
 
 

                                                                  
 
 

 
ជ្រ�បមកដល់��ឬបិ� / អ�កផ�ល់�រែថ� ំ
 
ខ� � ំេ�� ះ Vaughan Carr េហើយខ� � ំកំពុងដឹក��ំរសិក�អំពី�រចេ្រមើនលូត�ស់របសកុ់�រៃនរដ��វេ�ែវល (New South Wales Child 
Development Study ឬ NSW-CDS)។ 
 
NSW-CDS គឺ��រសិក�ទូ�ងំរដ�អំពី�រចេ្រមើនលូត�សរ់បស់កុ�រ ែដល�នេ�លបំណងរកេមើលដឹងក�� ែដលប៉ះ�ល់ដល់
សុខ�ព, �រសិក� និង�កប្បកិរ ��េ�េពលេ្រ�យ ចំេ�ះជនវ �យជំទង់និងជនេពញវ �យ។ �រសកិ�េនះកំពុងដឹក�ំេ�យអ�ក ្រ�វ
្រ�វេ��កលវ �ទ�ល័យ New South Wales (UNSW) េ�យ�នកិច�សហ�រ�មួយប�� �កលវ �ទ�ល័យ Newcastle, Western Australia, 
និង Canterbury (NZ), ្រពម�ងំ�ព�ៃដគូ�មួយ�� ប័ន�ងំ�យរបស់រ�� ភិ�ល េ�យ�នរមួ�ងំ NSW Department of Education 
and Communities, NSW Ministry of Health និង NSW Department of Family and Community Services។ 
 
�ែផ�កៃន�រសិក�េនះ សិស្ស�ងំ�យែដលចុះេ�� ះេរៀនេ��� ក់ទី 6 េ���បឋមសិក��ងំអស់េ�ក� �ងរដ�  NSW េ��� ំ េនះ នឹង
្រត�វ�នសុំឲ្យចូលរមួក� �ង�រ្រសង់មតិមួយអំពីសុខ�ពផ� �វចិត�និងសុខុ�ល�ពកុ�រ៖ �រ្រសង់មតិកុ�រ�ពវ �យក�� ល (the Middle 
Childhood Survey ឬ MCS)។ លិខិតេនះគឺេដើម្ីបជ្រ�បេ�កអ�ក� �យក��េរៀនរបស់កូនេ�កអ�ក�នយល់្រពម ចំេ�ះ�រ្រសង់
មតិេនះក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ងសិក� ក� �ង្រតី�សទ ី3។ 
 
ព័ត៌�នតេ�េនះនឹងជួយេ�កអ�កក� �ង�រសេ្រមច� េតើេ�កអ�ក�នបំណងឲ្យកូនេ�កអ�កចូលរមួែដរឬេទ។ 
េ�ះ�េ�កអ�កឲ្យកូនេ�កអ�កចូលរមួក�  ីកកូ៏នេ�កអ�ក�នឱ�សសេ្រមច�េតើគួរចូលរមួក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ងេរៀនែដរឬេទ។ 
 
