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ចកខវិុសយ័ 
 

 ចរ េវុសិយ័របស់ខេប គទឺ តលល់រ ធភារៃលរ់  មារ នងិ្  
យ វជន នវូជខក្ម ើសៃល៏អបាំទ  តខៅរ នងុ្ជវីតិខ្ទ អរខល ើសកាត ន  រល
របស់ររួខគតាមរយៈររលួបានការអប់រ ាំលអ។   
 

នបសកកម្ម 
 ខបសររម មរបស់ខេប គខឺធ វើការជាមយួរោាភបិាល 
សហគមន ៍នងិ្អ នរពារ់រន័ ធខទេង្ខរៀត ខៃ ើមបីទ តលអ់ាំណាចៃល់
រ  មារ នងិ្យ វជនរង្ខក្គ្នុះរ នងុ្ការសខក្មចបាននវូសរិ ធរិរលួ
បានការអប់រ ាំក្បរបខោយគ  ណភារតាមរយៈវធិផី្ច នក្បឌតិង ម។ី 
 

គុណតម្ម្ៃ
 

• ការទ តលស់រិ ធអិាំណាច 

• ការសាមគ គ ី
• ខសចរ តខីមតាត  
• ការខគ្នររ 

• រចិ ចសហក្បតបិត តកិារ  
• ការខ្រខ្ក្បង ម/ីផ្ច នក្បឌតិង ម ី
• តម្ាភារ 

• ខជឿជារ់ 

 ខេបគជឺាអង្ គការខក្ៅរោាភបិាលរ នងុ្ស្ស រ ខ្ៃលខធ វើ
ការចមបង្ខៅរ នងុ្វសិយ័អប់រ ាំរ នងុ្ក្បរន័ ធខៅរ នងុ្ក្បខរស   
រម ពជុា។ ខេបបានក្បតបិត តកិារគខក្មាង្ខៅក្គប់រក្មតិជាមយួ
អ នរររលួទលខៅរ នងុ្សាលាបឋមសរិា អន  វរិាលយ័ នងិ្
រម មវធិអីាហារបូររណ៍សក្មាប់សសិេខៅសារលវរិាលយ័។ 

ច ាំននួរ  មារររលួទលផ្ទៃលម់ានជាង្ ៧១.០០០នារ់ នងិ្ក្គ ូ
បខក្ង្ៀនជាខក្ច ើនរយនារ់ ខ្ៃលបខក្ង្ៀនខៅជាង្ ១៦៥សា 
លារ នងុ្ ១៩ខេត ត-រាជធាន។ី 

សារប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 រនងុ្នាមប្រុមប្បឹរាភ្បិាលអង្គការ ខេប េ ុ ាំាំោនខសចរតខីសាមនសសររីរាយយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ នងិ្
ឯរភ្ជពខៅខលើរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ របស់អង្គការ។ របាយការណ៍ខនះបានបង្ហា ញទាំង្
ដាំខណើ រការរមមវធិខីជាគជយ័ខៅរនងុ្បរយិាកាសប្បតបិតតកិារដល៏ាំបារដចូនងឹ្ចរខវុស័ិយចាស់លាស់ 
មួយសប្ោប់អនាគត។ ប្រុមប្បឹរាភ្បិាលសូមចូលរមួអបអរសាទរដល់បុគគលិរអង្គការ ខេប 
ទាំង្អស់ន្ដលបានេតិេាំពុះពារជួយរុោររមពុជាន្ដលោនវបិតតឱិ្យទទួលបានខសវាអប់រាំោនគុណ
ភ្ជពេពស់ ររាបាននវូសតង់្ដាអភ្បិាលរចិចលអ ោនតោល ភ្ជព នងិ្ោនប្បសិទធភ្ជពរនងុ្ការខប្បើ
ប្បាស់មូលនធិ។ិ ប្រុមប្បឹរាភ្បិាលសូមខធវើការឆលុះបញ្ច ាំង្ចាំខពាះខជាគជយ័ខនះខៅឆ្ន ាំបនតបនាា ប់
ខទៀត ដចូខយើង្បានដងឹ្ខហើយថាអង្គការ ខេប បានឈានមរដល់េបួឆ្ន ាំទី២០របស់េលួន៕ 
 

 ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភិបាល 

 

 
 
              ហ៊ា ង្ កយុ 
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 េ ុ ាំោនខសចរតរីរីរាយ សូមបង្ហា ញជូននវូរបាយការណ៍ប្បតបិតតកិារប្បចាំឆ្ន ាំ នងិ្ 
សារសាវ គមន ៍ប្បសិទធពរជយ័ប្គប់ប្បការដល់អនរពារ់ព័នធ អនរឧបតែមភគាំប្ទ ប្ពមទាំង្ោច ស់
ជាំនយួទាំង្អស់ន្ដលបានខធវើរចិចសហការយា៉ា ង្ជតិសនិទធជាមួយអង្គការ ខេប រនងុ្រយៈខពល
ខពញមួយឆ្ន ាំ២០១៦រនលង្មរខនះ។ ខៅរនងុ្របាយការណ៍ការបូរសរបុលទឋផ្លខនះន្ដរ 
អង្គការ ខេប ខសាើរន្តមិនខជឿេលួនឯង្ថា មរដល់បចចុបបននខនះ អង្គការបានដាំខណើ រការោនរ
យៈខពលជាង្១៧ឆ្ន ាំខហើយ គតិចប់តាាំង្ពីឆ្ន ាំបានដាំខណើ រការដាំបូង្ នងិ្ចុះបញ្ាីផ្លូវការខៅ
ប្រសួង្មហាផ្ផ្ារនងុ្ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ 
  អង្គការ ខេប ោនខសចរតខីសាមនសសនងិ្ខធវើការឆលុះបញ្ច ាំង្រយៈខពលខប្ចើនឆ្ន ាំរនលង្មរខនះ ខដាយបានចប់ផ្ដគូសហការជាមួយ
រាជរដាឋ ភ្បិាល ោច ស់ជាំនយួ នងិ្អនរពារ់ព័នធ ខដើមបីប្បារដថា៖ ខតើ»ខេប» បានខដើរមរដល់ចាំណុចប្តមឹណាខហើយរនងុ្អាំឡុង្ខពលជតិពីរ
ទសវតសរម៍រខនះ។ មុនការឈានចូលទសវតសរទ៍ីបីនាខពលប៉ាុនាម នឆ្ន ាំខ្ង្មុេខទៀតខនះ »ខេប» បានខរៀបចាំេលួនខធវ ើការបូរសរបុលទឋផ្ល 
ន្ដលជាការខលើរទឹរចតិតមួយខធវើឱ្យអង្គការអាចឈរខជើង្បានយូអន្ង្វង្ខៅរនងុ្វស័ិយអប់រាំ។  
 រយៈខពលខពញមួយឆ្ន ាំមរខនះ អង្គការ ខេប បានបនតឧបតែមភគាំប្ទ នងិ្អនវុតតគខប្ោង្ទាំង្ទាំហាំតចូនងិ្ទាំហាំធាំសរបុចាំននួ១៥     
គខប្ោង្។ គខប្ោង្ការទាំង្ខនះបានផ្តល់អនតរាគមនឧ៍បតែមភគាំប្ទដល់រុោរ នងិ្យុវជនរមពុជាចាំននួប្បោណជា ៧១.០០០នារ់ ខៅតាម
សាលាបឋមសិរាចាំននួ ១៤៦ សាលាមធយមសិរាបឋម នងិ្ទុតយិភូ្មិចាំននួ ១៩ រមួទាំង្សាលាបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈមួយចាំននួខទៀត។ 
គខប្ោង្ការទាំង្អស់ខនះខតត តសាំខ្ន់ខៅខលើការអភ្វិឌ្ឍសាំខ្ន់ៗរមួោន៖ សរមមភ្ជពប្បមូលរុោរចូលខរៀន ការនាាំយរនវូសតង់្ដាអប់រាំ
ប្បរបខដាយគុណភ្ជពខៅរនងុ្សតវតសរទ៍ី២១ នងិ្ការខលើររមពស់អភ្បិាលរចិចសាលាខរៀនលអ។ 
 ប្ពឹតតកិារណ៍ធាំសាំខ្ន់ៗមួយចាំននួខៅរនងុ្ឆ្ន ាំខនះ ន្ដលអង្គការ ខេប សខប្មចបានខជាគជយ័ រមួោន៖ ការអខញ្ាើញមរខធវើទសសនរចិច
សិរាពីសោជរិរដឋសភ្ជជាតខិៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មផី្នវទិាល័យ ហ ុន ន្សន ខេតតរាំពង់្ចម ការបញ្ចប់ឯរសារខគលនខយាបាយ 
បខង្ក ើតសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មនីងិ្ប្តវូបានចុះហតែខលខ្អនម័ុតខដាយឯរឧតតមរដឋមន្តនតបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា រនងុ្អាំឡុង្កាលពនី្េ
រញ្ា  ឆ្ន ាំ២០១៦។ ខនះគជឺាសមិទឋផ្លដធ៍ាំខធង្ន្ដលខេបសខប្មចបានមរពីការអនវុតតសារលបង្លាំនាាំរមមវធិសីាលាខរៀនធមមនញុ្ា ខហើយ
បតូរមរខៅថា «សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម«ី ខប្កាមរចិចសហការជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ខដាយបានខធវើឱ្យោនការតល ស់បតូរដធ៍ាំ
មួយមិនធ្លល ប់ោនពីមុនមរអាំពីវធិនី្ដលរាជរដាឋ ភ្បិាលខធវើការវនិខិយាគរនងុ្ប្បព័នធអប់រ ាំសាធ្លរណៈរបស់់រដឋ។ ខទះបីជាសែិតខៅរនងុ្រប្មិត
តចូយា៉ា ង្ណារខ៏ដាយ ររ៍មមវធិសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីនះទទួលបាននវូសមិទធផ្លធាៗំ មួយចាំននួ រមួោន៖ ការលុបបាំបាត់ថាន រ់បខប្ង្ៀនឯរ
ជន ការសីុសាំណូរ ការបខប្ង្ៀនគួរខៅរនងុ្ថាន រ់ នងិ្សាលាខរៀន ជាពិខសសការបខង្ក ើតសតង់្ដាបខប្ង្ៀនរប្មិតេពស់នវូមុេវជិាា វទិាសាស្រសត   
បខចចរវទិា វសិវរមម នងិ្គណិតវទិា (STEM)។ រមមវធិខីនះរាំពុង្ទទួលបានការគាំប្ទយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ពីប្គប់មជឈដាឋ ន នងិ្ប្រុមប្គួសារវណណ ៈ      
រណាត ល ពួរគត់ដររូនខចញពីវសិ័យឯរជននាាំរូនមរសិរាខៅរនងុ្វសិ័យអប់រាំសាធ្លរណៈវញិ ន្ដលខនះគជឺាខគលបាំណង្ដច៏មបង្មួយ
របស់រាជរដាឋ ភ្បិាល។ ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា បានខបតជា ចតិតថាខៅរនងុ្ឆ្ន ាំខ្ង្មុេបនតបនាា ប់ខទៀតនងឹ្ពប្ង្រីមូលនធិសិប្ោប់រមមវធិ ី
ខនះន្ដលវាជារតរី ាំពឹង្ដរ៏ ាំខភ្ើបមួយរបស់ »ខេប» នងិ្ផ្ដគូអភ្វិឌ្ឍនានាជាខប្ចើនឯខទៀត។   
 ខេបបានបនតខបាះជាំហានេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្ខលើររមពស់ការខប្បើប្បាស់សុសន្វរថ្ម ី ខដើមបីជួយអភ្វិឌ្ឍវស័ិយអប់រាំខៅរមពុជាខហើយការ
ខរៀបចាំអភ្វិឌ្ឍនន៍វូសុសន្វររបស់េលួនខនះគខឺផ្ត ើមខៅរនងុ្រប្មិតសាលាបឋមសិរា ខដាយខប្បើប្បាស់ថ្វកិាទាំង្ស្សុង្ផ្តល់មរពីអង្គការ All 

Children Reading នងិ្បានចុះរចិចប្ពមខប្ពៀង្ជាមួយប្រុមហ ុនបខង្ក ើតសុសន្វរអនតរជាតខិដើមបីនាាំយរនូវសុសន្វរថាន រ់ពិភ្ពខលារមរខប្បើ
ប្បាស់ខៅរប្មិតមធយមសិរាខទៀត។ សុសន្វរខនះគខឺដើរស្សបខៅតាមបរបិទនងឹ្បរយិាកាសសាលាខរៀន នងិ្រមមវធិសិីរាខៅប្បខទស  
រមពុជា ខហើយវាអាចជួយតល ស់បតូរវធិសីាស្រសតប្គូបខប្ង្ៀនខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបីាន។   
 ជាថ្មមីតង្ខទៀតជាំនសួមុេឱ្យសហគមនខ៍េប េ ុ ាំសូមន្ថ្លង្អាំណរគុណដប៍្ជាលខប្ៅបាំផុ្តចាំខពាះរាជរដាឋ ភ្បិាល អង្គការផ្ដគូ នងិ្ោច ស់
ជាំនយួនានា ចាំខពាះរចិចសហប្បតបិតតកិារយា៉ា ង្ជតិសនិទធ ខហើយខយើង្រាំពឹង្ថា ខៅរនងុ្រយៈខពលនាឆ្ន ាំខ្ង្មុេនងឹ្ោនការផ្ចនប្បឌ្តិថ្មបីន្នែម 
ខទៀតរនងុ្ប្បព័នធអប់រ ាំផ្នប្បខទសរមពុជា៕    
 រាំពង់្ចម ផ្ថ្ៃទី ៣១ ន្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 នាយកប្បតិបតតិ 
 
 
           នៅ វណ្ណា  

សារនាយកប្បតិបតតិ 



4  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦ 

  

 ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៥ អង្គការ ខេប បានខធវើរបាយការណ៍បង្ហា ញថា 
អង្គការបានឆលង្កាត់ដាំណារ់កាលអនតរកាលរនងុ្ការន្សវង្ររមូលនធិិ
ខពញខលញខដាយមិនពឹង្ន្ផ្អរោច ស់ជាំនយួន្បបខទវភ្ជគខីឡើយ។ រនងុ្ប្គ
ខនះ ខេបររាបាននវូគខប្ោង្ធាំសាំខ្ន់ៗចាំននួ ១៥គខប្ោង្ ចប់ពីរមម
វធិបី្បមូលរុោរចូលខរៀនដល់រមមវធិខីលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំ។ ការបតូរ
ខៅជាការផ្តល់ហិរញ្ាបបទនឯរជន គជឺាប្បភ្ពមូលនធិដិស៏ាំខ្ន់ផ្តល់  
ឱ្កាសបន្នែមខទៀតពីគខប្ោង្ខ្ន តមធយមខៅជាគខប្ោង្ខ្ន តតចូ ន្ដល
ការវាស់សាង់្ប្តតួពិនតិយគុណភ្ជពកាន់ន្តោនភ្ជពង្ហយស្សួលជាង្មុន 
ដខូចនះខហើយន្ដលធ្លនាពីសុពលភ្ជពលអផ្នសមិទធផ្ល នងិ្អតតសញ្ា ណ
របស់ខេប។ ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំខនះ ការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្រមួខធវ ើឱ្យោនខសែរភ្ជព
តាមរយៈរចិចប្ពមខប្ពៀង្ជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីាខដើមបីផ្ត
ល់ហិរញ្ាបបទនដល់គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មរីបស់ខេប។ 
 សមិទធផ្លរចិចប្ពមខប្ពៀង្ជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា 
រនងុ្ការផ្តល់ហិរញ្ាបបទនដល់រមមវធិខីេប គជឺាប្ពឹតតកិារណ៍ប្បវតតសិាស្រសត
មួយន្ដលមិនធ្លល ប់ោនខៅរនងុ្វសិ័យអប់រាំ នងិ្រជ៏ាប្បផ្នូលលអសប្ោប់ 
សមព័នធភ្ជពថ្មរីវាង្រដាឋ ភ្បិាល នងិ្សង្គមសុីវលិ។ ការផ្តល់ហិរញ្ាបបទនរបស់ប្រសួង្បានខធវើឱ្យរមមវធិខីេបកាន់ន្តរងឹ្ោាំចាស់លាស់ ខហើយបានជួយ  
ខេបជាំរញុការឧបតែមភគាំប្ទដាំខណើ រការសាលាខរៀនធមមនញុ្ាខៅមុេខៅរនងុ្ប្បព័នធអប់រ ាំសាធ្លរណៈខៅរមពុជា ន្ដលអាចតល ស់បតូរនវូវធិសីាស្រសតន្ដលរដាឋ  

ភ្បិាល នងិ្ោច ស់ជាំនយួខធវើការអភ្វិឌ្ឍ។ គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបីានកាល យ
ខៅជារមមវធិសីាំខ្ន់បាំផុ្ត ោនសកាត នពុលខធវើឱ្យោនការតល ស់បតូររខបៀបគតិរបស់
រដាឋ ភ្បិាល នងិ្ោច ស់ជាំនយួអាំពីអភ្បិាលរចិចសាលាខរៀនរនងុ្វស័ិយសាធ្លរណៈ។  
 ខេបរប៏ានទទួលខជាគជយ័ខ្ល ាំង្ផ្ង្ន្ដររនងុ្ការតស ូមតខិលើរមមវធិផី្ចន
ប្បឌ្តិថ្ម ី រមួោនការប្បជុាំខទៀង្ទត់ជាមួយរដឋមន្តនតបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្
រឡីា រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ខនះ ជាពិខសស ដាំខណើ រទសសនរចិចរបស់សោជរិសភ្ជជាតិ
ដរឹនាាំខដាយឯរឧតតម ន្យ៉ា ម បុញ្ាឫទធិ នងិ្ការខធវើបទបង្ហា ញជាខប្ចើនខទៀតខៅ
រនងុ្មហាសននបិាតថាន រ់ជាត ិ នងិ្អនតរជាតរិនងុ្ប្បខទសរមពុជា ប្បខទសខវៀតណាម 
ប្បខទសសិង្ាបុរ ីនងិ្ទីប្រុង្បា៉ា រសីផ្នប្បខទសបារាាំង្។ 
 ខេបរប៏ានខធវើការអភ្វិឌ្ឍសាំខ្ន់ៗរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ខនះផ្ង្ន្ដរខដើមបី
សខប្មចឱ្យបាននវូខគលបាំណង្រមមវធិជីាយុទធសាស្រសតមួយចាំននួ។ ខគលបាំណង្
ទាំង្អស់ខនះខតត តខៅខលើសរមមភ្ជពសាំខ្ន់ៗ រមួោន៖ ការពប្ង្ឹង្អាំណានថាន រ់
ដាំបូង្ រមមវធិអីប់រ ាំយុវជន នងិ្ការប្បឹរាអាជពី ការតស ូមតសិប្ោប់អនុវតតរមម
វធិនី្សតម (STEM) រដ៏ចូជាការផ្ចនប្បឌ្តិថ្មីៗ ន្ដលខលើររមពស់ការខប្បើប្បាស់     
បខចចរវទិារនងុ្ការអប់រាំ។ រនងុ្កាលៈខទសៈខនះ ខេបបានឈានមុេខគដធ៏ាំរនងុ្ការ
បខង្កើតបនាប់វទិាសាស្រសត បណាណ ល័យសតវតសរទ៍ី២១ នងិ្រមមវធិសីាែ បតយរមមថ្មខីៅ
សាលាខរៀនខដាយចប់ខផ្តើមខធវ ើពសីាលាខរៀនចស់ៗន្ដលបានខឆលើយតបតប្មូវការ 

សតវតសរថ៍្ម ី។ ការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្ទាំង្អស់ខនះបានកាល យជាទប្មង់្វនិខិយាគបនតរនងុ្ការអភ្វិឌ្ឍរមមវធិ ី ន្ដលនាាំខៅររការខរៀបចាំរមមវធិធីាំថ្ម ីៗ ជាខប្ចើន 
រដ៏ចូជាការពប្ង្ីរគខប្ោង្បនតពីឆ្ន ាំ២០១៥ (សូមខមើលតារាង្ខ្ង្ខប្កាមទាំព័រខ្ង្សាត ាំ)។ 

 ខទះជាយា៉ា ង្ណារខ៏ដាយ សាែ នភ្ជពមូលនធិខិៅន្តជាបញ្ា ប្បឈមសប្ោប់ខេប 
ខដាយសារការន្បង្ន្ចរមូលនធិោិនរប្មិតរតឹតបិត នងិ្ោនភ្ជពលាំបារជាខប្ចើនខទៀតរនងុ្
ប្បតបិតតកិារចាំណាយហិរញ្ាវតែខុៅការយិាល័យរណាត លរបស់ខេប។ ដខូចនះ គខប្ោង្ថ្វកិាប្បចាំ
ឆ្ន ាំរបស់ខេបររាបាននវូរប្មិតមួយេពស់ជាង្ ២លានដលុាល អាខមររិ ប៉ាុន្នតវារជ៏ាការកាត់បនែយ
ការចាំណាយខៅរប្មិតការយិាល័យផ្ង្ន្ដរ ន្ដលខនះខធវើឱ្យខេបពិបារររាបាននវូសតង់្ដាេពស់
ផ្នគណខនយយ នងិ្ការខធវើរបាយការណ៍។ បញ្ា ខនះកាន់ន្តប្បឈមខឡើង្ខដាយសារោនោច ស់
ជាំនយួជាខប្ចើនរប៏ានបខង្កើនតប្មូវការរដឋបាលរបស់ពួរខគមរឱ្យអង្គការ ប៉ាុន្នតពួរខគបានកាត់
ខចលការឧបតែមភគាំប្ទប្បតបិតិតការខៅរប្មិតការយិាល័យរណាត លន្ដលប្តវូខឆល ើយតបតប្មូវ
ការទាំង្ខនះ៕ 

គនប្ម្គង្ចំនួន ១៥ កនងុ្ឆ្ន ២ំ០១៦ 

នសចកតីសនង្ខប 

BfC គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់រម ពជុា 

BSI គខក្មាង្ សាលាខរៀនផ្ៃគ ូ

E2L គខក្មាង្ ងាយស្សលួខរៀន 

E4K គខក្មាង្ ខសៀវខៅខអឡចិក្តនូចិសក្មាប់ភាសាខ្េ មរ 
EAC គខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ 
GEI គខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ ី 
IML គខក្មាង្ េ ្ុាំរ ាំរ  ង្ខរៀន 

ISHS គខក្មាង្ ខល ើររម ពស់ខសវារម មស េភារសាលាខរៀន 

NGS គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម/ីខេត តសាវ យខរៀង្ 

NGSI គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី
QLE គខក្មាង្ បរសិាា នសរិាក្បរបខោយគ  ណភារ 

REACH 
គខក្មាង្ បខង្ កើនភារងាយស្សលួចលូសាលាខរៀនតាមរយៈការ
គ្ន ាំក្ររសីហគមន ៍

SML គខក្មាង្ ក្គប់ក្គង្សាលាខរៀន នងិ្ភារជាអ នរៃរឹនា ាំ 
STEM4Women គខក្មាង្ ខ្សតមសក្មាប់ស្រសត ី
TRAC II គខក្មាង្ វធិសីាស្រសតសរ  បខៃ ើមបីរក្ង្ងឹ្អាំណានសក្មាប់រ  មារ II 
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 ខៅខពលវដតរមមវធិជីាខប្ចើននងឹ្ប្តវូបិទបញ្ចប់ខៅចុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨ ខ្ង្មុេខនះ អង្គការ ខេប បានបតូរការវនិខិយាគដល៏ាំបារខដើមបីបខង្កើតរមមវធិ ី
អភ្វិឌ្ឍន្ដលខឆលើយតបនងឹ្ន្ផ្នការយុទធសាស្រសតរយៈខពល ៥ឆ្ន ាំរបស់េលួន។ ដចូបានខលើរខឡើង្ខ្ង្ខដើម ការអភ្វិឌ្ឍខនះខធវើឱ្យខេបេតិេាំពុះពារយរចតិត
ទុរដារ់ខ្ល ាំង្ខលើការបខង្កើតគខប្ោង្ពារ់ព័នធបញ្ា យុវជន អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ បខចចរវទិាសប្ោប់ការអប់រាំ ខហើយសាំខ្ន់បាំផុ្តខនាះគកឺារអភ្វិឌ្ឍសាលា
ខរៀនធមមនញុ្ា។ ជាសរបុរមួ ខេបបានខរៀបចាំសាំខណើសុាំចាំននួ១៤ដារ់ខសនើខៅោច ស់ជាំនយួខដើមបីពិនតិយ នងិ្អនម័ុត គខប្ោង្ចាំននួ ១០ខសមើ៧១% ទទួល
បានការអនម័ុត គខប្ោង្ ចាំននួ០១ខសមើនងឹ្៧% សែិតរនងុ្បញ្ាីរង់្ចាំការអនម័ុត នងិ្ោនបីសាំខណើ សុាំខសមើនងឹ្២១% បានបរាជយ័។ ខេបរប៏ានដរឹនាាំ 
ឬចូលរមួរនងុ្ការសិរាប្សាវប្ជាវជាខប្ចើនផ្ង្ន្ដររនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ខនះ រមួោន៖ ការសិរាអាំពសីារៈសាំខ្ន់រនងុ្ការអប់រាំប្គូខដាយោនការឧបតែមភគាំប្ទពី
អង្គការឆ្លហាវ នរមពុជា នងិ្ការសិរាសតីពីលរខេណឌ សិរាអប់រាំខៅរនងុ្ខេតតមណឌ លគរិ ីន្ដលឧបតែមភគាំប្ទខដាយអង្គការ WeWorld។ ការសិរាទាំង្
ខនះ ជារ់ន្សតង្បានខធវើឱ្យខេបររីចខប្មើនការប្សាវប្ជាវខប្ចើនឆ្ន ាំរនលង្ខៅន្ដលជួយខធវើឱ្យការខរៀបចាំគខប្ោង្ខៅផ្ថ្ៃអនាគតកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្៕ 

នសចកតីសនង្ខបការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថ្មីៗកនងុ្ឆ្ន  ំ២០១៦ 

គនប្ម្គង្ ម្ៃគ ូ ម្គា សជ់ំនួយ លកខេណឌ  រយ់ៈនពល 

១. គខក្មាង្ អាហារសក្មាប់ការអប់រ ាំ (អាំណានថ្នន រ់ៃាំបងូ្) រម មវធិខីសបៀង្អាហាររភិរខលារ 
អង្ គការអប់រ ាំរភិរខលារ 

ក្រសងួ្រសរិម មសហរៃ ាអាខមររិ ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 

២. គខក្មាង្ STEM4Women Classroom of Hope អង្ គការស្រសត១ី០០ ខជាគជយ័ ២ឆ្ន ាំ 
៣. គខក្មាង្ ខសៀវខៅខអឡចិក្តនូចិសក្មាប់ភាសាខ្េ មរ (រក្ង្រីបន ត) ធនធានសរិា-ខេប All Children Reading ខជាគជយ័ ៧ខ្េ 

៤. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី(រក្ង្រីបន ត) អង្ គការអប់រ ាំរភិរខលារ ក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា ខជាគជយ័ ១៥ខ្េ 

៥. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ី ក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា មលូនធិ ិFranks Family ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 
៦. គខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង ម/ីខេត តសាវ យខរៀង្ -- អង្ គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 
៧. គខក្មាង្ ងាយស្សលួខរៀន (រក្ង្រីបន ត) -- អង្ គការឆ្លហាវ ន ខជាគជយ័ ៣ឆ្ន ាំ 
៨. គខក្មាង្ អាហារបូររណ៍សសិេស្សខីៅសារលវរិាលយ័ អង្ គការមលូនធិអិាស  ី អង្ គការមលូនធិ ិMerali ខជាគជយ័ ៤ឆ្ន ាំ 
៩. គខក្មាង្ ខសៀវខៅសក្មាប់រម ពជុា (រក្ង្រីបន ត) -- អង្ គការមលូនធិអិាស  ី ខជាគជយ័ ១ឆ្ន ាំ 
១០. គខក្មាង្ ជាំនយួការខរៀនវរិាសាស្រសត (SAS) -- 

USAID 
Development Alternatives, Inc 

ខជាគជយ័ ៩ខ្េ 

១១. គខក្មាង្ អាំណានថ្នន រ់ៃាំបងូ្ខៅរម ពជុា 
Chemonics 

Room to Read 
អង្ គការអប់រ ាំរភិរខលារ 

រភីាន រ់ងារសហរៃ ាអាខមររិសក្មាប់ 
ការអភវិឌឍអន តរជាត ិ

ល បខោល ៥ឆ្ន ាំ 

១២. គខក្មាង្ ក្តវីសិយ័ អង្ គការមលូនធិអិរូក្រ ី ក្រ  មហ  ន Google ខៅរង់្ោ ាំ ៣ឆ្ន ាំ 
១៣. គខក្មាង្ អនាគតខជ ើង្ឯរ អង្ គការអប់រ ាំរភិរខលារ អង្ គការមលូនធិ ិQatar ខៅរង់្ោ ាំ ៣ឆ្ន ាំ 
១៤. គខក្មាង្ វធិសីាស្រសតសរ  បខៃ ើមបីរក្ង្រឹអាំណានសក្មាប់រ  មារ 

(រក្ង្រីបន ត) -- អង្ គការមលូនធិ ិAtlassian មនិខជាគជយ័ ៤ឆ្ន ាំ 

 

ការឆៃុុះបញ្ា ងំ្ និង្នឆ្ព ុះនៅម្ុេ! 

