
 
 

  األعزاء، األوصیاء/  الوالدان
 

 ".رأیك عن عبّر" المعنون استبیاننا في للمشاركة ھالتون منطقة مدارس مجلس یدعوكم المدراس، فعالیة لزیادة الرامیة جھودنا ضمن
 إلكمال ندعوكم ولذلك طالب،ال لنجاح بالنسبة بالغة أھمیة لمشاركتكم أن ندرك. القیمة خالتكمامد ونثّمن نقدّر نحن التعلیم، في لنا كشریك
 المتعلقة األسئلة ىعل لإلجابة األھل ندعو. تقدیرنا محل وھي العالیة، بقیمتھا األھل خالتامد تتسم. بآرائكم إلبالغنا اإلنترنت عبر استبیان
. واالنتقاالت والشاملة، لعادلةا التعلم وبیئات التكنولوجیا، واستخدام المدرسة، في والمشاركة والتواصل التعلم فرص: مثل ،طفلھم بمدرسة
 المدرسة تحسین خطط وتنویر إیجابي، مناخ خلق في االستمرار على المدارس لمساعدة االستبیان من جمعھا یتم التي المعلومات تُستخدم

 .داعم مجتمع خلق في اآلباء وإشراك ورفاھھا،
 

ً  االستبیان سیكون . 9201 آذار/ مارس 29 وحتى شباط/ فبرایر 1 من ھالتون منطقة مدارس مجلس في األطفال أمور أولیاء لجمیع متاحا
، الفرنسیة  اإلنجلیزیة،: التالیة باللغات الوالدین استطالعات تتوفر. دقیقة 15 -10 نحو إلى االستبیان إكمال وسیحتاج ،سریة إجاباتكم ستكون

 .والھندیة والماندرین، ة،والعربی األردیة، البنجابیة،
  

 التنقل كیفیة أدناه الصورة توضح. https://www.haveyoursayhdsb.ca/ التالي الرابط على اإلنترنت، عبر أیضا االستبیان  یتوفر
 التي اللغة اختیار طریق عن االستبیان من للطباعة قابلة نسخة إلى للوصول" األوصیاء/ الوالدان" قسم على انقر. االستبیان ھذا إلى للوصول
  . تفضلھا

 

 
 

 .ھالتون منطقة مدارس بمجلس البحوث إدارة إلى والمعنون المقدّم، المغلف في االستبیان إعادة یرجى
 

 التحیة، خالص مع
 

 میلر ستیوارت
 

  التعلیم مدیر
 

 ھالتون منطقة مدارس مجلس

http://www.haveyoursayhdsb.ca/parentsguardian
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 مجلس مدارس منطقة ھالتون 
 

یرجى تعبئة ھذا االستفتاء والنظر في  تعلیم في مدرستھم.طریقة الحول مدرسة طفلك/ أطفالك وعن  رأیكنود أن نسألك عن 
د (لكل واح استفتاء أكثر من تعبئةالرجاء اآلباء / أولیاء األمور الذین لدیھم أطفال في المدارس المختلفة  .مدرسة واحدة فقط

 مدرسة).
 

 :أطفالك/  مدرسة طفلك العبارات التالیة حول على. من فضلك قل لنا إلى أي مدى توافق أو ال توافق 1
توفر المدرسة بیئة مرحبة لعائلتنا. أ.  

 
االجابةفضل عدم أأعرف / ال    أوافق بشدة أوافق الى حد ما غیر موافق إلى حد ما ال أوافق بشدة 

     .توفر  أ
المدرسة بیئة 

مرحبة 
 لعائلتنا.

     .توفر  ب
المدرسة بیئة 
آمنة لطفلي / 

.ألطفالي  
     .طفلي /  ج

 أطفالي
متحمسون بشكل 

إلى للذھاب عام 
 المدرسة.

