
 

 

 

 

 

ဆူ-ဟ  ံၣ်ဖိဃဖိီတဖ ံၣ်အအိ ံၣ်, 

 

ဖဲ Hamilton-Wentworth ကီ ံၣ်ရ   ံၣ်က ကိမ ံးတ  ံၣ် (HWDSB)အ ံၤ,ပအ  ံၣ်လီံၤတူ ံၣ်လိ ံၣ်လ ပကပ ံၣ်ပန ီံၣ်ဒံီးထ ံးက   ံၣ်တ ံၣ်တတီ

ဃ ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ် ဒံၣ်သံိးပဟ  ံၣ်လီံၤက ဖိိတဖ ံၣ် တ ံၣ်ဆီ ံၣ်ထ ဲမံၤစ ံၤ,တ ံၣ်ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်,ဒံီးတ ံၣ်ယူံးယီ ံၣ်ပ ံၣ်ကဲတ ံၣ်မံၤလိခိ ံၣ်ဃ ံၤလီ ံၣ်

ကဝီံၤတဖ ံၣ်ကသ အဂီ ံၣ်လီံၤ. 

 

လ ပကမံၤလိဘ ံၣ်ဃံးပပ ံၤက ဖိိတဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်, ပကမံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်လ မ  ံၣ်သံးမံၤကလီဒံီးလ အိ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်ဘ  ံၣ်တ ံၣ်ဘ န   ံၣ်

လီံၤ. ဖဲလါအ ဖဖ  ံၣ် ၂၀၂၁ န   ံၣ်, ပ၀ဲကိံးဂံၤပတူ ံၣ်လ ိံၣ်လ - ၂၀၂၁ HWDSB က ိဖိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ် အ ံၤကသ က  ံၣ်တ ံၣ်သ က  ံၣ်တ

ဖ ံၣ်လ အဘ ံၣ်ဃံးဒံီး က ိဖိအတ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်တဖ ံၣ် (ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်လီံၤစ ံၤ, မ  ံၣ်ခ ါ, အဂံၤတဖ ံၣ်) ဒံၣ်သံိးကပ ံၣ်ပန ီံၣ်ဒံီး

ဟ ံးထီ ံၣ်ဖီ ံၣ်ထ ီံၣ် တ ံၣ်တတီဃ ံၣ်လ အိ ံၣ်ဒံီးအတ ံၣ်ရဲ ံၣ်တ ံၣ်က ဲံၤသ  ံၣ်တဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်လီံၤ. 

 

က ဖိိကမ ံးတ  ံၣ်မိ ံၣ်ပ  ံၣ်အါဖ အ ံၤမံၤဝဲက ဖိိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. အန ီ ံၣ်န ီ ံၣ်န   ံၣ်,တ ံၣ်ထီဒါတ ံၣ်က  ံၣ်တလီံၤကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်သံဲးစံး 

၂၀၁၇ ဒံီး အိထ ံၣ်ရ အိ ံၣ်အကူ ံၣ်သ  တ ံၣ်တက  ံၣ်ဒ ိံၣ်ဆ ံးအါစ ံၤ တ ံၣ် တ ံၣ်ဟ ံးဂ  ံၣ်၀ီတ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲံၤ  အ ံၤမံၤလိ ံၣ်ဝဲလ က ကိမ ံးတ  ံၣ်

မိ ံၣ်ပ  ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ်ကပ ံၣ်ဖ ိ ံၣ်ထီ ံၣ်ဒံီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤန   ံၣ်လီံၤ. တ ံၣ်အ ံၤမ  ံၣ်တ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲံၤအကါဒ ိံၣ်တခါလ  

HWDSB တ ံၣ်တက  ံၣ်ဒ ိံၣ် ဆ ံးအါစ ံၤတ ံၣ် တ ံၣ်ဟ ံးဂ  ံၣ်၀ီတ ံၣ်တိ ံၣ်က ံဲၤ အပူံၤန   ံၣ်လီံၤ. 

