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Về việc: Công cụ đo sự Phát triển những Năm Trung học (MDI) 
 
Các Gia đình thân mến, 
 
Tại Hội đồng Trường học Khu vực Hamilton-Wentworth (Hamilton-Wentworth District School 
Board - HWDSB), chúng tôi cam kết xác định và loại bỏ các rào cản, để tất cả học sinh được học 
tập trong những môi trường có tính hỗ trợ, cởi mở và tôn trọng. Chúng tôi cũng hỗ trợ học sinh 
để đạt được sự cân bằng về thể chất và tinh thần thông qua các chương trình, nguồn hỗ trợ và 
dịch vụ mà thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và hồi phục sau đại dịch COVID-19. 
 
Vào tháng 11, học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 sẽ hoàn thành Công cụ đo sự Phát triển những Năm 
Trung học (Middle Years Development Instrument - MDI). Học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 đã hoàn 
thành khảo sát này vào năm 2018 và một số học sinh ở cả bậc tiểu học và trung học đã hoàn 
thành phiên bản rút gọn của MDI vào mùa xuân vừa qua. Vào tháng 11, học sinh sẽ thực hiện 
khảo sát trực tuyến này trong thời gian đi học với sự giám sát của nhân viên nhà trường. Câu trả 
lời của con quý vị sẽ được đảm bảo tính riêng tư, được giữ kín thông tin và sẽ không thể nhận 
diện được bằng tên. 
 
Nghiên cứu này có mục đích gì? 
HWDSB muốn hiểu rõ hơn về các khía cạnh phát triển của trẻ trong những năm trung học mà ảnh 
hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe và sự thành công trong học tập. Cuộc khảo sát sẽ hỏi học sinh về 
những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của các em trong trường học và trong cộng đồng. 
HWDSB sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra các quyết định quan trọng về các chương trình 
và dịch vụ mà tạo ra sự khác biệt cho trẻ em. 
 
Khảo sát này hỏi học sinh về: 

1) Sự phát triển về xã hội và tình cảm, chẳng hạn như lòng tự trọng, sự lạc quan, cảm giác 
hạnh phúc và sự thấu cảm; 

2) Cảm giác kết nối với trường học, gia đình, bạn bè và cộng đồng; 
3) Những trải nghiệm học đường; 
4) Sức khỏe thể chất và hạnh phúc; và 
5) Việc sử dụng thời gian sau giờ học, cũng như những mong muốn của học sinh đối với thời 

gian sau giờ học. 
 
Quyền riêng tư của con tôi sẽ được bảo vệ như thế nào? 
Con của quý vị sẽ không được nhận diện bằng tên trong nghiên cứu này. Các câu trả lời của con 
quý vị sẽ không được cung cấp cho quý vị hoặc bất kỳ nhân viên nào của trường học hoặc hội 
đồng trường học. Điều này nhằm đảm bảo rằng các câu trả lời của mỗi học sinh mang tính riêng 
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tư và được giữ kín thông tin. Không có thông tin nào từ nghiên cứu này được đưa vào hồ sơ học 
tập của con quý vị. 
 
Nếu thông tin từ MDI được sử dụng trong các ấn phẩm nghiên cứu hoặc trong các tài liệu được 
chia sẻ công khai, con quý vị và trường học của con quý vị sẽ không được nhận dạng dưới bất kỳ 
hình thức nào. Nếu vào bất cứ lúc nào con quý vị không muốn tham gia cuộc khảo sát, giáo viên 
của các em sẽ cung cấp một hoạt động học tập thay thế. 
 
Thông tin cá nhân trên MDI được thu thập tuân theo Mục 28(2) của Đạo luật Tự do Thông tin và 
Bảo vệ Quyền riêng tư của Thành phố (Municipal Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act  - MFIPPA). Đạo luật này quy định rằng các tổ chức tham gia vào các hoạt động được 
ủy quyền hợp pháp có thể thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân khi cần thiết. MDI giúp đáp 
ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục đối với các hội đồng trường học là khảo sát học sinh 2 năm một lần 
về môi trường học đường của các em. 
 
Trường học và cộng đồng sẽ được hưởng lợi như thế nào? 
Nghiên cứu MDI giúp các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chương trình và các thành viên cộng 
đồng tìm hiểu về cuộc sống của trẻ em thông qua tiếng nói của chính các em. Trường học và cộng 
đồng của quý vị có thể sử dụng các kết quả để cải thiện cuộc sống của trẻ em. Chúng tôi tin rằng 
nghiên cứu này mang lại nhiều lợi ích tích cực cho trẻ em và gia đình tại địa phương. HWDSB sẽ 
làm việc với các đối tác bao gồm Thành phố Hamilton để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các 
nhu cầu của học sinh trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu đã được loại bỏ 
danh tính từ cuộc khảo sát với Thành phố Hamilton để cung cấp thông tin và làm phong phú 
thêm chương trình và các dịch vụ của thành phố dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. 
 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu? 
Vui lòng tìm hiểu thêm về MDI, công cụ được sử dụng ở các khu vực pháp lý khác của Canada, 
qua mạng tại www.earlylearning.ubc.ca/mdi. 
 
Quý vị cũng có thể tìm thông tin và các nguồn hỗ trợ về cuộc khảo sát về sự Phát triển những 
Năm Trung học trên trang web của chúng tôi tại 
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/. Nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại gì về sự tham gia của con mình, vui lòng liên hệ với Phòng Nghiên 
cứu và Phân tích (Research and Analytics Department) tại research@hwdsb.on.ca 905-527-5092.  
 
Trân trọng,  
 
Hội đồng Trường học Khu vực Hamilton-Wentworth 
Phòng Nghiên cứu và Phân tích 
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