
 

 

 

 

 جهت انتشار فوری                     ایانتشار رسانه 
 

HWDSB  آموزی تحت عنوان نتایج اولین سرشماری دانشWe All Count  کندرا منتشر می   

آموزی خود  دانش ( نتایج اولین سرشماری HWDSBونتورث )-هیئت آموزشی منطقه همیلتون :2022ژوئن  20 - همیلتون، انتاریو 
برنامه اقدام برای تساوی حقوق   ای با اولویت باال که در پیشبرد برنامه هیئت آموزشی تحت عنوانرا منتشر کرده است، پروژه 

(Equity Action Plan)  .نقش کلیدی دارد 

HWDSB  اجرا کرد.  2021آموزی را در ماه می یک سرشماری داوطلبانه و محرمانه دانش We All Count :   سرشماری
آموزان )نژاد، جنسیت، و غیره( جهت شناسایی و رفع موانع  سؤاالتی درباره هویت دانش  HWDSB 2021آموزی سال دانش

 سیستمی مطرح کرد. 

و   کارکنان 2019سرشماری سال در کنار   – »این نتایج: ، سرپرست موقت اداره آموزش اظهار کرد(Sue Dunlop)سو دانلوپ 
به ما کمک خواهد کرد تا جوامع خود را بهتر بشناسیم و بتوانیم تصمیماتی مبتنی بر  –   2020سال  ممیزی برابری در استخدام

 آموزان اتخاذ کنیم.«شواهد برای حمایت از برابری، موفقیت و رفاه دانش 
  

 کردند.  شان را ارسالآموز یا خانواده آنها پاسخدانش  24177درصد بود که  48دهی در محدوده هیئت آموزش پاسخنرخ 
 

کنند که  های آموزشی را ملزم می هیئت  برنامه اقدام برای برابری آموزشی انتاریو و 2017قانون مخالفت با نژادپرستی مصوب سال 
 آوری و گزارش کنند.ها را جمعاین داده

 
HWDSB  هیئت   عه با حساسیت فراوان سرشماری را آغاز کرد.ها، کارکنان، و اعضای جامآموزان، خانواده پس از مشاوره با دانش

ها و اعضای  آموزان، خانواده دانش  آموزشی جهت راهنمایی برای تشکیل نظرسنجی و اطمینان از شناخت جامعه از این طرح، از 
رای  اختصاصی ب اطالع رسانی اموزی شرکت کنند و یک جلسه سرشماری دانش اطالع رسانی  جامعه دعوت کرد تا در جلسات 

 برگزار کرد.  شرکای اجتماعی
 

، و  HWDSBآموزان ها جهت درک ترکیب جمعیتی دانشهایی برای استفاده از دادهبررسی راه  HWDSB، 2022-23از سال 
 آموزان را شروع خواهد کرد. دانش  ریزی ها، و مشارکت در برنامههایی در مورد پیشرفت، فرصت تهیه گزارش 

 
زبان   152آموزان های بسیار فراگیری هستند، به طوریکه دانش مکان  HWDSBدهد که مدارس نتایج منتشرشده امروز نشان می 

د، کنن ای جنسیت خود را معرفی می های رشدیافته کنند و به روش های بسیاری را از سراسر جهان نمایندگی میمادری دارند، فرهنگ 
 دانیم به آنها احترام بگذاریم و افتخار کنیم. بطوریکه ما الزم می 

 
ها خواهد  دهی و استفاده از داده سازی، گزارش های بعدی ما مبتنی بر رویکردهای ضد نژادپرستی و ضد تعدی برای یکپارچه گام

کارکنان در حال حاضر در حال ایجاد طرحی هستند برای مشارکت دادن جوامع در جهت معرفی این فرآیند و اطمینان از اینکه   بود.
 شوند. ها استفاده می آموزان و برطرف کردن نابرابریها با نهایت دقت، در جهت نفع دانش از داده 

 
HWDSB  ها  ها، منابع و پشتیبانیها، شیوه ها، سیاست ها، استراتژی برنامهها به هدایت نتایج سرشماری و اینکه چگونه این داده 
HWDSB  کند.اند را به صورت عمومی گزارش می کمک کرده 

 
 
