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អស់ អង្គ ការ “ខេប” បានរាំពុង្ឧបតែមភរប្ាំ ទដល់ រុ ោរ និង្យុ វជនរមពុ ជា
ជាង្ ៧០.០០០នារ់ ខៅចុង្ឆ្នាំខនះ។

រនុង្អាំ ឡុង្ឆ្នាំ២០១៧ខនះផ្ង្ន្ដរ អង្គ ការ “ខេប” ខៅន្តបនតរច
ិ ច
៏
ិ
សហការដជតសនិទជាមួ យប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា តាមរយៈគខប្ោង្ចាំនន
ួ ១៦ រ៏ដច
ូ ជាការេិតេាំប្បឹង្ន្ប្បង្
ី
ើ
ើ
ើ
ច្ចនប្បឌិតថ្មៗខដមបីបខង្ក តបាននូវសាលា្មម នញ
ុ រនុង្ប្បខទសរមពុ ជា។ គាំនត
ិ ផ្តួ ចខផ្ត មខនះសាំ ខៅខលើរាំន្ណទប្មង្់ តាម
ិ
ាំ ន់ ថ្ម ី ន្ដលវវឌឍខចញពី
រយៈរមម វ្ីិ សាលាខរៀនជនា
ការសារលបង្មួ យរបស់ អង្គ ការ ខហើ យន្ប្បកាលយខៅជាន្ផ្ន រ
ិ អប់ រាំថានរ់ ជាតិរបស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។ មា
ិ
សាំ ខ្ន់ មួយច្នការខ្វរ
ើ ាំន្ណទប្មង្់ រមម វ្ី
៉ា ង្វញខទៀត
វាជាការ
ិ ន្ដលរាជរដ្ឋាភ្ិបាលបានវនិ
ិ ខយាគរនុង្វស័
ិ យអប់ រាំ។ រមម វ្ី
ិ សាលាខរៀនជនា
ី នកាលយជាបណា
ាំ ន់ ថ្មបា
ផ្ទលស់ បតូ រយុ ទធវ្ី
ត ញដ ៏
ី ន្ដលបានអភ្ិវឌឍខៅរនុង្រមម វ្ី
ិ ដច្ទខទៀត ខនះរាប់ បញ្ចូ ល
ោនសារៈសាំ ខ្ន់ មួយសប្ោប់ ខលើររមព ស់ការន្រន្ប្បថ្មៗ
ី
ិ
ទាំាំ ង្ការអភ្ិឌឍសុសន្វរថ្មៗសប្ោប់ ការអប់ រាំ បណាាល័ យសតវតេរ ៍ទី២១ វ្ីសាស្រសតបខប្ង្ៀនន្បបច្ចនប្បឌិតថ្មខី ្វតា
ើ ម
ី
ន្បបខផ្េង្ៗរន ឧបររណ៍ អប់ រាំ បនាប់សខគង្ហគះបឋម និង្ការន្រន្ប្បថ្មសាំខ្ន់ ៗខផ្េង្ៗខទៀត។
ាំ ួយឧបខតាភ្ជគីរម
ខទះបីជាអង្គ ការ ខេប បនតទទួ លមូ លនិ្ព
ិ ោ
ី ច ស់ ជន
ួ ោន៖ ទីភ្ជនរ់ ង្ហរសហរដាអាខមរ ិរ
សប្ោប់ អភ្ិវឌឍអនតរជាតិ (USAID) និង្សហភ្ជពអុ ឺរប
ុ៉ា (EU) រ៏ខដ្ឋយ រ៏អង្គ ការ ខេប បានបតូ រយុ ទធសាស្រសតខដ្ឋយ
័
ាំ
ខជាគជយរនុង្ការឧបតែមភមូលនិ្ព
ិ ោ
ី ច ស់ ជនយ
ួ ឧបខតាភ្ជគីមរជាការទទួ លមូ លនិ្ព
ិ ម
ី ូ លនិ្ឯ
ិ រជន និង្រាជរដ្ឋាភ្ិ
ិ
បាលរមពុ ជាវញ។
យុ ទធសាស្រសតខនះជួយខលើររមព ស់រមម វ្ីិ ឱ្យោននិរនតរភ្ជពបន្នែមខទៀត ខហើ យបានខ្វឱ្
ើ យអង្គ ការ ខេប
ាំ យ
ផ្ទលស់ បតូ រខរលនខយាបាយពីោចស់ ជន
ួ ឧបខតាភ្ជគីចាំខពាះប្បខទសរមពុ ជា។ អង្គ ការ ខេប បានបនតរច
ិ ចសហការយា
៉ា ង្
ី ល
ើ (WeWorld) អង្គ ការ
ិ សនិទជាមួ យច្ដគូ អភ្ិវឌឍរយៈខពលន្វង្ោនដូចជា៖ អង្គ ការឆ្លហាវន អង្គ ការ វខវ
ជត
សខគង្ហគះរុ ោរ (SC) អង្គ ការមូ លនិ្អា
ិ សុី (TAF) និង្អង្គ ការអប់ រាំពភ្
ិ ពខលារ (WE) រនុង្អាំ ឡុង្ខពលន្ដលខយើ ង្
ី
ិ
ោនច្ដគូ អភ្ិវឌឍថ្មៗ ដូចជា៖ Phoenix Foundation, Franks Family Foundation និង្វទាសា
ែ ន Research
Triangle Institute។
ី ត ង្ខទៀត ជន
ាំ ស
ជាថ្មម
ួ មុ េឱ្យសហគមន៍ខេប េុ ាំសូមន្ថ្លង្អាំ ណរគុ ណដប្៏ ជាលខប្ៅបាំ ផ្ុតចាំខពាះអង្គ ការច្ដគូ
ទាំ ង្អស់ និង្អន រពារ់ ពន
័ នា
ធ នា ចាំខពាះការឧបតែមភរប្ាំ ទរនុង្ឆ្នាំរនលង្មរខនះ ខហើ យខយើ ង្រាំពង្
ឹ ថា នឹង្ខ្វកា
ើ រង្ហរជា
ើ
មួ យរនខដមបីខលើររមព ស់ប្បព័នអ
ធ ប់ រាំសប្ោប់ រុ ោរ និង្យុ វជនរមពុ ជាខៅឆ្នាំបនតបនាាប់ ខ្ង្មុ េខនះខទៀត៕
ច្ថ្ៃអង្ហគរ ១៥ ខរើត ន្េបុ សេ ឆ្នាំរកា នពវ ស័រ ព.ស ២៥៦១
រាំពង្់ ចម ច្ថ្ៃទី៣១ ន្េមររា ឆ្នាំ២០១៨
នាយកប្បតិបតតិ
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ា
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នសចកតីសនង្ខប
អង្គ ការ ខេប ររាបាននូវគខប្ោង្ការង្ហរ្ាំៗខៅរនុង្អាំ ឡុង្ឆ្នាំ
សារខពើពនធ២០១៧ ោនគខប្ោង្ចាំនន
ួ ១៦ ន្ដលជាចាំ នួនមួ យ្ាំជាង្ឆ្នាំ
ិ
សារខពើពនធ២០១៦។ គខប្ោង្ទាំង្អស់ ខនះប្គបដណតប់ វសាលភ្ជពទូ
លាំ
ទូ លាយស្សបតាមន្ផ្នការយុ ទធសាស្រសតរបស់ អង្គ ការ ខេប រួមោន៖ ការ
ិ
រាំប្ទអាំ ណានថានរ់ដាំបូង្ បខចចរវទាព័
តោ
៌ ន និង្សារគមនាគមន៍រនុង្
ការអប់ រាំ ការផ្េពវ ផ្ាយការអប់ រាំ និង្ការសាង្សិទធិអាំណាចដល់ យុ វជន
ភ្ជពច្ដគូ រវាង្រដានង្
ិ ឯរជន និង្ការអភ្ិវឌឍសាលាខរៀន្មម នញ
ុ
និង្
ើ
គខប្ោង្ខផ្េង្ៗខទៀត។ អង្គ ការ ខេប រ៏បានចប់ ខផ្ត មប្បឹង្ន្ប្បង្អភ្ិ
វឌឍគខប្ោង្ទរ់ទង្នឹង្ការន្ថ្ទាំ និង្ការអភ្ិវឌឍរុ ោរតូច (ECCD)
តាមរយៈគខប្ោង្ន្ដលោនខឈា
ម ះថា សហសាលាមខតតយយខៅរមពុ ជា
(UKC)។ គខប្ោង្ទាំង្អស់ ខៅរនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធ២០១៧ប្តូវបានដ្ឋរ់
អនុវតតរនុង្ខេតតចាំនន
ួ ១៣ ខហើ យោនអន រទទួ លផ្លជារុ ោរ និង្យុ វជន
ចាំនន
ួ ជាង្ ៧០.០០០នារ់ ។
៏ ត
ិ សនិទ
ជាខោទនភ្ជព អង្គ ការ ខេប បនតការង្ហរទាំ នារ់ទាំ នង្ដជ
ជាមួ យប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។ អង្គ ការ ខេប ប្បន្ហលជាអង្គ
ការន្តមួ យគត់ ន្ដលទទួ លបានមូ លនិ្ព
ិ ប្ី រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។
ជារ់ ន្សតង្ អង្គ ការ ខេប ទទួ លបានហិ រញ្ា បបទនពីប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា ខរើនដល់ ១.៥លានដុលាលអាខមរ ិររនុង្ឆ្នាំសរ
ិ ាន្ដលជាន្ផ្ន រមួ យច្ន
ើ បីប្បតិបតតកា
រាំន្ណទប្មង្់ ការអប់ រាំថានរ់ជាតិ ខដម
ិ រគខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម។ី
ិ ខៅរនុង្គខប្ោង្ទាំង្អស់ ទទួ លផ្លពីការបខង្ក ើតរមម វ្ី
ិ ថ្មៗ
ី ដូចជា៖ សុសន្វរអប់ រាំថ្មប
ី ខង្ក ត
ើ ខឡើ ង្ខដ្ឋយគខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិ ចប្តូនច
រមម វ្ី
ិ
សប្ោប់ ភ្ជសាន្េម រ (E4K) ការរចនាបណា
ា ល័ យបឋមសិរាបខង្ក ើតខឡើ ង្ខដ្ឋយគខប្ោង្ង្ហយស្សួលខរៀន (E2L) ការខប្បើប្បាស់ ICT ដខ៏ ប្ចើនរនុង្ការ
ិ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មី និង្អាំ ខណាយខសៀវខៅសិរាពីគខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់ រមពុ ជា
បខប្ង្ៀន និង្ខរៀន ន្ដលប្តូវបានខលើ ររមព ស់ខដ្ឋយរមម វ្ី
ិ
័ ច្នគខប្ោង្ដច្ទៗខទៀត។
(BFC)។ សមិទធផ្លរមម វ្ីទាំង្ខនះបានខ្វឱ្
ើ យគខប្ោង្មួ យចាំនន
ួ អាចទទួ លបានអតែប្បខយាជន៍ពភ្ជ
ី ពខជាគជយ

ី ន្ដលប្តូវបានន្រសប្មួ លឱ្យប្តូវនឹង្បរ ិបទប្បព័នសា
ិ សស
អង្គ ការ ខេប បានបនតប្បមូ លផ្្ុាំ សុសន្វរអប់ រាំថ្មៗ
ធ លាខរៀនខៅរមពុ ជា។ ខឈា
ម ះរមម វ្ី
ុ
ី ខនះប្តូវបានអភ្ិវឌឍខឡើ ង្ ឫន្រសប្មួ លឱ្យប្តូវតាមបរ ិបទខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប នាខពលបចចុបបនន រួមោន៖ រមម វ្ី
ិ អានន្េមរ (អាំ ណានថានរ់ ទី១)
ន្វរថ្មៗ
ិ
ខសៀវខៅឆ្លត (ខសៀវខៅខអឡិ ចប្តូចនិចតាមរប្មិតសមតែភ្ជពសប្ោប់ ថានរ់ ទី២ និង្ទី៣) រមម វ្ីសរខសរន្េមរ (សាំ ខណរភ្ជសាន្េមរថានរ់ ដាំបូង្) Literatu
ិ 3D Classroom (សប្ោប់ ពប្ង្ឹង្ការបខប្ង្ៀនរមម វ្ី
ិ STEM) និង្រមម វ្ី
ិ ដច្ទខទៀត។ រមម វ្ី
ិ សុស
(ការវាយតច្មល ជាដាំណារ់តាមខអឡិ ចប្តូនច
ិ ) រមម វ្ី
ន្វរទាំង្អស់ ខនះោនខរលខៅទាំង្រប្មិតបឋមសិរា និង្ម្យមសិរា ខហើ យបចចុបបននខនះរាំពុង្ខលើ ររមព ស់ដល់ គខប្ោង្ជាខប្ចើន។ រិចចេត
ិ េាំប្បឹង្
ឹ
ន្ប្បង្ទាំង្ខនះខ្វឱ្
ើ យអង្គ ការ ខេប កាលយជាអន រដរនាាំការអភ្ិវឌឍ និង្អនុវតតសុសន្វរអប់ រាំ ន្ដលបខង្ក ើតខឡើ ង្សប្ោប់ ប្បព័នសា
ធ លាខរៀនខៅរមពុ ជា។
ើ បីបខង្ក ើតប្បសិទធភ្ជពរនុង្ការអនុវតតការអប់ រាំខដ្ឋយខប្បើប្បាស់
ការខប្បើប្បាស់ សុសន្វរអប់ រាំគស្ឺ សបខៅនឹង្ន្ផ្នការយុ ទធសាស្រសតរបស់ អង្គ ការ ខេប ខដម
ិ
បខចចរវទាសមប
ូរន្បប។
BFC
CTSP

គនប្ម្គង្ចំនួន ១៦ កនង្ឆ្
ន ំ២០១៧
ុ
គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់ រមជា
ុព

គខក្មាង្ អាហារ ូបររណ៍ ន ិសសិតរក្ម ិតឧត តមសិរា

E2L

គខក្មាង្ ងាយស្សួលខរៀន

E4K

គខក្មាង្ ខសៀវខៅខអឡិចក្ត ូន ិចសក្មាប់ ភាសាខ្េ មរ

EAC

គខក្មាង្ អប់ រ ាំរមារ

GEI

គខក្មាង្ អប់ រ ាំរមារ ី

IML

គខក្មាង្ េរាំ
ុាំ ្ ពង្ខរៀន

ISHS

គខក្មាង្ ខល ើររម ពស់ ខសវារម មសេភាពសាលាខរៀន

NGSI

គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង/NGSI
មី

NGS-SV

គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី (NGS)-សាាយខរៀង្

QLE Expansion
REACH

គខក្មាង្ បរសា
ិ ា នសិរាក្បរបខោយគណភាព (ពក្ង្ ីរ)

SML

គខក្មាង្ ក្គប់ ក្គង្សាលាខរៀន ន ិង្ភាពជាអ នរ ឹរនា ាំ

STEM4W-omen

គខក្មាង្ ខ្សតមសក្មាប់ ស្រសតី

TRAC III

គខក្មាង្ វធិ ីសាស្រសតសរបខ ើមបីពក្ង្ ឹង្អាំណានសក្មាប់ រមារ

4

សាែនភ្ជពហិ រញ្ា វតែុទាំង្មូ លរបស់ អង្គ ការ ខេប អាំ ឡុង្ឆ្នាំខនះរ៏ោនការ
ិ ចាំណូលប្បចាំឆ្នាំខរើនពី ២,៣លានដុលាលអាខមរ ិរច្នឆ្នាំសារខពើពនធដល់ ៣,៦
វវតត
លានដុលាលអាខមរ ិរច្នឆ្នាំសារខពើពនធ២០១៧ ឫខរើនខឡើ ង្ចាំនួន ៥៧%។ ខៅ
ដាំណាច់ ឆ្នាំ២០១៧ខនះ អង្គ ការ ខេប ោនោចស់ ជាំនយ
ួ និង្ច្ដគូ ចាំនន
ួ ២៤សាែប័ន

គខក្មាង្ បខង្នភាពងាយស្សួ
ើក
លច ូលសាលាខរៀន
តាមរយៈការគ្ន ាំក្រព ីសហគមន ៍

អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧

បណាាល ័យបឋមសិរាងខធ
ម ី ខឡើ
ាើ ង្រង្ុ ន ខេត តសាា យខរៀង្។

ី ន្ដលបានចប់ ខផ្ត ម
ើ គខប្ោង្ថ្មៗ
ី ខៅចុង្ឆ្នាំខនះ។ យា
ប្ពមទាំង្ោចស់ ជាំនយ
ួ ថ្មៗ
៉ា ង្
ិ
ណារ៏ខដ្ឋយគួ ររត់សោគល់ ថាថ្វកាប្បន្ហល
៣៦% គឺទទួ លបានពីប្រសួង្អប់ រាំ
យុ វជន និង្រីឡា ដូខចនះរដ្ឋាភ្ិបាលរមពុ ជាគឺជាោចស់ ជាំនយ
ួ ្ាំជាង្ខគ។ ការខប្បើ
ិ ោនអប្តារប្មិតេព ស់ខដ្ឋយ ៧០% ប្តូវបានចាំណាយខៅចុង្ឆ្នាំ
ប្បាស់ ថ្វកាគឺ
ិ
សារខពើពនធ។ ដូចឆ្នាំសារខពើពនធមុនន្ដរ ថ្វកាចខនា
ល ះពី ៦០% ខៅ ៧០% ប្តូវ

បានចាំណាយខៅខលើខសវារមម អប់ រាំ សោភរសាលាខរៀន និង្ខប្គឿង្បរ ិកាខ
អាំ ខណាយសាលាខរៀន និង្ការប្សាវប្ជាវរនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធ២០១៧។

ស្រសវតី ័យខរ មង្ងាយរង្ខក្គ្នុះររ ួលបានរម មវធិ ីអាហារ ូបររណ៍
ខៅសារលវរាល
ិ
័យខធការក្សាវក្ជាវតាមរ
ាើ
ពាំ យូរ័រ។

ខទះបីជាឆ្នាំសារខពើពនធ២០១៧ប្តូវបានបញ្ច ប់ខដ្ឋយខជាគ
័
ជយ និង្បានពប្ង្ីរបន្នែមរ៏ខដ្ឋយ រ៏អង្គ ការ ខេប យល់ ពីភ្ជពស្សពិច
ស្សពិលឆ្នាំ២០១៨ខប្កាយខនះ ខដ្ឋយសារនឹង្ោនការខបាះខឆ្នតថានរ់ ជាតិឈានមរដល់ ន្ដលអាចោនផ្លប៉ា ះពាល់ ដល់ ការឧបតែមភរប្ាំ ទពីោចស់ ជាំនយ
ួ
និង្លទធ ភ្ជពពីការផ្ត ល់ហិ រញ្ា បបទនពីរដ្ឋាភ្ិបាលរមពុ ជា។ ខទះបីជាយា
៉ា ង្ណារ៏ខដ្ឋយ រ៏អង្គ ការ ខេប ខជឿជារ់ ថា ហិ រញ្ា វតែុពប្ី បភ្ពខផ្េង្ៗ និង្ការ
ាំ
អាស្ស័យខលើជនយ
ួ ឯរខតាភ្ជគីប្តូវបានកាត់បនែយរនលង្មរនឹង្ជួ យខដ្ឋះប្សាយភ្ជពស្សពិចស្សពិលមួ យចាំនន
ួ
ន្ដលខរើតខឡើ ង្ខៅរនុង្ឆ្នាំខ្ង្មុ េខនះ
បាន៕

ការឆៃុះបញ្
ច ំង្ និង្នឆ្ពុះនៅម្ុេ!
ុ

ចាំនន
ួ វដតគខប្ោង្ជាខប្ចើននឹង្បិទបញ្ចប់ ខៅដាំណាច់ ឆ្នាំ២០១៨
ិ ខិ យាគដល
ិ ន្ដល
៏ ាំ បារខលើការអភ្ិវឌឍរមម វ្ី
អង្គ ការ ខេប បានបនតការវន
ខឆលយ
ើ តបនឹង្ន្ផ្នការយុ ទធសាស្រសតរយៈខពល៥ឆ្នាំរបស់ េលួ ន។ ដូចបាននិយាយពីខ្ង្ខលើ ខហើ យ ការណ៍ ខនះនឹង្នាាំខេបឱ្យយរចិតតទុរដ្ឋរ់ យា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ ខលើ
ិ
បញ្ញាយុ វជន អាំ ណានថានរ់ដាំបូង្ បខចចរវទាព័តោ
៌ ន និង្សារគមនាគមន៍សប្ោប់ ការអប់ រាំ និង្សាំ ខ្ន់ បាំផ្ុតខនាះគឺការអភ្ិវឌឍសាលាខរៀន្មម នញ
ុ ។
ិ
ាំ
័
សរុបខសចរតម
ី រ គខប្ោង្ទាំង្១៦ខនះប្តូវបានបញ្ាូ នឱ្យោចស់ ជនយ
ួ ខ្វកា
ើ រពិនត
ិ យសារខឡើ ង្វញ និង្ឯរភ្ជព ខដ្ឋយ ៦៩% ទទួ លបានខជាគជយ េណៈ
ី ាំនន
ន្ដលគខប្ោង្ចាំនន
ួ ៥ ឫខសមើនង្
ឹ ៣១% ប្តូវបានបដខិ ស្ពីោចស់ ជាំនយ
ួ ។ ការឯរភ្ជពមួ យចាំនន
ួ ្ាំគខឺ ្វខើ លើការពប្ង្ីរគខប្ោង្ ន្ដលោនគខប្ោង្ថ្មច
ួ
ិ
៥។ ជាលទធ ផ្ល ការេិតេាំប្បឹង្ន្ប្បង្អភ្ិវឌឍរមម វ្ីខៅរនង្
ុ ឆ្នាំខនះ អង្គ ការ ខេប រាំពង្
ឹ ថានឹង្បខង្ក ើនបានដល់ ១៧គខប្ោង្ខៅរនុង្ឆ្នាំសារខពើពនធបនាាប់ ៕

នសចកតីសនង្ខបការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្ីៗ
ម កនង្ឆ្
ន ំ ២០១៧
ុ

គនប្ម្គង្

ម្ៃគូ

ម្គចសជំនួយ

លកខេណឌ

រយ់ៈនពល

MoEYS

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

US Embassy

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

២. រម មវធិ ីអាហារ ូបររណ៍ ភាសាអង្់ ខគ ្សខាន តត ូច (Access)

Franks Family Foundation
World Education
--

៣. គខក្មាង្ខ្សៃមសក្មាប់ ស្រសតី (ម ូលន ិធ ិបខ្ន ាម)

Classroom of Hope

Navitas

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

៤. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង/ខេត
មី
តសាាយខរៀង្ (ពក្ង្ ីរ)

--

Child Fund

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

៥. គខក្មាង្ ភាពជាអ នរ ឹរនា ាំ ន ិង្ការក្គប់ ក្គង្សាលាខរៀន (ពក្ង្ ីរ) --

Child Fund

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

៦. គខក្មាង្ ងាយស្សួលខរៀន/E2L (ពក្ង្ ីរបន ត)

--

Child Fund

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

៧. គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់ រមជា
ុ ព /BFC (ពក្ង្ ីរ)

--

The Asia Foundation

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

៨. គខក្មាង្ វធិ ីសាស្រសតសរបខ ើមបីពក្ង្ ឹង្អាំណានសក្មាប់ រមារ III

-Flemish Association for
Development Cooperation
& Technical Assistance
(VVOB)
Puthi Komar (PKO)
Gender & Development for
Cambodia (GADC)
-Buddhism for Social
Deveflopment Action
World Education

Phoenix Foundation

ខជាគជ័យ

៣ឆ្ន ាំ

European Union

ខជាគជ័យ

៣ឆ្ន ាំ

Research Triangle Institute; USAID
Kimchan Stiftung

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

ខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

British Embassy

ម ិនខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

DFID

ម ិនខជាគជ័យ

៤ឆ្ន ាំ

Asian Development Bank

ម ិនខជាគជ័យ

៤ឆ្ន ាំ

១៥. គខក្មាង្ អប់ រ ាំរមារ (ពក្ង្ ីរ)

Franks Family Foundation
Twig
World Education
Aide et Action

Qatar Foundation

ម ិនខជាគជ័យ

៣ឆ្ន ាំ

១៦. គខក្មាង្ កាលានវត តភាពអប់ រ ាំយវជន

--

Aiducation

ម ិនខជាគជ័យ

១ឆ្ន ាំ

១. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី (ពក្ង្ ីរ)

៨. គខក្មាង្ បខក្ង្ៀនសក្មាប់ ខល ើររម ពស់ សមភាពខ្យនឌ ័រ ន ិង្ការ
ខឆយតប
្ើ
(TIGER)

១០. គខក្មាង្ អាំណានថ្នន រ់ ប
ាំ ូង្ខៅរមជា
ុ ព /CEGR
១១. គខក្មាង្ សហសាលាមខត តយយខៅរមជា
ុ ព /UKC
១២. គខក្មាង្ ខ្សៃមសក្មាប់ រមារ/STEM4Kids
១៣. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី (ម ូលន ិធ ិបខ្ន ាម)
១៤. គខក្មាង្ អប់ រ ាំថ្នន រ់ មធយមសិរា - រម មវធិ ីអភវឌឍ
ិ
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ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខា
ំ នៗ

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន ”

អង្គកា រេប ប្ត្ូវបានអរ្ជើញចូល ម្
ួ សននស
ិ ីទសតីពកា
ី អប់ ំ និង្កា ពិពណ៌បរចេកវិទា
្ អង្់រលេសកនុង្ទីប្កុង្ឡុង្ដ៍

ខៅន្េមររា ឆ្នាំ២០១៧
ខលារ អុ ល រុន ជាទីប្បឹរាជាតិជាន់
េព ស់អង្គការ ខេប និង្ខលារ សាំ ុ វណា ៈ
ប្បធានខបាះពុមពផ្ាយ្ី្អ
ី ូ (ជា
សហប្រសសង្គ មបខង្ក ើតខឡើ ង្
ខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប) បានចូលរួម
សននស
ិ ីទអនតរជាតិន្ដលខរៀបចាំ
ិ ា
ខដ្ឋយសោជអប់ រាំ និង្បខចចរវទ
អង្់ ខគល ស (BETT) រនង្
ុ ទីប្រុ ង្ឡុង្ដ ៍

ខលារ អល រន ជ ួបជាម ួយតាំណាង្ក្រមហនខៅរង្ុ ន សនសី
ន ិ រ ន ិង្ព ិពណ៌ អប់ រ ាំ ន ិង្បខច ចរវរា
ិ BETT រង្ុ ន រ ីក្រង្ឡង្ ៍
ប្បខទសអង្់ ខគល ស។ ខេបបានទទួ ល
៏ នប្បខយាជន៍ជាមួ យប្រុ មហុ នឯរជន
មូ លនិ្ព
ិ ប្ី រសួង្ពាណិ ជារមម អនតរជាតិ (DFIT) សប្ោប់ ចូលរួមសននស
ិ ីទខនះ ខនះ។ ខេបបានបខង្ក ើតទាំ នារ់ ទាំនង្ដោ
ើ បីជួយបខង្ក ើតបណា
ខៅសាែនទូ តអង្់ ខគល សខដម
ត ញរវាង្អង្គ ការ និង្ប្រុ មហុ ន
រួមោន Twig ជាប្រុ មហុ នសែិតខៅចប្រភ្ពអង្់ ខគល សន្ដលផ្ត ល់សុសន្វរ និង្
ី ាំនន
ឯរជនន្ដលផ្លិត និង្លរ់ សុសន្វរ និង្សោភរអប់ រាំ។ ការពិពណ៌ របស់ BETT វគគ តប្មង្់ ទិសឥតគិតច្ថ្លដល់ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មច
ួ ពីរ។ ខេបសង្ឃឹមថា
ិ
បានខ្វខើ ឡើ ង្រយៈខពលបីច្ថ្ៃ និង្ោនខភ្ៀវចូលរួមជាង្៣០.០០០នារ់ ។ ប្រុ ម នឹង្បខង្ក ើនបានរមម វ្ជា
ី មួ យសុសន្វរ និង្សោភរអប់ រាំថានរ់ ពភ្
ិ ពខលាររនង្
ុ
ហុ នជាង្១.០០០ន្ដលលរ់ សោភរៈ និង្សុសន្វរអប់ រាំបានចូលរួមរនង្
ុ ពិពណ៌
អាំ ឡុង្សននស
ិ ីទខនះ៕

កម្មវិធីអង្គវិបស្សនាសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី កនុង្រេត្តកកប

ិ នូវភ្ជពខជាគជយ
ើ បីប្តួតពិនត
័ និង្បញ្ញាប្បឈមច្នការអនុ
ខដម
ិ យខឡើ ង្វញ
ិ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មច
ី ប់ ពីឆ្នាំ២០១៥មរ អង្គ ការ ខេប បានជួយ
វតតរមម វ្ី
ិ អ
ិ
ខរៀបចាំខ្វរ
ើ មម វ្
ី ង្គ វបសេនាឱ្យប្រសួ
ង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា រយៈខពល១
ិ ខី នះោនការ
ច្ថ្ៃរនុង្ខេតតន្រប ខៅច្ថ្ៃទី៣១ ន្េឧសភ្ជ ឆ្នាំ២០១៧។ រមម វ្
ើ
ចូលរួមពីតាំណាង្ប្គប់ នាយរដ្ឋានពារ់ ពន
័ ធ ខដមបី
ផ្ត ល់ “ន្ផ្នទីសខប្មចចិត”ត ន្ដលខរៀបចាំខដ្ឋយអង្គ
ការ ខេប។ ោនបញ្ញាគនលះឹ ចាំនន
ួ ១១ន្ដលរាំណត់
ើ បីជួយប្រសួង្ខលើដាំខណើ រ
ខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប ខដម
ិ សេនាខនះ
ការរាំន្ណទប្មង្់ ខឆ្ពះខៅមុ េ។ អង្គ វប
ឹ នាាំផ្ទាល់ ខដ្ឋយឯរឧតតមបណឌិតសភ្ជចរយ ហង្់
ដរ
ជួន ណារ៉ាន
ុ ខហើ យបានសខប្មចចិតតខលើ បញ្ញាគនលះឹ
ិ ខី នះរ៏ោនការចូលរួមពីច្ដគូ
មួ យចាំនន
ួ ។ រមម វ្
អភ្ិវឌឍសាំ ខ្ន់ ៗមួ យចាំនន
ួ ផ្ង្ន្ដរ ដូចជា អង្គ
ការមូ លនិ្ ិ Franks Family រ៏ដច
ូ ជា Child

Fund អូ គសាតលី ផ្ង្ន្ដរ ន្ដលបានផ្ត ល់ហិ រញ្ា បបទនរាំប្ទដល់ សាលាខរៀន
ិ ័យ
ជាំនាន់ ថ្មខី ៅខេតតសាវយខរៀង្។
អង្គ ការមូ លនិ្ទ
ិ ាំង្ពីរបានបខង្ក ើតចរខុវស
ិ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម ី រួមោនតប្មូ វឱ្យបខង្ក ើតខលខ្
សាំ ខ្ន់ មួយចាំនន
ួ អាំ ពរ
ី មម វ្ី
ី រ់ រណា
្ិការដ្ឋានសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មពា
ត លឯររាជយ ន្ដលសែិតខប្កាមការប្តួត
ើ បីធា
ពិនត
ិ យរបស់ រដ្ឋាភ្ិបាល ប៉ាុ ន្នតប្តូវោនសិទធខិ គៀង្គរររមូ លនិ្ខិ ផ្េង្ៗខដម
ិ សា
ី
នាខៅខលើ នរិ នតរភ្ជពរបស់ រមម វ្
ី លាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម៕
រ ិច ចព ិខក្គ្នុះខោបល់ជាម ួយអ នរពារ់
ព ័ន ធ៖ ក្រសួង្អប់ រ ាំ យវជន ន ិង្រ ីឡា
ន ិង្អង្ គការ ខេប បានខរៀបចាំរម មវធិ ី
អង្ គវបសសនាសាលាខរៀនជាំ
ិ
នាន់ង ម ី ប
ាំ ូង្
បង្ អស់ ខៅខេត តខ្រប រង្ុ ន ខ្េឧសភា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ អ នរពារ់ ព ័ន ធមរព ីរង្ុ ន
ចាំខណាមផ្ គ ូអភ ិវឌឍ រ៏ ូចជានាយរ
ោា នានារបស់ រាជរោា ភ ិបាលជាខក្ច ើន
បានច ូលរ ួមរង្ុ ន រម មវធិ ីខនុះ ន ិង្បានទ តល់
ជាចរេវុ ស័
ិ យសាំ ខាន់ៗសក្មាប់ អនាគត។

ប្បធានប្បត្ិបត្តិកម្មវធ
ិ ីអង្គកា រេប ប្ត្ូវបានអរ្ជញ
ើ ចូល ួម្ជាអនកប្បឹកា
្ និង្សប្ម្បសប្ម្ួលសិកាាសាលា
ិ សា
ខៅន្េតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខលារ ផ្ទន់ បុ នណាត ប្បធានប្បតិបតតរ
ិ មម វ្
ី លា
YSEALI GO NGO រៅទីប្កុង្រសបុ ប្បរទសហ្វីលីពន
ី

ខរៀនជាំនាន់ ថ្មច្ី នអង្គ ការ ខេប ប្តូវបានប្រសួង្រិចចការបរខទសសហរដាអាខមរ ិរ
ិ គ
ើ
ឹ នាាំពភ្ជ
អខញ្ាើ ញខ្វជា
ើ ទីប្បឹរាដរ
ិ រាជាមួ យតាំណាង្យុ វជនរនុង្រមម វ្
ី ន
ាំ ត
ិ ផ្្ួ ចខផ្្ ម
័
ិ
ឹ
ភ្ជពជាអន រដរនាាំវយខរមង្អាសុីអាខគន យ៍ (YSEALI)។ YSEALI គឺជារមម វ្ីមួយន្ដល
ើ ខឡើ ង្ខដ្ឋយអតីតប្បធានា្ិបតីសហរដាអាខមរ ិរ គឺខលារ បា៉ារា៉ារ់ អូ បា៉ាោ៉ា
ផ្្ូ ចខផ្្ ម
ើ បីខលើ ររមព ស់ការផ្ត ល់សិទធិអាំណាចយុ វជនខៅទូ ទាំង្ពិភ្ពខលារ។ ខលារ ផ្ទន់
ខដម
ិ ី YSEALI ខហើ យបានទទួ លអាហារូប
ិ អចិច្គនតយ៍របស់ រមម វ្
បុ នណាត គឺជាសោជរ
ររណ៍ ពីរដ្ឋាភ្ិបាលសហរដាអាខមរ ិរខៅសិរាអាំ ពកា
ី រអប់ រាំ និង្ការខគៀង្គរសាធារ
ណៈជនឱ្យចូលរួមរនង្
ុ ការង្ហរសង្គ មខៅសហរដាអាខមរ ិររនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៥។ ខលារ ផ្ទ
ន់ បុ នណាត ប្តូវបានអខញ្ាើ ញខ្វជា
ើ អន រប្បឹរាជួយខលើ ររមព ស់ការចូលរួមយុ វជនរនង្
ុ

