
 
 

ਮਾਪਿਆਂ / ਸਭੰਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ / ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਿਮਤੀ ਿੱਤਰ 

ਸਕੂਲ ਿਰਤੀ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਰਵੱਈਏ ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ 2022 

 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ / ਸਰਿਰਸਤੋ, 

 

ਇਹ ਪ ਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਰਤੀ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਰਵਿੱਈਏ ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ 2022 (AtoSS) ਬਾਰੇ ਸੂਪ ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਪਵਿੱ  

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਪਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਿਾ ਪਿਿੱਤਾ ਿਾਾਂਿਾ ਹੈ।  

ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰ ੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਾਇਤਾਾਂ ਿੀ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਪਵਿੱ  ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿੇ ਸਾਧਨ ਵਿੋਂ 

ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਪਵ ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤਵ ਪਿੰਿੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬਿੱ ਾ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋ ਿਾ ਹੈ।  

AtoSS ਇਿੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਪਿਸ ਿੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਪਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਿੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱ  ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਿੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਾਂ ਿੀ ਪਸਿੱਪਖਆ, ਸਾਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਕ ਪਰਸ਼ਪਤਆਾਂ, 

ਲ ਕਿਾਰਤਾ, ਗੰੁਡਾਗਰਿੀ, ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਿਰਸੁਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਵਧੀ, ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਵਨ ਿੇ ਸਬੰਧ ਪਵਿੱ  

ਉਹਨਾਾਂ ਿੇ ਪਵ ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਿੱਪਿਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਸਾਲ, AtoSS ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ  ਆਯੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 30th of May – 10th of June।  

ਇਸ ਿੇ ਕੀ ਲਾਭ ਿਨ? 

ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਿਵਾਨ ਆਿਣੀ ਗਿੱਲ ਕਪਹਣ ਿਾ ਅਨੰਿ ਮਾਣਿੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ 

 ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਪਵ ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਪਵਿੱ  ਮਿਿ ਕਰਨ ਪਵਿੱ  ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਸਕੂਲੀ ਿੜ੍ਹਾਈ ਿੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਪਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਪਵਧੀਆਾਂ ਿੀ ਯੋਿਨਾ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਨਤੀਪਿਆਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਪਵੱਚ ਕੀ ਖਤਰੇ ਿਨ? 

ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਹਿੱਸੇਿਾਰੀ ਿੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਖਤਪਰਆਾਂ ਿੀ ਉਮੀਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿੇ ਹਾਾਂ, ਿਰ ਕੁਝ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਕੁਝ 

ਸਵਾਲ ਬਹਤੁ ਪਨਿੱ ਿੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਿਨਸ਼ੀਲ ਪਕਸਮ ਿੇ ਲਿੱਗ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਪਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, 

ਤਾਾਂ ਉਹ ਅਿੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਡਣ ਿਾਾਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਿੜ੍ਾਅ ਤੇ ਪਿਿੱਿੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸੁਤਤੰਰ ਹਨ, ਿੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਸ਼ਾਨ 

ਕਰਿਾ ਿਾਾਂ ਅਸਪਹਿ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉ ਾਂਿਾ ਹ।ੈ 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਖੋਿ ਨੈਪਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਿੇ ਪਿਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਾਂ ਿੀ  ੋਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਵ ਭਰ ਪਵਿੱ  

ਵਰਤੇ ਿਾਾਂਿੇ ਿਰਮਾਪਣਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਿਾਾਂ ਪਵਿੱ ੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ-ਆਧਾਪਰਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿੇ ਿਿੱਧਰ ਿੇ ਸਮੂਹ ਲਈ 

ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਿਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਇਸ ਉਿੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਿ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਿੇ ਸਮੇਂ 

ਿੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਿਾ ਪਿਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਇਹ  ੇਤੇ ਰਿੱਖਣਾ ਮਹਿੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਪਕਸੇ 

ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਿੀ "ਿਾਾਂ " ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ  ੇਤੇ ਰਿੱਖੋ ਪਕ: 



 
 

