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Q  ការច្នៃបៃឌិត តៃូវបាន ចាត់ 
ទុកថា ជា កត្តា ជំរុញ ដ៏ សំខាន់ 

សមៃប់ ការអប់រំ នៅ សតវតៃសរ៍ ទី ២១ 
នៃះ ។ តើ លោក យល់សៃប នឹង 
ទសៃសនៈ នៃះដៃរ ឬទៃ ?

   ទស្សនៈ ដំបូង ន្ ពាក្យ ច្ន្ប្ឌិត 
ត្វូត ្យល ់ឱយ្បាន ចប្ាស ់ ដើមប្ ីដងឹថា 
តើ ហត្អុ្វ ីបានជា វា ក្លាយជា កត្តា ជរំញុ 
ដ៏ សំខាន់ សម្ប់ ករអប់រំ នៅ សត-
វត្សរ៍ ទ ី២១ ន្ះ ។ ករច្ន្ប្ឌតិ ត្ងត្ 
ជា ធាតុ មួយ ន្ ករលូតលាស់ របស់ 
មនុស្ស ដ្ល បានរួម ចំណ្ក ដល់ 
របៀប ដ្ល យើង បាន រីកចម្ើន 
នៅលើ ភពផ្នដី ន្ះ ។ ករច្ន្ប្ឌិត 
គឺជា ទិដ្ឋភាព ធម្មជាតិ របស់ មនុស្ស 
ដ្ល ជំរុញ យើង ឱ្យ អភិវឌ្ឍ របៀប ន្ 
ករអនុវត្ត បច្ចុប្បន្ន ។ ដូច្ន្ះ យើង បាន 
បង្កើត និង ច្ន្ប្ឌិត ជា បន្តបន្ទាប់ ។ 
 សព្វថ្ងយ្ើង បាន ឈានដល ់ចណំ ុច  

មួយ ដ្ល កររីកចម្ើន របស់ យើង 
បាន កើនឡើង យ៉ាង ឆាបរ់ហស័ ។ រាល ់
ករ ជឿនលឿន ផ្ន្ក បច្ច្កវិទ្យា បាន  
ព ន្លឿ ន ដល់ ករផ្លាស់ប្តូរ បន្ទាប់ ដ្ល 
យើង បានឃើញ នៅក្នុង ជីវិត រស់នៅ 
ប្ចាំថ្ង្ របស់ យើង ។  
 អ្វីដ្ល ធា្លាប់ ចំណាយព្ល រាប់ ខ្ 

តូ្វ បាន កត់បន្ថយ ម ក តឹ្ម បុ៉ន្មាន 
សបា្តាហ៍ ហើយ បច្ចប្ុបន្ន អាច  នៅ សល់ 
ត្ បុ៉ន្មាន វិនទី បុ៉ណ្ណោះ ។  ព្ល ន្ះ 
យើង កំពុង ឈានដល់ ព្លវ្លា ន្ 
ករផ្លាស់ប្តូរ ដ៏ ធំ និង ឆាប់រហ័ស ជា 
មួយនឹង ករច្ន្ប្ឌិត ថ្មី ក្នុងករ ប្ើ-
ប្ស់ បញ្ញា និម្មតិ ភាពជឿនលឿន ន្ 
ប្ព័ន្ធ អីុនធឺណិ ត  និង វិទ្យាសាស្ត្  
ដ្ល កំពុង នំ ពិភពលោក ឲ្យ ឈាន- 
ដល់ យុគ ថ្ម ីមួយ ។    
 ច្បាស់ ណាស់ ឥទ្ធិពល មកលើ 

មនុស្ស ជាតិ ពិតជា ធំធ្ង ណាស់ 
ដូចគ្នា ជាមួយនឹង ករអប់រំ និង អាជីព 
ករងារ ដ្រ ខណៈ បច្ច្កវិទ្យា កំពុងត្ 
ទទួល រា៉ប់ រង ករងារ ធំៗ ជាច្ើន ។ 
ឧសស្ាហកម្ម កពំងុ ផ្លាសប់្តរូ ដណំើរករ 
របស់ ពួកគ្ កំពុង ឆ្ពោះទៅរក ខ្ស្ - 
ចងា្វាក់ តម្ល្ ។ ទោះយ៉ាងណា អ្វីដ្ល 
នៅត្ ជា ផ្ន្ក របស់ មនុ ស្សគឺ សមត្ថ-

ភាព ន្ ករច្ន្ប្ឌិត របស់ យើង ។ 
ហើយ ចំណុច ន្ះ យើង ត្ូវត្ ជំរុញ 
និង លើកកម្ពស់ ករអប់រំ ដល់ មនុស្ស 
ជំនន់ ក្យ ។  

  

Q  តើ សាកលវិទៃយាល័យ លីម- 
កុកវីង ខុសពី សា្ថាប័ន ឧត្តម- 

សិកៃសា ដទៃទៀត នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុា ដចូម្តៃច?ហើយ ថា តើ ការអបរ់ ំ
ទនំើប បៃបណា នៅតៃ ឈរលើ គៃ ក្នងុ 
ទីផៃសារ ដ៏ ចង្អៀត ?     

 អ្វីដ្ល សំខាន់   និង ត្ូវ ចងចាំគឺថា 
សាកលវទិយ្ាលយ័ យើង មាន លក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ ដូច្ន្ះ និស្សិត របស់ យើង 
គ្ប់រូប អាច ចូលទៅក្នុង បណា្តាញ 
សកល យ៉ាង ឆាប់រហ័ស ។ បណា្តាញ 

ន្ះ មាន សហគមន ៍ន ិស ិស្តសកិស្ា តម 
អន ឡាញ និង អតីត និ ស្សិ តមកពី 
១៦០ បទ្ស្ ហើយ យើង បាន បង្កើត    
សាកលវិទ្យាល័យ នៅ ១៣ ប្ទ្ស 
ក្នុងនោះ ១ នៅ ទីក្ុង ឡុង ដ៍ ។ 
 បណា្តាញ សកល ន្ះ មានតម្ល ្យ៉ាង 

ធំធ្ង សម្ប់ យុវជន ក្នុងករ ស្វ្ង- 
យល់ អំពី វប្បធម៌ ដទ្  ហើយ ទទួល 
បាន ព័ត៌មាន ទីផ្សារ តមរបៀប      
ងាយ ស្ួល ។ សាកលវិទ្យាល័យ 
មានកម្ម វិធី Global Campus Pro-
gramme ដ្ល លើកទឹកចិត្ត និស្សិត 
គួរ ចំណាយ ព្ល ១ ឆមាស ឬ ២ 
សបា្តាហ៍ នៅ ក្ ប្ទ្ស នៅតម 
សាខា របស់ យើង ។   
 ករធ្វើ ប្បន្ះ ពិតជា ជួយ ពង្ីក 

