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មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ស្ថិតថិនថិង ការវាយតមមលៃអប់រ ំ(CESE)

Tell Them From Me student survey
ការស្រង់មតិ្រ្ិរ្ស សរាប់គេពីខ្ញុំ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
្រុំណួរដែល្ររួ ញកឹញយ (មាតាបិតានិងអ្នកដែទាុំ)

1. តតើការសសង់មតថិសថិស្ស ម្រាប់តេពីខ្ញំ (Tell Them

From Me) េឺជាអ្ី?
ការសសង់មតថិសថិស្ស Tell Them From Me សួរសំណួរអំពី កត្តា ដែលម្តរូវ 

រានែឹង ថា រានផលប៉ះពាល់ ែល់ការសតម្មច រាននូវ លទ្ធផលសថិកសា 

 នថិង លទ្ធផល ឯតទៀត។ វារានតោលបំណងជួយដកលំអ លទ្ធផលសថិកសា 

របស់សថិស្ស។ ការសសង់មតថិតនះម្តរូវរានតរៀបចំត�ើង តែើម្ីវាស់ដវង វាយ 

តមមលៃ នថិងរាយការណ៍ នូវការយល់ែឹង តចញពី ទស្សនៈ របស់សថិស្ស តៅក្ញង 
 ម្កបខណ្ឌ   សាលាតរៀន នថិង ម្កបខណ្ឌ  ម្បព័ន្ធ។ ការយកចថិតតាទញកដាក់មនការ 

សសង់មតថិ របស់រែ្ឋ NSW តនះ េឺសំតៅ តលើសញខញរាលភាព របស់សថិស្ស ការ 

ចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ នថិងការ អនញវតតាកា រ បង្ហា ត់ បតម្ងៀន ែ៏រាន ម្បសថិទ្ធភាព។

2. តតើសំណួរម្បតេទអ្ីដែល នឹងសាក សួរ តដាយការ
សសង់មតថិ?

