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Welcome to the 2020 Parent Opinion Survey 

សូមស្វា គមន៍មកកាន់ ការសទ ង់មតិមាតាបិតាឆ្ន ាំ២០២០ 

 

មតិរបស់មាតាបិតា និងអ្នកថែទាំគឺជាការចងអ ុលបង្ហា ញដ៏សាំខាន់ 

ពីរបបៀបថដលសហគមន៍សាលាបរៀនរបស់ប ើងកាំពុងបាំបពញតាមតម្មូវការរបស់សិសស។  

ប ើងនឹងបម្បើម្ាស់លទ្ធផលសទង់មតិបដើមបីការថកលមអសាលាបរៀន។ ម្កសួងអ្ប់រំ និងបណុ្ុះបណ្តា លនឹងបម្បើម្ាស់លទ្ធផលសម្មាប់ការម្សាវម្ជាវបដើមបី 

ថកលមអលទ្ធផលសម្មាប់សិសស។ 

ការប ល្ ើ តបរបស់អ្នកចាំប ុះការសទង់មតិបនុះ គឺអ្នាមិកទាំងម្សងុ។ ORIMA Research កាំពុងចាត់ថចងការសទង់មតិបនុះកន ុងនាមម្កសួងអ្ប់រំ 

និងបណុ្ុះ បណ្តា ល។ ORIMA Research បោរព និងោាំម្ទ្សិទ្ធិរបស់អ្នក 

បៅបម្កាមបោលការណ៍ភាពឯកជនអូ្ម្សាា លីថដលមានថចងបៅកន ុងចាប់ភាពឯកជន ឆ្ន ាំ១៩៨៨។ ORIMA Research 

ក៏ម្បកាន់ខាា ប់នូវម្កមភាពឯកជន (ការម្សាវម្ជាវថផនកទ្ីផារ និងសងគម) ឆ្ន ាំ២០១៤ ក៏ដូចជាចាប់រដឋ និងថដនដីថដល  ក់ព័នធ ថដរ។ 

បដើមបីអានបោលនបោា ភាពឯកជនបពញបលញរបស់ ORIMA សូមចុចបៅម្តងប់នុះ (ជាភាសាអ្ង់បគលសថតប ុបណ្តណ ុះ)។ 

 

សសចកត ីណែនាំ 

 Please read each question carefully before you answer 

 សូមអានសាំណួរនីមួ ៗបោ ម្បងុម្ប ័តន មុនបពលអ្នកប ល្ ើ  

 Select the option on the scale that represents the answer you want to give. For example, if you agree that 
littering should be prohibited you would select ‘Agree’, as shown below. 

 បម្ជើសបរ ើសជបម្មើសបៅបលើកម្មិតថដលតាំណ្តងចបមល ើ ថដលអ្នកចង់ផាល់ឱ្យ។ ឧទហរណ៍ 

ម្បសិនបបើអ្នក ល់ម្សបថាការទ្ុកបចាលសាំរាមគួរថតាន ហាមឃាត ់អ្នកនឹងបម្ជើសបរ ើស " ល់ម្សប" ដូចានបង្ហា ញខាងបម្កាមបនុះ។ 

➢ Please note that the option ‘Neither Agree nor Disagree’ should only be selected if this option truly reflects 
your intention to record an average or mixed-view response. It should not be selected as a default response. 

 សូមកត់សមាគ ល់ថាជបម្មើស 'ទាំង ល់ម្សប ឬមិន ល់ម្សប ' គួរថតានបម្ជើសបរ ើសប ុបណ្តណ ុះ 

ម្បសិនបបើជបម្មើសបនុះ្ុ្ុះបញ្ច ាំងពិតម្ាកដ  

ពីបចតនារបស់អ្នកបដើមបីកត់ម្តានូវការប ល្ ើ តបជាមធ្យម ឬការ ល់ប ើញលា បញ្ច លូោន ។ 

មិនគួរបម្ជើសបរ ើសវាជាការប ល្ ើ តបលាំនាាំបដើម ប ើ ។ 
 

 
 
 

  
Strongly 
Disagree Disagree 

Neither Agree nor 
Disagree Agree Strongly Agree 

  មិន ល់ម្សប 

ខាល ាំង 

 

មិន ល់ម្សប 

 

ទាំង ល់ម្សប 

ឬមិន ល់ម្សប 

 ល់ម្សប 

 

 ល់ម្សប 

ខាល ាំង 

Littering should 
be prohibited 

ការទ្ុកបចាលសាំរាម 

គួរថតានហាមឃាត់      
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អាំពីការសរៀនសូត្តរបស់កូនអនក 

  

បសចកា ីថែលងខាងបម្កាមបនុះ បរៀបរាប់អ្ាំពីចាំណុចសាំខាន់ៗននការអ្ប់រំរបស់កូនអ្នក។ 

សូមចងអ ុលបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ ថដលអ្នក ល់ម្សប ឬមិន លម់្សប បោ បម្ជើសបរ ើសម្បអ្ប់ថដលមានលកខណៈម្តឹមម្តូវចាំប ុះអ្នក 

