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Information for parents and carers of school students 

អ្វីដែលែំណ�វី រការល្អបំផុត៖
ការណ្្វីបចុ្ប្បន្នភាព ឆ្្នំ ២០២០
ទិែ្ឋភាពទូណៅននការស្រាវស្រាវណលវីការបំណពញមុខងារបណស្រៀនល្អបំផុត
ព័ត៌មានសស្មាប់មាតាបិតា និរអ្នកដែរកសាសិស្សរាលា

សាលារៀរំៀនរំដ្ឋឋ�ុ�ងរំដ្ឋឋ NSW រៀប់េជ្ញាា ធានាថា វិធីិីដែដ្ឋលរៀ�ីងប់រៀក្រងៀន�ូនរំប់ស់ួអុ�  
គឺឺដែ�ែ�រៀលីអីីដែដ្ឋលរៀ�ីងដឹ្ឋងថារៀធីីីឱ្យយមានភាពខុ�សួគុ្នាធំីបំ់��ត ដ្ឋល់ការំរៀរំៀនសូួក្រត
រំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។

រៀ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW បាន�សពី�ា� ពីការំរៀធីីីប់ចុ្ចុ�ប់បនភុាពនៃន
ការំក្រសាវិក្រជ្ញាវិសំួខាន់ៗមួួ�ចំ្ចុនួន រៀលីការំប់រៀក្រងៀនក្រប់�ប់រៀ��ក្រប់សិួទ្ធធភាព។  
រំបា�ការំណ៍៍រៀនះរៀ�ថា ‘អីីដែដ្ឋលដំ្ឋរៀណី៍រំការំលែបំ់��ត៖ ការំរៀធីីីប់ចុ្ចុ�ប់បនភុាព  
ឆុ្នាំ២ំ០២០’ និងការំគូឺសួប់ញ្ជាា �់ពីការំបំ់រៀពញមួ�ខុងារំដែ�ែ�រៀលីភសួេ�តាងចំ្ចុនួនក្របាបីំ់ 
ដែដ្ឋលក្រគឺអូាច្ចុរៀក្របី់�ុ�ងថុា�់រៀរំៀនរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ រៀដី្ឋមួបគី្នាកំ្រទ្ធដ្ឋល់ការំរៀរំៀនសូួក្រតដែដ្ឋលបាន
រៀធីីីឱ្យយក្រប់រៀសីួរំរំប់ស់ួសិួសួស។ វាទំ្ធនងថា ‘អីីដែដ្ឋលដំ្ឋរៀណី៍រំការំលែបំ់��ត៖  
ការំរៀធីីីប់ចុ្ចុ�ប់បនភុាព ឆុ្នាំ២ំ០២០’ នឹងរៀធីីីឱ្យយមានការំដឹ្ឋង�ល់ពីការំប់រៀក្រងៀន  
និងការំរៀរំៀនសូួក្រតរៀ�សាលារៀរំៀនរំប់ស់ួ�ូនអុ�សួក្រមាប់់ឆុ្នាំរំៀក្រកា�ៗរៀទ្ធៀត។

ខាងរៀក្រកាមួរៀនះគឺឺជ្ញារៀសួច្ចុ�ីីសួរៀងេប់នៃនការំបំ់រៀពញមួ�ខុងារំ ‘អីីដែដ្ឋលដំ្ឋរៀណី៍រំការំលែ
បំ់��ត’ ទាំងំក្របាបីំ់ សួក្រមាប់់ការំប់រៀក្រងៀនក្រប់�ប់រៀ��ក្រប់សិួទ្ធធភាព មានរំមួួទាំងំគឺនះឹះ
ជំំនួ�ការំសួនទនាមួួ�ចំ្ចុនួន រៀដី្ឋមួបជួីំ�អុ�គ្នាកំ្រទ្ធការំ បំ់រៀពញមួ�ខុងារំទាំងំរៀនះ
រៀ��ទះ។ រៀ�ីងរៀសួុីឱ្យយអុ�រៀក្របី់ឈុ�តសំួណួ៍រំដែតមួួ�បុ់�រៀ�ះ ះ �ុ�ងរៀពលដែតមួួ�
ជ្ញាមួួ��ូនរំប់ស់ួអុ�។

