
 
 

 محترم والدېنو/پاملرنه کوونکو:

 

 مونږ غواړو چې زمونږ د ښوونځي د چاپېلایر د سروی د یوې برخې په توګه ستاسو غږ واورو!

 

 OCDSB م ټولګي د زده کوونکو د پالرانو یا 12د وړکتون څخه تر  د پالر یا مور/پاملرنه کوونکي د ښوونځي د چاپېلایر سروی

آنالین سروی ده. د دې سروی موخه پالرانو یا میندو، ساتونکو او  بې نومهاو  رضاکارانهمیندو، ساتونکو، او پاملرنه کوونکو یوه 

 د تجربې په اړه نظر وړاندې کړي.پاملرنه کوونکو ته یو فرصت ورکول دي ترڅو د ښوونځي په لړ کې د خپلو کورنیو او ماشومانو 

 

 دا ولې مهمه ده؟

ښوونځی پرې د هغه حاالتو څارنه کوي کوم چې د تړاو په  دا سروی، چې په هر دوه کاله کې ترسره کېږي، یوه الره ده چې 

احساس، د نورو سره د تړاو، خوندیتوب، ځورونې، د زده کړې شرطونو، او هوساینې باندې اغېز کوي. وړاندې شوي مالومات د 

ي خوندیتوب، مینه، ښوونځي څخه په یو داسې ځای جوړولو کې مرسته کوي چیرته چې ټول زده کوونکي، کاري ډله، او د ټولنې غړ

درناوی، او ارزښت احساسوي. ستاسو ځوابونه به د ښوونځي د ښه کولو د نوښتونو د مالوماتو په لړ کې مرسته وکړي او د ښوونځي 

د ښوونې او زده کړې چاپېلایر ته به وده ورکړي. په دې سروی کې په ګډون کولو سره، تاسو کولی شئ زمونږ سره مرسته وکړئ 

 ده کوونکو او کورنیو لپاره چې مونږ یې خدمت کوو د ښوونځي یو خوندي او ټول شموله چاپېلایر ته وده ورکړو. ترڅو د هغه ز

 

 اوس ولې؟

د تېرو دوو کلونو پېښو زمونږ پر زده کوونکو، او همدارنګه زمونږ د ښوونځي او زده کړې په چاپېریالونو باندې اغېز کړی دی. دا 

سره د بیا اړیکه نیولو یو فرصت دی ترڅو په دې پوهه شئ چې څه تر ټولو مهم دي او د هغه زده  سروی زمونږ د ښوونځي د ټولنې

کوونکو او کورنیو چې مونږ یې خدمت کوو اړتیاو ته ځواب ووایئ. د پوهنې وزارت د ښوونځیو څخه غواړي چې هر دوه کاله کې د 

ه کړي، د خوندي ښوونځیو د نوښت د یوې برخې په توګه، او د هغې پالرانو یا میندو/پاملرنه کوونکو سره په ګډه یوه سروی ترسر

پراختیا په اړه د مالوماتو راټولولو د یوې ذریعې په توګه تر کومې چې پالران یا میندې، زده کوونکي، او د کاري ډلې غړي 

 ېلایر ته وده ورکوي. احساسوي چې ښوونځی د دوی د زده کړې او مثبت چلند مالتړ کوي او یو خوندي او ټولشموله چاپ

 

 د سروی په اړه:

دا سروی د پالرانو او میندو څخه د هغه مهمو برخو په اړه پوښتنه کوي کومې چې څېړنې د ښوونځي په چاپېلایر پوهېدلو په لړ کې 

زده کړې  په داسې حال کې چې خپلوۍ او اړیکو، د ښوونځي او -مهمې ښودلي، او کومې چې د زده کوونکو په پایلو اغېزه لري 

دا سروی د موضوعاتو یوه پراخه لړۍ رانیسي کومې چې د زده کوونکو او چاپېلایر، خوندیتوب، او هوساینې ته پاملرنه کوي. 

