
 

 

 

 اکثر پوچھے گئے سواالت 

مردم شماری کیا ہے؟ کی طلباء   

مردم شماری ایک رضاکارانہ اور خفیہ طالب علمی سوالنامہ ہے کی  طلباء  : ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی اکا شمار ہم سبھی 

نشاندہی کی  ہے تاکہ نظامی رکاوٹوں کی اکی شناخت )نسل ، جنس ، وغیرہ( کے بارے میں سواالت پوچھتطلباء جو 

 جاسکے۔ 

پوچھتا ہے؟  کس قسم کےسوالیہ   

ثقافتی  سواالت طالب علم کی زبانیں ، دیسی شناخت ، ،  ہےطالب علم کی عمر پر  کے سواالت کا انحصارمردم شماری 

پیدائش اور شہریت / امیگریشن  جائے،  معذوریوں/نسل ، مذہب ، صنفی شناخت ، جنسی رجحان ، صالحیتوں  انفرادیت،

 سکتے ہیں۔  ہوحیثیت کے بارے میں 

ہمارا نقطہ نظر نسل پرستی کے خالف اعداد و شمار کے معیارات کے مطابق ہے جو انسداد نسل پرستی ایکٹ کے  

اور  ذریعے طے کیا گیا ہے ، جس کا مقصد طلباء کے مواقع اور کامیابی کے نتائج میں عدم مساوات کی نشاندہی کرنا 

،   ان سے نمٹنا ہے۔ مردم شماری کا فارم دیکھنے کے لئے ، براہ کرم مالحظہ کیجیے

www.hwdsb.on.ca/weallcount 

 ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی طلباء کی مردم شماری کیوں کروا رہا ہے؟

 2017در حقیقت ، انسداد نسل پرستی ایکٹ ،کی مردم شماری کی ہے۔ لباء بہت سے اسکول بورڈز نے ط

(hwdsb.info/360SHsul) ایکشن پالن  ور انٹیرئوایجوکیشن ا(hwdsb.info/2Lwiie2)   کی ضرورت ہے

نے  (OHRC) اونٹاریو ہیومن رائٹس کمیشنان اعدادو شمار کو جمع کریں  اور رپورٹ کریں۔  ز اسکول بورڈ  کہ

مساوی نتائج اور انسانی حقوق کی مضبوط حکمت عملی پیدا کرنے   ا،کو جمع کرن کہ ان اعدادو شمار  محسوس کیا ہے

 میں ایک اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

ترجیحی  کے (hwdsb.info/equityplan)میں مردم شماری ہمارے ایکویٹی ایکشن پالن  یچ ڈبلیو ڈی ایس بی اا 

رکاوٹوں کی   نظامیاور کنبہ کی ضروریات کو سمجھنے ،   لباء اعداد و شمار ہمیں ط۔ایک ہے منصوبوں میں سے 

زیادہ مناسب نتائج پیدا    ، جونشاندہی کرنے اور ان سے نمٹنے اور شواہد سے باخبر فیصلے کرنے میں مدد کریں گے

 ۔تے ہیںکر 

 یہ کیسے ہوگا؟ 

کی ایک کاغذی کاپی   تک: ہر طالب علم مردم شماری کے فارم 4کنڈرگارٹن سے گریڈ  -ذاتی طور پر سیکھنے والے 

میت۔ والدین اپنے بچے کی طرف سے مردم شماری کے فارم کو پُر کریں گے اور کاغذی مردم  گھر لے گا ، اس خط س 

شماری کا فارم اسکول کو واپس کردیں گے۔ اگر وہ مردم شماری کے فارم کو آن الئن مکمل کرنے کا انتخاب کرتے  

یں جو فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم فی طالب علم )آن الئن یا پرنٹ( کے  ہیں تو ، وہ محفوظ لنک استعمال کرسکتے ہ

 لئے صرف ایک مردم شماری کا فارم پورا کریں۔ 

 

 

 



 

 

تک: ہم کنبے کو مردم   4کنڈرگارٹن سے گریڈ  -دور دراز کے سیکھنے والے  شماری کے فارم  

بچے کی طرف سے آن الئن مکمل کرسکیں۔  سے ایک محفوظ لنک بھیجیں گے تاکہ وہ مردم شماری کے فارم کو اپنے 

