
هل ترغب في المساعدة لتوفير ظروف جيدة لطلفك في الحضانة النهارية أو المدرسة؟
إذا كان ردك نعم، فلم ال تشارك في ذلك بصفتك ممثاًل أو ممثلًة ألولياء أمور أطفال الحضانة أو المدرسة، فأنت بذلك ستوفر دعمًا 

جيدًا لطفلك.
ُيسرنا أن نضع بعض المعلومات التي جهزناها عن معنى وظيفة »ممثل أولياء األمور« تحت تصرفك.

ماذا تعني مشاركة أولياء األمور )Elternmitwirkung(؟
أنتم لكم حق المشاركة في صنع القرار

يحق لكم كوالدين المشاركة في صنع القرارات في المدرسة والحضانة والحصول على معلومات والمشاركة في تولي 
المهام وهذا ما هو منصوص عليه في قانون المدارس الخاص بوالية برلين وقانون دعم الطفل في الحضانة النهارية.

يجوز لكم المشاركة بصورة فعالة
بوسعكم الترشح النتخابات ممثلي أولياء األمور )المتحدث باسم أولياء األمور(.

ماهي الفوائد التي تجنيها أسرتكم إذا انخرطتم وشاركتم في تولي المهام؟
 أنتم ستعملون على خلق جو أفضل

أنتم تساهمون في تحسين ظروف طفلكم في مركز الحضانة النهارية أو في المدرسة.
P ستتعرفون على المدرسين والمدرسات والمربين والمربيات وكذلك على أولياء أمور األطفال اآلخرين. 

سوف تعرفون إلى من تلجؤون إذا كانت هناك أمور تريدون مناقشتها.
سوف تتعرفون على أولياء أمور األطفال اآلخرين الذين يعيشون هنا منذ فترة طويلة أو الذين لهم أطفال أكبر سنًا في 

الحضانة أو المدرسة وتبادل األفكار واالختبارات معهم.

كيف يمكن أن يصبح المرء متحدثًا باسم الوالدين؟
انتخاب المتحدثين باسم الوالدين وأولياء األمر

يمكن لكل والد أو والدة أو لكل ولي أمر أو وصي قانوني أن يصبح ممثاًل ألولياء األمور للفصل )الصف/ القسم( الدراسي 
أو مجموعة الحضانة النهارية لطفلهم.

يتم انتخاب ممثلي أولياء األمور في أول اجتماع مسائي ألولياء األمور في الحضانة أو العام الدراسي.
يتم انتخاب ممثلين اثنين عن أولياء األمور يتمتعان بحقوق متساوية وبذلك لتمكينهم من تقاسم مهام العمل فيما بينهما.

ما هي مهام المتحدث/المتحدثة باسم أولياء األمور؟
تمثيل أولياء األمور

بصفتك المتحدث أو المتحدثة باسم أولياء األمر، فأنت تمثل / تمثلين مصالح األطفال وتعمل/ تعملين بصفة وسيط/
وسيطة بين أولياء األمور والمعلمين والمربين.

المتحدث أو المتحدثة هو الشخص المرجعي المسؤول عن االتصال ونقل المعلومات
المتحدث أو المتحدثة باسم أولياء األمور هو الشخص المرجعي المسؤول عن االتصال، أي الجهة التي يتصل بها 

المدرسون والمدرسات والمربون والمربيات في القسم / الصف أو مجموعة الحضانة وهو من يقوم بتوصيل المعلومات 
إلى أولياء األمور اآلخرين.

المتحدثون باسم أولياء األمور هم الجهة المرجعية، أي جهة االتصال التي يرجع إليها أولياء األمور إذا كانت لديهم أية 
مخاوف وهم يناقشون الموضوعات التي تمس الفصل/ القسم أو مجموعة الحضانة بأكملها مع قائد الفصل/ القسم أو 

مربي/ مربية الطفل في الحضانة.

قائمة مرجعية لمؤسسة ANE: ماذا يعني تمثيل أولياء األمور 
في الحضانة والمدرسة
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 معلومات حول حقوق أولياء األمور 
المتحدثون باسم أولياء األمور يطلعون على حقوق أولياء األمور وينقلون معلوماتهم إلى أولياء األمور اآلخرين.

