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ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਟਸਟਟਕਸ ਐਡਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (CESE)

Tell Them From Me parent survey
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਵਲੋਂ  ਕਹਿ ਹਿਓ ਮਾਹਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
ਆਮ ਿੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨ (ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕ)

1. ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਲਰਟਨੰਗ ਪੇਰੰਟ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਹ?ੈ
ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਲਰਟਨੰਗ (Partners in Learning) ਪੇਰੰਟ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਰੁੱ ਝਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਟਹ ਟਿਓ (Tell Them From Me) 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਿਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਮਾਟਪਆ ਂਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਟਪਆ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਵਚਾਲੇ ਅਟਹਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟਸਸਟਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤ ੇਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇਟਵਚਾਰ ਜਾਣਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਤ ੇੳਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਟਰਪੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿ ੇਇਸ 
ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਟਧਆਨ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ ਕਟਲਆਣ, ਰੁੱ ਝਾਣ ਅਤੇ ਅਟਧਆਪਨ ਿ ੇਪ੍ਰਭਾਵੀ 
ਅਟਭਆਸਾਂ ’ਤ ੇਕੇਂਟਿ੍ਰਤ ਹੈ।

2. ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣਗ?ੇ
ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਟਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇ
ਟਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਹ,ੈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਟਵੱਚ ਅਟਧਆਪਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟਸੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 
ਸਕੂਲੀ ਮਿਿ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਮੰਤਵ ਮਾਟਪਆ ਂਨੰੂ ਘਰ ਟਵਚ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਿ ੇ
ਟਸੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਟਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਅਟਭਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇਟਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ 
ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਟਪਆ ਂਤੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗਾ:

ਮਾਪੇ ਆਿਰ-ਮਾਣ ਮਟਹਸੂਸ 

ਕਰਿ ੇਹਨ
ਮਾਟਪਆ ਂਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਟਮਲਿੀ ਹੈ
ਮਾਪੇ ਘਰ ’ਚ ਟਸੱਖਣ ਟਵਚ 

ਮਿਿ ਕਰਿ ੇਹਨ

ਸਕੂਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਵਵਹਾਰ 

ਟਵਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਟਖਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸੰਚਾਰ ਿੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾਂ
ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਾਟਪਆ ਂਿੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਕੂਲ ਟਸੱਖਣ ਟਵਚ ਮਿਿ 

ਕਰਿਾ ਹੈ

3. ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਟਕਵੇਂ ਚੁਟਣਆ ਟਗਆ ਹ?ੈ
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿ ੇਸਾਰ ੇਸ੍ਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

4. ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂਲ 
ਨੰੂ ਕੀ ਲਾਭ ਪੁੱ ਜੇਗਾ?
ਮਾਟਪਆ ਂਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲਾਂ ਤ ੇਸਕੂਲ ਿੇ ਆਗੂਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਬਾਰ ੇਮਾਟਪਆ ਂ
ਿੇ ਟਵਚਾਰਾਂ ਿ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਟਵਚ ਟਸੱਖਣ ਬਾਰ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਟਵਚਾਰਾਂ ਿਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ। 
ਮਾਟਪਆ ਂਤ ੇਸਟਾਫ ਟਵਚਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਘਰ ਟਵਚ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆ ਂਤ ੇ
ਅਟਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਟਸੱਖਣ ਤ ੇਟਵਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇਟਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਹੀ ਤ ੇਸਮੇਂ ਟਸਰ ਇਕ ਅਟਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲਿੀ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਸਕੂਲ ਅਟਭਆਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਟਮਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਅੰਕਟਿਆ ਂਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਿ ੇਆਗੂਆ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ 
ਟਰਪੋਰਟਾਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਿੀਆ ਂਹਨ। ਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰ 
ਰਹ ੇਮੁੱ ਟਿਆਂ ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ 
ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲ ਸਕਿੀ ਹੈ।

