ការចេញផ្សាយច

ើកទី ៣

មាតិកា

១. សិកាាកាមសរុបេំនួន៤៧៤នាក់ បានេូ
អំ ពីការដឹ កនាំសាលាចរៀនណដ

២. ការច្វើស័យ
វ វាយតម្មលសាលាចរៀនណដ
៣. ការណេករ ំណ

រួមវគ្គបំប៉នច

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័ រ

កញ្ញា ២០១៩
ើ ឯកសារណែនាំ

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រច

កសតីពីវឌឍនភាពគ្ចរមាងTIGER ដ

បាត់ ដំបង (BEST)

ើកដំបូងបានបញ្ចប់

់រកុមគំរទវ ិស័យអប់ រ ំចៅចេតត

៤. មាចស់ជំនួយរបស់ពួកចយើង
៥. ទំនាក់ទំនង

សិកាាកាមសរុបេំនួន៤៧៤នាក់ បានេូ
ចាប់ពីណេកញ្ញា ឆ្នំ២០១៨ ដ

រួមវគ្គបំប៉នច

ើ ឯកសារណែនាំអំពីការដឹកនាំសាលាចរៀនណដ

់ ណេមិថុនា ឆ្នំ២០១៩ មានវគ្គបែុត ុះបណ្ត
ត

នឹងសមភាពចយនឌ័ររតូវបានចរៀបេំច

េំនួន១៣វគ្គ សតីពីភាពជាអនកដឹកនាំសាលាចរៀន និងការបចរងៀនណដ

នឹងចយនឌ័រចៅតាមសាលាចរៀន។ វគ្គបំប៉នចនុះរតូវបានច្វើច

ពី ការច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ និងការទប់សាាត់អំចពើហិងាទាក់ទង

មានការជរមុញទឹកេិតតេពស់ណដ

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័ររតូវបានពរងឹង។

្លុុះបញ្ញ
ច ង
ំ ពីឥរ ិយាបថ និងបានគ្ិតយា៉ ងសកមមច

ើរចបៀបណក

បានចរបើកុងវគ្គ
ន
បំប៉នចនុះ ។

រួមមាន រគ្ូឧចទេសមកពីវ ិទាសាាន

ើកកមពស់ការច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រកនុងការបចរងៀន និងចរៀន (TIGER )។

់ដឹងពីឯកសារណែនាំសីព
ត ី ភាពជាអនកដឹកនាំសាលាចរៀន និងការបចរងៀនណដ

ពួកចគ្កនងការបចងា
ើតសាលាចរៀនណដ
ុ
ណដ

ើងចោយរកុមការងារណដ

យបាត់ដំបង និងសមាជិកតំណ្តងមកពីរកុមគ្ចរមាងច

សិកាាកាម បានយ

ច្លើយតប

ើងរបកបចោយចជាគ្ជ័យ។ រគ្ូបចរងៀន ថ្ននក់ដឹកនាំសាលា និងសមាជិកគ្ែៈកមមការរទរទង់សាលាេំនួន ៤៧៤

នាក់ (សសី្ ២៦៩) ម្នសាលាបឋមសិកា និងម្យមសិកាេំនួន២០ រតូវបានបែុត ុះបណ្ត
ត
គ្រុចកាស

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ

ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ ចហើយសមតាភាពរបស់

ពួកចគ្ក៏បានពិភាកាអំពីអំចពើហិងាទាក់ទងនឹងចយនឌ័រចៅតាមសាលាចរៀន

ុះវ ិ្ីសាស្រសតណបបេូ

មអសាលាចរៀនចរៀងៗេលួនផ្សងណដរ។ សិកាាកាមបានចកាតសរចសើរេំច

រួម

សិកាាកាមជារគ្ូបចរងៀនមានក់បានបងាាញេំណ្តប់អារមមែ៍ពីវគ្គបំប៉នចនុះថ្នៈ
"េ្ំុគ្ិតថ្នចយនឌ័រគ្ឺវាមានភាពសាមញ្ាណមនណទន ប៉ុណនតឥ
ចយនឌ័រចៅកនុងថ្ននក់ចរៀន និងសងគមទូចៅ។ េ្ំុេូ
ចដើមបីវាស់ណវងពីផ្ស