ក្បធានក្បត ិបតរម
ត ិ មវធិ ីអង្ គការ ខេប ខលារ ផាន់ បនណាត (រ ូបរ ី២ខាង្ខឆ ាង្)
ឹរនា ាំការព ិភារាខៅសិកាេសាលា GO NGO រង្ុ ន រ ីក្រង្ខ្ហសប ក្បខរសហាល
ី ីព ីន។
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អង្គ ការរនង្
ុ អាំ ឡុង្សិកាខសាលាថានរ់ តប
ាំ ន់ ោនខឈា
ម ះថា YSEALI GO NGO ន្ដល
ខរៀបចាំខឡើ ង្ខដ្ឋយអង្គ ការ Cultural Vistas និង្រដ្ឋាភ្ិបាលសហរដាអាខមរ ិររនង្
ុ
ប្រុ ង្ខសបុ ប្បខទសហវី លីពន
ី ។ ការចូលរួមរបស់ បុ គគលិរអង្គ ការ ខេប រនង្
ុ ប្ពឹតត ិ
៏ នតច្មល ទាំង្ខនះបានជួយឱ្យអង្គ ការ ខេប ឈរមុ េខគរនង្
ការណ៍ ដោ
ុ ការអភ្ិវឌឍអនតរ
ជាតិរង្
នុ តាំបន់ ៕

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខា
ំ នៗ

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន ”
សននិសីទប្បចំឆ្នំរលើកទី៧សតីពប
ី រចេកវិទ្ាសប្ាប់កា អប់ ំ

ិ ័យអាំ ពកា
២០២០”។ ខប្ៅពីខនះ អង្គ ការ ខេប រ៏បានន្ចររាំន្លរចរខុវស
ី រ

ិ លភ្ជពច្នរមម វ្ី
ិ សិរាបខចចរវទ
ិ ាចល័ តខៅរមពុ ជាផ្ង្ន្ដរ ខប្ពាះ
ខៅន្េតុលា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គ ការ ACR បានអខញ្ាើញអង្គ ការ ខេប ខៅ ពប្ង្ីរវសា
ខ្វប
ើ ទបង្ហាញសតីពស
ី មិទធផ្លសាំ ខ្ន់ ៗពីការប្បតិបតតគ
ិ ខប្ោង្ខសៀវខៅខអ
វានឹង្ខដរើ តួនាទីគនលះឹ ន្ដលអង្គ ការ ខេប សង្ឃឹមថាការអប់ រាំខៅរមពុ ជានឹង្
ឡិ ចប្តូនច
ិ សប្ោប់ ភ្ជសាន្េម រ (E4K) ខៅសហរដាអាខមរ ិរ។ បទបង្ហាញខនះ ឈានចូលខៅដល់ ការអប់ រាំន្បបសតវតេទី២១។
ិ
ខ្វខើ ឡើ ង្ខៅរនង្
ុ សននស
ិ ីទប្បចាំឆ្នាំខលើ រទី៧សតីពប
ី ខចចរវទាចល័
តសប្ោប់ ការ
ិ
អប់ រាំខៅវទាសាែនសនតភ្ជ
ិ ពរនង្
ុ រដាធានីវាស
៉ា ុីនខតានឌីសុី។
សននស
ិ ីទខនះោន
អន រចូលជាង្៣០០នារ់ មរពី៣៣ប្បខទស ខហើ យោនន្តបទបង្ហាញចាំនន
ួ
ើ
១០០ប៉ាុ ខណា
ា ះប្តូវបានខប្ជសខរ ើស ខដ្ឋយរនុង្ខនាះោនអង្គ ការ ខេប មួ យផ្ង្
៏ សាចរយសប្ោប់ ខេប ន្ដលប្តូវបានអខញ្ាើ ញចូលរួម
ន្ដរ។ ខនះគឺជារិតយ
ត ិ សដអ
ខៅរន្នលង្ោនរិតនា
ត ិ មលរខណៈពិភ្ពខលារ។ អាំ ឡុង្សននស
ិ ីទខនះ អង្គ ការ
ិ
ខេប បានបង្ហាញអាំ ពកា
ី រអភ្ិវឌឍរមម វ្ីខសៀវខៅឆ្លត\របស់ េលួ ន ន្ដលគឺជា
ិ ដ
រមម វ្
ី ាំបូង្ខគបង្អ ស់ ន្ដលបានបន្មល ង្ខសៀវខៅសិរាខរលប្រសួង្អប់ រាំខៅ
ជាទប្មង្់ ខអឡិ ចប្តូនច
ិ និង្ោនលរខណៈអនតររមម ជាំនយ
ួ ដល់ ការខរៀន។ បទ
៏ នប្បសិទធភ្ជពច្នរមម
បង្ហាញខនះរ៏បានន្ចររាំន្លរផ្ង្ន្ដរអាំ ពល
ី ទធ ផ្លដោ
ិ រ
ិ ខសៀវខៅឆ្លតរនង្
វ្
ី មម វ្ី
ុ ការខលើ ររមព ស់បាំ ណិនអាំ ណានរបស់ រុ ោរខៅ
ខលារ ឆន ផ្ឆយរ ធ ក្បធានគខក្មាង្ E4K បានខធបរបងាា
ាើ
ញខៅរង្ុ ន សនសី
និ រក្បច ាំឆ្ន ាំខល ើរ
៏ ាំ ខ្ន់ រនុង្សននស
រមពុ ជា ន្ដលបានផ្ត ល់ជាធាតុចូលរួមដស
ិ ីទខនះខៅខលើ ប្បធាន
រ ី៧ សតពី ីខវរ ិការបខច ចរវរាចល័
ិ
តសក្មាប់ ការអប់ រ ាំរង្ុ ន រ ាធាន ីវា៉ាសប
ី ខតាន ឌ ីស។ី
ិ
បទ”អនុភ្ជពច្នការខប្បើបខចចរវទាអប់
រាំសប្ោប់ អរខររមម រង្
នុ ទិសខៅឆ្នាំ

អង្គកា រេប បានដាក់បង្ហាញកម្មវិធីរ ៀនភាសាកេម ថ្មី
កនុង្ប្ពឹត្តិកា ណ៍ពិពណ៌អាសា៊ាន Telmin 2017 រលើកទី
៥០ រៅកនុង្រេត្តរសៀម្រាប

ិ ម
ខសៀវខៅឆ្លត គឺជារមម វ្
ី ួ យបានបន្មល ង្នូវខសៀវ

ិ ខី រៀនភ្ជសាន្េម ររនុង្
អង្គ ការ ខេប បានខរៀបចាំសតង្់ពិពណ៌ បង្ហាញពីរមម វ្
អាំ ឡុង្ពិពណ៌ Telmin អាសាន ២០១៧ ខលើ រទី៥០ខៅរនង្
ុ ខេតតខសៀមរាប។
ប្ពឹតកា
ត ិ រណ៍ ខនះោនបាំ ណង្ខលើ ររមព ស់ និង្ន្ចររាំន្លរបទពិខសា្ន៍អភ្ិវឌឍ
ិ ាន្ដលខរើតខឡើ ង្រនង្
ិ Apps អប់ រាំន្ដលខេប
បខចចរវទ
ុ ប្បខទសអាសាន។ រមម វ្ី
ិ
ិ ខី សៀវខៅឆ្លត
ើ យរខៅបង្ហាញ រួមោន៖ រមម វ្ស
បានបខង្ក ត
ី រខសរន្េម រ រមម វ្
ិ អា
ិ ន្ី លបង្លបង្អាសាន (ASEAN Quiz)។
រមម វ្
ី នន្េម រ និង្រមម វ្

ខៅសិរាប្រសួង្ថានរ់ ទ២
ី និង្ទី៣ ឱ្យខៅជាអតែបទតាម
រប្មិតសមតែភ្ជពសិសេ និង្បញ្ចូ លអនតររមម សប្ោប់ ជាំនយ
ួ
ការអានដល់ សិសេ។ អាំ ណាននីមួយៗោនបីរប្មិតគឺរប្មិត
ើ អតែបទរប្មិត
ប្សាល រប្មិតម្យម និង្រប្មិតខ្លង្
ាំ ។ អង្គ ការ ខេប បានបខង្ក ត
អាំ ណានតាមរយៈការខប្បើប្បាស់ រូបមនតអាំណានសប្ោប់ វាស់ ន្វង្រប្មិតសមតែ
ិ ី App
ភ្ជពអានរនង្
ុ ភ្ជសាន្េម រ។ ដូខចន ះ រប្មិតអាំ ណានច្នខរឿង្នីមួយៗរនង្
ុ រមម វ្
ិ
ន្ផ្អ រខលើ ការវភ្ជគយា
៉ា ង្លអ ិ តលអ ន់ខលើ រប្មិតលាំ បារភ្ជសាន្េម រ ន្ដលនឹង្ខ្វឱ្
ើ យការ
អានរបស់ រុ ោរបតូ រពីរប្មិតមួ យខៅមួ យខទៀត តាមការបុ ិនប្បសពវ របស់ ពួ រខគ
ើ ការអានរបស់ ពួ រខគឱ្យោនភ្ជពប្បខសើរខឡើ ង្ជាង្មុ ន។
នឹង្បខង្ក ន

ិ ប
បញ្ចូ លវ្
ី ខប្ង្ៀនន្បបសវ័យសិរាតាមរខបៀបខរៀនខផ្េង្ដូចជាខរៀនតាមរយៈ
ការខមើល ការសាតប់ និង្ការអនុវតត ន្ដលោនេល ម
ឹ សារ
ផ្ារភ្ជាប់ ជាមួ យនឹង្ខសៀវខៅសិរាខរលរបស់ ប្រសួង្
ិ ខី នះនឹង្ជួយសិសេខរៀន
អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។ រមម វ្
រខបៀបសរខសរតួអរេរ ពារយ និង្ឃ្លលប្បខយាគឱ្យបាន
ប្តឹមប្តូវតាមសាំ ខណររបស់ ពួ រខគ។

ឯង្ ន្ដលោន៣០ខមខរៀនទរ់ ទង្ខៅនឹង្សតង្់ដ្ឋអាំ ណាន
ប្រសួង្សប្ោប់ ថានរ់ ទ១
ី និង្ទី២។ សិសេអាចបនតខៅខម
ខរៀនថ្មខី ទៀតបានបនាាប់ ពីពួរខគបានបញ្ច ប់រិចចការទាំង្
អស់ ខៅរនង្
ុ ខមខរៀនបចចុបបនន។ សុសន្វរខនះអភ្ិវឌឍខឡើ ង្
ខដ្ឋយសហការជាមួ យអង្គ ការអប់ រាំពភ្
ិ ពខលារ នឹង្ឱ្យ
ទាំង្ប្គូ និង្សិសេតាមដ្ឋនវឌឍភ្ជពច្នការខរៀនរបស់ សិសេ។

ិ សរខសរន្េម រ ខលើ ររមព ស់បាំ ណិនសាំ ខណរថានរ់ ដាំបូង្ខដ្ឋយោន
រមម វ្ី

ិ អានន្េម រ គឺជារមម វ្
ិ ស
រមម វ្ី
ី ប្ោប់ ខរៀនខដ្ឋយេលួ ន

ឯរឧត តម បនិ ឈិ ន ជា
ឧបនាយររ ាមន្តន ត ី រ មា ន្តន ត ី
ររ ួលបនរុ ៃ រ ីសតកា
ី រគណៈរ ា
មន្តនបានអខញ្ជ
តី
ញ
ើ ច ូលរ ួម
រសសនាការតា ាំង្ព ិពណ៌ របស់
អង្ គការ ខេប ន ិង្បានទ តល់
ចាំណាប់ អារម មណ៍ ោ៉ាង្ររ់
ខតត គ្ន ាំក្រការតា ាំង្បងាា ញរម ម
វធិ ីខរៀនភាសាខ្េ មរ។ ឯរឧត តម
ខពញច ិត តន ឹង្តផ្ម ្រម មវធិ ីទ ាំង្
ខនុះ ខហើយបានខល ើររ ឹរច ិត ត
អង្ គការ ខេប ឱ្យអភ ិវឌឍរម ម
វធិ ី ូចៗខនុះជាខក្ច ើនខរៀត
ខ ើមបីជ ួយរមាររមជា
ុ ព ខរៀន
អានភាសាខ្េ មរ។

ិ ន្លបង្លបង្អាសាន ឬអា
រមម វ្ី
សានឃ្វ ីហេ គឺជា

ឹ
សាំ ណួរចាំខណះដង្
ទូ ខៅន្ដលសិសេ
អាចខ្វខើ តសតចាំខណះ
ឹ អាំ ពអា
ដង្
ី សាន
ខដ្ឋយន្ផ្អ រខលើ សមតែភ្ជពរាំណត់ ខៅរនង្
ុ
ិ ស
រមម វ្
ី ិរាថានរ់ ជាតិ។ សុសន្វរខនះរ៏
ផ្ត ល់ឱ្យសិសេបាំ ខញញចខមល ើយជាច្ដគូ បាន
តាមរយៈន្លបង្រាំសានត។
ិ ខី រៀនភ្ជសាន្េម របានខ្វឱ្
រមម វ្
ើ យ
ឹ និង្យរ
គណៈប្បតិភ្ូអាសានយល់ ដង្
ខៅខប្បើប្បាស់ ទូ លាំទូលាយទាំង្រនង្
ុ
បរ ិបទប្បខទសរមពុ ជា និង្តាំបន់ បាន៕
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ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខា
ំ នៗ

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន ”

សននិបាទអនត ជាត្ិរលើកទី១៤សតីពីកា អប់ ំ និង្កា អភិវឌ្ឍរៅកនុង្ចប្កភពអង្់រលេស

ខៅច្ថ្ៃទី ៥-៧ ន្េរញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គ ការ ខេប
បានបញ្ាូ នតាំណាង្ពីររូបគឺខលារ ហង្េ ពិសិទធិ ប្បធាន
ិ ប្ពីជន
ី ទី
គខប្ោង្េុ រ
ាំ ព
ាំ ុ ង្ខរៀន និង្ខលារ ខលារ សាីវន
ប្បឹរាប្សាវប្ជាវខៅចូលរួមខវទិកាសតីពកា
ី រអប់ រាំ និង្ការ
ិ
អភ្ិវឌឍខៅសារលវទាល័
យ អូ រសវឺត ន្ដលឧបតែមភ
ខដ្ឋយខវទិកាចប្រភ្ពអង្់ ខគល សសប្ោប់ ការអប់ រាំ និង្ការ
បណតុះបណា
ត លអនតរជាតិ រនង្
ុ ចប្រភ្ពអង្់ ខគល ស។ ខេបគឺ
ខលារ សៃវី និ ក្ព ីជ ីន ន ិង្ខលារ ហង្ស ព ិសិរ ធ បានខធបរបងាា
ាើ
ញខៅសនបារចក្រភព
និ
ជាអង្គ ការមួ យរនង្
ុ ចាំខណាមខបរខភ្ជពន្ដលបានជាប់ រនង្
ុ
អង្់ ខគ ្សខ ើមបីការអប់ រ ាំអន តរជាត ិ ន ិង្ការបណតុ ុះបណាតលខៅសារលវរាល័
ិ
យ អ ូរសាតឺ ។
ើ ខរ ើស ខដម
ើ បីខ្វប
ការខប្ជស
ើ ទបង្ហាញអាំ ពកា
ី រប្សាវប្ជាវ
និង្ការអនុវតតលអចាំខពាះលទធ ផ្លគខប្ោង្េុ រ
ាំ ព
ាំ ុ ង្ខរៀន ន្ដលបានខ្វកា
ើ រសិរារ
រមពុ ជា ” ដល់ អង្គ សននបា
ិ ទ។ េណៈោចស់ ជាំនយ
ួ ជាខប្ចើនបានបតូ រខៅជាគខប្ោង្
ិ
ាំ
យៈខពល៤ឆ្នាំ អាំ ពវី ្សា
ី ស្រសតចប្មុ ះ និង្សមស្សបចាំខពាះការអភ្ិវឌឍការអប់ រាំ
ហិ រញ្ា បបទនខផ្ទតតខៅខលើ “អាំ ណានថានរ់ ដបូង្” ឬ “ការអប់ រាំប្គូ ” ការប្សាវប្ជាវ
ិ សា
ន្ដលប្តូវផ្ត ល់មូ លនិ្ខិ ដ្ឋយ Norad។ សិកាខកាមន្ដលមរពីទូទាំង្ពិភ្ពខលារ
ខនះផ្ត ល់ទិដភ្ជ
ា ពផ្ាុ យរនចាំខពាះនិនានការអភ្ិវឌឍន្ដលោនវ្
ី ស្រសតចប្មុ ះរួមោន
ើ បីន្ចររាំន្លរពីលទធ ផ្ល និង្បទពិខសា្ពារ់ ពន
បានចូលរួមសននបា
ិ ទខនះ ខដម
័ ធ
គាំរសា
ូ លារុ ោរខមប្តីផ្េពវ ផ្ាយខដ្ឋយអង្គ ការយូ ខណន្សហវ និង្អង្គ ការសខគង្ហគះ
ិ សិរា ផ្លូ វអារមម ណ៍ និង្បរ ិបទ។
នឹង្ការអភ្ិវឌឍខដ្ឋយនិរនតរភ្ជពច្នរមម វ្ី
រុ ោរ (SC)។ អង្គ ការ ខេប សង្ឃឹមថា តឹរតាង្ន្ដលបានមរពីការសិរាពិខសា្ន៍
ិ សា
ខនះនឹង្ខ្វឱ្
ើ យការតសូមតិប្បខសើរខឡើ ង្សប្ោប់ វ្
ី ស្រសតសរុបចាំខពាះការអភ្ិវឌឍ
ិ ប្ី សាវប្ជាវន្ដលោនខឈា
ប្រុ មប្សាវប្ជាវខេបបានខ្វប
ើ ទបង្ហាញពីវ្
ម ះថា
ការអប់
រាំ
។
ការសិ
រ
ាប្សាវប្ជាវខនះនឹ
ង្
ខ្វ
កា
ើ
រខបាះពុ
មពរង្
នុ ខពលឆ្ប់ ៗខនះខៅរនង្
ុ
ិ អប់ រាំន្បបទសេនវទាសត
ិ
“ផ្លជះច្នរមម វ្ី
ព
ី គ
ី ុណភ្ជព និង្លទធផ្លសិរាខៅ
ប្ពឹតប
ត ិ ប្ត Journal of Modern Education ៕

កា ពិពណ៌រាប្ត្ីឪពុកាាយសិស្ស សាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី-ភនំរពញ

ើ ខឡើ ង្
ជារន្នលង្សិសេអនុវតតគខប្ោង្ និង្សានច្ដពិខសសៗ ន្ដលពួ រខគបខង្ក ត
ិ ព
ខចញពីលទធ ផ្លប្សាវប្ជាវជាប្បចាំខៅថានរ់ ខរៀន។ រមម វ្
ី ព
ិ ណ៌
ើ
ខនះខរៀបចាំខឡើ ង្រនង្
ុ ខពលរាប្តីខដមបីបង្ក លរខណៈង្ហយស្សួលដល់
ឪពុ រោតយោនខពលខវលាចូលរួម ខប្ពាះពួ ររត់ ជាប់ មោញឹ រនឹង្
ិ ខី នះខៅខពលច្ថ្ៃ។
ការង្ហរខពលច្ថ្ៃ និង្ពិបារចូលរួមរនង្
ុ រមម វ្
ការខរៀបចាំពព
ិ ណ៌ ខនះ
សិសេខប្បើសមីការគីមីផ្លិ តខទៀន
ិ
ើ មនុសេយនត
ខរលការណ៍ រូបវទាបខង្ក
ត
និង្ខរលការណ៍ ន្តង្
និពនធខរឿង្ប្បខឡាមខលារ ខហើ យបានលរ់ ន្ចរជូនអន រចូលរួមផ្ង្
ិ ខៅប្ទប្ទង្់ សរមម ភ្ជពរលប
ើ បីយរថ្វកា
ន្ដរ
ខដម
ឹ ខៅច្ថ្ៃអនាគត។
ី
សិសេោនរតរី ខាំ ភ្ើបររ
ី រាយមិនប្តឹមន្តបង្ហាញសានច្ដច្ចនប្បឌិតថ្មៗ

សិសសបងាា ញព ិពណ៌ សានផ្ ជ ូន ល់ឪពរមាត យ ន ិង្មន្តនជាន់
តី េ ពស់ រង្ុ ន រម មវធិ ីរាក្ត ីជបួ ឪពរមាត យ ខៅវរាល័
ិ
យ ក្ពុះសស
ី វត ា ិ

ិ រាប្តីជួបឪពុ រោតយប្បចាំឆ្នាំ
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម ី (NGS) បានខរៀបចាំរមម វ្ី
ិ
ើ បីបង្ហាញឪពុ រ
ខៅច្ថ្ៃទី០១ ន្េររកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៧ ខៅវទាល័
យ ប្ពះសុីសុវតែ ិ ខដម
ិ សិរាតាមការអនុវតតជារ់ ន្សតង្ ន្ដលបានខប្បើប្បាស់ យា
ោតយអាំ ពវី ្ី
៉ា ង្ទូ លាំទូលាយ
ី ខពលបចចុបបនន។ NGS គឺជារាំន្ណទប្មង្់ អប់ រាំថ្មន្ី ដល
ខៅតាមសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មនា
ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា បានផ្ត ល់ហិ រញ្ា បបទនឱ្យអង្គការ ខេប អភ្ិវឌឍ និង្
ិ ។ី រាំន្ណទប្មង្់ អប់ រាំថ្មខី នះខលើ រទឹរចិតសា
ប្បតិបតតរ
ិ មម វ្
ត លាឱ្យខ្វន
ើ វានុវតតនខ៍ ដ្ឋយ
ិ បខប្ង្ៀន និង្
ផ្ត ល់ឱ្យសវ័យភ្ជព និង្ខសរ ីភ្ជពដល់ សាលាខរៀនរនុង្ការពិខសា្ន៍វ្ី
ី
ខរៀនថ្មៗ។ ការពិពណ៌ រាប្តីឪពុរោតយ គឺជាឧទហរណ៍ មួ យច្នការនវានុវតតនន្៍ ដល

ជូនឪពុ រោតយប៉ាុ ខណា
ា ះខទ ប៉ាុ ន្នតរបា
៏ នបង្ហាញជូនមគនតជា
ី ន់ េពស់ចូល
រួមរនង្
ុ ពិពណ៌ ខនះន្ដរ រួមោនឯរឧតតមបណឌិតសភ្ជចរយ ហង្់ ជួន ណារ៉ាន
ុ រដាមគនត ី
ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។ អាំ ឡុង្ខពលន្ថ្លង្សនាររថា ឯរឧតតមរដាមគនតបា
ី ន
បង្ហាញខសចរតរី ខាំ ភ្ើបរ ីររាយចាំខពាះការខប្បើប្បាស់ បខចចរខទសខរៀនន្បបទាំ ខនើប
ិ ាល័ យ ប្ពះសុីសុវតែ ិ ន្ដលខទើបនឹង្ដាំខណើ រការរនង្
យា
៉ា ង្ឆ្ប់ រហ័ សខៅវទ
ុ រយៈ
៏ ល ។ី
ខពលដេ
ឯរឧតតមបានសាំ ន្ដង្នូវការរាំប្ទរបស់ ប្រសួង្ទាំង្ស្សុង្ខលើ រន្ាំ ណ
ទប្មង្់ អប់ រាំថ្មខី នះ ខហើ យប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា នឹង្បនតផ្តល់ហិ រញ្ា បបទន
បន្នែមខទៀត៕

អង្គកា រេប ច ច បនតកិចេប្ពម្រប្ពៀង្ពប្ង្ីកកម្មវិធអា
ី ហា ូបក ណ៍ជាម្ួយដដលូសាកលវិទ្ាល័យប្បរទសដថ្

ី អ
មគនតរ
ី មម វ្
ី ប់ រាំបញ្ចូ លរនជាតាំណាង្ឲ្យអង្គ ការ ខេប បានខ្វទ
ើ សេនរិចចខៅសារល
ិវទាល័ យបីរង្
ើ
នុ ប្បខទសច្ថ្ ខដមបីចរចពប្ង្ីរការរាំប្ទដល់ សិសេរមពុ ជាបន្នែមខៅសិរា
ិ បន្នែមពីអង្គ ការច្ដគូ
ខៅប្បខទសច្ថ្។ រនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៧ អង្គ ការ ខេប ទទួ លបានជាំនយ
ួ ថ្វកា
CoH ខៅប្បខទសអូ គសាតលី រង្
នុ ការផ្ត ល់អាហារូបររណ៍ ដល់ យុ វជន និង្បានខសនើដល់ ភ្ជគីច្ថ្
ិ បន្នែមដល់ សិសេរមពុ ជាឲ្យបានខប្ចើនតាមន្ដលអាចខ្វបា
ផ្ត ល់ជាំនយ
ួ ថ្វកា
ើ ន។ ប្បតិភ្ូតណា
ាំ ង្

ិ អ
អង្គ ការ ខេប រួមោនប្បធានសប្មបសប្មួ លរមម វ្
ី ប់ រាំបញ្ចូ លរន ទីប្បឹរាបខចចរខទសជាន់
ឹ នាាំសាលាពហុ បខចចរខទសរនង្
េព ស់ និង្មគនតប
ី ខចចរខទសពីររូបខទៀតបានជួបជាមួ យថានរ់ ដរ
ុ

ិ ាល័ យ រា៉ាចោ៉ាង្់ ឡា រនង្
ខេតតសុីសាខរត សារលវទ
ុ ខេតតសុរ ិនា និង្សាលាបណតុះបណា
ត ល
ិវជាាជវី ៈ អូ បុ ន រា៉ាឆ្ថានី និង្ការ ិយាល័ អប់ រាំបណតុះបណា
ិ
ី
ើ បី
ត លវជាាជវៈរនង្
ុ ទីប្រុ ង្បាង្ររខដម

ក្បត ិភ ូមរព ីអង្ គការ ខេប ជបួ ជាម ួយនាយរសាលាពហ
បខច ចរវរា
ិ ខេត តសសា
ី ខរត រង្ុ ន ក្បខរសផ្ង។

ិ រវាង្អង្គ ការ ខេប និង្ការ ិយាល័ យអប់ រាំបណតុះ
ចរចបនតពប្ង្ីររិចចប្ពមខប្ពៀង្។ រិចចពភ្ជ
ិ រាទាំង្ខនះបានតប្មូ វឲ្យខរៀបចាំអនុសារណៈខយាគយល់ រនខឡើ ង្វញ
ិ
ី
ើ
បណា
ត លវជាាជវៈខដមបីជួយដល់ សិសេរមពុ ជាបន្នែមខទៀតមរពីតប
ាំ ន់ ខរលខៅរបស់ អង្គ ការ ខេប។ រិចចេត
ិ េាំប្បឹង្ន្ប្បង្ខនះបានបខង្ក ើនខររខឈា
តិ៍ ម ះអង្គ ការ ខេប រនង្
ុ
នាមជាច្ដគូ មួយន្ដលគួ រខជឿទុ រចិតបា
ត នជាមួ យនឹង្សាែប័នអនតរជាតិនានា៕
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ធីធីអូ អុីមផត អិចផត ឯ.ក

“សម្ភ្រជំនួយការសិក្ាដែលម្នប្រសិទ្ធភាព និងតថ្មៃសមរម្យ ”

៩

នសចកតីសនង្ខប
អំពយី

ផលិតផល
ិ ា ១៣
្ី្អ
ី ូ ជាប្រុ មហុ នរនង្
ុ
• ន្លបង្សិរាគណិ តវទ
ស្សុរ ផ្លិ តនិង្ន្ចរ
• ន្លបង្សិរាភ្ជសា ៣១
ចយសោភរបខប្ង្ៀន និង្ • ន្លបង្សិរាវទាសាស្រសត
ិ
២
ខរៀន ទាំង្រនង្
ុ និង្ខប្ៅ • ទប្មង្់ វាយតច្មល អាំណាន ៣
ថានរ់ ។

ង
ើ

រប្មិត

ផ្លិ តផ្លទទួ លសាគល់ និង្បានប្បកាសអនុញ្ញាតខបាះពុ មភ
ផ្ាយខដ្ឋយប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។

Kampong
ឃ្លលង្
រមម សwarehouse
ទ
ិ ធផ្ទាល់ េលួនថ្មin
ខី ៅរន
ង្
ុ ប្រុង្រាំពCham
ង្់ ចមtown
ខេតតរព
ាំ ង្់ ចម
ាំ Own

ប្ពឹតកា
ត ិ រណ៍ សាំ ខ្ន់ ៗរបស់ ្ី្អ
ី ូ រនុង្ឆ្នាំខនះ

ោនដូចជា ការចុះបញ្ាី ខៅជាប្រុ មហុ នរនុង្ស្សុរ
ី ា ល់ េលួ នរនុង្
និង្បានរសាង្អាររការ ិយាល័ យថ្មផ្ទ
ប្រុ ង្រាំពង្់ ចម។ ពីសហប្រសខៅជាប្រុ មហុ ន

ខដ្ឋយបនតតួនាទីលអ និង្ជាគាំររ
ូ នុង្ការខប្បើប្បាស់
ិ យឯរជន ខដម
ើ បីឧបតែមភរប្ាំ ទ
ខរលការណ៍ វស័
ដល់ ការអភ្ិវឌឍប្បព័នអ
ធ ប់ រាំខៅរមពុ ជាប្បរប
ខដ្ឋយនិរនតរភ្ជព៕

ព័ត ៌មានលមតបខ្ន
អិ
ាមខៅខល ើខគហរាំពរ័ ធនធានអប់ រ ាំៈ www.tts-kape.org
ន ិង្ចច “LIKE” ន ិង្ចច “Share” បណាតញសង្ គម Facebook របស់ ខយើង្: www.facebook.com/ttskape។
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១០

គម្ប្ោង សាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មី (NGSI)
“ ជាសាលាធមមនញ្
ុ ញែំរូងរំផត
ុ ដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ”

ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជាំន ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

ក្រសួង្អប់ រ ាំ យវជន ន ិង្រ ីឡា
ម ូលន ិធ ិក្គ ួសារខលារខ្ន្តហាង្ (FFF)
សិសស ២.៣៤៣ នារ់
១.៥ លាន លា្អាខមររិ

ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់ ៥១២ លា្អាខមររ/សិ
ិ សសមាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់

ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
មធយមសិរាខគ្នលខៅ
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

៤ (ភនខាំ ពញ រាំពង្់ ចម រណាតល ន ិង្
រាំពង្់ ស)ពឺ
៦
៤
៣
០១ តលា ២០១៥
ខបើរចាំហរ (ម ិនរាំណត់)

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី
ី រមម វ្ី
ិ រាំន្ណទប្មង្់ ថ្ម ី ដ្ឋរ់ ខចញខដ្ឋយប្រសួង្អប់ រាំ
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មជា
ើ បីបខង្ក ើតឲ្យោនសាលាខរៀនរដា ”សវយ័ត”
យុ វជន និង្រីឡាកាលពីឆ្នាំ២០១៤ ខដម
ោនសិទធិច្ចនប្បឌិតបខង្ក ើតថ្ម ី និង្ខលើ ររមព ស់គុ ណភ្ជពអប់ រាំ។ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មី
ិ ខយាគេព ស់អាស្ស័យខលើ សតង្់ដ្ឋអភ្ិបាលរិចច
ោនបុ ពវសិទធិទទួ លបានមូ លនិ្វិ និ
ិ ា ជវី ៈេព ស់។ គនលង្អភ្ិវឌឍថ្មខី នះពាយាមជាំរញ
និង្វជា
ុ ប្គឹះសាែនសិរាសាធារណៈឱ្យ
ឈានេព ស់មួ យរប្មិតខទៀត
ិ ា ន្សតម
ពិខសសចាំខពាះមុ េវជា

ើ បីសខប្មចបាននូវសតង្់ដ្ឋអប់ រាំអតិបរោ
ខដម

ជា
ី
(STEM)។ សែិតខប្កាមខរលនខយាបាយថ្មន្ដល
ិ ខយាគេព ស់ដល់
ាំ
រាំណត់និយមន័យសាលាខរៀនជនាន់ ថ្មី រដ្ឋាភ្ិបាលអាចផ្ត ល់តច្មល វនិ
សាលាខរៀនន្បបខនះខប្កាមលរខេណឌន្ដលសាលាប្តូវធានាឲ្យបាននូវសតង្់ដ្ឋអភ្ិ
បាលរិចចលអជាអតិបរោ។ ប្ពមជាមួ យតប្មូ វការប្បព័នវា
ធ យតច្មល ទទួ លសាគល់ គុ ណ
ិ ខយាគបនត ខរលនខយាបាយថ្មផ្
ី ត ល់ការ
ភ្ជពអប់ រាំយា
៉ា ង្តឹង្រុឹង្ផ្ារភ្ជាប់ នឹង្ការវនិ

ី នុ
ខលើ រទឹរចិតតដល់ សាលាឲ្យប្បកាន់ ខ្ាប់ សតង្់ដ្ឋអប់ រាំេពស់។ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មអ

ខប្កាយពីសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មប្ី តូវបានទទួ លសាគល់ ជាខរល
ិ សា
នខយាបាយផ្លូ វការរបស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា រមម វ្ី
ី នឈានដល់ ដាំណារ់ កាលពប្ង្ីរវសា
ិ លភ្ជព
លាខរៀនជាំនាន់ ថ្មបា
ី នុង្
ខដ្ឋយបានខ្វន្ើ ផ្នការពប្ង្ីរយា
៉ា ង្ឆ្ប់ រហ័ សបានពីរទីតាង្
ាំ ថ្មរ

វតតតាមគាំរព
ូ ប្ី បខទសខផ្េង្ៗ ន្ដលសាលាខរៀនរដាមួយចាំនន
ួ ទទួ លបានសវ័យភ្ជព
ខពញខលញពីរដារនុង្ការខ្វកា
ើ រច្ចនប្បឌិតអប់ រាំ។

ចាំណុចខនះជាពិខសសដូចរននឹង្

ចលនា ”សាលាខរៀន្មម នញ្
ុ ា ” ឬ Charter School ។

ិ
ឆ្នាំ២០១៧។ ទីមួយគឺវទាល័
យ សខមត ចអគគ មហាខពា្ិសាល ជា សកម្មភាពសំខានៗ
ិ ាល័ យ
សុីម ន្ប្ពរអញ្ញចញ រនង្
ុ ខេតតរណា
ត ល និង្មួ យខទៀតគឺវទ
ី ាំនួន១១៣
• ការបខង្ក ើតខសចរតន្ី ណនាាំខរលការណ៍ ប្បតិបតតសា
ិ លាខរៀនជាំនាន់ ថ្មច
ន្ប្ពរខលៀប រនង្
ុ រាជធានីភ្នខាំ ពញ។ ខលើ សពីខនះខទៀត ចាំនន
ួ សិសេ
័ ខដម
ើ បីជួយដល់ ច្ដគូ អភ្ិវឌឍខផ្េង្ខទៀតសប្ោប់ ចមល ង្
ចាំណុចខដ្ឋយខជាគជយ
ិ
បានខរើនដល់ ពីថានរ់ ទី៧ដល់ ទី១២ ខៅវទាល័
យ ហុ ន ន្សន រាំពង្់
តាមគាំរសា
ូ លាខរៀនជាំនាន់ ថ្មខី ៅអនុវតត រនុង្ប្របេណឌខរលនខយាបាយចាស់
ិ
ចម និង្វទាល័
យ ប្ពះសុីសុវតែ ិ រនង្
ុ រាជធានីភ្នខាំ ពញ។

ិ ន្ដលបានសារលបង្ខដ្ឋយខជាគ
ធាតុគនលះឹ មួ យរបស់ រមម វ្ី

•

័ រនង្
ជយ
ុ មួ យឆ្នាំរនលង្មរខនះ រួមោនការចង្ប្រង្ និង្អនុវតតព្
ិ ី
•
ការវាយតច្មល ទទួ លសាគល់ គុ ណភ្ជពសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម។ី ពិ្កា
ី រ
ខនះជាមគគុ ខទសច្នការវាយតច្មល ន្ដលរាំណត់ ថា សាលាខរៀនណា
•
ិ ចឆយ
មួ យបានបាំ ខពញតាមលរខណៈវនិ
័ ចាំនន
ួ ២០សប្ោប់ រាំណត់
និយមន័យសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម។ី

