
 

 

 

 

 

တ ၢ်သကံ  ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်သကံ  ၢ်အ ီၤတလ  ၢ်လ  ၢ်  

တ ၢ်လ က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်န   ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်. 

ပ၀ ကၠိိးဂီၤပတ  ၢ်လၠိ ၢ်လ - HWDSB က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤမ  ၢ်တ ၢ်မ  ၢ်သိးမီၤကလ ဒ ိးမ  ၢ်ဝ တ ၢ်သံက  ၢ်သံဒၠိိးခ သ  ၢ်လ က ၠိဖၠိ

တဖ ၢ်အဂ  ၢ်လ အကသံက  ၢ်ဝ ဘ ၢ်ဃိးက ၠိဖၠိအတ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တဖ ၢ် (ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်,မ  ၢ်ခ ွါ,အဂီၤတဖ ၢ်) ဒၢ်သၠိိးကပ ၢ်ပပ ၢ်ဖ ွါ

ထ  ၢ်ဒ ိးဟိံးထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်တတ ဃ ၢ်လ အၠိ ၢ်ဒ ိးအတ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤတဖ ၢ်အဂ  ၢ်လ ီၤ.  

တ ၢ်အံီၤသကံ  ၢ်မန ီၤလ  ၢ်. 

ဒၠိိးသန  ီၤထ  ၢ်သိးလ က ၠိဖၠိအသိးန ံၢ်အဖ ခၠိ ၢ်န   ၢ်, တ ၢ်သံက  ၢ်လ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တဖ ၢ်အံီၤကသံက  ၢ်ဝ က ၠိဖၠိအက ၠိ ၢ်, တ ၢ်အၠိ ၢ်

ထ လံီၤအတ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်, ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်, ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်အတ ၢ်လ ီၤစ ီၤ, တ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘွါ, မ  ၢ်ခ ွါတ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်, တ ၢ်က မ  ၢ်က ခ ွါ, 

တ ၢ်က တ ၢ်က   ၢ်, အၠိ ၢ်ဖ   ၢ်လ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်က ထံဖၠိက  ၢ်ဖၠိ/တ ၢ်န  ၢ်လ ီၤအၠိ ၢ်ဆၠိိးလ ထကံ  ၢ်ပတ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ပတ ၢ်မီၤအံီၤလ ီၤပလၠိ ၢ်သိးဒ ိး တ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤကလ  ၢ်ဒ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အတ ၢ်ပ ၢ်ပတ  ၢ်တဖ ၢ် လ အဘ ၢ်တ ၢ်ဒ ိး

အၠိ ၢ်ထ  ၢ်အ ီၤခ ဖ ၠိတ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤကလ  ၢ်ဒ  ၢ်သ စိး, ဃ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ပညၠိ ၢ်လ ကပ ၢ်ဖ ွါထ  ၢ်ဒ ိးဟံိး ထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထ  ၢ် တ ၢ်တ

ထ သၠိိးတ ီၤသၠိိး လ က ၠိဖၠိအတ ၢ်ခ  ိးတ ၢ်ယ ၢ်အဖ ခၠိ ၢ်ဒ ိး တ ၢ်မီၤလၠိန   ၢ်တ ၢ်အစ တဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. လ နက  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်လ ံၢ်

အဒၠိအဂ  ၢ်န  ၢ်လ ီၤက  ၢ်ဖ  www.hwdsb.on.ca/weallcount တက  ၢ်. 

 

ဘ ၢ်မန ီၤလ  HWDSB အံီၤမီၤဝ က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်လ  ၢ်.  

က ၠိဖၠိကမံိးတံ ၢ်မၠိ ၢ်ပ  ၢ်အွါဖ အံီၤမီၤဝ က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. အန  ၢ်န  ၢ်န   ၢ်, တ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤကလ  ၢ်ဒ  ၢ်သ စိး 

၂၀၁၇  (hwdsb.info/36SHsuI) ဒ ိးအၠိထ ၢ်ရံအၠိ ၢ်အက  ၢ်သ  တ ၢ်တက  ၢ်ဒၠိ ၢ်ဆံိးအွါစ ီၤတ ၢ် တ ၢ်ဟံိးဂ  ၢ်၀  တ ၢ်တၠိ ၢ်

