
 

 

 

 

 بۆ ئازادکردنی دەستبەجێ                     باڵوکراوەی میدیا 
 

HWDSB  ئەنجامی یەکەمین سەرژمێری قوتابیان هاوبەشی دەکات، هەموومان دەژمێرین 

Hamilton, Ontario - 20  دەستەی قوتابخانەکانی ناوچەی هامیلتۆن: 2022حوزەیرانی -( وێنتۆرسHWDSB  )

 .پالنی کارکردنی یەکسانیئەنجامەکانی یەکەم سەرژمێری قوتابیانی باڵوکردەوە، پڕۆژەیەکی گرنگە کە کلیلی پێشخستنی  

 دەستەکەیە.

HWDSB  هەموومان دەژمێرینسەرژمێرییەکی خۆبەخشانە و نهێنی قوتابیانی ئەنجامدا.  2021لە مانگی ئایاری :

پرسیاری لەبارەی ناسنامەی قوتابیان )ڕەگەز، زایندە و هتد( کرد بۆ دەستنیشانکردن   HWDSB 2021سەرژمێری قوتابیانی 

 و چارەسەرکردنی بەربەستە نەریتیەکان. 

یارمەتیمان دەدات لە   –  وردبینی یەکسانی دامەزراندن  2020و  سەرژمێری کارمەندان  2019ڵ لەگە  – “ئەم ئەنجامانە

کۆمەڵگاکانمان تێبگەین تاوەکو بتوانین بریاری پڕ زانیاری وپشتبەست بە بەڵگە بدەین بۆ پشتگیریکردن لە دادگەری،  
 ، بەڕێوەبەری کاتی پەروەردەی دا. Sue Dunlopیارمەتی sدەستکەوتی قوتابیان و خۆشگوزەرانی” 

  

 خوێندکار یان خێزانەکانیان وەاڵمەکانیان  24,177بووە، کە  48سەدا ڕێژەی وەاڵمدانەوەی سەرتاسەری دەستە لە 

 پێشکەش کردووە. 

 
داوا لە دەستەی قوتابخانەکان دەکەن کە   پالنی کارکردنی یەکسانی پەروەردەی ئۆنتاریۆو  2017یاسای دژە ڕەگەزپەرستی، 

 ئەم زانیاریانە کۆبکەنەوە و راپۆرتی بکەن.
 

HWDSB بەستی ئەنجامدانی سەرژمێری دووای ڕاوێژکردن لەگەڵ قوتابیان ،  بە هەستیارییەوە دەستپێشخەری کرد بەمە

قوتابیان ، خێزانەکان و ئەندامانی کۆمەڵگەی کرد بۆ خێزانەکان، کارمەندان و ئەندامانی کۆمەڵگا. بۆردەکە بانگهێشتی 
امدا بۆ هاوبەشەکانی  بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی زانیاری سەرژمێری قوتابیان و دانیشتنێکی زانیاری تایبەتی ئەنج

کۆمەڵگە، بەمەبەستی ڕێنماییکردنی دروستکردنی ڕاپرسی و بۆ دڵنیابوون لە تێگەیشتنی کۆمەڵگا لەبەرامبەر ئەم  
 دەستپێشخەرییە.

 

دەست دەکات بە بیرکردنەوە لە ڕێگاکانی بەکارهێنانی داتاکان بۆ تێگەیشتن لە  HWDSBدەست پێدەکات،  23-2022لە ساڵی 

، و بۆ درووستکردنی ڕاپۆرت سەبارەت بە دەستکەوتی قوتابیان ، دەرفەتەکان، و HWDSBپێکهاتەی دانیشتوانی قوتابیانی  

 بەشداریکردن لە دانانی پرۆگرامەکاندا.
 

شوێنی هەمەچەشنی ناباوەرن، کە قوتابیان لە   HWDSBریدەخەن کە قوتابخانەکانی ئەو ئەنجامانەی ئەمڕۆ باڵوکراونەتەوە دە

زمان قسە دەکەن، نوێنەرایەتی زۆرێک لە کولتوورەکان دەکەن لە سەرانسەری جیهان و خۆیان لە ڕێگەی   152ماڵەوە بە 

 بکەین.ڕەگەزەوە دەناسێنن بە شێوازێکی پەرەسەندوو کە دەمانەوێت ڕێزیان لێبگرین وستایشیان 
 

لەسەر بنەمای رێبازەکانی دژە رەگەزپەرستی و دژە ستەمکاری دەبێت تاوەکو داتاکان یەکبخرێن،  هەنگاوەکانی داهاتوومان
راپۆرت بکرێن و بەکاربهێندرێن. لە ئێستادا کارمەندان پالنێک دروست دەکەن بۆ بەشداریکردنی کۆمەڵگاکان لە  

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/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


 

 

 

 

ییەوە بەکاردەهێنرێن، بۆ سوودگەیاندن بە پێناسەکردنی ئەم پرۆسەیەدا و دڵنیابوون لەوەی کە داتاکان بەوپەڕی وردبین
 قوتابیان و چارەسەرکردنی نادادیەکانیان.

