
 

 

 

 

 

 گرایم،  خانواده های  
 

، ما متعهد به شناسایی و حذف موانع هستیم تا بتوانیم به همه   (HWDSB) ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أدر هی
 .فراهم نماییم مودب کننده، فراگیر و آموزشی حمایت فضاءشاگردان 

 
،  2021 اپریل، ما یک رسشماری داوطلبانه و محرمانه انجام خواهیم داد. در شاگردانبیشیر در مورد معلومات برای کسب 

شد و  آغاز  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت  أهیشاگردان   2021: رس شماری سال  آییم حساب یمبه ما همه 
ه( برای شناسایی و رفع موانع  شاگردان در مورد هویت  سواالت   . با توجه به  ده شد پرسی ساختاری)نژاد، جنسیت، و غیر

ی و  همه  شاگردان ، رسشماری دیهپاسخل سطح ناز گیر
ً
میکنیم تا امکان تکمیل رسشماری را برای همه   آغاز را مجددا

 .گرفت  خواهد صورت  2021دسمیر  16تا  2021نومیر  29از  رسشماری فراهم کنیم. این شاگردان 
 

، شاگردان رسشماری  ،تب امکهای ت أهیبسیاری از    2017را انجام داده اند. در واقع، قانون ضد نژادپرستر
ٔ
اقدام  و برنامه

ن یک پروژهٔ نماید. این  میارقام آوری و گزارش این  را ملزم به جمع تبامکت های أ هینتاریو، آآموزشی  تساوی  اولویت  همچنیر
 میباشد.   ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهیپالن عمیل تساوی در دار 

 
ما میدانیم که پرسیدن در مورد هویت یک فرد میتواند ناراحت کننده باشد، و ما این کار را با حساسیت انجام خواهیم داد. 

-همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهی کردیم تا این رسشماری بهه  مشور  فراد جامعهها، کارکنان و ا، خانواده شاگردانما با 
ند که میم  اکمک کند تا تص ت نتور و  فت تساویمبتتن بر شواهد برای حمایت از  بگیر  باشند.  و رفاه شاگردان ، پیشی
 
 ؟ گرفت  خواهد  صورت چگونه  رسشماری این 

 : فچهارمصنف  ایل ستانودککشاگردان  
ٔ
اولیاء  والدین اضافه میشود. والدین و   (پورتالجایگاه مجازی آنالین )به ورمه

ا تکمیل کنند. نسخه های چایی با  جاینرسشماری شاگردان را در را باز کنند و در  هرمو میتوانند به پورتال مراجعه کنند، ف
س از درخواست   فقط یک میباشد. معلم فرزند شما در دسیر

ً
 لطفا

ٔ
( شاگرد رسشماری برای هر  فورمه تکمیل )آنالین یا چایی

 .کنید
 

نتر مصئون   : ما یکبار دیگر پیوند شاگران حضوری و غیر حضوری - 12 ایل 5ف و صن
  ف و شاگردان صنرا برای یا لینک انیر

 ایمیل میکنیم تا بتوانند  12ایل  5
ٔ
تکمیل کنند.   شان معلم حمایت با  صنفجریان  رسشماری را به صورت آنالین در  فورمه

 درخواست کردهیا اولیاء  یکه والدین شاگردان
ً
کت نکنند، شان قبال  .ایمیل را دریافت نخواهند کرداین اند که در رسشماری رسی

 
سد؟این رسشماری   چه مییی

، هویت بویم، قومیت، نژاد، مذهب،  لسان شاگرد سواالت رسشماری ممکن است در مورد  با در نظر داشت سن شاگرد،
، گرایش جنیس،  .مهاجرت پرسیده شودتابعیت یا ، محل تولد و وضعیت معلولیت هویت جنسیتر

 
 محافظت میکند؟ شاگردان شخیص معلومات از  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهی چگونه

و خانواده ها متعهد به باالترین  شاگردان در مورد معلومات هنگام جمع آوری  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهی
،  صالحیتتحت   انشاگردرسشماری  ارقامسطوح حریم خصویص و محرمانه است.   .S.O، 2017قانون ضد نژادپرستر



 

 

 

 

 

2017 ،c .15 ،قانون آموزش ،R.S.O. 1990 ،c. E.2 و حفاظت از حریم  شاروایلمعلومات ، و مطابق با قانون آزادی
 جمع آوری میگردد.   .R.S.O. 1990 ،c M.56خصویص، 

 
برای تجزیه و تحلیل با هم   انشاگردفردی انهای  نیست. پاسخ ایی شناسغیر قابل محرمانه است، اما  شاگردانرسشماری 

  شده در یک  آوریهای جمعقابل شناسایی نباشد. پاسخ انشاگردفردی انمعلومات ندی میشوند تا هیچ دسته ب
ٔ
مجموعه

ه میشوند و تنها توسط کارکنان مجاز ارقام مصئون  مدیرٔه مکاتب ت أهی تحقیق و تجزیه و تحلیلبخش و محرمانه ذخیر
ن یص ختلبرای شناسایی و  ت ونتور -همیلتونحوزٔه  قابل  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهیشاگردان روندها در بیر

ش خواهند بود  .دسیر
 
 اجباری است؟ این رسشماری آیا 

اک کشدر رسشماری امیخواهیم که شاگردان ، ما از وجود آنتکمیل رسشماری داوطلبانه است. با  نند تا تصویر دقیقر از یر
اتسطح خود داشته باشیم. شاگردان جمعیت  ی پاسخدیه باال به ما کمک میکند موانع را شناسایی کنیم، اسیر ها ایجاد ییر

فت و رفاه   شاگردانکنیم. حذف  ها و منابع خود را از طریق برنامهان شاگردکنیم و موانع پیشی
ً
اک در یکه قبال از اشیر

هاییکه ، پیوند نظرسنجر را دریافت نخواهند کرد. خانوادهمجدد رسشماری آغاز اند، پس از انرصاف داده رسشماری 
اک  در رسشماری اششان اننمیخواهند فرزند   research@hwdsb.on.caبه  اند، میتوانند د و قبال انرصاف نداده نکنیر

 .بفرستندایمیل 
 

 سواالت؟
 در وبسایت مایهمانطور 

ً
 که برای رسشماری آماده میشویم، در حال دعوت و پاسخ به سواالت هستیم. لطفا

www.hwdsb.on.ca/weallcount   ی کسب کنید، جاییکه سؤاالت متداول در مورد رسشماری را معلومات بیشیر
ن میتوانید با تیم رسشماری  ید  census@hwdsb.on.caس به آدر شاگردان خواهید یافت. همچنیر  .تماس بگیر

 
مسئوالنه سپاسگزاریم تا  به شیوهٔ ارقام در جمع آوری  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهی از شما برای کمک به

 .بتوانیم نتایج عادالنه تری در سیستم آموزشی ایجاد کنیم 
 

ام  ،بااحیر
 

                                
 
 

 پل دنوم         ماین فیگردو 
فت  مسئول        تربیهرئیس تعلیم و   ، شاگردانپیشی

 شاگردان و مشارکت تساوی           
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