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0202سال  YRDSBنظرسنجی خانواده 

از شما بابت تکمیل این نظرسنجی سپاسگزاریم. ابراز نظر شما برای ما مهم است. هدف از این نظرسنجی گردآوری بازخورد 

از این بازخورد برای  های یادگیری در این سال تحصیلی )به صورت حضوری و مجازی( است. ها دربارۀ تجربه خانواده

آمیز که پشتیبان  شمول و احترام شود که به اطمینان از محیط آموزشی امن، همه ها و راهبردهایی استفاده می رسانی برنامه اطالع

 کند. آموزان باشد کمک می دستاورد و سالمت دانش

، یادگیری فناوری و ابزارها؛ مشارکت سؤاالت نظرسنجی دربارۀ موضوعات مربوط به موارد زیر است: یادگیری از راه دور

شمول. همچنین سؤاالتی  های آموزشی همه آموز؛ ایمنی، تبعیض و زورگویی؛ سالمت روان و تندرستی؛ برابری و محیط دانش

های  های یادگیری چگونه ممکن است در گروه پرسیم تا درک کنیم تجربه آموزان )مانند نژاد، جنسیت( می دربارۀ هویت دانش

 آموزان در مدرسه فراهم کنیم. شمول برای همۀ دانش آموزان متغیر باشد و نیز بتوانیم محیطی امن و همه ف دانشمختل

است  داوطلبانههای شما به سؤاالت مطلع نخواهد شد. این نظرسنجی  کس از پاسخ است، پس هیچ محرمانهو  نام بیاین نظرسنجی 

اطالعاتی که ارائه  لطفاً نام خود را روی این نظرسنجی ننویسید.دهید عبور کنید.  خواهید پاسخ توانید از هر سؤالی که نمی و می

 قابل دسترس خواهد بود. « YRDSBادارۀ تحقیق و خدمات ارزیابی »دهید فقط برای کارکنان  می

ین نظرسنجی حدود فکر کنید. تکمیل ا این سال تحصیلیهای خود و فرزندتان در  هنگام پاسخ به سؤاالت، لطفاً دربارۀ تجربه

پر کنید. نتایج نظرسنجی در قالب گزارش  0202ژوئن  21کشد. لطفاً این پرسشنامه را تا تاریخ  طول میدقیقه  02تا  21

 توانید آن را از مدیر مدرسۀ فرزندتان دریافت کنید. شده در اختیارتان قرار خواهد گرفت و اواخر پاییز می خالصه

توانید برای هر فرزندتان  لطفاً هنگام پاسخ به این سؤاالت، فقط یک فرزندتان را انتخاب کنید. میاگر بیش از یک فرزند دارید، 

 یک نظرسنجی جداگانه تکمیل کنید.

به نشانی « ادارۀ تحقیق و ارزیابی»)شوان بِردین(، سرپرست  Shawn Bredinای دارید، لطفاً با  اگر سؤال یا دغدغه

research.services@yrdsb.ca  و آدرس  300یا  4355داخلی  727 (905)-0022یا شمارۀ

Harry Walker Parkway South, Newmarket, Ontario L3Y 8E2 .تماس بگیرید 

ها اطالعیۀ گردآوری داده

، 2017، اساسنامۀ انتاریو 2017مصوب  «قانون ضدنژادپرستی»این اطالعات برای اهداف آموزشی و فقط مطابق با 

)طبق اصالحیه(  E.2، فصل 1990شدۀ انتاریو  ( از قانون آموزش، اساسنامۀ اصالح2.1( )1) 169.1و بخش  15 فصل

شدۀ  ، اساسنامۀ اصالح«قانون شهری آزادی اطالعات و حفظ حریم خصوصی»شود. این اطالعات مطابق با  آوری می جمع

)طبق اصالحیه( مورد استفاده قرار خواهد گرفت. M.56فصل ، 1990انتاریو مصوب 
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باشد. های آموزشی مجازی می در سؤاالت، هر فضای آموزشی شامل همۀ محیط« مدرسه»منظور از کلمۀ 

: سؤاالت عمومیAقسمت 

در این سال تحصیلی، فرزندتان بیشتر در کدام مدل مدرسه شرکت کرد؟ .1

 a( مدل آموزشی ابتدایی حضوری .F2F) 

 b( مدرسه ابتدایی مجازی .EVS)یادگیری آنالین ، 

 c)مدل تلفیقی ابتدایی کالس مشارکتی )همچنین شامل کالس آموزش استثنایی .