សំណួរមនការសសង់មតថិទាក់ទងនឹង ការវាស់ស្ទង់ែូច តតៅតនះ សម្រាប់ 

សាលា បឋម្រកិសា៖

ការចូលរមួក្នុងកីឡានិងសកម្មភាព

បននថែមពីលលើកម្មវធិីសិកសា
ឥរយិាបថលៅសាលាលរៀន លពលសិកសាដម៏ានបបសិទ្ធភាព

ការលបបើICTសបមាបក់ារសិកសា
ឥរយិាបថចំលោះ

កិច្ចការលធវើលៅផ្ះ

ភាពោកព់ន័្ធនិងភាពមនុងឺមា៉ា ត់

ននការបង្ហា តប់លបងៀន

ការមានអារម្មណ៍ថាខ្ួនរមួ

ចំនណកនិងមានការរាប់រកពី

អ្កដនទ

ចំណាបអ់ារម្មណ៍និង

មូលលេតនុជំរនុញ
ការតសូ៊បបរឹងនបបង

ទំនាកទ់ំនងវជិ្ជមាន កិច្ចខិតខំ
បទពិលសាធនទ៍ទួលការស

ម្នុតលធវើបាប

ការផ្ដល់តនម្លទ្ធផល

សាលាលរៀន

បំណិននិងឧបសគ្គនន

ការលរៀនសូបត
ការតសូ៊មតិលៅសាលាលរៀន

ទំនាកទ់ំនងវជិ្ជមានរវាងបគរូបលបងៀ

ននិងសិស្ស
លសចក្ដីរពំរឹងទទួលលោគជយ័ បរយិាកាសសិកសាវជិ្ជមាន

សំណួរមនការសសង់មតថិទាក់ទងនឹង ការវាស់ស្ទង់ ែូចតតៅ សម្រាប់ 
សាលា មធ្យម្រកិសា៖

ការចូលរមួក្នុងកីឡានិងសកម្មភាព

បននថែមពីលលើកម្មវធិីសិកសា
ឥរយិាបថចំលោះកិច្ចការលធវើលៅផ្ះ លសចក្ដីរពំរឹងទទួលលោគជយ័

បំណិននិងឧបសគ្គននការលរៀនសូបត គំនិតខ្ួនឯងអំពីការសិកសា ឥរយិាបថលៅសាលាលរៀន

បទពិលសាធនទ៍ទួលការ

សម្នុតលធវើបាប
ការលគចមនិលៅសាលាលរៀន

ការមានអារម្មណ៍ថាខ្ួនរមួ

ចនំណកនិងមានការរាប់រកពីអ្កដនទ

ចំណាបអ់ារម្មណ៍និង

មូលលេតនុជំរនុញ
លពលសិកសាដម៏ានបបសិទ្ធភាព

លសចក្ដីបបាថ្ា៖ការបញ្ចបថ្់ាកទី់12

សាកលវទិយាល័យTAFE

ទំនាកទ់ំនងវជិ្ជមាន កិច្ចខិតខំ
ភាពោកព់ន័្ធនិងភាពមនុងឺមា៉ា ត់ននការ

បង្ហា តប់លបងៀន

ភាពសនុខសបបាយ ការផ្ដល់តនម្លទ្ធផលសាលាលរៀន បរយិាកាសសិកសាវជិ្ជមាន

ភាពរ រឹងបនុរឹងលក្ៀវក្ាក្នុងការសិកសា ការតសូ៊មតិលៅសាលាលរៀន ការតសូ៊លៅលបរៅសាលាលរៀន

ទំនាកទ់ំនងវជិ្ជមានរវាងបគរូបលបងៀន

និងសិស្ស
ការលបបើICTសបមាបក់ារសិកសា ការតសូ៊បបរឹងនបបង

3. តតើសាលាតរៀនម្តរូវរានតម្ជើស តរ ើស ឱ្យចូលរមួ
ត្មវ ថិធីណា?
ការសសង់មតថិតនះតបើកទូលាយចំតពាះ សាលារែ្ឋទំា ងអស់តៅក្ញង 
 រែ្ឋ NSW តដាយោមា ន ការេថិតម្លៃ ពី សាលាតរៀនទំា ងតនះត�ើយ។ 

សាលាតរៀនរបស់កូនតលាកអ្ក រានសតម្មច ចថិតតា ចូលរមួ។

Khmer



4. តតើការចូលរមួ ក្ញងការសសង់ មតថិតនះនឹង ផ្ដល់ 
ម្បតោជន៍ ោ៉ងណា ខលៃះចំតពាះ សាលាតរៀន របស់ 
កូនខ្ញំ?
ការសសង់មតថិសថិស្ស Tell Them From Me នឹងផ្ដល់ឱ្យ នាយក សាលាតរៀននថិង 

តមែឹកនំា សាលាតរៀន នូវការ យល់ែឹង អំពីការចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ របស់ សថិស្ស សញខញ 

រាលភាព នថិង ការអនញវតតា ការ បង្ហា ត់ បតម្ងៀន ែ៏រាន ម្បសថិទ្ធភាព តៅ សាលាតរៀន 

របស់ សថិស្ស តចញ ពីទស្សនៈ របស់សថិស្ស។

ទថិន្ន័យដែលម្បមូល រាន ពីចតមលៃើយមន ការសសង់មតថិ ម្តរូវរាន ម្បមូលផ្ដញំោ៉ង 

រហ័សបញូ្ល តៅក្ញង ររាយការណ៍ សម្រាប់ តមែឹកនំា សាលា តរៀន។ បនា្ទ ប់ 

មកនាយកសាលា អាចតម្បើ ព័ត៌រានតនះ តែើម្ីជួយក្ញង ការែឹងនូវបញ្ហា  ដែល 

កំពញង តកើត រានត�ើង នថិងដផន ការ សម្រាប់ ដកលំអ សាលាតរៀន។

5. តតើកូនខ្ញំម្តរូវតធ្ើអ្ីតែើម្ីចូលរមួ ក្ញង ការសសង់មតថិតនះ?
ជាធមមាត្ ការសសង់មតថិតនះម្តរូវការតពលតថិចជាង 30នាទី តហើយតធ្ើត្ម អន 

ឡាញទំាង សសរុង ត្មរយៈ វញ ថិបមសរានសញវត្ថិភាព មួយដែល ម្បតថិបតតាថិការតដាយ 

ម្ករុមហ៊ញន បតងកើត ការសសង់មតថិ The Learning Bar។ សាលាតរៀននឹងតរៀបចំឱ្យ 

រានកញំព្ូយទ័រឬ laptops តែើម្ីឱ្យសថិស្ស អាចបំតពញ ការសសង់ មតថិ ក្ញងអំ�ញង 

តពលតរ៉ាង សាលាតរៀន។

6. តតើកូនខ្ញំម្តរូវដតចូលរមួឬតទ?
អត់តទ។ ការចូលរមួក្ញង ការសសង់មតថិេឺ ជា ជតម្មើស របស់ តលាក អ្ក។ កូនតលាក  
អ្កនឹងមថិនចូល រមួតទ តបើតលាកអ្ក ឬកូន តលាកអ្ក មថិនចង់ចូលរមួ។ ក្ញងអំ�ញង 

