
 

ا باللغات التال�ة:  �ة، والع���ة، والصين�ة المبسطة، والصين�ة التقل�د�ة، والفارس�ة، والغوجارات�ة،  الرسالة متوفرة أ�ض� ف اإلنجل�ي
ك�ة، واألرد�ة، والفيتنام�ة �ة، وال�ور�ة، والبنجاب�ة، والروس�ة، والتام�ل�ة، وال�ت  .eوالع�ب

 )YRDSBمن مجلس إدارة مدارس منطقة يورك (  22-2021استب�انات الطالب واأل�ة للعام الدرا�ي   

 اآلباء/أول�اء األمور األعزاء، 
 

نت للطالب   آراء الطالب واأل�ة تهمنا. من المقرر أن �جري مجلس إدارة مدارس منطقة يورك استطالعات ع�ب اإلن�ت
ف K-12) والعائالت (الصفوف 12-7(الصفوف  م هذا العام الدرا�ي �شكل    2022يونيو  30-1) بني

�
لفهم تجارب التعل

 دق�قة.  20مال االستطالع حوا�ي أفضل. �ستغرق إ�
 

 ستتضمن االستطالعات أسئلة تتعلق بـ:  
م   ●

�
م والتكنولوج�ا وأدوات التعل

�
 نموذج التعل

م   ●
�
 المشاركة والتعل

ف األ�ة والمدرسة والمشاركة المجتمع�ة  ●  التواصل بني
 الصحة والرفاە والصحة العقل�ة   ●
ف   ●  العالقات مع األقران والموظفني
ر السالمة والتم  ● ف والتنمُّ  ي�ي
م المنصفة والشاملة  ●

�
 بيئات التعل

 ه��ة الطالب   ●
 

ف    م بني
�
ات التعل نط�ح أسئلة حول ه��ات الطالب (ع� سب�ل المثال، العرق والجنس) لدعم فهم ك�ف�ة اختالف خ�ب

مجموعات الطالب. ستتم مشاركة نتائج االستطالعات مع األمناء والمدارس و�دارات المجالس والجمهور خالل العام 
 . 23- 2022الدرا�ي 

 
ي يتم جمعها ل   ـ: ستستخدم المعلومات اليت

 تقد�م معلومات مهمة حول الصحة العقل�ة للطالب ورفاههم.  ●
م وعمل صح�ة وشاملة ومنصفة.    ●

�
 تحد�د الحواجز النظام�ة من أجل خلق بيئة تعل

امج وتحد�د األول��ات وتط��ر الموارد لمواصلة بناء بيئات شاملة ومرحبة وداعمة ح�ث �شعر الجميع   ● إ�شاء ال�ب
 باألهم�ة واالنتماء. 

 
�ة والع���ة والصين�ة المبسطة والصين�ة التقل�د�ة والفارس�ة    ف نت باللغات اإلنجل�ي ا ع�ب اإلن�ت س�كون استطالع األ�ة متاح�

ك�ة واألرد�ة والفيتنام�ة. والغوجارات�ة والع�ب   �ة وال�ور�ة والبنجاب�ة والروس�ة والتام�ل�ة وال�ت



 
ف من ذوي االستثناءات المختلفة، �مكن إ�مال استطالعات األ�ة والطالب باستخدام برنامج التعرف   الست�عاب المشاركني

ي االستطالع مع برامج  Google Read & Writeع� الصوت؛ مثل 
قراءة الشاشة. كمرجع لك، تتوفر  . تتوافق األسئلة �ف

ي للمجلس  
وىف  board website.�سخ من استطالعات الرأي الخاصة بالطالب واأل�ة ع� الموقع اإلل��ت

 
ي أن الطالب واأل� لن ُ�سألوا عن أسمائهم، ولن يتم اإلبالغ عن اإلجابات  االستطالعات مجهولة المصدر و��ة  . هذا �عيف

ف تخ�ي أي أسئلة ال ي��دون اإلجابة عليها.  طوع�ةالفرد�ة. االستطالعات   و�مكن للمستجيبني

ي قسم خدمات البحوث 
ف �ف ي هذە االستطالعات سوى الموظفني

ي    ال �مكن ألحد الوصول إ� المعلومات المقدمة �ف
والتقي�م �ف

ا إمكان�ة  YRDSBمجلس إدارة مدارس منطقة يورك ( ي �ستخدمها أ�ض� ). ستكون ألداة جمع ب�انات الطرف الثالث اليت
. سيتبع تخ��ن الب�انات  إغالق االستطالعاتالوصول إ� اإلجابات حيت تقوم خدمات البحث والتقي�م ب�زالتها بعد 

 �شأن إدارة السجالت والمعلومات.  160.0س�اسة و�جراءات المجلس رقم  واالحتفاظ بها 

ي الصفوف من 
ي  12إ�  7سيتل�ت الطالب �ف

ي إ� حساب المدرسة �ف
وىف �د اإلل��ت ي استطالع    GAPPSدعوة بال�ب

للمشاركة �ف
ف  يونيو إل�مال االستب�ان.  إذا كنت ال ت��د أن يتل�ت طفلك    30يونيو و   1الطالب وسيتم تزو�دهم بوقت داخل الفصل بني

ي الصفوف من  
�ب  دعوة للمشا 12إ�  7(أطفالك) �ف ي استطالع الطالب، أو إذا كانت لد�ك أسئلة حول االستب�ان، ف�ي

ركة �ف
ي 

وىف �د اإلل��ت ي موعد أقصاە   research.services@yrdsb.caالمراسلة ع� عنوان ال�ب
سيتل�ت    . 2022مايو  26�ف

ي  
ي المسجل �ف

وىف �د اإلل��ت  مدرسة أطفالهم.  اآلباء/أول�اء األمور دعوة إل�مال استطالع األ�ة من خالل عنوان ال�ب

ا لالستماع إ� أصوات الطالب واألها�ي لمواصلة تلب�ة   ي تع��ز رؤ�تنا ح�ث نعمل مع�
ستساعد هذە المبادرة المهمة �ف

 احت�اجاتهم المتنوعة. �شكركم ع� مساندتكم. 

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

