
 

 

 

 
 
 

 

เรียนบิดามารดา/ผู้ปกครอง 
 

ผมช่ือ วอห์น คาร์ (Vaughan Carr) และเป็นผู้น าการศกึษาพฒันาการของเด็กแหง่รัฐนิวเซาธ์เวลส์ (New South Wales Child Development 

Study หรือ NSW-CDS) 
 

 NSW-CDS เป็นการศกึษาด้านพฒันาการของเด็กทัว่รัฐ ซึง่มีเปา้หมายในการระบปัุจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่สขุภาพ การศกึษาและพฤติกรรมใน
ภายหลงัเม่ือเด็กเข้าสูว่ยัรุ่นหรือวยัผู้ ใหญ่  ผู้น าในการศกึษาเร่ืองนี ้คือนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งนิวเซาธ์เวลส์ (UNSW) โดยความร่วมมือกบั
นกัวิจยัอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลยัแหง่นิวคาสเซิล เวสเทิร์นออสเตรเลียและแคนเทอร์เบอร์รี (นิวซีแลนด์) และการเป็นหุ้นสว่นกบัองค์กรตา่งๆของรัฐบาล 
ซึง่รวมถงึ NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health, และ NSW Department of Family and 

Community Services อีกด้วย 
 

ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาครัง้นี ้นกัเรียนท่ีสมคัรเรียนชัน้ Year 6 ในโรงเรียนประถมทกุแห่งในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ปีนี ้จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน
การส ารวจสขุภาพจิตและสขุภาวะของเด็ก: การส ารวจวยัเด็กตอนกลาง (the Middle Childhood Survey หรือ MCS) เราสง่จดหมายฉบบันีม้า
เพ่ือเรียนให้คณุทราบวา่ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนของบตุรของคณุ ได้ตกลงยินยอมเข้าร่วมในการส ารวจครัง้นี ้ในระหว่างเวลาเรียนในภาคเรียนท่ี 3   
 

ข้อมูลต่อไปนีจ้ะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า คุณต้องการให้บุตรของคุณเข้าร่วมในการส ารวจหรือไม่ หากคุณไม่เลือกที่จะให้บุตรของคุณไม่
เข้าร่วมในการส ารวจ เด็กก็ยังสามารถมีโอกาสที่จะตัดสินใจ ว่าจะเข้าร่วมในการท าส ารวจระหว่างเวลาเรียนหรือไม่ด้วย    
 

MCS จะรวบรวมภาพทัว่ไปของสุขภาพจติและสุขภาวะของเดก็ ภายในการวิจยัระยะยาว ของกลุม่เด็กท่ีได้รับการประเมิน ด้วยการใช้ดชันีพฒันา 
การวยัเด็กตอนต้นของออสเตรเลีย (Australian Early Development Index) เม่ือเด็กเข้าเรียนในปี 2009  MCS จะรวบรวมข้อมลูโดยตรงจากเด็ก 
เก่ียวกบัความคิด ความรู้สกึ กิจกรรมและประสบการณ์ของเด็ก ในระยะส าคญัของพฒันาการ เพ่ือจะได้มีความเข้าใจถึงความต้องการของเด็กในกลุม่
อายนีุดี้ขึน้ และจะปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนและนโยบายให้ดีขึน้ได้อย่างไร เพ่ือท่ีจะสง่เสริมพฒันาการด้านสขุภาพเข้าสูร่ะยะวยัผู้ใหญ่ เป็นสิ่งส าคญั
ท่ีจะต้องทราบว่า MCS ไมส่ามารถถกูน าไปใช้ “ติดปา้ย” เด็กหรือวินิจฉยัความเจ็บป่วยทางจิต  เด็กสว่นมากจะท า  MCS เสร็จในห้องเรียน ภายใต้
การดแูลของครูของเด็กเอง จะไมมี่นกัวิจยัท่ีโรงเรียน การส ารวจนีไ้ด้รับการออกแบบมาส าหรับให้นกัเรียนท าให้เสร็จด้วยตนเอง ในอนาคต ค าตอบจาก 