ការសារលបង្ពិ្កា
ី រខនះបាន

ិ
ឈានខៅវាយតច្មល ទទួ លសាគល់ សាលាខរៀនពីរគឺវទាល័
យ
ិ
ន្សន រាំពង្់ ចម និង្វទាល័
យ ប្ពះសុីសុវតែ។ិ

ហុ ន

ី ប្៏ តូវបានពប្ង្ីរ
រាំន្ណទប្មង្់ អប់ រាំសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មរ

ិ
វសាលភ្ជពខៅដល់
រប្មិតបឋមសិរា។

•
•
•

សាលាបឋមសិរាចាំនន
ួ

ពីរឥឡូវខនះរាំពុង្ទទួ លបានការរាំប្ទហិ រញ្ា បបទនពីនាយរដ្ឋាន

បឋមសិរា។ សាលាទីមួយសែិតខៅរនង្
ុ ខេតតរាំពង្់ ចម និង្មួ យ •
ខទៀតសែិតខៅរនង្
ុ ខេតតរាំពង្់ សពឺ។

លាស់ ។
ី យបាន ៩ទីតាង្
ិ
ការពប្ង្ីរសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មឲ្
យថ្ម ី
ាំ រនុង្ខេតតប្បាាំ ប្ពមទាំង្វទាល័
ពីរ។
ី រី រន្នលង្រនុង្រាជ
ការអនុវតតសារលបង្គាំរូ ”សាលាខរៀនទាំង្មូ ល” ខៅទីតាង្
ាំ ថ្មព
ធានីភ្មខាំ ពញ និង្ខេតតរណតល។
ើ បខង្ក ើតគាំរសា
ការចប់ ខផ្ត ម
ូ លាខរៀនជាំនាន់ ថ្មខី ៅន្ផ្ន របឋមសិរា ខដ្ឋយខប្បើ
ិ
រញ្ចប់ ថ្វកាប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។
ិ អង្គ វបសេនាសាលាខរៀនជ
ិ
ាំ នាន់ ថ្មខី ៅខេតតន្រប ខប្កាមអ្ិបតី
ការបញ្ចប់ រមម វ្ី
ភ្ជពរបស់ រដាមគនតប្ី រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។
ិ
ការពប្ង្ីរខសវាសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មខី ៅវទាល័
យ ហុ ន ន្សន រាំពង្់ ចម
ការខរៀបចាំគាំរូ និង្ការអនុវតតខហដ្ឋារចនាសមព ័នអ
ធ ប់ រាំសតវតេទី២១ រួមោនបនាប់
ិ
ខរៀនទាំ ខនើបចាំនន
ួ ៥៩ បនាប់វទាសាស្រសត
ចាំនន
ួ ២៥ បណា
ា ល័យសតវតេទី២១
ិ
និង្បនាប់បខចចរវទាព័
តោ
៌ នចាំនន
ួ ៥
ការលុ បបាំ បាត់ខចលការបង្់ ច្ថ្លខរៀនរួ ឯរជនខៅប្គប់ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្ម។ី

សិសសវរាល
ិ
័យ ក្ពុះសស
ី វត ា ិ
រាំពង្ព ិខសាធរ ូបវរា
ិ ខោយ
ខក្បើខគ្នលការណ៍ ការសិរា
ខ្បបសាា បនាន ិយម។ 

 អ នរក្គ ូខៅបឋមសិរា

ជាំនាន់ងខក្បើ
ម ី ខគ្នលការណ៍
ងសត
ម ី ពី ីការខរៀបចាំសស
ិ ស
ន ិង្សរម មភាពសិរា

ខ្ លជ ួយសិសសឲ្យយល់
េមសារខមខរៀន។
្ឹ
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រ ូបភាពសកម្មភាព

ររិកាខនទ្ាំម្នើរៗោនរង្ហនញ

ម្ៅវិទ្នាល័យ ប្ពះេុីេុវតថិ

ឯរឧត តមបណឌិ តសភាចរយ ហង្់ ជ ួន ណារន៉ា អខញ្ជញ
ើ ជាអធ ិបត ីភាពរង្ុ ន អង្ គវបសសនា
ិ
សាលាខរៀនជាំនាន់ងខៅខេត
មី
តខ្រប ខ ើមបីក្ត ួតព ិន ិតយខមើលវឌឍនភាពរម ម ន ិង្ខោុះក្សាយ
បញ្ាក្បឈមរាំពង្ជ ួបក្បរុះរង្ុ ន ការអនវត តរម មវធិ ីរាំខ្ណរក្មង្់ វស័
ិ យអប់ រ ាំ។

ី ង្
ាំ ន់ ថ្មន
ការបញ្ច ប់ខសចរតន្ី ណនាាំប្បតិបតតសា
ិ លាខរៀនជនា
ឹ បាំ ខពញ
បន្នែមឯរសារប្របេណឌ
ខរលនខយាបាយ ន្ដលបាន
អនុម័តខដ្ឋយប្រសួង្អប់ រាំ
យុ វ ជន និង្រីឡាកាលពីឆ្នាំ
២០១៦។ ឯរសារខនះផ្ត ល់
ការន្ណនាាំប្បតិបតតដ
ិ ល់ ច្ដគូ
អភ្ិវឌឍខផ្េង្ខទៀត ន្ដល
ោនបាំ ណង្អនុវតតគរាំ សា
ូ លា
ាំ ន់ ថ្មខី ៅរនង្
ខរៀនជនា
ុ តាំបន់
ខរលខៅេលួ ន។ ោនខរល
ការណ៍ ន្ណនាាំចាំនន
ួ ១១៣
ចាំណុច ប្ពមទាំ ង្ឯរសារ
មួ យចាំនន
ួ ខទៀត និង្ទប្មង្់
ន្ដលអាចជួយផ្ត ល់ភ្ជព
សុេដុមរមនារវាង្មូ លដ្ឋាន
ី ន
ាំ ន់ ថ្មបា
សាលាខរៀនជនា
មួ យរប្មិត្ាំ។

ការផ្ច នក្បឌ ិតងសាលក្បជ
មី
ាំ ន ិង្សហសិរា

សាលក្បជក្ាំ គ ូម ិនទន់ផ្ច នក្បឌ ិតខៅវរាល
ិ
័យ
ក្ពុះសស
ី វត ា ិ (កាលព ីមន)

លកខណ់ៈកម្មវិធី

ិ
វទាល័
យ ប្ពះសុីសុវតែ ិ ជាសាលា
័
ខរៀនោនវយចាំ
ណាស់ ជាង្ខគរនុង្
ប្បខទសរមពុ ជា។ ខទះជាយា
៉ា ង្ខនះរត ី
បរ ិកាខរសល់ ពីសតវតេទី១៩ ោន
ប្បសិទធភ្ជពតិចតួចដល់ ការខលើររមព ស់
ការសិរាសតវតេទី២១។ ថានរ់ ខរៀនជា
ខប្ចើនខៅបនតខប្បើប្បាស់ ខៅអីខឈើ ន្វង្
រមនផ្ទសុេភ្ជពឲ្យសិសេអង្គុ យ ខហើ យ
រមនបណា
ត ញអិន្ឺន្ណតសប្ោប់ ឲ្យ
សិសេខប្បើឧបររណ៍ ខអឡិ ចប្តូនច
ិ
ចល័តសប្ោប់ ប្សាវប្ជាវខទ។ ខដ្ឋយ
ិ ខយាគពីប្រសួង្អប់ រាំ យុ វ
ោនរញ្ច ប់វនិ
ជន និង្រីឡា អង្គ ការ ខេប បានខ្វកា
ើ រ
រចនាទាំង្ស្សុង្ទីរន្នលង្សិរាខៅរនុង្
សាលាទាំង្មូ ល ខដ្ឋយររាទុ ររចនា
បទសាំ ណង្់ ប្បវតតសា
ិ ស្រសតន្ផ្ន រខ្ង្ខប្ៅ
ើ
អាររភ្ជគខប្ចើនឲ្យខៅដូចខដម
៏ ាំ ខ្ន់មួ យបាន
ដន្ដល។ ការន្រច្ចនដស
បញ្ចប់ រនុង្ឆ្នាំខនះ រួមោនការខរៀបចាំ
សាលប្បជុាំ ទាំខនើប (រូបខ្ង្ខលើ) ន្ដល
ច្ចនខចញពីសាលសហសិរាចស់ ប្ទុ ឌ
ខប្ទមមួ យ។ បនាប់ថ្មខី នះបាំ ពារ់អិន្ឺ
ន្ណត ប្បព័នស
ធ ខមល ង្ទាំ ខនើប ោ៉ាសុីន
បញ្ញចាំង្រូបភ្ជពរប្មិតចាស់ លអ និង្
បរ ិសាែនប្បរបខដ្ឋយខសាភ្ណភ្ជព
សប្ោប់ ឲ្យសិសេខ្វកា
ើ រឆលុះបញ្ញចាំង្។

សាលាជាំនាន់ថ្មី....

ម្េវាផតល់េិទ្អ
ធិ ាំណាចយុវជន

បន ៃប់ ន ិង្បរកា
ិ េ រវរាសាស្រ
ិ
សរត ខាំ ន ើបក្ត ូវបានខរៀបចាំខៅវរា
ិ
ល័យ ហន ខ្សន រាំពង្់ ចម រង្ុ ន ខេត តរាំពង្់ ចម: សិសស
វរាល័យ
ិ
ហន ខ្សន រាំពង្់ ចម រាំពង្ខធរាើ ិច ចការរង្ុ ន បន ៃប់
វរាសាស្រ
ិ
សងត ម ី ខោយខក្បើបខច ចរខរសជារ់ ខ្សតង្ ខ្ ល
តក្ម ូវឱ្យខក្បើម ីក្រ ូរសសន ៍ខរ ើបន ឹង្ររ ួលបានព ីរញ្ចប់
ងវកាវ
ិ និ ិខោគរបស់ ក្រសួង្។

បណាាល័យ
សតវតសរ ី២១
ខៅវរាល័យ
ិ
ខ្ក្ពរខលៀប។

ខរលការណ៍ ផ្ត ល់សិទធិអាំណាចដល់ យុ វជន
ន្ដលប្បកាសខដ្ឋយខរលនខយាបាយជាតិអភ្ិ
វឌឍយុ វជនខដរើ តួនាទីសាំខ្ន់ រនុង្គាំរសា
ូ លាខរៀន
ជាំនាន់ ថ្ម។ី ខរលការណ៍ ផ្ត ល់សិទធិដល់ យុ វជនបាន
ន្សតង្ឲ្យខឃ្ើញតាមរយៈជខប្មើសសិសេសប្ោប់
ិ ា បន្នែមន្ដលសិសេប្បាថានខរៀនសូប្ត សោ
មុ េវជា
ិ រលប
ជរ
ឹ ខដ្ឋយសម័ប្គចិតត ខហើ យផ្ត ល់អាំ ណាចដល់
ប្រុ មប្បឹរាយុ វជន ន្ដលជួយនាយរសាលារនុង្
ការប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀន។ បន្នលមខលើខនះ ខសវា
ី សប្ោប់ យុ វជន ខដម
ើ បីធានាថា ការ
ប្បឹរាអាជព
ី ខៅ
សខប្មចចិតតរបស់ យុ វជនអាំ ពន្ី ផ្នការអាជព
អនាគតគឺជាការសខប្មចចិតតខដ្ឋយោនព័តោ
៌ ន
ប្គប់ ប្រន់ និង្ខដ្ឋយឆ្លតច្វ។

ម្េវាពិម្េេេប្ោរ់េេ
ិ នស

ី ត ល់ខសវាថ្មៗ
ី ដល់ សិសេ
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មផ្
ន្ដលខសវាទាំង្ខនះពុាំ ោនខៅរនុង្សាលាខរៀនរដា
ទូ ខៅខទ រួមោនដូចជា៖ បណា
ា ល័យខអឡិ ចប្តូ

ិ ា ការ
និចសតវតេទី២១ ខសវាប្បឹរា រលប
ឹ មុ េវជា
ិ
ី
អប់ រាំបាំណិនជវត ការវាយតច្មល តាមខអឡិ ចប្តូនច
ិ
ការសិរាតាមរមម វ្ីិ សស
ុ ន្វររដាបាលសិសេន្ដល
ក្រមក្ប ឹរាយវជនខៅវរាល័យ
ិ
ហន ខ្សន រាំពង្់ ចម ខរៀបចាំការក្បជខាំ ោយសាយ
័ ឹរនា ាំ ដរ
ឹ នាាំខដ្ឋយប្រុមប្បឹរាយុ វជន ។
ខោយបរកា
ិ េ របន ៃប់ ក្រមក្ប ឹរាររ ួលបានកាលព ីខពលងមៗខនុះព
ី
ីការវនិ ិខោគរបស់ ក្រសួង្។
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គម្ប្ោង សាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មី (NGS) - សាវនយម្រៀង
“ ជាសាលាធមមនញ្
ុ ញែំរូងដៅកនង
ុ ប្រដទ្សកមពុជា ”

ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជនាំ ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី

អង្ គការឆ្លហាានរមជា
ុព
៧២១ នារ់

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៧ ២៧៧.០០០ លា្អាខមររិ
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់ ៣៧៣,៨១ លា្អាខមររិ
ខេត តក្គប ណត ប់

សាាយខរៀង្

មធយមសិរាខគ្នលខៅ

១(អនវរាល
ិ
័យ សាាយក្ពហូត)

ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់

បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

១(សាាយក្ជាំ)

១ (ខគ្នគក្ព ីង្)
០១ តលា ២០១៦

ខបើរចាំហរ (ម ិនរាំណត់)

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

អង្គ ការ ខេប បានចប់ ច្ដគូ ជាមួ យអង្គ ការ
ឆ្លហាវនរមពុ ជាខប្បើប្បាស់ ហិ រញ្ា បបទនខប្ៅរដ្ឋា
ី ួ យខៅ
ើ បីបខង្ក ើតសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មម
ភ្ិបាលខដម
ខេតតសាវយខរៀង្។ សាលាខរៀនខនះោនពីររប្មិត
ិ
ទាំង្បឋមសិរា និង្អនុវទាល័
យ។ ថ្វខី បើប្តូវបាន
ខគចត់ ទុរថាជាគខប្ោង្ន្បល រខគរ៏ខដ្ឋយ រ៏សា
លាខរៀនជាំនាន់ ថ្មី ន្ដលរាំប្ទខដ្ឋយអង្គ ការឆ្ល
ហាវនរមពុ ជាខៅរនុង្ខេតតសាវយខរៀង្ខ្វប្ើ បតិបតតកា
ិ រ
ិ សាលាខរៀនជាំនាន់
ិ សនិទធជាមួ យនឹង្រមម វ្ី
យា
៉ា ង្ជត
ថ្ម ី ន្ដលអង្គ ការ ខេប អនុវតតជាមួ យការរាំប្ទ
របស់ រដ្ឋាភ្ិបាលខដ្ឋយផ្ទាល់ ន្ដរ។
ការអភ្ិវឌឍន៍សាំខ្ន់ ៗរនុង្អាំ ឡុង្ខពលអនុវតត
ិ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មរ
ី នុង្ខេតតសាវយខរៀង្
រមម វ្ី
ោនដូចខ្ង្ខប្កាម៖
 បខង្ក ើតប្រុ មប្បឹរាភ្ិបាលសាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មី
ថានរ់ ខេតតមួយខដ្ឋយន្ផ្អ រខលើខរលនខយាបាយ
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មី ន្ដលប្តូវបានអនុម័តនា

ី រាំន្ណទប្មង្់ ថ្មម
ី ួ យន្ដលផ្តួ ចខផ្ត ម
ើ គាំនត
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មជា
ិ ខឡើ ង្ខដ្ឋយ
ើ បីបខង្ក ើតសវយ័តភ្ជពជូ នសាលារដាជា
ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡានាឆ្នាំ២០១៤ ខដម
មួ យនឹង្អាំ ណាចច្ចនប្បឌិតគាំនត
ិ អប់ រាំថ្មី និង្ខ្វឱ្
ើ យគុ ណភ្ជពអប់ រាំកាន់ ន្តប្បខសើរខឡើ ង្។
ិ
ិ ា ជវី ៈរប្មិតេពស់។
ទទួ លបានការវនិខយាគេព ស់អាស្ស័យខដ្ឋយោនអភ្ិបាលរិចច និង្វជា
ឹ នាាំសាលារដាឱ្យឈានខៅកាន់ របត់មួ យន្ដលពួ រខគ
គនលង្អភ្ិវឌឍថ្មខី នះប្បឹង្ន្ប្បង្ដរ
ិ ា វទាសាស្រសត
ិ
អាចទទួ លបានសតង្់ដ្ឋអប់ រាំ ‘រប្មិតេព ស់’ ជាពិខសសតាមរយៈមុ េវជា
បខចចរ
ិវទា វសវ
ិ រមម និង្គណិ តវទា។
ិ
ាំ
តាមេល ម
ឹ សារខរលនខយាបាយសាលាខរៀនជនាន់ ថ្មី រដ្ឋា
ិ ខយាគយា
ភ្ិបាលអាចផ្ត ល់វនិ
៉ា ង្លអ ិ តលអ ន់ខៅឱ្យសាលាទាំង្ឡាយន្ដលសែិតរនុង្សាែនភ្ជព
ប្បរបខៅខដ្ឋយសតង្់ដ្ឋេព ស់ច្នអភ្ិបាលរិចចលអ។ តាមប្បព័នទ
ធ ទួ លសាគល់ យា
៉ា ង្តឹង្រ ឹង្
ិ
ី
ើ បីបនតការវនិខយាគ ខរលនខយាបាយថ្មខលើរទឹរចិតតឱ្យសាលាររាឱ្យបាននូវសតង្់
ខដម
ដ្ឋអប់ រាំរប្មិតេព ស់។ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មខី ដរើ តាមគាំររូ បស់ បណា
ត ប្បខទសដច្ទខទៀត
ន្ដលសាលារដាមួយចាំនន
ួ ទទួ លបានសវ័យភ្ជពខប្ចើនពីរដារនុង្ការជាំរញ
ុ ការច្ចនប្បឌិតខលើ
ិ យអប់ រាំ។ ចាំណុចខនះជាពិខសសដូចរននឹង្ចលនា ”សាលាខរៀន្មម នញ្
វស័
ុ ា ”។

សកម្មភាពសំខានៗ
• រចនាសមព ័នថ្
ធ ម ប្ី រុ មប្បឹរាភ្ិបាលសាលាធានាបាននូវរប្មិតេព ស់ចាំខពាះអភ្ិបាលរិចចច្ផ្ា រនុង្សា
•
•
•
•

លាខរៀន ខហើ យន្ដលខលើររមព ស់ការន្រលមអ អាចវាស់ ន្វង្បានរនុង្គុ ណភ្ជព និង្ប្បសិទធភ្ជព
អប់ រាំ។
បរ ិសាែនសិរាខឆលយ
ើ តបខៅនឹង្ភ្ជពខមប្តីរបស់ រុ ោររនង្
ុ រប្មិតេព ស់ខហើ យនឹង្ការធានាបាន
ចាំខពាះតប្មូ វការរបស់ រុ ោរ។
ិ សាស្រសតសិរាថ្មន្ី ដលខប្បើប្បាស់ បខចចរវទាប្បរបខដ្ឋយប្បសិ
ិ
វ្ី
ទធភ្ជព បខង្ក ើតការអប់ រាំន្ដល
ទរ់ ទង្ខៅនឹង្សតវតេទី២១ ប្ពមទាំង្ប្បសិទធភ្ជពខរើនខឡើ ង្រនុង្ការខរៀនសូប្ត។
ិ ា ជវី ៈេពស់តាមន្បបបទខលើ រទឹរចិតតថ្មី ន្ដល
ប្គូ បខប្ង្ៀនទាំង្អស់ បង្ហាញពីសមតែភ្ជព និង្វជា
ិ
ជាទូ ខៅបានប្តូវខប្បើប្បាស់ រនុង្វស័យឯរជន។
៏ ាំៗខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ ខរលគាំនត
ការន្រលមអ ដ្
ិ ទាំ ខនើបៗរនុង្ការរចនាសាលាខរៀនបានប្តូវបញ្ចប់
រួចរាល់ ទាំង្ស្សុង្ខៅរនុង្អាំ ឡុង្ឆ្នាំខនះ។

ី ខនះខដម
ើ បីធានាអភ្ិបាលរិចចលអ តោល
ខពលថ្មៗ

ភ្ជព ការអប់ រាំប្បរបខដ្ឋយគុ ណភ្ជពេព ស់។
ិ ខយាគ
ើ បរ ិយាកាសសិរាតាមរយៈការវនិ
 បខង្ក ន

ន្ដលពឹង្ន្ផ្អ រខលើការជួសជុលសាលាខរៀនន្ដល
ខប្បើប្បាស់ ការរចនាម៉ាូ ដថ្ម ី និង្ទាំ ខនើប។
 សប្មបសប្មួ លការអភ្ិវឌឍវបប្ម៌អប់ រាំថ្មន្ី ដល
ផ្ត ល់នូវរចនាសមព ័នច
ធ ាស់ លាស់ សប្ោប់ ការ
អភ្ិវឌឍប្គូ បខប្ង្ៀន បខង្ក ើនខោ៉ាង្បខប្ង្ៀន (៤០
ខោ៉ាង្រនុង្មួ យសបាតហ៍ ខៅរប្មិតម្យមសិរា
និង្ ៣៤ខោ៉ាង្រនុង្មួ យសបាតហ៍ ខៅរប្មិតបឋម
ី ច
សិរា) និង្ការខប្បើប្បាស់ សាលាខរៀនថ្មដ
ូ ជា
ិវទាសាស្រសត មនារី ពិខសា្ន៍ បណា
ា ល័ យសតវតេ
ទី២១។ល។
ើ បីខលើររមព ស់សមតែភ្ជព
 ជួ យប្គូ បខប្ង្ៀនខដម

ផ្ទាល់ េលួ នខដ្ឋយផ្ត ល់អាហារូបររណ៍ បនតការ
ិ
សិរាខៅតាមសារលវទាល័
យនានា ប្ពមទាំង្
ិ ា បនបប្ត៕
ទទួ លបានវញ្ញ
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ព ័ត ៌មានវរារ
ិ ង្ុ ន ការអប់ រ ាំ: សិសសសាលាខរៀនជាំនាន់ងសាា
ម ី យក្ពហូត ខគ្នរក្ព ីង្បានបងាា ញអាំព ីការព ិខសាធន ៍ជ ីវៈវរា
ិ
ខោយខក្បើឧបររណ៍ ពក្ង្ ីរ។

រ ូបភាពសកម្មភាព

ររិកាខនេាំខាន់ៗបានប្តូវរាំពាក់ឱនយសាលាម្រៀនជាំនាន់ថ្មីសាវនយប្ពហូត-ម្ោកប្ពីង
សាវយប្ពហូ ត-ខររប្ពីង្ បានឆល ង្កាត់ការន្ប្បប្បួ លយា
៉ា ង្សាំ ខ្ន់ រនុង្រយៈខពលពីរឆ្នាំ
ិ
ចុង្ខប្កាយខនះ។ អង្គ ការ ខេប បានខ្វកា
ើ រជួ សជុ លរន្នលង្សិរាខឡើ ង្វញទាំ
ង្ស្សុង្ខៅ
សាលាខរៀនខដ្ឋយបខង្ក ើតបនាប់ពិខសា្ន៍រុាំពយូទ័រ (រូបខ្ង្ខប្កាម) ប្ពមទាំង្ោនពណ៌
ិ ា និង្បនាប់ពិខសា្ន៍វទាសាស្រសត
ិ
ទរ់ទញអារមម ណ៍សិសេតាមមុ េវជា
សម័យទាំ ខនើប (រូប
ើ បីអាចខប្បើប្បាស់ បខចចរ
ខ្ង្ខប្កាម)។ ប្គូ ោនរ់ ៗប្តូវបានផ្ត ល់រុ ាំពយូទ័រយួ រច្ដមួ យខប្គឿង្ខដម
ិ
វទាព័
តោ
៌ នរនុង្ការបខប្ង្ៀនសិសេរបស់ ពួ រខគ។

ឯរឧត តម អ ឹម រច រ ាខលខាធ ិការក្រសួង្អប់ រ ាំ យវជន ន ិង្រ ីឡាបាន
សខមាព ធោរ់ ឱ្យខក្បើក្បាស់ ជាទវូ ្ ការសាលាខរៀនជាំនាន់ងខៅរ
មី
ង្ុ ន
ខេត តសាា យខរៀង្ខៅសាលាសាា យក្ពហូត-ខគ្នរក្ព ីង្។

សិសសអនវត តរម មវធិ ីបាំណិនជ ីវតខៅរ
ិ
ង្ុ ន សួនគាំរ ូខៅរង្ុ ន សាលាខរៀន។

សាលាេប្ោរ់អនកជាំនាន់ថ្មី....

លកខណ់ៈកម្មវិធី

រណាតនល័យេតវតនសទ្ី២១នាាំមកនូវការម្រៀនបររថ្មី
េប្ោរ់កុោរ

ី ប
ខបះដូង្របស់ សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មគ
ឺ ណា
ា ល័ យ។
ី រនុង្សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មោ
ី នតួ
រចនាបទបណា
ា ល័ យថ្មៗ
៏ ាំ ខ្ន់ រនុង្ការផ្ទលស់ បតូ របរ ិសាែនសាលាខរៀន។
នាទីដស
បណា
ា ល័ យទាំង្ខនះមិនប្តឹមន្តបខង្ក ើតខឡើ ង្នូវបរ ិសាែន
សិរាទរ់ ទញប៉ាុ ខណា
ា ះខទ ប៉ាុ ន្នតរបា
៏ នផ្ត ល់បរ ិកាខ
សប្ោប់ ខរៀនចល័តង្ហយស្សួលផ្ង្ន្ដរ ន្ដលបានខលើរ
រមព ស់ការសិរាសិសេខដ្ឋយេលួ នឯង្។ ប្គូ បខប្ង្ៀនអាច
ដ្ឋរ់បញ្ចូ លបរ ិកាខបណា
ា ល័ យទាំង្ខនះខៅរនុង្ការ
បខប្ង្ៀនរបស់ ពួ ររត់ បាន។

សិសានសិសសសាលាសាា យក្ពហូត-ខគ្នរក្ព ីង្ មានលរ ធភាពខក្បើ
ក្បាស់ ឧបររណ៍ សរិ ាចល ័ត ន ិង្បខច ចរវរាខទសង្ៗខរៀតខៅ
ិ
បណាាល ័យសតវតសរ ី២១ រង្ុ ន សាលាខរៀនរបស់ ព ួរខគ។

បណា
ា ល័យសតវតេទី២១ខៅសាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្ម ី សាវយប្ពហួ ត-ខររប្ពីង្ ផ្ត ល់កាលានុវតតភ្ជពដល់
ី
ិ អប់ រាំ និង្
រុ ោរសប្ោប់ ប្សាវប្ជាវ ខមើលវខដអូ
រមម វ្ី
ិ ថ្មខី ដ្ឋយខប្បើប្បាស់ សុសន្វរអប់ រាំ។ សុសន្វរ
ខរៀនតាមវ្ី
សាលាខរៀនជាំនាន់ ថ្មខី ប្បើប្បាស់ លរខណៈអនតររមម ន្ដល
ជួយរុ ោរអាចខរៀនខៅរន្នលង្ខដ្ឋយេលួ នឯង្បាន
ិ ាណ
ខហើ យលរខណៈទាំង្ខនះរ៏ផ្តល់ពហុ បណា
ត ញវញ្ញ
សប្ោប់ ខរៀន ន្ដលស្សបខៅនឹង្រខបៀបខរៀនខផ្េង្ៗ
ិ ា ណ...។ល។)
រនរបស់ រុ ោរ។ (ឧ. វាចរ ចរខុវញ្ញ
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គម្ប្ោង ម្លើកកមពេ់ម្េវាកមមេុខភាពសាលាម្រៀន (ISHS)
“ ដធវើឱ្យសាលាម្នដសវាសុខភាព ”

ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជនាំ ួយ
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៧
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
មធយមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

អង្ គការម ូលន ិធ ិ Breteau
២.១៦៨

៧.៤១០,៦០ លា្អាខមររង
ិ
៣,៤ លា្អាខមររិ
១ (រាំពង្់ ចម)
១ (ខជើង្ផ្ក្ព)
១ (វរាល
ិ
័យ ហន ខ្សន សគន់)
០១ មររា ២០១៣
៣០ រញ្ញ ២០១៧

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ើ ដាំខណើ រការផ្ត ល់ខសវាខៅន្េរញ្ញា ឆ្នាំ
បនាប់សខគង្ហគះបឋមបានចប់ ខផ្ត ម
ិ ាល័ យ ហុ ន ន្សន សគន់ ស្សុរខជង្
ើ ច្ប្ព ខេតតរាំពង្់ ចម។ រនង្
២០១៣ រនុង្វទ
ុ ឆ្នាំ
សិរា២០១៦-២០១៧រនលង្មរ បនាប់សខគង្ហគះបឋមបានបខប្មើខសវាសុេភ្ជព
ន្ផ្ន រសខគង្ហគះបឋមដល់ សិសានុសិសេ ប្គូ បខប្ង្ៀន និង្បុ គគលិរសិរាសរុបប្បោណ
៩៦០នារ់ ។ អាំ ឡុង្ប្បតិបតតកា
ិ រគខប្ោង្រយៈខពល៤ឆ្នាំខពញខនះ បនាប់សខគង្ហគះ
បឋមបានផ្ត ល់ខសវាេុភ្ជពដល់ សិសេនុសិសេ និង្ប្គូ បខប្ង្ៀនោនប្បោណជាង្
៣.៨៣២នារ់ ។ ខទះបីជាបចចបបននខនះ ោចស់ ជាំនយ
ួ បានបញ្ច ប់ហិ រញ្ា បបទនរ៏
ខដ្ឋយ រ៏អង្គ ការ ខេប បានខសនើឱ្យរដ្ឋាភ្ិបាលបនតដាំខណើ រការបនាប់សខគង្ហគះបឋម
ខនះន្ដរ។

សនិទានភាពម្នកម្មវិធី

ិ សា
ខដ្ឋយប្បកាន់ ខ្ាប់ នូវវ្
ី ស្រសតអនុវតត ន្ដលខលើ ររមព ស់ការអភ្ិ
ិ ាល័ យ ហុ ន ន្សន សគន់ បាន
វឌឍអន រពារ់ ពន
័ ធ ប្រុ មប្បឹរារុ ោរខៅវទ
ើ គាំនត
ចប់ ខ្វស
ើ រមម ភ្ជពរង្មួ យច្នការផ្តួ ចខផ្ត ម
ិ ខរៀបចាំទីរន្នលង្មួ យ

ន្ដលខគអាចជួបប្បជុាំរន និង្រាំពារសិសេឈឺ ខៅរនង្
ុ សាលាខរៀន។ ោន
សិសេជាខប្ចើននារ់ មរពីទីឆ្ៃយខ្វដ
ើ ាំខណើ រខដ្ឋយជះិ រង្់ ពីផ្ាះមរសាលា
ខរៀនរាល់ ច្ថ្ៃ។ សិសេជាខប្ចើនគឺជារូ នប្គួ សារប្រីប្រោនអាហារបរ ិខភ្ជគ
មិនប្គប់ ប្រន់ ។ បនាាប់ ពីេាំប្បឹង្ខដ្ឋយខ្វដ
ើ ាំខណើ រខប្បើរោលង្
ាំ សិសេមួ យ
ចាំនន
ួ ោនសុេភ្ជពមិនលអ ខហើ យអស់ រោលង្
ាំ និង្ប្តូវការសប្ោរ។

ខដ្ឋយសាររមនការផ្គ ត់ផ្គង្់ពីសាលាខរៀនចាំខពាះតប្មូ វការទាំង្ខនះ ជា
ខរឿយៗខ្វឲ្
ើ យសិសេបង្ខាំ ចត
ិ ខត ដររនង្
ុ ថានរ់ ឫអង្គុ យខៅបរ ិខវណខប្ៅ
ថានរ់ ។ ប្រុ មប្បឹរារុ ោរបានជួបជាមួ យោចស់ ជាំនយ
ួ ោនរ់ ន្ដលបាន

សខប្មចចិតជ
ត ួយខគខដ្ឋះប្សាយតប្មូ វការខនះ។ ទាំ នារ់ ទាំនង្ខនះខហើ យ

បានឈានដល់ ការសាង្សង្់ គល ន
ី រ
ិ សុេភ្ជព ន្ដលោនការផ្គ ត់ផ្គង្់ប្គប់
ិ
ប្រន់ ខៅវទាល័ យ ហុ ន ន្សន សគន់ ខដ្ឋយោនគិលានុបដ្ឋាយិ កាខពញ
ខោ៉ាង្មួ យរូបផ្តល់ខដ្ឋយការ ិយាល័ យសុខ្ភ្ិបាលស្សុរ។ សរមម ភ្ជព

ខនះគឺជាឧទហរណ៍ មួ យច្នការផ្តល់អាំ ណាចឲ្យអន រពារ់ ពន
័ រ
ធ ង្
នុ ការអភ្ិ
ើ គាំនត
វឌឍខដ្ឋយោនសិសេជាអន រផ្តួចខផ្ត ម
ិ ទាំង្ស្សុង្។

សកម្មភាពសំខានៗ

១. បនតផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់ សិសេ ប្គូ បខប្ង្ៀន និង្បុ គគលិរសិរារនុង្ខោ៉ាង្សិរា។ ខស
វា្មម តាន្ដលផ្ត ល់ដាំបូង្បាំ ផ្ុត គឺការសខគង្ហគះបឋម និង្ការពិខប្រះជមៃ ឺ។
ើ បីខដ្ឋះប្សាយបញ្ញាសុេភ្ជព។
២.បាំ ខពញបន្នែមបរ ិកាខសខគង្ហគះបឋម ឱ្សថ្ ខដម

រ ូបភាពសកម្មភាព

៣.ផ្ត ល់ការអប់ រាំសុេភ្ជពទាំង្ខៅរនុង្ និង្ខ្ង្ខប្ៅបនាប់សខគង្ហគះបឋមរនុង្សាលាខរៀន

ខដ្ឋយខផ្ទតតខៅខលើ ការន្ថ្ទាំសុេភ្ជព ការពារការឆលង្ខមខរាគ និង្អនាម័យ។
៤.ខលើ ររមព ស់ការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពថានរ់ ជាតិតាមរយៈការផ្េពវ ផ្ាយសារសុេភ្ជព និង្ការ
ការពារពីការឆលង្ខមខរាគកាចសាហាវ។
ើ បីពាបាល រួមោន៖ ការន្ថ្ទាំ
៥.សប្មបសប្មួ លបញ្ាូ នសិសេពិការខៅមនារី ខពទយខដម
ន្ភ្ន រ អវៈយៈវៈ។ល។

ផលជុះគនប្ម្គង្
ើ ខៅឆ្នាំ២០១៣មរ បនាប់សខគង្ហគះបឋមបានផ្ត ល់ខសវាសុេ
ចប់ តាាំង្ពីការបខង្ក ត
ភ្ជពខសាើរន្តរមនខៅសាលាខរៀនសាធារណៈទាំង្អស់ ។ ខទះបីជាការ ិយាល័ យគិលានុប
ដ្ឋាយិ កាគឺជាលរខណៈសាមញមួ យរនង្
ុ សាលាខរៀនច្នបណា
ត ប្បខទសអភ្ិវឌឍជាខប្ចើនរ៏
ខដ្ឋយ ន្តខសវាទាំង្ខនះខសាើរន្តរមនខៅរនង្
ុ សាលាខរៀនសាធារណៈទាំង្អស់ ខៅរមពុ ជា។
ិ ាល័ យ ហុ ន ន្សន សគន់ខៅន្តជាន្ផ្ន រមួ យច្ន
ការផ្ត ល់ខសវាសុេភ្ជពខនះបានខ្វឱ្
ើ យវទ
សាលាខរៀនសាធារណៈខៅរនង្
ុ ខេតតខនះ។

