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Welcome to the 2020 Parent Opinion Survey
2020 பெற்ற ோர் கருத்துக் கணிப்ெிற்கு வரறவற்கிற ோம்
மோணவர்களின் றேவவகவள எங்கள் ெள்ளிச் சமூகம் எவ்வளவு சி ப்ெோக
நிவ றவற்றுகி து என்ெவே சரியோகச் சுட்டிக்கோட்டுவது பெற்ற ோர்கள் மற்றும்
அக்கவ பகோள்ெவர்களின் கருத்துகறளயோகும்.
கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகவள, ெள்ளி றமம்ெோட்டிற்கோகப் ெயன்ெடுத்துறவோம். கல்வி மற்றும்
ெயிற்சித்துவ , மோணவர்களின் கல்வி சோர்ந்ே அனுெவங்கவள றமம்ெடுத்துவேற்கு
முடிவுகவளப் ெயன்ெடுத்தும்.
இந்ேக் கருத்துக்கணிப்ெிற்கோன உங்கள் ெேில்கள் முற் ிலும் ரகசியமோனது. கல்வி மற்றும்
ெயிற்சித்துவ யின் சோர்ெோக, ORIMA ரிசர்ச் எனும் நிறுவனம் இந்ேக் கருத்துக் கணிப்வெ
நடத்துகி து. ஆஸ்ேிறரலியோவின் ேனியுரிவமச் சட்டம் 1988 இல் உள்ள ஆஸ்ேிறரலிய
ேனியுரிவம பகோள்வககளின் கீ ழ் ORIMA ரிசர்ச் உங்கள் உரிவமகளுக்கு மேிப்ெளித்து,
அவற்வ ப் ெோதுகோக்கி து. ORIMA ரிசர்ச், ேனியுரிவம (சந்வே மற்றும் சமூக ஆய்வு)
றகோட்ெோடு 2014 மற்றும் பேோடர்புவடய மோநில மற்றும் ெிரறேச சட்டத்வேப் ெின்ெற்றுகி து.
ORIMA இன் முழு ேனியுரிவமக் பகோள்வகவயப் ெடிக்க, இங்றக கிளிக் பசய்யவும்
(ஆங்கிலப்ெேிப்பு மட்டும்).

வழிமுவ கள்
ெேிலளிப்ெேற்கு முன் ஒவ்பவோரு றகள்விவயயும் கவனமோகப் ெடிக்கவும்
நீங்கள் அளிக்க விரும்பும் ெேிவலப் ெிரேிெலிக்கும் விருப்ெத்வே அளவட்டில்
ீ
றேர்ந்பேடுக்கவும். எடுத்துக்கோட்டு: குப்வெப் றெோடுேல் ேவட பசய்யப்ெடறவண்டும்
என்ெவே ஏற்றுக்பகோண்டோல், கீ றழ உள்ளவற் ில் ‘ஏற்கிற ன்’ என்ெவேத் றேர்ந்பேடுக்க
றவண்டும்.

நடுத்ேரமோன அல்லது இவடப்ெட்ட ெேிவலப் ெேிவுபசய்யும் உங்கள் றநோக்கத்வே
'ஏற்கவும் இல்வல மறுக்கவும் இல்வல’ எனும் விருப்ெம் உண்வமயோகப்
ெிரேிெலித்ேோல் மட்டுறம, அவேத் றேர்ந்பேடுக்க றவண்டும் என்ெவே நிவனவில்
பகோள்ளவும்.

Strongly Disagree

உறுேியோக
மறுக்கிற ன்

Littering should
be prohibited

குப்வெப்
றெோடுேல்
ேவட
பசய்யப்ெட
றவண்டும்

Disagree

மறுக்கிற ன்

Neither Agree
nor Disagree

ஏற்கவும்
இல்வல
மறுக்கவும்
இல்வல

Agree

Strongly Agree

ஏற்கிற ன்

உறுேியோக
ஏற்கிற ன்
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About your child’s learning
உங்கள் குழந்வேயின் கல்வி பேோடர்ெோனது
ெின்வரும் அ ிக்வககள், உங்கள் குழந்வே/குழந்வேகளின் கல்வியில் உள்ள அம்சங்கவள
விளக்குகின் ன.
ஒவ்பவோரு அ ிக்வகவயயும் எந்ே அளவிற்கு ஏற்கி ர்
ீ கள் அல்லது மறுக்கி ர்
ீ கள்
என்ெவேச் சரியோக உணர்த்தும் பெட்டிவயத் றேர்ந்பேடுக்கவும்.

