
Các học sinh của chúng tôi cho biết các em nói 152 ngôn ngữ khác nhau! Các câu trả lời phổ biến 
nhất là:

Các câu trả lời có ít nhất 1% người chọn: Tiếng Albania, tiếng Bengali, tiếng Quảng Đông, tiếng Ba Tư (Farsi), tiếng 
Gujarati, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Serbia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, 
tiếng Việt.
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Để tìm hiểu thêm về học sinh của mình, Hội đồng Trường học 
Khu vực Hamilton-Wentworth (HWDSB) đã tiến hành một 
cuộc điều tra được bảo mật thông tin trong năm 2021 và 2022.

Tất cả Chúng ta đều Quan trọng: Điều tra Học sinh của HWDSB đã thu thập dữ liệu học sinh dựa 
trên danh tính để chúng tôi có thể xác định và giải quyết các rào cản có tính hệ thống bằng cách 
tập trung các chương trình và nguồn lực của mình.

Tỷ lệ phản hồi trong toàn Hội đồng là 48 phần trăm, với 24,177 học sinh hoặc gia đình của các em 
gửi phản hồi.

Xin cảm ơn các em học sinh, gia đình, nhân viên và các đối tác trong cộng đồng, những người ủng 
hộ ưu tiên này trong Kế hoạch Hành động vì sự Công bằng của chúng tôi.

24,177 câu trả lời

Em nói hoặc sử dụng (các) ngôn ngữ nào nhiều nhất tại nhà?

Em có tự nhận là người Bản địa (Tộc người Khởi nguyên) 
của Đảo Rùa (Turtle Island) (Bắc Mỹ) không?

(24,177 câu trả lời)

(22,243 câu trả lời)

Có, First Nations (Liên minh Haudenosaunee - Mohawk, Cayuga, Oneida, v.v.; 
Anishinaabe - Mississaugas of the Credit; Cree; Dene; Blackfoot, v.v.)

Không chắcCó Không

Có, Métis (hậu duệ của cộng đồng Métis từ xa xưa)

Có, Inuit (Labradormiut; Nunavimmiut; Nunatsiarmiut; Kivallirmiut; v.v.)

Tiếng Anh Tiếng Ả Rập Tiếng Urdu Tiếng Pháp Tiếng Punjabi



7% người được hỏi đã chọn nhiều danh tính chủng tộc.

Trong xã hội của chúng ta, mọi người 
thường được mô tả theo nguồn gốc 
chủng tộc của họ. (Các) nhóm chủng 
tộc nào mô tả em đúng nhất?
(22,784 câu trả lời)
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Các câu trả lời có 1% trở xuống người chọn: Baha'i, 
Người theo Chủ nghĩa Nhân văn, Tâm linh Bản địa, 
Jain, Nhân chứng Giê-hô-va, Do Thái, Pagan, 
Wiccan, Không Chắc.

Em có tôn giáo và/hoặc 
tín ngưỡng nào?
(18,683 câu trả lời)

28%

21%

21%

10%

9%

6%

3%

2%

2%

Người Da trắng

Người Nam Á

Người Trung Đông

Người Da đen

Người Đông Á

Không chắc

Người Đông Nam Á

Người Bản địa

Người Latino/
Latina/Latinx

Người theo 
Cơ đốc giáo

Không có tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng nào

Người theo Hồi giáo

Người theo chủ 
nghĩa vô thần

Người theo thuyết 
bất khả tri

Có tín ngưỡng, nhưng 
không theo tôn giáo nào

Người theo Hindu giáo

Người theo Phật giáo

Người theo đạo Sikh



Những người chuyển giới có bản 
dạng giới khác với bản dạng giới họ 
được quy cho khi sinh ra. Em có 
phải là người chuyển giới không?
(21,640 câu trả lời)
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48% Bé trai/Đàn ông

Dị tính/Thẳng

Còn chưa rõ

Song tính

Vô tính

Đa giới

Đồng tính nữ

Dị tính

Đồng tính nam

Hai Tâm hồn

Bé gái/Phụ nữ

Phi Nhị nguyên giới

Còn chưa rõ

Giới tính Linh hoạt

Không chắc

Vô giới tính

Không quan tâm đến giới tính

Song tính

Bé trai có giới tính dao động

Bán nam

Bán nữ

Bé gái có giới tính dao động

Không Tuân theo Chuẩn mực về Giới 

Khác

Đa giới

Tam giới

Hai Tâm hồn

Em có bản dạng giới là gì?
(23,173 câu trả lời)
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Không chắc

94%

Không

Xu hướng tình dục của em là gì? 
(Chỉ dành cho Lớp 5-12)
(15,773 câu  trả lời)



3,807 (17%) người trả lời cho biết 
có ít nhất một khuyết tật.

Các câu trả lời có 1% trở xuống người chọn: Chứng 
nghiện ngập, Tình trạng Bệnh Mạn tính, Rối loạn 
Hội chứng Rượu bia ở Thai nhi, Di truyền, Thính 
giác, Trí tuệ hoặc Phát triển, Không giao tiếp được 
bằng lời nói, Cơn đau, Giác quan, Thị giác, Giấc ngủ.
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Các câu trả lời có ít hơn 1% người chọn: Người 
Tị nạn theo Hiệp ước, Người xin Tị nạn, Người 
Không có Giấy tờ.

<1% 15%84%
11% 8% 80%

Tìm hiểu thêm:
Truy cập trang web của chúng tôi về cuộc điều tra học sinh này tại www.hwdsb.on.ca/weallcount

Quý vị cũng có thể liên hệ với nhóm phụ trách điều tra học sinh của chúng tôi tại census@hwdsb.on.ca

Lưu ý: Các câu trả lời có thể vượt quá 100% vì những người trả lời có thể đã chọn nhiều đáp án.

Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý (ADHD): 5%

Công dân Canada

Người nhập cư đã Định cư/
Cư dân Thường trú Lâu dài

Không chắc

Thành viên của một Cộng đồng 
Bản địa, Quốc gia, Bộ tộc, Người 
Bản địa được Công nhận, hoặc 
Người Bản địa Không có Đăng ký

Học sinh Quốc tế

Các khuyết tật về sức khỏe tâm thần: 4%

Khả năng học tập: 3%

Rối loạn Thiếu hụt sự Chú ý (ADD): 2%

Rối loạn Phổ Tự kỷ: 2%

Khả năng thể chất, hoạt động, và/hoặc vận động: 2%

Khả năng ghi nhớ: 2%

Lời nói và ngôn ngữ: 2%

Em có tự nhận mình là người có 
(những) tình trạng khuyết tật không?
(22,432 câu trả lời)

Nếu có, chọn tất cả 
những câu phù hợp.

Em là (chọn tất cả những câu phù hợp):
(23,207 câu trả lời)

Em có được sinh ra ở Canada không?
(23,018 câu trả lời)

Có Không 
chắc

Không

Có Không 
chắc

Không


