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Covid-19 salgını sırasında Wolfsburg okullarındaki duruma ilişkin anket 
 

Sevgili Veliler ve Vasiler, 
 
geride bıraktığımız son iki sene hepimiz için oldukça zorluydu. Bütün yaşam alanları gibi, Corona 
pandemi sürecinde eğitim alanları da bu çok etkilendi.  
Hem çocuklarınız hem de ebeveynler olarak siz, uzaktan eğitim ve evde eğitim nedeniyle çok fazla 
stres yaşadınız. 
 
Öğrencilerimizden ve siz velilerimizden bu süreci nasıl geçirdiğiniz ve hala geçirmekte olduğunuz 
hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bu nedenle Wolfsburger okullarında bir anket gerçekleştiriyoruz. 
Anketimize öğrenciler, aileleri, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz katılıyor.  
 
 
Ankete katılımınız, sizin ve çocuklarınızın tecrübelerini paylaşmanız bizlere bulunduğumuz süreci 
daha rahat atlatmamıza, hem pozitif gelişmeleri hem de zorlukları ve iyileştirme ihtiyaçları fark 
etmemize yardımcı olacaktır. Sonuçlar, Wolfsburger okulları ve politika ile, örn. okul ve eğitim 
komitesi ile paylaşılıp, Wolfsburg eğitim ortamının ortak gelişimine dahil edilir. 
 
Ankete erişim bilgilerini (bağlantı ve şifre) ekteki bilgi sayfasında bulabilirsiniz. Siz ve 
çocuklarınız ankete aynı erişim bilgileri ile katılabilir. Giriş yaptıktan sonra aile veya 
öğrenciler için anket seçimini yapabilirsiniz.  
 
Ankete katılım yaklaşık 10 dakika sürecektir. 
Katılım 14.10.2022 tarihine kadar mümkündür.  
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Wolfsburger okulunda eğitim gören tüm 
ögrenci velilerinin/vasilerinin dikkatine 
 
 

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM MEIN ZEICHEN/SCHREIBEN VOM 

Zeichen/Datum Zeichen/Datum 

 

 

ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN 

Stadt Wolfsburg 
Porschestraße 49 
38440 Wolfsburg 

PA. 08:30 – 16:30 Uhr 
SA. 08:30 – 16:30 Uhr 
CA. 08:30 – 12:00 Uhr 
PE. 08:30 – 17:30 Uhr 
CU.   08:30 – 12:00 Uhr 
 
  AUSKUNFT ERTEILT  

Okul gelişim ekibi 
Tel.: 05361 28 – 1153 
Faks: 05361 28 – 2252 
schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de 
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Reşit olmayan çocuğunuzun ankete katılmasını onaylıyorsanız, lütfen çocuğunuzun katılımı 
için bağlantı ve şifreyi verin. Bunu yaparak, çocuğunuzun katılımına ve verilerin belirtilen amaç için 
kullanılmasına izin vermiş olursunuz.  
 
Sevgili veliler, lütfen özellikle küçük çocuklarınızı destekleyin: Gerekirse çocuklarınıza soruları ve 
olası cevapları okuyun ve cevapları girmelerinde onlara destek olun.  
 
Reşit öğrenciler: 
Bu mektup, öğrencinin reşit olup olmadığından bağımsız olarak tüm öğrencilere velilerine 
vermeleri için dağıtılır. 
Bu nedenle, katılabilmeleri için lütfen bağlantıyı ve şifreyi yetişkin kızınız veya oğlunuza iletin. 
Teşekkür ederiz. 
 
Okul çağında birden fazla çocuğunuz varsa: 
Sınıfında anket gerçekleştirilen her öğrenci için ayrı bir yazı alacaksınız. Farklı sınıf seviyelerinde 
ve okul türlerinde duruma bakabilmemiz için her çocuk için ayrı ayrı katılabilirsiniz.  
 
Ankete katılım isteğe bağlı ve anonimdir. Ankete kimlerin katıldığı takip edilemez.  
Çocuğunuz veya siz ankete katılmak istemiyorsanız bu bir dezavantaj oluşturmamaktadır. Sadece 
istediğiniz sorulara cevap verebilir, yanıtlamak istemediğiniz soruları atlayabilir ya da anketi 
sonlandırabilirsiniz.  
 
Anketlerimiz öğrenciler ve aileleri için maalesef sadece Almanca dilince mevcuttur. 
 
 
Konu ile ilgili sorularınız için aşağıdaki bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz: 
Stadt Wolfsburg  
İşletme alanı, okul 
Kontrol, gelişim, kalite departmanı 
Tel. 05361 281153 
Ya da e-posta adresi ile: schulentwicklung@stadt.wolfsburg.de 
 
 
Desteğiniz için teşekkür ederiz! 
Sevgiler 
 

 
 
Iris Bothe 
Stadträtin 


