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ਹਪਆਰੇ ਿਾਤਾ-ਹਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਜੀਓ,

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ੇਠ ਹਦੱ ਤਾ ਹਿਆ ਫਾਰਿ ਹਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਪੱ ਤਰ 'ਚ ਤੁ ਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਇੱ ਕ ਪਿੌਜੈਕਟ ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ।ੈ ਇ ਪਿੌਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਫ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ (ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਹ ਊਿਨ ਅਰਲੀ ਲਰਹਨੁੰਿ ਪਾਰਟਨਰਹਸ਼ਪ (ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਹਰ ਾ ।ੈ

ਪਰੌਜਕਟ ਦੀ ਡਪੱ ਠਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਹਕੁੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੀ

ਰ ਿਿੇਡ 'ਚ ਚੁੰ ਿਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ

ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ੋਣਾ ‘‘A,B,C ਅਤੇ 1,2,3’’ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦਾ
ੁੁੰ

ਦੀ
ੁੁੰ

ੈ।

ੈ, ਇਸ 'ਚ ਸਿਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਿਕ ਹਸਆਣਪ, ਚੁੰ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਹਸ ਤ ਅਤੇ

ੋਰ ਬ ੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਦਾ
ੁੁੰ
ੈ। ਹਕੁੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਹਸੱ ਹਖਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹਪਿੁੰ ਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੋਿਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ

ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ
ਕੀਤਾ

ੋਰ ਜਾਣਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਲੀ ਹਡਵੈੱਲਪਿੈਂਟ ਇੁੰ ਸਟੁਿੈਂਟ (ਹਜਸਨੂੁੰ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੀ ਹਕ ਾ ਜਾਂਦਾ

ੈ। ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ ਸਿੇਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਪਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੁੰ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਾ

ੈ) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਵਾਲਨਾਿਾ ਹਤਆਰ

ੈ। ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਹਨਸਟਿੀ

ਂ ਫੈਹਿਲੀ ਹਡਵੈੱਲਪਿੈਂਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ੈਲਥ ਇਸ ਕੁੰ ਿ ਲਈ ਪੂੁੰ ਜੀ ਿੁ ੱ ਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨ।
ਆਫ ਹਚਲਡਿਨ ਐਡ
ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰੱ ਲ ਕੇ
ਅਹਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱ ਕ ਬੇ ਤਰ ਢੁੰ ਿ ਨਾਲ ਇ
ਤੁ ਾਡੇ ਸਿੁਦਾਯ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍

ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾ ੀਂ ਇੱ ਕ ਅਹਿਐਨ ਕਰ ਰ ੇ

ਸਿਝਣ 'ਚ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ, ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਯ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਿੇ ਹਕ ਇ

ੈ ਹਕ ਸਭ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਤਆਰ

ੋਣ। ਇ

ਨ। ਇਸ

ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੁੰ ਿ ਸੂਬਾਈ ਪਿੋਿਰਾਿ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਹਵੱ ਚ ਸ ਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ

ਪਿਾਂਤਕੀ ਪੱ ਿਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਿਾਹਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਿਸਤਾਂ ਨੂੁੰ ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਬਾਰੇ

ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇ

ਪੱ ਤਰ ਹਲੱਖ

ਰ ੇ ਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ੇਠਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਵਾਲਨਾਿਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ੋ
ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਿੌਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ੋ:

www.earlylearning.ubc.ca/ediparent

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਆਰਾ ਡਹੱ ਸਾ ਲਣਾ
ਤੁ ਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿਕਟ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਕੁੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਰਨ ਦਾ ਪਿਬੁੰਿ ਕਰੇਿਾ। ਇਸ
ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਨੂੁੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੁੰ ਟਿੇਹਨੁੰਿ ਦੇ ਹਦੱ ਤੀ ਿਈ

ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਨਾਿੇ

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਛਣਾ ਚਾ ੋ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਚ ਤੁਸੀਂ HELP ਹਵਖੇ ਹਿਲਨੀ ਹ ਨਜ਼ (Melanie Hientz), EDI ਇੁੰ ਪਲੀਿੈਂਟ ਲੀਡ ਨਾਲ ਈਿੇਲ ਰਾ ੀਂ melanie.hientz@ubc.ca ‘ਤੇ
ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾ ੀਂ 604-827-3512 ‘ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੁੰ ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹਕਸੇ ਜੋਖਿ ਦਾ ਪਤਾ ਨ ੀਂ ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਹਚਆਂ

ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਵਚੋਂ
ਹਿਲਣ ਦੇ 4

ਟਵਾਉਣਾ ਚਾ ਦੇ
ੁੁੰ

ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਹਚੱ ਠੀ ਦੇ

ਫਹਤਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ

ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੁੰ ਿਿਹ , ਵਰਤੋਂ, ਸੁੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਾਵਾਂ ਹਵਚ
ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਿੁਪਤਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਿਲ ਨ। ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਨ ਹਕ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ FIPPA ਵਲੋਂ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਿੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਲਈ ਹਨਰਿਾਰਤ ਿਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਵਚ ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੋਿ ਸਿਝੋਤੇ ਅੁੰ ਤਰਿਤ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਿਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ,
ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਝੌਤੇ ਅੁੰ ਤਰਿਤ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਹਨਸਟਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇ ਨਾਂ ਿਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਨਿਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ

ੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ, ਇ ਸੁਹਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੁੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲੇ , ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਸਾਰੇ ਿੁਿਹਕਨ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨ।
ਜੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਜੇ ਤੁ ਾਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੋਜੈਕਟ ਹਵਚ ਹ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਹਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਚੁੰ ਤਾ

ੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਆਫ

ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ ਦੇ ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਹਫਸ ਆਫ ਹਰਸਰਚ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਹਵਚ ਹਰਸਰਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ 604-822-8598 ਨੁੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ

ੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਹਸਆਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੁੰ ਇੱ ਥੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: privacy@help.ubc.ca.
ਜੇ ਇਸ ਪਿੌਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਾਡੇ ਿਨ ਹਵਚ ਕੇਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਸ਼ੋਿਕਰਤਾ ਨੂੁੰ ਉੱਪਰ ਹਦੱ ਤੇ ਨੁੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ੋ ਜਾਂ
ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਈਿੈਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ੋ: melanie.hientz@ubc.ca

ਇਸ ਹਵਚ ਹ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁ ਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ

ਡਕਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?

ੈ ਅਤੇ

ਹ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇ ਫਾਰਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨ ੀਂ ੈ। ਹ ੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਨਾਲ

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਪੁੰ ਜ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ

ੈ: 1) ਸਰੀਰਕ

ਹਸ ਤ ਅਤੇ ਸਲਾਿਤੀ; 2) ਸਿਾਜਕ ਹਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ; 3) ਭਾਵਾਤਿਕ
ਸੁਆਸਥ ਅਤੇ ਹਸਆਣਪ; 4) ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਿਾਤਿਕ ਹਵਕਾਸ; ਅਤੇ 5)
ਸਿਾਰਨ ਹਿਆਨ ਅਤੇ ਿੱ ਲਬਾਤ ਹਵਚ ਹਨਪੁੁੰ ਨਤਾ। ਸਕੂਲ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.

ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿਕਟ ਵਲੋਂ ਤੁ ਾਨੂੁੰ ਹਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ
ਨ ੀਂ ਪਵੇਿਾ। ਤੁ ਾਨੂੁੰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਅਹਿਐਨ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ੱ ਕ

ੈ ਅਤੇ ਇ

ਆਖਣ ਦਾ ੱ ਕ ੈ ਹਕ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ
ਦੇਵੇ।

ਨੂੁੰ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਵਅਕਤਕ ਹਸੱ ਹਖਆ ਸੁੰ ਹਖਆ (PEN) ਵੀ ਦੱ ਸੇਿਾ,
ਹਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਨਤਾ-ਪਿਾਪਤ ਸ਼ੋਿ ਜਾਂ ਪਿੋਿਰਾਿ ਿੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਸਕੂਲ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਬੁੰਿ ਲਈ ਕਰੇਿਾ ਪਰ
ਇ ਨਾਂ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨੂੁੰ ਸ਼ੋਿ ਦੇ ਕੁੰ ਿਾਂ ਲਈ ਨ ੀਂ ਦੱ ਹਸਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ੋਵੇਿਾ।।