បនាប់សខគង្ហគះបឋមបានខដរើ តួនាទីយា
៉ា ង្សាំ ខ្ន់ រនុង្ការខលើររមព ស់សុេភ្ជពសិរា
ស្សបតាមខរលនខយាបាយ និង្ខសចរតន្ី ណនាាំរបស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។
រនុង្រយៈខពល៤ឆ្នាំមរខនះ បនាប់សខគង្ហគះបឋមខនះបានផ្ត ល់ការរសាង្ខប្រឌិតសាលា
ខៅជារន្នលង្លអ មួយសប្ោប់ សិរាខៅរប្មិតមូ លដ្ឋាន និង្ថានរ់ ជាតិ។ បុ គគលិរអង្គ ការ
៏ ាំ ខ្ន់
ខេប ខជឿជារ់ ថា ការផ្ត ល់ខសវាន្ថ្ទាំសុេភ្ជពខៅសាលាខរៀនបានខដរើ តួនាទីដស
សប្ោប់ សាលាោនលទធ ភ្ជពកាត់ បនែយអប្តាខបាះបង្់ ការសិរាបានជាង្៥០% គិតចប់
តាាំង្ពីោនខសវាខនះមរ។
រនុង្ខពលការរាំប្ទពីោចស់ ជាំនួយប្តូវបញ្ច ប់ អង្គ ការ ខេប បានតសូមតិជាមួ យរដ្ឋា
័ ខដម
ើ បីរប្ាំ ទហិ រញ្ា បបទនបនតខសវាខនះ និង្ពប្ង្ីរខៅសាលាដច្ទ
ភ្ិបាលខជាគជយ
ខទៀត៕
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សិសសវរាល
ិ
័យ សគន់ ររ ួលបានការក្ប ឹរាឱ្សងខ្ លជាខ្ទ នរម ួយផ្នខសវា
រម មបន ៃប់ សខន្តងាគុះបឋម ខ្ លក្ត ូវបខង្តខឡើ
ើក ង្ខោយមានជាំន ួយព ីអង្ គការ
ម ូលន ិធ ិ Breteau។

គម្ប្ោង ម្េៀវម្ៅេប្ោរ់កមពុជា (BfC)

១៥

“ រដងកើនការលូតលាស់ជីវិតកុម្រតាមរយៈដសៀវដៅសិក្ា និងប្រព័នផ
ធ ស្ ពវផ្ាយ ”
ប្បវតតិកម្មវិធី

មាច ស់ ជនាំ ួយ
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
ងវកាប
ិ
ិភាគររ ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
វរាសាា
ិ
នរោា ភ ិបាល ន ិង្សារលវរាល
ិ
័យខគ្នលខៅ
អង្ គការម ិនខ្មនរោា ភ ិបាលខគ្នលខៅ
អនវរាល
ិ
័យខគ្នលខៅ
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
សាលារ ា ឯរជន ន ិង្អង្ គការម ូលន ិធ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

នោលបំណង្

អង្ គការម ូលន ិធ ិអាស ី
៨៥.៨៦៥
គខប្ោង្ (BfC) ោនបាំ ណង្ជាំរញ
ុ ការខលើររមព ស់ច្នការអានភ្ជសាអង្់ ខគល ស
២០១.៥៩៦,៥៩
ិ
ិ
ខៅរប្មិ
ត
បឋមសិ
រ
ា
អនុ
វ
ទាល័
យ
និង្វទាល័
យ។ គខប្ោង្រ៏េត
ិ េាំជួយដល់
២,៣៤
ិ
ើ បី
សារលវទាល័
យ សាែនប័នរាជរដ្ឋាភ្ិបាល និង្អង្គ ការខប្ៅរដ្ឋាភ្ិបាលនានា ខដម
១៤
៣៧
បខង្ក ើនវបប្ម៌ច្នការអានខៅរមពុ ជាជាមួ យខសៀវខៅន្ដលោនគុ ណភ្ជពេព ស់។
១៩
២
សកម្មភាពសំខានៗ
២៣
• គខប្ោង្ BfC បានន្ចរចយខសៀវខៅចាំនន
ួ ១៨.៦០២ រាល រនុង្ឆ្នាំសិរា
៦១
២០១៦-២០១៧ ខនះ។
៤
ើ បីពប្ង្ីរការន្ចរចយ និង្ការខប្បើប្បាស់ ខសៀវខៅទាំង្ខនះដល់ អន រទទួ ល អង្គ
០១ ខមសា ២០១៤ • ខដម
៣០ រញ្ញ ២០១៨
ការខេប បានខ្វកា
ើ រពិនត
ិ យ និង្វាយតច្មល ជាខទៀង្ទត់ ពកា
ី រខប្បើប្បាស់ ។

• ខយើ ង្បានប្បមូ ល និង្ចង្ប្រង្របាយការណ៍ និង្ការផ្ត ល់ជាអនុសាសន៍លអៗរនុង្ការ
ប្គប់ ប្គង្ និង្ខប្បើប្បាស់ ខសៀវខៅឱ្យបានចាំនន
ួ ជាអតិបរ ិោ។
គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់ រមពុ ជាបានបាំ ខពញប្បតិបតតកា
ិ រ
ាំ
ើ បីខលើរ
•
ប្រុ
ម
ការង្ហរអង្គ
កា
រ
ខេប
បានជ
រ
ញ
ុ
ខលើ
រ
ទឹ
រ
ចិតតដល់ សាលាខរលខៅខដម
ិ អ
ដល់ ឆ្នាំទ៣
ី
ខហើ យបចចុបបននរព
ាំ ុ ង្ខរៀបចាំបនតរមម វ្
ី ាំ ខណាយ
រមព ស់សរមម ភ្ជពអាំ ណាន និង្ខរៀបចាំប្ពឹតកា
ត ិ រណ៍ អាំ ណានផ្ង្ន្ដរ។
ខសៀវខៅ។ បចចុបបននខនះ BFC បានខរៀបចាំអនុសារណៈខយាគ
ី មួ យប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា ន្ដលនឹង្ោនរយៈ គខក្មាង្ BfC េ ិតេាំខ្សាង្ររខសៀវខៅគណភាព
យល់ ថ្មជា

េ ពស់ ខ្ លខធឱ្យចប់
ាើ
អារម មណ៍ រង្ុ ន ការអាន ន ិង្
ក្សាវក្ជាវរបស់ សស
ិ ស។ រង្ុ ន រ ូបភាពខនុះ សិសស
២០២០។
ក្ត ូវបានខល ើររ ឹរច ិត តឱ្យអានខសៀវខៅជាម ួយ
ដូខចនះ BFC/អង្គ ការ ខេប នឹង្ោនឱ្កាសកាន់ ន្តខប្ចើន
គ្នន ូខច នុះ ព ួរខគអាចបរក្សាយអត ាន័យពារយ
ើ បីពប្ង្ីរន្ចរចយខសៀវខៅដល់ សាលាខរៀនខរលខៅរបស់
ខដម
រង្ុ ន អាំឡង្ខពលខៅបណាាល ័យបាន។ 
ខពល៣ឆ្នាំច្នការបនតផ្តល់ហិ រញ្ា បបទនរនង្
ុ អាំ ឡុង្ឆ្នាំ២០១៧-

េលួ នន្ដលោនសកាតនុពលកាន់ ន្តខប្ចើនខៅរនង្
ុ ទីប្បជុាំជន និង្ជន
ិ
ី
ើ ជាយុ ទធសាស្រសត
បទ។ មា
៉ា ង្វញខទៀត អនុសារណៈថ្មខនះនឹង្បខង្ក ត
ិ ខដ្ឋយខផ្ទតតខៅខលើ វស័
ិ យអប់ រាំរង្
រមម វ្ី
នុ ប្បព័នធ

ិ
អាំ ឡុង្រមម វ្ី
ិ
ន្ចរចយខសៀវខៅរប្មិតេព ស់នឹង្ប្បគល់ ជូនចាំខពាះសារលវទា
ើ អនុវតតខៅឆ្នាំ២០១៨ខនះ។
ល័ យភ្ូ មិនភ្
ា ន ាំខពញចប់ ខផ្ត ម

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

វរម្ងកើតរនបធម៌ននការេិកនា: គខប្ោង្ BfC បានផ្ត ល់ការរាំប្ទ

ើ បីជួយសិសេឱ្យោនភ្ជពង្ហយ
បខចចរខទសដល់ បណា
ា ររេខដម
ស្សួលររខសៀវខៅន្ដលពួរខគចប់ អារមម ណ៍អាន បាំ ផ្ុត។ ប
ណា
ា ររេរ៏ទទួ លបានការបណតុះបណា
ត លខរៀបចាំប្រុ មអាំ ណាន
័
សប្ោប់ រុ ោរវយខរមង្ និង្សប្មបសប្មួ លឱ្យង្ហយស្សួលដល់
ការយរខសៀវខៅខអឡិ ចប្តូនច
ិ ខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ ឧបររណ៍
ិ
ខរៀនចល័ តន្ដលរាំប្ទពីរមម វ្ខី ផ្េង្ៗរបស់ អង្គ ការ ខេប
ដល់ បណា
ា ររេ។

ការពប្ងឹងរណាណនល័យ: គខប្ោង្ BfC បានផ្ត ល់ជូននូវសោភរ

អានបន្នែមដខ៏ ប្ចើន ដូចជា ខសៀវខៅ បណា ពារយ និង្សោភរ
ដច្ទៗខទៀតជូនដល់ បណា
ា ល័ យតាមសាលាខរៀនជាខប្ចើន។
ើ មរ គខប្ោង្ BfC បានន្ចរចយខសៀវ
ចប់ តាាំង្ពីចប់ ខផ្ត ម
ខៅ និង្សោភរអានចាំនន
ួ ៤៧.៩៨៦ ខៅសាលាខរៀនជាង្
២៥០សាលា រួមទាំង្បណា
ា ល័ យសាធារណៈ។

ការេមលឹងម្មើលម្ៅនថ្ៃអនាគត: ខៅរនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៨ គខប្ោង្
BfC សង្ឃឹមថានឹង្បតូ រយុ ទធសាស្រសតខៅជាសរមម ភ្ជពសប្មប
ើ បីខលើ រទឹរចិតរ
សប្មួ លខប្ចើនជាង្ខដម
ត ុ ោរខរៀនភ្ជសាអង្់
ខគល ស។ ការបតូ រយុ ទធសាស្រសតខនះស្សបខៅនឹង្ខសចរតប្ី បកាស
ើ បី
របស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា នាខពលបចចុបបនន ខដម

បណាាល ័យសតវតស
រ ី២១ផ្នវរាល
ិ
័យ
ក្ពុះសស
ី វត ា ិ រាជធាន
ភខាំ ន ពញររ ួលបាន
អាំខណាយខសៀវខៅ
សិរាព ីគខក្មាង្
ខសៀវខៅសក្មាប់
រមជា
ុព ។

ពប្ង្ឹង្ការបខប្ង្ៀនភ្ជសាអង្់ ខគល សខៅបឋមសិរា ន្ដលបចចុបបននខនះប្តូវការឱ្យសិសេ
ខរៀនភ្ជសាអង្់ ខគល សយា
៉ា ង្តិចណាស់ ២ខោ៉ាង្រនង្
ុ ១សបាតហ៍ ។ គខប្ោង្ BfC សង្ឃឹមថាការ
័
ន្ចរចយខសៀវខៅភ្ជសាអង្់ ខគល សសប្ោប់ អន រអានវយខរម
ង្ខនះនឹង្ជួយប្រសួង្ឱ្យស
ិ យពប្ង្ឹង្ការខរៀនភ្ជសាអង្់ ខគល សខៅរប្មិតបឋមសិរា។
ខប្មចបាននូវចរខវុ ស័

ើ បីខ្វ ើ
ការពប្ងឹងការប្តួតពិនិតនយតាមដាន: គខប្ោង្ BfC នឹង្េិតេាំប្បឹង្ន្ប្បង្ផ្ង្ន្ដរ ខដម
ឱ្យការខប្បើប្បាស់ ខសៀវខៅភ្ជសាអង្់ ខគល សជាអតិបរ ិោខដ្ឋយោនការតាមដ្ឋនញឹ រញយ
ពីសាលាខរៀន៕
អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧
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១៦

គម្ប្ោង អរ់រំកុោរ (EAC)

“ សាលាដរៀនបានរងកភាពរីករាយែល់កុម្រជនជាតិភាគតិច ”
ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជនាំ ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្
ុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៧
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលរ
ួ
ង្
ុ ន មាន រ់

EDUCATE A CHILD (EAC) ម ូលន ិធ ិ អប់ រ ាំ
រមារពក្បខរស
ី
Qatar តាមរយៈអង្ គការ Aide
et Action(AeA) ខ្ លមានបណាតញសមពន័ ធអង្ គ
ការចាំន ួន២១អង្ គការ។
សិសសចាំន ួន ១២.៩១៨ នារ់
១២៤.៤៤៩.៣៧ លា្អាខមររិ
៩.៦៣ លា្អាខមររិ

ស្សរក្គប ណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

៦ស្សរ
៣៥ បឋមសិរា ន ិង្២១សាលាឆ ្ង្កាត់
ម ិងនា ២០១៤
វចិ កា
េ ិ ២០១៧

ខេត តក្គប ណត ប់

២ខេត ត (តបូង្ឃមាំ ុ ន ិង្ក្រខចុះ)

នោលបំណង្

ើ បីផ្តល់
ខរលបាំ ណង្សាំ ខ្ន់ របស់ គខប្ោង្អប់ រាំរុោរ (EAC) គឺខដម

នូវភ្ជពទូ លាំទូលាយ និង្បរ ិយាប័នប្ន បព័នអ
ធ ប់ រាំរមពុ ជាន្ដលបាំ ខពញ

បាំ ណង្ដល់ រុ ោរប្គប់ រូប រួមោន៖ រុ ោរខប្ៅសាលា រុោរពិការ រុ ោរ

ជនជតិភ្ជគតិច រុ ោររស់ ខៅតាំបន់ ជនបទដ្ឋច់ ស្សយា
៉ា ល និង្រុ ោរអនា
ើ ។
ថារស់ ខៅតាមចិខញ្ច ើ មថ្នល់រនង្
ុ ទីប្បជុាំជន និង្ខរមង្ខលើ សអាយុ ជាខដម
អង្គ ការ ខេប ខ្វអ
ើ នតរាគមន៍ខផ្ទតតខៅខលើរុោរជនជាតិភ្ជគតិច ជា

ពិខសស រុ ោរជនជាតិអុីសាលម និង្ប្រុ មរុ ោរមរពីរុលសមព ័នជ
ធ នជាតិ
ភ្ជគតិច។

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ឆ្នាំខនះជាឆ្នាំទប
ី ី និង្ជាឆ្នាំបញ្ច ប់ច្នការប្បតិបតតកា
ិ រគខប្ោង្ EAC។ ខប្កាម
ិ អនតរាគមន៍
ការរាំប្ទពីអង្គ ការ Aids et Action អង្គ ការ ខេប បានអនុវតតនរ
៍ មម វ្ី
រនុង្ការអភ្ិវឌឍន៍សាលាខរលខៅចាំនន
ួ ៥៦សាលា និង្សហគមន៍សែិតរនង្
ុ ខេតត
ចាំនន
ួ ពីរ គឺប្រខចះ និង្តបូង្ឃ្មុ ាំ សែិតខៅភ្ជគឦសានច្នប្បខទសរមពុ ជា។ សាលា
ខរៀនទាំង្ខនាះគឺ៣៥សាលាចាំខណះទូ ខៅរដា និង្២១សាលាឆលង្កាត់ ។ សាលាឆលង្
កាត់ គោ
ឺ នជាអាររ១បនាប់ខៅ៣បនាប់ (ភ្ជគខប្ចើនសាង្សង្់ អាំ ពខី ឈើ ) សាង្សង្់
ខដ្ឋយសហគមន៍ ន្ដលពុាំ ធាលប់ ោនសាលាពីមុនមរ។ បខប្ង្ៀនខដ្ឋយប្គូ សហ
គមន៍ ឬប្គូ រច
ិ ចសនា។ សាលាឆលង្កាត់ ជាយុ ទធសាស្រសតមួយរបស់ អង្គ ការ ខេប រនុង្
ការបខង្ក ើនការចូលខរៀនរបស់ រុ ោរខប្ៅសាលា។
ជាឆ្នាំបញ្ច ប់ ប្រុ មការង្ហរគខប្ោង្បានេិតេាំខលើ រទឹរចិតខត ្វយា
ើ ៉ា ង្ណាឱ្យរ ីរចខប្មើន
ការង្ហររបស់ េលួ នរនុង្ការខលើ ររមព ស់ការចូលខរៀនប្បរបខដ្ឋយសម្ម៍ច្នរុ ោរខប្ៅសាលា
ើ បីឱ្យពួ រខគទទួ លបានការអប់ រាំ
ន្ដលភ្ជគខប្ចើនមរពីប្រុ មរុ ោរជនជាតិភ្ជគតិច និង្ខដម
ិ សនិទធជាមួ យនឹង្មនារី អប់ រាំ ថានរ់ ការ ិយា
ប្បរបខដ្ឋយគុ ណភ្ជព។ តាមរយៈការសហការយា
៉ា ជត
ល័ យ សាលាឆលង្កាត់ ចាំនន
ួ ៥ប្តូវបានប្រសួង្ចុះបញ្ាី ជាសាលារដាោនខលេរូ ដ ន្ដលទទួ លបាន
ិ
ខសៀវខៅសិរាខរល និង្ថ្វកាអភ្ិ
វឌឍន៍សាលាខរៀនពីប្រសួង្ នឹង្ប្តូវបានផ្ត ល់ប្គូ រច
ិ ចសនា
ចាំខពាះសាលាន្ដលេវ ះប្គូ ។ ជាលទធ ផ្លរនុង្រិចចសហប្បតិបតតកា
ិ រ គខប្ោង្បានបង្ក ឱ្យរុ ោរចាំនន
ួ
២.១៨៦នារ់ រង្
នុ ខនាះ ៥០% ជារុ ោរ ីបានចុះខឈា
ម ះចូលខរៀន រនុង្ខនាះរុ ោរខៅគង្់ វង្េចាំនន
ួ
១.៨៥២នារ់ ន្ដលប្តូវជា ៨៥%។

សកម្មភាពសំខានៗ

1. អក្តាច ូលខរៀន ន ិង្ការក្បម ូលរមារខក្តសាលាខរ ើនខឡើង្
» រុោរខប្ៅសាលាចាំនន
ួ ២.១៨៦នារ់ បានចុះខឈា
ម ះចូលខរៀន (រយៈកាលបីឆ្នាំច្នការប្បតិបតត ិ

គខប្ោង្) ចប់ តាាំង្ពីឆ្នាំ២០១៤មរ។
» រុោរន្ដលបានចូលខរៀនខ្ង្ខលើោនរុោរ ១.៨៥២នារ់ (ស្សី ៥០%) ខៅគង្់ វង្េន្ដលខសមើ
នឹង្ ៨៥% គឺខលើ សពីការរាំពង្
ឹ ទុ រន្ដលោនប្តឹមន្ត ៧៥%។

2. ការទ តល់ភាពងាយស្សួលច ូលខរៀនបានខរ ើនខឡើង្
ើ បីបង្ក ភ្ជពង្ហយស្សួលដល់ រុ ោរន្ដល
» សាលាឆលង្កាត់ ចាំនន
ួ ១៩េន ង្ប្តូវបានរសាង្ខឡើ ង្ខដម
ោនផ្ា ះខៅឆ្ៃយពីសាលាខរៀនខៅរនង្
ុ ខេតតភ្ជគឦសានច្នប្បខទសរមពុ ជា។

3. បញ្ាេ ាុះខាតក្គ ូបខក្ង្ៀនក្ត ូវបានខោុះក្សាយ
ិ
» ខៅរនង្
ុ ឆ្នាំទី១ អង្គ ការ ខេប បានជួលប្គូ សហគមន៍ចាំនន
ួ ២០នារ់ ខដ្ឋយខប្បើប្បាស់ ថ្វកា
គខប្ោង្។

» រនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៧ មនារី អប់ រាំខេតត និង្ការ ិយាល័ យអប់ រាំស្សុរបានឯរភ្ជពរាំប្ទផ្ត ល់ប្គូ រច
ិ ចសនា
ិ
ទាំង្ស្សុង្ខដ្ឋយឧបតែមភថ្វកាខដ្ឋយប្រសួ
ង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា។

4. គណភាពអប់ រ ាំក្ត ូវបានខល ើររម ពស់
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គខប្ោង្ EAC បានផ្ត ល់ការខលើ ររមព ស់សតង្់ដ្ឋបខប្ង្ៀន និង្បរ ិសាែនថានរ់ រុោរខមប្តីខដ្ឋយ៖
ិ សាស្រសតបខប្ង្ៀនសាលារុ ោរខមប្តីដល់ ប្គូ ចាំនន
» បណតុះបណា
ត លវ្ី
ួ ២៩៤នារ់ អាំពកា
ី រខប្បើ
ប្បាស់ សតង្់ដ្ឋអាំ ណានថានរ់ ទី១ដល់ ទី៣។
ិ
» ជួសជុល ន្រលមអ បនាប់ខរៀនខឡើ ង្វញបានចាំ
នន
ួ ១១០បនាប់ រនុង្រយៈខពលបីឆ្នាំច្នគខប្ោង្។

អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្
• រសាង្សាលាឆលង្កាត់ បានចាំននួ ១៩សាលា ប្បមូ លរុោរ

ខប្ៅសាលាពីតប
ាំ ន់ ដ្ឋច់ ស្សយា
៉ា លបានចាំនន
ួ ២.១៨៦នារ់
រនង្
ុ ខនះោន ៥០% គឺជារុ ោរ ី។
• បាំ ប៉ានសមតែភ្ជពមូ លដ្ឋានប្គឹះដល់ ប្គូជាជាំនយ
ួ រនង្
ុ ការអនុវតត
សរមម ភ្ជពបខប្ង្ៀន។

• ោនចាំននួ ២០យុ ទធនាការប្បមូ លរុោរចូលខរៀនប្តូវបានខ្វ ើ
ើ បីប្បមូ លរុ ោរខប្ៅសាលា។
ខឡើ ង្ខដម

• បានខ្វន្ើ ផ្នទីសាលាចប់ សពវប្គប់ ចាំននួ ៤៩។
• ឧបតែមភអាហារូបររណ៍ ដល់ រុោរខប្ៅសាលាចាំននួ ៩៥៣

នារ់ ន្ដលរនង្
ុ ខនះោន ៥៦% គឺជាស្សី។
ិ
• រមម វ្ីរុោរជួយរុោរ ខផ្ទតតខៅខលើរុោរ្ាំជួយរុោរតូចនា
ខពលខចញខលង្ និង្រនង្
ុ បណា
ា ល័ យ។

ើ ខរ ើស និង្បណតុះបណា
• ខប្ជស
ត លប្គូ ជាំនយ
ួ ការថានរ់ ខរៀនពីរភ្ជ

សាខចញពីសហគមន៍ជនជាតិភ្ជគតិច ន្ដលខ្វឱ្
ើ យោតាបិតា
រ ីររាយនឹង្បញ្ាូ នរូ នមរសាលាខរៀន។
• បខង្ក តើ ថានរ់ បខប្ង្ៀនសិសេខរៀនយឺ តខៅតាមភ្ូមិ។
• ផ្ត ល់ការសិរារមម វ្ិ បី ាំ ណិនជវី តិ ទរ់ ទង្នឹង្ការអប់ រាំខៅរនង្
ុ
មូ លដ្ឋាន/តាំបន់ ។

• បណតុះបណាតលភ្ជពជាអន រដរឹ នាាំសប្ោប់ នាយរសាលា និង្

ើ បីឱ្យពួ រខគោនជាំនាញប្គប់ ប្គង្ហិ រញ្ា បបទន
សហគមន៍ខដម
ប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព។

• ប្រុម DTMT បានចុះពិនតិ យតាមដ្ឋន និង្រាយការព៍យា៉ាង្
ខទៀង្ទត់ ។

• ផ្ត ល់បាំ ណិនអាជពី ដល់ ប្គួសាររុ ោរប្រីប្រ។
• រុោរន្ដលោនបញ្ញាសុេភ្ជពទទួ លជាំនយ
ួ ជួយឱ្យពួ រខគបនត
ខៅខរៀនបាន។

• តសូមតិ និង្ខគៀង្គរឱ្យោនការចូលរួមពីឪពុរោតយរនង្
ុ ការ
ខលើ ររមព ស់ការអប់ រាំ និង្ខដ្ឋះប្សាយបញ្ញាពារ់ ពន
័ នា
ធ នា។

១៧

កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលោ្ន (IEP)

“កមមវិធីអរ់ររ
ំ ញ្ចូលគន្ៈ ដលើកកមពស់សិទ្ធិអរ់រំរវាងប្កុមជនជាតិ ”
ិ អប់ រាំបញ្ចូ លរន ឬខៅកាត់ ថា
រមម វ្ី

IEP ោនបីគខប្ោង្រនង្
ុ ឆ្នាំខនះ រូមោន៖
គខប្ោង្អប់ រាំរុោរ ី គខប្ោង្ន្សតម

ិ ខី នះបខង្ក ើតខឡើ ង្រនង្
រមម វ្
ុ ខរល

ើ បីផ្តល់ឱ្កាសសិរា ជា
បាំ ណង្ខដម

STEM4Women

អង្ គការម ូលន ិធ ិអ ូរក្រ ី

អ នរររលទលផាៃ
ួ
ល់

សិសសចាំន ួន ៣០នារ់

សិសសចាំន ួន ៩១៦ នារ់

អង្ គការម ូលន ិធ ិអ ូរក្រ ី អង្ គ
ការស្រស១
តី ០០ ន ិង្អង្ គការ
Classroom of Hope
សិសសចាំន ួន ១០ នារ់

ងវការរ
ិ
លបានរ
ួ
ង្
ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

៥៥.២២១ លា្អាខមររិ

១០១.២៩៣ លា្អាខមររិ

២៤៧.៥២ លា្អាខមររិ

(រាំពង្់ ចម តបូង្ឃមាំ ុ ភខាំ ន ពញ
ន ិង្ក្បខរសផ្ង)

៦ខេត ត (តបូង្ឃមាំ ុ រាំពង្់ ចម
រតនគ ិរ ី តាខ្រវ)

១៧ សាលា

គ្នម ន

ី ការតសូមតិ និង្ការបខង្ក ើតប្បារ់
អាជព
បញ្ឈប់ រូ នខៅសាលាខរៀន។

គនប្ម្គង្

(GEI)

អង្ គការម ូលន ិធ ិអាស ី

ិ
ាំ
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលរ
ួ
ង្
ុ ន ៨៥០ លា្អាខមររ/ឆ្ន
ពិខសស រុ ោរ ីជនជាតិន្េម រ-ឥសាលម ឬយុ វ មាន រ់
ើ ។
ជនង្ហយរង្ខប្រះជាខដម
(រាំពង្់ ចម តបូង្ឃមាំ ុ ផ្ក្ពខ្វង្ ន ិង្
ខេត តក្គប ណត ប់
ក្រខចុះ)
ិ អប់ រាំបញ្ចូ លរន គឺជារមម វ្
ិ ី
រមម វ្ី
ស្សរក្គប ណត ប់
១១
មួ យន្ដលជួយរាំប្ទសរមម ភ្ជពយា
៉ា ង្
មធយមសិរាខគ្នលខៅ
គ្នម ន
ខពញខលញន្ផ្នរអាហារូបររណ៍ ដល់ យុ វ
សាលាបណតុ ុះបណាតលវជាជិ ជ ីវៈ
• សារលវរាល
ិ
័យខវខសៃនើ
ជនង្ហយរង្ខប្រះ ប៉ាុ ន្នតរផ្
៏ ត ល់ខសវា
ខគ្នលខៅ
ខេត តរាំពង្់ ចម
បន្នែមខទៀតផ្ង្ន្ដរ ដូចជា ការប្បឹរា

ើ បីរុាំឱ្យ
ចាំណូលសប្ោប់ ឪពុ រោតយខដម

គនប្ម្គង្អបរ ំកុម្គរ ី

មាច ស់ ជនាំ ួយ

សប្ោប់ ស្រសតី និង្គខប្ោង្អាហារូបររណ៍
និសេិតរប្មិតឧតតមសិរា។

គនប្ម្គង្អាហររ ូបករណ៍
និសស ិតកប្ម្ិតឧតតម្សិកា
CTSP

កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

០១ តលា ២០១៦
៣០ រញ្ញ ២០២០

១១០ លា្អាខមររិ

៦

២.៤០០ លា្អាខមររិ
(ខរៀនខៅផ្ង)

៣

• វរាសា
ិ
ា នរាំពង្់ ខឈើ ទល
• សាលា PNC
• មជឈមណឌ លបណតុ ុះបណាតល
វជាជិ ជ ីវៈ ខេត តរាំពង្់ ចម

• សាលា PNC
• ក្បខរសផ្ង

០១ សីហា ២០០០
៣១ ធ ូ ន ២០១៨

០១ ម ីនា ២០១៦
២៨ រមភៈ ២០១៨

អ នរររ ួលទលគខក្មាង្ខក្តៀមេនួ ្ ជា
ខស្សចសក្មាប់ ការងារខៅរង្ុ ន សត
វតសរ ី២១ ខ្ លទមទរឱ្យយវជនវ
វ ័យខរ មង្មានគណសមបតខពញខលញ
តិ
ខ ើមបីច ូលរ ួមអភ ិវឌឍសង្ គម។ អ នរ
ររ ួលទលទ ាំង្អស់ ក្ត ូវបានទ តល់
ឱ្កាសអនវត តបាំណិនផាៃ ល់េនួ ្ រង្ុ ន
ខពលជាម ួយគ្នន រង្ុ ន ការសិរា។ ព ួរ
ខគភាគខក្ច ើនបាំទតជាខរ មង្ស្សីងាយ
រង្ខក្គ្នុះមរព ីក្គសា
ួ រក្រ ីក្រ។
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១៨

គម្ប្ោង អាហារូរករណ៍និេនសិតកប្មិតឧតតមេិកនា (CTSP)
“ ការអរ់រំដកមងប្សីម្ន្ក់គឺការអរ់រំប្គួសារទំងមូល ”

រនង្
ុ អាំ ឡុង្ឆ្នាំសិរាបចចុបបននខនះ ោន
ើ ខរ ើស
និសេិតស្សីចាំនន
ួ ៣០នារ់ ប្តូវបានខប្ជស
រនង្
ុ គខប្ោង្ ctsp រាំប្ទខដ្ឋយមូ លនិ្អា
ិ សុី និង្ប្បតិបតតខិ ដ្ឋយអង្គ ការ ខេប។
និសេិតស្សីទាំង្អស់ ប្តូវបានឧបតែមភរប្ាំ ទការសិរារយៈខពល៤ឆ្នាំរហូ តដល់ បញ្ច ប់
ការសិរាខៅន្េតុលា ឆ្នាំ២០២០។

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ើ ខរ ើសប្តូវឆលង្កាត់ ៤ដាំណារ់ កាលខដម
ើ បីខលើ រទឹរចិត្
ដាំខណើ រការខប្ជស
កលឹរេិកនា
ាំ
ដល់ ខរមង្ស្សីន្ដលមរពីប្គួ សារមិនោនលទធ ភ្ជពបនតការសិរា។ ដណារ់
ើ ខរ ើស រួមោន៖ ការបិទប្បកាសស្ីពកា
ើ ខរ ើសអាហាររូបររណ៍
កាលខប្ជស
ី រខប្ជស
ី
ការទទួ លប្រដ្ឋសដ្ឋរ់ ពារយ និង្ជវប្បវតតប្ិ គួ សារ ការខ្វខើ តសត សោភសន៍ និង្
ការចុះខៅខមើលសាែនភ្ជពផ្ាះផ្ទាល់ ។
ិ ាល័ យ
និសេិតន្ដលជាប់ ជាសាែពរប្តូវបានឱ្យចូលខរៀនខៅសារលវទ
ខវខសាើន សាខ្ខេតតរាំពង្់ ចម ន្ដលោនរមម វ្ីសិរា និង្ោនលរខេណឌលអ
ន្ដលអាចចរចបាន (ឧ. ការបញ្ចុ ះច្ថ្លការសិរា និង្រិចចសនាសិរា
ពិខសស...។ល។ និសេិតភ្ជគខប្ចើនបាំ ផ្ុតទាំង្អស់ ខនះមរពីប្គួ សារង្ហយរង្
ខប្រះ ន្ដលខរមង្ស្សីោនឱ្កាសតិចតួចរនង្
ុ ការបនតការសិរារបស់ ពួរខគ
បនតខទៀត។

ម្រៀនកុាំពនយូទ្័រ

េកមមភាព
េាំខាន់ៗ
ការជួរជុាំអតិតនិេនសិតអាហារូរករណ៍

គខប្ោង្ CTSP ោនខរលខៅពប្ង្ឹង្សិទធិអាំណាចខរមង្ស្សីង្ហយរង្
ខប្រះ ន្ដលទទួ លការអប់ រាំរង្
នុ ប្បព័នច
ធ ប់ ខហើ យោនសកាតនុពលខពញ
ខលញចូលខរៀនខៅរប្មិតឧតតមសិរាបាន។ គខប្ោង្ខនះរ៏ោនបាំ ណង្
ី ន្ដលនឹង្ធានាថា ពួ រខគ
បខង្ក ើនការចូលរួមសរមម ភ្ជពអភ្ិវឌឍន៍អាជព
ចូលខៅបខប្មើការង្ហរប្បរបខដ្ឋយខសចរតទ
ី ុ រចិត។ត

លទ្ធផលកម្មវិធី

រនុង្បចចុបបននខនះ និសេិតគខប្ោង្ CTSP រាំពុង្ខរៀនខៅឆោសទី១
ឆ្នាំទ២
ី ខៅតាមជាំនាញខរៀង្ៗេលួ ន ដូចជា៖ គណខនយយ ្នាររ និង្ប្គប់
ប្គង្ រដាបាលសារណៈ និង្អរេរសាស្រសតអង្់ ខគល ស។ លទធ ផ្លប្បឡង្ឆ្នាំទី
១ គឺពត
ិ ជាគួ រឱ្យខកាតសរខសើរ។ ខៅឆោសទី១ និសេិត ៦៣% ជាប់
ចាំណាត់ ថានរ់ ខលេ១ដល់ ១០% និង្ ៤៧% រនុង្ឆោសទី២ ដល់ ១០%។
និសេិតទាំង្អស់ បានប្បឡង្ជាប់ ឆ្នាំទ១
ី គឺជាលទធ ផ្លគួ រខជឿជារ់ ។

