
 
 

 :صاحبان سرپرست/ محترم والدین
YRDSB 2020-2021  طلباء تے خاندانی سروے 

ی ان پٹ ساڈے واسطے اہم اے۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ  د طالب علم تے خاندان

گریڈ  )طلباء لئے ے د سمجھن ںنویاں نہاں تجربوسال دے دوران سکھن دے ا تعلیمیس  یا

 ۔ اگ ےکر منعقد  دو سروے  یآراء جمع کرن لئتوں (  12گریڈز کے  ) تے کنبے ( 7-10
دے   10-7دے درمیان آن الئن دستیاب ہون گے۔ گریڈ  2021جون   18مئی توں  26سروے 

  ء وچ طلبا  12  مدعو کیتا جاوے گا۔ گریڈز  ینوں اسٹوڈنٹ سروے وچ حصہ لین لئ  ءطلبا سارے

  15مدعو کیتا جاوے گا۔ سروے مکمل ہون وچ    یدے اہل خانہ نوں فیملی سروے مکمل کرن لئ

 لگے گا۔  یالمنٹ دا و  20توں 
  ی ریموٹ لرننگ؛ ٹیکنالوجی تے سکھن لئ : س توں متعلق سواالت شامل ہون گےیسروے وچ ا 

  اوزار؛ طالب علمی دی مصروفیت؛ حفاظت ، امتیاز تے دھونس۔ ذہنی صحت تے بہبود۔

اسکول مواصالت۔ اسی اے جانن واسطے    / ایکوئٹی تے جامع سیکھن دا ماحول؛ تے خاندانی  

  ی سکدے نے، اور تمام طلبا لئ ہو  یویں وکھرےکہ طلباء دے گروپاں وچ سکھن دے تجربات ک

جیویں نسل طے  )اسی طلبہ دی شناخت   یمحفوظ تے جامع اسکول ماحول نوں فروغ دین لئ

 ۔ اں گےھنپچ  دے بارے وچ سوال( جنس

 

فیملی سروے انگریزی، عربی، آسان چینی، روایتی چینی، فارسی، گجراتی، عبرانی، کورین،  

نوں   ءگا۔ شرکا ئےہو پنجابی، روسی، تمل، ترکی، اردو، تے ویتنامی وچ آن الئن دستیاب 

دا استعمال    سافٹ ویئرلے  آصوتی شناخت  ویں  جی   یمستثنیات دے نال ہم آہنگ کرن لئوکھرے  

اڈے  ہتطلباء دے سروے مکمل کیتے جا سکدے نے۔  تےں خاندانی  یدونو  یاںکردے ہوئ

 ترجمہ شدہ ورژن تے ای میل ی دفیملی سروے  نالے، سروے دی اک اک کاپی یلئحوالے  

YRDSB  ویب سائٹ تے دستیاب اے۔ 

س وچ  یاکٹھی نہیں کیتی جاوے گی ج جانکاریکوئی ہوجئی  سروے گمنام تے خفیہ نے۔ ای 

  یہہادی شناخت کدی صالحیت ہوے۔ سروے رضاکارانہ نے تے جواب دہندگان نوں لوکاں 

 ۔ نیں دینا چاہندےیں ئ نجواب   ناں دا اوہدین ج ڈچھنو   ںسواال اںنیے گا کہ اوہ ا ئاختیار ہو 



سمنٹ سروسز  یدے ریسرچ اینڈ اس  YRDSBصرف  یتی جانکاریک س سروے وچ فراہم یا

فریق ڈیٹا اکٹھا کرن کدا آلہ جس  ا جتیپارٹمنٹ دے عملے دے ذریعہ قابل رسائی ہوےگی۔  یڈ

کہ  دوں تائیں  تک اسی استعمال کرنے ہاں اس تے وی جوابات تک رسائی حاصل ہوے گی ج

دییندی۔ ذخیرہ کرن  سروے بند ہون دے بعد اوہنو دور نہیں کر’سمنٹ سروسز  یریسرچ اینڈ اس 

ریکارڈز تے  160.0# کھن وچ بورڈ دی پالیسی تے طریقہ کار اور ڈیٹا کو برقرار ر

 گی۔ ے وجا انفارمیشن مینجمنٹ دی پیروی کیتی 

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  

گے۔   ہون  استعمال  کرنلئ  دے    2021آگاہ  بورڈ  اسکوالں،  ٹرسٹیوں،  وچ  موسم خزاں  وچ 

 کیتا جاوے گا۔  سانجھائج دا محکماں تے عوام دے نال نتا

گریڈ دے طلبا نو ای میل موصول ہوے گا جس وچ انہاں نوں مطلع کیتا جاوے گا کہ  7-10

سروے دستیاب ہۓوگا۔ جد سروے کھلدا اے تے ، طلبا نو  آپن GAPPS اسکول اکاؤنٹ دے  
ذریعه اسڻوڈنٹ سروے نوں مکمل کرن لئی  دعوت 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    7-12وچ تعاڈا بچ بچه طلباء سروے دا دعوت نامه وصول  
کرے تے، براه کرم    24مئی  2021دے بعد  research.services@yrdsb.ca  نال 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۔ 


