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Skriv ut

Bromma, Föräldrar Förskola

Tyck till om ditt barns förskola
Du besvarar följande påståenden om ditt barns förskola genom att kryssa i en av de sex rutorna efter
påståendet, där 1 står för Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt samt Vet ej om du inte har
kunskap om frågan.
In order to answer the survey in your language, please visit http://www.tyckomskolan.se and enter the
figures after Användarnamn ("Username") and Lösenord ("Password") that appear in the box at the
top of your Swedish form, or else scan the QR code on the form with your telephone.

Çocuğunuzun anaokulu hakkında ne düşündüğünüzü
bize söyleyin
Lütfen çocuğunuzun anaokulu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri, ifadeden sonraki altı kutudan birini
işaretleyerek yanıtlayın; 1 Kesinlikle Katılmıyorum ve 5 Kesinlikle Katılıyorum anlamına gelmektedir;
ifade ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa lütfen Bilmiyorum seçeneğini işaretleyin.

Svenska

Turkiska/Türkçe

Instämmer inte alls

Kesinlikle katılmıyorum

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Kesinlikle katılıyorum

Vet ej

Bilmiyorum

SAMMANFATTANDE OMDÖME

ÖZET DEĞERLENDİRME

Jag är som helhet nöjd med mitt
barns förskola.

Okul öncesi eğitim kurumunun çocuğum için tümüyle güvenli
olduğunu düşünüyorum.

Jag upplever att förskolan i sin
helhet är trygg och säker för mitt
barn.

Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumundan genel olarak
memnunum.

Jag kan rekommendera mitt barns Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumunu başkalarına tavsiye
förskola.
edebilirim.
Instämmer inte alls

Kesinlikle katılmıyorum

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Kesinlikle katılıyorum

Vet ej

Bilmiyorum

UTVECKLING OCH LÄRANDE

GELİŞME VE ÖĞRENME
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Jag upplever att den pedagogiska Çocuğumun devam ettiği okul öncesi eğitim kurumundaki eğitim
miljön (material och dess
ortamının (malzemeler ve kullanılabilirlikleri açısından) oyun,
tillgänglighet) på mitt barns
gelişim ve öğrenmeyi teşvik ettiğini düşünüyorum.
förskola uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
språk (utveckla sitt ordförråd, sin
förmåga att berätta, ställa frågor,
uttrycka tankar, att lyssna och
utveckla sitt skriftspråk).

Çocuğumun dilini geliştirmeye teşvik edildiğini düşünüyorum
(sözcük dağarcığını ve kendini ifade etme becerisini geliştirme,
soru sorma, düşünce ve fikirlerini ifade etme, dinleme ve yazım
dilini geliştirme).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sitt
matematiska tänkande (mängd,
antal, ordning, mätning, tid).

Çocuğumun matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye teşvik
edildiğini düşünüyorum (miktarlar, tutarlar, sıra, ölçüm, zaman).

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
Çocuğumun doğa bilimlerini anlama becerisini geliştirmeye teşvik
förståelse för naturvetenskapliga edildiğini düşünüyorum (doğada insan, bitki ve hayvanlar
fenomen (sambanden i naturen
arasındaki ilişkiler).
mellan människor, växter och djur).
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sin
Çocuğumun yaratıcılığının ve kendini farklı yollardan ifade etme
förmåga att skapa och uttrycka sig becerisinin gelişmesi için özendirildiğini düşünüyorum (oyun,
i olika former (lek, bild, rörelse,
resim, spor, şarkı ve müzik, dans ve tiyatro).
sång och musik, dans och drama).
Jag upplever att förskolan ger mitt
barn möjlighet att ta del av och
möta olika sorters kulturutbud
(genom att förskolan tar emot eller
besöker teater, musik, dans,
samarbetar med bibliotek, besöker
museer och liknande).

Anaokulunun çocuğuma profesyonel kültür uzmanları ile farklı
kültürel etkinlikler denemesi ve paylaşması için olanak
sağladığını düşünüyorum (anaokulu; tiyatro, müzik ve dans
etkinlikleri düzenler veya bu etkinliklere gider, kütüphanelerle
çalışır veya müzeleri ziyaret eder).

