
                                                                                       
 
 

 

 Her Öğrenci Önemlidir Anketi 2022-23 

Sevgili Aileler, 
 

Öğrencilerin ve ailelerin görüşlerini önemsiyoruz. York Bölgesi Okul Kurulu, 
öğrencilerine (anaokulundan 12. sınıfa kadar) uyguladığı Her Öğrenci Önemlidir Anketi 
ile öğrenci nüfusumuzu ve okulumuzla bağlantılı toplulukları daha iyi anlamayı amaçlar.  
 

Toplanan bilgiler, okul kurulu ve yönetiminin öğrenci başarısı ve refahını artırmaya yönelik 
planlarına katkıda bulunacak, engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına olanak 
tanıyacak ve daha adil ve kapsayıcı okul ortamları oluşturmamızı sağlayacaktır.  

Anket soruları aşağıdaki konulara değinecektir:  
 katılım ve öğrenme 
 genel refah ve akıl sağlığı 
 lisedeki ders alanı seçimleri 
 güvenlik, ayrımcılık ve zorbalık 
 akranlar ve çalışanlar ile ilişkiler  
 adil ve kapsayıcı öğrenim ortamları  
 öğrencilerin kimliği (nüfus faktörleri) 

Öğrencilerin kimliğine yönelik (örneğin ırk ve cinsiyete dair) sorular sorarak, farklı 
öğrenci gruplarının öğrenim tecrübeleri arasındaki farkları daha iyi anlamayı 
amaçlıyoruz.  

2023 Bahar döneminde, 4 ila 12. sınıf öğrencilerinden anketi yanıtlamaları istenecek ve 
bunun için ders saatlerinde zaman ayrılacaktır. Anaokulundan 3. sınıfa kadar 
öğrencilerden, anketi evlerinde veli, vasi veya sorumlu bakıcılarıyla birlikte yanıtlamaları 
istenecektir. Anaokulundan 3. sınıfa kadar öğrencilere yönelik anketin tercümeleri hazır 
bulunacaktır.   

Ankete adil bir katılım sağlamak adına istisnai durumlardaki katılımcılara kolaylık 
sağlanacaktır. Bilginiz için, anketin bir kopyası kurulun web sayfasında anket 
uygulamasından önce paylaşılacaktır.  

Anketlerin yanıtlanması isteğe bağlıdır ve yanıtlar gizli tutulur ancak anket isimsiz 
olarak uygulanmaz. Öğrencilerden, isimleri gibi kimliklerini belirleyebilecek bilgiler 
istenmeyecektir.  Bireysel yanıtlar rapor edilmeyecektir. Toplanan veriler, Kurul Politika 

ve Prosedürleri #160.0 Kayıt ve Bilgi Yönetimi uyarınca depolanacak ve saklanacaktır. 

Bu önemli girişim, öğrencilere ve ailelere tecrübelerini paylaşma fırsatı sunarak okul 
kurulunun farklı öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmesini ve öğrenmenin 
önündeki engelleri belirleyebilmesini sağlayacaktır. Anket sonuçları temsilciler, okullar, 
kurul departmanları ve kamuoyu ile 2023-24 öğrenim yılı içinde paylaşılacaktır.  

http://www.yrdsb.ca/escs
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-recordsandinformationmanagement-160.pdf


                                                                                       
 
 

 

Anket oluşturulurken, ailelere görüş bildirmeleri için fırsat tanınacaktır. Ayrıntılı bilgiler 
zamanı geldiğinde ailelere iletilecektir. 

Okul kurulumuzun 2018 yılında düzenlediği ilk Her Öğrenci Önemlidir Anketi’nin 
sonuçları, kurulumuzun web sayfasında mevcuttur.  

Ankete dair sorularınız varsa lütfen okul kurulu web sayfasını ziyaret edin veya 
research.services@yrdsb.ca adresine yazın.  

Desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

http://www.yrdsb.ca/escs
mailto:research.services@yrdsb.ca

