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ਸੂੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਿੱ ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਲਿਕਾਸ, ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸਰਿੇਖਣ ਹੋਿੇਗਾ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਿੇਖਣ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਛੱ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸਰਿੇਖਣ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੱ ਦਾ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
https://earlylearning.ubc.ca/monitoring-system/mdi/parent-caregiver-info/.

ਲਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ/ਲਨਗਰਾਨ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ University of British Columbia (UBC) ਦਾ Human Early Learning Partnership (HELP) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ Middle Years
Development Instrument (MDI) ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਿੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਲਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। MDI ਲਿੱ ਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਲਿਕਾਸ, ਲਸਹਤ,
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਲਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਨਿਰੀ/ਫਰਿਰੀ
ਲਿੱ ਚ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ MDI ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ MDI ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲਡਸਲਟਰਕਟ ਕਰ ਲਰਹਾ
ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਜ
ੋ ੈਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੀ ਿੈ?

ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਲਿਕਾਸ, ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱ ਖਾਂ ਨੂੂੰ ਲਬਹਤਰ
ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਲਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੂੰ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਲਸਹਤ

ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕੋਲਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿਘਨਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਲਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। MDI ਇਹਨਾਂ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੂੰ ਉਹ
ਆਿਾਜ਼ ਲਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਲਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਲਬਆਂ, ਲਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਲਜਸ ਲਿੱ ਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਕਿੇਂ ਲਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ MDI ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬੱ ਲਚਆਂ
ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ ਸਿਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
https://earlylearning.ubc.ca/monitoring-system/mdi/parent-caregiver-info/.

ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ?

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਲਦਆਰਥੀ MDI ਨੂੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਿੇਖਣ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 45-90 ਲਮੂੰ ਟ ਲਿੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਾਲ
ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲਰਸ਼ਲਤਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ। ਸਰਿੇਖਣ ਲਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਲਜਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਲਕਸੇ ਿੀ
ਕਲਠਨਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਲਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਨੂੂੰ ਈਮੇਲ ਲਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਪਰਲਕਲਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਗੇ।
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ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਪਿਤ ਿੈ

MDI ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੈ-ਇੱ ਲਛਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾਲ ਛੱ ਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਿੇਖਣ ਲਿੱ ਚ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਰਿਾਰ ਨੂੂੰ ਲਮਲਣ
ਿਾਲੀ ਲਕਸੇ ਸੇਿਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿੇਗਾ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਨਿੀਂ ਚਾਿੂੰ ਦੇ ਪਿ ਤਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ MDI ਨੂੰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਪਚੱ ਠੀ ਨੂੰ ਪਮਲਣ ਦੇ 4 ਿਫਪਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਫਾਰਮ

ਨੂੰ ਭਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਪਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਿੋਲ ਪਿੂੰ ਚਾ ਪਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ MDI ਦੀ ਪਰੋਜੈਕਟ
ਟੀਮ ਨੂੂੰ ਿੀ mdi@help.ubc.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਡੈਟਾ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਲਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਲਿਆ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਿੇਖਣ ਲਿੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਉਸ ਲਦਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁਲੜਆ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

ਤਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਰੱ ਪਖਆ ਪਿਵੇਂ ਿੋਵੇਗੀ?

ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਿਾਬ ਪਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲਡਸਲਟਰਕਟ ਦੇ ਲਕਸੇ

ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਰਕਾਰਡ ਲਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੋਜ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਂ
ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਲਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

HELP (UBC) ਨਾਲ ਪਿਿੜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?

MDI ਦੇ ਲਿੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਲਡਸਲਟਰਕਟ UBC ਲਿਖੇ HELP ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਨਿੱਜੀ ਲਸੱ ਲਖਆ ਨੂੰਬਰ (PEN), ਜਨਮ ਦੀ ਲਮਤੀ, ਲਲੂੰਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਲਟਸ ਜਾਂ
ਇਨੁਇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਜਸ ਲਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਲਸੱ ਲਖਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੂੰ ਲਸਰਫ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਰਪੋਰਲਟੂੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਰਿੇਖਣ ਲਈ ਲੌ ਗ-ਇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਿੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ ਜਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਕਰ ਲਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਪਿਵੇਂ ਵਰਪਤਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

