
 

 

 

 

ဆူ - ဟ  ံၣ်ဖိဃီဖိတဖ ံၣ်အအိ ံၣ်, 

 

ဖဲ Hamilton-Wentworth ကီ ံၣ်ရ   ံၣ်က ိကမ ံးတ  ံၣ်မိ ံၣ်ပ  ံၣ် (HWDSB)န   ံၣ်, ပအ  ံၣ်လီီၤတူ ံၣ်လိ ံၣ်လ ပကပ ံၣ်ပန ီံၣ်ဒံီးထ ံးက   ံၣ်တ ံၣ်တတီ

ဃ ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ် ဒံၣ်သိံးပဟ  ံၣ်လီီၤက ိဖိတဖ ံၣ် တ ံၣ်ဆီ ံၣ်ထ ဲမီၤစ ီၤ, တ ံၣ်ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်, ဒံီးတ ံၣ်ယူံးယီ ံၣ်ပ ံၣ်ကဲတ ံၣ်မီၤလိခိ ံၣ်ဃ ီၤလီ ံၣ်က

ဝီီၤတဖ ံၣ်ကသ အဂီ ံၣ်လီီၤ. 

 

လ ပကမီၤလိဘ ံၣ်ဃံး ပပ ီၤက ိဖိတဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်, ပကမီၤ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ် လ မ  ံၣ်သံးမီၤကလီဒံီးလ အိ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်ဘ  ံၣ်တ ံၣ်ဘ  န   ံၣ်

လီီၤ. ဖဲလါအ ဖဖ  ံၣ် 2021 န   ံၣ်, တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ဒ  ံးဃ  ံၣ်ပဝဲကိံးဂီၤဒံဲး - HWDSB တ ံၣ်ဂ  ံၣ်က ိဖိန ီံၣ်ဂ  ံၣ် 2021 ဘ ံၣ်တ ံၣ်အိံးထီ ံၣ်အီီၤ 

ဒံီးသ က  ံၣ်၀ဲဒ ံၣ် တ ံၣ်သ က  ံၣ်တဖ ံၣ် ဘ ံၣ်ဃံးဒံီးက ဖိိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိီၤ (ကလ  ံၣ်, မ  ံၣ်ခ ါ, ဂ ီၤဂီၤ) ဒံၣ်သိံးကသ  ံၣ်ညါဒံီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ် 

တ ံၣ်မီၤအက ိီၤက ဲအတ ံၣ်ကီတ ံၣ်ခဲတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ.  ခီဖ ိလ တ ံၣ်ဆါသတတိ ံၣ် ဒံီးတ ံၣ်စ ံးဆ အိ ံၣ်စ ီၤအဃိန   ံၣ်, ပအိံးထီ ံၣ် 

တူ ံၣ်လိ ံၣ်ဘ ံၣ် တ ံၣ်ဂ  ံၣ်က ိဖိန ီံၣ်ဂ  ံၣ်ဒံီးတဘ ီ ဒံၣ်သိံးကဟ  ံၣ်ဘ ံၣ်က ိဖိကိံးဂီၤဒံဲး တ ံၣ်ခ ံဲးဂ ီၤယ ံၣ်ဘ ံၣ် လ ကမီၤ၀ ီၤလ ပ ဲီၤဘ ံၣ် 

တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ပ ီၤန ီံၣ်ဂ  ံၣ်အဂီ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. တ ံၣ်မီၤအ ီၤကစံးထီ ံၣ်သံးလ  လါန ိံၣ်၀ ဘ  ံၣ် 29 သီ, 2021 တ ီၤလ  လါဒ  ံၣ်စ ဘ  ံၣ် 16 သီ, 2021 

န   ံၣ်လီီၤ. 