សម្មាប់បសចកា ីថែលងនីមួ ៗ។ 

សូមថផអកការប ល្ ើ តបរបស់អ្នកបលើបទ្ពិបសាធ្ន៍របស់អ្នកបៅឆ្ន ាំ២០២០ 

បហើ ពិចារណ្តពីអារមមណ៍ថដលអ្នកមានញឹកញាប់បាំផុតទក់ទ្ិននឹងកូនៗរបស់អ្នក ទាំងអ្ស់បៅសាលាបរៀនបនុះ។ 

រាល់បសចកា ីថែលងទាំងអ្ស់អាចអានជា 'កូនរបស់ខុ្ាំ' ឬ 'កូនៗរបស់ខុ្ាំ' ។ 

 

1. My child enjoys the learning they do at school កូនរបស់ខុ្ាំរ ើករា នឹងការបរៀនសូម្តថដលពួកបគបធ្វ ើបៅសាលាបរៀន 

2. This school treats my child with respect សាលាបរៀនបនុះផាល់នូវការបោរពចាំប ុះកូនរបស់ខុ្ាំ 

3. My child has been supported this year to adjust to 
his/her new year level 

កូនរបស់ខុ្ាំម្តូវានោាំម្ទ្បៅឆ្ន ាំបនុះ 

បដើមបីសម្មបសម្មួលបៅកម្មិតថាន កែ់មី របស់ោត ់

4. My child feels safe at school កូនរបស់ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា មានសុវតថ ិភាពបៅសាលាបរៀន 

5. My child feels confident about the skills and strategies 
they have learnt at school to address bullying 
behaviours 

កូនរបស់ខុ្ាំមានអារមមណ៍បជឿជាក់អ្ាំពីជាំនាញ 

និង ុទ្ធសាស្រសា ថដលពួកបគ ានបរៀនបៅសាលាបរៀន 

បដើមបីបោុះម្សា ពីអាកបបកិរោិការសមុ្តបធ្វ ើាប 

6. My child feels accepted by other students at school កូនរបស់ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា ម្តូវានទ្ទួ្ល កបោ សិសសដនទ្បទ្ៀត 

បៅសាលាបរៀន 

7. This school provides opportunities for my child to 
develop a sense of responsibility 

សាលាបរៀនបនុះផាល់ឱ្កាសដល់កូនរបស់ខុ្ាំ 

បដើមបីអ្ភិវឌ្ឍនូវអារមមណ៍នន ការទ្ទួ្លខុសម្តូវ 

8. The academic standards at this school provide 
adequate challenge for my child 

សាង់ោរសិកាបៅសាលាបរៀនបនុះ 

ផាល់នូវការម្បឹងថម្បងម្គប់ម្ោន់សម្មាប់ កូនរបស់ខុ្ាំ 

9. This school encourages my child to persist when 
learning is difficult 

សាលាបរៀនបនុះ បលើកទ្ឹកចិតាឱ្យកូនរបស់ខុ្ាំតស ូ បៅបពលការសិកា 

មានការលាំាក 

10. My child can explore their own interests when it is 
related to their class work 

កូនរបស់ខុ្ាំអាចថសវង ល់ពីចាំណ្តប់អារមមណ៍ផ្ទទ ល់ខ្នួរបស់ពួកបគ 

បពលណ្តទកទ់្ិននឹងកិចចការថាន កប់រៀនរបស់ពួកបគ 

11. My child has been bullied recently at school កូនរបស់ខុ្ាំម្តូវានបគសមុ្តបធ្វ ើាបនាបពលែមីៗបនុះបៅឯសាលាបរៀន 

12. This school provides opportunities for my child to 
make decisions and solve problems 

សាលាបរៀនបនុះផាល់ឱ្កាសដល់កូនរបស់ខុ្ាំ បដើមបីបធ្វ ើការសាំបរចចិតា 

និងបោុះម្សា បញ្ា  

13. This school provides diverse programs for my child’s 
interests and abilities 

សាលាបរៀនបនុះផាល់នូវកមម វធីិ្បផសងៗោន សម្មាប់ផលម្បបោជន៍ 

និងសមតថភាពរបស់កូនខុ្ាំ 

14. The school provides my child with opportunities to 
build his/her confidence 

សាលាបរៀនផាល់ឱ្កាសដល់កូនរបស់ខុ្ាំ 

បដើមបីកសាងទ្ាំនុកចិតារបស់ោត់ 

15. This school gives my child opportunities to participate 
in school activities 

សាលាបរៀនបនុះផាល់ឱ្កាសដល់កូនរបស់ខុ្ាំ 

បដើមបីចូលរមួកន ុងសកមមភាព សាលាបរៀន 

16. My child is taught organisational skills to help him/her 
with managing homework and schoolwork load 

កូនរបស់ខុ្ាំម្តូវានបបម្ងៀនពីជាំនាញកន ុងការបរៀបចាំ 

បដើមបីជួ ោត់កន ុងការ ម្គប់ម្គងកិចចការសាលាម្គូោកឱ់្យបធ្វ ើបៅផទុះ 

និងបនទ ុកកិចចការសាលា 

17. This school gives me opportunities to participate in my 
child’s education 

សាលាបរៀនបនុះផាល់ឱ្កាសដល់ខុ្ាំ 

បដើមបីចូលរមួកន ុងការអ្ប់រំរបស់កូនខុ្ាំ 

18. I feel confident that this school provides a good 
standard of education for my child 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍បជឿជាក់ថា 

