
ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW
Opportunity classes and selective high schools

Information for parents and carers

ថ្នាា ក់់សិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ និងវិ�ិាល័្យយទេ��ើសិទេ�ើសិសិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ
ព័ត៌៌មានសិ�មាប់់ឪពុក់មាា យ និងអ្នាក់ថែ�ទាំំ

ទេត៌ើថ្នាា ក់់សិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយគឺឺជាអី្នើ?

ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ផ្តតល់្យជូូនតាមតក្រមវូ�រំសួក្រមាប់់សិួសួសថ្នាា �់�ី៥ និង�ី៦ ដែដ្ឋល្យមានទេ�ពទេ�សួល្យយ និងសួ�ត នុពល្យខ្ពពស់ួ។  
មានសាលាទេរំៀនចំំនួន៧៧ មានថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ (រំមួទាំងំថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយតាមដែប់ប់និមិិត) ទេ��ូទាំងំរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យ 
ដែដ្ឋល្យប់ទេងើីតជាដែផ្តា�នៃនក្រប់ព័នធអប់់រំសំាធារំណៈៈ។

ទេត៌ើវិ�ិាល័្យយទេ��ើសិទេ�ើសិសិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយគឺឺជាអី្នើ?

វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ផ្តតល់្យជូូនតាមតក្រមវូ�រំសួក្រមាប់់សិួសួសថ្នាា �់�ី៧ ដ្ឋល់្យថ្នាា �់�ី១២ ដែដ្ឋល្យមានទេ�ពទេ�សួល្យយវាងនៃវ  
និងសួ�ត នុពល្យខ្ពពស់ួ។ មានសាលាទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយទេពញូទេល្យញូចំំនួន១៧ វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយទេ�យ
ដែផ្តា�ចំំនួន២៦ វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយដែផ្តា��សិួ�មចំិំនួន៤ (សាលាខ្ពះ�ផ្តតល់្យ�ដែនះងសាា �់ទេ� និងអាហារំ) និងវ�ិាល័្យយ
ទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយតាមដែប់ប់និមិិតមួយ។

ទេត៌ើ��ចូូល្យទេ�ៀនថ្នាា ក់់សិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ ឬវិ�ិាល័្យយទេ��ើសិទេ�ើសិសិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ មានអ្នត៌ថ�ប់ទេ��ន៍អី្នើខ្លះះ�?

�រំក្រសាវក្រជាវប់ង្ហាា ញូថ្នាសិួសួសដែដ្ឋល្យមានសួ�ត នុពល្យខ្ពពស់ួ និងមានទេ�ពទេ�សួល្យយមានតក្រមវូ�រំសិួ�ា និងសុួខុ្ពមាល្យភាពជា�់លា�់។ �រំទេរំៀនសូួក្រត
ទេ�ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ និងវ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ក្រតវូបានប់ទេងើីតទេ�ងីទេដី្ឋមីផី្តតល់្យនូវ�ក្រមិតសួមក្រសួប់  
នៃន�រំក្រប់�ួតក្រប់ដែជូងជាមួយ�ុមារំដែដ្ឋល្យមានសួមតថភាពក្រសួទេដ្ឋៀងគ្នាា ។ សិួសួសដែដ្ឋល្យមានសួ�ា នុពល្យខ្ពពស់ួ និងទេ�ពទេ�សួល្យយជាទេក្រចីំន រាយ�រំណ៍ៈពី
អារំមណ៍ិៈនៃនភាពជា�មសិិួ�ធិ និង�រំយល់្យដឹ្ឋង ទេ�ទេពល្យដែដ្ឋល្យពួ�ទេ�ក្រតវូបាន��់ជាក្រ�មុ ជាមួយមិតតភ័័�តិដែដ្ឋល្យមានសួមតថភាពក្រសួទេដ្ឋៀងគ្នាា ។

ទេត៌ើខំុំ្លះដឹឹងទេ�យ�ទេប់ៀប់ណាថ្នាកូ់ន�ប់ស់ិខំុំ្លះមានសិ�ា នុពល្យខ្លះពស់ិ ឬមានទេ�ពទេ�សិល្យយ?