MCS จะถกูน าไปผสมผสานกบัข้อมลูจากองค์กรอ่ืนๆ  ผา่นทางกระบวนการเช่ือมตอ่บนัทกึ ข้อมลูท่ีถกูน ามาเช่ือมโยงอาจรวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะแค ่
ประวตัิของเด็กและบิดามารดาจากกระทรวงสาธารณสขุ (ต.ย. การเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล) กระทรวงศกึษาธิการ (ต.ย. ทกัษะด้านภาษา
และการค านวณ) กระทรวงสวสัดิการ (ต.ย. บริการชมุชน) และกระทรวงยตุิธรรม (ต.ย.สถิติอาชญากรรม) การเช่ือมโยงเหลา่นีจ้ะอ านวยความสะดวก 
ให้เปา้หมายระยะยาวในการพฒันานโยบายและหลกัสตูรการเรียน ซึง่สง่เสริมพฒันาการท่ีมีสขุภาพดีของเด็กออสเตรเลียทกุคน    
 

เราขอเน้นย า้ว่าความเป็นส่วนตัวของค าตอบของบุตรของท่านจะได้รับการปกป้องตลอดเวลา: ข้อมลูทัง้หมดท่ีได้ถกูเก็บรวบรวมไว้ใน  

NSW-CDS ได้รับมาโดยไมป่รากฏช่ือผู้ให้ และคงเป็นความลบัเฉพาะ (มีแตค่ณะผู้ท าวิจยัเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถงึได้) การค้นพบใดๆท่ีเกิดจากการวิจยั
ครัง้นีจ้ะถกูรายงานในรูปแบบท่ีไม่สามารถระบตุวับคุคล โรงเรียนและชมุชนขนาดเลก็ได้ นอกจากนี ้เราจะเสนอความคิดเห็นลบั ซึง่สรุปสขุภาพจิตและ
สขุภาวะของนกัเรียนในโรงเรียน ให้อาจารย์ใหญ่ของแตล่ะโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการนีด้้วย โดยท่ีไมร่ะบตุวัตนของผู้ เข้าร่วมท าการส ารวจ     
 

หากคณุ ไม่ ประสงค์ท่ีจะให้บตุรของคณุเข้าร่วมใน MCS คณุสามารถกรอกแบบฟอร์มไมเ่ข้าร่วม (Opt-Out Form) ท่ีแนบมาด้วยแล้วสง่คืนให้ครู
ประจ าชัน้ของบตุรของคณุ หรือไปท่ีเว็บไซต์ของเราเพ่ือไมเ่ข้าร่วม (opt-out) ได้เด๋ียวนี ้ถงึแม้วา่บตุรของคณุจะท าการส ารวจเสร็จสิน้ไปแล้ว คณุก็ยงั
มีเวลาจนถงึต้นภาคเรียนท่ี 4 [16 ตลุาคม 2015] ท่ีจะออกจากการส ารวจได้ หากคณุต้องการ น่ีก็เพ่ือจะท าให้แน่ใจว่า ค าตอบในการส ารวจของบตุร
ของคณุจะไมถ่กูสง่ไปให้นกัวิจยั    
 

หากคณุมีความวิตกกงัวลใดๆ เก่ียวกบักบัการด าเนินการศกึษาวิจยัครัง้นี ้กรุณาติดตอ่โดยตรงท่ี Ethics Secretariat, The University of 

New South Wales, SYDNEY NSW 2052 (โทรศพัท์: [02] 9385 6222 แฟ็กซ์: [02] 9385 6648 อีเมล: humanethics@unsw.edu.au)  
ค าร้อง เรียนของคณุจะได้รับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทนัที และคณุจะได้รับแจ้งผลของการสืบสวนนัน้   
 

หากคณุต้องการข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัพฒันาการเด็กแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางด้านใดก็ตาม กรุณาติดตอ่ขอความช่วยเหลือท่ีโรงเรียน
ของบตุรของคณุ   
 

ขอบคณุท่ีให้ความสนบัสนนุ MCS 
 

Vaughan J. Carr 
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยั UNSW 
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ข้อมูลส าหรับบิดามารดา 

การศึกษาวจิัยพฒันาการเดก็แห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์คืออะไร? 

