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પ્રિય કિન્ડરગાટટ ન થી ગ્રેડ 3ના પ્રિદ્યાથીઓના માતાપ્રિતા/િાલીઓ,
િીલ કડસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોડટ માાં, અમે શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણિિ િાતાિરિ પ ૂરાં િાડિા માટે િપ્રતબદ્ધ છીએ જેથી બધા પ્રિદ્યાથીઓ વ્યક્ક્તગત શ્રેષ્ઠતા િાપ્ત
િરી શિે . એ માટે અમારે પ્રિદ્યાથીઓ અને તેમના િકરિારોની િારતપ્રિિ જરૂકરયાતોને સમજી લેિી જરૂરી છે . આ િાયટમાાં અમને સહયોગ આિિા
માટે , અમે સહર્ટ જાહેરાત િરીએ છીએ િે આગામી મકહને અમે અમારી િથમ પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરી હાથ ધરીશ.ાં
નિેમ્બરમાાં, કિન્ડરગાટટ નથી ગ્રેડ 3માાં અભ્યાસ િરતા પ્રિદ્યાથીઓને િરતી ગિતરીન ાં ફોમટ આિિામાાં આિશે જે તેમના િતી તેમના માતાપ્રિતા/િાલીઓ ભરી શિશે. મોટાભાગના િકરિારો િશ્નાિલીરૂિે તેમના બાળિની િગપ્રતનો કરિોટટ િિ એ જ િરણબકડયામાાં િાપ્ત િરશે. જો
તમને નિેમ્બરની મધ્ય સધીમાાં ફોમટ ન મળે તો કૃિા િરીને તમારા બાળિના પ્રશક્ષિ િાસે તિાસ િરો.
િશ્નાિલી ભરિામાાં આશરે 30 પ્રમપ્રનટ લાગશે. જો તમારા કિન્ડરગાટટ નથી ગ્રેડ 3માાં અભ્યાસ િરતા એિ િરતા િધ બાળિો હોય, તો તમારે દરે િ
બાળિ માટે અલગ િશ્નાિણલ ભરિાની રહેશ.ે િરતી ગિતરીના અનિાકદત સાંરિરિો તમારા બાળિની શાળા અથિા િીલ બોડટ ની િેબસાઇટ
www.peelschools.org/studentcensus િરથી િિ મેળિી શિાશે.
િરતી ગિતરીના પ્રનષ્િર્ટથી બોડટ અને અમારી શાળાઓને આમાાં સહાયરૂિ થશે:
• પ્રિદ્યાથીની િરતી અને શાળા સમદાયોને િધ સારી રીતે સમજિા
• પ્રિદ્યાથીની સફળતા, સમાિેશ અને સખાિારી આડેના અિરોધોને ઓળખિા અને દૂ ર િરિા
• અસરિારિ િોગ્રામ ઘડિા અને જયાાં સૌથી િધ જરૂર હોય તયાાં સાંસાધનો િહોંચાડિા
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગોિનીય છે , િરાં ત તે અનામી નથી. બધા એિપ્રિત જિાબો સરણક્ષત, ગોિનીય ડેટાબેઝમાાં સાંગ્રકહત િરિામાાં આિશે અને
િીલ પ્રિદ્યાથીઓ િચચેના િલિોને ઓળખિા અને સારાાંશ મેળિિા માટે માિ અપ્રધકૃત સાંશોધન રટાફ દ્વારા જ એક્સેસ િરિામાાં આિશે.
વ્યક્ક્તગત િાલી િશ્નાિણલન ાં પ્રિશ્લેર્િ િરિામાાં આિશે નહીં. િીલ બોડટ પ્રિદ્યાથીઓ પ્રિશેની માકહતી એિિ િરિામાાં ગપ્તતા અને
ગોિપ્રનયતાના ઉચચતમ રતરે િપ્રતબદ્ધ છે અને મ્યપ્રનપ્રસિલ ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફમેશન એન્ડ િોટે ક્શન ઓફ િાઇિસી એક્ટ (એમએફઆઇિીિીએ)
માાં દશાટિલ
ે ી બધી ગોિનીયતા જરૂકરયાતોન ાં િાલન િરે છે . પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરી દ્વારા એિપ્રિત િરિામાાં આિેલી માકહતી ફક્ત શૈક્ષણિિ
અને સાંશોધન હેતઓ માટે એજયિે શન એક્ટ (આરએસઓ 1990, સી. ઇ. 2, સધારે લા) ની િાન ૂની સત્તા હેઠળ એિપ્રિત િરિામાાં આિે છે .
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરીમાાં ભાગ લેિો રિૈચ્ચછિ છે . જો િે , એ નોંધવ ાં મહતિપ ૂિટ છે િે જેટલો ફોમટ ભરિાનો દર િધારે તેટલી શાળા સધારિા
અને િોગ્રામ પ્લાપ્રનિંગ માટે સમ ૃદ્ધ અને િધ પ્રિશ્વસનીય માકહતી મળશે.
જો તમને િોઈ િશ્નો હોય તો કૃિયા આ િિની િાછળની હિીિતોની સમીક્ષા િરો. તમે www.peelschools.org/studentcensus ની િિ મલાિાત
લઈ શિો છો અથિા િીલ બોડટ ના કરસચટ એન્ડ એિાઉસ્ટ્ન્ટણબણલટી પ્રિભાગનો 905-890-1010 એક્રટે ન્શન 3523 િે studentcensus@peelsb.com
િર સાંિિટ િરી શિો છો.
હાંમશ
ે ની જેમ, અમે તમારા સતત સમથટન બદલ આભાર વ્યક્ત િરીએ છીએ િારિ િે અમે દરે િ પ્રિદ્યાથીમાાં સફળતા, આતમપ્રિશ્વાસ અને આશાને
િેરિા આિીએ છીએ.

