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អងគការសកមមភាពសរំាប់បឋមសកិានៅកមពុជា (នេប) 

“ការអភិវឌ្ឍមនុស្សប្រករដោយដស្ចកតីថ្លៃលនូ រ” 

របាយការណ៍របចឆំ្ន ំ 
៣០ មករា ២០១៦ 

(អង គការ ខេប បានចុុះបញ្ជខីៅររសងួមហាផ្ផ ទរ នងុឆ្ន ាំ ១៩៩៩) ២០១៥ 
ការយិាល័យ: សាលាគរខុកាសលយ នងិ្វរិរតិការខេតថ ផលូវជាតខិលេ ៧ចស់ ររុង្រាំពង់្ចម ខេតថរាំពង់្ចម  
របអប់សាំបុរត: P.O Box ១៦២១ ភបាំខពញ រមពុជា 

ទូរស័ពធខលើត:ុ  ០៤២-០៩៤១-៤៨១ / ០៤២-៩៤១-៩១៨   

អុ៊ីមមល: kape@kapekh.org  |  ខគហទាំពរ័: www.kapekh.org  | ទាំពរ័បណ្តថ ញសង្គម FB: www.facebook.com/kapeaction 

Linkedin: www.linkedin.com/company/kampuchean-action-for-primary-education 
Google Plus: www.plus.google.com/+KAPECambodia  | YouTube:  www.youtube.com/TheKapeCambodia 
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រកុមរបឹកាភិបាល 

 នោក ហ៊ា ង កយុ របធាន 

 នោក ប៊ាុន ឫទធ ី អនរុបធាន 

 នោក ឃតឺ របាឌិននបើក ទរីបរឹា-មនិខបាុះខឆ្ន ត 

 នោក  ធុច ថាត សោជរិ 

 នោករស ីហែម មណី សោជរិ 

 នោក ឆ្យ ទីបា៉ា  សោជរិ 

ខេប គជឺាអង គការខរៅរដ្ឋាភបិាលរ នងុើសរុ ខ្ដលខធ វើការចមបងខៅ
រ នងុវសិយ័អប់រ ាំរ នងុរបពន័ ធខៅរ នងុរបខទសរម ពជុា។ ខេប បានរបតបិត ត ិ
ការគខរោងខៅរគប់ររមតិជាមយួអ នរទទលួផលខៅរ នងុសាលា
បឋមសរិា អនវុទិាលយ័ នងិរម មវធិអីាហារបូររណ៍សរោប់
សសិសខៅសារលវទិាលយ័។ ច ាំននួរោុរទទលួផលផ្ទទលោ់នជាង 
១៥០.០០០ នារ់ នងិរគបូខរងៀនជាខរច ើនរយនារ់ ខ្ដលបខរងៀន
ខៅជាង ៤០០សាលារ នងុ ១១ខេត ត។ 

ចកខុវិសយ័ 
ចរ ខវុសិយ័របស់ ខេប គផឺ តលល់ទ ធភាពដលរ់ោុរ នងិ    
យវុជននវូជខរម ើសដល៏អបាំផតុខៅរ នងុជវីតិខ្ផ អរខល ើសកាត   
នពុលរបស់ពរួខគ តាមរយៈទទលួបានការអប់រ ាំលអ។   

 
 

នបសកកមម ខបសររម មរបស់អង គការ ខេប គខឺធ វើការជាមយួរដ្ឋាភបិាល 
សហគមន ៍នងិអ នរពារ់ពន័ ធខផសងខទៀត ខដ ើមបីផ តល់អាំណាចដលរ់ោុរ នងិយវុជនរងខរគ្នុះរ នងុការសខរមច
បាននវូសទិ ធទិទលួបានការអប់រ ាំរបរបខដ្ឋយគណុភាពតាម
រយៈវធិផី្ច នរបឌតិថ ម។ី 
 

 

គុណតម្មល  
 ការផ តលស់ទិ ធអិាំណាច   ការសាមគ គ ី 

 ខសចរ តខីមតាត  
 ការខគ្នរព 
 រចិ ចសហរបតបិត តកិារ   ការខ្រខ្របថ ម/ីផ្ច នរបឌតិថ ម ី   តោលភាព 

 ខជឿជារ់ 

បុគគលកិអងគការ នេប ឆ្ន ២ំ០១៥ បុគគលកិអងគការ នេប ឆ្ន ២ំ០១៥ 
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 អង គការ ខេប ោនខសចរ តសីងឃឹម នងិសទុដិ ានិយិមខៅផ្ថ ង
អនាគត ខ្ដល ខេប សមូបងាាញជនូនវូរបាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំសតពី ី
របតបិត តកិាររបស់េ លនួរ នងុឆ្ន ាំ២០១៥ ផ្នសារខព ើពន ា។ រ នងុរាំឡងុឆ្ន ាំ
ខនុះ អង គការ ខេប បានសខរមចការងារសាំខាន់ៗ នងិខ្ផនការរយៈ
ខពលខ្វងរបស់េ លនួផ្នអន តរកាលពកីារពងឹខ្ផ អរខាល ាំងខល ើការផ តលម់លូ
នធិពិទីភីាន រ់ងារសហរដ ាអាខមររិខដ ើមបីអភវិឌឍអន តរជាត ិ (USAID) 
មរជាអង គការមយួវនិខិោគោនតលុយភាពជាងមនុ។ បនាទ ប់ពកីារ
បាំខពញការងាររម មវធិសីារលបងទប់សាា ត់ការខបាុះបង់ការសរិា 
(SDPP) ខដ្ឋយខជាគជយ័ខៅខ្េរញ្ដ  ឆ្ន ាំ២០១៥ មរ អង គការ 
ខេប បានបញ្ចប់រយៈខពលបន តឧបត ថម ភមលូនធិរិម មវធិពី ី USAID ខ្ដល 
បានគ្ន ាំរទថវកិាតា ាំងពឆី្ន ាំ២០០៥។ ខ ុះបជីាមលូនធិសិរបុោនការ
ធាល រ់ចុុះខាល ាំងពចី ាំណុចេ ពស់ច ាំននួ៣លានដលុាល ខៅរាំឡងុឆ្ន ាំខនុះរខ៏ដ្ឋយ 
រអ៏ង គការ ខេប អាចជាំនសួបានពជីាំនយួខទ វភាគខីដ្ឋយខជាគជយ័
ខ្ដលអង គការ ខេប ទទលួមលូនធិបិានពមីលូនធិឯិរជនោនជាង
៨០% ផ្នធនធានខ្ដលោននាខពលបច ចបុបន ន។ មា៉ាងវញិខទៀត 
មលូនធិទិទលួបានសរបុគសឺថតិខៅចខនាល ុះព ី ១.៥ ខៅ ២លានដលុាល
អាខមររិ ខ្ដលសថតិខៅរ នងុរបវត តសិ តង់ដ្ឋោ៉ាងេ ពស់។ 

 ការអភវិឌឍដោ៏នសារៈសាំខាន់ខៅរ នងុឆ្ន ាំ២០១៥គរឺចិ ចចរចរ 
រពមខរពៀងខដ្ឋយខជាគជយ័ជាមយួររសងួអប់រ ាំ យវុជន នងិរឡីា 
ខដ ើមបីផ តល់មលូនធិផិ្ទទល់ដលគ់ខរោងសាលាខរៀនជាំនាន់ថ ម ី (NGS) 
ខ្ដលជាគាំនតិផ តចួខផ តើមរាំខ្ណទរមង់ថ ម ី រតវូបានគ្ន ាំរទខដ្ឋយរដ ាមន្តន តថី ម ី
ឯរឧត តមបណឌិត ែង់ ជួនណារ ៉ានុ។ ររសងួបានខប តជាញ ផ តល់
មលូនធិជិាង ៧០០.០០០ដលុាល អាខមររិសរោប់ឆ្ន ាំ២០១៦ នងិ 
២០១៧ ខដ្ឋយខនុះគជឺាខល ើរដាំបងូខហើយខ្ដលរដ្ឋាភបិាលបានផ តល់
មលូនធិផិ្ទទល់ដលអ់ង គការសង គមសុវីលិខៅរ នងុរបវត ិតសាស្រសតរបពន័ ធ
អប់រ ាំ។ វាជារពតឹ តកិារណ៍ផ្ទល ស់ប តរូមយួដស៏ាំខាន់ខ្ដលបានផ តល់ការ
ខល ើរទរឹចតិ តដលអ់ង គការ ខេប នងិអង គការសង គមសុវីលិដផ្ទខទៀត
ខៅរ នងុើសរុ។ 

 អង គការ ខេប រប៏ានបន តខបាុះជាំហានខៅមេុរបរបខដ្ឋយ
គាំនតិផ្ច នរបឌតិជាចមបងខៅរ នងុការខធ វើរម មវធិ ីរមួោន៖ ការអភវិឌឍ

ខជាគជយ័ខល ើសតង់ដ្ឋអាំណាន ខ្ដលបានសហការជាមយួររសងួ
អប់រ ាំ យវុជន នងិរឡីា នងិអង គការអប់រ ាំពភិពខលាររ ៏ដចូជា សសូ 
ខ្វរ ខអឡចិរតនូចិសរោប់អាំណាន គ្ន ាំរទថវកិាខដ្ឋយអង គការ All 

Children Reading Grand Challenge។ ថវកិាពអីង គការខនុះគជឺា
ខជាគជយ័ដធ៏ ាំសរោប់អង គការ ខេប ខ្ដលជាអង គការមយួបានទទលួ
មលូនធិរិ នងុច ាំខណាមអង គការ ាំង១៤ ខ្ដលបានដ្ឋរ់ពារយខសនើសុាំ
មលូនធិខិៅខល ើសរលខលារ។ អង គការ ខេប រប៏ានចប់ខផ តើម
ដាំខណើរការរម មវធិបីណាណ លយ័ខអឡចិរតនូចិផងខ្ដរ ខដ្ឋយោនរចិ ច
សហការជាមយួអង គការមលូនធិអិាសុ។ី រម មវធិ ី ាំងអស់ខនុះបងាាញ
អាំពសីមត ថភាពរបស់អង គការ ខេប ខ្ដលោនពខិសាធនប៍ខច ចរវទិា
ខៅរ នងុការអប់រ ាំ។  

 អង គការ ខេប រប៏ានចរចរជាមយួផ្ដគខូ្ដលោនរសាប់ នងិ
ផ្ដគថូ ម ីៗ ជាខរច ើនខទៀតផងខ្ដរ រមួោន៖ ទាំនារ់ទាំនងោ៉ាងសអតិរមតួ
ជាមយួអង គការឆ្លហាវ ន អនូ្តសាត ល ី នងិ Aide et Action ខ្ដល
បានផ តល់ការគ្ន ាំរទោ៉ាងខរច ើនដល់រម មវធិអីង គការ ខេប។ រចិ ចទាំនារ់
ទាំនងជាខរច ើនររ៏តវូបានពរងរីខដ្ឋយខជាគជយ័ផងខ្ដរខ្ដលរមួោន 
អង គការមលូនធិ ិOakTree, Save the Children នងិ WeWorld។  

 ជាថ មមី តងខទៀត អង គការ ខេប សមូខ្ថ លងអាំណរគណុចាំខពាុះផ្ដ
គអូភវិឌឍ នងិរដ្ឋាភបិាលរម ពជុាខ្ដលជាផ្ដគដូជ៏តិសនទិ ខហើយ   
អង គការ ខេប នងឹខឆ្ព ុះខៅមេុបន តភាពខជាគជយ័រ នងុការជយួរោុរ  
រម ពជុា។ 

 រាំពង់ចម ផ្ថ ងទ ី៣០ ខ្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 នាយករបតបិតត ិ

 
 
 

        នៅ វណាណ  

សារនាយករបតិបតតិ 
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 ខៅរបងុ្ឆ្ប ាំ២០១៥ខនេះ អង្គការ ខេប បានអនវុតថគខរោង្
សរបុចាំននួ ១៤ ខៅរបងុ្វសិ័យអប់រាំរបុង្របពន័ន។ ការមសវង្ររមូល 
នធិបិានបនថដាំខណើ រការខជាគជយ័យា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ខោយបានបថូរព៊ីទទួល
របភពមូលនធិខិទវភាគ៊ីមរជាមូលនធិឯិរជន។ ចាំណូលថវកិាសរបុ
មដលបខង្កើតបានខៅរបុង្អាំឡុង្ឆ្ប ាំសារខពើពននខនេះោនចាំននួ
២.២៣១.៦៣៨,០៥ ដលុាល អាខមររិ មដលោនអរាខរបើរបាស់
ថវកិាេពស់ ៩៤%។ គខរោង្ខផេង្ខរៅព៊ីគខរោង្ទាំង្១៤មដល
បានោរ់ខសបើខៅរបងុ្ឆ្ប ាំខនេះ ទទួលបានខជាគជយ័ ខលើរមលង្មត
គខរោង្ចាំននួព៊ីរ អាំឡុង្ខពលគខរោង្មួយខទៀង្រាំពុង្រង់្ចាំខៅ
ខឡើយ (សូមខមើលារាង្ខៅទាំពរ័ទ៊ី៥)។  េណៈខពលគខរោង្ោរ់
ខសបើមួយចាំននួោនលរខណៈតចូ នងិ្រយៈខពលេល ៊ី គខរោង្បាន
បង្ហា ញព៊ីលាំោប់មូលនធិដិស៏ាំខ្ន់ នងិ្ភាពជាដដគូរយៈខពលមវង្ 

ជាពខិសស ររណ៊ីអង្គការឆ្លហ្វវ ន នងិ្អង្គការមូលនធិ ិOaktree។ 
ការោនសមព័ននភាពជាមួយដដគូអភវិឌណដដទៗខទៀត ដចូជា អង្គការ 
Save the Children អង្គការ WeWorld នងិ្អង្គការមូលនធិអិាសុ៊ី 
បានបនថសមព័ននភាពាាំង្ព៊ីបានបខង្កើតខឡើង្ដាំបូង្ខមលេះ។ 
 អង្គការ ខេប បានបនថនាំមុេខគយា៉ា ង្សាំខ្ន់ខៅរបងុ្វសិ័យ
អប់រាំមផបរបខចចរវទិា រដ៏ូចជាការអភវិឌណគាំរសូាលាធមមនញុ (Charter School) ខៅរបងុ្បរបិទរបខទសរមពុជា។ មរដល់បចចុបផនបខនេះ អង្គការ ខេប រតូវររសួង្អប់រាំ 
យុវជន នងិ្រ៊ីឡា ទទួលខធវ ើជាដដគូរាំមណទរមង់្ការអប់រ ាំថម ៊ីាមរយៈគខរោង្ សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី ឫខៅកាត់ថា NGS។ ការផថួចខផថ ើមគខរោង្ថម៊ីខនេះោនសកាថ នពុល
ចាំខ េះការផ្លល ស់បថូររបពន័នអប់រ ាំទូលាំទូលាយមដលខផ្លថ តខលើសវ័យភាពសាលា នងិ្សថង់្ោអភបិាលរចិចលអ នងិ្គុណភាពេពស់។ គខរោង្ខនេះមផអរខលើគាំរសូាលាធមមនញុ 
មដលបានអភវិឌណខចញខឡើង្ព៊ីគខរោង្ សាលាខរៀនដដគូ ឧបតទមភខោយអង្គការមូលនធិ ិ Oaktree។ ខៅរបងុ្រពតឹថកិារណ៍សាំខ្ន់មួយខទៀត ររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្
រ៊ីឡា បានខបថជាញ ផថល់មូលនធិផិ្លធ ល់ដល់អង្គការ ខេប ជាង្ ៧០០.០០០ ដលុាល អាខមររិ សរោប់ដាំខណើ រការគខរោង្ធាំខនេះ រួមទាំង្ការខធវ ើការសិរារសាវរជាវទូទាំង្
របខទសខដើមផ៊ីរាំាំណត់សកាថ នពុលបមនទមសរោប់គខរោង្ NGS នងិ្ការបខង្កើតខោលនខយាបាយ។  

        អង្គការ ខេប រប៏ានឈានមុេខគដខ៏រចើនខទៀតផង្មដរខៅរបងុ្រមមវធិ ៊ីអាំណ្តនថាប រ់
ដាំបូង្ខោយបនថរចិចសហការជាមួយររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា នងិ្អង្គការអប់រ ាំពភិព
ខលារខដើមផ៊ីអភវិឌណសថង់្ោអាំណ្តន។ ខោយលាំនាំខៅខលើសាវាការង្ហរគខរោង្វធិ៊ីសាស្រសថ
សរបុខដើមផ៊ីពរង្ងឹ្អាំណ្តនសរោប់រុោរ (TRAC) អង្គការ ខេប បានខបាេះជាំហ្វនខៅមុេ
ខោយបានបញ្ចប់ការង្ហរសថង់្ោអាំណ្តនសរោប់ថាប រ់ទ៊ី៣ខៅរបងុ្ឆ្ប ាំ២០១៥ខនេះ។ អង្គការ 
ខេប រប៏ានខធវ ើការង្ហរដជ៏តិសបិទផង្មដរជាមួយររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា សរោប់
អភវិឌណថាប រ់អាំណ្តនខអឡិចរតនូចិ មដលោនលាំោប់អតទបទយរាមរមមវធិ ៊ីអាំណ្តនថាប រ់ 
ជាត។ិ ការខបាេះជាំហ្វនសាំខ្ន់មួយខទៀត គសឺខរមចលទនផលរាំមណឧបររណ៍វាយតដមល
អាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្រតវូបានខរបើរបាស់ខោយររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា នងិ្ការបញ្ចូល
ខៅជាអតទបទទរមង់្ខអឡិចរតនូចិ។  

       របុង្រចិចេតិេាំរបឹង្មរបង្បខង្កើតរមមវធិ ៊ីខរបើរបាស់ឧបររណ៍ខឡើង្វញិ អង្ហគ រ ខេប បាន
បនថចូលរមួរបងុ្សរមមភាពរសាវរជាវសាំខ្ន់ៗ រោួន៖ ការខធវ ើសោហរណរមមរមមវធិ ៊ីឧបតទមភ
ព៊ីអង្ហគ រ Save the Children ររបេណ័ឍ គខរោង្ គុណភាពបរសិាទ នសិរា (QLE) រដ៏ចូជា 
ការវភិាគមផបរអាំណ្តន មដលរតវូអនវុតថរមួសហការជាមួយវទិាសាទ នរសាវរជាវ RTI។ 

        អង្គការ ខេប រប៏ានខធវ ើការោរ់ រយខឡើង្វញិខដើមផ៊ីទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតធាន
គុណភាពព៊ីរមមវធិ ៊ីអភបិាលរចិចលអ នងិ្ការរបតបិតថរិបរបខោយវជិាជ ជ៊ីវៈ (GPP) មដល  
អនវុតថខោយគណៈរោម ធកិាររបតបិតថកិារខដើមផ៊ីរមពុជា (CCC)។ វញិ្ញដ បនបរតខនេះ អង្គការ 
ខេប ទទួលបានខៅរបងុ្ឆ្ប ាំ២០១២ ខហើយោរ់ រយខឡើង្វញិបនធ ប់ព៊ីោនសុពលភាព   
រយៈខពលប៊ីឆ្ប ាំ។ អង្គការ ខេប សង្ឃឹមថានងឹ្ទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតខនេះមថង្ខទៀតបនធ ប់
ព៊ីការខផធៀង្ផ្លធ ត់ខោយរបពន័នរមមវធិ ៊ី GPP។  

SDPP  រម មវធិ ីសារលបងទប់សាា ត់សសិសខបាុះបង់ការសរិា  
BSI គខរោង សាលាខរៀនផ្ដគ ូ  
ISHS  គខរោង ខល ើររម ពស់ខសវារម មសេុភាពសាលាខរៀន  

GEI  គខរោង អប់រ ាំរោុរ ី 
CTSP  គខរោង អាហារបូររណ៍សសិសខៅសារលវទិាលយ័  
PEI  គខរោងអប់រ ាំជនជាតពិ នង  
SfE  គខរោង សាលាខរៀនលអរបខសើរ  

REACH 
(1&2) 

គខរោង បខង ាើនភាពងាយើសលួចលូសាលាខរៀនតាមរយៈ
ការគ្ន ាំរទពសីហគមន ៍ 

EAC គខរោង អប់រ ាំរោុរ 
E2L គខរោង ងាយើសលួខរៀន 

ILP/QLE គខរោង េ ញុាំរ ាំពងុខរៀន! 

BfC គខរោង ខសៀវខៅសរោប់រម ពជុា  
EYEA គខរោង ពរងងឹសទិ ធអិាំណាចយវុជន នងិការតស មូត ិ
E4K គខរោង ខសៀវខៅខអឡចិរតនូចិសរោប់ភាសាខ្េ មរ 

គនរមាងចំនួន ១៤ កនងុឆ្ន ២ំ០១៥ 

នសចកតីសនងខប 
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 ខៅរបងុ្ឆ្ប ាំ២០១៥ខនេះ គខរោង្មួយចាំននួមដលដាំខណើ រការរយៈខពលមវង្
បានបញ្ចប់ រមួោន៖ រមមវធិ ៊ីសារលផង្ទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរា (SDPP) 
គខរោង្រមមវធិ ៊ីអាហ្វរបូររណ៍ខៅសារលវទិាល័យ (CTSP) នងិ្គខរោង្អប់រាំ
ជនជាតពិបង្ (PEI)។ ខទេះប៊ីជាយា៉ា ង្ណ្តរខ៏ោយ អង្គការ ខេប រអ៏ាចរាំណត់បាន
ចាំននួឱកាសទទួលមូលនធិោិនសកាថ នពុល មដលោនដាំខណើ រការេពស់ ោនរខបៀប 
វារៈមផនការយុទនសាស្រសថ ដចូជា៖ ការខផ្លថ តខៅខលើអាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្ សាលាខរៀន
ជាំនន់ថម ៊ី បខចចរវទិារបងុ្ការអប់រ ាំ នងិ្ការរសាង្រមមវធិ ៊ីសាលាបឋមសិរាខឡើង្ 
វញិ។ ដចូខៅនងឹ្អវ៊ីមដលបាននយិាយខ្ង្ខលើ អង្គការ ខេប បានបង្ហា ញអរា

ខជាគជយ័ ៨០% ខៅរបុង្ការអភវិឌណគខរោង្ខសបើសុាំមូលនធិរិបស់េលួន។ រគប់រមម
វធិ ៊ីទាំង្អស់គរឺតូវនងឹ្ខោលខៅជាយុទនសាស្រសថរបស់េលួន ដខូចបេះ ជាធមមា អង្គការ 
ខេប មិនរោន់មតអនវុតថរមមវធិ ៊ីាមការខសបើខឡើង្ប៉ាុខណ្តត េះខទ ប៉ាុមនថអង្គការ ខេប 
បាំខពញការង្ហរាមរខបៀបវារៈជាយុទនសាស្រសថ។ យុទនសាស្រសថខនេះគខឺផ្លថ តខៅខលើ
ការដចបរបឌតិការអប់រ ាំថម ៊ៗី ាមរយៈរមមវធិ ៊ីអាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្របស់េលួន រដ៏ចូជាការ
ខផ្លថ តខៅខលើគាំរូអភបិាលរចិចលអៗ (ឧ. សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី) នងិ្ការខរបើរបាស់   
បខចចរវទិាខដើមផ៊ីបខង្ក ើនរបសិទនភាព។ 

ការអភិវឌឍកមមវិធីថមីៗ 
គនរមាង ម្ដគ ូ មាា សជ់ំនួយ លកខេណឌ  រយៈនពល 

១. គខរោង ខសៀវខៅខអឡចិរតនូចិសរោប់ភាសាខ្េ មរ (E4K) ធនធានសរិាខេប (TTS-KAPE) All Children Reading (World 
Vision) 

ខជាគជយ័ ២ ឆ្ន ាំ 
២.  គខរោង ងាយើសលួខរៀន (E2L) -- អង គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 
៣.  គខរោង ភាពជាអ នរដរឹនា ាំ នងិរគប់រគងសាលាខរៀន (SML) -- អង គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 
៤.  គខរោង សរិារសាវរជាវការអប់រ ាំរគបូខរងៀន -- អង គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៥ ខ្េ 

៥.  គខរោង សាលាខរៀនជាំនាន់ថ ម ី(NGS/វ.ិ សុសីវុត ត)ិ អង គការអប់រ ាំពភិពខលារ ររសយងអប់រ ាំ យវុជន នងិរឡីា ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 
៦.  គខរោង សាលាខរៀនជាំនាន់ថ ម ី(NGS/សាវយខរៀង) -- អង គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 
៧.  គខរោង អប់រ ាំរោុរ ី(GEI/ពរងរីបខ្ន ថម) -- អង គការមលូនធិ ិOaktree ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 

៨.  គខរោង ខសបៀងអាហារសរោប់ការអប់រ ាំ (FfE) រម មវធិខីសបៀងអាហារព.ិខលារ នាយរដ្ឋានរសរិម មរបស់សហរដ ាអា
ខមររិ 

ខៅរង់ច ាំ ៤ ឆ្ន ាំ 
អង គការអប់រ ាំពភិពខលារ 

៩.  គខរោង បណាណ លយ័ខអឡចិរតនូចិ (ELP) រម មវធិខីសៀវខៅសរោប់អាសុ ី ោច ស់ជាំនយួឯរជន ខជាគជយ័ ១ ឆ្ន ាំ 
១០. គខរោង វធិសីាស្រសតសរបុខដ ើមបីពរងងឹអាំណានសរោប់រោុរ 

(TRAC II) 
អង គការមលូនធិអិនូ្តសាត លសីរោប់ 
របជាជនខៅអាសុបីា៉ាសុហីវរិ (AFAP) 

អង គការ Atlassian ខជាគជយ័ 
៦ ខ្េ (ោនលទ ធ
ភាពពរងរីបន ត) 

១១. គខរោង បខង ាើនភាពងាយើសលួចលូសាលាខរៀនតាមរយៈ 
ការគ្ន ាំរទពសីហគមន ៍(REACH 2/ពរងរឹបខ្ន ថម) Ciai អង គការ WeWorld ខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 

១២. គខរោង សរិាវភិាគខ្ផ ននអាំណាន (RSAS) Research Triangle Institute ទភីាន រ់ងារសហរដ ាអាខមររិសរោប់
ការអភវិឌឍនអ៍ន តរជាត ិ

ខជាគជយ័ ២ ខ្េ 
World Education 

១៣. គខរោង ខសវាសង គមតាមរយៈការទទលួេសុរតវូ (SSAP) FHI 360 ទភីាន រ់ងារសហរដ ាអាខមររិសរោប់
ការអភវិឌឍនអ៍ន តរជាត ិ

មនិខជាគជយ័ ៣ ឆ្ន ាំ 
HEAD 

១៤. គខរោង ទប់សាា ត់ការជញួដរូខៅរម ពជុា (CTIP) អង គការមលូនធិអិាសុ ី ទភីាន រ់ងារសហរដ ាអាខមររិសរោប់
ការអភវិឌឍនអ៍ន តរជាត ិ

មនិខជាគជយ័ ៤ ឆ្ន ាំ 

ការឆលុុះបញ្ា ងំ និង ការនឆ្ព ុះនៅមុេ! 
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  ៦ កមមវិធីសាកលបងទប់សាា ត់សសិស 
នបាុះបង់ការសកិា (SDPP) 

ោច ស់ជាំនយួ  ររមុហ នុរគខីអធវី អាសសូុខីអត អន តរជាត/ិទភីាន រ់ងារសហរដ ា  
អាខមររិសរោប់ការអភវិឌឍនអ៍ន តរជាត(ិUSAID)  

អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់
(ច ាំននួសរបុ)  

N/A ខដ្ឋយសាររម មវធិSីDPP ជយួផ្ទទ ល ់នងិជាអន តរាគមន ៍
សារលបងរតវូបានបញ្ចប់រ នងុឆ្ន ាំសរិា ២០១៣/១៤ សាលារដ ា
 ាំងខនាុះបានបន តអន តរាគមន ៍EWS នងិបន ទប់ខរៀនរ ុាំពយូទរ័ 

ថវកិាទទលួបានឆ្ន ាំ២០១៤ ៨៩៥.២៣០,៦៤ ដលុាល អាខមររិ 
តផ្ម លឯរតាសរោប់អ នរទទលួផលោន រ់ៗ មនិច ាំបាច់សរោប់ឆ្ន ាំខនុះ 
ខេត តរបតបិត តកិារ ៦ខេត ត៖ បនាទយោនជយ័  ខពាធ ិ៍សាត់ បាត់ដាំបង  រាំពង់សព ឺ ផ្រព

ខ្វង  នងិសាវ យខរៀង 
ើសរុរបត តបិត តកិារ ៤៥ ើសរុ 
សាលាខគ្នលខៅបឋមសរិា គ្នម ន 
សាលាខគ្នលខៅមធយមសរិា សាលាទទលួអន តរាគមន២៍១៥ នងិសាលាខរបៀបខធៀប ១០៧  
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើម រញ្ដ   ២០១០ 
កាលបរខិច ឆទ បញ្ចប់ រញ្ដ   ២០១៥ 

 រម មវធិសីារលបងទប់សាា ត់សសិសខបាុះបង់ការសរិា (SDPP) គជឺារម មវធិពីហុរបខទសមយួ
ខ្ដលោនរយៈខពល៥ឆ្ន ាំ ខ្ដលផ តល់មលូនធិខិដ្ឋយទភីាន រ់ងារសហរដ ាអាខមររិសរោប់ការអភវិឌឍន ៍
អន តរជាត ិ (USIAD) រ នងុខគ្នលបាំណងកាត់បន ថយសសិសខបាុះបង់ការសរិា។ រម មវធិខីនុះោនខគ្នល
បាំណងផ តល់ខគ្នលការណ៍ខ្ណនា ាំរម មវធិខី្ផ អរខល ើភសតតុាងអាំពខីបសរម មរបស់ USAID នងិរបខទស
នានារ នងុត ាំបន់អាសុ ី នងិមជឈិមបពូា៌ាសតពីកីារទប់សាា ត់សសិសខបាុះបង់ការសរិាតាមរយៈការសារ
លបង នងិការខធ វើខតសតខល ើរបសទិ ធភាពផ្នអន តរាគមនទ៍ប់សាា ត់សសិសខបាុះបង់ការសរិាខៅរ នងុ
របខទសខគ្នលខៅចាំននួបនួ រមួោន៖ រម ពជុា ឥណាឌ  តាជគីសីាថ ន នងិទមីរ័ខាងខរ ើត។  

កមមវិធីននុះមានដំនណើ រការបីដំណាក់កាល៖ 
1. រាំណត់ការអនុវតថលអរបុង្ការទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរាខៅសហរដឌអាខមររិ 

នងិ្បណ្តឋ របខទសរាំពុង្អភវិឌណ។ 

2. វភិាគននិប ការខបាេះបង់្ការសិរារបុង្របខទសន៊ីមួយៗ ខដើមផ៊ីរាំណត់ររុមទាំង្ខនេះ 
ររមិតថាប រ់ខរៀន នងិ្/ឬតាំបន់ភូមិសាស្រសថ មដលទទួលរង្ផលប៉ាេះ ល់ខ្ល ាំង្បាំផុត
ខោយសារការខបាេះបង់្ការសិរា នងិ្ខធវ ើការវភិាគសាទ នភាពខៅខលើររុមខោលខៅ 
ខដើមផ៊ីខវវង្យល់អាំព៊ីរាថ ហ្វនភិយ័ នងិ្ល័រខេណ័ឍ មដលោនផលប៉ាេះ ល់ខៅខលើ
សិសេខបាេះបង់្ការសិរា។ 

3. ខរោង្ខរៀបចាំអនវុតថ នងិ្វាយតដមលសុ៊ីជខរៅខលើអនថរាគមន ៍ ខដើមផ៊ីខធវ ើយា៉ា ង្ណ្តឲ្យ
សិសេរបវមខៅបនថការសិរាខៅរបុង្តាំបន់ មដលទទួលរង្ផលប៉ាេះ ល់ខ្ល ាំង្
បាំផុតខោយខរបើរបាស់វធិ៊ីសាស្រសថខរបៀបខធៀបសាលាទទួលបានអនថរាគមន ៍ នងិ្
សាលាខរបៀបខធៀប នងិ្រចបាច់បញ្ចូលវធិ៊ីសាស្រសថមបបបរោិណ នងិ្គុណភាព។ 

 រមមវធិ៊ី SDPP រតូវបានអនុវតថខោយររុមហ ុនរគ៊ីខអធ៊ីវ អាសូសុ៊ីខអត អុ៊ីនខធើខណ
សិនណល ខហើយអង្គការខេបរាំពុង្អនវុតថរមមវធិ៊ី SDPP ខៅរបខទសរមពុជា ខោយ
បានខធវ ើការជតិសបិទនជាមួយរោឌ ភបិាល នងិ្ភាគ៊ី រ់ព័ននសាំខ្ន់ៗខផេង្ខទៀត។ ខទេះប៊ី 
ជាោនវធិ៊ីសាស្រសថអនុវតថ នងិ្ោនការរពមខរពៀង្ព៊ីររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡារ៏
ខោយ ររ៏មមវ ៊ីធ៊ី SDPP រាំណត់ខោលខៅចាំខ េះថាប រ់ទ៊ី៧, ៨ នងិ្៩ ខៅអនុវទិាល័យ
៣២២ ខៅរបុង្ខេតថខោលខៅទាំង្៦ រមួោន៖ បនធ យោនជយ័ បាត់ដាំបង្ រាំពង់្សពឺ 
ដរពមវង្ ខ ធិ៍សាត់ នងិ្សាវ យខរៀង្។ ខៅឆ្ប ាំ២០១១ ភាគ៊ី រ់ព័ននអប់រ ាំសាំខ្ន់ៗបាន
អភវិឌណគាំនតិខដើមផ៊ីកាត់បនទយសិសេខបាេះបង់្ការសិរាាមរយៈដាំខណើ រការពិខរោេះ
ខយាបល់។ អនថរាគមនអ៍ាទិភាពព៊ីរ រមួោន៖ របព័ននរ ាំលឹរជាមុន (EWS) នងិ្បនធប់
ខរៀនរុាំពយូទ័រ(CL) រតូវបានបខង្ក ើតខឡើង្ើសបាមមផនការយុទនសាស្រសថវស័ិយអប់រ ាំ នងិ្
តរមូវការភាពអាចអនវុតថបានរបស់ររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា។  

របព័នធរលំកឹជាមុនៈ (i).ការខរបើរបាស់ទិនបនយ័សាលាខរៀនមដលោនរសាប់អាំព៊ី
វតថោន ឥរយិាបថ នងិ្លទនផលសិរា នងិ្សូចនររខផេង្ខទៀតខដើមផ៊ីរាំណត់សិសេ
របវមនងឹ្ការខបាេះបង់្ (ii).ការពរងឹ្ង្សមតទភាពសាលាខរៀនខដើមផ៊ីខ ល្ ើយតបខៅនងឹ្
តរមូវការរបស់សិសេរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្ នងិ្ (iii).ការពរងឹ្ង្ភាពជាដដគូរវាង្
បុគគលិរសាលាខរៀន នងិ្ោាបិា ឬអាណ្តពាបាលសិសេរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្។  

បនទប់នរៀនកុំពយទ័ូរៈ ការដាំខឡើង្បនធប់ខរៀនរុាំពយូទ័រម៉ាូមដល “thin-client” តដមលទប
ខរបើថាមពលពនលរឺពេះអាទិតយខៅសាលាខរៀន នងិ្បានផឋល់ការបណឋុ េះបណ្តឋ លជាំនញ  
រុាំពយូទ័រដល់សិសេខដើមផ៊ីបខង្ក ើនការយល់ដងឹ្អាំព៊ីតដមល នងិ្អតទរបខយាជនក៍ារសិរា។  

