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ਬਾਬਤ: ਮਿਡਲ ਯੀਅਰਜ਼ ਮਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਇੰਸਟਰਿੂੈਂਟ (MDI) 

 

ਮਪਆਰੇ ਪਮਰਵਾਰੋ, 

 

ਹੈਮਿਲਟਨ-ਵੈਂਟਵਰਥ ਮਡਸਮਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (HWDSB) ਮਵਖੇ, ਅਸ ੀਂ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਦ  ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ 

ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਵਮਦਆਰਥ  ਸਹਾਇਕ, ਸੰਿਮਲਤ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਵੱਚ 

ਮਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਪਿੋਗਰਾਿਾੀਂ, ਸਿਰਥਨਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵਮਦਆਰਥ  ਦ  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵ  ਸਿਰਥਨ 

ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਜੋ ਮਸਹਤਿੰਦ ਮਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਮਵਡ-19 ਿਹਾੀਂਿਾਰ  ਤੋਂ ਠ ਕ ਹੋਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਨਵੰਬਰ ਮਵੱਚ, ਗਿੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥ  ਮਿਡਲ ਯੀਅਰਜ਼ ਮਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਇੰਸਟਰਿੂੈਂਟ (MDI) ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਗੇ। ਗਿੇਡ 4 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੇ 2018 ਮਵੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕ ਤਾ ਅਤੇ ਐਲ ਿੈਂਟਰ  ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰ  

ਦੋਵਾੀਂ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੇ ਇਸ ਮਪਛਲ  ਬਸੰਤ ਮਵੱਚ MDI ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਪੂ ਪੂਰਾ ਕ ਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਵੱਚ, 

ਮਵਮਦਆਰਥ  ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦ  ਮਨਗਰਾਨ  ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨੱਜ , ਗੁਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਿ ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੇ ਨਹ ੀਂ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? 

HWDSB ਿਧੱ ਸਾਲਾੀਂ ਮਵੱਚ ਬਾਲ ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾੀਂ ਪਮਹਲੂਆੀਂ ਨੰੂ ਮਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, 

ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ  ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਪਿਭਾਮਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਮਵੱਚ 

ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਮਵਚਾਰਾੀਂ, ਭਾਵਨਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾੀਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। HWDSB ਅਮਧਐਨ ਦੇ ਨਤ ਮਜਆੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾੀਂ 

ਪਿੋਗਰਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਬਾਰੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੱਮਚਆੀਂ ਲਈ  ਅੰਤਰ ਮਲਆਉੀਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਰਵੇਖਣ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ: 

1) ਸਿਾਮਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਿਕ ਮਵਕਾਸ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਵੈ-ਿਾਣ, ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਖੁਸ਼  ਅਤੇ ਹਿਦਰਦ ; 

2) ਸਕੂਲ, ਪਮਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਮਰਆੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦ ਆੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾੀਂ; 

3) ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ; 

4) ਸਰ ਰਕ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ; ਅਤੇ 

5) ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੇਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹ  ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਬੱਮਚਆੀਂ ਦ ਆੀਂ 

ਇੱਛਾਵਾੀਂ। 

 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਧਕਵੇਂ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਹੈ? 

ਇਸ ਅਮਧਐਨ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ  ਪਛਾਣ ਨਾਿ ਨਾਲ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ  ਜਾਵੇਗ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾੀਂ ਮਕਸੇ 

ਸਕੂਲ ਜਾੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਮਕ 

ਹਰੇਕ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨੱਜ  ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਅਮਧਐਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਮਰਕਾਰਡ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ  

ਸ਼ਾਿਲ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ  ਗਈ ਹੈ। 
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ਜੇਕਰ MDI ਜਾਣਕਾਰ  ਦ  ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਪਿਕਾਸ਼ਨਾੀਂ ਜਾੀਂ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾੀਂ ਮਵੱਚ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦ  ਮਕਸ ੇਵ  ਤਰ੍ਾੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ  ਜਾਵੇਗ । ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਵ  ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਵੇਖਣ 

ਮਵੱਚ ਮਹੱਸਾ ਨਹ ੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਸਦਾ ਅਮਧਆਪਕ ਇੱਕ ਮਵਕਲਮਪਕ ਸਕੂਲ ਗਤ ਮਵਧ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

 

MDI 'ਤੇ ਮਨੱਜ  ਜਾਣਕਾਰ  ਮਿਊ ੀਂਸਪਲ ਫਿ ਡਿ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਐੀਂਡ ਪਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਿਾਈਵੇਸ  ਐਕਟ (MFIPPA) 

ਦ  ਧਾਰਾ 28(2) ਦ  ਪਾਲਣਾ ਮਵੱਚ ਇਕੱਠ  ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦ  ਹੈ ਮਕ ਕਾਨੰੂਨ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਧਕਾਰਤ ਗਤ ਮਵਧ ਆੀਂ 

ਮਵੱਚ ਰੁੱਝ ਆੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਵਅਕਤ ਆੀਂ ਤੋਂ ਮਨੱਜ  ਜਾਣਕਾਰ  ਇਕੱਠ  ਕਰ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ। MDI ਸਕੂਲ 

ਬੋਰਡਾੀਂ ਲਈ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੱਮਖਆ ਿੰਤਰਾਲੇ 

ਦ ਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਧਕਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 

MDI ਅਮਧਐਨ ਮਸੱਮਖਅਕਾੀਂ, ਪਿੋਗਰਾਿ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾੀਂ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਨਟ  ਿੈਂਬਰਾੀਂ ਨੰੂ ਬੱਮਚਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾੀਂ ਰਾਹ ੀਂ 

ਬੱਮਚਆੀਂ ਦੇ ਜ ਵਨ ਬਾਰੇ ਮਸੱਖਣ ਮਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੱਮਚਆੀਂ ਦੇ ਜ ਵਨ ਨੰੂ ਮਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਤ ਮਜਆੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿੰਨਣਾ ਹੈ ਮਕ ਅਮਧਐਨ ਸਥਾਨਕ ਬੱਮਚਆੀਂ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰਾੀਂ 

ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਲਾਭ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। HWDSB ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਅਸ ੀਂ ਆਪਣੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਵੱਚ ਮਵਮਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਪੂਰ ਆੀਂ ਕਰਦ ੇਹਾੀਂ, ਮਸਟ  ਔਫ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਿਤੇ ਸਮਹਭਾਗ ਆੀਂ ਨਾਲ 

ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ ੀਂ ਬੱਮਚਆੀਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾੀਂ ਲਈ ਇਸਦ  ਪਿੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਨੰੂ ਸੂਮਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰੂ 

ਮਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸਟ  ਔਫ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਣ-ਪਛਾਮਣਆ ਡੇਟਾ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਾੀਂਗੇ। 

 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਕੱਥੋਂ ਧਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ MDI, ਜੋ ਮਕ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡ ਅਨ ਅਮਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾੀਂ ਮਵੱਚ ਵਰਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ, ਬਾਰੇ 

www.earlylearning.ubc.ca/mdi 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਾਣੋ । 

 

ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-

well-being/mdi/ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਯੀਅਰਜ਼ ਮਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਅਤ ੇਸਾਧਨ  ਵ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ  ਭਾਗ ਦਾਰ  ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾੀਂ ਮਚੰਤਾਵਾੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਵਭਾਗ ਨਾਲ research@hwdsb.on.ca 905-527-5092 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਮਦਲੋਂ ,  

 

 

ਹੈਮਿਲਟਨ-ਵੈਂਟਵਰਥ ਮਡਸਮਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ  

ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਵਭਾਗ 
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