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  کا 12یڈ سےگر 7ڈی گر- ٹرزیم یٹینٹیڈیوائسز آئ وئنگیلی و

 سروے

VALUING VOICES IDENTITY 
MATTERS- Grades 7 to 12 Survey 

     November 2019 ء 2019نومبر 

  

   :Dear Students  پیارے طلباء، 

  

( تمام طلباء یب سیا یڈ یڈسٹرکٹ اسکول بورڈ )او س ٹنیکارل-آٹوا

مساوات کو بہتر بنانےکا پختہ عزم رکھتا  یاور مواقع ک یرسائ لئےیک

کس طرح  یپر سمجھنے اور ان ک  ہے۔ ہم اپنے طلباء کو بہتر طور

 میضرورت کو تسل یہے، کے لئے اعداد و شمار ک یجارہ یخدمت ک

اسٹوڈنٹ  ! ٹرزیم یٹینٹیڈآئی  –وائسز   وئنگیلی و ید۔ ںیکرتے ہ

 12 ڈی )کنڈرگارٹن سےگر یآباد یطلباء ک یب سیا یڈ یسروے او س

 یمعلومات اکٹھ لئےیک لیمندرجہ ذ ںیتک( کے بارے م

  کرےگا:

The Ottawa-Carleton District School 
Board (OCDSB) has a strong 
commitment to improving equity of 
access and opportunity for all students. 
We recognize the need for data to 
better understand our students and 
how they are being served.  The 
Valuing Voices – Identity Matters! 
Student Survey will gather information 
about the OCDSB student population 
(Kindergarten through Grade 12) in 
order to:  

اور مختلف  یانوکھ یک یآباد یطالب علموں ک •

  کو بہتر طور پر سمجھنا؛ اتیخصوص

• better understand the unique 
and diverse characteristics of 
the student population;  

 یحائل رکاوٹوں ک ںیاور بہبود م میتعل یطالب علموں ک •

  اور ان کا جواب؛ اور ینشاندہ

• identify and respond to barriers 
to student learning and well-
being; and  

 وںیونٹیاور مؤکل کم یآباد یطلباء ک متنوع یہوئ یبڑھت •

    اضافہ کرنا۔ ںیم تیصالح یاپن لئےیخدمت ک یک

• enhance our capacity to serve 
an increasingly diverse student 
population and client 
communities.   

  

 تیثیح یکے طالب علم ک ڈی گر 12سے  7ںیم یب سیا یڈ یاو س

ہے۔   یجات یدعوت د یسروے مکمل کرنےک ہیسے آپ کو  

تمام  ایسوال  یبھ یہے۔ آپ کس ہیسروے دونوں رضاکارانہ اور خف

سا کرنےکا یاگر آپ ا ںیسواالت کو چھوڑنےکا انتخاب کرسکتے ہ

انوکھا شناخت کار ہوتا ہے  کیا ںی۔ ہر سروے مںیانتخاب کرتے ہ

عملےکو سروے کے جوابات کو  یقیدفتر کے تحق یجو ضلع

اجازت دےگا تاکہ ان  ینےکدوسرے اعداد و شمار سے مربوط کر

     :ںیجائ ےیسوالوں کے جوابات دئ

As a student in Grades 7 to 12 in the 
OCDSB, you are invited to complete 
this survey. The survey is both 
voluntary and confidential. You may 
choose to skip any or all questions 
should you choose to do so. Each 
survey contains a unique identifier that 
will allow research staff at the District 
office to link survey responses to other 
data in order to answer questions 
about:     

 کیطلباء کے مخصوص گروہ اآیا  –  کامیابی کے خالء •

  رتے ہیں؛حاصل کسےکامیابی شرح  یہ

• Achievement Gaps – whether 
certain groups of students 
achieve at the same rate;  
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آیا طلباء کے مخصوص  –  شرح یاور اخراج ک یمعطل •

  گروہوں کو ز یادہ شرح سے معطل کیا یا نکاال جاتا ہے؛

  

• Suspension and Expulsion 
Rates – whether certain groups 
of students are suspended or 
expelled at a higher rate;    

طلباء کے مخصوص  ایآ –  (Streaming) منگی سٹرا •

سلسلوں  ایخاص پروگراموں  یکس ینمائندگ یگروہوں ک

بمقابلہ  یمیپر، تعل کم ہے )مثال کے طور  ای ادہی ز ںیم

 یسیفرانس یکے ساتھ مرکز یزی کورسز ؛ انگر یعمل

    (؛مرژنیا نچی  فر ینٹریمیلیبمقابلہ ا

• Streaming – whether certain 
groups of students are over or 
under-represented in particular 
programs or streams (e.g., 
academic versus applied 
courses; English with Core 
French versus Elementary 
French Immersion);    

 زخودکو  ںیطلباء کے کچھ گروہ اسکول م آیا –   تعلق کا احساس

   رتے ہیں؛محسوس ک غیر متعلقہ /متعلقہ ادہی

Sense of Belonging - whether certain 
groups of students feel more 
engaged/disengaged at school; and 
  

کےکچھ  اطلباءیآ –   محفوظ محسوس کرنا ںیاسکول م •

کم محفوظ محسوس کرتے  ای ادہی خودکو ز ںیگروہ اسکول م

    ۔ںیہ

• Feeling Safe at School – 
whether certain groups of 
students feel more or less safe 
at school.    

 قےیطر سےیسطح پر اور ا یسروے کے نتائج کو مجموع •

کو برقرار رکھا جائے۔ اگر آپ  یجائےگاکہ رازدار ایسے بتا

ضرورت  یمدد ک ںیم یآپ کو رسائ ای ںیسواالت ہ یکےکوئ

بان  valuingvoices@ocdsb.ca یہے، تو براِہ مہر

   ۔ںی پر رابطہ کر

• Results from the survey will be 
reported at an aggregate level 
and in such a way as to 
maintain confidentiality. If you 
have any questions or require 
accessibility support, please 
contact 
valuingvoices@ocdsb.ca.   

