 2021 CCECانتخابات یک مہم ےک رہنما خطوط
ویب سائٹ پر شہر پیما اور اجتمان تعلییم کونسل ( )CCECےک ایک مختص
ی
کردہ صفےح پر شائع کی جائی ےک۔ ہم والدین یک انجمنوں  /والدین اساتذہ یک
انجمنوں ( )PAs/PTAsاور دیگر تعلییم تنظیموں یک "امیدواروں ےس ملی"
تقریبات یک متبان کرت یک بیھ حوصلہ افزان کرت ہی ،ر
بشطیکہ تمام
امیدواروں کو مدعو کیا جان۔

شہر پیما یا اجتمائ تعلییم کونسل یک ایک نشست
پر انتخاب می حصہ لین ےک لی تیار ہون پر
مبارکباد!

ٹکنولوج— ویب پر مبن مالقات ےک پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا ےس لیکر
ی
ر
الیکتانک ابالغ تک — اس سال یک مہم می ایک مرکزی کردار ادا کرینگ۔ ہم ہر
ایک یک اس نن ورچوئل ماحول یک پیشہ ورانہ ،احتام ،اور وقار ےک ساتھ سب
یک رسان برقرار رکھن ےک لی استعمال کرت یک حوصلہ افزان کرت ہی۔ مہم ےک
قوانی یک ثابت کردہ خالف ورزیوں کا نتیجہ نج یا عوایم مذمت یا نااہلیت ہو
سکتا ےہ۔

گوکہ عالیم وبا ےک دوران مہم چالن می مشکالت ہی ،ہم امید کرت ہی کہ
"کرن اور نہ کرن یک رسگرمیاں" یک اس فہرست ےس آپ کو کامیاب مہم چالن
ی
یک حکمت عملیاں بنان می مدد مےل یک۔
اس سال ،دفت برات خاندان اور اجتمان عطان اختیار( )FACEاور اہل خانہ
قائدانہ رابطہ کاران ( )FLCsصدور یک کونسلوں یک ورچوئل امیدوار فورمز یک
ی
متبان کرت می مدد کرینگ ،جس می ایک نشست ےک لی لڑت واےل ہر فرد کو
اپن آپ کو ووٹرز ےک سامی براہ راست پیش کرت کا موقع مل سےک گا۔ تمام
امیدواروں ےک نام اور بیانات جن کا انتظام کونسل ن کیا ےہ ،محکمئہ تعلیم یک
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 2021 CCECانتخابات یک مہم ےک رہنما خطوط
ر
کمیونن بورڈ
 غت محکمئہ تعلیم یک عوایم یا نج محفلوں می جیےس
ر
کمیونن پریسنکٹ اجالسوں اور دیگر تقریبات می اپن امیدواری
اجالس،
کو فروغ دیں۔

مہم می کرن یک رسگرمیاں
 تقسییم فہرستی بنائی تاکہ آپ آسان ےس مہم کا مواد ممکنہ ووٹرز ےک
گروہوں کو ای میل ،سوشل میڈیا اور ڈاک ےک ذریےع بھیج سکی۔

 مہم ےک مواد کو محکمئہ تعلیم ےک مہیا کردہ مہم تقریبات ،جیےس امیدوار
فورم می الئی اور دکھائی۔

 ایک خاص ای میل پتہ بنائی تاکہ آسان ےس اپن مہم ےک ابالغ یک نشاندیہ
ا
کر سکی (مثل )JohnDoe4CECXX@gmail.com