 

ပသ  ံၣ်ညါလ တ ံၣ်သ က  ံၣ်ဘ ံၣ်ဃံးပ ံၤတဂံၤအန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်အ ံၤဘ ံၣ်ပ ံၤတမ  ံၣ်ဘ ံၣ်ဒံီးပကမံၤအီံၤလ တ ံၣ်ပလီ ံၣ်သူ ံၣ်

ပလီ ံၣ်သံးအပူံၤန   ံၣ်လီံၤ. ပဃ တ ံၣ်ဟ  ံၣ်ကူ ံၣ်ဟ  ံၣ်ဖံးလ  က ိဖိတဖ ံၣ်,ဟ  ံၣ်ဖိဃဖိီတဖ ံၣ်,ပ ံၤမံၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ်,ဒံီးပ ံၤတဝ ဖိတ

ဖ ံၣ် ဒံၣ်သံိးတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤကမံၤစ ံၤ HWDSB လ  ကမံၤတ ံၣ်ဆ တဲ ံၣ်လ အိ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီံၤ လ ကဆ ီံၣ်ထ ဲမံၤစ ံၤ တ ံၣ်

တက  ံၣ်ဒ ိံၣ်ဆ ံးအါစ ံၤတ ံၣ်, က ဖိိအတ ံၣ်မံၤလိန   ံၣ်တ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်အိ ံၣ်မ  ံၣ်ပ ံၤအဂီ ံၣ်လီံၤ. 

တ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ကမံၤအီံၤဒံၣ်လဲ ံၣ်. 

 ပ ှၤမှၤလိတၢ ၢ်လၢန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တဖ ၢ် - တ ှၤဖိသ ၢ် တ ှၤဆ ူ၄ တ ှၤ- က ဖိိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အ ံၤကက ံၤစိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်လ  ံၣ်အဒတိ

ဘ  ံၣ် ဃ  ံၣ်ဒံီးလ  ံၣ်ပရ အ ံၤဆူဟ  ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. မိ ံၣ်ပ ံၣ်တဖ ံၣ်ကမံၤပ ဲံၤ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤလ အဖိတဖ ံၣ်အခ  ံၣ်စံး ဒံီးဆ  က ံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်

ထ ဖ ိ ံၣ်လ  ံၣ်အဒအိ ံၤ ဆူက နိ   ံၣ်လီံၤ. အဝဲသ  ံၣ်မ  ံၣ်ဃ ထ လ ကမံၤပ ဲံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤလ အ ီံၣ်လဲအဃ,ိ အဝဲသ  ံၣ်စူံးကါ 

ပ  ံၣ်ယဲံၤဘ ံးစဲက ိံၤလ တ ံၣ်ကဟ  ံၣ်လီံၤအီံၤ သ စ  ံၣ်ကီံးန   ံၣ်လီံၤ. လ က ိဖိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ် ဝ သံးစူံၤမံၤပ ဲံၤထဲတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်

အဒတိခါ (လ အီ ံၣ်လဲ မ တမ  ံၣ် လ  ံၣ်ဒ ိ)တက  ံၣ်. 

 

https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf


 

 

 

 

 

ပ ှၤလၢအမှၤလတိၢ ၢ်လၢဟ  ၢ် - တ ှၤဖိသ ၢ် တ ှၤဆ ူ၄ တ ှၤ- ပက အ မ (လ) ဟ  ံၣ်ဖိဃဖိီတဖ ံၣ် ပ  ံၣ်ယဲံၤဘ ံးစဲံးက ိံၤလ အပူံၤ

ဖ ဲံးဒံီးတ ံၣ်ဘ ံၣ်ယိ ံၣ်အ ံၤ လ အဝဲသ  ံၣ်ကမံၤပ ဲံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်လ  ံၣ်အဒအိ ံၤလ အီ ံၣ်လ ဲလ အဖိအခ  ံၣ်စံး ကသ အဂီ ံၣ်န   ံၣ်

