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من نحن؟

اً في ربط يضم اتحاد أولياء األمور في مدرسة إجنايت مجموعةً فعالةً من األهالي المتطوعين، ممن يلعبون دوراً حيوي•

.المجتمع المدرسي وبذل الجهود النشطة ودعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية

األمور إن اتحاد أولياء األمور هو القناة الرسمية التي تربط جميع األهالي مع المدرسة، وتضمن وصول أصوات أولياء•

.إلى ادارة المدرسة ومشاركة آرائهم وخبراتهم

• ً .يتعين على أعضاء اللجنة التنفيذية حضور جميع االجتماعات مع إدارة المدرسة شهريا



مهمتنا

للطالبيةالمدرسالحياةتعززالتيالتطوعيةاألنشطةوتوجيهوتنظيمتشجيععنمسؤوالً األمورأولياءاتحاديعد•

.بأكملهالمدرسيوالمجتمعواألهاليالتدريسيةالهيئةوأعضاءالمدرسةوموظفي

ً األمورأولياءاتحاديعمل• .ونجاحهاالمدرسةمهاملدعمادارتهامجلسوأعضاءالمدرسةإدارةمعأيضا

مدرسةيفالطالبتجربةسيثريالذياألمرالدوام،علىاألموروأولياءالمدرسةبينالشراكةبتعزيزملتزموننحن•

.إجنايت



أهدافنا

.العالمعلىواالنفتاحوالمرحبالودمليئةتعليميةبيئةتعزيز•

المختلفةةالمدرسأقسامضمنالمعلوماتتدفقاتساقوضمان،األموروأولياءوالمعلمينالطالببينالتواصلتسهيل•

.الدوامعلىاألهاليمع

.اللزومعندتحسينيةخططوطرحالمدرسةإدارةمعاألمورأولياءنظروجهاتمشاركة•

.بالمدرسةالخاصةوالمبادراتالمتطوعيناألهاليدعم•

.الدوريةاالجتماعاتوحضورإلينالالنضماماألمورأولياءمنالمزيدودعوةتشجيع•



ماذا نفعل؟

ً المدرسةإدارةتنظم• ً اجتماعا ً أسبوعيا .بالمدرسةالصلةذاتالمواضيعكافةومناقشةالمسؤولينللقاءلألهالي(اثنينيومكل)صباحيا

ً األمورأولياءاتحادأعضاءاجتماعيعقد• .للنقاشعديدةمواضيعلطرحشهركلمنسبتثانيفي(بعدعن)افتراضيا

ً التنفيذيةاللجنةأعضاءيجتمع• التيالمواضيعلطرحشهركلمنثالثاءثانيفيومسؤوليهاالمدرسةإدارةمع(بعدعن)افتراضيا

ً مناقشتهاتمت .المناسبةوالحلولالخططوضعويتمداخليا

راحاتواقتآراءبتقديمويقومالمدرسةفيالشهرياإلدارةمجلساجتماعاألمناءمجلسوعضواألمورأولياءاتحادممثليحضر•

.المستقبليةالتحسينيةالخططوضعفيوالمشاركةاألهالي

ووضعمشاكليةألمعالجةالتنفيذيةاللجنةمعوصلكحلقةويعملونالحاجةعنداألهاليبقيةمعالرسميونالصفوفممثلويتواصل•

.المناسبةالحلول



نشاطاتنا

:ية بما فيهايشارك اتحاد أولياء األمور في تنظيم العديد من االحتفاالت والتبرعات والفعاليات الثقافية والترفيه•

احتفالية اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة•

احتفالية اليوم العالمي•

يوم المعلم العالمي•

االفطار الرمضاني االفتراضي•

حملة التبرع بالكتب المستعملة•

توزيعات الهدايا لعمال المدرسة•

توزيع حقائب الكتب المدرسية لألهالي•



القوانين والضوابط

تجنييب يتعييين علييى جميييع أعضيياء اتحيياد أولييياء األمييور االلتييزام بالسييلوك الالئييق واظهييار االحتييرام ل خييرين علييى الييدوام، و

ع طيرح أيية قضيايا كما لن يتم التسامح مطلقاً م. مشاركة التعليقات السلبية أو توجيه أي اتهام أو شكوى ضد بعضهم البعض