ا
 اپن مہم پر خرچ یک گن رقم کا ایک ریکارڈ (مثل رسیدیں یا ِبل) رکھی۔

 اپن ذان سوشل میڈیا اکاونٹس ،بالگز یا ویب سائٹس کو اپن امیداری کو
فروغ دین ےک لی استعمال کریں۔
 مقاےل ،آوپ-ایڈز ،یا بالگز لکھی جس ےس آپ کو تعلییم مسائل ےک بارے
می اپن خیاالت اور معلومات ےک فروغ دین می مدد مل سےک۔
 اپن دوستوں اور اہل خانہ کو آپ یک مہم چالن می رضاکارانہ مدد دین یک
اجازت دیں۔
 اییس ورچوئل مالقاتوں اور تقریبات می رشکت اور متبان کریں جہاں آپ
کو اپن خیاالت کو عام کرت دیا جان اور ممکنہ ووٹرز کو آپ ےس سواالت
کرت کا موقع مل سےک۔
ر
کمیونن اجالسوں ،اسکول ےک
 فالئرز اور دیگر مہم ےک مواد کو اپن محےل،
قریب (محکمئہ تعلیم ےک امالک پر نہی) ،پارک یا دیگر عوایم مقامات پر
جہاں آپ ممکنہ ووٹرز تالش کر سکی ہی ،تقسیم کریں۔
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 2021 CCECانتخابات یک مہم ےک رہنما خطوط
ا
 DOE ےک اعانت کردہ والدین تنظیم سوشل میڈیا اکاونٹس یا (مثل
 ،PA/PTAصدور کونسل DPAC CPAC ،Title I PAC ،SLT ،اور )CCECs
پر خود یا کیس اور کو مہم ےک مواد کو شائع کرت کا نہ کہی۔

مہم می نہ کرن یک رسگرمیاں
یہ رہنما خطوط عام طور پر چانسلر ےک ضابےط  D-130یک عکایس کرت ہی ،جو
امیدواروں کا محکمئہ تعلیم یک عمارات اور وسائل کو دفت ےک لی استعمال کرت
یک وضاحت کرتا ےہ۔ یہ رہنما خطوط ایک حد تک  CR D-130می دی گن
وضاحتوں کو بڑھا یا ترامیم کر سکی ہی ،ر
بشطیکہ ان ضوابط می ترامیم یک
منظوری تعلییم پالییس ےک پینل ےس یل جان۔

 کیس  DOEےک مالزم یا  CCECانتظایم معاون کو مہم ےک مواد کو آپ یک
جانب ےس تقسیم کرت کا نہ کہی۔
 دوشے امیدوارں ےک ساتھ ملکر بطور ایک منظم گروہ یا اتحاد نہ کریں،
بشمول ملکر تقریبات کا انتظام کرنا ،ملکر فالئر بنانا ،ایک دوشے یک
َ
تصدیق کرنا یا ایک جیےس نعرے لگانا ،ٹیگ الئت ،لوگوس یا امتیازی نشان
لگان ےک۔

 محکمئہ تعلیم ےک کیس مالزم یا  DOEمی موجودہ یا سابقہ والدین قیادت
می کردار یک وجہ ےس حاصل کردہ رابطہ معلومات یا تقسییم فہرست
استعمال نہ کریں۔

 مہم ےک وسائل کا دوشے امیدواروں ےک ساتھ اشتاک نہ کریں ،یا عطیات
یا خدمات فراہم نہ کریں۔

ا
 DOE یک اعانت کردہ ورچوئل جگہوں (مثل ،PA/PTA ،صدور کونسل،
 ،SLTزمرہ  CPAC ،DPAC ،I PACاور  CCECاجالس) پر پس منظر
اشتہارات یا ایسا مواد نہ دکھائی جس ےس آپ یک بحیثیت ایک امیدوار ےک
نشاندیہ ہون ہو ماسوات  DOEےک مختص کردہ جگہوں پر ،بشمول
والدین تنظیموں ےک ان اجالسوں ےک جس می تمام امیدواروں کو مدعو کیا
گیا ہو۔



اپن مہم می  $500ےس زیادہ رقم خرچ نہ کریں۔

 کیس فرد یا ادارے ےس مہم ےک لی پیےس دین یا سامان ےک انداز می عطیات
لین ےک لی رابےط نہ کریں بشمول ان خدمات ےک جیےس فون بینکنگ یا
اشتہارات دینا۔

 اسکول یا  DOEےک سازوسامان یا وسائل کو مہم ےک مواد کو بنان یا
تقسیم کرت ےک لی استعمال نہ کریں۔

ر
کمیونن یا شہر پیما تعلییم کونسل
 کیس منتخب افشان ،بشمول موجودہ
ر
کمیونن پر مبن تنظیموں ےس؛ یونی یا
ےک اراکی ےس؛ سیایس ،مذہن یا
مخصوص دلچیس واےل گروہوں ےس رابطہ نہ کریں یا تصدیق قبول نہ کریں۔

 اسکول یا  DOEیک عمارت پر اپن مہم ےک مواد کو چسپاں یا تقسیم نہ
کریں بشمول  PA/PTAیا کیس اور کو مواد کو ڈاک می بھیجن ےک۔
 والدین تنظیموں ےک باضابطہ محکمئہ تعلیم ای میل پتوں پر مہم ےک مواد
ارسال نہ کریں۔
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