
 

 

இைளேயார் தகவல் ஆய்வுகள் பற்றிய ெபற்ேறார் / பாதுகாவலர் மற்றும் குழந்ைதகள் 
/ இைளஞருக்கான அறிவுறுத்தல் 

இைளேயார் தகவல் ஆய்வுகள் இந்தவருடம் உங்கள் குழந்ைதயின் பாடசாைலயில் நடத்தப்பட உள்ளது. 
பாடசாைல மற்றும் மாவட்டதில் உள்ள அைனத்து மாணவர்களும் இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்குமாறு 
ேவண்டப்பட்டுள்ளார்கள். மாவட்டத்தில் வசிக்கும் அைனத்து குழந்ைதகள் மற்றும் இைளஞர்களின் 
நிைலைம பற்றி அறிவித்தல் இதன் ேநாக்கமாகும். ஆகேவ முடிந்தளவு எல்ேலாரும் பங்ேகற்றல் 
முக்கியமாகும். இந்த ஆய்வு பாடசாைலயில் இைலயுதிர்காலத்தில் நடத்தப்படும். 

இந்த ஆய்வின் ேநாக்கம் 

• குழந்ைதகளும், இைளஞர்களும் தங்களுைடய வளர்ச்சிச்சூழல் எப்படி அைமந்துள்ளது என்பைத 
அரசியல்வாதிகளுக்கும், அரச அதிகாரிகளுக்கும் ெதரியப்படுத்த வழிவைக ெசய்துெகாடுத்தல்.  

• மாவட்டச்ெசயலகத்தின் இந்த வயதுக்குரியவர்களுக்கான ெசயற்பாடுகளுக்கு குழந்ைதகள் 
மற்றும் இைளஞர்களின் வளர்ச்சிச்சூழல் ெதாடர்பான புதிய அறிைவப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல்.  

• மற்ைறய மாவட்டங்களுடனும், நாடளாவிய தகவல்களுடனும் ஒப்பிடவும் ேமலும் 
ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஒத்துைழக்கவும் வழிவைக ெசய்யும் ேநாக்கமும் ஆகும். 

இைளேயார் தகவல் பற்றி நாங்கள் ேகட்பன யாைவ? 

• பாடசாைல, நண்பர் மற்றும் ெபற்ேறாருடனான ெதாடர்பாடல்.  
• ஓய்வு ேநரம் மற்றும் ஓய்வு ேநர நடவடிக்ைககள். 
• ஊடகபாவைன 
• சுகாதாரம், வாழ்க்ைகத்திருப்தி மற்றும் வாழ்க்ைகத்தரம். 
• பகிடிவைத. 

இைளஞர்கள் தரத்தில் ேகட்கப்படும் ேகள்விகள் என்ன? 

• கட்டுப்பாடுகைள மீறுதல், வன்முைற மற்றும் ேபாைதவஸ்து 

• ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகைமகள் 

இைளேயார் தகவல் ஆய்வு எவ்வாறு ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றது? 

• ஒரு வகுப்பு ேநரம் ேகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக ஒதுக்கப்படுகின்றது.  
• கணனி மூலமாக ஒருதரம் பாவிக்கும் நுைளவு இலக்கத்ைத உபேயாகித்து பதிலளிக்கும் 

இைணயத்தளத்தில் நுைளந்து பதிலளித்தல். 
• பதில்கைள இைணயத்தளத்தில் புள்ளடி இடுவதன் மூலம் வழங்கலாம். ேகள்விகைள வாசிக்கும் 

ெபாத்தாைன அமுக்கி ஒலிெபருக்கியில் ேகட்பதற்கும் வசதிெசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 
காதுக்குள் ெபாருத்தும் ஒலிெபருக்கிகள் உபேயாகப்படுத்தேவண்டும். 

தனி நபர் தகவல் பாதுகாப்பு 

• தகவல் ேசகரிப்பு இரகசியமானதும், ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மூலம் யாருைடய பதில்கள் 
என்று அைடயாளம் காணப்படமுடியாததும் ஆகும்.  

• ஆய்வுகளின் முடிவுகள் ெவளியிடப்படும்ேபாது பங்ேகற்ற தனி நபர்கைள அைடயாளம் 
காணமுடியாது. 

 
 



 

 

பங்ேகற்றல் சுயவிருப்பத்தின் அடிப்பைடயில் அைமந்தது 

• ஆய்வில் பங்ேகற்றல் சுயவிருப்பத்தின் அடிப்பைடயில் அைமந்தது 
• ஆய்வில் பங்ேகற்று பதிலளிப்பவர்கள் விருப்பமில்லாத ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்காமல் 

தாண்டிச்ெசல்லலாம், ேமலும் விருப்பியேபாது பதிலளிப்பைத முற்றாக இைட 
நிறுத்திக்ெகாள்ளலாம்.  

• ெபற்ேறார்/பாதுகாவலர் தங்கள் குழந்ைத ஆய்வில் பங்ேகற்பைத விரும்பாதவிடத்து 
வகுப்பாசிரியருக்கு அல்லது அதிபருக்கு அறிவுறுத்தி தமது குழந்ைதைய பங்ேகற்காமல் 
தவிர்க்கலாம். 

பாதுகாப்பு முன்ேனற்பாடுகள் 
ஆய்வின் பின்னர் மாணவர்களின் ேதைவ கருதி பாடசாைலச் சுகாதார நிைலயம் தயார் நிைலயில் 
ைவக்கப்படிருக்கும்.  
 
இைளேயார் தகவல்களுக்கு யார் ெபாறுப்புைடயவர்கள்? 
இந்த ஆய்வு NOVA (வாழ்க்ைகநிைல ஆய்வுைமயம் - ஒஸ்ேலா ெமற் - நகர் பல்கைலக்கழகம்) மற்றும் 
ேபாைதவஸ்து பற்றிய மாகாண தகைம நிைலயம் (KoRus) என்பனவற்றால் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் 
ேவண்டுேகாளுக்கிணங்க ெசய்யப்படுகின்றது. 

ேகள்விகள் உண்டா? 

இந்த ஆய்வுபற்றிய ேமலதிக விபரங்கைள பாடசாைலைய அல்லது KoRus இன் மாகாண பகுதிையத் 
ெதாடர்புெகாண்டு அறிந்துெகாள்ளலாம்.  
ேகள்வித்தாைள ெநார்ஸ்க்கில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் ெபற்றுக்ெகாள்ள விரும்பினால் KoRus ஐ 
ெதாடர்புெகாண்டு ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 
 


