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 ڈرافٹ شناخت پر مبنی ڈیڻا مردم شماری کا مواد
 زبان (زبانیں) سب سے پہلے بولی جانے والی

 .وه سب سلیکٹ کریں جو مناسب ہے پہلی زبان (زبانیں) آپ نے بچپن میں کون سی زبان بولنا سیکھی؟  )1(
  صربی    گجراتی                   اشاروں کی زبانامریکی 
  صومالی              ہبری        البانی 
                                             ہسپانوی                ہندی  عربی  
 ڻک الگ    ہنگری                                            بنگالی 
  ڻمل                ایگبو                                           چائنیز 
  یوکرینی                مقامی زبانیں         کروشین 
 اردو                                           دری 
  ویتنامی (براه کرم وضاحت کریں ـــــــــــــــــــــــــ          ڈچ 
  ایسی زبان (زبانیں) جو                                                               انگریزی 
 اوپر درج نہیں ہیں (براه                                                                                                     سیفار  

 ــــــ:کرم وضاحت کریں)                                                                                                         
  یقین نہیں                                                    فرانسیسی 
 جرمن                    
 اطالوی        یونانی     

                          کورین                                                   

 لیالمما                                                               

 مینڈارن       
 پولش       
  پرتگالی       
 پنجابی       
 روسی       

  مقامی شناخت
اگر ہاں، تو ان سب کو منتخب  میڻیس، اور/یا انوئٹ کے طور پر ہے؟کیا آپ کی شناخت فرسٹ نیشنز،  (2)

  :کریں جو الگو ہوں
 نہیں 
 ہاں، فرسٹ نیشنز 
  ،میڻیسہاں 
  ،انوئٹہاں 

 صلنسلی ا

  کو کینیڈین سمجھتے ہیں؟ اپنے آپکیا آپ  (3)       
 ہاں  

نسلی گروہوں کی مشترکہ شناخت، ورثہ، نسب، یا تاریخی ماضی ہوتا ہے، اکثر قابل شناخت ثقافتی، 
 لسانی اور/یا مذہبی خصوصیات کے ساتھ۔
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 نہیں 
 یقین نہیں 

 
مثال کے طور پر، انیش�����نابے، کینیڈین، چینی، کولمبیا، کری، ڈچ، مش�����رقی  آپ کی نس�����لی یا ثقافتی اص�����لیت کیا ہے؟ (4)

ایرانی، آئرش، اطالوی، جمیکا، یہودی، ہندوس���تانی، انگریزی، فرانس���یس���ی، فلپائنی، جرمن، گیانی، ہاؤڈینوس���ونی، انوئٹ، 
کورین، لبنانی، میتس، میکماک، اوجیبو، پاکستانی، پولش، پرتگالی، سکاڻش، صومالی، سری لنکن، یوکرینی، وغیره۔ الگو 

 ہونے والے زیاده سے زیاده نسلی یا ثقافتی ماخذ کی وضاحت کریں۔
 

 نسل

 بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو اکثر ان کی نسل یا نسلی پس منظر سے
 .وه سب سلیکٹ کریں جو مناسب ہے کون سا نسلی گروه آپ کی بہترین وضاحت کرتا ہے؟ (5)

   
 کینیڈین نژاد)-(افریقی، افرو کیریبین، افریقی    سیاه    
 (چینی، کوریائی، جاپانی، تائیوانی نژاد)   مشرقی ایشیائی 
 (پہلی قومیں، مایتس، انوئٹ نزول)    دیسی 
 (الطینی امریکی، ہسپانوی نژاد)  الطینی/ الطینی/ الطینی 
  جیسے افغان، مصری، ایرانی، لبنانی،ترکی، کرد وغیره) (عرب، فارسی، مغربی ایشیائی نژاد،   مشرق وسطٰی 
 پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن،  (جنوبی ایشیائی نژاد، جیسے مشرقی ہندوستانی،   جنوبی ایشیائی          

 ہند کیریبین وغیره)                                      
  دیگر جنوب مشرقی ایشیائی نژاد) (فلپائنی، ویتنامی، کمبوڈیا، تھائی، انڈونیشیا،  جنوب مشرقی ایشیائی 
 (یورپی نزول)      وائٹ 
  ایک نسلی گروه (گروه) جو اوپر درج نہیں ہے۔ 

 ــــــــــــــــــ)ــــــــــــــ(براه کرم اختصاص کریں
  

  
  
  

