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বিষয়ঃ বিবিল ইয়ার্স ডিভেলপভিন্ট ইন্সটু্রভিন্ট (এিবিআই) 

 

বিয় পবিিািির্স, 

 
হ্যাবিলটন-ওভয়ন্টওয়ার্স বিবিক্ট সু্কলভিাভিস  (HWDSB িা এইচিািবলউবিএর্বি), আিিা িবিিন্ধক বচবিি কিভি এিং অপর্ািণ কিভি 

অঙ্গীকািিদ্ধ, যাভি র্কল বিক্ষার্ীর্ণ র্হ্ায়ক, অন্তেুস বিকি, এিং শ্রদ্ধািীল পবিভিভি বিক্ষাগ্রহ্ণ কিভি র্ক্ষি হ্য়। আিিা বিক্ষার্ীভেি 

িঙ্গভলি জনয এিন কাযসরূ্বচ, র্াহ্াযযর্িূহ্ এিং পবিভষিার্িূহ্ পবিভপাষণ কবি যা স্বাস্থ্যকি বিকাি এিং ডকাবেি-19অবিিাবিি ডর্ভক 

আভিার্যলাভেি পভর্ পবিপবি। 

 

নভেম্বভি 4র্স ডর্ভক 12ি ডশ্রনীি বিক্ষার্ীিা বিবিল ইয়ার্স ডিভেলপভিন্ট ইন্সটু্রভিন্টটি (এিবিআই) র্ম্পন্ন কিভি। 4র্স ডর্ভক8ি ডশ্রনীি 

বিক্ষার্ীিা 2018 এ এই জবিপটি র্মূ্পণস কভিভেএিং িার্বিকএিং িাধ্যবিক স্তভিি বকেু বিক্ষার্ী এিবিআইটিি র্ংবক্ষপ্ত র্ংস্কিন র্ি ির্ভন্ত 

র্মূ্পণস কভিভে। নভেম্বভি বিক্ষার্ীর্ণ এই জবিপটি সু্কভল র্াকাকালীন সু্কভলি কিসচািীর্ভণি িত্বািধ্াভন অনলাইভন র্ম্পন্ন কিভি। আপনাি বিশুি 

উত্তির্িূহ্ িযবির্ি, ডর্াপন র্াকভি এিং নাভিি দ্বািা র্নাি কিা হ্ভি না।  

 
এই স্টাডি বা অধ্যয়নটির উদ্দেশ্য কী? 

এইচিািবলউবিএর্বি (HWDSB ) চায় বকভিাি বকভিািীভেি বিকাভিি ডযই ডক্ষত্রগুবল িাভেি কলযাণ, স্বাস্থ্য এিং সু্কভলি র্ফলিাি ওপি 

িোি ডফভল ডর্গুবল উত্তি রূভপ িুঝভি। জবিপটি বিক্ষার্ীভেি িাভেি সু্কল ও কিুযবনটি র্ম্পবকস ি বচন্তা োিনা, অনুেূবির্িূহ্ এিং 

অবেজ্ঞিার্িুভহ্ি িযাপাভি িশ্ন কিভি। এইচিািবলউবিএর্বিি এই স্টাবি িা অধ্যয়নটিি ফলর্িূহ্ এিন কিসরূ্বচ এিং পবিভষিার্িূহ্ র্ম্বভন্ধ 

বর্দ্ধান্ত বনভি িযিহ্াি কিভি ডযগুবল বকভিাি-বকভিািীভেি জনয গুরুত্বপূণস িভল িিান হ্ভি পাভি।  

 
জবিপটি বিক্ষার্ীভেি এই িযাপাভি িশ্ন কভিঃ  

1. র্ািাবজক এিং অনুেূবি র্ম্পবকস ি বিকাি, ডযিন আত্মবিশ্বার্, ইবিিাচক িভনাোি, রু্খ, এিং র্হ্ানুেূবি; 

2. সু্কল, পবিিাি, িনু্ধিান্ধি, এিং কিুযবনটিি র্াভর্ র্মৃ্পিিা; 

3. সু্কভলি অবেজ্ঞিার্িূহ্; 

4. িািীবিক স্বাস্থ্য এিং কলযাণ; এিং  

5. সু্কল-পিিিী র্িভয়ি িযিহ্াি, এিং সু্কল-পিিিী র্িভয়ি িযাপাভি বিশুভেি ইচ্ছা। 

 
আমার ডশ্শুর গ াপনীয়তা কী ভাদ্দব রক্ষা করা হদ্দে? 

