
 

 

 

 

 

 ، األهالي األعّزاء
 

هاميلتون مقاطعة  مدارس  مجلس  ي 
مون ،(HWDSB)  وينتوورث -ف  ملت   وإزالتها بتحديد نحن  نتمكن  حت   العوائق 

ر  وشاملة داعمة بيئات تعليمية توفت   من 
      . الطالب  لجميع مةومحت 

 
   من المعلومات  لمعرفة مزيد 

ً
 ورسيا

ً
 طوعيا

ً
ي أبريل.  عن طالبنا، سنجري تعدادا

التعداد  :  نحن جميعا مهمون" تم فتح ،2021نيسان  /ف 
ي لمجلس مدارس مقاطعة هاميلتون رق، ونوع الجنس وما  الع  )والذي طرح أسئلة حول هويات الطالب   ،”2021وينتوورث لعام  - الطالب 

 إل  و   ،بسبب الجائحة   . ومعالجتها  المنهجية العوائق لتحديد(  إل ذلك
ً
ي مرة  نظرا معدل االستجابة المنخفض، فسنفتح التعداد الطالب 

ي    / نوفمت    29سيحدث هذا من  .  جميع الطالب إلكمال التعدادأمام  أخرى إلتاحة الفرصة 
ين الثاب  كانون األول    / ديسمت    16إل    2021تشر

2021 . 
 

 لل
ً
ي الواقع،.  طالبأجرى العديد من مجالس المدارس تعدادا

ي  و  2017قانون مكافحة العنرصية لعام    يتطلب ف 
خطة عمل المساواة ف 

ي أونتاريو
ي خطة عمل اإلنصاف الخاصة   . مجالس المدارس جمع هذه البيانات واإلبالغ عنها من  التعليم ف 

وع يحظ  باألولوية ف  كما إنه مشر
 . وينتوورث - بمجلس مدارس مقاطعة هاميلتون

 

عن  السؤال  أن  نعلم  بحساسية الشخص هوية نحن  ذلك  وسنفعل  مري    ح،  غت   يكون  واألرس   . قد  الطالب  نا  استشر لقد 
عل اتخاذ قرارات   وينتوورث   -مجلس مدارس مقاطعة هاميلتون لمجتمع المحلي بحيث يساعد هذا التعدادوالموظفي   وأفراد ا

ة باألدلة لدعم المساواة وتحصيل الطالب   .وسالمتهم النفسية العلمي  مستنت 

 كيف سيحدث التعداد؟ 
وأولياء األمور االنتقال إل البوابة وفتح النموذج وإكمال يمكن لألهل  .  ضاف نموذج إل بوابة األهلسي  :  طالب الروضة حتى الصف الرابع
ي هذا الموقع

ي ف  عت  )يرج  ملء نموذج تعداد واحد فقط لكل طالب . تتوفر نسخ مطبوعة عند الطلب من معلم طفلك. االستبيان الطالب 
نت أو مطبوع  اإلنت 
ً
 (. ا

 
 

ي عشر  
إىل الثان  الخامس  عد  - الصفوف من 

ُ
ب  والمتعلمون عن 

ً
يد :  المتعلمون شخصيا سنقوم، مرة أخرى، بإرسال رابط آمن عت  الت 

الفصل   نت خالل وقت  اإلنت  التعداد عت   نموذج  إكمال  من  يتمكنوا  ، حت   ي عشر
الثاب  إل  الخامس  من  الصفوف  ي إل طالب 

وب  اإللكت 
، بدعم من  ي  / الطالب الذين طلب أهلهم . المعلمالدراسي

وب  يد اإللكت  ي التعداد لن يتلقوا هذا الت 
 عدم مشاركتهم ف 

ً
 . أولياء أمورهم سابقا

 عّم يسأل االستبيان؟ 
، والع   ي

، واألصل اإلثت  ي أسئلة حول لغات الطالب، وهويته ضمن السكان األصليي    عل عمر الطالب، قد يطرح التعداد الطالب 
ً
رق،  اعتمادا

