સપ્ટેમ્બર 2018
પ્રિય પરરવારો,
પ્રવદ્યાર્થીઓનો મત અમારા માટે મહત્વનો છે . નવેમ્બર 2018 માાં, યૉર્ક રરજન રિપ્રરિક્ટ રર્ૂલ બોિક તમામ પ્રવદ્યાર્થીઓને દરેર્

પ્રવદ્યાર્થીનાં મહત્વ છે સવેક્ષણ(ESCS -Every Student Counts Survey) માાં પ્રહરસો લેવા આમાંપ્રિત ર્રશે.આ
વરતીગણિી સવેનો હેત YRDSBની વૈપ્રવધ્યસભર પ્રવદ્યાર્થીઓની વરતીને તર્થા પ્રવદ્યાર્થીઓના શાળાની અાંદરના અને શાળા
બહારના અનભવોને વધ સારી રીતે સમજવાનો છે . સવેનાાં પરરણામોનો ઉપયોગ અમારી શાળાઓને સધારવામાાં અને આટલાં
ર્રવામાાં ર્રાશે:
●
●

પ્રવદ્યાર્થીની સફળતામાાં આવતાતાંિની વ્યવરર્થાના અાંતરાયોને ઓળખવામાાં અને દૂર ર્રવામાાં;
શાળાનાાં વાતાવરણોને વધ ન્યાયી અને સમાવેશર્તાક બનાવવામાાં; અને,

●

પ્રવદ્યાર્થીની પ્રસપ્રધ્ધ અને સખાર્ારીને સધારવામાાં.

આ સવેનાં સાંચાલન ર્રવા અને આાંર્િાઓની ગપ્તતા, સલામતી અને િવતકમાન તમામ ર્ાયદાઓના પાલનને સપ્રનપ્રચચત ર્રવા
CCIResearch ને બોિક સાર્થે ર્ામ ર્રવા ર્રારબધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ છે . સવે ઉંમરના પ્રહસાબે યોગ્ય હોય એ સપ્રનપ્રચચત ર્રવા,
બે િર્ારના સવે પ્રવર્સાવવામાાં આવ્યા છે . આ સવે રવૈપ્રછછર્ અને ગપ્તછે .
બાલમાંરદરર્થી ધોરણ 6 સધીના પ્રવદ્યાર્થીઓ માટેનો સવે
બાલમાંરદર (KG)ર્થી ધોરણ 6 સધીમાાં ભણતા બાળર્નાાં પરરવારોને પોતાના બાળર્ સાર્થે ઘરમાાં ઓનલાઇન સવે પૂરો ર્રવા
આમાંિણ આપવામાાં આવશે. નવેમ્બરમાાં, ઓનલાઇન સવેની સૂચનાઓ સાર્થેની લલાંર્ ધરાવતો શાળાનો એર્ પિ ઘેર મોર્લવામાાં
આવશે. એર્ ર્રતાાં વધ બાળર્ો બાલમાંરદર (KG)ર્થી ધોરણ 6 સધીમાાં ભણતાાં હોય એવાાં પરરવારોને િત્યેર્ બાળર્ દીઠ એર્ સવે
ભરવાનાં જણાવવામાાં આવશે. ઓનલાઇન સવે ઇંપ્રગ્લશ, સાદી ચાઇનીઝ, પરાંપરાગત ચાઇનીઝ, ફારસી, ગજરાતી, હીબ્ર,
ર્ોરરઅન, પાંજાબી, રપ્રશયન, તાપ્રમલ, ઉદૂક, પ્રવયેતનામીઝ ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ હશે. જો,સલભતાનાાં ર્ારણોસર, તમારે આ સવે
ર્ાગળ પર મોટી છપાઇ સાર્થે ર્ે બ્રેઇલ પ્રલપ્રપમાાં જોઇતો હોય તો મહેરબાની ર્રીને CCI Research નો 1-866-4504907 પર ઓક્ટોબર 9, 2018 ર્થી મોિા નહીં એ રીતે સાંપર્ક ર્રો.
ધોરણ 7-12ના પ્રવદ્યાર્થીઓ માટેનો સવે
નવેમ્બરમાાં, ધોરણ 7-12ના પ્રવદ્યાર્થીઓને વગક સમય દરપ્રમયાન ઓનલાઇન સવે પૂરો ર્રવા આમાંિણ આપવામાાં
આવશે.ઓનલાઇન સવે ઇંપ્રગ્લશ, સાદી ચાઇનીઝ, પરાંપરાગત ચાઇનીઝ, ફારસી, રપ્રશયન, તાપ્રમલ, ઉદૂક, પ્રવયેતનામીઝ
ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ હશે. સલભતાનાાં ર્ારણોસર, આ સવે ર્ાગળ પર મોટી છપાઇ સાર્થે ર્ે બ્રેઇલ પ્રલપ્રપમાાં પણ ઉપલબ્ધ હશે.
એવા પ્રવદ્યાર્થીઓ ર્ે જે મને સવે પૂરો ર્રવામાાં મદદની જરૂર હોય છે તેમને માટે આગોતરી સગવિભરી ગોઠવણ શાળાના
ર્મકચારીગણ દ્વારા ર્રવામાાં આવશે. સવેમાાં ભાગ લેવો રવૈપ્રછછર્ છે . જે િચનોના જવાબ પોતે આપવા ના માગતા હોય તેને

