
 

 

 

 

 

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 

 
হ্যাপ্রিলটন-ওয়য়ন্টওয়ার্গ প্রিপ্রিক্ট সু্কলয়বায়িগ  (HWDSB বা এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব), আিিা িপ্রিবন্ধক প্রচপ্রিি কিয়ি এবং অপসািণ কিয়ি অঙ্গীকািবদ্ধ, 

যায়ি সকল প্রিক্ষার্ীর্ণ সহ্ায়ক, অন্তরু্গ প্রিকি, এবং শ্রদ্ধািীল পপ্রিয়বয়ি প্রিক্ষাগ্রহ্ণ কিয়ি সক্ষি হ্য়। 
 
আিায়েি প্রিক্ষার্ীয়েি সম্পয়কগ  আয়িা জানয়ি, আিিা একটি স্বেচ্ছাকৃি ও স্বর্াপনীয় স্বসনসাস বা জনর্ণনা পপ্রিচালনা কিব। 2021ি এপ্রিয়ল, উই অল 

কাউন্টঃ এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব সু্টয়িন্ট স্বসনসাস 2021 এি সূচনা হ্য়য়প্রিল এবং প্রিক্ষার্ীয়েি পপ্রিচয় সম্পপ্রকগ ি িশ্ন কিা হ্য়য়প্রিল (জাপ্রি, প্রলঙ্গ, ইিযাপ্রে) 

যায়ি পদ্ধপ্রির্ি িপ্রিবন্ধক প্রচপ্রিি কিা যায় ও স্বসগুপ্রলি িপ্রি িয়নায়যার্ স্বেওয়া যায়। অপ্রিিাপ্রি এবং সাড়াি হ্াি অল্প হ্ওয়াি কািয়ণ, আিিা সু্টয়িন্ট 

স্বসনসাসটি পুনিায় চালু কিপ্রি যায়ি সিস্ত প্রিক্ষার্ীর্ণ স্বসনসাসটি সমূ্পণগ কিাি সুয়যার্ পায়। এটি নয়র্ম্বি 29, 2021 স্বর্য়ক December 16, 2021 পযগন্ত 

চলয়ব।  

 

অয়নক সু্কল স্ববািগ  সু্টয়িট স্বসনসাস পপ্রিচালনা কয়িয়ি। বস্তুি, এপ্রন্ট-স্বিপ্রসজি এক্ট, 2017 এবং অন্টাপ্রিওি এিুয়কিন ইক্যযইটি একিন প্ল্যান আয়েি কয়ি 

স্বয সু্কল স্ববািগ  এই ির্য সংগ্রহ্ আি প্রববৃি কিয়ব। এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব-ি ইক্যযইটি একিন প্ল্যায়নও এটি অগ্রাপ্রিকাি পায়। আিিা জাপ্রন স্বয স্বকানও বযপ্রিি 

পপ্রিচয় সম্পয়কগ  িশ্ন কিা অেপ্রস্তি বযাপাি হ্য়ি পায়ি, এবং আিিা সংয়বেনিীলিাি সায়র্ িা কিব। আিিা প্রিক্ষার্ীর্ণ, পপ্রিবািবর্গ, কিগচািীবৃন্দ, এবং 

কিুযপ্রনটিি সেসযয়েি পিািিগ প্রনয়য়প্রি যায়ি এই স্বসনসাসটি এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব স্বক নযাযযিা, প্রিক্ষার্ী কৃপ্রি এবং কলযায়ণি সহ্ায়ক হ্য়ি িিান-প্রর্প্রিক 

প্রসদ্ধান্ত প্রনয়ি সাহ্াযয কয়ি।  

এটি কী র্ায়ব হ্য়ব? 

