ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਨਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਕਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ?
ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ...

§ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ?
§ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨਵੇਸ਼ ਹੈ?
§ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਨ, ਨਨਵੇਸ਼
ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਜਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਨਿਤ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਪੁਨਰ
ਨਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ kforde@hwdsb.on.ca
ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ (ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ)
ਕਮੇਟੀ ਵਲ ਨਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਲ
ਨਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

www.hwdsb.on.ca/trustees
ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਸਟੀ....

ਨਲਹਾਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਮੀਨਿਆ
ਨਲਹਾਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੀਨਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਭਨਵੱਿ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਕੂਲ ਨਸਰਜਣ ਨਵੱਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਨਮਕਾ ਨਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨਵੱਿ
ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਭਰਨ,ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਨਵਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਨਮਲਟਨ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਨਵੱਿ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਕੂਲ ਨਸਰਜਣ ਨਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਨਵੱਿ
ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਹੋ ਨਜਹਾ ਦੇਿਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਿੇ। ਇਹ ਉਹ ਢੰ ਿ ਹਨ ਨਜੰ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਜਵਾਬ ਦੇਵਿ
ੇ ਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਿ
ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੱਦਾ ਦੇਵਿ
ੇ ਾ।

§ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ

ਬੋਰਡ ਮੀਨਟੰ ਿ ਨਵੱਿ
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏਿਾ।

www.hwdsb.on.ca/reviews
ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

§ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਨਟੰ ਿਾਂ ਨਵੱਿ ਭਾਿ ਲਓ
§ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਨਟੰ ਿ ਨਵੱਿ ਆਪਣੇ ਨਵਿਾਰ/ਨਟੱਪਣੀਆਂ/ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

§ www.hwdsb.on.ca/reviews ਤੇ ਐਿਡਬਨਲਯੂਡੀਐਸਬੀ (HWDSB) ਦੀ ਨਲਹਾਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੀਨਿਆ
(Accommodation Review) ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਅੱਪਟੂਡੇਟ ਰਹੋ।

www.hwdsb.on.ca/reviews
ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

Accommocation
ਨਲਹਾਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੀਨਿਆ
ਦੀ ਟਾਇਮਲਾਇਨ Review Timeline
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਮੀਿਟੰ ਗ�
ਟਰ੍ਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਿਰਪੋਰਟ
7 ਿਦਸੰ ਬਰ, 2015

ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਕਵ� ਿਦਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ
ਪਿਹਲੀ ਝਾਤੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਤ� ਅਪਰ੍ੈਲ, 2016

ਇਹ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਅਸ� ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ
ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹ�।
ਮ� ਕੀ ਚਾਹੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਜ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖੇ?
ਅਸ� ਸ�ਝੀਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹ�?
ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ
ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਪਬਿਲਕ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ

ਟਰ੍ਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ

ਮਈ 2016

ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਿਵਚਾਰ ਿਵਅਕਤ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਤੁਸ� ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਨਵ� ਜਾਨ ਿਕਥੇ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ�?

ਅਪਰ੍ੈਲ, 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ

ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਨੂੰ ਝਲਕਾ�ਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮਿਨਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਿਰਪੋਰਟ
ਮਈ/ਜੂਨ 2016 ਦਾ ਅੰ ਤ

ਟਰ੍ਸਟੀ ਮਿਨਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਨ� ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤ� ਿਨਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

