October 24, 2022
ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ, ਸਰਪ+ਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਇਸ ਫਾਲ ਿਵੱ ਚ, ਐਡਮੰ ਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ>ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਵਦਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥQ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੂਿਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗ+ਡ
ੇ 4 ਤT 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰ ਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਨXਜਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮZ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਸਰਫ਼ਉਹਨQ ਸਵਾਲQ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ>Q ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਉਹ ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ^ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰ ਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਹੈ?
2021 ਦੀ ਫਾਲ ਿਵੱ ਚ ਐਡਮੰ ਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲQ ਨa ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਸਰਜਣ ਵੱ ਲ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ Anti-racism and Equity Action Plan (ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰQ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨQ ਖੇਤਰQ ਨੂੰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼, ਪਿਰਵਾਰQ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 2020-2021 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼Q ਸੁਣਨ
ਤT ਬਾਅਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰQ ਿਵੱ ਚT ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਜਨ-ਅੰ ਕਣ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਿਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹ^, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨQ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸQਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ:
•

ਮੂਲ ਪਛਾਣ

•

ਧਾਰਿਮਕ ਜQ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੰ ਬੰ ਧ

•

ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ

•

ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ

•

ਨਸਲੀ ਮੂਲ

•

ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ (ਿਸਰਫ਼ ਗ+ੇਡ 7-12)

ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ: ਮੰ ਗ ਰਹੀ ਹੈ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰ ਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਸ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲQ ਹੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਮੰ ਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲQ ਦੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੂਹQ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ>Q ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨ-ਅੰ ਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤT ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨQ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸQਝੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲQ ਜQ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ^ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨBਜਤਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਪ+ਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਡਮੰ ਟਨ ਪਬਿਲਕ
ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Freedom of

Information and Protection of Privacy Act (FOIP) (ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਨXਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਅਿਧਿਨਯਮ) ਅਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਹਾਰQ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌ ਣ ਦੇਖੇਗਾ?
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬQ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕZਦਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ+ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਨXਜਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਥੋੜ>ਾ ਿਜਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਸQਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼, ਪਿਰਵਾਰQ ਜQ ਆਮ
ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸQਝਾ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵF ਜF ਸਵਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਹ^ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਉਨ>Q ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਵੇ, ਉਨ>Q ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਰਾਹ^ ਜQ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ
ਐਡਮੰ ਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸ^ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹQ ਿਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹ^ ਅਸ^
ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖQਗੇ ਿਜਨ>Q ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜT ਅਿਜਹਾ ਭਿਵੱ ਖ ਬਣੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ।
ਤਿਹ-ਿਦਲT ,

Darrel Robertson
ਸਕੂਲQ ਦੇ ਸੁਪਰਡƒਟ
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