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 مسودة محتوى البیان اإلحصائي المبني على الھویة
 اللغة (اللغات) األو� المحِكّ�ة

مت التحّدث بها وأنت طفل/ما �ي اللغة )1
�
ي تعل  طفلة؟ ُير�ب اخت�ار كل ما ينطبق. /اللغات األو� الىت

 
 اللغة ال���ة 
  اللغة الصومال�ة 
 اللغة اإلسبان�ة 
  اللغة التاغالوغ�ة 
  لغة التام�ل  
  اللغة األوكران�ة 
  لغة األوردو 
  اللغة الفيتنام�ة 
  غ�ي مذكورة أعالە. لغات /أّي لغة

  ير�ب التحد�د_______ 
  غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د 

 اللغة الغوجارات�ة 
  ة�   اللغة الع�ب
  اللغة الهند�ة 
  اللغة الهنغار�ة 
  ن  لغات السكان األصليني

  _________ ير�ب التحد�د 
 اللغة اإل�طال�ة 
  اللغة ال�ور�ة  
  اللغة المال�االم�ة 
  اللغة البولند�ة  
 تغال�ة   اللغة ال�ب
 اللغة البنجاب�ة  
 اللغة الروس�ة 

 

 ك�ة  لغة اإلشارة األم�ي
  اللغة األلبان�ة 
  اللغة الع���ة  
  اللغة البنغال�ة 
 اللغة الصين�ة  
  اللغة ال�روات�ة 
 اللغة الدار�ة 
  اللغة الهولند�ة  
  ة� ن  اللغة اإلنجل�ي
  اللغة الفارس�ة 
  اللغة الفر�س�ة 
 اللغة األلمان�ة 
 اللغة اليونان�ة 

 

ن  ان األصليني
�
  ه��ة السك

ن أو الميت�س و/هل تعّرف )2 ان األصليني
�
ن نفسك من السك اخت�ار كل ما أو اإلين��ت؟ إذا كانت اإلجابة "نعم"، ُير�ب /تعّرفني

 ينطبق: 
 
 كال 
  ن ان األصليني

�
 نعم، من السك

 نعم، من الميت�س 
 نعم، من اإلين��ت 

 
  األصول اإلثن�ة

 
 
 
 

 /هل تعت�ب  )3
�
�ن نفسك كند�ا   كند�ة؟/تعت�ب

 نعم �
  كال �
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د �

 
 

 تشترك المجموعات اإلثنیة في الھویة، والتراث، والساللة واألصل، أو التاریخ الماضي غالباً مع
 .أو دینیة یمكن تحدیدھا/خصائص ثقافیة ولغویة و



2 
 

ي  أصلك هو ما  )4
ي أو الثقا�ن ، ال�ري،  اإلثن�ة أو الثقاف�ة؟ أصولك/اإلثىن ي ، ال�ولومىب ي ، ال�ندي، الصيىن ي مثً�، األن�شنايب

 ، ي
، الهودينوسوين ي

، الغ��اين ي
، األلماين ي ، الفلبيىن ي، الفر��ي ن ق هندي، اإلنجل�ي ، الهولندي، ال�ش ي

اإلين��ت، اإليراين
، الم ي

، اليهودي، ال�وري، اللبناين ، الجام��ي ، البولندي، �يتاااليرلندي، اإل�طا�ي ي
س، الم�كماك، األوجيبوي، البا�ستاين

ال  ، الس�ي ، األسكتلندي، الصوما�ي تغا�ي ، إلخ. حّددال�ب ي
، األوكراين حّددي جميع األصول اإلثن�ة والثقاف�ة /ن�ي

   المنطبقة. 
_______________________________________________________ 

 
 �ةقالِعر  

 
ي مجتمعنا، يتّم وصف الناس عادة من خالل ِعرقيتهم أو خلفيتهم الِعرق�ة. 

 �ن
 

؟ ُير�ب اخت�ار كل ما ينطبق. المجموعات /ما �ي المجموعة )5 ي تناسب وصف ه��تك أ���  الِعرق�ة الىت
 

 (أصول إف��ق�ة، إف��ق�ة كار�ب�ة، و�ف��ق�ة كند�ة)                           من السود �
ق  �  (أصول صين�ة، كور�ة، �ابان�ة، وتايوان�ة)                    آس�ا من �ش
ن                 (أصول  � ان األصليني

�
، مايت�س، و�ين��ت)السك ن  سكان أصليني

كا الالتين�ة، و�سبان�ة) � كا الالتين�ة               (أصول أم�ي  من أم�ي
ق األوسط               (أصول ع���ة، فارس�ة، من غرب آس�ا، مثً� أفعان�ة، م��ة، إيران�ة، لبنان�ة،                   � من ال�ش