សាា បតយកម្មសាលានរៀនជនំានថ់្ម់ីៈ សនួចារខៅជាប់ទ្វវរសាលាខរៀនជាំនាន់ង ម ីខេត ត
រាំរង់្ោម បខង្ កើតបរយិាកាសររីរាយសក្មាប់សសិេសរិា នងិ្ខ្ចររ ាំខ្លរខៅរ នងុ្ក្បរន័ ធសាលារៃ ា។ 
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“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ប្ពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ 

ទស្សនកិច្ចសិក្ាននគណៈកម្មការទ៧ីរដ្ឋសភា
ជាតិនៅសាលានរៀនជំនាន់ថ្មី ក្កុងកំពង់ចាម្ 
 

 ខៅន្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខេបោនមហារតិតយិសបានទទួលសាវ គមនដ៍ាំខណើ រ
ទសសនរចិចសិរាពសីោជរិររដឋសភ្ជចជាតចិាំាំននួ៧របូមរពគីណៈរមមការទី៧ទទួល
បនារុសប្ោប់ការអប់រាំ ខទសចរណ៍ វបបធម៌ នងិ្បណតុ ះបណាត ល។ ខគលបាំណង្
ទសសនរចិចសិរាខនះខធវ ើខឡើង្ខដើមបីន្សវង្យល់អាំពីរាំន្ណទប្មង់្អប់រ ាំបចចុបបននរបស់
ប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា ពារ់ពន័ធនងឹ្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ទសសនរចិចខនះបាន
ខធវើខឡើង្ខៅសាលាគាំរ ូ ន្ដលជាសាលាខរៀនធមមនញុ្ាទ១ីខៅរមពុជា។ គណៈប្បតភូិ្
ទសសនរចិចសិរាខនះដរឹនាាំខដាយឯកឧតតម្ យ ៉ែម្ បញុ្ញឫទធ ិ ប្បធ្លនគណៈរមមការទី៧
ផ្នរដឋសភ្ជ។ នាយរសាលាអនវុតត នលាក នសឿង វ៉ាន់ បានខធវើបទបង្ហា ញ ជូន គណៈ
ប្បតភូិ្អាំពចីរខុវសិ័យរបស់ខេបរនងុ្ការបខង្កើតសាលាខរៀនរដឋសវ័យតន្ដលខយើង្ខៅ
ថា សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី បទបង្ហា ញខនះទទួលបានការយល់ដងឹ្ប្ជួតប្ជាប នងិ្គាំ
ប្ទពសីោជរិគណៈរមមការមរពគីណបរសនខយាបាយទាំង្ពរី។ ការខលើររមពស់ការយល់ដងឹ្អាំពសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីដាយប្រុមអនរបខង្ក ើតខគលនខយាបាយគោឺន 
សារៈសាំខ្ន់ នងិ្ជាខជាគជយ័របស់ខេប នងិ្ជាសញ្ា លអខឆល ើយតបបានខជាគជយ័រនងុ្គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ទសសនរចិចសិរារបស់សោជរិសភ្ជខនះប្តវូបាន
រត់ប្តាផ្សពវផ្ាយខៅខលើខគហទាំពរ័ខេប: http://kapekh.org/?p=newsdetail&id=81&l=English#.VtlrG7QTHzL។ 

ខលារ ខសឿង្ វា៉ាន់ ជានាយរសាលាខរៀនជាំនាន់ង មបីានៃរឹនា ាំអ នរក្បតបិត តអិង្ គការរនយល់អាំរកីារសរិារ នងុ្ថ្នន រ់ខរៀន 

ពិធីសនភោធគនក្ភងសាលានរៀនជំនាន់ថ្មី 
ផ្លូវការគំក្ទម្ូលនិធិដ្ំបូងពីរាជរដ្ឋាភិបាល 
 

 ខេបបានខរៀបចាំសពវប្គប់ខដើមបីខបើរសខោភ ធគខប្ោង្សាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី ន្ដលគាំប្ទមូលនធិខិដាយរដាឋ ភ្បិាលខៅតាមកាលបរខិចេទ
ខបើរសខោភ ធខលើរទី២រនងុ្ន្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ពធិសីខោភ ធគខប្ោង្
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីជាផ្លូវការខៅវទិាល័យ ប្ពះសុីសុវតត ិនាផ្ថ្ៃទី ២៣ ន្េ
មិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្តវូបានអខញ្ាើញចូលរមួពខីភ្ ៀវរតិតយិសាំខ្ន់ៗជាខប្ចើន 
រមួោន៖ ឯកឧតតម្ អនូ ព័នធម្ុនីរ័តន ខទសរដឋមន្តនត ីនងិ្រដឋមន្តនតបី្រសួង្ខសដឋ

រចិច នងិ្ហិរញ្ាវតែ)ុ ឯកឧតតម្បណឌតិ ហង ់ជួនណារ ុន (រដឋមន្តនតបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា) នងិ្ឯកឧតតម្ ហ ុន ភ៉ាយណត (ប្បធ្លនសោគមអតតីសិសសវទិាល័យ ប្ពះ
សុីសុវតត)ិ។ ពធិខីនះោនសារៈសាំខ្ន់ខ្ល ាំង្ណាស់រនងុ្ការផ្តល់ឱ្យប្រសួង្ខសដឋរចិច នងិ្ហិរញ្ាវតែនុូវប្បតយរសភ្ជពរងឹ្ោាំ ន្ដលការខធវ ើវនិខិយាគប្បារ់ពនធខៅរនងុ្រាំន្ណទប្មង់្
ខៅរមពុជាតាមរយៈគខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មគីនឺាាំឱ្យោនការតល ស់បតូរ មិនប្គន់ន្តរនងុ្ទប្មង់្អប់រ ាំប៉ាុខណាណ ះខទ ប៉ាុន្នតខពារខពញខដាយេលមឹសារផ្ង្ន្ដរ។ ពធិខីនះ
បង្ហា ញពភី្ជពខជាគជយ័ខដាយប្រសួង្ខសដឋរចិច នងិ្ហិរញ្ាវតែ ុបានឯរភ្ជពគាំប្ទយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្នវូសមិទធផ្លន្ដលបានអនវុតតរនងុ្ខពលដេ៏លរីនលង្មរ៕  

រធិកីាត់ខ្េេបទូ ្វូការៈ រៃ ាមន្តន តកី្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា នងិ្ក្រសងួ្ហរិញ្ញវត ា ុក្រមទ្វ ាំង្ក្បធានសមាគមសាលា 
ក្រុះស សី  វត ត ិបានចលូរមួខប ើរសខមាោធនគ៍ខក្មាង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ង មទី ្វូការខៅវរិាលយ័ ក្រុះស សី  វត ត។ិ  

អងគការ នេប បានច្ុុះកិច្ចក្ពម្នក្ពៀងថ្មីជាម្ួ វិទ្ា
សាានបណ្តុះបណាាលវិជាាជីវៈនៅក្បនទសនថ្  
 ខលារ នៅ វណាា ជានាយរប្បតបិតតអិង្គការ ខេប នងិ្រញ្ា  ហុ៊ឹម្ ភ៉ារី ជា
ប្បធ្លនសប្មបសប្មួលរមមវធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគន  បានចុះរចិចប្ពមខប្ពៀង្ខៅវញិខៅមរ
ជាមួយសាលាបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈ Sateuk រនងុ្ប្បខទសផ្ថ្ នងិ្សាលាបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជវីៈមួយចាំននួខទៀត ខដើមបីឧបតែមភគាំប្ទអាហារបូររណ៍ដល់សិសសរមពុជាន្ដល
រាំណត់ខដាយអង្គការ ខេប ខដើមបីខៅសិរាខៅសាលាខរៀនមួយចាំននួខៅប្បខទសផ្ថ្។ 
រាជរដាឋ ភ្បិាលផ្ថ្ឧបតែមភតផ្មលសិរា នងិ្ការសាន រ់ខៅ ចាំន្ណរអង្គការ ខេប ឧបតែមភ
ខលើតផ្មលអាហារ ការខធវ ើដាំខណើ រ ឯរសណាឋ ន នងិ្តផ្មលសិរាខផ្សង្ៗខទៀត។ ោនការ
ខរៀបចាំពធិតីាាំង្បង្ហា ញពហុបខចចរវជិាា ចប្មុះខៅទីប្រុង្បាង្ររ រដ៏ចូជាខៅតាមការ
ចូលរមួពីវទិាសាែ ននានាផ្នបណាត ខេតតដផ្ទៗខទៀតន្ដរ។ ការចរចរខធវ ើរចិចប្ពមខប្ពៀង្
ជាមួយសាលាអនតរជាតខិប្ៅពបី្បខទសរមពុជាគជឺាផ្លសខប្មចដធ៏ាំរបស់អង្គការ ខេប 
ខហើយនងឹ្ខលើររមពស់ការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្របស់អង្គការរនងុ្ការតស ូមតរិរឱ្កាស
ទទួលការអប់រាំប្បរបខដាយគុណភ្ជពេពស់សប្ោប់យុវជនរមពុជាន្ដលគម នលទធភ្ជព
បនតការសិរា៕  

ខលារ ខៅ វណាា  នាយរក្បតបិត តអិង្ គការ ខេប ខធ វើបរបងាា ញខៅវរិាសាា នបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈ 
Sateuk រ នងុ្ក្បខរសផ្ង។ 

http://kapekh.org/?p=newsdetail&id=81&l=English#.VtlrG7QTHzL
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អងគការ នេប នបើកដ្ំនណើរការសុសយវរសក្ភប់
អំណានថ្នាក់ដ្ំបូង នៅថ្ន នសៀវនៅឆ្លាត 

 

 អាំឡុង្ឆ្ន ាំខនះ ខេបសខប្មចបានការអភ្វិឌ្ឍសុសន្វរថ្ម ី ន្ដលបខង្កើតខឡើង្
សប្ោប់បខប្ង្ៀនភ្ជសាន្េមរដល់រុោរតូចៗ។ សុសន្វរខនះោនខឈាម ះថាស ៀវសៅ
ឆលនត ខហើយគាំប្ទថ្វកិាពអីង្គការ All Children Reading សែតិខៅរនងុ្រដឋធ្លនវីា៉ាសុងី្
ខតាន។ ខសៀវខៅឆ្ល តគជឺារមមវធិ ី App ទូរសពាផ្ដជួយខលើររមពស់ប្បសិទធភ្ជព
អាំណានរុោររមពុជា។ ខនះគជឺាខសៀវខៅអានន្បបខអឡិចប្តនូចិន្ដលមូលដាន នប្គះឹ
ន្ផ្អរខលើខសៀវខៅរមមវធិសីិរារបស់ប្រសួង្។ សសុន្វរខនះោនប្បសិទធភ្ជពណាស់
ខប្ពាះវាជាវធិមួីយន្ដលខគខប្បើប្បាស់បានប្គប់កាលៈខទសៈខដើមបីពប្ង្ឹង្រអាំណាន
សាា ត់ពួរខគ។ ខសៀវខៅឆ្ល តខអឡិចប្តនូចិខធវ ើឱ្យសិសសទទួលភ្ជពខជឿជារ់ខលើេលួន
ឯង្តាមរប្មិតអាំណានរបស់ពួរខគ។ ការខប្បើប្បាស់របូមនតអាំណានខដាយន្ផ្អរខលើ
បទពខិសាធន ៍អង្គការ ខេប នងិ្ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា បានន្រសប្មួលអតែ
បទខរឿង្នទិនពខីសៀវខៅសិរាថាន រ់ជាតមិរជាខសៀវខៅសិរាខដាយន្បង្ន្ចរ
រប្មិតពបិារៗឱ្យមរជាអតែបទង្ហយស្សួលយល់។ ខនះគជឺាប្ពតឹតកិារណ៍អប់រ ាំដ៏
សាំខ្ន់មួយខៅរនងុ្ប្បពន័ធអប់រ ាំរមពុជា ន្ដលជាជាំហានដាំបូង្របស់ប្រសួង្អប់រ ាំ យុវ 
ជន នងិ្រឡីា រនងុ្ការបតូរខសៀវខៅសិរាមរជាទប្មង់្ខអឡិចប្តនូចិ។ជាសាំខ្ន់វា
បខង្កើតឱ្យោនខសចរតសីខប្មចដចូគន ចាំខពាះភ្ជគដីផ្ទខទៀតខធវ ើការជាមួយប្រសួង្
រនងុ្ការបតូរខសៀវខៅស្សខដៀង្គន ខនះន្ដរ។ ខសៀវខៅឆ្ល តប្តវូបានអភ្វិឌ្ឍខដាយ
ប្រុមបខចចរខទសខេប នងិ្អនរជាំនាញន្ផ្នរភ្ជសាន្េមរមរពបី្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្
រឡីា សប្ោប់ថាន រ់ទី២ នងិ្ទ៣ី។ ខពលបនាា ប់ េលមឹសារប្តូវផ្តល់ឱ្យអនរបខង្ក ើតសុស
ន្វរឯររាជយន្ដលបានបញ្ចូលខៅជាខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិតាមរចិចប្ពមខប្ពៀង្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

សិស្សអាហារូបករណ៍ជំនាន់ទី១របស់ នេប នរៀននៅក្បនទសនថ្ទទួលបានសញ្ញាបក្ត 

 រនងុ្រយៈខពលពរីឆ្ន ាំរនលង្ខៅ អង្គការ ខេប បានចុះរចិចប្ពមខប្ពៀង្ជាមួយប្រសួង្អប់រ ាំផ្ថ្ខដើមបីជួយឧបតែមភគាំប្ទយុវជនរមពុជាតាមរយៈអង្គការ ខេប បាន
ចុះខឈាម ះចូលសិរាតាមរមមវធិរីយៈខពលពរីឆ្ន ាំខៅសាលាបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈរសិរមម នងិ្បខចចរវទិា បូររីា៉ាម ខៅភ្ជគនរិតបី្បខទសផ្ថ្។ ជាសរបុ សិសសចាំននួ
១១នារ់បានប្បឡង្ជាប់ ន្ដលប្គប់ប្គង្ខដាយរដាឋ ភ្បិាលផ្ថ្ ខហើយទទួលបានវគគបណតុ ះបណាត លខលើរទឹរចតិតខរៀនភ្ជសាផ្ថ្បន្នែមមុនខពលពួរខគចូលសិរាខៅ
សាលាបណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈរសិរមម នងិ្បខចចរវទិា បូររីា៉ាម។ រដាឋ ភ្បិាលផ្ថ្ជួយខចញតផ្មលសិរា នងិ្ការសាន រ់ខៅ ចាំន្ណរខេបខចញផ្ថ្លអាហារ ឯរសណាឋ ន 
ទិដាឋ ការ នងិ្ការខធវ ើដាំខណើ រ។ ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ោនការខរៀបចាំរមមវធិសីាំខ្ន់មួយសប្ោប់ប្បគល់សញ្ា បប្ត នងិ្ផ្តល់រង្ហវ ន់ដល់សិសសអាហារបូររណ៍ចាំននួ១១
នារ់ ន្ដលបានបញ្ចប់ការសិរាបញ្ារបិប្តរង្ន្ផ្នរសិលបៈរយៈខពល២ឆ្ន ាំតាមមុេវជិាា ពួរខគ រមួោន៖ វសិវរមមខអឡិចប្តនូចិ សាែ បតយរមម រសិរមម នងិ្សណាឋ គរ។ 
បចចុបបនន សិសសអាហារបូររណ៍រនងុ្ជាំហានទី២រប៏ានខៅខរៀនខៅប្បខទសផ្ថ្រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ដចូគន នងឹ្ការខរៀបចាំរនងុ្ជាំហានទី១ផ្ង្ន្ដរ៕ 

សសិេអាហារបូររណ៍អង្ គការ ខេប សរិាខៅសាលាបណតូ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈរសរិម ម នងិ្បខច ចរវរិា បរូរីា ាំ ក្បខរសផ្ង ររលួបានសញ្ញបក្ត  

សម្ិទធផ្ល និងការឯកភាពនលើក្កបេណឌ
នគលននោបា សាលានរៀនជំនាន់ថ្ម ី
 

 ការខធវ ើជាផ្ដគូថ្មមួីយជាមួយប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា អង្គការ ខេប 
បានដរឹនាាំខធវ ើការអភ្វិឌ្ឍប្របេណឌ ចាប់រាំណត់អាំពសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីនងិ្
ចាប់អភ្បិាលរចិចសាលាខរៀន នងិ្វធិបី្បតបិតតបិ្របេណឌ ចាប់អភ្បិាលរចិច។ 
ការឯរភ្ជពខលើរប្របេណឌ ខគលនខយាបាយខនះបានផ្តល់នវូមូលដាឋ នចាប់
សប្ោប់ខឆល ើយតបនងឹ្
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីន្ដល
ជាវធិមួីយនងឹ្ររាបានអតែ
នយ័ខឈាម ះគខប្ោង្សាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ខនះគជឺា
ខលើរដាំបូង្ន្ដលខេបន្តង្ 
ន្តបានដរឹនាាំអភ្វិឌ្ឍប្រប
េណឌ ខគលនខយាបាយ
ជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវ 
ជន នងិ្រឡីា ខហើយវារ៏
ជាប្ពតឹតកិារណ៍ដស៏ាំខ្ន់ផ្ន
គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្មរីបស់ខេបផ្ង្ន្ដ៕ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

ប្ពឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ 



8  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦ 

 

នេបបាននរៀបច្ំការក្បជុំរវងម្ូលនធិិ Franks Family 

Foundation ជាម្ួ រដ្ឋម្ន្តនតីក្កសួងអប់រំ  ុវជន និងកីឡា 
សតីពីសាលានរៀនជំនាន់ថ្ម ី
 ខៅន្េឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៦ ខេបបានខរៀបចាំការប្បជុាំរវាង្មូលនធិ ិ ប្គួសារន្តហវង់្ ន្ដលជា
ោច ស់អាំខណាយថ្មរីបស់ខេបជាមួយប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា ខដើមបីពភិ្ជរាអាំពសីាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្ម។ី ខលារ សាយម៉ាុន ន្តហវង់្ ជានាយរមូលនធិ ិ ប្គួសារន្តហវង់្ បានជួបជាមួយឯរឧតតម
បណឌ ិ ត ហង់្ ជួនណារ៉ានុ រដឋមន្តនតបី្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា (រមពុជា) ខដើមបីពភិ្ជរាអាំពចីរខុវ ិ
ស័យសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី ន្ដលជាគខប្ោង្រាំន្ណទប្មង់្ថ្មរីបស់ប្រសួង្។ គខប្ោង្ សាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្មបី្តវូបានចប់ខផ្ត ើមសារលបង្ខដាយអង្គការ ខេប ខហើយបានទទួលសាគ ល់ខដាយប្រសួង្ 
សប្ោប់អនវុតតឱ្យបានទូលាំទូលាយខៅតាមសាលាន្ដលោនធនធ្លនមនសុសជាមូលដាឋ នប្គះឹ នងិ្
ោនឆនាៈនខយាបាយគាំប្ទគខប្ោង្ខនះ។ ខលារ ន្តហវង់្ នងិ្រដឋមន្តនតបីានបង្ហា ញនវូទសសនៈរមួគន
ខលើវធិផី្តល់បរសិាែ នសិរាប្បរបខដាយគុណភ្ជពេពស់ ផ្ារភ្ជា ប់នងឹ្អភ្បិាលរចិចសាលាខរៀនរងឹ្ោាំ
លអ ន្ដលជាខគលការណ៍សនូលខប្កាមការអភ្វិឌ្ឍសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី មូលនធិ ិ ប្គួសារន្តហវង់្បាន
បនតជួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា នងិ្អង្គការ ខេប រនងុ្ទឹរប្បារ់ ៣០មឺុនដលុាល  ន្ដលនងឹ្

ជួយបន្នែមខលើមូលនធិបិចចុបបនរនងុ្ការខឆល ើយតបនងឹ្គខប្ោង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ីខៅរមពុជា។ ខលារ ន្តហវង់្ រប៏ានខបតជា ចតិតខដើមបីផ្ារភ្ជា ប់អង្គការ ខេប នងិ្
ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ផ្ង្ន្ដរជាមួយោច ស់ជាំនយួធាំៗខៅចប្រភ្ពអង់្ខគលស នងិ្អឺរ៉ាបុ ខដើមបីផ្តល់ហិរញ្ាបបទនខពញខលញសប្ោប់គខប្ោង្ខៅផ្ថ្ៃអនាគត៕ 

ខលារ  សាយម៉ា ន ខក្បង្េ៍ ជានាយរមលូនធិ ិខក្បង្េ៍ ខហវមលី ីរភិារាអាំរកីារ
ខឆ ្ើយតបរម មវធីសីាលាខរៀនជាំនាន់ង មជីាមយួរៃ ាមន្តន តកី្រសងួ្អប់រ ាំ។ មលូនធិខិលារនងឹ្
ទ តល់មលូនធិ ិ៣០ម  នឺៃ  ល្ា ខៃ ើមបីឧបត ាម ោគ្ន ាំក្រៃល់អង្ គការ ខេប នងិ្ក្រសងួ្អប់រ ាំ 

យ វជន នងិ្រឡីា សក្មាប់គខក្មាង្ខនុះ។ 

អងគការ SEAMEO បាននរៀបច្ំបណ្តុះបណាាលដ្ល់ក្គូបនក្ងៀននៅសាលានរៀនជំនាន់ថ្មីកនងុក្កងុកំពង់ចាម្  
 ខៅន្េមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ោនប្គូវទិាសាស្រសត នងិ្គណិតវទិាចាំនួន៣០នារ់បានចូលរមួ
សិកាខ សាលាសតីពកីារខប្បើប្បាស់សសុន្វរ Edmodo ន្ដលឧបតែមភខដាយអង្គការអនតរប្រសួង្
សប្ោប់ការអប់រាំខៅអាសុីអាខគនយ៍ (SEAMEO)។ Edmodo ប្តូវបានបខង្កើតខឡើង្ខដើមបីជួយ
ប្គូបខប្ង្ៀនរនងុ្តាំបន់ខដាយខធវើការន្ចររាំន្លរបទពខិសាធន ៍ នងិ្ធនធ្លនរនុង្ការបខប្ង្ៀន
វទិាសាស្រសត នងិ្គណិតវទិា។ ខដាយសារោនជាំនាញន្ផ្នរបខចចរវទិា សិកាខ សាលាខនះប្តវូ
បានខរៀបចាំខដាយវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង់្ចម (ន្ដលខគសាគ ល់ទូខៅថា ជាសាលាអនុវតត 
គជឺាសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មមួីយរបស់អង្គការ ខេប)។ ប្គូទាំង្៤សាលារនងុ្ប្រុង្រាំពង់្ចមបាន
ចូលរមួសិកាខ សាលាខរៀនអាំពសីុសន្វរ នងិ្ការខប្បើប្បាស់ Edmodo។ រនងុ្សិកាខ សាលាខនះខគ
ររខ ើញថា ៧៥% ផ្នប្គូរនុង្ប្រុង្រាំពង់្ចមខលើរន្លង្ន្តប្គូសាលាអនុវតត គម នបទ   
ពខិសាធនខ៍ប្បើប្បាស់អីុន្មល ន្ដលជារតបីារមភរនុង្ការខលើររមពស់រមមវធិអីង្គការ SEAMEO។ 
ផ្ាុយខៅវញិ រាល់ប្គូបខប្ង្ៀនខៅសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មោីនរុាំពយូទ័រយួរផ្ដោន រ់១ខប្គឿង្ខពល
មរសាលា។ ដខូចនះ ពួរខគោនចាំខណះដងឹ្ន្ផ្នរបខចចរវទិាពត័ោ៌នវទិាេពស់ខបើខធៀបនងឹ្
សាលាដផ្ទខទៀតរនងុ្ប្រុង្។  

ក្គបូខក្ង្ៀនក្រ  ង្រាំរង់្ោមបានចលូរមួសកិាេ សាលាសតរីវីរិាសាស្រសតខៅសាលាខរៀន
ជាំនាន់ង ម ី(NGS)។ 

 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន់ៗ 

នេបបាននធវើបទបង្ហាញអំពីសុសយវរថ្មីនរៀនភាសាយេមរ
នៅសននិសិទអងគការ  ូនណសកូ ទីក្កុបារីស 

 ខលារ អ ុល រនុ ទីប្បឹរាជាតជិាន់េពស់អង្គការ ខេប បានចូលរួមខធវ ើបទ
បង្ហា ញសតីពគីខប្ោង្ ខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិសប្ោប់ភ្ជសាន្េមរ ខៅរនងុ្រមមវធិ ី
Mobile Learning Week របស់អង្គការសហប្បជាជាត។ិ ខនះគជឺាសននសិិទ
ប្បចាំឆ្ន ាំដធ៏ាំមួយន្ដលោនអនរចូលរមួរនងុ្ចាំខណាមអនរពារ់ពន័ធសាំខ្ន់ៗ នងិ្
ោច ស់ជាំនយួមរពទូីទាំង្ពភិ្ពខលារ។ ខលារ អ ុល រនុ បានបង្ហា ញអាំពកីារប្បឹង្
ន្ប្បង្របស់អង្គការ ខេប ខដើមបីអភ្វិឌ្ឍខសៀវខៅសិរាន្បបខអឡិចប្តនូចិោន
លរខណៈទរ់ទញខប្ចើនខដាយសហការជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា។ 
ខនះគជឺាប្គដាំបូង្ខហើយន្ដលខសៀវខៅសិរាខៅរមពុជាប្តវូបានខធវ ើខៅជា
ទប្មង់្ខអឡិចប្តនូចិ នងិ្រជ៏ាការខបាះជាំហានធាំមួយសប្ោប់រមមវធិសីិរាថាន រ់
ជាត។ិ បចចុបបនន រមមវធិខីនះរាំពុង្ខធវ ើការសារលបង្រនុង្សាលារដឋចាំននួ១០រនងុ្
ប្បខទសរមពុជា។ ការខធវ ើបទបង្ហា ញខៅអង្គការយូខណសកូ-ទីប្រុង្បា៉ា រសី គដឺារ់
ពារយជាប់រនងុ្ចាំខណាមអនរដារ់ពារយមរព ី ៣០០សាែ ប័ន ខដើមបីឱ្យអង្គការ យូ
ខណសកូពចិរណាខប្ជើសខរ ើស។ អង្គការ ខេប ោនរតិតយិេពង់្េពស់ប្តវូបានខធវ ើជា
វាគមនិរនងុ្ចាំខណាមវាគមនិមរព៤ី០សាែ ប័នខធវ ើបទបង្ហា ញខៅរនងុ្ទីប្រុង្បា៉ា រសី៕  

ខលារ អ   ល រ  ន ជារកី្បរឹាជាតជិាន់េ ពស់ខ្ទ នរអប់រ ាំ បានខធ វើបរបងាា ញអាំររីម មវធិខីសៀវខៅឆ្្ត
ខៅអង្ គការយខូណសក-ូរកី្រ  ង្បា៉ារសី ក្បខរសបារា ាំង្។ 

