
  

 

 

 

 ،  وںخاندان عزیز
 

میں، ہم   ((HWDSB) (Hamilton-Wentworth District School Board) وینٹ ورتھ ڈسٹرکٹ سکول بورڈ-ہیملٹن

رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ ہم تمام طلباء کو معاون، جامع، اور باعزت تعلیمی  
 ماحول پیش کر سکیں۔ 

 
ہم  میں،   2021کریں گے۔ اپریل منعقد اپنے طلباء کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہم ایک رضاکارانہ اور خفیہ مردم شماری 

 We All Count: HWDSB Student) 2021طلباء کی مردم شماری  (HWDSB) : ایچ ڈبلیو ڈی ایس بیہیں ہوتےشمار  سب
Census 2021)نسل، جنس   وںکو کھوال گیا اور نظامی رکاوٹوں کی شناخت اور ان کو دور کرنے کے لیے طلباء کی شناخت(

کو مردم شماری   کی وجہ سے، ہم تمام طلباء کم شرح کی جوابات اور  عالمی وباءوغیرہ( کے بارے میں سواالت پوچھے گئے۔ . 
 ،نومبر 29شروع کر رہے ہیں۔ یہ  )اسٹوڈنٹ سینسس( کی مردم شماری قع فراہم کرنے کے لیے دوبارہ طلباءمکمل کرنے کا مو

 تک ہو گا۔   2021 ،دسمبر 16 لے کر سے  2021
 

  2017ہے۔ درحقیقت، انسداد نسل پرستی ایکٹ،  منعقد کی  )اسٹوڈنٹ سینسس( کی مردم شماری ز نے طلباءبہت سے سکول بورڈ

(Anti-Racism Act,2017) اور اونٹاریو کے ایجوکیشن ایکویٹی ایکشن پالن(Ontario’s Education Equity Action Plan) 
    (HWDSB)ی ایس بی: ایچ ڈبلیو ڈ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسےکے تحت اسکول بورڈز کو یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور

 کے ایکویٹی ایکشن پالن میں بھی ایک ترجیحی منصوبہ ہے۔  
 

ہو سکتا ہے، اور ہم حساسیت کے ساتھ ایسا کریں  غیر آرام دہہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کی شناخت کے بارے میں پوچھنا 
ایچ ڈبلیو ڈی ایس   گے۔ ہم نے طلباء، خاندانوں، عملے اور کمیونٹی کے اراکین سے مشورہ کیا تاکہ اس مردم شماری سے

 کو ایکویٹی، طلباء کی کامیابی اور فالح و بہبود کے لیے ثبوت سے باخبر فیصلے کرنے میں مدد ملے۔     (HWDSB)بی

 یہ کیسے ہو گا؟ 
والدین اور سرپرست پورٹل  میں ایک فارم شامل کیا جائے گا۔  (پیرنٹ پورٹلوالدین کے پورٹل ) کے طلباء: 4کنڈرگارٹن سے گریڈ 

کاپیاں آپ   کی ہوئی کی مردم شماری مکمل کر سکتے ہیں۔ پرنٹ ول سکتے ہیں، اور اس مقام پر طلباءپر جا سکتے ہیں، فارم کھ
برائے مہربانی فی طالب علم صرف ایک مردم شماری فارم مکمل  ۔ہونگیپر دستیاب  کرنے درخواست سےکے بچے کے استاد 

  (۔کر کے کریں )آن الئن یا پرنٹ
 

  12سے  5ہم، ایک بار پھر، گریڈ  :وٹ ارنرز()ریم سیکھنے والے سےاور دور  )ان پرسن( طور پر شخصی - 12سے  5گریڈ 

، تاکہ وہ اساتذہ کی مدد سے کالس کے دوران مردم شماری کا فارم  کےذریعے بھیجیں گےکے طلباء کو ایک محفوظ لنک ای میل 

لیں   نہیں آن الئن مکمل کر سکیں۔ وہ طلباء جن کے والدین/سرپرستوں نے پہلے درخواست کی تھی کہ وہ مردم شماری میں حصہ
   موصول ہوگی۔  ل نہیںگے انہیں ای میل

