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ម ូលនធិ ិខៅខល ើសរលខលារ។ អង គការ ខេប រ៏បានចប់ ខផមើត

ដាំខណើ រការរម មវធិ ីបណាណល ័យខអឡិចរត ូន ិចផងខ្ដរ ខដ្ឋយោនរ ិច ច
សហការជាម ួយអង គការម ូលនធិ ិអាសុ។ី រម មវធិ ី ាំងអស់ ខនុះបងាា ញ
អាំពសមត
ី
ថភាពរបស់ អង គការ ខេប ខ្ដលោនព ិខសាធន ៍បខច ចរវទា
ិ
ខៅរងការអប់
ុន
រ ាំ។

អង គការ ខេប រ៏បានចរចរជាម ួយផ្ដគ ូខ្ដលោនរសាប់ នងិ

ផ្ដគ ូថៗជាខរច
មី
ើនខទៀតផងខ្ដរ រ ួមោន៖ ទាំនារ់ ទនាំ ងោ៉ាងសអតិ រម ួត

ជាម ួយអង គការឆ្លហាវន អ ូន្តសាតល ី ន ិង Aide et Action ខ្ដល
បានផ តល់ការគ្ន ាំរទោ៉ាងខរច ើនដល់រម មវធិ ីអង គការ ខេប។ រ ិច ចទាំនារ់
ទាំនងជាខរច ើនរ៏រត ូវបានពរង ីរខដ្ឋយខជាគជ័យផងខ្ដរខ្ដលរ ួមោន
អង គការម ូលនធិ ិ OakTree, Save the Children ន ិង WeWorld។

ជាថមម ី តងខទៀត អង គការ ខេប សូមខ្ថ លងអាំណរគ ុណចាំខពាុះផ្ដ

គ ូអភ ិវឌឍ

ន ិងរដ្ឋា ភ ិបាលរមជា
ុ ព ខ្ដលជាផ្ដគ ូដ ៏ជ ិតសនទិ

ខហើយ

អង គការ ខេប នងខឆ្ព
ឹ
ុះខៅម ុេបន តភាពខជាគជ័យរងការជ
ុន
ួយរ ុោរ
រមជា
ុព ។

រាំពង់ ចម ផ្ថ ងទ ី ៣០ ខ្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៦
នាយករបតិបតតិ

វាជារពតឹ ការណ៍
តិ
ផ្ទលស់ បរូ ត ម ួយដ ៏សាំខាន់ខ្ដលបានផ តល់ការ

ខល ើរទ ឹរចតិ តដល់អង គការ ខេប នងអង
ិ
គការសង គមសុវី លដផ្ទខទៀត
ិ
ខៅរងើសុ
ុន
រ។
អង គការ

នៅ វណា
ណ

ខេប

រ៏បានបន តខបាុះជាំហានខៅម ុេរបរបខដ្ឋយ

គាំន ិតផ្ច នរបឌ ិតជាចមបងខៅរងការខធ
ុន
រម
វើ មវធិ ី រ ួមោន៖ ការអភ ិវឌឍ

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥

3

នសចកតីសនងខប
ខៅរបង្
ុ ឆ្បាំ២០១៥ខនេះ អង្គការ ខេប បានអនុវតថគខរោង្

ិ យអប់ រាំរបុង្របព័ន។ន ការមសវង្ររមូ ល
សរុបចាំនន
ួ ១៤ ខៅរបង្
ុ វស័
័ យា
និធបា
ិ នបនថដាំខណើ រការខជាគជយ
៉ា ង្ខ្លាំង្ខោយបានបថូ រព៊ីទទួល

ិ
របភពមូ លនិធខិ ទវ ភាគ៊ីមរជាមូ លនិធឯ
ិ រជន។ ចាំណូលថវកាសរុ
ប
ើ បានខៅរបុង្អាំ ឡុង្ឆ្បាំសារខពើពននខនេះោនចាំនន
មដលបខង្កត
ួ

២.២៣១.៦៣៨,០៥ ដុលាលអាខមរ ិរ មដលោនអរាខរបើរបាស់

ិ ស់ ៩៤%។ គខរោង្ខផេង្ខរៅព៊ីគខរោង្ទាំង្១៤មដល
ថវកាេព
័
បានោរ់ ខសបើខៅរបង្
ុ ឆ្បាំខនេះ ទទួ លបានខជាគជយ
ខលើរមលង្មត
គខរោង្ចាំនន
ួ ព៊ីរ អាំ ឡុង្ខពលគខរោង្មួ យខទៀង្រាំពុង្រង្់ ចាំខៅ
ខឡើ យ (សូមខមើលារាង្ខៅទាំ ពរ័ ទ៊ី៥)។ េណៈខពលគខរោង្ោរ់
ខសបើមួយចាំនន
ួ ោនលរខណៈតូច

និង្រយៈខពលេល ៊ី

៏ ាំ ខ្ន់
បង្ហាញព៊ីលាំោប់ មូ លនិធដ
ិ ស

គខរោង្បាន

និង្ភាពជាដដគូ រយៈខពលមវង្

ជាពិខសស ររណ៊ី អង្គការឆ្លហ្វវន និង្អង្គការមូ លនិធ ិ Oaktree។
ការោនសមព ័នភា
ន ពជាមួ យដដគូ អភិវឌណដដទៗខទៀត ដូចជា អង្គ ការ
Save the Children អង្គ ការ WeWorld និង្អង្គការមូ លនិធអា
ិ សុ៊ី
ើ ខឡើ ង្ដាំបូង្ខមល េះ។
បានបនថសមព ័នភា
ន ពាាំង្ព៊ីបានបខង្កត

ិ យ
អង្គការ ខេប បានបនថនម
៉ា ង្សាំ ខ្ន់ ខៅរបង្
ុ វស័
ាំ ុ េខគយា
ិ
អប់ រាំមផបរបខចចរវទា រ៏ដូចជាការអភិវឌណគាំរសា
ូ លាធមម នញ
ុ (Charter School) ខៅរបង្
ុ បរ ិបទរបខទសរមពុ ជា។ មរដល់ បចចុបផនបខនេះ អង្គការ ខេប រតូវររសួង្អប់ រាំ
ើ គខរោង្ថមខ៊ី នេះោនសកាថនុពល
យុ វជន និង្រ៊ីឡា ទទួ លខធវជា
ើ ដដគូ រមាំ ណទរមង្់ ការអប់ រាំថា
ម ៊ី មរយៈគខរោង្ សាលាខរៀនជាំនន់ ថម ៊ី ឫខៅកាត់ ថា NGS។ ការផថួចខផថម
ចាំខ

េះការផ្លលស់ បថូ ររបព័នអ
ន ប់ រាំទូលាំទូលាយមដលខផ្លថតខលើសវ័យភាពសាលា និង្សថង្់ោអភិបាលរិចចលអ និង្គុ ណភាពេព ស់។ គខរោង្ខនេះមផអ រខលើគរាំ សា
ូ លាធមម នញ
ុ

មដលបានអភិវឌណខចញខឡើ ង្ព៊ីគខរោង្ សាលាខរៀនដដគូ ឧបតទមភខោយអង្គការមូ លនិធ ិ Oaktree។ ខៅរបង្
ុ រពឹតកា
ថ ិ រណ៍ សាំ ខ្ន់ មួយខទៀត ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្
រ៊ីឡា បានខបថ ជាញផថ ល់មូ លនិធផ្ល
ិ ធ ល់ ដល់ អង្គ ការ ខេប ជាង្ ៧០០.០០០ ដុលាលអាខមរ ិរ សរោប់ ដាំខណើ រការគខរោង្ធាំខនេះ រួមទាំង្ការខធវកា
ើ រសិរារសាវរជាវទូ ទាំង្
ើ ផ៊ីរណ
ើ ខោលនខយាបាយ។
របខទសខដម
ាំ ត់ សកាថនុពលបមនទមសរោប់ គខរោង្ NGS និង្ការបខង្កត

គនរមាងចំនួន ១៤ កនងឆ្
ន ំ២០១៥
ុ
SDPP

រមមវធិ ី សារលបងទប់ សាាត់សស
ិ សខបាុះបង់ ការសិរា

BSI

គខរោង សាលាខរៀនផ្ដគ ូ

ISHS

គខរោង ខល ើររមពស់ ខសវារមមសុេភាពសាលាខរៀន

GEI

គខរោង អប់ រ ាំរ ុោរ ី

CTSP

គខរោង អាហារ ូបររណ៍ សស
ិ សខៅសារលវទាល
ិ
័យ

PEI

គខរោងអប់ រ ាំជនជាត ិព នង

SfE

គខរោង សាលាខរៀនលអរបខសើរ

REACH
(1&2)

គខរោង បខងនភាពងាយើសួ
ើា
លច ូលសាលាខរៀនតាមរយៈ
ការគ្ន ាំរទព ីសហគមន ៍

EAC

គខរោង អប់ រ ាំរ ុោរ

E2L

គខរោង ងាយើសួលខរៀន

ុាំ ញ ព ុងខរៀន!
ILP/QLE គខរោង េរាំ
BfC

គខរោង ខសៀវខៅសរោប់ រមពជា
ុ

EYEA

គខរោង ពរង ឹងសិទអាំ
ធិ ណាចយុវជន ន ិងការតសម
ូ តិ

E4K

គខរោង ខសៀវខៅខអឡិចរត ូន ិចសរោប់ ភាសាខ្េ មរ
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ិ អាំណ្តនថាបរ់
អង្គការ ខេប រ៏បានឈានមុ េខគដខ៏ រចើនខទៀតផង្មដរខៅរបង្
ុ រមម វធ៊ី

ដាំបូង្ខោយបនថរច
ិ ចសហការជាមួ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា និង្អង្គការអប់ រាំពភ
ិ ព
ិ
ើ ផ៊ីអភិវឌណសថង្់ោអាំ ណ្តន។ ខោយលាំ នខាំ ៅខលើសាវាការង្ហរគខរោង្វធ៊ីសាស្រសថ
ខលារខដម

ើ ផ៊ីពរង្ឹង្អាំ ណ្តនសរោប់ រុ ោរ (TRAC) អង្គការ ខេប បានខបាេះជាំហ្វនខៅមុ េ
សរុបខដម
ខោយបានបញ្ច ប់ការង្ហរសថង្់ោអាំ ណ្តនសរោប់ ថាបរ់ ទ៊ី៣ខៅរបង្
ុ ឆ្បាំ២០១៥ខនេះ។ អង្គការ
៏ ត
ិ សបិទផង្មដរជាមួ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា សរោប់
ខេប រ៏បានខធវកា
ើ រង្ហរដជ
ិ អាំណ្តនថាបរ់
អភិវឌណថាបរ់ អាំណ្តនខអឡិ ចរតូនច
ិ
មដលោនលាំ ោប់ អតទបទយរាមរមម វធ៊ី
ជាតិ។

ការខបាេះជាំហ្វនសាំខ្ន់ មួយខទៀត

គឺសខរមចលទន ផលរាំមណឧបររណ៍ វាយតដមល

អាំ ណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្រតូវបានខរបើរបាស់ ខោយររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា និង្ការបញ្ចូ ល
ខៅជាអតទបទទរមង្់ ខអឡិ ចរតូនច
ិ ។

ិ ខរបើរបាស់ ឧបររណ៍ ខឡើ ង្វញ
ិ អង្ហគរ ខេប បាន
ើ រមម វធ៊ី
របុង្រិចចេត
ិ េាំរបឹង្មរបង្បខង្កត
ិ ឧបតទមភ
បនថចូលរួមរបង្
ុ សរមម ភាពរសាវរជាវសាំ ខ្ន់ ៗ រួោន៖ ការខធវស
ើ ោហរណរមម រមម វធ៊ី

ព៊ីអង្ហគរ Save the Children ររបេ័ណឍគខរោង្ គុ ណភាពបរ ិសាទនសិរា (QLE) រ៏ដច
ូ ជា
ិ
ិ
ការវភាគមផបរអាំ ណ្តន មដលរតូវអនុវតថរម
ួ សហការជាមួ យវទាសាទនរសាវរជាវ RTI។
ិ
ិ ដ បនបរតធាន
ើ ផ៊ីទទួ លបានវញ្ញ
អង្គការ ខេប រ៏បានខធវកា
ើ រោរ់ រយខឡើ ង្វញខដ
ម
ិ
ិ
គុ ណភាពព៊ីរមម វធ៊ីអភិបាលរិចចលអ និង្ការរបតិបតថរិ បរបខោយវជាជជវ៊ី ៈ (GPP) មដល
ិ ដ បនបរតខនេះ អង្គការ
ើ ផ៊ីរមពុ ជា (CCC)។ វញ្ញ
អនុវតថខោយគណៈរោមធិការរបតិបតថកា
ិ រខដម

ិ បនធប់ ព៊ីោនសុពលភាព
រយខឡើ ង្វញ
ិ
រយៈខពលប៊ីឆ្បាំ។ អង្គការ ខេប សង្ឃឹមថានឹង្ទទួ លបានវញ្ញដបនបរតខនេះមថ ង្ខទៀតបនធប់
ិ ៊ី GPP។
ព៊ីការខផធៀង្ផ្លធត់ ខោយរបព័នរ
ន មម វធ
ខេប ទទួ លបានខៅរបង្
ុ ឆ្បាំ២០១២ ខហើ យោរ់

ការឆលុះបញ្
ា ំង និង ការនឆ្ពុះនៅមុេ!
ុ

ខៅរបង្
ុ ឆ្បាំ២០១៥ខនេះ គខរោង្មួ យចាំនន
ួ មដលដាំខណើ រការរយៈខពលមវង្

័ ៨០% ខៅរបុង្ការអភិវឌណគខរោង្ខសបើសាំ ម
ខជាគជយ
ុ ូ លនិធរិ បស់ េលួ ន។ រគប់ រមម

ិ អាហ្វរូបររណ៍ ខៅសារលវទាល័
ិ
គខរោង្រមម វធ៊ី
យ (CTSP) និង្គខរោង្អប់ រាំ

ិ ាមការខសបើខឡើ ង្ប៉ាុ ខណ្ត
ខេប មិនរោន់ មតអនុវតថរមម វធ៊ី
ត េះខទ ប៉ាុ មនថអង្គការ ខេប

ិ សារលផង្ទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរា (SDPP)
បានបញ្ច ប់ រួមោន៖ រមម វធ៊ី
ជនជាតិពបង្ (PEI)។ ខទេះប៊ីជាយា
៉ា ង្ណ្តរ៏ខោយ អង្គការ ខេប រ៏អាចរាំណត់ បាន

ចាំនន
ួ ឱកាសទទួ លមូ លនិធោ
ិ នសកាថនុពល មដលោនដាំខណើ រការេព ស់ ោនរខបៀប

ាំ ូ ង្ សាលាខរៀន
វារៈមផនការយុ ទនសាស្រសថ ដូចជា៖ ការខផ្លថតខៅខលើអាំណ្តនថាបរ់ ដប

ិ
ាំ ន់ ថម ៊ី បខចចរវទារប
ជន
ង្
ុ ការអប់ រាំ និង្ការរសាង្រមម វធ៊ីិ សាលាបឋមសិរាខឡើ ង្
ិ
វញ។ ដូចខៅនឹង្អវ ៊ីមដលបាននិយាយខ្ង្ខលើ អង្គការ ខេប បានបង្ហាញអរា

គនរមាង

ិ ទាំង្អស់ គឺរតូវនឹង្ខោលខៅជាយុ ទនសាស្រសថរបស់ េលួ ន ដូខចបេះ ជាធមម ា អង្គការ
វធ៊ី
បាំ ខពញការង្ហរាមរខបៀបវារៈជាយុ ទនសាស្រសថ។ យុ ទនសាស្រសថខនេះគឺខផ្លថតខៅខលើ
ិ អ
ការដចបរបឌិតការអប់ រាំថៗ
ម ៊ី ាមរយៈរមម វធ
៊ី ាំ ណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្របស់ េលួ ន រ៏ដច
ូ ជាការ
ខផ្លថតខៅខលើគរាំ ូអភិបាលរិចចលអៗ (ឧ. សាលាខរៀនជាំនន់ ថ)ម ៊ី និង្ការខរបើរបាស់
ិ
ើ ផ៊ីបខង្កន
ើ របសិទនភាព។
បខចចរវទាខដ
ម

ការអភិវឌឍកមមវិធីថីៗ
ម
ម្ដគូ

មាាស់ជំនួយ
All Children Reading (World
Vision)
អង គការឆ្លហាវន

លកខេណឌ

រយៈនពល

ខជាគជ័យ

២ ឆ្ន ាំ

ខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

១.

គខរោង ខសៀវខៅខអឡិចរត ូន ិចសរោប់ ភាសាខ្េ មរ (E4K)

ធនធានសិរាខេប (TTS-KAPE)

២.

គខរោង ងាយើសួលខរៀន (E2L)

--

៣.

គខរោង ភាពជាអ នរដ ឹរនា ាំ ន ិងរគប់ រគងសាលាខរៀន (SML) --

អង គការឆ្លហាវន

ខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

៤.

គខរោង សិរារសាវរជាវការអប់ រ ាំរគូបខរងៀន

--

អង គការឆ្លហាវន

ខជាគជ័យ

៥ ខ្េ

៥.

គខរោង សាលាខរៀនជាំនាន់ថ ម ី (NGS/វ.ិ សុស
ី វុ ត)ត ិ

អង គការអប់ រ ាំពភពខលារ
ិ

ររសយងអប់ រ ាំ យុវជន ន ិងរ ីឡា

ខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

៦.

គខរោង សាលាខរៀនជាំនាន់ថ ម ី (NGS/សាវយខរៀង)

---

អង គការឆ្លហាវន

ខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

៨.

គខរោង ខសបៀងអាហារសរោប់ ការអប់ រ ាំ (FfE)

រមមវធិ ីខសបៀងអាហារព ិ.ខលារ
អង គការអប់ រ ាំពភពខលារ
ិ

នាយរដ្ឋា នរសិរមមរបស់ សហរដ ាអា
ខមររិ

ខៅរង់ ច ាំ

៤ ឆ្ន ាំ

៩.

គខរោង បណាណល ័យខអឡិចរត ូន ិច (ELP)

រមមវធិ ីខសៀវខៅសរោប់ អាសុី

ោច ស់ ជនាំ ួយឯរជន

ខជាគជ័យ

១ ឆ្ន ាំ

១០. គខរោង វធិ ីសាស្រសស
ត រ ុបខដ ើមបីពរង ឹងអាំណានសរោប់ រោ
ុ រ
(TRAC II)

អង គការម ូលន ិធ ិអន្តូ សាតល ីសរោប់
របជាជនខៅអាសុបា
ី ស
៉ា ហ
ុី រ
វិ (AFAP)

អង គការ Atlassian

ខជាគជ័យ

៦ ខ្េ (ោនលទ ធ
ភាពពរង ីរបន ត)

១១.

Ciai

អង គការ WeWorld

ខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

ទ ីភាន រ់ ងារសហរដ ាអាខមររសរោប់
ិ
ការអភ ិវឌឍន ៍អន តរជាត ិ
ទ ីភាន រ់ ងារសហរដ ាអាខមររសរោប់
ិ
ការអភ ិវឌឍន ៍អន តរជាត ិ

ខជាគជ័យ

២ ខ្េ

ម ិនខជាគជ័យ

៣ ឆ្ន ាំ

ម ិនខជាគជ័យ

៤ ឆ្ន ាំ

៧.

គខរោង អប់ រ ាំរុោរ ី(GEI/ពរង ីរបខ្ន ថម)

គខរោង បខងនើា ភាពងាយើសួលច ូលសាលាខរៀនតាមរយៈ
ការគ្ន ាំរទពសហគមន
ី
៍ (REACH 2/ពរង ឹរបខ្ន ថម)

១៣.

គខរោង ខសវាសង គមតាមរយៈការទទ ួលេុសរត ូវ (SSAP)

Research Triangle Institute
World Education
FHI 360
HEAD

១៤.

គខរោង ទប់ សាាត់ការជួញដ ូរខៅរមពជា
ុ (CTIP)

អង គការម ូលន ិធ ិអាសុី

១២. គខរោង សិរាវភាគខ្ផ
ិ
ននអាំណាន (RSAS)

អង គការម ូលន ិធ ិ Oaktree

ខជាគជ័យ

ទ ីភាន រ់ ងារសហរដ ាអាខមររសរោប់
ិ
ការអភ ិវឌឍន ៍អន តរជាត ិ

៣ ឆ្ន ាំ

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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៦
របវតតិកមមវិធី

ោច ស់ ជនាំ ួយ

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់
(ចាំន ួនសរ ុប)

កមមវិធីសាកលបងទប់សាាត់សស
ិ ស
នបាុះបង់ការសិកា (SDPP)

ររុមហនុ រគ ីខអធ ីវ អាសូសខុី អត អន តរជាត ិ/ទ ីភាន រ់ងារសហរដ ា
អាខមររសរោប់
ិ
ការអភ ិវឌឍន ៍អន តរជាត ិ(USAID)
N/A ខដ្ឋយសាររមមវធិ ីSDPP ជួយផ្ទទ ល់ ន ិងជាអន តរាគមន ៍
សារលបងរត ូវបានបញ្ចប់រងុ ន ឆ្ន ាំសិរា ២០១៣/១៤ សាលារដ ា
ាំងខនាុះបានបន តអន តរាគមន ៍ EWS ន ិងបន ទប់ ខរៀនរពាំ ុ យូទ័រ

ថវកាទទ
ិ
ួលបានឆ្ន ាំ២០១៤
៨៩៥.២៣០,៦៤ ដ ុលាលអាខមររិ
តផ្មលឯរតាសរោប់ អ នរទទ ួលផលោន រ់ៗ ម ិនច ាំបាច់សរោប់ ឆ្ន ាំខនុះ
ខេត តរបត ិបតការ
តិ
៦ខេត ត៖ បនាទ យោនជ័យ ខពាធ ិ៍សាត់ បាត់ដប
ាំ ង រាំពង់ស ពឺ ផ្រព
ខ្វង ន ិងសាវ យខរៀង
ើសុររបតបត
ត ិ ការ
តិ
៤៥ ើសុរ
សាលាខគ្នលខៅបឋមសិរា
គ្នម ន
សាលាខគ្នលខៅមធយមសិរា
សាលាទទ ួលអន តរាគមន ៍២១៥ ន ិងសាលាខរបៀបខធៀប ១០៧
កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត
កាលបរខច
ិ ឆទ បញ្ចប់

រញ្ដ ២០១០
រញ្ដ ២០១៥

ខរៀនរុ ាំពយូទ័រចាំនួន១០៨រមនលង្បានបញ្ច ប់ខៅចុង្ឆ្បាំសិរា ២០១៣/២០១៤។ ខទេះជាយា
៉ា ង្ណ្ត
ិ SDPP ោនភាពរវល់ របុង្ការរបមូ លទិនបនយ
ើ ផ៊ីរាំណត់ ថា
រ៏ខោយ រមម វធ៊ី
័ មដលខៅខសសសល់ ខដម

ខតើអនថរាគមន៍ទាំង្ខនេះបានកាត់ បនទយការខបាេះបង្់ ការសិរា និង្ជេះឥទន ិពលព៊ីទិនបនយ
័ ដដទខទៀត

ិ សបិទនជាមួ យសាលាខរៀន ខហើ យររសួង្អប់ រាំោាំរទខលើ មផនការ
របុង្ខនេះររុ មការង្ហរបានខធវកា
ើ រជត
ិ ៖
និរនថរភាពដនអនថរាគមន៍ខនេះ។ ខ្ង្ខរកាមខនេះគឺជាលទន ផលដនរិចចេត
ិ េាំរបឹង្មរបង្របស់់ រមម វធ៊ី
បានរបមូ លទិនបនយ
័ ព៊ីសាលាទទួ លអនថរាគមន៍ និង្សាលាខរបៀបខធៀបចាំនួនសរុប៣២២ និង្
ិ
បានវភាគបានលទន
ផល (ដូចបានខរៀបរាប់ របុង្របាយការណ៍ សខង្ខ បរបុង្សិកាខសាលាផេពវ ផាយ

ិ ៊ី SDPP មដលបានខធវខើ ៅខេតថបាត់ ដាំបង្ ខរកាមអធិបត៊ីភាព
លទន ផលរសាវរជាវរបស់ រមម វធ
ឯរឧតថម អុឹម កុច រដឌខលខ្ធិការររសួង្អប់ រាំ រពមទាំង្នយរខបសររមម USAID/រមពុ ជា
និង្រគ៊ីខអធ៊ីវ អាសូសុ៊ីខអត អនថរជាតិ មដលោនអប រចូលរួមរបោណជាង្៣០០នរ់ មរព៊ី
សាលា សហគមន៍ រួមោន៖ ថាបរ់ ើសុរ ខេតថ និង្ព៊ីររសួង្អប់ រាំ (ថាបរ់ ជាតិ និង្ខរកាមជាតិ) ។
ររសួង្អប់ រាំបានខចញខសចរថស
៊ី ខរមចសថ៊ីពកា
៊ី របនថរបតិបតថរិ បព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ ន
បនធប់ខរៀនរុ ាំពយូទ័រ



និង្អនថរាគមន៍

ិ ៊ី SDPPរតូវអនុវតថ
ផេពវ ផាយខសចរថស
៊ី ខរមចរបស់ ររសួង្អប់ រាំខៅកាន់ ខេតថចាំនួន៦មដលរមម វធ
និង្ខេតថចាំនួន៣មដលគខរោង្ IBEC រតូវអនុវតថ។





នានារង
ុ ន តាំបន់ អាសុី
លបង

ន ិងមជឈិមប ូពា៌ាសពតី ីការទប់ សាាត់ សស
ិ សខបាុះបង់ ការសិរាតាមរយៈការសារ

ន ិងការខធខតសត
វើ
ខល ើរបសិទ ធភាពផ្នអន តរាគមន ៍ទប់ សាាត់សស
ិ សខបាុះបង់ ការសិរាខៅរង
ុន

របខទសខគ្នលខៅចាំន ួនប ួន រ ួមោន៖ រមពជា
ុ ឥណាឌ តាជីគ ីសាថន ន ិងទ ីម័រ ខាងខរើត។

ំ
កមមវិធីននុះមានដំនណើរការបីដណា
ក់កាល៖
1. រាំណត់ ការអនុវតថលអរបុង្ការទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរាខៅសហរដឌអាខមរ ិរ
និង្បណ្ត
ឋ របខទសរាំពុង្អភិវឌណ។

ិ
2. វភាគនិ
នបការខបាេះបង្់ ការសិរារបុង្របខទសន៊ីមួយៗ
និង្/ឬតាំបន់ ភូមិសាស្រសថ

ើ ផ៊ីរាំណត់ ររុ មទាំង្ខនេះ
ខដម

សិសេខបាេះបង្់ ការសិរា។

ើ ផ៊ីខធវយា
3. ខរោង្ខរៀបចាំអនុវតថ និង្វាយតដមល សុ៊ីជខរៅខលើ អនថរាគមន៍ ខដម
ើ ៉ា ង្ណ្តឲ្យ

សិសេរបវមខៅបនថការសិរាខៅរបុង្តាំបន់
មដលទទួ លរង្ផលប៉ា េះ ល់ ខ្លាំង្
ិ សាស្រសថខរបៀបខធៀបសាលាទទួលបានអនថរាគមន៍
បាំ ផុតខោយខរបើរបាស់ វធ៊ី
និង្
ិ សាស្រសថមបបបរ ិោណ និង្គុ ណភាព។
សាលាខរបៀបខធៀប និង្រចបាច់ បញ្ចូ លវធ៊ី
ិ SDPP រតូវបានអនុវតថខោយររុ មហុ នរគ៊ីខអធ៊ីវ អាសូសុ៊ីខអត អុ ៊ីនខធើខណ
រមម វធ៊ី

ិ SDPP ខៅរបខទសរមពុ ជា ខោយ
សិនណល ខហើ យអង្គ ការខេបរាំពុង្អនុវតថរមម វធ៊ី
ិ សបិទនជាមួ យរោឌភិបាល និង្ភាគ៊ី រ់ ព័ននសាំខ្ន់ ៗខផេង្ខទៀត។ ខទេះប៊ី
បានខធវកា
ើ រជត
ិ សាស្រសថអនុវតថ និង្ោនការរពមខរពៀង្ព៊ីររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡារ៏
ជាោនវធ៊ី
៊ី SDPP រាំណត់ ខោលខៅចាំខ េះថាបរ់ ទ៊ី៧, ៨ និង្៩ ខៅអនុវទ
ិ ាល័ យ
ខោយ រ៏រមម វធ៊ី
័ បាត់ ដាំបង្ រាំពង្់ សពឺ
៣២២ ខៅរបុង្ខេតថខោលខៅទាំង្៦ រួមោន៖ បនធយោនជយ
ដរពមវង្ ខ ធិ៍សាត់ និង្សាវយខរៀង្។ ខៅឆ្បាំ២០១១ ភាគ៊ី រ់ ព័ននអប់ រាំសាំខ្ន់ ៗបាន
ើ ផ៊ីកាត់ បនទយសិសេខបាេះបង្់ ការសិរាាមរយៈដាំខណើ រការពិខរោេះ
អភិវឌណគាំនត
ិ ខដម

ខយាបល់ ។ អនថរាគមន៍អាទិភាពព៊ីរ រួមោន៖ របព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ ន (EWS) និង្បនធប់
ិ យអប់ រាំ និង្
ខរៀនរុ ាំពយូទ័រ(CL) រតូវបានបខង្ក ើតខឡើ ង្ើសបាមមផនការយុ ទន សាស្រសថវស័
តរមូ វការភាពអាចអនុវតថបានរបស់ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា។
របព័នធរ ំលឹកជាមុនៈ

ជាតិ ររសួង្អប់ រាំ និង្រគូ ឧខទធ សចាំនួន ៨៨នរ់ មដលមរព៊ីសាលាគរុខកាសលយថាបរ់ ខេតថ និង្

(i).ការខរបើរបាស់ ទិនបនយ
័ សាលាខរៀនមដលោនរសាប់ អាំ ព៊ី
ើ ផ៊ីរាំណត់ សិសេ
វតថោន ឥរ ិយាបថ និង្លទន ផលសិរា និង្សូចនររខផេង្ខទៀតខដម
ើ
របវមនឹង្ការខបាេះបង្់ (ii).ការពរង្ឹង្សមតទភាពសាលាខរៀនខដមផ៊ីខ្លយ
ើ តបខៅនឹង្

មដលចូលមរខរៀនដាំបូង្។

បុ គគលិរសាលាខរៀន និង្ោាបិា ឬអាណ្តពាបាលសិសេរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់ ។

វគគ បណឋុេះបណ្ត
ឋ លរគូឧខទធ ស (TOT) អាំ ពរ៊ី បព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ ន (EWS) សរោប់ មន្តនថរា
៊ី ជការថាបរ់

ថាបរ់ ភូមិភាគទូ ទាំង្របខទស របុង្ន័យនឹង្បនថចាំខណេះខ្ង្ខលើខនេះជូនដល់ គរុនស
ិ េិតរគូ បខរង្ៀន

តរមូ វការរបស់ សិសេរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់ និង្ (iii).ការពរង្ឹង្ភាពជាដដគូ រវាង្

ើ រ និង្ឧបររណ៍ មដលេូច
ការផថ ល់ និង្ការបមនទមបនធេះសូឡា ការបថូ រអាគុ យសូឡា អាាំង្ខវុតទ័
ិ SDPP
ើ ផ៊ីជាំរញ
ខផេង្ខទៀតខដម
ុ បនថដខាំ ណើ រការយា
៉ា ង្រលូ នដល់ បនធប់ខរៀនរុ ាំពយូទ័រ មដលរមម វធ៊ី

បនទប់នរៀនកុំពយទ័
ូ រៈ ការដាំខឡើ ង្បនធប់ខរៀនរុ ាំពយូទ័រម៉ាូ មដល “thin-client” តដមល ទប
ខរបើថាមពលពនលរឺ ពេះអាទិតយខៅសាលាខរៀន និង្បានផឋ ល់ការបណឋុេះបណ្ត
ឋ លជាំនញ

និង្ គខរោង្ IBEC បានផគ ត់ផគង្់ដល់ សាលាទាំង្ខនេះ។



បាំណងផ តល់ខគ្នលការណ៍ ខ្ណនា ាំរមមវធិ ីខ្ផ អរខល ើភសតតា
ុ ងអាំព ីខបសរមមរបស់ USAID ន ិងរបខទស

មដលទទួ លរង្ផលប៉ា េះ ល់ ខ្លាំង្បាំ ផុត
ិ
ខោយសារការខបាេះបង្់ ការសិរា និង្ខធវកា
ើ រវភាគសា
ទ នភាពខៅខលើររុ មខោលខៅ
ើ ផ៊ីខវវ ង្យល់ អាំ ព៊ីរាថហ្វនិភយ
ខដម
័
និង្ល័ រខេណ
័ ឍ មដលោនផលប៉ា េះ ល់ ខៅខលើ

ការពិខសាធន៍ដនអនថរាគមន៍ទប់ សាកត់ ចាំនួនព៊ីរ គឺរបព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ នចាំនន
ួ ២១៥ និង្បនធប់



អន តរជាត (USIAD)
ិ
រង
ុ ន ខគ្នលបាំណងកាត់ បន ថយសិសសខបាុះបង់ ការសិរា។ រមមវធិ ីខនុះោនខគ្នល

ររមិតថាបរ់ ខរៀន

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ



រមមវធិ ីសារលបងទប់ សាាត់សស
ិ សខបាុះបង់ ការសិរា (SDPP) គ ឺជារមមវធិ ីពហុរបខទសម ួយ

ខ្ដលោនរយៈខពល៥ឆ្ន ាំ ខ្ដលផ តល់ម ូលន ិធ ិខដ្ឋយទ ីភាន រ់ ងារសហរដអា
ា ខមររសរោប់
ិ
ការអភ ិវឌឍន ៍

ើ ផ៊ីបខង្ក ើនការយល់ ដង្
ឹ អាំ ព៊ីតដមល និង្អតទរបខយាជន៍ការសិរា។
រុ ាំពយូទ័រដល់ សិសេខដម

ិ បា
ខលើ សព៊ីខនេះខៅខទៀត រមម វធ
៊ី នបណឋុេះបណ្ត
ថ ល វគគការមថទាំ និង្រគប់ រគង្រុ ាំពយូទ័រសរោប់
ិ ៊ី SDPP និង្សាលាចាំនួន៣៦ ខរកាមគខរោង្ IBEC
រគូ រុាំពយូទ័ររបុង្សាលាចាំនួន១០៨ ដនរមម វធ
ិ ារបុង្ខេតថ និង្ើសុរ ខដម
ើ ផ៊ីោនសមតទភាពរគប់ រោន់ របុង្ការ
បុ គគលិរមជឈមណឍលព៌តោ
័ នវទ
មថទាំ និង្រគប់ រគង្រុ ាំពយូរទ័រខោយេលួ នឯង្។



ការបណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ ទទួ លបនធុរថាបរ់ និង្នយរសាលាចាំនួន១.១៥៧នរ់

រពមទាំង្សោ

ិ សហគមន៍ចាំនួន៣២២នរ់ អាំ ព៊ីអនថរាគមន៍របព័ននរល
ជរ
ាំ ឹ រជាមុ ន (EWS) មដលមរព៊ីសាលា
ខរបៀបខធៀបចាំនួន១០៧។



ការបណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ ទទួ លបនធុរថម ៊ី និង្នយរសាលាចាំនួន ៣២៨នរ់ សរោប់ សាលាមដល
បានផឋ ល់អនថរាគមន៍របព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ ន (EWS)។



បខង្ក ើត និង្ផលិ តខសៀវខៅមណនាំសថ៊ីព៊ីរបព័ននរល
ាំ ឹ រជាមុ ន (EWS) និង្ខសៀវខៅមណនាំព៊ីបនធប់
ខរៀនរុ ាំពយូទ័រ។
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បន ទប់ រពាំ ុ យូទ័ររត ូវបានតាំខឡើងដ្ឋរ់ ខៅសាលាឱ្យសិសសខរៀន

“ រមមវធិ ីអភ ិវឌឍន ៍ខ្ផ អរខល ើភសតតា
ុ ង”

៧

ផលជុះរបស់គនរមាង

ិ
ដខាំ ណើ រការវាយតដមល លមអ ិតបានវភាគទិ
នន
ប យ
័ ររមិតសាលាខរៀនសរោប់ សិសេ
៦៥.១៤៥នរ់
ខៅរបង្
ុ សាលាទទួលបានអនថរាគមន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន១០៧
សិសេ
៦៦.០៤១នរ់ ខៅរបង្
ុ សាលាទទួលបានអនថរាគមន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុន បូ រនឹង្សាលាទទួល
បានអនថរាគមន៍បនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ១០៨ និង្សិសេ៦០.៨២៦នរ់ ខៅរបង្
ុ សាលាខរបៀបខធៀប

ករណីសិកា
ិ
សោគមោាបិាសិសេ (PTA) ខៅអនុវទាល័
យ ដរពគគ៊ីរ គឺជារោលង្
ាំ
ើ
៏ ាំ ខ្ន់ រង្
ចលររដស
បុ ការទប់ សាកត់ សស
ិ េខបាេះបង្់ ការសិរាខៅខពលសាលាចប់ ខផថម
ិ មរលមអ គុណភាពអប់ រាំជាអនថរាគមន៍
អនុវតថរបព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន (EWS) និង្រមម វធ៊ី
ិ
របស់ រមម វធ៊ីសារលផង្ទប់ សាកត់ សស
ិ េខបាេះបង្់ ការសិរារបស់ ទ៊ីភាបរ់ ង្ហរសហរដឌ
ិ
អាខមរ ិរសរោប់ ការអភិវឌណន៍អនថរជាតិ។ ខលារ សួន ខសន នយររង្អនុវទា
ល័យ ដរពគគ៊ីរ បានពនយល់ ថា៖

