[Punjabi]

ਅਕਤੂਬਰ 2018
ਕਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰਡ
ੇ 3 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ,
ਪੀਲ ਕਡਸਕਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕ ਸਾਰੇ

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਕਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ
ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵਕ ਅਗਲੇ
ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਵਹਲੀ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਨਿਿੰ ਬਰ ਕਿਚ, ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (ਬਿੱ ਵਚਆਂ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਰਨ ਲਈ

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿਗ
ੇ ੀ। ਬਹ਼ੁਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਉਸੇ ਕਲਫਾਫੇ ਕਿਿੱ ਚ ਪਰਸਨਾਿਲੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗੀ ਕਜਸ ਕਿਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ

ਪਰਗਤੀ ਕਰਪੋਰਟ ਹ਼ੁਿੰ ਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਨਿਿੰ ਬਰ ਿੇ ਮਿੱ ਧ ਤਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿੀ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਿਕ ਨਾਲ
ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਪਰਸਨਾਿਲੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਵਮੂੰ ਟ ਲਿੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਡ 3 ਤਕ ਕਈ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਿਿੱ ਖਰੀ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਕਿਤ ਸਿੰ ਸਕਰਣ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੀਲ ਬੋਰਡ
ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੀ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣਗੇ: www.peelschools.org/studentcensus
ਗਣਨਾ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਇਸ ਕਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ:
•
•
•

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਆਬਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੂਿੰ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਕਿਿੱ ਚ
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ

ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂਿੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂਿੰ ਉੱਥੇ ਮ਼ੁੜ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕਰਨ ਕਿਿੱ ਚ ਕਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਕਿਆਿਾ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਗ਼ੁਪਤ ਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਬੇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਗੁਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਟੋਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੀਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਿੱ ਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਿਲ ਅਕਧਕਾਰਤ ਖੋਜ ਸਟਾਫ ਿ਼ੁਆਰਾ
ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਮਾਕਪਆਂ ਿੀਆਂ ਕਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀਆਂ ਿਾ ਕਿਸਲੇ ਸਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਪੀਲ ਬੋਰਡ

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਪਤਤਾ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ

ਂ ਪਰੋਟਕ
ਕਮਊਕਨਕਸਪਲ ਫਰੀਡਮ ਔਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਡ
ੈ ਸਨ ਆਫ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ (ਐਮਐਫਆਈਿੀਿੀਏ-MFIPPA) ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਿ਼ੁਆਰਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਿਲ ਕਿਿੱ ਕਿਆ
ਅਤੇ ਖੋਜ ਿੇ ਉਿੇਸਾਂ ਲਈ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਕਧਕਨਯਮ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਓ. 1990, ਸੀ. ਈ. 2, ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ) ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਕਿਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿਿੱ ਲ ਕਧਆਨ ਿੇਣਾ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਪੂਰਤੀ ਿੀ ਿਰ

ਕਜਿੰ ਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਸਕਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱ ਧ ਸਵਮਰਿੱ ਧ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਹੋਿੇਗੀ।

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਿੱ ਤਰ ਦੇ ਵਿਿੱ ਛੇ ਤਿੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ

ਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਵਲਵਲਟੀ ਵਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ
www.peelschools.org/studentcensus 'ਤੇ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਰਸਰਚ ਐਡ
905-890-1010 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3523 ਤੇ ਜਾਂ studentcensus@peelsb.comਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਹਮੇਸਾ ਿਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ
ਆਸ ਨੂੰ ਿਰੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀਟਰ ਜੌਸ਼ੂਆ - Peter Joshua
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of Education)

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਪੀਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਗਣਨਾ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਇਸ ਕਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ:
•
•
•

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਆਬਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੂਿੰ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਕਿਿੱ ਚ