પ્રવદ્યાર્થીઓ છોિી શર્ે છે . જો તમે ધોરણ 7-12માાં ભણતા બાળર્ (ર્ો)ના માતાપ્રપતા/વાલી હો અને તેમને આ સવેમાાં ભાગ લેવા
દેવાની ઇછછા ના હોય, તો મહેરબાની ર્રીને CCI Research નો 1-866-450-4907 પર ઓક્ટોબર 9, 2018 ર્થી મોિા
નહીં એ રીતે સાંપર્ક ર્રશો.
આ સવેના મખ્ય હેતઓ પૈર્ીનો એર્ પ્રવદ્યાર્થીની સફળતામાાં આવતા તાંિની વ્યવરર્થાના અાંતરાયોને ઓળખવાનો અને દૂર
ર્રવાનો હોઇ સવેના આાંર્િાઓને પ્રવદ્યાર્થીની પ્રસપ્રદ્ધના આાંર્િાઓ સાર્થે જોિવા દરેર્ સવે પર YRDSB માટેનો એર્ અનોખો
ર્ોિ હશે. ગપ્તતા સપ્રનપ્રચચત ર્રવા, સીધે સીધી ઓળખ ર્થઈ શર્ે એવી માપ્રહતી (જે વી ર્ે તમારા બાળર્નાં નામ) સવે પર નહીં
હોય. પરરણામોનો સારાાંશ (માિ જર્થવાર આાંર્િાઓ) શાળામાાં અને બોિકની વેબસાઇટ પર 2019ની વસાંત ઋતમાાં ઉપલબ્ધ
હશે.
સવે અાંગે તમારા જો ર્ોઇ િચનો હોય તો મહેરબાની ર્રીને તમારી શાળાના આચાયકનો સાંપર્ક ર્રો.
સવે પ્રવશે વધ માપ્રહતી (દાખલા તરીર્ે, વારાંવાર પૂછાતા િચનો FAQs અને સવેના સવાલો) www.yrdsb.ca/escsપર
ઉપલબ્ધ છે .
આ મહત્વની પહેલ અમને સાર્થે મળીને શાળાનાાં વાતાવરણોને ન્યાયી અને સમાવેશર્તાક બનાવવામાાં સહાયર્ ર્થશે. પ્રશક્ષણમાાં
માતાપ્રપતા અને વાલીઓ અમારા સૌર્થી મજબૂત ભાગીદારો છે અને તમારી મદદ બદલ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ.
આપની પ્રવચવાસ,

Louise Sirisko
Director of Education પ્રશક્ષણ પ્રનયામર્

જો આ પિની અનવારદત નર્લ તમારે જોઇતી હોય તો મહેરબાની ર્રીને બોિકની વેબસાઇટની મલાર્ાત
www.yrdsb.ca/escsપર લો
અનવાદો નીચેની ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ છે :
સાદી ચાઇનીઝ
પરાંપરાગત ચાઇનીઝ
ફારસી
ગજરાતી
હીબ્ર
ર્ોરરઅન
પાંજાબી
રપ્રશયન
તાપ્રમલ
ઉદૂક
પ્રવયેતનામીઝ

