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មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ស្ថិតថិនថិង ការវាយតមមលៃអប់រ ំ(CESE)

Tell Them From Me parent survey
ការស្រង់មតិមាតាបិតា សរាប់គេពីខ្ញុំ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
្រុំណួរដែល្ររួ ញកឹញយ (មាតាបិតានិងអ្នកដែទាុំ)

1. តតើការសសង់មតថិរាតាបថិតាអំពីមៃគូ ក្នុងការសថិកសា 
គឺជាអី្?
ការសសង់មតថិរាតាបថិតា អំពីមៃគូក្នុង ការសថិកសា (Partners in Learning) គឺ 

ជាផ្្កមនការសសង់មតថិហូរផហ មួយចំនួន ស្ីអំពី ការចូលរមួពាក់ព័ន្ធរបស់ 

សថិស្ស តៅក្នុង ម្រាប់តគពីខ្នុំ (Tell Them From Me)។ ការសសង់មតថិ 

រាតាបថិតា ជួយបកសរាយ នថិង  ពម្ងរឹង ទំនាក់ ទំនង ៃ៏សំខាន់ រវាងរាតាបថិតា 

ជាមួយ នរឹង រាលា តរៀន។

ការសសង់មតថិតនះម្តរូវរាន តរៀបចំត�ើងតៃើម្ី វាស់ផវង វាយតមមលៃ នថិងរាយ 

ការណ៍ នូវការយល់ៃរឹង តចញ ពី  ទស្សនៈ របស់ រាតាបថិតា តៅក្នុង ម្កបខណ្ឌ  

រាលាតរៀន នថិងម្កបខណ្ឌ  ម្បព័ន្ធ។ ការយកចថិត្តទនុកដាក់មនការសសង់មតថិ 

របស់រៃ្ឋ NSW តនះ គឺសំតៅ តលើសនុខនុរាលភាព របស់សថិស្ស ការចូលរមួ 

ពាក់ព័ន្ធ នថិងការ អននុវត្តកា រ បង្ហា ត់ បតម្ងៀន ៃ៏រាន ម្បសថិទ្ធភាព។

2. តតើសំណួរម្បតេទអ្ីផៃល នរឹងរាក សួរ តដាយការ 
សសង់មតថិ?
សំណួរមនការសសង់មតថិ តម្មង់តៅតលើ ការយល់ៃរឹង របស់ រាតា បថិតា អំពី 

បទពថិតរាធន៍ របស់កូន តៅ រាលាតរៀន តដាយ រានរមួទំាង ការបង្ហា ត់ 

បតម្ងៀន ការ ម្រាសស័យ ទាក់ទង នថិង ជំនួយ របស់ រាលាតរៀន ក្នុង ការ តរៀន 

សូម្តនថិង ឥរ ថិយាបថ។ ការសសង់មតថិតនះក៏រានតោលបំណង យល់ៃរឹង 

្ងផៃរ នូវទស្សនៈ របស់ រាតាបថិតា អំពី សកម្មភាព នថិង ការ អននុវត្តតៅ ្ ្ះ 

ផៃល ពាក់ព័ន្ធ នរឹង ការតរៀន សូម្ត របស់កូន។

ការសសង់មតថិនរឹងសួរ រាតាបថិតា នូវ សំណួរ អំពី៖

មាតាបិតាមានអារម្មណ៍
ទទួលការស្វា គមន៍រាកទ់ាក់

មាតាបិតាទទួលដំណឹង
មាតាបិតាជួយ�ដល់
ការររៀនសូត្ររៅផ្ទះ

ស្លាររៀនគាតំទឥរយិាបថ
វជិ្ជមាន

សុវ្ិ្រភាព ការរមួបញូ្ល

ជរតមើសននការតរាតសរ័យទាកទ់ង
ការចូលរមួរបស់មាតាបិតា

រៅស្លាររៀន
ស្លាររៀនជួយ�ដល់ការ

ររៀនសូត្រ

3. តតើរាលាតរៀនម្តរូវរានតម្ជើស តរ ើស ឱ្យចូលរមួ 
តាមវ ថិធីណា?
ការសសង់មតថិតនះតបើកទូលាយចំតពាះ រាលារៃ្ឋទំា ងអស់តៅ ក្នុង 
 រៃ្ឋ NSW តដាយោ្ម ន ការគថិតមថលៃ ពី រាលាតរៀនទំា ងតនះត�ើយ។ 

