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ਵਾਈਆਰਡੀਐਸਬੀ (YRDSB) ਦਾ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ (Every Student Counts Survey) 2018 (ਜੇਕੇ‐ਗਰੇਡ 6) ‐ 
ਗੁਪਤ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਵਚ ਪਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ;

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਆਰ ਐਸੱ ਓ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 (1) (6) ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 1990, ਸੀ. E. 2 ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਖੁਲਾਸਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੋਟੱੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਿਮਊਸਂਪਲ ਫੀਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਆਰ.ਐਸੱ.ਓ. 1990, 

ਸੀ. ਐਮੱ. 56

000010

ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (ਵਾਈਆਰਡੀਐਸਬੀ‐YRDSB) ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਗਰੇਡ 6 ਦੇ ਸਾਰ ੇਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਇਸ 
ਿਸਸਟਮ ਿਵਆਪਕ ਗਣਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ (Every Student 
Counts Survey) (ਈਐਸਸੀਐਸ)। ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂ ਪਾਇਮਰੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਪਸਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ 
ਪਿਰਣਾਮਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸੀਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਈਆਰਡੀਐਸਬੀ (YRDSB) ਦਆੁਰਾ ਗਣਨਾ ਦੇ 
ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਰਾਹੀ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਾਓ।

ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਰੂੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਿਮੰਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਪੱਰ ਿਦਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ 
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਗਰੇਡ 6 ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੈਕੇਜ ਪਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੈਕਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈ‐ਇੱਛਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀਸੀਆਈ ਰੀਸਰਚ ਰਾਹੀ ਂਵਾਈਆਰਡੀਐਸਬੀ (YRDSB) ਦਆੁਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੂਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 2019 ਦੇ ਬਸੰਤ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਣੁ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਸਫ਼ੇ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ 
ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ (30 ਨਵੰਬਰ ਤ ਪਿਹਲਾਂ) ਨੰੂ ਭੇਜੋ।
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  ਕੋਈ ਨਹੀ ਂ
  ਇੱਕ
  ਦੋ
  ਿਤੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ
  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
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ਭਾਗ A: ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ

| |

ਿਨਸ਼ਿਚਤ
 ਨਹੀ ਂ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਰ ਿਬਆਨ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ?

 ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਚਾਰ ਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।

 ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਜ ਹਾਂ।

ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 

ਅਸਿਹਮਤ

 



 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।





 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕੰਨੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਹਨ?







ਿਨਸ਼ਿਚਤ
 ਨਹੀ ਂ











  



ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 
ਅਸਿਹਮਤ

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਵੀਿਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 
ਰੱਲ ਿਮਲ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।







 



 

 

ਇਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ ਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ



  

  

  

  

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਿਕਤ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਿਸਖਣ ਲਈ 
ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਦਂੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
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 ਆਰਟਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਜ਼ੁਅਲ 
ਆਰਟਸ, ਡਰਾਮਾ, ਡਾਂਸ)।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ
 ਨਹੀ ਂ







 *ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੁਿਲੰਗ) ਿਨਰੰਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰੁਵਰਤ ਹੈ ਜੋ 
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇੱ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੁਿਲੰਗ ਸਾਿਖਆਤ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤੱਖ 
(ਜਾਹਰ) ਜਾਂ ਲੱੁਕੀ ਹੋਈ (ਗੁਪਤ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੰਗ, ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਸਮਾਿਜਕ‐ਆਰਿਥਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜਾਂ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ** ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਣਬੱੁਝਕੇ ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*** ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ (ਹਰਾਸਮਟ) ਇੱਕ ਿਖਜਾਉਣ ਵਾਲੀ [ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ] ਿਟੱਪਣੀ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ 
ਅਣਚਾਿਹਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਚਾਿਹਆ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।













ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਨਹੀ ਂ











 

ਹਰ ਸਮ



ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ







  

  



 ਸਕੂਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ)।

 ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਪੋਗਰਾਮ।

 

 ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ 
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ:

 ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੁਿਲੰਗ*) ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ ਦਰੂ ਿਰਹਾ ਜਾਂ ਦਰੂ 
ਰਿਹਣਾ ਚਾਿਹਆ?
 ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੇ ਦਜੂੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਧਮਕਾਇਆ* (bully) 

ਿਗਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੌਿਖਕ ਤੌਰ' ਤੇ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਿਲੰਗ)?