ការសសង់មតថិតនះ តបើកូនតលាក អ្ក ោមា ន អារមមាណ៍ កក់ត ្្ដ តទតនាះ កូនតលាកអ្ក 

អាច បញ្ឈប់ ការ សសង់ មតថិតនះ តៅម្ោ ណាមួយ ក៏រានដែរ។ តលាកអ្កអាចរលំង 

សំណួរភាេតម្ចើនតៅក្ញងការសសង់មតថិ។ រាត្បថិត្ឬសថិស្សរានសថិទ្ធថិដាក់ ពាក្យ 

សញំតមើល នថិង ដកតម្មរូវ ព័ត៌រាន របស់សថិស្ស។

7. តតើសាលាតរៀននឹងអាចសរាគា ល់ ែឹងថាកូន ខ្ញំ 
ត្មរយៈ ចតមលៃើយ របស់ កូនខ្ញំឬតទ?
បញេគាលថិកក្ញង សាលាតរៀននឹង មថិន អាចសរាគា ល់ ែឹងថា សថិស្សណា រ្ាក់ ត្ម 

រយៈចតមលៃើយ របស់ សថិស្ស រានត�ើយ។ តែើម្ីធានានូវការលាក់ការ សរាងា ត់ 

សថិស្សចូលរមួទំា ងឡាយ នឹង ទទួល ត ម្ា ះ ម្រាស់ នថិង ពាក្យ សរាងា ត់ ពថិតសស 

តរៀងៗខលៃួន។ តៅតពលសំណួរណាមួយ ទទួលចតមលៃើយពី សថិស្សរាន ចំនួន 

តថិចជាងម្រំានាក់ តនាះ លទ្ធផល នឹងមថិន ម្តរូវរាន បតញ្ញ ឱ្យែឹង ត�ើយ។

បញេគាលថិកមួយចំនួនតូចតៅក្ញងមជ្ឈ មណ្ឌ ល សម្រាប់ស្ថិតថិ នថិង វាយតមមលៃ 

អប់រ ំ(Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) នឹង 

អាចតបើក តមើលចតមលៃើយ របស់សថិស្ស នីមួយៗសម្រាប់ តោល បំណងតធ្ើការ វ ថិភាេ 

ទូទំាងរែ្ឋ។ ទថិន្ន័យរបស់សថិស្សនីមួយៗនឹងម្តរូវ រានរកសាទញក តៅក្ញង server 
រានសញវត្ថិភាពមួ យ តដាយរាន ការ អនញញ្ញា តឱ្យដត អ្ក សសាវម្ជាវ CESE  

ប៉ញតណាណ ះ ដែល អាច តបើកតមើលរាន។ អ្កសសាវម្ជាវទំាងតនះ ចាប់អារមមាណ៍ 

ចំតពាះ នថិន្ាការ ដត ប៉ញតណាណ ះ មថិនដមន ចំតពាះ ចតមលៃើយ របស់ សថិស្ស នីមួយៗ តទ។  

ោមា នសថិស្សណាមួយនឹង ម្តរូវរាន សាគា ល់ ែឹង តៅក្ញង ការ តរាះផសាយ ណា មួយ 

ត�ើយ។ ោមា នសាលាតរៀនណាមួយនឹងម្តរូវរាន សាគា ល់ែឹងតទ តលើក ដលង ដត 

សាលាតរៀន តនាះ រាន ផ្ដល់ ការ អនញញ្ញា ត។

8. តតើការវ ថិភាេម្បតេទអ្ីដែល នឹងអនញវតតា ចំតពាះ 
ទថិន្ន័យមនការ សសង់មតថិ?
តៅតពលដែលការសសង់មតថិម្តរូវរានបំតពញតដាយសថិស្ស រចួរាល់ តហើយ ររាយ 

ការណ៍ ទំាងឡាយ ម្តរូវរាន តរៀបចំត�ើង តហើយតៅ ក្ញង ករណី ភាេតម្ចើន សាលា 
តរៀន នឹង ទទួល ររាយការណ៍ ទំាងតនះក្ញង រង្ង់ តពល បីម្ងា តធ្ើការ។ តមែឹកនំា 