រាលាតរៀនរបស់តលាកអ្ក រានសតម្មចចថិត្តចូលរមួ។ 

4. តតើការចូលរមួ ក្នុងការសសង់ មតថិតនះនរឹង ្ ្ល់ 
ម្បតយាជន៍ យា៉ាងណា ខលៃះចំតពាះ រាលាតរៀន របស់ 
កូនខ្នុំ?
ការសសង់មតថិរាតាបថិតា ្ ល់្ឱ្យ នាយករាលាតរៀន នថិងតមៃរឹកនំារាលាតរៀន 

នូវទស្សនៈ របស់រាតាបថិតា អំពីរាលាតរៀន របស់កូន ម្ពមទំាង ការតរៀន 

សូម្ត តៅ្្ះ។ ការម្រាសស័យទាក់ទង រវាងរាតាបថិតានថិង បនុគ្គលថិក សកម្ម 

ភាព នថិង ការ អននុវត្តតៅ្្ះ ម្ពមទំាង ទស្សនៈ របស់រាតា បថិតា អំពី ជំនួយ 

របស់ រាលាតរៀន ក្នុងការ តរៀនសូម្ត នថិងឥរ ថិយាបថ ជួយ ករាង របូភាព 

ម្តរឹមម្តរូវ នថិងម្តរូវ តពល ផៃល រាលាតរៀន អាចតម្បើ  សម្រាប់ការផក លំអ 

ជាក់ផសង្។

ទថិន្ន័យផៃលម្បមូល រាន ពីចតមលៃើយមន ការសសង់មតថិ ម្តរូវរាន ម្បមូល្្នុំយា៉ាង 

រហ័សបញូ្ល តៅក្នុង ររាយការណ៍ សម្រាប់ តមៃរឹកនំា រាលា តរៀន។ បន្ាប់ 

មកនាយករាលា អាចតម្បើ ព័ត៌រានតនះ តៃើម្ីជួយក្នុង ការៃរឹងនូវបញ្ហា  

ផៃលកំពនុង តកើត រានត�ើង នថិងផ្ន ការ សម្រាប់ ផកលំអ រាលាតរៀន។

5. តតើការសសង់មតថិរាតាបថិតា ពាក់ព័ន្ធយា៉ាងណា 
ផៃរតៅនរឹង ការសសង់មតថិសថិ ស្ស?
ការសសង់មតថិរាតាបថិតាគឺជាការបំតពញបផនម្តៅនរឹង Tell Them From Me 

ការសសង់ មតថិសថិស្សផៃល កូនតលាកអ្ក អាច ម្តរូវរាន សនុំឱ្យ បំតពញ រចួតហើយ។ 

ការសសង់មតថិទំាងតនះតធ្ើត�ើង(ម្ពមជាមួយនរឹងការ សសង់មតថិ ម្គរូបតម្ងៀន)

តៃើម្ី ធានាថា រាលាតរៀន អាចយល់ រាននូវ ទស្សនៈ របស់ សថិស្ស ម្គរូ 

បតម្ងៀន នថិង រាតាបថិតា ។

តៃើម្ីទទួលព័ត៌រានបផន្មអំពីការសសង់មតថិនីមួយៗ 

សូមតបើកអានវនុ ថិបមសមនការសសង់មតថិ៖ http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. តតើខ្នុំម្តរូវតធ្ើអ្ីខលៃះតៃើម្ីចូលរមួក្នុ ងការសសង់ មតថិតនះ?
ជាធម្មតា ការសសង់មតថិតនះម្តរូវការតពល 15នាទី តហើយតធ្ើតាម អនឡាញ 