អុ�អាច្ចុរំ�រៀ�ីញការំរៀបាះព�មួព�ា� ‘What works best: 2020 update’   
រំមួួជ្ញាមួួ�ធីនធានដែដ្ឋលដែ�ែ�រៀលីភ័សួេ�តាងរៀ�សងរៀទ្ធៀត សួក្រមាប់់សាលារៀរំៀនរៀ�តាមួ
វិ �បិ់នៃសួថ៍៍ education.nsw.gov.au/about-us/educational-data/
what-works-best-2020-update

1. ការរំពឹរទុកខពស់
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��ត រៀ�រៀពលក្រគឺមូានការំរំពឹំងទ្ធ��ខុពស់ួ។ ការំមានការំរំពឹំងទ្ធ��
ខុពស់ួ មានន័�ថា។ ក្រគឺខិូុតខំុរៀធីីីការំរៀដី្ឋមួបទី្ធទួ្ធលបានការំចាប់់អារំមួមណ៍៍ពីសិួសួស  
រៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេពួ�រៀគឺឱ្យយរៀរំៀនពីអីីថ៍មីៗ �េល់ជំំនួ�រៀ�រៀពលពួ�រៀគឺក្រតវូិការំ  
មានភាពច្ចុាស់ួលាស់ួ រៀ�ី�មិួនផ្លាះ ស់ួបូី់រំ អំពីរំរៀប់ៀប់ដែដ្ឋលពួ�រៀគឺច្ចុង់ឱ្យយសិួសួស
មានឥរំយិាប់ទ្ធ និងរៀរំៀនសូួក្រត រៀ�ី�ផ្លាះ ស់ួប់េូរំវិធីិីដែដ្ឋលពួ�រៀគឺប់រៀក្រងៀន  
រៀដី្ឋមួបបំី់រៀពញតក្រមួវូិការំរំប់ស់ួសិួសួស។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា៖ រៀតីអុ�ប់ងាហា ញក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ពីអីីដែដ្ឋល

អុ�ដឹ្ឋង និងអីីដែដ្ឋលអុ�អាច្ចុរៀធីីីបានរៀ��រំរៀប់ៀប់�?

• សួក្រមាប់់សិួសួសមួធីយមួសិួ�ា៖ ក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ក្រតវូិការំ�ល់ដឹ្ឋងពី
ដំ្ឋរៀណី៍រំការំរៀរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួអុ� រៀដី្ឋមួបឱី្យយពួ�រៀគឺដឹ្ឋងពីអីីដែដ្ឋលក្រតវូិ
ប់រៀក្រងៀនប់នាទ ប់់។ រៀតីអុ�ប់ងាហា ញក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ពីអីីដែដ្ឋលអុ�ដឹ្ឋង និងអីី
ដែដ្ឋលអុ�អាច្ចុរៀធីីីបានរៀ��រំរៀប់ៀប់�?

2. ការបណស្រៀនមានភាពចាស់លាស់
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��តរៀ�រៀពលការំប់រៀក្រងៀនមានភាពច្ចុាស់ួលាស់ួ ជ្ញាពិរៀសួសួ
រៀ�រៀពលរៀរំៀនអីីថ៍មី។ ការំប់រៀក្រងៀនមានភាពច្ចុាស់ួលាស់ួ ទាំ�់ទ្ធងនឹងក្រគឺពូនយល់
យុាងច្ចុាស់ួលាស់ួដ្ឋល់សិួសួស រៀ�ត�អីីបានជ្ញាពួ�រៀគឺរៀរំៀនអីីមួួ� រំរៀប់ៀប់ដែដ្ឋលវាភាា ប់់
រៀ�នឹងអីីដែដ្ឋលពួ�រៀគឺដឹ្ឋងរំចួ្ចុរៀ�ី� អីីដែដ្ឋលពួ�រៀគឺរំពឹំងទ្ធ��ថាសិួសួសនឹងរៀធីីី រំរៀប់ៀប់
រៀធីីីវា និងអីីដែដ្ឋលវាប់ងាហា ញឱ្យយរៀ�ីញ រៀ�រៀពលពួ�រៀគឺទ្ធទួ្ធលបានរៀជ្ញាគឺជ័ំ�។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា និងមួធីយមួសិួ�ា៖ ក្របាប់់ខុា�ំពីអីីដែដ្ឋលអុ�

បានរៀរំៀននៃថ៍ងៃរៀនះ។ រៀតីអុ��ល់ថាវាងា�ក្រសួរួល�ុ�ងការំរៀរំៀនសូួក្រត
 ឬរៀតីអុ�ក្រតវូិសួួរំសំួណួ៍រំមួួ�ចំ្ចុនួនដែដ្ឋរំឬរៀទ្ធ? រៀតីអុ�អាច្ចុក្របាប់់បាន
យុាងដូ្ឋច្ចុរៀមួេច្ចុ រៀ�រៀពលអុ� ‘បានទ្ធទួ្ធលច្ចុរៀមួះី�’?

3. មតិណ�ើវីយតបវញិស្បកបណ�យស្បសិទធភាព
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��ត រៀ�រៀពលដែដ្ឋលក្រគឺ�ូេល់ឱ្យយពួ�រៀគឺនូវិមួតិរៀ�ះី�តប់
វិញិក្រប់�ប់រៀ��ក្រប់សិួទ្ធធភាព។ មួតិរៀ�ះី�តប់វិញិដែដ្ឋលមានក្រប់សិួទ្ធធភាពគឺឺ
មានក្រប់រៀយាជំន៍ លមួែិត និងជ្ញា�់លា�់។ វារៀផ្លាេ តរៀលីរំរៀប់ៀប់ដែដ្ឋលសិួសួសអន�វិតេរៀលី
�ិចុ្ចុការំជ្ញា�់លា�់មួួ� រៀ�ី�ច្ចុាស់ួលាស់ួអំពី�ដែនះងដែដ្ឋលមាន�ំ��សួ និងអីី
ដែដ្ឋលក្រតវូិការំឱ្យយរៀ�ីតមានរៀ�ងី រៀដី្ឋមួបដីែ�លមួែនារៀពលអនាគឺត។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា និងមួធីយមួសិួ�ា៖ រៀ�រៀពលដែដ្ឋលអុ�

�ំព�ងរៀរំៀនអីីថ៍មីមួួ� រៀតីរៀធីីីដូ្ឋច្ចុរៀមួេច្ចុឱ្យយបានដឹ្ឋងថាអុ��ំព�ងរៀធីីីក្រតឹមួក្រតវូិ?  
រៀតីអុ�ដឹ្ឋងពីអីីដែដ្ឋលអុ�អាច្ចុរៀធីីី រៀដី្ឋមួបដីែ�លមួែរៀ�រៀពលរៀក្រកា�រៀ��
រំរៀប់ៀប់�?
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ក្រ�សួួងអប់់រំរំំដ្ឋឋ NSW