“សិសសម ួយចាំន ួនបានរតឡប់ មរខរៀនវញ
ិ ខហើយព ួរខគមរខរៀនខទៀង ត់ខទៀតផង
បនាទ ប់ ព ីអវត តោនញឹរញាប់ ឬសូមបី[បនាទ ប់ពខបាុះបង់
ី
ការសិរា] បនាទ ប់ ព ីការច ុុះខៅ
ដល់ផ ទុះពសាំ
ី ណារ់សោជ ិរសហគមន ៍ ន ិងសោជ ិរ PTA” ។

ើ ផ៊ីមរលមអ ខហោឌរចនសមពន
ាមធមម ា PTA ដរអង្ហគសមូ លនិធខិ ដម
័ សា
ន លា
ើ ។ ខទេះប៊ីយា
សាទបនផលូវ និង្ចូលរួមការរបជុាំរបស់ សាលាជាខដម
៉ា ង្ណ្តរ៏ខោយ រ៏
ើ EWS និង្រមម វធ៊ី
ិ មរលមអ គុណភាពអប់ រាំមរ PTA ររម
រហូ តមរទល់ ការចប់ ខផថម
ខោេះរសាយបញ្ញាសិសេខបាេះបង្់ ការសិរាណ្តស់ ។
ិ PTA ខៅរបង្
បុ គគលិរ SDPP បានបណថុេះបណ្ត
ថ លសោជរ
ុ សាលាខោលខៅ
ចាំនន
ួ ២១៥នរ់ របង្
ុ ខេតថចាំនន
ួ ៦សថ៊ីពកា
៊ី រអនុវតថ EWS សរមមភាពសិរាបមនទម និង្
រខបៀបទប់ សាកត់ សស
ិ េមិនឱយខបាេះបង្់ ការសិរា។ ការបណថុេះបណ្ត
ថ លខធវឱ
ើ យពួរោត់

ខរតៀមេលួនចុេះាមផធេះខៅជួបជាមួយឪពុរោថយសិសេមដលរូនៗរបស់ ពួរោត់ មតង្
ើ ផ៊ីបខង្កន
ឹ ព៊ី
ើ ការយល់ ដង្
មតអវតថោនព៊ីសាលា ខរៀបចាំការរបជុាំខៅរបង្
ុ សហគមន៍ខដម
ិ
ផលប៉ា េះ ល់ អវជជោនដនការខបាេះបង្់ ការសិរា និង្របមូ លធនធានរបង្
ុ សហគមន៍
ិ
ើ ផ៊ីខធវយា
ិ PTA ខៅអនុវទា
ខដម
ើ ៉ា ង្ណ្តជួយរុោរឱយខៅបនថការសិរា។ សោជរ
ើ ផ៊ីខៅជួបសិសេមដលរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់
ល័យ ដរពគគ៊ីរ បានចុេះាមផធេះខដម
ឹ នាំការរបជុស
ាំ ហគមន៍ចាំនន
ការសិរា និង្ដរ
ួ ប៊ីដង្ ឬខលើសព៊ីខនេះរបង្
ុ ១ឆ្បាំៗ។

ខលារ អុាំ សារ់ របធាន PTA បានខលើរខឡើ ង្ថា “េរុាំ ញ ររាយណាស់
ី
រងុ ន ការជាំរ ុញខល ើរ

ទ ឹរច ិត តសិសសឱ្យច ូលខរៀនវញ
ិ ព ីខរពាុះេមុាំ ញ ិនោនឱ្កាសសិរាដ ូចព ួរខគខទ”។

ការអវតថោនញឹ រញាប់ គឺជាសូចចនររខបាេះបង្់ ការសិរារបស់ សិសេ។ ខៅ
ិ
ិ PTA ដនអនុវទាល័
ខពលសាលារាយការណ៍ ព៊ីអវតថោនរបស់ សិសេ សោជរ
យ
ើ ផ៊ីនយា
ដរពគគ៊ីរ បានចុេះខៅដល់ ផធេះរបស់ សិសេទាំង្ខនេះខដម
ិ យជាមួ យឪពុរោថយ

ើ ផ៊ីទប់ សាកត់ សិសេ
និង្សិសេទាំង្ខនេះអាំ ពប
៊ី ញ្ញាខនេះ និង្មសវង្ររដខាំ ណ្តេះរសាយ ខដម
ើ ផ៊ីទញ
សាំ ុ រ៉ាុង្ រុឱ
ាំ យខបាេះបង្់ ការសិរា PTA បានដរអង្ហគសមូ លនិធខិ ដម
ិ រង្់ ឱយនង្ មួ
យខរគឿង្ព៊ីខរ េះនង្រស់ ខៅឆ្ងយព៊ីសាលាណ្តស់

និង្ទិញសោភរៈសិរាឱយនង្

ផង្មដរ។ ខហតុផលខនេះខហើ យ បានខធវឱ
ើ យ សាំ ុ រ៉ាុង្ ផ្លលស់ បថូ រចិតថ ខហើ យោនបាំ ណង្
ិ
ខៅបនថការសិរាវញ៖

“េខៅខរៀនខទៀង
ុាំ ញ
ត់ ន ិង ន់ខពលខវលាខទៀតផងចប់ តា ាំងពេី ទទ
ុាំ ញ លបានរង់
ួ
មរ
េខហៀបន
ុាំ ញ
ឹងខបាុះបង់ការសិរាខៅខហើយពខរពាុះវាលាំ
ី
បារណាស់ រងុ ន ការខដ ើរតាម
ផវូ ល ខៅតាំបន់ជនបទចោង យ៧គ ីឡខ្ម៉ា
ូ រតខៅសាលាខរៀនខនាុះ"។
ឥឡូវខនេះ រ៉ាុង្ ោមនបាំ ណង្វប់ ខរៀនខឡើ យ។ “េចង់
ុាំ ញ ខរៀនណាស់ ខហើយេខប
ុាំ ញ តជាញ បន ត
ការសិរារបស់ េខដ
ុាំ ញ ើមបីកាលយជារគ ូបខរងៀន”។ ខនេះរោន់ មតជាខរឿង្មួ យសថព
៊ី ៊ី ភាពខជាគ

ចាំនន
ួ ១០៧ ខៅរបង្
ុ ខេតថទាំង្៦ របង្
ុ អាំ ឡុង្ព៊ីរឆ្បាំសិរា។ ខលើសព៊ីខនេះខៅខទៀត ទិនន
ប យ
័ សឋព
៊ី ៊ី
ឹ និង្ឥរ ិយាបថរបស់ សិសេទទួល
ឥរ ិយាបថ និង្ការអនុវតថរបស់ រគូបខរង្ៀន និង្ការយល់ ដង្
បានាមរយៈបទសោភសន៍បុគគល។
ិ SDPP បានកាត់ បនទយអរា
លទនផលវាយតដមល ផលប៉ា េះ ល់ បានបង្ហាញថា រមម វធ៊ី
ខបាេះបង្់ ជារួម និង្បានមរលមអ ការអនុវតថទប់ សាកត់ សស
ិ េខបាេះបង្់ ការសិរា សាមរត៊ីសយ
វ័

របសិទនភាព និង្សាមរត៊ីទទួលេុសរតូវរបស់ រគូបខរង្ៀន ជាពិខសស៖
 រមម វធ៊ីិ SDPP បានកាត់ បនទយអរាខបាេះបង្់ ៥% ជារួមសរោប់ សិសេមរព៊ីសាលាខរៀន
មដលទទួលបានមតអនថរាគមន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន (EWS) រពមទាំង្សរោប់ សិសេមរព៊ី
សាលាខរៀនមដលទទួលបានអនថរាគមន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន និង្បនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ។

 អរាខបាេះបង្់ រតូវបានកាត់ បនទយ១៣% សរោប់ សិសេរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់ ខៅរបង្
ុ
សាលាខរៀនមដលទទួលបានមតអនថរាគមន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន។

 ខលើសព៊ីខនេះខៅខទៀត រមម វធ៊ីិ SDPP បានមរលមអ ការអនុវតថទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការ

សិរា សាមរត៊ីសយ
វ័ របសិទនភាព និង្សាមរត៊ីទទួលេុសរតូវរបស់ រគូបខរង្ៀនចាំខ េះសិសេ
របវមនឹង្ការខបាេះបង្់ ។
ិ SDPP បានមរលមអ ឥរ ិយាបថសិសេ រពមទាំង្ការយល់ ដង្
ឹ របស់ សិសេអាំ ពកា
រមម វធ៊ី
៊ី រ
ោាំរទមដលពួរខគទទួលបានព៊ីរគូបខរង្ៀន និង្ឪពុរោឋយរបស់ ពួរខគ។ ខយើ ង្បានខធវកា
ើ រ
ើ ផ៊ីទទួលបានព័តោ
សិរាមបបគុណភាព ខដម
៌ នបមនទមអាំ ពទ
៊ី សេនៈអបរទទួលផលខោយោន
អប រខ្លយ
ើ សាំ ណួរជាង្៤៦០នរ់ ោនរបតិរមម ចខាំ េះអនថរាគមន៍ទាំង្ព៊ីរខនេះ ាមរយៈបទ
សោភសន៍ជាររុម និង្បទសោភសន៍បុគគល។ លទនផលរសាវរជាវមបបគុណភាពបានខលើរ
ិ ោនខៅខលើឥរ ិយាបថសិសេ (វតថោន
ខឡើ ង្ថា របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ នោនផលប៉ា េះ ល់ វជជ
ើ ផ៊ីបញ្ឈប់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរាបានទាំង្អស់
ទោលប់ សិរា) ប៉ាុ មនថមិនទន់ រគប់ រោន់ ខដម
ខនេះខទ។ សិសេ និង្ោាបិាសិសេបានរាយការណ៍ ថា ោនរបតិរមម ខផេង្ៗោបចាំខ េះ
សាលាខរៀនមដលទរ់ ទង្ោាបិាសិសេ រ់ ពន
័ ន
ន ង្
ឹ សូចនររសិសេរបវម
ប៉ាុ មនថោន
របសិទនភាព ខហើ យោាបិាសិសេបានខ្លយ
ើ តបខៅនឹង្តរមូ វការ។ បុ គគលិរសាលាខរៀន
ខជឿជារ់ ថា អនថរាគមន៍ទាំង្ព៊ីរបានមរលមអ វតថោនសិសេ និង្បានកាត់ បនទយសិសេខបាេះបង្់
ការសិរា ប៉ាុ មនថោនរឋបា
៊ី រមភ អាំពកា
៊ី របមនទមបនធរ
ុ ការង្ហររបព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន និង្ោាំរទចាំខ េះ
បនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ។ សិសេចូលចិតប
ថ នធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ ប៉ាុ មនថចង្់ អនុវតថឲ្យបានខរចើនជាង្ខនេះ។
ឹ អាំ ព៊ី
ោាបិាសិសេមិនបានទសេនរិចចបនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រខនេះខទ ខហើ យមិនបានយល់ ដង្
ការរ ៊ីរចខរមើនរបស់ រូនេលួនខៅរបង្
ុ ថាបរ់ ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ ប៉ាុ មនថបានទទួលសាគល់ ថា វាជាជាំនញដ ៏
លអ សរោប់ ពួរខគ។ សហគមន៍បាននិយាយថា ពួរោត់ ខៅោនចិតច
ថ ង្់ ផឋល់ការោាំរទបនថ
ើ ផ៊ីកាត់ បនទយសិសេខបាេះបង្់ ការសិរា។
ខដម
ិ សារលផង្ទប់
របង្
ុ សិកាខសាលាផេពវផាយលទនផលរសាវរជាវរបស់ គខរោង្ដនរមម វធ៊ី
ាំ ង្។
សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរា បានរបារពនខឡើ ង្របង្
ុ មេររកោ ឆ្បាំ២០១៥ ខៅខេតថបាត់ ដប
ការខ្លយ
ើ តបដខ៏ លើសលប់ ព៊ីមន្តនថរ៊ី រសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា មនធរ៊ី អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា
ខេតថ និង្ការ ិយាល័យអប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡាើសុរ និង្នយរសាលាគឺថា ពួរោត់ បានខកាត
៏ ាំ ខ្ន់
សរខសើររបព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ ន និង្បនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័រ និង្បានចត់ ទុរថា ជាឧបររណ៍ ដស
សរោប់ ខោេះរសាយបញ្ញាទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរា។
ពួរោត់ បានខបឋជាញចិតប
ថ នថ
អនថរាគមន៍ទាំង្ព៊ីរខនេះ ខហើ យរ៏បានខសបឲ្
ើ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡាោាំរទ និង្មរមរប
ិ បណឋុេះបណ្ត
ើ ផ៊ីោរ់ បញ្ចូ លការបណឋុេះបណ្ត
រមម វធ៊ី
ឋ លរគូបខរង្ៀនខដម
ឋ លរបព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុន និង្
ិ បណថុេះបណ្ត
បនធប់ខរៀនរុព
ាំ យូទ័ររបង្
ុ រមម វធ៊ី
ថ លរគូាមបណ្ត
ថ សាលាគរុខកាសលយទាំង្អស់ មដល
ោាំរទខោយររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា។

័ មដលបានខរើតខចញព៊ីការង្ហររបស់ SDPP ខៅាមសាលា និង្សហគមន៍
ជយ
ននខៅរបង្
ុ របខទសរមពុ ជាមតប៉ាុ ខណ្ត
ត េះ។ សាំ ខ្ន់ ជាង្ខនេះខៅខទៀតខនេះ ោនសិសេ

តិចជាង្១៣% មដលរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់ ការសិរាាមរយៈការខរបើ EWS
របង្
ុ រយៈខពលព៊ីរឆ្បាំរង្
បុ សាលាមដលោនររុមរគប់ រគង្ខនេះ។
ដូចោបផង្មដរការ
រសាវរជាវរបស់ SDPP បង្ហាញថា ៥០% ដនសិសេរបវមនឹង្ការខបាេះបង្់ ការ

សិរា ឬជាង្៤.០០០នរ់ នឹង្ខបាេះបង្់ ការសិរារបង្
ុ រយៈខពលព៊ីរឆ្បាំ របសិនខបើ
មិនោន SDPP ខទខនេះ។

ខភញៀវរ ិតយស
តិ
ន ិងអ នរច ូលរ ួមសិកាខសាលាខៅផ្ថងទ ី១
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គនរមាង សាោនរៀនម្ដគូ (BSI)

របវតតិកមមវិធី
អង គការអរូ រទ ី/ររុមហនុ Flight Center, សោគមន ៍ច ិន, ម ូលន ិធ ិ
Breteau Foundation, ោច ស់ ជាំន ួយឯរជន, ររុមហនុ Apple
Corporation

ោច ស់ ជនាំ ួយ

· សិសសថ្នន រ់ ទ ី៧ដល់៩ ចាំន ួន១.៦៥៨នារ់ (ើសី៨១៥នារ់ )
· រគូបខរងៀនថ្នន រ់ ទ ី៧ដល់៩ ចាំន ួន៨៣នារ់ (ើសី៤១នារ់ )
· គណៈរគប់ រគងសាលា ១៣នារ់ (ើសី១នារ់ )

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

ថវការបច
ិ
ាំឆ្ន ាំ ២០១៥

១២៣.៦៦៨,៦៤ ដ ុលាលអាខមររិ

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលោន រ់

៧០,៥៥ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់

២ខេត ត (រាំពង់ ចម ន ិងតបូងឃមាំ)ុ

៣ើសុរ (ខជើងផ្រព រាំពង់ចម ន ិងតបូងឃមាំ)ុ

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់

៣សាលា (វ.ិ ហស សគន់ អន ុវ.ិ ហស អន ុវត តរាំពង់ ចម)

មធយមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង

ខ្េមររា ឆ្ន ាំ២០១១

កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

ខ្េរញ្ដ ឆ្ន ាំ២០១៦

គខរោង្មិនមមន

៏ អ ខពញខលញដល់ សាលាមដលរតូវ
រតឹមមតផថល់ជាំនយ
ួ បខចចរខទសដល

ើ ខរ ើសរបរបខោយសកាថនុពលេព ស់របុង្ការអភិវឌណប៉ាុ ខណ្ត
បានខរជស
ត េះ
ខទ

ប៉ាុ មនថរបា
៏ នសង្កត់ធន
ង ់ ខលើរចនសមព ័ននអភិបាលរិចចជាំនញ

មដល

ិ ឧបតទមភរគូ បខរង្ៀនរបរបខោយ
ធានឲ្យការខរបើរបាស់ ធនធានថវកា

របសិទនភាព និង្ោនគណខនយយភាព ខោយមផអ រខលើភាររិចចបមនទម
មដលរគូ បខរង្ៀនបានបាំ ខពញ (ឧ. ការខរៀបចាំគខរោង្ការពិខសស រ់

៊ី និង្រលប
ព័នន
ន ង្
ឹ ការសិរាមបបសាទបន ការផថល់របឹរាអាជព
ឹ សិរា...

ិ អ
វធ
៊ី ភិវឌណទាំង្ព៊ីរគនលង្ខនេះបង្ហាញព៊ីគាំរដូ នភាពជាដដគូ រវាង្រដឌ

របុង្ការរគប់ រគង្សាលាខរៀនរដឌទាំង្ប៊ីខោយមនធរ៊ី អប់ រាំ

ិ សបិទជាមួ យតួអង្គមិន
យុ វជន និង្រ៊ីឡាខេតថ មដលសហការយា
៉ា ង្ជត
មមនរោឌភិបាល (ឧ. អង្គ ការ ខេប)។

គាំរសា
ូ លាខរៀនជាំនន់ ថមម៊ី ដលបានអនុវតថសារលផង្

រយៈខពល៣ឆ្បាំរនលេះអាចបនថពរង្ឹង្ និង្ោននិរនថរភាព។ ការបនថគខរោង្ចប់ ខផថ ើមព៊ីមេតុលា
ឆ្បាំ២០១៤ និង្បានបញ្ច ប់រយៈខពល១ឆ្បាំខៅរបុង្មេរញ្ញដ ឆ្បាំ២០១៥។ ចាំណុចគនលេះឹ មដលរតូវ
បានខផ្លថតការយរចិតថទុរោរ់ របុង្បរ ិបទខនេះ

ខោយមផអ រខលើលរខណៈអាំ ខណ្តយផល

របស់ សាលារបុង្ការខរបើរបាស់ ជាំនយ
ួ បខចចរខទស។

និង្ឯរជន

ើ ផ៊ីអនុញ្ញដតឲ្យបនថ
ខៅចុង្ឆ្បាំ២០១៤ អង្គ ការ ខេប បានចចរជាមួ យមូ លនិធអ
ិ ូ ររទ៊ី ខដម
ើ ផ៊ីធានបានថា
ខដម

ើ ឲ្យបានគាំរអ
គខរោង្ សាលាខរៀនដដគូ ពាយាមបខង្កត
ូ ភិវឌណខរចើន

ជខរមើសរបុង្សាលាខរៀនរដឌ

។ល។

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ
គខរោង្រយៈ២ឆ្បាំបនថ

សនិទានភាពម្នកមមវិធី

រួមោន៖

ការជាំរញ
ុ សរមម ភាពរររបារ់ ចាំណូល

ិ អាំ ខណ្តយទទួ លបានព៊ី
សរោប់ សាលា (ដូចជា អាហ្វរោឌនសាលាខរៀន) ការបខង្ក ើតរញ្ច ប់ថវកា
ិ ា
ររុ មហុ ន Apple, ការពរង្ឹង្របព័នអ
ន ភិបាលរិចច ការពរង្ឹង្សមតទភាពរគូ ខលើជាំនញបខចចរវទ
៊ី និង្ការពរង្ឹង្ការចូលរួមរបស់ ោាបិាសិសេ។
ព័តោ
៌ ន ការពរង្ឹង្ខសវាផថ ល់របឹរាអាជព

រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ
 សខមថ ច ហុ ន មសន នយររដឌមន្តនថដ៊ី នរពេះរាជាណ្តចរររមពុ ជា បានផថ ល់

នរង្ហវន់ សាលាខរៀនខ្បម
ើ របចាំឆ្បាំរបុង្ចាំណ្តត់ ថាបរ់ ខលេ ២ អមខោយ

ិ ចាំនួន៦លានខរៀលដល់ អនុវទ
ិ ាល័យ ហស អនុវតថរាំពង្់ ចម។
ថវកា

 ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា រពមទាំង្អង្គ ការឆ្លហ្វវនបានទទួល
យរជាផលូ វការនូវគាំរសា
ូ លាខរៀនជាំនន់ ថម។៊ី

ឹ រុព
 ការរ ៊ីរចខរមើនយា
៉ា ង្ឆ្ប់ រហ័ សនូវចាំខណេះដង្
ាំ យូទ័រ។
័ និង្ខមខរៀន
 ការបញ្ច ប់ឯរសារពិខរោេះខយាបល់ មដលរាំខលចព៊ីខជាគជយ
បទពិខសាធន៍សរោប់ ការផេពវផាយថាបរ់ ជាតិ។

ិ ាល័យ ហស អនុវតថរាំពង្់ ចម ទទួ លបាន
 ការរររបារ់ ចាំណូលអនុវទ
ខលើស ១៥.០០០ដុលាលអាខមរ ិរខៅរបង្
ុ ឆ្បាំទ៊ី៥។

ើ ខោយខជាគជយ
ិ ាល័យ
័ សរមម ភាពរររបារ់ ចាំណូលខៅវទ
 ការចប់ ខផថម
សខមថ ចមម៉ា ។

ពានង្វវន់ថានក់ជាតិ:សម្មេចអគ្គមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ៊៊ុន សសន នាយករដ្ឋមន្តនេីននរពះ រពឹតតិការណ៍ជារបវតតិសាស្រសត:ពិធីច៊ុះហតថម្លខាម្លើអន៊ុស្គរណ្ៈម្ោគ្យល់រវាង
រាោណាចរកកមព៊ុោ បានរបគ្ល់ពានរង្វវន់ដ្ល់ម្ោក បា៉ល់ ស៊ុ វណ្ណ នាយកអន៊ុវទាល័
យ ឯកឧតេមរដ្ឋមន្តនេីរកសួ ងអប់រ ំ យ៊ុវជន និងកីឡា(ខាងស្គេំ) និងម្ោកនាយករបតិបតេិ
ិ
នន
ួ ៣៧០.០០០
ិ
អន៊ុវតេកព
ំ ង់ចាមកន៊ុងសននិបាតអប់រ ំោតិកាលពីសែមីនា ឆ្ន២
ំ ០១៥។ ពានរង្វវន់បានផេល់ការ អងគការម្ែប(ខាងម្ឆវង) សដ្លកន៊ុងម្នាះរកសួ ងបានសនាផេល់ថវកាចំ
ំ
ដ្៊ុ
ោ
ល
អាម្មរ
ក
ម្ដ្
ម
ប
អ
ន៊ុ
វ
តេ
តា
មគ្ំ
រ
ស្គ
ូ
ោម្រៀនជ
នា
ន់
ថ
ម
។
ម្នះោម្ល
កទ
ើ ី
ី
ទទួលស្គគល់ស្គោម្រៀនលអោងម្គ្មួយកន៊ុងចំម្ណាមស្គោម្រៀនលអបំផ៊ុតចំនន
ួ ៣ម្ៅកមព៊ុោ។
ិ
ើ ី ១សដ្លរកសួ ង
បានសបងសចកថវកាបានព
ិ
ី ពនធដារដ្ល់អងគការមិនសមនរដាឋភិបាលកន៊ុងរសុក។
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៩

“សាលាខរៀនរដ ាខ្ដលោនសតង់ដ្ឋឯរជន ”
រ ូបភាពសំខាន់ៗ
អង គការជាង ២០ បានមរទសសនរ ិច ចសាលាអន ុវត តរង
ុ ន រយៈម ួយឆ្ន ាំរន លងខៅខនុះ ខ្ដលបានឆុះុ ល បងាា ញផលជុះ
ោ៉ាងធាំខធងរបស់ គខរោង។

ករណីសិកាៈ ការបនងាើតភាពម្ចនរបឌិត
របស់រគូកងការបនរងៀនសិ
នុ
សស
ិ
រគូ វទាសាស្រសថ
ោបរ់ បានផថល់ឱកាសឲ្យសិសេមួ យររុ មខធវប
ើ ទបង្ហាញ

ិ ាសាស្រសថមដលររុ មខនេះ
ាម PowerPoint ដល់ មិតថរម
ួ ថាបរ់ អាំពគ
៊ី ខរោង្វទ

បានសហការោបខធវ។ើ សិសេបានចូលរួមខធវរ
ើ ច
ិ ចការរបង្
ុ គខរោង្ពិខសសខនេះ
ិ រ
ិ
ជាមផប រមួ យដនរមម វធ
៊ី ប
ល ឹ វទាសាស្រសថ
ខរៀបចាំខោយសាលាខរៀន។
រគូ ឯរ
ឹ នាំសរមម ភាពខោយេលួនឯង្ាម
ខទសខធវរ
ើ ច
ិ ចការជាមួ យសិសេ
មដលដរ
ិ រលប
ើ ផ៊ីធានបានថា ខោល
រយៈសោជរ
ឹ ។ រគូ បខរង្ៀនទទួលការបាំ ប៉ានខដម

ើ ផ៊ីោរាំ ទរលប
ការណ៍ ផថ ល់សិទនិអាំណ្តចដល់ យុ វជនោនការអខង្ក ត ខដម
ឹ សិសេ
ិ
ើ
បានដចបបខង្កតគាំររូ ថយនថមផអ រខលើខោលការណ៍ ខមខរៀនរូបវទា មដលបាន
ខរៀនរបុង្ថាបរ់ ។ រថយនថខនេះខរបើថាមពលថមពិល ខហើ យផថ ល់ជាលាំ ហ្វត់ រប
ូ ៊ី
ើ ផ៊ីបង្ហាញព៊ីការដចប
យា
៉ា ង្ចាស់ សរោប់ សិសេខធវរ
ើ ច
ិ ចការខោយោចស់ ការ ខដម
របឌិតរបស់ េលួ ន។ សរមម ភាពមបបខនេះមដលខធវឲ្
ើ យសិសេោនឱកាសបង្ហាញ
ការដចបរបឌិតរបស់ េលួនគឺររមោនណ្តស់ ខៅរបុង្សាលាខរៀនរដឌរបខទស
ាំ ន់ ថ។ម ៊ី
រមពុ ជា ខហើ យវាជាសមិទនិផលសាំ ខ្ន់ មួយដនគខរោង្សាលាខរៀនជន

ខភញៀវមរព ីអង គការ VSO បានមរច ូលរ ួមសាតប់ បទបងាា ញអាំព ីសាលាអន ុវត តខៅរង
ុ ន ខេត តរាំពង់ ចម

ផលជុះរបស់គនរមាង
វឌឍនភាពគនរមាង:

្លង្ដល់

រ់ រណ្ត
ថ លផលូ វដនដាំណ្តរ់ កាលបនថគខរោង្សខរមច

បានសូចនរររបោណ ៧៩% ចាំមណរ ១២% ខទៀតរាំពុង្ខឆ្ពេះខៅសខរមចបាន។ របុង្ន័យ

ខនេះ គខរោង្សខរមចបាននូវសមិទនផ
ិ លធាំៗរបុង្ការរសាង្សាទប័នទរ់ ទង្នឹង្គណៈរមម ការ

រទរទង្់ សាលា និង្ររុ មរបឹរារុោរ រពមទាំង្ខសវាបនថពរង្ឹង្ឲ្យកាន់ មតរបខសើរ ដូចជា
ិ ាព័តោ
៊ី និង្បខចចរវទ
ើ ។ លទនផលសិរារ៏បង្ហាញឲ្យខ ើញោន
ការរបឹរាអាជព
៌ នជាខដម

ិ គ និង្វបផធម៌ទូខៅ។ ភាពខលចខធាលសាំ ខ្ន់ មួយមដល
ការរ ៊ីរចខរមើនមផបរការគិតខោយវភា
គខរោង្សខរមចបានគឺររសួង្បានរពមខរពៀង្ទទួ លយរគាំរសា
ូ លាខរៀនជាំនន់ ថខម ៊ី ធវជា
ើ រមម

ិ ថា
ិ រ
ិ យ
វធ
៊ី ប រ់ ជាតិ ខោយបានោរ់ បញ្ចូ លរបុង្រមម វធ
៊ី មាំ ណទរមង្់ វស
័ អប់ រាំទាំង្១៥ចាំណុច ោរ់
ខចញខោយឯរឧតថមរដឌមន្តនថ។៊ី
ខ្ង្ខរកាម។

ខសចរថស
៊ី ខង្ខ បសមិទនិផលសខរមចបានោនដូចរបុង្ារាង្

លទធផល

សូចនាករ
សរ ុប

សិសសខៅសាលាអន ុវត តបានខធបទបងាា
វើ
ញខរបើរមមវធិ ី PowerPoint

សនរមចបាន

មិនទាន់សនរមច/ សនរមចបាន
កំពុងសនរមច

នោយហផនក

មិនសនរមច

ចំនួន

%

ចំនួន

%

ចំនួន

%

ចំនួន

%

លទធផលទី ១៖ បនេអន៊ុវតេសកមមភាពស្គោក៊ុមារម្មរតី

៥

៤

៨០%

--

--

--

--

១

២០%

លទធផលទី២៖ បនេពរងឹងម្សវាពិម្សសដ្ល់សិសស

៦

៥

៨៣%

--

--

--

--

១

១៧%

លទធផលទី៣៖ ពរងឹងសមតថភាពរគ្ូបម្រងៀន

៣

៣

១០០%

--

--

--

--

--

--

លទធផលទី៤៖ គ្ំរូរបស់គ្ម្រមាងធានាបាននរិ នេរភាព

៦

៤

៦៧%

១

១៧%

១

១៧%

--

--

៤

៣

៧៥%

១

២៥%

--

--

២៤

១៩

៧៩%

២

៨%

២

៨%

លទធផលទី៥៖ ម្ោគ្ជ័យការតស៊ូមតស
ិ រមាប់គ្ំរូស្គោ
ំ ន់ថមី
ម្រៀនជនា

សរ ុប

១

៤%
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១០

គនរមាង នលើកកមពសន់ សវាកមម
សុេភាពសាោនរៀន (ISHS)

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

ម ូលន ិធ ិ Breteau

១,៨៧៥ (ើសី៨៩៦ នារ់)

អ នរទទ ួលផលផ្ទទ ល់
ថវការបច
ិ
ាំឆ្ន ាំ ២០១៣

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលោន រ់
ខេត តរគបដណត ប់

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់

មធយមសិរាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផមគខរោង
ើត
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

មដលខលើររមព ស់ការអភិវឌណអប រ រ់

៧.៤១០,៦០ ដ ុលាលអាខមររិ
១ (រាំពង់ ចម)

(សហព័ននសស
ិ េ) និង្ោាំ រសិសេវឺ ខៅរបុង្សាលាខរៀន។ ោនសិសេជាខរចើននរ់

៤ ដ ុលាលអាខមររិ

ដនការផធួចខផថ ើមគាំនត
ិ ខោយេលួ នឯង្

ើ ផ៊ីបខង្ក ើតរមនលង្មដលខគអាចជួបរបជុាំោប
ខដម

១ (ើសុរខជ ើងផ្រព)

មរព៊ីទឆ្
៊ី ង យខធវដ
ើ ាំខណើ រខោយជេះិ រង្់ ព៊ីផធេះរបស់ ពួ រខគមរសាលាខរៀន។

ររ ាដ្ឋ ២០១៣

របឹង្ខោយខរបើរោលង្
ួ ោនសុេភាពមិនលអ ជួនកាលចុេះខេាយរោលង្
ាំ មួ យចាំនន
ាំ និង្

១ (វទាល
ី
័យ ហនុ ខ្សន សគន់)
ម ិថ ុនា ២០១៧

បនធប់សខន្តង្ហគេះបឋមមួ យបានចប់ ខផថ ើមដាំខណើ រការខៅមេរញ្ញដ ឆ្បាំ២០១៣
ិ ាល័យ ហុ ន មសន សគន់ របង្
ើ ដរព ខេតថរព
ខៅរបុង្វទ
ុ ើសុរខជង្
ាំ ង្់ ចម។ ខនេះជា
៊ី ួ យដនរមម
សមិទនិផលខលចខធាលមួ យ មដលបានបង្ហាញឲ្យខ ើញការសខរមចបានថមម
ិ សា
ិ ខ៊ី នេះបានផថួ ចខផថ ើមខឡើ ង្ទាំង្ើសុង្ខោយររុម
វធ
៊ី លារុោរខមរត៊ី ខរ េះរមម វធ

របឹរារុោរ។ របុង្ន័យខនេះវាបាន្លុេះឲ្យខ ើញព៊ីគាំរដូ នទខង្វ ើរបរបខោយភាពោចស់
៊ី ។ របុង្ឆ្បាំសរ
ការរបស់ សាលាខរៀន និង្ខសចរថកា
៊ី ល ហ្វនរបុង្ការដចបរបឌិតថមៗ
ិ ា
បនធប់សខន្តង្ហគេះបឋមរបស់ សាលាបានផថ ល់ខសវាសុេភាពជូន

សិសានុសស
ិ េ ខលាររគូ អប ររគូ និង្បុ គគលិរសាលាសរុបរបោណ៧៥៨នរ់ ។

ផលជុះរបស់គនរមាង
ខោយោនបនធប់សខន្តង្ហគេះបឋមរបុង្សាលា សិសានុសស
ិ េ ខលាររគូ អប ររគូ និង្

បុ គគលិរសាលាទាំង្អស់ ោនទឹរចិតថសបាយរ ៊ីររាយយា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ នឹង្សរមម ភាពខរៀន

និង្បខរង្ៀន។ ខលើសខនេះខទៀត វាបានរួមចាំមណរកាត់ បនទយបានយា
៉ា ង្ខរចើននូវអវតថ
ោន និង្អរាខបាេះបង្់ របស់ សិសេបណ្ត
ថ លមរព៊ីបញ្ញាសុេភាព។
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ិ សាស្រសថអនុវតថ
ខោយរបកាន់ ខ្ជប់ នូវវធ៊ី

ិ ាល័យ ហុ ន មសន សគន់ បានចប់ ខធវស
ព័នន ររុ មរបឹរារុោរខៅវទ
ើ រមម ភាពរង្មួ យ

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

២០១៤-២០១៥

សនិទានភាពម្នកមមវិធី
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ខរចើនគឺជារូនរគួសារររ៊ីររោនអាហ្វរបរ ិខភាគមិនរគប់ រោន់ ។

សិសេជា

បនធប់ ព៊ីពួរខគេាំ

រតូវការវប់ សរោរ។ ខោយសារោមនការផគ ត់ផគង្់ព៊ីសាលាខរៀនចាំខ េះតរមូ វការទាំង្

ខនេះ មដលជាខរឿយៗ ខគរតូវខដររបុង្ថាបរ់ ខរៀន ឫអង្គុយខៅបរ ិខវណខរៅថាបរ់ ។ ររុ ម

របឹរារុោរបានជួបោចស់ ជាំនយ
ួ ោបរ់ មដលបានសខរមចចិតថជួយខគខោេះរសាយតរមូ វ
ការខនេះរបស់ សិសេ។

ការទាំ នរ់ ទាំនង្ទាំង្ខនេះខហើ យបានឈានដល់ ការសាង្សង្់ គល ៊ី

ិ ាល័យ សគន់ ខោយោនគិលានុ
និរសុេភាព មដលោនការផគ ត់ផគង្់រគប់ រោន់ ខៅវទ
ើ ខរ ើសខោយោន
បោឌយិ កាខពញខោ៉ាង្ផថល់ខោយការ ិយាល័យសុខ្បាល (ការខរជស
ការរបរួតរបមជង្)។

សរមម ភាពខនេះគឺជាឧទហរណ៍ មួ យដនការផថ ល់អាំ ណ្តចឲ្យអប រ

រ់ ព័នរ
ន បុង្ការអភិវឌណន៍ខោយោនសិសេជាអប រផថួ ចខផថ ើមគាំនត
ិ ទាំង្ើសុង្។

គនរមាង នសៀវនៅសរមាប់កមពុជា (BfC)

“បខងនការលូ
ើា
តលាស់ ជ ីវតរ
ិ ុោរតាមរយៈខសៀវខៅសិរា ន ិងរបព័ន ធផសព វផាយ ”

១១

ខៅរបុង្ឆ្បាំ២០១៤ អង្គការ ខេប និង្អង្គ ការមូ លនិធ ិ

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

អង គការម ូលន ិធ ិអាសុី (TAF)

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

៤១.៣១១ នារ់ (ើសីចនាំ ួន ២០.៥៤១នារ់ )

ថវកាគ្ន
ិ
ាំរទផ្ទទ ល់
បដ ិភាគទទ ួលរងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

១៨.៤៦៨ ដ ុលាលអាខមររិ
២៤៧.៨៩៩,១៤ ដ ុលាលអាខមររិ

រាំពង់ចម ខសៀមរាប ររខចុះ ផ្រពខ្វង សាវ យខរៀង ភនខាំ ពញ រាំពង់ ឆ្ន ាំង ន ិងបាត់ដប
ាំ ង

