
 

 

 

 

 

  سواالت متداول 

 سرشماری دانش آموزان چیست؟ 
( یک پرسشنامه ی دانش آموزِی اختیاری و محرمانه  HWDSBبی )اِسدبلیودیسرشماری اِچ همه ی ما حساب می شویم:

)نژاد، جنسیت و غیره( می پرسد تا موانع سیستماتیک را شناسایی کرده و به   ز است که سؤاالتی راجع به هویت دانش آمو
  آن ها بپردازد.

 چه چیزی می پرسد؟ 
بسته به سِن دانش آموز، پرسش های سرشماری ممکن است درباره ی این موارد باشند: زبان های دانش آموز،هویت 

 ها، محل تولد و وضعیت شهروندی/مهاجرت. واناییتبومی، قومیت، نژاد، دین، هویت جنسی، تمایل جنسی، )عدم(
 

راستا است و هدف آن  رویکرد ما از طریق مصوبه ی ضد نژادپرستی با استانداردهای اطالعات ضد نژادپرستی هم
برای مشاهده ی فرم سرشماری   شناسایی و پرداختن به نابرابری ها در فرصت های دانش آموزی و نتایج دستاوردها است.

 دیدن کنید.  www.hwdsb.on.ca/weallcount لطفاً از 

 

  بی یک سرشماری دانش آموزی را اجرا می کند؟اِسدبلیودی چرا اِچ
  2017مصوبه ضد نژادپرستی سال در واقع  بسیاری از شوراهای مدرسه یک سرشماری دانش آموزی برگزار کرده اند.

(hwdsb.info/36SHsuI و )برنامه عملیاتی تساوی تحصیلی آنتاریو (hwdsb.info/2Lwiie2  از شوراهای مدرسه )

آرسی( دریافته است که  ون حقوق بشر آنتاریو )اواِچکمیسی آوری و گزارش کنند.د که این اطالعات را جمعنمی خواه
آوری اطالعات می تواند با کمک به سازمان در شناسایی شکاف ها در ارائه ی خدمات، نقشی اساسی در تولید جمع

 خروجی های عادالنه و استراتژی های کاربردِی حقوق بشر ایفا کند. 
 

ما به حساب می آید   برنامه عملیاتی تساویدارای اولویت در  بی یکی از پروژه هایاِسدبلیودیسرشماری در اِچ
(hwdsb.info/equityplan  این اطالعات به ما کمک خواهد کرد تا نیازهای دانش آموزان و خانواده ها را )  ،درک کنیم

موانع سیستماتیک را شناسایی کرده و به آن ها بپردازیم و تصمیم هایی بر اساس شواهد بگیریم تا نتایج عادالنه تر حاصل  
 کنیم.

 ؟ انجام خواهد شدچگونه 
هر دانش آموز یک برگه ی کپی از فرم سرشماری از جمله این نامه را   :4مهدکودک تا پایه ی   –دانش آموزان حضوری 

والدین به نیابت از فرزند خود، فرم سرشماری را پر می کنند و برگه سرشماری را به مدرسه   ود به منزل خواهد برد.با خ
که ارائه  هم اگر بخواهند فرم سرشماری را به صورت آنالین تکمیل کنند، می توانند از لینک مطمئنی  باز می گردانند.

 دانش آموز فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید )آنالین یا کاغذی(.لطفاً به ازای هر  خواهد شد استفاده کنند.
 

ما یک لینک مطمئن برای فرم سرشماری به خانواده ها ایمیل می   :4مهدکودک تا پایه ی  –دانش آموزان غیرحضوری 

توانید از معلم فرزند  نسخه های کاغذی را می  کنیم تا بتوانند فرم سرشماری آنالین را به نیابت از فرزندشان تکمیل کنند.
 لطفاً به ازای هر دانش آموز فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید )آنالین یا کاغذی(.  خود بخواهید.

