اعزائي العوائل:
نحن في المجلس التعليمي لمنطقة نياجرا  DSBNملتزمون بتحقيق ثقافة مدرسية عادلة وشاملة حيث يشعر الجميع باألمان والقبول
وباحساس حقيقي باالنتماء ،اضافة الى الشعور بأن هويتهم وخبراتهم الحياتية موضع تقدير .ولغرض دعم هذا العمل فمن المهم أن نسمع
منكم ،وأن نستمع اليكم ،فصوتكم يهمنا.
لهذا فأننا نطلب من الطالب في الصفوف من  4الى  12الذين يتعلمون شخصيًا داخل المدرسة ،وكذلك من أفراد األسرة مشاركة تجربتكم
في المدرسة في استبيان ثقافة المدرسة "صوتكم يهمنا" .سيساعدنا جمع هذه المعلومات على فهم أفضل لما يشعر به طفلكم عندما يحضر
ويتعلم ويلعب في المدرسة كما سيتم استخدام المعلومات لدعم مدرستنا وتنميتها بهدف بناء ثقافة إيجابية للجميع والمحافظة على ديمومتها.
تم تنظيم األسئلة في خمسة مجاالت رئيسية والتي تساعد في إنشاء ثقافة مدرستك وهي :الرفاهية ؛ مدارس آمنة توفر الرعاية ؛ االحساس
باالنتماء ؛ اإلنصاف والشمول ؛ التعليم والتعلم.
سيتم أيضًا طرح األسئلة القائمة على الهوية والمتعلقة باألصل والنوع والعرق والدين والهوية الجنسية واللغة أو اللغات التي يتم التحدث
بها في المنزل لغرض فهم كيفية اختالف تجارب التعلم بين مجموعات الطالب بما يساهم في تعزيز ثقافة مدرسية آمنة وشاملة.
● سيُطلب من الطالب في الصفوف  12-9إكمال االستبيان في المدرسة خالل وقت الدرس بين  15-1ديسمبر(كانون األول)
.2021
● سيُطلب من الطالب في الصفوف  8-4إكمال االستبيان في المدرسة خالل وقت الدرس بين  31-17يناير (كانون الثاني)
.2022
ستتلقى العائالت بري ًدا إلكترونيًا من مسؤول المدرسة االداري يتضمن رابط االستبيان عبر اإلنترنت ورمز مدرستهم ،كما يمكن ايضا ً
الوصول إلى االستبيان من خالل موقع مدرستكم على اإلنترنت .بإدخالكم رمز مدرستكم ،ستتم دعوتكم للبدء بملء االستبيان عبر
اإلنترنت وسيستغرق ذلك حوالي  15دقيقة.
سيتم االستبيان بدون ذكر اسماء المشاركين به وذو سرية تامة ،وعلى الرغم من ان االشتراك باالستبيان اختياريا ً إال أننا نشجع جميع
الطالب الذين يتعلمون شخصيًا داخل المدرسة وكذلك العوائل على المشاركة به وكلما زادت الردود التي نتلقاها زادت فعالية DSBN
في دعم الجميع للتقدم.
لغرض التسهيل على الطالب ذوي االحتياجات المختلفة فيمكن إكمال االستبيان باستخدام برنامج التعرف على الصوت مثل برنامج
(جوجل اكتب واقرأ)  Google Read & Writeوإذا لم تكن لديك معرفة باستخدام الكومبيوتر واالجهزة الحديثة األخرى أو تحتاج
مساعدة في ترجمة اللغة فيرجى االتصال بمدرستك واخبارهم بذلك.
كما يمكنكم االتصال بالمدرسة ألية أسئلة إضافية أو قوموا بزيارة هذا الموقع  the DSBN Equity websiteحيث ستجدون اسئلة
شائعة مع اجوبتها وغير ذلك من المعلومات المفيدة .يلتزم  DSBNبتوفير مجاالت آمنة ورعاية شاملة للجميع لمساعدة الطالب على
التعلم والنجاح وشراكتكم جزء مهم من ذلك.
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