
 
 

 

ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰੋ,  

 

ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਪਿਸਪਰਿਕਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਪਕਿੰਿਰਗਾਰਰਨ ਤੋਂ ਗਿੇਿ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। CCI ਰੀਸਰਚ ਨੂਿੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਿਿਸਾਸਨ ਪਵੱਚ YRDSB ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੌਂਰਰੈਕਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 24 ਅਿਿੈਲ, 2023 ਤੋਂ - 10 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸਾਵਾਂ 

ਪਵੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬੋਰਿ ਨੇ ਅਿੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਰਾਫਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਆਿਣੀ ਫੀਿਬੈਕ ਿਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਿਦਾਨ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੀਿਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਿੰਪਤਮ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪਵਕਾਸ ਨੂਿੰ  ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀ ਂਹਰ ਪਕਸੇ ਦਾ 

ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਆਿਣਾ ਫੀਿਬੈਕ ਿਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਪਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਿੰਪਤਮ ਸਿੰਸਕਰਣ ਬੋਰਿ 

ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।  

ਕਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 3 ਕਿਿੱਚ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਪਕਿੰਿਰਗਾਰਰਨ ਤੋਂ ਗਿੇਿ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਰਿਿਸਤ(ਤਾਂ) ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ(ਪਲਆਂ) ਨਾਲ 

ਸਰਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੇਿ K-3 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਜੋ ਨਹੀ ਂਚਾਹ ਿੰਦੇ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ  ਸਰਵੇਖਣ ਭਰਨ, 

ਉਹ ਿੇਿਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂਿੰ  ਨਜ਼ਰਅਿੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਔਿਰ-ਆਊਰ ਮਿੰਪਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਪਕਿੰਿਰਗਾਰਰਨ ਤੋਂ ਗਿੇਿ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ ਪਜਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਸੇ ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਜਾਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੱਿੇ ਪਿਿਿੰਰ ਪਵੱਚ ਿੇਿਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਨ ਵਾਪਦਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਿੀਆਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 

ਨੂਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 10, 2023 ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ CCI ਰੀਸਰਚ ਨਾਲ 1-866-450-4907 'ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

 

ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ ਗਰੇਡ 12 ਿੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਗਿੇਿ 4 ਤੋਂ ਗਿੇਿ 12 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੇ ਅਪਧਆਿਕ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੇਿਰ ਸੱਦਾ ਿਿਾਿਤ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਪਵੱਚ ਸਮਾਂ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿੇਿ 4 ਤੋਂ ਗਿੇਿ 12 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਿਸਤ ਜੋ ਨਹੀ ਂਚਾਹ ਿੰਦੇ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਿਿਾਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ 27 ਫਰਿਰੀ, 2023 ਅਤੇ 

10 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਪਰਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਭਰ ਕੇ https://cci-

survey.com/YRDSB-ESCS-OPT, ਜਾਂ 1-866-450-4907 'ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂCCI ਰੀਸਰਚ ਨਾਲ ਸਿੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ 

ਪਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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