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கல்விப் புள்வியவியல மற்றும் மதவிப்பீட்டு மமயம் (CESE)

Tell Them From Me student survey

என் கருத்தை அவரகளுக்குச் ச�ொல்லுஙகள் எனும் மொணவர கருததைொய்வு

Frequently Asked Questions (parents and carers)

அடிக்கடி ககடகப்படும் ககள்வவிகள் (ச்பறகறொரகள் மறறும் ்பரொமொவிப்பொளரகள்)

1. “என் கருதமத அ்ரகளுக்குச் ச�ொலலுஙகள” 
(Tell Them From Me) மொண்ர கருததொய்வு 
என்்பது என்்ன?
Tell Them From Me எனும் மொண்ர கருததொய்்வில, கல்வியவின் �ொதம்னகள 
மற்றும் ்பவிற ்பலன்கம்ப் ்பொதவிக்குசம்ன அறவியப்்படும் கொரணவிகம்ப் 
்பற்றவிய ககள வ்ிகள ககட்கப்்படும். இது மொண்ரக வ்ின் கற்றலின் ்பலன்கம் 
கமம்்படுதத உதவு்மத க�ொக்கமொகக் சகொண்டுள்து. ்பள்வி மற்றும் 
அமமப்புமுமற அ்்விலொ்ன மொண்ொவின் கண்கணொட்்டததவில எழும் 
புொவிதலகம் அ்ந்து, மதவிப்பீடு ச�ய்து, அறவிக்மகய்விக்கும் ்மகயவில 
இந்தக் கருததொய்வு ்டி்மமக்கப்்பட்டுள்து. இந்த �வியூ �வுத க்லஸ் 
கருததொய்்ொ்னது மொண்ரக்வின் �ல்ொழ்வு, ஈடு்பொடு மற்றும் தவிறமமயொகக் 
கற்்பவிக்கும் �ம்டமுமறகள க்பொன்ற்ற்றவில க்்னம் ச�லுததுகவிறது.

2. இந்தக் கருததொய்வு என்்ன ்மகயவிலொ்ன 
ககள்விகம்க் ககட்கும்?
ஆரம்்பப ்பள்ளவிகளுக்கொக கருததொய்வுக் ககள்விகள ்பவின்்ரும் 
அ்வீடுகளு்டன் சதொ்டரபும்டயதொய் இருக்கும்: 

்விம்யொட்டுகள 
மற்றும் ்பொ்டததவிட்்டம் 

�ொரொ ச�யல்பொடுக்வில 
்பஙககற்பு

்பள்வியவில �்டதமத ்பயனுள் கற்றல க�ரம்

கற்றலுக்குத 
தக்ல சதொ்டரபு 

சதொழவிலநுட்்பதமதப் 
(ICT) ்பயன்்படுததுதல

வீட்டுப்்பொ்டப் ்பழக்கம்
ச்பொருததம் மற்றும் 
கடும் உமழப்ம்பக் 

கற்்பவிததல 

தொன் ஓர அஙகமொய் 
இருக்கவிகறொம் எனும் 

உணரவு
ஆர்ம் மற்றும் ஊக்கம் ்வி்டொமுயற்�வி

க�ரமமறயொ்ன 
சதொ்டரபுகள முயற்�வி மவிரட்்டப்்பட்்ட 

அனு்ப்ம்

்பள்விக் கல்வியவின் 
்பலன்கள மதவிப்பீடு

தவிறன்கள மற்றும் 
கற்றலில �்ொல

்பள்வியவில கவிம்டக்கும் 
ஆகலொ�ம்ன

க�ரமமறயொ்ன 
ஆ�விொவியர-மொண்ர 

உறவுகள

ச்ற்றவிக்கொ்ன 
எதவிர்பொரப்புகள

க�ரமமறயொ்ன கற்கும் 
சூழல

கமல்்வி்ைப ்பள்ளவிகளுக்கொக கருததொய்வுக் ககள்விகள ்பவின்்ரும் 
அ்வீடுகளு்டன் சதொ்டரபும்டயதொய் இருக்கும்: 