5. ਮਾਟਪਆ ਂਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹ?ੈ
ਮਾਟਪਆ ਂਲਈ ਸਰਵੇਖਣTell Them From Me ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਿ ੇਸਰਵੇਖਣ ਿਾ ਪੂਰਕ 
ਹੁੰ ਿਾ ਹ,ੈ ਟਜਹਿਾ ਸ਼ਾਇਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਿੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਅਟਧਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਟਕ ਸਕੂਲ 
ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਟਧਆਪਕਾਂ ਤ ੇਮਾਟਪਆ ਂਿੇ ਟਵਚਾਰ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਹਰੇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿ ੇਹੋਰ ਵੇਰਟਵਆ ਂਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ:ੋ  
http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. ਮਨੰੂੈ ਸਰਵਖੇਣ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋਿ ਹ?ੈ
ਇਸ ਸਰਵਖੇਣ ਨੰੂ ਮਕੰੁਮਲ ਕਰਨ ਟਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਟਮੰਟ ਲੱਗਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾ ਆਯਜੇਨ 
ਸਰਵਖੇਣ ਟਡਵਲੈਪਰਾਂ, The Learning Bar ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੱੁਟਖਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 
ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਟਪਊਟਰਾਂ, 
ਲੈਪਟਾਪਸ, ਆਈਪੈਡਜ਼, ਟੈਬਲੇਟਸ ਤ ੇਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ’ਤ ੇਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਟਵਚ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਲੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕੰਟਪਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸੱਕੋ। ਇਹ ਟਲੰਕ ਟਰਮ 3 ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Punjabi



CESE ਕੀ ਹ?ੈ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਟਸਟਟਕਸ ਐਡਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (CESE) ਟਸੱਟਖਆ ਟਵਭਾਗ ਿਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। 

CESE ਨੰੂ ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਟਵਚ ਟਸੱਟਖਆ ਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤ ੇਜਵਾਬਿੇਹੀ ਟਵਚ ਸੁਧਾਰ ਟਲਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। CESE ਇਹ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਟਕ 
ਟਕਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਪਾਉਂਿੀ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੀ ਟਸੱਟਖਆ ਟਵੱਚ ਅਟਧਆਪਨ ਤ ੇਟਸੱਖਣ ਟਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਟਸਰਜ ੇਜਾਣਗੇ। 

CESE ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਉਿਲਬਧ ਿੈ: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar ਕੀ ਹ?ੈ
The Learning Bar ਕੈਨੇਡਾ ਿੀ ਇਕ ਟਸੱਟਖਆ ਕੰਪਨੀ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਨੇ ਿੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਟਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ, Tell Them From Me, ਕੈਨੇਡਾ ਟਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਵਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ 10 ਸੂਟਬਆ ਂਟਵਚੋਂ ਨੌਂ  ਸੂਟਬਆ ਂਟਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਭਾਗ ਟਲਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿ ੇਸਕੂਲ Tell Them From Me ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਟਵੱਚ 2012 ਤੋਂ 
ਭਾਗ ਲੈ ਰਹ ੇਹਨ। 

The Learning Bar ਿੀ ਅਗਵਾਈ Dr J Douglas Willms ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। Dr Willms ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਿ ੇਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ 
ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿ ੇਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਿ ੇਫੈਲੋ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਟਪੱਛ ੇਟਜਹ ੇਤਕ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਟਵਕਾਸ (Literacy and Human Development) ਟਵਚ 
14 ਵਟਰ੍ਹਆ ਂਲਈ ਟੀਅਰ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਸਰਚ ਚੇਅਰ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। Dr Willms ਨੇ OECD ਿ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਵਟਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (Programme for International 
Student Assessment – PISA) ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਵਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਟੂਮਕਾ ਟਨਭਾਈ ਹੈ। 

The Learning Bar ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਧ ਿੈ: www.thelearningbar.com

