
 

 

 

 

 

  أسئلة شائعة 

 ما هو التعداد الطالبي؟ 
هو استبيان طوعي وسري للطالب، يطرح أسئلة  وينتورث-لمجلس مدارس منطقة هاميلتون نحن جميعاً مهمون: التعداد الطالبي

 حول هويات الطالب )العرق أو الجنس وما إلى ذلك( لتحديد العوائق المنهجية ومواجهتها. 

 عّم يسأل؟ 
اعتماداً على عمر الطالب، قد يطرح االستبيان أسئلة حول لغات الطالب، وانتمائه ألحد الشعوب األصلية، واإلثنية، والعرق،  

 لهوية الجنسانية، والتوجه الجنسي، والقدرات )اإلعاقات(، ومكان الميالد ووضع الجنسية / الهجرة. والدين، وا
 
يتوافق نهجنا مع معايير البيانات المناهضة للعنصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة العنصرية، بهدف تحديد ومعالجة أوجه  

 ى نموذج التعداد، يرجى زيارة  تحصيلهم. لالطالع عل الطالب ونتائجعدم المساواة في فرص 
www.hwdsb.on.ca/weallcount . 
 

  تعداداً طالبياً؟ وينتورث-مجلس مدارس منطقة هاميلتون لماذا يُجري
الواقع،   في  طالبية.  تعدادات  المدارس  مجالس  من  العديد  العنصرية،  أجرى  مكافحة  قانون  فإن 

2017      hwdsb.info/36SHsuI  خطة العمل للمساواة في التعليم في أونتاريوو  hwdsb.info/2Lwiie2    يلزمان مجالس

أن جمع البيانات يمكن أن يلعب دوراً   (OHRC) تاريو لحقوق اإلنسانترى لجنة أون المدارس بتجميع هذه البيانات واإلبالغ عنها.

 أساسياً في تحقيق نتائج عادلة واستراتيجيات قوية لحقوق اإلنسان من خالل مساعدة المنظمة على تحديد الفجوات في الخدمات. 
 

   خطة عمل المساواة وينتورث، يعد التعداد أحد المشاريع ذات األولوية في -مجلس مدارس منطقة هاميلتون في
 hwdsb.info/equityplan  ،ستساعدنا البيانات في فهم احتياجات الطالب واألسر، وتحديد العوائق المنهجية ومواجهتها .

 ألدلة، والتي تحقق نتائج أكثر إنصافاً. واتخاذ قرارات مستنيرة با

 كيف سيحدث ذلك؟
سيأخذ كل طالب إلى المنزل نسخة ورقية من نموذج التعداد، بما في ذلك   من الروضة إلى الصف الرابع: -المتعلمون شخصيا  

المدرسة. إذا اختاروا إكمال   سيقوم األهل بملء نموذج التعداد نيابة عن طفلهم وإعادة النموذج الورقي للتعداد إلى هذه الرسالة. 
يرجى إكمال نموذج تعداد واحد فقط لكل   .  ًسيتم توفيره أيضا   اآلمن الذينموذج التعداد عبر اإلنترنت، يمكنهم استخدام الرابط  

 طالب )عبر اإلنترنت أو مطبوعاً(. 
 

سنرسل بالبريد اإللكتروني للعائالت رابطاً آمناً لنموذج التعداد حتى يتمكنوا من الروضة إلى الصف الرابع:    -المتعلمون عن بعد
يرجى إكمال   الطلب لدى معلم)ة( طفلك.    مطبوعة عند من إكمال نموذج التعداد عبر اإلنترنت نيابة عن طفلهم. تتوفر نسخ  

 ب )عبر اإلنترنت أو مطبوعاً(.نموذج تعداد واحد فقط لكل طال
 

إلى   5سنرسل عبر البريد اإللكتروني رابطا آمنا لطالب الصفوف من : 12إلى  5الصفوف من    -المتعلمون شخصيا  وعن بعد

الطلب   مطبوعة عند، حتى يتمكنوا من إكمال نموذج التعداد عبر اإلنترنت أثناء وقت الصف، بدعم من المعلمين. تتوفر نسخ  12