்விம்யொட்டுகள 
மற்றும் ்பொ்டததவிட்்டம் 

�ொரொ ச�யல்பொடுக்வில 
்பஙககற்பு

வீட்டுப்்பொ்டப் ்பழக்கம் ச்ற்றவிக்கொ்ன 
எதவிர்பொரப்புகள

தவிறன்கள மற்றும் 
கற்றலில �்ொல

கல்வி�ொர சுயக் 
ககொட்்பொடு ்பள்வியவில �்டதமத

மவிரட்்டப்்பட்்ட அனு்ப்ம் ்பள்விக்குச் ச�ல்மதத 
த்விரததல

தொன் ஓர அஙகமொய் 
இருக்கவிகறொம் எனும் 

உணரவு

ஆர்ம் மற்றும் ஊக்கம் ்பயனுள் கற்றல க�ரம்

உயர லட்�வியஙகள: 
12-ஆம் ்குப்பு, 
்பலகமலக்கழகம், 

TAFE ்படிப்ம்ப �விமறவு 
ச�ய்தல

க�ரமமறயொ்ன 
சதொ்டரபுகள முயற்�வி ச்பொருததம் மற்றும் கடும் 

உமழப்ம்பக் கற்்பவிததல

ஆகரொக்கவியம் ்பள்விக் கல்வியவின் 
்பலன்கள மதவிப்பீடு

க�ரமமறயொ்ன கற்கும் 
சூழல

்படிப்பு சுமமயலல என்ற 
உணரவு

்பள்வியவில கவிம்டக்கும் 
ஆகலொ�ம்ன

்பள்விக்கு ச்்விகய 
கவிம்டக்கும் ஆகலொ�ம்ன

க�ரமமறயொ்ன 
ஆ�விொவியர-மொண்ர 

உறவுகள

கற்றலுக்குத 
தக்ல சதொ்டரபு 

சதொழவிலநுட்்பதமதப் 
(ICT) ்பயன்்படுததுதல

்வி்டொமுயற்�வி

3. இந்தக் கருததொய்்வில ்பஙககற்்பதற்குப் 
்பள்விகள எவ்ொறு கதரந்சதடுக்கப்்படுகவின்ற்ன?
எந்த்வித கட்்டணமுமவின்றவி அம்னதது �வியூ �வுத க்லஸ் அரசுப் ்பள்விகளும் 
்பஙககற்கலொம். உஙகள குழந்மதயவின் ்பள்வி இதவில ்பஙககற்க முடிவு 
ச�ய்துள்து.

Tamil



4. இந்தக் கருததொய்்வில ்பஙககற்்பதன் மூலம் 
என் குழந்மதயவின் ்பள்விக்கு என்்ன ்பயன்?
Tell Them From Me எனும் மொண்ர கருததொய்்ொ்னது மொண்ர ஈடு்பொடு, 
�ல்ொழ்வு மற்றும் அ்ரக்து ்பள்வியவில தவிறமமயொ்ன கற்்பவிக்கும் 
�ம்டமுமறகள க்பொன்ற்ற்றவின் உள்ொரந்த �விமலமய மொண்ரக்வின் 
கண்கணொட்்டததவில ்பள்வி முதல்ரகள மற்றும் ்பள்வித தமல்ரகளுக்கு 
்ழஙகுகவிறது. 
கருததொய்வுப் ்பதவிலக்விலிருந்து க�கொவிக்கப்்பட்்ட தரவுகள ்பள்வித 
தமல்ரகளுக்கொக உ்ட்னடியொக அறவிக்மகக்ொகத சதொகுக்கப்்படுகவின்ற்ன. 
உரு்ொகும் �விக்கலகம்க் கண்்டறவி்தற்கும், ்பள்வியவின் கமம்்பொட்டுக்குத 
தவிட்்டமவிடு்தற்கும், ்பள்வி முதல்ரகள அதன்்பவின் இந்தத தக்லகம்ப் 
்பயன்்படுததவிக் சகொள் அ்ரகளுக்கு இது உத்விகரமொக இருக்கும்.

5. இந்தக் கருததொய்்வில ்பஙசகடுக்க என் 
குழந்மத என்்ன ச�ய்ய க்ண்டும்?
இந்தக் கருததொய்வு ச்பொது்ொக 30 �விமவி்டஙகளுக்குக் குமற்ொ்ன க�ரதமத 
எடுததுக் சகொளளும். அதது்டன் இது முழு்தும் இமணய்ழவியொக, 
The Learning Bar என்ற கருததொய்வு இமணய உரு்ொக்கு�ரக்ொல, 
்பொதுகொப்்பொ்ன இமணயத்ததவின் மூலம் �்டததப்்படுகவிறது. மொண்ரகள 
்பள்வி �்டக்கும் க�ரஙக்வில கருததொய்ம் முடிக்க இயலும் ்மகயவில, 
உஙகள ்பள்வி உஙகளுக்குக் கணவி்னவிகள மற்றும் மடிக்கணவிகள 
க்பொன்ற்ற்மறக் கவிம்டக்குமொறு ச�ய்யும். 

