Conţinut proiect de recensământ bazat pe date de identitate
Prima limbă vorbită
1) Care este prima limbă pe care ai învăţat să o vorbeşti în copilărie? Selectează toate care
sunt aplicabile.
 Limbajul american al
semnelor
 Albaneză
 Arabă
 Bengaleză
 Chineză
 Croată
 Dari
 Olandeză
 Engleză
 Persană
 Franceză
 Germană
 Greacă














Gujarati
Ebraică
Hindusă
Maghiară
Limba indigenă
 Specifică ______
Italiană
Coreană
Malayalam
Poloneză
Portugheză
Punjabi
Rusă

Sârbă
Somaleză
Spaniolă
Tagalog
Tamil
Ucraineană
Urdu
Vietnameză
O limbă nelistată mai sus
Specifică ____
 Nu sunt sigur(ă)











Identitate indigenă
2) Te identifici ca indigen, metis și/sau inuit? Dacă da, selectează toate care care sunt aplicabile:





Nu
Da, indigen
Da, metis
Da, inuit

Origine etnică
Grupurile etnice au identitate, patrimoniu, descendenţă comună sau trecut istoric
comun, adesea cu caracteristici culturale, lingvistice şi/sau religioase distincte.

3) Te consideri canadian?
Da
Nu
Nu sunt sigur(ă)
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4) Care este originea ta etnică sau culturală? De exemplu, anishnaabe, canadian, chinez,
columbian, cree, olandez, indian, englez, francez, filipinez, german, guyanez,
haudenosaunee, inuit, iranian, irlandez, italian, jamaican, evreu, corean, libanez, metis,
mi'kmaq, ojibwe, pakistanez, polonez, portughez, scoțian, somalez, sri lankez, ucrainean,
etc. Specifică oricâte origini etnice sau culturale sunt aplicabile.
_______________________________________________________

Rasă
Oamenii sunt adesea descrişi ca aparţinând unei anumite "rase" pe baza modului în care ceilalţi îi văd şi se
comportă cu ei. Aceste idei despre cine aparţine, cărei rase se bazează de obicei pe trăsături fizice, cum ar fi
culoarea pielii. Ideile asupra rasei sunt adesea impuse oamenilor de către alţii, în moduri care pot afecta
experienţa lor de viaţă şi felul cum sunt trataţi. Adesea rasa este confundată cu etnicitatea, dar pot exista mai
multe etnicităţi în cadrul unui grup rasial.

În societatea noastră, oamenii sunt adesea descriși prin rasa sau originea rasială.
5) Care din aceste grupuri rasile te descrie cel mai bine? Selectează toate care sunt aplicabile.
Negru

(african, afro-caraibian, africanocanadian)

Oriental

(chinez, corean, japonez, taiwanez)

Indigen

(indigen, metis, inuit)

Hispanic

(latino-american, spaniol)

Orientul Mijlociu

(arab, persan, asia de vest, de ex.
afghan, egiptean, iranian, libanez,
turc, kurd etc.)

Asia de Sud

(asia de sud, de ex. indian,
pakistanez, bangladesh, sri lankez,
indo-caraibean etc.)

Asia de Sud-Est

(filipinez, vietnamez, cambogian,
thailandez, indonezian, altă origine
din asia de sud-est)

Alb

(origine europeană)
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Alt grup rasial nelistat
mai sus (specifică):

Religia sau afiliaţia spirituală
Oamneii pot fi trataţi în mod diferit în funcţie de religia lor, sau percepută ca fiind religia lor, lucru care poate avea
impact negativ şi rezultate de inegaliatte. Islamofobia şi antisemitismul sunt exemple ale modului în care religia
poate fi radicalizată. Oamenii pot să resimtă rasismul nu numai pe baza culorii pielii lor, dar şi pe baza altor
caracteristici percepute ca fiind asociate cu religia lor.

6) Care este religia şi/sau afiliaţia ta spirituală? Selectează toate care care sunt aplicabile.
Agnostic
Ateist
Buddhist
Creștin
Hindus
Spiritualitate indigenă
Mozaic
Musulman
Sikh
Spiritual, dar nu religios
Fără religie sau afiliaţie spirituală
Religie sau cu afiliaţie spirituală
nelistată mai sus (specifică):
 Nu sunt sigur(ă)
 Nu înțeleg această întrebare














Identitate de gen
Identitatea de gen se referă la sentimentul interior al unei persoane de a se simţi femeie, bărbat, nici una
dintre aceste sau oriunde în spectrul de gen, care poate să fie sau să nu fie sexul la naştere (de ex. bărbătesc,
femeiesc, intersex). Este diferit de sexualitate şi nu determină orientarea sexuală a unei persoane.