 dمدل متوسطه تطبیقی . 

 e( مدرسه متوسطه مجازی .SVS)یادگیری آنالین ، 

عوض را اش  مدرسه یا مدل مدرسهسپتامبر ماه امسال فرزندتان بیشتر در کدام مدرسه شرکت کرد؟ )اگر فرزندتان از  .2
ای که بیشتِر سال در آن شرکت کرده است را قید کنید(.  کرده، لطفاً مدرسه

لطفاً مدرسه ابتدایی فرزندتان را از لیست مدرسه انتخاب کنید:

 ( مدرسه ابتدایی مجازیEVS)یادگیری آنالین ، 

  استثنایی(مدل تلفیقی ابتدایی کالس مشارکتی )همچنین شامل کالس آموزش

لطفاً مدرسه متوسطه فرزندتان را از لیست مدرسه انتخاب کنید:
 ( مدرسه متوسطه مجازیSVS)یادگیری آنالین ،

کنید، لطفاً نام مدرسه فرزندتان را بنویسید: _________ اگر از منوی کشویی استفاده نمی

نام شده است؟ فرزندتان در حال حاضر در کدام پایه ثبت .3

 a .JK 

 b .SK 

 c 1. پایه 

 d 2. پایه 

 e 3. پایه 

 f 4. پایه 

 g 5. پایه 

 h 6. پایه 

 i 7. پایه 

 j 8. پایه 

 k 9. پایه 

 l 10. پایه 

 m 11. پایه 

 n 12. پایه 

 o .12  سال در کالس مشارکتی( 4به باال در کالس مشارکتی )مثالً بیش از

 p .12 باال در کالص غیزمشارکتی )مثالً گذراودن سال ً رسۀ متوسطً(ٌای بیشتز در مد ب
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و ابشارٌای یادگیزی : یادگیزی اس راي دور، فىاوریBقسمت 

آیا فرزندتان در این سال تحصیلی اینترنت قابل اطمینانی در خانه داشته است )مثالً اینترنتی که هنگ نکند، تأخیر یا قطعی  .1
تان قطع نشود(؟ نداشته باشد و برق خانه

 aابل اطمینان است. بله، فرزندم اینترنت دارد و همیشه ق 

 bبله، فرزندم اینترنت دارد و بیشتر مواقع قابل اطمینان است .

 cبله، فرزندم اینترنت دارد اما قابل اطمینان نیست . 

 dخیر، فرزندم در خانه اینترنت نداشته است . 

بوک، فناوری  تاپ، کروم آیا فرزندتان برای انجام تکالیف مدرسه به دستگاه الکترونیک دسترسی دارد )مانند کامپیوتر، لپ .2
کمکی، دستگاه الکترونیک خط بریل، گیرندۀ شنوایی(؟

 a فرزندم دستگاه خودش را دارد -. بله 

 b فرزندم دستگاهی دارد که از مدرسه قرض گرفته است -. بله 

 c مان است  فرزندم دستگاهی دارد که متعلق به خانواده -. گاهی اوقات 

 dکند مان استفاده می که از مدرسه قرض گرفته را مشترکاً با خانواده فرزندم دستگاهی -اوقات  . گاهی

 e فرزندم دستگاهی برای انجام تکالیف مدرسه ندارد -. خیر 

بوک،  تاپ، کروم ها برای یادگیری مجازی راحت است )مانند کامپیوتر، لپ فرزندتان چقدر با استفادۀ مستقل از دستگاه .3
ط بریل، گیرندۀ شنوایی(؟فناوری کمکی، دستگاه الکترونیک خ

 aبسیار راحت .

 bراحت . 

 cراحت نیست . 

 dمطمئن نیستم .

های ویدئویی،  میزان راحتی فرزندتان در استفادۀ مستقل از ابزارهای یادگیری مجازی )مانند کالس گوگل، تماس .4

Jamboard ،Kahootکنید؟ ( را چگونه توصیف می

 aبسیار راحت .

 bراحت . 

 cراحت نیست . 

 dمئن نیستم. مط

بار به کمک شما در انجام تکالیف مدرسه نیاز داشته است؟ در طول یادگیری از راه دور، فرزندتان هر چند وقت یک .5

 aهمیشه . 

 bبیشتر اوقات . 

 cگاهی اوقات . 

 dوقت . هیچ 

 eمطمئن نیستم .