“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន  ” 

https://www.edmodo.com/
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នេបបាននរៀបច្កំ្បជុបំុគគលិកក្បចំាឆ្លាំ 
 អង្គការ ខេប បានបនតខរៀបចាំប្ពតឹតកិារណ៍មួយខដើមបីប្បជុាំបុគគលិររបស់េលួន
ប្បចាំឆ្ន ាំខៅន្េខមសា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ការប្បជុាំខនះខតត តខៅខលើការពនិតិយតាមដាន 
គខប្ោង្ចាំននួ ១៥ ន្ដលខេបរាំពុង្អនវុតតខៅឆ្ន ាំខនះ នងិ្ខធវ ើឱ្យបុគគលិរោនភ្ជព
សនិទធសាន លនងឹ្គន  ខហើយន្សវង្យល់អាំពទីាំហាំរមមវធិអីង្គការ នងិ្ខមខរៀនពខិសាធន៍
មួយចាំននួ។ ការប្បជុាំខនះរខ៏តត តខលើការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្តប្មង់្ទិសបុគគលិរឱ្យយល់
ប្បខសើរខឡើង្អាំពនី្ផ្នការយុទធសាស្រសត៥ឆ្ន ាំ ន្ដលោនសរមមភ្ជពខរៀបចាំពបី្គប់
គខប្ោង្ទាំង្អស់។ ខដើមបីអនវុតតគខប្ោង្ឱ្យោនប្បសិទធភ្ជព នងិ្ប្បសិទធផ្ល អង្គ
ការ ខេប បានផ្តល់ឱ្កាសដល់បុគគលិរពារ់ពន័ធចូលរមួខលើររមពស់ប្បតបិតតកិារអង្គ
ការទរ់ទង្នងឹ្ការផ្តល់ខសវា ប្បពន័ធរដឋបាល នងិ្ការប្គប់ប្គង្ហិរញ្ាវតែ។ុ ការប្បជុាំ
ខនះបានផ្តល់ជាខវទិកាមួយលអសប្ោប់បុគគលិរទូទាំង្ប្បខទសជួបជុាំពភិ្ជរា នងិ្
ន្ចររាំន្លរពរីមមវធិរីបស់ពួរខគរនុង្បរយិាកាសសបាយ នងិ្លាំន្ហពកីារង្ហរ៕ 

ខលារ ឃតឺ ខ្ក្ប ៃនិខ្ប  រ ជារកី្បរឹាបខច ចរខរសជាន់េ ពស់អង្ គការ ខេប បានខធ វើ 
បរបងាាញអាំរខី្ទនការយ រ ធសាស្រសតរយៈខរល ៥ឆ្ន ាំ អាំឡ ង្ខរលក្បជ  ាំក្បោ ាំឆ្ន ាំ 

នេបបាននធវើបទបង្ហាញនៅកនុងសននិសិទសតីពីការ 
បណ្តុះបណាាលអប់រំ និងបនច្ចកវិទ្ានៅសិងហបុរី 
 
 អង្គការ ខេប ប្តវូបានអខញ្ាើញចូលរមួខធវ ើបទបង្ហា ញខៅរនងុ្សននសិិទ
សតីពកីារបណតុ ះបណាត លអប់រាំ នងិ្បខចចរវទិារនុង្ប្បខទស សិង្ាបុរ ីរនងុ្ន្េវចិេកិា 
ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខលារ អ ុល រនុ ជាទីប្បឹរាជាតជិាន់េពស់បានខធវើបទបង្ហា ញអាំពី
អង្គការ ខេប ខដាយខតត តខលើការេតិេាំប្បឹង្ន្ប្បង្រនងុ្ប្បខទសរមពុជាខដើមបី
ផ្ារភ្ជា ប់គោល តរវាង្សមធម៌ នងិ្ឧតតមភ្ជពអប់រាំ ខទះបីោនការខប្បើប្បាស់ 
បខចចរវទិាថ្ម ីៗ រខ៏ដាយ។ អង្គការ ខេប បានចូលរមួខធវ ើជាវាគមនិពភិ្ជរាជា
ខប្ចើនខៅសននសិិទខនះ នងិ្បានខធវ ើការទរ់ទង្ជាមួយប្រុមហ ុនពរីខដើមបីខធវ ើ  
សោហរណរមមសុសន្វរថាន រ់ពភិ្ពខលារបញ្ចូលខៅរនុង្រមមវធិសីាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្ម។ី រមមវធិសីុសន្វរទាំង្ខនះគោឺន 3DClassroom នងិ្ Literatu នងិ្
ជារមមវធិសីុសន្វរទាំខនើប ន្ដលជួយនាាំសាលារដឋខៅរនុង្សតវតសរទ៍ី២១បាន៕ 

ក្បធានគនក្ភងអងគការ នេប ទទួលបានអាហារូបករ
ណ៍កនុងកម្មវិធីអនកដ្៊ឹកនំាវ័ នកមងនៅអាសីុអានគន ៍  
 ខដាយការបង្ហា ញពសីមតែភ្ជពេពស់របស់បុគគលិរ ប្រសួង្ការបរខទសរបស់
សហរដឋអាខមររិបានផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់ប្បធ្លនគខប្ោង្របស់អង្គការ ខេប ោន រ់
ខប្កាមរមមវធិអីនរដរឹនាាំវយ័ខរមង្ខៅអាសុីអាខគនយ៍ ន្ដលជារមមវធិពីខិសសមួយផ្តួចខផ្ត ើម
ខដាយខលារប្បធ្លនាធបិតសីហរដឋអាខមររិ បារា៉ារ់ អូបាោ៉ា  ខដើមបីខលើររមពស់ នងិ្ខលើរ
ទឹរចតិតអនរដរឹនាាំវយ័ខរមង្ខៅរនងុ្ប្បខទសអាសា ន។ ខលារ តន់ ប ុនណាត ប្បធ្លន
គខប្ោង្ការផ្តល់សិទធ ិអាំណាចយុវជនតាមរយៈការអប់រាំ នងិ្ការតស ូមត ិ (EYEA) គជឺា
អនរទទួលអាហារបូររណ៍ោន រ់មរពីប្បខទសរមពុជារនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៥ រនងុ្ចាំខណាមយុវជន
ដារ់ពារយរាប់រយនារ់។ ខលារ តន់ ប ុនណាត បានចាំណាយខពល ៥ សបាត ហ៍សិរាអាំពី
ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការអប់រាំខៅមូលនធិ ិThe Maureen and Mike Mansfield 

Center ផ្នសារលវទិាល័យ Montana នងិ្មួយសបាត ហ៍ជួបជាមួយខមដរឹនាាំនខយា 
បាយសាំខ្ន់ៗខៅរនងុ្រដឋធ្លនវីា៉ាសុីនខតាន ឌ្សីុី រនងុ្ន្េតលុា-វចិេកិា ឆ្ន ាំ២០១៥។ ខៅ
ខពលប្តឡប់មរវញិ ខលារ ប ុនណាត បានចូលរមួរនុង្គខប្ោង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី
ខដើមបីអនវុតតបទពខិសាធនល៍អៗមួយចាំននួពសីហរដឋអាខមររិមរជួយបខង្កើតគខប្ោង្ថ្មី
ន្ដលទទួលមូលនធិពិីប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា៕ 

ព័ត៌ម្គន និង្ប្ពឹតតិការណ៍អនតរជាតិសខំាន់ៗ 
“ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈរណ្ត្ញ និងដៅថ្ន្ក់មូលោឋ្ន ” 
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រច្ចុរនបន្នភាព ធន្ធាន្ ិកនា-សេរ 

នសចកតីសនង្ខប 

 ធនធ្លនសិរាខេបគជឺាសហប្គសសង្គមមួយន្ដលបានបខង្កើតខឡើង្ខដាយអង្គការ ខេប នងិ្
ដាំខណើ រការខដាយឯររាជយ ោនខគលបាំណង្ខលើររមពស់ការផ្លិតសោភ រៈបខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀនទាំង្ខៅ
រនងុ្ នងិ្ខប្ៅថាន រ់ខរៀន។ 

អំពីធនធានសកិា 

សោភ រៈបខប្ង្ៀនៈ 
 

    គណិតវទិា ១១មុេ 

    ភ្ជសាន្េមរ ២៩មុេ 

    វទិាសាស្រសត ២មុេ 

    ខតសតវាយតផ្មលថាន រ់ទី ១-៣ 

ផលតិផល 

 

  

នងិ្ច  ច “LIKE” នងិ្ច  ច “Share” បណាត ញសង្ គម Facebook របស់ខយើង្: www.facebook.com/ttskape។ 

ធនធ្លនសិរាផ្តល់វគគតប្មង់្ទិសខដាយឥតគតិផ្ថ្លអាំពកីារ
ខប្បើប្បាស់សោភ រៈបខប្ង្ៀនដល់ប្គូ នងិ្អនរសម័ប្គចតិត
បខង្ហគ ល ន្ដលោនអនរចូលរមួចាំននួ ១.២២០នារ់។  

ការតប្ម្ង្់ទិស 

ចំណូលពីការលក់សរបុ ៣៥.៧០០៨ៃុលាៃ អានម្រកិ 
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TTS-KAPE Revenue By Monthly 2016

“សម្ភ្រៈជំនួយការសិក្ាដែលម្នប្រសិទ្ធភាព និងតថ្មៃសមរម្យ ” 

ច ាំណូលធនធានសរិា-ខេប តាមខ្េរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ 

សមូខម ើលរត័ម៌ានលម អតិបខ្ន ាមខៅខល ើខគហរាំររ័ធនធានសរិាៈ www.tts-kape.org 

 ប្បាក់ច្ាំសណញ ុទ្ធ ន្ិងការវិ
ន្ិសោគៈ ១១៤.៧៤១ ដុល្លន 
អាសមរិក 
 ធនធ្លនសិរាដាំខណើ របានយា៉ា ង្
ខជាគជយ័រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ នងិ្សូម
ន្ថ្លង្អាំណរគុណដល់ផ្ដគូអភ្វិឌ្ឍន ៍
នងិ្អតថិ្ជិនខៅទូទាំង្ប្បខទសរមពុ
ជា។ ធនធ្លនសិរាទទួលបានទឹរប្បារ់
ចាំខណញសុទធជាង្ ១១៤.០០០ ដលុាល
អាខមររិ ខដាយបានវនិខិយាគខប្ចើន
បាំផុ្តរនងុ្ការខបាះពុមពសោភ រៈបខប្ង្ៀន 
នងិ្ខរៀន ប្ពមទាំង្ការអភ្វិឌ្ឍផ្លិត 
ផ្លថ្មីៗ ។ ថ្វកិាខនះរប៏ានចូលរមួបនត
នរិនតរភ្ជពសមិទធផ្លគខប្ោង្តចូៗ
ន្ដលបានបញ្ចប់៕ 

ទ គត់ទ គង់្ក្គប់ខេត តក្រ  ង្រ នងុ្ក្បខរសរម ពជុា 

ក្បារ់ច ាំខណញស រ ធក្បោ ាំឆ្ន ាំ ១០% ក្តវូបានបរោិច គខៅរ នងុ្ការងារមន  សេធម។៌ + 

១០ 
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    ១១ 

 គខប្ោង្សាលាខរៀនផ្ដគូពាយាមបខង្កើតឲ្យបានគាំរអូភ្វិឌ្ឍនព៍ហុជខប្មើសរនងុ្
សាលាខរៀនរដឋ ខដាយន្ផ្អរខលើលរខណៈអាំខណាយផ្លរបស់សាលារនងុ្ការខប្បើប្បាស់
ជាំនយួបខចចរខទស។ គខប្ោង្មិនន្មនប្តមឹន្តផ្តល់ជាំនយួបខចចរខទសដល៏អខពញខលញ
ដល់សាលាន្ដលប្តវូបានខប្ជើសខរ ើសន្ផ្អរខលើសកាត នពុលេពស់រនងុ្ការអភ្វិឌ្ឍប៉ាុខណាណ ះខទ 
ប៉ាុន្នតរប៏ានខតត តខលើរចនាសមព័នធអភ្បិាលរចិច ជាំនាញ ន្ដលធ្លនាឲ្យការខប្បើប្បាស់ធន 
ធ្លន ថ្វកិាឧបតែមភប្គូបខប្ង្ៀនប្បរបខដាយប្បសិទធភ្ជព នងិ្ោនគណខនយយភ្ជពអា 
ស្ស័យភ្ជររចិចបន្នែមន្ដលប្គូបខប្ង្ៀនបានបាំខពញ (ឧ.ការខរៀបចាំការង្ហរគខប្ោង្ ជាពិ 
ខសស ពារ់ពន័ធនងឹ្ការសិរាន្បបសាែ បនា ការផ្តល់ប្បឹរាអាជពី នងិ្រលបឹសិរា។ល។ វធិ ី
អភ្វិឌ្ឍនទ៍ាំង្ពរីគនលង្ខនះបង្ហា ញពគីាំរផូ្នភ្ជពជាផ្ដគូវាង្រដឋ នងិ្ឯរជន រនងុ្ការប្គប់ 
ប្គង្សាលាខរៀនរដឋទាំង្បី ន្ដលគខប្ោង្បាន នងិ្រាំពុង្អនុវតតសារលបង្នវូគាំរថូ្មខីនះ។ 

នោលបំណង្ 

 ការអនវុតតគខប្ោង្សាលាខរៀនផ្ដគូដាំណារ់កាលទី២ រយៈខពល២ឆ្ន ាំ
បានឈានដល់ទីបញ្ចប់រនងុ្ន្េរញ្ា  ឆ្ន ាំ២០១៦។ ជាមួយនងឹ្ខគលខៅពប្ង្រី
គាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី ប្ពមទាំង្បង្ហា ញលទធភ្ជពផ្នការចមលង្តាមគាំរខូនះយរ
ខៅអនវុតតបនត គខប្ោង្សាលាខរៀនផ្ដគូបានខដើរតនួាទីជាសាព នយា៉ា ង្សាំខ្ន់
សប្ោប់ដាំណារ់កាលថ្មមួីយផ្នការអនវុតតរមមវធិសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ការផ្តល់
ថ្វកិាដាំណារ់កាលទ២ី បានខធវើឲ្យេលមឹផ្នគខប្ោង្សាលាខរៀនផ្ដគូោនខសែរ 
ភ្ជពរនងុ្កាលៈខទសៈមួយ ន្ដលគខប្ោង្ឈានដល់វសិាលភ្ជពដធ៏ាំខធង្។ 
ខដាយសារន្តដាំណារ់កាលទី២ចប់ខផ្ត ើមរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៤ ន្ដលបរបិទអប់រាំោន
ការតល ស់បតូរយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ ខដាយោនការដារ់បញ្ចូលគាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅ
រនងុ្រមមវធិរីាំន្ណទប្មង់្ផ្លូវការរបស់ប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា (ចាំណុចទី
១៤)។ តាាំង្ពខីពលខនាះមរ គាំរខូនះបានទទួលការគាំប្ទហិរញ្ាវតែយុា៉ា ង្សាំខ្ន់
ពបី្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីាតា ល់ (ប្បោណ ១,៩ លានដលុាល អាខមររិ 
រហូតមរទល់ខពលខនះ) ប្ពមជាមួយនងឹ្ផ្ដគូអភ្វិឌ្ឍនដ៍ផ្ទខទៀត រមួទាំង្អង្គ
ការឆ្លហាវ ន ប្បខទសអូន្តសាត លី (៣០០,០០០ដលុាល ) នងិ្មូលនធិ ិ Frank 

Family Foundation (៣០០,០០០ដលុាល )។ ដចូខនះ ការវនិខិយាគរបស់អូរប្ទី
មិនប្តមឹន្តនាាំខៅដល់ការបខង្កើតបាននវូគាំរូអភ្វិឌ្ឍនថ៍្មមួីយសប្ោប់ប្បខទស  
រមពុជាប៉ាុខណាណ ះខទ ន្តវាបានន្ប្បកាល យពនលរផ្នការគាំប្ទហិរញ្ាវតែដុាំបូង្ឲ្យកាល យ
ជាការគាំប្ទបន្នែមទាំហាំរាប់លានដលុាល អាខមររិ។ េណៈន្ដលគខប្ោង្សាលា
ខរៀនផ្ដគូឈានដល់ទីបញ្ចប់ ប្រសួង្បានអនម័ុតជាផ្លូវការនវូខគលនខយាបាយ 
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មកីាលពនី្េរញ្ា  ឆ្ន ាំ២០១៦ ន្ដលបានខធវើឲ្យវធិសីាស្រសតសារ
លបង្ខដាយអូរប្ទីកាល យជាន្ផ្នរមួយផ្នប្របេណឌ រមមវធិអីប់រ ាំផ្លូវការរបស់    
រមពុជា។ ខនះជាសមិទធផ្លវនិខិយាគដធ៏ាំខធង្របស់អូរប្ទី ន្ដលហួសពរីតរី ាំពងឹ្
ទុររបស់រមមវធិ ីខបើប្រខឡរខៅខមើលដាំណារ់កាលចប់ខផ្តើមរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១១។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

• ពប្ង្ឹង្ខសវាពខិសសសប្ោប់សសិស រមួោន៖ រមមវធិអីប់រ ាំបាំណិនជវីតិ ការ
ប្បឹរាខយាបល់ នងិ្បខចចរវទិាពត័ោ៌នវទិាសប្ោប់ការអប់រ ាំ។ 

• ពប្ង្រីការខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាពត័ោ៌នវទិាសប្ោប់ការអប់រ ាំ រមួោន៖ 
ការបង្ហា ញរមមវធិសីុសន្វរអប់រ ាំរប្មិតពភិ្ពខលារ នងិ្ការខរៀបចាំសុសន្វរ
អប់រាំថ្ម ីៗ ជាភ្ជសាន្េមរ។  

• ពប្ង្ឹង្ការបខង្កើតចាំណូលរនុង្មូលដាឋ នសាលាខរៀន ខដើមបីខធវ ើឱ្យរមមវធិកីាន់ន្ត
ោននរិនតរភ្ជព។ 

• បខង្កើនសមតែភ្ជពប្គូបខប្ង្ៀនខដើមបីន្រសប្មួលការបខប្ង្ៀនសប្ោប់ខលើរ
រមពស់ជាំនាញទន់ន្ដលប្តូវការចាំបាច់ខៅរនុង្សតវតសរទ៍ី២១ខនះ ដចូជាការ
គតិពចិរណាសុីជខប្ៅ ការង្ហរប្រុម នងិ្ការផ្ចនប្បឌ្តិ។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការអរូក្រ,ី មលូនធិ ិBreteau, ក្រ  ម
ហ  ន Apple Corporation 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេបឋម នងិ្មធយមសរិាច ាំននួ ១.៨៦៥ 
(ស្ស ី៩៥៦នារ់) 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៧៤.៧៦៩ ៃ  ល្ាសហរៃ ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៤០,០៩ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ ២ ខេត ត (រ ាំរង់្ោម នងិ្តបូង្ឃមុាំ) 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ៣ ស្ស រ (រ ាំរង់្ោម ខជ ើង្ផ្ក្រ នងិ្តបូង្ឃមុាំ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ៣ (វ.ិ ហ  ន ខ្សន រាំរង់្ោម វ.ិហ  ន ខ្សន 

សគន់ នងិ្វ.ិ សខម តចខ្ម ៉ា) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ សាលាបឋមសរិាអន  វត ត ហ  ន ខ្សន 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មររា ២០១១ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ រញ្ញ  ២០១៦ 

“សាលាដរៀនរែឋដែលម្នសតង់ោឯកជន ” 

គសប្ោង សាល្សរៀន្ដដគូ (BSI) 

 ិ នសអនុ្វតតការ
ពិសសាធផ្ទនល់ដដ: 
ម  េវជិាជ ខ្សតមមានសារៈ
សាំខាន់ណាស់ខៅរ នងុ្
សាលាខរៀនផ្ៃគខូ្ៃល
ឈានខៅបខង្ កើនការ
ខក្បើក្បាស់បន ៃប់
រខិសាធន ៍នងិ្វធិ ី
សាស្រសតបខក្ង្ៀនង មខី្បប
សរម ម។ 

របូភាពសកម្មភាព 

ប្គូរសប្ងៀន្ពិសសាធន៍្
វិធីសាស្រ តរសប្ងៀន្
ថ្មីៗ: ក្គខូៅសាលា
ខរៀនជាំនាន់ង មកី្តវូបាន
ខល ើរររឹចតិ តឱ្យសារ
លបង្នវូវធិសីាស្រសត
បខក្ង្ៀនង ម ីៗ  រមួមាន
ការនា ាំរ  មារខៅរខ្នង្្
មានបរសិាា នធម មជាត ិ
ខៃ ើមបីខល ើររម ពស់គាំនតិ 
នងិ្ការផ្ច នក្បឌតិង ម។ី 

ររិសាថនន្ ិកនាកនុង
 តវតនសរ៍ទី្២១ដដល
បាន្ដក ប្មួល: 
រ  មារខៅសាលាមាន
បន ៃប់ខរៀនរាំខន ើបទ្វន់
សមយ័ ខហើយ 
បណាា លយ័បាំពារ់ខៅ
ខោយឧបររណ៍សរិា
ចលត័បានយា៉ាង្ 
ស្សលួ។ 
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 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មគីជឺារាំន្ណទប្មង់្ថ្មមួីយ ន្ដលប្តូវបានសខោភ ធនឱ៍្យ
ដាំខណើ រការខដាយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីាខៅរនងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៤ ខដើមបីបខង្ក ើត
សាលាខរៀនរដឋសវ័យតខដាយោនរពវរចិចរនុង្ការផ្ចនប្បឌ្តិថ្ម ី នងិ្ខលើររមពស់គុណ
ភ្ជពអប់រាំ។ ការវនិខិយាគថ្វកិារប្មិតេពស់ខនះគពឺឹង្ន្ផ្អរខលើសតង់្ដាអភ្បិាលរចិច នងិ្
វជិាា ជវីៈេពស់។ ដាំខណើ រការអភ្វិឌ្ឍរមមវធិខីនះគពឺាយាមខធវើឱ្យសាលាខរៀនរដឋខៅ
រប្មិតមួយខទៀត ន្ដលអាចទទួលបានសតង់្ដាអប់រាំអតបិរោិ ជាពខិសស មុេវជិាា  
ន្សតម (STEM)។ ខប្កាមខគលនខយាបាយថ្ម ីរមមវធិសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី រដាឋ ភ្បិាល
អាចវនិខិយាគខៅខលើសាលាខរៀនជាខប្ចើនខប្កាមលរខេណឌ ខធវ ើឱ្យោនសតង់្ដាេពស់
អភ្បិាលរចិចលអ។ ប្បពន័ធខនះតប្មូវឱ្យោនការទទួលសាគ ល់គុណភ្ជពតងឹ្រងឹ្បាំផុ្ត 
ន្ដលផ្ារភ្ជា ប់នងឹ្ការវនិខិយាគបនត ខគលនខយាបាយថ្មខីនះជាំរញុឱ្យសាលាខរៀន
ប្បកាន់ខ្ា ប់នវូសតង់្ដាអប់រាំេពស់។ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មយីរលាំនាាំតាមបទពខិសាធនព៍ី
ប្បខទសដផ្ទៗខទៀត ន្ដលោនសាលាខរៀនរដឋទទួលបានសវយ័ភ្ជពលអពរីដឋខដើមបី
ជាំរញុការអប់រ ាំប្បរបខដាយភ្ជពផ្ចនប្បឌ្តិេពស់។ ខនះចង់្សាំខៅខៅខលើការវវិតតសា 
លាខរៀនធមមនញុ្ា៕ 

សនិទានភាពម្នកម្មវិធ ី

 ខដាយោនការខរៀបចាំបខង្ក ើតខគលនខយាបាយសាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្មជីាខគលនខយាបាយផ្លូវការ ប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីា នងិ្អង្គការ 
ខេប បានខធវ ើរចិចប្ពមខប្ពៀង្ជាប្បវតតសិាស្រសតមួយខដើមបីផ្តល់មូលនធិតិា ល់
ដល់អង្គការ ខេប ខដើមបីអនវុតតគាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅរនុង្ទីតាាំង្ថ្ម ីៗ
ខទៀត។ ការអភ្វិឌ្ឍខនះគជឺាខលើរដាំបូង្ខហើយន្ដលប្រសួង្អប់រ ាំ យុវជន 
នងិ្រឡីាបានផ្តល់មូលនធិដិល់អង្គការខប្ៅរដាឋ ភ្បិាលរនុង្ស្សុរខដើមបីអនុ
វតតរមមវធិរីាំន្ណទប្មង់្ដស៏ាំខ្ន់។ 
 រនងុ្ឆ្ន ាំខនះខដាយោនការបប្ងួ្មបញ្ចូលរមមវធិជីាខប្ចើនរបស់
សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅជារមមវធិនី្តមួយខដាយោនសហផ្ដគូជាំនយួពី
ប្បភ្ពមួយចាំននួប្ពមទាំង្ប្រសួង្។ រនងុ្នយ័ខនះ គខប្ោង្សាលាខរៀនផ្ដគូ 
(គាំប្ទខដាយអង្គការមូលនធិអូិរប្ទី) នងិ្គខប្ោង្ប្រសួង្បានរមួបញ្ចូល
ខៅជាគខប្ោង្ន្តមួយោនខឈាម ះថា គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ខទះ 
បីជាការផ្តល់មូលនធិអិង្គការមូលនធិអូិរប្ទីបានបញ្ចប់រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦រ៏
ខដាយ ខយើង្រោ៏នោច ស់ជាំនយួមួយខទៀតខឈាម ះថា មូលនធិ ិខប្ហង្ស៍ ខហវ
មីលី (FFF) ន្ដលនងឹ្ផ្តល់ហិរញ្ាបបទនគាំប្ទជាសហផ្ដគូជាំនយួជាមួយ
ការេតិេាំរបស់ប្រសួង្សប្ោប់ខឆលើយតបបន្នែមទូលាំទូលាយខទៀតរនងុ្គាំរូ
ខនះ។ 
 ការវវិតតដស៏ាំខ្ន់រនងុ្ឆ្ន ាំខនះគកឺារសខប្មចបាននវូខគលនខយា 
បាយថាន រ់ជាតសិតីពកីារអនវុតតសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី ន្ដលទទួលសាគ ល់ខដាយ
ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា រនងុ្ន្េរញ្ា  ឆ្ន ាំ២០១៦។ អង្គការ ខេប រ៏
បានជួយខរៀបចាំបខង្ក ើតខគលការណ៍ន្ណនាាំប្បតបិតតកិារសាលាខរៀនជាំនាន់
ថ្មដីល់ប្រសួង្ផ្ង្ន្ដរ ន្ដលរាំណត់នយិមនយ័យា៉ា ង្ចាស់របស់ NGS នងិ្
អាចឱ្យោច ស់ជាំនយួដផ្ទខទៀតយរខៅអនវុតតខដាយមិនឱ្យេសុខៅនងឹ្នយ័
របស់សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ោនខគលការណ៍ន្ណនាាំ នងិ្ឧបររណ៍សម
ស្សបជាង្៩០មុេប្តូវបានខរៀបចាំខឡើង្ខៅរនងុ្គខប្ោង្ខនះ។ 
 គខប្ោង្សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មសីខប្មចបានការអភ្វិឌ្ឍគាំរសូាលារនងុ្
សាលាខៅវទិាល័យ ប្ពះសុីសុវតែ ិ ន្ដលជាសាលាោនបញ្ា ពារ់ពន័ធនងឹ្
អភ្បិាលរចិចរបស់េលួន។ បចចុបបននខនះ វាជាសាលាខរៀនមួយោនអភ្បិាល
រចិចលអ នងិ្សតង់្ដាអប់រាំេពស់ ន្ដលបានលុបបាំបាត់រាល់ទប្មង់្បខប្ង្ៀនឯរ
ជនខប្ៅផ្លូវការ (បខប្ង្ៀនគួ) នងិ្ខសវារមមខប្ៅផ្លូវការខផ្សង្ៗខទៀត។ រមម
វធិបីានខប្ជើសខរ ើសប្គូបខប្ង្ៀនថ្មីៗ ខដាយោនការប្បរួតប្បន្ជង្ នងិ្ោន
សមតែភ្ជពលអតាមវជិាា ជវីៈ នងិ្បានបាំខពញការង្ហរលអប្បខសើរខឆល ើយតបនងឹ្
សតង់្ដាអប់រាំសតវតសរទ៍២ី១ រនុង្សាលារដឋ៕ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី
មាច ស់ជាំនយួ ក្រសងួ្អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា 
អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ ៤៣៥ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៤៤៨.៧៦៩ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ១.០៣១,៦៥ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ រាជធានភី នាំខរញ  
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ១ (េណឌៃនូខរញ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១ (វរិាលយ័ ក្រុះស សី  វត ត)ិ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ គ្នម ន 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ត  លា ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ខប ើរច ាំហរ (មនិរាំណត់) 

