[Telugu]

అక్టోబర్ 2018
ప్రియమన
ై గ్రడ్
ే 4 న ుండి 12 వ గ్రడ్
ే విద్యార్థుల తల్లి దుండ్రిలు/సుంర్క్షకులకు,
ప్ీల్ డిస్టో క్ట
ర ి ో సకూల్ బో ర్డ లో, విద్యార్థులు అుందర్ూ వాక్తిగతమన
ై శ్రష్
ే ో తన సాధుంచడయనిక్త, మేము చయలా ఉతి మమైన శిక్షణ పర్ాావర్ణయనిి
అుందజరయడయనిక్త నిబదధ తతో ఉన్యిము. ద్ీనిని చేయడయనిక్త, మేము విద్యార్థులు మర్ియు వార్ి కుట ుంబాల అవసర్ాలన తపపక అర్ుుం
చేస క్టవాల్ల. ఈ పనిలో మాకు సహాయపడ్టానిక్త, వచేే న్ెలలో మేము మా మొదటి సక
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్ ప్ాిర్ుంభిసి న్యిమని
పికటిుంచడయనిక్త సుంతోషరసి న్యిము.
నవుంబర్ 19 న ుండి 30, 2018 సమయుంలో, గ్రడ్
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్ పూర్ిి చేయడయనిక్త
ే 4 న ుండి 12 లో ఉని విద్యార్థులు తర్గతిలో సక
ఆహాానిుంపబడ్తయర్థ. పిశ్ాివళులు పూర్ిి చేయడయనిక్త స మార్థగ్ా ఒక తర్గతి ప్ీర్య
ి డ్ పడ్రత ుంద్ మర్ియు విద్యార్థులన వార్ి
గుర్ిుంచి, ప్ాఠశ్ాలలో మర్ియు వెలుపల వార్ి అన భవాల గుర్ిుంచి అడిగ్ర పిశ్ిలు ఉుంటాయి. క్తుండ్ర్గ్ార్టోన్ న ుండి గ్రడ్
ే 3 లో విద్యార్థుల
యొకూ తల్లి దుండ్రిలు/సుంర్క్షకులు, వార్ి ప్రలి(ల) తర్పున నిుంపడయనిక్త ఒక పిశ్ాివళిని అుంద కుుంటార్థ.
స్టెనెస్ కన గ్ొని విష్యాలు బో ర్డ మర్ియు మా ప్ాఠశ్ాలలకు వీటిలో సహాయపడ్తయయి:


విద్యార్థధలని మర్ియు ప్ాఠశ్ాల సమాజాలన మర్థగుగ్ా అర్ుుం చేస క్టవడయనిక్త



విద్యార్ిు విజయానిక్త, అవర్ోధయల గుర్ిిుంచి మర్ియు తొలగ్ిుంచడయనిక్త చేర్థేక్టవడ్ుం మర్ియు క్షరమానిక్త



పిభావితమన
ై క్ార్ాకేమాలు సాుప్రుంచడయనిక్త మర్ియు వనర్థలు ఎకూడ్ అధకుంగ్ా అవసర్మో తిర్ిగ్ి క్రటాయిుంచడయనిక్త

సక
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్ గ్ోపామన
ై ద, క్ానీ ఇద్ అన్యమకుం క్ాద . స్టేకర్ిుంచబడిన జవాబులు అనీి ఒక భదిమన
ై , గ్ోపామన
ై డేటాబేస్లో
నిలాచేయబడ్తయయి మర్ియు అధీకృత పర్ిశ్ోధన స్టరబబుంద్ ద్యార్ా మాతిమే ప్ాిపాత చేయబడి ప్ీల్ విద్యార్థధల ధో ర్ణులు గుర్ిిుంచబడి
మర్ియు సుంగేహుంచ బడ్తయయి. వాక్తిగత విద్యార్ిు పిశ్న్యవళులు విశ్రిషరుంచబడ్వు. విద్యార్థుల న ుండి స్టేకర్ిుంచే సమాచయర్ుంలో ఏక్ాుంతత
మర్ియు గ్ోపానీయత యొకూ అతాధక సాుయిక్త ప్ీల్ బో ర్డ నిబదధ తతో ఉనిద్ మర్ియు మునిస్టరపల్ ఫ్ీిడ్ుం ఆఫ్ ఇనఫర్రేష్న్ అుండ్
ప్ర ి టెక్షన్ ఆఫ్ ప్ెవ
రై స్టీ యాక్టో (MFIPPA)లో తలుపబడిన ఏక్ాుంతత అవసర్ాలన అన సర్ిస్త ుంద్. సక
ో డట్ స్టెన్ెెస్ న ుండి
స్టేకర్ిుంచబడిన సమాచయర్ుం ఎడ్రాక్రష్న్ చటో ుం (R.S.O. 1990, c. E. 2, సవర్ిుంచినద్) క్తేుంద విద్యాసుంబుంధ మర్ియు పర్ిశ్ోధన
ఉద్ేే శ్ాాలకు మాతిమే.