ករណីសិកា

័ នាង្ោនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ជា
តុល ជាវយ
ិ ា
និសេិតន្ផ្ន រគណខនយយ សិរាខៅសារលវទ
ល័ យ ខវខសាើន សាខ្ខេតតរាំពង្ហ់ចម ទទួ លបាន
ជាំនយ
ួ ពីអង្គ ការមូ លនិ្អា
ិ សុី តាមរយៈអង្គ ការ
ខេប។ នាង្ជារូ នចបង្ ោនបង្បអូ ន២នារ់ បអូ ន
ិ ាល័ យ
ប្បុ សរបស់ នាង្បានឈប់ ខរៀនខៅអនុវទ
និង្ខ្វកា
ើ រជាអន រលរ់ ខប្គឿង្សាំ ណង្់ ខៅទីប្រុ ង្ភ្ន ាំ
ើ យជួយឱ្យ ជាវយ
័
ខពញ។ បអូ នប្បុ សនាង្បានខផ្លុ
ិ
បានខរៀនកាលពីខរៀនខៅវទាល័ យ។
័ បានសាលប់ ខដ្ឋយសារជមៃ ឺ
ឪពុ ររបស់ ជាវយ
ប្បន្ហលជាពីរឆ្នាំមុន នាង្បានរស់ ខៅជាមួ យ
ី ន
ជដ
ូ និង្ោ្យខៅរនុង្ផ្ា ះតូចមួ យ។ ោ្យរបស់
ើ ខៅ
នាង្ខ្វកា
ើ រជារមម ការនីខរាង្ចប្រ ន្សបរខជង្
័
ស្សុររបស់ នាង្។ ជាវយោនស្សុររាំខណើ តខៅ
ស្សុរច្ប្ពឈរ ខេតតរព
ាំ ង្់ ចម។

័ ប្តូវបានបង្ខាំ ចត
ជាវយ
ិ តឈប់ ខរៀនខៅប្តឹម
ថានរ់ ទ១
ី ០ ខដ្ឋយសារោ្យរបស់ នាង្ចង្់ ឱ្យនាង្
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ើ បីផ្គត់ផ្គង្់ការ
ើ បីបខង្ក ើនចាំណូល ខទះ ផ្្ ល់ប្បារ់ បនតច
ិ បន្ច
ួ ប៉ាុ ខណា
ា ះខដម
ខៅខ្វកា
ើ រខៅខរាង្ចប្រខដម
័ ស្សឡាញ់ការសិរា
ចាំណាយរបស់ នាង្។
ជាយា
៉ា ង្ណារ៏ខដ្ឋយ ជាវយ
ណាស់ ខហើ យខៅន្តបន្ខៅសាលាខរៀន។
័ ប្តូវបានខប្ជស
ើ ខរ ើសជាប្បធាននិសេិត
ជាវយ
័
ាំ
ជនាន់ ទ៣
ី ខហើ យនាង្ប្តូវខមើលការេុសប្តូវខរមង្
ជាវយគឺជាសិសេខឆនម
ើ ខហើ យនាង្គឺជាអនុ
ិ ាល័ យ លាវ។
ស្សី ៣០នារ់ ខផ្េង្ខទៀតន្ដលរស់ ខៅរនុង្ផ្ា ះជួល
ប្បធានថានរ់ ខពលនាង្ខរៀនខៅវទ
សប្ោប់ និសេិត។ នាង្និយាយភ្ជសាអង្់ ខគល ស
នាង្ប្បឡង្បញ្ច ប់ថានរ់ ទី១២ ខៅឆ្នាំមុន ខហើ យ
បានយា
៉ា ង្លអ ខហើ យនាង្រ៏បានសម័ប្គចិតតបខង្ក ើត
ទទួ លបាននិខទា ស C។
រល
ប
ឹ
ភ្ជសាអង្់
ខគល សខៅន្េមររា២០១៧។ ខៅ
អង្គ ការ ខេប ផ្្ ល់អាហាររូបររណ៍ រញ្ច ប់ រួម
រនុង្ន្េរញ្ញា នាង្ជាខបរខជនោនរ់ ន្ដលបានចូល
ោន៖ បង្់ ច្ថ្លសិរា រន្នលង្សានរ់ ខៅ មាូ បអាហារ
ិ នយា
រួមប្បរួ តរមម វ្ី
ិ យជាសាធារណៈ និង្
ី ។ ោ្យរបស់ នាង្
និង្សរមម ភ្ជពអភ្ិវឌឍអាជព
ជន្ជរខដញខដ្ឋល។ នាង្និយាយបានយា
៉ា ង្លអ
ខៅខលើ ប្បធានបទ “ខៅន្តបនត”។ នាង្បានជាប់
័ លាភ្ីខលេ១រនុង្ការប្បរួ តខនះ។ នាង្រ៏បាន
ជយ
បខប្មើការង្ហរសម័ប្គចិតតជាមួ យអង្គ ការរនុង្ស្សុរ
ខផ្េង្ខទៀត និង្បានខដរើ តួជាយុ វជនគាំរស
ូ ប្ោប់
យុ វជនរមពុ ជា។
ខៅច្ថ្ៃអនាគត នាង្ចង្់ កាលយជាប្បធាន
គណខនយយររខៅរនុង្្នាររ៕

គម្ប្ោង អរ់រំកុោរី (GEI)

“ ការអរ់រំជួយឱ្យឆ្ៃងផុតពីដប្គោះអវិជាជ្ ”
បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ិ ង្
ខៅបចចុបបននខនះ គខប្ោង្ GEI បានដាំខណើ រការខឡើ ង្វញរន
ុ ខេតតរព
ាំ ង្់
ាំ
ចម និង្តបូង្ឃ្មុ ាំ តាង្
ួ អង្គ ការអុ រប្ទី
ាំ ពីន្េមររា ឆ្នាំ២០១២មរ ខប្កាមជនយ
ប្បខទសអូ គសាតលី និង្ប្បតិបតតខិ ដ្ឋយអង្គ ការ ខេប។ គខប្ោង្ខនះបានបខង្ក ើត
ខឡើ ង្ដាំបូង្រនង្
ុ ឆ្នាំ២០០០ និង្ជាគខប្ោង្ោនអាយុ កាលយូ រជាង្ខគបាំ ផ្ុត។
ិ រយៈខពល១៦ឆ្នាំ គខប្ោង្ GEI ោនខរល
ការរសាង្បទពិខសា្ន៍រមម វ្ី
បាំ ណង្ផ្ត ល់ឱ្យយុ វជននូវជាំនាញ ព័តោ
៌ ន និង្ជាំនយ
ួ ចាំបាច់ ខ្វឱ្
ើ យពួ រខគោន
សិទធអ
ិ ាំ ណាចទាំង្ន្ផ្ន រខសដារច
ិ ច និង្ការង្ហរសង្គ ម។ គខប្ោង្ខនះបានរាំពុង្
ិវវតតតាមវ្ី
ិ ន្ដលបនតជួបតប្មូ វការប្បឈមរបស់ យុ វជន និង្សង្គ ម
រមពុ ជា ជាពិខសស ខពលឈានចូលសតវតេទី២១។

១៩

សកម្មភាពសំខានៗ
ឹ នាាំដល់ ប្រុ មប្បឹរាយុ វជន
• បណតុះភ្ជពជាអន រដរ

• ប្បឹរាខយាបល់ ដល់ យុ វជន

• ផ្តល់អាហារូបររណ៍ ដល់ យុ វជនង្ហយរង្ខប្រះ (រនង្
ុ សាលាខរៀន) ោន៖
ិ ា ជវី ៈ និង្សារលវទ
ិ ាល័ យ)
 (ម្យមសិរា បណតុះបណា
ត លវជា
ិ ច ជវី ៈ។
• ផ្ត ល់អាហារូបររណ៍ ដល់ យុ វជនខប្ៅសាលា និង្ផ្ត ល់ខសវារមម វជា
ិ
• ផ្ត ល់បាំ ណិនជវី តដល់ ប្គួ សារឪពុរោតយយុ វជនង្ហយរង្ខប្រះ។
• ផ្ត ល់ការរាំប្ទបណា
ត ញការង្ហរសង្គ ម។

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

 រិចចសហការលអ ជាមួ យប្រសួង្អប់ រាំច្ថ្ និង្សាលាខរៀន PNC រនុង្ប្រុ ង្
ភ្ន ខាំ ពញបានផ្ត ល់រន្នលង្សានរ់ ខៅ និង្ការសិរាខដ្ឋយឥតបង្់ ច្ថ្ល
ើ បី
សប្ោប់ និសេិតរមពុ ជា ន្ដលផ្ត ល់ហិ រញ្ា បបទនពីអង្គ ការ ខេប ខដម
អនុវតតខលើ ការសិរារប្មិត AA ឬរប្មិត BA/BS។
 សិសេគខប្ោង្ GEI ជាខប្ចើននារ់ បានប្បឡង្ជាប់ ចូលខរៀនខៅសាលា
គរុខកាសលយ និង្វប្ិ រឹតការខេតតរាំពង្់ ចម និង្បានកាលយជាប្គូ រប្មិត
បឋមសិរាខៅរនង្
ុ សហគមន៍របស់ ពួ រខគ។
ិ ាល័ យ ន្ដលោន
ី ខៅវទ
 ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ ខ្លង្
ាំ ខៅខលើ ប្បឹរាអាជព
ី តាមន្បប
ន្ផ្នការអភ្ិវឌឍបន្នែមខសវារមម ខនះខៅជាប្បឹរាអាជព
ខអឡិ ចប្តូនច
ិ ។
ិ គណៈរោមការអប់ រាំទាំង្អស់ រនថានរ់ ឃ្ុាំ
 ការរាំប្ទដរ៏ ឹង្ោាំពស
ី ោជរ
ិ របស់ ឪពុ រោតយសិសេអាហារូបររណ៍ ។
ើ បីរប្ាំ ទបាំ ណិនជវី ត
ខដម
រញ្ញ ធ ឹប ធារា៉ា អាយ ២១
ឆ្ន ាំ ជាគរសិសសមាន រ់ រង្ុ ន ចាំខណាម
សិសស២០ នារ់ ររ ួលបានអាហារ ូប
ររណ៍ ព ីអង្ គការ ខេប ខក្កាយជាំន ួយ
របស់ ម ូលន ិធ ិអរក្រ ី ក្បខរសអ ូន្តសាត
ល ី ខ្ លក្ត ូវខរៀនរយៈខពលព ីរឆ្ន ាំ
ខៅសាលាគរខកាសលយ ន ិង្វក្រ
ិ ឹត
ការខេត តរាំពង្់ ចម ន ិង្បានបញ្ចប់
ខៅខ្េរញ្ញ ឆ្ន ាំ២០១៧។ នាង្ន ឹង្
ខៅខធការជាក្គ
ាើ
ូបខក្ង្ៀនខៅសាលា
បឋមសិរា រាលអ ូរ សាតិ ខៅរង្ុ ន
ខេត តតបូង្ឃមាំ ុ ខ្ លជាសហគមន ៍
របស់ នាង្។ នាង្ររ ួលបានអាហរ ូប
ររណ៍ តា ាំង្ព ីនាង្ខរៀនខៅវរាល
ិ
័យ
ឆ្ន ាំ២០១២ ខក្កាមជាំន ួយរបស់ អរ
ក្រ ី។ ធារា៉ាបានន ិោយថ្ន “េពាំុ ្ ិតជាសបាយច ិត តខា្ ាំង្ណាស់ ខ្ លបានសក្មចរ ដី

សប ិនរបស់ េជា
ាំុ ្ ក្គ ូបខក្ង្ៀន ខហើយេអា
ាំុ ្ ចជ ួយសក្មាល ល់មាដយ ន ិង្បនូ អ ស្សីរបស់
េ។ាំុ ្ េនាំុ ្ ឹង្ជ ួយឱ្យបនូ អ ស្សីរបស់ េខាំុ ្ រៀនចប់ ថ្ននរ់ ខៅវរាល
ិ
័យរង្ុ ន ឆ្ន ាំខក្កាយខនុះ។ ខបើ
គ្នម នជាំន ួយអាហារ ូបររណ៍ តា ាំង្ព ីថ្នន រ់ ខៅវរាល
ិ
័យខរ េអា
ាំុ ្ ចន ឹង្ខបាុះបង្់ ការ
សិរាខៅខពលខនាុះ ព ីខក្ពាុះមាដ យរបស់ េមាំុ ្ ិនអាចចាំណាយឱ្យេ ាំុ ្ ន ិង្បនូ អ េខាំុ ្ ៅ
សាលារង្ុ ន ខពលជាម ួយគ្នន បានខរ។ នាង្េស
ាំុ ្ ម
ូ ខ្ង ្ង្អាំណរគណោ៉ាង្ក្ជាលខក្ៅ
ល់អង្ គការម ូលន ិធ ិអរក្រ ីខ្ លបានខធឱ្យេ
ាើ ផា
ាំុ ្ ្ ស់ បរូ ដ តាមរយៈការអប់ រ ាំ។ េនាំុ ្ ឹង្
ខល ើររ ឹរច ិត តរ ូនសិសសរបស់ េឱ្ាំុ ្ យេ ិតេាំខរៀនសូក្ត ន ិង្ខធការវ
ាើ និ ិខោគខៅខល ើការ
អប់ រ ាំខ្ លអាចឱ្យព ួរខគមានអនាគតលអ។ េមាំុ ្ ិនមានជខក្មើសរង្ុ ន ការខរ ើតខៅរង្ុ ន
ក្គ ួសារមានក្រពយសមបតខនាុះខរ
តិ
ប៉ាខ្ន តេអា
ាំុ ្ ចសខក្មចច ិត តរង្ុ ន ការរាំណត់ជ ីវតិ
របស់ េឱ្ាំុ ្ យរស់ ខៅរង្ុ ន ភាពលអក្បខសើរ” ។

ក្រមក្ប ឹរារមារជាក្រម ឹរនា ាំរម មវធិ ីខៅរង្ុ ន សាលាខរៀន

ខគ្នលបាំណង្ផ្នគខក្មាង្គ ឺទ តល់ឱ្យយវជនន ូវជាំនាញ ព ័ត ៌មាន ន ិង្តក្ម ូវការជាំន ួយ
ខ ើមបីពក្ង្ ឹង្សិរអាំធ ិ ណាច ល់ព ួរខគទ ាំង្ខ្ទ នរខស ារ ិច ច ន ិង្សង្ គម។
ម ី នាង្មានអាយ១៧ឆ្ន ាំ ជាសិសសថ្នន រ់ រ ី១២ផ្ន

វរាល
ិ
័យ ពាមជ ីរង្។ នាង្មានបង្បនូ អ ៤នារ់ ខៅរង្ុ ន ក្គ ួ

សារ។ ឪពររបស់ នាង្ជារម មររសាំ ណង្់ ខហើយមាដ យនាង្
ជាខមទ ៃុះ។ ម ីបានររ ួលអាហារ ូបររណ៍ តាមរយៈគខក្មាង្

GEI ឧបត ាម ភខោយអង្ គការម ូលន ិធ ិអរក្រ ីតា ាំង្ពនាង្ខរៀន
ី
ថ្នន រ់ រ ី១០។ ម ីជាសិសសព ូខ្រមាន រ់ ខហើយេតេ
ិ ខាំ រៀនសូក្ត

រហូតររ ួលបានខលេ១ខៅរង្ុ ន ថ្នន រ់។ នាង្ខជឿជារ់ ថ្នការ

សិរាអាចផា្ ស់ បរូ ដ អនាគតរបស់ នាង្បាន។ នាង្ររ ួលបាន
ការបណដុ ុះបណាដលជាផ្ គ ូក្ប ឹរាខោបល់ បានច ូលរ ួមរង្ុ ន
រម មវធិ ីសិកាេសាលារង្ុ ន ការវាយតផ្ម ្ ន ិង្ខ្ណនា ាំសិសស

ខទសង្ខរៀង្រង្ុ ន ការខរៀនរបខៅរ
្ឹ
ង្ុ ន សាលាខរៀន។ ម ីបាន

ន ិោយថ្ន “េម
ាំុ ្ ិនធា្ ប់ កា្ហានខនាុះខរ ប៉ាខ្ន តតា ាំង្ព ីេចាំុ ្ ូលសាលាខរៀន េមា
ាំុ ្ នភាពកា្ ហានជាខក្ច ើន

ព ីខក្ពាុះេរាំុ ្ រ ួលបានចាំខណុះ ឹង្ជាខក្ច ើនព ីខលារក្គ ូអ នរក្គ ូរបស់ េ”ាំុ ្ ។ ខៅផ្ង ៃអនាគតម ីចង្់ កា្យជាខវជ ជ
បណឌិ ត ឬអ នរព ័ត ៌មានវរា។
ិ
នាង្មានគាំន ិតចង្់ កា្យជាខវជ ជបណឌិ ត ខក្ពាុះវាអាចឱ្យយនាង្ជយ
ួ ល់
ក្គ ួសារ អ នរភ ូម ិ ន ិង្ក្បជាជនរមជា
ុ ព ខរៀតទង្។ ម ីធា្ ប់ ខអៀនខាម ស់ ខា្ ាំង្ណាស់ ប៉ាខ្ន តនាង្បានន ិោយ
ថ្ន”វាគ ឺសាំ ខាន់ណាស់ រង្ុ ន ការសាគ ល់េនឯង្ថ្ន
ួ្
ខយើង្ជាអ នរណាព ីខក្ពាុះក្បសិនខបើខយើង្ម ិនសាគ ល់េនួ ្

ឯង្ខរ ខយើង្ម ិនអាច ឹង្ព ីខគ្នលបាំណង្ ចាំណចខា្ ាំង្ ន ិង្ចាំណចខេាយរបស់ ខយើង្បានខឡើយ”៕
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គម្ប្ោង STEM4WOMEN (បេតម/STEM)
“ ការអរ់រំជួយចមៃងជីវិតស្រសតីកមពុជា ”

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ខដ្ឋយចប់ ច្ដគូ ជាមួ យអង្គ ការ Classroom
of Hope (CoH) អង្គ ការ ខេប បានេិតេាំពប្ង្ឹង្
ើ បីចូលរួមចលនាពិភ្ពខលារខលើ ររមព ស់
សិទធិអាំណាចយុ វតី/ស្រសតីន្ដលង្ហយរង្ខប្រះ ខដម
ិ
ិ
ិ រមម និង្គណិ តវទ
ិ ា
ើ ការចូលរួមរបស់ ស្រសតីសិរាន្ផ្ន រវទាសាស្រសត
ការបខង្ក ន
បខចចរវទា
វសវ
(ន្សតម)។ ប្រុ មតសូមតិស្សីតមរពីប្បខទសអូ គសាតលី ន្ដលខៅកាត់ ថា 100women បានបាន
ិ ា ន្សតម រយៈខពល២ឆ្នាំ។ អង្គ
ផ្ត ល់ហិ រញ្ា បបទនដល់ យុ វតីចាំនន
ួ ១០នារ់ ឱ្យសិរាមុ េវជា
ការ ខេប និង្អង្គ ការ CoH បានឈន ះដាំខណើ រការប្បរួ តប្បន្ជង្សប្ោប់ ផ្ត ល់ការឧបតែមភរាំ
័ ខរមង្ចាំនន
ប្ទដល់ ស្រសតីវយ
ួ ទាំង្១០នារ់ ខនះ។
យុ វជនរមពុ ជាចាំនន
ួ ៤.៣៨៩.០០០នារ់ អាយុ ព១
ី ៥ ខៅ ២៩ឆ្នាំ ន្ដលបចចុបបននខនះ
ោនប្បោណជា ៥% បានចូលខរៀនតាមប្គឹះសាែនឧតតមសិរា ន្ដលរនង្
ុ ខនះោនយុ វជនជា
ិ ា ន្សតមខៅតាមបណា
ស្រសតីប្បោណជា ៣៩%។ មុ េវជា
ត ប្គឹះសាែនសិរារនង្
ុ ប្បខទសរមពុ ជា
ោនគោលតរនរវាង្បុ រស និង្ស្រសតី រនុង្ខនាះ ១៤% ជាស្សីត និង្ ៨៦% ជាបុ រសន្ដល ខនះគឺ
៏ ខាំ ៅទវ ីបអាសុី ខហើ យខបើខប្បៀបខ្ៀបជាមួ យប្បខទសជត
ិ ខ្ង្ ដូចជា
ជាគោលតមួ យដ្
ិ ា ន្សតម។
ប្បខទសច្ថ្គឺោនស្រសតី ៥២% និង្ប្បខទសោ៉ាខឡសុី ស្រសតី ៤៨% សិរាមុ េវជា

គខប្ោង្S TEM4WOMEN ោនបាំ ណង្ផ្ត ល់សិទធអ
ិ ាំ ណាចដល់
យុ វតីខៅរមពុ ជា ន្ដលង្ហយរង្ខប្រះទទួ លបានការសិរាមុ េជាំនាញ
ន្សតម ន្ដលបចចុបបននខនះជាំនាញខនះ បុ រសជាអន រសិរា។

នោលបំណង្

គខប្ោង្ STEM4WOMEN បានខប្បើប្បាស់ បណា
ត ញទូ លាំទូលាយ

ន្ដលអភ្ិវឌឍខឡើ ង្ខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប ខប្បើប្បាស់ ្នធានោនរាំណត់
ើ ឱ្កាសអប់ រាំ និង្ខសដារច
ខៅរនង្
ុ ការរាំប្ទបខង្ក ន
ិ ចសប្ោប់ ស្រសតី រួមោន៖
ី
ការប្បឹរាខយាបល់ អាជព និង្ទាំ នរ
ុ ចិតទ
ត ទួ លបានការង្ហរ។ បណា
្ ញ
ទាំង្ខនះរួមបញ្ចូ លទាំង្រដ្ឋាភ្ិបាលប្បខទសច្ថ្ផ្ត ល់ការសិរា និង្សានរ់

ខៅខដ្ឋយឥតគិតច្ថ្ល និង្រ៏ដច
ូ ជាការបញ្ចុ ះតច្មល សិរាពីប្គឹះសាែនសិរា
ខៅប្បខទសរមពុ ជា។

ខលឿន សេខគឿន មានអាយ ២២ឆ្ន ាំមរព ី

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

ិ
បចចុបបននខនះ និសេិតព័តោ
៌ នវទាចាំ
នន
ួ ៥នារ់ បានបញ្ច ប់ថានរ់ បរ ិញ្ញាបប្តរង្

ិ ន្ី វបសាយ រាំពុង្ខ្វកា
ជាំនាញន្ផ្ន រតបណា
្ ញ និង្រមម វ្
ើ រង្ហរខៅរនង្
ុ ប្រុ ម
ឹ និង្ជាំនាញរបស់ ពួ រខគ។
ហុ នខផ្េង្ៗរនប្តូវនឹង្ចាំខណះដង្
និសេិតសារលវទិ ាល័យជាំនាញគណខនយយ សណាាររ និង្ខសវារមម អឡិ ច
ិ ា ទូ រគមនាគមន៍ និង្បខចចរវទ
ិ ា (ICT)
ប្តូនច
ិ សាែបតយរមម ព័តោ
៌ នវទ
ិ
ចាំណីអាហារ គីមីអាហារ អគគ ស
ិ នី វទាសាស្រសត ដ្ឋាំដះុ និង្បសុសតវ នឹង្បញ្ច ប់
ការសិរាពីប្គឹះសាែនឧតតមសិរារបស់ ពួ រខគរនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៨។
ការតសូមតិជាមួ យប្រសួង្អប់ រាំច្ថ្ និង្សាលា Passerelles Numériques ខៅរនង្
ុ ប្រុ ង្ភ្ន ខាំ ពញ បានទទួ លការសិរា និង្ការសានរ់ ខៅខដ្ឋយឥត
គិតច្ថ្លសប្ោប់ និសេិតអង្គ ការ ខេប ។

ឆ្ន ស្សីតរ នាង្មានអាយ ២១

ឆ្ន ាំមរព ីខេត តតបូង្ឃមាំ ុ បានខរៀនតបណាតញ
ើ
ខ្ណតខវរខៅសាលា
PNC។ បចបបន
ុច ន
ខនុះ នាង្ជាបគ គល ិរ IT ខៅក្រមហន

Season Resident រង្
ុ ន ក្រង្ភខាំ ន ពញ។
នាង្ររលេ
ួ សក្ត ូវខល ើក្គប់ រ ិច ចការខ្ទ នរ

ព័ត ៌មានវរាខៅរ
ិ
ង្
ុ ន ក្រមហន។ តាមរយៈ
ការងារងខនុះ
ម ី នាង្បានខរៀនសូក្តខក្ច ើន

អាំពការរាំ
ី
នារ់ រនាំ ង្ បរោកាសការងារ
ិ
ន ិង្ការខចុះជ ួយអ នរខៅជវាំ ញេ
ិ ន៕
ួ្
ឆន ម ួយលាង្ នាង្មានអាយ ២២ឆ្ន ាំ
មរព ីខេត តរាំពង្់ ចម បានខរៀនខៅសាលា
PNC។ បចបបន
ុ ច នខនុះ នាង្ខធការជាអ
ាើ
នរអភ ិ
វឌឍសសខ្វរខៅក្រមហន Flexible
Solution។ នាង្ររលេ
ួ សក្ត ូវខល ើការ
បខង្តក្បព័
ើក
ន ធសរខសររ ូ សក្មាប់ អត ិង ិជន។
ម ួយលាង្បានខរៀនសូក្តជាខក្ច ើនពរខ្ន
ី ្ង្
ការងាររបស់ នាង្ ជាពខសស
ិ
រខបៀបខក្បើការ
ងារបខច ចរខរសខ្ លបានខរៀនរន ្ង្មរ
រខបៀប ខាំ ណើ រការអាជ ីវរម ម ន ិង្ការរាំនារ់
រាំនង្ជាម ួយអត ិង ិជន។ អខ្ាី លម ួយលាង្
ខពញច ិត តបាំទតខៅរខ្ន ្ង្ខធការគ
ាើ
ឺការរាំនារ់
រាំនង្ ន ិង្ការជ ួយក្រមការងាររបស់ េន៕
ួ្
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ខេត តរតនគ ិរ ី ន ិង្បានខរៀនខ្ទ នរតបណាតញខៅសា

លា PNC។ រង្
ុ ន បចបបន
ុ ច នខនុះ នាង្ជាបគ គល ិរ IT

ខៅសាលាកាណាោអន តរជាត ិ (CIS) ខ្ លររ ួល

បានក្បារ់ ខ្េចខនា្ ុះ ២៥០-៣០០ លា្អាខមររ។
ិ

សេខគឿនបានន ិោយថ្ន “ស្រសខតី ៅរង្
ុ ន វស័
ិ យបខច ចរ

វរាគ
ិ
ឺព ិតជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់ ខៅរង្ុ ន សហ
គមន ៍។ បខច ចរវរាខធ
ិ
ឱ្យមន
ាើ
សសខធការបានកាន់
ាើ
ខ្តឆ្ប់ រហ័ ស ន ិង្ងាយស្សួលជាង្មន។ រង្ុ ន នាមេ ុាំ ្
ជាអ នរខរៀនខ្ទ នរព័ត ៌មានវរាមាន
ិ
រ់ េសូ
ុាំ ្ មខល ើររ ឹរ
ច ិត ដ ត ល់បនូ អ ៗឱ្យេ ិតេ ាំក្ប ឹង្ខ្ក្បង្ខរៀនសូក្តន ូវអ ាី
ខ្ លេនួ ្ ឯង្ច ូលច ិត ត។ េខជឿជារ់
ុាំ ្
ថ្ន ស្សីគត ឺព ិតជា
អាចខរៀន ន ិង្ខធការរ
ាើ
ង្ុ ន វស័
ិ យព័ត ៌មានវរាខនុះ
ិ
បាន។ នាង្េសូ
ុាំ ្ មអរគណោ៉ាង្ក្ជាលខក្ៅ ល់
អង្ គការ ខេប ន ិង្អង្ គការ CoH ខ្ លបានជួយ
ឧបត ាមភឱ្យេបានសិ
ុាំ ្
រាមានជាំនាញសក្មាប់ ច ិញ្ចម
ឹ
ជីវតរបស់
ិ
េ។ុាំ ្ ខបើម ិនមានជាំន ួយគ្ន ាំក្រខនុះខរ េ ៏ុាំ ្
ក្បារ ជាម ិនមានផ្ងខៃ នុះខ្ រ “។
មា៉ាច ចន់ន ី នាង្មានអាយ ២២ឆ្ន ាំ

បានខរៀនរម មវធិ ី WEB ខៅសាលា PNC។
នាង្រាំពង្ខធការងារព
ាើ
ីទ ៃុះជាអ នរអភ ិវឌឍខ្វប

ឱ្យក្រមហនរ ូរស័ព ៃ ន ិង្បខច ចរវរា
ិ ខ្ លមាន
រ ីតា ាំង្ខៅក្បខរសសិង្ ាប ូរ។ី នាង្មានរាំន ួល

េសក្ត ូវខល ើការបខង្តខវបសាយសក្មាប់
ើក
អត ិង ិជន ន ិង្ខធការជាម
ាើ
ួយ App។ ការងារង ម ី
ខធឱ្យនាង្បខង្
ាើ
នចាំ
ើក ខណុះ ឹង្ខល ើវស័
ិ យបខច ចរ
វរា
ិ ខហើយបានបខក្ង្ៀននាង្ងៗអាំ
ម ី ព ីខវប
សាយ ន ិង្ App ខ្ លនាង្ម ិនធា្ ប់ ឹង្ព ីមន

មរ។ ចន់ន ីបានន ិោយថ្ន ”ខបើគ្នមនរមមវធិ ីអា

ហារ ូបររណ៍ េមុាំ ្ ិនអាចឈរខៅរ ីខនុះបាន
ខរ។ រមមវធិ ីអាហារ ូបររណ៍ បានជួយឱ្យេ ុាំ ្
ផា្ ស់ បរូ ដ ជីវតិ ន ិង្បន តការសិរាខៅសាលា
PNC ន ិង្ជយ
ួ េររអនាគតរបស់
ុាំ ្
េបាន
ុាំ ្ ”៕

២១

គម្ប្ោង ខ្ុាំកាំពុងម្រៀន (IML)!
“ ដធវើឱ្យម្នសុពលភាពវិធីសាស្រសតលមីចដំ
ប្បវតតិកម្មវិធី

ោះការអរ់រំតាមរយៈការប្សាវប្ជាវ ”
នោលបំណង្

មាច ស់ ជនាំ ួយ

អង្ គការ Save the Children ន ិង្រ ីភាន រ់ ងារ
ណ័ រខវខ ើមបីសហក្បត ិបតការអភ
តិ
ិវឌឍ(NORAD)
ី នុង្ការអភ្ិវឌឍន្ដល
គខប្ោង្េុរ
ាំ ព
ាំ ុង្ខរៀន! គឺជាឧទហរណ៍ ច្ននិនានការថ្មរ
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
៦.៤២៣ (៣.៥៩៤ ស្សី)
ិ ជា
ខផ្ទ្តខលើ រមម វ្
ី ភ្ស្ុតាង្។ គខប្ោង្ោនខរលបាំ ណង្៖
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្
ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧
១០២.៦៩៧ លា្អាខមររិ
១. ប្សាវប្ជាវ តាមដ្ឋន និង្ប្បមូ លឯរសារការពារ់ ពន
័ រធ វាង្ការខលើ ររមព ស់
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលរ
ួ
ង្
ុ ន មាន រ់ គ្នម ន
បរ ិសាែនសិរា និង្ពប្ង្ឹង្លទធ ផ្លសិរា/លទធ ផ្លអភ្ិវឌឍការសិរារុ ោរ។
ខេត តក្គប ណត ប់
៥ខេត ត (រាំពង្់ ចម តបូង្ឃមាំ ុ ក្រខចុះ រាំពង្់ ឆ្ន ាំង្
ិ សា
២. ខ្វខើ តសត និង្ចង្ប្រង្ឯរសារអាំ ពល
ី ទធ ផ្លអនុវតតវ្
ី ស្រសតគខប្ោង្ “េុ ាំ
ន ិង្ផ្ក្ពខ្វង្)
រាំ
ព
ុ
ង្
ខរៀន!
”សប្ោប់
ខលើ
រ
រមព
ស
់
ការសិ
រ
ា
និ
ង្
ការអភ្ិ
វឌឍរុ ោរខៅរនង្
ុ
ស្សរក្គប ណត ប់
១៦
សាលាខរៀន។
អនវរាល
ិ
័យខគ្នលខៅ
គ្នម ន
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
១៥ សាលាអនវត ត ន ិង្ ១៥ សាលាខក្បៀបខធៀប
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
០១ ម ីនា ឆ្ន ាំ២០១៣
សកម្មភាពសំខានៗ
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

៣១ ធ ូ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

គខប្ោង្េុ ាំរាំពុង្ខរៀន! គឺជាការសិរារយៈខពលន្វង្មួ យអាំ ពប្ី បសិទធភ្ជព
ិ សា
វ្
ី ស្រសតចប្មុ ះចាំខពាះការអភ្ិវឌឍការអប់ រាំ។ ការសិរាខនះោន

១. ប្បមូ លទិនន
ន យ
័ គុ ណភ្ជព និង្បរ ិោណសប្ោប់ វាយតច្មល គខប្ោង្
២. ប្បមូ លទិនន
ន យ
័ សប្ោប់ ការប្សាប្ជាវ

៣. ចូលរួមសិកាខសាលាជាតិ និង្អន្រជាតិ

រយៈខពល៤ឆ្នាំ ខហើ យឆ្នាំ២០១៧ គឺជាឆ្នាំអនុវតតបញ្ច ប់គខប្ោង្។
គខប្ោង្េុ ាំរាំពុង្ខរៀន! បានបាំ ខពញការង្ហរសាំ ខ្ន់ ៗចាំនន
ួ ២ រួម

ោន៖ ន្ផ្នរតាមដ្ឋននិង្វាយតច្មល និង្ន្ផ្នរប្សាវប្ជាវ។ សប្ោប់
ន្ផ្នរតាមដ្ឋននិង្វាយតច្មល អង្គ ការ ខេប បានបនតប្បមូ លទិនន
ិ ា ទាំង្ទិនន
ើ ឆ្នាំ និង្ចុង្ឆ្នាំ
ន័យភ្ជសាន្េម រ និង្គណិ តវទ
ន យ
័ ខដម
រ៏ដច
ូ ជាទិនន
ន យ
័ អប្តាចូលខរៀនពិតច្នសាលាអនុវតត និង្សាលា
ខប្បៀបខ្ៀបខៅរនង្
ុ ន្េ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ បុ គគលិរគខប្ោង្រ៏បាន
ើ បីរាំណត់ តនា
ប្បមូ លទិនន
ន យ
័ ផ្ង្ន្ដរ ខដម
ួ ទីអនុវតតខរលការណ៍
ឹ ថាជាប្រប
បរ ិសាែនសិរាប្បរបខដ្ឋយគុ ណភ្ជព ន្ដលខយើ ង្ដង្

ក្រមក្សាវក្ជាវអង្ គការ ខេប បានច ូលរ ួម
សិកាេសាលាខៅរង្ុ ន ក្រង្អ ូស្ូ ខៅផ្ងៃរ ី
៣-៥ ខ្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៧។

េ័ណឌគខប្ោង្ QLE។ ការវាយតច្មល បរ ិសាែនសិរាបានខ្វខើ ឡើ ង្
ើ បីតាមដ្ឋនខមើលបរ ិសាែនសិរា
អាំ ឡុង្ន្េមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ខដម
ើ បីផ្្ល់ជាអនុសាសន៍សប្ោប់
របស់ សាលាអនុវតតទាំង្១៥ និង្ខដម
ការខ្វអ
ើ ន្រាគមន៍រង្
នុ អាំ ឡុង្ខពលន្ដលខៅសល់ ច្នឆ្នាំសិរា។

ក្រមក្សាវក្ជាវខេប
ច ូលរ ួមសនបារសត
និ
ពី ីការ
អប់ រ ាំ ន ិង្ការអភ ិវឌឍ
ខៅចក្រភពអង្់ ខគ្ស
ខៅសារលវរាល
ិ
យ
័
អរសាតឺ ខ ើមបីខធបរ
ាើ
បងាា ញអាំព ីការក្សាវ
ក្ជាវរបស់ គខក្មាង្េ ុាំ ្
រាំពង្ខរៀន!។ សនបារ
និ
ខនុះខធខៅផ្ងៃ
ាើ
រ ី ៥-៧
ខ្េរញ្ញ ឆ្ន ាំ២០១៧។

