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આ સરે્વ પરૂ્ણ કરર્વા બદલ તિારો આભાર. તિારો અર્વાજ અિારા િાટે િહત્ર્વપરૂ્ણ છે. આ સરે્વનો હતે ુ

આ શાળાકીય ર્વર્ણ દરમિયાન કેળર્વર્ીનાાં અનભુર્વ મર્વશે પરરર્વારો પાસેથી પ્રમતભાર્વ એકમિત કરર્વાનો 

છે (રૂબરૂિાાં અને ર્વર્ચ્ુણઅલ રીત)ે. આ પ્રમતભાર્વનો ઉપયોગ મર્વદ્યાથીની મસદ્ધિ અને સખુાકારીને સિથણન 

આપતા સરુક્ષિત, સિારે્વશક, અને આદરપરૂ્ણ પયાણર્વરર્ો સમુનમિત કરર્વાિાાં િદદરૂપ પ્રોગ્રાિો અને 

વ્્હૂરચનાઓની જાર્ કરર્વા િાટે કરર્વાિાાં આર્વશે.

સર્વેનાાં પ્રશ્નોિાાં આ બાબતો સાંબાંમિત પછૂર્વાિાાં આર્વશે: દૂરસ્થ કેળર્વર્ી; કેળર્વર્ીની તકનીક અને 

સાિનો; મર્વદ્યાથીની સાિેલગીરી; સરુિા, ભેદભાર્વ અને ગુાંડાગીરી; િાનમસક આરોગ્ય અને સખુાકારી; અને 

મનષ્પિતા અને સિાર્વેશક કેળર્વર્ીનાાં પયાણર્વરર્ો. મર્વદ્યાથીઓનાાં જૂથોિાાં કેળર્વર્ીનાાં અનભુર્વો કેર્વી 

રીતે ક્ષભન્ન હોઇ શકે છે તે સિજર્વા અને તિાિ મર્વદ્યાથીઓ િાટે સરુક્ષિત અને સિારે્વશક શાળાકીય 

ર્વાતાર્વરર્નો પ્રચાર કરર્વા િાટે અિે મર્વદ્યાથીની ઓળખો (દા.ત. જામત, ક્ષલિંગ) મર્વશે પર્ પ્રશ્નો પછૂીએ 

છીએ.

આ સર્વે અનાિી અને ગોપનીય છે જેથી પ્રશ્નોનાાં તિારા વ્યક્તતગત પ્રમતભાર્વોની કોઇને ખબર પડશે 

નહીં. આ સર્વે સ્ર્વૈચ્છિક છે અને તિે જર્વાબ આપર્વા ઇર્ચછતા ન હોર્વ તેર્વા કોઇપર્ પ્રશ્નોને તિે જતા 

કરી શકો છો. કૃપા કરીને આ સરે્વ પર તિાર ું  નાિ લખશો નહીં. તિે ર્વહેંચશો તે િારહતી િાિ YRDSB 

નાાં સાંશોિન અને આકારર્ી સેર્વાઓનાાં મર્વભાગિાાં રહેલા કિણચારીગર્ને જ સલુભ રહેશે.

જ્યારે તિે પ્રશ્નોનાાં જર્વાબો આપી રહ્યા હોર્વ, ત્યારે કૃપા કરીને આ શાળાકીય ર્વર્ષ દરમિયાન તિારા 

અને તિારા બાળકનાાં અનભુર્વો મર્વશે મર્વચાર કરો. આ સરે્વ પરૂ્ણ કરર્વાિાાં આશરે 15 થી 20 મિનીટ 

જેટલો સિય લાગશે. કૃપા કરીને 18 જૂન, 2021 સિુીિાાં આ પ્રશ્નાર્વલી પરૂ્ણ કરો. સર્વેનાાં પરરર્ાિો 

સારાાંશ અહરે્વાલનાાં સ્ર્વરૂપિાાં ર્વહેંચર્વાિાાં આર્વશે અને તિારા બાળકનાાં આચાયણ િારફત ફૉલ

(પાનખર)નાાં અંતિાાં ઉપલબ્િ થશે.

જો તિે એક કરતા ર્વધારે બાળક ધરાર્વતા હોર્વ, તો કૃપા કરીને આ પ્રશ્નોનાું જર્વાબો આપતી ર્વખતે 

િાત્ર એક બાળક પસુંદ કરો. તિે દરેક બાળક િાટે એક સરે્વ પરૂ્ષ કરર્વાન ું પસુંદ કરી શકો િો.
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જો તિને કોઇ પ્રશ્નો અથર્વા ક્ષચિંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને સાંશોિન, આકારર્ી અને મલૂયાાંકન 

સેર્વાઓનાાં સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ Shawn Bredin (શોન બ્રેરડન)નો research.services@yrdsb.ca, (905)

727-0022 એતસ્ટેંશન 4355 પર અથર્વા 300 હરેી ર્વૉકર પાકણર્વે સાઉથ, ન્્િૂાકેટ, ઓન્ટેરરયો L3Y 8E2 

પર સાંપકણ કરો.

િાહહતી એકમત્રકરર્ સચૂના

આ િારહતી એન્ન્ટ-રેમસઝિ એતટ, 2017, S.O. 2017, c. 15 અને એજ્્કેુશન એતટ R.S.O. 1990 c. E.

