
 
 

 األهالي/األوصياء الكرام:

 

 نرغب في سماع صوتكم كجزٍء من استبيان البيئة المدرسية الخاص بنا!

 

ف للهويةوطوعي هو استبيان كارلتون حول البيئة المدرسية -إن استبيان مجلس مدارس منطقة أوتاوا يُجَرى على اإلنترنت لألهالي  غير ُمعَر ِّ

. الهدف من االستبيان هو إعطاء األهالي واألوصياء ومقدمي الرعاية 12واألوصياء ومقدمي الرعاية للطالب في رياض األطفال حتى الصف 

 الفرصة للتعبير عن تقييمهم الخاص بتجربة عائلتهم وطفلهم مع المدرسة.

 

 ما أهميته؟

ل هذا االستبيان الذي يُجَرى كل سنتين إحدى الطرق التي  تَرصد المدرسة من خاللها الظروف التي تؤثر على اإلحساس باالنتماء والعالقات يُشك ِّ

ر وأوضاع التعلم والصحة العامة. تساعد اإلسهامات الُمقدمة في جعل المدارس أماكن يشعر فيها جميع الطال ب مع اآلخرين واألمان والتنمُّ

والموظفين وأعضاء المجتمع المحلي باألمان والترحيب واالحترام والتقدير. ستساعد ردودك في توجيه مبادرات تحسين المدارس وتعزيز بيئة 

  .التعليم والتعلم في المدرسة. مشاركتكم في هذا االستبيان ستساعدنا في تعزيز بيئة مدرسية آمنة وشاملة للطالب والعائالت الذين نخدمهم

 

 لَم اآلن؟

عنا لقد أثَّرت األحداث على َمر السنتين األخيرتين على طالبنا ومدرستنا وبيئات التعلم. يُشكل هذا االستبيان فرصة إلعادة االتصال بمجتم

م وزارة التعليم المدارس بإجر ِِّ اء استبيان مع المدرسي لفهم أكثر األمور أهمية واالستجابة الحتياجات الطالب والعائالت الذين نخدمهم. تُلزِّ

 األهالي/مقدمي الرعاية كل سنتين كجزٍء من مبادرة المدارس اآلمنة، وكوسيلة لجمع الردود حول مدى شعور األهالي والطالب والموظفين بأن

 مدرستهم تدعم التعلُّم والسلوك اإليجابي، وتُعزز بيئة آمنة وشمولية. 

 

 حول االستبيان:

مع  -مجاالت أساسية أظهرت البحوث أنها مهمة في فهم البيئة المدرسية، والتي لها تأثير على نتائج الطالب يطرح االستبيان أسئلة لألهالي حول 

تُغطي االستبيانات مساحة عريضة من المواضيع التركيز على الشعور باالنتماء والعالقات، والمدرسة وبيئة التعلُّم، واألمان، والصحة العامة. 

 ا فيها:الهامة للطالب والعائالت بم

 المشاركة)الشعور باالنتماء والترابط االجتماعي، وعالقات الطالب بالبالغين في المدرسة، وعالقات األهالي والمدرسين، و المشاركة ●

 الفكري، واألنشطة خارج المنهج المدرسي، والدعم خارج المدرسة، وانخراط وإسهام األهالي.

ع، والتواصل(؛البيئة )بيئة المدرسة، واالنضباط في المدرسة،  ●  والبيئة التدريسية، والتمثيل، والهوية والتنوُّ

ش الجنسي ) ● ر، والتحرُّ  فقط(، والقولبة النمطية، والتحيُّز والتمييز(؛ 12إلى  7األمان )الشعور باألمان في المدرسة، والتنمُّ

 الصحة العامة )الصحة العامة على العموم والمهارات االجتماعية والعاطفية(. ●

رق الطالب وأهله/مقدم الرعاية له، والهوية الجنسية، وهوية السكان األصليين، واإلعاقة، والديانة وهوية يتضمن  االستبيان أسئلةً حول عِّ

+2SLGBTQ . 

 بعض المالحظات الهامة حول االستبيان:

، ويمكنهم تَخطي أية أسئلة ال يرغبون االستبيان طوعي؛ يستطيع األهالي/األوصياء اتخاذ قرار فيما إذا كانوا يريدون إكمال االستبيان ●

 باإلجابة عليها.

ف االستبيان الهوية وهو سري.  ●  ال يُعر ِّ

 يُطلب من األهالي إكمال استبيان واحد عن كل طفل.دقيقة لكل طفل.  25إلى  15من الُمفترض أن يستغرق إكمال االستبيان من  ●



ت آمنة على اإلنترنت يُمكن الوصول إليها من أي جهاز محمول، أو جهاز سيتم إكمال االستبيان عبر كوالتريكس، وهي منصة استبيانا ●

 أيًضا(. PDFلوحي، أو حاسوب محمول أو حاسوب )سيتوفر االستبيان بنسخ ورقية أو بصيغة 

ية والباشتو سيتوفر االستبيان باللغات العربية والمندارين والفرنسية والصينية الُمبسَّطة واألوردو والصومالية والروسية واإلسبان ●

 والتركية واإلينوكيتتية.

 سيتم التبليغ عن نتائج هذا االستبيان على المستوى المدرسي؛ لن يتم التعريف عن األفراد. ●

 سوف تستخدم المدارس المعلومات لبناء فضاءات آمنة يُحتَرم فيها كل شخص ويُشعر الجميع بانتمائهم لها. ●

 ذار/مارس. آ 24آذار/مارس حتى  1سيتوفر االستبيان من 

  https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16jsيمكنك إكمال االستبيان على اإلنترنت باستخدام هذا الرابط: 

 

اعتها أو يمكنكم يُمكنكم طب  الصفحة اإللكترونية للبيئة المدرسيةعلى  PDFإذا رغبتم بإكمال نسخة ورقية من االستبيان، توجد نُسخ بصيغة 

ور االتصال بأحد موظفي المدرسة اإلداريين للحصول على نسخة. يُرجى إعادة االستبيان المكتمل إلى مدرستكم قبل مرور الموعد النهائي المذك

 أعاله. 

بيان، أنا على ثقة بأن االستبيان سيكون فعاالً في مساعدتنا لتلبية احتياجات طالبنا وعائالتنا بشكل أفضل. إذا كانت لديكم أسئلة حول االست

 ، أو االتصال بي مباشرة. schoolclimatesurvey@ocdsb.ca، أو االتصال بـ األسئلة الشائعةبمقدوركم زيارة 

 مع تحياتي،

Principal 
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