محترم والدین/سرپرست:
 YRDSB 2020-2021طالب علم اور فیملی کے سروے
طالب علم اور فیملی کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ طلبہ (گریڈ  )7-12اور فیملیز
(گریڈ  )K-12سے فیڈ بیک اکٹھا کرنے کے لیے دو سروے کا اہتمام کرے گا تاکہ اس تعلیمی سال کے دوران آموزش
کے ان کے تجربوں کو سمجھا جائے۔
سروے  62مئی اور  81جون  6268کے درمیان آن الئن دستیاب ہوں گے۔ گریڈز  7-12کے تمام طلبہ کو طالب علم
کے سروے میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ گریڈ  K-12کے طلبہ کی فیملیز کو فیملی کا سروے مکمل
کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ سروے مکمل کرنے میں لگ بھگ  51سے  02منٹ لگیں گے۔
سروے میں درج ذیل سے متعلق سواالت شامل ہوں گے :فاصالتی آموزش؛ ٹیکنالوجی اور آموزشی ٹولز؛ طالب علم کی
مشغولیت؛ حفاظت ،امتیازی سلوک اور ایذا رسانی؛ ذہنی صحت اور بہبود؛ انصاف اور جامع آموزشی ماحول؛ اور فیملی/اسکول
کی مواصلت۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ طلبہ کے گروپوں میں آموزشی تجربات کس طرح مختلف ہو سکتے ہیں ،اور
تمام طلبہ کے لیے ایک محفوظ اور جامع اسکولی آب و ہوا کو فروغ دینے کے لیے طلبہ کی شناختوں (جیسے ،نسل اور صنف)
کے بارے میں بھی سواالت پوچھتے ہیں۔

فیملی کا سروے آن الئن انگریزی ،عربی ،آسان چینی ،روایتی چینی ،فارسی ،گجراتی ،عبرانی ،کوریائی ،پنجابی،
روسی ،تمل ،ترکی ،اردو اور ویتنامی زبان میں دستیاب ہوگا۔ مختلف استثنائی حاالت کے حامل شرکاء کو سہولت بہم
پہنچانے کے لیے ،فیملی اور طالب کے سروے دونوں ہی کو آواز شناسی کا سافٹ ویئر جیسے & Google Read
 Writeاستعمال کر کے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حوالے کے لیے ،سروے کی ایک نقل نیز فیملی کے سروے
کے ترجمہ شدہ ورژن اور یہ ای میل  YRDSBکی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
سروے گمنام اور رازدارانہ ہیں۔ کوئی بھی ایسی معلومات اکٹھی نہیں کی جائیں گی جن میں افراد کی شناخت ہونے کا
احتمال ہو۔ سروے رضاکارانہ ہیں اور جواب دہندگان جن سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہوں انہیں چھوڑ دینے کا ان
کو اختیار ہوگا۔
ان سروے میں فراہم کردہ معلومات صرف  YRDSBکے ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ (Research and
) Assessment Services Departmentکے عملہ کے ذریعے قابل رسائی ہوں گی۔ فریق ثالث کی ڈیٹا کی جمع آوری کا
جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں اسے بھی جوابات تک رسائی حاصل ہوگی ااال یہ کہ ریسرچ اینڈ اسیسمنٹ سروسز سروے بند ہو
جانے کے بعد انہیں ہٹا دے۔ ڈیٹا کے اسٹوریج اور برقراریت میں بورڈ کی پالیسی اور طریقہ کار #160.0ریکارڈوں اور

معلومات کا نظم و نسق پرعمل کیا جائے گا۔

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  12-7ﮐﮯ طﻠﺑه ﮐو اﯾﮏ ای ﻣﯾل ﻣوﺻول ﮨوﮔﺎ ﺟو اﻧﮩﯾں ﺑﺗﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐه اﯾﮏ ﺳروے دﺳﺗﯾﺎب ﮨوﮔﺎ۔ ﺳروے ﮐﮭل ﺟﺎﻧﮯ
ﭘر ،طﻠﺑه ﮐو ان ﮐﮯ  GAPPSاﺳﮑول 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  12-7ﮐﮯ آپ ﮐﮯ ﺑﭼﮯ(ﺑﭼوں) ﮐو طﺎﻟب ﻋﻠم ﮐﺎ ﺳروے ﻣوﺻول ﮨو ﺗو ،ﺑراه ﮐرم
 research.services@yrdsb.caﭘر زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده  64ﻣﺋﯽ  6268ﺗﮏ 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۔