 ការពិខសាធនដ៍នអនថរាគមនទ៍ប់សាក ត់ចាំនួនព៊ីរ គរឺបពន័នរ ាំលឹរជាមុនចាំននួ២១៥ នងិ្បនធប់
ខរៀនរុាំពយូទ័រចាំនួន១០៨រមនលង្បានបញ្ចប់ខៅចុង្ឆ្ប ាំសិរា ២០១៣/២០១៤។ ខទេះជាយា៉ា ង្ណ្ត
រខ៏ោយ រមមវធិ៊ី SDPP ោនភាពរវល់របុង្ការរបមូលទិនបនយ័មដលខៅខសសសល់ ខដើមផ៊ីរាំណត់ថា 
ខតើអនថរាគមនទ៍ាំង្ខនេះបានកាត់បនទយការខបាេះបង់្ការសិរា នងិ្ជេះឥទន ិពលព៊ីទិនបនយ័ដដទខទៀត 
របុង្ខនេះររុមការង្ហរបានខធវ ើការជតិសបិទនជាមួយសាលាខរៀន ខហើយររសួង្អប់រ ាំោាំរទខលើមផនការ
នរិនថរភាពដនអនថរាគមនខ៍នេះ។ ខ្ង្ខរកាមខនេះគជឺាលទនផលដនរចិចេតិេាំរបឹង្មរបង្របស់់រមមវធិ៊ី៖     

 បានរបមូលទិនបនយ័ព៊ីសាលាទទួលអនថរាគមន ៍ នងិ្សាលាខរបៀបខធៀបចាំនួនសរបុ៣២២ នងិ្
បានវភិាគបានលទនផល (ដចូបានខរៀបរាប់របុង្របាយការណ៍សខង្ខបរបុង្សិកាខ សាលាផេពវផាយ
លទនផលរសាវរជាវរបស់រមមវធិ៊ី SDPP មដលបានខធវ ើខៅខេតថបាត់ដាំបង្ ខរកាមអធបិត៊ីភាព 
ឯរឧតថម អឹុម កចុ រដឌខលខ្ធកិារររសួង្អប់រ ាំ រពមទាំង្នយរខបសររមម USAID/រមពុជា 
នងិ្រគ៊ីខអធ៊ីវ អាសូសុ៊ីខអត អនថរជាត ិ មដលោនអបរចូលរមួរបោណជាង្៣០០នរ់ មរព៊ី
សាលា សហគមន ៍រមួោន៖ ថាប រ់ើសុរ ខេតថ នងិ្ព៊ីររសួង្អប់រ ាំ (ថាប រ់ជាត ិនងិ្ខរកាមជាត)ិ។  

 ររសួង្អប់រ ាំបានខចញខសចរថ៊ីសខរមចសថ៊ីព៊ីការបនថរបតបិតថរិបព័ននរ ាំលឹរជាមុន នងិ្អនថរាគមន៍
បនធប់ខរៀនរុាំពយូទ័រ 

 ផេពវផាយខសចរថ៊ីសខរមចរបស់ររសួង្អប់រ ាំខៅកាន់ខេតថចាំនួន៦មដលរមមវធិ៊ី SDPPរតូវអនុវតថ 
នងិ្ខេតថចាំនួន៣មដលគខរោង្ IBEC រតូវអនវុតថ។  

 វគគបណឋុ េះបណ្តឋ លរគូឧខទធស (TOT) អាំព៊ីរបព័ននរ ាំលឹរជាមុន (EWS) សរោប់មន្តនថ ៊ីរាជការថាប រ់
ជាត ិ ររសួង្អប់រ ាំ នងិ្រគូឧខទធសចាំនួន ៨៨នរ់ មដលមរព៊ីសាលាគរខុកាសលយថាប រ់ខេតថ នងិ្
ថាប រ់ភូមិភាគទូទាំង្របខទស របុង្នយ័នងឹ្បនថចាំខណេះខ្ង្ខលើខនេះជូនដល់គរនុសិេិតរគូបខរង្ៀន
មដលចូលមរខរៀនដាំបូង្។ 

 ការផថល់់ នងិ្ការបមនទមបនធេះសូឡា ការបថូរអាគុយសូឡា អាាំង្ខវុ ើតទ័រ នងិ្ឧបររណ៍មដលេូច
ខផេង្ខទៀតខដើមផ៊ីជាំរញុបនថដាំខណើ រការយា៉ា ង្រលូនដល់បនធប់ខរៀនរុាំពយូទ័រ មដលរមមវធិ៊ី SDPP 

នងិ្ គខរោង្ IBEC បានផគត់ផគង់្ដល់សាលាទាំង្ខនេះ។ 

 ខលើសព៊ីខនេះខៅខទៀត រមមវធិ៊ីបានបណឋុ េះបណ្តថ ល វគគការមថទាំ នងិ្រគប់រគង្រុាំពយូទ័រសរោប់
រគូរុាំពយូទ័ររបុង្សាលាចាំនួន១០៨ ដនរមមវធិ៊ី SDPP នងិ្សាលាចាំនួន៣៦ ខរកាមគខរោង្ IBEC 
បុគគលិរមជឈមណឍ លព៌តោ័នវទិារបុង្ខេតថ នងិ្ើសុរ ខដើមផ៊ីោនសមតទភាពរគប់រោន់របុង្ការ
មថទាំ នងិ្រគប់រគង្រុាំពយូរទ័រខោយេលួនឯង្។ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លរគូទទួលបនធុរថាប រ់ នងិ្នយរសាលាចាំនួន១.១៥៧នរ់ រពមទាំង្សោ  
ជរិសហគមនច៍ាំនួន៣២២នរ់ អាំព៊ីអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន (EWS) មដលមរព៊ីសាលា
ខរបៀបខធៀបចាំនួន១០៧។ 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លរគូទទួលបនធុរថម ៊ី នងិ្នយរសាលាចាំនួន ៣២៨នរ់ សរោប់សាលាមដល
បានផឋល់អនថរាគមនរ៍បព័ននរ ាំលឹរជាមុន (EWS)។  

 បខង្ក ើត នងិ្ផលិតខសៀវខៅមណនាំសថ៊ីព៊ីរបព័ននរ ាំលឹរជាមុន (EWS) នងិ្ខសៀវខៅមណនាំព៊ីបនធប់
ខរៀនរុាំពយូទ័រ។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

របវតតិកមមវិធ ី

បន ទប់រ ុាំពយូទរ័រតវូបានតាំខឡ ើងដ្ឋរ់ខៅសាលាឱ្យសសិសខរៀន 
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 ដាំខណើ រការវាយតដមលលមអ ិតបានវភិាគទនិបនយ័ររមិតសាលាខរៀនសរោប់សិសេ
៦៥.១៤៥នរ់ ខៅរបងុ្សាលាទទួលបានអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន១០៧ សសិេ
៦៦.០៤១នរ់ ខៅរបងុ្សាលាទទួលបានអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន បូរនងឹ្សាលាទទួល
បានអនថរាគមនប៍នធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័១០៨ នងិ្សសិេ៦០.៨២៦នរ់ខៅរបងុ្សាលាខរបៀបខធៀប 
ចាំននួ១០៧ ខៅរបងុ្ខេតថទាំង្៦ របងុ្អាំឡុង្ព៊ីរឆ្ប ាំសិរា។ ខលើសព៊ីខនេះខៅខទៀត ទនិបនយ័សឋ៊ីព៊ី
ឥរយិាបថ នងិ្ការអនវុតថរបស់រគូបខរង្ៀន នងិ្ការយល់ដងឹ្ នងិ្ឥរយិាបថរបស់សិសេទទួល
បានាមរយៈបទសោភ សនបុ៍គគល។ 
 លទនផលវាយតដមលផលប៉ាេះ ល់បានបង្ហា ញថា រមមវធិ ៊ី SDPP បានកាត់បនទយអរា
ខបាេះបង់្ជារួម នងិ្បានមរលមអការអនវុតថទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរា សាម រត៊ីសវយ័ 
របសិទនភាព នងិ្សាម រត៊ីទទួលេសុរតវូរបស់រគូបខរង្ៀន ជាពខិសស៖ 
 រមមវធិ ៊ី SDPP បានកាត់បនទយអរាខបាេះបង់្៥% ជារួមសរោប់សសិេមរព៊ីសាលាខរៀន

មដលទទួលបានមតអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន (EWS) រពមទាំង្សរោប់សិសេមរព៊ី
សាលាខរៀនមដលទទួលបានអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន នងិ្បនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័។ 

 អរាខបាេះបង់្រតវូបានកាត់បនទយ១៣% សរោប់សិសេរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្ខៅរបងុ្
សាលាខរៀនមដលទទួលបានមតអនថរាគមនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុន។ 

 ខលើសព៊ីខនេះខៅខទៀត រមមវធិ ៊ី SDPP បានមរលមអការអនវុតថទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការ
សិរា សាម រត៊ីសវយ័របសិទនភាព នងិ្សាម រត៊ីទទួលេសុរតវូរបស់រគូបខរង្ៀនចាំខ េះសិសេ
របវមនងឹ្ការខបាេះបង់្។ 

 រមមវធិ ៊ី SDPP បានមរលមអឥរយិាបថសិសេ រពមទាំង្ការយល់ដងឹ្របស់សិសេអាំព៊ីការ
ោាំរទមដលពួរខគទទួលបានព៊ីរគូបខរង្ៀន នងិ្ឪពុរោឋ យរបស់ពួរខគ។ ខយើង្បានខធវ ើការ
សិរាមបបគុណភាព ខដើមផ៊ីទទួលបានពត័ោ៌នបមនទមអាំព៊ីទសេនៈអបរទទួលផលខោយោន
អបរខ ល្ ើយសាំណួរជាង្៤៦០នរ់ ោនរបតរិមមចាំខ េះអនថរាគមនទ៍ាំង្ព៊ីរខនេះ ាមរយៈបទ
សោភ សនជ៍ាររុម នងិ្បទសោភ សនបុ៍គគល។ លទនផលរសាវរជាវមបបគុណភាពបានខលើរ
ខឡើង្ថា របពន័នរ ាំលឹរជាមុនោនផលប៉ាេះ ល់វជិជោនខៅខលើឥរយិាបថសិសេ (វតថោន 
ទោល ប់សិរា) ប៉ាុមនថមិនទន់រគប់រោន់ខដើមផ៊ីបញ្ឈប់សិសេខបាេះបង់្ការសិរាបានទាំង្អស់
ខនេះខទ។ សសិេ នងិ្ោាបិាសសិេបានរាយការណ៍ថា ោនរបតរិមមខផេង្ៗោប ចាំខ េះ
សាលាខរៀនមដលទរ់ទង្ោាបិាសិសេ រ់ពន័ននងឹ្សូចនររសិសេរបវម ប៉ាុមនថោន
របសិទនភាព ខហើយោាបិាសិសេបានខ ល្ ើយតបខៅនងឹ្តរមូវការ។ បុគគលិរសាលាខរៀន
ខជឿជារ់ថា អនថរាគមនទ៍ាំង្ព៊ីរបានមរលមអវតថោនសិសេ នងិ្បានកាត់បនទយសិសេខបាេះបង់្
ការសិរា ប៉ាុមនថោនរឋ ៊ីបារមភអាំព៊ីការបមនទមបនធរុការង្ហររបពន័នរ ាំលឹរជាមុន នងិ្ោាំរទចាំខ េះ
បនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័។ សិសេចូលចតិថបនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័ ប៉ាុមនថចង់្អនវុតថឲ្យបានខរចើនជាង្ខនេះ។ 
ោាបិាសិសេមិនបានទសេនរចិចបនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័ខនេះខទ ខហើយមិនបានយល់ដងឹ្អាំព៊ី
ការរ ៊ីរចខរមើនរបស់រូនេលួនខៅរបងុ្ថាប រ់ខរៀនរុាំពយូទរ័ ប៉ាុមនថបានទទួលសាគ ល់ថា វាជាជាំនញដ៏
លអសរោប់ពួរខគ។ សហគមនប៍ាននយិាយថា ពួរោត់ខៅោនចតិថចង់្ផឋល់ការោាំរទបនថ
ខដើមផ៊ីកាត់បនទយសិសេខបាេះបង់្ការសិរា។ 
 របងុ្សិកាខ សាលាផេពវផាយលទនផលរសាវរជាវរបស់គខរោង្ដនរមមវធិ ៊ីសារលផង្ទប់
សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរា បានរបារពនខឡើង្របងុ្មេររកោ ឆ្ប ាំ២០១៥ ខៅខេតថបាត់ដាំបង្។ 
ការខ ល្ ើយតបដខ៏លើសលប់ព៊ីមន្តនថ ៊ីររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា មនធ៊ីរអប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា
ខេតថ នងិ្ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡាើសុរ នងិ្នយរសាលាគថឺា ពួរោត់បានខកាត
សរខសើររបពន័នរ ាំលឹរជាមុន នងិ្បនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័ នងិ្បានចត់ទុរថា ជាឧបររណ៍ដស៏ាំខ្ន់ 
សរោប់ខោេះរសាយបញ្ញា ទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរា។ ពួរោត់បានខបឋជាញ ចតិថបនថ
អនថរាគមនទ៍ាំង្ព៊ីរខនេះ ខហើយរប៏ានខសបើឲ្យររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡាោាំរទ នងិ្មរមរប
រមមវធិ ៊ីបណឋុ េះបណ្តឋ លរគូបខរង្ៀនខដើមផ៊ីោរ់បញ្ចូលការបណឋុ េះបណ្តឋ លរបពន័នរ ាំលឹរជាមុន នងិ្
បនធប់ខរៀនរុាំពយូទរ័របងុ្រមមវធិ ៊ីបណថុ េះបណ្តថ លរគូាមបណ្តថ សាលាគរុខកាសលយទាំង្អស់ មដល
ោាំរទខោយររសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា។ 

ផលជុះរបសគ់នរមាង 

ខភ ញៀវរតិ តយិស នងិអ នរចលូរមួសកិាខ សាលាខៅផ្ថ ងទ១ី 

 “ រម មវធិអីភវិឌឍនខ៍្ផ អរខល ើភសតតុាង ” 

ករណីសកិា 
 សោគមោាបិាសសិេ (PTA) ខៅអនវុទិាល័យ ដរពគគ៊ីរ គជឺារោល ាំង្    
ចលររដស៏ាំខ្ន់របងុ្ការទប់សាក ត់សសិេខបាេះបង់្ការសិរាខៅខពលសាលាចប់ខផថ ើម
អនវុតថរបពន័នរ ាំលឹរជាមុន (EWS) នងិ្រមមវធិ ៊ីមរលមអគុណភាពអប់រ ាំជាអនថរាគមន៍
របស់រមមវធិ ៊ីសារលផង្ទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការសិរារបស់ទ៊ីភាប រ់ង្ហរសហរដឌ 
អាខមររិសរោប់ការអភវិឌណនអ៍នថរជាត។ិ  ខលារ  សួន  ខសន  នយររង្អនវុទិា 
ល័យ ដរពគគ៊ីរ បានពនយល់ថា៖  

“សសិសមយួច ាំននួបានរតឡប់មរខរៀនវញិ ខហើយពរួខគមរខរៀនខទៀង ត់ខទៀតផង 
បនាទ ប់ពអីវត តោនញរឹញាប់ ឬសមូប[ីបនាទ ប់ពខីបាុះបង់ការសរិា] បនាទ ប់ពកីារចុុះខៅ
ដលផ់ ទុះពសីាំណារ់សោជរិសហគមន ៍នងិសោជរិ PTA” ។ 

 ាមធមមា PTA ដរអង្ហគ សមូលនធិខិដើមផ៊ីមរលមអខហោឌ រចនសមពន័នសាលា 
សាទ បនផលូវ នងិ្ចូលរួមការរបជុាំរបស់សាលាជាខដើម។ ខទេះប៊ីយា៉ា ង្ណ្តរខ៏ោយ រ៏
រហូតមរទល់ការចប់ខផថ ើម EWS នងិ្រមមវធិ ៊ីមរលមអគុណភាពអប់រ ាំមរ PTA ររម
ខោេះរសាយបញ្ញា សិសេខបាេះបង់្ការសិរាណ្តស់។ 
 បុគគលិរ SDPP បានបណថុ េះបណ្តថ លសោជរិ PTA ខៅរបងុ្សាលាខោលខៅ
ចាំននួ២១៥នរ់ របងុ្ខេតថចាំននួ៦សថ៊ីព៊ីការអនវុតថ EWS សរមមភាពសរិាបមនទម នងិ្
រខបៀបទប់សាក ត់សិសេមិនឱយខបាេះបង់្ការសិរា។ ការបណថុ េះបណ្តថ លខធវ ើឱយពួរោត់
ខរតៀមេលួនចុេះាមផធេះខៅជួបជាមួយឪពុរោថ យសិសេមដលរូនៗរបស់ពួរោត់មតង្
មតអវតថោនព៊ីសាលា ខរៀបចាំការរបជុាំខៅរបងុ្សហគមនខ៍ដើមផ៊ីបខង្ក ើនការយល់ដងឹ្ព៊ី
ផលប៉ាេះ ល់អវជិជោនដនការខបាេះបង់្ការសិរា នងិ្របមូលធនធានរបងុ្សហគមន៍
ខដើមផ៊ីខធវ ើយា៉ា ង្ណ្តជួយរុោរឱយខៅបនថការសិរា។ សោជរិ PTA ខៅអនវុទិា  
ល័យ ដរពគគ៊ីរ បានចុេះាមផធេះខដើមផ៊ីខៅជួបសិសេមដលរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្
ការសិរា នងិ្ដរឹនាំការរបជុាំសហគមនច៍ាំននួប៊ីដង្ ឬខលើសព៊ីខនេះរបងុ្១ឆ្ប ាំៗ។ 
ខលារ អ ុាំ សារ់ របធាន PTA បានខលើរខឡើង្ថា “េ ញុាំររីរាយណាស់រ នងុការជាំរញុខល ើរ
ទរឹចតិ តសសិសឱ្យចលូខរៀនវញិ ពខីរពាុះេ ញុាំមនិោនឱ្កាសសរិាដចូពរួខគខទ”។ 
 ការអវតថោនញឹរញាប់គជឺាសូចចនររខបាេះបង់្ការសិរារបស់សសិេ។ ខៅ
ខពលសាលារាយការណ៍ព៊ីអវតថោនរបស់សសិេ សោជរិ PTA ដនអនវុទិាល័យ
ដរពគគ៊ីរ បានចុេះខៅដល់ផធេះរបស់សិសេទាំង្ខនេះខដើមផ៊ីនយិាយជាមួយឪពុរោថ យ 
នងិ្សិសេទាំង្ខនេះអាំព៊ីបញ្ញា ខនេះ នងិ្មសវង្ររដាំខណ្តេះរសាយ ខដើមផ៊ីទប់សាក ត់សិសេ 
ស ុាំ រ ៉ាុង្ រុាំឱយខបាេះបង់្ការសិរា PTA បានដរអង្ហគ សមូលនធិខិដើមផ៊ីទញិរង់្ឱយនង្ មួ
យខរគឿង្ព៊ីខរ េះនង្រស់ខៅឆ្ង យព៊ីសាលាណ្តស់ នងិ្ទញិសោភ រៈសិរាឱយនង្
ផង្មដរ។ ខហតផុលខនេះខហើយ បានខធវ ើឱយ ស ុាំ រ ៉ាុង្ ផ្លល ស់បថូរចតិថ ខហើយោនបាំណង្
ខៅបនថការសិរាវញិ៖ 

“េ ញុាំខៅខរៀនខទៀង ត់ នងិ ន់ខពលខវលាខទៀតផងចប់តា ាំងពេី ញុាំទទលួបានរង់មរ 
េ ញុាំខហៀបនងឹខបាុះបង់ការសរិាខៅខហើយពខីរពាុះវាលាំបារណាស់រ នងុការខដ ើរតាម
ផ លវូខៅត ាំបន់ជនបទចោងយ៧គឡីខូ្ម ៉ារតខៅសាលាខរៀនខនាុះ"។ 

 ឥឡូវខនេះ រ៉ាុង្ ោម នបាំណង្វប់ខរៀនខឡើយ។ “េ ញុាំចង់ខរៀនណាស់ ខហើយេ ញុាំខប តជាញបន ត
ការសរិារបស់េ ញុាំខដ ើមបកីាល យជារគបូខរងៀន”។ ខនេះរោន់មតជាខរឿង្មួយសថ៊ីព៊ី ភាពខជាគ
ជយ័មដលបានខរើតខចញព៊ីការង្ហររបស់ SDPP ខៅាមសាលា នងិ្សហគមន៍
ននខៅរបងុ្របខទសរមពុជាមតប៉ាុខណ្តត េះ។ សាំខ្ន់ជាង្ខនេះខៅខទៀតខនេះ ោនសិសេ
តចិជាង្១៣% មដលរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្ការសិរាាមរយៈការខរបើ EWS 
របងុ្រយៈខពលព៊ីរឆ្ប ាំរបងុ្សាលាមដលោនររុមរគប់រគង្ខនេះ។ ដចូោប ផង្មដរការ
រសាវរជាវរបស់ SDPP បង្ហា ញថា ៥០% ដនសិសេរបវមនងឹ្ការខបាេះបង់្ការ
សិរា ឬជាង្៤.០០០នរ់ នងឹ្ខបាេះបង់្ការសិរារបងុ្រយៈខពលព៊ីរឆ្ប ាំ  របសិនខបើ
មិនោន SDPP ខទខនេះ។  
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    ៨ 
គនរមាង សាោនរៀនម្ដគូ (BSI)  

ោច ស់ជាំនយួ អង គការអរូរទ/ីររមុហ នុ Flight Center, សោគមនច៍និ, មលូនធិ ិ
Breteau  Foundation, ោច ស់ជាំនយួឯរជន, ររមុហ នុ Apple 

Corporation 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ · សសិសថ្នន រ់ទ៧ីដល៩់ ច ាំននួ១.៦៥៨នារ់ (ើស៨ី១៥នារ់) 

· រគបូខរងៀនថ្នន រ់ទ៧ីដល៩់ ច ាំននួ៨៣នារ់ (ើស៤ី១នារ់) 
· គណៈរគប់រគងសាលា ១៣នារ់ (ើស១ីនារ់) 

ថវកិារបច ាំឆ្ន ាំ ២០១៥ ១២៣.៦៦៨,៦៤ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលោន រ់ ៧០,៥៥ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ ២ខេត ត (រាំពង់ចម នងិតបូងឃមុាំ) 
ចាំននួើសរុរគបដណតប់ ៣ើសរុ (ខជ ើងផ្រព រាំពង់ចម នងិតបូងឃមុាំ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ៣សាលា (វ.ិ ហស សគន់ អនវុ.ិ ហស អនវុត តរាំពង់ចម)  
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ខ្េមររា ឆ្ន ាំ២០១១ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ខ្េរញ្ដ  ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 គខរោង្ សាលាខរៀនដដគូពាយាមបខង្កើតឲ្យបានគាំរអូភវិឌណខរចើន 
ជខរមើសរបុង្សាលាខរៀនរដឌ ខោយមផអរខលើលរខណៈអាំខណ្តយផល
របស់សាលារបុង្ការខរបើរបាស់ជាំនយួបខចចរខទស។ គខរោង្មិនមមន
រតមឹមតផថល់ជាំនយួបខចចរខទសដល៏អខពញខលញដល់សាលាមដលរតវូ
បានខរជើសខរ ើសរបរបខោយសកាថ នុពលេពស់របុង្ការអភវិឌណប៉ាុខណ្តត េះ
ខទ ប៉ាុមនថរប៏ានសង្កត់ធងន់ខលើរចនសមព័ននអភបិាលរចិចជាំនញ មដល
ធានឲ្យការខរបើរបាស់ធនធានថវកិាឧបតទមភរគូបខរង្ៀនរបរបខោយ
របសិទនភាព នងិ្ោនគណខនយយភាព ខោយមផអរខលើភាររចិចបមនទម 
មដលរគូបខរង្ៀនបានបាំខពញ (ឧ. ការខរៀបចាំគខរោង្ការពិខសស រ់
ព័នននងឹ្ការសរិាមបបសាទ បន ការផថល់របឹរាអាជ៊ីព នងិ្រលបឹសិរា...
។ល។ វធិ៊ីអភវិឌណទាំង្ព៊ីរគនលង្ខនេះបង្ហា ញព៊ីគាំរដូនភាពជាដដគូរវាង្រដឌ 
នងិ្ឯរជន របុង្ការរគប់រគង្សាលាខរៀនរដឌទាំង្ប៊ីខោយមនធ៊ីរអប់រ ាំ   
យុវជន នងិ្រ៊ីឡាខេតថ មដលសហការយា៉ា ង្ជតិសបិទជាមួយតអួង្គមិន
មមនរោឌ ភបិាល (ឧ. អង្គការ ខេប)។ 

សនិទានភាពម្នកមមវិធ ី

 ខៅចុង្ឆ្ប ាំ២០១៤ អង្គការ ខេប បានចចរជាមួយមូលនធិអូិររទ៊ី ខដើមផ៊ីអនុញ្ញដ តឲ្យបនថ
គខរោង្រយៈ២ឆ្ប ាំបនថ ខដើមផ៊ីធានបានថា គាំរសូាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ីមដលបានអនុវតថសារលផង្    
រយៈខពល៣ឆ្ប ាំរនលេះអាចបនថពរងឹ្ង្ នងិ្ោននរិនថរភាព។ ការបនថគខរោង្ចប់ខផថ ើមព៊ីមេតលុា 
ឆ្ប ាំ២០១៤ នងិ្បានបញ្ចប់រយៈខពល១ឆ្ប ាំខៅរបុង្មេរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥។ ចាំណុចគនលេឹះមដលរតវូ
បានខផ្លថ តការយរចតិថទុរោរ់របុង្បរបិទខនេះ រមួោន៖ ការជាំរញុសរមមភាពរររបារ់ចាំណូល
សរោប់សាលា (ដចូជា អាហ្វរោឌ នសាលាខរៀន) ការបខង្ក ើតរញ្ចប់ថវកិាអាំខណ្តយទទួលបានព៊ី
ររុមហ ុន Apple, ការពរងឹ្ង្របព័ននអភបិាលរចិច ការពរងឹ្ង្សមតទភាពរគូខលើជាំនញបខចចរវទិា
ព័តោ៌ន ការពរងឹ្ង្ខសវាផថល់របឹរាអាជ៊ីព នងិ្ការពរងឹ្ង្ការចូលរមួរបស់ោាបិាសសិេ។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

របវតតិកមមវិធ ី

 សខមថច ហ ុន មសន នយររដឌមន្តនថ ៊ីដនរពេះរាជាណ្តចរររមពុជា បានផថល់
 នរង្ហវ ន់សាលាខរៀនខ ប្ ើមរបចាំឆ្ប ាំរបុង្ចាំណ្តត់ថាប រ់ខលេ ២ អមខោយ
ថវកិាចាំនួន៦លានខរៀលដល់អនុវទិាល័យ ហស អនុវតថរាំពង់្ចម។ 

 ររសងួ្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា រពមទាំង្អង្គការឆ្លហ្វវ នបានទទួល
យរជាផលូវការនូវគាំរសូាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី។ 

 ការរ ៊ីរចខរមើនយា៉ា ង្ឆ្ប់រហ័សនវូចាំខណេះដងឹ្រុាំពយូទ័រ។ 

 ការបញ្ចប់ឯរសារពខិរោេះខយាបល់មដលរាំខលចព៊ីខជាគជយ័ នងិ្ខមខរៀន 
បទពិខសាធនស៍រោប់ការផេពវផាយថាប រ់ជាត។ិ 

 ការរររបារ់ចាំណូលអនុវទិាល័យ ហស អនុវតថរាំពង់្ចម ទទួលបាន
ខលើស ១៥.០០០ដលុាល អាខមររិខៅរបងុ្ឆ្ប ាំទ៊ី៥។ 

 ការចប់ខផថ ើមខោយខជាគជយ័សរមមភាពរររបារ់ចាំណូលខៅវទិាល័យ
សខមថចមម៉ា។ 

ពានង្វវ ន់ថាន ក់ជាតិ:សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ៊៊ុន សសន នាយករដ្ឋមន្តនេីននរពះ
រាោណាចរកកមព៊ុ ោ បានរបគ្ល់ពានរង្វវ នដ់្ល់ម្ោក ប៉ាល់ ស៊ុវណ្ណ  នាយកអន៊ុវទិាល័យ 
អន៊ុវតេកំពងច់ាមកន៊ុ ងសននិបាតអបរ់ោំតិកាលពីសែមីនា ឆ្ន ២ំ០១៥។ ពានរង្វវ នប់ានផេល់ការ
ទទលួស្គគ ល់ស្គោម្រៀនលអោងម្គ្មយួកន៊ុ ងចំម្ណាមស្គោម្រៀនលអបំផ៊ុតចំននួ៣ម្ៅកមព៊ុ ោ។ 

រពឹតតិការណ៍ជារបវតតិសាស្រសត:ពិធីច៊ុះហតថម្លខាម្លើអន៊ុស្គរណ្ៈម្ោគ្យល់រវាង
ឯកឧតេមរដ្ឋមន្តនេីរកសួងអបរ់ ំ យ៊ុវជន និងកីឡា(ខាងស្គេ ំ) និងម្ោកនាយករបតិបតេិ
អងគការម្ែប(ខាងម្ឆវង) សដ្លកន៊ុ ងម្នាះរកសួងបានសនាផេល់ថវកិាចំននួ ៣៧០.០០០
ដ្៊ុោល អាម្មរកិ ម្ដ្ើមបីអន៊ុវតេតាមគំ្រូស្គោម្រៀនជនំានថ់មី។ ម្នះោម្លើកទី១សដ្លរកសួង 
បានសបងសចកថវកិាបានពីពនធដារដ្ល់អងគការមិនសមនរដាឋ ភិបាលកន៊ុ ងរសុក។ 

រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ 
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    ៩ 
“សាលាខរៀនរដ ាខ្ដលោនសតង់ដ្ឋឯរជន ” 

ករណីសកិាៈ ការបនងាើតភាពម្ចនរបឌតិ
របសរ់គូកនងុការបនរងៀនសសិស 

 
 រគូវទិាសាស្រសថោប រ់បានផថល់ឱកាសឲ្យសសិេមួយររុមខធវ ើបទបង្ហា ញ
ាម PowerPoint ដល់មិតថរមួថាប រ់អាំព៊ីគខរោង្វទិាសាស្រសថមដលររុមខនេះ
បានសហការោប ខធវ ើ។ សិសេបានចូលរមួខធវ ើរចិចការរបងុ្គខរោង្ពិខសសខនេះ 
ជាមផបរមួយដនរមមវធិ៊ីរលបឹវទិាសាស្រសថខរៀបចាំខោយសាលាខរៀន។ រគូឯរ
ខទសខធវ ើរចិចការជាមួយសិសេ មដលដរឹនាំសរមមភាពខោយេលួនឯង្ាម     
រយៈសោជរិរលបឹ។ រគូបខរង្ៀនទទួលការបាំប៉ានខដើមផ៊ីធានបានថា ខោល 
ការណ៍ផថល់សិទន ិអាំណ្តចដល់យុវជនោនការអខង្កត ខដើមផ៊ីោាំរទរលបឹ សិសេ
បានដចបបខង្ក ើតគាំររូថយនថមផអរខលើខោលការណ៍ខមខរៀនរបូវទិា មដលបាន
ខរៀនរបុង្ថាប រ់។ រថយនថខនេះខរបើថាមពលថមពិល ខហើយផថល់ជាលាំហ្វត់របូ៊ី
យា៉ា ង្ចាស់សរោប់សិសេខធវ ើរចិចការខោយោច ស់ការ ខដើមផ៊ីបង្ហា ញព៊ីការដចប
របឌតិរបស់េលួន។ សរមមភាពមបបខនេះមដលខធវ ើឲ្យសសិេោនឱកាសបង្ហា ញ
ការដចបរបឌតិរបស់េលួនគរឺរមោនណ្តស់ខៅរបុង្សាលាខរៀនរដឌរបខទស 
រមពុជា ខហើយវាជាសមិទនិផលសាំខ្ន់មួយដនគខរោង្សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី។ 

របូភាពសខំាន់ៗ 
អង គការជាង ២០ បានមរទសសនរចិ ចសាលាអនវុត តរ នងុរយៈមយួឆ្ន ាំរន លងខៅខនុះ ខ្ដលបានឆ លុុះបងាាញផលជុះ
ោ៉ាងធាំខធងរបស់គខរោង។ 

ផលជុះរបសគ់នរមាង 
វឌឍនភាពគនរមាង: ល្ង្ដល់ រ់រណ្តថ លផលូវដនដាំណ្តរ់កាលបនថគខរោង្សខរមច
បានសូចនរររបោណ ៧៩% ចាំមណរ ១២% ខទៀតរាំពុង្ខឆ្ព េះខៅសខរមចបាន។ របុង្នយ័
ខនេះ គខរោង្សខរមចបាននូវសមិទនផិលធាំៗរបុង្ការរសាង្សាទ ប័នទរ់ទង្នងឹ្គណៈរមមការ
រទរទង់្សាលា នងិ្ររុមរបឹរារុោរ រពមទាំង្ខសវាបនថពរងឹ្ង្ឲ្យកាន់មតរបខសើរ ដចូជា 
ការរបឹរាអាជ៊ីព នងិ្បខចចរវទិាព័តោ៌នជាខដើម។ លទនផលសិរារប៏ង្ហា ញឲ្យខ ើញោន
ការរ ៊ីរចខរមើនមផបរការគតិខោយវភិាគ នងិ្វបផធម៌ទូខៅ។ ភាពខលចខធាល សាំខ្ន់មួយមដល
គខរោង្សខរមចបានគរឺរសងួ្បានរពមខរពៀង្ទទួលយរគាំរសូាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ីខធវ ើជារមម
វធិ៊ីថាប រ់ជាត ិ ខោយបានោរ់បញ្ចូលរបុង្រមមវធិ៊ីរាំមណទរមង់្វសិយ័អប់រាំទាំង្១៥ចាំណុច ោរ់
ខចញខោយឯរឧតថមរដឌមន្តនថ ៊ី។ ខសចរថ៊ីសខង្ខបសមិទន ិផលសខរមចបានោនដចូរបុង្ារាង្
ខ្ង្ខរកាម។  

លទធផល សចូនាករ
សរបុ 

សនរមចបាន មិនទាន់សនរមច/
កំពុងសនរមច 

សនរមចបាន
នោយហផនក មិនសនរមច 

ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % ចំនួន % 

លទធផលទ ី១៖ បនេអន៊ុវតេសកមមភាពស្គោក៊ុមារម្មរតី ៥ ៤ ៨០% -- -- -- -- ១ ២០% 

លទធផលទ២ី៖ បនេពរងឹងម្សវាពិម្សសដ្ល់សិសស ៦ ៥ ៨៣% -- -- -- -- ១ ១៧% 

លទធផលទ៣ី៖ ពរងឹងសមតថភាពរគូ្បម្រងៀន ៣ ៣ ១០០% -- -- -- -- -- -- 

លទធផលទ៤ី៖ គំ្រូរបស់គ្ម្រមាងធានាបាននិរនេរភាព ៦ ៤ ៦៧% ១ ១៧% ១ ១៧% -- -- 

លទធផលទ៥ី៖ ម្ោគ្ជយ័ការតសូ៊មតិសរមាបគំ់្រូស្គោ
 ម្រៀនជំនានថ់ម ី ៤ ៣ ៧៥% ១ ២៥%     -- -- 

សរបុ ២៤ ១៩ ៧៩% ២ ៨% ១ ៤% ២ ៨% 

ខភ ញៀវមរពអីង គការ VSO បានមរចលូរមួសាត ប់បទបងាាញអាំពសីាលាអនវុត តខៅរ នងុខេត តរាំពង់ចម 

សសិសខៅសាលាអនវុត តបានខធ វើបទបងាា ញខរបើរម មវធិ ីPowerPoint  
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  ១០ គនរមាង នលើកកមពសន់សវាកមម 
សេុភាពសាោនរៀន (ISHS) 

