
                                                                                       
 
 

 

 દરકે વિદ્યાર્થીન ું મહત્િ છે સિેક્ષણ 2022-23 

પ્રિય પપ્રિવાિો, 

 

પ્રવદ્યાર્થી અને કુટુુંબના પ્રવચાિો અમાિા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અમાિી પ્રવદ્યાર્થી-વસ્તી અને શાળા 

સમુદાયોને વધુ સાિી િીતે સમજવામાું અમાિી મદદ કિવા માટે યોકણ  િદેશ પ્રિપ્રસ્ટિક્ટ સ્કૂલ બોિણ 

પ્રવદ્યાર્થીઓ (ધોિર્ પ્રકન્િિગાટણન -12) સાર્થે દિકે પ્રવદ્યાર્થીનુું મહત્વ છે સવેક્ષર્ હાર્થ ધિશે. 

 

આ માપ્રહતીનો ઉપયોગ બોિણ  અને શાળાના આયોજનની માપ્રહતી આપવા માટે કિવામાું આવશે જનેો 

ઉદે્દશ્ય પ્રવદ્યાર્થીઓની પ્રસપ્રિઓ અને સુખાકાિીમાું સધુાિો કિવાનો છે, અવિોધોને ઓળખવા અન ેદૂિ 

કિવાનો છે અને વધુ ન્યાયપૂર્ણ અને સમાપ્રવષ્ટ શાળા વાતાવિર્નુું પ્રનમાણર્ કિવાનો છે. 

 

સવેક્ષર્માું નીચેના િશ્નોનો સમાવેશ ર્થશે: 

 

 સુંલગ્નતા અને પ્રશક્ષર્ 

 સુખાકાિી અને માનપ્રસક સ્વાસ્્ય 

 ઉચ્ચ શાળામાું અભ્યાસક્રમના માગો 

 સલામતી, ભેદભાવ અને દાદાગીિી 

 સાર્થીદાિો અને સ્ટાફ સાર્થેના સુંબુંધો 

 સમાન અને સમાપ્રવષ્ટ શૈક્ષપ્રર્ક  વાતાવિર્ 

 પ્રવદ્યાર્થીની ઓળખ (વસ્તી પ્રવષયક) 

પ્રવદ્યાર્થીઓના જૂર્થો વચ્ચે ભર્વાના અનુભવો કેવી િીતે અલગ હોઈ શકે છે ત ેસમજવા માટે અમ ે

પ્રવદ્યાર્થીઓની ઓળખ (દા.ત., જાપ્રત અને પ્રલુંગ) પ્રવશે િશ્નો પૂછીએ છીએ. 

2023ની વસુંતઋતમુાું, ધોિર્ 4-12ના પ્રવદ્યાર્થીઓન ેપ્રવદ્યાર્થી સવકે્ષર્ પૂર્ણ કિવા માટે આમુંપ્રિત 

કિવામાું આવશે અને તેને પૂર્ણ કિવા માટે વગણમાું સમય આપવામાું આવશે. ગે્રિ K-3 ના પ્રવદ્યાર્થીઓને 

તેમના માતાપ્રપતા, વાલી અર્થવા સુંભાળ િાખનાિ સાર્થે ઘિ ેસવેક્ષર્ પૂર્ણ કિવા માટે આમુંપ્રિત કિવામાું 

આવશે. પ્રકન્િિગાટણન ર્થી 3 સવેના અનુવાપ્રદત સુંસ્કિર્ો ઉપલબ્ધ હશે. 

સવેક્ષર્માું સમાન િવેશ સુપ્રનપ્રિત કિવા માટે, પ્રવપ્રવધ અપવાદો ધિાવતા સહભાગીઓ માટે 

સમાયોજનની વ્યવસ્ર્થા કિવામાું આવશે. તમાિા સુંદભણ માટે, સવકે્ષર્ અમલીકિર્ પહેલાું બોિણની 

વેબસાઇટ પિ સવેક્ષર્ની નકલ ઉપલબ્ધ િહેશે.  

સવેક્ષર્ો સ્વૈપ્રચ્છક અને ગોપનીય છે પિુંતુ અનામી નર્થી. આનો અર્થણ એ છે કે પ્રવદ્યાર્થીઓન ેતેમની 

ઓળખની માપ્રહતી, જમે કે તેમના નામ માટે પૂછવામાું આવશે નહીું. વ્યપ્રિગત િપ્રતસાદોની જાર્ 

કિવામાું આવશે નહીું. માપ્રહતીના સુંગ્રહ અને જાળવર્ી માટે બોિણની નીપ્રત અને િપ્રક્રયા #160.0 

િકેોર્ડસણ અને માપ્રહતી વ્યવસ્ર્થાપન ન ેઅનુસિશે. 

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


                                                                                       
 
 

 

આ મહત્વપૂર્ણ પહેલ પ્રવદ્યાર્થીઓ અન ેપપ્રિવાિોને તેમના અનુભવો સપ્રહયાિા કિવાની તક આપે છે જરે્થી 

બોિણ  પ્રવદ્યાર્થીઓના પ્રવપ્રવધ જૂર્થોની જરૂપ્રિયાતોને સમજી શકે અને શીખવામાું આવતા અવિોધોને 

ઓળખી શકે. સવેક્ષર્ોના પપ્રિર્ામો 2023-24 શાળા વષણ દિપ્રમયાન ટિસ્ટીઓ, શાળાઓ, બોિણ  

પ્રવભાગો અને લોકો સાર્થે સપ્રહયાિાું કિવામાું આવશે. 

સવેક્ષર્ પ્રવકાસના તબક્કા દિપ્રમયાન પપ્રિવાિોને િપ્રતસાદ આપવાની તક મળશે. જ્યાિ ેઉપલબ્ધ હશે 

ત્યાિ ેવધુ માપ્રહતીની જાર્ પપ્રિવાિોન ેકિવામાું આવશે. 

2018 માું, YRDSB એ આપરુ્ું ‘દિકે પ્રવદ્યાર્થીનુું મહત્વ છે; એ િર્થમ સવેક્ષર્ હાર્થ ધયુું હતુું અન ેતે 

સવેક્ષર્ની માપ્રહતી બોિણની વેબસાઇટ પિ ઉપલબ્ધ છે. 

જો તમન ેસવેક્ષર્ પ્રવશે િશ્નો હોય, તો કૃપા કિીને વધુ માપ્રહતી માટે બોિણની વેબસાઇટની મુલાકાત લો 

અર્થવા research.services@yrdsb.ca નો સુંપકણ  કિો. 

તમાિા સહકાિ બદલ આભાિ.  

 

 

http://www.yrdsb.ca/escs
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