[Bengali]

অক্টোবর2018 ,
4র্থ থর্ক্ে 12শ থেণি পর্থ ন্ত ণশক্ষোর্ীক্ের ণিয় বোবো-মো/অণিিোবেগি,
-daai co eci cirlli leePএ আমরো সবক্েক্য় িোল ণশক্ষোর পণরক্বশ িেোন েরোর বযোপোক্র পুক্রোপুণরিোক্ব িণিবদ্ধ ,
র্োক্ি িণিটি ণশক্ষোর্ীই িোক্ের বযণিগি উৎেক্ষথ র শীক্ষথ থপ ৌঁছোক্ি পোক্র। থসটো েরোর জনয ,আমোক্েরক্ে ণশক্ষোর্ীক্ের
এবং িোক্ের পণরবোক্রর েোণিেোগুণলক্ে িেৃি অক্র্থ বুঝক্ি িক্ব। এই েোক্জ আমোক্ের সোিোক্র্যর জনয ,আমরো ণনিোন্ত
উৎসোক্ির সক্ে থ োষিো েরণছ থর্ ,আগোমী মোক্স আমরো ির্ম ণশক্ষোর্ী-শুমোণর শুরু েরব।
19থর্ক্ে 30নক্িম্বর 2018 ,িোণরখ পর্থ ন্ত 4র্থ থর্ক্ে 12িম থেণি পর্থ ন্ত সমস্ত ণশক্ষোর্ীক্েরক্ে িোক্ের থেণিেক্ক্ষ বক্স

ণশক্ষোর্ী-শুমোণর সম্পূিথ েরোর জনয আহ্বোন েরো িক্ব। এই িশ্নমোলোটি পূরি েরক্ি থমোটোমুটি এেটি ক্লোক্সর জনয র্িটো
সময় িক্য়োজন িয় িিটোই িক্য়োজন িক্ব ,এবং এর মক্যয থসই সমস্ত িশ্ন অন্তিথ ু ি র্োেক্ব থর্গুণলক্ি ণশক্ষোর্ীক্েরক্ে
িোক্ের ণবেযোলক্য়র ণিিক্র এবং বোইক্র িোক্ের ণনক্জক্ের এবং িোক্ের অণিজ্ঞিোগুণল সম্পক্েথ জোনক্ি েোওয়ো িক্ব।
ণেন্ডোরগোক্টথন থর্ক্ে 3য় থেণি পর্থ ন্ত ণশক্ষোর্ীক্ের বোবো-মো/আণিিোবেগি এেটি িশ্নপত্রপোক্বন র্ো িোৌঁক্েরক্ে িোৌঁক্ের
ণশশুর(থের )জনয পূরি েরক্ি িক্ব।
এই




শুমোণর থর্ক্ে িোপ্ত ির্যগুণল আমোক্ের থবোর্থ এবং আমোক্ের ণবেযোলয়গুণলক্ে ণনক্নোি ণবষয়গুণলক্ি সোিোর্য েরক্ব:
ণশক্ষোর্ী-সংখযো ও ণবেযোলয় জনসমোজ সম্পক্েথ আক্রো িোক্লোিোক্ব জোনক্ি
ণশক্ষোর্ীক্ের সোফলয ,অন্তিুথ ণি ও েলযোি ইিযোণের অন্তরোয়গুণলক্ে ণেণিি ও ণনমূথল েরক্ি
েোর্থ েরী েমথ সূণে িণিণিি েরক্ি এবং সংস্থোনসমূিক্ে থসই থসই স্থোক্ন পুনঃবণিি েরক্ি থর্খোক্ন থসগুণল সবক্েক্য়
থবণশ েক্র জরুণর