4.  ការណស្បវីស្រាស់ទិន្នន័យណែវីម្បវីជូនែំ�ឹរអំពវីការបំណពញ
មុខងារ

សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��តរៀ�រៀពលក្រគឺរូៀក្របី់ទិ្ធនន័ុ� រៀដី្ឋមួបបី់ញ្ជាា �់ពី ពីដំ្ឋរៀណី៍រំការំ
រៀរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ រៀ�ី�រៀរំៀប់ចំ្ចុដែ�នការំពីអីីដែដ្ឋលក្រតវូិប់រៀក្រងៀនប់នាទ ប់់។ 
ទិ្ធនន័ុ�គឺឺជ្ញាទ្ធក្រមួង់�មួួ�នៃនព័ត៌មាន ដែដ្ឋលជួំ�ឱ្យយក្រគឺរូៀធីីី�ិចុ្ចុការំរៀនះ។ ទិ្ធនន័ុ�
អាច្ចុមួ�ពី�ដែនះងជ្ញារៀក្រចី្ចុន រំមួួមានចំ្ចុរៀ�ទ្ធសួួរំ�ុ�ងថុា�់រៀរំៀន សិួសួសរៀ�ះី�រៀ�នឹង
សំួណួ៍រំរំប់ស់ួក្រគឺ ូគំឺរំនូៃន�ិចុ្ចុការំរំប់ស់ួសិួសួស និងការំក្រប់លងជ្ញា�ះូវិការំ។

5. ការវាយតនមើ
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��ត រៀ�រៀពលក្រគឺរូៀក្របី់ការំវា�តនៃមួះដែដ្ឋលមានគឺ�ណ៍ភាពខុពស់ួ។
 ការំវា�តនៃមួះសំួរៀ�រៀ�រៀលីសួ�មួមភាពមួួ�ចំ្ចុនួនដែដ្ឋលក្រគឺរូៀក្របី់ រៀដី្ឋមួបវីា�តនៃមួះរៀលី
ដំ្ឋរៀណី៍រំការំរៀរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។ វារំមួួប់ញ្ចូុូលទាំងំសួ�មួមភាព�ះូវិការំដូ្ឋច្ចុជ្ញាការំ
ក្រប់លង និងការំសួទង់មួតិ �៏ដូ្ឋច្ចុជ្ញាសួ�មួមភាពរៀក្រ��ះូវិការំជ្ញារៀក្រចី្ចុនរៀទ្ធៀត ដូ្ឋច្ចុជ្ញាការំ
សួួរំសំួណួ៍រំសិួសួស និងការំវា�តនៃមួះគំឺរំនូៃន�ិចុ្ចុការំរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា៖ រៀតីអុ�ប់ងាហា ញក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ពីអីីដែដ្ឋល

អុ�ដឹ្ឋង និងអីីដែដ្ឋលអុ�អាច្ចុរៀធីីីបានរៀ��រំរៀប់ៀប់�?

• សួក្រមាប់់សិួសួសមួធីយមួសិួ�ា៖ ក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ក្រតវូិការំ�ល់ដឹ្ឋងពី
ដំ្ឋរៀណី៍រំការំរៀរំៀនសូួក្រតរំប់ស់ួអុ� រៀដី្ឋមួបឱី្យយពួ�រៀគឺដឹ្ឋងពីអីីដែដ្ឋលក្រតវូិ
ប់រៀក្រងៀនប់នាទ ប់់។ រៀតីអុ�ប់ងាហា ញក្រគឺរូំប់ស់ួអុ�ពីអីីដែដ្ឋលអុ�ដឹ្ឋង និងអីី
ដែដ្ឋលអុ�អាច្ចុរៀធីីីបានរៀ��រំរៀប់ៀប់�?

6. ការស្�ប់ស្�រថ្នា្ន ក់ណរៀន
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��ត រៀ�រៀពលក្រគឺកូ្រគឺប់់ក្រគឺងថុា�់រៀរំៀនរំប់ស់ួពួ�រៀគឺបានលែ។  
ការំក្រគឺប់់ក្រគឺងថុា�់រៀរំៀន រំមួួប់ញ្ចូុូលនូវិអីីៗជ្ញារៀក្រចី្ចុនដែដ្ឋលក្រគឺរូៀធីីី រៀដី្ឋមួបរីៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេ
ដ្ឋល់ប់រំសិាា នរៀរំៀនសូួក្រតក្រប់�ប់រៀ��សួ�វិតាិភាព វិជិំាមាន និងជំំរំ �ញរៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតក
ដ្ឋល់សិួសួសរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា៖ រៀតីមានវិន័ិ� ឬការំរំពឹំងទ្ធ��ដែដ្ឋលអុ�

