شمولیت والدین کی کمیٹیاں
اپنے بچوں کی تعلیم میں والدین کی شمولیت
کو تعاون
شمولیت والدین کی کمیٹی (پی آئی سی) کیا ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟

اونٹار یو کے تمام اسکول بورڈز میں ،شمولیت والدین کی کمیٹی (پی آئی سی) ہونا
ضروری ہے۔
پی آئی سیز اسکول بورڈ کے لیے ایک اہم مشاورتی کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ والدین کو
اپنے بچوں کی تعلیم میں ز یادہ شر یک کرکے طلباء کی حصولیابی اور بہبود میں تعاون
کرتی ہیں۔ وہ درج ذیل کے ذر یعہ ایسا کرتی ہیں:
•	والدین کی شمولیت اور والدین کو باخبر رکھنے کے طر یقوں کے بارے میں ضلع
اسکول بورڈ کو معلومات اور مشورے فراہم کرکے
•	ایسے طر یقوں کو فروغ دے کر ،جسے بورڈ ز یادہ سے ز یادہ والدین کو گھر پر اور
اسکول میں اپنے بچوں کی تعلیم میں تعاون کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے
استعمال کرسکتا ہو
•	اسکول کونسلوں کے ساتھ معلومات کا اشتراک اور ان کے کام میں تعاون کرکے۔
ہر پی آئی سی ،اپنے بورڈ اور کمیونٹی ،اپنی تنظیم اور ممبران کی خصوصی ضرور یات
کی بنیاد پر ،یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان اہداف کو کیسے بہتر طور پر حاصل کیا جائے۔

پی آئی سیز کس طرح اسکول کونسلوں سے مختلف ہیں؟

اسکول کونسلیں کسی انفرادی اسکول پر مرکوز ہوتی ہیں؛ جبکہ پی آئی سیز بورڈ سطح
پر مشورے فراہم کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم میں والدین کی شمولیت کو فروغ
دینے اور معلومات کے اشتراک سے متعلق کونسلوں کے کردار میں تعاون کرکے پی
آئی سیز اپنے بورڈ کے اسکول کونسلوں کو فعال طور پر مدد دیتی ہیں۔
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شمولیت والدین کی کمیٹیوں میں کون شامل ہوسکتا ہے؟

پی آئی سیز والدین کی سربراہی میں چلتی ہیں اور ان کے ز یادہ تر ممبران والدین ہی
ہوتے ہیں۔ اسکول بورڈ کے ڈائرکٹر برائے تعلیم اور ایک ٹرسٹی بھی اس کے ممبر ہوتے
ہیں ،لہذا اسکول بورڈ سے والدین کا براہ راست ربط ہوتا ہے۔ پی آئی سی تین تک
کمیونٹی ممبران کی تقرری کرتی ہے۔ پی آئی سیز یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آیا مقامی
ضرور یات کی تکمیل کے لیے دوسرے ممبران ،جیسے کہ پرنسپلز ،اساتذہ اور معاون
عملے کو بھی شامل کیا جائے۔ والدین ممبران ایک یا دو سالوں کی میعاد کے لیے
خدمت انجام دیتے ہیں۔ ہر والدین ممبر کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس اسکول میں ز یر
تعلیم طالب علم کے والدین یا سر پرست ہوں جو اس بورڈ کا حصہ ہیں جس نے پی
آئی سی تشکیل دی ہے۔

کیا میں میٹنگوں میں شرکت کرسکتا ہوں؟

ہاں۔ پی آئی سی کی میٹنگوں میں شرکت کرنے اور پی آئی سی کے کام کرنے کے
طر یقے کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے ہرکسی کا استقبال
ہے۔ اس کی میٹنگوں کا انعقاد ایک سال میں کم از کم چار بار ہوتا ہے۔ میٹنگیں
کب اور کہاں ہوں گی ،ساتھ ہی پچھلی میٹنگوں کی روداد معلوم کرنے کے لیے بورڈ
کی و یب سائٹ دیکھیں۔

کیا پی آئی سیز کا کام کاج تعلیمی پالیسی کی رہنمائی میں ہوتا ہے؟

ہاں۔ تعلیم کے سبھی شرکاء کاران کی طرح ہی ،پی آئی سیز طلباء کی حصولیابی اور
بہبود میں تعاون کے لیے اونٹار یو کی شمولیت والدین کی پالیسی کے نظر یات اور اہداف
کی تکمیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پی آئی سیز اونٹار یو کے ضابطہ 612/00
کی ز یر نگرانی بھی ہوتی ہیں.

پی آئی سیز اونٹار یو میں تعلیم میں کس طرح مدد کرتی ہیں؟

جب والدین اور اسکولز ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ،متعدد مثبت نتائج حاصل ہوتے
ہیں۔ ان میں طلباء کی حصولیابی میں بہتری ،غیر حاضر یوں میں کمی ،بہتر طرز
عمل اور والدین کے درمیان اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے اعتماد میں اضافہ
شامل ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم میں مدد کے لیے والدین کے ذر یعہ کیے گئے اہم
کام سے وزارت تعلیم ،ضلع اسکول بورڈوں اور اسکول سبھی کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہیں
مقامی ،عالقائی اور صوبائی سطحوں پر والدین کی آراء اور مطمح نظر کو سمجھنے میں
بھی مدد ملتی ہے۔

میں مز ید معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں؟

درج ذیل کے بارے میں مز ید معلومات کے لیے ontario.ca/EDUparents
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