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 (MDI) بزار رشد میانسایلموضوع: ا 
 

 گرایم، خانواده های  
 

، ما متعهد به شناسایی و حذف موانع هستیم، بنابراین همه  (HWDSB)  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أدر هی
ن با  میاموزند  مودب کننده، فراگیر و حمایتفضاء در شاگردان  سالم و   رشد ها و خدمایی که ها، حمایتبرنامه . ما همچنیر

یبهبودی از همه   .حمایت میکنیم  شاگردان را تقویت میکنند، از رفاه  19 -کووید گیر
 
، ماه در  این   8تا  4 صنوف شاگردان را تکمیل میکنند.  (MDI) سایلمیانرشد ابزار  12 ایل 4شاگردان صنوف نومیر

  هابتداییسطح  در  شاگردان تکمیل کردند و برخن از  2018را در سال  نظرسنجر 
ٔ
ابزار رشد  شدهٔ خالصه   و متوسطه نسخه

،  سایلمیان با نظارت  مکتب  روز  جریاناین نظرسنجر آنالین را در  شاگردان را در بهار گذشته تکمیل کردند. در ماه نومیر
 .فرزند شما خصویص، محرمانه خواهد بود و با نام مشخص نخواهد شدانجام خواهند داد. پاسخ های مکتب کارکنان 

 
 چیست؟ ین تحقیق هدف ا

های میاین را که بر رفاه، سالمت و  در سالطفال ا هایی از رشد میخواهد جنبه  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهی
شان در  ب ار در مورد افکار، احساسات و تجن شاگرداتأثیر میگذارد، بهیی درک کند. در این نظرسنجر از مکتب موفقیت 
میم مهم در  ابرای اتخاذ تص تحقیقاز نتایج  ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أ هید. سوال خواهد ش اجتماعو مکتب 

 .تفاوت ایجاد میکند، استفاده خواهد کرد اطفالمورد برنامه ها و خدمایی که برای 
 

سد ذیلرد ادر مو  سواالت  شاگردان این نظرسنجر از   :مییر
1)  ،  .و همدیل خوشحایلرشد اجتمایع و عاطفن مانند عزت نفس، خوش بینن
 .اجتماع، خانواده، دوستان و مکتباحساس ارتباط با  (2
 ؛ مکتبتجارب  (3
 ؛ و صحت وسالمنی  (4
ن خواسته های مکتب بعد از ساعات  وقتاستفاده از  (5  .مکتببعد از  وقتبرای  اطفالو همچنیر

 
 خصویص فرزندم چگونه محافظت میشود؟ حریم 

ت أیا هیمکتب مشخص نخواهد شد. پاسخ های فرزندتان برای شما یا هیچ یک از کارکنان  تحقیقنام فرزند شما در این 
س نخواهد بود. این برای اطمینان از خصویص بودن و محرمانه بودن پاسخ های هر مکتب  مدیرهٔ  است.  طفل در دسیی
 .فرزند شما اضافه نمیشودمکتب به سوابق  تحقیق  این از  معلومات  هیچ 
 

یات تحقیقایی یا در اسناد عمویم استفاده شود، فرزند شما و  سایلابزار رشد میان معلومات اگر از  فرزند شما به مکتب در نشر
کت در نظرسنجر نباشد، معلم او یک فع دیگر  الیت هیچ وجه شناسایی نمیشوند. اگر در هر زماین فرزند شما مایل به شر

 .ارائه میدهد را در جریان نظر سنجر به او مکتب 
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و حفاظت از حریم  اروایلشمعلومات ( قانون آزادی 2) 28مطابق با بخش  سایلمیانرشد  ابزار  شخیص در موردمعلومات 
کت که در فعالیتادارت   آوری میشود که بیان میکند جمع (MFIPPA) خصویص میکنند ممکن است  های مجاز قانوین شر

 تعلیم و تربیهوزارت  نیاز هایبه برآورده شدن  سایلمیانرشد ابزار  کنند. آوری  شخیص افراد را جمعمعلومات در صورت لزوم 
 .نظرسنجر کنندمحیط مکتب در مورد شاگردان  بار از کسال ی 2کمک میکند تا هر تب  امکهای  ت أبرای هی

 
رد چه سودی خواهند تماع جاو مکتب 

ُ
 ؟ ب

  اطفالکمک میکند تا از طریق صدای خود فراد اجتماع  ، برنامه ریزان و اآموزگارانبه  سایلمیانرشد ابزار  تحقیق
ی

در مورد زندگ
 اجتماع و مکتب بیاموزند. اطفال 

ی
  تحقیقاستفاده کنند. ما معتقدیم که این  اطفالشما میتوانند از نتایج برای بهبود زندگ

کای   ت ونتور -همیلتونمدیرٔه مکاتب حوزٔه ت أهید. و خانواده های محیل ارائه میده اطفالزیادی برای مزایای مثبت  با شر
خود برآورده   اجتماعرا در شاگردان همیلتون کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ما نیازهای اروایل خود از جمله ش

اک میگذاریم تا روایل اشده از این نظرسنجر را با ششناسایی ارقام کنیم. ما  ها و خدمات برای برنامهطبق آن همیلتون به اشیی
 .کنیم تنظیم   را  و نوجوانان اطفال

 
ی کسب کنم؟ معلومات از کجا میتوانم   بیشتر

 درباره
ً
 ، که در سایر حوزه های قضایی کانادا استفاده میشود، به صورت آنالین درسایلمیانرشد ابزار    لطفا

www.earlylearning.ubc.ca/mdi   ی کسب کنیدمعلومات  .بیشیی
 

ن میتوانید   ذیل بیابید:  را در وبسایت ما به آدرس سایلمیانرشد ابزار و منابع مربوط به نظرسنجر معلومات همچنیر
being/mdi/-well-and-health-https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental   

 
 با بخش تحقیقات و تجزیه و تحلیل به آدرس 

ً
 اگر سؤال یا نگراین در مورد مشارکت فرزندتان دارید، لطفا

research@hwdsb.on.ca 5092 -527-905 ید  .تماس بگیر
 
 

ام  ،بااحیی
 
 
 ونتورث -منطقه همیلتونمکتب ت أهی

 بخش تحقیق و تحلیل 
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