 ترك�ة، كرد�ة، إلخ)
�ال                   �س�ا  جنوبمن  � ق الهند، البا�ستان، بنغالد�ش، س�ي نكا، (أصول من جنوب آس�ا، مثً� من �ش

، إلخ). -هندي ي  كار�ىب
ق  � ي �ش ق إندون�س�ة (أصول فلبين�ة، فيتنام�ة، كمبود�ة، تا�لند�ة،           آس�ا من جنويب ي �ش ها من أصول جنويب وغ�ي

 الهند)
 (أصول أورو��ة)                        من الب�ض �
 مجموعات عرق�ة /مجموعة �

 _________________ غ�ي مذكورة أعالە. (ير�ب التحد�د): 
 

  

ي 
ي أو الروحاين

 االنتماء الديين

 
؟ ُير�ب اخت�ار كل ما ينطبق.  ما هو انتماؤك  )6 ي

ي أو الروحاين  الديىن

ة تستند عادة یوَصف الناس عادة بانتمائھم إلى "عرقیة" معینة بناء على نظرة اآلخرین لھم وتعاملھم معھم. إن ھذه األفكار حول من ینتمي إلى أي عرقی
م الحیاتیة إلى خصائص جسدیة مثل لون البشرة. إن األفكار حول العرقیة تكون مفروضة عادة على الناس من اآلخرین بطریقة قد تؤثر على تجاربھ

     یحدث االلتباس عادة ما بین العرقیة واإلثنیة، لكن یمكن أن توجد غالباً عدة إثنیات داخل المجموعة العرقیة الواحدة.وطریقة التعامل معھم. 

بناء على دینھم أو ما یُعتقَد أنھ دینھم، ما قد یؤدي إلى آثار سلبیة ونتائج فیھا عدم مساواة.  یمكن أن یتّم التعامل مع الناس بشكل مختلف
بناء على اإلسالموفوبیا ومعاداة السامیة من األمثلة على الطریقة التي یمكن فیھا استخدام الدیانة كعنصریة. قد یتعرض الناس للعنصریة لیس فقط 

  ص التي یتّم ربطھا بالدیانة.   لون بشرتھم لكن أیضاً على الخصائ
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  ي  الح�اد الديىن
  اإللحاد  
  البوذ�ة  
 المس�ح�ة  
 الهندوس�ة 
   ن   روحان�ات السكان األصليني
  اليهود�ة  
  اإلسالم  
 السيخ  
   ي

 روحان�ة، /روحاين
�
ي لست متدينا   متدينة/ل�ىن

   ي
  ل�ست لدي د�انة أو انتماء روحاين

   ي  /انتماء
ي أو روحاين   انتماءات دين�ة أو روحان�ة غ�ي مذكورة أعالە (ير�ب التحد�د): /ديىن

  غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د  
  ال أفهم هذا السؤال 

 
 اله��ة الجنس�ة

 

  ما �ي ه��تك الجنس�ة؟  )7

 ذكر 
  �أنى 
  التحد�د________________ عدم أفّضل 
 أفّضل عدم اإلجابة 

 

  التوّجه الجن�ي  

 

؟ ير�ب اخت�ار جميع ما ينطبق.   )8   ما هو توجهك الجن�ي

 
 محبة للجنس اآلخر/محب 

أو رجل، أو اإلثنین معاً، أو ال ھذا وال ذاك أو أي شيء على طیف  تشیر الھویة الجنسیة إلى اإلحساس الداخلي للشخص أو شعوره بأنھ امراة،
ھ الجنس، والذي قد یكون أو ال یكون مطابقاً لجنس الشخص الُمعطى لھ عند الوالدة (مثالً، ذكر، أنثى، ثنائي الجنس)، وھو مختلف عن التوج

  الجنسي للشخص وال یحدده.

 یشیر التوجھ الجنسي إلى إحساس الشخص باالنجذاب الجنسي إلى نفس الجنس أو إلى الجنس اآلخر. 
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  مثل�ة 
�
 جنس�ا

  
�
 مث�ي جنس�ا

  ي
  ثنائ�ة الجنس/ثنايئ
  ي

 ثنائ�ة الروح/ثنايئ
 شاذ/ 

�
  شاذة جنس�ا

 مستطلع/ 
�
  مستطلعة جنس�ا

 عد�مة الجنس/عد�م 
 شمول�ة جنس�ة 
  توجهات جنس�ة غ�ي مذكورة أعالە (ير�ب التحد�د):______________ /توجه جن�ي 

 
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د  
 ال أفهم هذا السؤال  
  اإلجابةأفّضل عدم 

 

 اإلعاقة 

 

ي بيئة شاملة 
�عت�ب بعض الناس أن لديهم إعاقة �سبب حالة صح�ة دائمة أو ط��لة األمد تجعل من الصعب عليهم األداء �ن

لطالب بعض امخف�ة أو ظاهرة. �مكن لومتاحة بال�امل. قد يتّم �شخ�ص أو عدم �شخ�ص إعاقة الشخص. ور�ما تكون 
ي المدرسة �ساعدهم (خطة تعل�م فرد�ة 

، ل�ن ال �حصل البعض اآلخر IEPالذين لديهم إعاقة الحصول ع� خطة خاصة �ن
 عليها.   