2 ની કલિ 169.1 (1) (2,1) (સિુાયાણ પ્રિાર્)ે ની અમિકૃતતા અંતગણત િાિ શૈિક્ષર્ક હતેઓુ િાટે જ 

એકમિત કરર્વાિાાં આરે્વ છે. આ િારહતીનો ઉપયોગ મ્્મુનમસપલ ફ્રીડિ ઑફ ઇન્ફિેશન એન્ડ પ્રોટેતશન 

ઑફ પ્રાયર્વસી એતટ, R.S.O 1990, c. M. 56 (સિુાયાણ પ્રિાર્)ે ને અનરુૂપ કરર્વાિાાં આર્વશે.

2

mailto:research.services@yrdsb.ca


 

જ્યારે પ્રશ્નિાાં શબ્દપ્રયોગ “શાળા” દેખાય છે ત્યારે તે તિાિ ર્વર્ચ્ુણઅલ કેળર્વર્ી પયાણર્વરર્ો સરહત તિાિ 
કેળર્વર્ીની જગ્યાઓને સાંદક્ષભિત કરે છે.

ભાગ A: સાિાન્ય પ્રશ્નો

1. તિારા બાળકે આ શાળાકીય ર્વર્ે િોટેભાગે ક્યા શાળા િોડેલિાાં હાજરી આપી છે?

 a. એલીિેન્ટરી ફેસ-ટુ-ફેસ લમનિંગ િોડેલ (F2F)

 b. એલીિેન્ટરી ર્વર્ચ્ુણઅલ સ્કૂલ (EVS, ઓનલાઇન લમનિંગ)

 c. એલીિેન્રી કમ્્મુનટી તલાસ બ્લેન્ડેડ િોડેલ (આંમશક સાંકક્ષલત મર્વશેર્ શૈિક્ષર્ક ર્વગણખાંડ)

 d. સેકન્ડરી એડેન્ટટર્વ િોડેલ
 e. સેકન્ડરી ર્વર્ચ્ુણઅલ સ્કૂલ (SVS, ઓનલાઇન લમનિંગ)

2. તિારા બાળકે આ ર્વર્ે િોટેભાગે કઇ શાળાિાાં હાજરી આપી હતી? (જો સટટેમ્બર
પછીથી તિારા બાળકે શાળાઓ અથર્વા શાળાકીય િોડેલો બદલયા હતા, તો કૃપા
કરીને િોટાભાગનાાં શાળાકીય ર્વર્ણિાાં તેઓએ હાજરી આપી હતી તે શાળા સકૂ્ષચત
કરો).

કૃપા કરીને શાળાની યાદીિાાંથી તિારા બાળકની એલીિેન્ટરી સ્કૂલ પસાંદ કરો:
 એલીિેન્ટરી ર્વર્ચ્ુણઅલ સ્કૂલ (EVS, ઓનલાઇન લમનિંગ)

 એલીિેન્રી કમ્્મુનટી તલાસ બ્લેન્ડેડ િોડેલ (આંમશક સાંકક્ષલત મર્વશેર્ શૈિક્ષર્ક ર્વગણખાંડ)

કૃપા કરીને શાળાની યાદીિાાંથી તિારા બાળકની સેકન્ડરી સ્કૂલ પસાંદ કરો:
 સેકન્ડરી ર્વર્ચ્ુણઅલ સ્કૂલ (SVS, ઓનલાઇન લમનિંગ)

જો તિે ડ્રોપડાઉન િનેનુો ઉપયોગ ન કરતા હોર્વ, તો કૃપા કરીને તિારા બાળકની 
શાળાનુાં નાિ પ્રદાન કરો: _________

3. હાલિાાં તિારા બાળકની ક્યાાં ગ્રેડિાાં પ્રર્વેશ નોંિર્ી કરેલી છે?

 a. JK 

 b. SK 

 c. ગ્રેડ 1

 d. ગ્રેડ 2

 e. ગ્રેડ 3

 f. ગ્રેડ 4
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 g. ગ્રેડ 5

 h. ગ્રેડ 6

 i. ગ્રેડ 7

 j. ગ્રેડ 8

 k. ગ્રેડ 9

 l. ગ્રેડ 10

 m. ગ્રેડ 11

 n. ગ્રેડ 12

 o.12+ કમ્્મુનટી તલાસિાાં (દા.ત. કમ્્મુનટી તલાસિાાં 4 ર્વર્ણ કરતા ર્વિારે)

 p. 12+ કમ્્મુનટી તલાસિાાં નહીં (દા.ત. સેકન્ડરી સ્કૂલનાાં ર્વિારાનાાં ર્વર્ો પરૂ્ણ કરર્વા)
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ભાગ B: દૂરસ્થ કેળર્વર્ી, તકનીક, અને કેળર્વર્ીનાાં સાિનો

1. શુાં આ શાળાકીય ર્વર્ણિાાં તિારા બાળક પાસે ઘર પર મર્વશ્વસનીય ઇન્ટરનેટ હત ુાં
(દા.ત. અટકી ન જત ુાં હોય, લૅગ ન થત ુાં હોય કે રડસકનેતટ ન થત ુાં હોય અને તિે
પાર્વર જતો રહરે્વાનો અનભુર્વ ન કરતા હોર્વ)?

 a. હા, િારુાં બાળક ઇન્ટરનેટ િરારે્વ છે અને તે હાંિેશા મર્વશ્વસનીય છે
 b. હા, િારુાં બાળક ઇન્ટરનેટ િરારે્વ છે અને તે િોટેભાગે મર્વશ્વસનીય છે
 c. હા, િારુાં બાળક ઇન્ટરનેટ િરારે્વ છે પરાંત ુતે મર્વશ્વસનીય નથી
 d. ના, િારુાં બાળક ઘર પર ઇન્ટરનેટ િરાર્વત ુાં નથી

