
ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਕਾ ਿਸਲ  ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 
 
 

ਦਰਹਮ ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਕਲੂ ਬਰੋਡ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ ਦਾ 
ਮਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿੇਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ 
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਿਮਲਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

 
 
 

ਪਰੇਟ ਇਨਵਾਲਵਮਟ ਕਮਟੇੀ  
ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 

 
ਪੇਰਟ ਇਨਵਾਲਵਮਟ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਸਿਮਤੀ), ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ SCCs (ਸਕੂਲ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ ) ਨੂੰ ਸੋਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਕਾਸ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦਰਹਮ ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 
ਦੀਆਂ SCCs ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ, ਟਸਟੀ, 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
 
 

ਆਪਣੀ ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ ਦਾ ਮਬਰ 
ਬਣਨ ਬਾਰ ੇਸਚੋ।ੋ 

 
 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਿਪੰਸੀਪਲ 
ਨੂੰ ਟਲੈੀਫ਼ਨੋ ਕਰ ੋਜ  SCCs ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰ 
ਸਪੁਿਰਨਟਡਟ ਆਫ਼ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ (ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਧੀਿਖਅਕ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
(905) 666 - 5500 

 
 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਸਤੋ ਵਬੈਸਾਈਟ : 
 

www.durham.edu.on.ca  
 (ਪਰੇਟ ਿਰਸਰੋਿਸਜ਼ (Parent Resources) ਅਤ ੇਉਸ ਤ 
ਬਾਅਦ ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ  (School Community 

Councils) ਚਣੁੋ) 
www.edu.gov.on.ca 
www.edu.gov.on.ca/abc123 
www.eqao.com 
www.ontarioparentcouncil.org 

 
 
 
 
 
 
 

ਇਹਨ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ : 
ਦਰਹਮ ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਕਲੂ ਬਰੋਡ 
ਪਰੇਟ ਇਨਵਾਲਵਮਟ ਕਮਟੇੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕਲੂ 
ਨਾਲ ਜੜੁਣ ਦਾ  

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ। 
 

 



ਪਸ਼ਨ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ  
ਬਾਰ ੇਤਹੁਾਡ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ 
 
 
ਸਕਲੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 
 
ਸਕੂਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਾ ਿਸਲ (ਿਜਸਨੂੰ ਇੱਕ SCC ਵਜ 
ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹ)ੈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਸਕੂਲ 
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਬਰ  ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੰਸੀਪਲ 
ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
SCC ਕੀ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ  
 
SCCs ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿਪੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। SCCs ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਿਜਵ ਿਕ ਹਲੈਦੀ ਸਨਕਸ ਪੋਗਰਾਮ)  
 
ਕੀ ਮਰੇ ੇਸਕਲੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ SCC ਹ।ੈ  
 
ਹ , ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ 
ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ SCC ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
 
SCC ਦੀ ਬਠੈਕ ਕਦ-ਕਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ  
 
SCCs ਦੀਆਂ ਬਠੈਕ  ਹਰੇਕ ਸਕਲੂੀ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ 
ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤ ਵਧਰੇੇ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਮ ਆਪਣੀ SCC ਦੀਆ ਂਬਠੈਕ  ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?   
 
ਹ , ਸਾਰੀਆਂ ਬਠੈਕ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  SCC ਦੇ ਮਬਰ ਹਵੋੋ। 
ਆਪਣੀ SCC ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਠੈਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ।ੋ   
 
ਮ ਆਪਣੀ SCC ਦਾ ਮਬਰ ਿਕਵ ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ? 
  
ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ,ੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰੇ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ। ਲੋੜ ਹਣੋ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਮਬਰ  ਲਈ ਚੋਣ  ਸਕਲੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨ ਦੌਰਾਨ 
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਜਕੇਰ ਮ SCC ਦਾ ਮਬਰ ਬਣ ਜ ਦਾ/ਜ ਦੀ ਹ , ਤ  ਮਨੈੂੰ ਕੀ 
ਕਝੁ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ? 

 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ SCC ਬੈਠਕ  ਿਵੱਚ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਅਤੇ SCC ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕਈ SCCs, ਸਕੂਲ ਅਤੇ SCC ਦੀਆਂ 
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਸਕਲੂ ਦੀ SCC ਿਵੱਚ ਮਰੇੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਤ ਮਨੈੂੰ 
ਕੀ ਹਾਸਲ ਹਵੋਗੇਾ? 
 
SCC ਦੇ ਮਬਰ  ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਬਰ  ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।  ਿਪੰਸੀਪਲ  
ਦੀ SCC ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਕੀ SCCs ਨਾਲ ਸਕਲੂ  ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਫਰਕ ਪਦਾ 
ਹ।ੈ  

 
SCCs ਨ ਪੋਗਰਾਮ  ਦਾ ਪਬੰਧ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।, ਿਜਵ 
ਿਕ: 

 
   ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਰਾਤ  

 ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਗਰਾਮ 

   ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਨਕ ਪਗੋਰਾਮ 

   ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਜੈਕਟ 
 

SCCs ਿਪੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਠੇ  ਿਲਖੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ  ਦੇ ਮਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

 
      ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ 
      ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ 

      ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ 
ਸਮਾਨ) 

      ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਿਫ਼ਆ ਂਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ 
 
 