 

က ိဖိကမ ံးတ  ံၣ်မိ ံၣ်ပ  ံၣ်အါဖ အ ီၤ မီၤဝဲက ိဖိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်တခါန   ံၣ်လီီၤ. အန ီ ံၣ်န ီ ံၣ်န   ံၣ်,တ ံၣ်ထီဒါတ ံၣ်က  ံၣ်တလီီၤကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်သဲံးစံး 

2017 ဒံီး Ontario’s Education Equity Action Plan (Ontario က ူံၣ်သ တ ံၣ်ထဲသိံးတ ီၤသိံးတ ံၣ်မီၤအတ ံၣ်ရဲ ံၣ်တ ံၣ်က ဲီၤ) တ ံၣ်

ဟ ံးဂ  ံၣ်၀ီတ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲီၤ အ ီၤမီၤလိ ံၣ်ဝဲ လ က ိကမ ံးတ  ံၣ်မိ ံၣ်ပ  ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ် ကပ ံၣ်ဖ ိ ံၣ်ထီ ံၣ်ဒံီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ် တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ီၤန   ံၣ်

လီီၤ. တ ံၣ်အ ီၤမ  ံၣ်တ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲီၤအကါဒ ိံၣ်တခါလ  HWDSB တ ံၣ်တက  ံၣ်ဒ ိံၣ် ဆ ံးအါစ ီၤတ ံၣ် တ ံၣ်ဟ ံးဂ  ံၣ်၀ီတ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲီၤ အပူီၤန   ံၣ်

လီီၤ. 

 

ပသ  ံၣ်ညါလ တ ံၣ်သ က  ံၣ်ဘ ံၣ်ဃံး ပ ီၤတဂီၤအန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်အ ီၤ ဘ ံၣ်ပ ီၤတမ  ံၣ်ဘ ံၣ် ဒံီးပကမီၤအီီၤလ တ ံၣ်ပလီ ံၣ်သူ ံၣ်ပ

လီ ံၣ်သံးအပူီၤန   ံၣ်လီီၤ. ပဃ တ ံၣ်ဟ  ံၣ်ကူ ံၣ်ဟ  ံၣ်ဖံးလ  က ိဖတိဖ ံၣ်, ဟ  ံၣ်ဖိဃီဖိတဖ ံၣ်, ပ ီၤမီၤတ ံၣ်ဖိတဖ ံၣ် ဒံီးပ ီၤတဝ ဖိတဖ ံၣ် ဒံၣ်

သိံးတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ီၤကမီၤစ ီၤ HWDSB လ  ကမီၤတ ံၣ်ဆ တဲ ံၣ်လ အိ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီီၤ လ ကဆီ ံၣ်ထ ဲမီၤစ ီၤ တ ံၣ်

တက  ံၣ်ဒ ိံၣ်ဆ ံးအါစ ီၤတ ံၣ်, က ိဖိအတ ံၣ်မီၤလိန   ံၣ်တ ံၣ် ဒံီးတ ံၣ်အိ ံၣ်မ  ံၣ်ပ ီၤအဂီ ံၣ်လီီၤ. 

 

တ ံၣ်အ ီၤတ ံၣ်ကမီၤအီီၤဒံၣ်လဲ ံၣ်. 

ကတ ီၤဆကိ ိတ ီၤ 4 တ ီၤက ိဖိတဖ ၣ် - တ ံၣ်ကတီ ံၣ်ထီ ံၣ် လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒတိဘ  ံၣ် လ မိ ံၣ်ပ ံၣ်ပ  ံၣ်ယဲီၤစရီလီ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. မိ ံၣ်ပ ံၣ်ဒံီး 

ပ ီၤက  ံၣ်ထ ဲတ ံၣ်တဖ ံၣ် လဲီၤဘ ံၣ်ဆူ ပ  ံၣ်ယဲီၤစရီလီ ံၣ်, အိံးထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ ိဒံီးမီၤပ ဲီၤလီီၤဘ ံၣ် တ ံၣ်ဂ  ံၣ်က ိဖိန ီံၣ်ဂ  ံၣ် ဖတဲ ံၣ်လ ီ ံၣ် တ ံၣ်က ဲအ ီၤ 

https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
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
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf


 

 

 

 

သ န   ံၣ်လီီၤ. လ  ံၣ်အဒလိ တ ံၣ်စဲံးက  ံးထ ံးထီ ံၣ်အီီၤသ  ံၣ်တဖ ံၣ်အ ီၤ တ ံၣ်ဒံိးန   ံၣ်အီီၤသ  ခီဖ ိတ ံၣ်ဃ ထီ ံၣ်အီီၤလ နဖိအ သရ ံၣ်/မ  ံၣ် အ

အိ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. လ က ိဖတိဂီၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ် ဝ သံးစူီၤမီၤပ ဲီၤထဲတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အဒတိခါ (လ အ ထ  ံၣ်နံဲးလိီၤ မ တမ  ံၣ် 

တ ံၣ်စဲံးက  ံးထ ံးထီ ံၣ်)တက  ံၣ်. 