2020 இல் உங்களுக்கு ஏற்ெட்ட அனுெவங்கள் மற்றும் இந்ேப் ெள்ளியில் உங்கள்
குழந்வேகள் ெடிப்ெது பேோடர்ெோன உங்களின் பெோதுவோன எண்ணங்களின் அடிப்ெவடயில்
ெேில்கவள வழங்கவும். எல்லோ அ ிக்வககளும் 'எனது குழந்வே' அல்லது 'எனது
குழந்வேகள்' எனப் ெடிக்கப்ெடலோம்.
1.My child enjoys the learning they do at school

எனது குழந்வே, ெள்ளியில் கற்றுத்ேருவவே
விரும்புகி ோர்

2.This school treats my child with respect

இந்ேப் ெள்ளி, எனது குழந்வேவய
கண்ணியமோக நடத்துகி து

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

புேிய ஆண்டிற்கோக ேயோர் பசய்துபகோள்ள
எனது குழந்வேக்கு ஆேரவு வழங்கப்ெடுகி து

4.My child feels safe at school

எனது குழந்வே, ெள்ளியில் ெோதுகோப்ெோக
உணர்கி ோர்

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

பகோடுவமப்ெடுத்தும் நடத்வேகவள
எேிர்பகோள்வேற்கு ெள்ளியில் கற்ெிக்கப்ெட்ட
ேி ன்களும் உத்ேிகளும் எனது குழந்வேக்கு
நம்ெிக்வகவய அளித்துள்ளன

6.My child feels accepted by other students at
school

எனது குழந்வே, ெள்ளியில் உள்ள ெி
மோணவர்களோல் ஏற்றுக்பகோள்ளப்ெட்டேோக
உணர்கி ோர்

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

இந்ேப் ெள்ளி, பெோறுப்புணர்வவ
வளர்த்துக்பகோள்வேற்கு எனது குழந்வேக்கு
வோய்ப்புகவள வழங்குகி து

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

இந்ேப் ெள்ளியின் கல்வித் ேரநிவலகள், எனது
குழந்வேயின் றேவவக்றகற் றெோட்டிவய
அளிக்கி து

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

இந்ேப் ெள்ளி, கல்வி கற்கச் சிரமமோக
உள்ளறெோது பேோடர்ந்து முயற்சிக்க எனது
குழந்வேவய ஊக்குவிக்கி து

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

எனது குழந்வேயின் பசோந்ே விருப்ெங்கள்
அவரது வகுப்ெவ ச் பசயல்ெோட்வட
ஒத்ேிருக்கும்றெோது அவற்வ ஆரோய்ந்து
அ ியலோம்
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11.My child has been bullied recently at school

எனது குழந்வே, சமீ ெத்ேில்
பகோடுவமப்ெடுத்ேப்ெட்டோர்

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

முடிவுகவள எடுக்கவும், சிக்கல்கவளத்
ேீர்க்கவும் இந்ேப் ெள்ளி, எனது குழந்வேக்கு
வோய்ப்புகவள வழங்குகி து

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

இந்ேப் ெள்ளி, எனது குழந்வேயின்
ஆர்வங்களுக்கும் ேி வமகளுக்கும் ஏற்
ெலவவகயோன ேிட்டங்கவள வழங்குகின் து

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

இந்ேப் ெள்ளி, நம்ெிக்வகவய உருவோக்க எனது
குழந்வேக்கு வோய்ப்புகவள வழங்குகி து

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

ெள்ளி நிகழ்வுகளில் ெங்றகற்க, எனது
குழந்வேக்கு இந்ேப் ெள்ளி வோய்ப்புகவள
வழங்குகி து

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

வட்டுப்ெோடம்
ீ
மற்றும் ெள்ளிப்ெோடச் சுவமவய
நிர்வகிக்க எனது குழந்வேக்கு நிர்வகிக்கும்
ேி ன்கள் கற்றுத் ேரப்ெடுகின் ன

