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ਦਜੂੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਜਨਵਰੀ 4, 2021 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਜੀ, 

ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (HDSB) ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। 
ਜਨਵਰੀ 2021 ਿਵੱਚ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਾਂਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ।  

ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ, 2017  ਅਤੇ ਓਟਂਾਰੀਓ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਟਂਾਿਰਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ 
ਲਈ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਡੈਟਾ ਨਾਲ HDSB ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 
ਹੇਠਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ: 

● ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

● ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ, ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਿਰਣਾਮ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ 

● ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਹੋਵੇਗੀ? 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਜਨਵਰੀ ਤ� ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੇਡ 4 ਤ� 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HDSB ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 
ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਂਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਲੰਕ 
ਿਮਲੇਗਾ। ਇਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੀਿਰਅਡ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਿਜਵ�, ਨਸਲ, ਧਰਮ/ਮੱਤ, ਿਜਨਸੀ ਪਛਾਣ ਆਿਦ) ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ (ਿਜਵ�, ਸੁਰਿੱਖਆ, ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ, ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਆਿਦ) ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਗੇ।  

https://hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf


 
 
 
 
 
 

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗਰੇਡ 3 ਤਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ /ਿਨਗਰਾਨਾਂ ਨੰੂ SchoolMessenger ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ�  
ਜਨਗਣਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਮਲੇਗਾ। 

HDSB ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰੇਗਾ? 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ HDSB ਸਭ ਤ� ਉਚੇੱ ਦਰਜੇ ਦੀ ਿਨਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡੈਟਾ ਨਸਲਵਾਦ-ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ, 2017,  S.O. 2017, c. 15, ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, R.S.O. 1990, c. E.2 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਨਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਮਊਸੰਪਲ ਕਾਨੰੂਨ, R.S.O. 1990, c. M.56  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਗੁਪਤ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਲੇ ਰਝੁਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਅਿਧਕਾਰ-ਪ�ਾਪਤ HDSB ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਣਗੇ, 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਡੈਟਾ ਓਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿਵੱਚ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: 
studentcensus@hdsb.ca 

ਸਵਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ  ਦੇ ਵੈਬ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 8. 2020 ਨੰੂ ਹੋਏ HDSB ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵਰਚਅੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 
ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ  ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀ ਂਖੋਜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ Dr. Rossana Bisceglia, Ph.D.ਨਾਲ studentcensus@hdsb.ca. ਿਵਖੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਅ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ, 

 

Stuart Miller 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਹਾਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 
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