បឋមសិរាខគ្នលខៅខ្ដលជួយ
វទាល
ិ
័យខ្ដលជួយ ន ិង
វទាសាថ
ិ
នដផ្ទខទៀត

២២
២៦
១២

កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

២៨

ភាពេពស់រាប់

័ ខៅសាលា
ន់ រាលរបរបខោយខជាគជយ

សិរា។

សកមមភាពកមមវិធី

ខ្េរញ្ដ ឆ្ន ាំ២០១៦

 ខសៀវខៅ និង្សោភរៈសិរាដដទខទៀតមដលបានមចរ

បង្នើកភាពសម្បរបបបបណ្ណ
ា ល័យងៅតាម្សាលាងរៀន
ូ

បចចុបផនបខនេះអង្គការ ខេប និង្ដដគូ របស់ េលួនគឺអង្គ ការមូ លនិធអា
ិ សុ៊ី បានបញ្ច ប់យា
៉ា ង្ខពញខលញព៊ី
ិ ខ៊ី សៀវខៅសរោប់ អាសុខ៊ី ៅរបុង្របខទសរមពុ ជា។ ជាការពិតណ្តស់ ខៅរបុង្
ដាំខណើ រការខធវម
ើ ូ លោឌន៊ីយរមម រមម វធ

ិ ម៊ី ចរចយខសៀវខៅខរកាមការរគប់ រគង្របស់ អង្គ ការ
បានខ ើញព៊ីការបញ្ច ប់ឆ្បាំទព
៊ី ៊ីរដនរមម វធ
ិ
ិ ព
ខេប របស់ គខរោង្ BFC។ ខបើខទេះប៊ីជាការបាត់ បង្់ ការផថ ល់ថវកាសរោប់
ោាំរទដល់ រមម វធ
៊ី ៊ីជាំនយ
ួ របស់
ឆ្បាំ២០១៥

ពលរដឌអាខមរ ិរកាាំង្ (USAID) កាលព៊ីឆ្បាំមុនយា
៉ា ង្ណ្តរថ ៊ី បចចុបផនបខនេះមូ លនិធអា
ិ ចខៅបនថសរមម ភាពមចរ

ើ
ចយធនធានខសៀវខៅយា
៉ា ង្ខពញខលញដមដល។ អាំ ឡុង្ខពលឆ្បាំសិរារនលង្មរ អង្គ ការ ខេប បានបខង្ក ន
នូវសរមម ភាពផេពវផាយរបស់ េលួ នយា
៉ា ង្ខរចើន រួមបញ្ចូ លសាលាខរៀនចាំនន
ួ ៦០ និង្សាទប័នអប់ រាំខផេង្ៗខទៀត
ខៅទូ ទាំង្ខេតថចាំនួនរបាាំប៊ី មដលោនើសុរសរុបចាំនន
ួ ២៨ើសុរ។ ខៅរបុង្អាំ ឡុង្ឆ្បាំខនេះ អង្គ ការ ខេប បាន
ទទួ លការនាំចូលនូវខសៀវខៅព៊ីសហរដឌអាខមរ ិរចាំនួន២រុ ង្តឺណឺ ខហើ យបានខរៀបចាំជាបញ្ជ៊ី បរ ិចចគ និង្ការ
ោរ់ ាង្
ុ ទ៊ីរម
ួ ខេតថរព
ាំ ង្់ ចម។
ាំ បង្ហាញខសៀវខៅទាំង្ខនេះខៅរបង្

ការនាំចូលទាំង្ខនេះោនខសៀវខៅសរុប

ចាំនួន ២០.៧១៣រាល រពមទាំង្ឧបររណ៍ និង្សោភរៈអប់ រាំខផេង្ៗខទៀត។ ខទេះប៊ីជាខពលេល េះបុ គគលិរ
គខរោង្បានជួបនូវបញ្ញារបវមេល េះព៊ីអរាអប រខរបើរបាស់ ខសៀវខៅោនររមឹតទបខៅរបុង្ចាំខណ្តមអប រ

ឹ
មដលបានទទួ លមួ យចាំនន
ួ ជាពិខសស ខៅាមសាលារដឌមដលការរគប់ រគង្សាលាខរៀន និង្ភាពជាអប រដរ
ិ
នាំខេាយគឺបនថជាឧបសគគ ធម
ាំ ួ យរបុង្ការខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្នូវការអប់ រាំ។ រមម វធខ៊ី នេះោនការខពញចិតយា
ថ ៉ា ង្
បានជាំនយ
ួ ខសៀវខៅទាំង្ខនេះ។

ខធវកា
ើ រមចរចយនូវខសៀវខៅភាសាអង្់ ខគលសមដលោនគុ ណ

ខរៀនជាង្៦០ និង្សាទប័នអប់ រាំខផេង្ៗខទៀតខៅរបុង្អាំ ឡុង្ឆ្បាំ

ខ្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៤

ខរចើនជាមួ យនឹង្អរាខសៀវខៅេពស់បាំ ផុត

ខេប។

ឹ ឮ ខហើ យអង្គការ ខេប បាន
ខោលខៅទាំង្ខនេះរតូវបានខគដង្

ខេត តរគបដណត ប់

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង

ោនការផថល់មូ លនិធោ
ិ រាំ ទមដលបានផថ ល់ខោយមូ លនិធអា
ិ សុ៊ី
និង្ការអនុវតថខោយផ្លធល់ មដលផថ ល់ខោយអង្គ ការ

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់ ៦ ដ ុលាលអាខមររិ
ើសុររគបដណត ប់

អាសុ៊ី បានចុេះរិចចរពមខរពៀង្មូ លោឌន៊ីយរមម ខសៀវខៅ មដល
ិ របចាំតប
ោនការទទួ លសាគល់ សរោប់ រមម វធ៊ី
ាំ ន់ អាសុ៊ីខោយ

ិ អ
បានោរ់ បញ្ចូ លខៅរបង្
ុ រមម វធ
៊ី ប រទទួលរបុង្ចាំខណ្តមអប រទទួល

ចយ ចាំខ េះសាលាខរៀន សាទប័នអប់ រាំ និង្អង្គការខរៅ
រោឌភិបាល ោនដូចខ្ង្ខរកាម៖

 ខសៀវខៅសរោប់ រុោរចាំនន
ួ ៈ ៣.៤០១ រាល
 ខសៀវខៅសរោប់ ថាបរ់ បឋម/មធយមចាំនួនៈ ២.៥៧១រាល
 ខសៀវខៅសរោប់ ថាបរ់ អប់ រាំជាន់ េពស់ចាំនន
ួ ៈ ៧០៨រាល
៊ី
 ខសៀវខៅសរោប់ ថាបរ់ អាជពចាំនួនៈ ១.១៥៤ រាល
 សោភរៈសិរាជា ខមខឌៀសរោប់ បឋមសិរាចាំនួនៈ ៩៨
 ឧបររណ៍ សិរាដដទខទៀតចាំនួនៈ ១១២
 ខសៀវខៅរគូចាំនន
ួ ៈ ៧៦រាល
 ឧបររណ៍ សរោប់ ោរ់ ឯរសារចាំនួនៈ ១៨របអប់
 សរុបចាំនួនខសៀវខៅ
និង្សោភរៈមដលបានមចរចយៈ
៨.១៣៨រាល/វុ ត

 ោាំរទការបណថុេះបណ្ត
ថ លដល់ ភាគ៊ី រ់ ពន
័ ន
សរោប់ អង្គ ការ

ខសៀវខៅ

ខរៀបចាំឲ្យោនភាពង្ហយើសួលរបុង្ការ

ចូលដាំខណើ រការដល់ យុ វជន និង្សិសេនិសេិត

 ចុេះរតួតពិនតិ យាមោនព៊ីអរាខរបើរបាស់ ខសៀវខៅ
 ោាំរទដល់ ការអភិវឌណន៍បណ្តតល័យខអឡិ ចរតូនចិ ។

ឱកាសសរមាប់ពរងឹងអំណាននធវើ
ឱយជីវិតកុមារមានការម្ចនរបឌិត
រមមវធិ ីខសៀវខៅសរោប់ រមពជា
ុ ខ្សវងររការផ តល់

អាំខណាយខៅដល់សាលាខរៀនជាខរច ើន ខ្ដលោនការរគប់ រគង

ដ៏លម
អ ួយ។ សាលាម ួយរង
ុ ន ចាំខណាមសាលាខរៀនគាំរ ូ ាំងខនុះគ ឺ
សាលាអន ុវត តន ៍ខ្ដលសថតិ ខៅរងុ ន ររុងរាំពង់ ចម

ជាខ្ផ នរម ួយ

ផ្នការផចួ ត ខផមរបស់
ើត
អង គការ

ខេប

ទទ ួលបានខជាគជ័យ។

ដល់មជឈមណឌ លព័ត ៌ាោន

ន ិងបណាណល ័យសាលាអន ុវត តន ៍។

គខរោង BfC បានខធការបរ
វើ
ចចិ គន ូវខសៀវខៅោ៉ាងសាំខាន់
អាំខណាយខសៀវខៅខនុះបានបខងនឲ្យសាលាោនខសៀវខៅ
ើា

ភាសាអង់ ខគលសោ៉ាងខរច ើនរងុ ន សាលា ន ិងរ ួមចាំខ្ណរោ៉ាងខាល ាំង
ខៅន ឹងរមមវធិ ីភាសាអង់ខគ លសរបស់ េន។
ួល

រមមវធិ ីខនុះរត ូវបាន

ពរង ីរខៅរង
ុ ន ប៉ានាម
ុ នឆ្ន ាំច ុងខរកាយខនុះ វាម ិនរត ឹមចាំខពាុះខ្តជា

សាលាខរៀនខគ្នលខៅរបស់ អង គការ ខេប ប៉ាខណា
ុ ណ ុះខទ ប៉ាខ្ន
ុ ត
ខ្ថម ាំងសាលាខរៀនខគ្នលខៅឯរជន

ទ ូ ាំងរបខទសផងខ្ដរ។

ន ិងសាថ ប័នអប់ រ ាំខៅ

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥

11

១២

គនរមាង សាោនរៀនលអរបនសើរ (SfE)

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

អង គការថ្នន រ់ ខរៀនោនសងឃឹម (CoH) ន ិង Global Development
Group (GDG)

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

សិសស ៤.៧៣២នារ់ (ើសី ២.២០០នារ់ )

ចាំន ួនអ នរទទ ួលផលរបខោលពគខរោង
ី
ថវកាទទ
ិ
ួលបានរបច ាំឆ្ន ាំ ២០១៥

គខរោង្សាលាខរៀនលអ របខសើរ (SfE) ខផ្លថតខលើការបខង្ក ើនការ

ចូលរួម និង្គុណភាពអប់ រាំររមិតបឋមសិរា រពមទាំង្រសាង្សមតទ
ភាពពរង្ឹង្ការរគប់ រគង្សាលាខរៀន។

(សន មត) ោតាប ិតា៩.៤៦៤នារ់ , រគូ៦០នារ់ នាយរសាលា១៥នារ់
សរ ុបៈ ១៥.២០៧នារ់

ខោលខៅទាំង្ខនេះើសបខៅ

ាមគខរោង្មផនការអភិវឌណរបស់ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន
ិ សាលារុោរខមរត៊ី។
(អយរ) និង្ខោលនខយាបាយរមម វធ៊ី

និង្រ៊ីឡា

៤០.៦១៤,៩៩ ដ ុលាលអាខមររិ

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់

៨,៦០ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់

១ខេត ត (តបូងឃមាំ)ុ

បឋមសិរាខគ្នលខៅ

១៥សាលា

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់

១ើសុរ (ររូចឆ្ម រ)

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង

១ ត ុលា ឆ្ន ាំ២០១៣

កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

៣១ ររ ាដ្ឋ ២០១៥

នោលបំណង/ទិសនៅគនរមាងៈ

ខោលបាំ ណង្គខរោង្

ើ ផ៊ីបខង្ក ើត
គឺខដម

ធាតុសខា
ំ ន់ៗម្នបនចាកនទសកនងការអនុ
វតត
ុ

ការោាំរទមផអ រខលើអាំណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្







ការអនុវតថនខ៍ ោយមផអ រខលើសិទនិជាមូ លោឌន
ការខផធ រអាំ ណ្តចដល់ អប រ រ់ ព័នន

ភាពជាោចស់ ការរបុង្តាំបន់

គខរោង្មផនការមដលអនុវតថរបរបខោយនិរនថរភាព។

សាលារុោរខមរត៊ីគាំរូ មដលពិតជាខធវឱ
ើ យលអ របខសើរនូវសោសភាពសាំ ខ្ន់ មួយចាំនន
ួ ដូចជា៖ ពរង្ឹង្
ិ
គុ ណភាពអប់ រាំ រមម វធអ
៊ី ប់ រាំបញ្ចូ លោប (សរោប់ រុោរ ៊ី រុោរជនជាតិភាគតិច និង្រុោរមដលពិការ
មផប ររាង្កាយ) និង្បខង្ក ើនការចូលរួមព៊ីអបរ រ់ ពន
័ នខៅមូ លោឌន។

សរមម ភាពសាំខ្ន់ ៗ គខរោង្សាលាខរៀនលអ របខសើររតូវបានមបង្មចរជា៤មផបរដូចខ្ង្ខរកាម៖

i) សរមម ភាពរសាង្សមតទភាពបុ គគលិរសិរា

ិ សា
ii) សរមម ភាពអភិវឌណសាលាខរៀនផាភាជប់ ខៅនឹង្រមម វធ
៊ី លារុោរខមរត៊ី មផអ រខលើបញ្ជ៊ី ខសវារមម
ិ
ខោយោនរញ្ច ប់ថវកាអាំ
ខណ្តយសាលាខរៀនរបោណ ៧៥០ដុលាលអាខមរ ិររបុង្មួ យសាលា។

ើ ផ៊ីបខង្កន
ើ ការចូលរួម
iii) សរមម ភាពខផេង្ៗរបុង្ការសរមបសរមួ លដល់ អប រ រ់ ព័នខន ៅមូ លោឌន ខដម
របស់ សហគមន៍របុង្ការអប់ រាំ។

iv) ខផ្លថតខលើការរសាង្សមតទភាពអង្គការដដគូ រួមទាំង្សាលាខរៀន សហគមន៍ និង្អង្គ ការសង្គ ម
ិ ។ គខរោង្បានរសាង្សមតទភាពដដគូ អង្គ ការសរមម ភាពរុោរខដម
ើ ផ៊ីអភិវឌណន៍(CAD) ខៅ
សុ៊ីវល
ិ ។
ើ ផ៊ីពរង្ឹង្មផបរហិ រញ្ដវតទុ និង្របព័នរន គប់ រគង្សាទប័នអង្គ ការសង្គ មសុ៊ីវល
ខេតថបាត់ ដាំបង្ ខដម

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

គខរោង្ សាលាខរៀនលអ របខសើរ បានបញ្ច ប់របតិបតថកា
ិ ររបុង្ឆ្បាំ២០១៥ បនធប់ ព៊ីរបតិបតថកា
ិ រ

អស់ រយៈខពល៣ឆ្បាំមរ។ គខរោង្បិទបញ្ច ប់ខោយោនជាំខនឿយា
៉ា ង្មុ តោាំថា សាលាខរៀនអាចបនថ

រុោរខរៅសាលារត ូវបានច ូលខរៀនយរច ិត តទ ុរដ្ឋរ់េ ពស់ ព ីសាំណារ់ ខលាររគូអនររគូ

ិ របស់ រោឌភិបាល រួមោន៖ ថវកា
ិ PB និង្ថវកា
ិ SIG។
សរមម ភាពទាំង្អស់ ាមរយៈការោាំរទថវកា

សកមមភាពសំខាន់ៗ

ើ ផ៊ីខលើររមព ស់ភាសាមេម រ រួមោន៖ បណ្ត
 ការបញ្ចូ លរមម វធ៊ីិ ខដម
ត ល័យសតវតេទ៊ី២១ ការសិរាាម







ខអឡិ ចរតូនច
ិ និង្សោភរៈពរង្ឹង្អាំ ណ្តនមួ យចាំនួនខទៀត
ការរសាង្មផនការអភិវឌណរបចាំឆ្បាំ

មផនទ៊ីសិរា និង្អាហ្វរូបររណ៏ សរោប់ រុោរររ៊ីររ។

រុោរជួយរុោរខផ្លថតខលើសរមម ភាពរុោរធាំជួយបខរង្ៀនរុោរតូច។

បាំ ប៉ានបមនទមសរោប់ សិសេមដលោនតរមូ វការពិខសស។
ិ សា
ើ ផ៊ីបខង្ក ើនការ
ោាំរទរមម វធ
៊ី លារុោរខមរត៊ីសរោប់ រគូ របុង្មូ លោឌន និង្ររុ មរបឹរារុោរ ខដម
ចូលរួម។

ើ ផ៊ីរបារដថា រគូ ទទួលបានតរមូ វការមផបរបខចចរខទសខដម
ើ ផ៊ីផ្លលស់ បថូ រការ
 បណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ ខដម
អនុវតថខៅរបុង្ថាបរ់ ខរៀនរបស់ ពួរខគ។

ើ ផ៊ីពរង្ឹង្
 ការខរបើរបាស់ ហិ បពរង្ឹង្អាំ ណ្តន (សោភរៈសិរា) ខៅរបុង្បណ្តតល័យ ឫថាបរ់ ខរៀនខដម
អាំ ណ្តនសរោប់ ថាបរ់ ដាំបូង្។

ិ មដលផាភាជប់ នឹង្សាទនភាពជារ់ មសថង្របុង្មូ លោឌន។
 រមម វធិ ប
៊ី ាំ ណិនជវ៊ី ត
ើ ផ៊ីធានថា
 បាំ ប៉ានភាពជាអប រដរឹ នាំដល់ អប ររគប់ រគង្សាលាខរៀន គណៈរមម ការរទរទង្់ សាលា ខដម
ិ អាំ ខណ្តយសាលាខរៀនរតឹមរតូវាមន៊ីតវិ ធ៊ី
ិ ។
ពួ រខគោនសមតទភាពរគប់ រគង្ថវកា
ើ ផ៊ីរបារដថា រុោរសទត
 អប់ រាំសុេភាព និង្ការមថទាំ ខដម
ិ របុង្សាទនភាពធងន់ធងរមផប រសុេភាព ឬ
ពិការទទួ លបានការឧបតទមភ និង្ការពាបាល។

12

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥

រមមវ ិធ ីខ្ចរអាហារ ូបររណ៍ ដល់សស
ិ សររ ីររ ខ្ដលោនសិសសព ិការផងខ្ដរ

“ ការអប់ រ ាំផ តល់ន ូវរសងឃឹ
តី មសរោប់ អនាគត ”
រ ូបភាពសកមមភាពេលីៗ

១៣

ការនតតតនលើសស
ិ ស
រុោរ ី អម
ិ រន៉ា រសុ
៉ា តី ុះអាយុ១០ឆ្ន ាំ គ ឺជាសិសសអាហារ ូបររណ៍ គខរោង SfE។ នាងមរព ីរគួសារររ ីររ

ផ្នសហគមន ៍ខ្េ មរឥសាល មខៅរបខទសរមពជា
ុ ។ រសុ
៉ា តី ុះរស់ ខៅជាម ួយោត យខ្មុះ ររ ីម៉ាុះ ជាស្រសខតី មោ៉ាយោន រ់

រង
ុ ន ផ ទុះឬសសីម ួយតាមដងទខន លខមគង គ ោត យនាងតសរូ ង
ុ ន ការរស់ ខៅោ៉ាងលាំបាររង
ុ ន ភាពររ ីររ ខដ ើមបីព ុុះពារ
រាល់ការលាំបារខដ ើមបីផ គត់ផ គង់ឲ្យរូនមរខរៀន។

ម ុេរបរសាំខាន់របស់ ោតយនាងគ ឺការងារពនាចរសុឈ
ី ួ ន លខគ

ខ្ដលអាចរររបារ់ ចណ
ាំ ូ លបានរបោណជាព ី ៣ ខៅ ៤ដ ុលាលអាខមរររ
ិ ង
ុ ន ម ួយផ្ថង។ ខលារ ទ ូល ័ស ររ ីោ៉ា ជា

ហារ ិម/ទនរស់
ួ ខៅសហគមន ៍ខ្េ មរឥសាល មបានបញ្ជរ់ ថ្ន រតាត វបបធម៌ាខៅខ្តជាឧបសគគរងុ ន ការច ូលខរៀនខ្ដល

រត ូវបន តខដ្ឋុះរសាយ។ គ្នត់បខ្ន ថមខទៀតថ្ន “ខយើងសខង ាតខឃើញថ្នខៅសាលាខរៀន រុោរជនជាត ិខ្េ មរឥសាល ម

ន ិងរុោរខ្េ មរពោ
ាំ ុ នការខរសខអើងអី
ើ
ខទ ខ្តខៅោនខ្បងខ្ចរររុមេ លុះខៅខពលខលង ន ិងអងយ
ុ គ ខរៀនរងុ ន ថ្នន រ់
ដ ូខច នុះខយើងេបា
ុាំ ញ នខសនឲ្
ើ យនាយរ រគូចត់ខ្ចងការអងយ
ុ គ របស់ សស
ិ សឲ្យោនចរម ុុះខ្េ មរ ន ិងចម”។

ភាពររ ីររជារតាត រារា ាំងសាំខាន់ម ួយរងុ ន ការអបរ ាំ រសុ
៉ា តី ុះ រត ូវបានខល ើរទ ឹរច ិត តខដ្ឋយគណៈរមមការរទរទង់

សរម មភាពយុទ ធនាការរបម ូលរ ុោរច ូលខរៀន

សាលាោន ខលារ ោ៉ាត់ ហាគ ីម ន ិងសោជិរដ៏ផ្ទខទៀតទទ ួលបានអាហារ ូបររណ៍ ពគខរោង
ី
SfE ជាសោភ រៈ
សិរា ដ ូចជា៖ សខមលៀរបាំពារ់ ខសៀវខៅ បចិ ជាខដ ើមខ្ដលអាចកាត់បន ថយន ូវបនរដ៏
ុ ទ ធ ងន់ធ ងរពោត
ី យរបស់ នាង។

រសុតី ុះ ខៅខរៀនខទៀង ត់បនាទ ប់ ព ីបានទទ ួលរញ្ចប់អាហារ ូបររណ៍ ពគខរោង
ី
នាងច ូលរ ួមសរមមភាព

ខផសងៗជាខរច ើនជាម ួយម ិត តរ ួមថ្នន រ់ ថនាងរ
មី
ង
ុ ន ររុមរប ឹរារុោរ។

រសុ
៉ា តី ុះ ន ិោយ ាំងទ ឹរម ុេញញឹមថ្ន «េ ុាំ ញ

ខ្លងោនការបារមភខទៀតខហើយ រ់ ទងខៅន ឹងសោភ រៈសិរាខរពាុះរត ូវបានឧបត ថមភព ីអង គការ

ខេប»។

នាង

ទទ ួលបានខខាអាវ ២រាំខបល ខ្សបរខជើង ១គូ ន ិងសោភ រៈសិរាម ួយចាំន ួនខទៀត។ នាងទទ ួលបានការឧបត ថមភព ី
គខរោងចាំន ួន៣ឆ្ន ាំខហើយ គ ឺតា ាំងព ីនាងខរៀនថ្នន រ់ ទ ី៣មរខមលុះ ឥឡវនាងខរៀនថ្នន
រ់ ទ ី៥ខហើយ។ នាងបានបន ត
ូ
ខទៀតថ្ន “េនុាំ ញ ឹងម ិនខបាុះបង់ការសិរាខទព ីខរពាុះោនមន ុសសជាខរច ើនជួយខរជាមខ្រជងនាងេ ុាំ ញ ន ិងរគួសារនាងេ ុាំ ញ

ផងខ្ដរ ខហើយេនុាំ ញ ឹងេាំខរៀនឱ្យព ូខ្ររងុ ន ថ្នន រ់ខទៀតផង»។

ោត យ រសុ
៉ា តី ុះ បានបញ្ជរ់ ថ្ន “េខ្ុាំ ញ សនរររាយផ្ររខ្លងខ្ដលរូ
ី
នបានទទ ួលអាហារ ូបររណ៍ វាព ិតជាព ិបារ

ណាស់ បនាទ ប់ បា៉ា រ ៉ាសុតី ុះសាល ប់ ខៅ ខពលេ លុះេរត
ុាំ ញ ូវការ រ ៉ាសុតី ុះ ជួយរ ិច ចការម ួយចាំន ួន។ េពុាំ ញ ិតជាម ិនចង់ ខទ ខ្ត

គ្នម នជខរមើស» ខ ុះជាោ៉ាងណារ៏ខដ្ឋយ េរុាំ ញ ររាយណាស់
ី
ខរពាុះខឃើញរូនើសីទទ ួលបានលទ ធផលលអរងុ ន ការ
សិរា ខហើយេពុាំ ញ ិតជាចង់ ឱ្យរូនរបស់ េកាល
ុាំ ញ យខៅជាសិសសព ូខ្រណាស់ ន ិងបន តការសិរារហូតចប់ តាមខ្ដល
អាចខធខៅបាន
វើ
“។ រសុ
៉ា តី ុះ រ ាំព ឹងថ្ន ន ឹងអាចខរៀនបញ្ចប់បឋមសិរាខៅរងុ ន ឆ្ន ាំសិរាបនាទ ប់ ខនុះផងខ្ដរ៕

រគ ូបខរងៀនខរៀនរខបៀបខរបើរបាស់ សោភ រៈបខរងៀនថ ម ី

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ
ជាទូ ខៅសូចនររជាខរចើនបង្ហាញថា សាលាខរៀនបានរ ៊ីរចខរមើនគួរ

ើ
ឲ្យរត់ សោគល់ ខោយខរបៀបខៅនឹង្ទិនន
ប យ
័ មូ លោឍនាាំង្ព៊ីចប់ ខផថម
អនុវតថគខរោង្ខៅឆ្បាំ២០១២ ។ របសិទនភាពរ ៊ីរចខរមើនោនដូចជា៖

 អរាខបាេះបង្់ រតូវបានកាត់ បនទយ ៨%
 អរាខឡើ ង្ថាបរ់ បានខរើនខឡើ ង្ ៥%
 សមភាពមយនឌ័របានខរើនខឡើ ង្ ៧%
 អសោោរតរគូសិសេខរើនខឡើ ង្គួ រឲ្យរត់ សោគល់ គឺ ៤២%។
ការវាស់ ខ្វង

ឆ្ន ាំចប់ ខផមើត
គខរោង

ឆ្ន ាំបញ្ចប់គខរោង

ការផ្ទល ស់ បរូ ត

អរាខបាេះបង្់

១០%

២%

-៨ %

អរាខឡើ ង្ថាបរ់

៨៨%

៩៣%

+៥%

០,៨

០,៨៧

+០,០៦

៧៨,៦ខៅ១

៤៥,៥ខៅ១

-៣៣,១

សមភាពខយនឌ័រ ដនកា

ការចូលខរៀនរបស់ រុោរ
សោោរតរគូ សស
ិ េ
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១៤

គនរមាង អប់រ ំកុមារ (EAC)

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

EDUCATE A CHILD (EAC)
 ម ូលន ិធ ិ Qatar
 អង គការ Aide et Action (AeA)
សិសសចាំន ួន ១០.០៨៧នារ់

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់
ខេត តរគបដណត ប់

៦ ដ ុលាលអាខមររិ
២ខេត ត (តបងឃម
ូ ាំ ុ ន ិងររខចុះ)

ថវកាទទ
ិ
ួលបានរងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

ើសុររគបដណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

៦២.០៥១ ដ ុលាលអាខមររិ

នោលបំណងសកល
ើ ផ៊ីផថល់នូវការអប់ រាំ
ខោលបាំ ណង្សាំ ខ្ន់ របស់ គខរោង្ អប់ រាំរុោរ (EAC) គឺខដម

បរ ិយាបណត ដនរបព័ននអប់ រាំរមពុ ជាមដលបាំ ខពញបាំ ណង្ដល់ រុោរររប់ រូប

រួមោន៖

រុោរខរៅសាលា រុោរពិការ រុោរជនជតិភាគតិច រុោរខលើសអាយុ រុោររស់ ខៅ
តាំបន់ ជនបទោច់ ើសយា
៉ា ល និង្រុោរអនថារស់ ខៅាមចិខញ្ច ើ មថបល់របុង្ទ៊ីរបជុាំជន។

៥ើសុរ
៤០សាលា

១ ម ិថុនា ២០១៤
៣០ ររ ាដ្ឋ ២០១៧

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

គខរោង្ អប់ រាំរុោរ គឺជាសមព ័នគ
ន ខរោង្មួ យោនចាំនួន១៧អង្គការ មដលោាំរទ

ិ ខោយមូ លនិធអ
ថវកា
ិ ប់ រាំរុោរព៊ីរបខទសកាា (Qatar) ខហើ យសរមបសរមួ លខោយ

Aide et Action។ គខរោង្ខផ្លថតចមផង្ខលើការរបមូ លរុោរខរៅសាលាចូលខរៀន

មដលមបង្មចរជា៥ររុ ម៖ (I) ររុ មខផ្លថតខលើរុោរពិការ (II) ររុមខផ្លថតខលើរុោរជន
ជាតិភាគតិច (III) ររុមខផ្លថតខលើរុោរខៅតាំបន់ ោច់ ើសយាល (IV) ររុមខផ្លថតខលើ
រុោរអនថាាមចិខញ្ច ើ មផលូវរបុង្ទ៊ីរបជុាំជន និង្ (V) ររុ មខផ្លថតខលើខលើរុោរខលើស
អាយុ ។ អង្គ ការ ខេប អនុវតថគខរោង្ខនេះខផ្លថតខលើររុ មរុោរជនជាតិភាគតិច ជា
ពិខសស ជនជាតិចម និង្រុ លសមព ័ននខៅាមភប ាំរបុង្ខេតថររខចេះ។ គខរោង្ខផ្លថតខលើ
ិ យ
វស
័ សាំ ខ្ន់ ៗចាំនន
ួ ៤គឺ៖

 បងាភាពង្វយរសួលចូលសាោៈ

បង្ក ឱកាសដល់ រុោរខរៅសាលារបុង្

តាំបន់ ខោលខៅរបស់ គខរោង្ឱយទទួ លបានការអប់ រាំរបុង្របព័ននរដឌ និង្ររាពួ រខគ
ឱយខៅគង្់ វង្េ។

រុោរច ូលរ ួមសបាយរររាយខៅផ្ថងច
ី
ូលរ ួមខរៀនដាំប ូងខៅរងុ ន សាលា

 គុណភាព និងរបសិទភា
ធ ពការអប់រ ំៈ បខង្ក ើនគុ ណភាពអប់ រាំ និង្ផថ ល់ការ
ើ ផ៊ីទប់ សាកត់ ការខបាេះបង្់ ការសិរា
អប់ រាំមដលោនការ រ់ ព័នខន ៅនឹង្ការរស់ ខៅខដម

សកមមភាពកមមវិធី

ខហើ យធានថា រុោរទទួ លការអប់ រាំរបរបខោយសថង្់ោ។

 ការកសាងសមតថភាពអនកពាក់ពន
័ ធៈ

អភិវឌណសមតទភាពអប រ រ់ ពន
័ នរបុង្
ើ ខរ ើសរគូ សហគមន៍ ខដម
ើ ផ៊ីរបារដថា ោនរគូបខរង្ៀន
→ រសាង្អាោរ្លង្កាត់ /ខរជស
មូ លោឌន ដូចជា៖ ររុមបណថុេះបណ្ត
ថ ល និង្រតួតពិនត
ិ យ (DTMTs) គណៈរមម ការ
ើ ផ៊ីមរលមអ រដឌបាលសាលាខរៀន។
រទរទង្់ សាលាខរៀន និង្ខដម
→ យុ ទននការរបមូ លរុោរចូលខរៀនសរោប់ របមូ លរុោរខរៅសាលា

 ការរសាវរជាវ និងការតស៊ាម
ូ តិៈ ខោេះរសាយរាថរង្វេះរគូ របុង្របព័នទអប់ រាំ → គូ រមផនទ៊ីសរ
ិ ា និង្ផថ ល់អាហ្វរូបររណ៍ សមរោប់ សិសេររ៊ីររ/សិសេខរៅសាលា
មដលរារាាំង្ការចូលខរៀន ដូចជា ការរង្វ េះរគូ និង្សាលាមិនរគប់ ររមិត។ល។

→ រមម វធិ រ៊ី ុោរជួយរុោរ គឺខផ្លថតខៅខលើរុោរធាំជួយរុោរតូច
ើ ខរ ើស និង្បណថុេះបណ្ត
→ ខរជស
ថ លរគូ ជាំនយ
ួ ភាសា (បរមរបព៊ីរភាសា ខរ ើសខចញសហ
គមន៍ជនជាតិភាគតិចរបង្
ុ មូ លោឌន)

ិ សា
ើ ផ៊ីធានថា រគូោនបខចចរខទស វធ
ើ ផ៊ីផ្លលស់ បថូ ររបុង្
→ បណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ ខដម
៊ី ស្រសថខដម
ការអនុវតថនស
៍ រមម ភាពបខរង្ៀនខៅរបុង្ថាបរ់ ខរៀនរបស់ ពួ រខគ។

→ ខរៀបចាំថាបរ់ បាំប៉ានសិសេខរៀនយឺ តាមភូ មិសរោប់ រុោរមដលរតូវការសិរា
ពិខសស

ិ មដលផាភាជប់ នឹង្សាទនភាពជារ់ មសថង្របុង្មូ លោឌន។
→ ផថ ល់រមម វធិ ប
៊ី ាំ ណិនជវ៊ី ត
ឹ នាំសរោប់ នយរសាលា
→ បណថុេះបណ្ត
ថ លភាពជាអប រដរ
របារដថាអប រ រ់ ពន
័ ោ
ន នជាំនញរបុង្ការរគប់ រគង្
ខោយរបសិទនភាព។

ើ ផ៊ី
និង្សហគមន៏ខដម

ិ
និង្រតួតពិនត
ិ យថវការបរប

ើ ផ៊ីរាំណត់ អាំព៊ីសស
→ របជុាំពស
៊ី ហគមន៍/ោាបិាសិសេខដម
ិ េខរៅសាលាខរៀន

→ ររុ មបណថុេះបណ្ត
ថ ល និង្រតួតពិនត
ិ យ (DTMTs) ាមោន និង្ខធវរើ បាយការណ៍ សថព
៊ី ៊ី
ដាំខណើ រការមូ លោឌនខៅសាលាខរៀនជារបចាំ។
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“ខធឱ្យសាលារដ
វើ
ាោនជនជាត ិភាគត ិចបានច ូលខរៀនសនទិ ធសាន ល ”
រ ូបភាពសំខាន់ៗ

ករណីសិកា
រា៉ាន សុេន ី គ ឺជារុោរោនអាយុ
ី
៦ឆ្ន ាំ ន ិងរាំព ុងខរៀនខៅថ្នន រ់ ទ ី១។ នាងជារូនើសីខ្ដលោនខដ ើម

រាំខណើ តជាជនជាត ិភាគត ិចព នង ខហើយជារូនខៅរង
ុ ន រគួសាររបស់ នាង។ នាងរស់ ខៅជាម ួយឪព ុរ

ោត យរបស់ នាង ន ិងបងើសីខៅរង
ុ ន តាំបន់ដ្ឋច់ើសោលម ួយរងុ ន ខេត តតបងឃម
៉ា
ូ ាំ។ុ ផ ទុះសុេន ីោនចោង យ
របោណ៩គម ពសាលាខរៀន
ី
ខ្ដលខធឱ្យនាងោនការលាំ
វើ
បាររង
ុ ន ការខធដាំវើ ខណើ រខៅសាលាខរៀន។
ឪព ុរោត យសុេន ីោនការលាំបាររង
ុ ន ការបញ្ជូនរូនខៅសាលាខរៀន។

ព ួរគ្នត់ខធការងារជាខរៀង
វើ

រាល់ផ្ថង ខហើយគ្នម នខពលបញ្ជូននាងខៅសាលាខរៀនខ្ដលខៅឆ្ង យព ីផ ទុះ ន ិងខៅយរនាងមរពសាលា
ី

ខរៀនវញខពលលា
ិ
ង ចខនាុះខទ។ នាងខៅខរ មងេណាស់
ចី
ម ិនអាចខធដាំវើ ខណើ ររង
ុ ន ចោង យព ីផ ទុះខៅសាលាខរៀន
បាន។ ដ ូខច នុះ ឪព ុរោត យរបស់ នាងរ៏បានសខរមចច ិត តទ ុរនាងខៅផ ទុះម ួយឆ្ន ាំខទៀតរហូតដល់នាងខពញ
ខដ្ឋយការគ្ន ាំរទព ីគខរោង EAC សហគមន ៍បានចប់ ខផមើត រសាងអគ្នរឆ លងកាត់
ខដ ើបបីរោ
ុ របានច ូលខរៀន ន់ខពល

វ ័យបនចខដ្ឋយសារនាងអាចជួ
តិ
យខមើលខគ្នខៅផ ទុះខៅខពលព ួរគ្នត់ជាប់ រ ិច ចការរវល់ខចញឆ្ង យព ីផ ទុះ
ខ្ដរ។

ជាភព វសាំណាង គខរោង EAC ន ិងសហគមន ៍បានរសាងសាលាខរៀនឆ លងកាត់ខ្ដលខៅជិតផ ទុះ

រុោរ ី សុេន ី។ ោត យរបស់ នាងបានន ិោយថ្ន គ្នត់សបាយច ិត តណាស់ ខ្ដលោនសាលាខរៀនថមខៅ
ី

ជិតផ ទុះគ្នត់រស់ ខៅ។ បងាា ញផ្ផ ទម ុេរររាយលាយទ
ី
ឹរខ្ភនរ គ្នត់ន ិោយថ្ន “េពុាំ ញ ិតជាសបាយច ិត ត

