
ការររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ
ព័្រ៌មានសតមាប់មាតាបិតា និងអ្នកនែទាំ
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

្ួរនាទីរបស់មាតាបិតា និងអ្នកនែទាគឺំមានសារៈសំខាន ់
ណាស់ចំរោះភាពរោគជ័យននកម្មវ ិ្ ីររៀនសូត្ររៅទីកននលែង 
រ្វីការណាមួយ។ តាមរយៈការផ្តល់នូវការគាតំទតាមផ្ះ
រោកអ្នកអាចជួយកូនរបសរ់ោកអ្នក រ្វីការសរតមចចិ្រ្ត 
យ៉ា ងសំខាន់អំពីអនាគ្ររបស់ពួករគ រ�យីទាញយក 
អ្រ្ថតបរយជនរ៍តចីនបំផុ្រ ពីបទពិរសា្ន៍របស់ពួករគរៅ 
ទីកននលែងរ្វីការ។

Workplace Learning 
(ការររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ)

កម្មវ ិ្ ីររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ គឺោនផ្នកមួយននកម្មវ ិ្ ីសិកសា
 

ថ្្ន ក់អនុវទិយាល័យរដ្ឋ NSW។ កម្មវ ិ្ ីទាងំរនះ អនុញ្ញា ្រឲ្យសិស្ស 
ចំណាយរយៈរពលនដលបានរតគាងទុករៅទីកននលែងរ្វីការ។  
បទពិរសា្ន៍រនះ បរងកីនការររៀនសូត្រក្នុងថ្្ន ក់ររៀនរបស់ពួករគ  
ជួយរតជីសររសីអាជីពរបស់ពួករគ និងកសាងជំនាញនផ្នកឧសសា� 
កម្មរបស់ពួករគ។ ពំុទាក់ទិនការបង់នែលែរ�យី។

អ្រ្ថតបរយជន៍ននការររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ

ការររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ ជួយសិស្ស៖ 

• កសាងជំនាញការងារទូរៅ ដូចោការទំនាក់ទំនងរៅទីកននលែង
 រ្វីការ និងការងារោតករុម

• អភិវឌ្ឍជំនាញនផ្នកឧសសា�កម្មោក់ោក់ នដលបានផសារភាជា ប់
 រៅនឹង Vocational Education and Training

(វគ្គអប់រ ំនិងបណ្តុ ះបណា្ត លវោិជា ជីវៈ) (VET)  របស់ខលែួន

•  រ្វីការសរតមចចិ្រ្តបានត្ឹរមត្ររូវ រៅរពលររៀបចំគរតមាងសិកសា
មុខវោិជា សាោ និងមាគ៌ារ ព្ ះរៅរកអាជីពរបស់ខលែួន 
បន្ាប់ពីបញ្ចប់ការសិកសា។

កម្មវ ិ្ ីររៀនសូត្ររៅទីកននលែងរ្វីការ

បទពិរសា្ន៍ការងារ ោទូរៅ ត្ររូវបានអនុវ្រ្តរោយសិស្សថ្្ន ក់  
Years 9  ឬ 10 នដលមានឱកាសមួយចំនួនរៅថ្្ន ក់ Years 11 
និង 12។ វាផ្ដល់នូវការនណនាទូំរៅអំពី ‘ពិភពការងារ’ និងអាជីព 
ការងារនដលអាចមាន។ សិស្សអនុវ្រ្តភារកិច្ចរតកាមការត្ររួ្រពិនិ្រ្យ 
សមតសបរៅនឹងកតមិ្រជំនាញរបស់ខលែួន។

កម្មវ ិ្ ីរកកននលែងការងារឲ្យរ្វី ត្ររូវបានរតគាងសតមាប់សិស្សនដលចុះ 
រ ្្ម ះចូលររៀនវគ្គសិកសានផ្នក Higher School Certificate
(វញិ្ញា បនប័ត្រម្្យមសិកសា) (HSC) នដលមានការទទួលសា្គ ល ់
រោយឧសសា�កម្ម។ ក្នុងអំ�ុងរពលរកកននលែងការងារឲ្យរ្វី សិស្ស

 
អនុវ្រ្តអវីនដលពួករគកំពុងររៀន រដីម្ទីទួលបានបទោ្ឋ នឧសសា� 
កម្ម។ ការរកកននលែងការងារឲ្យរ្វី គោឺ្រតមរូវការ HSC ចាបំាច់សតមាប ់
វគ្គសិកសាតកបខ័ណ្ឌ ននកម្មវ ិ្ ីសិកសាឧសសា�កម្មោក់ោក់។ សាោ 
ររៀននឹងររៀបចំការរកកននលែងការងារឲ្យរ្វី តាមរយៈ Work
Placement Service Provider (សា្ថ ប័នផ្ដល់រសវារកកននលែង 
ការងារឲ្យរ្វី)។