6. என் குழந்மத கட்்டொயம் ்பஙககற்க க்ண்டுமொ?
இலமல. கருததொய் வ்ில ்பஙககற்்பது என்்பது உஙகள வ்ிருப்்பததுக்குட்்பட்்டது. 
உஙகளுக்ககொ அலலது உஙகள குழந்மதக்ககொ ்விருப்்பமவிலலொ்விட்்டொல, 
உஙகள குழந்மத ்பஙககற்க க்ண்்டொம். கருததொய்்வில இருக்கும்க்பொது, 
உஙகள குழந்மதக்குச் �ஙக்டமொக இருப்்பதொக உணரந்தொல, எந்த 
க�ரததவிலும் அ்ன்/அ்ள கருததொய்ம் �விறுததவி்வி்ட முடியும். 
கருததொய்்வில உள் ச்பரும்்பொலொ்ன ககள்விகம்த த்விரதது ்வி்டலொம். 
மொண்ொவின் தக்லகம்ப் ச்பற மற்றும் அ்ற்றவில தவிருததம் ச�ய்ய 
்விண்ணப்்பவிப்்பதற்குப் ச்பற்கறொரகள/மொண்ரகளுக்கு உொவிமம உண்டு. 

7. என் குழந்மதயவின் ்பதவிலக்விலிருந்து ்பள்வி 
என் குழந்மதமய அம்டயொ்ம் கண்டுசகொள் 
முடியுமொ?
மொண்ரக்வின் ்பதவிலக்விலிருந்து த்னவிப்்பட்்ட மொண்ரகம்ப் ்பள்விக்வின் 
ஊழவியரகள அம்டயொ்ம் கொண முடியொது. இரக�வியதமத உறுதவிப்்படுததும் 
்மகயவில, ்பஙகுச்பறும் மொண்ரகள ஒரு த்னவிப்்பட்்ட ்பய்னர ச்பயமரயும், 
க்டவுச்ச�ொலமலயும் ச்பறு்ொரகள. ஒரு ககள்விக்கு ஐந்து மொண்ரகளுக்குக் 
குமற்ொ்ன்ரகள ்பதவில்விததவிருந்தொல, அதற்கொ்ன முடிவுகள ச்்வி்ரொது.
தவிணக்க்ததவின் கல்விப் புள்வியவியல மற்றும் மதவிப்பீடு மமயததவில 
(Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) உள் 
�விறவிய எண்ணவிக்மகயவிலொ்ன ஊழவியரகள, மொ�வில அ்்விலொ்ன ஆய்்வின் 
க�ொக்கததுக்கொகத த்னவிப்்பட்்ட மொண்ொவின் ்பதவிலகம் அணுகமுடியும். 

த்னவிப்்பட்்ட மொண்ரக்வின் தரவுகள CESE ஆரொய்ச்�வியொ்ரகள 
மட்டும் அணுகும் ்மகயவில, ்பொதுகொப்்பொ்ன க�ம்யகததவில (server) 
ம்க்கப்்படும். ஆரொய்ச்�வியொ்ரகளுக்கு ஏற்ற இறக்கப் க்பொக்குக்வில 
(trends) மட்டுகம ஆர்ம் உண்டு – த்னவிப்்பட்்ட மொண்ொவின் ்பதவிலக்வில 
அலல. எந்தச்ொரு ச்்வியீட்டிலும் எந்த மொண்ரும் அம்டயொ்ம் 
கொட்்டப்்படு்தவிலமல. அ்ரகள அனுமதவி ்ழஙகொத ்பட்�ததவில, 
எந்தச்ொரு ்பள்வியும் அம்டயொ்ம் கொட்்டப்்படு்தவிலமல