ណាស់ ខដ្ឋយសាររូនេអា
ុាំ ញ ចខៅសាលាខរៀន

ន ិងទទ ួលការឧបត ថមភបខ្ន ថមជាសោភ រៈសិរាព ីអង គការ

ខេប តាមរយៈគខរោង EAC”។ ខលារ ខឈន ៀង សាំខអៀន ជារគូរបស់ សេុ ន ី បានរបាប់ មន្តនគខរោង
តី

ថ្ន ឥឡវខនុះ
សុេន ី អាចអាន ន ិងន ិោយភាសាខ្េ មរបាន ន ិងរ៏អាចសរខសរអរសរខ្េ មរបានផងខ្ដរ។
ូ
លទ ធផលសិរារបស់ នាងបចបបន
ុ ច នខនុះគ ឺេុសខ្បលរពកាលនាងខទ
ី
ើបបានច ូលសាលាខរៀនដាំប ូង
ខពលខនាុះខសទខ្ើ តម ិនអាចន ិោយភាសាខ្េ មរបាន

ខ្ដល

ាំងអាន ន ិងសរខសរ។ សុេន ីទទ ួលបានអាហារ ូប

ររណ៍ ពគខរោងខ្ដលរ
ី
ួមោនសោភ រៈសិរា ឯរសណាាន ន ិងខ្សបរខជើង ខធឱ្យនាងោនភាពងាយ
វើ
ើសួលខៅសាលាខរៀន។

ខលារ ឯម ខឈឿន ជាសោជិរសហគមន ៍ោន រ់ ខ្ដលបានជួយរសាងសាលាឆ លងកាត់បានខល ើរ

ខឡើងថ្ន គ្នត់សបាយច ិត តខាល ាំងណាស់ ខរពាុះបចប
ុ ច បន នោនរុោរជាខរច ើនខៅរង
ុ ន សហគមន ៍របស់ គ្នត់
អាចច ូលមរខរៀនខដ ើមបីអភ ិវឌឍគាំន ិតរបស់ ព ួរខគ។

សិសសជនជាត ិភាគត ិចរររាយន
ី
ឹងសរមមភាពបាំណិនជីវ ិត

ផលជុះរបស់គនរមាង

ជាទូ ខៅ សូចនររជាខរចើនបានបង្ហាញព៊ីរបសិទនភាពខៅសាលាខរៀនគួ រឱយរត់

សោគល់ របង្
ុ តាំបន់ ខោលខៅ។ របុង្ឆ្បាំដាំបូង្ដនរបតិបតថកា
ិ ររបស់ គខរោង្ រុោរខរៅ
សាលាចាំនួន៥៦៦នរ់ រតូវបានអនថរាគមន៍ឱយបានចូលខរៀនខៅសាលាខរៀនរដឌរបុង្

របព័ននអប់ រាំចាំខណេះទូខៅ។ គខរោង្បានសខរមចខោលខៅរបោណ៩៨%សរោប់

ឆ្បាំខនេះ។ រុោរទាំង្អស់ ខនេះភាគខរចើនខៅាមតាំបន់ ោច់ ើសយាល និង្ោនតិចតួច
ខៅជនបទ។ លទន ផលសាំ ខ្ន់ ៗខៅរបុង្ឆ្បាំខនេះ រួមោន៖

គ្នត់បានខល ើរទ ឹរច ិត តដល់រ ុោរ ងអស់
ាំ
រ៏ដ ូជារុោរ ី សុេន ី រត ូវេតេាំខរៀនសូ
ិ
រតឱ្យខាល ាំង។ គ្នត់

សបាយច ិត តខដ្ឋយសាររុោរជាខរច ើនរងុ ន ភ ូម ិអាចអាន

ន ិងសរខសរភាសាខ្េ មរបានលអដ ូចជាភាសា

រាំខណើ តព នងរបស់ ព ួរខគខ្ដរ។ ខដ ើមបីបងាា ញខសចរដតី ឹងគុណ ខលារបានដ ឹរនា ាំរសាងសាលាប ុណយ
ខៅខ្របរសាលាខរៀនម ួយខទៀតខដ ើមបីខធបវើ ុណយររារបផ្ពណី របស់ ព ួរខគ។

ច ុងខរកាយ សុេន ី បានន ិោថ្ន “េ ុាំ ញ

ចង់ ខរៀនខពទយខៅផ្ថងអនាគត។ េ ុាំ ញ
សូមអរគុណអង គការ ខេប តាម

រយៈគខរោង EAC ន ិងរគូ ខ្ដល
បានជួយេចុាំ ញ ូលខរៀន ន ិងខរៀនខចុះ
ខរច ើន។”

 រសាង្អាោរ្លង្កាត់ បាន១៦បនធប់រួចរាល់ ។
ើ ខរ ើស និង្បណថុេះបណ្ត
ើ ផ៊ីខធវជា
 ការខរជស
ថ លរគូសហគមន៍ចាំនន
ួ ២០នរ់ ខដម
ើ

ើ ផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញាង្វ េះរគូ
បុ គគលិរខៅសាលាមដលេវេះរគូ /សាលា្លង្កាត់ ខដម
បខរង្ៀនខៅាមសាលាជាខរចើន។

 ការផថ ល់រញ្ច ប់អាហ្វរូបររណ៍ ដល់ រុោរចាំនន
ួ ៥០០នរ់ ខៅរបុង្ឆ្បាំខនេះ។
ិ សា
 គខរោង្បានបណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ ចាំនន
ួ ៨៩នរ់ អាំព៊ីរមម វធ
៊ី លារុោរខមរត៊ី។

 រា៉ាន សុេន ី អងយ
ុ គ អន ុញាតឱ្យថត
រ ូបខៅផ ទុះរងុ ន ខពលនាងរាំព ុងខធ វើ
លាំហាត់។ ឥឡវូ នាងោនឯរ

សណាានសាលាខរៀនសាអត ខធឱ្យ
វើ

នាងោនខោទនភាព។ ខៅខពល
រសាងសាលាខរៀនឆ លងកាត់ខៅ

ិ
 បនធប់ខរៀនចាំនួន៤៨រតូវបានជួសជុល ឫរសាង្ខឡើ ង្វញ។

ខ្របរផ ទុះ នាងបានមរខរៀនខទៀង

 សាលាទាំង្២៨របុង្ចាំខណ្តម២៩រតូវបានខធវមើ ផនទ៊ីសាលារួច។

ភ ូម ិ ខហើយនាងចប់ ខផមើត ខរៀនអាន

ើ ផ៊ីបខង្កន
ើ ការចូលរួម
 ផថ ល់រគូ ជាំនយ
ួ បខរង្ៀនព៊ីរភាសាខៅាមសាលាជាខរចើនខដម

ត់ជាម ួយរ ុោរដផ្ទខទៀតរងុ ន

ន ិងសរខសរភាសាខ្េ មរបានលអ។

ររុ មជនជាតិភាគតិច មដលោនការពិបារបខរង្ៀនព៊ីរគូមេម រជនជាតិភាគតិច។

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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កមមវិធីអប់រ ំបញ្ាូ លោន (IEP)

ិ មិនបានខរចើន និង្មិនអាចជួយោាំរទខលើការចាំណ្តយមផប ររគប់ រគង្រដឌបាល
អង្គ ការ ខេប មតង្មតរបវមនឹង្ការរគប់ រគង្គខរោង្តូចៗខោយសារមតទទួ លបានថវកា
ើ
៏
ើ
ទាំង្ើសុង្។ ខទេះជាយា
៉ា ង្ខនេះរថ ៊ី គខរោង្ទាំង្ខនេះគឺជាការផថួចខផថមដោនតដមល ។ ខដមផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញារបវមខនេះ អង្គការ ខេប បានបញ្ចូ លគខរោង្តូចៗ និង្មខធាបាយ
ិ ម
ិ អប់ រាំបញ្ចូ លោប ឫខៅកាត់ ថា IEP។ ខោលបាំ ណង្ដស
៏ ាំខ្ន់ របស់ គខរោង្គឺខដម
ើ ផ៊ីបខង្កន
ើ ភាពង្ហយើសួលចូល
មួ យចាំនន
ួ សទត
ិ ខរកាម្័រតមតមួ យរបស់ រមម វធ
៊ី ួ យខឈា
ម េះថា រមម វធ៊ី
ិ អ
ិ ា
សាលាខរៀន ជាពិខសស រុោរ ៊ី រុោរជនជាតិ និង្រុោរ ឬយុ វជនង្ហយរង្ខរោេះដដទខទៀត។ រមម វធ
៊ី ប់ រាំបញ្ចូ លោបជួយរុោរ និង្យុ វជនខៅររមិតបឋមសិរាដល់ សារលវទ
ិ ជ ជវ៊ី ៈ បណថុេះបណ្ត
ិ IEP បខង្ក ើតខឡើ ង្ខដម
ើ ។ រមម វធ៊ី
ើ ផ៊ីកាត់ បនទយចាំណ្តយខផេង្ៗ និង្ចាំខណញខពលខវលា ខោយោនអប រសរមបសរមួ លមតោបរ់
ល័យ ររមិតវជា
ថ លរគូជាខដម
ិ អ
រគប់ រគង្គខរោង្ទាំង្អស់ ខនេះ។ ោនគខរោង្ចាំនួនប៊ីរបុង្រមម វធ
៊ី ប់ រាំបញ្ចូ លោប រួមោន៖ ១) គខរោង្អប់ រាំរុោរ ៊ី (GIE) ២) គខរោង្អប់ រាំជនជាតិពបង្ (PEI) និង្គខរោង្
ិ ាល័យ (CTSP)។
អាហ្វរូបររណ៍ សិសេខៅសារលវទ

គនរមាងអប់រ ំកុមារ ី (GEI)

គនរមាងអប់រ ំជនជាតិពនង (PEI)

អង គការម ូលន ិធ ិ Oaktree

អង គការ Lotus Outreach

៩០.៦៥៤ ដ ុលាលអាខមររិ

២២.៥៧៧ ដ ុលាលអាខមររិ

ោច ស់ ជាំនយ
ួ
ថវការបច
ិ
ាំឆ្ន ាំ ២០១៥
អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់ ន ិងសរមមភាព
សាំខាន់ៗ

· សិសសអាហារ ូបររណ៍ ៣៣៨នារ់ (ើសី ២៥៤នារ់ )

· សិសសអាហារ ូបររណ៍ វជាជិ ជីវៈ ២៦នារ់ (ើសី ១៥នារ់ )
· សិសសខរៀនជាំនាញអាជីព ៦០នារ់ (ើសី ៤៨នារ់ )

· ោតាប ិតាសិសស៤០នារ់ ទទ ួលផលព ីរមមវធិ ីបាំណិន

· សិសស ៤១៤នារ់ (ើសី ២៧៣នារ់ ) ច ូលរ ួមរមមវធិ ីបាំណិនជីវតិ (ជលាវបប
រមម ការបណតុ ុះរ ុរខជាត ិ ការច ិញ្ចម
ឹ រត ី)

· សុហា
ី វ រ់ ចនាំ ួន ៤នារ់

· អ នរផ តល់រប ឹរា ២៨នារ់

· សិសស១.២៦៨នារ់ (ើសី ៥៧០នារ់ ) ទទ ួលផលរប ឹរាអាជីព
· សាលាខរៀនចាំន ួន៧បានបខងតររ
ើា ុមរប ឹរារ ុោរ

· គណៈរោម ការរគប់ រគងអាហារ ូបររណ៍ ថ្ននរ់ ម ូលដ្ឋន ន ១២នារ់ (ើសី៤នារ់ )
សរ ុបៈ ២.១៩៧នារ់ (ើសី ១.១៦៣នារ់ )
ចាំន ួនសាលា

ថវកាអ
ិ រន ទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់

១២ អន ុវទាល
ិ
័យ ន ិងវទាល
ិ
័យ
៣ វទាសា
ិ
ថ នដផ្ទខទៀត (សាលាគរ ុខកាសលយ ន ិងវររ
ិ ឹតការខេត ត សាលា
គរ ុខកាសលយភ ូម ិភាគ ន ិងវទាសា
ិ
ថ នបខច ចរវទា)
ិ
ន ិងសាលាបណតុ ុះបណាតល
វជាជិ ជីវៈចាំន ួន៣ខៅរបខទសផ្ថ

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

គនរមាងអប់រ ំកុមារ ីៈ

គនរមាងអាហរ ូបករណ៍សិសស

នៅសាកលវិទាល័យ (CTSP)

· សិសសអាហារ ូបររណ៍ ព នង៣១នារ់
(ើសី ងអស់
ាំ
)
· អាហារ ូបររណ៍ គរ ុសិសសព នង២០នារ់
(ើសី ងអស់
ាំ
)

អង គការម ូលន ិធ ិអាសុី (TAF)
៤៧.២៧០ ដ ុលាលអាខមររិ

ន ិសសិតសារលវទាល
ិ
យ
័ ៤៦នារ់ (ើសី
ងអស់
ាំ
)

ការអភ ិវឌឍអាជីពៈ

· សិសស ៤៦នារ់ (ើសី ៣១នារ់ ) របលឹ
រសាវរជាវវបបធម៌ាព នង
· សិសស ៤៤នារ់ (ើសី ២៥នារ់ ) ន ិងរគ ូ ១០
នារ់ (ើសី ៤នារ់ ) បានខរៀបចាំរបារព វទ ិវា
រ ុោរអន តរជាត ិ
· មណឌ លវបបធម៌ា១
· បន ទប់ ទ ឹរ១
· អណតូ ងសនប់១
សរ ុបៈ ១៤១នារ់ (ើសី ១១១នារ់ )

· វគ គសិរារព
ាំ ុ យូទ័រ

២ អន ុវទាល
ិ
័យ

១ សារលវទាល
ិ
័យ

១ សាលាគរ ុខកាសលយ ន ិងវររ
ិ ឹតការ

· វគ គបណតុ ុះបណាតលេៗល ី

សរ ុបៈ ៤៦នារ់ (ើសី ងអស់
ាំ
)

(សារលវទាល
ិ
័យ ខវខសទនើ )

៤២ដ ុលាលអាខមររិ

៤៤ដ ុលាលអាខមររិ

៩០២ដ ុលាលអាខមររិ

សីហា ២០០០

មររា ២០១០

វចិ កា
ឆិ ២០១០

ធ ូ ន ២០១៨

ធ ូ ន ២០១៥

រញ្ដ ២០១៥

ិ
គឺជាគខរោង្មដលោនការោាំរទ ោនថវកាកាន់
មតខរចើន និង្ជាគខរោង្មដលោនអាយុ កាលមវង្។ ចប់ ាាំព៊ីគខរោង្ចប់ ខផថ ើមជាសញ្ញដណមួ យ

បង្ហាញថា ការអប់ រាំររមិតមធយមសិរារបុង្របខទសរមពុ ជាកាន់ មតោនសមភាពមយនឌ័រ។ ចាំខ េះការចូលខរៀនខៅររមិតមធយមសិរារបស់ ខរមង្ើស៊ីគខឺ រើន ព៊ី ០.៦៨ របង្
ុ ឆ្បាំ២០០១
ដល់ ១.០២ របុង្ឆ្បាំ ២០១៥ សរោប់ ខេតថរាំពង្់ ចម និង្តផួង្ មុ ាំ (ររមិតខសមើោបដនការចូលខរៀនខសមន
ើ ង្
ឹ ១)។ ររមិតខសមើោបដនការចូលខរៀនខនេះគឺសាំខៅខលើរុោរា និង្រុោរ ៊ី។ ផធុយ
ិ
ិ ាល័យនខពលថមៗ
៊ី ខនេះ។
ខៅវញ
យុ វជនរមពុ ជាោនអាយុ ចប់ ព៊ី១៥ឆ្បាំខៅ២៩ឆ្បាំ ចាំនួន៤.៣៨៩.០០០នរ់ របុង្ខនេះោនរតឹមមត៥%ប៉ាុ ខណ្ត
ត េះបានចូលខរៀនររមិតសារលវទ
ិ ាល័យ
ចាំខ េះររុ មយុ វជនចាំនួនតូចខនេះ គឺរបុង្ខនេះោននរ ៊ីរតឹមមត៣៩%ប៉ាុ ខណ្ត
ត េះ។ វាគឺោនសារៈសាំ ខ្ន់ របុង្ការតសម
ូ តិឲ្យស្រសថបា
៊ី នចូលខរៀនកាន់ មតខរចើនខៅររមិតសារលវទ
ិ ាល័យ។
និង្វទ

ករណីសិកាសិសស
អាហរ ូបករណ៍

លី សុភា ោនអាយុ១៩ឆ្ន ាំ គ ឺជា
ន ិសសិតឆ្ន ាំទ ី១ខ្ផ នររបព័ន ធបណាតញរដ ាបាល
(Systems Network Administration)
ខៅវទាសាថ
ិ
ន Passerelles Numeriques
Cambodia (PNC) ទ ីររុងភនខាំ ពញ ឯរ
ខទសរមមវធិ ីបខច ចរវទារ
ិ ពាំ ុ យុទ័រ។ សុភា បាន
ទទ ួលអាហារ ូបររណ៍ ពអង
ី គការ ខេប តាមរយៈគខរោងអប់ រ ាំរុោរ។ី ឪព ុរោត យរបស់ នាងជារសិររ ខហើយចាំណូលគ ឺបាន
មរពការខធ
ី
ខ្ើសចាំ
វើ
ការសុទ ធសាធ។ ប៉ានាម
ុ នឆ្ន ាំរន លងមរខនុះ រគួសាររបស់ នាងខាតបង់ ព ីការខធខ្ើសខដ្ឋយសារទ
វើ
ឹរជាំនន់ ខហើយ
ព ួរខគបានេលុ
ច ី យព ីរគ ឹុះសាថ នម ីររូហរិ ញ្ដវត ុ ថ ប៉ាខ្ន
ុ តជាអរុសលរគួសារនាងម ិនអាចរររបារ់ចណ
ាំ ូ លខដ ើមបីបង់ថវការមច
ិ
បាន
ី ខទ ើប
ព ួរខគបានលរ់ ដ ីរបស់ េនម
ួ ល ួយចាំន ួន។
សុភា ជាខរ មងើសីសភា
ុ ពរាបសារ ោនទាំនារ់ ទនាំ ងលអជាម ួយម ិត តភរ តិ ន ិងេតេាំ
ិ ខរៀនសូរត ខ ុះជាដ ូខច នុះរ តី នាងខរៀន

ទទ ួលបានព ិនមុ ទ ិន ន់បានលអខទ ខ្តនាងរបឡងជាប់ រគប់ ម ុេវជាជិ ។ នាងន ិោយថ្ន ខៅខពលនាងបញ្ចប់ការសិរា នាងចង់
បន តការសិរាខៅសារលវទាល
ិ
័យ។

នាងន ឹងជួយរគួសាររបស់ នាងខៅខពលខ្ដលនាងអាចរររបារ់ចណ
ាំ ូ លបាន។

ខរកាយ នាងន ឹងជួយបងបអនូ រប ុសើសីរបស់ នាងឲ្យបានបន តការសិរារបស់ ព ួរខគ៕
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ច ុង

១៧

“ការអប់ រ ាំជួយឱ្យឆ លងផ ុតព ីខរគ្នុះអវជាជិ ”
គនរមាង អប់រ ំកុមារ ី (GEI)

សិសសអាហារ ូបររណ៍ របស់ គខរោង GEI រងុ ន ឆ្ន ាំ២០១៤-១៥

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

អង្គ ការផ្លធល់ រោឌភិបាលរបខទស

(ើស៊ី ៣១៤នរ់ ) បានទទួ លអាហ្វរូបររណ៍ សិរាខៅ
ិ ាល័យ វទាល័
ិ
ិ ជ
អនុវទ
យ និង្សាលាបណថុេះបណ្ត
ថ លវជា

ការសិរា

ដថសទិតខរកាមគខរោង្ោចស់ រេរត៊ី
បានយល់ រពមចាំណ្តយខលើដថលបង្់

ខៅរបុង្ឆ្បាំ២០១៥ ចាំនួនសិសេសរុប ៤២៣នរ់

និសេិតអាហ្វរូបររណ៍ របស់

ជវ៊ី ៈ រួមោនជាំនញ៖ អគគស
ិ ន៊ី ខអឡិ ចរតូនច
ិ ការចិញ្ចឹម
សតវ

និង្រសិរមម ។

និង្ការសាបរ់ ខៅដល់

គខរោង្ អប់ រាំរុោរ ៊ី។

សិសេខផេង្ខទៀតបានសិរាខៅ

សិសេអាហ្វរូបររណ៍ ថាបរ់ ទ៊ី

សាលាគរុខកាសលយ និង្វរិ រិតខេតថ និង្ ១១នរ់ ខទៀត

១២ ចាំនន
ួ ២២៩នរ់ (ើស៊ី១៦៩

ិ
សិរាខៅសារលវទាល័
យខៅរបខទសដថ ររមិតបរ ិញ្ញដ

នរ់ ) ខសមន
ើ ង្
ឹ ៥៥% អនថរាគមន៍

បរតរង្រយៈខពលព៊ីរឆ្បាំ រួមោន៖ សាទបតយរមម ខអឡិ ច
ិ ា
រតូនច
ិ សណ្ត
ឌ ោរ និង្ខសវារមម គ៊ីម៊ីអាហ្វរ បខចចរវទ

ខោយគខរោង្

អប់ រាំរុោរ ៊ីបាន

របឡង្ជាប់ ថាបរ់ ទ៊ី១២

រុ ាំពយុទ័រ និង្គណខនយយ។ រញ្ច ប់អាហ្វរូបររណ៍ ររមិត

របុង្ឆ្បាំ

សិរា ២០១៤-២០១៥ មដល

ិ ាល័យ ោនដូចជា៖ ខសៀវខៅ បិ ច ឯរសណ្ត
វទ
ឌ ន

អ

័
យ
ល
ិវុ ា
ទ
ន

យ
វី ៈ
ល
័
យ
ល
ិវ ជ ជ ខុ កាស រ
័
យ
ជា
ា
ិ
.
វទ
គរ តិ កា
ាល ណុ ត ុះ
វទិ
លា វរិ រ
រល
ប
ិន
ង
សា
សា
លា
សា

របមហលនឹង្ភាគរយសិសេរបឡង្ទូទាំង្របខទស។

ិ របចាំមេ មថទាំសុេភាព និង្បខរង្ៀនគួ របមនទម។
ថវកា

សិសេទទួ លបាននិខទធស B, C, D និង្ E ។ ១២%ដន

៏ ួ រឲ្យភាញរ់ ខផអ ើលជាមួ យ
អង្គ ការ ខេប បានតសូមតិដគ

សិសេសរុបថាបរ់ ទ១
៊ី ២

អនថរាគមន៍ខោយគខរោង្បាន

ស

របុ

គរុសិសេចាំនន
ួ ៤០នរ់ (ើស៊ី៣០នរ់ ) បានបញ្ច ប់

ិ ឆកា
និង្មធយមសិរាខៅមេវច
ិ រ

កាលយជារគូ បឋមសិរា

ខោយគួ រឲ្យសរខសើរ គខរោង្ អប់ រាំរុោរ ៊ីបខង្ក ើតទាំនរ់

erelles Numerique Cambodia (PNC) មដលជា

បរ ិសាទន និង្រសិរមម របុង្ខេតថរព
ាំ ង្់ ចម និង្ភប ាំខពញ។

ិ ាមសាលាខរៀនខៅឆ្បាំខនេះ។
បាំ ណិនជវ៊ី ត

ិ ាសាទន Pass
ទាំ នង្យា
៉ា ង្លអ ជាមួ យរោឌភិបាលដថ និង្វទ

ទ័រ រគូ បខរង្ៀន រគប់ រគង្ ទ៊ីផារ សណ្ត
ឌ ោរខទសចរ

ិ ាសាទនបណថុេះបណ្ត
ិ ារុ ាំពយុទ័រ ខៅទ៊ីររុ ង្
វទ
ថ លបខចចរវទ

៤៣%នឹង្របឡង្ខធវជា
ើ រគូ បខរង្ៀន។ ចាំនន
ួ ៦%ដនសិសេ

រយៈខពលព៊ីរឆ្បាំដល់ សិសេចាំនន
ួ
១៦នរ់ ។ របុង្ខនេះ

ិ ាសាទន
របឡង្ធាលរ់ ទ៊ី១២ បានោរ់ រយសិរាខៅវទ
ិ
បណថុេះបណ្ត
ថ លវជាជជវ៊ី ៈរបស់ រោឌភិបាលខោយឥតបង្់ ដថល

ិ ា
មផបរបខចចរវទ

ការខៅខរាង្ចររ ឬចុេះខឈា
ម េះចូលខរៀនថាបរ់ ទ៊ី១២ខឡើ ង្

ភប ាំខពញឲ្យបានសិរាខោយឥតបង្់ ដថល និង្ការសាបរ់ ខៅ

ការសិរា និង្សាបរ់ ខៅ។ ចាំមណរឯសិសេខផេង្ខទៀតខធវ ើ

សិសេ ១១នរ់ រព
ាំ ុ ង្សិរាឆ្បាំទ២
៊ី ខៅរបខទសដថ និង្
ចាំនួន៥នរ់ ខទៀតរាំពុង្សិរាឆ្បាំទ៊ី១

ិ ។
វញ

រុ ាំពយុទ័រខៅរបខទសរមពុ ជា។ ាមរយៈការតសូមតិរបស់

ិ ចាំនន
គខរោង្ផថ ល់ថវកា
ួ ៨០ដុលាលដល់ រគួសារសិសេ

ទទួ លអាហ្វរូបររណ៍ របង្
ុ ១នរ់ សរោប់ ទិញោន់

រជូរ

ិ ខនេះរួមោន៖
ចាំណ៊ី ថាបវា
ាំ រ់ សាាំង្ និង្សាំណ្តញ់។ បាំ ណិនជវ៊ី ត
ចិញ្ចឹមសតវ

និង្ោាំបមនល។

រគួសារទាំង្ខនេះទទួ លបានវគគ

ិ រ
បណថុេះបណ្ត
ថ ល និង្បខរង្ៀនព៊ីវធ
៊ី ត់ រារបារ់ ចាំណ្តយ និង្
ិ គណៈរមម ការអប់ រាំទាំង្អស់ ោបថាបរ់ ុ ាំ
សោជរ
ិ
ជួយាមោនររុ មរគួសារ
មដលទទួលបានបាំ ណិនជវ៊ី តព៊ី
ចាំណូល។

គខរោង្។

ើសី

វគគ បណថុេះបណ្ត
ថ លរគូ រយៈខពល២ឆ្បាំខៅសាលាគរុខកា
ិ តការខេតថរាំពង្់ ចម ខហើ យពួ រខគនឹង្
សលយ និង្វររិ

ទទួ លអាហ្វរូបររណ៍ សិរាខោយឥតបង្់ ដថលសរ
ិ ាខៅ
ិ ាល័យមផប ររគូ ខពទយ បខចចរវទ
ិ ារុព
ររមិតសារលវទ
ាំ យូ

ិ ាសាទនរបុង្របខទសរមពុ ជា និង្របខទសដថ។
នឹង្បណ្ត
ថ វទ

សរ ុប

២០១៥ ខនេះ ខៅខេតថរាំពង្់ ចម និង្តផូង្ មុ ាំ ។
សិសេជាង្

១.២០០នរ់ បានចូលរួមសរមម ភាព

របធានបទ

មដលពួ រខគបានសិរា រួមោន៖ ការផថ ល់របឹរាខយា
ិ យុ ទននការអប់ រាំ និង្សរមម ភាពររុ ម
បល់ បាំ ណិនជវ៊ី ត
របឹរារុោរ។

រាំណត់ ខោលខៅ

របធានបទទាំង្ខនេះអាចជួយសិសេ

ើ ខរ ើសមុ េជាំនញសិរាខៅ
និង្ខរជស

ិ ាល័យ។
ខពលបញ្ច ប់ការសិរាព៊ីវទ

សុផលគ ឺជាោត យខមោ៉ាយោន រ់ ។ បតរបស់
ី
គ្នត់បានខ្ចរឋានបនាទ ប់ ព ីរូនខភាល ុះ ងព
ាំ ីរបស់ ព ួរខគខរ ើតបានរយៈខពលប ីខ្េ
ប៉ាខណា
ុ ណ ុះ។ គ្នត់ោនរូន៥នារ់ រូនរប ុសព ីរនារ់ ន ិងរូនើសីប ីនារ់ ខហើយគ្នត់ព ាំ ុ ន់ោនផ ទុះខទ។ គ្នត់រស់ ខៅជាម ួយបងរប ុស
ផ្ថល។ រូនរប ុសរបស់ គ្នត់ខ្មុះ ត ុង ខហង គ ឺជាសិសសអាហារ ូបររណ៍ របស់ គខរោង អប់ រ ាំរុោររាំី ព ុងសិរាថ្នន រ់ ទ ី៩ ន ិងទទ ួល
បានអាហារ ូបររណ៍ រយៈខពលប ីឆ្ន ាំខហើយ។ ម ុនខពលបតសាល
ី ប់ អ នរើសីស ុ ផល ន ិងបតគ្នត់
ី បានជិុះម៉ាតូ ូដ ឹរខចរម ួយជាលធាំខៅ

ផារ។ ខៅរដ ូវខភលៀង ព ួរគ្នត់រត ូវសាន រ់ ផ ទុះអរន ភ ូម ិម ួយយប់ ម ុនខពលខធដាំវើ ខណើ រតាមទរដរខៅដល់
ូ
ផារខពលរពររពល
ឹ
ឹម។ ឥឡវូ
ខនុះគ្នត់ម ិនរបរបម ុេរបរខនុះបានខទៀតខទ ខរពាុះគ្នត់ម ិនអាចខធដាំវើ ខណើ រឆ្ង យព ីរូនខភាល ុះត ូចៗរបស់ នាងបាន។ ជាំន ួយខដ្ឋយការ
ខធដាំវើ ខណើ រឆ្ង យ គ្នត់តាញររោ៉ាខៅផ ទុះ ខ្ដលគ្ន ាំរទថវកាព
ិ ីគខរោងចាំន ួន ៨០ដ ុលាលអាខមររសរោប់
ិ
ខធខដ
វើ ើមទ ុនររសុ៕
ី

សូមពិនត
ិ យខមើលចាំនួនរគួសារសិសេអាហ្វរូប

ិ េុសៗោបរបុង្របអប់ ខ្ង្ខរកាម៖
ររណ៍ ទទួ លបានបាំ ណិនជវ៊ី ត

រម មវធិ ីបាំណិនជ ីវតខៅសហគមន
ិ
៍

ជរូ
ចិ ឹ រ
ម
ចញ្

ោ
ិ មច ឹ
ចញ្

ន់

ញ
តា

រូ
រ់ដ

ល

ស

របុ
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“រមមវធិ ីអប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន ៈ ខល ើររមពស់ សទិ អប់
ធិ រ ាំរវាងររ ុមជនជាត ិព នង ”

គនរមាង អប់រ ំជនជាតិពនង (PEI)
អង្គ ការ Lotus Outreach អនថរជាតិបានផថល់ជាំនយ
ួ ដល់ គខរោង្ អប់ រាំជនជាតិ

ពប ង្របុង្រយៈខពល៥ឆ្បាំ មដលបានបញ្ច ប់គខរោង្ខៅមេធបូ ឆ្បាំ២០១៥។ គខរោង្ខនេះ
ោនខោលបាំ ណង្ជាំរញ
ុ រុោរជនជាតិពបង្ មដលោនបញ្ញារបុង្ការនិយាយភាសាមេម រឲ្យ

បានចូលខរៀនសាសារដឌ។ គខរោង្ខនេះជាំរញ
ុ ឲ្យោនការផ្លលស់ បថូ រប៊ីររមិត ១.តសម
ូ តិឲ្យ
ស្រសថព
៊ី ប ង្បានចូលខរៀនខធវជា
ើ រគូ បឋមសិរាខោយោនការផថ ល់ជាំនយ
ួ ព៊ីគខរោង្ ២.ផថ ល់
អាហ្វរូបររណ៍ ដល់ ខរមង្ើស៊ីជនជាតិពបង្សិរាខៅររមិតមធយមសិរា

និង្បនថខធវជា
ើ

ិ
៣.ខលើរសធយ
ួ ការមសវង្យល់ ព៊ីោបខៅវញខៅមរ

ខបរខជនរបឡង្ខធវជា
ើ រគូ បខរង្ៀន

រវាង្សហគមន៍មេម រ និង្ពប ង្របុង្សាលាោាំរទខោយគខរោង្។ គខរោង្ខនេះខលើរសធយ
ួ
ឹ ព៊ីវបផធម៌ជនជាតិភាគតិចពប ង្របុង្ចាំខណ្តមខរមង្ជនជាតិមេម រខៅសាលា
ការយល់ ដង្

ខរៀន និង្សហគមន៍ាមរយៈសរមម ភាពមដលបង្ហាញព៊ីវបផធម៌េស
ុ ោប។ ឧ. របាាំ បាំ ណិន
ិ
៊ី
ជវត ការរបារពវ ពធ
ិ ស
៊ី ាំខ្ន់ ៗ ដូចជា ការខរៀបអា ហ៍ ពិ ហ៍ និង្ពិធប
៊ី ុ ណយសព។ លទន

ផលទាំង្ខនេះបានជួយខរមង្ជនជាតិពបោនខោទនភាពចាំខ េះវបផធម៌របស់ ពួរខគ និង្
ិ
ខោរពោបខៅវញខៅមរកាន់
មតខរចើនរបុង្សហគមន៍មេម រ និង្ពប ង្។ រុោរ ៊ីជនជាតិពបង្
ិ ព៊ីោចស់ ជាំនយ
សរុប៦០នរ់ ទទួ លថវកា
ួ
Lotus Outreach អនថរជាតិបានកាលយជារគូ

បឋមសិរា ខហើ យឥឡូវខនេះពួរខគបខរង្ៀនខរមង្ជនជាតិពបង្ខរចើននរ់ ។

របុង្សាលា

ខរៀនរដឌពួរខគអាចជួយសិសេជនជាតិពបង្ថាបរ់ ទ៊ី១ និង្ទ៊ី២ ោនបញ្ញារបវមនឹង្ភាសា
និយាយ (របុង្ថាបរ់ ខរៀនរតូវបខរង្ៀនភាសាមេម រ)។ ដូខចមេះ ោនរគូជនជាតិពបង្អាចជួយ
សិសានុសស
ិ េជនជាតិពបង្ខរៀនបានយា
៉ា ង្ង្ហយើសួល។

បចចុបផនបខនេះ

រគូ ជនជាតិពបង្

ិ
ើ ខរ ើសខចញព៊ីសស
២៨%រតូវបានខរជស
ិ េអាហ្វរូបររណ៍ ររមិតអនុវទាល័
យអនថរាគមន៍
ខោយគខរោង្។

ិ អា
ិ ាល័យអនថរាគមន៍ខោយគខរោង្ អប់ រាំ
រមម វធ
៊ី ហ្វរូបររណ៍ សិសេររមិតអនុវទ

ជនជាតិពបង្ចាំណ្តយខលើការអប់ រាំ រពមទាំង្អាហ្វរ និង្ការសាបរ់ ខៅ។ រុោរ ៊ីជនជាតិ
ិ ាល័យរបុង្ខេតថមណឍលគ៊ីរ ៊ី
ពប ង្ររ៊ីររចាំនន
ួ ៣១នរ់ មរព៊ីព៊ីរអនុវទ

ទទួ លបានរញ្ច ប់

អាហ្វរូបររណ៍ របុង្មួ យឆ្បាំ រួមោន៖ ឯរសណ្ត
ឌ នសិសេ កាាប សោភរៈសិរា មសផរ

ិ របចាំមេ និង្ខរៀនគួ រ។ សូមពិនត
ិ អា
ើ ថវកា
ខជង្
ិ យខមើលការចាំណ្តយខលើរមម វធ
៊ី ហ្វរូប
ររណ៍ ខ្ង្ខរកាម៖

សិសេទាំង្អស់ បានរបឡង្ជាប់ ្ោសទ៊ី២

និង្ទ៊ី៩ ខៅឆ្បាំខរកាយ។

ខហើ យពួ រខគនឹង្ចូលខរៀនថាបរ់ ទ៨
៊ី

តម្មលអាហរ ូបករណ៍របច ំ
ការចំណាយ
កាតាប

ចំនន
ួ

តម្មល

សរ ុប

១

៨,៥ដ ុលាលអាខមររិ

៨,៥ដ ុលាលអាខមររិ

២សរោប់

៧ដ ុលាលអាខមររិ

១៤ដ ុលាលអាខមររិ

ផ គត់ផ គង់ ការអប់ រ ាំ

១

៨ដ ុលាលអាខមររិ

៨ដ ុលាលអាខមររិ

ខ្សបរខជើងផ្ទទ ត់

១គ ូ

២ដ ុលាលអាខមររិ

២ដ ុលាលអាខមររិ

ចាំណាយរបច ាំខ្េ

៩ខ្េ

២០ដ ុលាលអាខមររិ

១៨០ដ ុលាលអាខមររិ

ឯរសណាាន

សរ ុប

២១២ដ ុលាលអាខមររិ

តផ្មលសិរា

៨ខ្េរន លុះ

៤០ដ ុលាលអាខមររិ

៣៤០ដ ុលាលអាខមររិ

ការខ្ចរអាហារ ូបររណ៍ វទាល
ិ
័យខ្ដលឧបត ថមភខដ្ឋយគខរោង

គរ ុសិសសអាហារ ូបររណ៍ ថតរ ូបជាម ួយោច ស់ ជនាំ ួយ

បចាបបនន
ភាព: អង្គ ការ ខេប បានផថ ល់របព័នស
ន ូឡាថម ៊ី រួមោន Server, Inverter,
ុ

ិ
Thin Clients ចាំនួន៥ និង្ Solar Panels ចាំនន
ួ ៥ជូនដល់ វទាល័
យ អូ រាង្
ាំ របុង្ខេតថ
មណឍលគ៊ីរ ៊ី។ អង្គការ ខេប បានផថ ល់រុ ាំពយទ័
ូ រដល់ សាលាកាលព៊ីរបាាំឆ្បាំមុន។ ខោយោន
ការេូចខ្តកាលព៊ីឆ្បាំខៅ អង្គ ការ ខេប បានបាំ
ិ
ខឡើ ង្វញ។

