
 

October 9th,2022 

 

Dear GIS parents, 

“Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students, 

and enthusiastic parents with high expectations “  

One way to improve parental engagement, involvement, and communication in GIS 

is through a Parent Council. Therefore, we are happy to announce that we will be 

setting up a Parent Council with the aim to create an environment where all parents 

know that their views matter, and where they feel confident and comfortable putting 

them forward. The Parent Council will act on behalf of all parents to discuss 

educational constituents that are of importance to all while having the school’s 

community interest at heart. The Parent Council will work closely with the school 

management to present parents’ concerns and ideas, which will make a real 

difference in the work and life of the students. In a nutshell, the objectives of the 

Parent Council are to engage families in the education and development of their 

children, promote positive change and develop collaborative networks to deliver a 

calendar of social and school events. Accordingly, we are calling out any parent who 

is interested in being part of that journey. 

The process of setting up the Parent Council:  

The Parent Council will consist of 13 representatives with one representative for both 

KG1 and KG2 and one representative for each grade from grades 1 to 12. This 

Council will serve for one year only (22-23). Parents of each grade will vote for one 

of the interested nominees for the particular grade. Each family is allowed to vote 

once for one of the candidates of the particular grade. The interested parent will fill 

out the attached nomination form with all the details mentioned and email it back to 

parentscouncil@greenwood.sch.ae.  If there is only one candidate per grade, he/she 

will be the grade representative by default. Please note that incomplete forms will be 

discarded and that the deadline to receive the forms is Wednesday, October 12, 2022. 

Any form received after the deadline will be disregarded.  

To vote for one of the candidates in each grade, we will send the parents of that 

grade a unique link to a google form where each family can submit, only once, its 

vote for the preferred candidate. Please note that voting is anonymous.  We will 

announce the elected Parent Council via email once the voting operation is complete. 

We are counting on everyone’s participation to elect an effective Parent Council. 

Regards, 

School Administration 
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 2022,9اكتوبر 

 

 األعزاء ، السادة أولياء أمور طالب مدرسة جرين وود 

 

"التعليم هو التزام مشترك بين المعلمين المتفانين والطالب واآلباء المتحمسين الذين لديهم 

 توقعات عالية" 

 

هي من   تواصلهم في مدرسة جرين وود  الطريقة الوحيدة لتحسين مشاركة الوالدين وتفعيل 

مجلًسا ألولياء   خالل مجلس أولياء األمور . لذلك ؛ يسعدنا أن نعلن أننا بصدد إنشاء 

،  جميع أولياء األمور  بهدف خلق بيئة تعاونية يسودها احترام وجهات نظر وآراء  األمور 

  بحيث ويشعرون بالثقة والراحة عند طرح مالحظاتهم واقتراحاتهم .

التعليمية التي تهم الجميع ،  جميع أولياء األمور لمناقشة كافة األمور  سيمثل المجلس المنتخب 

مع التركيز على مصلحة المجتمع المدرسي. سيعمل المجلس بشكل وثيق مع إدارة المدرسة 

أولياء األمور وأفكارهم ، مما سيحدث فرقًا حقيقيًا في مدرستنا وسينعكس   لتقديم اقتراحات 

يجابيًا على رحلة طالبنا التعليمية والتربوية . باختصار ، تتمثل أهداف المجلس في إشراك  إ

األسر في تعليم أطفالهم وتنمية مهاراتهم ، وتعزيز التغيير اإليجابي وتطوير شبكات تعاونية 

غب ير لتقديم تقويم لألحداث على كافة األصعدة. وبناًء على ذلك ، فإننا ندعو أي ولي/ولية أمر 

 بأن يكون جزًءا من هذه الرحلة بالترشح هذا العام. 

 

 عملية تشكيل مجلس أولياء األمور : 

من الروضة األولى والثانية وممثل واحد  ممثالً مع ممثل واحد عن كل  13سيتألف المجلس من  

  من الصف األول إلى الثاني عشر . مرحلة صفية  عن كل 

(. سيصوت أولياء أمور كل مرحلة صفية  23- 22) عام واحد فقط مدة خدمة هذا المجلس هي 

ألحد المرشحين المهتمين بالترشح . يُسمح لكل عائلة بالتصويت ألحد المرشحين من فئة معينة  

المهتم بتعبئة نموذج الترشيح المرفق وإرساله بالبريد اإللكتروني   مرة واحدة. سيقوم ولي األمر 

  .council@greenwood.sch.aesparent إلى

  إذا كان هناك مرشح واحد فقط لكل مرحلة صفية ، فسيكون هو / هي ممثل المرحلة افتراضيًا.

 

بأنه سيتم تجاهل النماذج غير المكتملة وأن الموعد النهائي الستالم النماذج هو يوم   يرجى العلم 

  .2022أكتوبر  12 األربعاء الموافق

 كما لن يُنظر في أي نموذج يتم استالمه بعد الموعد المحدد. 

 

جوجل يمّكن كل عائلة أن تقوم   عبر  رابًطا  للتصويت ألحد المرشحين ، سنرسل ألولياء أمور 

  التصويت سرية . بالتصويت للمرشح المفضل ، مرة واحدة فقط ،علًما بأن عملية 

 المنتخب عبر البريد اإللكتروني بمجرد اكتمال عملية التصويت. سيتم اإلعالن عن المجلس 

مجلس أولياء األمور الذي يمثل جميع   للمشاركة في عملية انتخاب    نهيب بجميع أولياء األمور 

 عائالت جرين وود . 

 

 مع التحية ، 

 إدارة المدرسة 
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