 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ / ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ** ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ?

 

 

 ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਤਰੰਜ, 
ਵਾਤਾਵਰਣ)।
 ਖੇਡਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ, 
ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ)।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਸਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।

 ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਕਾਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਯੀਅਰਬੱੁਕਸ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵੱੈਬਸਾਈਟਾਂ)।

 ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ / ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ *** ਅਨੁਭਵ 
ਕੀਤਾ? 



  

  

ਕਦੇ ਨਹੀ ਂਹਫਤਾਵਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ

 ਸੰਗੀਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਡ, ਕੌਇਰ)।

 ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮੂਿਹਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।

ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਿਵੱਚ ਕਈ 

ਵਾਰ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ
ਇੱਕ ਆਮ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲੀ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ 
ਵਾਰ ਿਹੱਸਾ ਲਦਾ ਹੈ?
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ਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 
ਅਸਿਹਮਤ



 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਰੇਟ ਕਰੋ:



 ਐਕਸੈਸ ਪੋਗਰਾਮ (ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਉਸਂਿਲੰਗ)

 ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ / ਨਤੀਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂ(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): _________________________

 ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਧਮਕਾਇਆ* (bullied) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 
ਇਕ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਨਗੇ।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ
 ਨਹੀ ਂ





 



 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮੁਅੱਤਲੀ



ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 9 ਤੇ ਜਾਓ





 ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਨੰੂ ਧਮਕਾਏ* (bullied) ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲੇ 
ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

 ਹਾਂ
 ਨਹੀ ਂ

 ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਫੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਪ 
ਿਪੰਸੀਪਲ ਦਆੁਰਾ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਪਸ਼ਨ 8 ਤੇ ਜਾਓ
ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 9 ਤੇ ਜਾਓ





ਿਦੜਤਾ ਨਾਲ 
ਸਿਹਮਤ



 ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਮੁਅੱਤਲੀ

 ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 ਿਪੰਸੀਪਲ / ਉਪ ਿਪੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
 ਕੀ ਿਡਟਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਛੱੁਟੀ (ਿਰਸੈੱਸ) ਿਵਚ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਅਦ 
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ)

 ਮੁਆਫੀ ਨੋਟ ਿਲਖਣਾ
 ਬਹਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ / ਸਰਕਲ
 ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਰੋਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਯੌਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਿਲਸ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ / ਮੀਿਟੰਗ

 ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਵਰਕਰ (ਸੀਵਾਈਡਬਿਲਊ) ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਿਸਸਟਟ (ਈਏ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

 ਿਕਸੇ ਕਲਾਸ ਤ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ (ਅਤੇ ਿਕੱਧਰੇ ਹੋਰ ਰੱਿਖਆ, ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ)

 ਿਕਸੇ ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਖੰੁਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ (ਿਜਵ ਿਕ ਖੇਡ ਟੀਮ, ਕਲੱਬ)

 ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਂ ਸਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
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1  ਅਲਬੇਨੀਅਨ $  ਿਹਬਰੂ I  ਸੋਮਾਲੀ
2  ਅਰਬੀ %  ਿਹੰਦੀ O  ਸਪੈਿਨਸ਼
3  ਬੰਗਾਲੀ ^  ਹੰਗੇਰੀਅਨ P  ਟੈਗਾਲੋਗ

