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 (MDIهای میانی )نظرسنجی بررسی وضعیت رشد در سال موضوع:

 

 های گرامی،خانواده

 

ها  ، ما متعهد به این موضوع هستیم که موانع را شناسایی کنیم و آن(HWDSB)ونتورث -در هیئت مدارس حوزه همیلتون

 حمایتی، فراگیر و آمیخته با احترام تحصیل خود را ادامه دهند. آموزان بتوانند در محیطی  را از میان برداریم تا همه دانش

شوند  می COVID-19ها و خدماتی که موجب رشد سالم و مبارزه کردن با پاندمی ها، کمکما همچنین از طریق برنامه

 کنیم.آموزان کمک میبه سالمتی دانش

 

(  MDIهای میانی )رسنجی بررسی وضعیت رشد در سالهای چهارم تا دوازدهم در نظآموزان کالسدر ماه نوامبر، دانش

در این نظرسنجی شرکت کردند و برخی   2018های چهارم تا هشتم در سال آموزان کالسدانش کنند.شرکت می

در ماه نوامبر،   را در فصل بهار گذشته تکمیل کردند.  MDIآموزان ابتدایی و متوسطه نیز نسخه خالصه شده دانش

های  پاسخ کنند. ه شرکت میآموزان در این نظرسنجی آنالین در ساعت کاری مدرسه و تحت نظارت اعضای مدرس دانش

 مانند و امکان شناسایی بر اساس اسم وجود ندارد. فرزند شما خصوصی و محرمانه باقی می

 

 هدف این تحقیق چیست؟ 

HWDSB های میانی که بر روی سالمتی، بهداشت و موفقیت در مدرسه  های رشد کودکان را در سالتمایل دارد که جنبه

ها در  آموزان درباره افکار، احساسات و تجربیات آندر این نظرسنجی سواالتی از دانش د. گذارند بهتر درک کنتأثیر می

ها و خدماتی که  با توجه به نتایج تحقیق تصمیمات مهمی در زمینه برنامه HWDSB شوند.مدرسه و در جامعه پرسیده می

 گیرد. توانند برای کودکان مهم باشند میمی

 

 شوند: آموزان پرسیده میاره موارد زیر از دانشدر این نظرسنجی سواالتی درب

 بینی، احساس شادی و همدلی؛ رشد اجتماعی و عاطفی مثل حس عزت نفس، خوش (1

  احساس تعلق داشتن به مدرسه، خانواده، دوستان و جامعه؛ (2

 تجربیات در مدرسه؛  (3

  بهداشت جسمانی و سالمتی (4

  های کودکان برای زمان بعد از مدرسه.خواستهنحوه سپری کردن زمان بعد از مدرسه و  (5

 

 شود؟ حریم شخصی فرزند من چگونه رعایت می

های ارائه شده از سوی فرزند شما در  پاسخ امکان شناسایی هویت فرزند شما بر اساس اسم در این تحقیق وجود ندارد. 

های فرزند  دلیل انجام این کار این است که پاسخ گیرند.نمیاختیار شما یا هر یک از کارکنان مدرسه یا هیئت مدرسه قرار 

 شوند. گونه اطالعاتی از تحقیق به سابقه تحصیلی فرزند شما اضافه نمیهیچ شما خصوصی و محرمانه باقی بمانند.

 

درسه فرزند  در تحقیقات منتشر شده یا دیگر اسناد عمومی استفاده شوند، امکان شناسایی فرزند و م  MDIاگر از اطالعات 

اگر در هر زمانی فرزند شما تصمیم بگیرد که در این نظرسنجی شرکت نکند، معلم فرزند   شما به هیچ وجهی وجود ندارد.

 دهد. شما فعالیت دیگری در مدرسه به فرزند شما می



 

Research and Analytics Department 
Hamilton-Wentworth District School Board 

20 Education Court, P.O. Box 2558 
Hamilton, ON  L8N 3L1 

 بخش تحقیق و تحلیل
ونتورث -هیئت مدارس حوزه همیلتون  

20 Education Court, P.O. Box 2558 
Hamilton, ON  L8N 3L1 

 

 

 

(  MFIPPAقانون آزادی اطالعات و حفظ حریم شخصی در شهر ) 28(2طبق بخش ) MDIاطالعات فردی در 

توانند در  های مجاز قانونی مشغول هستند میهایی که به فعالیتشوند. در این قانون آمده است که سازمانوری میآجمع

به رعایت کردن الزام تعیین شده از سوی وزارت آموزش و   MDI آوری کند.صورت لزوم اطالعات فردی افراد را جمع

آموزان را درباره محیط مدرسه خود بپرسند کمک  ر دانشسال نظ 2های مدارس باید هر پرورش مبنی بر اینکه هیئت 

  کند.می

 

 برند؟ مدرسه و جامعه چه سودی از این نظرسنجی می

کند تا از طریق نظرات خود  ها و اعضای جامعه کمک میریزی برای برنامهها، مسئوالن برنامهبه معلم MDIتحقیق 

توانند از این نتایج استفاده کنند تا به بهتر شدن زندگی  مدرسه و جامعه شما می کودکان با زندگی کودکان بیشتر آشنا شوند.

  HWDSB های محلی دارد.اید مثبت بسیاری برای کودکان و خانوادهما معتقد هستیم که این تحقیق فو کودکان کمک کنند.

آموزان را در جامعه  کند که ما قادر هستیم نیازهای دانشهای خود از جمله شهر همیلتون تضمین میبا همکاری با شریک

هیم تا به  دما اطالعات بدون نام و نشان نظرسنجی را در اختیار شهرداری همیلتون قرار می خود برطرف کنیم. 

 تر کنیم. ها را غنیریزی و خدمات برای کودکان و جوانان جهت ببخشیم و آنبرنامه

 

  برای کسب اطالعات بیشتر به کجا رجوع کنم؟

شود به نشانی  کانادا نیز اجرا می که در دیگر مناطق MDIبرای کسب اطالعات بیشتر به صورت آنالین درباره 

www.earlylearning.ubcca/mdi  .رجوع کنید 

 

ما به نشانی  سایت توانید با مراجعه به وبهمچنین می

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

 های میانی آشنا شویداطالعات و منابع بیشتری درباره نظرسنجی بررسی وضعیت رشد در سال

ر صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی درباره شرکت فرزند خود لطفاً با بخش تحقیق و تحلیل با ایمیل  د 

research@hwdsb.on.ca  در ارتباط باشید. 905-527-5092و تلفن  

 

 

  با احترام،
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