ين ان ليزم خالفية أو مواجهات فردية أوتوجيه مالحظات هجومية ل خرين، وسيتم إلغاء عضوية غير الملتزمين بهذه القيوان

. األمر

ييق بيين إن الهدف األساسي التحاد أوليياء األميور هيو المسياعدة فيي تنميية أطفالنيا وتحسيين مدرسيتنا مين خيالل التعياون الوث

.المنزل والمدرسة وتقديم خدمات تعليمة متميزة



القوانين والضوابط

ليى إن اتحاد أولياء األمور في مدرسة إجناييت هيو منظمية غيير ربحيية بشيكل كاميل وتتيألف مين أوليياء أميور متطيوعين وع

ولسينا ميوظفين نحن جميعاً آباء وأمهات ميثلكم. استعداد لتكريس وقتهم وجهودهم للمساعدة في تحقيق تجربة مدرسية أفضل

. نا مثل باقي األهاليتابعين للمدرسة وال نحصل على أية امتيازات خاصة ولدينا أيضاً حياتنا الشخصية وواجباتنا ومسؤوليات

ة الخاصية طيوال لذلك، يرجى التفهم بأننا لن نتمكن من اسيتقبال المكالميات الهاتفيية أو الرسيائل عليى أرقيام هواتفنيا المحمولي

.الوقت، وأن استخدام البريد االلكتروني هو الوسيلة المهنية األمثل للتواصل



القوانين والضوابط

إلىتكماضاففستتماألمورأولياءاتحادإلىباالنضمامراغبينكنتمإن

قواعدالعنمفصلةً نسخةً وستستلمونبناالخاصةالواتسابمجموعة

ً بهاااللتزامالمطلوبواالرشادات .دوما

يفالترددعدمالرجاءالموضوع،هذاحولاستفسارأيلديكمكانوإن

.أمورأيلتوضيحنائبهأواألمورأولياءاتحادرئيسمعالتواصل



كيف تتواصل معنا ؟

:يليكماااللكترونيالبريدعبرمعناالتواصلالرجاء

parents.igniteschool@gmail.com:العامةللمواضيع

ignite.parentsaffairs.kg@gmail.com:الروضةلقسم

ignite.parentsaffairs.es@gmail.com:االبتدائيةللمرحلة

ignite.parentsaffairs.ms@gmail.com:المتوسطةللمرحلة

hebawassef.ignite@gmail.com(هبة):األمورأولياءاتحادرئيسةمعمباشرةالتواصليمكنككما

jaidarab@yahoo.com(جيداء):أونائبتها
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كيف تتواصل معنا ؟

ممثلو الصفوف في المدرسة

الروضة األولى مي - Kg1.igniteschool@gmail.com

الروضة الثانية ندى - Kg2.igniteschool@gmail.com

الصف األول g1.igniteschool@gmail.com

الصف الثاني رنيم - g2.igniteschool@gmail.com

الصف الثالث ريم - g3.igniteschool@gmail.com
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كيف تتواصل معنا ؟

ممثلو الصفوف في المدرسة

الصف الرابع جيداء - g4.igniteschool@gmail.com

الصف الخامس كاسيا - g5.igniteschool@gmail.com

الصف السادس مريم - g6.igniteschool@gmail.com

الصف السابع حصة - g7.igniteschool@gmail.com

الصف الثامن سامية - g8.igniteschool@gmail.com
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الخاتمة

ً دوراً األمورأولياءيلعبشك،بال األمورلياءأوكافةمشاركةإلىنتطلعونحنألطفالهم،األكاديميالنجاحفيأساسيا

الذياألمر،المدرسةأواألمورأولياءاتحاديرعاهاالتيالفعالياتإلىواالنضمامللتطوعوقتهممنجزءبتخصيص

.إجنايتمدرسةفيالمدرسيةالحياةعلىايجابيا  سيؤثر

تواصلناونتابعبيديداً ونعملقوانانوحددعونا.النجاحمفتاحهووالمدرسةاألمورأولياءبينالمستمرالتواصلإن

.إجنايتمدرسةوازدهارنجاحلتعزيزااليجابي