2. શુાં તિારા બાળકને તને ુાં શાળાકીય કાયણ પરૂ્ણ કરર્વા િાટે ઇલેતરોમનક ઉપકરર્ સલુભ
છે (દા.ત. કમ્ટ્ટૂર, લેપટોપ, ક્રોિબકૂ, સહાયક તકનીક, ઇલેતરોમનક રીફ્રશેેબલ બે્રઇલ
ઉપકરર્, સાાંભળર્વાનુાં રીસીર્વર)?

 a. હા – િારુાં બાળક તેનુાં પોતાનુાં ઉપકરર્ િરારે્વ છે
 b. હા – િારુાં બાળક ઉપકરર્ િરારે્વ છે જે શાળા પાસેથી ઉિાર લીિેલુાં છે
 c. ક્યારેક – િારુાં બાળક અિારા કુટુાંબની િાક્ષલકીનુાં ઉપકરર્ શેર કરે છે
 d. ક્યારેક – િારુાં બાળક શાળા પાસેથી ઉિાર લીિેલુાં ઉપકરર્ અિારા કુટુાંબ સાથે શેર કરે 

છે
 e. ના – શાળાકીય કાયણ િાટે િારા બાળક પાસે કોઇ ઉપકરર્ ઉપલબ્િ નથી

3. તિારુાં બાળક ર્વર્ચ્ુણઅલ કેળર્વર્ી િાટે તેની પોતાની રીતે ઉપકરર્ોનો ઉપયોગ
કરર્વાિાાં કેટલુાં આરાિદાયક અનભુર્વ ેછે (દા.ત. કમ્ટ્ટૂર, લેપટોપ, ક્રોિબકૂ, સહાયક
તકનીક, ઇલેતરોમનક રીફ્રેશેબલ બે્રઇલ ઉપકરર્, સાાંભળર્વાનુાં રીસીર્વર)?

 a. ખબુ આરાિદાયક
 b. આરાિદાયક
 c. આરાિદાયક નહીં
 d. ખાતરી નથી

4. તિારા બાળકને તનેી પોતાની રીતે ર્વર્ચ્ુણઅલ કેળર્વર્ીનાાં સાિનોનો ઉપયોગ
કરર્વાિાાં આરાિદાયકતાનુાં સ્તર કેર્વી રીતે ર્વર્ણર્વી શકાય (દા.ત. ગગૂલ તલાસરૂિ,
મર્વડીયો કૉલસ, જાિબૉડણ, કાહટૂ)?
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 a. ખબુ આરાિદાયક
 b. આરાિદાયક
 c. આરાિદાયક નહીં
 d. ખાતરી નથી

5. દૂરસ્થ કેળર્વર્ી દરમિયાન શાળાકીય કાયણ િાટે તિારા બાળકને કેટલી ર્વખત તિારી સહાયતાની
જરૂર પડતી હતી?

 a. બિો સિય
 b. અર્વારનર્વાર
 c. ક્યારેક
 d. કદાપી નહીં
 e. ખાતરી નથી

6. ર્વર્ચ્ુણઅલ કેળર્વર્ીિાાં તિારા બાળકને સહાયતા કરર્વાિાાં તિે કેટલા આરાિદાયક
હતા?

 a. ખબુ આરાિદાયક
 b. આરાિદાયક
 c. આરાિદાયક નહીં
 d. ખાતરી નથી

6



 

7. આ ર્વર્ે ઘર પરથી કેળર્વર્ીનાાં તિારા બાળકનાાં અનભુર્વો મર્વશે મર્વચાર કરો અને
તિારા બાળકને શ્રેષ્ઠ રીતે લાગુાં પડતો મર્વકલપ પસાંદ કરો:

મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. િારુાં બાળક એકાગ્ર થઇ શકત ુાં હત ુાં
અને તેનાાં શાળાકીય કાયણ પર ધ્યાન
આપી શકત ુાં હત ુાં.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. જો િારા બાળકને જરૂર પડતી તો
ઘર પર તેને િદદ કરર્વા િાટે કોઇ
રહતે ુાં હત ુાં.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. િારુાં બાળક એસાઇનિેન્્સ પરૂ્ણ
કરર્વા તેનાાં સિયનુાં વ્યર્વસ્થાપન
કરી શકત ુાં હત ુાં.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. િારુાં બાળક તેનાાં ર્વગોિાાં પ્રોત્સારહત
રહી શકત ુાં હત ુાં. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. િારુાં બાળક ઓનલાઇન ર્વગણની
ચચાણઓ દરમિયાન મર્વચારોનુાં
આદાન-પ્રદાન કરી શકત ુાં હત ુાં અને
પ્રશ્નોનાાં જર્વાબો આટયા હતા.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. એકાંદરે, ઓનલાઇન કેળર્વર્ી િારા
બાળક િાટે કારગત રહી હતી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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ભાગ C: સાિેલગીરી અને કેળર્વર્ી

1. એકાંદરે, આ શાળાકીય ર્વર્ણ દરમિયાન, નીચેનાની િાિા મર્વશે તિને કેવુાં લાગે છે:

મર્વકલપો
િાિા ખબુ જ 

ર્વિારે છે
િાિા યોગ્ય જ 

છે
િાિા ખબુ જ 

ઓછી છે
ખાતરી 
નથી

a. તિારા બાળકનાાં ર્વગોિાાં શાળાકીય
કાયણ? ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. તિારા બાળકને ફાળરે્વલુાં ગહૃકાયણ? ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. એકાંદરે, તિારા બાળકનાાં ર્વગણિાાં (ર્વગોિાાં) સચૂનાઓની ગમત મર્વશે તિન ેકેવુાં લાગે
છે (દા.ત. જે તે સિયે કેટલી અભ્યાસક્રિની સાિગ્રી આર્વરી લેર્વાિાાં આર્વે છે)?