  

  

 آپ کی شرکت کی نہایت قدر افزائی کی جاتی ہے!

 

Your participation is greatly 
appreciated! 

اور  (1) 170، 169.1، سیکشنز 1990یہ معلومات ایجوکیشن ایکٹ، آر۔ایس۔ او۔ 

، اور میونسپل فر یڈم آف انفرمیشن اینڈ 2017،  انسداد نسل پرستی ایکٹ (1) 171

کے اختیارکے تحت جمع کی (2) 29پروٹیکشن آف پرائیو یسی ایکٹ کے سیکشن 

جاتی ہیں، ذاتی معلومات کو جمع کرنے، استعمال کرنے یا ان کا انکشاف کرنےکے 

کارلیٹن ڈسٹرکٹ -آٹوا بارے میں سواالت یا خدشات فر یڈم آف انفرمیشن آفیسر، 

ایکسٹینشن  8211-596-613اسکول بورڈسے اس نمبر پر پوچھے جانے چاہئیں 

 ۔8310

 

 
This information is collected under the 
authority of the Education Act, R.S.O. 1990, 
Sections 169.1, 170 (1) and 171 (1), the 
Antiracism Act 2017, and in accordance with 
Section 29 (2) of the Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy 
Act. Questions or concerns about 
the collection, use or disclosure of personal 
information should be directed to the Freedom 
of Information Officer, Ottawa-Carleton District 
School Board, 613-596-8211 ext. 8310. 
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بان یپہل یآپ نے کون س ںیبچپن م۔  1سوال نمبر  بانیں( ز بولنا  )ز

 ان تمام پر نشان لگائیں جن کا اطالق ہوتا ہے:  ؟یکھیس

Q1. What is the first language(s) you 
learned to speak as a child? Select 
all that apply: 

بان 76 ںیاس سوال کے آن الئن ورژن م) ے آپشنز ہیں جن سے ک وںز

 انتخاب کیا جاسکتا ہے(

(The online version of this question 
contains 76 language options to 
choose from) 

 Albanian یالبان

 American Sign Language بان ز اشاروں کی یکی امر

 Arabic عربی

 Bengali بنگالی

  Chinese چینی

 Croatian نیکروش

 Dari یدر

 Dutch یزیولند

  English یزی انگر

 Farsi فارسی

  French یسیفرانس

 German جرمن

  Greek یونانی

 Gujarati گجراتی

   Hebrew یعبران

 Hindi یہند

 Hungarian یہنگرو

 Indigenous language(s) (ںیبان بان )ز ز یسید

بانی واضح کر یں   ____________:(please specify) ________________:  ))براِہ مہر

 Italian یاطالو

  Korean نی کور

 Malayalam المیمل

  Polish پولش

  Portuguese یپرتگال

  Punjabi پنجابی

  Russian یروس

 Serbian یائی سرو

 Somali صومالی

  Spanish یہسپانو

 Tagalog تگالگ

  Tamil تامل

   Ukrainian ینی وکری



5 

 
 
   Urdu ردوا

  Vietnamese یتنامی و

 Not sure ہے ںینہ نیقی

بانی واضح کر یں:   ایسی ز بان )ز بانیں( جو فہرست میں نہیں )براِہ مہر

_______________ 

A language(s) not listed (please 
specify): _________  
  

  

 ایاور/  ٹس،یم شنز،یآپ اپنے آپ کو فرسٹ ن ای۔  ک2سوال نمبر 

یکی نشان لگائیں ان تمام پر   ں؟یکے طور  پر پہچانتے ہ شمالی امر

 جن کا اطالق ہوتا ہے:

Q2. Do you identify yourself as First 
Nations, Métis, and/or Inuit? Select 
all that apply: 

  No نہیں

  Yes, First Nations ہاں، فرسٹ نیشنز

  Yes, Métis ہاں، میٹس

یکی  Yes, Inuit ہاں، شمالی امر

  

 یونٹیکم ایعالقے،  ،یتو آپ اس قوم، عملدار اگر جواب ہاں ہے،

آپ جس سے  ںیمعلومات فراہم کرسکتے ہ یاضاف ںیکے بارے م

 تعلق ہے:کا 

If yes, you may provide additional 
information about the nation, 
territory, region, or community to 
which you belong: 

 _______________________________
_______________________________ 

  

 ؟سمجھتے ہیں نیڈینیآپ خود کو ک ای۔  ک3سوال نمبر 

 

Q3. Do you consider yourself a 
Canadian? 

  Yes ہاں

  No نہیں

  Not sure ہے ںینہ نیقی

  

تار  ایمشترکہ شناخت، ورثہ، آباؤ اجداد،  کیا ںیگروہوں م ینسل

 یلسان ،یثقافت یہوتا ہے، اکثر شناخت کئے جانے وال یماض یخی

 کے ساتھ۔ اتیخصوص یمذہب ایاور/ 

Ethnic groups have a common identity, 
heritage, ancestry, or historical past, 
often with identifiable cultural, linguistic 
and/or religious characteristics. 

 

ون سے کمقام )مقامات(اصل  یثقافت ای ینسل کا۔  آپ 4سوال نمبر 

  ان تمام پر نشان لگائیں جن کا اطالق ہوتا ہے: ؟ہیں

 

Q4.  What is your ethnic or cultural 
origin(s)? Select all that apply      

ے ک ثقافتی اصل مقامات 237میںاس سوال کے آن الئن ورژن )

 آپشنز ہیں جن سے انتخاب کیا جاسکتا ہے(

(The online version of this question 
contains 237 ethnic origins to choose 
from) 

  

 Anishnaabe ینابیشیان
 Canadian کینیڈین
 Chinese چینی



6 

  Colombian یئنکولمب
 Cree یکر
 Dutch یزیولند
 East Indian یہندوستان یمشرق
یز  English انگر

 First Nation فرسٹ نیشن
  French فرانسیسی
  Filipino فلپائنی
  German جرمن
 Guyanese یگائان