 ទំាង សសរុង តាមរយៈវនុ ថិបមស រានសនុវត្ថិភាព មួយផៃលតធ្ើ ម្បតថិបត្តថិការតដាយ  

ម្ករុមហ៊នុន បតងកើតការ សសង់មតថិ The Learning Bar។ តលាកអ្កអាច បំតពញ 

ការ សសង់មតថិ តាម កនុំព្ូយទ័រ, laptops, ipads, tablets នថិង smartphones។ 

តលាកអ្កនរឹងទទួលការតភាជា ប់មួយ តៃើម្ីបំតពញការ សសង់មតថិ តៅ្្ះ ឬ 

មួយ រាលាតរៀនរបស់ កូនតលាកអ្ក អាចរាន កនុំព្ូយទ័រតៃើម្ី ឱ្យតលាកអ្ក 

អាចបំតពញ ការសសង់មតថិតនះ ក្នុង អំ�នុង តពលតរា៉ា ង រាលាតរៀន។ រាលា 

តរៀន នរឹងផចកជូន តលាកអ្កនូវការ តភាជា ប់ តនះ ក្នុងអំ�នុង ម្តីរាសទី 3។ 

Khmer



តតើ CESE គឺជាអ្ី?
មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ស្ថិតថិនថិង ការវាយតមមលៃ អប់រ ំ(CESE) ជាផ្្ក មនម្កសួង អប់រ។ំ 

CESE ម្តរូវរានបតងកើតត�ើង តៃើម្ី ផកលំអ ម្បសថិទ្ធភាព ម្បសថិទ្ធ្ល នថិង ការទទួល ខនុសម្តរូវ មនការ អប់រ ំតៅក្នុង រៃ្ឋ New South Wales។  

CESE នរឹងរកតមើលឱ្យៃរឹងតហើយ ផចកចាយ នូវអ្ីៗ ផៃលរាន ម្បសថិទ្ធ ភាព តដាយ បតងកើត ឱកាសថ្មីៗ តៃើម្ី ផកលំអ ការ បង្ហា ត់ បតម្ងៀន នថិង ការសថិកសា តៅ ក្នុង  
ម្គប់ផ្្ក ទំាងអស់ មនការ អប់រ។ំ 

ពត័ម៌ានបននថែមអំពី CESE មាន នៅឯ៖ www.cese.nsw.gov.au

តតើ The Learning Bar គឺជាអី្?
The Learning Bar គឺជាម្ករុមហ៊នុនអប់រ ំកាណាដា មួយផៃល រានឯកតទស ខាង ការសសង់ មតថិ រាលាតរៀន សម្រាប់ សថិស្ស បឋមសថិកសា នថិងមធ្យមសថិកសា។ 

ការសសង់មតថិរបស់ម្ករុមហ៊នុនតនះ Tell Them From Me គឺជា ការសសង់ មតថិរាលាតរៀន ថ្ាក់ជាតថិៃ៏ ធំបង្អស់ តៅក្នុង ម្បតទស កាណាដា  ផៃល តម្បើតៅ 

ក្នុងតខត្តម្រំាបួន ក្នុង ចំតណាម តខត្ត ទំាង ៃប់ របស់ ម្បតទស កាណាដា។ រាលាតរៀនជាង 6,300 នថិង សថិស្ស 5 លាន 4ផសននាក់ រាន ចូលរមួក្នុ ង ការ 

សសង់មតថិតនះ។ រាលាតរៀនអូស្រា្ត លីរាន កំពនុងចូល រមួ ក្នុង ការសសង់មតថិ Tell Them From Me ចាប់តំាង ពីឆំ្្ 2012។