ោច ស់ជាំនយួ មលូនធិ ិBreteau 
អ នរទទលួផលផ្ទទល់ ១,៨៧៥ (ើស៨ី៩៦ នារ់) 
ថវកិារបច ាំឆ្ន ាំ ២០១៣ ៧.៤១០,៦០ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលោន រ់ ៤ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ ១ (រាំពង់ចម) 
ច ាំននួើសរុរគបដណតប់ ១ (ើសរុខជ ើងផ្រព) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១ (វទីាលយ័ ហ នុ ខ្សន សគន់) 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ររ ាដ្ឋ ២០១៣ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង មថិនុា ២០១៧ 

 ខោយរបកាន់ខ្ជ ប់នវូវធិ៊ីសាស្រសថអនុវតថ មដលខលើររមពស់ការអភវិឌណអបរ រ់
ព័នន ររុមរបឹរារុោរខៅវទិាល័យ ហ ុន មសន សគន់ បានចប់ខធវ ើសរមមភាពរង្មួយ
ដនការផធួចខផថ ើមគាំនតិខោយេលួនឯង្ ខដើមផ៊ីបខង្ក ើតរមនលង្មដលខគអាចជួបរបជុាំោប  
(សហពន័នសសិេ) នងិ្ោាំ រសិសេវឺខៅរបុង្សាលាខរៀន។ ោនសិសេជាខរចើននរ់
មរព៊ីទ៊ីឆ្ង យខធវ ើដាំខណើ រខោយជេិះរង់្ព៊ីផធេះរបស់ពួរខគមរសាលាខរៀន។ សសិេជា
ខរចើនគជឺារូនរគួសារររ៊ីររោនអាហ្វរបរខិភាគមិនរគប់រោន់។ បនធ ប់ព៊ីពួរខគេាំ
របឹង្ខោយខរបើរោល ាំង្មួយចាំននួោនសេុភាពមិនលអ ជួនកាលចុេះខេាយរោល ាំង្ នងិ្
រតូវការវប់សរោរ។ ខោយសារោម នការផគត់ផគង់្ព៊ីសាលាខរៀនចាំខ េះតរមូវការទាំង្
ខនេះ មដលជាខរឿយៗ ខគរតូវខដររបុង្ថាប រ់ខរៀន ឫអង្គុយខៅបរខិវណខរៅថាប រ់។ ររុម
របឹរារុោរបានជួបោច ស់ជាំនយួោប រ់ មដលបានសខរមចចតិថជួយខគខោេះរសាយតរមូវ
ការខនេះរបស់សសិេ។ ការទាំនរ់ទាំនង្ទាំង្ខនេះខហើយបានឈានដល់ការសាង្សង់្គល ៊ី
នរិសេុភាព មដលោនការផគត់ផគង់្រគប់រោន់ខៅវទិាល័យ សគន់ ខោយោនគលិាន ុ
បោឌ យិកាខពញខោ៉ា ង្ផថល់ខោយការយិាល័យសុខ្បាល (ការខរជើសខរ ើសខោយោន
ការរបរួតរបមជង្)។ សរមមភាពខនេះគជឺាឧទហរណ៍មួយដនការផថល់អាំណ្តចឲ្យអបរ
 រ់ព័ននរបុង្ការអភវិឌណនខ៍ោយោនសិសេជាអបរផថួចខផថ ើមគាំនតិទាំង្ើសុង្។ 

សនិទានភាពម្នកមមវិធ ី

 បនធប់សខន្តង្ហគ េះបឋមមួយបានចប់ខផថ ើមដាំខណើ រការខៅមេរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

ខៅរបុង្វទិាល័យ ហ ុន មសន សគន់ របងុ្ើសុរខជើង្ដរព ខេតថរាំពង់្ចម។ ខនេះជា
សមិទនិផលខលចខធាល មួយ មដលបានបង្ហា ញឲ្យខ ើញការសខរមចបានថម៊ីមួយដនរមម
វធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ី ខរ េះរមមវធិ៊ីខនេះបានផថួចខផថ ើមខឡើង្ទាំង្ើសុង្ខោយររុម
របឹរារុោរ។ របុង្នយ័ខនេះវាបាន ល្ុេះឲ្យខ ើញព៊ីគាំរដូនទខង្វ ើរបរបខោយភាពោច ស់
ការរបស់សាលាខរៀន នងិ្ខសចរថ៊ីកាល ហ្វនរបុង្ការដចបរបឌតិថម ៊ៗី ។ របុង្ឆ្ប ាំសរិា
២០១៤-២០១៥ បនធប់សខន្តង្ហគ េះបឋមរបស់សាលាបានផថល់ខសវាសុេភាពជូន
សិសានុសសិេ ខលាររគូ អបររគូ នងិ្បុគគលិរសាលាសរបុរបោណ៧៥៨នរ់។  

បចាុបបននភាពគនរមាង 

របវតតិកមមវិធ ី

 ខោយោនបនធប់សខន្តង្ហគ េះបឋមរបុង្សាលា សសិានសុសិេ ខលាររគូ អបររគូ នងិ្
បុគគលិរសាលាទាំង្អស់ោនទឹរចតិថសបាយរ ៊ីររាយយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្នងឹ្សរមមភាពខរៀន 
នងិ្បខរង្ៀន។ ខលើសខនេះខទៀត វាបានរមួចាំមណរកាត់បនទយបានយា៉ា ង្ខរចើននវូអវតថ 
ោន នងិ្អរាខបាេះបង់្របស់សសិេបណ្តថ លមរព៊ីបញ្ញា សុេភាព។ 

ផលជុះរបសគ់នរមាង 
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    ១១ 
របវតតិកមមវិធ ី

គនរមាង នសៀវនៅសរមាប់កមពុជា (BfC) 

សកមមភាពកមមវិធ ី
 ខសៀវខៅ នងិ្សោភ រៈសិរាដដទខទៀតមដលបានមចរ

ចយ ចាំខ េះសាលាខរៀន សាទ ប័នអប់រាំ នងិ្អង្គការខរៅ   
រោឌ ភបិាល ោនដចូខ្ង្ខរកាម៖ 

 ខសៀវខៅសរោប់រុោរចាំននួៈ ៣.៤០១ រាល 
 ខសៀវខៅសរោប់ថាប រ់បឋម/មធយមចាំនួនៈ ២.៥៧១រាល 
 ខសៀវខៅសរោប់ថាប រ់អប់រ ាំជាន់េពស់ចាំននួៈ ៧០៨រាល 
 ខសៀវខៅសរោប់ថាប រ់អាជ៊ីពចាំនួនៈ ១.១៥៤ រាល 
 សោភ រៈសរិាជា ខមខឌៀសរោប់បឋមសិរាចាំនួនៈ ៩៨  
 ឧបររណ៍សរិាដដទខទៀតចាំនួនៈ ១១២ 
 ខសៀវខៅរគូចាំននួៈ ៧៦រាល 
 ឧបររណ៍សរោប់ោរ់ឯរសារចាំនួនៈ ១៨របអប់ 
 សរបុចាំនួនខសៀវខៅ នងិ្សោភ រៈមដលបានមចរចយៈ 
៨.១៣៨រាល/វុត 

 ោាំរទការបណថុ េះបណ្តថ លដល់ភាគ៊ី រ់ពន័ន ខសៀវខៅ
សរោប់អង្គការ ខរៀបចាំឲ្យោនភាពង្ហយើសលួរបុង្ការ
ចូលដាំខណើ រការដល់យុវជន នងិ្សិសេនសិេិត 

 ចុេះរតួតពនិតិយាមោនព៊ីអរាខរបើរបាស់ខសៀវខៅ 
 ោាំរទដល់ការអភវិឌណនប៍ណ្តត ល័យខអឡិចរតូនចិ។ 

 ខៅរបុង្ឆ្ប ាំ២០១៤ អង្គការ ខេប នងិ្អង្គការមូលនធិិ
អាសុ៊ី បានចុេះរចិចរពមខរពៀង្មូលោឌ ន៊ីយរមមខសៀវខៅ មដល 
ោនការទទួលសាគ ល់សរោប់រមមវធិ៊ីរបចាំតាំបន់អាសុ៊ីខោយ
ោនការផថល់មូលនធិោិាំរទមដលបានផថល់ខោយមូលនធិអិាសុ៊ី 
នងិ្ការអនុវតថខោយផ្លធ ល់មដលផថល់ខោយអង្គការ ខេប។ 
ខោលខៅទាំង្ខនេះរតវូបានខគដងឹ្ឮ ខហើយអង្គការ ខេប បាន
ខធវ ើការមចរចយនវូខសៀវខៅភាសាអង់្ខគលសមដលោនគុណ
ភាពេពស់រាប់ ន់រាលរបរបខោយខជាគជយ័ខៅសាលា
ខរៀនជាង្៦០ នងិ្សាទ ប័នអប់រាំខផេង្ៗខទៀតខៅរបុង្អាំឡុង្ឆ្ប ាំ
សិរា។ 

បង្កើនភាពសម្បរូបបបបណ្ណា លយ័ងៅតាម្សាលាងរៀន 

 បចចុបផនបខនេះអង្គការ ខេប នងិ្ដដគូរបស់េលួនគអឺង្គការមូលនធិអិាសុ៊ី បានបញ្ចប់យា៉ា ង្ខពញខលញព៊ី
ដាំខណើ រការខធវ ើមូលោឌ ន៊ីយរមមរមមវធិ៊ីខសៀវខៅសរោប់អាសុ៊ីខៅរបុង្របខទសរមពុជា។ ជាការពិតណ្តស់ ខៅរបុង្
ឆ្ប ាំ២០១៥ បានខ ើញព៊ីការបញ្ចប់ឆ្ប ាំទ៊ីព៊ីរដនរមមវធិ៊ីមចរចយខសៀវខៅខរកាមការរគប់រគង្របស់អង្គការ 
ខេប របស់គខរោង្ BFC។ ខបើខទេះប៊ីជាការបាត់បង់្ការផថល់ថវកិាសរោប់ោាំរទដល់រមមវធិ៊ីព៊ីជាំនយួរបស់
ពលរដឌអាខមររិកាាំង្ (USAID) កាលព៊ីឆ្ប ាំមុនយា៉ា ង្ណ្តរថ៊ី បចចុបផនបខនេះមូលនធិអិាចខៅបនថសរមមភាពមចរ
ចយធនធានខសៀវខៅយា៉ា ង្ខពញខលញដមដល។ អាំឡុង្ខពលឆ្ប ាំសិរារនលង្មរ អង្គការ ខេប បានបខង្កើន
នូវសរមមភាពផេពវផាយរបស់េលួនយា៉ា ង្ខរចើន រមួបញ្ចូលសាលាខរៀនចាំននួ៦០ នងិ្សាទ ប័នអប់រាំខផេង្ៗខទៀត 
ខៅទូទាំង្ខេតថចាំនួនរបាាំប៊ី មដលោនើសរុសរបុចាំននួ ២៨ើសុរ។ ខៅរបុង្អាំឡុង្ឆ្ប ាំខនេះ អង្គការ ខេប បាន
ទទួលការនាំចូលនវូខសៀវខៅព៊ីសហរដឌអាខមររិចាំនួន២រុង្តណឺឺ ខហើយបានខរៀបចាំជាបញ្ជ៊ីបរចិច គ នងិ្ការ
ោរ់ាាំង្បង្ហា ញខសៀវខៅទាំង្ខនេះខៅរបងុ្ទ៊ីរមួខេតថរាំពង់្ចម។ ការនាំចូលទាំង្ខនេះោនខសៀវខៅសរបុ
ចាំនួន ២០.៧១៣រាល រពមទាំង្ឧបររណ៍ នងិ្សោភ រៈអប់រ ាំខផេង្ៗខទៀត។ ខទេះប៊ីជាខពលេលេះបុគគលិរ
គខរោង្បានជួបនវូបញ្ញា របវមេលេះព៊ីអរាអបរខរបើរបាស់ខសៀវខៅោនររមឹតទបខៅរបុង្ចាំខណ្តមអបរ
មដលបានទទួលមួយចាំននួ ជាពខិសស ខៅាមសាលារដឌមដលការរគប់រគង្សាលាខរៀន នងិ្ភាពជាអបរដរឹ 
នាំខេាយគបឺនថជាឧបសគគធាំមួយរបុង្ការខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្នូវការអប់រាំ។ រមមវធិ៊ីខនេះោនការខពញចតិថយា៉ា ង្
ខរចើនជាមួយនងឹ្អរាខសៀវខៅេពស់បាំផុត បានោរ់បញ្ចូលខៅរបងុ្រមមវធិ៊ីអបរទទួលរបុង្ចាំខណ្តមអបរទទួល
បានជាំនយួខសៀវខៅទាំង្ខនេះ។  

ឱកាសសរមាប់ពរងឹងអំណាននធវើ
ឱយជីវិតកមុារមានការម្ចនរបឌិត 

 រម មវធិខីសៀវខៅសរោប់រម ពជុាខ្សវងររការផ តល់
អាំខណាយខៅដលស់ាលាខរៀនជាខរច ើន ខ្ដលោនការរគប់រគង
ដល៏អមយួ។ សាលាមយួរ នងុច ាំខណាមសាលាខរៀនគាំរ ូ ាំងខនុះគ ឺ
សាលាអនវុត តនខ៍្ដលសថតិខៅរ នងុររងុរាំពង់ចម ជាខ្ផ នរមយួ
ផ្នការផ តចួខផ តើមរបស់អង គការ ខេប ទទលួបានខជាគជយ័។ 
គខរោង BfC បានខធ វើការបរចិច គនវូខសៀវខៅោ៉ាងសាំខាន់
ដលម់ជឈមណឌលពត័ ៌ាោន នងិបណាណ លយ័សាលាអនវុត តន។៍ 
អាំខណាយខសៀវខៅខនុះបានបខង ាើនឲ្យសាលាោនខសៀវខៅ
ភាសាអង់ខគ លសោ៉ាងខរច ើនរ នងុសាលា នងិរមួច ាំខ្ណរោ៉ាងខាល ាំង
ខៅនងឹរម មវធិភីាសាអង់ខគ លសរបស់េ លនួ។ រម មវធិខីនុះរតវូបាន
ពរងរីខៅរ នងុប ៉ានុាម នឆ្ន ាំចងុខរកាយខនុះ វាមនិរតមឹច ាំខពាុះខ្តជា
សាលាខរៀនខគ្នលខៅរបស់អង គការ ខេប ប៉ាខុណាណ ុះខទ ប៉ាខុ្ន ត
ខ្ថម ាំងសាលាខរៀនខគ្នលខៅឯរជន នងិសាថ បន័អប់រ ាំខៅ 
ទ ូ ាំងរបខទសផងខ្ដរ។ 

ោច ស់ជាំនយួ អង គការមលូនធិអិាសុ ី(TAF) 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ ៤១.៣១១ នារ់ (ើសចី ាំននួ ២០.៥៤១នារ់) 
ថវកិាគ្ន ាំរទផ្ទទ ល ់
បដភិាគទទលួរ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ 

១៨.៤៦៨ ដលុាល អាខមររិ  
២៤៧.៨៩៩,១៤ ដលុាល អាខមររិ 

ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ ៦ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ រាំពង់ចម ខសៀមរាប ររខចុះ ផ្រពខ្វង សាវ យខរៀង ភ នាំខពញ រាំពង់ឆ្ន ាំង នងិបាត់ដាំបង 
ើសរុរគបដណតប់ ២៨ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅខ្ដលជយួ 
វទិាលយ័ខ្ដលជយួ នងិ 
វទិាសាថ នដផ្ទខទៀត 

២២ 
២៦ 
១២ 

កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ខ្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ខ្េរញ្ដ  ឆ្ន ាំ២០១៦ 

“បខង ាើនការលតូលាស់ជវីតិរោុរតាមរយៈខសៀវខៅសរិា នងិរបពន័ ធផសព វផាយ ” 
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  ១២ 

ោច ស់ជាំនយួ អង គការថ្នន រ់ខរៀនោនសងឃឹម (CoH) នងិ Global Development 

Group (GDG) 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ សសិស ៤.៧៣២នារ់ (ើស ី២.២០០នារ់) 
ចាំននួអ នរទទលួផលរបខោលពគីខរោង (សន មត) ោតាបតិា៩.៤៦៤នារ់, រគ៦ូ០នារ់ នាយរសាលា១៥នារ់  

សរបុៈ ១៥.២០៧នារ់ 
ថវកិាទទលួបានរបច ាំឆ្ន ាំ ២០១៥ ៤០.៦១៤,៩៩ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ ៨,៦០ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ ១ខេត ត (តបូងឃមុាំ) 
ចាំននួើសរុរគបដណតប់ ១ើសរុ (ររចូឆ្ម រ) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១៥សាលា 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ១ តលុា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ៣១ ររ ាដ្ឋ ២០១៥ 

 គខរោង្សាលាខរៀនលអរបខសើរ (SfE) ខផ្លថ តខលើការបខង្ក ើនការ
ចូលរមួ នងិ្គុណភាពអប់រាំររមិតបឋមសិរា រពមទាំង្រសាង្សមតទ
ភាពពរងឹ្ង្ការរគប់រគង្សាលាខរៀន។ ខោលខៅទាំង្ខនេះើសបខៅ
ាមគខរោង្មផនការអភវិឌណរបស់ររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា 
(អយរ) នងិ្ខោលនខយាបាយរមមវធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ី។ 

ធាតុសខំាន់ៗម្នបនចាកនទសកនងុការអនវុតត 
 ការោាំរទមផអរខលើអាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្ 

 ការអនុវតថនខ៍ោយមផអរខលើសិទន ិជាមូលោឌ ន 

 ការខផធរអាំណ្តចដល់អបរ រ់ព័នន  
 ភាពជាោច ស់ការរបុង្តាំបន់ 

 គខរោង្មផនការមដលអនុវតថរបរបខោយនរិនថរភាព។ នោលបំណង/ទិសនៅគនរមាងៈ ខោលបាំណង្គខរោង្ គខឺដើមផ៊ីបខង្ក ើត
សាលារុោរខមរត៊ីគាំរ ូ មដលពតិជាខធវ ើឱយលអរបខសើរនូវសោសភាពសាំខ្ន់មួយចាំននួ ដចូជា៖ ពរងឹ្ង្
គុណភាពអប់រាំ រមមវធិ៊ីអប់រ ាំបញ្ចូលោប  (សរោប់រុោរ ៊ី រុោរជនជាតភិាគតចិ នងិ្រុោរមដលពិការ
មផបររាង្កាយ) នងិ្បខង្ក ើនការចូលរមួព៊ីអបរ រ់ពន័នខៅមូលោឌ ន។  

 សរមមភាពសាំខ្ន់ៗ គខរោង្សាលាខរៀនលអរបខសើររតវូបានមបង្មចរជា៤មផបរដចូខ្ង្ខរកាម៖ 
i) សរមមភាពរសាង្សមតទភាពបុគគលិរសិរា 
ii) សរមមភាពអភវិឌណសាលាខរៀនផាភាជ ប់ខៅនងឹ្រមមវធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ី មផអរខលើបញ្ជ៊ីខសវារមម 

ខោយោនរញ្ចប់ថវកិាអាំខណ្តយសាលាខរៀនរបោណ ៧៥០ដលុាល អាខមររិរបុង្មួយសាលា។ 

iii) សរមមភាពខផេង្ៗរបុង្ការសរមបសរមួលដល់អបរ រ់ព័ននខៅមូលោឌ ន ខដើមផ៊ីបខង្ក ើនការចូលរមួ
របស់សហគមនរ៍បុង្ការអប់រាំ។  

iv) ខផ្លថ តខលើការរសាង្សមតទភាពអង្គការដដគូ រមួទាំង្សាលាខរៀន សហគមន ៍  នងិ្អង្គការសង្គម
សុ៊ីវលិ។ គខរោង្បានរសាង្សមតទភាពដដគូ អង្គការសរមមភាពរុោរខដើមផ៊ីអភវិឌណន(៍CAD) ខៅ
ខេតថបាត់ដាំបង្ ខដើមផ៊ីពរងឹ្ង្មផបរហិរញ្ដវតទ ុនងិ្របព័ននរគប់រគង្សាទ ប័នអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 
 គខរោង្ សាលាខរៀនលអរបខសើរ បានបញ្ចប់របតបិតថកិាររបុង្ឆ្ប ាំ២០១៥ បនធ ប់ព៊ីរបតបិតថកិារ
អស់រយៈខពល៣ឆ្ប ាំមរ។ គខរោង្បិទបញ្ចប់ខោយោនជាំខនឿយា៉ា ង្មុតោាំថា សាលាខរៀនអាចបនថ
សរមមភាពទាំង្អស់ាមរយៈការោាំរទថវកិារបស់រោឌ ភបិាល រមួោន៖ ថវកិា PB នងិ្ថវកិា SIG។  

គនរមាង សាោនរៀនលអរបនសើរ (SfE) 

របវតតិកមមវិធ ី

 ការបញ្ចូលរមមវធិ៊ីខដើមផ៊ីខលើររមពស់ភាសាមេមរ រមួោន៖ បណ្តត ល័យសតវតេទ៊ី២១ ការសិរាាម
ខអឡិចរតនូចិ នងិ្សោភ រៈពរងឹ្ង្អាំណ្តនមួយចាំនួនខទៀត  

 ការរសាង្មផនការអភវិឌណរបចាំឆ្ប ាំ 
 មផនទ៊ីសិរា នងិ្អាហ្វរបូររណ៏សរោប់រុោរររ៊ីររ។ 

 រុោរជួយរុោរខផ្លថ តខលើសរមមភាពរុោរធាំជួយបខរង្ៀនរុោរតូច។ 
 បាំប៉ានបមនទមសរោប់សិសេមដលោនតរមូវការពិខសស។ 

 ោាំរទរមមវធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ីសរោប់រគូរបុង្មូលោឌ ន នងិ្ររុមរបឹរារុោរ ខដើមផ៊ីបខង្ក ើនការ
ចូលរមួ។ 

 បណថុ េះបណ្តថ លរគូខដើមផ៊ីរបារដថា រគូទទួលបានតរមូវការមផបរបខចចរខទសខដើមផ៊ីផ្លល ស់បថូរការ  
អនុវតថខៅរបុង្ថាប រ់ខរៀនរបស់ពួរខគ។ 

 ការខរបើរបាស់ហិបពរងឹ្ង្អាំណ្តន (សោភ រៈសិរា) ខៅរបុង្បណ្តត ល័យ  ឫថាប រ់ខរៀនខដើមផ៊ីពរងឹ្ង្
អាំណ្តនសរោប់ថាប រ់ដាំបូង្។ 

 រមមវធិ៊ីបាំណិនជ៊ីវតិមដលផាភាជ ប់នងឹ្សាទ នភាពជារ់មសថង្របុង្មូលោឌ ន។ 
 បាំប៉ានភាពជាអបរដរឹនាំដល់អបររគប់រគង្សាលាខរៀន គណៈរមមការរទរទង់្សាលា ខដើមផ៊ីធានថា

ពួរខគោនសមតទភាពរគប់រគង្ថវកិាអាំខណ្តយសាលាខរៀនរតមឹរតូវាមន៊ីតវិធិ៊ី។ 

 អប់រាំសុេភាព នងិ្ការមថទាំ ខដើមផ៊ីរបារដថា រុោរសទតិរបុង្សាទ នភាពធងន់ធងរមផបរសុេភាព ឬ
ពិការទទួលបានការឧបតទមភ នងិ្ការពាបាល។ 

សកមមភាពសខំាន់ៗ 

រម មវធិខី្ចរអាហារបូររណ៍ដលស់សិសរររីរ ខ្ដលោនសសិសពកិារផងខ្ដរ 

រោុរខរៅសាលារតវូបានចលូខរៀនយរចតិ តទរុដ្ឋរ់េ ពស់ពសីាំណារ់ខលាររគអូ នររគ ូ 
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ការនតត តនលើសសិស 
 រោុរ ី អមិរ ៉ាន រ ៉ាសុតីុះអាយ១ុ០ឆ្ន ាំ គជឺាសសិសអាហារបូររណ៍គខរោង SfE។ នាងមរពរីគសួាររររីរ 
ផ្នសហគមនខ៍្េ មរឥសាល មខៅរបខទសរម ពជុា។ រ ៉ាសុតីុះរស់ខៅជាមយួោតយខ ម្ ុះ ររមី ៉ាុះ ជាស្រសតខីមោ៉ាយោន រ់ 
រ នងុផ ទុះឬសសីមយួតាមដងទខន លខមគង គ ោតយនាងតស រូ នងុការរស់ខៅោ៉ាងលាំបាររ នងុភាពរររីរ ខដ ើមបីពុុះពារ
រាលក់ារលាំបារខដ ើមបីផ គត់ផ គង់ឲ្យរនូមរខរៀន។ មេុរបរសាំខាន់របស់ោតយនាងគកឺារងារពនាចរសុឈីនួលខគ 
ខ្ដលអាចរររបារ់ច ាំណូលបានរបោណជាព ី៣ ខៅ ៤ដលុាល អាខមររិរ នងុមយួផ្ថ ង។ ខលារ ទលូស័ ររោី៉ា ជា
ហារមិ/ទនួរស់ខៅសហគមនខ៍្េ មរឥសាល មបានបញ្ជ រ់ថ្ន រតាត វបបធម៌ាខៅខ្តជាឧបសគ គរ នងុការចលូខរៀនខ្ដល 
រតវូបន តខដ្ឋុះរសាយ។ គ្នត់បខ្ន ថមខទៀតថ្ន “ខយើងសខង ាតខឃើញថ្នខៅសាលាខរៀន រោុរជនជាតខិ្េ មរឥសាល ម 
នងិរោុរខ្េ មរព ុាំោនការខរ ើសខអ ើងអខីទ ខ្តខៅោនខ្បងខ្ចរររមុេ លុះខៅខពលខលង នងិអង គយុខរៀនរ នងុថ្នន រ់ 
ដខូច នុះខយើងេ ញុាំបានខសនើឲ្យនាយរ រគចូត់ខ្ចងការអង គយុរបស់សសិសឲ្យោនចរមុុះខ្េ មរ នងិចម”។   

 ភាពរររីរជារតាតរារា ាំងសាំខាន់មយួរ នងុការអបរ ាំ រ ៉ាសុតីុះ រតវូបានខល ើរទរឹចតិ តខដ្ឋយគណៈរម មការរទរទង់
សាលាោន ខលារ ោ៉ាត់ ហាគមី នងិសោជរិដផ៏្ទខទៀតទទលួបានអាហារបូររណ៍ពគីខរោង SfE ជាសោភ រៈ
សរិា ដចូជា៖ សខម លៀរបាំពារ់ ខសៀវខៅ ប ចិ ជាខដ ើមខ្ដលអាចកាត់បន ថយនវូបន ទរុដធ៏ ងន់ធ ងរពោីតយរបស់នាង។ 

 រសុតីុះ ខៅខរៀនខទៀង ត់បនាទ ប់ពបីានទទលួរញ្ចប់អាហារបូររណ៍ពគីខរោង នាងចលូរមួសរម មភាព  
ខផសងៗជាខរច ើនជាមយួមតិ តរមួថ្នន រ់ថ មនីាងរ នងុររមុរបរឹារោុរ។  រ ៉ាសុតីុះ នោិយ ាំងទរឹមេុញញមឹថ្ន «េ ញុាំ
ខ្លងោនការបារម ភខទៀតខហើយ រ់ទងខៅនងឹសោភ រៈសរិាខរពាុះរតវូបានឧបត ថម ភពអីង គការ ខេប»។ នាង
ទទលួបានខខាអាវ ២រាំខប ល ខ្សបរខជ ើង ១គ ូ នងិសោភ រៈសរិាមយួច ាំននួខទៀត។ នាងទទលួបានការឧបត ថម ភព ី
គខរោងចាំននួ៣ឆ្ន ាំខហើយ គតឺា ាំងពនីាងខរៀនថ្នន រ់ទ៣ីមរខម លុះ ឥឡវូនាងខរៀនថ្នន រ់ទ៥ីខហើយ។ នាងបានបន ត
ខទៀតថ្ន “េ ញុាំនងឹមនិខបាុះបង់ការសរិាខទពខីរពាុះោនមនសុសជាខរច ើនជយួខរជាមខ្រជងនាងេ ញុាំ នងិរគសួារនាងេ ញុាំ
ផងខ្ដរ ខហើយេ ញុាំនងឹេ ាំខរៀនឱ្យពខូ្ររ នងុថ្នន រ់ខទៀតផង»។ 

 ោតយ រ ៉ាសុតីុះ បានបញ្ជ រ់ថ្ន “េ ញុាំខ្សនររីរាយផ្ររខ្លងខ្ដលរនូបានទទលួអាហារបូររណ៍ វាពតិជាពបិារ 
ណាស់បនាទ ប់ បា៉ា រ ៉ាសុតីុះសាល ប់ខៅ ខពលេ លុះេ ញុាំរតវូការ រ ៉ាសុតីុះ ជយួរចិ ចការមយួច ាំននួ។ េ ញុាំពតិជាមនិចង់ខទ ខ្ត
គ្នម នជខរមើស» ខ ុះជាោ៉ាងណារខ៏ដ្ឋយ េ ញុាំររីរាយណាស់ខរពាុះខឃើញរនូើសទីទលួបានលទ ធផលលអរ នងុការ
សរិា ខហើយេ ញុាំពតិជាចង់ឱ្យរនូរបស់េ ញុាំកាល យខៅជាសសិសពខូ្រណាស់ នងិបន តការសរិារហតូចប់តាមខ្ដល
អាចខធ វើខៅបាន “។ រ ៉ាសុតីុះ រ ាំពងឹថ្ន នងឹអាចខរៀនបញ្ចប់បឋមសរិាខៅរ នងុឆ្ន ាំសរិាបនាទ ប់ខនុះផងខ្ដរ៕ 

   ១៣ 
“ ការអប់រ ាំផ តលន់វូរ តសីងឃឹមសរោប់អនាគត ” 

របូភាពសកមមភាពេលីៗ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

 ជាទូខៅសូចនររជាខរចើនបង្ហា ញថា សាលាខរៀនបានរ ៊ីរចខរមើនគួរ
ឲ្យរត់សោគ ល់ខោយខរបៀបខៅនងឹ្ទិនបនយ័មូលោឍ នាាំង្ព៊ីចប់ខផថ ើម  
អនុវតថគខរោង្ខៅឆ្ប ាំ២០១២ ។ របសទិនភាពរ ៊ីរចខរមើនោនដចូជា៖ 

 អរាខបាេះបង់្រតូវបានកាត់បនទយ ៨% 

 អរាខឡើង្ថាប រ់បានខរើនខឡើង្ ៥% 

 សមភាពមយនឌរ័បានខរើនខឡើង្ ៧% 

 អសោោរតរគូសិសេខរើនខឡើង្គួរឲ្យរត់សោគ ល់ គ ឺ៤២%។ 

ការវាស់ខ្វង ឆ្ន ាំចប់ខផ តើម 
គខរោង ឆ្ន ាំបញ្ចប់គខរោង ការផ្ទល ស់ប តរូ 

អរាខបាេះបង់្ ១០% ២% -៨% 

អរាខឡើង្ថាប រ់  ៨៨% ៩៣% +៥% 

សមភាពខយនឌរ័ ដនកា
ការចូលខរៀនរបស់រុោរ ០,៨ ០,៨៧ +០,០៦ 

សោោរតរគូសសិេ ៧៨,៦ខៅ១ ៤៥,៥ខៅ១ -៣៣,១ 

សរម មភាពយទុ ធនាការរបមលូរោុរចលូខរៀន 

រគបូខរងៀនខរៀនរខបៀបខរប ើរបាស់សោភ រៈបខរងៀនថ ម ី
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    ១៤ 
 គនរមាង អប់រកំមុារ (EAC) 

របវតតិកមមវិធ ី
ោច ស់ជាំនយួ EDUCATE A CHILD (EAC) 

 មលូនធិ ិQatar 

 អង គការ Aide et Action (AeA) 

អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ សសិសច ាំននួ ១០.០៨៧នារ់ 
ថវកិាទទលួបានរ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ៦២.០៥១ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ ៦ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ ២ខេត ត (តបូងឃមុាំ នងិររខចុះ) 
ើសរុរគបដណតប់ ៥ើសរុ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៤០សាលា 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ១ មថិនុា ២០១៤ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ៣០ ររ ាដ្ឋ ២០១៧ 

នោលបំណងសកល 

 ខោលបាំណង្សាំខ្ន់របស់គខរោង្ អប់រាំរុោរ (EAC) គខឺដើមផ៊ីផថល់នូវការអប់រាំ
បរយិាបណត ដនរបព័ននអប់រ ាំរមពុជាមដលបាំខពញបាំណង្ដល់រុោរររប់របូ រមួោន៖ 
រុោរខរៅសាលា រុោរពិការ រុោរជនជតភិាគតចិ រុោរខលើសអាយុ រុោររស់ខៅ
តាំបន់ជនបទោច់ើសយា៉ា ល នងិ្រុោរអនថារស់ខៅាមចខិញ្ចើមថបល់របុង្ទ៊ីរបជុាំជន។ 

រោុរចលូរមួសបាយររីរាយខៅផ្ថ ងចលូរមួខរៀនដាំបងូខៅរ នងុសាលា 

បចាុបបននភាពគនរមាង 
 គខរោង្ អប់រាំរុោរ គជឺាសមព័ននគខរោង្មួយោនចាំនួន១៧អង្គការ មដលោាំរទ
ថវកិាខោយមូលនធិអិប់រ ាំរុោរព៊ីរបខទសកាា (Qatar) ខហើយសរមបសរមួលខោយ 
Aide et Action។ គខរោង្ខផ្លថ តចមផង្ខលើការរបមូលរុោរខរៅសាលាចូលខរៀន 
មដលមបង្មចរជា៥ររុម៖ (I) ររុមខផ្លថ តខលើរុោរពកិារ (II) ររុមខផ្លថ តខលើរុោរជន
ជាតភិាគតចិ (III) ររុមខផ្លថ តខលើរុោរខៅតាំបន់ោច់ើសយាល (IV) ររុមខផ្លថ តខលើ
រុោរអនថាាមចខិញ្ចើមផលូវរបុង្ទ៊ីរបជុាំជន នងិ្ (V) ររុមខផ្លថ តខលើខលើរុោរខលើស    
អាយុ។ អង្គការ ខេប អនុវតថគខរោង្ខនេះខផ្លថ តខលើររុមរុោរជនជាតភិាគតចិ ជា
ពិខសស ជនជាតចិម នងិ្រុលសមព័ននខៅាមភបាំរបុង្ខេតថររខចេះ។ គខរោង្ខផ្លថ តខលើ     
វសិយ័សាំខ្ន់ៗចាំននួ៤គ៖ឺ  
 បងាភាពង្វយរសលួចលូសាោៈ បង្កឱកាសដល់រុោរខរៅសាលារបុង្

តាំបន់ ខោលខៅរបស់គខរោង្ឱយទទួលបានការអប់រាំរបុង្របពន័នរដឌ នងិ្ររាពួរខគ
ឱយខៅគង់្វង្េ។ 

 គណុភាព និងរបសទិធភាពការអប់រៈំ បខង្ក ើនគុណភាពអប់រាំ នងិ្ផថល់ការ
អប់រាំមដលោនការ រ់ព័ននខៅនងឹ្ការរស់ខៅខដើមផ៊ីទប់សាក ត់ការខបាេះបង់្ការសិរា 
ខហើយធានថា រុោរទទួលការអប់រាំរបរបខោយសថង់្ោ។ 

 ការកសាងសមតថភាពអនកពាកព់ន័ធៈ អភវិឌណសមតទភាពអបរ រ់ពន័នរបុង្
មូលោឌ ន ដចូជា៖ ររុមបណថុ េះបណ្តថ ល នងិ្រតតួពនិតិយ (DTMTs) គណៈរមមការ
រទរទង់្សាលាខរៀន នងិ្ខដើមផ៊ីមរលមអ រដឌបាលសាលាខរៀន។ 

 ការរសាវរជាវ នងិការតស៊ាមូតិៈ ខោេះរសាយរាថ រង្វេះរគូរបុង្របពន័ទអប់រ ាំ 
មដលរារាាំង្ការចូលខរៀន ដចូជា ការរង្វេះរគូ នងិ្សាលាមិនរគប់ររមិត។ល។ 