స్యూడెంట్ సెన్సెస్ అెందరి విద్యూర్థుల స్వరాన్ని ప్రతిభెంబెంచేట్ు ల ఉెండట్ెం ముఖ్ూము—మేము ఎన్ని ఎక్కువ జవాబలక అెందుక్కెంట్ే,
కార్ూక్రమాలక చేప్ట్ట డెం మరియు స్యచన తలిపి మరియు అభవృద్ధి చేయడయన్నకి స్హాయెంగా డేట్ా మరిెంత ప్రభావితెంగా ఉెంట్లెంద్ధ.

స్య
ట డెంట్ సెన్ెస స్ లో మీ బడడ పాలగొనక్ూడదన్న మీర్థ న్నర్ణయెంచుక్కెంట్ే, దయచేసి కిరెంద్ధ ప్తరమున్న ప్ూరిి చేయెండి మరియు ద్యన్నన్న మీ
బడడ యొక్ు పాఠశాలక్క నవెంబర్ 14, 2018 లోప్ు తిరిగి ఇవవెండి.
మీకు ఏవెరన్య పిశ్ిలు ఉుంటే, ఈ లేఖ వెన క ఉని వాసి వ పతయినిి దయచేస్టర సమీక్షిుంచుండి. మీర్థ
www.peelschools.org/studentcensus ని కూడయ సుందర్ిశుంచవచ ే లేద్య ప్ీల్ బో ర్డ ్ ర్ీసర్ే అుండ్ అక్ ుంటబిల్లటీ డిప్ార్టోముంట ని
905-890-1010 వదే ఎక్టటెనషన్ 3523 లేద్య studentcensus@peelsb.com వదే సుంపిద్ుంచవచ ే.

ఎపపటిలాగ్ర, మేము విజయుం, నమేకుం మర్ియు ఆశ్ని పితి విద్యార్ిులో ప్ేిర్రప్స
ర ి ాము, క్ావున మీ నిర్ుంతర్ మదే త క్త మేము
ధనావాద్యలు తలుపుత న్యిము.

ప్ీటర్ జోష్ వా
డరర్టకోర్ ఆఫ్ ఎడ్రాక్రష్న్

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------మీ బిడ్డ సక
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్

లో

పాలగొనక్ూడదని మీర్థ అన కుుంటే మాతరమే ఈ విభాగ్ానిి పూర్ిి చేయుండి. దయచేస్టర ఈ విభాగ్ానిి చిుంప్ర, ద్ీనిని మీ బిడ్డ

యొకూ ప్ాఠశ్ాలక్త నవెంబర్ 14, 2018 న్యట్ికి తిర్ిగ్ి ఇవాుండి.
న్య బిడ్, ___________________________________, 2018 సక
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్లో ప్ాలగొనడ్ుం న్యకు ఇష్ో ుం లేదు.
(విద్యార్ిు ప్ేర్థ ముద్ుంి చుండి)

తల్లి లేద్య తుండి/
ి సుంర్క్షకుడి ప్ేర్థ: __________________________ సుంతకుం: __________________________________

తర్చుగా అడిగే ప్రశ్ిలక
పీల్ డిసట క్ట
ి ట స్యుల్ బో ర్డ యొక్ు స్య
ట డెంట్ సెన్సెస్ ఉద్ేేశ్ూెం ఏమిట్ి?
స్టెనెస్ కన గ్ొని విష్యాలు బో ర్డ మర్ియు మా ప్ాఠశ్ాలలకు వీటిలో సహాయపడ్తయయి:
•

విద్యార్థధలని మర్ియు ప్ాఠశ్ాల సమాజాలన మర్థగుగ్ా అర్ు ుం చేస క్టవడయనిక్త

•

విద్యార్ిు విజయానిక్త, అవర్ోధయల గుర్ిిుంచి మర్ియు తొలగ్ిుంచడయనిక్త చేర్థేక్టవడ్ుం మర్ియు క్షరమానిక్త