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡਕੰ ਜ ਭਡਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?
ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ 'ਚ ਹਕੁੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਹਸੱ ਹਖਅਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਵਾਲਨਾਿਾ ਭਰਨਿੇ; ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨ ੀਂ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਿੇ

ਅਤੇ ਹਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਨ ੀਂ ੋਵੇਿੀ। ਹਿਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇੁੰ ਦਰਾਜ, ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਸੁੰ ਿਿਹ , ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੁੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ। ਈ.ਡੀ.ਆਈ.
'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਨ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰ ਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਪਿਬੁੰਿਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ ਹਸੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇ

ਕੁੰ ਿ ਹਕੁੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਦੇ ਹਸੱ ਹਖਅਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਪਿੌਜੈਕਟ ਪਿਬੁੰਿਕ ਨੂੁੰ ਸੌਂਪਦੀ

ੈ । ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਇ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ

ੈ ਹਕ

ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੰ ਿ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲਂਬੀਆ ਦੇ ਲਾਿੂ ਪਿਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੁੰਨਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ੋਵ।ੇ

ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਕੰ ਜ ਡਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?
ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹਸ ਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੈਿਾਨਾ
ਜਾਂਦੀ

ੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਰਫ ਸਿੂ ਕ ਪੱ ਿਰ (ਇਲਾਕਾ, ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ) 'ਤੇ ਹਦੱ ਤੀ

ੈ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਹਰਪੋਰਹਟੁੰ ਿ ਦੌਰ 'ਚ, ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਰ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟ ਨੂੁੰ

ਿੁਪਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਹਕਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੁੰ ਜ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹਵਹਦਆਰਥੀ

ਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਿੁ ੱ ਈਆ ਕਰਦੀ

ੈ।

ੋਣ 'ਤੇ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਨ ੀਂ ਕਰਦੀ। ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ੋਿਕਰਤਾ ਵੀ ਜਨਤਕ

ਨਕਹਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹਨਰਿਾਣ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਯ ਲਈ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦਾ ਹਲਖਤੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨ। ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਲਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ੈ। ਿੇਸ਼ਾ ਵਾਂਿ, ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੁੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ੋਿ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਨ ੀਂ ਜੋੜ੍ੀ ਜਾਂਦੀ. ਇ ਨਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੁੰ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਹਸਰਫ ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਾਂ, ਨਾ ਹਕ ਹਵਅਕਤਕ ਹਸੱ ਹਖਆ ਸੁੰ ਹਖਆ (PEN) ਵਰਿੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ।।
ਸਾਡੀ ਅਬਓਹਰਜ਼ਨਲ ਕਿੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਂ ਿੁਤਾਬਕ, , HELP ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਿੇਹਟਜ਼ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਬੱ ਹਚਆਂ ਲਈ EDI ਡਾਟੇ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਿ OCAP® (ਿਲਕੀਅਤ, ਕੁੰ ਟਰੋਲ, ਪ ਚ
ੁੁੰ
ਅਤੇ ਅਹਿਕਾਰ) ਦੇ ਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹਸਿਾਂਤਾਂ ਜਾਂ

ੋਰ ਕਹਿਊਨਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਕੋਡਾਂ ਨੂੁੰ ਸਨਿਾਨ ਹਦੁੰ ਦੀ

ੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ

ੈ ਹਕ ਅਬਓਹਰਜ਼ਨਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰ ਿਠਨਾਂ ਨੂੁੰ

ਅਬਓਹਰਜ਼ਨਲ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੋਿਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹ ਯੋਿ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਿੇਹਟਜ਼ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਿਰੁੱ ਪ
ਪੱ ਿਰੀ ਡਾਟੇ ਲਈ ਪ ਚ
ੁੁੰ ਰਹ ੁੰ ਦੀ ੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱ ਿਤਾ ਦੇ ਹ ੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, HELP ਕਦੇ ਵੀ ਅਬਓਹਰਜ਼ਨਲ EDI ਡਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿ ਲੋ ਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੀਂ ਹਦੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਰ
ੋ
ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੀਂ ਕਰਦੀ