تا چه حد در کمک به فرزندتان در یادگیری مجازی راحت بودید؟ .6

 aبسیار راحت .

 bراحت . 

 cراحت نیست . 

 dمطمئن نیستم .
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کند  ای که بیشتر در مورد او صدق می های فرزندتان در سال جاری در زمینۀ تحصیل در خانه فکر کنید و گزینه به تجربه .7
را انتخاب نمایید:

مطمئن نیستمبسیار مخالفممخالفمموافقمبسیار موافقمها گزینه

a. اش  فرزندم توانست روی تکالیف مدرسه
کند. تمرکز

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

b.  کسی در خانه بود که در صورت لزوم، به
فرزندم کمک کند.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

c.  فرزندم توانست وقت خود را برای انجام
تکالیف مدیریت کند.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

d. های خود باانگیزه  فرزندم توانست در کالس
بماند.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

e. های  های کالسی آنالین، ایده فرزندم در بحث
تراک گذاشت و به سؤاالت خود را به اش

 پاسخ داد.
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

f.  به طور کلی، آموزش آنالین برای فرزندم
مفید بوده است.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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: مشارکت و یادگیزیCقسمت 

به طور کلی، در این سال تحصیلی، چه حسی نسبت به حجم موارد زیر دارید: .1

ممطمئن نیستخیلی کم استمناسب استبیش از حد استها گزینه

a. های فرزندتان؟ حجم تکالیف مدرسه در کالس❑❑❑❑

b.  حجم تکالیف خانه که به فرزندتان محول
شود؟ می

❑❑❑❑

به طور کلی، چه حسی نسبت به سرعت آموزش در کالس)های( فرزندتان دارید )مثالً اینکه در یک زمان چه مقدار از  .2
شود(؟ مطالب درسی پوشش داده می

 aهایش پیش برود پای کالس تواند پابه اد است؛ فرزندم نمی. سرعت بیش از حد زی

 bهایش پیش برود پای کالس تواند پابه . سرعت مناسب است؛ فرزندم می 

 cها را حفظ کند تواند مشارکت خود در کالس . سرعت خیلی کم است؛ فرزندم به سختی می

 dمطمئن نیستم . 

به زندگی واقعی ربط دارد.کند معنادار بوده و  آموزشی که فرزندم دریافت می .3

 aبسیار موافقم .

 bموافقم . 

 cمخالفم . 

 dبسیار مخالفم .

 eمطمئن نیستم .

ها این فرصت را دارند که: گوید که آن فرزندم می .4

بسیار مخالفممخالفمموافقمبسیار موافقمها گزینه
مطمئن 
نیستم

a.  اهدافی برای یادگیری خود تعیین کنند و
ند.ها را دنبال نمای آن

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

b. .یادگیری خود را ارزیابی کنند❑❑❑❑❑

c. های مختلف نشان دهند که یاد  به شکل
اند. گرفته

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

d. .از اشتباهات خود یاد بگیرند❑❑❑❑❑

e. های خود دربارۀ کارهای  کالسی با هم
شان نظر بدهند و دریافت کنند. کالسی

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

f. توانند  ر مینظرات خود دربارۀ اینکه چطو
به بهترین شکل یاد بگیرند را ارائه دهند.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

g.  از بازخوردها برای بهبود کارشان استفاده
کنند.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

5



: سالمت روان و تىدرستیDقسمت 

های زیر را داشت: بار احساس در این سال تحصیلی، فرزندتان هر چند وقت یک .1

همیشهها گزینه
بیشتر 
اوقات

وقت هیچ ندرت به گاهی اوقات
مطمئن 

نیستم

a. .خوشحال❑❑❑❑❑❑

b. .مضطرب یا پریشان❑❑❑❑❑❑

c. اندیش دربارۀ آینده. مثبت❑❑❑❑❑❑

d. .تنها❑❑❑❑❑❑

e. .احساس خوب دربارۀ خودش❑❑❑❑❑❑

f. .ناراحت یا افسرده❑❑❑❑❑❑

g.  حس اینکه برای افراد در مدرسه اهمیت
دارد.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

h. .منزوی از نظر اجتماعی❑❑❑❑❑❑

i. .عصبانی❑❑❑❑❑❑

j.  حس اینکه وقت ندارد تا کارهای
کننده و جالبی انجام دهد. سرگرم

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

k.  اینکه به انجام کارهای بیش از حدی
شود. واداشته می

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

ر این سال تحصیلی فکر کنید:های فرزندتان د های زیر، دربارۀ تجربه لطفاً هنگام پاسخ به گزاره .2