ជុះម្នវគ្គបែុត ុះបណ្ត
ត

វូ េ្ំយ
ុ

ថ្ន
់ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណ្តស់ណដ

េិតក
ត ងការណេករ
ំណ
ុន

កគ្ំនិតកនងអំ
ុ

ចនុះ ចយើងបានច្វើចតសតមុនវគ្គ និងចរកាយវគ្គជាមួយសិកាាកាម។

េំចែុះដឹងរបស់សិកាាកាមអំពីចយនឌ័រ និងការអប់រ ំ។

ទធផ្ស

បានវគ្គបំប៉នរួេមក សិកាាកាមេំនួន ៤៦៥ នាក់ មានការយ

ចៅចព

សិកាាកាមចាប់ចផ្សតើមច្វើការអនុវតតឯកសារណែនាំចៅកនុងសាលាចរៀនចរៀងៗេលួន ពួកចគ្នឹងទទួ

ចោុះសសាយបញ្ញ
ា ណដ

ពួកចគ្ជួបរបទុះ។

េូ

ទធផ្ស

់ដឹងអំពីផ្សត
ន ់គ្ំនិត

រួមវគ្គបំប៉នចនុះ " ។
បានបងាាញថ្នមានការចកើនច

មុនវគ្គបងាាញថ្ន សិកាាកាមេំនួន ១០១នាក់ មានការយ

បនាេប់ពីទទួ
ណដ

ងចព
ុ

រតូវយ

ើងម្ន

់ដឹងយា៉ ងេាស់អំពីចយនឌ័រ ។

់ដឹងយា៉ ងេាស់អំពីចយនឌ័រ។
បានការបងវឹកផ្ទេ

់ចព

បំចពញការងារ ចដើមបី

ការច្វើស័យ
វ វាយតម្មលសាលាចរៀនណដ
ណផ្សអកច

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រច

ក
ើ ដំបូងបានបញ្ចប់

ការែ៍ម្នឯកសារណែនាំ ការច្វើស័យ
វ វាយតម្មលចយនឌ័របានច្វើចៅវ ិទាសាានគ្រុចកាស

ើចគ

យបាត់ដំបង ចៅសាលាចរៀនេំនួន២០ ម្នចរមាង

TIGER និងសាលាចរៀនរបស់អងគការសងគមសុវី ិ េំនួន ១៦ ។ ការវាយតម្មលការច្លើយតបសមភាពចយនឌ័ររបស់សាលានីមួយៗមាន៤ករមិតេុសៗគន គ្ឺមាន
ករមិតគមនសមភាពចយនឌ័រ ទាប ម្យម និងករមិតេពស់ ។
តាមរយៈការច្វើស័យ
វ វាយតម្មលការច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ សាលាចរៀនេំនួន២ ទទួ

បានពិនុទាបបំ
េ
ផ្សុត គ្ឺមិនមានសមភាពចយនឌ័រ ។ សាលាចរៀនេំនួន ៣៤

ចផ្សេងចទៀតរតូវបានោក់ពិនុសា
េ ិតកនុងការច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រករមិតទាប។ សាលាចរៀនអាេណក
បចរងៀន និងចរៀនណដ

ជាទូចៅសាលាចរៀនទទួ

កជាមួយសាលាចរៀនចរៀងៗេលួន និងេំែុេជាក់លាក់រតូវបានច

បានពិនុម្យមរបណហ
េ

កចមើ

មាន៥០% សាលាណដ
តុ

ទធផ្ស

មអិតច

សាលាទទួ

ណដ

មានរេនាសមព័នធសាលាចរៀនណដ

ច

ទទួ

ើង។ ចៅចព

សាគ

មានភាពជាម្ដគ្ូជាមួយសហគ្មន៍មាន៣២% ។
់ការបងវឹកផ្ទេ

់ជាបនតបនាេប់

់ នឹងសងាត់្ៃន់ច

ើេំែុេ

បានពិនុទាបខា
េ
ល ំង ចហើយរតូវយកេិតតទុកោក់ជាពិចសសសរមាប់ច្វើការងឲ្យរបចសើរ

ការច្វើស័យ
វ វាយតម្មល ទទួ

ថ្ន
់ ជាសាលាចរៀនណដ

ការណេករ ំណ

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ

ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រមាន ៣៧% (មាន

់វគ្គរ ំ ឹកសតីពី ការវាយតម្មលចៅណេបនាេប់ៗ ។ ការបងវឹកផ្ទេ

សាលាទទួ

ើយ ។

ើវ ិ្ីសាស្រសតបចរងៀន និងចរៀនណដ

សាលាចរៀនទាំងអស់រតូវបានគំរទចោយរកុមគ្ចរមាងតាមរយៈការផ្សត
រួមទាំងការផ្សត

មអ។

ើណផ្សនកនីមួយៗ ម្នការវាយតម្មលការច្លើយតបនឹងសមភាព

បានច

យភាពចយនឌ័រ) េំណែកឯសាលាណដ

ើកយកមកពិភាកាចដើមបីណក

ទធផ្ស

៤១% ណតប៉ុចណ្តណុះម្នករមិតសមភាពចយនឌ័រ ណដ

មានន័យថ្ន សាលាចរៀនភាគ្ចរេើនមានសមភាពចយនឌ័រករមិតទាបចៅច
ចយនឌ័រ ពិនុម្យមណដ
េ

ើងនូវណផ្សនកេំនួន៣ គ្ឺវ ិ្ីសាស្រសត

ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ រេនាសមព័នធសាលាចរៀនច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ និងភាពជាម្ដគ្ូជាមួយសហគ្មន៍។