က  ီၤ  (hwdsb.info/2Lwiie2) တဖ ၢ် မီၤလၠိ ၢ်က ၠိကမိံးတံ ၢ်မၠိ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်လ  ကပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်ထ  ၢ်ဒ ိးပ ၢ်ဖ ွါထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤ

န   ၢ်လ ီၤ. အၠိထ ၢ်ရံအၠိ ၢ်ကမ   ၢ်ခ  ိးယ ၢ်တဖ ၢ်ခ  ၢ်မံိးရ  ၢ် (OHRC) အံီၤထံ ၢ်ဝ ဒ ၢ်လ တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤက ထ  ၢ်

တ ၢ်အကွါဒၠိ ၢ်တခွါလ တ ၢ်ကဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်အစ လ အထ သၠိိးတ ီၤသၠိိးတဖ ၢ်ဒ ိးကမ   ၢ်ခ  ိးယ ၢ်တ ၢ်မီၤရ  ၢ်က  ီၤခၠိ ၢ်သ လ 

အဂ  ၢ်က  ီၤတဖ ၢ် ခ ဖ ၠိတ ၢ်မီၤစ ီၤတ ၢ်ကရ ကရၠိသ  ၢ်တဖ ၢ်လ ကပ ၢ်ပန  ၢ်တ ၢ်လ ီၤဟၠိတဖ ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်မီၤစ ီၤအပ ီၤန   ၢ်

လ ီၤ. 

 

http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://hwdsb.info/36SHsuI
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://hwdsb.info/2Lwiie2


 

 

 

 

 

ဖ  HWDSB န   ၢ်,တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤမ  ၢ်တ ၢ်တၠိ ၢ်က  ီၤအကွါဒၠိ ၢ်တခွါဖ ပ  တ ၢ်တက  ၢ်ဒၠိ ၢ်ဆိံးအွါစ ီၤတ ၢ် တ ၢ်ဟံိးဂ  ၢ်၀  တ ၢ်တၠိ ၢ်

က  ီၤ  (hwdsb.info/equityplan) အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ.တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤကမီၤစ ီၤပ ီၤဒၢ်သၠိိးပက သ  ၢ်ညွါဘ ၢ်က ၠိဖၠိဒ ိးဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိ

အတ ၢ်လၠိ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်, ပ ၢ်ပန  ၢ်ဒ ိးဟံိးထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်တတ ဃ ၢ်လ အအၠိ ၢ်ဒ ိးအတ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤသ  ၢ်တဖ ၢ်, ဒ ိးမီၤတ ၢ်

ဆ တ  ၢ်လ အဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်အစ တ တ လၠိီၤလၠိီၤတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တ ၢ်အံီၤတ ၢ်ကမီၤအ ီၤဒၢ်လ  ၢ်. 

 ပ ှၤမှၤလိတၢ ၢ်လၢန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တဖ ၢ် - တ ှၤဖိသ ၢ် တ ှၤဆူ ၄ တ ှၤ- က ၠိဖၠိတဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ်အံီၤကက ီၤစၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်လံ ၢ် အဒၠိတ

ဘ  ၢ် ဃ  ၢ်ဒ ိးလံ ၢ်ပရ အံီၤဆ ဟံ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. မၠိ ၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ်ကမီၤပ  ီၤ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤလ အဖၠိတဖ ၢ်အခ  ၢ်စိး ဒ ိးဆ  က ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်

ထ ဖ ၠိ ၢ်လ ံၢ်အဒၠိအံီၤ ဆ က ၠိန   ၢ်လ ီၤ. အဝ သ  ၢ်မ  ၢ်ဃ ထ လ ကမီၤပ  ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤလ  အ  ၢ် လ အဃၠိ, အဝ သ  ၢ်စ ိးကွါ 

ပ  ၢ်ယ ီၤဘ ိးစ က ၠိီၤလ တ ၢ်ကဟ  ၢ်လ ီၤအ ီၤ သ စ  ၢ်က ိးန   ၢ်လ ီၤ. လ က ၠိဖၠိတဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ် အဂ  ၢ် ဝံသိးစ ီၤမီၤပ  ီၤထ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်

အဒၠိတခွါ (လ အ  ၢ်လ  မ တမ  ၢ် လံ ၢ်ဒၠိ) တက  ၢ်. 

