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கல்விப் புள்வியவியல மற்றும் மதவிப்பீட்டு மமயம் (CESE)

Tell Them From Me parent survey

என் கருத்தை அவரகளுக்குச் ச�ொல்லுஙகள் எனும் செற்றொர கருததைொய்வு

Frequently Asked Questions (parents and carers)

அடிக்கடி ் கடகபெடும் ் கள்வவிகள் (செற்றொரகள் மறறும் ெரொமொவிபெொளரகள்)

1. “கற்்றலில பங்குதாரரகள” (Partners in
Learning) எனும் பபற்்்றார கருததாய்வு
என்றால என்ன?
“கற்்றலில பங்குதாரரகள” (Partners in Learning) என்ற பபற்்்றார 
கருததாய்வு எனபது மாண்ர ஈடுபாடு எனபது பற்்றவிய “என கருதமத 
அ்ரகளுக்குச் ப�ாலலுங்கள” (Tell Them From Me) எனும் கருததாய்வுத 
பதாகுதவிக்வில ஒரு பகுதவியாகும். பபற்்்றாருக்கும் பள்விக்கும் இமை்யயா்ன 
முக்கவிய உ்றம் பத்விவுபடுதது்தற்கும், ்லுப்படுதது்தற்கும் பபற்்்றார
கருததாய்வு உதவுகவி்றது. 
பள்வி மற்றும் அமமப்புமும்ற அ்்விலா்ன பபற்்்றாாவின கண்ணாட்ைததவில
எழும் புாவிதலகம் அ்ந்து, மதவிப்பீடு ப�ய்து, அ்றவிக்மகய்விக்கும் ்மகயவில
இந்தக் கருததாய்வு ்டி்மமக்கப்பட்டுள்து. இந்த நவியூ �வுத ்்லஸ் 
கருததாய்்ா்னது மாண்ரக்வின நல்ாழ்வு, ஈடுபாடு மற்றும் தவி்றமமயாகக் 
கற்பவிக்கும் நமைமும்றகள ்பான்ற்ற்்றவில க்்னம் ப�லுததுகவி்றது.

2. இந்தக் கருததாய்வு என்ன ்மகயவிலா்ன
்கள்விகம்க் ்கட்கும்?
கற்பவிததல, தக்ல பதாைரபு மற்றும் கற்்றலில, நைதமதயவில பள்வியவின 
ஆதரவு உள்விட்ை தங்கள குழந்மதயவின பள்வி அனுப்ம் பற்்றவிய 
பபற்்்றாரக்வின கண்ணாட்ைதமதப் புாவிந்து பகாள்்த இந்தக் 
கருததாய்வுக் ்கள்விக்வின ்நாக்கமாகும். தங்களுமைய குழந்மதயவின 
கற்்றல பதாைரபாக வீட்டிலுள் ப�யலபாடுகள மற்றும் பழக்க்ழக்கங்கள
பற்்றவிய பபற்்்றாரக்வின கண்ணாட்ைதமதப் புாவிந்து பகாள்தும் இந்தக் 
கருததாய்வுக்குப்பவின ்நாக்கமாகும்.
இந்தக் கருததாய்வு பபற்்்றாரக்விைம் பவின்ருபம் பதாைரபா்ன
்கள்விகம்த பதாடுக்கும்:

பபற்்்றாரகளுக்குத 
தாங்கள 

்ர்்ற்கப்படுகவி்்றாம் 
என்ற உணரவு

பபற்்்றாரகளுக்குத 
தக்லகள

பதாவி்விக்கப்படுதல

வீட்டில படிப்பதற்குப் 
பபற்்்றாரக்வின 

ஆதரவு

்நரமம்றயா்ன 
நைதமதக்குப் 

பள்வியவின ஆதரவு
பாதுகாப்பு உள்ைக்கம்

கருததுப் 
பாவிமாற்்றததுக்கு 
முனனுாவிமமகள

பள்வியவில 
பபற்்்றாரக்வின 

பங்க்விப்பு

கற்்றலுக்குப் பள்வியவின 
ஆதரவு

3. இந்தக் கருததாய்்வில பங்்கற்பதற்குப்
பள்விகள எவ்ாறு ்தரந்பதடுக்கப்படுகவின்ற்ன?
எந்த்வித கட்ைணமுமவின்றவி அம்னதது நவியூ �வுத ்்லஸ் அரசுப் பள்விகளும் 
பங்்கற்கலாம். உங்கள பள்வி பங்்கற்க முடிவு ப�ய்துள்து. 

