
 
પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલીઓ: 

YRDSB 2020-2021 વિદ્યાર્થી અને ફેવિલીનાાં સિે 

પ્રવદ્યાર્થી અને ફેપ્રમલીનુું ઇનપટુ અમારા માટે મહત્વપરૂ્ણ છે. આ શાળાકીય વર્ણ દરપ્રમયાન 
કેળવર્ીનાું તેઓનાું અનભુવોને સમજવા માટે યોકણ રીજન ડિસ્ટ્રીક્ટ સ્ટ્કૂલ બૉિણ પ્રવદ્યાર્થીઓ (ગ્રેિ 7-

12) અને ફેપ્રમલીઓ (ગ્રેિ K-12) િાસેર્થી િપ્રતભાવો એકપ્રિત કરવા માટે બે સવે હાર્થ ધરશે. 

આ સવ ે26 િે અને 18 જૂન, 2021 વચ્ચે ઓનલાઇન ઉિલબ્ધ રહશેે. પ્રવદ્યાર્થી સવેમાું ભાગ લેવા 
માટે ગ્રેિ 7-12 માું રહલેા તમામ પ્રવદ્યાર્થીઓને આમુંપ્રિત કરવામાું આવશે. ગ્રેિ K-12 માું રહલેા 
પ્રવદ્યાર્થીઓનાું ફેપ્રમલીઓને ફેપ્રમલી સવે પરૂ્ણ કરવા માટે આમુંપ્રિત કરવામાું આવશે. સવે પરૂ્ણ 
કરવામાું આશરે 15 ર્થી 20 પ્રમનીટ જેટલો સમય લાગશે. 

આ સવેમાું આ બાબતો સુંબુંપ્રધત િશ્નોનો સમાવેશ કરવામાું આવશે: દૂરસ્ટ્ર્થ કેળવર્ી; તકનીક અને 

કેળવર્ીનાું સાધનો; પ્રવદ્યાર્થીની સામેલગીરી; સરુક્ષા, ભેદભાવ અને ગુુંિાગીરી; માનપ્રસક આરોગ્ય 

અને સખુાકારી; પ્રનષ્િક્ષતા અને સમાવેશક કેળવર્ીનાું િયાણવરર્ો; અને ફેપ્રમલી/શાળાનાું સુંચારો. 

પ્રવદ્યાર્થીનાું જૂર્થો વચ્ચે કેળવર્ીનો અનભુવ કઇ રીતે ભભન્ન હોય છે તે સમજવા માટે, અને તમામ 

પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે સરુભક્ષત અને સમાવેશક શાળાકીય િયાણવરર્નો િચાર કરવા માટે અમે 

પ્રવદ્યાર્થીની ઓળખો પ્રવશે િર્ િશ્નો પછૂીએ છીએ. 

ફેપ્રમલી સવે ઓનલાઇન અંગ્રેજી, અરબી, સરળ ચાઇનીઝ, િરુંિરાગત ચાઇનીઝ, ફારસી, ગજુરાતી, 

હીબ્ર,ૂ કોરીયન, િુંજાબી, રપ્રશયન, તપ્રમલ, તડૂકિશ, ઉદૂણ  અને પ્રવયેતનામીઝમાું ઉિલબ્ધ રહશેે. 

પ્રવભભન્ન પ્રવશેર્તાઓ ધરાવતા સહભાગીઓનો સમાવેશ કરવા માટે, ફેપ્રમલી અને પ્રવદ્યાર્થી સવે એમ 

બને્નને Google Read & Write (ગગૂલ રીિ એન્િ રાઇટ) જેવા અવાજની ઓળખ કરનારા 

સોફ્ટવેરનો ઉિયોગ કરીને પરૂ્ણ કરી શકાય છે. તમારા સુંદભણ માટે, સવેની નકલ તર્થા ફેપ્રમલી 

સવેનાું ભાર્ાુંતર કરેલા સુંસ્ટ્કરર્ો અને આ ઇમેઇલ YRDSB વેબસાઇટ િર ઉિલબ્ધ છે. 

