
 

 

 2019خطاب الموافقة المستنيرة لعام 
 CEMSISالستخدام مدارس 

 ، ن ي الطالب واألرس والموظفي 
  أعزائ 

ن مدارس ملبورن للتعليم الكاثوليكي )  2019أيلول/سبتمبر  CEMSIS) :2-20استبيانات تحسي 

. وهذه التعليقات  عىل مدار كل عام، نتوقف لنستمع إىل طالبنا وأرسهم وموظفينا لقياس مدى انتشار مجتمعنا التعليمي
  ال تقدر بثمن لتقدمنا كمجتمعات مدرسية فعالة تدعمها األبحاث القائمة عىل األدلة وأفضل الممارسات. 

ي نشارك بها ونقوم بجمع البيا
ن مدارس CEMSISنات هي من خالل أحد أهم الطرق الرسمية الت  ، استبيانات تحسي 
 .   ملبورن للتعليم الكاثوليكي

CEMSIS  ي ملبورن من قبل فرق
 للمدارس الكاثوليكية فن

ً
ي تم تصميمها خصيصا

هي مجموعة من االستبيانات الت 
ي ملبورن )Learning Servicesالخدمات التعليمية )

ي التعليم الكاثوليكي فن
( Catholic Education Melbourne( فن

ي 
ن فن اكة مع الباحثي  ي مدارسنا.  Learning Firstبالشر

 وبالتشاور عىل نطاق واسع مع مدراء المدارس فن

ي عام 
ي 2019فن

ن للمشاركة فن نت الجديدة واآلمنة  CEMSIS، تتم دعوة الطالب واألرس والموظفي  باستخدام منصة اإلنت 
 لهذا الغرض. وهذه المنص

ً
نت هي المكان الذي يمكن فيه لقادة مدرستنا الوصول إىل والمصممة خصيصا ة عىل اإلنت 

  . ن ي تصور نتائج استبيانات الطالب واألرسة والموظفي 
  التقارير الملخصة الت 

كة  CEMSISيتم تشغيل منصة استبيان  . تتماشر المنصة .ORIMA Research Pty Ltdمن قبل مورد مستقل هو رسر

 مع معايت  األمان والخصوصي
ً
ة العالية للغاية للتعامل مع بيانات الطالب والمدارس. وتقوم المدارس المشاركة حاليا

    بتحديث سياسة الخصوصية لديها لضمان إطالع المجتمعات المدرسية وحمايتها بالكامل.  

اف حيث يتواجد المعلمون للمساعدة واإلجابة عىل  ي مدرستنا بجلسات خاضعة لإلرسر
أي أسئلة. سيتم تزويد الطالب فن

ي أي وقت من خالل نافذة مدتها ثالثة أسابيع عتر رابط وكلمة مرور يتم 
ن إكمال االستبيان فن ويمكن للعائالت والموظفي 

ي إىل إجراء 
ي العام الماضن

ي أجريت فن
. تشت  التعليقات المستقاة من التجارب التجريبية الت  ي

وئن يد اإللكت  إرسالهما بالتر
ي 
نت المختلفة. ستوفر العديد من االستبيانات الت  أجريت عتر مجموعة من األجهزة المحمولة ومتصفحات اإلنت 

ات اإلخبارية ووسائل  CEMSISالمدارس المزيد من المعلومات حول  ي والثالث عتر النشر
خالل الفصل الدراشي الثائن

 .   التواصل االجتماعي

رئيسية للبيانات لتوجيه العمل المستمر عىل هي مصادر  CEMSISو –آراء مجتمعنا حيوية لفهم نوعية أداء مدرستنا 
ن مدرستنا.    تحسي 

، إنها طريقة شاملة لتغذية  %. 100جميع المشاركات مطلوبة، ومرحب بها، وتطوعية 
ً
االستبيانات ليست اختبارا

ي أي 
ي رفض المشاركة أو االنسحاب من االستبيان فن

ن مدرستنا. لكل شخص الحق فن العمل الذي نقوم به بالفعل لتحسي 
ي المشاركة. 

 وقت قبل أو أثناء أو بعد استكمال االستبيان. برجاء اخطار المدرسة إذا لم يرغب طفلك فن

ي المزيد من المعلومات، يرجر االتصال بالمدرسة. إذا كنت 
  ترغب فن

ام  تفضلوا بقبول فائق االحت 

    مدير المدرسة


