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ما يود اآلباء معرفته..
ما هو مركز مصادر أولياء األمور ()PRC؟
أسسسسسسسرسسسسسسعليم ف لالية فيرلينلا لييف ي ي ليفالكزليصسسسسسس يالأايي رلال ي ال )PRCلينلع مل1983لب ية انليعلاليمفكزل
لييف ي ي لا همفلاليمفكزلإيىلتقم رلاليمعرلااليةما بل
الية فيمنليةما بلايعرلالآلب رل )PEATCلينليم لسسسيف يليفملب
االيم ف ي تل ايي رلال ي الاي فمنلال ا يلذايلال حةي تلاليخ صسسسس لب شسسسسفليفكزليصسسسس يالأايي رلال ي الينليمالا ل
بف سلا في ملالي ي لعمفهلخالللشسسسسسسهفل يميفلي مل،1992لاه ل مللعفىلت ز زلالي الق لالإل ج بي لبينلأايي رلال ي ال
اي فمنلال ا يلاليم قين ل ل
من المستفيد من خدماتلمصادر أولياء األمور ()PRC؟
مع ل ميعلأايي رلال ي الايقمي لاليفع ليألطل للااليشسسي ذلذايلالإلع ق تلاط القرلالي مللينلاليممالا لاال يفاليلالآلخف نل
اليمهةمينليالتص للبمفكزليص يالأايي رلال ي الأالز اتهلأاليفالسفةه ل
ل

ما الخدمات التي يقدمها مركز مصادر أولياء األمور ()PRC؟
• ير س عمألأايي رلال ي اليي شسسفأ-لط قرلاليمفكزلعفىلأترلال سسسة ماليليةقم رلأ لي ف ي تلأاليص س يالاككيللي للأ ل
يشكف ليعلأايي رلال ي ا ل
• ااشلالي ملليآلب رل-ل ت قملااشلعمللعنلعمفي تلالية فيرلاليخ صليعلاليةفكيزلعفىلأهمي لاليشسسسسسسفالك لبينلأايي رل
ال ي الاإيالا نلاليمماس لينلهكهلالي مفي ،لاككيللي الضيعلأخفىلذالتلصف لب إلع ق ل
• يكةي لإع األيج ي ل-ل ة حل ايي رلال ي الايفمماسسسسسينلز األاليمفكزلاالي صسسسس للعفىلاليكةبلاأشسسسسفط لاليليم ل
ايخةففلال قفالصلاليمميج لاال شسسسفط لاليرسسسم ي لاليةنلتة اللالإلع ق تلااليقلسسس لاليمة فق لبةفبي لات فيرلال ا يل
اليم قين لكم ل يفلاليمفكزليزالئف هلط ا تلاأ هزألك ييي تفليعلالتص للب ةف ع ل ل
• يف ص للعفىلخمي تليفكزليص يالأايي رلال ي ال ف ىلز األاليم قعلال يكةفا نل
https://www.pwcs.edu/cms/one.aspx?pageId=755210ل
ل
مالحظة :يساهم في دعم مراكز مصادر أولياء األمور اإلدارات المدرسية المحلية في المقاطعات ،حيث تعمل طواقمها مع اآلباء
لحل المشاكل ومناقشة المخاوف ،غير أنهم ال يلعبون دور الدفاع في الوساطات الرسمية أو اإلجراءات القضائية .وإنما يحيلون
اآلباء إلى جهات دفاع محلية أو على مستوى الوالية عند الضرورة.

كيف أصل إلى المركز؟
مك للال تص للبمفكزليص يالأايي رلال ي الأاليفالسف لاليم رق لالإليالا ل ،)Mary Jo Howarth, howartmj@pwcs.eduل
أااليم رق ليعلأايي رلال ي ال  )Rhonda Tabor, taborrd@pwcs.eduل مك كرلأ ل ًلز األاليمفكزلينلال ث ينلحةىلاليجم ل
بينلالير ع ل8ل صي ح لال4:30لير ًرلبم عملأالبمانلي عم لأي لاليز االتلخ اجلس ع تلالي مللاليفسمي ليةةطفبلي عمالًليريق ً ل
كم لتة يفلخمي ليي لالإلش األااليةف م لاليل ا لع ملاليطفب لل
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