 يرجى إكمال نموذج تعداد واحد فقط لكل طالب )عبر اإلنترنت أو مطبوعاً(.  لم)ة( طفلك. لدى مع

http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
https://www.ontario.ca/laws/statute/17A15.
https://www.ontario.ca/laws/statute/17A15.
https://www.ontario.ca/laws/statute/17A15.
https://www.ontario.ca/laws/statute/17A15.
http://hwdsb.info/36shsui.
http://www.edu.gov.on.ca/eg/about/education_equity_plan_en.pdf.
http://hwdsb.info/2lwiie2.
https://www.hwdsb.on.ca/about/quity/
http://hwdsb.info/equityplan.


 

 

 

 

 

 كيف يتم استخدام البيانات؟
وينتورث، وإصدار تقارير حول إنجازات الطالب وفرصهم  -مجلس مدارس منطقة هاميلتون سنستخدم البيانات لفهم تكوين طالب

االتجاهات والثغرات، سنتمكن من معرفة المجموعات المفرطة أو الناقصة  . من خالل تحديد  وضع البرنامجومشاركتهم في  
تحليل االتجاهات هذا لتركيز عمله على تحسين   وينتورث-مجلس مدارس منطقة هاميلتون التمثيل في مناطق معينة. سيستخدم

عن  الطالب. سنقوم باإلبالغ علناً    البيئات المدرسية، والقضاء على الممارسات التمييزية وإزالة العوائق التي تحول دون نجاح
واستراتيجياته وسياساته  وينتورث-مجلس مدارس منطقة هاميلتون نتائج التعداد وكيف ساعدت هذه البيانات في توجيه برامج

 وممارساته وموارده وسبل الدعم التي يوفرها. 

 صية؟ وينتورث بحماية بيانات الطالب الشخ-مجلس مدارس منطقة هاميلتون كيف سيقوم 
بأعلى مستويات الخصوصية والسرية عند جمع معلومات عن الطالب واألسر.   وينتورث-مجلس مدارس منطقة هاميلتون يلتزم

 .R.S.O، قانون التعليم، S.O. 2017, c .15، 2017سلطة قانون مكافحة العنصرية،  الطالبي بموجبيتم جمع بيانات التعداد 
1990, c  .E.2 ،ويتوافق مع القانون البلدي لحرية المعلومات وحماية الخصوصية ،R.S.O. 1990, c .M.56 . 

  
على   يمكن التعرفالتعداد الطالبي سري، لكنه ليس مجهول الهوية. سيتم تجميع ردود الطالب الفردية معاً لتحليلها، بحيث ال  

دة بيانات مؤمنة وسرية، والتي ال يصل إليها إال موظفو البحث  أي معلومات لطالب منفرد. ستخزن الردود التي تم جمعها في قاع
مجلس مدارس   وينتورث، وذلك لتحديد وتلخيص االتجاهات بين طالب-بمجلس مدارس منطقة هاميلتون والتحليالت المخولون

 وينتورث.-منطقة هاميلتون
 

؟   هل هو إلزامي
طالبنا. سيساعدنا معدل    دقيقة لمجتمعإكمال التعداد طوعي. ومع ذلك، نحث الطالب على المشاركة حتى نحصل على صورة  

االستجابة العالي بشكل أفضل في تحديد العوائق، ووضع االستراتيجيات، واتخاذ قرارات مستنيرة لمعالجة العوائق التي تحول 
التي ال تود أن يشارك طفلها أن تنسحب باستخدام النموذج الموجود على بوابة الطالب ورفاههم. يمكن لألسر    دون تحصيل

 األهل.

