Human Early Learning Partnership (HELP)
University of British Columbia
440-2206 East Mall Vancouver
BC Canada V6T 1Z3
www.earlylearning.ubc.ca

EDI

SCHOOL BOARD OR
LOCAL SPONSORING
AGENCY LETTERHEAD

ਮੁੱਢਲਾ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਖੋਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ: Early Development Instrument (EDI)
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਲਈ ਸੂ ਿਚਤ ਿਨਸ਼ਿਕ�ਆ ਸਿਹਮਤੀ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ:

ਮਾਰਿਟਨ ਗੁ ਹਨ (Martin Guhn), ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਅਿਸਸਟ�ਟ ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Human Early Learning Partnership (HELP), ਸਕੂਲ
ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (SPPH), ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, University of British Columbia (UBC) (ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-827-5784)

ਸਿਹ-ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ:
ਬੈਰੀ ਫੋਰਰ (Barry Forer), ਿਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, HELP, SPPH, UBC (ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-827-5782)
ਐਲੀਸਾ ਐਲਮਸ (Alisa Almas), ਿਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, HELP, SPPH, UBC (ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-827-1518)

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸੰਪਰਕ:
ਰੌਬਰਟਾ ਓ ਬ�ਾਇਨ (Roberta O’Brien), Early Development Instrument (EDI) ਇੰਪਲੀਮ�ਟੇਸ਼ਨ ਲੀਡ, HELP, SPPH, UBC,
(ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-822-3361)

ਫਰਵਰੀ 2022 ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ Early Years Development
Instrument (EDI) ਭਰਨਗੇ। ਇਹ EDI ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ, ਭਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਬੋਧ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। EDI ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ�ਬਧ
ੰ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 13 ਿਵਚ� 12 ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (BC) ਿਵੱਚ 20 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ EDI ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ
•
•

•
•
•

ਫਰਵਰੀ 2022 ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ(ਦੀ) ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ EDI ਭਰੇਗਾ(ਗੀ)।
EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਿਜਵ� ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ
ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ;
EDI ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EDI ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਬਲਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ EDI ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ;
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ EDI ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਾਂ Human Early Learning
Partnership (HELP) ਿਵਖੇ EDI ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ);
EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.earlylearning.ubc.ca/ediparent.

ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ – ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
EDI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। EDI ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ, ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ
ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਸਮੇਤ, EDI
ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡੈ ਟਾ) ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ EDI ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�
ਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। EDI ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਿਨਵੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਕਈ ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾਉਦ
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�ਾਂ EDI ਡੈ ਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡੂ ੰ ਘਾਈ ਤੱਕ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ਾਰੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। EDI ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਹਨਾਂ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਅਸੀ ਂ ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਵਧ-ਫੁਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤ� ਢੁਕ
ੱ ਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਵਘਨ ਗੰਭੀਰ
ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। MDI ਡੈਟਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ�, ਉਹਨਾਂ
ਵੱਲ� ਸੂਿਚਤ ਆਪਣੀ ਖੈਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈ ਟਾ ਅੱਜ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਿਡੱ ਠੇ ਸਮ� ਿਵਚ� ਲੰ ਘ
ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰਵਾਉਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ(ਦੀ) ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ HELP (edi@help.ubc.ca)
ਿਵਖੇ EDI ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ‘ਚ� ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਿਚਤ ਿਨਸ਼ਿਕ�ਆ ਸਿਹਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਪਰਚੀ (withdrawal slip) ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ(ਦੀ) ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ(ਦੀ) ਟੀਚਰ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ HELP (edi@help.ubc.ca) ਿਵਖੇ EDI ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ
ਿਵਚਲੇ ਡੈ ਟਾ ਨੂੰ EDI ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। EDI ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਵੱਲ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ EDI ਨੂੰ ਿਕਵ� ਭਰਨਾ ਹੈ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ (ਵੈੱਬਅਧਾਰਤ) ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨਗੇ। e-EDI ਿਸਸਟਮ ਇੱਕ HELP ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ UBC IT ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ UBC ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। e-EDI ਲਈ ਟੀਚਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 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 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੇ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਟੀਚਰ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ EDI ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਗੁ ਪਤ ਹਨ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ
ਜੋੜੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਬਜਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

