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 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - س منطقة هاميلتوناستبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدار 

 
 

 

 رأيك مهم: نريد أن نعرف رأيك. 
 

على وضع سياسة وإجراءات جديدة لحقوق اإلنسان )انظر المصطلحات   HWDSB وينتورث  - هاميلتون  منطقة يعكف مجلس مدارس 

منطقة  ستساعد هذه السياسة المجتمع المحلي للمجلس على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم كي تخلو مدارس مجلس مدارس (. هناالرئيسية 

 وأماكن العمل التابعة له من التمييز والمضايقات.  HWDSB وينتورث  - هاميلتون 

 

الطالب واألسر والموظفين والمجتمع المحلي إلى المشاركة في هذا االستبيان   HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتون يدعو مجلس مدارس 

 للمساعدة في وضع سياسة وإجراءات حقوق اإلنسان. 

 

وألغراض هذا االستبيان، تعني حقوق اإلنسان عدم تعّرض األشخاص للتمييز والمضايقات، وإتاحة فرص متساوية أمامهم للعمل والحصول  

ر عن الِعرق، أو اإلثنية، أو الِدين، أو البلد األصلي، أو االنحدار من أصول الشعوب األصلية، أو الجنس، أو الهوية  على الخدمات بغض النظ 

 الجنسانية، أو التعبير عن نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو العمر، أو الحالة االجتماعية أو األسرية، أو اإلعاقة. 

 

 إلى سياسة لحقوق اإلنسان.  HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتون لماذا يحتاج مجلس مدارس 
 

بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالطالب والموظفين واألسر وأفراد   HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتون يلتزم مجلس مدارس 

اإلنسان   على وضع سياسة لحقوق HWDSB وينتورث  -  منطقة هاميلتونالمجتمع المحلي. وكجزء من هذا االلتزام، يعكف مجلس مدارس 

 من شأنها: 

 

 مساعدة كل فرد على فهم حقوقه ومسؤولياته.  •

  - منطقة هاميلتون تحديد وإزالة الحواجز التي تمنع الناس من التمتع بحقوقهم في مجال التعلم وأماكن العمل في مجلس مدارس  •

 .HWDSB وينتورث 

 ا في الوقت المناسب. وضع عملية واضحة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق اإلنسان وحلّه  •
 

في الحصول على المعلومات الالزمة لوضع سياسة وإجراءات   HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتون سيُساعد هذا االستبيان مجلس مدارس 

 . دقيقة   15إلى  10حقوق اإلنسان. مشاركتك طوعية وال تُحّدد هويتك. ال يمكن ربط أي من إجاباتك بك. يستغرق إكمال هذا االستبيان من 

 

 . 2022يناير/كانون الثاني  5يُرجى إكمال هذا االستبيان في موعد أقصاه 
 
 

أو من خالل  humanrights@hwdsb.on.caإذا كانت لديك مخاوف أو شكوى تتعلّق بحقوق اإلنسان، يُرجى االتصال بمكتب حقوق اإلنسان عبر

 . نموذج مخاوف/حوادث حقوق اإلنسان  إكمال 

 
 
 

 

 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.hwdsb.on.ca%252Fhuman-rights-policy%252F&data=04%257C01%257Cyotite%2540hwdsb.on.ca%257Ccff05a0b17d5456e981208d9a8752835%257C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%257C0%257C0%257C637726043399325521%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=Kdum5nMI2qxRQltPupcXUDEvCpTjN8AhxgwuSmXyrBY%253D&reserved=0
mailto:humanrights@hwdsb.on.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aq_-er6xg0ypdMQ6iyFWNEmQ746LYphFhu-4YSp0HulUN1VSNTJZRDlQUk1EUjlaMlRUU1E2RDlXOS4u
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 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

 . )يُرجى اختيار جميع ما ينطبق(HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتونما هو دورك في مجلس مدارس  .1

  م رعاية
ّ

ّ أمر/مقد
 طالب والد)ة(/ولي

  موظف 

  متطّوع 
 

  عضو مجموعة منارصة مجتمعية من الجمهور/ يك مجتمعي  شر

  )ا
ً
ا أضف وصف

ً
 غير مذكور أعاله )لطف

 

 

 
 

