[Gujarati]

ઓક્ટોબર 2018
પ્રિય ગ્રેડ 4 થી 12ના પ્રિદ્યાથીઓના માતાપ્રિતા/િાલીઓ,
િીલ ડડસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોડડ માાં, અમે શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણિક િાતાિરિ પ ૂરાં િાડિા માટે િપ્રતબદ્ધ છીએ જેથી બધા પ્રિદ્યાથીઓ વ્યક્ક્તગત શ્રેષ્ઠતા િાપ્ત કરી શકે. એ માટે
અમારે પ્રિદ્યાથીઓ અને તેમના િડરિારોની િારતપ્રિક જરૂડરયાતોને સમજી લેિી જરૂરી છે . આ કાયડમાાં અમને સહયોગ આિિા માટે, અમે સહર્ડ જાહેરાત કરીએ
છીએ કે આગામી મડહને અમે અમારી િથમ પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરી હાથ ધરીશ.ાં
19 થી 30 નિેમ્બર 2018 સધીમાાં, ગ્રેડ 4 થી 12માાં અભ્યાસ કરતા પ્રિદ્યાથીઓને િગડમાાં િરતી ગિતરીન ાં ફોમડ આિિામાાં આિશે. િશ્નાિલી ભરિામાાં આશરે એક
િગડનો સમય લાગશે અને તેમાાં પ્રિદ્યાથીને શાળાના અને શાળા બહારના િોતાના અને િોતાના અનભિો પ્રિશેના િશ્નો પછિામાાં આિશે. ડકન્ડરગાટડ નથી ગ્રેડ 3માાં
અભ્યાસ કરતા પ્રિદ્યાથીઓના ફોમડ તેમના માતાપ્રિતા કે િાલીએ ભરિાના રહેશે.
િરતી ગિતરીના પ્રનષ્કર્ડથી બોડડ અને અમારી શાળાઓને આમાાં સહાયરૂિ થશે:
• પ્રિદ્યાથીની િરતી અને શાળા સમદાયોને િધ સારી રીતે સમજિા
• પ્રિદ્યાથીની સફળતા, સમાિેશ અને સખાકારી આડેના અિરોધોને ઓળખિા અને દૂ ર કરિા
• અસરકારક િોગ્રામ ઘડિા અને જયાાં સૌથી િધ જરૂર હોય તયાાં સાંસાધનો િહોંચાડિા
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગોિનીય છે , િરાં ત તે અનામી નથી. બધા એકપ્રિત જિાબો સરણક્ષત, ગોિનીય ડેટાબેઝમાાં સાંગ્રડહત કરિામાાં આિશે અને િીલ પ્રિદ્યાથીઓ
િચ્ચેના િલિોને ઓળખિા અને સારાાંશ મેળિિા માટે માિ અપ્રધકૃત સાંશોધન રટાફ દ્વારા જ એક્સેસ કરિામાાં આિશે. વ્યક્ક્તગત િાલી િશ્નાિણલન ાં પ્રિશ્લેર્િ
કરિામાાં આિશે નહીં. િીલ બોડડ પ્રિદ્યાથીઓ પ્રિશેની માડહતી એકિ કરિામાાં ગપ્તતા અને ગોિપ્રનયતાના ઉચ્ચતમ રતરે િપ્રતબદ્ધ છે અને મ્યપ્રનપ્રસિલ ફ્રીડમ
ઓફ ઇન્ફમેશન એન્ડ િોટેક્શન ઓફ િાઇિસી એક્ટ (એમએફઆઇિીિીએ) માાં દશાડિેલી બધી ગોિનીયતા જરૂડરયાતોન ાં િાલન કરે છે . પ્રિદ્યાથીની િરતી
ગિતરી દ્વારા એકપ્રિત કરિામાાં આિેલી માડહતી ફક્ત શૈક્ષણિક અને સાંશોધન હેતઓ માટે એજયકેશન એક્ટ (આરએસઓ 1990, સી. ઇ. 2, સધારે લા) ની કાન ૂની
સત્તા હેઠળ એકપ્રિત કરિામાાં આિે છે .
પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરીમાાં બધા પ્રિદ્યાથીઓની લાગિીને િાચા મળે એ માટે જેટલો ફોમડ ભરિાનો દર િધારે તેટલી શાળા સધારિા અને િોગ્રામ પ્લાપ્રનિંગ માટે
સમ ૃદ્ધ અને િધ પ્રિશ્વસનીય માડહતી મળશે. તમે પ્રનિડય લીધો હોય કે તમારા સાંતાન પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરીમાાં ભાગ નહી લે તો, નીચેન ાં ફોમડ ભરીને 14 નિેમ્બર
સધીમાાં તમારા સાંતાનની શાળાએ િહોંચત ાં કરો.
જો તમને કોઈ િશ્નો હોય તો કૃિયા આ િિની િાછળની હકીકતોની સમીક્ષા કરો. તમે www.peelschools.org/studentcensus ની િિ મલાકાત લઈ શકો છો
અથિા િીલ બોડડ ના ડરસચડ એન્ડ એકાઉસ્ટ્ન્ટણબણલટી પ્રિભાગનો 905-890-1010 એક્રટેન્શન 3523 કે studentcensus@peelsb.com િર સાંિકડ કરી શકો છો.
હાંમેશની જેમ, અમે તમારા સતત સમથડન બદલ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કારિ કે અમે દરે ક પ્રિદ્યાથીમાાં સફળતા, આતમપ્રિશ્વાસ અને આશાને િેરિા આિીએ
છીએ.

