
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ  - ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ?
ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਿਾ। ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਰਿੱ ਿੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਿਰ ਇਹ ਗੁੂੰ ਮਿਾਮ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਾਬਾਂ ਿੂੂੰ  ਗੁਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਿਤੇ ਿਾਲ ਿੋੜ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾਏਗਾ ਤਾਂ ਿੋ HDSB ਦਾ ਪਰਸਰਚ 
ਅਤੇ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਸਟਾਫ ਿਛਾਣ ਿਾਲ ਿੁੜੇ ਿੈਟਾ ਿੂੂੰ  ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਿਸ਼ਾਸਪਿਕ ਪਰਕਾਰਿ ਿਾਲ ਿੋੜ ਸਕੇ। ਿਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
ਿਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ (ਪਿਵੇਂ, 15 ਿਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ) ਦੀ ਪਿਿੀ ਿਛਾਣ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। 
ਹਾਲਟਨ ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਸਕ ਲ ਬਰੋਡ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਿਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ ਕਾਿੂੂੰ ਿ, 2017, S.O. 2017, c. 15, ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱ ਚ ਸਮਾਿਤਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਿਾ  ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾਂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ ਪਕ ਉਹ ਿਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਿੈਟਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ।
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਿਤੀਿੇ HDSB ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ:

● ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਪਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣਾ।
● ਇਿੱਕ ਸਮਾਿ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਿਪਰਣਾਮ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ, ਪਵਵਸਥਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਿਿੱਿਿਾਤ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਿਾ ਅਤੇ

ਉਹਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਿਾ।
● ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਿੇ ਸਿਾਲ ਪੱ ੁਛੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ?
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਿਸਲਵਾਦ ਪਵਰੋਧੀ ਿੈਟਾ ਲਈ ਪਮਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿਰਪਬਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਿਾਲ ਿੁੜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਬਾਰੇ 30 ਸਵਾਲ ਹੂੰ ਦੁੇ ਹਿ ਪਿਿਹ ਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਪਵਕਲਿਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿੀ ਹੂੰ ਦੁੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ  ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿੇ ਹਰ ਸਿਾਲ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ?
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਇਿੱ ਛਾ 'ਤੇ 
ਿਪਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਾਂ ਮਾਿੇ/ਿਪਗਰਾਿ ਪਕਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ੂੰਿੂ ਛਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਿਹ, ਿਾਂ, ਿੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ 
ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲਣੈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਹ। ਿਰ ਇਹ ਪਧਆਿ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿੂੰਿੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਿਿਾਬੂੰਦੀ ਲਈ ਪਮਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਓਿੀ ਹੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਭਰਿੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਬ ੱਚੇ ਿ ੱਲੋਂ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਾਲਨਾਮੇ ਿੀ ਕਾਪੀ ਿੇਖ ਸਕਿਾ(ਿੀ) ਹਾਂ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2021 ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ HDSB Studੁent Census website  
ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਮੇਰੇ ਬ ੱਚੇ ਿੇ ਜਿਾਬਾਂ ੰਨ  ਗੁਪਤ ਵਕਿੇ  ਰੱ ਵਖਆ ਜਾਏਗਾ? 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿਵਾਬਾਂ ੂੰਿੂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ, ਗੁਿਤ ਿੈਟਾਬੇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਪਿਆ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਰਫ HDSB ਦੇ ਅਪਧਕਾਰ-ਿਿਾਿਤ ਿੋਿ ਅਤੇ 
ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਸਟਾਫ ਿੂੰ ੂ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ HDSB ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਪਵਚ ਮੌਿੂਦ ਰੁਝਾਿਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕਿੱ ਢਦਾ 
ਹੈ। ਪਵਸ਼ਲਸ਼ੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਾਬਾਂ ਿੂੰ ੂ ਇਿੱ ਕ ਸਮੂਹ ਪਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਪਕਸੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਵਅਕਤੀਗਤ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਛਾਣ ਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।

ਮਰਿਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਿੈਟਾ ਦਾ ਪਵਸ਼ਲਸ਼ੇਣ HDSB ਦੇ ਪਰਸਰਚ ਅਤੇ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਪਵਭਾਗ ਦੇ ਪਰਸਰਚ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਲੜੀ ਪਤਆਰ ਕਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਬੋਰਿ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੜਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲ ੇਲਣੈ ਵਾਲ ੇਲਕੋਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਸੂੰਿੇਿ ਿੈਟਾ ਿੂੰ ੂ ਕਪਮਊਿਪਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਪਰਆਂ ਿਾਲ, ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੂੰ ੂ ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪਮਊਿਪਟੀ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਿੂੰ ੂ ਪਬਹਤਰੀਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿੂਰਾ ਕਿਰ ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੈਟਾ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਿਾਂ ਪਵਸ਼ਲਸ਼ੇਣ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਵੇਰਵਾ 
ਿਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿਾਏਗਾ।

https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
https://www.ontario.ca/document/data-standards-identification-and-monitoring-systemic-racism
https://www.hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx



