
មតិសា� បនោែផនការយុទ�សា�ស� ៃន
សងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD)



រេបៀបវោរៈៃនវគ�្របជំុ

90 នោទី

10 នោទី៖ កិច�សា� គមន៍ និងទិដ�ភាពទូេទៅៃនដំេណើរការ

60 នោទី៖ ចា슀ប់េផ�ើមពិនិត្យេមើលលំអិតេលើគំនិតផ��ចេផ�ើម
- 15 នោទីក��ងមួយគំនិតផ��ចេផ�ើម៖

- 10 នោទីអំពីទស្សនវ�ស័យៃនគំនិតផ��ចេផ�ើម,  វ�ស័យ និង
សកម�ភាពេផោ� តជោសំខោន់

- 5 នោទី ស្រមាប់មតិសា� បនោ និងកិច�សន�នោ

10 នោទី៖ បិទកិច�្របជុំ និងជំហ៊ានបនោ� ប់ៗ



េយើងមកដល់្រតង់េនះេហើយ

● ្រសាវ្រជោវ្រពឹត�ការណ៍កន�ង
មក,  វ�ភាគេលើែផនការែដល
មាន្រសាប់

● បេង�ើតែផនទីបងោ� ញផ��វ
េរៀបចំយុទ�សា�ស� េផោ� ត
េលើសហគមន៍

● ចូលរួមជោមួយអង�ការ
សហគមន៍ចំនួន 8 េដើម្បី
ស្រមបស្រម�លវគ�ផ�ល់មតិ
សា� បនោចំនួន 10

● េធ�ើកិច�សហ្របតិបត�ិការ
រវោងបុគ�លិក និងសិស្ស
ចំនួន 3 វគ�

● បេង�ើតេគហទំព័រែផនការ
យុទ�សា�ស�

● តាមរយៈកិច�សហ្របតិបត�ិ
ការជោមួយមនុស្ស 800+ 
នោក,់ បានកំណត់ែផនការ
ផ��ចេផ�ើមេផោ� តជោសខំោន់តាម
យុទ�សា�ស� ចំនួន 4។

● ្របមូល្រក�មការងោរៃដគូស
ហគមន៍, មាតាបិតា, សិស្ស
, អ�កអប់រ�, អ�កដឹកនំោ
សាលាេរៀន និងអ�ក
្រគប់្រគងសងោ� ត់មកជួបជុំ
គា� េធ�ើការវោយតៃម�េលើវ�ស័
យនោនោ, បេង�ើតចក��វ�ស័យ 
និងសកម�ភាពស្រមាប់
ែផនការរស់េនៅ

● បងោ� ញែផនការដល់្របជោ
សហគមន៍ និង្របមូលមតិ
សា� បនោ។

● បងោ� ញែផនការ និងផ�ល់
មតិសា� បនោជូន្រក�ម្របឹក្សោ
ភិបាលស្រមាប់ការអនុម័ត
េនៅៃថ�ទី 23 ែខមិថុនោ

● ដោក់ែផនការយុទ�សា�ស�
ចូលេទៅក��ងការអនុវត�

● ដោកប���លការចូលរួម
សហការពីសំណោក់្របជោ
សហគមន៍

● ឆ��ះប�� ំង និងចូលរួមសហ
ការេដោយឥតឈប់ឈរ 
ក��ងភាពជោៃដគូជោមួយ្រក�ម
្របឹក្សោភិបាល និង្របជោ
សហគមន៍

ដំណោក់កាលទី 0
មុនមិថុនោ 2020

េ្រត�មប្រម�ងជោមនុ

ដំណោក់កាលទី 1
មិថុនោ -  វ�ច�ិកា 2020

ចូលរួមេដោយ
្របជោសហគមន៍

ដំណោក់កាលទី 2
េមសា - មិថុនោ 2021

េរៀបចំែផនការ
សហគមន៍

ដំណោក់កាលទី '
កក�ដោ 2021 - មិថុនោ 2022

េរៀបចំែផន
ការអនុវត�ន៍

ដំណោក់កាលទី (
កក�ដោ 2022 - មិថុនោ 2024

បន�្របតបតិ�ការ និងេធ�ើ
ឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើង



គំនិតផ��ចេផ�ើមទ ី1

ធានោយ៉ោងណោឱ្យសិស្សកា� យជោអ�កពូែកឣន
មុនថោ� ក់ទីបី

គំនិតផ��ចេផ�ើមទ ី2

គា្ំរទសិស្សអ�កេរៀនចប់ដ៏ខោ� ងំកា�

គំនិតផ��ចេផ�ើមទ ី3

បេង�ើតសាលានោនោែដលេធ�ើឱ្យសិស្សរ�ករោយ
គំនិតផ��ចេផ�ើមទ ី4

បេង�ើនបុគ�លិកច្រម�ះជោតិសាសន៍ និងមាន 
េស� រភាព



គំនិតផ��ចេផ�ើមទី 1
ធានោយ៉ោងណោឱ្យសិស្សកា� យជោអ�កពូែកឣនមុនថោ� ក់ទីបី



ធានោយ៉ោងណោឱ្យសិស្សកា� យជោអ�កពូែកឣនមុនថោ� ក់ទីបី
ពេន��នកចិ�ខតិខ្ំរបងឹែ្របងេនៅទូទំាងទ្ីរក�ងេដើម្បធីានោអក�រកម�ស្រមាបស់សិ្សថោ� កទ់ ី3 ទំាងអស ់
ចក��វ�ស័យអូកឡិនដ៍ ស្រមាប់អ�កពូែកឣនខោ� ំង គឺជោការចង់េចះចងដឹងចង់េឃើញេពា섐រេពញេដោយក�ីសប្បាយរ�ករោយ។ សិស្សទំាងអស់នឹងមានអំណោចប�� េដោយអក�រកម� ទុកជោ
មេធ្យោបាយៃនការបេ��ញមតិផោ� លខ់��ន, ឱកាសេសដ�កិច� និងភាពជោអ�កដឹកនំោ។

សិស្សនឹងកា� យជោអ�កដឹកនំោថោ� ក់េរៀនែដលពួកេគគិតថោមានសុវត�ិភាព មានទំនោក់ទំនង និងថោពួកេគមិនឯេកាេឡើយ។ ទធីា� ទំាងេនះនឹងមានសកម�ភាពរស់រេវ�កជោមយួសហគមន៍គំរូៃន
អក�រកម�, ជោមួយសិស្សែដលដឹកនំោការពិភាក្សោគា� អំពីមខុវ�ជោ� សកិ្សោដ៏សបំូរែបបអំពីអត�បទគួរឱ្យចា슀ប់ឣរម�ណ ៍និងមានលក�ណៈស�� គសា� ញ ែដលឆ��ះប�� ំងអំពីពួកេគ អំពីវប្បធម៌ និង
អំពីសហគមន៍របស់ពួកេគ។ សិស្សនឹង្រត�វបានជ្រម�ញឱ្យខតិខអំស់ពីសមត�ិភាពរបសព់ួកេគ, មានទំនុកចិត�្រគប់្រគាន់េលើជំនោញរបសព់ួកេគ េដើម្បឣីចជំរុញខ��នពួកេគ និងគំា្រទគា� េទៅ
 វ�ញេទៅមក េដើម្បីការលូតលាស់របសព់ួកេគ។

េនះនឹងឣចេទៅរួច ពីេ្រពា섐ះសិស្សមា� ក់ៗនឹងទទួលបានការបេ្រង�នអំពីអំណោនែផ�កេលើការ្រសាវ្រជោវ ចា슀ប់ពីេពលពួកេគចូលសាលាេរៀន, េដោយផ្សោរភា� ប់ការអនុវត�ន៍្របឆំាងនឹងការ
េរ�សេអើងជោតិសាសន៍ និង វ�ទ្យោសា�ស� អក�រកម�។ េនះរួមប���លទំាងេមេរៀនែដលេផោ� តជោសខំោន់េលើជំនោញ្រគឹះ េហើយ្រត�វបានរចនោេឡើងេដើម្បីេឆ�ើយតបេទៅនឹងត្រម�វការរបសស់សិ្ស
ទំាងអស់។ សិស្សនឹង្រត�វបានឱ្យចូលេរៀនតាមក្រមតិថោ� ក,់ េដោយមានការគំា្រទងសម្រសបស្រមាប់្រក�មតូចៗ និងយុទ�សា�ស� ពហុភាសា េដើម្បធីានោបាននូវភាពសា� ត់ជំនោញ។ ្រគ�
បេ្រង�ននឹងគិតថោពួកេគមានសមត�ភាពេធ�ើការរចនោ និងេរៀបចំបទពិេសាធន៍ថោ� ក់េរៀនទំាងេនះេដោយសារែតការបណ�� ះបណោ� ល្របកបេដោយការគតិពិចា슀រណោ និងការគំា្រទពីថោ� ក់្រគប់្រគង 
ពី្រគ�បង�ឹក និងពី្រគ�ដៃទៗេទៀត។ េពលេវលាេរៀបចំែផនការស្រមាបក់ារបេ្រង�នអក�រកម� នឹងមានលក�ណៈ្រសបតាមត្រម�វការ។

េយើងនឹងកា� យជោសហគមន៍អំណោនដ៏មានថោមពលេនៅទូទំាងទី្រក�ង េដោយមានការស្រមបពីអង�ការនោនោេនៅតាមសហគមន៍ក��ងពេន��នអក�រកម�របស់សសិ្ស និងអំណោនៃន្រក�ម្រគ�សារ 
្រពមទំាងសហគមន៍រួមគា� ។ សងោ� ត់នឹង វ�និេយោគេលើការដឹកនំោរបសម់ាតាបិតា, ពេន��នសមត�ភាពរបសព់ួកេគឱ្យកា� យជោអ�កតំណោងអក�រកម�។ ្រក�ម្រគ�សារនឹងយល់អំពីកម�វ�ធីសិក្សោ, ការ
បេ្រង�នអក�រកម�្របកបេដោយគុណភាព,  វ�ទ្យោសា�ស� ៃនអំណោន និងវ�ធីគំា្រទកុមារ និងៃដគូរបស់ពួកេគជោមយួ្រគ�បេ្រង�នរបសព់ួកេគ។ ្រក�ម្រគ�សារ, អ�កអប់រ� និងថោ� ក់ដឹកនំោសហគមន៍
នឹង្រត�វចូលរួមក��ងេសវោកម�អក�រកម�របសក់ូនៗៃនេយើង។



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទី់ 1

េតាះេយើងេធ�ើការ្រពមេ្រព�ងគា� !