EDI ਸਵਾਲਨਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ HELP/UBC ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, Personal Education Number (PEN), ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਡਾਕ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਿਸਰਫ
ਇਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਇਸ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕੇ। EDI ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ EDI ਡੈ ਟਾ ਿਵੱਚ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨੱ ਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ� ਉਸਦਾ PEN, ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਕੋਡ ਨੂੰ EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤ� ਵੱਖ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EDI ਡੈ ਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ HELP ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ EDI ਡੈ ਟਾ UBC ਿਵਖੇ ਇੱਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
HELP ਿਵਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਪ�ੋਜਕ
ੈ ਟਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂ ਬਾਈ/ਇਲਾਕਾਈ ਿਨਜਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਜਾਂ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ� ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਡੈ ਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ EDI ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ EDI ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈ ਟਾ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੈ ਟਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ,
ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ EDI ਡੈ ਟਾ ਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਡੈ ਟਾ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤ� BC ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਲੰ ਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ HELP ਵੱਲ� ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਮਨਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁ ਦਾ ਖੋਜ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ, ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਖੋਜ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
EDI ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਸ�ਸ ਧਾਰਕ ਵਜ� ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਔਫੋਰਡ ਬਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ HELP ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ EDI ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਔਫੋਰਡ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੈ ਟਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ,
Personal Education Number, ਜਾਂ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਕੋਡ, ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (ਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀ)ਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡੈ ਟਾ ਨੂੰ EDI ਡੈ ਟਾ ਤ� ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
HELP ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ EDI ਦੇ ਨਤੀਜੇ (ਡੈ ਟਾ), ਿਸਰਫ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵਕਾਸ, ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
EDI ਿਰਪੋਰਟਾਂ
HELP ਦੀਆਂ EDI ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ EDI ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। EDI ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ, ਨੇਬਰਹੁਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਸੱਧਾ ਸਕੂਲ
ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਟੀਚਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਤੀਆਂ, ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ HELP ਡੈ ਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁਡ ਨਕਸ਼ੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/.
HELP ਦੀ ਆਿਦਵਾਸੀ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਿਦਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਿਦਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਪਿਰਣਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਿਕ EDI ਡੈ ਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਿਦਵਾਸੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ EDI ਡੈ ਟਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ HELP ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਦਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆਂ ਸਬੰਧੀ EDI ਡੈ ਟਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ

H19-01216

Version: August 19, 2021

Page 4 of 4

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
http://earlylearning.ubc.ca/edi/aboriginal-EDI/.
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਿਕਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.earlylearning.ubc.ca/edi. ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਰੌਬਰਟਾ ਓ ਬ�ਾਇਨ (Roberta O’Brien) edi@help.ubc.ca ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂ ਜਾਂ 604-916-1051
ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ University of British
Columbia ਦੇ UBC ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਖੋਜ-ਅਿਧਐਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 604-822-8598 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੂਰੀ
ਲੰ ਬੀ ਹੈ, RSIL@ors.ubc.ca ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜਾਂ 1-877-822-8598 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,

______________________________
Name, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ EDI ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ
Title within School Board
ਟੈਲੀਫੋਨ: # ਈਮੇਲ:--------------------

ਡਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਗੁਹਨ (Dr. Martin Guhn)
ਅੰਤਿਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, Human Early Learning Partnership
University of British Columbia

ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-827-5784

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਕੋਲ [
ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਓ।

DATE

] ਤੱਕ

 ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ [NAME] ______________________________ ਫਰਵਰੀ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Early Development Instrument (EDI) ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ।
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ: _________________________

ਿਮਤੀ: ______________________

ਸਕੂਲ: ______________________________________

ਟੀਚਰ: ______________________
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