ខៅចុង្បញ្ច ប់គខប្ោង្រនង្
ុ ឆ្នាំទី៤ អង្គ ការ ខេប បានខ្វកា
ើ រវាយ
តច្មល ចុង្ខប្កាយ ខហើ យលទធ ផ្លប្តូវបានប្ពាង្ខឡើ ង្ និង្បានខផ្ើ
ើ បីផ្្ល់ជាខយាបល់ ឬអនុ
ជូនអង្គ ការសខគង្ហគះរុ ោរ (SC) ខដម
សាសន៍ខផ្េង្ៗ។
ស្សខដៀង្រនខនះន្ដរ ន្ផ្នរប្សាវប្ជាវរបស់ អង្គការ ខេប
ឹ នាាំការអភ្ិវឌឍ
ើ គខប្ោង្ការប្សាវប្ជាវ ន្ដលបានដរ
បានបខង្ក ត

របាយការណ៍ ប្សាវប្ជាវចុង្ខប្កាយ ខហើ យសខង្ខ បបាននូវទិនន
ន យ
័

បរ ិោណ និង្គុ ណភ្ជពសតីពកា
ី រសិរារបស់ រុ ោរ ន្ដលប្បមូ ល
បានរនង្
ុ អាំ ឡុង្ខពលប្បមូ លទិនន
ន យ
័ រយៈខពល៤ឆ្នាំ។ របាយ
ើ ូនសារលវទ
ិ ាល័ យ អូ សលូ ខដម
ើ បីពន
ការណ៍ ប្សាវប្ជាវចុង្ខប្កាយប្តូវបានខផ្ជ
ិ ត
ិ យ
មុ នខពលខបាះពុមពផ្ាយ។

ផលជុះ/លទ្ធផលគនប្ម្គង្

ខៅចុង្បញ្ច ប់គខប្ោង្ អង្គ ការ ខេប បានសរុបបញ្ាូ នរបាយការណ៍
ជាទូ ខៅ ការប្សាវប្ជាវរយៈខពលន្វង្ខនះោនសុពលភ្ជពប្បសិទធភ្ជព
សាំ
ខ្
ន់
ៗចាំនន
ួ ២ដូចខ្ង្ខប្កាម៖
ិ សា
ិ ី
ច្នវ្
ី ស្រសតចប្មុ ះចាំខពាះការអភ្ិវឌឍការអប់ រាំ ន្ដលខ្វឱ្
ើ យអង្គ ការ ខេប ោនវ្
ើ បីបខង្ក ើត និង្អនុវតតគខប្ោង្។ ខលើ ស • របាយការណ៍ វាយតច្មល គខប្ោង្រយៈខពល ៤ ឆ្នាំ ចុង្ខប្កាយ ២០១៤សាស្រសតទូខៅប្បរបខដ្ឋយសុពលភ្ជព ខដម

ពីខនះខទៀត ប្រុ មការង្ហររបស់ អង្គការ ខេប បានចូលរួមសិកាខសាលាពីរដ្ឋច់
ើ ន្េខមសា និង្រនង្
ខដ្ឋយន្ឡរពីរន គឺរង្
នុ ប្រុ ង្អូ សលូ ប្បខទសណ័ រខវ អាំ ឡុង្ខដម
ុ
ើ ន្េរញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។ អង្គ ការ
ប្រុ ង្ អរសវឺត ចប្រភ្ពអង្់ ខគល ស អាំ ឡុង្ខដម

ខេប ោនន្ផ្នការនឹង្ខបាះពុ មពការប្សាវ ប្ជាវខនះខៅរនង្
ុ ប្ពឹតប
ត ិ ប្ត Journal of
Modern Education៕

២០១៧។

• របាយការណ៍ ប្សាវប្ជាវរយៈខពល ៣ ឆ្នាំចុង្ខប្កាយ ២០១៥-២០១៧។

របាយការណ៍ ប្សាវប្ជាវទាំង្ខនះជួយខ្វឱ្
ើ យោនសុពលភ្ជពប្បសិទធភ្ជព

ើ គខប្ោង្ទាំង្មូ ល និង្បង្ហាញថា ជាទូ ខៅគខប្ោង្ន្ដលដាំខណើ រការ
ការបខង្ក ត
ខដ្ឋយឯរឯង្ោនប្បសិទធភ្ជពតិចជាង្។

អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧

21

២២

គម្ប្ោង រម្ងកើនភាពង្យប្េួលចូលសាលាម្រៀនតាមរយៈ
ការោាំប្ទ្ពីេហគមន៍ (REACH II/រីក ២)
“ សហគមន៍រឹងម្ំកសាងបាននូវសាលាដរៀនែ៏រឹងម្ំ! ”

ប្បវតតិកម្មវិធី

អង្ គការ WeWorld
• នាយរបឋម ៤៣នារ់ ន ិង្នាយររង្ ៤៣នារ់
• ក្គ ូបឋម ៤៦៧នារ់
• សិសស ១៧.០០៤នារ់
• ក្គ ូមខត តយយ ៧៤នារ់
• សិសសមខត តយយ ១.៨៧០នារ់
• សិសសអាហារ ូបររណ៍ ៥០០នារ់
• សិសសងាយរង្ខក្គ្នុះ ១៥៨នារ់
• ក្រមក្ប ឹរារមារ ៤៣សាលា
• គណៈរមមការក្រក្រង្់ សាលា ៤៣សាលា
• អាជា្ ធរម ូលោា ន ៩៦នារ់
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្
ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧
៣៧១.២៩៣ លា្អាខមររិ
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលរ
ួ
ង្
ុ ន មាន រ់ ១៩,៦៧ លា្អាខមរចិ
ខេត តក្គប ណត ប់
៤ខេត ត (សាាយខរៀង្ ផ្ក្ពខ្វង្ រាំពង្់ ឆ្ន ាំង្
ន ិង្ខពាធ ិសាត់)
ស្សរក្គប ណត ប់
១០ស្សរ (៣ សាាយខរៀង្ ១ ផ្ក្ពខ្វង្ ៤រាំពង្់
ឆ្ន ាំង្ ន ិង្ ២ខពាធ ិសាត់)
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
៥៥សាលា
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
ខ្េររ កោ ឆ្ន ាំ២០១៥
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្
ខ្េម ិងនា ឆ្ន ាំ២០១៨

នោលបំណង្

មាច ស់ ជនាំ ួយ
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ឹ
គខប្ោង្រ ីរ២ ោនខរលខៅពប្ង្ឹង្អរខររមម ខលេនពនធ និង្ចាំខណះដង្

ិ បាំណិនជវី តតាមរយៈយុ
ិ
រមម វ្ី
ទធ សាស្រសតចប្មុ ះ ន្ដលខលើ ររមព ស់បរ ិសាែនសិរា
ទាំង្ខៅរនង្
ុ សាលាខរៀន និង្ខៅតាមផ្ា ះរនង្
ុ ខេតតខរលខៅទាំង្៤។

រ ូបភាពសកម្មភាព

រមារន ិង្ក្គ ូថ្នន រ់ មខត តយយរររាយខក្កាមការគ្ន
ី
ាំក្រព ីគខក្មាង្ររ២ន
ី
ូវការក្កាលការ ូ លាប
ថ្នន ាំ ខក្គឿង្សងាា រមឹ សមាភ រសក្មាប់ តបខ្តង្ថ្នន រ់ សមាភ រក្គ ូ សមាភ រខរៀនសក្មាប់ រមារ។

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

គខប្ោង្ REACH បនតអនុវតតសរមម ភ្ជព

ខៅរនុង្ន្េររកដ្ឋនិង្សីហាគខប្ោង្បានខ្វខើ តសតអាំណានថានរ់ ដាំបូង្
នូវចាំនន
ួ សិសេ៦០១នារ់ ទាំង្សាលាអនតរាគមន៍ និង្សាលាខប្បៀបខ្ៀប។
ជាលទធ ផ្លដូចឆ្នាំមុនន្ដរ សិសេរនុង្សាលាអនតរាគមន៍បានទទួ លពិនខាុ លើ ស
• រាំប្ទន្ផ្នការអភ្ិវឌឍសាលាបឋម ៥០សាលា រួមោនន្ផ្នទីសិរា យុ ទធនាការ
សាលាខប្បៀបខ្ៀបខលើ ន្ផ្ន រខផ្េង្ៗដូចជា អានអរេរសាាត់ បាន 24.6 vs
ប្បមូ លរុ ោរចូលខរៀន ប្បជុាំោតាបិតាសិសេ។ល។
ិ
• រាំប្ទប្រុមប្បឹរារុ ោរ និង្រមម វ្ិ ប
ី ាំ ណិនជវី តន្ដលផ្ារភ្ជ
ា ប់ ការអប់ រាំ និង្មូ លដ្ឋាន 20.4 អរេរ), អានពារយខដ្ឋយសាាត់ (7.2 vs 5.9), អានពារយមិនោនន័យ
ិ សហគមន៍ ខដម
ើ បីឱ្យអន រពារ់ ពនធោ
• បណតុះបណា
ត លនាយរ សោជរ
័ នជាំនាញប្គប់
(3.7 vs 2.7), អានលបះខដ្ឋយសាាត់ (13.43 vs 12.14, និង្អានខរឿង្ខដ្ឋយ
ប្គង្ជាំនយ
ួ យា
៉ា ង្ោនប្បសិទធិភ្ជព
សាាត់ (12.81 vs 10.68)។
សាំ ខ្ន់ ៗចាំនន
ួ ១២ ដូចខ្ង្ខប្កាម៖

• រាំប្ទសិសេអាហារូបររណ៍ បឋមសិរាចាំនន
ួ ៥០០នារ់
• ទសេនរិចចសិរារបស់ បុ គគលិរមខតតយយ បឋមសិរា និង្គណៈរមម កាប្ទប្ទង្់
សាលាខរៀន

ើ បីបខង្ក ន
ើ ការអាននិង្ការសរខសររបស់ សិសេ
• ពប្ង្ឹង្ន្ផ្ន របណាាល័ យខដម
• រាំប្ទនិង្រសាង្សមតែភ្ជពប្គូ មខតតយយចាំនន
ួ ៧៤ថានរ់
• រសាង្សមតែភ្ជពប្គូ ប្រុ មប្បឹរាឃ្ុ ាំ គណៈរមម កាប្ទប្ទង្់ សាលា និង្ឪពុ រ

ើ បីបខង្ក ន
ើ សមតែភ្ជពអានរបស់
ោតយសិសេអាំ ពកា
ី រខប្បើប្បាស់ ន្លបង្សិរាខដម
សិសេ
• ខលើររមព ស់ការចូលរួមរបស់ ោតាបិតាសិសេរនុង្ការអប់ រាំរូនរបស់ រត់
ិ
• ជាំរញ
ុ ោតាបិតាសិសេឱ្យខប្បើប្បាស់ បខចចរវទាសប្ោប់
ជួយដល់ ការសិរា
របស់ រូ ន
• រសាង្សមតែភ្ជពប្គូអាំពកា
ី រខប្បើប្បាស់ និង្ផ្លិ តសោភរឧបខទសសប្ោប់ ការ
ខរៀននិង្បខប្ង្ៀន
• ន្រលមអ ថានរ់ មខតតយយ និង្បនាប់បណាាល័យ
• រាំប្ទសោភរសប្ោប់ រុ ោរមខតតយយ និង្សោភរប្គូ សប្ោប់ ការខរៀន និង្
បខប្ង្ៀន។

សកម្មភាពសំខានៗ

ើ ខៅឆ្នាំ២០១២
គខប្ោង្រ ីរបានចប់ ខផ្ត ម
ខដ្ឋយរាំប្ទសាលារនង្
ុ ខេតតសាវយខរៀង្ និង្ច្ប្ពន្វង្។ បនាាប់ ពីដាំខណើ រការខដ្ឋយ
័ របស់ គខប្ោង្រយៈ៣ឆ្នាំន្ដលោនការខពញចិតត និង្ទទួ លការខសនើសាំ ឱ្
ខជាគជយ
ុ យ
ី ល
ើ និង្អង្គ ការ
បនតនង្
ិ ពប្ង្ីរបន្នែមពីសាំណារ់ មគនតរា
ី ជការរនង្
ុ មូ លដ្ឋាន អង្គ ការ វខវ
ខេប បានខ្វកា
ើ រពិភ្ជរារនង្
ុ ការបនតអនុវតតគខប្ោង្ខៅរនង្
ុ ខេតតសាវយខរៀង្ និង្ច្ប្ព
ី
ន្វង្៣ឆ្នាំខទៀត និង្ពប្ង្ីរគខប្ោង្ខៅខេតតថ្ម២គឺខេតតរព
ាំ ង្់ ឆ្នាំង្ និង្ខពា្ិ៍សាត់ ។
ិ ចប្មុ ះខដម
ើ បីអភ្ិវឌឍសាលាខរៀនឱ្យសមស្សបខៅតាមខរល
គខប្ោង្បនតខប្បើយុទធវ្ី
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ិ សា
នខយាបាយរមម វ្
ី លារុ ោរខមប្តីថានរ់ ជាតិ។
គខប្ោង្បានឈានចូលដល់ ឆ្នាំទី២ច្នការអនុវតតរបស់ េលួ ន ខៅន្តោន
ការខពញចិតព
ត អ
ី ន រពារ់ ពនាម
័ ូ លដ្ឋានចាំខពាះវឌឍនភ្ជព។ គខប្ោង្រ ីរ២បានខរៀប
ចាំខឡើ ង្ខដ្ឋយខផ្ទតតខ្លង្
ាំ ខលើ អាំណានថានរ់ ដាំបូង្។ ខប្កាមការរាំប្ទរបស់ អង្គ ការ
ើ់
ិ អ
ើ ឧបររណ៍ វាយតច្មល រមម វ្
វខី វល
គខប្ោង្អាចបខង្ក ត
ី ាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្តាម
ិ ខី អឡិ ចប្តូនច
រយៈការអភ្ិវឌឍពីទប្មង្់ ឯរសាររ ឹង្ខៅជាឯរសារទន់ (រមម វ្
ិ )
ន្ដលខគខៅថា Tangerine ខៅជាភ្ជសាន្េម រជាខលើ រដាំបូង្៕

គម្ប្ោង ង្យប្េួលម្រៀន (E2L)

២៣

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុោះដែើម្បីធានានូវផលជោះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រំ ”
ប្បវតតិកម្មវិធី

មាច ស់ ជនាំ ួយ

អង្ គការឆ្លហាានរមជា
ុព

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

៣៧៦.៩៣៦ លា្អាខមររិ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលរង្ុ ន មាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់

ស្សរក្គប ណត ប់

មធយមសិរាខគ្នលខៅ
បឋមសិរាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

ចាំន ួន ១៨.៨៤៧ នារ់
២០ លា្អាខមររិ
សាាយខរៀង្

២ស្សរ (សាាយក្ជាំ ន ិង្រមាសខ្ហរ)
២សាលា

២៦សាលា

០១ មររា ២០១៥

៣០ ម ិងនា ២០១៩ (អាចពក្ង្ ីរបខ្ន ាម)

គខប្ោង្ង្ហយស្សួលខរៀនបានបនត
បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្ ទទួ លការសរខសើរ និង្រាំប្ទថាជាគខប្ោង្
ុ
ិ រ
៏ អ បាំផ្ុតរបស់ អង្គ ការ ខេប។ E2L ជារមម វ្
មួ យច្នគខប្ោង្ដល
ី ូ នកាត់ មួយន្ដល
ិ
៏
បញ្ចូ លរនបានពីរមម វ្ីមួយចាំនួនដលអ ន្ដលប្តូវបានអភ្ិវឌឍខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប រ
យៈខពលខប្ចើនឆ្នាំមររនង្
ុ គខប្ោង្ន្តមួ យ។ E2L គឺជាឧទហរណ៍ លអ បាំផ្ុតមួ យច្ន
ិ រី បស់ អង្គ ការ ខេប។ ខដ្ឋយសារខេបខ្វកា
”សោហរណរមម ” រមម វ្
ើ រទរ់ ទង្នឹង្
ើ បី
ហិ រញ្ា បបទនោចស់ ជាំនយ
ួ ្ាំៗ ោនឱ្កាសខប្ចើនណាស់ សប្ោប់ គខប្ោង្នានាខដម
ើ
ិ
ើ
បខង្ក តគាំនត
ិ ផ្តួ ចខផ្ត ម។ រនង្
ុ ររណី E2L គខប្ោង្បានប្បកាន់ យរវ្ីសាស្រសតមួយចាំនន
ួ
ិ សាស្រសតអាំខណាយសាលានឹង្អន រពារ់ ពន
ើ បីអភ្ិវឌឍការអប់ រាំ រួមោនការខប្បើវ្ី
ខដម
័ ធ
ិ ា
អនតរាគមន៍អរខររមម ថានរ់ ដាំបូង្
និង្ការខរៀនចល័ តតាមរយៈប្បពនធបខចចរវទ
(ន្ថ្បខបល ត ឬទូ រសពា ឆ្លត) ការខរៀនចល័ ត សោភរអាំ ណាន ប្បព័នខធ ឆលយ
ើ តបរហ័ ស
ិ អ់រាំបាំណិនជវី ត
ិ សប្ោប់ រុ ោរផ្ង្ន្ដរ។
និង្រ៏ដច
ូ ជារមម វ្ី

សកម្មភាពសំខានៗ
• ខលើ ររមព ស់ភ្ជពង្ហយស្សួលទទួ ល
ការអប់ រាំតាមរយៈអាហារូបររណ៍
សប្ោប់ រុ ោរប្រីប្រ និង្ខសវាសុេ
ភ្ជពសប្ោប់ រុ ោរន្ដលរាំពុង្
ប្បឈមនឹង្បញ្ញារាង្កាយ។
• ខលើ ររមព ស់គុ ណភ្ជពអប់ រាំតាម
ិ សា
រយៈការអភ្ិវឌឍរមម វ្
ី លា
រុ ោរខមប្តី ន្ដលខផ្ទតតខលើ ស
ោសភ្ជគទាំង្៦ច្នប្របេ័ណឌ
សាលារុ ោរខមប្តី។
• ខដ្ឋះប្សាយរង្វ ះខ្តប្គូ តាមរយៈការ
ើ
ឧបតែមភរប្ាំ ទដល់ គរុសស
ិ េ និង្ខប្ជស

ខរ ើសប្គូ សហគមន៍ន្ដលសែត
ិ ខៅរនុង្មូ ល
ដ្ឋាន។
• ខលើ ររមព ស់អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្តាមរយៈ
ការខប្បើប្បាស់ ខសៀវខៅសតង្់ដ្ឋអាំ ណាន
សោភរអាំ ណាន បណា
ា ល័ យសតវតេទី
ិ ា (ន្ថ្បខបល ត
២១ និង្សោភរបខចចរវទ
ទូ រទសេន៍ឆ្លត និង្រុ ព
ាំ យូទ័រ)។
ឹ នាាំ និង្ការ
• បណតុះបណា
ត លភ្ជពជាអន រដរ
ប្គប់ ប្គង្ដល់ គណៈប្គប់ ប្គង្សាលា
ិ អ
ខរៀន ន្ដលទរ់ ទង្នឹង្រមម វ្
ី ាំ ខណាយ
សាលាខរៀន។
• ខលើ ររមព ស់ការចូលរួមពីោតាបិតា និង្
សហគមន៍តាមរយៈគណៈរមម ការប្ទ
ប្ទង្់ សាលាខរៀន និង្គណៈរមម ការអប់ រាំ
សប្ោប់ ទាំង្អស់ រនថានរ់ ឃ្ុាំ(CEFAC)។

ម្ោលរាំណងចមនបង

ខរលបាំ ណង្ និង្ទិសខៅគខប្ោង្
គឺសង្ក ត់្ៃន់ខៅខលើប្របេ័ណឌខរលនខយា
បាយសាលារុ ោរខមប្តីរបស់ ប្រសួង្។ រនុង្ន័យខនះ សាលាប្តូវអភ្ិវឌឍ
ន្ផ្នការចប្មុ ះលរខណៈទាំង្៦ច្នខរលនខយាបាយ និង្ការបញ្ចូ ល
ិ សាស្រសត គុ ណភ្ជព និង្ការប្គប់ ប្គង្ការអប់ រាំ។
បខចចរខទសខផ្ទតតខលើវ្ី
ប្របេ័ណឌខរលបាំ ណង្ផ្លូ វការរបស់ គខប្ោង្ោនដូចខ្ង្ខប្កាម៖
ើ បីអភ្ិវឌឍគាំរសា
ម្ោលរាំណងគម្ប្ោងៈ ខដម
ូ លារុ ោរខមប្តីន្ដលពិតជា
ិ
ោនលរខណៈលអ ខៅរនុង្ន្ផ្ន រជាខប្ចើន រួមោន៖ គុ ណភ្ជពអប់ រាំ រមម វ្ី
បញ្ចូ លរន និង្ការចូលរួមពីភ្ជគីពារ់ ពន
័ រ
ធ នុង្ស្សុរ។

ម្ោលរាំណងទ្ី១ៈ បង្ក លរខណៈង្ហយស្សួលទទួ លការអប់ រាំ (ជាពិខសស
រុ ោរ ី និង្រុ ោរង្ហយរង្ខប្រះ) ខលើររមព ស់តាំបន់ ខរលខៅ។
ម្ោលរាំណងទ្ី២ៈ ប្បសិទធភ្ជពច្នការអប់ រាំ (ឧ.គុ ណភ្ជពអប់ រាំ) ខលើរ
ិ សាស្រសតសាលារុោរខមប្តី
រមព ស់តាមរយៈការអភ្ិវឌឍ និង្អនុវតតវ្ី
ើ បីខឆលយ
ខដម
ើ តបនឹង្តប្មូ វការរុ ោរង្ហយរង្ខប្រះ ជាពិខសស រុ ោរ ី។

ម្ោលរាំណងទ្ី៣ៈ សមតែភ្ជពអាំ ណានរបស់ រុ ោរកាន់ ន្តប្បខសើរខឡើ ង្
ន្ផ្អ រខលើទិនន
ន យ
័ មូ លដ្ឋានថានរ់ដាំបូង្ (ថានរ់ទី១-៣)។
ើ បី
ើ សមតែភ្ជពប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀន ខដម
ម្ោលរាំណងទ្ី៤ៈ បខង្ក ន
ិ ពប្ង្ឹង្លរខណៈង្ហយស្សួលទទួ ល
ប្គប់ ប្គង្ជាំនយ
ួ អភ្ិវឌឍន៍បខង្ក ើនវ្ី
ការអប់ រាំ និង្គុ ណភ្ជព រ៏ដច
ូ ជាការចូលរួមរបស់ សហគមន៍។

រ ូបភាពសកម្មភាព

សិសសររ
ួលបានការគ្ន
ាំក្របខច ចរខរស
ន ិង្សមាភ
Students receive
technical
& material
support
toរ
strengthen
inពICT
ខ ើមបីពtheir
ក្ង្ ឹង្បាំproficiency
ណិន ICT របស់
ួរខគ។
អង្ គការ ខេប ខរៀបចាំ
សិ
ាើ កាេសាលាសតaពី workshop
ីភាពជាអ នរ ឹរនា
ាំសក្មាប់ នាយរសាលា
KAPEខធimplements
on leadership
formation
for schoolន directors
and
new
pedagogies
for
teachers in target
ិង្គរខកាសលយងៗសក្មាប់
មី
ក្គ ូខៅសាលាខគ្នលខៅ។

សួនជ ីវៈទ តល់រ ីរខ្ន ្ង្ឱ្យសិសសអនវត តរម មវធិ ីបាំណិនខៅ
រង្ុ ន សាលា ខ្ លព ួរខគអនវត តក្រ ឹសតផ្ី នការោ ាំ ុះរសិរម ម
សម័យរាំខន ើប ូចជាការខធសួ
ាើ នជលាវបបរម ម ន ិង្ការ
ក្គប់ ក្គប់ សត ាលអតរ
ិ ួមគ្នន ។
អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧

23

២៤

គម្ប្ោង ម្េៀវម្ៅម្អឡិចប្តូនិចេប្ោរ់ភាសាបខមរ (E4K)
“ផ្ល្ស់រតូរការរដប្ងៀនអំណ្នភាសាដខមរតាមរយៈការដរៀនចល័ត ”

ប្បវតតិកម្មវិធី

អង្ គការ All Children Reading (ACR)
ខ្ លជាម ូលន ិធ ិរ ួមព ី៖ • World Vision
• USAID
• DFAT
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
១.៥០៥ នារ់ (សិសសថ្នន រ់ រ ី២ ន ិង្ថ្នន រ់ រ ី៣)
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧
៧៤.៨៦៧ លា្អាខមររិ
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលរង្ុ ន មាន រ់ ៤៩,៧៥ លា្អាខមររិ
ខេត តក្គប ណត ប់
រាំពង្់ ចម ន ិង្តបូង្ឃមាំ ុ
ស្សរក្គប ណត ប់
១១ ស្សរ
អនវរាល
ិ
័យខគ្នលខៅ
គ្នម ន
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
១៥សាលា (សាលាអនវត តមានចាំន ួន ១០ ន ិង្
សាលាខក្បៀបខធៀបមានចាំន ួន ៥)
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
១៥ មររា ២០១៥
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្
៣១ ររ តោ ២០១៧
មាច ស់ ជាំន ួយ

នោលបំណង្

គខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិ ចប្តូនច
ិ សប្ោប់ ភ្ជសាន្េម រ (E4K)

ិ ាជាមូ លដ្ឋាន
បខង្ក ើតខឡើ ង្រនង្
ុ ខរលបាំ ណង្ខប្បើប្បាស់ បខចចរវទ
ើ បីខលើ រ
សប្ោប់ ជាំនយ
ួ ការបខប្ង្ៀន រ៏ដច
ូ ជា សោភរឧបខទសខដម
រមព ស់សមតែភ្ជពអានរបស់ រុោររមពុ ជា។

សម្ទ្ធិផលគនប្ម្គង្

រនង្
ុ អាំ ឡុង្ខពលអនុវតតសរមម ភ្ជព គខប្ោង្ E4K បានបខង្ក ើតនូវ
សមិទធផ្លគខប្ោង្ជាខប្ចើន ដូចជា៖
ិ ខសៀវខៅឆ្លតចូលខៅកាន់ PlayStore:
• ការដ្ឋរ់ បញ្ចូ លរមម វ្ី
https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.kape.smartbooks
ិ ខសៀវខៅឆ្លតចូលខៅកាន់ AppStore:
• ការដ្ឋរ់ បញ្ចូ លរមម វ្ី
https://itunes.apple.com/us/app/khmer-smart-books/
id1237059482?ls=1&mt=8
•
របាយការណ៍ អង្គការ STS អាំ ពកា
ី រវាយតច្មលបញ្ច ប់គខប្ោង្ E4K:
ផលជុះរបសគនប្ម្គង្
http://allchildrenreading.org/wordpress/wp-content/
គខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិ ចប្តូនច
ិ សប្ោប់ ភ្ជសាន្េមរ (E4K) ប្តូវបានអនុវតតអស់ uploads/2017/11/Kampuchean-Action-for-PrimaryEducation-End-of-Project-Report.pdf
រយៈខពល២ឆ្នាំរនលះខហើ យរនង្
ុ ខេតតចន
ាំ ន
ួ ២នាភ្ជគខ្ង្ខរើតច្នប្បខទសរមពុ ជា។

គខប្ោង្ខនះោនខរលបាំ ណង្ពប្ង្ឹង្សមតែភ្ជពអានរបស់ សិសេថានរ់ ទ២
ី
និង្ទី៣
ជាពិខសសខផ្ទតតសាំខ្ន់ ខលើបាំណិនជាមូ លដ្ឋានច្នការអានរបស់ ពួរខគ ខដ្ឋយផ្តល់ឱ្យ
ិ ខអឡិ ចប្តូនច
ោនការខប្បើប្បាស់ រមម វ្ី
ិ ជាជាំនយ
ួ
និង្បណតុះបណា
ត លប្គូអាំពប
ី ខចចរ
ិ សាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូ វការសិសេ។ នវានុវត្នច្៍ នបខចចរវទាដ
ិ
៏ ាំខ្ន់
ខទស និង្វ្ី
ស
របស់ គខប្ោង្គឺបាំន្បល ង្អតែបទរនង្
ុ ខសៀវខៅសិរាខរលឱ្យខៅជាអតែបទតាម
ិ ខអឡិ ចប្តូនច
ើ ខៅជារមម វ្ី
រប្មិតសមតែភ្ជព បនាាប់ មរបខង្កត
ិ ន្ដលោនខឈា
ម ះថា
ិ ន្ដលោនមុ េង្ហរទរ់ ទញ និង្សាំខ្ន់ ៗជា
ខសៀវខៅឆ្លត។ ខសៀវខៅឆ្លតជារមម វ្ី
ខប្ចើន ន្ដលជាំនយ
ួ ដល់ បាំ ណិនអានរបស់ រុោរ។ ខរឿង្នីមួយៗរនង្
ុ ខសៀវខៅឆ្លតោន
ភ្ជាប់ ជាមួ យលាំ ហាត់
និង្ន្លបង្សិរាផ្តល់នូវចាំនន
ួ ផ្ទកយដល់ សិសេខៅខពលខលង្
ចប់ ខហើ យរ៏អនុញ្ញាតឱ្យពួរខគអានបនតខៅរប្មិតេពស់ ន្ដលោនភ្ជពលាំ បារជា
ិ ខសៀវខៅឆ្លតខនះរនង្
មុ ន។ សិសេទាំង្អស់ រនង្
ុ គខប្ោង្បានខប្បើប្បាស់ រមម វ្ី
ុ ថាប់
ន្បល តន្ដលគខប្ោង្បានផ្តល់ឱ្យដល់ បណា
ា ល័យសាលាខរៀនរបស់ ពួរខគ។

ើ បីឱ្យយល់ កាន់ ន្តចាស់ អាំពផ្
ខដម
ី លជះរបស់ គខប្ោង្ខៅខលើលទធផ្លអាន
របស់ សិសេ អង្គការ School to School International (STS) បានខ្វកា
ើ រវាយតច្មលពី
ាំ ូ ង្ (EGRA) ខៅខលើសា
ផ្លជះរបស់ គខប្ោង្តាមរយៈការវាយតច្មល អាំណានថានរ់ ដប
លាខរលខៅន្ដលអង្គការ ខេប បានអនុវតតគខប្ោង្ E4K។ ទិនន
ន យ
័ EGRA មូ ល
ិ
ើ ន្េវចឆកា
ដ្ឋានប្តូវបានប្បមូ លខៅខដម
ិ
ឆ្នាំ២០១៦ ខហើ យទិនន
ន យ
័
EGRA បញ្ច ប់
ើ
គខប្ោង្រ៏បានប្បមូ លខៅអាំ ឡុង្ចុង្ន្េមិថ្ុនា និង្ខដមន្េររតដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៧។ ខៅ
ខពលបញ្ច ប់ការវាយតច្មល អង្គការ STS បានខរៀបចាំរបាយការណ៍ បញ្ច ប់គខប្ោង្ E4K
តាមរយៈលទធផ្លខ្វស
ើ ោភសន៍ជាមួ យនាយរសាលា ខលារប្គូអនរប្គូ បណា
ា ររេ
សិសេ ប្រុមការង្ហរគខប្ោង្ និង្ច្ដគូពារ់ ពន
័ ។ធ ន្ផ្អ រខលើការខ្វស
ើ ោភសន៍ អង្គការ
STS និង្អង្គការ ខេប បានររខឃ្ើញនូវខមខរៀន និង្ររណី សរ
ិ ាពីការអនុវតតគខប្ោង្
ើ បីយល់ កាន់ ន្តចាស់ អាំ ពផ្
E4K ខដម
ី លជះខៅកាន់ សស
ិ េ និង្ជាទុនសប្ោប់ វាយតច្មល
ខលើការពប្ង្ីរសកាតនុពលរបស់ គខប្ោង្។
តាមរយៈលទធផ្លវាយតច្មល របស់ អង្គការ STS សិសេន្ដលបានខប្បើប្បាស់ រមម
ិវ្ីខសៀវខៅឆ្លតរនង្
ុ ប្រុមសាលាអនតរាគមន៍ប្បខភ្ទ A ទទួលបានលទធផ្លអាន
ប្បខសើរជាសាលាខប្បៀបខ្ៀប
ន្ដលសិសេពុាំទទួលបានអនាតគមន៍អវទ
ី ង្
ាំ អស់ ខលើ
ប្គប់ ន្ផ្នរទាំង្អស់ ច្នការវាយតច្មល EGRA ខលើរន្លង្ន្តការសាគល់ តួរមួយប៉ាុ ខណា
ា ះ។
ិ
សិសេន្ដលបានខប្បើប្បាស់រមមវ្ីខសៀវខៅឆ្លត
ខហើ យបានខរៀនតាមរយៈប្គូខប្បើ
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អនុសាេន៍ររេ់អងគការ STS
ម្លើលទ្ធភាពពប្ងីងគម្ប្ោង

គខប្ោង្ E4K ប្តូវបានខ្វកា
ើ រវាយតច្មល ខដ្ឋយឯររាជយពីអង្គ ការ
School to School ន្ដលជាអង្គ ការោនទីតាង្
៉ា ុីន
ាំ សែិតខៅរដាធានីវាស
ខតានខប្កាមរិចចសហការណ៍ ជាមួ យអង្គ ការ ACR ន្ដលជាោចស់ ជាំនយ
ួ ។
័
ជារ់ ន្សតង្ អនតរាគមន៍ជាខប្ចើនរបស់ គខប្ោង្ E4K ទទួ លបានខជាគជយ
ិ ខី សៀវខៅឆ្លតបានជួយសិសេពប្ង្ឹង្រាល់
គួ រឱ្យរត់ សោគល់ ។
រមម វ្
បាំ ណិនអាំ ណានទាំង្អស់
ខបើខទះជាការអនុវតតអនតរាគមន៍សតីពកា
ី រខប្បើ
ិ សា
បខចចរខទស
និង្វ្
ី ស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូ វការសិសេខៅោនបញ្ញា
ប្បឈមជាខប្ចើន ន្ដលមិនអាចអនុវតតរង្
នុ ថានរ់ ខរៀនបានទូ លាំទូលាយពី
ិ សា
ខប្ពាះវ្
ី ស្រសតថ្មខី នះោនភ្ជពសមុគសាមញ
តប្មូ វឱ្យោនប្គូ ន្ដលោន
សមតែភ្ជពេព ស់រនង្
ុ ការបត់ ន្បន ប្គប់ ប្គង្ថានរ់ និង្បខប្ង្ៀនខៅតាម
សមតែភ្ជព និង្តប្មូ វការរបស់ សិសេោនរ់ ៗ ខទើបអាចអនុវតតបាន។ ប៉ាុ ន្នត
គខប្ោង្រ៏ខៅន្តោនសកាតនុពលរនង្
ុ ការពប្ង្ឹង្ ខដ្ឋយពឹង្ន្ផ្អ រខៅខលើ
ិ
អនតរាគមន៍ខប្បើប្បាស់ រមម វ្ខី សៀវខៅឆ្លត ន្ដលខប្បើប្បាស់ ្នធានតិច
និង្ង្ហយស្សួលអនុវតត។ ទនាម
ឹ នឹង្ខនះ តាមរយៈលទធ ផ្លអខង្ក តបានឱ្យ
ឹ
ដង្ថា ភ្ជពខជឿជារ់ របស់ ច្ដគូ ពារ់ ពន
័ រធ បស់ គខប្ោង្ អាចនឹង្អនុញ្ញាត
ឱ្យគខប្ោង្អាចពប្ង្ឹង្សកាតនុពលរបស់ េលួ នខៅកាន់ សាលាដច្ទខទៀតរនង្
ុ
ិ ខី សៀវខៅ
ប្ពះរាជាណាចប្ររមពុ ជា តាមរយៈការដ្ឋរ់ ឱ្យខប្បើប្បាស់ រមម វ្
ើ បីពប្ង្ឹង្អាំ ណានសប្ោប់ សិសេថានរ់ ទ២
ឆ្លត ខដម
ី និង្ថានរ់ ទី៣៕

