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Konu: Orta Yıllarda Gelişim Aracı (MDI) 
 
Sevgili Aileler, 
 
Hamilton-Wentworth Bölge Okul Kurulu (HWDSB) olarak, tüm öğrencilerin destekleyici, 
kapsayıcı ve saygılı ortamlarda öğrenim görmesi için engelleri tespit edip kaldırmaya önem 
veriyoruz. Sağlıklı gelişimi ve COVID-19 pandemisinin psikolojik etkilerinden kurtulmayı teşvik 
eden programlar, destekler ve hizmetlerle öğrencilerin iyi olmasını sağlamaya da çalışıyoruz. 
 
Kasım ayında 4’üncü ve 12’nci sınıflar arasındaki öğrenciler, Orta Yıllarda Gelişim Aracı (MDI) 
anketini dolduracak. 4’üncü ve 8’inci sınıflar arasındaki öğrenciler bu anketi 2018’de 
doldurmuştu; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bazı öğrenciler de geçtiğimiz ilkbahar 
MDI’nin kısa bir versiyonunu doldurmuştu. Kasım ayında öğrenciler bu çevrimiçi anketi okul 
saatlerinde, okul personelinin gözetiminde yapacak. Çocuğunuzun yanıtları gizli tutulacak ve adı 
kullanılmayacak. 
 
Bu araştırmanın amacı ne? 
HWDSB, orta yıllarda iyi oluşu, sağlığı ve okulda başarıyı etkileyen çocuk gelişimi unsurlarını 
daha iyi anlamak istiyor. Ankette öğrencilere okuldaki ve okul dışındaki düşünceleri, duyguları 
ve deneyimleri hakkında sorular sorulacak. HWDSB, araştırma sonuçlarını, çocuklar için önemli 
programlar ve hizmetler hakkında önemli kararlar almak için kullanacak. 
 
Ankette öğrencilere şu konularda sorular yöneltilecek: 

1) Sosyal ve duygusal gelişim (ör. öz güven, iyimserlik, mutluluk ve empati); 
2) Okula, aileye, arkadaşlara ve topluma bağlılık hisleri;  
3) Okul deneyimleri; 
4) Bedensel sağlık ve iyi oluş;  
5) Okul sonrası saatlerde zaman kullanımı ve çocukların okul sonrası zamanla ilgili dilekleri.  

 
Çocuğumun gizliliği nasıl korunacak? 
Bu araştırmada çocuğunuzun adı kullanılmayacak. Çocuğunuzun yanıtları size, okul personeline 
veya okul kurulu personeline sunulmayacak. Böylece çocukların yanıtlarının gizliliği sağlanmış 
olacak. Bu araştırma sonucunda çocuğunuzun okul kayıtlarına herhangi bir bilgi eklenmeyecek. 
 
MDI bilgileri araştırma yayınlarında veya herkese açık belgelerde kullanılırsa, çocuğunuz veya 
çocuğunuzun okulu hiçbir şekilde tanımlanmayacak. Herhangi bir aşamada çocuğunuz ankete 
katılmak istemezse, öğretmeni ona alternatif bir okul aktivitesi bulacak. 
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MDI’de kişisel bilgiler, Belediye Düzeyinde Bilgi Özgürlüğü ve Gizliliğin Korunması Yasası 
(MFIPPA) Madde 28(2)’ye uygun olarak toplanır. Bu madde, kanunen izin verilmiş faaliyetlerde 
bulunan organizasyonların gerektiğinde bireylerden kişisel bilgi toplayabileceğini ifade eder. 
MDI sayesinde okul kurulları, öğrencilerin 2 yılda bir okuldaki ortamla ilgili ankete tabi 
tutulmasına ilişkin Eğitim Bakanlığı şartını karşılar.  
 
Okul ve toplum bundan nasıl bir fayda sağlayacak? 
MDI sayesinde eğitimciler, program planlamacıları ve toplum üyeleri, çocukların yaşamlarını 
çocukların kendilerinden dinleme fırsatını yakalamaktadır. Okulunuz ve toplumunuz, anket 
sonuçlarını çocukların yaşamlarını daha iyi kılmak için kullanabilir. Bu araştırmanın bölgemizdeki 
çocuklar ve aileler için çok faydalı olacağına inanıyoruz. HWDSB olarak, Hamilton Belediyesinin 
de aralarında bulunduğu ortaklarımızla iş birliği içinde, toplumda öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışacağız. Anketten elde edilen, kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyen verileri, çocuk ve 
gençlere yönelik program ve hizmetlerine yön vermesi için Hamilton Belediyesi ile paylaşacağız. 
 
Nereden daha çok bilgi edinebilirim?  
Kanada’daki başka idari birimlerce de kullanılan MDI hakkında daha fazla bilgiye 
www.earlylearning.ubc.ca/mdi adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Orta Yıllarda Gelişim anketi hakkında bilgi ve kaynakları 
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/ adresindeki 
internet sitemizde de bulabilirsiniz 
Çocuğunuzun katılımıyla ilgili sorularınız veya kaygılarınız varsa, lütfen Araştırma ve Analitik 
Departmanımızla iletişime geçin: research@hwdsb.on.ca 905-527-5092.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
Hamilton-Wentworth Bölgesi Okul Kurulu 
Araştırma ve Analitik Departmanı 
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