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Draft na Nilalaman ng Sensus na Batay sa Identidad 

 
Mga Wikang Unang Sinalita  

1) Anong (mga) wika ang una mong natutunang gamitin noong bata ka? Piliin ang lahat ng 
posibleng sagot.  
 

  American Sign Language 
  Albanian 
  Arabic 
  Bengali 
  Chinese 
  Croatian 
  Dari 
  Dutch 
  English  
  Farsi 
  French  
  German 
  Greek 

 

  Gujarati 
  Hebrew  
  Hindi 
  Hungarian 
  Katutubong wika  
 Banggitin 
   Italian 
  Korean  
  Malayalam 
  Polish  
  Portuguese  
  Punjabi  
  Russian 

 

  Serbian 
  Somali 
  Spanish  
  Tagalog 
  Tamil  
  Ukrainian 
  Urdu 
  Vietnamese  
  Wikang hindi nakalista sa 

itaas. Banggitin:________ 
 Hindi tiyak 

 
 

Katutubong Pagkakakilanlan 
 

2) Ikaw ba ay miyembro ng First Nations, Métis, at/o Inuit? Kung oo, piliin ang lahat ng 
posibleng sagot: 
 

 Hindi 
 Oo, First Nations 
 Oo, Métis 
 Oo, Inuit 

 
Pinagmulang Etniko 

 
 
 
 

 
3) Itinuturing mo ba ang sarili mo bilang Canadian?  

Ang mga pangkat etniko ay may iisang pagkakakilanlan, pinagmulan, angkan, o makasaysayang 
nakaraan, na kadalasang may mga katangiang nakikilala sa kultura, wika at/o relihiyon.  
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� Oo 
� Hindi 
� Hindi tiyak 

 
4) Ano ang iyong (mga) pinagmulang etniko o kultura? Halimbawa, Anishnaabe, Canadian, 

Chinese, Colombian, Cree, Dutch, East Indian, English, French, Filipino, German, 
Guyanese, Haudenosaunee, Inuit, Iranian, Irish, Italian, Jamaican, Jewish, Korean, 
Lebanese, Métis, Mi'kmaq, Ojibwé, Pakistani, Polish, Portuguese, Scottish, Somali, Sri 
Lankan, Ukrainian, atbp. Banggitin ang lahat ng posibleng sagot na pinagmulang etniko o 
kultura.  

_______________________________________________________________ 
 
 
Lahi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa ating lipunan, kadalasang inilalarawan ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang lahi o lahing 
pinagmulan.  
 
5) Aling pangkat ng (mga) lahi ang pinakanaglalarawan sa iyo? Piliin ang lahat ng posibleng 
sagot. 
 
� Itim (mula sa lahing Aprikano, Afro-Caribbean, 

African-Canadian) 
 

� East Asian o Silangang 
Asyano 

(mula sa lahing Intsik, Koreano, Hapon, 
Taiwanese) 
 

� Katutubo (mula sa lahing First Nations, Métis, Inuit) 
 

� Latino/Latina/Latinx (mula sa lahing Latino-Amerikano, Kastila) 
 

� Middle Eastern o tiga 
Gitnang Silangan 

(mula sa lahing Arabo, Persiano, tiga Kanlurang 
Asya, hal. Afghan, Egyptian, Iranian, Lebanese, 
Turkish, Kurdish, atbp.) 
 

Kadalasang inilalarawan ang mga tao bilang bahagi ng isang "lahi" batay sa kung paano sila nakikita o 
umaasta sa kanila. Ang mga ideyang ito tungkol sa kung sino ang bahagi ng isang lahi ay batay sa mga 
pisikal na anyo tulad ng kulay ng balat. Ang mga ideya tungkol sa lahi ay kadalasang itinatakda sa mga tao 
ng iba sa mga paraang nakakaapekto sa kanilang mga karanasan sa buhay at kung paano sila itinuturing. 
Kadalasang nalilito sa pagitan ng lahi at etnisidad, ngunit kadalasang maraming etnisidad sa isang pangkat 
ng lahi. 
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� South Asian o Timog 
Asyano 

(mula sa lahing Timog Asyano, hal. Silangang 
Indiano, Pakistani, Bangladeshi, Sri Lankan, 
Indo-Caribbean, atbp.) 
 

