
 

 

 Thư Chấp thuận Đủ thông tin  
Dùng cho các trường CEMSIS  

trong năm 2019 
Kính gửi học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường, 

Khảo sát Cải tiến Trường học của Giáo dục Công giáo Melbourne (CEMSIS): 2-20 tháng 9 
năm 2019 

Trong mỗi năm học, chúng tôi đều lắng nghe học sinh, gia đình và nhân viên nhà trường để 
đánh giá xem cộng đồng học tập của chúng ta đang tiến bộ ra sao. Thông tin phản hồi này là 
vô giá cho sự tiến bộ của chúng ta với tư cách là các cộng đồng trường học hiệu quả và được 
củng cố bởi các nghiên cứu dựa trên bằng chứng và thực tiễn tốt nhất. 

Một trong những cách chính thức quan trọng hơn mà chúng tôi tham gia và thu thập dữ liệu 
là thông qua CEMSIS, Khảo sát Cải tiến Trường học của Giáo dục Công giáo Melbourne. 

CEMSIS là một tập hợp các khảo sát được các nhóm Dịch vụ Học tập tại Giáo dục Công giáo 
Melbourne xây dựng riêng cho các trường Công giáo tại Melbourne, hợp tác với các nhà 
nghiên cứu tại Learning First và tham khảo rộng rãi ý kiến của các Hiệu trưởng các trường. 

Năm 2019, học sinh, gia đình và nhân viên được mời tham gia CEMSIS trên nền tảng trực 
tuyến mới, an toàn, được xây dựng cho mục đích này. Nền tảng trực tuyến này là nơi các 
nhà lãnh đạo trường học truy cập các báo cáo tóm tắt về các kết quả khảo sát ý kiến của học 
sinh, gia đình và nhân viên nhà trường. 

Nền tảng khảo sát CEMSIS được vận hành bởi một nhà cung cấp độc lập, ORIMA Research 
Pty Ltd. Nền tảng này đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư rất cao để xử lý 
dữ liệu của học sinh và trường học. Các trường tham gia khảo sát này đang trong quá trình 
cập nhật chính sách bảo mật của họ để đảm bảo các cộng đồng trường học được thông tin 
đầy đủ và được bảo vệ. 

Học sinh nhà trường chúng ta sẽ tham gia các buổi trao đổi thông tin có giám sát với sự có 
mặt của giáo viên để giúp các em trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Gia đình và nhân viên nhà 
trường có thể hoàn thành khảo sát bất cứ lúc nào trong thời gian ba tuần và sẽ nhận được 
email cung cấp đường dẫn và mật khẩu. Phản hồi từ các thử nghiệm thí điểm năm ngoái cho 
thấy nhiều khảo sát được thực hiện trên các thiết bị di động và trình duyệt mạng khác nhau. 
Các trường sẽ cung cấp thêm thông tin về CEMSIS trong Kỳ 2 và Kỳ 3 thông qua các bản tin 
và phương tiện truyền thông xã hội. 

Ý kiến của cộng đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để biết nhà trường chúng ta đang hoạt 
động ra sao - CEMSIS là nguồn dữ liệu quan trọng để định hướng các công việc cần làm 
nhằm cải thiện nhà trường của chúng ta. 



 

Tất cả mọi người đều được mời và chào đón tham gia và việc tham gia 100% là tự nguyện. 
Các khảo sát không phải là một bài kiểm tra; đó là cách để chúng tôi cải thiện công việc mình 
đang làm nhằm cải thiện trường học của chúng ta. Mọi người đều có quyền từ chối tham gia, 
hoặc rút khỏi khảo sát tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong hoặc sau khi hoàn thành khảo 
sát. Quý vị vui lòng thông báo cho nhà trường biết nếu con quý vị không muốn tham gia. 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà trường. 
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