MCS នឹង្របមូលយកព័ត៌�នសេង�បមួយអំពី សុខ�ពផ� �វចិត�និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រ ក� �ងរង�ង់�រសិក�្រ�វ្រ�វសេង�តមួយរយៈ 
េពលអំពីកុ�រ ែដល�នទទួល�រ�យតៃម�េ�យេ្របើសន�ស្សន៍ៃន�រចេ្រមើនលូត�សរ់បសេ់ក�ងអូ្រ�� លី (Australian Early Development 
Index) េ�េពលែដលកុ�រ�ងំេ�ះចូលេរៀនេ���  ំ2009។ MCS នឹង្របមូលព័ត៌�នេ�យ�� ល់ពីកុ�រ�ងំេ�ះអំពីគំនិត, �រម�ណ៍, 
សកម��ព និងបទពិេ�ធន៍របស់េគេ�ដំ�ក់�លដ៏សំ�ន់ៃន�រចេ្រមើនលូត�ស់ េដើម្ីបឲ្យយល់�ន់ែត្របេសើរនូវេសចក� ្ីរត�វ�រ
របស់កុ�រក� �ង្រក �ម�យុេនះ, ្រពម�ងំនូវរេបៀបែដលកម� វ �ធីនិងេ�ល�រណ៍�ងំពួង្របែហល�ែកលំអ េដើម្ីបេលើកកម�ស់�រ
ចេ្រមើនលូត�ស់�នសុខ�ពល� ចូលេ��ន់�ពេពញវ �យ។ ��រស�ំន់ក� �ង�រកត់ស�� ល់� េគមិន�ចេ្របើ MCS េដើម្ីប “�ត់ទុក” 
កុ�រ ឬេធ� �េ�គវ �និច� ័យអំពីជំងឺផ� �វចិត�េឡើយ។ កុ�រ�គេ្រចើននឹងបំេពញ MCS េ�ក� �ង�� ក់េរៀន េ្រ�ម�រេមើលខុស្រត�វៃន្រគ�
បេ្រង�នរបស់េគ។  នឹង�� នអ�ក្រ�វ្រ�វេ�ឯ��េរៀនេទ។ �រ្រសង់មតិេនះ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងស្រ�ប់ឲ្យសិស្សបំេពញេ�យខ� �នឯង។ 
េ�អ�គត ចេម� ើយៃន MCS នឹង្រត�វគួបផ្ស�ំមួយនឹងព័ត៌�នពី�� ប័នឯេទៀត �មរយៈដំេណើរ�រត�� ប់កំណត់្រ�; ទិន�ន័យ
ត�� ប់�ចរមួ�ងំ, បុ៉ែន�មិនកំណត់េទ, កំណត់្រ�របសកុ់�រនិង��បិ�ពី្រកសួងសុ�ភិ�ល (ដូច��រចូលព��លេ�មន� ីរេពទ្យ), 
្រកសួងអប់រ� (ដូច�ជំ�ញអក� រកម�និងេលខនព�ន� ), ្រកសួងសុខុ�ល�ព (ដូច�េស�សហគមន៍) និង្រកសួងយុត� ិធម៌ (ដូច�
ស� ិតិឧ្រកិដ�កម�)។ �រត�� ប់�ងំេនះនឹងជួយស្រម�លេ�លេ�រយៈេពលយូរ េដើម្ីបបេង� ើតេ�ល�រណ៍និងកម� វ �ធី�ងំ�យែដលេលើក
កម�ស់�រចេ្រមើនលូត�ស់�នសុខ�ពល� របស់កុ�រអូ្រ�� លី�ងំអស់។ 
 
េយើងសូមប�� ក់� �ព�� ល់ខ� �នៃនចេម� ើយរបស់កុ�រនឹង្រត�វ�ន�រ�រ្រគបេ់ពល�ងំអស់៖ ព័ត៌�ន�ងំអស់ែដល្របមូលក� �ងរង�ង់ 
NSW-CDS ្រត�វ�នផ�ល់េ�យមិនបេ�� ញេ�� ះ េហើយេ�ែត�ក់�រស�� ត់ (�ចេបើកេមើល�នេ�យ្រក �ម្រ�វ្រ�វែតបុ៉េ�� ះ)។  
របកគំេហើញ�មួយពី�រ្រ�វ្រ�វេនះនឹង្រត�វ�យ�រណ៍�មវ �ធីមួយែដលមិន�ច�� លដ់ឹងអំពីបុគ�ល, ��េរៀន និងសហគមន៍តូចៗ
�ងំ�យេឡើយ។ េយើងក៏នឹងផ�ល់មតិវ �ល្រតឡប់�ក់�រស�� ត់េ��ន់�យក��ៃន��េរៀននីមួយៗែដលចូលរមួផងែដរ ែដល
សេង�បនូវសុខ�ពផ� �វចិត�និងសុខុ�ល�ពៃនកុ�រក� �ង��េរៀន េ�យមិន្រ�ប់ឲ្យដឹងអំពីអ�កចូលរមួនីមួយៗេឡើយ។ 
 
េបើសិន�េ�កអ�ក�� នបំណងឲ្យកូនេ�កអ�កចូលរមួក� �ង MCS េ�កអ�ក�ចបំេពញហ� �មមិនចូលរមួ (Opt-Out Form) ែដល�� ប់�
មួយេនះ េហើយ្របគល់�េ�ឲ្យ្រគ�បេ្រង�នរបស់កូនេ�កអ�កវ �ញ, ឬចូលេ��ន់វ��បៃសរបស់េយើងេដើម្ីប្រ�ប់អំពី�រមិនចូលរមួ  
(opt-out) េ�េពលឥឡ� វេនះ។ េ�ះ�េ្រ�យពីកូនេ�កអ�ក�នបំេពញ�រ្រសង់មតិក� ី ក៏េ�កអ�ក�នេពលរហូតដលេ់ពល�ប់
េផ�ើម្រតី�សទី 4 [16 តុ� 2015] េដើម្ីបដកកូនេ�កអ�កេចញ េបើសិន�េ�កអ�ក�នបំណង�៉ងេនះ។ �រេធ� �ដូចេនះនឹង��� 
អ�ក្រ�វ្រ�វមិនទទួល�នចេម� ើយេ�នឹង�រ្រសង់មតិរបស់កូនេ�កអ�កេឡើយ។ 
 
េបើេ�កអ�ក�ន�រ�រម��មួយអំពី�រអនុវត��រសិក�េនះ េ�កអ�ក�ច�ក់ទង្រ�ប់ Ethics Secretariat, The University of 
New South Wales, SYDNEY NSW 2052 (ទូរស័ព�៖ [02] 9385 6222, ទូរ�រ៖ [02] 9385 6648, អីុែមល៖ humanethics@unsw.edu.au)។ 
បណ� ឹង�ងំ�យនឹងទទួល�រេសុើបអេង�ត�៉ងរហ័ស េហើយេគនឹងជ្រ�បេ�កអ�កអំពីលទ�ផល។ 
 
េបើេ�កអ�ក្រត�វ�រព័ត៌�នបែន�មអំពីចំណុច�មួយៃន�រសិក�អំពី�រចេ្រមើនលូត�ស់របសកុ់�រៃនរដ� NSW, សូម�ក់ទងសុំ
ជំនួយពី��េរៀនរបស់កូនេ�កអ�ក។  
 
សូមអរគុណេ�កអ�កចំេ�ះ�រ�ំ្រទ MCS។ 
 
Vaughan J. Carr 
Professor, UNSW  
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ព័ត៌�នស្រ�ប់��បិ� 

េតើ�រសិក�អំពី�រចេ្រមើនលូត�សរ់បស់ក�ុរៃនរដ� NSW គឺ�អ� �? 
�រសិក�អំពី�រចេ្រមើនលូត�ស់របស់កុ�រៃនរដ�  NSW (NSW Child Development Study ឬ NSW-CDS) គឺ��រសិក�មួយ
រយៈេពលអំពីសុខ�ពផ� �វចិត�និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រ ែដល�នទទួល�រ�យតៃម�េ�យេ្របើសន�ស្សនៃ៍ន�រចេ្រមើនលូត
�ស់របស់េក�ងអូ្រ�� លី (Australian Early Development Index) �� ំ 2009។ គេ្រ�ងេនះ�នេ�លបំណងគូរេចញ�
លំ�ំៃន�រ�ប់េងើបេឡើងវ �ញនិង�ព�យឈឺ�ប់ស្រ�ប់សុខ�ពផ� �វចិត� , �រសិក�អប់រ�, �រ�រ, និងលទ�ផលឯេទៀត
េ�េពលេ្រ�យមកេទៀត។ េ�កអ�ក�ច�នពត័៌�នលម� ិតអំពី�រសិក�េនះ េ�វ��បៃសរបស់េយើង ។ 

េហតុអ� ��ន��រសិក�េនះ�ន�រស�ំន់? 
NSW-CDS នឹងផ�ល់នូវព័ត�៌នពិេសស និងេលើកកម�ស់�រយល់ដឹងអំពីផ� �វៃន�រចេ្រមើនលូត�ស់របស់កុ�រ ែដលេ្របើេ�យ
��េរៀន, រ�� ភិ�ល និងទ�ី� ក់�រ/អង��រឯេទៀត េដើម្ីបបេង� ើតេ�ល�រណ៍និងកម� វ �ធ�ីងំ�យែដលេលើកកម�ស់�រ
ចេ្រមើនលូត�ស់�នសុខ�ពល� ៃនកុ�រអូ្រ�� លី�ងំអស់។ ព័ត៌�នេនះសំ�ន់ៃ្រកែលងស្រ�ប់កុ�រក� �ង�រចេ្រមើនលូត
�ស់េ��អ�កេរៀនសូ្រតែដល�នេ�គជ័យ, �បុគ�ល�នទំនុកចិត�និងៃច� ្របឌិត, ្រពម�ងំ�ជនេពញវ �យដ៏សកម�នងិ
្រ�បដឹងព័ត៌�នេពញេលញ។ 

