
 
 
 
 
 

   والدين، سرپرستان و مراقبين عزيز:
 

 موضوع: نظرسنجی محيط مکتب برای دانش آموزان صنفِ  ۴ تا ۶، والدين/سرپرستان/مراقبين، وکارکنان مکتب
 

TDSB ، برای جلوگيری از اذيت و آزار و ترويج محيط مثبت در مکتب Toronto District School Board’s (TDSB) به عنوان بخشی از تالش های 
 هر دو سال يکبار يک نظرسنجی آنالين در مورد محيط مکتب برای شاگردان، والدين/سرپرستان/مراقبين، و کارکنان مکتب برگزار خواهد کرد. 

 
 در بهار امسال (مارس تا ژوئن ۲۰۱۴) از دانش آموزان صنفِ  ۴ تا ۶ و والدين/سرپرستان/مراقبين آنها دعوت می  شود که نظرسنجی محيط مکتب را
 خانه پری کنند  سواالت نظرسنجی در مورد ايمنی، پشتيبانی برای آموزش و يادگيری، روابط فردی، محيط مکتب، و سابقه دانش آموز می  باشد.نتايج 

  نظرسنجی  به مدارس وTDSB برای يافتن راه های ارتقاٴ يک محيط مثبت در مکتب و جلوگيری از اذيت و آزار در تمامی مدارس کمک می  کند. برای  
 آگاهی   بيشتر درمورد نظرسنجی ها لطفا به وب سايت زيرمراجعه کنيد.

 http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx  
 

  نظرسنجی های محيط مکتب رضاکارانه (والنتری) و بی  نام می  باشند؛ ما معلومات قابل شناسايی از قبيل نام شما، آدرس IP، يا اسم فرزندتان يا  
 ID دانش آموز را جمع آوری نخواهيم کرد. تمامی پاسخ های کامل شده نظرسنجی مستقيما به بخش تحقيقات  TDSB برای پردازش فرستاده خواهند شد.  
 معلومات فقط برای مقاصد تحقيقات و برنامه ريزی بکار برده خواهد شد. تمامی تالش ها برای اطمينان از اينکه هيچ کس در مکتب از جواب های فردی   

  مطلع نخواهد شد به کار گرفته می  شود. تمام جواب ها گروه بندی گرديده و به گونه ای ارائه ميشوند که محرمانه بودن شرکت کنندگان حفظ شود.   
  

  نظرسنجی دانش آموزان:
  از کليه دانش آموزاِن صنفِ  ۴-۶ درخواست خواهد شد که نظرسنجی دانش آموز را در مکتب بصورت آنالين خانه پری کنند. خانه پری نظرسنجی حدود

   ۲۰ دقيقه طول می  کشد.در صورت لزوم، برخی  نسخه های ترجمه شده نظرسنجی موجود است. از شما درخواست می  کنيم که فرزند خود را به 
 شرکت در نظرسنجی تشويق کنيد، تا ما معلومات کافی  برای برنامه ريزی و اجرای روش های بهينه سازی محيط مکتب و جلوگيری از قلدری و 

  اذيت و آزاردر مکتب داشته باشيم. اگر مايل نيستيد که فرزند شما در اين نظرسنجی شرکت کند، لطفا قسمت پايين اين فورمه را تکميل کرده و تا تاريخ
                                  برای معلم فرزند خود پس فرستاده ک .  

 
 مکتب نظرسنجی را از                                                تا  

  اجرا خواهد کرد.
 

  نظرسنجی والدين/سرپرستان/مراقبين:
 
 از کليه والدين، سرپرستان، يا مراقبين                                                                دعوت می  شود که نظرسنجی وزارت آموزش برای والدين وسرپرستان 

 در مورد بيطرفی و آموزش فراگير، و قلدری/ اذيت و آزار را  خانه پری کنند. نظرسنجی والدين در ويب سايت www.schoolclimate.ca موجود است.  
 برای دسترسی  به نظرسنجی الزم است کِد زير را که مخصوص مکتب ما است وارد نماييد                                       .

. دريافت کنيد مکتبتوانيد از دفتر   زبان موجود است که می ۲۲نسخه چاپی نظرسنجی برای والدين در    

! کنيم  از حمايت شما تشکر می   

 
 
 

 
  مدير مکتب

 
 

 
 معلوماتی  که ارائه می  کنيد بموجب مجوز قانون آموزش، بخش ۱۷۰ (۱)[۶]، و منحصراً برای مقاصد آموزشی در Toronto District School Board جمع آوری می  شود. اگر سوالی داريد، لطفا

 با Academic, Research and Information Services شماره ۴۱۶-۳۹۴-۴۹۲۹ يا research@tdsb.on.ca  تماس بگيريد
 

 
 

  فقط در صورتی  که فرزند شما در صنفِ  ۴-۶ است و مايل نيستيد که وی در نظرسنجی محيط مکتب شرکت کند اين قسمت را تکميل کنيد.
 

 من مايل نيستم که فرزندم، ________________________________ از اين مکتب ،____________________________ صنفِ _____

  در نظرسنجی آنالين  TDSB برای دانش آموزان در مورد محيط مکتب شرکت نمايد . 
 

 اسم ولی/سرپرست/مراقب :_______________________________________________________________________________

 
 امضا :____________________________________________________________________________________________

 
  تاريخ:____________________________________________________________________________________________

 
  لطفا اين قسمت را جدا کرده و به معلم فرزند خود پس فرستاده کنيد.
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