ប�� ក់ពីតួនោទីរបស់សាលាេរៀន, សងោ� ត,់ ្រក�ម្រគ�សារ និងអង�ការនោនោេនៅតាមសហគមន,៍ ែកលម�ការបេ្រង�ន នងិេសវោកម�ឱ្យមានលក�ណៈ្រសបគា�  េនៅទូ
ទំាងសាលាេរៀន េដើម្បីេធ�ើឱ្យមានភាពរ�េភើបេលើអណំោន និងសំេណរេនៅទូទំាងទី្រក�ង។

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

បេង�ើតចក��វ�ស័យេនៅទូទំាងទី្រក�ងស្រមាប់ការអនុវត�ភាសា និងអក�រកម�
្របកបេដោយគុណភាព ែដល្រសបជោមួយអ�កអប់រ�ថោ� ក់ PK-5, ្រក�ម្រគ�សារ, អង�
ការៃដគូ និងអ�ក្រសឡោញ់មនុស្សជោតិ។

ការអនុម័តកម�វ�ធីសិក្សោ និងការប�� ក់យ៉ោងច្បាស់អំពីការស្រមបតាម្រកបខ័ណ�
ភាសា និងអក�រកម� OUSD; គំរូេចះឣនេចះសរេសរ និងេចះនិយោយពីរភាសា
ែដលបានប�� ក់យ៉ោងច្បាស;់ ការែស� ងរកវ�ធីបេ្រង�នែដលមានគុណភាព និង
កាលវ�ភាគ្របចំា슀ៃថ�ែដលមានការេជឿជោក់េដោយមនុស្សជោេ្រចើន

បេង�ើតែផនការ និងេហដោ� រចនោសម�័ន�ស្រមាប់ែចករ�ែលកទនិ�ន័យេនៅទូទំាង្របព័ន�
េអកូឡ�សុី េដើម្បីកំណត់វ�ស័យែដល្រត�វការ

ែផនការទិន�នយ័សហគមន,៍ ដោក់ប���លនូវនិយមន័យបែន�មៃនទិន�ន័យែដលផ�
ល់តៃម�មិន្រតឹមែតលទ�ផលបុ៉េណោ� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទំាងបទពិេសាធន៍ផងែដរ

បេង�ើតែផនទីធនធានសហគមន៍ េដើម្បីែស� ងយល់ និងស្រមបធនធាននោនោ ែផនទី្រទព្យសកម�សហគមន៍ ែដលបងោ� ញពីភាពខោ� ំងៃនភាពច្រម�ះែផ�កភាសា និង
វប្បធម៌របស់េយើង



្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

េធ�ើបទសមា� សអង�ការមាតាបិតាតាមមូលដោ� ន េដើម្បីែស� ងយល់ពីឣទិភាពៃនការ
អប់រ� និងយុត�ិធម៌សង�មសំរោប់ឆា� ំសិក្សោ 2021-22

អង�ការមាតាបិតាេ្រកៅែថមេទៀត ្រត�វបានដោក់បែន�មេទៅនឹង្រក�មការងោរអក�រកម� ឬ
ការប���លរបស់ពួកេគេទៅក��ងែផនការអនុវត�។ ែផនការស្រមាប់ការស្រមបតាម
អង�ការមាតាបិតាែដលបេ្រមើអក�រកម�ដំបូង

ជួល និងបណ�� ះបណោ� ល្រគ�បេ្រង�នអក�រកម�្រគ�សារែដលេចះនិយោយេ្រចើនភាសា 
េដើម្បីជួយគាំ្រទដល់ថោ� ក់េរៀន និងអង�ការសហគមន៍

អ�កបងោ� ត់បេ្រង�នែដលមានការបណ�� ះបណោ� លល�

ផ�ល់វគ�បណ�� ះបណោ� លអក�រកម�ពហុភាសាស្រមាប់មាតាបិតាជោមួយនឹងកម�វ�ធី
សិក្សោច្បាស់លាស់ែដលេផោ� តេលើទំហំ និងលំដោប់លំេដោយៃនការសិក្សោែដល
ឣចទទលួបាន

កម�វ�ធីបណ�� ះបណោ� លអក�រកម�្រក�ម្រគ�សារែដលឆ��ះប�� ំងពីអ�កសិក្សោពហុភាសា

ជួលអ�កទំនោក់ទំនងមាតាបិតាេដោយេផោ� តេលើការបេង�ើតភាពជោអ�កដឹកនំោអក�រកម�
មាតាបិតា

មូ៉ែដល REACH បានបេង�ើនសាលាេរៀនបែន�ម

បេង�ើនការគាំ្រទអក�រកម�សហគមន៍ ដូចជោទីកែន�ងអក�រកម�, វោគ�ិន និង្រពឹត�ិការណ៍
វប្បធម៌

ភាពឣចរកបាននូវការគាំ្រទអក�រកម�
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ដោក់្រក�ម្រគ�សារេនៅក��ងេកៅអ�កេបើកបរ!

បេង�ើនសមត�ភាពមាតាបតិា និង្រក�ម្រគ�សារក��ងការេធ�ើការតសូ៊មត ិនិងគា្ំរទអក�រកម� និងការបេង�ើតភាពជោៃដគេូនៅតាមសាលាែដលមានឥទ�ពិលខោ� ងំ
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ដោក់ទុនេលើអ�កអប់រ�របស់េយើង!

ធានោថោ្រគ�បេ្រង�នមានការបង�កឹ និងការអភវិឌ្ឍន៍វ�ជោ� ជីវៈែដលពួកេគ្រត�វការ េដើម្បបីេង�ើនការអនុវត� និងេរៀនសូ្រតពី្រគ�ទំាងឡោយរបស់េយើង េនៅេពលពួកេគ
េ្របើកម� វ�ធីសិក្សោ និងការអនវុត�នោនោែផ�កេលើការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ។

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ផ�ល់ជូនកម�វ�ធីសិក្សោ និងសមា� រៈវោយតៃម�ែដលមានគុណភាពខ�សជ់ូនដល់្រគ�ទំាងអស់ េដើម្បី
ជំរុញឱ្យមានភាពស្រមបគា�  និងសហការរួមគា� ស្រមាប់កំរ�តថោ� ក់ PK-5។

ទំហំ និងលំដោប់លំេដោយៃនកម�វ�ធីសកិ្សោថោ� ក់ PK-5 ស្រមាប់ភាសា និងអក�រកម�។ ដំណោក់
កាលលូតលាសៃ់នសសិ្សសខំោន់ៗស្រមាប់ថោ� ក់ទំាងអស់; ្របព័ន�វោយតៃម�េនៅទូទំាងសងោ� ត់ 
និង្របតិទិន។

អនុវត�្របព័ន�គំា្រទដ៏រ�ងមំា រួមមានទំាងការបណ�� ះបណោ� លមូលដោ� នេនៅក��ងកម�វ�ធីសកិ្សោ, ការ
្រសាវ្រជោវអំណោន និងការអនុវត�សមធម៌ និងការបណ�� ះបណោ� ល និងកិច�សហការជោបន�។

ែផនការសិក្សោវ�ជោ� ជីវៈ; មតិសា� បនោរបស់្រគ�បេ្រង�ន និងអ�កអប់រ�អំពីផលប៉ះពា섐ល់

បេង�ើនេពលេវលា្រគ�បេ្រង�នស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈ (PD), ការសេង�តពីមិត�រួមការងោរ 
(ជោពិេសស្រគ�បេ្រង�នែដលបានភ�ិតគមា� តសមធម៌អក�រកម�), កិច�សហការ និងែផនការ។

បេង�ើនឱ្យទាន់េពលេវលាេនៅឆា� ំ 2021-22; េ្រគាងព្រងីកបែន�មេនៅឆា� ំ 2022-23; ការអភិវឌ្ឍ
 វ�ជោ� ជីវៈ េដើម្បីស្រមបខ��នេទៅនឹងកម�វ�ធីសកិ្សោថ�ី និងបំេពញចេនោ� ះខ�ះខោតណោមួយ

បេង�ើនបុគ�លិក និងការបណ�� ះបណោ� លស្រមាប់ភាពខសុគា�  រួមមានទំាងការបេ្រង�ន និងការគំា
្រទេគាលេដៅ

ែផនការផ�ល់បុគ�លិក និងែផនការអភិវឌ្ឍជំនោញវ�ជោ� ជីវៈសំរោប់ឆា� ំ 2021-22។ ការេ្របើ្របាស់
ទិន�ន័យេដើម្បីគំា្រទេគាលេដៅ

អភិវឌ្ឍ និងែកលម�រចនោសម�ន័�ដឹកនំោេនៅទូទំាងសងោ� ត់ស្រមាប្់រគ�បេ្រង�ន និងនោយកសាលា
េរៀន េដើម្បីេធ�ើែផនការដឹកនំោរួមគា�

សមាជិកភាព តួនោទី និងទំនួលខុស្រត�វ
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េ្របើទិន�ន័យេដើម្បេីធ�ើការសេ្រមចចិត�បានល�្របេសើរ!

ការេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យ េដើម្បីែបងែចកធនធាន្របកបេដោយសមធម,៌ គាំ្រទដល់ការអនវុត�ការបេ្រង�នអណំោន្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព, អបអរសាទរដល់ការ
 រ�កចេ្រមើន និងការេរៀនសូ្រតពីការអនុវត�ល�្របេសើរ

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

េធ�ើការជោមួយ្រក�ម្រគ�សារ េដើម្បីបេង�ើតទំនោក់ទំនង និងេ្របើ្របាស់ផោ� ងំ្រគប់្រគងសហ
គមន៍ ស្រមាប់វ�ស័យេផោ� តជោសំខោន់ទំាងបួន េដើម្បីតាមដោនថោេតើេយើងកំពុងមានការ
 រ�កចំេរ�នតាមែផនការយុទ�សា�ស� ឬយ៉ោងណោ

ផោ� ងំ្រគប់្រគងទិន�ន័យអក�រកម�ែដលឣចរកបានជោសាធារណៈ រួមមានទំាងទិន�ន័យអំពី
ការអភិវឌ្ឍភាសាអង់េគ�ស។

េធ�ើការជោមួយអ�កអប់រ� និងនោយកសាលា េដើម្បីបេង�ើត, ្របមូល, ទំនោក់ទំនង និងេ្របើ
្របាស់ទិន�ន័យស� ីពីការអនុវត�កម�វ�ធីសិក្សោ ELA កំរ�តថោ� ក់ K-5 ថ�ី

ផោ� ងំ្រគប់្រគងការអនុវត�កម�វ�ធីសិក្សោ ែដលរួមមានទំាងលក�ខណ�  និងសូចនោករនោនោ 
(ជោឧទាហរណ៍៖ ចំនួនភាគរយៃន្រគ�បេ្រង�នែដលទទួលនូវបានបណ�� ះបណោ� ល)

េធ�ើការជោមួយ្រក�ម្រគ�សារ េដើម្បីបេង�ើតឧបករណ៍ែដលមាន្របសិទ�ភិាព ស្រមាប់ផ�ល់
ជូននូវទិន�ន័យអំពីការវោយតៃម�េលើអំណោនរបស់កូនពួកេគ ែដលបងោ� ញថោភាពជោមា� ស់
ៃនការរ�កចំេរ�នហ�ឹង ្រត�វបានែចករ�ែលករវោងអ�កអប់រ�, សាលាេរៀន, សិស្ស និង្រក�ម
្រគ�សារទំាងឡោយ។

គំរូ និងវ�ធីសា�ស� ថ�ី ស្រមាប់ែផ�កប័ណ� របាយការណ៍កំរ�តថោ� ក់ K-3 ស្រមាប់មុខវ�ជោ�
ELA េ្រត�មជោេ្រសចេដើម្បីេធ�ើការសាកល្បង; គំេរោងអំណោនេធ�ើតាមបំណង្រក�ម្រគ�សារ
ែដលមានលក�ណៈងោយយល់េដោយែផ�កេលើទិន�ន័យវោយតៃម�

្របមូលសក�ីកម�ពីសមាជិកសហគមន៍ជនជោតិែស្បកេខៅ� , ែស្បកពណេ៌តា� ត េហើយែដល
និយោយេ្រចើនភាសា ែដល្របាប់េរឿងរោ� វអំពីសារៈសំខោន់ និងឱកាសស្រមាប់អក�រកម�
េនៅអូកឡិនដ៍។

ឃា� ំ ងផ��កវ�េដអូ និងសក�ីភាពពីសមាជិកសហគមន៍ែដលឣច្រត�វបានេ្របើជោែផ�កមួយ
ៃនយុទ�នោការេនៅទូទំាងទី្រក�ង និងការអភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈ។



គំនិតផ��ចេផ�ើមទី 2
គា្ំរទសិស្សអ�កេរៀនចប់ដ៍មានឥទ�ពិល



គា្ំរទសិស្សអ�កេរៀនចប់ដ៍មានអំណោច
ការអភិវឌ្ឍជំនោញចំា슀បាច់ េដើម្បីទទួលបានេជោគជ័យេ្រកាយមធ្យមសកិ្សោ

ចក��វ�សយ័ៃនសិស្សអ�កេរៀនចប់វ�ទ្យោល័យដ៏មានអំណោចៃនអូកឡិនដ៍ គឺជោែផ�កមួយែដលសិស្ស្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិអំណោចេដោយមានជំនោញ ចំេណះដឹង និងឱកាស
នោនោ រួមជោមួយនឹងចក��វ�សយ័ច្បាស់លាស់ស្រមាប់ខ��នេគបនោ� ប់ពីវ�ទ្យោលយ័ ក��ងការផោ� ស់ប��រ្របកបេដោយេជោគជ័យ និងចំរុងចំេរ�នេនៅក��ងឱកាសេ្រកាយមធ្យម
សិក្សោ ។ មាតាបិតា និងឣណោព្យោបាលទំាងឡោយ្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិអំណោចេដោយមានជំនោញ និងចំេណះដឹង េដើម្បគីាំ្រទ នងិតស៊ូមតសិ្រមាប់កូនរបសព់ួកេគ េដើម្បី
ប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ េដោយមានអ�ីៗែដលពួកេគ្រត�វការ េដើម្បបីន�ដំេណើរេ្រកាយមធ្យមសិក្សោ។

សិស្សនឹងចូលរួមក��ងកិច�ការប���លគា�  ែដលមានវ�ស័យសិក្សោេ្រចើន ែដលមានលក�ណៈ្រតឹម្រត�វ និងែដលពា섐ក់ព័ន�ជោមួយៃដមិត�រួមសាលា និងៃដគូឧស្សោហកម� ក៏ដូច
គា� ែដរ បេង�ើត អនុវត� និងេធ�ើឱ្យមានលក�ណៈសុីជេ្រមៅេលើបេច�កេទសឣជីព, មុខវ�ជោ� សិក្សោ និងអនុវត�ជំនោញ និងចំេណះដឹង េហើយនឹងប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ
េដោយមានជំនោញបេច�កេទសែដលឣចេធ�ើការឱ្យេគបាន និងមានសិទ�ិទទួលចូលេរៀនេនៅមហា វ�ទ្យោល័យ។ ពួកេគនឹងហាត់េធ�ើជោអ�កេរៀនពូែកសូរ្រទំា, អ�កេចះសហ
ការគា� , អ�កដឹកនំោសហគមន,៍ អ�កពូែកវោយតៃម�ម៉ត់ចត់ និងអ�កពូែកេដោះ្រសាយប�� ្របកបេដោយការៃច�្របឌិតេនៅទីកែន�ងេធ�ើការ, ទីកែន�ងសុី វ�ល និងទីកែន�ងេផ្សងៗ
េទៀតែដលពួកេគឣចេដោះ្រសាយប�� ជោក់ែស� ងបាន។

ការអប់រ�នឹងេកើតេឡើងេនៅក��ង និងេ្រកៅថោ� ក់េរៀន េដោយមានភាពជោៃដគូជោមួយអង�ការនោនោេនៅតាមសហគមន៍, ទីភា� ក់ងោរមូលដោ� ន, ៃដគូឧស្សោហកម�ថោ� ក់្រក�ង និង
ឯកជន; ឱកាស និងទំនោក់ទំនងរវោងសិស្ស និងៃដគូទំាងឡោយនឹងបន�មានបនោ� ប់ពីេរៀនចប់វ�ទ្យោល័យ។

សាលាេរៀនែដលមានហានិភ័យខ�ស់ និង/ឬ ទទួលបានរងោ� នខ់�ស់ នឹង្រត�វបានកំណត់េគាលេដៅស្រមាប់េហដោ� រចនោសម�័ន�ែដលមានលក�ណៈសុីជេ្រមៅ េធ�ើត្រម�វតាម
បុគ�ល និងមាននិរន�រភាព េដើម្បីគា្ំរទ និងបេ្រមើដល់ត្រម�វការជោក់ែស� ងរបស់សិស្ស ្រក�ម្រគ�សារ និងអ�កអប់រ�ទំាងឡោយ។



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី1

ផ�ល់អំណោចឱ្យសិស្សេ្រត�មខ��នេដើម្បេីជោគជយ័េ្រកាយមធ្យមសិក្សោ
ត្រមឹម្របព័ន�េដើម្ីបធានោថោនិស្ិសតឣចទទួលបានវ��� បនប្័រតឥណទានមហាវ�ទ្យោល័យនិង / ឬការហ�ឹកហ�ឺនកូនជោងតាមរយៈការប��ប់ផ��វេហើយបេង�ើនចំនួននិស្ិសតផោ� ស់ប��រេដោយេជោគជ័យេទៅឱកាស
េ្រកាយមធ្យមសិក្សោ

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

បេង�ើតតំណសម�័ន�ថោ� ក់ទី 9 ដល់ទី 12 េដើម្បីយល់ដឹង, ែស� ងរក និងេ្រត�មខ��ន
ស្រមាប់មហាវ�ទ្យោល័យ និងឣជីព។

បេង�ើនគុណភាព និងការប���លកម�វ�ធីសិក្សោែដលចា슀ប់េផ�ើមេនៅថោ� ក់ទី 9

សហការជោមួយ Peralta District និងឧស្សោហកម� េដើម្បីេរៀបចំបេង�ើតេ្រគឌីត និង
 វ��� បនប័្រតដំបូងៃនមហា វ�ទ្យោល័យែដល្រសបតាមការងោររយៈេពលខ�ី ឬភា� មៗ។

បេង�ើនចំនួនសិស្សែដលទទួលបានេ្រគឌីតកំរ�តមហាវ�ទ្យោល័យ និងវ��� បនប័្រតែដល
ទទួលសា� ល់េដោយឧស្សោហកម�មុនេពលប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ

ធានោបាននូវការទទួលេស� ើគា� ក��ងការចូលមហាវ�ទ្យោល័យ និងឱកាសការងោរតាមរយៈ
ការ្រត�តពិនិត្យទិន�ន័យ និងការគាំ្រទយ៉ោងទូលំទូលាយ។ សហការជោមួយៃដគូ េដើម្បី
បេង�ើនធនធានក��ងការគាំ្រទភាពេជោគជ័យរបស់សិស្ស

បេង�ើនចំននួសិស្សែដលចូលរួមក��ងឱកាសេរៀនសូ្រតែផ�កេលើការងោរសំបូរែបប និងម
ផោ� ស់ប��រេដោយេជោគជ័យក��ងការកា� ប់ឱកាសេ្រកាយពីមធ្យមសកិ្សោ

បេង�ើតមជ្ឈមណ� លការងោរកណោ� ល និងស្រមបធនធានបនោ� ប់ពី OUSD េដើម្បីភា� ប់
សិស្សឱ្យបានកាន់ែត្របេសើរេទៅនឹងបទពិេសាធន៍ក��ងការងោរែដលបានគាំ្រទេនៅមុន 
និងេនៅេ្រកាយេពលប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ

បេង�ើនចំនួនសិស្សែដលផោ� ស់ប��រេដោយេជោគជ័យក��ងចា슀ប់យកឱកាសការងោរ

អនុវត�ការចូលរួមពីសំណោក់សិស្ស និងមាតាបិតា / ឣណោព្យោបាល្របចំា슀្រតីមាស 
េដោយេផោ� តេលើការបេង�ើនការយល់ដឹងអំពី្រចកសិក្សោ និងឱកាសការងោរ (ចា슀ប់េផ�ើម
េនៅអនុវ�ទ្យោល័យ) និងអំពីការប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ អំពីត្រម�វការមុខវ�ជោ�  A-
G អំពីមហាវ�ទ្យោល័យ និងអំពីឣជីព។

