សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (FAQs)
ក្កបខ័ណឌដកលម្អសាលាគរៀនគៅរែឋវ៉ាស៊ីនគោន (The Washington School Improvement Framework, WSIF)
និងច្បាប់សិសសក្េប់គ្នាទទួលបានគោេជ័យ (Every Student Succeeds Act, ESSA)

ក្បវត្តិរប
ូ
•

គត្ើអ្៊ីវគៅោច្បាប់សិសសក្េប់ គ្នាទទួលបានគោេជ័ យ (Every Student Succeeds Act, ESSA)? គេត្អ្វ៊ីខំក្្ ត្ូវែឹង
អ្ំព៊ីគរឿងគនេះ?

ESSA េឺោច្បាប់សេព័នធែ៏សំខាន់ ដែលក្េប់ ក្េងការអ្ប់ រ ំសាធារណៈគៅសេរែឋអាគម្រ ិក។ ោពិគសស ESSA េឺ ោការ
ផ្តល់សិទិធោ ថ្ម៊ីែល់ច្បាប់អ្ប់ រ ំបឋម្សិកានិងម្ធ្យម្សិកា (ESEA) ដែលក្ត្ូវបានច្បេះេត្ថគលខាឲ្យគៅោច្បាប់ គោយ
គលាកក្បធានាធ្ិប ត្៊ីអ្ូបាម៉ា គៅថ្ថ្ៃទ៊ី 10 ដខធ្ាូ ឆ្ាំ 2015។ ការអ្នម្័ត្ ESEA ឆ្ាំ 2002 គ

ើងវ ិញព៊ីម្នក្ត្ូវបានគេសាាល់ោ

ទូគៅថាគ្នមនកូនសិសសណា ម្ួយក្ត្ូវទក គោលគទ គេើយបានោក់ គច្បញនូវវ ិធានការនានាដែលបង្ហាញព៊ីេមាត្សម្ិ ទិផ្
ធ ល
កាងច្បំគណាម្ច្បំនួនសិសសដែលម្ិនបាន ទទួ លការដថ្ ទំធ្ម្មោ។ ESSA បនតជំរញសម្ធ្ម្៌ និងត្ក្ម្ូវឱ្យសិសសទំងអ្ស់ក្ត្ូវ
បានបគក្ងៀនឱ្យមនបទោឋនសិកាខពស់ដែលនឹង គរៀបច្បំពួកគេស ក្មប់ម្ហាវ ិទាល័យ និងអាជ៊ីព។
សក្មប់ព័ត្៌មនបដនថម្អ្ំព៊ី ESSA សូម្គម្ើ ល ការ ិយាល័យសាងការអ្ប់ រ ំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public
Instruction, OSPI) ឬ ក្កសួងអ្ប់រ ំអាគម្រ ិក។

•

គេត្អ្វ៊ីបានោខ្ំោប់ អារម្មណ៍ច្បង់គរៀនអ្ំព៊ី ESSA?

ការផ្តល់សិទិោ
ធ ថ្ម៊ីែល់ច្បាប់អ្ប់រ ំសេព័នធគកើត្មនម្ិ នគទៀងទត្់ គេើយនិងផ្តល់ឱ្យរែឋវ៉ាស៊ីនគោននូ វឱ្កាសដត្ម្ួយេត្់កាង
ការថ្ច្បាក្បឌិ ត្ វ ិធ្៊ី ដែលគយើងខិ ត្គៅជិត្ការអ្ប់រ ំគែើម្ប៊ីបគងកើនលទធផ្លសក្មប់ សិសានសិសស។ គទេះោយា៉ា ងណាក៏ គោយ
ភារកិច្បចគរៀបច្បំ សិសសគែើ ម្ប៊ីទ ទួលបានភាពគោេជ័ យបនាាប់ព៊ីបញ្ចប់ ការសិកាេឺ ោអ្វ៊ីម្ួយដែល OSPI ដច្បករ ំដលកោម្ួយ
សិសានសិសស ក្កុម្ក្េួសារនិងសមជិ ក សេេម្ន៍។ គែើម្ប៊ីយល់ និងគធ្វើោថ្ែេូកាងការង្ហរដែល OSPI គក្គ្នងនឹ ងគធ្វើ
គែើម្ប៊ីគ្នំក្ទែល់ម្ណឌលកាងស្សុកនិងសាលាគរៀនអ្ាកអាច្ប ពិនិត្យគ

