
  

 

 

ជូនចំព ោះក្រមុក្រួសារជាទីពោរពរាប់អាន 

 

ពៅក្រមុក្បឹរាភិបាលមណ្ឌល Hamilton-Wentworth (HWDSB) ព ើងខ្ញពំបេជាា ចតិ្េរនងការរំណ្ត្់ នងិលុបបំបាត្់

ឧបសរគនានាពែើមបីឲ្យព ើងខ្ញអំាចផ្េល់ជូនសសិសទងំអស់នូវបរយិាកាសសិរាដែលមានោំក្ទ បរយិាប័នន  និងការ

ពោរព។ 

 

ពែើមបីដសែង ល់បដនែមអំពីសសិសរបស់ព ើង ព ើងខ្ញ ំនឹងព ែ្ ើជំពរឿនពោ សម ័ក្រចិត្េ និងររាការសមាា ត្់។ ពៅដខពមសា 

ឆ្ន ំ 2021 ព ើងទងំអស់ោន រាប់៖ ជំពរឿនសិសសរបស់ក្រមុក្បឹរាភបិាលមណ្ឌល HWDSB ឆ្ន ំ 2021 បានពបើរែំពណ្ើរការ 

និងសួរសំណួ្រអំពីអត្េសញ្ញា ណ្សិសស (ជាត្ិសាសន៍ ពភទ ជាពែើម) ពែើមបីរំណ្ត្់ និងពោោះក្សា ឧបសរគជាលរខណ្ៈ

ក្បព័នធ។  ពោ សារការរាត្ត្ាត្ជាសារល និងអក្ាព ល្ ើ ត្បទប ព ើងខ្ញនំឹងពបើរែពំណ្ើរការព ែ្ ើជពំរឿនសសិសមេង

ពទៀត្ ពែើមបីផ្េល់ជូនឱកាសែល់សសិសទងំអស់បពំពញការងារជំពរឿន។ ជំពរឿនពនោះនងឹព ែ្ ើព ើងចាប់ពីថ្ងាទី 29 ដខវចិឆ ិកា 

ឆ្ន ំ 2021 ែល់ថ្ងាទី 16 ដខ ន្  ូឆ្ន ំ 2021។ 

 

ក្រមុក្បឹរាភិបាលសាលាជាពក្ចើនបានព ែ្ ើជំពរឿនសិសស។ ាមពិត្ពៅ ចាប់ក្បឆ្ំងការពរ ើសពអើងជាត្ិសាសន៍ឆ្ន ំ 

2017 និង ដផ្នការសរមមភាពសម្ម៌អប់រំរបស់ Ontario ត្ក្មូវឱយក្រមុក្បឹរាភិបាលសាលាក្បមូល និងរា ការណ្៍

ទិននន័ ពនោះ។ វារ៏ជារពក្មាងអាទិភាពពៅរន ញងដផ្នការសរមមភាពសម្ម៌របស់ HWDSB ផ្ងដែរ។ 

 

ព ើងខ្ញែំឹងថាការសារសួរអំពីអត្េសញ្ញា ណ្របស់បុរគលមាន រ់ក្បដែលមិនដមនជាពរឿងងា ក្សួលពទ ពែើ ព ើងខ្ញ ំនងឹ

ព ែ្ ើែូពចនោះពោ មានការក្បងុក្ប ័ត្នជាទីបំផ្តុ្។ ព ើងខ្ញ ំបានពិពក្ោោះពយាបល់ជាមួ សិសស ក្រមុក្រួសារ បុរគលិរ នងិ

សមាជិរសែរមន៍ ែូពចនោះជំពរឿនពនោះជួ  HWDSB ព ែ្ ើការសពក្មចចិត្េពោ ដផ្ែរពលើព័ត្៌មាន និងភសត ញាង ពែើមបី

ោំក្ទសម្ម៌ សមិទធផ្ល នងិសុខុមាលភាពរបសស់ិសស។ 

ពត្ើជំពរឿនពនោះនឹងព ែ្ ើព ើងយា៉ា ងែូចពមេច? 

