અ ચોાનનમાનું વજજ ન તભને સ્કૂર કમ્મુનનટી
કાઉનસવર (ળાા વભુદામ રયદ) નલળેની
ભાનશતી અલા ભાટે કયલાભાં અવ્મું છે .
ડયશૅભ રડનસ્િક્ટ સ્કૂર ફોડજ તભાયી સ્કૂર
કમ્મુનનટી કાઉનસવરના વભ્મ ફનલા ભાટેનું
નલચાયલા ભાટે તભને પ્રોત્વાનશત કયે છે .
નલદ્યાથીના બણતયભાં વુધાયો કયલા ભાટે
વાથે કાભ કયલાભાં તભાયી બાગીદાયી
નનલામજ છે .

ૅયસે ટ ઈનલોલ્લભેસટ કનભટી એ ળું છે ?

ળું તભે તભાયી સ્કૂર કમ્મુનનટી કાઉનસવરના વભ્મ
ફનલાનું નલચાયી યહ્યા છો?
લધુ ભાનશતી ભાટે, તભાયી ળાાનાં અચામજને
ટેનરપોન કયો થલા એવ.વી.વી.ઝ ભાટે
જલાફદાય નળક્ષણ ધીક્ષકનો વંકજ વાધો.
(905) 666 – 5500

ૅયસે ટ રયવોવજની લેફવાઈટ્વઃ
www.durham.edu.on.ca
(શેરાં ૅયસે ટ રયવોર્સવઝ ને છી સ્કૂર કમ્મુનનટી
કાઉનસવરને વંદ કયો)

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

ૅયેસટ ઈનલોલ્લભેસટ કનભટી એક એલી પ્રાદેનળક વનભનત
છે કે જે એવ.વી.વી.ઝને વાધનવંનિ ને
વ્માલવાનમક નલકાવ ૂયો ાડી તેઓને ટેકો ૂયો ાડે છે .
વનભનત ડયશૅભ રડનસ્િક્ટ સ્કૂર ફોડજભાં વલજત્ર અલેર
એવ.વી.વી.ઝભાંથી ભા–ફા પ્રનતનનનધઓ, િસ્ટીઓ,
વભુદામનાં વભ્મો, ળાા ને ફોડજ કભજચાયી–લગજની
ફનેરી છે .

ડયશૅભ રડનસ્િક્ટ સ્કૂર ફોડજ
ૅયેસટ ઈનલોલ્લભેસટ કનભરટ
ને અબાય

અના ફાકની ળાાભાં
વાભેર થલા ભાટેનો
એક ભશત્ત્લનો ભાગજ.

સ્કૂર કમ્મુનનટી કાઉનસવલ્વ નલળે તભાયે કદાચ
પ્રશ્નો શોમ તો
સ્કૂર કમ્મુનનટી કાઉનસવર એ ળું છે ?
સ્કૂર કમ્મુનનટી કાઉનસવર (જે એવ.વી.વી. તયીકે ઓખામ
છે ) એ એલા યવ ધયાલતા ભા–ફાો, ળાાનો કભજચાયી–લગજ
ને વભુદામનાં વભ્મોનું એક જૂ થ છે , કે જે ળાાનાં
નલદ્યાથીઓને ટેકો અલા ભાટે અચામજ વાથે કાભ કયે છે .

એવ.વી.વી. ળું કયે છે ?
ળાા વાથે વંફંનધત તભાભ ફાફતો ય ળાાના અચામજને
વરાશ અી એવ.વી.વી.ઝ નલદ્યાથીની પ્રાનતતને ટેકો
અે છે . ળાાની નલનળષ્ટ ફાફતોનાં નુવધ
ં ાને
એવ.વી.વી.ઝ ભા–ફા વભુદામને ભાનશતી શંચાડે છે .
(દાખરા તયીકે, અયોગ્મપ્રદ લ્ાશાયનાં કામજક્રભો)

ળું ભાયી ળાા ાવે એવ.વી.વી. છે ?
શા, ઑસટેરયઓભાં જાશેય બંડો ૂરું ડાતી દયેકેદયેક ળાા
ાવે એવ.વી.વી. શોમ છે .