     .المدرسة  د
جعلني أشعر ت

ً  يبأن ً  شریكا  قیما
طفلي /  تعلیمفي 

.أطفالي  
     .المدرسة  ه

 تتواصل
بشكل  معي

/  أھلفعال ك
 .ولي أمر

 
 

 
 
 



 
 

  األعزاء، األوصیاء/  الوالدان
 

 ".رأیك عن عبّر" المعنون استبیاننا في للمشاركة ھالتون منطقة مدارس مجلس یدعوكم المدراس، فعالیة لزیادة الرامیة جھودنا ضمن
 إلكمال ندعوكم ولذلك طالب،ال لنجاح بالنسبة بالغة أھمیة لمشاركتكم أن ندرك. القیمة خالتكمامد ونثّمن نقدّر نحن التعلیم، في لنا كشریك
 المتعلقة األسئلة ىعل لإلجابة األھل ندعو. تقدیرنا محل وھي العالیة، بقیمتھا األھل خالتامد تتسم. بآرائكم إلبالغنا اإلنترنت عبر استبیان
. واالنتقاالت والشاملة، لعادلةا التعلم وبیئات التكنولوجیا، واستخدام المدرسة، في والمشاركة والتواصل التعلم فرص: مثل ،طفلھم بمدرسة
 المدرسة تحسین خطط وتنویر إیجابي، مناخ خلق في االستمرار على المدارس لمساعدة االستبیان من جمعھا یتم التي المعلومات تُستخدم

 .داعم مجتمع خلق في اآلباء وإشراك ورفاھھا،
 

ً  االستبیان سیكون . 9201 آذار/ مارس 29 وحتى شباط/ فبرایر 1 من ھالتون منطقة مدارس مجلس في األطفال أمور أولیاء لجمیع متاحا
، الفرنسیة  اإلنجلیزیة،: التالیة باللغات الوالدین استطالعات تتوفر. دقیقة 15 -10 نحو إلى االستبیان إكمال وسیحتاج ،سریة إجاباتكم ستكون

 .والھندیة والماندرین، ة،والعربی األردیة، البنجابیة،
  

 التنقل كیفیة أدناه الصورة توضح. https://www.haveyoursayhdsb.ca/ التالي الرابط على اإلنترنت، عبر أیضا االستبیان  یتوفر
 التي اللغة اختیار طریق عن االستبیان من للطباعة قابلة نسخة إلى للوصول" األوصیاء/ الوالدان" قسم على انقر. االستبیان ھذا إلى للوصول
  . تفضلھا

 

 
 

 .ھالتون منطقة مدارس بمجلس البحوث إدارة إلى والمعنون المقدّم، المغلف في االستبیان إعادة یرجى
 

 التحیة، خالص مع
 

 میلر ستیوارت
 

  التعلیم مدیر
 

 ھالتون منطقة مدارس مجلس

http://www.haveyoursayhdsb.ca/parentsguardian
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2 . 
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

  أكثر من االزم مناسب قلیل

     ،كأھل / ولي أمر
بداء رأیك إالرجاء 

على كمیة 
التواصل بینك 

المدرسة. وبین  
 
 

 المدرسة ؟ (الرجاء إختیار أفضل ثالث طرق) مع تواصللما ھي أفضل طریقة لك ل. 3
 رسالة تبعث مع طفلك 
 البرید اإللكتروني 
 موقع المدرسة اإللكتروني 
 آلليالبرید الصوتي ا 
 مخابرة تلیفونیة 
 المدرسة لوحات 
 (على سبیل المثال تویتر، الفیسبوك) ةوسائل اإلعالم االجتماعی 
 الجریدة المدرسیة 
 وسائل أخرى 

 
 (سطر واحد فقط) د؟یتحدالرجو نكرت بأنك تفضل طریقة أخرى. لقد ذ) أخرى وسائل إخترتإذا . (4
 
 
 
 
 
 (الرجاء إختیار أفضل طریقتین) ؟ كطفالأ/  مدرسة طفلك مع تشارككیف تفضل أن . 5

  ً  شخصیا
  إلستفتاءاالنترنت (على سبیل المثال االستطالع واعلى( 
 البرید االلكتروني 
 الھاتف 
 مجلس المدرسة 
 موقع المدرسة اإللكتروني 
 (على سبیل المثال تویتر، الفیسبوك) وسائل اإلعالم االجتماعي 

      وسائل أخرى 
 

 (سطر واحد فقط منتھي) د؟یتحدالرجو . نللمشاركة  كرت بأنك تفضل طریقة أخرىذ لقد) إخترت وسائل أخرى إذا(. 6
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7 . 
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

  فعال جداً  فعال غیر فعال غیر فعال أبداً 

      ما مدى فعالیة
عندما  شعورك

یتعلق األمر 
بتقدیم تعلیم 

عالي الجودة 
في للطالب 

/ مدرسة طفلك
؟ كطفالأ  
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 األسئلة التالیة عن الواجبات المنزلیة.
 
