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Tell Them From Me parent survey
استطالع آلراء الوالدين بعنوان أخبرهم م ّني
)Frequently Asked Questions (parents and carers
األسئلة الشائعة (الوالدان ومقدمو الرعاية)
مركز اإلحصاء والتقييم التربوي ()CESE
 .1ما هو االستطالع آلراء الوالدين اخلاص ببرنامج
شركاء في التع ّلم ()Partners in Learning؟

االستطالع آلراء الوالدين الخاص ببرنامج شركاء في التعلّم
( )Partners in Learningهو جزء من مجموعة دراسات استقصائية
مني ()Tell Them From Me
حول المشاركة الطالبية بعنوان أخبرهم ّ
يساعد استطالع آراء الوالدين هذا على توضيح وتعزيز العالقة الهامة بين
الوالدين والمدرسة.
صمم استطالع اآلراء هذا لقياس المفاهيم على مستوى المدرسة
وقد ُ
والنظام التعليمي من وجهة نظر الوالدين وتقييمها ووضع التقارير
حولها .يركز استطالع اآلراء الخاص بوالية نيو ساوث ويلز هذا على رفاه
الطالب ومشاركاتهم وعلى الممارسات الفعالة في التعليم.

 .2ما نوع األسئلة التي سيطرحها استطالع اآلراء؟

تهدف أسئلة االستطالع إلى فهم تصورات الوالدين حول تجربة أطفالهم
تقدمه
في المدرسة ،بما في ذلك عملية التدريس والتواصل والدعم الذي
ّ
المدرسة لعملية التعلّم وتوجيه السلوكيات .يهدف االستطالع أيضا ً
لفهم تصورات الوالدين حول األنشطة والممارسات المنزلية المتعلقة
بتعلّم أطفالهم.
سيطرح االستطالع على الوالدين أسئلة حول:
شعور الوالدين بأنّهم
موضع ترحيب

كون الوالدين على
اطالع مبجريات األمور

دعم الوالدين لعملية
التعلّم في املنزل

دعم املدرسة
للسلوكيات اإليجابية

السالمة

عملية الشمول

خيارات التواصل
املفضلة

مشاركة الوالدين في
املدرسة

دعم املدرسة لعملية
التعلّم

 .3كيف متت عملية اختيار املدارس للمشاركة؟

استطالع اآلراء هذا متاح لكافة المدارس الحكومية في نيو ساوث ويلز
دونما أي كلفة؛ وقد قررت مدرستكم المشاركة.

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

 .4كيف ستستفيد مدرسة طفلي من املشاركة
في استطالع اآلراء هذا؟

يقدم استطالع آراء الوالدين لمدراء وقادة المدارس فكرة عن تصورات
ّ
الوالدين حول مدرستهم باإلضافة إلى عملية التعلّم في المنزل .ويساعد
التواصل بين الوالدين والموظفين باإلضافة إلى األنشطة والممارسات
المنزلية وآراء الوالدين حول دعم المدرسة لعملية التعلّم وتوجيه
السلوكيات على بناء صورة دقيقة وآنية لتتمكن المدارس من استخدامها
إلدخال تحسينات عملية.
تم جمعها من اإلجابات على االستطالع على
يتم إدراج البيانات التي ّ
معدة لقادة المدارس .بإمكان مدراء المدارس بعد ذلك
الفور في تقارير
ّ
استخدام هذه المعلومات لمساعدتهم على تحديد القضايا المستجدة
ووضع خطة لتحسين المدرسة.

 .5كيف يرتبط استطالع آراء الوالدين باستطالع
آراء الطالب؟

مكمل الستطالع آراء الطالب
استطالع آراء الوالدين هو
ّ
 Tell Them From Meالذي قد يكون طُلب من طفلكم استكماله.
وتتم إتاحة استطالعات اآلراء هذه (باإلضافة إلى استطالع آراء المدرسين)
ّ
تمكن المدارس من اإلحاطة بآراء الطالب والمدرسين والوالدين.
لضمان
ّ
لمزيد من التفاصيل حول كل استطالع من استطالعات اآلراء
هذه ،اطلعوا على الموقع اإللكتروني الخاص باستطالعات اآلراء:
http://surveys.cese.nsw.gov.au/

يتوجب علي القيام به للمشاركة في
 .6ما الذي
ّ
استطالع اآلراء؟

ويتم إجراؤه
يستغرق استطالع اآلراء في المعتاد  15دقيقة
ّ
بالكامل عبر اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني آمن بإدارة واضعي
االستطالع .The Learning Bar،يمكنكم استكمال استطالعات اآلراء
على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ()Laptops
واآليباد واأللواح اإللكترونية والهواتف الذكية .سیتم تزویدكم برابط
الستکمال استطالع اآلراء في منزلكم أو قد تقوم المدرسة بتوفير أجهزة
کمبیوتر حتی تتمکنوا من استکمال االستطالع خالل ساعات الدوام
المدرسي .ستقوم المدرسة بتوزيع هذا الرابط عليكم خالل الفصل
الدراسي الثالث.
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 .7هل يتوجب علي املشاركة؟

أن إجاباتكم موضع
كال ،المشاركة في االستطالع اختيارية .وفي حين ّ
أن باستطاعتكم التو ّقف عن استكمال استطالع اآلراء
تقدير كبير ،إال ّ
في أي وقت في حال شعرتم بعدم االرتياح أثناء استكماله؛ كما أنّه من
الممكن التغاضي عن معظم األسئلة في االستطالع.