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

இந்ேப் ெள்ளி, எனது குழந்வேயின் கல்வியில்
ெங்றகற்க எனக்கு வோய்ப்புகவள வழங்குகி து

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

இந்ேப் ெள்ளி, எனது குழந்வேக்குச் சி ந்ே
ேரமோன கல்விவய வழங்குகி து என
நம்புகிற ன்

About the teaching at this school
இந்ேப் ெள்ளியின் ஆசிரியர்கள் பேோடர்ெோனது
ெின்வரும் அ ிக்வககள், உங்கள் குழந்வே/குழந்வேகளின் ஆசிரியர்களுவடய அம்சங்கவள
விளக்குகின் ன.
ஒவ்பவோரு அ ிக்வகவயயும் எந்ே அளவிற்கு ஏற்கி ர்
ீ கள் அல்லது மறுக்கி ர்
ீ கள்
என்ெவேச் சரியோக உணர்த்தும் பெட்டிவயத் றேர்ந்பேடுக்கவும்.

2020 இல் உங்களுக்கு ஏற்ெட்ட அனுெவங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்வேயின் ஆசிரியர்
அல்லது ஆசிரியர்கள் பேோடர்ெோன உங்களின் பெோதுவோன கருத்துகளின் அடிப்ெவடயில்
ெேில்கவள வழங்கவும்.
19.Teachers are enthusiastic and positive about teaching

ஆசிரியர்கள் உற்சோகமோகவும்
றநர்மவ யோகவும் கற்ெிக்கின் னர்

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

ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்ற ோர்களுக்கும்
இவடயில் சி ப்ெோன முவ யில்கருத்துப்
ெரிமோற் ம் இந்ேப் ெள்ளியில்
நவடபெறுகி து
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21.My child gets extra help with learning from teachers
when needed

கற் லின்றெோது ஆசிரியர்களிடமிருந்து
கூடுேல் உேவிவயத்
றேவவப்ெடும்றெோபேல்லோம் எனது
குழந்வே பெறுகி ோர்

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

எனது குழந்வே மிகச்சி ப்ெோக
பசயல்ெடறவண்டுபமன இந்ேப் ெள்ளியின்
ஆசிரியர்கள் எேிர்ெோர்க்கின் னர்

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

எனது குழந்வேயின் பசயல்ெோடு கு ித்து,
ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி என்வனத்
பேோடர்புபகோள்கின் னர்

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

எனது குழந்வேயின் கற் ல்
றேவவகளுக்குப் ெயனுள்ள கருத்துகள்
மற்றும் உேவிகவள ஆசிரியர்கள்
வழங்குகின் னர்

25.I understand how my child is assessed

எனது குழந்வே எவ்வோறு
மேிப்ெிடப்ெடுகி ோர் என்ெவே அ ிகிற ன்

26.The teachers are very good at making learning
engaging

குழந்வேகவள ஈடுெோட்டுடன் கற்கச்
பசய்வேில் ஆசிரியர்கள் மிகச் சி ப்ெோகச்
பசயல்ெடுகின் னர்

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

எனது குழந்வே கல்வி கற்க, ஆசிரியர்கள்
ஊக்கமளிக்கின் னர்

28.Teachers at this school model positive behaviour

இந்ேப் ெள்ளி ஆசிரியர்கள் றநர்மவ
நடத்வேவய முன்றனோடியோக உள்ளனர்

About our school
எங்கள் ெள்ளத் பேோடர்ெோனது
ெின்வரும் அ ிக்வககள், ெள்ளியின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெள்ளிச் சமூகத்துடனோன
உ வுநிவலகள் ெற் ிய அம்சங்கவள விளக்குகின் ன.
ஒவ்பவோரு அ ிக்வகவயயும் எந்ே அளவிற்கு ஏற்கி ர்
ீ கள் அல்லது மறுக்கி ர்
ீ கள்
என்ெவேச் சரியோக உணர்த்தும் பெட்டிவயத் றேர்ந்பேடுக்கவும்.