 لد�ه إعاقة/هل تعت�ب   )9
�
�ن نفسك شخصا   إعاقات؟ (ير�ب اخت�ار جواب واحد فقط)/تعت�ب

 نعم  
 ال 
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د  
 ال أفهم هذا السؤال  
 أفّضل عدم اإلجابة 

  
 

 اختاري جميع ما ينطبق. /إذا كان الجواب نعم، اخ�ت 
 اإلدمان 
 ط�ف مرض التوحد 
 �ي الب

  الع� أو ضعف �ن
 ي السمع

 الصمم أو ضعف �ن

قد تكون اإلعاقة جسدیة، أو ذھنیة، أو سلوكیة، أو خاصة بالنمو، أو خاصة بالحواس، أو تواصلیة أو خلطة من أي من ھذه اإلعاقات. إن 
، وحواجز السلبیة سلوكیاتالحواجز كاإلعدادات والتجھیزات التي یصعب الوصول إلیھا (مثل المدرسة أو المتاجر أو األماكن العامة)، وال

    الوصول إلى المعلومات تساھم في تجربة الشخص في اإلعاقة.  
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 ي النمو/إعاقة
 إعاقات �ن

 م/إعاقة
�
 إعاقات تعل

 عاقات صحة نفس�ةإ/إعاقة 
 إعاقة حرك�ة 
 ألم 
 إعاقات جسد�ة/إعاقة 
 اضطراب النطق أو ال�الم 
 إعاقات غ�ي مذكورة أعالە (ير�ب التحد�د)/أي إعاقة  
**** 

ي كندا
 وضعيتك �ن

 
ي كندا؟ )10

 هل ُولدت �ن
 نعم �
 كال �

 
؟

�
 إذا كان الجواب كال، هل أنت حال�ا

 مواطنة كند�ة/مواطن 
 ت��ــــح دراسة)مسّجلة ع�ب /طالبة دول�ة (مسّجل/دو�ي  طالب 
 مق�مة دائمة/مق�م دائممهاجرة مق�مة أو /مهاجر مق�م 
 طالبة لجوء/طالب 
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د  
 ال أفهم هذا السؤال  

 

 وضعيتك االجتماع�ة واالقتصاد�ة 

 معظم الوقت/الذي تع�شو�ي األمر األول /األم او األب  )11
�
ن معه حال�ا  تع�شني
 )ير�ب اخت�ار عالقتك مع هذا الشخص. (اخت�ار جواب واحد فقط

 األم 
 األب 
 زوجة األم 
 زوج األب 
 الجّد أو الجّدة 
 ق��ب أو ق��بة 
 و�ي أمر 
  ي

ّ  األهل بالتبىن
 صديق أو صد�قة 
  :(ير�ب التحد�د) شخص غ�ي مذكور أعالە 
 أع�ش لوحدي 
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 الشخص. (اخت�ار جواب واحد فقط)هذا ير�ب اخت�ار أع� مستوى تعل�م أ�مله 
 لم أ�مل أي دراسة رسم�ة 
  بتدائ�ةالمرحلة اإل 
 المرحلة الثان��ة 
  ي أو الصنا�ي  التدر�ب المهىن
 ال�ل�ة   
 الجامعة 
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د 

 
ي العمل؟ (ير�ب اخت�ار جميع ما ينطبق)

 ما �ي وضع�ة هذا الشخص �ن
 تعمل بدوام كامل/�عمل  
 ي /�عمل

  تعمل بدوام جزيئ
 عمل حّر (مثً� �متلك/ 

�
 )تمتلك عمً� خاصا

 تبحث عن عمل/يبحث 
 ل /أب/أم ن ي الم�ن

 و�ي أمر �ن
 متقاعدة/متقاعد 
 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د 

 ما �ي وظ�فة أو مهنة هذا الشخص؟
 ___________________________ 

 غ�ي متأ�دة/غ�ي متأ�د 
 

 ***أسئلة إضافیة***

 
  انعكاساً لنفسك وتأكیداً لھا في تعلیمك من خالل: ترین/، ھل ترى9إلى  4استناداً إلى إجاباتك على األسئلة من 

 

 المنھج والموارد )أ
 

ً * أبداً  • ً  *  أحیانا ً *  غالبا  دائما
 

 بیئة الصّف والمدرسة )ب
 

ً * أبداً  • ً  *  أحیانا ً *  غالبا  دائما
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