7) Care este identitatea ta de gen?





Bărbat
Femeie
Prefer să specific _______________
Prefer să nu răspund
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Orientarea sexuală
Orientarea sexuală se referă la atracţia sexuală a unei persoane faţă de persoane de acelaşi sex sau de sex diferit.

8) Care este orientarea ta sexuală? Selectează toate care care sunt aplicabile
Heterosexual
Lesbiană
Homosexual
Bisexual
Două spirite
Homosexual
Îndoială
Asexual
Pansexual
O orientare sexuală nelistată mai sus
(specifică): _____________
 Nu sunt sigur(ă)
 Nu înțeleg întrebarea
 Prefer să nu răspund











Dizabilităţi
Dizabilitatea poate fi fizică, intelectuală, comportamentală, de dezvoltare, de simţuri, de comunicare sau o
combinaţie a acestora. Bariere cum ar fi locaţii cu acces dificil (precum şcoli, magazine sau locuri publice),
atitudini negative, şi bariere în obţinerea informaţiilor, contribuie la sentimental unei persoane că are
dizabilităţi.
Unele persoane se consideră ca având dizabilităţi din cauza unor stări de sănătate permanente
sau pe termen lung, făcându-le să funcţioneze cu dificultate într-un mediu care nu este
complet inclusiv şi accesibil. Dizabilitatea unei persoane poate să fie sau să nu fie diagnosticată.
Ea poate fi ascunsă sau vizibilă. Unii studenţi cu dizabilităţi s-ar putea să aibă un plan de studiu
special ca să-i ajute la şcoală (Plan Individual de Educaţie sau PIE), dar alţii s-ar putea să nu aibă.
9) Te consideri a fi o persoană cu dizabilităţi? (Selectează numai un singur răspuns)
 Da
 Nu
 Nu sunt sigur(ă)
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 Nu înțeleg întrebarea
 Prefer să nu răspund
Dacă da, selectează toate care sunt aplicabile
 Adicție(adicții)
 Autism
 Orb sau cu vedere slabă
 Surd sau cu auz slab
 Dizabilități de dezvoltare
 Dizabilități de învățare
 Dizabilități intelectuale
 Mobilitate
 Durere
 Dizabilității fizice
 Defect de vorbire
 Orice dizabilități nelistate mai sus (specifică):
****

Statutul în Canada
10) Eşti născut în Canada?
 Da  Nu
Dacă nu, în prezent eşti:
 cetățean canadian
 student străin (înscris pe baza unui permis de studii)
 imigrant legal/rezident permanent
 refugiat
 Nu sunt sigur(ă)
 Nu înțeleg întrebarea

Statutul socio-economic
11) Părinte/tutore legal cu care locuiești în prezent, în majoritatea timpului.
Selectează relația cu această persoană. (Selectează numai un singur răspuns)
 Mama
 Tata
 Mamă vitregă
 Tată vitreg
 Bunic
 Rudă
 Tutore legal
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Părinte adoptiv
Prieten
O persoană nelistată mai sus (specifică):
Locuiesc singur(ă)

Selectează cel mai înalt nivel de educație absolvit de această persoană.
 Nu are educație școlară
 Școala elementară
 Liceu
 Ucenicie
 Colegiu
 Universitate
 Nu sunt sigur(ă)
Care este statutul de muncă al acestei persoane? (Selectează toate care care sunt aplicabile)
 Muncește cu normă întreagă
 Muncește cu jumătate de normă
 Liber profesionist (de exemplu, are propria afacere)
 Caută de lucru
 Părinte/tutore legal casnic
 Pensionar
 Nu sunt sigur(ă)
Care este funcția sau ocupația acestei persoane?
___________________________
 Nu sunt sigur(ă)
***Întebări suplimentare***
Pe baza răspunsurilor tale la întrebările de la 4 la 9, te vezi reflectat şi susţinut în ceea
ce înveţi prin:
a) curriculum şi resurse
• Niciodată
*Uneori

* Frecvent

*Întotdeauna

b) atmosfera din sala de clasă şi din şcoală
• Niciodată
*Uneori
* Frecvent

*Întotdeauna
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