េតើ�រ្រសងម់តិក�ុរ�ពវ �យក�� លគឺ�អ� �? 
�រ្រសង់មតិកុ�រ�ពវ �យក�� ល (Middle Childhood Survey ឬ MCS) គឺ�ស�ស�តុមួយៃន NSW-CDS។ �រ្រសងម់តិ
េនះ�ស់ែវងសុខ�ពផ� �វចិត�និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រ�ងំអស់ៃនរដ�  NSW ែដលេរៀនេ��� ក់ទី 6 េ���  ំ2015។ MCS នឹង
្របមូលយកព័ត៌�នេ�យ�� ល់ពីកុ�រ អំពគីំនិត, �រម�ណ៍, សកម��ព នងិបទពិេ�ធន៍របស់កុ�រ�ងំេ�ះ។ 

េតើព័ត៌�នេនះនឹង្រត�វេ្របើ�មវ �ធ�ី?  
ព័ត៌�នព ីMCS ទូ�ងំរដ��� ំ 2015 នឹង្រត�វវ ��គេ�យ្រក �ម្រ�វ្រ�វេដើម្ីបរកេមើលដឹងនូវក�� ៃនកុ�រ�ពែដល�នឥទ�ពិល
ដល់�ព�ប់េងើបេឡើងវ �ញនិង�ព�យឈឺ�ប់ ស្រ�ប់សុខ�ពផ� �វចិត�និងលទ�ផលឯេទៀតេ�េពលេ្រ�យមកេទៀត។ 
េដើម្ីបេធ� ��៉ងេនះ ទិន�ន័យ MCS នឹង្រត�វ�នគួបផ្ស�ំមួយកណំត់្រ�ពីប�� �� ប័នេផ្សងេទៀត េ�យេ្របើ Record Linkage  
ែដល�ច�នរមួ�ងំ, បុ៉ែន�មនិកំណត់េទ, កំណត់្រ�របស់កុ�រនិង��បិ�ពី្រកសួងសុ�ភិ�ល (ដូច��រចូលព��ល
េ�មន� ីរេពទ្យ), ្រកសួងអប់រ� (ដូច�ជំ�ញអក� រកម�និងេលខនព�ន� ), ្រកសួងសុខុ�ល�ព (ដូច�េស� សហគមន៍) និង
្រកសួងយុត� ិធម៌ (ដូច�ស� ិតិឧ្រកិដ�កម�)។  

េតើព័ត៌�នេនះមិនបេ�� ញេ�� ះឲ្យដឹងឬេទ? 
ពិត�ស់។ �� នពត័៌�ន�មួយែដលផ�ល់ឲ្យអ�ក្រ�វ្រ�វ េធ� �ឲ្យេគ�ចេ្របើេដើម្ីប�� ល់ដឹងអំពីេ�កអ�កឬកូនេ�កអ�កេឡើយ។ 
េយើងពណ៌�បែន�មនូវរេបៀបែដលេយើងរក�ទុក�ស�� ត់នូវព័ត៌�នរបស់េ�កអ�ក េ�ក� �ងប័ណ� ព័ត៌�នេនះ។ 
េ�កអ�ក�ចទទួល�រ��� របកគំេហើញ�មួយេ�ក� �ង�រសិក�េនះនឹង្រត�វ�យ�រណ�៍មវ �ធីមួយែដលេគមនិ�ច
រកេមើលដឹង���រណៈអំពីបុគ�ល, ��េរៀន នងិសហគមន៍តូចៗ�ងំ�យេឡើយ។ 

េតើ្រត�វបំេពញ MCS �មរេបៀប�?  
កុ�រ�គេ្រចើននឹងបំេពញ MCS េ�ក� �ង�� ក់េរៀន�រយៈ�រេ្របើកុំព្យ� ទ័រ��េរៀន េ�យ�ន�រកត់្រ�ចេម� ើយេ�យមិន
�កេ់�� ះ។ អ�ក្រ�វ្រ�វនឹងមនិេ�ឯ��េរៀនេទ េហើយ�រ្រសង់មតិេនះ្រត�វ�នេរៀបចំស្រ�ប់សិស្សបំេពញេ�យខ� �នឯង។ 
េបើ�ធម��កូនេ�កអ�ក�នបុគ�លិកជំនួយេ��� ក់េរៀន េ�ះកូនេ�កអ�ក�ចបំេពញ�រ្រសង់មតិេនះេ�យ
�នជំនួយពីបុគ�លិកេ�ះ។ នងឹ�នវ �ធីេ្របើសំេឡងេលើ�រ្រសង់មតិេនះ ស្រ�ប់កូនេ�កអ�កែដល្រត�វ�រជំនួយ�ន។ 

