
 
 والدین/سرپرستان گرامی:

 2021-2020سال  YRDSBآموز و خانواده  نظرسنجی دانش

دو نظرسنجی برای  York Regionها برای ما مهم است. هیئت مدیره مدرسه ناحیه  آموزان و خانواده نظرات دانش
( انجام خواهد داد تا درک بهتری از تجربۀ K-12های  ها )پایه ( و خانواده12-7های  آموزان )پایه گردآوری بازخورد دانش

 ها در این سال تحصیلی پیدا کند. یادگیری آن

شود  دعوت می 12-7های  آموزان پایه در دسترس خواهد بود. از همۀ دانش 6268ژوئن  81مه و  62 ها بین نظرسنجی
نظرسنجی »شود که  دعوت می K-12های  آموزان پایه شرکت کنند. از خانوادۀ دانش« آموز نظرسنجی دانش»تا در 

 کشد. دقیقه طول می 20تا  11را تکمیل کنند. تکمیل این نظرسنجی حدود « خانواده

سؤاالت نظرسنجی دربارۀ موضوعات زیر است: یادگیری از راه دور؛ فناوری و ابزارهای یادگیری؛ مشارکت 

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

های  پرسیم تا درک کنیم تجربه ژاد، جنسیت( میآموزان )مانند ن خانواده/مدرسه. همچنین سؤاالتی دربارۀ هویت دانش

شمول برای همۀ  آموزان متغیر باشد و نیز بتوانیم محیطی امن و همه های مختلف دانش یادگیری چگونه ممکن است در گروه

 در مدرسه فراهم کنیم.آموزان  دانش

شده، چینی سنتی، فارسی، گجراتی،  دههای انگلیسی، عربی، چینی سا صورت آنالین و به زبان به« نظرسنجی خانواده»

کنندگانی که  ای، پنجابی، روسی، تامیل، ترکی، اردو و ویتنامی در دسترس خواهد بود. برای تسهیل کار شرکت عبری، کره

افزار تشخیص  توان با استفاده از نرم آموز را می های مختلفی دارند، هم نظرسنجی خانواده و هم نظرسنجی دانش محدودیت

نظرسنجی »شدۀ  های ترجمه ها و نیز نسخه تکمیل کرد. یک نسخه از نظرسنجی Google Read & Writeانند صدا م

 تند.موجود هس YRDSBسایت  وبعنوان منبع در  و این ایمیل به« خانواده

آوری نخواهد شد.  هستند. هیچ اطالعاتی که احتمال افشای هویت افراد را داشته باشد جمع نام و محرمانه بیها  نظرسنجی

 خواهند پاسخ دهند عبور کنند. دهندگان این امکان را دارند که از سؤالی که نمی هستند و پاسخ داوطلبانهها  نظرسنجی

قابل دسترس « YRDSBادارۀ تحقیق و خدمات ارزیابی »ها فقط برای کارکنان  در این نظرسنجی شده اطالعات ارائه

ها دسترسی خواهد داشت، تا زمانی که  کنیم نیز به پاسخ ها که استفاده می آوری داده خواهد بود. ابزار شخص ثالث جمع

سیاست و ها تابع  حذف کند. نگهداری و حفظ داده ها بسته شدن نظرسنجیها را پس از  آن« ادارۀ تحقیق و خدمات ارزیابی»

خواهد بود.  هیئت مدیره برای مدیریت سوابق و اطالعات 1.0.0رویۀ شماره 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


از نتایج نظرسنجی ھا برای حمایت از دستاورد و تندرستی دانش آموزان، نظارت بر پیشرفت دانش آموزان، ایجاد محیط 
ھای آموزشی برابرتر و ھمھ شمول و نیز اطالع رسانی برنامھ ریزی مدرسھ و ھیئت مدیره استفاده خواھد شد. نتایج در 

عموم قرار داده خواھد شد.  پاییز 2021 در اختیار ھیئت امنا، مدارس، ادارات ھیئت مدیره و 

دانش آموزان پایھ ھای 7-12 ایمیلی دریافت خواھند کرد کھ بھ آن ھا اطالع می دھد کھ نظرسنجی در دسترس است. وقتی 
  GAPPSنظرسنجی باز می شود، دانش آموزان دعوت نامھ ای برای تکمیل »نظرسنجی دانش آموز« از طریق حساب

خود در مدرسھ دریافت خواھند کرد. والدین/سرپرستان از طریق آدرس ایمیلی کھ در پرونده شان در مدرسۀ فرزندشان 
موجود است، دعوت نامھ ای برای تکمیل »نظرسنجی خانواده« دریافت خواھند کرد. 

اگر نمی خواھید کھ فرزند)ان( پایۀ 7-12 شما دعوت نامۀ »نظرسنجی دانش آموز« را دریافت کنند، لطفاً حداکثر تا 64 
مھ 6268 با research.services@yrdsb.ca تماس بگیرید. 

را بیشتر بشنویم و به پاسخگویی به  ها آموزان و خانواده صدای دانشکند تا در کارمان،  این اقدام مهم به ما کمک می
 از پشتیبانی شما سپاسگزارم. .شان ادامه دهیم نیازهای گوناگون

mailto:research.services@yrdsb.ca