ផ�ល់អំណោចជូនសិស្ស និងមាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល ែដលមានសិទ�ិទទួល និងឣច
ចូលរួមក��ង្រពឹត�ិការណ៍្របមូលផ��ំមាតាបិតា/សិស្ស



្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ែកលម�្របព័ន�្រត�តពិនិត្យទិន�ន័យ េដើម្បីបេង�ើត្របព័ន�្រពមាន និងអន�រោគមន៍ជោមុន បេង�ើនចំនួនសិស្សែដលកំពុងឈានេទៅប��ប់ការសិក្សោពីវ�ទ្យោល័យ និងមានសិទ�ិ
ចូលេរៀនមុខវ�ជោ�  A-G

បេង�ើនអន�រោគមន៍ែផ�កសិក្សោមុខវ�ជោ� សិក្សោ និងការគាំ្រទជោលក�ណៈបុគ�លដូចជោ
ការបេ្រង�នមួយទល់មួយ, ការែណនំោ និងការគាំ្រទេពញេលញេផ្សងេទៀតេនៅក��ង
ថោ� ក់ទី 9

បេង�ើន និងប���លការអន�រោគមន៍ែផ�កសិក្សោមុខវ�ជោ� សិក្សោ និងការគាំ្រទេពញ
េលញចូលេទៅក��ងកែន�ងសិក្សោមុខវ�ជោ� សកិ្សោែដលមាន្រសាប់

 វ�និេយោគេលើបុគ�លិក និងការស្រមបការគាំ្រទេពញេលញ (ជោឧទាហរណ៍៖ អ�កផ�
ល់្របឹក្សោេយោបល,់ អ�ក្រគប់្រគងករណ,ី អ�កស្រមបស្រម�លកម� វ�ធីយុត�ិធម៌េផោ� ត
េលើការខ��នសិស្សឱ្យល�ដូចេដើមវ�ញ, សុខភាពភាពផ��វចិត� និងអ�ក្រគប់្រគង) េនៅ
តាមទីសាលាេរៀននោនោែដលមានត្រម�វការខ�ស់

បេង�ើនការ្រត�តពិនិត្យ និងអន�រោគមន៍ជុំវ�ញការរ�កចេ្រមើនរបស់សិស្ស

 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី2

ការគា្ំរទេគាលេដៅ
 វ�និេយោគ និងបេង�ើត្របព័ន�ៃនការគាំ្រទេគាលេដៅស្រមាប់សិស្សែដលស� ិតក��ងសា� នភាពគា� នអំណោចរបស់េយើង



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី3

ប���លការសិក្សោជោក់ែស�ង
េធ�ើឱ្យសីុជេ្រមៅេលើការេធ�ើសមាហរណកម�ៃនការអប់រ�បេច�កេទសឣជីព និងឱកាសសិក្សោែផ�កេលើការងោរ ជោមួយវ�ស័យមុខវ�ជោ� សំខោន់របស់េយើងទំាងក��ង ទំាងេ្រកៅជ�� ំងសាលា េដើម្ីបធានោឱ្យមានបទ
ពិេសាធន៍ក��ងការសិក្សោែដលពា섐ក់ព័ន� និងពិត្របាកដស្រមាបសិ់ស្សទំាងឡោយ។

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ការអភវិឌ្ឍជំនោញវ�ជោ� ជីវៈ និងការគាំ្រទឥតឈប់ឈរែផ�កអក�រកម�ែដលមានគុណ
ភាពខ�ស់ និងការអនុវត�ន៍ពិជគណិត 1 េនៅថោ� ក់ទី 9

ចំេណះដឹងអ�កអប់រ�, ជំនោញ, ភា� ក់ងោរ និងភាពមាន្របសិទ�ភាពរួមគា� ជុំវ�ញអក�រកម�
និងការបេ្រង�នគណិតវ�ទ្យោេស� ើភាពគា� ។

គាំ្រទដល់្រក�ម្រគ�បេ្រង�នេដើម្បីបេង�ើតខោ� តគំរូកិច�ការវោយតៃម�េលើលទ�ផលសិក្សោ
្រសបតាមគេ្រមាង Capstone និងស� ង់ដោរស្រមាប់ថោ� ក់ទី 10 ែដលរួមប���លមុខ
 វ�ជោ� ស�� ល, ការអប់រ�បេច�កេទសឣជីព និងការេរៀនសូ្រតតាមការងោរ។

ការអភវិឌ្ឍខោ� តគំរូលទ�ផលសិក្សោកំរ�តថោ� ក់ទី 10 ្រសបតាម្រចកសិក្សោែដលមានគុណ
ភាពខ�ស់ែដលបាន្រកិត។

ព្រងីក និងេធ�ើឱ្យកាន់ែតសុីជេ្រមៅេលើការសិក្សោមុខវ�ជោ� សិក្សោ េហើយនិងេលើការចូល
រួម និងការេរៀបចំកម�វ�ធីចុះកម�សិក្សោបេណោ� ះឣសន�ៃនឧស្សោហកម�្រគ�បេ្រង�នកម�
 វ�ធីអប់រ�បេច�កេទសការងោរ។

ការចូលរួមពីសំណោក់្រគ�បេ្រង�នេនៅក��ងកម�សិក្សោែផ�កឧស្សោហកម�។ កម�វ�ធីសិក្សោ
ែដលឆ��ះប�� ំងពីការសិក្សោរបស់្រគ�បេ្រង�ន; មា� ស់ឧស្សោហកម�ែដលខិតខំ្របឹង
ែ្របង ែដលកា� យជោៃដគូដ៏្រជោលេ្រជៅ។

អនុវត�កម�វ�ធីអប់រ�បទពិេសាធន៍ការងោរេនៅសាលានោនោែដលបានេផោ� តេលើ េដើម្បីគាំ
្រទដល់ការសិក្សោ និងជោន់ថោ� ក់ឣជីពស្រមាប់សិស្សែដលកំពុងេធ�ើការ។

សាលាេរៀននោនោែដលអនុវត�កម�វ�ធីអប់រ�ការងោរែដលមានគុណភាពខ�ស់ នំោឱ្យមាន
ការេកើនេឡើងចំនួនសិស្សេនៅក��ងការងោរែដលមានការឧបត�ម�គាំ្រទ។

កំណត់ និងគាំ្រទដល់សាលាែដលបានេផោ� តេលើ េដើម្បីអនុវត�កម�សិក្សោេពញមួយឆា� ំ
យ៉ោងរ�ងមំា និងសុីជេ្រមៅ រួមមានទំាងការគាំ្រទេផ្សងៗគា� ស្រមាប់កម�សិក្សោ និងការ
ឧបត�ម�េផ្សងៗ េដើម្បីធានោដល់ការចូលេរៀន និងេជោគជ័យរបស់សិស្ស។

ការេកើនេឡើងចំនួនសិស្សក��ងកម�សិក្សោរយៈេពលមួយឆមាស - ឬេពញមួយឆា� ំ។



គំនិតេផ�ើមទី #3
បេង�ើតសាលាេរៀនែដលេធ�ើឱ្យសិស្ស រ�ករោយ



បេង�ើតសាលាេរៀនែដលជំរុញចិត�សិស្ស
េរៀបចំសាលាេរៀនេឡើង វ�ញ ជោទីកែន�ងរ�ករោយ ជោទីមានសិស្ស្រគប់្របេភទ និងមានេសាភ័ណភាព
េនៅក��ងចក��វ�ស័យរបស់អូកឡិនដ៍ សិស្សទំាងឡោយគិតថោពួកេគមានសុវត�ិភាព ្រត�វបានទទួលសា� គមន៍ និងមានេសរ�ភាពេនៅក��ងបរ�សា� ន្របចំា슀ៃថ�របសព់ួកេគ —េនៅេគហដោ� ន េនៅ
សាលាេរៀន និងេនៅក��ងសហគមន៍ —េហើយជោអ�កចូលរួមយ៉ោងសកម�ែដលមានភាពេជោគជ័យក��ងការសិក្សោមខុវ�ជោ� សកិ្សោ និងឣរម�ណ៍ក��ងសង�មរបស់ពួកេគ។ សិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារ
របស់ពួកេគ នឹងយល់អំពីអំណោច និងជេ្រមើសែដលពួកេគមានេនៅក��ងសាលាេរៀន និងក��ងសហគមន៍របស់ពួកេគ។

្រក�ម្រគ�សារ, អ�កអប់រ�, សមាជិកសហគមន៍ និងៃដគូទំាងឡោយ នឹងធានោរួមគា� ឱ្យសិស្សមានកាស និងធនធាន េដើម្បីកបេង�ើតអត�ស�� ណពិេសសរបសព់ួកេគ និងេដើម្បីកំណត់ចក��វ�ស័
យផោ� ល់ខ��នរបស់ពួកេគ សំរោប់បទពិេសាធន៍ក��ងការសិក្សោរបសព់ួកេគែដលមានភាព្រសសប់្ំរពង េពា섐រេពញេដោយក�ីរ�ករោយ េហើយែដលមានការអប់រ�ប���លគា�  េនៅក��ងសង�មពហុវប្ប
ធម៌ពហុវប្បធម៌របស់េយើង។

សាលាេរៀននឹងេផោ� តជោសំខោន់េលើកម� វ�ធីអប់រ�ប���លគា�  និងបរ�សា� នេដោយែផ�កេលើបទពិេសាធន៍ និងមតិេយោបលរ់បសស់សិ្ស និង្រក�ម្រគ�សារ, ផ�ល់ឣទិភាពដល់ការវ�និេយោគេដោយ
មានការេ្រគាងទុកជោមុនេលើសសិ្សែស្បកេខៅ�  និងសិស្សឡោតំាងែដលមាន្របវត�ិសា�ស�បាត់បង់ឱកាស េហើយែដលបន�្របឈមមខុនឹងភាពខសុគា� ែដលមានលក�ណៈពុំ្រតឹម្រត�វ។ ពួកេគ
នឹងទទួលខុស្រត�វរួមគា� ស្រមាប់ការរ�កចំេរ�នរបសស់ិស្ស និងេរៀបចំការរចនោរួមគា� េលើវគ�ផ�ល់មតិសា� បនោពី្របជោសហគមន៍ េដើម្បែីកស្រម�លការអនុវត�កម� វ�ធី និងវោយតៃម�េលើការែបង
ែចកធនធាននោនោ។

