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 (MDI) أداة تطوير السنوات الوسىط: الموضوع
 
 

 ، األهالي األعزاء
 

هاميلتون منطقة  مدارس  ي مجلس 
جميع  (HWDSB) وينتوورث   -ف  يتعلم  بحيث  وإزالتها،  العوائق  بتحديد  مون  ملت   نحن   ،

ر 
ي بيئات داعمة وشاملة ومحت 

   .  مةالطالب ف 
ً
امج والدعم والخدمات النفسية  الطالب    سالمةنحن ندعم أيضا من خالل التر

ي تعزز النمو الصحي والشفاء من جائحة
  .19-كوفيد  الت 

 
ي شهر نوفمتر 

، سي  /ف  ي
ين الثان  ي عشر استبيان أداة تطوير السنوات الوسىطتشر

ي الصفوف من الرابع إل الثان 
 كمل الطالب ف 

(MDI)  .ي عام  أكمل طالب الصفوف الرابع إل الثامن هذا االستبيا
ي كل من المدارس االبتدائية   2018ن ف 

وأكمل بعض الطالب ف 
ي  استبيان أداة تطوير السنوات الوسىط والثانوية نسخة مخترصة من 

ي الربيع الماض 
ي شهر نوفمتر و. ف 

، سيكمل  /ف  ي
ين الثان  تشر

ي المدرسة
اف موظف  نت أثناء وقت المدرسة تحت إشر ابات طفلك خاصة وشية  ستكون إج. الطالب هذا االستبيان عتر اإلنت 

دة وغت  
ّ
 . االسم ب محد

 
 ما الغرض من الدراسة؟

ي تؤثر  وينتوورث   -مجلس مدارس منطقة هاميلتون يريد
ي السنوات المتوسطة، والت 

فهم جوانب نمو الطفل بشكل أفضل ف 
ي المدرسة    .والصحة والنجاح المدرسي   سالمة النفسيةالعىل  

سيسأل االستبيان الطالب عن أفكارهم ومشاعرهم وتجارب  هم ف 
ي المجتمع المحىلي 

امج   وينتوورث   -مجلس مدارس منطقة هاميلتون سيستخدم.  وف  نتائج الدراسة التخاذ قرارات مهمة حول التر
 لدى األطفال

ً
ي تحدث فرقا

 . والخدمات الت 
 

 :يطرح االستبيان عىل الطالب أسئلة حول
ام الذات والتفاؤل والسعادة والتعاطف؛ التطور  (1 ، مثل احت  ي

 االجتماعي والعاطف 
 مشاعر االرتباط بالمدرسة واألشة واألصدقاء والمجتمعات المحلية؛  (2
 . التجارب المدرسية (3
 و  الصحة البدنية والرفاه؛ (4
ي قضاء وقت ما بعد  (5

، وكذلك رغبات األطفال ف   . المدرسةاستخدام الوقت بعد ساعات الدوام المدرسي
 

؟   كيف تتم حماية خصوصية طفلي
ي هذه الدراسة

ي المدرسة أو مجلس إدارة .  لن يعّرف طفلك باالسم ف 
لن تكون إجابات طفلك متاحة لك أو ألي من موظف 

ضاف أي معلومات من دراسة.  ضمان أن تكون إجابات كل طفل خاصة وشيةإل هذا  ف  ديه.  المدرسة
 
إل    أداة التطوير   لن ت

 .لمدرسي لطفلكالسجل ا
 

خدمت معلومات 
 
ي وثائق عامة، فلن   أداة تطوير السنوات الوسىط إذا است

ي منشورات بحثية أو ف 
د ف 

ّ
حد

 
هوية طفلك أو مدرسة    ت

وّ .  طفلك بأي شكل من األشكال ي االستبيان، فست  
ي المشاركة ف 

ي أي وقت ف 
ده معلمه بنشاط مدرسي إذا لم يرغب طفلك ف 

 . بديل
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ي استبيان ع  جم  ت

 للمادة   أداة تطوير السنوات الوسىط المعلومات الشخصية الموجودة ف 
ً
من القانون البلدي لحرية (  2)  28وفقا

 يجوز لها  (MFIPPA)  المعلومات وحماية الخصوصية
ً
ي أنشطة مرصح بها قانونيا

ي تنص عىل أن المنظمات المشاركة ف 
، والت 
ي تلبية متطلبات وزارة التعليم  أداة تطوير السنوات الوسىط تساعد.  ورةأن تجمع معلومات شخصية من األفراد عند الرص  

ف 
ي كل سنتي   حول مناخ مدرستهم  لزم مجالس المدارس بإجراء استبيان طالنر

 
ي ت
 .  الت 

 
؟   كيف ستستفيد المدرسة والمجتمع المحلي

امج وأفراد المجتمع أداة تطوير السنوات الوسىط تساعد دراسة المحىلي عىل التعرف عىل حياة األطفال   المعلمي   ومخطىطي التر
نعتقد أن  .  يمكن لمدرستك ومجتمعك المحىلي استخدام النتائج لتحسي   حياة األطفال.  من خالل أصوات األطفال أنفسهم 

 وينتوورث   -مجلس مدارس منطقة هاميلتون سيعمل.  الدراسة تقدم العديد من الفوائد اإليجابية لألطفال المحليي   وأشهم 
كاء  ي مجتمعنامع شر

ي ذلك بلدية هاميلتون لضمان تلبية احتياجات الطالب ف 
سنشارك بيانات االستبيان غت  المحددة  . ، بما ف 

 .للهوية مع بلدية هاميلتون إلعالم وإثراء برامجها وخدماتها المقدمة لألطفال والشباب 
 

ي الحصول عل مزيد من المعلومات؟ 
 أين يمكنن 

السنوات الوسىط حول  المعلومات االطالع عىل مزيد من  يرجر   الكندية األخرى، عتر  أداة تطوير  المناطق  ي 
المستخدمة ف 

نت عىل  . www.earlylearning.ubc.ca/mdi     اإلنت 
 

عىل الوسىط  السنوات  تطوير  استبيان  حول  وموارد  معلومات  عىل  العثور   
ً
أيضا ي    يمكنك 

ون  اإللكت  موقعنا 
   being/mdi/-well-and-health-https:/www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental   عىل

  905-   الرقم   إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن مشاركة طفلك، يرجر االتصال بقسم األبحاث والتحليالت عىل  
 .  research@hwdsb.on.caأو عتر الرابط 527-5092

 
 

 التحية،  مع خالص 
 

 
 وينتوورث  -مجلس مدارس منطقة هاميلتون

 قسم البحوث والتحليالت 
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