8. கருததொய்வுத தரவுக்வில எந்த ்மகயொ்ன 
்பகுப்்பொய்வு ச�ய்யப்்படும்?
கருததொய்வுகள மொண்ரக்ொல முடிக்கப்்பட்்டவு்டன், அறவிக்மககள 
தயொொவிக்கப்்படும். அதது்டன் அம் ச்பரும்்பொலும் மூன்று 
க்மல�ொட்களுக்குள ்பள்விகளுக்குக் கவிம்டக்கும். ்பள்வித தமல்ரகள 
தஙகளும்டய ்பள்வியவில மொண்ரக்வின் அனு்ப்ஙகம்யும், 
கண்கணொட்்டதமதயும் �ன்கு புொவிந்துசகொள் இந்தத தரவுகம்ப் 
்பயன்்படுததவிக் சகொள் முடியும்.
தவிமணக்க்ம் ம்ததவிருக்கும் ச�யலதவிறன் தரவுகள உள்விட்்ட 
தற்க்பொமதய மொண்ர தரவுகளு்டன் இமணந்து இந்தக் கருததொய்வுத 
தரவுக்வின் ்பகுப்்பொய்ம் CESE மொ�விலம் முழுதும் கமற்சகொளளும். 
�ல்ொழ்வு, ஈடு்பொடு, தவிறமமயொ்ன கல்வி மற்றும் மொண்ர ்படிப்பு 
இம்களுக்கு இம்டயவிலொ்ன சதொ்டரபுகம் அம்னததுப் ்பள்விகளும் 
�ன்கு புொவிந்து சகொள் இந்த முடிவுகள உதவும். மொண்ர ச்பறும் 
்பலன்கம் கமம்்படுதத என்்ன மொதவிொவியொ்ன ்பணவிகள ச�ய்்து என்்பமத 
்வி்ொதவிக்க இந்தத தரவுகம்ப் ்பற்றவிய CESE -இன் ்பகுப்்பொய்வு முடிவுகள 
ஆ�விொவியரகள மற்றும் ்பள்வி முதல்ரகளுக்கு உத்விபுொவியும். தரமொ்ன 
கல்வி மற்றும் தமலமமப் ்பண்பு க்பொன்ற்ற்றவில தவிமணக்க்ததவின் 
சதொ்டரந்த க்்னததுக்கு இது உதவுகவிறது. மொண்ர ஈடு்பொடு மற்றும் 
�ல்ொழ்வு இ்ற்றவின் தன்மமகம் எதவிர்ரும் கொலஙக்வில �ொம் 
�ன்கு புொவிந்துசகொள் உதவும் ்மகயவில இந்தத தரவுகள ்ருஙகொல 
ஆய்வுக்கொகப் ்பொதுகொக்கப்்படும்.

9. அம்னததுப் ்பள்வி மொண்ரகளும் இந்தக் 
கருததொய்்வில ்பஙககற்க முடியுமொ?
ஆரம்்பப் ்பள்விக் கருததொய்வு 4-ஆம் ்குப்பு முதல 6-ஆம் ்குப்பு்மர 
்படிக்கும் மொண்ரகளுக்கொக ்டி்மமக்கப்்பட்்டது. இந்த ்குப்புப் 
்பவிொவிவுக்விலிருந்து முடிந்த அ்வுக்கு அக�க மொண்ரகம்ப் 
்பஙகுச்பற அனுமதவிக்குமொறு ்பள்விகள ஊக்கு்விக்கப்்படுகவின்ற்ன. 
7-ஆம் ்குப்பு முதல 12-ஆம் ்குப்பு்மர, முடிந்த அ்வுக்கு அக�க 
மொண்ரகம்ப் ்பஙகுச்பற அனுமதவிக்குமொறு கமல�விமலப் ்பள்விகள 
ஊக்கு்விக்கப்்படுகவின்ற்ன.