 a. ગમત ખબૂ જ ઝડપી છે; િારુાં બાળક તેનાાં ર્વગો સાથે તાલિેલ રાખી શકત ુાં નથી
 b. ગમત યોગ્ય જ છે; િારુાં બાળક તેનાાં ર્વગો સાથે તાલિેલ રાખી શકે છે
 c. ગમત ખબૂ જ િીિી છે; િારા બાળકને તેનાાં ર્વગોિાાં જોડાયેલા રહરે્વાિાાં મશુ્કેલી પડી રહી 

છે
 d. ખાતરી નથી

3. િારા બાળકને િળી રહલેી સચૂના સાંબાંમિત છે અને ર્વાસ્તમર્વક-જીર્વનનાાં જોડાર્ો
િરાર્વે છે.

 a. ભારપરૂ્વણક સાંિત
 b. સાંિત
 c. અસાંિત
 d. ભારપરૂ્વણક અસાંિત
 e. ખાતરી નથી

4. િારુાં બાળક જર્ાર્વે છે કે તેને આ મજુબની તકો છે:
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મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. તેની કેળર્વર્ીનાાં લક્ષયાાંકો સ્થામપત
કરી અને તે લક્ષયાાંકોનુાં અનસુરર્
કરવુાં.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. તેઓની કેળર્વર્ીની આકારર્ી
કરર્વી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. તેઓ શુાં શીખ્યા તે મર્વમર્વિ રીતોથી
દશાણર્વવુાં. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. તેઓની ભલૂોિાાંથી શીખવુાં. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. બારીકાઇથી તેઓનાાં શાળાકીય
કાયણ પર પ્રમતભાર્વ આપર્વો અને
િેળર્વર્વો.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. તેઓ કેર્વી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે શીખી
શકે તે મર્વશે તેઓનાાં મર્વચારોનુાં
આદાન-પ્રદાન કરવુાં.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

g. તેઓનાાં કાયણિાાં સિુારો કરર્વા િાટે
પ્રમતભાર્વનો ઉપયોગ કરર્વો. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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ભાગ D: િાનમસક આરોગ્ય અને સખુાકારી

1. આ શાળાકીય ર્વર્ણ દરમિયાન, તિારુાં બાળક આવુાં અનભુર્વતુાં :

મર્વકલપો બિો સિય
અર્વાર
નર્વાર

ક્યારેક
જર્વલલે 

જ
કદાપી 
નહીં

ખાતરી 
નથી

a. ખશુ. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. બેચેન અથર્વા ક્ષચિંમતત. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. ભમર્વષ્ય મર્વશે સકારાત્િક. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. એકલતા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. પોતાના મર્વશે સારુાં. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. મનરાશ અથર્વા તર્ાર્વ્તુત. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

g. શાળા પરનાાં લોકો િાટે પોતે
િહત્ર્વપરૂ્ણ હોય તેનાાં જેવુાં. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

h. સાિાજીક રીતે અલગતા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

i. ક્રોમિત. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

j. જેિ કે તેઓ પાસે સિય નથી
તેથી તેઓ કાંઇ આનાંદપ્રિોદ કરી
શકતા નથી.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

k. જેિ કે તેઓને ખબૂ જ ર્વિારે
કરર્વા િાટે દબાર્ કરર્વાિાાં આર્વે
છે.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. કૃપા કરીને નીચેનાાં મર્વિાનોનાાં પ્રમતભાર્વો આપતી ર્વખતે આ શાળાકીય ર્વર્ણિાાં તિારા
બાળકનાાં અનભુર્વો મર્વશે મર્વચાર કરો:
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મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. આ શાળા પરનાાં પખુ્તો િારા
બાળકની સખુાકારી મર્વશે કાળજી
રાખે છે.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. િારા બાળકની શાળાિાાં ઓછાિાાં
ઓછા એક કાળજી લેનાર પખુ્ત છે
જે તેને સપોટણ કરે છે.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. જો િારા બાળકને િાનમસક
આરોગ્ય સાંબાંમિત સપોટણની જરૂર
પડે, તો િને ખબર છે કે િદદ કેર્વી
રીતે િેળર્વર્વી.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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ભાગ E: સરુિા, ભેદભાર્વ અને ગુાંડાગીરી

સ રક્ષિત અન ભર્વ કરર્વો અથાણત આરાિદાયક, સહજ અનભુતૂી થર્વી, ઓળખનુાં મલૂય થત ુાં હોય, અને 
એર્વી ક્ષચિંતા ન હોય કે કોઇ વ્યક્તત તેઓનાાં શરીરને ઇજા કરી શકે છે, તેઓની લાગર્ીઓને ઠેસ 
પહોંચાડી શકે છે, અથર્વા તેઓની ર્વસ્તઓુને નકુશાન પહોંચાડી શકે છે.

1. િારુાં બાળક આ શાળાિાાં સ રક્ષિત અન ભર્વ કરે છે.

 a. ભારપરૂ્વણક સાંિત
 b. સાંિત
 c. અસાંિત
 d. ભારપરૂ્વણક અસાંિત
 e. ખાતરી નથી

ગ ુંડાગીરી એક પનુરાર્વમતિત સ્ર્વરૂપનુાં, સતત અને આક્રિક ર્વતણન છે જે ભય પેદા કરે છે (અથર્વા પેદા 
કરતી હોર્વાની જાર્ હોર્વી જોઈએ) અન/ેઅથર્વા અન્ય વ્યક્તતનાાં શરીર, લાગર્ીઓ, આત્િ-ગૌરર્વ 
અથર્વા પ્રમતષ્ઠાને હામન કરે છે. ગુાંડાગીરી એર્વા સાંદભણિાાં થતી હોય છે જ્યાાં ર્વાસ્તમર્વક અથર્વા દેખીત ુાં 
સાિર્થયણનુાં અસાંતલુન હોય છે.

