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ករ�សង់មតិសិស្ស ្របាប់េគពីខ�ុំ 

ព័ត៌មាននិងហ�ម័ផ�ល់ករអនុ�� តស្រមាប់មាតបិតនិងអ�កែថទំ 

មណ� លស�ិតិនិងវយតៃម�សិក្សោ 

ជ្រមាបមកដល់មាតបិតនិងអ�កែថទំ 

េន្រតីមាសេនះ សលេរៀនរបស់េយងនឹងចូលរមួក�ុងករ�សង់មតិសិស្ស្របាប់េគពីខ�ុំ (Tell Them From Me)។ ករ�សង់

មតិេនះនឹងផ�ល់ឲ្យេយងនូវមតិវលិ្រតឡប់វញិដ៏មានតៃម� អំពីអ�ីៗែដលសិស្សរបស់េយងយល់អំពីជីវតិសិក្សោរបស់ខ�ួន, ថាេត 

សិស្សចូលរមួយ៉ាងណាែដរជាមួយនឹងសលេរៀន និងវធីិេផ្សងៗគា� ែដល្រគ�បេ្រង�នេធ�ករ្របា�ស័យទក់ទងេទវញិេទមកជា

មួយនឹងសិស្ស។ សលេរៀនទំងឡាយេនក�ុង្របេទសអូ�ស� លីនិងជំុវញិពិភពេលក បានេ្របករ�សង់មតិ Tell Them From
Me េដម្បីជួយដល់ករែកលំអរបស់សលេរៀន។ សិស្សបំេពញករ�សង់មតិេនះតមអីុនេធរណិត ែដលចត់ែចងេដយ្រក�មហុ៊ន

�សវ្រជាវឯករជ្យ The Learning Bar ែដលមានឯកេទសខងករ�សង់មតិេនសលេរៀន។ 

បុគ�លិកសលេរៀននឹងមិនអចរកេមលដឹងសិស្សនីមួយៗតមរយៈចេម�យរបស់សិស្សទំងេនាះេឡយ។ េដម្បីធានាករលក់ករ

សមា� ត់ សិស្សចូលរមួនឹងទទួលេឈ� ះអ�កេ្រប (username) និងពក្យសមា� ត់ពិេសសមួយ។ េនេពលែដលមានសិស្សតិចជាង

្របំានាក់េឆ�យនឹងសំណួរណាមួយ លទ�ផលនឹង្រត�វបំបិទទុក។ ជាទូេទករ�សង់មតិ្រត�វករេពល 30នាទី ឬតិចជាងេនះេដម្បបំីេពញ 

េហយនឹង្រគប់្រគងេដយសលេរៀនក�ុងអំឡុងេម៉ាងសលេរៀនធម�ត។ េនេពលែដលសិស្សបំេពញករ�សង់មតិេហយ របាយ

ករណ៍ទំងឡាយនឹង្រត�វេរៀបចំេឡង េហយេនក�ុងករណីភាគេ្រចន សលេរៀននឹងទទួលរបាយករណ៍ទំងេនះក�ុងរង�ង់េពល

បីៃថ�េធ�ករ។ 

្រពមជាមួយនឹងករែដលសលេរៀនទទួលមតិវលិ្រតឡប់វញិពីសិស្ស ្រកសួងអប់រ ំ(Department of Education) តម

រយៈមណ� លស�ិតិនិងវយតៃម�សិក្សោ (Centre for Education Statistics and Evaluation – CESE) ទទួលទិន�ន័យ

េនទូទំងរដ� NSW េហយកំពុងចត់ែចងឲ្យមានគេ្រមាង�សវ្រជាវមួយេដម្បពិីនិត្យេមលលំនំាថា� ក់រដ�អំពីសុខុមាលភាព ករចូលរមួ 

និងករអនុវត�ករបេ្រង�នដ៏មាន្របសិទ�ភាព។ ករ�សវ្រជាវេនះកំពុងពិនិត្យេមលថា េតកិច�ករទំងេនះមានផលប៉ះពល់យ៉ាងណា

េទេលលទ�ផលរបស់សិស្ស ែដលមានរមួទំងករបំេពញករសិក្សោ។ ករ�សវ្រជាវេនះនឹងមិនបេ�� ញនូវព័ត៌មានពីសិស្សនីមួយៗ

េឡយ េនក�ុងករេបាះផ្សោយ CESE ណាមួយេនាះ េហយព័ត៌មានទំងអស់នឹង្រត�វ្រគប់្រគងចត់ែចងឲ្យសម�សបតមច្បោប់ៃន