 

ပ ှၤလၢအမှၤလတိၢ ၢ်လၢဟ  ၢ် - တ ှၤဖိသ ၢ် တ ှၤဆူ ၄ တ ှၤ- ပက အံမ (လ) ဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိတဖ ၢ် ပ  ၢ်ယ ီၤဘ ိးစ ိးက ၠိီၤလ အပ ီၤ

ဖ  ိးဒ ိးတ ၢ်ဘ ၢ်ယၠိ ၢ်အီံၤ လ အဝ သ  ၢ်ကမီၤပ  ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်လ ံၢ်အဒၠိအံီၤလ အ  ၢ်လ  လ အဖၠိအခ  ၢ်စိး ကသ အဂ  ၢ်န   ၢ်

လ ီၤ. လံ ၢ်အဒၠိလ တ ၢ်စ ိးက ံိးထ ိးထ  ၢ်အ ီၤသ  ၢ်တဖ ၢ်အံီၤတ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤသ ခ ဖ ၠိတ ၢ်ဃ ထ  ၢ်အ ီၤလ နဖၠိအ သရ ၢ်/မ  ၢ် အ

အၠိ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. လ က ၠိဖၠိတဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ်အဂ  ၢ် ဝံသိးစ ီၤမီၤပ  ီၤထ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အဒၠိတခွါ (လ အ  ၢ်လ  မ တမ  ၢ် လံ ၢ်ဒၠိ) တက  ၢ်. 

 

ပ ှၤမှၤလိတၢ ၢ်လၢန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်ဒ ီးလၢဟ  ၢ် - ၅ တ ှၤ တ ှၤဆူ ၁၂ တ ှၤ- ပကအံမ လၢ် ပ  ၢ်ယ ီၤဘ ိးစ က ၠိီၤအံီၤ ဆ က ၠိဖၠိ ၅ တ ီၤ တ ီၤ ၁၂ 

တ ီၤ တဖ ၢ်အအၠိ ၢ်လ ီၤ. အန   ၢ်သတိးဒ ိး ခ ဖ ၠိ အသရ ၢ်/မ  ၢ်တဖ ၢ် အတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤ, အ၀ သ  ၢ် မီၤပ  ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်

လံ ၢ်ဒၠိအံီၤ ဖ တ ၢ်သၠိ ၢ်လၠိအဆ ကတ  ၢ် လ အ  ၢ်လ ကသ ၀ န   ၢ်လ ီၤ. လံ ၢ်အဒၠိလ တ ၢ်စ ိးက ိံးထ ိးထ  ၢ်အ ီၤသ  ၢ်တဖ ၢ်အီံၤ

တ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤသ ခ ဖ ၠိတ ၢ်ဃ ထ  ၢ်အ ီၤလ နဖၠိအ သရ ၢ်/မ  ၢ် အအၠိ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. လ က ၠိဖၠိ တဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ်အဂ  ၢ် ဝံသိးစ ီၤမီၤပ  ီၤ

ထ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အဒၠိတခွါ (လ အ  ၢ်လ  မ တမ  ၢ် လံ ၢ်ဒၠိ )တက  ၢ်. 

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤတ ၢ်ကစ ိးကွါအ ီၤဒၢ်လ  ၢ်. 

ပကစ ိးကွါတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤဒၢ်သၠိိးပကသ  ၢ်ညွါဘ ၢ်တ ၢ်လ အဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ် HWDSB က ၠိဖၠိန  ၢ်ဂံ ၢ်,ဒ ိးဒၢ်သၠိိးကဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်

တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ွါတဖ ၢ်လ က ၠိဖၠိအတ ၢ်မီၤလၠိန   ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်, တ ၢ်ခ  ိးတ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်မီၤသကၠိိးတ ၢ်လ တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤ

အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ. ခ ဖ ၠိပ ၢ်ပန  ၢ် တ ၢ်က ထ  ၢ်သိးဒ ိးတ ၢ်လ ီၤဟၠိတဖ ၢ်အဃၠိ,ပကထ ံၢ်ဘ ၢ် ကရ  ၢ်ဖ လ  ၢ်တကရ  ၢ်အံီၤတ ၢ်က န   ၢ်အ

ခ  ၢ်စိးစ ီၤတလ  မ တမ  ၢ် အွါတလ  လ တ ၢ်အၠိ ၢ်သိးလ ီၤလ ီၤဆ ဆ တန ီၤအပ ီၤ န   ၢ်လ ီၤ. HWDSB အံီၤကစ ိးကွါဝ တ ၢ်ပ  ၢ်

https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/
https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/
https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/
http://hwdsb.info/equityplan


 

 

 

 

 

ထံန ီၤဖိးတ ၢ်က ထ  ၢ်သိးအံီၤ ဒၢ်သၠိိး ကပညၠိ ၢ်အသိးဆ  အတ ၢ်ဖံိးတ ၢ်မီၤလ ကမီၤဂ ီၤထ  ၢ်က ၠိခၠိ ၢ်ဃ ီၤတ ၢ်အၠိ ၢ်သိးတဖ ၢ်, 

မီၤစ ီၤလ ီၤတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤတ ၢ်ဟ ိးတ ၢ်ဂ ီၤတဖ ၢ် ဒ ိးမီၤလ ီၤမ ၢ်တ ၢ်လ အတတ ဃ ၢ်က ၠိဖၠိအတ ၢ်မီၤလၠိန   ၢ်တ ၢ် အဂ  ၢ်လ ီၤ. ပကစ ိး

က ံိးထ ိးထ  ၢ်တ ၢ်က  ိးဖ ွါအံီၤလ ကမ   ၢ်အမ  ၢ်ညွါ ဒ ိးမ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤမီၤစ ီၤန  ၢ်က   HWDSB တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤတ

ဖ ၢ်,တ ၢ်မီၤရ  ၢ်က  ီၤခၠိ ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ်, ဖ လစံ ၢ် တဖ ၢ်, လ  ၢ်လ ၢ်တဖ ၢ်, ဂံ ၢ်ခ  ၢ်ထံိးတ ၢ်မီၤစ ီၤတဖ ၢ်,ဒ ိးတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤတ

ဖ ၢ် ဒၢ်လ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

HWDSB အံီၤကဒ သဒ က ၠိဖၠိအန  ၢ်ကစ ၢ်အဂ  ၢ်အက ၠိီၤတဖ ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်. 

HWDSB အံီၤအ  ၢ်လ ီၤတ  ၢ်လၠိ ၢ်ဝ တ ၢ်ခ  ၢ်သ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ဘံ ၢ်တ ၢ်ဘ လ အပတ  ၢ်ထ ကတ  ၢ်ဖ အထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤဘ ၢ်

ဃိးက ၠိဖၠိတဖ ၢ်ဒ ိးဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အဂ  ၢ်အက ၠိီၤအံီၤဘ ၢ်တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အ ီၤလ တ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်

တလ ီၤကလ  ၢ်ဒ  ၢ်သ စိး, 2017, S.O. 2017, c. 15, တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ သ စိး, R.S.O. 1990, c. E.2, တ ၢ်ဟ  ၢ်စၠိဟ  ၢ်က

မ ီၤအဖ လ ၢ်ဒ ိးလ ီၤပၠိ ၢ်မီၤထ  ဝ  ၢ်တ ၢ်ပပ တ ၢ်ပပိးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအတ ၢ်သဘ ျ့ဒ ိးတ ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ခ သ  ၢ်သ စိး, R.S.O. 1990, c. 

M.56 န   ၢ်လ ီၤ. 

  

က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤတ ၢ်ကပ ၢ်ခ  ၢ်သ အ ီၤဘ ၢ်ဆ ၢ် ကအၠိ ၢ်ဒ ိးအမံီၤအသ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. က ၠိဖၠိတဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ်အတ ၢ်စိံးဆ တ

ဖ ၢ်အံီၤတ ၢ်ကပ ၢ်ကရ  ၢ်အ ီၤတပ ီၤဃ  လ တ ၢ်ပ  ၢ်ထံန ီၤဖိးအဂ  ၢ် ဒၢ်သၠိိးဒ ိးက ၠိဖၠိတဂီၤစ  ၢ်စ  ၢ်အတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤတဖ ၢ်အံီၤ တ ၢ်

ပ ၢ်ပန  ၢ်အန  ၢ်ကစ ၢ်သ တန   ၢ်ဘ ၢ်အဂ  ၢ်လ ီၤ. တ ၢ်စံိးဆ လ တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ်အီံၤတ ၢ်ကပ ီၤဃ ၢ်အ ီၤဖ တ ၢ်လ  ၢ်လ အ