بسیار مخالفممخالفمموافقمبسیار موافقمها گزینه
مطمئن 
نیستم

a.  بزرگساالن در این مدرسه به تندرستی
دهند. فرزندم اهمیت می

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

b.  حداقل یک بزرگسال مراقب در مدرسۀ
کند. فرزندم است که از او پشتیبانی می

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

c.  سالمت روان نیاز به اگر فرزندم در زمینۀ
دانم چگونه  پشتیبانی)هایی( داشته باشد، می

برایش کمک بگیرم.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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: ایمىی، تبعیض و سورگوییEقسمت 

یعنی داشتن حس راحتی، آرامش، احترام دیگران به هویت افراد و عدم نگرانی از اینکه کسی ممکن است به بدن  احساس امنیت
 ها صدمه بزند. دار کند یا به اموال آن شان را جریحه ها آسیب بزند، احساسات آن

دارد. احساس امنیتفرزندم در این مدرسه  .1

 aبسیار موافقم .

 bموافقم . 

 cمخالفم . 

 dبسیار مخالفم .

 eمطمئن نیستم .

انجام شود )یا با هدف ایجاد ترس  گرانه، مستمر و تکرارشونده است که موجب ایجاد ترس می نوعی رفتار پرخاش زورگویی
دهد که واقعاً یا بنا  کند. زورگویی در جایی رخ می شود( و/یا به بدن، احساسات، عزت نفس یا آبروی دیگران آسیب وارد می می

 به تصور، عدم توازن قدرت وجود داشته باشد.

یت افراد. زورگویی یعنی استفاده از ابزار الکترونیک یا اینترنت برای تهدید، آزار، انزوای اجتماعی و اذ زورگویی مجازی
های  رسان فوری، تلفن همراه یا با استفاده از تصاویر/کلیپ سایت، پیام تواند از طریق پیامک، ایمیل، چت، وب مجازی می

 تصویری انجام شود.

های قومیتی یا جرائم  های تحقیرآمیز و جوک دهد که با افراد به خاطر نژادشان رفتار بدی شود. نام وقتی رخ می نژادپرستی
 هایی از نژادپرستی هستند. پراکنانه نمونه نفرت

ای اقتصادی، نیازه-یعنی که فرد به خاطر هویت جنسی، پیشینۀ نژادی، تبار قومیتی، مذهب یا معنویت، زمینۀ اجتماعی تبعیض
 خاص آموزشی، گرایش جنسی یا سایر عوامل مورد رفتار منفی قرار بگیرد.

شوند )یا باید تلقی  آمیز و مستمر که ناخوشایند و نامطلوب تلقی می یعنی مشارکت در اظهارنظرها یا اقدامات تحریک آزار و اذیت
 شوند(.

د زیر را تجربه کرده است:بار موار از آغاز این سال تحصیلی تا کنون، فرزندتان هر چند وقت یک .2

وقت هیچندرت بهگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشهها گزینه

a. .زورگویی❑❑❑❑❑

b. .زورگویی مجازی❑❑❑❑❑

c. .نژادپرستی❑❑❑❑❑

d. .تبعیض❑❑❑❑❑

e. .آزار و اذیت❑❑❑❑❑

داند که چگونه باید گزارش کند: فرزندم می .3

تممطمئن نیسخیربلهها گزینه

a. شان رخ دهد. اگر زورگویی در مدرسه❑❑❑

b. شان رخ دهد. اگر زورگویی مجازی در مدرسه❑❑❑

c. شان رخ دهد.  اگر نژادپرستی در مدرسه❑❑❑

d. شان رخ دهد.  اگر تبعیض در مدرسه❑❑❑

e. شان رخ دهد. اگر آزار و اذیت در مدرسه❑❑❑
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برداشته است رضایت دارم: هایی که این مدرسه برای اهداف زیر از گام .4

