
 

Bu mektup aynı zamanda aşağıdaki dillerde de mevcuttur: İngilizce, Arapça, 
Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Farsça, Gujarati Dili, İbranice, Korece, Pencap 
Dili, Rusça, Tamil Dili, Türkçe, Urduca ve Vietnamca.  

 YRDSB 2021-22 Öğrenci ve Aile Anketleri  

Sayın Ebeveynler/Veliler: 
 
Öğrenci ve ailenin vereceği bilgiler bizim için önemlidir. York Region District School 
Board, bu okul yılındaki eğitimle ilgili deneyimleri daha iyi anlamak için 1 - 30 Haziran 
2022 tarihlerinde öğrenciler (7-12. Sınıflar) ve aileler (K-12. Sınıflar) ile online anketler 
düzenleyecektir. Anketlerin tamamlanması yaklaşık 20 dakika sürecektir.  
 
Anketlerde aşağıdakilerle ilgili sorular yer alacaktır:  

● öğrenme modeli, teknoloji ve öğrenme araçları  
● katılım ve öğrenme  
● aile/okul iletişimi ve topluluğa katılım  
● refah ve zihinsel sağlık  
● iş arkadaşları ve personelle ilişkiler  
● güvenlik, ayrımcılık ve zorbalık  
● eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim ortamları  
● öğrenci kimliği  

 
Öğrenci kimlikleri (ör. ırk ve cinsiyet) hakkında soruları eğitim deneyimlerinin öğrenci 
grupları arasında nasıl farklılık gösterdiğinin daha iyi anlaşılmasını desteklemek için 
soruyoruz. Anket sonuçları 2022-23 eğitim yılında Mütevelli heyeti üyeleri, okullar, 
Board’un departmanları ve kamu ile paylaşılacaktır.  
 
Toplanan bilgiler bunlar için kullanılacaktır: 

● Öğrencinin zihinsel sağlığı ve refahı hakkında önemli bilgiler sağlamak. 
● Sağlıklı, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim ve çalışma ortamları oluşturmak için sistemik 

bariyerleri belirlemek.   
● Programlar oluşturmak, öncelikler belirlemek ve herkesin kendini önemsenen ve 

ait hissettiği kapsayıcı, çekici ve destekleyici ortamlar oluşturmaya devam etmek 
için kaynaklar geliştirmek.  



 
Aile Anketi, online olarak İngilizce, Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, 
Farsça, Gujarati Dili, İbranice, Korece, Pencap Dili, Rusça, Tamil Dili, Türkçe, Urduca 
ve Vietnamca dillerinde sunulacaktır. 
 
Farklı istisnai özelliklere sahip katılımcılara yardımcı olmak için aile ve öğrenci anketleri, 
Google Read & Write gibi ses tanıma yazılımları kullanılarak tamamlanabilir. Anketteki 
sorular ekran okuyucularla uyumludur. Görmeniz için öğrenci ve aile anketlerinin 
kopyalarına kurulun internet sitesinden ulaşılabilir.  
 
Anketler isimsizdir ve gizlidir. Yani öğrencilere ve ailelerine adları sorulmayacak ve 
kişisel yanıtlar raporlanmayacaktır. Anketler gönüllülük esasına göre yapılmaktadır ve 
yanıtlayanlar, yanıt vermek istemedikleri soruları atlayabilirler.  

Bu anketlerde sağlanan bilgilere yalnızca YRDSB’s Research and Assessment Services 
Department’ta görev yapan personel ulaşabilecektir. Kullandığımız üçüncü taraf veri 
toplama aracı da yanıtlara, Research and Assessment Services, anketler kapandıktan 
sonra bunları kaldırana kadar erişebilecektir. Verilerin saklanması ve tutulması 160.0 
Numaralı Kurul Politikası ve Prosedürü olan Kayıtlar ve Bilgi Yönetimi’ne uygun olarak 
yapılacaktır 

7-12. sınıflardaki öğrenciler, Öğrenci Anketi’ne katılmak için GAPPS okul hesaplarına 
bir e-posta daveti alacaklardır ve 1 - 30 Haziran arasında ders zamanında bu anketi 
tamamlamaları için süre verilecektir.  7-12. sınıflardaki çocuğunuzun ya da 
çocuklarınızın Öğrenci Anketi davetini almasını istemiyorsanız ya da anketle ilgili 
sorularınız varsa lütfen en geç 26 Mayıs 2022’ye kadar research.services@yrdsb.ca 
adresiyle iletişime geçin. Ebeveynler/veliler, Aile Anketini doldurmaları için çocuklarının 
okulundaki dosyada yer alan e-posta adresi üzerinden bir davetiye alacaklardır.   

Bu önemli girişim, öğrencilerin ve ailelerinin farklı gereksinimlerini karşılamaya devam 
etmek üzere onların sesini dinlemek için birlikte çalışırken vizyonumuzu daha da 
ilerletmemize yardımcı olacaktır. Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/departments/research-services/school-climate-surveys
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf

