[Telugu]

అక్టోబర్ 2018
ప్రియమైన క్ిండర్గార్టోన్ న ిండి గరేడ్ 3 తల్లి దిండరిలు/సింరక్షకులకు,
ప్ీల్ డిస్టో క్ట
ర ి ో సకూల్ బో ర్డ లో, విద్యారథులు అిందరూ వ్ాక్ి గతమైన శ్రేష్ోతన సాధించడయనిక్, మేము చయలా ఉతి మమైన శిక్షణ
పర్ాావ్రణయనిి అిందజరయడయనిక్ నిబదధ తతో ఉన్యిము. ద్ీనిని చేయడయనిక్, మేము విద్యారథులు మర్ియు వార్ి కుట ింబాల
అవ్సర్ాలన తపపక అరు ిం చేస క్టవాల్ల. ఈ పనిలో మాకు సహాయపడటానిక్, వ్చేే న్ెలలో మేము మా మొదటి సక
ో డింట్ స్టెన్ెెస్
ప్ాిరింభిసి న్యిమని పికటిించడయనిక్ సింతోషరసి న్యిము.
నవ్ింబర్లో, క్ిండర్గార్టోన్ న ిండి గరేడ్ 3 వ్రకు విద్యారథుల యొకూ తల్లి దిండరిలు/సింరక్షకులు, వార్ి ప్రలి(ల) తరఫున నిింపడయనిక్

సక
ో డింట్ స్టెన్ెెస్ అింద కుింటారథ. చయలా కుట ింబాలు పిశ్ాివ్ళిని వార్ి ప్రలి యొకూ ప్ర ి గేస్ ర్ిప్ర ర్ో ఉని అద్ే కవ్రథలో
అింద కుింటారథ. నవ్ింబర్ మధ్ా కలాి మీరథ ఒక నకలుని అింద క్టకప్ర తే, దయచేస్టర మీ బిడడ యొకూ తరగతి ఉప్ాధయాయునితో
మాటాిడిండి.
పిశ్ాివ్ళి పూర్ిి చేయడయనిక్ స మారథ 30 నిరమిషాలు పడరత ింద్. క్ిండర్గార్టోన్ న ిండి గరేడ్ 3 వ్రకు మీకు చయలా మింద్ ప్రలిలు
ఉింటే, పితి బిడడ కు ఒక పితేాకమైన పిశ్ాివ్ళిని నిింపమని మిమమల్లి అడరగుతయరథ. మీ బిడడ యొకూ సకూలు లేద్య ప్ీల్ బో ర్డ
యొకూ వెబ్స్టెైట్: www.peelschools.org/studentcensus న ిండి కూడయ స్టెన్ెెస్ అన వాద ప్ాఠాింతర్ాలు అింద బాట లో
ఉింటాయి.
స్టెన్ెెస్ ద్యార్ా కన గొని విష్యాలు బో ర్డ మర్ియు మా ప్ాఠశ్ాలలకు వీటిలో సహాయపడతయయి:


విద్యారథధలని మర్ియు ప్ాఠశ్ాల సమాజాలన మరథగుగా అరు ిం చేస క్టవ్డయనిక్



విద్యార్ిు విజయానిక్, అవ్ర్ోధయల గుర్ిిించి మర్ియు తొలగిించడయనిక్ చేరథేక్టవ్డిం మర్ియు క్షరమానిక్



పిభావితమన
ై క్ారాకేమాలు సాుప్రించడయనిక్ మర్ియు వ్నరథలు ఎకూడ అధకింగా అవ్సరమో తిర్ిగి క్రటాయిించడయనిక్

