع التبرعات.

 • أمسیة للطالب وأولیاء األمور للتعلم عن الحیاة بعد المدرسة الثانویة.
  خالل تلك االمسیة، تعلمنا ما یلي:

 • أین تنفق أموالك بشكل مخطط ومحكم!
 • تعلم الطبخ! حافظ على صحتك وامنح نفسك الوقت لتناول الطعام الجید لتغذیة عقلك.

 • اعرف حدودك مع زمالئك في السكن. ما هو مشترك وما هو شخصي.
 • االحتفال أكثر من الالزم سوف یضر بدراستك.

 • احتفل مع األصدقاء لتكونوا سندا لبعضكم البعض.
 • الصداقات مهمة لبناء الثقة واحترام الذات واآلخرین.

 • للحصول علی صحة عقلیة جیدة: اعرف برنامجك الدراسي ومناهج المحاضرات واحرص علی إدارة الوقت



 بحكمة وإقامة عالقات مع الزمالء والمدرسین ومعرفة مکان العثور علی المساعدة.
 • النجاح األكادیمي هو تحقیق تعلیم هادف إلى أقصى حد ممكن حسب قدرات األشخاص.

 
 جمیع أخبار مجلس المدرسة وملخصات اجتماعاتنا متوفرة على موقع Glebe Collegiate Institute على

 االنترنت.
 

 نرجوا منكم االنضمام والمشاركة معنا! نلتقي مرة شهریا في یوم االثنین، الثالث من كل شهر. اجتماعنا األول
 لمجلس المدرسة هو 17 سبتمبر 2018 في المكتبة.

 
 
 
 
 
 
 


