
 

 

រនី�៉ែដលសិសស�ងំអស់គបបី�នទទួល
 វ�ិជ អប់រ�ំ�រណៈរដឋ"លីហវ ័

 

 

 

 

 

 

 វ�ិជ អប់រំ��រណៈរដឋ"លីហវ ័រនី�៉ែដលសិសស�ងំអស់គបបី�នទទួល
មរគបូេរងៀនរដឋលីហវ ័រនី�៉ែដលផតល់នូវចំណុចសំ ន់ប!ជ ក់អំពីមេធ'(យរបេសើរនិងពរងឹងរសិក-របស់
សិសសែដល/ករណី0ំ(ច់េដើមបីផតល់វ/ិជ អប់រំ45រណៈរបកបេ7យគុណ8ពដល់សសិសចំនួន
ងរដឋលីហវ ័នី�៉ពរងឹងសហគមន៍ជិត ងឲយន់ែតរុឹង@ំ
សងគមរប/ធិបេតយយរបស់េយើង។ឯក4រេនះេEងេFGមររ4វរ/វវ/ិជ អប់រំ
េរងៀន និងស@ជិកសហគមន៍។

 វ�ិជ អប់រំច'ស់(ស់ 

េយើងរតវូែតចំHយេFេលើរសិក-/ងរេធវ ើ
អស់និង4Iេរៀនេដើមបីផតល់កមម វធីិសិលបៈតរនត ី
មមនិងMន ក់េរៀនវ/ិជ ជីវៈនិងបេចចកេទស។សិសសQងំអស់គបបីទទួលរសិក-8
4សកលជេរមើសមុខវ/ិជ ចរមះុនិងរ0ត់GំងកំរតិMន ក់េរៀនខពស់។
មួយៗគបបី@នបHណ ល័យនិងបHណ ល័យរកស/រប0។ំ
គំេWងែតសត ទូេF(នបនថយ8ពរំពឹងទុកនិងរសិក-។
េសរ8ីពកន ុងរេរបើបេចចកេទសបេរងៀនេផសងៗ
រមះុរបស់សិសសែដលេគ ប]ហ ត់បេរងៀន។ 

ចំនួនសិសសកន ុង,ន ក់េរៀនពិត�សំ2ន់

ចំេ_ះរដឋលីហវ ័នី�៉ចំនួនសិសសកន ុងMន ក់េរៀន@នកំរតិេរចើន/ងេគេ`កន ុងរបេទស
និង8ពចំេរនីលូតIស់របស់សិសស ល ំង។ចំនួនសិសសតិចផតល់េពលេវIេរចើនដល់រគបូេរងៀនសំWប់ផតល់រែណbំមួយទល់
និងមួយេធវ ើឲយរសិក-របស់សិសសចំេរនីេឡើងគួរឲយកត់ស@គ ល់
រពមQងំជួយបេងក ើតឲយ@នទំbក់ទំនងបែនថមរeងរគបូេរងៀន

រនី�៉ែដលសិសស�ងំអស់គបបី�នទទួល
 វ�ិជ អប់រ�ំ�រណៈរដឋ"លីហវ ័ 

 វ�ិជ អប់រំ��រណៈរដឋ"លីហវ ័រនី�៉ែដលសិសស�ងំអស់គបបី�នទទួលមូល7ឋ នរ4វរ/វកត់រGេ7យស@គ
ផតល់នូវចំណុចសំ ន់ប!ជ ក់អំពីមេធ'(យរបេសើរនិងពរងឹងរសិក-របស់

ែដល/ករណី0ំ(ច់េដើមបីផតល់វ/ិជ អប់រំ45រណៈរបកបេ7យគុណ8ពដល់សសិសចំនួន
ពរងឹងសហគមន៍ជិត ងឲយន់ែតរុឹង@ំនិងជួយរក-វ/ិជ អប់រំ45រណៈទុក/មូល7ឋ នៃន

ឯក4រេនះេEងេFGមររ4វរ/វវ/ិជ អប់រំនិងមតិWប់_ន់របស់រគបូ

េយើងរតវូែតចំHយេFេលើរសិក-/ងរេធវ ើែតសត ។ចំHយសំWប់សិសសQងំ
តរនត ី8ពយនតW ំវ/ិជ អប់រំយវបបក

