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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਮਾਪਣ ਿਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ – ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

 ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਾਲਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਿਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਵਨਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਾਲਨਾਮ ੇਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਾਲਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬ ਵਕਿੇਂ ਿੇਣੇ ਹਨ?  

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿੇ ਸਿਾਲਨਾਮੇ ਨੰੂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਿਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੀਵਰਅਡ ਲਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਸਮਾਂ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਜਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ‘ਸਿੇ’ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕ ੇਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਬਸ, 
ਆਪਣ ੇਟੀਚਰ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਸ ਵਿਓ। 

 ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਇਮਾਨਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਬਹਤਰੀਨ ਜਿਾਬ 
ਿੇਣ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।   

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਸਿਾਲ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਾਬ ਚੁਣ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਹੀ ਲਗਿਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ 
‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ’ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿੇ ਹੋ।  

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋੋਂ ਕੀ ਪੁੱ ਵਛਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 
ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਿ ਵਕਸੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। 

 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ?  

 ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮਸ਼ਮੁਾਰੀ ਸਿ-ੈਇੱਵਛਤ ਹੈ, ਜਿਾਬਾਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਿਾ ਸੰਵਖਆ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਿ ੇਤਰੀਵਕਆਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਗੀ। 

 ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਿਾ ਵਿਕਲਪ ਿੀ ਹੈ। 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿੇ ਸਿਾਲਨਾਮੇ ਨੰੂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਡਾਂ ਤੇ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗਾ। 
 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਾਬ ਿ ਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ? 

 ਕੁਝ ਸਿਾਲ ਬਹਤੁ ਵਨਜੀ ਹਨ; ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਜਿਾਬ ਆਪਣ ੇਆਪ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾ, ਵਿਓ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਬ ਗੁਪਤ ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਬੋਰਡ ਿ ੇਿਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਸਰਚ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖ ਸਕੇਗਾ।  

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਿੂਵਜਆਂ ਿੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਿਾ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। ਵਸਰਫ ਇਸ ੇਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।  
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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿੇ ਬਾਅਿ ਮੈਂ ਵਕਸ ਿੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਿਾ(ਿੀ) ਹਾਂ? 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ।  

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਿੱਸੇ ਵਬਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਨ  ਨਾਲ  686868 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ 
ਭੇਜ ਕੇ, 1-800-668-6868 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਾਈਿ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ: 
 https://kidshelpphone.ca/live-chat/ 

 

https://kidshelpphone.ca/live-chat/
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) 

 
1. ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਿਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) ਬੋਲਣੀ ਵਸੱਖੀ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
 

❑ ਅਮਰੀਕੀ ਵਚੰਨਹ  ਭਾਸ਼ਾ  
❑  ਅਲਬਾਨੀ 
❑  ਅਰਬੀ 
❑  ਬੰਗਾਲੀ 
❑  ਚੀਨੀ  
❑  ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ 

❑  ਿਰੀ 
❑  ਡੱਚ 

❑  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
❑  ਫਾਰਸੀ 
❑  ਫਰੈਂਚ  

❑  ਜਰਮਨ 

❑  ਯੂਨਾਨੀ 
❑  ਗੁਜਰਾਤੀ 
❑  ਇਬਰਾਨੀ  
❑  ਵਹੰਿੀ 
❑  ਹੰਗੇਵਰਅਨ 

 
 

❑ ਅਨੀਸ਼ੀਨਾਬੇਮੋਵਿਨ (ਵਜਿੇਂ, ਓਜੀਬਿਾ, ਓਡਾਿਾ, 
ਅਲਗੋਨਕੁਇਨ) 

❑ ਕਾਯੂਗਾ 
❑ ਕਰੀ 
❑ ਮਾਇਕਮਾਕ 

❑ ਇਨੁਕਟੀਟੂਟ 

❑ ਮੋਹੌਕ 

❑ ਓਨਾਇਡਾ 
❑ ਓਨੌਨਡਾਗਾ 
❑ ਟਸਕਾਰੋਰਾ 
❑ ਸੈਨੇਕਾ 
❑ ਇਤਾਲਿੀ 
❑  ਕੋਰੀਅਨ  

❑  ਮਵਲਆਲਮ 

❑  ਪੋਵਲਸ਼  

❑  ਪੁਰਤਗਾਲੀ  
❑  ਪੰਜਾਬੀ  
❑  ਰੂਸੀ 

 

❑  ਸਰਬੀਆਈ 

❑  ਸੋਮਾਲੀ 
❑  ਸਪੈਵਨਸ਼  

❑  ਟੈਗਾਲੋਗ 

❑  ਤਵਮਲ  

❑  ਯੂਕਰੇਨੀ 
❑  ਉਰਿ ੂ

❑  ਵਿਅਤਨਾਮੀ  
❑  ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸੂਚੀ 

ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ 
(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿੇਰਿਾ 
ਵਿਓ):_____________ 

