
                                                                                       
 
 

 

 ਹਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਾ ਹੈ ਸਰਿੇਖਣ 2022-23 

ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰ,ੋ 

 

ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ ਿਾ ਯੋਗਿਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਪਡਸਪਰਿਕਰ ਸਕੂਲ ਬਰੋਡ 

ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਆਬਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਪਵੱਚ ਮਿਿ ਲਈ 

ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ (ਗਿੇਡ K-12) ਿੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗਾ।  

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਿੀ ਨੂੂੰ  ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਜਸਿਾ ਉਿੇਸ਼ 

ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿਿਾਿਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰਿਰਸੁਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਕੁਾਵਰਾਂ ਿੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰੂ 

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂੰਪਮਪਲਤ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ  

ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਪਧਤ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:  

 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਸੱਖਣਾ 

 ਤੂੰਿਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ 

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਵੱਚ ਕੋਰਸ ਿਾਥਵੇਜ਼ 

 ਸੁਰੱਪਖਆ, ਭੇਿਭਾਵ ਅਤੇ ਬੁਪਲੂੰਗ 

 ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ  

 ਪਸੱਖਣ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸੂੰਮਪਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ  

 ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਿਛਾਣ (ਡੈਮੋਗਿਾਪਿਕ) 

ਅਸੀ ਂਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਛਾਣ (ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਪਲੂੰਗ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛਿੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਸਮੂਹਾਂ ਪਵੱਚ ਪਸੱਖਣ ਿੇ ਅਨੁਭਵ ਪਕਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹ ੋਸਕਿੇ ਹਨ।  

2023 ਿੀ ਬਸੂੰਤ ਪਵੱਚ, ਗਿੇਡ 4-12 ਿੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਿਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਾ ਪਿੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਪਵੱਚ ਸਮਾਂ ਪਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿੇਡ K-3 ਿੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾ ਂਿੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਰਿਿਸਤ ਜਾਂ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਾ ਪਿੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। K-3 ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਅਨੁਵਾਪਿਤ ਸੂੰਸਕਰਣ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।   

ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੂੰਚ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਿਵਾਿਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਿਾਰਾਂ ਲਈ ਪਵਵਸਥਾ ਿਾ 

ਿਿਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਬਰੋਡ 

ਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਿਰ ਅਪਗਆਤ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 

ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਿਛਾਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ੀਂ ਮੂੰਪਗਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ 

ਪਰਿੋਰਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਰਾ ਿਾ ਸਰੋਰੇਜ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਿਪਕਪਰਆ #160.0 ਪਰਕਾਰਡ ਅਤੇ 

ਸੂਚਨਾ ਿਿਬੂੰਧਨ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 

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


                                                                                       
 
 

 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਿਪਹਲਕਿਮੀ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿਿਿਾਨ 

ਕਰਿੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਬੋਰਡ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸੱਖਣ ਪਵੱਚ ਰਕੁਾਵਰਾ ਂ

ਿੀ ਿਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 2023-24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ ਰਰੱਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬੋਰਡ ਪਵਭਾਗਾਂ 

ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  

ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਪਵਕਾਸ ਿੇ ਿੜਾਅ ਿੌਰਾਨ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਨੂੂੰ  ਿੀਡਬੈਕ ਿਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਪਮਲੇਗਾ। ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2018 ਪਵੱਚ, YRDSB ਨੇ ਸਾਡਾ ਿਪਹਲਾ ਹਰ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 

ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਡਾਰਾ ਬੋਰਡ ਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤ ੇਉਿਲਬਧ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ 

ਜਾਓ ਜਾਂ research.services@yrdsb.ca ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਿ। 

 

http://www.yrdsb.ca/escs
mailto:research.services@yrdsb.ca