ើងវ ិញនូ វដផ្នការរួម្របស់ ESSA របស់គយើង។

អ្ត្តសញ្ញាណ
•

គត្ើអ្៊ីគវ ៅោក្កបខ័ណឌដកលម្អសាលាគៅរែឋវ៉ាស៊ីនគោន (Washington School Improvement Framework,
WSIF)? គត្ើ សាលាគរៀនក្ត្ូវបានកំណត្់យា៉ាងែូច្បគម្តច្ប? គត្ើអ្៊ីគវ ៅោ "ពិនាកាត្់?"

រែឋវ៉ាស៊ីនគោនបានបគងកើត្ WSIF ដែលគក្បើ បណំត ថ្នសូច្បនាករអ្ប់រ ំ (ឧ.ទ. ជំ នាញភាសាអ្ង់គេាស និងេណិត្វ ិទា និ ងការ
រ ៊ីកច្បគក្ម្ើន ការបញ្ចប់ ការសិកា និងការរ ៊ីកច្បគក្ម្ើនរបស់អ្ាកសិកាភាសាអ្ង់គេាស) ោម្ួ យនឹងេណភាពសាលាគរៀន និងសូ

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន
ច្បនាករគោេជ័យរប ស់សិសស (ែូច្បោ ការច្បូ លរួម្ោគទៀងទត្់សិសសថាាក់ទ៊ី 9 គៅគលើផ្ូាវគែើម្ប៊ីបញ្ចប់ ការសិកា និងការ

ទទួលយកវេាសិកាកំរ ិត្ខពស់/ ឥណទនព៊ី រែង)។ សូច្បនាករទំងគនេះក្ត្ូវបានបញ្ូច លគៅកាងពិនាមនទម្ៃន់ដែលក្ត្ូវបាន
គក្បើ គែើម្ប៊ីកំណត្់សាលាគរៀនសក្មប់ការគ្នំក្ទែ៏ទូលំទូលាយ ឬមនគគ្នលគៅ។

o

សាលាគរៀនដែលបានកំណត្់ អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ ការគ្នំក្ទែ៏ទូលំទូលាយេឺសាលាគរៀនដែលការអ្ន
វត្តោទូ គៅរបស់ពួកគេសក្មប់សិសានសិសសទំងអ្ស់ បានធាាក់ច្បេះគក្កាម្បំផ្ត្ 5% ថ្នសាលាគរៀនរែឋ
វ៉ា ស៊ីនគោន

o

សាលាគរៀនដែលបានកំណត្់ អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ ការគ្នំក្ទកក្ម្ិត្បញ្ជប់ការសិកាទូលំទូលាយ់េឺោ
សាលាគរៀនដែលមនអ្ក្ោបញ្ចប់ការសិកា 4 ឆ្ាំត្ិច្បោង 67%

o

សាលាគរៀនដែលបានកំណត្់ អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ ការគ្នំក្ទោគគ្នលគៅេសាលាគរៀនដែលការអ្នវត្ត
ោទូគៅមនកក្ម្ិត្គលើសព៊ីកក្ម្ិត្ 5% ប៉ា ដនតមនក្កុម្សិសសោក់លាក់ដែលែំ គណើរការគៅគក្កាម្កក្ម្ិត្។

សក្មប់ការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណគៅឆ្ាំ 2018 កក្ម្ិត្ 5% េឺោពិនាដែលគសមើនឹង ឬគក្កាម្ 2.3។ គនាេះមនន័ យថាសាលា
គរៀនដែលក្ត្ូវ បានកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ការគ្នំក្ទែ៏ទូលំទូលាយមនពិនាគសមើ ឬគក្កាម្ 2,3 ខណៈគពលដែល
សាលាគរៀនដែលកំណត្់អ្ត្តស ញ្ញាណសក្មប់ ការគ្នំក្ទគគ្នលគៅមនក្កុម្សិសសមាក់ ៗទទួលបានពិនាក្ត្ឹម្ ឬត្ិច្បោង
2.3។
ព័ត្៌មនលម្អិត្បដនថម្គទៀត្គលើវ ិធ្៊ីសាស្រសតអាច្បក្ត្ូវបានរកគ