လီံၤ. လ  ံၣ်အဒလိ တ ံၣ်စဲံးက  ံးထ ံးထီ ံၣ်အီံၤသ  ံၣ်တဖ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ဒံိးန   ံၣ်အီံၤသ ခီဖ ိတ ံၣ်ဃ ထီ ံၣ်အီံၤလ နဖိအ သရ ံၣ်/မ  ံၣ် အ

အိ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. လ က ိဖိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ် ဝ သံးစူံၤမံၤပ ဲံၤထဲတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အဒတိခါ (လ အီ ံၣ်လဲ မ တမ  ံၣ် လ  ံၣ်ဒ ိ)တက  ံၣ်. 

 

 ပ ှၤမှၤလိတၢ ၢ်လၢန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်ဒ ီးလၢဟ  ၢ် - ၅ တ ှၤ တ ှၤဆ ူ၁၂ တ ှၤ- ပကအ မ လံၣ် ပ  ံၣ်ယဲံၤဘ ံးစဲက ိံၤအ ံၤ ဆူက ဖိိ ၅ တီံၤ တ ံၤ 

၁၂ တီံၤ တဖ ံၣ်အအိ ံၣ်လီံၤ. အန   ံၣ်သတံးဒံီး ခီဖ  ိအသရ ံၣ်/မ  ံၣ်တဖ ံၣ် အတ ံၣ်ဆ ီံၣ်ထ ဲမံၤစ ံၤ, အ၀ဲသ  ံၣ်မံၤပ ဲံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်

လ  ံၣ်ဒအိ ံၤ ဖဲတ ံၣ်သ ိံၣ်လိအဆ ကတီ ံၣ် လ အ ီံၣ်လဲကသ ၀ဲန   ံၣ်လီံၤ. လ  ံၣ်အဒလိ တ ံၣ်စဲံးက  ံးထ ံးထီ ံၣ်အီံၤသ  ံၣ်တဖ ံၣ်အ ံၤ

တ ံၣ်ဒံိးန   ံၣ်အီံၤသ ခီဖ ိတ ံၣ်ဃ ထီ ံၣ်အီံၤလ နဖိအ သရ ံၣ်/မ  ံၣ် အအိ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. လ က ိဖိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ် ဝ သံးစူံၤမံၤပ ဲံၤ

ထဲတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အဒတိခါ (လ အီ ံၣ်လဲ မ တမ  ံၣ် လ  ံၣ်ဒ ိ)တက  ံၣ်. 

တ ံၣ်အ ံၤသ က  ံၣ်မန ံၤလဲ ံၣ်. 

ဒံိးသန  ံၤထ ီံၣ်သံးလ က ိဖိအသံးန  ံၣ်အဖီခိ ံၣ်န   ံၣ်, တ ံၣ်သ က  ံၣ်လ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ံၤကသ က  ံၣ်ဝဲက ဖိိအ

က ိ ံၣ်,တ ံၣ်အ ိံၣ်ထလူ ံၤအတ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်,ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်,ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်အတ ံၣ်လံီၤစ ံၤ,တ ံၣ်ဘူ ံၣ်တ ံၣ်ဘါ, မ  ံၣ်ခ ါတ ံၣ်ပ ံၣ်ပ

န ီံၣ်,တ ံၣ်ကမဲ  ံၣ်ကခဲ ါ,တ ံၣ်က တ ံၣ်က  ဲံၣ်,အ ိံၣ်ဖ ဲ ံၣ်လ ီ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်ကထဲ ဖိက ီ ံၣ်ဖိ/တ ံၣ်န  ံၣ်လံီၤအ ိံၣ်ဆံိးလ ထ က ီ ံၣ်ပတ ီ ံၣ်န   ံၣ်

လံီၤ.  