សកមមភាពកមមវិធ ី

→ រសាង្អាោរ ល្ង្កាត់/ខរជើសខរ ើសរគូសហគមន ៍ខដើមផ៊ីរបារដថា ោនរគូបខរង្ៀន  

→ យុទននការរបមូលរុោរចូលខរៀនសរោប់របមូលរុោរខរៅសាលា 

→ គូរមផនទ៊ីសរិា  នងិ្ផថល់អាហ្វរបូររណ៍សមរោប់សសិេររ៊ីររ/សសិេខរៅសាលា 

→ រមមវធិ៊ីរុោរជួយរុោរ គខឺផ្លថ តខៅខលើរុោរធាំជួយរុោរតូច 

→ ខរជើសខរ ើស នងិ្បណថុ េះបណ្តថ លរគូជាំនយួភាសា (បរមរបព៊ីរភាសា ខរ ើសខចញសហ
គមនជ៍នជាតភិាគតចិរបងុ្មូលោឌ ន) 

→ បណថុ េះបណ្តថ លរគូខដើមផ៊ីធានថា រគូោនបខចចរខទស វធិ៊ីសាស្រសថខដើមផ៊ីផ្លល ស់បថូររបុង្
ការអនុវតថនស៍រមមភាពបខរង្ៀនខៅរបុង្ថាប រ់ខរៀនរបស់ពួរខគ។ 

→ ខរៀបចាំថាប រ់បាំប៉ានសសិេខរៀនយឺតាមភូមិសរោប់រុោរមដលរតវូការសិរា
ពិខសស  

→ ផថល់រមមវធិ៊ីបាំណិនជ៊ីវតិមដលផាភាជ ប់នងឹ្សាទ នភាពជារ់មសថង្របុង្មូលោឌ ន។ 

→ បណថុ េះបណ្តថ លភាពជាអបរដរឹនាំសរោប់នយរសាលា នងិ្សហគមនខ៏ដើមផ៊ី
របារដថាអបរ រ់ពន័នោនជាំនញរបុង្ការរគប់រគង្ នងិ្រតួតពិនតិយថវកិារបរប 
ខោយរបសិទនភាព។ 

→ របជុាំព៊ីសហគមន/៍ោាបិាសិសេខដើមផ៊ីរាំណត់អាំព៊ីសសិេខរៅសាលាខរៀន 

→ ររុមបណថុ េះបណ្តថ ល នងិ្រតួតពិនតិយ (DTMTs) ាមោន នងិ្ខធវ ើរបាយការណ៍សថ៊ីព៊ី
ដាំខណើ រការមូលោឌ នខៅសាលាខរៀនជារបចាំ។ 
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ករណីសកិា 

 រា៉ាន សេុន ីគជឺារោុរោីនអាយ៦ុឆ្ន ាំ នងិរាំពងុខរៀនខៅថ្នន រ់ទ១ី។ នាងជារនូើសខី្ដលោនខដ ើម
រាំខណើតជាជនជាតភិាគតចិព នង ខហើយជារនូខៅរ នងុរគសួាររបស់នាង។ នាងរស់ខៅជាមយួឪពរុ  
ោតយរបស់នាង នងិបងើសខីៅរ នងុត ាំបន់ដ្ឋច់ើសោលមយួរ នងុខេត តតបូងឃមុាំ។ ផ ទុះសេុនោីនចោង ៉ាយ
របោណ៩គម ពសីាលាខរៀន ខ្ដលខធ វើឱ្យនាងោនការលាំបាររ នងុការខធ វើដាំខណើរខៅសាលាខរៀន។ 
 ឪពរុោតយសេុនោីនការលាំបាររ នងុការបញ្ជូនរនូខៅសាលាខរៀន។ ពរួគ្នត់ខធ វើការងារជាខរៀង
រាលផ់្ថ ង ខហើយគ្នម នខពលបញ្ជូននាងខៅសាលាខរៀនខ្ដលខៅឆ្ងយពផី ទុះ នងិខៅយរនាងមរពសីាលា
ខរៀនវញិខពលលាង ចខនាុះខទ។ នាងខៅខរ មងេ ចណីាស់ មនិអាចខធ វើដាំខណើររ នងុចោងយពផី ទុះខៅសាលាខរៀន 
បាន។ ដខូច នុះ ឪពរុោតយរបស់នាងរប៏ានសខរមចចតិ តទរុនាងខៅផ ទុះមយួឆ្ន ាំខទៀតរហតូដលន់ាងខពញ 
វយ័បន តចិខដ្ឋយសារនាងអាចជយួខមើលខគ្នខៅផ ទុះខៅខពលពរួគ្នត់ជាប់រចិ ចការរវលខ់ចញឆ្ងយពផី ទុះ
ខ្ដរ។ 
 ជាភព វសាំណាង គខរោង EAC នងិសហគមនប៍ានរសាងសាលាខរៀនឆ លងកាត់ខ្ដលខៅជតិផ ទុះ
រោុរ ី សេុន។ី ោតយរបស់នាងបាននោិយថ្ន គ្នត់សបាយចតិ តណាស់ខ្ដលោនសាលាខរៀនថ មខីៅ
ជតិផ ទុះគ្នត់រស់ខៅ។ បងាា ញផ្ផ ទមេុររីរាយលាយទរឹខ្ភ នរ គ្នត់នោិយថ្ន “េ ញុាំពតិជាសបាយចតិ ត
ណាស់ខដ្ឋយសាររនូេ ញុាំអាចខៅសាលាខរៀន នងិទទលួការឧបត ថម ភបខ្ន ថមជាសោភ រៈសរិាពអីង គការ 
ខេប តាមរយៈគខរោង EAC”។ ខលារ ខឈនៀង សាំខអៀន ជារគរូបស់សេុន ីបានរបាប់មន្តន តគីខរោង
ថ្ន ឥឡវូខនុះ សេុន ីអាចអាន នងិនោិយភាសាខ្េ មរបាន នងិរអ៏ាចសរខសរអរសរខ្េ មរបានផងខ្ដរ។ 
លទ ធផលសរិារបស់នាងបច ចបុបន នខនុះគេឺសុខ្ប លរពកីាលនាងខទ ើបបានចលូសាលាខរៀនដាំបងូ ខ្ដល
ខពលខនាុះខសទើខ្តមនិអាចនោិយភាសាខ្េ មរបាន  ាំងអាន នងិសរខសរ។ សេុនទីទលួបានអាហារបូ  
ររណ៍ពគីខរោងខ្ដលរមួោនសោភ រៈសរិា ឯរសណាា ន នងិខ្សបរខជ ើង ខធ វើឱ្យនាងោនភាពងាយ
ើសលួខៅសាលាខរៀន។  
 ខលារ ឯម ខឈឿន ជាសោជរិសហគមនោ៍ន រ់ខ្ដលបានជយួរសាងសាលាឆលងកាត់បានខល ើរ
ខឡ ើងថ្ន គ្នត់សបាយចតិ តខាល ាំងណាស់ខរពាុះបច ចបុបន នោនរោុរជាខរច ើនខៅរ នងុសហគមនរ៍បស់គ្នត់
អាចចលូមរខរៀនខដ ើមបីអភវិឌឍគាំនតិរបស់ពរួខគ។ 
 គ្នត់បានខល ើរទរឹចតិ តដលរ់ោុរ ាំងអស់ រដ៏ជូារោុរ ីសេុន ីរតវូេតិេ ាំខរៀនសរូតឱ្យខាល ាំង។ គ្នត់
សបាយចតិ តខដ្ឋយសាររោុរជាខរច ើនរ នងុភមូអិាចអាន នងិសរខសរភាសាខ្េ មរបានលអដចូជាភាសា
រាំខណើតព នងរបស់ពរួខគខ្ដរ។ ខដ ើមបបីងាាញខសចរ តដីងឹគណុ ខលារបានដរឹនា ាំរសាងសាលាបណុយ
ខៅខ្របរសាលាខរៀនមយួខទៀតខដ ើមបីខធ វើបណុយររារបផ្ពណីរបស់ពរួខគ។ 

ចងុខរកាយ សេុន ីបាននោិថ្ន “េ ញុាំ
ចង់ខរៀនខពទយខៅផ្ថ ងអនាគត។ េ ញុាំ
សមូអរគណុអង គការ ខេប តាម   
រយៈគខរោង EAC នងិរគ ូខ្ដល
បានជយួេ ញុាំចលូខរៀន នងិខរៀនខចុះ
ខរច ើន។” 

   ១៥ 
“ខធ វើឱ្យសាលារដ ាោនជនជាតភិាគតចិបានចលូខរៀនសនទិ ធសាន ល ” 

របូភាពសខំាន់ៗ 

ផលជុះរបសគ់នរមាង 

 ជាទូខៅ សចូនររជាខរចើនបានបង្ហា ញព៊ីរបសិទនភាពខៅសាលាខរៀនគួរឱយរត់
សោគ ល់របងុ្តាំបន់ខោលខៅ។ របុង្ឆ្ប ាំដាំបូង្ដនរបតបិតថកិាររបស់គខរោង្ រុោរខរៅ
សាលាចាំនួន៥៦៦នរ់រតូវបានអនថរាគមនឱ៍យបានចូលខរៀនខៅសាលាខរៀនរដឌរបុង្
របពន័នអប់រ ាំចាំខណេះទូខៅ។ គខរោង្បានសខរមចខោលខៅរបោណ៩៨%សរោប់
ឆ្ប ាំខនេះ។ រុោរទាំង្អស់ខនេះភាគខរចើនខៅាមតាំបន់ោច់ើសយាល នងិ្ោនតចិតចួ
ខៅជនបទ។ លទនផលសាំខ្ន់ៗខៅរបុង្ឆ្ប ាំខនេះ រមួោន៖ 

 រសាង្អាោរ ល្ង្កាត់បាន១៦បនធប់រចួរាល់។ 

 ការខរជើសខរ ើស នងិ្បណថុ េះបណ្តថ លរគូសហគមនច៍ាំននួ២០នរ់ ខដើមផ៊ីខធវ ើជា
បុគគលិរខៅសាលាមដលេវេះរគូ/សាលា ល្ង្កាត់ ខដើមផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញា ង្វេះរគូ
បខរង្ៀនខៅាមសាលាជាខរចើន។  

 ការផថល់រញ្ចប់អាហ្វរបូររណ៍ដល់រុោរចាំននួ៥០០នរ់ខៅរបុង្ឆ្ប ាំខនេះ។ 

 គខរោង្បានបណថុ េះបណ្តថ លរគូចាំននួ៨៩នរ់អាំព៊ីរមមវធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ី។ 

 បនធប់ខរៀនចាំនួន៤៨រតវូបានជួសជុល ឫរសាង្ខឡើង្វញិ។ 

 សាលាទាំង្២៨របុង្ចាំខណ្តម២៩រតូវបានខធវ ើមផនទ៊ីសាលារចួ។ 

 ផថល់រគូជាំនយួបខរង្ៀនព៊ីរភាសាខៅាមសាលាជាខរចើនខដើមផ៊ីបខង្ក ើនការចូលរមួ
ររុមជនជាតភិាគតចិ មដលោនការពិបារបខរង្ៀនព៊ីរគូមេមរជនជាតភិាគតចិ។ 

សសិសជនជាតភិាគតចិររីរាយនងឹសរម មភាពបាំណិនជវីតិ 

ខដ្ឋយការគ្ន ាំរទពគីខរោង EAC សហគមនប៍ានចប់ខផ តើមរសាងអគ្នរឆ លងកាត់ 
ខដ ើបបីរោុរបានចលូខរៀន ន់ខពល 

 រា៉ាន សេុន ីអង គយុអនញុាតឱ្យថត
របូខៅផ ទុះរ នងុខពលនាងរាំពងុខធ វើ 
លាំហាត់។ ឥឡវូ នាងោនឯរ
សណាា នសាលាខរៀនសាអ ត ខធ វើឱ្យ
នាងោនខោទនភាព។ ខៅខពល 
រសាងសាលាខរៀនឆ លងកាត់ខៅ
ខ្របរផ ទុះ នាងបានមរខរៀនខទៀង
 ត់ជាមយួរោុរដផ្ទខទៀតរ នងុ
ភមូ ិខហើយនាងចប់ខផ តើមខរៀនអាន 
នងិសរខសរភាសាខ្េ មរបានលអ។ 
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  ១៦ 
កមមវិធីអប់របំញ្ាូលោន   (IEP) 

 អង្គការ ខេប មតង្មតរបវមនងឹ្ការរគប់រគង្គខរោង្តចូៗខោយសារមតទទួលបានថវកិាមិនបានខរចើន នងិ្មិនអាចជួយោាំរទខលើការចាំណ្តយមផបររគប់រគង្រដឌបាល 
ទាំង្ើសុង្។ ខទេះជាយា៉ា ង្ខនេះរថ ៊ី គខរោង្ទាំង្ខនេះគជឺាការផថួចខផថ ើមដោ៏នតដមល។ ខដើមផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញា របវមខនេះ អង្គការ ខេប បានបញ្ចូលគខរោង្តូចៗ នងិ្មខធាបាយ
មួយចាំននួសទតិខរកាម្រ័តមតមួយរបស់រមមវធិ៊ីមួយខឈាម េះថា រមមវធិ៊ីអប់រ ាំបញ្ចូលោប  ឫខៅកាត់ថា IEP។ ខោលបាំណង្ដស៏ាំខ្ន់របស់គខរោង្គខឺដើមផ៊ីបខង្ក ើនភាពង្ហយើសួលចូល
សាលាខរៀន ជាពិខសស រុោរ ៊ី រុោរជនជាត ិនងិ្រុោរ ឬយុវជនង្ហយរង្ខរោេះដដទខទៀត។ រមមវធិ៊ីអប់រ ាំបញ្ចូលោប ជួយរុោរ នងិ្យុវជនខៅររមិតបឋមសរិាដល់សារលវទិា 
ល័យ ររមិតវជិាជ ជ៊ីវៈ បណថុ េះបណ្តថ លរគូជាខដើម។ រមមវធិ៊ី IEP បខង្ក ើតខឡើង្ខដើមផ៊ីកាត់បនទយចាំណ្តយខផេង្ៗ នងិ្ចាំខណញខពលខវលា ខោយោនអបរសរមបសរមួលមតោប រ់
រគប់រគង្គខរោង្ទាំង្អស់ខនេះ។ ោនគខរោង្ចាំនួនប៊ីរបុង្រមមវធិ៊ីអប់រ ាំបញ្ចូលោប  រមួោន៖ ១) គខរោង្អប់រាំរុោរ ៊ី (GIE) ២) គខរោង្អប់រាំជនជាតពិបង្ (PEI) នងិ្គខរោង្  
អាហ្វរបូររណ៍សសិេខៅសារលវទិាល័យ (CTSP)។ 

  គនរមាងអប់រកំមុារ ី(GEI) គនរមាងអប់រជំនជាតិពនង (PEI) 
គនរមាងអាហរបូករណ៍សសិស
នៅសាកលវិទាលយ័ (CTSP)  

ោចស់ជាំនយួ អង គការមលូនធិ ិOaktree អង គការ Lotus Outreach អង គការមលូនធិអិាសុ ី(TAF) 
ថវកិារបច ាំឆ្ន ាំ ២០១៥ ៩០.៦៥៤ ដលុាល អាខមររិ ២២.៥៧៧ ដលុាល អាខមររិ ៤៧.២៧០ ដលុាល អាខមររិ 
អ នរទទលួផលផ្ទទល់ នងិសរម មភាព
សាំខាន់ៗ 

· សសិសអាហារបូររណ៍ ៣៣៨នារ់ (ើស ី២៥៤នារ់)  
· សសិសអាហារបូររណ៍វជិាជ ជវីៈ ២៦នារ់ (ើស ី១៥នារ់)  
· សសិសខរៀនជាំនាញអាជពី ៦០នារ់ (ើស ី៤៨នារ់) 
· ោតាបតិាសសិស៤០នារ់ ទទលួផលពរីម មវធិបីាំណិន 
· សសិស ៤១៤នារ់ (ើស ី២៧៣នារ់) ចលូរមួរម មវធិបីាំណិនជវីតិ (ជលាវបប
រម ម ការបណតុ ុះររុ ខជាត ិការចញិ្ចមឹរត)ី 

· សុហីាវ រ់ច ាំននួ ៤នារ់ 
· អ នរផ តល់របរឹា ២៨នារ់ 
· សសិស១.២៦៨នារ់ (ើស ី៥៧០នារ់) ទទលួផលរបរឹាអាជពី 
· សាលាខរៀនច ាំននួ៧បានបខង ាើតររមុរបរឹារោុរ 
· គណៈរោមការរគប់រគងអាហារបូររណ៍ថ្នន រ់មលូដ្ឋន ន ១២នារ់(ើស៤ីនារ់) 
សរបុៈ ២.១៩៧នារ់ (ើស ី១.១៦៣នារ់) 

· សសិសអាហារបូររណ៍ព នង៣១នារ់          
(ើស ី ាំងអស់)  

· អាហារបូររណ៍គរសុសិសព នង២០នារ់       
(ើស ី ាំងអស់)  

· សសិស ៤៦នារ់ (ើស ី៣១នារ់) រ លបឹ
រសាវរជាវវបបធម៌ាព នង 

· សសិស ៤៤នារ់ (ើស ី២៥នារ់) នងិរគ ូ១០
នារ់ (ើស ី៤នារ់) បានខរៀបចាំរបារព វទវិា
រោុរអន តរជាត ិ

· មណឌលវបបធម៌ា១ 
· បន ទប់ទរឹ១ 
· អណតូ ងសនប់១ 
សរបុៈ ១៤១នារ់ (ើស ី១១១នារ់) 

នសិសិតសារលវទិាលយ័ ៤៦នារ់ (ើសី
 ាំងអស់) 
ការអភវិឌឍអាជពីៈ 

· វគ គសរិារ ុាំពយូទរ័ 
· វគ គបណតុ ុះបណាត លេ ល ីៗ  
សរបុៈ ៤៦នារ់(ើស ី ាំងអស់) 
 
  
  

ចាំននួសាលា ១២ អនវុទិាលយ័ នងិវទិាលយ័ 
៣ វទិាសាថ នដផ្ទខទៀត (សាលាគរខុកាសលយ នងិវរិរតឹការខេត ត  សាលា
គរខុកាសលយភមូភិាគ នងិវទិាសាថ នបខច ចរវទិា) នងិសាលាបណតុ ុះបណាត ល
វជិាជ ជវីៈច ាំននួ៣ខៅរបខទសផ្ថ 

២ អនវុទិាលយ័ 
១ សាលាគរខុកាសលយ នងិវរិរតឹការ 

១ សារលវទិាលយ័  
(សារលវទិាលយ័ ខវខសទើន) 

ថវកិាអ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ ៤២ដលុាល អាខមររិ ៤៤ដលុាល អាខមររិ ៩០២ដលុាល អាខមររិ 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង សហីា ២០០០ មររា ២០១០ វចិ ឆកិា ២០១០ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ធ ន ូ២០១៨ ធ ន ូ២០១៥ រញ្ដ  ២០១៥ 

គនរមាងអប់រកំមុារៈី គជឺាគខរោង្មដលោនការោាំរទ ោនថវកិាកាន់មតខរចើន នងិ្ជាគខរោង្មដលោនអាយុកាលមវង្។ ចប់ាាំព៊ីគខរោង្ចប់ខផថ ើមជាសញ្ញដ ណមួយ
បង្ហា ញថា ការអប់រាំររមិតមធយមសរិារបុង្របខទសរមពុជាកាន់មតោនសមភាពមយនឌរ័។ ចាំខ េះការចូលខរៀនខៅររមិតមធយមសិរារបស់ខរមង្ើស៊ីគខឺរើនព៊ី ០.៦៨ របងុ្ឆ្ប ាំ២០០១ 

ដល់ ១.០២ របុង្ឆ្ប ាំ ២០១៥ សរោប់ខេតថរាំពង់្ចម នងិ្តផួង្ មុ ាំ (ររមិតខសមើោប ដនការចូលខរៀនខសមើនងឹ្១)។ ររមិតខសមើោប ដនការចូលខរៀនខនេះគសឺាំខៅខលើរុោរា នងិ្រុោរ ៊ី។ ផធុយ
ខៅវញិ យុវជនរមពុជាោនអាយុចប់ព៊ី១៥ឆ្ប ាំខៅ២៩ឆ្ប ាំ ចាំនួន៤.៣៨៩.០០០នរ់ របុង្ខនេះោនរតមឹមត៥%ប៉ាុខណ្តត េះបានចូលខរៀនររមិតសារលវទិាល័យនខពលថម៊ៗី ខនេះ។ 
ចាំខ េះររុមយុវជនចាំនួនតូចខនេះ គរឺបុង្ខនេះោននរ ៊ីរតមឹមត៣៩%ប៉ាុខណ្តត េះ។ វាគោឺនសារៈសាំខ្ន់របុង្ការតស មូតឲិ្យស្រសថ៊ីបានចូលខរៀនកាន់មតខរចើនខៅររមិតសារលវទិាល័យ 
នងិ្វទិាល័យ។ 

       ល ី សភុា ោនអាយ១ុ៩ឆ្ន ាំ គជឺា
នសិសិតឆ្ន ាំទ១ីខ្ផ នររបពន័ ធបណាត ញរដ ាបាល 
(Systems Network Administration) 
ខៅវទិាសាថ ន Passerelles Numeriques 

Cambodia (PNC) ទរីរងុភ នាំខពញ ឯរ
ខទសរម មវធិបីខច ចរវទិារ ុាំពយុទរ័។ សភុា បាន

ទទលួអាហារបូររណ៍ពអីង គការ ខេប តាមរយៈគខរោងអប់រ ាំរោុរ។ី ឪពរុោតយរបស់នាងជារសរិរ ខហើយចាំណូលគបឺាន
មរពកីារខធ វើខ្ើសចាំការសទុ ធសាធ។ ប៉ានុាម នឆ្ន ាំរន លងមរខនុះ រគសួាររបស់នាងខាតបង់ពកីារខធ វើខ្ើសខដ្ឋយសារទរឹជាំនន់ ខហើយ
ពរួខគបានេ ចលីយុពរីគុឹះសាថ នមរីរហូរិញ្ដវត ថ ុប ៉ាខុ្ន តជាអរសុលរគសួារនាងមនិអាចរររបារ់ច ាំណូលខដ ើមបបីង់ថវកិារម ចបីាន ខទ ើប 
ពរួខគបានលរ់ដរីបស់េ លនួមយួច ាំននួ។  

 សភុា ជាខរ មងើសសីភុាពរាបសារ ោនទាំនារ់ទាំនងលអជាមយួមតិ តភរ ត ិ នងិេតិេ ាំខរៀនសរូត ខ ុះជាដខូច នុះរ ត ី នាងខរៀន
ទទលួបានពនិ ទមុនិ ន់បានលអខទ ខ្តនាងរបឡងជាប់រគប់មេុវជិាជ ។ នាងនោិយថ្ន ខៅខពលនាងបញ្ចប់ការសរិា នាងចង់
បន តការសរិាខៅសារលវទិាលយ័។ នាងនងឹជយួរគសួាររបស់នាងខៅខពលខ្ដលនាងអាចរររបារ់ច ាំណូលបាន។ ចងុ
ខរកាយ នាងនងឹជយួបងប អនូរបសុើសរីបស់នាងឲ្យបានបន តការសរិារបស់ពរួខគ៕ 

ករណីសកិាសសិស 
អាហរបូករណ៍ 
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    ១៧ 
“ការអប់រ ាំជយួឱ្យឆ លងផតុពខីរគ្នុះអវជិាជ   ” 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

 ខៅរបុង្ឆ្ប ាំ២០១៥ ចាំនួនសិសេសរបុ ៤២៣នរ់ 
(ើស៊ី ៣១៤នរ់) បានទទួលអាហ្វរបូររណ៍សរិាខៅ
អនុវទិាល័យ វទិាល័យ នងិ្សាលាបណថុ េះបណ្តថ លវជិាជ
ជ៊ីវៈ រមួោនជាំនញ៖ អគគសិន៊ី ខអឡិចរតូនចិ ការចញិ្ច ឹម
សតវ នងិ្រសរិមម។ សសិេខផេង្ខទៀតបានសរិាខៅ
សាលាគរខុកាសលយ នងិ្វរិរតិខេតថ នងិ្ ១១នរ់ខទៀត
សិរាខៅសារលវទិាល័យខៅរបខទសដថ ររមិតបរញិ្ញដ  
បរតរង្រយៈខពលព៊ីរឆ្ប ាំ រមួោន៖ សាទ បតយរមម ខអឡិច
រតូនចិ សណ្តឌ ោរ នងិ្ខសវារមម គ៊ីម៊ីអាហ្វរ បខចចរវទិា
រុាំពយុទ័រ នងិ្គណខនយយ។ រញ្ចប់អាហ្វរបូររណ៍ររមិត
វទិាល័យ ោនដចូជា៖ ខសៀវខៅ ប ិច ឯរសណ្តឌ ន 
ថវកិារបចាំមេ មថទាំសុេភាព នងិ្បខរង្ៀនគួរបមនទម។ 
 អង្គការ ខេប បានតស ូមតដិគួ៏រឲ្យភាញ រ់ខផអ ើលជាមួយ 
នងឹ្បណ្តថ វទិាសាទ នរបុង្របខទសរមពុជា នងិ្របខទសដថ។ 
ខោយគួរឲ្យសរខសើរ គខរោង្ អប់រាំរុោរ ៊ីបខង្ក ើតទាំនរ់ 
ទាំនង្យា៉ា ង្លអជាមួយរោឌ ភបិាលដថ នងិ្វទិាសាទ ន Pass 

erelles Numerique Cambodia (PNC) មដលជា
វទិាសាទ នបណថុ េះបណ្តថ លបខចចរវទិារុាំពយុទ័រ ខៅទ៊ីររុង្
ភប ាំខពញឲ្យបានសិរាខោយឥតបង់្ដថល នងិ្ការសាប រ់ខៅ 
រយៈខពលព៊ីរឆ្ប ាំដល់សសិេចាំននួ ១៦នរ់។ របុង្ខនេះ
សិសេ ១១នរ់រាំពុង្សរិាឆ្ប ាំទ៊ី២ខៅរបខទសដថ នងិ្
ចាំនួន៥នរ់ខទៀតរាំពុង្សរិាឆ្ប ាំទ៊ី១ មផបរបខចចរវទិា  
រុាំពយុទ័រខៅរបខទសរមពុជា។ ាមរយៈការតស ូមតរិបស់

អង្គការផ្លធ ល់ រោឌ ភបិាលរបខទស
ដថសទិតខរកាមគខរោង្ោច ស់រេរត៊ី
បានយល់រពមចាំណ្តយខលើដថលបង់្
ការសិរា នងិ្ការសាប រ់ខៅដល់
នសិេិតអាហ្វរបូររណ៍របស់
គខរោង្ អប់រាំរុោរ ៊ី។ 
 សិសេអាហ្វរបូររណ៍ថាប រ់ទ៊ី
១២ ចាំននួ២២៩នរ់ (ើស៊ី១៦៩
នរ់) ខសមើនងឹ្៥៥% អនថរាគមន៍
ខោយគខរោង្ អប់រាំរុោរ ៊ីបាន
របឡង្ជាប់ថាប រ់ទ៊ី១២ របុង្ឆ្ប ាំ
សិរា ២០១៤-២០១៥ មដល
របមហលនងឹ្ភាគរយសសិេរបឡង្ទូទាំង្របខទស។ 
សិសេទទួលបាននខិទធស B, C, D នងិ្ E ។ ១២%ដន
សិសេសរបុថាប រ់ទ៊ី១២ អនថរាគមនខ៍ោយគខរោង្បាន
ទទួលអាហ្វរបូររណ៍សិរាខោយឥតបង់្ដថលសរិាខៅ
ររមិតសារលវទិាល័យមផបររគូខពទយ បខចចរវទិារុាំពយូ
ទ័រ រគូបខរង្ៀន រគប់រគង្ ទ៊ីផារ សណ្តឌ ោរខទសចរ  
បរសិាទ ន នងិ្រសិរមមរបុង្ខេតថរាំពង់្ចម នងិ្ភប ាំខពញ។ 
៤៣%នងឹ្របឡង្ខធវ ើជារគូបខរង្ៀន។ ចាំននួ៦%ដនសិសេ
របឡង្ធាល រ់ទ៊ី១២ បានោរ់ រយសិរាខៅវទិាសាទ ន 
បណថុ េះបណ្តថ លវជិាជ ជ៊ីវៈរបស់រោឌ ភបិាលខោយឥតបង់្ដថល
ការសិរា នងិ្សាប រ់ខៅ។ ចាំមណរឯសិសេខផេង្ខទៀតខធវ ើ
ការខៅខរាង្ចររ ឬចុេះខឈាម េះចូលខរៀនថាប រ់ទ៊ី១២ខឡើង្
វញិ។ 

 គរសុិសេចាំននួ៤០នរ់ (ើស៊ី៣០នរ់) បានបញ្ចប់
វគគបណថុ េះបណ្តថ លរគូរយៈខពល២ឆ្ប ាំខៅសាលាគរខុកា  
សលយ នងិ្វរិរតិការខេតថរាំពង់្ចម ខហើយពួរខគនងឹ្
កាល យជារគូបឋមសិរា នងិ្មធយមសិរាខៅមេវចិឆកិារ
២០១៥ ខនេះ ខៅខេតថរាំពង់្ចម នងិ្តផូង្ មុ ាំ។ 
 សិសេជាង្ ១.២០០នរ់បានចូលរមួសរមមភាព
បាំណិនជ៊ីវតិាមសាលាខរៀនខៅឆ្ប ាំខនេះ។ របធានបទ
មដលពួរខគបានសិរា រមួោន៖ ការផថល់របឹរាខយា   
បល់ បាំណិនជ៊ីវតិ យុទននការអប់រាំ នងិ្សរមមភាពររុម
របឹរារុោរ។ របធានបទទាំង្ខនេះអាចជួយសិសេ
រាំណត់ខោលខៅ នងិ្ខរជើសខរ ើសមុេជាំនញសរិាខៅ
ខពលបញ្ចប់ការសិរាព៊ីវទិាល័យ។ 

 គខរោង្ផថល់ថវកិាចាំននួ៨០ដលុាល ដល់រគួសារសិសេ
ទទួលអាហ្វរបូររណ៍របងុ្១នរ់សរោប់ទិញោន់ រជូរ 
ចាំណ៊ី  ថាប ាំវារ់សាាំង្ នងិ្សាំណ្តញ់។ បាំណិនជ៊ីវតិខនេះរមួោន៖ 
ចញិ្ច ឹមសតវ នងិ្ោាំបមនល។ រគួសារទាំង្ខនេះទទួលបានវគគ    
បណថុ េះបណ្តថ ល នងិ្បខរង្ៀនព៊ីវធិ៊ីរត់រារបារ់ចាំណ្តយ នងិ្  
ចាំណូល។ សោជរិគណៈរមមការអប់រាំទាំង្អស់ោប ថាប រ់ ុាំ 
ជួយាមោនររុមរគួសារ មដលទទួលបានបាំណិនជ៊ីវតិព៊ី    
គខរោង្។ សូមពិនតិយខមើលចាំនួនរគួសារសិសេអាហ្វរបូ     
ររណ៍ទទួលបានបាំណិនជ៊ីវតិេុសៗោប របុង្របអប់ខ្ង្ខរកាម៖   

 សផុលគជឺាោតយខមោ៉ាយោន រ់។  ប តរីបស់គ្នត់បានខ្ចរឋានបនាទ ប់ពរីនូខភាល ុះ ាំងពរីបស់ពរួខគខរ ើតបានរយៈខពលបខី្េ
ប៉ាខុណាណ ុះ។ គ្នត់ោនរនូ៥នារ់ រនូរបសុពរីនារ់ នងិរនូើសបីនីារ់ ខហើយគ្នត់ព ុាំ ន់ោនផ ទុះខទ។ គ្នត់រស់ខៅជាមយួបងរបសុ
ផ្ថ ល។ រនូរបសុរបស់គ្នត់ខ ម្ ុះ តងុ ខហង គជឺាសសិសអាហារបូររណ៍របស់គខរោង អប់រ ាំរោុររី ាំពងុសរិាថ្នន រ់ទ៩ី នងិទទលួ
បានអាហារបូររណ៍រយៈខពលបឆី្ន ាំខហើយ។ មនុខពលបតសីាល ប់ អ នរើសសី ុ ផល នងិប តគី្នត់បានជុិះម៉ាតូដូរឹខចរមយួជាលធាំខៅ  
ផារ។ ខៅរដវូខភ លៀង ពរួគ្នត់រតវូសាន រ់ផ ទុះអ នរភមូមិយួយប់មនុខពលខធ វើដាំខណើរតាមទរូដរខៅដលផ់ារខពលរពរឹរពលមឹ។ ឥឡវូ 
ខនុះគ្នត់មនិរបរបមេុរបរខនុះបានខទៀតខទ ខរពាុះគ្នត់មនិអាចខធ វើដាំខណើរឆ្ងយពរីនូខភាល ុះតចូៗរបស់នាងបាន។ ជាំនយួខដ្ឋយការ
ខធ វើដាំខណើរឆ្ងយ គ្នត់តាញររោ៉ាខៅផ ទុះ ខ្ដលគ្ន ាំរទថវកិាពគីខរោងចាំននួ ៨០ដលុាល អាខមររិសរោប់ខធ វើខដ ើមទនុររសុ៕ី  

គនរមាង អប់រកំមុារ ី (GEI) សសិសអាហារបូររណ៍របស់គខរោង GEI រ នងុឆ្ន ាំ២០១៤-១៥ 
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 អង្គការ Lotus Outreach អនថរជាតបិានផថល់ជាំនយួដល់គខរោង្ អប់រាំជនជាតិ
ពបង្របុង្រយៈខពល៥ឆ្ប ាំ មដលបានបញ្ចប់គខរោង្ខៅមេធប ូ ឆ្ប ាំ២០១៥។ គខរោង្ខនេះ 
ោនខោលបាំណង្ជាំរញុរុោរជនជាតពិបង្ មដលោនបញ្ញា របុង្ការនយិាយភាសាមេមរឲ្យ
បានចូលខរៀនសាសារដឌ។ គខរោង្ខនេះជាំរញុឲ្យោនការផ្លល ស់បថូរប៊ីររមិត ១.តស មូតឲិ្យ
ស្រសថ៊ីពបង្បានចូលខរៀនខធវ ើជារគូបឋមសរិាខោយោនការផថល់ជាំនយួព៊ីគខរោង្ ២.ផថល់
អាហ្វរបូររណ៍ដល់ខរមង្ើស៊ីជនជាតពិបង្សរិាខៅររមិតមធយមសិរា នងិ្បនថខធវ ើជា
ខបរខជនរបឡង្ខធវ ើជារគូបខរង្ៀន ៣.ខលើរសធយួការមសវង្យល់ព៊ីោប ខៅវញិខៅមរ 
រវាង្សហគមនម៍េមរ នងិ្ពបង្របុង្សាលាោាំរទខោយគខរោង្។ គខរោង្ខនេះខលើរសធយួ
ការយល់ដងឹ្ព៊ីវបផធម៌ជនជាតភិាគតចិពបង្របុង្ចាំខណ្តមខរមង្ជនជាតមិេមរខៅសាលា
ខរៀន នងិ្សហគមនា៍មរយៈសរមមភាពមដលបង្ហា ញព៊ីវបផធម៌េសុោប ។ ឧ. របាាំ បាំណិន 
ជ៊ីវតិ ការរបារពវពធិ៊ីសាំខ្ន់ៗ ដចូជា ការខរៀបអា ហ៍ព ិហ៍ នងិ្ពិធ៊ីបុណយសព។ លទន
ផលទាំង្ខនេះបានជួយខរមង្ជនជាតពិបោនខោទនភាពចាំខ េះវបផធម៌របស់ពួរខគ នងិ្
ខោរពោប ខៅវញិខៅមរកាន់មតខរចើនរបុង្សហគមនម៍េមរ នងិ្ពបង្។ រុោរ ៊ីជនជាតពិបង្
សរបុ៦០នរ់ទទួលថវកិាព៊ីោច ស់ជាំនយួ Lotus Outreach អនថរជាតបិានកាល យជារគូ

