
ព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពីការបើកឡើងវិញ

មករា

Reopening Community Engagement 010621 / Khmer (Cambodian)



ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រការផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីបំផុត● ស្តង់ដារសុវ
ត្ថិភាពមកពីខោណធីអាឡាមីដា ពីរដ្ឋ និងមកពីអ្នកជំនាញវ្រជ្ជសាស្ត្រ

● OUSD មានផ្រនការរៀបចំសុវត្ថិភាព
 

● OUSD 
មានផ្រនការសំរាប់ការរៀនសូត្រដោយផ្ទ្រល់

● ដំណើរការ 
និងប
ន្ទាត់ព្រលវ្រលាសំរាប់ការវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញ



ការបើកដំណើរការឡើងវិញន្រសង្ក្រត់សាលារដ្ឋនៅទូ
ទាំងប្រទ្រស

នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាម្ររិក៖ មានត្រ 28% 
ន្រស
ង្កាត់ប៉ុណ្ណ្រះ ដ្រលត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញ។ យើងជាសង្ក្រត់មួយនៅក្នុងចំណម 60% ន្រសង្ក្រត់ ដ្រលផ្ដល់កម្មវិធីសិក្រសាដោយផ្ទ្រល់មួយចំនួនដោយបន្ថយចំណុះថ្ន្រក់។

ភាគច្រើនអនុវត្ដកម្មវិធីសិក្រសាពីចមា្ង្រយ

កម្មវិធីបញ្ជូលគ្ន្រចម្រុះ

ភាគច្រើនបើកបង្រៀនសិស្រសដោយផ្ទ្រល់

គំរូន្រការរៀនសូត្រ
ទិន្នន័យផ្រនទី 
គិតត្រឹមថ្ង្រទី 16 ធ្នូ 2020

សំរាប់ត្រការរៀនសូត្រពីចមា្ង្រយ ឬតាមអ៊ិនធឺណិតប៉ុណ្ណ្រះ

បន្ថយចំណុះន្រការសិក្រសាដោយ

ផ្ទ្រល់ ឬកម្មវិធីសិក្រសាតាមទំនៀមទមា្ល្រប់/តាមអ៊ិនធឺណិតគួបផ្រសំគ្ន្រ

ចំណុះព្រញល្រញដោយផ្ទ្រល់

https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_c0595a5e-9e70-4df2-ab0c-14860e84d36a
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e#/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_c0595a5e-9e70-4df2-ab0c-14860e84d36a


វិធីសាស្រ្ដន្រ OUSD សំរាប់ជម្ងឺកូវីដ-19
វិទ្រយាសាស្រ្ដ

សុវ
ត្ថិភាព

ការគំទ្របុគ្គលិក

ការរៀនសូត្ររបស់សិស្
ស



ស្ដង់ដារសុវត្ថិភាពន្រខោណធី និងរដ្ឋ



ប្រភពទិន្នន័យ៖ “ផលប៉ះពាល់ន្រការបិទសាលារៀន 
និងយុទ្ធសា
ស្រ្តបើកសាលាឡើងវិញ ស្តីពីសកា្ដ្រនុពលន្រការឆ្លងម្ររោគកូវីដ-19 នៅតំបន់ឆកសមុទ្រន្រទីក្រុងសាន់ហ្រ្វាន់សុីះស្កូ៖ ការស្ទង់មតិគ្រប់ផ្ន្រក និងការវិភាគគំរូ” ពីសាកលវិទ្រយាល័យកាលីហ្វ័រញា៉្រ, Berkeley (6 សីហា 2020)

គ្រូបង្រៀន សិស្រស

ការបើកសាលាឡើងវិញ៖ 
យុទ្ធសាស្រ្ដកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដោយសារជម្ងឺកូវីដ

សមាមាត្រន្រក្រុមនីមួយៗដ្រលមានជម្ងឺដ្រលមានរោគសញ្ញ្រនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក

សាលារៀន៖
វិទ្រយាល័យ
អនុវិទ្រយាល័យ
បឋមសិក្រសា

វិទ្រយាល័យ
អនុវិទ្រយាល័យ
បឋមសិក្រសា

សាលារៀន៖

ពុំមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនបន្ថ្រមទ្រ

ធ្វើត្រស្ដគ្រូបង្រៀនប្រចាំខ្រ

ធ្វើត្រស្ដគ្រូបង្រៀនប្រចាំខ្រ + សិស្រស

ធ្វើត្រស្ដគ្រូបង្រៀនប្រចាំសបា្ដ្រហ៍

ធ្វើត្រស្ដគ្រូបង្រៀន + សិស្រសប្រចាំសបា្ដ្រហ៍

មា៉្រស់

ក្រុមស្ថ្ររភាព

វ្រនថ្ង្រច័នអង្គ្ររ៍/ព្រហស្របត៍សុក្រ

ក្រុមស្ថ្ររភាព, មា៉្រស់, ធ្វើត្រស្ដគ្រូបង្រៀនប្រចាំខ្រ

វ្រន
ថ្ង្រច័នអង្គ្ររ៍/ព្រហស្របត៍សុក្រ + ក្រុមស្ថ្ររភាព
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169797v1.full.pdf+html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169797v1.full.pdf+html


ការណ្រ
នាំអំពីសុខភាពសាធារណៈន្រខោនធីអាឡាមីដា និងរដ្ឋ

ក្រុមតូចមានស្ថ្ររភាព

គ
ម្លាតរាងកាយ និងការពិនិត្រយរោគសញ្ញ្រប្រចាំថ្ង្រ

គម្របមុខសំរាប់បុគ្គលិក 
និងសិស្រសទាំងអស់ (K-12)

ប្រព័ន្ធជាន់ថ្ន្រក់ស្រទាប់ពណ៌ ដើម្របីណ្រនាំការបើក
សាលារៀនឡើងវិញ

ត
ម្រូវការពីខោនធីសំរាប់ការបើកសាលាឡើងវិញ

ក្រុមតូចៗអាចបើកបាន

អនុសាសន៍របស់រដ្ឋសំ
រាប់ការបើកសាលារៀន
ឡើងវិញ

អនុសាសន៍របស់ 
OUSD 
សំរាប់ការបើកសាលា
រៀនឡើងវិញ

រាលដាលពាសព្រ
ញ

រាលដាលខា្ល្រំង

រាលដាលមធ្រយម

រាលដាលតិចបំផុត



គម្រ្រងអាទិភាពន្រការចាក់វា៉្រក់សាំង ACPHD
• 1a: 

កម្មករថ្រ

ទាំសុខភាព និងវ្រជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកក្នុងអាគរថ្រទាំរយៈព្រលយូ

• 1b: កម្មករសំខាន់ 

និងមនុស្រសវ័យ 75+ឆា្ន្រំ

• 1c:

▪ មនុស្រសវ័យចំណាស់ដ្រល

រស់នៅក្នុងទីកន្ល្រងផ្ដុំគ្ន្រ

▪ មនុស្រសនៅទីក

ន្លែងមានហានិភ័យខ្ពស់ ដោយសារត្រមានជម្ងឺប្រចាំកាយ

• មនុស្រសវ័យចំណាស់ដ្រលមិន
នៅក្នុងដំណាក់ការទី 1

• មនុស្រសជាប់
ក្នុងការឃុំឃាំង និងឃាត់ខ្លួន និងបុគ្គលិកពន្ធនាគ និងមន្ទីរឃុំឃាំង

• បុគ្គលិក 
និងវ្រជ្ជប
ណ្ឌិត៖ ទីជម្រកសំរាប់គ្ម្រនលំនៅដា្ឋ្រន, និងគ្រូបហូម សំរាប់ជនពិការ ឬអ្នកមានជម្ងឺផ្លូវចិត្ដធ្ងន់ធ្ងរ