រ់ និង្ជួសជុលឲ្យោនដាំខណើ រការ

ើ ខចញព៊ីការខរៀនវាយអតទ
សិសេសបាយចិតថបានសិរាជាមួ យរុ ាំពយូទ័រខផថម

បទ។ ឥឡូវខនេះ សិសេសិរារុ ាំពយុទ័រព៊ីរដថងរបុង្មួ យសបាថហ៍ (ដថងសរុ រ-ខៅរ ៍) រយៈខពល
ព៊ី១ខៅ២ខោ៉ាង្។ សិសេខៅសាលាខរៀនចប់ អារមម ណ៍ខរៀនរុ ាំពយទ័
ូ រ។
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សិសសសបាយរររាយខដ្ឋយបានច
ី
ូលរ ួមរង
ុ ន ការបណតុ ុះបណាតលអាំព ីទ ឹរសាអ ត ន ិងខធអនាម័
វើ
យ

១៩

ករណីសិកាសិសសអាហរ ូបករណ៍

ហអល សុភា ជាសិសេអាហ្វរូបររណ៍ ជនជាតិពបង្ោនអាយុ ១៥ឆ្បាំ បានរាំពុង្

ិ ាល័យ អូ រាង្
សិរាខៅថាបរ់ ទ៨
៊ី ខៅវទ
ាំ មដលោនចោ៉ា ង យ៨គ៊ីឡូមម៉ា រតព៊ីផធេះរបស់ នង្។

ជាខរៀង្រាល់ ដថង នង្ខដរើ ខៅសាលាខរៀនរបុង្ចោ៉ា ង យ៨គ៊ីឡូមម៉ា រតខឡើ ង្ភប ាំ និង្្លង្កាត់ ដរព
សាងត់ ប៉ាុ មនថវាោនសុវតទភា
ិ ពសរោប់ ខធវដ
ើ ាំខណើ រខៅសាលាខរៀន។

សុភាពគឺជាសិសេខ្បម
ើ និង្េិតេាំខរៀនសូរតខ្លង្
ាំ ខៅរបុង្ថាបរ់ ។ នង្ខរៀនជាប់ ចាំណ្តត់

ិ ា និង្
ថាបរ់ ខលេ២របុង្ចាំខណ្តមសិសេ៤០នរ់ របុង្្ោសទ៊ី១។ នង្ពូ មរខ្ង្គណិ តវទ
អរេរសាស្រសថ។ នង្បានចូលរួមរបុង្សរមម ភាពរសាវរជាវ និង្របុង្សរមម ភាពររុ មរបឹរា
រុោរ។

សុភាពរបាថាបខរៀនឱយបានចប់ ដល់ ថាបរ់ ទ៊ី១២ ខហើ យោថយរបស់ នង្បាននិយាយាថា

ោត់ សបាយចិតថខ្លង្
ាំ ណ្តស់ ខោយបានខ ើញរូនរបស់ ោត់ ជាសិសេឆ្លសដវ និង្ជារូនគួ រ

ឱយខោរព ខហើ យោត់ ចង្់ ជួយបាំ ខពញរថស
៊ី ុបិនថរបស់ នង្កាលយខៅជារគូ បខរង្ៀនោបរ់ ខៅ

សុភាពខចញពផី ទុះខៅ

សាលាខរៀនខដ្ឋយខថមរខជើង
ើ

ដថងអនគត។

ប៊ាលូ សាញ គឺជាសិសេជនជាតិពបង្ខរៀនថាបរ់ ទ៧
៊ី
ិ ាល័យ អូ រាង្
ខៅវទ
។
នង្រស់
ខៅរប
ង្
ុ
ភូ
ម
ព
ិ
ូ
រ
ទូ
ុ ាំ
ាំ

មសនមខនរមយ ើសុរអូ រាង្
ាំ ខេតថមណឍលគិរ ៊ី។ នង្គឺជា

រូ នខៅរបុង្ចាំខណ្តមបង្បអូ នបខង្ក ើតទាំង្៦នរ់ ។ បង្បអូ ន
របុ សើស៊ីនង្បានខរៀបការ

និង្បានមបរផធ េះព៊ីរគួសារ

ខៅរស់ ខៅជាមួ យបថ ៊ីរបពន របស់ ពួ រខគខរៀង្ៗេលួ ន។
សាញ

អាយុ ១៤ឆ្បាំ

បលូ

នង្មតង្មតខៅផធ េះជួយោថយនង្ខធវកា
ើ រខៅចាំការខៅ
រដូវរចូតកាត់ ។

បលូ សាញបានខរៀបរាប់ ថា “នាងេរុាំ ញ ររាយខាល
ី
ាំងណាស់

ខ្ដលបាន កាល យជាសិសសអាហារ ូបររណ៍ អង គការ ខេប។ អាហា
រ ូបររណ៍ ខនុះជួយេឲ្យោនឱ្កាសសិ
ុាំ ញ
រាបានកាន់ខ្តេ ពស់

ខហើយេកាន់
ុាំ ញ ខ្តោនទាំន ុរច ិត តន ិោយជាម ួយមន ុសសខផសងគ្នន ។

ព ីម ុននាងេជាមន
ុាំ ញ
ុសសខាម ស់ ខអៀន ន ិងម ិនច ូលច ិត តន ិោយជាម ួយ

មន ុសសខ្ដលម ិនសាគ ល់ម ុេ។ ជាងខនុះខៅខទៀត នាងេដុាំ ញ ឹងថ្ន

មន ុសសជួយគ្នន ខៅវ ិញខៅមរ ម ិនសរោប់ ខ្តការរស់ ខៅ ប៉ាខ្ន
ុ ត
ខរៀនព ីគ្នន ផងខ្ដរ។ នាងេខុាំ ញ រៀនព ីមន ុសសខផសងគ្នន ខៅជុវាំ ិញេ៕
ុាំ ញ ”

រាំពុង្រស់ ខៅជាមួ យឪពុរោថយ

របស់ នង្របង្
ុ េធ មតូចមួ យោនជញ្ញជង្
ាំ ខធវព
ើ ៊ីឬសេ៊ី។ ឪពុរ

នង្ោនជមង ឺពបា
ិ រដរដខង្ា ើម និង្ោត់ មិនអាចខធវកា
ើ រ
ខៅចាំការបាន ខហើ យោថយនង្អាចខធវកា
ើ រង្ហរបានតិច

តួចខៅចាំការខរ េះោត់ កាន់ មតោនអាយុ ខរចើន។ បង្
ិ ាល័យ
បអូ នរបុ សើស៊ីរបស់ នង្មិនបានខរៀនដល់ អនុវទ
ព៊ីខរ េះថាសាលាខរៀនខៅឆ្ងយព៊ីភូមិ។

សាញ មិនមដលគិតថាបនថការសិរាខឡើ យ ខរ េះ

សាលាខរៀនរបស់ នង្ឆ្ងយដល់ ខៅ១៨គ៊ីឡូមម៉ា រត។

សាំ ណ្តង្លអ នង្បានទទួលអាហ្វរូបររណ៍ ព៊ីអង្គ ការ ខេ
ប ខរកាមជាំនយ
ួ Lotus Outreach អនថរជាតិ មដល ផថ

ើ ១គូ សោភរៈសិរា
ល់ ឲ្យសខមល ៀរបាំ រ់ មសផរខជង្
ិ ឧបតទមភរបចាំមេ និង្សាំ ខ្ន់ ជាង្ខនេះខទៀត អខនថវា
ថវកា
សិរោឌនសាបរ់ ខៅរបស់ នង្គឺខៅមរផរសាលាខរៀនមដល

ោនផធ េះបាយ បនធប់ទឹរ និង្អណថូង្ទឹរសរោប់ សិសេ
ិ
រស់ ខៅទ៊ីខនេះបានខរបើរបាស់ ។
ខពលវសេមកាលតូ
ច
អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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“ការអប់ រ ាំខធឱ្យជីវ
វើ
តរបស់
ិ
ស្រសរតី មពជា
ុ ោនការផ្ទល ស់ បរូ ត ! ”

គនរមាង អាហរ ូបករណ៍សិសសនៅសាកលវិទាល័យ (CTSP)
ិ ខោយមូ លនិធ ិ Merali និង្របតិបតថខិ ោយអង្គ ការ ខេប និង្អង្គ ការ
គខរោង្ CTSP រតូវបានោាំរទថវកា
ិ ាល័យរយៈខពល៤
ើ ផ៊ីបនថការសិរាខៅសារលវទ
មូ លនិធអា
ិ សុ៊ី បានឧបតទមភដល់ សិសេើស៊ីចាំនួន១១៦នរ់ ខដម

ឆ្បាំ ចប់ ព៊ីឆ្បាំ២០១០ ដល់ ឆ្បាំ២០១៥។ សិសេជាំនន់ ទ៊ី១ចាំនន
ួ ៦៥នរ់ បានបញ្ច ប់ការសិរាខៅរបុង្មេរញ្ញដ ឆ្បាំ
ាំ ន់ ទ២
ើ ឆ្បាំ២០១៦
២០១៤ ខហើ យសិសេជន
៊ី មដលោនចាំនន
ួ ៤៦នរ់ នឹង្បញ្ច ប់ការសិរារបស់ ពួរខគខៅខដម
េណៈខពលមដលោនសិសេចាំនួន៥នរ់ បានខបាេះបង្់ ខចលការសិរា។ ខទេះជាយា
៉ា ង្ណ្ត រ៏អរាសិសេខៅគង្់

វង្់ ោនចាំនន
ួ ដល់ ខៅ៩៦%មដរ។ ជាង្ខនេះខៅខទៀត សិសេចាំនន
ួ ៩៤%ទទួ លបានការង្ហរខធវ។ើ ខៅរបុង្អាំ ឡុង្
ិ ខ៊ី នេះផង្មដរ សិសេបានមូ លមតិោបបខង្ក ើតមូ លនិធស
ិ ។ ថវកា
ិ
ខពលអនុវតថរមម វធ
ិ ង្គ មសរោប់ ដរអង្ហគសររថវកា
ខនេះនឹង្ខរបើរបាស់ សរោប់ ជួយឧបតទមភខរមង្ើស៊ីមដលជួបការលាំ បារព៊ីរ ឬប៊ីនរ់ ឲ្យទទួ លបានឱកាសសិរាដល់
ិ ាល័យដល់ ខរមង្ើស៊ី
ររមិតឧតថមសិរាបានលអ របខសើរខៅឆ្បាំសិរា២០១៦។ ការផថ ល់ឱកាសសិរាថាបរ់ មហ្វវទ
័ ខលើអាជព
៊ី ការង្ហរ គឺជាការជួយខធវឱ
៏ អ មួយខៅរបុង្សង្គមរមពុ ជា និង្
និង្ឱកាសខជាគជយ
ើ យោនការផ្លលស់ បថូ រដល
ជួយកាត់ បនទយផប ត់គន
ាំ ត
ិ មយនឌ័រ។ មូ លនិធខិ នេះបានបញ្ច ប់ខៅឆ្បាំ២០១៥ រ៏ប៉ាុមនថអង្គការ ខេប ខៅមតសង្ឃឹមថា
មូ លនិធខិ នេះនឹង្ខៅមតបនថជួយសិសេសរោប់ ឆ្បាំសិរា២០១៦ខ្ង្មុ េខនេះ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ





ិ
សិរារយៈខពល៤ឆ្បាំខៅសារលវទាល័
យ
ការខរៀបចាំរបជុាំរបចាំមេ

ិ ជ
ការសិរាាមររុ មមុ េវជា

៊ី គឺខផ្លថតខៅខលើៈ
សិកាខសាលាសថ៊ីពកា
៊ី រអភិវឌណអាជព

ឹ នាំ ការខលើរទឹរចិតថ ជាំនញទាំ នរ់
 ភាពជាអប រដរ
ទាំ នង្

 ការមសវង្យល់ ការង្ហរសម័រគចិតថ
 ទសេនរិចចសិរា
ិ
 ការបណថុេះបណ្ត
ថ លបខចចរវទាព័
តោ
៌ ន
 ជាំនញភាសាអង្់ ខគល ស។

សញ្
ា ប័រតទទួលបាន

ើ ខរ ើសមុ េជាំនញ
និសេិតអាហ្វរូបររណ៍ គខរោង្ CTSP បានខរជស

ិ
ខ្ង្ខរកាមមដលោនបខរង្ៀនខៅសារលវទាល័
យ ខវខសធើន ដូចជា៖





ហិ រញ្ដ វតទុ និង្ធនោរ
គណខនយយ
ការរគប់ រគង្

លទធផលគនរមាង

ចាំនន
ួ ៩៤%ដនសិសេ១១១នរ់ បានទទួ លការង្ហរខធវខើ ពញខោ៉ាង្

មដល៨% បានការង្ហរខធវខើ រៅខោ៉ាង្។

ភាគរយទទ ួលបានការងារខធ វើ

ប៉ាូ សុនី ណង ខៅ

ការោល
ិ
័យខធការថម
វើ
របស់
ី
នាង

ប៉ាូ សុនី ណង ជាន ិសសិតជាំនាន់ទ ី២ ខ្ផ នរគណខនយយ ខហើយនាងរស់ ខៅជាម ួយឳព ុរោត យ

របស់់ នាងខៅរង
ុ ន អាគ្នរខ្ដលចស់ រទ ុទខរ មម ួយោនរគួសារជាខរច ើនរស់ ខៅទ ីខនាុះខៅរង
ុ ន ើសុររាំពង់

ចម។ នាងបានខបាុះបង់រើសផ្មរបស់
តី
េនួ ល ចង់កាលយខៅជាឱ្សថការពី ីខរពាុះឳព ុរោត យរបស់ នាងម ិនអាច
ជួយនាងឲ្យខៅខរៀនខៅភនខាំ ពញបានខទខហើយការខរៀនម ុេវជាជិ វទាសាស្រ
ិ
សគត ឺរត ូវចាំណាយេ ពស់ ណាស់ ។ ជា

សាំណាងលអ នាងបានទទ ួលអាហារ ូបររណ៍ ពអង
ី គការ ខេប ខ្ដលបានផ តល់ឱ្កាសដល់នាងបានបន តការ
ូ
រ
ររិ
រ
រី រ
មម
រ
ល
ខម ការងា
វី រ
ន័ ម នាគ្ន ចររ ុ ហុន កា
គ
ិ
បា
ា
ជ
អា
ប
ង
ម
ថ
ន
របុ
រដ
អង រដ្ឋាភ រើ អា
សា វដ ត/ុ ថ ធ
ររ
ខរា
ស
ន់ោ
ហ
ប
ខ
ស
ិរញ្
ិ
មន
ហ
ខៅ

សិរាខៅសារលវទាល
ិ
័យខៅរង
ុ ន ខេត តរាំពង់ ចមខ្ដលខៅជិតផ ទុះរបស់ នាង។ បចប
ុ ច បន នខនុះ នាងរាំព ុង

ខរៀនខៅឆ្ន ាំទ ី៤ ខហើយនាងរ៏រពាំ ុងខធការងារជាគណខនយយររខៅសាថ
វើ
ប័នម ីររូហរិ ញ្ដវតហ
ុ ថ តាថ រសិររខៅ

ើសុរសទង
ឹ រតង់ ខ្ដលនាងអាចរររបារ់ចណ
ាំ ូ លខដ ើមបីជ ួយគ្ន ាំរទការសិរាបអនូ រប ុសខ្ដលរាំព ុងខរៀនថ្នន រ់ ទ ី
១២។ សុខី ណង បានខរៀបរាប់ ថ្ន «ការងារខៅទ ីខនាុះនាងេទុាំ ញ ទ ួលេុសរត ូវខល ើខ្ផ នរសនសាំ ផ តល់របារ់រមចី
រត់រតាខល ើរបត ិបតការខផសងៗ
តិ

រត ួតព ិន ិតយរាល់ការងាររបច ាំផ្ថងរបស់ ខបឡាររ

ន ិងខធរបាយការណ៍
វើ

ហិរញ្ដវតខុ ថ ផខៅការ
ើញ
ោល
ិ
័យរណាតល។» សុខី ណង ោនភាពរងោុ
ឹ ាំរងុ ន ការន ិោយជាសាធារណៈព ីខរពាុះ
នាងធាល ប់ បានសមរ័ គច ិត តច ូលរ ួមសរមមភាពជាខរច ើន ដ ូចជា ខធជាអ
វើ រន ដ ឹរនា ាំររុមរ ិច ចការសាលាដ ឹរនា ាំការ

របជុរាំ បច ាំខ្េ ដ ឹរនា ាំរបសិ
លឹ រាគណន ី។ ខល ើសពខនុះខៅខទៀតខៅខពលខ្ដលនាងបានច
ី
ូលរ ួមវគគបណតុ ុះប
ណាតល ឬសិកាខសាលាខផសងៗ នាងខ្តងខ្តពាោមខ្ចររ ាំខ្លរអខ្ដលនាងធាល
វី
ប់ បានដ ឹង ន ិងសួរសាំន ួរជា
ខរច ើនខដ ើមបីពរង ឹងទាំន ុរច ិត ត

ន ិងចាំខណុះដ ឹងរបស់ េន។
ួល

នាងបានទទ ួលការសរខសើរជាខរច ើនពសាំ
ី ណារ់

ខលារសាន្តសាតចរយខៅសារលវទាល
ិ
័យ រពម ងរបធានខៅរខ្ន
ាំ
លងការងាររបស់ នាងផងខ្ដរ។ ខលារ

ចន ទ សុភា របធានសាខាសាថ ប័នម ីររូហរិ ញ្ដវតហ
ុ ថ តាថ រសិររបានបងាា ញព ីចាំណាប់ អារមមណ៍របស់ គ្នត់ថ្ន
«សុខី ណងជាប ុគល
គ ិរខ្ដលរប ឹងខ្របងខធការងារណាស់
វើ
ោច ស់ ជាំនយ
ួ មរព ីម ូលន ិធ ិ Merali ខលារើសី ោ៉ាសនមី បានមរទសសនរ ិច ចន ិសសិតអាហារ ូប
ររណ៍ ខៅការោល័
ិ
យអង គការ ខេប ខៅខ្េរញ្ដ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខលារើសីោនខសចររតី ាំខភ ើប
ខដ្ឋយបានជួបជាមយ
ួ ន ិសសិតអាហារ ូបររណ៍ ន ិងខរៀនបានព ីលទផធ លន ិសសិតអាហារ ូបររណ៍ ។
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អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥

ខហើយឆ្ប់ យល់ការងារខទៀត។

ឥឡវរាល់
ូ

ការងាររបស់ នាង នាងអាចខធបានខដ្ឋយេ
វើ
នួ ល ឯង ខហើយនាងខដ ើរត ួនាទ ីសាំខាន់រងុ ន ការបខរងៀនប ុគគល ិរថមៗី

ខ្ថមខទៀតផង។» គ្នត់បានបខ្ន ថមខទៀតថ្ន «េនុាំ ញ ឹងផ តល់អន ុសាសន ៍ឲ្យនាងខធជារបធានគណខនយយររខៅ
វើ
ខពលខ្ដលសាខាថមបានបខង
ី
តខឡើ
ើា
ងខៅឆ្ន ាំ២០១៦ខាងម ុេខនុះ។»

២១

គនរមាង េ្ំក
ុ ំពុងនរៀន!
របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

អង គការ Save the Children ន ិងទ ីភាន រ់ងារណ័ រខវ
ខដ ើមបីសហរបត ិបតការអភ
តិ
ិវឌឍ(NORAD)

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

៤.៥៤៥ នារ់ (ើសី ២.២៣៦ នារ់ )

ថវកាទទ
ិ
ួលបានរងុ ន ឆ្ន ាំ២០១៤

១៣៤.០០០ ដ ុលាលអាខមររិ

វទាល
ិ
័យខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

៥ខេត ត (រាំពង់ ចម តបូងឃមាំ ុ ររខចុះ ផ្រពខ្វង ន ិងរាំពង់ ឆ្ន ាំង)
១៦
១៥ សាលាអន ុវត ត ន ិង ១៥ សាលាខរបៀបខធៀប
គ្នម ន
ខ្េម ីនា ឆ្ន ាំ២០១៣

ិ សារលផង្ទប់
និង្ើសខដៀង្ោបនឹង្ខោលបាំ ណង្រមម វធ៊ី

សាកត់ សស
ិ េខបាេះបង្់ ការសិរា (SDPP) របស់ អង្គ ការ ខេប ខទេះប៊ីជាបានខផ្លឋតខលើ
ិ ាល័យ ចាំមណរឯគខរោង្ េញុ ាំរព
វទ
ាំ ុ ង្ខរៀន ខផ្លឋតខលើបឋមសិរារ៏ខោយ។ គខរោង្
េញុ ាំរាំពុង្ខរៀនោនមផប រខរចើនខផេង្ៗោប រួមទាំង្មផប ររសាវរជាវ មផបរាមោន មផប រ
ិ ។៊ី អង្គ ការ Save the Children ទទួ លេុសរតូវខលើ
វាយតដមល និង្មផប រអនុវតថរមម វធ
និង្រាំពង្់ ឆ្បាំង្ ចាំមណរអង្គ ការ ខេប ទទួ លេុសរតូវខលើការាមោន និង្វាយតដមល
រ៏ដច
ូ ជាបខង្ក ើតមផនការរសាវរជាវមដលខធវស
ើ ុពលភាពឥទន ិពលមរបរបួ លអនថរាគមន៍
ខៅរបុង្សាលាអនុវតថខធៀបខៅនឹង្សាលាខរបៀបខធៀប។

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ
គខរោង្េញុ ាំរព
ាំ ុ ង្ខរៀន (ILP)! បានបញ្ច ប់សរមម ភាពឆ្បាំទ២
៊ី របស់ េលួន និង្ោនការ

ផ្លលស់ បឋូ រមួ យចាំនួនខៅខលើរចនសមព ័នប
ន ុ គគលិរ។ ចាំណុចសាំ ខ្ន់ គកា
ឺ រសខរមចចិតថបញ្ចូ ល

ើ ផ៊ីបាំខពញបមនទមខលើសរមម ភាពរបមូ លទិនបនយ
មផប ររបមូ ល «ទិនបនយ
័ គុណភាព» ខដម
័
ការផ្លលស់ បឋូ រខនេះបានបញ្ច ប់ខៅ រ់ រណ្ត
ឋ ល

ឆ្បាំ រួមជាមួ យវតថោនទ៊ីរបឹរាថមម៊ី ដលោនឯរខទសេព ស់របុង្មផប រខនេះ។ ការខផ្លឋតខលើការ
ើ ផ៊ីវាយតដមល សមតទភាពខរបើរបាស់
របមូ លទិនបនយ
័ គុ ណភាពោនសារៈសាំ ខ្ន់ ណ្តស់ ខដម
ិ របស់ សិសេមដលជាមផប ររមម វធ៊ី
ិ សិរាថាបរ់ ជាតិ។
បាំ ណិនជវ៊ី ត

ើ ផ៊ីពិនត
គខរោង្េញុ ាំរព
ាំ ុ ង្ខរៀនរ៏បានខធវជា
ើ ោចស់ ផធ េះដនការរបជុាំប៊ីរបខទសខដម
ិ យខមើល

លទន ផលរសាវរជាវដាំបូង្

រ់ រណ្ត
ថ លឆ្បាំ២០១៣ និង្បានបញ្ច ប់សរមម ភាពរបស់ េលួនរយៈខពល២ឆ្បាំ របុង្ឆ្បាំ

៊ី បុង្ការអភិវឌណមដលខផ្លឋតខលើ
២០១៥។ គខរោង្ខនេះគឺជាឧទហរណ៍ ដននិនបការថមរ

ិ ខ៊ី ៅរបុង្សាលាអនុវតថចាំនួន១៥ របុង្ខេតថរព
ការអនុវតថរមម វធ
ាំ ង្់ ចម តផូង្ មុ ាំ ររខចេះ

ខ្េធ ូ ន ឆ្ន ាំ២០១៧

មដលខផ្លឋតសាំ ខ្ន់ ខលើទិនន
ប យ
័ បរ ិោណ។

គខរោង្េញុ ាំរព
ាំ ុ ង្ខរៀន (ILP)! ជាគខរោង្សារលផង្មដលបានចប់ ខផថ ើមខៅ

ិ ម៊ី ផអ រខលើភសឋា
រមម វធ
ុ ង្

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់ គ្នម ន (គខរោងរសាវរជាវ)
ខេត តរគបដណត ប់
ើសុររគបដណត ប់
បឋមសិរាខគ្នលខៅ

សនិទានភាពម្នគនរមាង

ិ សា
រ៏ដច
ូ ជាវធ
៊ី ស្រសថរសាវរជាវ

និង្ការវវិ តថនរ៍ ហូ តមរដល់

បចចុបផនប។ របង្
ុ ការរបជុាំខនេះ តាំណ្តង្មរព៊ីរបខទស អូ ហ្វកន់ ោ និង្ហេុ៊ីមបាបខវ៉ា បានចូល
ើ ផ៊ីពិភារាអាំ ពកា
រួមជាមួ យររុ មរមពុ ជាខដម
៊ី ររសាវរជាវ។

ការរបជុាំរម
ួ ោបបានខធវខើ ឡើ ង្

៏ អ សរោប់ បង្ហាញព៊ីកាវវិ តថន។៍
ខៅរបុង្ររុ ង្រាំពង្់ ចមមដលជាឱកាសដល

ខៅចុង្ឆ្បាំ អង្គ ការ ខេប បានខធវកា
ើ រវាយតដមល របចាំឆ្បាំ និង្ផឋ ល់ជាអនុសាសន៍រង្
បុ

ិ រ៊ី យៈខពល៣ឆ្បាំ។ របាយការណ៍ បានខរៀបចាំជាពរង្ហង្ខៅចុង្ឆ្បាំ និង្
ការអនុវតថរមម វធ
ិ ាល័យ អូ សលូ ខៅខដម
ើ ឆ្បាំ២០១៦។
បានរបគល់ ដល់ សារលវទ

ិ សា
ខោលការណ៍ របស់ គខរោង្គឺរតូវផឋល់ភសឋុាង្ជារ់ មសឋង្មដលថា វធ
៊ី ស្រសថ
ិ
ពហុ ចរមុ េះវស័យ
មដលអនុវតថរបុង្សាលាពិតជាអាចខធវឲ្
ើ យការសិរារបស់ សិសេ

ិ សា
ិ យ
ិ រុោរ
របខសើរខឡើ ង្បាន។ ខទេះប៊ីខោលវធ
៊ី ស្រសថពហុ ចរមុ េះវស
័
ដូចជា រមម វធ៊ី
ខមរត៊ីរបស់ អង្គការ ខេប មដលោន៦មផប រ រតូវបានឲ្យអនុវតថយា
៉ា ង្ទូ លាំទូលាយ

ទាំង្របុង្ពិភពខលារ រ៏ដច
ូ ជារបុង្របខទសរមពុ ជា វាររមនឹង្ោនឧទហរណ៍ សុពល

ភាពជារ់ មសឋង្ណ្តស់ ។ ដូខចបេះខហើ យ គខរោង្ េញុរ
ាំ ាំពុង្ខរៀន េិតេាំមសវង្ររការោាំរទ
៊ី ដល់ សាលាខរៀនមដលោនខរោង្ការអនុវតថមួយនឹង្បង្ហាញភសឋា
ថមៗ
ុ ង្អាំ ព៊ីរបសិទន

ភាពអនឋរាគមន៍ខនេះ។ សរមម ភាពរតូវខរៀបចាំជា «បរ ិសាទនសិរារបរបខោយគុ ណ
ភាព» មដលោន៤មផប រធាំៗ៖






ការការ រផលូវអារមម ណ៍ និង្ផលូវចិតថ
ការការ ររាង្កាយ

សរមម ភាពខរៀនមបបសរមម និង្
ការចូលរួមព៊ីសហគមន៍។

នមនរៀនទទួលបានពីគនរមាង
គខរោង្េញុ ាំរព
ាំ ុ ង្ខរៀន(ILP)!

ោនបញ្ញារបវមមួ យចាំនន
ួ ទរ់ ទង្នឹង្ការ

ិ ។៊ី ដខាំ ណើ រការបខង្ក ត
ើ ោនខរចើនជាំហ្វន ខោយចប់
បខង្ក ើតឧបររណ៍ បាំ ណិនជវ៊ី តថម
ើ
ិ
ើ ផ៊ីខធវស
ខផឋ មព៊ីការវភាគេល ម
ឹ សារខសៀវខៅសិរាដល់ ការខធវខើ តសថសារលផង្ខដម
ើ ព
ុ ល

ភាពពិនធុមដលអាចខជឿជារ់ បាន។ ការសខរមចបានពិនធុដនភាពខជឿជារ់ ជារ់ គជា
ឺ ការ
លាំ បារមួ យមដលតរមូ វឲ្យោនការមរមរបឧបររណ៍ ជាខរចើនដង្។

រគូរបម ូលទ ិន នន័យខដ្ឋយសោភ សន ៍ខដ ើមបីវាយតផ្មលរបសិទភា
ធ ពគខរោង

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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គនរមាង បនងាើនភាពង្វយរសួលចូលសាោនរៀន

តាមរយៈការោ ំរទពីសែគមន៍ (REACH/រ ីក)១ និង២

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

ើ (We World)
អង្គ ការវខ៊ី វល

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

រុោរ ១៧.៣៨៨នារ់

ផ្ដគូ (បានខធរវើ ិច ចរពមខរពៀង)

ខោលបាំ ណង្រួមគឺរម
ួ ចាំមណរខធវឱ
ើ យសខរមចបាននូវខោលខៅមផន
ការយុ ទនសាស្រសថរបស់ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា ឆ្បាំ២០១៤-២០១៨
ើ ផ៊ីខធវឱ
ខដម
ើ យរបខសើរខឡើ ង្នូវគុណភាពអប់ រាំជាសរលសរោប់ ទាំង្អស់ ោប
ខៅបឋមសិរាខោយខផ្លថតខៅខលើការអនុវតថសរមម ភាព និង្ការអភិវឌណ
ខោលនខយាបាយ ។

អង គការវឌឍនភាព (WP); Ciai

ថវកាទទ
ិ
ូលបានរងុ ន ឆ្ន ាំ២០១៥

២៩៥.៨៩៤,៨ ដ ុលាលអាខមររិ

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់រងុ ន ោន រ់

ើ ផ៊ីខលើររមព ស់លទនផលការសិរារបស់
ខោលបាំ ណង្ជារ់ លារ់ គឺខដម

១៧,០២ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់
សាលាខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

៤ ខេត ត (សាវ យខរៀង ផ្រពខ្វង រាំពង់ ឆ្ន ាំង ន ិងខពាធ ិសាត់)

ិ ជ ដូចជា៖ គណិ ត ភាសាមេម រ(អាំ ណ្តន) និង្បាំ ណិនជវ៊ី ត
ិ
រុោរខលើមុេវជា

៣៦ សាលា

របខសើរខឡើ ង្ទាំង្ខៅរបុង្សាលាខរៀន ខៅផធេះ និង្ខៅាមសាលាខោល

៨ ើសុរ

ិ សាស្រសថខផេង្ៗជាខរចើន ខដម
ើ ផ៊ីខលើររមព ស់ការសិរាឱយបាន
ខោយខរបើវធ៊ី

១ ររ ាដ្ឋ ២០១២

ខៅទាំង្អស់ របុង្ខេតថទាំង្៤។

៣០ ម ិថុនា ២០១៨

ិ សា
គខរោង្ REACH II នឹង្អនុវតថខោយបញ្ចូ លនូវវធ
៊ី ស្រសថជាខរចើន

ខោយខផ្លថតខៅខលើការរបមូ លរុោរ ការពរង្ឹរគុណភាពអប់ រាំ សុេភាព
ឆ្បាំ

និង្សុវតទភា
ិ ព ការចូលរួមរបស់ សហគមន៍ និង្អភិបាលរិចចលអ។ គខរោង្

ិ ោ
គខរោង្ទទួលបានលទនផលជាវជ
ជ នគួ រឱយរត់ សាំោល់ ខោយបានខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្នូវគុ ណ

ើ ខឡើ ង្ ដូចជា សោភរៈពរង្ឹង្
បខង្ក ើតថមម៊ី ដលអង្គ ការ ខេប បានបខង្កត

គខរោង្រ ៊ីរដាំណ្តរ់ កាលទ៊ី១មដលោនរយៈខពល៣ឆ្បាំបានបញ្ច ប់ខៅរបុង្មេមិថុន

២០១៥។ ាមរយៈការវាយតដមល ការអនុវតថគខរោង្៣ឆ្បាំព៊ីសាទប័នឯររាជមផប រខ្ង្ខរៅបានបង្ហាញ

នឹង្ខផ្លថតខ្លង្
ាំ ខៅខលើការពរង្ឹង្អាំ ណ្តន

ិ ខោយខមើលខ ើញព៊ីភាពខជាគជយ
័ និង្ការ
ភាពអប់ រាំ និង្ជាពិខសស ការអប់ រាំមផបរបាំ ណិនជវ៊ី ត។
៊ី
ើ
អនុវតថលអរបស់ គខរោង្មដលរបតិបតថខិ ោយអង្គ ការ ខេប អង្គ ការវខវល បានខសបស
ើ ាំ ុអង្គ ការ ខេប

អាំ ណ្តន

ថា

ការខរៀនាមខអឡិ ចរតូនច
ិ

រសាវរជាវខរៅថាបរ់ ។

ិ
និង្គណិ តវទាខោយខរបើ
ការ

(M-learning)

និង្ការសិរា

ិ ព
គខរោង្នឹង្បនថរមម វធ
៊ី រង្ឹង្អាំ ណ្តនាមខអឡិ ច
ើ ផ៊ីរម
ខដម
ួ ចាំមណរ

ើ ផ៊ីអនុវតថខៅរបុង្សាលាខោលខៅរបុង្គខរោង្រ ៊ីរដាំណ្តរ់ កាលទ៊ី
ឱយខរៀបចាំសាំខណើ រសុាំគខរោង្ថមខ៊ី ដម
ិ ម៊ី ដលោនរយៈខពល៣ឆ្បាំខទៀតរបុង្
១ ខៅខេតថសាវយខរៀង្ និង្ដរពមវង្ និង្មថមទាំង្ពរង្៊ីររមម វធ

រតូនច
ិ ដល់ សាលាមដលោនអភិបាលរិចចលអររមិតេព ស់

៊ី ាំនន
ើ ផ៊ីខរជស
ើ ខរ ើសបមនទមសាលាថមច
ទិនបនយ
័ បានខធវខើ ឡើ ង្ខៅ រ់ រណ្ត
ថ លឆ្បាំ២០១៥ ខដម
ួ ១១ខទៀត
ើ អនុវតថខៅ
សរោប់ អនុវតថរបុង្គខរោង្រ ៊ីរ ២។ គខរោង្ថមម៊ី ដលោនរយៈខពល៣ឆ្បាំបានចប់ ខផថម

ិ ខ៊ី ធវខើ តសថយា
ើ ផ៊ីខរបៀប
វធ
៉ា ង្សុររិត និង្រតឹមរតូវ (ឧ. ខតសថ EGRA) ខដម

សាលាមួ យចាំនន
ួ ខៅរបុង្ខេតថ២ខទៀត គឺខេតថរាំពង្់ ឆ្បាំង្ និង្ខ ធិ៍សាត់ ។ ការរសាវរជាវរបមូ ល

ជាមួ យរោឌភិបាលរមពុ ជាខធវស
ើ ោហរណរមម

អាសានខ្ង្មុ េ

ើ ផ៊ី
ខដម

បាំ ខពញតរមូ វការការង្ហរនសតវតេទ៊ី២១។ គខរោង្រ៏នង្
ឹ បនថអនុវតថរមម
ិ ។
ខធៀបរវាង្លទនផល និង្ការចាំណ្តយថវកា

របុង្មេររកោ ឆ្បាំ២០១៥ និង្បញ្ច ប់ខៅមេមិថុន ឆ្បាំ២០១៨។ គខរោង្រ ៊ីរ ២ មិនដូចគខរោង្រ ៊ីរ
ើ ខោលនខយាបាយ និង្ឯរសារជួយររសួង្អប់ រាំខលើការ
១ ខទ គខរោង្ថមខ៊ី នេះនឹង្បញ្ចូ លការបខង្កត
ើ ផ៊ីធាននូវសុពលភាព និង្ភាពអាចខជឿជារ់ បាន
ខធវខើ តសថអាំណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្ាមខអឡិ ចរតូនច
ិ ខដម

ិ ា មដលជាមូ លោឌនមួ យរបុង្ការខសបស
ដនទិនន
ប យ
័
និង្ការបខង្ក ើតសថង្់ោគណិ តវទ
ើ ាំ ប
ុ ខង្ក ើតខសៀខៅ
សថង្់ោថាបរ់ ទ៊ី១ និង្ទ៊ី២ថម។៊ី