បឋមសិរា ខហើយឥឡូវខនេះពួរខគបខរង្ៀនខរមង្ជនជាតពិបង្ខរចើននរ់។  របុង្សាលា
ខរៀនរដឌពួរខគអាចជួយសសិេជនជាតពិបង្ថាប រ់ទ៊ី១ នងិ្ទ៊ី២ ោនបញ្ញា របវមនងឹ្ភាសា
នយិាយ (របុង្ថាប រ់ខរៀនរតវូបខរង្ៀនភាសាមេមរ)។ ដខូចមេះ ោនរគូជនជាតពិបង្អាចជួយ
សិសានុសសិេជនជាតពិបង្ខរៀនបានយា៉ា ង្ង្ហយើសលួ។ បចចុបផនបខនេះ រគូជនជាតពិបង្
២៨%រតវូបានខរជើសខរ ើសខចញព៊ីសសិេអាហ្វរបូររណ៍ររមិតអនុវទិាល័យអនថរាគមន ៍
ខោយគខរោង្។ 

 រមមវធិ៊ីអាហ្វរបូររណ៍សិសេររមិតអនវុទិាល័យអនថរាគមនខ៍ោយគខរោង្ អប់រាំ
ជនជាតពិបង្ចាំណ្តយខលើការអប់រាំ រពមទាំង្អាហ្វរ នងិ្ការសាប រ់ខៅ។ រុោរ ៊ីជនជាតិ
ពបង្ររ៊ីររចាំននួ៣១នរ់មរព៊ីព៊ីរអនុវទិាល័យរបុង្ខេតថមណឍ លគ៊ីរ ៊ី ទទួលបានរញ្ចប់  
អាហ្វរបូររណ៍របុង្មួយឆ្ប ាំ រមួោន៖ ឯរសណ្តឌ នសសិេ កាាប សោភ រៈសរិា មសផរ 
ខជើង្ ថវកិារបចាំមេ នងិ្ខរៀនគួរ។ សមូពនិតិយខមើលការចាំណ្តយខលើរមមវធិ៊ីអាហ្វរបូ  
ររណ៍ខ្ង្ខរកាម៖ 

 សិសេទាំង្អស់បានរបឡង្ជាប់្ោសទ៊ី២ ខហើយពួរខគនងឹ្ចូលខរៀនថាប រ់ទ៊ី៨ 
នងិ្ទ៊ី៩ ខៅឆ្ប ាំខរកាយ។  

បចាបុបននភាព: អង្គការ ខេប បានផថល់របព័ននសូឡាថម៊ី រមួោន Server, Inverter, 

Thin Clients ចាំនួន៥ នងិ្ Solar Panels ចាំននួ៥ជូនដល់វទិាល័យ អូរាាំង្ របុង្ខេតថ
មណឍ លគ៊ីរ ៊ី។ អង្គការ ខេប បានផថល់រុាំពយូទ័រដល់សាលាកាលព៊ីរបាាំឆ្ប ាំមុន។ ខោយោន
ការេូចខ្តកាលព៊ីឆ្ប ាំខៅ អង្គការ ខេប បានបាំ រ់ នងិ្ជួសជុលឲ្យោនដាំខណើ រការ
ខឡើង្វញិ។ សសិេសបាយចតិថបានសរិាជាមួយរុាំពយូទ័រខផថ ើមខចញព៊ីការខរៀនវាយអតទ   
បទ។ ឥឡូវខនេះ សសិេសិរារុាំពយុទ័រព៊ីរដថងរបុង្មួយសបាថ ហ៍ (ដថងសរុរ-ខៅរ)៍ រយៈខពល
ព៊ី១ខៅ២ខោ៉ា ង្។ សសិេខៅសាលាខរៀនចប់អារមមណ៍ខរៀនរុាំពយូទ័រ។  

តម្មលអាហរបូករណ៍របច ំ
ការចណំាយ ចំននួ តម្មល សរបុ 

កាតាប ១ ៨,៥ដលុាល អាខមររិ ៨,៥ដលុាល អាខមររិ 
ឯរសណាា ន ២សរោប់ ៧ដលុាល អាខមររិ ១៤ដលុាល អាខមររិ 
ផ គត់ផ គង់ការអប់រ ាំ ១ ៨ដលុាល អាខមររិ ៨ដលុាល អាខមររិ 
ខ្សបរខជ ើងផ្ទទ ត់ ១គ ូ ២ដលុាល អាខមររិ ២ដលុាល អាខមររិ 
ចាំណាយរបច ាំខ្េ ៩ខ្េ ២០ដលុាល អាខមររិ ១៨០ដលុាល អាខមររិ 
សរបុ ២១២ដលុាល អាខមររិ 
តផ្ម លសរិា ៨ខ្េរន លុះ ៤០ដលុាល អាខមររិ ៣៤០ដលុាល អាខមររិ 

សសិសសបាយររីរាយខដ្ឋយបានចលូរមួរ នងុការបណតុ ុះបណាត លអាំពទីរឹសាអ ត នងិខធ វើអនាមយ័ 

គរសុសិសអាហារបូររណ៍ថតរបូជាមយួោច ស់ជាំនយួ 

គនរមាង អប់រជំនជាតិពនង (PEI) 

ការខ្ចរអាហារបូររណ៍វទិាលយ័ខ្ដលឧបត ថម ភខដ្ឋយគខរោង 

“រម មវធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគ្នន ៈ ខល ើររម ពស់សទិ ធអិប់រ ាំរវាងររមុជនជាតពិ នង ” 
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 ហអល សភុា ជាសសិេអាហ្វរបូររណ៍ជនជាតពិបង្ោនអាយុ១៥ឆ្ប ាំ បានរាំពុង្
សិរាខៅថាប រ់ទ៊ី៨ ខៅវទិាល័យ អូរាាំង្ មដលោនចោង៉ា យ៨គ៊ីឡូមម៉ារតព៊ីផធេះរបស់នង្។ 
ជាខរៀង្រាល់ដថង នង្ខដើរខៅសាលាខរៀនរបុង្ចោង៉ា យ៨គ៊ីឡូមម៉ារតខឡើង្ភប ាំ នងិ្ ល្ង្កាត់ដរព
សាង ត់ ប៉ាុមនថវាោនសុវតទភិាពសរោប់ខធវ ើដាំខណើ រខៅសាលាខរៀន។ 

 សុភាពគជឺាសសិេខ ប្ ើម នងិ្េតិេាំខរៀនសូរតខ្ល ាំង្ខៅរបុង្ថាប រ់។ នង្ខរៀនជាប់ចាំណ្តត់
ថាប រ់ខលេ២របុង្ចាំខណ្តមសសិេ៤០នរ់របុង្្ោសទ៊ី១។ នង្ពូមរខ្ង្គណិតវទិា នងិ្
អរេរសាស្រសថ។ នង្បានចូលរមួរបុង្សរមមភាពរសាវរជាវ នងិ្របុង្សរមមភាពររុមរបឹរា
រុោរ។   

 សុភាពរបាថាប ខរៀនឱយបានចប់ដល់ថាប រ់ទ៊ី១២ ខហើយោថ យរបស់នង្បាននយិាយាថា 
ោត់សបាយចតិថខ្ល ាំង្ណ្តស់ខោយបានខ ើញរូនរបស់ោត់ជាសសិេឆ្ល សដវ នងិ្ជារូនគួរ
ឱយខោរព ខហើយោត់ចង់្ជួយបាំខពញរថ៊ីសុបិនថរបស់នង្កាល យខៅជារគូបខរង្ៀនោប រ់ខៅ
ដថងអនគត។ 

សភុាពខចញពផី ទុះខៅ
សាលាខរៀនខដ្ឋយខថ មើរខជ ើង 

 ប៊ាលូ សាញ គជឺាសសិេជនជាតពិបង្ខរៀនថាប រ់ទ៊ី៧ 
ខៅវទិាល័យ អូរាាំង្។ នង្រស់ខៅរបុង្ភូមិពូរទូ  ុាំ
មសនមខនរមយ ើសុរអូរាាំង្ ខេតថមណឍ លគរិ ៊ី។ នង្គជឺា
រូនខៅរបុង្ចាំខណ្តមបង្បអូនបខង្ក ើតទាំង្៦នរ់។ បង្បអូន
របុសើស៊ីនង្បានខរៀបការ នងិ្បានមបរផធេះព៊ីរគួសារ
ខៅរស់ខៅជាមួយបថ៊ីរបពនរបស់ពួរខគខរៀង្ៗេលួន។ ប លូ 
សាញ អាយុ១៤ឆ្ប ាំ រាំពុង្រស់ខៅជាមួយឪពុរោថ យ
របស់នង្របងុ្េធមតចូមួយោនជញ្ញជ ាំង្ខធវ ើព៊ីឬសេ៊ី។ ឪពុរ
នង្ោនជមងឺពបិារដរដខង្ា ើម នងិ្ោត់មិនអាចខធវ ើការ
ខៅចាំការបាន ខហើយោថ យនង្អាចខធវ ើការង្ហរបានតចិ
តួចខៅចាំការខរ េះោត់កាន់មតោនអាយុខរចើន។ បង្
បអូនរបុសើស៊ីរបស់នង្មិនបានខរៀនដល់អនុវទិាល័យ
ព៊ីខរ េះថាសាលាខរៀនខៅឆ្ង យព៊ីភូមិ។ 

 សាញ មិនមដលគតិថាបនថការសរិាខឡើយ ខរ េះ
សាលាខរៀនរបស់នង្ឆ្ង យដល់ខៅ១៨គ៊ីឡូមម៉ារត។ 
សាំណ្តង្លអ នង្បានទទួលអាហ្វរបូររណ៍ព៊ីអង្គការ ខេ
ប ខរកាមជាំនយួ Lotus Outreach អនថរជាត ិមដល  ផថ
ល់ឲ្យសខមលៀរបាំ រ់ មសផរខជើង្១គូ សោភ រៈសរិា 
ថវកិាឧបតទមភរបចាំមេ នងិ្សាំខ្ន់ជាង្ខនេះខទៀត អខនថវា 
សិរោឌ នសាប រ់ខៅរបស់នង្គខឺៅមរផរសាលាខរៀនមដល 
ោនផធេះបាយ បនធប់ទឹរ នងិ្អណថូ ង្ទឹរសរោប់សសិេ
រស់ខៅទ៊ីខនេះបានខរបើរបាស់។ ខពលវសិេមកាលតចូ 

នង្មតង្មតខៅផធេះជួយោថ យនង្ខធវ ើការខៅចាំការខៅ 
រដវូរចូតកាត់។ 

 បលូ សាញបានខរៀបរាប់ថា “នាងេ ញុាំររីរាយខាល ាំងណាស់ 
ខ្ដលបាន កាលយជាសសិសអាហារបូររណ៍អង គការ ខេប។ អាហា 
របូររណ៍ខនុះជយួេ ញុាំឲ្យោនឱ្កាសសរិាបានកាន់ខ្តេ ពស់ 

ខហើយេ ញុាំកាន់ខ្តោនទាំនរុចតិ តនោិយជាមយួមនសុសខផសងគ្នន ។ 
ពមីនុនាងេ ញុាំជាមនសុសខាម ស់ខអៀន នងិមនិចលូចតិ តនោិយជាមយួ
មនសុសខ្ដលមនិសាគ លម់េុ។ ជាងខនុះខៅខទៀត នាងេ ញុាំដងឹថ្ន
មនសុសជយួគ្នន ខៅវញិខៅមរ មនិសរោប់ខ្តការរស់ខៅ ប៉ាខុ្ន ត
ខរៀនពគី្នន ផងខ្ដរ។ នាងេ ញុាំខរៀនពមីនសុសខផសងគ្នន ខៅជ ុាំវញិេ ញុាំ៕” 

ករណីសកិាសសិសអាហរបូករណ៍ 
១៩ 
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 គខរោង្ CTSP រតវូបានោាំរទថវកិាខោយមូលនធិ ិMerali នងិ្របតបិតថខិោយអង្គការ ខេប នងិ្អង្គការ
មូលនធិអិាសុ៊ី បានឧបតទមភដល់សិសេើស៊ីចាំនួន១១៦នរ់ ខដើមផ៊ីបនថការសិរាខៅសារលវទិាល័យរយៈខពល៤
ឆ្ប ាំ ចប់ព៊ីឆ្ប ាំ២០១០ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៥។ សសិេជាំនន់ទ៊ី១ចាំននួ៦៥នរ់ បានបញ្ចប់ការសិរាខៅរបុង្មេរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០១៤ ខហើយសិសេជាំនន់ទ៊ី២មដលោនចាំននួ ៤៦នរ់ នងឹ្បញ្ចប់ការសិរារបស់ពួរខគខៅខដើមឆ្ប ាំ២០១៦ 
េណៈខពលមដលោនសិសេចាំនួន៥នរ់បានខបាេះបង់្ខចលការសិរា។ ខទេះជាយា៉ា ង្ណ្ត រអ៏រាសសិេខៅគង់្
វង់្ោនចាំននួដល់ខៅ៩៦%មដរ។ ជាង្ខនេះខៅខទៀត សសិេចាំននួ៩៤%ទទួលបានការង្ហរខធវ ើ។ ខៅរបុង្អាំឡុង្
ខពលអនុវតថរមមវធិ៊ីខនេះផង្មដរ សិសេបានមូលមតោិប បខង្ក ើតមូលនធិសិង្គមសរោប់ដរអង្ហគ សររថវកិា។ ថវកិា
ខនេះនងឹ្ខរបើរបាស់សរោប់ជួយឧបតទមភខរមង្ើស៊ីមដលជួបការលាំបារព៊ីរ ឬប៊ីនរ់ឲ្យទទួលបានឱកាសសរិាដល់
ររមិតឧតថមសិរាបានលអរបខសើរខៅឆ្ប ាំសិរា២០១៦។ ការផថល់ឱកាសសរិាថាប រ់មហ្វវទិាល័យដល់ខរមង្ើស៊ី 
នងិ្ឱកាសខជាគជយ័ខលើអាជ៊ីពការង្ហរ គជឺាការជួយខធវ ើឱយោនការផ្លល ស់បថូរដល៏អមួយខៅរបុង្សង្គមរមពុជា នងិ្
ជួយកាត់បនទយផបត់គាំនតិមយនឌរ័។ មូលនធិខិនេះបានបញ្ចប់ខៅឆ្ប ាំ២០១៥ រប៏៉ាុមនថអង្គការ ខេប ខៅមតសង្ឃឹមថា
មូលនធិខិនេះនងឹ្ខៅមតបនថជួយសិសេសរោប់ឆ្ប ាំសិរា២០១៦ខ្ង្មុេខនេះ។ 

សកមមភាពសខំាន់ៗ  
 

 សិរារយៈខពល៤ឆ្ប ាំខៅសារលវទិាល័យ 

 ការខរៀបចាំរបជុាំរបចាំមេ 

 ការសិរាាមររុមមុេវជិាជ   
 សិកាខ សាលាសថ៊ីព៊ីការអភវិឌណអាជ៊ីពគខឺផ្លថ តខៅខលើៈ 

 ភាពជាអបរដរឹនាំ ការខលើរទឹរចតិថ ជាំនញទាំនរ់
ទាំនង្   

 ការមសវង្យល់ការង្ហរសម័រគចតិថ 
 ទសេនរចិចសិរា 

 ការបណថុ េះបណ្តថ លបខចចរវទិាពត័ោ៌ន 

 ជាំនញភាសាអង់្ខគលស។ 

សញ្ា ប័រតទទួលបាន 
 នសិេិតអាហ្វរបូររណ៍គខរោង្ CTSP បានខរជើសខរ ើសមុេជាំនញ
ខ្ង្ខរកាមមដលោនបខរង្ៀនខៅសារលវទិាល័យ ខវខសធើន ដចូជា៖ 

 ហិរញ្ដវតទ ុនងិ្ធនោរ 
 គណខនយយ 
 ការរគប់រគង្ 

លទធផលគនរមាង 
 ចាំននួ៩៤%ដនសិសេ១១១នរ់បានទទួលការង្ហរខធវ ើខពញខោ៉ា ង្ 
មដល៨% បានការង្ហរខធវ ើខរៅខោ៉ា ង្។ 

ោចស់ជាំនយួមរពមីលូនធិ ិMerali ខលារើស ីោ៉ាសមនី បានមរទសសនរចិ ចនសិសិតអាហារបូ  
ររណ៍ខៅការោិលយ័អង គការ ខេប ខៅខ្េរញ្ដ  ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខលារើសោីនខសចរ តរី ាំខភ ើប
ខដ្ឋយបានជបួជាមយួនសិសិតអាហារបូររណ៍ នងិខរៀនបានពលីទ ធផលនសិសិតអាហារបូររណ៍។  

គនរមាង អាហរបូករណ៍សសិសនៅសាកលវិទាលយ័ (CTSP) 

 ប៉ាូ សុនីណង ជានសិសតិជាំនាន់ទ២ី ខ្ផ នរគណខនយយ ខហើយនាងរស់ខៅជាមយួឳពរុោតយ   
របស់់នាងខៅរ នងុអាគ្នរខ្ដលចស់រទទុខរ មមយួោនរគសួារជាខរច ើនរស់ខៅទខីនាុះខៅរ នងុើសរុរាំពង់
ចម។ នាងបានខបាុះបង់រ តើីសផ្មរបស់េ លនួចង់កាល យខៅជាឱ្សថការពីខីរពាុះឳពរុោតយរបស់នាងមនិអាច
ជយួនាងឲ្យខៅខរៀនខៅភ នាំខពញបានខទខហើយការខរៀនមេុវជិាជ វទិាសាស្រសតគរឺតវូច ាំណាយេ ពស់ណាស់។ ជា
សាំណាងលអ នាងបានទទលួអាហារបូររណ៍ពអីង គការ ខេប ខ្ដលបានផ តលឱ់្កាសដលន់ាងបានបន តការ
សរិាខៅសារលវទិាលយ័ខៅរ នងុខេត តរាំពង់ចមខ្ដលខៅជតិផ ទុះរបស់នាង។ បច ចបុបន នខនុះ នាងរាំពងុ
ខរៀនខៅឆ្ន ាំទ៤ី ខហើយនាងររ៏ាំពងុខធ វើការងារជាគណខនយយររខៅសាថ បន័មរីរហូរិញ្ដវត ថហុតាថ រសរិរខៅ
ើសរុសទងឹរតង់ ខ្ដលនាងអាចរររបារ់ច ាំណូលខដ ើមបីជយួគ្ន ាំរទការសរិាប អនូរបសុខ្ដលរាំពងុខរៀនថ្នន រ់ទ ី
១២។ សុខីណង បានខរៀបរាប់ថ្ន «ការងារខៅទខីនាុះនាងេ ញុាំទទលួេសុរតវូខល ើខ្ផ នរសនសាំ ផ តលរ់បារ់រម ច ី
រត់រតាខល ើរបតបិត តកិារខផសងៗ រតតួពនិតិយរាលក់ារងាររបច ាំផ្ថ ងរបស់ខបឡាររ នងិខធ វើរបាយការណ៍
ហរិញ្ដវត ថខុផ ញើខៅការោិលយ័រណាត ល។» សុខីណង ោនភាពរងឹោុ ាំរ នងុការនោិយជាសាធារណៈពខីរពាុះ
នាងធាល ប់បានសមរ័គចតិ តចលូរមួសរម មភាពជាខរច ើន ដចូជា ខធ វើជាអ នរដរឹនា ាំររមុរចិ ចការសាលាដរឹនា ាំការ
របជ ុាំរបច ាំខ្េ ដរឹនា ាំរ លបឹសរិាគណន។ី ខល ើសពខីនុះខៅខទៀតខៅខពលខ្ដលនាងបានចលូរមួវគ គបណតុ ុះប
ណាត ល ឬសកិាខ សាលាខផសងៗ នាងខ្តងខ្តពាោមខ្ចររ ាំខ្លរអ វខី្ដលនាងធាល ប់បានដងឹ នងិសរួសាំនរួជា
ខរច ើនខដ ើមបីពរងងឹទាំនរុចតិ ត នងិច ាំខណុះដងឹរបស់េ លនួ។ នាងបានទទលួការសរខសើរជាខរច ើនពសីាំណារ់
ខលារសាន្តសាតចរយខៅសារលវទិាលយ័ រពម ាំងរបធានខៅរខ្ន លងការងាររបស់នាងផងខ្ដរ។ ខលារ 
ចន ទ សភុា របធានសាខាសាថ បន័មរីរហូរិញ្ដវត ថហុតាថ រសរិរបានបងាាញពចី ាំណាប់អារម មណ៍របស់គ្នត់ថ្ន 
«សុខីណងជាបគុ គលរិខ្ដលរបងឹខ្របងខធ វើការងារណាស់ ខហើយឆ្ប់យលក់ារងារខទៀត។ ឥឡវូរាល់
ការងាររបស់នាង នាងអាចខធ វើបានខដ្ឋយេ លនួឯង ខហើយនាងខដ ើរតនួាទសីាំខាន់រ នងុការបខរងៀនបគុ គលរិថ ម ីៗ
ខ្ថមខទៀតផង។» គ្នត់បានបខ្ន ថមខទៀតថ្ន «េ ញុាំនងឹផ តលអ់នសុាសនឲ៍្យនាងខធ វើជារបធានគណខនយយររខៅ
ខពលខ្ដលសាខាថមបីានបខង ាើតខឡ ើងខៅឆ្ន ាំ២០១៦ខាងមេុខនុះ។» 

ប៉ាូ សុនីណង ខៅ 
ការោិលយ័ខធ វើការថ មរីបស់នាង 

“ការអប់រ ាំខធ វើឱ្យជវីតិរបស់ស្រសតរីម ពជុាោនការផ្ទល ស់ប តរូ! ” 
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    ២១ 
គនរមាង េំុ្កំពុងនរៀន! 

ោច ស់ជាំនយួ អង គការ Save the Children  នងិទភីាន រ់ងារណ័រខវ
ខដ ើមបីសហរបតបិត តកិារអភវិឌឍ(NORAD) 

អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ ៤.៥៤៥ នារ់ (ើស ី២.២៣៦ នារ់) 
ថវកិាទទលួបានរ នងុឆ្ន ាំ២០១៤ ១៣៤.០០០ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ គ្នម ន (គខរោងរសាវរជាវ) 
ខេត តរគបដណតប់ ៥ខេត ត (រាំពង់ចម តបូងឃមុាំ ររខចុះ ផ្រពខ្វង នងិរាំពង់ឆ្ន ាំង)  
ើសរុរគបដណតប់ ១៦ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១៥ សាលាអនវុត ត នងិ ១៥ សាលាខរបៀបខធៀប 
វទិាលយ័ខគ្នលខៅ គ្នម ន 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ខ្េមនីា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ខ្េធ ន ូឆ្ន ាំ២០១៧ 

សនិទានភាពម្នគនរមាង 

 គខរោង្េញុ ាំរាំពុង្ខរៀន (ILP)! ជាគខរោង្សារលផង្មដលបានចប់ខផថ ើមខៅ
 រ់រណ្តថ លឆ្ប ាំ២០១៣ នងិ្បានបញ្ចប់សរមមភាពរបស់េលួនរយៈខពល២ឆ្ប ាំ របុង្ឆ្ប ាំ 
២០១៥។ គខរោង្ខនេះគជឺាឧទហរណ៍ដនននិប ការថម ៊ីរបុង្ការអភវិឌណមដលខផ្លឋ តខលើ
រមមវធិ៊ីមផអរខលើភសឋាុង្ នងិ្ើសខដៀង្ោប នងឹ្ខោលបាំណង្រមមវធិ៊ីសារលផង្ទប់
សាក ត់សសិេខបាេះបង់្ការសរិា (SDPP) របស់អង្គការ ខេប ខទេះប៊ីជាបានខផ្លឋ តខលើ  
វទិាល័យ ចាំមណរឯគខរោង្ េញុ ាំរាំពុង្ខរៀន ខផ្លឋ តខលើបឋមសិរារខ៏ោយ។ គខរោង្ 
េញុ ាំរាំពុង្ខរៀនោនមផបរខរចើនខផេង្ៗោប  រមួទាំង្មផបររសាវរជាវ មផបរាមោន មផបរ
វាយតដមល នងិ្មផបរអនុវតថរមមវធិ៊ី។ អង្គការ Save the Children ទទួលេុសរតវូខលើ
ការអនុវតថរមមវធិ៊ីខៅរបុង្សាលាអនុវតថចាំនួន១៥ របុង្ខេតថរាំពង់្ចម តផូង្ មុ ាំ ររខចេះ 
នងិ្រាំពង់្ឆ្ប ាំង្ ចាំមណរអង្គការ ខេប ទទួលេសុរតូវខលើការាមោន នងិ្វាយតដមល 
រដ៏ចូជាបខង្ក ើតមផនការរសាវរជាវមដលខធវ ើសុពលភាពឥទនិពលមរបរបួលអនថរាគមន ៍
ខៅរបុង្សាលាអនុវតថខធៀបខៅនងឹ្សាលាខរបៀបខធៀប។ 

 ខោលការណ៍របស់គខរោង្គរឺតវូផឋល់ភសឋុាង្ជារ់មសឋង្មដលថា វធិ៊ីសាស្រសថ 
ពហុចរមុេះវសិយ័ មដលអនុវតថរបុង្សាលាពិតជាអាចខធវ ើឲ្យការសិរារបស់សសិេ
របខសើរខឡើង្បាន។ ខទេះប៊ីខោលវធិ៊ីសាស្រសថពហុចរមុេះវសិយ័ ដចូជា រមមវធិ៊ីរុោរ
ខមរត៊ីរបស់អង្គការ ខេប មដលោន៦មផបរ រតូវបានឲ្យអនុវតថយា៉ា ង្ទូលាំទូលាយ 
ទាំង្របុង្ពិភពខលារ រដ៏ចូជារបុង្របខទសរមពុជា វាររមនងឹ្ោនឧទហរណ៍សពុល
ភាពជារ់មសឋង្ណ្តស់។ ដខូចបេះខហើយ គខរោង្ េញុ ាំរាំពុង្ខរៀន េតិេាំមសវង្ររការោាំរទ
ថម ៊ៗី ដល់សាលាខរៀនមដលោនខរោង្ការអនុវតថមួយនងឹ្បង្ហា ញភសឋាុង្អាំព៊ីរបសិទន
ភាពអនឋរាគមនខ៍នេះ។ សរមមភាពរតូវខរៀបចាំជា «បរសិាទ នសិរារបរបខោយគុណ
ភាព» មដលោន៤មផបរធាំៗ៖ 

 ការការ រផលូវអារមមណ៍ នងិ្ផលូវចតិថ 
 ការការ ររាង្កាយ 

 សរមមភាពខរៀនមបបសរមម នងិ្ 

 ការចូលរមួព៊ីសហគមន។៍ 

 គខរោង្េញុ ាំរាំពុង្ខរៀន (ILP)! បានបញ្ចប់សរមមភាពឆ្ប ាំទ៊ី២របស់េលួន នងិ្ោនការ
ផ្លល ស់បឋូរមួយចាំនួនខៅខលើរចនសមព័ននបុគគលិរ។ ចាំណុចសាំខ្ន់គកឺារសខរមចចតិថបញ្ចូល
មផបររបមូល «ទិនបនយ័គុណភាព» ខដើមផ៊ីបាំខពញបមនទមខលើសរមមភាពរបមូលទិនបនយ័
មដលខផ្លឋ តសាំខ្ន់ខលើទិនបនយ័បរោិណ។ ការផ្លល ស់បឋូរខនេះបានបញ្ចប់ខៅ រ់រណ្តឋ ល
ឆ្ប ាំ រមួជាមួយវតថោនទ៊ីរបឹរាថម ៊ីមដលោនឯរខទសេពស់របុង្មផបរខនេះ។ ការខផ្លឋ តខលើការ 
របមូលទិនបនយ័គុណភាពោនសារៈសាំខ្ន់ណ្តស់ ខដើមផ៊ីវាយតដមលសមតទភាពខរបើរបាស់
បាំណិនជ៊ីវតិរបស់សសិេមដលជាមផបររមមវធិ៊ីសិរាថាប រ់ជាត។ិ 

 គខរោង្េញុ ាំរាំពុង្ខរៀនរប៏ានខធវ ើជាោច ស់ផធេះដនការរបជុាំប៊ីរបខទសខដើមផ៊ីពិនតិយខមើល
លទនផលរសាវរជាវដាំបូង្ រដ៏ចូជាវធិ៊ីសាស្រសថរសាវរជាវ នងិ្ការវវិតថនរ៍ហូតមរដល់     
បចចុបផនប។ របងុ្ការរបជុាំខនេះ តាំណ្តង្មរព៊ីរបខទស អ ូហ្វក ន់ោ នងិ្ហេុ៊ីមបាបខវ៉ា បានចូល
រមួជាមួយររុមរមពុជាខដើមផ៊ីពិភារាអាំព៊ីការរសាវរជាវ។ ការរបជុាំរមួោប បានខធវ ើខឡើង្
ខៅរបុង្ររុង្រាំពង់្ចមមដលជាឱកាសដល៏អសរោប់បង្ហា ញព៊ីកាវវិតថន។៍ 

 ខៅចុង្ឆ្ប ាំ អង្គការ ខេប បានខធវ ើការវាយតដមលរបចាំឆ្ប ាំ នងិ្ផឋល់ជាអនសុាសនរ៍បងុ្
ការអនុវតថរមមវធិ៊ីរយៈខពល៣ឆ្ប ាំ។ របាយការណ៍បានខរៀបចាំជាពរង្ហង្ខៅចុង្ឆ្ប ាំ នងិ្
បានរបគល់ដល់សារលវទិាល័យ អូសល ូខៅខដើមឆ្ប ាំ២០១៦។ 

របវតតិកមមវិធ ី

បចាុបបននភាពគនរមាង 

 គខរោង្េញុ ាំរាំពុង្ខរៀន(ILP)! ោនបញ្ញា របវមមួយចាំននួទរ់ទង្នងឹ្ការ
បខង្ក ើតឧបររណ៍បាំណិនជ៊ីវតិថម ៊ី។ ដាំខណើ រការបខង្ក ើតោនខរចើនជាំហ្វន ខោយចប់
ខផឋ ើមព៊ីការវភិាគេលមឹសារខសៀវខៅសិរាដល់ការខធវ ើខតសថសារលផង្ខដើមផ៊ីខធវ ើសពុល
ភាពពនិធុមដលអាចខជឿជារ់បាន។ ការសខរមចបានពនិធុដនភាពខជឿជារ់ជារ់គជឺាការ
លាំបារមួយមដលតរមូវឲ្យោនការមរមរបឧបររណ៍ជាខរចើនដង្។ 

នមនរៀនទទួលបានពីគនរមាង 

រគរូបមលូទនិ ននយ័ខដ្ឋយសោភសនខ៍ដ ើមបីវាយតផ្ម លរបសទិ ធភាពគខរោង   



22  អង្គការ ខេប | របាយការណ៍របចាំឆ្ប ាំ ២០១៥ 

  ២២ គនរមាង បនងាើនភាពង្វយរសួលចូលសាោនរៀន 
តាមរយៈការោរំទពីសែគមន៍ (REACH/រកី)១ និង២ 

 ខោលបាំណង្ជារ់លារ់ គខឺដើមផ៊ីខលើររមពស់លទនផលការសិរារបស់
រុោរខលើមុេវជិាជ  ដចូជា៖ គណិត ភាសាមេមរ(អាំណ្តន) នងិ្បាំណិនជ៊ីវតិ 
ខោយខរបើវធិ៊ីសាស្រសថខផេង្ៗជាខរចើន ខដើមផ៊ីខលើររមពស់ការសិរាឱយបាន
របខសើរខឡើង្ទាំង្ខៅរបុង្សាលាខរៀន ខៅផធេះ នងិ្ខៅាមសាលាខោល
ខៅទាំង្អស់របុង្ខេតថទាំង្៤។ 

 គខរោង្ REACH II នងឹ្អនុវតថខោយបញ្ចូលនូវវធិ៊ីសាស្រសថជាខរចើន
ខោយខផ្លថ តខៅខលើការរបមូលរុោរ ការពរងឹ្រគុណភាពអប់រាំ សេុភាព 
នងិ្សវុតទភិាព ការចូលរមួរបស់សហគមន ៍នងិ្អភបិាលរចិចលអ។ គខរោង្
នងឹ្ខផ្លថ តខ្ល ាំង្ខៅខលើការពរងឹ្ង្អាំណ្តន នងិ្គណិតវទិាខោយខរបើការ
បខង្ក ើតថម ៊ីមដលអង្គការ ខេប បានបខង្ក ើតខឡើង្ ដចូជា សោភ រៈពរងឹ្ង្
អាំណ្តន ការខរៀនាមខអឡិចរតូនចិ (M-learning) នងិ្ការសិរា
រសាវរជាវខរៅថាប រ់។ គខរោង្នងឹ្បនថរមមវធិ៊ីពរងឹ្ង្អាំណ្តនាមខអឡិច
រតូនចិដល់សាលាមដលោនអភបិាលរចិចលអររមិតេពស់ ខដើមផ៊ីរមួចាំមណរ
ជាមួយរោឌ ភបិាលរមពុជាខធវ ើសោហរណរមម អាសា នខ្ង្មុេ ខដើមផ៊ី
បាំខពញតរមូវការការង្ហរនសតវតេទ៊ី២១។ គខរោង្រន៏ងឹ្បនថអនវុតថរមម
វធិ៊ីខធវ ើខតសថយា៉ា ង្សរុរតិ នងិ្រតមឹរតូវ (ឧ. ខតសថ EGRA) ខដើមផ៊ីខរបៀប
ខធៀបរវាង្លទនផល នងិ្ការចាំណ្តយថវកិា។ 

 ខោលបាំណង្រមួគរឺមួចាំមណរខធវ ើឱយសខរមចបាននូវខោលខៅមផន 
ការយុទនសាស្រសថរបស់ររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា ឆ្ប ាំ២០១៤-២០១៨ 
ខដើមផ៊ីខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្នូវគុណភាពអប់រាំជាសរលសរោប់ទាំង្អស់ោប
ខៅបឋមសិរាខោយខផ្លថ តខៅខលើការអនុវតថសរមមភាព នងិ្ការអភវិឌណ
ខោលនខយាបាយ ។ 

របវតតិកមមវិធ ី

 បចចុបផនបខនេះ អង្គការ ខេប រាំពុង្ោរ់សាំខណើ ខដើមផ៊ីអនុវតថគខរោង្ថម៊ី គរឺ ៊ីរ ២ ខៅរបងុ្
សាលាបឋមសិរាចាំនួន២៥ នងិ្សាលាមខតថយយ ៥ របុង្ខេតថសាវ យខរៀង្ នងិ្ដរពមវង្ខោយ
បខង្កើនការបខង្ក ើតថម ៊ីខលើវសិយ័អប់រាំ ជាពខិសស ការពរងឹ្ង្អាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្ នងិ្គណិតវទិា 
នងិ្ពរង្៊ីរសាលាបឋមសិរាចាំននួ១១ នងិ្មខតថយយចាំនួន១០ ខៅរបុង្ខេតថរាំពង់្ឆ្ប ាំង្ នងិ្ខ ធិ៍  
សាត់មដលជាចាំណុចរណ្តថ លរបខទសរមពុជា។ 

សកមមភាពសខំាន់ៗរបសគ់នរមាងរកី ២: 

 ពរងឹ្ង្យនថការចុេះខឈាម េះចូលខរៀនាមអាយុបានរតមឹរតូវខៅាមសាលាមដលោនបញ្ញា
រុោរចុេះខឈាម េះចូលខរៀនមិនទន់អស់របុង្ខេតថខោលខៅទាំង្៤។ 

 សាលាខរៀនភាគខរចើននងឹ្រតូវបានពរងឹ្ង្គុណភាពបខរង្ៀន នងិ្ខរៀនរមួទាំង្ចាំខណេះដងឹ្មផបរ
បខចចរខទសមដលជេះឥទនិពលជាវជិជោនដល់រុោរមដលលោនតរមូវការពិខសស។ 