এই ণশক্ষোর্ী-শুমোণর থগোপনীয় ,ণেন্তু থবনোমী নয়। সংগৃিীি সমস্ত উত্তরগুণলক্ে এেটি ণনরোপে ,থগোপনীয় থর্টোক্বক্স
সংরণক্ষি রোখো িক্ব এবং থসগুণলক্ে শুযু অনুক্মোণেি গক্বষিোেমীরোই বযবিোর েরক্ি পোরক্বন র্োৌঁরো -daaiএর
ণশক্ষোর্ীক্ের িবিিোগুণলক্ে ণেণিি ও সংক্ক্ষণপি েরক্বন। ণশক্ষোর্ীক্ের িশ্নপত্রগুণলক্ে আলোেো-আলোেোিোক্ব ণবক্েষি
েরো িক্ব নো। ণশক্ষোর্ীক্ের সম্পক্েথ ির্য সংগ্রি েরোর বযোপোক্র daaiথবোর্থ সক্বথ োচ্চ স্তক্রর থগোপনীয়িো ও ণবশ্বস্তিো রক্ষো
েরোয় বদ্ধপণরের এবং িোরো িক্র্যর স্বোযীনিো ও থগোপনোয়ীিো রক্ষো সংক্রোন্ত থপ রণনগম আইন বো ণমউণনণসপযোল
ণির্ম অব ইনফক্মথ শন অযোন্ড থিোক্টেশন অব িোইণিণস অযোট -)APPddM(এ বণিথ ি থগোপনীয়িো ণবষয় সমস্ত রেক্মর
আবশযেিোগুণলক্ে থমক্ন েলক্ব। ণশক্ষোর্ী-শুমোণরর-র মোযযক্ম থনওয়ো ির্যগুণল ণশক্ষো আইন বো এজুক্েশন অযোট-এর
আওিোয় সংগৃিীি, R.S.O. 1990, c. E. 2) সংক্শোণযি-)এর আইণন অণযেোক্রর অযীক্ন সংগ্রি েরো িক্ব ,র্ো শুযু ণশক্ষো ও
গক্বষিোর েোক্জই বযবহৃি িক্ব।
এটি জরুণর থর্ ,ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-থি থর্ন সমস্ত ণশক্ষোর্ীর বিবয িণিফণলি িয়—আমরো র্ি থবণশ উত্তর পোক্বো ,
ণবেযোলয়গুণলর উন্নণিক্ি ও েমথ সণূ ে পণরেল্পনোর থক্ষক্ত্র ির্যগুণল িিই থবণশ সমৃদ্ধশোলী ও ণনিথরক্র্োগয িক্ব। আপণন
র্ণে ণসদ্ধোন্ত থনন থর্ ,আপনোর ণশশুক্ে ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-থি অংশগ্রিি েরক্ি থেক্বন নো ,িোিক্ল েয়ো েক্র ণনক্ে থেওয়ো
ফমথ টি পূরি েরুন এবং 14ই নক্িম্বর 2018 ,িোণরক্খর আক্গ আপনোর ণশশুর ণবেযোলক্য় জমো েরুন।
আপনোর র্ণে থেোন িশ্ন র্োক্ে ,িোিক্ল েয়ো েক্র এই ণেঠির ণপছক্নর ণেক্ে র্োেো ির্য-পত্রটিক্ে িোক্লো েক্র পর্থ োক্লোেনো
েরুন। এছোডোও আপণন www.peelschools.org/studentcensus থেখক্ি পোক্রন অর্বো daaiথবোক্র্থর গক্বষিো ও েোয়বদ্ধিো
ণবিোক্গর 905-890-1010 ণবস্তোর 3523নম্বক্র অর্বো studentcensus@peelsb.com ইক্মইক্ল থর্োগোক্র্োগ েরক্ি পোক্রন।
িণিবোক্রর মক্িোই ,িণিটি ণশক্ষোর্ীক্ের সোফলয ,আত্মণবশ্বোস ও আশোক্ে অনুিোণিি েরোর আমোক্ের েোক্জ আপনোক্ের
ণনরন্তর সিোয়িো েোক্নর জনয আমরো আপনোক্ের যনযবোে জোনোই।

ণপটোর জসুয়ো
ণশক্ষো পণরেোলে
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------এই অংশটি এেমোত্র িখনই পূরি েরক্বন র্খন আপণন আপনোর ণশশুক্ে ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-থি অংশগ্রিি েরক্ি ণেক্ি েোইক্বন নো।েয়ো েক্র
এই অংশটি ণছৌঁক্ড ণনক্য় 14ই নক্িম্বর 2018 ,িোণরক্খর মক্যয আপনোর ণশশুর ণবেযোলক্য় জমো েরুন।
আণম আমোর ণশশু-___________________________________ ,থে -2018র ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-থি অংশগ্রিি েরক্ি ণেক্ি েোই নো।
(ণশক্ষোর্ীর নোম ণলখুন )

বোবো-মো/অণিিোবক্ের নোম: __________________________ স্বোক্ষর:__________________________________

বহুল ণজজ্ঞোণসি িশ্নোবলী
-daai

co eci cirlli leeP এর ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-র উক্েশয েী?

