
 
 

 

પ્રિય પપ્રિવાિો, 

યોર્ક  પ્રિજ્યન પ્રિપ્ર્રિ ક્ર ્રૂ્લ બોિક  પ્રર્ન્િિગારકનથી ગ્રેિ 12 સુધીના પ્રવદ્યાથીઓને દિરે્ પ્રવદ્યાથી મહત્વના છે 

સવેક્ષણ માાં સામેલ ર્િશે. સવેક્ષણના વહીવરમાાં YRDSBને રેર્ો આપવા મારે CCI સાંશોધન સાથે ર્િાિ ર્િવામાાં 

આવ્યો છે. ઑનલાઈન સવેક્ષણ 24 એપ્રિલ, 2023 થી 10 મે, 2023 સુધી થશે અને બહુપ્રવધ ભાષાઓમાાં 

ઉપલબ્ધ હશે. 

બોિે આાંતપ્રિર્ અને બાહ્ય ભાગીદાિોને િિ ાફ્ર સવેક્ષણો પિ તેમનો િપ્રતસાદ આપવા મારે તર્ પૂિી પાિી હતી. આ 

િપ્રતસાદનો ઉપયોગ અાંપ્રતમ સવેક્ષણોના પ્રવર્ાસની જાણ ર્િવા મારે ર્િવામાાં આવ્યો હતો. અમે એ દિરે્ 

વ્યપ્રિનો આભાિ માનીએ છીએ રે્ જમેણે અમને પોતાનો િપ્રતસાદ આપવા મારે સમય આપ્યો. સવેક્ષણની 

અાંપ્રતમ આવૃપ્રિઓ બોિકની વેબસાઇર  પિ ઉપલબ્ધ છે. 

કિન્ડરગાર્ટનથી ગ્રેડ 3ના કિદ્યાથીઓના પકરિારો મારે્ની માકિતી 

 

પ્રર્ન્િિગારકનથી ગ્રેિ 3 સુધીના પ્રવદ્યાથીઓ તેમના માતા-પ્રપતા, વાલી(ઓ) અથવા સાંભાળ િાખનાિ(ઓ) સાથે ઘિ ે

સવેક્ષણ પૂણક ર્િશ.ે ગ્રેિ K-3 ના પ્રવદ્યાથીઓના પપ્રિવાિો રે્ જઓે પોતાના બાળર્ મારે સવેક્ષણ ભિવા માાંગતા ન 

હોય તેઓ ર્ાગળ પિના આમાંત્રણને અવગણી શરે્ છે, જનેે સવેક્ષણથી બહાિ િહેવાનુાં પસાંદ ર્યુું એમ ગણવામાાં 

આવશે. 

 

પ્રર્ન્િિગારકનથી ગ્રેિ 3 સુધીના પ્રવદ્યાથીઓના પપ્રિવાિો રે્ જમેને સવેક્ષણ પૂણક ર્િવા મારે સમાયોજનની જરૂિ 

હોય (દા.ત., મોરા પ્રિન્રમાાં પેપિ સવેક્ષણ, પેપિની અનુવાપ્રદત નર્લો) તેઓએ પ્રવનાંતી ર્િવા મારે 1-866 -450-

4907 પિ ફોન દ્વાિા 27 ફેબ્રુઆિી, 2023 અને માર્ક 10, 2023 દિપ્રમયાન CCI સાંશોધનનો સાંપર્ક  ર્િવો જરૂિી છે. 

 

ગ્રેડ 4 થી ગ્રેડ 12ના કિદ્યાથીઓના પકરિારો મારે્ માકિતી 

 

ગ્રેિ 4 થી ગ્રેિ 12 ના પ્રવદ્યાથીઓને તેમના પ્રશક્ષર્ તિફથી સવેક્ષણ પૂણક ર્િવા મારે એર્ ર્ાગળ પિનુાં આમાંત્રણ 

િાપ્ત થશે, અને સવેક્ષણ પૂણક ર્િવા મારે વગકમાાં સમય આપવામાાં આવશ.ે ગ્રેિ 4 થી ગ્રેિ 12 ના પ્રવદ્યાથીઓના 

માતા-પ્રપતા અથવા વાલીઓ રે્ જઓે પોતાના બાળર્ને સવેક્ષણ િાપ્ત ર્િવા દેવા માાંગતા નથી તેઓને 27 

ફેબ્રુઆરી, 2023 અને માર્ટ 10, 2023 દિપ્રમયાન તેને સવેક્ષણથી બહાિ િહેવાની તર્ મળશ.ે પપ્રિવાિો આ ફોમક 

ભિીને https://cci-survey.com/YRDSB-ESCS-OPT, અથવા 1-866-450-4907 પિ ફોન દ્વાિા CCI 

સાંશોધનનો સાંપર્ક  ર્િીને સવેક્ષણથી બહાિ િહેવાનુાં પસાંદ ર્િી શરે્ છે. 
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