� Southeast Asian o 
Timog Silangang 
Asyano 

(mula sa lahing Filipino, Vietnamese, 
Cambodian, Thai, Indonesian, iba pang Timog 
Silangang Asyano) 
 

� Puti (mula sa lahing Europeo) 
� Mga pangkat ng lahi 

na hindi nakalista sa 
itaas.  
(banggitin): 

 

 
 
 

Relihiyon o Espiritwal na Grupong Kinaaniban 

 
6) Ano ang iyong relihiyon at/o espiritwal na kinaaaniban? Piliin ang lahat ng posibleng sagot.  
 
 
  Agnostiko 
  Ateista 
  Budista 
  Kristiyano 
  Hindu  
  Katutubong Espiritwalidad 
  Hudyo 
  Muslim  
  Sikh  
  Espiritwal ngunit hindi relihiyoso 
  Walang kinaaanibang grupo ng relihiyon o pang-espiritwal 
  Mga relihiyon o espiritwal na grupong kinaaniban  

 na hindi nakalista sa itaas (banggitin):   
  Hindi tiyak 
  Hindi ko nauunawaan ang tanong na ito 

Maaaring iba't iba ang pagtrato sa mga tao batay sa kanilang relihiyon, o inaakalang relihiyon, na 
maaaring humantong sa negatibong epekto at hindi pantay na kahihinatnan. Ang islamophobia at 
antisemitismo ay mga halimbawa ng kung paanong ang mga relihiyon ay maaaring ituring na 
parang lahi. Maaaring maranasan ng mga tao ang rasismo hindi lang batay sa kulay ng balat ngunit 
pati na din ang mga inaakalang katangian na nakadikit sa relihiyon.  
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Pagkakakilanlan ng Kasarian 
 

 7) Ano ang iyong pagkakakilanlan ng kasarian? 
 
 Lalaki 
 Babae 
 Banggitin __________ 
 Mas pinipiling huwag sagutin 

 
Sekswal na Oryentasyon 

 

8) Ano ang iyong sekswal na oryentasyon? Piliin ang lahat ng posibleng sagot. 

 
 Straight / heterosexual 
 Lesbian (Tomboy) 
 Gay (Bakla) 
 Bisexual 
 Two-Spirit 
 Queer 
 Questioning (Tinutuklas pa) 
 Asexual 
 Pansexual 
 Sekswal na oryentasyon na hindi nakalista sa itaas 

(banggitin): ________________ 
 Hindi tiyak 
 Hindi ko nauunawaan ang tanong na ito 
 Mas pinipiling huwag sagutin 

 

Ang pagkakalinlan ng kasarian ay tumutukoy sa masidhing pagdama o pakiramdam ng pagiging babae, 
lalaki, pareho, wala sa anuman o anuman sa spektrum ng kasarian, na maaari o maaaring hindi pareho 
sa itinakdang kasarian noong isinilang (hal. babae, lalaki, intersex). Ito ay iba sa sekswal na oryentasyon 
at hindi tumutukoy dito. 
 
 
 

Ang sekswal na oryentasyon ay tumutukoy sa pagdama ng isang tao ng sekswal na atraksyon sa mga 
taong nasa parehas o naiibang kasarian. 
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Kapansanan 

 
Ang ilang mga tao ay natutukoy na may kapansanan dahil sa permanente o pangmatagalang 
kondisyong pangkalusugan na nagdudulot ng kahirapang makakilos sa isang kapaligiran na hindi 
lubusang inklusibo at madaling puntahan. Ang kapansanan ng tao ay maaaring nasuri o hindi 
nasuri. Ito ay maaaring nakatago o nakikita. Ang ilang mga mag-aaral na may kapansanan ay 
maaaring mayroong espesyal na plano sa eskwelahan upang matulungan sila (Individual 
Education Plan o IEP), ngunit ang iba ay wala.   

