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 (MDI) (Middle Years Development Instrument) ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹ سمڈل ایئر : متعلق
 

 ، خاندانوں  عزیز 
 

میں، ہم  ((HWDSB) (Hamilton-Wentworth District School Board) وینٹ ورتھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ-ہیملٹن

معاون، جامع اور احترام والے   اءتمام طلب تاکہاور انہیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں،  کرنے رکاوٹوں کی نشاندہی
ایسے پروگراموں، معاونت اور خدمات   طلباء کی فالح و بہبود کی بھی حمایت کرتے ہیں، ۔ ہمسکیں  ماحول میں سیکھ

 ۔ سے شفایابی دیتے ہیںعالمی وباء  19-کووڈ جو صحت مند نشوونما کو فروغ دیتے ہیں اور   ذریعے،کے 
 

سے    4  ز کو مکمل کریں گے۔ گریڈ (MDI) تک کے طلباء مڈل ایئرز ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹ 12سے   4  ز نومبر میں، گریڈ

میں یہ سروے مکمل کیا اور ابتدائی اور ثانوی دونوں میں کچھ طلباء نے اس گزشتہ موسم بہار   2018کے طلباء نے  8

اسکول کے وقت کے دوران اسکول کے عملے   ورژن مکمل کیا۔ نومبر میں، طلباء کا مختصر  (MDI) ایم ڈی آئی میں

کریں گے۔ آپ کے بچے کے جوابات نجی، خفیہ ہوں گے اور ان کی شناخت   مکمل  یہ آن الئن سروے کی نگرانی میں
 نام سے نہیں کی جائے گی۔  

 
 کا مقصد کیا ہے؟   ےمطالعاس تحقیقی 

درمیانی سالوں میں بچوں کی نشوونما کے ان پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتا    (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

ہے جو بہبود، صحت اور اسکول کی کامیابی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ سروے طلباء سے اسکول اور کمیونٹی میں ان کے  
مطالعہ کے نتائج  حقیقی ت  (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی  خیاالت، احساسات اور تجربات کے بارے میں پوچھے گا۔

جو بچوں کے لیے فرق    ،کو ایسے پروگراموں اور خدمات کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرے گا
 پیدا کرتے ہیں۔ 

 
 

 : سواالت پوچھتا ہے  مندرجہ ذیل کے بارے میںسروے طلباء سے
 دی؛، جیسے خود اعتمادی، رجائیت، خوشی اور ہمدرنشو نماماجی اور جذباتی س  (1
 اسکول، خاندان، دوستوں، اور کمیونٹیز سے جڑے ہونے کے احساسات؛  (2
 سکول کے تجربات؛ ا (3
 جسمانی صحت اور تندرستی؛ اور   (4
کے لیے بچوں کی   )آفٹر آورز(  اسکول کے اوقات کے بعد وقت کا استعمال، نیز اسکول کے بعد کے وقت (5

 خواہشات۔  
 

 میرے بچے کی رازداری کیسے محفوظ ہے؟  
مطالعہ میں آپ کے بچے کی شناخت نام سے نہیں کی جائے گی۔ آپ کے بچے کے جوابات آپ کو یا کسی  تحقیقی اس 

ہے کہ ہر بچے کے   اس بات کو یقینی بنانے کے لئےاسکول یا اسکول بورڈ کے عملے کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہ 
آپ کے بچے کے اسکول کے ریکارڈ میں   وماتلی ہوئی کوئی بھی معل مطالعہ سےتحقیقی ہیں۔ ر جوابات نجی اور خفیہ 

 ۔  جاتی ہیںشامل نہیں کی 
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کسی بھی طرح   معلومات کو تحقیقی اشاعتوں یا عوامی دستاویزات میں استعمال کیا جاتا ہے، تو  (MDI)ایم ڈی آئی   اگر 

چہ سروے  آپ کے بچے اور آپ کے بچے کے اسکول کی شناخت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی بھی وقت آپ کا ب سے
 ۔میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہے، تو اس کا استاد ایک متبادل اسکول کی سرگرمی فراہم کرے گا

 
کے   (MFIPPA) پر ذاتی معلومات میونسپل فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ  (MDI)ایم ڈی آئی 

کہ قانونی طور پر مجاز سرگرمیوں میں مصروف   ( کی تعمیل میں جمع کی جاتی ہیں جس میں کہا گیا ہے2)28سیکشن 

)منسٹری   وزارت تعلیم  (MDI)ایم ڈی آئی   افراد سے ذاتی معلومات اکٹھی کر سکتی ہیں۔ ، جب ضروری ہو تو،تنظیمیں

سال بعد سروے    2اسکول بورڈز کے طلباء کے اسکول کے ماحول )کالئمیٹ( کے بارے میں ہر   ےک آف ایجوکیشن(

 ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے ۔   کرنے کی
 

   اسکول اور کمیونٹی کو کیسے فائدہ ہوگا؟
  اپنی مطالعہ اساتذہ، پروگرام کے منصوبہ سازوں اور کمیونٹی کے اراکین کو بچوں کیتحقیقی   (MDI)ایم ڈی آئی

آوازوں کے ذریعے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کا اسکول اور کمیونٹی نتائج کو 
مطالعہ مقامی بچوں اور  تحقیقی بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ 

سٹی آف ہیملٹن سمیت شراکت     (HWDSB)ڈبلیو ڈی ایس بی ایچ   خاندانوں کو بہت سے مثبت فوائد فراہم کرتا ہے۔

داروں کے ساتھ کام کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں طلباء کی ضروریات کو پورا کرتے  
س  ہیں۔ ہم سروے سے شناخت شدہ ڈیٹا کو سٹی آف ہیملٹن کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ا

 کی پروگرامنگ اور خدمات کو مطلع اور بہتر بنایا جا سکے۔  
 

 میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ 
 آن الئنکے بارے میں مزید جانیں، جو کینیڈا کے دیگر دائرہ اختیار میں استعمال ہوتا ہے،   (MDI)ایم ڈی آئی  براہ کرم

 www.earlylearning.ubc.ca/mdi  پر ۔ 
 

 
well-and-health-https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-آپ ہماری ویب سائٹ 

 being/mdi/ پر مڈل ایئرز ڈیولپمنٹ سروے(Middle Years Development survey)    کے بارے میں معلومات اور

وسائل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی شرکت کے بارے میں کوئی سواالت یا خدشات ہیں، تو براہ  
)d Analytics Research anپر ریسرچ اینڈ اینالیٹکس ڈیپارٹمنٹ  research@hwdsb.on.ca    5092 -527-905کرم

Department)   سے رابطہ کریں۔ 
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