 أمسيات أولياء األمور
أمسية أولياء األمور هي أفضل فرصة ألولياء األمور لطرح األسئلة ومناقشة الموضوعات التي تهمهم.

في دار الحضانة: ينظم المربون والمربيات أمسيات أولياء األمور.
في المدرسة: بصفتك المتحدث باسم أولياء األمور فأنت تتولى/ تتولين مهمة دعوة أولياء األمور إلى أمسيات أولياء 

األمور حوالي ثالث مرات في العام الدراسي وأنت تنظم/ تنظمين هذا بالتنسيق مع قائد الفصل )الصف/ القسم(.

تكوين العالقات )انشاء شبكة عالقات( بين أولياء األمور
بصفتك المتحدث/المتحدثة باسم أولياء األمور، فإنك تضمن /تضمنين تواصل أولياء األمور مع بعضهم البعض.

َتَباَدل البيانات الالزمة لالتصال الخاصة بك أو َضْع قائمًة ببيانات االتصال )العناوين(.
يمكنك تنظيم اجتماع ألولياء األمور أو حفلة للقسم )الصف( حتى يتمكن الجميع من التعرف على بعضهم البعض بشكل 

أفضل.

التبادل على مستوى المدرسة بأكملها أو مركز الحضانة النهارية
في حضانة األطفال: في دور الحضانات الكبيرة سوف تشاركون في لجنة أولياء األمور )Elternausschuss )EA ، التي 

تتكون من المتحدثين باسم أولياء األمور من جميع المجموعات.
)GEV(في المدرسة: بصفتك ممثاًل ألولياء األمور، فأنت تشارك في اجتماع أولياء األمور العام

 Gesamtelternversammlung حيث يحضر ممثلو أولياء األمور من جميع الفصول )الصفوف/األقسام( وإدارة المدرسة.

لجنة الحضانة النهارية ومجلس المدرسة
في مركز الحضانة النهارية: بصفتك عضوًا في لجنة أولياء األمور )Elternausschuss(، يمكنك الترشح النتخابك عضوًا في 

لجنة مركز الحضانة النهارية.
النتخابك  الترشح  يمكنك   ،)Gesamtelternversammlung( العام  األمور  أولياء  اجتماع  بصفتك عضوًا في  المدرسة:  في 

.)Schulkonferenz( عضوًا في مجلس المدرسة
لجنة الحضانة النهارية ومجلس المدرسة هي هيئات يقوم فيها ممثلو أولياء األمور وممثلو المؤسسة التعليمية بمناقشة 

مواضيع مهمة بشكل مشترك مثل المخططات والتمويل وحيث يشاركون في عملية صنع القرار.

عمل استشاري
بصفة  كعضو  لالنتخاب  الترشح  يمكنك   ،)Gesamtelternversammlung( العام  األمور  أولياء  مجلس  في  عضوًا  بصفتك 

صوت استشاري في اللجان األخرى: المؤتمر العام للمعلمين، والمؤتمرات التخصصية، والمجلس التمثيلي العام للتالميذ. 

كيف يمكنك المشاركة على مستوى أعلى؟
 المشاركة في اللجان على مستوى الضاحية

حضانة األطفال النهارية: يمكنك الترشح لالنتخاب من لجنة ممثلي 
أولياء األمور إلى لجنة ممثلي أولياء األمور على مستوى الضاحية 

.)Bezirkselternausschuss Kita(
العام  األمور  أولياء  مجلس  من  لالنتخاب  الترشح  يمكنك  المدرسة: 
األمور  أولياء  لممثلي  الضاحية  لجنة  إلى   )Gesamtelternversammlung(

.)Bezirkselternausschuss(

المشاركة في اللجان على مستوى والية برلين االتحادية
لحضانة  األمور  أولياء  لممثلي  الضاحية  لجنة  من  إليفادك  الترشح  يمكنك 
الضاحية  لجنة  من  أو   BEAK )Bezirkselternausschuss Kita( األطفال 
لممثلي أولياء األمور  )BEA  )Bezirkselternausschuss إلى لجنة الوالية 
االتحادية لممثلي أولياء األمور لحضانة األطفال أو باألحرى إلى لجنة ممثلي 

.LEA )Landeselternausschuss( أولياء األمور على مستوى الوالية
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