
 

 
 

 

 

 الطالب،  أعزائي أسر
 

وإزالتھا حتى نتمكن من تقدیم البیئات  بتحدید العوائق، نحن ملتزمون (HWDSB)وینتورث -في مجلس مدارس منطقة ھامیلتون
 والمحترمة. والشمولیةالتعلیمیة الداعمة 

 
لمجلس  نحن جمیعا مھمون: التعداد الطالبي، 2021لمعرفة المزید عن طالبنا، سنقوم بإجراء تعداد طوعي وسري. في أبریل/ نیسان 

سیطرح أسئلة حول ھویات الطالب (العرق أو الجنس وما إلى ذلك) لتحدید العوائق المنھجیة  2021 وینتورث-مدارس منطقة ھامیلتون
 ومواجھتھا.

 
خطة عمل أونتاریو للمساواة في و  2017فإن قانون مكافحة العنصریة، من مجالس المدارس تعدادات طالبیة. في الواقع، أجرى العدید 

كما أنھ مشروع یحظى باألولویة في خطة عمل المساواة لمجلس مدارس  یلزمان مجالس المدارس بتجمیع ھذه البیانات واإلبالغ عنھا. یمالتعل
 وینتورث.-منطقة ھامیلتون

 
نحن نعلم أن السؤال عن ھویة الشخص قد یكون غیر مریح، وسنفعل ذلك مع مراعاة الحساسیة. لقد استشرنا الطالب واألسر 

على اتخاذ قرارات مستنیرة باألدلة  وینتورث-مجلس مدارس منطقة ھامیلتون موظفین وأفراد المجتمع حتى یساعد ھذا التعدادوال
 الطالب ورفاھھم. وتحصیللدعم المساواة 

 كیف سیحدث ذلك؟
 
�
ي ذلك هذە  من الروضة إ� الصف الرابع:  -المتعلمون شخص�ا

ل �سخة ورق�ة من نموذج التعداد، بما �ف ف س�أخذ كل طالب إ� الم�ف
ي للتعداد إ� المدرسة. إذا اختاروا إ�مال نموذج التعداد  الرسالة. 

س�قوم األهل بملء نموذج التعداد ن�ابة عن طفلهم و�عادة النموذج الور�ت
نت، �مكنهم استخدام الرابط  ە أ�ضاسيتم توف اآلمن الذيع�ب اإلن�ت نت أو  . ً◌�ي ير�ب إ�مال نموذج تعداد واحد فقط ل�ل طالب (ع�ب اإلن�ت

 .(
�
 مطبوعا

 
 لنموذج التعداد حئت يتمكنوا من إ�مال من الروضة إ� الصف الرابع:  -المتعلمون عن بعد

�
 آمنا

�
ي للعائالت رابطا

وئف �د اإلل��ت سل بال�ب س�ف
نت ن�ابة عن طفلهم. تتوف ير�ب إ�مال نموذج تعداد واحد  لدى معلم(ة) طفلك.  عند الطلبر �سخ مطبوعة نموذج التعداد ع�ب اإلن�ت

 .(
�
نت أو مطبوعا  فقط ل�ل طالب (ع�ب اإلن�ت

 
 وعن بعد

�
 لطالب الصفوف من : 12إ�  5الصفوف من  -المتعلمون شخص�ا

�
ي رابطا آمنا

وئف �د اإلل��ت سل ع�ب ال�ب ، حئت 12إ�  5س�ف
. تتوفر �سخ مطبوعة يتمكنوا من إ�مال نموذج التعدا ف نت أثناء وقت الصف، بدعم من المعلمني لدى معلم(ة)  عند الطلبد ع�ب اإلن�ت

).  طفلك. 
�
نت أو مطبوعا  ير�ب إ�مال نموذج تعداد واحد فقط ل�ل طالب (ع�ب اإلن�ت

 عم یسأل؟
اعتماداً على عمر الطالب، قد یطرح االستبیان أسئلة حول لغات الطالب، وانتمائھ ألحد الشعوب األصلیة، واإلثنیة، والعرق، 

 والدین، والھویة الجنسانیة، والتوجھ الجنسي، والقدرات (اإلعاقات)، ومكان المیالد ووضع الجنسیة / الھجرة. 

 وینتورث بحمایة بیانات الطالب الشخصیة؟-ھامیلتونمجلس مدارس منطقة  كیف سیقوم
بأعلى مستویات الخصوصیة والسریة عند جمع معلومات عن الطالب واألسر.  وینتورث-مجلس مدارس منطقة ھامیلتون یلتزم

 .R.S.O، قانون التعلیم، S.O. 2017, c .15، 2017سلطة قانون مكافحة العنصریة،  الطالبي بموجبیتم جمع بیانات التعداد 
1990, c .E.2 ،ویتوافق مع القانون البلدي لحریة المعلومات وحمایة الخصوصیة ،R.S.O. 1990, c .M.56. 

  

https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eg/about/education_equity_plan_en.pdf.
http://www.edu.gov.on.ca/eg/about/education_equity_plan_en.pdf.
http://www.edu.gov.on.ca/eg/about/education_equity_plan_en.pdf.
http://www.edu.gov.on.ca/eg/about/education_equity_plan_en.pdf.


 

 
 

 

 

على أي معلومات  یمكن التعرفالتعداد الطالبي سري، لكنھ لیس مجھول الھویة. سیتم تجمیع ردود الطالب الفردیة معا لتحلیلھا، بحیث ال 
 تي تم جمعھا في قاعدة بیانات مؤمنة وسریة، والتي ال یصل إلیھا إال موظفو البحث والتحلیالت المخولونلطالب منفرد. ستخزن الردود ال
 وینتورث. -مجلس مدارس منطقة ھامیلتون وینتورث، وذلك لتحدید وتلخیص االتجاھات بین طالب-بمجلس مدارس منطقة ھامیلتون

 ھل ھو إلزامي؟
. ومع ذلك، نحث الط الب ع� المشاركة حئت نحصل ع� صورة دق�قة لمجتمع طالبنا. س�ساعدنا معدل االستجابة إ�مال التعداد طو�ي

ي تحول  ات�ج�ات، ومعالجة العوائق الئت ي تحد�د العوائق، ووضع االس�ت
الطالب ورفاههم من خالل  دون تحص�لالعا�ي �شكل أفضل �ف

ي ال تود أن �شارك طفلها أن تنسحب باستخدام النموذج الموجود ع� بوابة األهل.   برامجنا ومواردنا. �مكن لأل� الئت

 ھل لدیك أسئلة؟
نحن نشجع طرح األسئلة ونجیب علیھا أثناء استعدادنا للتعداد. یرجى معرفة المزید على موقعنا اإللكتروني 

www.hwdsb.on.ca/weallcount حیث سترى األسئلة الشائعة حول التعداد كلما وردت. یمكنك أیضاً االتصال بفریقنا للتعداد ،
 .census@hwdsb.on.caاإللكتروني عبر البریدالطالبي 

 
على جمع البیانات بطریقة مسؤولة، حتى نتمكن من التوصل إلى نتائج  وینتورث-مجلس مدارس منطقة ھامیلتون لمساعدةشكراً 

 أكثر إنصافاً في منظومة التعلیم.
 

 مع خالص التحیة،
 

 
 

  Manny Figueiredoماني فیغیریدو 
 مدیر التعلیم

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