2020 இல் உங்களுக்கு ஏற்ெட்ட அனுெவங்கள் அனுெவங்கள் மற்றும் இந்ேப் ெள்ளி
பேோடர்ெோன உங்களின் பெோதுவோன கருத்துகளின் அடிப்ெவடயில் ெேில்கவள வழங்கவும்.
29.This school has clean and well-maintained facilities
and properties

இந்ேப் ெள்ளியில் உள்ள வசேிகளும்
பெோருட்களும் தூய்வமயுடன்
ெரோமரிக்கப்ெடுகின் ன

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

ெள்ளியின் வழக்கமோன ேகவல்பேோடர்பு
றசனல்கள் மூலம் றேவவயோன ேகவவல
என்னோல் பெ முடிகி து
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31.I feel this school values parents’ contributions

இந்ேப் ெள்ளி, பெற்ற ோர்களின்
ெங்களிப்புகவள மேிப்ெேோக உணர்கிற ன்

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

எனக்கு ஏறேனும் சிக்கல்கள் இருந்ேோல்
அவற் ிற்கோக இந்ேப் ெள்ளிவய
அணுகுவவே எளிேோக உணர்கிற ன்

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

இந்ேப் ெள்ளி, உள்ளூர் சமூகத்துடன்
வலிவமயோன பேோடர்வெக் பகோண்டுள்ளது

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

இந்ேப் ெள்ளி, எல்லோக் கலோச்சோர
நம்ெிக்வககவளயும் நவடமுவ கவளயும்
மேிப்ெேன் முக்கியத்துவத்வேப்
றெோேிக்கி து

35.This school takes parents’ concerns seriously

இந்ேப் ெள்ளி, பெற்ற ோர்களின்
கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கி து

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

இந்ேப் ெள்ளி, எனது குடும்ெத்ேின்
நம்ெிக்வககள் மற்றும் எேிர்ெோர்ப்புகவள
மேிக்கி து

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

இந்ேப் ெள்ளியின் கல்வித் ேரத்வே
உயர்த்ே எப்றெோதும் இலக்கிடுகி து

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

இந்ேப் ெள்ளி, றநர்மவ யோன மோணவர்
நடத்வேவய நிவலயோன
அணுகுமுவ யுடன் ஊக்குவிக்கி து

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

ேனது ெலங்கவளயும் றமம்ெடுத்ே
றவண்டிய ெகுேிகவளயும் ெற் ிய
பேளிவோன புரிேவல இந்ேப் ெள்ளி
பகோண்டுள்ளது

40.This school celebrates student achievements in all
areas

இந்ேப் ெள்ளி, எல்லோத் துவ களிலும்
நிகழ்த்ேப்ெடும் மோணவர்களின்
சோேவனகவளக் பகோண்டோடுகி து

General school satisfaction
ெள்ளிவயப் ெற் ிய பெோதுவோன ேிருப்ேி
ஒவ்பவோரு அ ிக்வகவயயும் எந்ே அளவிற்கு ஏற்கி ர்
ீ கள் அல்லது மறுக்கி ர்
ீ கள்
என்ெவேச் சரியோக உணர்த்தும் பெட்டிவயத் றேர்ந்பேடுக்கவும்.

2020 இல் உங்களுக்கு ஏற்ெட்ட அனுெவங்கள் மற்றும் உங்களின் பெோதுவோன கருத்துகளின்
அடிப்ெவடயில் ெேில்கவள வழங்கவும்.
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41.I feel confident that the Victorian public school
system prepares students for the next phase of their life

விக்றடோரியன் பெோதுப் ெள்ளி அவமப்பு,
மோணவர்கவள வோழ்வின் அடுத்ேக்
கட்டத்ேிற்குத் ேயோர்ெடுத்துகி து என்ெவே
நம்புகிற ன்

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

இந்ேப் ெள்ளி, மோணவர்கவள வோழ்வின்
அடுத்ேக் கட்டத்ேிற்குத் ேயோர்ெடுத்துகி து
என்ெவே நம்புகிற ன்

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

விக்றடோரியன் பெோதுப் ெள்ளிகள்,
பெோதுவோக மோணவர்களுக்குச் சி ப்ெோன
கல்வித் ேரத்வே வழங்குகின் ன
என்ெவே நம்புகிற ன்

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

ஒட்டுபமோத்ேமோக, எனது குழந்வே இந்ேப்
ெள்ளியில் பெறும் கல்வி கு ித்துத்
ேிருப்ேியவடகிற ன்

Experiences of remote and flexible learning
பேோவலதூர மற்றும் இணக்கமோன கற் லின்
அனுெவங்கள்
2020 முழுவதும் , த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் கும் (வீட்டிலிருந்த
அலைக்கப் படுகிறது) கொைகட்ட ல
்

பை மொணவர்கள் அனுபவி ்துள் ளனர். இந்

பள் ளியின் தமம் பொட்டிற் கு ஆ ரவளிக்கும் வலகயிை் இந்
கவலை துலற தேகரி ்துக்தகொண்டிருக்கிறது.