పిభావితమైన క్ార్ాకేమాలు సాుప్రుంచడయనిక్త మర్ియు వనర్థలు ఎకూడ్ అధకుంగ్ా అవసర్మో తిర్ిగ్ి క్రటాయిుంచడయనిక్త

స్య
ట డెంట్ సెన్సెస్ లో ఎట్లవెంట్ి ర్క్మైన ప్రశ్ిలక చేర్చబడి ఉన్యియ?
స్య
ట డెంట్ సెన్సెస్లో విద్యూరిు గురిిెంప్ు, క్కట్లెంబ లక్షణయలక, పాఠశాల అనుభవాలక మరియు విద్యూరిు క్షేమెం గురిెంచి స్ుమార్థ 30 బహుళ ైచిిక్
ప్రశ్ిలక ఉెంట్ాయ.
సెన్సెస్లో ఉని ప్రతీ ప్రశ్ికి న్య బడడ జవాబు ఇవావలా?

సక
ో డట్ స్టెన్ెెస్ సాచఛుందమైనద్. విద్యార్థులు లేద్య తల్లి దుండ్రిలు/సుంర్క్షకులు జవాబులు ఇవాకూడ్ద అన కుుంటే వార్థ పిశ్ిలన
వద్లేయవచ ే లేద్య అసెలు ప్ాలగొనకూడ్దని కూడయ వార్థ ఎుంప్రక చేస క్టవచ ే అయితే, పూర్ిి చేస్టే ర్రట ఎకుూవగ్ా ఉుంటే, ప్ాఠశ్ాల
అభివృద్ధ మర్ియు క్ార్ాకేమ పిణయళిక క్ొర్కు ఎకుూవ మర్ియు మర్ిుంత విశ్ాసనీయమైన సమాచయర్ుం ఉుంట ుంద్ .
న్య బడడ పాలగొనడయన్నకి ముెందు న్ేను స్య
ట డట్ సెన్సెస్ నక్లక ఒక్ ద్యన్నన్న చయడవచయచ?
స్టెన్ెెస్ యొకూ నకలు www.peelschools.org/studentcensus వదే అుంద బాట లో ఉుంట ుంద్.
న్య బడడ ఇచేచ జవాబులక గోప్ూెంగా ఎలా ఉెంచబడతయయ?
స్టెన్ెెస్ విద్యార్థులకు పుంప్రణీ చేస్టరనపుపడ్ర, అుంద లో విద్యార్థుల ప్ేర్థతో ఒక ఇనెర్ో ఉుంట ుంద్. ఈ ప్ేజీ మాతిమే విద్యార్ిు యొకూ గుర్ిిుంపుని
కల్లగ్ి ఉుంట ుుంద్. వార్ి పూర్ిి చేస్టరన స్టెన్ెెస్ సమర్ిపుంచడయనిక్త ముుంద ఈ ఇనెర్ోని తొలగ్ిుంచమని విద్యార్థులకు సకచిుంచబడ్రత ుంద్. పూర్ిి
చేయబడిన పిశ్ాివళులు వాక్తిగతుంగ్ా గుర్ిిుంచగల్లగ్ర సమాచయర్ానిి ద్యనిలో కల్లగ్ి ఉుండ్వు మర్ియు విద్యార్ిు ద్యార్ా ఒక కవర్థలో స్టీల్
చేయబడ్తయయి. ఒక పిశ్ి గుర్ిుంచి విద్యార్థులకు సపష్ో త అవసర్మైతే బో ధన్య స్టరబబుంద్ అుంద బాట లో ఉుంటార్థ, క్ానీ విద్యార్ిు యొకూ
ఏక్ాుంతతని పర్ిర్క్షిుంచడయనిక్త వీలుగ్ా వార్థ ఏ జవాబులన చకడ్ర్థ.
పూర్ిి చేయబడిన పిశ్ాివళులు—గుర్ిిుంచదగు సమాచయర్ుం (ఉద్య. విద్యార్ిు ప్ేర్థ లేద్య సుంఖా) లేకుుండయ—ఒక కవర్థలో విద్యార్ిధ ద్యార్ా స్టీల్
చేయబడ్రత ుంద్ మర్ియు జవాబులు సాూన్ చేస్టర, ప్ాిస్టెస్ చేయడయనిక్త ప్ీల్ బో ర్డ ద్యార్ా ఒపపుందుం చేస కుని ఒక బాహ్ా కుంప్ెనీ ద్యార్ా
భదిుంగ్ా షరప్ చేయబడ్తయయి. ఈ గ్ోపామైన డేటాబేస్ ర్ీసర్ే స్టరబబుంద్ ద్యార్ా, విశ్రిష్ణ మర్ియు పర్ిశ్ోధన ఉద్ేేశ్ాాలకు మాతిమే ప్ీల్ బో ర్ుడ్
క్ొర్కు ప్ాిప్రి చేయబడ్రత ుంద్. ఈ స్టెోప్ె మునిస్టరపల్ ఫ్ీిడ్ుం ఆఫ్ ఇనఫర్రేష్న్ అుండ్ ప్ర ి టెక్షన్ ఆఫ్ ప్ెరవ
ై స్టీ చటాోనిి (MFIPPA) పిక్ార్ుం అమలు
చేయబడ్రత న్యియి.