ភាពផា� ល់ខ�ួនែដលពក់ព័ន�។ ្រកសួងនឹងមិនបេ�� ញព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនរបស់សិស្សេទឲ្យបុគ�លឬអង�ភាពណាមួយេផ្សងេទៀត េ្រក

អំពីត្រម�វករែដលែចងេដយច្បោប់េឡយ។ 

ករ�សវ្រជាវេនះនឹងជួយសលេរៀនក�ុងរដ� New South Wales ឲ្យយល់កន់ែតច្បោស់េឡងនូវរេបៀបែកលំអសុខុមាលភាពនិង

ករចូលរមួរបស់សិស្ស។ វក៏នឹងជួយ្រគ�បេ្រង�ននិងនាយកសលក�ុងករពិភាក្សោនូវអ�ីៗែដលមាន្របសិទ�ភាពេដម្បែីកលំអលទ�ផល

សិក្សោរបស់សិស្សផងែដរ។ 

ករចូលរមួក�ុងករ�សង់មតិេនះគឺជាករស�័្រគចិត�ទំង�ស�ង។ កូនេលកអ�កនឹងមិនចូលរមួេទ េបេលកអ�កឬកូនេលកអ�កមិនចង់

ចូលរមួ។ េបក�ុងអំឡុងករ�សង់មតិេនះ កូនេលកអ�កគា� នភាពកក់េក� េទេនាះ កូនេលកអ�កអចឈប់បំេពញករ�សង់មតិេនះ

េនេពលណាមួយក៏បានែដរ។ កូនេលកអ�កអចរលំងសំណួរភាគេ្រចនេនក�ុងករ�សង់មតិេនះ។ 

េបេលកអ�កមិនចង់ឲ្យកូនេលកអ�កចូលរមួក�ុងករ�សង់មតិេនះេទេនាះ សូមបំេពញហ�័ម(form)ភា� ប់ជាមួយេនះ េហយ្របគល់វេទ

ឲ្យសលេរៀនវញិ កំុឲ្យហួសៃថ�ទី  

ព័ត៌មានបែន�មអំពីករ�សង់មតិ និងករ�សវ្រជាវ មានជាភាសអង់េគ�ស េនតមវុបិៃសរបស់ CESE៖ 

http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents 
Dr Jenny Donovan   

នាយកសល (Principal) នាយក្របតិបត�ិ (Executive Director) 
Centre for Education Statistics and Evaluation 
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http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents


CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION  
E cese@det.nsw.edu.au   www.cese.nsw.gov.au  Khmer 

 
Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form 

ហ�ម័មិនអនុ�� តឲ្យចូលរមួករ�សង់មតិវលិ្រតឡប់វញិពីសិស្ស ្របាប់េគពីខ�ុំ 

សូមបំេពញជាអង់េគ�ស  

េបេលកអ�កមិនចង់ឲ្យកូនេលកអ�កចូលរមួក�ុងករ�សង់មតិវលិ្រតឡប់វញិរបស់សិស្សេទេនាះ សូមចុះ

ហត�េលខេលហ�័មេនះ េហយ្របគល់វេទឲ្យសលេរៀនវញិ កំុឲ្យហួសៃថ�ទី  
 

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

 

ខ�ុំមិនផ�ល់ករអនុ�� តឲ្យកូនខ�ុំចូលរមួក�ុងករ�សង់មតិវលិ្រតឡប់វញិពីសិស្ស ្របាប់េគពីខ�ុំ េឡយ។  

 

េឈ� ះសិស្ស 1  េឈ� ះថា� ក់ៃនសិស្ស 1 
Name of student 1  Roll class of student 1 
 
 

  

   
េឈ� ះសិស្ស 2  េឈ� ះថា� ក់ៃនសិស្ស 2 
Name of student 2  Roll class of student 2 
 
 

  

   
េឈ� ះសិស្ស 3  េឈ� ះថា� ក់ៃនសិស្ស 3 
Name of student 3  Roll class of student 3 
 
 

  

   
េឈ� ះសិស្ស 4  េឈ� ះថា� ក់ៃនសិស្ស 4 
Name of student 4  Roll class of student 4 
 
 

  

   

Name of parent/carer 
 

 េឈ� ះមាតឬបិត/អ�កែថទំ (សូមសរេសរអក្សរធំ) 

 

Signature of parent/carer 
 

 ហត�េលខរបស់មាតឬបិត/អ�កែថទំ 

Date  

 
ៃថ�ទី 
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