
 
 


 	 نوفم��  11
�ن الثا�� ���2019  

 

  

  ة األعزاء: أفراد األ� 

 
#
فالمناخ المدر(
  لُ'ش$   ،نوع8ة الح8اة المدرس8ة وطا1عها  أنه1 الُمعرَّ

ً
ى  أهم8ة � عK جميع مجالس المدارس أن تجري  . ك�� LMو�تع

�  ارسمدال مناخاتاستطالعات رأي مجهولة الهوية عن  LMاألقل.  ،للطالب واأل� والموظف Kع � LMل عامX مجلس مدمرة Kجب عZرس ا
وعائالتهم  من طالبنا أن hسمع ونرغب  2020 – 2019السنة الدراس8ة خالل إجراء استطالعات الرأي  (TVDSB)فا]
  ت8مز منطقة 

 وشموlً. عن ك8ف8ة وموظفينا 
n
  جعل مدارسنا أo�p أمانا

:  طفلsم إ] إrمال استطالع TVDSBفا]
  ت8مز منطقة Zدعو مجلس مدارس  
KZ حول ما  


 المدرسة) (مثل العالقاتالمشاركة  •
�u والمشاركة 

 المواد المخدرة)تعاطي والتنمر السالمة المدرس8ة (مثل  •
•  

w
 العقل8ة)م، والصحة البyئة المدرس8ة (مثل التعل8م والتعل

 
�
� المدرسة إل�مال  س�كون لدى طفل�م وقتا

��نتاالستطالع    . دق8قة 30حوا]
 االستطالع إrمال 'ستغرق . ع!" اإلن! 

ستطالع ال  طفلsم طلب عدم إrمال مسنة، ف8مكن$ 18أقل من  مإذا Xان عمر طفلs . إ�مال استطالع الرأي إذا اختار ذلك م'مكن لطفل�
ُ مطفل� 8مشاركةترغبون ال  مإذا كنت . الرأي   .المدرسة دير واالتصال 8م مA" التحدث مع طفل�، ف!:

�  مُ'طلب من طفل� لن
��� اسمه أو رقم الطالب الخاص 8ه  :Hاستطالع الرأيتضم .sمكن ر�ط إجا1ات طفلZ شخصه مال� .  


 تقار�ر 
�u تم دمج إجا1ات الطالبyمجلس مدارس ستُشارك ، وموجزةس 


 TVDSBفا]
  ت8مز منطقة النتائج مع مديري المدارس وموظ��
 عن دعم الصحة 

ً
 وشموlً، فض�

n
  العقل8ة. والسالمة لوضع خطط عمل تهدف إ] إhشاء مدارس أo�p أمانا

ا من اإلنترنت عTVDSB  S فالي تيمزمجلس مدارس منطقة  يتوفر الرا8ط إل�مال استطالع آراء الطالب من خالل موقع Vن  818دء� WXY
� Z نوفم!" 

�االطالع عK . إذا وددتم أم ال  استطالع الرأياخت8ار إذا ما Xان ي��د إrمال قدرته عK من$م تذك�L طفلsم 1نرجو  . 2019الثا]
 سيتوفرمدرسة طفلsم. مدير طلب ذلك من أو  www.tvdsb.ca/SchoolClimateSurveyالموقع نرجو من$م ز�ارة ، االستطالع


 وقت الحق من السنة الدراس8ة استطالع الرأي 
�u 2020 – 2019لأل�ة .  

  ر§� االتصال 1مدير مدرسة طفلsم. إذا Xانت لدZ$م أي أسئلة، يُ 

 مع خالص التقدير،

  

  
ف إنجازات الطالباش8ال 1  ول، م��

Sheila Powell, Superintendent of Student Achievement 