 

5 တ ီၤ 12 တ ီၤ - ပ ီၤမီၤလိတ ၣ်ထ  ၣ်လိ ၣ်န  ၣ်ကစ ၣ် ဒ ီးမီၤလိတ ၣ်လ လ  ၣ်ယ ီၤတဖ ၣ်- ပကဆ  လီပရ တဘ  ံၣ် လ ပ  ံၣ်ဘ ံးစဲ 

အဘ  ံၣ်ဘ  ဆူက ိဖိတဖ ံၣ် ဆူညါတဘ ီ လ  5 - 12 တီီၤ ဒံၣ်သိံးအ၀ဲသ  ံၣ်ကမီၤပ ဲီၤဘ ံၣ် တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ပ ီၤန ီံၣ်ဂ  ံၣ်အလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ ိ

လ ပ  ံၣ်ယဲီၤဖီခိ ံၣ် ဖဲတ ံၣ်မီၤလိမီၤဒံိးဆ ကတီ ံၣ် အိ ံၣ်ဒံီးက ိသရ ံၣ်တ ံၣ်မီၤစ ီၤန   ံၣ်လီီၤ. က ိဖိတဖ ံၣ်လ  အမိ ံၣ်ပ ံၣ်/ပ ီၤက  ံၣ်ထ ဲတ ံၣ် 

တဖ ံၣ် လ အပူီၤက   ံၣ်ဃ ထီ ံၣ်၀ဲလ  အ၀ဲသ  ံၣ် တန  ံၣ်လီီၤပ ံၣ်ဃ  ံၣ်မီၤသကိံးတ ံၣ် လ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ပ ီၤန ီံၣ်ဂ  ံၣ်ဘ ံၣ်န   ံၣ် တဒံိးန   ံၣ်ဘ ံၣ် 

လီပရ ဘ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. 

တ ံၣ်အ ီၤသ က  ံၣ်မန ီၤလဲ ံၣ်. 

ဒံိးသန  ီၤထီ ံၣ်သံးလ  က ိဖိအသံးန  ံၣ်အဖီခိ ံၣ်န   ံၣ်, တ ံၣ်သ က  ံၣ်လ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ီၤ ကသ က  ံၣ်ဝဲက ိဖိအက ိ ံၣ်, တ ံၣ်အိ ံၣ်ထူ

လ ီၤအတ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်, ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်, ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်အတ ံၣ်လီီၤစ ီၤ, တ ံၣ်ဘူ ံၣ်တ ံၣ်ဘါ, မ  ံၣ်ခ ါတ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်, တ ံၣ်ကဲမ  ံၣ်ကဲခ ါ, တ ံၣ်က 

တ ံၣ်က ဲ ံၣ်, အိ ံၣ်ဖ ဲ ံၣ်လီ ံၣ် ဒံီးတ ံၣ်ကဲထ ဖိက ီ ံၣ်ဖိ/တ ံၣ်န  ံၣ်လီီၤအိ ံၣ်ဆိံး လ ထ ကီ ံၣ်ပတီ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ.  

HWDSB အ ီၤကဒသီဒ က ိဖိအန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်အဂ  ံၣ်အက ိီၤတဖ ံၣ်ဒံၣ်လဲ ံၣ်. 