સાયબર ગ ુંડાગીરીિાું િિકી આપર્વા, િોભ પેદા કરર્વા, સાિાજીક રીતે બાકાત કરર્વા, અને પરેશાન 
કરર્વા િાટે ઇલેતરોમનક ઉપકરર્ોનાાં ઉપયોગનો સિાર્વેશ કરે છે. સાયબર ગ ુંડાગીરી લખાર્ િોકલી, 
ઇિેઇલ કરી, ચે્સ િારફત, ર્વેબસાઇ્સથી, તાત્કાક્ષલક સાંદેશા િોકલર્વાથી, સેલ ફોનથી અને 
ક્ષચિો/મર્વડીયો ક્તલપનાાં ઉપયોગથી થઇ શકે છે.

ર્વુંશીયતા એટલે જ્યારે લોકો સાથે તેઓનાાં ર્વાંશનાાં આિાર પર નકારાત્િક રીતે ર્વતણન કરર્વાિાાં આર્વે છે. 
ર્વાંશીય જોતસ અને જીભાજોડીઓ અથર્વા મિક્કારનાાં ગનુાઓ તેનાાં ઉદાહરર્ો છે.

ભેદભાર્વ એટલે તિારી ક્ષલિંગની ઓળખ, ર્વાંમશય પષૃ્ઠભમૂિ, ર્વાંમશયતાનુાં મળૂ, િિણ અથર્વા આધ્યાત્ત્િકતા, 
સાિાજીક-આમથિક પષૃ્ઠભમૂિ, મર્વશેર્ મશિર્ની જરૂરીયાતો, જામતય અક્ષભગિ, અથર્વા અન્ય પરરબળોનાાં 
કારરે્ નકારાત્િક રીતે ર્વતણન કરવુાં.

પજર્વર્ી એટલે એર્વી સતત ઉશ્કેરર્ીજનક રટટપર્ીઓ અથર્વા કાયણર્વાહીઓિાાં જોડાવુાં જેઓ અક્સ્ર્વકાયણ 
અને અમનર્ચછમનય હોર્વાનુાં જાર્કારીિાાં હોય છે (અથર્વા જાર્કારીિાાં હોવુાં જોઇએ).

2. આ શાળાકીય ર્વર્ણનાાં પ્રારાંભથી, તિારા બાળકને કેટલીર્વાર આ અનભુર્વ થયો છે:
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મર્વકલપો બિો સિય
અર્વારનર્વા

ર
ક્યારેક જર્વલલે જ

કદાપી 
નહીં

a. ગ ુંડાગીરી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. સાયબર ગ ુંડાગીરી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. ર્વુંશીયતા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. ભેદભાર્વ. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. પજર્વર્ી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. િારુાં બાળક જારે્ છે કે કેર્વી રીતે રીપોટણ કરવુાં:

મર્વકલપો હા ના ખાતરી નથી
a. જો તેની શાળા પર ગ ુંડાગીરી થતી હોય. ❑ ❑ ❑ 

b. જો તેની શાળા પર સાયબર ગ ુંડાગીરી થતી
હોય.

❑ ❑ ❑ 

c. જો તેની શાળા પર ર્વુંશીયતા થતી હોય. ❑ ❑ ❑ 

d. જો તેની શાળા પર ભેદભાર્વ થતો હોય. ❑ ❑ ❑ 

e. જો તેની શાળા પર પજર્વર્ી થતી હોય. ❑ ❑ ❑ 
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4. આ બાબતિાાં આ શાળાએ લીિેલા પગલાઓ સાથે હુાં સ ાંતષુ્ટ છાં:

મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. મર્વદ્યાથીઓ ર્વર્ચચે ગુાંડાગીરી અટકાર્વર્વા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. મર્વદ્યાથીઓ ર્વર્ચચે ગુાંડાગીરીની ઘટનાઓને
સાંબોિર્વી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. ર્વાંશીયતા અને ભેદભાર્વ અટકાર્વર્વા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. ર્વાંશીયતા અને ભેદભાર્વની ઘટનાઓને
સાંબોિર્વી.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5. આ શાળા પર એક પખુ્ત છે જેની સાથે આ બાબતિાાં ર્વાત કરર્વા િાટે િારુાં બાળક
આરાિદાયકતા અનભુર્વશે:

મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. જે તેની અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તત સાથે
દાદાગીરી કરર્વાિાાં આર્વી હોય.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. જો તેને અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તતને િાસ
આપર્વાિાાં આવ્યો હોય.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. જો તેને અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તતને
ભેદભાર્વનો અનભુર્વ થઇ રહ્યો હતો. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. જો તેને અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તતને
ર્વાંશીયતાનો અનભુર્વ થઇ રહ્યો હતો.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. જો તે અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તત અસરુક્ષિત
હોર્વાનુાં અનભુર્વ કરી રહ્યા હતા. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. જો તે અથર્વા અન્ય કોઇ વ્યક્તત મનરાશ,
બેચેન, હતાશ, તર્ાર્વ્તૂત, ક્રોમિત અથર્વા
ગભરાયેલ અનભુર્વી રહ્યા હતા.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6. િારુાં બાળક તેની શાળા પર યોગ્ય ઓનલાઇન ર્વતણણકૂ મર્વશે ભર્ી રહ્ુાં છે (દા.ત.
સોમશયલ મિડીયાનો યોગ્ય ઉપયોગ, સાયબર દાદાગીરી/ પજર્વર્ી અંગ ેજાગમૃત).
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a. ભારપરૂ્વણક સાંિત
b. સાંિત
c. અસાંિત
d. ભારપરૂ્વણક અસાંિત
e. ખાતરી નથી
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ભાગ F: મનષ્પિતા અને સિાર્વેશક કેળર્વર્ીનાાં પયાણર્વરર્ો

