
 
 

 
Kính gửi Gia đình,  
 
Hội Đồng Trường Học Khu Vực York sẽ cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12 tham gia Cuộc 
Khảo sát Tất Cả Học Sinh Đều Quan Trọng (Every Student Counts Survey). Công ty CCI 
Research đã được YRDSB hợp đồng để thực hiện cuộc khảo sát này. Cuộc khảo sát trực tuyến 
sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023 và sẽ được cung cấp 
bằng nhiều ngôn ngữ. 

Hội đồng đã cung cấp cơ hội để các đối tác trong và ngoài hội đồng cung cấp ý kiến phản hồi 
của họ cho các bản thảo của bản khảo sát. Ý kiến phản hồi này được sử dụng để xây dựng các 
bản khảo sát cuối cùng. Chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian để cung cấp ý kiến 
phản hồi cho chúng tôi. Các bản cuối cùng của khảo sát có trên trang web của Hội đồng.  

Thông tin cho Gia đình các Học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 3  
Học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 3 sẽ điền bản khảo sát tại nhà với phụ huynh, (những) người 
giám hộ hay (những) người chăm sóc trẻ. Gia đình của các học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 3 
nào không muốn con họ điền bản khảo sát có thể bỏ qua thư mời bằng giấy, làm như vậy sẽ 
được xem như chọn không tham gia.  
 
Gia đình của các học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 3 nào cần được sắp xếp để đáp ứng nhu cầu 
(ví dụ cần có bản khảo sát in ra giấy với chữ in lớn, bản khảo sát được dịch và in ra giấy) để 
điền khảo sát cần liên lạc với công ty CCI Research để đưa ra yêu cầu trong thời gian từ ngày 
27 tháng 2 năm 2023 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023 qua điện thoại theo số 1-866-450-4907.  
 
Thông tin cho Gia đình các Học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 12  
Học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 12 sẽ nhận được thư mời bằng giấy từ giáo viên của các em để 
điền bản khảo sát này, và sẽ được cho giờ học tại lớp để điền bản khảo sát. Những phụ huynh 
hay người giám hộ của học sinh từ Lớp 4 đến Lớp 12 nào không muốn con của họ nhận bản 
khảo sát sẽ có cơ hội chọn không tham gia trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 2 năm 
2023 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023. Các gia đình có thể chọn không tham gia bằng cách 
điền biểu mẫu này https://cci-survey.com/YRDSB-ESCS-OPT, hay bằng cách liên lạc với công 
ty CCI Research qua điện thoại theo số 1-866-450-4907. 
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