
 

 

 
 صبح بخیر/سہ پہر بخیر، 

 
میں شعبہ برائے نظرثانی اور تعاون ڻیکساس کے مقامی تعلیمی ایجنسیوں (ڻیکساس لوکل ایجوکیشن  ) TEAڻیکساس ایجوکیشن ایجنسی (

کے لیے خصوصی تعلیمی خدمات میں بہتری النے کی کوشش کررہی ہے۔  نگرانی کی کارروائی کا مقصد اسکولی ضلع ) LEAs - ایجنسیز 
خصوصی تعلیم میں شامل مستفدین   انے اور طالب علم کے مثبت نتائج کی سہولت فراہم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ کی خدمات کو لگاتار بہتر بن 

 کے بطور، ہمارے طریق کار کے فروغ کو باخبر رکھنے کے لیے آپ کی تاثرات اہم ہیں۔ 
 

ار کی عدم تعمیل کی تفتیش کرنا، اس کی ریاست کی نگرانی والی سرگرمیوں میں وفاقی یا ریاستی خصوصی تعلیمی پالیسی اور طریق ک
کے ذریعہ دوسری   TEAرپورٹ کرنا اور اسے درست کرنا شامل ہے۔ نگرانی کی سرگرمیوں میں ضلع کی خود تشخیص، سائٹ پر مالقات یا 

  سرگرمیاں شامل ہوسکتی ہیں۔
 

منٹ کے سروے کے   20-10براه کرم اس ہے۔ آپ کے ضلع نے خصوصی تعلیم کے متفرق نگرانی اور اعانت کے طریق کار میں حصہ لیا 
کو ان کی نگرانی کے نتائج سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی ہماری صالحیت کے لیے   LEAsیہ معلومات   ۔ذریعہ تاثرات فراہم کریں

 انتہائی اہم ہے۔ 
 

رنا ہے۔ اپنے ضلع سے متعلق کسی بھی اس سروے کا مقصد ڻیکساس کے تمام اضالع کے لیے معلومات جمع کرنا اور تعاون پر نظرثانی ک
کی جانب سے خصوصی   TEAتبصرے یا شکایات کو الزمی طور پر براه راست اسکولی ضلع کے عملہ کو بھیجیں کیونکہ اضالع کو 

 تشویشات نہیں بھیجی جائیں گی۔ 
 

 ڈیڻا کی رازداری  
 

کی مدد کرنے کے لیے آپ کے جوابات پر صرف اندرونی طور پر نظرثانی کی جائے گی۔ آپ جس    TEAنگرانی کے عمل میں  
پبلک انفارمیشن ایکٹ  وه قانون کی رو سے اجازت یافتہ حد تک رازدارنہ ہے۔ سروے کے جوابات   معلومات کا اشتراک کریں گے

  لومات کے مستوجب ہوسکتے ہیں۔ کے مطابق عوامی مع 552ڻیکساس گورمنٹ کوڈ، باب 
  

 شرکت اور دستبرداری  
 
اس مطالعہ میں آپ کی شرکت رضاکارانہ ہے۔ آپ کسی بھی سوال کے جواب سے انکار کرسکتے ہیں اور آپ کے پاس کسی بھی وقت شرکت  

 سے دستبردار ہونے کا حق ہے۔  
 

 سروے مکمل کرنے کے لئے ذیل کے لنک پر کلک کریں: 
 

   مستفید کا سروے
 

 اگر آپ کے کوئی سواالت، تبصرے یا تشویشات ہیں، تو ڻیکساس ایجوکیشن ایجنسی 
 پر رابطہ کریں۔ reviewandsupport@tea.texas.govشعبہ برائے نظرثانی اور تعاون سے 

 
اگر آپ سروے میں مذکور وسائل سے متعلق مزید معلومات چاہتے ہیں، تو براه کرم شعبہ برائے نظرثانی اور تعاون سے  

reviewandsupport@tea.texas.govپر رابطہ کریں۔ 
 

     آپ کا شکریہ۔
 

 شعبہ برائے نظرثانی اور تعاون 
 ڻیکساس ایجوکیشن ایجنسی

reviewandsupport@tea.texas.gov 
512-463-9414 

https://tea.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3L3WAzZZWllbZ2J
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