The Learning Bar ម្តរូវរានៃរឹកនំាតដាយ Dr J Douglas Willms។ Dr Willms គឺជាម្បធាន បណ្ឌថិ តសភា អន្តរជាតថិ មនការអប់រ,ំ សរាជថិក មន បណ្ឌថិ ត 

សភាជាតថិ សហរៃ្ឋ អាតមរ ថិក មនការ អប់រ ំនថិង ជាសរាជថិក មន រាជសង្គម កាណាដា។ កាលពីតពលថ្មីៗតនះ តលាកកាន់តំផណង ជាម្បធានសរាវម្ជាវ 

កាណាដា ថ្ាក់ទី 1 តៅក្នុងផ្្ក អក្ខរកម្ម នថិងការ អេថិវឌ្ឍមននុស្ស ជាតថិ រយៈ តពល 14ឆំ្្។ Dr Willms រានតៃើរតួនាទីនំាមនុខតៅ ក្នុងការបតងកើតសំណួរ 

សម្រាប់កម្មវ ថិធី តធ្ើតតស្តវាយតមមលៃសថិស្ស អន្តរជាតថិ  (Programme for International Student Assessment – PISA) របស់ OECD។ 

ពត័ម៌ានបននថែមអំពី The Learning Bar មាននៅឯ៖ www.thelearningbar.com

តបើតលាកអ្ករានសំណួរណាមួយ អំពីការ សសង់មតថិ រាតាបថិតា សូម ទាក់ទង CESE តាម រយៈអនុីផមល៖ TTFM@det.nsw.edu.au  

ឬតាមទូរស័ព្៖ 9561 8056 / 9561 8370.

7. តតើខ្នុំចំារាច់ម្តរូវចូលរមួឬតទ?
អត់តទ។ ការចូលរមួក្នុង ការសសង់មតថិគឺ ជា ជតម្មើស របស់ តលាក អ្ក។ 

តៅតពលផៃលតយើងសូមផថលៃងអំណរគនុណ ជាខាលៃ ំង ចំតពាះចតមលៃើយ របស់ 

តលាកអ្ក ក្ី ក៏តលាកអ្ក អាចបញ្ឈប់ ការសសង់ មតថិតៅម្ោ ណាមួយ 

ក៏រានផៃរ តបើតលាកអ្ក ោ្ម ន អារម្មណ៍ កក់ត្្ ក្នុងអំ�នុងតព ល បំតពញ 

ការសសង់ មតថិតនះ។ តលាកអ្កអាចរលំងសំណួរភាគតម្ចើនតៅក្នុងការ 

សសង់មតថិ។ 

8. តតើរាលាតរៀននរឹងអាចរា្គ ល់ ៃរឹង របូខ្នុំ ឬ កូនខ្នុំ 
តាមរយៈ ចតមលៃើយរបស់ខ្នុំ ផៃរឬតទ? 
បនុគ្គលថិកក្នុងរាលាតរៀននរឹង មថិនអាច រា្គ ល់ ៃរឹង រាតាបថិតា ឬសថិស្ស 

ណាមួយត�ើយ តាម  រយៈចតមលៃើយរបស់ រាតាបថិតា តនាះ។ បញ្ញត្តថិគំនាប

ទថិន្ន័យម្តរូវរានអននុវត្តចំតពាះកម្មវ ថិធីកនុំព្ូយទ័រសម្រាប់ តធ្ើររាយការណ៍ 

របស់រាលាតរៀន តៅតពលផៃល ចតមលៃើយរាន ចំនួន តថិចជាងម្រំា។

9. តតើការវ ថិភាគម្បតេទអ្ីផៃលនរឹង អននុវត្ត ចំតពាះ 
ទថិន្ន័យ មនការ សសង់មតថិ? 
តៅតពលផៃលការសសង់មតថិ ម្តរូវរាន បំតពញ រចួតហើយ ររាយ ការណ៍ 