  

  

  

  

کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس بنیاد پر  لوگوں کو اکثر ایک مخصوص "نسل" سے تعلق رکھنے والے
یہ خیاالت اس بارے میں کہ کون کس  کہ دوسرے کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔

نسل  نسل سے تعلق رکھتا ہے عام طور پر جلد کی رنگت جیسی جسمانی خصوصیات پر مبنی ہوتے ہیں۔
سے مسلط کیے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کے تجربات  کے بارے میں خیاالت اکثر لوگوں پر ان طریقوں

نسل اکثر نسل کے ساتھ الجھ جاتی ہے،  کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔
 .لیکن اکثر نسلی گروه کے اندر کئی نسلیں ہو سکتی ہیں۔
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 مذہب یا روحانی وابستگی
 

 آپ کا مذہب اور/یا روحانی وابستگی کیا ہے؟   وه تمام منتخب کریں جو الگو ہوتے ہیں۔  (6)
   اگناسڻک 
   ملحد 
   بدھ مت 
  عیسائی 
  ہندو 
  دیسی روحانیت 
  یہودی 
  مسلمان 
  سکھ 
   روحانی، لیکن مذہبی نہیں 
  کوئی مذہبی یا روحانی وابستگی نہیں 
 مذہب یا روحانی وابستگی 
 اوپر درج نہیں (براه کرم اختصاص کریں):            
  پتہ نہیں 
 میں اس سوال کو نہیں سمجھتا 

 
 صنفی شناخت 

   صنفی شناخت کیا ہے؟آپ کی  (7)

 مرد 
 خاتون 
  اختصاص کرنا پسند کریں 
 جواب نہ دینے کو ترجیح دیں 

  

 ریاثرات اور غ یجاسکتا ہے جو منف ایپر مختلف سلوک ک ادیبن یمفروضہ مذہب ک ایلوگوں کے ساتھ ان کے مذہب 
جا  یشکل د یکہ مذہب کو نسل ںیہ ںیمثال یاس بات ک یاور سام دشمن اینتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اسالموفوب یمساو
مفروضہ  گریبلکہ د ںیکا تجربہ کرسکتے ہ یپر نسل پرست ادیبن یہے۔ لوگ نہ صرف جلد کے رنگ ک یسکت

 ۔ںیجو مذہب سے وابستہ ہ یبھ اتیخصوص

 اینہ تو  ںیم فیط یعورت ہونے کا احساس، مرد، صنف ایاحساس  یشخص کا اندرون یشناخت سے مراد کس یصنف
) کسینہ ہو (مثال مرد، عورت، انڻر س ایجنس کے برابر ہو  یکرده شخص ک ضیکے وقت تفو دائشیجو پ ،یبھ ںیکہ
 کرتا۔ ںینہ نیرجحان سے مختلف ہے اور اس کا تع یشخص کے جنس یکس ہی
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 جنسی رجحان 

 وه تمام منتخب کریں جو الگو ہوتے ہیں آپ کا جنسی رجحان کیا ہے؟ (8)

  جنس پرستسیدھا / ہم 
 ہم جنس پرست 
 ہم جنس پرست 
 ابیلنگی۔ 
 دو روح 
 عجیب 
 سوال کرنا 
 غیر جنسی 
 جنس پرست 
 ایک جنسی رجحان جو اوپر درج نہیں ہے۔ 

 وضاحت براه مہربانی): _____________
 یقین نہیں۔ 
 میں اس سوال کو نہیں سمجھتا   
 میں جواب نہ دینے کو ترجیح دیتا ہوں 

 

 معذوری

 
مستقل یا طویل مدتی صحت کی حالت کی وجہ سے معذوری کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان کے لیے ایسے کچھ لوگ ایک 

کسی شخص کی معذوری کی  ماحول میں کام کرنا مشکل بناتا ہے جو مکمل طور پر شامل اور قابل رسائی نہیں ہے۔
کچھ طلباء جو معذور ہیں  سکتا ہے۔یہ پوشیده یا ظاہر ہو تشخیص ہو سکتی ہے یا اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی ہے۔
(انفرادی تعلیمی منصوبہ یا آئی ای پی) لیکن کچھ ایسا  ان کی مدد کے لیے اسکول میں ایک خاص منصوبہ ہو سکتا ہے

   نہیں کرتے ہیں۔
 

 کیا آپ خود کو معذوری کا شکار شخص سمجھتے ہیں؟ (صرف ایک جواب منتخب کریں) (9)

