
 

 

 

 

 

 

 

 

 
October 24, 2022 
 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਪੇ, ਸਰਪ+ਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, 

 

ਇਸ ਫਾਲ ਿਵੱਚ, ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ>ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵਦਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥQ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੂਿਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਗ+ਡੇ 4 ਤT 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

 

ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਨXਜਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮZ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਨ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸਰਫ਼ਉਹਨQ ਸਵਾਲQ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ> Q ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 

ਉਹ ਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ^ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਹੈ? 

2021 ਦੀ ਫਾਲ ਿਵੱਚ ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲQ ਨa  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 

ਿਸਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਇੱਕ Anti-racism and Equity Action Plan (ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰQ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨQ ਖੇਤਰQ ਨੰੂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼, ਪਿਰਵਾਰQ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 2020-2021 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼Q ਸੁਣਨ 

ਤT ਬਾਅਦ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰQ ਿਵੱਚT ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਿਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZIh_4XFOuZuFnEN-U6g1w4uzSvRHUuRvRavdEKwtrD0/edit?usp=sharing
https://www.epsb.ca/ourdistrict/topics/anti-racismandequity/


 

 

 

 

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

• ਮੂਲ ਪਛਾਣ 

• ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ 

• ਨਸਲੀ ਮੂਲ 

• ਧਾਰਿਮਕ ਜQ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੰਬੰਧ 

• ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ 

• ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ (ਿਸਰਫ਼ ਗ+ੇਡ 7-12) 

 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ: ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨ-ਅੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਸ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲQ ਹੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲQ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹQ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ> Q ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਸਫਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਜਨ-ਅੰਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤT ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱਿਟਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨQ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸQਝੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲQ ਜQ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ^ ਕਰੇਗੀ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨBਜਤਾ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ+ਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Freedom of 

Information and Protection of Privacy Act (FOIP) (ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਨXਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ 

ਅਿਧਿਨਯਮ) ਅਤੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਹਾਰQ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬQ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕZਦਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ+ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਨXਜਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਥੋੜ>ਾ ਿਜਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਸQਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼, ਪਿਰਵਾਰQ ਜQ ਆਮ 

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸQਝਾ ਨਹ^ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 



 

ਿਨ#ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ: ਲਈ ਸੁਆਗਤੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ Freedom of 

Information and Protection of Privacy Act (FOIP) (ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਿਨ#ਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ) ਦੀ ਧਾਰਾ 33(c) ਅਤੇ Education Act 

(ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਿਨਯਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜ:ਦੀ ਹੈ। FOIP ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਨe : ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: Brenda Hoang, Division FOIP Office, 

Technology and Information Management, The Centre for Education, One Kingsway Avenue, Edmonton, Alberta, ਕੈਨt ਡਾ। 

ਫ਼ੋਨ: +1 780-429-8350. 

 

 

 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵF ਜF ਸਵਾਲ 

ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਹ^ ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਕ ਉਨ> Q ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ, ਉਨ> Q ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹ^ ਜQ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ 

ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸ^ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹQ ਿਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹ^ ਅਸ^ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖQਗੇ ਿਜਨ> Q ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜT ਅਿਜਹਾ ਭਿਵੱਖ ਬਣੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ 

ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਤਿਹ-ਿਦਲT, 

 
 
 
  
Darrel Robertson 

ਸਕੂਲQ ਦੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ 


