اپر یل 5102ء

خاندانوں کیلئے ضروری نوٹس:
ِپیل سیکنڈری اساتذہ کا ممکنہ جاب ایکشن
اس چٹھی کا مقصد سیکنڈری اساتذہ کے ساتھ کام کاج کے بارے میں معامالت طے کرنے کی بات چیت کی کیفیت کے بارے میں ِپیل
ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے خاندانوں کو تازہ تر ین معلومات بہم پہنچانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ،بحیثیت والدین ،آپ کیلئے یہ جاننا ضروری ہےکہ
ٰ
یہ صورت حال آپ کے ِِبیس سال سےکم عمر بچے پرکیسے اثر انداز ہو سکتی ہے لہذا میں آپ کو تازہ تر ین معلومات فراہم کرنےکیلئے یہ
چٹھی تحر یر کر رہی ہوں۔ ِ
ِپیل بورڈِنے اب نو بورڈ ر پورٹ )ِ(No Board Reportوصول کر لی ہے۔ اس سے پہلےکہ اونٹار یو سیکنڈری اسکول ٹیچرز فیڈر یشن قانونی طور
پر ہڑتال کرسکے اونٹار یو لیبر ر یلیشنز ایکٹ )ِ(Ontario Labour Relations Actنو بورڈ ر پورٹ کے حصول کا تقاضہ کرتا ہے۔ ایکٹ کے
مطابق ،کوئی بھی ہڑتال کرنے سے پہلے اسکول بورڈز کو الزمی طور پر پانچ دنوں کا نوٹس دیا جانا چاہیئے۔ اس بنا پر ،ممکن ہے جلد سے جلد
سیکنڈری ٹیچرز  52اپر یل5102 ،ءکو ہڑتال پر جائیںِ۔ اس وقتِاسی طرح کا جاب ایکشن اونٹار یو بھرکے سات اسکول بورڈز میں کیا جارہا ہے –
ُ
درہم ،ہالٹن ،لیک ہیڈ ،آٹوا-کارلٹن ،ر ین بو اور واٹرلو ر یجن۔ ِ
ہمیں اپنے طلباء کی حفاظت کے بارے میں تشو یش ہے۔ اگر ِپیل سیکنڈری اسکولز میں ہڑتال ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ
آپ اسکول کی حیثیت کو واضح طور پر سمجھیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ خاندانوں کو جتنی ز یادہ ممکن ہو سکے اطالع دیں۔
اگر ہڑتال ہوتی ہے ،تو تمام ِپیل سیکنڈری اسکولز طلباء کیلئے بند ہوں گے۔ اس کا مطلب ہےکہ:





گر یڈ  9سے  05کے طلباء کیلئے تمام معمول کے تعلیمی پروگرام منسوخ کئے جاتے ہیں۔
اضافی تعلیمی سرگرمیاں ،اسکول سے باہر جانے والے تعلیمی دورے اور اسکول میں منعقد ہونے والے تہوار منسوخ کئے جاتے ہیں۔
سیکنڈری اسٹوڈنٹس کی بسیں نہیں چلیں گی۔ بسیں صرف ایلیمینٹری اسٹوڈنٹس کیلئے اپنے روٹوں پر چلتی رہیں گی۔



ممکن ہےکہ اساتذہ ِپیل سیکنڈری اسکولز کے باہر محاصرہ کیلئے اکٹھے ہوں۔ ِپیل ایلیمینٹری اسکولز کے باہر محاصرہ کی توقع نہیں
ہے۔

اگر آپ کےکوئی سواالت ہوں ،یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معامالت طےکرنےکی بات چیت سے متعلق ِپیل بورڈکے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے تو:
 تازہ تر ین خبروں کیلئے سوشل میڈیا پر دیکھیں – ٹوئٹر پر پیروی کر یں  @PeelSchoolsاور /یا فیس بک پر ہمارے پیج کو مندرجہ ذیل
و یب سائٹ پر پسند کر یں www.facebook.com/peelschools
ِ پیل بورڈ کی و یب سائٹ پر جائیں www.peelschools.org/labour
کسی بھی جاب ایکشن کے دوران ہماری ترجیح بچوں کا تحفظ ہے۔ ہم اس صورت حال اور ِپیل بورڈ طلباء پر اس کے اثرات کی نگرانی جاری
رکھیں گے۔ ہم آپ کو باخبر رکھنےکا عزم رکھتے ہیں اور جوں جوں صورت حال تبدیل ہوگی ہم آپ کو اس و یب سائٹ پر تازہ تر ین صورت حال
براہ راست بات چیت بھی کر یں گے۔ ِ
سے آگاہ کر یں گے ِwww.peelschools.org/aboutus/labourاور ہم آپ سے ِ
بطور بورڈ ،ہم اپنے سیکنڈری اساتذہ کا عزت و احترام کرتے ہیں اور طلباء کی تعلیم کیلئے ان کےکام کی قدرکرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام مالزمین
کے گروہوں کے ساتھ معامالت طےکرنے کیلئے منصف انہ ،گفت شنید والے معاہدے طے کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آپ کے تحمل ،سپورٹ اور
فہم کیلئے آپ کا شکر یہ۔
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