
Bắt đầu từ đâu với Các Thắc Mắc, Ý Kiến Đóng Góp và Các Yêu 
Cầu Để Có Được Thông Tin?
Đây là cách làm thế nào để thắc mắc của quý vị được lắng nghe và giải đáp.

Quý vị có…
§ Thắc mắc?
§ Ý kiến để đóng góp
§ Cần có thông tin?

Hãy gửi đến Ủy Ban  
Cố Vấn tại địa chỉ 
reviews@hwdsb.on.ca

Thắc mắc, Sự Đóng Góp Ý Kiến 
hoặc Yêu Cầu xin Thông Tin của 
quý vị đã có được giải đáp hoặc 
chuyển đi giải quyết một cách 
thích hợp hay không?

Có. Tôi đã có 
được thông 
tin tôi cần.

Không. Tôi 
vẫn còn đang 
tìm thông tin.

CLiên lạc Ủy viên Giáo dục của quý vị.
www.hwdsb.on.ca/trustees 

Ủy viên Giáo dục của quý vị sẽ...

Liên lạc với 
quý vị để trả lời 
thắc mắc của 
quý vị.

Kính mời quý vị 
tham gia trong 
tiến trình ủy thác.

Chính thức nêu 
thắc mắc của 
quý vị trong cuộc 
họp hội đồng
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TÁI DUYỆT 
SẮP XẾP 
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Hãy Góp Ý Kiến Của Quý Vị! 
Quý vị đóng một phần quan trọng trong việc xây dựng các trường học tuyệt vời cho tương lai. 
Chúng ta có một cơ hội để mang lại sức sống mới cho các chương trình của chúng ta, tân trang các 
cơ sở và tối đa hóa các sự hợp tác của chúng ta. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ 
của quý vị để xây dựng các trường học tuyệt vời cho các thế hệ học sinh tương lai của Hamilton. 

Chúng tôi biết quý vị có thắc mắc hoặc muốn đóng góp ý kiến về việc quý vị muốn các 
trường tương lai của chúng ta như thế nào. Đây là cách làm thế nào quý vị có thể bảo 
đảm ý kiến của mình được lắng nghe!

§ Hỏi hiệu trưởng của trường con quý vị về việc tham gia trong Ủy Ban Cố Vấn

§ Dự các cuộc họp của Ủy Ban Cố Vấn

§ Dự các cuộc họp dành cho công chúng và nêu thắc mắc

§ Trình bày ý kiến/lời bình/thắc mắc của quý vị thông qua tiến trình ủy thác tại một cuộc
họp của Hội đồng Giáo dục

§ Cập nhật tin tức bằng cách truy cập về sự tái duyệt sắp xếp (Accommodation Review)
trên trang mạng của HWDSB tại www.hwdsb.on.ca/reviews

www.hwdsb.on.ca/reviews


