Khmer

Tell Them From Me student survey
ការស្រង់មតិសស
ិ ្ស ប្រាប់គេពីខុំ្ញ
Frequently Asked Questions (parents and carers)
សំណួរដែលសួរញក
ឹ ញយ (មាតាបិតានិងអ្នកថែទា ំ)
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិង ការវាយតម្លៃអប់រ ំ (CESE)
1. ត�ើការស្រង់មតិសិស្ស ប្រាប់គេពីខុំញ្ (Tell Them
From Me) គឺជាអ្វី?
ការស្រង់មតិសិស្ស Tell Them From Me សួរសំណួរអំពីកត្តាដែលត្រូវ
បានដឹងថា មានផលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសិក្សា

និងលទ្ធផលឯទ�ៀត។ វាមានគោលបំណងជួយកែលំអលទ្ធផលសិក្សា

សំណួរនៃការស្រង់មតិទាក់ទងនឹងកា
 រវាស់សង
្ទ ់ដូចតទៅសម្រាប់
សាលាមធ្យមសិក្សា៖

ការចូលរួមក្នុងកីឡានិងសកម្មភាព
បន្ថែមពីល�ើកម្មវធ
ិ ីសិក្សា

ឥរយាបថចំ
ពោះកច
ិ
ិ ្ចការធ្វនើ ៅផ្ទះ

សេចករ្ដី ំពង
ឹ ទទួលជ ោគជ័យ

គំនិតខ្លួនឯងអំពីការសិក្សា

ឥរយាបថនៅសាលារ�ៀន
ិ

របស់សិស្ស។ ការស្រង់មតិនេះត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីវាស់វែង វាយ

តម្លៃ និងរាយការណ៍នូវការយល់ដឹងចេញពីទស្សនៈរបស់សិស្ស នៅក្នុង
ក្របខណ្ឌសាលារ�ៀននិងក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធ។ ការយកចិត្តទុកដាក់នៃការ

បំណិននិងឧបសគ្គនៃការរ�ៀនសូ ត្រ

ស្រង់មតិរបស់រដ្ឋ NSW នេះ គឺសំដៅល�ើសុខុមាលភាពរបស់សិស្ស ការ
ចូលរួមពា
 ក់ព័ន្ធ និងការអនុវត្តការបង្ហាត់បង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

2. ត�ើសំណួរប្រភេទអ្វីដែលនឹងសាកសួរដោយការ
ស្រង់មតិ?
សំណួរនៃការស្រង់មតិទាក់ទងនឹងកា
 រវាស់សង
្ទ ់ដូចតទៅនេះ សម្រាប់