• ਸਰਵੇਖਣ ਪਵਿੱ  ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਪਹਿੱਸੇਿਾਰੀ ਸਵੈ-ਇਿੱਿਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਿਿੱਿੇ ਹਟ ਸਕਿੇ 

ਹਨ। 

• ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱ  ਲਗਭਗ 20-45 ਪਮੰਟ ਲਿੱਗਣਗੇ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਿੀ ਿਰਿੇਿਾਰੀ ਿੀ ਰੱਪਖਆ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਿੇ ਅਪਧਆਿਕ ਕੋਲੋਂ  ਸਰਵੇਖਣ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਨਵੇਕਲਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਲੌਗ-ਇਨ ਇਿੱਕ ਪਨਰਧਾਰਤ ਿਿਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਕਪੜ੍ਆਾਂ ਅਤ ੇਖੋਿ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਡੈਟੇ ਨੰੂ 

ਕੇਵਲ ਇਿੱਕ ਿਸੂਰੇ ਨਾਲ ਿੋੜ੍ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਪਨਿੱ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿਾਨਣਯੋਗ ਡੈਟੇ ਨੰੂ ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਿਵਾਬ ਿੇਣ 

ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪਵਿੱ  ਪਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪ ਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਿਵਾਬਾਾਂ ਿੀ ਿਰਿੇਿਾਰੀ ਹਰ 

ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਹੈ। 

ਨਤੀਪਜਆਂ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਨਤੀਪਿਆਾਂ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀ ਸਾਰੀ ਪਮਆਿ ਿੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝ ੇਰਿੂ ਪਵਿੱ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵਾਿਸ ਕੀਤੀ 

ਿਾਵੇਗੀ। ਪਰਿੋਰਟਾਾਂ ਪਵਿੱ  ਉਿਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰ ੇਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜੇ੍ ਕੇਵਲ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਿੋ 

ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿਿਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਿਰਤੀ ਸਾਲ ਘਿੱਟ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਪਗਣਤੀ ਵਾਲੇ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਡੈਟਾ ਿਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨਯਮਾਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਿੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿੋਰਟ ਵਰਗੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਪਵਿੱ  ਸਰਵੇਖਣ ਿੇ ਨਤੀਪਿਆਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਿਆਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰ 

ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਪਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਵਕਲਿ 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵਿੱ  ਪਹਿੱਸੇਿਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹ।ੈ ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਿੀ ਂ ਾਹੁੰਿੇ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ, ਤਾਾਂ ਬਾਹਰ 

ਪਨਕਲਣ ਿੀ  ੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 

edgars.creek.ps@education.vic.gov.au ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਸਾਲ ਿੇ ਿਿੱਧਰ ਿਿੱਸਿੇ ਹੋਏ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਿਹਾ 

ਿਪਹਲਾਾਂ ਕਰੋ 24th of May, ਇਹ ਕਪਹੰਿੇ ਹੋਏ ਪਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਿਆੁਰਾ ਪਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਨਕਲਣ ਿੀ  ੋਣ ਕਰਨਾ 

 ਾਹੁੰਿੇ ਹ।ੋ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਸ ਪ ਿੱਠੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਿੱਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਿੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਪਹਮਤੀ ਈਮੇਲ 

ਬਾਰ ੇਇਨਕਾਰ ਿਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪਮਲਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਰਤੀ 

ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਰਵਿੱਈਏ ਿੇ ਸਰਵੇਖਣ 2022 ਪਵਿੱ  ਪਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸਪਹਮਤੀ ਪਿੰਿੇ ਹੋ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਿੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਿਲਬਧ 

ਹ।ੈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਿਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕ ਕੀ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਾ ਪਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਿੇਖਣਾ  ਾਹੁੰਿੇ ਹੋ।  

ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਧੇਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ  ਾਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ੇ ਿੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ, ਿਾਾਂ 

school.surveys@education.vic.gov.au ਪਵਖੇ ਪਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਸੁ਼ਭਪ ੰਤਕ, 

ਪਵਕਟੋਰੀਆ ਿਾ ਪਸਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਪਵਭਾਗ  

mailto:edgars.creek.ps@education.vic.gov.au
mailto:school.surveys@education.vic.gov.au