การศกึษาวิจยัพฒันาการเด็กแหง่รัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW Child Development Study หรือ NSW-CDS) คือการศกึษาวิจยัระยะยาวด้าน
สขุภาพจิตและสขุภาวะในเด็ก ผู้ ท่ีได้รับการประเมินโดยการใช้ดชันีพฒันาการวยัเด็กตอนตน้ของออสเตรเลีย  (Australian Early Development 

Index) ในปี 2009  โครงการนีมี้เปา้หมายท่ีจะแสดงรูปแบบของการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และการถกูกระทบกระเทือนได้งา่ยของจิตใจ ส าหรับ
สขุภาพจิต การศกึษา การท างานและผลลพัธ์อ่ืนๆท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั คณุสามารถอา่นข้อมลูละเอียดเก่ียวกบัการศกึษาครัง้นีไ้ด้ท่ี our website 

ท าไมการศึกษาคร้ังนีจ้ึงเป็นส่ิงส าคญั ? 

NSW-CDS จะให้ข้อมลูอนัเป็นเอกลกัษณ์ และสร้างความตระหนกัถงึเส้นทางการพฒันาเก่ียวกบัเด็ก ซึง่โรงเรียน รัฐบาลและเอเจ้นท์/องค์กรอ่ืนๆ 
สามารถน าไปใช้ ในการพฒันานโยบายและโครงการ ซึง่สง่เสริมพฒันาการท่ีมีสขุภาพดีของเด็กออสเตรเลียทกุคน ข้อมลูนีส้ าคญัย่ิงส าหรับเด็กทกุคนท่ี
จะพฒันาไปสูก่ารเป็นนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ คนท่ีมีความเช่ือมัน่และสร้างสรรค์ และผู้ใหญ่ท่ีมีสขุภาพดี กระฉบักระเฉงและมีความรู้ด้านข้อมลู      

การส ารวจวยัเดก็ตอนกลางคืออะไร? 

การส ารวจวยัเด็กตอนกลาง (Middle Childhood Survey หรือ MCS) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ของ NSW-CDS  ซึง่วดัสขุภาพจิตและสขุ
ภาวะของเด็กทกุคนในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ท่ีเรียนอยูใ่นชัน้  Year 6 ในปี 2015  MCS จะรวบรวมข้อมลูโดยตรงจากเด็ก เก่ียวกบัความคิด ความรู้สกึ 
การกระท าและประสบการณ์ของเด็ก   

จะน าข้อมูลนีไ้ปใช้อย่างไร?  

คณะผู้ท าวิจยัจะน าข้อมลูจาก  MCS ทัว่รัฐปี  2015  มาวิเคราะห์ เพ่ือระบปัุจจยัในวยัเด็ก ซึง่มีอิทธิพลตอ่การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และการถกู
กระทบกระเทือนได้งา่ยของจิตใจ ส าหรับสขุภาพจิต การศกึษา การท างานและผลลพัธ์อ่ืนๆท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั ในการท่ีจะท าการวิเคราะห์นีข้้อมลู  
MCS จะถกูน ามาผสมผสานกบัประวตัิจากองค์กรอ่ืนๆ ด้วยการใช้ Record Linkage ซึง่อาจรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะแต ่จากกระทรวง
สาธารณสขุ (ต.ย. การเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาล) กระทรวงศกึษาธิการ (ต.ย. ทกัษะด้านภาษาและการค านวณ) กระทรวงสวสัดิการ (ต.ย. 
บริการชมุชน) และกระทรวงยตุิธรรม (ต.ย.สถิติอาชญากรรม)   

ข้อมูลเหล่านีจ้ะไม่ปรากฏช่ือใช่ไหม? 