 ោាបិា នងិ្សហគមនរ៍តូវបានជូនដាំណឹង្ នងិ្ចូលរមួយា៉ា ង្សរមមរបុង្ដាំខណើ រការសិរារូន
របស់ពួរខគាមសាលាខរៀនរបងុ្ខេតថខោលខៅទាំង្៤។ 

 ការពរងឹ្ង្អភបិាលរចិចលអខោយខផ្លថ តខៅខលើតោល ភាព ការរគប់រគង្ថវកិា គណខនយយភាព 
នងិ្ការរគប់រគង្ទិនបនយ័ឱយោនភាពរបខសើរខឡើង្ខៅាមររមិតសាលាខរៀន ររមិតការយិា 
ល័យ នងិ្ររមិតមនធ៊ីរអប់រ ាំ។ 

ការបខង្ក ើតខោលនខយាបាយរបស់ររសួង្អប់រាំនងឹ្រតវូបានោាំរទខោយឯរសាររសាវរជាវ 
នងិ្ការអនុវតថលអរបស់គខរោង្។ 

សកមមភាពសខំាន់ៗ  

ោច ស់ជាំនយួ អង្គការវ ៊ីខវ ើល (We World) 
ផ្ដគ ូ(បានខធ វើរចិ ចរពមខរពៀង)  អង គការវឌឍនភាព (WP); Ciai 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ រោុរ ១៧.៣៨៨នារ់ 
ថវកិាទទលូបានរ នងុឆ្ន ាំ២០១៥ ២៩៥.៨៩៤,៨ ដលុាល អាខមររិ 
អ នរទទលួផលផ្ទទ លរ់ នងុោន រ់ ១៧,០២ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ ៤ ខេត ត (សាវ យខរៀង ផ្រពខ្វង រាំពង់ឆ្ន ាំង នងិខពាធសិាត់) 
ចាំននួើសរុរគបដណតប់ ៨ ើសរុ 
សាលាខគ្នលខៅ ៣៦ សាលា 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ១ ររ ាដ្ឋ ២០១២ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ៣០ មថិនុា ២០១៨ 

 គខរោង្រ ៊ីរដាំណ្តរ់កាលទ៊ី១មដលោនរយៈខពល៣ឆ្ប ាំបានបញ្ចប់ខៅរបុង្មេមិថុន ឆ្ប ាំ
២០១៥។ ាមរយៈការវាយតដមលការអនវុតថគខរោង្៣ឆ្ប ាំព៊ីសាទ ប័នឯររាជមផបរខ្ង្ខរៅបានបង្ហា ញ 
ថា គខរោង្ទទួលបានលទនផលជាវជិជោនគួរឱយរត់សាំោល់ខោយបានខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្នូវគុណ
ភាពអប់រាំ នងិ្ជាពខិសស ការអប់រាំមផបរបាំណិនជ៊ីវតិ។ ខោយខមើលខ ើញព៊ីភាពខជាគជយ័ នងិ្ការ
អនុវតថលអរបស់គខរោង្មដលរបតបិតថខិោយអង្គការ ខេប អង្គការវ ៊ីខវ ើល បានខសបើសុាំអង្គការ ខេប 
ឱយខរៀបចាំសាំខណើ រសុាំគខរោង្ថម៊ីខដើមផ៊ីអនវុតថខៅរបុង្សាលាខោលខៅរបុង្គខរោង្រ ៊ីរដាំណ្តរ់កាលទ៊ី
១ ខៅខេតថសាវ យខរៀង្ នងិ្ដរពមវង្ នងិ្មថមទាំង្ពរង្៊ីររមមវធិ៊ីមដលោនរយៈខពល៣ឆ្ប ាំខទៀតរបុង្
សាលាមួយចាំននួខៅរបុង្ខេតថ២ខទៀត គខឺេតថរាំពង់្ឆ្ប ាំង្ នងិ្ខ ធិ៍សាត់។ ការរសាវរជាវរបមូល
ទិនបនយ័ បានខធវ ើខឡើង្ខៅ រ់រណ្តថ លឆ្ប ាំ២០១៥ ខដើមផ៊ីខរជើសខរ ើសបមនទមសាលាថម៊ីចាំននួ១១ខទៀត
សរោប់អនវុតថរបុង្គខរោង្រ ៊ីរ ២។ គខរោង្ថម៊ីមដលោនរយៈខពល៣ឆ្ប ាំបានចប់ខផថ ើមអនុវតថខៅ
របុង្មេររកោ ឆ្ប ាំ២០១៥ នងិ្បញ្ចប់ខៅមេមិថុន ឆ្ប ាំ២០១៨។ គខរោង្រ ៊ីរ ២ មិនដចូគខរោង្រ ៊ីរ 
១ ខទ គខរោង្ថម៊ីខនេះនងឹ្បញ្ចូលការបខង្ក ើតខោលនខយាបាយ នងិ្ឯរសារជួយររសួង្អប់រាំខលើការ
ខធវ ើខតសថអាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្ាមខអឡិចរតនូចិខដើមផ៊ីធាននវូសពុលភាព នងិ្ភាពអាចខជឿជារ់បាន
ដនទិនបនយ័ នងិ្ការបខង្ក ើតសថង់្ោគណិតវទិា មដលជាមូលោឌ នមួយរបុង្ការខសបើសុាំបខង្ក ើតខសៀខៅ 
សថង់្ោថាប រ់ទ៊ី១ នងិ្ទ៊ី២ថម ៊ី។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

សសិសខធ វើការងារជាររមុខដ ើមបីខ្សវងររដាំខណាុះរសាយខល ើបញ្ា ខ្ដលបានជបួពារ់ពន័ ធ 
នងឹការអប់រ ាំ នងិខរៀបច ាំខ្ផនការខដ ើមបីខដ្ឋុះរសាយបញ្ា  ាំងខនាុះ។ 

សកិាខ សាលាផសព វផាយលទ ធផលគខរោងររី ១ នងិផសព វផាយគខរោងថ ម ី 
ររី ២ រ នងុខេត តសាវ យខរៀង។ 
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  ២៣ 
“ សហគមនរ៍ងឹោ ាំរសាងបាននវូសាលាខរៀនដរ៏ងឹោ ាំ! ” 

 គខរោង្រ ៊ីរ (REACH) បានបខង្កើតនវូឱកាសជាខរចើនដល់រុោររគប់ដាំណ្តរ់កាលដន
ការអប់រាំ។ ការវាយតដមលគខរោង្ព៊ីមផបរខ្ង្ខរៅមដលបានខធវ ើខឡើង្ខៅរបុង្មេមិថុន ឆ្ប ាំ
២០១៥ បានបង្ហា ញថា គខរោង្បានបខង្កើនចាំខណេះដងឹ្ នងិ្ផ្លល ស់បថូរឥរយិាបថរបស់រគូ
បខរង្ៀន នយរ នងិ្បណ្តត ររេខៅាមសាលាខោលខៅខដើមផ៊ីឱយពួរខគោនភាពខជឿជារ់ 
នងិ្អាចបង្ហា ញនូវជាំនញវជិាជ ជ៊ីវៈរបស់ពួរខគដល់សសិានសុិសេ។ 

 វឌណភាពគួរឱយរត់សោគ ល់ខៅរបុង្ការរបមូលរុោរចូលខរៀន នងិ្ការកាត់បនទយអរា
ខបាេះបង់្ការសិរាបានផថល់នូវរថ ៊ីសង្ឃមឹសរោប់នរិនថរភាពនខពលអនគត។ ខៅអាំឡុង្
ខពលវាយតដមលគខរោង្ រគង់្អបរ រ់ព័ននទាំង្អស់បានសមមថង្ខចញនវូការោាំរទខពញទាំហឹង្
ចាំខ េះគខរោង្ នងិ្ឥរយិាបថជាវជិជោនចាំខ េះការអប់រាំ។ សរមមភាពខនេះនងឹ្អាចខធវ ើឱយោន
ការចូលរមួខរចើនខៅរបុង្សហគមនខ៍ដើមផ៊ីររានូវបរយិាកាសដល៏អរបខសើរសរោប់ការចូល
ខរៀនរបស់រុោរ នងិ្គុណភាពអប់រាំ។ 

 ការាាំង្ចតិថ នងិ្ការចូលរមួយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្កាល របស់គណៈរមមការរទរទង់្សាលា ររុមរបឹរា
 ុាំ នយរសាលា ខលាររគូ អបររគូ រដ៏ចូជាោាបិា នងិ្អាណ្តពាបាលសិសេ ល្ុេះបញ្ញច ាំង្
ព៊ីការខរើនខឡើង្ដនការោាំរទមផបរថវកិារបស់សហគមនខ៍ៅរបងុ្មផនការអភវិឌណសាលាខរៀន។ 
នខពលថម៊ៗី ខនេះ គណៈរមមការរទរទង់្សាលាអាចររថវកិាជតិ ១០០០ដលុាល រអាខមររិ ជា
ខរៀង្រាល់ឆ្ប ាំខដើមផ៊ីជួយអភវិឌណសាលាខរៀន។ ជាគាំរមួូយគួរឱយរត់សោគ ល់ មដលបានបង្ហា ញ
ខោយសាលាបឋមសរិា ានូ ជារមនលង្មដលសហគមនរ៍របានថវកិាសរោប់បាំ រ់ផ្លធ ាំង្  
សូឡាឱយសាលាខរៀនខដើមផ៊ីខរបើរបាស់ខថខបលត (tablet) របុង្ការជួយពរងឹ្ង្អាំណ្តនដល់សសិេ
ខៅរបុង្បណ្តត ល័យ។ ខៅរបុង្សាលាខោលខៅមួយចាំនួនខទៀត ររុមរបឹរារុោរបានខដើរ     
តួនទ៊ីយា៉ា ង្សាំខ្ន់របងុ្ការខគៀង្គរធនធានព៊ីមិតថភរថរិបស់ពួរខគាមរយៈការបរចិគវភិាគ 
ទនរបងុ្របអប់មួលនធិរុិោរ មដលបានរតតួពនិតិយរាល់សបាថ ហ៍។ រគប់សាលាខរៀនទាំង្អស់
មដលបានចូលរមួរមមវធិ៊ីទសេនរចិចសិរាខៅខេតថដដទ ទទួលបានបទពិខសាធនល៍អៗជាខរចើន 
នងិ្បានយរមរអនវុតថភាល មៗខដើមផ៊ីមរលមអសាលាខរៀន នងិ្សហគមនរ៍បស់ពួរខគខៅខពល
រតឡប់មរវញិ។ 

 របសនិខបើខយើងរសាងទាំនរុចតិ តរបស់សហគមនប៍ាន ពរួខគនងឹមរសាលា តាន។ូ 
សាលាបឋមសរិា តាន ូោនទតីា ាំងសថតិខៅភមូតិាន ូឃុាំច ាំបរ់ ើសរុសាវ យរជាំ ខេត តសាវ យ 
ខរៀង។ ខៅឆ្ន ាំ២០១២ សាលាខរៀនខនុះបានចលូរ នងុគខរោង REACH។ តាមរយៈវគ គ   
បណតុ ុះបណាត លនានា នងិទសសនរចិ ចសរិា ខលារ ទចូ វទុ ធ អាយ៧ុ៨ឆ្ន ាំ ខ្ដលជា
សោជរិគណៈរម មការរទរទង់សាលា បានចប់ខផ តើមគតិថ្ន ខត ើសហគមនអ៍ាចជយួពរងងឹ
គណុភាពអប់រ ាំបានខដ្ឋយរខបៀបណា? ជាលទ ធផល គ្នត់បានចប់ខផ តើមចលូរមួោ៉ាង
សរម មខសទើរខ្តរគប់សរម មភាព នងិរពតឹ តកិារណ៍សាំខាន់ៗរបស់សាលាខរៀន។ ខៅរ នងុវធិខីនុះ 
គ្នត់បានសហការជាមយួគខរោង REACH ខដ ើមបីជយួរោុរងាយរងខរគ្នុះជាខរច ើន។ 
គ្នត់បាននោិយថ្ន ចប់តា ាំងពទីទលួការគ្ន ាំរទពគីខរោងមរ អរតាខបាុះបង់បានថយចុុះ 
នងិអរតាខឡ ើងថ្នន រ់បានខរ ើនខឡ ើង។ ជាមយួគ្នន ខនុះខ្ដរ បរសិាថ នរបូវន តជាខរច ើនបានខ្រលមអ
របខសើរខឡ ើងដចូជារបងសាលា សនួចារ សនួរោុរ បណាណ លយ័សាអ ត ការខ្រលមអបន ទប់
ខរៀន នងិរខ្ន លងដ្ឋរ់រង់ធាំទលូាយ។ 

 ខលារ ទចូ វទុ ធ ោនការខប តជាញ ចតិ តេ ពស់។ គ្នត់មនិរតមឹខ្តលុះបង់ខពលខវលា នងិ  
រាំលា ាំងកាយចតិ តប ៉ាខុណាណ ុះខទ ប៉ាខុ្ន ត គ្នត់ខ្ថម ាំងបរចិច គថវកិា នងិសោភ រៈផ្ទទ លេ់ លនួជយួ
សាលាខរៀនខ្ថមខទៀត។ រ នងុខនាុះខ្ដរ តា ាំងពឆី្ន ាំ២០១២ ដល២់០១៥ គ្នត់ររថវកិាបាន
ខរច ើនជាង ៤,៧០០ដលុាល រអាខមររិ សរោប់ខ្រលមអខហដ្ឋា រចនាសមពន័ ធសាលាខរៀន រមួ
 ាំងការបាំពារ់ផ្ទទ ាំងសឡូាសរោប់ដាំខណើរការរម មវធិពីរងងឹអាំណានតាមខថខប លត (tablet) 
ខ្ដលគខរោង REACH បានផ តលឱ់្យ។ ថ្នប់ខប លត ាំងខនាុះបានដាំខឡ ើងរម មវធិសីសូខ្វរ 
ខ្ដលខៅថ្ន អានខ្េ មរ ខដ ើមបីជយួពរងងឹអាំណានរបស់រោុរ។ ភាពខជាគជយ័ផ្នការ
ខ្សវងររថវកិាសរោប់អភវិឌឍសាលាខរៀន រ នងុខនាុះមយួខ្ផ នរខរ ើតខចញពកីារផ តចួខផ តើម 
គាំនតិ នងិយទុ ទសាស្រសតរបស់គខរោងផងខ្ដរ។ គ្នត់បានបខ្ន ថមខទៀតថ្នអ វខី្ដលសាំខាន់
បាំផតុរ នងុការររថវកិា នងិការចលូរមួ គកឺាររសាងទាំនរុចតិ តរបស់សហគមន។៍ របជាជន
ជាខរច ើនពតិជាឱ្យតផ្ម លេ ពស់ខល ើការេតិេ ាំ នងិការតា ាំងចតិ តរបស់ខលារព ូវទុ ធ ខាល ាំងណាស់។ 

 ខៅផ្ថ ងអនាគត ខលារ ទចូ វទុ ធ ចង់ខឃើញសាលាខរៀនោនអាគ្នរ២ជាន់ខដ្ឋយ
បញ្ច រ់ថ្នសព វផ្ថ ងខនុះច ាំននួសសិសោនការខរ ើនខឡ ើង ខហើយខលារមនិចង់ខឃើញថ្នន រ់ខរៀន
មយួខ្ដលោនសសិសខរច ើនខពរខនាុះខទ វាបណាត លឱ្យសសិសគ្នម នអារម មណ៍លអ នងិខធ វើឱ្យ
ការបខរងៀន នងិខរៀនគ្នម នរបសទិ ធភាព។ ប៉ាខុ្ន ត គ្នត់បានោនរបសាសនថ៍្នខដ ើមបីឱ្យសបុនិ ត
ខនុះកាល យជាការពតិ ខយើងរតវូ 
ខធ វើរចិ ចសហការជាមយួសហ-
គមន ៍ នងិអាជាញ ធរមលូដ្ឋា ន
ខដ ើមបីរសាងខសចរ តទីរុចតិ ត
គ្នន ខៅវញិខៅមរ។ គ្នត់
សងឃមឹថ្ន អង គការ ខេប នងឹ
បន តគ្ន ាំរទខ្ផ នរបខច ចរខទស
ដលរ់គបូខរងៀនបន តខទៀត 
ច ាំខ្ណរគ្នត់ នងិសោជរិ  
គណៈរម មការរទរទង់សាលា
ខផសងខទៀត នងិបខង ាើនទាំនារ់
ទាំនងលអរវាងសហគមន ៍ នងិ
សាលាខរៀន។ ជាចងុបញ្ចប់
ខលារ វទុ ធ បាននោិយថ្ន
របសនិខបើរោុរទទលួបាន
ការអប់រ ាំលអ ពរួខគនងឹទទលួ
បានអនាគតភ លសឺាវ ង៕ 

ករណីសកិា ការជុះឥទធិពលគនរមាងរកី ១ (REACH I) 

សសិសររីរាយខលងសនួរោុរខ្ដលបានផ តល់ឱ្យខដ្ឋយគខរោង REACH 

សសិសថ្នន រ់ទ១ី នងិទ២ី ខរបើរបាស់រម មវធិអីានខ្េ មរតាមថ្នប់ខប លត (Tablet)  

ខ្ដលបខង ាើតខឡ ើងខដ្ឋយអង គការ ខេប ខដ ើមបីពរងងឹអាំណាន។ 

របូភាពសកមមភាពេលីៗ 

ខលារ វទុ ធ ឈរខៅរណាត ល នងិសោជរិ SSC ខៅខាងសាត ាំ 

រោុររាំពងុខរៀនអានតាមថ្នប់ខប លតរ នងុបណាណ លយ័ 
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    ២៤ 
គនរមាង ង្វយរសួលនរៀន (E2L) 

ោច ស់ជាំនយួ ឆ្លហាវ ន់ រម ពជុា 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ ៨.១៥៥ ដលុាល អាខមររិ 
បដភិាគទទលួរ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ៣៤២.១៨០ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផល រ នងុោន រ់ ៤២ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ សាវ យខរៀង 
ចាំននួើសរុរគបដណតប់ ២ ើសរុ (សាវ យរជ ុាំ នងិរោសខ្ហរ) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ២១ សាលា 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ១ ររ ាដ្ឋ ២០១៥ 
កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ៣០ មថិនុា ២០១៦ 

សកមមភាពសខំាន់ៗ  

 បង្កភាពង្ហយើសលួទទួលការអប់រាំ (ជាពខិសស រុោរ ៊ី នងិ្រុោរមដលង្ហយរង្
ខរោេះ) ខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្របុង្តាំបន់ខោលខៅ។ 

 របសិទនភាពការអប់រាំ (ឧ. គុណភាពអប់រាំ) ខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្ាមរយៈការអភវិឌណ 
នងិ្អនវុតថរមមវធិ៊ីសាលារុោរខមរត៊ី  មដល រ់នងឹ្តរមូវការរបស់រុោរង្ហយរង្
ខរោេះ ជាពិខសស ខរមង្ើស៊ី។  

 សមតទភាពអាំណ្តនរុោរខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្ព៊ីមូលោឌ នថាប រ់ដាំបូង្ (ថាប រ់ទ៊ី១-៣)  
 បខង្ក ើនសមតទភាពរគប់រគង្ដដគូរបុង្ើសុរខដើមផ៊ីខផធរជាំនយួអភវិឌណ មដលជាការពរងឹ្ង្

ភាពង្ហយើសួលដនការអប់រាំ នងិ្គុណភាព រដ៏ចូជាការផេពវផាយរបស់សហមមន៍
ផង្មដរ។ 

 គខរោង្ោនខោលបាំណង្ខដើមផ៊ីអភវិឌណសោហរណរមមគាំរសូាលារុោរខមរត៊ី 
មដលពិតជាោនលរខណៈលអខៅរបុង្មផបរជាខរចើន រមួោន៖ គុណភាពអប់រាំ រមមវធិ៊ី
បញ្ចូលោប  នងិ្ជាំរញុភាគ៊ី រ់ព័ននខៅរបុង្ើសុរ ឧ. ោាបិា សហគមន ៍ រគូបខរង្ៀន 
ថាប រ់រគប់រគង្សាលា។ សរមមភាព នងិ្លទនផលគខរោង្ ង្ហយើសលួខរៀនរតវូបានចត់
ជាររមង្ោន៤ររុម រមួោន៖ (១).ខលើររមពស់ភាពង្ហយើសួលដនការអប់រាំ (២).
ខលើររមពស់គុណភាពអប់រាំ នងិ្បញ្ញា  រ់ព័នន (៣).រមមវធិ៊ីអរខររមមថាប រ់ដាំបូង្ រ់ព័នន
ខ្ល ាំង្គកឺារខរៀនាមសាម តហវូន នងិ្ (៤).ការខលើររមពស់ការរគប់រគង្សាលាខរៀន។  

  អាំឡុង្ខពលោច ស់អាំខណ្តយជាខរចើនបានបថូរមរបនថគខរោង្រមួបញ្ចូលមតមួយ 
មដលខផ្លថ តខៅខលើរមមវធិ៊ី ដចូជា រមមធ៊ីពរងឹ្ង្អាំណ្តន អង្គការ ខេប ោនខោទនភាព
ណ្តស់របុង្ការខរៀបចាំគខរោង្ជាលរខណៈសោហរណរមមមួយគគឺខរោង្ ង្ហយើសលួ
ខរៀន (E2L)ខនេះ។ 

របវតតិកមមវិធ ី

បចាុបបននភាពគនរមាង 
 គខរោង្ ង្ហយើសួលខរៀន (E2L) គជឺាគខរោង្មួយរបុង្ចាំខណ្តមគខរោង្ថម៊ីបាំផុត
របស់អង្គការ ខេប។ គខរោង្ខនេះោនរចិចសហការជាមួយអង្គការឆ្លហ្វវ នមដលបាន
បញ្ចូលខៅជាោច ស់ជាំនួយមបបយុទនសាស្រសថបាំផុតរបស់អង្គការ ខេប។ អង្គការឆ្លហ្វវ នខធវ ើ
ការមផបរយុទនសាស្រសថអភវិឌណដជ៏តិសបិទជាមួយដដគូខៅរបុង្ើសុរ របុង្ខនេះរោ៏នអង្គការ ខេប 
ខដើមផ៊ីជួយបខង្ក ើត នងិ្អនុវតថគខរោង្អប់រ ាំ ខហើយអង្គការ ខេប បានខធវ ើការង្ហរយា៉ា ង្ជតិ
សបិទរបុង្ការខរៀបចាំគខរោង្ E2L ខឡើង្ជាមួយដដគូអង្គការឆ្លហ្វវ នមដលដរឹនាំខធវ ើសោ
ហរណរមមរមួ។ 
 ជារមួ លទនផលគខរោង្ E2L មួយចាំនួនរតូវបានពនារ ខពលចប់ខផថ ើមគខរោង្
ដាំបូង្ខោយសារការចប់ខផថ ើមបានខរើតខឡើង្ខៅ រ់រណ្តថ លឆ្ប ាំសិរា ខធវ ើឲ្យោនខពលដេ៏ល ៊ី
បាំផុតរបុង្ឱកាសអនុវតថសរមមភាពដខ៏រចើនទាំង្ខនេះ។ លទនផលទាំង្ខនេះរតូវបានសខរមច
ពនារខពលបមនទមខទៀតខដើមផ៊ីបង្កភាពង្ហយើសួលរបុង្ការសខរមចបានខោលបាំណង្របស់
គខរោង្របុង្ឆ្ប ាំសិរាថម ៊ីចប់ខផថ ើមខៅមេតុលា ឆ្ប ាំ២០១៥។ ខៅខពលខនេះខហើយមដលអង្គ
ការ ខេប បានខរបើរបាស់ខពលរបុង្វសិេមកាលរដវូខៅថ ទាំង្អស់ខដើមផ៊ីខរតៀមរាំណត់អតថ
សញ្ញដ ណរបស់រគូ រមួទាំង្ការអភវិឌណមផនការសរមមភាព ការខធវ ើការផ្លធ ល់ នងិ្យុទនសាស្រសថ
ជមជរពិភារាជាមួយភាគ៊ី រ់ព័នន។ ខទេះយា៉ា ង្ណ្តរខ៏ៅមតសខរមចបានសមិទន ិផលជា
ខរចើនរបុង្រយៈខពលេល ៊ីដនការអនុវតថ រពមទាំង្ការខរើនខឡើង្ខៅរបុង្ការចុេះខឈាម េះ នងិ្ការ
មរលមអ របសិទនភាពសាលាខរៀន។ គខរោង្ E2L ោនរបសិទនភាពរបុង្ការបញ្ចុ េះបញ្ចូលសហ
គមនម៍ដលខសវារមមសាលាខរៀនរាំពុង្ខង្ើបខឡើង្វញិោនគុណភាពេពស់។ 
 ការរ ៊ីរចាំខរ ើនជាគនលេឹះមដលខធវ ើខឡើង្ខោយគខរោង្ E2L រហូតមរដល់ខពលខនេះគោឺន
ដចូខ្ង្ខរកាម៖  
 ការវវិត តអរ ខររម មថ្នន រ់ដាំបងូៈ របុង្ខោលបាំណង្ខដើមផ៊ីបនថការខលើររមពស់សមតទភាពការអាន

របស់រុោរ បុគគលិរគខរោង្បានរមួសហការជាមួយររុមបណថុ េះបណ្តថ ល នងិ្រតួតពិនតិយ 
(DTMTs) បានខធវ ើការវាយតដមលអុ៊ីរកាថាប រ់ទ៊ី ៣ សរោប់ខៅាមសាលាខោលខៅមុន
ខដើមផ៊ីខរបើជាមូលោឌ នរគេឹះមួយ។ បណ្តត ល័យមដលសាលាបួនបានទទួលការមរលមអឱយ
របខសើរខឡើង្ ោនរមនលង្ធាំទូលាយសរោប់សិសេអាន នងិ្ខរៀបចាំសោភ រៈមដលអាច
ខៅបានថាបណ្តត ល័យសតវតេទ៊ី២១ មដលរមួបញ្ចូលទាំង្រមមវធិ៊ី M-Learning នងិ្
អានមេមរ (Aan Khmer) ាមរយៈការខរបើរបាស់ឧបររណ៍ខថខបលត (Tablet)។ 

 ការអភវិឌឍ នងិការអនវុត តខ្ផនការអភវិឌឍសាលាៈ សាលាខរបើរបាស់វធិ៊ីសាស្រសថជាំរញុភាគ៊ី រ់
ព័ននចូលរមួខដើមផ៊ីរាំណត់បញ្ញា  ដាំខណ្តេះរសាយ នងិ្ោរ់បញ្ញា ទាំង្អស់ខនេះខៅរបុង្មផន 
ការមរលមអសាលាខរៀនមួយឲ្យបានទូលាំទូលាយ។ មិនមតប៉ាុខណ្តត េះ រោ៏នសិកាខ សាលា
សិទនិរុោរមួយមសវង្ររតរមូវការរបស់រុោរខៅខដើមសិកាខ សាលាខនេះ ខដើមផ៊ីរបារដថា 
តរមូការរបស់រុោរទាំង្ខនេះរតូវបានោរ់បញ្ចូលខៅរបុង្មផនការអភវិឌណសាលាខរៀន។ 
មផនការខនេះរមួោនទាំង្ការវនិខិយាគោនភាពរបខសើរខឡើង្ ខដើមផ៊ីខោេះរសាយរង្វេះ
ខ្តរគូបខរង្ៀន ជួយរុោរមដលោនការសិរាតរមូវការពិខសស ផថល់អាហ្វរបូររណ៍ 
នងិ្ការផថួចខផថ ើមការអប់រ ាំបាំណិនជ៊ីវតិផង្មដរ។ 

 ការខដ្ឋុះរសាយការរង វុះរគបូខរងៀនៈ របុង្រចិចេតិេាំរបឹង្មរបង្ខដើមផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញា រង្វេះ
ខ្តរគូ បុគគលិរគខរោង្ E2L បានដរឹនាំរចិចរបជុាំជាខរចើនជាមួយសាលាខរៀន សហ
គមន ៍ នងិ្ការយិាល័យអប់រ ាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡាើសុរ  ខដើមផ៊ីរាំណត់ព៊ីតរមូវការរគូសហ
គមន ៍ នងិ្ខបរខជនមដលោនសមតទភាពអាចខធវ ើការរបឡង្ចូលសាលាគរខុកាសលយ
ខចញព៊ីសហគមនខ៍ោលខៅ។ គខរោង្  E2L បានការោាំរទព៊ីមនធ ៊ីរអប់រ ាំ យុវជន នងិ្
រ៊ីឡាខេតថសាវ យខរៀង្របុង្ការខរបើវធិ៊ីសាស្រសថរបុង្ការខរជើសខរ ើសខបរខជនរបុង្ើសុរជា
ដាំខណ្តេះរសាយអចដិន្តនថយ៍ខលើរង្វេះខ្តរគូបខរង្ៀនខៅរបុង្សាលា។ 

បគុ គលរិអង គការឆ្លហាវ នបានចុុះខមើលសនួជវីៈខដ ើមបីខ្សវងយល់អាំពសីរម មភាពបខង ាើតថ ម ី 
នងិខ្សវងយល់អាំពរីបសទិ ធភាពរម មវធិបីាំណិនជវីតិ។ 

ររមុការងារថ្នន រ់ើសរុ នងិខេត ត (DTMT) បានអខញ្ជ ើញចលូរមួរ នងុសកិាខ សាលាសតពីកីាររសាង 
សមត ថភាព ខដ ើមបីអភវិឌឍវធិថី ម ីៗ សរោប់បខរងៀនសសិស នងិរគប់រគងសាលា។ 
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    ២៥ 
“ការខរៀបច ាំគខរោងសោហរណរម មខ្ដលធានានវូផលជុះរយ:ខពលយរូរ នងុការអប់រ ាំ  ” 

 ជាលទ ធផលមយួរ នងុច ាំខណាមលទ ធផលសាំខាន់ៗរបស់
គខរោង E2L គជឺាការអភវិឌឍរបខភទបណាណ លយ័គាំរថូ មរីតវូ
នងឹតរមវូការខៅសតវតសទ២ី១។ បណាណ លយ័គាំរថូ មដី ាំបងូរតវូ
បានរសាងខឡើងខៅសាលាបឋមសរិា ចរ ខេត តសាវ យខរៀង 
នងិខធ វើឱ្យការខរបើរបាស់សោភ រៈខៅអាគ្នរខនុះោនលរខណៈទលូាំ
ទលូាយ រមួោន៖ បាំពារ់ខដ្ឋយហវ័រមកីា នងិរញ្ចរ់។ បណាណ    
លយ័ចស់ពមីនុខ្ដលគ្ន ាំរទថវកិាខដ្ឋយោចស់អាំខណាយខផសងៗ
ខរបើរបាស់ខរគឿងសងាា រមឹខធ វើពខីឈើហសួសមយ័គ្នម នភាពងាយ
ើសលួសរោប់បណាណ លយ័សាលាជនបទ ខ្ដលោនលរខណៈ
តចូចខង អៀត។ ជាលទ ធផល ការខរៀបច ាំបណាណ លយ័គ្នម នរបសទិ ធ
ភាពរ នងុការខរបើរបាស់របស់ពរួខគ គ្នម នរ ាំខលចពណ៌ា រ់ ញ 
នងិគ្នម នរ តើីសផ្មលអបងាា ញដលរ់ោុរ។ ខដ្ឋយោនការគ្ន ាំរទព ី
អង គការឆ្លហាវ ន អង គការ ខេប បានបងាា ញពកីារបាំពារ់
ខរគឿងសងាា រមឹ ហវ៉ា័រមកីា ខ្ដលសមរមយបាំផតុច ាំខពាុះទរីខ្ន លង 
នងិទាំហាំបណាណ លយ័ខៅរ នងុើសរុ។ ការខរៀបច ាំបណាណ លយ័ថ មខីនុះ
បានខល ើររម ពស់រខ្ន លងអាំណានោនរ ាំខលចពណ៌ាលអ ខរគឿងសងាា
រមឹោនមេុងារខរច ើនោ៉ាង រខ្ន លងអានភ លសឺាអ ត នងិោនបរសិាថ ន

 រ់ ញ។ បណាណ លយ័ ាំងខនុះរប៏ានបងាាញអាំពឧីបររណ៍
ខរៀនខ្បបចលត័ផងខ្ដរ ខ្ដលដាំបងូខធ វើឱ្យរោុរជនបទអាចខរបើ
រម មវធិសីសូខ្វរអានភាសាខ្េ មរខដ្ឋយភាជ ប់នងឹរម មវធិសីរិាថ្នន រ់
ជាត ិ ខ្ដលសរមលួឱ្យពរួខគខរៀនខដ្ឋយេ លនួឯងបានខរច ើន។ 
ខជាគជយ័បណាណ លយ័គាំរថូ មខីនុះោនការគរួឱ្យរត់សាំគ្នល ់
ខហើយអង គការ ខេប នងឹចប់ខផ តើមបខង ាើតបណាណ លយ័ខ្បបខនុះ
ច ាំននួ៥ខទៀតខៅឆ្ន ាំខរកាយ។ 

 បនាទ ប់ពបីណាណ លយ័គាំររូតវូជសួជលុខឡ ើងវញិខៅខ្េររ ា 
ដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឥរោិបថសសិសោនការផ្ទល ស់ប តរូពខីរពាុះពរួខគ
បានររខឃើញថ្នអ វខី្ដលខធ វើឱ្យចលូចតិ តមរអានខសៀវខៅខៅ
រ នងុបណាណ លយ័គាំរថូ មខីនុះ ខហើយពរួខគរច៏ប់ខផ តើមចលូចតិ តខរៀន
សរូតោ៉ាងសរម ម។ ខលារ ខសរ សាម៉ានុ ជាខលខាសាលាបាន
ពនយលថ់្ន បណាណ លយ័គាំរខូនុះរតវូបានជសួជលុខឡ ើងវញិខដ្ឋយ
គខរោង ងាយើសលួខរៀន នងិបានខបើរខរបើរបាស់ជាផ លវូការខៅ
ខ្េររ ាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខដ្ឋយោនសាន មញញមឹ នងិទរឹមេុ
សបាយ ខលារបាននោិយថ្ន ចាំននួសសិសមរអានខសៀវខៅ
ខៅបណាណ លយ័ោនការខរ ើនខឡ ើងព៣ី០% រហតូជាង៨០%។ 
“ចាំននួសសិសខរ ើនខឡ ើងមរអានខសៀវខៅ នងិខលងខ្លបង

សរិាខៅរ នងុបណាណ លយ័គាំរខូនុះគជឺាច ាំននួមនិគរួឱ្យខជឿខរពាុះព ី
មនុគ្នម នច ាំននួសសិសខរច ើនមរខរបើរបាស់បណាណ លយ័ខទ”។ បណាណ
លយ័ថ មខីនុះបានជយួអភវិឌឍសមត ថភាពអាំណានរោុរបានខរច ើន។ 
បច ចបុបន នខនុះ សាលាបឋមសរិា ចរ ោនបណាណ លយ័នា ាំមេុ
ខគរ នងុការជយួខល ើររម ពស់ការអនវុត តនស៍ តង់ដ្ឋអាំណានតាម    
រយៈរបពន័ ធខឆ លើយតបរហ័ស ខ្ដលរតវូបានបខង ាើតខឡ ើងផងខ្ដរ
ខដ ើមបីជយួសសិសរាំពងុពាោមខរៀនអាំណាន។ របពន័ ធខឆ លើយតប
រហ័សខ្ផ អរខល ើរម មវធិសីសូខ្វរោ៉ាងខាល ាំងខដ ើមបីជយួរោុរហវរឹ 
ហវនឺអាំណាន។ 