�ុមារំដែដ្ឋល្យមានសួ�ា នុពល្យខ្ពពស់ួ ឬមានទេ�ពទេ�សួល្យយ លំ្យទេអៀងទេ�រំ�៖

• �រំចំង់ដឹ្ឋងចំង់ទេ�ីញូជាខ្លាំះ ងំ

• ទេរំៀន�ំនិត ឬជំូនាញូថ្មីិីៗបានយ៉ាា ងរំហ័័សួ និងង្ហាយក្រសួលួ្យ

• ប់ង្ហាា ញូ�រំចំងចាំលំ្យអ

• សួួរំសំួណួៈរំសួិ�ុសិាញូ

• មានភាពនៃចំាក្រប់ឌិិត

• �តីរំ ��រាយនឹង�រំ�ិត�ាងុវធីិីសួិ�ុសិាញូ

• តក្រមវូ�រំទេធីើីទេ�ងីវញិូតិចំជាង ទេ�ទេពល្យទេរំៀនពីអើីថ្មីិីៗ

• �រំទេ�ត តយ៉ាា ងខ្លាំះ ងំទេលី្យដែផ្តា�ដែដ្ឋល្យចាំប់់អារំមណ៍ិៈ ឬចំំណៈង់ចំំណូៈល្យចិំតតរំប់ស់ួពួ�ទេ�។

ក្រប់សិួនទេបី់អា�សួទេងើតទេមីល្យ�ូនរំប់ស់ួអា�ប់ង្ហាា ញូពីចំរំ�ិល្យ�ខណៈៈទាំងំទេន�ជាទេក្រចីំន ទេន�ក្រតវូបានដែណៈនាឱំ្យយអា�ពិចាំរំណាទេលី្យ�រំ��់ពា�យសំុួ។
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ទេត៌ើសិិសិសមានគុឺណសិម្បបត៌ាិ�គឺប់់��ន់សិ�មាប់់��ចូូល្យទេ�ៀន�ា ងដូឹចូទេម្បាចូថែដឹ�?

សិួសួសអងុុយទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ�យឥត�ិតនៃថ្មីះ។

�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ�ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ មានបី់ដែផ្តា�ជាប់់ៗគ្នាា ៖

• �រំអាន

• ទេហ័តុផ្តល្យ�ណិៈតវ�ិា

• ជំូនាញូ�ិត។

�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ�វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ មានបួ់នដែផ្តា�ជាប់់ៗគ្នាា ៖

• �រំអាន

• ទេហ័តុផ្តល្យ�ណិៈតវ�ិា

• ជំូនាញូ�ិត

• �រំសួរំទេសួរំ។

ក់ថែនះងទេ�ៀនសិ�មាប់់សិិសិសមានអ្នត៌ថ�ប់ទេ��ន៍ខាង��អ្នប់់�ំសិងគម្បទាំប់

ក្រ�សួួងបានអនុវតត�ំរំ�ូដែនះងទេរំៀនសួក្រមាប់់សិួសួសមានអតថក្រប់ទេយ៉ាជូន៍ខ្លាំង�រំអប់់រំសំួងមុទាំប់ ទេដី្ឋមីបី់ទេងើីនតំណាងនៃនសិួសួសដែដ្ឋល្យមានសួ�ត នុពល្យខ្ពពស់ួ 
និងមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ពីក្រ�មុនានាដែដ្ឋល្យមិនមានតំណាងក្រ�ប់់ក្រគ្នាន់។ ទេ�ទេក្រ�ម�ំរំទូេន� មួយភា�រំយនៃន�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនក្រតវូបានរំ�ា�ុ�សួក្រមាប់់៖

• សិួសួសម�ពីសួហ័�មន៍ដែដ្ឋល្យមានអតថក្រប់ទេយ៉ាជូន៍ខ្លាំង�រំអប់់រំសំួងមុទាំប់

• សិួសួសជូនជាតិទេដី្ឋមភា�តិចំ

• សិួសួសទេ�តំប់ន់ជូនប់� និងតំប់ន់�ច់ំក្រសួយ៉ាល្យ។

• សិួសួសពិ�រំ។

មិនមានដំ្ឋទេណីៈរំ�រំ��់ពា�យសំុួ�ច់ំទេ�យដែ�� សួក្រមាប់់�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនក្រប់�ប់ទេ�យសួមធីម៌ទេ�។ សិួសួសម�ពីក្រ�មុអតថក្រប់ទេយ៉ាជូន៍ខ្លាំង�រំអប់់រំំ
សួងមុទាំប់ នីមួយៗនឹងក្រតវូបាន�ំណៈត់អតតសួញ្ញាា ណៈទេ�យទេក្របី់�ិនាន័យពី�ក្រមង់ដែប់ប់ប់�ពា�យសំុួ និង�ិនាន័យទេផ្តសងទេ�ៀតដែដ្ឋល្យក្រ�ប់់ក្រ�ងទេ�យ
ក្រ�សួួង។ សួក្រមាប់់ព័ត៌មានប់ដែនថម សូួមចូំល្យទេ��ន់៖ https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-
and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

