ഒക്ടോബർ 2018
പ്രിയ ്പ്േഡ് 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വിദ്യോർഥികളുരട മോതോരിതോക്ക്ള/െക്ഷിതോക്ക്ള,
രീൽ ഡിസ്ടപ്ടികറ് സ്ടകൂൾ ്ബോർഡിൽ, എല്ലോ വിദ്യോർഥികൾക്കുും വയക്തിരെ മികവ്
കകവെിക്കോൻ കഴിയുും വിധും ഏറവുും മികച്ച രഠനോന്തെീക്ഷും ഒെുക്കോൻ ഞങ്ങൾ
പ്രതിജ്ഞോബദ്ധെോണ്. ഇതു രെയ്യുന്നതിനു്വണ്ടി, ഞങ്ങൾ തികച്ചുും സതയസന്ധമോയി
വിദ്യോർഥികളുരടയുും അവെുരട കുടുുംബങ്ങളുരടയുും ആവശ്യങ്ങൾ
മനസ്സില്ോക്കിയിെിക്കണും. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഞങ്ങരള സഹോയിക്കുന്നതിന്, അടുത്ത മോസും
ഞങ്ങൾ ആദ്യരത്ത വിദ്യോർഥി രസൻസസ്ട ആെുംഭിക്കുരമന്ന് പ്രഖ്യോരിക്കോൻ ഞങ്ങൾക്ക്
അതിയോയ ആഹ്ലോദ്മുണ്ട്.
2018 നവും. 19 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ്വളയിൽ ്പ്േഡ് 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വിദ്യോർഥികരള
വിദ്യോർഥി രസൻസസ്ട ക്ലോസിൽ വച്ച് രൂെിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കുും. ഈ ്െോദ്യോവല്ി
രൂെിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏക്ദ്ശ്ും ഒെു ക്ലോസ്ട രീെിയ്ഡ ്വണ്ടിവെികയുള്ളൂ, കൂടോരത,
വിദ്യോർഥിക്ളോട് അവരെക്കുറിച്ചുും അവെുരട സ്ടകൂളിനു രുറത്തുള്ള
അനുഭവങ്ങരളക്കുറിച്ചുും ്െോദ്ിക്കുന്ന ്െോദ്യങ്ങളുും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോകുും. കിന്റർേോർട്ടൻ
മുതൽ ്പ്േഡ് 3 വരെയുള്ള വിദ്യോർഥികളുരട മോതോരിതോക്കൾക്ക്/െക്ഷിതോക്കൾക്ക് അവെുരട
കുട്ടികളുരട സോന്നിധയത്തിൽ രൂെിപ്പിക്കോനോയി ഒെു ്െോദ്യോവല്ി ല്ഭിക്കുും.
രസൻസസിരല് കരണ്ടത്തല്ുകൾ ്ബോർഡിരനയുും നമ്മുരട സ്ടകൂളുകരളയുും സഹോയിക്കുും:
• വിദ്യോർഥി വർേരത്തയുും സ്ടകൂൾ സമൂഹരത്തയുും നന്നോയി മനസ്സില്ോക്കുന്നതിന്
• വിദ്യോർഥി വിജയത്തിനുും, അുംേീകോെത്തിനുും, നന്മയ്കക്കുും തടസ്സമോയവ കരണ്ടത്തി
ഇല്ലോയ്കമ രെയ്യുന്നതിന്
• ഫല്പ്രദ്മോയ രെിരോടികൾ ആെുംഭിക്കുന്നതിനുും കൂടോരത, റി്സോഴ്സുകൾ ഏറവുും
്വണ്ടിടരത്തല്ലോും രുനർവിനയസിക്കുന്നതിനുും