HWDSB အ ံၤကဒသီဒ က ိဖိအန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်အဂ  ံၣ်အက ိံၤတဖ ံၣ်ဒံၣ်လဲ ံၣ်. 

HWDSB အ ံၤအ  ံၣ်လီံၤတူ ံၣ်လိ ံၣ်ဝဲတ ံၣ်ခူ ံၣ်သူ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်ဘ  ံၣ်တ ံၣ်ဘ လ အပတီ ံၣ်ထီကတ  ံၣ်ဖဲအထ ဖ ိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤဘ ံၣ်

ဃံးက ိဖိတဖ ံၣ်ဒံီးဟ  ံၣ်ဖိဃဖိီတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. က ဖိိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အဂ  ံၣ်အက ိံၤအ ံၤဘ ံၣ်တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အီံၤလ တ ံၣ်ထီဒါတ ံၣ်က  ံၣ်

တလီံၤကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်သစဲံး, 2017, S.O. 2017, c. 15,တ ံၣ်ကူ ံၣ်ဘ ံၣ်ကူ ံၣ်သ သဲစံး, R.S.O. 1990, c. E.2, တ ံၣ်ဟ  ံၣ်စိဟ  ံၣ်က

မီံၤအဖီလ ံၣ်ဒံီးလူံၤပိ ံၣ်မံၤထ ဝဲ  ံၣ်တ ံၣ်ဖပ တ ံၣ်ဖပံးတ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤအတ ံၣ်သဘ ျ့ဒံီးတ ံၣ်ဒသီဒ တ ံၣ်ခူသူ ံၣ်သစဲံး, R.S.O. 1990, c. 

M.56 န   ံၣ်လီံၤ. 

  

က ဖိိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ကပ ံၣ်ခူ ံၣ်သူအီံၤဘ ံၣ်ဆ ံၣ် ကအိ ံၣ်ဒံီးအမ ံၤအသ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. က ဖိိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အတ ံၣ်စ ံးဆ တ

ဖ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ကပ ံၣ်ကရူ ံၣ်အီံၤတပူံၤ ဃ ီလ တ ံၣ်ပဲ ံၣ်ထ နံီၤဖံးအဂီ ံၣ် ဒံၣ်သံိးဒံီးက ဖိိတဂံၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အတ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤတဖ ံၣ်အ ံၤ တ ံၣ်

ပ ံၣ်ပန ီံၣ်အန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်သ တန   ံၣ်ဘ ံၣ်အဂီ ံၣ်လီံၤ. တ ံၣ်စ ံးဆ လ တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အီံၤတဖ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ကပ ံၤဃ ံၣ်အီံၤဖဲတ ံၣ်လီ ံၣ်လ အ



 

 

 

 

 

အိ ံၣ်ဘ  ံၣ်အ ိံၣ်ဘ ,လ အပ ဲံၤဒံီးတ ံၣ်ခူသူ ံၣ် ဒံီးလ တ ံၣ်ဒံိးန   ံၣ်အီံၤသ ထဲ HWDSB ပ ံၤဃ သ  ံၣ်ညါတ ံၣ်ဖိဒံီးပ ံၤပဲ ံၣ်ထ နံီၤဖံးတ ံၣ်ဖိ

လ တ ံၣ်ဟ  ံၣ်စိဟ  ံၣ်ကမီံၤအီံၤတဖ ံၣ် ဒံၣ်သံိးကပ ံၣ်ပန ီံၣ်ဒံီးက ဲံးဖ ိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်လ အကဲထီ ံၣ်သံးဖဲ HWDSB က ဖိိတဖ ံၣ်အက ါအ

ဂီ ံၣ်လီံၤ.  

တ ံၣ်အ ံၤတ ံၣ်ကဘ ံၣ်မံၤအီံၤန ီ ံၣ်န ီ ံၣ်ဧါ. 