ستتمكن املدرسة من حتديد هويتي أو هوية
 .8هل
ّ
طفلي من إجاباتي؟

ستقوم وزارة التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز ،من خالل مركز اإلحصاء
والتقييم التربوي (),)Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE
باالضطالع بتحليل بيانات االستطالع على صعيد الوالية باإلضافة إلى
بيانات الطالب الحالية التي تحتفظ بها الوزارة ،بما في ذلك البيانات حول
األداء .ستساعد هذه النتائج جميع المدارس على الوصول لفهم أفضل
للعالقة بين مشاركة الوالدين والطالب وبين رفاه الطالب وعملية التدريس
بشكل فعال وعملية التعلّم الطالبي.

لن يتمكن الموظفون في المدارس من تحديد هوية الوالدان أو الطالب من
وسيتم تطبيق قانون حظر البيانات على أدوات المدارس
إجابات الوالدين.
ّ
الخاصة بكتابة التقارير حيث يكون عدد اإلجابات أقل من خمس.

ستساعد النتائج التي استخلصها مركز  CESEمن تحليل هذه البيانات
كذلك المدرسين ومدراء المدارس على مناقشة العمل المطلوب
لتحسين النتائج الطالبية .كما سيدعم ذلك تركيز الوزارة المستمر
سيتم االحتفاظ بالبيانات إلجراء تحليالت
على جودة التعليم والقيادة.
ّ
مستقبلية لمساعدتنا على فهم طبيعة المشاركة الطالبية ورفاههم
مع مرور الوقت بشكل أفضل.

 .9ما نوع التحليالت التي سيتم إجراؤها لبيانات
االستطالع؟

سيتم إجراء استطالع اآلراء اخلاص ببرنامج
 .10متى
ّ
شركاء في التع ّلم ()Partners in Learning؟

يتم إعداد التقارير بمجرد االنتهاء من استطالعات اآلراء وتكون في
ّ
معظم الحاالت متاحة للمدارس في غضون ثالثة أيام من أيام الدوام.
بإمكان قادة المدارس استخدام البيانات لفهم تجارب وآراء الوالدان
بشكل أفضل ضمن مدرستهم.

سيتم إجراء استطالعات اآلراء في جميع المدارس المشاركة ما بين
ّ
منتصف الفصل الدراسي الثالث واألسابيع القليلة األولى من الفصل
الدراسي الرابع .بشكل عام من األسبوع السادس من الفصل الدراسي
الثالث إلى األسبوع الثاني من الفصل الدراسي الرابع.

ما هو مركز CESE؟

مركز اإلحصاء والتقييم التربوي ( )CESEهو أحد أقسام وزارة التربية والتعليم.

وقد أنشئ مركز  CESEلتحسين فعالية النظام التربوي في نيو ساوث ويلز وكفاءته وعملية خضوعه للمساءلة .سيحدد مركز  CESEالمعلومات

بشأن األنشطة الفعالة والتشارك بها ،مما يسمح بتهيئة فرص جديدة لتحسين عملية التعليم والتعلّم على صعيد المجال التعليمي بأكمله.
تتوفّر المزيد من المعلومات حول  CESEعلى الرابطwww.cese.nsw.gov.au :

من هم The Learning Bar؟

 The Learning Barهي شركة كندية تُعنى بالشؤون التعليمية وهي متخصصة في إجراء استطالعات اآلراء المدرسية لطالب المرحلة االبتدائية

تم استخدامه
والثانوية على حد سواء.
يعد استطالع اآلراء  Tell Them From Meأكبر استطالع وطني لآلراء على صعيد المدارس في كندا ،حيث ّ
ّ

في تسع مقاطعات كندية .وقد شارك في استطالع اآلراء هذا أكثر من  6,300مدرسة و  5.4مليون طالب .وقد شاركت المدارس األسترالية في
استطالعات اآلراء  Tell Them From Meمنذ العام .2012

يترأس شركة  The Learning Barالدكتور  .J Douglas Willmsالدكتور ويلمز هو رئيس األكاديمية الدولية للتعليم ،وهو عضو في األكاديمية

الوطنية األمريكية للتعليم وزميل في الجمعية الملكية الكندية .وقد شغل مؤخرا ً ولمدة  14عاما ً منصب رئيس قسم البحوث الكندي من

المستوى  1في محو األمية والتنمية البشرية .كما لعب الدكتور ويلمز دورا ً رئيسيا ً في إعداد أسئلة برنامج  OECDللتقييم الدولي للطالب
(.)Programme for International Student Assessment – PISA

المزيد من المعلومات حول  The Learning Barمتاحة على الرابطwww.thelearningbar.com :
إذا كانت لديكم أيأسئلة حول
أوعبر الهاتف.1300 131 499 :
WWW.CESE.NSW.GOV.AU

بالوالدين ،يرجىالتواصل مع مركز CESEعبرالبريد
الخاص

TTFM@det.nsw.edu.au :

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

