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 :يأخبرھم منّ استطالع الطالب بعنوان 
 معلومات واستمارة موافقة للوالدین ومقدّمي الرعایة

میمركز اإلحصاءات التعلیمیة والتقی  
 الوالدین ومقدّمي الرعایة حضرة 

سیزّودنا . )Tell Them From Meي (منّ أخبرھم استطالع الطالب بعنوان في  الفصل الدراسيھذا  تناتشارك مدرس
رسیة ومدى مشاركتھم في المدرسة والطرق المختلفة التي یتفاعل بھا داالستطالع بمالحظات قیّمة عن رأي طالبنا بالحیاة الم

لمساعدتھا على إجراء  Tell Them From Meالمعلّمون معھم. وقد استخدمت المدارس في أسترالیا وحول العالم استطالع 
، المتخّصصة في The Learning Barیتم ملء االستطالع عبر اإلنترنت وتدیره شركة بحوث مستقلة ھي تحسینات. 

 االستطالعات المدرسیة.

یستطیع موظفو المدرسة التعّرف على ھویة الطالب كأفراد من إجاباتھم. ولضمان السریّة، سیتلقّى الطالب المشاركون  لن
اسم مستخِدم وكلمة مرور فردیة لكٍل منھم. وفي الحاالت التي یقل فیھا عدد الطالب الذین یجیبون على سؤال معیّن عن 

دقیقة أو أقل لملئھ وسیكون ذلك في  30حوالي  النموذجیةطالع في الحاالت خمسة، فإنھ سیتم كتم النتائج. یستغرق االست
المدرسة وخالل أوقات المدرسة العادیة. متى استُكملت االستطالعات من جانب الطالب، یتم إعداد التقاریر وفي معظم 

 الحاالت تكون متاحة للمدارس خالل ثالثة أیام عمل.

 ، )Department of Education(تتمكن دائرة التعلیم حظات من الطالب، المدارس على مالوباإلضافة إلى حصول 
 ، )Centre for Education Statistics and Evaluation - CESE(عبر مركز اإلحصاءات التعلیمیة والتقییم 

الوالیة من حیث  تقوم بمشروع بحثي للنظر إلى األنماط السائدة فيمن مختلف أنحاء نیو ساوث ویلز و من الوصول إلى بیانات
البحث كیفیة تأثیر ھذه األمور على محّصالت الطالب، بما فیھا األداء  یدرس عافیة الطالب ومشاركتھم وأسالیب التعلیم الفعّالة.

، كما أن كل المعلومات سیتم تناولھا طبقاً CESEیتم تعریف ھویة أي طالب تحدیداً في أيٍ من منشورات  ولناألكادیمي. ھذا 
لخصوصیة المنطبق. ولن یتم اإلفصاح عن معلومات الطالب الشخصیة من جانب الدائرة إلى أي شخص أو جھة لتشریع ا

 باستثناء ما یبیحھ القانون.

ھذا البحث سیساعد المدارس في نیو ساوث ویلز على تحسین فھمھا لكیفیة تحسین عافیة الطالب ومشاركتھم. كما أنھ سیساعد 
 مل نحو تحسین محّصالت الطالب.المعلّمین والمدراء على الع

المشاركة في االستطالع طوعیة تماماً. ولن یشارك طفلك بھ في حال عدم رغبتھ أو رغبتك في ذلك. وإذا شعر طفلك خالل 
االستطالع باالنزعاج، یمكنھ أن یختار التوقف عن إكمال االستطالع في أي وقت. فمن الممكن تخطي أغلبیة األسئلة في 

االستطالع. 

 مدرسة في موعد أقصاهالفي االستطالع، یُرجى ملء االستمارة المرفقة وإعادتھا إلى أن یشارك طفلك  كنت ال تریدإذا 

تروني: اإللك CESE یوجد مزید من المعلومات حول االستطالع والبحث باللغة اإلنكلیزیة في موقع
parents-for-http://surveys.cese.nsw.gov.au/information 

Dr Jenny Donovan  
 (Principal) المدیرة التنفیذیة المدیر (Executive Director) 

Centre for Education Statistics and Evaluation 
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form 

 يأخبرھم منّ استمارة عدم موافقة على المشاركة في استطالع مالحظات الطالب بعنوان 

 الرجاء ملؤھا باللغة اإلنكلیزیة

في استطالع مالحظات الطالب، یُرجى توقیع ھذه االستمارة وإعادتھا إلى  أن یشارك طفلك كنت ال تریدإذا 
 مدرسة في موعد أقصاه ال

I DO NOT give consent for my child/children to participate in the Tell Them From Me 
student feedback survey.  

 ي.أخبرھم منّ استطالع مالحظات الطالب بعنوان أعطي الموافقة على مشاركة طفلي/أطفالي في ال 

 1الطالب  صف  1 اسم الطالب
Name of student 1 Roll class of student 1 

 2الطالب  صف  2 اسم الطالب
Name of student 2 Roll class of student 2 

 3الطالب  صف  3  اسم الطالب
Name of student 3 Roll class of student 3 

 4الطالب  صف  4 اسم الطالب
Name of student 4 Roll class of student 4 

Name of parent/carer 
 (الرجاء الكتابة بحروف كبیرة) اسم الوالد/مقدّم الرعایة

Signature of parent/carer 
 الوالد/مقدّم الرعایةتوقیع 

Date 
 التاریخ
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