គំនិត តមរយៈ បទពិសោធ ជាក់ ស្ត្ង 

ដ្ល ត្ូវបាន ផ្សារភា្ជាប់ ទៅនឹង កម្មវិធី 
ដ្ល ពួកគ្ ធ្វើករ ស្វជ្វ និង មាន 
ទំនក់ទំនង ជាមួយ យីហោ ល្បីៗ  
ដ្ល យើង បាន បង្កើតជា ដ្គូ យុទ្ធ-
សាស្ត្ ។ 
 កិច្ចសហករ របស់ យើង ជាមួយ 

ឧស្សាហកម្ម ផ្តល់ឱ្យ និស្សិត នូវ ករ- 
ចូលរួម ដោយផ្ទាល់ ជាមួយ ក្ុមហ៊ុន 
នន ដល្ អាច ជលួ ពកួគ ្ហើយ ក្នងុ 
ព្ល ត្មួយ ដ្ល ពួកគ្ ទទួលបាន 
ករ យលដ់ងឹ ដ ៏មានតម្ល ្ចពំោះ អ្វដីល្ 
ឧស្សាហកម្ម រំពឹង ពី ពួកគ្ ។  

 

Q  តើ គោលនយោបាយ អប់រំ    
រប ស់ កម្ពុជា បាន តៃៀម រួច 

រាល់ ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង បរិយា-
កាស សិកៃសា  និង បច្ចៃកវិទៃយា នៅ សត-

វតៃសរ៍ ទី២១ហើយ ឬ នៅ ? តើ អ្វីខ្លះ 
ដៃល តៃូវធ្វើ ដើមៃបី ព ន្លឿ ន ការ រៀន- 
សូតៃ នៅក្នុង ផ្នៃក ទាំងនៃះ ?  

 ប្ទ្ស កម្ពុជា បានធ្វើ ឲ្យ មានករ - 
រីកចម្ើន គួរឱ្យ កោតសរសើរ នៅក្នុង 
ករប្ត្ជា្ញាចិត្ត លើកកម្ពស់ សមត ្ថភាព 
របស់ ប្ជាជន កម្ពុជា ក្នុងនម ជា 
អ្នកជំនញ ដើម្បី គ្ប់គ្ង កំណើន 
ស្ដ្ឋកិច្ច ដ្ល ខ្លួន ទទួលបាន ក្នុង 
រយៈព្ល ប៉ុន្មាន ទសវត្ស រ៍ចុងក្យ 
ន្ះ ។  គោលនយោបាយ ស្តពី ីករអបរ់ ំ
គឺ ស្ថិតនៅលើ គន្លង ដ៏ ត្ឹមត្ូវ ហើយ 
ភាពជោគជ័យ ន្ ផ្នករ របស់ខ្លួន 
ស្ថិតនៅក្នុង វិធី ដ្ល គោល នយោ-
បាយ ទាំងន្ះ ត្ូវបាន អនុវត្ត នៅតម 
មូល ដ្ឋាន ។ កមា្លាំង គុណភាព ន្ ករ 
បង្ៀន គពឺាកព់ន័្ធ គ្នា នងិ ករ សមច្ 
ចិត្ត ក្នុង ករ ធានថា  យុវជន របស់ 
ប្ទ្ស ន្ះ ទទួលបាន ករ បណ្តុះ-
បណា្តាល និង អប់រំ ត្ឹមត្ូវ ។ 
 ដើម្បី ព ន្លឿ ន ករសិក្សា យក ល្អ គួរ 

សម្លឹង ឲ្យ លើសពី ករសិក្សា ប្ប 
ប្ព្ណី ។ វា តម្ូវឱ្យមាន ភាព- 
ក្លាហាន  នងិ សា្វាហាប ់ក្នងុករ ធ្វើ ដចូ្ន្ះ 
ពីព្ះ វា ជា ឧបសគ្គ ដ៏ ធំ ដើម្បី យក 
ឈ្នះ ខណៈ ឪពុកមា្តាយ ភាគច្ើន ធ្វើ 
តម របៀប ដ្ល ពួកគ្ធា្លាប់ធ្វើ ។ ប៉ុន្ត្ 
អនគត នឹង ទាមទារ ឱ្យ យើង ផ្លាស់ប្តូរ 
អ្វីៗ ទាំងអស់ ដូច្ន្ះ រដ្ឋាភិបាល  ជា 
ដំបូង ប្ហ្លជា ត្ូវ ទៅ ឲ្យ ដល់ 
ឪពុកមា្តាយ ហើយ ពន្យល់ ពួក គត់ ឱ្យ 
ទទូ លយ កនូវ ករផ្លាស់ប្តូរ ដ្ល នឹង 
កើតឡើង ។    
 មាន  អ្វី ជាច្ើន ដ្ល យើង អាច រៀន 

បាន ពី ប្ទ្ស ដទ្ ដូចជា ប្ទ្ស 
ហា្វាំង ឡង់   ដ្ល បាន បោះជំហាន 
យ៉ាង ធំ នៅក្នុង ករផ្លាស់ប្តូ រករ អប់រំ ។ 
រៀន សូត្ ពី ពួកគ្ បន្ទាប់មក យើង 
អាច ប្តរូ ប្លង ់គោល ដល្ ត្វូ នងឹ វបប្ធម ៌
នងិ តម្វូករ សដ្្ឋកចិ្ច របស ់ជាត ិយើង 
ផ្ទាល់ ។

ការអប់រំនៅពេលអនាគតនឹងផ្តោតកានត់េសំខាន់
ទៅលើជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់និស្ិសត
 អ្នកផ្តល ់ការអបរ់ ំនងិ ជា សហ-
គៃិន ជនជាតិ ម៉ាឡៃសុី ដ៏ លៃបី- 
លៃបាញ លោក Lim Kok 
Wing បាន ចៃករំលៃក ចក្ខុ-
វិស័យ ដ៏ មនតម្លៃ របស់លោក 
អពំ ី អនាគត នៃ វសិយ័ អបរ់ ំនៅ 
ក្នុង បទសម្ភាសតម អុី មៃល 
ជាមួយ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ។

