محترم والدین/سرپرست صاحبان:
 YRDSB 2020-2021طلباء تے خاندانی سروے
طالب علم تے خاندان دی ان پٹ ساڈے واسطے اہم اے۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
ایس تعلیمی سال دے دوران سکھن دے اونہاں تجربیاں نوں سمجھن دے لئے طلباء (گریڈ
 )7-10تے کنبے (گریڈز کے  )12توں آراء جمع کرن لئی دو سروے منعقد کرے گا۔
سروے  26مئی توں  18جون  2021دے درمیان آن الئن دستیاب ہون گے۔ گریڈ  7-10دے
سارے طلباء نوں اسٹوڈنٹ سروے وچ حصہ لین لئی مدعو کیتا جاوے گا۔ گریڈز  12وچ طلباء
دے اہل خانہ نوں فیملی سروے مکمل کرن لئی مدعو کیتا جاوے گا۔ سروے مکمل ہون وچ 15
توں  20منٹ دا ویال لگے گا۔
سروے وچ ایس توں متعلق سواالت شامل ہون گے :ریموٹ لرننگ؛ ٹیکنالوجی تے سکھن لئی
اوزار؛ طالب علمی دی مصروفیت؛ حفاظت  ،امتیاز تے دھونس۔ ذہنی صحت تے بہبود۔
ایکوئٹی تے جامع سیکھن دا ماحول؛ تے خاندانی  /اسکول مواصالت۔ اسی اے جانن واسطے
کہ طلباء دے گروپاں وچ سکھن دے تجربات کیویں وکھرے ہو سکدے نے ،اور تمام طلبا لئی
محفوظ تے جامع اسکول ماحول نوں فروغ دین لئی اسی طلبہ دی شناخت (جیویں نسل طے
جنس) دے بارے وچ سوال پچھناں گے۔
فیملی سروے انگریزی ،عربی ،آسان چینی ،روایتی چینی ،فارسی ،گجراتی ،عبرانی ،کورین،
پنجابی ،روسی ،تمل ،ترکی ،اردو ،تے ویتنامی وچ آن الئن دستیاب ہوئے گا۔ شرکاء نوں
وکھرے مستثنیات دے نال ہم آہنگ کرن لئی جیویں صوتی شناخت آلے سافٹ ویئر دا استعمال
کردے ہوئیاں دونویں خاندانی تے طلباء دے سروے مکمل کیتے جا سکدے نے۔ تہاڈے
حوالے لئی ،سروے دی اک اک کاپی نالے فیملی سروے دی ترجمہ شدہ ورژن تے ای میل
YRDSBویب سائٹ تے دستیاب اے۔
سروے گمنام تے خفیہ نے۔ ایہوجئی کوئی جانکاری اکٹھی نہیں کیتی جاوے گی جیس وچ
لوکاں دی شناخت کدی صالحیت ہوے۔ سروے رضاکارانہ نے تے جواب دہندگان نوں ایہہ
اختیار ہوئے گا کہ اوہ ایناں سواالں نو چھڈ دین جناں دا اوہ جواب نئیں دینا چاہندے نیں۔

ایس سروے وچ فراہم کیتی جانکاری صرف  YRDSBدے ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز
ڈیپارٹمنٹ دے عملے دے ذریعہ قابل رسائی ہوےگی۔ تیجا فریق ڈیٹا اکٹھا کرن کدا آلہ جس
تک اسی استعمال کرنے ہاں اس تے وی جوابات تک رسائی حاصل ہوے گی جدوں تائیں کہ
ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز ’سروے بند ہون دے بعد اوہنو دور نہیں کر دییندی۔ ذخیرہ کرن
اور ڈیٹا کو برقرار رکھن وچ بورڈ دی پالیسی تے طریقہ کار  160.0 #ریکارڈز تے
انفارمیشن مینجمنٹ دی پیروی کیتی جاوے گی۔

سروے دے نتائج طلباء دی کامیابی تے بہبود دی حمایت ،اسکول دی پیشرفت دی نگرانی،
اسکول وچ زیادہ مناسب تے جامع ماحول پیدا کرن تے اسکول تے بورڈ دی منصوبہ بندی نال
آگاہ کرنلئ استعمال ہون گے۔  2021وچ موسم خزاں وچ ٹرسٹیوں ،اسکوالں ،بورڈ دے
محکماں تے عوام دے نال نتائج دا سانجھا کیتا جاوے گا۔
 7-10گریڈ دے طلبا نو ای میل موصول ہوے گا جس وچ انہاں نوں مطلع کیتا جاوے گا کہ
ﺳﺮوے دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮱوﮔﺎ۔ ﺟﺪ ﺳﺮوے ﮐﮭﻠﺪا اے ﺗﮯ  ،طﻠﺒﺎ ﻧﻮ آﭘﻦ  GAPPSاﺳﮑﻮل اﮐﺎؤﻧﭧ دے
ذرﯾﻌه اﺳﮣﻮڈﻧﭧ ﺳﺮوے ﻧﻮں ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮن ﻟﺌﯽدﻋﻮت ﻧﺎﻣه ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮے ﮔﺎ۔ واﻟﺪﯾﻦ  /ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎں
ﻧﻮں اس ﻓﯿﻤﻠﯽ ﺳﺮوے ﻧﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ دے اﺳﮑﻮل وچ ﻓﺎﺋﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ای ﻣﯿﻞ ﭘﺘﮯ دے ذرﯾﻌه
ﻓﯿﻤﻠﯽ ﺳﺮوے ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮن ﻟﺊ دﻋﻮت ﻧﺎﻣه ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮے ﮔﺎ ۔
ﺟﮯ ﺗﺴﯽ ﻧﮩﯽ ﭼﮩﻨﺪے او ﮐه ﮔﺮﯾﮉز 12-7وچ ﺗﻌﺎڈا ﺑﭻ ﺑﭽه طﻠﺒﺎء ﺳﺮوے دا دﻋﻮت ﻧﺎﻣه وﺻﻮل
ﮐﺮے ﺗﮯ ،ﺑﺮاه ﮐﺮم 24ﻣﺌﯽ 2021دے ﺑﻌﺪ  research.services@yrdsb.caﻧﺎل راﺑﻄه
ﮐﺮو ۔
اﯾﺲ اﮨﻢ اﻗﺪام ﻧﺎل ﺳﺎڈے وژن ﻧﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑه اﺳﯽ طﻠﺒﺎء ﺗﮯ ﮐﻨﺒه دی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﻮں ﭘﻮرا ﮐﺮن ﻟﺌﯽ اﻧﮩﺎﻧﺪی آواز ﺳﻨﻦ ﻟﺌﯽ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮاں ﮔﮯ۔ ﺗﮩﺎڈی ﺣﻤﺎﯾﺖ دا
ﺷﮑﺮﯾه۔

