ഒക്ടോബർ 2018
പ്രിയ ്പ്േഡ് 3 വിദ്യോർഥികളുടട മോതോരിതോക്ക്ള/രക്ഷിതോക്ക്ള,
രീൽ ഡിസ്ടപ്ടികറ് സ്ടകൂൾ ്ബോർഡിൽ, എല്ലോ വിദ്യോർഥികൾക്കകും വയക്തിരര മികവ്
കകവരിക്കോൻ കഴിയകും വിധും ഏറവകും മികച്ച രഠനോന്തരീക്ഷും ഒരകക്കോൻ ഞങ്ങൾ
പ്രതിജ്ഞോബദ്ധരോണ്. ഇതക ടെയ്യുന്നതിനക്വണ്ടി, ഞങ്ങൾ തികച്ചുും സതയസന്ധമോയി
വിദ്യോർഥികളുടടയകും അവരകടട കകടകുംബങ്ങളുടടയകും ആവശ്യങ്ങൾ
മനസ്സില്ോക്കിയിരിക്കണും. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഞങ്ങടള സഹോയിക്കകന്നതിന്, അടകത്ത മോസും
ഞങ്ങൾ ആദ്യടത്ത വിദ്യോർഥി ടസൻസസ്ട ആരുംഭിക്കകടമന്ന് പ്രഖ്യോരിക്കോൻ ഞങ്ങൾക്ക്
അതിയോയ ആഹ്ലോദ്മകണ്ട്.
നവുംബറിൽ, കിൻഡർേോർട്ടൻ മകതൽ ്പ്േഡ് 3 വടരയകള്ള വിദ്യോർഥികളുടട
മോതോരിതോക്കൾക്ക്/രക്ഷിതോക്കൾക്ക് അവരകടട കകട്ടികളുടട സോന്നിധയത്തിൽ വച്ച്
രൂരിപ്പിക്കകന്നതിന് വിദ്യോർഥി ടസൻസസ്ട ല്ഭിക്കകും. മിക്ക കകടകുംബങ്ങൾക്കകും
്െോദ്യോവല്ി, കകട്ടിയകടട ്പ്രോപ്േസ്സ് റി്പ്പോർട്ട് ല്ഭിക്കകന്നതക്രോടല്, അ്ത കവറിൽ
ല്ഭിക്കകും. നിങ്ങൾക്ക് നവുംബർ മധയ്ത്തോടട അതിന്ടറ രകർപ്പ് ല്ഭിച്ചിടല്ലങ്കിൽ,
ദ്യവോയി നിങ്ങളുടട കകട്ടിയകടട ടീച്ചറിടനടക്കോണ്ട് രരി്ശ്ോധിപ്പിക്കകക.
്െോദ്യോവല്ി രൂർത്തിയോക്കകന്നതിന് ഏക്ദ്ശ്ും 30 മിനിറ് എടകക്കകും. കിന്റർേോർട്ടൻ
മകതൽ ്പ്േഡ് 3 വടര നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ധികും കകട്ടികൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ, ഒ്രോ കകട്ടിക്കകും
പ്ര്തയകും ്െോദ്യോവല്ി രൂരിപ്പിക്കോൻ നിങ്ങ്ളോട് ആവശ്യടപ്പടകും. ടസൻസസിന്ടറ
വിവർത്തനും ടെയ്ത രതിപ്പുകളുും നിങ്ങളുടട കകട്ടിയകടട സ്ടകൂളിൽ നി്ന്നോ രീൽ
സ്ടകൂൾ ്ബോർഡിന്ടറ ടവബ്കസറിൽ നി്ന്നോ ല്ഭിക്കകും:www.peelschools.org/studentcensus
ടസൻസസിടല് കടണ്ടത്തല്കകൾ ്ബോർഡിടനയകും നമ്മകടട സ്ടകൂളിടനയകും െകവടട
രറയകന്ന കോരയങ്ങളിൽ സഹോയിക്കകന്നക:
• വിദ്യോർഥി വർേടത്തയകും സ്ടകൂൾ സമൂഹടത്തയകും നന്നോയി മനസ്സില്ോക്കകന്നതിന്
• വിദ്യോർഥി വിജയത്തിനകും, അുംേീകോരത്തിനകും, നന്മയ്ക്കകും തടസ്സമോയവ കടണ്ടത്തി
ഇല്ലോയ്മ ടെയ്യുന്നതിന്
• ഫല്പ്രദ്മോയ രരിരോടികൾ ആരുംഭിക്കകന്നതിനകും കൂടോടത, റി്സോഴ്സകകൾ ഏറവകും
്വണ്ടിടടത്തല്ലോും രകനർവിനയസിക്കകന്നതിനകും