પ્રિટર જોશઆ
ડાયરે ક્ટર ઓફ એજયકે શન

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------જો તમારૂ સાંતાન પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરીમાાં ભાગ ન લે એમ તમે ઇચ્છતા હો તો કૃિયા નીચેનો પ્રિભાગ ફાડીને તમારા સાંતાનની શાળાએ 14 નવેમ્બર 2018
સુધીમાાં િહોંચતો કરો.
મારી ઇચ્છા નથી કે મારૂ સાંતાન, ___________________________________, પ્રિદ્યાથી િરતી ગિતરી 2018માાં ભાગ લે.
પ્રિદ્યાથીન નામ લખો)

(

માતાપ્રિતા/િાલીન ાં નામ: __________________________ સહી: __________________________________

વારાં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
પીલ ડિસ્ટ્રિક્ટ રકૂલ બોિડ ના વવદ્યાથીઓની વરતી ગણતરીનો હેત ુ શુાં છે ?
િરતી ગિતરીના પ્રનષ્કર્ડથી બોડડ અને અમારી શાળાઓને આમાાં સહાયરૂિ થશે:
• પ્રિદ્યાથીની િરતી અને શાળા સમદાયોને િધ સારી રીતે સમજિા
• પ્રિદ્યાથીની સફળતા, સમાિેશ અને સખાકારી આડેના અિરોધોને ઓળખિા અને દૂ ર કરિા
• અસરકારક િોગ્રામ ઘડિા અને જયાાં સૌથી િધ જરૂર હોય તયાાં સાંસાધનો િહોંચાડિા
વવદ્યાથીની વરતી ગણતરીમાાં કયા પ્રકારનાાં પ્રશ્નો શામેલ છે ?
પ્રિદ્યાથીની િસપ્રત ગિતરીમાાં પ્રિદ્યાથીઓની ઓળખ, કૌટાંણબક લાક્ષણિકતાઓ, શાળાના અનભિો અને પ્રિદ્યાથી સખાકારી પ્રિશે આશરે 30 િૈકલ્પિક િસાંદગીના િશ્નો
છે .
મારા સાંતાનને વરતી ગણતરીના દરે ક પ્રશ્નનો જવાબ આપવો પિશે?
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરીમાાં ભાગ લેિો રિૈલ્ચ્છક છે . જો પ્રિદ્યાથી કે તેના માતાપ્રિતા કે િાલી જિાબો આિિા માાંગતા ન હોય તો અથિા તમે ભાગ લેિાન ાં િસાંદ
ન કરતા હો તો િશ્નોને છોડી દે િાન ાં િસાંદ કરી શકો છો. જો કે , એ નોંધવ ાં મહતિપ ૂિડ છે કે જેટલા ફોમડ િધ ભરાશે તેટલી િધારે , સમ ૃદ્ધ અને િધ પ્રિશ્વસનીય
માડહતી શાળા સધારિા અને િોગ્રામ પ્લાપ્રનિંગ માટે મળશે.
હુાં મારા સાંતાનની ભાગીદારી પહેલા વવદ્યાથી વરતી ગણતરીની નકલ જોઈ શકુાં ?
િરતી ગિતરીની નકલ www.peelschools.org/studentcensus િર ઉિલબ્ધ છે .
મારા સાંતાનના જવાબો કેવી રીતે ગોપનીય રાખવામાાં આવશે?
જયારે િરતી િિકની પ્રિદ્યાથીઓને િહેચિી કરાશે તયારે તેમાાં પ્રિદ્યાથીના નામ સાથે એક ઇન્સટડ હશે. આ પ્રિદ્યાથીની ઓળખ સાથેન ાં એક માિ પ ૃષ્ઠ હશે.
પ્રિદ્યાથીઓને આ સાંપ ૂિડ ભરે લ િરતીિિક સિિ કરતાાં િહેલા આ ઇન્સટડ કાઢી નાાંખિાની સચના અિાશે. સાંપ ૂિડ ભરે લ િશ્નોત્તરીમાાં તેમના અંગેની ઓળખી