တ ံၣ်မံၤလ ပ ဲံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤမ  ံၣ်တ ံၣ်မ  ံၣ်သံးမံၤကလီန   ံၣ်လီံၤ. ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်သန ံၣ်က ,ပဃ လ က ဖိိကပ ံၣ်ဖ ိ ံၣ်မံၤသကိံးဒံၣ်သံိး

ပကဒံိးန   ံၣ်ဘ ံၣ်က ဖိိန ီံၣ်ဂ  ံၣ်လီံၤတ  ံၣ်လီံၤဆဲံးကသ အဂီ ံၣ်လီံၤ. တ ံၣ်စ ံးဆ အါအါန   ံၣ်ကမံၤစ ံၤပ ံၤလ ပကပ ံၣ်ပန ီံၣ်တ ံၣ်တတဃီ ံၣ်

သ  ံၣ်တဖ ံၣ်,ဒ အိ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်မံၤရဲ ံၣ်က ဲံၤခိ ံၣ်သ  ံၣ်,ဒံီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်တတဃီ ံၣ်လ က ဖိိအတ ံၣ်မံၤလိန   ံၣ်တ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်အိ ံၣ်မ  ံၣ်ပ ံၤအ

ဂီ ံၣ်ခီဖ ိပတ ံၣ်ရဲ ံၣ်တ ံၣ်က ဲံၤဒံီးဂ  ံၣ်ခီ ံၣ်ထ ံးတ ံၣ်မံၤစ ံၤတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီံၤ. ဟ  ံၣ်ဖိဃဖိီလ အတအဲ ံၣ်ဒံိးလ အဖိကပ ံၣ်ဖ ိ ံၣ်မံၤသကိံး

တ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ံၤဃ ထ ဝဲလ တ ံၣ်ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ခီဖ ိတ ံၣ်စူံးကါလ  ံၣ်အဒဖဲိမိ ံၣ်ပ ံၣ်အ ထ  ံၣ်နံဲးက ဲစ ံၤသ ဝဲန   ံၣ်လီံၤ. 

တ ံၣ်သ က  ံၣ်အိ ံၣ်ဧါ. 

ပက မဲ  ံၣ်ဒံီးစ ံးဆ တ ံၣ်သ က  ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ်ဖဲပကတဲ ံၣ်ကတီံၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အခါန   ံၣ်လီံၤ. ဝ သံးစူံၤမံၤလိအါထီ ံၣ်ဖဲပပ  ံၣ်ယဲံၤ

သန   www.hwdsb.on.ca/weallcount, တက  ံၣ်. ဖဲန   ံၣ် နကထ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်သ က  ံၣ်လ တ ံၣ်သ က  ံၣ်အီံၤတလီ ံၣ်လီ ံၣ် (FAQs) 

ဘ ံၣ်ဃံးတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ံၤ ဖဲတ ံၣ်သ က  ံၣ်အိ ံၣ်ထီ ံၣ်အခါန   ံၣ်လီံၤ. နဆဲံးက ိံးပက ဖိိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်ကရူ ံၣ်ဖဲ 

census@hwdsb.on.ca သ ဝဲစ  ံၣ်ကီံးန   ံၣ်လီံၤ. 

 

ပစ ံးဘ  ံးဘ ံၣ်နံၤလ  နဟ ံးမူဟ ံးဒါဒံီးမံၤစ ံၤ HWDSB လ တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤ, ဒံၣ်သံိးပဒ ံးအိ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်အစ လ 

အတက  ံၣ်ဒ ိံၣ် ဆ ံးအါစ ံၤတ ံၣ်တဖ ံၣ် ဖဲကူ ံၣ်သ သနအိ ံၤအပူံၤကသ အဂီ ံၣ်လီံၤ. 

 

ပ ဲံၤဒံီးတ ံၣ်ယူံးယီ ံၣ်အါ, 

 

 
 
Manny Figueiredo  

ကူ ံၣ်သ အပ ံၤန ဲံၣ်တ ံၣ် 

http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
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