តទៅទំព័រអក្សរ  G

លោក Lim Kok Wing សា្ថាបនិក និងជាបៃធានសាកលវិទៃយាល័យ លឹមកុកវីង ដ៏លៃបីលៃបាញ។  

សាកលវិទៃយាល័យ លីមកុកវីង មនសាលានៅ១៣បៃទៃស។ សាកលវិទៃយាល័យ លីមកុកវីង មនទីតំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ។    
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 សាលា អន្តរជាតិ សិង្ហ បុរី  (SCIA) 
ព្យាយម នំមក នូវ ករអប់រំ ស្តង់ដ 
សិង្ហ បុរី ដ្លមាន គុណភាព ខ្ពស់ មក 
កន់ រាជធានី ភ្នំព្ញ ។ ដើម្បី សម្ច 
បាន នូវ គោលដៅ ន្ះ យើង ត្ូវ បន្ត 
អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្ ល្អៗ ដ្ល រួម 
ចំណ្ក ដល់ ភាពជោគជ័យ ន្ ប្ព័ន្ធ 
អប់រំ របស់ សិង្ហ បុរី ។ 
 កត្តា ជោគជ័យ សំខាន់ មួយ គឺ ផ្តាត 

លើ ទស្សនៈ វ្ងឆា្ងាយ ចំពោះ ករអប់រំ 
របស់ កុមារ គ្ប់រូប ។ 
 ចណំចុ ន្ះ គពឺាកព់ន័្ធ នងឹ ករក សា ង     

ប្ព័ន្ធ អ្កូ ដ្ល ឪពុកមា្តាយសិស្សា- 
នុសិស្ស និង សាលារៀន ត្ូវធ្វើ កររួម 
គ្នា ឲ្យ បាន ជិតស្និទ្ធ ។ គ្ូបង្ៀន របស់ 
សាលា SCIA សហករ ជាមួយ ឪពុក 
មា្តាយ ដើម្បី រៀបចំ ផ្នករ សម្ប់ 
ដណំើរ សកិស្ា របស ់សសិស្ ដោយ រៀបច ំ
ពកួគ្ ឱយ្ បានល្អ សមប់្ ដណំាក ់កល 
សិក្សា នីមួយៗ និង ធាន ថា ពួកគ្ 
ត្ៀម ខ្លនួ បានល្អ បផំតុ ដើមប្ ីវវិឌឍ្ន ៍ទៅ 
រក ករជ្ើសរីស សាកលវិទ្យា ល័យ   
និង អាជីព ដ្ល ពួកគ្ ព្ញចិត្ត ។ 
 ក្នុងអំឡុងព្ល វិស្សមកល វា ចាំ-

បាច់ ណាស់ សម្ប់ សិស្សានុសិស្ស 
ត្ៀម ខ្លួន សម្ប់ ឆា្នាំ សិក្សា ថ្មី ។ ករ- 
វិល ត្ឡប់ ទៅកន់ សាលារៀន វិញ 
អាច ពិបាក បន្តិច សម្ប់ សិស្ស ដ្ល 

មាន ទមា្លាប់ នៅផ្ទះ ជាពិស្ស ករបិទ 
សាលា ដោយសា រជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ ន្ះ 
គ  ឺជា ករណនំ្ មយួចំនួន ដល្ សាលា 
SCIA ចង ់ចក្រលំក្ ដើមបី្ យើង រមួគ្នា 
ធ្វើករ រៀបច ំផន្ករ នងិ ត្ៀមខ្លនួ ទកុ 
ជា មនុ ឱយ្ បានល្អ ដើមប្ ីជយួ កនូៗ របស ់
លោក អ្នក ឆ្ពោះទៅរក មាគ៌ា ន ្ជម្ើស 
របស់ ពួកគ្ ។  

 រៀបចំ ផៃនការ ទុកជាមុន ៖ យក 
គោល ដៅ ជា ចំណុច ចាប់ផ្តើម ន្ ករ- 

គិត ។ ណ្នំ កូន របស់លោក អ្នក ឱ្យ 
កណំត ់គោលដៅ SMART ( ដល្ជាក-់ 
លាក់អាច វាស់វ្ង បាន អាច សម្ច 
បាន មានករ ទាក់ទងនិង ទាន់ ព្ល- 
វ្លា ) និង រៀបចំ ដំណើរ របស់ ពួក គ្ 
ប្ចាំឆា្នាំ ។ គោលដៅ ន្ះ គួរត្ មាន 
លក្ខណៈ គ្ប់ ជ្ុងជ្យ ៖ ក្ ព ី  
ចំណាត់ថា្នាក់ សិក្សា គួរត្មាន ចំណុច 
សំខាន់ៗ សម្ប់ ករ រីកចម្ើន  ផ្ទាល់ 
ខ្លួន និង ករអភិវឌ្ឍ អត ្តចរិត ។ គោល-
ដៅ SMART ផ្តល់ឱ្យ កូន អ្នក នូវ 

អត្ថន័យ ករលើកទឹកចិត្ត  និង ហ្តុ- 
ផល ដើម្បី ច្ះ តស៊ូ នៅព្ល មានរឿង 
លំបាក កើតឡើង ។ 

 រៀបចំ ឱៃយបាន ល្អ ៖ ជាមួយនឹង 
គោលដៅ ដ្ល បានកំណត់ វា ដល់ 
ពល្ ដល្ ត្វូធ្វើ សកម្មភាព ។ នៅ មនុ 
ចាប ់ផ្តើម ឆមាស ថ្មី ត្ូវ ប្កដថា  កូន 
របស ់អ្នកមាន សមា្ភារ សកិស្ា គប្គ់ន្ ់។ 
រៀបចំ  កន្ល្ង សិក្សា នៅផ្ទះ មាន ទមា្លាប់ 
សិក្សា ហើយ ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត យ៉ាង- 
ហោច ណាស់ ២ សបា្តាហ៍ មុនព្ល 
ចាប់ផ្តើម ឆមាស ថ្មី ។ សម្ប់ សិស្ស 
ដ្ល ផ្លាស់ ទៅ សាលា ថ្មី ប្សិនបើ 
អាចត្ូវ សា្គា ល់ពី បរិសា្ថាន ជុំវិញ  និង    
គ្ូ ថ្មី ។ កររៀនសូត្ ព្ញ មួយជីវិត 
គឺជា ករចាំបាច់ ។ 

