نیویارک شہر تعلیمی کونسلوں
کے لیے انتخاب لڑیں

اجتمائی اور شہرپیما تعلیمی کونسلیں کیا ہیں؟
تعلیمی کونسل میں خدمات انجام دے کر والدین کے پاس نیو یارک شہر کے اسکولوں میں پالیسیوں کو اور ترجیحات کو شکل دینے کے
لیے ایک قوی آواز ہوتی ہے۔ چانسلر کو مشاورت دینے سے لے کر ضلعی مہتمم کے ساتھ برا ِہ راست کام کرنے اور ضلعی تعلیمی
پروگراموں اور ضروریات کا جائزہ لینے تک 32 ،اجتمائی تعلیمی کونسلیں اور  4شہر پیما تعلیمی کونسلیں تعلیمی پالیسی میں ایک اہم
کردار ادا کرتی ہیں اور ہمارے پبلک اسکولوں کو بہترین بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

اجتمائی تعلیمی کونسلیں ()CECs
 CECsوالدین کو ضلع کی سطح پر تعلیم پر اثرانداز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔  11ووٹ ڈالنے والے ممبران ہوتے ہیں :پری
کنڈرگارٹن تا گریڈ  8کے طلبا کے  9منتخب شدہ والدین (بشمول ایک انگریزی زبان متعلمین کا والدین اور ایک  IEPطالب علم کا
والدین) ،اور  2برو صدر کے نامزد کردگان۔

شہر پیما تعلیمی کونسلیں
شہرپیما تعلیمی کونسلیں والدین کو خاص آبادیوں کے لیے تعلیمی پالیسی کو تشکیل دینے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔  CECsکی طرح ان
میں سے ہر ایک کونسل میں ووٹ ڈالنے والے  11ممبران ہوتے ہیں ( 9منتخب کردہ والدین اور  2تقرر کردہ) ،ماسوا شہر پیما کونسل
برائے ہائی اسکول کے جس میں  10( 13منتخب کردہ والدین اور  3تقرر کردہ) ممبران ہوتے ہیں۔
ہر کونسل میں ایک ووٹ نہ ڈالنے واال ہائی اسکول طالب علم بھی ہوتا ہے۔

 4شہر پیما تعلیمی کونسلیں ذیل ہیں:
●
●
●
●

شہرپیما تعلیمی کونسل برائے ہائی اسکول ()CCHS
شہرپیما تعلیمی کونسل برائے خاص تعلیم ()CCSE
شہر پیما کونسل برائے انگریزی زبان کے متعلمین ()CCELL
شہرپیما تعلیمی کونسل برائے ضلع (CCD75) 75

تعلیمی کونسلوں کے لیے انتخابات
تعلیمی کونسلوں کے لیے انتخابات نیویارک ریاست کے مخصوص کردہ قوائد کے مطابق ہر دو سال بعد ہوتے ہیں۔ درخواست دہی کا
دورانیہ  14فروری 2019 ،سے شروع ہورہا ہے۔ امیدواران کی قابلیت اور مہم کے شیڈول کے لیے اگال صفحہ مالحظہ کریں۔

مزید معلومات کے لیے ذیل پر جائیں:
schools.nyc.gov/run2019
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ہمارے اسکولوں کو آپ جیسے والدین کی ضرورت ہے۔
تعلیمی کونسل اکثر پوچھے جانے والے سواالت وجوابات
کمیٹی برائے تعلیمی کونسل ( )CECمیں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟
اگر آپ ایک طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت پری کنڈرگارٹن تا گریڈ  8پبلک (غیرچارٹر) اسکول میں شرکت کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو
آپ اس ضلع کی  CECکے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔
شہر پیما کونسل برائے ہائی اسکول میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟
اگر آپ ایک طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت پبلک اسکول (غیر چارٹر) ہائی اسکول میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو آپ اس برو کی نمائندگی
کرنے والی  CCHSکے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں وہ ہائی اسکول واقع ہے۔
شہر پیما تعلیمی کونسل برائے انگریزی زبان کے متعلمین میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟
اگر آپ فی الوقت یا پچھلے دوسالوں کے اندر ایک دولسانی یا  ESLپروگرام میں ایک انگریزی زبان متعلم کے والدین ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ تو آپ
 CCELLکے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔
شہر پیما کونسل برائے خاص تعلیم میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟
اگر آپ ایک ایسے طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت خاص تعلیم خدمات موصول کرتا ہے جس کی محکمئہ تعلیم کی جانب سے
فراہمی یا ادائیگی کی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو آپ  CCSEکے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔
شہر پیما کونسل برائے ضلع  75میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟
اگر آپ ایک ایسے طالب علم کے والدین ہیں جو ضلع  75اسکول میں خاص تعلیمی خدمات موصول کررہا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو آپ CCD75
کے لیے انتخابات لڑ سکتے ہیں۔
ان کونسلوں میں کون خدمات انجام نہیں دے سکتا ہے؟
آپ تعلیمی کونسل میں خدمات انجام نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ ایک سرکاری مالزم DOE ،کے مالزم ،پینل برائے تعلیمی پالیسی
کے ممبر ہیں یا آپ کو کسی تعلیمی کونسل PA/PTA, SLT ،یا صدور کی کونسل سے ہٹایا گیا تھا یا آپ کو مخصوص جرائم کے
لیے مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔
اہلیت کا تعین کب کیا جاتا ہے؟
اہلیت کا تعین اس تاریخ سے کیا جاتا ہے جب آپ تعلیمی کونسل کی آسامی کے لیے انتخاب لڑنے کی درخواست جمع کروائیں۔

ہماری ڈاک کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ای میل کریں:
Elections2019@schools.NYC.gov
 2019کے انتخابات کے لیے یاد رکھنے کی تواریخ
 14فروری  6 -مارچ :ایک کونسل میں درخواست دیں
 19مارچ :امیدواران کا اجالس
 25مارچ  1 -مئی :امیدواران کے فورم میں شرکت کریں
 2مئی  14 -مئی PA/PTA :کے افسران کے ذریعے آن الئن ووٹنگ
 21مئی :انتخابات کے نتائج کا اعالن

)T&I-28451 rev 2018-12-10 (Urdu

