
 

 

 

 

،  خاندانوںعزیز   

 

( میں ، ہم رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو دور کرنے کے HWDSBہیملٹن وینٹ ورتھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ )

 ماحول پیش کرسکیں۔ علمی معاون ، شامل اور قابل احترام  ایک  کو طلباء  لئے پرعزم ہیں تاکہ ہم تمام 

 

  رازدارانہ رضاکارانہ اورایک ہم میں  2021   پریل ، ا  حاصل کرنے کیلئےاپنے طلباء کے بارے میں مزید معلومات 

میں ، ہم شناخت   2021 طلباء کی مردم شماری ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی :ہم سب کا شمار ہے ۔مردم شماری کروائیں گے

ان سے نمٹا  کےکہ نظامی رکاوٹوں کی نشاندہی کر، تا پوچھینگے بارے میں سواالت )نسل ، جنس ، وغیرہ( کے 

       جاسکے۔

 

اور    2017نے طلباء کی مردم شماری کروائی ہے۔ در حقیقت ، انسداد نسل پرستی ایکٹ ، زبہت سارے اسکول بورڈ 

ایک ترجیحی منصوبہ کاایکویٹی ایکشن پالن  ےایکویٹی ایکشن پالن کے تحت اسکول بورڈز کاونٹاریو کے ایجوکیشن 

 ۔   ی ضرورت ہے ک(HWDSB)ایچ ڈبلیوڈی ایس بی کنا اور رپورٹ کر ناکو جمع کر (data) اعدادو شمار اس   ۔ہے

 

ہوسکتا ہے ، اور ہم اسکے لیے بےچینی  کا باعث  ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کی شناخت کے بارے میں پوچھنا 

تاکہ یہ  ہے حساسیت کے ساتھ ایسا کریں گے۔ ہم نے طلباء ، کنبے ، عملہ ، اور کمیونٹی ممبروں سے مشاورت کی 

تعاون  میں  لباءطمساوات  اور جو ثبوت کی بنیاد پر فیصلے کرنے میں مدد کرے کو  یچ ڈبلیوڈی ایس بی، مردم شماری

 ریں۔کی تائید ک کامیابی اور خوشحالی ،

 

 یہ کیسے ہوگا؟ 

مردم شماری کے   ،، اس خط سمیت ہر طالب علم  تک:  4کنڈرگارٹن سے گریڈ  -سیکھنے والے  خود پیش ہو کر اتبذ 

والدین اپنے بچے کی طرف سے مردم شماری کے فارم کو پُر کریں گے  ۔  جائیگافارم کی ایک کاغذی کاپی گھر لے

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

کا انتخاب کرتے ہیں تو ، وہ محفوظ لنک استعمال کرسکتے ہیں جو فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم فی طالب علم )آن الئن  

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

 

 

 

 

ای  میل   کیلئےکو مردم شماری کے فارم  و  ںہم کنبتک:  4کنڈرگارٹن سے گریڈ  -دور دراز کے سیکھنے والے 

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



 

 

پرنٹ کی کاپیاں آپ کے بچے کے 

براہ کرم فی طالب علم )آن الئن یا پرنٹ(   دستیاب ہیں۔ کرنے پر درخواستسےاستاد 

 کے لئے صرف ایک مردم شماری کا فارم پورا کریں۔ 

 

طالب   کےتک  12سے  5درجات: ہم گریڈ  12سے  5 - سیکھنے والے اور دور دراز کے رخود پیش ہو ک ذاتب

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

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

رم پورا کریں۔ علم )آن الئن یا پرنٹ( کے لئے صرف ایک مردم شماری کا فا   

 

پوچھتا ہے؟  کس قسم کےسوالیہ   

شناخت ،  سودیشی،  نوں، سواالت طالب علم کی زباہےطالب علم کی عمر پر کے سواالت کا انحصار مردم شماری 

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

 سکتے ہیں۔ ہوامیگریشن حیثیت کے بارے میں 

 

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

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

 S.O. 2017, c. 15 the,2017رازداری کا پابند ہے۔ طلباء کی مردم شماری کا ڈیٹا انسداد نسل پرستی ایکٹ

Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2  اور ہے جاتا کے تحت جمع  کیا ،Municiplal Freedom of 

Information and protection of Privacy Act, R.S.O. 1990,c.M.56 ہے۔یل کرتا کی تعم 

 

اتھ گروپ  تجزیہ کیلئے ایک س  جوابات کو ،کے   لباءنہیں ہے۔انفردی ط گمناملیکن  کی مردم شماری خفیہ ہے، لباءط

جوابات کوایک محفوظ ڈیٹا بیس   نا کی جا سکے۔ جمع کردہ  شناخت یکبھ یمعلومات ک یانفراد  یطلباء کجائیگا  تا کہ کیا

کےریسرچ اور تجزیات کے با اختیار عملہ کو اس تک رسائی ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی میں رکھا جائیگا،  اور صرف 

 اور انکا خالصہ کیا جا سکے۔نشاندہی رجحانات کی میں   لباءکےطایچ ڈبلیو ڈی ایس بی حاصل ہوگی، تا کہ 

 

 

 

 کیا یہ الزمی ہے؟ 

کی   طلباءکہ  ےکہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنہونے کیلئے کیشر کو طلباءمردم شماری مکمل کرنا رضاکارانہ ہے۔ تاہم ، ہم 

کی اعلی شرح ہمیں اپنے پروگراموں اور وسائل کے ذریعہ رکاوٹوں  شمولیت آبادی کی ایک درست تصویر مل سکے۔ 

کی کامیابی اور فالح و بہبود کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے ، حکمت عملی تیار کرنے اور طالب علموں 

ایک  چاہتے ہیں وہ پیرنٹ پورٹل پر ہونے دینا شریک نہیں کو  کو دور کرنے میں مدد کرے گی۔ وہ کنبے جو اپنے بچے 

 ہیں۔ کر سکتے (opt out)  معذرتفارم کا استعمال کرکے



 

 

 

 سواالت؟ 

    دے رہے ہیں۔  اتاور جوابکر رہے    ہیں   مدعو آپکو   کیلئے سواالتہم  ،دورانکرنے کے  مردم شماری کی تیاری 

یں جائپر     ww.hwdsb.on.ca/weallcount      براہ کرم ہماری ویب سائٹنے کیلئےمزید معلومات حاصل کر

گے۔ آپ  ں جوابات ملیاور انکے  (FAQs) جہاں آپ کو مردم شماری کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت،

 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔   census@hwdsb.on.ca یبھکی ٹیم سے  کی مردم شماری لباءط ی ہمار

 

ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کو ذمہ دارانہ انداز میں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرنے کے لئے آپ کا شکریہ ، تاکہ ہم نظام تعلیم  

نتائج پیدا کرسکیں۔ مساواتیمیں مزید   

 مخلص،

 

 

 مینی فگگیریڈو 

ایجوکیشن ،ڈائریکٹر  
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