ਜੇਕਰ ਮਾਟਪਆਂ ਿ ੇਸਰਵਖੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰ ਕ ੇCESE ਨਾਲ ਈਮਲੇ ਿੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: TTFM@det.nsw.edu.au ਜਾਂ ਟੈਲੀਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
9561 8056 / 9561 8370

7. ਕੀ ਮੇਰ ੇਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ?ੈ
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਟਵਕਲਟਪਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਬਾਂ ਿੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਿੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ 
ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਸਰਵੇਖਣ ਟਵਚ ਟਜਆਿਾਤਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਟਡਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

8. ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੇਰ ੇਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਿੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ? 
ਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਟਵਅਤੀਗਤ ਮਾਟਪਆ ਂਜਾਂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿੀ 
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਟਜੱਥ ੇਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਵਾਬ ਟਮੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਟਨਯਮ ਸਕੂਲ ਟਰਪੋਰਟਟੰਗ ਟੂਲਜ਼ ’ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੁੰ ਿ ੇਹਨ।

9. ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕਟਿਆ ਂਿਾ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਿਾ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ? 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਿ ੇਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਟਰਪੋਰਟਾਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਿੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ੇ
ਮਾਮਟਲਆਂ ਟਵਚ ਇਹ ਟਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਨਾਂ ਅੰਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਿੀਆ ਂਹਨ। ਸਕੂਲ 
ਿ ੇਆਗ ੂਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ’ਚ ਮਾਟਪਆ ਂਿ ੇਤਜਰਟਬਆ ਂਤ ੇਟਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਟਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਕਟਿਆ ਂਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਿਾ ਟਸੱਟਖਆ ਟਵਭਾਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਟਸਟਟਕਸ ਐਡਂ 
ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) 
ਰਾਹੀਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕਟਿਆ ਂਤ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਵਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਿ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਅੰਕਟਿਆ,ਂ 
ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕਿ ੇਸ਼ਾਟਮਲ ਹਨ, ਿਾ ਸੂਬਾਂ-ਪੱਧਰੀ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨਤੀਟਜਆ ਂਨਾਲ ਸਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਟਪਆ ਂਤ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਰੁਝਾਏ ਰਖਣ ਟਵਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, 
ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਕਟਲਆਣ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਟਧਆਪਨ ਤ ੇਟਵਟਿਆਰਥੀ ਿ ੇਟਸੱਖਣ ਿੀ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਨੰੂ 
ਟਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅੰਕਟਿਆ ਂਬਾਰ ੇCESE ਿ ੇਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਤੀਜ ੇਅਟਧਆਪਕਾਂ ਤ ੇਟਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਮੁੱ ਿੇ 
’ਤ ੇਟਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ ਕਰਨਗ ੇਟਕ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਨਤੀਟਜਆ ਂਟਵਚ 
ਸੁਧਾਰ ਟਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਵਭਾਗ ਨੰੂ ਟਮਆਰੀ ਅਟਧਆਪਨ ਤ ੇਲੀਡਰਟਸ਼ਪ 
’ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਟਧਆਨ ਕੇਂਟਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕਿ ੇਭਟਵੱਖ ’ਚ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਲਈ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਜ ੋਸਾਨੰੂ ਟਵਟਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਝਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਿ ੇਕਟਲਆਣ ਿ ੇ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੰੂ ਟਬਹਤਰ ਤਰੀਟਕਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝਣ ਟਵਚ ਮਿਿ ਟਮਲ ਸੱਕੇ।

10. ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਇਨ ਲਰਟਨੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਰ ੇਭਾਗੀਿਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਟਵਚ ਟਰਮ 3 ਿੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਟਰਮ 4 ਿ ੇਪਟਹਲੇ ਕੁਝ 
ਹਫਟਤਆ ਂਟਵਚਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਟਰਮ 3 ਿੇ ਛੇਵੇਂ ਹਫਤ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮ 4 ਿ ੇ
ਿੂਜ ੇਹਫਤ ੇਤਕ।
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