
 

 
 

 

 

 خانواده ھای عزیز،
 

بی) متعھد بھ شناسایی و از میان برداری موانع ھستیم تا بتوانیم برای اِسدبلیودیِونتُورث (اِچ-ما در شورای مدرسھ منطقھ ی ھمیلتون
 فراھم کنیم.را ھمھ ی دانش آموزان محیط ھای یادگیری پشتیبان، فراگیر و سرشار از احترام 

 
، ھمھ 2021در آوریل  بدانیم، یک سرشمارِی اختیاری و محرمانھ انجام خواھیم داد.ما برای اینکھ بیشتر درباره ی دانش آموزان مان 

سؤاالتی راجع بھ ھویت دانش آموز (نژاد، جنسیت و  2021بی در سال اِسدبلیودیسرشماری دانش آموزی اِچ ی ما حساب می شویم:
 د.غیره) می پرسد تا موانع سیستماتیک را شناسایی کرده و بھ آن ھا بپرداز

 
و  2017مصوبھ ضد نژادپرستی سال در واقع  بسیاری از شوراھای مدرسھ یک سرشماری دانش آموزی برگزار کرده اند.

این  آوری و گزارش کنند.از شوراھای مدرسھ می خواھند کھ این اطالعات را جمع عملیاتی تساوی تحصیلی آنتاریوبرنامھ 
 بی بھ حساب می آید.اِسدبلیودیھمچنین یک پروژه ی دارای اولویت در برنامھ ی عملیاتی تساوی در اِچ

 
ما با  کننده باشد و ما این کار را با حساسیت انجام خواھیم داد.ما می دانیم کھ سؤال پرسیدن درباره ی ھویت فرد می تواند معذب 

بی کمک کند کھ برای حمایت اِسدبلیودیدانش آموزان، خانواده ھا، کارمندان و اعضای اجتماع مشورت کردیم تا این سرشماری بھ اِچ
 ھای مبتنی بر شواھد بگیرد.از تساوی، دستاورد و رفاه دانش آموز، تصمیم

 ؟انجام خواھد شدچگونھ 
ھر دانش آموز یک برگھ ی کپی از فرم سرشماری از جملھ این نامھ را با خود بھ  :4مھدکودک تا پایھ ی  –دانش آموزان حضوری 

اگر  والدین بھ نیابت از فرزند خود، فرم سرشماری را پر می کنند و برگھ سرشماری را بھ مدرسھ باز می گردانند. منزل خواھد برد.
لطفاً بھ  فرم سرشماری را بھ صورت آنالین تکمیل کنند، می توانند از لینک مطمئنی ھم کھ ارائھ خواھد شد استفاده کنند.بخواھند 

 ازای ھر دانش آموز فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید (آنالین یا کاغذی).
 

اری بھ خانواده ھا ایمیل می کنیم تا ما یک لینک مطمئن برای فرم سرشم :4مھدکودک تا پایھ ی  –دانش آموزان غیرحضوری 
لطفاً  نسخھ ھای کاغذی را می توانید از معلم فرزند خود بخواھید. بتوانند فرم سرشماری آنالین را بھ نیابت از فرزندشان تکمیل کنند.

 بھ ازای ھر دانش آموز فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید (آنالین یا کاغذی).
 

از طریق ایمیل ارسال  12تا  5ما یک لینک مطمئن بھ دانش آموزان پایھ ی  :12تا  5پایھ ی  –غیرحضوری دانش آموز حضوری و 
نسخھ ھای کاغذی را می توانید از معلم فرزند  می کنیم تا بتوانند فرم سرشماری آنالین را در طول کالس با پشتیبانی معلم کامل کنند.

 فقط یک فرم سرشماری را تکمیل کنید (آنالین یا کاغذی). لطفاً بھ ازای ھر دانش آموز خود بخواھید.

 چھ چیزی می پرسد؟
بستھ بھ سِن دانش آموز، پرسش ھای سرشماری ممکن است درباره ی این موارد باشند: زبان ھای دانش آموز،ھویت 

  شھروندی/مھاجرت.ھا، محل تولد و وضعیت تواناییبومی، قومیت، نژاد، دین، ھویت جنسی، تمایل جنسی، (عدم)

 بی چگونھ از اطالعات شخصی دانش آموزان حفاظت خواھد کرد؟اِسدبلیودیاِچ
آوری اطالعات راجع بھ دانش آموزان و خانواده ھا بھ باالترین سطح از حریم خصوصی و محرمانگی بی بھ ھنگام جمعاِسدبلیودیاِچ

، 15، سی. 2017 ، اِس.او.2017جازه ی مصوبھ ی ضد نژادپرستی سال اطالعات مربوط بھ سرشماری دانش آموز با ا متعھد است.
جمع آوری می شود و مطابق است با آزادی شھری اطالعات و مصوبھ ی حفاظت  2، سی. ای.1990 مصوبھ ی تحصیلی آر.اِس.او.
 .56، سی. اِم.1990 از حریم خصوصی آر.اِس.او.

  

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


 

 
 

 

 

پاسخ ھای فردی دانش آموزان، ھمراه با ھم برای تحلیل دستھ بندی می شوند  ست.سرشماری دانش آموز، محرمانھ است اما ناشناس نی
پاسخ ھای گردآوری شده در یک پایگاه اطالعاتی ایمن و محرمانھ ذخیره  تا اطالعات فردی ھر دانش آموز ھرگز قابل شناسایی نباشد.

ھ آن دسترسی خواھند داشت تا روندھای موجود میان دانش بی باِسدبلیودیمی شوند و تنھا کارکنان مجاز بخش تحقیق و تحلیل اِچ
  بی را شناسایی و خالصھ کنند.اِسدبلیودیآموزان اِچ

 آیا اجباری است؟
با اینحال از دانش آموزان می خواھیم شرکت کنند تا تصویری صحیح از جمعیت دانش آموزی مان  تکمیل سرشماری اختیاری است.

دھی بھ ما کمک می کند تا موانع را شناسایی کرده،  استراتژی ھایی طراحی کنیم و از طریق برنامھ پاسخدرصد باالی  داشتھ باشیم.
خانواده ھایی کھ نمی خواھند فرزندشان در سرشماری  ھا و منابع مان بھ موانعِ بر سر راه دستاوردھا و رفاه دانش آموز بپردازیم.

 پرتال والدین انصراف دھند. شرکت کند می توانند با استفاده از یک فرم در

 پرسش ھا؟
برای اطالعات بیشتر لطفاً  ما ھمزمان کھ برای سرشماری آماده می شویم، پذیرای سؤاالت خواھیم بود و آن ھا را پاسخ می دھیم.

در اینجا سؤاالت متداول راجع بھ سرشماری را خواھید دیدن کنید.  www.hwdsb.on.ca/weallcountاز وبسایت ما 
 تماس بگیرید. census@hwdsb.on.caھمچنین می توانید با تیم سرشماری دانش آموزان ما در  یافت.

 
بی کمک کردید تا ما بتوانیم نتایج منصفانھ اِسدیدبلیواز شما ممنون ھستیم کھ برای جمع آوری اطالعات بھ روشی مسئوالنھ بھ اِچ

 تری را در سیستم آموزشی بھ وجود آوریم.
 

 ارادتمند شما،
 

 
 

 َمنی فیِگِردو
 سرپرست آموزش

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