HWDSB အ ီၤအ  ံၣ်လီီၤတူ ံၣ်လိ ံၣ်ဝဲ တ ံၣ်ခူ ံၣ်သူ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်ဘ  ံၣ်တ ံၣ်ဘ  လ အပတီ ံၣ်ထီကတ  ံၣ် ဖဲအထ ဖ ိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိီၤဘ ံၣ်ဃံး 

က ိဖိတဖ ံၣ် ဒံီးဟ  ံၣ်ဖိဃီဖိတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. က ိဖတိ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အဂ  ံၣ်အက ိီၤအ ီၤ ဘ ံၣ်တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အီီၤ လ တ ံၣ်ထီဒါတ ံၣ်က  ံၣ်တလီီၤ

ကလ  ံၣ်ဒ ူံၣ်သဲစံး, 2017, S.O. 2017, c. 15,တ ံၣ်ကူ ံၣ်ဘ ံၣ်ကူ ံၣ်သ သဲစံး, R.S.O. 1990, c. E.2, တ ံၣ်ဟ  ံၣ်စိဟ  ံၣ်ကမီီၤအဖီလ ံၣ် ဒံီး

လူီၤပိ ံၣ်မီၤထ  ဲဝ  ံၣ်တ ံၣ်ဖပ တ ံၣ်ဖပံး တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိီၤအတ ံၣ်သဘ ျ့ ဒံီးတ ံၣ်ဒသီဒ တ ံၣ်ခူသူ ံၣ်သဲစံး, R.S.O. 1990, c. M.56 န   ံၣ်လီီၤ. 

  

က ိဖိတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ီၤ တ ံၣ်ကပ ံၣ်ခူ ံၣ်သူအီီၤဘ ံၣ်ဆ ံၣ် ကအိ ံၣ်ဒံီးအမ ီၤအသ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. က ိဖိတဂီၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အတ ံၣ်စ ံးဆ တဖ ံၣ်အ ီၤ 

တ ံၣ်ကပ ံၣ်ကရူ ံၣ်အီီၤတပူီၤဃီ လ တ ံၣ်ပဲ ံၣ်ထ နီီၤဖံးအဂီ ံၣ် ဒံၣ်သိံးဒံီးက ဖိတိဂီၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အတ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိီၤတဖ ံၣ်အ ီၤ တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်အန ီ ံၣ်

ကစ ံၣ်သ တန   ံၣ်ဘ ံၣ်အဂီ ံၣ်လီီၤ. တ ံၣ်စ ံးဆ လ တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အီီၤတဖ ံၣ်အ ီၤ တ ံၣ်ကပ ီၤဃ ံၣ်အီီၤ ဖဲတ ံၣ်လီ ံၣ်လ  အအိ ံၣ်ဘ  ံၣ်အိ ံၣ်ဘ , 

လ အပ ဲီၤဒံီးတ ံၣ်ခူသူ ံၣ် ဒံီးလ တ ံၣ်ဒံိးန   ံၣ်အီီၤသ ထဲ HWDSB ပ ီၤဃ သ  ံၣ်ညါတ ံၣ် ဒံီးပ ီၤပဲ ံၣ်ထ နီီၤဖံးတ ံၣ် လ တ ံၣ်ဟ  ံၣ်စိဟ  ံၣ်ကမီီၤ

အီီၤတဖ ံၣ် ဒံၣ်သိံးကပ ံၣ်ပန ီံၣ်ဒံီးက ဲံးဖ ိ ံၣ် တ ံၣ်ဂ  ံၣ်လ အကဲထီ ံၣ်သံး ဖဲ HWDSB က ိဖိတဖ ံၣ်အက ါအဂီ ံၣ်လီီၤ.  



 

 

 

 

တ ံၣ်အ ီၤတ ံၣ်ကဘ ံၣ်မီၤအီီၤန ီ ံၣ်န ီ ံၣ်ဧါ. 

တ ံၣ်မီၤလ ပ ဲီၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ီၤ မ  ံၣ်တ ံၣ်မ  ံၣ်သံးမီၤကလီန   ံၣ်လီီၤ. ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်သန ံၣ်က , ပဃ လ က ိဖိကပ ံၣ်ဖ ိ ံၣ်မီၤသကိံး ဒံၣ်သိံးပ

ကဒံိးန   ံၣ်ဘ ံၣ် က ိဖိန ီံၣ်ဂ  ံၣ်လီီၤတ  ံၣ်လီီၤဆဲံး ကသ အဂီ ံၣ်လီီၤ. တ ံၣ်စ ံးဆ အါအါန   ံၣ် ကမီၤစ ီၤပ ီၤလ ပကပ ံၣ်ပန ီံၣ်တ ံၣ်တတီဃ ံၣ်သ  ံၣ်

