Khmer

Tell Them From Me parent survey
ការស្រង់មតិមាតាបិតា ប្រាប់គេពីខ្ុំញ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
សំណួរដែលសួរញក
ឹ ញយ (មាតាបិតានិងអ្នកថែទា ំ)
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិង ការវាយតម្លៃអប់រ ំ (CESE)
1. ត�ើការស្រង់មតិមាតាបិតាអំពីដៃគូកនុងការសិក្សា
្
គឺជាអ្វី?
ការស្រង់មតិមាតាបិតាអំពីដៃគូកនុង
្ ការសិក្សា (Partners in Learning) គឺ

ជាផ្នែកនៃការស្រង់មតិហូរហែមួយចំនួនសដីអ
្ ំពីការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់
សិស្សនៅក្នុង ប្រាប់គេពីខញុំ្ (Tell Them From Me)។ ការស្រង់មតិ

មាតាបិតាជួយបកស្រាយនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងមាតាបិតា
ជាមួយន
 ឹងសាលារ�ៀន។

ការស្រង់មតិនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីវាស់វែង វាយតម្លៃ និងរាយ

ការណ៍នូវការយល់ដឹងចេញពីទស្សនៈរបស់មាតាបិតា នៅក្នុងក្របខណ្ឌ
សាលារ�ៀននិងក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធ។ ការយកចិត្តទុកដាក់នៃការស្រង់មតិ
របស់រដ្ឋ NSW នេះ គឺសំដៅល�ើសុខុមាលភាពរបស់សិស្ស ការចូលរួម
ពាក់ព័ន្ធ និងការអនុវត្តការបង្ហាត់បង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

2. ត�ើសំណួរប្រភេទអ្វីដែលនឹងសាកសួរដោយការ
ស្រង់មតិ?
សំណួរនៃការស្រង់មតិតម្រង់ទៅល�ើការយល់ដឹងរបស់មាតាបិតា អំពី
បទពិសោធន៍របស់កូននៅសាលារ�ៀន ដោយមានរួមទាំងការបង្ហាត់

បង្រៀន ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងជំនួយរបស់សាលារ�ៀនកនុង
្ ការរ�ៀន
សូត្រនិងឥរ ិយាបថ។ ការស្រង់មតិនេះក៏មានគោលបំណងយល់ដឹង

ផងដែរនូវទស្សនៈរបស់មាតាបិតា អំពីសកម្មភាពនិងការអនុវត្តនៅផ្ទះ
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរ�ៀនសូត្ររបស់កូន។

ទទួលការស្វាគមន៍រាក់ទាក់
សាលារ�ៀនគាំទ្រឥរយាបថ

ិ
វជ្ជ
ិ មាន

ជម្រស
ើ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង

មាតាបិតាជួយដ
� ល់

ការរ�ៀនសូ ត្រនៅផ្ទះ

សុ វត្ភា
ថិ ព

ការរួមបញ្ចូ ល

ការចូលរួមរបស់មាតាបិតា

សាលារ�ៀនជួយ�ដល់ការ
រ�ៀនសូ ត្រ

3. ត�ើសាលារ�ៀនត្រូវបានជ្រើសរ� ើសឱ្យចូលរួម
តាមវ ិធីណា?
ការស្រង់មតិនេះប�ើកទូលាយចំពោះសាលារដ្ឋទាំងអស់នៅកនុង
្
រដ្ឋ NSW ដោយគ្មា នការគិតថ្លៃពីសាលារ�ៀនទាំងនេះឡ�ើយ។
សាលារ�ៀនរបស់លោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តចូលរួម។

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

នូវទស្សនៈរបស់មាតាបិតាអំពីសាលារ�ៀនរបស់កូន ព្រមទាំងការរ�ៀន

សូត្រនៅផ្ទះ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងមាតាបិតានិងបុគ្គលិក សកម្ម
ភាពនិងការអនុវត្តនៅផ្ទះ ព្រមទាំងទស្សនៈរបស់មាតាបិតាអំពីជំនួយ
របស់សាលារ�ៀនកនុងការរ�ៀនសូ
្
ត្រនិងឥរ ិយាបថ ជួយកសាងរប
ូ ភាព
ត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពេល ដែលសាលារ�ៀនអាចប្រើសម្រាប់ការកែលំអ
ជាក់ស្ដែង។