• ការខរៀបចាំខគលនខយាបាយសប្ោប់សាលាខរៀនធមមនញុ្ាខៅរមពុជាខដាយខជាគជយ័ 

• ការសារលបង្នូវមូលនធិសិមធម៌សង្គមខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង់្ចម ន្ដល
បង្កលរខណៈឱ្យសិសសប្របី្រអាចចូលខរៀនបាន  

• ការសារលបង្គាំរសូាលារនងុ្សាលាខៅវទិាល័យ ប្ពះសុីសុវតត ិខដាយខជាគជយ័ 

• ការលុបបាំបាត់ខសវាប្គូបខប្ង្ៀនឯរជនខប្ៅផ្លូវការបានចាំននួ ២សាលា 

• ការពប្ង្ីរខសវារមមសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន រាំពង់្ចម 

• ការខរៀបចាំ នងិ្ការអនុវតតនវូសោភ រៈបរកិាខ អប់រ ាំន្បបសតវតសរទ៍ី២១ រមួោន៖ បនាប់
វទិាសាស្រសត ចាំននួ ៦ បណាណ ល័យសតវតសរទ៍ី២១ នងិ្បនាប់រុាំពយូទ័រចាំននួ ២ 

• ការសខប្មចបានការសាង់្មតថិាន រ់ជាតខិដើមបីរាំណត់យរទីតាាំង្ថ្ីមចាំននួ ១០សាលា
ន្ដលោនសកាត នពុលខឆលើយតបរហ័សសប្ោប់ការអនវុតតរមមវធិសីាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

សសិេវរិាលយ័ ក្រុះស សី  វត ា ិខធ វើរខិសាធវភិាគក្តខីៃ ើមបីសរិាអាំរខីក្គឿង្រ នងុ្របស់ក្តខីៅរ នងុ្ថ្នន រ់ម  េវជិាជ  
ជវីៈវរិារបស់ររួខគ។ 

“ ជាសាលាធមមនុញ្ញទ្ី១ដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

គសប្ោង សាល្សរៀន្ជាំនាន់្ថ្មី (NGS) 
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    ១៣ 
របូភាពសកម្មភាព បរកិាខ ទំននើបៗម្គនបង្ហា ញនៅ

វិទាលយ័ ប្ពុះសុសីវុតត ិ
 វ.ិ ប្ពះសុីសុវតត ិគជឺាសាលាន្ដល
ោនវយ័ចាំណាស់ជាង្ខគបាំផុ្តខៅរនងុ្
ប្បខទសរមពុជា។ ខទះជាយា៉ា ង្ណារ៏
ខដាយ បរកិាខ សល់ពសីតវតសរទ៍ី១៩ គាំ
ប្ទតចិតចួចាំខពាះការសិរាខៅរនងុ្សត
វតសរទ៍ី២១ខនះ។ អង្គការ ខេប បាន
សខប្មចជួសជុលរន្នលង្សិរាខឡើង្វញិ
ខៅរនងុ្សាលាប ខហើយខង្កើតបានជា    
បណាណ ល័យរដឋន្បបខអឡិចប្តនូចិ (របូ
ខ្ង្ខឆវង្) ន្ដលោនការខរៀបចាំពណ៌
បនាប់ទរ់ទញ នងិ្បនាប់វទិាសាស្រសត
ទាំខនើប (របូខ្ង្ខប្កាម)។ ប្គូបខប្ង្ៀន
ោន រ់ៗទទួលបានរុាំពយូទ័រយួរផ្ដមួយ
ខប្គឿង្ នងិ្សុសន្វររប្មិតថាន រ់ពភិ្ព
ខលារសប្ោប់បខប្ង្ៀនសិសសខៅទី
ខនះ៕ 

 រដឋមន្តនតបី្រសួង្អប់រ ាំ 
ប្រសួង្ខសដឋរចិច នងិ្
ហិរញ្ាវតែុ នងិ្ឯរឧតតម 
ហ ុន ោ៉ា ន្ណត កាត់ន្េសបូ 
សខោភ ធគខប្ោង្ សាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្មខីៅវ.ិប្ពះសីុ
សុវតត ិជាសាលាខរៀនទី១ 
រនុង្ចាំខណាមសាលាខរៀន
ជាំនាន់ថ្មរីនុង្ន្ផ្នការ
សប្ោប់រាជធ្លនភី្ន ាំខពញ។ 

ការខរៀបចាំខគលការណ៍ន្ណនាាំខគលនខយាបាយសាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មបី្តូវបាន
ខរៀបចាំខឡើង្ខដាយអង្គការ 
ខេប ជាមួយប្រសួង្អប់រ ាំ
ខដើមបីខឆល ើយតបយា៉ា ង្រហ័ស
រនុង្ការអនុវតតគខប្ោង្សាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី ការឯរភ្ជពគន
ខលើប្របេណឌ ខគល
នខយាបាយខនះបង្ហា ញពីការ
ខបតជា ចតិតខពញខលញរបស់
ប្រសួង្ចាំខពាះរាំន្ណទប្មង់្ 
ខហើយនងឹ្ជួយោច ស់ជាំនួយ
ដផ្ទខទៀតឱ្យខធវ ើការង្ហររនុង្បា៉ា
រា៉ាន្ម៉ា ប្តប្តមឹប្តវូ ន្ដលនងឹ្មិន
ខធវ ើឱ្យគុណភ្ជពរមមវធិសីាលា
ខរៀនជាំនាន់ថ្មថី្មថ្យខៅផ្ថ្ៃ   
អនាគត។    

សាល្ ប្ោរ់អនកជាំនាន្់ថ្មី....  
ស វាផ្តល ់ិទ្ធិអាំណាច្យុវជន្  
 ខគលការណ៍ផ្តល់សិទធ ិអាំណាចយុវជន គឺ
ោនរាំណត់រនងុ្ខគលនខយាបាយអភ្វិឌ្ឍនយុ៍វជន
ជាតរិមពុជារបស់ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា 
ោនតនួាទីយា៉ា ង្សាំខ្ន់ជាគាំរសូាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម។ី 
ខគលការណ៍ផ្តល់សិទធ ិអាំណាចយុវជនបង្ហា ញពី
ការខប្ជើសខរ ើសរបស់សិសសចាំខពាះមុេវជិាា ន្ដលពួរ
ខគចង់្ខរៀន សោជរិរលបឹសិរាសម័ប្គចតិត  នងិ្ការ
ផ្តល់សិទធ ិអាំណាចដល់ប្រុមប្បឹរារុោរ/យុវជន 
ន្ដលជួយប្គប់ប្គង្រមមវធិ។ី ខសវាប្បឹរាអាជពី   
ផ្តល់ឱ្យយុវជនខដើមបីធ្លនាថាការសខប្មចចតិតរបស់
ខគ នងិ្ោនព័តោ៌នប្តមឹប្តវូប្គប់ប្គន់។  

ស វាពិស   ប្ោរ ់ិ នស 

 សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្មផី្តល់ខសវាថ្មីៗ ដល់
សិសសន្ដលមិនធ្លល ប់ោនខៅរនងុ្សាលារដឋដចូជា៖ 

បណាណ ល័យខអឡិចប្តនូចិសតវតសរទ៍ី២១ - ខសវា
ប្បឹរាខយាបល់ - រលបឹមុេវជិាា  - ការអប់រ ាំរមមវធិ ី
បាំណិនជវីតិ - ការវាយតផ្មលតាមប្បពន័ធខអឡិចប្តូ
នចិ - សុសន្វរសប្ោប់ការសិរា៕ 

លកខណ់ៈកម្មវិធ ី

សសិេវរិាលយ័ ហ  ន ខ្សន រាំរង់្ោម បានោរ់តា ាំង្សាន ផ្ៃគខក្មាង្ 
ខ្ៃលររួខគខធ វើខឡ ើង្រចួរាល់ខៅរ នងុ្ការររិណ៌ រ នងុ្រម មវធិខី្ៃលខរៀបច ាំ
ខឡ ើង្ខោយសសិេសាលា។   

សសិេវរិាលយ័ ហ  ន ខ្សន រាំរង់្ោម បានចលូរមួសាត ប់ការខធ វើបរ
បងាា ញរបស់ក្រ  មររួខគខៅរ នងុ្បណាា លយ័សតវតេររ៍២ី១។   

“ ជាសាលាធមមនុញទ្ី១ដៅកនុងប្រដទ្សកមពុជា ” 

គសប្ោង សាល្សរៀន្ជាំនាន់្ថ្មី (NGS) 
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  ១៤ 
គសប្ោង សលើកកមព ់ស វាកមម ុេភាពសាល្សរៀន្ (ISHS) 

 ខដាយប្បកាន់ខ្ា ប់នវូវធិសីាស្រសតអនវុតតន ៍ ន្ដលខលើររមពស់ការអភ្វិឌ្ឍ
អនរពារ់ពន័ធ ប្រុមប្បឹរារុោរខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ បានចប់ខធវ ើ
សរមមភ្ជពមួយផ្នការផ្តួចខផ្ត ើមគាំនតិខរៀបចាំទីរន្នលង្មួយន្ដលខគអាចជួបប្បជុាំ
គន  នងិ្គាំពារសិសសឈឺខៅរនងុ្សាលាខរៀន។ ោនសិសសជាខប្ចើននារ់មរពទីី
ឆ្ៃ យខធវ ើដាំខណើ រខដាយជះិរង់្ពផី្ាះមរសាលាខរៀនរាល់ផ្ថ្ៃ។ សិសសជាខប្ចើនគជឺា
រូនប្គួសារប្របី្រោនអាហារបរខិភ្ជគមិនប្គប់ប្គន់។ បនាា ប់ពេីាំប្បឹង្ខដាយខធវើ
ដាំខណើ រខប្បើរោល ាំង្ សិសសមួយចាំននួោនសុេភ្ជពមិនលអ ខហើយអស់រោល ាំង្ នងិ្
ប្តវូការឈប់សប្ោរ។ ខដាយសារគម នការផ្គត់ផ្គង់្ពសីាលាខរៀនចាំខពាះតប្មូវ
ការទាំង្ខនះ ខធវ ើឲ្យជាខរឿយៗ សិសសប្តូវខដររនងុ្ថាន រ់ខរៀន ឬអង្គុយខៅបរខិវណ
ខប្ៅថាន រ់។ ប្រុមប្បឹរារុោរបានជួបោច ស់ជាំនយួោន រ់ន្ដលបានសខប្មចចតិតជួយ
ខគខដាះប្សាយតប្មូវការខនះ។ ទាំនារ់ទាំនង្ខនះខហើយបានឈានដល់ការសាង្
សង់្គលនីរិសុេភ្ជព ន្ដលោនការផ្គត់ផ្គង់្ប្គប់ប្គន់ខៅវទិាល័យ ហ ុន ន្សន 
សគន់ ខដាយោនគលិានបុដាឋ យិកាខពញខោ៉ា ង្មួយរបូផ្តល់ខដាយការយិាល័យសុ
ខ្ភ្បិាលស្សុរ។ សរមមភ្ជពខនះគជឺាទហរណ៍មួយផ្នការផ្តល់អាំណាចឲ្យអនរ
ពារ់ពន័ធរនងុ្ការអភ្វិឌ្ឍខដាយោនសិសសជាអនរផ្តួចខផ្ត ើមគាំនតិទាំង្ស្សុង្។ 

សនិទានភាពម្នកម្មវិធ ី

 បនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋមថ្មមួីយបានចប់ខផ្ត ើមដាំខណើ រការខៅន្េរញ្ា  ឆ្ន ាំ
២០១៣ ខៅរនងុ្វទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ រនងុ្ស្សុរខជើង្ផ្ប្ព ខេតតរាំពង់្  
ចម។ បនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋមខនះបានផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់ទាំង្សិសស ប្គូ
បខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសិរារនុង្រយៈខពល៣ឆ្ន ាំមរខហើយ។ ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំសិរា 
២០១៥-២០១៦ ខនះ បនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋមបានផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសស 
ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសរបុចាំននួ ១.៧៦១នារ់។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

មាច ស់ជាំនយួ មលូនធិ ិBreteau 
អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេ ១.៧៦៥ នារ់ (ស្ស ី៨៥៤ នារ់) 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៧.៤១០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៤,២០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ ១ (រាំរង់្ោម) 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ១ (ខជ ើង្ផ្ក្រ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១ (វ.ិ ហ  ន ខ្សន សគន់) 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មររា ២០១៣ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ រញ្ញ  ២០១៧ 

របូភាពសកម្មភាព 

១. បនតផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសស ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសិរារនងុ្
ខោ៉ា ង្សិរា។ ខសវាធមមតាន្ដលផ្តល់ដាំបូង្បាំផុ្ត គកឺារសខន្តង្ហគ ះបឋម 
នងិ្ការពខិប្គះជាំង្។ឺ 

២. បាំពារ់បរកិាខ សខន្តង្ហគ ះបឋម ផ្តត់ផ្គង់្ឱ្សថ្ ខដើមបីខដាះប្សាយបញ្ា សុេ  
ភ្ជព។ 

៣. ផ្តល់ការអប់រ ាំសុេភ្ជពទាំង្ខៅរនងុ្ នងិ្ខ្ង្ខប្ៅបនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋមរនងុ្
សាលាខរៀនខដាយខតត តខៅខលើការន្ថ្ទាំសុេភ្ជព ការពារការឆលង្ខម
ខរាគ នងិ្អនាម័យ។ 

៤. ខលើររមពស់ការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពថាន រ់ជាតតិាមរយៈការផ្សពវផ្ាយសារសុេ
ភ្ជព នងិ្ការការពារពកីារឆលង្ខមខរាគកាចសាហាវ។ 

៥. សប្មបសប្មួលបញ្ាូនសិសសពកិារខៅមនារីខពទយខដើមបីពាបាល រមួ  
ោន៖ ការន្ថ្ទាំន្ភ្នរ អវយវៈ...។ល។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

 ខដាយោនបនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋម វទិាល័យ ហ ុន ន្សន សគន់ គជឺាសាសារដឋ
ន្តមួយគត់ន្ដលបានផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសស ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្បុគគលិរសិរា 
ន្ដលមិនធ្លល ប់ោនពមុីនមរ។  បនាប់សខន្តង្ហគ ះបឋមខនះកាន់ន្តោនការទរ់ទញ
ការសិរារបស់សសិស នងិ្ោនបរយិាកាសលអសប្ោប់សិសស នងិ្ប្គូបខប្ង្ៀន 
ខហើយវារប៏ានចូលរមួកាត់បនែយអវតតោន នងិ្អប្តាខបាះបង់្ការសិរារបស់
សិសស ន្ដលបណាត លមរពបីញ្ា សុេភ្ជពផ្ង្ន្ដរ។  

ផលជុះគនប្ម្គង្ 

“ ដធវើឱ្យសាលាម្នដសវាសុខភាព ” 



អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦   15 

    

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

គសប្ោង ស ៀវសៅ ប្ោរ់កមពុជា (BfC) 

“ រដងកើនការលូតលាស់ជីវិតកុម្រតាមរយៈដសៀវដៅសិក្ា និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ ” 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិអិាស  ី(TAF) 
អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សរ  បៈ ៧៤.០២៦ នារ់ 

ស្សៈី ៣៤.៩៥៨ នារ់ 

ងវកិាបៃភិាគររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ២៨០.០២០,២៧ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៣,៧៨ ៃ  ល្ារអាខមររិ 

ខេត តក្គបៃណតប់ ១៦ 

ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ៣៦ 

វរិាសាា នរោាភបិាល នងិ្សារលវរិាលយ័
ខគ្នលខៅ 

១០ 

អង្ គការមនិខ្មនរោាភបិាលខគ្នលខៅ  ៤ 

អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ  ២៩ 

បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ៥៨ 

សាលារៃ ា ឯរជន នងិ្អង្ គការមលូនធិ ិ ៣ 

កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ខមសា ២០១៤ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ រញ្ញ  ២០១៦ 

 គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់រមពុជាជាំរញុការខលើររមពស់ផ្នការអានភ្ជសាអង់្ 
ខគលសខៅរប្មិតបឋមសិរា អនវុទិាល័យ នងិ្វទិាល័យខៅរនងុ្ប្បពន័ធសាលាខរៀន  
រដឋ។ គខប្ោង្រេ៏តិេាំជួយដល់សារលវទិាល័យ សាែ នប័នរាជរដាឋ ភ្បិាល នងិ្អង្គការ
ខប្ៅរដាឋ ភ្បិាលនានា ខដើមបីបខង្ក ើតវបបធម៌ផ្នការអានខៅរមពុជា។  

នោលបំណង្ 

អានឱ្យសសិេសាត ប់ អានជាមយួសសិេ ក្បមលូសសិេឱ្យខរៀនអានេ ្នួឯង្។ 

 គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់រមពុជាពប្ង្រីការន្ចរចយខសៀវខៅខៅ
ដល់សាលាខរៀន នងិ្អង្គការបានចាំននួពី ៦០ ដល់ ១០០ អង្គភ្ជព។ ការ
ន្ចរចយបនាា ប់ពខីនះខទៀត រមួោន៖ សាែ ប័នរដាឋ ភ្បិាល អង្គការមូលនធិិ
មនសុសធម៌ អង្គការជាត ិនងិ្អនតរជាត ិនងិ្តាមបណាណ ល័យសាធ្លរណៈ។  

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• គខប្ោង្ខសៀវខៅសប្ោប់រមពុជា បានន្ចរចយខសៀវខៅចាំននួ ១៥,៧៧០ 
រាល រនុង្ឆ្ន ាំសិរា ២០១៥-២០១៦ខនះ។  

• ខដើមបីបខង្ក ើនការន្ចរចយ នងិ្ការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅទាំង្ខនះដល់អនរ
ទទួល អង្គការ ខេប បានខធវើការប្តតួពនិតិយ នងិ្វាយតផ្មលជាខទៀង្ទត់ពកីារ
ខប្បើប្បាស់។ 

• ខយើង្បានប្បមូល នងិ្ចង្ប្រង្របាយការណ៍ពកីារផ្តល់ជាអនសុាសនល៍អៗ
ខដើមបីខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅឱ្យបានចាំននួជាអតបិរោិ។ 

• ប្រុមការង្ហរអង្គការ ខេប បានជាំរញុខលើរទឹរចតិតដល់សាលាខគលខៅផ្ង្
ន្ដរខដើមបីខលើររមពស់សរមមភ្ជពអាំណាន នងិ្ខរៀបចាំប្ពតឹតកិារណ៍អាំណាន។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

 

វរនបធម៌ដន្ការ ិកនា: បណាណ ររស នារយសាលា ប្ពមទាំង្ប្គូបខប្ង្ៀនខៅតាម
សាលាទាំង្អស់បានរាយការណ៍មរថា ខសៀវខៅខរឿង្ោនអតែប្បខយាជន៍
យា៉ា ង្ពខិសសរនងុ្ការជាំរុញសិសសឱ្យចូលចតិតអាន។ ខៅខពលប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្
ោតាបិតាសិសសជាខប្ចើនមិននយិាយភ្ជសាអង់់្ខគលស ខសៀវខៅទាំង្ខនះអាច
ឱ្យពួរខគខធវ ើការន្ណនាាំ នងិ្ចូលរមួរនងុ្រមមវធិអីាំណានរុោរបាន។ 

ការពប្ងឹងរណាណនល័យ: គខប្ោង្បានដារ់ខចញនវូអទិភ្ជពដល់សាលាខរៀនណា
ន្ដលោនការប្គប់ប្គង្រងឹ្ោាំលអ រមួោន៖ សាលាខរៀនខគលខៅរបស់គខប្ោង្ 
ង្ហយស្សួលខរៀន (E2L) នងិ្បណាណ ល័យគខប្ោង្ សាលាខរៀនជាំនាន់ថ្ម ី នងិ្

មណឌ លយុវជន។ ការខធវ ើអាំខណាយខសៀវខៅដល់សាលាអនវុតតប្រុង្រាំពង់្ចម 
នងិ្វទិាល័យ ប្ពះសុីសុវតត ិ រនុង្រាជធ្លនភី្ន ាំខពញបានខង្កើននូវសារខពើភ្ណ័ឌ ខសៀវ 
ខៅសិរាជាភ្ជសាអង់្ខគលសផ្ង្ នងិ្បានរមួចាំន្ណរយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ដល់រមមវធិ ី
សិរាភ្ជសាអង់្ខគលសរបស់សាលាផ្ង្។ 

ការ មលឹងសមើលសៅដថ្ៃអនាគត: អង្គការ ខេប សង្ឃឹមថាមូលនធិនិងឹ្ោនតាម  
រយៈរាជរដាឋ ភ្បិាល នងិ្ប្បភ្ពខប្ៅរដាឋ ភ្បិាលខដើមបីជួយខលើររមពស់ប្បសទិធ
ភ្ជពប្គូបខប្ង្ៀនភ្ជសាអង់្ខគលស ន្ដលអាចខធវើឱ្យពួរខគោនសរមមភ្ជពគាំប្ទ 
នងិ្ជាំរញុការអានបន្នែមខទៀតទាំង្ភ្ជសាន្េមរ នងិ្ភ្ជសាអង់្ខគលស។ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

ៃាក្កាមខ្ចរោយខសៀវខៅរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៥/២០១៦  
ខសៀវខៅសក្មាប់រ  មារ 
ខសៀវខៅបឋមសរិា 
ខសៀវខៅសក្មាប់ថ្នន រ់ឧត តមសរិា 

ខសៀវខៅសក្មាប់អភវិឌឍវជិាជ ជវីៈ 
ខសៀវខៅសវនរម ម ឧ.ពាណិជ ជរម ម ក្បវត តសិាស្រសត 
ខសៀវខៅសក្មាប់យ វជនវយ័ខរ មង្ 

សមាោ រៈសរិា/ការខ្ណនា ាំសសិេខរៀនសកូ្ត 

ពហុបឋមខមខឌ្ៀខប្ចើន រហ ខមខឌៀបឋមជាខក្ច ើន 

សមាោ រៈក្គបូខក្ង្ៀនមខត តយយ 
ខទេង្ៗខរៀត.... 

១៥ 
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 គសប្ោង អរ់រំកុោរ (EAC) 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី នោលបំណង្ 

 ខគលបាំណង្សាំខ្ន់របស់គខប្ោង្អប់រាំរុោរគខឺដើមបីផ្តល់នវូបរយិាប័នន
ផ្នប្បពន័ធអប់រ ាំរមពុជាន្ដលបាំខពញបាំណង្ដល់រុោរប្គប់របូ រមួោន៖ រុោរ
ខប្ៅសាលា រុោរពកិារ រុោរជនជតភិ្ជគតចិ  រុោររស់ខៅតាំបន់ជនបទដាច់
ស្សយាល នងិ្រុោរអនាថារស់ខៅតាមចខិញ្ច ើមថ្នល់រនុង្ទីប្បជុាំជន នងិ្ខរមង្
ខលើសអាយុជាខដើម។ អង្គការ ខេប ខធវ ើអនតរាគមនខ៍តត តខៅខលើរុោរជនជាតិ
ភ្ជគតចិ ជាពខិសស រុោរជនជាតអីុិសាល ម នងិ្ប្រុមរុោរមរពរុីលសមព័នធជន
ជាតភិ្ជគតចិ។  

  គខប្ោង្បានបាំខពញរួចរាល់នវូសរមមភ្ជពប្បតបិតតកិាររនុង្ឆ្ន ាំទី២របស់េលួន 
ខដាយមន្តនតគីខប្ោង្អប់រាំរុោររបស់អង្គការ ខេប បានខធវើការខលើររមពស់រនងុ្ការបង្ក
ភ្ជពង្ហយស្សួលចូលសាលាខរៀនសប្ោប់រុោរខប្ៅសាលាមរពបី្រុមជនជាតភិ្ជគ
តចិឱ្យចូលសាលាខរៀនប្បរបខដាយសមធម៌ នងិ្ខលើរមពស់គុណភ្ជពអប់រាំសប្ោប់
រុោរទាំង្ខនះ។ 
 គខប្ោង្បានប្បតបិតតកិារតាាំង្ន្តពឆី្ន ាំខៅ ខហើយខៅឆ្ន ាំទី២ខនះបានបខង្កើន
អនតរាគមនដ៍ល់សាលាបឋមសិរាខគលចាំននួ ៣ សាលាខទៀត នងិ្សាលាឆលង្កាត់
ចាំននួ ៣ សាលាន្ដររនងុ្ខេតតតបូង្ មុ ាំ ។ អគរឆលង្កាត់ (ថាន រ់ខរៀនបខណាត ះអាសនន) គជឺាយុទធសាស្រសត
សាំខ្ន់របស់គខប្ោង្អប់រាំរុោរខដើមបីផ្តល់ភ្ជពង្ហយស្សួលចូលខរៀនដល់រុោរ ន្ដលមិនទទួលបាន
ការអប់រាំតាមបណាត  ុាំដាច់ស្សយាល ខដាយសង់្អគរឆលង្កាត់ន្ដលខប្បើប្បាស់សោភ រៈខៅសហគមន៍
មូលដាឋ ន។ ឆលង្តាមទាំនារ់ទាំទង្ជតិសនិទធជាមួយមន្តនតមូីលដាឋ ន ោនប្គូរចិចសនាមួយចាំននួបានដារ់
ឱ្យកាន់ថាន រ់។ ខលើសពខីនះខៅខទៀត គខឺដើមបីខដាះប្សាយភ្ជពរង្វះប្គូន្ដលផ្តល់ខដាយប្រសួង្អប់រាំ 
អង្គការ ខេប ោនថ្វកិាមួយចាំននួឧបតែមភដល់ប្គូសហគមនផ៍្ង្ន្ដរ ខហើយនងិ្រមមវធិខីផ្សង្ៗខទៀត
ដចូជារមមវធិបីាំណិនជវីតិ នងិ្បាំប៉ានប្គូ។ ការគាំប្ទពសីហគមន ៍គខប្ោង្ោនលទធភ្ជពសាង្សង់្ ១០ 
អគរឆលង្កាត់ខដើមបីផ្តល់ជូនរុោរខប្ៅសាលាចូលខរៀន។ ជាលទធផ្លរហូតដល់ឆ្ន ាំខនះ គខប្ោង្បាន
ប្បមូលសិសសខប្ៅសាលាចាំននួ ១.២២៨ នារ់ ចុះខឈាម ះចូលខរៀន។ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ EDUCATE A CHILD (EAC) 
មលូនធិ ិអប់រ ាំរ  មារ រកី្បខរស Qatar តាមរយៈ
អង្ គការ Aide et Action (AeA) ខ្ៃលមាន  
បណាត ញសម ពន័ ធអង្ គការច ាំននួ២១អង្ គការ ។ 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេច ាំននួ ១៣.០០៣ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៩៥.៩២៩.៧៥ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់ ៧.៤០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ ២ខេត ត (តបូង្ឃមុាំ នងិ្ក្រខចុះ) 
ស្ស រក្គបៃណតប់  ៦ស្ស រ  
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៤៣សាលា 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មងិ  នា ២០១៤ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ ររ កោ ២០១៧ 

របូភាព 

១. អប្ាច្ុុះស ្នុះច្ូលសរៀន្សកើន្ស ើង 
»  រុោរខប្ៅសាលាចាំននួ ២.៥០០ នារ់ ប្តវូបានចុះខឈាម ះ

ចូលខរៀនតាមរយៈគខប្ោង្ចប់តាាំង្ពឆី្ន ាំ២០១៤មរ។ 

»  រុោរខប្ៅសាលាថ្មចីាំននួ ១.២២៨ នារ់ (ស្សី ៥០%)
បានចុះខឈាម ះចូលខរៀនរនងុ្ឆ្ន ាំទ២ីខនះ។ 