এই শুমোণর থর্ক্ে িোপ্ত ির্যগুণল আমোক্ের থবোর্থ এবং আমোক্ের ণবেযোলয়গুণলক্ে ণনক্নোি ণবষয়গুণলক্ি সোিোর্য েরক্ব:
• ণশক্ষোর্ী-সংখযো ও ণবেযোলয় জনসমোজ সম্পক্েথ আক্রো িোক্লোিোক্ব জোনক্ি
• ণশক্ষোর্ীক্ের সোফলয ,অন্তিথ ু ণি ও েলযোি ইিযোণের অন্তরোয়গুণলক্ে ণেণিি ও ণনমূথল েরক্ি
 েোর্থ েরী েমথ সূণে িণিণিি েরক্ি এবং সংস্থোনসমূিক্ে থসই থসই স্থোক্ন পুনঃবণিি েরক্ি থর্খোক্ন থসগুণল সবক্েক্য়
থবণশ েক্র জরুণর

ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-থি েী যরক্নর িশ্ন রোখো িক্য়ক্ছ?
ণশক্ষোর্ী-শুমোণর আনুমোণনে 30টি এেোণযে উত্তরর্ুি িশ্ন ণনক্য় তিণর ,র্ো ণশক্ষোর্ীক্ের পণরণেণি ,পণরবোক্রর তবণশষ্ট্যোবলী ,
ণবেযোলক্য়র অণিজ্ঞিো এবং ণশক্ষোর্ীক্ের েলযোি িসক্ে েরো িক্য়ক্ছ।
শুমোণরর িণিটি িক্শ্নর উত্তর ণে আমোর ণশশুক্ে ণেক্িই িক্ব?

ণশক্ষোর্ী-শুমোণর সম্পূিথরূক্প থস্বচ্ছোযীন ণবষয়। ণশক্ষোর্ী বো বোবো-মো/অণিিোবক্েরো র্ণে থেোন িক্শ্নর উত্তর নো ণেক্ি েোন
িোিক্ল িোরো থসটি এণডক্য় েক্ল থর্ক্ি পোক্রন অর্বো এক্ি এক্েবোক্রই অংশগ্রিি নো েরক্িও েোইক্ি পোক্রন।িক্ব এটি মক্ন
রোখো জরুণর থর্ ,পূরক্ির িোর র্ি থবণশ িক্ব ণবেযোলয়গুণলর উন্নণিক্ি ও েমথ সূণে পণরেল্পনোর থক্ষক্ত্র ির্যগুণল িিই থবণশ
সমৃদ্ধশোলী ও ণনিথরক্র্োগয িক্ব।
আমোর ণশশুর অংশগ্রিক্ির আক্গ আণম ণে ণশক্ষোর্ী-শুমোণর-র এেটি িণিণলণপ থেখক্ি পোণর?
শুমোণরর এেটি িণিণলণপ ণনক্নোি ণলঙ্ক থর্ক্ে পোওয়ো থর্ক্ি পোক্র www.peelschools.org/studentcensus
আমোর ণশশুর থেওয়ো উত্তরগুণলক্ে ণেিোক্ব থগোপন রোখো িক্ব ?
শুমোণরটি র্খন ণশক্ষোর্ীক্ের মক্যয ণবিরি েরো িক্ব ,থসটিক্ি ণশক্ষোর্ীক্ের নোক্মর এেটি সণন্নক্বশ র্োেক্ব। এই এেটি পোিোক্িই
ণশক্ষোর্ীর পণরেয় র্োেক্ব। ণশক্ষোর্ীক্েরক্ে িোক্ের উত্তর জমো থেবোর আক্গ এই সণন্নক্বশটি খুক্ল ণনক্ি ণনক্েথ শ থেওয়ো িক্ব।
সম্পূিথ েরো িশ্নমোলোটিক্ি ণশক্ষোর্ীক্ের বযণিগিিোক্ব শনোি েরক্ি পোক্র এমন থেোন ির্য র্োেক্ব নো এবং ণশক্ষোর্ীরো িোক্ের
উত্তরপত্রগুণলক্ে এেটি খোক্ম িক্র সীল েক্র থেক্ব। থেোন িশ্ন সম্পক্েথ ণশক্ষোর্ীক্ের থেোন স্পষ্ট্ীেরক্ির িক্য়োজন িক্ল িোক্ের
সোিোক্র্যর জনয ণশক্ষে/ণশণক্ষেো উপণস্থি র্োেক্বন ,ণেন্তু ণশক্ষোর্ীক্ের থগোপনীয়িো রক্ষোর জনয িোৌঁরো ণশক্ষোর্ীক্ের থেওয়ো থেোন
িক্শ্নর উত্তর থেখক্ি পোরক্বন নো।
সম্পূিথ েরো িশ্নমোলোটি—শনোিেোরী থেোন ির্য (থর্মন নোম বো ণশক্ষোর্ীর নম্বর )বযণিক্রক্ে—ণশক্ষোর্ীরো এেটি খোক্ম িক্র
সীল েক্র থেক্ব এবং থসগুণলক্ে িোক্ের ণবেযোলয় েিথৃ পক্ষ এেটি ণনরোপে ,বণিঃস্থ থেোম্পোণনর েোক্ছ পোঠিক্য় থেক্ব র্োক্ের সক্ে
উত্তরগুণলক্ে স্ক্যোন েরো ও িণক্রয়োেরি েরোর বযোপোক্র daaiথবোক্র্থর েু ণি রক্য়ক্ছ। এই সমস্ত থগোপনীয় থর্টোক্বস ণনক্য় ,শুযু
ণবক্েষি ও গক্বষিোর উক্েক্শয daai ,থবোক্র্থর েমীসেসযগি েোজ েরক্বন। এই সমস্ত যোপগুণল িক্র্যর স্বোযীনিো ও থগোপনীয়িো
রক্ষো ণবষয়ে থপ রণনগম আইন -)APPddM(এর অনুবিী িক্য় েলক্ব।
এেটি থগোপনীয় শুমোণর ও এেটি থবনোমী শুমোণরর মক্যয িফোৎ েী?
এই ণশক্ষোর্ী-শুমোণর থগোপনীয় ,ণেন্তু থবনোমী নয়। শুমোণরর িশ্নমোলোগুণলক্ি এেটি েক্র অণিিীয় থেোক্র্র িেমো লোগোক্নো
র্োেক্ব থর্গুণল িণিটি ণশক্ষোর্ীর P নম্বক্রর সক্ে সংর্ুি। এই অণিিীয় থেোর্ থবোক্র্থর গক্বষিো ণবিোগক্ে আক্গ সংগৃিীি
থর্টো (থর্মন ঠিেোনো ,বোণডক্ি ের্ো বলোর িোষো ,থেণি ইিযোণে )বযবিোর েক্র বিথমোক্ন থেওয়ো উত্তরগুণলক্ে ণবক্েষক্ি
সোিোর্য েরক্ব ,র্োর ফক্ল daaiণশক্ষোর্ীক্ের সম্পক্েথ আরও ণবস্তোণরি থবোযগমযিো তিণর েরো র্োক্ব। থেোন বযণিগি
পরণেণি—থর্মন থেোন ণশক্ষোর্ীর নোম বো িোর P নম্বর—িশ্নমোলোয় র্োেক্ব নো ,থর্ ণবষক্য় ণশক্ষোর্ীক্ের িশ্নমোলোটি পূরি
েরক্ি িক্ব। এটি ণশক্ষোর্ীক্ের িোরো িেত্ত ির্যগুণলক্ে থগোপন রোখোর ণবষয়টি ণনণিি েক্র।