ੈ। HELP ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਿੇਹਟਜ਼ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਬੱ ਹਚਆਂ ਲਈ EDI ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ

ਢੁੰ ਿ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ੈ। ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਕਬਰਲੇ ਬਾਇਰ, HELP ਅਬਓਹਰਜ਼ਨਲ ਕਹਿਊਨਟੀ ਲਾਇਸਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਨਾਲ aboriginal.liaison@help.ubc.ca ‘ਤੇ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਟਰੱ ਕਟ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਮਦਾਯ ਨੂੰ ਡਕੰ ਜ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਹਰਪੋਰਟ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟਿੱ ਕਟਸ ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਇਆਂ ਨੂੁੰ ਸ਼ੋਿ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਹਕਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ
ਿਦਦਿਾਰ

ੋਵੇਿਾ। ਉਦਾ ਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੋਿ ਇ

ੋਵੇਿਾ ਹਕ ਹਕ ੜ੍ੇ ਇਲਾਹਕਆਂ 'ਚ ਹਸ ਤਿੁੰ ਦ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਸੁੰ ਹਖਆ 'ਚ ਵੱ ਡਾ ਅੁੰ ਤਰ

ਸਿੁਦਾਇਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਾਂਤ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਸਿੂ ਿੌਜੂਦ

ਦਰਸ਼ਾਉਣ 'ਚ

ੈ; ਹਕ ੜ੍ੇ ਇਲਾਹਕਆਂ 'ਚ ਸਭ

ਨ; ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਹਵਕਾਸ ਨੂੁੰ

ਹਕੁੰ ਜ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨ। ਇਸ ਪਿਜ
ੌ ੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੁਦਾਇਆਂ 'ਚ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੇ ਵੱ ਿਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਿਦਦਿਾਰ ਿਾ ੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ,

ਕਾਰਜਕਿਿਾਂ ਦੇ ਹਵਓਂਤਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਯ ਦੇ ਸਦੱ ਸਾਂ ਲਈ ਸ ਾਇਕ ੋ ਸਕਦੀ ੈ।

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਡਕੰ ਜ ਵਰਡਤਆ ਅਤੇ ਰੱ ਡਖਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਹਵਅਕਤਕ ਪਛਾਣ ਸਬੁੰ ਿੀ ਡੇਟਾ, ਹਜਵੇਂ ਪੀ.ਈ.ਐੱਨ. ਸੁੰ ਹਖਆਵਾਂ, ਜਨਿਹਿਤੀ ਅਤੇ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ, ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹਸਰਫ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੁਿਲ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ
ੁੁੰ
ੈ ਹਜਸਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਹਸਰਫ ਨੇਬਰ ੁਡ ਜਾਂ ਿਰੁੱ ਪ ਪੱ ਿਰ ਤੇ ਦੀ
ੁੁੰ
।ੈ ਪਛਾਣ ਸਬੁੰ ਿੀ ਡੇਟਾ ਨੂੁੰ ਈ.ਡੀ.ਆਈ.
ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਅਲੱਿ ਰੱ ਹਖਆ ਜਾਂਦਾ

ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਉਸਦੇ ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਹੜ੍ਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਭ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. 'ਚ ਰੱ ਖੇ

ਜਾਂਦੇ ਨ। ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲਨਾਿੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨ ੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਹਰਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੀਂ ਜੋੜ੍ੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਹਕਉਂਹਕ

ਇਸ ਅਹਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਰਫ ਸਿੂ ਕ ਪੱ ਿਰ 'ਤੇ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲਨਾਿਾ ਕਦੇ ਵੀ ੋਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਨੁੱਖ ਨੂੁੰ ਹਦੱ ਤਾ
ਜਾਂ ਜਨਤੱ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਖਾਇਆ ਨ ੀਂ ਜਾਵੇਿਾ।