• មនុស្រសដ្រលមានហានិភ័យធ
ម្រយមដោយសារមានជ
ម្ងឺប្រចាំកាយ

• កម្ល្រះក្រមុំ
• កុមារ
• កម្មករដ្រលមិននៅ

ក្នុងដំណាក់កាលទី 1 និង 2

• មនុស្រសដ្រលពុំបានទទួលវា៉្រក់
សាំងនៅក្នុងដំណាក់កាល់ទី 1, 2 និង 3

ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 ដំណាក់កាលទី 4

សមធម៌គឺបញ្ហ្រជាចង្ក្រម

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/vaccines/vaccination-phases-per-state-and-fed-prioritization-2020.12.28.pdf


កតា្ត្រសំខាន់ៗ៖
ផ្នែកសុវត្ថិភាព ផ្ន្រកចរចារការងរ និងបុគ្គលិក / សិស្រសមានបំណងវិលត្រឡប់ចូលសាលាវិញដោយផ្ទ្រល់



កម្មវិធី និងគំរោងការបើកឡើងវិញ
ផ្ទ្រំងគ្រប់គ្រងការត្រៀមវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញន្រសង្ក្រត់ OUSD របស់យើង 
ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីជំហាន និងការខិតខំប្រឹងប្រ្រងត្រៀមខ្លួនជាស្រ្រចសំរាប់ជម្ងឺកូវីដ-19 ក្នុងព្រលថ្មីៗន្រះដ្រលយើងបានបញ្ចប់ ដើម្របីបំព្រញតាមស្តង់ដារមកពីយកដា្ឋ្រនសុខភាពសាធារណៈប្រចាំខោនធីអាឡាមីដា (ACPHD) ដើម្របីធានាសុវត្ថិសំរាប់សិស្រស និងបុគ្គលិករបស់យើង។

ផ្ទ្រំងគ្រប់គ្រងការត្រៀមវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញរបស់សង្ក្រត់ OUSD

សុវត្ថិភាព (PPE) ផ្ន្រកថ្ររក្រសាសាលា បុគ្គលិក ទីសាលារៀន ការចូលរួម /
ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ



ការរៀបចំនានា នៅឯសាលារៀន        ក្នុងករណីមានជម្ងឺកូវីដ

● ការ
ធ្វើត្រស្ដរកជម្ងឺកូវីដន្របុគ្គលិកដ្រលចូលមកជាទូទៅ

● រ
ង្វ្រយតម្ល្រលើចំណុះសាលារៀន

● ផ្ន្រកនាំមុខសុវត្ថិភាព

● ប្រព័ន្ធខ្រយល់ច្រញចូល

○ តំឡើងតម្រងច្រ្រះខ្រយល់ 
MERV-16

○ មា៉្រសុីនបន្រសុតខ្រយល់ HEPA

● ផ្ល្រកសញ្ញ្រ

● ទីកន្ល្រងសិក្រសានៅក្រ្រអាគរ

● វា៉្រក់សាំង

● ឧបករណ៍ការពារផ្ទ្រល់ខ្លួន (PPE)
● ការពិនិត្រយរោគសញ្ញ្រប្រចាំថ្ង្រ
● ការ

ធ្វើត្រស្ដទៀងទាត់ដើម្របីរកជម្ងឺកូវីដន្របុគ្គលិក
○ ផ្រនការសុខភាព OUSD
○ គ្រឿងក្ររោគ
○ បន្ទប់ពិសោធន៍នៅសាខា Valencia

● ទីកន្ល្រងដាក់ឱ្រយនៅដាច់ឆា្ង្រយពីគ្ន្រ
● ក្រុមតូចៗមានស្ថ្ររភាព
● ទម្រង់ការសំអាតថ្មី
● ការណ្រនាំអំពីសុវត្ថិភាព
● ការធ្វើត្រស្ដសិស្រសរកជម្ងឺកូវីដ

● ការតាមដានការ
ប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ

● ការដុសលាងជូតសំអា
តយ៉្រងដិតដល់

វិធានការសុវត្ថិភាពរបស់សង្ក្រត់ OUSD

គន្លឹះ
● បានបញ្ចប់

● កំពុងធ្វើ

● ដ្រលនឹងកើតឡើង
ក្នុងព្រលឆាប់ៗ

● រង់
ចាំសម្រ្រប់ការព័តមានថ្រមទៀត
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ដំណាក់កាលបើកឡើងវិញ

