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iELT-Ozarks Projesi: Veli Anketi 

Projemizin, sizin yardımınıza ihtiyacı vardır. Lütfen çocuğunuzun okulu ile ilgili aşağıdaki soruları 

yanıtlayınız. Bu değerlendirmede yanlış veya doğru yanıt yoktur. Çocuğunuzun eğitimi hakkında daha 

fazla bilgi edinmek istiyoruz. Adınızı sormayacağız. Buradan elde edilecek sonuçlar, bizim işimizi daha iyi 

yapmamıza yardımcı olacaktır. Vaktiniz ve yardımınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

VELİ KATILIMI 

Geçtiğimiz yıl için, aşağıdakilerden hangilerini gerçekleştirdiniz?  

Çocuğunuzun öğretmeniyle görüşme Evet Hayır 

Çocuğunuzun ikinci dil olarak İngilizce (ESL) 
öğretmeniyle görüşme 

Evet Hayır 

Okulda velilere yönelik etkinliklere katılım Evet Hayır 

Çocuğunuza ev ödevlerinde yardım etme Evet Hayır 

Çocuğunuzla kitap okuma  Evet Hayır 

 

MEVCUT HİZMET MEMNUNİYETİ 

Okul, çocuğunuz ihtiyaç duyduğunda tercüman sağlanmakta mıdır?  Evet                   Hayır 

Aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz: 

 Kesinlikle 
katılmıyo

rum 
Katılmıyo

rum 
Katılıyor

um 

Kesinlikle 
katılıyoru

m 

Fikrim 
yok 

Çocuğumun okulunda hoş karşılanıyorum.      

Okul etkinliklerinde bir veli olarak kendimi 
rahat hissediyorum. 

     

İkinci dili İngilizce (ESL) olan bir öğrencinin 
velisi olarak çocuğumun okulundaki 
etkinliklerin faydasını görüyorum. 

     

Çocuğumun okulda ne öğrendiğini 
biliyorum. 

     

Çocuğum, ihtiyacı olduğu takdirde ilave 
yardım alabilmektedir. 

     

 

Çocuğunuzun okulundaki programlar hakkında aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz: 

 
Kötü 

Ne iyi ne 
kötü İyi Çok iyi 

Fikrim 
yok 

Okuma programı      

Matematik programı      

İngiliz dili programı      



 
 
 

İLGİNİZ  

Çocuğunuzun okulundaki programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

 İlgi 
duymuyor

um 

Biraz ilgi 
duyuyoru

m 

İlgi 
duyuyoru

m 

Çok ilgi 
duyuyoru

m 

İngiliz dili programının amacı     

Çocuğunuzun okulda ne öğrendiği     

Çocuğunuza ödevinde nasıl yardım 
edebileceğiniz 

    

 

Yanıtınızı daire içine alınız. Aşağıdakilerden hangisini yapmak istersiniz? 

Çocuğunuzun aldığı dersi dinlemek   Evet Hayır 

Okul programlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için okulda bir 
toplantıya katılmak 

Evet Hayır 

Gönüllü veli olmak Evet Hayır 

Veli organizasyon komitesinde görev almak Evet Hayır 

Okul hakkında diğer velilerle görüşmek Evet Hayır 

Sosyal etkinlik, gösteri veyahut şenliklere katılmak Evet Hayır 

Eğitimsel etkinliklere katılmak Evet Hayır 

Okul gezilerine katılmak Evet Hayır 

Evde çocuğunuza ödevinde yardım etmek  Evet Hayır 

Evde çocuğunuzla birlikte kitap okumak Evet Hayır 

       

Veli etkinliklerine katılımınızı sağlamak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacınız olacaktır? (Geçerli 

olanların hepsini işaretleyiniz.) 

 Akşam saatleri 

 Yerinde çocuk bakıcı 

 Size eşlik edecek kimse 

 Ulaşım 

 Tercüman 

 Diğer: ____________________ 
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