معلومات لآلباء ومقدمي الرعاية

استطالع الرأي في والية كوينزالند حول المشاركة والرفاه
لماذا نقوم بهذا االستطالع؟
نحن نعلم بأن الرفاه والمشاركة جزآن مه ّمان من حياة طفلكم في المدرسة .إن الوزارة والمدرسة تبحثان عن طرق لجمع المعلومات حول هذه
المواضيع المهمة ،وذلك حتى نتمكن من دعم طالبنا بأفضل طريقة ممكنة.
إن استطالع الرأي في والية كوينزالند حول المشاركة والرفاه ( ،)QEWمص ّمم لقياس الكيفية التي ينظر بها طالب مدارس الوالية إلى رفاههم
ومشاركتهم .وستخبرنا نتائج هذا االستطالع عن رفاه الطالب ومشاركتهم ،وستسمح لنا هذه المعلومات بدعم الطالب وتلبية احتياجاتهم بشكل
أفضل.
متى سيتم إجراء االستطالع؟
سيتم إجراء استطالع والية كوينزالند حول المشاركة والرفاه في عام  2021بين هذه التواريخ:
الفصل :2
اإلثنين الموافق  31من مايو وحتى الجمعة الموافق  25من يونيو لعام 2021
ستقوم مدرسة طفلكم باختيار تاريخ معيّن ضمن هذه الفترة يناسبها بالشكل األمثل.
ما هو موضوع االستطالع؟
يقيس االستطالع عدة جوانب لرفاه الطالب ومشاركتهم وتجربتهم في المدرسة .وهو يتضمن أسئلة حول:

الحس باالنتماء
المناخ المدرسي
المرونة
ّ
التحفيز والمثابرة المفهوم األكاديمي الذاتي
القدرات االجتماعية الشخصية الرضا العام عن الحياة
الطموحات والنظرة للمستقبل الصحة العامة
العالقات مع األقران والمعلمين والعالقات في البيت
ما الذي تتضمنه المشاركة؟
سيقوم المعلمون بالترتيب لمشاركة الطالب في االستطالع على اإلنترنت خالل وقت الحصة الدراسية .وسيتطلب استكماله حوالي  30دقيقة.
وإذا احتاج طفلكم إلى مساعدة إضافية ،فسيكون بوسع الطالب و\ أو األشخاص الداعمين مساعدته.

للحصول على مزيد من المعلومات أو
الدعم ،فالرجاء التفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني للتعليم
أو اتصل بنا على البريد اإللكتروني
QEWSurvey@qed.qld.gov.au.

معلومات لآلباء ومقدمي الرعاية
هل يتوجب على طفلكم المشاركة؟
إن المشاركة في االستطالع طوعية .ولن يؤثر عدم المشاركة على تعليم طفلكم بأي شكل من األشكال .كما وسيُسأل طفلكم ما إذا كان راغبًا في
حرا في التوقف أو االنسحاب منه في أي وقت .وإذا لم ترغبوا في مشاركة طفلكم في استطالع والية
المشاركة قبل بدء االستطالع .وسيكون ً
كوينزالند حول المشاركة والرفاه ،فيرجى االتصال بمدرسته .وقد يتلقى طفلكم دعوة بالبريد اإللكتروني ،ولكن لن يكون بمقدوره القيام
باالستطالع دون الحصول على كلمة المرور الخاصة بالفصل الدراسي.
كيف ستتم المحافظة على خصوصية معلومات طفلكم؟
سيتم الحفاظ على خصوصية المعلومات التي تم جمعها من خالل االستطالع ،ولن تتم مشاركة أية معلومات شخصية مع أي شخص من خارج
وزارة التعليم في والية كوينزالند .وستقوم وزارة التعليم في كوينزالند بتخزين البيانات بحسب قواعد صارمة .إن جمع المعلومات متوافق مع

قانون األحكام التعليمية العامة ( )2006وقانون خصوصية المعلومات (.)2009
كيف سيتم اإلبالغ عن إجابات طفلكم؟
ستتم تعمية إجابات الطالب ،وسيتم اإلبالغ عنها للمدرسة فقط كجزء من نتائج مستوياتها السنوية .ولن يكون بمقدور أي شخص في مدرسة
طفلكم االطالع على إجاباته الفردية.

للحصول على مزيد من المعلومات أو
الدعم ،فالرجاء التفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني للتعليم
أو اتصل بنا على البريد اإللكتروني
QEWSurvey@qed.qld.gov.au.