 
 في ھذا المجال، إلى أي مدى تتفق مع البیانات التالیة؟ كطفالأفي مجمل تجربتك مع طفلك /  .8 
 

الینطبق/ال 
یوجد واجبات 

 منزلیة

أعرف / ال 
فضل عدم أ

 االجابة

غیر موافق  ال أوافق بشدة
 إلى حد ما

أوافق الى حد 
 ما

  أوافق بشدة

      .ھناك قیمة  ا
 واجباتالفي 

 المنزلیة التي
 طفلي / اھایتلق

ً  يطفالأ  .عموما
 

      .كمیة  ب
الواجبات 

 ً  المنزلیة عموما
 ة لصفمناسب

طفلي / 
 .يطفالأ
 

      .الواجبات  ج
المنزلیة التي 

طفلي / لتعطى 
ي طفالأل

منطقیة ومفیدة 
 .للتقدم بالتعلیم

 
      .أنا أفھم  د

المنطق وراء 
الواجبات 

المنزلیة لطفلي 
 .يطفالأل/ 
 

      .طفلي /  ه
ً  يطفالأ  عموما

 یتفھموا
التوقعات حول 

الواجبات 
 المنزلیة.
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 ؟تعلیم أطفالھمدعم بلمساعدة اآلباء  بأنھ متواجد في مدرسة طفلك / أطفالك  ما یليعھل سمعت . 9

االجابةفضل عدم أأعرف / ال    نعم ال 

   فرص التعلم الرسمیة  .ا
تنظم عن (مثل تلك التي 

و  طریق مشاركة األھالي
  / أو مجلس المدرسة
النشاطات المدرسیة 

 ).األساسیة

   .مساعدات الموارد وال ب
األخرى التي تقدمھا المدرسة 

(مثل لیال الریاضیات، 
والصحة النفسیة، 

 واستراتیجیات األبوة
إلى ذلك).واألمومة، وما   

 

 .األسئلة التالیة عن مشاركة األھل والمجتمع مع المدرسة     
 

10 . 
فضل أأعرف / ال 

االجابةعدم   
  نعم ال

    ھل قمت بالعمل
التطوعي في مدرسة 

في السنة  طفلك / أطفالك 
؟2017-2016المدرسیة   
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11 . 
فضل أأعرف / ال 

االجابةعدم   
من  جداً  ةقلیل كمیة

الفرص (على سبیل 
المثال، أود أن 

أساعد في كثیر من 
 األحیان).

كمیة مناسبة من 
 الفرص

فرص كثیرة 
(على سبیل 

المثال، یطلب 
مني المساعدة 

 دائماً)

 

     عندما یتعلق األمر
عمل التطوعي الفرص ب

والمشاركة في األنشطة 
/ نحن  أناالمدرسیة، 
 أعطیت ...

 
 
 

12 . 
فضل أأعرف / ال 

االجابةعدم   
  نعم ال

    م یظتنالمدارس بتقوم
أو التعاون مع  المشاركة

منظمات المجتمع 
المحلي.ھل لدیك أي خبرة 

؟تعاونال اھذ عن  
 
 
 

 ........، كیف تقیم نجاح ھذه الشراكة من ناحیة الوصول الى أھدافھا ل)إذا كانت اإلجابة نعم. (13
 