សាលាតរៀនអាចតម្បើទថិន្ន័យ តនះតែើម្ី យល់ែឹង កាន់ដត ម្បតសើរ នូវ បទ ពថិតសាធន៍ 

នថិង ទស្សនៈ របស់ សថិស្ស តៅ សាលាតរៀន របស់ពួកតេ។

CESE នឹងតធ្ើការវ ថិភាេទូទំាងរែ្ឋនូវ ទថិន្ន័យមន ការសសង់មតថិ តដាយ េួបផ្សំ  

ជាមួយ នឹង ទថិន្ន័យ សថិស្ស ដែល រានមក តហើយ នថិងដែលរកសាទញកតដាយ ម្កសួង 

តដាយ រាន រមួ ទំាង ទថិន្ន័យមន ការ បំតពញការ សថិកសា។ 

លទ្ធផល ទំាងឡាយនឹង ជួយសាលា តរៀន ឱ្យយល់ ែឹងកាន់ ដត ម្បតសើរនូវ ទំនាក់ 

ទំនងរវាង សញខញរាលភាព ការចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ ការបង្ហា ត់ បតម្ងៀន ែ៏រាន ម្បសថិទ្ធ 

ភាព នថិងការ សថិកសា របស់សថិស្ស។ លទ្ធផលតចញពីការវ ថិភាេរបស់ CESE  
មនទថិន្ន័យតនះក៏នឹងជួយ ម្េរូបតម្ងៀន នថិង នាយក សាលា ផងដែរក្ញង ការ ពថិភាកសា 

នូវអ្ីៗដែលរាន ម្បសថិទ្ធ ភាព តែើម្ី ដកលំអ លទ្ធផល  សថិកសា របស់សថិស្ស។ ទតង្ើ 

តនះជួយែល់ការយកចថិតតាទញក ដាក់ជាបនតាតទៀត របស់ ម្កសួង តលើ ការ  បង្ហា ត់ 

បតម្ងៀន  នថិងភាព ែឹកនំា  ដែលរាន  េញណភាព។ ទថិន្ន័យនឹងម្តរូវរកសាទញក សម្រាប់ 

ការវ ថិភាេតៅ អនាេត តែើម្ីជួយតយើងឱ្យយល់ែឹង កាន់ដត ម្បតសើរ នូវលក្ខណៈ 

មនការ ចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ នថិង សញខញរាលភាព របស់ សថិស្សក្ញង មួយ រយៈកាល។

9. តតើសថិស្សសាលាទំាងអស់អាច ចូលរមួក្ញងការ 
សសង់ មតថិឬតទ?
ការសសង់មតថិមនសាលាបឋមសថិកសា ម្តរូវរាន តរៀបចំ សម្រាប់ សថិស្ស ចាប់ពី ថ្ាក់ទី 

4 ែល់ទី 6។ សាលាតរៀនទំាងពួងម្តរូវរាន តលើកទឹកចថិតតាក្ញងការអនញញ្ញា ត 

ឱ្យសថិស្ស ក្ញងម្ករុមថ្ាក់ទំាងតនះ ចូលរមួ ឱ្យរាន តម្ចើនតៅ ត្មលទ្ធភាព។ 

សាលាមធ្យមសថិកសាម្តរូវរាន ជំរញញទឹកចថិតតាក្ញងការអនញញ្ញា តឱ្យសថិស្ស ថ្ាក់ទី 7 

ែល់ទី 12  ចូលរមួ ឱ្យ រានតម្ចើនតៅ ត្ម លទ្ធភាព។

10. តតើការសសង់មតថិ Tell Them From Me នឹងម្បម្ពឹតតា 
តៅតៅ តពលណា?
ការសសង់មតថិទំាងឡាយនឹងម្បម្ពឹតតាតៅតៅត្ម សាលាតរៀន ចូលរមួ 

ទំាងអស់ តៅចញងម្តីរាសទី 1 នថិង (តដាយជតម្មើស) ម្តីរាសទី 3/4។
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តតើ CESE េឺជាអ្ី?
មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ស្ថិតថិនថិងវាយតមមលៃអប់រ ំ(CESE) ជាដផ្កមនម្កសួងអប់រមំនរែ្ឋ NSW។ 

