Sevgili Ebeveynler/Vasiler:
YRDSB 2020-2021 Öğrenci ve Aile Anketleri
Öğrencilerin ve ailelerin düşünceleri bizim için önemlidir. York Bölgesi Bölge Okul
Kurulu, içinde bulunduğumuz okul yılı sürecince edindikleri öğrenme deneyimlerini
anlamak için öğrencilerin (7-12. Sınıflar) ve ailelerin (Kreş-12. Sınıf) geri bildirimlerini
toplamak amacıyla iki anket yürütecektir.
Anketlere 26 Mayıs ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak
ulaşabilirsiniz. 7-12. sınıflardaki tüm öğrenciler, Öğrenci Anketi’ne katılmaya davet
edilecektir. Kreş-12. sınıflardaki öğrencilerin aileleri de Aile Anketi’ni doldurmaya davet
edilecektir. Anketlerin tamamlanması 15 ila 20 dakika sürecektir.
Anketler, şu konulara ilişkin sorular içerecektir: uzaktan öğrenme; teknoloji ve öğrenme
araçları; öğrenci katılımı; güvenlik, ayrımcılık ve zorbalık; ruh sağlığı ve refah; eşitlik ve
kapsayıcı öğrenme ortamları; aile/okul iletişimi. Öğrenme deneyimlerinin öğrenci
grupları içerisinde nasıl bir farklılık gösterebileceğini anlamak ve tüm öğrencilere yönelik
güvenli ve kapsayıcı bir okul iklimi oluşturmak için öğrencilerin kimlikleri (ırk ve cinsiyet
gibi) hakkında da sorular sorduk.
Aile Anketi’ne İngilizce, Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Farsça,
Guceratça, İbranice, Korece, Pencap Dili, Rusça, Tamilce, Türkçe, Urduca ve
Vietnamca dillerinde çevrim içi olarak ulaşabilirsiniz. Çeşitli istisnai durumlara sahip
katılımcılara yardımcı olmak amacıyla hem aile hem de öğrenci anketleri Google Read
& Write gibi ses tanıma yazılımları kullanılarak tamamlanabilir. Bilginize; anketlerin bir
kopyasını, Aile Anketi’nin çevirisi yapılmış sürümlerini ve bu e-postayı YRDSB web site
adresinde bulabilirsiniz.
Anketler anonim ve gizlidir. Bireylerin tanınması ihtimaline sahip hiçbir bilgi
toplanmayacaktır. Anketler gönüllülük ilkesine dayanır. Kişiler, yanıtlamak istemedikleri
soruları atlama seçeneğine sahiptir.
Bu anketlerdeki bilgilere yalnızca York Bölgesi Bölge Okul Kurulu’nun (YRDSB)
Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri Departmanı personeli erişebilecektir. Anketler
kapatıldıktan sonra Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri tarafından yanıtlar
kaldırılana kadar kullandığımız üçüncü taraf veri toplama aracının da yanıtlara erişimi
bulunmaktadır. Verilerin depolanması ve saklanmasında Kurul Politikası ve
Prosedürü #160.0 Kayıtlar ve Bilgi Yönetimi izlenecektir.

Anketlerden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin başarısını ve refahını desteklemek,
okuldaki ilerlemelerini izlemek, daha eşitlikçi ve kapsayıcı okul ortamları oluşturmak ve
okul ve Kurul planlamasına yön vermek için kullanılacaktır. Sonuçlar, 2021 Güz
Dönemi’nde Vekil, okul, Kurul departmanlarıyla ve halkla paylaşılacaktır.
7-12. Sınıftaki öğrenciler ankete erişebileceklerini bildiren bir e-posta alacaklardır. Anket
açıldığında öğrenciler GAPPS okul hesapları aracılığıyla Öğrenci Anketi’ni
tamamlamaları için bir davetiye alacaklardır. Ebeveynler/vasiler, çocuklarının okuldaki
dosyalarında yazılı olan e-posta adresi aracılığıyla Aile Anketi’ni tamamlamaları için bir
davetiye alacaktır.
7-12. Sınıftaki çocuğunuzun/çocuklarınızın Öğrenci Anketi davetiyesi almasını
istemiyorsanız lütfen 24 Mayıs 2021 tarihinden önce research.services@yrdsb.ca
adresi ile iletişime geçin.
Öğrencilerin ve ailelerin düşüncelerini onların birbirinden farklı ihtiyaçlarını karşılamaya
devam etmek amacıyla dinlemek için hep birlikte çalıştıkça bu önemli girişim vizyonumu
genişletmemize yardımcı olacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederiz.

