
 
 

 :والدین / دیکھ بھال کرنے والے عزیز 

 

ہم آپ کی آواز سننا چاہیں  ،کے حصے کے طور پر )کالئمیٹ سروے( سروے اسکول کےماحولیاتی  ےوالمنعقد  ہونےعنقریب 

 گے

 

 ) OCDSB Parent/Caregiver Schoolماحولیاتی سروے اسکول وں کاوالدین/نگہداشت کرنے وال او سی ڈی ایس بی

)SurveyClimate   میں طلباء کے والدین، سرپرستوں، اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ایک  12کنڈرگارٹن سے گریڈ

رضاکارانہ اور گمنام آن الئن سروے ہے۔ سروے کا مقصد والدین، سرپرستوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کو اپنے خاندان اور 

 کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔مہیا تجربات کے بارے میں تاثرات سے متعلق  اسکولے کے اپنے بچ

 

 یہ کیوں ضروری ہے؟

 ، اپنائیت احساِس  ، جو نے کا ایک طریقہ ہےیسے حاالت کی نگرانی کرکے یہ سروے، جو ہر دو سال بعد کیا جاتا ہے، اسکول ا

آراء فراہم کردہ  اور فالح و بہبود کو متاثر کرتے ہیں۔  دوسروں کے ساتھ تعلقات، حفاظت، غنڈہ گردی، سیکھنے کے حاالت،

احترام قابل  اسکولوں کو ایک ایسی جگہ بنانے میں مدد کرتا ہے جہاں تمام طلبا، عملہ، اور کمیونٹی کے اراکین محفوظ، خیرمقدم، 

اسکول کے تدریسی اور  کرنے اوربا خبرآپ کے جوابات سے اسکول کی بہتری کے اقدامات کو  ۔یںاور قابل قدر محسوس کر

 ، ان کی ہم خدمت کرتے لباء اور خاندانوںطجن  سروے میں حصہ لے کر،  سیکھنے کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔

 ۔  میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں سکول کے ماحول کو فروغ دینے شامل شدہایک محفوظ اور  ،کے لیے 

 

 اب کیوں؟

یہ  نے ہمارے طلباء کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول اور سیکھنے کے ماحول کو بھی متاثر کیا ہے۔ پچھلے دو سالوں کے واقعات

یہ سمجھ سکیں کہ کون سی  ہم دوبارہ  قائم کرنے کا ایک موقع ہے تاکہ  رابطہ کو  سروے ہماری اسکول کی کمیونٹی کے ساتھ

وزارت تعلیم  ۔کو پورا کریںان کی ضروریات  ، کرتے ہیں خدمت ہم  جن طلباء اور خاندانوں کیور اہم ہے ا زیادہ چیز سب سے

 (Safe Schools) سیف اسکولز  اسکولوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہر دو سال بعد والدین/دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ

ایک سروے منعقد کریں،  جس  کے طور پر تاثرات جمع کرنے کے ذریعہ  اوراس بارے میں  اقدام کے ایک حصے کے طور پر،

میں مدد  برتاؤ ان کا اسکول سیکھنے اور مثبتمحسوس کرتے ہیں کہ   حد تککس  والدین، طلباء، اور عملہ  کہ سے معلوم ہو  

 ۔ اور ایک محفوظ اور جامع ماحول کو فروغ دیتا ہے ، کرتا ہے

 

 :سروے کے بارے میں

تحقیق نے اسکول کے ماحول کو سمجھنے میں اہم ثابت ن کوج ،شعبوں کے بارے میں پوچھتا ہے  کلیدی سروے والدین سے انیہ 

علق اور رشتوں کے احساس، اسکول اور سیکھنے کے ماحول، ت – کا اثر طالب علم کے نتائج پر پڑتا ہے جناور کیا ہے، 

لیے اہم موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ سروے طلباء اور خاندانوں کے  حفاظت، اور بہبود پر توجہ دینے کے ساتھ۔

