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:لجنة أولياء األمور بجدول األعمال التالي  عقد اجتماع اإلنترنت تمعنطريق  مساًء ، 9 ، الساعة 2020نوفمبر  30في   

 اوال. تقرير عن نشاط العام الماضي ؛

 ثانيا. مناقشة دور ومهام اللجنة فيما يتعلق بتنظيم المعهد ؛

 ثالثا. جمع احتياجات اآلباء ومبادراتهم ؛

 رابعا. تقديم المرشحين لألدوار واالنتخابات ؛

 خامسا. أخبار متنوعة

 

،  للدراسة عن بعداللجنة. وركزت اللجنة على التنظيم الهيكلي معقًدا للمعهد و كان عاًما دراسيًا 2019/2020تقرير العام الماضي:  - والا

 ؛ طلب المعهد الكثيرعهدالم اللجنة بعد ذلك بعرض هذه االلتماسات علىممثليين الصفوف, لتقوم من  االلتماساتاللجنة مسألة تجميع وتولت 

اللجنة والمعهد التعاون من جانب الممثلين ، ولكن كانت هناك صعوبات في العالقة بين  

هو تمثيل و دور أساسي ا سكرتارية له )أمانة( يفتتح الرئيس االجتماع بالتذكير بأن لجنة اآلباء مكونة في الواقع من جميع اآلباء وأن هناك -

   وإعطاء صوت الحتياجات األسر
انة ، وهيوبعد ذلك يتم عرض األدوار التي تتكون منها األم  

 رئيس
 نائب الرئيس

مرحلة الطفولة يمسؤول  
االبتدائيمرحلة  يمسؤول  
اإلعداديمرحلة  يمسؤول  

 منسقي األحياء

 

 كاليوبيه بورغو باالتزووبعد ذلك إلى السيدة بوزوني على التوالي ممثلة لجمعية  ديسيفي هذه المرحلة تنتقل الكلمة إلى السيدة  - ثانيا

بسرعة دور الجمعيات المعنية ونيوضح نوالشخص المسؤول عن منطقة بورغو سانتا كاترينا ، والذي . 

جمعية كاليوبيه: ولدت قبل بضع سنوات لدعم جوقة المدرسة ، وهي تروج للثقافة والفن في المدرسة بفضل تعاون فرانشيسكا بولياني لمنح  -

المدارس المفتوحة لتمويل األنشطة الالمنهجية(. منحة البلدية )على سبيل المثال ،  تمويل  

في ورش العمل العملية بالمدرسة  و يتم استخدام هذا التمويل لمدرسةالمستلمة من البلدية إلى اعامل اقتصادي يقوم بتحويل األموال  كاليوبيه

فيما يتعلق بالمدرسة الثانوية و العديد من اآلباء المتطوعين. خاصة من و ةجيد مشاركةرة ، ألعاب الصندوق ، الفخار ...( مع االبتدائية )النجا

السيرة الذاتية التي يعقدها ( وفكرة توسيع الدورات في كتابة أخبار الغالغاريو، من المخطط االستمرار في األنشطة عن بُعد )مثل مجلة 

ى للتدريس المدرسي ، ومعرفة الويب ...مستشار. أفكار أخر  

األحياء هي موارد يجب لكن بالنسبة لموارد أو التمويل القادم من توفر هذه المشاريع إمكانية إعطاء إحساس باالنتماء لألطفال والعائالت ، و 

 االحتفاظ بها

جمعية المدرسة معًا )سكواال انسيمه(: رئيسة تيريزا كورتيلي. ولدت الجمعية كمجموعة من أولياء األمور مع فكرة إنشاء رابط بين  -

منطقة ، وإدارة منطقة اللعب في الفضاء متعدد األغراض ، وتنظيم األنشطة لألطفال ، ومساحة الواجبات المنزلية ، ولها ارتباط المدرسة وال

. "الغداء معًا في المدرسة" و كاليوبيه. اعتنت المدرسة معًا بمشروع المدارس المفتوحة بالتعاون مع مع مركز الكنيسة األوراتوريوقوي أيًضا 

، و "مشروع الجسر" للمرحلة االبتدائية )االستمرارية بين االبتدائي والثانوي(. يتم اإلشراف على "لنتحدث عن ..." للمرحلة الثانوية 

