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Childhood Experiences Questionnaire (CHEQ) ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੂੰ  ਜਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਵਰਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ/ਜਨਗਰਾਨ 
ਭਰਦੇ ਹਨ। CHEQ ਉਹਨਾਂ ਤਿਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਖਸਾਂਦ, ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਿਜਰਣਾਮਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਬਿਜਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਜਵੱਚ ਅਜਿਆਿਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਿਿਬੂੰ ਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਿਜਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਟੀਚੇਬੱਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟਿਕਟ Human Early Learning Partnership 

(HELP) ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ CHEQ ਨੂੂੰ  ਭਰਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਿੂਦ ਹਾਂ। 
 
 

ਸੂੰਖੇਿ ਜਵੱਚ 

 

• CHEQ ਨੂੂੰ  ਭਰਨ ਜਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਮੂੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

• ਜਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਜਵਅਕਤੀਗਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਡਸਜਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਰਿੋਰਟਾਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

 
 

CHEQ ਨੂੂੰ  ਭਰਨਾ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਆਿਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ “Withdraw” (“ਛੱਡਣਾ”) 'ਤ ੇਕਜਲੱਕ ਕਰਕ ੇਰਕੁ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਿਸਦਾ ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਉੱਿਰ ਕਈੋ ਮਾੜਾ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਿਵਗੇਾ। ਿ ੇCHEQ ਨੂੂੰ  ਆਜਂਸ਼ਕ ਿਾਂ ਿੂਰ ੇਤੌਰ ਭਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਇਹ ਸਮਜਿਆ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਸਜਹਮਤੀ ਦ ੇਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
 

CHEQ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਰਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਿੂੰਿਾਬੀ ਜਵੱਚ ਉਿਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵੱਚ ਿੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਵਕਲਿ ਵੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। 
 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CHEQ ਭਰ ਲਵਗੋ ੇਤਾਂ ਉਸਦ ੇਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵਗੇਾ? 

CHEQ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਜਹੱਸੇ ਹਨ: ਿਜਹਲੇ ਭਾਗ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿਰਜਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਕੂਲ 
ਅਤੇ ਜਡਸਜਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਰਿੋਰਟਾਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਰਿੋਰਟਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਿਣੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਜਰਿੋਰਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਭਾਗ ਜਵੱਚ ਜਵਜਭੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਜਿਕ ਿੱਖਾਂ (ਜਿਵੇਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਸੱਜਖਆ, ਆਮਦਨੀ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਜਡਸਜਟਿਕਟ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਾਬਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਹਟਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਖੋਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ 
ਦੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ਆਦਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਜਿਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਤੀਿੇ ਭਾਗ ਜਵੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੇ 
ਮਾਜਿਆ/ਜਨਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟਿਕਟ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿੱਿਰ 'ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਿ ਜਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ 
ਸਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। 
  

The Childhood Experiences Questionnaire 

ਮੁੱ ਖ ਿੜਤਾਲ ਕਰਤਾ: Dr. Alisa Almas, ਜਰਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, Human Early Learning Partnership, UBC, 

alisa.almas@ubc.ca (604-827-1518) 

ਮੁੱ ਢਲਾ ਸੂੰ ਿਰਕ: 
Roberta O’Brien, CHEQ/EDI ਤਾਮੀਲ ਮੈਨੇਿਰ, Human Early Learning Partnership, UBC, 

roberta.obrien@ubc.ca (604-916-1051) 

ਜਮਤੀ: ਸਤੂੰਬਰ 2021 
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ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰੱੁਜਖਆ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ CHEQ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੋਿਨਾਬੂੰ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ HELP ਨੂੂੰ  ਖੋਿ 
ਅਜਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਿੇ CHEQ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਿ ਿਿਕਾਸ਼ਨਾਂ ਿਾਂ ਿਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CHEQ ਜਵੱਚ 
ਿੱੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੇ ਮਾਜਿਆਂ/ਜਨਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਜਕਸੇ 
ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। 
 

CHEQ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ HELP ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  UBC ਜਵਖੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਖੋਿ-ਅਜਿਐਨ ਵਾਲੇ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਵੱਚ ਰੱਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ, ਸਬੂਾਈ/ਇਲਾਕਾਈ ਜਨਿੱਿਤਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਤਰਗਤ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਖੋਿ ਿਿੋਿੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CHEQ ਤੋਂ ਿਿਾਿਤ ਹੋਏ ਡੈਟਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਿੱਿਰ 'ਤੇ Early Development Instrument ਿਾਂ Middle Years Development 

Instrument ਵਰਗੇ ਦੂਿੇ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਿੱਖਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਿੋ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਸੁਖਸਾਂਦ, ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਵੱਚ 
ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਇਸ ਡਟੈਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਸਰਫ਼  HELP ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦੁਾ ਖੋਿ ਸਮਿਤੌ ੇਹੇਠ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ਦੁਾ ਖਿੋਕਰਤਾ ਦਆੁਰਾ ਖਿੋ, 
ਯਿੋਨਾਬੂੰ ਦੀ ਿਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਿੱਿਰ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੂੰ  ਜਬਿਜਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਤਰਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਿਾ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿੱਿਰ 'ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਖੋਿ, ਿਿੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਬੂੰ ਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  CHEQ ਡੈਟਾ ਦੀ 
ਜਨਿੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਕਰਿਾ ਕਰਕੇ HELP ਦੇ ਿਿਾਇਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ  privacy@help.ubc.ca ਜਵਖੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਸਕਲੂ ਅਤ ੇਇਲਾਕ ੇਦ ੇਜਨਵਾਸੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹਵੋਗੇਾ? 

CHEQ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਣ ੇਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੱੁਢਲੇ 
ਤਿਰਬੇ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਣਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CHEQ ਨੂੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ-
ਜਿਤਾ/ਜਨਗਰਾਨ ਉਹ ਜਵਸਤਾਰਿੂਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਜਮਊਜਨਟੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਿਣੇ ਿਜਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਿਦੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਿਣਾ ਜਿਆਨ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਖਸਾਂਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਜਵਘਨ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। CHEQ ਦੇ ਜਵੱਚ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਿੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ 
ਿਜਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਿਰ ਿੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਿੇ ਦਰਿੇ ਦੇ ਿਿਭਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਿਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਿਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਿਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਜਿਤਾ/ਜਨਗਰਾਨ, ਿੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

CHEQ ਿਿੋਿੈਕਟ ਦ ੇਬਾਰੇ ਮਨੂੈੂੰ  ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕੱਿ ੇਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ CHEQ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਿਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੱਿੇ ਿਾਓ: http://earlylearning.ubc.ca/cheq/.  ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਵੱਚ 
ਇਸ ਿਿੋਿੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਕਰਿਾ ਕਰਕੇ Roberta O’Brien ਨਾਲ (Roberta.obrien@ubc.ca ਿਾਂ 604-916-1051) ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

(alisa.almas@ubc.ca ਿਾਂ 604-827-1518) ਸੂੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਿੇ ਇਸ ਅਜਿਐਨ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਖੋਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੋਂ ਆਿਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ 
ਤਾਂ University of British Columbia ਜਵਖੇ UBC ਦੇ ਖੋਿ ਨੈਜਤਕਤਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਖੋਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ  604-822-8598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ 
RSIL@ors.ubc.ca ਦੇ ਿਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਿੋ ਿਾਂ 1-877-822-8598 ਨੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਟੌਲਫਿੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਸ਼ੁਭਜਚੂੰ ਤਕ, 
 
Dr. Alisa Almas, Ph.D. 
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