សាលាបរៀនបនុះផាល់នូវសាង់ោរអ្ប់រំលអសម្មាប់ កូនរបស់ខុ្ាំ 
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About the teachers at this school 

អាំពីត្គបូសត្ងៀនសៅស្វលាសរៀនសនេះ 

 

បសចកា ីថែលងខាងបម្កាមបនុះ បរៀបរាប់អ្ាំពីចាំណុចសាំខាន់ៗននម្គូបបម្ងៀនរបស់កូនអ្នក។ 

សូមចងអ ុលបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ ថដលអ្នក ល់ម្សប ឬមិន ល់ម្សប បោ បម្ជើសបរ ើសម្បអ្ប់ថដលមានលកខណៈម្តឹមម្តូវចាំប ុះអ្នក 

សម្មាប់បសចកា ីថែលងនីមួ ៗ។ 

សូមថផអកការប ល្ ើ តបរបស់អ្នកបលើបទ្ពិបសាធ្ន៍របស់អ្នកបៅឆ្ន ាំ២០២០ 

បហើ ពិចារណ្តពីអារមមណ៍ថដលអ្នកមានញឹកញាប់បាំផុតទក់ទ្ិននឹងម្គូបបម្ងៀន របស់កូនអ្នក។ 

 

19. Teachers are enthusiastic and positive about 
teaching 

ម្គូបបម្ងៀនមានចាំណង់ខាល ាំង 

បហើ ម្បកបបោ វជិាមានអ្ាំពីការបបម្ងៀន 

20. There is effective two-way communication between 
the teachers and parents at this school 

មានការម្ាម្ស័ ទក់ទ្ងផ្ វូពីរដ៏ម្បសិទ្ឋិភាពរវាងម្គូបបម្ងៀន 

និងមាតាបិតា បៅសាលាបរៀនបនុះ 

21. My child gets extra help with learning from teachers 
when needed 

កូនរបស់ខុ្ាំទ្ទួ្លានជាំនួ បថនថមបលើការបរៀនសូម្តពីម្គូបបម្ងៀន 

បៅបពលម្តូវការ 

22. Teachers at this school expect my child to do his/her 
best 

ម្គូបបម្ងៀនបៅសាលាបរៀនបនុះ 

រំពឹងទ្ុកថាកូនរបស់ខុ្ាំនឹងបាំបពញកិចចការ ានលអបាំផុត 

23. Teachers communicate with me often enough about 
my child’s progress 

ម្គូបបម្ងៀនម្ាម្ស័ ទក់ទ្ងជាមួ ខុ្ាំជាញឹកញាប់ម្គប់ម្ោន់ 

អ្ាំពីការរ ើកចាំបរ ើនរបស់កូនខុ្ាំ 

24. Teachers provide useful feedback and respond to 
the learning needs of my child 

ម្គូបបម្ងៀនផាល់នូវមតិបោបល់ថដលមានម្បបោជន៍ 

បហើ ប ល្ ើ តបបៅនឹង តម្មូវការសិការបស់កូនខុ្ាំ 

25. I understand how my child is assessed ខុ្ាំ ល់ដឹងអ្ាំពីរបបៀបថដលកូនរបស់ខុ្ាំម្តូវានវា តនមល 

26. The teachers are very good at making learning 
engaging 

ម្គូបបម្ងៀនបរៀបចាំឱ្យមានការចូលរមួកន ុងការបរៀនសូម្តានលអណ្តស់ 

27. My child feels motivated by his/her teachers to learn កូនរបស់ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា 

ម្តូវានបលើកទ្ឹកចិតាបោ ម្គូបបម្ងៀនរបស់ោត់ បដើមបីបរៀនសូម្ត 

28. Teachers at this school model positive behaviour ម្គូបបម្ងៀនបៅសាលាបរៀនបនុះ បធ្វ ើគាំរឥូរោិបែវជិាមាន 

 
 

អាំពីស្វលាសរៀនរបស់ស ើងខ្ញ ាំ 

 

បសចកា ីថែលងខាងបម្កាមបនុះ បរៀបរាប់អ្ាំពីចាំណុចសាំខាន់ៗននបរសិាថ នសាលាបរៀន និងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួ សហគមន៍សាលាបរៀន។ 

សូមចងអ ុលបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ ថដលអ្នក ល់ម្សប ឬមិន ល់ម្សប បោ បម្ជើសបរ ើសម្បអ្ប់ថដលមានលកខណៈម្តឹមម្តូវចាំប ុះអ្នក 

