
 
 

 

  محترم اہل خانہ، 

 
یڈ  یجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈکنڈرگارٹن سے لےکرگر very Student Counts (E ہر طالبعلم شمار ہوتا ہے سروےطلباءکو کے تک  12یارک ر

)Survey میں شامل کرےگا۔ سروے کے انتظام میں وائی آر ڈی ایس بی(YRDSB)   یسرچکی مددکیلئے سے CI Research(C( سی سی آئی ر

یل  24معاہدہ کیاگیا ہے۔ آن الئن سروے  بانوں میں دستیاب ہوگا۔ منعقد ء تک2023مئی،  10ء سے 2023 ،اپر  ہوگا اور متعدد ز

 شراکت داروں کو  یرونیاور ب  یبورڈ نے اندرون
 
یز کے مس  سرو
  
یز(دوںو مطلع   تیاری کو ی کیزسرو یحتم رائے ہی ۔ایکا موقع فراہم کنےیرائے د یپر اپن )سرو

سروے کے  ۔ ںی ادا کرتے ہ ہی شکر،  وقت نکاالکے لئے فراہم کرنے اپنی رائے ںیجنہوں نے ہم ،کا کیہم ہر اکی گئی تھی۔ استعمال کے لئے  کرنے

  ۔ںیہ ابیپر دست   oard website(B(سائٹ بی و یبورڈک   ورژن یحتم

  معلومات  کیلئے اہل خانہ  طلباء کے    تک کے   3 ڈ ی کنڈرگارٹن سےگر 

پرستوں( نی)والد والدہ/د تک کے طلباء اپنے وال 3 ڈی کنڈرگارٹن سےگر پرست )سر کے ساتھ گھر پر سروے ے )والوں(نگہداشت کرنے وال ای(، سر

ر  طلباء کے اہل خانہ جو اپنے بچے کے سروے کو تک کے  3سے  K ز ڈی گرے۔  گ ںی مکمل کر
ُ
دعوت کو نظر انداز کر   یچاہتے وہ کاغذکرنا  ںینہ پ

یز  (opt out) جسے آپٹ آؤٹ  ں،یسکتے ہ   سمجھا جائےگا۔یعنی گر

 
بڑے  ، مثال کے طور پر) ہوضرورت  یککے لئے مطابقت پذیری سروے مکمل کرنے ںی کے اہل خانہ جنہ طلباء کے تک  3 ڈی کنڈرگارٹن سےگر

 سرچی ر  سی سی آئی انیکے درم 2023 ،مارچ 10اور   2023 ی،فرور  27 ںی( انہنقول یسروے، ترجمہ شدہ کاغذ یکاغذ میں لکھے ہوئے حروفوں

  ضرورت ہے۔ یرابطہ کرنےکپر  4907-450-866-1نمبرفون  درخواست کرنے کے لئے سے

 

  معلومات   کیلئے طلباء کے اہل خانہ    تک کے   12 ڈ ی سےگر   4 ڈ ی گر 

سروے مکمل   ںی دعوت نامہ موصول ہوگا، اور انہ یکاغذ  کیا کیلئےکے طلباء کو ان کے استاد سے سروے مکمل کرنے  12  ڈی سےگر 4 ڈی گر

پرست جو  ای نیکے طلباء کے والد تک    12 ڈی سےگر  4 ڈی گر جائےگا۔ ای وقت فراہم ک ںیکالس مکیلئے کرنے چاہتےکہ ان کا بچہ سروے  نہیںسر

یز(opt out)آپٹ آؤٹ  انیکے درم 2023 ، مارچ   10اور     2023  ی، فرور   27 ںی انہ موصول کرے اس فارم   خاندان کرنےکا موقع ملےگا۔یعنی گر

OPT-ESCS-survey.com/YRDSB-https://cci   ،سرچی ر  سی سی آئی عےی پر فون کے ذر  1-866-450-4907 ایکو مکمل کر کے 

CCI Research)  ( سے رابطہ کرکے آپٹ آؤٹ(opt out)۔ ںیکر سکتے ہ 
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