ក្រតវូិរៀធីីីតាមួ រៀ��ុ�ងថុា�់រៀរំៀនរំប់ស់ួអុ�រៀទ្ធ? រៀតីអុ�អាច្ចុក្របាប់់ខុា�ំខុះះ
បានរៀទ្ធ? រៀតីមានអីីរៀ�ីតរៀ�ងីរៀ�រៀពលអុ�ខិុតខំុរៀធីីីតាមួ? រៀតីមានអីី
រៀ�ីតរៀ�ងីក្រប់សិួនរៀបី់អុ�មិួនរៀធីីីតាមួ?

• សួក្រមាប់់សិួសួសមួធីយមួសិួ�ា៖ រៀតីសាលារៀរំៀនរំប់ស់ួអុ�មានវិន័ិ�  
ឬការំរំពឹំងទ្ធ��រំប់ស់ួសាលា ឬថុា�់រៀរំៀនរៀទ្ធ? រៀតីអុ�អាច្ចុក្របាប់់ខុា�ំខុះះ
បានរៀទ្ធ? រៀតីមានអីីរៀ�ីតរៀ�ងីរៀ�រៀពលសិួសួសរៀធីីីតាមួ? រៀតីមានអីី
រៀ�ីតរៀ�ងីក្រប់សិួនរៀបី់សិួសួសមិួនរៀធីីីតាមួ?

7. សុខុមាលភាព
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��ត រៀ�រៀពលពួ�រៀគឺមាន�ក្រមិួតសួ�ខុ�មាលភាពខុពស់ួ។  
សួ�ខុ�មាលភាពសិួសួសគឺឺជ្ញាពា�យទូ្ធលំទូ្ធលា� ដែដ្ឋលរំមួួប់ញ្ចូុូលទាំងំសួ�ខុភាព
�ះូវិចិ្ចុតេលែ រាងកា� និងអារំមួមណ៍៍ ការំមានអារំមួមណ៍៍ទ្ធទួ្ធលបានការំគ្នាកំ្រទ្ធ�ុ�ង
ការំរៀរំៀនសូួក្រត ការំប់រៀងកីតទំ្ធនា�់ទំ្ធនងក្រប់�ប់រៀ��សួ�ខុភាពលែ មានអតាន័�  
និងរៀគ្នាលបំ់ណ៍ង។ ក្រគឺអូាច្ចុក្រទ្ធក្រទ្ធង់សួ�ខុ�មាលភាពរំប់ស់ួសិួសួសរៀ��៖

• ប់រៀងកីតប់រំសិាា នមានសួ�វិតាិភាព

• ជួំ�សិួសួសឱ្យយមានអារំមួមណ៍៍ថាពួ�រៀគឺជ្ញា�មួមសិួទ្ធធិ

• �េល់តនៃមួះដ្ឋល់រៀយាប់ល់ និងទ្ធសួសនៈរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ

• រៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេពួ�រៀគឺឱ្យយមានចំ្ចុណ៍ង់ចំ្ចុណូ៍លចិ្ចុតេ�ុ�ងការំរៀរំៀនសូួក្រត

• ជួំ�ពួ�រៀគឺឱ្យយរៀច្ចុះក្រគឺប់់ក្រគឺងអារំមួមណ៍៍រំប់ស់ួពួ�រៀគឺ

• ជួំ�ពួ�រៀគឺឱ្យយរៀច្ចុះប់រៀងកីតទំ្ធនា�់ទំ្ធនងវិជិំាមានជ្ញាមួួ�ក្រគឺ ូនិងសិួសួសឯរៀទ្ធៀត។

ពិនិតយណមវីលរាមួយកូនរបស់អ្នក
• សួក្រមាប់់សិួសួសប់ឋមួសិួ�ា និងមួធីយមួសិួ�ា៖ រៀតីអុ�មានអារំមួមណ៍៍