សកមមភាពសំខាន់ៗ
ើ ផ៊ីអនុវតថគខរោង្ថម ៊ី គឺរ ៊ីរ ២ ខៅរបង្
បចចុបផនបខនេះ អង្គ ការ ខេប រាំពុង្ោរ់ សាំខណើ ខដម
ុ

សាលាបឋមសិរាចាំនួន២៥ និង្សាលាមខតថយយ ៥ របុង្ខេតថសាវយខរៀង្ និង្ដរពមវង្ខោយ
ិ យ
ិ
ើ ការបខង្ក ើតថមខ៊ី លើវស
បខង្ក ន
័ អប់ រាំ ជាពិខសស ការពរង្ឹង្អាំ ណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្ និង្គណិ តវទា

និង្ពរង្៊ីរសាលាបឋមសិរាចាំនន
ួ ១១ និង្មខតថយយចាំនួន១០ ខៅរបុង្ខេតថរាំពង្់ ឆ្បាំង្ និង្ខ ធិ៍
សាត់ មដលជាចាំណុចរណ្ត
ថ លរបខទសរមពុ ជា។

សកមមភាពសំខាន់ៗរបស់គនរមាងរ ីក ២:

សិកាខសាលាផសព វផាយលទ ធផលគខរោងររី ១ ន ិងផសព វផាយគខរោងថម ី
ររី ២ រង
ុ ន ខេត តសាវយខរៀង។

 ពរង្ឹង្យនថការចុេះខឈាមេះចូលខរៀនាមអាយុ បានរតឹមរតូវខៅាមសាលាមដលោនបញ្ញា
រុោរចុេះខឈា
ម េះចូលខរៀនមិនទន់ អស់ របុង្ខេតថខោលខៅទាំង្៤។

ឹ មផបរ
 សាលាខរៀនភាគខរចើននឹង្រតូវបានពរង្ឹង្គុ ណភាពបខរង្ៀន និង្ខរៀនរួមទាំង្ចាំខណេះដង្
ិ ោ
បខចចរខទសមដលជេះឥទន ិពលជាវជ
ជ នដល់ រុោរមដលលោនតរមូ វការពិខសស។

 ោាបិា និង្សហគមន៍រតូវបានជូនដាំណឹង្ និង្ចូលរួមយា
៉ា ង្សរមម របុង្ដាំខណើ រការសិរារូន
របស់ ពួរខគាមសាលាខរៀនរបង្
ុ ខេតថខោលខៅទាំង្៤។

ិ គណខនយយភាព
 ការពរង្ឹង្អភិបាលរិចចលអខោយខផ្លថតខៅខលើតោលភាព ការរគប់ រគង្ថវកា
និង្ការរគប់ រគង្ទិនបនយ
័ ឱយោនភាពរបខសើរខឡើ ង្ខៅាមររមិតសាលាខរៀន ររមិតការ ិយា
ល័យ និង្ររមិតមនធរ៊ី អប់ រាំ។

ការបខង្ក ើតខោលនខយាបាយរបស់ ររសួង្អប់ រាំនង្
ឹ រតូវបានោាំរទខោយឯរសាររសាវរជាវ
និង្ការអនុវតថលអរបស់ គខរោង្។
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សិសសខធការងារជាររ
វើ
ុមខដ ើមបីខ្សវងររដាំខណាុះរសាយខល ើបញ្ាខ្ដលបានជួបពារ់ ពន័ ធ
ន ឹងការអប់ រ ាំ ន ិងខរៀបចាំខ្ផនការខដ ើមបីខដ្ឋុះរសាយបញ្ា ងខនាុះ។
ាំ

២៣

“ សហគមន ៍រងោ
ឹ ាំរសាងបានន ូវសាលាខរៀនដ៏រងោ
ឹ ាំ! ”
ការជុះឥទធិពលគនរមាងរ ីក ១ (REACH I)

ករណីសិកា

ើ នូវឱកាសជាខរចើនដល់ រុោររគប់ ដាំណ្តរ់ កាលដន
គខរោង្រ ៊ីរ (REACH) បានបខង្កត

ការអប់ រាំ។
២០១៥

ការវាយតដមល គខរោង្ព៊ីមផប រខ្ង្ខរៅមដលបានខធវខើ ឡើ ង្ខៅរបុង្មេមិថុន ឆ្បាំ
ឹ
បានបង្ហាញថា គខរោង្បានបខង្ក ើនចាំខណេះដង្
និង្ផ្លលស់ បថូ រឥរ ិយាបថរបស់ រគូ

ើ ផ៊ីឱយពួ រខគោនភាពខជឿជារ់
បខរង្ៀន នយរ និង្បណ្ត
ត ររេខៅាមសាលាខោលខៅខដម
ិ ជ ជវ៊ី ៈរបស់ ពួរខគដល់ សិសានុសិសេ។
ាំ ញវជា
និង្អាចបង្ហាញនូវជន
វឌណភាពគួ រឱយរត់ សោគល់ ខៅរបុង្ការរបមូ លរុោរចូលខរៀន

និង្ការកាត់ បនទយអរា

ខបាេះបង្់ ការសិរាបានផថ ល់នូវរថស
៊ី ង្ឃឹមសរោប់ និរនថរភាពនខពលអនគត។

ខៅអាំ ឡុង្

របសិនខបើខយើងរសាងទាំន ុរច ិត តរបស់ សហគមន ៍បាន ព ួរខគន ឹងមរសាលា តាន ូ។

សាលាបឋមសិរា តាន ូ ោនទ ីតា ាំងសថតិ ខៅភ ូម ិតាន ូ ឃុាំចប
ាំ រ់ ើសុរសាវ យរជាំ ខេត តសាវ យ

ខរៀង។ ខៅឆ្ន ាំ២០១២ សាលាខរៀនខនុះបានច ូលរង
ុ ន គខរោង REACH។ តាមរយៈវគគ
បណតុ ុះបណាតលនានា ន ិងទសសនរ ិច ចសិរា ខលារ ទចូ វ ុទ ធ អាយុ៧៨ឆ្ន ាំ ខ្ដលជា
សោជិរគណៈរមមការរទរទង់សាលា បានចប់ ខផម
ើត គ ិតថ្ន ខត ើសហគមន ៍អាចជួយពរង ឹង
គុណភាពអប់ រ ាំបានខដ្ឋយរខបៀបណា?

ជាលទ ធផល

គ្នត់បានចប់ ខផម
ើត ច ូលរ ួមោ៉ាង

ខពលវាយតដមល គខរោង្ រគង្់ អប រ រ់ ព័នទ
ន ាំង្អស់ បានសមមថ ង្ខចញនូវការោាំរទខពញទាំ ហឹង្
ិ ោ
ចាំខ េះគខរោង្ និង្ឥរ ិយាបថជាវជ
ជ នចាំខ េះការអប់ រាំ។ សរមម ភាពខនេះនឹង្អាចខធវឱ
ើ យោន

សរមមខសទរើ ខ្តរគប់ សរមមភាព ន ិងរពតឹ ការណ៍
តិ
សាំខាន់ៗរបស់ សាលាខរៀន។ ខៅរង
ុ ន វធិ ីខនុះ

ខរៀនរបស់ រុោរ និង្គុ ណភាពអប់ រាំ។

ន ិងអរតាខឡើងថ្នន រ់បានខរើនខឡើង។ ជាម ួយគ្នន ខនុះខ្ដរ បរសាថ
ិ នរ ូបវន តជាខរច ើនបានខ្រលមអ

ើ ផ៊ីររានូវបរ ិយាកាសដល
៏ អ របខសើរសរោប់ ការចូល
ការចូលរួមខរចើនខៅរបុង្សហគមន៍ខដម

ការាាំង្ចិតថ និង្ការចូលរួមយា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ កាលរបស់ គណៈរមម ការរទរទង្់ សាលា ររុ មរបឹរា

ុ ាំ នយរសាលា ខលាររគូ អប ររគូ រ៏ដច
ូ ជាោាបិា និង្អាណ្តពាបាលសិសេ ្លុេះបញ្ញចាំង្
ិ របស់ សហគមន៍ខៅរបង្
ព៊ីការខរើនខឡើ ង្ដនការោាំរទមផប រថវកា
ុ មផនការអភិវឌណសាលាខរៀន។
៊ី ខនេះ គណៈរមម ការរទរទង្់ សាលាអាចររថវកា
ិ ជត
ិ ១០០០ដុលាលរអាខមរ ិរ ជា
នខពលថមៗ
ើ ផ៊ីជួយអភិវឌណសាលាខរៀន។ ជាគាំរម
ខរៀង្រាល់ ឆ្បាំខដម
ូ ួ យគួ រឱយរត់ សោគល់ មដលបានបង្ហាញ

ិ សរោប់ បាំ រ់ ផ្លធង្
ខោយសាលាបឋមសិរា ានូ ជារមនលង្មដលសហគមន៍ររបានថវកា
ាំ
ើ
សូឡាឱយសាលាខរៀនខដមផ៊ីខរបើរបាស់ ខថខបល ត (tablet) របុង្ការជួយពរង្ឹង្អាំ ណ្តនដល់ សិសេ
ររុ មរបឹរារុោរបានខដរើ
ិ គ
តួនទ៊ីយា
៉ា ង្សាំខ្ន់ រង្
បុ ការខគៀង្គរធនធានព៊ីមិតថភរថរិ បស់ ពួ រខគាមរយៈការបរ ិចគវភា
ខៅរបុង្បណ្ត
ត ល័យ។

ខៅរបុង្សាលាខោលខៅមួ យចាំនួនខទៀត

ទនរបង្
ុ របអប់ មួ លនិធរ
ិ ុោរ មដលបានរតួតពិនត
ិ យរាល់ សបាថហ៍ ។ រគប់ សាលាខរៀនទាំង្អស់
ិ ទសេនរិចចសិរាខៅខេតថដដទ ទទួលបានបទពិខសាធន៍លអៗជាខរចើន
មដលបានចូលរួមរមម វធ៊ី

ើ ផ៊ីមរលមអ សាលាខរៀន និង្សហគមន៍របស់ ពួ រខគខៅខពល
និង្បានយរមរអនុវតថភាលមៗខដម
ិ
រតឡប់ មរវញ។

រ ូបភាពសកមមភាពេលីៗ

គ្នត់បានសហការជាម ួយគខរោង REACH ខដ ើមបីជយ
ួ រុោរងាយរងខរគ្នុះជាខរច ើន។

គ្នត់បានន ិោយថ្ន ចប់ តា ាំងព ីទទ ួលការគ្ន ាំរទពគខរោងមរ
ី
អរតាខបាុះបង់ បានថយច ុុះ
របខសើរខឡើងដ ូចជារបងសាលា សួនចារ សួនរុោរ បណាណល ័យសាអ ត ការខ្រលមអបន ទប់
ខរៀន ន ិងរខ្ន លងដ្ឋរ់រង់ធទាំ ូលាយ។

ខលារ ទចូ វ ុទ ធ ោនការខបតជាញច ិត តេ ពស់ ។ គ្នត់ម ិនរត ឹមខ្តលុះបង់ខពលខវលា ន ិង

រាំលា ាំងកាយច ិត តប៉ាខណា
ុ ណ ុះខទ ប៉ាខ្ន
ុ ត គ្នត់ខ្ថម ងបរ
ាំ ចចិ គថវកា
ិ ន ិងសោភ រៈផ្ទទ ល់េនជួ
ួល យ

សាលាខរៀនខ្ថមខទៀត។ រង
ុ ន ខនាុះខ្ដរ តា ាំងព ីឆ្ន ាំ២០១២ ដល់២០១៥ គ្នត់ររថវកាបាន
ិ
ខរច ើនជាង ៤,៧០០ដ ុលាលរអាខមររិ សរោប់ ខ្រលមអខហដ្ឋា រចនាសមពន័ ធសាលាខរៀន រ ួម

ាំងការបាំពារ់ផ្ទទ ាំងសូឡាសរោប់ ដខាំ ណើ រការរមមវធិ ីពរង ឹងអាំណានតាមខថខបលត (tablet)

ខ្ដលគខរោង REACH បានផ តល់ឱ្យ។ ថ្នប់ ខបលត ងខនាុះបានដាំ
ាំ
ខឡើងរមមវធិ ីសូសខ្វរ
ខ្ដលខៅថ្ន អានខ្េ មរ ខដ ើមបីជ ួយពរង ឹងអាំណានរបស់ រោ
ុ រ។ ភាពខជាគជ័យផ្នការ
ខ្សវងររថវកាសរោប់
ិ
អភ ិវឌឍសាលាខរៀន
គាំន ិត

រង
ុ ន ខនាុះម ួយខ្ផ នរខរ ើតខចញពការផ
ី
ចួ ត ខផម
ើត

ន ិងយុទ ទសាស្រសរត បស់ គខរោងផងខ្ដរ។

គ្នត់បានបខ្ន ថមខទៀតថ្នអខ្ដលសាំ
វី
ខាន់

បាំផ ុតរង
ុ ន ការររថវកា
ិ ន ិងការច ូលរ ួម គ ឺការរសាងទាំន ុរច ិត តរបស់ សហគមន ៍។ របជាជន
ជាខរច ើនព ិតជាឱ្យតផ្មលេ ពស់ ខល ើការេ ិតេាំ ន ិងការតា ាំងច ិត តរបស់ ខលារព ូ វ ុទ ធ ខាល ងណាស់
ាំ
។

ខៅផ្ថងអនាគត ខលារ ទចូ វ ុទ ធ ចង់ ខឃើញសាលាខរៀនោនអាគ្នរ២ជាន់ខដ្ឋយ

បញ្ចរ់ ថ្នសព វផ្ថងខនុះចាំន ួនសិសសោនការខរើនខឡើង ខហើយខលារម ិនចង់ ខឃើញថ្នន រ់ ខរៀន
ម ួយខ្ដលោនសិសសខរច ើនខពរខនាុះខទ វាបណាតលឱ្យសិសសគ្នម នអារមមណ៍ ល អ ន ិងខធឱ្យ
វើ

ការបខរងៀន ន ិងខរៀនគ្នម នរបសិទ ធភាព។ ប៉ាខ្ន
ុ ត គ្នត់បានោនរបសាសន ៍ថ្នខដ ើមបីឱ្យសុប ិន ត
ខនុះកាល យជាការព ិត ខយើងរត ូវ
ខធរវើ ិច ចសហការជាម ួយសហ-

គមន ៍ ន ិងអាជាញ ធរម ូលដ្ឋា ន
ខដ ើមបីរសាងខសចរទតី រច
ុ ិត ត
គ្នន ខៅវញខៅមរ។
ិ

គ្នត់

សងឃឹមថ្ន អង គការ ខេប ន ឹង
សិសសរររាយខលងសួ
ី
នរោ
ុ រខ្ដលបានផ តល់ឱ្យខដ្ឋយគខរោង REACH

បន តគ្ន ាំរទខ្ផ នរបខច ចរខទស
ដល់រគូបខរងៀនបន តខទៀត
ចាំខ្ណរគ្នត់

ន ិងសោជិរ

គណៈរមមការរទរទង់សាលា

ខផសងខទៀត ន ិងបខងនើា ទាំនារ់

រ ុោររាំព ុងខរៀនអានតាមថ្នប់ ខបលតរង
ុ ន បណាណលយ
័

ទាំនងលអរវាងសហគមន ៍ ន ិង
សាលាខរៀន។

ជាច ុងបញ្ចប់

ខលារ វ ុទ ធ បានន ិោយថ្ន
របសិនខបើរោ
ុ រទទ ួលបាន

ការអប់ រ ាំលអ ព ួរខគន ឹងទទ ួល
បានអនាគតភលសាវ
ឺ ង៕
សិសសថ្នន រ់ ទ ី១ ន ិងទ ី២ ខរបើរបាស់ រមមវធិ ីអានខ្េ មរតាមថ្នប់ ខបលត (Tablet)
ខ្ដលបខងតើា ខឡើងខដ្ឋយអង គការ ខេប ខដ ើមបីពរង ឹងអាំណាន។

ខលារ វ ុទ ធ ឈរខៅរណាតល ន ិងសោជិរ SSC ខៅខាងសាត ាំ

អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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២៤

គនរមាង ង្វយរសួលនរៀន

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

ឆ្លហាវន់ រមពជា
ុ

បដ ិភាគទទ ួលរងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

៣៤២.១៨០ ដ ុលាលអាខមររិ

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

៨.១៥៥ ដ ុលាលអាខមររិ

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផល រងុ ន ោន រ់

៤២ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់

សាវ យខរៀង

បឋមសិរាខគ្នលខៅ
កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង
កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

២១ សាលា
១ ររ ាដ្ឋ ២០១៥
៣០ ម ិថុនា ២០១៦

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

២ ើសុរ (សាវ យរជុាំ ន ិងរោសខ្ហរ)

៊ី ាំ ផុត
គខរោង្ ង្ហយើសួលខរៀន (E2L) គឺជាគខរោង្មួ យរបុង្ចាំខណ្តមគខរោង្ថមប

របស់ អង្គ ការ

ខេប។ គខរោង្ខនេះោនរិចចសហការជាមួ យអង្គ ការឆ្លហ្វវនមដលបាន
បញ្ចូ លខៅជាោចស់ ជាំនួយមបបយុ ទនសាស្រសថបាំផុតរបស់ អង្គ ការ ខេប។ អង្គ ការឆ្លហ្វវនខធវ ើ
៏ ត
ិ សបិទជាមួ យដដគូ ខៅរបុង្ើសុរ របុង្ខនេះរ៏ោនអង្គ ការ ខេប
ការមផប រយុ ទនសាស្រសថអភិវឌណដជ
ើ
ិ
ើ
ខដមផ៊ីជួយបខង្ក ត និង្អនុវតថគខរោង្អប់ រាំ ខហើ យអង្គការ ខេប បានខធវកា
ើ រង្ហរយា
៉ា ង្ជត
ឹ នាំខធវស
សបិទរបុង្ការខរៀបចាំគខរោង្ E2L ខឡើ ង្ជាមួ យដដគូ អង្គ ការឆ្លហ្វវនមដលដរ
ើ ោ
ហរណរមម រម
ួ ។

ើ គខរោង្
ជារួម លទន ផលគខរោង្ E2L មួ យចាំនួនរតូវបានពនារ ខពលចប់ ខផថ ម
៏ ល ៊ី
ដាំបូង្ខោយសារការចប់ ខផថ ើមបានខរើតខឡើ ង្ខៅ រ់ រណ្ត
ថ លឆ្បាំសិរា ខធវឲ្
ើ យោនខពលដេ
បាំ ផុតរបុង្ឱកាសអនុវតថសរមម ភាពដខ៏ រចើនទាំង្ខនេះ។
លទន ផលទាំង្ខនេះរតូវបានសខរមច
ើ ផ៊ីបង្ក ភាពង្ហយើសួលរបុង្ការសខរមចបានខោលបាំ ណង្របស់
ពនារខពលបមនទមខទៀតខដម
៊ី ប់ ខផថ ើមខៅមេតុលា ឆ្បាំ២០១៥។ ខៅខពលខនេះខហើ យមដលអង្គ
គខរោង្របុង្ឆ្បាំសិរាថមច
ិ
ើ ផ៊ីខរតៀមរាំណត់ អតថ
ការ ខេប បានខរបើរបាស់ ខពលរបុង្វសេមកាលរដូ
វខៅថទាំង្អស់ ខដម
សញ្ញដណរបស់ រគូ រួមទាំង្ការអភិវឌណមផនការសរមម ភាព ការខធវកា
ើ រផ្លធល់ និង្យុ ទន សាស្រសថ
ជមជរពិភារាជាមួ យភាគ៊ី រ់ ព័នន។
ខទេះយា
៉ា ង្ណ្តរ៏ខៅមតសខរមចបានសមិទនិផលជា
ខរចើនរបុង្រយៈខពលេល ដ៊ី នការអនុវតថ រពមទាំង្ការខរើនខឡើ ង្ខៅរបុង្ការចុេះខឈា
ម េះ និង្ការ
មរលមអ របសិទនភាពសាលាខរៀន។ គខរោង្ E2L ោនរបសិទនភាពរបុង្ការបញ្ចុ េះបញ្ចូ លសហ
ិ
គមន៍មដលខសវារមម សាលាខរៀនរាំពុង្ខង្ើបខឡើ ង្វញោនគុ
ណភាពេព ស់។

(E2L)

ើ ផ៊ីអភិវឌណសោហរណរមម គាំរសា
គខរោង្ោនខោលបាំ ណង្ខដម
ូ លារុោរខមរត៊ី
ិ ៊ី
មដលពិតជាោនលរខណៈលអ ខៅរបុង្មផប រជាខរចើន រួមោន៖ គុណភាពអប់ រាំ រមម វធ
បញ្ចូ លោប និង្ជាំរញ
ុ ភាគ៊ី រ់ ព័ននខៅរបុង្ើសុរ ឧ. ោាបិា សហគមន៍ រគូ បខរង្ៀន
ថាបរ់ រគប់ រគង្សាលា។ សរមម ភាព និង្លទន ផលគខរោង្ ង្ហយើសួលខរៀនរតូវបានចត់

ជាររមង្ោន៤ររុ ម រួមោន៖ (១).ខលើររមព ស់ភាពង្ហយើសួលដនការអប់ រាំ (២).
ិ អរខររមម ថាបរ់ ដប
ាំ ូ ង្ រ់ ព័នន
ខលើររមព ស់គុណភាពអប់ រាំ និង្បញ្ញា រ់ ព័នន (៣).រមម វធ៊ី
ខ្លង្
ាំ គឺការខរៀនាមសាមតហវូ ន និង្ (៤).ការខលើររមព ស់ការរគប់ រគង្សាលាខរៀន។

អាំ ឡុង្ខពលោចស់ អាំ ខណ្តយជាខរចើនបានបថូ រមរបនថគខរោង្រួមបញ្ចូ លមតមួ យ
ិ ដូចជា រមម ធព
មដលខផ្លថតខៅខលើរមម វធ៊ី
៊ី រង្ឹង្អាំ ណ្តន អង្គ ការ ខេប ោនខោទនភាព
ណ្តស់ របុង្ការខរៀបចាំគខរោង្ជាលរខណៈសោហរណរមម មួយគឺគខរោង្ ង្ហយើសួល
ខរៀន (E2L)ខនេះ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ
 បង្ក ភាពង្ហយើសួលទទួ លការអប់ រាំ (ជាពិខសស រុោរ ៊ី និង្រុោរមដលង្ហយរង្
ខរោេះ) ខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្របុង្តាំបន់ ខោលខៅ។

 របសិទនភាពការអប់ រាំ (ឧ. គុណភាពអប់ រាំ) ខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្ាមរយៈការអភិវឌណ
ិ សាលារុោរខមរត៊ី មដល រ់ នង្
និង្អនុវតថរមម វធ៊ី
ឹ តរមូ វការរបស់ រុោរង្ហយរង្
ខរោេះ ជាពិខសស ខរមង្ើស៊ី។

 សមតទភាពអាំ ណ្តនរុោរខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្ព៊ីមូលោឌនថាបរ់ ដាំបូង្ (ថាបរ់ ទ៊ី១-៣)
ើ ផ៊ីខផធ រជាំនយ
 បខង្ក ើនសមតទភាពរគប់ រគង្ដដគូរបុង្ើសុរខដម
ួ អភិវឌណ មដលជាការពរង្ឹង្
ភាពង្ហយើសួលដនការអប់ រាំ និង្គុ ណភាព រ៏ដច
ូ ជាការផេពវ ផាយរបស់ សហមមន៍
ផង្មដរ។

ការរ ៊ីរចាំខរ ើនជាគនលេះឹ មដលខធវខើ ឡើ ង្ខោយគខរោង្ E2L រហូ តមរដល់ ខពលខនេះគឺោន
ដូចខ្ង្ខរកាម៖



ើ ផ៊ីបនថការខលើ ររមព ស់សមតទភាពការអាន
ការវវត
ិ តអរខររមមថ្នន រ់ ដប
ាំ ូងៈ របុង្ខោលបាំ ណង្ខដម
របស់ រុ ោរ បុ គគលិរគខរោង្បានរួមសហការជាមួ យររុ មបណថុេះបណ្ត
ថ ល និង្រតួតពិនត
ិ យ
(DTMTs) បានខធវកា
ើ រវាយតដមល អុ៊ីរកាថាបរ់ ទ៊ី ៣ សរោប់ ខៅាមសាលាខោលខៅមុ ន
ើ ផ៊ីខរបើជាមូ លោឌនរគឹេះមួ យ។ បណ្ត
ខដម
ត ល័ យមដលសាលាបួ នបានទទួលការមរលមអ ឱយ
របខសើរខឡើ ង្ ោនរមនលង្ធាំទូលាយសរោប់ សិសេអាន និង្ខរៀបចាំសោភរៈមដលអាច
ិ M-Learning និង្
ខៅបានថាបណ្ត
ត ល័ យសតវតេទ៊ី២១ មដលរួមបញ្ចូ លទាំង្រមម វធ៊ី
អានមេម រ (Aan Khmer) ាមរយៈការខរបើរបាស់ ឧបររណ៍ ខថខបល ត (Tablet)។



ិ សាស្រសថជាំរញ
ការអភ ិវឌឍ ន ិងការអន ុវត តខ្ផនការអភ ិវឌឍសាលាៈ សាលាខរបើរបាស់ វធ៊ី
ុ ភាគ៊ី រ់
ើ
ាំ
ព័ននចូលរួមខដមផ៊ីរាំណត់ បញ្ញា ដខណ្តេះរសាយ និង្ោរ់ បញ្ញាទាំង្អស់ ខនេះខៅរបុង្មផន
ការមរលមអ សាលាខរៀនមួ យឲ្យបានទូលាំទូលាយ។ មិនមតប៉ាុ ខណ្ត
ត េះ រ៏ោនសិកាខសាលា
ើ សិកាខសាលាខនេះ ខដម
ើ ផ៊ីរបារដថា
សិទនិរុោរមួ យមសវង្ររតរមូ វការរបស់ រុ ោរខៅខដម
តរមូ ការរបស់ រុ ោរទាំង្ខនេះរតូវបានោរ់ បញ្ចូ លខៅរបុង្មផនការអភិវឌណសាលាខរៀន។
ិ ខយាគោនភាពរបខសើរខឡើ ង្ ខដម
ើ ផ៊ីខោេះរសាយរង្វ េះ
មផនការខនេះរួមោនទាំង្ការវនិ
ខ្តរគូ បខរង្ៀន ជួយរុ ោរមដលោនការសិរាតរមូ វការពិខសស ផថល់អាហ្វរូបររណ៍
ិ
និង្ការផថួ ចខផថ ើមការអប់ រាំបាំណិនជវ៊ី តផង្មដរ។



ើ ផ៊ីខោេះរសាយបញ្ញារង្វ េះ
ការខដ្ឋុះរសាយការរង វុះរគូបខរងៀនៈ
របុង្រិចចេត
ិ េាំរបឹង្មរបង្ខដម
ឹ នាំរច
ខ្តរគូ បុ គគលិរគខរោង្ E2L បានដរ
ិ ចរបជុាំជាខរចើនជាមួ យសាលាខរៀន សហ
ើ ផ៊ីរាំណត់ ព៊ីតរមូ វការរគូ សហ
គមន៍ និង្ការ ិយាល័ យអប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡាើសុរ ខដម
គមន៍
និង្ខបរខជនមដលោនសមតទភាពអាចខធវកា
ើ ររបឡង្ចូលសាលាគរុខកាសលយ
ខចញព៊ីសហគមន៍ខោលខៅ។ គខរោង្ E2L បានការោាំរទព៊ីមនធរ៊ី អប់ រាំ យុ វជន និង្
ិ សា
ើ ខរ ើសខបរខជនរបុង្ើសុរជា
រ៊ីឡាខេតថសាវយខរៀង្របុង្ការខរបើវធ
៊ី ស្រសថរបុង្ការខរជស
ដាំខណ្តេះរសាយអចិដន្តនថយ៍ខលើ រង្វ េះខ្តរគូ បខរង្ៀនខៅរបុង្សាលា។
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ប ុគគល ិរអង គការឆ្លហាវនបានច ុុះខមើលសួនជីវៈខដ ើមបីខ្សវងយល់អាំព ីសរមមភាពបខងតើា ថម ី
ន ិងខ្សវងយល់អាំព ីរបសិទភា
ធ ពរមមវធិ ីបាំណិនជីវត។
ិ

ររុមការងារថ្នន រ់ ើសុរ ន ិងខេត ត (DTMT) បានអខញ្ជញ
ើ ច ូលរ ួមរងុ ន សិកាខសាលាសតពី ីការរសាង
សមត ថភាព ខដ ើមបីអភ ិវឌឍវធិ ីថមៗសរោប់
ី
បខរងៀនសិសស ន ិងរគប់ រគងសាលា។

២៥

“ការខរៀបចាំគខរោងសោហរណរមមខ្ដលធានាន ូវផលជុះរយ:ខពលយូររងុ ន ការអប់ រ ាំ ”
ផលជុះរបស់គនរមាង
 សមតទភាពអាំ ណ្តនរបស់ រុោរខៅថាបរ់ ដាំបូង្ោនការខរើនខឡើ ង្យា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ

ខបើខយាង្

ខលើខតសថអុ៊ីរកា គឺថាបរ់ ទ៊ី១ខរើនព៊ីររមិត ៧% ដល់ ១៤% និង្ថាបរ់ ទ៊ី២ខរើនព៊ីររមិត

៩% ដល់ ២៥%។ ខធវឱ
ើ យរបខសើរខឡើ ង្អាចរតូវបានរាំណត់ គុណលរខណៈការអនុវតថន ៍
ើ ផ៊ីជួយដល់ សិសេមដល
របព័ននខ្លយ
ើ តបរហ័ សរបស់ គខរោង្ មដលបានរចនខឡើ ង្ខដម
ោនតរមូ វការធាំបាំផុត។

 ការវាយតដមល រគូ បខរង្ៀនបានបង្ហាញថា

៨០%ដនរគូទាំង្អស់ មដលបានពិនេ
ធុ ព ស់ជាង្

៥០% ខៅខលើឧបររណ៍ សឋង្់ោោនន័យថា ជាទូ ខៅ ពិនធុមធយម ៧២% មដលខនេះ
បង្ហាញថា

រគូ បខរង្ៀនភាគខរចើនអាចខរបើខសៀវខៅសឋង្់ោអាំ ណ្តនយា
៉ា ង្ោនរបសិទនិ

ើ ផ៊ីោរាំ ទខសៀវខៅសបល
ាំ រ់
ភាព មដលជាឯរសារខោលខដម
ូ ជាតិ ការខធវខើ តសថាមដណ្ត
កាល និង្ាមោនដាំខណើ រការបខរង្ៀន និង្ខរៀន។

 ការវាយតដមល ឥរ ិយាបថខលើរុោរមួ យខទៀត មដលបានរតួតពិនតិ យដាំខណើ រការចូលអាន

បានបង្ហាញថា ោនការខរើនខឡើ ង្រហូ តដល់ ៦៧% ខលើ ៥០% ខោយោនន័យថាពិនធុ

ប ុគគល ិរអង គការឆ្លហាវន់ច ុុះទសសនរ ិច ចខៅបណាណល ័យសតវតសរទ៍ ី២១ថមរបស់
ី
គខរោង

មធយមគឺ ៦៣%។

នរឿងនជាគជ័យ:
ជាលទ ធផលម ួយរង
ុ ន ចាំខណាមលទ ធផលសាំខាន់ៗរបស់

គខរោង E2L គ ឺជាការអភ ិវឌឍរបខភទបណាណល ័យគាំរ ូថមរត
ី ូវ
ន ឹងតរម ូវការខៅសតវតសទ ី២១។

បណាណល ័យគាំរ ូថមដាំី ប ូងរត ូវ

បានរសាងខឡើងខៅសាលាបឋមសិរា ចរ ខេត តសាវ យខរៀង
ន ិងខធឱ្យការខរបើ
វើ
របាស់ សោភ រៈខៅអាគ្នរខនុះោនលរខណៈទ ូលាំ

ទ ូលាយ រ ួមោន៖ បាំពារ់ ខដ្ឋយហវ័រម ីកា ន ិងរញ្ចរ់។ បណាណ
ល ័យចស់ ព ីម ុនខ្ដលគ្ន ាំរទថវកាខដ្ឋយោច
ិ
ស់ អាំខណាយខផសងៗ
ខរបើរបាស់ ខរគឿងសងាា រមខធ
ឹ ពវើ ីខឈើ ហស
ួ សម័យគ្នម នភាពងាយ
ើសួលសរោប់ បណាណល ័យសាលាជនបទ

ខ្ដលោនលរខណៈ

ត ូចចខង អៀត។ ជាលទ ធផល ការខរៀបចាំបណាណល ័យគ្នម នរបសិទ ធ
ភាពរង
ុ ន ការខរបើរបាស់ របស់ ព ួរខគ គ្នម នរ ាំខលចពណ៌ា រ់ ញ
ន ិងគ្នម នរើសផ្មលអ
តី
បងាា ញដល់រោ
ុ រ។

ខដ្ឋយោនការគ្ន ាំរទព ី

អង គការឆ្លហាវន អង គការ ខេប បានបងាា ញព ីការបាំពារ់

ខរគឿងសងាា រមឹ ហវ៉ា័រម ីកា ខ្ដលសមរមយបាំផ ុតចាំខពាុះទ ីរខ្ន លង
ន ិងទាំហាំបណាណល ័យខៅរងុ ន ើសុរ។ ការខរៀបចាំបណាណល ័យថមខនុះ
ី
បានខល ើររមពស់រខ្ន លងអាំណានោនរ ាំខលចពណ៌ា ល អ ខរគឿងសងាា

រមោនម
ឹ
ុេងារខរច ើនោ៉ាង រខ្ន លងអានភលសាអ
ឺ ត ន ិងោនបរសាថ
ិ ន

E2L ខដ ើមបីខរៀនសូរតអាំព ីរចនាបទថម ី ន ិងរបជារប ិយភាពបណាណល ័យ

បណា
ណ ល័យគំរ ូសតវតសទី២១បាននធវឱ
ើ យតលស់បរសមតថ
តូ
ភាពអំណាន និង
ទមាលប់សស
ិ ស ក៏ដច
ូ ជាឥរ ិយាបថរបស់អនកពាក់ព័នធសាោនរៀងផងហដរ
បណាណល ័យ ងខនុះរ៏
ាំ
បានបងាា ញអាំព ីឧបររណ៍

សិរាខៅរងុ ន បណាណល ័យគាំរ ូខនុះគ ឺជាចាំន ួនម ិនគួរឱ្យខជឿខរពាុះព ី

រមមវធិ ីសូសខ្វរអានភាសាខ្េ មរខដ្ឋយភាជ ប់ ន ឹងរមមវធិ ីសិរាថ្នន រ់

ល ័យថមខនុះបានជួយអភ
ី
ិវឌឍសមត ថភាពអាំណានរុោរបានខរច ើន។

រ់ ញ។

ខរៀនខ្បបចល ័តផងខ្ដរ ខ្ដលដាំប ូងខធឱ្យរុ
វើ ោរជនបទអាចខរបើ
ជាត ិ

ខ្ដលសរម ួលឱ្យព ួរខគខរៀនខដ្ឋយេនឯងបានខរច
ួល
ើន។

ខជាគជ័យបណាណល ័យគាំរ ូថមខនុះោនការគួ
ី
រឱ្យរត់សាំគ្នល់

ខហើយអង គការ ខេប ន ឹងចប់ ខផមបខង
ើត
តើា បណាណល ័យខ្បបខនុះ
ចាំន ួន៥ខទៀតខៅឆ្ន ាំខរកាយ។

បនាទ ប់ ពបណា
ី
ណ ល ័យគាំរ ូរត ូវជួសជុលខឡើងវញខៅខ្េររ
ិ
ា

ដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥ ឥរោបថសិ
ិ
សសោនការផ្ទល ស់ បរូ ត ពខរពាុះព
ី
ួរខគ
បានររខឃើញថ្នអខ្វី ដលខធឱ្យច
វើ ូលច ិត តមរអានខសៀវខៅខៅ

ម ុនគ្នម នចាំន ួនសិសសខរច ើនមរខរបើរបាស់ បណាណល ័យខទ”។ បណាណ
បចប
ុ ច បន នខនុះ សាលាបឋមសិរា ចរ ោនបណាណល ័យនា ាំម ុេ
ខគរងុ ន ការជួយខល ើររមពស់ ការអន ុវត តន ៍សតង់ដ្ឋអាំណានតាម

រយៈរបព័ន ធខឆយតបរហ័
លើ
ស ខ្ដលរត ូវបានបខងតើា ខឡើងផងខ្ដរ
ខដ ើមបីជ ួយសិសសរាំព ុងពាោមខរៀនអាំណាន។ របព័ន ធខឆយតប
លើ
រហ័សខ្ផ អរខល ើរមមវធិ ីសូសខ្វរោ៉ាងខាល ងខដ
ាំ ើមបីជ ួយរ ុោរហវរ
ឹ
ហវនឺ អាំណាន។

បណាណល ័យគាំរ ូរ៏បានទទ ួលការគ្ន ាំរទោ៉ាងខាល ាំងផងខ្ដរព ី

រង
ុ ន បណាណល ័យគាំរ ូថមខនុះ
ី
ខហើយព ួរខគរ៏ចប់ ខផម
ើត ច ូលច ិត តខរៀន

គណៈរមមការរទរទង់សាលា។ ខលារ ខចន មររា ខ្ដលជា

ពនយល់ថ្ន បណាណល ័យគាំរ ូខនុះរត ូវបានជួសជុលខឡើងវញខដ្ឋយ
ិ

គណៈរមមការរទរទង់សាលាបានផ តល់ម ូលន ិធ ិម ួយចាំន ួនបានមរ

សូរតោ៉ាងសរមម។ ខលារ ខសរ សាម៉ានុ ជាខលខាសាលាបាន
គខរោង ងាយើសួលខរៀន ន ិងបានខបើរខរបើរបាស់ ជាផវូ ល ការខៅ
ខ្េររ ាដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខដ្ឋយោនសាន មញញឹម ន ិងទ ឹរម ុេ

សបាយ ខលារបានន ិោយថ្ន ចាំន ួនសិសសមរអានខសៀវខៅ

ខៅបណាណល ័យោនការខរើនខឡើងព ី៣០% រហូតជាង៨០%។
“ចាំន ួនសិសសខរើនខឡើងមរអានខសៀវខៅ

ន ិងខលងខ្លបង

សោជិរគណៈរមមការរទរទង់សាលាបានោនរបសាសន ៍ថ្ន

ព ីសហគមន ៍ខដ ើមបីដ្ឋរ់បងចួ អ ជញ្ជាំងរញ្ចរ់ខធឱ្យបណា
វើ
ណ ល ័យ

ោនពនខ្បបធមមជាត
លឺ
ិ។ របជាជនខៅទ ីខនុះព ិតជាោនការខពញ
ច ិត តបណាណល ័យខនុះណាស់ ន ិងសូមឱ្យរគប់ សាលា ងអស់
ាំ
ោន
បណាណល ័យដ ូចខនុះ៕

សិសសរត ូវបានខល ើរទ ឹរច ិត តឱ្យច ូលអានខសៀវខៅខៅបណាណល ័យសតវតសទ ី២១ោ៉ាងសរមម
ន ិងខរៀនភាសាខ្េ មរតាមរយៈរមមវ ិធ ីសវខ្វរថមខដ
ី ើមបីខល ើររមពស់អរខររមម។
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គនរមាង នសៀវនៅនអឡិចរតូនិចសរមាប់ភាសាហេមរ

របវតតិកមមវិធី
ោច ស់ ជនាំ ួយ

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

អង គការ All Children Reading ខ្ដលទទ ួលម ូលន ិធ ិ
រ ួមព ី (ACR)
 World Vision
 USAID
 DFAT
សិសសថ្នន រ់ ទ ី២ ន ិងថ្នន រ់ ទ ី៣

ថវកាទទ
ិ
ួលរងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

៧៣.៣៣៥ ដ ុលាលអាខមររិ

ថវការបត
ិ
ិបតរត ិ ងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

៧៣.៤៥៨,៧២ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់

រាំពង់ចម ន ិងតបូងឃមាំ ុ

ចាំន ួនើសុររគបដណត ប់
អន ុវទាល
ិ
័យខគ្នលខៅ

១១ ើសុរ
១៥ សាលា (សាលាអន ុវត តោនចាំន ួន ១០ ន ិង សាលា
ខរបៀបខធៀបោនចាំន ួន ៥)

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង

១៥ មររា ២០១៥

កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

១៤ មររា ២០១៧

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

ិ សរោប់ ការដចប
ខៅមេម៊ីន ឆ្បាំ២០១៤ អង្គ ការ ខេប បានខធវស
ើ ាំ ខណើ សុាំថវកា
ិ អ
ិ ឆកា
របឌិតខៅខលើរមម វធ
៊ី ាំ ណ្តនព៊ីអង្គ ការ ACR។ ខរកាយមរខៅមេវច
ិ
ឆ្បាំ២០១៤
ិ មដលខសបស
អង្គ ការ ខេប រ៏បានទទួលព័តោ
៌ នថាបានវប េះថវកា
ើ ាំ។ុ ខៅមេមររា ឆ្បាំ

(E4K)

របវតតិ និងនោលបំណង

គខរោង្ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ សរោប់ ភាសាមេម រ (E4K) គឺជាគខរោង្មដល
ិ ាជាមូ លោឌនខដម
ើ ផ៊ីខលើររមព ស់សមតទភាពអានរបស់
ខធវកា
ើ រមផអ រខៅខលើបខចចរវទ
រុោរខៅរមពុ ជា។

គខរោង្ខនេះគឺជាគខរោង្មួ យរបុង្ចាំខណ្តមគខរោង្ជាសរលទាំង្

ើ ខរ ើសខចញព៊ីសាំខណើ សុាំគខរោង្សរុបចាំនន
១៥ មដលរតូវបានខរជស
ួ ២៥០ ខោយអង្គ
ការ All Children Reading។

គខរោង្ខនេះោនខោលការណ៍ សាំ ខ្ន់ ៗចាំនួន

៤

របុង្ការអភិវឌណខសៀវខៅខអ

ឡិ ចរតូនច
ិ រួមោន៖ (i) ការបខង្ក ើតខសៀវខៅអានាមររមិតសមតទភាពសិសេ (ខោយ
ើ ខតសថេលៗ
ខរបើរបាស់ ឧបររណ៍ ខអឡិ ចរតូនច
ិ )។ (ii) ការបខង្ក ត
៊ី បញ្ចូ លខៅរបុង្ខសៀវខៅ
ិ
អាន។ (iii) ការបខង្ក ើតវធសា
៊ី ស្រសថបខរង្ៀនអាំ ណ្តនាមតរមូ វការសិសេ (DCLS)(ឧ.