បទពិសោធន៍ទទួលការ
សម្លុតធ្វបា
ើ ប

ចំណាប់អារម្មណ៍និង
មូលហេតុជំរុញ

ការគេចមន
ិ ទៅសាលារ�ៀន

ពេលសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

ការមានអារម្មណ៍ថាខលួ នរួ
្ ម

ចំណែកនង
ិ មានការរាប់រ កពអ
ី ្នកដទៃ

សេចក្ដីប្រាថ្នា ៖ ការបញ្ច ប់ថ្នា ក់ទី 12
សាកលវទ្យាល័
យ TAFE
ិ

សាលាបឋមសិក្សា៖

ការចូលរួមក្នុងកឡា
ី នង
ិ សកម្មភាព
បន្ថែមពីល�ើកម្មវធ
ិ ីសិក្សា

ការប្រើ ICT សម្រាប់ការសិក្សា

ការមានអារម្មណ៍ថាខលួ នរួ
្ ម

ចំណែកនង
ិ មានការរាប់រ កពី
អ្នកដទៃ

ឥរយាបថនៅសាលារ�ៀន
ិ

ពេលសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

ឥរយាបថចំ
ពោះ
ិ

ភាពពាក់ពន
័ ្ធនិងភាពម៉ង
ឺ ម៉ាត់

កិច្ចការធ្វើនៅផ្ទះ

ការផ្ដល់តម្លៃលទ្ធផល

បំណិននង
ិ ឧបសគ្គនៃ 

សាលារ�ៀន

ទំនាក់ទំនងវជ្ជ
ិ មានរវាងគ្រូបង្រៀ
ននិងសិស្ស

ការតស៊ូប្ង
រឹ ប្រែង

មូលហេតុជំរុញ

កិច្ចខិតខំ

ការរ�ៀនសូ ត្រ

សេចក្ដីរ ំពង
ឹ ទទួលជ ោគជ័យ

កិច្ចខិតខំ

ភាពសុ ខសប្បាយ

ការផ្ដល់តម្លៃលទ្ធផលសាលារ�ៀន

បរយាកាសស
ិ មាន
ិ
ិ ក្សាវជ្ជ

ភាពរងប
ឹ ង
៉ឹ ក្លៀវក្លា ក្នុងការសិក្សា

ការតស៊ូមតិនៅសាលារ�ៀន

ការតស៊ូនៅក្រៅសាលារ�ៀន

ការប្រើ ICT សម្រាប់ការសិក្សា

ការតស៊ូប្រឹងប្រែង

បង្ហាត់បង្រៀន

នៃការបង្ហាត់បង្រៀន

ចំណាប់អារម្មណ៍និង

ទំនាក់ទំនងវជ្ជ
ិ មាន

ភាពពាក់ពន
័ ្ធនិងភាពម៉ង
ឺ ម៉ាត់នៃការ

ទំនាក់ទំនងវជ្ជ
ិ មាន

បទពិសោធន៍ទទួលការស
ម្លុតធ្វបា
ើ ប

ការតស៊ូមតិនៅសាលារ�ៀន

បរយាកាសស
ិ មាន
ិ
ិ ក្សាវជ្ជ

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

ទំនាក់ទំនងវជ្ជ
ិ មានរវាងគ្រូបង្រៀន
នង
ិ សិស្ស

3. ត�ើសាលារ�ៀនត្រូវបានជ្រើសរ� ើសឱ្យចូលរួម
តាមវ ិធីណា?
ការស្រង់មតិនេះប�ើកទូលាយចំពោះសាលារដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុង
រដ្ឋ NSW ដោយគ្មានការគិតថ្លៃពីសាលារ�ៀនទាំងនេះឡ�ើយ។
សាលារ�ៀនរបស់កូនលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តចូលរួម។
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4. ត�ើការចូលរួមក
 នុងការស្រង់
្
មតិនេះនឹងផ្ដល់
ប្រយោជន៍យ៉ា ងណាខ្លះចំពោះសាលារ�ៀនរបស់
កូនខ្ញុំ?

ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចប�ើកម�ើលបាន។ អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះចាប់អារម្មណ៍

មេដឹកនាំសាលារ�ៀននូវការយល់ដឹងអំពីការចូលរួមពាក់ព័នរ្ធ បស់សិស្ស សុខុ
មាលភាព និងការអនុវត្តការបង្ហាត់បង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅសាលារ�ៀន

8. ត�ើការវ ិភាគប្រភេទអ្វីដែលនឹងអនុវត្តចំពោះ

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីចម្លើយនៃការស្រង់មតិត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំយ៉ា ង

នៅពេលដែលការស្រង់មតិត្រូវបានបំពេញដោយសិស្សរច
ួ រាល់ហ�ើយ របាយ

ការស្រង់មតិសិស្ស Tell Them From Me នឹងផ្ដល់ឱ្យនាយកសាលារ�ៀននិង

របស់សិស្ស ចេញពីទស្សនៈរបស់សិស្ស។

រហ័សបញចូ្ លទៅក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់មេដឹកនាំសាលារ�ៀន។ បន្ទា ប់

មកនាយកសាលាអាចប្រើព័ត៌មាននេះដ�ើម្បីជួយក្នុងការដឹងនូវបញ្
ហា ដែល
កំពុងក�ើតមានឡ�ើង និងផែនការសម្រាប់កែលំអសា
 លារ�ៀន។

5. ត�ើកូនខ្ុំត្រូ
្ ើម្បីចូលរួមក
 នុង
្ ការស្រង់មតិនេះ?
ញ វធ្វើអវីដ�
ជាធម្មតា ការស្រង់មតិនេះត្រូវការពេលតិចជាង 30នាទី ហ�ើយធ្វើតាមអន

ឡាញទាំងស ្រុងតាមរយៈវប
៉ិ សៃមានសុវត្ថិភាពមួយដែលប្រតិបត្តិការដោយ

ក្រុមហ៊ុនបង្កើតការស្រង់មតិ The Learning Bar។ សាលារ�ៀននឹងរ�ៀបចំឱ្យ
មានកុំព្យូទ័រឬ laptops ដ�ើម្បីឱ្យសិស្សអាចបំពេញការស្រង់មតិ ក្នុងអំឡុង
ពេលម៉ោ ងសាលារ�ៀន។

6. ត�ើកូនខ្ុំត្រូ
ញ វតែចូលរួមឬទេ?

អត់ទេ។ ការចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិគឺជាជម្រើសរបស់លោកអ្នក។ កូនលោក
អ្នកនឹងមិនចូលរម
ួ ទេ ប�ើលោកអ្នកឬកូនលោកអ្នកមិនចង់ចូលរួម។ ក្នុងអំឡុង
ការស្រង់មតិនេះ ប�ើកូនលោកអ្នកគ្មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទេនោះ កូនលោកអ្នក

ចំពោះនិន្នា ការតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនចំពោះចម្លើយរបស់សិស្សនីមួយៗទេ។

គ្មានសិស្សណាមួយនឹងត្រូវបានស្គាល់ដឹងនៅក្នុងការបោះផ្សាយណាមួយ

ឡ�ើយ។ គ្មានសាលារ�ៀនណាមួយនឹងត្រូវបានស្គាល់ដឹងទេ ល�ើកលែងតែ
សាលារ�ៀននោះបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាត។

ទិន្នន័យនៃការស្រង់មតិ?