4  ਕਟੋਨੀਜ਼ & q  ਤਾਿਮਲ

5  ਕੋਏਸ਼ੀਅਨ *  ਇਤਾਲਵੀ w  ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ
6  ਦਾਰੀ (  ਕੋਰੀਅਨ e  ਉਰਦੂ
7  ਡੱਚ Q  ਮਿਲਆਲਮ r  ਵੀਅਤਨਾਮੀ
8  ਅੰਗੇਜ਼ੀ W  ਮਡਿਰਨ

9  ਫਾਰਸੀ E  ਪੋਿਲਸ਼
)  ਫਚ R  ਪੁਰਤਗਾਲੀ ________________________

!  ਜਰਮਨ T  ਪੰਜਾਬੀ y  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
@  ਗੀਕ (ਯੂਨਾਨੀ) Y  ਰਸੂੀ
#  ਗੁਜਰਾਤੀ U  ਸਰਬੀਆਈ

11

  ਨਹੀ ਂ
  ਹਾਂ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼
  ਹਾਂ, ਮੈਿਟਸ
  ਹਾਂ, ਇਨੂਇਟ

 ਮੂਲ (ਇੰਿਡਜਨਸ) ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ)

u

ਭਾਗ B: ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ
 ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਜਵਾਬ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ 
ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਸੰਕੋਚ 

ਨਾ ਕਰੋ।

 ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਗੇਡ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ?

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) ਬੋਲਣੀ ਿਸੱਖੀ ਸੀ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 ਗੇਡ 3

 ਗੇਡ 2
 ਗੇਡ 5
 ਗੇਡ 6

 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 1 ਸਾਲ (ਜੂਨੀਅਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ)

 ਗੇਡ 4 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 2 ਸਾਲ (ਸੀਨੀਅਰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ)

 ਗੇਡ 1

 ਭਾਸ਼ਾ ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ 
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ):

 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ
ਆਇਆ

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਿਟਸ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਨੂਇਟ ਵਜ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

t
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  ਹਾਂ
  ਨਹੀ ਂ
  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

14



















)

!

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮੂਲ* ਕੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, 
ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਗਿਲਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਿਫਲੀਪੀਨੋ, ਸਕੌਿਟਸ਼, ਆਇਿਰਸ਼, ਅਨੀਸ਼ਨਾਬੇ, ਓਜੀਬਵੇ, ਿਮਕਮਾਕ, ਕੀ, 
ਹਡੂਾਨੋਸਾਉਨੀ, ਮੈਿਟਸ, ਇਨੂਇਟ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਜਰਮਨ, ਪੋਿਲਸ਼, ਡੱਚ, ਫਚ, ਜਮੇਕਨ, ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ , ਇਰਾਨੀ, ਸ਼ੀਲੰਕਨ, ਕੋਰੀਅਨ, 

ਯੂਕਰੇਨੀ, ਲੈਬਨੀਜ਼, ਗਾਇਨੀਜ਼, ਸੋਮਾਲੀ, ਕੋਲੰਿਬਅਨ, ਯਹਦੂੀ, ਆਿਦ)

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?

 ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦਆੁਰਾ ਵਰਿਣਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
"ਗੋਰੇ" ਜਾਂ "ਕਾਲੇ" ਜਾਂ "ਪੂਰਬ / ਦੱਖਣ‐ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ" ਆਿਦ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ ਨਸਲ* ਸ਼ੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ 
ਵਧੀਆ ਦਸਦੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 * ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਛਾਣ, ਿਵਰਾਸਤ, ਵੰਸ਼, ਜਾਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

 ਬਲੈਕ (ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਐਫਰੋ‐ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਅਫਰੀਕਨ‐ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ)
 ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਜਪਾਨੀ, ਤਾਈਵਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ)
 ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ (ਇੰਿਡਿਜਨਸ) (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਿਟਸ, ਇਨੂਇਟ ਮੂਲ ਦੇ)
 ਲੈਿਟਨੋ / ਲਾਤੀਨਾ / ਲੈਿਟਨੈਕਸ (ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਮੂਲ ਦੇ)

 ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ (ਅਰਬ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਅਫ਼ਗਾਨ, ਿਮਸਰੀ, ਇਰਾਨੀ, ਲੈਬਨੀਜ਼, ਤੁਰਕੀ, ਕੁਰਦੀ ਆਿਦ)

 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸੀਲੰਕਨ, ਇੰਡੋ‐ਕੈਰੇਬੀਅਨ, 

ਆਿਦ)

 ਦੱਖਣ‐ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਿਫਲੀਪੀਨੋ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ, ਥਾਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਹੋਰ ਦੱਖਣ‐ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ)

 ਗੋਰੇ (ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ)

 ਇੱਕ ਨਸਲ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਜੋ ਉਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ): _________________
 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ

 * ਨਸਲ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਕੱੁਲ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੂਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸਲ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਜਾਤ (ਐਥਿਨਿਸਟੀ) ਨਾਲ 
ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਰਾਸਤ ਜਾਂ ਿਪਛੋਕੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ); ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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  ਬੋਧੀ @

  ਕੈਥੋਿਲਕ

  ਈਸਾਈ (ਗੈਰ‐ਕੈਥੋਿਲਕ)

  ਿਹੰਦੂ $  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
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!

@

ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ (ਐਗਨੌਸਿਟਕ) (ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।)

ਨਾਸਿਤਕ (ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ 
ਭਗਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ)

 ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਂ

 ਮੁਸਲਮਾਨ

 ਿਸੱਖ

 ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਪਰ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀ ਂ

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਮਕ ਮਾਨਤਾ* ਕੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ* ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਿਥਰ ਿਲੰਗ (ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰ,ੇ ਜਾਂ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਿਜਸਦੀ ਿਲੰਗਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਡਰ 
ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
ਿਲੰਗ ਗੈਰ‐ਅਨੁਰਪੂਤਾ  (ਿਕਸੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲੰਗ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ।ਂ)
ਗੈਰ‐ਬਾਇਨਰੀ (ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਿਲੰਗ ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਂਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ 
ਿਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ।)
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ(ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ)

ਟਰਾਂਸਜਡਰ (ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਲੰਗ ਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।)
ਦੋ‐ਸਿਪਿਰਟ (ਇੱਕ ਮੂਲ (ਇੰਿਡਿਜਨਸ) ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਮਰਦਾਨਾ, ਜਨਾਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ‐ਬਾਈਨਰੀ ਰਹੂਾਂ।)
 ਇੱਕ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): ________________________________

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ
 ਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ

*ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀ,ਂ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਸਪੈਕਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤੇ ਡੰੂਘੀ ਭਾਵਨਾ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਲੰਗ ਤ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸਤਰੀ, 
ਇੰਟਰਸੈਕਸ, ਪੁਰਸ਼)।





 ਯਹਦੂੀ

 ਔਰਤ / ਕੁੜੀ
 ਆਦਮੀ / ਮੁੰਡਾ

#

 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ

*ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਂ ਕਿਥਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ 
ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਐਟਂੀਸੈਮੀਿਟਜ਼ਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਿਕ ਧਰਮ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਨਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਨਸਲਵਾਦ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਂਬਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਉਪੱਰ ਨਹੀ ਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): 

_________________
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  ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ
  ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ (ਸਟੱਡੀ ਪਰਿਮਟ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ)
  ਇਕ ਲਿਡਡ ਇਮੀਗਟ / ਪਰਮਾਨਟ ਰੈਜ਼ੀਡਟ ਹੈ
  ਇੱਕ ਿਰਿਫਊਜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ
  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ

 ਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ

 ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਯੋਗਤਾ
 ਅਮਲ (ਅਿਡਕਸ਼ਨ)