വിദ്യോർഥി രസൻസസ്ട െഹസയമോണ്, എന്നോല്ത് അജ്ഞോതമല്ല. ്ശ്ഖ്െിക്കരപ്പട്ട മുഴുവൻ

പ്രതികെണങ്ങളുും സുെക്ഷിതവുും, െഹസയവുമോയ ഡോറോ്ബസിൽ
സുംഭെിച്ചുവയ്കക്കുകയുും, അുംേീകൃത റിസർച്ച് സ്റ്റോഫിനു മോപ്ത്മ അത് രീൽ
വിദ്യോർഥികൾക്കിടയിരല് രപ്ടൻഡ് തിെിച്ചറിയുന്നതിനുും ്പ്കോഡീകെിക്കുന്നതിനുമോയി അത്
എടുക്കോൻ സോധിക്കുകയുള്ളൂ. വിദ്യോർഥിരയ സുംബന്ധിച്ച ഈ ്െോദ്യോവല്ി
വയക്തിേതമോയി വിശ്കല്നും രെയ്യുകയില്ല. വിദ്യോർഥികരളക്കുറിച്ചുള്ള വിവെും
്ശ്ഖ്െിക്കുന്നതിൽ ഏറവുും ഉയർന്ന തല്ത്തില്ുള്ള സവകോെയതയുും െഹസയോത്മകതയുും
ഉറപ്പോക്കുന്നതിൽ രീൽ ്ബോർഡ് പ്രതിജ്ഞോബദ്ധമോണ് കൂടോരത, മുനിസിപ്പൽ പ്ഫീഡും ഓഫ്
ഇൻഫർ്മഷൻ ആൻഡ് രപ്രോട്ടകഷൻ ഓഫ് കപ്രവസി ആകടിൽ (എുംഎഫ്ഐ
രിരിഎ)
സൂെിപ്പിച്ചിെിക്കുന്ന എല്ലോ സവകോെയതോ ആവശ്യങ്ങളുും രോല്ിക്കുകയുും രെയ്യുന്നു.
വിദ്യോർഥി രസൻസസില്ൂരട ്ശ്ഖ്െിക്കുന്ന വിവെങ്ങൾ, എജയൂ്ക്കഷൻ ആകറിന്
നിയമവി്ധയമോയിട്ടോയിെിക്കുും (ആർ.എസ്ട.ഒ 1990, സി. ഇ. 2, ്ഭദ്േതി), നിയമോധികോെി
വഴിയോകുും വിദ്യോഭയോസ േ്വഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കോയി മോപ്തും ്ശ്ഖ്െിക്കുന്നത്.

എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയ ും ശബ്ദും പ്രതിഫല്ിപ്പിക്ക ന്നതാകണും വിദ്യാർഥി ടെൻെസ്

എന്നത് പ്രധാനമാണ്—എപ്തത്താളും കൂെ തൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ ക്ക് ല്ഭിക്ക ന്ന ത്വാ,
രരിരാെികളുും നിർത്ദ്ശങ്ങളുും ആെൂപ്തണും ടെയ്യുന്നതിന് െഹായിക്കാൻ അപ്തത്താളും
ഫല്പ്രദ്മായിരിക്ക ും ഡാറ്റാ. വിദ്യാർഥി ടെൻെെിൽ നിങ്ങളുടെ ക ട്ടി രടെെ ക്കര ത്

എന്ന ടെെിൽ, ദ്യവായി െ വടെയ ള്ള ത്ഫാും രൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക ട്ടിയ ടെ
സ്കൂളിത്ല്ക്ക് 2018 നവുംബർ 14-ന മ ൻപ് മെക്കി അയയ്ക്ക്ക ക.
നിങ്ങൾക്ക് എരന്തങ്കില്ുും ്െോദ്ിക്കോനുരണ്ടങ്കിൽ, ഈ കത്തിനു രിറകില്ുള്ള ഫോകറ് ഷീറ്
രെി്ശ്ോധിക്കുക. നിങ്ങൾ www.peelschools.org/studentcensus സന്ദർശ്ിക്കുക്യോ രീൽ
്ബോർഡിന്രറ റിസർച്ച് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബില്ിറി ഡിപ്പോർട്ട്രമന്റിരന ഇതിൽ
ബന്ധരപ്പടുക്യോ രെയ്ക്തക്കോും
905-890-1010 ext. 3523 അരല്ലങ്കിൽ studentcensus@peelsb.com.
എല്ലോയ്ക്പ്പോഴുരമന്ന്രോരല്, ഓ്െോ വിദ്യോർഥിയില്ുും വിജയവുും, ആത്മവിശ്വോസവുും,
പ്രതീക്ഷയുും നൽകി പ്ര്െോദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ തുടർന്നുവെുന്ന രിന്തുണയ്കക്ക്
ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

