Kedves Családok:
A Niagarai Kerületi Iskolatanács elkötelezett arra, hogy egy páratlan és inkluzív iskolai
kultúrát valósítson meg, ahol mindenki biztonságban és elfogadva érzi magát. Ahol nem csak a
valódi összetartozás érzetét kapja meg de az identitását és megélt tapasztalatait is értékelik. E
munka támogatásához fontos, hogy meghallgassuk önt is. Az ön véleménye számit nekünk.
Ezért arra kérjük a 4-12. évfolyamos tanulókat, akik személyes oktatásban részesülnek az
iskolában, valamint családtagjaikat, hogy osszák meg tapasztalatukat az iskolával „Az Ön
hangja számít” iskolai kultúra felmérésen keresztül. Ezen információk összegyűjtése
segítségünkre lesz jobban megérteni, hogy hogyan érzi magát gyermeke, amikor iskolába jár,
tanul és játszik. Hozzájárulását iskolánk támogatására és fejlesztésére használjuk fel azzal a
céllal, hogy mindenki számára pozitív kultúrát építsünk és tartsunk fenn.
A kérdések 5 fő területre vannak osztva, amelyek segítenek az iskolai kultúra kialakításában:
Jólét; Gondoskodó és Biztonságos iskolák; Összetartozás Érzése; Egyenlőség és Befogadás;
Tanítás és Tanulás.
Felmenőkkel, etnikai hovatartozással, faji hovatartozással, vallással, nemi identitással és otthon
beszélt nyelv(ek)re vonatkozó identitásalapú kérdéseket is feltesznek. Ezek célja annak
megértése, hogy a tanulási tapasztalatok miként változhatnak a tanulócsoportok között, és
hozzájárulnak a biztonságos és befogadó iskolai kultúra előmozdításához.
●
●

A 9–12. évfolyamos tanulókat megkérjük, hogy a kérdőívet az órán töltsék ki, 2021.
december 1.- 15. között.
A 4–8. osztályos tanulókat felkérjük, hogy a kérdőívet az órán, 2022. január 17.- 31. óra
között töltsék ki.

A családok az iskolai- adminisztrátoruktól e-mailt kapnak, amely tartalmazza az online felmérés
linkjét és az iskola kódját. Iskolája weboldalán keresztül is hozzáférhet az online kérdőívhez. Az
iskola kódjának megadásával a családok felkérést kapnak az online kérdőív kitöltésére. Ez
körülbelül 15 percet vesz igénybe.
A felmérés teljes mértékben anonim és bizalmas lesz. Bár a felmérés önkéntes, minden
iskolában személyesen tanuló diákot és családot biztatunk a részvételre. Minél több válasz
érkezik be, annál hatékonyabban tud a Niagarai Kerületi Iskolatanács mindenkit támogatni a
tovább lépésben.

A különleges tanulók számára a felmérés hangfelismerő szoftverrel is kitölthető, például a
Google Read & Write segítségével. Ha technológia, hozzáférési vagy nyelvi nehézségei vannak
és segítségre van szüksége, forduljon iskolánkhoz.
Bármilyen további kérdés esetén az iskolájához is fordulhat, vagy látogasson el a Niagarai
Kerületi Iskolatanács Egyenlőségi weboldalára, ahol gyakran ismételt kérdéseket és egyéb
hasznos információkat talál. A Niagarai Kerületi Iskolatanács elkötelezett amellett, hogy
biztonságos, gondoskodó és befogadó teret biztosítson mindenki számára, hogy segítse a
tanulókat a tanulásban és a sikerben. Az Ön partnersége ennek fontos része.
Tisztelettel,
Iskola Igazgató

