
 

 

 

 

 ,خێزانە بەرێزەکان
 

، پابەندین بە دەسنیشانکردن و البردنی بەربەستەکان،  Hamilton-Wentworth District (HWDSB)لە دەستەی قوتابخانەی 

 .تاوەکو سەرجەم قوتابیان لە ژینگەیەکی پاڵپشتیکار، گشتگیر و ڕێزلێگرتنەوە فێربن
 

لە نیسانی   .پارێزراو ئەنجام دەدەین-قوتابیەکانمان، ئێمە سەرژمێریەکی خۆبەخشانە و نهێنیبۆ زانینی زیاتر دەربارەی 

کرایەوە و دەربارەی ناسنامەی قوتابیان   2021بۆ ساڵی  HWDSBسەرژمێری قوتابیانی  :سەرژمێری دەکەین بۆ، 2021

بەهۆی پەتاکە و    .سیستەماتیکیەکان  بۆ دۆزینەوە و دەسنیشانکردنی بەربەستە (.ڕەچەڵەك، ڕەگەز و هتد)پرسیاری کرد 

ڕێژەی کەمی وەاڵمدانەوە، ئێمە دووبارە سەرژمێری قوتابیان دەکەین بۆ ئەوەی دەرفەت بە سەرجەم قوتابیان بدەین 
 .دەبێت ئەنجام دەدرێت  2021ی کانونی یەکەمی 16تا  2021ی تشرینی دووەمی 29لە   .سەرژمێریەکە تەواو بکەن

 

و   2017یاسای دژە ڕەگەزپەرستی ساڵی لە ڕاستیدا،  .نە سەرژمێری قوتابیان ئەنجامداوەچەندین دەستەی قوتابخا

Ontario’s Education Equity Action Plan داوا لە دەستەی قوتابخانەکان دەکات ئەم داتایە کۆ بکەنەوە و   پالنی

 .HWDSBهەروەها پرۆژەیەکی لەپێشینەیە لە پالنی کرداری یەکسانی  .بیگەیەنن

 
  .ەزانین کە پرسیارکردن دەربارەی ناسنامەی کەسێک دەکرێت خۆش نەبێت، و ئێمەش ئەمە بە هەستیاریەوە ئەنجام دەدەیند

  HWDSBئێمە ڕاوێژمان بە قوتابیان، خێزانەکان، کارمەندان و ئەندامانی کۆمەڵگە کردووە تاوەکو ئەم سەرژمێریە یارمەتی  

 .پشتیوانیکردنی یەکسانی، دەستکەوت و خۆشگوزەرانی قوتابیبدات بڕیاری پشت بەستوو بە بەڵگە بدات بۆ 

 چۆن دەکرێت؟ 
باوک و بەخێوکاران دەتوانن  /دایک .باوک زیاد دەکرێت/فۆرمێک بۆ پۆرتاڵی دایک :4باخچەی ساوایان تا قوتابیانی پۆلی 

کۆپی چاپکراو بەردەستە لە ڕێگەی  .بچنە پۆرتاڵەکە، فۆرمەکە بکەنەوە و لەم شوێنە سەرژمێری قوتابی پڕ بکەنەوە

بە ئۆنالین یان )تکایە تەنها یەک فۆرمی سەرژمێری بۆ هەر قوتابیەک پڕ بکەوە  .داواکردن لە مامۆستای منداڵەکەت

 .(چاپکراو
 
 

  12تا  5دووبارە، بە ئیمەیل لینكێکی پارێزراو بۆ قوتابیانی پۆلی  :فێرخوازی ناو قوتابخانە و ئۆنالین - 12بۆ  5پۆلی 

ئەو قوتابیانەی  .دەنێرین، بۆیە دەتوانن فۆرمەکەی سەرژمێریەکە بە ئۆنالین لە کاتی وانە بە پشتیوانی مامۆستا پڕ بکەنەوە

بەخێوکارەکانیان پێشووتر داوای ئەوەیان کردووە کە بەشداری لە سەرژمێریەکە ناکەن ئەوە ئیمەیلەکە /دایک و باوک

