
 

“CTC – Communities that Care” Programı 
 

Okuldaki bilimsel bir ankete katılım 
 

Sayın ebeveynler/ veliler, 

Braunschweig kenti 2022 Şubat ayından Nisan ayına kadar bir bilimsel anket 

gerçekleştirecektir. Anket 7., 9. ve 11. sınıfa giden öğrencilere uygulanacaktır. Lütfen arka 

sayfadaki rıza beyanını doldurun. Ancak bu durumda çocuğunuzun katılması mümkündür. 

 

“CTC” nedir? 

Braunschweig kenti birkaç yıldır "Communities that Care" programını (CTC) 

kullanmaktadır. Bunun Türkçe’deki anlamı “Önem veren topluluklar”dır. Anket ile 

Braunschweig kentindeki çocuklar ve gençlerin ne durumda olduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Neleri beğendiklerini ve nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini. Anket dört yaşam alanını 

göz önünde bulundurmaktadır: Okul, arkadaşlar, komşular ve aile. 

 

Anketin sonuçları aracılığı ile örneğin hangi semtte çocuklar ve gençler için belirli imkanların 

eksik olduğunu bilebiliriz. Güvenli ve sağlıklı bir büyümeyi desteklemek ve riskler ve 

tehlikelere karşı koruma sağlamak istiyoruz. Bu nedenle bizi bu amacımız doğrultusunda 

desteklemeniz önemlidir. 

 

Anket nasıl yapılıyor? 

 

Öğrenciler anketi sınıfta birlikte bilgisayar başında 

dolduracaktır. Bu, bir ders saati sürecektir. Katılım 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çocuğunuzun 

katılmaması veya tüm soruları doldurmaması 

durumunda herhangi bir dezavantaj söz konusu 

değildir. 

 

Anket anonimdir. Öğrenciler adlarını yazmayacak, sadece adreslerini girecekler. Bu da 

bilgisayar tarafından doğruca semte dönüştürülecektir, kaydedilmeyecektir. 

 

Hangi cevapların hangi genç tarafından verildiğini kimse göremez. Veri gizliliğine uymaktayız 

ve verileri güvenli sunucularda saklıyoruz. Okullar ve öğretmenler de cevapları göremez. 

Bağımsız bir enstitü (Berlin’deki Alman yapay zeka enstitüsü (Deutsches Institut für 

Künstliche Intelligenz)) verilerin değerlendirmesini gerçekleştirecektir. Sonrasında okullar bu 

sonuçları tamamen anonim istatistikler olarak alacaktır.  

 

CTC hakkında bilgiler 
www.braunschweig.de/ctc 

veya  
www.ctc-info.de 

 

http://www.braunschweig.de/ctc
http://www.ctc-info.de/


Katılıma giden yol 

 

Kağıt formunda 
 

Iserv üzerinden 

1.İsim ve tarihi girin 
 

1. Bilgisayarda doldurun + yazdırın                   

(veya yazdırın + elle doldurun) 

2. imzalayın 
 2. imzalayın* 

3.Kağıdı sınıf öğretmenine verin                             
veya                                       fotoğrafını 
çekin / taratın  ve e-posta yoluyla 
öğretmene gönderin 

 

3.Kağıdı sınıf öğretmenine verin                             
veya                                       fotoğrafını 
çekin / taratın ve e-posta yoluyla 
öğretmene gönderin 

*dijital olarak da mümkündür 

 
Anket sonrasında rıza beyanı imha edilir / silinir. 
 

Sorular için muhatap kişi: 

Braunschweig Kenti |Uzmanlık alanı çocuklar, gençler ve aile |Planlama birimi 51.04 
CTC Gençlik yardımı planlaması |Esther Grüning, Tel. 0531 470 86 72,  

ctc@braunschweig.de 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rıza beyanı 
 
Yaşı reşit olmayan öğrencilerde (17 yaş veya daha küçük) ebeveynler ve çocuk imza atmak zorundadır. 
Yaşı reşit öğrencilerde (18 yaş veya üstü) sadece öğrencinin imzalaması gerekmektedir. 

 
Lütfen büyük harflerle yazın: 
 
___________________________________________  _________ 
Okulun adı         Sınıf 
 

Ebeveyn / Veli  Öğrenci 

     

Soyadı, Adı  Soyadı, Adı 

Çocuğumun CTC anketine okul zamanı 
içerisinde katılımını onaylıyorum. 

 CTC anketine okul zamanı içerisinde 
katılmayı onaylıyorum. 

Tarih :  Tarih : 

     

Ebeveynlerden birinin veya / bir velinin 
imzası 

 Öğrencinin imzası 

 