শুমোণরর থর্টো ণেিোক্ব েোক্জ লোগোক্নো িক্ব?
উত্তরগুণলর িণক্রয়োেরি ও ণবক্েষক্ির েোজ সম্পন্ন িক্ল daai ,থবোক্র্থর গক্বষিো ণবিোগ যোরোবোণিেিোক্ব ণববরিী িস্তুি েরক্ি
র্োেক্ব র্ো ণবেযোলয়গুণলক্ে ও থবোর্থক্ে েমথ সূণে ও ণশক্ষোেোক্নর পণরেল্পনো েরোর থক্ষক্ত্র ণসদ্ধোন্ত গ্রিক্ির ির্য থপক্ি সোিোর্য
েরক্ব। সংক্ক্ষণপি থর্টো জনসমোক্জর অনযোনয অংশীেোরক্েরক্ে ও সরেোণর সংস্থোগুণলক্েও থেওয়ো িক্ি পোক্র ,র্ো িোক্েরক্ে
িোক্ের জনসমোজগুণলর িক্য়োজনীয়িোগুণলক্ে আরও িোলিোক্ব পূরক্ির থক্ষক্ত্র িোক্ের পণরক্ষবোগুণলর উন্নণিক্ি সোিোর্য
েরক্ব। থর্টো িণিক্বেন বো ণবক্েষক্ি েখক্নোই থেোন ণশক্ষোর্ীক্ে আলোেোিোক্ব ণেণিি েরো র্োক্ব নো। আইন অনুসোক্র ,শুমোণর
সম্পূিথ েক্রক্ছন এমন থেোন ণশক্ষোর্ী/অণিিোবক্ের থেোন বযণিগি ির্য daaiথবোর্থ িেোশ েরক্ি পোক্র নো।