വിദ്യോർഥി ടസൻസസ്ട രഹസയമോണ്, എന്നോല്ത് അജ്ഞോതമല്ല. ്ശ്ഖ്രിക്കടപ്പട്ട മകഴകവൻ
പ്രതികരണങ്ങളുും സകരക്ഷിതവകും, രഹസയവകമോയ ഡോറോ്ബസിൽ
സുംഭരിച്ചുവയ്ക്കകകയകും, അുംേീകൃത റിസർച്ച് സ്റ്റോഫിനക മോപ്ത്മ അത് രീൽ
വിദ്യോർഥികൾക്കിടയിടല് ടപ്ടൻഡ് തിരിച്ചറിയകന്നതിനകും ്പ്കോഡീകരിക്കകന്നതിനകമോയി
അത് എടകക്കോൻ സോധിക്കകകയകള്ളൂ. രക്ഷിതോവിനകള്ള ്െോദ്യോവല്ി ടവ്േടറ
വിശ്കല്നും ടെയ്യുകയില്ല. വിദ്യോർഥികടളക്കകറിച്ചുള്ള വിവരും ്ശ്ഖ്രിക്കകന്നതിൽ
ഏറവകും ഉയർന്ന തല്ത്തില്കള്ള സവകോരയതയകും രഹസയോത്മകതയകും ഉറപ്പോക്കകന്നതിൽ

രീൽ ്ബോർഡ് പ്രതിജ്ഞോബദ്ധമോണ് കൂടോടത, മകനിസിപ്പൽ പ്ഫീഡും ഓഫ് ഇൻഫർ്മഷൻ
ആൻഡ് ടപ്രോട്ടകഷൻ ഓഫ് കപ്രവസി ആകടിൽ (എുംഎഫ്ഐ
രിരിഎ)
സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കകന്ന എല്ലോ സവകോരയതോ ആവശ്യങ്ങളുും രോല്ിക്കകകയകും ടെയ്യുന്നക.
വിദ്യോർഥി ടസൻസസില്ൂടട ്ശ്ഖ്രിക്കകന്ന വിവരങ്ങൾ, എജയൂ്ക്കഷൻ ആകറ്
(ആർ.എസ്ട.ഒ 1990, സി. ഇ. 2, ്ഭദ്േതി), നിയമോധികോരി വഴിയോകകും വിദ്യോഭയോസ
േ്വഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കോയി മോപ്തും ്ശ്ഖ്രിക്കകന്നത്.