សម្មាប់បសចកា ីថែលងនីមួ ៗ។ 

សូមថផអកការប ល្ ើ តបរបស់អ្នកបលើបទ្ពិបសាធ្ន៍របស់អ្នកបៅឆ្ន ាំ២០២០ 

បហើ ពិចារណ្តពីអារមមណ៍ថដលអ្នកមានញឹកញាប់បាំផុតទក់ទ្ិននឹងសាលាបរៀនបនុះ។ 
 

29. This school has clean and well-maintained facilities 
and grounds 

សាលាបរៀនបនុះមានកថនលង និងអាោរសាអ តសអ ាំ បហើ ថែទាំានោ ងលអ  

30. I am able to get the information I need through the 
school’s regular communication channels 

ខុ្ាំអាចទ្ទួ្លានព័ត៌មានថដលខុ្ាំម្តូវការ 

តាមរ ៈបណ្តា ញទ្ាំនាក់ទ្ាំនង បទ្ៀងទតរ់បស់សាលាបរៀន 

31. I feel this school values parents’ contributions ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា សាលាបរៀនបនុះផាល់តនមលដលក់ាររមួចាំ ថណករបស់ 

មាតាបិតា 
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32. I feel comfortable about approaching this school 
with any concerns I might have 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍សុខម្សួលកន ុងការទក់ទ្ងមកសាលាបរៀនបនុះ 

បពលណ្តខុ្ាំមានកា ីារមភណ្តមួ  

33. This school has a strong relationship with the local 
community 

សាលាបរៀនបនុះមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរងឹមាាំ ជាមួ សហគមន៍កន ុងតាំបន់ 

34. This school communicates the importance of 
respecting all cultural beliefs and practices 

សាលាបរៀនបនុះម្ាម្ស័ ទក់ទ្ងអ្ាំពីសារៈសាំខាន់ននការបោរពជាំបនឿវបប

ធ្ម៌ និងសាសនាទាំងអ្ស់ 

35. This school takes parents’ concerns seriously 
សាលាបរៀនបនុះនឹង កចិតាទ្ុកោក់ោ ងខាល ាំង 

ពីកា ីារមភរបស់មាតាបិតា 

36. The school respects and values my family’s beliefs 
and wishes 

សាលាបរៀនបោរព និងផាល់តនមលដល់ជាំបនឿ 

និងបសចកា ីម្ាថាន របស់ម្គួសារខុ្ាំ 

37. This school always aims to improve the quality of 
education it provides 

សាលាបរៀនបនុះថតងថតមានបោលបាំណងបលើកកមពស់គុណភាពននការអ្

ប់រំ ថដលផាល ់

38. This school has a consistent approach to promoting 
positive student behaviour 

សាលាបរៀនបនុះមានវធីិ្សាស្រសាមិនផ្ទល ស់ប្រូ បដើមបីបលើកកមពស់ឥរោិបែ 

 វជិាមានរបស់សិសស 

39. This school has a clear understanding of its strengths 
and areas for improvement 

សាលាបរៀនបនុះមានការ ល់ដឹងោ ងចាស់អ្ាំពីចាំណុចខាល ាំង 

និងចាំណុចថដលម្តូវថកលមអ 

40. This school celebrates student achievements in all 
areas 

សាលាបរៀនបនុះអ្បអ្រសាទ្រសមិទ្ធផលរបសស់ិសស 

បៅម្គប់វសិ័ ទាំងអ្ស់ 

 

ការសពញចិតតជាទូសៅអាំពីស្វលាសរៀន 

  

សូមចងអ ុលបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ ថដលអ្នក ល់ម្សប ឬមិន ល់ម្សប បោ បម្ជើសបរ ើសម្បអ្ប់ថដលមានលកខណៈម្តឹមម្តូវចាំប ុះអ្នក 

សម្មាប់បសចកា ីថែលងនីមួ ៗ។ 

សូមថផអកការប ល្ ើ តបរបស់អ្នកបលើបទ្ពិបសាធ្ន៍របស់អ្នកបៅឆ្ន ាំ២០២០បហើ ពិចារណ្តពីអារមមណ៍ថដលអ្នកមានញឹកញាប់បាំផុត។ 

 

41.I feel confident that the Victorian public school 
system prepares students for the next phase of their life 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍បជឿជាក់ថា ម្បព័នធសាលាបរៀនរដឋននរដឋ វចិតូរ ើោ   

បរៀបចាំសិសសសម្មាប់ដាំណ្តក់កាលបនាទ ប់ននជីវតិរបស់ពួកបគ 

42.I feel confident that this school prepares students for 
the next phase of their life 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍បជឿជាក់ថា សាលាបរៀនបនុះបរៀបចាំសិសសសម្មាប់ដាំណ្តក់ 

