والدین/سرپرستان گرامی:
نظرسنجی دانشآموز و خانواده  YRDSBسال 2020-2021
نظرات دانشآموزان و خانوادهها برای ما مهم است .هیئت مدیره مدرسه ناحیه  York Regionدو نظرسنجی برای
گردآوری بازخورد دانشآموزان (پایههای  )7-12و خانوادهها (پایههای  )K-12انجام خواهد داد تا درک بهتری از تجربۀ
یادگیری آنها در این سال تحصیلی پیدا کند.
نظرسنجیها بین  62مه و  81ژوئن  6268در دسترس خواهد بود .از همۀ دانشآموزان پایههای  7-12دعوت میشود
تا در «نظرسنجی دانشآموز» شرکت کنند .از خانوادۀ دانشآموزان پایههای  K-12دعوت میشود که «نظرسنجی
خانواده» را تکمیل کنند .تکمیل این نظرسنجی حدود  11تا  20دقیقه طول میکشد.
سؤاالت نظرسنجی دربارۀ موضوعات زیر است :یادگیری از راه دور؛ فناوری و ابزارهای یادگیری؛ مشارکت
دانشآموز؛ ایمنی ،تبعیض و زورگویی؛ سالمت روان و تندرستی؛ برابری و محیطهای آموزشی همهشمول؛ و ارتباط
خانواده/مدرسه .همچنین سؤاالتی دربارۀ هویت دانشآموزان (مانند نژاد ،جنسیت) میپرسیم تا درک کنیم تجربههای
یادگیری چگونه ممکن است در گروههای مختلف دانشآموزان متغیر باشد و نیز بتوانیم محیطی امن و همهشمول برای همۀ
دانشآموزان در مدرسه فراهم کنیم.
«نظرسنجی خانواده» بهصورت آنالین و به زبانهای انگلیسی ،عربی ،چینی سادهشده ،چینی سنتی ،فارسی ،گجراتی،
عبری ،کرهای ،پنجابی ،روسی ،تامیل ،ترکی ،اردو و ویتنامی در دسترس خواهد بود .برای تسهیل کار شرکتکنندگانی که
محدودیتهای مختلفی دارند ،هم نظرسنجی خانواده و هم نظرسنجی دانشآموز را میتوان با استفاده از نرمافزار تشخیص
صدا مانند  Google Read & Writeتکمیل کرد .یک نسخه از نظرسنجیها و نیز نسخههای ترجمهشدۀ «نظرسنجی
خانواده» و این ایمیل بهعنوان منبع در وبسایت  YRDSBموجود هستند.
نظرسنجیها بینام و محرمانه هستند .هیچ اطالعاتی که احتمال افشای هویت افراد را داشته باشد جمعآوری نخواهد شد.
نظرسنجیها داوطلبانه هستند و پاسخدهندگان این امکان را دارند که از سؤالی که نمیخواهند پاسخ دهند عبور کنند.
اطالعات ارائهشده در این نظرسنجیها فقط برای کارکنان «ادارۀ تحقیق و خدمات ارزیابی  »YRDSBقابل دسترس
خواهد بود .ابزار شخص ثالث جمعآوری دادهها که استفاده میکنیم نیز به پاسخها دسترسی خواهد داشت ،تا زمانی که
«ادارۀ تحقیق و خدمات ارزیابی» آنها را پس از بسته شدن نظرسنجیها حذف کند .نگهداری و حفظ دادهها تابع سیاست و
رویۀ شماره  1.0.0هیئت مدیره برای مدیریت سوابق و اطالعات خواهد بود.

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 اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣدرﺳﮫ و ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد .ﻧﺗﺎﯾﺞ در
ﭘﺎﯾﯾز  2021در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺋت اﻣﻧﺎ ،ﻣدارس ،ادارات ھﯾﺋت ﻣدﯾره و ﻋﻣوم ﻗرار داده ﺧواھد ﺷد.
داﻧش آﻣوزان ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی  12-7اﯾﻣﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ در دﺳﺗرس اﺳت .وﻗﺗﯽ
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ،داﻧش آﻣوزان دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل «ﻧظرﺳﻧﺟﯽ داﻧش آﻣوز» از طرﯾق ﺣﺳﺎبGAPPS
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  12-7ﺷﻣﺎ دﻋوت ﻧﺎﻣﮥ «ﻧظرﺳﻧﺟﯽ داﻧش آﻣوز» را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ 64
ﻣﮫ  6268ﺑﺎ  research.services@yrdsb.caﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
این اقدام مهم به ما کمک میکند تا در کارمان ،صدای دانشآموزان و خانوادهها را بیشتر بشنویم و به پاسخگویی به
نیازهای گوناگونشان ادامه دهیم .از پشتیبانی شما سپاسگزارم.

