
 
 

Sayın Ebeveynler/Veliler: 

 

Okul iklimi anketimiz kapsamında görüşlerinizi almak istiyoruz! 

 

OCDSB Ebeveyn/Veli Okul İklimi Anketi, anaokulundan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin ebeveynleri, 

velileri ve vasileri için gönüllü ve anonim bir çevrimiçi ankettir. Anketin amacı, ebeveynlere, velilere ve 

vasilere, ailelerinin ve çocuklarının okulla ilgili deneyimleri hakkında geri bildirimde bulunma fırsatı 

tanımaktır. 

 

Neden önemli? 

İki yılda bir yapılan bu anket, aidiyet duygusu, insan ilişkileri, güvenlik, zorbalık, öğrenme koşulları ve refahı 

etkileyen koşulların okul tarafından izlenmesini sağlayan yollardan biridir. Toplanan veriler, okulların tüm 

öğrencilerin, personelin ve toplum üyelerinin kendilerini güvende, kabul edilmiş, saygı duyulan ve değerli 

hissettikleri bir yer haline gelmesine yardımcı olmaktadır. Yanıtlarınız, okulu geliştirmeye yönelik girişimlerin 

desteklenmesine ve okulun eğitim ve öğretim ortamının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Ankete katılarak, 

hizmet verdiğimiz öğrenciler ve aileler için güvenli ve kapsayıcı bir okul ortamını teşvik etmemize yardımcı 

olabilirsiniz.  

 

Neden şimdi? 

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan olaylar öğrencilerimizin yanı sıra okulumuzu ve öğrenme 

ortamlarımızı da etkiledi. Bu anket, nelerin en çok önem taşıdığını anlamak ve hizmet verdiğimiz öğrencilerin 

ve ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için okul toplumumuzla yeniden bağ kurmak için bir fırsattır. Eğitim 

Bakanlığı, Güvenli Okullar girişiminin bir parçası olarak okulların iki yılda bir ebeveyn/velilere yönelik bir 

anket yapmasını şart koşmaktadır. Bu anketle okulların öğrenmeyi ve olumlu davranışları ne ölçüde 

desteklediği, güvenli ve kapsayıcı bir ortamı ne ölçüde teşvik ettiği hakkında velilerden, öğrencilerden ve 

personelden geri bildirim alınması hedeflenmektedir.  

 

Anket hakkında: 

Anket kapsamında ebeveynlere, araştırmaların okul iklimini anlamada önemli olduğunu gösterdiği ve öğrenci 

sonuçları üzerinde etkisi olan temel alanlar hakkında sorular sorulmaktadır. Özellikle aidiyet duygusu ve 

ilişkiler, okul ve öğrenme ortamı, güvenlik ve refah konularına odaklanılmaktadır. Anketler, öğrenciler ve 

aileler için önemli olan geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır: 

● Katılım (aidiyet duygusu ve sosyal bağlılık, öğrencilerin okuldaki yetişkinlerle ilişkileri, ebeveyn-

öğretmen ilişkileri, zihinsel katılım, müfredat dışı etkinlikler, okul dışında destek, ebeveyn katılımı ve 

katkısı); 

● Çevre (okul ortamı, okul disiplini, öğretim ortamı, temsil, kimlik, çeşitlilik ve iletişim); 



● Güvenlik (okulda güvende hissetme, zorbalık, cinsel taciz [sadece 7-12. sınıflar], basmakalıp 

sınıflandırma, önyargı ve ayrımcılık); 

● İyi Oluş (genel iyi oluş ile sosyal ve duygusal beceriler). 

 

Ankette ayrıca öğrencinin ve ebeveyn/velinin ırkı, cinsiyet kimliği, yerli kimliği, engelliliği, dini ve 

2SLGBTQ+ kimliği ile ilgili sorular da yer almaktadır.  

Anketle ilgili bazı önemli notlar: 

● Anket gönüllülük esasına dayanmaktadır; ebeveynler/veliler, anketi doldurmak isteyip istemediklerine 

karar verebilir ve cevaplamak istemedikleri soruları atlayabilirler. 

● Anket anonim ve gizlidir.  

● Anketin tamamlanması her çocuk için yaklaşık 15 - 25 dakika alacaktır. Ebeveynlerden her çocuk için 

bir anket doldurmaları istenmektedir. 

● Anket, herhangi bir mobil cihaz, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayardan erişilebilen güvenli bir 

çevrimiçi anket platformu olan Qualtrics kullanılarak doldurulacaktır (anketin kağıt veya PDF 

kopyaları da mevcut olacaktır). 

● Anket Arapça, Fransızca, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Urduca, Somalice, Rusça, 

İspanyolca, Peştuca, Türkçe ve Inuktitut dillerinde sunulacaktır. 

● Bu anketin sonuçları okul düzeyinde raporlanacak olup bireylerin kimlikleri belirtilmeyecektir. 

● Bilgiler, herkesin saygı gördüğü ve kendini ait hissettiği daha güvenli alanlar tesis etmek üzere okullar 

tarafından kullanılacaktır. 

Anket, 1 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında erişime açık olacaktır.  

Anketi internet üzerinden bu bağlantıyı kullanarak doldurabilirsiniz: 

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

Anketin basılı versiyonunu doldurmak isterseniz, PDF kopyaları okul iklimi web sayfasından yazdırabilir veya 

bir kopyasını almak için okul yönetimiyle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen doldurduğunuz anketleri yukarıda 

belirtilen son tarihe kadar okulunuza teslim edin.  

Anketin, öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamızda etkin bir rol oynayacağına 

inanıyorum. Anketle ilgili herhangi bir sorunuz varsa SSS sayfasına göz atabilir, 

schoolclimatesurvey@ocdsb.ca adresine e-posta göndererek iletişime geçebilir veya doğrudan bana 

ulaşabilirsiniz.  

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey/faq
mailto:schoolclimatesurvey@ocdsb.ca


Saygılarımızla, 

Principal 


