
Australian Early Development Census (AEDC)
Frequently asked questions for families

ជំរ�ឿនកា�អភិវឌ្ឍកុមា�តូចអូស្រ្តា លី
សំណួ�ដែលរេសួ�ជាញឹកញាប់សស្មាប់ស្េរួរ្�

រតីជំរ�ឿនកា�អភិវឌ្ឍកុមា�តូចអូស្រ្តា លី (Australian Early 
Development Census (AEDC)) ជាអី្?

AEDC គឺជាការវាស់វែងវ្អែកល�ើចំនួនប្រជាជន ពើរល្រៀ្រវែ�កុមារលៅក្ងុប្រលេស
អូបត្រា �ើបានអភិែឌ្ឍ លៅចំលព�វែ�ពួកលគចា្់រល រ្ាើមចូ�លរៀន។ បគរូ្រលបងៀន 
្ំរលពញឧ្រករណ៍បត្ែបជាែមួយ គឺកំវណអូបត្រា �ើននការស្ទង់មតិល�ើការអភិែឌ្ឍ 
កុមារតូច (Instrument) សបមា្់រកុមារម្ាក់ៗលៅក្ងុថ្្ក់លរៀនរ្រស់ពួកលគ។ 
Instrument វាស់វែងែស័ិយសំខាន់ៗចំនួនបបំាននការអភិែឌ្ឍកុមារតូច៖

 ∙ សុខភាព និងសុខុមា�ភាពរាងកាយ

 ∙ សមត្ថភាពសង្គម

 ∙ ភាពចាស់េំុខាងអារម្មណ៍

 ∙ ជំនាញភាត្ និងការយ�់ែឹង (វ្អែកល�ើត្លាលរៀន)

 ∙ ជំនាញេំនាក់េំនង ល�ើយនិងចំលណះែឹងេូលៅ។

ែស័ិយទំាងលនះបតរូែបានតភាជា ្់រយ៉ា ងជិតស្ិេ្ធ លៅនឹងឧ្រករណ៍ពយាករណ៍អំពើ 
�េ្្ធ �សុខភាពមនុស្សលពញែយ័ ការអ្់ររ ំនិងសង្គម។

រដ្ឋា ភិបា�អូបត្រា �ើបានគំាបេចំលោះ AEDC ជាែធិានការែឌ្ឍនភាពជាតិ  
ននការអភិែឌ្ឍកុមារតូចលៅប្រលេសអូបត្រា �ើ។

រតីន�ណាជាអ្នកទទួលខុសស្តរូវចំរោះ AEDC?

រដ្ឋា ភិបា�អូបត្រា �ើ និងរដ្ឋា ភិបា�រែឋា និងវែនែើ ល វ្ើការក្ងុភាពជានែគូជាមួយ
អង្គការនានាលែើម្ើប្រគ�់ជូន AEDC។ មជ្ឈមណ្ឌ �បត្ែបជាែសង្គម (Social 
Research Centre) លៅេើបក រុងវម៉ា�្៊រនប្រមូ� និងបគ្់របគងេិនន័្យ AEDC។

រេតុអី្បានជាស្តរូវស្បមូលទិន្នន័យ AEDC?

គុណតនមលៃនន AEDC គឺថ្ វា រ្ា�់ព័ត៌មានសបមា្់រត្លាលរៀន ស�គមន៍  
និងរដ្ឋា ភិបា�។ ព័ត៌មានលនះជួយកំណត់ពើលសវាកម្ម ្នធាន និងការគំាបេវែ� 
បតរូែការសបមា្់រកុមារ និងបក រុមបគរួត្រ លែើម្ើជួយលរៀ្រចំអនាគត និងសុខុមា�ភាព 
រ្រស់កុមារក្ងុប្រលេសអូបត្រា �ើ។