సక
ో డింట్ స్టెన్ెెస్ గోపామన
ై ద, క్ానీ ఇద్ అన్యమకిం క్ాద . స్టేకర్ిించబడిన జవాబులు అనీి ఒక భదిమన
ై , గోపామైన డేటాబేస్లో
నిలాచేయబడతయయి మర్ియు అధీకృత పర్ిశ్ోధ్న స్టరబబింద్ ద్యార్ా మాతిమే ప్ాిపాత చేయబడి ప్ీల్ విద్యారథధల ధో రణులు
గుర్ిిించబడి మర్ియు సింగేహించ బడతయయి. వ్ాక్ి గత తల్లి లేద్య తిండిిర పిశ్ాివ్ళులు విశ్రిషింర చబడవ్ు. విద్యారథుల న ిండి స్టేకర్ిించే
సమాచయరింలో ఏక్ాింతత మర్ియు గోపానీయత యొకూ అతాధక సాుయిక్ ప్ీల్ బో ర్డ నిబదధ తతో ఉనిద్ మర్ియు మునిస్టరపల్ ఫ్ీడ
ి ిం
ఆఫ్ ఇనఫర్రమష్న్ అిండ్ ప్ర ి టెక్షన్ ఆఫ్ ప్ెవ్
ై స్టీ యాక్టో (MFIPPA)లో తలుపబడిన ఏక్ాింతత అవ్సర్ాలన అన సర్ిసి ింద్. సక
ో డట్

స్టెన్ెెస్ న ిండి స్టేకర్ిించబడిన సమాచయరిం ఎడరాక్రష్న్ చటో ిం (R.S.O. 1990, c. E. 2, సవ్ర్ిించినద్) క్ేింద విద్యాసింబింధ్ మర్ియు
పర్ిశ్ోధ్న ఉద్ేేశ్ాాలకు మాతిమ.ే

సక
ో డట్ స్టెన్ెెస లో ప్ాలగొనడిం సాచఛిందిం. అయితే, పూర్ిి చేస్టే ర్రట ఎకుూవ్గా ఉింటే, ప్ాఠశ్ాల అభివ్ృద్ధ మర్ియు క్ారాకేమ
పిణయళిక క్ొరకు ఎకుూవ్ మర్ియు మర్ిింత విశ్ాసనీయమైన సమాచయరిం ఉింట ింద్.
మీకు ఏవెైన్య పిశ్ిలు ఉింటే, ఈ లేఖ వెన క ఉని వాసి వ్ పతయినిి దయచేస్టర సమీక్షిించిండి. మీరథ
www.peelschools.org/studentcensus ని కూడయ సిందర్ిశించవ్చ ే లేద్య ప్ీల్ బో ర్డ ్ ర్ీసర్ే అిండ్ అక్ ింటబిల్లటీ డిప్ార్టోమింట ని
905-890-1010 వ్దే ఎక్టటెనషన్ 3523 లేద్య studentcensus@peelsb.com వ్దే సింపిద్ించవ్చ ే.
ఎపపటిలాగర, మేము విజయిం, నమిమకిం మర్ియు ఆశ్ని పితి విద్యార్ిులో ప్ేిర్ప్
ర రసి ాము, క్ావ్ున మీ నిరింతర మదే త క్ మేము
ధ్నావాద్యలు తలుపుత న్యిము.

ప్ీటర్ జోష్ వా
డైర్క
ట ోర్ ఆఫ్ ఎడరాక్రష్న్

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
పీల్ డిస్టర ిక్ట
్ ర స్కూల్ బో ర్డ్ యొక్ూ స్క
ర డెంట్ స్టెన్ెస స్ ఉద్దే శ్యెం ఏమిటి?
స్టెనెస్ కన గొని విష్యాలు బో ర్డ మర్ియు మా ప్ాఠశ్ాలలకు వీటిలో సహాయపడతయయి:
•

విద్యారథధలని మర్ియు ప్ాఠశ్ాల సమాజాలన మరథగుగా అరుిం చేస క్టవ్డయనిక్

•

విద్యార్ిు విజయానిక్, అవ్ర్ోధయల గుర్ిిించి మర్ియు తొలగిించడయనిక్ చేరథేక్టవ్డిం మర్ియు క్షరమానిక్



పిభావితమన
ై క్ారాకేమాలు సాుప్రించడయనిక్ మర్ియు వ్నరథలు ఎకూడ అధకింగా అవ్సరమో తిర్ిగి క్రటాయిించడయనిక్

