
 

 

 

 

 

ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰੋ, 

 

ਹੈਪਿਲਟਨ-ਵੈਂਟਵਰਥ ਪਿਸਪਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ (HWDSB) ਪਵਖੇ, ਅਸ ੀਂ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਦ  ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬਧੱ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਜੋ ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਪਹਯੋਗ , ਸੂੰਿਪਲਤ, ਅਤੇ ਆਦਰਿੂਰਣ ਪਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ  ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ 

ਸਕ ਏ। 

 

ਸਾਿੇ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸ ੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੁਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾੀਂਗੇ। ਅਿਿੈਲ 2021 ਪਵੱਚ, ਵ  ਔਲ ਕਾਊ ੀਂਟ: 

HWDSB ਸਟਿੂੈਂਟ ਸੈਂਸੱਸ 2021 (We All Count: HWDSB Student Census 2021) ਨੂੂੰ  ਖੋਪਲਿ ਆ ਪਗਆ ਸ  ਅਤੇ ਿਿਣਾਲ ਗਤ 

ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਦ  ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਿਛਾਣਾੀਂ (ਜਾਤ, ਪਲੂੰਗ, ਆਪਦ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਿਹਾੀਂਿਾਰ  ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਿਤ ਪਕਪਰਆ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਿਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲਿ  ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਇਹ 29 ਨਵੂੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 16 ਦਸੂੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹਵੋੇਗਾ। 

 

ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾੀਂ ਨੇ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਵੱਚ, ਐੀਂਟ -ਰੇਪਸਜ਼ਿ ਐਕਟ, 2017 ਅਤੇ ਓਨਟੈਰ ਓ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟ  ਐਕਸ਼ਨ ਿਲੈਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਦ  ਲੋੜ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਇਹ HWDSB ਦੇ 

ਇਕੁਇਟ  ਐਕਸ਼ਨ ਿਲੈਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹ  ਿਿੋਜੈਕਟ ਵ  ਹੈ। 

 

ਅਸ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਪਕ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤ  ਦ  ਿਛਾਣ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛਣਾ ਅਸੁਪਵਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਸੂੰਵਦੇਨਸ਼ ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਜਹਾ 

ਕਰਾੀਂਗੇ। ਅਸ ੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ, ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ, ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਕਪਿਊਪਨਟ  ਿੈਂਬਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਕ ਤਾ ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 

HWDSB ਨੂੂੰ  ਇਕੁਇਟ , ਪਵਪਦਆਰਥ  ਦ  ਿਿਾਿਤ  ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਸੂਪਚਤ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇ। 

ਇਹ ਪਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਕ ਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 4 ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ: ਿੇਰੈਂਟ ਿੋਰਟਲ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਿ ਿਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਿਸਤ ਇਸ 

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਫਾਰਿ ਖੋਲਿ  ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਗਣਨਾ ਨੂੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਅਪਧਆਿਕ ਨੂੂੰ  ਬੇਨਤ  ਕਰਕੇ ਪਿਿੂੰਟ ਕਾਿ ਆੀਂ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਿਤ  ਪਵਪਦਆਰਥ  ਪਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਿ ਭਰੋ 

(ਔਨਲਾਈਨ ਜਾੀਂ ਪਿਿੂੰਟ ਕਰੋ)। 

 

ਗਰੇਡ 5 ਤੋਂ 12 - ਇਨ-ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮੋਟ ਕਸਕਿਆਰਥੀ: ਅਸ ੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਫਰ, ਗਿੇਿ 5 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 

ਪਲੂੰਕ ਈਿੇਲ ਕਰਾੀਂਗੇ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਧਆਿਕਾੀਂ ਦ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਿ ਨੂੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ 

ਸਕਣ। ਪਜਨਿਾੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦੇ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਿਿਸਤਾੀਂ ਨੇ ਿਪਹਲਾੀਂ ਬੇਨਤ  ਕ ਤ  ਸ  ਪਕ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪਵੱਚ ਪਹਸੱਾ ਨਹ ੀਂ ਲੈਣਗੇ, 

ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਈਿੇਲ ਿਿਾਿਤ ਨਹ ੀਂ ਹਵੋੇਗ ।  

ਇਹ ਕ  ਿੁੱਛਦਾ ਹੈ? 
ਪਵਪਦਆਰਥ  ਦ  ਉਿਰ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਦ ਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾੀਂ, ਸਵਦੇਸ਼  ਿਛਾਣ, ਜਾਤ ਅਤਾ, ਨਸਲ, 

ਧਰਿ, ਪਲੂੰਗ ਿਛਾਣ, ਪਜਨਸ  ਝੁਕਾਅ, (ਅ) ਸਿਰਥਤਾਵਾੀਂ) ਯੋਗਤਾਵਾੀਂ, ਜਨਿ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਪਰਕਤਾ/ਇਿ ਗਿੇਸ਼ਨ ਸਪਥਤ  ਬਾਰੇ ਿੁੱਛ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

HWDSB ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦ  ਪਨੱਜ  ਜਾਣਕਾਰ  ਦ  ਸੁਰੱਪਖਆ ਪਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? 
ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਇਕੱਠ  ਕਰਨ ਵੇਲੇ HWDSB ਗੋਿਨ ਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਿਤਤਾ ਦੇ ਉਚੱੇ ਿੱਧਰਾੀਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 

ਹੈ। ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਿੇਟਾ ਐੀਂਟ -ਰੇਪਸਜ਼ਿ ਐਕਟ, 2017, S.O. 2017, c. 15, ਐਜੂਕਸੇ਼ਨ ਐਕਟ, ਆਰ.ਐਸ.ਓ. 1990, c. 