AEDC ក៏អាចបានលប្រើវែរ លែើម្ើតាមដ្នការផ្លៃ ស់្ររាូរ ក្ងុការអភិែឌ្ឍរ្រស់កុមារ
 

ក្ងុលព�កនលៃងលៅលៅតាមស�គមន៍ លែើម្ើឱ្យបានយ�់ែឹងពើរល្រៀ្រវែ�កា�ៈ 
លេសៈក្ងុតំ្រន់អាចបតរូែបានផ្លៃ ស់្ររាូរ លែើម្ើវក�មអែគុណភាពននជើែតិរ្រស់កុមារ។

រតីទិន្នន័យ AEDC ស្តរូវបានស្បមូលយ៉ា ងែូចរមតាច?

បគរូ្រលបងៀន្ំរលពញកំវណអូបត្រា �ើននការស្ទង់មតិ ល�ើការអភិែឌ្ឍកុមារអូបត្រា �ើ  
(Instrument) (បសលែៀងគ្ានឹងកបមងសំណួរ) សបមា្់រកុមារក្ងុឆំ្្
ែំ្ូរងននការចូ�លរៀនលពញលព�រ្រស់ពួកលគ លដ្យលប្រើប្រព័ន្ធ្រញ្ូ�េិនន័្យវែ� 
មានសុែត្ថិភាព។ Instrument បតរូែបាន្ំរលពញលដ្យវ្អែកល�ើចំលណះ
ែឹង និងការសលងកេតរ្រស់បគរូចំលោះកុមារ លៅក្ងុថ្្ក់លរៀនរ្រស់ពួកលគ។ កុមារមិន 
តបមរូែឱ្យមានែតរាមានលេ ខណៈលព�វែ�បគរូ្ំរលពញ Instrument។  
ត្លាលរៀនបតរូែបាន រ្ា�់ថែកិាសបមា្់របគរូជំនួយ - វាបតរូែការបគរូប្រវ�� 20 នាេើ 
ក្ងុសិស្សម្ាក់ៗលែើម្ើ្ំរលពញ Instrument នើមួយៗ។

លនះបតរូែបានវណនំាថ្ លៅលព�្ំរលពញ Instrument សបមា្់រកុមារជនជាតិលែើម 
ឬកុមារអ្កលកាះ Torres Strait Islander បគរូ្រលបងៀនបតរូែពិលបគាះជាមួយ  
អ្កពិលបគាះលយ្រ�់ខាងែ្រ្្ម៌ជនជាតិលែើម និងអ្កលកាះ Torres Strait 
Islander កវនលៃងណាវែ�អាចល វ្ើលៅបាន។ អ្ក 
ពិលបគាះលយ្រ�់ខាងែ្រ្្ម៌ជនជាតិលែើម និងអ្កលកាះ Torres  
Strait Islander នំាមកនូែចំលណះែឹងវ្ក្ែ្រ្្ម៌ 
វ្រលៃកពើលគ ល�ើយបតរូែបានដ្ក់ឱ្យគំាបេបគរូលែើម្ើ្ំរលពញ Instrument  
លដ្យត្រវតការយ�់ែឹងផ្្ទ �់ខលៃួនរ្រស់ពួកលគ អំពើរល្រៀ្រននការលរៀនសូបត  
និងឥរយិ្រេរ្រស់កុមារជនជាតិលែើម និងអ្កលកាះ Torres Strait Islander។

រតីស្េរូបរស្ងៀន�បស់កូនខំុ្ស្តរូវដតបំរេញ AEDC សស្មាប់កូន�បស់ខំុ្ឬ?