េតើកូនខ� � ំ្រត�វែតចូលរមួេ�ក� �ង MCS េនះឬេទ?  
មិនែមនេទ។ �រចូលរមួេ�ក� �ង MCS គឺ��រស� ័្រគចិត��ងំ្រស �ង េហើយកុ�រនិង��បិ�របស់ខ� �ន�នេសរ ��ពក� �ង�រ
មិនចូលរមួក� �ង�រសិក�េនះ េបើសិន��នបំណង�៉ងេនះ។ នឹង�� នផលវ ��កអវ �ជ��នចំេ�ះកុ�រ�មួយែដលមិនចូល
រមួក� �ង�រសិក�េនះេឡើយ។ ក�ុរែដលមិនចូលរមួក� �ងេពលេ�៉ងេរៀន នងឹទទួលសកម��ព�ជេ្រមើសមួយេផ្សងេទៀតពី្រគ�
បេ្រង�នរបស់ខ� �ន។ េ�កអ�ក�ចេ្រជើសយកមិនឲ្យកូនេ�កអ�កចូលរមួ �មរយៈទ្រមង់�រែដលគូសប�� ក់េ��ងេ្រ�ម។ 

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងេបើសនិ�ខ� � ំមិនចង់ឲ្យកូនខ� � ំចូលរមួបំេពញ�រសកិ�េនះ? 
េបើេ�កអ�កមិនចង់ឲ្យកូនេ�កអ�កបំេពញ MCS េ���េរៀនេទ េ�កអ�ក�នវ �ធីបី�៉ងេដើម្ីបឲ្យេ�កអ�ក�ច 
 ‘មិនចូលរមួ’/ដកខ� �នថយ៖ 

1. ចុះហត�េល�េលើ “ហ� �មមិនចូលរមួ/ដកខ� �នថយ” (“Opt-Out/Withdrawal Form”) ែដល�� ប់�មួយលិខិតេនះ េហើយ 
្របគល់�េ�ឲ្យ្រគ�បេ្រង�ន្រប�ំ�� ក់របស់កូនេ�កអ�ក។ 

2. េ�ក�ចមិនចូលរមួ�មអុីនេធើរណិត (opt out online) �មរយៈវ��បៃសរបស់េយើង។ 

http://nsw-cds.com.au/
http://nsw-cds.com.au/node/144
http://nsw-cds.com.au/node/41


 
 

3. �ក់ទង��េរៀនរបស់េ�កអ�កេ�យ�� ល់�មរយៈទូរស័ព� ឬ�មរយៈ�រពិ�ក��មួយ្រគ�បេ្រង�ន្រប�ំ�� ក់
របស់កូនេ�កអ�ក។ 

េបើសិន�្រគ�បេ្រង�នរបស់កូនេ�កអ�កមិនទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រមនិចូលរមួ/�រដកខ� �ន េ�មុនេពល�រ្រសង់មតិ
េនះេទ កូនេ�កអ�កនងឹ�នឱ�សបំេពញ�រ្រសង់មតិេនះេ�ក� �ង�� ក់េរៀន។ េបើេ�កអ�ក�� ស់ប� �រចិត�អំពី�ររមួប�� �ល
កូនេ�កអ�កេ�ក� �ង�រសិក�េនះ េ�កអ�ក�ចដកចេម� ើយរបស់កូនេ�កអ�កេចញពី��ងទិន�ន័យ្រ�វ្រ�វ MCS �ម
 វ �ធមួីយក� �ងចំេ�ម វ �ធី�ងំពួងេ��ងេលើេនះ រហូតដល់េពល�ប់េផ�ើម្រតី�សទី 4 (16 តុ� 2015)។ េ្រ�យពេីពលេនះ 
ចេម� ើយ�ងំអស់នឹងដកអត�ស�� ណេចញស្រ�ប់ផ�ល់េ�ឲ្យ្រក �មអ�ក្រ�វ្រ�វ ដូេច�ះប�� ប់ពីេពលេ�ះមក �រដកេចញ
នូវចេម� ើយរបស់កុ�រ�ក�់ក់នឹង�� នលទ��ពេធ� �េ��នេឡើយ។ 

