
  
 أعزائنا اآلباء واألمهات/األوصياء:

 2021-2020لعام  YRDSBوالطالب من  األسررأي  استطالع

رأي الطالب واألسر مهمة بالنسبة إلينا. سيجري مجلس مدارس منطقة يورك استطالعين للرأي لجمع آراء الطالب 
  العام الدراسي.) لفهم تجاربهم في التعلم خالل هذا K -12) واألسر (الصفوف 12-7(الصفوف 

. ستتم دعوة جميع الطالب في 2021يونيو  18مايو و 26سوف يتوفر استطالعي الرأي عبر اإلنترنت في الفترة ما بين 
إلكمال  K -12للمشاركة في استطالع رأي الطالب. وسيتم دعوة أسر الطالب في الصفوف  12حتى  7الصفوف من 

  دقيقة تقريبًا. 20حتى  15يستغرق إكمال استطالعي الرأي من استطالع رأي األسر. 

سوف يتضم استطالع الرأي أسئلة تدور حول المواضيع المتعلقة بما يلي: التعلم عن بعد وتكنولوجيا وأدوات التعلم ومشاركة 
الشاملة والتواصل ما بين األسر الطالب والسالمة والتمييز والتنمر والصحة العقلية والسالمة البدنية والعدالة وبيئات التعلم 

والمدرسة. سوف نطرح في االستبيان أيًضا أسئلة حول هويات الطالب (على سبيل المثال، العرق والجنس) من أجل فهم كيف 
  يمكن أن تختلف تجارب التعلم بين مجموعات الطالب، ولتعزيز مناخ مدرسي آمن وشامل لجميع الطالب.

عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفارسية سوف يتوفر استطالع رأي األسر 
والغوجاراتية والعبرية والكورية والبنجابية والروسية والتاميلية والتركية واألردية والفيتنامية. الستيعاب المشاركين من ذوي 

الرأي لألسر والطالب باستخدام برنامج التعرف على الصوت مثل  االحتياجات االستثنائية المختلفة، يمكن إكمال استطالع
Google Read & Write تتوفر نسخة من استطالعي الرأي والنسخة المترجمة من استطالع رأي األسر وكذلك من هذه .

  .على الويب YRDSBموقع الرسالة اإللكترونية كمرجع لك على 

. لن يتم جمع أية معلومات قد يكون من المحتمل أن تؤدي إلى سري دون اإلفصاح عن الهويةاستطالعات الرأي تتم بشكل 
اإلجابة عن أي  ، وسيكون لدى المشاركين خيار تخطيتطوعيالتعرف على األفراد المشاركين. استطالعات الرأي تتم بشكل 

  سؤال ال يريدون اإلجابة عنه.

الوصول إلى المعلومات المقدمة في استطالعات الرأي.  YRDSBيمكن فقط لفريق عمل قسم خدمات البحث والتقييم في 
ات البحث والتقييم سيكون لدى أداة تجميع البيانات التابعة لجهة خارجية إمكانية الوصول إلى اإلجابات حتى يقوم قسم خدم

بسياسة وإجراءات مجلس . سوف تلتزم عملية االحتفاظ بالبيانات واسترجاعها إغالق استطالعات الرأيبإيقاف استخدامها بعد 
 سجالت وإدارة المعلومات.المنظمة لل 160.0اإلدارة رقم 



سيتم استخدام نتائج االستطالعات لدعم تحصيل الطالب وسالمتهم، ومراقبة تقدم المدرسة، وخلق بيئات مدرسية أكثر إنصافًا 
وشمولية، وتوفير الرؤية لخطط المدرسة ومجلس اإلدارة. سيتم مشاركة النتائج مع األمناء والمدارس ومجالس اإلدارة 

  .2021ريف عام والجمهور في خ

رسالة بريد إلكتروني إلعالمهم بتوفر استطالع الرأي. عند بدء إطالق استطالع  12إلى  7سيتلقى الطالب في الصفوف من 
. سيتلقى GAPPSالرأي، سيتلقى الطالب دعوة إلكمال استطالع رأي الطالب من خالل حساب المدرسة الخاص بهم في 

ال استطالع رأي األسرة من خالل عنوان البريد اإللكتروني المسجل في مدرسة اآلباء واألمهات/األوصياء دعوة إلكم
  أطفالهم.

إذا كنت ال ترید أن یتلقى طفلك )أطفالك( في الصفوف من7  إلى 12 دعوة الستطالع رأي الطالب، فیرجى مراسلة 
research.services@yrdsb.ca في موعد ال یتجاوز24  مایو 2021.  

سوف تساعد ھذه المبادرة المھمة في تعزیز رؤیتنا خالل عملنا معًا لالستماع إلى آراء الطالب واألسر لمواصلة تلبیة 
احتیاجاتھم المتنوعة.شكًر ا لك على دعم.  