స్క
ర డెంట్ స్టెన్ెస స్ లో ఎటువెంటి రక్మైన ప్రశ్నలు చదరచబడి ఉన్ననయి?
స్క
ర డెంట్ స్టెన్ెస స్లో విద్నయర్థి గుర్థతెంప్ు, క్ుటుెంబ లక్షణనలు, పాఠశాల అనుభవాలు మర్థయు విద్నయర్థి క్షేమెం గుర్థెంచి స్ుమారు 30
బహుళ ైచిిక్ ప్రశ్నలు ఉెంటాయి.
స్టెన్సెస్లో ఉనన ప్రతీ ప్రశ్నకి జవాబు ఇవాాలా?

సక
ో డట్ స్టెన్ెెస్ సాచఛిందమైనద్. మీరథ జవాబులు అిందజరయకూడదని అన కుింటే మీరథ పిశ్ిలన వ్ద్లేయవ్చ ే లేద్య అసెలు
ప్ాలగొనకూడదని కూడయ ఎింప్రక చేస క్టవ్చ ే అయితే, పూర్ిి చేస్టే ర్రట ఎకుూవ్గా ఉింటే, ప్ాఠశ్ాల అభివ్ృద్ధ మర్ియు క్ారాకేమ పిణయళిక
క్ొరకు ఎకుూవ్ మర్ియు మర్ిింత విశ్ాసనీయమన
ై సమాచయరిం ఉింట ింద్.
కిెండర్డగార్టరన్ నుెండి గేేడ్ 3 వరక్ు న్నక్ు చనలా మెంద్ి ప్లలలు ఉన్ననరు. ప్రతి విద్నయర్థికి న్ేను ఒక్ ప్రతదక్యమైన స్టెన్ెస స్ ప్ూర్థత చదయాలా?
అవ్ున , పితి విద్యార్ిుక్ మీరథ ఒక పితేకామన
ై స్టెన్ెె స్ పూర్ిి చేయాల్ల? పితీ పిశ్ిక్ ఒక పితాే కమైన, పితి విద్యార్ిు ఐడిక్ నిర్ిేష్ో క్టడ్
ఉింట ింద్.
న్ేను ప్రశానవళిని ప్ూర్థత చదస్టన
్ తరువాత న్న బిడ్ ద్ననిని స్మర్థపెంచనలా?

సక
ో డింట్ స్టెన్ెెస్ యొకూ ఉద్ేే శ్ాిం అిందర్ి సారిం సింగేహించడిం. వార్ి ఆలోచనలు మర్ియు అన భవాలన సింగేహించడయనిక్ స్టెన్ెెస్ని
మీ బిడడ తో కల్లస్టర పూర్ిి చేయాలని మీరథ ప్ర ి తెహించబడరత న్యిరథ.
న్న జవాబులు గోప్యెంగా ఎలా ఉెంచబడతనయి?
మీ స్టెన్ెెస్ పిశ్ాివ్ళిలో మీ బిడడ ప్ేరథతో ఒక ఇనెర్ో ఉింట ింద్—ఈ ప్ేజీలో మాతిమే మీ బిడడ యొకూ ప్ేరథ లేద్య ఏద్ైన్య ఇతర గుర్ిిించే
సమాచయరిం ఉింట ింద్. పూర్ిి చేస్టరన స్టెన్ెె స్ని ఒక కవ్రథలో ఉించి మర్ియు ద్యనిని స్టీల్ చేయడయనిక్ ముింద ఈ ఇనెర్ోని తొలగిించమని
స్టెన్ెె స్ తో అిందజరయబడిన సకచనలు మిమమల్లి అడరగుతయయి. ఈ స్టీల్ చేయబడిన కవ్రథి ప్రతి సకూల్ ద్యార్ా ఒక భదిమన
ై , బాహ్ా
కింప్ెనీ ద్యార్ా షరప్ చేయబడరతయయి, ఇద్ ప్ీల్ బో ర్డ జవాబులన సాూన్ చేస్టర మర్ియు ప్ాిస్టెస్ చేయడయనిక్ ఒపపిందిం చేస క్టబడినద్. ఈ
గోపానీయమన
ై డేటాబేస్ ర్ీసర్ే డిప్ార్టోమింట్ ద్యార్ా విశ్రిష్ణ మర్ియు పర్ిశ్ోధ్న ఉద్ేే శ్ాాలకు మాతిమే ప్ాిప్రి చేయబడరత ింద్. ఈ స్టెోప్ె
మునిస్టరపల్ ఫ్ీడ
ి ిం ఆఫ్ ఇనఫర్రమష్న్ అిండ్ ప్ర ి టెక్షన్ ఆఫ్ ప్ెవ్
ై స్టీ చటాోనిి (MFIPPA) పిక్ారిం అమలు చేయబడరత న్యియి.

