
 

 

 

 

یلیز  یلیز کیلئے                                                 میڈیا ر  فوری ر

 

 ں ی ہ   ار ہوتے ہے، ہم سب شم   شیئرکر رہا   کے نتائج   ی مردم شمار پہلی    ی طلباء ک ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی  

  یمردم شمار طلباء کی پہلی ینے اپن  بورڈ )ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی(ورتھ ڈسٹرکٹ اسکول  نٹیو -ملٹنیہ   : ء 2022  جون،   20   –   و ی اونٹار   ملٹن،ی ہ 

 رکھتا ہے۔ تیثیح یدیکل  ںیکو آگے بڑھانے م  پالن کشنی ا  یٹیکوی ا منصوبہ ہے جو بورڈ کے  یحیترج  کی ا ہ ی  ، کئے ہیں یکے نتائج جار

  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی: ںیہ ار ہوتے ہم سب شم ۔یائ وکر یمردم شمار ہ یرضاکارانہ اور خف یطلباء ک ںیم  ء2021 ینے مئ  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

 یرکاوٹوں ک نظام میں موجودسواالت پوچھے تاکہ   ںی( کے بارے مرہ ی شناخت )نسل، جنس، وغ ینے طلباء ک ء2021 یمردم شمار یطلباء ک

 جا سکے۔ ایاور ان کو حل ککی جائے شناخت 

کو سمجھنے  زیونٹیکم یہمار   –ر  ک کے ساتھ مال آڈٹ یٹیکوی ا ایمپالئمینٹکے  ء2020اور  یمردم شمار یعملےککے  ء2019 –نتائج   ہ"ی 

یں گےمدد ک یہمار ںیم و ڈنلپ ںیکر سک صلےیثبوت سے باخبر ف لئےاور فالح و بہبود کے  یاب یکام یکلباء ط ،یٹیکوی تاکہ ہم ا ر
ُ
 Sue)،" س

Dunlop)  یکٹر آف ایجوکیشن ہیں۔  نےکہا، جو عبوری ڈائر

  
 ۔ ایاونے جواب جمع کر خاندانوںان کے  ای طلباء  24,177 ںیجس م ،یتھ صدیف 48شرح  یردعمل ک  ںیم تمام بورڈ

 
پورٹ کرنےکا تقاضا کرتا  ٹای اسکول بورڈز کو اس ڈ پالن کشن ی ا  یٹیکوی ا شن یجوکی کا اویاونٹاراور  ء2017کٹ،ی ا یانسداد نسل پرست کو جمع کرنے اور ر

 ہے۔

 

سے رجوع  یکے ساتھ مردم شمار تیسے مشورہ کرنے کے بعد حساسممبران کے  یونٹینے طلباء، خاندانوں، عملے اورکم  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

  یونٹیاورکم ایمدعوک کیلئےشرکت  ںیم شنیس یکے معلومات  یمردم شمار یکو طلباء کممبران کے  یونٹیبورڈ نے طلباء، خاندانوں اورکم ۔ایک

ر عزم کی ا  کیلئے پارٹنرز 
ُ
  یونٹیکم ںیجا سکے اور اس اقدام کے بارے م یک یرہنمائ  ںیم قیتخل یتاکہ سروے ک ا،یکا انعقاد ک زشنیس  یمعلومات  پ

 جا سکے۔ ای بنا ینیقی کو بوجھ  جھسم یک

 
یقوں پر غورکرنا شروع کر دے گا تاکہ ایچ ڈبلیو ڈی ایس 23-ء2022 بی طلباء کی آبادی  ء میں، ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی ڈیٹاکو استعمال کرنےکے طر

پورٹیں تیارکی جا سکیں۔   کی نوعیت کو سمجھا جا سکے، اور طلباء کی کامیابیوں، مواقع، اور پروگرامنگ میں شرکت کے بارے میں ر

 
بان  152جہاں طلباء گھر پر   ں،یہ   ںیحد تک متنوع جگہ نیقی اسکول ناقابل  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بیکردہ نتائج سے پتہ چلتا ہےکہ   یجارکے آج   ںیز

ہم عزت   یجن ک ںیسےکرواتے ہ  قوں یطر سےی شناخت ا یاپن عےیاور صنف کے ذر  ںیکرتے ہ  ینمائندگ یثقافتوں ک یبہت س یبھرک  ایدن  ں،یبولتے ہ 

 کرتے ہیں۔ و احترام 

 
پورٹنگ اور استعمال  ٹای ہمارے اگلے اقدامات ڈ عملہ اس  ہوں گے۔ ینقطہ نظر پر مبن جبرکے مخالفاور  ینسل پرست کیلئےکے انضمام، ر

بہ تیارکر رہا ہے تاکہ طلباء کو فائدہ   یقینی بنانےکیلئےکمیونٹیزکو شامل کرنےکیلئے ایک منصو وقت اس عمل کی وضاحت اور اس بات کو

ورکرنےکیلئے
ُ
 ڈیٹاکو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ پہنچانے اور عدم مساوات کو د

