
                                                                                       
 
 

 

 2022-23« آیدآموز به حساب میهر دانش»نظرسنجی  

 های عزیز،خانواده
 

آموز به حساب هر دانش»نظرسنجی  هیئت مدارس حوزه منطقه یورک، آموزان و خانواده برای ما مهم است.نظرات دانش
( انجام خواهند داد تا به ما در درک بهتر جمعیت K-12دبیرستان  12های کودکستان تا آموزان )پایهرا با دانش «آیدمی

  آموزی و جوامع مدرسه کمک کنند.دانش
 

ریزی هیئت و مدرسه با هدف بهبود پیشرفت و رفاه دانش آموزان، شناسایی و حذف رسانی برنامهاین اطالعات برای اطالع
  تر و فراگیرتر در مدرسه به کار خواهد رفت.های عادالنهایجاد محیط موانع، و

  ها شامل سواالت مربوط به موارد زیر خواهد بود:این نظرسنجی
 مشارکت و یادگیری 
 تندرستی و سالمت روان 
 مسیرهای تحصیلی در دبیرستان 
 ایمنی، تبعیض و قلدری 
 روابط با همساالن و کارکنان  
 عادالنه و فراگیرهای یادگیری محیط  
 شناسی(آموز )جمعیتهویت دانش 

های پرسیم تا به درک چگونگی تفاوت تجربهآموزان )مانند نژاد و جنسیت( میهای دانشما سواالتی را در مورد هویت
  آموزان کمک کنیم.های دانشیادگیری میان گروه

شوند و در کالس آموزی دعوت مینظرسنجی دانشبرای تکمیل  12تا  4های آموزان کالس، دانش2023در بهار سال 
شود تا ( دعوت میK-3) 3های کودکستان تا آموزان کالساز دانش زمانی خواهند داشت تا این نظرسنجی را تکمیل کنند.

های ترجمه شده نظرسنجی کودکستان تا نسخه یک نظرسنجی را در خانه با والدین، سرپرست یا مراقب خود تکمیل کنند.
3 (K-3.موجود خواهد بود )   

کنندگان دارای نیازهای استثنایی و متفاوت در برای اطمینان از دسترسی عادالنه به نظرسنجی، اصالحاتی برای شرکت
سایت هیئت در دسترس خواهد  برای اطالع شما، پیش از اجرای نظرسنجی، یک نسخه از آن در وب شود.نظر گرفته می

  بود.

آموزان خواسته این یعنی اطالعات هویتی مانند نام، از دانش هستند اما ناشناس نیستند.محرمانه ه و ها داوطلباننظرسنجی
سیاست و رویه هیئت مدیره  ها، مطابق باسازی و نگهداری دادهذخیره های فردی، گزارش نخواهد شد.پاسخ  .شودنمی

 صورت خواهد گرفت. ، مدیریت سوابق و اطالعات160.0شماره 

دهد تا تجربیات خود را به اشتراک گذاشته تا هیئت مدارس بتواند ها فرصتی میآموزان و خانوادهاین ابتکار مهم به دانش
نتایج حاصل  موانع موجود بر سر راه یادگیری را شناسایی کند.آموزان را درک کرده و های مختلف دانشنیازهای گروه
های شورای آموزش و پرورش و عموم مردم به با مدیران، مدارس، بخش 2023-24ها طی سال تحصیلی از نظرسنجی

  اشتراک گذاشته خواهد شد.

اطالعات  ه نظرسنجی ارائه دهند.مند خواهند بود که بازخوردهای خود را در مرحله توسعها از این فرصت بهرهخانواده
 ها قرار خواهد گرفت.بیشتر به محض موجود شدن، در اختیار خانواده

http://www.yrdsb.ca/escs
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http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
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های آن نظرسنجی در را انجام داد و داده« آیدآموز به حساب میهر دانش»اولین نظرسنجی  YRDSB، 2018در سال 
  وب سایت هیئت موجود است.

مراجعه کنید یا از طریق آدرس  وب سایت هیئتبرای کسب اطالعات بیشتر بهاگر سوالی درباره نظرسنجی دارید، لطفاً 
  تماس بگیرید. research.services@yrdsb.caایمیل

 از حمایت شما سپاسگزاریم.
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