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டெல் டெம் ஃப்ரம் மீ மாணவர் கருத்து கணிப்பு: 

டெற்ற ார் மற்றும் கவனித்துக் டகாள்ெவர்களுக்கான 
ெகவல் மற்றும் ஒப்புெல் ெடிவம் 

கல்விப் புள்ளியியல் மற்றும் மதிப்பாய்விற்கான மமயம் 

அன்பான பபற்ற ார் மற்றும் கவனித்துக் பகாள்பவர்கறள 

இந்தக் கல்விப் பருவத்தில், உங்கள் பாடசாமை டெல் டெம் ஃப்ரம் மீ (Tell Them From Me) என்  
மாணவர் கருத்து கணிப்பில் பங்பகடுத்துக் பகாண்டிருக்கி து. இக்கருத்து கணிப்பு, பாடசாமை 
வாழ்க்மக கு ித்து நமது மாணவர்கள் என்ன நிமனக்கி ார்கள், பாடசாமையில் அவர்கள் 
எந்தளவிற்கு ஈடுபாட்றடாடு இருக்கி ார்கள், மற்றும் ஆசிாியர்கள் அவர்கறளாடு ஈடுபடும் 
பல்றவறு வழிகள் ஆகியமவ கு ித்த மதிப்புமிக்க பின்னூட்டக் கருத்திமன எங்களுக்கு வழங்கும். 
ஆஸ்திறேலியாவிலும், உைபகங்கிலும் உள்ளதுமான பாடசாமைகள், தங்கமள றமம்படுத்திக் 
பகாள்ள உதவுவதற்காக இந்த டெல் டெம் ஃப்ரம் மீ (Tell Them From Me) என்  கருத்து 
கணிப்பிமனறய உபறயாகித்திருக்கின் ன. இக்கருத்து கணிப்மப ஆன்-மைனிறைறய பூர்த்தி 
பசய்கிற ாம் அறதாடு, இதமன The Learning Bar என் றதார் தனிப்பட்ட ஆோய்ச்சி நிறுவனறம 
நடத்துகி து, இந்நிறுவனம் பாடசாமை-அடிப்பமடயிைான கருத்து கணிப்புகளில் நிபுணத்துவம் 
பபற் தாகும்.  

அந்தந்த மாணவர்கள் அளிக்கும் பதில்களிலிருந்து அம்மாணவர்கமள பாடசாமையில் உள்ள 
ஊழியர்களால் அமடயாளம் காண இயலாது. இேகசியத்தன்மமமய உறுதி பசய்வதற்காக, இதில் 
பங்றகற்கும் மாணவர்கள் ஓர் தனித்துவமான பயனர்பபயர் மற்றும் கடவுச்பசால்மைப் பபற்றுக் 
பகாள்வார்கள். ஓர் றகள்விக்கு ஐந்து மாணவர்கமளயும் விடக் கும ந்த மாணவர்கறள 
பதிைளிக்கி  இடங்களில், அக்றகள்விக்கான முடிவுகமள பவளியிடமாட்றடாம். இக்கருத்து 
கணிப்மப நிம வு பசய்வதற்கு சாதாேணமாக 30 நிமிடங்கள் அல்ைது அதமன விடக் கும வான 
றநேறம எடுக்கின் து அறதாடு இக்கருத்து கணிப்பிமன சாதாேண பாடசாமை றநேங்களின் 
றபாது, பாடசாமைறய நடத்திவிடும். மாணவர்கள் இக்கருத்து கணிப்புகமள பூர்த்தி பசய்ததும், 
இது கு ித்த அ ிக்மககமளத் தயாாித்து, அவற்ம ப் பபரும்பாைான நிமைகளில், மூன்று 
அலுவல் நாட்களுக்குள்ளாகறவ பாடசாமைகளுக்குக் கிமடக்குமாறு பசய்து விடுறவாம். 

இந்தக் கருத்து கணிப்பு, மாணவர்களின் நைமனயும், அவர்களின் ஈடுபாட்மடயும் எவ்விதம் 
றமம்படுத்துவது என்பது கு ித்து உங்கள் பாடசாமை இன்னும் நன் ாகப் புாிந்து பகாள்ள 
உதவிபுாியும். இது, மாணவர்களில் ஏற்படுத்துகி  விமளவுகமள றமம்படுத்துவதற்கு என்பனன்ன 
விதமான விஷயங்கள் பைன் தருகின் ன என்பமத இனங்காணவும் உதவு புாியும். 

இக்கருத்து கணிப்பில் பங்றகற்பது என்பது முற் ிலும் தன்னார்வத்தினாைானதாகும். நீங்கறளா 
அல்ைது உங்கள் குழந்மதறயா இதில் பங்றகற்க விரும்பாத பட்சத்தில், உங்கள் குழந்மத இதில் 
பங்பகடுக்க மாட்டார். இக்கருத்து கணிப்பின் றபாது, றகள்வி எதற்கும் பதிைளிப்பது உங்கள் 
குழந்மதக்கு பசௌகாியமானதாக இல்ைாத பட்சத்தில், அவர் அதமன காலியாக விட்டுவிட்டு, 
அடுத்த றகள்விக்குச் பசன்று விட றவண்டும். உங்கள் குழந்மத எந்த றநேத்தில் 
றவண்டுமானாலும் இக்கருத்து கணிப்மப நிறுத்திக் பகாள்ளைாம். 
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form 

டெல் டெம் ஃப்ரம் மீ  
மாணவர் ெின்னூட்ெக் கருத்து கணிப்பு ஒப்புெல்-அளிக்கா ெடிவம் 

ெயவுடெய்து ஆங்கிலத்ெில் பூர்த்ெி டெய்யவும் 

உங்கள் குழந்மத இம்மாணவர் பின்னூட்டக் கருத்து கணிப்பில் பங்பகடுப்பது 
உங்களுக்குப் ெிடிக்கவில்தல என் ால், தயவுபசய்து இந்தப் படிவத்தில் 
மகபயாப்பமிட்டு இதமன   றததிக்குள் உங்கள் 
பாடசாமைக்குத் திருப்பி அனுப்பி மவத்து விடுங்கள் 

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

டெல் டெம் ஃப்ரம் மீ மாணவர் ெின்னூட்ெக் கருத்து கணிப்ெில் எனது குழந்மத/குழந்மதகள் 
பங்றகற்பதற்கான ஒப்புதமை நான் டகாடுக்கவில்தல. 

Name of student/s 
மாணவர்/களின் பபயர் 

Roll class/es 
வாிமச வகுப்பு/கள் 

Name of parent/carer 
பபற்ற ார்/கவனித்துக் பகாள்பவாின் பபயர் 

(தயவுபசய்து அச்சிடுங்கள்) 

Signature of parent/carer 
பபற்ற ார்/கவனித்துக் பகாள்பவாின் மகபயாப்பம் 

Date 
றததி 
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