សិសសQងំអស់គបបីទទួលរសិក-8
និងរ0ត់GំងកំរតិMន ក់េរៀនខពស់។4Iនិ

និងបHណ ល័យរកស/រប0។ំរេgត តhរមមណេ៍Fេលើ
និងរសិក-។រគបូេរងៀនរតវូរ

8ពកន ុងរេរបើបេចចកេទសបេរងៀនេផសងៗែដល0ំ(ច់សំWប់វបបធម៍ច

ចំនួនសិសសកន ុង,ន ក់េរៀនពិត�សំ2ន់ 

ចំេ_ះរដឋលីហវ ័នី�៉ចំនួនសិសសកន ុងMន ក់េរៀន@នកំរតិេរចើន/ងេគេ`កន ុងរបេទសែដលប៉ះ_ល់ដល់សមតថ8ពសិក-
ចំនួនសិសសតិចផតល់េពលេវIេរចើនដល់រគបូេរងៀនសំWប់ផតល់រែណbំមួយទល់

េធវ ើឲយរសិក-របស់សិសសចំេរនីេឡើងគួរឲយកត់ស@គ ល់/ពិេសសសិសស8គតិច និងសិសសសិក-84អង់េគលស
រពមQងំជួយបេងក ើតឲយ@នទំbក់ទំនងបែនថមរeងរគបូេរងៀននិងរកមុរគួ4រ។ 

,ន ក់េរតៀមមេតយយ8ឋ ន 

រសិក-0ប់េផតើមេឡើងមុនសិសសចូលMន ក់មេតយយ7ឋ ន។
រដឋលីហវ ័នី�៉រតវូែត(នទទួលវ/ិជ អប់រំគុណ8ពខពស់កន ុងវយ័កុ
@រ8ព។ 

បរ8ិឋ នសិក9េ8យខល នួឯង និង"របេរងៀន

សិសសរតវូែតទទួលរបេរងៀនេ`ទីGំង@នសុវតថ ិ8ព
ទួលេសចកត ីេkរពចំេ_ះអនកែដលេFេរៀន
េbះផងែដរ។ 
  

រនី�៉ែដលសិសស�ងំអស់គបបី�នទទួល 

មូល7ឋ នរ4វរ/វកត់រGេ7យស@គ
ផតល់នូវចំណុចសំ ន់ប!ជ ក់អំពីមេធ'(យរបេសើរនិងពរងឹងរសិក-របស់

ែដល/ករណី0ំ(ច់េដើមបីផតល់វ/ិជ អប់រំ45រណៈរបកបេ7យគុណ8ពដល់សសិសចំនួន៩Iនbក់េ`កន ុ
និងជួយរក-វ/ិជ អប់រំ45រណៈទុក/មូល7ឋ នៃន

និងមតិWប់_ន់របស់រគបូ

ែដលប៉ះ_ល់ដល់សមតថ8ពសិក-
ចំនួនសិសសតិចផតល់េពលេវIេរចើនដល់រគបូេរងៀនសំWប់ផតល់រែណbំមួយទល់

និងសិសសសិក-84អង់េគលស 

រសិក-0ប់េផតើមេឡើងមុនសិសសចូលMន ក់មេតយយ7ឋ ន។កុ@រេ`
លីហវ ័នី�៉រតវូែត(នទទួលវ/ិជ អប់រំគុណ8ពខពស់កន ុងវយ័កុ

និង"របេរងៀន 

សិសសរតវូែតទទួលរបេរងៀនេ`ទីGំង@នសុវតថ ិ8ព4អ តនិងទ
ទួលេសចកត ីេkរពចំេ_ះអនកែដលេFេរៀននិងរបកបរ]រេ`ទី



 

 

បេរងៀនសិសស�ងំអស់ 

េkលរណ៍យុតត ិធម៍សងគម8ពេសម ើkន និង8ពចរមះុ/គនល ឹះេរៀបចំរទង់រQយវ/ិជ អប់រំ45រណៈេ`កន ុងរដឋលីហវ ័រនី�៉
។េ/គជយ័របស់សិសសពំុគបបីពឹងែផអកេFេលើតំបន់រស់េ`លអ េឡើយ។
នេ`កន ុងរបព័នធ  េហើយបនតរកជំនួយធន5នបែនថ

