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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�ស័យទក់ទង េទវញិេទមកជា 

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។ េដម្បីធានាករលក់

ករសមា� ត់ សិស្សចូលរមួនឹងទទួលេឈ� ះអ�កេ្រប (username) និងពក្យសមា� ត់ពិេសសមួយ។ េនេពលែដលមានសិស្ស

តិចជាង្របំានាក់េឆ�យនឹងសំណួរណាមួយ លទ�ផលនឹង្រត�វបំបិទទុក។ ជាទូេទករ�សង់មតិ្រត�វករេពល 30នាទី ឬតិចជាង

េនះេដម្បបំីេពញ េហយនឹង្រគប់្រគងេដយសលេរៀនក�ុងអំឡុងេម៉ាងសលេរៀនធម�ត។ េនេពលែដលសិស្សបំេពញករ

�សង់មតិេហយ របាយករណ៍ទំងឡាយនឹង្រត�វេរៀបចំេឡង េហយេនក�ុងករណីភាគេ្រចន សលេរៀននឹងទទួលរបាយ

ករណ៍ទំងេនះក�ុងរង�ង់េពលបីៃថ�េធ�ករ។ 

ករ�សង់មតិេនះនឹងជួយសលេរៀនរបស់េយងឲ្យយល់កន់ែតច្បោស់េឡងនូវរេបៀបែកលំអសុខុមាលភាពនិងករចូលរមួ

របស់សិស្ស។ វនឹងជួយសលេរៀនឲ្យយល់ដឹងកិច�ករទំងឡាយេដម្បីែកលំអលទ�ផលសិក្សោរបស់សិស្ស។ 

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

ចង់ចូលរមួ។ េបក�ុងអំឡុងករ�សង់មតិេនះ កូនេលកអ�កគា� នភាពកក់េក� េទេនាះ កូនេលកអ�កអចឈប់បំេពញករ�សង់

មតិេនះេនេពលណាមួយក៏បានែដរ។ កូនេលកអ�កអចរលំងសំណួរភាគេ្រចនេនក�ុងករ�សង់មតិេនះ។ 

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

្របគល់វេទឲ្យសលេរៀនវញិ កំុឲ្យហួសៃថ�ទី  

ព័ត៌មានបែន�មអំពីករ�សង់មតិ និងករ�សវ្រជាវ មានជាភាសអង់េគ�ស េនតមវុបិៃសរបស់មណ� លស�ិតិនិងវយតៃម�សិក្សោ 

(Centre for Education Statistics and Evaluation)៖ 

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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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 

 

mailto:cese@det.nsw.edu.au
http://www.cese.nsw.gov.au/

	ការស្រង់មតិសិស្ស ប្រាប់គេពីខ្ញុំ
	ព័ត៌មាននិងហ្វ័មផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់មាតាបិតានិងអ្នកថែទាំ
	មណ្ឌលស្ថិតិនិងវាយតម្លៃសិក្សា
	ជម្រាបមកដល់មាតាបិតានិងអ្នកថែទាំ
	នៅត្រីមាសនេះ សាលារៀនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិសិស្សប្រាប់គេពីខ្ញុំ (Tell Them From Me)។ ការស្រង់មតិនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវមតិវិលត្រឡប់វិញដ៏មានតម្លៃ អំពីអ្វីៗដែលសិស្សរបស់យើងយល់អំពីជីវិតសិក្សារបស់ខ្លួន, ថាតើសិស្សចូលរួមយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសាលារៀន និង...
	បុគ្គលិកសាលារៀននឹងមិនអាចរកមើលដឹងសិស្សនីមួយៗតាមរយៈចម្លើយរបស់សិស្សទាំងនោះឡើយ។ ដើម្បីធានាការលាក់ការសម្ងាត់ សិស្សចូលរួមនឹងទទួលឈ្មោះអ្នកប្រើ (username) និងពាក្យសម្ងាត់ពិសេសមួយ។ នៅពេលដែលមានសិស្សតិចជាងប្រាំនាក់ឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ លទ្ធផលនឹងត្រូវបំបិ...
	ការស្រង់មតិនេះនឹងជួយសាលារៀនរបស់យើងឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងនូវរបៀបកែលំអសុខុមាលភាពនិងការចូលរួមរបស់សិស្ស។ វានឹងជួយសាលារៀនឲ្យយល់ដឹងកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីកែលំអលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។
	ការចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុង។ កូនលោកអ្នកនឹងមិនចូលរួមទេ បើលោកអ្នកឬកូនលោកអ្នកមិនចង់ចូលរួម។ បើក្នុងអំឡុងការស្រង់មតិនេះ កូនលោកអ្នកគ្មានភាពកក់ក្ដៅទេនោះ កូនលោកអ្នកអាចឈប់បំពេញការស្រង់មតិនេះនៅពេលណាមួយក៏បានដែរ។ កូនលោកអ្នកអា...
	បើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិនេះទេនោះ សូមបំពេញហ្វ័ម(form)ភ្ជាប់ជាមួយនេះ ហើយប្រគល់វាទៅឲ្យសាលារៀនវិញ កុំឲ្យហួសថ្ងៃទី
	ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្រង់មតិ និងការស្រាវជ្រាវ មានជាភាសាអង់គ្លេស នៅតាមវ៉ិបសៃរបស់មណ្ឌលស្ថិតិនិងវាយតម្លៃសិក្សា (Centre for Education Statistics and Evaluation)៖ http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents
	Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form
	ហ្វ័មមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការស្រង់មតិវិលត្រឡប់វិញពីសិស្ស ប្រាប់គេពីខ្ញុំ
	សូមបំពេញជាអង់គ្លេស
	បើលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិវិលត្រឡប់វិញរបស់សិស្សទេនោះ សូមចុះហត្ថលេខាលើហ្វ័មនេះ ហើយប្រគល់វាទៅឲ្យសាលារៀនវិញ កុំឲ្យហួសថ្ងៃទី

	delete and insert name of principal: delete and insert name of principal
	delete and insert name of school: delete and insert name of school
	Name of student 1: 
	Name of student 2: 
	Name of student 3: 
	Name of student 4: 
	Roll class of student 1: 
	Roll class of student 2: 
	Roll class of student 3: 
	Roll class of student 4: 
	Name of parent/carer: 
	Signature of parent/carer: 
	Date: 
	delete and insert date of return: delete and insert date of return