សិសសថ្នា ក់មត្តេយ្យដល់ថ្នា ក់ទី 4៖ ទក្មង់ដបបបទមួ នឹងក្ត្ូវបដនែមពៅវបិសា ផ្ត្ងលមាាឬបិា។ មាាបិា 

និងអាណាពាបាលអាចចូលពៅវបិផ្ត្ងល ពបើរទក្មង់ដបបបទ និងបំពពញជពំរឿនសិសសពៅទីាំងពនោះ។ ក្ពីនឯរ

សារងត្ចមលងាមសពំណ្ើជូនក្រូរបស់រូនអនរ។ សូមបពំពញទក្មង់ដបបបទជំពរឿនមួ សក្មាប់សិសសមាន រ់ (ាមអន

ឡាញ ឬក្ពីនឬពបាោះពុមពឯរសារ)។ 

 

 

ថ្នា ក់ទី 5 ដល់ 12 - អ្ាកសិកាត្ោយ្ផ្ទា ល់និងពីចម្ងា យ្៖ ជាងមីមេងពទៀត្ ព ើងខ្ញនំឹងពផ្ាើអុីដមលនូវត្ំណ្ភាា ប់មួ ដែល

មានសុវត្ែ ិភាពពៅឲ្យសិសសពៅថាន រ់ទី 5 ែល់ 12 ែូពចនោះពួរពរអាចបំពពញទក្មង់ដបបបទជំពរឿនាមអនឡាញពៅ

អំ ុងពពលសិរាពៅថាន រ់ពរៀន ពោ មានជំនួ ពីក្រូ។ សិសសដែលឪពុរមាេ  /អាណាពាបាលពីមុនបានពសន ើសុំថា 

ពួរពរមិនចូលរមួរន ញងជំពរឿនពនោះ នឹងមនិទទួលបានអុដីមលពទ។  

ពត្ើជំពរឿនពនោះសារសួរអែ ើខល ោះ? 

អាក្ស័ ពលើអា ុសសិស សំណួ្រអំពីជំពរឿនអាចសួរអំពីភាសារបសស់ិសស អត្េសញ្ញា ណ្ជនជាត្ិពែើម ជនជាត្ិភារត្ចិ 

ជាត្ិសាសន៍ សាសនា អត្េសញ្ញា ណ្ព នឌ័រ ទំពនារផ្ល វូពភទ (ពិការភាព)សមត្ែភាព ទីរដនលងរំពណ្ើត្ និងសញ្ញា ត្/ិ

សាែ នភាពអពនាេ ក្បពវសន៍។  

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


  

 

 

ពត្ើក្រមុក្បឹរាភិបាលមណ្ឌល HWDSB នឹងការ រព័ត្៌មានផ្ទា ល់ខល នួរបស់សិសសពោ រពបៀបណា? 

ក្រមុក្បឹរាភិបាលមណ្ឌល HWDSB ពបេជាា ចិត្េ ការ រសិទធិឯរជនភាព និងការសមាា ត្់ចំព ោះរក្មតិ្ខពសប់ំផ្ុត្ពៅ

ពពលក្បមូលព័ត្៌មានអំពីសសិស និងក្រមុក្រួសារ។ ទិននន័ ជំពរឿនសិសសក្ត្ូវក្បមូលពក្កាមសិទធិអំណាចថ្នចាប់ក្បឆ្ំង

ការពរ ើសពអើងជាត្ិសាសន៍ឆ្ន ំ 2017 S.O. 2017, c. 15, ចាប់សេ ីពីការអប់រំ, R.S.O. 1990, c. E.2 នងិអនពុលាមាម

ចាប់សេ ីពីពសរ ើភាពព័ត្៌មាន និងការការ រសិទធិឯរជនភាព R.S.O. 1990, c. M.56. 