២. ការប្រមលូ ិ នសច្ូលសាល្សរៀន្បាន្សកើន្ស ើង 

» សាលាឆលង្កាត់ចាំននួ ១០ េនង្ ប្តូវបានរសាង្ខឡើង្ខៅ
រនងុ្ឆ្ន ាំទី២ ន្ដលសរបុតាាំង្ពឆី្ន ាំ២០១៤មរោនចាំននួ 
២៤ េនង្។ 

៣. រញ្ហនេវុះខាតប្គូរសប្ងៀន្ប្តូវបាន្ស ុះប្សាយ  
» ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំទី១ អង្គការ ខេប បានជួលប្គូសហគមន៍

ចាំននួ ២០ នារ់ ខដាយខប្បើប្បាស់ថ្វកិាគខប្ោង្។ 

 » រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៥ មនារីអប់រ ាំខេតត នងិ្ការយិាល័យអប់រាំ
ស្សុរបានឯរភ្ជពគាំប្ទជួលប្គូរចិចសនាឧបតែមភថ្វកិា
ខដាយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីាបានចាំននួ ៥ នារ់។ 

៤. គុណភាពអររ់ំប្តូវបាន្សលើកកមព  ់

 គខប្ោង្ អប់រ ាំរុោរ បានផ្តល់ការខលើររមពស់សតង់្ដា
បខប្ង្ៀន នងិ្បរសិាែ នថាន រ់រុោរខមប្ត ីខដាយ៖ 

» បណតុ ះបណាត លវធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀនសាលារុោរខមប្តី
ដល់ប្គូបខប្ង្ៀនចាំននួ ១០៨នារ់។  

» ជួសជុល នងិ្/ឬន្រលមអបនាប់ខរៀនខឡើង្វញិបានចាំននួ 
៣២ បនាប់។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

→ រសាង្សាលាឆលង្កាត់បានចាំននួ ១០ សាលា 
ប្បមូលរុោរខប្ៅសាលាបានជាង្ ២០០នារ់  

→ ប្រសួង្បានជួលប្គូរចិចសនា ៥នារ់ ខដើមបី
ខដាះប្សាយបញ្ា រង្វះប្គូបខប្ង្ៀន 

→ យុទធនាការប្បមូលរុោរចូលខរៀនខធវ ើខឡើង្
ខដើមបីប្បមូលរុោរខប្ៅសាលា 

→ បានខធវើន្ផ្នទីសាលាចប់សពវប្គប់ចាំននួ ២៨ 

→ ឧបតែមភអាហារបូររណ៍ដល់រុោរខប្ៅសាលា
ចាំននួ ៤១៤ នារ់ (ោនស្សី ៥០%) 

→ រមមវធិរុីោរជួយរុោរខតត តខៅខលើរុោរធាំ
ជួយរុោរតចូ 

→ ខប្ជើសខរ ើស នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូជាំនយួការ
ថាន រ់ខរៀនពរីភ្ជសាខចញពសីហគមនជ៍នជាតិ
ភ្ជគតចិ  

→ ផ្តល់វគគបណតុ ះបណាត លប្គូមូលដាឋ នដល់ប្គូ
បខប្ង្ៀនខដើមបីខលើររមពស់ការអនវុតតរនុង្ថាន រ់

ខរៀន  
→ បខង្កើតថាន រ់បខប្ង្ៀនសិសសខរៀនយឺតខៅតាម

ភូ្មិ 

→ ផ្តល់ការសិរារមមវធិបីាំណិនជវីតិទរ់ទង្នងឹ្
ការអប់រាំខៅរនងុ្មូលដាឋ ន/តាំបន់ 

→ បណតុ ះបណាត លភ្ជពជាអនរដរឹនាាំសប្ោប់
នាយរសាលា នងិ្សហគមនខ៍ដើមបីឱ្យពួរខគ
ោនជាំនាញប្គប់ប្គង្មូលនធិបិ្បរបខដាយ
ប្បសិទធភ្ជព 

→ ប្រុមបខចចរខទសប្តតួពនិតិយតាមដានទទួល
បានការគាំប្ទពកីារតាមដាន នងិ្ការខធវ ើ
របាយការណ៍ដាំខណើ រការសាលាខរៀនជាប្បចាំ  

→ ផ្តល់បាំណិនអាជពីដល់ប្គួសាររុោរប្របី្រ 

→ រុោរន្ដលោនបញ្ា សុេភ្ជពទទួលជាំនយួ
ជួយឱ្យពួរខគបនតខៅខរៀនបាន។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

“ សាលាដរៀនបានរងកភាពរីករាយែល់កុម្រជនជាតិភាគតិច ” 

១៦ 
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កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលគ្្ន (IEP) 

 អង្គការ ខេប បានបញ្ចូលគខប្ោង្តូច នងិ្
មធយមន្ដលអនវុតតសរមមភ្ជពស្សខដៀង្គន សែិតខប្កាម   
ឆប្តន្តមួយោនខឈាម ះថារមមវធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគន  ឬខៅ
កាត់ថា IEP ខដើមបីកាត់បនែយចាំណាយខផ្សង្ៗ នងិ្
ចាំខណញខពលខវលា ខដាយោនអនរសប្មបសប្មួលន្ត
ោន រ់ប្គប់ប្គង្គខប្ោង្ទាំង្ខនាះ ។ 
 ខគលបាំណង្ដស៏ាំខ្ន់គបឺខង្ក ើនភ្ជពង្ហយស្សួល
ចូលសាលាខរៀនរបស់រុោរ ី រុោរជនជាត ិ ឬយុវជន
ង្ហយរង្ខប្គះដផ្ទខទៀតរប្មិតអនវុទិាល័យដល់សា 
រលវទិាល័យ រប្មិតវជិាា ជវីៈ នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូជា
ខដើម។  
 រមមវធិ ីIEP ោនគខប្ោង្ចាំននួពរី រមួោន៖ ១).
គខប្ោង្អប់រាំរុោរ ី (GEI)  នងិ្ ២). គខប្ោង្ន្សតម
សប្ោប់ស្រសតី (STEM4WOMEN) នងិ្គខប្ោង្ទី៣ គឺ
គខប្ោង្អាហារបូររណ៍សិសសខៅសារលវទិាល័យ 
(CTSP) នងឹ្ដាំខណើ រការខដើមឆ្ន ាំ២០១៧ ។ 

“កមមវិធីអរ់រំរញ្ចូលគន្ៈ ដលើកកមពសស់ទិ្ធិអរ់រំរវាងប្កុមជនជាតិ  ” 

១៧ 

អ នរររលួទល នងិ្សហគមនខ៍ក្តៀមេ ្នួជាខស្សច សក្មាប់ឱ្កាសការងាររ នងុ្សតវតេរ២ី១ 

 គនប្ម្គង្អប់រកំមុ្គរ(ីGEI) គនប្ម្គង្ STEM4Women 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិអិរូក្រ ី អង្ គការមលូនធិអិរូក្រ ីអង្ គការស្រសត ី១០០ 
នងិ្អង្ គការ Classroom of Hope 

អ នរររលួទលផ្ទៃល់ សសិេច ាំននួ ៤២០នារ់ សសិេច ាំននួ ១០នារ់  
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦  ១១៨.១៣៩ ៃ  ល្ាអាខមររិ ៣៩.៦០៥ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ១៧០ ៃ  ល្ាអាខមររិ ៤៥០ៃ  ល្ាអាខមររិ (ខរៀនខៅរម ពជុា) 

១២០០ៃ  ល្ាអាខមររិ (ខរៀនខៅផ្ង) 
ខេត តក្គបៃណតប់  ២ខេត ត (តបូង្ឃមុាំ នងិ្ក្រខចុះ)  ៦ខេត ត (តបូង្ឃមុាំ រ ាំរង់្ោម រាំរង់្ធ ាំ ផ្ក្រ

ខ្វង្ រតនគរិ ីនងិ្តាខ្រវ) 
ស្ស រក្គបៃណតប់  ៦ស្ស រ  ៩ស្ស រ 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ ១០សាលា គ្នម ន 
សាលាបណតុ ុះបណាត លវជិាជ ជវីៈខគ្នលខៅ  • វរិាសាា នរាំរង់្ខ ើទ្វល 

• មជឈមណឌលបណតុ ុះបណាត ល 
វជិាជ ជវីៈខេត តរ ាំរង់្ោម 

• វរិាសាា ន PNC 
• វរិាសាា ន រសរិម ម ប  ររីា៉ាម 
• វរិាសាា ន បខច ចរខរស 

កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្  ០១ សហីា ២០០០  ០១ មនីា ២០១៦  
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣១ ធ ន ូ២០១៨  ២៨ រ  ម ោៈ ២០១៨  
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គសប្ោង អរ់រំកុោរី (GEI) 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 គខប្ោង្អប់រាំរុោរ ី (GEI) ដាំខណើ រការសារជាថ្មរីនុង្ខេតតរាំពង់្ចម នងិ្តបូង្ មុ ាំ  
ខប្កាមជាំនយួអង្គការមូលនធិអូិរប្ទី ប្បខទសអូន្តសាត លីពីន្េមររា ឆ្ន ាំ២០១២ នងិ្អនវុតត
ខដាយអង្គការសរមមភ្ជពសាំរាប់បឋមសិរាខៅរមពុជា (ខេប)។ គខប្ោង្ខនះបានបខង្កើត
ខឡើង្តាាំង្ពឆី្ន ាំ២០០០ នងិ្ោនអាយុកាល១៦ឆ្ន ាំខហើយ។ អង្គការ ខេប បខង្ក ើតគខប្ោង្ 
អប់រ ាំរុោររីនងុ្ខគលបាំណង្ផ្តល់ឱ្យយុវជននវូជាំនាញ ពត័ោ៌ន នងិ្ជាំនយួចាំបាច់ខដើមបី
ជាំរញុពួរខគឱ្យោនជខប្មើសទាំង្ន្ផ្នរខសដឋរចិច នងិ្រចិចការង្ហរសង្គម។ គខប្ោង្ខនះបនត
ដាំខណើ រការខដើមបីផ្តល់តាមតប្មូវការយុវជន នងិ្សង្គមខៅរមពុជា ជាពខិសសខបាះជាំហាន
រនងុ្សតវតសរទ៍២ី១។ សរមមភ្ជពសាំខ្ន់ៗរបស់គខប្ោង្ រមួោន៖ 
 

• បណតុ ះភ្ជពជាអនរដរឹនាាំដល់ប្រុមប្បឹរាយុវជន  

• ប្បឹរាខយាបល់ដល់យុវជន  

• ផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់យុវជនង្ហយរង្ខប្គះរនងុ្សាលា 
 (មធយមសិរា  បណតុ ះបណាត លវជិាា ជវីៈ នងិ្សារលវទិាល័យ) 

• ផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់យុវជនខប្ៅសាលា នងិ្ផ្តល់ខសវារមមវជិាច ជវីៈ។ 

• ផ្តល់បាំណិនជវីតិដល់ប្គួសារឪពុរោត យយុវជនង្ហយរង្ខប្គះ។ 

• ផ្តល់ការគាំប្ទបណាត ញការង្ហរសង្គម។ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

 ោនរចិចសហការលអជាមួយប្រសួង្អប់រ ាំន្ផ្នរវជិាា ជវីៈប្បខទសផ្ថ្ នងិ្
វទិាសាែ ន Passerelles Numériques រមពុជាខៅភ្នាំខពញផ្តល់ការ
សិរាបរញិ្ា បប្តរង្ ឬបរញិ្ា បប្ត  នងិ្ការសាន រ់ខៅខដាយឥតគតិផ្ថ្ល
សប្ោប់នសិសិតអង្គការ ខេប ។ 

 គរសុិសសអនតរាគមនខ៍ដាយអង្គការ ខេប បានបញ្ចប់ការសិរា នងិ្
ោនការង្ហរខធវ ើប្គប់ៗគន ។ ពួរគត់ខដើរតនួាទីយា៉ា ង្សាំខ្ន់ ខធវ ើជាយុវ
ជនគាំរខូៅរនងុ្សហគន។៍ 

 ខតត តខលើការយរចតិតទុរដារ់ដស៏ាំខ្ន់ ន្ផ្នរប្បឹរាខយាបល់ខៅ
សាលាមធយមសិរា នងិ្ោនន្ផ្នការបខង្កើតប្បឹរាខយាបល់តាម
ប្បពន័ធខអឡិចប្តនូចិ។ 

 រចិចសហការលអពសីោជរិគណៈរោម ធកិារអប់រ ាំសប្ោប់ទាំង្អស់គន
ថាន រ់ ុាំ  (CEFAC) ខដើមបីផ្តល់ការគាំប្ទ បាំណិនជវីតិដល់ឪពុរោត យ
សិសសអាហារបូររណ៍របស់គខប្ោង្ អប់រាំរុោរ។ី 

 អនរនាង្ ខសលះ ហាទីន ី(ទីន)ី គជឺាគរសុិសសឆ្ន ាំទី២ មរពបី្គួសារប្បរប
របររសិរមម នងិ្ជាជនជាតចិមរស់ខៅរនងុ្ស្សុរប្រូចឆ្ម រ ខេតតតបូង្ មុ ាំ ។ ខៅ
រនងុ្សហគមនរ៍បស់នាង្មិនោនខរមង្ស្សីខប្ចើននារ់ខរៀនបានរប្មិតេពស់ខទ 
ខប្ពាះឪពុរោត យពួរខគចង់្ឱ្យខៅផ្ាះ នងិ្ឱ្យសិរាន្តសាសនាឥសាល មន្ត
ប៉ាុខណាណ ះ។ មិតតភ្រតសិ្សីៗរបស់នាង្ខៅរនងុ្ភូ្មិបានខបាះបង់្ការសិរា ខហើយ
អនរភូ្មិខសើចចាំអរឱ្យនាង្ន្ដលខៅខរៀនន្តោន រ់ឯង្។ ទីនសី្សលាញ់ការសិរា
ណាស់ ខហើយបានបញ្ចប់ការសិរាខៅវទិាល័យរនុង្ឆ្ន ាំ២០១០។ 

 ទីនចីង់្បានអាជពីជាប្គូបខប្ង្ៀនោន រ់ ខហើយបានដារ់ពារយប្បឡង្ខធវើ
ជាប្គូបឋមសិរាចាំននួ ៤ខលើរ។ ជាការខប្តរអរ នាង្រប៏ានប្បឡង្ជាប់
សិរាខៅសាលាគរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការខេតតរាំពង់្ចមរនុង្ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 កាលពមុីន នាង្ខធវើជាប្គូរចិចសនាខៅរនងុ្ភូ្មិរយៈខពល២ឆ្ន ាំ នងិ្
ខរៀបការបានរូនស្សីោន រ់។ ឥឡូវខនះ នាង្ប្តវូរស់ខៅឆ្ៃ យពីបត ី នងិ្រូនស្សី
អាយុ២ឆ្ន ាំ ខដើមបីខៅសិរាខៅសាលាគរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការខេតតរាំពង់្
ចមរយៈខពល២ឆ្ន ាំ ន្ដលោនចោៃ យ ៨០គឡូីន្ម៉ាប្តពផី្ាះរបស់នាង្។ នាង្
នរឹដល់រូនស្សីខ្ល ាំង្ណាស់ ប៉ាុន្នតនាង្ប្បាប់េលួនឯង្ថា ប្តវូបញ្ច ប់ការសិរាឲ្យ
បាន។ ចុង្ខប្កាយ នាង្នងឹ្បញ្ចប់ការសិរាឆ្ន ាំខនះ។ សមិទធផ្លខនះ បានខធវ ើ
ឱ្យនាង្អាចតល ស់បតូរផ្នត់គាំនតិសហគមនព៍កីារបង្ហខ ាំង្រូនខៅខរៀន ជាពខិសស
ខរមង្ស្សី។ ទីនបីានទទួលប្បារ់ឧបតែមភប្បចាំន្េចាំននួ៣០ដលុាល អាខមររិពី
គខប្ោង្ អប់រ ាំរុោរ ី ខដើមបីសិរាខៅសាលាគរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការរយៈ
ខពល២ឆ្ន ាំ។ នាង្ប្តូវបានខប្ជើសខរ ើសខធវ ើជាប្បធ្លនប្រុមរនងុ្ការខរៀបចាំប្បជុាំ
សិសសអាហារបូររណ៍ប្បចាំន្េជាមួយអង្គការ ខេប ន្ដលខធវើជាគាំររូនុង្ថាន រ់  
ខរៀន។ នាង្បានខគៀង្គរថ្វកិារនុង្សាលាជួយដល់ស្រសតីចស់ជរារនងុ្ភូ្មិ។ 

 នាង្ ទីន ីចង់្កាល យខៅជាប្គូបខប្ង្ៀនោន រ់ប្បរបខដាយចាំខណះដងឹ្ នងិ្ 
វជិាា ជវីៈេពស់ ខដើមបីបខប្ង្ៀនសិសសទទួលការអប់រាំលអ។ ទីនចីង់្បនតការសិរា
ថាន រ់បរញិ្ា បប្តអប់រ ាំខៅសារលវទិាល័យ ន្វខសាើន នាខពលអនាគត។ 

ករណីសកិា 

“ ការអរ់រំជួយឱ្យឆ្ៃងផុតពីដប្គោះអវិជាជ្ ” 

១៨ 
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គសប្ោង STEM4WOMEN 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 អង្គការសរមមភ្ជពសាំរាប់បឋមសិរាខៅរមពុជា (ខេប) គជឺាអង្គការខប្ៅរដាឋ ភ្បិាលរនងុ្ស្សុរ
មួយបានចប់ផ្ដគូជាមួយអង្គការ Classroom of Hope (CoH) ខដើមបីជាំរញុយុវតចីាំននួ១០នារ់
ន្ដលបាត់បង់្ឱ្កាសសិរាទទួលបានការអប់រាំន្ផ្នរវទិាសាស្រសត បខចចរវទិា វសិវរមម នងិ្គណិតវទិា 
(STEM)តាមតប្មូវការពភិ្ពខលាររយៈខពល២ឆ្ន ាំ  ឧបតែមភគាំប្ទមូលនធិពិអីង្គការ ស្សីត១០០ ប្បខទស 
អូន្តសាត លី។  

 យុវជនរមពុជាចាំននួ ៤.៣៨៩.០០០នារ់អាយុព ី ១៥ ខៅ ២៩ឆ្ន ាំ នងិ្បចចុបបននខនះយុវជន
ប្បន្ហលជា ៥% ចូលខរៀនតាមវទិាសាែ ន ឬសារលវទិាល័យ។ រនងុ្ចាំខណាមយុវជនទាំង្ខនាះ ោន
ស្រសតីប្បន្ហលជា ៣៩% ។ ខៅប្បខទរមពុជា សិរាន្ផ្នរន្សតមគខឺៅោនគោល តគន រវាង្បុរស នងិ្ស្រសតី 
រនងុ្ខនាះ ១៤% ជានារ ីនងិ្ ៨៦% ជាបុរស។  សប្ោប់ប្បខទសជតិខ្ង្ ដចូជាផ្ថ្គោឺនស្រសតី ៥២% 
នងិ្ោ៉ា ខឡសុី ស្រសតី ៤៨% សិរាជាំនាញន្សតម។ 

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្ោនបាំណង្ផ្តល់សិទធ ិអាំណាចដល់យុវតបីាត់ 
បង់្ឱ្កាសសិរា ទទួលបានការអប់រាំន្ផ្នរវទិាសាស្រសត បខចចរ
វទិា វសិវរមម នងិ្គណិតវទិា (STEM)។ 

 រញ្ា  ចន់ ស្សីតរ់ អាយុ ២០ឆ្ន ាំ គជឺានសិសិតរាំពុង្សិរាជាំនាញប្គប់ប្គង្បណាត ញរុាំពយុទ័រ
ខៅសាលា Passerelles numériques រមពុជារនងុ្រាជធ្លនភី្ន ាំខពញ។ នាង្ោនោត យោន រ់ បង្បអូន
ស្សី ៣នារ់។ ឪពុរស្សីតរ់បានចរខចលរូនៗ នងិ្ប្បពនធអស់រយៈខពលខប្ចើនឆ្ន ាំ។ បង្ស្សីពរីនារ់
របស់នាង្បានខបាះបង់្ការសិរាខៅអនវុទិាល័យ ខប្ពាះោត យរបស់នាង្មិនអាចរា៉ាប់រង្ការផ្គត់
ផ្គង់្រូនទាំង្ ៣នារ់សិរារនងុ្ខពលន្តមួយបាន។ ស្សីតរ់បានធាំខពញវយ័ខៅរនុង្ប្គួសារន្ដលមិន
ោនខសចរតសីុេ ខហើយប្បឈមបញ្ា ជាខប្ចើន។ ោត យនាង្បានលរ់ផ្ាះតូចខដើមបីសង្បាំណុលខគ 
នងិ្លរ់នាំ នងិ្ខប្គឿង្ខទសខៅមុេផ្ាះជួល។ ជួនកាល ស្សីតរ់បានររការង្ហរខប្ៅខោ៉ា ង្ខធវ ើរនងុ្
ខពលវសិសមកាលខដើមបីផ្គត់ផ្គង់្ការសិរា។ ខទះបីជាយា៉ា ង្ណារខ៏ដាយ ស្សីតរ់ខៅន្តេតិេាំប្បឹង្
ន្ប្បង្ខរៀនសូប្តទទួលបានលទធផ្លសិរាលអ។ នាង្បានទទួលអាហារបូររណ៍ពីអង្គការ ខេប តាាំង្
ពថីាន រ់ទី ១០ មរ នងិ្បចចុបបននរាំពុង្សិរាឆ្ន ាំទី១ខៅសាលា PNC គាំប្ទមូលនធិខិដាយអង្គការស្រសតី
១០០ នងិ្សប្មបសប្មួលខដាយអង្គការ ខេប។ នាង្នយិាយថា “ខៅផ្ថ្ៃអនាគត េ ុ ាំចង់្កាល យខៅជា
ស្រសតីន្ផ្នរជាំនញួោន រ់។ នាង្សង្ឃមឹថា នាង្នងឹ្ោនសមតែភ្ជពប្គប់ប្គន់ទាំង្ជាំនាញទន់ នងិ្ជាំនាញ
បខចចរខទសខធវើឱ្យនាង្អាចខបើរប្រុមហ ុនររសុខីដាយេលួនឯង្បាន។ េ ុ ាំមិនចង់្ខធវ ើការង្ហរឱ្យអនរដផ្ទ
ខឡើយខៅរនងុ្មួយជវីតិេ ុ ាំ”។  

នសចកតីសនង្ខប 

 គខប្ោង្ STEM4Women បានខប្បើប្បាស់បណាត ញ 
ទូលាំទូលាយន្ដលអភ្វិឌ្ឍខឡើង្ខដាយអង្គការ ខេប ខប្បើ
ប្បាស់ធនធ្លនោនរាំណត់ខៅរនងុ្ការគាំប្ទខគលបាំណង្ទាំង្
ខនះ រមួោន៖ ការប្បឹរាខយាបល់អាជពី នងិ្ទាំនរុចតិតទទួល
បានការង្ហរ។ ខេបោនទាំនារ់ទាំនង្លអជាមួយរដាឋ ភ្បិាលផ្ថ្ 
រនងុ្ការផ្តល់ការសិរា នងិ្សាន រ់ខៅខដាយឥតគតិផ្ថ្ល ខៅ
ប្បខទសផ្ថ្ នងិ្ការបង់្ផ្ថ្លសិរារប្មិតទបខៅប្បខទសរមពុ
ជា សប្ោប់ខបរខនារខីប្ជើសខរ ើសខដាយគខប្ោង្។ យុវតបី្របី្រ
ចាំននួ ៥នារ់ ប្តវូបានខប្ជើសខរ ើសឱ្យសិរាមុេជាំនាញសាែ បតយ 
រមម ន្រផ្ចនអាហារ នងិ្វទិាសាស្រសតដាាំដះុខៅវទិាសាែ ន បូររីា ាំ 
រនងុ្ប្បខទសផ្ថ្រយៈខពល២ឆ្ន ាំ (បរញិ្ា បប្តរង្)។ យុវត ី ៥
នារ់ខទៀតសិរាបខចចរវទិាពត័ោ៌នវទិា (IT) ន្ផ្នរសរខសរ
រមមវធិខីគហទាំពរ័ នងិ្ការប្គប់ប្គង្ប្បពន័ធខណតខវ ើរខៅសា 
លា Passerelles Numériques ខៅរាជធ្លនភី្ន ាំខពញ។ ជា
សរបុ យុវតចីាំននួ ១០នារ់ បានទទួលអាហារបូររណ៍ពី
គខប្ោង្ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំខនះ។ ពួរគត់រាំពុង្សិរាឆ្ន ាំទី១។ 

ប្ពឹតតិការណ៍ និង្សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

សកម្មភាពទី ១: ការខប្ជើសខរ ើស នងិ្ការបញ្ចប់វគគ
សិរាពសីាលាបខចចរខទស (ប្បខទសផ្ថ្) 

• ការខប្ជើសខរ ើសសសិស នងិ្ការប្បឹរាខយាបល់អាជពី 

• វគគសិរាេលភី្ជសាផ្ថ្ នងិ្របាាំវបបធម៌ 

• ការតប្មង់្ទិសមុនខពលខចញដាំខណើ រខៅប្បខទសផ្ថ្។ 

សកម្មភាពទី ២: ការខប្ជើសខរ ើស នងិ្ការបញ្ចប់វគគ
សិរាពវីទិាសាែ នបខចចរវទិាពត័ោ៌ន (ប្បខទសរមពុជា) 

• ការខប្ជើសខរ ើសសសិស 
• ការសិរារមមវធិបីាំណិនជវីតិ នងិ្ជាំនាញទន់ 

• ការសិរាភ្ជសាអង់្ខគលស។ 

សកម្មភាពទី ៣: ការខរៀបចាំពធិផី្សពវផ្ាយពជីាំនាញ
នសិសិតដល់សាែ ប័នការង្ហរ 

• ការង្ហរសម័ប្គចតិត 

សកម្មភាពទី ៤: ការបខង្កើតបណាត ញអតតីនសិសិត។ 

ករណីសកិា 

១៩ 
“ ការអរ់រំជួយចមៃងជីវិតស្រសតីកមពុជា ” 
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ក្រ  មក្សាវក្ជាវគខក្មាង្ េ ្ុាំរ ាំរ  ង្ខរៀន អង្ គការ ខេប បានខធ វើបរបងាា ញអាំរកីារររខឃើញរកីារក្សាវក្ជាវខៅរ នងុ្រចិ ចក្បជ  ាំគខក្មាង្ េ ្ុាំរ ាំរ  ង្ខរៀន រភិរខលាររ នងុ្ក្រ  ង្ប  ឡូាវា៉ាយ៉ា ូ
ក្បខរសស មីបាខវ ៉ា (ខ្េមងិ  នា ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

   ២០ គសប្ោង េ្ុាំកាំពុងសរៀន្ (IML)! 