، والقدرات  ي ) الهجرة/المواطنة ، ومحل الميالد، وحالة( اإلعاقة)والدين، والهوية الجنسية، والتوجه الجنسي
    . (الوضع القانوب 

 المعلومات الشخصية للطالب؟  وينتوورث  -مجلس مدارس مقاطعة هاميلتون كيف سيحمي 
م الخصوصية والشية عند جمع المعلومات حول الطالب  بأعل مستويات  وينتوورث  -مجلس مدارس مقاطعة هاميلتون يلت  

جَمع.  وأرسهم 
 
لعام    ت العنرصية  مكافحة  قانون  سلطة  بموجب  ي  الطالب  التعداد  قانون S.O. 2017, c  .15،  2017بيانات   ،
 .R.S.O. 1990, c .M.56، ويتوافق مع القانون البلدي لحرية المعلومات وحماية الخصوصية، R.S.O. 1990, c .E.2التعليم، 

  

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
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


 

 

 

 

 

ي  يتمت ّ    الطالب  الهويةبالشيةالتعداد  ليس مجهول  لكنه  جّمع.  ، 
 
التعرف عل    ست بحيث ال يمكن  لتحليلها   

ً
معا الفردية  الطالب  إجابات 

ي    ستخزن الردود .  معلومات الطالب الفردية عل اإلطالق
عتالت  م 

ي قاعدة بيانات آمنة ورسية ولن    ج 
البحوث   موظفوإليها إال    يصلف 

المعتمد  هاميلتونو والتحليالت  مقاطعة  مدارس  مجلس  من  طالب وينتوورث  - ن  بي    االتجاهات  وتلخيص  مدارس  لتحديد  مجلس 
 . وينتوورث - مقاطعة هاميلتون

؟   هل هو إلزامي
سيساعدنا معدل  .  من الطالب المشاركة حت  نحصل عل صورة دقيقة لجمهور الطالب لديناومع ذلك، نطلب    . طوعي  إكمال التعداد 

ي تحول دون تحصيل الطالب
اتيجيات ومعالجة العوائق الت  ي تحديد العوائق ووضع االست 

  وعافيتهم النفسية  العلمي  االستجابة المرتفع ف 
ي االستبيان عند إعادة فتحهالطالب الذين اختاروا االنسحاب ب. من خالل برامجنا ومواردنا

يمكن لألرس   . الفعل لن يتلقوا رابط المشاركة ف 
ي إل

وب   إرسال بريد إلكت 
ً
اكها سابقا ي مشاركة طفلها ولم تقرر اشت 

ي ال ترغب ف 
  .   research@hwdsb.on.ca  الت 

 
 هل لديك أسئلة؟

عل   ونجيب  للتعدادنرحب  نستعد  ونحن  المعلوماتيرج   .  األسئلة  من  مزيد  عل  ي   االطالع 
وب  اإللكت  موقعنا    عل 

 www.hwdsb.on.ca/weallcountحيث ستجد أسئلة شائعة ،(FAQs)  االتصال بفريق التعداد  . حول التعداد 
ً
يمكنك أيضا

ي عل  .    census@hwdsb.on.ca الطالب 
 

 لك عل مساعدة
ً
من   وينتوورث   -مجلس مدارس مقاطعة هاميلتون شكرا نتمكن  البيانات بطريقة مسؤولة، حت   ي جمع 

ف 
ي منظومة التعليم 

 ف 
ً
 .تحقيق نتائج أكتر إنصافا

 

 ، مع خالص التحية
 

               
 

يدو ي فيغت 
 Paul Denomme بول دينوم     Manny Figueiredo   ماب 

ف عل تحصيل الطالب        مدير التعليم  ،  العلمي  المشر
 قسم اإلنصاف والمشاركة الطالبية          
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