  

ជំពរឿនសសិសរឺជាការសមាា ត្់ ប៉ាុដនេវាមិនដមនជាអនាមិរពទ។ ចពមលើ របស់សិសសមាន រ់ៗនឹងក្ត្ូវោរ់ជាក្រមុរមួោន

សក្មាប់ការវភិារ ែូពចនោះោម នព័ត្ម៌ានសសិសមាន រ់ៗអាចរំណ្ត្អ់ត្េសញ្ញា ណ្បានព ើ ។ ចពមលើ ដែលបានក្បមូលនឹង

ក្ត្ូវបានររាទុររន ញងមូលោា នទិននន័ សមាា ត្់ ដែលមានសុវត្ែភិាព ពែើ នងឹក្ត្ូវបានចូលពក្បើពោ បរុគលិរដផ្នរ

ក្សាវក្ជាវ និងវភិារថ្នក្រមុក្បឹរាភិបាលមណ្ឌល HWDSB ដែលមានសិទធិអនុញ្ញា ត្ ពែើមបីរំណ្ត្់អត្េសញ្ញា ណ្ និង

សពងខបព័ត្ម៌ានអំពីនិនាន ការរន ញងចពំណាមសសិស HWDSB ដត្ប៉ាុពណាណ ោះ។ 

ពត្ើវាចាំបាច់ឬពទ? 

ការបំពពញជំពរឿនរឺជាការសម ័ក្រចិត្េ។ ពទោះយា៉ា ងណារ៏ពោ  រ៏ព ើងខ្ញ ំពសន ើឱយសសិសចូលរមួ ែូពចនោះព ើងខ្ញ ំទទួលបាន

ព័ត្៌មានក្ត្ឹមក្ត្ូវអំពីចំនួនសសិសរបស់ព ើងផ្ងដែរ។ អក្ាព ល្ ើ ត្បមានរក្មិត្ខពស់ នងឹជួ ព ើងខ្ញ ំរំណ្ត្់

ឧបសរគ បពងកើត្ ុទធសាស្តសេ  នងិពោោះក្សា ឧបសរគចំព ោះសមិទធផ្ល និងសុខុមាលភាពរបស់សសិសាមរ ៈរមមវ ិ្ ី 

និង្នធានរបសព់ ើង។ សិសសដែលបានសពក្មចចិត្េមនិចូលរមួនឹងមនិទទួលបានត្ំណ្ភាា ប់ការសាងម់ត្ិពៅពពល

ការសាង់មត្ពិបើរែពំណ្ើរ ការព ើងវញិព ើ ។  ក្រមុក្រួសារដែលមនិចង់ឱយរូនរបស់ខល នួចូលរមួ និងមនិបានសពក្មច

ចិត្េមិនចូលរមួអាចពផ្ាើអុដីមល research@hwdsb.on.ca។  

 

មានសំណួ្រ? 

ព ើងខ្ញសូំមពោរពអព ា្ ើញ និងព ល្ ើ សំណួ្រ ពៅពពលព ើងខ្ញ ំពរៀបចំជំពរឿន។ សូមដសែង លប់ដនែមពៅពលើពរែទំព័រ

របស់ព ើង www.hwdsb.on.ca/weallcount, ដែលពលារអនរនងឹព ើញសំណួ្រដែលសារសួរញឹរញាប់ (FAQs) អំពីជពំរឿ

ន។ ពលារអនរអាចទរ់ទងក្រមុការងារជំពរឿនសិសសរបសព់ ើងាមរ ៈ census@hwdsb.on.ca។ 

 

សូមអររុណ្ពលារអនរដែលបានជួ ក្រមុក្បរឹាភិបាលមណ្ឌល HWDSB ក្បមូលទិននន័ ពោ មានការទទួលខុស

ក្ត្ូវ ែូពចនោះព ើងអាចបពងកើត្លទធផ្លក្បរបពោ សម្មប៌ដនែមពទៀត្ពៅរន ញងក្បព័នធអប់រំ។ 

 

ពោ រេពីោរពខពង់ខពស ់

 

                              
 

Manny Figueiredo    Paul Denomme 

នា រអប់រ ំ    នា រសាលាដផ្នរសមិទធិផ្លសិសស  

      សម្ម៌ និងការចូលរមួរបស់សិសស 

mailto:research@hwdsb.on.ca
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