េតើ��នន័យអ� �េ�ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក? 
�រចូលរមួ្របែហល�មិន�ចផ�ល់្របេ�ជន៍េ�យ�� ល់ឬ�� មចំេ�ះេ�កអ�កឬកូនេ�កអ�កេឡើយ។ បុ៉ែន�  េ�រយៈេពលយូរ 
ចេម� ើយ�ងំ�យែដលកូនេ�កអ�កផ�ល់េ�ឲ្យ�រ្រសង់មតិ នងឹជួយរ�� ភិ�លនិង��េរៀនក� �ង�របេង� ើតេ�ល
�រណ៍និងកម� វ �ធីែដលផ�ល់្របេ�ជន៍េ�ឲ្យកុ�រអូ្រ�� លី�ងំអស់។ េបើ�រ្រសង់មតិេនះេធ� �ឲ្យកូនេ�កអ�កគតិអំពីេរឿង�� វ
ែដលេធ� �ឲ្យកូនេ�កអ�ក�ក់អន់ចិត� េ�ះេគ�នជំនួយ(supports)េដើម្ីបជួយេ�កអ�កេ�ះ្រ�យប�� េនះ។ 

េតើនរ�េ�ែដល�ចេបើកេមើលទិន�ន័យ�ន? 
�នែតអ�ក្រ�វ្រ�វែដល�ត់ែចង�រសិក�េនះេ�ក� �ងកិច�សហ�រ�មួយៃដគូឬអ�ក�កព់័ន�នឹង�រសិក�េនះបុ៉េ�� ះ 
នឹង�ចេបើកេមើលចេម� ើយ MCS ែដលមិនបេ�� ញេ�� ះ េហើយ�កលវ �ទ�ល័យ New South Wales នឹង�នតួ�ទី�អ�ក
ែថ�ទំិន�ន័យ MCS េដើម្ីបេ្របើេ�ក� �ងគេ្រ�ងត�� ប់េ�អ�គត�ល។ េដើម្ីបទទួលព័ត៌�នបែន�មអំព ីRecord Linkage, 
ចុច្រតង់េនះ ។ 

េតើនរ��អ�កេរៀបច�ំរសិក�អំពី�រចេ្រមើនលូត�សរ់បស់កុ�រៃនរដ� NSW?  
�កលវ �ទ�ល័យ New South Wales (UNSW) ដឹក� ំNSW-CDS េ�យ�នកិច�សហ�រ�មួយប�� �កល វ �ទ�ល័យ 
Newcastle, Western Australia និង Canterbury (NZ) ្រពម�ងំ�ព�ៃដគូ�មួយ�� ប័ន�ងំ�យរបស់រ�� ភិ�ល េ�យ
�នរមួ�ងំ NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health និង NSW Department of Family 
and Community Services។ េដើម្ីបទទួលព័ត៌�នបែន�ម សូមេបើកេមើលទំព័ររបស់េយើង េយើង�នរ�។  

េតើនរ��អ�កផ�លថ់វ ��ស្រ�ប�់រ្រ�វ្រ�វេនះ? 
NSW-CDS ទទួលជំនួយថវ ��្រពម�ងំវត� �និងេស�ព្ីរបភព�៉ងេ្រចើន េ�យ�នរមួ�ងំ៖ the Australian Research Council, 
the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health ្រពម�ងំ�ន�រ�ំ្រទព ីNSW Department of 
Education and Communities, Ministry of Health និង Department of Family and Communities។ 
 
េតើខ� � ំ�ចទទួលព័ត៌�នបែន�មពីទី�? 
េបើកេមើលវ��បៃសរបស់េយើង៖ http://nsw-cds.com.au 
ទូរស័ព��ក់ទងេយើង�មេលខពិេសសស្រ�ប់ផ�ល់ព័ត៌�ន៖ 1800 901 922  
អុីែមលេ�េយើង៖ info@nsw-cds.com.au 
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ហ� �មមិនចូលរមួ/ដកេចញ��យលក�ណ៍អក្សររបស់��បិ�/
អ�កផ�ល់�រែថ� ំ
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 

សូមបំេពញែតេ�ក� �ងករណីែដលេ�កអ�ក�នបំណងដកកូនេ�កអ�ក
េចញពី�រចូលរមួក� �ង�រ្រសង់មតិកុ�រ�ពវ �យក�� ល  
(Middle Childhood Survey ឬ MCS) បុ៉េ�� ះ។  
 