អ�កអប់រ�នឹងេធ�ើការជោមួយសិស្សៃនជនជោតិភាគតិច, ្របជោសហគមន៍, ៃដគ,ូ មាតាបិតា, និង្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយ េដើម្បីេរៀបចំបទពិេសាធន៍ក��ងការសិក្សោែដលគំា្រទវប្បធម,៌ ភាសា, 
្រក�មជនជោតិ និងអត�ស�� ណជោតិសាសន៍របស់សិស្សពួកេគ។ ពួកេគរួមគា� េធ�ើជោៃដគូេដើម្បដីោក់ប���លេសចក�ី រ�ករោយ និងភាព្រសសប់្ំរពង ចូលក��ងប រ�សា� នសិក្សោទំាងអស ់េហើយ
សិស្សនឹងមានភាពរ�េភើបក��ងការេរៀនស្ូរត។

សាលាេរៀន និងសហគមន៍ នឹងេ្របើការអនុវត�ែបបសា� រេឡើង វ�ញ ែដលគំា្រទដល់អត�ស�� ណរបសស់សិ្ស េដើម្បីជំរុញទំនោក់ទំនងែដលមានការទកុចិត�រវោងសិស្ស, សហគមន៍ និង
បុគ�លកិ។ ជេមា� ះ េនៅេពលវោមានេកើតេឡើងេនោង វោនឹង្រត�វបានេដោះ្រសាយតាមវ�ធីសា�ស� សា� រេឡើងវ�ញ និងេ្របើជោឱកាសេដើម្បីបេង�ើតការយលច់ិត�, ការេយោគយល់ និងសាមគ�ភីាពគា�
េនៅទូទំាងសហគមន៍សាលាេរៀន។



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី1

ការអនុវត�ការសា� រេឡើងវ�ញ
ធានោឱ្យមានការអនវុត�ការសា� រេឡើង វ�ញ ្រត�វបានដោក់ប���លេទៅក��ងមូលដោ� ន្រគឹះសាលាេរៀនរបសេ់យើង េដោយមានការ្រត�តពិនិត្យេលើការអនុវត�

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

បេង�ើនសមត�ភាពអ�កអប់រ� េដើម្បីបេង�ើតបរ�សា� នេរៀនសូ្រតែដលសា� រឱ្យដូច
េដើមវ�ញ

វគ�សិក្សោជំនោញវ�ជោ� ជីវៈៃនកម�វ�ធយីតុ�ិធម៍េផោ� តេលើការែកសិស្សឱ្យល�ដូច
េដើមវ�ញ ស្រមាប់អ�កអប់រ�ែដលមានតនួោទជីោេ្រចើន

បេង�ើត និងអនុវត�រចនោសម�័ន�ភាពជោអ�កដកឹនំោមិត�រួមការងោរ េដើម្បីបេង�ើន
សមត�ភាពសិស្ស ក��ងការជួយស្រម�លដល់ការអនវុត�ែដលសា� រឱ្យល�ដូច
េដើមជោមួយមិត�រួមការងោរ

រចនោសម�័ន�ភាពជោអ�កដកឹនំោមិត�រួមការងោរ

អនុវត�ការសា� បនោេឡើងវ�ញ, ការកសាងសហគមន៍វ�ល្រតឡប់េទៅរកយទុ�
សា�ស�សាលាស្រមាប់សិស្ស និងអ�កអប់រ�

កម�វ�ធីសិក្សោេដើម្បជីួយស្រម�លដល់ការចា슀ប់េផ�ើមសា� រេឡើងវ�ញដល់សាលា
េរៀន



្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

បេង�ើត និងអនុវត�េស៊រ�ៃនការេរៀនសូ្រតវ�ជោ� ជីវៈមួយ េដើម្បីបេង�ើនសមត�ភាព
អ�កអប់រ�ក��ងការេ្របើការអនវុត�្របកបេដោយចីរភាពវប្បធម៌

េស៊រ�េរៀនសូ្រតែដលបានេរៀបចំបេង�ើត ជោមួយនឹង្រក�ម្របកឹ្សោទកុជោរចនោ
សម�័ន�សកា� នុពល

បេង�ើតគេ្រមាងចុងេ្រកាយែដលឆ��ះប�� ំងពីការេរៀនសូ្រតរបស់សិស្ស និងវ�

ស័យចំណោប់ឣរម�ណ៍ េដើម្បីបេង�ើនឱកាសស្រមាប់សិស្ស ក��ងការបងោ� ញពី
ការេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគតាមរេបៀបថ�ី និង្របកបេដោយការៃច�្របឌិត

ការដោក់គេ្រមាងរមួគា� ជោចុងេ្រកាយសំរោបក់ំរ�តថោ� កន់មីួយៗ ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងេដោយៃដគូសហគមន៍ និងអ�កអប់រ�

បេង�ើត និងអនុវត�ឱកាសនោនោ េដើម្បីអបអរសាទរដល់អណំរ និងេសាភ័ណ
ភាព

កម�វ�ធី “សបា� ហ៍ Town Joy” េនៅទូទំាងសងោ� ត់ ែដលអបអរសាទរសាលា
េរៀននោនោ និងផ�ល់កិត�ិយសដល់្រក�មណោមយួបានេ្រគាងទកុេដោយយវុជន, 
បុគ�លិក និងៃដគូទំាងឡោយ

 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី2

េឆ�ើយតបតាមវប្បធម៌ និងការអនុវត�្របកបេដោយចីរភាពតាមភាសាវ�ទ្យោ 
បេង�ើតការអនវុត�ការទទួលសា� គមន៍ និងការងោរេដោយេចតនោជំុវ�ញភាពលំេអៀង និងការេរ�សេអើងជោតិសាសន៍



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទ់ ី3

េផោ� ត និងសា� ប់មតិយុវសិស្ស
ការចូលរួមពិត្របាកដ និងការទាក់ទងយុវសិស្សមកេធ�ើជោអ�កដឹកនំោក��ងបទពិេសាធន៍ៃនការអប់រ�របស់ពួកេគ និងេផោ� តជោសំខោន់េលើបទពិេសាធន៍ និងមតិេយោបល់របស់យវុសិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារៃនជន
ជោតិែស្បកេខៅ�  និងែស្បកពណ៌េតា� ត េដើម្ីបកំណត់ភាព រ�ករោយ, េសាភ័ណភាព និងការប���លគា�  ខណៈេពលបេង�ើតការ្រពមេ្រព�ងគា� រវោង្របជោសហគមន៍។

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ព្រងីកការចុះសួរសុខទុក�តាមផ�ះ េដើម្បីធានោថោសិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារ្រត�វបានទទួល
សា� គមន៍រោក់ទាក់ និងចូលរួមេនៅេពលពួកេគ្រតឡប់េទៅសាលាេរៀនវ�ញ

គេ្រមាងចុះសួរសុខទុក�តាមផ�ះរវោងមាតាបិតា និង្រគ�បេ្រង�នែដលបានព្រងីកដល់
សាលាេរៀននោនោបែន�មែដលមានចំនួនសិស្សអវត�មានេ្រចើន

េធ�ើសកម�ភាពចុះជួយតាមផ�ះម�ងមួយៗស្រមាប់សិស្សែដលអវត�មានេ្រចើន េដើម្បី
ធានោថោសិស្សទំាងអស់មានទំនោក់ទំនងយ៉ោងតិចបំផុតជោមួយមនុស្សេពញវ�យមា� ក់
ែដរែដលមានការយកចិត�ទុកដោក់េលើពួកេគ។

សិស្សែដលខោនមកមកេរៀនេ្រចើនៃថ� ្រត�វបានកំណត់ និងផ�ល់ជូនយ៉ោងេហាចណោស់
មួយក��ងចំេណោមចំណុចនោនោដូចតេទៅេនះ៖ ការចុះជួយដល់ផ�ះម�ងមួយៗ និង/ឬ 
ការចុះសួរសុខទុក�តាមផ�ះេដើម្បីសា� គមន៍មកសាលាេរៀនវ�ញ។ អ�កែណនំោ / អ�ក
្រគប់្រគងករណ;ី ែផនការស្រមាប់គាំ្រទសសិ្សមួយទល់មួយស្រមាប់ឆា� ំអនោគត

្របមូលមតិសា� បនោបែន�មពីយុវសិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយ បទសមា� សន៍េដោយមានការយល់ចិត�ជោមួយសិស្ស និង្រក�ម្រគ�សារ អំពីនិយមន័យ
ៃនេសចក�ីអំណរ, េសាភ័នភាព និងកម�វ�ធីអប់រ�ប���លគា�



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទី់ 4

បរ�សា� នជោក់ែស�ង
ជួយស្រម�លដល់ទីកែន�ងេរៀនសូ្រត្របកបេដោយភាពរ�ករោយពីេគហដោ� នមកសាលាេរៀន; េរៀបចំរចនោថោ� ក់េរៀន; ទីកែន�ងេរៀនសូ្រត និងឱកាសែដលផ�ល់តៃម�ដល់ភាពរ�ករោយ និង វ�ធីជោេ្រចើនសំរោប់ការគិត 
និងការរស់េនៅ។ ផ�ល់ទីកែន�ងស្រមាប់សហគមន៍ជួបជំុ្របមូលផ��ំគា�  និងអបអរសាទរគា� េទៅវ�ញេទៅមក នងិព្រងីកទីធា� ខោងេ្រកៅស្រមាបយ់ុវសិស្ស។

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

បេង�ើតទីកែន�ងេរៀនសូ្រតេពា섐រេពញេដោយក�ីសប្បាយរ�ករោយ កំណត់ឱកាសេដើម្បបីេង�ើនទីកែន�ងសិល្បៈ ឬត�ន�ីេនៅក��ងឣគារសាលាេរៀន

បេង�ើនឱកាសស្រមាប់សហគមនក៍��ងការចូលេទៅកាន់ទកីែន�ងសិក្សោ េដើម្បីចូល
រួម និង្របារព�ពិធអីបអរសាទរ