ទំាងឡាយ ម្តរូវរានតរៀបចំ ត�ើង តហើយ តៅក្នុង ករណី ភាគតម្ចើន 

រាលាតរៀន នរឹងទទួល ររាយការណ៍ ទំាងតនះ ក្នុងរង្ង់ តពលបី មថងៃតធ្ើ 

ការ។ តមៃរឹកនំារាលាតរៀន អាចតម្បើទថិន្ន័យ តៃើម្ីឱ្យ យល់ៃរឹង កាន់ផត 

ម្បតសើរ នូវ បទ ពថិតរាធន៍នថិង ទស្សនៈរបស់រាតាបថិតាអំពី រាលា តរៀន 

របស់កូនោត់។

ម្កសួងអប់រមំនរៃ្ឋ NSW តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ ល សម្រាប់ស្ថិតថិ នថិង ការ 

វាយតមមលៃ អប់រ ំ(Centre for Education Statistics and Evaluation 

(CESE)), នរឹងតធ្ើការ វ ថិភាគ ទូទំាង រៃ្ឋនូវ ទថិន្ន័យ មនការសសង់ មតថិ តដាយគួប   

្្សំ ជាមួយ នរឹង ទថិន្ន័យ សថិស្សផៃល រាន មកតហើយ នថិង ផៃលរកសាទនុក 

តដាយ  ម្កសួង តដាយ រានរមួ ទំាងទថិន្ន័យ មនការ បំតពញការ សថិកសា។ 

លទ្ធ្លទំាងឡាយនរឹងជួយរាលាតរៀនទំាងអស់ឱ្យ យល់ៃរឹង កាន់ផត 

ម្បតសើរ នូវទំនាក់ ទំនង រវាង រាតាបថិតា ជាមួយ នរឹងការ ចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ 

របស់សថិស្ស សនុខនុរាលភាព របស់ សថិស្ស ការ បង្ហា ត់ បតម្ងៀនៃ៏រាន 

ម្បសថិទ្ធភាព នថិង ការតរៀនសូម្ត របស់សថិស្ស។

លទ្ធ្លតចញពីការវ ថិភាគរបស់ CESE  មនទថិន្ន័យតនះក៏នរឹងជួយ ម្គរូ  

បតម្ងៀន នថិង នាយក រាលា ្ ងផៃរក្នុង ការ ពថិភាកសា នូវអ្ីៗផៃលរាន 

ម្បសថិទ្ធ ភាព តៃើម្ី ផកលំអ លទ្ធ្ល  សថិកសា របស់សថិស្ស។ ទតង្ើតនះជួយ 

ៃល់ការយកចថិត្តទនុក ដាក់ជាបន្តតទៀត របស់ ម្កសួង តលើ ការ  បង្ហា ត់ 

បតម្ងៀន  នថិងភាព ៃរឹកនំា  ផៃលរាន  គនុណភាព។ ទថិន្ន័យនរឹងម្តរូវរកសាទនុក 

សម្រាប់ការវ ថិភាគតៅ អនាគត តៃើម្ីជួយតយើងឱ្យយល់ៃរឹង កាន់ផត 

ម្បតសើរ នូវលក្ខណៈ មនការ ចូលរមួ ពាក់ព័ន្ធ នថិង សនុខនុរាលភាព របស់ 

សថិស្សក្នុង មួយ រយៈកាល។

10. តតើការសសង់មតថិមៃគូក្នុងការសថិកសានរឹងម្បម្ពរឹត្ត
តៅតៅតពលណា? 
ការសសង់មតថិនរឹង ម្បម្ពរឹត្តតៅ តៅតាម រាលាតរៀន ចូលរមួ ទំាងអស់ តៅ 

ចតនាលៃ ះ ពាក់កណ្ាល ម្តីរាស ទី 3 នថិង ពីរបី អាទថិត្យ ៃំបូង មនម្តីរាសទី 4។  

ជាទូតៅ ចាប់ពីសរ្ាហ៍ទី 6 មនម្តីរាសទី 3 រហូតៃល់សរ្ាហ៍ទី 2 

មនម្តីរាសទី 4។
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