ិ
បខចចរខទស និង្វ្ីសាស្រសត
បខប្ង្ៀនតាមតប្មូ វការសិសេទទួលបានលទធផ្លអានប្បខសើរជាង្ខៅខលើន្ផ្នរការអានពារយង្ហយៗ ការអានលបះ និង្ការអាន
ខរឿង្ ខបើខ្ៀបនឹង្សិសេខៅសាលាខប្បៀបខ្ៀប (សូមខមើលប្កាហវិ ចខ្ង្សាត)ាំ ។ ការខរើនខឡើ ង្ច្នចាំនន
ួ ពារយអានរនង្
ុ មួ យនាទី គឺខប្ចើនខ្លង្
ាំ សប្ោប់ សិសេ
ិ ខសៀវខៅឆ្លត ខហើ យសិសេបានខរៀនតាមរយៈប្គូខប្បើបខចចរខទស និង្វ្ី
ិ សាស្រសតបខប្ង្ៀនតាមតប្មូ វការសិសេ រ៏ោនការខរើនខឡើ ង្ប្បខសើរ
ខប្បើរមម វ្ី
ជាង្សិសេសាលាខប្បៀបខ្ៀបន្ដរ។ ដូចខនះ ខយើង្ររខឃ្ើញថា សិសេន្ដលបាន
ិ
ខប្បើរមមវ្ីខសៀវខៅឆ្
ល តកាន់ ន្តខប្ចើន លទធផ្លអានកាន់ ន្តលអខ្លង្
ាំ ។

 របាយការណ៍ វាយតផ្ម ្ STS: ការវាយតច្មល ឯររាជយខលើគខប្ោង្ E4K ខដ្ឋយខប្បើ

ិ សាស្រសតន្បង្ន្ចរអនតរាគមន៍ជាប្បខភ្ទរួមនឹង្ការខប្បើសាំណារខដ្ឋយចប់
វ្ី
ិ
ើ នូវរមម វ្ី
ច្ចដនយបានផ្ត ល់ភ្សតុតាង្ចាស់ លាស់ ន្ដលបង្ហាញថា ការបខង្ក ត
ខសៀវខៅឆ្លតរបស់ គខប្ោង្បាន អាចខលើររមព ស់បាំ ណិនអាំ ណានភ្ជសាន្េម រ
របស់ រុ ោរតូចបានយា
៉ា ង្ោនប្បសិទធភ្ជព។ បចចុបបនន របាយការណ៍ ខនះអាចររ
បានខៅខលើខគហទាំ ពរ័ របស់ អង្គ ការ ខេប ឬ អង្គ ការ ACR។

 ខបើខទះជាគខប្ោង្បញ្ច ប់ រ៏ខៅោនរាំខណើ នចាំណាប់ អារមម ណ៍ខប្ចើនខៅខលើរមម វ្ីិ
ខសៀវខៅឆ្លត។ ការទញយរពី PlayStore របស់ អន រខប្បើប្បាស់ បានខរើនពី ៨៩
ិ អរខររមម ន្េម រន្បប
ដល់ ៩.៣៩៣នារ់ ។ ខនះបានបញ្ញារ់ ឱ្យខឃ្ើ ញថា ទីផ្ារខប្បើរមម វ្ី
ខអឡិ ចប្តូនច
ិ ោនសកាតនុពលដខ៏ ប្ចើនសប្ោប់ រុ ោរតូចខៅរមពុ ជា
ខឆលយ
ើ តបនឹង្
ិ ខនះរ៏ោនចាំណាប់
រាំខណើ នខប្បើប្បាស់ សាមតហវូ តសប្ោប់ ប្បជាពលរដាទូខៅ។ រមម វ្ី
អារមម ណ៍ខប្ចើនសប្ោប់ អន រខប្បើប្បាស់ មិនន្មនជាជនជាតិន្េម រ ន្ដលមរពីប្បខទស
ខវៀតណាម ច្ថ្ និង្រូ ខរ៉ាខ្ង្តបូង្។ ខសចរតស
ី ខង្ខ បអាំ ពដ
ី ាប្កាមលទធ ផ្លសរមម ភ្ជព
ិ ខសៀវខៅឆ្លត App តាមរយៈប្បព័នព
ផ្េពវ ផ្ាយ និង្ខប្បើប្បាស់ រមម វ្ី
ធ ត
័ ោ
៌ នសង្គ ម
ប្តូវបានផ្ត ល់បានបង្ហាញដូចរូបខ្ង្ខលើ ។

 ការខរៀបចាំបន ៃប់ ខរៀនខ ើមបីខឆបតបការបខក្ង្ៀនតាមតក្ម
្ើ
ូវការសិសស៖ អន រសប្មប

សប្មួ លផ្ល ល់បនាប់ខរៀនតូចៗន្ដលអាចចល័តបានអាំ ឡុង្សិកាខសាលាអាំ ពី
ើ បីខឆលប
ការខរៀបចាំបនាប់ខរៀនខដម
ើ តបការបខប្ង្ៀនតាមតប្មូ វការសិសេរនុង្
សាលារមពុ ជា។ អន រសប្មបសប្មួ លខសនើឱ្យអន រចូលរួមខរៀបចាំតុ ខប្គឿង្
ិ ន្ដលអាចខលើររមព ស់ការខរៀនជា
បរិកាខរ និង្បរិសាែនថានរ់ ខរៀន តាមវ្ី
លរខណៈបុ គគល។
ិ ខសៀវខៅ
ើ រមម វ្ី
 ការបខង្ក ត

ឆ្លតទទួ លបានលទធ ផ្ល្ាំៗ
ាំ ូ ង្
ជាខប្ចើន។ វាជាខលើរដប
ខហើ យន្ដលខសៀវខៅសិរា
ិ
រមមវធិ ខសៀវខៅឆ្្
ី
តៈ ប្គប់ សាលាខរៀនអនតរាគមន៍ទាំង្អស់
ប្រសួង្បានបាំ ន្បល ង្ខៅជា  ការធានាបរមាណខក្បើក្បាស់
ើ
ទប្មង្់ ខអឡិ ចប្តូនច
ិ ខដ្ឋយ ទទួលបានថាប់ ន្បល តប្គប់ ប្រន់ ខដមបីធានាដល់ សិសេន្ដលទទួលបានការខប្បើប្បាស់
រមម វ្ីិ ឱ្យបានសមស្សប។ សិត
ែ ខប្កាមខរលការណ៍ ន្ណនាាំដប្៏ តឹមប្តូវ សាលាខរៀន
ខប្បើខរលការណ៍ និង្រូប
មនតរប្មិតអាំ ណានតាម
នីមួយៗយា
៉ា ង្ខហាចណាស់ សិសេោនរ់ ប្តូវបានខប្បើរមម វ្ីិ រយៈខពល២ខោ៉ាង្ ឫ
សមតែភ្ជពសិសេសប្ោប់
ខប្ចើនជាង្ខនះសប្ោប់ អនតរាគមន៍រង្
នុ មួយសបាតណ៍ ។ សិសេទទួលបានការខរៀនពី
ភ្ជសាន្េម រ ។
រមម វ្ីិ ខសៀវខៅឆ្លតតាមថាប់ ន្បល តទាំង្ខៅរនង្
ុ ថានរ់ ខរៀន និង្បណាាល័យ។
អង្គ ការ ខេប | របាយការណ៍ ប្បចាំឆ្នាំ ២០១៧
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គម្ប្ោង វិធីសាស្រេតេរុរម្ ើមនបីពប្ងឹងអាំណានេប្ោរ់កុោរ(ប្តាក់/TRAC III)
“ការរដងកើតវិធីសាស្រសតលមីៗសប្ម្រ់ពប្ងឹងអំណ្នសប្ម្រ់កុម្រ ”

ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជនាំ ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្
ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលមាន
ួ
រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
មធយមសិរាខគ្នលខៅ
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

នោលបំណង្
អង្ គការម ូលន ិធ ិ Phoenix
សិសសរង្
ុ ន រក្ម ិតបឋម ចាំន ួន ២,៣៨៤នារ់ ៤៨%
រមារ ីជាពខសស
ិ
ថ្នន រ់ ១, ២ ន ិង្រ ី ៣
១៤៨.២៦៩ លា្អាខមររិ

៦២,២០ លា្អាខមររិ
រាំពង្់ ចម ន ិង្តបូង្ឃមាំ ុ
៤ ស្សរ (ផ្ក្ពឈរ បាធាយ ពញាខ្ក្ររ ន ិង្តបូង្ឃមាំ )ុ
គ្នម ន
៦ សាលា
០១ ររ កោ ២០១៧
៣០ ម ិងនា ២០២០

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ី ខនះោនការខលើ ររមព ស់ប្បសិទធភ្ជពអាំ ណានសប្ោប់
ខទះបីជាថ្មៗ
ិ សិរាទូ ខៅថានរ់
រុ ោររមពុ ជា ខហើ យតាាំង្ពីោនការន្រទប្មង្់ រមម វ្ី
ជាតិពឆ្
ី ន ាំ ២០១០ដល់ ឆ្នាំ២០១៣រ៏ខដ្ឋយ តាមរបាយការណ៍ របស់

World Bank កាលឆ្នាំ២០១៤ថា ជាទូ ខៅពិនអ
ាុ ាំ ណានខៅន្តទបមិន

អាចទទួ លយរបាន ប្ពមទាំង្ខឃ្ើ ញថា រុ ោរជាង្ ២៥%ខៅន្តោន
សមតែភ្ជពអានទបជាង្សតង្់ដ្ឋ ពីខប្ពាះថា សមតែភ្ជពអានគឺជាមូ ល
ិ ា ដច្ទខទៀត ខហើ យការធាលរ់ ចុះច្នប្បព័នធ
ដ្ឋានប្គឹះសប្ោប់ ខរៀនមុ េវជា

អប់ រាំរង្
នុ ការសខប្មចបានប្បសិទធភ្ជពេព ស់ច្នអាំ ណានខៅថានរ់ ដាំបូង្ (ទី
១ ទី២ និង្ទី៣) ខ្វឱ្
ើ យលទធ ផ្លសិរាធាលរ់ ចុះខៅឆ្នាំបនតបនាាប់ ។
ើ
រនង្
ុ សាែនភ្ជពដូចបង្ហាញខ្ង្ខលើ អង្គ ការខេប បានបខង្ក ត

ើ បីខលើ ររមព ស់អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្តាមរយៈប្បព័នធ
គខប្ោង្ TRAC III ខដម
ិ សាស្រសតសរុបរនុង្ការបខប្ង្ៀន
មួ យច្នរិចចអនតរាគមន៍ ន្ដលផ្ត ល់ជាវ្ី
អាំ ណាន ន្ដលមិនប្តឹមន្តសរមម ភ្ជពរនុង្ថានរ់ ខរៀនខទគឺោនធាតុសាំខ្
ន់ ៗខទៀតរនង្
ុ បរ ិសាែនខរៀនសូប្តរបស់ រុ ោរ ដូចជាពប្ង្ឹង្ឱ្យខសវារមម
បណា
ា ល័ យដាំខណើ រការលអ ខហើ យោនការចូលរួមរាំប្ទពីរុោរជួ យ

ិ សាស្រសតសរុបខដម
ើ បីពប្ង្ឹង្អាំ ណានសប្ោប់ រុ ោរបខង្ក ត
ើ
គខប្ោង្វ្ី

ខឡើ ង្រនុង្ខរលបាំ ណង្បខង្ក ើនរប្មិតការអាន និង្សរខសរសប្ោប់ រុ ោរ

ថានរ់ ទី១ ទី២ និង្ថានរ់ ទី៣ ខដ្ឋយខរៀបចាំឱ្យោនការវាយតច្មល ខទៀង្ទត់
ជាមួ យប្បព័នខធ ឆលយ
ើ តបរហ័ ស រួមបញ្ចូ លទាំង្ការជួយបខប្ង្ៀនពីឪពុ រ

ោតយរបស់ រុ ោរ និង្ការខរៀនតាមរយៈឧបររណ៍ ខអឡិ ចប្តូនច
ិ ។ សិរា
ខដ្ឋយេលួ នឯង្ (ឧ. សោភរខរៀនអាំ ណាន) និង្ការជួយពីឪពុ រោតយ។

សកម្មភាពសំខានៗ

សរមមភាពរ ី ១: បាំ ប៉ានប្គូ ៥៥នារ់ អាំពដ
ី ាំខណើ រការប្បព័នខធ ឆលយ
ើ តបរហ័ ស តាមរយៈ
ការខប្បើប្បាស់ ខសៀវខៅសតង្់ដ្ឋអាំ ណានរបស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន
និង្រីឡា និង្ការជាំរញ
ុ ខលើ រទឹរចិតតឱ្យប្គូ ៗខរៀបចាំខ្វខើ តសតដាំណារ់
សរមមភាពរ ី ២: ខ្វខើ តសតវាយតច្មល អាំណានថានរ់ ដាំបូង្ (EGRA) ជាមួ យសិសេចាំនន
ួ
ើ
៨២១នារ់ (ថានរ់ ទ១
ី ដល់ ទី៣) សប្ោប់ ជាទិនន
និ យ
័ មូ លដ្ឋានខដម
ើ បីទុរខ្វកា
ប្រ ខដម
ើ រខបៀបខ្ៀបពីសាលាអនុវតតគខប្ោង្ខៅនឹង្
សាលាខប្បៀបខ្ៀបអាំ ពប្ី បសិទធភ្ជពអាំ ណាន

ើ បីឱ្យពួ ររត់ ចូលរួមជួយបខប្ង្ៀន
សរមមភាពរ ី ៣: ប្បជុាំជាមួ យោតាបិតាសិសេខដម
រូ នៗរបស់ រត់ ខៅផ្ា ះ

ើ បី
សរមមភាពរ ី ៤: ផ្ត ល់សោភរឧបខទស និង្ន្លបង្សវ័យសិរាពប្ង្ឹង្អាំ ណាន ខដម
ដាំខណើ រការប្បព័នខធ ឆលយ
ើ តបរហ័ សឱ្យបានរលូ ន។ (១ខរស្ាំប្គប់ ថានរ់
ពីទ១
ី ដល់ ទី៣)

ិ រ
ើ ឱ្យោនរមម វ្
សរមមភាពរ ី៥: បខង្ក ត
ី ុ ោរជួយរុ ោរ ន្ដលអាចឱ្យរុ ោរន្ដលោន
តប្មូ វការខរៀនបន្នែម (ខរៀនយឺ ត) បានខរៀនសូប្តបន្នែមពីមិតតភ្រត ិ
ើ បីផ្តល់ឱ្យរុ ោរខលង្តាមរមម
សរមមភាពរ ី៦: ផ្ត ល់ថាប់ ន្បល តដ្ឋរ់ រង្
នុ បណា
ា ល័ យ ខដម
ិ ខី អឡិ ចប្តូនច
វ្
ិ សប្ោប់ ពប្ង្ឹង្អាំ ណាន

សរមមភាពរ ី៧: ខរៀបចាំបខង្ក ើតបណា
ា ល័ យសតវតេទី២១ ន្ដលរាំប្ទសរមម ភ្ជពអាន
របស់ រុ ោរយា
៉ា ង្ផ្ុ សផ្ុ ល។

ិ ន្ដលថ្មៗ
ី ដូចជា៖ រមម វ្
ិ អា
ើ រមម វ្ី
អង្គ ការ ខេប បានបខង្ក ត
ី នន្េមរ ខសៀវខៅ
ិ
័ ល ត ឬថាប់ ន្បល តន្ដល
រុ ោរផ្ង្ន្ដរ។ អង្គ ការ ខេប ខជឿជារ់ ថា វ្ីសាស្រសតសរុបខនះអាចខដ្ឋះ ឆ្លត និង្សរខសរន្េមរ ន្ដលអាចខប្បើបានជាមួ យទូ រសពា វយឆ្
ិ
ប្សាយនូវបញ្ញាប្បឈមន្ដលរារាាំង្រុ ោររនង្
ុ ការរខប្មចបានសមតែភ្ជព ខប្បើ Android។ រមម វ្ីទាំង្ខនះប្តូវបានដ្ឋរ់ បញ្ាូ លខៅឱ្យសាលាខរលខៅនីមួយ
ិ សាស្រសត ៗ នឹង្ទទួ លបានថាប់ ន្បល តចាំនន
ួ ២០ខប្គឿង្ ន្ដលដ្ឋរ់ ឱ្យសិសានុសិសេខប្បើប្បាស់
អានខពញខលញរនង្
ុ មខ្ាបាយមួ យគឺអនុញ្ញាតឱ្យខប្បើប្បាស់ វ្ី
រនុង្បណា
ា ល័ យវសតវតេទី២១ និង្បញ្ាូ លឱ្យឪពុ រោតយសិសេន្ដលោនទូ រសពា
ើ បីបាំខពញតប្មូ វការរបស់ សិសេ ។
ខផ្េង្ៗខដម
័ ឆ្លត ឬថាប់ ន្បល តតាមរយៈប្បព័នខធ ឆលយ
វយ
ើ តបរហ័ ស ខដ្ឋយរុ ោរ
អាចហវឹ រហាត់ អានខដ្ឋយខសរ ីទាំង្ខៅផ្ា ះ និង្ខៅសាលាជាមួ យនឹង្
លទធ ផ្លតាមដ្ឋនសវ័យប្បវតត។ិ មិនន្តប៉ាុ ខណា
ា ះ ទាំង្សិសេ និង្ឪពុ រ
ិ ខអឡិ ចប្តូនច
ោតយនឹង្ប្តូវបានតប្មង្់ ទិសពីការខប្បើប្បាស់ រមម វ្ី
ិ
សប្ោប់ ពប្ង្ឹង្អាំ ណានខនះប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព៕

ការខធខតសត
ាើ ខរៀង្ទត់
សក្ម ួល ល់ការអនវត ត
ខាំ ណើ ការក្បព ័ន ធខឆយ
្ើ
តបរហ័ សខ ើមបីជ ួយ
សិសសមានតក្ម ូវការ
បខ្ន ាមខ្ទ នរអាំណាន។
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គម្ប្ោង ប្គរ់ប្គងសាលាម្រៀន និងភាពជាអនក ឹកនាាំ (SML)
“ការដលើកកមពស់អភិបាលកិចចលអដៅសាលាដរៀនតាមមូលោឋ្ន ”

ប្បវតតិកម្មវិធី

មាច ស់ ជនាំ ួយ
អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

អង្ កការឆ្លហាាន់រមជា
ុព
៣.៦៥៧ (១.៨៥៤ស្សី)

ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

១៤ លា្អាខមររិ
១ ខេត ត (ក្រខចុះ)
១ ស្សរ (ឆង្ូ ្ )
១១ សាលា
ររ កោ ២០១៥
ម ិងនា ២០១៨

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

៥០.០៧៥ លា្អាខមររិ

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

២៧

ិ សា
គខប្ោង្ SML ោនខរលបាំ ណង្អនុវតតរមម វ្
ី លារុ ោរខមប្តីរង្
នុ សាលាខរលខៅឱ្យោនភ្ជព
ឹ នាាំ និង្ប្គប់ ប្គង្រនង្
ប្បខសើរខឡើ ង្ខដ្ឋយសារន្តការពប្ង្ឹង្ខលើ ភ្ជពជាអន រដរ
ុ សាលាខរលខៅទាំង្១១។

ខរលបាំ ណង្សាំ ខ្ន់ ៗរួមោ៖
ិ ប្រុ ម DTMT ន្ដលោនប្សាប់ ខដម
ើ បីផ្តល់ការរាំប្ទដល់ នាយរ
ើ ជាំនាញបខចចរខទសដល់ សោជរ
១. បខង្ក ន
សាលាខៅរនង្
ុ សាលាខរលខៅចាំនន
ួ ១១។

២. សមតែភ្ជពរបស់ អន រប្គប់ ប្គង្សាលាោនភ្ជពប្បខសើរខឡើ ង្តាមរយៈការរាំប្ទការរសាង្សមតែភ្ជព។
ើ បីន្រលមអ បរ ិសាែនសាលាខរៀនន្ដលោនលរខណៈអាំ ខណាយផ្លដល់ រុ ោរតាមរយៈការពប្ង្ឹង្សមតែ
៣. ខដម
ិ អាំ ខណាយសាលាខរៀន។
ភ្ជពអន រប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀន និង្ការផ្ត ល់ថ្វកា

ិ ច
ើ សមតែភ្ជពន្ផ្អ រខលើ បញ្ាី លរខណៈវន
៤. គណៈរមម ការប្ទប្ទង្់ សាលាខរៀនបង្ហាញពីការបខង្ក ន
ិ ឆយ
័ ន្ដលោន
សតង្់ដ្ឋ រួមោន៖ ការចូលរួម ការពារ់ ពន
័ ធ ការប្តួតពិនត
ិ យ និង្តាមដ្ឋននិង្ការប្គប់ ប្គង្្នធាន។

គខប្ោង្ SML ខផ្ទតតសាំ ខ្ន់ ខលើ ការបណតុះបណា
ត ល
ើ បីខលើ ររមព ស់ជាំនាញភ្ជពជាអន រដរ
ឹ នាាំ
រនង្
ុ ការអនុវតតខដម
និង្ការប្គប់ ប្គង្លអ រវាង្អន រប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀន និង្ប្រុ មតាមដ្ឋន និង្
ើ បីឱ្យពួរខគោន
ប្តួតពិនត
ិ យបខចចរខទសន្ដលោនមូ លដ្ឋានខៅស្សុរខដម
សមតែភ្ជពរនង្
ុ ការរាំប្ទដល់ អន រប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀន។ ខនះសាំ ខៅខៅ
ខលើ ការអភ្ិវឌឍ និង្ការអនុវតតន្ផ្នការន្រលមអ សាលាខរៀន ន្ដលខប្បើ
ើ បីខ្វឱ្
ជាំនយ
ួ សាលាខរៀនខដម
ើ យសាលាខរៀនខរលខៅទាំង្អស់ ោនភ្ជព
ខមប្តីជាមួ យរុ ោរ។ គខប្ោង្ខនះរ៏ផ្តល់នូវសិកាខសាលាបណតុះបណា
ត ល
ិ គណៈរមម ការប្ទប្ទង្់ សាលាខរៀនខដម
ើ បីឱ្យពួ រខគចូល
រាំប្ទដល់ សោជរ
រួមកាន់ ន្តខប្ចើនរនង្
ុ ការអប់ រាំ និង្ផ្ត ល់ការទទួ លេុសប្តូវបន្នែម
ខទៀតដល់ ការបាំ ខពញការង្ហរខៅសាលាខរៀន។
បញ្ញាប្បឈមសាំ ខ្ន់ ៗរនុង្ការអនុវតតគខប្ោង្ SML គឺទរ់
ទង្ខៅនឹង្ភ្ជពតិចតួចជាំនយ
ួ សាលាខរៀន ខបើខប្បៀបខ្ៀបខៅ
៏ ខាំ ្ង្ខៅរនង្
នឹង្តប្មូ វការដ្
ុ សាលាខរៀនខរលខៅរ៏ដច
ូ ជាការ
ប្គប់ ប្គង្ ន្ដលមិនដ្ឋរ់ អាទិភ្ជពេព ស់ខលើ គណខនយយភ្ជព។
ើ បីខដ្ឋះប្សាយបញ្ញាទាំង្ខនះ គខប្ោង្បានតសូមតិជាមួ យ
ខដម
ោចស់ ជាំនយ
ួ ររអនតរាគមន៍បន្នែម និង្ខ្វស
ើ ោហរណរមម គខប្ោង្
ិ របស់ អង្គ ការ
បន្នែមខទៀត ខដ្ឋយជា្មម តាអនុវតតតាមយុ ទធវ្ី
ិ សនិទធរង្
ខេប យា
៉ា ង្ជត
នុ ការបខង្ក ើតគខប្ោង្ចប្មុ ះ។

ខសចរបញ្
តី ជ រ់ ៈ សិសសបងាា ញន ូវអារមមណ៍របស់ នាង្អាំព ីបណាាល័យងមមី ួយ។ ការខធខ្ទនការខ្រលមអសាលាខរៀន
ាើ
បណតុ ុះ
បណាតលអ នរក្គប់ ក្គង្សាលា ន ិង្សមាជិរ DTMT សតពី ីការ ឹរនា ាំន ិង្ជាំនាញក្គប់ ក្គង្ការបខក្ង្ៀន ន ិង្អ នរក្គប់ ក្គង្សាលា
ខរៀន ក្គូ ន ិង្គណរមមការក្រក្រង្់ សាលាខរៀន ច ូលរ ួមរង្ុ ន ខាំ ណើ ររសសនរ ិច ចផា្ ស់ បរូ ត បរព ិខសាធន ៍ម ួយខៅខេត តសាា យខរៀង្។

សកម្មភាពសំខានៗ
• ផ្ត ល់វគគបណតុះបណាតលសតីពជី ាំនាញបខចចរខទស ភ្ជពជាអន រដរឹ នាាំ និង្ការប្គប់ ប្គង្
ិ ប្រុ មបណតុះបណា
ដល់ សោជរ
ត លបខចចរខទស និង្ប្តួតពិនត
ិ យថានរ់ ស្សុរ។

• ខ្វទើ សេនរិចចរប្ាំ ទបខចចរខទសដល់ ថានរ់ ប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀនខដ្ឋយសោជរិ ប្រុម
ប្តួតពិនត
ិ យ និង្តាមដ្ឋនបខចចរខទស។

ឹ នាាំ និង្ការប្គប់ ប្គង្សាលាខរៀនខដ្ឋយ
• ខរៀបចាំវគគបណតុះបណាតលសតីពភ្ជ
ី ពជាអន រដរ

ិ ប្រុ មប្តួតពិនត
ឹ នាាំសាលា
បុ គគលិរគខប្ោង្ និង្សោជរ
ិ យបខចចរខទសសប្ោប់ ថានរ់ ដរ
ខរៀន។

• ដរឹ នាាំការប្បជុាំបខចចរខទសប្បចាំន្េថានរ់ រប្មង្ជាមួ យប្គូបខប្ង្ៀនន្ដលសប្មប

ិ ប្រុ មប្តួតពិនត
សប្មួ លខដ្ឋយនាយរសាលា និង្សោជរ
ិ យបខចចរខទស ខដ្ឋយខផ្ទតត
ិ
ខលើ វ្សា
ី ស្រសតបខប្ង្ៀន និង្ខរៀន និង្ការផ្លិ តសោភរឧបខទស។

ិ ជាំនយ
ើ បីរាំ
• អភ្ិវឌឍន្ផ្នការអភ្ិវឌឍសាលាខរៀនជាលរខណៈចូលរួមស្សបតាមថ្វកា
ួ ខដម
ប្ទការវវិ តតខឆ្ពះខៅររបរ ិសាែនសាលារុ ោរខមប្តីមួយកាន់ ន្តប្បខសើរន្ថ្មខទៀត។

• ខរៀបចាំទសេនៈរិចចសិរាសប្ោប់ ថានរ់ ដរឹ នាាំសាលា និង្សោជរិ ប្រុមប្តួតពិនតិ យ

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

ខទះបីជាោនបញ្ញាមួ យចាំនន
ួ ប្តូវបានរាយការណ៍ ពីមុនរ៏ខដ្ឋយ រ៏ការ

អនុវតតគខប្ោង្ SML សខប្មចបាននូវលទធ ផ្លសាំ ខ្ន់ មួយចាំនន
ួ ដូចតខៅ៖ រច
ិ
នាសមព ័នរ
ធ ប្ាំ ទបខចចរខទសជាប្បព័នន្ធ ដលោនសោសភ្ជពសោជរ
DTMT
និង្នាយរសាលាប្តូវបានបខង្ក ើតខឡើ ង្

និង្ដាំខណើ រការបានយា
៉ា ង្លអ ខៅតាម

សាលាខរៀន និង្ថានរ់ រប្មង្។ យនតការប្បរបខដ្ឋយនិរនតរភ្ជពខនះរាំពុង្បនតរាំ
ប្ទដល់ ការអនុវតតន្ផ្នការន្រលមអ សាលាខរៀន និង្ពប្ង្ឹង្រិចចប្បជុាំបខចចរខទស
ថានរ់ រប្មង្ប្បរបខដ្ឋយប្បសិទធភ្ជព។ ខលើ សពីខនះខទៀត ការចុះជួយសាលា
ើ បីរប្ាំ ទការអនុវតតឱ្យកាន់ ន្តលអ ប្បខសើរខនាះ
ខរៀន និង្ការអខង្ក តថានរ់ ខរៀនខដម
ើ ភ្ជគខប្ចើនច្ន
គឺរព
ាំ ុ ង្ន្តអនុវតតយា
៉ា ង្ខទៀង្ទត់ ។ មុ នខពលគខប្ោង្ចប់ ខផ្ត ម
សរមម ភ្ជពទាំង្ខនះមិនទន់ ោនដាំខណើ រការទាំង្ស្សុង្ខនាះខទ។

ិ
ថ្វខី បើថ្វកាអាំ
ខណាយសាលាខរៀនតិចតួចរ៏ខដ្ឋយ រ៏ពួរខគប្តូវបានប្គប់
ើ បីខឆលយ
ប្គង្យា
៉ា ង្ោនប្បសិទធភ្ជពខដម
ើ តបខៅនឹង្តប្មូ វការខផ្េង្ៗ ន្ដលបាន

រាំណត់ ខដ្ឋយភ្ជគីពារ់ ពន
័ ដ
ធ ច
ូ ជាការន្រលមអ បណា
ា ល័ យ និង្ការផ្ត ល់នូវសោភរ
ិ
ើ
បខចចរខទសខដមបីសិរាអាំ ពរ
ី មម វ្ីសាលារុ ោរខមប្តីរង្
នុ តាំបន់ និង្ខេតតដច្ទៗខទៀត។ សិរាកាន់ ន្តខប្ចើន។ បរ ិសាែនសាលាខរៀនប្តូវបានផ្ទលស់ បតូ រកាន់ ន្តប្បខសើរខឡើ ង្

• ផ្ត ល់វគគបណតុះបណាតលដល់ គណៈរមម ការប្ទប្ទង្់ សាលាខរៀនសតីពតី នា
ួ ទី និង្ភ្ជររិចច

តាមរយៈការប្គប់ ប្គង្

• ខ្វកា
ើ រវាយតច្មល គណៈរមម ការប្ទប្ទង្់ សាលាខរៀននូវចាំណុចនានា ដូចជា៖ (មុ នខពល

ដូចខចនះខហើ យខទើបបរ ិសាែនសាលាខរៀនកាន់ ន្តគួ រឱ្យទរ់ ទញ

ខរលនខយាបាយអប់ រាំសាំខ្ន់ ៗ (ឧ. ការអប់ រាំសប្ោប់ ទាំង្អស់ រន) ការតសូមតិ និង្
ការចូលរួមពីសហគមន៍។
រាំឡុង្ខពល និង្ចុង្បញ្ច ប់ ) អាំ ឡុង្ខពលអនុវតតគខប្ោង្។

និង្ប្តួតពិនត
ិ យសាំ រាមន្ដលទាំង្ខនះជាលទធ ផ្លបាន

មរពីការពប្ង្ឹង្តួនាទីរបស់ ប្រុ មប្បឹរារុ ោរ។ ប្រុ មប្បឹរារុ ោរបានចូលរួម
ើ ខឈើ និង្ខទសភ្ជពសាលាខរៀន
រនង្
ុ ការគូ រគាំនរូ អាររសាលាខរៀន ការដ្ឋាំខដម
រ ីររាយសប្ោប់ រុ ោរ៕

និង្សបាយ
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២៨

គម្ប្ោង ររិសាថននេិកនាប្រករម្ដាយគុណភាព (QLE Expansion)
“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បកា
ី រលូតលាស់កុម្រ ”

ប្បវតតិកម្មវិធី

មាច ស់ ជនាំ ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់

ងវការរ
ិ
ួលបានរង្ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

២២.១៧៥ នារ់
១៣២.៤៤១ លា្អាខមររិ

ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់

៣ខេត ត (រាំពង្់ ចម តបូង្ឃមាំ ុ ក្ពុះវហារ)
ិ
១៦ ស្សរ

កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត

០១ មររា ២០១៦

ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររ ួលទលមាន រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

នោលបំណង្

អង្ គការ Save the Children ន ិង្រ ី
ភាន រ់ ងារណ័ រខវខ ើមបីសហក្បត ិបតការ
តិ
អភ ិវឌឍ (NORAD)

គខប្ោង្ោនខរលបាំ ណង្ពប្ង្ីរ (១) ការទទួ លបានការអប់ រាំ/ការចូល
ើ គុ ណភ្ជពសិរា
ខរៀនសប្ោប់ រុ ោរន្ដលពុាំ បានទទួ លខសវាអប់ រាំ (២) បខង្ក ន
របស់ រុ ោរ ជាពិខសស រុ ោរជួបការលាំ បារ និង្ (៣) រាំប្ទដល់ ប្រសួង្អប់ រាំ/
ើ បីរណ
មនារី អប់ រាំ/ការ ិយាល័ យអប់ រាំស្សុរ (រួមទាំង្សាលាខរៀន) ខដម
ាំ ត់ បញ្ញា និង្
ាំ
ដខណាះប្សាយសប្ោប់ ពប្ង្ីរការទទួ លបានការអប់ រាំ/ការចូលខរៀនខៅតាម
តាំបន់ ជនបទ និង្ដ្ឋច់ ស្សយាល និង្សប្ោប់ ការន្រលមអ គុ ណភ្ជពសិរារបស់
រុ ោរ៕