 ہاں 
 نہیں 
 یقین نہیں 
  سوال کو نہیں سمجھتامیں اس 
 میں جواب نہ دینے کو ترجیح دیتا ہوں 

 اگر ہاں تو وه سب منتخب کریں جو الگو ہوتے ہیں۔

  (کی)لت 
   آڻزم اسپیکڻرم ڈس آرڈر 

 .کشش کا احساس ہے یمختلف لوگوں کے لئے جنس ای یہ کیشخص کا ا کیرجحان سے مراد ا یجنس
 
 
 

 یسیہے۔ ا یکا مجموعہ ہوسکت یسے کس ںیان م ای یمواصالت ،یطرز عمل، نشوونما، حس ،یذہن ،یجسمان یمعذور
اور معلومات  ےیرو یمقامات)، منف یعوام ای ںیاسکول، دکان سےیمشکل ہو (ج یجن تک رسائ ںیرکاوڻ سےیج باتیترت

 ۔ںیہ یمعاون ہوت ںیکے تجربے م یشخص کے معذور یکس ںیرکاوڻ ںیم
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   اندھا یا کم بصارت 
   بہرا یا سماعت مشکل 
  (آئیز) ترقیاتی معذوری 
  (آئیز) سیکھنے کی معذوری 
  (آئیز) ذہنی صحت کی معذوری 
   حرکتنقل و 
  دائمی درد 
  (آئیز) جسمانی معذوری 
   بولنے کی کمزوری 
  :(براه کرم واضح کریں) کوئی معذوری (آئیز) جو اوپر درج نہیں ہیں 

 کینیڈا میں حیثیت

 کیا آپ کینیڈا میں پیدا ہوئے تھے؟ (10)

          نہیں         ہاں      

 اگر نہیں، تو کیا آپ فی الحال ہیں:

 کینیڈین شہری 
 (مطالعاتی اجازت نامے کے ذریعے داخلہ لیا گیا) ایک بین االقوامی طالب علم 
 ایک لینڈڈ تارکین وطن/ مستقل رہائشی 
 ایک پناه گزین کا دعویدار 
 یقین نہیں 
 میں اس سوال کو نہیں سمجھتا 

 سماجی و اقتصادی حیثیت 

 کہ آپ اس وقت زیاده تر وقت کے ساتھ رہتے ہیں  1والدین / گارڈین  (11)

 براه کرم اس شخص کے ساتھ اپنا تعلق چیک کریں۔ (صرف ایک جواب منتخب کریں)

  ماں 
  والد 
  سوتیلی ماں 
  سوتیال باپ 
  دادا دادی 
  نسبتی 
  گارڈین 
  فوسڻر والدین 
  دوست 
  :(براه کرم اختصاص کریں) اوپر درج نہ ہونے واال شخص 
  میں اپنے طور پر ره رہا ہوں 
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 براه کرم اس شخص کی مکمل کرده اعلٰی ترین سطح کی تعلیم کی جانچ کریں۔ (صرف ایک جواب منتخب کریں)

 کوئی رسمی تعلیم مکمل نہیں کی 
   ایلیمنڻری اسکول 
   ہائی اسکول 
   اپرنڻس شپ 
    کالج 
   یونیورسڻی 
   یقین نہیں 

 

 اس شخص کی مالزمت کی حیثیت کیا ہے؟ (وه تمام منتخب کریں جو الگو ہوتے ہیں)

  کل وقتی کام کرتا ہے 
  جزوقتی کام کرتا ہے 
 (مثال کے طور پر، اپنا کاروبار ہے) خود روزگار 
 کام کی تالش میں 
  گھر میں والدین/ سرپرست رہیں 
 ریڻائرڈ 
 یقین نہیں 

 کام یا پیشہ کیا ہے؟اس شخص کا 

  یقین نہیں 

 

 ***اضافی سوال***

کے آپ کے جوابات کی بنیاد پر، کیا آپ اپنے آپ کو اپنے سیکھنے میں جھلکتے اور اس کی تصدیق  9سے  4سواالت 
 کرتے ہوئے دیکھتے ہیں:

aنصاب اور وسائل ( 

 *ہمیشہ   *کثرت سے   *کبھی کبھی   کبھی نہیں •

bماحول ) کالس روم اور اسکول کا 

 *ہمیشہ   *کثرت سے   *کبھی کبھی   کبھی نہیں •
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