 

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


 

 

 

 

 قوں،یطر وں،یسیپال وں،یپروگراموں، حکمت عمل ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کے نے  ٹای اس ڈر یہ کہ کے نتائج او یمردم شمار ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی

 دےگا۔ ، ان تمام کی اطالع عوامی طور پر کیسے مددکی ںیم یرہنمائ  یوسائل اور معاونت ک

 
یافت کردہ نتائج شامل ہیں:  منسلک شدہ انفوگرافک میں واضح کردہ کچھ در

 
 نسل، قوم اور مذہب: 

ب(%62) فامدیجو سف ایک انیپس منظر رکھنے والے کے طور پر ب  یطلباء نے اپنے آپ کو نسل •  (%10) یائ یشی ا ی، جنو
 
کے   ی، مشرق وسط

 ۔ کثرت سے انتخاباتکے ساتھ ساتھ کم (%8) فام اہی، س(%10) رہنے والے

یزی طلباء  • بانیں انگر ، اورکم کثرت سے (%2)، پنجابی (%2)، فرانسیسی (%3)، اردو (%6)، عربی (%88)کی سیکھی جانے مادری ز

 انتخابات۔ 

، (%21)، مسلم (%21) ںینہ یوابستگ  یروحان  ای  یمذہب ی، کوئ (%28)ہے  یسائ یع یوابستگ  یروحان  ای طلباء نےکہا کہ ان کا مذہب  •

 ۔ اتانتخاب  کثرت سے، اورکم (%10)ملحد 

 
     : ت ی صنف اور جنس 

، (%1)، جینڈر فلوئیڈ (%2)، کو ایسچننگ (%2)، نان بائنری (%47)، لڑکی/ عورت (%48)طلباء کی شناخت جوکی گئی لڑکا/مرد  •

ید۔   اورکم مسلسل انتخابات بمع ایجینڈر، بائی جینڈر، بوائے فلکس، ڈیمی بوائے، ڈیمی گرل اور مز

ر یقین نہیں،نےکہا کہ  %4طلباء نےکہا ہاں،  %3 ں، یہ  نڈریوہ ٹرانسج ایپوچھے جانے پرکہ ک  ہی  •
ُ
 یں۔نےکہا نہ  %94اور  پ

  ِجنس مخالف کی طرف راغبکہا کہ وہ انہوں نےاور  ا،ی پوچھا گ ںیرجحان کے بارے م یسے ان کے جنس اءکے طلب 12-5 ڈی گر •

 کثرت سے انتخابات والے۔ اورکم  (%4) پین سیکسوئل، (%5) یجنس  ری، غ(%8)، دو جنسہ (%13) کوایسچننگ، (68%)

 
 والے افراد:   ی معذور 

 ۔ںیہ  ر فردمعذو کی طلباء نےکہا کہ وہ ا %11 ں،یجوابات م •

  یمعذور یصحت ک ی، دماغ(%5) زائد عاملیت کی خرابی یکم یتوجہ کیہ تھیں   ںیقسم یکثرت وال ادہیسب سے ز یک یمعذور •

 ھے۔ردعمل ت  گری اور د (%2) یخراب  یک  یکم ی، توجہ ک(%3) اکھن ی، س(4%)

 
   : ت ی اور شہر   دائش ی جائے پ 

یقین نہیں تھے۔سےک %1اور  ں، ینے کہا نہ %15طلباء نےکہا ہاں،  %84 ،تھےہوئے   دایپ ںیم ڈا ینیوہ ک ایپوچھے جانے پرکہ ک  ہی  • ر
ُ
 م پ

ر یقین  ، (%5) یمستقل رہائش /گرنٹسیام نڈڈی، ل(%87) یشہر نی ڈینیپوچھنے پر، طلباء نےکہا کہ وہ ک تیثیح یک تیشہر یان ک •
ُ
پ

 ات والے۔ اورکم بار بار انتخاب  (%1)طلباء  یاالقوام نی، ب (%1) ی، مقام (%5) نہیں تھے

 
بانی  یب سائٹ  منسلک انفوگرافکبراِہ مہر ید جانیں، جہاں آپ کو مردم شماری  www.hwdsb.on.ca/weallcountمیں اور ہماری و پر مز

 کے بارے میں پِس منظر بشمول اکثر پوچھےگئے سواالت )ایف اےکیوز( ملیں گے۔

 
یں  بانی اس ای میل پر رابطہ کر  census@hwdsb.on.ca اگر مردم شماری کے بارے میں آپ کےکوئی سواالت ہیں، تو براِہ مہر
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https://hwdsb.info/StudentCensus2022
http://www.hwdsb.on.ca/weallcount
mailto:census@hwdsb.on.ca


 

 

 

 

 میڈیا رابطہ: 

 (Shawn McKillop, APR)شان میکیلپ، اے پی آر 

 (Manager, Communications and Community Engagement)مینیجر، کمیونیکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمینٹ 

smckillo@hwdsb.on.ca905.515.6227 |  
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