
 

 

 

 הורים/אפוטרופוסים יקרים:

 

 לתלמידים ומשפחות YRDSB2020-2021 סקרי 

 

 York Region[ יורק אזור של המחוזית הספר בית מועצת. דעתם של התלמידים והמשפחות חשובה לנו
District School Board [גן טרום  כיתות( ומשפחות) ב”י-ז כיתות( מתלמידים משוב לאיסוף סקרים שני תערוך

 הנוכחית. לימודים שנת במהלך שלהם הלמידה חוויות להבנת ב)”י-חובה

 להשתתף יוזמנו ב”י-ז בכיתות התלמידים כל .2021 ביוני 18-ל במאי 26-ה בין באינטרנט זמינים יהיו הסקרים
מילוי  .המשפחה סקר למלא את יוזמנו ב”י –משפחות התלמידים בכיתות גן טרום חובה . התלמידים בסקר

 .דקות 20 עד 15-כ הסקרים אורך 

; סטודנטים מעורבות; למידה ועזרי טכנולוגיה; מרחוק לנושאים הבאים: לימוד הקשורות שאלות יכללו הסקרים
 משפחה/בית הספר. ותקשורת; שוויוניות ומכילות למידה סביבות; ורווחה נפשית בריאות; ובריונות אפליה, בטיחות

 להיות עשויות הלמידה חוויות כיצד להבין מנת על) ומין גזע, למשל( התלמידים זהות על שאלות שואלים גם אנו
 .התלמידים אקלים בית ספרי בטוח ומכיל עבור כל לקדם כדיו, תלמידים קבוצות בין שונות

, ראטית'גוג, פרסית, מסורתית סינית, פשוטה סינית, ערבית, באנגלית באינטרנט זמין יהיה המשפחתי הסקר
צרכים  עם למשתתפים להתאים כדי. וייטנאמית-ו אורדו, טורקית, טמילית, רוסית, אבי'גנפ, קוריאנית, עברית
 Google כמו קולי זיהוי תוכנת המשפחתי והן את סקר התלמידים באמצעות הסקר אתהן  להשלים ניתן, שונים

Read & Write .ב זמינים זו ל"דוא והודעת המשפחה סקר של מתורגמות גרסאות וכן הסקרים של עותק, לעיונך-
 .YRDSB אתר

הינם על בסיס התנדבותי  הסקרים. אנשים לזהות כדי בו שיש מידע ייאסף לא. וחסויים אנונימיים הינם הסקרים
 .עליה לענות מעוניינים לא שהם שאלה כל על לדלג אפשרות תהיה ולמשיבים

 YRDSB ]YRDSB'sבמחלקת שירותי המחקר וההערכה של  צוותל רק נגיש יהיה אלה בסקרים הניתן מידע
Research and Assessment Services Department[תהיה משתמשים אנו בו שלישי צד של הנתונים איסוף כלי. ל 

 נתונים ושמירת אחסון. הסקרים סגירת לאחר אותם יסירו וההערכה המחקר שירותי אשר עד לתגובות גישה כן גם
 ניהול רשומות ומידע. 160.0מועצה ונוהל מס' ה מדיניותל בהתאם יבוצעו

 סביבות יצירת, הספר בית התקדמות אחר מעקב, התלמידים ורווחת בהישגי לתמיכה ישמשו הסקרים תוצאות
, נאמנים עם ישותפו התוצאות עבור תוכניות בית הספר והמועצה.ויספקו מידע  יותר ומכילות שוויוניות ספר בית
 .2021 בסתיו והציבור המועצה מחלקות, ספר בתי

https://www2.yrdsb.ca/
https://www2.yrdsb.ca/
https://www2.yrdsb.ca/
https://www2.yrdsb.ca/
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


 הזמנה יקבלו התלמידים הסקר פתיחת עם זמין.קר סה כי להם המודיע ל"דוא ב יקבלו"י-ז בכיתות תלמידים
 להשלים הזמנה יקבלו אפוטרופוסים/הורים. GAPPS-שלהם ב הספר בית חשבון התלמידים דרך סקר את להשלים

 .ילדם של הספר ברשומות בית המוגדרת ל"הדוא כתובת באמצעות המשפחה סקר את

אם אינכם מעוניינים שילדכם/ילדיכם בכיתות ז-י"ב יקבלו את ההזמנה לסקר התלמידים, אנא צרו קשר עם 
research.services@yrdsb.ca לא יאוחר מ-24 במאי 2021. 

יוזמה חשובה זו תסייע לקידום החזון שלנו בעת שאנו עובדים יחד על מנת להקשיב לדעתם של התלמידים 
והמשפחות כדי להמשיך ולענות על צרכיהם המגוונים. תודה על תמיכתכם. 


