
دانش آموزان ما گزارش دادند که به 152 زبان مختلف صحبت می کنند! متداول ترین پاسخ ها عبارتند از:

پاسخ هایی با درصد حداقلی 1: آلبانیایی، بنگالی، کانتونی، فارسی، گجراتی، هندی، کره ای، ماندارین، صربی، اسپانیایی، سومالیایی، 

ترکی، ویتنامی.
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در خانه بیشتر با چه زبانی صحبت می کنید یا از چه زبانی استفاده می کنید؟

آیا خود را فرد بومی (افراد اصیل) ترتل آیلند 

(آمریکای شمالی) معرفی می کنید؟
(24177 پاسخ)

(22243 پاسخ)

بله، فرست نیشن (Haudenosaunee Confederacy – Mohawk، Cayuga، Oneida و غیره؛ 

Anishinaabe - Mississaugas of the Credit؛ Cree؛ Dene؛ Blackfoot و غیره)

مطمئن نیستم خیربله

بله، متیس (از تبار جامعه تاریخی متیس)

بله، اینوئیت (Labradormiut؛ Nunavimmiut؛ Nunatsiarmiut؛ Kivallirmiut؛ و غیره)

پنجابیفرانسویاردوعربیانگلیسی

هیئت آموزشی منطقه همیلتون-ونتورث (HWDSB) برای کسب 

اطالعات بیشتر در مورد دانش آموزان ما، یک سرشماری محرمانه در 

سال های 2021 و 2022 اجرا کرد.

HWDSB داده های دانش آموزی مبتنی بر هویت را گرد آوری کرد تا ما بتوانیم   :We All Count
موانع سیستمی را با تمرکز بر برنامه ریزی و منابع خود شناسایی و برطرف کنیم.

نرخ پاسخ دهی در محدوده هیئت آموزشی 48 درصد بوده که 24177 دانش آموز یا خانواده آنها پاسخ ها را ارائه دادند.

از دانش آموزان، خانواده ها، کارکنان و شرکای اجتماعی که از این اولویت در برنامه اقدام برای برابری 

(Equity Action Plan) ما حمایت می کنند، سپاسگزاریم.

24177 پاسخ

 سرشماری دانش آموزی



%7 از پاسخ دهندگان هویت های نژادی متعددی را 
انتخاب کردند.

در جامعه ما، مردم اغلب با پیشینه 

نژادی خود توصیف می شوند. کدام یک 

از گروه(های) نژادی شما را به بهترین 

نحو توصیف می کند؟

(22784 پاسخ)
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پاسخ هایی که هر کدام %1 یا کمتر پاسخ داده شدند: بهائی، 

اومانیست، اعتقادات بومی، جین، شاهد یهوه، یهودی، پیگان، 

ویکان، مطمئن نیستم.

دین و/یا تعلق معنوی شما چیست؟

(18683 پاسخ)
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سفیدپوست

اهالی آسیای جنوبی

اهالی خاورمیانه

سیاه پوست

آسیای شرقی

مطمئن نیستم

آسیای جنوب شرقی

بومی

التین

مسیحی

بدون تعلق مذهبی و معنوی

مسلمان

آتئیست

آگنوستیک

معنوی، اما غیرمذهبی

هندو

بودایی

سیک



افرادی که تراجنسیتی هستند هویت 

جنسیتی متفاوت با هویتی دارند که در بدو 

تولد برای آنها تعیین شده است. آیا شما 

تراجنسیتی هستید؟
(21640 پاسخ)
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پسر/مرد48%

دگرجنس گرا/ ناهمجنس خواه

نامشخص

دوجنس گرا

غیرجنسی

همه جنس گرا

زن همجنس گرا

دگرباش

مرد همجنس گرا

دوروحی

دختر/زن

غیر باینری

نامشخص

جنسیت روان

مطمئن نیستم

بدون جنسیت

خنثی

دوجنسی

بوی فالکس

دمی بوی

دمی گرل

گرل فالکس

جنسیت ناهمنوا

سایر موارد

پان جنسیت

سه جنسه

دوروحی

هویت جنسیتی شما چیست؟
(23173 پاسخ)

3%

بله

4%

مطمئن نیستم

94%

خیر

گرایش جنسی شما چیست؟

(فقط کالس های 5 تا 12)
(15773 پاسخ)



3807 (17%) پاسخ دهندگان حداقل یک معلولیت 
را انتخاب کردند.

پاسخ هایی که هر کدام %1 یا کمتر پاسخ داده شدند: اعتیاد، 

شرایط مزمن پزشکی، ناهنجاری  سندروم جنینی ناشی از 

الکل، ژنتیکی، شنوایی، عقالنی یا رشدی، غیرکالمی، درد، 

حسی، بینایی، خواب.
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پاسخ هایی که هر کدام کمتر از %1 انتخاب شدند: پناهنده 

قانونی، متقاضی پناهندگی، بدون مدرک.
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اطالعات بیشتری کسب کنید:

 www.hwdsb.on.ca/weallcount برای اطالع از سرشماری دانش آموزی به صفحه وب ما به نشانی

مراجعه کنید. 

همچنین می توانید با تیم سرشماری دانش آموزی ما به آدرس census@hwdsb.on.ca تماس بگیرید. 

توجه: پاسخ ها ممکن است از %100 فراتر روند زیرا پاسخ دهندگان می توانند چندین انتخاب انجام دهند.

5% :(ADHD) اختالل کم توجهی - بیش فعالی
شهروند کانادایی

مهاجر ساکن/ساکن دائم

مطمئن نیستم

عضوی از یک جامعه بومی، نیشن، قشر، 

دارای وضعیت سرخپوستان آمریکای 

شمالی، یا بدون وضعیت سرخپوستان 

آمریکای شمالی

دانشجوی بین المللی

ناتوانی های سالمت روان: 4%

یادگیری: 3%

2% :(ADD) اختالل کم توجهی

اختالل طیف اوتیسم: 2%

فیزیکی، عملکردی و/یا حرکتی: 2%

حافظه: 2%

گفتار و زبان: 2%

آیا خود را فردی دارای

معلولیت(هایی) می دانید؟
(22432 پاسخ)

آیا شما یکی از موارد زیر هستید (همه اگر بله، همه موارد مرتبط را انتخاب کنید.

مواردی که صدق می کنند را انتخاب کنید):
(23207 پاسخ)

متولد کانادا هستید؟
(23018 پاسخ)

بله
مطمئن 
خیرنیستم

خیرمطمئن نیستمبله


