
Students Studying in the Computer Labs Installed by SDPP
Participants in SDPP Consultative Design Workshop

in October 2011

Top Reasons of Dropout by Students, Dropouts,
Parent/Guardians

Top Reasons of Dropout by School Personnel, District 
Education Officer (DEO), Community Leaders

The Interventions
In agreement with the Ministry of Education, Youth and Sport, SDPP will target grades 7, 8, and 9 in six 
provinces—Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Speu, Prey Veng, Pursat, and Svay Rieng. Key 
education stakeholders attended a design workshop to develop ideas for dropout mitigation through a         
consultative process. Two priority interventions—an Early Warning System and Computer Labs—were 
developed, consistent with the ministry strategic sector plan and replicability requirements. Implementation 
of the interventions began in October, 2012.

Schools were randomly assigned to treat-
ment and control groups:  215 schools are 
implementing the EWS intervention, 108 
schools (of the 215) also received com-
puter labs, and 107 schools received no 
interventions and serve as the control group.
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 កម្មវធីសាកល ងទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក (SDPP)  គឺជាកម្មវធីពហុ 
ស មានរយៈ លបីឆាំ   ល វបានផ្ដល់មូលនិធិ យទីភាក់ងារសហរដ្ឋ

អា រក ើម ីអភិវឌ ន៍អន្ដរជាតិ  (USAID)    កង លបំណង ើម កីាត់បន្ថយ
សិស ះបង់ការសិក បឋមសិក  និងមធ មសិក ។ កម្មវធីសាកល ងទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក  (SDPP) នឹង៖
• ង ៀបចំ និងសាកល ង សិទ្ធភាព អន្តរាគមន៍ ើម ីទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក កង សចំនួនបួន រួមមាន ស 

កមជា ឥណា តាជីគីសាន និងទីម័រ ស។
• បងាញភសតាងស្ដីពីអន្តរាគមន៍ លអាច វបាន ើ ស់ យទីភាក់ងារសហរដ្ឋអា រក ើម ីអភិវឌ ន៍អន្ដរជាតិ (USAID) និង 

សួងអប់រ ើម ីកាត់បន្ថយអ ះបង់ការសិក  និង ះ យប ឥរយាបថនានា ល ្វើឱ កុមារ ឈមនឹងការ ះបង់ការ 
សិក ។

 ការវភាគទិន្នន័យពី ព័ន្ធព័ត៌មាន ប់ ងអប់រ 
កមជា (EMIS) បានបងាញថា៖

• សិស ះបង់ការសិក ើនបំផុត មធ ម 
សិក បឋមភូមិ កងចំ មកុមារា និងកុមារ    
(២០%) ើ ៀបនឹងបឋមសិក  (៩%) និង 
មធ ម សិក  ទុតិយភូមិ (១២%)។

• អ ះបង់ខ្ពស់បំផុតគឺ ថាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩។
• អ ះបង់ ើន ើង ង់ចំណចចូល/ ញ 

ភូមិសិក នីមួយៗ លគឺថាក់ទី៧ (២០%) 
ថាក់ទី៩ (២១%) និងថាក់ទី១២ (១៥%)។

 ការវភាគតាមសានភាព វបាន ្វើ ើង កង ត្តបី លមានអ ះបង់ខ្ពស់ ើម ីកំណត់កតា និងសានភាពនានាទាក់ទងនឹង 
សិស ះបង់ការសិក  កំណត់ពីសានភាពសិស ឈមនឹងការ ះបង ់ និងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការ ង ៀបចំ និងការ ើស សអន្តរាគម៍។ 

តុផលចម ងរបស់សិស ះបង់ការសិក ថាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩ កង ត្ត ល  ល វបាន ើក ើង យសិស  
ឈមនឹងការ ះបង់ សិស ះបង់ការសិក  និងមាតាបិតា/អាណាព បាលសិស  គឺបណាលមកពី ដ្ឋកិច្ច និងការសិក ។ 

តុផល ដ្ឋកិច្ចគឺជាមូល តុមួយកងចំ មមូល តុចម ងទាំងបី លបាន ើក ើង៖
• សិស ឈមនឹងការ ះបង់ សិស ះបង់ការសិក  និងមាតាបិតា/អាណាព បាលរបស់សិស ះបង់ការសិក  ជិតបីភាគបួនបាន 

ើក ើងថា ពួក វរក ក់ចំណលប ្ថម  តាមរយៈការងារ ចាំ ្ងកងផ្ទះ ឬការងារ ងៗកង សារ ើយ លជាពាក់កណាល 
អ្នកទំាង ះបាន ើក ើងថាពួក វ ្វើការ ើម ីរក ក់។

• សិស ឈមនឹងការ ះបង ់ និងមាតាបិតា/អាណាព បាលសិស ឈមនឹងការ ះបង់៥០% និងសិស ះបង់ការសិក  និង 
មាតាបិតា/អាណាព បាលសិស ះបង់ការសិក ៣៣% បាន ើក ើងពីការចំណាយ ើសាលា ៀន។