AEDC គឺជាជំលរឿនមួយវែ�បតរូែបាន្ំរលពញេូទំាងប្រលេស អំពើការអភិែឌ្ឍ 
កុមារតូច។ លៅឆំ្្ 2018 ព័ត៌មានបតរូែបានប្រមូ�អំពើកុមារជិត 309,000 នាក់  
លៅឆំ្្ែំ្ូរងននការចូ�លរៀនលពញរ្រស់ពួកលគ។ លៅលព�្រញ្់្រ AEDC រ្ា�់ជា 
ព័ត៌មានសបមា្់រស�គមន៍ ឪពុកមារា យ ត្លាលរៀននិងរដ្ឋា ភិបា�ក្ងុការវ្រងវចក
លសវាកម្ម ្នធាន និងការគំាបេវែ�កុមារបតរូែការ។

�េ្្ធ � AEDC កំពុង្រលងកេើតការរចនា និងការអនុែតរាកម្មែ ិ្ ើ និងលគា�នលយបាយ 
កុមារតូច ក្ងុលគា�្ំរណងល វ្ើឱ្យបបាកែថ្ កុមារបតរូែបាន រ្ា�់នូែ្ររតិ្្ថ នវែ� 
មានសុែត្ថិភាព ការចិញ្ឹម្រើបាច់ និងការលរៀនសូបតវែ�ពួកលគអាច្ំ�ូតលាស់  
និងរកីចលបមើន។ លយើងែឹងល�ើយថ្ ការែនិិលយគល�ើ្នធានលែើម្ើបេបេង់កុមារ 
ក្ងុែយ័ែំ្ូរងននជើែតិរ្រស់ពួកលគ នំាមកនូែ្�ប្រលយជន៍រយៈលព�វែងែ�់ពួក 
លគ និងស�គមន៍ទំាងមូ�។ AEDC គឺលដ្យស្ម័បគចិតរា វាមិនវមនជាការ 
ល វ្ើលតសរាលេ ល�ើយកូនរ្រស់អ្កក៏មិនចំាបាច់មានែតរាមានវែរ។ បគរូ្ំរលពញ  
Instrument លដ្យវ្អែកល�ើការសលងកេតរ្រស់ពួកលគ ល�ើយ�េ្ធ 
្�បតរូែបានដ្ក់ជាបក រុមជាមួយគ្ា លែើម្ើរកសាឯកជនភាពរ្រស់កុមារ បគរូ្រលបងៀន  
និងត្លាលរៀន។ កូនរ្រស់អ្កនឹងមិនបតរូែបានលគកំណត់អតរាសញ្ញា ណលដ្យវែក 
ផ្្ទ �់ខលៃួនលៅក្ងុេិនន័្យ ឬរបាយការណ៍លែើយ។

មុនលព�ការប្រមូ�េិនន័្យ AEDC នើមួយៗចា្់រល រ្ាើម ឪពុកមារា យ / អ្កវថទំា 
បតរូែបាន រ្ា�់ជូន�ិខិតមួយចបា្់រ លែើម្ើជូនែំណឹងែ�់ពួកលគ ប្រសិនល្រើត្លា 
លរៀនរ្រស់កូន ពួកលគនឹងចូ�រមួ។ ឪពុកមារា យ / 
អ្កវថទំាអាចជូនែំណឹងែ�់ត្លាលរៀន ប្រសិនល្រើពួកលគមិនចង់ឱ្យបគរូ្ំរលពញ 
AEDC សបមា្់រកូនរ្រស់ពួកលគ។
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រតីខំុ្អាចែករចញលទ្ធផលកូន�បស់ខំុ្ េីឃ្លាំ ងទិន្នន័យបានរទ?

បាន។ អ្កអាចែកលចញការយ�់បពមសបមា្់រការចូ�រមួរ្រស់កូនអ្ក លៅក្ងុ  
AEDC លៅលព�ណាក៏បាន។ ប្រសិនល្រើអ្កែកលចញការយ�់បពមរ្រស់អ្ក  
ព័ត៌មានរ្រស់កូនអ្កនឹងបតរូែបានយកលចញពើឃ្លៃំ ងេិនន័្យ។ អ្កអាចល វ្ើែូលចះ្បាន  
លដ្យទាក់េងមកត្លាលរៀនរ្រស់កូនអ្ក។ លទាះយ៉ា ងណាក៏លដ្យ ប្រសិនល្រើ 
អ្កែកលចញការយ�់បពមរ្រស់អ្ក ្រនា្ទ ្់រពើេិនន័្យបតរូែបានរាយការណ៍ ព័ត៌មាន 
រ្រស់កូនអ្កមិនអាចលគែកលចញបានលេ។

រតីេ័ត៌មាន�បស់កូនខំុ្មានសុវតិ្ភាេឬរទ?

