
بلغ طالبنا عن تحدثهم بـ 152 لغة مختلفة! كانت أكثر اإلجابات تواتراً هي: 

اإلجابات التي تمثل أقل من 1%: األلبانية، البنغالية، الكانتونية، الفارسية، الغوجاراتية، الهندية، الكورية، الماندرين، الصربية، 

اإلسبانية، الصومالية، التركية، الفيتنامية.
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لمعرفة المزيد عن طالبنا، أجرى مجلس مدارس منطقة هاميلتون- 

وينتوورث (HWDSB) تعداداً سرياً خالل عامي 2021 و2022. 

نحن جميعاً مهمون: جمع تعداد مجلس مدارس منطقة هاميلتون- وينتوورث بيانات الطالب المعتمدة عىل 

الهوية، بحيث يمكننا التعرف عىل العوائق المنهجية ومعالجتها عن طريق تركيز برامجنا ومواردنا.

كان معدل االستجابة عىل مستوى مجلس المدارس 48%، حيث قدم 24,177 طالباً أو أسرهم استجابة. 

نتوجه بالشكر إىل طالبنا، وعائالتهم، والموظفين وإىل شركائنا المجتمعيين الذين دعموا هذه األولوية ضمن خطة عمل 

المساواة التي نعكف عىل وضعها.

24,177 إجابة.

نحن جميعًا مهمون: جمع تعداد مجلس مدارس 

ما اللغة (اللغات) التي تتحدث بها أو تستخدمها غالباً في المنزل؟

 هل تُعّرف عىل أنك من السكان األصليين (الشعوب األصلية) في تورتل آيالند 

(أمريكا الشمالية)؟
(24,177 إجابة)

(22,243 إجابة)

نعم، من األمم األوىل - (كونفدرالية الهودينوشوني- الموهوك، الكايوجا، األونيدا، إلخ.؛

 أنيشينابي، قبائل مسيساغا الكريدت؛ الكري؛ الديني؛ البالكفوت، إلخ.)

لست متأكًدا النعم

نعم، ميتي (سليل مجتمع الميتي التاريخي)

نعم، من اإلنويت (البرادورميوت؛ نونافيميوت؛ نوناتسيارميوت؛ كيفاالرميوت؛ إلخ.)

البنجابيةالفرنسيةاألرديةالعربيةاللغة اإلنجليزية



اختار 7% من المستجيبين هويات عرقية متعددة.

في مجتمعنا، غالباً ما يوصف األشخاص 

حسب خلفيتهم الِعرقية. ما المجموعة 

(المجموعات) الِعرقية التي تصفك 
بشكل أفضل؟

 (22,784 إجابة)
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إجابات يمثل كل منها 1% أو أقل: بهائي، إنساني، روحانية 

السكان األصليين، جاين، شاهد يهوه، يهودي، وثني، ويكي، 

لست متأكًدا.

ما ديُنك و/ أو انتماؤك الروحي؟

(18,683 إجابة)
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أبيض

جنوب آسيوي

شرق أوسطي

أسود

شرق آسيوي

لست متأكًدا

جنوب شرق آسيوي

من السكان األصليين

التينو / التينا/ التيني

مسيحي

ال انتماء ديني أو روحي

مسلم

ملحد

ال أدري

روحاني، ولكن ليس ديني

هندوسي

بوذي

سيخي



األشخاص المتحولون جنسياً لديهم هوية 

جنسانية مختلفة عن تلك التي حددت لهم 

عند الوالدة. هل أنت متحول جنسياً؟
(21,640 إجابة)
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صبي/ رجل%48

مغاير الجنس/ مستقيم

متسائل

ثنائي الجنس

ال جنسي

عمومي الجنس

مثلية

كوير

مثلي

ثنائي الروح

فتاة / امرأة

غير ثنائي الجنس

متسائل

متغير الهوية الجنسانية

لست متأكًدا

عديم الجندر

ال مبالي

ثنائي الجندر

بوي فالكس

ديمي بوي

ديمي غيرل

غيرل فالكس

غير متوافق مع نوع الجنس

غير ذلك

عمومي الجندر

ثالثي الجندر

ثنائي الروح

ما هويتك الجنسانية؟
(23,173 إجابة)
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ما توجهك الجنسي؟

 (للصفوف 5-12 فقط)
(15,773 إجابة)
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ذكر 3,807 مستجيباً (17%) إصابتهم بإعاقة 

واحدة عىل األقل.

إجابات يمثل كل منها 1% أو أقل: إدمان، حالة طبية مزمنة، 

اضطراب متالزمة الكحول الجنينية، اضطراب وراثي، أو 

سمعي، أو فكري أو نمائي، إعاقة غير لفظية، ألم، إعاقة 

حسية، إعاقة بصرية، اضطراب النوم.
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إجابات يمثل كل منها نسبة أقل من 1%: الجئ بموجب 

االتفاقية، طالب لجوء، ال يحمل وثائق.

أقل من
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لمعرفة المزيد:

 www.hwdsb.on.ca/weallcount تفضلوا بزيارة صفحتنا اإللكترونية عن التعداد الطالبي عىل

 census@hwdsb.on.ca يمكنكم أيضاً االتصال بفريقنا للتعداد الطالبي عبر البريد اإللكتروني

مالحظة: قد يزيد مجموع االستجابات عن 100% ألنه كان بإمكان المستجيبين تحديد اختيارات متعددة.

اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط: %5

مواطن كندي

مهاجر حاّل/

مقيم دائم

لست متأكًدا

عضو في مجتمع أصلي أو أمة، أو فرقة، 

أو حاصل عىل وضع هندي أو هندي 

بدون وضع 

طالب دولي

إعاقات تتعلق بالصحة النفسية: %4

إعاقات التعلم: %3

اضطراب نقص االنتباه: %2

ضطراب طيف التوحد: %2

إعاقات جسدية و/ أو وظيفية و/ أو حركية: %2

اضطرابات الذاكرة: %2

إعاقات الكالم واللغة: %2

هل تعتبر نفسك شخًصا من ذوي 

اإلعاقة (اإلعاقات)؟
(22,432 إجابة)

هل أنت (اختر جميع ما ينطبق):إذا كانت اإلجابة بنعم، اختر كل ما ينطبق.
(23,207 إجابة)

هل ُولدت في كندا؟
(23,018 إجابة)

اللست متأكًدانعم 

اللست متأكًدانعم 