এই অধ্যয়নটিভি আপনাি বিশুভক নাি বেভয় বচবিি কিা হ্ভি না। আপনাি বিশু উত্তির্িূহ্ আপনাি িা সু্কভলি ডকানও কিী িা সু্কল ডিাভিস ি 

কাভিাি কাভে লেয হ্ভি না। এটি বনবিি কিভি ডয িবিটি বিশুি উত্তি িযবির্ি এিং ডর্াপনীয় র্াভক। এই জবিপটি ডর্ভক ডকানও ির্য 

আপনাি বিশুি সু্কল ডিকভিস  ডযার্ কিা হ্ভি না।  

 
এিবিআই ডর্ভক িাপ্ত ির্যর্িূহ্ যবে র্ভিষণা র্ংক্রান্ত িকািণীভি অর্িা র্ণজ্ঞাপণ নবর্পভত্র িযিহৃি হ্য়ও, আপনাি বিশু এিং বিশুি সু্কল 

ডকানওোভিই বচবিি কিা হ্ভি না। যবে ডকানও র্িয় আপনাি বিশু এই কিসরূ্বচভি অংিগ্রহ্ণ কিভি অর্ম্মি হ্য়, বিক্ষক/বিবক্ষকা িাভক 

বিকল্প সু্কল কাযসরূ্বচ ডেভিন।  
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এিবিআই এ র্ংরৃ্বহ্ি িযবির্ি ির্য বিউবনবর্পাল ফ্রীিি অফ ইনফিভিিন এন্ড ডিাভটকিন অফ িাইভের্ী এক্ট (এিএফআইবপবপএ)ি ধ্ািা 

28(2)এি অনুিিী , যা িযি কভি ডয আইনানুর্ োভি বিধ্ কাযসরূ্বচি র্াভর্ বলপ্ত র্াকা র্ংস্থ্ার্িূহ্ িাভেি িভয়াজন িভিা িযবিি ডর্ভক 

িযবির্ি ির্য র্ংগ্রহ্ কিভি পাভি। এিবিআইটি বিক্ষা িন্ত্রভকি সু্কল ডিাভিস ি িবি 2 িেভি সু্কভলি পবিভিভিিওপি বিক্ষার্ীভেি জবিপ কিভি 

হ্ভি এই িভয়াজনটি ডিটাভি র্াহ্াযয কভি।  

 
সু্কল এবং কমুযডনটি কীভাদ্দব উপকৃত হদ্দব? 

এিবিআই অধ্যয়নটি বিক্ষাকিীর্ণ, কাযসরূ্চী-পবিকল্পনাকািীর্ণ এিং কিুযবনটিি র্ের্যভেি র্াহ্াযয কভি বিশুভেি বনভজভেি িুভখ িাভেি 

জীিভনি কর্া জানভি ।আপনাি সু্কল এিং কিুযবনটি এই অধ্যয়ভনি ফলাফল বিশুভেি জীিন উন্নি কিাি জনয িযিহ্াি কিভি পাভি।আিাভেি 

বিশ্বার্ এই অধ্যয়নটি স্থ্ানীয় বিশু ও পবিিাির্িূহ্ভক অভনক ইবিিাচক উপকাি িোন কভি। এইচিািবলউবিএর্বি বর্টি অফ হ্যাবিলটন র্হ্ 

র্হ্কািীভেি র্াভর্ কাজ কিভি এটি বনবিি কিভি ডয আিাভেি কিুযবনটিভি বিক্ষার্ীভেি িভয়াজন আিিা ডিটাভি পািবে।আিিা বর্টি অফ 

হ্যাবিলটভনি র্াভর্ অিনািকািী ির্য োর্ কভি ডনভিা যাভি িাভেি বিশু ও যুিাভেি জনয কাযসরূ্চী এিং পবিভষিা আভিা পুষ্ট কিা ডযভি 

পাভি।  

 
আডম গকাথায় আদ্দরা তথয গপদ্দত পাডর? 

অনুগ্রহ্ কভি অনলাইভন অনযানয কানািীয় অবধ্ভক্ষভত্র িযিহৃি হ্ওয়া এিবিআইটিি র্ম্পভকস  আভিা জানুন 

www.earlylearning.ubc.ca/mdiএ।  

 
বিিল ইয়ার্স ডিভেলপভিন্ট জবিপটিি র্ম্পভকস  ির্য এিং র্াহ্াযযকািী র্ংস্থ্ান আিাভেি 

ওভয়ির্াইটhttps://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/এও পাভিন। 

যবে আপনাি বিশুি অংিগ্রহ্ভনি িযাপাভি আপনাি িশ্ন িা র্ংিয় র্াভক, েয়া কভি বির্াচস  এন্ড এনাবলটিক্স বিোর্ ডক  

research@hwdsb.on.caিা 905-527-5092ডি ডযার্াভযার্ করুন। 

 
বিনীি,  

 
হ্যাবিলটন-ওভয়ন্টওয়ার্স বিবিক্ট সু্কল ডিািস  

বির্াচস  এন্ড এনাবলটিক্স বিোর্ 

http://www.earlylearning.ubc.ca/mdi
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/
mailto:research@hwdsb.on.ca

