מכתב זה זמין גם בשפות הבאות :אנגלית ,ערבית ,סינית פשוטה ,סינית מסורתית ,פרסית ,גוג'ראטי,
עברית ,קוריאנית ,פונג'אבית ,רוסית ,טמילית ,טורקית ,אורדו ו-וייטנאמית.
סקרי תלמידים ומשפחה YRDSB 2021-22
הורים/אפוטרופוסים יקרים:
המשוב של התלמידים והמשפחות חשוב לנו .מועצת בתי הספר המחוזית של אזור יורק תערוך סקרים
מקוונים עם תלמידים )כיתות ז'-יב'( ומשפחות )כיתות גן-יב'( בין ה 1-עד ה 30-ביוני  2022כדי להבין
טוב יותר את חוויות הלמידה בשנת הלימודים הנוכחית .מילוי הסקרים ייקח כ 20-דקות.
הסקרים יכללו שאלות הקשורות ל:
● מודל הלמידה ,טכנולוגיה וכלי למידה
● מעורבות ולמידה
● תקשורת משפחה/בית ספר ומעורבות קהילתית
● רווחה ובריאות נפשית

● יחסים עם עמיתים והצוות

● בטיחות ,אפליה ובריונות

● סביבות למידה שוויוניות ומכילות

● זהות התלמיד

אנו שואלים שאלות על זהויות התלמידים )למשל ,גזע ומגדר( כדי להבין טוב יותר כיצד חוויות למידה
עשויות להיות שונות בין קבוצות של תלמידים .תוצאות הסקרים ישותפו עם הנאמנים ,בתי הספר,
מחלקות המועצה והציבור במהלך שנת הלימודים .2022-23

המידע שנאסף ישמש ל:
● מתן מידע חשוב על הבריאות והרווחה הנפשית של התלמידים.
● זיהוי חסמים מערכתיים על מנת ליצור סביבות למידה ועבודה בריאות ,מכילות ושוויונית.
● יצירת תוכניות ,קביעת סדרי עדיפויות ופיתוח משאבים כדי להמשיך לבנות סביבות מכילות,
מסבירות פנים ,ותומכות בהן כולם מרגישים שהם חשובים ושייכים.

סקר המשפחה יהיה זמין באינטרנט באנגלית ,ערבית ,סינית פשוטה ,סינית מסורתית ,פרסית,
גוג'ראטי ,עברית ,קוריאנית ,פונג'אבית ,רוסית ,טמילית ,טורקית ,אורדו ו-וייטנאמית.
כדי להתאים למשתתפים עם חריגויות שונות ,ניתן למלא גם את הסקרים המיועדים למשפחות וגם את
הסקרים המיועדים לתלמידים באמצעות תוכנת זיהוי קולי כגון  .Google Read & Writeהשאלות בסקר
תואמות לקוראי מסך .לעיונכם ,עותקים של סקרי התלמידים וסקרי המשפחות זמינים באתר המועצה.
הסקרים הם אנונימיים וחסויים .המשמעות היא שתלמידים ומשפחות לא יישאלו לשמם ,ותגובות
אינדיבידואליות לא ידווחו .הסקרים נערכים על בסיס התנדבותי והמשיבים רשאים לדלג על כל שאלה
שאינם מעוניינים להשיב עליה.
המידע המסופק בסקרים אלה יהיה נגיש רק לצוות במחלקת שירותי המחקר וההערכה של .YRDSB
לכלי איסוף הנתונים מטעם צד שלישי בו אנו משתמשים תהיה גם כן גישה לתגובות עד ששירותי
המחקר וההערכה יסירו אותן לאחר סגירת הסקרים .אחסון ושמירה של נתונים ייושמו בהתאם למדיניות
ונוהל המועצה מס'  160.0ניהול רשומות ומידע.
תלמידים בכיתות ז'-י"ב יקבלו הזמנה בדוא"ל לחשבון בית הספר שלהם ב GAPPS-להשתתף בסקר
התלמידים ויינתן להם זמן במהלך השיעורים בין ה 1-ביוני ל 30-ביוני כדי להשלים את הסקר .אם אינכם
מעוניינים שילדיכם בכיתות ז'-יב' יקבלו את ההזמנה לסקר התלמידים או אם יש לכם שאלות לגבי
הסקר ,אנא צרו קשר עם  research.services@yrdsb.caעד ה 26-במאי .2022הורים/אפוטרופוסים
יקבלו הזמנה למלא את סקר המשפחה דרך כתובת הדוא"ל הרשומה בבית הספר של ילדם.

יוזמה חשובה זו תסייע לקדם את החזון שלנו כאשר אנו עובדים יחד כדי להקשיב לקולות התלמידים
והמשפחות על מנת להמשיך לענות על הצרכים המגוונים שלהם .תודה על תמיכתכם.

