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 :والدین و قیم ھای عزیز
 

در سال ھای  رشدما وقتی سرشماری دانش آموزی را در بھار تبلیغ می کردیم، گفتیم کھ در ادامھ بھ نظرسنجی رفاه مان بھ نام ابزار 
را درباره ی تجربھ ھا و رفاه شان در  12تا  4ی ھاآی) خواھیم پرداخت تا مستقیماً صحبت ھای کودکان و نوجوانان پایھ دیمیانی (اِم

  بشنویم. 19-طول کووید
 

اگر با شرکت فرزند یا ، لینک نظرسنجی را در اختیارتان قرار می دھیم تا اجرا کنیمآی را در طول کالس درس دیبھ جای اینکھ اِم
 موافق ھستید، آن را در اختیارشان بگذارید: 12تا  4فرزندان تان در پایھ ھای 

 
 https://ca.research.net/r/MDIgr4-12:   12تا  4آی برای پایھ ھای دیلینک بھ اِم

 
آی را بھ عنوان معیار برنامھ ی سالیانھ ی شورای دیقطعیت در مدارس بھ ما اجازه نمی دھد تا اِمدر حال حاضر محدودیت ھا و عدم 

  آی را در کالس ھا در طول سال تحصیلی بعد بھ طور کامل اجرا خواھیم کرد.دیما اِم مان ارائھ کنیم.
 

بھ ھمین دلیل برای مان مھم است کھ برای درک کامل  ما می دانیم کھ امسال برای بسیاری از کودکان و نوجوانان دشوار بوده است.
آی برای سنجش رفاه در طول این دیما می خواھیم از اِم تأثیر این پاندمی بر روی رفاه و ادراک آن ھا، اطالعات را جمع آوری کنیم.

ه ی برنامھ ھا، پشتیبانی ھا و خدماتی برای آی استفاده می کنیم تا درباردیما از نتایج اِم دوران بحرانی و سرنوشت ساز استفاده کنیم.
  می شوند. 19-کودکان و نوجوانان اطالع رسانی کنیم کھ باعث رشد سالم و بھبود از پاندمی کووید

 
آی دیاِم شده برای سنجش رفاه است و ما معتقد ھستیم کھ در حال حاضر ابزاری مناسب برای استفاده می باشد.آی ابزاری آزمایشدیاِم
 8تا  4ی ھاسی) برای کودکان پایھ در دانشگاه بریتیش کلمبیا (یوبی Human Early Learning Partnership (HELP)وسط محققین در ت

نظرسنجی از کودکان و  و تعدیل کنیم. تغییر داده 12تا  9ی ھایم تا آن را برای نوجوانان پایھ ه اسی ھمکاری کردما با یوبی طراحی شد.
 نوجوانان درباره ی افکار، احساسات و تجربھ ھای شان در مدرسھ و اجتماع در حیطھ ھای زیر سؤال می پرسد:

 رشد اجتماعی و احساسی مانند عزت نفس، مثبت اندیشی، شادی و ھمدلی؛ .1
 احساس ارتباط گرفتن با مدرسھ، خانواده، دوستان و اجتماعات؛ .2
 تجربھ ھای مدرسھ؛ .3
 ؛ وفیزیکی و رفاه سالمت .4
 دانش آموزان بھ ساعت بعد از مدرسھ. تمایلت مدرسھ و ھمچنین ااستفاده از زمان پس از اتمام ساع .5

برای توصیف کامل تر انواع سؤاالت در ھر یک از این حیطھ ھا، لطفاً این صفحھ را ببینید: 
being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 

 
آی بھ حمایت دیچھ فکر می کنید کودک تان در پر کردن اِماگرچھ ما می خواھیم کھ مستقیماً از خود کودکان و نوجوانان بشنویم، چنان

  نیاز دارد لطفاً طبق صالحدید خود بھ او کمک کنید.
 

ما شناسھ ھای ھویتی دانش آموز  ارائھ خواھد شد. بھ طور ناشناسنگھداری شده و  محرمانھپاسخ ھای کودک تان بھ پرسش ھا بھ طور 
گردآوری نمی کنیم. تنھا کارمندان دپارتمان تحقیق و تحلیل بھ اطالعات نظرسنجی دسترسی دارند (مانند شماره دانش آموزی یا نام) را 

شده ی ناشناس را برای مدارس مان، شورا و شرکای اجتماعی تھیھ می کنند تا زندگی کودکان و نوجوانان را و گزارش ھای خالصھ
چنانچھ آن ھا احساس پریشانی می کنند یا نیاز  دوست ندارند، جواب ندھند. کودکان و نوجوانان می توانند بھ ھر سؤالی کھ بھبود بخشند.

  آی اطالعاتی را شامل می شود درباره ی کسانی کھ می توان بھ آن ھا رجوع کرد.دیدارند کھ با کسی صحبت کنند، اِم
 

برای سؤال  تماس بگیرید. privacy@hwdsb.on.ca چنانچھ درباره ی محرمانگی اطالعات نظرسنجی کودکتان پرسش یا نگرانی دارید، لطفاً با
کودکتان نگران ھستید، بھ منبع روانی اگر درباره ی سالمت و رفاه  تماس بگیرید. research@hwdsb.on.caدرباره ی خود نظرسنجی لطفاً با 

 being/mdi/-well-and-health-www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mentalما در اینجا رجوع کنید: 
 

لطفاً اگر با  سپاس از اینکھ در نظر می گیرید تا بھ دانش آموزتان اجازه دھید کھ در این نظرسنجی در این ایام استثنایی شرکت کند.
 شرکت شان موافق ھستید، لینک مربوطھ را برایشان بفرستید.

 
 آیدیتیم اِم
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