
 اجتماع أولياء األمور الدوري

29/03/2021 

 

بجدول األعمال التاليمساًء  8.45الساعة  2021مارس  29تنعقد لجنة أولياء األمور يوم االثنين   

 تقديم السكرتارية المنتخبة حديثا •

 مشاركة ومناقشة الرسالة التي تود السكرتارية إرسالها إلى الدكتور جراتسياني ، موقعة من قبل •

 اللجنة )الرسالة مرفقة للسماح لآلباء بقراءتها مسبقًا ، حتى يتمكنوا من مناقشتها أثناء التجمع(

 DAD اتجاه و طريقة عمل نظام التدريس •

 تقرير عن األنشطة الجارية •

، بأن يكون لدينا أمين صندوق للجنة وليس  عدة صناديق تبرع جمع التبرعاتبالنسبة لاقتراح  •

لتجمعات التدريسيةحسب عدد البليسو و ا   

 اخبار متنوعة •

 

مشارًكا( 39من الوالدين )خالل االجتماع سيكون هناك  30بحضور  20:54تبدأ اللجنة في الساعة   

للممثلين الحاضرين و شكرا للرئيس  

 

:تقديم السكرتارية المنتخبة حديثا أوال.  

كوالكريزي ممثلة عن مجمع الجالجاريو ، فرانشيسكا بولياني عن منطقة باربرا فيريه ، رئيسة اللجنة والتنسيق في األمانة ؛ فرانشيسكا 

بورجو باالزو ؛ سيلفيا زيربيني ممثلة عن مجمع أركوبالينو ، كريستينا كولومبو ممثلة عن مجمع  روسياتي ؛ ميكول أنجيليونى ممثل عن 

( ؛ مسؤولة االتصال في روبرتا باتيلي لشئون 21:05ساعة مجمع لكودوسي ؛ تيزيانا بوزوني عن منطقة بورجو سانتا كاترينا )الوصول ال

 جيراسولة )غائبة(

 

عنبعد: اتجاه و طريقة عمل نظام التدريسثانيا.    

يوجد مشاكل اتصال بالشبكة ، اليوم تم فتح تقرير للبلدية بإسم لجنة أولياء األمور لإلبالغ عن مشاكل مختلفة تم جمعهم؛ نأمل 

المدرسة بعد عيد الفصحالعودة الفورية إلى  . 

:كلمة لبعض الوالدين الموجودين في االجتماع عن كيفية تقدم التدريس عنبعد  

 

ال توجد مشاكل كبيرة مثل المرحلة االبتدائية ، تغلق الكاميرات في المدرسة اإلعدادية ، لكن كل شيء يمكن حله ؛ :كودوسي -  

سبب اعمال الصيانة خارج المجمع مما تسبب في انقطاعات مستمرة لالتصال : كان لديه أيًضا المزيد من المشاكل بروشاتهمن  -

 للصف الدراسي الثاني

 في جميع المدارس wifi على مستوى البلدية ، يجري العمل على تحسين شبكة

: ال توجد شكاوى ، باستثناء سرقة جهاز كمبيوتر في المدرسة الثانوية ، كل شيء يسير على ما يرامغالغاريو -  

: ال شكاوى عن الوقتغيزليري -  

: التدريس عن بعد كما لو لم يكن موجوًدا ، ال يمكننا التحدث عن التعلم الحقيقي عن بعد ، ولكن أيًضا بالنسبة لسن اركوبالينو -

األطفال وكاختيار المؤسسة ، هناك مكالمات فيديو كل أسبوع للحفاظ على االتصال مع األطفال ، مقارنة بالعام الماضي ، حتى 

مدرسة  بعد ليستة في المواد ، بالتأكيد إيجابي ، لكن الجانب السلبي هو أن التدريس عن المعلمون هم أكثر تنظيماً واستمراري

 لألطفال الصغار

 

الجارية: تقرير عن األنشطةثالثا.   

 

الدورة التدريبية للتعلم على استخدام الجهاز الذي تستخدمه لجنة الدورة التدريبية حصلت على تسجيل ل 10-12 عضًوا ، تم 

جميعًا بشكل مباشر من قبل األمتين اللتين عرضتا تقديم الدروس ، وسألت كل عضوة عن المشكلة وساعدت في حلها. االتصال بهم 

 إذا كان هناك والدان يعانيان من مشاكل في الصفوف، فيمكن االتصال باللجنة التي ستتواصل مع األمتين المتوفرتين لتقديم الدعم

 اللجنة تنظم صور الفصول

فرانشيسكا بولياني من بورجو باالزو: مشروع المدارس المفتوحة يوفر ورش عمل في ساعات خارج المدرسة للمرحلة االبتدائية 

والثانوية ؛ للمدرسة االبتدائية: الكورال والسيراميك ومختبر تصفح الويب للصف الرابع والخامس ؛ للثانوية: مجلة ، مقترحات 

ية ؛مجموعة جرين بينك للبيئة ، الكتابة اإلبداع  



تيزيانا بوزوني عن منطقة بورجو سانتا كاترينا  : للمرحلة االبتدائية في كل من التعليم عن بعد و حتى في المدرسة يوجد   

مشروع جسر لالنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية ؛ باالضافة للصفوف الثانوية برامج "غداء في الفصل" و 

الموضوعات التي تهم الطالب"لنتحدث عن ..." لمناقشة   

 

جمع التبرعات، بأن يكون لدينا أمين صندوق للجنة وليس  عدة صناديق تبرع حسب عدد البليسو و التجمعات بالنسبة لقتراح ارابعا. 

 التدريسية

 

الشعار تصميم، للجنة للتوزيع على الطالبالتفكير الداخلي في أمانة اللجنة ، فكرة إنتاج األدوات   ... 

اقتراح حفلة موسيقية على المدير لطالب الصف الثالث فكرة  

صندوق واحد للجنة من اآلن فصاعًدا   

ممتنعون 0ضد /  0لصالح /  31ناخباً /  31التصويت عبر الدردشة للمؤسسة:   

 تمت الموافقة على تشكيل صندوق واحد!

 

الدكتور جراتسياني ، موقعة من قبل اللجنة )الرسالة مرفقة شاركة ومناقشة الرسالة التي تود السكرتارية إرسالها إلى خامسا.م

 للسماح لآلباء بقراءتها مسبقًا ، حتى يتمكنوا من مناقشتها أثناء التجمع(

 

في األسابيع األخيرة ، تلقت اللجنة عدة طلبات للمشاركة في مبادرات احتجاجية مختلفة ؛ قبلت األمانة الطعن وصاغت خطابًا 

ا معًا ما إذا كان سيتم التوقيع عليه كلجنة وأيًضا إلشراك المعاهد األخرىتشاركه فيه ليقرر . 

 التصويت عبر الدردشة إلعادة توجيه الخطابات: 30 ناخباً / 29 لصالح / 0 ضد / 1 ممتنع

 

 سادسا. اخبار متنوعة

المساهمة كل عامكيف يتم استخدام المساهمة الطوعية اإللزامية؟ يتم نشر تقرير المصاريف المتكبدة بفضل  . 

 

سؤال حمامات مدرسة غالغاريو و عيزالري: ذكر المدير أن الحل الوحيد هو إعادة تصميمها بالكامل. نقترح صياغة خطاب موجه إلى البلدية 

 .لطلب السؤال

 

 وتغلق اللجنة في تمام الساعة 11.05 مساًء )34 حاضًرا في الختام(  