ఒక్ గోప్ూనీయమైన సెన్సెస్ మరియు అన్యమక్ సెన్సెస్ మధ్ూ బేధ్ము ఏమిట్ి?

సక
ో డుంట్ స్టెన్ెెస్ గ్ోపానీయమైనద, క్ానీ ఇద్ అన్యమకుం క్ాద . స్టెన్ెెస్ పిశ్ాివళులు పితి విద్యార్ిు యొకూ ఐడి సుంఖాతో ఒక పితేాకమైన
జోడిుంపుతో లేబుల్ చేయబడ్తయయి. ఈ పితేాకమైన క్టడ్ బో ర్డ యొకూ ర్ీసర్ే డిప్ార్టోముంట్ జవాబులన విశ్రిషరుంచడయనిక్త వీలు కల్లపసి ుంద్ క్ాగ్ా
గతుంలో స్టేకర్ిుంచబడిన ఇతర్ డేటాని (ఉద్య. చిర్థన్యమా, ఇుంటలి మాటాిడే భాష్లు, గ్రేడ్ి ర మొదలగునవి) కూడయ ఉపయోగ్ిుంచడ్ుం ఫల్లతుంగ్ా
ప్ీల్ విద్యార్థుల యొకూ అవగ్ాహ్నన మర్ిుంత క్షుణణ ుంగ్ా ఇసి ుంద్. వాక్తిగత డేటా—ఒక విద్యార్ిు ప్ేర్థ లేద్య ఐడి సుంఖా—విద్యార్ిు ద్యనిని పూర్ిి
చేసి నిపుపడ్ర పిశ్ాివళిలుో కనిప్రుంచద . విద్యార్థుల ద్యార్ా అుందజరయబడిన సమాచయర్ుం గ్ోపానీయుంగ్ా ఉుండే డ్టి ఇద్
నిశ్ేయపర్థసి ుంద్.
సెన్సెస్ డేట్ా ఎలా ఉప్యోగిెంచబడుత ెంద్ధ?
జవాబులు ప్ాిస్టెస్ చేయబడి, విశ్రిషరుంచబడిన తర్థవాత, ప్ీల్ బో ర్డ యొకూ ర్ీసర్ే డిప్ార్టోముంట్ బో ర్డ మర్ియు ప్ాఠశ్ాల క్ార్ాకేమాలు మర్ియు
సకచన క్ొర్కు నిర్ణ యుం చేయడయనిక్త సహాయుం తలపడయనిక్త నివేద్కల శ్రణ
ే ిని సమర్ిపసి ుంద్ . సుంగేహ్పర్చబడిన డేటా సామాజిక
భాగసాాములు మర్ియు పిభుతా ఏజటనీెలతో వార్ి సమాజాలలో అవసర్ాలన ఉతి ముంగ్ా చేర్థక్టవడయనిక్త వార్ి స్టేవలు
మర్థగుపర్థచ క్టవడ్నిక్త సహాయుంగ్ా కూడయ పుంచ క్టబడ్వచ ే. డుేటా నివేద్కలు లేద్య విశ్రిష్ణ ఎనిడ్క ఒక విద్యార్ిు ప్ెర ఉుండ్ద .
చటో పర్ుంగ్ా, ప్ీల్ బో ర్డ వాక్తిగతీకర్ిుంచబడిన సమాచయర్ానిి ఎర్టైన్య విద్యార్ిు/తల్లి దుండిి క్త వెళళడి చేయలేద .