❑  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
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ਮ ਲ ਿਾਸੀ ਪਛਾਣ  

 

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਵਟਸ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਇਨਯੂਇਟ ਿਜੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ:  
 

❑ ਨਹੀਂ 
❑ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 

❑ ਹਾਂ, ਮੈਵਟਸ 

❑ ਹਾਂ, ਇਨਯੂਇਟ 

 
 

 
ਜਾਤੀਅਤਾ 
 

ਜਾਤੀਅਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਿੀ, ਅਕਸਰ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਸਵਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾਂ ਿਾਲੀ, ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਰਸਾ, ਬੰਸਾਿਲੀ ਜਾਂ 
ਇਤਹਾਵਸਕ ਵਪਛੋਕੜ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। 
 

3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝਿ ੇਹੋ? 

• ਹਾਂ 
• ਨਹੀਂ  
• ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 

 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ  ਮੂਲ ਵਕਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮੂਲ ਿੱਸੋ। 
❑ ਅਨੀਸ਼ੀਨਾਬ ੇ

❑ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 

❑ ਚੀਨੀ 
❑ ਕੋਲੰਬੀਅਨ  

❑ ਕਰੀ 
❑ ਡੱਚ 

❑ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ 

❑ ਇੰਗਵਲਸ਼ 

❑ ਫਰੈਂਚ  

❑ ਵਫਲੀਪੀਨੋ  

❑ ਜਰਮਨ  

❑ ਗੁਆਨੀ 

❑ ਹੁਡੇਨੋਸ਼ੋਨੀ 
❑ ਇਨਯਇੂਟ 

❑ ਇਰਾਨੀ 
❑ ਆਇਵਰਸ਼ 

❑ ਇਤਾਲਿੀ 
❑ ਜਮਾਇਕਨ 

❑ ਯਹੂਿੀ  
❑ ਕੋਰੀਅਨ 

❑ ਲੇਬਨਾਨੀ 
❑ ਮੈਵਟਸ 

❑ ਮਾਈਕਮਕ  

❑ ਓਜੀਬਿ ੇ

❑ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ 
❑ ਪੋਵਲਸ਼ 

❑ ਪੁਰਤਗਾਲੀ  
❑ ਸਕਾਵਟਸ਼ 

❑ ਸੋਮਾਲੀ 
❑  ਸ਼ਰੀਲੰਕਾ,  
❑ ਯੂਕਰੇਵਨਅਨ   

❑ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮੂਲ ਉੱਪਰ 
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ):________ 
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ਨਸਲ 

 

ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਕ ਲੋਕ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਖਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਖਾਸ 
“ਨਸਲ” ਿਾ ਆਵਖਆ ਜਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਕ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਹੜੀ “ਨਸਲ” ਿਾ ਹੈ,  ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਚਮੜੀ 
ਿਾ ਰੰਗ, 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।  ਨਸਲ ਿੇ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿੂਵਜਆ ਂਤ ੇਅਵਜਹੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਮੜਹੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਿੇ 
ਜੀਿਨ ਿੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਨੰੂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਨਸਲ ਅਤ ੇਜਾਤੀ ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ  ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਨਹੀਂ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਿਾ ਜਿ ਵਕ ਇੱਕੋ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਿੀਆ ਂਹਨ। 
 

4. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਿਾ ਿਰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਿਰਨਨਣ ਵਕਹੜੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਕਰਿੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  

 

 ਕਾਲਾ (ਅਫਰੀਕੀ, ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰੀਵਬਅਨ, ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ) 

 

 ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਤਾਇਿਾਨੀ ਮੂਲ)  

 

 ਮੂਲ ਿਾਸੀ (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਵਟਸ, ਇਨਯਇੂਟ ਮਲੂ) 

 

 ਲਾਤੀਨੋ/ਲੈਟੀਨਾ/ਲੈਵਟੰਕਸ (ਲੈਵਟਨ ਅਮਰੀਕੀ, ਵਹਸਪਾਵਨਕ ਮੂਲ) 

 

 ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ (ਅਰਬ, ਇਰਾਨੀ, ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਵਜਿੇਂ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ, ਵਮਸਰੀ, ਇਰਾਨੀ,  ਲੇਬਨੀਜ਼, 
ਤੁਰਕ, ਕੁਰਿ ਆਵਿ) 

 

 ਿੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਿੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ, ਵਜਿੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਿੇਸ਼ੀ, ਸਰੀਲੰਕਾ ਿਾਸੀ, 
ਇੰਡ-ੋਕੈਰੀਵਬਅਨ, ਆਵਿ) 

 

 ਿੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਵਫਲੀਪੀਨੋ, ਵਿਅਤਨਾਮੀ, ਕੈਂਬਡੋੀਅਨ, ਥਾਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ, ਿੂਜ ੇਿੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ 
ਮੂਲ) 

 ਗੋਰਾ 
 ਉਹ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ 

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ 
ਵਿਓ) :___________ 

 

(ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ) 
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ਧਰਮ ਜਾਂ ਰ ਹਾਨੀ ਸਬੂੰ ਧ 

 

ਲੋਕਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਵਥਤ ਧਰਮ ਿ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰਾ ਵਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਜਸਿੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਿ ਅਤੇ 
ਅਸਮਾਨ ਪਵਰਣਾਮ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਵਬਆ ਅਤੇ ਐਟਂੀਸੇਮੀਵਟਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ ਵਮਸਾਲ ਹਨ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਧਰਮ ਿਾ ਨਸਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਲੋਕੀ ਨਸਲਿਾਿ ਿੇ ਹਮਲੇ ਿਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਵਸਰਫ ਚਮੜੀ ਿ ੇਰੰਗ ਿ ੇਕਾਰਨ ਬਲਵਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿੀ ਬਣ ਸਕਿੇ 
ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ।  
 

5. ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਵਕਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤ ੇਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
 

❑  ਅਗੇਯਿਾਿੀ  
❑  ਨਾਸਵਤਕ  

❑  ਬੋਧੀ  
❑ ਈਸਾਈ  

❑  ਵਹੰਿ ੂ 

❑  ਸਥਾਨਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ  

❑  ਯਹੂਿੀ  
❑  ਮੁਸਵਲਮ  

❑  ਵਸੱਖ  

❑  ਰੂਹਾਨੀ, ਪਰ ਧਾਰਵਮਕ ਨਹੀ 
❑  ਕੋਈ ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ  
❑   ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਜ ੋਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 

  ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ):   

❑  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  
❑  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

 

  

ਅਗੇਯਿਾਿੀ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨੰੂ ਪੱਕਾ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। 

ਨਾਸਵਤਕ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਿਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ 
ਵਕ ਵਕਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾ ਿਜੂਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।  
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ਵਲੂੰ ਗ ਪਛਾਣ (Gender Identity) 

 
ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਵਲੰਗ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਾ ਭਾਿ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਅੰਿਰੂਨੀ ਅਵਹਸਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਿ ਨੰੂ ਔਰਤ, ਮਰਿ, ਿੋਨੋਂ , ਿੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਨਹੀਂ, 
ਜਾਂ ਵਲੰਗ ਿੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਕਧਰੇ ਿੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿੇ ਸਮੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਲੰਗ (ਵਜਿੇਂ, ਪਰੁਸ਼, ਔਰਤ, 
ਇੰਟਰਸੈਕਸ) ਹੋ ਿੀ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਿਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ (sexual orientation) ਤੋਂ ਿੱਖ ਹ ੈਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇ
ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 

6. ਤੁਹਾਡੀ ਵਲੰਗ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
 

❑ ਲੜਕਾ/ਪੁਰਸ਼ 

❑ ਵਲੰਗ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ  

❑ ਵਲੰਗ ਗੈਰ-ਅਨੁਰੂਪ 

❑ ਲੜਕੀ/ਔਰਤ  

❑ ਗੈਰ-ਿ-ੋਆਧਾਰੀ 
❑ ਪਰਸ਼ਨਾਤਮਕ 

❑ ਟਰਾਂਸ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ 

❑ ਟਰਾਂਸ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ  

❑ ਿੋ ਰੂਹ ਿਾਲਾ  
❑ ਵਲੰਗ ਿੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸਚੂੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਿ ਨਹੀਂ ਹ ੈ 

(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ):  

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  
❑ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

❑ ਮੈਂ ਜਿਾਬ ਨਾ ਿਣੇਾ ਚਾਹਾਂਗਾ(ਗੀ) 

  

ਵਲੰਗ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਿ ੇਅਵਹਸਾਸ 
ਕਿੇ ਕਿ ੇਬਿਲਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਿ ਨੰੂ ਲੜਕਾ, ਕਿੇ ਲੜਕੀ 
ਜਾਂ ਕਿੇ ਕੁਝ ਹਰੋ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਵਲੰਗ ਗੈਰ-ਅਨੁਰੂਪ (Gender Nonconforming): ਅਵਜਹਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਿਾਂਗ ਵਿਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਿਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਗੈਰ-ਿੋ-ਆਧਾਰੀ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ 
ਿਰਗਾ ਨਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਪਰਸ਼ਨਾਤਮਕ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ 
ਵਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹ ੈਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। 

