
 
 
 
 
 
 
ি�য় িপতামাতা, অিভভাবক, বা পিরচযর্াকারীগণ:  
 
সূ�: ে�ড 4 েথেক 6 এর িশ�াথ�, িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচযর্াকারী, ও �ুেলর �াফেদর জনয্ �ুেলর পিরেবশ স�িকর্ ত জিরপ  
 

িরপত 
াকার

বুিলইং �িতেরাধ করা এবং �ুেলর  ্য একি ইিতবাচক পিরেবশ �বধরে্র  ্য Toronto District School Board’s (TDSB) এর �েচ�ার 
অংশ িহেসেব, TDSB �িত দইু বছের কমপে� একবার িশ�াথ�, িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচযর র, ও �ুেলর �াফেদর  ্য অ্লাইে্ 
�ুেলর পিরেবশ স�িকর   অ্ুি�ত করেব৷  
 

্
্

িরপত াকার

http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx

এই বস�কােল (মাচর  েথেক  ু্  2014) �াথিমক িবদযালেয়র ে�ড 4 েথেক 6 এর িশ�াথ� ও তােদর িপতামাতা/অিভভাবক/ 
পিরচযর রেদরেক �ুেলর পিরেবশ স�িকর   পূরণ করার  ্য আম�ণ  া্াে্া হেয়েছ৷ এই  িরপগেলােত ি্রাপত্তা, পাঠদা্ ও িশ�া 
স�েকর  সহায়তা, পার�িরক স�কর , �ুেলর পিরেবশ, ও িশ�াথ�র পটভূিম স�েকর  �� ি ে�স করা হয়৷ এই  িরেপর ফলাফল �ুলগেলােত 
একি ইিতবাচক পিরেবশ �বধর্ ও সবগেলা �ুেল বুিলইং �িতেরাধ করার  ্য উপায় খুঁে  েবর করেত �ুলগেলােক ও TDSB-েক সাহাযয 
করেব৷ এই  িরপগেলা স�েকর  আেরা  া্ার  ্য অ ু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইট 

 েদখু ৷  
 

বহারধুমা

আমােদর �ুেলর পিরেবশ স�িকর ত  িরপ ে��ামূলক ও েব্ামর; আমরা শ্া�েযাগয তথয েযম্ আপ্ার ্াম, আইিপ এে�স, বা আপ্ার 
স�াে্র ্াম বা �ুেড� আইিড সং�হ করেবা ্া৷  িরেপর স�� করা সবগেলা  বাব �ি�য়াকরেণর  ্য সরাসির TDSB-এর গেবষণা 
িবভােগ পািঠেয় েদয়া হেব৷ এই তথয শ া গেবষণা ও পিরক�্া �ণয়ে্র উে�েশয বয  করা হেব৷ �ুেলর েকউ যােত  িরেপর �ত� 
 বাবগেলা স�েকর   া্েত ্া পাের তা ি্ি�ত করার  ্য সব ধরে্র �েচ�া ে্য়া হেব৷ সবগেলা ফলাফল দলব� করা হেব এবং 
এম্ভােব উপ�াপ্ করা হেব যা সকল অংশ�হণকাররেদর েগাপ্রয়তােক সুরি�ত রাখেব৷       
 
িশ�াথ� জিরপ: 

্ ে�ড 4 েথেক 6 এর সব িশ�াথ�েদরেক অ্লাই্ িশ�াথ�  িরপি �ুেল পূরণ করেত বলা হেব৷ এই িরপি স�� করেত �ায় 20 িমি ট 
সময় লাগেব৷ �েয়া ্ হেল  িরপির িকছু অ্ূিদত সং�রণ পাওয়া যােব৷ আমরা চাই আপ্ারা যােত আপ্ােদর স�া্েদরেক এই  িরেপ 
অংশ ে্য়ার  ্য উ��ু কের্, যােত �ুেলর পিরেবশ উ�ত করা এবং �ুেল বুিলইং ও হয়রাি্ �িতেরাধ করার উে�েশয কমরসূিচর পিরক�্া 
ও বা�বায়্ করার  ্য আমরা যেথ� তথয পাই৷ যিদ আপি্ আপ্ার স�া্েক এই