အၠိ ၢ်ဘံ ၢ်အၠိ ၢ်ဘ , လ အပ  ီၤဒ ိးတ ၢ်ခ သ  ၢ် ဒ ိးလ တ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤသ ထ  HWDSB ပ ီၤဃ သ  ၢ်ညွါတ ၢ်ဖၠိဒ ိးပ ီၤပ  ၢ်ထံန ီၤဖိးတ ၢ်ဖၠိ

လ တ ၢ်ဟ  ၢ်စၠိဟ  ၢ်ကမ ီၤအ ီၤတဖ ၢ် ဒၢ်သၠိိးကပ ၢ်ပန  ၢ်ဒ ိးက  ိးဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်လ အက ထ  ၢ်သိးဖ  HWDSB က ၠိဖၠိတဖ ၢ်အက ွါအ

ဂ  ၢ်လ ီၤ. 

 

တ ၢ်အံီၤတ ၢ်ကဘ ၢ်မီၤအ ီၤန  ၢ်န  ၢ်ဧွါ. 

တ ၢ်မီၤလ ပ  ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အီံၤမ  ၢ်တ ၢ်မ  ၢ်သိးမီၤကလ န   ၢ်လ ီၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ်သန ၢ်က ,ပဃ လ က ၠိဖၠိကပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်မီၤသကၠိိးတ ၢ် ဒၢ်

သၠိိးပကဒၠိိးန   ၢ်ဘ ၢ်က ၠိဖၠိန  ၢ်ဂံ ၢ်လ ီၤတ ံ ၢ်လ ီၤဆ ိးကသ အဂ  ၢ်လ ီၤ. တ ၢ်မ  ၢ်စံိးဆ အ ီၤအွါအွါန   ၢ်ကမီၤစ ီၤပ ီၤဂ ီၤန   ၢ်အလ  ၢ် ဒၢ်သၠိိး

ပကပ ၢ်ပန  ၢ်တ ၢ်တတ ဃ ၢ်တဖ ၢ်,ဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်မီၤရ  ၢ်က  ီၤခၠိ ၢ်သ  ၢ်, ဒ ိးမီၤတ ၢ်ဆ တ  ၢ်တဖ ၢ် လ ကဟံိးထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထ  ၢ် က ၠိ

ဖၠိအတ ၢ်မီၤလၠိန   ၢ်တ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်အၠိ ၢ်မ  ၢ်ပ ီၤအဂ  ၢ်လ ီၤ. ဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိလ အတအ  ၢ်ဒၠိိးလ အဖၠိကပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်မီၤသကၠိိးတ ၢ်တဖ ၢ်အံီၤ

ဃ ထ ဝ လ တ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်ခ ဖ ၠိတ ၢ်စ ိးကွါလ ံၢ်အဒၠိဖ မၠိ ၢ်ပ ၢ်အ ထ  ၢ်န ိးက  စ ီၤသ ဝ န   ၢ်လ ီၤ. 



 

 

 

 

 

HWDSB က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤဘ ၢ်တ ၢ်ဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်အ ီၤဒၢ်လ  ၢ်.  

HWDSB က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်သံက  ၢ်တဖ ၢ်အံီၤ လ ီၤပလၠိ ၢ်သိးဒ ိးတ ၢ်သံက  ၢ်အဒၠိတဖ ၢ်လ  တ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤက

လ  ၢ်ဒ  ၢ်သ စိး အတ ၢ်ထ ဒွါတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤကလ  ၢ်ဒ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ. တ ၢ်သံက  ၢ်တဖ ၢ်အံီၤဘ ၢ်တ ၢ်စ ိးကွါအ ီၤ 

ဒၢ်သၠိိးကပ ၢ်ပန  ၢ်ဒ ိးဟံိးထ  ၢ် ဖ  ၢ်ထ  ၢ် တ ၢ်တထ သၠိိးတ ီၤသၠိိးတဖ ၢ်လ အအၠိ ၢ်လ  က ၠိဖၠိတ ၢ်ခ  ိးတ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်မီၤလၠိ

န   ၢ်တ ၢ်အစ တဖ ၢ်အပ ီၤအဂ  ၢ်လ ီၤ. လ လ  ၢ်ကဝ ီၤအပ ီၤန   ၢ်,တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤဘ ၢ်တ ၢ်န  ၢ်က  အ ီၤခ ဖ ၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအဂ  ၢ်