យុាង�ដែដ្ឋរំអំពីសាលារៀរំៀនរៀ�រៀពលរៀនះ? រៀតីមានអីីដែដ្ឋលអុ�
ពិបា� ឬព�ះពារំរៀទ្ធ? រៀតីអុ�ដឹ្ឋងពីអីីដែដ្ឋលក្រតវូិរៀធីីី ឬនរំ�ដែដ្ឋលអុ�
អាច្ចុនិយា�ជ្ញាមួួ�រៀទ្ធ ក្រប់សិួនរៀបី់អុ�មាននៃថ៍ងៃមិួនលែ ឬមានប់ញ្ជាហា ? 
រៀតីមាននរំ�មុា�់រៀមីួលដែថ៍អុ�រៀ�សាលារៀរំៀនរៀទ្ធ?
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8. កិច្សហការ
សិួសួសរៀរំៀនបានលែបំ់��តរៀ�រៀពលក្រគឺសូួ�ការំ។ �ិចុ្ចុសួ�ការំទាំ�់ទិ្ធនក្រគឺរូៀធីីីការំ
ជ្ញាមួួ�ក្រគឺឯូរៀទ្ធៀត និងអុ�ជំំនាញ មួ�ពីខាងរៀក្រ�សាលា រៀដី្ឋមួបដីែ�លមួែការំប់រៀក្រងៀន
រំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។ �ិចុ្ចុសួ�ការំក្រប់�ប់រៀ��ក្រប់សិួទ្ធធភាព ទំ្ធនងជ្ញា��់ប់ញ្ចូុូល  
ដែ�នការំរៀរំៀប់រៀមួរៀរំៀនរំប់ស់ួក្រគឺ ូនិង�មួមវិធីិីប់រៀក្រងៀនជ្ញាមួួ�គុ្នា ការំសួរៀងកតរៀមីួល
រៀមួរៀរំៀនរំប់ស់ួគុ្នារៀ�វិញិរៀ�មួ� និងការំ�េល់មួតិរៀ�ះី�តប់វិញិ និងការំពិភា�ា 
រៀ�ី�និងការំគិឺតគូឺអំពីប់ញ្ជាហា ទាំ�់ទ្ធងនឹងការំងារំរំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។

ឧទាហរ�៍...

ការរំពឹរទុកខពស់ណ� Aldavilla Public School

Aldavilla Public School �ំណ៍ត់ពីភាពរៀជ្ញាគឺជ័ំ�រំប់ស់ួខុះួន �ុ�ងការំ
ដែ�លមួែលទ្ធធ�លសួក្រមាប់់សិួសួស រៀដី្ឋមួបរីៀផ្លាេ តរៀលីការំរំពឹំងទ្ធ��ខុពស់ួ។ សិួសួស
ក្រតវូិបានរំលឹំ�ជ្ញានិចុ្ចុថា ពួ�រៀគឺអាច្ចុរៀធីីីអីី ដែដ្ឋលពួ�រៀគឺច្ចុង់រៀធីីី។ វិធីិីមួួ�
ដែដ្ឋលការំរំពឹំងទ្ធ��ខុពស់ួក្រតវូិបានរៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេរៀ�  Aldavilla Public 
School គឺឺតាមួរំ�ៈការំ�ំណ៍ត់រៀគ្នាលរៀ�។ សិួសួសក្រតវូិបានរំពឹំងទ្ធ��ថា  
នឹងរៀធីីីការំរៀឆ្នាំព ះរៀ�រំ�រៀគ្នាលរៀ�រៀរំៀនសូួក្រតដែដ្ឋលអាច្ចុសួរៀក្រមួច្ចុបាន រៀ�ី�
ប់�គឺគលិ��ំព�ងរៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេសិួសួសជ្ញានិចុ្ចុ រៀដី្ឋមួបជំីំរំ �ញពួ�រៀគឺឱ្យយឈានដ្ឋល់
រៀគ្នាលរៀ�ប់នាទ ប់់រំប់ស់ួពួ�រៀគឺ។