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਕਿਿੱ ਚ

ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂਿੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂਿੰ ਉੱਥੇ ਮ਼ੁੜ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕਰਨ ਕਿਿੱ ਚ ਕਜਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਕਿਆਿਾ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਗਣਨਾਡਵਚ ਡਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਕਿਚ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਿਵਰਿਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਸਕਲ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਕਕਲਆਣ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ
30 ਬਹੁ-ਚੋਣ ਸਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਗਣਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਕਿਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਾਬ ਿਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿਿੱ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹਿੱ ਤਿਿਰਨ ਹੈ ਵਕ ਿਰਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਜੂੰ ਨੀ
ਉੱਚੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਸਕਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਿੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੱ ਧ ਸਕਮਰਿੱ ਧ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਭਰੋਸਮ
ੇ ਿੰ ਿ ਹੋਿੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਡਕੂੰ ਿਰਗਾਰਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਿ
ੇ 3 ਤਕ ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿੱ ਖਰੀ ਗਣਨਾ ਭਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਿਿੱ ਖਰੀ ਗਣਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲਿੱਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਹ਼ੁਿੰ ਿਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਿੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕੜਆ ਹ਼ੁਿੰ ਿਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਦਾ/ਿੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜਿ ਹੋਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੂੰ ਿੀ ਹੈ?

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਿਾ ਉਿੇਸ ਸਾਰੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਆਿਾਿ ਨੂਿੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਕਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਭਿਾਂ ਨੂਿੰ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਗਪਤ ਡਕਵੇਂ ਰੁੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ?
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਗਣਨਾ ਪਰਸਨਾਿਲੀ ਕਿਿੱ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਨਾਮ ਿੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸਿੰ ਕਮਲਨ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲਾ ਇਿੱ ਕਲਾ ਿੂੰ ਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੀ ਮੁਕੂੰਮਲ ਗਣਨਾ ਨੂੰ
ਇਿੱ ਕ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਇਸ ਸੂੰ ਵਮਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਹਰ

ਸਕੂਲ ਿ਼ੁਆਰਾ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿ਼ੁਆਰਾ ਕਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੁਰਿੱਕਖਅਤ, ਬਾਹਰੀ ਕੂੰ ਿਨੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੂੰ ਿਰਸ
ੋ ੈਸ

ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੇਿਲ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਂ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਔਫ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ (ਐਮਐਫਆਈਿੀਿੀਏ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਮਊਂਨਕ ਕਸਪਲ ਫਰੀਡਮ ਔਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਡ
ਇੁੱਕ ਗਪਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਗਮਨਾਮ ਗਣਨਾ ਡਵੁੱ ਚ ਕੀ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ?

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਗ਼ੁਪਤ ਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਬੇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਵਿਲਿੱਖਣ ਕੋਡ ਨਾਲ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲਿੱਖਣ ਕੋਡ ਬੋਰਡ ਿੇ ਕਰਸਰਚ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਪਛਲੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਉਦਾਹਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਘਰ, ਗਰੇਡ ਆਵਦ) ਦਾ ਉਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੀਲ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਿਛਾਣ-ਵਜਿੇਂ ਕਕ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਨਿੰਬਰ-ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਮਾਵਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਰਹੇ।
ਗਣਨਾ ਿੇਰਾ ਡਕਵੇਂ ਵਰਡਤਆ ਜਾਏਗਾ?
ਇਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰਸ
ੋ ਸ
ੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਲੇ ਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਾ ਕਰਸਰਚ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੇ
ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂਿੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਕਿਿੱ ਚ ਮਿਿ ਲਈ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਿੀ ਲੜੀ ਕਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰ ਖੇਪ ਡੇਟਾ ਿੀ ਕਕਮਊਕਨਟੀ

ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਕਬਹਤਰ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂਿੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੇਟਾ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਲੇ ਸਣ ਕਿੇ ਿੀ ਕਕਸੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਿਸਣਗੇ। ਕਾਨੂਿੰਨ ਿ਼ੁਆਰਾ, ਿੀਲ ਬੋਰਡ ਗਣਨਾ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ/ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