က  ီၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ီၤအ ီၤလ က ၠိဖၠိ, ဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိ, ပ ီၤမီၤတ ၢ်ဖၠိ, ဒ ိးပ ီၤတဝ ဖၠိအွါဂီၤတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. ပမီၤတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်

ဟ  ၢ်ဖိးဒၢ်သၠိိးပကပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်ပ ီၤတဝ အတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖိး ဒ ိးလ ီၤပၠိ ၢ်မီၤထ  တ ၢ်မီၤအက ၠိီၤအက  အဂ ီၤကတ  ၢ်တဖ ၢ်လ 

တ ၢ်ရ  ၢ်က  ီၤ, တ ၢ်ဒ ိးအၠိ ၢ်ထ  ၢ်, တ ၢ်ပ  ၢ်ထံန ီၤဖိးက ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်စ ိးကွါတ ၢ်အစ သ  ၢ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

နကထံ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်အစ သ  ၢ်တဖ ၢ်အံီၤအခွါဖ လ  ၢ်. 

ဖ တ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤဘ ၢ်တ ၢ်မီၤအ ီၤဖ လွါအ ပဖ  ၢ် ၂၀၂၁ အခွါန   ၢ်, ပ ီၤဃ သ  ၢ်ညွါတ ၢ်ဖၠိဒ ိးပ ီၤပ  ၢ်ထံန ီၤဖိးတ ၢ်ဖၠိသ  ၢ်တဖ ၢ်

အံီၤကပ  ၢ်ထံန ီၤဖိးဝ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤဒ ိးစ ိးက ိံးထ ိးထ  ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ွါအံီၤဖ လွါနၠိ ၢ်ဝ ဘ  ၢ် ၂၀၂၁ န   ၢ်လ ီၤ. HWDSB အံီၤက

ဘၠိိးဘ ၢ်သ  ၢ်ညွါ က ၠိဖၠိတဖ ၢ်ဒ ိးဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိတဖ ၢ်လ တ ၢ်ဆ တ  ၢ်တဖ ၢ်လ တ ၢ်ထ ံၢ်န   ၢ်အ ီၤဖ က ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ထဖ ၠိ ၢ်အတ ၢ်

ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤလ တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်ပ ၢ်အ ီၤအပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ. 

တ ၢ်သံက  ၢ်အၠိ ၢ်ဧွါ. 

ပက  မ  ၢ်ဒ ိးစိံးဆ တ ၢ်သံက  ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ်ဖ ပကတ  ၢ်ကတ ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အခွါန   ၢ်လ ီၤ. ဝံသိးစ ီၤမီၤလၠိအွါထ  ၢ်ဖ ပပ  ၢ်ယ ီၤသ

န   www.hwdsb.on.ca/weallcount တက  ၢ်. ဖ န   ၢ် နကထံ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်သံက  ၢ်လ တ ၢ်သံက  ၢ်အ ီၤတလ  ၢ်လ  ၢ် (FAQs) ဘ ၢ်

ဃိးတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်အံီၤ ဖ တ ၢ်သံက  ၢ်အၠိ ၢ်ထ  ၢ်အခွါန   ၢ်လ ီၤ. နဆ ိးက ၠိိးပက ၠိဖၠိတ ၢ်ဂ  ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်ကရ  ၢ်ဖ  

census@hwdsb.on.ca သ ဝ စ  ၢ်က ိးန   ၢ်လ ီၤ. 

 

တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤ အၠိ ၢ်ဝ လ  က ၠိဖၠိလ အလၠိ ၢ်ဘ ၢ် က  ၢ်သ လ ီၤလ ီၤဆ ဆ အဂ  ၢ်ဧွါ. 

မ  ၢ်. ဒၠိိးသန  ီၤထ  ၢ်သိးလ က ၠိဖၠိအတ ၢ်လၠိ ၢ်ဘ ၢ်အဖ ခၠိ ၢ်န   ၢ်, ပကဟ  ၢ်လ ီၤ တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤသ  ၢ်တဖ ၢ် ဒၢ်အမ  ၢ် 

စ ိးဖ ကဟ ၢ်လ  အဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤတ ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ် ဒၢ်သၠိိးက ၠိဖၠိတဂီၤစ ီၤစ ီၤ ပ ၢ်ဖ ၠိ ၢ်မီၤသကၠိိးတ ၢ် ကသ အဂ  ၢ်လ ီၤ. 