એવ.વી.વી.ની ફેઠક કેટરીક લાયંલાયતાએ ભે છે ?
એવ.વી.વી.ઝની ફેઠક ઓછાભાં ઓછી ચાય લાય દયેક
ળાાકીમ લે ભે છે , યંતુ ઘણી ફેઠકો લધુ લાયંલાય ભતી
શોમ છે .

ળું શુ ં ભાયી એવ.વી.વી.ની ફેઠકોભાં જઈ ળકું છુ ં ?
શા, તભાભ ફેઠકો જાશેય જનતા ભાટે ખુલ્રી છે , યંતુ ભત
અલા ભાટે તભાયે એવ.વી.વી.ના વભ્મ શોલું જરૂયી છે .
તભાયા એવ.વી.વી. ભાટેની શલે છીની ફેઠકની તાયીખ
ભાટે તભાયા અચામજને પોન કયો.

શુ ં ભાયા એવ.વી.વી.નો / એવ.વી.વી.ની વભ્મ કેલી
યીતે ફની ળકુ?
ં
નાભનનદેળન ત્રકને ૂણજ કયો ને ળાાના ળરૂઅતના લે
અચામજને યત કયો. જો જરૂયી જણામ, તો ભા–ફાનાં
વભ્મો ભાટેની ચૂટં ણીઓ ળાાનાં પ્રથભ ભનશના દયનભમાન
અમોનજત કયલાભાં અલળે.

જો શુ ં એવ.વી.વી.નો / એવ.વી.વી.ની વભ્મ ફનું
તો ભાયે ળુ–ં ળું કયલું જોઈએ?
લજ દયનભમાન તભાભ એવ.વી.વી. ફેઠકોભાં શાજયી અલા
ભાટે ને એવ.વી.વી. દ્લાયા વંચાનરત થઈ યશેર નનણજમ
રેલાભાં બાગ રેલા ભાટે તભાયે અમોજન કયલું જોઈએ. લધુભાં
ઘણી એવ.વી.વી.ઝ ળાા ને એવ.વી.વી.ની શેરને ટેકો
અલા ભાટે બંડો ઊબું કયતી શોમ છે .

ભાયા ફાકની ળાા નસ્થત એવ.વી.વી.ભાં ભાયા
વભાલેળીકયણથી ભને ળુ–ં ળું પ્રાતત થામ છે ?
ળાાભાં ળું ચારી યહ્યું છે એ ફાફાતે એવ.વી.વી.નાં વભ્મો
ભાનશતગાય યશેતા યશે છે . ળાાની ફાફતોભાં અચામજને વરાશ
અલાભાં ણ વભ્મોનું ભંતવ્મ રેખલાભાં અલે છે . અચામોનો
એવ.વી.વી. વાથે વંકજ ચારુ જ યશે છે .

ળું એવ.વી.વી.ઝ. ળાાઓભાં ખયેખય ભશત્ત્લની ફની
ળકે છે ખયી?
એવ.વી.વી.એ કામજક્રભોનું વંગઠન કમું છે ને ટેકો ૂયો ાડ્મો
છે , જે ભ કેઃ
કૌટુંનફક ક્ષયજ્ઞાન ને ભૅથ નાઈટ્વ
ગૃશ લાંચનનાં કામજક્રભો
નાસ્તો ને અયોગ્મપ્રદ લ્ાશાયનાં કામજક્રભો
બંડો–સ્થાનાની રયમોજનાઓ
એવ.વી.વી. અચામજ ને ફોડજને નેકનલધ ભુદ્દાઓ ય
વરાશ અી ળકે જે ભાં વાભેર છે ઃ
નલદ્યાથી ની પ્રાનતત
નલદ્યાથી ભાટેની અચાયવંનશતા
ફોડજની એલી નીનતઓ કે જે નલદ્યાથીઓને વય
કયતી શોમ (દાખરા તયીકે, યભત–ગભતની વાભગ્રી)
બંડો–સ્થાનાનાં નપાઓને કેલી યીતે ખચજલા