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਨੂੁੰ ਐਚ.ਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ ਹਵਖੇ ਵੀ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਿੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਹ ੱ ਤ ਵਾਲੀ ਘੋਖ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣਾ ੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਿੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ੈ। ਫਿੀਡਿ ਆਫ ਇਨਫਾੱਰਿੇਸ਼ਨ

ਂ ਪਿੋਟੱੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਪਿਵਸੀ ਐੱਕਟ ਦੇ ਅੁੰ ਤਰਿਤ ਘੋਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪ ਚ
ਐਡ
ੁੁੰ ਦੀ ਪਿਵਾਨਿੀ ਐਚ.ਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੂਅਰਡ, ਜੋ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਲਈ
ਹਜ਼ੁੰ ਿੇਵਾਰ ੈ, ਦੁਆਰਾ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਘੋਖ ਦੀ ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਿੁਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਨਰੁੰ ਤਰ ਉ ਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ,
ਹਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੁੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ।
ਂ ਫੈਹਿਲੀ ਹਡਵੈਲਪਿੈਂਟ, ਅਤੇ ਹਿਹਨਸਟਿੀ ਆਫ
ਅਸੀਂ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੈਟਾ ਨੂੁੰ ਹਿਹਨਸਟਿੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਿਹਨਸਟਿੀ ਆਫ ਹਚਲਡਰਨ ਐਡ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਿਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਰੁੱ ਪ ਪੱ ਿਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦੇ

ਾਂ। ਇ

ਹਿਹਨਸਟਿੀਆਂ

ਤੁ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਹਵਅਕਤੀਿਤ-ਪੱ ਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨ ੀਂ ਕਰਨਿੀਆਂ।

ੈਲਥ ਨੂੁੰ ਪਿਿ
ੋ ਰਾਿ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ

ਂ ਫੈਹਿਲੀ ਹਡਵੈਲਪਿੈਂਟ, ੈਲਥ
ਹਿਹਨਸਟਿੀਜ਼਼਼ ਆਫ ਹਚਲਡਰਨ ਐਡ
ਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿੋਿਰਾਿ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਵਾਸਤੇ
ਐਡ
ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਉ ਹਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ

ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. (HELP) ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਹਜਲਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੁੱ ਚੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਡੈਟੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ-ਸ ਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹ ੁੰ ਦੇ ਨ।

ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੀਂ
ਕਰਨਿੀਆਂ।

ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਟਾ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਡਕਉਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਨੂੁੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ੋਿ ਕਰਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੁੰ ਦੂਜੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ ਸਕਦੇ
ਨ। ਦੂਜੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਹਸੱ ਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸ ਤ ਸਬੁੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ

ੋ ਸਕਦੀ

ੈ। ਸਬੁੰ ਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਰਫ ਸ਼ੋਿ ਜਾਂ ਸਾਂਹਖਅਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਹਸਰਫ

ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਪਿਵਾਨਤ ਸ਼ੋਿ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹਸਰਫ ਪਿਵਾਨਤ ਸ਼ੋਿ ਸਿਝੌਤੇ ਅੁੰ ਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

ਮਨੂੰ ਇਸ ਅਡਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਕੱ ਥੋਂ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

www.earlylearning.ubc.ca/ediparent. 'ਤੇ ਐੱਚ.ਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿਜ
ੌ ੈਕਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਅਤੇ

ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ੋਣ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਲਨੀ ਹ ਨਜ਼, EDI ਇੁੰ ਪਲੀਿੈਂਟ ਲੀਡ ਨਾਲ melanie.hientz@ubc.ca ‘ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁ ਾਡਾ ਸੁਹ ਰਦ,

ਪਿਫ
ੋ ੈਸਰ ਹਕਿ ਸ਼ੋਨਰਟ-ਰੇਚਲ, ਪੀ ਐੱਚ. ਡੀ.
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹ ਊਮਨ ਅਰਲੀ ਲਰਨਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਨਿਪ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-822-1879

ਈਿੇਲ: kimberly.schonert-reichl@ubc.ca

[Name], School District EDI Contact
[Title within School District]
Telephone:
Te
Email: ---