ਟਰਾਂਸ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਪਰੁਸ਼: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਲੜਕੀ ਿ ੇਤੌਰ 
ਤੇ ਜੰਵਮਆ ਹੋਿੇ ਪਰ ਲੜਕੇ/ਪਰੁਸ਼ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਵਹੰਿਾ ਹੋਿੇ। 

ਟਰਾਂਸ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਲੜਕੇ ਿ ੇਤੌਰ 
ਤੇ ਜੰਵਮਆ ਹੋਿੇ ਪਰ ਲੜਕੀ/ਔਰਤ ਿ ੇਤਰੌ ਤ ੇਰਵਹੰਿਾ ਹੋਿੇ। 

ਿੋ ਰਹੂ ਿਾਲਾ: ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਿਾਸੀ ਵਜਸ ਿ ੇਵਲੰਗ ਿ ੇ
ਅਵਹਸਾਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਹਸਾਸ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰੁਸ਼, 
ਔਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਿੋ-ਆਧਾਰੀ ਅਵਹਸਾਸ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।  
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ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ (Sexual Orientation) 
 
ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਰਗੇ ਵਲੰਗ ਜਾਂ ਿੱਖਰੇ ਵਲੰਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਤਰਫ ਵਜਨਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਿਾਲੇ ਅਵਹਸਾਸ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਿਾ ਹੈ।  

7. ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। 

 

❑ ਵਸੱਧਾ/ਵਭੰਨ ਵਲੰਗੀ 
❑ ਸਮਵਲੰਗੀ ਲੜਕੀ 
❑ ਸਮਵਲੰਗੀ ਲੜਕਾ  
❑ ਿੁਵਲੰਗੀ  
❑ ਿੋ ਰੂਹ ਿਾਲਾ  
❑ ਅਜੀਬ  

❑ ਪਰਸ਼ਨਾਤਮਕ  

❑ ਵਨਰਵਲੰਗ  

❑ ਸਰਬ ਵਲੰਗੀ  
❑ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਉਪਰਲੀ ਸਚੂੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ 

(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ): 

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
❑ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ   

❑ ਮੈਂ ਜਿਾਬ ਨਾ ਿਣੇਾ ਚਾਹਾਂਗਾ(ਗੀ) 

  

ਵਸੱਧਾ/ਵਭੰਨ ਵਲੰਗੀ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਭੰਨ ਵਲੰਗ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ 
ਿੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਿੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 
 

ਸਮਵਲੰਗੀ ਲੜਕੀ (Lesbian): ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਿੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 

ਸਮਵਲੰਗੀ ਲੜਕਾ (Gay): ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਲੜਵਕਆਂ ਿੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। 

ਿੁਵਲੰਗੀ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੜਵਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਿੋਨਾਂ 
ਿੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। 

ਿੋ ਰੂਹ ਿਾਲਾ: ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਿਾਸੀ ਵਜਸ ਿੇ ਵਲੰਗ ਿੇ 
ਅਵਹਸਾਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਹਸਾਸ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤ 

ਜਾਂ ਗੈਰ-ਿੋ-ਆਧਾਰੀ ਅਵਹਸਾਸ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 

ਅਜੀਬ (Queer): ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਿਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਾਂ 
ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ ਿੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੱਖਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।  

ਪਰਸ਼ਨਾਤਮਕ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਜਨਸੀ 
ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

ਵਨਰਵਲੰਗ (Asexual): ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿੱਲ 
ਆਕਰਸ਼ਣ ਮਵਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਾ ਹੋਿੇ। 

ਸਰਬ ਵਲੰਗੀ: ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਲੰਗਾਂ ਿੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। 
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ਅਸਮਰਥਤਾ 
 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਸਕ, ਵਿਿਹਾਰਕ, ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ, ਸੰਿਿੇੀ, ਸੰਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਿਾ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹੀਆ ਂ
ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲ (ਵਜਿੇਂ, ਸਕਲੂ, ਿੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਿਾਂ) ਤਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਕਠਨ ਬਣਾਉਂਿੀਆ ਂਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿੱਈਏ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇ
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇਅਸਮਰਥਤਾ ਿ ੇਤਜਰਬ ੇਵਿੱਚ ਯੋਗਿਾਨ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਵਜਹੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸ ੇਿੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਮੰਨਿੇ ਹਨ ਵਜਸਿ ੇਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾ 
ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋਇਆ ਹ ੋਸਕਿਾ। ਅਸਮਰਥਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਿੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਹ ੋਸਕਿੀ ਹੈ। ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਕੁਝ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ IEP) ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹੀ ਯਜੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ।  

8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿੇ ਹੋ? (ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰੋ ) 

❑ ਹਾਂ  

❑ ਨਹੀਂ 
❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
❑ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

❑ ਮੈਂ ਜਿਾਬ ਨਾ ਿਣੇਾ ਚਾਹਾਂਗਾ(ਗੀ)  

 

9. ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। 
❑ ਨਸ਼ੇ ਿੀਆਂ ਆਿਤਾਂ 
❑ ਔਵਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਾਰ  

❑ ਅੰਨਹ ਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ  
❑ ਬਵਹਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਣੁਾਈ ਪੈਣਾ  
❑ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ 
❑ ਵਸੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ 
❑ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ 
❑ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 
❑ ਿਰਿ 

❑ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ 
❑ ਬੋਲੀ ਿੇ ਵਿਕਾਰ  

❑ ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ): 
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ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤੀ 
 

10. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

❑ ਹਾਂ    ❑  ਨਹੀਂ  
 

11. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ: 
❑ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਾਗਵਰਕ ਹ ੋ

❑ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹੋ (ਵਜਸਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਿ ੇਪਰਵਮਟ ਰਾਹੀਂ ਿਾਖਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ) 

❑ ਇੱਕ ਲੈਂਵਡਡ ਇਮੀਗਰੈਂਟ/ਸਥਾਈ ਿਾਸੀ ਹੋ 

❑ ਿਾਅਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਰਵਫਊਜੀ ਹੋ 

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  
❑ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਿਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

 

****ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਧਆਨ ਿੇਣ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾ ਜਿਾਬ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਿੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਮਾਵਪਆਂ/ਵਨਗਰਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿੇ ਹੋਏ ਵਿਓ, ਨਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਿੌਰਾਨ ਵਨਗਰਾਨ ਨੰੂ *** 

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀ 

12. ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ 1 ਵਜਸਿੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਵਹੰਿੇ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਵਰਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। (ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰ ੋ) 

❑ ਮਾਤਾ 
❑ ਵਪਤਾ 
❑ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ 
❑ ਮਤਰੇਆ ਵਪਤਾ 
❑ ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ/ਿਾਿਾ/ਿਾਿੀ 
❑ ਵਰਸ਼ਤੇਿਾਰ 

❑ ਵਨਗਰਾਨ 

❑ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ 
❑ ਵਮੱਤਰ 

❑ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ): 

❑ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ 
 

13. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇਵਸੱਵਖਆ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ (ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰੋ ) 

❑ ਕੋਈ ਵਨਯਵਮਤ ਪੜਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
❑ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲੂ  

❑ ਹਾਈ ਸਕੂਲ  

❑ ਐਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ  

❑ ਕਾਵਲਜ   

❑ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ  
❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  
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14. ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? (ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 

❑ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ 

❑ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ 

❑ ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਿਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ) 

❑ ਕੰਮ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈ

❑ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ਹੈ  

❑ ਵਰਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਹ ੈ

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
 

15. ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?  

 ___________________________ 

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
 
 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਵਨਗਰਾਨ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਛੱਡ ਵਿਓ। 

16. ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ 2 ਵਜਸਿ ੇਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਵਹੰਿੇ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ
ਵਰਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। (ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰ ੋ) 

 
❑ ਮਾਤਾ 
❑ ਵਪਤਾ 
❑ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ 
❑ ਮਤਰੇਆ ਵਪਤਾ 
❑ ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ/ਿਾਿਾ/ਿਾਿੀ 
❑ ਵਰਸ਼ਤੇਿਾਰ 

❑ ਵਨਗਰਾਨ 

❑ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ 
❑ ਵਮੱਤਰ 

❑ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੈ(ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ): 

❑ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ 
 

17. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇਵਸੱਵਖਆ ਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ (ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਚਣੋ ਕਰੋ ) 

❑ ਕੋਈ ਵਨਯਵਮਤ ਪੜਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
❑ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲੂ  

❑ ਹਾਈ ਸਕੂਲ  

❑ ਐਪਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ  

❑ ਕਾਵਲਜ   

❑ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ  
❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  

 

18. ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? (ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਿਾਬਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 
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❑ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ 

❑ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ 

❑ ਸਿ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਿਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ) 

❑ ਕੰਮ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈ

❑ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ਹੈ  

❑ ਵਰਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁਵਕਆ ਹ ੈ

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
 

19. ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

 ___________________________ 

❑ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
 

 

ਵਰਸ਼ਤ ੇ

 

20. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਵਹਮਤ ਜਾਂ ਅਸਵਹਮਤ ਹੋ? 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਅਸਵਹਮਤ ਸਵਹਮਤ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਵਹਮਤ 

a. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿੱਡੇ ਲੋਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਿਹਾਰ 
ਕਰਿੇ ਹਨ। 

 

○ ○ ○ ○ 

b. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿੱਡੇ ਲੋਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿੇ ਹਨ।  
 

○ ○ ○ ○ 

c. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਿੇ ਹਨ। 
 

○ ○ ○ ○ 

d. ਜਿੋਂ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਿ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। 
 

○ ○ ○ ○ 

e. ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲਹ ਕੇ, ਇਮਾਨਿਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੇ 
ਹਨ।  

 

○ ○ ○ ○ 

f. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੰੂ ਆਨੰਿ 
ਵਮਲਿਾ ਹੈ। 

 

○ ○ ○ ○ 

g. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਇੱਕ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਜੋਂ ਵਿਲਚਸਪੀ 
ਲੈਂਿੇ ਹਨ। 

○ ○ ○ ○ 

h. ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੱਡੀਆਂ ਉਮੀਿਾਂ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 

i. ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਿੇ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 
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21. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਵਹਮਤ ਜਾਂ ਅਸਵਹਮਤ ਹੋ?  