  .وەرناگرن

 پرسیاری چی دەکات؟ 
بەگوێرەی تەمەنی قوتابیەکە، ڕەنگە پرسیارەکانی سەر سەرژمێریەکە پرسیار دەربارەی زمانی قوتابی، ناسنامەی ڕەگەز،  

الیەنی نەژادی، ڕەچەڵەك، ئایین، ناسنامەی ڕەگەز، تێڕوانینی سێکسی، کەم ئەندامی، شوێنی لە دایك بوون و دۆخی  
  .کۆچ بکات/هاواڵتی بوون

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


 

 

 

 

 چۆن زانیاری کەسیی قوتابی دەپارێزێت؟  HWDSBئایا  
HWDSB پابەندە بە بەرزترین ئاستی تایبەتمەندیەتی و پاراستنی نهێنی لە کاتی کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی قوتابیەکان و

 .S.Oکۆ دەکرێتەوە،  2017داتای سەرژمێری قوتابی بەگوێرەی دەسەالتی یاسای دژە ڕەگەزپەرستی ساڵی  .خێزانەکان

2017, c. 15 ،یاسای خوێندن ،R.S.O. 1990, c. E.2  و پابەندە بە یاسای ئازادی شارەوانی بۆ زانیاری و پاراستنی ،

 .R.S.O. 1990, c. M.56تایبەتمەندیەتی، 
  

وەاڵمی قوتابیەکان بەیەکەوە گروپ دەکرێت بۆ  .پارێزراوە، بەاڵم بە شێوەی نەناسراو نیە-سەرژمێری قوتابی نهێنی

وەاڵمە کۆکراوەکان لە داتابەیسێکی پارێزراو و نهێنی   .وەکو زانیاری قوتابی نەکرێت دەستنیشان بکرێتشیکردنەوە تا

دەکرێتەوە بۆ دەسنیشانکردن و پوختکردنی  HWDSBهەڵدەگیرێت و تەنها لە الیەن ستافی توێژینەوە و شیکاری ڕێپێدراوی 
  .HWDSBخواستەکانی نێوان قوتابیانی 

 ئایا ناچارییە؟ 
بەاڵم، ئێمە داوا لە قوتابیان دەکەین بەشداری بکەن تاوەکو وێنەیەکی تەواوی  .ردنی سەرژمێریەکە خۆبەخشانەیەتەواوک

ڕێژەیەکی بەرزی وەاڵمدانەوە یارمەتی ئێمە دەدات لە دەسنیشانکردن بەربەستەکان،   .ژمارەی قوتابیانمان وەربگرین

انی بەردەم دەستکەوت و تەندروستی قوتابی لە ماوەی پرۆگرام  دروستکردنی ستراتیژیەت، و پەنجە خستنە سەر بەربەستەک
ئەو    .ئەو قوتابیانەی بەشداریان نەکردووە لە کاتی دووبارە کردنەوەی لینكی ڕاپرسی وەرناگرن .و سەرچاوەکانمان

 research@hwdsb.on.ca .خێزانانەی منداڵەکانیان بەشدار بن و پێشووتر دەرنەچوونە دەتوانن ئیمەیل بنێرن بۆ 
 

 پرسیارەکان؟ 
تکایە لە سەر   .ئێمە پێشوازی لە پرسیار دەکەین و وەاڵمی دەدەینەوە لەو کاتەی خۆمان بۆ سەرژمێریەکە ئامادە دەکەین

دەربارەی سەرژمێری    (FAQ)، کە تیایدا پرسیارە گشتیەکان www.hwdsb.on.ca/weallcountوێبسایتەکەمان زیاتر بزانە 

 s@hwdsb.on.cacensu.هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بە تیمی سەرژمێری قوتابی بکەیت لەڕێگەی  .دەدۆزیتەوە
 

لە کۆکردنەوەی داتا بە شێوازێکی بەرپرسیارانە، تاوەکو بتوانین دەرەنجامی یەکسانتر لە   HWDSBسوپاس بۆ یارمەتیدانی 

 .سیستەمی خوێندن دروست بکەین
 

 ,دڵسۆزتان
 

                              
 

Manny Figueiredo    Paul Denomme 
  ,بەڕێوەبەری دەستکەوتی قوتابی   پەروەردە بەڕێوەبەری 

 یەکسانی و بەشداری قوتابی       

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