
 

 

 

 

 

Sevgili aileler, 
 
Hamilton-Wentworth Bölge Okul Kurulu (HWDSB) olarak, tüm öğrencilere destekleyici, kapsayıcı ve 
saygılı ortamlar sunabilmemiz için engelleri tespit edip kaldırmaya önem veriyoruz. 
 
Öğrencilerimiz hakkında daha çok bilgi edinmek için, gönüllülük esasına dayalı, gizli tutulacak bir anket 
yapacağız. 2021 Nisan ayında, We All Count: HWDSB Student Census 2021 (Hepimiz Önemliyiz: HWDSB 
Öğrenci Anketi 2021) açılmıştı. Ankette, sistematik engelleri tanımlayıp kaldırmak amacıyla öğrencilerin 
kimlikleri (ırk, cinsiyet vb.) hakkında sorular vardı.  Pandemi ve düşük katılım nedeniyle, tüm öğrencilere 
anketi doldurma fırsatı vermek için Öğrenci Anketini yeniden açıyoruz. Anket 29 Kasım 2021 - 16 Aralık 
2021 tarihleri arasında açık kalacak. 
 
Çoğu okul kurulu kendi öğrenci anketlerini yaptılar. İşin aslı şu ki, Irkçılıkla Mücadele Yasası, 
2017 ve Ontario’nun Eğitim Eşitliği Eylem Planı okul kurullarının bu verileri toplamasını ve rapor etmesini 
zorunlu kılıyor. HWDSB’nin Eşitlik Eylem Planı’nda da bu öncelikli bir proje. 
 
Kimliğiniz hakkında sorularla karşılaşmanın rahatsız edici olabileceğini biliyoruz ve bu soruları hassasiyet 
göstererek soracağız. Bu anketin, HWDSB’nin eşitliği, öğrenci başarısını ve iyi oluşunu destekleyen, 
kanıta dayalı kararlar almasına yardımcı olabilmesi adına öğrencilere, ailelere, personele ve toplumdan 
bireylere danıştık. 

Anket nasıl yürütülecek? 
Anaokulu - 4. Sınıf Arası Öğrenciler: Ebeveyn Portalına bir form eklenecek. Ebeveynler ve veliler, bu 
portala gidip formu açarak burada Öğrenci Anketini doldurabilirler. Anketin basılı bir kopyasını 
çocuğunuzun öğretmeninden isteyerek edinebilirsiniz. Lütfen her öğrenci için sadece bir anket formu 
doldurun (çevrimiçi veya basılı). 
 
 
5. Sınıf - 12. Sınıf Arası - Yüz yüze ve uzaktan öğrenim gören öğrenciler: Bir kez daha, 5’inci ve 12’nci 
sınıflar arasındaki öğrencilere e-postayla güvenli bir bağlantı göndereceğiz. Öğrenciler, bu bağlantıyı 
kullanarak anket formunu okul saatlerinde öğretmen desteğiyle doldurabilecek. 
Ebeveynlerinin/velilerinin daha önce ankete KATILMAMASINI istediği öğrencilere e-posta 
gönderilmeyecek.  

Ankette ne soruluyor? 
Öğrencinin yaşına göre ankette öğrencinin konuştuğu diller, yerli kimliği, etnik kökeni, ırkı, dini, cinsel 
kimliği, cinsel eğilimi, engelli olup olmadığı, doğum yeri ve vatandaşlık/göçmenlik statüsü gibi konular 
hakkında sorular sorulabilir.  

https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf


 

 

 

 

 

HWDSB öğrencilerin kişisel bilgilerini nasıl koruyacak? 
HWDSB, öğrenciler ve aileler hakkında bilgi toplarken en yüksek düzeyde gizlilik sağlanmasına önem 
vermektedir. Öğrenci anket verileri, Irkçılıkla Mücadele Yasası, 2017, S.O. 2017, c. 15, Eğitim Yasası, 
R.S.O. 1990, c. E.2, kapsamında verilen yetkiyle toplanmakta olup, Belediye Düzeyinde Bilgi Özgürlüğü ve 
Gizliliğin Korunması Yasası, R.S.O. 1990, c. M.56 ile uyumludur. 
  
Öğrenci anketi gizli tutulur ancak anonim değildir. Öğrenci bilgilerinden o öğrencinin kim olduğunun 
hiçbir zaman tespit edilememesi için, bireysel öğrenci yanıtları gruplanarak analiz edilecektir. Toplanan 
yanıtlar güvenli ve gizli bir veri tabanında saklanacak ve HWDSB öğrencileri arasındaki eğilimleri 
tanımlayıp özetlemek amacıyla bu yanıtlara yalnızca yetkili HWDSB Araştırma ve Analitik personeli 
tarafından erişilebilecektir.  

Zorunlu mu? 
Ankete katılım zorunlu değildir. Ancak öğrenci popülasyonumuz hakkında doğru bir tablo oluşabilmesi 
için öğrencilerin katılım göstermesini rica ediyoruz. Katılım oranı yüksek olursa, engelleri tanımlamamız, 
stratejiler oluşturmamız, öğrenci başarısının ve iyi oluşunun önündeki engelleri programlarımız ve 
kaynaklarımız aracılığıyla kaldırmamız kolaylaşacaktır. Katılmak istemediğini daha önce belirten 
öğrencilere, anket yeniden açıldığında anket bağlantısı gönderilmeyecektir.  Çocuklarının katılmasını 
istemeyen ve bu isteği daha önce bize iletmemiş olan aileler research@hwdsb.on.ca adresine e-posta 
gönderebilirler.  
 
Sorularınız mı var? 
Ankete hazırlandığımız şu günlerde sizleri soru sormaya davet ediyoruz. www.hwdsb.on.ca/weallcount 
adresindeki internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilir, anket hakkında Sık Sorulan Soruları (SSS) 
burada bulabilirsiniz. census@hwdsb.on.ca.adresinden adresinden öğrenci anketi ekibimize de 
ulaşabilirsiniz. 
 
HWDSB olarak eğitim sisteminde daha eşitlikçi bir ortam oluşturabilmemiz adına, sorumluluk alarak veri 
toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkürler. 
 
Saygılarımızla, 
 

                              
 
Manny Figueiredo    Paul Denomme 
Eğitim Direktörü   Öğrenci Başarısı,  
      Eşitlik ve Öğrenci Katılımı Amiri 
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