પ્રિટર જોશઆ
ડાયરે ક્ટર ઓફ એજયિે શન

વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
પીલ ડિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ ના વવદ્યાર્થીઓની વરતી ગણતરીનો હેત ુ શું છે ?
િરતી ગિતરીના પ્રનષ્િર્ટથી બોડટ અને અમારી શાળાઓને આમાાં સહાયરૂિ થશે:
•

પ્રિદ્યાથીની િરતી અને શાળા સમદાયોને િધ સારી રીતે સમજિા

•

પ્રિદ્યાથીની સફળતા, સમાિેશ અને સખાિારી આડેના અિરોધોને ઓળખિા અને દૂ ર િરિા

•

અસરિારિ િોગ્રામ ઘડિા અને જયાાં સૌથી િધ જરૂર હોય તયાાં સાંસાધનો િહોંચાડિા

વવદ્યાર્થીની વરતી ગણતરીમાં કયા પ્રકારનાં પ્રશ્નો શામેલ છે ?
પ્રિદ્યાથીની િસપ્રત ગિતરીમાાં પ્રિદ્યાથીઓની ઓળખ, િૌટાંણબિ લાક્ષણિિતાઓ, શાળાના અનભિો અને પ્રિદ્યાથી સખાિારી પ્રિશે આશરે 30
િૈિચ્પિિ િસાંદગીના િશ્નો છે .
મારે વરતી ગણતરીના દરે ક પ્રશ્નનો જવાબ આપવો પિશે?
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરીમાાં ભાગ લેિો રિૈચ્ચછિ છે . જો તમે જિાબો આિિા માાંગતા ન હો તો અથિા તમે ભાગ લેિાન ાં િસાંદ ન િરતા હો
તો િશ્નોને છોડી દે િાન ાં િસાંદ િરી શિો છો. જો િે , એ નોંધવ ાં મહતિપ ૂિટ છે િે જેટલા ફોમટ િધ ભરાશે તેટલી િધારે , સમ ૃદ્ધ અને િધ પ્રિશ્વસનીય
માકહતી શાળા સધારિા અને િોગ્રામ પ્લાપ્રનિંગ માટે મળશે.
મારા ડકન્િરગાટડ નમાં ગ્રેિ 3 માં એક કરતા વધુ બાળકો છે શું મારે દરે ક વવદ્યાર્થી માટે

લગ વરતી ગણતરી .ફોમડ ભરવું જરૂરી છે ?

