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સંદર્ભ: મિડલ યર ડેવલપિેન્ટ ઇન્્ટુિેન્ટ (MDI) 
 

મિય પમરવારો,   
 

હેમિલ્ટન-વેન્ટવર્ભ મડમ્ટિક્ટ ્કૂલ બોડભ  (HWDSB) ખાતે, અિે અવરોધોને ઓળખવા અને દૂર કરવા િાટે 

િમતબદ્ધ છીએ, જરે્ી તિાિ મવદ્યાર્ીઓ સહાયક, સિામવષ્ટ અને આદરપૂર્ભ વાતાવરર્િાં ર્ર્ે. અિે 

કોમવડ-19 રોગચાળાિાંર્ી તંદુર્ત મવકાસ અને ઉપચારને િોત્સાહન આપતા કાયભક્રિો, સહાય અને 

સેવાઓ સારે્ મવદ્યાર્ીઓની સુખાકારીને પર્ િદદ કરીએ છીએ. 
 

નવેમ્બરિાં, ગ્રેડ 4 ર્ી 12 ના મવદ્યાર્ીઓ મિડલ યર ડેવલપિેન્ટ ઇન્્ટુિેન્ટ (MDI) પરૂ્ભ કરશે. ગ્રેડ 4 ર્ી 8 

ના મવદ્યાર્ીઓએ 2018 િાં આ સવે પૂર્ભ કયો હતો અને િાર્મિક અને િાધ્યમિક બંનેિાં કેટલાક 

મવદ્યાર્ીઓએ આ ગઈ વસંત ઋતુિાં MDI નું ટંૂકંુ સં્કરર્ પૂર્ભ કયુું હતંુ. નવેમ્બરિાં, મવદ્યાર્ીઓ 

શાળાના ્ટાફની દેખરખે સારે્ શાળા સિય દરમિયાન આ ઓનલાઈન સવેક્ષર્ કરશે. તિારા બાળકના 

જવાબો ખાનગી, ગોપનીય હશે અને નાિર્ી ઓળખાશે નહી.ં 
 

આ અભ્યાસનો હેતુ શુું છે? 

HWDSB િધ્યિ વર્ષોિાં બાળ મવકાસના ંપાસાંને વધુ સારી રીતે સિજવા િાંગે છે જ ેસુખાકારી, આરોગ્ય 

અને શાળાની સફળતાને અસર કરતાં હોય છે. આ સવે મવદ્યાર્ીઓને શાળા અને સિુદાયિાં તેિના 

મવચારો, લાગર્ીઓ અને અનરુ્વો મવશે પૂછશે. HWDSB અભ્યાસનાં પમરર્ાિોનો ઉપયોગ બાળકો િાટે 

સુધારો કરનારા કાયભક્રિો અને સેવાઓ મવશે િહત્વપૂર્ભ મનર્ભયો લેવા િાટે કરશે. 

 

આ સવે મવદ્યાર્ીઓને આના મવશેના િશ્નો પૂછે છે: 

1) સાિામજક અને ર્ાવનાત્મક મવકાસ, જિે કે આત્મસન્િાન, આશાવાદ, આનંદ અને સિાનરુ્ૂમત; 

2) શાળા, કુટંુબ, મિત્રો અને સિુદાયો સારે્ જોડાર્ની લાગર્ી; 

3) શાળાના અનુર્વો; 

4) શારીમરક ્વા્્ય અને સુખાકારી; અન ે

5) શાળાના સિય પછીના સિયનો ઉપયોગ, તેિજ શાળા પછીના સિય િાટેની બાળકોની 

ઇચ્છાઓ. 
 

મારા બાળકની ગોપનીયતા કેવી રીત ેસુરક્ષિત છે? 

