ਿਪਆਰੇ HDSB ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ,
ਜਨਵਰੀ 2021 ਿਵੱਚ HDSB ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨ, 2017 ਅਤੇ ਓ ਂਟਾਿਰਓ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਡੈ ਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
HDSB ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਗੁ ਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ, ਿਜਵ�, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ�ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ,
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ, ਧਰਮ, ਅਤੇ ਗਰੇਡ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਉਪਰਲੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲ� ਿਗਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਬਾਰੇ
ਡੈ ਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ HDSB Student Census webpage ਿਵਖੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤਕ 24 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 4-12 ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 26,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗਰੇਡ 3 ਤਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਿਨਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਲੰ ਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
HDSB ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ
ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋ ਗਾਂ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇ ਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। HDSB
ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ 4, 2021 ਤ� ਬਾਅਦ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 2021 ਦੇ ਸਿਪ�ੰਗ ਦੇ
ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਗਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਲੇ ਗਾ, ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਡੈ ਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ/ਿਨਗਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀʼਂ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

studentcensus@hdsb.ca ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।
HDSB ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ (FAQs) HDSB Student Census
webpage ਿਵਖੇ ਦੇਖੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਖੋਜ ਮਾਹਰ ਡਾ. Rossana Bisceglia, Ph.D. ਨਾਲ studentcensus@hdsb.ca ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