4. இந்தக் கருததாய்்வில பங்்கற்பதன மூலம்
என குழந்மதயவின பள்விக்கு என்ன பயன?
பபற்்்றார கருததாய்்ா்னது, பள்வி முதல்ரகள மற்றும் பள்வித 
தமல்ரகளுக்கு அ்ரக்வின பள்விமயப் பற்்றவிய மற்றும் வீட்டில 
கற்்றமலப் பற்்றவிய பபற்்்றாரக்வின கண்ணாட்ைதமத ்ழங்குகவி்றது. 
பபற்்்றாரகள மற்றும் ஊழவியரகளுக்கவிமை்யயா்ன கருததுப் பாவிமாற்்றம், 
வீட்டிலுள் ப�யலபாடுகள மற்றும் பழக்க்ழக்கங்கள, அததுைன 
கற்்றல மற்றும் நைதமதக்குப் பள்வியவின ஆதரவு பற்்றவிய பபற்்்றாாவின 
கண்ணாட்ைம் ்பான்ற்ற்ம்றத துலலியமாக, �ாவியா்ன ்நரததவில 
நமைமும்றக்்கற்்ற ்மம்பாடுகம் பள்விகள பயனபடுதது்மத 
உரு்ாக்க உதவுகவி்றது.
கருததாய்வுப் பதவிலக்விலிருந்து ்�காவிக்கப்பட்ை தரவுகள பள்வித 
தமல்ரகளுக்காக உை்னடியாக அ்றவிக்மகக்ாகத பதாகுக்கப்படுகவின்ற்ன. 
உரு்ாகும் �விக்கலகம்க் கணை்றவி்தற்கும், பள்வியவின ்மம்பாட்டுக்குத 
தவிட்ைமவிடு்தற்கும், பள்வி முதல்ரகள அதனபவின இந்தத தக்லகம்ப் 
பயனபடுததவிக் பகாள் அ்ரகளுக்கு இது உத்விகரமாக இருக்கும்.

5. பபற்்்றார கருததாய்வு மாண்ர
கருததாய்வுைன எவ்ாறு பதாைரபுமையது?
பபற்்்றார கருததாய்்ா்னது உங்கள குழந்மதமயப் பூரததவி 
ப�ய்யும்படி ்கட்கப்படும் “என கருதமத அ்ரகளுக்குச் ப�ாலலுங்கள” 
Tell Them From Me எனும் மாண்ர கருததாய்வுைன இமணந்து அமத 
முழுமமயாக்குகவி்றது. மாண்ரகள, ஆ�விாவியரகள மற்றும் பபற்்்றாரக்வின 
கண்ணாட்ைதமதப் பள்விகள புாவிந்து பகாணடுள்்ன்ா எனபமத 
உறுதவி ப�ய்துபகாள் இந்தக் கருததாய்வுகள (ஆ�விாவியர கருததாய்வுைன
்�ரதது) ்ழங்கப்படுகவின்ற்ன.
ஒவப்ாரு கருததாய்ம்ப் பற்்றவிய ்மலதவிக ்வி்ரங்களுக்குக் கருததாய்வு 
இமணயத்தமதப் பாரக்கவும்: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. இந்தக் கருததாய்்வில பங்்கற்க நான என்ன
ப�ய்ய ்்ணடும்?
இந்தக் கருததாய்ம்ச் ப�ய்்தற்குப் பபாது்ாக 15 நவிமவிைங்கள எடுக்கும். 
்மலும் இது முழு்தும் இமணய்ழவியாக The Learning Bar. என்ற 
கருததாய்வு இமணய உரு்ாக்குநரக்ால, பாதுகாப்பா்ன இமணயத்ததவின 
மூலம் நைததப்படுகவி்றது. நீங்கள இந்தக் கருததாய்வுகம் ்மம�க் 
கணவிணவிகள, மடிக்கணவி்னவிகள, ஐ-்படுகள, ்மரப்பட்டிமககள (tablets) 
மற்றும் ஸ்மாரட்ஃ்பானகள ்ழவியாகச் ப�ய்து முடிக்கலாம். வீட்டில 
கருததாய்ம்ச் ப�ய்துமுடிக்க உங்களுக்கு ஒரு இமணப்பு ்ழங்கப்படும், 
அலலது உங்கள பள்வி உங்களுக்குக் கணவி்னவிகம் ்ழங்கலாம் அதனமூலம் 
பள்வி நைக்கும் ்நரங்க்வில நீங்கள கருததாய்ம் முடிக்கமுடியும். 
இந்த இமணப்பு உங்கள பள்வி மூலம் 3-ஆம் பரு்ததவில உங்களுக்கு 
்ழங்கப்படும். 

