
លេខលេញផ្សាយទី៥            ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ 
មាតកិា 

1. ទស្សនៈរបស់្ដៃគូចំព ោះគពរមាងTIGER៖ អងគការ
ស្កម្មភាពកុមារពៃើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍

2. ពរឿងអប់រថំ្មីៗរតូវបានពចញផ្សាយពោយពរបើកម្មវធិីពរឿងអបរ់ ំ
របកបពោយអនតរកម្ម!  

3. ថ្ថ្ែងអំណរគុណចំព ោះមាា ស់្ជំនួយ!  
4. ពត័ម៌ានទំនាកទ់ំនង  

ទស្សនៈរបស់្ដៃគូចំព ោះគពរមាងTIGER៖ ស្កម្មភាពកុមារស្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍន ៍

សូ្ម្ថ្ណនាឱំ្យស្គគ ល់ពោករសី្ ព ៉ៅ  សីុ្ោណា នាយករងស្គោបឋម្សិ្កា ថ្រពកពដោ រកនុង    
ពេតតបាតៃំ់បង។ ចាបត់ងំពីថ្េវចិឆិកា ដន ២ំ០១៨ គាតប់ានចូលរមួ្ជាម្យួ អងគការស្កម្មភាពកុមារ
ពៃើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍(CAD) ថ្ៃលជាដៃគូរបស់្គពរមាង TIGER។ CAD ជាអងគការម្យួកនុងចំពណាម្
អងគការស្ងគម្សីុ្វលិទងំ៥ ថ្ៃលទទលួបានការកស្គងស្ម្តថភាពរយៈពពល២ដន អំំពីគពរមាង
ពលើកកម្ពស់្ការព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័កនុងការបពរងៀន និងពរៀន (TIGER) ថ្ៃលអនុវតត
ពោយអងគការ VVOB, KAPE និង PKO។ គពរមាងពនោះបានផ្សោល់ជំនយួថ្វកិាៃល់អងគការស្ងគម្
សីុ្វលិនីម្យួៗពរៀបចំស្កម្មភាពបំប៉ៅនពៅស្គោបឋម្សិ្កា និងអនុវទិាល័យចំននួ២០។ 
ស្គោបឋម្សិ្កាថ្រពកពដោ រ ជាស្គោម្យួកនុងចំពណាម្ស្គោទងំ២០ពនាោះ។ 
 
ព រពពញពោយពមាទនភាព គាតប់ានថ្ចករថំ្លកបទពិពស្គធនអំ៍ពីគពរមាង TIGER ថា៖ “បុគគលិកអងគការ CAD ស្រម្បស្រមួ្លសិ្កាា ស្គោអំពីការ
បពរងៀន និងពរៀន និងការៃឹកនាសំ្គោពរៀនថ្ៃលព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័។ ពនោះជាវគគបំប៉ៅនម្យួៃគ៏រួឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ ពដោ តពលើការដែ ស់្បោូរជាវជិជមាន
កនុងការអនុវតតពគាលវធីិព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ពៅកនុងស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ េំុ្ពកាតស្រពស្ើរចំព ោះវធីិស្គស្តស្តៃម៏ានរបសិ្ទធភាពថ្ៃលរតូវបានពរបើ
ពៅកនុងវគគបំប៉ៅនពនាោះ។ វធីិទងំពនាោះជយួ ឱ្យេំុ្ងាយរស្ួលនឹងអនុវតតចំពណោះៃឹង និងជំនាញថ្ៃលេំុ្ទទលួបានពៅកនុងស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ពោយស្គរ
ស្គោពរៀនពយើងមានបញ្ហា របឈម្កនុងការថ្កថ្របការអនុវតត អងគការ CAD បានពលើកសំ្ពណើ វគគបំប៉ៅនម្យួពផ្សសងពទៀតស្រមាបរ់គូទងំអស់្គាន ពៅកនុង      
ស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ពៅកនុងវគគបំប៉ៅនពនោះ រគូរបស់្ពយើងពរៀនពចោះវធីិបពរងៀន និងពរៀនថ្ៃលព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ និងពរៀបចំថ្ផ្សនការពៃើម្បបីញ្ាូ ល
ភាពព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ពៅកនុងការបពរងៀនរបស់្គាត។់ ពោករគូ អនករគូនឹងបញ្ាូ លស្កម្មភាពបពរងៀនថ្ផ្សែកពលើពយនឌ្រ័ពៅកនុងកិចាថ្តងការ  
បពរងៀន ៃំពណើ រការកស្គងស្មាា រឧបពទស្ ស្កម្មភាព និងពគាលការណ៍ថាន កព់រៀនពៃើម្បធីានាបាននូវម្ជឈោា នម្យួថ្ៃលមានសុ្វតថិភាព និងអំពណាយផ្សល
ៃល់ការពរៀនសូ្រត”។ 
 