 បណាណ លយ័គាំររូប៏ានទទលួការគ្ន ាំរទោ៉ាងខាល ាំងផងខ្ដរព ី
គណៈរម មការរទរទង់សាលា។ ខលារ ខចន មររា ខ្ដលជា
សោជរិគណៈរម មការរទរទង់សាលាបានោនរបសាសនថ៍្ន   
គណៈរម មការរទរទង់សាលាបានផ តលម់លូនធិមិយួច ាំននួបានមរ
ពសីហគមនខ៍ដ ើមបដី្ឋរ់បង អចួជញ្ជ ាំងរញ្ចរ់ខធ វើឱ្យបណាណ លយ័
ោនពន លខឺ្បបធម មជាត។ិ របជាជនខៅទខីនុះពតិជាោនការខពញ
ចតិ តបណាណ លយ័ខនុះណាស់ នងិសមូឱ្យរគប់សាលា ាំងអស់ោន
បណាណ លយ័ដចូខនុះ៕ 

ផលជុះរបសគ់នរមាង 

 សមតទភាពអាំណ្តនរបស់រុោរខៅថាប រ់ដាំបូង្ោនការខរើនខឡើង្យា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ ខបើខយាង្
ខលើខតសថអុ៊ីរកា គថឺាប រ់ទ៊ី១ខរើនព៊ីររមិត ៧% ដល់ ១៤% នងិ្ថាប រ់ទ៊ី២ខរើនព៊ីររមិត 

៩% ដល់ ២៥%។ ខធវ ើឱយរបខសើរខឡើង្អាចរតូវបានរាំណត់គុណលរខណៈការអនុវតថន៍
របពន័នខ ល្ ើយតបរហ័សរបស់គខរោង្ មដលបានរចនខឡើង្ខដើមផ៊ីជួយដល់សិសេមដល
ោនតរមូវការធាំបាំផុត។ 

 ការវាយតដមលរគូបខរង្ៀនបានបង្ហា ញថា ៨០%ដនរគូទាំង្អស់មដលបានពិនធេុពស់ជាង្
៥០% ខៅខលើឧបររណ៍សឋង់្ោោននយ័ថា ជាទូខៅ ពនិធុមធយម ៧២% មដលខនេះ
បង្ហា ញថា រគូបខរង្ៀនភាគខរចើនអាចខរបើខសៀវខៅសឋង់្ោអាំណ្តនយា៉ា ង្ោនរបសិទន ិ
ភាព មដលជាឯរសារខោលខដើមផ៊ីោាំរទខសៀវខៅសបលូជាត ិ ការខធវ ើខតសថាមដាំណ្តរ់
កាល នងិ្ាមោនដាំខណើ រការបខរង្ៀន នងិ្ខរៀន។ 

 ការវាយតដមលឥរយិាបថខលើរុោរមួយខទៀត មដលបានរតតួពនិតិយដាំខណើ រការចូលអាន
បានបង្ហា ញថា ោនការខរើនខឡើង្រហូតដល់ ៦៧% ខលើ ៥០% ខោយោននយ័ថាពិនធុ
មធយមគ ឺ៦៣%។  

បណាណ លយ័គំរសូតវតសទី២១បាននធវើឱយតល សប់តរូសមតថភាពអំណាន និង 
ទមាល ប់សសិស ក៏ដូចជាឥរយិាបថរបសអ់នកពាក់ព័នធសាោនរៀងផងហដរ នរឿងនជាគជ័យ: 

បគុ គលរិអង គការឆ្លហាវ ន់ចុុះទសសនរចិ ចខៅបណាណ លយ័សតវតសរទ៍២ី១ថ មរីបស់ គខរោង  
E2L ខដ ើមបីខរៀនសរូតអាំពរីចនាបទថ ម ីនងិរបជារបយិភាពបណាណ លយ័ 

សសិសរតវូបានខល ើរទរឹចតិ តឱ្យចលូអានខសៀវខៅខៅបណាណ លយ័សតវតសទ២ី១ោ៉ាងសរម ម  
នងិខរៀនភាសាខ្េ មរតាមរយៈរម មវធិសី វខ្វរថ មខីដ ើមបីខល ើររម ពស់អរខររម ម។ 
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    ២៦ 
គនរមាង នសៀវនៅនអឡចិរតូនិចសរមាប់ភាសាហេមរ (E4K) 

ោច ស់ជាំនយួ អង គការ All Children Reading ខ្ដលទទលួមលូនធិ ិ
រមួព ី(ACR) 
 World Vision 
 USAID 
 DFAT 

អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ សសិសថ្នន រ់ទ២ី នងិថ្នន រ់ទ៣ី 
ថវកិាទទលួរ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ៧៣.៣៣៥ ដលុាល អាខមររិ 
ថវកិារបតបិត តរិ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ៧៣.៤៥៨,៧២ ដលុាល អាខមររិ 
ខេត តរគបដណតប់ រាំពង់ចម នងិតបូងឃមុាំ 
ចាំននួើសរុរគបដណតប់ ១១ ើសរុ 

អនវុទិាលយ័ខគ្នលខៅ ១៥ សាលា (សាលាអនវុត តោនចាំននួ ១០ នងិ  សាលា
ខរបៀបខធៀបោនចាំននួ ៥) 

កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង ១៥ មររា ២០១៥ 

កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង ១៤ មររា ២០១៧ 

របវតត ិនងិនោលបណំង  
 គខរោង្ខសៀវខៅខអឡិចរតនូចិសរោប់ភាសាមេមរ (E4K) គជឺាគខរោង្មដល
ខធវ ើការមផអរខៅខលើបខចចរវទិាជាមូលោឌ នខដើមផ៊ីខលើររមពស់សមតទភាពអានរបស់
រុោរខៅរមពុជា។ គខរោង្ខនេះគជឺាគខរោង្មួយរបុង្ចាំខណ្តមគខរោង្ជាសរលទាំង្
១៥ មដលរតូវបានខរជើសខរ ើសខចញព៊ីសាំខណើសុាំគខរោង្សរបុចាំននួ២៥០ ខោយអង្គ
ការ All Children Reading។ 

របវតតិកមមវិធី 

 ខៅមេម៊ីន ឆ្ប ាំ២០១៤ អង្គការ ខេប បានខធវ ើសាំខណើសុាំថវកិាសរោប់ការដចប
របឌតិខៅខលើរមមវធិ៊ីអាំណ្តនព៊ីអង្គការ ACR។ ខរកាយមរខៅមេវចិឆកិា ឆ្ប ាំ២០១៤  
អង្គការ ខេប រប៏ានទទួលពត័ោ៌នថាបានវបេះថវកិាមដលខសបើសុាំ។ ខៅមេមររា ឆ្ប ាំ
២០១៥ រចិចរពមខរពៀង្រវាង្អង្គការ ខេប នងិ្អង្គការទសេនៈពភិពខលារមដលជា
អង្គការរគប់រគង់្ខលើសាំខណើសុាំរតូវបានបខង្ក ើត។ ខៅមេរុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៦ គណៈរបតភូិ
របស់គខរោង្មដលរមួបញ្ជូលទាំង្ធនធានសិរា (ដដគូសហរោសឯរជន) បានចូល
រមួរបុង្រពឹតថកិារណ៍សខោភ ធនគ៍ខរោង្ជាផលូវការខៅទ៊ីររុង្វា៉ាសុិនខាន សហរដឌអាខម  
ររិ។ ខៅឆ្ប ាំដាំបូង្ខនេះ ការអនវុតថសរមមភាពគខរោង្គខឺផ្លថ តចាំបង្ខលើការអភវិឌណរមម
វធិ៊ីខអឡិចរតនូចិ មដលអាចជួយបាំមលង្អតទបទអាំណ្តនខសៀវខៅសិរាខោលឱយខៅ
ជាអតទបទមបបខអឡិចរតូនចិ នងិ្រមួបញ្ជូលខតសថវាយតដមលខោយសវយ័របវតថ។ិ ររុម
ហ ុនផលិតរមមវធិ៊ីសូសមវរខឈាម េះ មេម អាន រតវូបានខរជើសខរ ើសព៊ីការរបរួតរបមជង្
ខៅខដើមឆ្ប ាំរបស់គខរោង្ ខហើយបានបខង្ក ើតខសៀវខៅខអឡិចរតនូចិជាភាសាមេមរ។ 

 របុង្អាំឡុង្ខពលអភវិឌណខសៀវខៅខអឡិចរតូនចិ អង្គការ ខេប បានខធវ ើការ
វភិាគអតទបទរបុង្ខសៀវខៅសរិាខោលខដើមផ៊ីបខង្ក ើតរបូមនថររមិតអាំណ្តន ខោយខធវើ
ការវាស់ខៅររមិតលាំបារដនអតទបទ ខដើមផ៊ីអាចបខង្ក ើតខសៀវខៅខអឡិចរតនូចិាម
ររមិតសមតទភាពសិសេ។ ខនេះគជឺាខលើរទ៊ីមួយខហើយមដលរទឹសថ៊ីរបូមនថររមិតអានរតវូ
បានយរមរខរបើសរោប់ភាសាមេមរ ខហើយរជ៏ាសមិទនផលដធ៏ាំខធង្សរោប់ការបខង្ក ើត
អតទបទអានាមររមិត។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

រម មវធិ ីE4K ថ្នន រ់ទ២ី នងិថ្នន រ់ទ៣ី 

 គខរោង្ខនេះោនខោលការណ៍សាំខ្ន់ៗចាំនួន ៤ របុង្ការអភវិឌណខសៀវខៅខអ
ឡិចរតូនចិ រមួោន៖ (i) ការបខង្ក ើតខសៀវខៅអានាមររមិតសមតទភាពសិសេ (ខោយ
ខរបើរបាស់ឧបររណ៍ខអឡិចរតូនចិ)។ (ii) ការបខង្ក ើតខតសថេល ៊ៗី បញ្ចូលខៅរបុង្ខសៀវខៅ
អាន។ (iii) ការបខង្ក ើតវធិ៊ីសាស្រសថបខរង្ៀនអាំណ្តនាមតរមូវការសិសេ (DCLS)(ឧ. 
ររុមអាំណ្តនាមររមិតសមតទភាព) មដលរុោរអាចទទួលបានភាពខជឿជារ់ព៊ីការអាន
របុង្ររមិតមួយរតមឹរតវូ (មដលផធុយោប នងឹ្ការខរបើរបាស់វធិ៊ីសាស្រសថ ឬសោភ រៈអាំណ្តនមត
មួយរបខភទសរោប់សិសេរគប់របូ) នងិ្ (iv) ការមចរផាយខសៀវខៅខអឡិចរតូនចិ
ាមរយៈការចូលរមួព៊ីដដគូសហរោសសង្គមធនធានសរិា (TTS)។ ជាសរបុ ការខរបើ
របាស់ខសៀវខៅខអឡិចរតនូចិាមររមិតសមតទភាពនងឹ្កាល យជាមូលោឌ នដស៏ាំខ្ន់មួយ
របុង្ការខលើររមពស់ការបខរង្ៀនអាំណ្តនាមតរមូវការសសិេ (DCLS)។ 

 ខៅរបុង្ឆ្ប ាំខនេះ គខរោង្បានបនថរសាង្ភាពជាដដគូយា៉ា ង្ជតិសបទិនជាមួយររុម
ការង្ហររបស់ររសងួ្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា ខលើការមរសរមួលអតទបទរបុង្ខសៀវខៅ
សិរាខោលឱយខៅជាអតទបទអានមបបខអឡិចរតូនចិាមររមិតសមតទភាព។  

 បនធ ប់ព៊ីមរសរមួល នងិ្ខរបើរបាស់របូមនថររមិតអានដចូបានខរៀបរាប់ខ្ង្ខលើ 
ររុមការង្ហរអង្គការ ខេប នងិ្អបរនពិននររសួង្មដលមរព៊ីនយរោឌ នបឋមសិរា នងិ្
នយរោឌ នអភវិឌណរមមវធិ៊ីសិរាបានបខង្ក ើតអតទបទអានបានចាំនួន ២៤អតទបទ ខសមើនងឹ្
៧២អតទបទាមររមិតសមតទភាព ខរ េះអតទបទន៊ីមួយៗោនប៊ីររមិតសមតទភាព។ 

ខោយរបុង្ខនេះអតទបទថាប រ់ទ៊ី២ ោន១០អតទបទ នងិ្ថាប រ់ទ៊ី៣ 
ោន ១៤អតទបទ។ 

របូមនតអំណានហដលបានអនុវតត 

 ដចូបានខ ើញខៅរបុង្ារាង្ខនេះ ររមិតលាំបារដនអតទបទព៊ី
មួយររមិតខៅមួយររមិតខរើនខឡើង្បនថចិមថង្ៗ។ ខនេះជាសមិទន
ផលដធ៏ាំខធង្មដលគខរោង្សខរមចបានខលើការបខង្ក ើតអតទបទឱយ
ោនររមិតលាំបារខរើនខឡើង្ព៊ីមួយអតទបទខៅមួយអតទបទជារ់ 
មសថង្ដចូបង្ហា ញរបុង្រកាហវិចខ្ង្ខលើ។ ខរៅព៊ីខនេះ រកាហវិចរប៏ាន
បង្ហា ញថាររមិតលាំបារដនអតទបទររមិតទ៊ី៣របុង្ថាប រ់ទ៊ី២ ទបជាង្
អតទបទររមិតទ៊ី១របុង្ថាប រ់ទ៊ី៣។ អតទបទមដលបានមរសរមួលថម៊ីខៅ
ាមររមិតខនេះេុសព៊ីអតទបទខសៀវខៅសិរាខោលរបស់ររសួង្
មដលររមិតលាំបារព៊ីមួយអតទបទខៅមួយអតទបទខឡើង្ចុេះមិនខសមើ
ោប ។ 
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“ផ្ទល ស់ប តរូការបខរងៀនអាំណានភាសាខ្េ មរតាមរយៈការខរៀនចលត័ ” 

សកមមភាពសខំាន់ៗ  

 អាំឡុង្ខពលអនុវតថសរមមភាពគខរោង្ E4K ខៅរបុង្
ឆ្ប ាំទ៊ី១ខនេះ គខរោង្បានខផ្លថ តជាចាំបង្ខៅខលើការផលិតឯរ
សារ នងិ្ការអភវិឌណសូសមវរ ខហើយគខរោង្ររ៏មួបញ្ជូលខៅ
ការខរៀបចាំការរសាវរជាវជាលរខណៈសារលផង្ (ពខិសាធន)៍ 
មដលនងឹ្អាចខធវ ើឱយគខរោង្អនវុតថសថង់្ោ ខោយការរតតួ   
ពិនតិយយា៉ា ង្ចាស់លាស់ខៅខលើផលជេះរបស់គខរោង្។ រហូត
ដល់ចុង្ឆ្ប ាំខនេះ គខរោង្បានសខរមចបាននវូលទនផលមដល
បានអនុវតថជាបនថបនធ ប់ដចូបានខរៀបរាប់ខ្ង្ខរកាម៖  
 បានរាំណត់សមភាពររុមការង្ហររបស់ររសួង្ខដើមផ៊ីចូលរមួ

របុង្ការវភិាគេលមឹសារអតទបទ នងិ្ដាំខណើ រការមរសរមួល
នងិ្នពិននអតទបទ។ ររុមការង្ហររតូវបានចត់ាាំង្ព៊ីនយរ
ោឌ នបឋមសិរា នងិ្នយរោឌ នអភវិឌណរមមវធិ៊ីសិរា។ 

 បានបខង្កើតរបូមនថររមិតអាំណ្តនខដើមផ៊ីសរមួលដល់ការ
បខង្ក ើតអតទបទាមររមិតសមតទភាព។ 

 បានបខង្កើតអតទបទាមររមិតចាំននួ៧២ររមិតខោយមផអរ
ខលើការខរបើរបាស់របូមនថររមិតអាំណ្តនខៅខលើអតទបទដន
ខសៀវខៅសិរាខោលមដលើសបាមរមមវធិ៊ីសរិារបស់ 
ររសងួ្។  

 បានបខង្កើតខោលការណ៍មណនាំសថ៊ីព៊ីការបខង្ក ើតរមមវធិ៊ីខអ-
ឡិចរតូនចិខោយរមួបញ្ជូលនវូសខមលង្ ការខរបើពណ៌អតទ
បទ នងិ្តន្តនថ ៊ីជាខដើម។ល។ 

 បានបខង្កើតរទង់្រទយរមមវធិ៊ីខសៀវខៅខអឡិចរតូនចិ
ខោយភាជ ប់ជាមួយមុេង្ហរមបបអនថររមម។ 

 បានរាំណត់ខោលការណ៍របុង្ការខរជើសខរ ើសខោយដចដនយ
នូវសាលាខោលខៅខោយមផអរខលើបញ្ជ៊ីខឈាម េះសាលាមដល
បានចត់ាាំង្ព៊ីការយិាល័យអប់រាំើសុរ នងិ្ខធវ ើការជរមុេះ
ាមរយៈលរខណៈវនិចិឆយ័ នងិ្ការចុេះរតួតពិនតិយសាលា។ 

 បានខធវ ើការមបង្មចរសាលាខោលខៅជាព៊ីររបខភទ គឺ
សាលាអនុវតថសរមមភាពគខរោង្ នងិ្សាលាខរបៀបខធៀប។ ការបងាាញអាំពរីម មវធិរីបស់គខរោង E4K ដល់ខលារនាយរសាលា 

រចិ ចអង គរបជ ុាំអ នរនពិន ធខសៀវខៅខអឡចិរតនូចិៈ អ នរនពិន ធរមួោន ាំងអង គការ ខេប នងិររសងួអប់រ ាំ  
យវុជន នងិរឡីា បានខរបើរបាស់របូមន តអាំណានខដ ើមបីអភវិឌឍររមតិអ នរអាន។ 

រចិ ចអង គរបជ ុាំជាមយួអ នរបខង ាើតសសូខ្វរៈ ររមុការងារគខរោង  E4K ផ តល់ពត័ ៌ាោនរតឡប់ 
អាំពមីលូដ្ឋា នរគុិះ App ដល់អ នរបខង ាើតសសូខ្វរ។ 

របូភាពទ៣ី: រម មវធិខីសៀវខៅខអឡចិរតនូចិភាសាខ្េ មររបស់គខរោង E4K ោន៣ររមតិសមត ថភាព 

របូភាពសខំាន់ៗម្នដំនណើ រការអភិវឌឍនសៀវនៅនអឡចិរតូនិច 

២៧ 
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    ២៨ គនរមាង ពរងឹងសទិធិអណំាចយវុជន 
តាមរយៈការអប់រ ំនិងការតស៊ាមូតិ (EYEA) 

ោច ស់ជាំនយួ Work Precision Instruments (WPI) 
អ នរទទលួផលផ្ទទ ល ់ យវុជន ាំងរ នងុ នងិខរៅសាលាចាំននួ ៨៨៣នារ់ 

ថវកិាទទលួបានរ នងុឆ្ន ាំ ២០១៥ ១៨.៦៤២ ដលុាល អាខមររិ 

ថវកិាសរោប់អ នរទទលួផលរ នងុោន រ់ ២១ ដលុាល អាខមររិ 

ខេត តរគបដណតប់ រាំពង់ចម 

ើសរុរគបដណតប់ ៣ ើសរុ (ខជ ើងផ្រព រាំពង់ចម តបូងឃមុាំ) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ គ្នម ន 

វទិាលយ័ខគ្នលខៅ ៣ (វ.ិ ហស.សគន់ អនវុ.ិ ហស អនវុត ត វ.ិ សខម តចខ្ម៉ា) 
កាលបរខិច ឆទចប់ខផ តើមគខរោង មររា ២០១៥ 

កាលបរខិច ឆទបញ្ចប់គខរោង រញ្ដ  ២០១៥ 

របវតតិកមមវិធី 

 គខរោង្ ពរងឹ្ង្សិទនអិាំណ្តចយុវជនាមរយៈការអប់រាំ នងិ្ការតស មូត ិបានខរើត
ខចញព៊ីគខរោង្ ការអប់រាំខដើមផ៊ីពរងឹ្ង្សទិនអិាំណ្តចយុវជន (EYE) មដលោាំរទមូល  
នធិដិាំបូង្ ប៉ាុមនថខរកាយមរខៅចុង្ឆ្ប ាំ២០១៤ រតវូបានបញ្ឈប់ការោាំរទមូលនធិពិ៊ី 
អង្គការ Save the Children។ ខោយសារមតការាាំង្ចតិថេពស់របស់េលួនចាំខ េះបញ្ញា
មដល រ់ពន័ននងឹ្ការពរងឹ្ង្សិទន ិអាំណ្តចយុវជនដចូមដលបានមរតរមូវខៅរបុង្មផនការ
យុទនសាស្រសឋឆ្ប ាំ ២០១៤-១៩ អង្គការ ខេប បានសខរមចចតិថខធវ ើការតស ូមតយិា៉ា ង្ខ្ល ាំង្
ចាំខ េះធនធានមដលោនខដើមផ៊ីបនឋគខរោង្ខនេះ ខហើយរជ៏ាការវាស់សធង់្ដផធរបុង្មួយ
រហូតដល់អង្គការ ខេប អាចបខង្ក ើតមផបរអភវិឌណយុវជនខៅរបុង្សាទ ប័នមដលនងឹ្ផឋល់
ការោាំរទបខចចរខទសសរោប់ការបខង្ក ើតរមមវធិ៊ីយុវជនខៅអង្គការ ខេប។ ការពិភារា
ថម៊ៗី ខនេះជាមួយអង្គការឆ្លហ្វវ នបានផឋល់ការខលើរទឹរចតិថមួយដល់ការបខង្ក ើតមផបរ
ខនេះរបងុ្ខពលអនគត។ អង្គការ ខេប បានោរ់ខឈាម េះថម ៊ីនូវគខរោង្ចស់របស់េលួនខៅ
ជាគខរោង្ ពរងឹ្ង្សទិន ិអាំណ្តចយុវជនាមរយៈការអប់រាំ នងិ្ការតស មូត ិ ឬ EYEA 
ខដើមផ៊ីឱយេុសមបលរព៊ីគខរោង្ EYE របស់អង្គការ Save the Children មដលបានបឋូរ
ទិសខៅខៅទ៊ីររុង្ភប ាំខពញ។ គខរោង្ខនេះបានខធវ ើការយា៉ា ង្ជតិសបិទជាមួយគខរោង្
មដលខផ្លឋ តខលើយុវជនខផេង្ខទៀតខៅរបុង្អង្គការ ខេប ដចូជា GEI CTSP នងិ្ BSI 
ខហើយបានផឋល់ការោាំរទបខចចរខទសយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ដល់ខសវារបឹរាអាជ៊ីព ការរសាង្
ធនធានឯរសារមដលបានខរៀបចាំអាំឡុង្ខពលការោាំរទរបស់ EYE។ 

 អស់រយៈខពលមួយឆ្ប ាំខនេះ EYEA បានរសាង្ភាពជាដដគូជាមួយសាទ ប័ន    
ហិរញ្ដវតទ ុ នងិ្ MFIs ដចូជាធានោរខអសុ៊ីល៊ីោ រគេឹះសាទ នហិរញ្ដវតទុអរមឹត សាទ បន
រពមទាំង្សមភាគ៊ីរោឌ ភបិាលខៅរបុង្ខេតថរាំពង់្ចម ដចូជា មជឈមណឍ លបណឋុ េះ
បណ្តឋ លវជិាជ ជ៊ីវៈខេតថ (PTC) មណឍ លការង្ហរខេតថ មណឍ លយុវជន អង្គការអនឋរជាត ិ
នងិ្អង្គការរបងុ្ើសុរមួយចាំននួខទៀត។ ខោលបាំណង្ចមផង្ដនការបខង្ក ើតបណ្តឋ ញខនេះ
គខឺដើមផ៊ីភាជ ប់គខរោង្ នងិ្អបរផឋល់ខសវារមមដល់យុវជនខផេង្ខទៀតខដើមផ៊ីជាសវាង្ការ
ខធវ ើជាន់ការង្ហរោប  នងិ្ខធវ ើខសវារមមបនឋដល់សាទ ប័នេលេះខ្ង្ខលើ។ 
 មណឍ លយុវជនរបស់ EYEA គបឺខង្ក ើតខឡើង្ចាំរណ្តឋ លសរោប់យុវជនមរទទួល
ខសវារបឹរាទទួលបានការរសាង្សមតទភាពរបុង្ការមសវង្ររអាជ៊ីព នងិ្មសវង្ររការ 
ង្ហរខធវ ើ។ មណឍ លផឋល់ឱកាសសវយ័សិរាជាខរចើនខោយផឋល់នូវភាពង្ហយើសួលដល់
ការខរបើរបាស់ខថមបលត សោភ រៈអាន រុាំពយូទ័រសរោប់ការរសាវរជាវ។ EYEA រប៏ាន
បខង្ក ើតរបពន័នទិនបនយ័យុវជនមដលវាខរបើរបាស់សរោប់ខផញ ើសារជារញ្ចប់ដល់យុវជន
ទាំង្ខៅរបុង្សាលា នងិ្ខរៅសាលាចាំខ េះការបាំប៉ានសមតទភាព នងិ្ឱកាសការង្ហរផង្
មដរ។ 

នសចកតីសនងខបគនរមាង 

នោលបំណង 
 ពរងឹងសិទធិអំណាចយ៊ុវជនង្វយរងម្ររះម្ៅកន៊ុងទីជនបទ និងទីរបជ៊ុំជន 
តាមរយៈការអបរ់ ំ និងការបណ្្៊ុ ះបណ្ាលឱ្យកាល យោពលរដ្ឋសដ្លរតូវបានផ្ល់
សិទធិអំណាចសផនកម្សដ្ឋកិចច សងគម និងការតសូ៊មតិ ។ 

សកមមភាព ឫនសវាកមមនោល 

1. ខសវារមមរបឹរាអាជ៊ីពខៅសាលាខរៀន 

2. ោាំរទបខចចរខទសដល់រមមវធិ៊ីយុវជនរបស់អង្គការ ខេប ទាំង្អស់ 

3. បខង្ក ើតបណ្តថ ញទិនបនយ័ភាជ ប់ខសវារមមខផញ ើសាររបស់ររុមហ ុនទូរសព័ធ។ 

4. ខោលការណ៍មណនាំសរោប់ខសវារមម/មណឍ លព័តោ៌ន។  

5. ការបខង្ក ើតបណ្តថ ញ នងិ្ភាពជាដដគូ 

6. ខសវារមមភាច ប់ខ្ង្ខរៅមរមណឍ ល  
7. មូលនធិជិាំនយួខដើមផ៊ីោាំរទយុវជនង្ហយរង្ខរោេះមដលចង់្ចុេះខឈាម េះរបុង្រមមវធិ៊ី

បណឋុ េះបណ្តឋ លវជិាជ ជ៊ីវៈ។  

 គខរោង្ EYEA បានខធវ ើការយា៉ា ង្សរមម
របុង្ការខលើររមពស់ខសវារបឹរាមួយទល់នងិ្
មួយខៅរបុង្សាលាគខរោង្ BSI។ របុង្រយៈ
ខពលមួយឆ្ប ាំ គខរោង្បានររខ ើញសិសេ
មដលង្ហយរង្ខរោេះជាង្ ២០០នរ់ មដល
រតូវការការរបឹរាជាបុគគលមួយទល់នងិ្មួយ 
ខហើយទទួលបានខជាគជយ័របុង្ការោាំរទ 
ខផេង្ៗសឹង្មត ៨០% ដនសសិេទាំង្ខនេះ។ 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

សាលា ការសរិាអាំពចី ាំននួសសិស សសិសខ្ដលងាយខរគ្នុះ
 ាំងអស់ជា% 

សសិសខ្ដលងាយខរគ្នុះបនាទ ប់
ពសីរិាជា% 

សរបុ ើស ី សរបុ ើស ី សរបុ ើស ី
សាលាអនវុត ត ២២៤ ១៤២ ១០% ៨% ៩៦% ១០០% 

វ.ិ ហស សគន់ ៨៦២ ៣៧៩ ១៤% ១២% ៥១% ៤៨% 

វ.ិ សខម តចខ្ម ៉ា ៣៩២ ១៧៥ ១៤% ១១% ៨២% ៩០% 

សរបុ ១.៤៧៨ ៦៩៦ ១៤% ១១% ៦៥% ៧៧% 

សរមមភាពរបឹរារបស់គខរោង្ EYEA ជាមួយសិសេមដលង្ហយរង្ខរោេះ 

របូភាពសខំាន់ៗ 

ការរបរឹាមយួទល់មយួ  
 សសិសខរប ើ IMac 

ខដ ើមបីខម ើលការងារ
អាជពី (របូខាងខល ើ
ខឆ វង) 

 ការសមសរម មភាព
របស់សសិស (របូខាង
ខរកាមខឆ វង) 
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 ឆ្ប ាំ២០១៥គជឺាឆ្ប ាំរពឹតថកិារណ៍មួយមដលទ៊ីភាប រ់ង្ហរសហរដឌអាខមររិសរោប់ការ
អភវិឌណអនថរជាត(ិUSAID)បានបញ្ចប់ការផថល់មូលនធិដិល់រមមវធិ៊ីរបស់អង្គការ ខេប 
រមួោនរមមវធិ៊ីសារលផង្ទប់សាក ត់សសិេខបាេះបង់្ការសិរា (SDPP) មដលជារមមវធិ៊ីដ៏
ធាំបាំផុតរបស់អង្គការ ខេប រតវូបានបិទបញ្ចប់ខៅមេរញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥។ ខទេះប៊ីជា
យា៉ា ង្ណ្តរខ៏ោយ ដដគូថម ៊ីជាមួយអង្គការឆ្លហ្វវ ន អូន្តសាថ ល៊ី បានសនាខធវ ើជាដដគូដ៏
សាំខ្ន់ថម ៊ីជាមួយអង្គការ ខេប មដលនងឹ្ោនរយៈខពលយូរអមង្វង្ ខហើយគជឺាដដគូរបុង្

ចាំខណ្តមដដគូោនសមភាពមដលអង្គការ ខេប ោនខសរ ៊ីភាពសខរមចចតិថខរៀបចាំ
គខរោង្ខដើមផ៊ីខលើររមពស់ការដចបរបឌតិថម ៊ីោនរសាប់។ រពឹតថកិារណ៍សាំខ្ន់មួយខទៀត
ខៅចុង្ឆ្ប ាំខនេះគ ឺការខធវ ើរចិចរពមខរពៀង្ជាមួយររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា អង្គការ 
ខេប បានទទួលថវកិាផ្លធ ល់ព៊ីររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា មរអនវុតថរមមវធិ៊ីសារ
លផង្គខរោង្សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី។ ខ្ង្ខរកាមគជឺាខសចរថ៊ីសខង្ខបរពឹតិថការណ៍ខៅរបងុ្
ឆ្ប ាំខនេះ...។ 

 ខៅដថងទ៊ី១ មេតលុា ឆ្ប ាំ២០១៥ អង្គការ ខេប បាន
ចុេះអនសុារណៈខយាគយល់ជាមួយររសួង្អប់រាំ យុវជន 
នងិ្រ៊ីឡា ខដើមផ៊ីខធវ ើការសារលផង្គខរោង្ សាលាខរៀន
ជាំនន់ថម ៊ីមដលជារាំមណទរមង់្ថាប រ់ជាតថិម ៊ីមួយខៅសាលា
រាជធាន៊ីភប ាំខពញ។ ឯឧតថមបណឍ ិ ត ែង ់ ជនួណារ ៉ានុ 

បានចុេះហតទខលខ្ខលើរចិចរពមខរពៀង្ខនេះរបុង្នម
ររសងួ្អប់រាំជាមួយខលារ នៅ វណាណ  របងុ្នម   
អង្គការ ខេប។ ខនេះជារពឹតថកិារណ៍របវតថសិាស្រសថមួយខៅ
របុង្របខទសរមពុជា បានបង្ហា ញថា ជាខលើរដាំបូង្ខហើយ
មដលរាជរោឌ ភបិាលរមពុជាបានផថល់របារ់អនុខរោេះពនន 

ដល់អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិខដើមផ៊ីអភវិឌណការអប់រាំ។ អង្គការ 
ខេប ខជឿជារ់ថា ខនេះជារពឹតថកិារណ៍អទិភាពមួយមដល 
រោឌ ភបិាលខធវ ើការអភវិឌណ នងិ្ពរងឹ្ង្រចិចរពមខរពៀង្      
រខវៀង្រោឌ ភបិាល នងិ្សង្គមសុ៊ីវលិខដើមផ៊ីខលើររមពស់
រាំមណទរមង់្វសិយ័អប់រាំ។ 

ជំនួបដំបូងរបសន់ាយករបតិបតតិអងគការ នេប ជាមួយនោកជំទាវរបសស់ែរដឋអានមរកិ 

 អង្គការ ខេប ោនរតិថយិសដអ៏សាច រយខៅរបុង្ឆ្ប ាំ
ខនេះខោយោនការអខញ្ជើញព៊ីសាទ នទូតសហរដឌអាខមររិ
ចូលរមួពិភារាតុមូលមួយជាមួយខលារជាំទវ ម ី 
ហែសលអបូាមា៉ា ។ អង្គការ ខេប រោន់មតជាអង្គការ
សង្គមសុ៊ីវលិប៉ាុខណ្តត េះមដលបានអខញ្ជើញចូលរមួរបុង្រចិច

របជុាំខនេះ មដលបានខធវ ើឱយអង្គការ ខេប ោនរតិថយិស
ពន់ខពរ។ ការពិភារាជាមួយខលារជាំទវ មីហែសល 
អបូាមា៉ា  ខោយមផអរខលើបទពិខសាធនរ៍បស់អង្គការ 
ខេប ខលារ នៅ វណាណ  ជានយររបតបិតថ ិ(របូខៅ
ខ្ង្សាថ ាំ) បានសមមថង្ទសេនៈអាំព៊ីរុោររមពុជាោនឯរ

សិទន ិតចិរបុង្ការអប់រាំ។ ខនេះគជឺារពឹតថកិារណ៍រាំខភើបមួយ
សរោប់ភាពជាខមដរឹនាំរបស់អង្គការ ខេប នងិ្រជ៏ា
ការជាំរញុទឹរចតិថ ខេប របឹង្មរលមអការអប់រាំសរោប់
ទាំង្រុោរា នងិ្រុោរ ៊ី។ http://news.yahoo.com/

us-first-lady-meets-cambodian-students-
girls-education-045035719.html  

អងគការ នេប បានចុុះអនុសារណៈនយាគយលោ់ន ជាមួយរកសងួអប់រ ំយវុជន និងកីឡា 

 
រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ នងិការអភិវឌឍនៅកនងុឆ្ន នំនុះ 

“ការអភវិឌឍតាមរយៈបណាត ញ នងិខៅថ្នន រ់មលូដ្ឋា ន  ” 

http://news.yahoo.com/us-first-lady-meets-cambodian-students-girls-education-045035719.html
http://news.yahoo.com/us-first-lady-meets-cambodian-students-girls-education-045035719.html
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អងគការ នេប ទទួលបានការ
សាវ គមន៍យា៉ា ងកក់នតត ពីសាោ 
បណតុ ុះបណាត លវិជាា ជីវៈហផនក
កសកិមម និងបនចាកវិទា 
របនទសម្ថ 
 

 អង្គការ ខេប ទទួលបានការសាវ គមនយ៍ា៉ា ង្ររ់ខៅថ
ព៊ីសាលាបណថុ េះបណ្តថ លវជិាជ ជ៊ីវៈមផបររសិរមម នងិ្បខចចរ
វទិា ខេតថបុរ ៊ីរាម ខៅដថងទ៊ី ២៧ មេររកោ ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
អង្គការ ខេប បានចរចរជាមួយសាលាបណថុ េះបណ្តថ ល
ខនេះរបរបខោយភាពខជាគជយ័ ខដើមផ៊ីផថល់អាហ្វរបូ 
ររណ៍ដល់យុវជនរមពុជាចាំនួន១០នរ់ខទៀតខៅឆ្ប ាំ
ខរកាយ របុង្រចិចសហការជាមួយរោឌ ភបិាលដថ។ យុវជន
រមពុជាមដលបានបញ្ចប់បិរញ្ញដ ប័រតរង្រយៈខពល២ឆ្ប ាំ
បចចុបផនបខនេះគរឺបូភាពអង្គុយខ្ង្មុេ។ ជាសរបុ អង្គការ 