ពិតវមនល�ើយ។ បកសួងអ្់ររ ំជំនាញ និងការងារ (Department of 
Education, Skills and Employment (DESE)) ជាអ្កវថរកសាេិនន័្យ  
AEDC ល�ើយអនុែតរា្រលច្កលេសប្រមូ�េិនន័្យ ្រលច្កែេិយាក្ងុការរកសាេុក  
និងរាយការណ៍ វែ�ធានាបាននូែភាពលជឿជាក់ និងសុែត្ថិភាពននេិនន័្យ AEDC។  
ចបា្់រសនរាិសុខ (ពិ ើ្ការ) បានឯកភាពគ្ារវាង DESE និងអ្ក រ្ា�់លសវាកម្ម 
វែ�បានចុះកិច្សនយាទំាងអស់ តបមរូែឱ្យមានកិច្ការោរប្រឆំ្ងនឹងកា
រចូ�លប្រើបបាស់លដ្យគា្ម នការអនុញ្ញា ត និងការ្ំរផ្លៃ ញលដ្យនចែន្យ 
ល�ើយនិងការវកវប្រេិនន័្យ AEDC។

រតីខំុ្ស្តរូវទាក់ទងអ្នកណា ស្បសិនរបីខំុ្មានសំណួ�បដន្មរទៀត អំេីឯក
ជនភាេននេ័ត៌មាន�បស់កូនខំុ្ ឬស្បសិនរបីខំុ្ចង់ដាក់ោក្យបណតាឹ ង?

រា�់ការត្កសួរ និង្រណរាឹ ងតវា៉ាអំពើឯកជនភាពននព័ត៌មានសរាើពើ AEDC  
គួរវតបាន្រញជាូនលៅ DESE ជាលាយ�ក្ខណ៍អក្សរតាមអាសយដ្ឋា នអុើវម�  
aedc@education.gov.au។ ក៏មានព័ត៌មានជាលបចើនវែរ អំពើគំនិត រ្ាួចល រ្ាើម  
AEDC វែ�អាចរកបានពើលគ�េំព័រ AEDC www.aedc.gov.au

លគ�េំព័រ DESE រមួមានព័ត៌មានែូចខាងលបកាម៖

 ∙ លគា�នលយបាយឯកជនភាពរ្រស់ DESE

 ∙  ព័ត៌មានសរាើពើរល្រៀ្រវែ� DESE អនុលលាមតាមលគា�ការណ៍ 
ឯកជនភាពអូបត្រា �ើ (Australian Privacy Principles (APP))

 ∙  រល្រៀ្រវែ�្រណរាឹ ងតវា៉ា អំពើការរលំលាភសិេ្ធិឯកជនវែ�បតរូែបានសង្័សយ 
អាចបតរូែបានែំលណើ រការ

 ∙ គលបមាងននែ ិ្ ើវែ� DESE លដ្ះបត្យជាមួយនឹង្រណរាឹ ងតវា៉ា។

រតីកុមា�ស្តរូវដតមានវតតាមានរៅរេលស្េរូបំរេញ កំដណអូស្រ្តា លីនន 
Instrument ឬរទ?

