
 
 محترم والدین/سرپرست:

YRDSB 2020-2021  سروے کےطالب علم اور فیملی 

( اور فیملیز 12-7طالب علم اور فیملی کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ طلبہ )گریڈ 
تاکہ اس تعلیمی سال کے دوران آموزش  ( سے فیڈ بیک اکٹھا کرنے کے لیے دو سروے کا اہتمام کرے گاK-12)گریڈ 

 کے ان کے تجربوں کو سمجھا جائے۔

کے تمام طلبہ کو طالب علم  12-7گریڈز آن الئن دستیاب ہوں گے۔ درمیان کے  6268جون  81مئی اور  62سروے 
مکمل کے طلبہ کی فیملیز کو فیملی کا سروے  K-12 گریڈ سروے میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔کے 

 منٹ لگیں گے۔ 02سے  51کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ سروے مکمل کرنے میں لگ بھگ 

فاصالتی آموزش؛ ٹیکنالوجی اور آموزشی ٹولز؛ طالب علم کی  :ہوں گےسروے میں درج ذیل سے متعلق سواالت شامل 

؛ اور فیملی/اسکول جامع آموزشی ماحول اور ایذا رسانی؛ ذہنی صحت اور بہبود؛ انصاف اورمشغولیت؛ حفاظت، امتیازی سلوک 

ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ طلبہ کے گروپوں میں آموزشی تجربات کس طرح مختلف ہو سکتے ہیں، اور کی مواصلت۔ 

طلبہ کی شناختوں )جیسے، نسل اور صنف(  تمام طلبہ کے لیے ایک محفوظ اور جامع اسکولی آب و ہوا کو فروغ دینے کے لیے

 کے بارے میں بھی سواالت پوچھتے ہیں۔

فیملی کا سروے آن الئن انگریزی، عربی، آسان چینی، روایتی چینی، فارسی، گجراتی، عبرانی، کوریائی، پنجابی، 

حامل شرکاء کو سہولت بہم  مختلف استثنائی حاالت کے، اردو اور ویتنامی زبان میں دستیاب ہوگا۔ ترکیروسی، تمل، 

 & Google Readکو آواز شناسی کا سافٹ ویئر جیسے سروے دونوں ہی کے پہنچانے کے لیے، فیملی اور طالب 

Write  استعمال کر کے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حوالے کے لیے، سروے کی ایک نقل نیز فیملی کے سروے

 پر دستیاب ہیں۔ کی ویب سائٹ YRDSBکے ترجمہ شدہ ورژن اور یہ ای میل 

اکٹھی نہیں کی جائیں گی جن میں افراد کی شناخت ہونے کا  ہیں۔ کوئی بھی ایسی معلومات ہگمنام اور رازدارانسروے 

جواب دہندگان جن سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہوں انہیں چھوڑ دینے کا ان ہیں اور  رضاکارانہاحتمال ہو۔ سروے 

 کو اختیار ہوگا۔

 Research and)کے ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ  YRDSBان سروے میں فراہم کردہ معلومات صرف 

Assessment Services Department)  کے ذریعے قابل رسائی ہوں گی۔ فریق ثالث کی ڈیٹا کی جمع آوری کا کے عملہ

جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں اسے بھی جوابات تک رسائی حاصل ہوگی االا یہ کہ ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز سروے بند ہو 

ریکارڈوں اور  160.0#بورڈ کی پالیسی اور طریقہ کارڈیٹا کے اسٹوریج اور برقراریت میں جانے کے بعد انہیں ہٹا دے۔ 

پرعمل کیا جائے گا۔ معلومات کا نظم و نسق

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


سروے کے نتائج طالب علم کی حصولیابی اور بہبود میں تعاون کرنے، اسکول کی پیشرفت پر نگاه رکھنے، مزید 
منصفانه اور جامع اسکولی ماحول تخلیق کرنے اور اسکول اور بورڈ کی منصوبه بندی سے مطلع کرنے کے لیے 

استعمال کیے جائیں گے۔ ڻرسڻیز، اسکولوں، بورڈ کے محکموں، او عوام کے ساتھ موسم خزاں، 0205 میں نتائج شیئر 
کیے جائیں گے۔ 

گریڈ 7-12 کے طلبه کو ایک ای میل موصول ہوگا جو انہیں بتائے گا که ایک سروے دستیاب ہوگا۔ سروے کھل جانے 
پر، طلبه کو ان کے GAPPS اسکول اکاؤنٹ کے ذریعے طالب علم کا سروے مکمل کرنے کا دعوت نامه موصول 

ہوگا۔ والدین/سرپرستوں کو ان کے بچے کے اسکول میں فائل میں موجود ای میل پتے کے ذریعه فیملی کا سروے مکمل 
کرنے کا دعوت نامه موصول ہوگا۔ 

اگر آپ نہیں چاہتے ہیں که گریڈز 7-12 کے آپ کے بچے)بچوں( کو طالب علم کا سروے موصول ہو تو، براه کرم 
research.services@yrdsb.ca پر زیاده سے زیاده 64 مئی 6268 تک رابطہ کریں۔ 

اس اہم پیش قدمی سے طلبه اور فیملیز کی متنوع ضروریات پوری کرتے رہنے کے لیے ان کی باتیں سن کر ساتھ مل 
کر کام کرتے ہوئے ہمیں اپنے وژن کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریه۔ 

mailto:research.services@yrdsb.ca
mailto:research.services@yrdsb.ca