កាលបនាទ ប់ននជីវតិរបស់ពួកបគ 

43.I feel confident that Victorian public schools generally 
provide a good standard of education for students 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍បជឿជាក់ថា សាលាបរៀនរដឋននរដឋ វចិតូរ ើោ  

ផាល់នូវសាង់ោរអ្ប់រំ លអសម្មាបស់សិស 

44.Overall, I am satisfied with the education my child 
receives from this school 

ជាសរុប 

ខុ្ាំបពញចិតានឹងការអ្ប់រំថដលកូនរបស់ខុ្ាំទ្ទួ្លានពីសាលាបរៀនបនុះ 
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បទពិសស្វធន៍ននការសរៀនសូត្តពីចមាា   នងិអាចបត់ណបនបាន 

បពញទូ្ទាំងឆ្ន ាំ២០២០ សិសសជាបម្ចើន ល្ងកាត់អ្ាំ ុងបពលបទ្ពិបសាធ្ន៍ននការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនាន ថដលបគបៅថា 

ការបរៀនសូម្តពីផទុះ)។  

ឆ្ន ាំបនុះ ម្កសួងកាំពុងម្បមូលព័ត៌មានអ្ាំពីបទ្ពិបសាធ្ន៍បនុះ បដើមបីោាំម្ទ្ការថកលមអរបស់សាលាបរៀន។ 

45. សូមបម្ជើសបរ ើសកម្មិតថាន ក់សិការបស់កូនអ្នក៖ ម្បសិនបបើអ្នកមានកូនបម្ចើនជាងមាន ក់បៅសាលាបរៀនបនុះ 

សូមបម្ជើសបរ ើសកម្មិតថាន ក់សិការបស់កូនអ្នក ថដលមាននែាកាំបណើតែមីបាំផុត 

បហើ គិតអ្ាំពីកូនមាន ក់បនុះបៅបពលប ល្ ើ សាំណួរថដលបៅសល់ទាំងប ុនាម ន។ 

 

Foundation ថាន ក់មូលោឋ ន 

Year 1 ថាន ក់ទ្ី១ 

Year 2 ថាន ក់ទ្ី២ 

Year 3 ថាន ក់ទ្ី៣ 

Year 4 ថាន ក់ទ្ី៤ 

Year 5 ថាន ក់ទ្ី៥ 

Year 6 ថាន ក់ទ្ី៦ 

Year 7 ថាន ក់ទ្ី៧ 

Year 8 ថាន ក់ទ្ី៨ 

Year 9 ថាន ក់ទ្ី៩ 

Year 10 ថាន ក់ទ្ី១០ 

Year 11 ថាន ក់ទ្ី១១ 

Year 12 ថាន ក់ទ្ី១២ 

Ungraded ពុាំទន់មានថាន ក់ 

 

46. បតើកូនរបស់អ្នកានបរៀនសូម្តពីផទុះកន ុងអ្ាំ ុងបពលបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនានបៅឆ្ន ាំ២០២០ឬបទ្? 

Yes – my child has mainly learnt from home during 
periods of remote and flexible learning 

ាទ្/ចាស៎ - ភាគបម្ចើន 

កូនរបស់ខុ្ាំានបរៀនសូម្តពីផទុះកន ុងអ្ាំ ុងបពលបរៀនសូម្តពីចមាា   

និងអាចបត់ថបនាន 

Yes – but my child has also attended school on-site (for 
example, if you are a permitted worker)  

ាទ្/ចាស៎ - ប ុថនា កូនរបស់ខុ្ាំក៏ានបៅសាលាបរៀនបៅនឹងកថនលងថដរ 

(ឧទហរណ៍ ម្បសិនបបើអ្នកជាអ្នកបធ្វ ើការថដលានអ្នុញ្ា ត) 

 

No – my child has continued to attend school on site (for 
example if you are a permitted worker, or if your child 
has attended a specialist school) 

បទ្ - កូនរបស់ខុ្ាំានបនាបៅសាលាបរៀនបៅនឹងកថនលង (ឧទហរណ៍ 

ម្បសិនបបើអ្នកជាអ្នកបធ្វ ើការថដលានអ្នុញ្ា ត 

ឬម្បសិនបបើកូនរបស់អ្នកាន 

បៅសាលាបរៀនពិបសសម្មាប់កុមារមានពិការភាព)  

 

 

47. គិតអ្ាំពីសាា ហ៍ធ្មមតាបៅបពលថដលកូនរបស់អ្នកកាំពុងបរៀនសូម្តពីផទុះ ជាសរុប បតើអ្នកានចាំណ្ត បពលម្បថហលប ុនាម ន 

ឬមនុសសបពញវ ័ដនទ្បទ្ៀត បៅកន ុងម្គួសាររបស់អ្នក) បដើមបីជួ កូនរបស់អ្នកបរៀនសូម្តពីផទុះ? 