ទេត៌ើសិិសិសចាំបំាច់ូ�ត៌វូិហាត់៌សិ�មាប់់��ទេ�ីើទេត៌សិាទេ�?

�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀន �ំណៈត់អតតសួញ្ញាា ណៈសិួសួសដែដ្ឋល្យមានសួមតថភាព�ាងុ�រំក្រតិ�រំ�ិពិចាំរំណាពិទេសួសួ ជាជាងជំូនាញូនានាដែដ្ឋល្យអាចំក្រតវូ
បានប់ងើឹ�តាមរំយៈ�រំទេរំៀនសូួក្រតតាម�មាះ ប់់។ សិួសួស�ួរំដែតទេមីល្យ�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀន ទេ�ទេលី្យទេ�ហ័�ំព័រំរំប់ស់ួក្រ�សួួងអប់់រំ ំទេដី្ឋមីធីានាថ្នា
ពួ�ទេ�សុាល់្យចំាស់ួពី�ក្រមង់ទេតសួតទេន�។ ឪពុ�មាត យ�ួរំដឹ្ឋងថ្នា មិនមានភ័សួតុតាងដែដ្ឋល្យអាចំទេជូឿ�ុ�ចិំតតបាន ដែដ្ឋល្យថ្នា�រំប់ងើឹ�យ៉ាា ង�ូលំ្យ�ូលាយសួក្រមាប់់
�រំទេធីើីទេតសួត ទេធីើីឱ្យយមានភាពខុ្ពសួគ្នាា ទេនា�ទេ�។

អា�អាចំទេមីល្យ�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ� ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយពី�នះងម�ទេ�តាមទេ�ហ័�ំព័រំ៖ https://education.nsw.gov.
au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

អា�អាចំទេមីល្យ�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ�  វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយពី�នះងម� ទេ�តាមទេ�ហ័�ំព័រំ៖  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-
test#Preparing5
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ទេត៌ើអ្នាក់ណាអាចូ�ក់់ពាក់យសំុិបាន?

• សិួសួសម�ពីសាលាប់ឋមសិួ�ារំប់ស់ួរំ�ឋ ភិ័បាល្យ និងទេក្រ��ឋ ភិ័បាល្យ�ាងុរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យ អាចំ��់ពា�យសំុួចូំល្យទេរំៀនបាន។

• ទេដី្ឋមីចុីំ�ទេ�ិ�ចូំល្យទេរំៀន�ាងុថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ សិួសួសក្រតវូដែតជាពល្យរំដ្ឋឋនៃនក្រប់ទេ�សួអូក្រសាត លី្យ ឬនូដែវល្យទេសួ�ង់  
ឬអា�រំស់ួទេ�អចិំនៃ�នតយ៍�ាងុក្រប់ទេ�សួអូក្រសាត លី្យ។

• សិួសួសម�ពីអនតរំរំដ្ឋឋ និងទេក្រ�ក្រប់ទេ�សួអាចំ��់ពា�យសំុួបាន ក្រប់សិួនទេបី់ក្រ�សួារំរំប់ស់ួពួ�ទេ�នឹងរំស់ួទេ��ាងុរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យទេ�ទេពល្យចុំ�ទេ�ិ� 
ទេហី័យមានបំ់ណៈងចំង់រំស់ួទេ��ាងុរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យ សួក្រមាប់់ទេពល្យទេវលានៃន�រំទេរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួពួ�ទេ�។

• ក្រ�សួារំដែដ្ឋល្យបាន��់ពា�យសំុួសិួ�ធិសាា �់ទេ�អចិំនៃ�នតយ៍រំចួំទេហី័យ ទេហី័យមានឯ�សារំពីក្រ�សួួង�ិចំច�រំ�ាងុក្រប់ទេ�សួ (Department of 
Home Affairs) ដែដ្ឋល្យផ្តតល់្យឱ្យយពួ�ទេ�នូវ�រំរំពឹំង�ុ�ដ៏្ឋសួមទេហ័តុផ្តល្យថ្នា �រំសាា �់ទេ�អចិំនៃ�នតយ៍នឹងក្រតវូបានផ្តតល់្យឱ្យយ មុនទេពល្យល្យ�ធផ្តល្យនៃន
�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនក្រតវូបានជូូនដំ្ឋណឹៈង �៏មានសិួ�ធិ��់ពា�យសំុួដែដ្ឋរំ។

ទេត៌ើពាក់យសំុិទេប់ើក់ទេ�ទេពល្យណា?