 

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
http://hwdsb.info/36SHsuI
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://hwdsb.info/2Lwiie2
https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/
http://hwdsb.info/equityplan


 

 

 

 

 

از طریق   12تا  5ما یک لینک مطمئن به دانش آموزان پایه ی  :12تا   5پایه ی  -دانش آموز حضوری و غیرحضوری

نسخه های کاغذی را   آنالین را در طول کالس با پشتیبانی معلم کامل کنند.ایمیل ارسال می کنیم تا بتوانند فرم سرشماری 
لطفاً به ازای هر دانش آموز فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید )آنالین یا  می توانید از معلم فرزند خود بخواهید.

 کاغذی(.

 اطالعات چگونه استفاده می شوند؟ 
بی و برای ارائه ی گزارش در مورد دستاوردهای  اِسدبلیودیموزی اِچما از اطالعات برای درک ترکیب جمعیت دانش آ

ما با شناسایی روندها و شکاف ها قادر خواهیم بود تا   دانش آموز، فرصت ها و شرکت در برنامه ریزی استفاده می کنیم. 
بی از تحلیل  اِسدبلیودیاِچ ببینیم کدام گروه ها در حیطه های بخصوص بیش از حد یا کمتر از آنچه باید، معرفی می شوند.

آمیز و برداشتن موانع از سر راه  این روند برای متمرکز کردن کار خود بر بهبود محیط مدارس، حذف رفتارهای تبعیض 
ما نتایج سرشماری را به طور علنی گزارش می کنیم و نشان خواهیم داد که این   موفقیت دانش آموز استفاده می کند.

بی، استراتژی ها، سیاست ها، عملکردها، منابع و پشتیبانی ها کمک اِسدبلیودی دایت برنامه های اِچاطالعات چگونه به ه
 کرده است. 

 بی چگونه از اطالعات شخصی دانش آموزان حفاظت خواهد کرد؟ اِسدبلیودی اِچ
الترین سطح از حریم خصوصی و  آوری اطالعات راجع به دانش آموزان و خانواده ها به بابی به هنگام جمعاِسدبلیودی اِچ

،  2017اطالعات مربوط به سرشماری دانش آموز با اجازه ی مصوبه ی ضد نژادپرستی سال  محرمانگی متعهد است.

جمع آوری می شود و مطابق است با آزادی    2، سی. ای.1990 ، مصوبه ی تحصیلی آر.اِس.او.15، سی. 2017.او.اِس

 . 56، سی. اِم.1990 آر.اِس.او. ،حفاظت از حریم خصوصیشهری اطالعات و مصوبه ی 

  
پاسخ های فردی دانش آموزان، همراه با هم برای تحلیل دسته   سرشماری دانش آموز، محرمانه است اما ناشناس نیست.

پاسخ های گردآوری شده در یک پایگاه   بندی می شوند تا اطالعات فردی هر دانش آموز هرگز قابل شناسایی نباشد.
بی به آن دسترسی  اِسدبلیودیاطالعاتی ایمن و محرمانه ذخیره می شوند و تنها کارکنان مجاز بخش تحقیق و تحلیل اِچ

 بی را شناسایی و خالصه کنند.اِسدبلیودیخواهند داشت تا روندهای موجود میان دانش آموزان اِچ
 

 آیا اجباری است؟ 
اینحال از دانش آموز می خواهیم شرکت کند تا تصویری صحیح از جمعیت دانش  با  تکمیل سرشماری اختیاری است.

استراتژی ها و اتخاذ تصمیم   طراحی دهی به ما بهتر کمک می کند تا موانع، درصد باالی پاسخ آموزی مان داشته باشیم.
خانواده هایی که نمی خواهند  ازیم.های آگاهانه را شناسایی کنیم تا به موانع بر سر راه دستاوردها و رفاه دانش آموز بپرد

 فرزندشان در سرشماری شرکت کند می توانند با استفاده از یک فرم در پرتال والدین انصراف دهند. 