 Haudenosaunee ینیہاڈنسوس
یکی  Inuit شمالی امر

 Iranian ایرانی
 Irish آئرش
  Italian اطالوی
  Jamaican نجمیک

  Jewish یہودی
 Korean نی کور

  Lebanese لبنانی
  Métis میٹس

  Mi'kmaq میکمیک
  Ojibwé اوجبوے
  Pakistani پاکستانی
 Polish پولش
 Portuguese پرتگالی
 Scottish سکاٹش
 Somali صومالی
  Sri Lankan سری لنکن

 Ukrainian ینی وکری
بانی واضح کر  کوئی دوسری قومیت جو فہرست میں درج نہیں ہے )براِہ مہر

 _______________یں(:  
Another ethnicity not listed (please 
specify):  

 _______________ 



7 

خاص "نسل" سے تعلق رکھنے والے کے طور پر  یلوگوں کو اکثر کس

ہےکہ دوسرے ان  یبات پر ہوت اداسیبن یجاتا ہے جس ک ایک انیب

کہ کون کس  االتیخ ہی۔ ںیاور برتاؤ کرتے ہ کھتےیکو کس طرح د

 یک اتیخصوص یپر جسمان  نسل سے تعلق رکھتا ہے عام طور

 ںیِجلدکا رنگ۔ نسل کے بارے م سےکہیج ںیپر ہوتے ہ ادیبن

سے مسلط  قوںی طر سےیا عےی اکثر لوگوں پر دوسروں کے ذر االتیخ

کے تجربات اور جس طرح ان کے  یزندگ یجو ان ک ںیتے ہجا ئےیکرد

 ی۔ نسل اکثر نسلںیمتاثرکر سکتے ہ ںیجاتا ہے انہ ایساتھ برتاؤک

گروہ  ینسل یاکثر کس کنیہے، ل یجات یکے ساتھ گڈمڈک ازیامت

 ۔ںیہ یہوسکت ںینسل ںیتعداد م ریثکے اندرک

People are often described as 
belonging to a certain “race” based on 
how others see and behave toward 
them. These ideas about who belongs 
to what race are usually based on 
physical features such as skin colour. 
Ideas about race are often imposed on 
people by others in ways which can 
affect their life experiences and how 
they are treated. Race is often 
confused with ethnicity, but there can 
often be several ethnicities within a 
racialized group. 

 اینسل  یلوگوں کو اکثر ان ک ں،ی۔  ہمارے معاشرے م5سوال نمبر 

گروپ  یجاتا ہے۔ کون سا نسل ایک انیب عہی پس منظر کے ذر ینسل

وضاحت کرتا ہے؟ ان تمام پر نشان  نی بہتر کیپس( آپ  )گرو

  ے۔جن کا اطالق ہوتا ہ ںیلگائ

Q5. In our society, people are often 
described by their race or racial 
background. Which racial group(s) 
best describes you? Select all that 
apply.    
 

 ,Black (African, Afro-Caribbean (نسل یک یڈیننیک - یقی افر، نیبی ریک-یقی افر)افر یقن،  سیاہ فام
African-Canadian descent)  

 ,East Asian (Chinese, Korean کی نسل( وانیتائ)چینی، کور یائی، جاپانی،  یائیشیا یمشرق
Japanese, Taiwanese descent)  

 Indigenous (First Nations, Métis, Inuit )فرسٹ نیشنز، میٹس، شمالی امر یکی کی نسل( دیسی
descent)  

 ,Latino/Latina/Latinx (Latin American (النسل ی، ھسپانو یکی امر ینی)الط ینی/الط نایٹیل /ینیالط
Hispanic descent)  

 مشرق وسط
 
ب ،ی)عرب، فارس کا ی نسل، مثال کے طور   یائیشیا یمغر

 (رہیکرد، وغ ،یترک ،یلبنان ،یرانیا ،یپر افغان، مصر

Middle Eastern (Arab, Persian, West 
Asian descent, e.g. Afghan, Egyptian, 
Iranian, Lebanese, Turkish, Kurdish, 
etc.)  

ب  یپر مشرق  ، مثال کےطوریائی کی نسلشیا ی)جنوب نیشیا یجنو

 ی، ہندنلنک ی، سریشی، بنگلہ دی، پاکستانیہندوستان

 (رہی، وغنیبی ریک 

South Asian (South Asian descent, 
e.g. East Indian, Pakistani, 
Bangladeshi, Sri Lankan, Indo-
Caribbean, etc.)  

 ،یتھائ ن،یکمبوڈ ،یتنامی و ،ی)فلپائن نیشیا یجنوب مشرق

 نسل( یائیشیا یجنوب مشرق گرید ،یشیانڈون

Southeast Asian (Filipino, 
Vietnamese, Cambodian, Thai, 
Indonesian, other Southeast Asian 
descent)  

  White (European descent) نسل( یپ وری) ید فامسف

پس( جو او گروپ ینسل سایا ذیل میں )براِہ کرم  ےہ ںیپر درج نہ )گرو

 (:ںیکر  اضحو

__________________________________ 

A racial group(s) not listed above 
(please specify below): 
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 یسمجھے جانے والے مذہب ک ایلوگوں کے ساتھ ان کے مذہب، 

 ریاثرات اور غ یجاسکتا ہے، جو منف ایپر مختلف سلوک ک ادیبن

 یہوددشمنیاور   اینتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اسالمو فوب یمساو

 ایکا بنا تینوع ینسل سےیکہ مذہب کو ک ںیہ ںیمثال یاس بات ک

کے  ینسل پرست یجا سکتا ہے۔ لوگ نہ صرف جلد کے رنگ پر مبن

 گریبلکہ مذہب سے وابستہ د ںیتجربے سے دوچار ہو سکتے ہ

 ۔ںیہ یبن سکت وجہ یاس ک یبھ اتیخصوص یجانے وال یسمجھ

People can be treated differently 
based on their religion, or perceived 
religion, which can lead to negative 
impacts and unequal 
outcomes. Islamophobia and 
antisemitism are examples of the way 
religion can be racialized. People can 
experience racism not only based on 
skin colour but also other perceived 
characteristics that are associated with 
religion.  