  وينتورث؟-لمجلس مدارس منطقة هاميلتون كيف تم إعداد التعداد الطالبي
ة  مع عينات األسئلة المأخوذة من معايير بيانات مكافح وينتورث-لمجلس مدارس منطقة هاميلتون تتوافق أسئلة التعداد الطالبي

المساواة في فرص الطالب   لتحديد ومعالجة أوجه عدم  العنصرية. تستخدم هذه األسئلة  قانون مكافحة    ونتائج العنصرية في 
تحصيلهم. محلياً، يسترشد التعداد بمدخل كبير من طيف واسع من الطالب واألسر والموظفين وأفراد المجتمع. عقدنا مشاورات  

 الممارسات لتخطيط وتطوير وتحليل وتطبيق نتائج التعداد الطالبي.لجمع تعليقات المجتمع واتبعنا أفضل 
 

 متى سنرى النتائج؟ 
في نوفمبر/  ، سيقوم موظفو البحث والتحليالت بتحليل البيانات ونشر التقرير علناً  2021بعد إجراء التعداد في أبريل/ نيسان  

بإبالغ الطالب واألسر بالقرارات المستنيرة بالبيانات  وينتورث-مجلس مدارس منطقة هاميلتون . سيقوم2021تشرين الثاني  

 التي تم جمعها في التعداد الطالبي.
 هل يتوفر التعداد للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؟ 

على احتياجات الطالب، سنوفر وسائل االستيعاب الضرورية مثل التقنية الداعمة والمساعدة حتى يتمكن كل طالب   نعم. اعتماداً 
الدعم حسب الحاجة. سنساعد في ترتيب الدعم بحيث يمكن   ،مثل المساعدين التعليميين ،سيقدم موظفو الدعم كما من المشاركة. 

 ن تجعل احتياجاتهم التعليمية الخاصة من الصعب عليهم إكمال االستبيان بمفردهم. للعائالت إكمال التعداد نيابة عن الطالب الذي



 

 

 

 

 

 هل يتوفر التعداد للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؟ 
 
 
ورية مثل التقنية الداعمة والمساعدة حتى يتمكن كل   نعم. اعتمادا عىل احتياجات الطالب، سنوفر وسائل االستيعاب الضر

ر   ،سيقدم موظفو الدعم كما  ة.  طالب من المشارك ي ترتيب الدعم    ،مثل المساعدين التعليميي 
الدعم حسب الحاجة. سنساعد فر

بحيث يمكن للعائالت إكمال التعداد نيابة عن الطالب الذين تجعل احتياجاتهم التعليمية الخاصة من الصعب عليهم إكمال  
 االستبيان بمفردهم. 

 

ية؟هل يتوفر التعداد بلغات غير   ز  اإلنجلير
   10نعم، يتوفر التعداد باللغة الفرنسية و

 
وينتورث: العربية    -هاميلتونمنطقة  لدى مجلس مدارس    من اللغات األكثر شيوعا

والكردية والكورية والصومالية واإلسبانية واألردية والفيتنامية. تتوفر القراءة الصوتية للعائالت    والصينية والفارسية والكارن
ي الروضة حتى الصف  

ي لديها أطفال فر
ي الصفوف  4التى

ية فر ر مع قدرة محدودة عىل القراءة   12إىل    5، ومتعلمي اللغة اإلنجلث 
ي المدارسملاعلاوالكتابة بهذه اللغات. للغات األخرى، يمكن للعائالت و 

ر فر ر عن التوطي  ر المسؤولي  ر  SWIS ي  و/ أو المعلمي 
ي 
ونر يد اإللكثى ر عن طريق الثر ر شفهيي  جمي   أو االتصال بالمدرسة.    census@hwdsb.on.caطلب مثى

 

 هل لديك أسئلة؟
لل استعدادنا  أثناء  عليها  ونجيب  األسئلة  طرح  نشجع  ي  نحن 

ونر اإللكثى موقعنا  عىل  المزيد  معرفة  يرجر  تعداد. 
www.hwdsb.on.ca/weallcount  االتصال بفريقنا 

 
ى األسئلة الشائعة حول التعداد كلما وردت. يمكنك أيضا ، حيث سثى

ي  يد للتعداد الطالنر ي  عثر الثر
ونر  . census@hwdsb.on.caاإللكثى

mailto:census@hwdsb.on.ca
http://www.hwdsb.on.ca/weallcount.
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