45.

கற் பது என்றும்
வருடம் ,

அனுபவம் த ொடர்பொன

[ASK ALL] உங் கள் பிள் லளயின் ஆண்டு நிலைலை ் த ர்ந்த டுங் கள் : இந் ப் பள் ளியிை்
உங் களுக்கு ஒன்றுக்கும் தமற் பட்ட பிள் லளகள் இருந் ொை் , மிகே் ேமீப ்திை
பிறந் நொலளக் தகொண்ட உங் கள் பிள் லளயின் ஆண்டு நிலைலை ் த ர்ந்த டு ்து,
மீ முள் ள தகள் விகளுக்குப் பதிைளிக்கும் தபொது இக்குைந்ல

Foundation

ஃபவுன் தடஷன்

Year 1

ஆண்டு 1

Year 2

ஆண்டு 2

Year 3

ஆண்டு 3

Year 4

ஆண்டு 4

Year 5

ஆண்டு 5

Year 6

ஆண்டு 6

பற் றி சிந்தி ்திடுங் கள் .
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Year 7

ஆண்டு 7

Year 8

ஆண்டு 8

Year 9

ஆண்டு 9

Year 10

ஆண்டு 10

Year 11

ஆண்டு 11

Year 12

ஆண்டு 12

Ungraded

அப் கிதரதடட்
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46. [ASK ALL] 2020ை் த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றலின் கொைகட்ட ்தின்தபொது
உங் கள் பிள் லள வீட்டிலிருந்து கை் வி கற் றுள் ளொரொ?
Yes – my child has mainly learnt from home during
periods of remote and flexible learning

ஆம் – எனது பிள் லள த ொலைதூர மற் றும்

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

ஆம் – ஆனொை் எனது பிள் லள பள் ளிக்கும்

இணக்கமொன கற் றலின்
கொைகட்ட ்தின்தபொது பிர ொனமொை்
வீட்டிலிருந்து கை் வி கற் றுள் ளொர்
தநரிை் தேன்றுள் ளொர் (உ ொரண ்திற் கு,
நீ ங் கள் ஓர் அனுமதிக்கப் பட்ட பணிைொளர்
எனிை் )

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)

இை் லை – எனது பிள் லள த ொடர்ந்து
பள் ளிக்தக தேன்றுள் ளொர்
(உ ொரண ்திற் கு, நீ ங் கள் ஓர்
அனுமதிக்கப் பட்ட பணிைொளர் எனிை்
அை் ைது உங் கள் பிள் லள ஒரு சிறப் புப்
பள் ளிக்குே் தேன்றுள் ளொர் எனிை் )

47. [Show if Q46=1 or 2] உங் கள் பிள் ளள வீட்டிலிருந் தே கல் வி கற் ற வழக்கமான வாரம்
குறி ்து சிந்திக்லகயிை் , வீட்டிலிருந்து கை் வி கற் க உங் கள் பிள் லளக்கு உ வுவதிை்
நீ ங் கள் (அை் ைது உங் கள் வீட்டிலுள் ள மற் ற வைதுவந்த ொர்) த ொரொைமொக தமொ ் ம்
எவ் வளவு தநரம் தேைவிட்டுள் ளர
ீ ்கள் ?
None - my child typically didn’t need help

ஏதுமிை் லை - எனது பிள் லளக்கு தபொதுவொக
உ வி த லவப் படவிை் லை

Less than 1 hour per week

வொர ்திற் கு 1 மணிதநர ்திற் கும்
குலறவொக

1 – 3 hours per week

வொர ்திற் கு 1 – 3 மணிதநரம்

4 – 5 hours per week

வொர ்திற் கு 4 – 5 மணிதநரம்
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6 – 10 hours per week