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀនគជឺាឧទហរណ៍ផ្នននិាន ការថ្មរីនងុ្ការអភ្វិឌ្ឍ
ន្ដលខតោ តខលើរមមវធិនី្ផ្អរខលើភ្សោុតាង្។ គខប្ោង្ោនខគលបាំណង្៖ 
១. ប្សាវប្ជាវ តាមដាន នងិ្ប្បមូលឯរសារការពារ់ពន័ធរវាង្ការខលើរ

រមពស់បរសិាែ នសិរា នងិ្ពប្ង្ងឹ្លទធផ្លសិរា/លទធផ្លអភ្វិឌ្ឍនក៍ារ
សិរា របស់រុោរ។ 

២. ខធវ ើខតសត នងិ្ដាំខណើ រការប្បមូលឯរសារ នងិ្លទធផ្លអនុវតតវធិសីាស្រសត
គខប្ោង្ “េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀន!” សប្ោប់ខលើររមពស់ការសិរា នងិ្ការអភ្វិឌ្ឍ
រុោរខៅរនងុ្សាលាខរៀន។ ។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការ Save the Children នងិ្រភីាន រ់ងារណ័
រខវខៃ ើមបីសហក្បតបិត តកិារអភវិឌឍ(NORAD) 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេ ៤.៤៣៣ នារ់ (ស្ស ី២.២៣៨ នារ់) 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ១៣២.២០០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់ គ្នម ន 
ខេត តក្គបៃណតប់ ៥ខេត ត (រាំរង់្ោម តបូង្ឃមុាំ ក្រខចុះ ផ្ក្រខ្វង្ នងិ្

រាំរង់្ឆ្ន ាំង្) 

ស្ស រក្គបៃណតប់ ១៦ 
អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ ១៥ សាលាអន  វត ត នងិ្ ១៥ សាលាខក្បៀបខធៀប 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ គ្នម ន 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មនីា ២០១៣ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ ធ ន ូ២០១៧ សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

“ ដធវើឱ្យម្នសុពលភាពវិធីសាស្រសតលមីចដំ ោះការអរ់រំតាមរយៈការប្សាវប្ជាវ ” 

 គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀនគខឺតត តខៅខលើការខធវ ើខតសតពខិសាធនប៍្បសិទធភ្ជពប្រប 
េណឌ ការអភ្វិឌ្ឍថ្មនី្ដលបខង្កើតខឡើង្ខដាយអង្គការ Save the Children។ ប្របេណឌ ថ្ម ី
ខនះោនខឈាម ះថា បរសិាែ នសរិាប្បរបខដាយគុណភ្ជព (QLE)  នងិ្ខគលវធិសីាំខ្ន់ៗ
ទាំង្៤ន្ដលពារ់ពន័ធនងឹ្លទធផ្លសិរាប្បរបខដាយបញ្ា របស់រុោរ សុេោលភ្ជពផ្លូវអារមមណ៍ន្ផ្នរសង្គម ការចូលរមួរបស់សហគមន ៍ នងិ្ថាន រ់ខរៀន/បខប្ង្ៀន។ 
សប្ោប់ឆ្ន ាំ២០១៦ខនះ គខប្ោង្េ ុ ាំរាំពុង្ខរៀនបានខធវ ើសរមមភ្ជពសាំខ្ន់ៗជាខប្ចើន ទាំង្ការតាមដាន នងិ្ការវាយតផ្មល នងិ្ការប្សាវប្ជាវ។ សប្ោប់ការតាមដាន នងិ្
វាយតផ្មល អង្គការ ខេប បានបនតប្បមូលទិនននយ័ខតសោភ្ជសាន្េមរ នងិ្គណិតវទិា រដ៏ចូជាអប្តាចុះខឈាម ះចូលខរៀនខៅសាលាអនវុតត នងិ្សាលាខប្បៀបខធៀបខៅរនងុ្ន្េ
ធន ូ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ការវាយតផ្មលការតាមដានបរសិាែ នសិរាប្បរបខដាយគុណភ្ជពប្តវូបានខធវ ើខៅរនុង្ន្េមីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ ខដើមបីតាមដានសាែ នភ្ជពបរសិាែ នសិរា
ប្បរបខដាយគុណភ្ជពខៅរនុង្សាលាអនុវតតទាំង្១៥ នងិ្ខដើមបីផ្តល់អនសុាសនស៍ប្ោប់អនវុតតអាំឡុង្ឆ្ន ាំខនះ។ ខៅចុង្ឆ្ន ាំសិរាទី៣ អង្គការ ខេប បានខធវើការវាយតផ្មល
គខប្ោង្ប្បចាំឆ្ន ាំ នងិ្ផ្តល់អនសុាសនស៍ប្ោប់អនុវតតគខប្ោង្ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាឆ្ន ាំបញ្ចប់។  

 ខៅអាំឡុង្ខពលប្សាវប្ជាវផ្លូវការ អង្គការ ខេប បានអភ្វិឌ្ឍប្របេណឌ ប្សាវប្ជាវន្ដលបនោប្បមូលទិនននយ័ នងិ្វភិ្ជគខលើការន្ប្បប្បួលបរសិាែ នសិរានងិ្លទធ
ផ្លជារ់ន្សតង្របស់រមមវធិ ីនងិ្លទធផ្លវជិាោនខលើការសិរាការអនវុតត នងិ្ផ្លជះរបស់រុោរ។ អង្គការ ខេប បានប្បមូលទិនននយ័ខតសតខដើមឆ្ន ាំ នងិ្ទិនននយ័ខតសតចុង្
ឆ្ន ាំរនងុ្ឆ្ន ាំទ២ី (ភ្ជសាន្េមរ គណិតវទិា នងិ្បាំណិនជវីតិ) រដ៏ចូជាទិនននយ័គុណភ្ជព នងិ្ការអភ្វិឌ្ឍខតសតបាំណិនជវីតិសប្ោប់់ឆ្ន ាំទី៣ខ្ង្មុេខនះ។ របាយការណ៍ប្សាវ 
ប្ជាវសខង្ខបប្បចាំឆ្ន ាំទ២ីរប៏ានខធវ ើខឡើង្រចួរាល់ផ្ង្ន្ដរ នងិ្បានខផ្ ើខៅសារលវទិាល័យ អូសលូ ខដើមបីប្តតួពនិតិយខឡើង្វញិ នងិ្សខប្មចចុង្ខប្កាយ៕  

១. ប្បមូលទិនននយ័សប្ោប់វាយតផ្មលគខប្ោង្  
២. ប្បមូលទិនននយ័សប្ោប់ការប្សាប្ជាវ   
៣. ចូលរមួរនុង្សននបិាទជាត ិនងិ្អនតរជាតជិាមួយប្បខទសពរីខផ្សង្ខទៀត 

ន្ដលរាំពុង្ខធវ ើការប្សាវប្ជាវដចូគន ។ 
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  គសប្ោង រសងកើន្ភាពងាយប្ ួលចូ្លសាល្សរៀន្ 
ាមរយៈការគ្ាំប្ទ្ពី ហគមន៍្ (REACH/រីក II) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ររី II ោនខគលខៅពប្ង្ងឹ្អរខររមម ខលេនពនធ 
នងិ្ចាំខណះដងឹ្រមមវធិបីាំណិនជវីតិតាមរយៈយុទធសាស្រសតចប្មុះ ន្ដល
ខលើររមពស់បរសិាែ នសិរា ទាំង្ខៅរនងុ្សាលាខរៀន នងិ្ខៅតាមផ្ាះ
រនងុ្ខេតតខគលខៅទាំង្៤។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• គាំប្ទន្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍនស៍ាលាបឋមសិរា ៣៦សាលាខដើមបីខលើររមពស់ការអនុវតតន្ផ្ន 
ការ រមួោន៖ ការខធវ ើបចចុបបននភ្ជពន្ផ្នទីសាលា យុទធនាការប្បមូលសិសសចូលខរៀន 
ប្បជុាំោតាបិតាសិសស។ល។  

• គាំប្ទសរមមភ្ជពប្រុមប្បឹរារុោរ នងិ្រមមវធិបីាំណិនជវីតិខដើមបីខធវ ើឱ្យោនការអប់រាំផ្ារ 
ភ្ជា ប់នងឹ្តប្មូវការខៅមូលដាឋ ន។ 

• ការសាង្សមតែភ្ជពអនរដរឹនាាំសាលា នងិ្សោជរិសហគមន ៍ខដើមបីធ្លនាថា អនរពារ់
ពន័ធោនជាំនាញប្គប់ប្គង្ចាំបាច់រនុង្ការប្គប់ប្គង្មូលនធិឱិ្យោនប្បសិទធភ្ជព។ 

• ឧបតែមភគាំប្ទអាហារបូររណ៍ដល់សិសសបឋមសិរាចាំននួ ៣៦០នារ់។ 

• ខធវ ើទសសនរចិចសិរាខៅសាលាបឋមសិរា នងិ្មខតតយយសិរា នងិ្គណៈរមមការប្ទប្ទង់្
សាលា។ 

• ពប្ង្ឹង្សោសភ្ជគបណាណ ល័យខដើមបីបខង្ក ើនការអាន នងិ្ការសរខសររបស់សិសស។ 

• រសាង្សមតែភ្ជព នងិ្គាំប្ទថាន រ់មខតតយយសិរាចាំននួ ៤៧ថាន រ់។ 

• រសាង្សមតែភ្ជពដល់ប្គូបខប្ង្ៀន ប្រុមប្បឹរា ុាំ  គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលា នងិ្ោតា
បិតាសិសសរនងុ្ការខប្បើប្បាស់ន្លបង្សិរាសប្ោប់ខលើររមពស់អាំណានរូនៗពួរខគ។ 

• ខលើររមពស់ការចូលរមួោតាបិតាសិសសរនងុ្ការអប់រាំរូនខៅរបស់ពួរខគ។ 

• ខលើររមពស់ោតាបិតាខដើមបីខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាសប្ោប់ការសិរាអប់រ ាំរូនខៅ។ 

• រសាង្សមតែភ្ជពប្គូខដើមបីខប្បើប្បាស់ នងិ្ផ្លិតសោភ រៈបខប្ង្ៀនសិសស។ 

ក្រ  មក្បរឹារ  មារខធ វើខ្ទនការអភវិឌឍនស៍ាលាខរៀនតាមរយៈការក្បរឹាខយាបល់ក្រ  ម នងិ្ឆ ្ុុះ
បញ្ច ាំង្នវូអ វខី្ៃលររួខគបានខជាគជយ័ អ វខី្ៃលជាបពាា ក្ប មខហើយក្តវូខោុះក្សាយយា៉ាង្ៃចូ
ខម តចខៅផ្ង ៃអនាគត ៃចូជាការរសាង្ជាំនាញរន់ សក្មាប់ការងារក្រ  មនងិ្សវយ័ឆ ្ុុះបញ្ច ាំង្។ 

របូភាពសកម្មភាព 

ផលជុះរបស់គ់នប្ម្គង្ 

 ខដើមបីតាមដានផ្លជះរបស់គខប្ោង្ ប្រុមការង្ហរបានខរៀបចាំខធវ ើ
ខតសតសតង់្ដាអាំណានសិសសខៅខដើមឆ្ន ាំ នងិ្ចុង្ឆ្ន ាំ។ ជាលទធផ្លបញ្ា រ់
ថា សាលាអនតរាគមនោ៍នភ្ជពប្បខសើរ ខបើខប្បៀបខធៀបជាមួយសាលា
ខប្បៀបខធៀប។ ខៅខពលខយើង្ខមើលលទធផ្លសិសសខៅសាលាអនតរា  
គមនជ៍ាមធយមអាចអានបាន ៧,១១តួអរសរ េណៈន្ដលសិសសខៅសា 
លាខប្បៀបខធៀបអាចអានបានន្ត ៦,៥៨តអួរសរ។ តាមលទធផ្លខនះ
បញ្ា រ់ថា អនតរាគមនរ៍មមវធិអីាំណានោនផ្លលអចាំខពាះសិសសខៅសាលា
ខគលខៅ។ 

 ខប្ៅពភី្ជពររីចខប្មើនខ្ង្ខលើគខប្ោង្ោនរបាយការណ៍វជិាោន
ខផ្សង្ខទៀត ដចូជា ោតាបិតាសិសស ៧៥% ថា សាលាោនភ្ជពប្បខសើរ 
ចាំខពាះសរមមភ្ជពអនតរាគមនអ៍ាំណាន ប្រុមប្បឹរារុោរសរមមរនងុ្តនួាទី
របស់ខគ ខលើសពខីនះខទៀត សាលាោនសោភ រៈបខចចរវទិាខៅបណាណ ល័យ
ន្ដលជួយដល់ការសិរារបស់សិសសជាពខិសសអាំណាន។ 

២១ 
“ សហគមន៍រឹងមំ្កសាងបាននូវសាលាដរៀនែ៏រឹងមំ្! ” 

មាច ស់ជាំនយួ  អង្ គការ WeWorld  

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ • នាយរបឋម ៣៦នារ់ នងិ្នាយររង្ ៣៦នារ់  
• ក្គបូឋម ៣៦៣នារ់  
• សសិេ ១៥.៣២៤នារ់  
• ក្គមូខត តយយ ៤៧នារ់  
• សសិេមខត តយយ ១.៦៦០នារ់  
• សសិេអាហារបូររណ៍ ៣៦០នារ់  
• ក្រ  មក្បរឹារ  មារ ៣៦នារ់  
• គណៈរម មការក្រក្រង់្សាលា ៣៦នារ់  
• អាជ្ាធរ ក្បធានមន ៃរីអប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា ក្បធាន
ការយិាលយ័អប់រ ាំ យ វជន នងិ្រឡីា នងិ្ត ាំណាង្សហគមន ៍
ក្បខ្ហល ៩៦នារ់  

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦  ២៩៥.៨៩៤,៨០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ១៧,០៦ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់  ៤ខេត ត (សាវ យខរៀង្ ផ្ក្រខ្វង្ រាំរង់្ឆ្ន ាំង្ នងិ្ខពាធសិាត់) 
ស្ស រក្គបៃណតប់  ៨ស្ស រ (៣ សាវ យខរៀង្ ១ ផ្ក្រខ្វង្ ២រាំ.ឆ្ន ាំង្ ២ខពាធសិាត់) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ៣៦សាលា 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្  ០១ ររ កោ ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣០ មងិ  នា ២០១៨ 

 សកម្មភាពសខំានៗ 

 គខប្ោង្ររី II បានចប់ខផ្តើមខៅឆ្ន ាំ២០១២ ខដាយគាំប្ទសាលារនងុ្ខេតតសាវ យខរៀង្ នងិ្ផ្ប្ពន្វង្។ បនាា ប់ពគីខប្ោង្ដាំខណើ រការខដាយខជាគជយ័រយៈខពល៣
ឆ្ន ាំ ន្ដលោនការខពញចតិតនងិ្ទទួលការខសនើសុាំឱ្យបនតនងិ្ពប្ង្រីបន្នែមពសីាំណារ់មន្តនតរីាជការរនងុ្មូលដាឋ ន អង្គការ វខីវ ើល នងិ្អង្គការ ខេប បានខធវើការពភិ្ជរារនងុ្ការ
បនតអនវុតតគខប្ោង្ខៅរនុង្ខេតតសាវ យខរៀង្ នងិ្ផ្ប្ពន្វង្៣ឆ្ន ាំខទៀត នងិ្ពប្ង្រីគខប្ោង្ខៅខេតតថ្មចីាំននួ២ខទៀត គខឺេតតរាំពង់្ឆ្ន ាំង្ នងិ្ខពាធិ៍សាត់។ គខប្ោង្បនតខប្បើយុទធ
វធិចីប្មុះខដើមបីអភ្វិឌ្ឍសាលាឱ្យសមស្សបខៅតាមខគលនខយាបាយរមមវធិសីាលារុោរខមប្តថីាន រ់ជាត។ិ  
 គខប្ោង្បានឈានចូលដល់ឆ្ន ាំទី២ផ្នការអនវុតតរបស់េលួន ខៅន្តោនការខពញចតិតពីអនរពារ់ពន័ឋមូលដាឋ នចាំខពាះវឌ្ឍនភ្ជព។ គខប្ោង្ររី II បានខរៀបចាំខឡើង្
ខដាយខតត តខ្ល ាំង្ខលើអាំណានថាន រ់ដាំបូង្។ ខប្កាមការគាំប្ទរបស់អង្គការ វខីវ ើ់ល គខប្ោង្អាចបខង្កើតឧបររណ៍វាយតផ្មលរមមវធិអីាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈការអភ្វិឌ្ឍពី
ទប្មង់្ឯរសាររងឹ្ខៅជាឯរសារទន់ (រមមវធិខីអឡិចប្តនូចិ) ន្ដលខគខៅថា Tangerine ខៅជាភ្ជសាន្េមរជាខលើរដាំបូង្៕ 

ៃាប្កាម្បង្ហា ញលទធផលនប្បៀបនធៀប 

២,៥៤ 
៧,១១ ៤,៥៦ ៦,៥៨ 

សាលាអនវុតត សាលាខប្បៀបខធៀប 
មុនខពល ខប្កាយខពល មុនខពល ខប្កាយខពល 
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    ២២ គសប្ោង ងាយប្ ួលសរៀន្ (E2L) 

នោលបំណង្ 

 គខប្ោង្ោនខគលបាំណង្ខដើមបីអភ្វិឌ្ឍគាំរខូដាយខប្បើសរមមភ្ជពចប្មុះសាលា
រុោរខមប្ត ី ន្ដលោនលរខណៈលអខៅរនងុ្ន្ផ្នរជាខប្ចើន រមួោន៖ គុណភ្ជពអប់រាំ រមម
វធិបីញ្ចូលគន  នងិ្ជាំរុញការចូលរមួពភី្ជគពីារ់ពន័ធខៅរនងុ្ស្សុរ (ឧ. ោតាបិតា សហ 
គមន ៍គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលា នងិ្រដាឋ ភ្បិាលរនុង្ស្សុរ)។ សរមមភ្ជព នងិ្លទធផ្ល
គខប្ោង្ ង្ហយស្សួលខរៀន ប្តវូបានចត់ជា៤ប្រុម រមួោន៖ (១). ខលើររមពស់ភ្ជព
ង្ហយស្សួលផ្នការអប់រាំ (២). ខលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំ នងិ្បញ្ា ពារ់ពន័ធ (៣).រមមវធិ ី
អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ពារ់ពន័ធខ្ល ាំង្គកឺារខរៀនតាមសាម តហវូន នងិ្ (៤). ការខលើររមពស់ការ
ប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន នងិ្សរមមភ្ជពអនរពារ់ពន័ធខផ្សង្ៗ។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

សគ្លរាំណងគសប្ោងៈ ខដើមបីអភ្វិឌ្ឍគាំរសូាលារុោរខមប្តនី្ដលពិតជាោនលរខ
ណៈលអខៅរនុង្ន្ផ្នរជាខប្ចើន រមួោន៖ គុណភ្ជពអប់រាំ រមមវធិបីញ្ចូលគន  នងិ្ការចូលរមួ
ពីភ្ជគពីារ់ព័នធរនុង្ស្សុរ (ឧ.ោតាបិតា សហគមន ៍នងិ្រដាឋ ភ្បិាលរនងុ្ស្សុរ)។   
សគ្លរាំណងទ្១ី ៈ បង្កភ្ជពង្ហយស្សួលរនងុ្ការអប់រាំ (ជាពខិសសខរមង្ស្សី នងិ្
រុោរង្ហយរង្ខប្គះ) រនងុ្តាំបន់ខគលខៅ។  
• សិសសបឋមសិរាចាំននួ ១.៥៧៥នារ់ ទទួលបានអាហារបូររណ៍។  
• រុោរចាំននួ ៥៦នារ់ (ស្សី ១៧នារ់) ន្ដលពកិារភ្ជពទទួលបានខសវាប្តតួពនិិ

តយសុេភ្ជព។  
សគ្លរាំណងទ្២ី ៈ ប្បសិទធភ្ជពផ្នការអប់រាំ(ឧ.គុណភ្ជពអប់រាំ) ខលើររមពស់តាម  
រយៈការអភ្វិឌ្ឍ នងិ្អនវុតតវធិសីាស្រសតសាលារុោរខមប្ត ីខដើមបីខឆល ើយតបនងឹ្តប្មូវ
ការរុោរង្ហយរង្ខប្គះ ជាពខិសស រុោរ។ី  
• បណាណ ល័យចាំននួ ៤ ប្តវូបានជួសជុលខៅជាបរសិាែ នសិរារនងុ្សតវតសទី២១។ 
• រុោរចាំននួ ១.៨៧០នារ់ (ស្សី ៩៣៤នារ់) ទទួលបានការអប់រាំរមមវធិបីាំណិន

ជវីតិតា ល់។  
• ថាន រ់ខរៀនចាំននួ ១១៥បនាប់ (១៣សាលា) បានពប្ង្ងឹ្រមមវធិរុីោរខមប្តបីាំពារ់

ខដាយសោភ រៈបខប្ង្ៀន នងិ្ខរៀន តា ាំង្ផ្សពវផ្ាយការអប់រាំ បរសិាែ នសិរាលអ។ 
• ប្គូសហគមនច៍ាំននួ ៣១នារ់ (ស្សី ១៩នារ់) ប្តូវបានខប្ជើសខរ ើសមរបាំខពញ    

រង្វះប្គូខៅរនុង្សាលាខគលខៅ។   
• គរសុិសសចាំននួ ១៣នារ់ (ស្សី ៧នារ់) ទទួលបានអាហារបូររណ៍សិរាខៅ

សាលា គរខុកាសលយ នងិ្វបិ្រតឹការខេតត។  
• ប្គូបឋមចាំននួ ១៧២នារ់ ន្ដលបខប្ង្ៀនពថីាន រ់ទី១ ដល់ទី៦ ទទួលបានវគគប

ណតុ ះបណាត លសតីពវីធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀនរមមវធិសីាលារុោរខមប្ត។ី 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

សសិេខក្បើក្បាស់ខងខ្បត្អានភាសាខ្េ មរខៅរ នបុណាា លយ័សតវតេររ៍២ី១។ 

 
 
• ខលើររមពស់ភ្ជពង្ហយស្សួលទទួលការអប់រាំតាមរយៈអាហារបូររណ៍សប្ោប់រុោរ

ប្របី្រ នងិ្ខសវាសេុភ្ជពសប្ោប់រុោរន្ដលរាំពុង្ប្បឈមនងឹ្បញ្ា រាង្កាយ។   
• ខលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំតាមរយៈការអភ្វិឌ្ឍរមមវធិសីាលារុោរខមប្ត។ី  
• ខដាះប្សាយរង្វះខ្តប្គូតាមរយៈការឧបតែមភគាំប្ទដល់គរសុសិស នងិ្ខប្ជើសខរ ើសប្គូ

សហគមនន៍្ដលសែិតខៅរនុង្មូលដាឋ ន។  

• ខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈការខប្បើប្បាស់សតង់្ដាអាំណាន សោភ រៈអាំណាន 
បណាណ ល័យសតវតសរទី៍២១ នងិ្បខចចរវទិា។  

• បណតុ ះបណាត លភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការប្គប់ប្គង្ដល់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា។   
• ការផ្ោល់រញ្ចប់ថ្វកិារខដើមបីអភ្វិឌ្ឍសាលាខរៀនរនុង្តាំបន់ខគលខៅ។ 
• ខលើររមពស់ការចចូលរមួពោីតាបិតា នងិ្សហគមនត៍ាមរយៈគណៈរមមការប្ទប្ទង់្

សាលា នងិ្ការគាំប្ទការរសាង្សមតែភ្ជពសោជរិគណៈរោម ធកិារអប់រាំសប្ោប់
ទាំង្អស់គន ថាន រ់ ុាំ (CEFAC)។ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

“ការដរៀរចំគដប្ម្ងដោយដប្រើសកមមភាពចប្មុោះដែើម្បីធានានូវផលជោះរយ:ដពលយូរកនុងការអរ់រំ ” 

មាច ស់ជាំនយួ  អង្ គការឆ្លហាវ នរម ពជុា 
អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេច ាំននួ ៨.១៥៥ នារ់ 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦  ៣៣៧.៥៥៧ ៃ  ល្ាអាខមររិ  
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ៤១ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់  សាវយខរៀង្ 
ស្ស រក្គបៃណតប់  ២ស្ស រ (សាវ យក្ជាំ នងិ្រមាសខ្ហរ) 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ២១សាលា 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្  ០១ ររ កោ ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣០ មងិ  នា ២០១៦ (ខោយមានភារខជាគជយ័

នងិ្ររលួបានការរក្ង្រីបខ្ន ាម) 

របូភាពសកម្មភាព 

សសិេបានក្បមលូទលបខ្នខ្ៅរ នងុ្សាលាររួខគ។ 

សគ្លរាំណងទ្៣ី ៈ សមតែភ្ជពអាំណានរបស់រុោរកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្ន្ផ្អរខលើ
ទិនននយ័មូលដាឋ ន (ថាន រ់ទី១-៣)។ 
• ប្គូថាន រ់ទ១ី-៣ ចាំននួ ១៩២នារ់ (ស្សី ៨១នារ់) ទទួលបានវគគបណតុ ះបណាត លសតី
ពសីតង់្ដាអាំណាន។ 

• សោភ រៈ IEC ចាំននួ 1000 ប្តវូបានខបាះពុមព នងិ្ន្ចរចយដល់សាលាខគលខៅ 
រមួោន៖ សតង់្ដាអាំណានថាន រ់ទ៣ី នងិ្ខតសតដាំណារ់កាល។ 

• សោភ រៈអាំណានចាំននួ ១២៨មុេប្តូវបានន្ចរជូនដល់ថាន រ់ទី១-៣ ខៅរនងុ្សាលា
ខគលខៅ។ 

• ខថ្ន្បលតចាំននួ ១៥០ខប្គឿង្ (ោ៉ា រ Samsung Galaxy Tab 3 V) ប្តវូបានន្ចរ
ជូនដល់សិសសខដើមបីពប្ង្ងឹ្បាំណិនអាំណានរបស់រុោររនុង្សាលាខគលខៅ។ 

• ប្គូបង្វរឹអាំណានចាំននួ ២១នារ់ប្តវូបានបណតុ ះបណាត លពរីខបៀបខប្បើប្បាស់ប្បពន័ធ
ខឆល ើយតបរហ័សខដើមបីខលើររមពស់សមតែភ្ជពអាំណានរុោររនុង្សាលាខគលខៅ។ 

សគ្លរាំណងទ្ី៤ ៈ បខង្កើនសមតែភ្ជពប្គប់ប្គង្សាលាខរៀន ខដើមបីប្គប់ប្គង្ជាំនយួ
អភ្វិឌ្ឍនក៍ារទទួលការអប់រាំ នងិ្គុណភ្ជព រដ៏ចូជាការចូលរមួរបស់សហគមន។៍ 
• ភ្ជគពីារ់ពន័ធសាលាចាំននួ ៣២៨នារ់ (ស្រសតី ៩២នារ់) ប្តូវបានបណតុ ះបណាត លពី
រខបៀបខធវ ើន្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍនស៍ាលាខរៀន។ 

• សាលាខគលខៅចាំននួ ២១ ទទួលបានថ្វកិាអភ្វិឌ្ឍនស៍ាលា (ឧ. ប្បន្ហល 
១.០០០ ដលុាល អាខមររិរនងុ្មួយសាលា)។ 

• ថាន រ់ប្គប់ប្គង្សាលាចាំននួ៤៦នារ់ ប្តូវបានបណតុ ះ បណាត លសតីពីភ្ជពជាអនរ
ដរឹនាាំ នងិ្ប្គប់ប្គង្សាលា។ 

• សោជរិគណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលា នងិ្គណៈរោម ធកិារអប់រ ាំសប្ោប់ទាំង្
អស់គន ថាន រ់ ុាំចាំននួ ១៦០នារ់ (ស្សី ២៣នារ់) ប្តវូបានបណតុ ះបណាត លសតីពតីួ
នាទី នងិ្ការទទួលេសុប្តូវ ដខូចនះពួរខគអាចគាំប្ទសាលាបាន។ 

• ប្រុមប្បឹរារុោរចាំននួ ៥១០នារ់ (ស្សី ២៦១នារ់) ទទួលវគគបណតុ ះបណាត លពតីួ
នាទី នងិ្ការទទួលេសុប្តូវខដើមបីធ្លនាថា ពួរខគអាចជួយប្គប់ប្គង្សាលា 
ខលើររមពស់ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ ការអប់រ ាំរមមវធិបីាំណិនជវីតិ...។ល។ 
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រម មវធិខីសៀវខៅឆ្្ត នងិ្រម ម
វធិអីាន្ដេមរ! ក្តវូបានៃាំខឡ ើង្
ឱ្យសសិេខរៀន។ រម មវធិទី្វ ាំង្
ខនុះ អាចររបានតាមររូសរ ៃ
សាម តហវូន Android ខោយ
ចលូខៅកាន់ PlayStore 
ៃចូបានខរៀបរាប់ខៅរ នងុ្សរម មភារ 
សាំខាន់ៗ។  

   ២៣ គសប្ោង ស ៀវសៅសអ ិច្ប្តូនិ្ច្ ប្ោរ់ភាសាដេមរ (E4K) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិសប្ោប់ភ្ជសាន្េមរបខង្ក ើតខឡើង្
រនងុ្ខគលបាំណង្ខប្បើប្បាស់បខចចរវទិាជាមូលដាឋ នសប្ោប់ជាំនយួការ
បខប្ង្ៀន រដ៏ចូជាសោភ រៈឧបខទសខដើមបីខលើររមពស់សមតែភ្ជពអានរបស់
រុោររមពុជា។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