 វឌៃឍនភាព ឆ្ពោះទៅរក ផ្លវូ នៃ ជមៃើស ៖ 
ពល្ វសិស្មកល គជឺា ពល្វល្ា ដ ៏ល្អ  
សម្ប់ ឆ្លុះបញ្ចាំង សម្ប់ ភាព- 
ស្ស់ ស្យ និង ស្វ្ងរក ចំណង់- 
ចំណូល  ចិត្ត របស់ មនុស្ស មា្នាក់ៗ ។ 
ចណំចុ ន្ះ ទាកទ់ង ជាពសិស្ ជាមយួ 
សិស្ស  វិទ្យាល័យដ្ល កំពុងស្ថិត ក្នុង 
ដណំាកក់ល គតិ អំព ីអនគត សាកល- 
វិទ្យាល័យ និង មាគ៌ា អាជីព របស់ ពួក-
គ្ ។ បុគ្គលិក សិក្សា របស់ សាលា 

SCIA បាន ធ្វើករ យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ ជា- 
មយួ សសិស្ា នសុសិស្ នៅក្នងុ ដណំើរករ 
ស្វ្ង យល់ អំពី ខ្លួនឯង និង ពន្យល់ 
ណនំ្ ពកួគ ្អពំ ីជម្ើស ន ្ករ សកិស្ា ។ 
យើង ប្ើ វិធីសាស្ត្  «3D4L» ដើម្បី  
ជួយ សិស្ស ឱ្យ ច្ះ ស្វ្ងរក បង្កើត និង 
សម្ចចិត្ត (3D) តមរយៈ ករ រៀន- 
សូត្  (4L) បន្ថ្មទៀត អំពី  (1) 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ ពួកគ្  (2 )  
ស្ចក្តីប្ថា្នា (3) ជំនញ  និង ទ្ព-
កោសល្យ និង (៤) ឱកស ។ 
 រៀបចំ ផ្នករ ត្ៀមខ្លួន និង វិ-

វឌ្ឍជាមួយ សាលា SCIA ។ នៅ ក្នុង 
ឆា្នា ំសកិស្ា ខាងមខុ សាលា SCIA នងឹ 
បើក វគ្គ  បណ្តុះបណា្តាល គ្ប់ ជ្ុង-
ជ្យ បន្ថ្ម សិក្ខាសាលា សម្ប់ 
ឪពកុ មា្តាយ នងិ «3D4L» សកិ្ខាសាលា 
ស្តីពី ករ អប់រំ និង អាជីព ដើម្បី បង្កើត 
បព្ន័្ធ អក្ ូន ្សាលា អន្តរជាត ិK12 
របស់ យើង ។ យើង ជឿជាក់ថា  តម 
រយៈ ករ រៀបចំ ផ្នករ ត្ៀម ខ្លួន 
និង វឌ្ឍនភាព សិស្ស នឹង ត្ូវបាន បំ-
ពាក់ នូវ ជំនញ និង លក្ខណសម្បត្តិ 
ចាំបាច់ ដើម្បី ទទួល បាន ជោគជ័យ 
សម្ប់ អនគត របស់ ពួកគ្ ។ ចាប់ 
ដ្គូ ជា មួយ  យើង ដើម្បី ផ្តល់នូវ ករ- 
អប់រំ ដ៏ ល្អ បំផុត សម្ប់  កូន របស់ 
លោក អ្នក ៕      

តេៀមខ្លួនសមេប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនិងវិវឌ្ឍជាមួយសាលាSCIA

សាលា  SCIA ពៃយាយាមនំាការអប់រំស្តង់ដាសឹង្ហបុរីសមៃប់សិសៃសានុសិសៃសកម្ពជុា។  
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បន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល
ជិត៤ខេកន្លងមកនេះស្ថាប័នអប់រំ
នននៅទទូាងំបេទេសដេលបានបទិ
ទា្វារដោយសរការផ្ទុះឡើងនេជំងឺកូវីដ- 
១៩ពេលនេះកំពុងតេមមាញឹកក្នុង
ការរៀបចំបើកសលាឡើងវិញ និង
រង់ចាំការអនុញ្ញាតចុងកេយពី
រាជរដ្ឋាភិបាល។
ការបិទសលាភ្លាមៗបណ្តាលឱេយ

មានបញ្ហាជាចេើនសមេប់អ្នកបង្កើត
គោលនយោបាយសលារៀនគេឹះ-
ស្ថានឧត្តមសិកេសាគេបូងេៀនសសិេសា-
នសុសិេសនងិឪពកុមា្តាយដេលមនិទាន់
តេូវបានដោះសេយឱេយបានពេញ
លេញនៅឡើយ។ វិបត្តិជំងឺកូវីដបាន
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យអប់រំ
និងសុខភពទាំងនៅក្នុងបេទេស
កម្ពជុានងិបេទេសដទេនៅលើពភិព-
លោក។
លោកបណ្ឌិតឃៀងសុធីទីបេឹកេសា

នេមជេឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
បេកបដោយបរិយប័ន្ន, វិទេយាស្ថាន
ចក្ខុវិស័យអាសុីដេលមានស្នាក់ការ
នៅទីកេុងភ្នំពេញបានមានបេស-
សន៍ថា៖«ការបិទសលារៀនភ្លាមៗ 
បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការ-

អប់រំដេលបានផ្លាស់ប្តូរពីការរៀន
នៅសលាទៅជាការរៀនតាមអន-
ឡាញ។អ្នកសិកេសាដេលមានភព-
ឯករាជេយចេើននិងអ្នកដេលនិយម
សិកេសាតាមបេបឌីជីថលនិងអ្នកចេះ
ភសអង់គ្លេសមិនសូវទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ចេើនពីការបិទសលា
នេះទេ»។
«ការនៅដច់ឆ្ងាយពីសលារៀន

និងកង្វះទំនក់ទំនងសង្គមជាមួយ
មិត្តភក្តិ និងរវាងគេូ និងសិសេសបាន
បង្កើតឲេយមានភពតានតឹងនិងបញ្ហា
ផ្លូវចិត្តជាចេើនទៀតក្នុងចំណោម
សសិេសានសុសិេស។ហើយទាងំនេះបាន
ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និងដោយ
បេយោលដល់សមត្ថភពសិកេសានិង
សមិទ្ធផលនេការសិកេសា»។
ការបិទសលាបណោ្តាះអាសន្ន

