
 
 
 
 
ਿਪਆਰੇ ਮਾਿਪਓ, ਸਰਪ�ਸਤੋ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ :  
 
ਹਵਾਲਾ:ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ,ਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ   
 

Toronto District School Board’s (TDSB) ਦੀ ਬੁਲੀਇਂਗ (ਡਰਾਉਣਾ/ਧਮਕਾਉਣਾ) ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, TDSB ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 

ਆਨਲਾਇਨ ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗਾ।  
 
ਇਸ ਸਿਪ�ੰ ਗ (ਮਾਰਚ ਤ� ਜੂਨ 2014) ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6 ਿਵਚਲੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪੜ�ਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਯਰਾ, ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਆਪਸੀ 

ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ TDSB  ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ  

ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਬੁਲੀਇਂਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਇਟ ਦੇਖੋ।   
 

ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ ਸਵੈ-ਇਛੱਤ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨ; ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ,ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੇਸ,ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਈ ਡੀ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਹੀ TDSB  ਦੇ ਖੋਜ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ। ਸਾਰੇ 

ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ।       
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵ:ੇ 

ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6 ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਗਭਗ 20 ਿਮੰਟ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ�ਗੇ,ਤ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੁਲੀਇਂਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਰਵੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਏ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ                            . ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।    
 
ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇ                           ਤ�                                   ਤੱਕ ਚਲਾਏਗਾ।  
 

ਮਾਿਪਆ /ਂਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ  ਂਲਈ ਸਰਵ ੇ:  

                                                  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ�/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਫਾਰ ਪੇਰ�ਟਸ 

ਐਡਂ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਅਬਾਉਟ:ਇਕਿਵਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਸਲੂਿਸਵ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ,ਐਡਂ ਬੁਲੀਇਂਗ/ਹਰਾਸਮ�ਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਰਵੇ 

www.schoolclimate.ca ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕੋਡ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ:         

                          । ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,ਿਜਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਆਿਫਸ ਨੰੂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।    
 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�! 

 
 
 
 
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ 
 
 
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ� ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 170 (1) [6] ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ  Toronto District School Board  ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਵ� ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ,ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Academic, Research and Information Services ਨੰੂ   416-394-4929 ਜ�  research@tdsb.on.ca. ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 
 
ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਤ� ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6 ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਟੂਡ�ਟ ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਏ।  
  
ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੀ ਿਕ ਇਸ _______________________________ਸਕੂਲ ਤ� ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, _______________________________, ਜੋ ਗਰੇਡ  ____ ਿਵੱਚ 

ਹੈ  TDSB  ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਟੂਡ�ਟ ਸਕੂਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰਵੇ,ਗਰੇਡ 4 ਤ� 6 ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਏ।   
 

ਮਾਿਪਓ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ : ________________________________________________________________ 
 
ਹਸਤਾਖਰ : __________________________________________________________________________________________ 
 

ਿਮਤੀ: ______________________________________________________________________________________________ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਫਾੜੋ/ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।  

http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx
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