Tamil



CESE என்றால என்ன?
கல்விப் புள்வியவியல மற்றும் மதவிப்பீட்டு மமயம் (CESE) எனபது கல்வித தவிமணக்க்ததவின ஓர அங்கமாகும். 
நவியூ �வுத ்்லஸில கல்வியவின ப�யலதவி்றன, ஆற்்றல மற்றும் பபாறுப்புணரவு ஆகவிய்ற்ம்ற ்மம்படுதத CESE உரு்ாக்கப்பட்டுள்து. அம்னதது 
கல்வி ்ழவியாகக் கற்பவிததமலயும், கற்்றமலயும் ்மம்படுததக்கூடிய புதவிய ்ாய்ப்புகம் உரு்ாக்கு்து எந்தப் பணவிகள எனபமத CESE அமையா்ம் 
கணடு, பகவிரந்து பகாளளும். 
CESE ெறறவிய கூடுதைல் தைகவல்கள் ெவின்வரும் இ்ையதைளததைதில் கதி்ைக்கும்: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar என்றால என்ன?
The Learning Bar எனபது ஆரம்பப் பள்வி மற்றும் ்மலநவிமலப் பள்வி மாண்ரகளுக்கா்ன பள்விக் கருததாய்்வில �வி்றப்பு பபற்்ற க்னைா நாட்டு கல்வி 
நவிறு்்னமாகும். அதன கருததாய்்ா்ன Tell Them From Me, எனபது க்னைா்வில ்த�விய அ்்வில நைததப்பட்ை மவிகப்பபாவிய பள்விக் கருததாய்்ாகும். 
அது க்னைா்விலுள் பதது மாகாணங்க்வில ஒனபதவில பயனபடுததப்பட்ைது. 6,300-க்கும் அதவிகமா்ன பள்விகள மற்றும் 5.4 மவிலலியன மாண்ரகள 
இந்தக் கருததாய்்வில பங்பகடுததவிருக்கவி்றாரகள. ஆஸ்தவி்ரலியப் பள்விகள Tell Them From Me எனும் கருததாய்்வில 2012-ஆம் ஆணடிலிருந்து 
பங்பகடுததுக்பகாணடு ்ருகவின்ற்ன.
Dr J Douglas Willms அ்ரக்வின தமலமமயவில The Learning Bar ்ழவி நைததப்பட்ைது. Dr Willms �ர்்த� கல்வி அகாைமவியவின தமல்ர, அபமாவிக்க 
்த�விய கல்வி அகாைமவியவின உறுப்பவி்னர மற்றும் க்னைா நாட்டின ராயல ப�ாம�ட்டியவின அங்கததவி்னர ஆ்ார. அ்ர அணமமயவில முதலாம் அடுக்கு 
க்னைா எழுதத்றவிவு மற்றும் ம்னவித அபவி்விருததவி ஆராய்ச்�வி மமயத தமலமமப் பபாறுப்பவிம்ன 14 ஆணடுக்ாக ்கவிதது்ந்தார. OECD -இன �ர்்த� 
மாண்ர மதவிப்பீட்டுத தவிட்ைததுக்காக (Programme for International Student Assessment – PISA) ்கள்விகம்த தயார ப�ய்்தவில Dr Willms முக்கவிய 
பங்கு ்கவிததவிருக்கவி்றார. 
The Learning Bar ெறறவிய ்மலதைதிக வவிவரஙகள் ெவின்வரும் இ்ையதைளததைதில் கதி்ைக்கும்: www.thelearningbar.com

பபற்்் ர கருததாய் வு பற்் ய ்கள்வி கள ஏதா்து உங்களுக் கு இருந்தால, CESE -ஐ நீங்கள பதாைரபு பகாள் மவி ன்னஞ�ல: 
TTFM@det.nsw.edu.au அலலது பதாமல்ப�வி  எண: 1300 131 499.

7. நான பங்்கற்க ்்ணடுமா?
இலமல. கருததாய்்வில பங்்கற்பது எனபது உங்கள 
்விருப்பததுக்குட்பட்ைது. உங்கள பதவிலகம்ப் பாராட்டும் அ்த ்நரததவில, 
கருததாய்்வில இருக்கும்்பாது, உங்களுக்குச் �ங்கைமாக இருப்பதாக 
உணரந்தால, எந்த ்நரததவிலும் நீங்கள கருததாய்ம் நவிறுததவி்விை முடியும். 
கருததாய்்வில உள் பபரும்பாலா்ன ்கள்விகம்த த்விரதது ்விைலாம். 