ដើមេបីទប់ស្កាត់ការរីករាលដលជំងឺ
កូវីដ១៩បាននំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ
ដេលមិននឹកស្មានដល់ចំពោះវិធី-
សស្តេបងេៀន និងការវាយតម្លេការ- 
សិកេសានៅតាមសលារៀន និងស-
កលវិទេយាល័យ។
វធិសីស្តេបងេៀនតាមទមា្លាប់ដេល

បេើដីសនិងកា្តារខៀនតេូវបានផ្អាក

ខណៈការសិកេសាតាមអនឡាញបាន
កា្លាយជាពាកេយដេលគេឮនៅក្នុង
វិជា្ជាជីវៈនេការបងេៀនហើយចេបាស់-
ណស់ថាស្ថាប័នជាចេើនអាចតេូវ
បង្ខំចិត្តអនុវត្តទិសដៅនេះសមេប់
រយៈពេលមិនកំណត់។
សលារៀននិងស្ថាប័នឯកជន

កំពុងរៀបចំថា្នាក់រៀនហេដ្ឋារចន-
សម្ព័ន្ធ និងវិធីសស្តេបងេៀនរបស់
ពួកគេឡើងវិញដើមេបីឆ្លើយតបនឹង
វិធានការសុវត្ថិភពថ្មី និងវិធានការ
អនមយ័ដើមេបីបង្កើតបរយិកាសមាន
ផសុកភពសមេប់សិសេស។
លោកបណ្ឌិតសុធីថ្លេងថា៖«ការ-

សិកេសាតាមអនឡាញនិងពីចមា្ងាយនឹង
បន្តនៅដដេលហើយតួនទីរបស់គេូ
នឹងតេូវបានផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ទេរចំណេះ
ដឹងនិងជំនញជាទមា្លាប់ទៅជាអ្នក-
សមេបសមេួលនិងជាគេូបង្វឹកវិញ»។
«ការសិកេសាតាមបេព័ន្ធអនឡាញ

មិនមេនគេន់តេជាការបញ្ចាំងស្លាយ
ប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេវាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរ
ការផ្តាតអារម្មណ៍ពីការបងេៀនទៅជា
ការរៀនផ្តាតពីគេូទៅសិសេសជាវិធី-
សស្តេមយួដេលមានលក្ខណៈស្តងដ់
អាចទទួលបានគេប់គ្នា បេកបដោយ

ភពបត់បេននិងមានគុណភព»។
«ការរួមបញ្ចូលគ្នានេការសិកេសាក្នុង

ថា្នាក់នងិតាមបេពន័្ធអេឡចិតេនូកិនងិ
ការសិកេសាពីចមា្ងាយនឹងធ្វើឲេយបេសើរ
ឡើងនូវគុណភពអប់រំ និងពាក់ព័ន្ធ
ដល់អ្នកសកិេសាវយ័ក្មេងជាចេើនដេល
មានចំណេះដឹងខងបច្ចេកវិទេយានិង
មានចំណប់អារម្មណ៍ខ្ពស់»។
លោកបណ្ឌិតសុធីបានបន្ថេមថា៖

«ការសិកេសានៅក្នុងថា្នាក់នៅតាម
សកលវិទេយាល័យគួរតេតេូវបានបេើ
សមេប់ការពិភកេសាការជជេក
វេកញេកណេនំឬជា
បន្ទប់ពិសោធន៍ជាក់ស្តេង
ចេើនជាងការបងេៀន»។
លោកបណ្ឌិតសុធីក៏បាន

តើនរំឭកផងដេរថាគេឹះស្ថាន
អប់រំឯកជនដេលមិនមាន
គុណភពនិងមិនវិនិយោគ
លើការអភិវឌេឍសមត្ថភព
គេូបងេៀននិងហេដ្ឋា-
រចនសម្ពន័្ធដេលអំណោយ
ផលដល់ការសិកេសារបស់
សិសេសនឹងកាន់តេ 
ទទួលឥទ្ធិពល
អវិជ្ជមាន៕

គួរ ពិចារណា ឡើងវិញ ចំពោះ វិធីសាស្ត្រ ន្រ ការបង្រៀន

លោកបណ្ឌតិ ឃៀង សុធី  ។ 
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ជាមួយនឹងការបេកាសឲេយបើក
សលារៀនឡើងវិញជាបណ្តើរៗនោះ
លោកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉េងលី
ស្ថាបនិកបេធានកេមុបេកឹេសាភិបាល
និងជាអគ្គនយកបេតិបត្តិនេកេមុហុ៊ន
ម៉េងលីជេ.គួចអេឌេយូខេសិន(MJQE)
បានថ្លេងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាល
និងកេសួងអប់រំចំពោះការដោះសេយ
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ និងអនុញ្ញាតកម្មវិធី
summerschoolបើកដំណើរការ
នៅក្នងុបរិវេណសលា។
MJQE គឺជាកេុមហុ៊នមេនេមជេឈ-

មណ្ឌលភសអេអាយអាយ(Aii)
និងសលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកំាង
(AIS)។កម្មវិធីsummerschool
របស់សលាAIS នឹងចាប់ផ្តើមនៅ
ខេសីហាហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌតិគួច
ម៉េងលី កំពុងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲេយ
អនុញ្ញាតឲេយពួកគេធ្វើកម្មវិធីនេះ
នៅក្នងុថា្នាក់រៀនដើមេបីធានថាកមេតិ
សុវត្ថិភពគឺជាអាទិភពខ្ពស់បំផុត
មុនពេលសលារៀនបើកដំណើរការ
ឡើងវិញ។
ទន្ទមឹនឹងនេះដេរលោកមានបេស-

សន៍ថាការបិទសលារៀនដើមេបីបេយុទ្ធ
បេឆំងការរីករាលដលជំងឺកូវីដបានធ្វើ
ឲេយប៉ះពាល់វិស័យអប់រំឯកជនយ៉ាង-
ខ្លាងំដោយស្ថាប័នអប់រំតូចៗជាចេើន
នៅទូទំាងបេទេសបានតេវូបិទទា្វារ បុ៉ន្តេ
សេចក្តីបេកាសនេះបានធ្វើឱេយមាន
សុទិដ្ឋិនិយមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ
សមេប់កម្មវិធីsummerschoolដេល
នឹងចាប់ផ្តើមនពេលខងមុខដ៏ខ្លី។
«ខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណដល់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលដេលបានធានសុវត្ថភិព
របស់បេជាជនក្នុងអំឡុងពេលមាន
វិបត្តិជំងឺរាតតេបាតសកលដេលមិន
ធា្លាប់មាននេះហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លេង
អំណរគុណដល់កេសួងអប់រំផងដេរ
ចំពោះការយកចិត្តទុកដក់របស់ពួក-
គេ និងចំពោះការធានដល់សលា-
រៀនឪពុកមា្តាយ និងសិសេសានុសិសេស
ដេលបានបើកភ្លើងខៀវដើមេបីឲេយចាប់-
ផ្តើមបើកសលាឡើងវិញ»។
«ការបេកាសនេះគឺជាដំណឹងល្អ

