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Tell Them From Me student survey
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਵਲੋਂ  ਕਹਿ ਹਿਓ ਹਵਹਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ)

1. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਵਲੋਂ ਕਟਿ ਟਿਓ (Tell Them From Me)
ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਿ?ੈ
Tell Them From Me ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਰਵਖੇਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਿਾ ਿ ੈਟਿਨ੍ਹ ਾਂ

ਬਾਰ ੇਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੁੰ ਿੀ ਿ ੈਟਕ ਉਿ ਅਕਾਿਟਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤ ੇਿੋਰ ਨਤੀਟਿਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਟਵਤ 
ਕਰਿ ੇਿਨ। ਇਸ ਿਾ ਮੰਤਵ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਟਸੱਖਣ ਿ ੇਨਤੀਟਿਆ ਂਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ 
ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲ ਤ ੇਟਸਸਟਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀ ਿ ੇਟਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 
ਟਵਚਾਰ ਿਾਣਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਟਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ

ਟਿਆ ਿੈ। ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿ ੇਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਟਧਆਨ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਕਟਲਆਣ,
ਰੁੱ ਝਾਣ ਅਤੇ ਅਟਧਆਪਨ ਿ ੇਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਟਭਆਸਾਂ ’ਤ ੇਕੇਂਟਿ੍ਰਤ ਿੈ।

2. ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ੇਿਾਣਿ?ੇ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਟਿੱਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੁੰ ਿੇ ਿਨ:

ਖੇਡਾਂ ਤ ੇਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿੋਰ ਿਤੀਟਵਧੀਆ ਂਟਵਚ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਕੂਲ ਟਵਚ ਟਵਵਿਾਰ ਟਸੱਖਣ ਿਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ

ਟਸੱਖਣ ਲਈ ICT ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਮਵਰਕ ਟਵਵਿਾਰ
ਅਟਧਆਪਨ ਪ੍ਰਸੰਟਿਕਤਾ 

ਤ ੇਸਖ਼ਤਾਈ

ਆਪਣੇਪਣ ਿੀ ਭਾਵਨਾ ਟਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਟਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਿਤਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਿੀ ਝੱਲਣ ਿੇ ਤਿਰਬੇ

ਸਕੂਲੀ ਨਤੀਟਿਆ ਂਿੀ ਕਿਰ 
ਕਰਨੀ

ਿੁਨਰ ਤ ੇਟਸੱਖਣ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਕਾਲਤ

(ਐਡਵੋਕੇਸੀ)

ਸਕਾਰਤਮਕ ਅਟਧਆਪਕ-
ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਸਾਂ ਟਸੱਖਣ ਿਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਿੌਲ

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੇਕੇੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਟਲੱਖੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਟਧਤ ਿਨ:

ਖੇਡਾਂ ਤ ੇਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿੋਰ ਿਤੀਟਵਧੀਆ ਂਟਵਚ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਿੋਮਵਰਕ ਟਵਵਿਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਸਾਂ

ਿੁਨਰ ਤ ੇਟਸੱਖਣ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਿਟਮਕ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਸਕੂਲ ਟਵਚ ਟਵਵਿਾਰ

ਧੱਕਸੇ਼ਾਿੀ ਝੱਲਣ ਿ ੇਤਿਰਬੇ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਕਾਰਨ 

ਿੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ
ਆਪਣੇਪਣ ਿੀ ਭਾਵਨਾ

ਟਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਟਸੱਖਣ ਿਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ
ਇੱਛਾਵਾਂ: ਿਮਾਤ 12, 

ਯੂਨੀਵਰਟਸਟੀ TAFE ਪੂਰੀ 
ਕਰਨਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਿਤਨ
ਅਟਧਆਪਨ ਪ੍ਰਸੰਟਿਕਤਾ 

ਤ ੇਸਖ਼ਤਾਈ

ਕਟਲਆਣ
ਸਕੂਲੀ ਨਤੀਟਿਆ ਂਿੀ ਕਿਰ 

ਕਰਨੀ
ਟਸੱਖਣ ਿਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਮਾਿੌਲ

ਅਕਾਿਟਮਕ ਉਤਸ਼ਾਿ
ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਕਾਲਤ

(ਐਡਵੋਕੇਸੀ)
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ

ਸਕਾਰਤਮਕ ਅਟਧਆਪਕ-
ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧ

ਟਸੱਖਣ ਲਈ ICT ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਟਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ

3. ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਟਕਵੇਂ ਚਟੁਣਆ ਟਿਆ ਿ?ੈ
ਇਿ ਸਰਵੇਖਣ ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿ ੇਸਾਰ ੇਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਿ ੈਅਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ 
ਿੈ। ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿ ੇਸਕੂਲ ਨੇ ਭਾਿ ਲੈਣ ਿਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।

Punjabi



4. ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਿ ੇਸਕੂਲ 
ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਪੁੱ ਿੇਿਾ?
Tell Them From Me ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲ ਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿ ੇਆਿੂਆ ਂ
ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਸਕੂਲ ਟਵਚ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਰੁੱ ਝੇ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਕਟਲਆਣ ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵੀ 
ਅਟਧਆਪਨ ਅਟਭਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇਪੱਖ ਤੋਂ ਟਵਚਾਰ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਵਾਏਿਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਟਮਲੇ ਿਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਿੋਏ ਅੰਕਟੜਆ ਂਰਾਿੀਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਆਿੂਆ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ 
ਟਰਪੋਰਟਾਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਂਿੀਆ ਂਿਨ। ਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰ 
ਰਿ ੇਮੁੱ ਟਿਆਂ ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਉਲੀਕਣ 
ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲ ਸਕਿੀ ਿੈ।

5. ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ 
ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਿ?ੈ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇ30 ਟਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਿਿਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਸਿਾ ਆਯਿੋਨ 
ਸਰਵੇਖਣ ਟਡਵੈਲਪਰਜ਼, The Learning Bar ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੁਰੱਟਖਅਤ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਿੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ। ਸਕੂਲ ਕੰਟਪਊਟਰ ਿਾਂ 
ਲੈਪਟੌਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਿੇ, ਤਾਂ ਿ ੋਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ਸਕਣ।

6. ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੋਵੇਿਾ?
ਨਿੀਂ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਟਵਕਲਟਪਕ ਿੈ। ਿ ੇਤਿੁਾਡੀ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿੀ ਇੱਛਾ 
ਨਿੀਂ ਿ ੈਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਿ ਨਿੀਂ ਲਵੇਿਾ। ਿ,ੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿੌਰਾਨ, ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਅਰਾਮੀ 
ਮਟਿਸੂਸ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਉਿ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਾ/
ਸਕਿੀ ਿੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਟਿਆਿਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਟਡਆ ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਮਾਟਪਆ/ਂ
ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਿੰੁਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ੇਉਸ ਟਵਚ ਸੋਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿਾ ਅਟਧਕਾਰ ਿੈ।

7. ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਿ ੇਿਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਸਿੀ ਪਛਾਣਨ ਕਰਨ 
ਯੋਿ ਿੋਵੇਿਾ?
ਸਕੂਲਾਂ ਟਵਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਟਵਅਕਤੀਿਤ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਿਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
ਿ ੇਯੋਿ ਨਿੀਂ ਿੋਣਿੇ। ਿੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਇਕ ਟਵਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰ-ਨਾਮ ਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਿਾ। ਟਿੱਥ ੇਪੰਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਵਟਿਆਰਥੀ 
ਟਕਸੇ ਸਵਾਲ ਿਾ ਿਵਾਬ ਿੇਣ, ਤਾਂ ਨਤੀਿ ੇਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਕਰਾਏ ਿਾਣਿੇ।