•

ើញគៅកាងដផ្នការរួម្របស់ ESSA គៅរែឋវ៉ាស៊ីនគោន។

គត្ើមនន័ យថាយា៉ា ងគម្៉ា ច្បដែលថាសាលារបស់ខំក្្ ត្ូវបានគេកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណ (កក្ម្ិ ត្ទូលំទូលាយ - កក្ម្ិត្
បញ្ចប់ការ សិកាទូ លំទូលាយ មនទិសគៅ)?

ក្បសិនគបើសាលាគរៀនម្ួ យក្ត្ូវបានកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ ការគ្នំក្ទក្េប់ ក្ជុងគក្ោយ ឬោគគ្នលគៅគនាេះមនន័ យថា
ពួកគេមន ត្ំបន់អ្នវត្តោក់ លាក់គែើម្ប៊ីដកលម្អ។ ការង្ហរគនេះក្ត្ូវបានគេសាាល់ថាោការដកលម្អសាលាគរៀន។ ត្ំបន់ ដែល
សាលាគរៀនអាច្បក្ត្ូវការ គែើម្ប៊ីដកលម្អអាច្បមនគលើការវស់ដវងោក់លាក់ ែូច្បោការបញ្ចប់ការសិកា ឬសក្មប់ ការអ្នវត្ត
ោទូគៅ សក្មប់ ក្កុម្សិសសោក់លាក់ ែូច្បោសិសសពិ ការ។ កាលព៊ីម្ន ការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ការដកលម្អ
សាលា គរៀនក្ត្ូវបានគេោត្់ ទកោអ្វ ិជជមន ប៉ាដនែ OSPI ច្បង់ផ្លាស់បូតរទសសនៈគនេះ។ សាលាគរៀនសាធារណៈផ្តល់ការអ្ប់ រ ំ
ែល់កមរ ទំងអ្ស់ដែលគែើ រោម្ទវររបស់ពួកគេប៉ាដនតសិសសម្ួ យច្បំនួ នគៅសាលាគរៀនោម្ួយនឹ ងគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការគក្ច្បើន

ោងអ្ាកែថ្ទ។ គយើងគជឿោក់ ថាការគផ្លតត្អារម្មណ៍េួ រដត្គផ្លតត្គលើការគធ្វើឱ្យក្បាកែ ថាគយើងអាច្បបំ គពញនូវគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការ

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន
របស់សិសសទំងអ្ស់គេើយគនាេះមនន័ យថាការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសាលាណាដែលក្ត្ូវការការគ្នំក្ទបដនថ ម្គែើម្ប៊ីគធ្វើ
ែូគោាេះ។

•

គត្ើសាលាគរៀនរបស់ខំម្
្ ិនែំ គណើរការលអគទគោយសារដត្ពួ កគេក្ត្ូវបានកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណឬ?