None - my child typically didn’t need help ោម នបទ្ - ជាទូ្បៅ កូនរបស់ខុ្ាំមិនម្តូវការជាំនួ អ្វ ើបទ្ 

Less than 1 hour per week តិចជាង១បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 

1 – 3 hours per week ១-៣ បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 
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4 – 5 hours per week ៤-៥បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 

 

6 – 10 hours per week ៦-១០បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 

 

11 – 20 hours per week ១១-២០បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 

 

Over 20 hours per week បលើសពី២០បមា ង កន ុងមួ សាា ហ៍ 

 

 

48. ជាទូ្បៅ បតើអ្នកគិតថាចាំនួនកិចចការសាលាថដលកូនរបស់អ្នកានទ្ទួ្លខណៈបពលកាំពុងបរៀនសូម្តពីផទុះ៖ 

Far too light តិចបពកណ្តស់ 

 

A bit light ដូចជាតិចតួច 

 

About right ដូចជាលមម 

 

Too much បម្ចើនបពក 

 

Far too much បម្ចើនបពកណ្តស់ 

 

 

49. ការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនានបធ្វ ើឱ្យ.. 

 

My child less engaged with or interested in their 
schoolwork 

កូនរបស់ខុ្ាំមិនសូវចូលរមួ 

ឬចាប់អារមមណ៍កន ុងកិចចការសាលារបស់ពួកបគបទ្ 

 

No difference to my child’s level of engagement with or 
interest in their schoolwork  

ោម នភាពខុសោន អ្វ ើបទ្ពីកម្មិតននការចូលរមួរបស់កូនខុ្ាំ 

ឬចាំណ្តប់អារមមណ៍កន ុងកិចចការសាលារបស់ពួកបគ 

 

My child more engaged with or interested in their 
schoolwork 

កូនរបស់ខុ្ាំមានការចូលរមួ 

ឬចាប់អារមមណ៍កន ុងកិចចការសាលារបស់ពួកបគបម្ចើនជាង 

 

 

គិតអ្ាំពីបទ្ពិបសាធ្ន៍របស់អ្នកជាមួ ការបរៀនសូម្តពីផទុះ បតើអ្នក ល់ម្សប ឬមិន ល់ម្សបដូចបមាចខលុះ បៅនឹងបសចកា ីថែលងដូចខាងបម្កាមបនុះ៖ 

 

50. I understand what my child is expected to do each 
day 

ខុ្ាំ ល់ដឹងពីអ្វ ើថដលកូនរបស់ខុ្ាំម្តូវានរំពឹងថានឹងបធ្វ ើរាល់នែា 

51. I can contact my child’s teacher(s) when I need to ខុ្ាំអាចទក់ទ្ងមកម្គូរបស់កូនខុ្ាំបពលណ្តខុ្ាំម្តូវការ 

52. Teachers communicate with me often enough about 
my child’s progress 

ម្គូម្ាម្ស័ ទក់ទ្ងជាមួ ខុ្ាំជាបរឿ ៗានលមមម្គប់ម្ោន់ 

អ្ាំពីការរ ើកចបម្មើនរបស់កូនខុ្ាំ 

53.  My child has adequate contact with their teacher(s) កូនរបស់ខុ្ាំមានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងម្គប់ម្ោន់ជាមួ ម្គូរបស់ពួកបគ 

54. My child often gets distracted from studying by 
other things happening in the house 

កូនរបស់ខុ្ាំថតងថតទ្ទួ្លការរំខានពីការបរៀនសូម្ត 

បោ សារកិចចការបផសងបទ្ៀតថដលបកើតមានប ើងកន ុងផទុះ 

55. My child often gets distracted from studying by 
other things happening online (e.g. social media) 

កូនរបស់ខុ្ាំថតងថតទ្ទួ្លការរំខានពីការបរៀនសូម្ត 

បោ សារកិចចការបផសងបទ្ៀតថដលបកើតមានតាមអ្នឡាញ (ឧទហរណ៍ 

ម្បព័នធផសពវផា សងគម) 

56. My child does a full day’s worth of schoolwork every 
school day 

កូនរបស់ខុ្ាំបធ្វ ើកិចចការសាលាបពញមួ នែា ជាបរៀងរាល់នែា 
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57. Since learning from home started, I feel like I have a 
better understanding of what my child is learning 

ចាប់តាាំងពីការបរៀនសូម្តពីផទុះានចាប់បផាើម ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា 

ខុ្ាំមានការ ល់ដឹងកាន់ថតចាស់ អ្ាំពីអ្វ ើថដលកូនរបស់ខុ្ាំកាំពុង 

បរៀនសូម្ត 

58. Since learning from home began, the school has 
improved aspects of its remote learning delivery 
over time 

ចាប់តាាំងពីការបរៀនសូម្តពីផទុះានចាប់បផាើម សាលាបរៀនាន 

ថកលមអទ្ិដឋភាពននការផគត់ផគង់ការបរៀនសូម្តពីចមាា  របស់ខ្នួ 

ម្គប់បពលបវលារហូតមក 

59. Compared to normal onsite learning the school had 
more of an emphasis on academic achievement 
during period(s) of flexible and remote learning 

