
يدعم جمعيات أولياء  !
الت6ميذ ع4 مستوى 
حاجياتهم وطلباتهم 
،رسائل  C DEو FGلك IJالموقع ا)

إرشادية، الصحيفة، 
 D CTاجتماعات المندوب

والمندوبات,توفCG خط هاتفي 
مبا̂_،إلخ).

يحيط جمعيات أولياء  !
الت6ميذ علما بحقوقهم 

و»واجباتهم».

C اللجان  ! Dc يشارك
الكانتونية الرسمية 

المتعلقة بالمدارس 
بتدائية. IJا

يتلقى مشاغل اjJولياء  !
 C DEع4 الصعيد الكانتو
وينقلها إn السلطات 

دارات. IJومختلف ا

يقدم مختلف الخدمات  !
من قبيل الدعم التنظيمي 
لـجمعيات أولياء الت6ميذ.

يمثل اjJولياء كافة  !
باخت6ف أصولهم الثقافية 

واJجتماعية.

يثCG ويدعم الحوار البناء  !
D وزارة  CTوالمنتظم ب

التعليم العام واjJولياء.

!  D CTيتيح تبادل المعلومات ب
جمعيات أولياء الت6ميذ.

يقدم المعلومات بشأن  !
سCG عمل المدرسة ومابعد 

المدرسة وكل المواضيع 
اjJخرى المتعلقة بالتعليم 

. C jEبتدا IJا

التجمع الجنيفي لجمعيات أولياء ت$ميذ 
بتدائية : المدارس ا;:

ت6ميذ  أولياء  لجمعيات  الجنيفي  التجمع  يضم 
المائة   C Dc  70% قرابة   gapp بتدائية IJا المدارس 

C كانتون  جنيف. Dc من جمعيات أولياء الت6ميذ

ت6ميذ  أولياء  لجمعيات  الجنيفي  التجمع  يتابع   
 C jEبتدا IJا التعليم  مستجدات  بتدائية  IJا المدارس 
لوزارة  ̂_يك  التجمع  أن  بحكم  وذلك  وتطوراته 
 D CTوالنقابة الرئيسية للمدرس (DIP) التعليم العام

والمدرسات.

الملفات اjJساسية:
الفروض   - المدرسية  المجالس   - مشيا  الت6ميذ  نقل   
 Cنشطة خارج الدوام المدر�jJا  - C Dcالمدرسية - التنوع الثقا
C والتدريس  jEبتدا IJالتعليم ا C Dc وقات -  رصد التطوراتjJا  -

- الحاجيات التعليمية المحددة.

ال̂�كاء الرئيسيون:
C منطقتكم؟ ! DE جمعية أولياء الت$ميذ C DE نخراط كيف يمكنكم ا;:

C منطقتكم. DE ة بجمعية أولياء الت$ميذ QRتصال مبا يكون ذلك با;:  

نخراط  ! كيف يمكنكم ا;:
C التجمع الجنيفي  DE

لجمعيات أولياء ت$ميذ 
بتدائية   المدارس ا;:

GAPP ؟

التجمع الجنيفي 
لجمعيات أولياء ت$ميذ 

بتدائية   المدارس ا;:

DIP :  وزارة التعليم العام
www.ge.ch/dip/ 
FAPERT :    إتحاد جمعيات أولياء 

C مناطق سوي�ا الناطقة Dc الت6ميذ 
الفرنسية وكانتون ب

www.fapert.ch  
FAPECO :   ياء  اتحاد جمعيات أول

C مرحلة التوجيه Dc الت6ميذ
www.fapeco.ch 
SPG :  التعليم C Dc D CTنقابة المدرس 
www.spg-syndicat.ch  C jEبتدا IJا 

GIAP :  البلدات D CTالتجمع فيما ب 
  للتنشيط خارج المدرسة

www.giap.ch   الخاص C DEو FGلك IJيد ا �Gكون ذلك إما عن طريق ال
بـالتجمع الجنيفي لجمعيات أولياء ت6ميذ المدارس 

بتدائية GAPP  ع4 العنوان IJا 
 www.gapp.ch , gapp@gapp.ch  

+41 22 344 22 55: Cnأو بالهاتف ع4 الرقم التا
: Cnيد العادي ع4 العنوان التا �Gأو بال
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جمعيات 
أولياء الت$ميذ

" #

جمعية أولياء الت6ميذ:

التعرف ع4 المدرسة 
C دعم  Dبشكل أفضل يع�

أبنائنا بشكل أفضل خ6ل 
المرحلة التعليمية.

جمعية أولياء الت-ميذ الخاصة بكم :

C جمعية أولياء  Dc بانخراطكم
الت6ميذ، فإنكم تدعمون 

C مدرستكم  Dc أنشطة الجمعية
وكل من يشارك فيها.

!  D CTتتعاون مع المدرّس
C إعداد  Dc والمدرسات

التظاهرات والحف6ت 
المدرسية.

D علما  ! CTتحيط المدرس
بمشاغل اjJولياء .

تنشط ع4 صعيد  !
حات. FGتقديم المق

حات  ! FGتتلقى مق
اjJولياء وم6حظاتهم 

وتطّلعاتهم.

تحيط اjJولياء علما  !
بحقوقهم وواجباتهم.

تنظم أنشطة لj6طفال  !
والعائ6ت من أجل 
 D CTتعزيز التعايش ب

المدارس واjJحياء 
والع6قات بينهما.

تمثل اjJولياء  !
ومصالحهم وتنوعهم 

C أو اJجتماعي. Dcالثقا

تضم جمعية أولياء الت6ميذ 
C اJستع6م  Dc D CTولياء الراغبjJا

عن التعليم المدر�jJ Cبنائهم 
وتبادل المعلومات بشأنه وإقامة 

D العائلة والمدرسة.  CTروابط ب

!  nولياء إjJترشد ا
الوسائل واIJجراءات 

C حال  Dc ال6زم اتخاذها
وقوع تعارض أو نزاع.

تعزز حوارا يّناء  !
 D CTالمدرّس D CTودوريا ب

(والمدرسات) واjJولياء.

تدعم تعلم اjJولياء  !
jJداء دورهم.

تحيط اjJولياء علما  !
باIJص6حات الجاري 
تطبيقها وبسCG عمل 

المدرسة داخل 
المدرسة وخارجها.

تشجع ع4 الحوار  !
وتعزز العمل ضمن 

شبكة تصل المدرسة 
ب̂�كائها : التجمع 
D البلدات  CTفيما ب

للتنشيط خارج المدرسة 
والبلدة والجمعيات 

والمؤسسات المحلية. 
(GIAP)