សិស្រសទាំងឡាយ 
មានឱកាសចូលរួម
ក្នុងក្រុមតូចៗ ដើម្របីទទួលបាននូវការគំទ្រដោយផ្ទ្រល់សំរាប់កម្មវិធីរៀនសូត្រពីចមា្ង្រយ ដោយមានការផ្ត្រតលើការបម្រើសិស្រសរបស់យើងដ្រលមានលំនៅដា្ឋ្រនអស្ថិរភាព ហើយដ្រលត្រូវការការគំទ្រដោយផ្ទ្រល់ក្នុងការរៀនសូត្រ។

ធ្វើការវាយតម្ល្រលើសមត្ថភាពភាសាអង់គ្ល្រសជាលើកដំបូងសំរាប់កាលីហ្វ័រនីញា៉្រ (ELPAC) 
និងរង្វ្រយតម្ល្រជាបនា្ទ្រន់លើកម្មវិធីអប់រំពិស្រស។ 

កម្មវិធីរៀនសូត្រពីច
មា្ង្រយនឹងបន្តដាក់ជូនជាជម្រើសសំរាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ នៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ដំណាក់កាលទី 1៖ 
ការរៀនសូត្រព្រញល្រញពីចមា្ង្រយ
ដំណាក់កាល់ទី 2៖ 
ចាប់ផ្ដើមការរៀនសូត្រដោយផ្ទ្រល់

ដំណាក់កាល់ទី 3៖ 
ចាប់ផ្ដើមការបង្រៀនដោយផ្ទ្រល់



ដំណាក់កាលទី 2៖ ការសាកល្របងកម្មវិធីរៀនសូត្រដោយផ្ទ្រល់
មណ្ឌលរៀនសូត្រនៅទូ
ទាំងទីក្រុង

ក្រុមរៀនសូត្រន្រកម្មវិធីអប់រំពិស្រសក្រុមគំទ្រនៅតាមសាលារៀន

បុគ្គលិក ពុំម្រនជាបុគ្គលិក OUSD បុគ្គលិក OUSD 
(
គ្រូជំនួយ) និងនិយោជិកដ្រលពុំម្រនជាបុគ្គលិក OUSD

បុគ្គលិកន្រកម្មវិធីប
នា្ទ្រប់ពីសាលារៀន 
(បុគ្គលិក OUSD 
ដ្រលរង់
ចាំអនុស្រសារណៈន្រការយោគយល់)

នៅទីណា? ពុំម្រនជាទីកន្ល្រងរបស់សង្ក្រត់ 
OUSD ចំនួន 6 កន្ល្រង

ទីកន្ល្រងរបស់សង្ក្រត់ OUSD ចំនួន 8 
កន្ល្រង

ទីកន្ល្រងរបស់សង្ក្រត់ OUSD ចំនួន 3 
កន្ល្រង (រង់ចាំទីកន្ល្រងចំនួន 9)

តើនរណាខ្លះ
នឹង
ត្រូវបំរីជូន?

កូនចិញ្ចឹម ឬគ្ម្រនលំនៅដា្ឋ្រន៖
សិស្រស 100 នាក់ 
ដ្រលបានបញ្ជូនមកដោយក្រុម 
COST ត្រប៉ុណ្ណ្រះ

កម្មវិធីអប់រំពិស្រសកំរិតមធ្រយម/ធ្ងន់ធ្ងរ៖
សិស្រស 162 នាក់ 
ដ្រលបានប
ញ្ជូនមកពីការិយល័យអប់រំពិស្រស

សិស្រសដល់ទៅ 25% 
ដ្រលបានរកឃើញដោយសាលារៀ
នដ្រល
ប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រំងគ្រប់គ្រងសមធម៍

ថ្ង្រខ្រ ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ង្រទី 21 កញ្ញ្រ ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ង្រទី 9 វិច្ឆិកា ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ង្រទី 26 តុលា



