
 

 

 

   
  خانواده ھای محترم،

  
  

برای بھبود چھار اھداف جامع دارد: ، HCPSبرنامھ  - 2025ھدف سال ، Henricoبرنامھ استراتیژیک مکاتب دولتی در ناحیھ 
یکی از راه ھایی کھ پیشرفت در این زمینھ ھا را اندازه گیری می   محافظت و صحتمندی، رشد تعلیمی، مساوات و فرصت و روابط.

ر طیف این نظرسنجی ھا معلومات گوناگون را د  .کنیم، از طریق نظرسنجی ھای ساالنھ مربوط بھ متعلم، خانواده و کارمندان است
و کارمندان، و دسترسی بھ حقوق مساویانھ، - خانواده-گسترده ای از موضوعات مربوط بھ برنامھ استراتیژیک، مانند روابط بین متعلم

  جامع بودن و مشارکت متعلم جمع آوری می کند.
  

) در فاکولتھ تعلیم و تربیھ در پوھنتون مشترک المنافع ویرجینیا  MERC(  ات آموزشی در متروپولیتنبا اتحادیھ تحقیقما در حال ھمکاری 
کدام معلومات   MERCلطفاً توجھ داشتھ باشید کھ معلومات ارائھ شده بھ بخش مکتب توسط   ھستیم، تا این نظرسنجی ھا را انجام دھیم.

    است ندارند. شناسایی در مورد کس کھ در حال انجام این نظرسنجی
  

بھ اشتراک گذاشتھ می شود و شما در طول یک ماه از طریق  2023مارچ   6یک لینک نظرسنجی آنالین والدین/سرپرست بھ تاریخ 
      ایمیل، رسانھ ھای اجتماعی و یا از طریق دیگر مطلع می شوید.

  
جریان مکتب، بھ صورت حضوری یا بھ طور انالین، بین خواستھ می شود تا نظرسنجی مربوطھ را در  12-3از متعلمین صنف ھای 

نسخھ مختصر از نظرسنجی کامل  4-3نظرسنجی ارائھ شده بھ متعلمین در صنف ھای    مکمل نمایند. 2023مارچ  31الی  6تاریخ 
ی کدام معلومات شناسایی  دقیقھ زمان را دربر خواھد گرفت و درین نظر سنج 20این نظرسنجی برای مکمل کردن آن تقریباً   خواھد بود.

این نظرسنجی بصورت آنالین انجام می شود، اما در صورت ضرورت نسخھ ھای کاغذی ھم    در مورد طفل شما جمع آوری نمی شود.
   در دسترس خواھند بود.

  
  نسخھ پیش نمایش نظرسنجی مربوطھ برای متعلمین در ویب سایت ساحھ درین آدرس:

survey-schools-https://henricoschools.us/annual  
خواھید کھ طفل تان بھ ھر دلیل کھ باشد این  نمیاگر ھمراه با معلومات اضافی بھ شمول نتایج نظرسنجی سال قبل موجود می باشد. 

   ماه مارچ با اداره مکتب طفل خود بھ تماس شوید تا طفل شما را ازین نظر سنجی خارج کنند. ام3دھد، لطفاً تا  نظرسنجی را انجام
  

، مدیر تشخیص، تحقیق و ارزیابی، بھ ایمیل آدرس Tiffany Hintonاگر درین رابطھ کدام سوالی دارید، لطفاً با داکتر 
tshinton@henrico.k12.va.us .بھ تماس شوید   

  
    نظریات متعلمین و خانواده ھا برای پیشرفت ما مھم است.  از شما تشکری می کنیم کھ برای پشتیبانی از این روند وقت گذاشتید!

  
  با احترام،

                                                                                                                           
                Amy E. Cashwell, Ed.D .  

  مدیر ناحیوی
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