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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ, 

 
ਹਾਲਟਨ ਪਿਸਪਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ (HDSB) ਇੱਕ ਅਪਿਹਾ ਸਹਾਇਕ, ਸਮ ੱਚਾ ਅਤ ੇਸਪਤਕਾਰ ਭਪਰਆ ਿੜ੍ਹ ਾਈ ਦਾ ਆਲਾ-ਦ ਆਲਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ,ੈ ਪਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਾਮਯਾਬ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਢ ਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 
ਿਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗ,ੇ ਪਿਸ ਪਵੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ, ਪਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, 

ਨਸਲੀ-ਮੂਲ ਅਤ ੇਿਾਤੀਗਤ ਪਿਛੋਕੜ੍, ਧਰਮ, ਪਲੰਗ-ਿਛਾਣ, ਿ ਰਾਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਨਸੀ ਰ ਝਾਨ ਬਾਰੇ ਿਾਟਾ ਗ ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 

ਿਾਏਗਾ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਆਿਣੇ ਅਪਹਸਾਸਾਂ, ਆਿਣੇਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅਨ ਭਵ 

ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।  

 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ, HDSB ਦ ੇਸਾਰ ੇਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗੰਲਵਾਰ, 8 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 7 ਵਿ ੇwww.hdsb.ca            

'ਤ ੇਵਰਚ ਅਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਸ਼ੈਨ ਪਵੱਚ ਪਹਸੱਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਪਦਤੱਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਸ਼ੈਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 

ਦਰੌਾਨ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਕਲੋ ਸ ਆਲ ਿਮਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਹ:ੈ https://bit.ly/StudentCensus_Questions 

 
ਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਿੂਰੇ ਪਸਰਲੇਖਾਂ ਅਤ ੇਅਨ ਵਾਦ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਰੂਿਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਿੂਰੀ ਪਰਕਾੱਰਪਿੰਗ ਉਿਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਅਤ ੇ

ਅਕਸਰ ਿ ੱਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸ ਆਲ (FAQs) ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਫਰ ੈਂਚ, ਪਹੰਦੀ, ਿੰਿਾਬੀ, ਸਿੈਪਨਸ਼ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪਵੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ  

HDSB Student Census webpage (HDSB ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਵੈਬਿੇਿ) 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। 

 
ਓਂਟਾਰੀਓ ਪਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾਂ ਨੰੂ 2023 ਤੱਕ ਿਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਿਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲਿਰਸਤੀ ਪਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ, 

2017  (Anti-Racism Act, 2017) ਅਤ ੇਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਨਰਿੱਖ ਪਸੱਪਖਆ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ (Ontario’s Education Equity 

Action Plan) ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸ਼ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਾਟਾ ਨਾਲ HDSB ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ: 

 ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣਾ 

 ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਪਕਆਂ ਅਤ ੇਨਤੀਪਿਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱਖਿਾਤੀ ਤਰੀਪਕਆਂ, ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਅਪੜ੍ੱਪਕਆਂ ਅਤ ੇਤਰਫਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਛਾਣਨਾ 

ਅਤ ੇਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ 

 ਅਤ ੇਪਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ੍ ਹ,ੈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵੰਿਣੇ।  

Punjabi 
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