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីចម្លើយនៃការស្រង់មតិត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំយ៉ាង
រហ័សបញចូ្ លទៅក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់មេដឹកនាំសាលារ�ៀន។ បន្ទា ប់
មកនាយកសាលាអាចប្រើព័ត៌មាននេះដ�ើម្បីជួយក្នុងការដឹងនូវបញ្
ហា 
ដែលកំពុងក�ើតមានឡ�ើង និងផែនការសម្រាប់កែលំអសាលារ�ៀន។

5. ត�ើការស្រង់មតិមាតាបិតាពាក់ព័នយ
្ធ ៉ា ងណា
ដែរទៅនឹងការស្រង់មតិសិស្ស?
ការស្រង់មតិមាតាបិតាគឺជាការបំពេញបន្ថែមទៅនឹង Tell Them From Me
ការស្រង់មតិសិស្សដែលកូនលោកអ្នកអា
 ចត្រូវបានសុំឱ្យបំពេញរច
ួ ហ�ើយ។
ការស្រង់មតិទាំងនេះធ្វើឡ�ើង(ព្រមជាមួយនឹងការស្រង់មតិគ្រូបង្រៀន)
បង្រៀន និងមាតាបិតា។

មាតាបតា
ិ ទទួលដំណឹង

នៅសាលារ�ៀន

ការស្រង់មតិមាតាបិតាផ្ដល់ឱ្យនាយកសាលារ�ៀននិងមេដឹកនាំសាលារ�ៀន

ដ�ើម្បីធានាថា សាលារ�ៀនអាចយល់បាននូវទស្សនៈរបស់សិស្ស គ្រូ

ការស្រង់មតិនឹងសួរមាតាបិតានូវសំណួរអំពី៖
មាតាបិតាមានអារម្មណ៍

4. ត�ើការចូលរួមក
 នុងការស្រង់
្
មតិនេះនឹងផ្ដល់
ប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសាលារ�ៀនរបស់
កូនខ្ញុំ?

ដ�ើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្រង់មតិនីមួយៗ

សូមប�ើកអានវ៉ិបសៃនៃការស្រង់មតិ៖ http://surveys.cese.nsw.gov.au/

6. ត�ើខញុំត្
្ រូវធ្វើអវីខ
្ ្លះដ�ើម្បីចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិនេះ?
ជាធម្មតា ការស្រង់មតិនេះត្រូវការពេល 15នាទី ហ�ើយធ្វើតាមអនឡាញ

ទាំងស ្រុងតាមរយៈវ៉ិបសៃមានសុវត្ថិភាពមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយ

ក្រុមហ៊ុនបង្កើតការស្រង់មតិ The Learning Bar។ លោកអ្នកអាចបំពេញ
ការស្រង់មតិតាមកុំព្យូទ័រ, laptops, ipads, tablets និង smartphones។
លោកអ្នកនឹងទទួលការតភ្ជាប់មួយដ�ើម្បីបំពេញការស្រង់មតិនៅផ្ទះ ឬ

មួយសាលារ�ៀនរបស់កូនលោកអ្នកអា
 ចមានកុំព្យូទ័រដ�ើម្បីឱ្យលោកអ្នក

អាចបំពេញការស្រង់មតិនេះកនុង
្ អំឡុងពេលម៉ោ ងសាលារ�ៀន។ សាលា
រ�ៀននឹងចែកជូនលោកអ្នកនូវការតភ្ជាប់នេះ ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី 3។

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

7. ត�ើខញុំចាំ
្ បាច់ត្រូវចូលរួមឬទេ?