แน่นอนท่ีสดุ  ข้อมลูท่ีให้นกัวิจยัมาจะไมส่ามารถถกูน ามาสืบหาร่องรอยกลบัไปถงึคณุหรือบตุรของคณุได้ เราจะอธิบายวิธีเก็บข้อมลูของคณุเป็น
ความลบัตอ่ไปในเอกสารฉบบันี ้คณุสามารถมัน่ใจได้ว่า เราจะรายงานสิ่งท่ีค้นพบจากการศกึษา ในรูปแบบท่ีจะไม่สามารถระบใุนท่ีสาธารณะถึงตวั
บคุคล โรงเรียนและชมุชนขนาดเลก็ได้  

 MCS จะเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร?  

เด็กสว่นมากจะท า MCS เสร็จในห้องเรียน ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยท่ีค าตอบของเด็กจะถกูบนัทกึไว้โดยไมร่ะบช่ืุอ จะไมมี่นกัวิจยัไป
ท่ีโรงเรียน และการวิจยัได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้นกัเรียนท าแบบส ารวจให้เสร็จด้วยตนเอง หากตามปกติบตุรของคณุมีผู้ช่วยในห้องเรียน เขา/เธอก็
สามารถท าแบบส ารวจให้เสร็จได้ด้วยความชว่ยเหลือของผู้ช่วยคนนัน้ได้ ส าหรับเด็กท่ีจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการอา่น เราก็จะมีแบบสอบ 
ถามฉบบัมีเสียงส าหรับเด็กเหลา่นัน้    

บุตรของฉันต้องเข้าร่วมในโครงการ MCS หรือไม่?  

ไมต้่อง การเข้าร่วมในโครงการ MCS นัน้ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของเด็กและบิดามารดาของเด็กโดยสิน้เชิง และหากต้องการ เด็กก็สามารถออกจาก
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ ทัง้นี ้จะไมมี่ผลเสียใดๆเกิดขึน้กบัเด็กท่ีเลือกท่ีจะออกจากการศกึษาวิจยันี ้ส าหรับเด็กผู้ ท่ีไมเ่ข้าร่วมท าการส ารวจในเวลาเรียน ครู
ประจ าชัน้ก็จะให้กิจกรรมทางเลือกท า คณุสามารถเลือกท่ีจะให้บตุรของคณุออกจากการศกึษาวิจยัได้ผา่นทางกระบวนการท่ีให้ไว้ข้างลา่งนี ้         
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แล้วถ้าฉันไม่ต้องการให้บุตรอยู่ในโครงการศึกษาวจิัยล่ะ? 

หากคณุไมต้่องการให้บตุรของคณุท า MCS ท่ีโรงรียน คณุมีวิธีเลือกท่ีจะไมเ่ข้าร่วม / ถอนตวั ได้สามวิธีดงันี:้ 

1. เซ็นช่ือใน “แบบฟอร์มการไมเ่ข้าร่วม / ถอนตวั” (“Opt-Out/Withdrawal Form”) ท่ีแนบมาพร้อมเอกสารนี ้แล้วสง่คืนกลบัให้ครู
ประจ าชัน้ของบตุรของคณุ    

2. คณุสามารถเลือกท่ีจะไม่เข้าร่วมการส ารวจได้ทางออนไลน์(opt out online) ผา่นทางเว็บไซต์ของเรา   
3. ติดตอ่โรงเรียนของคณุโดยตรงทางโทรศพัท์หรือโดยการพดูกบัครูประจ าชัน้ของบตุรของคณุ   