ਟਵਭਾਿ ਿ ੇਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਈਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (Centre for Education 
Statistics and Evaluation (CESE)) ਿ ੇਥੋੜ ੇਟਿਿ ੇਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ 
ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿ ੇਮੰਤਵ ਲਈ ਟਵਅਕਤੀਿਤ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਿਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋਵਿੇੀ। 
ਟਵਅਕਤੀਿਤ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਿ ੇਅੰਕੜ ੇਇਕ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਸਰਵਰ ’ਤ ੇਰੱਖੇ ਿਾਣਿ ੇਤ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਤਕ ਪਿੁੰ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਕੇਵਲ CESE ਖਿੋਕਾਰਾਂ ਤਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਿੋਵਿੇੀ। ਖੋਿਕਾਰਾਂ ਿੀ 
ਟਿਲਚਸਪੀ ਟਸਰਫ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਟਵਚ ਿ ੈ– ਟਵਅਕਤੀਿਤ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਿਵਾਬਾਂ ਟਵਚ ਨਿੀਂ। 
ਟਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਟਵਚ ਟਕਸੇ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਿੱਿ-ਜ਼ਾਟਿਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਿੀ। 
ਟਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਿੋਂ ਤਕ ਿੱਿ ਜ਼ਾਟਿਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵਿੇੀ, ਿਿੋਂ ਤਕ ਉਿ ਇਸ ਿੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੇਣਿੇ।

8. ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਅੰਕਟੜਆ ਂਤੋਂ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਿਾ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਿਾ?
ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ‘ਤ ੇਟਰਪੋਟਾਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਂਿੀਆ ਂ
ਿਨ ਅਤੇ ਟਿਆਿਾਤਰ ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵੱਚ ਟਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਨਾਂ ਅੰਿਰ ਇਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਂਿਾਂਿੀਆ ਂਿਨ। ਸਕੂਲੀ ਆਿ ੂਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਕਟੜਆ ਂਿੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਿ ੇ
ਟਵਟਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇਤਿਰਟਬਆਂ ਅਤੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਟਬਿਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਿ ੇਿਨ।

CESE ਸਰਵਖੇਣ ਅੰਕਟੜਆਂ ਤ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਵਭਾਿ ਕਲੋ ਮਿੂੌਿ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇਅੰਕਟੜਆਂ, 
ਟਿਸ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜ ੇਸ਼ਾਟਮਲ ਿਨ, ਿਾ ਰਾਿ-ਪੱਧਰੀ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਿਾ। 

ਇਿ ਨਤੀਿ ੇਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਕਟਲਆਣ ਅਤੇ ਰੁਝਟੇਵਆ,ਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਟਧਆਪਨ 
ਤ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਟਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਟਬਿਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਟਵਚ ਮਿਿ ਕਰਨਿੇ। 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਕਟੜਆ ਂਬਾਰ ੇCESE ਿੇ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਤੀਿ ੇਅਟਧਆਪਕਾਂ ਤ ੇਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਮੁੱ ਿੇ 
’ਤ ੇਟਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ ਕਰਨਿ ੇਟਕ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਨਤੀਟਿਆ ਂਟਵਚ 
ਸੁਧਾਰ ਟਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਵਭਾਿ ਨੰੂ ਟਮਆਰੀ ਅਟਧਆਪਨ ਤ ੇਲੀਡਰਟਸ਼ਪ 
’ਤ ੇਲਿਾਤਾਰ ਟਧਆਨ ਕੇਂਟਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਅੰਕੜ ੇਭਟਵੱਖ ’ਚ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਲਈ ਸੰਭਾਲੇ ਿਾਣਿ,ੇ ਤਾਂ ਿ ੋਸਾਨੰੂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਝਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਕਟਲਆਣ ਿ ੇ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੰੂ ਟਬਿਤਰ ਤਰੀਟਕਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝਣ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲ ਸੱਕੇ।

9. ਕੀ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲੀ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਿ ਲੈ 
ਸਕਿੇ ਿਨ?
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ 4 ਤੋਂ 6 ਿਮਾਤਾਂ ਟਵਚ ਪੜ੍ਹਿ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਟਿਆ ਿੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿਮਾਤਾਂਿ ੇਿਰ ਸੰਭਵ ਿੱਿ ਤਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਿਮਾਤ 
ਤਕ ਿ ੇਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਭਾਿ ਲੈਣ ਿੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਿੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਿਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਿਾ ਿੈ।