Jag upplever att mitt barn
använder digitala
verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.

Çocuğumun öğrenimi sırasında dijital araç/yardımcı gereç
kullandığı düşüncesindeyim.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Sorularla ilgili iletmek istediğiniz başka görüşünüz var mı?

Instämmer inte alls

Kesinlikle katılmıyorum

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Kesinlikle katılıyorum

Vet ej

Bilmiyorum

NORMER OCH VÄRDEN

NORMLAR VE DEĞERLER

Jag upplever att mitt barn känner
sig tryggt på förskolan.

Çocuğumun okul öncesi eğitim kurumunda kendini güvende
hissettiğini düşünüyorum.

Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till att utveckla sina
sociala förmågor (utveckla sin
empati, initiativförmåga,

Çocuğumun sosyal becerilerini geliştirmesinin teşvik edildiğini
düşünüyorum (empati, inisiyatif yeteneği, sorumluluk duygusunu
geliştirme, hoşgörü ve başkalarına saygı).
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ansvarskänsla, tolerans och
omtanke inför andra).
Jag upplever att personalen på
Okul öncesi eğitim kurumu personelinin çocuğuma saygılı
förskolan bemöter mitt barn på ett
davrandığını düşünüyorum.
respektfullt sätt.
Jag upplever att barnen på
förskolan ges lika möjligheter att
utvecklas oberoende av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning.

Okul öncesi eğitim kurumundaki çocuklara cinsiyet, etnik köken,
din veya engellilikleri gözetmeksizin eşit gelişme olanakları
verildiğini düşünüyorum.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Sorularla ilgili iletmek istediğiniz başka görüşünüz var mı?

Ja

Evet

Nej

Hayır

Vet ej/Vill ej svara

Cevap vermek istemiyorum

Upplever du att ditt barn har
diskriminerats av förskolans
personal?

Anaokulu personeli tarafından çocuğunuza ayrımcılık yapıldığını
düşünüyor musunuz? Ayrımcılıkla söylenmek istenen, şu yedi
ayrımcılık sebeplerinden herhangi birinden hareketle anaokulu
personeli tarafından çocuğunuza bir şekilde haksız davranılmış
olduğudur; cinsiyet, cinsiyet sınırlarını aşan kimlik ya da ifade
şekli, etnik köken, dini ya da başka bir inanç, fonksiyon
bozukluğu, cinsel tercih ve yaş.

Kön

Cinsiyet

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Cinsiyet sınırını aşan kimlik ya da ifade şekli

Etnisk tillhörighet

Etnik köken

Religion eller trosuppfattning

Dini ya da başka bir inancı

Funktionsnedsättning

Fonksiyon bozukluğu

Sexuell läggning

Cinsel tercih

Ålder

Yaş

Vill ej uppge/Vet ej

Belirtmek istemiyorum/Fikrim yok

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde att ditt
barn har diskriminerats av
förskolans personal?

şağıdaki yedi ayrımcılık sebebinden hangisinden dolayı anaokulu
personeli tarafından çocuğunuza ayrımcılık yapıldığını
düşünüyorsunuz?

Ja

Evet

Nej

Hayır

Vet ej/Vill ej svara

Cevap vermek istemiyorum

Har du tagit upp händelsen med
personalen på din förskola?

Bu durumu personele bildirdiniz mi?

Instämmer inte alls

Kesinlikle katılmıyorum

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Kesinlikle katılıyorum

Vet ej

Bilmiyorum
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SAMVERKAN MED HEMMET

AİLE İLE ETKİLEŞİM

Mitt barns utveckling och lärande
dokumenteras och synliggörs.

Çocuğumun gelişimi ve eğitimi belgeleniyor ve takdir ediliyor.

Jag har möjlighet till delaktighet
och inflytande i verksamheten
(genom utvecklingssamtal,
föräldramöten och andra forum).

Etkinliklere (çocuğun gelişimine ilişkin toplantılar, veli toplantıları
ve diğer forumlar) katılabiliyor ve katkıda bulunabiliyorum.

Jag känner mig välkommen att
ställa frågor och framföra
synpunkter på verksamheten.