ពា�យសំុួទេបី់�ទេ�ទេពល្យសិួសួសទេរំៀនទេ�ថ្នាា �់�ី៣ សួក្រមាប់់ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ និងថ្នាា �់�ី៥ សួក្រមាប់់វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមាន
ទេ�ពទេ�សួល្យយ។ �ល្យប់រំទិេចំេ���់ពា�យសំុួសំួខ្លាំន់ៗ និងព័ត៌មានទេផ្តសងទេ�ៀតមានទេ�ទេលី្យទេ�ហ័�ំព័រំរំប់ស់ួក្រ�សួួង  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

ទេត៌ើខំុំ្លះ�ត៌វូិ�ក់់ពាក់យសំុិចូូល្យទេ�ៀនសិ�មាប់់កូ់ន�ប់ស់ិខំុំ្លះទេ�យ�ទេប់ៀប់ណា?

• ពា�យសំុួទាំងំអស់ួក្រតវូដែតបំ់ទេពញូតាមអនឡាញូទេ�តាមទេ�ហ័�ំព័រំ៖ https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• ពា�យសំុួក្រតវូដែតបំ់ទេពញូជាភាសាអង់ទេ�ះសួ។

• ឪពុ�មាត យអាចំដែតងតាងំទេ�ិ�សាលាទេរំៀនដែដ្ឋល្យមាន ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយរំហ័តូដ្ឋល់្យពីរំ  និងវ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមាន
ទេ�ពទេ�សួល្យយរំហ័តូដ្ឋល់្យបី់។ ពួ�ទេ��ួរំដែតរាយប់ញ្ជីីីជូទេក្រមីសួរំប់ស់ួពួ�ទេ� ទេ�តាមលំ្យ�ប់់ដែដ្ឋល្យពួ�ទេ�ចូំល្យចិំតតទេ�ទេលី្យពា�យសំុួ។  
�ដែនះងណាដែដ្ឋល្យសិួសួសមាន�ុណៈសួមីតតិក្រ�ប់់ក្រគ្នាន់សួក្រមាប់់សាលាទេរំៀនទេក្រចីំនជាងមួយ ពួ�ទេ�នឹងក្រតវូបានផ្តតល់្យជូូនដែតជូទេក្រមីសួសាលាទេរំៀនដំ្ឋបូ់ង
រំប់ស់ួពួ�ទេ�ប់ាុទេណាះ �។

• ឪពុ�មាត យដែដ្ឋល្យមានពិ�រំភាព ដែដ្ឋល្យរារំាងពួ�ទេ�មិនអាចំឱ្យយបំ់ទេពញូពា�យសំុួតាមអនឡាញូ �ួរំដែតទាំ�់�ងម�ក្រ�មុ�រំង្ហារំសិួសួសមានសាា នៃដ្ឋខ្ពពស់ួ 
(High Performing Students Team) សួក្រមាប់់ជំូនួយ តាម�ូរំសួពទទេល្យខ្ព 1300 880 367។

• មិនមាន�រំប់ង់់នៃថ្មីះ�ាងុ�រំ��់ពា�យសំុួ ឬ�រំទេធីើីទេតសួតសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ�។

ទេត៌ើថ្នាា ក់់សិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ និងវិ�ិាល័្យយទេ��ើសិទេ�ើសិសិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយ មាន�ើតាំងំទេ�ឯណា?

ថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ មាន�ីតាងំទេ��ាងុសាលាទេរំៀនរំដ្ឋឋ�ាងុរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យ ទេ��ូទាំងំរំដ្ឋឋ ទេហី័យមានរាយប់ញ្ជីីីទេ�តាមទេ�ហ័�ំព័រំ៖ 
 https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-

are-opportunity-classes

វ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ �ឺជាសាលាទេរំៀនរំដ្ឋឋ�ាងុរំដ្ឋឋញូូវទេ�ដែវល្យ ទេហី័យមានរាយប់ញ្ជីីីទេ�តាមទេ�ហ័�ំព័រំ៖ 
 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/what-
are-selective-high-schools
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ថ្នាា ក់់សិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយតាំម្បថែប់ប់និម្បិិត៌ និងវិ�ិាល័្យយទេ��ើសិទេ�ើសិសិិសិសមានទេ�ពទេ�សិល្យយតាំម្បថែប់ប់និម្បិិត៌

ក្រប់សិួនទេបី់អា�សួថិតទេ��ាងុតំប់ន់ជូនប់� ឬតំប់ន់�ច់ំក្រសួយ៉ាល្យ �ូនរំប់ស់ួអា�អាចំមានសិួ�ធិ��់ពា�យសំុួ�ដែនះងចូំល្យទេរំៀនទេ� Aurora College។ 
សាលាទេរំៀនរំដ្ឋឋទេន�មានថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយតាមដែប់ប់និមិិត និងវ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយតាមដែប់ប់និមិិត។

សិួសួសចូំល្យទេរំៀនទេ�សាលាទេរំៀនរំដ្ឋឋ�ាងុតំប់ន់រំប់ស់ួពួ�ទេ� ទេហី័យចូំល្យរំមួ�ាងុថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ឬវ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមាន
ទេ�ពទេ�សួល្យយ ទេ�យទេក្របី់ក្របាស់ួក្រប់ព័នធសួនាិសីួ�តាមអនឡាញូ។

សិួសួសទេ�សាលាទេរំៀនដែដ្ឋល្យមានថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ ឬទេ�សាលាទេរំៀន�ាងុតំប់ន់ដែដ្ឋល្យមានថ្នាា �់សិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយ  
និងវ�ិាល័្យយទេក្រជីូសួទេរំ �សួសិួសួសមានទេ�ពទេ�សួល្យយក្រសាប់់ មិនមានសិួ�ធិ��់ពា�យសំុួចូំល្យទេរំៀនទេ� Aurora College ទេ�។

ទេត៌ើខំុំ្លះអាចូ��ួល្យបានព័ត៌៌មានប់ថែនថម្បទេ�ឯណា?

• សូួមអានព័ត៌មានអំពីពា�យសំុួ ដែដ្ឋល្យអាចំរំ�បានទេ�ទេលី្យទេ�ហ័�ំព័រំ  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

• ទាំ�់�ងម�ក្រ�មុក្រ�មុ�រំង្ហារំសិួសួសមានសាា នៃដ្ឋខ្ពពស់ួ  
តាមអីុដែមល្យ៖ ssu@det.nsw.edu.au  
�ូរំសួពទ៖ 1300 880 367

• SHS Facebook៖ https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook៖ https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

ទេសិវាក់ម្បអិ្នាក់ប់ក់ថែ�ប់ផ្ទាា ល់្យមាត់៌តាំម្ប�ូ�សិពា

ក្រប់សិួនទេបី់អា�ក្រតវូ�រំអា�ប់�ដែក្រប់�ទ ល់្យមាត់ ទេដី្ឋមីជួីូយ�ាងុ�រំសា�សួួរំរំប់ស់ួអា� សូួម�ូរំសួពទទេ�ទេសួវា�មអិា�ប់�ដែក្រប់�ទ ល់្យមាត់តាម�ូរំសួពទ 
 

តាមទេល្យខ្ព 131 450 សូួមក្របាប់់�រំ ��ូរំសួពទនូវភាសាដែដ្ឋល្យអា�ក្រតវូ�រំ និងទេល្យខ្ព�ូរំសួពទដែដ្ឋល្យអា�ចំង់ទេ�។ �រំ ��ូរំសួពទនឹង�ូរំសួពទទេ�ទេល្យខ្ពទេនា� 
ទេហី័យទេរំៀប់ចំំអា�ប់�ដែក្រប់�ទ ល់្យមាត់មាា �់  ទេដី្ឋមីជួីូយអា��ាងុ�រំសួនទនារំប់ស់ួអា�។ អា�នឹងមិនក្រតវូទេ��ិតនៃថ្មីះសួក្រមាប់់ទេសួវា�មទិេន�ទេ�។
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