 ایک یوابستگ یروحان ایمذہب، مسلک اور/  کا۔  آپ 6سوال نمبر 

  جن کا اطالق ہوتا ہے۔  ںیان تمام پر نشان لگائ  ہے؟

Q6. What is your religion, creed 
and/or spiritual affiliation? Select all 
that apply.  

  Agnostic یال ادر

  Atheist ملحد

ت کا پیرو
َ
دھ م
 
  Buddhist ب

  Christian یسائیع

  Hindu ہندو

  Indigenous Spirituality دیسی روحانیت

  Jewish یہودی

سلم
 
  Muslim م

  Sikh سکھ

  Spiritual, but not religious ںینہ یمذہب کنی، لیروحان

  No religious or spiritual affiliation ہے ںینہ یوابستگ یروحان ای یمذہب یکوئ

 ںیپر درج نہ ( جو اواںی)وابستگ یوابستگ یروحان ایمذہب )مذاہب( 

 (:ںی وضاحت کر یان ک ںیم لیکرم ذ )براہِ  ںیہ

___________________________________
_____________ 

Religion(s) or spiritual affiliation(s) not 
listed above (please specify below): 
_______________________________
_________________ 

  Not sure ہے ںینہ نیقی

  I do not understand this question اآت ںیسوال سمجھ نہ ہیمجھے 

  

 ،یعورت، مرد، دونوں ہ کیفردکا ا یشناخت سے مرادکس یصنف

جگہ پر ہونےکا  یبھ یپرکس کٹرمیاسپ یصنف ای ںینہ یبھ یکوئ

کردہ  ضی کے وقت تفو دائشیاحساس ہے، جو پ ای شعور  یاندرون

پر مرد،   ہو سکتا )مثال کے طور یبھ ںینہ ایطرح کا  یہ یجنس ک

سے مختلف  حجانر یفردکے جنس یکس ہی( کسیعورت، انٹر س

 کرتا۔ ںینہ نیرحجان کا تع یہے اور جنس

Gender identity refers to a person’s 
internal sense or feeling of being a 
woman, a man, both, neither or 
anywhere on the gender 
spectrum, which may or may not be 
the same as the person’s sex assigned 
at birth (e.g. male, female, intersex) It 
is different from and does not 
determine a person’s sexual 
orientation. 
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ہے؟  ان تمام پر نشان  ایشناخت ک یصنف کی۔  آپ 7سوال نمبر 

  جن کا اطالق ہوتا ہے۔  ںیلگائ

Q7. What is your gender identity? 
Select all that apply.  
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  Boy or man یآدم ایلڑکا 

  Gender Fluid جینڈرفلوئیڈ

     Gender Non-conforming جینڈر نان کونفورمنگ

  Girl or woman عورت ای یلڑک

  Non-Binary بائینرینان 

  Questioning کوایسچننگ

  Trans boy or man یآدم ایٹرانس بوائے 

  Trans girl or woman عورت ای یٹرانس لڑک

   Two-Spirit ٹو اسپرٹ

پر درج نہ)شناختیں( شناخت  یصنف  ںیم لیہے )براِہ کرم ذ ںیجو او

 (:ںی وضاحت کر

       
___________________________________

__ 

Gender identity(ies) not listed above 
(please specify below): 
_________________________ 

  Not sure یقین نہیں ہے

  I do not understand this question آتا ںیسوال سمجھ نہ ہیمجھے 

 I prefer not to answer دیتی/دیتا ہوںنہ دینےکو ترجیح جواب  ںیم

  

مختلف جنس کے  ایہم جنس  کافرد یرجحان سے مراد کس جنسی

 کشش کا احساس ہوتا ہے۔ یجنس ںیلوگوں م

Sexual orientation refers to a person’s 
sense of sexual attraction to the 
people of the same or different sex. 

  

ہے؟  ان تمام پر نشان  ایرجحان ک یکا جنس ۔  آپ8سوال نمبر 

 جن کا اطالق ہوتا ہے۔ ںیلگائ

Q8. What is your sexual orientation? 
Select all that apply 

  Straight / heterosexual طرف کشش یجنس مخالف کفطری/

  Lesbian ہم جنس پرست عورت

  Gay ہم جنس پرست

  Bisexual دو ِجنسہ

   Two-Spirit ٹو اسپرٹ

  Queer ریکوئ

  Questioning سچننگیکوا

  Asexual یال ِجنس

  Pansexual پینسیکشوئل

کرم  )براہِ  ےہ ںیپر درج نہ ( جو اورحجاناترجحان ) یجنسایسا  کیا 

 (:ںی واضح کر

___________________________________
_____________ 

A sexual orientation(s) not listed above 
(please specify): 
_______________________________
_________________ 

  Not sure ہے ںینہ نیقی

  I do not understand this question آتا ںیسوال سمجھ نہ ہیمجھے 
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  I prefer not to answer ہوں تاید/یتید حیترج نےکویجواب نہ د ںیم

وجہ سے  یحالت ک یصحت ک یمدت لیطو ایکچھ افراد مستقل 

وجہ  یجس ک ںیرکھنے والےکے طور پر شناخت ہوتے ہ یمعذور

کام کرنا مشکل ہوجاتا ہے جو  ںیماحول م سےیا لئےیسے ان ک

 یشخص ک ینہ ہو۔ کس یپر مشمولہ اور قابل رسائ مکمل طور 

 ںینہ صیتشخ یاس ک ایہے  یجا سکت یک صیتشخ یک یمعذور

ہے۔ کچھ طلباء  یہو سکت ینظر آنے وال ای دہیپوش ہی۔ یجا سکت یک

 کیا ںیاسکول م لئےیمددک یالحق ہے ان ک یجن کو معذور

( یپ یا یآئ ایکا منصوبہ  میتعل یانفراد کیمنصوبہ )ا یخصوص

 ۔ںینہ ںیکچھ م کنیہوسکتا ہے، ل

Some people identify as having a 
disability because of a permanent or 
long-term health condition that makes 
it difficult for them to function in an 
environment that is not fully inclusive 
and accessible. A person’s disability 
may be diagnosed or not diagnosed. It 
may be hidden or visible. Some 
students who have disabilities may 
have a special plan at school to help 
them (an Individual Education Plan or 
IEP), but some do not. 

