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 أعزائي أفراد األسرة،

د الطالب واألسر تطلب وزارة التربية والتعليم في أونتاريو من جميع مجالس المدارس في أونتاريو إجراء مسح غير محّدد الهوية مرة كل سنتين من أجل تزوي

 .بالمناخ المدرسيوموظفي المدارس بفرصة لتبادل آرائهم فيما يتعلق 

مثل العالقات ) االنخراط: التاليةإكما ل استبيان حول الموضوعات إلى +( 12إلی  5الصفوف من )فالي وطفلك  ثایمزیدعوكم مجلس مدارس منطقة 

 (.والصحة العقليةمثل التعليم والتعلم )، والبيئة المدرسية (التنّمر وتعاطي المخدرات علی سبيل المثال)، والسالمة المدرسية (والمشارکة

  .  2018نيسان / أبریل 20و  2018آذار / مارس 5بين  ما  االستبيان  عبر اإلنترنت في المدرسة  سيتاح لطفلك الوقت الستكمال
 .دقيقة 30االستبيان حوالي  استكماليستغرق 

 .سيتوفر خالل نفس الفترة الزمنيةو. دقيقة 15-10استبيان مماثل عبر اإلنترنت، والذي يستغرق حوالي  استكماليمكنك اختيار 

استبيان المناخ  استكمالیرجی التحدث مع طفلك ومدیر المدرسة إذا کنت ترغب في إعفاء طفلك من . لك ولطفلك الحق في اختيار عدم المشاركة في االستبيان

المشاركة، فلن يؤثر هذا على درجات طفلك أو على نتائجه المدرسية أو طفلك عدم / إذا اخترت أنت و  . خالل ساعات الدوام المدرسي ه،المدرسي مع زمالئ

  .الفترة هذه خالل لطفلك أخرى باتيترت بإعداد المدرسة ريمد قوميس .األخرى بأي شكل من األشكال

منك أو  یُطلبلن . تك والمنطقة التعليميةسيتم دمجها مع إجابات اآلخرين من مدرس ستضعهاأو طفلك إکمال االستبيان، فإن المعلومات التي / إذا اخترت أنت و 

وحدهم الموظفون المخّولون بذلك من خدمات البحث والتقييم يمكنهم االطالع على المجموعات الفردية من   .االستبيان استكمالإدخال اسمك عند  من طفلك

 .ولن يتمكن أحد من الربط بين األفراد وبين ردود  بعينها. الردود

وتهدف هذه الخطط إلى . التقارير ومشاركتها مع مديري المدارس وموظفي المنطقة التعليمية لتنوير خطط العمل على مستوى المدارس والمنظومةسيتم إصدار 

قارير الموجزة على وباإلضافة إلى ذلك، فمن الممكن مشاركة الت. المساعدة على خلق بيئة تعليمية أكثر أمانا وأكثر شموال، فضال عن دعم الصحة العقلية والرفاه

ولن تحدد التقارير هوية أي شخص أو ردوده (. مثل الموقع اإللكتروني لمجلس المدارس، ووزارة التربية والتعليم، وجماعات المجتمع المحلي)نطاق أوسع 

 .الفردية

 الموقعأو المشاركة في االستبيان عبر اإلنترنت بنفسك، تفضل بزیارة / لالطالع على نسخ من االستبيانات و 

www.tvdsb.ca/SchoolClimateSurvey . االستبيان وتذکيره بأن لديه الحق في اختيار المشارکة أو عدم  استكماليرجی التحدث مع طفلك حول

 .المشارکة فيه

البريد  عبر( Karen Anderson)المناخ المدرسي، يرجى االتصال بكارين أندرسن  تبياناسإذا كانت لديك أسئلة إضافية حول  

 .إذا كانت لديك أسئلة حول المناخ المدرسي يرجى االتصال بي أو بمدير المدرسة .  karen.anderson@tvdsb.ca   اإللكتروني

 

 Karen Anderson   كارين إدغار
 

 واالنضباط الطالبي من أجل التعلّمثقافة الالمشرفة على 

 مجلس مدارس منطقة تيمز فالي   .كل يوم   ، في  نبني غد كل طالب [ 2] 
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