1. કૃપા કરીને નીચેનાાં મર્વિાનોનાાં પ્રમતભાર્વો આપતી ર્વખતે આ શાળાકીય ર્વર્ે તિારા
બાળકનાાં અનભુર્વો મર્વશે મર્વચાર કરો:

મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. િારા બાળકની શાળા એક સત્કારપરૂ્ણ 
સ્થળ છે.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. િારા બાળકને લાગે છે કે તે આ શાળા
સાથે સાંબાંિ િરાર્વે છે.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. િારા બાળક સાથે આ શાળા પર
આદરપરૂ્ણ વ્યર્વહાર કરર્વાિાાં આર્વે છે. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. શાળાનાાં મનયિો િારા બાળક પર
ઉક્ષચત રીતે લાગુાં પાડર્વાિાાં આરે્વ છે. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

સાિાજીક ન્યાય કોઇપર્ ભેદભાર્વ ર્વગર તિાિ લોકો િાટે સિાન વ્યર્વહાર અને સિાન તકોને સાંદક્ષભિત 
કરે છે.

2. શાળા પર, િારા બાળકને આ બાબતો સાંબાંમિત િાનર્વ અમિકારો/ સાિાજીક ન્યાયનાું
મદુ્દાઓ મર્વશે મર્વચારર્વા અથર્વા શીખર્વર્વા િાટે પ્રોત્સારહત કરર્વાિાાં આર્વે છે:
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મર્વકલપો
ભારપરૂ્વણક 
સાંિત

સાંિત અસાંિત
ભારપરૂ્વણક 
અસાંિત

ખાતરી 
નથી

a. કેનેડાનાાં મળૂ મનર્વાસી લોકો. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b. ક્ષલિંગની ઓળખ. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c. ર્વાંશ. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d. ર્વાંશીયતા અને સાંસ્કૃમત. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e. ગરીબી. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

f. અપાંગતાઓ િરાર્વતા લોકો. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. કૃપા કરીને એર્વા અર્વરોિો સચૂર્વો જે તિને લાગત ુાં હોય કે તેઓ શાળા પર તિારા
બાળકની કેળર્વર્ી અને સખુાકારીનાાં િાગણિાાં આડા આર્વતા હોય (કૃપા કરીને લાગુાં
પડત ુાં તિાિ પસાંદ કરો):

a. િને નથી લાગત ુાં કે એર્વા કોઇ અર્વરોિો છે જે શાળા પર િારા બાળકની કેળર્વર્ી અને
સખુાકારીનાાં િાગણિાાં આડા આર્વતા હોય.

b. મળૂ મનર્વાસી-મર્વરોિી ર્વાંશીયતા
c. સિિતાર્વાદ (મર્વશેર્ મશિર્ની જરૂરીયાતો અથર્વા અિિતાઓ)

d. એમશયન-મર્વરોિી ર્વાંમશયતા
e. અશ્વેત-મર્વરોિી ર્વાંમશયતા
f. સાંર્વેદના-મર્વરોિી (યહદૂી-મર્વરોિી ર્વાંશીયતા)
g. ર્વગણ ભેદભાર્વ (ગરીબી)
h. હોિોફોક્ષબયા
i. ઇસ્લાિોફોક્ષબયા (મકુ્સ્લિ-મર્વરોિી ર્વાંશીયતા)
j. સેક્તસઝિ
k. રાન્સફોક્ષબયા
l. અન્ય કારર્ (કૃપા કરીને સિજાર્વો):

ભાગ G: કુટુાંબ/શાળાનો સાંચાર અને સાિેલગીરી

1. આ ર્વર્ે તિારા બાળકની શાળા તરફથી થતો સાંચાર કેટલો િદદરૂપ રહ્યો છે (દા.ત.
સિાચારપિો, શાળાની ર્વેબસાઇટ, ઇિેઇલ અપડે્સ)?

a. ક્ષબલકૂલ િદદરૂપ નહીં
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b. સહજે િદદરૂપ
c. અમકુ અંશે િદદરૂપ
d. ખબૂ િદદરૂપ
e. અત્યાંત િદદરૂપ
f. ખાતરી નથી
g. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

2. જ્યારે િારે જરૂર પડે ત્યારે હુાં િારા બાળકનાાં મશિક(કો) સાથે સાંચાર કરી શકુાં છાં
(દા.ત. ર્વાત કરર્વા, પ્રશ્નો પછૂર્વા અને સપોટણ િેળર્વર્વા).

a. બિો ર્વખત
b. અર્વારનર્વાર
c. ક્યારેક
d. કદાપી નહીં
e. ખાતરી નથી

3. શાળા િારા બાળકની કેળર્વર્ી અને સખુાકારીિાાં િારી ભાગીદાર તરીકે ઓળખ કરે છે
(દાત. બાળકની કેળર્વર્ીિાાં સાથે િળીને જોડાર્વા િાટે કુટુાંબોને તકો પ્રદાન કરે છે,
િને િારા બાળકની િિતાઓ અને રસની બાબતોનાાં મનષ્ર્ાાંત તરીકે જુએ છે).