ការណ៍ទាំងឡាយត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង ហ�ើយនៅកនុង
្ ករណីភាគច្រើន សាលា
រ�ៀននឹងទទួលរ បាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងរង្វង់ពេលបីថ្ងៃធ្វើការ។ មេដឹកនាំ

សាលារ�ៀនអាចប្រើទិន្នន័យនេះដ�ើម្បីយល់ដឹងកាន់តែប្រស�ើរនូវបទពិសោធន៍
និងទស្សនៈរបស់សិស្ស នៅសាលារ�ៀនរបស់ពួកគេ។

CESE នឹងធ្វើការវ ិភាគទូទាំងរដ្ឋនូវទិន្នន័យនៃការស្រង់មតិ ដោយគួបផ្សំ

ជាមួយន
 ឹងទិន្នន័យសិស្សដែលមានមកហ�ើយ និងដែលរក្សាទុកដោយក្រសួង
ដោយមានរម
ួ ទាំងទិន្នន័យនៃការបំពេញការសិក្សា។

លទ្ធផលទាំងឡាយនឹងជួយសាលារ�ៀនឱ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រស�ើរនូវទំនាក់

ទំនងរវាងសុខុមាលភាព ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ ការបង្ហាត់បង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធ
ភាព និងការសិក្សារបស់សិស្ស។ លទ្ធផលចេញពីការវ ិភាគរបស់ CESE

នៃទិន្នន័យនេះក៏នឹងជួយគ្រូបង្រៀននិងនា
 យកសាលាផងដែរក្នុងការពិភាក្សា
នូវអ្វីៗដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដ�ើម្បីកែលំអល
 ទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស។ ទង្វើ
នេះជួយដល់ការយកចិត្តទុកដា
 ក់ជាបន្តទ�ៀតរបស់ក្រសួងល�ើការបង្ហាត់

បង្រៀននិងភាពដឹកនាំដែលមានគុណភាព។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់
ការវ ិភាគនៅអនាគត ដ�ើម្បីជួយយ�ើងឱ្យយល់ដឹងកា
 ន់តែប្រស�ើរនូវលក្ខណៈ

អាចបញ្ឈប់ការស្រង់មតិនេះនៅគ្រាណាមួយក៏បានដែរ។ លោកអ្នកអាចរ ំលង

នៃការចូលរួមពាក់ព័នន
្ធ ិងស
 ុខុមាលភាពរបស់សិស្សក្នុងមួយរ យៈកាល។

សុំម�ើល និងកែតម្រូវព័ត៌មានរបស់សិស្ស។

9. ត�ើសិស្សសាលាទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងការ
ស្រង់មតិឬទេ?

សំណួរភាគច្រើននៅក្នុងការស្រង់មតិ។ មាតាបិតាឬសិស្សមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យ

7. ត�ើសាលារ�ៀននឹងអាចសម្គាល់ដឹងថាកូនខញុំ្
តាមរយៈចម្លើយរបស់កូនខ្ុំញឬទេ?

បុគ្គលិកក្នុងសាលារ�ៀននឹងម
 ិនអាចសម្គាល់ដឹងថាសិស្សណាម្នា ក់តាម

រយៈចម្លើយរបស់សិស្សបានឡ�ើយ។ ដ�ើម្បីធានានូវការលាក់ការសម្ងាត់

សិស្សចូលរួមទាំងឡាយនឹងទទួលឈ្មោះប្រាស់និងពាក្យសម្ងាត់ពិសេស
រ�ៀងៗខ្លួន។ នៅពេលសំណួរណាមួយទទួលចម្លើយពីសិស្សមានចំនួន
តិចជាងប្រាំនាក់ នោះលទ្ធផលនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេ ញឱ្យដឹងឡ�ើយ។

ការស្រង់មតិនៃសាលាបឋមសិក្សាត្រូវបានរ�ៀបចំសម្រាប់សិស្សចាប់ពីថ្នា ក់ទី

4 ដល់ទី 6។ សាលារ�ៀនទាំងពួងត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តកនុងការអនុ
្
ញ្ញាត
ឱ្យសិស្សកនុងក្រុ
្
មថ្នា ក់ទាំងនេះ ចូលរួមឱ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាព។

សាលាមធ្យមសិក្សាត្រូវបានជំរញ
ុ ទឹកចិត្តកនុងការអនុ
្
ញ្ញាតឱ្យសិស្សថ្នា ក់ទី 7
ដល់ទី 12 ចូលរួមឱ
 ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាព។

បុគ្គលិកមួយចំនួនតូចនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិងវាយតម្លៃ

10. ត�ើការស្រង់មតិ Tell Them From Me នឹងប្រព្រឹត្ត
ទៅនៅពេលណា?