សិស ក៏អាច ះបង់ការសិក  យសារ តុផល ការសិក រ៖ 
• សិស ះបង់ការសិក លមួយភាគបី និងសិស ឈមនឹងការ ះបង់មួយភាគ ំបាននិយាយថា ពួក ៀនមិនទាន់ ។
• សិស ឈមនឹងការ ះបង ់និងសិស ះបង់ការសិក ល២០%បាន ើក ើងថាលទ្ធផលសិក របស់ពួក យ។

• អវត្តមាន ើនគឺជាកតាចម ងមួយ លនាំឱ សិស ះបង់ការសិក ។ សិស ឈមនឹងការ ះបង់ជាង៥០% និងសិស ះបង់ 
ការសិក មួយភាគបីខានមក ៀន ើស១៥ ្ងជាប់គា កង ះ៨០-៩០% ខានមក ៀនដល់ បួន ្ងកងមួយ ។ មាតាបិតា/អាណា 
ព បាលសិស ឈមនឹងការ ះបង់៦៦% បានរាយការណ៍ថាពួកគាត់ឱ កូន ផ្ទះ ល លកូនមិនមានជំងឺ ចំ ក
ឯមាតាបិតា/ អាណាព បាលសិស ៥៦% បានរាយការណ៍ថា ពួកគាត់មិនបានដឹងថាកូនរបស់ពួកគាត់ ៀនឬយាងណា ះ ។

• ឥរយាបថអវជ្ជមាន៖ កុមារជាអ្នក ្លើយសំណរ ល១៦% និយាយថា ពួក មិន រពវន័យសាលា។
• មាតាបិតា/អាណាព បាល ៀបនឹងកូនរបស់ពួកគាត់ពីរដងនិយាយថា កូនរបស់ពួកគាត់មិនចូលចិត្តសាលា ៀន។

 កតា ងៗ ៀត (អ្នក ្លើយសំណរ១០%) លបាន ើក ើងអំពីសិស ះបង់ការសិក រួមមាន៖ ជំងឺ និងចមាយផវពីផ្ទះ  
សាលា ៀន។ កតា ង ៀត លមិន វបាន ើក ើងជាញឹកញាប់ មានជាអាទិ៍ គុណភាពសាលា ៀនអន់ ហួសអាយុចូល ៀន 
គានការ ើកទឹកចិត្តពី ប ៀន ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកង្វះបង្គន់អនាម័យ។

ព័ន្ធរលឹកជាមុន ( ើម ីកាត់បន្ថយអវត្តមាន និង ើកទឹកចិត្តឱ សិស ឈមនឹងការ ះបង់ ៀនបន្ត)
• ើ ស់ទិន្នន័យសាលា ៀន លមាន ប់ដូចជា វត្តមាន លទ្ធផលសិក  និងឥរយាបថ។ល។ ើម ីកំណត់សិស ឈមនឹងការ ះបង់ 

ការសិក ។
• ប ្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិកសាលា ៀន ើម ី ះ យត វការរបស់សិស ឈមនឹងការ ះបង់។
• ព ឹងភាពជា គូរវាងបុគ្គលិកសាលា ៀន និងមាតាបិតា/អាណាព បាលសិស ឈមនឹងការ ះបង់។

បន្ទប់ ៀនកុំព ទ័រ ( ្វើឱ សិស  និងមាតាបិតា/អាណាព បាលសិស កាន់ យល់អំពីការអប់រ)
• បំពាក់បន្ទប់ ៀនកុំព ទ័រមូ៉ ល “thin-client” លមានត ្ល ក ើថាមពលពន្លឺ ះអាទិត កងសាលា ៀន។
• ផ្ដល់ការបណះបណាលជំនាញកុំព ទ័រដល់សិស  ើម ីប ្កើនការយល់ដឹងអំពីត ្ល និងអត្ថ ជន៍ ការ ៀនបន្ដ។

កងកិច្ច ម ៀងជាមួយ សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា កម្មវធីសាកល ងទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក  (SDPP) នឹងកំណត់ ើស ស 
យកថាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩ កង ត្ដចំនួន៦ មានជាអាទិ៍ ត្តបនាយមានជ័យ បាត់ដំបង កំពង់ស្ព ឺ ង ធិ៍សាត់ និងសាយ ៀង។ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ្នកអប់រសំខាន់ៗបានចូលរួមកងសិកាសាលា ៀបចំគ ង ើម ីអភិវឌ ន៍គំនិត និងវធីសា ្តកាត់បន្ថយសិស ះបង ់
ការសិក  តាមរយៈដំ ើរការពិ ះ បល់។ អន្តរាគមន៍ជាអាទិភាពមានពីរគឺ ព័ន្ធរលឹកជាមុន និងបន្ទប់ ៀនកុំព ទ័រ វបាន 
ប ្កើត ើង បតាម នការយុទ្ធសា ្ដរបស់ សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា និងភាព លអាចយក អនវុត្តបាន។ ការអនុវត្ត ះបាន 
ចាប់ ្ដើមកង តុលា ឆាំ២០១២។

