
 التعداد الطالبي-االسئله المتكررة

 ما هو التعداد ؟

التعداد ھو جمع المعلومات من سكان بأكملھم أو من مجموعھ من الناس.  معلومات التعداد سریھ وخاصھ ولكنھا غیر مجھولھ  
المصدر. سیتم ربط استجابات الطالب بشكل سري بعنوان بریدھم االلیكتتروني بحیث یمكن لموظفي األبحاث والمساءلة ربط  
البیانات المستندة إلى الھویة مع السجالت االداریھ للطالب.  ولن یحدد اإلبالغ عن النتائج اي طالب معین أو مجموعھ صغیره  

من الطالب(علي سبیل المثال ، اقل من 15.) 

  ما ھو الغرض من التعداد الطالبي لمجلس مدارس منطقھ ھالتون  HDSB؟

 جمیع مجالس المدارس في اونتاریو مطالبة بموجب قانون مكافحھ العنصریة لعام 2017 وخطھ عمل اونتاریو للمساواة في

عنھا.  التعلیم لجمع البیانات القائمة على الھویة واإلبالغ 

ستساعد نتائج التعداد الطالبي مجلس مدارس منطقة ھالتون(HDSB)  ومدارسنا على: 

 فهم كامل الحتیاجات جمیع الطالب والعائالت لدعم نجاح الطالب ورفاهیتهم.●
 تحدید الممارسات التمییزیة والحواجز المنهجیة والتحیز والقضاء علیها من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمخرجات.●
 وتخصیص الموارد لدعم الطالب والبرامج الضروریة.●

 ما هي أنواع االسئله المدرجة في التعداد الطالبي ؟

 یتالف التعداد الطالبي من حوالي 30 سؤاال متعدد الخیارات عن هویه الطالب على النحو المبین في معاییر بیانات مكافحه
العنصریة ، وخصائص االسره ، والتجارب المدرسیة ، ورفاه الطالب

 هل یجب على طفلي االجابه على كل سؤال في التعداد ؟



 التعداد الطالبي طوعي تماما. فابامكان الطالب ، االباء/ أولیاء األمور تخطي االسئله اللتي ال یرغبون في االجابة علیها ،
 أوباالحرى  یمكنهم اختیار عدم المشاركة على اإلطالق. ومع ذلك ، من المهم ان نالحظ ان زیادة نسبة المشاركة واالنجاز

 هي اثراء  للمعلومات الدقیقة والموثقة والتي من شانها تحسین المدرسة وتخطیط البرامج.

 سیتمكن اآلباء/أولیاء األمور من اإلطالع على أسئلة اإلستفتاء في ینایر 2021 من خالل ھذا الرابط 
HDSB Student Census website

 كیف سیتم الحفاظ علي سریه استجابات طفلي ؟

سیتم تخزین جمیع الردود التي تم جمعھا في قاعده بیانات  آمنھ  وسریھ ولن یتم الوصول الیھا اال من قبل موظفي األبحاث  
والمساءلة المخولین من قبل مجلس مدارس منطقة ھالتون ( HDSB ) لتحدید وتلخیص االتجاھات بین الطالب. سیتم تجمیع  

استجابات الطالب الفردیة معا على شكل مجموعات للتحلیل بحیث ال یمكن التعرف على معلومات الطالب الفردیة. 

كیف سیتم استخدام بیانات التعداد ؟ 

سیقوم موظفو البحوث بتحلیل البیانات مع قسم البحوث والمساءلة التابعة لمجلس مدارس منطقة هالتون (HDSB)  وسیتم
استخدام المعلومات إلنتاج سلسله من التقاریر للمساعدة في اعالم المجلس وصناع القرار في البرامج التعلیمیة المدرسبة.
ویمكن أیضا تبادل البیانات الموجزة مع الشركاءفي المجتمع والوكاالت الحكومیة لمساعدتهم علي تحسین خدماتهم لتلبیه

احتیاجات مجتمعاتهم المحلیة على أفضل وجه. وتقاریر البیانات أو التحلیل ال یمكن ان تحدد طالبا معینا دون غیره.

https://www.hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx



