ការរ�ៀនសូត្រនៅទីកន្លែងធ្វើការ

Khmer

ព័ត៌មានសម្រាប់មាតាបិតា និងអ្នកថែទាំ
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

តួនាទីរបស់មាតាបិតា និងអ្នកថែទាំគឺមានសារៈសំខាន់

ណាស់ចំពោះភាពជោគជ័យនៃកម្មវ ិធីរ�ៀនសូត្រនៅទីកន្លែង
ធ្វើការណាមួយ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវការគាំទ្រតាមផ្ទះ

កម្មវ ិធីរ�ៀនសូត្រនៅទីកន្លែងធ្វើការ
បទពិសោធន៍ការងារ ជាទូទៅ ត្រូវបានអនុវត្តដោយសិស្សថ្នាក់

លោកអ្នកអាចជួយកូនរបស់លោកអ្នក ធ្វើការសម្រេចចិត្ត

Years 9 ឬ 10 ដែលមានឱកាសមួយចំនួននៅថ្នាក់ Years 11
និង 12។ វាផ្ដល់នូវការណែនាំទូទៅអំពី ‘ពិភពការងារ’ និងអាជីព

អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុត ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅ

សមស្របទៅនឹងកម្រិតជំនាញរបស់ខ្លួន។

យ៉ាងសំខាន់អំពីអនាគតរបស់ពួកគេ ហ�យ
ើ ទាញយក
ទីកន្លែងធ្វើការ។

ការងារដែលអាចមាន។ សិស្សអនុវត្តភារកិច្ចក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
កម្មវ ិធីរកកន្លែងការងារឲ្យធ្វើ ត្រូវបានគ្រោងសម្រាប់សស
ិ ្សដែលចុះ

ឈ្មោះចូលរ�ៀនវគ្គសក្
ិ សាផ្នែក Higher School Certificate

Workplace Learning
(ការរ�ៀនសូត្រនៅទក
ើ រ)
ី ន្លែងធ្វកា

(វ ិញ្ញាបនប័ត្រមធ្យមសក្
ិ សា) (HSC) ដែលមានការទទួលស្គា ល់

កម្មវ ិធរី �ៀនសូត្រនៅទក
កមួយនៃកម្មវ ិធស
ី ន្លែងធ្វកា
ើ រ គជាផ្នែ
ឺ
ី ក្
ិ សា

កម្ម។ ការរកកន្លែងការងារឲ្យធ្វើ គជាតម្
រូវការ HSC ចាំបាច់សម្រាប់
ឺ

ដោយឧស្សាហកម្ម។ ក្នុងអំឡុងពេលរកកន្លែងការងារឲ្យធ្វើ សស
ិ ្ស

ថ្នាក់អនុវ ិទ្យាល័យរដ្ឋ NSW។ កម្មវ ិធទា
ំ នេះ អនុញ្ញាតឲ្យសស
ី ង
ិ ្ស
ចំណាយរយៈពេលដែលបានគ្រោងទុកនៅទក
ី ន្លែងធ្វកា
ើ រ។

បទពសោធ
ន៍នេះ បង្កន
ើ ការរ�ៀនសូត្រក្នុងថ្នាក់រ�ៀនរបស់ពួកគេ
ិ
ំ ញផ្នែកឧស្សាហ
ជួយជ្រើសរ�ើសអាជីពរបស់ពួកគេ នង
ិ កសាងជនា
កម្មរបស់ពួកគេ។ ពុំទាក់ទន
ិ ការបង់ថ្លៃឡ�យ
ើ ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការរ�ៀនសូត្រនៅទក
ី ន្លែងធ្វកា
ើ រ
ការរ�ៀនសូត្រនៅទក
ី ន្លែងធ្វកា
ើ រ ជួយសស
ិ ្ស៖

អនុវត្តអ្វីដែលពួកគេកំពុងរ�ៀន ដ�ើម្ទ
បី ទួលបានបទដ្ឋា នឧស្សាហ

វគ្គសក្
ិ សាក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវ ិធស
ី ិក្សាឧស្សាហកម្មជាក់លាក់។ សាលា
រ�ៀននង
ឹ រ�ៀបចំការរកកន្លែងការងារឲ្យធ្វើ តាមរយៈ Work

Placement Service Provider (ស្ថា ប័នផ្ដល់សេវារកកន្លែង
ការងារឲ្យធ្វ)
ើ ។

ការរ�ៀបចំការធ្វើដំណ�ើ រ
កន្លែងរកការងារឲ្យធ្វើភាគច្រើន នឹងស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលត្រូវធ្វើ
ដំណ�ើ រឆ្ងាយពីផ្ទះ។

• កសាងជំនាញការងារទូទៅ ដូចជាការទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែង

រាល់ការធ្វដ
ើ ំណ�ើ រទាំងអស់ គជា
ឺ បន្ទុកចំណាយរបស់សស
ិ ្ស។ លោក

• អភវិ ឌ្ឍជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ ដែលបានផ្សារភ្ជាប់

ការធ្វដ
ើ ំណ�ើ រ ហ�យ
ើ ឧបត្ថម្ភដល់ការចំណាយល�ើការធ្វដ
ើ ំណ�ើ ររបស់

	ធ្វើការ និងការងារជាក្រុម

អ្នកនង
ឹ ត្រូវបានរ ំពង
ឹ ទុកថា នង
ឹ ជួយដល់កូនរបស់លោកអ្នករ�ៀបចំ

	ទៅនង
ឹ Vocational Education and Training

កូនលោកអ្នក សម្រាប់អំឡុងពេលផ្តល់កន្លែងរកការងារឲ្យធ្វ។
ើ

• 	ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ នៅពេលរ�ៀបចំគម្រោងសក្
ិ សា

ទាំងនេះជាមួយកូនរបស់លោកអ្នក និងជាមួយអ្នករ�ៀបចំកម្មវ ិធី។

(វគ្គអប់រ ំ នង
ិ បណ្តុះបណ្តា លវ ិជ្ជាជីវៈ) (VET) របស់ខ្លួន

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានក្តីព្រួយបារម្ភ លោកអ្នកគួរពិភាក្សាបញ្ហា

មុខវ ិជ្ជាសាលា និងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកអាជីពរបស់ខ្លួន
បន្ទា ប់ពីបញ្ច ប់ការសិក្សា។
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ចំណា៖ំ តបសិនរបីកូនរបស់េរកអ�កកំពុងពិចរណាកននែលងរកករ
ងរឲ្យរេរ�
�ី ា យពីផ ្ះ ឬកននែលងរកករងរឲ្យរអន�
�ី ររដ� ោដំបូង

េរកអ�កគួរ្រនទក់ទងមកសោរេរៀនរបស់កូនេរកអ�ក។ ឯកសរ

បនន�ម្រតរូវ្រនបានបំរពញ មុនរពលភាពស័កិ�សមននកននែលងរកករងរ
ឲ្យរ្រតរូ
�ី វបានអនុម័្រេរយនាយកសោ។

សិស្សដែលមានពិការភាព ឬស្ថា នភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
លោកអ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹងទៅសាលារ�ៀន វ ិទ្យាស្ថា ន TAFE ឬ
អង្គការឯកជន ឬអង្គការបណ្តុះបណ្តា លដែលបានចុះបញ្ជីក្នុង

សហគមន៍ អំពីសេចក្តីត្រូវការផ្នែកពិការភាព ការរ�ៀនសូត្រ និងការ

ផ្គត់ផ្គង់ ស្ថា នភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (ឧទាហរណ៍ បានធ្វើរោគវ ិនិច្ឆ័យ

សុ�វភាព
�ិ
នង
ិ ភាពបនា្ ន់របស់សស
ិ ្

ថាមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃប្រតិកម្មទាស់យ៉ាងខ្លា ង
ំ ) ឬការ
ដាក់កម្រិតដែលប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់លោកអ្នក ដែលអាចប៉ះពាល់

សុ�វភាពរបស់
�ិ
សស
ិ ្ស នង
ិ កច
ិ �កេររកុមារ េគាឺ អទភា
ិ ពដំបូង សតមាប់

ដល់សុវត្ថិភាព សុខុមាលភាព និងការត្រួតពិនិត្យកូនរបស់លោកអ្នក

នរិ យជកនដលទទួលសស
ិ ្ស ្រតរូវជូនដំណឹ ងមកសោរេរៀនភាែល ម

គម្រោងថែទាំសុខភាព អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់នយោ
ជកដែលជា
ិ

NSW Department of Education។

អំពឧ
�ិ
រួមទំងករណី
ី ្របរិ ្� រ្រុណាមួយននសុខភាព នង
ិ សុ�វភាព

រសរី ្ ្រនរក្រី មានរតគាះថ ្� ក់ ខណៈសស
ិ ្សស�្រិ េរកននែលងរកករងរឲ្យ រ។�ី
ំ ឹ ងមកវ ិទយាស� ន TAFE
នរិ យជកនដលទទួលសស
ិ ្ស ក៏្រតរូវជូនដណ
ឬអង�ករឯកជន ឬអង�ករសរគមន៍ផងនដរ តបសន
ិ របី

ពួករគផ�ល់ជូនវគ�សក
ិ សរនះ។ សកម�ភាពមួយចំនួន្រតរូវបានហម

ឃា្រ់ទង
ំ តសរុង ចំនណកឯសកម�ភាពរផ្សងរេទៀ្រ មានលក�ខណ� ភាជា ប់
មេកមួយ។ ចំេរះព័្រ៌មានបនន�មសូមចូលេរកន់វុ ិបសយ៖

https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
កូនរបស់អ�កនឹងមានកន់ Student Contact Card

(ប័ណ�ទំនាក់ទំនងសិស្ស) មួយ នដលមានរលខ Medicare

(ឬរលខទូរស័្រពបស់រវជជាបណិ� ្រ) និងរលខទំនាក់ទំនងនដលបាន

នៅទីកន្លែងធ្វើការ។

អ្នកទទួល។ ប្រសន
ិ ប�ើលោកអ្នកមន
ិ ប្រាកដទេ សូមពិគ្រោះជាមួយ
វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជំងឺទូទៅរបស់កូនលោកអ្នក។

ប្រសិនប�ើកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវការកែតម្រូវណាមួយ នៅទីកន្លែង
ធ្វើការ ដ�ើម្ប
បី ំពេញតម្រូវការគាំទ្រ សូមពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយ
សាលារ�ៀនដែលសហការជាមួយសាលារ�ៀន វ ិទ្យាស្ថា ន TAFE

ឬអង្គការឯកជន ឬអង្គការបណ្តុះបណ្តា លដែលបានចុះបញ្ជីក្នុង

សហគមន៍ ក្នុងអំឡុងពេលដំណ�ើ រការរ�ៀបចំគម្រោង។ ព័ត៌មាននេះ
ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង Student Placement Record

(កំណត់ត្រាផ្តល់កន្លែងរកការងារឲ្យធ្វើរបស់សិស្ស) របស់កូនលោក
អ្នក។

ព័ត៌មានបន្ថែម

្រនងតំងកុ�ងអំកុងរពល និងរតេររមា៉ា ងរករ
�ី ត។
ព័្រ៌មានរនះ
��

1. 	
ទាក់ទងសាលារ�ៀនរបស់កូនលោកអ្នក ខណៈស្ថា ប័នទាំងនោះ

សិស្ស្រតរូវរយករណ៍ ពីប�� កងវេល់បនា្ ន់អំពីសុ�វភាព
រតគាះថ ្� ក់
ិ�

2. លោកអ្ន
	
កអាចទាក់ទងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់ Pathways ដែល

បានបង្កើតកម្មវ ិធីរ�ៀនសូត្រសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នក ។

គឺមានសរសំខន់ណាស់កុង
� ករណី បនា្ ន់។

ឬឧ្របិរ្� រ្រុេរកន់និរយជក សោរេរៀនរបស់ពួករគ វ ិទយាស� ន TAFE

ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរ�ៀនសូត្រនៅទក
ី ន្លែងការងារនៅ

ឬអង�ករឯកជន ឬអង�ករបណុ� ះបណា
� លនដលបានចុះបញជាី

ការយាល័
យក្នុងតំបន់របស់ក្រសួង។ ព័ត៌មានទាក់ទងលម្អិត
ិ

កុ�ងសរគមន៍ ឲ្យបាន្ប ់តមនដលអចរេរបាន
ក៏បាុ៉នន�្រតរូវរ ី�
ី�

រកី ងកុ�ងរយៈរពល២៤រមា៉ា ង។ តបសិនរបីកូនរបស់េរកអ�កមានកី�

បារម�ណាមួយ ទទួលរងរបួស ឬមានអរម�ណ៍ ថា�នករតបឈម

នឹងរតគាះថ ្� ក់ ររីយមិនអចរលីករកី ងប�� រនះោមួយនិរយជក

អាចទទួលយកបានពសា
ី លារ�ៀន។

3.

ប្រសិនប�ើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទ

	សេវាអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ព្ទ លេខ 131 450។

នដេលអ�កទទួលរបស់ពួករគ រគ្រតរូវទូរស័េ្រពសោរេរៀន ឬនផ�ក
ទំនាក់ទំនងកុ�ងតគាបនា្ ន់ឲ្យបានភាែល មៗ។

ករធានារ៉ា ប់រង នងសំ
ណង
ិ

តកសួងមានករេរេរៀបចំរសវធានារ៉ាប់រង សតមាប់សស
ិ សនដលរងរបួស

េរ រពលចូលរួមកុ�ងករេរេរៀនសូរេតរ ទកនែនលង
រក
័
ី� រនដលបាន អនុមរ។
ី
សតមាប់ពរ័ ៌មានបនន�ម សូមរមល
ី Workplace Learning Guide for
Parents and Carers េរ កនែនលង រភាជា ប់ខងរតកមរនះ៖

https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms
Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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