หากครูของบตุรของคณุ ไมรั่บการแจ้งของคณุท่ีจะเลือกไม่เข้าร่วม /ถอนตวั ก่อนมีการส ารวจ บตุรของคณุจะได้รับโอกาสท่ีจะท าแบบส ารวจให้เสร็จ
ในห้องเรียน แล้วหากคณุเปลี่ยนใจเร่ืองท่ีจะให้บตุรมีสว่นร่วมในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คณุก็สามารถขอถอนค าตอบของบตุรของคณุออกจากฐานข้อมลู
การวิจยั MCS ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงักลา่วมาแล้วข้างบนนี ้ ไปจนถึงต้นภาคเรียนท่ี 4 (16 ตุลาคม 2015) หลงัจากนีไ้ปแล้ว การระบช่ืุอจะถกูลบ
ออกจากค าตอบทัง้หมด ก่อนท่ีจะจดัให้คณะผู้ท าการวิจยั หลงัจากนัน้ ก็จะไม่สามารถลบค าตอบของเด็กคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะออกไปได้    

น่ีหมายความว่าอะไรส าหรับบุตรของฉัน ?  

การเข้าร่วมในโครงการวิจยัอาจไมใ่ห้ประโยชน์โดยตรงหรือทนัทีแก่คณุหรือบตุรของคณุ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับในระยะยาว ค าตอบท่ีบตุรของคณุให้
มาในการส ารวจ จะชว่ยรัฐบาลและโรงเรียนในการพฒันานโยบายและหลกัสตูรการเรียนการสอน ท่ีมีประโยชน์ตอ่เด็กออสเตรเลียทกุคน หากการ
ส ารวจท าให้บตุรของคณุคิดถงึสิ่งใดท่ีท าให้เขาไมมี่ความสขุ เราก็มีความชว่ยเหลือสนบัสนนุ (supports) ท่ีจะช่วยคณุดแูลเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ 

ใครสามารถเข้าถงึข้อมูลนีไ้ด้? 

คณะผู้ท าการวิจยั ซึง่ท าการศกึษาเร่ืองนี ้โดยความร่วมมือกบัหุ้นสว่นทางการศกึษาหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเทา่นัน้ ท่ีจะสามารถเข้าถงึค าตอบท่ีไม่
ปรากฏช่ือใน  MCS และมหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาธ์เวลส์จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองข้อมลู MCS  ซึง่จะน าไปใช้ในโครงการท่ีเก่ียวข้องในอนาคต 
ส าหรับข้อมลูละเอียดเก่ียวกบั Record Linkage, click here 

ใครเป็นผู้จัดท าการศึกษาพฒันาการของเดก็แห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์?  

มหาวิทยาลยัแหง่นิวเซาธ์เวลส์ (UNSW) เป็นผู้น าในการท า NSW-CDS  และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัแหง่นิวคาสเซิล  เวสเทิร์นออส
เตรเลียและแคนเทอร์เบอร์รี (นิวซีแลนด์)  และการเป็นหุ้นสว่นกบัองค์กรตา่งๆของรัฐบาล ซึง่รวมถงึ NSW Department of Education and 

Communities, NSW Ministry of Health  และ NSW Department of Family and Community Services อีกด้วย ส าหรับ
ข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาดท่ีูหน้า Who We Are ของเรา  

ใครให้ทุนอุดหนุนการวจิัยคร้ังนี ้? 

โครงการ NSW-CDS ได้รับความสนบัสนนุด้านการเงินและทรัพยากรท่ีไมใ่ช่เงินจากหลายแหลง่ ซึง่รวมถึง the Australian Research 

Council, the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health  และด้วยความสนบัสนนุของ  
NSW Department of Education and Communities, Ministry of Health  และ Department of Family and 

Communities  
 
ฉนัจะหาข้อมลูเพิ่มเติมได้จากท่ีไหนอีก? 