 یہ کیا پوچھتا ہے؟ 
ایک طالب علم کی عمر پر منحصرہو کر، مردم شماری کے سواالت طالب علم کی زبانوں، سودیشی )انڈیجنس( شناخت، قومیت،  

ں، جائے پیدائش اور شہریت/ہجرت کی حیثیت کے بارے میں یصالحیتیا  اںمعذوریمذہب، صنفی شناخت، جنسی رجحان، نسل، 
 پوچھ سکتے ہیں۔ 

 طلباء کی ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کرے گا؟  (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی
اور رازداری کی اعلٰی ترین  تخلیہطلباء اور خاندانوں کے بارے میں معلومات جمع کرتے وقت  (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

 ,Anti-Racism Act) 2017  .او .ایسے لیے پرعزم ہے۔ طلباء کی مردم شماری کا ڈیٹا انسداد نسل پرستی ایکٹ، سطحوں ک

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


  

 

 

 

2017, S.O. 2017, c. 15)  ،2 .ای .سی 1990  .او .ایس .آر  ایجوکیشن ایکٹ  (Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2)  کے  

  .سی  1990 .او .ایس .آراختیار کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور میونسپل فریڈم آف انفارمیشن اینڈ پروٹیکشن آف پرائیویسی ایکٹ، 

کی تعمیل    (Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. M.56)  56 .ایم

 کرتا ہے۔ 
 

خفیہ ہے، لیکن یہ گمنام نہیں ہے۔ انفرادی طالب علم کے جوابات کو تجزیہ کے لیے اکٹھا کیا جائے گا تاکہ  طلباء کی مردم شماری 
نہ ہو سکے۔ جمع کردہ جوابات کو ایک محفوظ، خفیہ ڈیٹا بیس میں  کبھی بھی  کسی بھی طالب علم کی انفرادی معلومات کی شناخت

کے مجاز عملہ   (HWDSB Research & Analytics) ریسرچ اینڈ اینالیٹکس ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی محفوظ کیا جائے گا اور صرف

طلباء کے رجحانات کی نشاندہی اور خالصہ کے لیے رسائی حاصل کی جائے  (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کے ذریعے ہی

 گی۔  

 کیا یہ الزمی ہے؟ 
مردم شماری مکمل کرنا رضاکارانہ ہے۔ تاہم، ہم طلباء سے شرکت کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے طلباء کی آبادی کی درست  

ہمارے پروگراموں  کی ایک اعلی شرح رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے، حکمت عملی بنانے، اور (رسپانسجواب )تصویر مل سکے۔ 
اور بہبود کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ وہ   طالب علم کی کامیابی اور وسائل کے ذریعے

انہیں دوبارہ کھلنے پر سروے کا لنک موصول نہیں ہوگا۔ وہ خاندان جو   جصہ نہ لینے کا فیصلہ لیا ہے،طلباء جنہوں نے پہلے ہی 
 وہ تھا نہیں کیا جصہ نہ لینے کا فیصلہ اس نے پہلے جنہوں نےنہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ حصہ لے اور 

 .research@hwdsb.on.ca   پر ای میل کر سکتے ہیں۔ 
 

 سواالت؟
 اور جواب دے رہے ہیں۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ کرتے ہیں  ہم مردم شماری کی تیاری کے دوران سواالت کو مدعو

 www.hwdsb.on.ca/weallcount  ،جانے والے  جہاں آپ کو مردم شماری کے بارے میں اکثر پوچھے  پر مزید جانیں

 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔  census@hwdsb.on.ca ملیں گے۔ آپ ہماری طلباء کی مردم شماری ٹیم سے  (FAQs)سواالت
 

م تعلیمی نظام میں کو ذمہ دارانہ طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرنے کا شکریہ، تاکہ ہ (HWDSB)ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

 مزید مساوی نتائج پیدا کر سکیں۔ 
 

 ،  انہمخلص
 

          

                                         
   (Paul Denomme) پال ڈینومے                                 (Manny Figueiredo) مینی فیگیریڈو

 ،   Superintendent of) سپرنٹنڈنٹ آف سٹوڈنٹ اچیومنٹ                (Director of Education)ڈائریکٹر آف ایجوکیشن 

                                                                              Student Achievement)  

  Equity and Student)اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یٹی ایکو                                                                             

                                                                             Engagement) 
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