
 

ن موجود است: ترجمه این نامه به ز�ان  ی، کرە  های ز�ر ن�ی ، ع�ب ، چیین سادە، چیین قد��، فار�، گجرایت ای، انگل��، عریب
، رو�، تام��، تر�، اردو و و�تنا�   . پنجایب

 2021-2022ها در سال تحص�� آموزان و خانوادە ) از دا�ش YRDSBنظرسن�ب هیئت مدرسه منطقه یورک (  

 های گرا�: والدین/ق�م  
 

تر بتواند در�ارە  ها برای ما حائز اهم�ت است. هیئت مدرسه منطقه یورک برای اینکه دقیق آموزان و خانوادە نظرات دا�ش 
ن دا�ش  2022ژوئن   30تا  1از  آوری کند قصد دارد که تجارب تحص�� در این سال تحص�� اطالعات جمع  آموزان بنی

ورت آنالین نظرسن�ب برگزار کند. پاسخ  ها (از پا�ه مهدکودک تا دوازدهم) به ص های هفتم تا دوازدهم) و خانوادە (کالس
 به  

�
 دق�قه زمان ن�از دارد.  20دادن به فرم نظرسن�ب تق��با

 
 سواالت موجود در نظرسن�ب در�ارە مسائل ز�ر هستند:  

 مدل آموزش، فناوری و وسا�ل آموز�ش   ●
ی   ●  مشارکت و �ادگ�ی
ن خانوادە و مدرسه و مشارکت مح�   ●  تماس بنی
 تندرسیت و سالمت رواین   ●
 آموزان و کارکنانرابطه با د�گر دا�ش   ●
، تبع�ض و زورگویی   ●  ا�مین
 مح�ط آموز�ش برابر و فرا��ی   ●
 آموزانه��ت دا�ش   ●

 
ی در این بارە  شان (مثل نژاد و جنس�ت) پرس�دە �آموزان سواالیت در�ارە ه��تاز دا�ش   شود تا بتوان اطالعات ب�ش�ت

ن گروە هایی اکسب کرد که تج��ه تحص�ل چه تفاوت آموزان دارد. نتایج نظرسن�ب در سال  های مختلف دا�ش حتماً� بنی
های مختلف هیئت مدرسه و عموم  به اطالع اعضای هیئت امنای مدرسه، د�گر مدارس، بخش   2022- 2023تحص�� 
 رسند. مردم � 

 
 شود: آوری شدە برای اهداف ز�ر استفادە � از اطالعات جمع 

 آموزان. ارائه اطالعات مهم در�ارە سالمت رواین و تندرسیت دا�ش  ●
ن موانع فرا��ی برای ا�جاد مح�ط ●  های آموز�ش و کاری سالم، فرا��ی و برابر.   �افنت
ن اول��ت طرا� برنامه  ● ، گرم و  ها و ته�ه امکانات الزم برای تداوم ا�جاد مح�ط های مختلف، تعینی های فرا��ی

 احساس با ارزش بودن و تعلق کنند.  مشوق به طوری که همه
 



کت در نظرسن�ب مخصوص خانوادە   ، چیین سادە، چیین قد��،  ها به صورت آنالین و به ز�انامکان �ش ها انگل��، عریب
ی، کرە  ، ع�ب ، رو�، تام��، تر�، اردو و و�تنا� فراهم شدە است. فار�، گجرایت  ای، پنجایب

 
کت  کت در کنندگاین که معلول�ت برای کمک به �ش آموزان ها و دا�ش نظرسن�ب مخصوص خانوادە   2هر هایی دارند، امکان �ش

، سواالت نظرسن�ب با ابزار   Google Read & Writeافزار �شخ�ص صدا مثل با استفادە از نرم  ن وجود دارد. همچننی
ها برای اطالع  آموزان و خانوادەدو نظرسن�ب مخصوص دا�ش �سخه های   روخواین صفحه نما�ش سازگار میباشد. 

کت  قابل مشاهدە است.  سا�ت هیئت مدرسهوب کنندگان در �ش
 

ا�ط به این معنا است که دا�ش نام هستند و اطالعات محرمانه محسوب � ها یب نظرسن�ب   آموزان و  شوند. این �ش
کتزی ندارند که اسم خود را وارد فرم کنند و ک� از پاسخها ن�اخانوادە  کت در  کنندگان مطلع ن�های �ش شود. �ش

کت داوطلبانهنظرسن�ب   توانند به هر سوا� که دوست ندارند پاسخ ندهند. کنندگان �است و �ش

د که اطالعات موجود در این  تنها کارکنان بخش خدمات تحقیق و ارز�ایب هیئت مدرسه منطقه یورک این اجازە را دارن 
، برنامه ثالی� که ما از آن برای جمع نظرسن�ب  ن �  آوری اطالعات استفادە � ها را مشاهدە کنند. همچننی کن�م امکان دس�ت

داری و حفظ  اطالعات را پا� کند دارد. نگه اتمام نظرسن�ب ها را تا زماین که بخش خدمات تحقیق و ارز�ایب بعد از  به پاسخ 
ه موسوم به مدی��ت سوابق و اطالعات هیئت مدرس 160.0س�است و دستورالعمل شمارە ت با توجه بهاطالعا

)Board Policy and Procedure #160.0 Records and Information Management(  � شود. انجام 

کنند تا در نظرسن�ب  ای در�افت �نامهدعوت GAPPSهای هفتم تا دوازدهم در حساب مدرسه آموزان کالس دا�ش 
ن تار�ــــخ  مخصوص دا�ش  کت کنند و بنی ها برای جواب دادن به سواالت نظرسن�ب  ژوئن وقت الزم به آن  30تا  1آموزان �ش

  هایآموزان برای فرزند(ان) شما که در پا�هنامه مخصوص دا�ش شود.  ا�ر تما�� ندار�د که دعوت در داخل کالس دادە � 
با ا�م�ل     2022ماە مه  26تار�ــــخ هفتم تا دوازدهم هستند ارسال شود �ا در�ارە نظرسن�ب سوا� دار�د حدا��� تا  

research.services@yrdsb.ca د. والدین/ق�م� کت در نظرسن�ب مخصوص  ها دعوت تماس بگ�ی نامه را برای �ش
 ها ثبت شدە است.   ها برای آن مدرسه فرزند آن کنند که در پروندە موجود در ها در ا�م�� در�افت �خانوادە 

ها  ها برای برطرف کردن مستمر ن�ازهای آن آموزان و خانوادە زمان با شن�دن نظرات دا�ش کند تا ما هماین گام مهم کمک �
 گزار�م. کن�د سپاساطالعات خود را افزا�ش ده�م. از اینکه ما را حما�ت � 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
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