پرنٹ کی کاپیاں آپ کے بچے کے استاد کی درخواست پر دستیاب ہیں۔ براہ کرم فی طالب علم )آن الئن یا پرنٹ( کے  

 لئے صرف ایک مردم شماری کا فارم پورا کریں۔ 

ے طالب علموں کو  تک ک 12سے   5درجات: ہم گریڈ  12سے  5 - سیکھنے والے  اور دور دراز کے ذاتی ظور پر 

ن  ایک محفوظ لنک ای میل کریں گے ، تاکہ وہ اساتذہ کے تعاون سے کالس کے وقت مردم شماری کے فارم کو آن الئ

درخواست پر دستیاب ہیں۔ براہ کرم فی طالب علم )آن الئن  سے مکمل کرسکیں۔ پرنٹ کی کاپیاں آپ کے بچے کے استاد 

فارم پورا کریں۔ یا پرنٹ( کے لئے صرف ایک مردم شماری کا   

 

کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟اعدادو شمار  

طلباء کی آبادی کو سمجھنے اور طالب علموں کی کامیابی ، مواقع ، اور  کےایچ ڈبلیو ڈی ایس بی  ہم اعدادو شمار کو،

رجحانات اور خلیجوں کی نشاندہی کرکے ، ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ  ۔ ت کیلئے  استعمال پروگرامنگ میں شرک

تجزیہ کا   رجحانی  اس ،نمائندگی کرتے ہیں۔ ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی ہر کم  مخصوص عالقوں میں کون سے گروپ زیادہ  

خاتمے    اسکول کے ماحول کو بہتر بنانے ، امتیازی سلوک کےتاکہ   کرے گارہنے کیلئےپنے کام پر مرکوز  استعمال 

۔ ہم مردم شماری کے نتائج اور   وں آسانی ہا میاور طالب علموں کی کامیابی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے 

پروگراموں ، حکمت عملیوں ، پالیسیوں ،  کے  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی عوام کو رپورٹ کرینگے  کہ یہ   ع اعدادوشمار 

۔ئے ہیںگار ثا بت ہومدد ے ، کس طرح ہمارطریقوں ، وسائل ، اور معاونت کی رہنمائی میں   

 ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی طلباء کی ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کرے گا؟ 

بی اعلی سطح کی رازداری اور  طلباء اور اہل خانہ کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے وقت ایچ ڈبلیو ڈی ایس 

کے تحت جمع کیا گیا ہے ، ایس او   2017کی مردم شماری کا ڈیٹا انسداد نسل پرستی ایکٹ رازداری کا پابند ہے۔ طلباء 

، سی  1990، ایجوکیشن ایکٹ ، آر ایس او  15، سی.  2017 . E.2 ، اور رازداری کے معلومات کے تحفظ اور   

کی تعمیل کرتا ہے ، تحفظ سے متعلق میونسپل آزادی  R.S.O. 1990 ، سی  . M.56 ۔ 

وڑا  جوابات  کوگروپس  کے ساتھ جطلباء کی مردم شماری خفیہ ہے ، لیکن یہ نامعلوم نہیں ہے۔ انفرادی طلبہ کے 

کردہ جوابات کو ایک محفوظ ، خفیہ ڈیٹا  ۔ جمع نا ہو سکےجائے گا تاکہ طلباء کی انفرادی معلومات کی کبھی شناخت 

تجزیات کے عملے کے ذریعہ ہی اس   اور  ریسرچکے  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی  محفوظ کیا جائے گا اور صرفبیس میں 

طلباء میں رجحانات کی نشاندہی اور ان کا خالصہ  کے   ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی تک رسائی حاصل کی جاسکے گی تاکہ

   کیا جاسکے۔

 

 

 

 

 کیا یہ الزمی ہے؟

کی آبادی   طلباءمردم شماری مکمل کرنا رضاکارانہ ہے۔ تاہم ، ہم طلبہ سے شرکت کے لئے کہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی 

کی ایک درست تصویر مل سکے۔ اعلی رسپانس ریٹ طالب علموں کی کامیابی اور بہبود میں حائل رکاوٹوں کو دور  

کرنے کے لئے رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے ، حکمت عملی تیار کرنے اور باخبر فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرے  



 

 

پیرنٹ پورٹل پر   گا۔ وہ کنبے جو اپنے بچے شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ فارم کا استعمال  

 کرکے آپٹ آؤٹ کرسکتے ہیں۔

 

 ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کے طلباء کی مردم شماری کیسے تیار ہوئی؟ 

انسداد نسل پرستی   ،انسداد نسل پرستی ڈیٹا اسٹینڈرڈ میں طلباء کی مردم شماری کے سواالت ے ک   ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

یں۔ یہ سواالت طلباء کے مواقع اور کامیابی کے نتائج میں عدم مساوات کی  ایکٹ کے نمونہ سواالت کے مطابق ہ

مختلف قسم کے طلباء ،  ،استعمال ہوتے ہیں۔ مقامی طور پر مردم شماری میں کیلئےنشاندہی کرنے اور ان کو حل کرنے 

ے کمیونٹی کی آراء کو  کے ساتھ رہنمائی کی گئی تھی۔ ہم نمشاورت کنبے ، عملہ اور کمیونٹی ممبران کی خاطر خواہ ا

، نشو نما، تجزیہ اور نتائج  کے  جمع کرنے کے لئے مشورے کیے اور طلباء کی مردم شماری کی منصوبہ بندی 

۔ بہترین طریقوں پر عمل کیا استعمال کیلئے  

 یں کب نتائج دیکھوں گا؟ م

اعداد و شمار کا تجزیہ کریں گے اور نومبر میں کروانے کے بعد ، ریسرچ اور تجزیات کار عملہ  2021مردم شماری اپریل 

 میں عوامی سطح پر اس کی اطالع دیں گے۔ 2021

کی مردم شماری کے جمع  کئے گئے اعدادو شمار  کی   طلباءاور کنبوں کو اطالع دیگا  اور  طلباء،  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

 معلومات   اور فیصلوں سے آگاہ کریگا۔

 ضروریات کے حامل طلباء کیلئے مردم شماری دستیاب ہے؟ی تعلی کیا خصوصی

جی ہاں۔ طلباء کی ضروریات پر منحصر ہے، ہم معاون اور معاون ٹیکنالوجی جیسی ضروری گنجائشیں فراہم کرینگے  

تاکہ ہر طالب علم حّصہ لے سکے۔ امدادی عملہ جیسےتعلیمی معاونین بھی ضرورت کے مطابق مدد فراہم کرینگے۔ہم  

کے کنبوں کو مدد کرنیکا بندوبست کرینگے، تاکہ وہ ان طلباء کی طرف سے مردم شماری مکمل کرسکیں  طلباء 

 ضرورت کی وجہ سے خود اس سروے کو مکمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یوصی تعلیمصجنکوخ،

 

 

 

 

 

 کیا مردم شماری  انگریزی کےعالوہ  دوسری زبانوں میں بھی دستیاب ہے؟ 

کی مردم شماری کی رپورٹ  کرنےوالی زبانونیں فرانسیسی  زبان کے   ایچ ڈبلیو ڈی ایس بیجی ہاں۔ مردم شماری 

عالوہ دس دوسری عام زبانیں: عربی،چینی ، فارسی،کیرن، کرد، کورین، صومالی، ہسپانوی ، اردواور ویتنامی شامل  

سے    5رکھنے والےکنبوں اور گریڈ وافواقفیت محدود تک کے بچوں اوران زبانوں میں  4ہیں ۔ کنڈرگارٹین سے گریڈ 

 تک، انگریزی زبان  سیکھنے والوں کیلئےآڈیو ریڈنگ دستیاب ہے۔ دوسری زبانوں کیلئے  ای میل یا اسکول سے  12

 census@hwdsb.on.ca، پر رابطہ کر کے ، کنبہSWIS    ورکرز/اور یا اساتذہ کے ذریعہ مترجمین  کی

 درخواست کی جا سکتی ہے۔

mailto:census@hwdsb.on.ca


 

 

 سواالت

جواب دے رہے ہیں۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ   کر کے  انکے جب ہم مردم شماری کی تیاری کرتے ہیں تو ہم سواالت کو مدعو ا 

www.hwdsb.on.ca/weallcount شماری کے بارے میں اکثر پوچھے  پر مزید معلومات حاصل کریں ، جہاں آپ کو مردم

ردم شماری کی ٹیم سے  کی م  طلباء پیدا ہوتے ہیں۔ آپ  ہماری  وہ ب ملینگے ،ج (  FAQsجانے والے سواالت )

 کر سکتے ہیں۔ پررابطہ  census@hwdsb.on.caبھی

 