வொர ்திற் கு 6 – 10 மணிதநரம்

11 – 20 hours per week

வொர ்திற் கு 11 – 20 மணிதநரம்

Over 20 hours per week

வொர ்திற் கு 20 மணிதநர ்திற் கும் தமை்
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48. [Show if Q46=1 or 2] தபொதுவொக, வீட்டிலிருந்து கற் கும் தபொது உங் கள் பிள் லள தபற் றுள் ள
வீட்டுப் பொட ்தின் அளவு எவ் வொறு இருப் ப ொக நிலனக்கிறீர்கள் ?
Far too light

மிக மிகக் குலறவு

A bit light

தகொஞ் ேம் குலறவு

About right

ஏற ் ொை ேரிைொன அளவு

Too much

மிக அதிகம்

Far too much

மிக மிக அதிகம்

49. [Show if Q46=1 or 2] த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றைொனது.
My child less engaged with or interested in their
schoolwork

எனது பிள் லளலை வீட்டுப் பொட ்திை்
குளறந் ே ஈடுபொடு / ஆர்வம் உள் ளவரொக
ஆக்கியுள் ளது

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

வீட்டுப் பொட ்திை் எனது பிள் லளயின்
ஈடுபொடு / ஆர்வ ்திை் எந் வி ்திைொேமும்
இை் லை

My child more engaged with or interested in their
schoolwork

எனது பிள் லளலை வீட்டுப் பொட ்திை் அதிக
ஈடுபொடு / ஆர்வம் உள் ளவரொக
ஆக்கியுள் ளது

[Show if Q46=1 or 2] வீட்டிலிருந்து கற் பது த ொடர்பொன உங் கள் அனுபவம் குறி ்து
சிந்திக்லகயிை் , பின்வரும் அறிக்லககலள நீ ங் கள் எந் ளவு ஏற் கிறீர்கள் அை் ைது
மறுக்கிறீர்கள் :
50. I understand what my child is expected to do each
day

தினமும் என்ன தேை் யுமொறு என் பிள் லள
எதிர்பொர்க்கப் படுகிறொர் என்பல ப்
புரிந்துதகொள் கிதறன்

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

த லவப் படும் தபொது எனது பிள் லளயின்
ஆசிரிைர் (கலள) என்னொை்
த ொடர்புதகொள் ள முடிகிறது

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

எனது பிள் லளயின் வளர்ே்சிநிலை குறி து
்
தபொதுமொனளவு ஆசிரிைர்கள் என்னுடன்
த ொடர்பு தகொள் கிறொர்கள்

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

எனது பிள் லளக்கு அவரது ஆசிரிைருடன்
(களுடன்) தபொதுமொன த ொடர்பு உள் ளது
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54. My child often gets distracted from studying by other
things happening in the house

வீட்டிை் நிகை் கிற மற் ற விஷைங் களொை்
எனது பிள் லள கை் வியிலிருந்து தபரிதும்
திலேதிருப் பப் படுகிறொர்

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

ஆன்லைனிை் நிகை் கிற மற் ற
விஷைங் களொை் எனது பிள் லள
கை் வியிலிருந்து தபரிதும்
திலேதிருப் பப் படுகிறொர் (எ.கொ. ேமூக
ஊடகம் )

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

எனது பிள் லள பள் ளி நலடதபறும்
ஒவ் தவொரு நொளிலும் முழு நொளுக்கொன
வீட்டுப் பொட ல
்
ே் தேை் கிறொர்

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

வீட்டிலிருந்து கற் பது துவங் கிைதிை் இருந்து,
எனது பிள் லள என்ன
கற் றுக்தகொண்டிருக்கிறொர் என்பது நொன்
நன் கு புரிந்துதகொண்டிருப் பது தபொை்
உணர்கிதறன்

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

வீட்டிலிருந்து கற் பது துவங் கிைதிை் இருந்து,
நொளலடவிை் பள் ளி னது த ொலைதூர
கற் றை் விநிதைொக தி
் ன் அம் ேங் கலள
தமம் படு ்தியுள் ளது

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

வைக்கமொகப் பள் ளிக்குே் தேன்று
கற் பதுடன் ஒப் பிடுலகயிை் , இணக்கமொன
மற் றும் த ொலைதூர கொைகட்ட (ங் களின்)
தபொது கை் விேொர் ேொ லனயிை் பள் ளி அதிக
முக்கிை து
் வ ்ல க் தகொண்டிருந் து