ការររៀបចំការរ្វីដំរណីរ

កននលែងរកការងារឲ្យរ្វីភាគរតចីន នឹងស្ថិ្ររៅទីកននលែងនដលត្ររូវរ្វី
ដំរណីរ ង្ា យពីផ្ះ។ 

រាល់ការរ្វីដំរណីរទាងំអស់ គឺោបន្ុកចំណាយរបស់សិស្ស។ រោក
 

អ្នកនឹងត្ររូវបានរពឹំងទុកថ្ នឹងជួយដល់កូនរបសរ់ោកអ្នកររៀបច ំ
ការរ្វីដំរណីរ រ�យីឧប្រ្ថម្ភដល់ការចំណាយរលីការរ្វីដំរណីររបស ់
កូនរោកអ្នក សតមាប់អំ�ុងរពលផ្តល់កននលែងរកការងារឲ្យរ្វី។

តបសិនរបីរោកអ្នកមានក្តីតពរួយបារម្ភ រោកអ្នកគួរពិភាកសាបញ្ហា  
ទាងំរនះោមួយកូនរបស់រោកអ្នក និងោមួយអ្នកររៀបចំកម្មវ ិ្ ី។
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សិស្សនដលមានពិការភាព ឬសា្ថ នភាពនផ្នករវជជាសាសស្ត

រោកអ្នកនឹងត្ររូវជូនដំណឹងរៅសាោររៀន វទិយាសា្ថ ន TAFE ឬ 
អង្គការឯកជន ឬអង្គការបណ្តុ ះបណា្ត លនដលបានចុះបញជា ីក្នុង 
ស�គមន៍ អំពីរសចក្តីត្ររូវការនផ្នកពិការភាព ការររៀនសូត្រ និងការ 
ផ្គ្រ់ផ្គង់ សា្ថ នភាពនផ្នករវជជាសាសស្ត (ឧទា�រណ៍ បានរ្វីររាគវនិិច្័យ 
ថ្មានការតបឈមនឹងរតគាះថ្្ន ក់ននតប្ិរកម្មទាស់យ៉ា ងខាលែ ងំ) ឬការ 
ោក់កតមិ្រនដលប៉ាះោល់ដល់កូនរបសរ់ោកអ្នក នដលអាចប៉ាះោល ់
ដល់សុវ្រ្ថិភាព សុខុមាលភាព និងការត្ររួ្រពិនិ្រ្យកូនរបស់រោកអ្នក 
រៅទីកននលែងរ្វីការ។

គរតមាងនែទាសុំខភាព អាចត្ររូវបានផ្តល់ជូនដល់និរយជកនដលោ 
អ្នកទទួល។ តបសិនរបីរោកអ្នកមិនតបាកដរទ សូមពិរតគាះោមួយ 
រវជជាបណ្ឌិ ្រពយាបាលជំងឺទូរៅរបស់កូនរោកអ្នក។

តបសិនរបីកូនរបស់រោកអ្នកត្ររូវការនក្រតមរូវណាមួយ រៅទីកននលែង 
រ្វីការ រដីម្បីំរពញ្រតមរូវការគាតំទ សូមពិភាកសាបញ្ហា រនះោមួយ 
សាោររៀននដលស�ការោមួយសាោររៀន វទិយាសា្ថ ន TAFE  
ឬអង្គការឯកជន ឬអង្គការបណ្តុ ះបណា្ត លនដលបានចុះបញជា ីក្នុង 
ស�គមន៍ ក្នុងអំ�ុងរពលដំរណីរការររៀបចំគរតមាង។ ព័្រ៌មានរនះ 
ត្ររូវបានោក់បញ្ចូ លរៅក្នុង Student Placement Record 
(កំណ្់រតតាផ្តល់កននលែងរកការងារឲ្យរ្វីរបស់សិស្ស) របស់កូនរោក 
អ្នក។

ព័្រ៌មានបនន្ថម 
1.  ទាក់ទងសាោររៀនរបស់កូនរោកអ្នក ខណៈសា្ថ ប័នទាងំរនាះ

បានបរងកី្រកម្មវ ិ្ ីររៀនសូត្រសតមាប់កូនរបសរ់ោកអ្នក ។

2.  រោកអ្នកអាចទាក់ទងមសន្តីោន់ខពស់របស ់Pathways នដល
ទទួលខុសត្ររូវចំរោះការររៀនសូត្ររៅទីកននលែងការងាររៅ
ការយិល័យក្នុង្រំបន់របស់តកសួង។ ព័្រ៌មានទាក់ទងលម្ិ្រ
អាចទទួលយកបានពីសាោររៀន។

