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 عزيز والدين، سرپرست يانگہداشت کرنے والے:
 
 سروے۔ لينے کيلئےبارے ميں رائے  ماحول کے سکول کےاہ کی نگہداشت اوراسکول کے عمل ⁄سرپرستوں ⁄، والدين ميں طلباء 6تا  4والہ: گريڈ بح 
  

 Toronto District School Board) ڻورنڻو ڈسڻرکٹ اسکول بورڈےکيلئماحول اُجاگر کرنے بت ثسکول ميں مام اور تهاروک ڈرانے دهمکانے کی 
(TDSB) پرہ کے طور صّ کی کوششوں کے ح، TDSB کيلئے ہر دوسال ميں کم از کم ايک بار طلباء، والدين  ماحول کے بارے ميں رائے لينے کےسکول ا

 ئن سروے کا اہتمام کرے گا۔ ن الآ لئےنگہداشت کرنے والوں کے ⁄سرپرست ⁄
 

نگہداشت کرنے والوں کو ⁄سرپرست ⁄ن کے والدين ، اوراُ ءطلباتک کے ايليمنڻری سکول کے  6سے  4گريڈ ) 2014اِس سال موسم بہار ميں (مارچ سے جون 
، تعليم اور سيکهنے ميں تعاون، ٓاپس کے تعلقات ، جائے گی۔ سروے ميں تحفظ سروے فارم مکمل کرنے کی دعوت دیسکول کے ماحول کے بارے ميں ا
اسکولوں ميں مثبت  کو TDSBسکولوں اور ا نتائجسروے کے  جائيں گے۔ے پس منظر کے بارے ميں سواالت پوچهحول اور طلباء کے اسکول کے ما

مہربانی  برائے ارے ميں مزيد جاننے کيلئےسروے کے ب يں گے۔مدد د ميںتالش کرنے نے دهمکانے کی روک تهام کے طريقےڈراپرورش اور کی  ماحول
 جائيں۔ پر  pxhttp://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.as ٹہماری ويب سائ

      
ا يپتہ،  IPنام ،  ين کرنے والی معلومات جيسے کہ آپ کاہم شناخت متع ؛نام طريقہ سے ہوتا ہےمکے بارے ميں سروے رضاکارانہ اور گ ماحولسکول کےا

 لئےڈيپارڻمنٹ کو مزيد کاروائی کيکے ريسرچ  TDSBگے۔ سروے ميں مکمل کرده تمام جوابات  يںنہيں جمع کر وغيره(ID) ڻوڈنٹ آئی ڈیبچے کا نام يا س
نانے کيلئے ہر ممکنہ کوشش کی کو يقينی بگی۔ اِس بات مال کی جائيں عبالواسطہ بهيجے جائيں گے۔ يہ معلومات صرف ريسرچ اورمنصوبہ بندی کيلئے است

س طريقے سے پيش کئے وگا اور اہ مجموعی طور پر پائے۔ تمام نتائج کا اظہار نےہو عمل کا کسی کو علم نہّدسکول ميں سروے کے انفرادی راگی کہ جائے
  داری کا تحفظ ہو۔ونے والوں کی رازں گے کہ تمام شامل ہجائي

 
 طلباء کا سروے:

منٹ لگتے ہيں۔  20 تقريباً  ميںالئن سروے مکمل کرنے کيلئے کہا جائے گا۔ سروے مکمل کرنے  سکول ميں ہی ٓاناتک کے تمام طلباء کو  6سے  4گريڈ 
سکول اتا کہ  ،کريں ئیے ہيں کہ آپ اپنے بچے کی سروے ميں شموليت کی حوصلہ افزاکے کچه ترجمے دستياب ہيں۔ ہم چاہتسروے ضرورت ہوتواگر 

ارے مد  اور منصوبہ بندی کيلئے ہمميں ترقی کے پروگراموں پر عملدرآ عات کی روک تهاماقکے و ايذادہی /سکول ميں ڈرانےدهمکانےاکے ماحول اور 
ہو تو برائے مہربانی اس فارم کے نچلے حصہ کو مکمل کر کے اپنے  نہپ کا بچہ سروے ميں شامل ومات ہوں۔ اگر آپ يہ فيصلہ کريں کہ آ کافی معلپاس 

 تک واپس کرديں۔                               بچے کے اُستاد کو
 
 

 تک طلباء کے سروے فارم کا انتظام کرے گا۔                                  سے                                  سکول اہمارا 
 
 

 :نگہداشت کرنے والوں کا سروے  ⁄سرپرست ⁄والدين
والوں کو وزارت تعليم کا سروے برائے والدين اور  کرنےنگہداشت  ⁄سرپرست ⁄سکول کے تمام والدينا                                                               

ڈرانے  اور ميں شموليت : مساوات اور تعليم(Ministry of Education’s Survey for Parents and Guardians About) سرپرست متعلقہ
 مکمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کو (Equity and Inclusive Education, and Bullying/Harassment) ايذادہی/دهمکانے

کا مندرجہ ذيل خصوصی کوڈ  سکولاپربهی موجود ہے۔ اِس سروے تک رسائی کرنے کيلئے آپ کو ہمارے  www.schoolclimate.ca والدين کا سروے 
ے آپ ہمارے جسِ  ،زبانوں ميں موجود ہے 22بهی  کی نقل فارم والدين کے سروے کے۔                                         داخل کرنے کی ضرورت ہوگی:

 سکول کے مرکزی دفتر سے حاصل کرسکتے ہيں۔ ا
 
 

  !تعاون کے شکرگزار ہيں ہم ٓاپ کے
 
 
 
 
 
 

 پرنسپل 
 
 
 

 (Toronto District School Board)ول بورڈکے تحت جمع کی جاتی ہيں اور صرف ڻورنڻو ڈسڻرکٹ سک ,170 (1)[6] (Education Act,Section)جوکيشن ايکٹ سيکشنيمہياکرده معلومات اآپ کی طرف سے 
 کو  (Academic, Research and Information Services) تو برائے مہربانی اکيڈ مک ريسرچ انفارميشن سروسز سلسلہ ميں کوئی سوال ہے سِا اکپ ال کی جاتی ہيں۔ اگر آ کے تعليمی مقاصد کيلئے استعم 
 پر رابطہ کريں۔   research@tdsb.on.caای ميل:   يا 416-394-4929 :فون نمبر 

 
 
کے سکول ابہ کے کہ آپ کا بچہ طل ے فيصلہ کيا ہےاور ٓاپ ن ہےميں  6 سے 4بچہ گريڈ اگر ٓاپ کا حصہ کو صرف اُس صورت ميں مکمل کريں س ِا 

 ہوگا۔  نہيںشامل  کے سروے ميں ماحول
 

 /ميں پڑهتا  ____گريڈ ل ميں سکوا _______ _______________اِسجو  ______________________بچی،  /ميرا بچہچاہتی کہ ⁄چاہتا نہيںميں 
 کيلئے ہے۔  6سے 4جو گريڈ  ،لے ميں حّصہ سروےکے  ماحولطلباء کے  TDSBپڑهتی ہے 

 
 __________________________________________________________________ کا نام:نگہداشت  ⁄سرپرست ⁄والدين 

 
 __________________________________________________________________________________________ دستخط: 

 
 ______________________________________________________________________________________________ تاريخ: 

 
 بچی کے اُستاد کو واپس کرديں ۔  ⁄ کاٹ کر اپنے بچے  ⁄ برائے مہربانی اِس حّصہ کو پهاڑ

http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx
http://www.schoolclimate.ca/
mailto:research@tdsb.on.ca
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