
 
 

 
 های عزیز،خانواده

نظرسنجی  را در  12آموزان مهدکودک تا پایه ( دانشYork Region District School Boardهیئت مدارس نوایح منطقه یورک ) 
کت یم  آموزان اهمیت دارند همه دانش کمک   YRDSBقرارداد بسته شده است تا در اجرای نظرسنجی به    CCI Researchدهد. با شر

س خواهد بود. بوده  2023یم   10 -2023آوریل   24کند. نظرسنجی آنالین از   و به چند زبان در دستر
 

کای داخیل و خاریحی ایجاد کرده است  ارایه دهند. از این نظرات   ها نظرات خود را درباره پیشنویس نظرسنجی تا هیئت فرصتر را برای شر
خواهیم از همه کسایی که برای ارایه بازخورد خود به ما وقت  های نهایی استفاده خواهد شد. ما یمی نظرسنجی در راستای توسعه

س خواهد بود.  تارنمای هیئت های نهایی نظرسنجی در نسخه گذاشتند، تشکر کنیم.   در دستر

 3آموزان مهدکودک تا پایه های دانشخانواده برای طالعات  ا 
کنند. خانواده  ، نظرسنجی را در خانه به همراه والدین، شپرست)ان( یا مراقب)ین( خود تکمیل یم3آموزان مهدکودک تا پایه دانش
ند که ی کتوانند دعوتنامهکه مایل نیستند فرزندشان نظرسنجی را پر کند، یم  3-های مهدکودکآموزان پایهدانش اغذی را ندیده بگتر

 نشان دهنده عدم تمایل خواهد بود. 

 
که نیاز به تسهیالت )مثل نظرسنجی کاغذی با چاپ بزرگ، نسخه کاغذی ترجمه شده(    3آموزان مهدکودک تا پایه ی دانشخانواده

ی  ند   CCI Researchبا  1-866-450-4907از طریق تلفن  2023مارس  10فوریه و  27برای تکمیل نظرسنجی دارند باید بیر تماس بگتر
 درخواست دهند. و 

 
 12تا  4آموزان پایه خانواده دانشاطالعات برای 

یک دعوتنامه کاغذی برای تکمیل نظرسنجی از معلم خود دریافت خواهند کرد و در کالس درس به آنها وقت   12تا  4آموزان پایه  دانش
فرزندشان نظرسنجی را  خواهند  نیمکه   12تا   4آموزان پایه داده خواهد شد تا نظرسنجی را تکمیل کنند. والدین یا شپرستان دانش

ی  توانند با تکمیل این فرم  ها یمفرصت اعالم عدم تمایل دارند. خانواده 2023مارس  10و  2023ریه فو  27تکمیل کند، بیر
OPT-ESCS-survey.com/YRDSB-https://cci  یا تماس باCCI Research  عدم تمایل   1-866-450-4907از طریق تلفن

 خود را اعالم کنند.  
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