രീറർ ്ജോഷവോ
വിദ്യോഭയോസ ഡയറകടർ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ഈ വിദ്യോർഥി രസൻസസിൽ നിങ്ങളുരട കുട്ടി രടെെ ക്കര ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആപ്േഹിക്കുന്നുരണ്ടങ്കിൽ മാപ്തും
ഈ ഭോേും രൂെിപ്പിക്കുക. ദ്യവോയി ഈ ഭോേും കീറിരയടുത്ത് നിങ്ങളുരട കുട്ടിയുരട സ്ടകൂളി്ല്ക്ക്2018
നവുംബർ 14 ഓത്െ മടക്കിയയയ്കക്കുക.
എന്രറ കുട്ടി, ___________________________________, 2018 വിദ്യോർഥി രസൻസസിൽ രരങ്കടുക്കണരമന്ന് ഞോൻ
ആപ്രഹിക്ക ന്നില്ല.
(ഇുംഗ്ലീഷിൽ വല്ിയക്ഷെത്തിൽ വിദ്യോർഥിയുരട ്രര്)

മോതോരിതോവിന്രറ/െക്ഷിതോവിന്രറ ്രര്: __________________________ ഒപ്പ്:
__________________________________

രതിവായി ത്ൊദ്ിക്ക ന്ന ത്ൊദ്യങ്ങൾ
രീൽ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് സ്കൂൾ ത്ബാർഡിന്ടെ വിദ്യാർഥി ടെൻെസ് ടകാെ ള്ള ല്ക്ഷ്യും എന്താണ്?
രസൻസസിരല് കരണ്ടത്തല്ുകൾ ്ബോർഡിരനയുും നമ്മുരട സ്ടകൂളുകരളയുും സഹോയിക്കുും:
• വിദ്യോർഥി വർേരത്തയുും സ്ടകൂൾ സമൂഹരത്തയുും നന്നോയി മനസ്സില്ോക്കുന്നതിന്
• വിദ്യോർഥി വിജയത്തിനുും, അുംേീകോെത്തിനുും, നന്മയ്കക്കുും തടസ്സമോയവ കരണ്ടത്തി
ഇല്ലോയ്കമ രെയ്യുന്നതിന്
• ഫല്പ്രദ്മോയ രെിരോടികൾ ആെുംഭിക്കുന്നതിനുും കൂടോരത, റി്സോഴ്സുകൾ ഏറവുും
്വണ്ടിടരത്തല്ലോും രുനർവിനയസിക്കുന്നതിനുും
എന്ത തരും ത്ൊദ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാർഥി ടെൻെെിൽ ഉൾടപ്പെ തിയിട്ടുള്ളത്?

വിദ്യോർഥി രസൻസസിൽ വിദ്യോർഥിയുരട തിെിച്ചറിയൽ, കുടുുംബ സവി്ശ്ഷതകൾ, സ്ടകൂൾ

അനുഭവങ്ങൾ, വിദ്യോർഥിയുരട നന്മ എന്നീ കോെയങ്ങരള കുറിച്ചുള്ള ഏക്ദ്ശ്ും 30 ്െോദ്യങ്ങൾ
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
എന്ടെ ക ട്ടി ത്ൊദ്യാവല്ിയിടല് എല്ലാ ത്ൊദ്യതിന ും ഉതരടമഴ തണടമന്ന ത്ൊ?