OSPI គជឿោក់ ថាោនិច្បចកាលវដត្ងដត្មនកដនាងដែលក្ត្ូវដកឲ្យមនភាពក្បគសើរគ
គម្ើល គ

ើង។ សាលាគរៀនម្ួ យច្បំនួនក្ត្ូវបានគេ

ើញ ថាទទួ លបានគោេជ័យគោយវ ិធានការោគក្ច្បើន ប៉ាដនតគៅដត្ខិត្ខំ គធ្វើឱ្យក្បគសើរគ

ើងនូ វអ្វ៊ីដែលពួកគេពូដក។

សាលាគរៀនគផ្សងគទៀត្មន ការង្ហរគក្ច្បើ នដែលពួកគេអាច្បគធ្វើបាន ប៉ាដនតពួកគេក៏កំពងក្បឹ ងដក្បងគធ្វើឱ្យក្បគសើរផ្ងដែរ។ ខ
ណៈគពលដែល WSIF ពិនិត្យគម្ើលការអ្ន វត្តរបស់សាលាគរៀនសត៊ីព៊ីវ ិធានការសំខាន់ៗវោគរឿងសំខាន់ដែលក្ត្ូវច្បងោំថា
មនលកខណៈោគក្ច្បើនដែលអាច្បជួយគយើងកំណត្់ ថាគត្ើ សាលាគរៀនកំពង "គធ្វើបានយា៉ា ងលអ"។
កាលព៊ីម្ន ការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ ការដកលម្អសាលាគរៀនក្ត្ូវបានគេោត្់ទកោអ្វ ិជជមន ប៉ាដនែ OSPI ច្បង់ផ្លាស់
បតូរទសសនៈ គនេះ។ សាលាគរៀនសាធារណៈផ្តល់ការអ្ប់ រ ំែល់កមរទំងអ្ស់ដែលគែើ រោម្ទវររបស់ពួកគេ ប៉ាដនតសិសសម្ួយ

ច្បំនួនគៅសាលាគរៀនោម្ួ យនឹងគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការគក្ច្បើនោងអ្ាកែថ្ទ។ គយើងគជឿោក់ ថាការគផ្លតត្អារម្មណ៍េួរដត្គផ្លតត្គលើការ
គធ្វើឱ្យក្បាកែថាគយើងអាច្បបំ គពញនូវគស ច្បកត៊ីក្ត្ូវការរបស់សិសសទំងអ្ស់គេើយគនាេះមនន័យថាការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណ
សាលាណាដែលក្ត្ូវការការគ្នំក្ទបដនថម្គែើម្ប៊ីគធ្វើែូគោាេះ។

•

ខ្ំបានលឺថាមនសាលាគរៀនោគក្ច្បើនគទៀត្ក្ត្ូវបានកំណត្់ អ្ត្តសញ្ញាណ - គត្ើទំនួលខសក្ត្ូវេណគនយយថ្ម៊ីកាន់ដត្
ពិបាកឬ?

WSIF ម្ិនពិ បាកគទ ប៉ាដនតវខសគ្នា។ គោយសារដត្ការគបតោ្ច្បិត្តរបស់ទ៊ីក្កុងវ៉ា ស៊ីនគោនច្បំគ

េះសម្ធ្ម្៌អ្ប់ រ ំវ ិធ្៊ីសាស្រសត

សក្មប់ក្កប ខ័ណឌគក្កាម្ ESSA បានផ្លាស់បូរគែើ
ត
ម្ប៊ីកំណត្់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវត្ំបន់ដែលគយើងក្ត្ូវដកលម្អគែើម្ប៊ី

សគក្ម្ច្បបាននូវច្បកខវ ិស័យរបស់ គយើងដែលថាកមរក្េប់រូបគៅកាងទ៊ី ក្កុងវ៉ា ស៊ីនគោនក្ត្ូវបានគរៀបច្បំ គែើម្ប៊ីទទួ លបាន
គោេជ័ យគៅកាងអាជ៊ីព ម្ហាវ ិទាល័យ និងជ៊ីវ ិត្។
ខណៈដែលវោការពិត្ដែលសាលាគរៀនោគក្ច្បើនក្ត្ូវបានគេកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ការគ្នំក្ទោងព៊ីម្ន OSPI មន
ទសសនៈ វ ិជជមនគោយសារវបង្ហាញព៊ីទំេំការង្ហរដែលក្ត្ូវគធ្វើគែើម្ប៊ីធានាថាសិសសក្េប់រូបទទួលបានការអ្ប់រ ំដែលពួ កគេ
ក្ត្ូវការគែើម្ប៊ីទទួលបានគោេជ័យបនាាប់ ព៊ីពួកគេោកគច្បញព៊ីសាលាគរៀន។

•

គេត្អ្វ៊ីបានោសាលាគរៀនោគក្ច្បើនក្ត្ូវបានគេកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់អ្ក្ោបញ្ចប់ការសិកាទូ លំទូលាយ
កាងបរ ិសាថនសិកាោជគក្ម្ើស?

