
                                                                                       
 
 

 

 ء23 -ء 2022ہر طالبعلم شمار ہوتا ہے سروے  

 محترم اہل خانہ،

 

یڈز  وںاور خاندان وںطالبعلم یجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ طلباء سے )گر ہر طالبعلم شمار  (K-12کی آراء ہمارے لئے اہم ہیں۔ یارک ر

 مدد ہو سکے۔ کرے گا تاکہ ہماری طلباء کی آبادی اور اسکول کی کمیونٹیزکو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری  ہوتا ہے سروے

 
بہ بندی سے مطلع کرنےکیلئے استعمال کیا جائےگا جس کا مقصد طلباء کی کامیابیوں اور  معلومات کو بورڈ اور اسکول کی منصو

ید منصفانہ اور جامع بنانا ہے۔فالح و بہبودکو بہتر بنانا، رکاوٹوں کی نشاند   ہی کرنا اور انہیں ختم کرنا ہے اور اسکول کی ماحولیات کو مز

  سواالت شامل ہوں گے: مندرجہ ذیل سے تعلق رکھنے والے ںیسروے م

 اکھنیاور س تیمشغول 

  صحت یبہبود اور ذہنفالح و 

 یزکورس ک ںیاسکول م یہائ  ے پاتھ و

 یسلوک اور غنڈہ گرد یازیحفاظت، امت  

 اور عملے کے ساتھ تعلقات وںیساتھ  

 ماحول یمیاور جامع تعل کساںی   

 (ہسے متعلق یآباد اتیشناخت )علم شمار یطالبعلم ک  

 نسل اور جنس( کے بارے م یہم طلباء ک
ً
مدد ملے کہ طلباء کے  ںیسمجھنے م ہیتاکہ  ںیسواالت پوچھتے ہ ںیشناخت )مثال

پوں م بات  کھنےیس ںیگرو   مختلف کیسے ہو سکتے ہیں۔کے تجر

جائےگا اور اسے مکمل کرنے  ایمدعو ککیلئے کے طلباء کو طلباء کا سروے مکمل کرنے12-4 ڈیگر ں،یکے موسم بہار مء2023

پرست ن،یکے طلباء کو ان کے والد K-3 ڈیگر جائے گا۔ ایوقت فراہم ک ںیکالس مکے لئے کے ساتھ  وںبھال کرنے وال کھید ای وںسر

   ہوگا۔ ابیدست کا ترجمہ شدہ موادسروے  K-3 جائےگا۔ ایمدعو ککیلئے سروے مکمل کرنے  کیگھر پر ا

یمختلف  ،لئےبنانے کے  ینیقیکو  یرسائ یسروے تک مساو
ٰ
بستکا  تیموزون ے لئےک حصہ لینے والوںکے حامل  استثن  ایک بندو

 ابیسائٹ پر دست بیو یبورڈ ک نقل کیا یسے پہلے سروے ک کو عملی جامہ پہنانے سروے ،ئےآپ کے حوالہ کے ل جائےگا۔

  ۔یہوگ

یز رضاکارانہ اور  فیہسرو
ُ

ان کا کہ  سےیمعلومات، ج یشناخت یہےکہ طلباء سے ان ک ہیاس کا مطلب ہیں لیکن گمنام نہیں ہیں۔  خ

پورٹ نہیں کئے جائیں گے۔ اعداد و شمارکا ذخیرہ اور اسے برقرار رکھنا جوابات  یانفراد پوچھا جائےگا۔ ںینہنام  بورڈ کی پالیسی اور ر

یقہ کار نمبر  یکارڈز اور انفرمیشن مینجمینٹ کی پیروی کرے گا۔ 160.0طر  ر

بات کا اشتراک کرنےکا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ بورڈ طلباء کے مختلف گروہوں ک ہی  یاہم اقدام طلباء اور خاندانوں کو اپنے تجر

سال  یمیتعل ء کے24-ء2023سروے کے نتائج  کر سکے۔ ینشاندہ یحائل رکاوٹوں ک ںیم کھنےیکو سمجھ سکے اور س اتیضرور

  گے۔ ںیجائرکئے ئیاسکولوں، بورڈ کے محکموں اور عوام کے ساتھ ش ز،یکے دوران ٹرسٹ

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


                                                                                       
 
 

 

یلپمینٹسروے  کو  خاندانوںہونے پر  ابیمعلومات دست دیمز کا موقع ملےگا۔نےیکے مرحلے کے دوران خاندانوں کو رائے د کی ڈیو

 ۔یگ ںیجائ یبتائ

 بیو یبورڈ ک ٹایاور اس سروےکا ڈ ایسروے ک ہوتا ہے شمارنے ہمارا پہال ہر طالبعلم  (YRDSB)وائی آر ڈی ایس بی  ں،یم ء2018

  ہے۔ ابیسائٹ پر دست

بانیتو بر ں،یسواالت ہآپ کے  ںیسروے کے بارے مر اگ  ای پر جائیں  سائٹ بیو یبورڈ ک کے لئےمعلومات  دیمز اِہ مہر

research.services@yrdsb.ca  ۔ںیرابطہ کر پر  

 یہ۔کا شکر سپورٹ یآپ ک
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