សមេប់វិស័យនេះ និងសមេប់ស-

លារៀនដូចពួកយើងដេលនឹងចាប់-
ផ្តើមឆមាសថ្មីនៅខេតុលាឬខេវិច្ឆកិា
ខងមុខ។សមេប់យើង យើងអាច
បន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍និងចាប់ផ្តើម
summerschoolនៅក្នងុថា្នាក់រៀន
ដើមេបីរៀបចំសមេប់ឆមាសថ្មី។បេសិន
បើយើងអាចបើកនៅខេសីហានោះ
យើងអាចដំណើរការកម្មវិធីsummer
schoolនៅក្នងុថា្នាក់រៀនដោយឥត
គិតថ្លេដើមេបីតេៀមឆមាសថ្មី»។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិម៉េងលីថ្លេងថា៖

«ខណៈសិសេសចូលចូលរួមsummer
school តិច នឹងអនុញ្ញាតឱេយធ្វើ
នៅក្នងុបរិវេណសលាបាននឹងធ្វើជា
ការហាត់សមសមេប់ការបើកសលា
ឡើងវិញដើមេបីធានថា វិធានការសុ-
វត្ថភិពគឺជាអាទិភពខ្ពស់បំផុត»។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិបន្ថេមថា វិធានការ

បេបនេះក៏នឹងជួយ«ជំរុញលើកទឹកចិត្ត»
សិសេសមុនពេលពួកគេតេឡប់មកកាន់
ថា្នាក់រៀនវិញ។
«សិសេសានុសិសេសកំពុងនិយយថា

ពួកគេនឹកសលាហើយពួកគេកំពុង
ទន្ទឹងរង់ចំាមកជួបជំុមិត្តភក្តិ និងគេូ
របស់ពួកគេ និងតេឡប់មកកាន់ការ
អប់រំបានបេកេតីឡើងវិញ»។
«summer school របស់យើង

នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងេទី២៤ខេសីហាដល់
ថ្ងេទី២ខេតុលា។យើងបើកកម្មវិធី
summer schoolជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ដើមេបីតេៀមសិសេសសមេប់ឆ្នាំសិកេសា
ខងមុខ។បុ៉ន្តេឆ្នានំេះមានការលំបាក
ដោយសរការបិទសលាដើមេបីទប់-
ស្កាត់កូវីដ១៩។វារឹតតេសំខន់ទៀត
ដេលយើងអាចដំណើរការកម្មវិធីនេះ
បាននៅក្នងុបរិវេណសលាដើមេបីផ្តល់

ឱកាសដល់សិសេសឲេយទទួលបានផ្នត់
គំនិតអប់រំឡើងវិញនិងទទួលបានការ- 
បំផុសគំនិតម្តងទៀតដើមេបីរៀបចំ
សមេប់ឆមាសថ្មីនិងដើមេបីធានដល់
ឪពុកមា្តាយ»។
ស្ថាបនិកនេAiiនិងAISដេលមាន

សិសេសចូលរៀនបេមាណ១៤៥០០
នក់ គិតចាប់តំាងពីតេូវបានបង្កើត
ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥មកនោះបាន
ថ្លេងថា៖«ខណៈកម្មវិធី summer
schoolរបស់យើងរៀបចំឡើងដោយ
ឥតគិតថ្លេស្ថាប័នអប់រំផេសេងទៀតអាច
បេើបេស់បេក់ចំណូលដើមេបីរកេសាស្ថរិ-
ភពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីវាបានប៉ះ-
ពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដេល
បណ្តាលមកពីការបិទទា្វារសលា»។
ខណៈសលារៀនកំពុងរៀបចំ

ដំណើរការបើកឡើងវិញនោះ ពួកគេ
តេូវតេបេកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍
ណេនំដេលបានកំណត់ដោយអង្គការ
សុខភពពិភពលោក និងកេសួង
សុខភិបាល។
«ក្នងុនមជាវេជ្ជបណ្ឌតិនិងជាអ្នក-

ឯកទេសខងសុខភពសធារណៈខ្ញុំ
តេងតេធានថា សលារៀនរបស់ខ្ញុំ
មានស្តង់ដអនម័យតឹងរុឹងបំផុត។
យើងមានគុណសមេបត្តិជាចេើនរួច
ហើយនិងបានរៀបចំយ៉ាងល្អខណៈ
សលាកំពុងរៀបចំបើកដំណើរការ
ឡើងវិញ»។
«សូមេបីតេមុនពេលផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩

យើងបានអនុវត្តតាមស្តង់ដអន-
ម័យតឹងរុឹងបំផុតហើយបុគ្គលិករបស់
យើងក៏ទទួលបានការបណ្តះុបណ្តាល
យ៉ាងល្អ។បន្ទប់ទឹករបស់យើងតេវូបាន

សមា្អាតរៀងរាល់ម៉ាងខណៈអគរ
ទំាងអស់របស់យើងតេូវបានសមា្អាត
យ៉ាងស្អាតជារៀងរាល់សបា្តាហ៍»។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិមានបេសសន៍ថា៖  

«យើងក៏ជាសលាតេមួយគត់ដេល
មានមជេឈមណ្ឌលសុខភពពេញលេញ
សមេប់សិសេសយើងមានគេពូេទេយនិង
គិលានុបដ្ឋាយិកាបេចំាការជាបេចំា
ហើយយើងពិតជាមានមទនភព
ណស់ចំពោះរឿងនេះ»។
លោកបន្តថាដោយមានវិធានការ

បេបនេះរួចជាសេចសលារបស់
លោកបានតេៀមស្វាគមន៍សិសេស
តេឡប់មកវិញរួចរាល់ដើមេបីផ្តល់ឲេយ
ពួកគេនូវទំនុកចិត្តខណៈដេលវិស័យ
អប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅ
ដំណក់កាលថ្មី។
«បន្ទាប់ពីមានការផ្ទះុឡើងនេវីរុស