હા, તમારે દરે િ બાળિ માટે એિ અલગ િરતી ગિતરી ફોમટ ભરવ ાં િડશે. દરે િ િશ્નાિણલનો એિ ય ૂપ્રનિ, પ્રિપ્રશષ્ટ િોડ છે જે દરે િ પ્રિદ્યાથીના
આઇડી સાથે જોડાયેલો છે .
હું પ્રશ્નાવલી ભરૂ ત્યારે મારા બાળકને હાજર રહેવાની જરૂર છે ?
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરીનો ઉદ્દે શ તમામ પ્રિદ્યાથીઓની િાચાને િિડિાનો છે . તેમના પ્રિચારો અને અનભિોને િિડિા માટે તમારા બાળિ
સાથે િરતી ગિતરી પ ૂિટ િરિાની તમને ભલામિ િરિામાાં આિે છે .
મારા જવાબો કે વી રીતે ગોપનીય રાખવામાં આવશે?
તમારી િરતી ગિતરીની િશ્નાિણલમાાં તમારા બાળિન ાં નામ સાથે એિ શામેલ હશે અને તે તમારા બાળિના નામ અથિા િોઈિિ અન્ય
ઓળખી શિાય તેિી માકહતી સાથેન ાં એિમાિ પ ૃષ્ઠ હશે. િરતી ગિતરી સાથે પ ૂરી િાડિામાાં આિેલી સ ૂચનાઓ તમે િરતી ગિતરીના ફોમટને
ભરીને એિ િરણબડીયામાાં મિીને સીલ િરતા િહેલા િાઢી લેિાની સલાહ આિિામાાં આિે છે . આ સીલિાળા િરણબડીયાઓ દરે િ શાળા દ્વારા
સરણક્ષત ડેટાબેઝના આિલન અને િકિયાના િપ્રતસાદો માટે િીલ બોડટ દ્વારા િોન્િાક્ટિાળી બહારની િાંિનીને મોિલિામાાં આિશે. આ ગોિનીય
ડેટાબેઝ સાંશોધન પ્રિભાગ દ્વારા ફક્ત પ્રિશ્લેર્િ અને સાંશોધન હેતઓ માટે જ એક્સેસ િરિામાાં આિશે. આ િગલાાં મ્યપ્રનપ્રસિલ ફ્રીડમ ઓફ
ઇન્ફમેશન એન્ડ િોટે ક્શન ઓફ િાઇિસી એક્ટ (એમએફઆઇિીિીએ) ન ાં િાલન િરે છે .
ગોપનીય વરતી ગણતરી

ને

નામી વરતી ગણતરી વચ્ચે શું તફાવત છે ?

પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરી ગોિનીય છે , િરાં ત તે અનામી નથી. િરતી ગિતરી િશ્નાિલીઓ દરે િ પ્રિદ્યાથીના આઇડી નાંબર સાથે જોડાયેલા
અનન્ય િોડના લેબલ સાથેની હોય છે . આ ય ૂપ્રનિ િોડથી બોડટ ના કરસચટ કડિાટટ મન્ે ટને િપ્રતભાિન ાં પ્રિશ્લેર્િ િરિામાાં ઉિયોગી પ્રનિડે છે . તેમાાં
અગાઉ એિપ્રિત િરાયેલા અન્ય ડેટા (ભ ૂતપ ૂિટ સરનામાાં, ઘરમાાં બોલાતી ભાર્ાઓ, ગ્રેડ, િગેરે) નો ઉિયોગ િરિામાાં આિે છે . જેના િકરિામે
િીલ પ્રિદ્યાથીઓની સમજિ િધ પ્રિિસે છે . માતાપ્રિતા/િાલીઓ દ્વારા િદાન િરે લી માકહતી ગોિનીય રાખિા પ્રિદ્યાથીન ાં નામ અથિા ID નાંબર
જેિી િોઈ વ્યક્ક્તગત ઓળખ િશ્નાિણલ િર દે ખાશે નહી.
વરતીગણતરીના િેટાનો ઉપયોગ કે વી રીતે ર્થશે?
એિિાર િપ્રતભાિો મળી જાય અને તેન ાં પ્રિશ્લેર્િ થઈ જાય િછી િીલ બોડટ નો સાંશોધન પ્રિભાગ બોડટ અને શાળાઓને િોગ્રામ અને સ ૂચના
માટે પ્રનિટય લેિામાાં સહાય માટે શ્રેિીબદ્ધ કરિોટટ બહાર િાડશે. સમપ્રિિત ડેટાનો ઉિયોગ સમદાયના ભાગીદારો અને સરિારી એજન્સીઓને
સમદાયોની જરૂકરયાતોને સારી રીતે પ ૂરી િરિામાાં તેમની સેિાઓને બહેતર બનાિિામાાં સહાય િરિા માટે શેર િરિા માટે િરી શિાય છે . ડેટા
કરિોટટટ સ અથિા પ્રિશ્લેર્િ ક્યારે ય પ્રિદ્યાથીને બહાર િાઢશે નહીં. િાયદે સર રીતે, િીલ બોડટ િરતી ગિતરી ફોમટ ભય ટ હોય તેિા િોઈ િિ
પ્રિદ્યાથી/માતા-પ્રિતાની વ્યક્ક્તગત માકહતી જાહેર િરી શિશે નહી.

