
 
 

 

প্রিয় পপ্রিবািগণ, 
 
হ্যাপ্রিল্টন-ওয়য়ন্টওয়ার্থ প্রিপ্রিক্ট সু্কল ববািথ  (এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব - HWDSB)-এ আিায়েি সবথবহৃ্ৎ 
অগ্রাপ্রিকািসিয়ূহ্ি একটি হ্য়ে প্রনপ্রিত কিা বে সকল প্রিক্ষার্ী িপ্রত প্রেন সু্কয়ল প্রনিাপয়ে বপ ৌঁয়েয়ে। 
 
অনপুপ্রিপ্রতি জনয আিায়েি কােথিণালীসিহূ্ বজািোি কিয়ত আিিা প্রিক্ষার্ীয়েি অনপুপ্রিপ্রতি প্রববিণী 
সম্পপ্রকথ ত বযবিা, সেইফঅ্যারাইভ্যাল (SafeArrival) িাপন কিয়বা ো আপনায়েি জনয অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  
অবপ্রহ্ত কিা অয়নক সহ্জ কয়ি বেয়ব। এটি সু্কয়লি কিীয়েি দ্রুত এবং পুঙ্খানপুঙু্খভায়ব সকল অবযাখ্যাকৃত 
অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  সাড়া প্রেয়তও সাহ্ােয কিয়ব। আিায়েি লক্ষয হ্য়ে িপ্রতপ্রেন সকল অনপুপ্রিপ্রতি বযাখ্যা 
পাওয়া এবং সকল প্রিক্ষার্ীয়ক গণনা কিা অবযাহ্ত িাখ্া, এবং তাি িািযয়ি জানা বে তািা সকয়ল প্রনিাপে 
আয়ে। 
 
সেইফঅ্যারাইভ্যাল প্রেয়য় পপ্রিবািসিহূ্ প্রতনটিি একটি পদ্ধপ্রতয়ত প্রিশুি অনপুপ্রিপ্রত অবপ্রহ্ত কিয়ত পায়িন: 
 

1. SafeArrival ওয়য়বসাইট, go.schoolmessenger.ca বযবহ্াি করুন। আপপ্রন েখ্ন ির্িবাি 

ওয়য়বসাইটটি বযবহ্াি কিয়বন তখ্ন একাউন্ট বানায়নাি জনয োইন আপ (Sign Up) প্রনবথাচন করুন। 
অ্যাটেনটেন্স (Attendance) প্রনবথাচন করুন তািপি ররটপােট  অ্যান অ্যাসটেন্স (Report an 
Absence) প্রনবথাচন করুন। 

2. আপনাি বিাবাইল প্রিভাইস বযবহ্াি কয়ি অযায়পল অযাপ বটাি বা গুগল বে বটাি (বা 
go.schoolmessenger.ca-এ প্রলংকসিহূ্) বর্য়ক সু্কলটেটেঞ্জার (SchoolMessenger) অ্যাপটি 
িাউনয়লাি কয়ি ইনটল করুন। আপপ্রন েখ্ন ির্িবাি ওয়য়বসাইটটি বযবহ্াি কিয়বন তখ্ন 
একাউন্ট বানায়নাি জনয োইন আপ প্রনবথাচন করুন। অ্যাটেনটেন্স প্রনবথাচন করুন তািপি ররটপােট  
অ্যান অ্যাসটেন্স প্রনবথাচন করুন। 

3. স্বয়ংপ্রিয় বটপ্রলয় ান বযবিাটি বযবহ্াি কয়ি অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  অবপ্রহ্ত কিয়ত শুল্কিকু্ত 844-506-
4350 নম্বয়ি বটপ্রলয় ান করুন। 

 
এই পদ্ধপ্রতসিহূ্ 24 ঘণ্টা/িপ্রতপ্রেন, সপ্তায়হ্ সাত প্রেন সহ্জলভয। আপপ্রন ভপ্রবষ্যয়তি অনপুপ্রিপ্রত  বেয়কায়না 
সিয় অবপ্রহ্ত কিয়ত পায়িন। 
 
উপিন্তু, বে সকল প্রপতা-িাতাি প্রিশু অনপুপ্রিত এবং অনপুপ্রিপ্রতি বযাপািটি েখ্ন পূয়বথ অবপ্রহ্ত কিা 
হ্য়প্রন, আিিা তায়েি সায়র্ বোগায়োগ কিয়ত স্বয়ংপ্রিয় প্রবজ্ঞপ্রপ্ত বযবিা, সু্কলটেটেঞ্জার করেউরনটকে 
(SchoolMessenger Communicate) বযবহ্াি কিয়বা। েতক্ষণ পেথন্ত না প্রপতা-িাতাগণ অনপুপ্রিপ্রত প্রনপ্রিত 
কিয়বন এবং বযাখ্যা িোন কিয়বন, স্বয়ংপ্রিয় প্রবজ্ঞপ্রপ্ত বযবিাটি প্রপতা-িাতয়েি সায়র্ একাপ্রিকবাি বোগায়োগ 
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কিয়ত বচষ্টা কিয়ব। এই বযবিাটি েপ্রে িয়নানীত বোগায়োগকািী বযপ্রক্তয়েি সায়র্ বোগায়োগ কিয়ত না পায়ি, 
কােথালয়য়ি কিীগণ পিবতীয়ত বোগায়োগ কিয়বন। 
 
আপপ্রন েপ্রে সেইফঅ্যারাইভ্যাল শুল্কিকু্ত নম্বি, ওয়য়বসাইট বা বিাবাইল অযাপ বযবহ্াি কয়ি আপনাি প্রিশুি 
অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  পূয়বথই অবপ্রহ্ত কয়িন, আপপ্রন এইসকল প্রবজ্ঞপ্রপ্তসিহূ্ পায়বন না। 
 
23 এরিল, 2019 তাপ্রিখ্ বর্য়ক শুরু কয়ি সু্কলয়ক প্রচিকুট পাঠায়না বা বটপ্রলয় ান/ইয়িইল কিাি পপ্রিবয়তথ  
অনগু্রহ্ কয়ি সেইফঅ্যারাইভ্যাল বযবহ্াি কয়ি পূয়বথই অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  অবপ্রহ্ত করুন। এই তাপ্রিখ্ বর্য়ক 
কিীগণ সেইফঅ্যারাইভ্যাল-এি প্রবজ্ঞপ্রপ্তসিহূ্ বযবহ্াি কয়ি আপনাি প্রিক্ষার্ী অনপুপ্রিত প্রকনা তা আপনায়ক 
জাপ্রনয়য় বেয়বন (বেয়ক্ষয়ে আপপ্রন অনপুপ্রিপ্রত সম্পয়কথ  পূয়বথ অবপ্রহ্ত কয়িনপ্রন)। 
 
েপ্রে আপনাি বকায়না িশ্ন র্ায়ক, অনগু্রহ্ কয়ি আপনাি সু্কয়লি কােথালয় বা প্রিপ্রিপযায়লি সায়র্ কর্া বলনু। 
bit.ly/safearrivalHWDSB এবং আপনাি সু্কয়লি ওয়য়বসাইয়ট বসই অযািাইভযাল সম্বয়ে আয়িা তর্যপূণথ-সম্পে 
খ্ুৌঁয়জ ববি করুন। 
 
আিিা এই নতুন বযবিাটি বাস্তবায়ন কিাি সিয় আপনাি ধিেথয এবং সহ্য়োপ্রগতাি জনয আপনায়ক িনযবাে। 
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