អត់ទេ។ ការចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិគឺជាជម្រើសរបស់លោកអ្នក។

នៅពេលដែលយ�ើងសូមថ្លែងអំណរគុណជាខ្លា ំងចំពោះចម្លើយរបស់
លោកអ្នកកដី្ ក៏លោកអ្នកអាចបញ្ឈប់ការស្រង់មតិនៅគ្រាណាមួយ

ក៏បានដែរ ប�ើលោកអ្នកគ្មា នអារម្មណ៍កក់ក្ដៅកនុងអំ
្
ឡុងពេលបំពេញ

ការស្រង់មតិនេះ។ លោកអ្នកអាចរ ំលងសំណួរភាគច្រើននៅក្នុងការ
ស្រង់មតិ។

8. ត�ើសាលារ�ៀននឹងអាចស្គា ល់ដឹងរប
ូ ខ្ញុំ ឬកូនខ្ញុំ
តាមរយៈចម្លើយរបស់ខញុំដែ
្ រឬទេ?
បុគ្គលិកក្នុងសាលារ�ៀននឹងមិនអាចស្គា ល់ដឹងមាតាបិតាឬសិស្ស

ក្រសួងអប់រ ំនៃរដ្ឋ NSW តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិងការ

វាយតម្លៃអប់រ ំ (Centre for Education Statistics and Evaluation
(CESE)), នឹងធ្វើការវ ិភាគទូទាំងរដ្ឋនូវទិន្នន័យនៃការស្រង់មតិ ដោយគួប
ផ្សំជាមួយនឹងទិន្នន័យសិស្សដែលមានមកហ�ើយ និងដែលរក្សាទុក
ដោយក្រសួង ដោយមានរួមទាំងទិន្នន័យនៃការបំពេញការសិក្សា។

លទ្ធផលទាំងឡាយនឹងជួយសាលារ�ៀនទាំងអស់ឱ្យយល់ដឹងកាន់តែ
ប្រស�ើរនូវទំនាក់ទំនងរវាងមាតាបិតាជាមួយនឹងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ
របស់សិស្ស សុខុមាលភាពរបស់សិស្ស ការបង្ហាត់បង្រៀនដ៏មាន
ប្រសិទ្ធភាព និងការរ�ៀនសូត្ររបស់សិស្ស។

លទ្ធផលចេញពីការវ ិភាគរបស់ CESEនៃទិន្នន័យនេះក៏នឹងជួយគ្រូ

បង្រៀននិងនាយកសាលាផងដែរក្នុងការពិភាក្សានូវអ្វីៗដែលមាន

ប្រសិទភា
្ធ ព ដ�ើម្បីកែលំអលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ ទង្វើនេះជួយ

ណាមួយឡ�ើយ តាមរយៈចម្លើយរបស់មាតាបិតានោះ។ បញ្ញ ត្តិគំនាប

ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តទ�ៀតរបស់ក្រសួងល�ើការបង្ហាត់

របស់សាលារ�ៀន នៅពេលដែលចម្លើយមានចំនួនតិចជាងប្រាំ។

សម្រាប់ការវ ិភាគនៅអនាគត ដ�ើម្បីជួយយ�ើងឱ្យយល់ដឹងកាន់តែ

9. ត�ើការវ ិភាគប្រភេទអ្វីដែលនឹងអនុវត្តចំពោះ
ទិន្នន័យនៃការស្រង់មតិ?

សិស្សក្នុងមួយរយៈកាល។

ទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តចំពោះកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍

នៅពេលដែលការស្រង់មតិត្រូវបានបំពេញរច
ួ ហ�ើយ របាយការណ៍
ទាំងឡាយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ហ�ើយនៅក្នុងករណីភាគច្រើន

បង្រៀននិងភាពដឹកនាំដែលមានគុណភាព។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវរក្សាទុក
ប្រស�ើរនូវលក្ខណៈនៃការចូលរួមពាក់ព័នន
្ធ ិងសុខុមាលភាពរបស់

10. ត�ើការស្រង់មតិដៃគូកនុងការសិក្សានឹ
្
ងប្រព្រឹត្ត
ទៅនៅពេលណា?