ខេប បានឧបតទមភយុវជនរមពុជាចាំនួន១១នរ់ខៅបនថ
ការសិរាខៅរបខទសដថ មដលបានមរព៊ីការតស ូមតិ
របស់អង្គការ ខេប រមួោន៖ ការសាប រ់ខៅ នងិ្ដថល

សិរា។ សូមអរគុណខរចើនដល់ររុមមន្តនថ ៊ីគខរោង្អប់រាំ
រុោរ ៊ី (GEI) នងិ្អង្គការមូលនធិអូិររទ៊ីមដលបានខធវ ើឱយ
ោនឱកាសដល៏អសរោប់យុវជនរមពុជា។ 

 ខៅដថងទ៊ី១០ មេរុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៥ អង្គការ ខេប បានខរៀបចាំទទួលដាំខណើ រ
ទសេនរចិចរបស់ខលារើស៊ីអនុរដឌទូតសាទ នទូតសហរដឌអាខមររិរបចាំខៅរមពុជា ខៅ
សាលាអនវតុថ មដលជាសាលាមួយរបុង្ចាំខណ្តមសាលាខោលខៅរបស់អង្គការ ខេប 
របុង្ររុង្រាំពង់្ចម។ ទសេនរចិចខនេះខធវ ើខឡើង្ខដើមផ៊ីសិរាអាំព៊ីការរ ៊ីរចខរមើនព៊ីអនថរា 
គមនរ៍បស់អង្គការ ខេប ាមរយៈរមមវធិ៊ីជាខរចើន រមួោន៖ គខរោង្ មរលមអអប់រ ាំ
ររមិតមូលោឌ នខៅរមពុជា (IBEC) គខរោង្ សាលាខរៀនដដគូ (BSI) នងិ្គខរោង្ 
ពរងឹ្ង្សិទន ិអាំណ្តចយុវជនាមរយៈការអប់រាំ នងិ្ការតស ូមត ិ (EYEA)។ ការរបត ិ
បតថកិារខោយលរខណៈសវយ័យ័ត សាលាខនេះបានកាល យជាសាលាខរៀនធមមនញុ 
(Charter School) ដាំបូង្ខៅរបខទសរមពុជា។  

 អាំឡុង្ខពលទសេនរចិច ខលារើស៊ី ជូល ី ជនុ អនុរដឌទូតសាទ នទូតសហរដឌ  
អាខមររិរបចាំខៅរមពុជាោនចាំណ្តប់អារមមណ៍យា៉ា ង្ខ្ល ាំង្នងឹ្ការបខង្ក ើតថម ៊ី នងិ្ខរតរ
អរមដលរោឌ ភបិាលសហរដឌអាខមររិបានខដើរតនួទ៊ីមួយមផបររបងុ្ការវវិតថនខ៍នេះ។ 

កមមវិធីរារតីជួបជំុមាតាបិតា
សសិស 
 

 ខៅដថងទ៊ី៣០ មេម៊ីន ឆ្ប ាំ២០១៥ អង្គការ 
ខេប បានខធវ ើការយា៉ា ង្ជតិសបិទជាមួយសាលា
អនុវតថខដើមផ៊ីខរៀបចាំរមមវធិ៊ីរារត៊ីជួបជុាំោាបិា
សិសេ។ រពឹតថកិារណ៍ខនេះបានចប់ខផថ ើមខចញព៊ី
ការអនុវតថរបស់សាលារដឌមដលជារមនលង្ោា
បិាសសិេជួបជុាំោប ាមធមមាខៅខពលដថង។ 
រមមវធិ៊ីខនេះខធវ ើខឡើង្ខដើមផ៊ីរបារដថា ោនចាំនួន
អបរចូលរមួខរចើន។ ការខរៀបចាំរមមវធិ៊ីយប់ខនេះ 
ោនោាបិាចូលរមួខរចើនជាង្ ៣០០នរ់។ 
សាលាបានខរៀបចាំសរមមភាពជាខរចើន ដចូជា៖ 
ការពិខសាធន ៍ ការសមមថង្ខលាខ នេល ៊ៗី  នងិ្
ចខរមៀង្បង្ហា ញដល់ោាបិាអាំព៊ីអវ ៊ីមដលរូន 
ៗរបស់ពួរខគរាំពុង្សិរា។ បនធ ប់មរ សសិេបាននាំោាបិារបស់េលួនខដើរខមើលសាសាខរៀន នងិ្ជួបជាមួយខលាររគូអបររគូខៅថាប រ់ខរៀនពួរខគ។ រមមវធិ៊ីខនេះបខង្ក ើតជារពឹតថ ិ   
ការណ៍ដចបរបឌតិថម ៊ីគាំរ ូមដលជាមខធាបាយសរោប់សាលាខរៀនខធវ ើការង្ហរ រ់ពន័នយា៉ា ង្ជតិសបិទជាមួយោាបិាសសិេ។ 

ទសសនកិចារបសអ់នុរដឋទូតសែរដឋអានមរកិ 

ខលារើស ីជលូ ីជនុ បានទសសនាសនួជវីៈខដ្ឋយោនការទទលួសាវ គមនព៍សីសិស នងិបានសាត ប់ 
ការពនយល់របស់សសិសអាំពកីារសរិាខៅសាលាខរៀន។ 

ោតាបតិាបានចលូរមួរម មវធិរីារតជីបួជ ុាំោតាបតិាសសិសខ្ដលរតវូបានខរៀបច ាំខឡើងខដ្ឋយអង គការ ខេប នងិសាលាអនវុត តរ នងុខេត តរាំពង់ចម  
ខ្ដលជារខ្ន លងរនូៗរបស់ពរួគ្នត់ខធ វើបទបងាាញអាំពកីារអនវុត តពខិសាធន ៍ជ័ារ់ខ្សតងខរកាយខពលសរិាខៅរ នងុថ្នន រ់រចួ។ 

ខៅរ នងុរាំឡងុខពលសាលាបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈរាំពងុទទលួសាវ គមន ៍បគុ គលរិ នងិសសិសអាហារបូររណ៍របស់អង គការ ខេប រមួជាមយួនងឹបគុ គលរិ
របស់សាលាបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈរតវូបានអខញ្ជើញចលូរមួថតរបូជ ុាំគ្ននជាអនសុាវរបីនាទ ប់ពពីរួខគបានជបួសាំខណុះសាំណាល នងិខ្ចររ ាំខ្លរឱ្យគ្នន ខៅ

វញិខៅមររបរបខដ្ឋយភាពររ់ខៅត  នងិខសចរ តសីបាយររីរាយ។ 

 
រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ នងិការអភិវឌឍនៅកនងុឆ្ន នំនុះ 

“ការអភវិឌឍតាមរយៈបណាត ញ នងិខៅថ្នន រ់មលូដ្ឋា ន  ” 
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 អង្គការ ខេប បានបញ្ជូនបុគគលិរចាំនួន៨របូខចញព៊ី
រមមវធិ៊ី SDPP រមួោន៖ ខលារ ជា កសុល (របធាន
សរមបសរមួលរបចាំរបខទសរមពុជា) ខលារើស៊ី ហឃរលូ 
វីនលៀម (អបរជាំនញរសាវរជាវ នងិ្ M&E) ខលារ 
ឡក រោឋ  (របធានរមមវធិ៊ី IMS) នងិ្ខលារ ជា ថា 
(របធានរមមវធិ៊ី EMS) ខដើមផ៊ីចូលរមួសនបបិាទ CIES 

២០១៥ ខៅរដឌធាន៊ីវា៉ាសិុនខាន 

ឌ៊ីសុ៊ី របុង្មេម៊ីន ឆ្ប ាំ២០១៥។ 
ររុមការង្ហរខនេះរតួតពិនតិយរមមវធិ៊ី នងិ្ខធវ ើបទបង្ហា ញអាំព៊ី
ផលជេះរបស់រមមវធិ៊ី SDPP ខៅខលើការខបាេះបង់្ការសិរា
សិសេ។ ររុមការង្ហររមមវធិ៊ី SD PP  បានចូលរមួខធវ ើបទ
បង្ហា ញជាមួយអបរតាំណ្តង្រមមវធិ៊ី SDPP ចាំនួនប៊ីរបខទស
ខទៀតរមួោន៖ Timor Leste (បង្ហា ញខោយអង្គការ Care) 
Tajikistan (បង្ហា ញខោយអង្គការ Creative Associates) 

នងិ្របខទសឥណ្តឍ ។ ខលារ កសុល រតវូបានអខញ្ជើញចូល
រមួខធវ ើបទសោភ សនជ៍ាមួយវទិយុសខមលង្សហរដឌអាខមររិ 
(VOA) ខៅរដឌធាន៊ីវា៉ាសិុនខានថា អរាខបាេះបង់្ការសិរា
អនុវទិាល័យរបុង្របខទសរមពុជាោនររមិតេពស់ ប៉ាុមនថខោយ 
ោនអនថរាគមនព៍៊ីរមមវធិ៊ី SDPP បានខធវ ើឱយផលប៉ាេះ ល់ខនេះ 
កាត់បនទយ។ ទសេនរចិចខៅរបុង្សនបបិាទ CIES ខនេះោាំរទ
ថវកិាខោយ USAID ខៅរដឌធាន៊ីវា៉ាសិុនខាន នងិ្រជ៏ា
រតិថយិសមួយសរោប់ររុមមន្តនថ ៊ីការង្ហរអង្គការ ខេប មដរ។ 

រកុមការង្វរកមមវិធី SDPP បានចូលរមួសននិបាទ 

កិចារបជំុកនងុតំបន់របសអ់ងគការឆ្លហវ ន 
 

 ខោយោនការអខញ្ជើញព៊ីអង្គការឆ្លហ្វវ ន អង្គការ ខេប បានបញ្ជូលខលារ អ៊ាុល 
រនុ ទ៊ីរបឹរាជាតជិាន់េពស់ នងិ្ខលារ ែុនិ សុមីែួន នយររង្របតបិតថ ិខៅចូលរមួ
សនបបិាទរបុង្តាំបន់ខៅររុង្ហ្វណូយរបស់បណ្តថ របខទស មដលោនការយិាល័យអង្គការ
ឆ្លហ្វវ នទាំង្អស់ នដថងទ៊ី២៧ មេឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៥។ អង្គការឆ្លហ្វវ នបានខធវ ើការ
ផ្លល ស់បថូរយុទនសាស្រសថដធ៏ាំ ខដើមផ៊ីខធវ ើការង្ហរបមនទមទូលាយាមរយៈដដគូរបុង្ើសុរ។ ខោយ
ោនការខពញចតិថររមិតេពស់នងឹ្ការង្ហរអង្គការ ខេប ព៊ីអង្គការឆ្លហ្វវ ន  អង្គការ ខេប 
រតូវអខញ្ជើញខធវ ើជាវាគមនិខដើមផ៊ីបង្ហា ញអាំព៊ីយុទនសាស្រសថរបស់េលួន នងិ្ការបខង្ក ើតថម ៊ៗី ។ ខលារ 
អ៊ាុល រនុ បានខធវ ើបទបង្ហា ញខៅរបុង្សនបបិាទខនេះ ខហើយរប៏ានមចររាំមលរអាំព៊ីការខង្ក ើតថម ៊ី
ជាខរចើននខពលបចចុបផនបរបស់អង្គការ ខេប។  

ររមុមន្តន តកីារងាររម មវធិ ីSDPP ខៅទរីរងុវា៉ាសុនិខតាន ឌសី ុ ី ខលារ ជា រសុល ខធ វើបទសោភសនជ៍ាមយួវទិយុសខម លងសហរដ ាអាខមររិ (VOA) 

ខលារ អ  លុ រនុ ខធ វើបទបងាា ញខៅសន នបិាទរ នងុត ាំបន់របស់អង គការឆ្លហាវ ន់ រ នងុររងុហាណូយ 

អងគការ នេប ទទួលលបានថវិកាពីអងគការ All 

Children Reading (ACR) 
 

 អង្គការ ខេប បានទទួលថវកិាចាំនួន ២៤៣.០០០ដលុាល អាខមររិព៊ីអង្គការ 
All Children Reading Grand Challenge សរោប់រមមវធិ៊ីបខង្ក ើតថម ៊ី (ខឈាម េះ
ថា គខរោង្ ខសៀវខៅខអឡិចរតនូចិសរោប់ភាសាមេមរ ឫ E4K) ខដើមផ៊ីខលើរមពស់
អាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្។ ោនអង្គការចាំនូនជាង្ ២៥០ បានោរ់ រយខសបើសុាំមូលនធិ ិ
ខហើយោនមតចាំនួន១៥អង្គការប៉ាុខណ្តត េះ រោួនអង្គការ ខេប ផង្មដរមដលបាន
ទទួលមូលនធិខិនេះ។ មូលនធិខិនេះនងឹ្ខធវ ើឱយអង្គការ ខេប អាចវនិខិយាគរបុង្រមមវធិ៊ី
បខង្ក ើតថម ៊ី រ់ពន័ននងឹ្ការបខង្ក ើតខសៀវខៅសរិាភាសាមេមរាមខអឡិចរតនូចិ នងិ្
រជ៏ាខលើរដាំបូង្ខហើយមដលអង្គការ ខេប សខរមចបាន។ ខសៀវខៅខនេះខរៀបាម
ររមិតសមតទភាព នងិ្បញ្ចូលនវូលរខណៈទរ់ទញយា៉ា ង្ខរចើន។ ររុមមន្តនថ ៊ីការង្ហរ
ចាំនួន៣របូរតវូបានអខញ្ជើញខៅរដឌធាន៊ីវា៉ាសុ៊ីង្ខាន ឌ៊ីសុ៊ី ខដើមផ៊ីរមួសខោភ ធគខរោង្ 
ជុាំទ៊ី២ដនថវកិារបស់អង្គការ ACR នងិ្ទទួលយរថវកិាខនេះជាផលូវការ។ របូថត
វរខ្ង្មុេ នងិ្ខរកាយ គខឺលារ អ៊ាលុ រនុ ទ៊ីរបឹរាជាតជិាន់េពស់ ខលារ ស៊ាុ៊ុំ 
វណណ ៈ រប.ធនធានសិរា នងិ្ខលារ ឃតឺ របាដនិនបើក ទ៊ីរបឹរាបខចចរខទ។ 

ខលារ អ  លុ រនុ ទរីបរឹាជាតជិាន់េ ពស់ពនយល់អាំពផីលតិផលគខរោ E4K ខៅខល ើតពុពិណ៌ា 
អង គការ ខេប រ នងុរដ ាធានវីា៉ាសុងីខតាន ឌសីុ។ី 

រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ នងិការអភិវឌឍនៅកនងុឆ្ន នំនុះ 
“ការអភវិឌឍតាមរយៈបណាត ញ នងិខៅថ្នន រ់មលូដ្ឋា ន  ” 



32  អង្គការ ខេប | របាយការណ៍របចាំឆ្ប ាំ ២០១៥ 

  

ការបនងាើតថមីកនងុឆ្ន ១ំ០១៥ 
  
 អង្គការ ខេប បានផ្លល ស់បថូរយុទនសាស្រសថព៊ីរមមវធិ៊ីមួយ
ខៅរមមវធិ៊ីមួយខទៀតខោយសុ៊ីជខរៅ។ អង្គការ ខេប 
បានសខរមចរចិចការជាខរចើនគួរឱយរត់សាំោល់ មដលជា
សកាថ នពុលខដើមផ៊ីខលើររមពស់ការផ្លល ស់បថូររបពន័នអប់រ ាំជា
លរខណៈទូលាំទូលាយ។ រចិចការទាំង្ខនេះរមួោនដចូខ្ង្
ខរកាម៖   
1. ការអនម័ុតគាំរសូាលាខរៀនធមមនញុ (Charter School) 

នងិ្ការអភវិឌណអប់រាំខោយខរបើគាំរខូរចើនមបបៈ 
គខរោង្សាលាខរៀនដដគូបានបខង្ក ើតសាលាធមមនញុ
គាំរខូៅរបុង្របខទសរមពុជា មដលបចចុបផនបខនេះរតូវបាន
អនុម័តខោយររសួង្ថាជាមផបរមួយដនរមមវធិ៊ីរាំមណ
ទរមង់្អប់រាំថាប រ់ជាត។ិ គខរោង្ខនេះោនខឈាម េះថា 
សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី ផថួចខផថ ើមខឡើង្ខដើមផ៊ីខលើររមពស់
សថង់្ោសិរាជាអតបិរោដល់សាលាខរៀនរដឌ មដល
ខផ្លថ តខៅខលើបខចចរវទិា នងិ្បាំណិនសតវតេទ៊ី២១
ខនេះ។ គាំនតិខនេះរជួ៏យខធវ ើឱយមផនការអភវិឌណោន
ខរចើនមបប ដខូចបេះ ការវនិខិយាគមិនសាំខៅមតខៅខលើ
គាំរសូថង់្ោអបផរោមតមួយប៉ាុខណ្តត េះខទ។  

2. ជាដដគូថម ៊ីជាមួយរោឌ ភបិាលរបងុ្ការអនុវតថផ្លធ ល់ខលើ
រាំមណទរមង់្របស់ររសងួ្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡាៈ  
ការសខរមចចតិថរបស់ររសួង្អប់រាំរបុង្ការផថល់មូល  

នធិផិ្លធ ល់ដល់អង្គការ ខេប ខដើមផ៊ីអនវុតថរាំមណទរមង់្
ាមរយៈគខរោង្សាលាខរៀនជាំនន់ថម ៊ី គជឺារពឹតថ ិ
ការណ៍ផ្លល ស់បថូរដស៏ាំខ្ន់មួយ មដលអង្គការរបុង្ើសុរ
ខធវ ើអនថររមមជាមួយរោឌ ភបិាល។ របសិនខបើអង្គការ 
ខេប អាចបង្ហា ញលទនផលមដលោនគុណភាពេពស់ 
នងិ្ការទទួលេុសរតវូរបុង្ការអនុវតថ ខនេះនងឹ្ផថល់
នូវមខធាបាយដស៏ាំខ្ន់ដល់រាំមណទរមង់្អប់រាំរបស់ 
រោឌ ភបិាលខដើមផ៊ីទទួលបាននូវរខបៀបដនការអភវិឌណ 
មបបថម៊ី។  

3. ការអនម័ុរតរបូមនថររមិតអាំណ្តនភាសាមេមរៈ ាម    
រយៈគខរោង្ ខសៀវខៅខអឡិចរតូនចិសរោប់ភាសា
មេមរ (E4K) អង្គការ ខេប បានអភវិឌណមូលោឌ ន
ពិខសាធនជ៍ារ់មសថង្ាមរយៈការបខង្ក ើតអតទបទាម
ររមិតសមតទភាព ខោយខរបើរបាស់សាំខណរអាំណ្តន 
ដចូជា  រយ នងិ្របមវង្លផេះ។ របូមនថខនេះខៅរបុង្
រមមវធិ៊ីអភវិឌណរមមវធិ៊ីសរិាបានខធវ ើឱយអបរសរខសរ

ខសៀវខៅរបស់ររសួង្អប់រាំវប់ខរបើវធិ៊ីព៊ីមុនខដើមផ៊ី
សរខសរខសៀវខៅសិរាមរខរបើរបាស់វធិ៊ីមួយមដល
ោនការវភិាគមបបរបពន័នខោយខរបើរបាស់របូមនថ  
សថង់្ោ។  

4. ការបថូរខសៀវខៅអាំណ្តនភាសាមេមរមរជាទរមង់្ខអ
ឡិចរតនូចិមដលោនលរខណៈទរ់ទញៈ គខរោង្ 
E4K រប៏ានជួយររសួង្អប់រាំផង្មដរខដើមផ៊ីពចិរណ្ត
ព៊ីការបថូរខសៀវខៅសិរាភាសាមេមរខៅជាទរមង់្ខអ
ឡិចរតូនចិមដលោនលរខណៈទរ់ទញ។ ការបខង្ក ើត
ខសៀវខៅសិរាទាំង្អស់ខនេះាមទរមង់្ខអឡិចរតូ

នចិ នងិ្មផនការមចរចយាមរយៈបណ្តថ ញទ៊ីផារ
នងឹ្ជួយឱយរបខទសរមពុជានាំមរនវូរមមវធិ៊ីសិរារបុង្
សតវតេទ៊ី២១ខនេះ។   

5. ការអនម័ុតសថង់្ោអាំណ្តនសរោប់ថាប រ់ទ៊ី១ នងិ្ទ៊ី២: 
អង្គការ ខេប នងិ្អង្គការអប់រាំពិភពខលារបានតស ូ

មតសិុាំឱយររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា អនុម័តសថង់្
ោអាំណ្តនថាប រ់ជាតខិោយខជាគជយ័។ បចចុបផនបខនេះ  
រោឌ ភបិាលបានរាំពុង្ខបាេះពុមពខសៀវខៅសថង់្ោ      
អាំណ្តនចាំននួរបោណ ២០.០០០រាលសរោប់មចរ
ចយទូទាំង្របខទស។ ខសៀវខៅសថង់្ោខនេះនងឹ្ជួយ
បថូរការវនិខិយាគអាំណ្តនថាប រ់ដាំបូង្គាំរចូស់ខៅជាវធិ៊ី
សាស្រសថពរងឹ្ង្អាំណ្តនមផអរខលើយនថការវាយតដមល
ខដើមផ៊ីជួយរទរទង់្។   

6. សពុលភាពខលើពខិសាធនរ៍បពន័នរ ាំលឹរជាមុនមដលជា
វធិ៊ីោនរបសទិនភាពខដើមផ៊ីកាត់បនទយការខបាេះបង់្ការ 
សរិាៈ រមមវ ៊ីធ៊ីសារលផង្ទប់សាក ត់សិសេខបាេះបង់្ការ
សិរាបានអភវិឌណ នងិ្បានខធវ ើខតសថពិខសាធនព៍៊ី
របសិទនភាពរបពន័នរ ាំលឹរជាមុន ជាវធិ៊ីមួយខដើមផ៊ីកាត់
បនទយអរាខបាេះបង់្េពស់ជារបវតថសិាស្រសថខៅររមិត
អនុវទិាល័យរបុង្របខទសរមពុជា។ ការសារលផង្
ខនេះគជឺាខជាគជយ័ដធ៏ាំ នងិ្ោនសកាថ នុពលយា៉ា ង្
សាំខ្ន់សរោប់ជួយរបខទសរមពុជារបុង្ការកាត់
បនទយអរាខបាេះបង់្ការសរិា។ 

7. បណ្តត ល័យគាំរសូតវតេទ៊ី២១: ខោយចប់ដដគូជា 
មួយអង្គការឆ្លហ្វវ ន អង្គការ ខេប បានអភវិឌណគាំរូ
មដលោនលរខណៈផ្លល ស់បថូរថម ៊ៗី សរោប់ខសវារមម    
បណ្តត ល័យខៅសាលាជនបទមដលខដើរតនួទ៊ីលអជាង្
មុនខដើមផ៊ីខរៀបចាំការអប់រាំ នងិ្បខចចរវទិាថម ៊ី។ គាំរថូម ៊ី
ខនេះបានរាលោលខលឿន នងិ្អាចផ្លល ស់បថូរទោល ប់ 
នងិ្ទាំហាំ វនិខិយាគាមបណ្តត ល័យសាលាខរៀន។ 

រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ នងិការអភិវឌឍនៅកនងុឆ្ន នំនុះ 
“ការអភវិឌឍតាមរយៈបណាត ញ នងិខៅថ្នន រ់មលូដ្ឋា ន  ” 
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សូមរុាំខភលចចុច “LIKE” នងិ្ “Share” ទាំពរ័ Facebook របស់ខយើង្: www.facebook.com/ttskape ។ 

ហិបសោភ រៈបខរងៀន នងិខរៀនរតវូបានខសនើទញិពសីាលាខរៀនរដ ាហិបសោភ រៈបខរងៀន នងិខរៀនរតវូបានខសនើទញិពសីាលាខរៀនរដ ា  
ខៅទ ូ ាំងរបខទសោនការខរ ើនខឡ ើង។ខៅទ ូ ាំងរបខទសោនការខរ ើនខឡ ើង។  

សសិស នងិសាលារបស់ពរួខគោនខសចរ តរីរីរាយទទលួបាន សសិស នងិសាលារបស់ពរួខគោនខសចរ តរីរីរាយទទលួបាន   
សោភ រៈបខរងៀន នងិខរៀនយរខៅខរបើរបាស់។សោភ រៈបខរងៀន នងិខរៀនយរខៅខរបើរបាស់។  

បចាុបបននភាព ធនធានសកិា-នេប 

       ធនធានសិរាខេបគជឺាសហ 
រោសសង្គមដាំបូង្ខគខៅរមពុជា 
មដលោាំរទការផលិតសោភ រៈ

បខរង្ៀន នងិ្ខរៀន (www.tts-kape.org)។ អង្គការ ខេប បានបខង្កើតធនធាន
សិរា-ខេប ាមរយៈយុទនសាស្រសថអភវិឌណរយៈខពល៥ឆ្ប ាំរបស់េលួនខដើមផ៊ីមសវង្ររ
មូលនធិ៊ីខផេង្ៗ នងិ្ជាមខធាបាយសរោប់ររានរិនថរភាពសោភ រៈបខរង្ៀន នងិ្
ខរៀន។ ធនធានសិរា-ខេប គជឺាដាំខណ្តេះរសាយខៅរបងុ្ការចាំណ្តយមផបរទាំង្ព៊ីរ
ខនេះ។ 
 ខៅឆ្ប ាំខនេះ ធនធានសិរាបានទទួលការបញ្ញជ ទិញជាង្ ៣០០.០០០ដលុាល
អាខមររិរបងុ្របតបិតថកិារខលើសព៊ីការរាំពងឹ្ទុរ។ បចចុបផនបខនេះ ធនធានសិរាបាន
សង្បាំណុលមដលេច ៊ីព៊ីអង្គការ ខេប រចួរាល់ ខហើយបានចប់ខផថ ើមផថល់មូលនធិិ

ដល់របតបិតថកិារគខរោង្េលេះរបស់អង្គការ ខេប ជាពខិសស គខរោង្សាលាខរៀន
ជាំនន់ថម ៊ី។ រហូតមរដល់ខពលខនេះ ធនធានសិរាបានផលិតសោភ រៈបខរង្ៀន នងិ្
ខរៀនជាភាសាមេមរចាំននួ ៣៤មុេខោយខជាគជយ័សរោប់សាលារដឌ នងិ្ឯរជន
ខៅរបងុ្របខទសរមពុជា។ ខោយខផ្លថ តខលើសោភ រៈបខរង្ៀន នងិ្ខរៀន ធនធាន
សិរាបានបាំខពញនវូរង្វេះខ្តមួយចាំននួខៅរបងុ្វសិ័យអប់រាំ ខោយោនការចូល
រមួជារបពន័ន។ បចចុបផនបខនេះ ររសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រ៊ីឡា បានឯរភាពផលូវការ
ខលើមលផង្សិរាជាង្២៦មុេ នងិ្មលផង្សិរាដដទ៨មុេខទៀតរាំពុង្មរសរមួល។ 
ធនធានសិរារប៏ានផថល់វគគតរមង់្ទិសដល់សិកាខ កាមសរបុ ១.៥២៨នរ់ (ស្រសថ៊ី 
៨៣០នរ់) រមួោន៖ នយរសាលា រគូបខរង្ៀន នងិ្អបរអប់រ ាំរបងុ្សហគមនខ៍ៅ
របងុ្ឆ្ប ាំ២០១៥ខនេះ។ ខៅឆ្ប ាំខរកាយខនេះ ធនធានសិរានងឹ្ពិចរណ្តពរង្៊ីរការ 
ផលិតសូសមវរបញ្ចូលខៅរបុង្ការអប់រាំ៕ 

 

ោតាបតិាសសិសបានទញិសោភ រៈបខ្ន ថមសរោប់ោតាបតិាសសិសបានទញិសោភ រៈបខ្ន ថមសរោប់  
ឱ្យរនូរបស់ពរួគ្នត់ខរៀនខៅផ ទុះ។ឱ្យរនូរបស់ពរួគ្នត់ខរៀនខៅផ ទុះ។  

របាយការណ៍លក់សមាា រៈបនរងៀន នងិនរៀន 

   វិចឆិកា    ធនូ      មករា      កមាៈ    មីនា    នមសា  ឧសភា  មិថុនា  កកាោ  សហី  កញ្ា  

អង គការជាត/ិអន តរជាត ិ
សាលាខរៀន 

បណាណ គ្នរ 
អ នរខរប ើរបាស់ 

រពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ នងិការអភិវឌឍនៅកនងុឆ្ន នំនុះ 
“ការអភវិឌឍតាមរយៈបណាត ញ នងិខៅថ្នន រ់មលូដ្ឋា ន  ” 

http://www.tts-kape.org
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នសចកតីពណ៌នា ចំនួនសាចរ់បាក់ជា  
ដុោល អានមរកិ (US$) 

ចាំណូលថវកិាសរបុរបងុ្គខរោង្ 
របចាំឆ្ប ាំ២០១៥ 

២.០៧៦.០៨២,៣៨ 

សមតលុយចុង្រោព៊ីឆ្ប ាំ២០១៤ ១៥៤.៩៦៦,៦៧ 

ចាំណូលការរបារ់ ៥៨៩,០០ 

រទពយមដលអាចខរបើរបាស់ 
របងុ្ឆ្ប ាំ២០១៥ 

២.២៣១.៦៣៨,០៥ 

  

សរបុថវកិាចាំណ្តយរបចាំឆ្ប ាំ២០១៥ ២.០៩៣.១៦៤,៥០ 

  

 អរាខរបើរបាស់ថវកិា    ៩៤% 

មាា សជ់ំនួយ 
ចំនួនទឹករបាក់

ជាដុោល អានមរកិ  
SDPP/USAID/Creative Associates 
International, Inc. (CAI) 

៧៦៩.២៤២,៨៧ 

REACH/WeWorld ៣៧២.១៦២,៥១ 

E2L/ChildFund Cambodia ១៩៦.៣៥៨,១២ 

QLE/Save the Children (SC)/
Norwegian Agency for 
Development Cooperation (NORAD) 

១៥៥.៧៩៧,៧១ 

BSI/The Oaktree Foundation (TOF)/
Breteau Foundation/Apple 
Corporation 

១៤៤.៤០៧,១២ 

GEI/The Oaktree Foundation  (TOF) ១២៤.៩៦៦,៦៧ 

SfE/Classroom of Hope (CoH)/
Global Development Group (GDG) 

១១៣.៣៧៥,០០ 

EAC/Educate A Child (EAC)/Qatar 
Foundation/Aide et Action(AeA) 

៨៣.៧៣៦,៦២ 

E4K/USAID/World Vision/DFAT ៧៣.៣៥៣,២៨ 

CTSP/The Asia Foundation (TAF) ៥០.៦១៥,០៣ 

BfC/USAID/The Asia Foundation 
(TAF) 

៣៨.៧១៧,៧៨ 

EYEA/Work Precision Instruments 
(WPI)/Save the Children 

៣៦.៤១៤,០៩ 

PEI/Lotus Outreach (LO) ៣៥.៥០៧,១១ 

ISHS/The Breteau Foundation (TBF) ៨.០៩៣,៦៨ 

ការទទួលរបាកច់ំណូលថមីឆ្ន ២ំ០១៥ ២.២៣១.៦៣៨,០៥ 

សាច់របាក់ និងការចំណាយ និនាន ការទទួលថវកិារ 

នតើថវិកាជំនួយរតូវយកនៅនរបើរបាសដ់ូចនមតច? លែូំរចំណូលឆ្ន  ំ២០១៥ 

 ជួសមុខឱ្យកុមារ រគូបងររៀន ឳពុកមាា យ និររកុមអ្នកទទួលផលទាំរង ោះ
មកពីកមមវិធីរបស់ងយើរ អ្រគការ ងខប សូមថ្ថលរអ្ាំណរគុណដល់មាា ស់ជាំ នួយទាំរ
អ្ស់សរមាប់ការផគត់ផគររ់បស់ពួកងគកនុរឆ្ន ាំងនោះ និរឆ្ន ាំមុនៗកនលរមក។ ហិរញ្ញវតថុ 
និរការផគត់ផគរប់ានងធវើឱ្យអ្រគការ ងខប មានងសវាកមមមានន័យរគប់រាន់។ សូម
អ្រគុណ! 

នសចកតីហថលងអំណរគុណ! 

ការបង្វា ញហផនកែរិញ្ាវតថុ 
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រកុមអនករគប់រគងជាន់េពស ់(SMT) 

អនកដឹកនាសំខំាន់ៗរបសអ់ងគការ នេប (ខឈាម េះាមលាំោប់អរេរ) 

នោក នៅ វណាណ  
នាយររបតបិត ត ិ

នោក ែុនិ សុមីែួន 
នាយររងរបតបិត តរិង នងិរបធានខច ចរខទស 

នោក ឃតឺ របាឌនិនបើក 
ទរីបរឹាបខច ចរខទសជាន់េ ពស់ 

នោក ប ូសមបតត ិ
នាយររគប់រគងហរិញ្ដវត ថ ុ

នោក ឈនួ សារា៉ា ន 
របធានរដ ាបាល នងិធនធានមនសុស 

កញ្ា  ែុមឹ មា៉ា រ ី
របធានសរមបសរមលួរម មវធិ ី
អប់រ ាំបញ្ចូលគ្នន  (IEP) 

នោក នអឿ សាវនី 
មន្តន តសីរមបសរមលួខ្ផ នរទាំន២ 

នោក នពរជ សនុភឿន 
របធានគខរោង BFC 

នោក ភងួ សានរ ៉ាត 
របធានខ្ផ នរខរៀបច ាំរបពន័ ធពត័ ៌ាោន 

កញ្ា  ហសត សលុកខណា 
មន្តន តសីរមបសរមលួខ្ផ នរអាំណាន 

នោក ស៊ាុ៊ុំ វណណ ៈ 
របធានខ្ផ នររគប់រគងការខបាុះពមុ ភផាយ TTS 

នោក នសឿង វា៉ា ន ់
របធានរខរោង BSI នងិ ISHS 

នោករស ីអ៊ាកុ សធុារា 
អ នរឯរខទសខ្ផ នរអប់រ ាំរបស់ SDPP 

នោក ជា កសុល 
អ នរសរមបសរមលួរបច ាំរបខទស
របស់ SDPP (គខរោងសវយ័យ័ត) 

នោករស ីអុហីឡន នជស្រែវ ី
ទរីបរឹាបខច ចរខទស 

នោករស ីខារលូ វីនលៀម 
មន្តន តជីាំនាញខ្ផ នរតាមដ្ឋនវាយ 

តាំផ្ល នងិរសាវរជាវរបស់ SDPP 

នោក នសលុះ តនែៀត 
របធានគខរោង SfE នងិ EAC 

នោក តន ់ប៊ាុនណាត 
របធានរខរោង EYEA 

នោករស ីម៉ានូកីា នតាល   
ទរីបរឹាគខរោងេ ញុាំរ ាំពងុខរៀន 

កញ្ា  នអនជឡិា ែគូសស   
ទរីបរឹារម មវធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគ្នន  (IEP) 

ថាន ក់រគប់រគងអងគការ នេប ឆ្ន  ំ២០១៥ 

នោក អ៊ាលុ រនុ  
ទរីបរឹាជាតជិាន់េ ពស់  

នោករស ីនបា៉ា ឡា មា៉ា សា 
ទរីបរឹាខ្ផ នររសាងសមត ថភាព 

នោក ម្ម៉ា សារទិធ ិ
របធានគខរោង REACH 

នោក ឆន ម្ឆយទុធ  
របធានគខរោង ខសៀវខៅ 
សរោប់ភាសាខ្េ មរ (E4K)  

នោក ន ូសុណីាត 

របធានគខរោង E2L 

នោក ែងស ពសិដិឋ 
របធានគខរោងេ ញុាំរ ាំពងុខរៀន 

នោករស ីឱ ភិរា៉ា ណ 
របធានគខរោង CTSP 
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រចនាសមព័នធអងគការ នេប កនងុឆ្ន ២ំ០១៥ 
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