MDI ਡੈਟਾ ਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿਾਤਾਿਰਨ ਲਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਸਰਿੇਖਣ ਲਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਲੋਂ ਲਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਿਾਬਾਂ ਤੋਂ
ਿੱ ਖ ਰੱ ਲਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਸਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ, ਪਰਾਂਤ/ਸਬਾਈ ਪਨਿੱਜਤਾ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਅਲਧਐਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਖੋਜ ਜਾਂ ਅੂੰ ਕਲੜਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ MDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੂੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੂੰ
ਅਲਜਹਾ ਡੈਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਲਜਸਨੂੂੰ ਲਕਸੇ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਲੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਿੱ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡੈਟਾ

ਨੂੂੰ ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਜੋਲੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਡੈਟਾ ਲਿੱ ਚ ਲਸੱ ਲਖਆ ਅਤੇ ਲਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਲੂੰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸਰਫ ਪਿਸੇ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ਦਾ ਖੋਜ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਗਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੂੰ ਿਪੜਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ

ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ, ਮਲਾਂਿਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਗਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਲਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://earlylearning.ubc.ca/about/privacy-and-ethics/. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਲਿਚਲੇ ਡੈਟਾ
ਦੀ ਲਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੇ ਪਰਾਇਿੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ privacy@help.ubc.ca 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਰੋਜਿ
ੈ ਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਲਡਸਲਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਜਹਾ ਜਨਤਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਿੇਖਣ ਦੇ
ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱ ਡ ਨਕਸ਼ੇ
HELP
ਿਲੋਂ ਇੱ ਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

https://earlylearning.ubc.ca/reports/mdi-reports/. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ MDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.discovermdi.ca.

ਮਲ ਵਾਸੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਰਪੋਰਟਾਂ

HELP ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੂੰ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਲਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਲਟਸ ਅਤੇ ਇਨੁਇਟ ਪਲਰਿਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਲਰਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਕਸੇ ਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। Aboriginal Steering Committee ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਹੇਠ HELP ਨੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਲਟਸ ਅਤੇ ਇਨੁਇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲਿਾਸੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ
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ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲਿਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ MDI ਡੈਟਾ ਨੂੂੰ HELP ਲਸਰਫ Aboriginal Steering Committee ਦੀ
ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰੋਜਿ
ੈ ਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਾਨੂੰ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਿੱ ਥੇ ਪਮਲ ਸਿਦੀ ਿੈ?

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ www.earlylearning.ubc.ca/mdi 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ
ਲਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲਿਅਕਤੀ Marit Gilbert ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ mdi@help.ubc.ca ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ 604-8275504 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-888-908-4050 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱ ਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱ ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਾਨੂੰ ਸ਼ੂੰ ਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ਿਾਇਤਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਪਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਧਐਨ ਲਿੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਕਸੇ ਤਜਰਬੇ

ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂੰ ਕਾਿਾਂ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ UBC ਦੇ ਖੋਜ ਨੈਲਤਕਤਾ ਦਫਤਰ (Office of Research Ethics) ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 604-822-8598 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੂਰੀ ਲਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ RSIL@ors.ubc.ca ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੌਲ-ਫਰੀ ਨੂੰਬਰ
1-877-822-8598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਭ ਲਚੂੰ ਤਕ,

ਿੋਲ ਪਿੂੰ ਚਾ ਪਦਓ।
Eva Oberle, Ph.D.
ਪਰੋਫੈਸਰ, Human Early Learning Partnership
University of British Columbia
ਈਮੇਲ: eva.oberle@ubc.ca
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੂੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਪਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ
ਿੋਲ ਪਿੂੰ ਚਾ ਪਦਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਲਹੱ ਸਾ ਲਿੇ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਕੋਲ [

DATE

ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਲਦਓ।

] ਤੱ ਕ

 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ [ਨਾਂ] ______________________________ ਦੁਆਰਾ ਜਨਿਰੀ/ਫਰਿਰੀ ਲਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ Middle Years
Development Instrument (MDI) ਸਰਿੇਖਣ ਲਿੱ ਚ ਲਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਲਹਮਤ ਨਿੀਂ ਹਾਂ।

ਮਾਤਾ/ਲਪਤਾ/ਲਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ: _________________________

ਲਮਤੀ:______________________

ਸਕੂਲ: ______________________________________

ਟੀਚਰ: ______________________
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