വിദ്യോർഥി ടസൻസസിടല് രങ്കോളിത്തും സവ്മധയോ ഉള്ളതോണ്. എന്നിരകന്നോല്കും,

രൂർത്തിയോക്കൽ നിരക്ക് ഉയർന്നിരകന്നോൽ അപ്തയകും സമ്പകഷ്ടവകും
വിശ്വസനീയവകമോയിരിക്കകും സ്ടകൂൾ രരിഷ്കരണത്തിനകും രരിരോടി ആസൂപ്തണത്തിനകും
്വണ്ടിയകള്ള വിവരങ്ങൾ.
നിങ്ങൾക്ക് എടന്തങ്കില്കും ്െോദ്ിക്കോനകടണ്ടങ്കിൽ, ഈ കത്തിനക രിറകില്കള്ള ഫോകറ് ഷീറ്
രരി്ശ്ോധിക്കകക. നിങ്ങൾക്കിത് www.peelschools.org/studentcensus സന്ദർശ്ിക്കോും അടല്ലങ്കിൽ
രീൽ ്ബോർഡിന്ടറ റിസർച്ച് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബില്ിറി വകകപ്പുമോയി ബന്ധടപ്പടോും 905890-1010 ext. 3523 അടല്ലങ്കിൽ studentcensus@peelsb.com.
എല്ലോയ്്പ്പോഴകടമന്ന്രോടല്, ഓ്രോ വിദ്യോർഥിയില്കും വിജയവകും, ആത്മവിശ്വോസവകും,
പ്രതീക്ഷയകും നൽകി പ്ര്െോദ്ിപ്പിക്കകന്നതിന് നിങ്ങൾ തകടർന്നകവരകന്ന രിന്തകണയ്ക്ക്
ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കകന്നക.

രീറർ ്ജോഷവോ
വിദ്യോഭയോസ ഡയറകടർ

പതിവായി ച

ാദിക്കുന്ന ച

പീൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്ടകൂൾ ച
എന്താണ്?

ാദയങ്ങൾ

ാർഡിന്റെ വിദയാർഥി റെൻെസ്ട റകാണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം

ടസൻസസിടല് കടണ്ടത്തല്കകൾ ്ബോർഡിടനയകും നമ്മകടട സ്ടകൂളുകടളയകും സഹോയിക്കകും:
• വിദ്യോർഥി വർേടത്തയകും സ്ടകൂൾ സമൂഹടത്തയകും നന്നോയി മനസ്സില്ോക്കകന്നതിന്
• വിദ്യോർഥി വിജയത്തിനകും, അുംേീകോരത്തിനകും, നന്മയ്ക്കകും തടസ്സമോയവ കടണ്ടത്തി
ഇല്ലോയ്മ ടെയ്യുന്നതിന്
• ഫല്പ്രദ്മോയ രരിരോടികൾ ആരുംഭിക്കകന്നതിനകും കൂടോടത, റി്സോഴ്സകകൾ ഏറവകും
്വണ്ടിടടത്തല്ലോും രകനർവിനയസിക്കകന്നതിനകും
എന്തുതരം ച

ാദയങ്ങളാണ് വിദയാർഥി റെൻെെിൽ ഉൾറെരുത്തിയിട്ടുള്ളത്?

വിദ്യോർഥി ടസൻസസിൽ വിദ്യോർഥിയകടട തിരിച്ചറിയൽ, കകടകുംബ സവി്ശ്ഷതകൾ, സ്ടകൂൾ

അനകഭവങ്ങൾ, വിദ്യോർഥിയകടട നന്മ എന്നീ കോരയങ്ങടള കകറിച്ചുള്ള ഏക്ദ്ശ്ും 30 ്െോദ്യങ്ങൾ
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
റെൻെെിറല എലലാ ച

ാദയത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരം നൽചകണ്ടതുചണ്ടാ?

വിദ്യോർഥി ടസൻസസ്ട സവ്മധയോല്കള്ളതോണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരും നൽകോൻ ആപ്േഹമില്ലോത്ത
്െോദ്യും ഒഴിവോക്കോ്നോ, രടങ്കടകക്കോതിരിക്കോൻ തടന്ന്യോ കഴിയകും. എന്നിരകന്നോല്കും,
രൂർത്തിയോക്കൽ നിരക്ക് ഉയർന്നിരകന്നോൽ അപ്തയകും സമ്പകഷ്ടവകും
വിശ്വസനീയവകമോയിരിക്കകും സ്ടകൂൾ രരിഷ്കരണത്തിനകും രരിരോടി ആസൂപ്തണത്തിനകും
്വണ്ടിയകള്ള വിവരങ്ങൾ.

