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عزیز والدین  /سرپرست:
ہمارے والدین اور سرپرست تعلیم میں ہمارے سب سے اہم شراکت دار ہیں اور ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ یارک
ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ) (York Region District School Boardتمام والدین اور سرپرستوں کو  1مئی اور19
مئی 2017کے دوران ایک سروے مکمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ سروے والدین /سرپرستوں کی رائے معلوم
کرنے کے لئے اہم موقع فراہم کرتا ہے اور اِس کے نتائج طلباء کی کامیابیوں اورخیروعافیت کی منصوبہ بندی میں مدد
کیلئے استعمال ہوں گے۔
یہ سروے بورڈ امپرومنٹ پالن ) (Board Improvement Planکی ترجیحات سے مطابقت رکھتا ہے اور اِس میں
اسکول کے تعلیمی ماحول ،ریاضی ) ،(mathematicsطلباء کی ذہنی نشوونما اورخیروعافیت ،مساوات اور شمولیت اور
اسکولوں میں نگہداشت اور تحفظ کے بارے میں سواالت شامل ہیں ۔ یہ سروے اونٹاریو ایجوکیشن ایکٹ (Ontario
) Education Actکے ضابطہ کے تحت ہے اور وزارت تعلیم ) (Ministry of Educationکے اسکولوں کے ماحول
سے متعلق سروے کروانے کے قانون کے تحت ہے۔
اِس سروے کو مکمل کرنے میں تقریبًا  15منٹ لگیں گے۔ انگریزی ) (Englishمیں یہ سروے آن الئن دستیاب ہے :
 https://www.surveymonkey.com/r/yrdsb2017ParentSurvey۔ کاغذ پر یہ سروے انگلش
)،(Englishسمپلیفائڈ چائنیز ) ،(Simplified Chineseٹرڈیشنل چائنیز ) ،(Traditional Chineseفارسی )،(Farsi
گجراتی) ،(Gujaratiہیبرو ) ،(Hebrewکورین ) ،(Koreanپنجابی) ،(Punjabiرشین ) ، (Russianسری لنکن تامل
) ، (Sri Lankan Tamilاُردو) (Urduاور ویت نامیز) (Vietnameseزبان میں موجود ہیں۔ کاغذ پر سروے فارم حاصل
کرنے کے لئے برائے مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کاغذ پر سروے فارم مکمل کرنے کا انتخاب کریں تو
برائے مہربانی اُسے مہیا کردہ لفافے میں ڈال کراسکول کو واپس کردیں۔
ہم والدین/سرپرستوں کی رائے کی قدرکرتے ہیں اور 19مئی سے قبل سروے مکمل کرنے کیلئے آپ کی حوصلہ افزائی
کرتے ہیں۔ آپ کی مہیا کردہ معلومات گمنام رہیں گی ،خفیہ سمجھی جائیں گی اورصیغہ راز میں رکھنے کیلئے تمام
متعلقہ قوانین کی سختی سے پابندی کی جائےگی۔ آپ ایک بچے کے لئے ایک سروے فارم مکمل کرنے کا انتخاب
کرسکتے ہیں۔
سروے کے نتائج موسم خزاں کے آخری ایّام میں آپ کے اسکول کی/کے پرنسپل کے ذریعے مہیا کیے جائیں گے ۔ اگر
آپ کے کوئی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اسکول سے رابطہ کریں۔ آپ کی مدد کا شکریہ۔
مخلص/مخلصہ،

Urdu

