
 
 
 

  2021جون 
 

  :سرپرستمحترم والدین اور 
 

بعد فالخ و ی ک  مردم شماری کہ ہم  تھاکے دوران یہ ذکر کیا  پروموشنکے  )Student Census( ہم نے موسم بہار میں طلباء مردم شماری
، فراہم کریں گے ) (Middle Years Development Instrument (MDI))، مڈل ایئرز ڈیویلپمنٹ انسڻرومنڻز (ایم ڈی آئی سروے بہبود کا

نے سن براه راست کے بارے میں اور فالخ و بہبود ان کے تجربات کے دوران 19-ڈکووِ  تک کے بچوں اور نوجوانوں سے 12سے  4 زگریڈ
 ۔ کے لئے

 
 بچوں اپنے اگر آپ تاکہ لنک فراہم کررہے ہیںا سروے ک کے بجائے، ہم آپ کو کی تقسیم کاری (MDI)کے دوران ایم ڈی آئی  کے وقتکالس 

  :کریںفراہم  یہ تک کے بچے یا بچوں کو 12سے  4گریڈ آپ اپنے  ہوں تو، رضامندشریک ہونے پر  کے
 

 https://ca.research.net/r/MDIgr4T-12 :کا لنک (MDI)کے لئے ایم ڈی آئی  12سے 4گریڈز   
 

  تقسیم کاری یکے طور پر ایم ڈی آئی ک قدم ےاسکولوں میں رکاوڻیں اور غیر یقینی صورتحال ہمارے بورڈ کے ساالنہ منصوبے ک اس وقت
 کو مکمل طور پر نافذ کریں گے۔ (MDI)کالس روموں میں ایم ڈی آئی ہم  روکتی ہے۔ ہم اگلے تعلیمی سال کے دوران سے ہمیں 

 
 ضروری ہے اہم جانتے ہیں کہ یہ سال بہت سے بچوں اور نوجوانوں پر مشکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لئے اعداد و شمار جمع کرن

یں۔ ہم اس اہم اور تاریخی وقت کے پائ کو مکمل طور پر سمجھ اثرات ان کی فالح و بہبود اور تاثرات پروجہ سے عالمی وبا  کی اس ہم   تاکہ
کے نتائج کو بچوں اور   (MDI)کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایم ڈی آئی  (MDI) کی پیمائش کے لئے ایم ڈی آئی  فالخ و بہبوددوران 

 ہو کر صحت مند  سے عالمی وبا 19-ڈکووِ  جو ،نوجوانوں کے پروگراموں، معاونت اور خدمات سے آگاه کرنے کے لئے استعمال کریں گے
 کو فروغ دیتے ہیں۔ تندرست ہونےاور  کرنے ترقی

 
استعمال کرنے کا یہ صحیح ڻول  اس وقتفالح و بہبود کی پیمائش کرنے کا ایک تجربہ کار ذریعہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ  (MDI)ایم ڈی آئی 

ہیومن ارلی لرننگ  کولمبیا (یو بی سی) میں ہیومن ارلی لرننگ پارڻنرشپ (ایچ ای ایل پی)کو یونیورسڻی آف برڻش  (MDI)ہے۔ ایم ڈی آئی 
کے بچوں کے لئے  8سے  4 زکے محققین نے گریڈ  )Human Early Learning Partnership (HELP)پارڻنرشپ (ایچ ای ایل پی

کام کیا ہے۔ سروے میں بچوں  مل کر کے لئے یو بی سی کے ساتھ مطابقت کی اس کینوجوانوں  کے 12سے  9  زتیار کیا تھا۔ ہم نے گریڈ
 :اور نوجوانوں کو اسکول اور معاشرے میں درج ذیل عالقوں میں ان کے خیاالت ، احساسات اور تجربات کے بارے میں پوچھا گیا ہے

 ؛تی اور جذباتی نشوونما، جیسے خود اعتمادی، امید پرستی، خوشی اور ہمدردیمعاشر .1
  ؛سے ربط پیدا ہونے کا احساس کمیونڻیزاسکول، کنبے، دوستوں، اور  .2
 ؛اسکول کے تجربات .3
 اور ؛ سمانی صحت اور بہبودج .4
کی  )(after-school time استعمال، نیز طلباء کی اسکول کے بعد کے وقت کا وقت کے اسکول کے اوقات کے بعد .5

 خواہشات۔
 

 :ان عنوانات میں سے ہر ایک میں سواالت کی اقسام کی مکمل تفصیل کے لئے، براه کرم مالحظہ کریں
being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 

کو پُر کرنے  (MDI) ہے کہ آپ کے بچے کو ایم ڈی آئی لگتااگر آپ کو لیکن  اگرچہ ہم بچوں اور نوجوانوں سے براه راست سننا چاہتے ہیں، 
 ان کی مدد کریں۔ جیسا مناسب سمجھیں کے لئے مدد کی ضرورت ہے تو، براه کرم آپ

کے شناخت کار (جیسے  اءپیش کیا جائے گا۔ ہم طلبانداز میں  نا معلوم  نہیںرکھا جائے گا اور ا خفیہ سواالت پر آپ کے بچے کے جوابات کو
کے  )(Research & Analytics Department طالب علم کا نمبر یا نام) جمع نہیں کررہے ہیں۔ صرف ریسرچ اینڈ اینالڻکس ڈیپارڻمنٹ

عملے کو سروے کے اعداد و شمار تک رسائی حاصل ہوگی اور وه ہمارے اسکولوں، بورڈ، اور کمیونڻی شراکت داروں کے لئے بچوں اور 
بچے اور اگر کسی سوال کا جواب وه نہیں دینا چاہیں تو، رپورڻس بنائیں گے۔  تخلیصیانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لئے گمنام، نوجو

میں اس بارے میں معلومات موجود ہیں کہ اگر وه تکلیف محسوس  (MDI)۔ ایم ڈی آئی اس سوال کو جواب دئے بغیر چھوڑ سکتے ہیں نوجوان 
 سکتے ہیں۔  رسائی کرتک شخص بات کرنے کی ضرورت ہو تو وه کس   کسی سے گر انہیںا کرتے ہیں اور

 
 privacy@hwdsb.on.ca، براه کرم ئےاپنے بچے کے سروے کے اعداد و شمار کی رازداری سے متعلق سواالت یا خدشات کے ل

سے رابطہ کریں۔ اگر آپ اپنے  research@hwdsb.on.ca ، براه کرم ئےبارے میں سواالت کے لخود سروے کے  سے رابطہ کریں۔  
 :بچے کی ذہنی صحت اور تندرستی کے بارے میں فکر مند ہیں تو، ہمارے وسائل کا صفحہ یہاں دیکھیں
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being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 

 
شریک کےقت کے دوران اپنے طالب علم کو اس سروے میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر غور کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ ان اس غیر معمولی و

 ہونے پر راضی ہیں تو براه کرم انہیں مناسب لنک بھیجیں۔
 
 

 ڻیم  (MDI)ایم ڈی آئی 
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