
ہمارے طلباء نے 152 مختلف زبانیں بولنےکا بتایا!  نہایت عام سے جوابات مندرجہ ذیل تھے:

کم از کم %1 جوابات:  البانی، بنگالی، کینٹونیز، فارسی، گجراتی، ہندی، کورئین، مینڈرین، سربیائی، ہسپانوی، 

صومالی، ترکی، ویتنامی۔
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اپنے طلباء کے بارے میں مزید جاننے کیلئے، ہیملٹن- وینٹ ورتھ ڈسٹرکٹ 

اسکول بورڈ ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی نے 2021ء اور 2022ء کے دوران ایک 

خفیہ مردم شماری کی تھی۔

ہم سب شمار ہوتے ہیں:  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی طلباء کی مردم شماری نے طلباء کا شناخت پر مبنی ڈیٹا اکٹھا 

کیا تاکہ ہم اپنی پروگرامنگ اور وسائل پر توجہ مرکوز کرکے نظام میں موجود رکاوٹوں کی شناخت کر سکیں اور 

ان کو ُدور کرسکیں۔

تمام بورڈ میں ردعمل کی شرح 48 فیصد تھی، جس میں 24,177 طلباء یا ان کے خاندانوں نے جواب جمع کروایا۔

طلباء، خاندانوں، عملے اورکمیونٹی پارٹنرزکا شکریہ جو ہمارے ایکویٹی ایکشن پالن میں اس ترجیح کی 

حمایت کرتے ہیں۔

24,177 جوابات

ہم سب شمار ہوتے ہیں:  ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی طلباء کی مردم شماری نے 

آپ گھر میں اکثرکون سی زبان (زبانیں) بولتے یا استعمال کرتے ہیں؟

کیا آپ ٹرٹل آئی لینڈ (شمالی امریکہ) کے مقامی (اصل لوگ) 

کے طور پر اپنی شناخت کرواتے ہیں؟
(24,177 جوابات)

(22,243 جوابات)

جی ہاں، فرسٹ نیشنز (ہاؤڈینو ساؤنی کنفیڈریسی - موہاک، کایوگا، اونیڈا، وغیرہ۔؛  انیشینابی - 

مسی ساگاز آف دی کریڈٹ؛ کری؛ ڈینی؛ بلیک ُفٹ، وغیرہ۔)

پُر یقین نہیں جی نہیںجی ہاں

جی ہاں، میٹیس (تاریخی میٹیس کمیونٹی کی اوالد)

جی ہاں، انوئٹ (لیبراڈورمیئٹ؛ نیونا ویمیئٹ؛ نیونا سیارمیئٹ؛   کیوالرمیئٹ؛ وغیرہ۔)

پنجابی فرانسیسی اردو عربی انگریزی



%7 جواب دہندگان نے متعدد نسلی شناختوں کو منتخب کیا۔

ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو اکثر ان 

کے نسلی پس منظر سے بیان کیا جاتا 

ہے۔ کون سا نسلی گروہ آپ کی بہترین 

وضاحت کرتا ہے؟

(22,784 جوابات)

62%

10%

10%

8%

5%

5%

4%

2%

2%
ہر ایک %1 یا اس سےکم کے جوابات:  بہائی، انسان دوست، 

مقامی روحانیت، جین، یہوواہ کےگواہ، یہودی، کافر، ویکن، 

پُر یقین نہیں۔

آپ کا مذہب اور/ یا 

روحانی وابستگی کیا ہے؟

(18,683 جوابات)
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سفید فام

جنوبی ایشیائی

مشرق وسٰطی 

کے رہنے والے

سیاہ فام

مشرقی ایشیائی

پُر یقین نہیں

جنوب مشرقی ایشیائی

مقامی

الطینی/ لیٹینا/ لیٹنکس

عیسائی

کوئی مذہبی یا روحانی 

وابستگی نہیں

ُمسلم

ملحد

ال ادری

روحانی، لیکن مذہبی نہیں

ہِندو

بُدھ َمت کا پيروکار

ِسکھ



وہ لوگ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ان کی 

صنفی شناخت ہوتی ہے جو انہیں پیدائش 

کے وقت تفویض کردہ شناخت سے مختلف 

ہوتی ہے۔ کیا آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟

(21,640 جوابات)
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لڑکا/ مرد48%

ہیٹرو سیکسوئیل/ سٹریٹ

کو ایسچننگ

دو جنسہ

ال ِجنسی

ہم جنس پرست

ہم جنس پرست عورت

کیوئیر

ہم جنس پرست

ٹُو سپرٹ

لڑکی/ عورت

نان بائنری

کوایسچننگ

جینڈر فلوئیڈ

پُر یقین نہیں

ایجینڈر

بے حس

دو جنسہ

بوائے فلکس

ڈیمی بوائے

ڈیمی گرل

گرل فلکس

جینڈر نان کونفورمنگ

دیگر

پَین جینڈر

ٹرائیجینڈر

ٹُو سپرٹ

آپ کی صنفی شناخت کیا ہے؟

(23,173 جوابات)
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جی ہاں

4%

پُر یقین نہیں

94%

جی نہیں

آپ کا جنسی رجحان کیا ہے؟ 

(صرف گریڈ 12-5)
(15,773 جوابات)



3,807 (%17) جواب دہندگان نےکم ازکم ایک 
معذوری کی نشاندہی کی۔

ہر ایک میں %2 یا اس سےکم والے جوابات: شہ کی لت، 

دائمی طّبی حالت، فیٹل الکوحل سنڈروم ڈس آرڈر، 

جینیاتی، سماعت، فکری یا نشوونمائی، غیر زبانی، درد، 

ِحّسی، نظر، نیند۔
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ہر ایک میں %1 سےکم جوابات:  کنوینشنل رفیوجی، 

رفیوجی ہونےکے دعویدار، غیر دستاویزی۔
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مزید جانیں:

www.hwdsb.on.ca/weallcount طلباء کی مردم شماری کے بارے میں ہماری ویب سائٹ پر جائیں

census@hwdsb.on.ca آپ ہماری طلباء کی مردم شماری کی ٹیم سے اس ای میل پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں

نوٹ:  جوابات %100 سے زائد ہو سکتے ہیں کیونکہ جواب دہندگان متعدد انتخابات کر سکتے ہیں۔

توجہ کی کمی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر (اے ڈی ایچ ڈی): 5%

کینیڈین شہری

لینڈڈ امیگرینٹ/ مستقل رہائشی

پُر یقین نہیں

ایک مقامی کمیونٹی کا رکن، 

قوم، بینڈ، انڈین حیثیت کا 

حامل، یا غیر اسٹیٹس انڈین

بین االقوامی طالبعلم

دماغی صحت کی معذوریاں: 4% 

سیکھنا: 3%

توجہ میں کمی کی خرابی (اے ڈی ڈی): 2%  

آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر: 2%

جسمانی، فعالی، اور/ یا نقل و حرکت: 2% 

یاد داشت: 2%

بات چیت اور زبان: 2%

کیا آپ خودکو ایک معذوری 

واال فرد سمجھتے ہیں؟

(22,432 جوابات)

اگر جواب ہاں میں ہے، تو وہ تمام منتخب 

کریں جن کا اطالق ہوتا ہے۔

کیا آپ ایک ہیں (ان تمام کو منتخب 

کریں جن کا اطالق ہوتا ہے):

(23,207 جوابات)

کیا آپ کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے؟

(23,018 جوابات)

پُر یقین جی ہاں

نہیں

جی نہیں

پُر یقین جی ہاں

نہیں

جی نہیں