എനിക്ക് കിൻഡർഗാർട്ടൻ മുതൽ ച്ഗഡ് 3 വറര ഒന്നിലധികം കുട്ടികളുണ്ട്. ഓചരാ കുട്ടിക്കും
ഞാൻ ്പചതയകം റെൻെസ്ട പൂരിെിചക്കണ്ടതുചണ്ടാ?
അടത, ഓ്രോ കകട്ടിക്കകും നിങ്ങൾ പ്ര്തയകും ടസൻസസ്ട രൂരിപ്പി്ക്കണ്ടതകണ്ട്. ഓ്രോ
്െോദ്യോവല്ിയില്കും ഓ്രോ വിദ്യോർഥിയകടടയകും ഐഡിയകമോയി ബന്ധടപ്പടകത്തിയ
സവി്ശ്ഷമോയ, നിശ്ചിത ്കോഡ് ഉണ്ടോയിരിക്കകും.
ഞാൻ ച

ാദയാവലി പൂരിെിക്കുചപാൾ എന്റെ കുട്ടി അരുത്തുണ്ടായിരിചക്കണ്ടതുചണ്ടാ?

എല്ലോ വിദ്യോർഥിക
ൾക്കകും രറയോനകള്ളത് ്കൾക്കകക എന്നതോണ് വിദ്യോർഥി ടസൻസസിന്ടറ
ല്ക്ഷയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടട കകട്ടിക്ളോടടോത്ത് ടസൻസസ്ട രൂർത്തിയോക്കണടമന്നത്
്പ്രോത്സോഹിപ്പിക്കോൻ കോരണും അവരകടട െിന്തകളുും അനകഭവങ്ങളുും രകർത്തിടയടകക്കോൻ
്വണ്ടിയോണ്.
എന്റെ ്പതികരണങ്ങൾ എങ്ങറന രഹെയമാക്കിവയ്കക്കും?
നിങ്ങളുടട ടസൻസസ്ട ്െോദ്യോവല്ിയിൽ നിങ്ങളുടട കകട്ടിയകടട ്രര് അടങ്ങിയ ഒരക ഭോേും
്െർത്തിട്ടുണ്ടോകകും—ഇതോണ് നിങ്ങളുടട കകട്ടിയകടട ്ര്രോ മ്റടതങ്കില്കും തിരിച്ചറിയൽ

