
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

October 24, 2022 
 

 های گرا�،والدین، ��رستان و خانوادە
 

ن امسال، مدارس عمو� ادمونتون در راستای درک به�ت تن�ع دا�ش دارد. این ده�م، قدم بر�آموزائن که به آنها خدمات ارائه �پای�ی
آموزان تبد�ل کن�م. در هفتهاطالعات به ما کمک خواهد کرد تا با اقدامات خود مدرسه را به �ک مکان دلپذیر و امن برای تمام دا�ش

کت کنند.  آموزانشناخیت دا�شنظرسن�� جمع�تفرصت خواهند داشت تا در �ک  12تا  4آموزان مقاطع های آئت دا�ش  �ش
 

کتدا�ش ن ح��م خصو� خود این نظرسن�ب را تکم�ل خواهند کرد و کارکنان مدرسه آموزان �ش کنندە در طول کالس با در نظر گرفنت
س خو در صورت ن�از برای حما�ت از دا�ش های نظرسن�ب اخت�اری است، بدین معین اهند بود. پاسخ به تمام پرسشآموزان در دس�ت

 کند، پاسخ خواهد داد. هائی که با آنها احساس راحیت �که فرزند شما فقط به پرسش
 

 آموزان چ�ست؟شناخیت دا�شنظرسن�� جمع�ت
ن سال   به نژادپرسیت در منطق2021در پای�ی

گ
ه و انجام اقدامائت در راستای ا�جاد برابری ، مدارس عمو� ادمونتون به منظور رس�د�

racism and Equity Action Plan-Anti امون سه حوزە اص� -(ط�ح اقدام ضد نژادپرسیت و برابری) را منت�ش کرد. این ط�ح پ�ی
 2020-2021کمیته مشورئت برابری   هایتوص�هها و آموزان، کارکنان، خانوادەها بعد از شن�دن تج��ه ز�سته دا�شا�جاد شد. این حوزە

شناخیت های جمع�تآوری دادەآموزان از ط��ق جمعا�جاد شدند. �� از سه حوزە اص� ق�د شدە در این ط�ح آشنائی ب�ش�ت با دا�ش
ات مثبت ا�جاد خواهند کرد.   ب�ش�ت برای آ�ا� در�ارە اقدامائت است که تغی�ی

 
، از دا�ش ا� بگذارند: آموزان دعوت �در طول این نظرسن�ب شود تا اطالعات ز�ر را به اش�ت

 مذهیب  •
گ

 دین �ا وا�ست�
 ه��ت جن� •
 )7-12(فقط مقاطع گرا�ش جن�  •

 ه��ت بو� •
 ه��ت نژادی •
 قوم�ت •

 
 خواهد؟چرا منطقه این اطالعات را �

ی از تن�ع دا�شآموزان به ما کمک �شناخیت دا�شهای به دست آمدە از نظرسن�ب جمع�تدادە آموزان داشته کند تا درک به�ت
س منطقه قرار دارند، تج��ه و ها با سایر دادەباش�م. این دادە تحل�ل خواهند شد. این اطالعات  هائی که در حال حا�ن در دس�ت

ی پ�دا کند و های مختل�ن از دا�شکند تا �سبت به تج��ه گروەبه مدارس عمو� ادمونتون کمک � آموزان در مدرسه درک به�ت
 آموز انجام داد، آشنا شود. توان برای �شتیبائن از موفق�ت دا�شبا اقدامائت که �

 
شناخیت در اخت�ار جامعه قرار خواهد گرفت. اول�ه به دست آمدە از نظرسن�ب جمع�تها و روندهای �ک مرور ک� بر �افته

 کند. آموزان را فاش ن�این اطالعات ه��ت ه�چ�ک از مدارس �ا دا�ش
  

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


 (c)33آموزان، کارکنان و عموم مردم، اطالعات شخصی مطابق با بخش بھ منظور پشتیبانی از یک محیط دلپذیر، توأم با دلسوزی، امنیت و احترام برای دانش
آوری (قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی) و قانون آموزش جمع  Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP)از
 نشانی بھ Brenda Hoangتوان بھ را می FOIPشود. ھر گونھ پرسش مربوط بھ می

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

 
 
 
 
 

 ح��م خصو� و امن�ت اطالعات فرزند شما
ان خوب اطالعات اطالعات دا�ش آموزان حساس و محرمانه است. مدارس عمو� ادمونتون به عنوان مبا�ش

(قانون آزادی اطالعات و حفاظت از ح��م   Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP)از
وی � �ن شیوەخصو�) پ�ی ە و حفاها را برای جمعکند و به�ت آموزان به کار �های دا�شظت از اطالعات و دادەآوری، ذخ�ی

د.   گ�ی
 

 آموزان را خواهد د�د؟های دا�شچه ک� پاسخ
ە خواهند شد و فقط تعداد ک� از کارکنان منطقه که های هر �ک از دا�شپاسخ آموزان به طور ا�من در �ک �ور مرکزی ذخ�ی

� خواهند داشت. اطالعائت که دا�شمسئول مدی��ت دادە و حفظ ح��م خصو� هستند به آنها  ا� �دس�ت آموزان به اش�ت
ها �ا عموم مردم قرار گذارند محرمانه با�ت خواهند ماند، بدین معین که این اطالعات در اخت�ار کارکنان مدرسه، خانوادە

 نخواهند گرفت. 
 

 های والدینها �ا پرسشنگراین 
کت کند، با�د این موض�ع را به مدرسه فرزند خود اطالع دهند. �خواهند فرزندشان در نظرسن�ب والدیین که ن� توانند از �ش

، مکالمه حضوری �ا به طور کتیب این کار را انجام دهند.   ط��ق تماس تلفین
 

 ام�د ما به آیندە
آموز �ک دا�شمدارس عمو� ادمونتون �سبت به ضد نژادپرسیت و برابری متعهد است. فرصت برای آشنائی ب�ش�ت با ه��ت 

رود. ما ام�دوار هست�م از ط��ق این نظرسن�ب با اقدامائت آشنا ش��م که اقدام اسا� در جهت ا�جاد تغی�ی هدفمند به شمار �
 آموزان احساس تعلق داشته باشند و موفق�ت را تج��ه کنند. ای را رقم بزنند که در آن تمام دا�شتوانند آیندە�

 
ام،  با اح�ت

 
 
 
 
 

Darrel Robertson 
 مدیر مدارس

 
 

 
 
 
 