مخالفمموافقم بسیار موافقمها گزینه
بسیار 
مخالفم

مطمئن 
نیستم

a. آموزان. جلوگیری از زورگویی در میان دانش❑❑❑❑❑

b. آموزان. رسیدگی به موارد زورگویی در میان دانش ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

c. .جلوگیری از نژادپرستی و تبعیض❑❑❑❑❑

d. رستی و تبعیض.رسیدگی به موارد نژادپ❑❑❑❑❑

تواند راحت با او حرف بزند: بزرگسالی در این مدرسه هست که فرزندم در موارد زیر می .5

بسیار مخالفممخالفمموافقم بسیار موافقمها گزینه
مطمئن 

نیستم

a.  اگر فرزندم یا فرد دیگری مورد زورگویی قرار
بگیرد.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

b. زار و اذیت قرار اگر فرزندم یا فرد دیگری مورد آ
بگیرد.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

c. .اگر فرزندم یا فرد دیگری مورد تبعیض قرار بگیرد
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

d.  اگر فرزندم یا فرد دیگری مورد نژادپرستی قرار
بگیرد.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

e. .اگر فرزندم یا فرد دیگری احساس ناامنی کند
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

f.  ،اگر فرزندم یا فرد دیگری احساس ناراحتی
س، استرس، خشم یا آشفتگی کند.اضطراب، یأ

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

های اجتماعی، آگاهی از  شان است )مانند استفادۀ مناسب از رسانه فرزندم در حال یادگیری رفتار آنالین مناسب در مدرسه .6
زورگویی مجازی/آزار و اذیت(.

 aبسیار موافقم .
 bموافقم . 
 cمخالفم . 
 dبسیار مخالفم .
 eمطمئن نیستم .

8



شمول ٌای آموسشی ٌمً زابزی و محیط: بFقسمت 

های فرزندتان در این سال تحصیلی فکر کنید: های زیر، دربارۀ تجربه لطفاً هنگام پاسخ به گزاره .1

بسیار مخالفممخالفمموافقمبسیار موافقمها گزینه
مطمئن 
نیستم

a. .مدرسۀ فرزندم محیطی پذیرا است❑❑❑❑❑

b.  دارد.فرزندم به این مدرسه احساس تعلق ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

c.  با فرزندم در این مدرسه محترمانه رفتار
شود.  می

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

d. طور مناسبی در مورد فرزندم  قوانین مدرسه به
شوند. پیاده می

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

 های برابر برای همۀ افراد بدون تبعیض. یعنی رفتار عادالنه و فرصت عدالت اجتماعی

مرتبط با موارد زیر فکر کند یا بیاموزد: عدالت اجتماعیارۀ مسائل حقوق بشر/شود تا درب در مدرسه، فرزندم تشویق می .2

بسیار مخالفممخالفمموافقمبسیار موافقمها گزینه
مطمئن 

نیستم

a. .بومیان کانادا❑❑❑❑❑

b.  .هویت جنسی❑❑❑❑❑

c. .نژاد❑❑❑❑❑

d. .قومیت و فرهنگ❑❑❑❑❑

e. .فقر❑❑❑❑❑

f. .معلوالن❑❑❑❑❑

کنید در راه یادگیری و تندرستی فرزندتان در مدرسه وجود دارد را قید کنید )لطفاً همۀ مواردی که  لطفاً موانعی که حس می .3
کنند را انتخاب کنید(: صدق می

 aکنم در راه یادگیری و تندرستی فرزندم در مدرسه مانعی وجود دارد. . حس نمی
 bنژادپرستی ضد بومیان . 
 cمعلوالن )افراد با نیازهای آموزشی خاص یا معلولیت( . تبعیض علیه 
 dنژادپرستی ضد آسیایی . 
 eپوستان . نژادپرستی ضد سیاه 
 fستیزی )نژادپرستی ضد یهودیان( . یهودی 
 g)تبعیض بر اساس طبقۀ اجتماعی )فقر . 
 hگراستیزی جنس . هم 
 iهراسی )نژادپرستی ضد مسلمانان( . اسالم 
 jزدگی . جنسیت 
 kهراسی یت. تراجنس 
 l:)سایر دالیل )لطفاً توضیح دهید . 
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: مشارکت و ارتباط خاووادي/مدرسGًقسمت 