នេះថា្នាក់រៀនរបស់យើងទំាងអស់តេវូ
បានបើកឲេយខេយល់អាកាសបរិសុទ្ធចេញ
ចូលគេប់គេន់ហើយរកេសាសីតុណ្ហាភព
អបេបបរមាគឺ២៤អងេសាសេ។ខណៈ
ការពាក់មា៉ាស់គឺចំាបាច់វិធានការគមា្លាត
សង្គម និងការលាងដេដើមេបីរកេសា
អនម័យ នឹងតេូវអនុវត្តយ៉ាងតឹងរុឹង
បំផុត»។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ ម៉េងលីបន្តថា៖

«ខ្ញុំគឺជាមនុសេសដំបូងគេដេលចេញ
វីដេអូដើមេបីផ្តល់ដំបូន្មានដល់បេជាជន
ឲេយយលដឹ់ងអំពីសរៈសំខន់នេការធ្វើ
អនម័យដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងវីរុស
នេះចាប់តំាងពីមេរោគនេះផ្ទះុឡើង
ដំបូងម្លេះ៉ហើយការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំ
ចំពោះសុវត្ថភិពសធារណៈគឺនៅដដេល
មិនការមានផ្លាស់ប្តរូឡើយ»៕  

លោកវ្រជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉្រងលី លើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមកម្មវិធី  
summer school ដើម្ីបវិធានការសុវត្ថភិាពមុនបើកសាលា

បៃកាន់ខ្ជាប់វិធានការគម្លោតនៅពៃលសាលាបើកឡើងវិញ។  

លោកឧកញ៉ាវៃជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉ៃងលី សា្ថាបនិកកៃមុហុ៊ន MJQE ។ 

កៃមុហុ៊ន MJQE គឺជាកៃមុហុ៊នមៃនៃមជៃឈមណ្ឌលភាសា អៃ អាយ អាយ (Aii) និងសាលារៀនអន្តរទ្វបីអាមៃរិកំាង (AIS)  ដៃលមានសិសៃសចូលរៀន ១៤ ៥០០ នាក់។ 

សាលារបស់កៃមុហុ៊ន MJQE ទំាងអស់តៃវូបានសមា្អាតជាបៃចំា។ សាលា AIS មានស្តង់ដាអនាម័យខ្ពស់បំផុត។ 



ក្នងុកាលៈទេសៈបច្ចបុេបន្នជំងឺកូវីដ១៩
បានរីករាលដាលពាសពេញពិភព
លោកដេលធ្វើឲេយមានការប៉ះពាល់
យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគេប់វិស័យ។ទមា្លាប់
ជាចេើនក្នងុជវីភាពរសន់ៅក្នងុធរុកចិ្ច
និងការគេប់គេងផេសេងៗតេូវបាន
ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សដើមេបីទប់ស្កាត់
ការពារនងឹការឆ្លងរាលដាលនេវរីសុថ្មី
មួយនេះនិងដើមេបីធានាឲេយបាននូវ
ដំណើរបេតិបត្តិការការងារផេសេងៗឲេយ
មានតុលេយភាពជាពិសេសវិស័យ
សខុភបិាលសេដ្ឋកចិ្ចនងិការអបរ់ំ។
នៅពេលដេលធនធានមនុសេស គឺជា
កត្តាចមេបងបំផុតសមេប់គេប់វិស័យ
និងគេប់ស្ថានការណ៍។
 សេបពេលនេះ វិស័យអប់រំរបស់

បេទេសកម្ពុជាក៏តេូវបានរងឥទ្ធិពល
ដេលតមេូវឲេយសលារៀននិងវិទេយា-
ស្ថានអប់រំទាំងរដ្ឋនិងឯកជនធ្វើការ
ផ្លាស់ប្តូរពីការអប់រំបេបបេពេណីមក
ជាការសិកេសាពីចមា្ងាយដោយពឹងផ្អេក
លើបច្ចេកវិទេយាជាចមេបង។ជាមួយ
គ្នានេះសកលវទិេយាលយ័ន័រតុនបាន
ធ្វើការរៀបចំនូវយន្ដការសមេប់
អនវុត្តបេពន័្ធអបរ់ំពីចមា្ងាយ។យន្ដការ
នេះតេវូបានផេសព្វផេសាយនងិបកសេយ
ដោយលោកបណ្ឌិតអ៊ុងវ៉ាន់ធឿន
សកលវទិេយាធកិាររងនងិជាពេទឹ្ធបរុស
មហាវិទេយាល័យវិទេយាសស្តេសុខ-

ភិបាលដេលរួមមានយន្តការធំៗ
ចំនួន២គឺ៖
១-យន្តការផ្ទាល់៖ជាថ្នាក់រៀន 

តមបេបបច្ចេកវិទេយាដោយធ្វើការ
ផេសាយផ្ទាល់រវងគេូ និងសិសេស។
កម្មវិធីដេលគំទេយន្តការនេះគឺ
Zoom, Google meet, YouTube 
និងFacebookជាដើម។
២-យន្តការមនិផ្ទាល់៖ជាថ្នាករ់ៀន

បនា្ទាប់បនេសំដេលលោកគេូ អ្នកគេូ
ដាក់ការងារកិច្ចការសេវជេវផ្ញើ
ឯកសរសេចក្តីណេនាំនិងលំហាត់
ផេសេងៗឲេយសិសេសធ្វើ ក៏ដូចជាបញ្ជូន
មកវិញដើមេបីឲេយគេូពិនិតេយ។កម្មវិធី
ដេលគំទេយន្តការនេះគឺ Google
classroom,Schoology,Wiki
schoolនិងClassDojo។
បច្ចុបេបន្នយន្តការទាំង២នេះកំពុង

កា្លាយជាកម្មវិធីសិកេសាផ្លូវការមួយនិង
ជាតមេូវការចាំបាច់សមេប់និសេសិត
ដេលសិកេសានៅសកលវិទេយាល័យ-
ន័រតុន។គន្លឹះដេលសំខន់មួយទៀត
នោះគឺការអាន។ការអាននឹងជួយ
ដល់ការរៀនសូតេនិងការសេវជេវ
ដល់សិសេសនិសេសិតនិងសស្តាេចារេយ
បានយ៉ាងមានបេសិទ្ធភាព។
ជាមួយគ្នានេះដេរគណៈកម្មការ