فضل أأعرف / ال 
االجابةعدم   

ناجحةغیر    ناجحة وسط 

    لمؤسسات ا. ا
 اإلجتماعیة؟

 
    ب. المدرسة / الطلبة؟ 
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طبیعیة لتنمیة ھذا التعاون إستراتیجیة ھل لدیك أیة أفكار لفرص شراكة ممكنة بین المدارس والمجتمع أو ألیة وسائل ) سؤال عام. (14
 تحصیلھم العلمي؟ (حوار مفتوح)الذي ممكن أن یفید الطلبة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الرجاء إخبارنا ألي مدى أنت توافق أو ال توافق على البیانات التالیة بخصوص إستخدام التكنولوجیا في مدرسة طفلك/أطفالك.15
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

غیر موافق إلى  ال أوافق بشدة
 حد ما

أوافق الى حد 
 ما

  أوافق بشدة

             ا. إنھا فكرة جیدة
لطفلي/ أطفالي أن 

یسمح لھم بأن 
یحضر أجھزتھ 

اإللكترونیة الخاصة 
بھ للمدرسة وأن 

 یستخدمھا ألغراض    
 تعلیمیة.          

      /ب. إنھا فكرة جیدة لطفلي
أطفالي أن یسمح لھم 

بإحضار واستخدام 
أجھزتھم اإللكترةنیة 

للمدرسة ألغراض أخرى 
 لتواصل فيلغیر التعلیم 

حاالت الطواريء (مثل 
التواصل مع األھل، 

األصدقاء، األستخدام 
اص بفترة فرصة الخ

الغداء، التواصل 
 اإلجتماعي إلخ).

      غالباً ما ج. التكنولوجیا
تستخدم بشكل فعال 

ألغراض تعلیمیة في 
 المدارس
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      د. إستخدام الطالب لمواقع
التواصل اإلجتماعي غالباً 

ما یكون لھ تأثیر على 
التعلیم والمشاركة في 

 المدرسة.
 

         
         

 . الرجاء إخبارنا ألي مدى توافق أو ال توافق على البیانات التالیة:16
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

غیر موافق إلى  ال أوافق بشدة
 حد ما

أوافق الى حد 
 ما

  أوافق بشدة

      ا. مدرسة طفلي/أطفالي
تؤكد وجود فرص لجمیع 

 الطلبة للمشاركة.

      ب. الطلبة في مدرسة
طفلي/أطفالي یعاملون 

 بعضھم البعض بإحترام.

      ج. اإلختالف والتنوع
األجتماعي (الحضاري) لھ 

ویُحتفل بھ قیمتھ وقدسیتھ 
 في مدرسة طفلي/أطفالي.

 
      د. أرى أناساً مثل

طفلي/أطفالي متواجدین في 
المصادر المستخدمة في 

الفصل (مثل الكتب، 
المصادر اإللكترونیة) 

 وعند األشیاء
المحسوسة (مثل المعلقات) 

 في مدرستھم.
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 طفلي / أطفالي لدیھم فرص ل.... الرجاء إخبارنا ألي مدى توافق أو ال توافق على ھذه البیانات. 17
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

غیر موافق إلى  ال أوافق بشدة
 حد ما

أوافق الى حد 
 ما

  أوافق بشدة

     دمالتقو قوتھم نقاط تحدید. ا 
 

      ب. معرفة اھتماماتھم
الشخصیة والمھن التي 

 یرغبون بھا.

      .التعرف على ج
واستكشاف مجموعة 
 متنوعة من المسارات

بعد المدرسة  المھنیة
الثانویة (على سبیل المثال 

 ة، كلیالالتلمذة الصناعیة، 
والعمل، والمجتمع، 

 والجامعة).
 

      
 الت من والى المدرسة.عن المواصاآلن لدینا بعض األسئلة 

 
 . كیف یذھب طفلك/أطفالك من والى المدرسة؟(الرجاء إختیار إجابة واحدة أو إثنین)18

  باص المدرسة 
 المواصالت العامة  
 شخص آخر  یوصل بالسیارة من قبل 
  سیارتھیقود  
 یمشيیسیر /  
 یقود دراجة  
 طرق أخرى 

 
 )ذُكر؟ (بسطر واحد غیر ما ت أخرى ھل بإمكانك التوضیح رجاءاً أن طفلك یستخدم وسائل مواصال . (وسائل أخرى) أنت ذكرت19

 
 
 

