
 

 

 

 

 

પ્રિય પપ્રિવાિો, 
 

હેપ્રિલ્ટન-વેન્ટવર્થ પ્રિપ્ર્ટિક્ટ ્કૂલ બોિથ  (HWDSB) ખાતે, અિે અવિોધોને ઓળખવા અને તેિને દૂિ કિવા િાટે 

િપ્રતબદ્ધ છીએ જરે્ી અિે તિાિ પ્રવદ્યાર્ીઓને સહાયક, સિાપ્રવષ્ટ અને આદિપૂર્થ પ્રિક્ષર્ન ું વાતાવિર્ િદાન 

કિી િકીએ. 
 

અિાિા પ્રવદ્યાર્ીઓ પ્રવિે વધ  જાર્વા િાટે, અિે ્વપૈ્રછછક અને ખાનગી વ્તી ગર્તિી કિીિ ું. એપ્રિલ 2021 િાું, 

વી ઑલ કાઉન્ટ: HWDSB પ્રવદ્યાર્ી વ્તી ગર્તિી 2021 ખોલવાિાું આવી હતી અને િર્ાલીગત અવિોધોને 

ઓળખવા અને સુંબોધવા િાટે પ્રવદ્યાર્ીઓની ઓળખ (જાપ્રત, પ્રલુંગ, વગેિ)ે પ્રવિે િશ્નો પૂછવાિાું આવ્યા હતા. 

િોગચાળા અન ેઓછા િપ્રતસાદ દિને લીધે, અિે તિાિ પ્રવદ્યાર્ીઓને વ્તી ગર્તિી પૂર્થ કિવાની તક પિૂી પાિવા 

િાટે ફિીર્ી પ્રવદ્યાર્ી વ્તી ગર્તિી િરૂ કિી િહ્યા છીએ. આ 29 નવેમ્બિ, 2021 ર્ી 16 પ્રિસેમ્બિ, 2021 સ ધી ર્િે. 
 

ઘર્ા િાળા બોિે પ્રવદ્યાર્ીની વ્તી ગર્તિી હાર્ ધિી છે. વા્તવિાું, જાપ્રતવાદ પ્રવિોધી અપ્રધપ્રનયિ, 2017 અને 

ઑન્ટાપ્રિયોના એજ્ય કેિન ઇપ્રિટી એક્િન પ્લાન િાટે િાળા બોિથને આ આુંકિા એકત્ર કિવા અને તનેી જાર્ 

કિવા જરૂિી છે. HWDSB ના ઇપ્રિટી એક્િન પ્લાનિાું પર્ ત ેિાર્પ્રિકતાનો િોજકે્ટ છે. 
 

અિે જાર્ીએ છીએ કે વ્યપ્રિની ઓળખ પ્રવિે પૂછવ ું અસ પ્રવધાજનક હોઈ િકે છે, અને અિે સુંવેદનિીલતા સારે્ 

તે કિીિ ું. અિે પ્રવદ્યાર્ીઓ, પપ્રિવાિો, ્ટાફ અને સિ દાયના સભ્યોની સલાહ લીધી જરે્ી આ વ્તી ગર્તિી 

HWDSB ને પ્રનષ્પક્ષતા, પ્રવદ્યાર્ીઓની પ્રસપ્રદ્ધ અને સ ખાકાિીને સિર્થન આપવા પ િાવાય િ -સ િાપ્રહતગાિ  

પ્રનર્થયો લેવાિાું િદદ કિ.ે 
 

તે કેવી િીત ેર્િે? 

કિન્ડરગાર્ટનથી ગે્રડ 4 ના કિદ્યાથીઓ: પેિેંટ પોટથલિાું એક ફોિથ ઉિેિવાિાું આવિે. િાતા-પ્રપતા અને વાલીઓ 

આ ્ર્ળે પોટથલ પિ જઈ, ફોિથ ખોલી િકે છે અને પ્રવદ્યાર્ી ગર્તિી પૂર્થ કિી િકે છે. પ્રિન્ટ નકલો તિાિા બાળકના 

પ્રિક્ષકને પ્રવનુંતી કિવાર્ી ઉપલબ્ધ હોય છે. કૃપા કિીને પ્રવદ્યાર્ી દીઠ િાત્ર એક જ વ્તી ગર્તિી ફોિથ ભિો 

(ઓનલાઈન અર્વા પ્રિન્ટ).  
 

ગે્રડ 5 થી 12 - રુબરુમાાં અને દૂરસ્થ ભણનાર કિદ્યાથીઓ: અિે, ફિી એકવાિ, ગ્રિે 5 ર્ી 12 ના પ્રવદ્યાર્ીઓને 

એક સ િપ્રક્ષત પ્રલુંક ઈિેલ કિીિ ું, જરે્ી તેઓ પ્રિક્ષકની િદદ સારે્ વગથના સિય દિપ્રિયાન વ્તી ગર્તિીન ું ફોિથ 

ઓનલાઈન પૂર્થ કિી િકે. જ ેપ્રવદ્યાર્ીઓના િાતા-પ્રપતા/વાલીઓએ અગાઉ પ્રવનુંતી કિી હતી કે તેઓ વ્તી 

ગર્તિીિાું ભાગ નહી ું લે, તેઓને ઈિેલ િાપ્ત ર્િે નહી ું. 

 

તેિાું િ ું પૂછાય છે? 
પ્રવદ્યાર્ીની ઉુંિિના આધાિ,ે વ્તી ગર્તિી પિના િશ્નોિાું પ્રવદ્યાર્ીની ભાષાઓ, ્વદેિી ઓળખ, વુંિીયતા, 

જાપ્રત, ધિથ, પ્રલુંગ ઓળખ, જાતીય અપ્રભગિ, (અ) ક્ષિતાઓ, જન્િ ્ર્ળ અન ેનાગપ્રિકતા/ઇપ્રિગ્રેિન પ્ર્ર્પ્રત પ્રવિે 

પૂછવાિાું આવી િકે છે.  