ដំណើរការសំរាប់ការអាចមានកាលវិភាគន្រកម្មវិធីសិក្រសាតាមទំនៀមទ
មា្ល្រប់ និង
តាមអ៊ិនធឺណិតគួបផ្រសំគ្ន្រ

ការសិក្រសាពីចំងយនឹងបន្តផ្ដល់ជូនជាជំរីសសំរាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

កំណត់ថ្ន្រក់រៀន 
ឬទីកន្ល្រងសិក្រសានៅ
ក្រៅអាគរ នៅទីក្នុងបរិវ្រណសាលានីមួយៗសំរាប់ការរៀនសូត្រដោយផ្ទ្រល់។

កំណត់អត្តសញ្ញ្រណបុគ្គលិក
ដ្រលដ្រលអាចរកបាន 
ដើម្របីបង្រៀនដោយ
ផ្ទ្រល់ និង/ឬ គំទ្រសិស្រស។

កំណត់អត្តសញ្ញ្រណសិស្រស
ណាដ្រលនឹងវិលត្រឡប់មកវិ
ញ 
ដោយ
ផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារ, កំរិតថ្ន្រក់ និងតម្រូវការរៀនសូត្រនៅក្នុងដំណាក់កាលសមស្របន្រការបើកសាលាឡើងវិញ។

បុគ្គលិក សិស្រសទីកន្ល្រង
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ការចូលរួមបន្ថ្រម

កិច្ចប្រជុំនានាដ្រលបានកំណត់ព្រលធ្វើ កិច្ចប្រជុំនានាដ្រលនឹង
ត្រូវសំរ្រចជូនតាមក្រ្រយ

8 មករា៖ វគ្គសា្ត្រប់នាយកសាលា
8 មករា៖ ថ្ន្រក់ដឹកនាំកណា្ដ្រល
11 មករា៖ វគ្គសា្ដ្រប់អ្នកអប់រំ
12 មករា៖ វគ្គសា្ដ្រប់មាតាបិតា
19 មករា៖ បុគ្គលិកដ្រលពុំត្រូវការសញ្ញ្រប័ត្រ
21 មករា៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 1
25 មករា៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 6

ត្រូវសំរ្រចជូនតាមក្រ្រយ៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 2
ត្រូវសំរ្រចជូនតាមក្រ្រយ៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 3
ត្រូវសំរ្រចជូនតាមក្រ្រយ៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 4
ត្រូវសំរ្រចជូនតាមក្រ្រយ៖ វគ្គសា្ដ្រប់ន្រសង្ក្រត់ 7



សិស្រសានុសិស្រសគ្រប់រូបច
ម្រុងចម្រើន!

18



លទ្ធផលស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារ
នារដូវឈើជ្រុះស្លឹក     



ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ 
ក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង / ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ

គុណភាពន្រវីដ្រអូឡាយការបង្រៀន
55% ព្រញចិត្ដ
22% គ្ម្រនទាំងពីរ៖ ព្រញចិត្ដ / 
មិនព្រញចិត្ដ
23% មិនព្រញចិត្ដ

គុណភាពន្រវីដ្រអូឡាយការបង្រៀ
ន
51% ព្រញចិត្ដ
21% គ្ម្រនទាំងពីរ៖ ព្រញចិត្ដ / 
មិនព្រញចិត្ដ
28% មិនព្រញចិត្ដ

គុណភាពន្រការសិក្រសាដោយឯករាជ្
យ
45% ព្រញចិត្ដ
25% គ្ម្រនទាំងពីរ៖ ព្រញចិត្ដ / 
មិនព្រញចិត្ដ
29% មិនព្រញចិត្ដ

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ទាក់ទងនឹងការសិក្រសាពីចមា្ង្រយនារដូវឈើជ្រុះស្លឹកន្រះ សូមបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់ថតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉្រងណាអំពីស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍នានាដូចតទៅន្រះ។