ఒక్ గోప్యనీయమన
ై స్టెన్ెస స్ మర్థయు అన్నమక్ స్టెన్ెస స్ మధ్య బేధ్ము ఏమిటి?

సక
ో డింట్ స్టెన్ెెస్ గోపానీయమన
ై ద, క్ానీ ఇద్ అన్యమకిం క్ాద . సిన్ెెస్ పిశ్ాివ్ళులు పితి విద్యార్ిు యొకూ ఐడి సింఖాతో ఒక
పితాే కమన
ై జోడిింపుతో లేబుల్ చేయబడతయయి. ఈ పితేాకమైన క్టడ్ బో ర్డ యొకూ ర్ీసర్ే డిప్ార్టోమింట్ జవాబులన విశ్రిషరించడయనిక్
వీలు కల్లపసి ింద్ క్ాగా గతింలో స్టేకర్ిించబడిన ఇతర డేటాని (ఉద్య. చిరథన్యమా, ఇింటలి మాటాిడే భాష్లు, గరడ
ే ి ర మొదలగునవి) కూడయ
ఉపయోగిించడిం ఫల్లతింగా ప్ీల్ విద్యారథుల యొకూ అవ్గాహ్నన మర్ిింత క్షుణణ ింగా ఇసి ింద్. తల్లి దిండరిలు/సింరక్షకుల ద్యార్ా
అిందజరయబడే సమాచయరిం గోపానీయింగా ఉిండిప్ర వాలని నిశ్ేయపరచడయనిక్ వ్ాక్ి గత సమాచయరిం—విద్యార్ిు ప్ేరథ లేద్య ఐడి సింఖా—
పిరశ్ాివ్ళి ప్ెన
ై కనిప్రించవ్ు.
స్టెన్సెస్ డదటా ఎలా ఉప్యోగథెంచబడుత ెంద్ి?
జవాబులు ప్ాిస్టెస్ చేయబడి, విశ్రిషరించబడిన తరథవాత, ప్ీల్ బో ర్డ యొకూ ర్ీసర్ే డిప్ార్టోమింట్ బో ర్డ మర్ియు ప్ాఠశ్ాల క్ారాకేమాలు
మర్ియు సకచన క్ొరకు నిరణయిం చేయడయనిక్ సహాయిం తలపడయనిక్ నివేద్కల శ్రణ
ే ిని సమర్ిపసి ింద్. సింగేహ్పరచబడిన డేటా సామాజిక
భాగసాాములు మర్ియు పిభుతా ఏజటనీెలతో వార్ి సమాజాలలో అవ్సర్ాలన ఉతి మింగా చేరథక్టవ్డయనిక్ వార్ి స్టేవ్లు
మరథగుపరథచ క్టవ్డనిక్ సహాయింగా కూడయ పించ క్టబడవ్చ ే. డేటా నివేద్కలు లేద్య విశ్రిష్ణ ఎనిడక ఒక విద్యార్ిు ప్ెై ఉిండద .
చటో పరింగా, ప్ీల్ బో ర్డ వ్ాక్ి గతీకర్ిించబడిన సమాచయర్ానిి ఎర్టైన్య విద్యార్ిు/తల్లి దిండిిని వెళళడి చేయలేద .

