
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

October 24, 2022 
 

 أول�اء األمور/األوص�اء واأل� األعزاء،
 

ي خ��ف هذا العام العمل من أجل فهم تن�ع الطالب الذين نقدم Edmonton Public Schoolsتبدأ مدارس إدمونتون العامة (
)، �ف

ي نتخذها من أجل توف�ي بيئة مدرس�ة  خدماتنا التعل�م�ة لهم ع� نحو أفضل. ستساعد هذە المعلومات ع� توج�ه اإلجراءات الئت
ي الصفوف من 

ي األسابيع القادمة، ستتوفر للطالب �ف
ي  12 إ� 4ترحيب�ة وآمنة لجميع الطالب. �ف

استب�ان الفرصة للمشاركة �ف
ي للطالب. 

 د�موغرا�ف
 
ف باستكمال االستب�ان خالل وقت الدراسة مع مراعاة خصوصيتهم وسيتواجد موظفو المدرسة لتقد�م الدعم  س�قوم الطالب المشاركني

ي  ي أن طفلك س�ج�ب فقط عن األسئلة الئت ي اإلجابة  للطالب عند الحاجة. إن جميع أسئلة االستب�ان طوع�ة، مما �عئف
�شعر باالرت�اح �ف

 عنها. 
 

ي للطالب؟
 ما هو االستب�ان الد�موغرا�ف

ي خ��ف عام 
(خطة عمل لمكافحة العن��ة  racism and Equity Action Plan-Antiأطلقت مدارس إدمونتون العامة  2021�ف

ي القسم واتخاذ إجراءات لتحقيق اإلنصاف. تتمحور الخطة حول ثالث مجاالت رئ�س�ة. تم  )قيق اإلنصافوتح
لمواجهة العن��ة �ف

ف  ة الح�ات�ة للطالب والموظفني  اللجنة االستشار�ة لإلنصاف لعام  توص�اتواأل� و تط��ر هذە المجاالت بعد االطالع ع� الخ�ب
ي معرفة الم��د عن الطالب من خالل جمع ب�انات د�موغراف�ة إضاف�ة 2020-2021

ي الخطة �ف
. يتمثل أحد المجاالت الثالثة المحددة �ف

ا.  ا إ�جاب��
�
ي سُتحدث فارق  لتوج�ه اإلجراءات الئت

 
 االستب�ان، سيتم دعوة الطالب لمشاركة معلومات عن: خالل 

 د�انتهم أو انتمائهم الرو�ي  •
 ه��تهم الجنس�ة •
  فقط) 12إ�  7(للصفوف من توجههم الجن�ي  •

 ه��ة الشعوب األصل�ة الخاصة بهم  •
 ه��تهم العرق�ة •
ي  •

 انتمائهم العر�ت
 

 لَم �طلب القسم هذە المعلومات؟
ي للطالب ع� فهم تن�ع الطالب ع� نحو أفضل. سيتم تحل�ل هذە الب�انات إ� ستساعدنا الب�انات 

المستمدة من االستب�ان الد�موغرا�ف
ي تمر بها مجموعات  ات الئت جانب ب�انات أخرى متاحة بالفعل للقسم. ستساعد هذە المعلومات مدارس إدمونتون العامة ع� فهم الخ�ب

ي المدرسة، وع� توج
ي �مكن اتخاذها لدعم نجاح الطالب. الطالب المختلفة �ف  �ه اإلجراءات الئت

 
ي مع المجتمع. لن تكشف هذە 

سيتم مشاركة لمحة عامة عن النتائج واالتجاهات األول�ة المستمدة من االستب�ان الد�موغرا�ف
 المعلومات عن ه��ة المدارس أو الطالب. 

  

https://www.epsb.ca/ourdistrict/topics/anti-racismandequity/
https://docs.google.com/document/d/1ZIh_4XFOuZuFnEN-U6g1w4uzSvRHUuRvRavdEKwtrD0/edit?usp=sharing


(قانون حریة المعلومات وحمایة الخصوصیة) وقانون   FOIP( Freedom of Information and Protection of Privacy Act( من(ج) 33بتم جمع المعلومات وفقًا للبند 
 ،Brenda Hoangإلى FOIPیمكن توجیھ أي أسئلة تتعلق بقانون  واالحترام للطالب والموظفین والجمھور العام. التعلیم لتوفیر بیئة ترحیبیة وآمنة وقائمة على الرعایة واالھتمام

 Division FOIP Office, Technology and Information Management, The Centre for Education, One Kingsway Avenue, Edmonton, 
Alberta  :1 780-429-8350، كندا. الھاتف+ 

 
 
 
 
 

 خصوص�ة وأمن معلومات طفلك
 تتبع مدارس إدمونتون العامة، باعتبارها مسؤولة ج�دة عن المعلومات،إن معلومات الطالب حساسة و��ة. 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP)  (قانون ح��ة المعلومات وحما�ة الخصوص�ة) وأفضل
 الممارسات لجمع معلومات و��انات الطالب، وتخ��نها، وحمايتها. 

 
 الطالب؟من الذي س�طلع ع� استجابات 

ف  ي القسم المسؤولني
سيتم تخ��ن استجابات الطالب الفرد�ة �شكل آمن ع� خادم مركزي، ولن �صل إليها سوى عدد صغ�ي من موظ�ف

ي المدرسة أو 
ي أنه لن يتم مشاركتها مع موظ�ف ي �شاركها الطالب ��ة، مما �عئف عن إدارة الب�انات والخصوص�ة. ستكون المعلومات الئت

 العام.  األ� أو الجمهور 
 

 مخاوف أو �ساؤالت أول�اء األمور
ي االستب�ان إبالغ مدرسة الطفل بذلك. �مكن الق�ام بذلك من خالل إجراء 

ي مشاركة أطفالهم �ف
�جب ع� أول�اء األمور الذين ال يرغبون �ف

 مكالمة هاتف�ة أو مقابلة شخص�ة أو بصورة كتاب�ة. 
 

 آملنا للمستقبل
م مدارس إدمونتون العامة  ف بمكافحة العن��ة وتحقيق اإلنصاف. وتعد إتاحة الفرصة لمعرفة الم��د عن ه��ة الطالب أحد تل�ت

ي �مكن أن تؤدي إ� مستقبل  -من خالل هذا االستب�ان-اإلجراءات الرئ�س�ة لتحقيق تغي�ي ملموس. إننا نأمل  أن نحدد اإلجراءات الئت
 �شعر ف�ه جميع الطالب باالنتماء و�حققون النجاح. 

 
 الص التح�ة،مع خ

 
 
 

 
 

 
 

 Darrel Robertson 
ف العام ع� المدارس  الم�ش

 
 
 
 