សាលារៀរំៀន�៏រៀលី�ទឹ្ធ�ចិ្ចុតេដ្ឋល់ការំរំពឹំងទ្ធ��ខុពស់ួ�ងដែដ្ឋរំ រៀ��ចាប់់��
វិធីិីសាក្រសួេសាលាទាំងំមូួល។ ឧទាំ�រំណ៍៍ ថុា�់រៀរំៀនទាំងំអស់ួអន�វិតេតាមួ
ក្រប់ព័នធក្រគឺប់់ក្រគឺងអា�ប់ប�ិរំយិាដូ្ឋច្ចុគុ្នា។ ទំ្ធនា�់ទំ្ធនងរំវាងសិួសួស-ក្រគឺ�៏ូ
ជ្ញាអាទិ្ធភាពមួួ�ដែដ្ឋរំ។ ក្រគឺទូាំងំអស់ួខិុតខំុក្របឹ់ងដែក្រប់ងរៀដី្ឋមួបសីាគ ល់សិួសួស និង
ប់ងាហា ញថាពួ�រៀគឺ��ចិ្ចុតេទ្ធ����់ចំ្ចុរៀពាះសិួសួស។ ការំរៀនះអាច្ចុសួរៀក្រមួច្ចុបាន
រៀ��រៀធីីីអីីដែដ្ឋលសាមួញ្ចូញ ដូ្ឋច្ចុជ្ញាការំសួួរំពីអីីដែដ្ឋលសិួសួសបានរៀធីីីរៀ�នៃថ៍ងៃច្ចុ�ង
សួប្តាេ �៍ ឬការំសាគ ល់ពីនរំ�ដែដ្ឋលក្រតវូិជ្ញាប់ងប់ែូនក្រប់សុួក្រសីួរំប់ស់ួសិួសួស។

ឧទាហរ�៍...

ការណស្បវីស្រាស់ទិន្នន័យណែវីម្បវីជូនែំ�ឹរអំពវីការ
បំណពញមុខងារណ� Concord High School

វិទិ្ធាល័�គឺណិ៍តសាក្រសួេរៀ� Concord High School សិួ�ា
ទិ្ធនន័ុ� HSC រំប់ស់ួពួ�រៀគឺជ្ញារៀរំៀងរាល់ឆុ្នាំ ំរៀ�ី�រៀក្របី់លទ្ធធ�លរៀនាះរៀដី្ឋមួបី
រៀរំៀប់ចំ្ចុដែ�នការំប់រៀក្រងៀនរៀ� Years 7-11។ អុ�ដឹ្ឋ�នាកំ្រគឺគូឺណិ៍តសាក្រសួេ
ពនយល់ថា៖ “រៀ�ីងពិតជ្ញាពិនិតយរៀមីួលសំួណួ៍រំដែដ្ឋលសិួសួសបានរៀធីីីខុ�សួ
 រៀ�ី�រៀ�ីងពាយាមួរៀរំៀប់ចំ្ចុ�មួមវិធីិីរៀ�ងីវិញិ រៀ��ដែ�ែ�រៀលីអីីៗដែដ្ឋល
សិួសួសបានរៀធីីីខុ�សួ។ ឧទាំ�រំណ៍៍ សិួសួសរំប់ស់ួរៀ�ីង�ំព�ងដែតព�ះពារំជ្ញាមួួ�  
‘significant figures’ (តួរៀលខុសំួខាន់ៗ) រៀ��ុ�ង HSC ដូ្ឋរៀច្ចុះុ
ឥ�ូវិរៀនះរៀ�ីងបាន��់ប់ញ្ចូុូល ‘significant figures’ រៀ� Year 
7។ រៀនះមានន័�ថា ពួ�រៀគឺមានរៀពលក្របាមួំួ�ឆុ្នាំរំៀដី្ឋមួបរីៀរំៀនអំពីការំរៀក្របី់
 ‘significant figures’ រៀ��ក្រប់មាណ៍។ ឥ�ូវិរៀនះ ‘significant 
figures’ មិួនជ្ញាប់ញ្ជាហា រៀទ្ធ។” 

