
 
 

 أولياء األمور لمشاركةأساسي  عمل التصويت هو

 الحياة المدرسية في تطوير

  أولياء الطالبإنتخاب ممثلي 
 2022-2021إىل مجلس المدرسة 

ي الرياض
 المدرسة الفرنسية الدولية ف 

 أكتوبر 12و  11

 األهاىلي 
ن  رابطة ممثلي 

 من أجل أبنائنا
ً
 معا

 2قائمة 

                   

 صدقاء أ وأبنائهم يتعايشون معكمأولياء أمور الطالب الذين

 .أبنائكم
بتحسين حياة الطالب في أولياء أمور الطالب الملتزمين 

 المدرسة
 األهالي حقوقسيوصلون صوت وأولياء أمور الطالب الذين 

 المدرسة. ادارة أمام مجلس

 
 وبين المدرسة  ملممثلين الذين سيكونون همزة الوصل بينكمن أجل ا

 د الحلولستماع دائم لكم والعمل الجاإمن أجل الممثلين الذين سيكونون على 

 2رقم  لقائمةنرجوا التصويت 

TOUS ENSEMBLE POUR NOS ENFANTS 
 

نت من   أكتوبر 12إىل  11سيكون التصويت عبر األنبر

ي (
ون  يد اإللكبر وط والخطوات أرسلت من اإلدارة عبر البر  )الشر

 كال الوالدين يصوتان بغض النظر عن جنسيتهم

050 379 3800 

053 163 7895 

055 441 6442 

050 188 9837 

050 123 2711 

059 979 1318 

053 910 3969 

050 913 9132 

 

 للتواصل معنا           
 

اب : "-مجموعة الواتسنضمام الى من خالل االParents-EFIR" 

https://chat.whatsapp.com/HoZFHwwtaL03JXEs19k3p9 

 : من خالل البريد االلكترونيparents.efir@gmail.com 

 االتصال مباشرة باحد االعضاءمن خالل 

 سوف نعمل ألجل              

ن جودة التعليم لجميع ال هتمام بشكل واإل طالبتحسي 
.  خاص  بمهارات المعلمي  

كة لجميع أولياء أمور    الدفاع عن المصالح المشبر
ي درسة مالوتعزيزها من خالل دعم إجراءات الطالب 

التر
تقديم . والمداومة عل مصلحة الطالبتهدف إىل 

حاتال ن ا بهدف مقبر التقويم المدرسي ك ) لتحسي 
والرحالت وتناسب ساعات الفراغ اليومي والجداول الزمنية 

ي النظام اإلو  المدرسية
ون   وما إىل ذلك ... ( لكبر

ي تمثيل أولياء أمور الطالب   
اكهم ف  المدرسية  حياةالوإشر

 . اليومية
دعم جميع اآلباء واألمهات الذين يواجهون صعوبات   

 ستماعإل )الناطقي   بالفرنسية وغب  الفرنسية( من خالل ا
وتحقيق التواصل مع المعلمي   من جهة ومع االدارة   لهم

 . من جهة اخرى
ن إلضمان ا   وخاصة من أولياء األمور  جميع رتباط بي 

مقاييس عىل الدائم ل  حقيقالتو  المستمر التواصل  خالل 
 شفافية. ال
ي هدف الوصول اىل الطالبدعم جميع   

ن
طريق  ف

 .  النجاح األكاديمي
حتياجات إل أفضل للطالب ذوي امستمر و  دعم 

 التعليمية الخاصة. 

 

mailto:parents.efir@gmail.com

