ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ
ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀ (PIC) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀ (PIC)
ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਘ ਹਨ। ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਨੂ ੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ ਨੂ ੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ
• ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ।
ਹਰ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਨੂ ੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹਨ?

ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂ ਲ 'ਤੇ ਕੇੰਦ੍ਰਿ ਤ ਹਨ; ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਬੋਰਡ ਸਤਰ 'ਤੇ
ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਭੂ ਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਨੂ ੰ ਸੇਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦੇੇ ਸਦੱਸ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਹੀ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਦੱਸ
ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੀ ਆਈ ਸੀ
ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦੱਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਦੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ
'ਤੇ ਸਹਾਇਤੀ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਦੱਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਸਦੱਸ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਬੋਰਡ
ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇੇ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨੂ ੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ
ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇੇ ਜਗ੍ਹਾ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਲਾਮਤੀ ਨੂ ੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਆਭਾਸ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂ ੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂ ਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਆਈ ਸੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ 612/00 ਦੁ ਆਰਾ ਵੀ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ
ਕਟੌਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਰਵੱਈਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ
ਵੱਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ
ਸਕੂ ਲ ਸਭ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ
ਸਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੁਨਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ਼ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ontario.ca/EDUparents ਦੇਖੋ:
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂ ਲਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
• ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਤੀ
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ 612/00: ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀਆਂ

