
 وزيڻر کے انتظام کی معلومات
:سرپرستوں/ توجہ والدين   

Dauphinہمارے طلباء اور عملے، مرکزی  سکول ڈسڻرکٹ سکول کے تحفظ اور سالمتی کے مفاد ميں   
 بورڈ نے حال ہی ميں تمام ضلع ميں اسکول گيٹ گارڈين وزيڻر کے انتظام کے نظام کے نفاذ کی منظوری دے دی

وزيڻر کے انتظام کے نظام کی صالحيت کی وجہ سے مرکزی . عمارتوں Dauphin اسکول ڈسڻرکٹ کو فراہم کرے گا   
سرپرستوں، ڻهيکيداروں، اور رضاکاروں / زائرين کے والدين . زائرين کے ايک نئے، اپ ڻو ڈيٹ توثيق شده الگ ان رکهنے کے

 کے لئے شامل ہيں
.جسے ہم اپنے اسکولوں تک رسائی دی ہے  

سرپرستوں، رضاکاروں، ڻهيکيداروں، / والدين (تمام زائرين آغاز  2015اگست،  31رسائی حاصل کرنے کی خواہش رکهتے ہيں، 
)وغيره  

کوئی بهی، پرائمری، مڈل يا ہائی اسکول ميں ايک درست رياست جاری کرده تصوير شناختی فراہم کرنے کے لئے کی ضرورت 
 ہو گی

ڈرائيور کے الئسنس يا تصوير غير ڈرائيور کا الئسنس، کے سامنے دفتری عملے کوکارڈ، ترجيحا ايک تصوير کے   
آپ کو ايک تصوير کے ڈرائيور کے الئسنس يا ايک تصوير غير ڈرائيور کا الئسنس نہيں ہے تو، آپ کو ايک فراہم کرنا . اسکول

 چاہيے
سرکاری مالزمين دکهائے جا سکتے ہيں. يا درست رياست کے متبادل فارم شناختی جاری کيا/ تصويری شناخت اور   

آپ کی شناخت عملدرآمد کيا جائے گا اور آپ کی تصوير لے جايا جائے گا. ان کی رياست يا وفاقی جاری کرده شناختی  
اس نظام پر انتباہات فراہم کرنے کے لئے کی صالحيت ہے. اسکول کے دورے کے دوران آپ کو پہننے کے لئے ايک بيج پيدا  

اندراج کی منظوری دے دی ہے ايک بار، وزيڻر کے انتظام. کی سالمتی کو خطرے ميں ڈال سکتا ہے جو افراد ہمارے کيمپس  
 نظام کی ہے کہ وه مل رہے ہيں جنہوں وزيڻر، تاريخ، وقت، تصوير، اور نشاندہی کی گئی ہے کہ ايک بيج پرنٹ گا
.وزيڻر کی منزل  

آپ کا شکريہ. ے لئے جاری کوششوں ميں آپ کی حمايت کی تعريف کی ہےہمارے اسکولوں کے تحفظ اور سالمتی کو بڑهانے ک  
اگر آپ کو مزيد سوال يا خدشات ہيں چاہئے، انہيں ہدايت، براه مہربانی. آپ کے تحمل اور تعاون کے لئے  

Barrelet ،545-4703، يا اين آئی سی  پر تحفظ اور سالمتی کے   CDSD ڈائريکڻر،   x506 ے کرنے کے لئے اپنے بچے ک 
.اسکول کے پرنسپل  