خود کو ایسا فرد سمجھتے ہیں جس کو آپ  ای۔  ک9ال نمبر سو  

 )صرف ایک جواب پر نشان لگائیں(ہے؟  ی )معذور یاں(معذور کوئی

Q9. Do you consider yourself to be a 
person with a disability(ies)? (Select 
one answer only)  

  Yes ہاں

  No نہیں

  Not sure یقین نہیں ہے

  I do not understand this question آتا ہے ںیسوال سمجھ نہ ہیمجھے 

  I prefer not to answer ہوں تاید/یتید حیترج نےکویجواب نہ د ںیم

اگر جواب ہاں میں ہے، تو ان تمام پر نشان لگائیں جن کا اطالق ہوتا 

 ہے:

If yes, please select all that apply: 

  Addiction(s) )لتیں(کسی چیز کی لت 

  Autism Spectrum Disorder کی خرابی کٹرمیآٹزم سپ

  Blind or low vision یا کم بینائی نایناب

  Chronic pain درد یدائم

  Deaf or hard of hearing را یا کم سننے واالبہ

  Developmental disability(ies) نشو و نما کی معذوری )معذور یاں(

یاں(   Learning disability(ies) سیکھنےکی معذوری )معذور

یاں(   Mental health disability(ies) دماغی معذوری )معذور

  Mobility نقل و حرکت

یاں(   Physical disability(ies) جسمانی معذوری )معذور

  Speech impairment بولنے میں خرابی

پر درج نہ یمعذور یکوئ   (:ںی کرم واضح کر ہے )براہِ  ںیجو او

 __________________ 

Any disability not listed above (please 
specify): 

 ?Q10. Were you born in Canada ؟کینیڈا میں پیدا ہوئے تھےآپ  ای۔  ک10سوال نمبر 

  Yes ہاں

  No نہیں

  

 :If no, are you currently اگر جواب نہیں ہے، تو کیا آپ اس وقت ہیں:
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  a Canadian citizen ایک کینیڈین شہری ہے

دیسی کمیونٹی کا ایک رکن )مثال کے طور پر فرسٹ نیشنز، شمالی 

یکی، میٹس(  امر

a member of an Indigenous community 
(e.g., First Nations, Inuit, Metis)  

ک بین االقوامی طالب علم )جسےایک اسٹڈی پرمٹ کےذر یعے ای

 داخل کیا گیا(

an international student (enrolled 
through a study permit)  

  a landed immigrant/permanent resident ایک لینڈڈ امیگر ینٹ/مستقل رہائشی

  a refugee claimant ایک رفیوجی دعوےدار

  a conventional refugee  ایک کنو ینشنل رفیوجی 

  a member of a diplomatic family کسی ڈپلومیٹک خاندان کا ایک فرد

  Not sure یقین نہیں ہے

  I do not understand this question آتا ںیسوال سمجھ نہ ہیمجھے 

  

سوچتے  ںیاپنے تجربے کے بارے م ںی۔  اسکول م11سوال نمبر 

کے ساتھ اپنے متفق  کیسے ہر ا ںیم لیہوئے، براِہ کرم درج ذ

 :ںیکر  ینشاندہ یسطح ک یہونےک

Q11. Thinking about your 
experience in school, please 
indicate your level of agreement 
with each of the following 
statements: 

  Strongly Agree متفق ہوںبہت ز یادہ 
  Agree متفق ہوں

 Disagree غیرمتفق ہوں
 Strongly Disagree متفق ہوںغیر  ادہی بہت ز

 Not Sure یقین نہیں ہے

میں محسوس کرتی/کرتا ہوں کہ دوسرے طلباء مجھے قبول کرتے 

  ہیں۔

I feel accepted by other students.  

میں محسوس کرتی/کرتا ہوں کہ اسکول میں عملہ اور بالغ افراد 

  مجھے قبول کرتے ہیں۔

I feel accepted by staff and adults in 
the school.  

میں محسوس کرتی/کرتا ہوں کہ اسکول میں میرا احترام کیا جاتا 

  ہے۔ 

I feel respected at school.  

میں محسوس کرتی/کرتا ہوں کہ میری شناخت کا اسکول میں 

  خیرمقدم کیا جاتا ہے۔

I feel like my identity is welcomed at 
school.  

میں محسوس کرتی/کرتا ہوں کہ میں اسکول کی کمیونٹی کا حصہ 

  ہوں۔

I feel like I am part of the school 
community.  

ے وہی مواقع میسر ہیں جو دوسرے بچوں کو مجھے تعلیمی معیارک

  میسر ہیں۔

I have the same opportunities for a 
quality education as other students. 

  

 :Q12. In general, how often do you :کثرت سے یکتن آپ  ۔  عام طور پر،12سوال نمبر 

 All the time ہمیشہ
 Often أوقاتاکثر 
 Sometimes أوقاتبعض 

 Rarely شاذ و نادر
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 Never کبھی نہیں
 Not sure یقین نہیں ہے

  feel happy  خوشی محسوس کرتی/کرتا ہوں۔ 

سے لطف اندوز ہوتا ہے  یوںسرگرم یروزمرہ ک یلگتا ہےکہ اپن

 کرتا ہوں/یکرت

enjoy their daily activities  

  feel irritable or in a bad mood  کرتی/کرتا ہوں۔حسوس خراب موڈ م ایچڑچڑا 

  feel nervous or anxious  گھبرائے ہوئے یا پر یشان محسوس کرتی/کرتا ہوں۔

  feel tired in the morning  محسوس کرتا ہوں۔تھکا ہوا تھکی/صبح 

 Complain of headaches/stomach سردرد/پیٹ دردکی شکایت ہے
aches  

 Not want to go to school  اسکول نہیں جانا چاہتی/چاہتا۔ 

  

ہے کہ  ہیہمارا مقصد  ں،یڈسٹرکٹ اسکول بورڈ م ٹنیکارل-آٹوا 

بننے کے  یکہان یک یابیکام یک یصد ںی و 21ہمارا ہر طالب علم 

کے ساتھ اپنے اسکول  توںیاور صالح اتیلئے مطلوبہ خصوص

سے اخراج  یب سیا یڈ یدرج او س ںیم لیڈسٹرکٹ کو چھوڑے۔ ذ

 یب سیا یڈ یکے نتائج پروگرام کے راستے سے قطع نظر، ہر او س

  ۔ںیہدف فراہم کرتے ہ کیطالب علم کے لئے ا

In the Ottawa-Carleton District School 
Board, our goal is to have every 
student leave our school district with 
the required characteristics and 
skills to be a 21st-century success 
story. The OCDSB exit outcomes listed 
below provide a target for every 
OCDSB student, regardless of 
program pathway. 

کس طرح مندرجہ ذیل کیلئے ںیم بارے۔  آپ اپنے 13سوال نمبر 

 ے:گ ںی کر انیب

Q13. How would you describe 
yourself in terms of your: 

 Excellent شاندار
 Good اچھا
 Satisfactory بخش یتسل
 Needs Improvement ضرورت ہے یک یبہتر

 Not Sure یقین نہیں ہے

اور  تیواقف ںیکے سلسلے م نیمضام سےکہی)ج تنوع یمیتعل

 (یدلچسپ

Academic Diversity  (e.g., exposure 
and interest in a range of subjects)  

 شیپ االتینئے خ ای لی)مثال کے طور پر، تخ تیصالح یقیتخل

 کرنا(

Creativity (e.g., imagination or coming 
up with new ideas)  

 Critical thinking (e.g., reasoning and کو مربوط کرنا( اتی استدالل اور مختلف نظر سےی)ج سوچ یدیتنق
connecting different ideas)  

 Collaboration (e.g., working with other کام کرنا(مل کردوسرے لوگوں کے ساتھ  سےکہ،ی)ج تعاون
people)  

کا اظہار کرنے کے  االتیاحساسات ، خ سےکہ،ی)ج شنیکیونیکم

 قابل ہونا(

Communication (e.g.,being able to 
express feelings, ideas)  

کے لئے  یبرادر یاور عالم یمقام سےی)ج یآگاہ یسطح ک یعالم

 ہمدرد اور جوابدہ(

Global Awareness (e.g., empathetic 
and responsive to the local and global 
community) 

 Excellent شاندار
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 Good اچھا
 Satisfactory بخش یتسل
 Needs Improvement ضرورت ہے یک یبہتر

 Not Sure یقین نہیں ہے

کا  یکنالوجیٹ لئےیک یبہتر ںیم کھنےیس سے،ی)ج یروان ٹلیجیڈ

 استعمال کرنا(

Digital Fluency (e.g., using technology 
to enhance learning)  

 Decision Making (e.g., making ethical کرنا( صلےیف یاخالق سےکہی)ج صلےکرنایف
decisions)  

کا  یاور ذمہ دار یحوصلہ افزائ یخودک سےکہ،ی)ج مقصد مقررکرنا

 احساس(

Goal Setting (e.g., self-motivation and 
sense of responsibility)  

 Resiliency (e.g., faces and overcomes پر قابو پانا( لنجوںیچہروں اور چ سےکہی)ج لچک
challenges) 

کس حد تک تعلق کا احساس  ںی۔  آپ اسکول م14سوال نمبر 

 ے ہیں؟محسوس کرت

Q14. To what extent do you feel a 
sense of belonging at school? 

  Strong بہت ز یادہ

  Moderate معتدل

  Low  کم 

 Not sure یقین نہیں ہے

آپ کے تعلق  ںیجاتا ہے، تو اسکول م ایمنتخب ک ادہی اگر بہت ز

 150)ہے؟  یکس نے مدد ک ںیکرنے م دایرکھنےکا احساس پ

 الفاظ(

If strong is selected, what has 
helped to create a sense of 
belonging for you at school? (150 
words) 

آپ کے لئے  ںیجاتا ہے، تو اسکول م ایکم کا انتخاب ک ایاگر معتدل 

 ؟یکرے گ دایپ زیچ ایتعلق رکھنے کا احساس ک ادہی سے ز ادہی ز

 الفاظ( 150)

If moderate or low is selected, what 
would create a greater sense of 
belonging for you at school? (150 
words) 

کہ آپ مندرجہ  ںی کر ینشاندہ یکرم اس بات ک ۔  براہِ 15سوال نمبر 

حصہ اس وقت  ںیم وںیسرگرم یسے کون س ںیم لیذ

آپ حصہ لینا چاہیں  ںیجن م ںیہ یاور وہ کون س یتے ہیںل

 جن کا اطالق ہوتا ہے(: ںی)ان تمام پر نشان لگائ ۔گے

Q15. Please indicate which of the 
following activities you currently 
participate in and those you would 
like to participate in (select all that 
apply): 

 I currently participate in these :ہوں تایحصہ ل ںیم وںیالحال ان سرگرم یف میں
activities:  

  in school اسکول میں

 outside school اسکول سے باہر

کرنے  سایا میں کنیگا، لچاہوں  نایحصہ ل ںیم وںیان سرگرم میں

 ۔وںسے قاصر ہ

I would like to participate in these 
activities, but am unable to do so: 

   Arts (e.g., visual arts, drama, dance)   فنون، ڈرامہ، رقص( ی، بصرکہسےی)ج آرٹس

  Cultural group activities اںیسرگرم یگروپ ک یثقافت

  Leadership programs قائدانہ پروگرام

   Music (e.g., band, choir)   طائفہ(، نڈی، بکہسےی)ج یقیموس
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 ,School clubs (e.g., chess (اتیشطرنج، ماحول سےکہی)ج اسکول کلبز
environment)  

 بی اخبارات، و ں،یکتاب یسالوں ک سےکہ،ی)ج ںیاشاعت یاسکول ک

   (ںیسائٹ

School publications (e.g., yearbooks, 
newspapers, websites)   

 ,School special events (e.g., dances (یقیرقص، محافل موس سےکہی)ج تہوار یاسکول کے خصوص
concerts)  

باسکٹ بال، فٹ بال،  لڈ،یف نڈیا کیٹر سےکہی)ج لیکےکھ میٹ

 (یکرکٹ، ہاک

Team sports (e.g., track and field, 
basketball, soccer, cricket, hockey).   