સવે અનાિી અને ગોપનીય છે. એવી કોઇિર્ માડહતી એકપ્રિત કરવામાું આવશે નહીં જેમાું 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys


વ્યક્ક્તની ઓળખ ર્થવાની સુંભાવના રહલેી હોય. સવે સ્િૈચ્છિક છે અને િપ્રતભાવકો તેઓ જવાબ 

નહીં આિવા માુંગતા કોઇિર્ િશ્નો જતા કરવાનો પ્રવકલ્િ ધરાવશે.

આ સવેમાું િદાન કરવામાું આવતી માડહતી માિ YRDSB નાું સુંશોધન અને આકારર્ી સેવાઓનાું 

પ્રવભાગમાું રહલેા સ્ટ્ટાફને જ સલુભ રહશેે. અમે ઉિયોગ કરી રહ્યા છીએ તે માડહતી એકપ્રિકરર્ 

ટલૂને િર્ સવે પરૂ્ણ ર્થયા બાદ તેઓને સુંશોધન અને આકારર્ી સેવાઓ દ્વારા દૂર કરવામાું આવે 

ત્યાું સધુી િપ્રતભાવોની સલુભતા રહશેે. માડહતીનાું સુંગ્રહર્ અને જાળવર્ીમાું બૉિણની નીપ્રત અને 

િડિયાઓ #160.0 રેકોર્ડ ણસ અને માડહતીનુું વ્યવસ્ટ્ર્થાિનનુું અનસુરર્ કરવામાું આવશે.

સવેનાું િડરર્ામોનો ઉિયોગ પ્રવદ્યાર્થીની પ્રસદ્ધિ અને સખુાકારીને સમર્થણન આિવા, શાળા િગપ્રત િર 

દેખરેખ રાખવા, વધારે પ્રનષ્િક્ષ અને સમાવેશક શાળાકીય િયાણવરર્ોનુું પ્રનમાણર્ કરવા અને શાળા 

અને બૉિણનાું આયોજનને સભૂચત કરવા માટે કરવામાું આવશે. િડરર્ામોને રસ્ટ્ટીઓ, શાળાઓ, 

બૉિણનાું પ્રવભાગો અન ેજનતા સારે્થ ફૉલ (િાનખર), 2021 માું વહેંચવામાું આવશે.

ગ્રેિ 7-12 માું રહલેા પ્રવદ્યાર્થીઓ ઇમેઇલ િાપ્ત કરશ ેજે તેઓને સભૂચત કરશે કે સવે ક્યારે ઉિલબ્ધ 
ર્થશે. જ્યારે સવે ઓિન ર્થશે, ત્યારે પ્રવદ્યાર્થીઓ તેઓનાું GAPPS સ્ટ્કૂલ એકાઉન્ટ મારફત પ્રવદ્યાર્થી 
સવે પરૂ્ણ કરવા માટેનુું આમુંિર્ િાપ્ત કરશે. માતાપ્રિતા/વાલીઓ તેઓનાું બાળકની શાળા િર 
ફાઇલ િર રહલેા ઇમેઇલ એડે્રસ મારફત ફેપ્રમલી સવે પરૂ્ણ કરવા માટેનુું આમુંિર્ િાપ્ત કરશે.

જો ગરેિ 7-12 માુ રહેલા તમારા બાળક(કો)ને પરવદયાર્થણી સવેનુું આમુંિ  ન મળ ેતેવુું તમે 
ઇ છતા હોવ, તો કૃિા કરીને 24 િે પહેલા research.services@yrdsb.ca િર સુંિકણ કરો.

આ અગત્યની િહલે પ્રવદ્યાર્થીઓ અને ફેપ્રમલીઓની પ્રવપ્રવધ જરૂરીયાતો પરૂ્ણ કરતા રહેવા માટે અમે 
તેઓનો અવાજ સાુંભળવા માટે અમે સારે્થ મળીને કાયણ કરવાની સારે્થ અમારા પ્રવઝનને આગળ 
વધારવામાું મદદ કરશે. તમારા સિોટણ બદલ તમારો આભાર.
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