
2/24/23, 2:44 PM Qualtrics Survey Software

https://lcpsk12.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_8HX8wh8UfEVtw9w&ContextLibraryID=UR_8… 1/8

فارسی

Intro

LCPS 2022-2023 نظرسنجی ساالنھ دانش آموزان ابتدایی

دستورالعمل برای دانش آموزان: 
 این نظرسنجی درباره احساس شما نسبت بھ مدرسھ است. لطفاً پاسخی را انتخاب کنید کھ بھترین نظر شما را در مورد

ھر عبارت نشان دھد. مھم است کھ بھ ھر سوالی پاسخ دھید تا بھ صفحھ بعدی بروید. 
 بھ ما بگویید واقعا چھ احساسی دارید. پاسخھای شما بصورت ناشناس باقی خواھد ماند. اگر کلمھ یا سوالی را متوجھ

نشدید، لطفاً دست خود را باال ببرید و از معلم خود بخواھید کھ توضیح دھد. 
 پاسخ دادن بھ نظرسنجی بھ معلمان شما کمک می کند تا احساس شما را نسبت بھ مدرسھ درک کنند. این انتخاب شماست
کھ بھ نظرسنجی پاسخ دھید یا نھ. اگر تصمیم بھ پاسخ ندادن دارید، لطفاً از این صفحھ خارج شوید و بھ معلم خود بگویید

کھ نمی خواھید بھ نظرسنجی پاسخ دھید. 
 ھر سوال را با دقت بخوانید - برخی ممکن است برعکس آنچھ شما فکر می کنید باشد. سواالتی کھ با عالمت *

مشخص شده اند الزامی است. 
 متشکرم!
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Student Engagement

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

Student Relationships

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

   
خیربلھ

احساس می کنم بھ این مدرسھ
تعلق دارم.

  

من بھ کالسم در تصمیم گیری
در مدرسھ کمک می کنم.

  

  من این مدرسھ را دوست دارم.

من می خواھم تا جایی کھ می
توانم در مدرسھ یاد بگیرم.

  

   
خیربلھ

من در مورد افرادی کھ از من
متفاوت ھستند یاد می گیرم.

  

دانش آموزان با دانش آموزانی
کھ با آنھا متفاوت ھستند با

احترام رفتار می کنند.
  

من با سایر دانش آموزان این
مدرسھ خوب کنار می آیم.
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Social-Emotional Wellbeing

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

LCPS Initiatives

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

   
خیربلھ

  می توانم احساسم را نام ببرم.

من با صحبت کردن با دانش
آموزان دیگر اختالف نظرھا را

حل می کنم.
  

من می دانم چگونھ درست را از
اشتباه تشخیص دھم.

  

وقتی ناراحت ھستم می توانم
احساساتم را مدیریت کنم.

  

می توانم احساسات دیگران را
نام ببرم.

  

   
خیربلھ

من می توانم یک ایده را برای
دیگران توضیح دھم و بھ آنھا
بفھمانم کھ من چھ می گویم.

  

من می توانم با دیگران کار کنم
و از آنھا یاد بگیرم تا مشکالت

را با ھم حل کنم.
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لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

Behavior & Safety

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

   
خیربلھ

من سوال می پرسم و بھ روش
ھای خالقانھ فکر می کنم.

  

   
خیربلھ

من در مورد نحوه نشان دادن
آنچھ در مدرسھ یاد می گیرم یک

انتخاب دارم.
  

من این فرصت را پیدا می کنم
کھ بھ کارھایم در مدرسھ نگاھی

بیاندازم و آن را اصالح کنم یا
بھتر کنم.

  

برای حل مشکالت اطرافم ایده
ھای جدیدی بھ ذھنم می رسد.

  

   
خیربلھ

من می دانم اگر قانون مدرسھ را
زیر پا بگذارم چھ اتفاقی می افتد.

  

معلمان با مشاھده رفتار مثبت در
این مدرسھ بھ دانش آموزان

اطالع می دھند.
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Bullying

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر. از این تعریف قلدری برای پاسخ بھ
سواالت زیر استفاده کنید:

 قلدری عبارت است از استفاده مکرر از نیروی فیزیکی یا اجتماعی خود برای آسیب رساندن، آسیب رساندن، تھدید یا
شرمساری عمدی شخص دیگری.

 قلدری می تواند فیزیکی، کالمی یا اجتماعی باشد. قلدری سایبری شامل استفاده مکرر از فناوری (تلفن ھمراه، ایمیل،
اینترنت، رسانھ ھای اجتماعی و غیره) برای آسیب رساندن بھ دیگران است.

 در حالی کھ ھمھ رفتارھای بی ادبانھ و پست آسیب زا ھستند، قلدری باید تکراری و عمدی باشد و دارای عدم تعادل
قدرت باشد. ھمھ درگیری ھا، دعواھا، مسخره کردن یا نمایشنامھ ھا قلدری نیست.

قلدری یک مشکل در این مدرسھ است.

من امسال در مدرسھ قلدری دیده ام.

   
خیربلھ

کارکنان برای رفتارھای مشابھ
دانش آموزان را بھ ھمان شیوه

تنبیھ می کنند.
  

من در این مدرسھ احساس امنیت
می کنم.

  

بلھ

خیر

بلھ
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وقتی در مدرسھ آن را دیدم از قلدری دست کشیدم

امسال در مدرسھ مورد آزار و اذیت قرار گرفتم.

آیا بھ معلم یا بزرگسال دیگری در مورد قلدری گفتید؟

آیا معلم یا بزرگسال بھ جلوگیری از قلدری کمک کردند؟

خیر

بلھ

خیر

بلھ

خیر

بلھ

خیر

بلھ

خیر
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Student Teacher Relationships

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

Culturally Responsive Framework/Academic Environment

لطفاً بھ ما بگویید کھ آیا با اظھارات زیر در مورد مدرسھ خود موافق ھستید یا خیر.

   
خیربلھ

معلمان و سایر بزرگساالن در
این مدرسھ با من با احترام رفتار

می کنند.
  

معلمان یا بزرگساالن دیگری در
این مدرسھ ھستند کھ اگر در

مورد چیزی بھ کمک نیاز داشتم
می توانم با آنھا صحبت کنم.

  

  معلمم اسمم را درست می گوید.

معلمم مرا با نامی کھ ترجیح می
دھم صدا می کند.

  

معلمھا و دیگر بزرگساالن این
مدرسھ بھ من اھمیت می دھند.

  

   
خیربلھ

کالس درس من از من استقبال
می کند.

  

کالس درس من بھ من احساس
خوبی نسبت بھ آداب و رسوم و

سنت ھایم می دھد.
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خیربلھ

معلمان و سایر بزرگساالن در
این مدرسھ از من انتظار دارند

کھ در مدرسھ خوب باشم.
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