E.2, ਦੇ ਅਪਧਕਾਰ ਅਧ ਨ ਇਕੱਤਰ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਊੀਂਸਿਲ ਫਿ ਿਿ ਔਫ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਐੀਂਿ ਿਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਿਿਾਈਵਸੇ  ਐਕਟ, 

R.S.O. 1990, c. M.56 ਦ  ਿਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



 

 

 

 

 

  

ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਨਗਣਨਾ ਗੁਿਤ ਹੈ, ਿਰ ਇਹ ਅਪਗਆਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ। ਪਵਅਕਤ ਗਤ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਵਾਬਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸਿਹੂ 

ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾੀਂ ਪਕ ਕੋਈ ਵ  ਪਵਅਕਤ ਗਤ ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਾਣਕਾਰ  ਕਦੇ ਵ  ਿਛਾਣਨਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕੱਤਰ ਕ ਤੇ ਜਵਾਬਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 

ਸੁਰੱਪਖਅਤ, ਗੁਿਤ ਿੇਟਾਬੇਸ ਪਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ HWDSB ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਪਵੱਚ ਰਝੁਾਨਾੀਂ ਦ  ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰਖੇਿ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਸਰਫ਼ ਅਪਧਕਾਰਤ HWDSB ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਹ  ਿਹੁੂੰਚ ਕ ਤ  ਜਾਵੇਗ ।  

ਕ  ਇਹ ਲਾਜ਼ਿ  ਹੈ? 
ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਿਰ, ਅਸ ੀਂ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਪਹੂੰਦੇ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਿ  ਪਵਪਦਆਰਥ  

ਆਬਾਦ  ਦ  ਸਹ  ਤਸਵ ਰ ਪਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਉਚੱ ਿਿਤ ਪਕਪਰਆ ਦਰ ਸਾਿੇ ਿਿਗੋਰਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਪਵਪਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦ  ਸਫਲਤਾ 

ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਦ  ਿਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਣਨ ਤ ਆੀਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕੁਾਵਟਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਸਾਿ  ਿਦਦ ਕਰੇਗ । ਪਜਹੜੇ 

ਪਵਪਦਆਰਥ  ਿਪਹਲਾੀਂ ਹ  ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਪਲੂੰਕ ਿਿਾਿਤ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲਿ ਦਾ ਹੈ। ਪਜਹੜੇ 

ਿਪਰਵਾਰ ਇਹ ਨਹ ੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਪਕ ਉਨਿਾੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਪਹਲਾੀਂ ਇਸ ਪਵੱਚੋਂ ਪਨਕਲਣ ਦ  ਚੋਣ ਨਾ ਕ ਤ  ਹੋਵ,ੇ ਉਹ 

research@hwdsb.on.ca 'ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਵਾਲ? 
ਜਦੋਂ ਅਸ ੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦ  ਪਤਆਰ  ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਅਸ ੀਂ ਸਵਾਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਿਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿ  

ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.hwdsb.on.ca/weallcount 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਪਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਿੁੱਛੇ ਜਾੀਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQs) 

ਪਿਲਣਗੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਿ  ਪਵਪਦਆਰਥ  ਜਨਗਣਨਾ ਟ ਿ ਨੂੂੰ  ਵ  census@hwdsb.on.ca 'ਤੇ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

HWDSB ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਜ਼ੂੰਿੇਵਾਰ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਿੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਅਸ ੀਂ ਪਸੱਪਖਆ ਿਿਣਾਲ  ਪਵੱਚ 

ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ  ਵਾਲੇ ਨਤ ਜੇ ਿੈਦਾ ਕਰ ਸਕ ਏ। 

 

ਪਦਲੋਂ , 

 

                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manny Figueiredo (ਿੈਨ  ਪਫਗੁਏਰੇਿੋ) 

Director of Education 

ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ)    

Paul Denomme (ਿਾਲ ਿੇਨੋਿ) 

Superintendent of Student Achievement, (ਸੁਿਰਇਨਟੇਂਿੈਂਟ ਔਫ 

ਸਟਿੂੈਂਟ ਅਚ ਵਿੈਂਟ) 

Equity and Student Engagement (ਇਕੁਇਟ  ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥ  

ਸ਼ਿੂਲ ਅਤ) 
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