কিন্ডারগার্টে ন থের্ি 4েে থেণীর কিক্ষােীগণঃস্বপয়িন্ট স্বপাটগ ায়ল একটি ফিগ স্বযার্ কিা হ্য়ব।প্রপিািািা এবং অপ্রর্র্াবকর্ণ স্বপাটগ ায়ল প্রর্য়য় ফিগটি খুয়ল 

সু্টয়িন্ট স্বসনসাসটি স্বসই স্থায়নই সমূ্পণগ কিয়ি পায়িন। আপনাি প্রিশুি প্রিক্ষক/প্রিপ্রক্ষকায়ক অনুয়িাি কয়ি আপপ্রন এটিি িাপা অনুপ্রলপ্রপ স্বপয়ি পায়িন। 

অনুগ্রহ্ কয়ি িপ্রি প্রিক্ষার্ীি জনয একটি কয়ি ফিগ সিপন্ন কিয়বন (অনলাইন অর্বা িাপা)।  

 
 
5ম থের্ি 12ি থেণী–ব্যকিগত-উপকিকত এব্ং দূরাব্কিত কিক্ষােীগণ: 5ি স্বর্য়ক 12ি স্বশ্রণীি প্রিক্ষার্ীয়েি আিিা, আবাি একবাি, একটি প্রনিাপে 

প্রলঙ্ক ইয়িইল কিব, যায়ি িািা স্বসনসাস ফিগটি ক্লাস চলাকালীন সিয়য় অনলাইয়ন সমূ্পণগ কয়ি, প্রিক্ষক/প্রিপ্রক্ষকাি সাহ্াযয সহ্। স্বযই প্রিক্ষার্ীয়েি 

প্রপিািািা/অপ্রর্র্াবকিা আয়র্ অনুয়িাি কয়ি স্বিয়খয়িন স্বয িািা স্বসনসায়স অংিগ্রহ্ন কয়বন না িািা ইয়িইলটি পায়বনা।  

এটি কী জানয়ি চায়? 
প্রিক্ষার্ীি বয়য়সি ওপি প্রর্প্রি কয়ি, স্বসনসায়সি িশ্নসিূহ্ প্রিক্ষার্ীি র্াষাসিূহ্, আপ্রে পপ্রিচয়, সম্প্রোয়, জাপ্রি, িিগ, প্রলঙ্গ পপ্রিচয়, স্বযৌন অপ্রর্িুখীিা, অক্ষিিা 

বা সক্ষিিা, জন্মস্থান এবং নার্প্রিকত্ব/অপ্রর্বাসন সম্পপ্রকগ ি অবস্থান জানয়ি চাইয়ি পায়ি।   

এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব কী কয়ি প্রিক্ষার্ীর্য়ণি বযপ্রির্ি িয়র্যি স্বর্াপনীয়িা িক্ষা কিয়ব? 
প্রিক্ষার্ীর্ণ ও পপ্রিবািবয়র্গি সম্পয়কগ  ির্য সংগ্রহ্ কিা কালীন যায়ি সয়বগাচ্চ স্তয়িি স্বর্াপনীয়িা অবলম্বন কিা হ্য়, স্বসই বযাপায়ি এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব 

অঙ্গীকািবদ্ধ। প্রিক্ষার্ী স্বসনসাস ির্য অযাপ্রন্ট স্বিপ্রসজি অযাক্ট 2017, এস ও 2017, প্রস 15, েয এিুয়কিন অযাক্ট, আি এস ও 1990, প্রস ই.2  স্বক িািানয 

স্বিয়ন সংগ্রহ্ কিা হ্য় এবং প্রিউপ্রনপ্রসপাল ফ্রীিি অফ ইনফিয়িিন এন্ড স্বিায়টকিন অফ িাইয়র্সী অযাক্ট, আি এস ও 1990, প্রস এি.56এি অনুবিী।  



 

 

 

 

 

সু্টয়িন্ট স্বসনসাসটি স্বর্াপনীয় প্রকন্তু এটি অজ্ঞািনািা নয়।েিন্ত্র প্রিক্ষার্ী িপ্রিপ্রিয়া প্রবয়েষয়নি জনয েলর্ি র্ায়ব আলাো কিা হ্য়ব যায়ি স্বকানও একক 

