
 

 : ،   یہ مراسلہ مندرجہ ذ�ل ز�انوں منی ب� دست�اب �� ، فار�، گجرایت ، رواییت چییف ، آسان شدە چییف انگ��زی، عریب
، رو�، تامل، تر�، اردو اور و�تنا�۔ ، پنجایب ، کور�ایئ ایف  ع�ب

  YRDSB 2021-22  جائز� (�و�) طلباء و خاندان 

م والدین/��رست صاحبان:    مح�ت
 

۔ �ارک ر�ج کٹ اسکول بورڈ اس تعل�� سال منی  طلباء اور خاندانوں � متعلق معلومات ہمار� ل�ی اہم ہنی ن ڈس�ٹ
-K) اور خاندانوں (گ��ڈز 12تا  7� درم�ان طلباء (گ��ڈز   2022جون،   30 -  1تج��ات آموزش � بہ�ت فہم � ل�ی �کم  

 منٹ منی مکمل ہوگا۔  20) � ساتھ ا�ک جائزە انجام دے گا۔ یہ جائزە تق��با 12
 

: اس جائز� منی مندرجہ ذ�ل باتوں � مت 
گ

 علق سواالت شامل ہوں �
 آموز�ش نمونہ، ڻ�کنولو�ب اور آموز�ش وسائل (ڻولز)   ●
 رابطہ اور آموزش   ●
� � رابطہ  ●  خاندان/اسکول � تبادلۀ خ�ال اور معا�ش
 تندرسیت اور ذہیف صحت   ●
 ساتھیوں اور عم� � ساتھ تعلقات   ●
 حفاظت، تف��ق اور غنڈە گردی  ●
 ل منصفانہ اور شمولییت آموزش کا ماحو   ●
 طالب علم � شناخت   ●

 
یہ سمجھ�ف منی مدد � ل�ی کہ کس ط�ح آموز�ش تج��ات طلباء � گرو�وں � درم�ان الگ الگ ہو سک�ت ہنی ہم طلباء   

۔ جائزوں � نتائج منی  تعل�� سال �   23-2022� شناخت (مثال �سل اور صنف) � بار� منی سواالت پوچھ�ت ہنی
�ک ک�ا جا�ئ گا۔ دوران متولیوں (ڻرسٹیوں)، اسکو   لوں بورڈ � شعبوں اور عوام کو �ش

 
  :

گ
 حاصل کردە معلومات مندرجہ ذ�ل مقاصد � استعمال � جا�ئ �

 طالب علم � ذہیف صحت اور تندرسیت � متعلق اہم معلومات۔ ●
، اور منصفانہ آموز�ش اور عم� ماحول فراہم کر�ف � ل�ی نظام منی حائل رکاوڻوں �   ● صحت مند، شمولییت

 �شاند� کرنا۔   
پروگرام �شک�ل کرنا، ترج�حات قائم کرنا اور ا�سا وسائل ت�ار کرنا، تا�ہ جامع، خوشگوار اور پرتعاون ماحول   ●

 اپنان�ت کا احساس ہو۔  تخلیق کرنا جہاں تمام طلباء کو اپیف اہم�ت اور 
 

، رو�،    ، پنجایب ، کور�ایئ ایف ، ع�ب ، فار�، گجرایت ، رواییت چییف ، آسان شدە چییف جائزە خاندان آن الئن انگ��زی، عریب



 تمل، تر�، اردو اور و�تنا� ز�انوں منی دست�اب ہوگا۔ 
 

کت کنندگان کو موقع دی�ف � ل�ی گوگل ر�ڈ اینڈ  رائٹ جی� آواز شنا� � سافٹ و��ئ � مدد  مختلف استثناء � حامل �ش
۔ جائز� � سواالت اسک��ن ر�ڈرز � مطابقت رکھ�ت   � طلباء اور خاندانوں دونوں � جائزوں کو مکمل ک�ا جا سکتا ��

۔ ، طلباء اور خاندانوں دونوں � جائزوں � نقول (کاپ�اں)  ہنی ۔  بورڈ و�ب سائٹ  آپ � حوا� � ل�ی  پر دست�اب ہنی
 

۔ اس کا مطلب یہ �� کہ طلباء اور خاندانوں � افراد � ان � نام نہنی پوچھ� جائنی    جائز� (�و�) گمنام اور خفیہ ہنی
 اور ان � انفرادی جوابات � اطالع نہنی 

گ
۔ یہ جائز�  �

گ
ہنی اور جواب دہندگان ا�� ک� سوال کو   رضا�ارانہدی جا�ئ �

۔.   بڑھ سک�ت ہنی
گ

 چھوڑ کر جس کا جواب وە نہ دینا چاہنی آ�

� ر��چ اینڈ اسسمنٹ �و�ف ڈیپارڻمنٹ � رسایئ ہو    YRDSBان جائزوں منی فراہم کردە معلومات تک �ف   
۔ ہمار� ز�ر استعمال ف��ق ثال  جب تک  سکیت ��

گ
ث کا جمع معلومات � ط���ت � جوابات رسایئ اس وقت تک ب� ہو�

ە)   کہ ر��چ اینڈ اسسمنٹ �و�ف ڈیپارڻمنٹ انھنی جائز� � ختم ہو جا�ف � بعد ہڻا نہ دے۔  معلومات � تخ��ن (ذخ�ی
 ر�کارڈز اینڈ انفارم�شن مین�جمنٹ پر عمل ک�ا جا�ئ گا۔  160.0بورڈ پال�� اینڈ پروس�جر # اور بحا� منی  

کت � ل�ی � طلباء کو جائزە طلباء  12-7گ��ڈز  ا�اؤنٹ منی ا�م�ل دعوت نامہ موصول ہوگا اور انھنی   GAPPSمنی �ش
جون � درم�ان دوران کالس وقت فراہم ک�ا جا�ئ گا۔  ا�ر آپ چاہ�ت ہنی کہ   30) جون � 1جائزە مکمل کر�ف � ل�ی �کم (

ا�ر آپ کو جائز� � متعلق سواالت   � بچہ (بچوں) کو جائزە طلباء کا دعوت نامہ نہ ارسال ک�ا جا�ئ �ا   12-7آپ گ��ڈز 
والدین/   � رابطہ ک��ں۔ research.services@yrdsb.caتک   2022میئ 26براە کرم پوچھ�ت ہوں تو، 

��رستوں کو اس پ�ت � ذر�� جو ان � ب�� � اسکول � فائل پر درج �� جائزە مکمل کر�ف � ل�ی دعوت نامہ موصول  
 ہوگا۔   

 یہ اہم  
گ

ور�ات � تکم�ل کر�ت ر��ف � ل�ی ان � آوازوں کو مل جل کر سننی � جوں جوں ہم طلباء اور والدین � متن�ع �ف
 بڑھا�ئ گا۔ آپ � تعاون � ل�ی شک��ہ۔ اقدام ہمار� منصو�ب کو 

گ
 م��د آ�

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