វោយតៃម�េលើចំណោប់ឣរម�ណ៍ ឬឱកាសចូលរមួជោមយួសងោ� ត់សាលាេរៀន

េ្របើឱកាសេដើម្បសំីេរចបាននវូលទ�ផលក��ងបេង�ើតទកីែន�ងេពា섐រេពញេដោយក�ី
 រ�ករោយ និងមានេសាភ័ណភាព្រសស់សា� តជោមួយមលូនិធ ិMeasure Y

ធានោថោែផនការ Measure Y ឆ��ះប�� ំងពីភាពរ�ករោយ, េសាភ័ណភាព្រសស់
សា� ត និងមតិេយោបល់ៃន្របជោសហគមន៍



គំនិតផ��ចេផ�ើមទី 4
បេង�ើនបុគ�លិកច្រម�ះជោតិសាសន៍ និងមានេស� រភាព



បេង�ើនបុគ�លិកច្រម�ះជោតិសាសន៍ និងមាន េស� រភាព
ទាក់ទាញ និងរក្សោទុកបុគ�លិកឱ្យបានគង់វង់ែដលឆ��ះប�� ំងពីភាពសម្ប�រេដោយច្រម�ះជោតិសាសនៃ៍នអូកឡិនដ៍
ចក��វ�ស័យរបស់អូកឡិនដ៍ស្រមាប់អ�កអប់រ�របស់ខ��ន គឺជោការបន�គំា្រទែដលបេង�ើត្រចកសិក្សោរ�ងមំាក��ងការបេ្រង�ន និងការរ�កចេ្រមើន និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដោយនិរន�រភាពស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នទំាងឡោយ។ េយើងេធ�ើការេនៅចំណុច្របសព�ៃន
ដំណោកក់ាលអភិវឌ្ឍអ�កអប់រ� និង វ�ស័យេផោ� តជោសំខោន់ចំនួនបួន៖ ភាពជោៃដគូ, ្រចកសិក្សោ, រចនោសម�័ន�គំា្រទែផ�កេលើ្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដៅរួម និងល័ក�ខ័ណ� ស្រមាប់ការសិក្សោ និងការរ�កចេ្រមើនរបស់អ�កអប់រ�។

ដំណោកក់ាលអភវិឌ្ឍន៖៍

្រគ�បេ្រង�នសម្ប�រេខៅ�  និងេតា� តែដលមានក�្ីរបាថោ� េនៅ វ�ទ្យោល័យ ឬមហាវ�ទ្យោល័យ នឹង្រត�វបានជំរុញចិត�េដោយ្រចកសិក្សោច្បាស់លាស់ជោមួយគំេរោងែដលពា섐ក់ព័ន� និងការគំា្រទែដលបានេរៀបចំ ដូចជោកម�វ�ធីរដូវេកៅ�  និងឱកាស
ការងោរ។ ពួកេគនឹងទទួលបាននូវការគំា្រទពីបុគ�លិកៃនកម�វ�ធីេ្រត�មខ��នជោេ្រសចស្រមាប់មហាវ�ទ្យោល័យ និងឣជីព េនៅក��ងរចនោសម�័ន�សិក្សោ េដោយអ�កស្រមបស្រម�លការសិក្សោតាមការងោរ និងអ�កផ�ល្់របឹក្សោរបស់ពួកេគ និង្រគ�
បេ្រង�នផោ� ល់របសពួ់កេគផោ� ល់ែដលជោជនជោតិភាគតិចដូចពួកេគែដរ។

្រគ�បេ្រង�នសម្ប�រេខៅ�  និងេតា� តែដលមានក�្ីរបាថោ� ែដលមានបរ��� ប្រត BA ែដលមានក�្ីរបាថោ�  នឹងដឹងច្បាស់ពីទិសេដៅរបស់ពួកេគ េដោយមាន្រចកសកិ្សោេទៅរកកម� វ�ធីផ�ល់ស�� ប្រតគរុេកាសល្យ ែដលមានការឧបត�ម�គំា្រទ
េដោយរចនោសម�័ន ដូចជោគំរូ្រក�ម, កែន�ងសា� កេ់នៅ, អ�កែណនំោ្រគ�បេ្រង�នែដលមានបទពិេសាធទទួល្របាក់ែខ និងឱកាសទទួលបាននូវបទពិេសាធន៍ក��ងការងោរេនៅក��ងការអប់រ� និងបេង�ើតទំនោក់ទំនងជោមួយសាលាេរៀននោនោ។ ពួកេគនឹង
្រត�វបានេលើកទឹកចិត�ឱ្យគិតអំពីការរ�កចេ្រមើនរយៈេពលែវងរបស់ពួកេគ ជោមួយនឹងែផនការឣជីព និងការេរៀនអំពីគន�ងក��ងការអប់រ�។

្រគ�បេ្រង�នសម្ប�រេខៅ�  និងេតា� តែដលមានឣជពីដបំងូ នឹងទទួលបាននូវបទពិេសាធន៍ការងោរដំបូងផោ� ល់ខ��នក��ងចូលរបេ្រង�ន។ ពួកេគនឹងទទួលបាននូវការគំា្រទពីក្រមិតេ្រចើនៃន្របព័ន� ចា슀ប់ពី្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដៅ
រួមែដលបានេរៀបចំេដោយសងោ� ត់ និងកម�វ�ធីែណនំោ្រគ�ថ�ីរហូតដល់្របព័ន�គំា្រទថោ� ក់សាលាេរៀន។ ពួកេគនឹងមានែផនការអភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈ (PD) េដើម្បីគំា្រទភាពមាន្រគប់្រគាន់របសពួ់កេគជោមួយនឹងែផនអភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈ្រគឹះសា� នភាពសកល 
និងការេរៀនសូ្រតជោលក�ណៈបុគ�លេនៅក��ងវ�ស័យមុខវ�ជោ� ែដលចា슀ប់ឣរម�ណ៍។

្រគ�បេ្រង�នសម្ប�រេខៅ�  និងេតា� តែដលជោេជើងចា슀ស់ នឹងទទួលបាននូវការទទួលសា� ល់ចំេពា섐ះបទពិេសាធន៍របស់ពួកេគ, ឱ្យតៃម�ចំេពា섐ះវប្បធម៌របស់ពួកេគ, ទទួលបានេជោគជ័យក��ងការខិតខំ្របឹងែ្របង និងេធ�ើតាមការសេ្រមចចិត្
ត។ ពួកេគនឹងកា� យជោែផ�កមួយៃនសហគមន៍ែដលមានទំនោកទ់ំនងគា� តាមរយៈ្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដៅរួម, សហគមន៍ៃនការអនវុត�, គូកន និងមិត�រួមការងោរ ្រពមទំាង្រគ�បង�ឹក្របចំា슀សាលាេរៀន។ ការេរៀបចំែផនការេពលេវលា, ទី
កែន�ងស្រមាប់ការឆ��ះប�� ំង, ការសេង�តតាមដោនពីមិត�រួមការងោរ េហើយនិងែផនការអភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈផោ� ល់ខ��ន នឹងគំា្រទដល់ការរ�កចេ្រមើនៃនការអនុវត�របស់ពួកេគ ក៏ដូចជោឱកាសស្រមាប់ការបន�រ�កចេ្រមើនេទៅជោភាពជោអ�កដឹកនំោដ៏ខោ� ំង
ពូែកក��ងនោមជោអ�កអប់រ�ែដលមានបទពិេសាធន៍ផងែដរ។



 វ�ស័យេផោ� តជោសំខោន់

 វ�ស័យេផោ� តជោសមខោនន់មីួយៗ ្រត�វបានែ្របមកជោ
រស់រេវ�កេនៅទូទំាងដំណោក់កាលៃនការអភិវឌ្ឍ្រគ� 
េដើម្បីបំេពញតាមត្រម�វការ និងឱកាសរបស់្រគ�
បេ្រង�ន េនៅចំណុចៃនឣជីពរបស់ពួកេគ។ វ�ស័យផ្
េតាតជោសំខោន់របស់េយើងក៏បេង�ើនការងោរែដលមាន
ឥទ�ិពលជោសមូហភាពែដល្រត�វការេដើម្បីរ�កចំេរ�ន 
និងគា្ំរទដល់កមា� ំងអ�កអបរ់�ែដលមានភាពសា� ហាប់ 
និងជោតំណោង។ ដ

្រគ�ែស្បកេខ� និង
េត� តែដលមានមហិ
ច�ិតេនវទិ្យោល័យ 
និងមហវទិ្យោល័យ

្រគ�ែស្បកេខ� និង
េត� តែដលមានមហិ
ច�ិតែដលមានស��
ប្រត BA

្រគ�ែស្បកេខ� និង
េត� តែដលចប់
អជីពដបំងូ

្រគ�េជងចស់ែស្បក
េខ�  និងេត� តែដល
្របកបករងរ

ភាពៃដគូ

ព្រងឹងភាពជាៃដគូតមរយៈ្រក�មអ�កពកព់ន័�សំខន់ៗ េនតំបនឆ់កសមុ្រទ ជាពិេសសជាមយួបុគ�ល និងអង�ករៃនជនជាតិ
ភាគតិច េដម្បគីា្ំរទដល់វស័ិយេផា� តជាសំខនចំ់ននួបីេផ្សងេទៀត។

្រចកសិស្សោ

បេង�ត្រចកសិក្សោច្បាស់លស់ស្រមាបនិ់ស្សតិរបស់េយងឱ្យក� យជា្រគ�បេ្រង�ន, េធ�ឱ្យមានបំណងចងប់េ្រង�នដល់្របជា
ពលរដ�មូលដ� ន និងផ�ល់ឱកសដល់សមាជិកសហគមនែ៍ស្បកេខ�  និងេត� ត។

រចនាសម�ន័�គា្ំរទែផ�កេល្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដរមួ
បេង�តរចនាសម�ន័�្រទ្រទងែ់ផ�កេល្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដរមួ្របកបេដយថាមពល និងភាពស�ិទ�ស� លស្រមាបអ់�ក
អបរ់េំនទូទងំ OUSD។