10. Tell Them From Me ਸਰਵਖੇਣ ਕਿੋਂ ਿਵੋਿੇਾ?
ਇਿ ਸਰਵੇਖਣ ਟਰਮ 1 ਅਤੇ (ਟਵਕਲਟਪਕ ਤੌਰ ’ਤ)ੇ ਟਰਮ 3/4 ਿ ੇਅੰਤ ’ਤ ੇਸਾਰ ੇਭਾਿੀਿਾਰ 
ਸਕੂਲਾਂ ਟਵਚ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣਿੇ।
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CESE ਕੀ ਿ?ੈ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਟਸਟਟਕਸ ਐਡਂ ਈਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (CESE) ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿੇ ਟਸੱਟਖਆ ਟਵਭਾਿ ਿਾ ਇੱਕ ਭਾਿ ਿੈ।

CESE ਨੰੂ ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਟਵਚ ਟਸੱਟਖਆ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ, ਕਾਰਿਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤ ੇਿਵਾਬਿੇਿੀ ਟਵਚ ਸੁਧਾਰ ਟਲਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਟਿਆ ਿੈ। CESE ਇਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਿਾ ਟਕ
ਟਕਿੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਪਾਉਂਿੀ ਿ,ੈ ਟਿਸ ਨਾਲ ਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੀ ਟਸੱਟਖਆ ਟਵੱਚ ਅਟਧਆਪਨ ਤ ੇਟਸੱਖਣ ਟਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਟਸਰਿ ੇਿਾਣਿੇ।

CESE ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਿੈ: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar ਕੀ ਿ?ੈ
The Learning Bar ਿੀ ਮੁਿਾਰਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਿੋਵੇਂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤ ੇਸਰਵੇਖਣ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਿ ੇਖੋਿ-ਆਧਾਰਤ ਟਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸੁਟਵਧਾ ਿੇਣ ਟਵਚ

ਿੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ, Dr J Douglas Willms ਿੀ ਅਿਵਾਈ ਿੇਠਲੀ ਇਨ-ਿਾਊਸ ਖੋਿੀ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਟਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਵਚ ਵਰਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਟਵਆਪਕ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਂ ਤੇ

ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਖਿੋ ਿ ੇਕਾਰਨ ਿੀ ਇਿ ਸਰਵੇਖਣ Tell Them From Me, ਕੈਨੇਡਾ ਟਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਵਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣ ਚੁੱ ਕਾ ਿ,ੈ ਟਿਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਾਂ ਟਵਚੋਂ ਨੌਂ
ਸੂਬ ੇਕਰਿ ੇਿਨ। ਟਪਛਲੇ 12 ਵਟਰ੍ਹਆ ਂਿੌਰਾਨ ਸਮੁੱ ਚੇ ਟਵਸ਼ਵ ਟਵਚ 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਿ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ।

Dr Willms ਨੇ ਟਪੱਛ ੇਟਿਿ ੇਤਕ ਸਾਖਰਤਾ ਤ ੇਮਨੱੁਖੀ ਟਵਕਾਸ (Literacy and Human Development) ਟਵਚ ਟੀਅਰ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਸਰਚ ਚੇਅਰ ਿੀ ਟਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਿੋਈ ਸੀ।

ਉਿ OECD ਿ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਿ੍ਰਾਮ (Programme for International Student Assessment – PISA) ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖ

ਭਟੂਮਕਾ ਟਨਭਾਉਂਿੇ ਿਨ। 

ਟਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, The Learning Bar ਕੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਸਵਾਲਾਂ ਤ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀ ਿੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਿ ਿਵਾਬਾਂ ਿੀ ਅਸਥਾਈ ਪਿੁੰ ਚ ਿੋਵੇਿੀ। The Learning Bar ਅਤੇ

ਟਵਭਾਿ ਟਵਚ CESE ਿ ੇਖੋਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਟਕਸੇ ਿੋਰ ਟਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਯਿੋ ਿਵਾਬਾਂ ਿਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਨੰੂਨ ਿੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਿਾ ਤਰੀਕ ੇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਿਾ। 

The Learning Bar ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਿ:ੈ www.thelearningbar.com

ਿੇਕਰ ਮਾਟਪਆਂ ਿੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਰਸ  ਿਨ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ CESE ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਿੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: TTFM@det.nsw.edu.au ਿਾਂ ਟੈਲੀਫ ਨ ਰਾਿੀਂ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 1300 131 499