   Student council activities   اںیسرگرم یطلباء کونسل ک

اسکول پروگرام کے  سےکہی)ج ںیمیتنظ ایپروگرامز، کلب  وتھی

   گائڈز، وابانو( ڈٹس،یبعدک

Youth Programs, clubs or 
organizations (e.g., Cadets, Guides, 
Wabano After School Program)   

  Volunteer activities   اںیرضاکارانہ سرگرم

کرنے  سایا کنی، لوںچاہتا ہ نایحصہ ل ںیم وںیان سرگرم میں]اگر "

 ایکے لئے منتخب ک یسرگرم یبھ یکستو مجھے" وںسے قاصر ہ

 ہے[، جاتا

[If “I would like to participate in 
these activities, but am unable to do 
so” is selected for any activity], 

سے  نےیحصہ ل ںیم وںیسرگرم ینصاب یاضاف کوآپ  زیچ یکون س

 ہے؟ یروکت

What prevents you from 
participating in extra curricular 
activities? 

  Ability/skill / مہارت تیقابل

 Accessibility (e.g., physical barriers) (ںیرکاوٹ یجسمانکہ سےی)ج یرسائ

  Cost الگت

  Cultural reasons وجوہات یثقافت

  Distance or location مقام ایفاصلہ 

  Family values اقدار یخاندان

  Time وقت

  Transportation نقل و حمل

 Other (please specify below) (ںی وضاحت کر ںیم لی)براِہ کرم ذ گرید

کرتا ہوں کہ کرتی/محسوس  ںیم ں،یاسکول م اپنے۔  16سوال نمبر 

 :ے ہیںپر جھلکت  لوگ مثبت طور سےیج رےیم

Q16. At my school, I see myself 
reflected positively in: 

  Strongly Agree متفق ہوںبہت ز یادہ 
  Agree متفق ہوں

  Disagree غیر متفق ہوں
  Strongly Disagree متفق ہوںغیر  ادہی بہت ز

 Not sure یقین نہیں  ہے

 Pictures, posters and displays in یزاور ڈسپل ز، پوسٹر ری تصاو ںیاسکول م
school  

 ںیاستعمال کرتے ہ ںیواال مواد جسے اساتذہ کالس م کھنےیس

 (ںیفلم/وزیڈی و ں،یکتاب سےکہ،ی)ج

Learning materials teachers use in 
class  (e.g., books, videos/films)  

  Lessons or curriculum content نصاب کا مواد ایاسباق 
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 یکلب، آرٹ ک ل،یکھ سےکہی)ج اںیسرگرم ینصاب ریغ

 (اںیسرگرم

Extra-curricular activities  (e.g., sports, 
clubs, art activities)  

 اں،یسرگرم ینصاب ریغ سےکہ،ی)ج اںیاسکول کے تہوار/ سرگرم

 (اںیسرگرم ینسل /دہیعق /یمذہب بات،یتقر یثقافت

School events/activities  (e.g., extra-
curricular activities, cultural 
celebrations, religious/faith/ethnic 
activities) 

مواقع مندرجہ ذیل کے پاس  رےی، م ںی۔  اسکول م17سوال نمبر 

 :ںیموجود ہ

Q17. At school, I have opportunities 
to:  

  Strongly Agree بہت ز یادہ متفق ہوں
  Agree متفق ہوں

  Disagree متفق ہوں ریغ
  Strongly Disagree متفق ہوںغیر ادہی بہت ز

 Not sure یقین نہیں ہے

  Express my identity کرنے کےشناخت کا اظہار یاپن

 Learn about my own background and  جاننے کے ںیاپنے پس منظر اور شناخت کے بارے م
identity  

 Learn about the background and  نےکےجان ںیدوسروں کے پس منظر اور شناخت کے بارے م
identity of others 

 ںیاسکول م ںیم جےینت مندرجہ ذیل کےآپ کو  ای۔  ک18سوال نمبر 

  کا سامنا کرنا پڑا ہے: قی تفر ایتعصب  ،یتانوسیدق

Q18. Have you experienced being 
stereotyped, prejudice or 
discrimination at school as a result 
of your:  

  Often أوقاتاکثر 
  Sometimes بعض أوقات
  Rarely شاذو نادر
  Never کبھی نہیں

 Not Sure یقین نہیں ہے

  Appearance ظہور

  Clothing لباس

  Disability یمعذور

  Ethnic background پس منظر ینسل

  Family income یآمدن یخاندان

  Family structure ڈھانچہ یخاندان

بان یمادر   First language ز

  Gender identity شناخت یصنف

  Grades or achievement level سطح یک یابیکام ای ڈی گر

شمالی امر ، ٹسی، مزشنی، فرسٹ نکہسےیپس منظر )ج یسید

 (یکی

Indigenous background (e.g., First 
Nations, Metis, Inuit)  

  Race نسل

  Religion or faith دہیعق ایمذہب 

  Sexual orientation رجحان یجنس
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 وجوہات )براہ کرم وضاحت  دیگر

 (ںی کر

Other reasons(Please specify) 

  

۔  براِہ کرم اپنے تحفظ کے احساس سے متعلق درج 19سوال نمبر 

 ینشاندہ یسطح ک یکے ساتھ اپنے متفق ہونےک انیب کیہر ا لیذ

 :ںی کر

Q19. Please indicate your level of 
agreement with each of the 
following statements regarding your 
sense of safety: 