ดเูว็บไซต์ของเรา: http://nsw-cds.com.au 

โทรถงึสายบริการข้อมลูของเราได้ท่ี: 1800 901 922  

สง่อีเมลถึงเรา: info@nsw-cds.com.au 
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แบบฟอร์มเป็นลายลักษณ์อักรส าหรับการไม่เข้าร่วม /ถอน
ตัว ส าหรับบดิามารดา/ผู้ปกครอง 
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 
 
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน หากคุณประสงค์ที่จะถอนตัว
บุตรของคุณออกจากการมีส่วนร่วมในการส ารวจวัยเดก็
ตอนกลาง (Middle Childhood Survey หรือ MCS) เท่านัน้   
 
การมีสว่นร่วมรวมถงึการท าตอบส ารวจ MCS  ให้เสร็จสมบรูณ์ในห้องเรียนและการเช่ือมโยงการส ารวจนีก้บัข้อมลูของเด็กและบิดามารดาจากองค์กร
อ่ืนๆ หากคณุได้อ่านเอกสารข้อมูลส าหรับบดิามารดา/ผู้ปกครองแล้ว หรือเพียงแคค่ณุไม่ต้องการให้บตุรของคณุมีสว่นร่วมใน  MCS กรุณา
กรอกแบบฟอร์มการถอนตวัจากการส ารวจท่ีอยูด้่านลา่งนีใ้ห้ครบถ้วน แล้วสง่กลบัคืนมาให้โรงเรียนของบตุรของคณุก่อนเร่ิมท าการส ารวจ     
 
หากคุณเปล่ียนใจเก่ียวกับการให้บุตรมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คุณสามารถถอนค าตอบของบุตรของคุณออกจากฐานข้อมูลการ
วิจัยของ MCS ได้ จนถึงต้นภาคเรียนที่ 4 (16 ตุลาคม 2015) หลังจากผ่านจุดนีไ้ปแล้ว ค าตอบทัง้หมดจะถูกลบการระบุช่ือออกไป 
ก่อนที่จะจัดให้คณะผู้ท าการวิจัย หลังจากนัน้ ก็จะไม่สามารถลบค าตอบของเดก็คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะออกไปได้ หากคุณถอนค าตอบ
ของบุตรของคุณออกไป ข้อมูลของบุตรของคุณก็ถูกถอนออกและถูกท าลายทิง้ไปด้วย    
 
ข้าพเจ้าได้อา่นข้อมลูท่ีแนบมาด้วยแล้ว หรือได้มีการอภิปรายถงึผลของการมีสว่นร่วมในการส ารวจวยัเด็กตอนกลาง (Middle Childhood Survey) 

ของบตุรของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอไมใ่ห้มีการรวบรวมหรือน าข้อมลูเข้าร่วมส าหรับ: 
 
 

ช่ือเต็มของเด็ก :...................................................................................................................................................  
 

วนัเดือนปีเกิดของเด็ก:  _____ / _____ /_____  วนัท่ีวนันี:้ _____ / _____ / 2015 

 

ช่ือเต็มของบิดามารดา/ผู้ปกครองท่ีได้รับมอบอ านาจ: 

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

ลายเซน็ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง :  
 
................................................................................................................................................................................ 
 

ด้วยการเซ็นช่ือที่น่ี ข้าพเจ้าเข้าใจว่า บุตรของข้าพเจ้าจะไม่เข้าร่วมในการส ารวจวัยเดก็ตอนกลาง (Middle Childhood Survey) 
และข้าพเจ้าเข้าใจวา่มีกิจกรรมทางเลือกให้บตุรของข้าพเจ้าท า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ผลการถอนตวัออกจากการส ารวจ จะเกิดขึน้เม่ือแบบฟอร์มแผ่นนีถ้กู

น าไปลงในระบบการส ารวจออนไลน์แล้วเท่านัน้ และการถอนตวัดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบใดๆ ตอ่ความสมัพนัธ์กบัครูของบตุรของข้าพเจ้า โรงเรียน
ของบตุรของข้าพเจ้า หรือมหาวิทยาลยัแห่งนิวเซาธ์เวลส์      