بالحضور و  مباني المقاطعة التي تديرها إلجراء دورات تدريبيةمؤسسة الكنيسة األوراتوريو, المشاريع من قبل التربويين المتعاونين. أتاحت 

.ليس عنطريق االنترنت  

 

 

!م العمل الجيدويتمنى له للصف دور الممثلقبلو بويمضي الرئيس في شكره لكل من  - ثالثا  

 يُسأل الممثلون كيف يرون اللجنة ، وكيف يرغبون في تنظيمها ، إذا كان لديهم أي مقترحات ولكن لم يتلقوا أي تعليقات.

:ألي مراسالت ، يشار إلى عنوان البريد اإللكتروني للجنة  

info@genitoridarosciate.it 

 

mailto:info@genitoridarosciate.it


:ننتقل إلى تقديم المرشحين ألدوار األمانة -رابعا  

 

مسؤولة اتصال الطفولة في جيراسولي -روبرتا باتيلي   
اركوبالينو مسؤول االتصال في مرحلة الطفولة في -سيلفيا زيربيني    

 مسؤول االتصال األساسي جيزليري - جوليا بولوميني

روشاتيه نمسؤول االتصال األساسي م -كريستينا كولومبو    
كودوسي مسؤول االتصال الثانوي في - ميغول انجيلوني   

  مسؤول االتصال الثانوي في غالغاريو – فرنشيسكا كوالكريزه

لبوروغو سانتا كاتيرينامسؤول االتصال في المنطقة  -وني تيزيانا بوز   
بورغو باالتزو مسؤول االتصال بالمنطقة في -فرانشيسكا بولياني    

ئيسة اللجنةر -باربرا فيريه   
 ال يوجد مرشح لمنصب نائب الرئيس

 

نظام الدردشة غوغل على االنترنتيتم التصويت من خالل   تمت الموافقة باإلجماع على تشكيل السكرتارية :

في هذه المرحلة ، يتم تقديم أعضاء لجنة أولياء أمور الحاضرين في االجتماع ، الرئيس لوكا ريتزي والمخرجين انريكا بوبي و اليزا ديل 

 غالو و لويجي سكانديال و ستيفانو بوتتي
ستنتهي مدة الثالث سنوات 0202/2021في نهاية العام   

 

لتحويل المدرسة : بحكم حقيقة أن االجتماع األول قد عقد مع المدير العام حول حاجة المعهد خبار المتنوعةيفتح النقاش على األ  -اخامس

، تركز المناقشة بالكامل على هذا الموضوع ة بوقت واحدإلى مدرس الثانوية   

:يظهر ما يلي بإيجاز  
ء أنه على الرغم من أهمية التدريس بشكل أساسي ، عندما يتعلق األمر بالمدرسة ، ال يمكننا تجاهل الجانب الشاملبشكل عام ، يعتقد اآلبا    

الذي  الواحد )الدوام الواحد( لذلك ، باإلضافة إلى التعبير عن نفسه بشكل إيجابي بشكل أساسي حول إمكانية االنتقال إلى وقت المدرسة  

 يتطور على مدى خمسة أيام وال يزيد عن ستة ،
ميعهم تقريبًا أن يتخذ المعهد خطوات لزيادة العرض الشامل ، حيث يقدم للعائالت مقصفًا ومساحات بعد الظهر حتى تصبح المدرسة يأمل ج

ساسية ليس فقط مكانًا للتدريب المدرسي ولكن أيًضا للتدريب الشخصي ومكانًا لالجتماع ، وبالتالي إظهار اهتمام أكبر بالجوانب شاملة تعتبر أ

لنمولعملية ا  

 

، يرجى مالحظة أنه سيعقد االجتماع األول قبل عيد الميالد مع أسر األطفال المسجلين بالفعل في المدرسة الثانوية لمناقشة وقت في الختام 

.المدرسة الطارئة والعودة إلى الجدول الزمني السابق  

.قدمه الجميع خالل سنوات رئاسته وتحية المشاركين شكر الرئيس المنتهية واليته السيد أليساندرو كورينغي الجميع على التعاون الذي  
مساءً  11.00الساعة  اللقاء ينتهي  


