
 
 2021يونيو/ ح��ران 

 
ي األهل وأول�اء األمور: 

 أعزائئ
 

ي السنوات 
ي ال��يع أننا سنتبع التعداد  باستب�ان العاف�ة الخاص بنا، "أداة النمو �ف

ي �ف و�ــــج للتعداد الطالئب لقد ذكرنا خالل ال�ت
ي الصفوف من ، (MDI)" الوس�

ة من األطفال والشباب �ف جائحة  حول تجار�ــهم وعافيتهم خالل 12إ�  4لالستماع مبا�ش
 . 19-كوف�د

 
ي السنوات الوس�   بدً� من إعطاء

و�د طفلك MDI أداة النمو �ف ف ، نوفر لك اآلن روابط االستب�ان ل�ت أثناء وقت الصف الدرا�ي
ي الصفوف من 

 فقت ع� مشاركتهم: به إذا وا 12إ�  4أو أطفالك �ف
 

 https://ca.research.net/r/MDIgr4-12:  12-4للصفوف  MDIاألداة  رابط
 

 من ط�ح
�
ي المدارس حال�ا

ف �ف كمق�اس لخطتنا السن��ة لمجلس المدارس. سنطبقاألداة  MDIاألداة  تمنعنا القيود وعدم ال�قني
MDI  .ي الصفوف الدراس�ة خالل العام الدرا�ي القادم

 بال�امل �ف
 

 ع� العد�د من األطفال والشباب. ولهذا السبب، فمن المهم بالنسبة لنا أن نجمع الب�انات 
�
نحن نعلم أن هذا العام كان صعبا

لق�اس العاف�ة خالل هذا الوقت  MDIاألداة   لفهم تأث�ي هذە الجائحة �شكل كامل ع� عافيتهم وتصوراتهم. ن��د استخدام
. سنستخدم نتائج األداة  ي

ي  MDIالح�ج والتار��ف امج ووسائل الدعم والخدمات المقدمة لألطفال والشباب، والئت لتن��ر ال�ب
 . 19-كوف�د تعزز النمو الص�ي والشفاء من جائحة

 
َ�ة، ونعتقد أنها األداة المناسبة  MDIأداة ي  MDIاألداة  لالستخدام اآلن. طّور�ي أداة  لق�اس العاف�ة ُمج�َّ

ا�ة 31Tباحثون �ف �ش
ي المبكر ي جامعة ب��تش كولومب�ا (HELP)التعلم الب�ش

ي الصفوف   (UBC)�ف
. لقد عملنا مع جامعة ب��تش 8-4لألطفال �ف

ي الصفوف  كولومب�ا
ي . �سأل االست12-9ع� تعد�لها للشباب �ف

اتهم �ف ب�ان األطفال والشباب عن أفكارهم ومشاعرهم وخ�ب
ي المجاالت التال�ة: 

 المدرسة والمجتمع المح�ي �ف
ام الذات والتفاؤل والسعادة والتعاطف؛ .1 ، مثل اح�ت ي

 التطور االجتما�ي والعاط�ف
 مشاعر االرتباط بالمدرسة واأل�ة واألصدقاء والمجتمعات المحل�ة؛ .2
ات المدرس�ة؛ .3  الخ�ب
 البدن�ة والعاف�ة؛ والصحة  .4
، وكذلك رغبات الطالب بخصوص وقت ما بعد المدرسة.  .5  استخدام الوقت بعد ساعات الدوام المدر�ي

ي كل من مجاالت الموضوعات هذە، ير�ب االطالع ع�:  
لالطالع ع� وصف أشمل ألنواع األسئلة �ف

being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 
 

ف أننا ن��د أن �سمع من األطفال وال ي حني
ة، إذا ظننت أن طفلك بحاجة إ� دعم لملء�ف ، ير�ب MDIأاألداة  شباب مبا�ش

 .
�
 مساعدته ع� النحو الذي تراە مناسبا

 
. نحن ال نجمع الب�انات المعرفة له��ة دون ال�شف عن ه��تهوسيتم تقد�مها ��ة ستظل إجابات طفلك ع� األسئلة 

الطالب (مثل رقم الطالب أو اسمه).  لن يتمكن سوى موظفو قسم األبحاث والتحل�الت من الوصول إ� ب�انات االستب�ان 
كاء المجتمع المح�ي الذين �عملون ع�  وس�قومون ب�عداد تقار�ر موجزة غ�ي محددة لله��ة لمدارسنا ومجلس المدارس و�ش

ف  ي اإلجابة عليها. تحت��األداة تحسني
ع�  MDI ح�اة األطفال والشباب. �مكن لألطفال والشباب تجاوز أي أسئلة ال يرغبون �ف

 معلومات حول األشخاص الذين  �مكنهم اللجوء إليهم إذا شعروا بالضيق واحتاجوا إ� التحدث مع شخص ما. 
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: لألسئلة أو االستفسارات المتعلقة بخصوص�ة ب�انات است  ي

وئف �د اإلل��ت ب�ان طفلك، ير�ب التواصل ع�ب ال�ب
. privacy@hwdsb.on.ca : ي

وئف �د اإلل��ت لألسئلة حول االستب�ان نفسه، ير�ب التواصل ع�ب ال�ب
. research@hwdsb.on.ca� 

�
شأن صحة طفلك العقل�ة وعافيته، ابحث عن صفحة الموارد الخاصة بنا هنا:  إذا كنت قلقا

being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 
 

. ير�ب إرسال الرابط المناسب  ي
ي هذا االستب�ان خالل هذا الوقت االستثنائئ

ي السماح لطالبك بالمشاركة �ف
شكرا� لك ع� التفك�ي �ف

 ع� مشاركته. 
�
 إل�ه إذا كنت موافقا

 
 MDIاألداة  ف��ق
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