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਅਸਵਹਮਤ ਸਵਹਮਤ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਵਹਮਤ 

a. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ 
ਪਰਿਾਹ ਕਰਿੇ ਹਨ।  ○ ○ ○ ○ 

b. ਜਿੋਂ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਿ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 

c. ਮੈਂ ਵਜਹੋ ਵਜਹਾ(ਵਜਹੀ) ਿੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਿੂਜੇ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 

d. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਮੈਨੰੂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਿਾ ਹੈ। ○ ○ ○ ○ 

e. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਾ ਸਵਤਕਾਰ 
ਕਰਿੇ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 

f. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਿੋਸਤ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ 

 

ਖ਼ੈਰੀਅਤ 

 
22. ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰੀ ਅਵਜਹਾ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੂੰ ਿਾ ਹੈ: 

 ਕਿੇ 
ਨਹੀਂ 

ਕਿੇ 
ਕਿਾਈ ਂ

ਕਈ 
ਿਾਰੀ 

ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ 
ਸਮਾਂ 

a. ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸਿੰਿ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਖ ਚੰਗੀ ਲਗਣੀ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਇਕੱਲਾ ○ ○ ○ ○ ○ 

e. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਵਚੰਤਤ ○ ○ ○ ○ ○ 

f. ਉਿਾਸ ○ ○ ○ ○ ○ 

g. ਵਬਨਾ ਕਾਰਨ ਥੱਵਕਆ ਹੋਇਆ ○ ○ ○ ○ ○ 

h. ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਤਣਾਓ ਜਾਂ ਿਬਾਅ ਹੇਠ (ਵਜਿੇਂ, ਤਣਾਉ-ਗਰਸਤ) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

23. ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਲ ਕੋਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਰੁਸਤੀ ਿੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? 

o ਨਹੀਂ 
o ਹਾਂ 

 
24. ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੇ ਘੂੰ ਟੇ ਸੌਂਿੇ ਹੋ? 

○ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ  ○ 5 ਘੰਟੇ   ○ 6 ਘੰਟੇ   ○ 7 ਘੰਟੇ ○ 8 ਘੰਟੇ ○ 9 ਘੰਟੇ ○ 10 ਘੰਟੇ ○ 11 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਿੱਧ 
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25. ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਭਗ ਵਕੂੰ ਨੇ ਵਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਿੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ? 

 

○ ਕਿੇ ਨਹੀ   ○ 1-2 ਵਿਨ  ○ 3-4 ਵਿਨ  ○ 5-6 ਵਿਨ ○ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

 

26. ਵਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਿਰੁਸਤੀ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਰਹੀ ਹੈ: 
○ ਬਹੁਤ 
ਿਧੀਆ 

○ ਚੰਗੀ ○ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ○ ਖਰਾਬ ○ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ○ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਿੇਣਾ 
ਚਾਹਿਾਂਗਾ(ਗੀ) 

 

27. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਿੇ (ਵਜਿੇਂ, ਪੜਹਾਈ, ਗਰੇਡ, ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੰਿਰੁਸਤੀ, ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ) ਤਾਂ ਹੇਠਵਲਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਵਸਆ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨਾ ਸਵਹਜ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ:  

 ਬਹੁਤ ਅਸਵਹਜ ਅਸਵਹਜ ਸਵਹਜ ਬਹੁਤ ਸਵਹਜ ਪਿੱਕਾ 
ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ 

a. ਕੋਈ ਟੀਚਰ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਮਾਰਗ ਿਰਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 
(ਵਸਰਫ ਗਰੇਡ 9-12)  

○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਾਈਸ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ  ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਚਾਇਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਿਰਕਰ 

○ ○ ○ ○ ○ 

e. ਵਮੱਤਰ ○ ○ ○ ○ ○ 

f. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੂਜਾ ਿੱਡਾ 
ਵਿਅਕਤੀ (ਵਜਿੇਂ, ਆਵਫਸ ਿਾ 
ਸਟਾਫ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱਵਖਆ ਟੀਚਰ 
ਆਵਿ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

g. ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ○ ○ ○ ○ ○ 

h. ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਿੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 
ਵਰਸ਼ਤੇਿਾਰ 

