
 
 

 معلومات لولي األمر/الوصي ورسالة الموافقة

 2021استطالع رأي الطالب حول موقفه من المدرسة لعام 

 

، ة ولي األمر/الوصي
 حضر

 

، والذي تّمت دعوة طفلك 2021( لعام AtoSSتهدف هذه الرسالة إلبالغك عن استطالع رأي الطالب حول موقفه من المدرسة )
 للمشاركة فيه. 

 نبذة عن استطالع الرأي

 لمعرفة رأي طفلك 
ً
جري استطالعا

ُ
ر مشاركة ورفاهية الطالب وجودة التعليم ون ه وسيلة لتحسي  ر صوت الطالب ونعتبر

ّ
ي نحن نقد

ر
ف

 مدرستك. 

مه دائرة التعليم والتدريب لمساعدة مدرسة طفلك عىل فهم انطباعات الطالب عن  AtoSSاستطالع 
ّ
هو استطالع سنوي للطالب تقد

مهم، وعالقاتهم مع زمالئهم، 
ّ
 والتنّمر المدرسة وتجارب  هم فيها. سيتّم سؤال الطالب عن أفكارهم ومشاعرهم فيما يتعلق بمدرستهم، وتعل

 والحياة بشكل عام. 

م  هناك كذلك بعض األسئلة عن صحة الطالب ورفاهيته. 
ّ
 لدعم الطالب للتعل

ً
 مهما

ً
وُيعتبر فهم احتياجات الصحة والرفاهية أمرا

ي المدرسة. وأضافت الدائرة هذه األسئلة إل االستطالع األساسي للسماح لمدرسة طفلك بجمع هذه المعلومات وتحويلها إل 
والنجاح فر

 يانات لدعم الطالب. ب

«FOR STUDENTS IN YEAR 7 TO 12 .» ي مواجهة التحديات والعالقات األرسية
طرح األسئلة عىل الطالب حول المرونة فر

ُ
ست

 . ي
ي ذلك الصحة العقلية( والوصول إل الخدمات الصحية والنشاط البدنر

 والعالقات المجتمعية والصحة )بما فر

«FOR STUDENTS IN YEAR 4 TO 6  .»ي مواجهة التحديات والعالقات المجتمعية س
طرح األسئلة عىل الطالب حول المرونة فر

ُ
ت

 . ي
 والصحة العقلية والنشاط البدنر

 

ة  AtoSSسيتّم إجراء استطالع  ي مدرستك خالل الفبر
 . June thMay and 11 th10هذه السنة فر

 ما هي الفوائد؟

جري هذا االستطالع منذ حوالي نحن نعرف من خالل تجربتنا أن الشبان والشابات 
ُ
 وهو كان  20يستمتعون بالتعبب  عن آرائهم. ون

ً
عاما

امج واألنشطة  ي مساعدة المدارس عىل فهم آراء الطالب. ستستخدم مدرستك نتائج االستطالع للتخطيط للبر
ر
 للغاية ف

ً
وما يزال قّيما

ر تجربة طفلك التعليمية.   لتحسي 

 ما هي المخاطر؟

ع حدوث العديد من المخاطر بسبب المشاركة، إال أن بعض الطالب قد يجدون أن بعض أسئلة االستطالع  عىل الرغم من أننا 
ّ
ال نتوق

ي أي مرحلة إذا كان 
شخصية للغاية وحّساسة بطبيعتها. وإذا وافقت عىل مشاركة طفلك، فال يزال بإمكانه تجاوز األسئلة أو االنسحاب فر

 أو عدم االرتياح. االستطالع يؤدي إل شعوره باالنزعاج 

ق عليها، وهي تستند 
َ
لقد وافقت لجنة أخالقيات البحوث اإلنسانية عىل االستطالع. ويتّم اختيار األسئلة من أدوات االستطالع الُمصاد

 عىل نقاط القوة وُمصّممة لكل مجموعة من كّل صف. 

 ما المطلوب من طفلي فعله؟

نتستتّم دعوة طفلك إلكمال االستطالع  نت ُمصّممة لهذا  خالل وقت الصف عبر اإلنبر باستخدام أداة استطالع آمنة عبر اإلنبر
 الغرض. ومن المهم المالحظة أننا ال نقوم "باختبار" طفلك بأي شكل من األشكال. ُيرجر المالحظة: 

  .ي أي وقت
ي االستطالع طوعية ويمكن للطالب االنسحاب منه فر

 مشاركة الطالب فر

  دقيقة.  45-20الي سيستغرق استكمال االستطالع حو 



 
 

؟  كيف تتّم حماية خصوصية معلومات طفلي

سُيعطي المعلم طفلك معلومات فريدة من نوعها لتسجيل الدخول إلكمال االستطالع. وتسجيل دخول الطالب هو معّرف ُمخّصص 
ي تعّرف 

ي ملف يمكن استخدامه لربط البيانات لألغراض اإلحصائية والبحثية فقط. لن يتّم تسجيل البيانات التر
ر
عن هوية المشارك ف

ي جميع األوقات. 
ر
 اإلجابات عن االستطالع. ويضمن ذلك حماية رسية إجابات طفلك ف

 كيف سيتّم اإلبالغ عن النتائج؟

ي التقارير هي 
ر
ي يتّم تقديمها ف

ة االستطالع. وجميع بيانات االستطالع التر سل نتائج االستطالع إل المدرسة بشكل إجمالي طوال فبر
سبرُ

ستخدم قواعد عدم الكشف عن البيانات للمدارس  بيانات
ُ
عن مجموعات من الطالب فقط بحيث ال يمكن تحديد أي طالب فردي. وت

ي كّل مرحلة دراسية. 
ر
ي لديها أعداد قليلة من الطالب ف

 التر

 قد تشارك مدرستك نتائج االستطالع مع أولياء األمور، عىل شكل وثائق مثل التقرير السنوي للمدرسة. 

 المشاركة خيارات

ي هذا االستطالع 
ر
ي االستطالع، ُيرجر اختيار "عدم المشاركة" عبر إرسال  ال. إذا كنت طوعيةالمشاركة ف

ر
ترغب أن ُيشارك طفلك ف

ي لمدرستك: 
ونر ،   May th7ُيرجر القيام بذلك قبل بدء االستطالع hume.valley.sch@education.vic.gov.au .  بريد إلكبر

 أنك ال تريد أن 
ً
ه. موضحا

ّ
ي االستطالع، مع ذكر اسمه وصف

ر
 يشارك طفلك ف

ي أنك 
ي هذه الرسالة، فهذا يعتر

ر
 يذكر رفض إعطائك للموافقة قبل تاري    خ بدء االستطالع المذكور ف

ً
ونيا  إلكبر

ً
 مدرستك بريدا

َ
إذا لم تتلق

ي استطالع رأي الطالب حول موقفه من المدرسة لعام 
 . 2021تمنح موافقتك عىل مشاركة طفلك فر

ي اإلطالع 
طلب من طفلك استكماله من مدرسته. ُيرجر االتصال بمكتب المدرسة إذا كنت ترغب فر

َ
ر نسخ من االستطالع الذي ن

ّ
تتوف

ي مشاركة طفلك أم ال. 
 عىل االستطالع قبل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنت ترغب فر

ي الحصول عىل المزيد من المعلومات، ُيرجر التحدث إل م
م طإذا كنت ترغب فر

ّ
ي عل

ونر يد اإللكبر فلك، أو االتصال بالدائرة عبر البر
attitudes.school.survey@education.vic.gov.au . 

 

ام،  وتفضل بقبول فائق االحبر

ي فيكتوريا
 دائرة التعليم والتدريب فر
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