 

 برأيك، ما مدى اّطالعك على كٍل مما يلي؟ .2

 

 غير مّطلع  مطلّع بعض الشيء  مطلّع تماًما  

حقوق اإلنسان الخاصة بك في مجلس  

 . وينتورث - منطقة هاميلتونمدارس 

 

o  o  o  

 مسؤولياتك لحماية حقوق اإلنسان

ك واآلخرين في مجلس خاصة بال

   وينتورث - منطقة هاميلتونمدارس 

o  o  o  

كيف يمكن اإلبالغ عن أحد المخاوف  

في مجلس المتعلّقة بحقوق اإلنسان 

 ؟ وينتورث - منطقة هاميلتونمدارس 

o  o  o  

 إلى من تتحّدث إذا تعّرضت أو 

أو مضايقات تتعلّق  شِهدت تمييًزا

بحقوق اإلنسان في مجلس مدارس 

 ؟وينتورث - منطقة هاميلتون

o  o  o  

توفير استيعاب في  كيفية طلب

 المجلس؟

o  o  o  
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 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

 ما مدى اّطالعك على كٍل مما يلي؟  .3

 

 غير مّطلع     مّطلع بعض الشيء  مّطلع تماًما    

  - منطقة هاميلتونسياسات مجلس مدارس 

حول تعليم الشعوب   HWDSB وينتورث

 . األولى وشعوب الميتيس واإلنتويت

o  o  o  

  - منطقة هاميلتونسياسة مجلس مدارس 

حول اإلنصاف   HWDSB وينتورث

 . والشمولية 

o  o  o  

مدّونة السلوك الخاصة بمجلس مدارس  

 . HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتون

o  o  o  

  - منطقة هاميلتونسياسات مجلس مدارس 
على  االستيعاب. حول  HWDSB وينتورث

 أساس الدين 

o  o  o  

  - منطقة هاميلتونسياسات مجلس مدارس 

حول استيعاب ذوي   HWDSB وينتورث

 اإلعاقة

o  o  o  

سياسة وإجراءات منع العنف والمضايقات  

منطقة  في مكان العمل في مجلس مدارس 

  HWDSBوينتورث - يلتونهام

o  o  o  

  - منطقة هاميلتوناسات مجلس مدارس سي

حول بيئات تعلّمية  HWDSB وينتورث

 خالية من الحواجز

o  o  o  

سياسة وإجراءات معايير إمكانية الوصول  

 منطقة هاميلتونمجلس مدارس في  المتكاملة

 HWDSB وينتورث -

o  o  o  

منطقة  مجلس مدارس  معالجةبروتوكول 

لألسئلة   HWDSB وينتورث - هاميلتون

 والمخاوف

o  o  o  

  o  o  o أونتاريو مدونة حقوق اإلنسان في 

  o  o  o والحريات  للحقوق  الميثاق الكندي

 o  o  o  

 

 

 

 ، التي ينبغي تناولها في سياسة حقوق اإلنسان؟HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتونما هي بعض قضايا حقوق اإلنسان، في مجلس مدارس  .4

https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/First-Nation-Metis-and-Inuit-Education.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/First-Nation-Metis-and-Inuit-Education.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/First-Nation-Metis-and-Inuit-Education.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-Equity-and-Inclusion-March2019.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-Equity-and-Inclusion-March2019.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-Equity-and-Inclusion-March2019.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/10/Code-of-Conduct-policy-revisedAug2019.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/10/Code-of-Conduct-policy-revisedAug2019.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Religious-Accommodation-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Religious-Accommodation-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Persons-with-Disabilities-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Persons-with-Disabilities-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Persons-with-Disabilities-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Workplace-Violence-Prevention-Procedure-June-FINAL.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Workplace-Violence-Prevention-Procedure-June-FINAL.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Workplace-Violence-Prevention-Procedure-June-FINAL.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Workplace-Violence-Prevention-Procedure-June-FINAL.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Barrier-Free-Learning-Environments.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Barrier-Free-Learning-Environments.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Barrier-Free-Learning-Environments.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Integrated-Accessibility-Standards.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Integrated-Accessibility-Standards.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Integrated-Accessibility-Standards.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Integrated-Accessibility-Standards.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Addressing-Questions-or-Concerns-Protocol.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Addressing-Questions-or-Concerns-Protocol.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Addressing-Questions-or-Concerns-Protocol.pdf
http://www.ohrc.on.ca/en/ontario-human-rights-code
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
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 لمعالجة مخاوف حقوق اإلنسان؟  HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتونإلى أي مدى توافق على ما يلي فيما يخص عمليات مجلس مدارس  .5