 
 

https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/we-all-count-hwdsb-student-census-2021/
https://www.hwdsb.on.ca/about/equity/we-all-count-hwdsb-student-census-2021/
https://www.hwdsb.on.ca/blog/hwdsb-launches-staff-census-we-all-count/
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/12/HWDSB-Employment-Equity-Audit-Final-Report-November-20-2020.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/12/HWDSB-Employment-Equity-Audit-Final-Report-November-20-2020.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2020/12/HWDSB-Employment-Equity-Audit-Final-Report-November-20-2020.pdf
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


 

 

 

 

 برخی از یافته های برجسته شده در اینفوگرافیک پیوست عبارتند از: 
 

 نژاد، قومیت و مذهب: 

%( و  8پوست )%(، سیاه10%(، خاورمیانه )10%(، آسیای جنوبی )62آموزان خود را دارای پیشینه نژادی سفید )دانش •
 های با شمار کمتر توصیف کردند. همچنین گزینه

%( و   2%(، پنجابی )2%(، فرانسوی )3%(، اردو )6%(، عربی )88انگلیسی ) اندآموزان که فراگرفته اولی دانش  زبان •
 های با شمار کمتر بود. گزینه

%(، مسلمان  21%(، بدون تعلق مذهبی یا معنوی ) 28آموزان اظهار داشتند که تعلق مذهبی یا معنوی آنها مسیحی )دانش •
 های با شمار کمتر است. %( و گزینه 10(، آتئیست )21%)

 
 و تمایالت جنسی:   جنسیت

%(، جنسیت روان  2%(، کوئسشنینگ )2%(، غیر باینری )47%(، دختر/زن )48عنوان پسر/مرد )آموزان به دانش •
 های با شمار  کمتر از جمله بدون جنسیت، دوجنسی، بوی فالکس، دمی بوی، دمی گرل، و موارد دیگر. (، و انتخاب 1%)

% اظهار داشتند مطمئن نیستند و  4% پاسخ دادند بله، 3تراجنسیتی هستند یا خیر، آموزان در پاسخ به این سوال که آیا دانش •
 پاسخ دادند خیر.  94%

%(،  68گرا )در مورد گرایش جنسی آنها سؤال شد و اظهار داشتند که دگرجنس  12تا  5های آموزان کالس از دانش  •
 های با شمار کمتر هستند. %( و انتخاب 4)گرا جنس %(، پان 5گرا )%(، غیرجنس 8گرا )%(، دوجنس 13کوئسشنینگ )

 
 افراد دارای معلولیت: 

 اند که یک فرد دارای معلولیت هستند. ها اظهار داشته آموزان در پاسخدرصد از دانش  11 •

%(، یادگیری  4سالمت روان ) های%(، ناتوانی 5فعالی )بیش  -توجهی ترین انواع ناتوانی عبارت بودند از: اختالل کم شایع •
 ها.%( و سایر پاسخ 2توجهی )(، اختالل کم 3%)

 
 زادگاه و تابعیت: 

درصد پاسخ   15درصد پاسخ مثبت دادند،  84اند یا خیر، آموزان در پاسخ به این سوال که آیا در کانادا متولد شده دانش •
 درصد مطمئن نبودند.  1منفی دادند، و کمتر از 

%(، مهاجران ساکن/ ساکنین 87سخ به وضعیت شهروندی خود، اظهار داشتند که شهروندان کانادایی )آموزان در پادانش •
های با شمار کمتر  %( هستند و گزینه 1المللی )آموزان بین%(، دانش 1%(، بومی )5%(، اظهار عدم اطمینان )5دائمی )

 را انتخاب کردند. 
 

که در آنجا   www.hwdsb.on.ca/weallcount سایت ماو وب  .Error! Hyperlink reference not valid لطفاً به 

( درباره سرشماری بدست بیاورید، مراجعه کنید و اطالعات  FAQsای از جمله سؤاالت متداول )زمینهتوانید اطالعات پیش می
 بیشتری کسب کنید.

 
  تماس بگیرید. census@hwdsb.on.caاگر در خصوص سرشماری سؤالی دارید، لطفاً با آدرس 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
mailto:census@hwdsb.on.ca
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 ای:  ارتباطات رسانه 
  APR، (Shawn McKillop)کیلوپ  شاون مک 

 ارتباطات و مشارکت جامعه  مدیر، 
905.515.6227 |smckillo@hwdsb.on.ca  
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