លេ។ បគរូ្ំរលពញកំវណអូបត្រា �ើនន Instrument លដ្យលប្រើប្រព័ន្ធប្រមូ� 
េិនន័្យមួយវែ�មានសុែត្ថិភាព។ សំណួរបតរូែបាន្ំរលពញលដ្យវ្អែកល�ើ 
ចំលណះែឹង និងការសលងកេតចំលោះកុមារលៅក្ងុថ្្ក់លរៀនរ្រស់ពួកលគ។  
វាមិនវមនជាការល វ្ើលតសរាលេ ល�ើយកុមារមិនបានតបមរូែ ឱ្យមានែតរាមានលេ  
ខណៈលព�វែ�បគរូ្ំរលពញកបមងសំណួរ។

រតីកា�រាយកា�ណ៍�បស់ស្េរូ អាចទុកចិតតាបានយ៉ា ងែូចរមតាចដែ�?

ការរាយការណ៍រ្រស់បគរូ គឺគួរឱ្យេុកចិតរាណាស់។ ជំនាញែជិាជា ជើែៈ និងចំលណះែឹង 
រ្រស់បគរូចំលោះកុមារវែ�ពួកលគ្រលបងៀន មានន័យថ្ពួកស្ថិតលៅចំកវនលៃងែ៏�អែ  
លែើម្ើល វ្ើការសលងកេតអំពើការអភិែឌ្ឍរ្រស់កុមារ។

ការសិកសាលៅប្រលេសកាណាដ្ បាន្រញ្ជា ក់ពើភាពអាចលជឿជាក់បានននរបាយការ
ណ៍រ្រស់បគរូ លដ្យលប្រើបគរូល្្សងៗគ្ា លែើម្ើល វ្ើរបាយការណ៍ល�ើកុមារែូចគ្ា។

បគរូ្រលបងៀនបានេេួ�ការវណនំាែ៏�មអែិត និងការ្រណរាុ ះ្រណារា �រយៈលព�មួយ 
លមា៉ា ង លែើម្ើជួយពួកលគក្ងុការលប្រើបបាស់ Instrument ឱ្យបានបតឹមបតរូែ។

បគរូ្រលបងៀនគឺជាអ្កែជិាជា ជើែៈវែ�មានជំនាញខ្ពស់ លដ្យមានការយ�់ែឹងអំពើការ 
អភិែឌ្ឍកុមារតូច។ លនះល វ្ើឱ្យពួកលគស្ថិតលៅចំកវនលៃងែ៏�អែ លែើម្ើសលងកេតការអភិែឌ្ឍ 
រ្រស់កុមារ។

រតីឪេុកមាតា យ / អ្នកដែទំាទទួលបានលទ្ធផលសស្មាប់កូនមា្ន ក់ៗ 
�បស់េួករេរទ?

AEDC មិនែូចកម្មែ ិ្ ើវាយតនមលៃថ្្ក់ជាតិល�ើអក្ខរកម្ម និងការគិតរា្់រល�ខ  
(NAPLAN) លេ វែ�របាយការណ៍រ្រស់កុមារម្ាក់ៗ បតរូែបាន រ្ា�់ជូនឪពុកមារា យ /  
អ្កវថទំា។ សបមា្់រ AEDC ែញិ េិនន័្យរ្រស់កូនអ្ក នឹងបតរូែបានដ្ក់្រញ្ូ�ជា
មួយេិនន័្យពើកុមារែនេលេៀត វែ�រស់លៅក្ងុស�គមន៍ែូចគ្ា។ �េ្្ធ �  
AEDC សបមា្់រកុមារម្ាក់ៗមិនបតរូែបានលគរាយការណ៍លេ ល�ើយ AEDC  
មិនបតរូែបានលប្រើជាឧ្រករណ៍ល វ្ើលរាគែនិិច្័យល�ើកុមារម្ាក់ៗលេ។ លនះមានន័យថ្  
របាយការណ៍រ្រស់កុមារម្ាក់ៗមិនបតរូែបាន្�ិតលចញលេ។

សបមា្់រព័ត៌មាន្រវន្ថមអំពើការេេួ�បានព័ត៌មានរ្រស់កូនអ្ក សូមលមើ� 
លគ�េំព័រែូចតលៅ ការវណនំារ្រស់បកសួងអ្់ររ ំជំនាញ 
និងការងារអំពើការចូ�លមើ� និងវកព័ត៌មានផ្្ទ �់ខលៃួនរ្រស់អ្ក (Department 
of Education, Skills and Employment’s Guide to Accessing 
and Correcting Your Personal Information)។

រតី AEDC ធ្លា ប់បានរ្ី្េីមុនរេីយឬរៅ?

