
                                                                                       
 
 

 

 2022-23 "תלמיד נחשב"סקר כל  

 משפחות יקרות,
 

חשוב לנו מאוד לקבל משוב מתלמידים ומשפחותיהם. מועצת המנהלים של בית הספר המחוזי של אזור יורק 

(YRDSB עומדת לערוך את סקר )ב( כדי לעזור לנו להבין טוב “עם תלמידים )בכיתות גן עד י כל תלמיד נחשב

  יותר את אוכלוסיית התלמידים שלנו ואת קהילות בית הספר.
 

המידע ישמש כדי לסייע למועצת המנהלים ולתכנון בית הספר במטרה לשפר את הישגי התלמידים ואת רווחתם, 
  יוניות ומכילות.ספריות יותר שוו-לזהות ולסלק חסמים, וליצור סביבות בית

  הסקרים יכללו שאלות הקשורות ל:
 מעורבות ולמידה 
 רווחה ובריאות הנפש 
 מסלולי קורסים בתיכון 
 בטיחות, אפליה והצקות 
 יחסים עם תלמידים אחרים ועם צוות בית הספר  
 סביבות למידה שוויוניות ומכילות  
 )זהות התלמיד/ה )דמוגרפיה 

התלמידים והתלמידות )בנוגע לגזע ומגדר, למשל( כדי לתמוך בהבנת אנו שואלים שאלות על זהויותיהם של 
  האופנים שבהם חוויית הלמידה עשויה להיות שונה בין קבוצות תלמידים שונות.

ב יוזמנו למלא את סקר התלמידים ויקבלו זמן למלא אותו על חשבון אחד “י-‘, תלמידים בכיתות ד2023באביב 
יוזמנו למלא סקר בבית ביחד עם הורה, אפוטרופוס או מטפל/ת. ‘ ות גן עד גהשיעורים בכיתה. התלמידים מכית

  ‘.ניתן יהיה לקבל גרסאות מתורגמות של הסקר לגן עד כיתה ג

על מנת לוודא גישה שוויונית לסקר, ייעשו התאמות למשתתפים בעלי מאפיינים חריגים שונים. לידיעתכם, העתק 
  המנהלים של בית הספר עוד לפני עריכת הסקר.של הסקר יהיה זמין על אתר מועצת 

 לא יתבקשואך לא אנונימיים. פירוש הדבר הוא שהתלמידים  חסוייםסקרים נעשים על בסיס התנדבותי והם 

בהתאם למדיניות לא ידווחו תשובות פרטניות. אחסון נתונים ושמירתם יתבצעו  למלא מידע מזהה, כגון שמם.
 ניהול רישומים ומידע. #160.0ולנהלים של מועצת המנהלים 

 יוזמה חשובה זו מציעה לתלמידים ולמשפחותיהם הזדמנות לשתף את חוויותיהם כדי שמועצת המנהלים תוכל
להבין את צורכיהן של קבוצות תלמידים שונות ולזהות חסמי למידה. התוצאות מן הסקרים ישותפו במהלך שנת 

  עם נאמנים, בתי ספר, מחלקות של מועצת המנהלים ועם הציבור. 2023-24

 למשפחות תהיה הזדמנות לתת משוב במהלך שלב פיתוח הסקר. למשפחות יועבר מידע נוסף במידה ויהיה כזה.

( ערכה את סקר "כל תלמיד YRDSB, מועצת המנהלים של בית הספר המחוזי של אזור יורק )2018נת בש

  נחשב" הראשון, והנתונים מסקר זה זמינים באתר מועצת המנהלים.

או צרו קשר עם  לקבלת מידע נוסף, באתר מועצת המנהליםאם יש לכם שאלות לגבי הסקר, אנא בקרו 
research.services@yrdsb.ca.  

 תודה על תמיכתכם.
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