អងគការ CAD កផ៏្សោល់ការបងវឹកដា ល់ជាលកាណៈបុគគលពៅកនុងស្គោពរៀនផ្សងថ្ៃរ ពៃើម្បជំីរុញលំនាថំ្របកាែ យស្គោពរៀនឱ្យមានលកាណៈព ែ្ើយតបនឹង
ស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ ថ្ផ្សែកពលើេែឹម្ស្គររបស់្ឯកស្គរថ្ណនារំបស់្គពរមាង TIGER។ ថ្ផ្សនកម្យួៃសំ៏្ខានព់ៅកនុងឯកស្គរពនាោះពដោ តពលើការចូលរមួ្របស់្មាតបិត 
និងស្ហគម្ន។៍ មាតបិត និងស្ហគម្នអ៍ាចពៃើរតនួាទីសំ្ខានក់នុងការពលើកកម្ពស់្ស្ម្ធម្ព៌យនឌ្រ័ និងកស្គងភាពរងឹមារំបស់្កុមារពៃើម្បដីែ ស់្បតូរផ្សនតគំ់និត
ពយនឌ្រ័ថ្ៃលពិបាកថ្កថ្រប។ ពពលថ្ៃលស្គោពរៀនមានលកាណៈព ែ្ើយតបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ ពគចាបំាចរ់តូវមានការគារំទពីមាតបិត។ “ពយើងចាបព់ផ្សោើម្
ស្មាគ ល់ព ើញថាមានមាតបិត និងស្មាជិកស្ហគម្នក៍ានថ់្តពរចើនព ើងថ្ៃលទំនាកទំ់នងជាម្យួរគូ និងស្គោពរៀន។ េំុ្ពជឿជាកថ់ា ទំនាកទំ់នងលែគឺជា
ជំហានៃំបូងៃសំ៏្ខានព់ៃើម្បសី្គងទំនាកទំ់នងៃរ៏ងឹមាជំាម្យួមាតបិត និងស្ហគម្នថ៍្ៃលពៅជំុវញិស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ស្គោពរៀនម្និថ្ម្នជារបស់្
នរណាមាន កព់នាោះពទ គឺជារបស់្អនកទងំអស់្គាន  ៃូពចនោះពហើយពទើបចាបំាចរ់តូវមានការចូលរមួ្របស់្ស្ហគម្ន”៍។ 
 
ការគារំទរបស់្ អងគការ CAD រតូវបានវាយតដម្ែេពស់្។ ពោករសី្ព ៉ៅ  សីុ្ោណាបានស្ងកតធ់ងនថ់ាគពរមាង TIGER បានជយួ ឱ្យ   ពកួគាតម់ានឱ្កាស្បាន
ពរៀនសូ្រតពីគាន ពៅវញិពៅម្ក និងពរងឹងភាពអងអ់ាចរបស់្គណៈរគបរ់គង និងរគូបពរងៀនពៃើម្បឱី្យមានភាពរកីចពរម្ើន។ “ពយើងចាបំាចរ់តូវពម្ើលព ើញបញ្ហា
របឈម្ថ្ៃលពៅពស្ស្ស្ល់ និងថ្ស្វងរកៃំពណាោះរស្គយចំព ោះបញ្ហា ទងំពនោះពោយេែួនឯង។ េំុ្ពជឿជាកថ់ា ពពលថ្ៃលមានអនកចូលរមួ្ស្ហការកានថ់្ត
ពរចើន ពយើងអាចបពងកើតឱ្យបានការដែ ស់្បោូរកានថ់្តពរចើនពៅតម្ពនាោះថ្ៃរ។ អងគការ CAD ពិតជាបានជយួ ៃល់ស្គោពរៀន  រគូបពរងៀន និងស្ហគម្ន ៍    
តម្រយៈគពរមាង TIGER ថ្ៃលរមួ្ស្ហការគារំទថ្វកិាពោយស្ហភាពអឺរ ៉ៅុប និងរោា ភបិាលរបពទស្ថ្ប៊ែលហសុកិ”។ 