លៅរវាងឆំ្្ 2004 និង 2008 AEDC បតរូែបានត្ក�្ងលៅក្ងុស�គមន៍ចំនួន  
60 លៅេូទំាងប្រលេសអូបត្រា �ើ។ លនះមានការចូ�រមួពើកុមារចំនួន 56,752 នាក់  
បគរូ្រលបងៀនចំនួន 2,157 នាក់ មកពើត្លាលរៀនចំនួន 1,012 (ទំាងត្លាលរៀន 
រែឋា និងត្លាលរៀនឯកជន) មកពើបគ្់ររែឋា និងវែនែើ 
(ល�ើកវ�ងវតវែនែើភាគខាងលជើង) ។

លៅឆំ្្ 2009, AEDC (ពើមុនលៅថ្ សន្ទស្សន៍ការអភិែឌ្ឍកុមារតូច 
(Australian Early Development Index (AEDI)) បតរូែបានល វ្ើលែើងលៅ 
េូទំាងប្រលេសជាល�ើកែំ្ូរង វែ� រ្ា�់នូែរ្ូរភាពសលង្ខ្រអំពើ�េ្្ធ �ននការអភិែឌ្ឍ 
កុមារតូច រ្រស់កុមារលៅប្រលេសអូបត្រា �ើ។

AEDC បតរូែបានល វ្ើលែើងេូទំាងប្រលេសលរៀងរា�់្រើឆំ្្ ចា្់រតំាងពើលព�លនាះមក 
(2012, 2015, 2018)។ លបចើនជាង 95 ភាគរយននត្លាលរៀន វែ�មានកុមារ 
មានសិេ្ធិចូ�រមួក្ងុការប្រមូ�នើមួយៗ។

រេតុអី្បានជាស្តរូវរស្បីកា�វាស់ដវងដផអែករលីចំនួនស្បជាជន?

ការវាស់វែងវ្អែកល�ើចំនួនប្រជាជន លផ្រា តល�ើចំនួនប្រជាជន ឬបក រុម។ AEDC  
ពិនិត្យការអភិែឌ្ឍកុមារតូចលៅេូទំាងស�គមន៍ទំាងមូ�។ ការផ្លៃ ស់្ររាូរការលផ្រា ត 
អារម្មណ៍ននកិច្ខំប្ឹរងវប្រងពើកុមារម្ាក់ៗ លៅកុមារទំាងអស់លៅក្ងុស�គមន៍  
ល វ្ើឱ្យមានភាពខុសគ្ាកាន់វត្ំ សបមា្់រកុមារកាន់វតលបចើន។

េិនន័្យ AEDC អាចបតរូែបានលប្រើលដ្យស�គមន៍ ត្លាលរៀន អ្ក្រលងកេើត 
លគា�នលយបាយ អ្កអ្់ររកុំមារតូច និងលសវាកម្មសុខភាព បក រុមសងាកេ ត់  
និងរដ្ឋា ភិបា� លដ្យភាជា ្់រជាមួយ្នធានែនេលេៀត (ែូចជាស្ថិតិរែឋា និងថ្្ក់ជាតិ)  
លែើម្ើលរៀ្រចំវ្នការ និងវាយតនមលៃកិច្ខិតខំប្ឹរងវប្រង លែើម្ើគំាបេែ�់ការអភិែឌ្ឍ 
កុមារតូច។
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រតី AEDC មានអត្ស្បរយជន៍អី្ខលាះ?