a. ભારપરૂ્વણક સાંિત
b. સાંિત
c. અસાંિત
d. ભારપરૂ્વણક અસાંિત
e. ખાતરી નથી
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ભાગ H: િારા બાળક મર્વશે

ર્વુંશ એક સાિાજીક રચના છે જે દેક્ષખતા સાિાન્ય પરૂ્વણજો અને લાિક્ષર્કતાઓનાાં આિાર પર લોકોનાાં 
જૂથો બનારે્વ છે અને કેટલાક લોકોને કેર્વી રીતે જોર્વાિાાં આરે્વ છે અને વ્યર્વહાર કરર્વાિાાં આરે્વ છે તેનાાં 
પર અસર કરે છે. ર્વાંશને અર્વારનર્વાર એથમનમસટી/જાતીયતા (લોકોનુાં એવુાં જૂથ જે ચોક્કસ સાાંસ્કૃમતક 
ર્વારસો અથર્વા પષૃ્ઠભમૂિ િરાર્વત ુાં હોય) સાથે ગેરસિજ કરર્વાિાાં આર્વે છે; કોઇ ર્વાંશીય જૂથની અંદર 
કેટલાક એથમનક જૂથો હોઇ શકે છે.

આપર્ા સિાજિાાં, લોકોને અર્વારનર્વાર તેઓનાાં ર્વાંશ અથર્વા ર્વાંશીય પષૃ્ઠભમૂિ દ્વારા ર્વર્ણર્વર્વાિાાં આર્વતા 
હોય છે. ઉદાહરર્ તરીકે, કેટલાક લોકોને "શ્વેત" અથર્વા "અશ્વેત" અથર્વા "પરૂ્વણ એમશયાઇ” અથર્વા 
“દક્ષિર્પરૂ્વણ એમશયાઇ", ર્વગેરે તરીકે ગર્ર્વાિાાં આર્વતા હોય છે.

1. કઇ ર્વાંશની કેટેગરી તિારા બાળકનુાં શ્રેષ્ઠ રીતે ર્વર્ણન કરે છે (કૃપા કરીને લાગુાં પડે તે
તિાિ પસાંદ કરો)

a. અશ્વેત (દા.ત. આરફ્રકન, આફ્રો-કેરેક્ષબયન, આરફ્રકન-કેનેરડયન ર્વાંશજ)

b. પરૂ્વણ એમશયાઇ (દા.ત. ચાઇનીઝ, કોરીયન, જાપાનીઝ, તાઇર્વાનીઝ ર્વાંશજ)

c. કેનેડાનાાં મળૂ મનર્વાસી (દા.ત. ફસ્ટણ  નેશન્સ, િેરટસ, ઇન્્ઇુટ)

d. લેરટનો/લેરટના/લેરટનતસ (દા.ત. િેક્તસકન, પેરુમર્વયન, કોલોક્મ્બયનસ ઇતરે્વડોરરયન)

e. િધ્ય પમૂર્વિય (દા.ત. આરબ, પમશિયન/ઇરામનયન, અફઘાન, ઇજીક્ટશયન, લેબેનીઝ, તરૂકિશ,
કુરદિશ)

f. દક્ષિર્ એમશયન (દા.ત. પરૂ્વણ ભારતીય, પારકસ્તાની, બાાંગ્લાદેશી, શ્રીલાંકન, ઇન્ડો-
કેરેક્ષબયન)

g. દક્ષિર્પરૂ્વણ એમશયન (દા.ત. રફક્ષલમપનો, મર્વયેતનાિી, કમ્બોરડયન, થાઇ, ઇન્ડોનેમશયન,
િલેમશયન)

h. શે્વત (દાત. ક્ષબ્રરટશ, ઇટાક્ષલયન, જિણન, રમશયન, ફ્રેંચ)

i. એ ર્વાંશ અથર્વા ર્વાંશીય પષૃ્ઠભમૂિ જે ઉપર સકૂ્ષચબિ નથી
j. ખાતરી નથી
k. િને આ પ્રશ્ન સિજાતો નથી
l. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

2. જો તિારુાં બાળક કેનેડાનુાં મળૂ મનર્વાસી હોય, તો કૃપા કરીને લાગુાં પડત ુાં તિાિ પસાંદ
કરો:

a. ફસ્ટણ નેશન
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b. િેરટસ
c. ઇન્્ઇુટ
d. લાગુાં પડત ુાં નથી – િારુાં બાળક કેનેડાનુાં મળૂ મનર્વાસી નથી
e. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

ક્ષલિંગની ઓળખ એ વ્યક્તતની પરુુર્, સ્ત્રી, બને્ન, કોઇ નહીં હોર્વાની અથર્વા ક્ષલિંગનાાં ર્વર્ણપટ પર અન્ય 
ઓળખ હોર્વાની આંતરરક અને ગહન રીતે અનભુર્વાતી વમૃિ છે. વ્યક્તતની ક્ષલિંગની ઓળખ જન્િ પર 
ફાળર્વર્વાિાાં આરે્વલ ક્ષલિંગ કરતા અલગ હોઇ શકે છે (દા.ત. પરુુર્ અથર્વા સ્ત્રી).

