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Kedves Szülő / Gondviselő / Gondozó:  
 
Re: Iskolai légkör felmérések 4-6-ik osztályosoknak  Szülő / Gondviselők/ Gondozók és iskolai személyzet 
 
Egy része a Toronto District School Board’s (TDSB) érdeke hogy megakadályozzák a zaklatást és elősegíteni a pozitív 
iskolai légkörel. A TDSB folytatja az online iskolai légkör felméréseket a tanulók a szülők / gondviselők / gondozók és az 
iskola személyzetről legalább egyszer kétévente. 
 
Idén tavasszal (március-június 2014) kérjük hogy az  általános iskolai 4-6 osztályosok és a szülő / gondviselő / gondozók 
töltse ki az iskolai légkör felmérést. A felmérés minta kérdések  a biztonság, támogatni a tanítás és a tanulás, interperszonális 
kapcsolatok, iskolai környezet és a tanulói háttér. A felmérés eredményeinek segíteni fog az iskoláknak és a TDSB -nek 
megtalálni a módját hogy támogassák a pozitív iskolai légkört és megakadályozni a zaklatást minden iskolában. Kérjük 
látogasa meg honlapunkat a http://www.tdsb.on.ca/elementaryschool/caringsafeschools/schoolclimatesurvey.aspx  bővebb 
információt a felmérésekből. 
 
Az iskolai légkör felmérése önkéntes és névtelen. Az iskola nem gyűjti azonosítható információt mint például az Ön nevét, 
IP-cím, gyermek nevét vagy tanuló azonosítószámát. Minden kitöltött felmérés a TDSB Kutatási Osztálya feldolgozásra lesz 
elküldve és ez az információ csak a kutatási és tervezési célokra lesz használva. Minden erőfeszítéseket megteszünk arra 
hogy senki ne tudja meg az egyes válaszokat a felmérésekben és az összes eredményt csoportosítani és bemutatni oly módon 
hogy védi a résztvevőt. 
 
Tanulói Felmérés: 
Aszt kérjük hogy az összes 4-6 osztályosok vegyenek reszt az online felmérésben ami körülbelül 20 percet vesz igénybe. 
Néhány lefordított verziót lehet kerni (magyar-t) ha szüksége van ra. Es kérjük hogy engendje meg hogy gyermeke vegyen 
részt a felmérésben hogy merjuk az információt hogy hogy kell tervezni és végrehajtani javítását célzó programok az iskolai 
légkör és megakadályozza a továbbá zaklatás az iskolában. Amennyiben úgy dönt hogy nem akkarja hogy a gyermek részt 
vegyen ebben a felmérésben, kérjük töltse ki az alján található reszt és küldje vissza a gyermek tanáranak                                .  
 
 
A mi iskolánk reszt vesz a tanuló felmérésben                                   -től                                    . 
 
Szülő / Gondviselő / Gondozó Felmérés:  
Az összes szülők, gondviselők, vagy gondozók a                                                                felkérjük hogy töltse ki az az 
Oktatási Minisztériumnak a Szülői és Gondviselő Felmérés Névjegy: Saját tőke és az integrált oktatás és megfélemlítés / 
zaklatás. A szülői felmérést megtalálja a www.schoolclimate.ca. Hozzáférni a felméréshez szüksége lesz hogy tegye be a 
következő felmérés kódot jellemző az iskolánknak:                                       . A felmérés a szülők számára elérhető nyomtatott 
formában 22 nyelven amely kérheti a mi iskolánk központi irodátol. 
 
Köszönjük a támogatást! 
 
 
 
 
 
Iskolaigazgató  
 
 
Az Ön által megadott adatokat gyűjtése felhatalmazása alapján, a közoktatási törvény, 170. § (1) [6], és használják oktatási célokra a Toronto District School Board . Ha 
bármilyen kérdése van, forduljon  Academic, Research and Information Services a 416-394-4929 vagy research@tdsb.on.ca. 
 
 
 
Eszt a részt csak akkor töltse ki ha a gyermeke 4-6 Osztályos és úgy dönt, hogy nem szeretne hogy a gyermeke részt 
vegyen a tanuló iskolai légkör felmérésben 
  
Nem szeretném hogy a gyermekem _______________________________ e iskolában 
________________________________ a ____ osztalyban hogy részt vegyen az online TDSB Iskolai 4-6-ik osztályosoknak  
légkör felmérésben. 
 
Szülő / Gondviselő neve: ______________________________________________________________________ 
 
Aláírás: __________________________________________________________________________________________ 
 
Dátum: ______________________________________________________________________________________________ 

 
Kérjük tépje / vágja ezt a részt és küldje vissza a a gyermek tanárnak. 
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