 ਸਰੀਰਕ
 ਬੋਲਣ ਦਾ ਿਵਕਾਰ

ਪਸ਼ਨ 20 ਤੇ ਜਾਓ

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 19 ਤੇ ਜਾਓ

ਪਸ਼ਨ 18 ਤੇ ਜਾਓ

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 21 ਤੇ ਜਾਓ

 ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

 ਹਾਂ
 ਨਹੀ ਂ

 ਹਾਂ
 ਨਹੀ ਂ

 ਅਸਮਰੱਥਾ ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ):

 ਔਿਟਜ਼ਮ
 ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ
 ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਠਨਾਈ

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 19 ਤੇ ਜਾਓ
ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 19 ਤੇ ਜਾਓ
ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 19 ਤੇ ਜਾਓ

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਸਮਰਥਤਾ* (ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀ) ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਣੋੁ।

 ਜੇ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ:

 *ਅਸਮਰਥਤਾ (ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀ) ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਰਜ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ(ਉਦਾਹਰਣ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ; ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ; ਿਮਰਗੀ; ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ)। ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਨਮ ਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਸਥਾਈ, ਕਦੇ‐ਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ* (ਿਡਸਅਿਬਿਲਟੀ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ ਕਰੋਗੇ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ?
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  1 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ   5 ਸਾਲ
  1 ਸਾਲ   6 ਸਾਲ
  2 ਸਾਲ   7 ਸਾਲ
  3 ਸਾਲ   8 ਸਾਲ
  4 ਸਾਲ )  9 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ

22

1  ਅਲਬੇਨੀਅਨ $  ਿਹਬਰੂ I  ਸੋਮਾਲੀ
2  ਅਰਬੀ %  ਿਹੰਦੀ O  ਸਪੈਿਨਸ਼
3  ਬੰਗਾਲੀ ^  ਹੰਗੇਰੀਅਨ P  ਟੈਗਾਲੋਗ

4  ਕਟੋਨੀਜ਼ & q  ਤਾਿਮਲ

5  ਕੋਏਸ਼ੀਅਨ *  ਇਤਾਲਵੀ w  ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ
6  ਦਾਰੀ (  ਕੋਰੀਅਨ e  ਉਰਦੂ
7  ਡੱਚ Q  ਮਿਲਆਲਮ r  ਵੀਅਤਨਾਮੀ
8  ਅੰਗੇਜ਼ੀ W  ਮਡਿਰਨ

9  ਫਾਰਸੀ E  ਪੋਿਲਸ਼

)  ਫਚ R  ਪੁਰਤਗਾਲੀ ____________________

!  ਜਰਮਨ T  ਪੰਜਾਬੀ y

@  ਗੀਕ (ਯੂਨਾਨੀ) Y  ਰਸੂੀ
#  ਗੁਜਰਾਤੀ U  ਸਰਬੀਆਈ

23









24

 

   ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂਆਇਆ


 ਮੂਲ (ਇੰਿਡਜਨਸ) ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ (ਹਣੁ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸ ਨੇ  ਇਹ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 28 ਤੇ ਜਾਓ

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ ਈ ਐਸੱ ਐਲੱ ਟੀਚਰ / ਈ ਐਲੱ ਐਲੱ ਸਿਹਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ

 ਕਲਾਸਰਮੂ / ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ
 ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ) ______________

 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ ਸਮ ਤ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ?

 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

ਪਸ਼ਨ 24 ਤੇ ਜਾਓ

 ਭਾਸ਼ਾ ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ):

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਨਹੀ,ਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਮੈਨੰੂ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ

 ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?

t

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 28 ਤੇ ਜਾਓ

ਪਸ਼ਨ 24 ਤੇ ਜਾਓ

 ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ
ਆਇਆu

 ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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  ਹਾਂ
  ਨਹੀ ਂ
  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

26







27







28

i) i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________

 ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ / ਸਰਪਸਤ 1
(ਆਪ)

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸੋ। (ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)

 ਮਾਂ
 ਿਪਤਾ
 ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ
 ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ
 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ‐ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ (ਗਡਪੇਰਟ)
 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
 ਸਰਪਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ)