  بی چگونه آغاز شد؟اِسدبلیودی سرشماری دانش آموزان اِچ
ه در استاندارد اطالعات ضد  بی هم راستا هستند با پرسش های نموناِسدبلیودیپرسش های سرشماری دانش آموزان اِچ

این پرسش ها برای شناسایی و پرداختن به نابرابری ها در   نژادپرستی که در مصوبه ی ضد نژادپرستی ذکر شده است.
سرشماری به طور محلی با استفاده از ورودی های فراوان از   فرصت های دانش آموزی و دستاوردها به کار می روند.

ما جلسات مشاوره برگزار کردیم تا بازخورد   شد. انجام ه ها، کارکنان و اعضای اجتماع ، خانوادمختلف دانش آموزان
اجتماع را دریافت کنیم و از بهترین عملکردها برای برنامه ریزِی سرشماری دانش آموزان، توسعه، تحلیل و بکارگیری  

 نتایج استفاده کردیم.



 

 

 

 

 

 

 چه زمانی نتایج را خواهم دید؟ 
انجام شد، کارکنان بخش تحقیق و تحلیل، اطالعات را تحلیل و آن ها را به طور   2021سرشماری در آوریل پس از اینکه 

بی دانش آموزان و خانواده ها را از تصمیم هایی که بر اساس  اِسدبلیودیاِچ گزارش خواهند کرد. 2021علنی در نوامبر  

 ند، باخبر خواهد کرد. اطالعات گردآوری شده در سرشماری دانش آموزان اخذ شده ا

آیا امکان استفاده از سرشماری برای دانش آموزانی که نیازهای ویژه ی تحصیلی دارند، 

 وجود دارد؟ 
ما با توجه به نیازهای دانش آموزان، تسهیالت الزم مانند تکنولوژِی حمایتی و مساعدتی را فراهم خواهیم کرد تا همه   بله.

در صورت نیاز، کارمندان بخش پشتیبانی مانند دستیاران آموزشی نیز به پشتیبانی  ی دانش آموزان بتوانند شرکت کنند.
ما در فراهم آوری پشتیبانی کمک خواهیم کرد تا خانواده ها بتوانند به نیابت از دانش آموزانی که   خواهند پرداخت.

 یز می کند، سرشماری را کامل کنند. نیازهای ویژه ی تحصیلی شان، پر کردن پرسشنامه را به تنهایی برایشان چالش برانگ

 آیا سرشماری در زبان هایی بجز انگلیسی موجود است؟ 
عربی،   بی موجود می باشد:اِسدبلیودیتا از متداولترین زبان های گزارش شده در اِچ10بله، سرشماری به فرانسوی و 

فایل صوتِی متن برای خانواده های دارای  امی.ای، سومالیایی، اسپانیایی، اردو و ویتنچینی، فارسی، کاِرنی، کردی، کره
با سواِد محدود در این زبان ها موجود   12تا  5و برای فراگیران زبان انگلیسی در پایه ی  4فرزندان مهدکودکی تا پایه ی 

ها می توانند از طریق ارسال ایمیل به  ( و/یا معلمSWISاِس )آیدبلیوخانواده ها، کارمندان اِس است.

census@hwdsb.on.ca  .یا تماس با مدرسه برای سایر زبان ها درخواست مترجم همزمان کنند 

 پرسش ها؟ 
برای اطالعات   ما همزمان که برای سرشماری آماده می شویم، پذیرای سؤاالت خواهیم بود و آن ها را پاسخ می دهیم.

دیدن کنید. در اینجا سؤاالت متداول راجع به سرشماری   www.hwdsb.on.ca/weallcountبیشتر لطفاً از وبسایت ما  

  census@hwdsb.on.caهمچنین می توانید با تیم سرشماری دانش آموزان ما در   را که مطرح می شوند، خواهید یافت.

 تماس بگیرید.

mailto:census@hwdsb.on.ca
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