های ایمیل( چقدر مفید بوده است؟ روزرسانی سایت مدرسه، به ها، وب امسال ارتباطات مدرسۀ فرزندتان با شما )مثالً خبرنامه .1

 aکامالً غیرمفید . 
 bکمی مفید . 
 cتا حدی مفید . 
 dبسیار مفید . 
 eنهایت مفید . بی 
 fمطمئن نیستم . 
 gدهم پاسخ ندهم . ترجیح می

توانم هر وقت که الزم باشد با معلم)های( فرزندم صحبت کنم )اعم از گفتگو، پرسیدن سؤاالت و دریافت پشتیبانی(. می .2

 aهمیشه . 
 bبیشتر اوقات . 
 cگاهی اوقات . 
 dوقت . هیچ 
 eمطمئن نیستم .

ها  هایی برای خانواده شناسد )مثالً فرصت کار در یادگیری و تندرستی فرزندم به رسمیت میعنوان یک هم مدرسه، من را به .3
ها و  عنوان کارشناس آگاه به توانایی کند تا در کنار یکدیگر در یادگیری فرزندان مشارکت داشته باشیم و من را به فراهم می

 بیند(. عالیق فرزندم می

 aبسیار موافقم .
 bموافقم . 
 cمخالفم . 
 dبسیار مخالفم .
 eمطمئن نیستم .

10



: دربارۀ فزسود مهHقسمت 

کند و بر نحوۀ شناخته شدن  بندی می شان گروه های مشترک یک برساخت اجتماعی است که افراد را بر اساس تبار و ویژگی نژاد
شود که پیشینه یا  هی از افراد گفته میشود )قوم به گرو گذارد. نژاد اغلب با قومیت اشتباه گرفته می و رفتار با برخی افراد اثر می

 میراث فرهنگی خاص و مشترکی دارند(؛ هر گروه نژادی ممکن است شامل چندین گروه قومیتی باشد.

یا « سفیدپوست»شوند. برای مثال، برخی افراد  شان توصیف می در جامعۀ ما، افراد اغلب بر اساس نژاد یا پیشینۀ نژادی
 شوند. و غیره در نظر گرفته می« جنوب شرق آسیایی»یا « یآسیای شرق»یا « پوست سیاه»

کند؟ )لطفاً همه موارد مرتبط را انتخاب کنید( فرزند شما را بهتر توصیف می نژادیبندی  کدام دسته .1

 aکانادایی(-کارائیبی، آفریقایی-پوست )مانند تبار آفریقایی، آفریقایی . سیاه 
 bژاپنی، تایوانی(ای . آسیای شرقی )مانند تبار چینی، کره ، 
 cها( تیس، اینوئیت . بومیان کانادا )مانند اقوام اولیۀ کانادا، مردم می 
 dمانند مکزیکی، پرویی، کلمبیایی، اکوادوری(  تبار . التین/التین( 
 eای، کُرد( ای )مانند عرب، فارس/ایرانی، افغان، مصری، لبنانی، ترکیه . خاورمیانه 
 fکارائیبی(-النکایی، هندو ند، پاکستانی، بنگالدشی، سری. جنوب آسیایی )مانند مردم شرق ه
 g)جنوب شرقی آسیایی )مانند فیلیپینی، ویتنامی، کامبوجی، تایلندی، اندونزیایی، مالزیایی . 
 h)سفیدپوست )مانند بریتانیایی، ایتالیایی، آلمانی، روسی، فرانسوی . 
 iنژاد یا پیشینۀ نژادی که در فهرست باال ذکر نشده است . 
 jمطمئن نیستم . 
 kشوم . این سؤال را متوجه نمی 
 lدهم پاسخ ندهم . ترجیح می 

اگر فرزند شما از بومیان کانادا است، لطفاً همۀ موارد مرتبط را انتخاب کنید: .2
 aاقوام اولیه . 
 bتیس  . مردم می 
 cها . اینوئیت 
 d فرزندم از بومیان کانادا نیست –. مصداق ندارد
 eندهم دهم پاسخ . ترجیح می 

کدام یا داشتن هویت دیگری روی طیف جنسیتی.  یعنی حس درونی و عمیق مرد بودن، زن بودن، هر دو، یا هیچ هویت جنسی
 هویت جنسی فرد ممکن است با جنسیتی که هنگام تولد به او نسبت داده شده )زن یا مرد( متفاوت باشد.

