
خوێندکارەکانمان ئاماژەیان کرد کەوا بە 152 زمانی جیاواز قسە دەکەن! باوترین وەڵامەکان بریتی بوون لە:

وەڵامەکان بە النیکەم %1: ئەلبانی، بەنگالی، کانتۆنی، فارسی، گوجاراتی، هیندی، کۆری، ماندارین، سربی، ئیسپانی، سۆماڵی، 

تورکی، ڤێتنامیی.
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بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی خوێندکارەکانمان، دەستەی قوتابخانەکانی 

ناوچەی Hamilton-Wentworth (HWDSB) سەرژمێرییەکی نهێنی 

لە ماوەی ساڵانی 2021 و 2022 ئەنجامدا. 

هەموومان دەژمێرین: سەرژمێری قوتابیانی HWDSB داتای قوتابیانی لەسەر بنەمای ناسنامە کۆکردەوە بۆ ئەوەی بتوانین 

بەربەستە سیستمییەکان دەستنیشان بکەین و چارەسەریان بکەین بە جەختکردنەوە لەسەر بەرنامەسازی و سەرچاوەکانمان.

ڕێژەی وەڵامدانەوەی سەرتاسەری دەستە لە سەدا 48 بووە، کە 24,177 خوێندکار یان خێزانەکانیان وەڵامیان 

پێشکەش کردووە.

سوپاس بۆ قوتابیان ، خێزانەکان، کارمەندان و هاوبەشانی کۆمەڵگا کە پشتگیری ئەم کارە لەپێشینەیەمان دەکەن لە پالنی 

کارکردنی دادگەریمان.

24,177 وەڵام

هەموومان دەژمێرین: سەرژمێری قوتابیانی

لە ماڵەوە زۆرترین جار بە چ زمانێک قسە دەکەیت یان بەکاری دەهێنیت؟

 Turtle ئایا خۆت وەک ڕەسەنێکی (خەڵکی ڕەسەن) دوورگەی

(ئەمریکای باکوور) دەناسێنیت؟
(24,177 وەڵام)

(22,243 وەڵام)

 ،Haudenosaunee Confederacy – Mohawk، Cayuga, Oneida) بەڵێ، نەتەوە یەکەمەکان

هتد.؛ Anishinaabe - Mississaugas of the Credit؛ Cree؛ Dene،Blackfoot هتد.)

دڵنیا نیم نەخێربەڵێ

(Métis دانیشتوانی کۆمەڵگەی مێژوویی) Métis ،بەڵێ

بەڵێ، ئینویت (Labradormiut؛ Nunavimmiut؛ Nunatsiarmiut؛ Kivallirmiut؛ هتد)

پەنجابی فەڕەنسی ئوردو عەرەبی ئینگلیزی



%7 ی بەشداربووان چەندین ناسنامەی ڕەگەزییان هەڵبژاردووە.

لە کۆمەڵگای ئێمەدا زۆر جار مرۆڤەکان 

بە پاشخانی ڕەگەزی خۆیان وەسف 

دەکرێن. کام گروپ(گرووپ) ڕەگەزی 

باشترین وەسفت دەکات؟

(22,784 وەڵام)
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وەڵامەکان بە %1 یان کەمتر بۆ هەریەکەیان: بەهایی، 2%

مرۆڤدۆست، ڕۆحانییەتی ڕەسەن، جاین، شایەتحاڵی 

یەهۆڤا، جوولەکە، بتپەرست، ویکان، دڵنیا نییە.