 

HWDSB  بە ئاشکرا ئەنجامی سەرژمێری ڕاپۆرت دەکات و چۆن ئەم زانیاریانە یارمەتیدەر بوون لە ڕێنماییکردنی بەرنامە

 . HWDSBو ستراتیژی و سیاسەت و پراکتیزەکردن و سەرچاوەکان و پشتگیرییەکانی 
 

 هەندێک لە دۆزینەوەکان کە لە ئینفوگرافیکی هاوپێچدا ئاماژەیان پێکراوە بریتین لە: 
 

 ڕەگەز و نەتەوە و ئایین: 
%(،  62قوتابیان خۆیان بەو شێوەیە وەسف کردووە کە پێشینەیەکی ڕەگەزییان هەیە کە بریتین لە سپی پێستەکان ) •

%(، هەروەها چەن هەڵبژاردنێکی 8%(، ڕەشپێستەکان )10)%(، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 10باشووری ئاسیا )

 کەمتر. 

%(، فەرەنسی  3%(، ئوردو )6%(، عەرەبی )88زمانەکانی زگماکی فێرخوازان بریتی بوون لە زمانی ئینگلیزی )  •

 %( و هەڵبژاردنی کەمتر. 2(، پەنجابی )2%)
%(، هیچ پەیوەندییەکی  28ڕۆحییەکانیان بریتییە لە مەسیحییە )قوتابیان ئاماژەیان بەوەکرد کەوا ئایین یان پەیوەندییە  •

 %(، و هەڵبژاردنی کەمتر.10%(، بێباوەر )21%(، موسڵمانان )21ئایینی یان ڕۆحی نییە )
 

 ڕەگەز و سێکسی: 

%(، تێکەڵەی 2%(، پرسیارکردن )2%(، نادووانەی )47%(، کچ/ژن )48ئەو قوتابیانەی وەک کوڕ/پیاو )  •

هەڵبژاردنی کەمتر لەوانەش بێ رەگەز، دووجەندەر، بۆی فلەکس، دێمی بۆی، دێمی گێل و   %(، و1ڕەگەزی )

 زیاتر. 
% وتوویانە دڵنیا  4%ی قوتابیانی بەشداربووان وتوویانە بەڵێ، 3پراسیاری ئەوەیان لێکرا ئاخۆ رەگەزیان گۆراوە،  •

 % وتوویانە نەخێر.94نیم، 

ا سەبارەت بە ئاراستەی سێکسییان، و ئاماژەیان بەوەکرد کەوا ئەوان  پرسیاریان لێکر  12-5لە قوتابیانی پۆلەکانی  •

%(،  5%(، بێڕەگەز )8%(، دووڕەگەز )13%(، یەکالنەبووەتنەوە )68ئارەزووی رەگەزی تر دەکەن )

 %( و هەڵبژاردنی کەمتر.4پانسێکسواڵ )
 

 خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان: 
 وتوویانە کە کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەتن. %ی قوتابیان  11لە وەاڵمەکاندا  •
%(، کەمئەندامی 5زۆرترین جۆرەکانی کەمئەندامی بریتی بوون لە تێکچوونی زیادە چاالکیی کەمی سەرنج ) •

 %( و وەاڵمی تر. 2%(، تێکچوونی کەمی سەرنج )3%(، فێربوون )4تەندروستی دەروونی )
 

 شوێنی لەدایکبوون و ڕەگەزنامە:

% ووتیان نەخێر، 15%ی قوتابیان وتوویانە بەڵێ، 84وەاڵمی پرسیارێکدا کە ئایا لە کەنەدا لەدایک بوون، لە  •

 % دڵنیا نین. 1کەمتر لە 
%(، کۆچبەری رێگەی 87پرسیاری باری هاواڵتی بوونیان لێکرا، قوتابیان وتوویانە کە ئەوان هاواڵتی کەنەدین ) •

%( و  1%(، خوێندکاری نێودەوڵەتی )1%(، ڕەسەن )5نیا نین )%(، دڵ5وشکانین/دانیشتووانی هەمیشەیی )

 هەڵبژاردنی کەمتر.
 



 

 

 

 

، کە تێیدا  www.hwdsb.on.ca/weallcountو لە لەرێگەی ماڵپەرەکەمان  ئینفوگرافیکی هاوپێچتکایە زیاتر بزانە لەرێگەی 

 ( سەبارەت بە سەرژمێری.FAQsدەدۆزیتەوە لەوانەش ئەو پرسیارە بەردەوام دەکرێن )پاشخان 
 

  census@hwdsb.on.caئەگەر پرسیارت هەیە سەبارەت بە سەرژمێری، تکایە پەیوەندی بکە بە 
 

- 30 - 
 پەیوەندی میدیا: 

Shawn McKillop نیسان ، 

 بەڕێوەبەر، پەیوەندییەکان و بەشداریکردنی کۆمەڵگا 
905.515.6227  |smckillo@hwdsb.on.ca 
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