ររុ មអាំ ណ្តនាមររមិតសមតទភាព) មដលរុោរអាចទទួ លបានភាពខជឿជារ់ ព៊ីការអាន
ិ សាស្រសថ ឬសោភរៈអាំ ណ្តនមត
របុង្ររមិតមួ យរតឹមរតូវ (មដលផធុយោបនឹង្ការខរបើរបាស់ វធ៊ី
មួ យរបខភទសរោប់ សិសេរគប់ រូប) និង្ (iv) ការមចរផាយខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ
ាមរយៈការចូលរួមព៊ីដដគូសហរោសសង្គ មធនធានសិរា (TTS)។ ជាសរុប ការខរបើ
៏ ាំ ខ្ន់ មួយ
របាស់ ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ ាមររមិតសមតទភាពនឹង្កាលយជាមូ លោឌនដស
របុង្ការខលើររមព ស់ការបខរង្ៀនអាំ ណ្តនាមតរមូ វការសិសេ (DCLS)។

ិ សបទ
ខៅរបុង្ឆ្បាំខនេះ
គខរោង្បានបនថរសាង្ភាពជាដដគូយា
៉ា ង្ជត
ិ ន ជាមួ យររុ ម
ការង្ហររបស់ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា ខលើការមរសរមួ លអតទបទរបុង្ខសៀវខៅ
សិរាខោលឱយខៅជាអតទបទអានមបបខអឡិ ចរតូនច
ិ ាមររមិតសមតទភាព។

២០១៥ រិចចរពមខរពៀង្រវាង្អង្គ ការ ខេប និង្អង្គ ការទសេនៈពិភពខលារមដលជា
ើ ។ ខៅមេរុមភៈ ឆ្បាំ២០១៦ គណៈរបតិភូ
អង្គ ការរគប់ រគង្់ ខលើសាំខណើ សុាំរតូវបានបខង្ក ត
របស់ គខរោង្មដលរួមបញ្ជូ លទាំង្ធនធានសិរា (ដដគូសហរោសឯរជន) បានចូល

រួមរបុង្រពឹតកា
ថ ិ រណ៍ សខោភធន៍គខរោង្ជាផលូវការខៅទ៊ីររុ ង្វា៉ាសុិនខាន សហរដឌអាខម
រ ិរ។ ខៅឆ្បាំដាំបូង្ខនេះ ការអនុវតថសរមម ភាពគខរោង្គឺខផ្លថតចាំបង្ខលើការអភិវឌណរមម
ិ ខ៊ី អឡិ ចរតូនច
វធ
ិ មដលអាចជួយបាំ មលង្អតទបទអាំ ណ្តនខសៀវខៅសិរាខោលឱយខៅ

ជាអតទបទមបបខអឡិ ចរតូនច
ិ និង្រួមបញ្ជូ លខតសថវាយតដមល ខោយសវយ
័ របវតថ។ិ ររុម
ិ ស
ើ ខរ ើសព៊ីការរបរួតរបមជង្
ហុ នផលិតរមម វធ
៊ី ូសមវរខឈា
ម េះ មេម អាន រតូវបានខរជស
ើ ឆ្បាំរបស់ គខរោង្ ខហើ យបានបខង្កត
ើ ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ខៅខដម
ិ ជាភាសាមេម រ។

របុង្អាំ ឡុង្ខពលអភិវឌណខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ អង្គ ការ ខេប បានខធវកា
ើ រ
ិវភាគអតទបទរបុង្ខសៀវខៅសិរាខោលខដម
ើ ផ៊ីបខង្ក ើតរូបមនថររមិតអាំ ណ្តន ខោយខធវ ើ
ើ ផ៊ីអាចបខង្ក ត
ើ ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ការវាស់ ខៅររមិតលាំ បារដនអតទបទ ខដម
ិ ាម
ររមិតសមតទភាពសិសេ។ ខនេះគឺជាខលើរទ៊ីមួយខហើ យមដលរទឹសថ៊ីរប
ូ មនថររមិតអានរតូវ
៏ ាំខធង្សរោប់ ការបខង្កត
ើ
បានយរមរខរបើសរោប់ ភាសាមេម រ ខហើ យរ៏ជាសមិទនផលដធ
អតទបទអានាមររមិត។

រ ូបមនតអំណានហដលបានអនុវតត

រមមវធិ ី E4K ថ្នន រ់ ទ ី២ ន ិងថ្នន រ់ ទ ី៣

បនធប់ ព៊ីមរសរមួ ល

និង្ខរបើរបាស់ រូបមនថររមិតអានដូចបានខរៀបរាប់ ខ្ង្ខលើ

ររុ មការង្ហរអង្គ ការ ខេប និង្អប រនិពននររសួង្មដលមរព៊ីនយរោឌនបឋមសិរា និង្
ិ ស
នយរោឌនអភិវឌណរមម វធ
៊ី ិរាបានបខង្ក ើតអតទបទអានបានចាំនួន ២៤អតទបទ ខសមើនង្
ឹ
៧២អតទបទាមររមិតសមតទភាព

ខរ េះអតទបទន៊ីមួយៗោនប៊ីររមិតសមតទភាព។

ខោយរបុង្ខនេះអតទបទថាបរ់ ទ២
៊ី
ោន ១៤អតទបទ។

ោន១០អតទបទ

និង្ថាបរ់ ទ៊ី៣

ដូចបានខ ើញខៅរបុង្ារាង្ខនេះ ររមិតលាំ បារដនអតទបទព៊ី

មួ យររមិតខៅមួ យររមិតខរើនខឡើ ង្បនថច
ិ មថ ង្ៗ។
ខនេះជាសមិទន
៏ ាំខធង្មដលគខរោង្សខរមចបានខលើការបខង្ក ើតអតទបទឱយ
ផលដធ
ោនររមិតលាំ បារខរើនខឡើ ង្ព៊ីមួយអតទបទខៅមួ យអតទបទជារ់

មសថង្ដូចបង្ហាញរបុង្រកាហវិ ចខ្ង្ខលើ។ ខរៅព៊ីខនេះ រកាហវិ ចរ៏បាន

បង្ហាញថាររមិតលាំ បារដនអតទបទររមិតទ៊ី៣របុង្ថាបរ់ ទ២
៊ី ទបជាង្
អតទបទររមិតទ៊ី១របុង្ថាបរ់ ទ៊ី៣។ អតទបទមដលបានមរសរមួ លថមខ៊ី ៅ
ាមររមិតខនេះេុសព៊ីអតទបទខសៀវខៅសិរាខោលរបស់ ររសួង្

មដលររមិតលាំ បារព៊ីមួយអតទបទខៅមួ យអតទបទខឡើ ង្ចុេះមិនខសមើ
ោប។
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“ផ្ទល ស់ បរូ ត ការបខរងៀនអាំណានភាសាខ្េ មរតាមរយៈការខរៀនចល ័ត ”

២៧

រ ូបភាពសំខាន់ៗម្នដំនណើរការអភិវឌឍនសៀវនៅនអឡិចរតូនិច

រ ិច ចអង គរបជុាំអរន ន ិពន ធខសៀវខៅខអឡិចរត ូន ិចៈ អរន ន ិពន ធរ ួមោន ាំងអង គការ ខេប ន ិងររសួងអប់ រ ាំ
យុវជន ន ិងរ ីឡា បានខរបើរបាស់ រ ូបមន តអាំណានខដ ើមបីអភ ិវឌឍររម ិតអរន អាន។

រ ិច ចអង គរបជុាំជាម ួយអរន បខងតើា សូសខ្វរៈ ររុមការងារគខរោង E4K ផ តល់ពត័ ៌ាោនរតឡប់
អាំព ីម ូលដ្ឋា នរគ ិុះ App ដល់អរន បខងតើា សូសខ្វរ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ
អាំ ឡុង្ខពលអនុវតថសរមម ភាពគខរោង្ E4K ខៅរបុង្
ឆ្បាំទ៊ី១ខនេះ គខរោង្បានខផ្លថតជាចាំបង្ខៅខលើការផលិតឯរ
សារ និង្ការអភិវឌណសូសមវរ ខហើ យគខរោង្រ៏រម
ួ បញ្ជូ លខៅ
ការខរៀបចាំការរសាវរជាវជាលរខណៈសារលផង្
មដលនឹង្អាចខធវឱ
ើ យគខរោង្អនុវតថសង្
ថ ់ោ

(ពិខសាធន៍)

ខោយការរតួត

ពិនត
ិ យយា
៉ា ង្ចាស់ លាស់ ខៅខលើផលជេះរបស់ គខរោង្។ រហូ ត
ដល់ ចុង្ឆ្បាំខនេះ

គខរោង្បានសខរមចបាននូវលទនផលមដល

បានអនុវតថជាបនថបនធប់ ដូចបានខរៀបរាប់ ខ្ង្ខរកាម៖

ើ ផ៊ីចូលរួម
 បានរាំណត់ សមភាពររុមការង្ហររបស់ ររសួង្ខដម
ិ គេល ម
របុង្ការវភា
ឹ សារអតទបទ

និង្ដាំខណើ រការមរសរមួ ល

និង្និពននអតទបទ។ ររុ មការង្ហររតូវបានចត់ ាង្
ាំ ព៊ីនយរ
ិ ស
ោឌនបឋមសិរា និង្នយរោឌនអភិវឌណរមម វធ
៊ី ិរា។
ើ ផ៊ីសរមួ លដល់ ការ
 បានបខង្ក ើតរូបមនថររមិតអាំ ណ្តនខដម

រ ូបភាពទ ី៣: រមមវធិ ីខសៀវខៅខអឡិចរត ូន ិចភាសាខ្េ មររបស់ គខរោង E4K ោន៣ររម ិតសមត ថភាព

បខង្ក ើតអតទបទាមររមិតសមតទភាព។

 បានបខង្ក ើតអតទបទាមររមិតចាំនន
ួ ៧២ររមិតខោយមផអ រ
ខលើការខរបើរបាស់ រូបមនថររមិតអាំ ណ្តនខៅខលើអតទបទដន
ិ ស
ខសៀវខៅសិរាខោលមដលើសបាមរមម វធ
៊ី រ
ិ ារបស់
ររសួង្។

 បានបខង្ក ើតខោលការណ៍ មណនាំសថ៊ីព៊ីការបខង្ក ើតរមម វធ៊ីិ ខអឡិ ចរតូនច
ិ ខោយរួមបញ្ជូ លនូវសខមល ង្
ើ ។ល។
បទ និង្តន្តនថជា
៊ី ខដម

ការខរបើពណ៌ អតទ

 បានបខង្ក ើតរទង្់ រទយរមម វធិ ខ៊ី សៀវខៅខអឡិ ចរតូនចិ
ខោយភាជប់ ជាមួ យមុ េង្ហរមបបអនថររមម ។

ើ ខរ ើសខោយដចដនយ
 បានរាំណត់ ខោលការណ៍ របុង្ការខរជស

នូវសាលាខោលខៅខោយមផអ រខលើបញ្ជ៊ី ខឈា
ម េះសាលាមដល

បានចត់ ាង្
និង្ខធវកា
ើ រជរមុ េះ
ាំ ព៊ីការ ិយាល័យអប់ រាំើសុរ
ិ ចយ
ាមរយៈលរខណៈវនិ
ឆ ័ និង្ការចុេះរតួតពិនត
ិ យសាលា។

 បានខធវកា
ើ រមបង្មចរសាលាខោលខៅជាព៊ីររបខភទ

គឺ

សាលាអនុវតថសរមម ភាពគខរោង្ និង្សាលាខរបៀបខធៀប។

ការបងាា ញអាំព ីរមមវធិ ីរបស់ គខរោង E4K ដល់ខលារនាយរសាលា
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២៨
របវតតិកមមវិធី

គនរមាង ពរងឹងសិទធិអណា
ំ
ចយុវជន

តាមរយៈការអប់រ ំ និងការតស៊ាម
ូ តិ (EYEA)

ោច ស់ ជនាំ ួយ

Work Precision Instruments (WPI)

អរន ទទ ួលផលផ្ទទ ល់

យុវជន ាំងរង
ុ ន ន ិងខរៅសាលាចាំន ួន ៨៨៣នារ់

ថវកាទទ
ិ
ួលបានរងុ ន ឆ្ន ាំ ២០១៥

១៨.៦៤២ ដ ុលាលអាខមររិ

ខេត តរគបដណត ប់
ើសុររគបដណត ប់

បឋមសិរាខគ្នលខៅ

រាំពង់ចម
៣ ើសុរ (ខជើងផ្រព រាំពង់ ចម តបូងឃមាំ)ុ
គ្នម ន

កាលបរខច
ិ ឆទចប់ ខផម
ើត គខរោង

មររា ២០១៥

ថវកាសរោប់
ិ
អ នរទទ ួលផលរង
ុ ន ោន រ់

វទាល
ិ
័យខគ្នលខៅ

កាលបរខច
ិ ឆទបញ្ចប់គខរោង

នោលបំណង

ពរងឹងសិទធិអំណាចយ៊ុវជនង្វយរងម្ររះម្ៅកន៊ុងទីជនបទ
នង
ិ ទីរបជ៊ុំជន
តាមរយៈការអប់រ ំ នង
ការបណ្
្
ះបណា
្
លឱ្យកា
ល
យោពលរដ្ឋ
ស
ដ្លរតូ
វបានផ្ល់
ិ
៊ុ
សិទធិអំណាចសផនកម្សដ្ឋកិចច សងគម និងការតស៊ូមតិ ។

២១ ដ ុលាលអាខមររិ

សកមមភាព ឫនសវាកមមនោល
៊ី ខៅសាលាខរៀន
1. ខសវារមម របឹរាអាជព

ិ យ
2. ោាំរទបខចចរខទសដល់ រមម វធ
៊ី ុ វជនរបស់ អង្គ ការ ខេប ទាំង្អស់

៣ (វ.ិ ហស.សគន់ អន ុវ.ិ ហស អន ុវត ត វ.ិ សខមតចខ្ម៉ា)

ើ ររបស់ ររុ មហុ នទូ រស័ពធ។
3. បខង្ក ើតបណ្ត
ថ ញទិនន
ប យ
័ ភាជប់ ខសវារមម ខផញសា
4. ខោលការណ៍ មណនាំសរោប់ ខសវារមម /មណឍលព័តោ
៌ ន។

រញ្ដ ២០១៥

5. ការបខង្ក ើតបណ្ត
ថ ញ និង្ភាពជាដដគូ

នសចកតីសនងខបគនរមាង

6. ខសវារមម ភាចប់ ខ្ង្ខរៅមរមណឍល

គខរោង្ ពរង្ឹង្សិទនអ
ិ ាំ ណ្តចយុ វជនាមរយៈការអប់ រាំ និង្ការតសម
ូ តិ បានខរើត
ើ ផ៊ីពរង្ឹង្សិទនអ
ខចញព៊ីគខរោង្ ការអប់ រាំខដម
ិ ាំ ណ្តចយុ វជន (EYE) មដលោាំរទមូ ល
និធដ
ិ ាំបូង្ ប៉ាុ មនថខរកាយមរខៅចុង្ឆ្បាំ២០១៤ រតូវបានបញ្ឈប់ ការោាំរទមូ លនិធព
ិ ៊ី

អង្គ ការ Save the Children។ ខោយសារមតការាាំង្ចិតថេពស់របស់ េលួនចាំខ េះបញ្ញា

ិ
ើ ផ៊ីោរាំ ទយុ វជនង្ហយរង្ខរោេះមដលចង្់ ចុេះខឈា
7. មូ លនិធជ
ិ ាំនយ
ួ ខដម
ម េះរបុង្រមម វធ៊ី
ិ ជ ជវ៊ី ៈ។
បណឋុេះបណ្ត
ឋ លវជា

មដល រ់ ពន
័ ន
ន ង្
ឹ ការពរង្ឹង្សិទនិអាំណ្តចយុ វជនដូចមដលបានមរតរមូ វខៅរបុង្មផនការ

អស់ រយៈខពលមួ យឆ្បាំខនេះ EYEA បានរសាង្ភាពជាដដគូជាមួ យសាទប័ន
ហិ រញ្ដ វតទុ និង្ MFIs ដូចជាធានោរខអសុល
៊ី ៊ីោ រគឹេះសាទនហិ រញ្ដវតទុអរមឹត សាទបន

ើ មផប រអភិវឌណយុ វជនខៅរបុង្សាទប័នមដលនឹង្ផឋល់
រហូ តដល់ អង្គ ការ ខេប អាចបខង្កត
ិ យុវជនខៅអង្គ ការ ខេប។ ការពិភារា
ការោាំរទបខចចរខទសសរោប់ ការបខង្ក ើតរមម វធ៊ី

ើ បណ្ត
និង្អង្គ ការរបង្
ុ ើសុរមួ យចាំនន
ួ ខទៀត។ ខោលបាំ ណង្ចមផង្ដនការបខង្ក ត
ឋ ញខនេះ
ើ ផ៊ីភាជប់ គខរោង្ និង្អប រផឋ ល់ខសវារមម ដល់ យុ វជនខផេង្ខទៀតខដម
ើ ផ៊ីជាសវាង្ការ
គឺខដម

យុ ទនសាស្រសឋឆ្បាំ ២០១៤-១៩ អង្គ ការ ខេប បានសខរមចចិតថខធវកា
ើ រតសូមតិយា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ
ើ
ចាំខ េះធនធានមដលោនខដមផ៊ីបនឋគខរោង្ខនេះ ខហើ យរ៏ជាការវាស់ សធង្់ដផធ របុង្មួ យ

៊ី ខនេះជាមួ យអង្គ ការឆ្លហ្វវនបានផឋ ល់ការខលើរទឹរចិតម
ថមៗ
ថ ួ យដល់ ការបខង្ក ើតមផប រ
៊ី ូវគខរោង្ចស់ របស់ េលួនខៅ
ខនេះរបង្
ុ ខពលអនគត។ អង្គ ការ ខេប បានោរ់ ខឈា
ម េះថមន
ជាគខរោង្ ពរង្ឹង្សិទនិអាំណ្តចយុ វជនាមរយៈការអប់ រាំ និង្ការតសម
ូ តិ ឬ EYEA
ើ ផ៊ីឱយេុសមបល រព៊ីគខរោង្ EYE របស់ អង្គ ការ Save the Children មដលបានបឋូ រ
ខដម
ទិសខៅខៅទ៊ីររុ ង្ភប ាំខពញ។

ិ សបិទជាមួ យគខរោង្
គខរោង្ខនេះបានខធវកា
ើ រយា
៉ា ង្ជត

មដលខផ្លឋតខលើយុវជនខផេង្ខទៀតខៅរបុង្អង្គ ការ ខេប ដូចជា GEI CTSP និង្ BSI
៊ី
ខហើ យបានផឋ ល់ការោាំរទបខចចរខទសយា
៉ា ង្ខ្លង្
ការរសាង្
ាំ ដល់ ខសវារបឹរាអាជព
ធនធានឯរសារមដលបានខរៀបចាំអាំឡុង្ខពលការោាំរទរបស់ EYE។

រពមទាំង្សមភាគ៊ីរោឌភិបាលខៅរបុង្ខេតថរាំពង្់ ចម
ដូចជា
មជឈមណឍលបណឋុេះ
ិ
៊ី
បណ្ត
ឋ លវជាជជវៈខេតថ (PTC) មណឍលការង្ហរខេតថ មណឍលយុ វជន អង្គការអនឋរជាតិ

ខធវជា
ើ ន់ ការង្ហរោប និង្ខធវខើ សវារមម បនឋដល់ សាទប័នេលេះខ្ង្ខលើ។

ើ ខឡើ ង្ចាំរណ្ត
មណឍលយុ វជនរបស់ EYEA គឺបខង្កត
ឋ លសរោប់ យុ វជនមរទទួល
៊ី
ខសវារបឹរាទទួ លបានការរសាង្សមតទភាពរបុង្ការមសវង្ររអាជព
និង្មសវង្ររការ
ង្ហរខធវ។ើ

មណឍលផឋ ល់ឱកាសសវយ
័ សិរាជាខរចើនខោយផឋ ល់នូវភាពង្ហយើសួលដល់

ការខរបើរបាស់ ខថមបល ត សោភរៈអាន រុព
ាំ យូទ័រសរោប់ ការរសាវរជាវ។ EYEA រ៏បាន
ើ រជារញ្ច ប់ដល់ យុ វជន
ើ របព័ននទិនន
បខង្ក ត
ប យ
័ យុ វជនមដលវាខរបើរបាស់ សរោប់ ខផញសា

ទាំង្ខៅរបុង្សាលា និង្ខរៅសាលាចាំខ េះការបាំ ប៉ានសមតទភាព និង្ឱកាសការង្ហរផង្
មដរ។

បចាបបនន
ភាពគនរមាង
ុ

រ ូបភាពសំខាន់ៗ

គខរោង្ EYEA បានខធវកា
ើ រយា
៉ា ង្សរមម

របុង្ការខលើររមព ស់ខសវារបឹរាមួ យទល់ និង្

មួ យខៅរបុង្សាលាគខរោង្ BSI។ របុង្រយៈ
ខពលមួ យឆ្បាំ

គខរោង្បានររខ ើញសិសេ

មដលង្ហយរង្ខរោេះជាង្ ២០០នរ់ មដល
រតូវការការរបឹរាជាបុ គគលមួ យទល់ និង្មួ យ
័ របុង្ការោាំរទ
ខហើ យទទួ លបានខជាគជយ

ខផេង្ៗសឹង្មត ៨០% ដនសិសេទាំង្ខនេះ។
ការរប ឹរាម ួយទល់ម ួយ

សរមម ភាពរបឹរារបស់ គខរោង្ EYEA ជាមួ យសិសេមដលង្ហយរង្ខរោេះ

 សិសសខរបើ IMac

ខដ ើមបីខមើលការងារ

អាជីព (រ ូបខាងខល ើ
ខឆ វង)

 ការសមសរមភា
ម ព

របស់ សស
ិ ស (រ ូបខាង
ខរកាមខឆ វង)
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សាលា

ការសិរាអាំពចាំី ន ួនសិសស

សិសសខ្ដលងាយខរគ្នុះ
ាំងអស់ ជា%

សិសសខ្ដលងាយខរគ្នុះបនាទ ប់
ពសិ
ី រាជា%

សរ ុប

ើសី

សរ ុប

ើសី

សរ ុប

ើសី

សាលាអន ុវត ត

២២៤

១៤២

១០%

៨%

៩៦%

១០០%

វ.ិ ហស សគន់

៨៦២

៣៧៩

១៤%

១២%

៥១%

៤៨%

វ.ិ សខម តចខ្ម៉ា

៣៩២

១៧៥

១៤%

១១%

៨២%

៩០%

១.៤៧៨

៦៩៦

១៤%

១១%

៦៥%

៧៧%

សរបុ

រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ និងការអភិវឌឍនៅកនងឆ្
ន ំននុះ
ុ

“ការអភ ិវឌឍតាមរយៈបណាតញ ន ិងខៅថ្នន រ់ម ូលដ្ឋា ន ”

ឆ្បាំ២០១៥គឺជាឆ្បាំរពឹតកា
ថ ិ រណ៍ មួ យមដលទ៊ីភាបរ់ ង្ហរសហរដឌអាខមរ ិរសរោប់ ការ
ិ រ៊ី បស់ អង្គ ការ ខេប
អភិវឌណអនថរជាតិ(USAID)បានបញ្ច ប់ការផថល់មូ លនិធដ
ិ ល់ រមម វធ
ិ សា
ិ ដ
រួមោនរមម វធ
៊ី រលផង្ទប់ សាកត់ សស
ិ េខបាេះបង្់ ការសិរា (SDPP) មដលជារមម វធ
៊ី ៏
ធាំបាំផុតរបស់ អង្គការ ខេប រតូវបានបិទបញ្ច ប់ខៅមេរញ្ញដ ឆ្បាំ២០១៥។ ខទេះប៊ីជា
យា
៉ា ង្ណ្តរ៏ខោយ ដដគូ ថជា
ម ៊ី មួ យអង្គ ការឆ្លហ្វវន អូ ន្តសាថល៊ី បានសនាខធវជា
ើ ដដគូ ដ ៏
៊ី មួ យអង្គ ការ ខេប មដលនឹង្ោនរយៈខពលយូ រអមង្វ ង្ ខហើ យគឺជាដដគូ របុង្
សាំ ខ្ន់ ថមជា

ចាំខណ្តមដដគូោនសមភាពមដលអង្គ ការ ខេប ោនខសរ ៊ីភាពសខរមចចិតថខរៀបចាំ
៊ី នរសាប់ ។ រពឹតកា
ើ ផ៊ីខលើររមព ស់ការដចបរបឌិតថមោ
គខរោង្ខដម
ថ ិ រណ៍ សាំ ខ្ន់ មួយខទៀត

ខៅចុង្ឆ្បាំខនេះគឺ ការខធវរ
ើ ច
ិ ចរពមខរពៀង្ជាមួ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា អង្គ ការ
ិ ផ្លធល់ ព៊ីររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា មរអនុវតថរមម វធ
ិ សា
ខេប បានទទួលថវកា
៊ី រ
លផង្គខរោង្សាលាខរៀនជាំនន់ ថ។ម ៊ី ខ្ង្ខរកាមគឺជាខសចរថស
៊ី ខង្ខបរពឹតកា
ថ ិ រណ៍ ខៅរបង្
ុ
ឆ្បាំខនេះ...។

ជំនួបដំបូងរបស់នាយករបតិបតតិអងគការ នេប ជាមួយនោកជំទាវរបស់សែរដឋអានមរ ិក
៏ សាចរយខៅរបុង្ឆ្បាំ
អង្គ ការ ខេប ោនរិតយ
ថ ិ សដអ

ខនេះខោយោនការអខញ្ជើញព៊ីសាទនទូ តសហរដឌអាខមរ ិរ
ចូលរួមពិភារាតុមូលមួ យជាមួ យខលារជាំទវ

មី

ហែសលអូបាមា៉ា។ អង្គ ការ ខេប រោន់ មតជាអង្គការ
ិ ប៉ាុ ខណ្ត
សង្គ មសុវ៊ី ល
ត េះមដលបានអខញ្ជើ ញចូលរួមរបុង្រិចច

របជុាំខនេះ មដលបានខធវឱ
ើ យអង្គ ការ ខេប ោនរិតយ
ថិ ស

សិទនិតច
ិ របុង្ការអប់ រាំ។

អូបាមា៉ា

ខោយមផអ រខលើបទពិខសាធន៍របស់ អង្គការ

ការជាំរញ
ុ ទឹរចិតថ ខេប របឹង្មរលមអ ការអប់ រាំសរោប់

ខ្ង្សាថ)ាំ

បានសមមថ ង្ទសេនៈអាំ ព៊ីរុោររមពុ ជាោនឯរ

ពន់ ខពរ។ ការពិភារាជាមួ យខលារជាំទវ មីហែសល
ខេប ខលារ នៅ វណា
ណ ជានយររបតិបតថ ិ (រូបខៅ

ខនេះគឺជារពឹតកា
ថ ិ រណ៍ រាំខភើបមួ យ

ឹ នាំរបស់ អង្គ ការ ខេប និង្រ៏ជា
សរោប់ ភាពជាខមដរ
ទាំង្រុោរា និង្រុោរ ៊ី។ http://news.yahoo.com/

us-first-lady-meets-cambodian-studentsgirls-education-045035719.html

អងគការ នេប បានចុុះអនុសារណៈនយាគយល់ោនជាមួយរកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា
ខៅដថងទ៊ី១ មេតុលា ឆ្បាំ២០១៥ អង្គ ការ ខេប បាន

ចុេះអនុសារណៈខយាគយល់ ជាមួ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន

ើ ផ៊ីខធវកា
និង្រ៊ីឡា ខដម
ើ រសារលផង្គខរោង្ សាលាខរៀន
៊ី ួ យខៅសាលា
ជាំនន់ ថមម ៊ី ដលជារាំមណទរមង្់ ថាបរ់ ជាតិថមម

រាជធាន៊ីភបាំខពញ។ ឯឧតថមបណឍិត ែង់ ជួនណារន
៉ាុ

បានចុេះហតទខលខ្ខលើរច
ិ ចរពមខរពៀង្ខនេះរបុង្នម

ិ
ើ ផ៊ីអភិវឌណការអប់ រាំ។ អង្គ ការ
ដល់ អង្គ ការសង្គ មសុ៊ីវលខដ
ម

អង្គ ការ ខេប។ ខនេះជារពឹតកា
ថ ិ រណ៍ របវតថសា
ិ ស្រសថមួយខៅ

រោឌភិបាលខធវកា
ើ រអភិវឌណ

ររសួង្អប់ រាំជាមួ យខលារ នៅ វណា
ណ

របង្
ុ នម

របុង្របខទសរមពុ ជា បានបង្ហាញថា ជាខលើរដាំបូង្ខហើ យ
មដលរាជរោឌភិបាលរមពុ ជាបានផថ ល់របារ់ អនុខរោេះពនន

ខេប ខជឿជារ់ ថា ខនេះជារពឹតកា
ថ ិ រណ៍ អទិភាពមួ យមដល
រខវៀង្រោឌភិបាល

និង្ពរង្ឹង្រិចចរពមខរពៀង្

ិ ខដម
ើ ផ៊ីខលើររមព ស់
និង្សង្គ មសុវ៊ី ល

ិ យ
រាំមណទរមង្់ វស
័ អប់ រាំ។
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រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ និងការអភិវឌឍនៅកនងឆ្
ន ំននុះ
ុ

“ការអភ ិវឌឍតាមរយៈបណាតញ ន ិងខៅថ្នន រ់ម ូលដ្ឋា ន ”

អងគការ នេប ទទួលបានការ

សាវគមន៍យា៉ាងកក់នតតពីសាោ
បណតុុះបណា
ត លវិជាាជីវៈហផនក
កសិកមម និងបនចាកវិទា
របនទសម្ថ

អង្គ ការ ខេប ទទួលបានការសាវគមន៍យា
៉ា ង្ររ់ ខៅថ

ិ ជ ជវ៊ី ៈមផបររសិរមម និង្បខចចរ
ព៊ីសាលាបណថុេះបណ្ត
ថ លវជា
ិ ា ខេតថបុរ ៊ីរាម ខៅដថងទ៊ី ២៧ មេររកោ ឆ្បាំ២០១៥។
វទ

អង្គ ការ ខេប បានចរចរជាមួ យសាលាបណថុេះបណ្ត
ថ ល
័
ខនេះរបរបខោយភាពខជាគជយ

ើ ផ៊ីផថល់អាហ្វរូប
ខដម

ររណ៍ ដល់ យុ វជនរមពុ ជាចាំនួន១០នរ់ ខទៀតខៅឆ្បាំ

ខរកាយ របុង្រិចចសហការជាមួ យរោឌភិបាលដថ។ យុ វជន
រមពុ ជាមដលបានបញ្ច ប់បិរញ្ញដប័រតរង្រយៈខពល២ឆ្បាំ

បចចុបផនបខនេះគឺរប
ូ ភាពអង្គុយខ្ង្មុ េ។ ជាសរុប អង្គ ការ

ខៅរងុ ន រាំឡង
គ ិរ ន ិងសិសសអាហារ ូបររណ៍ របស់ អង គការ ខេប រ ួមជាម ួយន ឹងប ុគល
គ ិរ
ុ ខពលសាលាបណតុ ុះបណាតលវ ិជាជ ជីវៈរាំព ុងទទ ួលសាវគមន ៍ ប ុគល
របស់ សាលាបណតុ ុះបណាតលវជាជិ ជីវៈរត ូវបានអខញ្ជញ
ើ ច ូលរ ួមថតរ ូបជុាំគ្ននជាអន ុសាវរបនាទ
ី ប់ ពពី ួរខគបានជួបសាំ ខណុះសាំណាល ន ិងខ្ចររ ាំខ្លរឱ្យគ្នន ខៅ
វញខៅមររបរបខដ្ឋយភាពររ់
ិ
ខៅត ន ិងខសចរសបាយរ
តី
ររាយ។
ី

ខេប

បានឧបតទមភយុវជនរមពុ ជាចាំនួន១១នរ់ ខៅបនថ

ការសិរាខៅរបខទសដថ

មដលបានមរព៊ីការតសូមតិ

របស់ អង្គ ការ ខេប រួមោន៖ ការសាបរ់ ខៅ និង្ដថល

សិរា។

សូមអរគុ ណខរចើនដល់ ររុ មមន្តនថគ
៊ី ខរោង្អប់ រាំ

រុោរ ៊ី (GEI) និង្អង្គ ការមូ លនិធអ
ិ ូ ររទ៊ីមដលបានខធវឱ
ើ យ
៏ អ សរោប់ យុ វជនរមពុ ជា។
ោនឱកាសដល

