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ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਜੀ, 

ਫਰਵਰੀ 2021 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ Early Years Development Instrument 

(EDI) ਉਸਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ EDI ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਧ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (BC) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਪਛਲੇ 20 ਸਾਲ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� EDI ਨੰੂ 

ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ 

● ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ EDI ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਫਰਵਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ(ਦੀ) ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ 

ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ EDI ਭਰੇਗਾ(ਗੀ); 

● ਇਲਾਕੇ ਜ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਝੁਕਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ EDI ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; 

● EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:   https://earlylearning.ubc.ca/monitoring-system/edi/parent-

caregiver-info/  
 
ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ 
ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਿਵਡ-19 ਵਰਗੇ ਿਵਘਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ �ਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਸਮਝਣਾ ਹੈ। EDI ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ�, ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ�, ਮੱੁਢਲੇ 

ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।  

 
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੰੂ ਭਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੀਚਰ� ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ EDI ਨੰੂ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ: 1) ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ; 2) ਸਮਾਜਕ ਯੋਗਤਾ; 3) ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੁਖਤਗੀ; 4) ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਿਵਕਾਸ; ਅਤੇ 5) ਆਮ ਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲ�ਦਾ। 
 
ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
EDI ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ/ਦੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 

EDI ਨੰੂ ਭਰੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ/ਦੀ ਟੀਚਰ ਜ� 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸ� EDI ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰੂ HELP (edi@help.ubc.ca) ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਡੈਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। EDI ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜ� ਨਾ 

ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੇਡ� �ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਜ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵੱਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 

�ਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ।  
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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

ਟੀਚਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ EDI ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਿਰਕਾਰਡ 

ਿਵੱਚ ਜੋੜੀ ਨਹ� ਜ�ਦੀ। ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� ਜ� ਸਰਬਜਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 
EDI ਸਵਾਲਨਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ HELP/UBC ਨੰੂ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ�, ਿਨ�ਜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (PEN), ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਿਲੰਗ, ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਸਟ ਨ� ਸ਼ਨ, ਮੇਿਟਸ ਜ� 

ਇਨੁਇਟ ਤ� ਹਨ ਜ� ਨਹ�, ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਜ� ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ 

ਹੋਣਾ ਜ� ਫ��ਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨ� 

ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਸਦਾ ਟੀਚਰ ਇਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੰੂ ਭਰ ਸਕੇ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ� ਨੰੂ EDI ਡੈਟਾ ਿਵੱਚ� 

ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਤ� ਵੱਖ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। EDI ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 
EDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ/ਇਲਾਕਾਈ ਿਨਜਤਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖੋਜਕਰਤਾ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਜ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ EDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ 

ਅਿਜਹਾ ਡੈਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ �ਪਰ ਅਸਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EDI ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਡੈਟਾ 

ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਡੈਟਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼  ਇੱਕ 

ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੇਠ, ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਜ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

EDI ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਵਜ� ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਔਫੋਰਡ ਬਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EDI ਡੈਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਡਾਕ ਕੋਡ, ਿਲੰਗ 

ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

  
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਲ�ਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੋਜ ਜ� ਅੰਕਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਟਾ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਡੈਟਾ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਰਫ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://earlylearning.ubc.ca/about/privacy-and-ethics/ . ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਟਾ ਦੀ 

ਿਨ�ਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੇ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: privacy@help.ubc.ca. 

EDI ਿਰਪੋਰਟ� 

ਸਕੂਲ ਿਰਪੋਰਟ� ਿਸੱਧਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਨੀਤੀਆਂ, 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ HELP ਡੈਟਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਨ� ਬਰਹੁਡ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

https://earlylearning.ubc.ca/reports/edi-reports/.  
 
ਮੂਲਵਾਸੀ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� 

HELP ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟੀਸ ਅਤੇ ਇਨੁਈਟ ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਮੁਦਾਵ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। HELP ਨ�  Aboriginal Steering Committee ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਫ਼ਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼, 

ਮੇਟੀਸ ਅਤੇ ਇਨੁਈਟ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਦੇ EDI ਡੈਟਾ ਨੰੂ HELP ਿਸਰਫ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਮੁਖਿਤਆਰੀ ਹੇਠ ਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.earlylearning.ubc.ca/edi 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ Marit Gilbert ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� edi@help.ubc.ca ਜ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� 
604-827-5504 'ਤੇ ਜ� ਟੌਲ-ਫ�ੀ 1-888-908-4050 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸ� ਮੱੁਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ 
ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

https://earlylearning.ubc.ca/about/privacy-and-ethics/
mailto:privacy@help.ubc.ca
https://earlylearning.ubc.ca/reports/edi-reports/
https://earlylearning.ubc.ca/about/aboriginal-steering-committee/
http://www.earlylearning.ubc.ca/edi
mailto:edi@help.ubc.ca
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ਜੇ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਿਚੰਤਾਵ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ University of 

British Columbia ਦੇ UBC ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਨ� ਿਤਕਤਾ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਖੋਜ-ਅਿਧਐਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ  ਨੰੂ 604-822-8598 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ, ਜ� ਜੇ ਦੂਰੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, RSIL@ors.ubc.ca ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ� 1-877-822-8598  

 
 
ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,  

 
 
______________________________    
Name, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ EDI ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ   

Title within School District 
ਟੈਲੀਫੋਨ: #        ਈਮੇਲ:--------------------                   

 
  

ਡਾ. ਮਾਿਰਆਨਾ ਬਰੂਸੋਨੀ (Dr. Mariana Brussoni) 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Human Early Learning Partnership 

University of British Columbia 
mbrussoni@bcchr.ubc.ca 
 
 

mailto:RSIL@ors.ubc.ca
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✂--------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------✂ 

 

 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਕੋਲ [       DATE      ] ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦਓ। 

 

 ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹ� ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ [ਨਾਮ] ______________________________ ਫਰਵਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Early 
Development Instrument (EDI) ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ। 
 

 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨ�: _________________________ ਿਮਤੀ: ______________________ 

ਸਕੂਲ: ______________________________________ ਟੀਚਰ: ______________________ 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੰੂ 

ਦੇ ਿਦਓ। 
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