
 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؟ §

انہیں مندرجہ ذیل ای 
میل پر مشاورتی کمیٹی 

 کو بھیجیں 
reviews@hwdsb.on.ca

کیا آپ کے سوال، رائے یا 
معلومات کی درخواست کا 
جواب دیا گیا یا ان کیلئے 

مناسب طریقے سےکسی 
اورکی جانب بھیجا گیا؟ 

جی ہاں۔ میں 
نے وہ معلومات 

حاصل کرلیں 
جن کی مجھے 
ضرورت تھی۔ 

جی نہیں۔  
مجھے ابھی بھی 

معلومات کی 
تالش ہے۔ 

اپنے ٹرسٹی )Trustee( سے رابطہ کریں۔  
www.hwdsb.on.ca/trustees 

آپ کا ٹرسٹی مندرجہ ذیل کرے گا…

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۔ 

پر وزٹ کرتے رہنے سے خود کو باخبر رکھیں

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

�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  §

مشاورتی کمیٹی کے اجالسوں میں حاضری دیں  §

عوامی میٹنگوں میں حاضری دیں اور سواالت پوچھیں  §

سواالت پیش کریں  § تبصرے/  بورڈ کے اجالس میں سپردگی کے طریق کارکے ذریعے اپنے خیاالت/ 

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کی مطابقت پذیر نظرثانی ویب www.hwdsb.on.ca/reviews پر وزٹ کرتے   §
رہنے سے خود کو باخبر رکھیں
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