ெடல் ெதம் ஃப்ரம் ம� மாணவர் க�த்� கண�ப்�:

ெபற்ேறார் மற்�ம் கவன�த்�க் ெகாள்பவர்க�க்கான
தகவல் மற்�ம் ஒப்�தல் ப�வம்

கல்விப் �ள்ளியியல் மற்�ம் மதிப்பாய்விற்கான ைமயம்
அன்பான ெபற்ேறார் மற்�ம் கவனித்�க் ெகாள்பவர்கேள
இந்தக் கல்விப் ப�வத்தில், நம� பாடசாைல ெடல் ெதம் ஃப்ரம் மீ (Tell Them From Me) என்ற
மாணவர் க�த்� கணிப்பில் பங்ெக�த்�க் ெகாண்��க்கிற�. இக்க�த்� கணிப்�, பாடசாைல
வாழ்க்ைக �றித்� நம� மாணவர்கள் என்ன நிைனக்கிறார்கள், பாடசாைலயில் அவர்கள்
எந்தளவிற்� ஈ�பாட்ேடா� இ�க்கிறார்கள், மற்�ம் ஆசிாியர்கள் அவர்கேளா� ஈ�ப�ம்
பல்ேவ� வழிகள் ஆகியைவ �றித்த மதிப்�மிக்க பின்�ட்டக் க�த்திைன எங்க�க்� வழங்�ம்.
ஆஸ்திேர�யாவி�ம், உலெகங்கி�ம் உள்ள�மான பாடசாைலகள், தங்கைள ேமம்ப�த்திக்
ெகாள்ள உத�வதற்காக இந்த ெடல் ெதம் ஃப்ரம் மீ (Tell Them From Me) என்ற க�த்�
கணிப்பிைனேய உபேயாகித்தி�க்கின்றன. இக்க�த்� கணிப்ைப ஆன்-ைலனிேலேய �ர்த்தி
ெசய்கிேறாம் அேதா�, இதைன The Learning Bar என்றேதார் தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சி நி�வனேம
நடத்�கிற�, இந்நி�வனம் பாடசாைல-அ�ப்பைடயிலான க�த்� கணிப்�களில் நி�ணத்�வம்
ெபற்றதா�ம்.
அந்தந்த மாணவர்கள் அளிக்�ம் பதில்களி��ந்� அம்மாணவர்கைள பாடசாைலயில் உள்ள
ஊழியர்களால் அைடயாளம் காண இயலா�. இரகசியத்தன்ைமைய உ�தி ெசய்வதற்காக, இதில்
பங்ேகற்�ம் மாணவர்கள் ஓர் தனித்�வமான பயனர்ெபயர் மற்�ம் கட�ச்ெசால்ைலப் ெபற்�க்
ெகாள்வார்கள். ஓர் ேகள்விக்� ஐந்� மாணவர்கைள�ம் விடக் �ைறந்த மாணவர்கேள
பதிலளிக்கிற இடங்களில், அக்ேகள்விக்கான ���கைள ெவளியிடமாட்ேடாம். இக்க�த்�
கணிப்ைப நிைற� ெசய்வதற்� சாதாரணமாக 30 நிமிடங்கள் அல்ல� அதைன விடக் �ைறவான
ேநரேம எ�க்கின்ற� அேதா� இக்க�த்� கணிப்பிைன சாதாரண பாடசாைல ேநரங்களின்
ேபா�, பாடசாைலேய நடத்திவி�ம். மாணவர்கள் இக்க�த்� கணிப்�கைள �ர்த்தி ெசய்த�ம்,
இ� �றித்த அறிக்ைககைளத் தயாாித்�, அவற்ைறப் ெப�ம்பாலான நிைலகளில், �ன்�
அ�வல் நாட்க�க்�ள்ளாகேவ பாடசாைலக�க்�க் கிைடக்�மா� ெசய்� வி�ேவாம்.
மாணவாின் பின்�ட்டக் க�த்திைனப் பாடசாைலகள் ெபற்�க் ெகாள்வைதப் ேபாலேவ,
மாகாணம் எங்கி�ம், கல்விப் �ள்ளியியல் மற்�ம் மதிப்பாய்விற்கான ைமயத்தின் (Centre for
Education Statistics and Evaluation - CESE) வாயிலாக, கல்வித் �ைற�ம் (Department of
Education) அத்தர�கைள அ�கிப் பார்த்�, மாணவர்களின் நலன், ஈ�பா� மற்�ம் திறம்பட்ட
கற்பிக்�ம் பழக்கங்கள் �றித்த மாநில அளவிலான ேதாரைணகளில் பார்ைவயி�வதற்கானேதார்
ஆராய்ச்சித் திட்டத்ைத நடத்திக் ெகாண்��க்கிற�. இவ்வாராய்ச்சி, கல்வி சார்ந்த ெசயல்திறன்
உட்பட, மாணவர்களில் ஏற்ப�த்திய விைள�களில், இவ்விஷயங்கள் எவ்விதமாக மைற�கத்
தாக்கங்கைள ஏற்ப�த்�கிற� என்பைதப் பார்ைவயி�ம். அந்தந்த மாணவர்கைள, CESE
பிர�ரங்கள் எதி�ம் அைடயாளம் காட்ட மாட்ேடாம், அேதா� அைனத்�த் தகவல்கைள�ம்,
அதற்கான அந்தரங்கச் சட்டத்திற்� ஏற்பேவ ைகயா�ேவாம். மாணவர்களின் தனிப்பட்ட
தகவல்கைள, சட்டத்திற்� அவசியமாகிறப� தவிர, மற்றப� ேவ� எந்த நப�க்ேகா அல்ல�
அைமப்பிற்ேகா இத்�ைற ெவளியிடா�.
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இந்த ஆராய்ச்சி, நி� ச�த் ேவல்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள பாடசாைலகள், மாணவர்களின்
நலைன�ம், அவர்களின் ஈ�பாட்ைட�ம் எவ்விதம் ேமம்ப�த்�வ� என்ப� �றித்� இன்�ம்
நன்றாகப் �ாிந்� ெகாள்ள உதவி�ாி�ம். இ�, மாணவர்களில் ஏற்ப�த்�கிற விைள�கைள
ேமம்ப�த்�வதற்� என்ெனன்ன விதமான விஷயங்கள் பலன் த�கின்றன என்பைத
ஆசிாியர்க�ம், பாடசாைல �தல்வர்க�ம் விவாதிக்க�ம் உதவி �ாி�ம்.
இக்க�த்� கணிப்பில் பங்ேகற்ப� என்ப� �ற்றி�ம் தன்னார்வத்தினாலானதா�ம். நீங்கேளா
அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதேயா இதில் பங்ேகற்க வி�ம்பாத பட்சத்தில், உங்கள் �ழந்ைத இதில்
பங்ெக�க்க மாட்டார்.
உங்க�க்�ப் ப��க்கவ�ல்ைல
என்றால், தய�ெசய்� இத்�டன் இைணத்�ள்ள ப�வத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்�, அதைன
ேததிக்�ள் பாடசாைலக்�த் தி�ப்பி அ�ப்பி ைவத்� வி�ங்கள்.
delete and insert date of return
உங்கள்