  Strongly Agree متفق ہوں ادہی بہت ز
  Agree متفق ہوں

  Disagree متفق ہوںغیر 
  Strongly Disagree متفق ہوںغیر ادہی بہت ز

 Not sure یقین نہیں ہے

  I feel safe in the classroom وںکرتا ہکرتی/محفوظ محسوس  ںیکالس روم م میں

 ا،ی ریٹ فےیِجم، ک سےکہی)ج ںیاسکول کے دوسرے حصوں م میں

  وںکرتا ہکرتی/( محفوظ محسوس زی واش روم، ہال و

I feel safe in the other parts of the 
school (e.g., gym, cafeteria, 
washroom, hallways)  

 وںکرتا ہکرتی/سے باہر محفوظ محسوس  یپراپرٹ یاسکول ک میں

  اسکول کا احاطہ، اسکول پارکنگ الٹ( سےکہی)ج

I feel safe outside on school property 
(e.g., schoolyard, school parking lot)  

خود کو محفوظ  ںیاسکول کے آس پاس/ اڑوس پڑوس م میں

  تا ہوںکرکرتی/محسوس 

I feel safe in the neighbourhood 
beside/around school  

کرتا کرتی/اسکول جانے اور آنے والے راستے پر محفوظ محسوس  میں

  وںہ

I feel safe on their way to and from 
school  

 I feel safe on the school bus وںکرتا ہکرتی/محفوظ محسوس  ںیاسکول بس م میں

شخص  کیہے جب ا یو دھونس اس وقت ہوت غنڈہ گردی

 ہیکوشش کرتا ہے، اور وہ  یپہنچانےک فیدوسرے شخص کو تکل

بان ،یجسمان ہیمرتبہ کرتا ہے۔  ادہی سے ز کیعمل ا  یمعاشرت ای یز

پر  ٹیانٹرن عہی کے ذر غاماتیپ کسٹیٹ ای لیم یہے، اور ا یہوسکت

شکار  رعام طور پ غنڈہ گردی کرنے واالہے۔  یہو سکت ریوقوع پذ یبھ

 ںیم تیثیح یطاقت ک یجانے وال یسمجھ ای یقیہونے والے پر حق

 ہوتا ہے۔

Bullying is when a person tries to hurt 
another person, and does it more than 
once. It can be physical, verbal, or 
social, and can also take place over 
the internet with emails or text 
messages. The bully is usually in a 
position of real or perceived power 
over the victim. 

معلومات  نی بہتر یآپ ک ںیہفتوں م 4۔  پچھلے 20سوال نمبر   

 :مندرجہ ذیل کا شکار رہے ہیںبار  یکے مطابق، آپ کتن

Q20. To the best of your knowledge 
in the past 4 weeks, how often have 
you been: 

  All the time شہیہم
  Often أوقاتاکثر 
  Sometimes أوقاتبعض 

  Rarely شاذ و نادر
 Never ںینہ یکبھ

  Worried about being bullied میں مبتالفکر  یہونےک یغنڈہ گرد

جانا، گھونسہ  ای)مثال کے طور پر، دھکا د ؟یغنڈہ گرد یجسمان

 (کا ڈرانا دھمکانا یکس ایمارا جانا، 

Physically bullied? (e.g., pushed, 
punched, or scared by someone).  
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 عہی کے ذر لیم یا نا،ید اںیگال سےکہ،ی)ج ؟یسائبر غنڈہ گرد

  ( ایڈیسوشل م ای جز،یسیم کسٹی، ٹائے جانادھمک

Cyber bullied? (e.g., called names, 
teased, threatened by email, text 
messages, or social media).  

 ایخارج کر د عہی دوسروں کے ذر سےکہ،ی)ج طور پر دھونس؟ یمعاشرت

نے آپ کو برا  یکس ای ں،یگئ یالئیپھ ںیافواہ ںیجانا، آپ کے بارے م

 (ایواال بنا نےید یدکھائ

Socially bullied? (e.g., excluded by 
others, had rumors spread about you, 
or had someone try to make you look 
bad).  

بان  ایک شانیپر ں،یگئ ید اںیگال سےکہ،ی)ج دھونس؟ یکالم یز

 تبصرے موصول ہوئے( یمنف ای ں،یگئ ید اںیدھمک ا،یگ

Verbally bullied? (e.g., called names, 
teased, threatened, or received 
negative comments). 

کچھ اور ہے جو آپ ہمارے  سایآپ کے پاس ا ای۔  ک23سوال نمبر 

 گے؟ ںیچاہ ئرکرنایساتھ ش

Q23 Do you have anything else you 
would like to share with us? 

  Yes ہاں

  No نہیں

 150) ںی ئرکریرائے ش یاضاف یہے، تو براِہ کرم کوئ ںیاگر جواب ہاں م

 الفاظ(

 
If yes, please share any additional 
comments (150 words) 

  .Thank you for participation یہ۔ آپ کا شکر کیلئےشرکت 

 وںیک یمددگار ثابت ہوں گ یفراہم کردہ معلومات انتہائ یآپ ک

کرنے اور ان  ینشاندہ یرکاوٹوں اور تعصب ک ںیکہ ہم اپنے سسٹم م

کو  اتی ضرور یتاکہ تمام طلباء ک ںیکو دور کرنے کے لئےکام کرتے ہ

 جاسکے۔ ایبہتر طور پر پورا ک

The information you have provided will 
be extremely helpful as we work 
towards identifying and removing 
barriers and bias in our system to 
better meet the needs of all students.  

بارہ  گے کہ آپ کے جوابات  ںیکروانا چاہ یدہان نیقیہم آپ کو دو

 گے۔ ںیرہ ہیخف

We would like to reassure you that 
your responses will remain 
confidential. 

 Preliminary results will be available in ہوں گے۔ ابیدست ںیء م2020نتائج موسم بہار  یابتدائ 
Spring 2020. 

   