រៀពលខុះះ ការំរៀរំៀប់ចំ្ចុ�មួមវិធីិីរៀ�ងីវិញិ ទាំ�់ទ្ធងនឹងការំផ្លាះ ស់ួប់េូរំលំ�ប់់នៃន
ក្រប់ធានប់ទ្ធ�ុ�ងអំ��ងឆុ្នាំ ំដូ្ឋរៀច្ចុះុសិួសួសមានឱ្យកាសួរៀក្រចី្ចុន�ុ�ងការំអន�វិតេ
ចំ្ចុរៀណ៍ះដឹ្ឋង និងការំ�ល់ដឹ្ឋងរំប់ស់ួពួ�រៀគឺអំពីគំឺនិតទាំងំរៀនះរៀពញទូ្ធទាំងំ
ឆុ្នាំ។ំ អុ�ដឹ្ឋ�នាកំ្រគឺគូឺណិ៍តសាក្រសួេប់នីថា៖ “សិួសួសរំប់ស់ួរៀ�ីងពិតជ្ញារៀធីីី
មិួនបានលែរៀសាះជ្ញាមួួ� ‘probability’ (ក្រប់បូាបីី់លីរៀត)។ រៀ�ីងបាន
ពិនិតយរៀមីួល�មួមវិធីិីរំប់ស់ួរៀ�ីង រៀ�ី� ‘probability’ គឺឺជ្ញាអីីមួួ�ដែដ្ឋល
រៀ�ីងបានរៀធីីីរៀ�ច្ចុ�ងឆុ្នាំជំ្ញារៀរំៀងរាល់ឆុ្នាំ ំដូ្ឋរៀច្ចុះុ រៀ�ីងបានផ្លាះ ស់ួប់េូរំវាច្ចុ�ះរៀ�ងី
ប់នេិច្ចុ ដូ្ឋរៀច្ចុះុសិួសួស�ំព�ងមានទ្ធមាះ ប់់នឹងវារៀ�រៀដី្ឋមួឆុ្នាំខំុះះ។”

ណសវាកមមអ្នកបកដស្បភារាតាមទូរស័ពទ
ក្រប់សិួនរៀបី់អុ�ច្ចុង់បានព័ត៌មានប់ដែនាមួ សូួមួទូ្ធរំស័ួពទរៀ�នា��សាលារំប់ស់ួ
អុ�។ ក្រប់សិួនរៀបី់អុ�ក្រតវូិការំអុ�ប់�ដែក្រប់ភាសា រៀដី្ឋមួបជួីំ��ុ�ងការំសា�សួួរំ
រំប់ស់ួអុ� សូួមួទូ្ធរំស័ួពទរៀ�រៀសួវា�មួមអុ�ប់�ដែក្រប់ភាសាតាមួទូ្ធរំស័ួពទ រៀលខុ  
131 450 រៀ�ី�រៀសួុីសួ�ំអុ�ប់�ដែក្រប់ភាសារំប់ស់ួអុ�។ សូួមួក្របាប់់ក្រប់តិប់តេិ
�រំនូវិរៀលខុទូ្ធរំស័ួពទដែដ្ឋលអុ�ច្ចុង់រៀ� រៀ�ី�ក្រប់តិប់តេិ�រំនឹងរៀរំៀប់ចំ្ចុ
អុ�ប់�ដែក្រប់ភាសាតាមួទូ្ធរំស័ួពទជូំនអុ� រៀដី្ឋមួបជួីំ��ុ�ងការំសួនទនា។ អុ�នឹង
មិួនក្រតវូិរៀគឺគិឺតនៃថ៍ះសួក្រមាប់់រៀសួវា�មួមរៀនះរៀទ្ធ។
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