CESE ម្តរូវរានបតងកើតត�ើង តែើម្ី ដកលំអ ម្បសថិទ្ធភាព ម្បសថិទ្ធផល នថិង ការទទួល ខញសម្តរូវ មនការ អប់រ ំតៅក្ញង រែ្ឋ NSW។ CESE នឹងរកតមើលឱ្យែឹងតហើយ  
ដចកចាយ នូវអ្ីៗ ដែលរាន ម្បសថិទ្ធ ភាព តដាយ បតងកើត ឱកាស្មាីៗ តែើម្ី ដកលំអ ការ បង្ហា ត់ បតម្ងៀន នថិង ការសថិកសា តៅ ក្ញង ម្េប់ដផក្ ទំាងអស់ មនការ អប់រ។ំ 

ពត័ម៌ានបននថែមអំពី CESE មាន នៅឯ៖ www.cese.nsw.gov.au

តតើ The Learning Bar េឺជាអី្?
The Learning Bar រាន ឯក តទសខាងការ ត្ក់ដតងតរៀបចំការ សសាវម្ជាវ នថិងការសម្មប សម្មរួលការ តធ្ើតតសតា វាយ តមមលៃសថិស្ស ម្ពមទំាង ែំតណាះ សសាយ 
ការសសង់ មតថិ សម្រាប់ សថិស្ស បឋម សថិកសា នថិង មធ្យម សថិកសា។ ម្ករុមសសាវម្ជាវក្ញងស្ាប័នដែលែឹកនំាតដាយម្បធាន Dr J Douglas Willms អនញវតតា េតម្រាង 
ធំទូលាយ នានា ដែល តម្បើតៅក្ញង ម្បព័ន្ធ សាលាតរៀន  តែើម្ីឱ្យរាន ការរមួ បញូ្លក្ញង តោល ការណ៍ជាតថិ។ តដាយដផអែកតលើការសសាវម្ជាវតនះតហើយដែលការ 
សសង់មតថិ Tell Them From Me រាន កាលៃ យជាការ សសង់មតថិ សាលាតរៀន ថ្ាក់ជាតថិ ែ៏ធំបងអែស់ តៅក្ញងម្បតទស កាណាដា ដែលរាន តម្បើតៅក្ញង តខតតាម្រំាបួន 

 
ក្ញង ចំតណាម តខតតាទំាងែប់។ ទូទំាងសាកលតលាក សាលាតរៀន ជាង 6,300 នថិង សថិស្ស 5លាន 4ដសននាក់ រានចូលរមួក្ញ ងការ សសង់មតថិតនះ តៅតពល  
ែប់ពីរឆំ្្ កនលៃងមកតនះ។

កាលពីតពល្មាីៗតនះ Dr Willms កាន់តំដណងជាម្បធាន សសាវម្ជាវ កាណាដា ថ្ាក់ទី 1 តៅក្ញងដផក្ អក្ខរកមមា នថិងការអេថិវឌ្ឍ មនញស្សជាតថិ។ តលាករានតែើរ 
តួនាទីនំាមញខតៅ ក្ញងការបតងកើត សំណួរ សម្រាប់ កមមាវ ថិធីតធ្ើ តតសតា វាយតមមលៃ សថិស្សអនតារជាតថិ  (Programme for International Student Assessment – PISA) 
របស់ OECD។ 

សម្រាប់តោលបំណងរែ្ឋរាលសញទ្ធសាធ The Learning Bar ក៏នឹងអាចតបើកតមើលជាបតណា្ដ ះ អាសន្ ផងដែរនូវ  ចតមលៃើយ របស់សថិស្សតៅនឹង សំណួរមន 
ការសសង់ មតថិ ដែលអាច សាគា ល់ែឹង សថិស្ស នីមួយៗរាន។ តម្្អំពីអ្កសសាវម្ជាវ The Learning Bar នថិង CESE ក្ញងរង្ង់ ម្កសួង ចតមលៃើយរបស់ សថិស្សដែល 
អាចឱ្យសាគា ល់ ែឹងសថិស្ស នីមួយៗរាន នឹងមថិន បតញ្ញ តៅឱ្យ បញេគាល ឬ អងគាភាពណាមួយ តទៀត តម្្ដត ពីការ តម្មរូវឱ្យតធ្ើ តដាយចបាប់ តនាះត�ើយ។

ពត័ម៌ានបននថែមអំពី The Learning Bar មាននៅឯ៖ www.thelearningbar.com

តបើតលាកអ្ករានសំណួរណាមួយ អំពីការ សសង់មតថិ រាត្បថិត្ សូម ទាក់ទង CESE ត្ម រយៈអញីដមល៖ TTFM@det.nsw.edu.au 

ឬត្មទូរស័ព្ទ៖ 1300 131 499 


