
 
 

ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਨਗਰਾਨਾਂ ਨੰੂ Have Your Say ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
 
ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ, 
 
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਨਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ Have Your Say ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ 
ਭਾਈਵਾਲ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਬਹਮੱੁੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
 
ਅਸੀ ਂਮਾਿਪਆਂ/ਿਨਗਰਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ (ਿਜਵ�, ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ 
ਪੜ�ਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ, ਸਕੂਲ – ਘਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਿਦ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰੇਡ 
4 – 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗੁੰਮਨਾਮ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਮਾਪੇ/ਿਨਗਰਾਨ 
ਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਨਗਰਾਨ ਅਤੇ 4-12 ਗਰੇਡ ਦੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ 26 ਅਪ�ੈਲ – 24 ਮਈ 2021 ਤਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 
 
ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਬਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਨਗਰਾਨਾਂ  ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  
 
ਜਵਾਬ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਿਮੰਟ ਲਗਣਗੇ।  
 
ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਬ�ਾਉਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰੋ: haveyoursay.hdsb.ca. 
ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਬਾਇਲ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਅਰਬੀ, ਫ��ਚ, ਿਹੰਦੀ, ਮ�ਡਿਰਨ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦ।ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਮ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਥੇ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
haveyoursay.hdsb.ca.  
 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾ. Rossana Bisceglia, ਪੀਐਚ.ਡੀ.,  ਖੋਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 
ਨਾਲ ਇਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: biscegliaro@hdsb.ca 
 
 
ਧੰਨਵਾਦ।  
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