លក�ខណ� ស្រមាបក់រលូតលស់ែផ�កសិក្សោ និងវជិា� ជវីៈរបស់អ�កអបរ់ ំ

បេង�តលក�ខណ� េនក�ុងសលេរៀនែដលបេ្រមដល់្រគ�, សិស្ស និង្រក�ម្រគ�សរ។ បេង�តឱកសរកីចេ្រមនរហ័ស េដម្បេីឆ�យ
តបនឹងត្រម�វករែដលកំពុងវវិត�របស់្រគ�; បំបាតឧ់បសគ�មនិេស�ភាពគា� ស្រមាបជ់នជាតិែស្បកេខ�  និងេត� ត េនអូកឡិនដ៍
េដម្បកី� យ និងរែមងេនជា្រគ�បេ្រង�ន; ស្រមបតមករបេ្រង�ន និងករេរៀនសូ្រត េដយែផ�កេលអ�ីែដលបានេរៀនេនក�ុងរ
យៈេពលមានកររតត្បាតេដយជម�។ឺ



 វ�សយ័េផោ� តជោសខំោនទី់ 1

្រគ�សម្ប�រេខៅ�  និងេតា� តែដលមានមហិច�តិាេនៅ វ�ទ្យោល័យ ឬមហាវ�ទ្យោល័យ

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ភាពជោៃដគូ

បេង�ើត្រក�មការងោរសងោ� ត់ - សហគមន៍ ជោមួយថោ� ក់ដឹកនំោមកពីកម�វ�ធី Linked 
Learning, ្របព័ន�មហាវ�ទ្យោល័យ Peralta, េទពេកាសល្យ និងបណោ� ញវ�ទ្យោល័
យ េដើម្បីបេង�ើតគំរូ្រក�មសិស្សវ�ទ្យោល័យមួយរបស់អ�កអប់រ�ែដលមានេសចក�ី្របា
ថោ� ។

ប�� ីរោយនោមសិស្សឆា� ំប�� ប់ែដលកំពុងែស� ងរកមុខតំែណងបេ្រង�ន; ភា� ប់ទំនោក់
ទំនងអ�កទំាងេនោះែដលមានចំណោប់ឣម�ណ៍េលើមុខតំែណងថោ� ក់សងោ� ត់ែដលមាន
ដោក់ជូន; កិច�្របជុំ្របចំា슀្រតីមាស េដើម្បីវោយតៃម�េលើភាពរ�កចំេរ�ន

បេង�ើតែផនការ និងេហដោ� រចនោសម�័ន�ស្រមាប់ែចករ�ែលកទនិ�ន័យ េនៅទូទំាង
្របព័ន�េអកូឡ�សុី េដើម្បីកំណត់វ�ស័យៃនត្រម�វការ

បេង�ើតប�� ីេឈា� ះសិស្សែដលប��ប់ការសិក្សោពី OUSD ែដលជោអ�កអប់រ�ែដល
េសចក�ី្របាថោ� េដោយមានែម៉្រតវោស់ការរ�កចេ្រមើន និងធានោបាននូវការគាំ្រទតាម
េពលេវលា

្រចកសិក្សោ

បេង�ើតែផនទីធនធានសហគមន៍ េដើម្បីែស� ងយល់ និងស្រមបធនធាននោនោ ព្រងីកឱកាសសិក្សោែដលឣចរកបានស្រមាប់និស្សិតមហាវ�ទ្យោល័យមូលដោ� ន
ែដលចា슀ប់ឣរម�ណ៍េលើមាគាេឆា� ះេទៅរកការបេ្រង�ន។ េគហទំព័របងោ� ញឱកាសនោ
នោ។



្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ភាពជោៃដគូ

ែស� ងរកការបេង�ើតកម�វ�ធីផ�ល់ស�� ប្រតគរុេកាសល្យ OUSD ក��ងសា� ប័ន ែដល
េផោ� តេលើមុខវ�ជោ� ែដល្រត�វការខ�ស់ (ជោឧទាហរណ៍៖ ពហុមុខវ�ជោ� ពីរភាសា, កម�វ�ធី
អប់រ�ពិេសសក្រមិត្រសាល/មធ្យម)

ការចុះេឈា� ះអ�កអប់រ�ែដលមានេសចក�ី្របាថោ� ក��ងការគា្ំរទការេរៀបចំស� េដោយ
ឣចរកបានៃនប័ណ� េចញៃថ�េធ�ើេតស�

្រចកសកិ្សោ

បេង�ើតភាពជោៃដគូជោមួយសាកលវ�ទ្យោល័យមូលដោ� ន េដើម្បីផ�ល់្រចកសិក្សោ
ច្បាស់លាស់ស្រមាប់សិស្សឆា� ំប��ប់ែដលបានេរៀនចប់វ�ទ្យោល័យេចញេទៅរក
ការងោរេធ�ើេនៅក��ងសងោ� ត់ OUSD

ប�� ីរោយនោមៃដគូសាកលវ�ទ្យោល័យមូលដោ� ន និងនិស្សិតែដលកំពុងែស� ងរក
ការងោរេធ�ើេនៅក��ងសងោ� ត់ OUSD

្រក�មមនសុ្សែដលមានេគាលេដៅរមួ

ផ�ល់ឱកាសចូលរួមក��ង្រក�មែដលមានរចនោសម�័ន�េដោយអ�កជួយែណនំោ, គាំ្រទ
ែផ�កេធ�ើេតស� , គាំ្រទហិរ��វត��, អភិវឌ្ឍវ�ជោ� ជីវៈសហគមន៍ និងកសាងទំនោក់ទំនង

ព្រងីកឱកាសសិក្សោែដលឣចរកបានស្រមាប់និស្សិតមហាវ�ទ្យោល័យមូលដោ� ន
ែដលមានចំណោប់ឣរម�ណ៍េលើមាគាេឆៅ� េទៅរកការបេ្រង�ន។ េគហទំព័របងោ� ញឱ
កាសនោនោ

ការេរៀនស្ូរតវ�ជោ� ជវីៈ

ធានោថោការេរៀបចំការេធ�ើេតស� ឣចរកបាន និងបង់្របាក់ឱ្យ រួមទំាងប័ណ� េចញៃថ�
េធ�ើេតស� និងការបង�ឹកែដលមានការអន�ុ� ត និងការគាំ្រទ

ប�� ីេឈា� ះអ�កអប់រ�ែដលមានេសចក�ី្របាថោ� គាំ្រទេដោយកម�វ�ធីែណនំោ, ្របឹក្សោ
េយោបល់ និងឱកាសការងោរ
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្រគ�ជនជោតិែស្បកេខៅ�  និងេតា� តែដលមានមហិច�តិា និងមានស�� ប្រត BA
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្រគ�ជនជោតិែស្បកេខៅ�  និងឡោទីនែដលចា슀ប់ឣជីពដំបូង
្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ភាពជោៃដគូ

ព្រងីកភាពជោៃដគជូោមយួអ�កជំនោញែដលមានការេជឿជោក់ េដើម្បីផ�ល់ការ
េ្រត�មេតស� ែដលមានលក�ណៈ្របេសើរសំរោប់្រគ�បច��ប្បន�ណោែដលកពុំង
សិក្សោេឆា� ះេទៅរកស�� ប្រតគរេុកាសល្យ។ ផ�ល់្របាក់សំណងដល់្រគ�ទំាង
អស់ស្រមាប់ៃថ�វោយតៃម�ែដលឣចទទលួយកបាន។

្រគ�ែដល្របឡងជោបេ់តស�ផ�ល់ឣជោ� ប័ណ� ទទួលបាននវូការរ�កចេ្រមើនេឆា� ះ
េទៅរកស�� ប្រតគរុេកាសល្យកាលីហ��រនញ៉ីោ

្រចកសិក្សោ

បេង�ើតកម�វ�ធី្រចកសិក្សោែដលដោក់ប���លការគា្ំរទងែផ�កែណនំោដ៏រ�ងមំា, ការ
បង�ឹក និងការបងោ� តប់ងោ� ញ ដល់អ�កអប់រ�ែស្បកេខៅ� និងេតា� ត ែដលែស�ងរក
 វ�ធីទទួលឣជោ� បណ័� តាមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត

្រក�មអ�កអបរ់�ទំាងឡោយែដល្រត�វបានគា្ំរទក��ងការែស�ងរកឣជោ� បណ័� តាម
មេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត

បេង�ើតសហគមន៍ និងភាពឣចចូលចុះនឹងេគក��ងចំេណោម្រគ�ថ�ីៗ ែដលបាន
ចូលតាម្រចកសិក្សោមួយក��ងចំេណោមទំាង 9 កម�វ�ធីបេង�ើន្រចកសិក្សោអ�ក
អប់រ�របស់េយើងផោ� ល់ៃនសងោ� ត់ OUSD

េរៀបចំយុទ�សា�ស�ទនំោក់ទនំងេឡើងវ�ញ ែដលបងោ� ញ្រចកសិក្សោែដលមាន
លក�ណ្រសបតាម និង្រចកចូល េដោយចងចំា슀អនោគតអ�កអប់រ�ែស្បកេខៅ�  
និងេតា� ត រួមមានទំាងអ�កសិក្សោែដលនយិោយភាសាេផ្សងៗគា�  ដូចជោភាសា
េអស្៉បាញ ភាសាម៉ម និងភាសាឣរោ� ប់។
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្រគ�ជនជោតិែស្បកេខៅ�  និងឡោទីនែដលចា슀ប់ឣជីពដំបូង (ត)
្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

្រក�មមនសុ្សែដលមានេគាលេដៅរមួ

បេង�ើតបែន�មេទៀតនវូរចនោសម�័ន�គា្ំរទែផ�កេលើមនសុ្សែដលមានេគាលេដៅ
រួមេ្រចើនច្រម�ះែដលឣចរកបានស្រមាប់្រគ�ថ�ីេថោ� ង ទុកជោកតា� ស��លៃន្របព័ន�
សិក្សោវ�ជោ� ជីវៈរបស់ពួកេគ

ភាពខុសគា� ៃនរចនោសម�័ន�ៃនការគា្ំរទែផ�កេលើ្រក�មមនុស្សែដលមានេគាល
េដៅរួម ស្រមាប់្រគ�ែស្បកេខៅ�  និងេតា� តែដលចា슀ប់ឣជីពដំបងូ