○ ○ ○ ○ ○ 
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28. ਸਕ ਲ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਹਫ਼ਤੇ (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ) ਵਿਿੱ ਚ ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰ ਤੁਸੀਂ: 
 ਕਿੇ ਨਹੀਂ 1-2 ਵਿਨ ਪਰਤੀ 

ਹਫ਼ਤਾ 
4-5 ਵਿਨ ਪਰਤੀ 

ਹਫ਼ਤਾ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਕਾ 

ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ 

a. ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਿੇ ਹੋ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਲੰਚ ਕਰਿੇ ਹੋ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਵਡਨਰ ਕਰਿੇ ਹੋ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱ ਖਾ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਿੇ ਹੋ 

○ ○ ○ ○ ○ 

e. ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱ ਖਾ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋ 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ 
 
29. ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਵਨਗਰਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਿੇ ਿ ਜੇ ਲੋਕ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਵਹਮਤ ਅਸਵਹਮਤ ਸਵਹਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਹਮਤ 

a. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ। 
 

○ ○ ○ ○ 

b. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿੇ ਹਨ। 
 

○ ○ ○ ○ 

c. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਿੇ ਹਨ। 
 

○ ○ ○ ○ 

d. ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਨ ਵਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਮਹਨਤ ਕਰਾਂ।  ○ ○ ○ ○ 

 

ਪਾਠਕਰਮ-ਬਾਹਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
 
30. ਸਕ ਲ ਿੀਆਂ (ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕਲਾਸ ਰ ਮ ਿੇ ਬਾਹਰ ਿੀਆਂ) ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਿੇ ਹੋ? 

 ਕਿੇ 
ਨਹੀਂ 

ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ 
ਕੁ ਿਾਰ 

ਮਹੀਨੇ 
ਿਾਰ 

ਹਫਤਾਿਾਰ 

a. ਕਲਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਕੌਇਰ, ਬੈਂਡ, ਡਰਾਮਾ, ਡਾਂਸ) ○ 
 

○ ○ ○ 

b. ਖੇਡਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਖੇਡਾਂ) ○ 
 

○ ○ ○ 

c. ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪ/ਕਲੱਬ, ਰੂਹਾਨੀ/ਧਾਰਵਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ○ 
 

○ ○ ○ 

d. ਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਵਟਰਪ ○ 
 

○ ○ ○ 

e. ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਵਜਿੇਂ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਾਉਂਵਸਲ, 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ) 

 

○ ○ ○ ○ 

f. ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ (ਵਜਿੇਂ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲੱਬ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ) ○ 
 

○ ○ ○ 

g. ਸਕੂਲ ਿੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ (ਵਜਿੇਂ, ਡਾਂਸ, ਟੇਲੰਟ ਸ਼ੋ ਆਵਿ) ○ ○ ○ ○ 

 

31. ਸਕ ਲ ਿੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਿੇ ਹੋ? 

 ਕਿੇ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹਫਤਾਿਾਰ 
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ਨਹੀਂ ਕੁ ਿਾਰ ਿਾਰ 

h. ਕਲਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਕੌਇਰ, ਬੈਂਡ, ਡਰਾਮਾ, ਡਾਂਸ) ○ 
 

○ ○ ○ 

i. ਖੇਡਾਂ (ਵਜਿੇਂ, ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ) ○ 
 

○ ○ ○ 

j. ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪ/ਕਲੱਬ, ਰੂਹਾਨੀ/ਧਾਰਵਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ○ 
 

○ ○ ○ 

k. ਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਵਟਰਪ ○ 
 

○ ○ ○ 

l. ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਵਜਿੇਂ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਾਉਂਵਸਲ, 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ) 

 

○ ○ ○ ○ 

m. ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ (ਵਜਿੇਂ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲੱਬ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ) ○ 
 

○ ○ ○ 

n. ਸਕੂਲ ਿੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ (ਵਜਿੇਂ, ਡਾਂਸ, ਟੇਲੰਟ ਸ਼ੋ ਆਵਿ) ○ ○ ○ ○ 

 

ਨੇੜ੍ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਭੂੰ ਨਤਾ  
 
32. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਵਬਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਵਹਮਤ ਜਾਂ ਅਸਵਹਮਤ ਹੋ? 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਅਸਵਹਮਤ ਸਵਹਮਤ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਵਹਮਤ 

a. ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਿਾ ਹੈ। ○ ○ ○ ○ 

b. ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਿੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਿੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ○ ○ ○ ○ 

c. ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥਾਂ ਹੈ।  ○ ○ ○ ○ 

d. ਜਿੋਂ ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਿਾਧੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

○ ○ ○ ○ 

e. ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨੇੜੇਪਨ ਿਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ।  ○ ○ ○ ○ 

f. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਿੇਟਰ, 
ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਿਰਿਾਜ਼ੇ, ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਰੈਂਪ ਆਵਿ ਹਨ) 

○ ○ ○ ○ 
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33. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਿੇ ਬਾਰੇ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਿੇ ਹੋ?  
 