تخاب کنید(فرزندتان چیست؟ )لطفاً همه موارد مرتبط را ان هویت جنسی .3

 aزن/دختر . 
 bمرد/پسر . 
 cکند یا روی طیف جنسیت  اش تغییر می شود که هویت جنسی یا تظاهر جنسی . جنسیت سیال )به فردی گفته می

 شود( جابجا می
 dشده به فرد هنگام تولد، سازگار نیست( داده نیافته )با معانی فرهنگِی مرتبط با جنسیت نسبت . جنسیت تطبیق 
 eعنوان مرد یا زن  شود که هویت جنسی او سازگار با مفهوم دوگانۀ جنسیت به )به کسی گفته می . غیر باینری

 نیست(
 f)مورد تردید )فردی که دربارۀ هویت جنسی خودش مطمئن نیست . 
 gشود که هویت جنسی او با هویت مرتبط با جنسیتی که با آن متولد شده متفاوت  . تراجنسیتی )به فردی گفته می

 است(
 h .های مذکر، مؤنث یا  اش شامل روح دو روح )فرد بومی که هویت جنسی، هویت معنوی یا گرایش جنسی

 شود( غیرباینری می
 i:)هویت جنسی که در باال ذکر نشده است )لطفاً نام ببرید . 
 jمطمئن نیستم . 
 kشوم . این سؤال را متوجه نمی 
 lدهم پاسخ ندهم . ترجیح می 
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4. aبه دنیا آمده است؟ ( آیا فرزند شما در کانادا
 a به سوال . بله(5a )بروید 
 bخیر . 
 cبه سوال دهم پاسخ ندهم  . ترجیح می(5a )بروید

4. bکند؟ ( اگر فرزندتان در کانادا به دنیا نیامده است، چه مدت است در کانادا زندگی می

 a سال 1. کمتر از 
 b .1 سال 
 c .2 سال 
 d .3 سال 
 e .4 سال 
 f .5 سال 
 g .6 سال 
 h .7 لسا 
 i .8 سال 
 j .9 سال یا بیشتر 
 kمطمئن نیستم . 
 lدهم پاسخ ندهم . ترجیح می

5. aاید؟ ( آیا شما در کانادا به دنیا آمده

 a بروید( 6)به سوال  -. بله 
 bخیر . 
 cبروید( 6دهم پاسخ ندهم )به سوال  . ترجیح می

5. bید؟کن اید، چه مدت است در کانادا زندگی می ( اگر در کانادا به دنیا نیامده

 a سال 1. کمتر از 
 b .1 سال 
 c .2 سال 
 d .3 سال 
 e .4 سال 
 f .5 سال 
 g .6 سال 
 h .7 سال 
 i .8 سال 
 j .9 سال یا بیشتر 
 kمطمئن نیستم . 
 lدهم پاسخ ندهم . ترجیح می

12



آموز انگلیسی( است؟ عنوان زبان دوم یا تکمیلی )زبان آیا فرزندتان در حال یادگیری انگلیسی به .6

 aبله . 
 bخیر . 
 cمطمئن نیستم . 
 dدهم پاسخ ندهم . ترجیح می

( پشتیبانی دریافت کرده، این ELD( یا ارتقای سواد انگلیسی )ESLعنوان زبان دوم ) اگر فرزندتان برای انگلیسی به .7

پشتیبانی تا چه حد به یادگیری او کمک کرده است؟
 aکامالً غیرمفید . 
 bکمی مفید . 
 cتا حدی مفید . 
 dبسیار مفید . 
 eنهایت مفید ی. ب 
 fمطمئن نیستم . 
 gدهم پاسخ ندهم . ترجیح می

کند، آیا این  (( دریافت میIEPاگر فرزند شما امسال برنامۀ آموزشی ویژه )مانند امکانات، برنامۀ آموزشی شخصی ) .8

ها، نیازها و عالیق او کمکی کرده است؟ برنامه به توانمندی

 aبله . 
 bخیر . 
 cمطمئن نیستم . 
 dشوم ا متوجه نمی. این سؤال ر
 eدهم پاسخ ندهم . ترجیح می 

از مشارکت شما سپاسگزاریم!
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