អាចប�ើកម�ើលចម្លើយរបស់សិស្សនីមួយៗសម្រាប់គោលបំណងធ្វើការវ ិភាគ

ទាំងអស់ នៅចុងត្រីមាសទី 1 និង (ដោយជម្រើស) ត្រីមាសទី 3/4។

អប់រ ំ (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)) នឹង

ទូទាំងរដ្ឋ។ ទិន្នន័យរបស់សិស្សនីមួយៗនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង server

ការស្រង់មតិទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមសាលារ�ៀនចូលរួម

មានសុវត្ថិភាពមួយ ដោយមានការអនុញ្ញាតឱ្យតែអ្នកស្រាវជ្រាវ CESE
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ត�ើ CESE គឺជាអ្វី?

មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សថិត
្ ិនិងវាយតម្លៃអប់រ ំ (CESE) ជាផ្នែកនៃក្រសួងអប់រ ំនៃរដ្ឋ NSW។

CESE ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីកែលំអប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងការទទួលខុសត្រូវនៃការអប់រ ំនៅក្នុងរដ្ឋ NSW។ CESE នឹងរកម�ើលឱ្យដឹងហ�ើយ
ចែកចាយនូវអ្វីៗដែលមានប្រសិទភា
្ធ ព ដោយបង្កើតឱកាសថ្មីៗដ�ើម្បីកែលំអការបង្ហាត់បង្រៀននិងការសិក្សានៅកនុងគ្រប់
្
ផ្នែកទាំងអស់នៃការអប់រ ំ។

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

ត�ើ The Learning Bar គឺជាអ្វី?

The Learning Bar មានឯកទេសខាងការតាក់តែងរ�ៀបចំការស្រាវជ្រាវនិងការសម្របសម្រួលការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃសិស្ស ព្រមទាំងដំណោះស្រាយ
ការស្រង់មតិ សម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា។ ក្រុមស្រាវជ្រាវក្នុងស្ថា ប័នដែលដឹកនាំដោយប្រធាន Dr J Douglas Willms អនុវត្តគម្រោង

ធំទូលាយនានាដែលប្រើនៅក្នុងប្រព័នសា
្ធ
លារ�ៀនដ�ើម្បីឱ្យមានការរួមបញចូ្ លក្នុងគោលការណ៍ជាតិ។ ដោយផ្អែកល�ើការស្រាវជ្រាវនេះហ�ើយដែលការ
ស្រង់មតិ Tell Them From Me បានក្លា យជាការស្រង់មតិសាលារ�ៀនថ្នា ក់ជាតិដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដែលបានប្រើនៅក្នុងខេត្តប្រាំបួន
ក្នុងចំណោមខេត្តទាំងដប់។ ទូទាំងសាកលលោក សាលារ�ៀនជាង 6,300 និងសិស្ស 5លាន 4សែននាក់ បានចូលរួមក្នុងការស្រង់មតិនេះ នៅពេល
ដប់ពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Dr Willms កាន់តំណែងជាប្រធានស្រាវជ្រាវកាណាដាថ្នា ក់ទី 1 នៅក្នុងផ្នែកអក្ខរកម្មនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិ។ លោកបានដ�ើរ
តួនាទីនាំមុខនៅកនុងការបង្ក
្
ើតស
 ំណួរសម្រាប់កម្មវ ិធីធ្វើតេស្តវាយតម្លៃសិស្សអន្តរជាតិ(Programme for International Student Assessment – PISA)
របស់ OECD។

សម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាលសុទ្ធសាធ The Learning Bar ក៏នឹងអាចប�ើកម�ើលជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរនូវចម្លើយរបស់សិស្សទៅនឹងសំណួរនៃ

ការស្រង់មតិ ដែលអាចស្គាល់ដឹងសិស្សនីមួយៗបាន។ ក្រៅអំពីអ្នកស្រាវជ្រាវ The Learning Bar និង CESE ក្នុងរង្វង់ក្រសួង ចម្លើយរបស់សិស្សដែល
អាចឱ្យស្គាល់ដឹងសិស្សនីមួយៗបាន នឹងមិនបញ្ចេ ញទៅឱ្យបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយទ�ៀត ក្រៅតែពីការតម្រូវឱ្យធ្វើដោយច្បាប់នោះឡ�ើយ។

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

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

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

