ਪਰਿਵਾਿ-ਸਕੂ ਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਸਿਵੇਖਣ
ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਪਿਆਰੇ, CJUSD ਿਪਰਵਾਰੋਅਸ ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ CJUSD ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਡਸਪਰਿਕਰ ਦੀ ਿਿਭਾਵਸੀਲਤਾ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹਾਪਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਂਰਰ ਜੁਆਇੰਰ ਯੂ ਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਰਿਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਪਕਿੱਦਾਾਂ ਦਾ ਪਰਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਪਹੰਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਕਹੜੇਪਕਹੜੇ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਤੁ ਸ ਾਂ ਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਪੂਿ ਤਿ੍ਾਾਂ ਅਰਿਆਤ ਸਿਵੇਖਣ ਦਾ ਿਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ 2022 ਿਪਰਵਾਰ-ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿੈਨੋਰਮਾ ਐਜੂਕੇਸਨ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਪਖਆ ਹੈ। ਿੈਨੋਰਮਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਰਦੇਦਾਰੀ
ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨੂੰ ਗੁ ਿਤ ਰਿੱਪਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਹੁਮੁਿੱਲਾ
ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਕਉਪਾਂ ਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪਡਸਪਰਿਕਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਪਜੰਨਾ ਉਹ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੋਮਵਾਿ, 19 ਸਤੰਬਿ, ਅਤੇ
ਸ਼ੁ ੁੱਕਿਵਾਿ, 30 ਸਤੰਬਿ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ ਪਕਸੇ ਕੰਪਿਊਰਰ, ਰੈਬਲੇ ਰ, ਜਾਾਂ ਸਮਾਰਰਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਿੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ ਜਾ
ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਿੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://surveys.panoramaed.com/cjusdca/6140779331/surveys

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਾਿਜ ਕਿਨਾ ਪਵੇਿਾ:
1.

ਪਲੰ ਕ 'ਤੇ ਕਪਲਿੱ ਕ ਕਰੋ

2.

ਸੂਚੀ ਪਵਿੱਚੋਂ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੁਣੋ (ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਲਰੀਿਲ ਸਕੂਲਾਾਂ ਪਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਿਤੀ ਸਕੂ ਲ
ਇਿੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।)

3.
4.

ਲੋ ੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਭਾਸਾ ਚੁਣੋ
ਸੁਰੂ ਕਰੋ (ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਅਪਜਹੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਿੱ ਗੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਪਹਜ ਮਪਹਸੂਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ।)

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਿਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਵਖੇ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੇਿਰ ਕਾਿੀਆਾਂ ਵੀ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਚਾਰਸੀਲ ਜਵਾਬਾਾਂ ਲਈ ਿਪਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿਿਸਾਸਨ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਿੰਸੀਿਲ ਜਾਾਂ Ryan Miranda ਨਾਲ 916-338-6387 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://sites.google.com/centerusd.org/cjusdfamilysurvey2022/home
ਭਾਈਵਾਲ,ਸੈਂਟਿ ਜੁਆਇੰਟ ਯੂ ਨ ਫਾਈਡ ਸਕੂ ਲ ਰਡਸਰਟਿਕਟ

