
 
 
 
Minamahal na mga Magulang, mga Tagapag-alaga, o mga Tagapagbigay-alaga:  
 
Tungkol sa: Mga Pagsisiyasat sa Klima ng Paaralan para sa mga Mag-aaral na nasa Gradong 4 hanggang 6, mga 
Magulang/mga Tagapag-alaga/mga Tagapagbigay-alaga, at mga Kawani ng Paaralan  
 
Bilang bahagi ng pagsisikap ng Toronto District School Board’s (TDSB) na mapigilan ang pang-aapi at itaguyod ang isang 
positibong klima sa paaralan, ang TDSB ay magsasagawa ng mga pagsisiyasat online sa klima ng paaralan sa mga mag-aaral, 
mga magulang/mga tagapag-alaga/mga tagapagbigay-alaga, at kawani ng paaralan nang isang beses man lamang tuwing 
dalawang taon. 
 
Ngayong tagsibol (Marso hanggang Hunyo 2014) ang mga mag-aaral sa elementarya na nasa mga Gradong 4 hanggang 6 at 
ang kanilang mga magulang/mga tagapag-alaga/mga tagapagbigay-alaga, ay inaanyayahang sumagot ng mga  pagsisiyasat 
ukol sa klima ng paaralan. Ang mga pagsisiyasat ay magtatanong tungkol sa kaligtasan, suporta para sa pagtuturo at pag-
aaral, interpersonal na mga relasyon, kapaligiran ng paaralan, at karanasan ng mag-aaral. Ang mga resulta ng pagsisiyasat ay 
makakatulong sa mga paaralan at sa TDSB upang humanap ng mga paraan upang makapagtaguyod ng isang positibong klima 
sa paaralan at mapigilan ang pang-aapi sa lahat ng mga paaralan. Mangyaring bisitahin ang aming website sa 
http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx upang mas higit na malaman ang 
tungkol sa mga pagsisiyasat.  
 
Ang mga pagsisiyasat tungkol sa klima ng paaralan ay boluntaryo at anonimo; hindi kami mangongolekta ng impormasyon 
na makakapagpakilala katulad ng inyong pangalan, adres ng IP, o pangalan ng inyong anak o ID ng mag-aaral. Lahat ng mga 
sagot sa nakumpletong pagsisiyasat ay ipapadala nang direkta sa Departamento ng Pananaliksik ng TDSB’s para sa 
pagpoproseso. Ang impormasyon ay gagamitin lamang para sa mga layunin ng pananaliksik at pagpaplano. Lahat ng mga 
pagsisikap ay gagamitin upang matiyak na walang sino man sa paaralan na makakaalam ng mga indibidwal na sagot sa mga 
pagsisiyasat. Ang lahat ng mga resulta ay igugrupo at ilalahad sa isang paraan na mapapangalagaan ang kumpidensiyalidad 
ng lahat ng mga nakilahok.       
 
Pagsisiyasat ng Mag-aaral: 
Lahat ng mga mag-aaral sa mga Gradong 4-6 ay hihingin na kumpletuhin sa online ang pagsisiyasat ng mag-aaral sa 
paaralan. Ang pagsisiyasat ay aabutin ng humugit-kumulang 20 minutos para kumpletuhin. Ang ilang mga naisaling bersyon 
ng pagsisiyasat ay makukuha, kung kinakailangan. Nais naming himukin ninyo ang inyong anak na lumahok sa pagsisiyasat, 
upang kami ay magkaroon ng sapat na impormasyon upang makapagplano at makapagsagawa ng mga programa upang 
mapabuti ang klima sa paaralan at mapigilan ang pang-aapi at panliligalig sa paaralan. Kung sakaling magpasya kayo na 
hindi pasalihin ang inyong anak sa pagsisiyasat na ito, mangyaring kumpletuhin ang bahagi sa ibaba ng pormularyong ito at 
ibalik sa guro ng inyong anak sa                                  .  
 
Ang aming paaralan ay mangangasiwa ng pagsisiyasat ng mag-aaral mula                                 hanggang                                 .      
 
Pagsisiyasat ng Magulang/Tagapag-alalga/Tagapagbigay-alaga: 
Lahat ng mga magulang, mga tagapag-alaga, o mga tagapagbigay-alaga ng                                                                ay 
inaanyayahan na kumpletuhin ang Pagsisiyasat para sa mga Magulang at mga Tagapag-alaga Tungkol sa: Makatarungan at 
Inklusibong Edukasyon, at Pang-aapi/Panliligalig. Ang pagsisiyasat ng magulang ay makukuha sa  www.schoolclimate.ca. 
Upang makuha ang pagsisiyasat kayo ay kinakailangan na maglagay ng sumusunod na kodigo na espesipiko sa aming 
paaralan:                                       . Ang pagsisiyasat para sa mga magulang ay makukuha ng kopya sa papel sa 22 mga wika, 
na maaari ninyong hilingin mula sa pangunahing opisina ng aming paaralan. 
 
Nagpapasalamat kami sa inyong suporta! 
 
 
 
Punong-guro 
 
 
Ang impormasyon na inyong ibibigay ay kinokolekta sa ilalim ng awtoridad ng Batas ng Edukasyon, Seksyon 170 (1)[6], at ginagamit lamang para sa mga layuning pang-
edukasyon ng Toronto District School Board. Kung kayo ay may anumang mga alalahanin,mangyaring makipag-ugnayan sa Academic, Research and Information Services 
sa 416-394-4929 o research@tdsb.on.ca. 

 
 
Punan lamang ang bahagi na ito kung kayo ay may isang anak sa mga Gradong 4-6 at magpasya na hindi pasasalihin 
ang inyong anak sa pagsisiyasat ng mag-aaral ukol sa klima ng paaralan. 
  
Hindi ko nais na makilahok ang anak ko, ___________________________, mula sa paaralan _________________________  
 
sa Grado ___ upang makilahok sa online na Pagsisiyasat ng Mag-aaral ukol sa Klima ng Paaralan ng TDSB, mga Grado 4-6. 
 
Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga/Tagapagbigay-alaga: ___________________________________________________ 
 
Lagda: __________________________________________________________________________________________ 
 
Petsa: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Pakipunit/gupit ang bahagi na ito at ibalik sa guro ng inyong anak. 
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