വിവരങ്ങ്ളോ അടങ്ങിയ ഏക രകറും. രൂരിപ്പിച്ച ടസൻസസ്ട ഒരക കവറില്ിട്ട് ഒട്ടിക്കകന്നതിനക
മകൻപ്, ഈ കൂട്ടി്ച്ചർത്ത ഭോേും നീക്കുംടെയ്യോൻ ടസൻസസി്നോടടോപ്പമകള്ള നിർ്ദ്ശ്ങ്ങളിൽ
രറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോകകും. ഓ്രോ സ്ടകൂളിൽ നിന്നകമകള്ള ഈ ഒട്ടിച്ച കവറകകൾ പ്രതികരണങ്ങൾ
രരി്ശ്ോധിക്കോൻ രീൽ ്ബോർഡ് െകമതല്ടപ്പടകത്തിയിട്ടുള്ള സകരക്ഷിതമോയ, രകറും
കമ്പനിയി്ല്ക്ക് അയയ്ക്കകും. ഈ രഹസയ ഡോറോ്ബസ്ട വിശ്കല്നത്തിനകും
േ്വഷണത്തിനകമോയി േ്വഷണ വകകപ്പിന് മോപ്ത്മ എടകക്കോൻ കഴിയകകയകള്ളൂ. ഈ
ഘട്ടങ്ങൾ മകനിസിപ്പൽ പ്ഫീഡും ഓഫ് ഇൻഫർ്മഷൻ ആൻഡ് ടപ്രോട്ടകഷൻ ഓഫ് കപ്രവസി
ആകറിനക (എുംഎഫ്ഐ
രിരിഎ) വി്ധയമോയിട്ടോയിരിക്കകും.
ഒരു രഹെയ റെൻെെും അജ്ഞാത റെൻെെും തമ്മിലുള്ള വയതയാെം എന്താണ്?
ഈ വിദ്യോർഥി ടസൻസസ്ട രഹസയമോണ്, എന്നോല്ിത് അജ്ഞോതമല്ല. ടസൻസസ്ട
്െോദ്യോവല്ിയിൽ ഓ്രോ വിദ്യോർഥിയകടടയകും ഐഡി നമ്പറകമോയി ബന്ധടപ്പടകത്തിയ ഒരക
സവി്ശ്ഷ ്കോഡ് അടയോളടപ്പടകത്തിയിട്ടുണ്ടോകകും. ഈ സവി്ശ്ഷ ്കോഡ് ്ബോർഡിന്ടറ
േ്വഷണ വിഭോേടത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ വിശ്കല്നും ടെയ്യുന്നതിന് അനകവദ്ിക്കകകയകും
അ്തസമയും മകൻപ് ്ശ്ഖ്രിച്ചിട്ടുള്ള ഡോറോകൾ (ഉദ്ോ: വില്ോസും, വീട്ടിൽ സുംസോരിക്കകന്ന
ഭോഷകൾ, ്പ്േഡകകൾ, മകതല്ോയവ) ഉര്യോേിച്ചുും വിശ്കല്നും ടെയ്ത് അതില്ൂടട രീൽ
വിദ്യോർഥി കൂടകതൽ സമപ്േമോയി മനസ്സില്ോക്കകകയകും ടെയ്യുന്നക. വയക്തിേത
തിരിച്ചറിയല്കകടളോന്നകും തടന്ന—വിദ്യോർഥിയകടട ്ര്രോ ഐഡി നമ്പ്റോ ്രോല്കള്ളവ—
്െോദ്യോവല്ിയിൽ കോണകകയില്ല, അതില്ൂടട മോതോരിതോക്കൾക്ക്/രക്ഷിതോക്കൾക്ക് നൽകകന്ന
വിവരും രഹസയമോടണന്ന് ഉറപ്പോക്കകന്നക.
റെൻെസ്ട ഡാറാകൾ എങ്ങറന ഉപചയാഗിക്കും?
പ്രതികരണങ്ങൾ നടരടിപ്കമമനകസരിച്ച് രരി്ശ്ോധിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ, രീൽ ്ബോർഡ് േ്വഷണ
വിഭോേും, ്ബോർഡിടനയകും സ്ടകൂൾ അധികോരികടളയകും രരിരോടികളുും നിർ്ദ്ശ്ങ്ങളുും
സുംബന്ധിച്ച വിവരും അറിയിക്കകന്നതിന് റി്പ്പോർട്ടുകളുടട ഒരക രരമ്പരതടന്ന തയോറോക്കകും.
സുംപ്േഹിച്ച ഡോറോ ഈ സമൂഹ രങ്കോളികളുും സർക്കോർ ഏജൻസികളുമോയകും
രങ്കകവയ്ക്കകകയകും അതില്ൂടട അവരകടട സമൂഹത്തിന്ടറ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനക്യോജയമോും
വിധും ഏറവകും മികച്ച രീതിയിൽ അവരകടട ്സവനും ടമച്ചടപ്പടകത്തകന്നതിന് സഹോയിക്കകന്നക.
ഡോറോ റി്പ്പോർട്ടുക്ളോ വിശ്കല്നങ്ങ്ളോ ഒരിക്കല്കും ഒരക വിദ്യോർഥിടയയകും ്വർതിരിച്ച്
കോട്ടില്ല. നിയമപ്രകോരും, ഈ ടസൻസസ്ട രൂർത്തിയോക്കകന്ന ഒരക
വിദ്യോർഥിയകടട്യോ/മോതോരിതോവിന്ടറ്യോ വയക്തിേതമോയ വിവരങ്ങൾ
ടവളിടപ്പടകത്തോൻ രീൽ ്ബോർഡിന് കഴിയകകയില്ല.