៦ លា្អាខមររិ

៤៤ សាលា

រ ូបភាពសកម្មភាព

៣១ ធ ូ ន ២០១៨

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

ខនះជាឆ្នាំទ២
ី ច្នការអនុវតតគខប្ោង្ QLE Expansion ន្ដល
ិ
បានអនុវតតខៅខេតតរាំពង្់ ចម តបូង្ឃ្មុ ាំ និង្ខេតតប្ពះវហារ
ខៅរនុង្ឆ្នាំ
សិរា។ គខប្ោង្ខនះខផ្ទតតខលើ QLE ន្ដលបានខរៀបចាំខដ្ឋយអង្គ ការ
សខគង្ហគះរុ ោរ (SC) ោនន័យថា “បរ ិសាែនសិរាប្បរបខដ្ឋយគុ ណ
ាើ
ញសានផ្ របស់ ខគខៅអ នរពារ់ ពនសា
័ ធ លាខរៀន
ិ អប់ រាំសម សរម មភាពសិសសខធបរបងាា
ភ្ជព” ន្ដលោន៤ខរលការណ៍ សាំ ខ្ន់ ៗគឺ៖ ១). រមម វ្ី
ិ
ស្សបតាមតប្មូ វការផ្លូ វអារមម ណ៍ និង្ផ្លូ វចិតតរបស់ រុ ោរ ២). រមម វ្ី
ិ
អប់ រាំប្តូវបានការពារសុេោលភ្ជពរាង្កាយរបស់ រុ ោរ ៣). រមម វ្អ
ី ប់ រាំខលើ រ
ិ ី
ទឹរចិតត និង្រាំប្ទការចូលរួមយា
៉ា ង្សរមម ពស
ី ិសេតាមរយៈការអនុវតតខរលវ្
សិសេមជឈមណឌលខ្វឲ្
ើ យប្បខសើរខឡើ ង្ដល់ ការសិរារបស់ សិសេទាំង្អស់ និង្
ិ អ
(៤). រមម វ្
ី ប់ រាំអាណាពាបាល សហគមន៍ ជាពិខសស បណា
ត ញគណៈរមម ការ
អប់ រាំទាំង្អស់ រនចូលរួមយា
៉ា ង្សរមម រនុង្ការខរៀបចាំន្ផ្នការ ការសខប្មច និង្
ើ បីខ្វឲ្
សរមម ភ្ជពខដម
ើ យការអប់ រាំកាន់ ន្តប្បខសើរខឡើ ង្។ ប្របេ័ណឌគខប្ោង្ QLE
ិ សាស្រសតសរុបចាំខពាះការអភ្ិវឌឍការអប់ រាំ និង្ន្ចររាំន្លរ
ពាយាមខលើ ររមព ស់វ្ី
ិ ដ
វ្
ី ច
ូ រនខៅរនង្
ុ ទសេនៈលអ ៗ និង្ខរលនខយាបាយរបស់ សាលារុ ោរខមប្តី។
ការខប្បើប្បាស់ ប្របេ័ណឌខ្ង្ខលើ គខប្ោង្ QLE បានរាំប្ទសរមម ភ្ជពនា
ើ បីខលើ ររមព ស់បរ ិសាែនសិរាប្បរបខដ្ឋយគុ ណភ្ជព
នាខៅរនុង្ន្ផ្ន រជាខប្ចើនខដម
ដល់ រុ ោរទាំង្ខៅផ្ា ះ និង្ខៅសាលាខរៀន។ គខប្ោង្រ៏បានខផ្ទតតសាំ ខ្ន់ ខលើ
ិ សនិទធជាមួ យ
ការខលើ ររមព ស់អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្
និង្បានខ្វកា
ើ រង្ហរយា
៉ា ង្ជត
ើ បីបខង្ក ើត “រន្នលង្អាន” និង្សរមម ភ្ជពជាខប្ចើនខទៀតសប្ោប់ រុ ោរ។
សាលាខដម
រនុង្ឆ្នាំសិរាខនះ គខប្ោង្បានខ្វកា
ើ រវាយតច្មល ពារ់ រណា
ត លគខប្ោង្
ខលើ សរមម ភ្ជពន្ដលបានអនុវតត ខដ្ឋយការវាយតច្មល ខនះខផ្ទតតខលើ QLE ភ្ជសា
ិ ាថានរ់ ទ៣
ន្េម រ និង្គណិ តវទ
ី ។

សកម្មភាពសំខានៗ
• ខរៀបចាំជារចនាសមព ័នកា
ធ រង្ហរ (យនតការការង្ហរ) សហការជាមួ យមនារី អប់ រាំ
យុ វជន និង្រីឡាខេតត/ការ ិយាល័ យអប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡាស្សុរ។

ើ បីជួយបាំ ប៉ានដល់ ប្គូ តាមសាលាខរៀនខរលខៅ
ើ ឲ្យោនប្គូ បខង្ហគលខដម
• បខង្ក ត
និង្ចុះជួយដល់ សាលាខរៀនជាប្បចាំ។

ិ ា ភ្ជសាន្េម រ បាំ ណិនជវី ត
ិ
• ការបាំ ប៉ានសមតែភ្ជពប្គូ ខដ្ឋយខផ្ទតតខលើ គណិ ទាវទ
និង្ខរលការណ៍ ទាំង្បួ នរបស់ គខប្ោង្ QLE Expansion។

ើ បីជួយដល់ សាលាខរលខៅ
• បានបខង្ក ើតប្រុមប្បឹរាភ្ិបាលសាលាខរៀន ខដម
ទាំង្បីខេតត។

ើ បីជួយដល់ ការបខប្ង្ៀន និង្ខរៀន។
ើ គណៈរោម្ិការថានរ់ ជួយដល់ ប្គូ ខដម
• បខង្ក ត
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សរម មភាពបណតុ ុះបណាតលសមត ាភាពក្គ ូបខក្ង្ៀន

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

ការក្បជជា
ាំ ម ួយអាណាពាបាលសិសសខ ើមបី
ខរៀបចាំបខង្តគណៈរម
ើក
កា
ម រថ្នន រ់ ខរៀន ន ិង្
ក្រមក្ប ឹរាភ ិបាលសាលាខរៀន។

ើ បីបខង្ក ត
ើ ឱ្យ
គខប្ោង្បានចប់ ច្ដគូ ជាមួ យសាលាខរៀនចាំនន
ួ ២៤ ខដម
ោនរន្នលង្អានខៅតាមសហគមន៍ រួមបញ្ចូ លទាំង្ការអប់ រាំតាមេន ង្ផ្ា ះខសមើ
ើ បីសប្មួ ល និង្បខង្ក ើនទោលប់ អាន និង្សរខសររបស់ រុ ោរ
៣០រន្នលង្ ខដម
ខៅខពលទាំ ខនរ ជាពិសស ខប្ៅខោ៉ាង្សិរា។ បនាាប់ អនុវតត២ឆ្នាំរនលង្មរ
សខង្ក តខឃ្ើ ញថា រន្នលង្អានតាមសហគមន៍ភ្ជគខប្ចើនោនដាំខណើ រការ និង្
ទទួ លបានការរាំប្ទយា
៉ា ង្ខពញទាំ ហឹង្ពីសាំណារ់ មនារី អប់ រាំខេតតការ ិយាល័ យ
អប់ រាំស្សុរ សាលាខរៀន និង្អាណាពាបាលសិសេ។ ជារ់ ន្សតង្ សហគមន៍
និង្គណៈរមម ការសាលាខរៀនរ៏បានផ្ត ល់ទីរន្នលង្សប្ោប់ ដាំខណើ រការ
និង្
បានចាំណាយខពលខវលាខប្ចើនរនុង្ការប្គប់ ប្គង្ និង្ន្ថ្ររាយា
៉ា ង្យរចិតត
ទុ រដ្ឋរ់ េពស់បាំ ផ្ុត។
បចចុបបននសាលាខរៀនរនង្
ុ គខប្ោង្ចាំនន
ួ ៩សាលាបានខរៀបចាំបនាប់សុេ
ើ បីជួយសប្មួ លការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពរុ ោរ។ ម៉ា ាង្ខទៀត សាលា
ភ្ជពសិរាខដម
រ៏បានខ្វន្ើ ផ្នការសុេភ្ជពរួមជាមួ យមណឌលសុេភ្ជពឃ្ុ ាំ
ជាលទធ ផ្ល
មណឌលសុេភ្ជពោនន្ផ្នការរួមជាមួ យសាលាខរៀន និង្បានចុះផ្េពវ ផ្ាយ
និង្ផ្ត ល់ខសវាសុេភ្ជពដល់ សិសេជាប្បចាំ។
ើ ឲ្យោនប្រុ មប្បឹរា
សរមម ភ្ជពមួ យខទៀត
សាលាខរៀនបានបខង្ក ត
ើ បីជួយសប្មួ លការង្ហររនុង្សាលាខរៀន (៥សាលាបានបខង្ក ើត)។
ភ្ិបាលខដម
ី ប្ោប់
ើ គណៈរមម ការថានរ់ ខរៀនន្ដលជាសរមម ភ្ជពថ្មស
សាលារ៏បានបខង្ក ត
ជួយដល់ សាលា លទធ ផ្លច្នការខ្វខើ តសតពារ់ រណា
ត លគខប្ោង្ខឃ្ើ ញោន
ើ រមម វ្ី
ី ៕
ការខរើនខឡើ ង្ខបើខប្បៀបខ្ៀបនឹង្ការខ្វខើ តសតមុនចប់ ខផ្ត ប

គម្ប្ោង ម្េនបៀងអាហារេប្ោរ់ការអរ់រំ (FFE)

២៩

“ Promoting Learning Environments for Growth”
ប្បវតតិកម្មវិធី
មាច ស់ ជនាំ ួយ

អ នរររ ួលទលផាៃ ល់
ងវការរ
ិ
ួលបានរង្
ុ ន ឆ្ន ាំ២០១៧
ងវកាសក្មាប់
ិ
អ នរររលទលមាន
ួ
រ់
ខេត តក្គប ណត ប់
ចាំន ួនស្សរក្គប ណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ េរចប់ ខទមគខក្មាង្
ើត
កាលបរខច
ិ េរបញ្ចប់គខក្មាង្

ក្រសួង្រសិរមមសហរ ាអាខមររិ (USAID) អង្ គ
ការខសបៀង្អាហារពភពខលារ
ិ
អង្ គការអប់ រ ាំព ិភព
ខលារ
ក្គ ូបខក្ង្ៀនថ្នន រ់ រ ី១-៣ ខៅរង្
ុ ន ២៧៥ សាលា
១៧៥.៦១២ លា្អាខមររិ
គ្នម ន
២ ខេត ត (រាំពង្់ ធ ាំ ន ិង្ខសៀមរាប)
១១ ស្សរ (៤ រង្
ុ ន រាំពង្់ ធ ាំ ៧ រង្
ុ ន ខសៀមរាប)
២៧៥ សាលា (១១០ រង្
ុ ន រាំពង្់ ធ ាំ ១៦៥ រង្ុ ន
ខសៀមរាប)
០១ វចិ កា
េ ិ ឆ្ន ាំ២០១៦
៣១ តលា ២០១៩

នោលបំណង្

ឹ ដល់ ប
ើ ជាំនាញ និង្ចាំខណះដង្
គខប្ោង្ FFE ោនខរលបាំ ណង្បខង្ក ន
ឹ
ថានរ់ ដរនាាំសាលា (នាយរ និង្នាយររង្) ដូខចនះ ពួ រខគអាចខលើ ររមព ស់
អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្ខៅសាលារបស់ ពួ រខគបាន។ ជាពិខសស គខប្ោង្ខនះ
ឹ របស់ ប្គូ និង្បណា
ើ ជាំនាញ និង្ចាំខណះដង្
សាំ ខៅខៅការបខង្ក ត
ា ររេរនង្
ុ ការ
ិ សាស្រសតគរុខកាសលយអាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្ (EGR) ប្បរបខដ្ឋយ
ខប្បើប្បាស់ វ្ី
ី
ើ បី ពប្ង្ឹង្អាំ ណាន ោនន័យថា ខប្បើប្បាស់ សោភរសិរាថ្មៗ
ប្បសិទធភ្ជពខដម
ើ បីពប្ង្ឹង្បាំ ណិនអាំ ណានរុ ោរឱ្យោនប្បសិទធភ្ជព។
ើ ខឡើ ង្ខដម
ន្ដលបខង្ក ត
FFE រ៏រប្ាំ ទជារញ្ច ប់ ដល់ សាលាបឋមសិរារប្មិតអភ្ិវឌឍផ្ង្ន្ដររនង្
ុ ការ
ខលើ ររមព ស់សរមម ភ្ជពអាំ ណានសប្ោប់ រុ ោរ ោតាបិតា និង្ខលើ ររមព ស់មន
សិកាដល់ ោតាបិតា និង្សហគមន៍រង្
នុ ការចូលរួមខលើ ររមព ស់អាំ ណានរុ ោរ។

បចចបបនន
ភាពគនប្ម្គង្
ុ

គខប្ោង្ FFE បានប្បតិបតតកា
ិ ររនង្
ុ ខេតតខសៀម
ិ កា
រាប និង្រាំពង្់ ្ាំ ចប់ តាាំង្ពីន្េវចឆ
ិ ឆ្នាំ២០១៦ មរ។
គខប្ោង្ខនះប្តូវបានប្បតិបតតកា
ិ ររួមរនជាមួ យអង្គ ការ
អប់ រាំពភ្
ិ ពខលារ (WE) និង្អង្គ ការ ខេប ខហើ យខផ្ទតត
ខលើ ការពប្ង្ឹង្អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្។ ស្សុរនិង្សាលាខរៀន
ើ ខរ ើសបនាាប់ ពីការប្បឹរាខយាបល់ ដទ
៏ ូ លាំ
ប្តូវបានខប្ជស
រ ូបភាពសកម្មភាព
ទូ លាយជាមួ យប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា អង្គ ការ
យូ ណីន្សស អង្គ ការយូ ណីសកូ និង្ទីភ្ជនរ់ ង្ហរសហរដាអាខមរ ិរសប្ោប់ អភ្ិវឌឍ
ើ ខរ ើសខៅរនង្
អនតរជាតិ (USAID)។ សាលាចាំនន
ួ ២៧៥ ប្តូវបានខប្ជស
ុ ៤ស្សុរ
ខេតតរព
ាំ ង្់ ្ាំ និង្៧ស្សុររនុង្ខេតតខសៀមរាប។ ខដ្ឋយសារការអប់ រាំប្គូ គជា
ឺ ធាតុដ ៏
ិ
សាំ ខ្ន់ របស់ រមម វ្ី
ប្បធានគខប្ោង្បានខរៀបចាំសរមម ភ្ជពបណតុះបណា
ត លប្គូ
តាមខរលនខយាបាយន្ផ្នការសរមម ភ្ជពប្គូ បខប្ង្ៀន(TPAP)។ ខៅខពលបញ្ច ប់
ី ខៅ
វគគ សិកាខសាលាបណតុះបណា
ត លខរលនខយាបាយខនះតប្មូ វឱ្យផ្ត ល់នូវខប្រដត
ខពលបញ្ច ប់ វគគ បណតុះបណា
ត ល និង្ខរៀបចាំខតសតអាំណានថានរ់ ដាំបូង្ (EGRA) ន្ដល
បានខរៀបចាំអភ្ិវឌឍខដ្ឋយនាយរដ្ឋានបឋមសិរា។
ប្រុ មការង្ហរគខប្ោង្បាន
ើ បីយរខៅបណតុះបណា
អភ្ិវឌឍខសៀវខៅបណតុះបណា
ត ល៣រាល ខដម
ត លប្គូ ចាំនន
ួ
១.១៦៧នារ់ ពីថានរ់ ទី១ដល់ ទី៣។ ប្រុ មខនះរ៏ផ្តល់ការបណតុះបណា
ត លដូចរនផ្ង្
ឹ នាាំសាលាខរៀនចាំនន
ន្ដរដល់ ថានរ់ ដរ
ួ
៣១២នារ់ ទូទាំង្សាលាខរលខៅ
២៧៥។ ការវាយតច្មល អាំណានថានរ់ ដាំបូង្ (EGRA) បានខរៀបចាំខ្វ៧
ើ ០សាលាខរៀន
សរម មភាពបណតុ ុះបណាតលក្គ ូសតពី ខមខរៀនអរេ
ី
ររម ម ខសៀវខៅភាគ២ ខៅខសៀមរាបប។
ិ តការខេតត និង្មនារី អប់ រាំ
ន្ដលោនរិចចសហការពីសាលាគរុខកាសលយ និង្វប្រឹ
យុ វជន និង្រីឡាទាំង្រនង្
ុ ខេតតរព
ាំ ង្់ ្ាំ និង្ខសៀមរាប។ ការវាយតច្មល ខនះខផ្ទតតខលើ
សកម្មភាសំខានៗ
សិសេថានរ់ ទ៣
ី
និង្ខប្បៀបខ្ៀបជាមួ យខតសតចុង្ខប្កាយរបស់ សិសេថានរ់ ទី១ន្ដល
១. ការបណតុះបណា
ត លបុ គគលិររដាបាលសាលាខរៀន
ើ ថានរ់ ទ១
ិ
ខទើបចប់ ខផ្ត ម
ី
រនង្
ុ រយៈខពល៣ឆ្នាំ។ មា
៉ា ង្វញខទៀត
សរមម ភ្ជពរសាង្
សមតែភ្ជព គខប្ោង្ FFE រ៏បានផ្ត ល់រញ្ច ប់ ្នធានអាំ ណាន និង្សោភរពិខសសផ្ង្ន្ដរ ២. ការខ្វខើ តសតវាយតច្មល អាំណានថានរ់ ដាំបូង្មុ នគខប្ោង្ប្បតិបតត ិ
ដល់ ២៧៥សាលា។ រនង្
ុ សាលាបឋមសិរាចាំនន
ួ ១១ គខប្ោង្ FFE ផ្ត ល់ខសៀវខៅ ៣. ការអភ្ិវឌឍខសៀវខៅបណតុះបណា
ត លប្គូ និង្ការខរៀបចាំសិកាខ
សតង្់ដ្ឋអាំ ណានន្ដលទទួ លសាគល់ ពីប្រសួង្អប់ រាំ (អភ្ិវឌឍខដ្ឋយអង្គ ការ ខេប និង្អង្គ
សាលាខៅទូ ទាំង្ ២៧៥ សាលាបឋមសិរា
ការអប់ រាំពភ្
ិ ពខលារ) រ៏ដច
ូ ជាសោភរអរខររមម ន្ដលរួមោនន្លបង្សិរាទរ់ ទញជា
៤. ការេិតេាំខលើ ររមព ស់អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្តាមរយៈការន្ចរ
ិ អាំណានរបស់ ប្រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រីឡា៕
ខប្ចើនខដ្ឋយផ្ារភ្ជាប់ នឹង្រមម វ្ី
រាំន្លរសោភរសិរា និង្ន្លបង្សិរារុ ោរ។

ផលជុះរបសគនប្ម្គង្

ើ ប្បតិបតតកា
ខដ្ឋយសារគខប្ោង្ខទើបចប់ ខផ្ត ម
ិ រខៅឆ្នាំទ១
ី ន្ដលជាខពលខវលាខលឿនខពររនង្
ុ ការខ្វរើ បាយការណ៍ សតីពផ្
ី លជះបាំ ណិនអាំ ណានរុ ោរ។
ិ ខយាគខប្ចើនរនង្
ី សប្ោប់ ខលើ ររមព ស់អរខររមម ថានរ់ ដាំបូង្។ ខសៀវខៅពីររាល
ខទះបីយា
៉ា ង្ខនះរត ី គខប្ោង្បានវនិ
ុ ការអភ្ិវឌឍខសៀវខៅបណតុះបណា
ត លថ្មៗ
ី )។ ខសៀវខៅទាំង្
បានអភ្ិវឌឍដល់ ខពលខនះគឺខសៀវខៅទី១ (អាំ ណានថានរ់ ដាំបូង្ និង្ដាំខណើ រការច្នការអាន) និង្ខសៀវខៅទី២ (ការអភ្ិវឌឍអាំ ណានអាជព
ើ
ើ
ខនះង្ហយស្សួលខប្បើ និង្ោនន្លបង្សិរាទរ់ ទញខប្ចើនខដមបីពប្ង្ឹង្ប្គូ អនុវតត។ ប្គូ ប្តូវបានខលើ រទឹរចិតប
ត ខង្ក តឯរសារអាំ ពកា
ី រអនុវតតការផ្ទលស់ បតូ រការ
ី
បខប្ង្ៀនរួមោនទាំង្រូបភ្ជព និង្វខដអូ
ន្ដលពួ ររត់ អាចន្ចររាំន្លរតាមរយៈបណា
ត ញផ្េពវ ផ្ាយសង្គ មបាន៕

Project Impact
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ការរង្ហនញបផនកហិរញ្ញវតថុ
សាច់ប្បាក់ និងការចាំណាយ
ចាំនួនសាច់ប្បាក់ជា

ុលាលនអាម្មរិក (USD)

ិ
ចាំណូលថ្វកាសរុ
បរនង្
ុ គខប្ោង្
ប្បចាំឆ្នាំ២០១៧

៣.៦៤៩.៨៥៧,៧៥

សមតុលយចុង្ប្រពីឆ្នាំ២០១៦

១៧៥.៨០២,៦៣

ចាំណូលការប្បារ់

៥៩០,០៩

ប្ទពយន្ដលអាចខប្បើប្បាស់
រនង្
ុ ឆ្នាំ២០១៧

៣.៨២៦.២៥០,៤៧

ិ
សរុបថ្វកាចាំ
ណាយប្បចាំឆ្នាំ
២០១៧

២.៦៩៥.៥៥២,០៧

ិ
អប្តាខប្បើប្បាស់ ថ្វកា

ចាំណូលគ ិតជាក្បារ់ លា្អាខមររិ (000s, USD)

ម្េចកតីពណ៌នា

និនា្នការទ្ទ្ួលថ្វិកា

៧០%

លាំហូរចាំណូលឆ្នាំ ២០១៧

ម្តើថ្វិកាជាំនួយប្តូវយកម្ៅម្ប្រើប្បាេ់ ច
ូ ម្មតច?

ោចនេ់ជាំនួយ
Ministry of Education Youth and Sport
ChildFund Cambodia
WeWorld Cambodia
Save the Children
World Education Cambodia
Phoenix Foundation
Family Franks Foundation
Oaktree Foundation
Aide et Action
World Vision
The Asia Foundation/Merali
Foundation
United Kindeagarten of Cambodia
The Asia Foundation
100 Women/Classroom of Hope
Breteau Foundation
DAI/USAID
ការទ្ទ្ួលប្បាក់ចាំណូលថ្មីឆ្នាំ២០១៧

ចាំនួនទ្ឹកប្បាក់
ជា ុលាលនអាម្មរិក

១.៣១០.០៤១,៨២

៧៦៣.៣១២,៦៦

៤៣៦.០៥៥,៧៦

២៩៧.៧៨៩,៥៣

២២៣.២០៧,៩៥
១៤៨.២៦៩,២២
៩៩.៩៨៥

៧៥.៨៩៧,០៥

៧៤.៨៦០,៨៦

៧០.១៨២

៥៥.២២០,៣២
៤៣.៣៧៨

២០.២២២,៨០

១៩.៤៧១,៥៧
៧.៥០៨

៤.៤៥៥,២១

៣.៦៤៩.៨៥៧,៧៥

នសចកតីថ្ថ្ៃង្អំណរគុណ!

ជួសមុខឱ្យកុម្រ ប្គូរដប្ងៀន ឳពុកម្ត្យ និងប្កុមអនកទ្ទ្ួលផលទំងដនាោះមកពីកមមវិធីររស់ដយើង អងគការ ដខរ

សូមដលៃងអំណរគុណែល់ម្ច្ស់ជំនួយទំងអស់សប្ម្រ់ការផគត់ផគង់ររស់ពួកដគកនុងឆន្ំដនោះ និងឆន្ំមុនៗកនៃងមក។

ការផគត់ផគង់ហិរញ្ញវតថុ បានដធវើឱ្យអងគការ ដខរ ផតល់នូវដសវាកមមជូនអនកទ្ទ្ួលផលប្រករដោយអតថន័យប្គរ់ប្គន់។
សូមអរគុណ!
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ថ្្នក់ប្គរ់ប្គងអងគការ ម្ខរ ឆ្នាំ២០១៧
ប្កុមប្រឹកនាភិបាល

រុន រិទ្ធី
អនក្បធាន

ហានង កុយ
ក្បធាន

ធុច ថ្ត
សមាជ ិរ

បហម មណី
សមាជ ិរ

ឆយ ទ្ីបាន
សមាជ ិរ

ថ្ន វានន់ ុង
សមាជ ិរ

ហានង គឹមប្សានង
សមាជ ិរ

ប្កុមអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខេ
ព ់ (SMT)

ម្ៅ វណាណន

នាយរក្បត ិបត ត ិ

ហុិន េុីមហួន

នាយររង្ក្បត ិបត ត ិ ន ិង្
ក្បធានខច ចរខរស

ឃឺត ប្បាឌិនម្រើក
រ ីក្ប ឹរាបខច ចរខរស
ជាន់េ ពស់

រូ េមនបតតិ

នាយរក្គប់ ក្គង្ហិរញ្ញវត ុ ា

ឈួន សារានន

ក្បធានរ ាបាល នង្ិ
ធនធានមនសស

ហុឹម ោនរី

ក្បធានសក្មបសក្ម ួលរម ម
វធិ ីអប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន (IEP)

ម្លាក អុល រុន

ឆន នឆយុទ្ធ

អ នរសក្មបសក្ម ួលខ្ទ នរ

រ ីក្ប ឹរាជាត ិជាន់េ ពស់

បខច ចរវរាអប់
ិ
រ ាំ

អនក ឹកនាាំេាំខាន់ៗររេ់អងគការ ម្ខរ (ខឈា
ម ះតាមលាំ ដ្ឋប់ អរេរឡាតាាំង្)

អាម្រៀល រូហនសិនបាលនាំ

រ ីក្ប ឹរាបខច ចរខរស/NGS

ម្អឿ សាវីន

អ នរសក្មបសក្ម ួលរាំនារ់រនាំ ង្

ហងនស ពិេិ ឋ

ក្បធានគខក្មាង្េរាំ
ុាំ ្ ពង្ខរៀន!

គាំ ម្ម៉េងហួរ

ក្បធានគខក្មាង្ QL EExp.

ផាន់ រុនណាត

ភួង សាម្រ៉េត

ក្បធានក្រម/រ ីក្ប ឹរារម មវធិ ីយវជន ក្បធានខ្ទ នរខរៀបចាំក្បព ័ន ធព ័ត ៌មាន

ម្េឿង វានន់

ក្គ ូបណតុ ុះបណាតលការក្គប់ ក្គង្អប់ រ ាំ

(សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី ក្រង្រាំពង្់ ចម)

េុក គឹមហានង

ក្គ ូបណតុ ុះបណាតលជាន់េ ពស់
គខក្មាង្ FFE

លាង េុវណណនី

ក្បធានគខក្មាង្ NGS-សាាយខរៀង្

ម្ពប្ជ េុម្ភឿន

ក្បធានគខក្មាង្ BFC

េទីវិន ប្ពីជីន

រ ីក្ប ឹរាក្សាវក្ជាវគខក្មាង្ IML

នម៉េ សារិទ្ធិ

នូ េុីណាត

បេត េុលកខិណា

ម្េលះ តាម្ហៀត

ក្បធានគខក្មាង្ររ/REACH
ី
II ក្បធានគខក្មាង្ងាយស្សួលខរៀន/
E2L

អ នរសក្មបសក្ម ួលរម មវធី ីអាំណាន ក្បធានគខក្មាង្ EAC&TRAC III

េុ៊ុំ វណណៈ

អ នរក្គប់ ក្គង្ខបាុះពម ភទាយ
(ធ ីធ ីអ ូ)***

ទ្ុាំ ទ្ីតូណា

ក្បធានគខក្មាង្ SML

***សមាគ ល់ៈ ធនធានអប់ រ ាំ (ធ ីធ ីអ ូ) គ ឺជាក្រមហនសាយ័តសមន័ ព ធជាម ួយអង្ គការ ខេប។
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DPO

PO/RT

តី ចរខរសថ្នន រ់ស្សរ
មន្តនបខច
គខក្មាង្ ងាយស្សួលខរៀន
គខក្មាង្ ខសៀវខៅខអឡិចក្ត ូន ិចសក្មាប់ ភាសាខ្េ មរ
គខក្មាង្ អប់ រ ាំរមារ
តី មវធិ ីគណភាពអប់ រ ាំ
មន្តនរម
តី រញ្ញវត ុ ា ន ិង្រ ាបាល
មន្តនហិ
តី រញ្ញវត ុ ា
មន្តនហិ
មន្តនគតី ណភាពអប់ រ ាំរ ូខៅ
ការអប់ រ ាំ
ិ
មន្តនជាំតី នាញព ័ត ៌មានវរាសក្មាប់
័ត ៌មានសក្មាប់ ការអប់ រ ាំ
ិ
តី មវធិ ីបខច ចរវរាព
មន្តនរម

DPO

EQPO

PO

ក្បធាន
គខក្មាង្
E4K

័ យ័តភាពខពញខលញ។
័ យ័តភាព ។ គណៈរមមការក្គប់ ក្គង្ម ូលន ិធ ិសេភាពមានសាយ
ក្បអប់ ោច់ៗ = សាយ

RTL

PA

PA
FAO

PC

PC

PO

QLE Exp.

ក្បធាន
គខក្មាង្

មន្តនជាំតី នាញខ្ទ នរតាមោន ន ិង្វាយតផ្ម ្/ក្គ ូបណតុ ុះបណាតលអាំណាន
ការអប់ រ ាំ)
ិ
រ ីក្ប ឹរាគខក្មាង្ NGS (រាំនារ់រនាំ ពត័ ៌មានវរាសក្មាប់
គខក្មាង្ សាលខរៀនជាំនាន់ង ម ី
ដី រ ាំ ICT
មន្តនអប់
សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី
តិ
ក្បធានក្បត ិបតការគខក្មាង្
តី មវធិ ីខ្ទ នរគណភាព ន ិង្អភ ិបាលរ ិច ច
មន្តនរម
អ នរជាំន ួយការរម មវធិ ី
ួលថ្នន រ់ខេត ត
តី
មន្តនសក្មបសក្ម

តី មវធិ ីខ្ទ នរតាមោន ន ិង្វាយតផ្ម ្ (MIS)
មន្តនរម

DTOs

QGOs SCOs FAOs

PCs

TL

IML

ក្បធាន
គខក្មាង្

រម មវធិ ីអប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន
គខក្មាង្ ខល ើររម ពស់ ខសវារម មសេភាពសាលាខរៀន
ក្គ ូបខក្ង្ៀនភាសាខ្េ មរ

DTOs

AEOs

RT

ក្បធាន
គខក្មាង្
REACH II

PO

PED/DCD
PO
QLE Exp.
REACH II
RT
RTL
SA
SCOs
SEA
SEO
SGM
SML
TL
TRAC III

*សូមបញ្ជរ់ ថ្ន លាំោប់ ថ្ននរ់ រង្ុ ន រចនាសមន័ ព ធខាង្ខក្កាមខ្ទ នរ ឹរនា ាំ ក្បធានខ្ទ នរន ីម ួយៗម ិនក្ត ូវបានបញ្ចូលខៅរង្ុ ន ខ្ទ នរហិរញ្ញវត ុ ា ន ិង្ធនធានមនសស/រ ាបាល ខ្ លបានរាំណត់ខហើយខៅរង្ុ ន បញ្ជខី ្មុះ។

FAO

SML

ក្បធាន

គខក្មាង្

័ សាខា
លយ

នាយក្រមហិរញ្ញ
ាំ យ
ិ
វតក្ុ ា បចការ

គណខនយយររ

ហិរញ្ញវត ុ ា

តី
មន្តនគខក្មាង្

អ នរោម

អ នរខបាសសមាអ ត

អ នរខបើរបរ

ត ី នរទ គត់ទ គង្់
មន្តនខ្ទ

នាយរោា នបឋមសិរា/នាយរោា នអភ ិវឌឍរម មវធិ ីសិរា
តី មវធិ ី
មន្តនរម
ិ នសិរាក្បរបខោយគណភាព (ពក្ង្ ីរ)
គខក្មាង្ បរសាា
លច ូលសាលាខរៀនតាមរយៈការគ្ន ាំក្រព ីសហគមន ៍ II
ើក
គខក្មាង្ បខង្នភាពងាយស្សួ
ក្គ ូបណតុ ុះបណាតលអាំណាន
ក្បធាន ឹរនា ាំក្រមក្សាវក្ជាវ
អ នរសក្មបសក្ម ួលសាលា
៍ជាន់េ ពស់ (CIAI)
តី
មន្តនសហគមន
ិ
ជាំន ួយការអប់ រ ាំវរាសាស្រសដ
ិ
ដី រ ាំវរាសាស្រសដ
មន្តនអប់
អ នរក្ប ឹរាអភ ិបាលរ ិច ចសាលាខរៀន
គខក្មាង្ ក្គប់ ក្គង្សាលាខរៀន ន ិង្ភាពជាអ នរ ឹរនា ាំ
ក្បធាន ឹរនា ាំក្រម
គខក្មាង្ វធិ ីសាស្រសតសរបខ ើមបីពក្ង្ ឹង្អាំណានសក្មាប់ រមារ III

ជាំន ួយការ IT

ត ី នរ IT
មន្តនខ្ទ

ន ិង្
តី
មន្តនតាមោន
វាយតផ្ម ្/M&E

ក្បធានខ្ទ នរខរៀបចាំ
ក្បព័ន ធព័ត ៌មាន

ជាន់េ ពស់

មន្តនរត ី ាបាល

ប្រធានរ ឋបាល
និងធនធានមនុេនស

ត ី រញ្ញវត ុ ា
មន្តនហិ

នាយកប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ញវតថុ

អ នរសក្មបសក្ម ួល
ខ្ទ នររាំនារ់ រនាំ ង្

ប្រធានេប្មរេប្មួល
បផនករម្ចចកវិទ្នាអរ់រំ

ទ្ីប្រឹកនារម្ចចកម្ទ្េជាន់ខពេ់

ុ ន រម មវធិ ី IEP។
ី
តី ាំង្អស់ ខៅរង្
POs** រម មវធិ ីអប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន /IEP មាន៖ គខក្មាង្ អប់ រ ាំរមារ (GEI)
ន ិង្គខក្មាង្ STEM4WOMEN ន ិង្គខក្មាង្អាហារ ូបររណ៍ ន ិសសិតរក្ម ិតឧត តមសិរា (CTSP) ។ “POs” បងាា ញអាំព ីមន្តនទ

IEP
ISHS
KLS
M&EO
M&ES/RT
NAS
NGS
NIO
NOM
QGOs
PA
PC

M&EO

អ នរគ ូរគាំន ូរ

POs**

ក្បធានសក្ម
សក្ម ួលរម ម
វធិ ី IEP

App. Dp

អ នរសក្មបសក្ម ួល
រម មវធិ ីអាំណាន

រ ាំ។
ិ
ក្ព ួញមេព ីរ = រាំនារ់ រនាំ ង្ជាម ួយរ ីក្ប ឹរា អ នរសក្មបសក្ម ួលអាំណាន ន ិង្ក្បធានសក្មបសក្ម ួលខ្ទ នរបខច ចរវរាអប់

ខ្ទ នរ ឹរនា ាំ

តី នរក្បម ូលរមារ ន ិង្រាំនារ់រនាំ ង្មាតាប ិតា
មន្តនរខ្ទ
តី មវធិ ីក្បម ូលសិសសខរៀន ន ិង្អភ ិបាលរ ិច ច
មន្តនរម
អ នរអភ ិវឌឍរមវម ធិ ី App.
អ នរជាំន ួយការ
ុព
គខក្មាង្ខសៀវខៅសក្មាប់ រមជា
ដី ឹរាអាជ ីព
មន្តនក្ប
តី មវធិ ីថ្នន រ់ស្សរ
មន្តនរម

DTOs
E2L
E4K
EAC
EQPO
FAO
FO
GES
ICT in ES
ICTPO

ICTPO

AGPO

RT

ក្បធាន
គខក្មាង្
TRAC III

អ នរខបើរបរ

SEA

CCO

FAO

M&E

FO

FA

FAO

ក្បធាន
គខក្មាង្
E2L

SGM

POs

ក្បធាន
គខក្មាង្
FFE

សនស
តិ េ

SA

NIO

NAS

DPOs

SEO

NOM

អ នរសក្មប
សក្ម ួល
គខក្មាង្ NGS

PC

ក្បធាន
គខក្មាង្
EAC

បផនក ឹកនាាំ

ប្រធានេប្មរេប្មួល
កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលោ្ន/IEP

នាយករងប្រតិរតតិ

នាយកប្រតិរតតិ

អ នរសមាអ ត

AEOs
AGPO
App. Dp
AS
BfC
CCO
DPO

PO

PA

ិ ររ
វសា

ISHS

GES

ក្បធាន
គខក្មាង្

រចនាសម្ព័នធអង្ាការ នេប

ក្បធាន
គខក្មាង្
BfC

ប្រធានគណៈកមមការប្គរ់ប្គងមូលនិធិេុខភាព

ទ្ីប្រឹកនាជាតិជាន់ខពេ់

ទ្ីប្រឹកនារម្ចចកម្ទ្េ

ប្កុម្អនកប្គបប្គង្ជានេពស (SMT)

រចនាសម្ព័នធអង្ាការ នេប កនង្ឆ្
ន ំ២០១៧
ុ