បម្បៀបបធ្ៀបនឹងការបរៀនសូម្តធ្មមតាបៅនឹងកថនលង សាលាបរៀន 

មានការសងកត់ធ្ាន់បៅបលើសមិទ្ធិផលសិកា កន ុងអ្ាំ ុងបពលនន 

ការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនាន។ 

60. Compared to normal onsite learning the school had 
more of an emphasis on student wellbeing during 
period(s) of flexible and remote learning 

បម្បៀបបធ្ៀបនឹងការបរៀនសូម្តធ្មមតាបៅនឹងកថនលង សាលាបរៀន 

មានការសងកត់ធ្ាន់បៅបលើសុខុមាលភាពរបស់សិសស កន ុងអ្ាំ ុង 

បពលននការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនាន។ 

61. I feel well supported by my child's school and 
teachers to help my child learn from home   

ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា មានការោាំម្ទ្ពីសាលាបរៀន និងម្គូរបស់ 

កូនខុ្ាំ បដើមបីជួ កូនរបស់ខុ្ាំបរៀនសូម្តពីផទុះ 

62. I feel that my child can learn just as effectively from 
home as they can in the classroom 

ខុ្ាំមានអារមមណ៍ថា កូនរបស់ខុ្ាំអាចបរៀនសូម្តបៅផទុះោ ងមាន 

ម្បសិទ្ធភាព ដូចថដលពួកបគអាចបធ្វ ើានកន ុងថាន ក់បរៀនថដរ 

63. The school has responded effectively to feedback 
from parents 

សាលាបរៀនានប ល្ ើ តបោ ងមានម្បសិទ្ធិភាពចាំប ុះ 

ការផាល់មតិបោបល់មកវញិពីឪពុកមាា   

64. I have confidence in the school system in Victoria 
(ALL schools in Victoria) 

ខុ្ាំមានទ្ាំនុកចិតាបលើម្បព័នធសាលាបរៀនកន ុងរដឋ វចិែូបរៀ 

(សាលាបរៀនទាំងអ្ស់កន ុងរដឋ វចិែូបរៀ) 

65. I have confidence in the government school system 
in Victoria (these are also known as the state or 
public schools) 

ខុ្ាំមានទ្ាំនុកចិតាបលើម្បព័នធសាលាបរៀនរដឋកន ុងរដឋ វចិែូបរៀ 

(ទាំងបនុះម្តូវានបគសាគ ល់ថដរថាជាសាលាបរៀនរដឋ 

ឬសាលាបរៀនសាធារណៈ) 

 

66. សរុបមក បតើអ្នកបពញចិតានឹងវធីិ្សាស្រសា របស់សាលាបរៀនចាំប ុះការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនានោ ងដូចបមាចថដរ?  

Very dissatisfied មិនបពញចិតាខាល ាំងណ្តស់ 

 

Dissatisfied មិនបពញចិតា  

 

Neither dissatisfied or satisfied បពញចិតាផង មិនបពញចិតាផង 

 

Satisfied បពញចិតា  

 

Very satisfied បពញចិតាណ្តស់ 

 

 

គិតអ្ាំពីអ្នាគត សូមបង្ហា ញពីទ្ាំហាំ ថដលអ្នក ល់ម្សបថាការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនាន គួរថតមានផាល់សម្មាប់សិសស៖ 

67. Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the 
child is showing cold symptoms) 

ជាបបណ្តា ុះអាសនន  បដើមបីកាត់បនថ ហានិភ័ ននការ ល្ងជាំងឺ 

(ឧទហរណ៍ បៅបពលកុមារកាំពុងបង្ហា ញបរាគសញ្ា ផ្ទា សា ) 

68. Temporarily to accommodate a child’s special needs 
(e.g. anxiety to attend school) 

ជាបបណ្តា ុះអាសនន  បដើមបីបាំបពញតម្មូវការពិបសសរបស់កុមារ (ឧទហរណ៍ 

ការែប់ារមភកន ុងការបៅសាលាបរៀន) 

69. Permanently to accommodate child / parent choice ជាអ្ចិនស្រនា ៍ បដើមបីបាំបពញបៅតាមជបម្មើសរបស់កុមារ / ឪពុកមាា   
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70. បតើការបរៀនសូម្តពីចមាា   និងអាចបត់ថបនានមានភាពរំខានោ ងណ្តថដរដល់សកមមភាពបពលនែាធ្មមតារបស់អ្នក (ឧទហរណ៍ ការង្ហរ 

កិចចការកន ុងម្គួសារជាបដើម)? 

Not at all disruptive មិនមានភាពរំខានអ្វ ើទ ាំងអ្ស់ 

Slightly disruptive មានភាពរំខានតិចតួច 

Moderately disruptive មានភាពរំខានលមម 

Highly disruptive មានភាពរំខានខាល ាំង 

Extremely disruptive មានភាពរំខានខាល ាំងណ្តស់ 

 

71. បតើកូនរបស់អ្នកមានពិការភាព ឬតម្មូវការបថនថមឬបទ្? 

