[Punjabi]

ਅਕਤੂਬਰ 2018
ਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ / ਸਰਿਰਸਤ,
ਪੀਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਡਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕ ਸਾਰੇ ਡਿਡਿਆਰਥੀ

ਡਨਿੱਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਡਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੂੰ ਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਵਹਲੀ ਡਿਡਿਆਰਥੀ

ਗ੍ਣਨਾਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗ੍ੇ।

19 ਤੋਂ 30 ਨਿੂੰ ਬਰ, 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਿਾ
ਡਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਪਰਸਨਾਿਲੀ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ੍ਭਗ੍ ਇੱ ਕ ਕਲਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗ੍ੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਿਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਣਗ੍ੇ। ਡਕੂੰ ਡਰਗ੍ਾਰਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ (ਬਿੱ ਵਚਆਂ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਿਰਾਿਤ ਹੋਿੇਗੀ।
ਗ੍ਣਨਾ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਇਸ ਡਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ੍ੇ:
•
•
•

ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਆਬਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਨੂੂੰ ਡਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਡਿੱ ਚ

ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ

ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੂੰ ਉੱਥੇ ਮ਼ੁੜ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕਰਨ ਡਿੱ ਚ ਡਜੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਆਿਾ
ਲੋ ੜ ਹੈ

ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਗ਼੍ੁਪਤ 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 ਅਡਧਕਾਰਤ ਖੋਜ ਸਰਾਫ ਿ਼ੁਆਰਾ ਹੀ

ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਡਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਰਸ਼ਨਾਿਲੀਆਂ ਿਾ ਡਿਸਲੇ ਸਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗ਼੍ੁਪਤਤਾ ਿੇ ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰ ਲਈ ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡਮਊਡਨਡਸਪਲ ਫਰੀਡਮ ਔਫ਼

ਂ ਪਰੋਰੈਕਸਨ ਆਫ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਰ (ਐਮਐਫਆਈਿੀਿੀਏ-MFIPPA) ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਡ
ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਿ਼ੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਿਲ ਡਿੱ ਡਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿੇ ਉਿੇਸਾਂ ਲਈ ਡਸੱ ਡਖਆ
ਅਡਧਡਨਯਮ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਓ. 1990, ਸੀ. ਈ. 2, ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ) ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਵਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਕਵਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਸਾਵੇ-ਸਾਨੂੰ ਜਜੂੰ ਨੇਂ ਵੱ ਧ ਜਵਾਬ ਜਿਲਦੇ ਹਨ,
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਗ੍
ੋ ਰਾਜਿੂੰ ਗ੍ ਅਤੇ ਜਸੱ ਜਿਆ ਨੂੰ ਸਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਵਿ ਿਦਦ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਕਵਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਕਵਚ ਕਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤਾ ਫਾਰਿ ਭਰੋ ਅਤੇ 14
ਨਵੂੰ ਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਸਕਲ ਜਵਿ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜੋ।

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 ਜਾਂ studentcensus@peelsb.com ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਹਮੇਸਾ ਿਾਂਗ੍, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਿਾਿ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ਡਕਉਂਡਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਫਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ
ਅਤੇ ਆਸ ਨੂੰ ਿਰੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀਰਰ ਜੌਸ਼ਆ
ੂ - Peter Joshua
ਡਸੱ ਡਖਆ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਰਰ (Director of Education)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਇਹ ਭਾਗ੍ ਿੇਵਲ ਤ਼ਾਂ ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਿੇ ਹੋ ਡਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਡਿਚ ਡਹੱ ਸਾ ਲਿੇ।ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ੍ ਨੂੂੰ ਿੱ ਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ 14
ਨਵੂੰ ਬਰ, 2018 ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਡਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਭੇਜੋ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੁੂੰ ਿਾ/ਦੀ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ, ___________________________________, 2018 ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਡਿਚ ਡਹੱ ਸਾ ਲਿੇ।
(ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਿੱਖੋ)

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ: __________________________ ਹਸਤਾਖਰ: __________________________________

ਅਿਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਪੀਲ ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਸਿੂਲ ਬੋਰਿ ਿੇ ਕਵਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਗਣਨਾਿਾ ਮਿਸਿ ਿੀ ਹੈ?
ਗ੍ਣਨਾ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਇਸ ਡਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ੍ੇ:
•

ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਆਬਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਨੂੂੰ ਡਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਡਿੱ ਚ

•

ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ

•

ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੂੰ ਉੱਥੇ ਮ਼ੁੜ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਕਰਨ ਡਿੱ ਚ ਡਜੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਆਿਾ
ਲੋ ੜ ਹੈ

ਕਵਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾਕਵਚ ਕਿਸ ਤਰਹ਼ਾਂ ਿੇ ਪਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਜ਼ਾਂਿੇ ਹਨ?
ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਡਿਚ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਿਵਰਿਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਸਕਲ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕਵਲਆਣ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 30
ਬਹੁ-ਚੋਣ ਸਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਿੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਗਣਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਿਾ ਜਵਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਡਿਚ ਡਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਸਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ

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 ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਿੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਿੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱ ਧ ਸਡਮਰੱ ਧ ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਭਰੋਸੇਮੂੰਿ ਹੋਿੇਗ੍ੀ।
ਿੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲ਼ਾਂ ਕਵਕਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾ ਿੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਵੇਖ ਸਿਿਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਗ੍ਣਨਾ ਿੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ www.peelschools.org/studentcensusਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜਿੋਂ ਗ੍ਣਨਾ ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਿੂੰ ਡੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਵਮਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਿਵਹਚਾਣ ਦਾ ਇਕੋਮਾਤਰ ਿੂੰ ਨਾ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਿਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਣਨਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਇਸ ਸੂੰ ਡਮਲਨ ਨੂੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਡਨਰਿੇਸ
ਡਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਸਨਾਿਲੀਆਂ ਡਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣਯੋਗ੍ ਕੋਈ ਡਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਿ਼ੁਆਰਾ
ਇਕ ਡਲਫਾਫੇ ਡਿੱ ਚ ਸੀਲ ਕਰ ਡਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। ਡਿਡਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਡਕਸੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਪਸਰੀਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਿ ਲਈ ਰੀਡਚੂੰ ਗ੍ ਸਰਾਫ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗ੍ਾ, ਿਰ ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਿਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।
ਮ਼ੁਕੂੰਮਲ ਪਰਸਨਿਾਲੀਆਂ- ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਿਛਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਜਿੇਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰਬਰ) - ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਵਲਫਾਫੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ ਿੀਲ ਬੋਰਡ ਿ਼ੁਆਰਾ ਕੌ ਨਰਰੈਕਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸ਼ੁਰੱਡਖਅਤ, ਬਾਹਰੀ ਕੂੰ ਿਨੀ ਨੂੰ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਿਰੋਸੈਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੁਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਿੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਿਯੋਗ ਕੀਤਾ

ਂ ਿਰੋਟੈਕਸਨ ਔਫ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਰ (ਐਮਐਫਆਈਿੀਿੀਏ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਮਊਂਵਨਵਸਿਲ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਇੱਿ ਗੁਪਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇੱਿ ਗੁਮਨਾਮ ਗਣਨਾ ਕਵੱ ਚ ਿੀ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ?

ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਗ੍ਣਨਾ ਗ਼੍ੁਪਤ ਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਬੇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਲਿੱਖਣ ਕੋਡ

ਨਾਲ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲਿੱਖਣ ਕੋਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਰਸਰਚ ਵਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਛਲੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਘਰ,
ਗਰੇਡ ਆਵਦ) ਦਾ ਉਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸਣ ਕਰਨ ਿੀ ਆਡਗ੍ਆ ਡਿੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੀਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਸਮਝ
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਿਛਾਣ-ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਨੂੰਬਰ-ਿਰਸ਼ਨਨਾਿਲੀ 'ਤੇ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼੍ੁਪਤ
ਰਹੇਗ੍ੀ।
ਗਣਨਾ ਿੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ?
ਇਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਲੇ ਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਾ ਡਰਸਰਚ ਡਡਪਾਰਰਮੈਂਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੇ ਲਈ
ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨ ਡਿੱ ਚ ਮਿਿ ਲਈ ਡਰਪੋਰਰਾਂ ਿੀ ਲੜੀ ਡਤਆਰ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਸੂੰ ਖੇਪ ਡੇਰਾ ਿੀ ਕਡਮਊਡਨਰੀ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਡਰਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਡਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੇਰਾ ਡਰਪੋਰਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਲੇ ਸਣ ਕਿੇ ਿੀ ਡਕਸੇ ਡਿਡਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਿਸਣਗ੍ੇ।
ਕਾਨੂੂੰਨ ਿ਼ੁਆਰਾ, ਿੀਲ ਬੋਰਡ ਗਣਨਾ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ/ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

