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هنالك مجموعات أولياء أمور كثرية ولكن 
هنالك اتحاد أولياء أمور ومعلمني واحد – 
اتحاد أولياء األمور واملعلمني. يربط األرس 
واملدارس واملجتمعات املحلية ملدة 120 

عاما تقريبا، ويعترب اتحاد أولياء األمور 
واملعلمني أكرب اتحاد ينارص األطفال يف 

الدولة واملؤسسة املحددة ملشاركة األرسة

يتناول اتحاد أولياء األمور واملعلمني 
املواضيع املهمة ألولياء األمور وإداري 

املدارس العامة. فنحن نكافح من أجل 
التمويل الكامل للتعليم واملعلمني املؤهلني 
والربامج والسياسات التي تصب يف مصلحة 

جميع األطفال.

الدعم – يعترب أي اتحاد أولياء 1.
أمور ومعلمني محيل مستقال ولكنه 

مدعوم من قبل هيكل إقليمي 
وواليئ ووطني قوي يوفر املصادر والتدريب 

والتوجيه.

ضامنات مالية مؤكدة – يعرب 2. 
موظفي وفعاليات والشؤون 

املالية التحاد أولياء األمور 
واملعلمني محمية من خالل تأمني للمجموعة 

منخفض التكلفة والقادة مدربني بواسطة 
ضامنات مالية وأفضل املامرسات. لدى اتحاد 
أولياء األمور واملعلمني أيضا وصوال إىل الدعم 

املقدم لإلقرار الرضيبي لضامن أن جميع 
متطلبات اإلقرارات الوالئية واالتحادية غري 

الربحية قد تم الوفاء بها.

مجتمعات مدرسية مستنرية 3. 
– يفهم أولياء األمور املشاركني 
التحديات التي تواجه املدارس 

ويصبحون جزءا من الحل، من خالل تطوير 
عالقة لصيقة مع الوالدين يحقق الطالب 
تحسنا يف األداء وتتمتع املدرسة بسمعة 

جيدة يف املجتمع املحيل.

نتائج طالب قابلة للقياس – 4. 
أظهرت البحوث خالل الثالث 

عقود السابقة أن األطفال 
يؤدون بشكل أفضل عندما تشارك األرس، 
حيث تتحسن الدرجات وتزيد معدالت 

التخرج وتتحسن نتائج االختبارات وتزداد 
نسبة الحضور ويصبح الكثري من الطالب 

مستعدين للدراسة الجامعية والحياة 
املهنية. يركز اتحاد أولياء األمور واملعلمني 

عىل ما هو أفضل لألطفال ويرتبط 
باملجموعات األخرى للرتكيز عىل نجاح 

الطالب.

برامج مجربة – لدى اتحاد أولياء 5. 
األمور واملعلمني املحيل وصوال 

لربامج جاهزة وسهلة االستخدام 
مع نتائج مضمونة. من مواضيع الصحة 

والسالمة إىل التعاون مع املعلمني وأفراد 
املجتمع املحيل لجمع التربعات تحقق 

الربامج نتائج طيبة. حيث أن لدى أعضاء 
اتحاد أولياء األمور واملعلمني فرصا للتواصل 
والتعاون مع بعضهم البعض لتبادل األفكار 

محليا وإقليميا يف جميع أنحاء الوالية 
والبالد.

قوة التطوع – ينظم اتحاد 6. 
أولياء األمور واملعلمني ويدرب 

ويوفر املصادر للمتطوعني الذين 
يعملون بجد وتفاين، والوالدين مستعدين 

للعمل كرشكاء لنجاح الطالب.

هل ترغب يف الحصول عىل املزيد من 
املعلومات حول اتحاد أولياء األمور 

واملعلمني؟ إذا مل يكن مبدرستك أو منطقتك 
اتحاد أولياء أمور ومعلمني، فقد حان 

 www.capta.org الوقت لذلك. قم بزيارة
للحصول عىل املزيد من املعلومات.