Yapılan etkinliklerle ilgili sorular sormak ve görüşlerimi paylaşmak
konusunda kendimi rahat hissediyorum.

Jag har fått information om
förskolans mål och arbetssätt.

Okul öncesi eğitim kurumunun hedefleri ve çalışma yöntemleri
hakkında bilgi veriliyor.

Jag uppplever att personalen på
förskolan bemöter mig på ett
respektfullt sätt.

Okul öncesi eğitim kurumu personelinin bana saygılı davrandığını
düşünüyorum.

Jag upplever att jag på ett enkelt
Çocuğumun anaokuluyla kolay bir şekilde dijital iletişim
sätt kan kommunicera digitalt med
kurabileceğimi düşünüyorum.
mitt barns förskola.
Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Sorularla ilgili iletmek istediğiniz başka görüşünüz var mı?

Ja

Evet

Nej

Hayır

Vet ej/Vill ej svara

Cevap vermek istemiyorum

Har du som vårdnadshavare blivit
diskriminerad i kontakt med
förskolan verksamhet?

Veli olarak anaokuluyla irtibatınızda ayrımcılığa uğradınız mı?
Ayrımcılıkla söylenmek istenen, şu yedi ayrımcılık sebeplerinden
herhangi birinden hareketle anaokulu personeli tarafından size
bir şekilde haksız davranılmış olduğudur; cinsiyet, cinsiyet
sınırlarını aşan kimlik ya da ifade şekli, etnik köken, dini ya da
başka bir inanç, fonksiyon bozukluğu, cinsel tercih ve yaş.

Kön

Cinsiyet

Könsöverskridande identitet
eller uttryck

Cinsiyet sınırını aşan kimlik ya da ifade şekli

Etnisk tillhörighet

Etnik köken

Religion eller trosuppfattning

Dini ya da başka bir inancı

Funktionsnedsättning

Fonksiyon bozukluğu

Sexuell läggning

Cinsel tercih

Ålder

Yaş

Vill ej uppge/Vet ej

Belirtmek istemiyorum/Fikrim yok

Vilken av följande sju
diskrimineringsgrunder var
orsaken till att du upplevde dig
diskriminerad i kontakt med
förskolans personal?

Aşağıdaki yedi ayrımcılık temelinden hangisinden dolayı
anaokulu personeliyle irtibatınızda size ayrımcılık yapıldığını
düşünüyorsunuz?

Ja

Evet

Nej

Hayır

Vet ej/Vill ej svara

Cevap vermek istemiyorum

Har du tagit upp händelsen med

Bu durumu personele bildirdiniz mi?
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personalen på din förskola?
Instämmer inte alls

Kesinlikle katılmıyorum

2

2

3

3

4

4

Instämmer helt

Kesinlikle katılıyorum

Vet ej

Bilmiyorum

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA

BESLENME, HAREKET VE SAĞLIK

Jag är nöjd med informationen jag Okul öncesi eğitim kurumunda sunulan yemekler hakkında
får om maten på förskolan.
verilen bilgiden memnunum.
Jag upplever att mitt barns förskola
Okul öncesi eğitim kurumunun çocuğuma çeşitli ve besleyici
serverar en varierad och näringsrik
gıdalar verdiğini düşünüyorum.
mat.
Jag upplever att mitt barn
uppmuntras till fysiska aktiviteter.

Çocuğumun fiziksel etkinliklere katılmaya teşvik edildiğini
düşünüyorum.

Har du några övriga synpunkter
inom frågeområdet som du vill
framföra?

Sorularla ilgili iletmek istediğiniz başka görüşünüz var mı?

ÖVRIGA FRÅGOR

DİĞER SORULAR

Har du några övriga synpunkter
som du vill framföra?

İletmek istediğiniz başka bir görüşünüz var mı?

Resultatet av undersökningen
beräknas vara klart i mitten av maj, Anket sonuçlarının Mayıs ayı ortasına kadar işlenmesi
ange din e-post om du vill få
bekleniyor. Sonuçlar hazır olduğunda bilgi almak istiyorsanız
information via mail när resultaten lütfen bir e-posta adresi girin.
är klara.
K:210, S:7601, L:26
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