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Thưa quý vị Phụ huynh, Người giám hộ hoặc Người chăm sóc:  
 
Về: Cuộc khảo sát về môi trường học đường cho học sinh lớp 4-6, Phụ huynh/Người giám hộ/Người chăm sóc và Nhân 
Viên trường học. 
 
Là một phần của nỗ lực trong việc ngăn chặn bắt nạt và thúc đẩy một môi trường học đường lành mạnh, tích cực, Sở Giáo 
Dục Toronto- Toronto District School Board (TDSB) sẽ tiến hành một cuộc khảo sát môi trường học trên mạng cho học sinh, 
phụ huynh/ người giám hộ / người chăm sóc ít nhất mỗi hai năm một lần.   
 
Mùa xuân này (từ tháng Ba tới tháng Sáu năm 2014) học sinh tiểu học trong các lớp từ 4 đến 6 cùng phụ huynh/ người giám 
hộ/ người chăm sóc của họ sẽ được mời điền vào các câu hỏi điều tra về môi trường học. Các cuộc điều tra đặt câu hỏi về sự 
an toàn, việc hỗ trợ cho giảng dạy và học tập, mối quan hệ giữa các cá nhân, môi trường học và nền tảng học vấn của học 
sinh. Kết quả khảo sát sẽ giúp các trường học và TDSB thúc đẩy một môi trường học đường tích cực và ngăn chặn việc bắt 
nạt trong tất cả các trường. Đề nghị xem trang mạng của chúng tôi tại:  
http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx để tìm hiểu thêm về bản khảo sát.  
 
Cuộc khảo sát là tự nguyện và vô danh; chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ, hay tên con 
của quý vị hoặc số thẻ học sinh của cháu. Tất cả các bản khảo sát sau khi hoàn thành sẽ được gửi trực tiếp tới Phòng phân 
tích của TDSB để xử lý. Mọi thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là nghiên cứu và lập kế hoạch. Các nỗ lực 
sẽ được thực hiện để đảm bảo không ai trong một trường học có thể tìm được cách để biết được câu trả lời của một cá nhân 
nào đó. Tất cả các câu trả lời sẽ được phân theo nhóm và được trình bày theo cách để bảo vệ bí mật của những người tham 
gia.    
 
Khảo sát dành cho học sinh: 
Tất cả các học sinh lớp 4-6 sẽ được đề nghị hoàn thành bản khảo sát trên mạng tại trường. Bản khảo sát sẽ mất khoảng 20 
phút. Một số bản dịch của bản khảo sát sẽ được đưa ra nếu có yêu cầu. Chúng tôi đề nghị quý vị khuyến khích các cháu tham 
gia trả lời khảo sát, nhờ đó chúng tôi sẽ có đủ thông tin để lập kế hoạch và thực hiện việc cải thiện môi trường học, ngăn chặn 
việc bắt nạt và quấy rối tại trường. Nếu quý vị quyết định không cho con em tham gia xin hãy điền vào phần cuối cùng của lá 
thơ này, cắt rời và trả lại cho giáo viên của cháu trước ngày                                  .  
 
Trường chúng tôi sẽ điều hành cuộc khảo sát từ ngày                                  tới ngày                                  . 
 
Khảo sát dành cho Phụ huynh/Người giám hộ/ Người chăm sóc: 
Tất cả phụ huynh/ người giám hộ/ người chăm sóc của học sinh trường                                                                đều được mời 
tham gia bản Khảo sát dành cho Phụ huynh/ Người giám hộ về: Giáo dục Công bằng và Trên phạm vi rộng; và Bắt nạt/ 
Quấy rối của Bộ Giáo dục. Bản khảo sát dành cho phụ huynh sẽ ở trên trang www.schoolclimate.ca. Để truy cập được vào 
bản khảo sát quý vị cần điền mã số đặc biệt của trường chúng tôi là:                                      . Bản sao của bản khảo sát bằng 
22 ngôn ngữ khác sẽ có sẵn nếu quý vị vô văn phòng trường và yêu cầu. 
 
Chúng tôi cám ơn quý vị đã ủng hộ! 
 
 
 
 
Hiệu trưởng 
 
 
Các thông tin quý vị cung cấp được thu thập theo thẩm quyền của Luật Giáo dục, Mục 170 (1)[6], và được dùng chỉ cho mục đích giáo dục của Toronto District School 
Board. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy liên lạc với Academic, Research and Information Services tại 416-394-4929 hoặc research@tdsb.on.ca. 
 
 
 
Chỉ điền vô phần này nếu quý vị có con học trong lớp 4 đến 6 và không muốn cho cháu tham gia trả lời khảo sát về môi 
trường học đường. 
  
Tôi không muốn con tôi, _______________________________, học sinh trường ________________________________  
 
trong lớp ____ tham gia trả lời bản khảo sát của TDSB dành cho học sinh lớp 4-6 về môi trường học đường. 
 
Tên Phụ huynh/Người giám hộ/Người chăm sóc: 
______________________________________________________________________ 
 
Chữ ký: __________________________________________________________________________________________ 
 
Ngày: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Đề nghị cắt rời phần này và trả lại cho giáo viên của con quý vị. 
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