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Merhaba! 
Uppsala Belediyesi'nin beklentisi tüm çocukların anaokulunda veya aile kreşinde 

mümkün olduğunca iyi zaman geçirmesidir. Belediye sizin ve çocuğunuzun deneyiminin 
nasıl olduğunu öğrenmek istemektedir. 

Bu yüzden bir anketteki soruları değerlendirmenizi ve yanıtlamanızı rica edeceğiz. 

Yanıtlarınız bizim için ve aynı zamanda çocuklarınız için önemlidir. 

Soruları yanıtlamanız gönüllülük esasına dayalıdır. Sonuç kimsenin sizin soruları nasıl 
yanıtladığınızı öğrenemeyeceği şekilde derlenmektedir. 

 
Yanıtlarınızı, uppsala.se/fskenkat adresinde internet üzerinden verebilirsiniz. Bunun 

için bir kullanıcı adına ve şifreye ihtiyacınız olacaktır. Bunlar, ekteki basılı anket 
üzerinde yazmaktadır. İnternet üzerinde, anket aynı zamanda yedi dile tercüme 

edilmiştir.  
 
Anketi internet üzerinde doldurma olanağına sahip değilseniz, basılı anketi de 

kullanabilirsiniz. Bu durumda, lütfen yanıtınızı göndermek için birlikte gönderilen zarfı 

kullanın. Posta ücreti önceden ödenmiştir. 
 

Yanıtlarınızı 24 Şubat'a kadar almamız gerekmektedir. 

 
Şimdiden teşekkür ederiz! 

 
Uppsala Belediyesi 
 

 
 

 

 

 

 
uppsala.se/fskenkat 

 
 

 
 
Posta adresi: Uppsala Belediyesi, Eğitim Departmanı, 

753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (santral) 
E-posta: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Yanıtlarınız önemlidir 

Belediye için, velayet sahibi ebeveynlerin anaokulları ve aile kreşleri ile ilgili 

deneyimlerinin nasıl olduğunu öğrenmek önemlidir. Anketin sonuçları faaliyetlerin 
takibinde ve planlanmasında kullanılır. Anaokulunuz birleştirilmiş anket sonuçlarını 
içeren bir rapor alır, okul personeli bu raporu faaliyetleri geliştirmek için kullanabilir. 

 
Kimliğiniz gizlidir 

Kimse nasıl yanıt verdiğinizi göremez. Anket yanıt vermeyenlere hatırlatma 
yapabilmemiz için işaretlenmiştir. Yanıtınız kayda geçirildiği anda, çocuğunuzla ilişkisi 
ortadan kaldırılır. Bundan sonra tüm bilgiler anonim hale getirilir. 

 
Anket anaokulları ve aile kreşleri için geçerlidir 

Sorular çocukları anaokulunda veya aile kreşinde olan velayet sahibi ebeveynler içindir. 

 
Anket verileri aşağıdaki şekilde kullanılır 

Anketteki bilgiler belediyenin çocuk bakımı ile ilgili kayıtlarından alınan bilgilerle 
eşleştirilir. Bunlar çocuğun anaokulu/aile kreşi, cinsiyeti ve yaşı ile ilgili bilgilerdir. Bu 

bilgiler belediyenin çeşitli perspektifler temelinde faaliyetler hakkında tutarlı bir resim 

elde etmesine olanak sağlar. 

 
Anketin tasarımı 

Anketin yardımıyla, belediye anaokullarının ve aile kreşlerinin Eğitim Yasası ve 

müfredatta bulunan, konulmuş hedefler temelinde nasıl bir performans gösterdiklerini 
araştırmak istemektedir. Ancak, anketin konusu velayet sahibi ebeveynlerin örneğin 
personel seviyeleri veya çocukların aldıkları gıdalar gibi pratik yönler temelinde 

anaokullarını/aile kreşlerini nasıl algıladıkları değildir. 

Anket 11.000 velayet sahibi ebeveyne gönderildiğinden, belediyenin yazılı yorumları alıp 

işlemesi mümkün değildir. Çocuğunuzun anaokulu veya aile kreşi hakkındaki 
yorumlarınızı göndermek veya deneyiminizi kendi kelimelerinizle açıklamak isterseniz, 

bunu belediyenin web sitesi olan uppsala.se adresinde, yorumlar ve şikayetleri arayarak 
yapabilirsiniz. 

 
Daha fazla bilgi almak isterseniz 

Herhangi bir sorunuz olursa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz 
Emma Dahlström 
Telefon: 018-727 65 52 

E-posta: emma.dahlstrom@uppsala.se 
 

 
Eğitim Departmanı, Uppsala Belediyesi 
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