വിദ്യോർഥി രസൻസസ്ട സവ്മധയോല്ുള്ളതോണ്. വിദ്യോർഥികൾ്ക്കോ

മോതോരിതോക്കൾ്ക്കോ/െക്ഷിതോക്കൾ്ക്കോ അവർ ഉത്തെും നൽ്കരണ്ടന്ന് ആപ്േഹിക്കുന്നുരവങ്കിൽ
്െോദ്യും ഒഴിവോക്കോും, അരല്ലങ്കിൽ രരങ്കടുരക്കരണ്ടന്ന് ്രോല്ുും തീെുമോനിക്കോും. എന്നിെുന്നോല്ുും,
രൂർത്തിയോക്കൽ നിെക്ക് ഉയർന്നിെുന്നോൽ അപ്തയുും സമ്പുഷ്ടവുും വിശ്വസനീയവുമോയിെിക്കുും
സ്ടകൂൾ രെിഷ്കെണത്തിനുും രെിരോടി ആസൂപ്തണത്തിനുും ്വണ്ടിയുള്ള വിവെങ്ങൾ.
എന്ടെ ക ട്ടി രടെെ ക്ക ന്നതിന മ ൻപ് വിദ്യാർഥി ടെൻെെിന്ടെ ഒര രകർപ്പ് എനിക്ക്
കാണാൻ കഴിയ ത്മാ?
രസൻസസിന്രറ ഒെു രകർപ്പ് www.peelschools.org/studentcensusൽ ല്ഭയമോണ്.
എന്ടെ ക ട്ടിയ ടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങടന രഹെയമാക്കിവയ്ക്ക്ക ും?
വിദ്യോർഥിക
ൾക്കോയി രസൻസസ്ട വിതെണും രെയ്യു്മ്പോൾ അവെുരട ്രെടങ്ങിയ ഒെു ്രപ്പർ
അതിൽ ്െർത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടോകുും. ഇതോണ് വിദ്യോർഥിയുരട തിെിച്ചറിയില്ുള്ള ഏക രുറും.
വിദ്യോർഥികൾ രൂർത്തിയോക്കിയ രസൻസസ്ട സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഈ ്രപ്പർ
നീക്കുംരെയ്യോൻ അവ്െോട് നിർ്ദ്ശ്ിക്കുും. രൂർത്തിയോക്കിയ ്െോദ്യോവല്ിയിൽ അവരെ
വയക്തിരെമോയി തിെിച്ചറിയുന്ന ഒെു വിവെവുും ഉണ്ടോയിെിക്കുകയില്ല മോപ്തമല്ല, അത്
ഒട്ടിക്കുന്നത് വിദ്യോർഥി തരന്നയോണ്. ഒെു ്െോദ്യും സുംബന്ധിച്ച് വയക്തത ്വണരമങ്കിൽ ടീച്ചിുംഗ്
സ്റ്റോഫ് സഹോയത്തിന് ഉണ്ടോകുരമങ്കില്ുും അവർ ഒെു പ്രതികെണവുും ്നോക്കുകയില്ല,
വിദ്യോർഥിയുരട സവകോെയത ഉറപ്പോക്കുന്നതിനോണിത്.
രൂർത്തിയോക്കിയ ്െോദ്യോവല്ികൾ—തിെിച്ചറിയോവുന്ന വിവെങ്ങൾ (ഉദ്ോ:്ര്െോ വിദ്യോർഥി
നമ്പ്റോ) ഒന്നുമില്ലോരത) —ഒെു കവറില്ിട്ട് വിദ്യോർഥി തരന്ന ഒട്ടിക്കുന്നു, കൂടോരത ഇത് ഓ്െോ
സ്ടകൂളുും ഇവ രെി്ശ്ോധിക്കോൻ രീൽ ്ബോർഡ് െുമതല്രപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സുെക്ഷിതമോയ, രുറും
കമ്പനിയി്ല്ക്ക് അയയ്കക്കുും. ഈ െഹസയ ഡോറോ്ബസ്ട രീൽ ്ബോർഡിരല് റിസർച്ച് സ്റ്റോഫിന്
മോപ്ത്മ വിശ്കല്നത്തിനുും േ്വഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമോയി എടുക്കോൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ

ഘട്ടങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ പ്ഫീഡും ഓഫ് ഇൻഫർ്മഷൻ ആൻഡ് രപ്രോട്ടകഷൻ ഓഫ് കപ്രവസി
ആകറിനു (എുംഎഫ്ഐ
രിരിഎ) വി്ധയമോയിട്ടോയിെിക്കുും.
ഒര രഹെയ ടെൻെെ ും അജ്ഞാത ടെൻെെ ും തമ്മില് ള്ള വയതയാെും എന്താണ്?
ഈ വിദ്യോർഥി രസൻസസ്ട െഹസയമോണ്, എന്നോല്ിത് അജ്ഞോതമല്ല. രസൻസസ്ട
്െോദ്യോവല്ിയിൽ ഓ്െോ വിദ്യോർഥിയുരടയുും ഐഡി നമ്പറുമോയി ബന്ധരപ്പടുത്തിയ ഒെു
സവി്ശ്ഷ ്കോഡ് അടയോളരപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടോകുും. ഈ സവി്ശ്ഷ ്കോഡ് ്ബോർഡിന്രറ
േ്വഷണ വിഭോേരത്ത പ്രതികെണങ്ങൾ വിശ്കല്നും രെയ്യുന്നതിന് അനുവദ്ിക്കുകയുും
അ്തസമയും മുൻപ് ്ശ്ഖ്െിച്ചിട്ടുള്ള ഡോറോകൾ (ഉദ്ോ: വില്ോസും, വീട്ടിൽ സുംസോെിക്കുന്ന
ഭോഷകൾ, ്പ്േഡുകൾ, മുതല്ോയവ) ഉര്യോേിച്ചുും വിശ്കല്നും രെയ്കത് അതില്ൂരട രീൽ
വിദ്യോർഥി കൂടുതൽ സമപ്േമോയി മനസ്സില്ോക്കുകയുും രെയ്യുന്നു. വിദ്യോർഥികൾ ്െോദ്യോവല്ി
രൂെിപ്പിച്ചുരകോണ്ടിെിക്കു്മ്പോൾ അവെുരട വയക്തിേതമോയ വിവെങ്ങൾ ഒന്നുുംതരന്ന—
വിദ്യോർഥിയുരട ്ര്െോ, ഐഡി നമ്പ്റോ ്രോല്ുള്ളവ—്െോദ്യോവല്ിയിൽ ഉണ്ടോവുകയില്ല.
വിദ്യോർഥികൾ നൽകുന്ന വിവെും െഹസയോത്മകമോയി തുടെുരമന്ന് ഉറപ്പോക്കുന്നതിനോണിത്.
ടെൻെസ് ഡാറ്റാകൾ എങ്ങടന ഉരത്യാരിക്ക ും?
പ്രതികെണങ്ങൾ നടരടിപ്കമമനുസെിച്ച് രെി്ശ്ോധിച്ചുകഴിഞ്ഞോൽ, രീൽ ്ബോർഡ് േ്വഷണ
വിഭോേും, ്ബോർഡിരനയുും സ്ടകൂൾ അധികോെികരളയുും രെിരോടികളുും നിർ്ദ്ശ്ങ്ങളുും
സുംബന്ധിച്ച വിവെും അറിയിക്കുന്നതിന് റി്പ്പോർട്ടുകളുരട ഒെു രെമ്പെതരന്ന തയോറോക്കുും.
സുംപ്േഹിച്ച ഡോറോ ഈ സമൂഹ രങ്കോളികളുും സർക്കോർ ഏജൻസികളുമോയുും രങ്കുവയ്കക്കുകയുും
അതില്ൂരട അവെുരട സമൂഹത്തിന്രറ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനു്യോജയമോും വിധും ഏറവുും മികച്ച
െീതിയിൽ അവെുരട ്സവനും രമച്ചരപ്പടുത്തുന്നതിന് സഹോയിക്കുന്നു. ഡോറോ റി്പ്പോർട്ടുക്ളോ
വിശ്കല്നങ്ങ്ളോ ഒെിക്കല്ുും ഒെു വിദ്യോർഥിരയയുും ്വർതിെിച്ച് കോട്ടില്ല. നിയമപ്രകോെും, ഈ
രസൻസസ്ട രൂർത്തിയോക്കുന്ന ഒെു വിദ്യോർഥിയുരട്യോ/മോതോരിതോവിന്രറ്യോ വയക്തിേതമോയ
വിവെങ്ങൾ രവളിരപ്പടുത്തോൻ രീൽ ്ബോർഡിന് കഴിയുകയില്ല.