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង 9,206

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង 9,089

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ) ន្រ  9,120 

‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 



ក្រុមគ្រួសារដ្រល
គ្ម្រនសិទ្ធទទួលអា
ហារដោយឥតគិត
ថ្លៃ / តាមការបញ្ចុះថ្ល្រ

មិនអាចបង់
ថ្លៃលើការចំណាយគ្រួសារបានទ្រ

ក្រុមគ្រួសារដ្រលមា
នសិទ្ធទទួលអាហារ
ដោយឥតគិត
ថ្លៃ / តាមការបញ្ចុះថ្ល្រ

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ទាក់ទងនឹងការសិក្រសាពីច
មា្ង្រយនារដូវឈើជ្រុះស្លឹកន្រះ សូមបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់ថតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉្រងណាអំពីស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍នានាដូចតទៅន្រះ។

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
5,763

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
5,713

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)  
5,729

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
3,433

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
3,376

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 3,391

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
997

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
972

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 966

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ 
ការព្រញចិត្ដតាមឋានៈទទួលអាហារដោយឥតគិតថ្ល្រ / តាមការបញ្ចុះថ្ល្រ



ជនជាតិឡាទី
ន

ជនជាតិស្រប្រក
ខ្មៅ / អាម្ររិកាំងដើមកំណត់អាហ្រ្វិក

ជនជាតិស្រប្រក
ស

ការ

ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការព្រញចិត្ដតាមជាតិសាសន៍/ក្រុមជនជាតិ

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ទាក់ទងនឹងការសិក្រសាពីច
មា្ង្រយនារដូវឈើជ្រុះស្លឹកន្រះ សូមបញ្ជ្រក់ប្រ្រប់ថតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉្រងណាអំពីស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍នានាដូចតទៅន្រះ។

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,043

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,034

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 1,043

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,782

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,722

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 1,732

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
2,472

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
2,456

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 2,463

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 



មជ្រឈឹមបូ
ពា៌្រ

អាសុីខាង
កើត

ជនជាតិ
ដើមអាម្រ
រិកាំង

ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការព្រញចិត្ដតាមជាតិសាសន៍/ក្រុមជនជាតិ

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
470

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
469

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ) ន្រ
 466

‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
127

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
126

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 122

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
41

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
41

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 40

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 



ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការព្រញចិត្ដតាមជាតិសាសន៍/ក្រុមជនជាតិ

ជនជាតិដើមនៅ
កោះហាវ៉្រ / 
ជនជាតិអាសុីនៅ
កោះមហាសាមុទ្រ
បា៉្រសុីហ្វិក

ពីរ ឬច្រើន
ជាតិសាសន៍

ហ្វីលីពីន

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,797

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
1,790

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ) ន្រ
 1,796

‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
70

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
69

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ) ន្រ
 69

‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
142

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
138

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 142

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 



ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការព្រញចិត្ដតាមជាតិសាសន៍/ក្រុមជនជាតិ

អាសុីភាគ
អាគ្ន្រយ៍

អាសុីខាង
ត្របូង

មិនយល់ស្របទាំងស្រុង មិនយល់ស្របទ្រ យល់ស្របក៏មិនយល់ស្រប 
មិនយល់ស្របក៏មិនយល់ស្រ
ប

យល់ស្រប យល់ស្របទាំងស្រុង

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
396

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
390

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ) ន្រ
 390

‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
306

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការឡាយការបង្រៀនក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើការជាក់ស្ដ្រង
305

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រកិច្ចការគ្រូដាក់ឱ្រយសិស្រសធ្វើ (ក្នុងអំឡុងព្រលផ្រស្រងគ្ន្រ)
 308

ន្រ ‹កម្មវិធីសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ› 



ការ
សា្ទ្របស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការបង្រៀនក្រុមតូចៗ

គុណភាព
55% ព្រញចិត្ដនឹងការបង្រៀនសិស្រសជាក្រុមតូចៗ
25% ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ
20% មិនព្រញចិត្ដនឹងការបង្រៀនសិស្រសជាក្រុមតូចៗ

បរិមាណ
47% 

ព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការបង្រៀនសិស្រសជា
ក្រុមតូចៗ

26% ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; 
មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ27% 
មិនព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការបង្រៀនសិស្រសជាក្រុមតូចៗ

ការក្រលម្អ
● ផ្តល់ការប

ណ្តុះបណា្ដ្រលវិជា្ជ្រជីវៈដល់គ្រូបង្រៀន អំពីការគំទ្រជាគោលដៅ សំរាប់ការអប់រំអក្ខរកម្ម សំរាប់ក្រុមសិស្រសណាមួយ (ELD / អក្ខរកម្ម) នៅកំរិតសាលារៀន
● ជួល

គ្រូជំនួសក្នុងការផ្តល់ការបង្ហ្រត់បង្រៀនជំនួស ខណៈព្រលដ្រលគ្រូបង្រៀនប្រចាំថ្ន្រក់រៀនផ្តល់អន្តរាគមន៍ និង/ឬ ផ្តល់ជូនគ្រូជំនួសនូវការបណ្ដុះបណា្ដ្រលពីការផ្ដល់អន្ដរាគមន៍អក្ខរកម្ម

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងគុណភាពន្រការបង្រៀនសិស្រសជាក្រុមតូចៗ 9,099

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងបរិមាណន្រការបង្រៀនសិស្រសជាក្រុមតូចៗ 9,073



ការសា្ទ្របស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូបង្រៀន
58% ព្រញចិត្ដ
23 % ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ
19% មិនព្រញចិត្ដ

ទំនាក់ទំនងជាមួយជាមួយមិត្ដរួមសាលា
32% ព្រញចិត្ដ
27% ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ
41% មិនព្រញចិត្ដ

ការក្រលម្អ
● ផ្តល់ព្រលវ្រលាដល់សាលារៀន 

និង
គ្រូបង្រៀន នូវការបណ្ដុះបណា្ដ្រលវិជា្ជ្រជីវៈ ដើម្របីពិនិត្រយមើលយុទ្ធសាស្ត្រន្រការរៀនសូត្រអំពីមនោសញ្ច្រតនាសង្គមប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត

● ប
ញ្ជាក់ពីឱកាសនានាសំរាប់ទីសាលារៀន ក្នុងការផ្តល់ជូននូវព្រលវ្រលារវាងមិត្តរួមការងរ-និង-មិត្ដរួមការងរ ដ្រលពុំមានរចនាសម្ព័ន្ធ (ក្លឹបសង្គមតាមអ៊ិនធឺណិត ។ល។)

កូនខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូរបស់ពួកគ្រ
9,139

កូន
ខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្ដរួមថ្ន្រក់របស់ពួកគ្រ

9,136



ការ
ស្ទាបស្ទង់មតិក្រុមគ្រួសារនារដូវឈើជ្រុះស្លឹក៖ ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ

ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រពីសាលារៀន
64% ព្រញចិត្ដ
19% ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ
18% មិនព្រញចិត្ដ

ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រពីគ្រូបង្រៀន
64% ព្រញចិត្ដ
18% ព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ; មិនព្រញចិត្ដក៏មិនព្រញចិត្ដ
17% មិនព្រញចិត្ដ

ការក្រលម្អ
● កំណត់ព្រលវ្រលា

ឆ្លុះបញ្ច្រំងពីរចនាសម្ព័ន្ធសំរាប់កម្មវិធីបង្ហ្រញទិសដៅន្រក្រុមគ្រួសារ ដើម្របីពិនិត្រយទិន្នន័យសំរាប់ទីសាលារៀនណាមួយរបស់ពួកគ្រ។
● កំណត់ស្តង់ដារនានាជាមួយ

ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធសហគមន៍ ស្តីពីកំរិតអប្របបរមាន្រការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រ ដើម្របីឱ្រយយើងមានស្តង់ដាររបស់សង្ក្រត ក្នុងការទាក់ទងគ្ន្រឱ្រយបានញឹកញាប់

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រពីសាលារៀនរបស់កូនខ្ញុំ 9,176

ខ្ញុំព្រញចិត្ដនឹងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រពីគ្រូបង្រៀនរបស់កូនខ្ញុំ 9,239