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន
ការដកលម្អម្ួយដែល OSPI កំពងអ្នវត្តេឺោការគ្នំក្ទខសគ្នាសក្មប់ម្ណឌលកាងស្សុក និងសាលាគរៀនគោយដផ្អកគលើ
ត្ក្ម្ូវការរបស់ពួក គេ។ ោប់ ោំងព៊ីគយើងបានកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសាលាគរៀនដែលក្ត្ូវការការគ្នំក្ទបដនថម្ គយើងគជឿោក់
ថាការកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសាលា គរៀនោជគក្ម្ើ សេឺមនក្បគយាជន៍គក្

េះបរ ិសាថនទំងគនេះបគក្ម្ើសិសសដែលក្ត្ូវការការ

គ្នំក្ទខសៗគ្នា។
ទ៊ីព៊ីរ គយើងកំពងពិនិត្យគម្ើ លដម្៉ាក្ត្ដែលមនអ្ត្ថន័យគផ្សងគទៀត្ដែលអាច្បជួយគយើងបាន (ឧទេរណ៍ OSPI, ម្ណឌលកាង
ស្សុកនិងសា លាគរៀន) ដែលមនការវយត្ថ្ម្ាកម្មវ ិធ្៊ី និ ងដផ្នការដកលម្អ។ ឧទេរណ៏, អ្ក្ោបញ្ចប់ការសិកាក្ត្ូវបាន
េណនាគោយគក្បើអ្ក្ោបញ្ចប់ ការសិកាបួនឆ្ាំ និងសិសសោគក្ច្បើនបានបញ្ចប់ការសិកាគោយគោេជ័ យព៊ីសាលាោ
ជគក្ម្ើ ស ប៉ា ដនតគៅគពលកំ ណត្់បញ្ចប់ការសិកា។
•

គត្ើវខសគ្នាឬស្សគែៀងគ្នាគៅនឹងអាទិភាព ឬការគផ្លតត្? គត្ើ សាលាគរៀនក្ត្ូវដត្គធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ ក្គ្នន់
ក្បោំឆ្ាំ (AYP) ដែរឬគទ?

គៅគក្កាម្គ្នមនកមរណាក្ត្ូវទកគោល សាលាគរៀនក្ត្ូវបានគេកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណសក្មប់ការដកលម្អោសាលាអាទិភាព
ឬគផ្លតត្និង គែើម្ប៊ីកំណត្់អ្ត្តសញ្ញាណថាោការដកលម្អពួកគេក្ត្ូវគធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ក្គ្នន់ ក្បោំឆ្ាំ។ គោយសារ
គយើងបានគរៀបច្បំគ

ើងវ ិញនូ វវ ិធ្៊ីសាស្រសតរបស់គយើងទំងស្សុង វមនភាពស្សគែៀងគ្នាម្ួ យច្បំនួន។ ភាពទូ លំទូលាយ និងោ

គគ្នលគៅេឺ ស្សគែៀងគ្នាគៅនឹ ងអាទិភាព និងការគផ្លតត្អារម្មណ៍គៅកាងគនាេះថាពួកគេទំងព៊ីរេឺោក្បគេទសាាកយ៊ីគហាក្ត្ូវ
បានកំណត្់ គៅកាងលកខនិក
ត ៈរបស់រែឋ និងសេព័នធ។ គក្ៅព៊ីគនេះ ការអ្នវត្ត ESSA និងរែឋបាលថ្ម៊ីគក្កាម្អ្េិ បាលគខត្ត
Reykdal បានកត្់ សមាល់ព៊ីវ ិធ្៊ីសាស្រសតថ្៊ីមម្ួយគែើម្ប៊ីកំណត្់ អ្ត្តស ញ្ញាណ។ គយើងកំពងផ្លាស់បូតរគច្បញឆ្ៃយព៊ី ការោក់
ទណឌកម្មថ្នសាលាគរៀន "បរាជ័យ" ជំនួសឱ្យការផ្តល់នូវការគ្នំក្ទគ

ើងវ ិញសក្មប់ សាលាគរៀនដែលមនត្ក្ម្ូវការែ៏ ធ្ំបំផ្

ត្។
ដម្៉ាក្ត្ការេណគនយយភាពក៏ បានផ្លាស់បូតរផ្ងដែរ គោយក្គ្នន់ដត្សម្ាឹងគម្ើលកំ រ ិត្ថ្នការបញ្ចប់ ការសិកានិងពិ នាសម្ិ ទធផ្ល
របស់សិ សសប៉ា គណាណេះគែើម្ប៊ីកំណត្់ថាសាលាគរៀនមនកដនាងណាខាេះគែើម្ប៊ីដកលម្អ។ WSIF ថ្ម៊ីពក្ង៊ីកវ ិសាលភាពគែើម្ប៊ីរួម្