9) Itinuturing mo ba ang sarili mo bilang isang taong may (mga) kapansanan? (Pumili ng isang 
sagot lang) 
 Oo  
 Hindi 
 Hindi tiyak 
 Hindi ko nauunawaan ang tanong na ito 
 Mas pinipiling huwag sagutin  

 
Kung oo, piliin ang lahat ng posibleng sagot. 
 Adiksyon 
 Autism Spectrum Disorder  
 Bulag o mahinang paningin 
 Bingi o hirap makarinig 
 Kapansanan sa pag-unlad 
 Kapansanan sa pagkatuto 
 Kapansanan sa kalusugan ng isip 
 Paggalaw 
 Pisikal na kapansanan 
 Kapansanan sa pagsasalita 
 Anumang (mga) kapansanan na hindi nakalista sa itaas (banggitin): 

**** 

Katayuan sa Canada 
 
10) Ipinanganak ka ba sa Canada? 

Ang kapansanan ay maaaring sa pisikal na katawan, sa pag-iisip, sa pag-uugali, sa pag-
unlad, sa pandama, sa pakikipag-usap o kombinasyon ng anuman sa mga ito. Nakakadagdag 
sa karanasan ng isang taong may kapansanan ang mga hadlang tulad ng mga lugar na 
mahirap puntahan (gaya ng eskwelahan, tindahan o mga lugar na pampubliko), negatibong 
pag-uugali, at mga hadlang sa impormasyon.  
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 Oo
  

 Hindi 

 
Kung hindi, sa kasalukuyan, ikaw ay isang: 
 Canadian citizen 
 internasyonal na mag-aaral (naka-enrol sa pamamagitan ng isang study permit) 
 landed immigrant/permanenteng residente 
 nagke-claim bilang refugee 
 Hindi tiyak 
 Hindi ko nauunawaan ang tanong na ito 

Katayuang Sosyo-ekonomiko 

11) Magulang/Tagapag-alaga 1 na kasalukuyang kasama mo sa bahay nang madalas 
Lagyan ng tsek ang kaugnayan mo sa taong ito. (Pumili ng isang sagot lang) 
 Nanay 
 Tatay 
 Stepmother 
 Stepfather 
 Lolo/Lola 
 Kamag-anak 
 Tagapag-alaga 
 Kinikilalang magulang (foster parent) 
 Kaibigan 
 Taong hindi nakalista sa itaas (banggitin): 
 Namumuhay akong mag-isa 

 
Lagyan ng tsek ang pinakamataas na antas ng edukasyon na natapos ng taong ito. (Pumili ng 
isang sagot lang) 
 Hindi nakatapos ng anumang pormal na edukasyon 
 Paaralang Elementarya 
 High school  
 Apprenticeship  
 Kolehiyo   
 Unibersidad 
 Hindi tiyak 

 
Ano ang katayuan sa trabaho ng taong ito? (Piliin ang lahat ng posibleng sagot) 
 Nagtatrabaho ng full-time 
 Nagtatrabaho ng part-time 
 Self-employed (halimbawa, may sariling negosyo) 
 Naghahanap ng trabaho 
 Magulang/tagapag-alaga na nasa bahay lang 
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 Retirado 
 Hindi tiyak 

 
Ano ang trabaho ng taong ito? 
 ___________________________ 
 Hindi tiyak 
 

 
***Karagdagang Tanong*** 

 
Batay sa iyong mga sagot sa mga katanungang 4 hanggang 9, nakikita mo ba ang iyong sarili na 
nabibilang at nasusuportahan sa iyong pag-aaral sa pamamagitan ng: 
 

a) kurikulum at mga resource  
• Hindi kailanman          *Kung minsan          *Madalas          *Parati 

 
b) silid-aralan at kapiligiran ng paaralan 

• Hindi kailanman          *Kung minsan          *Madalas          *Parati 
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