ပ ီၤမီၤတ ၢ်ဖၠိလ အဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤတ ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ် ဒၢ်အမ  ၢ် က  ၢ်သ အပ ီၤမီၤစ ီၤတ ၢ်ဖၠိတဖ ၢ် ကဟ  ၢ်တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ   မီၤစ ီၤ 

ဒၢ်တ ၢ်လၠိ ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤအသၠိိးလ ီၤ. ပကရ  ၢ်က  ီၤတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ  မီၤစ ီၤ ဒၢ်သၠိိးဒ ိးဟ ံၢ်ဖၠိဃ ဖၠိသ  ၢ်တဖ ၢ် ကက  ခ  ၢ်စိး 

http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
mailto:census@hwdsb.on.ca


 

 

 

 

 

လ ကမီၤလ ပ  ီၤန   ၢ်တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤလ  က ၠိဖၠိအၠိ ၢ်ဒ ိးက  ၢ်သ လ ီၤဆ  တ ၢ်လၠိ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်လ  

အၠိ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ဂ  ၢ်က လ  ကမီၤလ ပ  ီၤဒ ၢ်အတ ၢ်အဂ  ၢ်လ ီၤ. 

 

တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤ တ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤ လ က ၠိ ၢ်အဂီၤ လ တမ  ၢ်အ ကလံိးက ၠိ ၢ်သ ဧွါ. 

မ  ၢ်, တ ၢ်ထ ဖ ၠိ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအံီၤ တ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤသ လ  ဖရ ၢ်စ  ၢ်က ၠိ ၢ် ဒ ိးက ၠိ ၢ်အဂီၤလ တ ၢ်ကတၠိီၤည န  ၢ်အ ီၤ 10 က ၠိ ၢ် 

လ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ွါထ  ၢ်တ  ၢ်အ ီၤဖ  HWDSB န   ၢ်လ ီၤ - အီၤရ ၢ်က ၠိ ၢ်, တရ ိးက ၠိ ၢ်, ဖ ၢ်စံ ၢ်က ၠိ ၢ်, ကည က ၠိ ၢ်, ခ ဒ  ၢ်က ၠိ ၢ်, 

ခၠိရံယွါက ၠိ ၢ်, ဆၠိီၤမွါလံက ၠိ ၢ်, စပ  ၢ်က ၠိ ၢ်, အ ီၤဒ က ၠိ ၢ် ဒ ိးဘံ ၢ်ယန ၢ်က ၠိ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. တ ၢ်ဖိးအ ကလ  ၢ်န   ၢ် 

တ ၢ်ဒၠိိးန   ၢ်အ ီၤသ လ ဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိတဖ ၢ် လ အအၠိ ၢ်ဒ ိး ဖၠိသ ၢ်တဖ ၢ်လ အထ  ၢ် ကတ ီၤဆၠိတ ီၤ 4 တ ီၤ, ဒ ိး 

ပ ီၤမီၤလၠိအ ကလံိးက ၠိ ၢ်ဖၠိတဖ ၢ် ဖ  5တ ီၤ တ ီၤ 12 တ ီၤ လ အအၠိ ၢ်ဒ ိး တ ၢ်က တ ၢ်ခ  လ  က ၠိ ၢ်အံီၤအဂ  ၢ်လ ီၤ. 

လ က ၠိ ၢ်အဂီၤတဖ ၢ်အဂ  ၢ်, ဟံ ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိသ  ၢ်တဖ ၢ် ဃ ထ  ၢ်ပ ီၤက ၠိိးထတံ ၢ်ဖၠိတဖ ၢ် သ ဝ , SWIS အပ ီၤမီၤ 

သကၠိိးတ ၢ်ဒ ိး/မ တမ  ၢ် ပ ီၤသၠိ ၢ်လၠိတ ၢ်ဖၠိအအၠိ ၢ် ခ ဖ ၠိဆ  အံမ လၢ် ဆ  census@hwdsb.on.ca မ တမ  ၢ် ဆ က ၠိိး က ၠိတက  ၢ်. 
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