Tarafımdan Onlara Söyleyin öğrenci anketi:
Anababalar ve bakıcılar için bilgi ve onay formu
Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi
Sayın Anababalar ve Bakıcılar
Bu dönemde okulumuz, Tarafımdan Onlara Söyleyin (Tell Them From Me) öğrenci anketine
katılmaktadır. Anket bize öğrencilerimizin okul yaşamı konusundaki düşünceleri, okulla ne kadar
ilgili oldukları ve öğretmenlerin onlarla etkileşiminin farklı yolları hakkında değerli görüşler
sağlayacaktır. Avustralya ve dünyadaki okullar, gelişme kaydetmelerine yardımcı olmak üzere
Tell Them From Me anketini kullanmışlardır. Anket, internette doldurulmakta ve okul temelli
anketlerde uzman olan The Learning Bar adlı bağımsız bir araştırma şirketi tarafından
yürütülmektedir.
Okullardaki görevliler, verdikleri yanıtlardan öğrencilerin kimliklerini belirleyemeyeceklerdir.
Gizliliği sağlamak için, katılımcı öğrenciler sadece onlara ait bir kullanıcı adı ve şifresi
alacaklardır. Bir soruya beşten az sayıda öğrenci yanıt vermişse, sonuçlar gizli tutulacaktır.
Anketi doldurmak genellikle 30 dakika veya daha kısa bir zaman alır ve normal okul saatleri
içinde okul tarafından yönetilir. Anket formları öğrenciler tarafından doldurulduğunda, raporlar
hazırlanır ve çoğu durumda üç iş günü içinde okula sağlanır.
Öğrencilerin görüşlerini okulların almasının yanı sıra, Eğitim Bakanlığı (Department of Education)
da, Eğitim İstatistikleri ve Değerlendirme Merkezi (Centre for Education Statistics and Evaluation CESE) aracılığıyla tüm NSW’de verilere ulaşacaktır ve öğrenci gönenci, bağlılığı ve etkili öğretim
uygulamaları modellerine bakmak için bir araştırma projesi yürütmektedir. Araştırma, bunların,
akademik başarım dâhil öğrencilerin elde ettiği sonuçları nasıl etkilediğine bakmaktadır. Tek tek
öğrencilerin kimliği herhangi bir CESE yayınında belirtilmeyecektir ve tüm bilgiler ilgili gizlilik
yasalarına göre ele alınacaktır. Öğrencilerin kişisel bilgileri Bakanlık tarafından,
yasanın gerektirdiklerinden başka hiçbir kişiye ve kuruluşa açıklanmayacaktır.
Bu araştırma New South Wales’deki okullara öğrenci gönencini ve bağlılığını nasıl
iyileştirebileceklerini daha iyi anlamaları için yardımcı olacaktır. Ayrıca öğretmenlere ve
müdürlere de, öğrenci sonuçlarının iyileştirilmesi için neyin işe yaradığını görüşmelerinde
yardımcı olacaktır.
Ankete katılmak tamamıyla gönüllüdür. Siz veya çocuğunuz istemezseniz, çocuğunuz
katılmayacaktır. Araştırma sırasında çocuğunuz kendisini rahat hissetmezse, anketi istediği
zaman durdurabilir. Anketteki soruların çoğu atlanabilir.
Çocuğunuzun ankete katılmasını istemiyorsanız, lütfen ekteki formu doldurup
tarihine kadar okula gönderin.
delete and insert date of return
Anket ve araştırma hakkında daha fazla bilgi CESE web sitesi http://surveys.cese.nsw.gov.au
adresinde İngilizce olarak mevcuttur.

delete and insert name of principal
Müdür (Principal)
delete and insert name of school
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form
Tarafımdan Onlara Söyleyin Öğrenci Görüşleri Anketi
onay vermeme formu

Lütfen İngilizce doldurun
Çocuğunuzun öğrenci görüşleri anketine katılmasını istemiyorsanız, lütfen bu formu
doldurun ve delete and insert date of return
tarihine kadar okula gönderin.
I DO NOT give consent for my child/children to participate in the Tell Them From Me
student feedback survey.
Çocuğumun/çocuklarımın Tarafımdan Onlara Söyleyin öğrenci görüşleri anketine
katılmasına onay VERMİYORUM.
1. öğrencinin adı
Name of student 1

1. öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf
Roll class of student 1

2. öğrencinin adı
Name of student 2

2. öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf
Roll class of student 2

3. öğrencinin adı
Name of student 3

3. öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf
Roll class of student 3

4. öğrencinin adı
Name of student 4

4. öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf
Roll class of student 4

Name of parent/carer

Anababanın/bakıcının adı (lütfen matbaa harfleriyle yazın)

Signature of parent/carer

Anababanın/bakıcının imzası

Date
Tarih
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