
 

 

الى اللغات التالیة: ةلقد تم ترجمة ھذه الرسال  

 
 األسبانیة          ةالفرنسی      ةالصینی      ةالبنجابی       ةالھندی      ةالعربی

 للغات االخرى، اضغط ھنا.

 

2021ینایر  4  

 أولیاء األموراألھل األعزاء/

ولتطبیق ذلك یجب ان نفھم احتیاجات الطلبة یلتزم مجلس منطقة ھالتون التعلیمي بتوفیر الدعم الشامل لبیئة دراسیة محترمة لجمیع الطالب. 
بشكل سري. ، سوف نقوم بعمل إحصائیة الطلبة والتي سنجمع فیھا معلومات ھویة شخصیة2021وعائالتھم. ابتداًء من ینایر   

دعم  خطةو  ۲۰۱۷، التمییز العنصري قرار مكافحةتبلیغ بیانات الھویة حسب الس مدارس أونتاریو أن تقوم بجمع وطلب من جمیع مجسوف یُ 
 :مجلس ومدارس منطقة ھالتون فیما یليال إحصائیات الطلبة المعلومات من . سوف تساعدأونتاریو المساواة في التعلیم في

 لدعم نجاح الطالب الفھم الكامل إلحتیاجات الطالب وعائالتھم  •
وذلك لتأكید الفرص والنتائج   حواجز المنھجیة بالنظام والتحیز والتخلص منھاأیة ممارسات عنصریة وال إستبعادتحدید و •

 المتساویة 
 التي تكون في أمس الحاجة الیھاتوفیر الموارد لدعم الطالب والبرامج  •

   

 كیف ومتى ستبدأ عملیة إحصاء الطلبة؟

(لینك ) من رابط موثق  الثاني عشرالى الصف  الرابعسوف یستلم الطالب من الصف .  2021ستبدأ عملیة إحصاء الطلبة من ینایر الى مایو
إحصائیة الطالب للتعبئة االلكترونیة خالل أوقات الدوام.  إلستكمال منطقة ھالتون التعلیمیة  على حساب د اإللكتروني الخاص بھمبریخالل ال

الخ)  ،(مثل العرق، الدین، الجنس خاصة بھویة الطالبالب حصة كاملة تقریباً لتعبئتھا وسوف تشتمل على أسئلة سوف تستغرق إحصائیة الط
 وعن خبرتھم في المدرسة (مثل األمان، اإلحساس باالنتماء، االنشطة غیر المدرسیة، الخ).

سكول مسنجر التمام اإلحصائیة نیابة عن ، فسیستلم األھالي/أولیاء األمور دعوة عن طریق الثالثأما الطالب في مرحلة الروضة الى الصف 
  اطفالھم.

 

https://hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf


 
 
 
 
 
 

 

التعلیمیة معلومات طفلي؟منطقة ھالتون مجلس ستحمي  كیف  

حسن  جمع بیانات الطلبةتلتزم منطقة ھالتون التعلیمیة بأقصى درجات الخصوصیة والسریة عند جمع المعلومات عن الطلبة وعائالتھم. سیتم 
  لومات القوانین الحكومیة المذكورة ، قانون مكافحة التمییز العنصري ، قانون التعلیم ، قانون البلدیات لحریة وحمایة المع

Anti-Racism Act, 2017, S.O. 2017, c. 15, the Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2,  Municipal Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. M.56. 

بل قي قاعدة بیانات سریة وآمنة لن یسمح الوصول الیھا اال من . سیتم تخزین المعلومات المجمعة فلھویةولكنھا لیست مجھولة اان إحصائیة الطلبة سریة 
تون مدراس ھالوذلك لتحدید وتلخیص التوجھات لدى طالب منطقة فقط صرح لھم المُ و ةحوث/التوثیق في مجلس مدارس منطقة ھالتون التعلیمیموظفي الب

 بحیث یتعذر بأي شكل تحدید اإلجابة الخاصة بطالب معین. والدراسة . سیتم تجمیع إجابات الطالب للتحلیلةالتعلیمی

 المشاركة بإحصائیة الطالب

 ىمن المھم ان تعكس إحصائیة الطالب أصوات الطلبة، لذلك كلما زادت نسبة اإلجابات المستلمة كلما زادت المعلومات الھامة في المساعدة عل
 ویمكن للطالب او اھلھ/ولي امره ان ال یجیب على أي سؤال ال یرغبتحسین البرامج والبیئة الدراسیة. ان المشاركة باحصائیة الطلبة اختیاریة 

 studentcensus@hdsb.ca.. اذا كان لدیك أي قلق عن مشاركة طفلك، یمكنك ارسال برید الى: اإلجابة علیھ

 . للمزید منإحصائیة الطالبان كانت لدیك ایة أسئلة حول إحصائیة الطلبة، یرجى مراجعة األسئلة المتداولة على صفحة أسئلة إضافیة؟ 
یمكنك  .2020دیسمبر  8والتي عقدت یوم  التعلیمیةنطقة ھالتون جلس مندوة تسجیل معلومات إحصائیة الطالب لمالمعلومات یرجى مراجعة 

 ً   studentcensus@hdsb.ca.روزانا بیسجلیا، اخصائیة البحث عن طریق البرید: هاالتصال بالدكتور أیضا

 
 حیث نواصل تقدیم ثقافة االحترام لجمیع الطالب وعائالتھم والموظفین والمجتمع. شاكرین دعمكم

 
 مع فائق التقدیر و االحترام

 
 ستیوارت میلر

 
 مدیر التعلیم

 منطقة مدارس ھالتون التعلیمیةمجلس 
 

mailto:studentcensus@hdsb.ca
https://hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx
https://www.youtube.com/watch?t=1212&v=ihtsZ_zWx5Q&feature=youtu.be
mailto:studentcensus@hdsb.ca