�ழந்ைத

இக்க�த்�

கண�ப்ப�ல்

பங்ெக�ப்ப�

இக்க�த்� கணிப்� மற்�ம் ஆராய்ச்சி �றித்த இன்�ம் அதிகத் தகவல்கள், கல்விப் �ள்ளியியல்
மற்�ம் மதிப்பாய்விற்கான ைமயத்தின் (Centre for Education Statistics and Evaluation - CESE)
இைணயதளத்தில் ஆங்கில ெமாழியில் கிைடக்கின்ற�:
http://surveys.cese.nsw.gov.au/information-for-parents

delete and insert name of principal

Dr Jenny Donovan

delete and insert name of school

Centre for Education Statistics and Evaluation

�தல்வர் (Principal)

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION
E cese@det.nsw.edu.au
www.cese.nsw.gov.au

நிர்வாக இயக்�நர் (Executive Director)
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Tell Them From Me Student Feedback Survey non-consent form
ெடல் ெதம் ஃப்ரம் ம�
மாணவர் ப�ன்�ட்டக் க�த்� கண�ப்� ஒப்�தல்-அள�க்கா ப�வம்
தய�ெசய்� ஆங்கிலத்தில் �ர்த்தி ெசய்ய�ம்

உங்கள் �ழந்ைத இம்மாணவர் பின்�ட்டக் க�த்� கணிப்பில் பங்ெக�ப்ப�
உங்க�க்�ப் ப��க்கவ�ல்ைல என்றால், தய�ெசய்� இந்தப் ப�வத்தில்
ைகெயாப்பமிட்� இதைன delete and insert date of return
ேததிக்�ள்
பாடசாைலக்�த் தி�ப்பி அ�ப்பி ைவத்� வி�ங்கள்.
I DO NOT give consent for my child/children to participate in the Tell Them From Me
student feedback survey.
ெடல் ெதம் ஃப்ரம் ம� மாணவர் ப�ன்�ட்டக் க�த்� கண�ப்ப�ல்

பங்ேகற்பதற்கான ஒப்�தைல நான் ெகா�க்கவ�ல்ைல.

என� �ழந்ைத/�ழந்ைதகள்

மாணவர்/களின் ெபயர் 1

மாணவாின் வ�ப்� 1

Name of student 1

Roll class of student 1

மாணவர்/களின் ெபயர் 2

மாணவாின் வ�ப்� 2

Name of student 2

Roll class of student 2

மாணவர்/களின் ெபயர் 3

மாணவாின் வ�ப்� 3

Name of student 3

Roll class of student 3

மாணவர்/களின் ெபயர் 4

மாணவாின் வ�ப்� 4

Name of student 4

Roll class of student 4

Name of parent/carer

Signature of parent/carer

Date

ெபற்ேறார்/கவனித்�க் ெகாள்பவாின் ெபயர்
(தய�ெசய்� அச்சி�ங்கள்)

ெபற்ேறார்/கவனித்�க் ெகாள்பவாின் ைகெயாப்பம்

ேததி
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