આ અભ્યાસિાં તિારા બાળકને નાિર્ી ઓળખવાિાં આવશે નહી.ં તિારા બાળકના જવાબો તિને 

અર્વા કોઈપર્ શાળા અર્વા શાળા બોડભ  ્ટાફ િાટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહી.ં આ એ સુમનમિત કરવા િાટે 

છે કે દરકે બાળકના જવાબો ખાનગી અને ગોપનીય રહે. આ અભ્યાસિાંર્ી તિારા બાળકના શાળાના 

રકેોડભિાં કોઈ િામહતી ઉિેરવાિાં આવતી નર્ી. 
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જો MDI િામહતીનો ઉપયોગ સંશોધન િકાશનો અર્વા સાવભજમનક દ્તાવેજોિાં કરવાિાં આવશે, તો 

તિારા બાળક અને તિારા બાળકની શાળાને કોઈપર્ રીતે ઓળખવાિાં આવશે નહી.ં જો કોઈપર્ 

સિયે તિારં બાળક આ સવેક્ષર્િાં ર્ાગ લેવા િાંગતંુ ન હોય, તો તેિના મશક્ષક વૈકમલ્પક શાળા િવૃમિ 

પૂરી પાડશે. 
 

MDI પરની વ્યમિગત િામહતી મ્યુમનમસપલ ફ્રીડિ ઑફ ઇન્ફિેશન એન્ડ િોટેક્શન ઑફ િાઇવસી એક્ટ 

(MFIPPA) ની કલિ 28(2) ના પાલનિાં એકમત્રત કરવાિાં આવે છે જ ેજર્ાવે છે કે કાયદેસર રીતે અમધકૃત 

િવૃમિઓિાં રોકાયેલી સં્ર્ાઓ જ્યાર ેજરૂરી હોય ત્યાર ેવ્યમિઓ પાસેર્ી વ્યમિગત િામહતી 

એકમત્રત કરી શકે છે. MDI શાળા બોડભ  િાટે દર 2 વર્ષે મવદ્યાર્ીઓની શાળાના વાતાવરર્ મવશે સવેક્ષર્ 

કરવાની મશક્ષર્ િંત્રાલયની જરૂમરયાત પૂરી કરવાિાં િદદ કર ેછે. 
 

શાળા અને સમુદાયને કેવી રીતે લાભ થશે? 

MDI અભ્યાસ મશક્ષકો, કાયભક્રિના આયોજકો અને સિુદાયના સભ્યોને બાળકોના પોતાના િમતર્ાવો  

દ્વારા બાળકોના જીવન મવશે જાર્વાિાં િદદ કર ેછે. તિારી શાળા અને સિુદાય પમરર્ાિોનો ઉપયોગ 

બાળકોના જીવનિાં સુધારો કરવા િાટે કરી શકે છે. અિે િાનીએ છીએ કે આ અભ્યાસ ્ર્ામનક બાળકો 

અને પમરવારોને ઘર્ા સકારાત્મક લાર્ો િદાન કર ેછે. HWDSB એ સુમનમિત કરવા િાટે કે અિે અિારા 

સિુદાયિાં મવદ્યાર્ીઓની જરૂમરયાતો પૂરી કરીએ છીએ તે િાટે હેમિલ્ટન મસટી સમહતના ર્ાગીદારો 

સારે્ કાિ કરશે. અિે બાળકો અને યુવાનો િાટેના તેના કાયભક્રિો અને સેવાઓને જાર્ કરવા અને સિૃદ્ધ 

બનાવવા િાટે સવેક્ષર્િાંર્ી મબન-ઓળખાયેલ ડેટા હેમિલ્ટન શહેર સારે્ શેર કરીશંુ.  
 

હુું  વધુ માક્ષહતી ક્ાુંથી મેળવી શકુું? 

કૃપા કરીને MDI મવશે અહીર્ી ઑનલાઇન વધુ જાર્ો, જનેો ઉપયોગ અન્ય કેનેમડયન અમધકારક્ષેત્રોિાં 

ર્ાય છે, www.earlylearning.ubc.ca/mdi. 
 

તિે અિારી વેબસાઇટ https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-

being/mdi/ પર મિડલ યર ડેવલપિેન્ટ સવ ેમવશેની િામહતી અને સંસાધનો પર્ િેળવી શકો છો. 

જો તિને તિારા બાળકની ર્ાગીદારી મવશે કોઈ િશ્નો અર્વા મચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને સંશોધન 

અને મવશે્લર્ષર્ મવર્ાગનો અતે્ર સંપકભ  કરોresearch@hwdsb.on.ca 905-527-5092.  
 

આર્ાર સહ,  
 
 

હેમિલ્ટન-વેન્ટવર્ભ મડમ્ટિક્ટ ્કૂલ બોડભ   

રરસર્ચ એન્ડ એનારિરિક્સ રડપાિચમેન્િ  
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