
                                                                                        
 

 2023-2022استبيان تعداد الطالب للعام الدراسي  

 األسر األعزاء،

 

)في الصفوف من الروضة حتى  استبيان تعداد الطالبآراء الطالب وأسرته تهّمنا. سيُجري مجلس مدارس منطقة يورك 
  الصف الثاني عشر( لمساعدتنا على فهم مجتمع الطالب والمجتمعات المدرسية فهًما أفضل.

 

ستُستخَدم المعلومات كمعلومات إرشادية للمجلس والتخطيط المدرسي اللذين يهدفان إلى تحسين تحصيل الطالب وعافيتهم، 
  رسية أكثر إنصافًا وشموالً.وتحديد العوائق وإزالتها، وتهيئة بيئات مد

  ستشمل االستبيانات أسئلة تتعلق بما يلي:

 المشاركة والتعلّم 
 العافية والصحة النفسية 
 مسارات الدراسة في المدرسة الثانوية 
 السالمة والتمييز والتنمر 
 العالقات مع األقران والموظفين  
 البيئة التعليمية المنصفة والشاملة  
 السكانية( هوية الطالب )التركيبة 

إننا نطرح أسئلة حول هويات الطالب )كالِعرق ونوع الجنس على سبيل المثال( للمساعدة على فهم اختالف تجارب التعلم بين 
  مجموعات الطالب.

، سيُدعى الطالب من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر إلى إكمال استبيان الطالب، وسيُتاح لهم 2023وفي ربيع عام 
إلكماله في الفصل. أما الطالب الروضة من إلى الصف الثالث، فسيُدعون إلكمال االستبيان في المنزل مع والديهم أو الوقت 

   أولياء أمورهم أو مقّدمي الرعاية لهم. ستتوفر نسٌخ مترجمة من االستبيان للطالب من الروضة إلى الصف الثالث.

 ُ راعى احتياجات المشاركين من ذوي االحتياجات االستثنائية المختلفة. لضمان إمكانية الوصول العادل إلى االستبيان، ست
  وستُتاح على الموقع اإللكتروني للمجلس نسخة من االستبيان قبل تنفيذه، وذلك لالطالع عليها.

مثل يُسألوا عن معلوماتهم التعريفية  لنولكنها غير مجهولة الهوية. هذا يعني أن الطالب  سريةاالستبيانات طوعية و
 160.0سياسة وإجراءات المجلس رقم  لن تذكر التقارير الردوَد الفردية. سيراعي تخزين البيانات واالحتفاظ بها   االسم.

 إدارة السّجالت والمعلومات.

المبادرة الهامة للطالب وأسرهم فرصة لمشاركة تجاربهم، حتى يتسنّى للمجلس أن يفهم احتياجات مختلف فئات تتيح هذه 
الطالب، ويحدد العراقيل التي تعيق التعلم. سيُطلَع األمناء والمدارس وأقسام المجلس والعامة على نتائج االستبيانات خالل 

  .2024-2023العام الدراسي 

 تقديم مالحظاتها خالل مرحلة إعداد االستبيان. سنوافي األسر بمزيد من المعلومات حال توّفرها.ستتاح لألسر فرصة 

، أجرى مجلس مدارس منطقة يورك أول استبيان تعداد الطالب وبياناته متاحة على الموقع اإللكتروني 2018في عام 
  للمجلس.

لمزيد من المعلومات، أو التواصل من خالل  الموقع اإللكتروني للمجلسإذا كانت لديكم أية أسئلة عن االستبيان، يُرجى زيارة 
research.services@yrdsb.ca.  
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 نشكركم على دعمكم.

 