បញ្ូច លការរ ៊ីកច្បំ គរ ើន ការវ ិវឌឍន៍របស់អ្ាកសិកាភាសាអ្ង់ គេាស ការច្បូ លរួម្គទៀងទត្់ និ ងគបើអាច្បអ្នវត្តបាន វ ិធានការថ្នការ
គក្ត្ៀម្ក្ប

ងគៅម្ហាវ ិទាល័យ និងអាជ៊ី ពែូច្បោការផ្តល់វេាសិកាកក្ម្ិត្ខពស់ (ផ្តល់ឥណទនព៊ី រ) និងថាាក់ ទ៊ី 9 គៅគលើផ្ូវា

គែើម្ប៊ីបញ្ចប់ ការសិកា។ សាលាគរៀននឹងម្ិន ក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឱ្យគធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ក្គ្នន់ក្បោំឆ្ាំែូច្បដែលបានកំ ណត្់
គៅគក្កាម្គ្នមនកមរម្ិនក្ត្ូវបានទកគោលគទ ប៉ាដនតនឹងក្ត្ូវ គធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពដែលបានកំណត្់ គៅកាងដផ្នការដកលម្អ
របស់ពួកគេ។
•

កាងនាម្ោសមជិកសេេម្ន/ឪពកមតយ គត្ើខំអា
្ ច្បរកព័ ត្៌មនបដនថម្អ្ំព៊ីម្ណឌល និងសាលាគរៀនរបស់ខំ្គៅ
កដនាងណា?

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន
មនកដនាងម្ួយច្បំនួនសក្មប់ សមជិកសេេម្ន៍ និងក្កុម្ក្េួសារគែើម្ប៊ីដសវងរកព័ ត្៌មនអ្ំព៊ីម្ណឌលនិងសាលាគរៀនរបស់
ពួកគេ។ ម្គធ្ាបាយទ៊ី 1 េឺក្ត្ូវគៅែល់ម្ណឌល និងសាលាគរៀន់របស់អ្ាកគោយផ្លាល! ម្គធ្ាបាយព័ត្៌មនគផ្សងគទៀត្ក៏
អាច្បោក្កុម្ក្បឹកាសា លាកាងត្ំបន់របស់អ្ាកផ្ងដែរ។
គែើម្ប៊ីដសវងយល់បដនថម្អ្ំព៊ីការអ្នវត្តសាលាគរៀនរបស់អ្ាកសូម្ច្បូលគម្ើ ល គេេទំព័ររបាយការណ៍កាត្ដែលរកាទកគោយ
ទ៊ីភាាក់ង្ហរ អ្ប់ រ ំរបស់រែឋ, OSPI។

គ្នំក្ទ
•

កាងនាម្ោសមជិកសេេម្ន៍/ឪពកមតយ/សមជិកក្េួសារ គត្ើខំអា
្ ច្បគធ្វើអ្៊ីវគែើម្ប៊ីគ្នំក្ទសាលាគរៀនរបស់ខំ្?

សាលាគរៀនថាាក់ស្សុករបស់អ្ាកមនទ៊ីោំងលអបំផ្ត្គែើម្ប៊ីក្បាប់អ្ាកអ្ំព៊ីរគបៀបដែលអ្ាកអាច្បជួយសាលារបស់អ្ាកបាន។ សូម្
ពិនិត្យគម្ើ លគវ បសាយសាលាគរៀន គេេទំព័រក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងាម្របស់អ្ាក ឬគៅគៅសាលាគរៀនម្ូ លោឋនរបស់អ្ាក
គែើម្ប៊ីរកឱ្យគ