 

 

 

 

 

HWDSB પ્રવદ્યાર્ીઓની અુંગત િાપ્રહતીન ું િક્ષર્ કેવી િીતે કિિે? 
 

HWDSB પ્રવદ્યાર્ીઓ અને પપ્રિવાિો પ્રવિે િાપ્રહતી એકપ્રત્રત કિતી વખતે ઉછચતિ ્તિની ગોપનીયતા અને ગ પ્તતા 

િાટે િપ્રતબદ્ધ છે. પ્રવદ્યાર્ી વ્તી ગર્તિીનો િેટા જાપ્રતવાદ પ્રવિોધી અપ્રધપ્રનયિ, 2017, S.O.ની સત્તા હેઠળ 

એકપ્રત્રત કિવાિાું આવે છે. 2017, સી. 15, પ્રિક્ષર્ અપ્રધપ્રનયિ, R.S.O. 1990, c. E.2, અને મ્ય પ્રનપ્રસપલ ફ્રીિિ ઑફ 

ઇન્ફોિેિન એન્િ િોટેક્િન ઑફ િાઇવસી એક્ટ, R.S.O.ન ું પાલન કિ ેછે. 1990, c. M.56. 
  

પ્રવદ્યાર્ી વ્તી ગર્તિી ગોપનીય છે, પિુંત  તે અનાિી નર્ી. વ્યપ્રિગત પ્રવદ્યાર્ીના િપ્રતભાવોને પ્રવશ્લેષર્ િાટે 

એકસારે્ જૂર્બદ્ધ કિવાિાું આવિે જરે્ી કિીને પ્રવદ્યાર્ીની કોઈપર્ વ્યપ્રિગત િાપ્રહતી ક્યાિયે ઓળખી ન 

િકાય. એકપ્રત્રત િપ્રતસાદો એક સ િપ્રક્ષત, ગોપનીય િેટાબઝેિાું સુંગ્રપ્રહત કિવાિાું આવિે અને HWDSB ના 

પ્રવદ્યાર્ીઓ વછચેના વલર્ોને ઓળખવા અને સાિાુંિ આપવા િાટે િાત્ર અપ્રધકૃત HWDSB પ્રિસચથ અને 

એનાપ્રલપ્રટક્સ ્ટાફને જ તેની સ લભતા કિવાિાું આવિે. 

િ ું તે ફિપ્રજયાત છે? 
વ્તી ગર્તિી પૂર્થ કિવી એ ્વૈપ્રછછક છે. છતાું અિે પ્રવદ્યાર્ીઓને ભાગ લેવા િાટે કહીએ છીએ જરે્ી અિન ે

અિાિી પ્રવદ્યાર્ી-વ્તીન ું ચોક્કસ પ્રચત્ર િળે. ઉછચ િપ્રતભાવ દિ અિને અિાિા કાયથક્રિો અને સુંસાધનો દ્વાિા 

પ્રવદ્યાર્ીઓની પ્રસપ્રદ્ધ અન ેસ ખાકાિીિાું અવિોધો ઓળખવાિાું, વ્યૂહિચના બનાવવાિાું અને અવિોધોને દૂિ 

કિવાિાું િદદ કિિે. જ ેપ્રવદ્યાર્ીઓએ પહેલાર્ી જ ભાગ લેવાનો ઇનકાિ કિી દીધેલ છે તેઓને જ્યાિ ેતે ફિી ખ લિે 

ત્યાિ ેસવેક્ષર્ પ્રલુંક િાપ્ત ર્િે નહી ું. એ ક ટ ુંબો કે જઓે તિેના બાળકને ભાગ લેવા દેવા િાુંગતા નર્ી અને અગાઉ 

ભાગ લેવાનો ઇનકાિ કિલે નર્ી તેઓ research@hwdsb.on.ca પિ ઇિેઇલ કિી િકે છે. 
 

િશ્નો? 
અિે વ્તી ગર્તિીની તૈયાિી કિી િહ્યા છીએ ત્યાિ ેઅિે િશ્નોને આિુંપ્રત્રત કિીએ છીએ અને જવાબ આપી િહ્યા 

છીએ. કૃપા કિીને અિાિી વેબસાઇટ www.hwdsb.on.ca/weallcount  પિ વધ  જાર્ો, જ્યાું તિન ેવ્તી ગર્તિી 

પ્રવિે વાિુંવાિ પછૂાતા િશ્નો (FAQs) િળિે. તિે અિાિી પ્રવદ્યાર્ી વ્તી ગર્તિી ટીિનો census@hwdsb.on.ca 

પિ પર્ સુંપકથ  કિી િકો છો. 
 

અિે પ્રિક્ષર્ િર્ાલીિાું વધ  ન્યાયપૂર્થ પપ્રિર્ાિો સજી િકીએ તે િાટે HWDSB ન ેજવાબદાિ િીતે િેટા એકપ્રત્રત 

કિવાિાું િદદ કિવા બદલ આપનો આભાિ. 
 

ભવદીય, 
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Manny Figueiredo    Paul Denomme 
ડાયરેક્ટર  of Education   Superintendent of Student Achievement,  

      Equity and Student Engagement 


	HWDSB વિદ્યાર્થીઓની અંગત માહિતીનું રક્ષણ કેવી રીતે કરશે?
	શું તે ફરજિયાત છે?