កមមវិធីរារតីជួបជុំមាតាបិតា
សិសស

ខៅដថងទ៊ី៣០ មេម៊ីន ឆ្បាំ២០១៥ អង្គការ
ិ សបិទជាមួ យសាលា
ខេប បានខធវកា
ើ រយា
៉ា ង្ជត
ិ រា
ើ ផ៊ីខរៀបចាំរមម វធ
អនុវតថខដម
៊ី រត៊ីជួបជុាំោាបិា
សិសេ។

ើ ខចញព៊ី
រពឹតកា
ថ ិ រណ៍ ខនេះបានចប់ ខផថម

ការអនុវតថរបស់ សាលារដឌមដលជារមនលង្ោា
បិាសិសេជួបជុាំោបាមធមម ាខៅខពលដថង។
ិ ខ៊ី នេះខធវខើ ឡើ ង្ខដម
ើ ផ៊ីរបារដថា ោនចាំនួន
រមម វធ
អប រចូលរួមខរចើន។

ិ យ
ការខរៀបចាំរមម វធ
៊ី ប់ ខនេះ

ោនោាបិាចូលរួមខរចើនជាង្ ៣០០នរ់ ។
សាលាបានខរៀបចាំសរមម ភាពជាខរចើន ដូចជា៖
ការពិខសាធន៍

ការសមមថ ង្ខលាខនេល ៗ
៊ី

និង្

ចខរមៀង្បង្ហាញដល់ ោាបិាអាំ ពអ
៊ី វ ៊ីមដលរូ ន

ោតាប ិតាបានច ូលរ ួមរមវម ធិ រារត
ី ីជួបជុោ
ាំ តាប ិតាសិសសខ្ដលរត ូវបានខរៀបចាំខឡើងខដ្ឋយអង គការ ខេប នងសាលាអន
ិ
ុវត តរងុ ន ខេត តរាំពង់ចម
ខ្ដលជារខ្ន លងរនូ ៗរបស់ ព ួរគ្នត់ខធបទបងាា
វើ
ញអាំពការអន
ី
ុវត តពខសាធន
ិ
ជា
័ ៍ រ់ ខ្សតងខរកាយខពលសិរាខៅរងុ ន ថ្នន រ់ រ ួច។

ិ ខនេះបខង្កត
ើ ជារពឹតថ ិ
ៗរបស់ ពួរខគរាំពុង្សិរា។ បនធប់ មរ សិសេបាននាំោាបិារបស់ េលួ នខដរើ ខមើលសាសាខរៀន និង្ជួបជាមួ យខលាររគូអបររគូ ខៅថាបរ់ ខរៀនពួ រខគ។ រមម វធ៊ី
៊ី ាំរូ មដលជាមខធាបាយសរោប់ សាលាខរៀនខធវកា
ិ សបិទជាមួ យោាបិាសិសេ។
ការណ៍ ដចបរបឌិតថមគ
ើ រង្ហរ រ់ ពន
័ យា
ន ៉ា ង្ជត

ទសសនកិចារបស់អនុរដឋទូតសែរដឋអានមរ ិក
ខៅដថងទ៊ី១០ មេរុ មភៈ ឆ្បាំ២០១៥ អង្គ ការ ខេប បានខរៀបចាំទទួ លដាំខណើ រ

ទសេនរិចចរបស់ ខលារើស៊ីអនុរដឌទូតសាទនទូ តសហរដឌអាខមរ ិររបចាំខៅរមពុ ជា ខៅ
សាលាអនវុតថ មដលជាសាលាមួ យរបុង្ចាំខណ្តមសាលាខោលខៅរបស់ អង្គ ការ ខេប

ើ ផ៊ីសិរាអាំ ព៊ីការរ ៊ីរចខរមើនព៊ីអនថរា
របុង្ររុ ង្រាំពង្់ ចម។ ទសេនរិចចខនេះខធវខើ ឡើ ង្ខដម

ិ ជាខរចើន រួមោន៖ គខរោង្ មរលមអ អប់ រាំ
គមន៍របស់ អង្គ ការ ខេប ាមរយៈរមម វធ៊ី
ររមិតមូ លោឌនខៅរមពុ ជា (IBEC) គខរោង្ សាលាខរៀនដដគូ (BSI) និង្គខរោង្

ពរង្ឹង្សិទនិអាំណ្តចយុ វជនាមរយៈការអប់ រាំ និង្ការតសូមតិ (EYEA)។ ការរបតិ
បតថកា
ិ រខោយលរខណៈសវយ
័ យ័ ត

សាលាខនេះបានកាលយជាសាលាខរៀនធមម នញ
ុ

(Charter School) ដាំបូង្ខៅរបខទសរមពុ ជា។

ខលារើសី ជូល ី ជុន បានទសសនាសួនជីវៈខដ្ឋយោនការទទ ួលសាវគមន ៍ពសិ
ី សស នងបានសា
ិ
ត ប់
ការពនយល់របស់ សស
ិ សអាំពការសិ
ី
រាខៅសាលាខរៀន។
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អាំ ឡុង្ខពលទសេនរិចច ខលារើស៊ី ជូលី ជុន អនុរដឌទូតសាទនទូ តសហរដឌ
អាខមរ ិររបចាំខៅរមពុ ជាោនចាំណ្តប់ អារមម ណ៍យា
៉ា ង្ខ្លង្
ាំ នឹង្ការបខង្ក ើតថម ៊ី និង្ខរតរ
អរមដលរោឌភិបាលសហរដឌអាខមរ ិរបានខដរើ តួនទ៊ីមួយមផប ររបង្
ុ ការវវិ តថនខ៍ នេះ។

រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ និងការអភិវឌឍនៅកនងឆ្
ន ំននុះ
ុ

“ការអភ ិវឌឍតាមរយៈបណាតញ ន ិងខៅថ្នន រ់ម ូលដ្ឋា ន ”

ររុមមន្តនការងាររមមវ
តី
ិធ ី SDPP ខៅទ ីររុងវា៉ាសនុិ ខតាន ឌ ីសុី

រកុមការង្វរកមមវិធី SDPP បានចូលរ ួមសននិបាទ
អង្គ ការ ខេប បានបញ្ជូ នបុ គគលិរចាំនួន៨រូបខចញព៊ី

ិ SDPP រួមោន៖ ខលារ ជា កុសល (របធាន
រមម វធ៊ី
សរមបសរមួ លរបចាំរបខទសរមពុ ជា) ខលារើស៊ី ហឃរ ូល
វីនលៀម (អប រជាំនញរសាវរជាវ និង្ M&E) ខលារ
ិ IMS) និង្ខលារ ជា ថា
ឡក រោឋ (របធានរមម វធ៊ី
ិ ៊ី EMS) ខដម
ើ ផ៊ីចូលរួមសនបបា
(របធានរមម វធ
ិ ទ CIES

ខលារ ជា រុសល ខធបទសោភ
វើ
សន ៍ជាម ួយវ ិទយុសខមលងសហរដ ាអាខមររិ (VOA)

២០១៥ ខៅរដឌធាន៊ីវាស
៉ា ុិនខាន
ឌ៊ីសុ៊ី របុង្មេម៊ីន ឆ្បាំ២០១៥។
ិ
ររុ មការង្ហរខនេះរតួតពិនត
ិ យរមម វធ៊ី
និង្ខធវប
ើ ទបង្ហាញអាំ ព៊ី
ិ SDPP ខៅខលើ ការខបាេះបង្់ ការសិរា
ផលជេះរបស់ រមម វធ៊ី
ិ S D P P បានចូលរួមខធវប
សិសេ។ ររុ មការង្ហររមម វធ៊ី
ើ ទ
ិ ៊ី SDPP ចាំនួនប៊ីរបខទស
បង្ហាញជាមួ យអប រតាំណ្តង្រមម វធ
ខទៀតរួមោន៖ Timor Leste (បង្ហាញខោយអង្គការ Care)
Tajikistan (បង្ហាញខោយអង្គការ Creative Associates)

និង្របខទសឥណ្ត
ឍ ។ ខលារ កុសល រតូវបានអខញ្ជើ ញចូល
ិ យុសខមល ង្សហរដឌអាខមរ ិរ
រួមខធវប
ើ ទសោភសន៍ជាមួ យវទ

(VOA) ខៅរដឌធាន៊ីវាស
៉ា ុិនខានថា អរាខបាេះបង្់ ការសិរា
ិ
អនុវទាល័
យរបុង្របខទសរមពុ ជាោនររមិតេព ស់ ប៉ាុ មនថខោយ
ិ SDPP បានខធវឱ
ោនអនថរាគមន៍ព៊ីរមម វធ៊ី
ើ យផលប៉ា េះ ល់ ខនេះ

កាត់ បនទយ។ ទសេនរិចចខៅរបុង្សនបបា
ិ ទ CIES ខនេះោាំរទ
ិ
ថវកាខោយ
USAID ខៅរដឌធាន៊ីវាស
៉ា ុិនខាន និង្រ៏ជា
រិតយ
ថ ិ សមួ យសរោប់ ររុ មមន្តនថកា
៊ី រង្ហរអង្គ ការ ខេប មដរ។

ខលារ អ ុល រ ុន ទ ីរប ឹរាជាត ិជាន់េ ពស់ ពនយល់អពាំ ផល
ី ិតផលគខរោ E4K ខៅខល ើត ុពពណ៌ា
ិ
អង គការ ខេប រងុ ន រដធា
ា ន ីវា៉ាសងុី ខតាន ឌ ីសុ។ី

អងគការ នេប ទទួលលបានថវិកាពីអងគការ All

Children Reading (ACR)

ិ ចាំនួន ២៤៣.០០០ដុលាលអាខមរ ិរព៊ីអង្គ ការ
អង្គ ការ ខេប បានទទួ លថវកា
ើ ថម ៊ី (ខឈា
All Children Reading Grand Challenge សរោប់ រមម វធ៊ីិ បខង្កត
ម េះ
ើ
ថា គខរោង្ ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ សរោប់ ភាសាមេម រ ឫ E4K) ខដមផ៊ីខលើរមព ស់
អាំ ណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្។ ោនអង្គ ការចាំនូនជាង្ ២៥០ បានោរ់ រយខសបស
ើ ាំ ុមូលនិធ ិ
ខហើ យោនមតចាំនួន១៥អង្គ ការប៉ាុ ខណ្ត
ត េះ រួោនអង្គ ការ ខេប ផង្មដរមដលបាន
ិ ខិ យាគរបុង្រមម វធ
ិ ៊ី
ទទួ លមូ លនិធខិ នេះ។ មូ លនិធខិ នេះនឹង្ខធវឱ
ើ យអង្គ ការ ខេប អាចវន
បខង្ក ើតថម ៊ី រ់ ពន
័ ននង្
ឹ ការបខង្ក ើតខសៀវខៅសិរាភាសាមេម រាមខអឡិ ចរតូនច
ិ និង្

រ៏ជាខលើរដាំបូង្ខហើ យមដលអង្គ ការ ខេប សខរមចបាន។ ខសៀវខៅខនេះខរៀបាម
ររមិតសមតទភាព និង្បញ្ចូ លនូវលរខណៈទរ់ ទញយា
៉ា ង្ខរចើន។ ររុមមន្តនថកា
៊ី រង្ហរ
ើ
ចាំនួន៣រូបរតូវបានអខញ្ជើញខៅរដឌធាន៊ីវាស
៉ា ុ៊ីង្ខាន ឌ៊ីសុ៊ី ខដមផ៊ីរម
ួ សខោភធគខរោង្
ិ របស់ អង្គ ការ ACR និង្ទទួ លយរថវកា
ិ ខនេះជាផលូវការ។ រូបថត
ជុាំទ៊ី២ដនថវកា
វរខ្ង្មុ េ និង្ខរកាយ គឺខលារ អ៊ាល
ុ
រ ុន ទ៊ីរបឹរាជាតិជាន់ េពស់ ខលារ ស៊ា៊ុំ ុ
វណណៈ រប.ធនធានសិរា និង្ខលារ ឃឺត របាដិននបើក ទ៊ីរបឹរាបខចចរខទ។

ខលារ អល
ុ រ ុន ខធបទបងាា
វើ
ញខៅសនបាទរ
និ
ងុ ន តាំបន់របស់ អង គការឆ្លហាវន់ រងុ ន ររុងហាណូ យ

កិចារបជុំកងតំ
នុ
បន់របស់អងគការឆ្លហវន
ខោយោនការអខញ្ជើ ញព៊ីអង្គការឆ្លហ្វវន អង្គ ការ ខេប បានបញ្ជូ លខលារ អ៊ាុល

រ ុន ទ៊ីរបឹរាជាតិជាន់ េពស់ និង្ខលារ ែុ ិន សុម
ី ែួន នយររង្របតិបតថ ិ ខៅចូលរួម
សនបបា
ិ ទរបុង្តាំបន់ ខៅររុ ង្ហ្វណូយរបស់ បណ្ត
ថ របខទស

មដលោនការ ិយាល័យអង្គ ការ

ឆ្លហ្វវនទាំង្អស់ នដថងទ២
៊ី ៧ មេឧសភា ឆ្បាំ២០១៥។ អង្គ ការឆ្លហ្វវនបានខធវកា
ើ រ
៏ ាំ ខដម
ើ ផ៊ីខធវកា
ផ្លលស់ បថូ រយុ ទនសាស្រសថដធ
ើ រង្ហរបមនទមទូលាយាមរយៈដដគូ របុង្ើសុរ។ ខោយ
ោនការខពញចិតថររមិតេព ស់នឹង្ការង្ហរអង្គ ការ ខេប ព៊ីអង្គ ការឆ្លហ្វវន អង្គ ការ ខេប

៊ី ។ ខលារ
ើ ផ៊ីបង្ហាញអាំ ពយ
រតូវអខញ្ជើ ញខធវជា
ើ វាគម ន
ិ ខដម
៊ី ុ ទនសាស្រសថរបស់ េលួន និង្ការបខង្ក ើតថមៗ

អ៊ាុល រ ុន បានខធវប
ើ ទបង្ហាញខៅរបុង្សនបបា
ិ ទខនេះ ខហើ យរ៏បានមចររាំមលរអាំ ពកា
៊ី រខង្ក ើតថម ៊ី
ជាខរចើននខពលបចចុបផនបរបស់ អង្គ ការ ខេប។
អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥
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រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ និងការអភិវឌឍនៅកនងឆ្
ន ំននុះ
ុ

“ការអភ ិវឌឍតាមរយៈបណាតញ ន ិងខៅថ្នន រ់ម ូលដ្ឋា ន ”

ការបនងាើតថមីកងឆ្
នុ
ន ំ១០១៥

ិ មួយ
អង្គ ការ ខេប បានផ្លលស់ បថូ រយុ ទនសាស្រសថពរ
៊ី មម វធ៊ី

ិ មួយខទៀតខោយសុ៊ីជខរៅ។
ខៅរមម វធ៊ី

អង្គការ ខេប

បានសខរមចរិចចការជាខរចើនគួ រឱយរត់ សាំោល់

មដលជា

ើ ផ៊ីខលើររមព ស់ការផ្លលស់ បថូ ររបព័ននអប់ រាំជា
សកាថនុពលខដម

លរខណៈទូ លាំទូលាយ។ រិចចការទាំង្ខនេះរួមោនដូចខ្ង្
ខរកាម៖

1. ការអនុម័តគាំរសា
ូ លាខរៀនធមម នញ
ុ (Charter School)
និង្ការអភិវឌណអប់ រាំខោយខរបើគាំរខូ រចើនមបបៈ

គខរោង្សាលាខរៀនដដគូ បានបខង្ក ើតសាលាធមម នញ
ុ

គាំរខូ ៅរបុង្របខទសរមពុ ជា មដលបចចុបផនបខនេះរតូវបាន

ិ រមាំ ណ
អនុម័តខោយររសួង្ថាជាមផប រមួ យដនរមម វធ៊ី

ទរមង្់ អប់ រាំថាបរ់ ជាតិ។ គខរោង្ខនេះោនខឈា
ម េះថា
ាំ ន់ ថម ៊ី ផថួ ចខផថ ើមខឡើ ង្ខដម
ើ ផ៊ីខលើររមព ស់
សាលាខរៀនជន

សថង្់ោសិរាជាអតិបរោដល់ សាលាខរៀនរដឌ មដល
ិ
ខផ្លថតខៅខលើបខចចរវទា
និង្បាំ ណិនសតវតេទ៊ី២១
ខនេះ។

គាំនត
ិ ខនេះរ៏ជួយខធវឱ
ើ យមផនការអភិវឌណោន
ិ ខយាគមិនសាំ ខៅមតខៅខលើ
ខរចើនមបប ដូខចបេះ ការវនិ
គាំរស
ូ ថង្់ោអបផរោមតមួ យប៉ាុ ខណ្ត
ត េះខទ។

2. ជាដដគូថជា
ម ៊ី មួ យរោឌភិបាលរបង្
ុ ការអនុវតថផ្លធល់ ខលើ

រាំមណទរមង្់ របស់ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡាៈ
ការសខរមចចិតថរបស់ ររសួង្អប់ រាំរបុង្ការផថល់មូ ល

ិ ព៊ីមុនខដម
ើ ផ៊ី
ខសៀវខៅរបស់ ររសួង្អប់ រាំវប់ ខរបើវធ៊ី
ិ
សរខសរខសៀវខៅសិរាមរខរបើរបាស់ វធ៊ីមួយមដល

មតិសាំ ឱ
ុ យររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា អនុម័តសថង្់

សថង្់ោ។

អាំ ណ្តនចាំនន
ួ របោណ ២០.០០០រាលសរោប់ មចរ

ិ
ោនការវភាគមបបរបព័
ននខោយខរបើរបាស់ រូបមនថ

4. ការបថូ រខសៀវខៅអាំណ្តនភាសាមេមរមរជាទរមង្់ ខអ
ឡិ ចរតូនច
ិ មដលោនលរខណៈទរ់ ទញៈ

គខរោង្

័ ។ បចចុបផនបខនេះ
ោអាំ ណ្តនថាបរ់ ជាតិខោយខជាគជយ
រោឌភិបាលបានរាំពុង្ខបាេះពុមពខសៀវខៅសថង្់ោ

ចយទូ ទាំង្របខទស។ ខសៀវខៅសថង្់ោខនេះនឹង្ជួយ
ិ ខិ យាគអាំ ណ្តនថាបរ់ ដាំបូង្គាំរច
ិ
បថូ រការវន
ូ ស់ ខៅជាវធ៊ី

ើ ផ៊ីពច
E4K រ៏បានជួយររសួង្អប់ រាំផង្មដរខដម
ិ រណ្ត

សាស្រសថពរង្ឹង្អាំ ណ្តនមផអ រខលើយនថការវាយតដមល

ឡិ ចរតូនច
ិ មដលោនលរខណៈទរ់ ទញ។ ការបខង្ក ើត

6. សុពលភាពខលើពខិ សាធន៍របព័នរន ល
ាំ ឹរជាមុ នមដលជា

ព៊ីការបថូ រខសៀវខៅសិរាភាសាមេម រខៅជាទរមង្់ ខអ
ខសៀវខៅសិរាទាំង្អស់ ខនេះាមទរមង្់ ខអឡិ ចរតូ

ើ ផ៊ីជួយរទរទង្់ ។
ខដម

ិ ោនរបសិទនភាពខដម
ើ ផ៊ីកាត់ បនទយការខបាេះបង្់ ការ
វធ៊ី
៊ី សារលផង្ទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការ
សិរាៈ រមម វធ៊ី
សិរាបានអភិវឌណ

និង្បានខធវខើ តសថពិខសាធន៍ព៊ី
ិ មួយខដម
ើ ផ៊ីកាត់
របសិទនភាពរបព័ននរល
ាំ ឹរជាមុ ន ជាវធ៊ី
បនទយអរាខបាេះបង្់ េព ស់ជារបវតថសា
ិ ស្រសថខៅររមិត
ិ
អនុវទាល័យរបុង្របខទសរមពុ ជា។
ការសារលផង្
័ ដធ
៏ ាំ
ខនេះគឺជាខជាគជយ

និង្ោនសកាថនុពលយា
៉ា ង្

សាំ ខ្ន់ សរោប់ ជួយរបខទសរមពុ ជារបុង្ការកាត់
បនទយអរាខបាេះបង្់ ការសិរា។

7. បណ្តតល័យគាំរស
ូ តវតេទ៊ី២១: ខោយចប់ ដដគូជា

ើ ផ៊ីអនុវតថរមាំ ណទរមង្់
និធផ្ល
ិ ធ ល់ ដល់ អង្គ ការ ខេប ខដម
ាមរយៈគខរោង្សាលាខរៀនជាំនន់ ថម៊ី
គឺជារពឹតថ ិ
៏ ាំ ខ្ន់ មួយ មដលអង្គ ការរបុង្ើសុរ
ការណ៍ ផ្លលស់ បថូ រដស
ខធវអ
ើ នថររមម ជាមួ យរោឌភិបាល។

របសិនខបើអង្គ ការ

ខេប អាចបង្ហាញលទន ផលមដលោនគុណភាពេព ស់
និង្ការទទួ លេុសរតូវរបុង្ការអនុវតថ

ខនេះនឹង្ផថ ល់

៏ ាំខ្ន់ ដល់ រាំមណទរមង្់ អប់ រាំរបស់
នូវមខធាបាយដស

ើ ផ៊ីទទួ លបាននូវរខបៀបដនការអភិវឌណ
រោឌភិបាលខដម
៊ី
មបបថម។
3. ការអនុម័រតរូបមនថររមិតអាំ ណ្តនភាសាមេមរៈ

ាម

រយៈគខរោង្ ខសៀវខៅខអឡិ ចរតូនច
ិ សរោប់ ភាសា

មេម រ (E4K) អង្គ ការ ខេប បានអភិវឌណមូ លោឌន
ពិខសាធន៍ជារ់ មសថង្ាមរយៈការបខង្ក ើតអតទបទាម
ររមិតសមតទភាព

ខោយខរបើរបាស់ សាំខណរអាំ ណ្តន

ដូចជា
រយ និង្របមវង្លផេះ។ រូបមនថខនេះខៅរបុង្
ិ
ិ សរ
រមម វធអ
៊ី ភិវឌណរមម វធ៊ី
ិ ាបានខធវឱ
ើ យអប រសរខសរ
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និច និង្មផនការមចរចយាមរយៈបណ្ត
ថ ញទ៊ីផារ
ិ ស
នឹង្ជួយឱយរបខទសរមពុ ជានាំមរនូវរមម វធ
៊ី ិរារបុង្
សតវតេទ៊ី២១ខនេះ។

5. ការអនុម័តសថង្់ោអាំ ណ្តនសរោប់ ថាបរ់ ទ១
៊ី
និង្ទ៊ី២:

អង្គ ការ ខេប និង្អង្គ ការអប់ រាំពិភពខលារបានតសូ

មួ យអង្គ ការឆ្លហ្វវន អង្គ ការ ខេប បានអភិវឌណគាំរូ
៊ី សរោប់ ខសវារមម
មដលោនលរខណៈផ្លលស់ បថូ រថមៗ
បណ្ត
ត ល័យខៅសាលាជនបទមដលខដរើ តួនទ៊ីលអជាង្
ិ ាថម។៊ី គាំរថ
ើ ផ៊ីខរៀបចាំការអប់ រាំ និង្បខចចរវទ
មុ នខដម
ូ ម ៊ី
ខនេះបានរាលោលខលឿន និង្អាចផ្លលស់ បថូ រទោលប់
ិ ខយាគាមបណ្ត
និង្ទាំ ហាំវនិ
ត ល័យសាលាខរៀន។

រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ និងការអភិវឌឍនៅកនងឆ្
ន ំននុះ
ុ

“ការអភ ិវឌឍតាមរយៈបណាតញ ន ិងខៅថ្នន រ់ម ូលដ្ឋា ន ”

បចាបបនន
ភាព ធនធានសិកា-នេប
ុ
ធនធានសិរាខេបគឺជាសហ

រោសសង្គមដាំបូង្ខគខៅរមពុ ជា
មដលោាំរទការផលិតសោភរៈ

ើ ធនធាន
បខរង្ៀន និង្ខរៀន (www.tts-kape.org)។ អង្គការ ខេប បានបខង្កត

ើ ផ៊ីមសវង្ររ
សិរា-ខេប ាមរយៈយុ ទនសាស្រសថអភិវឌណរយៈខពល៥ឆ្បាំរបស់ េលួ នខដម
មូ លនិធខ៊ី ផេង្ៗ និង្ជាមខធាបាយសរោប់ ររានិរនថរភាពសោភរៈបខរង្ៀន និង្

ខរៀន។ ធនធានសិរា-ខេប គឺជាដាំខណ្តេះរសាយខៅរបង្
ុ ការចាំណ្តយមផបរទាំ ង្ព៊ីរ
ខនេះ។

ខៅឆ្បាំខនេះ ធនធានសិរាបានទទួ លការបញ្ញជទិញជាង្ ៣០០.០០០ដុលាល

អាខមរ ិររបង្
ុ របតិបតថកា
ិ រខលើសព៊ីការរាំពង្
ឹ ទុ រ។ បចចុបផនបខនេះ ធនធានសិរាបាន

ើ ផថល់មូ លនិធ ិ
សង្បាំ ណុលមដលេច ព
៊ី ៊ីអង្គការ ខេប រួចរាល់ ខហើ យបានចប់ ខផថម

ដល់ របតិបតថកា
ិ រគខរោង្េល េះរបស់ អង្គការ ខេប ជាពិខសស គខរោង្សាលាខរៀន

ជាំនន់ ថ។ម ៊ី រហូ តមរដល់ ខពលខនេះ ធនធានសិរាបានផលិតសោភរៈបខរង្ៀន និង្
័ សរោប់ សាលារដឌ និង្ឯរជន
ខរៀនជាភាសាមេម រចាំនន
ួ ៣៤មុ េខោយខជាគជយ
ខៅរបង្
ុ របខទសរមពុ ជា។ ខោយខផ្លថតខលើសោភរៈបខរង្ៀន និង្ខរៀន ធនធាន

ិ យអប់ រាំ ខោយោនការចូល
សិរាបានបាំ ខពញនូវរង្វេះខ្តមួ យចាំនន
ួ ខៅរបង្
ុ វស័
រួមជារបព័ន។ន បចចុបផនបខនេះ ររសួង្អប់ រាំ យុ វជន និង្រ៊ីឡា បានឯរភាពផលូ វការ

ខលើមលផង្សិរាជាង្២៦មុ េ និង្មលផង្សិរាដដទ៨មុ េខទៀតរាំពុង្មរសរមួ ល។

ធនធានសិរារ៏បានផថល់វគគ តរមង្់ ទិសដល់ សិកាខកាមសរុប ១.៥២៨នរ់ (ស្រសថ៊ី
៨៣០នរ់ ) រួមោន៖ នយរសាលា រគូ បខរង្ៀន និង្អប រអប់ រាំរង្
បុ សហគមន៍ខៅ

របង្
ុ ឆ្បាំ២០១៥ខនេះ។ ខៅឆ្បាំខរកាយខនេះ ធនធានសិរានឹង្ពិចរណ្តពរង្៊ីរការ
ផលិតសូសមវរបញ្ចូ លខៅរបុង្ការអប់ រាំ៕

របាយការណ៍លក់សមាារៈបនរងៀន និងនរៀន

វិចឆិកា

ធនូ

មករា

កមាៈ

ហិបសោភ រៈបខរងៀន ន ិងខរៀនរតវូ បានខសនទើ ិញព ីសាលាខរៀនរដ ា
ខៅទ ូ ាំងរបខទសោនការខរើនខឡើង។

មីនា

អង គការជាត ិ/អន តរជាត ិ

បណាណគ្នរ

សាលាខរៀន

អ នរខរបើរបាស់

នមសា ឧសភា មិថុនា កកាោ សីហ កញ្
ា

សិសស ន ិងសាលារបស់ ព ួរខគោនខសចររតី ររាយទទ
ី
ួលបាន
សោភ រៈបខរងៀន ន ិងខរៀនយរខៅខរបើរបាស់ ។

ោតាបតា
ិ សិសសបានទ ិញសោភ រៈបខ្ន ថមសរោប់
ឱ្យរូនរបស់ ព ួរគ្នត់ខរៀនខៅផ ទុះ។

សូមរុ ខាំ ភលចចុច “LIKE” និង្ “Share” ទាំ ពរ័ Facebook របស់ ខយើ ង្: www.facebook.com/ttskape ។
អង្គការ ខេប | របាយការណ៍ របចាំឆ្បាំ ២០១៥

33

ការបង្វាញហផនកែិរញ្ា វតថុ
សាច់របាក់ និងការចំណាយ
នសចកតីពណ៌នា
ិ
ចាំណូលថវកាសរុ
បរបង្
ុ គខរោង្
របចាំឆ្បាំ២០១៥

និនានការទទួលថវិការ

ចំនួនសាច់របាក់ជា
ដុោលអានមរ ិក (US$)
២.០៧៦.០៨២,៣៨

សមតុលយចុង្រោព៊ីឆ្បាំ២០១៤

១៥៤.៩៦៦,៦៧

ចាំណូលការរបារ់
រទពយមដលអាចខរបើរបាស់
របង្
ុ ឆ្បាំ២០១៥

៥៨៩,០០
២.២៣១.៦៣៨,០៥

ិ ណ្តយរបចាំឆ្បាំ២០១៥
សរុបថវកាចាំ

ិ
អរាខរបើរបាស់ ថវកា

២.០៩៣.១៦៤,៥០

៩៤%

នតើថវិកាជំនួយរតូវយកនៅនរបើរបាស់ដូចនមតច?

លំែូរចំណូលឆ្ន ំ ២០១៥
មាាស់ជំនួយ

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

នសចកតីហថលងអំណរគុណ!
ជួសមុខឱ្យកុមារ រគូបងររៀន ឳពុកមាាយ និររកុមអ្នកទទួលផលទាំរង ោះ

មកពីកមមវិធីរបស់ងយើរ អ្រគការ ងខប សូមថ្ថលរអ្ាំណរគុណដល់មាាស់ជាំនួយទាំរ

អ្ស់សរមាប់ការផគត់ផគរ ់របស់ពួកងគកនរឆ្
ាំ ុនៗកនលរមក។ ហរិ ញ្ញវតថុ
ិ ឆ្នម
ុ ន ងាំ នោះ នរ
នរការផគ
ត់ផគរ ់បានងធវឱ្យអ្រគ
ការ ងខប មានងសវាកមមមានន័យរគប់រាន់។ សូម
ិ
ើ
អ្រគុណ!
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ចំនួនទឹករបាក់
ជាដុោលអានមរ ិក
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)
BSI/The Oaktree Foundation (TOF)/
Breteau Foundation/Apple
Corporation
GEI/The Oaktree Foundation (TOF)

១៥៥.៧៩៧,៧១

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

១៤៤.៤០៧,១២
១២៤.៩៦៦,៦៧

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
PEI/Lotus Outreach (LO)
ISHS/The Breteau Foundation (TBF)
ការទទួលរបាក់ចំណូលថមីឆ្ន ំ២០១៥

៣៦.៤១៤,០៩
៣៥.៥០៧,១១
៨.០៩៣,៦៨
២.២៣១.៦៣៨,០៥

ថានក់រគប់រគងអងគការ នេប ឆ្ន ំ ២០១៥
រកុមអនករគប់រគងជាន់េពស់ (SMT)

នោក នៅ វណា
ណ
នាយររបត ិបត ត ិ

នោក ែុ ិន សុម
ី ែួន
នាយររងរបត ិបតរង
ត ិ ន ិងរបធានខច ចរខទស

នោក បូ សមបតតិ
នាយររគប់ រគងហិរញ្ដវត ុ ថ

នោក ឈួន សារា៉ាន
របធានរដ ាបាល ន ិងធនធានមន ុសស

នោក ឃឺត របាឌិននបើក
ទ ីរប ឹរាបខច ចរខទសជាន់េ ពស់

នោករសី នបា៉ាឡា មា៉ាសា
ទ ីរប ឹរាខ្ផ នររសាងសមត ថភាព

កញ្
ា ែុម
ឹ មា៉ារ ី
របធានសរមបសរម ួលរមមវធិ ី
អប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន (IEP)

នោក អ៊ាល
ុ រ ុន
ទ ីរប ឹរាជាត ិជាន់េ ពស់

អនកដឹកនា ំសំខាន់ៗរបស់អងគការ នេប (ខឈាមេះាមលាំ ោប់ អរេរ)

កញ្
ា នអនជិឡា ែគូសស
ទ ីរប ឹរារមមវធិ ីអប់ រ ាំបញ្ចូលគ្នន (IEP)

នោករសី ខារ ូល វីនលៀម
មន្តនជាំតី នាញខ្ផ នរតាមដ្ឋនវាយ
តាំផ្ល ន ិងរសាវរជាវរបស់ SDPP

នោក ជា កុសល
អរន សរមបសរម ួលរបច ាំរបខទស
របស់ SDPP (គខរោងសវយ
័ យ័ត)

នោក ឆន ម្ឆយុទធ
របធានគខរោង ខសៀវខៅ
សរោប់ ភាសាខ្េ មរ (E4K)

នោករសី អុហី ឡន នជស្រែវ ី
ទ ីរប ឹរាបខច ចរខទស

នោក ែងស ពិសដ
ិ ឋ
របធានគខរោងេរាំ
ុាំ ញ ព ុងខរៀន

នោករសី ម៉ាន
ូ កា
ី
នតាល
ទ ីរប ឹរាគខរោងេរុាំ ញ ពាំ ុងខរៀន

នោក ម្ម៉ា សារ ិទធិ
របធានគខរោង REACH

នោក នអឿ សាវីន
មន្តនសរមបសរម
តី
ួលខ្ផ នរទាំន២

នោករសី ឱ ភិរា៉ាណ
របធានគខរោង CTSP

នោក នូ សុណា
ី
ត
របធានគខរោង E2L

នោករសី អ៊ាក
ុ សុធារា
អរន ឯរខទសខ្ផ នរអប់ រ ាំរបស់ SDPP

នោក តន់ ប៊ាុនណាត
របធានរខរោង EYEA

នោក ភួង សានរ ៉ាត
របធានខ្ផ នរខរៀបចាំរបព័ន ធព័ត ៌ាោន

នោក នពរជ សុនភឿន
របធានគខរោង BFC

កញ្
ា ហសត សុលកខណា
មន្តនសរមបសរម
តី
ួលខ្ផ នរអាំណាន

នោក នសលុះ តនែៀត
របធានគខរោង SfE ន ិង EAC

នោក នសឿង វា៉ាន់
របធានរខរោង BSI ន ិង ISHS

នោក ស៊ា៊ុំ ុ វណណៈ
របធានខ្ផ នររគប់ រគងការខបាុះព ុមភផាយ TTS
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សរមួ លរមម
ិ ៊ី IEP**
វធ

របធានសរម

POs**

EAC
EYEA
ICT in ES
IEP
Illustrator
KLS
M&EO

TL
PO

RTL

DPOs

DPO

TPO

SfE

POs

គខរោង្

គខរោង្

របធាន

REACH
1&2

របធាន

៊ី ាំនញមផប រភាសាមេមរ
មន្តនថជ
ិ ម៊ី ផប រាមោន និង្វាយតដមល (MIS)
៊ី មម វធ
មន្តនថរ

អប រគូរគាំនូរ

ិ អ
៊ី ប់ រាំបញ្ចូ លោប
រមម វធ

របធានររុម

របធានររុមរសាវរជាវ
ិ សា
៊ី រលផង្ទប់ សាកត់ សិសេខបាេះបង្់ ការសិរា
រមម វធ

ិ ស
៊ី ិរា
នយរោឌនបឋមសិរា/នយរោឌនអភិវឌណរមម វធ

៊ី រមបសរមួ លថាបរ់ ខេតថ
មន្តនថស

ការ ិយល័យសាខ្

នយររុមហិ រញ្ដវតទរុ បចាំ

គណខនយយររ

៊ី ខរោង្ហិ រញ្ដ វតទុ
មន្តនថគ

ថ លអាំ ណ្តន
៊ី ាំនញមផប រាមោន និង្វាយតដមល /រគូបណថុេះបណ្ត
មន្តនថជ
ិ ៊ី
អប រជាំនួយការរមម វធ

ថាបរ់ េពស់

មន្តនថ ៊ី

ហិ រញ្ដវតទុ

ឹ នាំ របធានមផប រន៊ីមួយៗមិនរតូវបានបញ្ចូ លខៅរបុង្មផប រហិ រញ្ដ វតទុ និង្ធនធានមនុសេ/រដឌបាល មដលបានរាំណត់ ខហើ យខៅរបុង្បញ្ជ៊ី ខឈា
ម េះ។
*សូមបញ្ញជរ់ ថា លាំ ោប់ ថាបរ់ របុង្រចនសមព ័ននខ្ង្ខរកាមមផប រដរ

ិ ាល័ យ (CTSP) និង្គខរោង្ ខសវាអប់ រាំជនជាតិពបង្ (PEI)។ “POs” បង្ហាញអាំ ព៊ីមរន៊ីថទាំង្អស់ ខៅរបុង្រមម វធ
ិ ៊ី IEP ។
POs** រមម វធិ ៊ី IEP ោន៖ គខរោង្ អប់ រាំរុោរ ៊ី (GEI) គខរោង្ អាហ្វរូបររណ៍ សិសេខៅសារលវទ

M&ES/RT
PA
PC
PED/DCD
RTL
SDPP
TL

របធាន
ររុម
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