ਸਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ
ਿਨਊ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਟਰ੍ ਾਜ
ਂ ੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ

(NHSTC)
ਅਰਜੀ

ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 18 ਅਪਰ੍ੈਲ 2019 ਹੈ। ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆ ਅਰਜੀਆ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 11 ਿਵੱਚ
ਅਨੀਤਾ ਲੋ ਪੇਜ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੌ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੀਤਾ ਲੋ ਪੇਜ ਨੂ ੰ
559 274‐4700, ਐਕਸਟਸ਼ਨ 63150 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਭਾਵੇ ਅਸ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗ,ੇ ਿਫਰ ਵੀ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਸੀ ਿਕਹੜੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ____________________________________________
ਨਾਮ: ________________________________________________________________
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ: _________________________________________________________
ਸ਼ਿਹਰ ਿਸਟੀ : ________________________________

ਿਜਪ ਕੋਡ:___________________

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: ________________________ ਈ‐ਮੇਲ: ___________________________
ਆਪਣੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਦੱਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਂ‐ਬਾਪ, ਸਾਬਕਾ ਮਾਂ‐ਬਾਪ, ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਮਬਰ, ਪੇਰਟ ਐਡਵੋਕਟ
ੇ , ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਵੱਚੋ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ :

ਤੁ ਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਿਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ
ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ । ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀਟੀਏ, ਸਕੂ ਲ ਸਾਈਟ ਕਸਲ, ਈਲੈ ਕ,
ਨੇ ਬਰਹੁੱਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਲੀਡ, ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਕੂ ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਿਦ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ।

ਮ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਨਵ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਟਰ੍ ਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ
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ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਸੁਪਿਰਨਟਡੇਟ ਲਈ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਿਰਨਟਡੇਟ ਦੇ ਦੁ ਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ/ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਗੀ। ਮ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤ ਸਲਾਹ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ 6 ਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਖਤ: ________________________________________________
ਤਰੀਕ: _____________________________

ਅਰਜੀ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ/QR ਕੋਡ ਦੁ ਆਰਾ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
http://tinyurl.com/NHSTCApp1Punjabi

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਮਾਂਗ ਟਰ੍ ਾਂਸਲੇ ਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਿਕਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ (559) 247-4700 Ext. 63150 ‘ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਲੋ ਪੇਜ਼ ਨੂ ੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
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