Această broșură a fost creată pentru a oferi
informații despre Consiliile Comunităților
Școlare.
Durham District School Board vă
încurajează să deveniț i membru al
Consiliului Comunităț ii Școlare.
Parteneriatul dvs. este esenț ial
pentru îmbunătăț irea învăț ăturii
elevilor.

Vă gânditi să deveniț i membru al
Consiliului Comunităț ii Școlare?
Pentru mai multe informaț ii,
telefonaț i directorului școlii dvs. sau
contactaț i superintendentul
educaț iei care răspunde de SCC.
(905) 666 - 5500

Resurse pentru părinț i:
www.durham.edu.on.ca
(Selectati Parent Resources și apoi School
Community Councils)

Ce este Comitetul de Părinț i (Parent
Involvement Committee)?
Comitetul de Părinti este
un comitet regional care susț ine consiliile
școlare oferind resurse și dezvoltare
profesională. Acest comitet este constituit din
părinț i reprezentanț i ai SCC-urilor din întregul
Durham District School Board, administratori,
membri ai comunităț ii, personal didactic și
personal al inspectoratului.

www.edu.gov.on.ca
www.edu.gov.on.ca/abc123
www.eqao.com
www.ontarioparentcouncil.org

Un mod grozav
de a vă implica
în școala copilului dvs.
Muțtumim:
Durham District School Board
Parent Involvement Committee
(Comitetul de părinți)

Întrebările posibile despre
School Community Council
Ce este un Consiliu al comunităț ii
școlare?
Consiliul comunităț iișscolare (pe scurt și
SCC) este un grup de părinț i interesaț i,
cadre didactice și membri ai comunităț ii
care colaborează cu direcț iunea pentru a
susț ine elevii școlii.

Ce face un SCC?
SCC susț ine realizările elevilor prin
sfătuirea cu direcț iunea despre toate
problemele legate de școală. SCC
comunică informaț ii comunităț ii de părinț i
despre diverse probleme școlare. (de ex.
programul de snackuri sănătoase - Healthy
Snacks Program)

Școala mea are un SCC ?
Da, fiecare școală publică din Ontario
are un SCC.

Cât de des se întâlnește SCC?
SCC se întâlnește cel putin de patru ori în
fiecare an școlar, dar de multe ori mai
frecvent.

Pot să particip la întâlnirile SCC?
Da, toate ședinț ele sunt deschise publicului, dar
trebuie să fiț i membru SCC pentru a vota.
Telefonaț i direcț iunii pentru a afla data
următoarei ședinț e SCC.

Cum devin membru al
SCC ?
Completaț i un formular și returnaț i-l
direcț iunii la începutul anului școlar.
Alegerile pentru părinț ii membri, dacă este
necesar, se vor ț ine în prima lună de școală.

Ce trebuie să fac dacă devin
membru SCC?
Va trebui să participaț i la toate ședinț ele
SCC din timpul anului și să participaț i la
luarea deciziilor conduse de SCC.
Suplimentar, multe SCC-uri adună fonduri
pentru a susț ine școala și iniț iativele SCC

Ce câstig dacă mă implic în SCC la
școala copilului meu?

Membri SCC sunt la curent cu tot ce se
întâmplă la școală. De asemenea membri
își pot spune părerea directorului despre
problemele școlare. Directorii comunică în
permanenț ă cu SCC-urile.

SCC-urile chiar contează în scoli?
SCC au organizat și susț inut programe cum
ar fi:
Family Literacy & Math Nights
(Alfabetizarea familiei și Serile de
matematică)
Home Reading Programs (Programele
de citit acasă)
Breakfast and Healthy Snack Programs
(Micul dejun și programe de snackuri
sănătoase)
Proiecte de adunare de fonduri
SCC-urile pot sfătui direcț iunea și
inspectoratul despre o varietate de
probleme, cum ar fi:
realizările elevilor
Codul de comportament al elevilor
Politica inspectoratului care
afectează elevii
(de ex. echipamentul de la locul de
joacă)
cheltuirea fondurilor adunate