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

வைக்கமொகப் பள் ளிக்குே் தேன்று
கற் பதுடன் ஒப் பிடுலகயிை் , இணக்கமொன
மற் றும் த ொலைதூர கொைகட்ட ்தின்
(ங் களின்) தபொது மொணவரின் நை் வொை் விை்
பள் ளி அதிக முக்கிை ்துவ ல
்
க்
தகொண்டிருந் து

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

எனது பிள் லள வீட்டிலிருந்து கற் க
உ வுவ ற் கு எனது பிள் லளயின் பள் ளியும்
ஆசிரிைர்களும் நன் கு ஆ ரி ்துள் ள ொக
உணர்கிதறன்

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

எனது பிள் லளைொை் வகுப் பலறயிை் கற் கும்
அத ைளவு வீட்டிலிருந்தும் திறம் பட கற் க
முடிகிறது என உணர்கிதறன்

63. The school has responded effectively to feedback
from parents

தபற் தறொரின் கரு து
் களுக்கு பள் ளி
திறம் பட பதிை் தேைைொற் றியுள் ளது

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

விக்தடொரிைொவிலுள் ள பள் ளி அலமப் பு மீது
எனக்கு நம் பிக்லகயுள் ளது
(விக்தடொரிைொவிலுள் ள அலன ்து
பள் ளிகளும் )
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65. I have confidence in the government school system
in Victoria (these are also known as the state or
public schools)
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விக்தடொரிைொவிலுள் ள அரசுப் பள் ளி
அலமப் பிை் எனக்கு நம் பிக்லக உள் ளது
(இலவ மொநிை அை் ைது தபொதுப் பள் ளிகள்
எனவும் அலைக்கப் படுகின்றன)

66. [Show if Q46=1 or 2] ஒட்டுதமொ ் மொக, த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றலுக்கொன
பள் ளியின் அணுகுமுலற குறி ்து நீ ங் கள் எந் ளவு திருப் திைொயுள் ளர
ீ ்கள் ?
Very dissatisfied

மிகவும் அதிருப் தி

Dissatisfied

அதிருப் தி

Neither dissatisfied or satisfied

அதிருப் தியுமிை் லை திருப் தியுமிை் லை

Satisfied

திருப் தி

Very satisfied

மிகவும் திருப் தி

[Show if Q46=1 or 2] எதிர்கொைம் குறி ்து சிந்தி ்து, த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றை்
எந் ளவிற் கு மொணவர்களுக்குக் கிலடக்கதவண்டும் என்பல க் குறிப் பிடுங் கள் :
67. Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the
child is showing cold symptoms)

ற் கொலிகமொக, த ொற் றின் அபொை ல
்
்
குலறப் ப ற் கு (எ.கொ. பிள் லளக்கு ேளியின்
அறிகுறிகள் இருக்கும் தபொது)

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

ற் கொலிகமொக, பிள் லளயின் சிறப்பு ்
த லவகலள நிலறதவற் றுவ ற் கு (எ.கொ.
பள் ளிக்குே் தேை் வ ற் கொன ப ற் றம் )

69. Permanently to accommodate child / parent choice

நிரந் ரமொக, பிள் லளயின் / தபற் தறொரின்
விருப் ப ்ல நிலறதவற் றுவ ற் கு

70. [Show if Q46=1 or 2] த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றை் , உங் கள் வைக்கமொன
பகை் தநரே் தேைை் பொடுகளுக்கு (எ.கொ. பணி, வீட்டு தவலைகள் தபொன்றன) எந் ளவு
இலடயூறு தேை் கிறது?
Not at all disruptive

தகொஞ் ேமும் இலடயூறு தேை் ைவிை் லை

Slightly disruptive

தகொஞ் ேம் இலடயூறு

Moderately disruptive

மி மொன இலடயூறு

Highly disruptive

அதிக இலடயூறு

Extremely disruptive

மிக அதிக இலடயூறு

71. [Show if Q46=1 or 2] உங் கள் பிள் லளக்கு இைைொலமதைொ கூடு ை் த லவகதளொ
உள் ளனவொ?
Yes

ஆம்

No

இை் லை
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72. [Ask Q71=1] த ொலைதூர மற் றும் இணக்கமொன கற் றலின்தபொது உங் கள் பிள் லளயின்
பள் ளி உங் கள் பிள் லளக்கு பின் வரும் ஆ ரவுகள் எவற் லறதைனும் வைங் கிை ொ?