សាលារ�ៀននឹងទទួលរបាយការណ៍ទាំងនេះកនុងរង្វ
្
ង់ពេលបីថ្ងៃធ្វើ

ការស្រង់មតិនឹងប្រព្រឹតទ្ត ៅនៅតាមសាលារ�ៀនចូលរួមទាំងអស់ នៅ

ប្រស�ើរនូវបទពិសោធន៍និងទស្សនៈរបស់មាតាបិតាអំពីសាលារ�ៀន

ជាទូទៅ ចាប់ពីសប្ដា ហ៍ទី 6 នៃត្រីមាសទី 3 រហូតដល់សប្ដា ហ៍ទី 2

ការ។ មេដឹកនាំសាលារ�ៀនអាចប្រើទិន្នន័យដ�ើម្បីឱ្យយល់ដឹងកាន់តែ

ចន្លោះពាក់កណ្ដា លត្រីមាសទី 3 និងពីរបីអាទិត្យដំបូងនៃត្រីមាសទី 4។

របស់កូនគាត់។

នៃត្រីមាសទី 4។

ត�ើ CESE គឺជាអ្វី?
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិងការវាយតម្លៃអប់រ ំ (CESE) ជាផ្នែកនៃក្រសួងអ
 ប់រ ំ។

CESE ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីកែលំអប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទផ
្ធ ល និងការទទួលខុសត្រូវនៃការអប់រ ំនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales។
CESE នឹងរកម�ើលឱ្យដឹងហ�ើយចែកចាយនូវអ្វីៗដែលមានប្រសិទភា
្ធ ព ដោយបង្កើតឱកាសថ្មីៗដ�ើម្បីកែលំអការបង្ហាត់បង្រៀននិងការសិក្សានៅកនុង
្
គ្រប់ផ្នែកទា
 ំងអស់នៃការអប់រ ំ។

ព័តមា
៌ នបន្ថែមអំពី CESE មាននៅឯ៖ www.cese.nsw.gov.au

ត�ើ The Learning Bar គឺជាអ្វី?
The Learning Bar គឺជាក្រុមហ៊ុនអប់រកា
ំ ណាដាមួយដែលមានឯកទេសខាងការស្រង់មតិសាលារ�ៀនសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា។
ការស្រង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ Tell Them From Me គឺជាការស្រង់មតិសាលារ�ៀនថ្នា ក់ជាតិដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដែលប្រើនៅ
ក្នុងខេត្តប្រាំបួនកនុង
្ ចំណោមខេត្តទាំងដប់របស់ប្រទេសកាណាដា។ សាលារ�ៀនជាង 6,300 និងសិស្ស 5 លាន 4សែននាក់ បានចូលរួមក្នុងការ
ស្រង់មតិនេះ។ សាលារ�ៀនអូស្ត្រា លីបានកំពុងចូលរម
ួ កនុង
្ ការស្រង់មតិ Tell Them From Me ចាប់តាំងព
 ីឆ្នាំ 2012។

The Learning Bar ត្រូវបានដឹកនាំដោយ Dr J Douglas Willms។ Dr Willms គឺជាប្រធានបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិនៃការអប់រ ំ, សមាជិកនៃបណ្ឌិត
សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរ ិកនៃការអប់រ ំ និងជាសមាជិកនៃរាជសង្គមកាណាដា។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកកាន់តំណែងជាប្រធានស្រាវជ្រាវ

កាណាដាថ្នា ក់ទី 1 នៅក្នុងផ្នែកអក្ខរកម្មនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិរយៈពេល 14ឆ្នាំ។ Dr Willms បានដ�ើរតួនាទីនាំមុខនៅកនុងការបង្ក
្
ើតសំណួរ
សម្រាប់កម្មវ ិធីធ្វើតេស្តវាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិ(Programme for International Student Assessment – PISA) របស់ OECD។

ព័តមា
៌ នបន្ថែមអំពី The Learning Bar មាននៅឯ៖ www.thelearningbar.com

ប�ើលោកអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីការស្រង់មតិមាតាបិតា សូមទាក់ទង CESE តាមរយៈអ៊ីមែល៖ TTFM@det.nsw.edu.au
ឬតាមទូរស័ព្ទ៖ 1300 131 499
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