3. તિારા બાળકની ક્ષલિંગની ઓળખ શુાં છે? (કૃપા કરીને લાગુાં પડત ુાં તિાિ પસાંદ કરો)

a. સ્ત્રી/છોકરી
b. પરુુર્/છોકરો
c. ક્ષલિંગ તરલતા (એમર્વ વ્યક્તતને સાંદક્ષભિત કરે છે જેની ક્ષલિંગની ઓળખ અથર્વા અક્ષભવ્યક્તત
ક્ષલિંગનાાં ર્વર્ણપટ પર બદલાય છે)

d. ક્ષલિંગ ક્ષબન-અનરુૂપતા (જન્િ પર વ્યક્તતનાાં ક્ષલિંગ મર્વશે કરર્વાિાાં આર્વેલી ફાળર્વર્ી મર્વશે
આપેલા સિાજિાાં કરર્વાિાાં આરે્વલ સાાંસ્કૃમતક સાંલગ્નતાઓ સાથે સિરેખ ન હોવુાં)
e. નોન-બાઇનરી (એર્વી વ્યક્તતને સાંદક્ષભિત કરે છે જે ક્ષલિંગનાાં બાઇનરી મર્વચાર સાથે સિરેખ
ન હોય જેિ કે પરુુર્ અથર્વા સ્ત્રી)
f. પ્રશ્નાાંરકત (એર્વી વ્યક્તતને સાંદક્ષભિત કરે છે જેને તેની પોતાની ક્ષલિંગની ઓળખ મર્વશે ખાતરી
ન હોય)
g. રાન્સજેન્ડર (એર્વી વ્યક્તતને સાંદક્ષભિત કરે છે જેની ક્ષલિંગની ઓળખ તેનાાં જન્િ પર
ફાળર્વેલ ક્ષલિંગ સાથે એક સાંલગ્નતાિાાં ક્ષભન્ન હોય)
h. દ્ધદ્વ-ચેતના (મળૂમનર્વાસી વ્યક્તત જેની ક્ષલિંગની ઓળખ, આધ્યાત્ત્િક ઓળખ અથર્વા જામતય
સાંરચનાિાાં પરુુર્, સ્ત્રી અથર્વા નોન-બાઇનરી ચેતનાઓનો સિાર્વેશ થાય છે)

i. ક્ષલિંગની ઓળખ ઉપર યાદીગત કરેલી નથી (કૃપા કરીને મનદેમશત કરો):
j. ખાતરી નથી
k. િને આ પ્રશ્ન સિજાતો નથી
l. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

4. a) શુાં તિારા બાળકનો કેનેડાિાાં જન્િ થયો હતો?
a. હા (પ્રશ્ન 5a પર જાઓ)

b. ના
c. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ (પ્રશ્ન 5a પર જાઓ)
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4. b) જો તિારા બાળકનો કેનેડાિાાં જન્િ થયો ન હતો, તો તિારુાં બાળક કેટલા 
સિયથી કેનેડાિાાં રહ ેછે?

a. 1 ર્વર્ણ કરતા ઓછો સિય
b. 1 ર્વર્ણ
c. 2 ર્વર્ણ
d. 3 ર્વર્ણ
e. 4 ર્વર્ણ
f. 5 ર્વર્ણ
g. 6 ર્વર્ણ
h. 7 ર્વર્ણ
i. 8 ર્વર્ણ
j. 9 અથર્વા ર્વિારે ર્વર્ણ
k. ખાતરી નથી
l. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

5. a) શુાં તિારો જન્િ કેનેડાિાાં થયો હતો?
a. હા - (પ્રશ્ન 6 પર જાઓ)

b. ના
c. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ (પ્રશ્ન 6 પર જાઓ)

5. b) જો તિારો જન્િ કેનેડાિાાં થયો હતો, તો તિે કેટલા સિયથી કેનડેાિાાં રહો છો?
a. 1 ર્વર્ણ કરતા ઓછો સિય
b. 1 ર્વર્ણ
c. 2 ર્વર્ણ
d. 3 ર્વર્ણ
e. 4 ર્વર્ણ
f. 5 ર્વર્ણ
g. 6 ર્વર્ણ
h. 7 ર્વર્ણ
i. 8 ર્વર્ણ
j. 9 અથર્વા ર્વિારે ર્વર્ણ
k. ખાતરી નથી
l. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

21



6. શુાં તિારુાં બાળક દ્ધદ્વમતય અથર્વા ર્વિારાની ભાર્ા તરીકે અંગે્રજી શીખી રહ્ુાં છે (દા.ત.
અંગ્રેજી ભાર્ા શીખનાર)?

a. હા
b. ના
c. ખાતરી નથી
d. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

7. જો તિારા બાળકે ઇંક્ગ્લશ એઝ એ સેકન્ડ લેંગ્ર્વેજ (ESL) અથર્વા ઇંક્ગ્લશ ક્ષલટરસી
ડેર્વલપિેન્ટ (ELD) િાટે સપોટણ પ્રાટત કયો હતો, તો કઇ હદ સિુી તેનાાંથી તેને તનેી
કેળર્વર્ીિાાં િદદ િળી હતી?

a. ક્ષબલકૂલ િદદરૂપ નહીં
b. સહજે િદદરૂપ
c. કેટલેક અંશે િદદરૂપ
d. ખબૂ િદદરૂપ
e. અત્યાંત િદદરૂપ
f. ખાતરી નથી
g. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

8. જો આ ર્વર્ે તિારુાં બાળક મર્વશેર્ શિૈક્ષર્ક પ્રોગ્રામિિંગ િેળર્વી રહ્ુાં છે (દા.ત. રહરે્વાની
સગર્વડતાઓ, IEP), તો શુાં તે તેની િજબતૂ બાજુઓ, જરૂરીયાતો અને રુક્ષચની
બાબતોને સપોટણ કરે છે?

a. હા
b. ના
c. ખાતરી નથી
d. િને પ્રશ્ન સિજાયો નહીં
e. હુાં જર્વાબ નહીં આપર્વાનુાં પસાંદ કરીશ

તિારી સહભાગીતા બદલ તિારો આભાર!
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