
   
 

2019لعام استطالع الطالب    
 رسالة معلومات لألهل

 
 األهالي وأولياء األمور األعزاء،

 
يلتزم مجلس مدارس منطقة أوتاوا كارلتون بشدة بتعزيز إتاحة الوصول والفرص لجميع الطالب بشكل متساٍو. نحن ندرك الحاجة إلى البيانات 

 الخدمات بشكل أفضل.تزويدهم بلفهم طالبنا وكيفية 
 

. 2019ديسمبر/كانون األول  13لثاني ونوفمبر/تشرين ا 26استطالعاً على الطالب ما بين سيجري مجلس مدارس منطقة أوتاوا كارلتون 
 سيجمع االستطالع بيانات عن جميع الطالب من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. يتضمن االستطالع نوعين من األسئلة:

 و ،حول أمور مثل العرق والهوية الجنسية واألصل العرقي واللغة والتوجه الجنسي أسئلة ديموغرافية 

 والعافية. حول حس الطالب باألمن واالنتماء وااللتزام أسئلة إدراكية 
 

المشاركة في االستطالع طوعية وسرية. سيكمل االستطالع أهالي الطالب من مرحلة الروضة حتى الصف السادس )استطالع واحد لكل طفل(. 
دقيقة. سيستلم المشاركون بريداً إلكترونياً  20. سيستغرق االستطالع حوالي الصففسيكملون االستطالع خالل وقت  12-7أما طالب الصفوف 

 فيه رابط مباشر إلى االستطالع حيث سيكملونه إلكترونياً. تتوفر نسخة ورقية عند الطلب.
 

 هذا النموذج وإرسالهالمشاركة طوعية. يجب على أهالي طالب الصفوف من السابع حتى الثاني عشر الذين ال يرغبون بمشاركة أطفالهم إكمال 
أما أهالي الطالب من مرحلة الروضة حتى الصف السادس الذين ال يرغبون بالمشاركة فيمكنهم االمتناع  .2019نوفمبر/تشرين الثاني  15قبل 

 عن إكمال االستطالع.
 

 التوجهات التي قد تساعد في اإلجابة عن أسئلة حول:سُتستخدم البيانات الناتجة عن االستطالع في تحديد 

 ما إن كانت مجموعات محددة من الطالب تنجز بنفس الوتيرة؛ – اإلنجاز التفاوت في 

 من الطالب ُتفصل أو ُتطرد بمعدالت أعلى؛ معينةما إن كانت مجموعات  – معدالت الفصل والطرد 

 تتمتع بتمثيل زائد أو ناقص في برامج أو أقسام معينة )على سبيل المثال في ما إن كانت مجموعات معينة من الطالب  – توزيع الطالب
في اللغة الفرنسية في  غمرالمقابل قسم  يةاألساس يةالفرنسمع تعلم ليزي جسم اإلنالقالمواد األكاديمية مقابل المواد التطبيقية؛ أو في 

 االبتدائية(؛المرحلة 

 المدرسة؛ب االرتباط/عدم رتباطاالعينة من الطالب تشعر بمزيد من ما إن كانت مجموعات م – حس االنتماء 

 أقل في المدرسة.و أما إن كانت مجموعات معينة من الطالب تشعر بأمان أكثر  – الشعور باألمان في المدرسة 
 

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول االستطالع في صفحتنا المخصصة لألسئلة واألجوبة. إن كانت لديكم أسئلة أخرى أو إن كنتم 
و/أو المواقع اإللكترونية الخاصة بالمدارس  مجلس مدارس منطقة أوتاوا كارلتونالموقع اإللكتروني لتبحثون عن معلومات إضافية، ُيرجى زيارة 

على  Sait Atas – في مجلس مدارس منطقة أوتاوا كارلتونجهة االتصال الخاصة بهذا المشروع أو االتصال بمسؤول البحث و
valuingvoices@ocdsb.ca 8571داخلي  8211-596-613 الرقم على أو. 

 
 في تأديتنا لهذا العمل الهام. لمساعدتكم لناشكراً 

 مع خالص التحية،
 مدير المدرسة

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFObukKE6-zHSYpP5ffHhpcjLda4tD2QgL2-oEZsvfk0hvRw/viewform
https://ocdsb.ca/cms/one.aspx?portalId=55478&pageId=29591894