 ផលប៉ះពាល់ អន្តរាគមន៍ ើសិស ះបង់ 
ការសិក  នឹង វបានវាយត ្ល យ ៀប ៀប 
សាលាទទួលបានអន្តរាគមន៍ និងសាលាមិនទទួល 
បានអន្តរាគមន៍។ ការវាស់ ងលទ្ធផលនឹង ្វើ ើ 
ការ ះបង់ការសិក តាមក ិតថាក់ និងពីក ិត 
ថាក់មួយ ក ិតថាក់មួយ ការប ្ចប់ការសិក  
តាមក ិតថាក់ ការ ើងថាក ់វត្តមាន និងលទ្ធផល 
សិក ។ ការផាស់បរចំ ះដឹង ឥរយាបថ និងការ 
អនុវត្តរបស់សិស  ប ៀន និងអាណាព បាល 
កងការទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក  ក៏នឹង វ 
វាស់ ងផង រ។ ទិន្នន័យទាំង ះនឹង វបាន 
មូល និងវភាគ ពាក់កណាលអាណត្ដិ  

គ ង និង លប ្ចប់គ ង។

 សំណាកសាលា ៀនចំនួន៣២២ វបាន ើស 
ស ( ្អក ើការកាត់បន្ថយសិស ះបង់ ល 
រពឹងទុក៧%)។ មាន សាលា ៀន លមានថាក ់

ល  លមិនមានចំណាក ុកខ្ពស ់ ល 
មានផវងាយ ួលអាចចូល ដល់ លមានបន្ទប់ 
ស ប់ដំ ើងបន្ទប់ ៀនកុំព ទ័រ និងបានយល់ ម 
ចូលរួមជាមួយកម្មវធីសាកល ងទប់សាត់សិស ះ
បង់ការសិក  (SDPP) បុ៉ ះ ើប វបានដាក់ 
ប ល កងសំណាក ះ។

 សាលា ៀនទាំង ះ វបាន ើស ស វៗជា 
សាលាទទួលបានអន្តរាគមន៍ និងសាលាមិនទទួល 
បានអន្តរាគមន៍  លគឺ   សាលា ៀនចំនួន២១៥
កំពុងអនុវត្តអន្តរាគមន៍ ព័ន្ធរលឹកជាមុន សាលា ៀនចំនួន១០៨ (កងចំ មសាលា ៀនចំនួន២១៥) ទទួលបានបន្ទប់ ៀនកុំព ទ័រ 
និងសាលា ៀនចំនួន១០៧មិនទទួលបានអន្តរាគមន៍ណាមួយ ើយ ើយទុកជាសាលា ៀនស ប់ ៀប ៀប។ 

កង សកមជា កម្មវធី SDPP វបានអនុវត្ត យ អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក កមជា ( ប/KAPE)
ការយាល័យភ្នំ ញ៖ ផ្ទះ ខ ៥៧ ផវ ខ ៣០២ សងាត់បឹង ងកង ១ ខណចំការមន រាជធានីភ្នំ ញ
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៥ ០៥៣/២១៥ ០៥៨ ; អប់សំបុ  ៖ ២៦៤៣ ភ្នំ ញ ៣

ស ប់ព័ត៌មានប ្ថម សូមទាក់ទង ក ី  Karen Tietjen, អង្គការអន្តរជាតិ ី ធីវអាសូសុី ត (Creative Associate) 
តាមរយៈអុី ៉ល៖ karent@creativedc.com ឬចូល កាន់ ហទំព័រ www.schooldropoutprevention.com
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ឆាំសិក បនាប់ រឬ ?
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ការ ៀនបានរកច ើន៖ ើសិស ះ ៀនបាន ើងថាក់ កងភូមិសិក រឬ ។

ឥរយាបថសិស  ប ៀន និងមាតាបិតា៖ ើសិស  ប ៀន និងមាតាបិតាសិស  
មានឥរយាបថវជ្ជមានចំ ះការ ៀនសូ  និងការទប់សាត់សិស ះបង់ការសិក  
រឬ ? ើមាតាបិតាសិស  និង ប ៀនផ្ដល់ការគាំ  និង ើកទឹកចិត្ត ផ្ទះ និង 
ថាក់ ៀន រឬ ?

សូចនាករលទ្ធផល

អ ះបង់តាមថាក់៖ ឆាំ២០០៩/១០

តុផលចម ង ការ ះបង់ការសិក លសិស ះបង់
ការសិក និងមាតាបិតា/អាណាព បាលបាន ើក ើង

អ្នកចូលរួមកងសិកាសាលាពិ ះ បល់កម្មវធី SDPP
កង តុលា ឆាំ២០១១ សិស កំពុង ៀនកំុព ទ័រកងបន្ទប់ ៀនកំុព ទ័រកម្មវធី SDPP

តុផលចម ង ការ ះបង់ការសិក ល បុគ្គលិកសាលា ៀន
ម ីអប់រ ុក ធានសហគមន៍បាន ើក ើង