"រដឹក?ំវ�ិជ ជីវៈ 

រគ(ូនេបត/ញ េFេលើេ/គជ័យរបស់សិសសរគប់ៗរបូ
bញរបស់េគរពមQងំេសចកត ីទទួលខុសរតវូែដលេគ(នបេងក ើតគំេWងគុណ8ពខព
ស់សំWប់សិសសនិងវ/ិជ ជីវៈ។រគបូេរងៀនគបបីទទួល8ពបណត ុ ះបHត លវ/ិជ ជីវៈេ7យgទ
ល់េពលេវIសំWប់េរៀបចំគំេWងេមេរៀននិងសហរ/មួយសហរែីចក0យេសច
កត ីសំេរចែដលប!ជ ក់នូវវធីិែដល@នរបសិទធ8ិពលអ បំផតុ
ណេមើលនិងរបព័នធ(៉ន់4ម ន។រគបូេរងៀនក៏រតវូររ(ក់ែខសមរមយដូចរគឯូេទៀត
ល@នវ/ិជ អប់រំនិងបទពិេ4ធន៍ដូចkន e/ករណីែដលhចQក់Qញhរមមណ៍
ក-រគបូេរងៀនែដល@នគុណសមបតត ិខពស់សំWប់សិសស។

ទំ?ក់ទំនងរគួ�រ និងសហគមន៍

@GបិGនិងស@ជិករគួ4រ/ចំែណកដ៏សំ ន់មួយេ`កន ុងរសិក-របស់កូន។
រគបូេរងៀនគបប@ីនេពលេវIនិEយQក់ទង/
សស។4Iេរៀន45រណៈគបបីផតល់េសe/មណឌ លសហគមន៍

សុខDព និងេសEជំនួយ 

រដឋលីហវ ័រនី�៉ៃនចំនួនអនកផតល់ឱeទគិIនុប7ឋ យិរ
នរមួQងំែភនកនិងេធមញរតឹមរតវូ/ករណី0ំ(ច់សំWប់េធវ ើរប!ជ ក់Mសិសសមកដល់4Iេរៀន
ក-។កមម វធីិចំណីឥតគិតៃថលនិងចុះៃថល@នសំWប់សិសស
ទគិIនុប7ឋ កយិរនិងបុគគលិកជំនួយេផសងៗ

 វ�ិជ អប់រំទទួលថវ"ិជំនួយេពញេលញ

 វ/ិជ អប់រំ45រណៈេ`ែតផតល់8ពេសម ើkន និង/មូល7ឋ នដ៏សំ ន់កន ុងរបបរប/ធិបេតយយ
ដឋលីហវ ័រនី�៉/របព័នធទី៨ដ៏ធំ/ងេគេ`កន ុង4កលេIក
ងេគកន ុងរបេទស។រចំHយេFេលើវ/ិជ អប់រំ

និង8ពចរមះុ/គនល ឹះេរៀបចំរទង់រQយវ/ិជ អប់រំ45រណៈេ`កន ុងរដឋលីហវ ័រនី�៉
េ/គជយ័របស់សិសសពំុគបបីពឹងែផអកេFេលើតំបន់រស់េ`លអ េឡើយ។@GបិGនិងអនកអប់រំដឹងយល់ពី8ពពំុេសម ើkន េនះ@

េហើយបនតរកជំនួយធន5នបែនថមេទៀតសំWប់សិសស  និង4Iេរៀនែដលរតវូរជំនួយបែនថម។

រគ(ូនេបត/ញ េFេលើេ/គជ័យរបស់សិសសរគប់ៗរបូេគគបបី(នទទួល4គ ល់នូវ4ន ៃដជំ
រពមQងំេសចកត ីទទួលខុសរតវូែដលេគ(នបេងក ើតគំេWងគុណ8ពខព