தபொருந்தும் அலன ல
்
யும் த ர்வுதேை் திடுங் கள் .
Created or modified your child’s Individual Education
Plans

உங் கள் பிள் லளயின் னிப் பட்ட கை் வி ்
திட்டங் கலள உருவொக்கிைது அை் ைது
மொற் றிைலம ் து

Held a Student Support Group meeting

மொணவர் ஆ ரவுக் குழுக் கூட்ட ்ல
நட ்திைது

Provided assistance with technology to support learning
at home

வீட்டிை் கற் ப ற் கொன ஆ ரவுக்கொக
த ொழிை் நுட்ப உ விலை வைங் கிைது

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

மொணவரின் வளர்ே்சிநிலைலைே்
தேொதிப் ப ற் கொக, உங் களுடன் அை் ைது
உங் கள் பிள் லளயுடன் வைக்கமொன
த ொடர்லபக் தகொண்டிருந் து

Provided learning materials in accessible formats

அணுக ் க்க முலறகளிை் கற் றை்
தபொருட்கலள வைங் கிைது

None of the above [Exclusive]

தமலுள் ள எதுவுமிை் லை [Exclusive]

73. நீ ங் கள் எதுவலர கை் வி பயின் றுள் ளீர ்கள் ?
Postgraduate Degree

முதுநிலைப் பட்டம்

Graduate Diploma / Graduate Certificate

பட்ட ொரி டிப் தளொமொ / பட்ட ொரி
ேொன்றி ை்

Bachelor’s degree

இளநிலைப் பட்டம்

Advanced Diploma / Diploma

அட்வொன்ஸ்ட் டிப் தளொமொ / டிப் தளொமொ

Certificates III / IV

ேொன்றி ை் கள் III / IV

Year 12

வகுப் பு12

Year 11

வகுப் பு 11

Year 10

வகுப் பு 10

Certificates I / II

ேொன்றி ை் கள் I / II

Year 9 or below

வகுப் பு 9 அை் ைது அ ற் குக் கீை்

Prefer not to say

தேொை் ை விருப் பமிை் லை
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தகொதரொனொலவரஸ் / தகொவிட்-19, குடும் ப ்தின் நிதிநிலையிை்

12

ொக்க ல
்

ஏற் படு ்தியுள் ளது என்பது எங் களுக்கு ் த ரியும் . குடும் பங் கள் எதிர்தகொள் கிற
நிதிேொர்ந் சிரமங் கலள நன் கு புரிந்துதகொள் வ ற் கொக அலன ்து குடும் ப ்தினரிடமும்
பின் வரும் தகள் விலைக் தகட்கிதறொம் .

74. தகொதரொனொலவரஸ் / தகொவிட்-19 கொரணமொக பணி அை் ைது வருமொனம் த ொடர்பொக
உங் கள் வீட்டிை் என்ன மொற் றங் கள் நிகை் ந்துள் ளன? தபொருந்தும் அலன ்ல யும்

த ர்வுதேை் திடுங் கள் .
No financial impact [Exclusive]

நிதிேொர்ந்

ொக்கம் எதுவுமிை் லை [Exclusive]

Job loss by one adult (caregiver)

வைதுவந் ஒருவருக்கு பணியிைப் பு
(பரொமரிப் பு வைங் குநர்)

Job loss by two adults (caregivers)

வைதுவந் இருவருக்கு பணியிைப் பு
(பரொமரிப் பு வைங் குநர்கள் )

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. food)

பிை் களுக்கு பணம் தேலு ்துவதிை் அை் ைது
த லவைொனவற் லற (எ.கொ. உணவு)
வொங் குவதிை் சிரமம்

Adult having to work longer hours

வைதுவந் வர் அதிகதநரம் தவலை தேை் ை
தவண்டியிருப் பது

Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker)

வைதுவந் வர் தவலையின்லமக்கொகப்
பதிவுதேை் திருப் பது (எ.கொ. தவலை
த டுபவர்)

Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper)

அரசின் உ விக்கு விண்ணப்பி ்திருப் பது
(எ.கொ. ஜொப் கீப் பர்)

Prefer not to say [Exclusive]

தேொை் ை விருப் பமிை் லை [Exclusive]

