
   
 

  ء طلباءکا سروے2019

 والدین کیلئے معلوما تی چٹھی

 
  :سر پرستاور  نیمحترم والد

 
ہم اپنے طلباء رکھتا ہے۔ مساوات کو بہتر بنانےکا پختہ عزم  یاور مواقع ک یرسائاء کیلئے ( تمام طلبیب سیا یڈ یڈسٹرکٹ اسکول بورڈ )او س ٹنیکارل-آٹوا 

   یں۔کرتے ہ میضرورت کو تسل یکے لئے اعداد و شمار ک اور ان کی کس طرح خدمت کی جارہی، پر سمجھنے  کو بہتر طور

 
کے  ءتک کے تمام طلبا 12 ڈی سروے کنڈرگارٹن سےگر ا۔سروے کرےگایک کا  ءطلبا انیکے درم ء2019دسمبر  13 اورنومبر  26 یب سیا یڈ یاو س

 :ںیکے سواالت شامل ہ اقسام 2 ںیسروے ما۔ اکٹھا کرےگ ٹایلئے ڈ

 ؛  اورسواالت یاتیآباد ںیکے بارے م زوںیچ یسیرجحان ج یبان اور جنس ، زی گروہشناخت ، نسل سینسل، جن 

  سواالت۔ ادراکیطالب علم کے حفاظتی احساس، تعلق، مشغولیت، اورفالح و بہبودکے بارے میں 

 
کے طلباء یہ  7-12یڈ  یں گے )ایک سروے فی بچہ(۔ گر کے طلباء کے والدین مکمل کر 6یڈ  ے۔ سروے کنڈرگارٹن سےگرہ ہیسروے رضاکارانہ اور خف

  مکمل ہونے میں تقر یں گے۔ سروے سروےکالس کے وقت کے دوران مکمل کر
ً
اس میں حصہ لینے والوں کو سروے کے براِہ راست منٹ لےگا۔  20یبا

 ہے۔ ابیدست نقل یکاغذ کیپر ا  کرنےدرخواست یں گے۔  ِلنک کے ساتھ ایک ِای میل بھیجی جائےگی اور وہ اسے الیکٹرونیکلی مکمل کر

 
تک مکمل  ء2019نومبر  15کے طلباء کے والدین جو نہیں چاہتےکہ ان کا بچہ اس میں حصہ لے انہیں 12سے  7یڈ  گر شرکت رضاکارانہ ہے۔اس میں 

یز کر سکتے  میں طلباء کے والدین جو اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے وہ فقط سروےکو مکمل کرنے سےگر K-6کروانا ہوگا۔  اس فارم کو جمع  کرکے

   ہیں۔

 
 :جو ان سواالت کے جوابات کے بارے میں مددگار ہو سکتے ہیںجائےگا  ایاستعمال ک کیلئے ینشاندہ یسروے کے اعداد و شمارکو ان رجحانات ک

 ؛رتے ہیںحاصل کسےکامیابی شرح  یہ کیکے مخصوص گروہ اطلباء آیا  –  کامیابی کے خالء 

 یادہ شرح سے معطل کیا یا نکاال جاتا ہے؛ طلباء کے مخصوص گروہوں کو زآیا  –  شرح یاور اخراج ک یمعطل 

 منگی سٹرا (Streaming)  – کم ہے )مثال  ای ادہی ز ںیسلسلوں م ایخاص پروگراموں  یکس ینمائندگ یطلباء کے مخصوص گروہوں ک ایآ

 (؛مرژنیا نچی  فر ینٹریمیلیبمقابلہ ا یسیفرانس یکے ساتھ مرکز یزی کورسز ؛ انگر یبمقابلہ عمل یمیپر، تعل کے طور 

 رتے ہیں؛محسوس ک غیر متعلقہ/ متعلقہ ادہی زخودکو  ںیطلباء کے کچھ گروہ اسکول م آیا –   تعلق کا احساس  

 ۔ںیکم محفوظ محسوس کرتے ہ ای ادہی خودکو ز ںیکےکچھ گروہ اسکول م اطلباءیآ –   محفوظ محسوس کرنا ںیاسکول م 

 
 یاضافآپ کو  ای ںیدوسرے سواالت ہ ےکوئیاگر آپ کیں۔ ہ ابیدست ںیم زی دستاو یسوال و جواب ک یمعلومات ہمار دی مز ںیسروے کے بارے م

 سرچی  کے ر کٹیجااس پر ای وں پر جائیںسائٹ بی و یانفراد یاسکول ک ایاور/ پر جائیں   سائٹ بی و او سی ڈی ایس بی  کرم تو براہِ  کی تالش ہےمعلومات 

فون درجہ ذیل یا من valuingvoices@ocdsb.ca ِای میل (Sait Atas)س یسیٹ ایٹ -یں   سے رابطہ کر او سی ڈی ایس بی کے رابطہ کاراور  ڈیل

 8571ایکسٹینشن  8211-596-613نمبر 

 
ٹھا

ُ
 یہ۔ شکرآپ کا تو اس میں آپ کی مددکے لئے رہے ہیں  جبکہ ہم اس اہم کام کا بیڑ ا ا

 مخلص، 

 پرنسپل 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFObukKE6-zHSYpP5ffHhpcjLda4tD2QgL2-oEZsvfk0hvRw/viewform
https://ocdsb.ca/cms/one.aspx?portalId=55478&pageId=29591894