 ਕਿੇ ਨਹੀਂ ਕਿੇ ਕਿਾਈ ਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ 
a. ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਹੰਿਾ(ਿੀ) ਹਾਂ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨੇੜੇਪਨ ਿਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮੈਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਿੱਡੇ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹਨ ○ ○ ○ ○ ○ 

e. ਮੈਨੰੂ ਲਗਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਨਯਮ ਵਨਆਂਪੂਰਨ ਹਨ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
34. ਮੇਰੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਹੇਠਲੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਮਾਨਿ ਅਵਧਕਾਰ /ਸਮਾਜਕ ਵਨਆਂ ਿੇ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਪਰੋਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਵਹਮਤ 

ਸਵਹਮਤ ਅਸਵਹਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਪੱਕਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ 

a. ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ  ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਭਆਚਾਰ ○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਗਰੀਬੀ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਅਸਮਰਥਤਾ/ਚੁਣੌਤੀਆਂ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
35. ਮੇਰੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੌਕਾ ਵਮਲਿਾ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਵਹਮਤ 

ਸਵਹਮਤ ਅਸਵਹਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਪੱਕਾ 
ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ 

a. ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਣ ਿਾ       

b. ਆਪਣੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ/ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 
ਿਾ  

○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਆਪਣੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਿੱਸਣ ਿਾ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਾ (ਵਜਿੇਂ, 
ਸਰੀਰਕ, ਵਸੱਵਖਅਕ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

e. ਜੀਿਨ ਿੇ ਵਿਵਭੰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਾ (ਵਜਿੇਂ, 
ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕ) 

○ ○ ○ ○ ○ 
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36. ਮੇਰੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਿਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਵਲਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਝਲਕਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ: 
 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 

ਸਵਹਮਤ 

ਸਵਹਮਤ ਅਸਵਹਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਸਵਹਮਤ 

ਪੱਕਾ 
ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ 

a. ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਕੰਮਾਂ ਿੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਡਸਪਲੇ ○ ○ ○ ○ ○ 

b. ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 
(ਵਜਿੇਂ, ਵਕਤਾਬਾਂ, ਿੀਵਡਓ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

c. ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਹੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ○ ○ ○ ○ ○ 

d. ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਮਾਗਮ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਵਜਿੇਂ, ਫੀਲਡ ਵਟਰਪ, 
ਮਵਹਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ, ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਕਲੱਬ, ਜਸ਼ਨ ਆਵਿ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
37. ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ (ਵਜਿੇਂ, ਕਲਾਸ ਰ ਮ, ਅਸੈਂਬਲੀ/ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਵਿਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੀ ਕੁ ਿਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਿੂੰ ਨ-ਸੁਿੂੰ ਨੇ ਲੋਕ 

ਸਮ ਹਾਂ ਿੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੀ ਹੈ?  

 
 ਕਿੇ ਕਿਾਈ ਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਅਕਸਰ 

a. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ○ ○ ○ 

b. ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਿਾਸੀ (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਵਟਸ, ਇਨਯੂਇਟ) ○ ○ ○ 

c. ਵਿਵਭੰਨ ਜਾਤੀ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ○ ○ ○ 

d. ਵਿਵਭੰਨ ਧਾਰਵਮਕ/ਰੂਹਾਨੀ ਸਮੁਿਾਅ ○ ○ ○ 

e. ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ○ ○ ○ 

f. ਵਿਵਭੰਨ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ○ ○ ○ 

g. ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਿਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ○ ○ ○ 

h. ਧਨ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਭੰਨ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਲੋਕ  ○ ○ ○ 
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38. ਕੀ ਹੇਠਲੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸੁਖਾਿਾਂ ਜਾਂ ਅਸਵਹਜ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਿੇ ਹੋ? (ਜੋ ਮਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।)  

• ਮੇਰਾ ਵਲੰਗ 

• ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜ 

• ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਿਾਸੀ ਵਪਛੋਕੜ (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਵਟਸ, ਇਨਯੂਇਟ) 

• ਮੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
• ਮੇਰੇ ਗਰੇਡ ਜਾਂ ਅੰਕ 

• ਮੇਰੀ ਵਿੱਖ 

• ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ 

• ਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਿ ਪੈਸੇ 

• ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਠਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਿ ਕੰਮ 

• ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਂ ਪੜਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ 

• ਮੇਰਾ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ 

• ਮੇਰੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ  

• ਿੂਜੇ ਕਾਰਨ: (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ) ___________________ 

• ਉਪਰਵਲਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਹੀਂ 
 

 


