EBEVEYN / BAKICI / VELİ BİLGİ VE ONAY MEKTUBU
2022 Öğrencilerin Okula Yaklaşımı Anketi

Sevgili Ebeveyn / Bakıcı / Veli,

Bu mektup, çocuğunuzdan yanıtlandırmasını istediğimiz 2022 Öğrencilerin Okula Yaklaşımı Anketiyle
(AtoSS) ilgili size bilgi vermeyi amaçlar.
Anket hakkında
Öğrencilerin katılımını, sağlığını ve kaliteli öğrenimi iyileştirmek amacıyla öğrencilerin söz sahibi
olmalarına değer veriyoruz. Bu nedenle, çocuğunuzun okulla ilgili düşüncelerini öğrenmek için bir anket
düzenliyoruz.
AtoSS, çocuğunuzun okulunun, öğrencilerin okula dair algı ve deneyimini anlamasına yardım etmek
üzere Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından düzenlenen yıllık öğrenci anketidir. Öğrencilere okullarıyla,
öğrenimleriyle, akranlarıyla ilişkileriyle, akran zorbalığı ve genel olarak hayatlarıyla ilgili düşünceleri ve
hisleri sorulacaktır.
Bu yıl AtoSS, okulunuzda 30th of May – 10th of June. dönemde yapılacaktır.
Bu anketin yararları nelerdir?
Gördüğümüz kadarıyla gençler söz sahibi olmayı seviyor. Anketi neredeyse 20 yıldır düzenliyoruz. Bu
süre zarfında anket, okulların öğrencilerin görüşlerini anlamalarına yardımcı olmakta paha biçilemez bir
kaynak oldu. Okulunuz anket sonuçlarını, çocuğunuzun okuldaki deneyimini iyileştirmek amacıyla
program ve faaliyetleri planlamak için kullanacaktır.
Bu anketin riskleri nelerdir?
Katılımla ilgili pek risk öngörmememize rağmen, kimi öğrenciler anket sorularından bazılarını fazla kişisel
veya sorunun doğası bakımından hassas bulabilir. Çocuğunuzun katılmasına onay verirseniz, çocuğunuz
istemediği sorulara cevap vermeyebilir. Ayrıca çocuğunuzun anketten rahatsızlık duyarsa, istediği anda
anketten çekilebilir.
Anket, İnsan Araştırmalarına Dair Etik Komitesinin onayını almıştır. Sorular, doğrulanmış anket
yöntemlerinden seçilmiştir; kuvvetli yönlere odaklanmış ve her sınıfa göre uyarlanmıştır.
Çocuğumdan ne istenecek?
Çocuğunuz, bu amaca uygun olarak tasarlanan güvenli, çevrimiçi bir anket aracını kullanarak ders
zamanında internet üzerindenanketi tamamlamaya davet edilecektir. Çocuğunuzu hiçbir şekilde "teste
tabi tutmadığımızı" belirtmek isteriz. Lütfen dikkat:
•

Öğrencilerin ankete katılmaları gönüllülük esasına dayalıdır ve isteyen öğrenciler, istedikleri anda
ankete katılmaktan vazgeçebilirler.

•

Anketi tamamlamak yaklaşık 20 ila 45 dakika sürer.

Çocuğumun gizliliği nasıl korunur?
Çocuğunuz, anketi yanıtlandırmak için öğretmeninden çocuğunuza özel giriş bilgilerini alır. Öğrencilerin
giriş bilgileri, yalnızca istatistik ve araştırma amaçları doğrultusunda verilerle bağlantı kurulabilecek, bu
amaç için tahsis edilmiş bir tanımlayıcıdır. Kişisel kimliği belirleyebilecek veriler, anket yanıt dosyasına
kaydedilmez. Böylece, çocuğunuzun yanıtlarının gizliliğinin her daim korunması sağlanır.

Sonuçlar nasıl bildirilir?
Anket sonuçları, anket süresi boyunca toplu olarak okula rapor edilir. Raporlarda yer alan tüm anket
verileri, öğrencilerin tek tek tanımlanamayacağı şekilde, yalnızca öğrenci grupları için geçerlidir. Sınıftaki
öğrenci sayısının düşük olduğu okullarda veri baskılama kuralları uygulanır.
Okulunuz, anket sonuçlarını, Okulun Faaliyet Raporu gibi belgelerde velilerle paylaşabilir.
Katılım seçenekleri
Ankete katılım gönüllük esasına dayalıdır. Çocuğunuzun ankete katılmasını istemiyorsanız lütfen
okulunuza e-posta göndererek bu seçiminizi belirtinedgars.creek.ps@education.vic.gov.au Lütfen
bunu, 24th of May tarihinden önce yapın ve çocuğunuzun ankete katılmasını istemediğinizi belirtirken
onun ismini ve kaçıncı sınıfa gittiğini de yazın.
Okulunuz, bu mektupta belirtilen anket başlangıç tarihinden önce sizden Onay Reddi e-postasını
almazsa, çocuğunuzun 2022 Okula Yaklaşım Anketine katılmasını onayladığınızı kabul eder.
Çocuğunuza verilecek anketin bir kopyası, çocuğunuzun okulundan alınabilir. Çocuğunuzun ankete
katılmasıyla ilgili karar vermeden önce anketi görmek isterseniz lütfen öğrenci işleriyle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi isterseniz lütfen çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun veya
school.surveys@education.vic.gov.au adresinden Bakanlıkla iletişime geçin.

Saygılarımızla,
Victoria Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