 :کرتے ہیں بشمول

اور سماجی تعلق کا احساس، اسکول میں بالغوں کے ساتھ طالب علم کے تعلقات، والدین اور اساتذہ کے  اپنائیتولیت )شم ●
 (؛ وابستگیولیت اور شمولیت، غیر نصابی سرگرمیاں، اسکول سے باہر تعاون، اور والدین کی شمتعلقات، فکری 

 ماحول )اسکول کا ماحول، اسکول کا نظم و ضبط، تدریسی ماحول، نمائندگی، شناخت اور تنوع، اور مواصالت(؛ ●



(، دقیانوسی 12سے  7)صرف  حفاظت )اسکول میں محفوظ محسوس کرنا، غنڈہ گردی، جنسی طور پر ہراساں کرنا  ●
 تصورات، تعصب اور امتیازی سلوک؛

 سماجی اور جذباتی مہارتیں(۔  بہبود )عمومی بہبود اور ●
  

  شناخت، معذوری، سودیشی )انڈیجنس(نسل، صنفی شناخت، وں کی سروے میں طالب علم اور والدین/دیکھ بھال کرنے والاس  
 شناخت کے بارے میں سواالت بھی شامل ہیں۔  +2SLGBTQمذہب اور 

 :سروے کے بارے میں کچھ اہم نوٹ

والدین/سرپرست یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ سروے مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور کسی  سروے رضاکارانہ ہے؛ ●

 ایسے سوال کو چھوڑ سکتے ہیں جن کا وہ جواب نہیں دینا چاہتے۔

 سروے گمنام اور خفیہ ہے۔ ●

 وہ فی درخاست ہے کہ ۔ والدین سے یں گےمنٹ لگ 25سے  15میں تقریباً  کرنےہر بچے کے لیے سروے کو مکمل  ●

 بچہ ایک سروے مکمل کریں

ایک محفوظ آن الئن سروے پلیٹ جو کہ  کا استعمال کرتے ہوئے مکمل کیا جائے گا،  (Qualtrics)کوالٹرکس سروے ●

پی   یای )سروے کی کاغذ  جو کسی بھی موبائل ڈیوائس، ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر قابل رسائی ہے  ہے،  اور  فارم

 دستیاب ہوں گی(۔کاپیاں بھی (PDF) ڈی ایف 

 انوکٹیٹوٹسروے عربی، مینڈارن، فرانسیسی، آسان چینی، اردو، صومالی، روسی، ہسپانوی، پشتو، ترکی اور ●

(Inuktitut) میں دستیاب ہوگا۔ 

 افراد کی شناخت نہیں کی جائے گی۔ ؛اس سروے کے نتائج اسکول کی سطح پر رپورٹ کیے جائیں گے ●

  جہاں ہر ایک کا احترام کیا جاتا ہے  ،نے کے لیے استعمال کریں گے محفوظ جگہیں بناز  ایسےاسکول معلومات کو ان   ●

 ۔ ہو گی محسوس اپنائیت  ایک کو  ہر  اور

 

 مارچ تک دستیاب ہوگا۔ 24سروے یکم مارچ سے 

: آپ اس لنک کا استعمال کرکے آن الئن سروے مکمل کر سکتے ہیں

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

اسکول کےماحولیاتی   کاپیاں پرنٹنگ کے لیے  (PDF)اگر آپ سروے کا کاغذی ورژن مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو پی ڈی ایف

براہ  آپ کاپی کے لیے اسکول کے منتظم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔  پر دستیاب ہیں یا )school climate webpage( ویب پیج

 کرم اوپر دی گئی آخری تاریخ تک مکمل شدہ سروے اپنے اسکول کو واپس کر دیں۔

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js
https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey


ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے میں ہماری مدد مجھے یقین ہے کہ یہ سروے ہمارے طلباء اور ہمارے خاندانوں کی 

پر جا ( the FAQs  )اکثر پوچھے گئے سواالت اگر آپ کے سروے کے بارے میں سواالت ہیں، تو آپ کرنے میں موثر ثابت ہوگا۔

 سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔  schoolclimatesurvey@ocdsb.caسکتے ہیں، 

پ کا خیرطلب  ٓ، 

Principal 
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