ការពចញផ្សាយពរឿងថ្មពីៅកនុងកម្មវធិពីរឿងអបរ់រំបកបពោយអនតរកម្ម  
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ខលែងអាំណរគណុេាំល ោះម្ចា សជ់ាំនយួ!  

ពតើអនកនឹងពធវើៃូចពម្ោច ពបើអនកជា មាោ ប៊ែុនណា ឬសុ្ខា? ពពលអាន និងស្គោ បព់រឿងនិទនទងំពនោះ អនកអាចស្រពស្រអតថបទពៃើម្បបីញ្ហជ តអួងគ 
និងជោះឥទធិពលពលើម្ជឈោា នពរឿង។ ពនោះជារពបៀបថ្ៃលអនកអាចទទលួអារម្មណ៍អំពីលទធផ្សលដនការពរជើស្ពរ ើស្របស់្អនក។ 
 
កម្មវធីិពរឿងអបរ់រំបកបពោយអនតរកម្មគឺជាបណាា ល័យឌី្ជីថ្លថ្ៃលមានពរឿងនិទនស្រមាបរ់គូ សិ្ស្ស ឪពុកមាោ យ និងស្ហគម្ន។៍ ជាពរឿងនិទនថ្ៃល
ជាបទ់កទ់ងនឹងជីវភាពរស់្ពៅជាកថ់្ស្ោង ថ្ៃលស្ម្ភាព (ឬវសិ្ម្ភាពពយនឌ្រ័) ឬការបពងកើតផ្សនតគំ់និតពកើតមានពៅកនុងស្គោពរៀន និងពៅកនុង          
ស្ហគម្ន។៍ 
 
ពតើអនកចងៃឹ់ងពទ? សូ្ម្ទញយកកម្មវធីិពរឿងអបរ់តំម្រយៈតំណភាជ ប ់https://bit.ly/TIGER-app  

ពកមងរបុស្មាន កព់ ម្ ោះ ប៊ែុនណា មាន
អារម្មណ៍មិ្នរស្ួលពពលពៅស្គោពរៀន
ពរ ោះរគូរបស់្គាតព់ធវើចំព ោះសិ្ស្សមិ្ន
ពស្មើគាន  ពោយថ្ផ្សែកពលើ ពភទរបស់្ពកួពគ។ 
ពបើអនកជាប៊ែុនណាវញិ ពតើអនកនឹងពធវើៃូច
ពម្ោច? 

ពពលពចញពលង ពកមងរសី្មាន កព់ ម្ ោះ   
សុ្ខា បានព ើញពកមងរបុស្ៗពលងបាល់
ទត ់ពហើយនាងកស៏្ពរម្ចចិតតថាពលង
ជាម្យួពគថ្ៃរ។ ពតើអនកយល់ៃូចពម្ោច
ចំព ោះពកមងរសី្ថ្ៃលពលងបាល់ទត?់ 

មានដថ្ងម្យួ មិ្តតរមួ្ថាន ករ់បស់្ មាោ បងាា ញ
នាងនូវរូបភាពអាស្អាភាស្ម្យួ។ នាងមាន
អារម្មណ៍ថាអាកអ់នចិ់តតខាែ ងំណាស់្។ ពតើ
មាោ គរួពធវើៃូចពម្ោច? ពតើរគូរបស់្នាង       
គណៈរគបរ់គងស្គោពរៀន និងឪពុកមាោ យ
របស់្របស់្នាងគរួព ែ្ើយតបចំព ោះពរឿងពនោះ
យ៉ៅ ងៃូចពម្ោច? 

https://bit.ly/TIGER-app

