
 

આ પત્ર નીચેની ભાષાઓમાં પણ ઉપલબ્ધ છે: અંગે્ર�, અરબી, સરળ ચાઇનીઝ, પરંપરાગત ચાઇનીઝ, 
ફારસી, ગુજરાતી, હીબુ્ર, કોિરયન, પં�બી, રિશયન, તિમલ, તુક�, ઉદૂ�  અને િવયેતનામી.  

 YRDSB 2021-22 િવ�ાથ� અને કુટંુબ અંગેના સવ��ણો  

િપ્રય માતાિપતા/સહાયકતા�: 
 
િવ�ાથ� અને કુટંુબ ની �ણકારી  અમારા માટે મહત્વપૂણ� છે. યોક�  િરજન િડિસ્ટ� ક્ટ સ્કૂલ બોડ� 
િવ�ાથ�ઓ (ગ્રેડ 7-12) અને પિરવારો (ગ્રેડ K-12) સાથેજૂન 1 - 30, 2022 ની વચ્ચે સ્કૂલ માં આ 
વષ�ના શીખવાના અનુભવોને વધુ સારી રીત ેસમજવા માટે ઓનલાઈન સવ��ણ કરશે. સવ��ણ 
કરવામાં લગભગ 20 િમિનટનો સમય લાગશે.  
 
સવ��ણમાં આ અંગેના પ્ર�ોનો સમાવેશ થશે:  

● શીખવાના મોડલ, ટેકનોલો� અને શીખવાના સાધનો  
● જોડાણ અને િશ�ણ  
● કુટંુબ/શાળા સંચાર અને સમુદાય સંલગ્�તા  
● સુખાકારી અને માનિસક સ્વાસ્થ્ય  
● સાથીદારો અને સ્ટાફ સાથેના સંબંધો  
● સલામતી, ભેદભાવ અને ધાક-ધમકીઓ  
● સમાન અને સમાિવ� રીતનંુ શૈ�િણક વાતાવરણ  
● િવ�ાથ�ની ઓળખ  

 
િવ�ાથ�ઓના જૂથો વચ્ચે શીખવાના અનુભવો કેવી રીત ેઅલગ હોઈ શકે છે ત ેસમજવા માટે અમે 
િવ�ાથ�ઓની ઓળખ (દા.ત. �િત અને િલંગ) િવશે પ્ર�ો પૂછીએ છીએ. સવ��ણોના પિરણામો સ્કૂલ 
વષ� 2022-23 દરિમયાન ટ�સ્ટીઓ, સ્કૂલો, બોડ� િવભાગો અને લોકો સાથે શેર કરવામાં આવશે.  
 
એકિત્રત કરલેી માિહતીનો ઉપયોગ આ લાભાથ� કરવામાં આવશે: 

● િવ�ાથ�ના માનિસક સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી િવશે મહત્વપૂણ� માિહતી પ્રદાન કરવા માટે. 
● તંદુરસ્ત, સમાિવ� અને સમાન િશ�ણ અને કાય�કારી વાતાવરણ બનાવવા માટે પ્રણાલીગત 

અવરોધોને ઓળખવા માટે.   



● સમાિવ�, આવકારદાયક અને સહાયક વાતાવરણનંુ િનમા�ણ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોગ્રામ્સ 
બનાવવા, પ્રાથિમકતાઓ સેટ કરવા અને સંસાધનો િવકસાવવા માટે �ાં બધાને લાગ ેછે કે 
તેઓ મહત્વપૂણ� છે અને સાથે જોડાયેલ છે.  

 
કૌટંુિબક સવ� અંગે્ર�, અરબી, સરળ ચાઇનીઝ, પરંપરાગત ચાઇનીઝ, ફારસી, ગુજરાતી, હીબુ્ર, 
કોિરયન, પં�બી, રિશયન, તિમલ, તુક�, ઉદૂ�  અને િવયેતનામી ભાષાઓમાં ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ થશે. 
 
િવિવધ અસાધારણતા ધરાવતા સહભાગીઓને સમાવવા માટે, ગુગલ રીડ એન્ડ રાઈટ નામના જવેા 
અવાજ ઓળખવા માટેના સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને કુટંુબ અને િવ�ાથ� અંગેના - એમ બંને સવ��ણો 
પૂણ� કરી શકાય છે. સવ��ણમાંના પ્ર�ો સ્ક્રીન રીડર સાથે સુસંગત છે. તમારા સંદભ� માટે, િવ�ાથ� અને 
કુટંુબ સવ��ણો ના સવ�ની નકલો બોડ�ની વેબસાઇટપર ઉપલબ્ધ છે.  
 
સવ��ણો અનામી અને ગોપનીય છે. આનો અથ� એ છે કે િવ�ાથ�ઓ અને પિરવારોને તેમના નામ માટે 
પૂછવામાં આવશે નહી,ં અને વ્યિ�ગત પ્રિતસાદોની �ણ કરવામાં આવશે નહી.ં સવ��ણો સ્વૈિચ્છક 
છે અને ઉ�રદાતાઓ તઓે જવાબ આપવા માંગતા ન હોય તેવા કોઈપણ પ્ર�ોને છોડી શકે છે.  

આ સવ��ણોમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ માિહતી ફ� YRDSB ના સંશોધન અને મૂલ્યાંકન સેવા 
િવભાગના સ્ટાફ �ારા જ સુલભ હશે. અમે જ ેતૃતીય પ� ડેટા એકત્રીકરણ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ તે પ્રિતસાદો પણ સુલભ હશે �ાં સુધી સંશોધન અને મૂલ્યાંકન સેવાઓ સવ��ણો બંધ થયા પછી 
તેમને દૂર ન કર.ે ડેટાનો સંગ્રહ અને �ળવણી અનુસરશેબોડ� નીિત અને પ્રિક્રયા #160.0 રકેોડ્સ� અને 
માિહતી વ્યવસ્થાપન. 

ધોરણ 7-12 ના િવ�ાથ�ઓને િવ�ાથ� સવ��ણમાં ભાગ લેવા માટે તેમના GAPPS સ્કૂલ ખાતામાં એક 
ઇમેઇલ આમંત્રણ પ્રા� થશે અને સવ��ણ પૂણ� કરવા માટે તેમને 1 જૂન અને 30 જૂન વચ્ચે વગ�માં સમય 
આપવામાં આવશે.  જો તમે ધોરણ 7-12માં રહેલા તમારા બાળક(બાળકો)ને િવ�ાથ� સવ��ણ 
આમંત્રણ પ્રા� કરવા માંગતા નથી અથવા જો તમને સવ��ણ િવશે પ્ર�ો હોય, તો કૃપા કરીને સંપક�  કરો 
research.services@yrdsb.ca26 મ,ે 2022 પછી નહી.ં માતા-િપતા/વાલીઓને તેમના બાળકની 
સ્કૂલમાં રહેલ ફાઇલ પરના ઇમેઇલ સરનામાં �ારા કૌટંુિબક સવ��ણ પૂણ� કરવા માટેનંુ આમંત્રણ પ્રા� 
થશે.   

આ મહત્વપૂણ� પહેલ જમે અમે િવ�ાથ�ઓ અને પિરવારોની િવિવધ જ�િરયાતો પૂરી પાડવાનંુ ચાલ ુ
રાખવા માટે તેમના અિભપ્રાયો સાંભળવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશંુ તેમ અમારા દ્રીિ�કોણને 
આગળ વધારવામાં મદદ કરશે. તમારા સહકાર બદલ આભાર. 

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
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf

