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 التعليمية،أعزائي أولياء األمور والعائالت في مقاطعة فيالدلفيا  

 

مستوى المنطقة أحد أفضل األدوات التي لدينا لجمع   على االستبيانيعد ! السنوي على مستوى المنطقة مفتوح اآلناالستبيان  

جنبًا  إجاباتك،مالحظاتك وتقييم وجهة نظرك حول العديد من الموضوعات التي تؤثر على التجربة التعليمية للطالب. تساعدنا 

 وضوابطهداف مجلس التعليم في قياس التقدم المحرز نحو أ المدرسة،إلى جنب مع الردود من استبيانات الطالب وموظفي 

وتوضيح موارد المجتمع التي  التمويل،وتحسين مدارسنا وخدماتنا من خالل إبالغ خطط المدرسة السنوية وأولويات  الحماية

 .يحتاجها الطالب واألسر وأكثر 

 

دقائق عن طريق البريد  10رأي الوالدين / الوصي الذي يستغرق  استبيانهذا العام ، يتوفر للوالدين واألوصياء خيار إكمال في 

عبر اإلنترنت. يجب أن تصل االستبيانات بالنسخة المطبوعة إلى عنوان المنزل المسجل في مدرسة طفلك خالل األسبوعين  أو

فما عليك سوى وضع االستبيان المكتمل في المغلف المدفوع مسبقًا المرفق  المطبوعة،المقبلين. إذا اخترت ملء النسخة 

فيمكنك الوصول إليه هنا. ستحتاج إلى  اإلنترنت،ال حاجة إلى ختم! إذا كنت تفضل إكمال االستبيان عبر  -وإرساله إلينا بالبريد 

تقرير الخاص به وهو أيًضا نفس رقم الغداء. إلظهار والذي يمكن العثور عليه في بطاقة ال بك،رقم هوية الطالب الخاص 

عبر اإلنترنت في السحب األسبوعي للحصول على فرصة للفوز ببطاقة  االستبيانيكمل سيتم تلقائيًا إدخال أي شخص  تقديرنا،

 .دوالًرا 25هدايا إلكترونية بقيمة 

 

بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها إكمال  . 2022يونيو  10مستوى المنطقة في  نافذة االستبيان علىيتم إغالق 

فقم   االستبيان،ستظل إجاباتك سرية تماًما. إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول أو كانت لديك أسئلة حول  االستبيان،

لمزيد من المعلومات حول المسح على   . schoolsurveys@philasd.org على االستبيانبإرسال بريد إلكتروني إلى فريق 

 .www.philasd.org/DWS  قم بزيارة السابقة،بما في ذلك نتائج السنوات  المنطقة،مستوى 

 

  استبيانبما في ذلك  -أخرى  أشجعك على االستفادة من هذه الفرصة إلسماع صوتك ، وتذكيرك بأن هناك حاليًا استبيانات

التي تسعى للحصول على مدخالتك ومالحظاتك. شكرا  - 2023-2022المقترح الجرس  استبيان جدول  و 2022ميزانية 

 !لكونك جزء من التقدم

 

 بإخالص،
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