 គខប្ោង្បាននងឹ្រាំពុង្អនុវតតសរមមភ្ជពខៅរនុង្ខេតតរាំពង់្ចម នងិ្ខេតតតបូង្ 
 មុ ាំចប់តាាំង្ពនី្េមររា ឆ្ន ាំ២០១៥ មរខមលះ។ គខប្ោង្ខនះោនខគលការណ៍សាំខ្ន់ៗ
ចាំននួ ៤ រនងុ្ការអភ្វិឌ្ឍខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិ រមួោន៖ 
 
១. ការអភ្វិឌ្ឍខសៀវខៅអានខដាយន្ផ្អរខៅតាមសមតែភ្ជពេសុៗគន ផ្នសិសស 

(ខដាយខប្បើប្បាស់ឧបររណ៍ខអឡិចប្តនូចិ) 
២. ការអភ្វិឌ្ឍខតសតេល ីៗ ខដាយបញ្ចូលខៅរនុង្ខសៀវខៅអានខអឡិចប្តនូចិ 
៣. ការបខង្កើតវធិនី្ណនាាំអាំពកីារបខង្ៀនខឆល ើយតបនងឹ្តប្មូវការសិសសសប្ោប់អាំណាន

ថាន រ់ដាំបូង្ (DCLS) (ឧ. ប្រុមអាំណានតាមរប្មិតសមតែភ្ជព) ន្ដលរុោរអាច
ទទួលបានភ្ជពខជឿជារ់ពកីារអានរនុង្រប្មិតមួយប្តមឹប្តូវ (ន្ដលផ្ាុយគន  នងឹ្ការ
ខប្បើប្បាស់វធិសីាស្រសត ឬសោភ រៈអាំណានន្តមួយប្បខភ្ទសប្ោប់សិសសប្គប់របូ) 

៤. ការន្ចរចយខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិតាមរយៈការចូលរមួពផី្ដគូសហប្គស
សង្គមធនធ្លនសិរា (TTS)។ ការខប្បើប្បាស់ខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិគជឺាមូលដាឋ ន
ដស៏ាំខ្ន់មួយរនងុ្ការខលើររមពស់វធិសីាស្រសតបខង្ៀនខឆល ើយតបនងឹ្តប្មូវការសិសស
សប្ោប់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ (DCLS) ។ 

 
 បចចុបបននគខប្ោង្បាននងឹ្រាំពុង្ដាំខណើ របានចាំននួប្បាាំពរីប្តោីស ខហើយបាន
សខប្មចផ្លិតរមមវធិសី ៀវសៅឆលនត ន្ដលជារមមវធិគីនលះឹន្ដលខប្បើប្បាស់រនងុ្គខប្ោង្ រ៏
ដចូជាបខង្កើតខសចរតនី្ណនាាំពីវធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀនខឆល ើយតបតាមតប្មូវការសិសសរនងុ្
សាលាខគលខៅ។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

 ខៅរនងុ្អាំឡុង្ខពលអនុវតតសរមមភ្ជពខៅរនុង្ឆ្ន ាំទី២ខនះ គខប្ោង្ E4K បាន
សខប្មចសរមមភ្ជពសាំខ្ន់ៗមួយចាំននួដចូជា៖  

• បខង្កើតខសៀវខៅខអឡិចប្តនូចិតាមរប្មិតសមតែភ្ជពសិសសន្ដលោនខឈាម ះថា 
ខសៀវខៅឆ្ល ត 

• បខង្កើតការន្ណនាាំសតីពកីារខប្បើប្បាស់ឧបររណ៍ខថ្ន្បលត នងិ្រមមវធិខីសៀវខៅឆ្ល ត 
• បខង្កើតការន្ណនាាំសតីពីវធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀនខឆល ើយតបតាមតប្មូវការសិសស 
• បាំន្លង្ការខធវ ើខតសតរររខបៀបផ្នការខរៀនឱ្យខៅជាខអឡិចប្តនូចិ:  

http://kapekh.org/en/what-we-do/16/?pro_id=32 
• បញ្ាូលរមមវធិខីសៀវខៅឆ្ល តខៅកាន់ PlayStore:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kape.smartbooks 

មាច ស់ជាំនយួ  អង្ គការ All Children Reading (ACR) ខ្ៃលជា
មលូនធិរិមួរ៖ី 
• World Vision 
• USAID 
• DFAT 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេថ្នន រ់រ២ី នងិ្ថ្នន រ់រ៣ី 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦  ១៤១.២៧៤,០០ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលរ នងុ្មាន រ់  ៧៤ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់  រាំរង់្ោម នងិ្តបូង្ឃមុាំ 
ស្ស រក្គបៃណតប់  ១១ ស្ស រ 
អន  វរិាលយ័ខគ្នលខៅ  គ្នម ន 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ  ១៥សាលា (សាលាអន  វត តមានច ាំននួ ១០ នងិ្សាលា

ខក្បៀបខធៀបមានច ាំននួ ៥) 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្  ១៥ មររា ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្  ៣១ ររ តោ ២០១៧ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

 ខដាយោនការផ្តួតខផ្ត ើមបខង្ក ើតនវូការន្ណនាាំសតីពវីធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀន
ខឆល ើយតបតាមតប្មូវការសិសស គខប្ោង្ E4K បានជាំរញុឱ្យគខប្ោង្ដផ្ទ
ខទៀតដចូជា គខប្ោង្ង្ហយស្សួលខរៀន នងិ្គខប្ោង្សាលាជាំនាន់ថ្មបីានចូល
រមួអនវុតតនវូវធិសីាស្រសតបខប្ង្ៀនថ្មនី្បបសតសវតសរទ៍ី២១។ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

សសិេខក្បើក្បាស់ខងខ្បត្ខៃ ើមបីអានភាសាខ្េ មរខៅរ នងុ្បណាា លយ័ ខ្ៃលគខក្មាង្ៃាំខឡ ើង្ 
ឧបររណ៍ខនុះរ នងុ្ការអន តរាគមនជ៍ាំនយួៃល់ការសរិាសសិេ។ 

សសិេខក្បើក្បាស់ខងខ្បត្ខៃ ើមបីអានភាសាខ្េ មរខៅរ នងុ្បណាា លយ័ នងិ្រ នងុ្បរខិវណ 
សាលាខ្ៃលទ តល់ររីខ្នង្្រលូាយសក្មាប់សរិា។  

“ផ្ល្ស់រតូរការរដប្ងៀនអំណ្នភាសាដខមរតាមរយៈការដរៀនចល័ត ” 

http://kapekh.org/en/what-we-do/16/?pro_id=32
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kape.smartbooks


24  អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦ 

    ២៤ គសប្ោង វិធីសាស្រ ត រុរសដើមនបីពប្ងឹងអាំណាន្ 
 ប្ោរ់កុោរ(ប្ាក់/TRAC II) 

នោលបំណង្ 
 អង្គការ ខេប បានខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈប្បពន័ធផ្ន
អនតរាគមនជ៍ាខប្ចើន ន្ដលផ្តល់ជាវធិសីាស្រសតសរបុខដើមបីពប្ង្ងឹ្អាំណាន រនុង្
ថាន រ់ខរៀន នងិ្រមួបញ្ាូលទាំង្ធ្លតខុផ្សង្ៗខទៀតរនងុ្បរសិាែ នសិរារបស់
រុោរ រមួោន៖ ការពប្ង្ងឹ្ខសវាបណាណ ល័យ សិសសេសុរប្មិតគន  នងិ្ប្បសទិធ
ភ្ជពន្ដលទទួលបានពបីខចចរវទិា ការប្បមូលសិសសឱ្យខរៀនអនវុតតន្លបង្
សិរាខដាយេលួនឯង្ (ឧ. សោភ រៈខរៀនអាំណាន) នងិ្ការជួយពោីតាបិតា។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

សរម មភាររ ី ១: រខបៀបចាំប្បពន័ធវាយតផ្មលជាដាំណារ់ខៅសាលាខរៀនចាំននួ៣
ខដាយន្ផ្អរខៅខលើសតង់្ដាអាំណាន ន្ដលឯរភ្ជពខដាយប្រសួង្អប់រ ាំ យុវ 
ជន នងិ្រឡីា សប្ោប់ថាន រ់ទី ១-៣។   
សរម មភាររ ី ២: បខង្កើតប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័សខដាយោនសរមមភ្ជពន្ដល
ខរៀបចាំខដើមបីខឆល ើយតបនងឹ្សិសសោនតប្មូវការបន្នែម ន្ដលបានរាំណត់តាម
រយៈការវាយតផ្មលជាដាំណារ់របស់សតង់្ដាអាំណាន។ ប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស
រមួោន៖ សិសសជួយសិសស ការពប្ង្ងឹ្ការអានរនុង្បណាណ ល័យ សោភ រៈ 
សិរា ការខរៀនចល័ត (M-learning) ។ល។  
សរម មភាររ ី ៣: រាំណត់ នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូបង្វរឹអាំណានខៅសាលាទាំង្ 
៣ ន្ដលជាអនរសប្មបសប្មួលការអនុវតតសតង់្ដាអាំណានជាមួយប្គូ រដ៏ចូ
ជាការប្បជុាំជាមួយោតាបិតាសិសស ការខធវ ើឱ្យអនតរាគមនប៍្បពន័ធខឆល ើយតប  
រហ័សោនដាំខណើ រការ នងិ្ការខធវ ើការង្ហរជាមួយបណាណ ររសរនុង្បណាណ ល័យ 
សតវតសរទ៍ី២១។ ការតាមដានខធវើខឡើង្ខដាយខប្បើប្បាស់ឧបររណ៍សតង់្ដា។  
សរម មភាររ ី៤: បខង្កើតបណាណ ល័យសតវតសរទ៍ី២១ ខៅរនងុ្សាលាទាំង្ ៥ រមួ 
ោន៖ ការខរៀបចាំជួសជុលបណាណ ល័យចស់ខឡើង្វញិ ខហើយខប្បើប្បាស់បាន
ខប្ចើនមុេង្ហរ ខសវាបណាណ ល័យខអឡិចប្តនូចិ នងិ្រមមវធិអីាំណាន ន្ដល 
ខប្បើទប្មង់្លាំហាត់ខរៀនចល័ត នងិ្ខសៀវខៅសិរាខអឡិចប្តូនចិសប្ោប់
ថាន រ់ទី២ នងិ្ទី៣។  
សរម មភាររ ី ៥: ខរៀបចាំរមមវធិបី្បជុាំជាមួយោតាបិតា នងិ្សហគមនខ៍ដើមបី
ធ្លនាថា ការគាំប្ទអាំណានប្តូវបានពប្ង្ីរទាំង្រនុង្ថាន រ់ខរៀន នងិ្រមួោនការ
ប្បជុាំោតាបិតា  ោតាបិតាេចសីោភ រៈន្លបង្សិរាពបីណាណ ល័យ នងិ្ការគាំ
ប្ទប្គូបង្វរឹអាំណានពសីហគមន។៍  

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិ ិAtlassian 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេថ្នន រ់រ ី១, ២ នងិ្រ ី៣ 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ៣៤.៦១២,៧៨ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៣៥.៤១ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ខេត តក្គបៃណតប់ រាំរង់្ោម នងិ្តបូង្ឃមុាំ 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ២ ស្ស រ (ស្ស រផ្ក្រ រ នងិ្តបូង្ឃមុាំ) 
មធយមសរិាខគ្នលខៅ គ្នម ន 

បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៣ សាលា 

កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ១៥ ធ ន ូ២០១៥ 

កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ មងិ  នា ២០១៦ 

 អង្គការ ខេប បានខរៀបចាំបណាណ ល័យខឡើង្វញិ
ខដើមបីគាំប្ទដល់សាលាឱ្យោនភ្ជពទាំខនើប នងិ្ទរ់ទញ
រុោររមពុជារនុង្ការសិរា។ សហគមនខ៍ៅសាលាបឋម
សិរា ទួលប្ទ ពតិជាោនការភ្ជ រ់ខផ្អ ើលចាំខពាះគាំនតិខនះ 
ខហើយរផ៏្រអង្ហគ សបានថ្វកិាខប្ចើនជាង្សាលាមួយចាំននួ 
ន្ដរ។ ជាសរបុ សហគមនផ៍្រអង្ហគ សបាន ២០០០ដលុាល អា
ខមររិសប្ោប់ជួសជុលបណាណ ល័យខឡើង្វញិចាំន្ណរខប្គឿង្
សិង្ហា រមឹជាការបរចិច គរបស់គខប្ោង្ប្តារ់ II។ ចប់តាាំង្ពី
ដាំខណើ រការគខប្ោង្រនុង្ន្េឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០១៦ មរ បណាណ
ល័យោនសិសសមររររុញខប្ចើន អង្គុយរន្នលង្ខលង្ ចូល
ខលង្ន្លបង្សិរាទាំខនើបៗ នងិ្ពប្ង្ឹង្បាំណិនអាំណានរបស់
ពួរខគខដាយខប្បើប្បាស់សុសន្វរ អានន្េមរថ្មោីនខឈាម ះថា 
អានន្េមរ ន្ដលប្តវូបានអភ្វិឌ្ឍខឡើង្ ជាពខិសសសប្ោប់
សាលារដឋ៕ 

បណាា លយ័សតវតេររ៍២ី១: សសិេកាន់ខ្តមាន 
សរម មភារខក្ច ើនជាង្ម  នមរអានខសៀវខៅ 
នងិ្ខរៀនខក្ប ើក្បាស់ខងខ្បត្ខៅរ នងុ្បណាា លយ័។ 
បណាា លយ័ខនុះទ្វរ់ទ្វញបានទ្វ ាំង្សហគមន ៍
នងិ្មាតាបតិាសសិេមរខម ើលរនូៗររួខគខរៀន
ខៅរខីនុះ។  

“ការរដងកើតវិធីសាស្រសតលមីៗសប្ម្រ់ពប្ងឹងអំណ្នសប្ម្រ់កុម្រ ” 

 គខប្ោង្ប្តារ់ II ខធវ ើការខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្តាមរយៈប្បពន័ធអនតរា 
គមនជ៍ាខប្ចើនន្ដលផ្តល់នូវវធិសីាស្រសតសរបុខដើមបីពប្ង្ងឹ្អាំណាន ទាំង្រនងុ្ថាន រ់ខរៀន រមួ
ោន៖ បរសិាែ នសិរារបស់រុោរប្ពមទាំង្ការពប្ង្ឹង្ខសវារមមបណាណ ល័យ គាំប្ទរមមវធិ ី
សិសសជួយសិសស ប្បសិទធភ្ជពពបីខចចរវទិា ការខរៀបចាំរុោរឱ្យខលង្ន្លបង្សិរា
ខដាយេលួនឯង្ (ឧ.សោភ រៈអាំណាន) បខង្ក ើនការចូលរមួពោីតាបិតារនងុ្សរមមភ្ជពគាំប្ទ
អាំណានខៅតាមផ្ាះ។ មូលដាឋ នប្គះឹប្បពន័ធចប់ខផ្ត ើមខដាយោនសតង់្ដាអាំណាន ន្ដល
ប្តវូខធវ ើការអភ្វិឌ្ឍខដាយសហការជាមួយប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ខហើយ
បចចុបបននខនះបានអនម័ុតឱ្យផ្សពវផ្ាយខៅថាន រ់ជាត។ិ សតង់្ដាអាំណានន្ដលរមួោនការ
វាយតផ្មលចាស់លាស់ ខលើររមពស់សមតែភ្ជពសាលាខរៀនខដើមបីរាំណត់ថា ខតើសាលា
ខរៀនន្បបណាអាចជួយបានតាមរយៈប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស។ ការសប្មបសប្មួល
សរមមភ្ជពវាយតផ្មលជាដាំណារ់ នងិ្ប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័សប្តវូសប្មបសប្មួលខដាយប្គូ
បង្វរឹអាំណាន ន្ដលអាចខធវើឱ្យប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័សប្បខសើរខឡើង្។ ខគលខៅបខង្កើត
ថ្មខីប្កាមប្បពន័ធខឆល ើយតបរហ័ស រាប់បញ្ចូលទាំង្ការពប្ង្ឹង្ខសវាបណាណ ល័យសតវតសរទ៍ី
២១ សិសសជួយសិសស សោភ រៈន្លបង្សិរាអាំណាន ការខលង្ន្លបង្សិរាខដាយេលួន
ឯង្ រមមវធិបី្បជុាំោតាបិតា នងិ្ការខរៀនចល័ត។ គខប្ោង្បានខធវើការសារលបង្រយៈ
ខពល៦ន្េខៅរនងុ្សាលាខរៀនជនបទចាំននួ ៣ ោនលទធផ្លខលើរទឹរចតិតលអ។ ខទះបី
សែិតរនងុ្រយៈខពលអនុវតតសរមមភ្ជពេល ីៗ រត ីរគ៏ខប្ោង្ប្តារ់ II អាចបង្ហា ញអាំពកីារថ្យ
ខៅរនងុ្ពនិា ុ “០” ន្ដលលទធផ្លលអប្បខសើរពចីប់ខផ្ត ើមដាំបូង្ នងិ្កាត់បនែយបញ្ា ប្ប 
ឈមផ្នអាំណានរនងុ្អាំឡុង្ខពលអនុវតតគខប្ោង្ជារ់ន្សតង្រយៈខពល៤ន្េ។ 
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    ២៥ គសប្ោង ប្គរ់ប្គងសាល្សរៀន្ ន្ិងភាពជាអនកដឹកនាាំ (SML)  

  
 គខប្ោង្ោនខគលបាំណង្ដខូ្ង្ខប្កាមៈ “សាលារុោរខមប្តខីគលខៅ
ខលើររមពស់លទធផ្លការពប្ង្ងឹ្ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការប្គប់ប្គង្លអខៅបឋមសិរា
ខគលខៅចាំននួ ១១ សាលា” ។ គខប្ោង្ខនះោនទិសខៅ៖  
 

១. បខង្កើនជាំនាញបខចចរខទសដល់សោជរិប្រុមបាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ 
(DTMT) រនងុ្ការផ្តល់ការគាំប្ទដល់នាយរបឋមសិរាខគលខៅទាំង្១១សាលា។ 

២. ខលើររមពស់ការរសាង្សមតែភ្ជពដល់នាយរសាលាតាមរយៈការបណតុ ះបណាត ល។ 
៣. ខលើររមពស់បរសិាែ នសាលារុោរខមប្តតីាមរយៈការពប្ង្ឹង្សមតែភ្ជពថាន រ់ប្គប់ 

ប្គង្សាលា នងិ្រញ្ចប់ថ្វកិាជាំនយួសប្ោប់អនរពារ់ពន័ធ។ 
៤. គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀនបង្ហា ញពកីារពប្ង្រីសមតែភ្ជពខដាយន្ផ្អរខលើ

លរខេណឌ សតង់្ដា រមួោន៖ ការចូលរមួពារ់ពន័ធ ការប្តតួពនិតិយ នងិ្ការប្គប់ប្គង្ធន
ធ្លន។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

 គខប្ោង្ SML បានបាំខពញការង្ហរឆ្ន ាំទី១ផ្នវដោ៣ឆ្ន ាំរបស់គខប្ោង្ 
នងិ្បានផ្តល់ការគាំប្ទដល់សាលាខគលខៅដចូខ្ង្ខប្កាម៖ 
 

• គខប្ោង្បានផ្តល់វគគសិកាខ សាលាចាំននួពរីវគគសតីព ី ការដរឹនាាំនងិ្ប្គប់ប្គង្
សាលាខរៀនដល់សោជរិប្រុមបាំប៉ាន នងិ្ប្តតួពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ
(DTMT) នងិ្នាយរសាលាខគលខៅទាំង្១១សាលា។ 

• បានផ្តល់ការគាំប្ទ នងិ្ខរៀបចាំខដើមបីពប្ង្ឹង្ការប្បជុាំបខចចរខទសថាន រ់
រប្មង្ទាំង្ ៧ ខៅរនងុ្ស្សុរឆលូង្។ 

• បានផ្តល់រញ្ចប់ថ្វកិាអភ្វិឌ្ឍនដ៍ល់សាលាបឋមសិរាខគលខៅទាំង្
១១ ខដើមបីខធវ ើការអភ្វិឌ្ឍបរសិាែ នសិរារមមវធិសីាលារុោរខមប្ត។ី 

• បានផ្តល់ការគាំប្ទន្ផ្នរអាហារបូររណ៍ដល់សិសសប្របី្រចាំននួ ១៥៤ នារ់
ខៅរនងុ្សាលាខគលខៅទាំង្ ១១។ 

• បានខរៀបចាំ នងិ្ទទួលដាំខណើ រទសសនរចិចសិរាខដើមបីតល ស់បតូរបទព ិ  
ខសាធនមួ៍យន្ដលដរឹនាាំខដាយអង្គការ Samaritan Purse មរពខីេតត
បនាា យោនជយ័។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

• ផ្តល់វគគបណតុ ះបណាត លសតីពជីាំនាញបខចចរខទស ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការ
ប្គប់ប្គង្ដល់សោជរិប្រុមបាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុររនងុ្ស្សុរ
ឆលូង្។  

• ខធវ ើទសសនរចិចគាំប្ទបខចចរខទសដល់ថាន រ់ប្គប់ប្គង្សាលាខរៀនខដាយ
សោជរិប្រុមបាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ។  

• ខរៀបចាំវគគបណតុ ះបណាត លសតីពភី្ជពជាអនរដរឹនាាំ នងិ្ការប្គប់ប្គង្ខដាយ
បុគគលិរគខប្ោង្ នងិ្សោជរិបាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ
សប្ោប់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលាខរៀន។  

• ខរៀបចាំទសនសនរចិចសិរាសប្ោប់ថាន រ់ដរឹនាាំសាលាខរៀន នងិ្សោជរិ
បាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ ខដើមបីសិរាអាំពរីមមវធិសីាលារុោរ
ខមប្តខីៅរនងុ្តាំបន់ដផ្ទៗខទៀត។ 

• ខរៀបចាំរចិចប្បជុាំរប្មង្បខចចរខទសជាមួយប្គូខដាយថាន រ់ដរឹនាាំសាលា
ខរៀន នងិ្សោជរិប្រុមប្តតួពនិតិយបខចចរខទសខតត តខលើជាំនាញបខប្ង្ៀន 
នងិ្ការផ្លិតសោភ រៈខរៀន។ 

• អភ្វិឌ្ឍន្ផ្នការខលើររមពស់សាលាខរៀនជាលរខណៈចូលរមួស្សបតាម
ថ្វកិាជាំនយួខដើមបីគាំប្ទការវវិតតខឆ្ព ះខៅររបរសិាែ នសិរាសាលារុោរ
ខមប្តជីាខប្ចើនខទៀត។ 

• ផ្តល់វគគបាំប៉ានដល់គណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀនសតីពតីនួាទី នងិ្ភ្ជរ
រចិច ខគលនខយាបាយអប់រាំសាំខ្ន់ៗ (ឧ.ការអប់រ ាំសប្ោប់ទាំង្អស់គន ) 
ការតស ូមត ិនងិ្ការចូលរមួពសីហគមន។៍  

• ខធវ ើការវាយតផ្មលគណៈរមមការប្ទប្ទង់្សាលាខរៀននវូចាំណុចនានា (ឧ.មុន 
ចប់ខផ្ត ើម រនងុ្ខពល នងិ្ចុង្បញ្ចប់) អាំឡុង្ខពលអនុវតតគខប្ោង្។  

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

 ចប់តាាំង្ពគីខប្ោង្ SML បានចប់ខផ្តើមមរ ោនការខរៀបចាំប្បជុាំថាន រ់បខចចរ 
ខទសជាខទៀង្ទត់ប្បចាំន្េខៅរប្មិតសាលារប្មង្ទាំង្អស់។ ខដាយោនការចូលរមួ
គាំប្ទបខចចរខទសពបុីគគលិរគខប្ោង្ពារ់ពន័ធនងឹ្វធិសីាស្រសតខរៀន នងិ្បខប្ង្ៀនថ្មីៗ ។ ការ
ប្បជុាំខនះរប៏ានបង្ហា ញអាំពរីាំខណើនេលមឹសារលអៗសប្ោប់ប្គូបខប្ង្ៀនខធវ ើការឆលុះបញ្ច ាំង្ 
នងិ្អនុវតតផ្ង្ន្ដរ។ ការតល ស់បតូរនះគជឺាន្ផ្នរមួយដធ៏ាំផ្នការតល ស់បតូរឥរយិាបទ នងិ្
អារបបររិយិាថាន រ់ដរឹនាាំសាលាខរៀន។ ការតល ស់បតូរខផ្សង្ៗខទៀតនាបចចុបបខននះ ដចូជា 
ការប្បខសើរខឡើង្គួរឱ្យរត់សោគ ល់នវូទិដឋភ្ជពសាលា ន្ដលោនការរតឹតបឹតបទបញ្ា
ផ្ផ្ារនងុ្ចាំខពាះការខចលសាំរាមខៅរន្នលង្ប្តមឹប្តូវ។ រនងុ្បចចុបបននខនះ ថាន រ់ខរៀនោន  
សោភ រៈ នងិ្ដរឹនាាំខរៀបចាំលអខធវ ើឱ្យោនការទរ់ទញសិសសមរខរៀនខៅរនងុ្ថាន រ់ខប្ចើន
ខឡើង្ៗ។ 

 សែិតខប្កាមការដរឹនាាំរបស់សោជរិប្រុមបាំប៉ាន នងិ្ពនិតិយតាមដានថាន រ់ស្សុរ 
ថាន រ់ដរឹនាាំបានបខង្កើតឱ្យោនចរខុវសិ័យខៅរនុង្សាលាពួរខគ ន្ដលខធវើឱ្យោនការយល់
ដងឹ្យា៉ា ង្ទូលាំទូលាយរមួទាំង្ប្គូបខប្ង្ៀន នងិ្សហគមន។៍ ចរខវុសិ័យខនះខតត តខៅខលើ
ការខលើររមពស់គុណភ្ជពអប់រាំន្ដលជាវធិសីាស្រសតផ្ារភ្ជា ប់តា ល់នងឹ្ភ្ជពជាអនរដរឹនាាំ
លអរនុង្ចាំខណាមថាន រ់ដរឹនាាំសាលា។ ការរមួបានថ្វកិាជាំនយួផ្តល់ខដាយគខប្ោង្ សាលា
ខរៀនរប៏ានបង្ហា ញអាំពគីាំនតិផ្តួចខផ្ត ើមលអៗខដើមបីខធវ ើឱ្យបរខិវណសាលាស្សស់សាអ ត ខលើរ
រមពស់បរសិាែ នតាមថាន រ់ខរៀន ការខធវ ើអនាម័យ នងិ្ការពប្ង្ឹង្សរមមភ្ជពសិរា។ ថ្វកិា
ជាំនយួទាំង្ខនះប្តវូបានខធវ ើរមមវធិអីាំឡុង្ខពលប្បជុាំខធវ ើន្ផ្នការអភ្វិឌ្ឍនស៍ាលាខរៀន 
ន្ដលទាំង្ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា នងិ្ប្គូបខប្ង្ៀនបានចូលរមួខៅរនុង្ឆ្ន ាំខនះផ្ង្ន្ដរ៕ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការឆ្លហាវ នរម ពជុា 

អ នរររលួទលផ្ទៃ ល់ សសិេ ៣.៨៥១ នារ់ (ស្ស ី១.៩៣៣ នារ់) 
ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ៦៩.៧៥៧ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ១៦ ៃ  ល្ាអាខមររិ 

ខេត តក្គបៃណតប់ ក្រខចុះ 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ឆ ្ងូ្ 

បឋមសរិាខគ្នលខៅ ១១ សាលា 

កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ររ កោ ២០១៥ 

កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣០ មងិ  នា ២០១៨ 

ក្រ  មក្តតួរនិតិយបខច ចរខរស នងិ្នាយរសាលាបានចលូរមួសកិាេ សាលាសតរីភីារជាអ នរៃរឹនា ាំ នងិ្ការ 
ក្គប់ក្គង្សាលា ខ្ៃលខធ វើការបងាា ញខោយខលារ អ   ល រ  ន រកី្បរឹាជាតជិាន់េ ពស់។ 

“ការដលើកកមពស់អភិបាលកិចចលអដៅសាលាដរៀនតាមមូលោឋ្ន ” 
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គសប្ោង រណាណនល័យសអ ិច្ប្តូនិ្ច្ ប្ោរ់កុោរ (CDL) 

នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្បណាណ ល័យខអឡិចប្តនូចិសប្ោប់រុោរោនខគលបាំណង្
បខង្កើនដាំខណើ រការផ្នការអាន ប្បរបខដាយគុណភ្ជពតាមរយៈការខប្បើប្បាស់ 
សោភ រៈខថ្បន្បលត នងិ្រមមវធិខីសៀវខៅខអឡិចប្តូវនចិ។ 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី

 គខប្ោង្ CDL បានខប្បើប្បាស់ខថ្បន្បលត នងិ្រមមវធិតី ់អាន្សប្ោប់សិសស
អានខសៀវខៅ ខហើយគខប្ោង្ CDL បានខធវើបចចុបបននភ្ជពរាល់៣ន្េមតង្ ជាដាំបូង្
បញ្ចូលខសៀវខៅភ្ជសាន្េមរ នងិ្ភ្ជសាអង់្ខគលស ន្ដលោនជាង្១០០រាលដារ់
រនងុ្ខថ្បន្បលត។ គខប្ោង្ CDL បានចប់ដាំខណើ រការខៅរនុង្ន្េតលុា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
បនាា ប់មរ គខប្ោង្បានផ្តល់ខថ្បន្បលតចាំននួ ១០ខប្គឿង្ដល់សាលាអនវុតត នងិ្ ៧
ខប្គឿង្ខទៀតដល់សាលាបឋមសិរា តាន ូ នងិ្ ៣ខប្គឿង្ខទៀតដល់សាលាបឋម
សិរា ចរ។ គខប្ោង្បានផ្តល់ raspberry-pi នងិ្សោភ រៈមួយចាំននួបន្នែមខទៀត
សប្ោប់ដាំខណើ រការរមមវធិតី ់អាន្!។ ជាដាំបូង្គខប្ោង្ទទួលការបាំប៉ានពរីខបៀប
ខប្បើប្បាស់រមមវធិតី ់អាន្ពអីង្គការមូលនធិអិាសុីខហើយគខប្ោង្ បណតុ ះបណាត ល
បនតដល់សាលាទាំង្បីខៅចុង្ន្េតុលា។ គខប្ោង្បានដាំខឡើង្រមមវធិតី ់អាន្! 
ដារ់ចូលរនងុ្ខថ្បន្បលតទាំង្អស់ន្ដលទទូលបានពមូីលនធិអិាសុី នងិ្ខថ្ន្បលតន្ដល
ទទួលបានពអីង្គការផ្ដគូ ដចូជាគខប្ោង្ REACH, BSI នងិ្គខប្ោង្ង្ហយស្សួល
ខរៀន។ សសិសខគលខៅពថីាន រ់ទី៤ ដល់ថាន រ់ទី៦។ សាលាខរៀននមួីយៗបខង្កើត
ន្ផ្នការខប្ជើសខរ ើសសរមមភ្ជពមួយចាំននួសប្ោប់ខលើររមពស់អាំណាន នងិ្បខង្ក ើត
ទោល ប់ការអានរបស់សសិស។ សរមមភ្ជពទាំង្អស់ខៅរនងុ្ន្ផ្នការសាលា រមួោន៖ 
រលបឹអាំណាន ការខរៀបចាំអាំណានឱ្យោនជាប្បពន័ធ ការបខង្កើតការប្បរួតប្បន្ជង្
អាំណានរាល់២ន្េមតង្ដរឹនាាំខដាលសាលា នងិ្សិសស។ ខលើររមពស់ទិវាអាំណានជាតិ
ខដាយខរៀបចាំសរមមភ្ជពេសុន្បលរគន ខៅរនងុ្សាលានមួីយៗ ន្ដលោនការចូលរមួ
ពោីតាបិតា។ ផ្តល់ពានរង្ហវ ន់ខលើរទឹរចតិតដល់សិសសន្ដលោនទោល ប់អានបាន
ខប្ចើន នងិ្ប្បកាសជយ័លាភ្ខីៅចុង្ឆ្ន ាំសិរា។ សាលាទាំង្អស់បានអនវុតតប្គប់
សរមមភ្ជពទាំង្អស់តាមន្ផ្នការរបស់ពួរខគ។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

 ខដាយសារោនពានរង្ហវ ន់ខលើរចតិតចាំខពាះសិសសន្ដលោនទោល ប់លអ
រនងុ្ការអាន សិសសមួយចាំននួបានអាន នងិ្សខង្ខបខរឿង្ទាំង្អស់ជាភ្ជសាន្េមរ 
តាមរយៈរមមវធិតី ់អាន្! នងិ្ខសៀវខៅជាខប្ចើនខទៀតខៅរនងុ្បណាណ ល័យ។ 
ពួរខគពាយាមអាន នងិ្សខង្ខបសាច់ខរឿង្ខៅខប្ៅខោ៉ា ង្សិរាជាខរៀង្រាល់ផ្ថ្ៃ 
នងិ្ខៅខពលខោ៉ា ង្ខចញខលង្។ សិសសោន រ់ខៅសាលាបឋមសរិា តាន ូ បាន
អាន នងិ្សខង្ខបសាច់ខរឿង្បានចាំននួ ១៥៧រាល នងិ្ោន រ់ខទៀតបាន ១៥១
រាល។ ពួរខគអាចតល ស់បតូរខៅររខសៀវខៅន្ដលពួរខគចូលចតិតជាង្ការខលង្
ន្លបង្សិរា។ សិសសជាខប្ចើនបានតល ស់បតូរឥរយិាបទពទីោល ប់ផ្នការខលង្
ន្លបង្ខផ្សង្ៗរនងុ្ខោ៉ា ង្ខចញខលង្ ខហើយបតូរខៅបណាណ ល័យអានខសៀវខៅ
ជាំនសួវញិ។ សិសសមួយចាំននួបានេតិេាំខរៀនសូប្តយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្មុនខពលចូលរមួប្ប 
រួតអាំណាន។ ពួរខគចូលចតិតអានយា៉ា ង្ខ្ល ាំង្ ជាពខិសស អានតាមរយៈខថ្ខបលត
ខប្ពាះពួរខគោនអារមមណ៍ថាោនតសុេភ្ជព នងិ្ង្ហយស្សួលបតូរខសៀវខៅ
អានពមួីយខៅមួយខទៀតខៅរន្នលង្ន្តមួយបានខប្ចើនរាល។ ពួរខគនយិាយ
ថា ខសៀវខៅទាំង្អស់ខៅរនងុ្រមមវធិតី ់អាន្! ោនការទរ់ទញ នងិ្អប់រ ាំពួរ
ខគឱ្យខធវ ើរចិចការលអៗ។ យា៉ា ង្ខហាចណាស់ ពួរខគអាចអានបានរយៈ១ខោ៉ា ង្រនុង្
មួយសបាត ហ៍ខៅរនងុ្បណាណ ល័យ។ សិសសភ្ជគខប្ចើនបាំផុ្តចូលចតិតអានខសៀវខៅ
រនងុ្ខោ៉ា ង្ខចញខលង្ នងិ្នាាំមិតតភ្រតចូិលបណាណ ល័យ។ ចាំខពាះរលបឹអាំណានវញិ 
ពួរខគអាចបខប្ង្ៀនមិតតភ្រតឱិ្យខចះអាន នងិ្ជួយមិតតន្ដលមិនខចះអាន។ រមមវធិ ី
សិសសជួយសិសសខធវ ើខឡើង្ខដាយសារពួរខគមិនខចះអានខសៀវខៅ។ 

 ការប្បឈមគខឺសៀវខៅមួយចាំននួន្ដលខចញដាំបូង្ នងិ្ខថ្ន្បលតេលះ
ខទៀតខៅរនងុ្សាលាមួយចាំននួពបិារខប្បើប្បាស់រមមវធិតី ់អាន្! នងិ្សិសសេលះ
ពបិាររនងុ្ការអាន។ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការមលូនធិអិាស  ី(TAF) 
អ នរររលួទលផ្ទៃ ល់ សសិេច ាំននួ ៥៩១នារ់ (ស្ស ី៥០៣នារ់) 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ៥.៧២៣,៨៨ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៩,៦៨ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ ខេត តរ ាំរង់្ោម នងិ្ខេត តសាវ យខរៀង្ 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ក្រ  ង្រាំរង់្ោម នងិ្ស្ស រសាវយក្ជាំ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ សាលាអន  វត ត តាន ូនងិ្ោរ 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ ត  លា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ រញ្ញ  ២០១៦ 

1. ផ្តល់ខថ្បខបលតដល់សាលាខគលខៅ។ 

2. បញ្ចូលរមមវធិតី ់អាន្! (ខថ្ខបលត) ដល់សាលាខគលខៅ។  
3. ផ្តល់វគគបណតុ ះបណាត លដល់បណាណ ររស ប្គូបខប្ង្ៀនអាំណាន ថាន រ់ដរឹនាាំសាលា នងិ្

ខលារប្គូអនរប្គូសតីពកីារខប្បើប្បាស់ខសវាបណាណ ល័យខអឡិចប្តនូចិ។ 
4. ខលើររមពស់វបបធម៌ផ្នការអាន (សរមមភ្ជពអាំណានតាមរចនាសមព័នធរាំណត់របស់

ប្រសួង្អប់រាំ យុវជន នងិ្រឡីា ការប្បរួត២ន្េមតង្ ទិវាអាំណានជាត ិរលបឹអាំណា
ន ពានរង្ហវ ន់សប្ោប់សិសសន្ដលោនទោល ប់លអរនងុ្ការអាន)។ 

5. បខង្កើតខសៀវខៅ “ឯកសារពប្ងឹង កមមភាពអាំណាន្សដើមនបីសលើកកមព ់វរនបធម៌
អាំណាន្ “ ។  

 កមមភាពអាំណាន្ៈ សសិេអាន នងិ្សខង្េបខរឿង្តាមរម មវធិតី ់អាន្! 

២៦ 
“ការដលើកកមពស់វរ្បធម៌អណំ្នសប្ម្រ់កុម្រ ” 



អង្គការ ខេប  | របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០១៦   27 

 

ប្បវតតិកម្មវិធ ី នោលបំណង្ 
 គខប្ោង្ោនខគលបាំណង្ពប្ង្រី (១). ការទទួលបានការអប់រាំ/ការចូលខរៀន
សប្ោប់រុោរន្ដលពុាំបានទទួលខសវាអប់រាំ (២). បខង្កើនគុណភ្ជពសិរារបស់រុោរ ជាព ិ
ខសស រុោរជួបការលាំបារ នងិ្ (៣). គាំប្ទដល់ប្រសួង្អប់រាំ/មនារីអប់រ ាំ/ការយិាល័យអប់រាំ
ស្សុរ (រមួទាំង្សាលាខរៀន) ខដើមបីរាំណត់បញ្ា  នងិ្ដាំខណាះប្សាយសប្ោប់ពប្ង្ីរការទទួល
បានការអប់រាំ/ការចូលខរៀនខៅតាមតាំបន់ជនបទ នងិ្ដាច់ស្សយាល នងិ្សប្ោប់ការន្រលមអ
គុណភ្ជពសិរារបស់រុោរ។ 

   ២៧ 
គសប្ោង ររិសាថនន្ ិកនាប្រករស យគុណភាព (QLE Expansion) 

 គខប្ោង្ QLE Expansion បានចប់ខផ្តើមអនវុតតខៅខេតត
រាំពង់្ចម តបូង្ មុ ាំ  នងិ្ខេតតប្ពះវហិារ ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំសិរា២០១៥ នងិ្
បញ្ចប់ខៅរនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៨។ គខប្ោង្ខនះខតត តខលើ QLE ន្ដលបាន
ខរៀបចាំខដាយអង្គការ Save the Children ោននយ័ថា “បរសិាែ ន
សិរាប្បរបខដាយគុណភ្ជព” ន្ដលោន ៤ខគលការណ៍សាំខ្ន់ៗគ៖ឺ 
១).រមមវធិអីប់រ ាំសមស្សបតាមតប្មូវការផ្លូវអារមមណ៍ នងិ្ផ្លូវចតិតរបស់
រុោរ ២).រមមវធិអីប់រ ាំប្តូវបានការពារសុេោលភ្ជពរាង្កាយរបស់
រុោរ ៣).រមមវធិអីប់រ ាំខលើរទឹរចតិត នងិ្គាំប្ទការចូលរមួយា៉ា ង្សរមម
ពសីិសសតាមរយៈការអនវុតតខគលវធិសីិសសមជឈមណឌ លខធវ ើឲ្យប្បខសើរ
ខឡើង្ដល់ការសិរារបស់សសិសទាំង្អស់ នងិ្ (៤).រមមវធិអីប់រ ាំអាណា 
ពាបាល សហគមន ៍ជាពខិសស បណាត ញគណៈរមមការអប់រ ាំទាំង្អស់
គន ចូលរមួយា៉ា ង្សរមមរនុង្ការខរៀបចាំន្ផ្នការការសខប្មច នងិ្សរមម 
ភ្ជពខដើមបីខធវ ើឲ្យការអប់រាំកាន់ន្តប្បខសើរខឡើង្។ ប្របេណឌ គខប្ោង្ 
QLE ពាយាមខលើររមពស់វធិសីាស្រសតសរបុចាំខពាះការអភ្វិឌ្ឍការអប់ 
រ ាំ នងិ្ន្ចររាំន្លរវធិដីចូគន ខៅរនុង្ទសសនៈលអៗ នងិ្ខគលនខយាបាយ
របស់សាលារុោរខមប្ត។ី  

 ការខប្បើប្បាស់ប្របេណឌ ខ្ង្ខលើ គខប្ោង្ QLE បានគាំប្ទ
សរមមភ្ជពនានាខៅរនងុ្ន្ផ្នរជាខប្ចើនខដើមបីខលើររមពស់បរសិាែ នសិរា
ប្បរបខដាយគុណភ្ជពដល់រុោរទាំង្ខៅផ្ាះ នងិ្ខៅសាលាខរៀន។ 
គខប្ោង្រប៏ានខតត តសាំខ្ន់ខលើការខលើររមពស់អាំណានថាន រ់ដាំបូង្ នងិ្
បានខធវើការង្ហរយា៉ា ង្ជតិសនិទធជាមួយសាលាខដើមបីបខង្ក ើត “រន្នលង្អាន” 
សប្ោប់ជាំរញុការអាន រដ៏ូចជាការផ្តល់សោភ រៈអាំណានខដើមបីបខង្ក ើត
ឱ្យោនបរយិាកាសអាំណានសប្ោប់រុោរ។ 

បចាុបបននភាពគនប្ម្គង្ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

របូភាពសកម្មភាព 

 គខប្ោង្បានចប់ផ្ដគូជាមួយសាលាខរៀន ១៩ ខដើមបីបខង្ក ើតឱ្យោនរន្នលង្អានខៅ
តាមសហគមន ៍ រមួបញ្ចូលទាំង្ការអប់រ ាំតាមេនង្ផ្ាះខសមើ ២៧ រន្នលង្ ខដើមបីសប្មួល នងិ្
បខង្ក ើនទោល ប់ការអាន នងិ្សរខសររបស់រុោរខៅខពលទាំខនរ ជាពសិស ខប្ៅខោ៉ា ង្សិរា។ 
បនាា ប់ពកីារអនវុតត១ឆ្ន ាំរនលង្មរ សខង្កតខ ើញថារន្នលង្អានតាមសហគមនភ៍្ជគខប្ចើនោន
ដាំខណើ រការ នងិ្ទទួលបានការគាំប្ទយា៉ា ង្ខពញទាំហឹង្ពសីាំណារ់មនារីអប់រ ាំខេតត  ការយិាល័យ
អប់រាំស្សុរ សាលាខរៀន នងិ្អាណាពាបាលសិសស ជារ់ន្សតង្សហគមន ៍ នងិ្គណៈរមមការ
សាលាខរៀនរប៏ានផ្តល់ទីរន្នលង្សប្ោប់ដាំខណើ រការ នងិ្បានចាំណាយខពលខវលាខប្ចើនរនុង្ការ
ប្គប់ប្គង្ នងិ្ន្ថ្ររាយា៉ា ង្យរចតិតទុរដារ់េពស់បាំផុ្ត។ ថ្ម ីៗ ខនះោនសាលាខរៀនមួយចាំននួ
រនងុ្គខប្ោង្បានខៅទសសនរចិចខៅរន្នលង្អានខៅតាមសហគមនខ៍ៅភូ្មិសាវ យពន័ធទី១ នងិ្
ថ្លុរខប្ៅ ខៅរនងុ្ចាំណុះសាលាបឋមសិរា ថ្លុរខប្ៅ ខហើយបានយរខៅខរៀបចាំតាមគាំរតូាម
សាលាខរៀង្ៗេលួន។  
 រនងុ្ខពលបចចុបបនន សាលាខរៀនរនងុ្គខប្ោង្ចាំននួ ៩ សាលាបានខរៀបចាំបនាប់សុេភ្ជព
សិរាខដើមបីជួយសប្មួលការន្ថ្ទាំសុេភ្ជពរុោរ។ ម៉ាាង្ខទៀត សាលារប៏ានខធវ ើន្ផ្នការសុេ
ភ្ជពរមួជាមួយមណឌ លសុេភ្ជព ុាំ។ ជាលទធផ្ល មណឌ លសុេភ្ជពោនន្ផ្នការរមួជាមួយ
សាលាខរៀន នងិ្បានចុះផ្សពវផ្ាយ នងិ្ផ្តល់ខសវាសុេភ្ជពដល់សិសសជាប្បចាំ៕ 

ផលជុះរបសគ់នប្ម្គង្ 

• ខរៀបចាំជារចនាសមព័នធការង្ហរ (យនតការការង្ហរ) សហការជា 
មួយមនារីអប់រ ាំ យុវជន នងិ្រឡីាខេតត/ការយិាល័យអប់រាំ យុវ 
ជន នងិ្រឡីាស្សុរ ខដើមបីដរឹនាាំការអនុវតតគខប្ោង្។ 

• បខង្កើតឲ្យោន នងិ្បណតុ ះបណាត លប្គូបខង្ហគ លខដើមបីជួយបាំប៉ាន
ដល់ប្គូតាមសាលាខគលខៅ នងិ្ចុះជួយដល់សាលាជាប្បចាំ 
ន្ដលជាន្ផ្នរមួយផ្នប្របេណឌ អនុវតតគខប្ោង្ QLE។  

• ការបាំប៉ានសមតែភ្ជពប្គូ (បណតុ ះបណាត លប្គូ) ខដាយខតត តខលើ
ការបខប្ង្ៀនមុេវជិាា គណិតវទិា ភ្ជសាន្េមរ បាំណិនជវីតិ នងិ្
ខគលការណ៍ទាំង្ ៤ របស់គខប្ោង្ QLE។ 

សិសសចូលរមួរនុង្ការប្បរួតអាំណានរនុង្ពីធបី្បរួតអាំណាន ន្ដល 
ខលើររមពស់ការបខង្ក ើនគុណភ្ជពអប់រ ាំខៅខប្ៅថាន រ់ខរៀន។ 

សរមមភ្ជពចុះអខង្កត នងិ្វាយតផ្មល 
សរមមភ្ជពអាំណានខៅតាមផ្ាះ។ 

“ការដលើកកមពស់ររិសាថ្នសិក្ាដែើម្បកីារលូតលាស់កុម្រ ” 

មាច ស់ជាំនយួ អង្ គការ Save the Children នងិ្រ ី
ភាន រ់ងារណ័រខវខៃ ើមបីសហក្បតបិត តកិារ
អភវិឌឍន ៍(NORAD) 

អ នរររលួទលផ្ទៃល ់ សសិេ ២២.៣៩៨នារ់ (ស្ស ី៨.៦៦៦
នារ់) 

ងវកិាររលួបានរ នងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ១៣៥.៥៦៥ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ងវកិាសក្មាប់អ នរររលួទលមាន រ់ ៦ ៃ  ល្ាអាខមររិ 
ខេត តក្គបៃណតប់ ៣ខេត ត (រ ាំរង់្ោម តបូង្ឃមុាំ នងិ្ក្រុះវហិារ) 
ច ាំននួស្ស រក្គបៃណតប់ ១៦ស្ស រ 
បឋមសរិាខគ្នលខៅ ៤៤ សាលា 
កាលបរខិច េរោប់ខទ តើមគខក្មាង្ ០១ មររា ២០១៦ 
កាលបរខិច េរបញ្ចប់គខក្មាង្ ៣១ ធ ន ូ២០១៨ 
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ការរងាហនញដផ្នកហិរញ្ញវតថុ 

ស ច្កតីពណ៌នា ច្ាំន្ួន្សាច្់ប្បាកជ់ា 
ដុល្លនអាសមរិក (USD) 

ចាំណូលថ្វកិាសរបុរនងុ្គខប្ោង្ 
ប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៦ ២.១០១.៩០៩,១៥ 

សមតលុយចុង្ប្គពឆី្ន ាំ២០១៥ ១៧២.៤៥០,៣៤ 

ចាំណូលការប្បារ់ ៤៨៩,៧០ 

ប្ទពយន្ដលអាចខប្បើប្បាស់ 
រនងុ្ឆ្ន ាំ២០១៦ ២.២៧៤.៨៤៩,១៩ 

  
សរបុថ្វកិាចាំណាយប្បចាំឆ្ន ាំ
២០១៦ ២.០៦១.១៦៩,៤៤ 

  

 អប្តាខប្បើប្បាស់ថ្វកិា ៩១% 

សាច្់ប្បាក់ ន្ិងការច្ាំណាយ និ្នា្នការទ្ទួ្លថ្វិកា 

សតើថ្វិកាជាំនួ្យប្តូវយកសៅសប្រើប្បា ់ដូច្សមតច្? លាំហូរច្ាំណូលឆ្នាំ ២០១៦ 

 ជួសមុខឱយ្កមុ្រ ប្គរូដប្ងៀន ឳពុកម្តយ្ និងប្កុមអនកទ្ទ្លួផលទំងដនាោះមកពីកមមវិធីររសដ់យើង អងគការ ដខរ 
សូមដលៃងអំណរគុណែល់ម្ច្សជ់ំនយួទំងអសស់ប្ម្រ់ការផគត់ផគង់ររស់ពួកដគកនុងឆន្ំដនោះ និងឆន្ំមុនៗកនៃងមក។  ហិ
ការផគត់ផគងហ់ិរញ្ញវតថុ បានដធវើឱយ្អងគការ ដខរ ផតល់នូវដសវាកមមជូនអនកទ្ទ្ួលផលប្រករដោយអតថន័យប្គរ់ប្គន់។ 
សូមអរគុណ! 

នសចកតីថ្ថ្ៃង្អំណរគុណ! 

ោចន ់ជាំន្យួ ច្ាំន្ួន្ទ្ឹកប្បាក ់
ជាដុល្លនអាសមរិក  

ChildFund Cambodia (CFC)  ៥៣៩.២៣៧,០០ 

Ministry of Education, Youth 
and Sport (MoEYS)  

៣៧៥.៦៧៦,៩៣ 

Save the Children (SC)/NORAD  ២៣៩.១៦២,៧១ 

The Oaktree Foundation  
(TOF)  

២១៣.៩១០,០៧ 

WeWorld  ២០៨.៣៨០,២៧ 

Autonimus  ១៤១.៥៥៧,០០ 

World Vision  ១៤១.២៧៤,០០ 

Aide et Action (AeA)  ៩៧.៨១០,១៣ 

KAPE/Overhead  ៥០.៧៤៥,៧៦ 

The Atlassian Foundation  ៣៤.៦១២,៧៨ 

100Women/Classroom of 
Hope (CoH)  

២៧.៨៦៩,៧៨ 

USAID  ១៩.០៤៥,៧២ 

The Breteau Foundation (TBF)  ៧.៤២៨,០០ 

The Asia Foundation (TAF)  ៥.២០០,០០ 

ការទ្ទ្ួលប្បាក់ច្ាំណូលថ្មីឆ្នាំ២០១៦ ២.២៧៤.៨៤៩,១៩ 

ចាំណូ
លគ

តិជា
ក្បា
រ់ៃ

 លា
អាខ

មរ
រិ (

00
0s

, U
SD

) 
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អនកដឹកនាាំ ាំខាន្់ៗ ររ ់អងគការ សេរ (ខឈាម ះតាមលាំដាប់អរសរ) 

ថ្្នក់ប្គរ់ប្គងអងគការ សេរ ឆ្នាំ ២០១៦ 

ប្កុមអនកប្គរ់ប្គងជាន្់េព ់ (SMT) 

សល្ក ហ នង កុយ 

ប្កុមប្រឹកនាភិបាល 

* Note:  TTS គជឺាសហក្គ្នសសង្ គមសវយ័តសម ពន័ ធជាមយួអង្ គការ ខេប។ 

ក្បធាន 
សល្ក រ ុន្ រិទ្ធី  
អន  ក្បធាន 

សល្ក ធុច្ ថ្ត  
សមាជរិ 

សល្កប្ ី ដហម មណី  
សមាជរិ 

សល្ក ឆយ ទី្បា ន  
សមាជរិ 

សល្ក សៅ វណាណន 
នាយរក្បតបិត ត ិ

សល្ក ហុិន្  ុីមហនួ្ 
នាយររង្ក្បតបិត ត ិនងិ្ក្បធានខច ចរខរស 

សល្ក ឃឺត ប្បាឌិន្សរើក 
រកី្បរឹាបខច ចរខរសជាន់េ ពស់ 

សល្ក រូ  មនបតត ិ
នាយរក្គប់ក្គង្ហិរញ្ញវត ា ុ

សល្ក ឈួន្ សារា នន្ 
ក្បធានរៃ ាបាល នងិ្ធនធានមន  សេ 

កញ្ញន ហុឹម ោ នរី 
ក្បធានសក្មបសក្មលួរម មវធិអីប់រ ាំបញ្ចូលគ្នន  (IEP) 

សល្ក អ ុល រុន្ 
រកី្បរឹាជាតជិាន់េ ពស់  

សល្កប្ ី ជូឌដី រលឌវីន្ 
រកី្បរឹាបខច ចរខរស 

សល្ក ហងនស ពិ ិដឋ 
ក្បធានគខក្មាង្េ ្ុ ាំរ ាំរ  ង្ខរៀន 

សល្ក គាំ សម៉េងហួរ  
ក្បធានគខក្មាង្ QLE Exp. 

សល្ក ល្ង  ុវណណន្ី  
ក្បធានគខក្មាង្ NGS-សាវយខរៀង្ 

សល្ក ដម៉េ សារិទ្ធ ិ
ក្បធានគខក្មាង្ររី (REACH II)  

សល្ក ឆន្ ដឆយទុ្ធ 
ក្បធានគខក្មាង្E4K/TRAC II 

សល្ក អាសរៀល រូហនសិន្បាលនាំ  
រកី្បរឹាបខច ចរខរស (NGS-ភ នាំខរញ)  

សល្ក ផ្ន្ ់រ ុន្ណាត 
ក្បធានក្រ  ម/រកី្បរឹារម មវធិយី វជន 

សល្ក សអឿ សាវីន្ 
អ នរសក្មបសក្មលួរាំនារ់រាំនង្ 

សល្ក ន្ូ  ុីណាត  
ក្បធានគខក្មាង្ ងាយស្សលួខរៀន (E2L) 

សល្ក ភួង សាសរ៉េត 
ក្បធានខ្ទ នរខរៀបច ាំក្បរន័ ធរត័ម៌ាន 

សល្ក សពប្ជ  ុសភឿន្ 
ក្បធានគខក្មាង្ BFC 

សល្ក ស ឿង វា នន្ ់
ក្បធានគខក្មាង្ BSI នងិ្ ISHS 

សល្ក ស លុះ ាសហៀត 
ក្បធានគខក្មាង្ អប់រ ាំរ  មារ (EAC) 

សល្កប្ ី  ុេ គឹមសហៀង 
មន្តន តសីក្មបសក្មលួគខក្មាង្ CDL 

សល្ក  ទីវិន្ ប្ពជីីន្ 
រកី្បរឹាក្សាវក្ជាវ (IML) 

សល្ក   ុ៊ុំ វណណៈ 
ក្បធានខ្ទ នរក្គប់ក្គង្ធនធានសរិា*  

សល្ក ទ្ុាំ ទ្ីតូណា 
ក្បធានគខក្មាង្ SML 

កញ្ញន ដ ត  ុលកខិណា 
អ នរសក្មបសក្មលួរម មវធីអីាំណាន 
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រច្នា មព័ន្ធអងគការ សេរ កនុងឆ្នាំ២០១៦ 
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