 ال أوافق     محايد          أوافق        

أعلم بَمن أتصل إذا كانت لدّي  

 مخاوف متعلّقة بحقوق اإلنسان. 

o  o  o  

  أؤمن بأن مخاوف حقوق اإلنسان

 تؤخذ بجدية 

o  o  o  

منطقة  أؤمن أن مجلس مدارس 

  وينتورث - هاميلتون

HWDSB   يخّصص الموارد

المناسبة لحماية حقوق اإلنسان  

 وتعزيزها

o  o  o  

أثق بأن شكاوى حقوق اإلنسان  

 ستُعالَج في الوقت المناسب 

o  o  o  

أُعِلم الطالب وأسرهم  

والموظفون في مجلس مدارس  

  وينتورث  - منطقة هاميلتون

HWDSB   بإجراءات عملية التقّدم

 بشكوى 

o  o  o  

ينبغي على مجلس مدارس  

  وينتورث  - منطقة هاميلتون

HWDSB   بذل مزيد من الجهد

رهم  وأس لمساعدة الطالب 

يفهم كل فرد   والموظفين كيّ 

 حقوقه ومسؤولياته 

o  o  o  

عملية االستيعاب واضحة  

 ويسُهل التعامل معها

o  o  o  

أعلم بَمن أتصل إذا كان لدّي  

مطلب الستيعاب متعلّق بالدين  

 أو غير ذلك  أو اإلعاقة

o  o  o  

 

. 

 

 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون استبيان حول سياسة حقوق 



استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة  

 2022-2021لعام  HWDSBوينتورث -هاميلتون
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 2022-2021لعام   HWDSBوينتورث   - استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

 ؟HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتونهل جرت معاملتك بإجحاف أنت أو طفلك في مجلس مدارس  .6

  نعم 

 ال 

 

 
 

 ؟ )اختر جميع ما ينطبق(. HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتونألي من األسباب التالية جرت معاملتك بإجحاف أنت أو طفلك في مجلس مدارس  .7
 

  الِعرق أو لون البشرة 

  نسبك، أو أصلك اإلثني، أو الثقافي أصول تعود إلى الشعوب األصلية 

 الجنس 

  لتوّجه الجنسي الهوية الجنسانية التعبير عن نوع الجنس وجود إعاقة الدين/العقيدة 

  الخلفية االجتماعية االقتصادية بسبب االعتماد على اإلعانات االجتماعية اللغة 

 لعمرا 

  ).الوضع القانوني في كندا )وافد جديد، مهاجر، الجئ، إلخ 

  ).الحالة االجتماعية )أعزب، متزوج، منفصل، مطلّق، أرمل، إلخ 

 الوضع األسري )عائل )والد أو مربّي أو وصي( وحيد، مسؤوليات رعاية األطفال/كبار السن/األسرة، إلخ.( أُفضل عدم اإلجابة 

  ف وصفًا(: سبب آخر )لُطفًا أِض 

 



استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة  

 2022-2021لعام  HWDSBوينتورث -هاميلتون
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 ماذا حدث عندما جرت معاملتك بإجحاف أنت أو طفلك؟ )اختر جميع ما ينطبق( .8

 .تقّدمت بشكوى إلى أحدهم حيث وقع الحادث )المدرسة، مكان العمل، إلخ.( تناقشت مع الشخص الذي عاملك )أو طفلك( بإجحاف 

  وينتورث - منطقة هاميلتونتحّدثت حول األمر مع أسرتك/أصدقائك أو شخص آخر خارج مجلس مدارس HWDSB . 