 المشي، إستخدام الدراجة، ل . ھل توجد أیة عوائق لطفلك/أطفالك تمنعھم من إستخدام أي وسیلة عملیة للمواصالت (مث20
 تزلج، إلخ)؟ (الرجاء إختیار إجابة واحدة أو إثنین)ال      

 ال یوجد متسع من الوقت في الصباح  
  ًزحمة السیارات خطیرة جدا  
 المدرسة بعیدة  
 أسرتنا یناسب ال  
 ال یرید طفلي/أطفالي ذلك 
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 لبرنامج ال یوفر مواصالت لھم / مدرسةلطفلنا/أطفالنا یذھبون ل  
 ال یوجد معوقات 
 أسباب أخرى 

 
 تحدیدھا(بسطر واحد غیر ما سبق) أخرى. ھل یمكنك رجاءاً توجد أسباب . (أسباب أخرى) قلت أنھ ال21

 
 
 

 . ماذا یمكن أن تعمل المدارس لتشجیع وسائل مواصالت نشطة أكثر؟ (إجابة مفتوحة)22
 
 
 
 

 ھالتون. باإلدارة العامة لمدارس مجلس منطقة تتعلقاألسئلة التالیة 
 

23 . 
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

واثقاً كثیراً لست  لست واثقاً أبداً    واثق جداً  واثق نوعاً ما 

      ما مدى ثقتك بالمؤسسة
 التعلیمیة لمنطقة ھالتون

HDSB  توفیر من ناحیة
عالي الجودة التعلیم ال

 لطفلك / أطفالك؟
 
 

24 . 
أعرف / ال 

فضل عدم أ
 االجابة

لیس لدي أي 
 وعي عنھا

لدي أي وعي 
 كافي

لدي بعض من 
 الوعي

  لدي وعي كامل

      ما مدى وعیك عن
المشاكل التي تم نقاشھا أو 

األھتمام بھا من قبل 
 مجلس األدارة؟
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ملتزم بتوفیر نظام تعلیمي منصف یدعم ویعكس مباديء العلیم العادلة والمتوفرة لجمیع الطلبة  HDSBمجلس مدارس منطقة ھالتون 

ي اي صفة أخرلعرقي، اإلعاقة، اإلتجاه الجنسي،لتساعدھم على التعلم بغض النظر عن العرق، المستوي المعیشي، الجنس، األنتماء ا
 .تقوم بالتفرقة والتمییز تھمیشیة أو تاریخیة

 
25 . 

أعرف / ال 
فضل عدم أ

 االجابة

غیر موافق إلى  ال أوافق بشدة
 حد ما

أوافق الى حد 
 ما

  أوافق بشدة

      ألي مدى أنت توافق أو ال
توافق على أن مجلس 
مدارس منطقة ھالتون 

تعزز  HDSBالتعلیمیة 
وترسخ الممارسات 

وعدم  والشمولیة المنصفة
 لكل طالب؟ التفرقة

 
 

إعطاء الطلبة فرص التعلم والتطور في مجتمع آمن، متوازن ویحترم بعضھ البعض ھو مسؤولیة مشتركة بحیث تلعب كال من المجلس 
 والتفرقة ولدیھا تقنیات توفر التعلیم اإلیجابي والبیئة التعلیمیة التي تدعم مییزالمدارس دوراً مھماً بھا. المدارس التي تمنع التوالتعلیمي 

 تساعدھم على الوصول ألقصى إمكانیاتھم. يالوصول ألعلى مستویات التعلیم األكادیمي لجمیع الطلبة والت
خص آخر.، بما فیھا الضرر شيء عدواني وباألخص تكرار التصرف المتعمد یؤدي للتسبب بالضرر، الخوف أو اإلزعاج لش مییزالت

أو إیذاء أمالكھ. یظھر التصرف العدواني في سیاق قوة حقیقیة أو  الجسدي، النفسي، اإلجتماعي أو األكادیمي، إیذاء سمعة الشخص
 تر.كافئة ویمكن أن تكون عبر الكمبیومحسوسة غیر مت

 
26 . 

فضل أأعرف / ال 
االجابةعدم   

  نعم أل

    أحد ھل تعرض طفلك (أو
في  مییزأطفالك) للت

المدرسة خالل السنة 
 الماضیة؟

 
 

 . ھل شعر طفلك (أو أحد أطفالك) بأنھ منبوذ في المدرسة ألي سبب من األسباب التالیة خالل السنة الماضیة؟ (إختر جمیع اإلجابات 27
 التي تنطبف علیھ):     

 
 حجمھ  
 قوتھ  
 عمره  
 ذكاءه  
  األصدقاءقوة مجموعة من 
 حالتھ األقتصادیة 
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 حالتھ اإلجتماعیة 
 دینھ 
 "إنتماءه العرقي "الوطن 
 میولھ الجنسیة 
 ظروفھ العائلیة 
 جنسھ 
 ھویة جنسھ 
 التعبیر عن جنسھ 
 أصلھ 
تعوقھ . 
حصولھ على التعلیم الخاص . 
سبب آخر . 

 
 ؟ (بسطر واحد دون ما سبق)بإمكانك التوضیح رجاءاً وذ طفلك. ھل . (سبب آخر) لقد ذكرت سبباً آخر لنب28

 
 

 تقریباً إنتھینا....
 

اآلن لدینا فقط بعض األسئلة النھائیة واألخیرة ألغراض التعداد السكاني. ونود أن نذكرك بأن جمیع إجاباتك سوف تكون في غایة السریة 
 في كل األوقات:

 هكان لدیك أطفال في أكثر من مدرسة، نرجو توفیر إجابات لإلستفتاء ھذ ا. إذإختر المجموعة التي تتراوح فیھا صفوف طفلك/أطفالك
باء وألیاء األمور الذین لدیھم أطفال في مدارس مختلفة ندعوھم إلكمال أكثر من إسفتاء (واحد لكل اآل للمدرسة الخاصة بھذا الطفل.

 مدرسة)
 

  الصف الثامن)  -المدرسة االبتدائیة (ریاض األطفال 
12 - 9رسة الثانویة (الصف المد( 

 
 

29 . 
ال أعلم / أفضل 

 عدم اإلجابة
ھالتون ھیلز 

(جورج تاون أو 
 آكتون)

میلتون(بروكفیل 
 ومیلتون)

رلنجتونب أوكفیل   

      أین تقع مدرسة
 طفلك/أطفالك؟

 
 

مدرسة الطفل التي جاوبت من أجلھ على ھذا  . أي مدرسة یذھب الیھا طفلك/أطفالك؟ إذا كنت تكمل أكثر من إستفتاء، الرجاء إختیار30
 اإلستفتاء. (إكتفي بكلمة إبتدائي، ثانوي و المنطقة)

 
 



 
2017 Arabic - Page13 

  

 
 

عبارات "األقلیات العرقیة"، "شخص حسب عرقھ" أو "مجموعة عرقیة" بدالً من . جمعیة حقوق اإلنسان في أنتاریو تصف الناس 31
 بیض"." أو "غیر األحسب اللون"األقلیات المرئیة"، "الشخص 

 
 

فضل أأعرف / ال 
االجابةعدم   

  نعم أل

    ھل تعتبر نفسك شخص
عرقي ذاتي أو تابع 

 لمجموعة عرقیة؟
 

 
 ؟مالحظات

 
 ؟ [نھایة مفتوحة]فتاءالمواضیع التي نوقشت في ھذا االستأو تود أن تضیف ھل لدیك أي أفكار أخرى أو التعلیقات . 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكراً 
في كم لص النتائج وجعلھا متاحة لخنو نجدول. ونحن سوف فتاء مھمھ جداً تمشاركتك في ھذا اإلس. فتائیةإلكمال دراستنا االست شكرا لك
سیكون لھا أثر للتطویر والتقدم بالنسبة للقرارات التي سنتخذھا خالل األشھر خالت التي نتلقاھا منك اغیر البعید جداً. المدالالمستقبل 

 طالبنا.باسم و . أشكركم مرة أخرى، .والسنین القادمة
 

 لحفظ وإرسال اإلجابات الخاصة بك." إرسال"الرجاء النقر فوق 