10. Tell Them From Me எனும் கருததொய்வு 
எப்க்பொது �்டக்கும்?
இந்தக் கருததொய்வுகள, அம்னதது ்பஙசகடுக்கும் ்பள்விக்விலும் 1-ஆம் 
்பரு் இறுதவியவிலும் மற்றும் (்விருப்்பததவிற்ககற்்ப) 3/4-ஆம் ்பரு்ததவிலும் 
�்டததப்்படும்.
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CESE என்றொல என்்ன?
கல்விப் புள்வியவியல மற்றும் மதவிப்பீட்டு மமயம் (CESE) �வியூ �வுத க்லஸ் கல்வித தவிமணக்க்ததவின் ஓர அஙகமொகும். 
�வியூ �வுத க்லஸில கல்வியவின் ச�யலதவிறன், ஆற்றல மற்றும் ச்பொறுப்புணரவு ஆகவிய்ற்மற கமம்்படுதத CESE உரு்ொக்கப்்பட்டுள்து. அம்னதது 
கல்வி ்ழவியொகக் கற்்பவிததமலயும், கற்றமலயும் கமம்்படுததக்கூடிய புதவிய ்ொய்ப்புகம் உரு்ொக்கு்து எந்தப் ்பணவிகள என்்பமத CESE அம்டயொ்ம் 
கண்டு, ்பகவிரந்து சகொளளும். 
CESE ்பறறவிய கூடுதைல் தைகவல்கள் ்பவின்வரும் இ்ணயதைளததைதில் கதி்ைக்கும்: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar என்றொல என்்ன?
The Learning Bar என்்பது ஆரொய்ச்�வி அடிப்்பம்டயவிலொ்ன ்டி்மமப்்பவிலும், ஆரம்்பப் ்பள்வி மற்றும் கமல�விமலப் ்பள்வி மொண்ரகளுக்கொ்ன 
மொண்ர மதவிப்பீட்டில மற்றும் கருததொய்வுத தீரவுக்வில உதவு்தவிலும் �விபுணதது்ம் ச்பற்றதொகும். அமமப்ம்பச் க�ரந்த ஆரொய்ச்�விக்குழும் �்டததவிச் 
ச�லலும் அதன் தமல்ர Dr J Douglas Willms கத�வியக் சகொளமகயவில மொறுதல ஏற்்படுததும் ்மகயவில, ்பள்வி அமமப்்பவில ்பயன்்படுததப்்படும் 
்விொவி்ொ்ன ச�யலதவிட்்டஙகம் கமற்சகொளகவிறொர. இந்த ஆரொய்ச்�வியவின் ்விம்்ொகததொன் Tell Them From Me, எனும் கருததொய்வு க்ன்டொ்வில ்பதது 
மொகொணஙக்வில ஒன்்பதவில ்பயன்்படுததப்்பட்டு, கத�விய அ்்வில �்டததப்்பட்்ட மவிகப்ச்பொவிய ்பள்விக் கருததொய்்ொகவி்விட்்டது. உலக்ொ்வியொீதவியவில, 
க்டந்த ்பன்்னவிரண்டு ஆண்டுக்வில 6,300-க்கும் அதவிகமொ்ன ்பள்விகள மந்றும் 5.4 மவிலலியன் மொண்ரகள இந்தக் கருததொய்்வில ்பஙசகடுததவிருந்தொரகள.
Dr Willms அண்மமயவில முதலொம் அடுக்கு க்ன்டொ எழுததறவிவு மற்றும் ம்னவித அ்பவி்விருததவியவின் ஆரொய்ச்�வி மமயத தமலமமப் ச்பொறுப்க்பற்றுள்ொர. 
அ்ர OECD -இன் �ர்கத� மொண்ர மதவிப்பீட்டுத தவிட்்டததுக்கொ்ன (Programme for International Student Assessment – PISA) ககள்விகம்த தயொர 
ச�ய்்தவில முக்கவிய ்பஙகு ்கவிக்கவிறொர. 
முற்றவிலும் �விர்ொகொீதவியொ்ன க�ொக்கஙகளுக்கொக, The Learning Bar உரு்ொக்கமும் கருததொய்வுக் ககள்விக்வில அம்டயொ்ம் கொணக்கூடிய மொண்ர 
்பதவிலகம்த தற்கொலிகமொக அணுகும். The Learning Bar மற்றும் தவிமணக்க்ததவின் CESE ஆரொய்ச்�வியொ்ரகள த்விர, அம்டயொ்ம் கொணக்கூடிய 
மொண்ர ்பதவிலகள, �ட்்டப்்படி கதம்ப்்பட்்டொல ஒழவிய, எந்தச்ொரு �்பருக்ககொ அலலது குழுவுக்ககொ ச்்விப்்படுததப்்ப்ட மொட்்டொது. 
The Learning Bar ்பறறவிய கமைதைதிக வவிவரஙகள் ்பவின்வரும் இ்ணயதைளததைதில் கதி்ைக்கும்: www.thelearningbar.com

ச்பற்கறொர கருததொய்வு ்பற்றவிய ககள்விகள ஏதொ்து உஙகளுக்கு இருந்தொல, CESE -ஐ �ீஙகள சதொ்டரபு சகொள் மவின்்னஞ�ல: TTFM@det.nsw.edu.au 
அலலது சதொமலக்ப�வி எண்: 9561 8056 / 9561 8370.