 ਫੌਸਟਰ ਮਾਤਾ / ਿਪਤਾ
 ਦੋਸਤ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੱੈਪ (STEP) ਪੱਧਰ ਦੱਸੋ:

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 28 ਤੇ ਜਾਓ
ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 28 ਤੇ ਜਾਓ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਿਦਓ।



 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ‐ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ (ਗਡਪੇਰਟ)
 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
 ਸਰਪਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ)

 ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ):

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਸਖਲਾਈ 
ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟੱੈਪ (STEP) ਪੱਧਰ ਤ ਜਾਣ ੂਹੋ?

ਪਸ਼ਨ 27 ਤੇ ਜਾਓ

 ਿਪਤਾ
 ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ

 ਹਾਂ
 ਨਹੀ ਂ
 ਮੈਨੰੂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਸਟੱੈਪ 1 ਸਟੱੈਪ 2 ਸਟੱੈਪ 3 ਸਟੱੈਪ 4 ਸਟੱੈਪ 5 ਸਟੱੈਪ 6 ਿਨਸ਼ਿਚਤ
 ਨਹੀ ਂ

 ਪੜਨਾ (ਰੀਿਡੰਗ)

 ਿਲਖਣਾ
 ਬੋਲਣਾ

  

 ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ

)
 ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ):

 ਫੌਸਟਰ ਮਾਤਾ / ਿਪਤਾ
 ਦੋਸਤ



)

 ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ / ਸਰਪਸਤ 2 (ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ 
ਛੱਡ ਿਦਓ)

 ਮਾਂ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 
ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੋ। (ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)
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ii) ii)

 

 

 

 

 

 

 

iii) iii)

 

 

 

 

 

 

 

iv) iv)

______________________________________ ______________________________________

 

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਿਕੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? (ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਿਦਓ)

 ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ / ਘਰ‐ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ / 
ਸਰਪਸਤ

 ਕਾਲਜ
 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਕੀ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ)

 ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ

 ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ
 ਹਾਈ ਸਕੂਲ
 ਅਪਿਟਸਿਸ਼ਪ

 ਘੱਟ ਸਮਾਂ (ਪਾਰਟ‐ਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਿਕੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 
ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਿਦਓ)

 ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ

 ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ
 ਹਾਈ ਸਕੂਲ
 ਅਪਿਟਸਿਸ਼ਪ
 ਕਾਲਜ
 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

 ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਿਰਟਾਇਰਡ) ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਿਰਟਾਇਰਡ)

 ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਫੁੱਲ‐ਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ

 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ 
ਉਚੱਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ। (ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ)

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)

 ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਫੁੱਲ‐ਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 
ਪੜਾਈ ਦੇ ਉਚੱਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਓ। (ਇੱਕ ਹੀ 
ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)

 ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ / ਘਰ‐ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ / 
ਸਰਪਸਤ

 ਸਵੈ‐ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
 ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਰਹਾ, ਪਰ 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ)

 ਘੱਟ ਸਮਾਂ (ਪਾਰਟ‐ਟਾਈਮ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
 ਸਵੈ‐ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋ)
 ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ)
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29

30

  ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਂਲਾਉਦਂਾ
  20 ਿਮੰਟ ਤ ਘੱਟ
  20 ਤ 40 ਿਮੰਟ ਤ ਘੱਟ ਤੱਕ
  40 ਤ 60 ਿਮੰਟ ਤ ਘੱਟ ਤੱਕ
  60 ਿਮੰਟ ਜਾਂ ਵੱਧ


 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

31

 

 

 

 

 ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, 

ਦਾਦਾ‐ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ‐ਨਾਨੀ, ਭੂਆ/ਮਾਸੀ, ਮਾਮਾ/ਚਾਚਾ)

 ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਿਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹੈ
 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀ ਂਹੈ

 ਆਰਟਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਜ਼ੁਅਲ ਆਰਟਸ, ਡਰਾਮਾ, ਡਾਂਸ)।

 ਸੰਗੀਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੌਇਰ, ਿਪਆਨੋ ਲੈਸਨ)।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ
ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਿਵੱਚ ਕਈ 

ਵਾਰ
ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ









ਔਸਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਤੀ ਰਾਤ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਦਂਾ ਹੈ?

