
                                                                                       
 
 

 

 Khảo sát Mỗi Học sinh đều Quan trọng năm 2022-23 

Kính gởi các Gia đình, 
 

Chúng tôi coi trọng ý kiến đóng góp của học sinh và gia đình. Hội đồng Trường học Khu 
vực York (York Region District School Board) sẽ tiến hành Khảo sát Mỗi Học sinh đều 
Quan trọng năm 2022-23 với các học sinh (Lớp Mẫu giáo-12) để giúp chúng tôi hiểu rõ 
hơn về học sinh và cộng đồng trường học của chúng tôi.  
 

Thông tin này sẽ được sử dụng cho hoạt động lập kế hoạch của Hội đồng và trường học 
nhằm mục đích cải thiện thành tích và sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, xác 
định và loại bỏ những rào cản, đồng thời tạo ra môi trường học đường bình đẳng và cởi 
mở hơn.  

Các cuộc khảo sát sẽ bao gồm những câu hỏi liên quan đến:  
 sự tham gia và quá trình học tập 
 sức khỏe tinh thần và thể chất 
 lộ trình môn học ở trường trung học 
 sự an toàn, phân biệt đối xử và bắt nạt 
 mối quan hệ với bạn bè và nhân viên  
 môi trường học tập bình đẳng và cởi mở  
 danh tính của học sinh (nhân khẩu học) 

Chúng tôi đặt các câu hỏi về danh tính của học sinh (ví dụ: chủng tộc và giới tính) để 
giúp chúng tôi hiểu được trải nghiệm học tập có thể khác biệt như thế nào giữa các 
nhóm học sinh.  

Vào Mùa xuân năm 2023, học sinh từ Lớp 4-12 sẽ được mời hoàn thành bản khảo sát 
dành cho học sinh và sẽ được sắp xếp thời gian trong lớp để trả lời bản khảo sát này. 
Học sinh từ Lớp Mẫu giáo-3 sẽ được mời hoàn thành bản khảo sát tại nhà cùng với cha 
mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc của các em. Bản dịch của bản khảo sát cho 
lớp Mẫu giáo-3 sẽ được cung cấp.   

Để đảm bảo cơ hội tiếp cận khảo sát được công bằng, các điều chỉnh sẽ được thực 
hiện cho những người tham gia với các đặc điểm khác nhau. Để quý vị tham khảo, bản 
sao của khảo sát sẽ có trên trang web của Hội đồng trước khi thực hiện khảo sát.  

Các cuộc khảo sát là tự nguyện và được bảo mật nhưng không ẩn danh. Điều này có 
nghĩa là học sinh sẽ không được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng của các em, 
chẳng hạn như tên.  Câu trả lời của từng cá nhân sẽ không được báo cáo. Việc lưu trữ 
và giữ lại dữ liệu sẽ tuân theo Chính sách và Quy trình của Hội đồng #160.0 Quản lý 
Hồ sơ và Thông tin. 

http://www.yrdsb.ca/escs
http://www.yrdsb.ca/escs
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


                                                                                       
 
 

 

Sáng kiến quan trọng này tạo cơ hội cho học sinh và gia đình chia sẻ về những trải 
nghiệm của mình để Hội đồng có thể hiểu nhu cầu của các nhóm học sinh khác nhau 
và xác định các rào cản đối với việc học tập. Kết quả từ các cuộc khảo sát sẽ được 
chia sẻ với các Ủy viên, trường học, các phòng ban của Hội đồng và công chúng trong 
năm học 2023-24.  

Các gia đình sẽ có cơ hội cung cấp phản hồi trong giai đoạn xây dựng khảo sát. Khi có 
thêm thông tin, chúng tôi sẽ truyền đạt đến các gia đình. 

Vào năm 2018, YRDSB đã thực hiện Khảo sát Mỗi Học sinh đều Quan trọng đầu tiên 
của chúng tôi và dữ liệu từ cuộc khảo sát đó có trên trang web của Hội đồng.  

Nếu quý vị có câu hỏi về cuộc khảo sát, vui lòng truy cập trang web của Hội đồng để 
biết thêm thông tin hoặc liên hệ research.services@yrdsb.ca.  

Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. 
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