িপ্রিপ্রিয়া কখয়নাই িনাি না কিা যায়। সংগ্রহ্ কিা উিিসিূহ্ একটি প্রনিাপে, স্বর্াপনীয় ির্যর্ান্ডায়ি িাখা হ্য়ব যা স্বকবল িাত্র এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রবি 

প্রিসাচগ  অযান্ড অযানাপ্রলটিয়েি আপ্রিকাপ্রিকিা এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রবি প্রিক্ষার্ীর্য়ণি িয়িয িবণিা িনাি কিা এবং িাি সািাংি তিিী কিাি কায়জ বযবহ্াি 

কিয়বন।  

এটি প্রক বািযিািূলক? 
স্বসনসাসটি সম্পন্ন কিা ঐপ্রচ্ছক।িয়ব আিিা প্রিক্ষার্ীয়েি আপ্রজগ  জানাপ্রচ্ছ এয়ি অংিগ্রহ্ন কিয়ি যায়ি আিিা আিায়েি প্রিক্ষার্ী স্বর্াপ্রিি একটি যর্ার্গ িপ্রব 

স্বপয়ি পাপ্রি। উচ্চ হ্ায়ি অংিগ্রহ্ন আিায়েি প্রিক্ষার্ী কৃপ্রিত্ব এবং কলযায়ণ িপ্রিবন্ধকসিূহ্ িনাি কিয়ি, স্বকৌিলসিূহ্ র্ঠন কিয়ি এবং এগুপ্রলি সিািান 

কিয়ি সাহ্াযয কিয়ব।  স্বযই প্রিক্ষার্ীিা ইয়িািয়িযই অংিগ্রহ্ন না কিাি প্রসদ্ধান্ত প্রনয়য়য়িন, িািা এই জপ্রিপটি পুনিায় শুরু হ্য়ল প্রলঙ্কটি পায়বন না। স্বযই 

পপ্রিবািসিূহ্ চান না িায়েি প্রিশুিা এয়ি অংিগ্রহ্ন করুক এবং আয়র্ অসম্মপ্রি জানানপ্রন িািা research@hwdsb.on.caএ ইয়িইল কয়ি জানায়ি 

পায়িন।  

 
িশ্ন আয়ি? 

আিিা স্বসনসায়সি িস্তুপ্রি চলাকালীন আপনায়েি িশ্ন কিয়ি আিন্ত্রণ কিপ্রি এবং িয়শ্নি উিি প্রেপ্রচ্ছ। আয়িা জানুন আিায়েি ওয়য়বসাইট 

www.hwdsb.on.ca/weallcountএ, স্বযখায়ন আপপ্রন স্বসনসাসটিি সম্পয়কগ  িায়ই কিা িশ্নসিূহ্ বা FAQsপায়বন। আপপ্রন আিায়েি সু্টয়িন্ট 

স্বসনসাস েলটিয়ক census@hwdsb.on.caএ স্বযার্ায়যার্ কিয়ি পায়িন। 

 

এইচিাবপ্রলউপ্রিএসপ্রব স্বক প্রিক্ষা বযবস্থায় অপ্রিকিি নযাযয পপ্রিণপ্রি সম্ভব কিয়ি োপ্রয়ত্বিীল উপায়য় ির্য সংগ্রহ্ কিায় সাহ্াযয কিাি জনয আপনায়ক িনযবাে।  

 
প্রবনীি, 

 

 
 
িযাপ্রন প্রফগুয়য়য়িয়িা    পল প্রিয়নায়ি 

Manny Figueiredo    Paul Denomme 
প্রিক্ষা অপ্রিকিগ া    প্রিক্ষার্ী কৃপ্রিত্ব, নাযযিা এবং প্রিক্ষার্ী প্রনয়য়ার্  অিীক্ষক 

Director of Education   Superintendent of Student Achievement,  
     Equity and Student Engagement 
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