
 

 خصوصی سروسز

 

 

 والدین/سرپرست وسیلہشناخت، تعیناتی اور جائزه کمیڻی 
 IPRC کیا ہے؟ 
  

) ا�ک اسکول بورڈ کمیئٹ �� جو یہ ف�صلہ کرئت �� کہ آ�ا آپ کا بچہ غ�ی معمو� �� اور IPRCشناخت، تعینائت اور جائزە کمیئٹ ( •
۔ وزارت تعل�م کا ضابطہ 

گ
� عمل کاری کا   IPRC، 181/98تعینائت � قسم کا ب� کہ جو آپ � ب�� � صالحیتوں کو پروان چڑھا�ئ �

۔  احاطہ کرتا ��

 کیا آپ جانتے تھے؟
 

IPRC رف کی وضاحت کی گئی ہے:ایک مخفف ہے۔ ہر ح 
 

• I  :وزارت تعل�م � جانب � فراہم کردە زمرە جات اور تع��فات � مطابق، مخصوص صحت �ا طئب  = آئ�ڈینڻ�ف�ک�شن/شناخت
۔ ن کر�ن � ل�ی استعمال ک�ا جاتا �� کہ آ�ا ا�ک ب�� � بطور غ�ی معمو� شناخت � جائت ��  دستاو�زات کو یہ تعنی

• P  :  � کالس �ا خود ساختہ  = پل�سمنٹ/تعینایت
گ

۔ اخت�ارات منی باقاعد� کت کرتا �� وە اصل مقام جہاں آپ کا بچہ اسکول منی �ش
۔  ۔کالس شامل ��  کمیئٹ ص��ایئ اسکول (جہاں متعلقہ ہو) کو درخواست دی�ف � سفارش ب� کر سکئت ��

• R  :ن ک�ا جاتا �� کہ سال منی ا�ک بار منعقد ہو�ن وا� می = ر���و/جائزە فت کا جائزە ل�ا اور یہ تعنی ٹنگ جس منی طالب علم � پ��ش
۔ ورت ��  ک�ا غ�ی معمو� حیث�ت اور تعینائت � اب� ب� �ن

• C  : ۔ = کمیئٹ  والدین � را�ئ � ساتھ کمیئٹ ب�� � غ�ی معمو� ہو�ن اور ان � پروگرام � تعینائت � متعلق ف�صلہ کرئت ��

 ہے؟ آپ کا کردار کیا
 

ا� ک��ں۔ • ور�ات، دلچسپیوں � ساتھ ساتھ صحت اور طئب دستاو�زات � بار� منی معلومات کا اش�ت  اپ�ن ب�� � خ��یوں، �ن
۔  IPRCاسکول � عم� � بات ک��ں کہ آ�ا  • ورت ��  � �ن
• IPRC   کت ک��ں، ان منی حصہ لنی اور ۔� کاروائئ اور اپ�ن ب�� � بار� منی ک�ی گ�ئ ف�صلوں منی �ش  انہنی سمجھنی
۔ •  � کالس تعینائت � درخواست دے سک�ت ہنی

گ
 یہ سمجھنی کہ آپ اپ�ن ب�� � گرد و نواح � اسکول منی باقاعد�

 � بار� منی اپ�ن کوئئ ب� سوال در�افت ک��ں۔ IPRCsاپ�ن ب�� � پر�سپل �  •
  
 
 
 
 

کی  HWDSB، خصوصی تعلیم سے متعلق موضوعات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے برائے مہربانی IPRCsبشمول 
 خصوصی سروسز کی معلوماتی ویڈیو سیریز مالحظہ کریں۔
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