ئایین و/یان پەیوەندی ڕۆحیت چییە؟

(18,683 وەڵام)
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سپی

باشووری ئاسیا

ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست

ڕەش

ڕۆژهەڵاتی ئاسیا

دڵنیا نیم

باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا

ڕەسەن

التینی/التینی/التینی

مەسیحی

هیچ پەیوەندییەکی 

ئایینی و ڕۆحی نییە

موسڵمان

بێدین

ئاگنۆستیک

ڕۆحی، بەڵام ئایینی نییە

هیندۆسی

بودایی

سیخ



ئەو کەسانەی کە ڕەگەزیان گۆڕاوە، 

ناسنامەیەکی ڕەگەزییان جیاوازە لەوەی 

کە لە کاتی لەدایکبووندا بۆیان دیاری 

کراوە. ئایا تۆ ڕەگەز گۆریوە؟

(21,640 وەڵام)
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کوڕ/پیاو48%

ئارەزووی رەگەزی بەرامبەر/ڕاستڕەو

یەکالنەبووەتەوە

دووڕەگەز

نەبوونی حەزی سێکسی

پان سێکسوال

لیسبیان

کویر

گەی

دوو-ڕۆح

کچ/ژن

نا دووانەیی

یەکالنەبووەتەوە

تێکەڵەی ڕەگەزی

دڵنیا نیم

ئاجێندەر

بێباک

دوو ڕەگەز

بۆیفلۆکس

نیمچەکور

نیمچە کچ

گێڵ فلۆکس

ڕەگەز ناتەبا

هیتر

پانرەگەز

سێ ڕەگەز

دوو-ڕۆح

ناسنامەی ڕەگەزی تۆ چییە؟

(23,173 وەڵام)
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بەڵێ

4%

دڵنیا نیم

94%

نەخێر

ئاراستەی سێکسیت چییە؟ 

(تەنها بۆ قۆناغەکانی 12-5)
(15,773 وەڵام)



3,807 (%17) وەڵامدەرەوە النیکەم دەستنیشانی 
کەمئەندامیەکیان کرد.

وەڵامەکان بە %1 یان کەمتر بۆ هەریەکەیان: ئالوودەبوون، 

باری پزیشکی درێژخایەن، تێکچوونی نەخۆشی کحولی 

کۆرپەلە، بۆماوەیی، بیستن، هزری یان گەشەکردن، 

نازارەکی، ئازار، هەستیاری، بینین، خەو.

87%

5%

5%

1%

1%

ئەو وەڵامانەی کەوا لە %1 کەمتر پێکدەهێنن بۆ هەریەکەیان: 

پەنابەری ئاسایی، داواکەری پەنابەر، بێ بەڵگەنامە.
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زیاتر فێربە:

www.hwdsb.on.ca/weallcount سەردانی ماڵپەرەکەمان بکە سەبارەت بە سەرژمێری قوتابیان لە

census@hwdsb.on.ca هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بە تیمی سەرژمێری قوتابیانمانەوە بکەیت بەم ئیمەیلە

تێبینی: لەوانەیە وەڵامەکان %100 تێپەربکات چونکە بەشداربووان دەتوانن چەندین بژاردە هەڵبژێرن.

5% :(ADHD) تێکچوونی زیادە چاالکیی کەمی سەرنج

هاوڵاتی کەنەدی

کۆچبەری وشکانی/نیشتەجێی هەمیشەیی

دڵنیا نیم

ئەندامی کۆمەڵگەیەکی ڕەسەن، نەتەوە، باند، 

خاوەنی پێگەی هیندی، یان هیندی بێپێگە

قوتابی نێودەوڵەتی

کەمئەندامی تەندروستی دەروونی: 4%

فێربوون: 3%

2% :(ADD) تێکچوونی کەمی سەرنج

تێکچوونی سپێکتریمی ئۆتیزم: 2%

جەستەیی، کارایی، و/یان جووڵە: 2%

یادگە: 2%

قسەکردن و زمان: 2%

ئایا خۆت بە کەسێکی خاوەن 

پێداویستی تایبەت دەزانیت؟

(22,432 وەڵام)

ئەگەر وەڵامەکەت بەڵێیە، سەرجەم 

ئەوان هەڵبژێرە کە پەیوەندیدارن.

ئایا تۆ (سەرجەم ئەوان 

هەڵبژێرە کە پەیوەندیدارن):

(23,207 وەڵام)

ئایا لە کەنەدا لەدایک بوویت؟

(23,018 وەڵام)

نەخێردڵنیا نیمبەڵێ

نەخێردڵنیا نیمبەڵێ