Yes បទ្ 

No ាទ្/ចាស៎ 

 

72. បតើសាលាបរៀនរបស់កូនអ្នកានផាល់ការោាំម្ទ្ណ្តមួ ដូចខាងបម្កាម សម្មាប់កូនរបស់អ្នកកន ុងអ្ាំ ុងបពលបរៀនសូម្តពីចមាា   

និងអាចបត់ថបនានបទ្? សូមបម្ជើសបរ ើស កមួ ណ្តថដលម្តូវចាំប ុះអ្នក។ 

Created or modified your child’s Individual Education 
Plans 

ានបបងក ើត ឬថកថម្បគបម្មាងអ្ប់រំជាលកខណៈបុគគលរបស់កូនអ្នក 

Held a Student Support Group meeting ានបរៀបចាំកិចច ម្បជុាំម្កមុោាំម្ទ្សិសស 

Provided assistance with technology to support learning 
at home  

ានផាល់ជាំនួ ជាមួ នឹងបបចចកវទិ្ា 

បដើមបីោាំម្ទ្ដល់ការបរៀនសូម្តបៅផទុះ 

Had regular contact with you or your child to check in on 
student progress  

មានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាបទ្ៀងទត់ជាមួ អ្នក 

ឬកូនរបស់អ្នកបដើមបីពិនិតយបមើលការរ ើកចបម្មើនរបស់សិសស 

Provided learning materials in accessible formats ានផាល់សមាភ រៈសិកាកន ុងទ្ម្មង់ថដលអាចចូលបម្បើម្ាស់ាន 

None of the above មិនមានអ្វ ើដូចខាងបលើបទ្ 

 

73. បតើអ្នកសបម្មចានកម្មិតការសិកាខពស់បាំផុតម្តឹមណ្ត 

Postgraduate Degree ថាន កឧ់តាមសិកា 

Graduate Diploma / Graduate Certificate ថាន ក់បម្កាមឧតាមសិកា ប ុថនា បលើបរញិ្ា បម្ត 

Bachelor’s degree បរញិ្ា បម្ត  

Advanced Diploma / Diploma ថាន ក់បរញិ្ា បម្តមធ្យម 

Certificates III / IV  វញិ្ា បនបម្តកម្មិត III / IV 

Year 12 ថាន ក់ទ្ី១២ 

Year 11 ថាន ក់ទ្ី១១ 
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Year 10 ថាន ក់ទ្ី១០ 

Certificates I / II  វញិ្ា បនបម្ត I / II 

Year 9 or below  ថាន ក់ទ្ី៩ ឬបម្កាមបនុះ 

Prefer not to say មិនចង់ម្ាបប់ទ្  

 

 

74. ប ើងដឹងថា  វ ើរុសកូរ៉ូណូ្ត/ជាំងឺខូវ ើដ-១៩ 

ានបងកផលប ុះ ល់ដល់ហរិញ្ា វតថ ុរបស់ម្គួសារ។ប ើងខុ្ាំសួរសាំណួរខាងបម្កាមចាំប ុះម្គួសារទាំងអ្ស់បដើមបី 

ាន ល់ដឹងកាន់ថតចាស់ អ្ាំពីការលាំាកថផនកហិរញ្ា វតថ ុថដលម្គួសារកាំពុងជួបម្បទ្ុះ។  

បតើការផ្ទល ស់ប្រូការង្ហរ ឬម្ាក់ចាំណូលអ្វ ើថដលានបកើតប ើងបៅកន ុងម្គួសាររបស់អ្នកបោ សារថតវ ើរុសកូរ៉ូណូ្ត/ជាំងឺខូវ ើដ-១៩?  

សូមបម្ជើសបរ ើស កមួ ណ្តថដលម្តូវចាំប ុះអ្នក។ 

No financial impact ោម នផលប ុះ ល់ថផនកហិរញ្ា វតថ ុ  

Job loss by one adult (caregiver) ការាត់បង់ការង្ហរបោ មនុសសបពញវ ័មាន ក់ (អ្នកថែទាំ) 

Job loss by two adults (caregivers) ការាត់បង់ការង្ហរមនុសសបពញវ ័ពីរនាក់ (អ្នកថែទាំ) 

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. food) មានការលាំាកកន ុងការបង់វកិក បម្ត ឬទ្ិញរបស់របស់ចាាំាច់ 

(ឧទហរណ៍ មហ បូអាហារ) 

Adult having to work longer hours មនុសសបពញវ ័ម្តូវបធ្វ ើការបម្ចើនបមា ង 

Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker) មនុសសបពញវ ័ោក់ កយសុាំម្ាក់ឧបតថមភឥតការង្ហរបធ្វ ើ (ឧទហរណ៍ 

JobSeeker) 

Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper) ានោក់ កយសុាំម្ាក់ជាំនួ ពីរោឋ ភិាល (ឧទហរណ៍ JobKeeper) 

Prefer not to say មិនចង់ម្ាប់បទ្ 

 