3. តបសិនរបីរោកអ្នកត្ររូវការអ្នកបកនតបភាសា សូមទូរស័ព្
 រសវាអ្នកបកនតបភាសាតាមទូរស័ព្ រលខ 131 450។
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au

ករធានារា៉ ប់រង និងសំណង
តកសួងមានករេរេរៀបចំរសវធានារា៉ប់រង សតមាប់សិសសនដលរងរបួស 
េរ រពលចូលរមួកុ�ងករេរេរៀនសូរេតរ ទីកនែនលង រ �ីករនដលបាន អនុមរ័។ 
សតមាប់ពរ័ម៌ានបនន�ម សូមរមីល Workplace Learning Guide for 
Parents and Carers េរ កនែនលង រភាជា បខ់ងរតកមរនះ៖

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

ចំណា៖ំ តបសិនរបីកូនរបសេ់រកអ�កកំពុងពិចរណាកននែលងរកករ 
ងរឲ្យរ �េីរ� ា យពីផះ្ ឬកននែលងរកករងរឲ្យរ �អីន�ររដ� ោដំបូង  
េរកអ�កគួរ្រនទក់ទងមកសោរេរៀនរបស់កូនេរកអ�ក។ ឯកសរ 
បនន�ម្រតរូវ្រនបានបំរពញ មុនរពលភាពស័កិ�សមននកននែលងរកករងរ 
ឲ្យរ �្ីរតរូវបានអនុម័្រេរយនាយកសោ។

សុ�វ �ភិាព និងភាពបន្ា ន់របស់សិស ្

សុ�វ �ភិាពរបស់សិស្ស និងកិច�កេររកុមារ េគឺាអទិភាពដំបូង សតមាប់ 
NSW Department of Education។
និរយជកនដលទទួលសិស្ស ្រតរូវជូនដំណឹ ងមកសោរេរៀនភាែល ម 
អំពីឧ្រប ្�ិរររ្ុណាមួយននសុខភាព និងសុ�វ �ភិាព រមួទងំករណី 
រស ្ីរ្រនរកី្រមានរតគាះថ ្� ក់ ខណៈសិស្សស�ិ្រេរកននែលងរកករងរឲ្យ រ �។ី 
និរយជកនដលទទួលសិស្ស ក្៏រតរូវជូនដំណឹ ងមកវ ិទយាស�  ន  TAFE  
ឬអង�ករឯកជន ឬអង�ករសរគមន៍ផងនដរ តបសិនរបី 
ពួករគផ�ល់ជូនវគ�សិកសរនះ។ សកម�ភាពមួយចំនួន្រតរូវបានហម 
ឃា្រ់ទងំតសរុង ចំនណកឯសកម�ភាពរផ្សងរេទៀ្រ មានលក�ខណ�  ភាជា ប់ 
មេកមួយ។ ចេំរះព្័រ៌មានបនន�មសូមចូលេរកន់វុ ិបសយ៖  

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe

កូនរបសអ់�កនឹងមានកន់ Student Contact Card  
(បណ័�ទំនាក់ទំនងសិស្ស) មួយ នដលមានរលខ Medicare  
(ឬរលខទូរស័្រពបស់រវជជាបណ�ិ  ្រ) និងរលខទនំាក់ទំនងនដលបាន 
្រនងតងំកុ�ងអំកុងរពល និងរតេររម៉ាា ងរ �កីរ ��ត។ ព័្រ៌មានរនះ 
គឺមានសរសំខន់ណាស់កុ�ងករណី បន្ា ន់។
សិស្ស្រតរូវរយករណ៍ ពីប��  កងវេល់បន្ា ន់អំពីសុ�វ �ភិាព រតគាះថ ្� ក់ 
ឬឧ្រប ្�ិរររ្ុេរកន់និរយជក សោរេរៀនរបស់ពួករគ វ ិទយាស�  ន TAFE 
ឬអង�ករឯកជន ឬអង�ករបណុ�  ះបណា�  លនដលបានចុះបញជីា 
កុ�ងសរគមន៍ ឲ្យបាន្បត់មនដលអចរ �េីរបាន កប៉ុ៏ានន�្រតរូវរ � ី
រកីងកុ�ងរយៈរពល២៤រម៉ាា ង។ តបសិនរបីកូនរបសេ់រកអ�កមានកី� 
បារម�ណាមួយ ទទួលរងរបួស ឬមានអរម�ណ៍ ថា� នករតបឈម 
នឹងរតគាះថ ្� ក់ ររយីមិនអចរលីករកីងប��  រនះោមួយនិរយជក 
នដេលអ�កទទួលរបស់ពួករគ រគ្រតរូវទូរស័េ្រពសោរេរៀន ឬនផ�ក  
ទំនាក់ទំនងកុ�ងតគាបន្ា នឲ់្យបានភាែល មៗ។

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/guides-and-forms
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/keeping-students-safe