ការបត្ែបជាែ្រងាហា ញថ្្រេពិលត្្ន៍ និងេំនាក់េំនងវែ�ទារក និងកុមារមានក្ងុអំែុងែយ័តូច ្រ៉ាះោ�់យ៉ា ងខាលៃំ ងែ�់ការអភិែឌ្ឍនាលព�អនាគតរ្រស់ពួកលគ។ 
 ការ រ្ា�់លសវាកម្ម ្នធាន និងការគំាបេបគ្់រប្រលភេក្ងុអំែុងែយ័តូច នំាមកនូែអត្ថប្រលយជន៍លពញមួយជើែតិែ�់កុមារ និងស�គមន៍។

បគរូ្រលបងៀនលៅប្រលេសអូបត្រា �ើបានរាយការណ៍ថ្ ការចូ�រមួក្ងុ AEDC បាន្រលងកេើនការយ�់ែឹងរ្រស់ពួកលគ អំពើតបមរូែការរ្រស់កុមារម្ាក់ៗ និងថ្្ក់លរៀនទំាងមូ�។ 
 ពួកលគក៏បានរាយការណ៍្ងវែរថ្ការ្ំរលពញ AEDC បានជួយែ�់ការលរៀ្រចំវ្នការរ្រស់ពួកលគ លែើម្ើគំាបេែ�់អនរារកម្មររ្រស់កុមារលៅត្លាលរៀន  

និងការលរៀ្រចំវ្នការននកម្មែ ិ្ ើលៅតាមថ្្ក់លរៀន។

មូ�និ្ិ AEDC វែ�កំពុង្រនរាល វ្ើឱ្យបបាកែថ្រដ្ឋា ភិបា� និងស�គមន៍្រនរាមានព័ត៌មានវែ�ពួកលគបតរូែការ លែើម្ើល វ្ើឱ្យមានការផ្លៃ ស់្ររាូរលៅក្ងុជើែតិរ្រស់កុមារតូច 
និងបក រុមបគរួត្ររ្រស់ពួកលគ។ ភាពជានែគូវែ�បានអភិែឌ្ឍរចួល�ើយ លៅេូទំាងែស័ិយអ្់ររ ំសុខភាព និងលសវាស�គមន៍ អាច្រនរារកីចលបមើន និងកត្ងល�ើការងារវែ�
បានចា្់រល រ្ាើមរចួល�ើយ។

�េ្្ធ �ពើការប្រមូ�េិនន័្យពើមុនៗ បតរូែបានលប្រើលែើម្ើជួយកុមារតូច និងបក រុមបគរួត្រតាមែិ្ ើជាលបចើន៖

 ∙ ស�គមន៍ចា្់រល រ្ាើមកវនលៃងលក្មងល�ងថ្មើៗ និងលសវាកម្ម ចិញ្ឹម្រើបាច់វថរកសាកូន

 ∙ ត្លាលរៀនលមើ�ល�ើញការអនុែតរាសិស្សបានប្រលសើរលែើង តាមរយៈកម្មែ ិ្ ើអក្ខរកម្មថ្មើ

 ∙ រដ្ឋា ភិបា�លប្រើបបាស់េិនន័្យជាភសរាុតាង លែើម្ើ្រលងកេើតលគា�នលយបាយ�អែប្រលសើរសបមា្់រកុមារ។

សបមា្់រឧទា�រណ៍អំពើ�េ្្ធ � AEDC វែ�លប្រើបបាស់លដ្យត្លាលរៀន និងស�គមន៍ សូមលមើ�ត្ច់លរឿងរ្រស់ត្លាលរៀន (school stories) 
និងត្ច់លរឿងរ្រស់ស�គមន៍ (community stories) លៅល�ើលគ�េំព័រ  AEDC។
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https://www.aedc.gov.au/schools/school-stories
https://www.aedc.gov.au/schools/school-stories
https://www.aedc.gov.au/communities/community-stories
https://www.aedc.gov.au/communities/community-stories