တဖ ံၣ်, ဒ ံးအိ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်မီၤရဲ ံၣ်က ဲီၤခိ ံၣ်သ  ံၣ်, ဒံီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်တတီဃ ံၣ်လ  က ဖိိအတ ံၣ်မီၤလိန   ံၣ်တ ံၣ်ဒံီးတ ံၣ်အိ ံၣ်မ  ံၣ်ပ ီၤအဂီ ံၣ်ခီဖ ိပ

တ ံၣ်ရဲ ံၣ်တ ံၣ်က ဲီၤ ဒံီးဂ  ံၣ်ခီ ံၣ်ထ ံးတ ံၣ်မီၤစ ီၤတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီီၤ. က ိဖိတဖ ံၣ် လ ဃ ထ တ  ံၣ်၀ဲလ  တပ ံၣ်ဃ  ံၣ် မီၤသကိံးတ ံၣ်န   ံၣ် 

တဒံိးန   ံၣ်ဘ ံၣ်ပ  ံၣ်ဘ ံးစဲဖဲ တ ံၣ်အိံးထီ ံၣ်တူ ံၣ်လ ိံၣ်က ီၤအခါဘ ံၣ်.  ဟ  ံၣ်ဖဃီိဖိတဖ ံၣ်လ  တအဲ ံၣ်ဒံိး၀ဲလ  

အဖိကန  ံၣ်လီီၤပ ံၣ်ဃ  ံၣ်မီၤသကိံးတ ံၣ် ဒံီးအပူီၤက   ံၣ်တဟံးထီ ံၣ်က   ံၣ်န   ံၣ်, ဆ  ဘ ံၣ်လီပရ ဆူ research@hwdsb.on.ca 

သ န   ံၣ်လီီၤ  

 

တ ံၣ်သ က  ံၣ်အိ ံၣ်ဧါ. 

ပက ဲမ  ံၣ်ဒံီးစ ံးဆ တ ံၣ်သ က  ံၣ်သ  ံၣ်တဖ ံၣ် ဖဲပကတ ဲံၣ်ကတီီၤတ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အခါန   ံၣ်လီီၤ. ဝ သံးစူီၤမီၤလိအါထီ ံၣ် ဖဲပပ  ံၣ်ယဲီၤသန   

www.hwdsb.on.ca/weallcount, တက  ံၣ်. ဖဲန   ံၣ် နကထ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်သ က  ံၣ်လ တ ံၣ်သ က  ံၣ်အီီၤတလီ ံၣ်လီ ံၣ် (FAQs) ဘ ံၣ်ဃံးတ ံၣ်

ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်အ ီၤ ဖဲတ ံၣ်သ က  ံၣ်အိ ံၣ်ထီ ံၣ်အခါန   ံၣ်လီီၤ. နဆဲံးက ိံးပက ိဖတိ ံၣ်ဂ  ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်ကရူ ံၣ်ဖဲ census@hwdsb.on.ca သ ဝဲစ  ံၣ်ကီံး

န   ံၣ်လီီၤ. 

 

ပစ ံးဘ  ံးဘ ံၣ်နီၤလ  နဟ ံးမူဟ ံးဒါဒံီးမီၤစ ီၤ HWDSB လ တ ံၣ်ထ ဖ ိ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က ိီၤ, ဒံၣ်သိံးပဒ ံးအိ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်အစ လ 

အတက  ံၣ်ဒ ိံၣ် ဆ ံးအါစ ီၤတ ံၣ်တဖ ံၣ် ဖဲကူ ံၣ်သ သနအိ ီၤအပူီၤကသ အဂီ ံၣ်လီီၤ. 

 

ပ ဲီၤဒံီးတ ံၣ်ယူံးယီ ံၣ်အါ, 

 

                              
 
Manny Figueiredo    Paul Denomme 
ကူ ံၣ်သ အပ ီၤန ဲံၣ်တ ံၣ်   က ိဖိတ ံၣ်လ ထီ ံၣ်ပ ဲီၤထီ ံၣ်ဂ  ံၣ်၀ီပ ဖပံးခိ ံၣ်  

      တ ံၣ်ထဲသိံးတ ီၤသိံးဒံီးက ိဖိတ ံၣ်ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်မီၤသကိံးတ ံၣ် 
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