શકાય તેિી માડહતી નહીં હોય અને પ્રિદ્યાથી દ્વારા એલ િરણબડીયામાાં સીલ કરાશે. કોઇ િશ્ન અંગે પ્રિદ્યાથીઓને જો રિષ્ટતાની જરૂરત હશે તો ટીચીંગ રટાફ
ઉિલબ્ધ હશે િિ પ્રિદ્યાથીની ગપ્તતાના રક્ષિ ખાતર તેઓ કોઇ િપ્રતભાિ જોશે નહી.
કોઇ જાતની ઓળખી શકાય તેિી માડહતી (દા. ત. પ્રિદ્યાથીન ાં નામ કે નાંબર પ્રિના) સાંપિડ ભરે લ િશ્નોતરી પ્રિદ્યાથી દ્વારા એક િરણબડીયામાાં સીલ કરિામાાં આિશે
અને દરે ક શાળા દ્વારા સરણક્ષત ડેટાબેઝના રકેન અને િડિયાના િપ્રતસાદો માટે િીલ બોડડ દ્વારા કોન્િાક્ટિાળી બહારની કાંિનીને મોકલિામાાં આિશે. આ ગોિનીય
ડેટાબેઝ સાંશોધન પ્રિભાગ દ્વારા ફક્ત પ્રિશ્લેર્િ અને સાંશોધન હેતઓ માટે જ એક્સેસ કરિામાાં આિશે. આ િગલાાં મ્યપ્રનપ્રસિલ ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ફમેશન એન્ડ
િોટેક્શન ઓફ િાઇિસી એક્ટ (એમએફઆઇિીિીએ) ન ાં િાલન કરે છે .
ગોપનીય વરતી ગણતરી અને અનામી વરતી ગણતરી વચ્ચે શુાં તફાવત છે ?
પ્રિદ્યાથીની િરતી ગિતરી ગોિનીય છે , િરાં ત તે અનામી નથી. િરતી ગિતરી િશ્નાિલીઓ દરે ક પ્રિદ્યાથીના આઇડી નાંબર સાથે જોડાયેલા અનન્ય કોડના લેબલ
સાથેની હોય છે . આ ય ૂપ્રનક કોડથી બોડડ ના ડરસચડ ડડિાટડ મેન્ટને િપ્રતભાિન ાં પ્રિશ્લેર્િ કરિામાાં ઉિયોગી પ્રનિડે છે . તેમાાં અગાઉ એકપ્રિત કરાયેલા અન્ય ડેટા
(ભ ૂતપ ૂિડ સરનામાાં, ઘરમાાં બોલાતી ભાર્ાઓ, ગ્રેડ, િગેરે) નો ઉિયોગ કરિામાાં આિે છે . જેના િડરિામે િીલ પ્રિદ્યાથીઓની સમજિ િધ પ્રિકસે છે .
માતાપ્રિતા/િાલીઓ દ્વારા િદાન કરે લી માડહતી ગોિનીય રાખિા પ્રિદ્યાથીન ાં નામ અથિા ID નાંબર જેિી કોઈ વ્યક્ક્તગત ઓળખ િશ્નાિણલ િર દે ખાશે નહી.
વરતીગણતરીના િેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે?
એકિાર િપ્રતભાિો મળી જાય અને તેન ાં પ્રિશ્લેર્િ થઈ જાય િછી િીલ બોડડ નો સાંશોધન પ્રિભાગ બોડડ અને શાળાઓને િોગ્રામ અને સ ૂચના માટે પ્રનિડય લેિામાાં
સહાય માટે શ્રેિીબદ્ધ ડરિોટડ બહાર િાડશે. સમપ્રિિત ડેટાનો ઉિયોગ સમદાયના ભાગીદારો અને સરકારી એજન્સીઓને સમદાયોની જરૂડરયાતોને સારી રીતે પ ૂરી
કરિામાાં તેમની સેિાઓને બહેતર બનાિિામાાં સહાય કરિા માટે શેર કરિા માટે કરી શકાય છે . ડેટા ડરિોટટડ સ અથિા પ્રિશ્લેર્િ ક્યારે ય પ્રિદ્યાથીને બહાર કાઢશે
નહીં. કાયદે સર રીતે, િીલ બોડડ િરતી ગિતરી ફોમડ ભયડ હોય તેિા કોઈ િિ પ્રિદ્યાથી/માતા-પ્રિતાની વ્યક્ક્તગત માડહતી જાહેર કરી શકશે નહી.