   

  িরেপ অংশ ি্েত ্া েদয়ার িস�া� ে্্, তাহেল 
অ্ু�হ কের এই ফরেমর ি্েচর অংশি পূরণ কর্ এবং এি                 তািরেখর মেধয আপ্ার স�াে্র িশ�েকর কােছ 
েফরত িদ্৷
 
আমােদর �ুেল from                                       তািরখ েথেক                তািরখ পযর� িশ�াথ�  িরপি পিরচাল্া করা হেব৷ 
 
িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচযর্াকারীেদর জনয্ জিরপ:  
িশ�া ম�ণালেয়র িপতামাতা ও অিভভাবকেদর  ্য: সমতা ও সামি�ক িশ�া, এবং বুিলইং/হয়রাি্ শরষরক  িরপি পূরণ করার  ্য  

 
েদরাকার

www.schoolclimate.ca ওেয়বসাইেট রেয়েছ৷  িরপিেত �েবশ করার  ্য আমােদর �ুেলর  ্য ি্ধরািরত  িরপ েকাডি 
আপ্ােক িলখেত হেব, এি হেলা:

                             এর সকল িপতামাতা, অিভভাবক, বা পিরচযর র েক আম�ণ  া্াে্া হে�৷ িপতামাতােদর 
 ্য িরপি 

                                          . িপতামাতােদর  ্য  িরপি কাগে র কিপেত ২২ি ভাষায় পাওয়া যাে�, এি 
পাওয়ার  ্য আপি্ আমােদর �ুেলর মূল অিফেস অ্ুেরাধ  া্ােত পাের্৷  
 

বাদ্ ্ে্র্আপ ার সমথর  য ধ য ! 
 
 
 
 
 
ি�ি�পাল 
 
 

্্্্ research@tdsb.on.ca
আপি্ েয তথয �দা্ করেছ্ তা িশ�া আইে্র অ্ুে�দ 170 (1)[6] অ্ুযায়র �দত্ত কতৃর ে�র মাধযেম সং�হ করা হে�, এবং শধুমাা  Toronto District School Board এর িশ�ামূলক উে�েশয বযবহার 
করা হেব৷ আপ ার আর েকাে া উে�গ থাকেল, অ ু�হ কের Academic, Research and Information Services-এর সােথ 416-394-4929 ্�ের বা  িঠকা্ায় েযাগােযাগ কর ৷ 
 
 
 

 
্্্এই অংশি পূরণ করেব্ শধুমা� যিদ আপনার একিট স�ান ে�ড 4-6 এ অধয্য়নরত থােক এবং আপি  আপ ার স�া েক �ুেলর পিরেবশ 

িবষয়ক িরেপ অংশ িনেত না েদয়ার িস�া� েনন৷ 
  
আমার স�া্, _______________________________, বতর মাে্ ________________________________ �ুেল ____ ে�েড অধযয়্ করেছ৷ 
েস ে�ড 4-6 এর িশ�াথ�েদর  ্য TDSB এর �ুেলর পিরেবশ িবষয়ক  িরেপ অংশ�হণ করক তা আিম চাই না৷  
 

াকার ______________________________________________________________________ 
 
িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচযর রর ্াম: 

�া�র: _________________________________________________________________________________________________ 
 
তািরখ: _________________________________________________________________________________________________ 

 
অ্ু�হ কের এই অংশি িছঁড়ু্/কাটু্ এবং আপ্ার স�াে্র িশ�েকর কােছ েফরত িদ্৷ 

 
 

http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx
http://www.schoolclimate.ca/
mailto:research@tdsb.on.ca
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