سواالت ،رائے اور معلومات کیلئے درخواستیں کہاں سے

شروع کرنی ہیں؟

یہاں دیا گیا ہے کہ آپ اپنے سواالت کی شنوائی کیسے کروا سکتے اور ان کے جوابات کیسے لے سکتے ہیں۔

کیا آپ کے کوئی…

§ §سواالت ہیں؟
§ §رائے ہے؟
§ §معلومات کیلئے درخواستیں ہیں؟

کیا آپ کے سوال ،رائے یا
معلومات کی درخواست کا
جواب دیا گیا یا ان کیلئے
مناسب طریقے سےکسی
اورکی جانب بھیجا گیا؟

انہیں مندرجہ ذیل ای
میل پر مشاورتی کمیٹی
کو بھیجیں
kforde@hwdsb.on.ca

اپنے ٹرسٹی ( )Trusteeسے رابطہ کریں۔
www.hwdsb.on.ca/trustees
آپ کا ٹرسٹی مندرجہ ذیل کرے گا…

جی ہاں۔ میں
نے وہ معلومات
حاصل کرلیں
جن کی مجھے
ضرورت تھی۔

جی نہیں۔
مجھے ابھی بھی
معلومات کی
تالش ہے۔

مطابقت پذیر نظرثانی
(ACCOMMODATION
)REVIEW

�اپنی بات کہیں!
مستقبل کے عظیم اسکول تیارکرنے میں آپ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے پروگراموں
کی قوت بحال کرنے ،اپنی سہولیات کی تجدید کرنے اور اپنے اشتراک کو بڑھانےکا موقع ہے۔
ایساکرنےکیلئے ،ہیملٹن کے طلباء کی مستقبل کی نسلوں کیلئے عظیم اسکول تشکیل دینے میں ہمیں
آپ کی مدد درکار ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سواالت ہیں یا ہمارے مستقبل کے اسکولوں کو کیسا ہونا
چاہیئےکے بارے میں آپ اپنی رائے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ذیل میں دیکھیں کہ آپ اس
بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے!
§ §مشاورتی کمیٹی میں موجود ہونےکیلئے اپنے پرنسپل سے بات کریں
آپ کے سوال کے
جواب کیلئے آپ
سے رابطہ کرے گا۔

سپردگی کے طریق کار

()delegation process

میں حصہ لینےکی

دعوت دے گا۔

دستورکے مطابق
آپ کے سواالت
بورڈکی میٹنگ
میں اٹھائےگا۔

www.hwdsb.on.ca/reviews
پر وزٹ کرتے رہنے سے خود کو باخبر رکھیں

§ §مشاورتی کمیٹی کے اجالسوں میں حاضری دیں
§ §عوامی میٹنگوں میں حاضری دیں اور سواالت پوچھیں
§ §بورڈ کے اجالس میں سپردگی کے طریق کارکے ذریعے اپنے خیاالت /تبصرے /سواالت پیش کریں
§ §ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کی مطابقت پذیر نظرثانی ویب  www.hwdsb.on.ca/reviewsپر وزٹ کرتے
رہنے سے خود کو باخبر رکھیں

www.hwdsb.on.ca/reviews
پر وزٹ کرتے رہنے سے خود کو باخبر رکھیں

Accommocation
Review
Timeline
مطابقت پذیر نظرثانی ( )Accommodation Reviewکا مقررہ وقت
ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻰ ﻛﻤﻴﭩﻰ ﺍﻭﺭ
ﻋﻮﺍﻣﻰ ﺍﺟﻼﺱ
ﭨﺮﺳﭩﻴﺰ )(Trusteesﻛﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ﺭﭘﻮﺭٹ
ﻣﻮﺭﺧﮧ  7ﺩﺳﻤﺒﺮ2015 ،ﺀ

ﮨﻤﺎﺭے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﮯ ﺍﺳﻜﻮﻝ ﻛﻴﺴﮯ ﮨﻮ ﺳﻜﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻛﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻴﮟ ﻳﮧ ﮨﻤﺎﺭی ﭘﮩﻠﻰ ﻧﻈﺮ ﮨﮯ۔

ﺟﻨﻮﺭی ﺗﺎ ﺍﭘﺮﻳﻞ2016 ،ﺀ

ﻳﮧ ﻭہ ﺟﮕﮧ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﮨﻢ ﺗﻴﺎﺭی ﻛﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺍﻭﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﻣﻴﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺳﻜﻮﻝ ﻛﻰ ﻛﻤﻴﻮﻧﭩﻰ ﻛﻮ
ﻛﻴﺴﺎ ﺩﻳﻜﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں؟
ﮨﻢ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﺩﺍﺭی ﻛﻮ ﻛﮩﺎں ﺑﮍﻫﺎ
ﺳﻜﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟

ﭨﺮﺳﭩﻴﺰ ﻛﻮ ﺭﭘﻮﺭٹ

ﻋﻮﺍﻣﻰ ﺳﭙﺮﺩﮔﻴﺎں
)(Public Delegations
ﻣﺌﻰ 2016ﺀ

ﺍﭘﺮﻳﻞ2016 ،ﺀ ﻛﺎ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ

ﻳﮧ ﺁﺝ ﺗﮏ ﻛﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻴﮉ ﺑﻴﮏ ﺍﻭﺭ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﻛﺎ ﺧﻼﺻﮧ ﮨﮯ۔

ﻳﮧ ﺁپ ﻛﻴﻠﺌﮯ ﺍﻳﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﮨﮯﻛﮧ ﺭﭘﻮﺭٹ ﻛﮯ ﺑﺎﺭے
ﻣﻴﮟ ﺍﭘﻨﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﺭﺍﺋﮯ ﻛﺎ ﺍﻇﮩﺎﺭﻛﺮﻳﮟ۔
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﻳﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﻳﮟ
ﺁپ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻴﻠﺌﮯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﺑﻬﻰ ﭘﻴﺶ
ﻛﺮ ﺳﻜﺘﮯ ﮨﻴﮟ

ﮨﻢ ﺍﭘﻨﻰ ﺳﮩﻮﻟﻴﺎﺕ ﻛﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻛﻴﺴﮯ
ﻛﺮ ﺳﻜﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﮨﻢ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻮں ﻛﻮ ﻛﮩﺎں ﺩﻭﺑﺎﺭہ
ﻗﻮﺕ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﻛﺮ ﺳﻜﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟

ﻛﻴﺎ ﻳﮧ ﮨﻤﺎﺭے ﻧﻘﻄﮧ ﮨﺎﺋﮯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭﺭ ﺍﻗﺪﺍﺭﻛﻰ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟
ﻛﻴﺎ ﻳﮧ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻰ ﻧﺴﻠﻮں ﻛﻰ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ
ﭘﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ؟

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﻮ ﺣﺘﻤﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ

ﻣﺌﻰ /ﺟﻮﻥ 2016ﺀ ﻛﺎ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﻮ ﺍﭘﻨﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﻳﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭨﺮﺳﭩﻴﺰ ) (Trusteesﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻰ ﻛﻤﻴﭩﻰ ﺍﻭﺭﻛﻤﻴﻮﻧﭩﻰ ﻛﻰ ﺭﺍﺋﮯ ﭘﺮ ﻏﻮﺭ ﻛﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ

