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iıgı : Aile ve Sosyal Politikalar İı vıidıirlıığü'nün |2l01l2017 tarihve l87 sayılı yazısı.

Aile ve SosYal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizınetleri Genel Müdürlüğü taraflndan
tüm illerde Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri oluşturulması ilgi yazı ile istenmiştir.

Söz konusu komitenin oluşturulması için iliıniz merkez ve merkeze bağlı ilkokul
4,sınıf, ortaokul 5,6,'7 ve 8.sınıf öğrencileri arasındaıı l-ıer okuldan 2,şer öğrenci bilgileri iıe
ilÇeleriınizden birer öğrenci ve rehber öğretmen bilgisinin ekli forma işlJnerek 25.01,2017
tarihine kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesinagönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederinı.

Ali ÇELiK
Vali a.

iı iıııııı Eğitim Müdür V.

Ek:
|-Yazı
2-Foıum (l Adet)

Dağıtım:

İlkokul ve Ortaokul Müd.

Bu evrak gtivenli elektroııik in,ıza ile imzalannııştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresiııden 3b92-5cb6-39de-9379-772c kodıı ile teyit edilebilir.
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