ើញគៅគពលដែ លក្ពឹត្ិតការណ៍ទំ នាក់ទំនងមោឬបិ ោបនាាប់នឹងក្ត្ូវបានគធ្វើគ

ើង។ អ្ាកក៏អាច្បច្បង់ សាកសួរ

អ្ំព៊ីការសម័ក្េច្បិត្តគៅសាលាគរៀនរបស់អ្ាក ឬការបរ ិោចកការផ្ាត្់ផ្ាង់។
ក្បដេលោត្ួ នាទ៊ីែ៏សំខាន់ បំផ្ត្េឺការគ្នំក្ទែល់កមរគៅកាងជ៊ីវ ិត្របស់អ្ាក។ អ្នវត្តការគរៀនសូក្ត្ោម្ួ យគ្នាសំរាប់អ្ាក
សិកា (ឧទេរ ណ៍ការអានោម្ួយគ្នា) ឬភាពសបាយរ ៊ីករាយ (ែូច្បោការគរៀនសូក្ត្គែើម្ប៊ីច្បំអ្ិនរូបម្នតថ្៊ីោ
ម គែើម្)។ សូម្
ពាយាម្ឱ្យក្បាកែថាពួកគេម្ កសាលាគរៀនគក្ត្ៀម្ខាួនគែើ ម្ប៊ីគរៀន (ឧទេរណ៍ក្ត្ូវក្បាកែថាពួកគេទទួលបាននូ វការ

សក្មកក្េប់ក្គ្នន់គែើម្ប៊ីជួយែល់ការច្បូ លរួម្គទៀងទត្់ រួម្ទំងការម្កែល់ទន់ គពល)។ សួរពួកគេអ្ំព៊ីសាលាគរៀនគោយ
គក្បើ សំណួរគបើកច្បំ េគែើ ម្ប៊ីគលើកទឹកច្បិត្តឱ្យពួកគេនិយាយ (ឧទេរណ៍ "អ្វ៊ីដែលថ្ម៊ីេឺោអ្វ៊ីដែលអ្ាកបានគរៀនថ្ថ្ៃគនេះ?" គេើយ
ម្ិនដម្នសំណួរ បាទឬោស/គទ ែូច្បោ "គត្ើអ្ាកមនថ្ថ្ៃលអគៅសាលាគរៀនគទ?")។ និ យាយោម្ួ យពួកគេអ្ំព៊ីក៊ីែសងឃឹម្ និង
សបិនរបស់ពួកគេសក្មប់អ្នាេត្របស់ពួកគេ និងដច្បករ ំដលកកែ៊ីសងឃឹម្ និងសបិន របស់អ្ាកសក្មប់ពួកគេ។

•

គត្ើខំេ
្ ួររ ំពឹងអ្វ៊ីខាេះព៊ីក្បគេទព័ត្៌មន ឬការក្បាស្ស័យទក់ទងគផ្សងគទៀត្ព៊ីម្ណឌលកាងស្សុក ឬសាលាគរៀនរបស់ខំ?
្

ព័ត្៌មន និងទំ នាក់ទំនងព៊ី សាលាគរៀននិងម្ណឌលកាងស្សុកនឹងដក្បក្បួលោម្ទ៊ី ោំង។ គទេះោយា៉ា ងណាក៏ គោយសាលា
គរៀនេួរដត្ ផ្សពវផ្ាយនូវព័ត្៌មនសំខាន់ៗម្ួ យច្បំនួនែូច្បោការអ្នវត្តរបស់សិសសគលើការវយត្ថ្ម្ាទូទំងរែឋ ព័ត្៌មនអ្ំព៊ីប័
ណណ របាយការ ណ៍របស់ សាលា និងសាថនភាពក្បគសើរគ

ើងរបស់សាលាគរៀន។ ឪពកមតយ និ ងសមជិកក្េួសារក្ត្ូវបាន

អ្គញ្ជើញ ឱ្យគធ្វើការោម្ួ យបេាលិក សាលាគរៀន គែើម្ប៊ីគរៀបច្បំេគក្មងដកលម្អសាលាគរៀន។ សាលាគរៀនម្ួយច្បំ នួនមន
ព័ត្៌មនោក់លាក់បដនថម្ដែលពួកគេក្ត្ូវការគែើម្ប៊ីទំ នាក់ ទំនងោម្ួ យឪពកមតយ និ ងក្េួសារក្បសិនគបើពួកគេបំគពញោម្
ត្ក្ម្ូវការសេព័នធម្ួយច្បំនួន។