ម្នការវាយតម្មល រតូវបានណេករ ំណ

របសិនចបើរកច

មអឱ្យរបចសើរច

បាននូវ

ទធផ្ស

វ ិជជមាន សាលាចរៀនអាេរតូវបានចគ្

ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ ។

កសតព
ី ីវឌឍនភាពគ្ចរមាង TIGER ដ

រ់ កុមគំរទវ ិស័យអប់រ ំចៅចេតតបាត់ដំបង (BEST)

ចៅម្ថៃទី២៧ ណេមិថុនា ឆ្នំ២០១៩ រកុមគ្ចរមាងបានបងាាញពីវឌឍនភាពម្នគ្ចរមាង TIGER កនុងកិេចរបជុំរបចាំរតីមាសរបស់រកុមគំរទវ ិស័យការអប់រ ំចេតតបាត់
រួមកិេចរបជុំចនុះ គ្ឺជាសមាជិករបស់រកុមគំរទវ ិស័យអប់រ ំចេតតបាត់ដំបង (BEST) ណដ

ដំបង (BEST) ។ អនកេូ

ការសហការគនរវាងមនេីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាចេតត និងអងគការសងគមសុីវ ិ
រួមរពឹតិកា
ត រែ៍ដ៏ចជាគ្ជ័យចនុះ។
ចលាក ឈួន េំចរ ើន (មកពីអងគការ PKO) បានណេករ ំណ

ចៅកនុងវ ិស័យអប់រ ំ។ អនកេូ

កអំពីសកមមភាពគ្ចរមាង TIGER ណដ

មានបំែងណសវងរកកិេស
ច ហរបតិបតតិការ និង

រួមសរុបេំនួន ៤០ នាក់ (សសី ១៤ នាក់) បានេូ

បានជួយគំរទដ

់ការបចងាើតសាលាចរៀនណដ

សមភាពចយនឌ័រ។ ចលាកបានសងាត់្ន
ៃ ់ថ្ន សិសេចៅតាមសាលាបឋមសិកា និងម្យមសិកាទាំងអស់រតូវការការការ
ចៅតាមសាលាចរៀន ណដ
ពិភាកាអំពីសមិទផ្ស
ធ

អាេជួយឱ្យពួកចគ្មានការេូ

ច្លើយតបនឹង

រពីអំចពើហិងាទាក់ទងនឹងចយនឌ័រ

រួមរបកបចោយសម្ម៌កុងរគ្ប់
ន
សកមមភាពទាំងអស់ចៅសាលាចរៀន និងចៅផ្សេុះ។ តាមរយៈការ

និងដំចែើរការម្នគ្ចរមាង TIGER គត់បានជរមុញច

ើកទឹកេិតត ដ

់សមាជិករបស់រកុមគំរទវ ិស័យការអប់រ ំចេតតបាត់ដំបង (BEST)

ផ្សងណដរ ។

មាចស់ជំនួយរបស់គ្ចរមាង

អាសយោាន៖ ផ្សេុះច

េ B-53, ភូមិកមមករ, សងាាត់សាវយចបា៉ ,

រកុង-ចេតតបាត់ដំបង, របចទសកមពុជា។

ចគ្ហទំព័រ៖ www.cambodia.vvob.be/tiger

ណសវងរកពួកចយើងតាមរយៈចហវកបុក៖ @vvobcambodia, @kapeaction,
@gadccambodia, @pkoorganization

រពឹ តិ ប
ត ័ រតព័ ត៌មានចនុះ ផ្ស
េលឹមសារណដ

ិតចោយមានការគំរទហិរញ្ា វតាុពី សហភាពអឺ រប
ុ៉ ។

មានកនុងរពឹ តិ ប
ត ័ រតចនុះគ្ឺ ជាការទទួ

េុ សរតូវទាំងសសុងរបស់

អងគការ VVOB, GADC, PKO និ ង KAPE ចហើយវាមិ ន្លុុះបញ្ញ
ច ំងពី ទសេនៈ
របស់សហភាពអឺ រប
ុ៉ ច

ើយ។ រោាភិ បា
េំ ច

ណប

ហេុិកមិ នអាេទទួ

េុ សរតូវ

ុះេលឹមសាររបស់រពឹ តិ ប
ត ័ រតព័ ត៌មានចនុះណដរ។