ਿਸੱਧਾ ਪਸ਼ਨ 32 ਤੇ ਜਾਓ



ਭਾਗ C: ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।





 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਤੈਰਾਕੀ ਲੈਸਨ, ਟੈਿਨਸ, 
ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ)।    



 ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਬਾਸਿਕਟਬਾਲ, ਸੌਕਰ, ਿਕਕੇਟ, ਹਾਕੀ)।    

 ਯੂਥ ਪੋਗਰਾਮ, ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੈਿਡਟ, 
ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਮਨੋਰੰਜਨ)।    

 ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਰਧਾ / ਧਾਰਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।    

 ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।    

 ਦੋਸਤ

 ਅਿਧਆਪਕ

 ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਣੋੁ।

 ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਟਊਟਰ (Paid tutor)

 ਮੁਫਤ ਿਟਊਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ਮਾਤਾ‐ਿਪਤਾ / ਸਰਪਸਤ

ਹਫਤਾਵਾਰਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ  (ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀ)ਂ ਇਨਾਂ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਗ ਲਦਾ ਹੈ?

 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣਾ।    
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   ਯਾਤਰਾ ਦੀ

  ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ 

  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ   ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ
  ਕੰਮ ਦੀ   ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

34















35

 

   ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ

36

 

   ਮਾੜੀ

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋਮਾ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋਮਾ; ਓਐਸਐਸਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ

 14 ਕੈਿਡਟ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ; ਓਐਸਐਸਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ

 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ
 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂਕਦੇ ਨਹੀ ਂ















 

 ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

 ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?  



 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ ਕਰੋਗੇ?

 ਠੀਕ
 ਚੰਗੀ
 ਸ਼ਾਨਦਾਰ

 ਿਤੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ

 ਖੁਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਿਚੰਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?



 



 ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

 ਇਕੱਲਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

 ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ, 
ਕਾਊਸਂਲਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?







 ਇਕੱ ਕਿਮਊਿਨਟੀ‐ਅਧਾਰਤ ਡੇਅ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਦੀ



 ਇੱਕ ਅਪਿਟਸਿਸ਼ਪ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ





 ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ... (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਚਣੋੁ)।

 ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸਮ ਕਦੇ ਕਦੇਅਕਸਰ

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਚਣੋੁ।

 ਇੱਕ ਵਾਰ
 ਦੋ ਵਾਰ
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38

  ਹਾਂ
  ਨਹੀ ਂ
  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂ

39





40

  ਹਾਂ
  ਨਹੀ ਂ

41

 ૧
 ૨
  3‐4

  5‐6

  7 ਜਾਂ ਵੱਧ

ਕੀ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ, ਕਾਰਾਂ ਿਵਚ ਜਾਂ ਖਾਲੀ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ, ਕਾਉਚ ਸਰਿਫੰਗ)?

 





ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ: ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ

 ਕੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ‐ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

 ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ?

 ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਲੇ 
ਹਨ? (ਨਵ ਸਕੂਲ ਖੱੁਲਣ, ਗੇਡ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਫਚ ਇਮਰਸ਼ਨ, 

ਿਗਫਿਟਡ ਪੋਗਰਾਮ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ)

  

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ: ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਿਤੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ

 ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲ 
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ (ਘਰ ਬਦਲੇ)?

  

ਿਤੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ

 ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇ?

 ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇ?

 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇ?





 



ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ
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  $30,000 ਤ ਘੱਟ
  $30,000 – $49,999

  $50,000 – $74,999

  $75,000 – $99,999

   $100,000 – $149,999

  $150,000+

 ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ (ਟੈਕਸਾਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ) ਿਕੰਨੀ ਹੈ?
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