ការេរៀនសូ្រតវ�ជោ� ជវីៈ

េ្របើ្របាស់ធនធានសមូហភាពេដើម្បបីេង�ើតបែន�មនូវ្របព័ន�សិក្សោវ�ជោ� ជីវៈ
ែដលមានការស្រមបស្រម�ល និងការែណនំោខសុៗគា� ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន
ែដលចា슀ប់ឣជីពដំបងូ

ការយល់ដងឹពីអ�កដកឹនំោសាលាែដល្រត�វបានេ្របើក��ងបេង�ើតទមា� ប់អនវុត�ទូ
េទៅ។ អ�កែណនំោៃនជនជោតភិាគតិចែដលមានបទពិេសាធន៍ និងអ�កដឹកនំោ
ដៃទេទៀត ែដលគាំ្រទគនំិតផ��ចេផ�ើមេផ្សងៗគា� ។ សំណុំេផ្សងគា� ៃនការគា្ំរទពី
ការ�យោល័យកណោ� ល; សាកល្បងវគ�សិក្សោវ�ជោ� ជីវៈរយៈេពលមួយឆា� ំ អំពី
ការអនវុត�កម�វ�ធីបេ្រង�ន្របឆំាងនងឹការេរ�សេអើងជោតិសាសន ៍ែដលឣច
រោប់ជោត្រម�វការមុនេពលបំេរ�េសវោជោមយួនងឹកម�វ�ធីផ�ល់ស�� ប្រត
គរុេកាសល្យសំរោប់និស្សតិហាត់។
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្រគ�ជនជោតិែស្បកេខៅ�  និងេតា� តែដលជោេជើងចា슀ស់្របកបការងោរ

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

្រចកសកិ្សោ

េលើកកម�ស់ការេ្រជើសេរ�ស្រគ�ែណនំោែស្បកេខៅ�  និងេតា� ត ក��ងបេង�ើនការតំណោងក��ងតួនោទី
ជោ្រគ�បេ្រង�ន និងឱកាសស្រមាប់ការផ��រផ�ងែផ�កេលើ្រក�មមនុស្សែដលមានេគាលេដៅរួម
េនៅក��ងកម�វ�ធីែណនំោ្រគ�ថ�ីេថោ� ង

ការវោស់ស� ង់ផលប៉ះពា섐ល់ដំបូងេលើបទពិេសាធន៍ និងការអនវុត�របស្់រគ�

េលើកកម�ស់ការអនុវត� និងមតិរបស់្រគ�បេ្រង�នៃនជនជោតិភាគតិចែដលមានបទ
ពិេសាធន៍េនៅក��ងទីកែន�ងសិក្សោវ�ជោ� ជីវៈៃនសងោ� ត់របស់េយើង

ឱកាសែដលមាន្របាក់ែខេ្រចើនស្រមាប់្រគ�ែដលមានបទពិេសាធន៍ក��ងការែចករ�ែលកការ
អនុវត� និងចូលរួមេនៅក��ងទីកែន�ងសកិ្សោវ�ជោ� ជីវៈែដលស្រមបស្រម�លេដោយមិត�ភក�ិរួម
ការងោរ

បេង�ើនគំនិតផ��ចេផ�ើមរក្សោទុកអ�កអប់រ�ែស្បកេខៅ�  និងេតា� តឱ្យបានគង់េនៅ េដោយេផោ� តេលើ
ការបន��របន�យបំណុល និងការផ�ល់ឣជោ� ប័ណ�  BCLAD (អភិវឌ្ឍេទ�ភាសា វប្បធម៍ច្រម�ះ 
ភាសា និងមុខវ�ជោ� សិក្សោ)។

កម�វ�ធីមិនបង�ំឱ្យសង្របាក់កម�ី ែដលផ�ល់សំណងមួយែផ�កស្រមាប់្របាក់កម�ីរបស់
និស្សិត ជោថ��រនឹងេសវោកម�ជោេ្រចើនឆា� ំ

្រក�មមនសុ្សែដលមានេគាលេដៅរមួ

បេង�ើតផោ� ងំ្រគប់្រគងទិន�ន័យរបស់េយើងបែន�មេទៀត េដើម្បីឆ��ះប�� ំងពីចំនួនសិស្ស និង
ចំនួនបុគ�លិក តាមថោ� ក់ការងោរ េដោយមានការសេ្រមចចិត�េ្រជើសេរ�សបុគ�លិក និងការ
ដូរ្រគ�បេ្រង�ន។ េ្របើផោ� ងំព័ត៌មានសមធម៌េនះ ស្រមាប់ជួល និងជំរុញដំេណើរការផោ� ស់ប��រ
េសវោកម�ៃនលទ�ផលបុគ�លិក្របកបេដោយសមធម៌ជោង

ផោ� ងំព័ត៌មានសវនកម�សមធម៌បុគ�លិក គូសប�� ក់ចំណុច្របសព�ៃនការសំេរចចិត�េលើ
ការរក្សោទុក និងការជួលបុគ�លិក េដោយេផោ� តេលើការសេ្រមចចិត�ជលួែដលទាក់ទងនឹង
អ�កសិក្សោែស្បកេខៅ�  និងេតា� ត។
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្រគ�ជនជោតិែស្បកេខៅ�  និងេតា� តែដលជោេជើងចា슀ស់្របកបការងោរ (ត)

្របការសកម�ភាព្របាចំា슀ឆា� ំទ ី1 ការឣចផ�ល់ជូនបានជោចំបង

ការេរៀនសូ្រតវ�ជោ� ជវីៈ

ែស�ងរកឱកាសគា្ំរទការែណនំោឱ្យសា� ល់ងោរថ�ីដល់អ�កដឹកនំោអកូឡិនដ៍ េដើម្បី
បេង�ើតសំណុំរួមមួយៃនការអនុវត�ការែណនំោ និងសមត�ភាពដឹកនំោ

េសចក�ីសំេរចចិត�ក��ងបន�ការទទួលសា� ល់ជោផ��វការស្រមាប់ OUSD ក��ងនោមជោ
អ�កឧបត�ម�ស�� ប្រតគរេុកាសល្យរដ�បាល និង/ឬ ព្រងឹងភាពជោៃដគជូោមយួកម�
 វ�ធីទទួលជោផ��វការែដលមាន្រសាប់ ែដល្រត�វបានផ�ល់េសវោកម�ដល់និេយោជិក
របស់េយើង។

បេង�ើត្របព័ន�េរៀបចំ្រគ�មកជោអ�ក្រគប់្រគងដ៏រ�ងមំា េដោយមានការេផោ� តេលើការ
អភិវឌ្ឍេមដកឹនំោែស្បកេខៅ�  និងេតា� ត

្រក�មនោយកសាលាែដលមានេសចក�ី្របាថោ� ែដលបានជួប្របជំុ្របចំា슀្រតមីាស
េដើម្បីពិភាក្សោគា� អពីំកេំណើនក��ងការងោរ ែដល្រសបតាម្របព័ន�លូតលាស់ និង
អភិវឌ្ឍថោ� ក់ដកឹនំោ ែដល្រត�វបានភា� ប់ជោមយួអ�កែណនំោថោ� កដ់ឹកនំោែដលទទួល
បានៃថ�ឈ�� លេធ�ើការងោរក��ងឱកាសបណ�� ះបណោ� លែផ�កសួរយកការណ៍។



េយើងមកដល់្រតង់េនះេហើយ

● ្រសាវ្រជោវ្រពឹត�ការណ៍កន�ង
មក,  វ�ភាគេលើែផនការែដល
មាន្រសាប់

● បេង�ើតែផនទីបងោ� ញផ��វ
េរៀបចំយុទ�សា�ស� េផោ� ត
េលើសហគមន៍

● ចូលរួមជោមួយអង�ការ
សហគមន៍ចំនួន 8 េដើម្បី
ស្រមបស្រម�លវគ�ផ�ល់មតិ
សា� បនោចំនួន 10

● េធ�ើកិច�សហ្របតិបត�ិការ
រវោងបុគ�លិក និងសិស្ស
ចំនួន 3 វគ�

● បេង�ើតេគហទំព័រែផនការ
យុទ�សា�ស�

● តាមរយៈកិច�សហ្របតិបត�ិ
ការជោមួយមនុស្ស 800+ 
នោក,់ បានកំណត់ែផនការ
ផ��ចេផ�ើមេផោ� តជោសខំោន់តាម
យុទ�សា�ស� ចំនួន 4។

● ្របមូល្រក�មការងោរៃដគូស
ហគមន៍, មាតាបិតា, សិស្ស
, អ�កអប់រ�, អ�កដឹកនំោ
សាលាេរៀន និងអ�ក
្រគប់្រគងសងោ� ត់មកជួបជុំ
គា� េធ�ើការវោយតៃម�េលើវ�ស័
យនោនោ, បេង�ើតចក��វ�ស័យ 
និងសកម�ភាពស្រមាប់
ែផនការរស់េនៅ

● បងោ� ញែផនការដល់្របជោ
សហគមន៍ និង្របមូលមតិ
សា� បនោ។

● បងោ� ញែផនការ និងផ�ល់
មតិសា� បនោជូន្រក�ម្របឹក្សោ
ភិបាលស្រមាប់ការអនុម័ត
េនៅៃថ�ទី 23 ែខមិថុនោ

● ដោក់ែផនការយុទ�សា�ស�
ចូលេទៅក��ងការអនុវត�

● ដោកប���លការចូលរួម
សហការពីសំណោក់្របជោ
សហគមន៍

● ឆ��ះប�� ំង និងចូលរួមសហ
ការេដោយឥតឈប់ឈរ 
ក��ងភាពជោៃដគូជោមួយ្រក�ម
្របឹក្សោភិបាល និង្របជោ
សហគមន៍

ដំណោក់កាលទី 0
មុនមិថុនោ 2020

េ្រត�មប្រម�ងជោមនុ

ដំណោក់កាលទី 1
មិថុនោ -  វ�ច�ិកា 2020

ចូលរួមេដោយ
្របជោសហគមន៍

ដំណោក់កាលទី 2
េមសា - មិថុនោ 2021

េរៀបចំែផនការ
សហគមន៍

ដំណោក់កាលទី '
កក�ដោ 2021 - មិថុនោ 2022

េរៀបចំែផន
ការអនុវត�ន៍

ដំណោក់កាលទី (
កក�ដោ 2022 - មិថុនោ 2024

បន�្របតបតិ�ការ និងេធ�ើ
ឱ្យមានភាព្របេសើរេឡើង
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