
 
 
 

March 28, 2022 

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ: March 28 - April 21, 2022 

ਿਪਆਰੇ HDSB ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ, 

ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ: Have 
 Your Say  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਿਚਆਂ) ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ (ਮਾਰਚ 
28) 21 ਅਪ�ੈਲ, 2022 ਤੱਕI ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ  
ਲਈ ਅਿਨੱਖੜਵਾਂ ਹੈ. ਹੈਵ ਯੂਅਰ ਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਮੰ ਦੇ ਕ�ਦਰ 
ਿਵੱਚ ਹੈ। 

 

ਜਾਓ haveyoursay.hdsb.ca  ਹੁਣੇ ਸਰਵਖੇਣ ਕਰੋ l 
 
ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 10-15 ਿਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਅਰਬੀ, ਫ��ਚ, 
 ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਲੀਿਕ�ਤ ਚੀਨੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼ ਅਤੇ ਉਰਦ।ੂ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਅਿਗਆਤ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈl 

 
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਅਸੀ ਂਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਤ� ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਅਸੀ ਂHDSB ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ  HDSB 
Muti-Year Strategic Plan (2020-2024). 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ HDSB ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲੰਕ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਜੋ ਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ (ਬੱਚੇ) ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

HDSB ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਅਸੀ ਂਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤਾਂ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਤ� ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ I 

 
ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (FAQs) ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ  haveyoursay.hdsb.ca/faqs ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇmailto:haveyoursay@hdsb.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
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