បបីទទួល8ពបណត ុ ះបHត លវ/ិជ ជីវៈេ7យgទ
និងសហរ/មួយសហរែីចក0យេសច

កត ីសំេរចែដលប!ជ ក់នូវវធីិែដល@នរបសិទធ8ិពលអ បំផតុកន ុងកមម វធីិសិក-ររប@
រគបូេរងៀនក៏រតវូររ(ក់ែខសមរមយដូចរគឯូេទៀតែដ

e/ករណីែដលhចQក់Qញhរមមណនិ៍ងរ
ក-រគបូេរងៀនែដល@នគុណសមបតត ិខពស់សំWប់សិសស។ 

និងសហគមន ៍

និងស@ជិករគួ4រ/ចំែណកដ៏សំ ន់មួយេ`កន ុងរសិក-របស់កូន។
រគបូេរងៀនគបប@ីនេពលេវIនិEយQក់ទង/េរឿយៗនិងរកមុរគួ4រដីមបីបេងក ើតទសសនៈរមួkន សំWប់រសិក-របស់សិ

4Iេរៀន45រណៈគបបីផតល់េសe/មណឌ លសហគមន៍ និងមណឌ លសិក-សំWប់ជនេពញវយ័។

គិIនុប7ឋ យិរនិងបុគគលិកសងគមកិចចសំWប់សិសស@ន ក៉ៗ
និងេធមញរតឹមរតវូ/ករណី0ំ(ច់សំWប់េធវ ើរប!ជ ក់Mសិសសមកដល់4Iេរៀន

និងចុះៃថល@នសំWប់សិសសQងំអស់ែដលរតវូរ។4Iេរៀនលីហវ ័រនី�៉
និងបុគគលិកជំនួយេផសងៗរគប់រkន់េដើមបីបំេពញេFGមេសចកត ីរតវូររបស់កុ@រQងំអស។

 វ�ិជ អប់រំទទួលថវ"ិជំនួយេពញេលញ 

និង/មូល7ឋ នដ៏សំ ន់កន ុងរបបរប/ធិបេតយយរបស់េយើង។
ដ៏ធំ/ងេគេ`កន ុង4កលេIកែតថវិរជំនួយសំWប់សិសស@ន ក់ៗ

រចំHយេFេលើវ/ិជ អប់រំ45រណៈ/រចំHយេFេលើអbគតរបស់េយើង។

"រសិក9េHវទិIល័យ និងវ�ិជ ជីវៈ

សិសសQងំអស់គបបីទទួលរសិក-េ`វទិ'ល័យែដល@ន
តៃមលសមរមយ។សិសសគបបីទទួលវ/ិជ ជីវៈ
បេចចកេទសនិងឱសសិក-េផសងៗ
េគបំេពញរ]រ។ 

និង8ពចរមះុ/គនល ឹះេរៀបចំរទង់រQយវ/ិជ អប់រំ45រណៈេ`កន ុងរដឋលីហវ ័រនី�៉
និងអនកអប់រំដឹងយល់ពី8ពពំុេសម ើkន េនះ@

ែដលរតវូរជំនួយបែនថម។ 

និងរកមុរគួ4រដីមបីបេងក ើតទសសនៈរមួkន សំWប់រសិក-របស់សិ
និងមណឌ លសិក-សំWប់ជនេពញវយ័។ 

និងបុគគលិកសងគមកិចចសំWប់សិសស@ន ក៉ៗរែថQសុំខ8ព@
និងេធមញរតឹមរតវូ/ករណី0ំ(ច់សំWប់េធវ ើរប!ជ ក់Mសិសសមកដល់4Iេរៀនេហើយ(នេរតៀមខល នួសិ

4Iេរៀនលីហវ ័រនី�៉រតវូរអនកផតល់ឱe
រគប់រkន់េដើមបីបំេពញេFGមេសចកត ីរតវូររបស់កុ@រQងំអស។ 

របស់េយើង។របព័នធេសដឋកិចចរ
ែតថវិរជំនួយសំWប់សិសស@ន ក់ៗេ`ែត@នកំរតិQប/

េយើង។ 

និងវ�ិជ ជីវៈ 

សិសសQងំអស់គបបីទទួលរសិក-េ`វទិ'ល័យែដល@ន
សិសសគបបីទទួលវ/ិជ ជីវៈនិងកមម វធីិហវ ឹកហវ ឺន

និងឱសសិក-េផសងៗែដលនឹងេរៀបចំពួក