 .أبلغت مدير المدرسة أو المشرف عليك أو المراقب أو مكتب حقوق اإلنسان. جرت معالجة مسألتك وحلّها 

  .لم تُحّل مسألتك 

 .تقّدمت بشكوى لدى هيئة تحكيم حقوق اإلنسان في أونتاريو. احتفظت باألمر لنفسك ولم تبلغ أي أحد 

  :)سبب آخر )لُطفًا أِضف وصفًا 

 

 

 
 

 

 عن مسألة تنطوي على اإلجحاف؟ )اختر جميع ما ينطبق(  HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتونلماذا لم تبلّغ مجلس مدارس  .9

 ن اتّخاذ إجراء سلبي ضّدي. شعرُت أنني لن يسمعني أو يساعدني أحد. ساورني القلق م 

  .شعرُت أن ال شيء سيتغيّر حتى لو أبلغت. لم أِرد أن أتسبّب في مشكلة 

  وينتورث - منطقة هاميلتونلم أعتقد أن مجلس مدارس HWDSB  .سيأخذ األمر بجّدية 

  وينتورث - منطقة هاميلتونشعرُت أن هناك من يمكنه مساعدتي على نحو أفضل من مجلس مدارس HWDSB . 

  وينتورث  - منطقة هاميلتونلم أعلم أن بمقدوري اإلبالغ عن األمر أو أن مجلس مدارس HWDSB  .يمكنه مساعدتي. العملية معقّدة جًدا 

 أُفضل عدم اإلجابة 

 (سبب آخر )لُطفًا أِضف وصفًا 
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 2022-2021لعام  HWDSBوينتورث -استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

 تلتزم المدارس ومجلس المدراس بمعالجة مخاوف حقوق اإلنسان في الوقت المناسب. 

 سان.  لمعالجة مخاوف حقوق اإلن عملية لديه   HWDSB وينتورث   -  منطقة هاميلتونمجلس مدارس 

 يُرجى إخبارنا: 

 ما األمر الذي ينجح؟  .10

 

 ما األمر الذي ال ينجح .11

 

 أن يفعل للتحسين؟ HWDSB وينتورث -هاميلتون   ماذا يمكن لمجلس مدارس منطقة .12

 

 

 

الطالب وأسرهم والمجتمع الموظفين و HWDSB وينتورث  -هاميلتون  ما هي أفضل طريقة يُعِلم من خاللها مجلس مدارس منطقة  .13

 المحلي بالسياسة الجديدة واإلجراءات الخاصة بحقوق اإلنسان؟ 

 

 

 

 ؟ HWDSB وينتورث  - منطقة هاميلتونهل هناك أفكار أخرى توّد مشاركتها معنا حول حقوق اإلنسان في مجلس مدارس  .14

 2022-2021لعام  HWDSBوينتورث -استبيان حول سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجلس مدارس منطقة هاميلتون

https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/human-rights-office/#tabs-112
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لمزيد من   2022ستُتاح سياسة حقوق اإلنسان في شتاء نشكركم على إكمال االستبيان. 

 المشاورات العامة. 

 
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مكتب حقوق اإلنسان التابع لمجلس مدارس 

 . هنا  HWDSB وينتورث - منطقة هاميلتون

 
،  HWDSB  وينتورث  - منطقة هاميلتونالمضايقات في مجلس مدارس  إذا تعّرضت للتمييز أو

أو وددت طرح مخاوفك التي تتعلّق بحقوق اإلنسان، يُرجى االتصال بمكتب حقوق اإلنسان عبر  

humanrights@hwdsb.on.ca  نموذج مخاوف/حوادث حقوق  أو من خالل إكمال

 . اإلنسان

https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aq_-er6xg0ypdMQ6iyFWNEmQ746LYphFhu-4YSp0HulUN1VSNTJZRDlQUk1EUjlaMlRUU1E2RDlXOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aq_-er6xg0ypdMQ6iyFWNEmQ746LYphFhu-4YSp0HulUN1VSNTJZRDlQUk1EUjlaMlRUU1E2RDlXOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aq_-er6xg0ypdMQ6iyFWNEmQ746LYphFhu-4YSp0HulUN1VSNTJZRDlQUk1EUjlaMlRUU1E2RDlXOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aq_-er6xg0ypdMQ6iyFWNEmQ746LYphFhu-4YSp0HulUN1VSNTJZRDlQUk1EUjlaMlRUU1E2RDlXOS4u