8. என பதவிலக்விலிருந்து எனம்ன்யா அலலது
என குழந்மதமய்யா பள்வி அமையா்ம்
காண முடியுமா?
பபற்்்றாாவின பதவிலக்விலிருந்து த்னவிப்பட்ை பபற்்்றாரகம் அலலது 
மாண்ரகம்ப் பள்விக்வின ஊழவியரகள அமையா்ம் காண 
முடியாது. ஐந்து பதவிலகளுக்குக் கும்ற்ாக உள் பள்வி அ்றவிக்மகக் 
கரு்விகளுக்குத ‘தரவு அைக்கல ்விதவிகள’ (data suppression rules) 
பயனபடுததப்படுகவின்ற்ன. 

9. கருததாய்வுத தரவுக்வில எந்த்விதமா்ன
பகுப்பாய்வு ்மற்பகாள்ப்படும்?
கருததாய்வுகள முடிந்தவுைன, அ்றவிக்மககள தயாாவிக்கப்படும். அததுைன
அம் பபரும்பாலும் மூனறு ்்மலநாட்களுக்குள பள்விகளுக்குக் 
கவிமைக்கும். பள்வித தமல்ரகள தங்களுமைய பள்வியவில 
பபற்்்றாரக்வின அனுப்ங்கம்யும், கண்ணாட்ைதமதயும் நனகு 
புாவிந்துபகாள் இந்தத தரவுகம்ப் பயனபடுததவிக் பகாள் முடியும்.

நவியூ �வுத ்்லஸ் கல்வித தவிமணக்க்மா்னது, கல்விப் புள்வியவியல 
மற்றும் மதவிப்பீடு மமயததவின (Centre for Education Statistics and 
Evaluation (CESE)), மூலம் தவிமணக்க்ம் ம்ததவிருக்கும் ப�யலதவி்றன 
தரவுகள உள்விட்ை தற்்பாமதய மாண்ர தரவுகளுைன இமணந்து, 
இந்தக் கருததாய்வுத தரவுக்வின பகுப்பாய்ம் மாநவிலம் முழுதும் 
்மற்பகாளளும். பபற்்்றாரகள மற்றும் மாண்ரக்வின ஈடுபாடு, 
மாண்ரக்வின நல்ாழ்வு, தவி்றமமயா்ன கல்வி மற்றும் மாண்ர படிப்பு 
இ்ற்றுக்கு இமையவிலா்ன உ்றவுகம் அம்னததுப் பள்விகளும் நனகு 
புாவிந்து பகாள் இதன முடிவுகள உதவுகவின்ற்ன.
மாண்ர பபறும் பலனகம் ்மம்படுதத என்ன மாதவிாவியா்ன பணவிகள 
ப�ய்்து எனபமத ்வி்ாதவிக்க இந்தத தரவுகம்ப் பற்்றவிய CESE -இன 
பகுப்பாய்வு முடிவுகள ஆ�விாவியரகள மற்றும் பள்வி முதல்ரகளுக்கு 
உத்விபுாவியும். தரமா்ன கல்வி மற்றும் தமலமமப் பணபு ்பான்ற்ற்்றவில 
தவிமணக்க்ததவின பதாைரந்த க்்னததுக்கு இது உதவுகவி்றது. மாண்ர 
ஈடுபாடு மற்றும் நல்ாழ்வு இ்ற்்றவின தனமமகம் எதவிர்ரும் 
காலங்க்வில நாம் நனகு புாவிந்துபகாள் உதவும் ்மகயவில இந்தத தரவுகள 
்ருங்கால ஆய்வுக்காகப் பாதுகாக்கப்படும்.

10. “கற்்றலில பங்குதாரரகள” கருததாய்வு
எப்்பாது நைக்கும்?
இந்தக் கருததாய்வுகள அம்னதது பங்பகடுக்கும் பள்விக்விலும் 3-ஆம் 
பரு் மததவியவிலிருந்து 4-ஆம் பரு் முதல �வில ்ாரங்கள ்மரயவிலா்ன 
காலப்பகுதவியவில நைததப்படும். பபாது்ாக 3-ஆம் பரு்ததவின ஆ்றா்து 
்ாரம் முதல 4-ஆம் பரு்ததவின இரணைா்து ்ாரம் ்மர. 
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