 کورنیو لپاره مهمې دي په ګډون د:

ښوونکي -مورښکېلتیا )د خپلوۍ او ټولنیزو اړیکو احساس، په ښوونځي کې د لویانو سره د زده کوونکو اړیکې، د پالر یا  ●
 اړیکې، فکري ښکېلتیا، غیرنصابي کړنې، د ښوونځي څخه بهر مرسته او د پالر یا مور ښکېلتیا او بوختیا(؛

 چاپېلایر )د ښوونځي چاپېلایر، د ښوونځي ډیسپلن، د ښوونې چاپېلایر، استازیتوب، پېژندنه، تنوع، او اړیکه(؛ ●

(، دودیز کونه، بې 12څخه تر  7جنسي ځورونه )یوازې د  خوندیتوب )په ښوونځي کې د خوندیتوب احساس، ځورونه، ●
 ځایه طرفداري او توپیر(؛

 هوساینه )ټولیزه هوساینه او ټولنیز او احساساتي مهارتونه(. ●



په دې سروی کې د زده کوونکي او د پالر یا مور/پاملرنه کوونکي د توکم، د جنس پېژندنې، اصلي پېژندنې، معیوبۍ، مذهب او د 
2SLGBTQېژندنې په اړه پوښتنې شامل دي. + پ 

 د سروی په اړه ځینې مهمې یادونې:

دا سروی رضاکارانه ده؛ پالران یا میندې/ساتونکي کولی شي پرېکړه وکړي چې آیا دوي دا سروی بشپړول غواړي، او  ●

 کولی شي هغه پوښتنې پرېږدي چې دوي ورته ځواب ویل نه غواړي.

 دا سروی بې نومه او پټه وي.  ●

د پالرانو یا میندو څخه غوښتنه کېږي دقیقې وخت ونیسي.  25څخه تر  15د هر ماشوم لپاره دا سروی بشپړول به شاوخوا  ●

 چې د هر ماشوم لپاره یوه سروی بشپړه کړئ.

کارولو له الرې بشپړېږي، کوم چې د سروی یو خوندي او آنالین دریځ دی او په هر موبایل،  Qualtricsدا سروی د  ●

 کاپۍ به هم ترالسه وي(.  PDFلیپ ټاپ یا کمپیوټر باندې د السرسي وړ دی )د دې سروی کاغذي یا  ټیبلیټ،

 یترک تو،ښپ ،یهسپانو ،یروس ،یاردو، سومال ،یینایساده چ ،یینایچ زیدود ،یشتون ولري، فرانسو ېبه په عربي ک ېسرو ●

 .توتیاو انوکت

 شي؛ وګړي به یې نه پېژندل کېږي.د دې سروی پایلې به د ښوونځي په کچه راپور کولی  ●

دا مالومات به ښوونځي د دې لپاره کاروي چې داسې خوندي ځایونه جوړ کړي چیرته چې هر چا ته د درناوي او خپلوۍ  ●

 احساس کېږي.

 م مارچ پورې ترالسه وي. 24مارچ نه تر  1دا سروی به د 

 سره: تاسو کولی شئ دا سروی آنالین بشپړ کړئ، د دې اړیکې په کارولو

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

د چاپ لپاره ترالسه دي یا   school climate webpage کاپۍ پر  PDFکه تاسو د دې سروي کاغذي بڼه بشپړول غواړئ، نو د 

ړیکه ونیسئ. مهرباني وکړئ د پورته ورکړل شوې آخیري تاسو کولی شئ د کاپۍ ترالسه کولو لپاره د ښوونځي د اداري ډلې سره ا

 نېټې پورې بشپړ شوې سروی ګانې بیرته راولېږئ. 

زه ډاډه یم چې دا سروی به زمونږ مرسته وکړي ترڅو د خپلو زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اړتیاوې په غوره توګه پوره کړو. 

سره  schoolclimatesurvey@ocdsb.ca وګورئ،   FAQs کولی شئ که تاسو د دې سروی په اړه کومې پوښتنې لرئ، تاسو 

 اړیکه ونیسئ، یا نېغ په نېغه ما سره اړیکه ونیسئ. 

 ستاسو رښتونی،

Principal 
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