�រចូលរមួ�នរមួ�ងំ�របំេពញ�រ្រសង់មតិ MCS េ�ក� �ង�� ក់េរៀន និង�រត�� ប់�រ្រសង់មតិ�មួយនងឹព័ត៌�នរបស់

កុ�រនងិ��បិ�ពី�� ប័នឯេទៀត។ េបើសិន�េ�កអ�ក�ន�នខិត�ប័ណ� ព័ត៌�នស្រ�ប់��ឬបិ�/អ�កផ�ល់�រែថ� ំ

ឬេ�កអ�ក្រ�ន់ែតមិនចង់ឲ្យកូនេ�កអ�កចូលរមួេ�ក� �ង MCS សូមបំេពញហ� �ម�ងេ្រ�មេនះ េដើម្ីបដកេចញពី�រ្រសង់មតិ 

េហើយ្របគល់�េ�ឲ្យ��េរៀនរបស់កូនេ�កអ�កវ �ញ មុនេពលៃន�រ្រសង់មតិេនះ។ 

 

េបើេ�កអ�ក�� ស់ប� �រចិត�អំពី�ររមួប�� �លកូនេ�កអ�កេ�ក� �ង�រសិក�េនះ េ�កអ�ក�ចដកចេម� ើយរបស់កូនេ�កអ�ក

េចញពី��ងទិន�ន័យ MCS �ន រហូតដល់េពល�ប់េផ�ើម្រតី�សទី 4 (16 តុ� 2015)។ េ្រ�យពីេពលេនះ ចេម� ើយ�ងំអស់

នងឹដកអត�ស�� ណេចញស្រ�ប់ផ�ល់េ�ឲ្យ្រក �មអ�ក្រ�វ្រ�វ ដូេច�ះប�� ប់ពីេពលេ�ះមក �រដកេចញនូវចេម� ើយរបស់កុ�រ

�ក់�ក់នងឹ�� នលទ��ពេធ��េ��នេឡើយ។ េបើសិន�េ�កអ�កដកចេម� ើយរបស់កូនេ�កអ�កេចញ 

ទិន�ន័យរបស់កូនេ�កអ�កនឹង្រត�វដកេចញនិងបំ�� ញេ�ល។ 

 

ខ� � ំ�ន�នព័ត�៌នែដល�ន�� ប់�មួយេនះ ឬ�នពិ�ក�អំពី�រចូលរមួរបស់កូនខ� �េំ�ក� �ង�រ្រសង់មតិកុ�រ�ពវ �យ

ក�� ល (Middle Childhood Survey) េហើយខ� � ំសំុមិនឲ្យ្របមូលឬរមួប�� �លព័ត៌�នស្រ�ប់៖ 

 

េ�� ះេពញរបស់កុ�រ៖ ...................................................................................................................................................  

 

ៃថ�ែខ�� ំកំេណើតរបស់កុ�រ៖  _____ / _____ /_____  ៃថ�េនះទី៖ _____ / _____ / 2015 

 

េ�� ះេពញរបស់��ឬបិ�/អ�កែថ�ែំដល�ន�រអនុ�� ត៖ 

 

................................................................................................................................................................................ 

 

ហត�េល�របស់��ឬបិ�/អ�កែថ�៖ំ  

 

................................................................................................................................................................................ 

េ�យចុះហត�េល�េ�ទីេនះ ខ� � ំយល់� កូនខ� � ំនឹងមិនចូលរមួេ�ក� �ង�រ្រសង់មតិកុ�រ�ពវ �យក�� ល (Middle Childhood 

Survey) េទ េហើយ� នឹង�នផ�ល់ឲ្យកូនខ� � ំនូវសកម��ព�ជេ្រមើសេផ្សងមួយ។ ខ� � ំយល់� �រដកេចញពី�រ្រសង់មតេិនះ 

�ចេកើត�នែតេ�េពលែដលកត់្រ�ហ� �មេនះេ�ក� �ង្របពន័� ្រសង់មតិ�មអុនីេធើរណិតបុ៉េ�� ះ េហើយ��រដកេចញនឹង

�� នផលប៉ះ�ល់ដល់ទំ�ក់ទំនង�មួយ្រគ�បេ្រង�នរបស់កូនខ� � ំ, ��េរៀនរបស់កូនខ� � ំ ឬ�កលវ �ទ�ល័យ New South Wales 

េឡើយ។ 
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