បច្ចេកទេសកប៏ានធ្វើការកេទមេង់លើ
បេព័ន្ធដាក់ពិន្ទុខ្លះៗគឺយើងធ្វើការ

រឹតបន្តងឹបន្ថេមទៅលើវត្តមាននិងការ-
ចូលរួមក្នុងកិច្ចការផេសេងៗរបស់មុខ-
វិជា្ជានីមួយៗ។សស្តាេចារេយទាំងអស់
បានធ្វើការអភិវឌេឍគមេងបងេៀន 
ថ្មីដើមេបីឲេយសេបសភាពការណ៍។ក្នុង
កិច្ចការបងេៀនថ្មីនេះតមេូវឲេយស- 
ស្តាេចារេយទាំងអស់ភា្ជាប់ជាមួយនឹង
កចិ្ចការឬលំហាត់កេយបញ្ចប់ម៉ាង
សកិេសានមីយួៗ។នេះជាវធិីដើមេបីធ្វើការ
សកលេបងសមត្ថភាពភា្លាមៗនិង
ដើមេបីជាការតមដាននូវវិន័យសិកេសា
របស់និសេសិត។
បុគ្គលិកអប់រំក្នងុសកលវិទេយាល័យ

ន័រតុនទំាងអស់គឺតមដានយ៉ាងយក-
ចិត្តដាក់ចំពោះសកម្មភាពបងេៀន
និងតេងតេនៅរង់ចំាផ្តល់ជំនួយដល់
សស្តាេចារេយនិងនិសេសិតដេលជួបបញ្ហា
បច្ចេកទេសផេសេងៗ។
ការអបរ់ំបេបថ្មីនេះពតិជាមានផល-

លំបាកមួយចំនួនហើយតមេូវឲេយ
ធ្វើការរៀនសូតេនិងសេវជេវលើ
របស់ថ្មីៗជាចេើនប៉ុន្តេបើយើងអាច
ឆ្លងកាត់និងទទួលយកបេព័ន្ធអប់រំពី
ចមា្ងាយនេះបានក្នុងដំណាក់កាល
លបំាកនេះគជឺាទនុដ៏បេសើរមយួក្នងុ
បរិបទអប់រំនាពេលអនាគត។

ខណៈបច្ចុបេបន្នភាពរីកចមេើននេ
ឧសេសាហកម្ម៤.០កពំងុរកីលតូលាស់
និងតេូវបានជំរុញឲេយអនុវត្តលើគេប់
វិស័យ។
នេះគឺជាឱកាសសមេប់បុគ្គ-

លិកអប់រំសស្តាេចារេយនិងសិសេស
និសេសិតដើមេបីដុសខត់សមត្ថភាព 
របស់ពួកគេឲេយបានកាន់តេល្អ។
ដូច្នេះមិនថស្ថិតនៅក្នុងកាលៈ-
ទេសៈបេបណាទេតេវូធានាឲេយបាន
នវូនរិន្តភាពនងិស្ថរិភាពនេវសិយ័
អប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាលដេល
បេកបដោយគុណភាព៕
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អស់រយៈពេល២ទសវតេសរក៍ន្លងមក
នេះវិទេយាស្ថានCamEdBusiness
Schoolបានបណ្តុះបណា្តាលនិសេសិត
វយ័ក្មេងកម្ពជុាជាចេើននាកប់ានជោគ- 
ជ័យបំផុតសមេប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
ចក្ខវិុស័យរបស់បេធាននិងស្ថាបនិក-

វិទេយាស្ថានCamEdលោកCasey
Barnettគឺផ្លាស់ប្តរូCamEdឲេយកា្លាយ
ទៅជាសលាធុរកិច្ចដ៏លេចធ្លាមួយ
ដើមេបី«អភិវឌេឍសហគមន៍អ្នកជំនាញ-
គណនេយេយ និងហិរញ្ញវត្ថុឲេយសេបទៅ
នឹងមជេឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ»
បានកា្លាយជាការពិតហើយ។
បច្ចុបេបន្នសលាធុរកិច្ចឯកជនមួយ

នេះបានកសងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេបីលេបាញ
ក្នុងការបង្កើតគណនេយេយករនិង
ហិរញ្ញវត្ថុជំនាញដោយពួកគេទទួល
បានការងារល្អបេក់ខេខ្ពស់នៅក្នុង
ឧសេសាហកម្មធនាគរនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅកម្ពុជា។
លោកសេីសំសុគនា្ធារីនាយិការង

របស់វិទេយាស្ថានCamEdមានបេ-
សសន៍ថ៖ «គុណភាពនិសេសិតរបស់
យើងតេូវបានទទួលស្គាល់ដោយកេុម-
ហ៊ុនសវនកម្មអន្តរជាតិលេបីៗដូចជា
PWC,KPmG,DeloitteនិងErnst
និងYoungជាដើមហើយបុគ្គលិក
សិកេសារបស់យើងមានសស្តាេចារេយ-
អន្តរជាតិដេលមានសមត្ថភាពហើយ
យើងបេើបេស់បច្ចេកវិទេយានិងបេព័ន្ធ-

អប់រំកមេិតខ្ពស់»។
វិទេយាស្ថានCamEdផ្តល់ជូនវគ្គ-

សកិេសាមយួដេលមានការទទលួស្គាល់
ខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកគឺវគ្គ-
គណនេយេយករជនំាញ(ACCA)ដេល
មានតមេវូការខ្ពស់បំផុតពីនិយោជក
និងថ្នាក់សញ្ញាបតេជំនាញអ្នកបច្ចេក- 
ទេសគណនេយេយ(CAT)ជាវគ្គសកិេសា
ដេលផ្តល់នូវជំនាញគណនេយេយខ្ពស់
បំផុត។

 លោកសេីសុគនា្ធារីបានថ្លេងថ៖ 
«និសេសិតគួរតេចូលរៀនវគ្គសិកេសាទាំង
នេះ ពីពេះគណនេយេយករជំនាញ-
សវនករពន្ធដារនងិអ្នកបេកឹេសាពន្ធដារ

ដេលមានចណំេះដងឹបទពសិោធនងិ
មានលក្ខណសមេបត្តិគេបគ់េន់គមឺាន
តមេូវការខ្ពស់ពីវិស័យឯកជន និង
សធារណៈ»។
CamEd ក៏ជាវិទេយាស្ថានធុរកិច្ចដ៏ល្អ

បំផុតសមេប់សហគេនិជោគជ័យផង
ដេរ។លោកឃុនដារិទ្ធអតីតនិសេសិត
បញ្ចប់ការសិកេសាវគ្គACCAនៅវិទេយា-
ស្ថានCamEdដេលបច្ចបុេបន្នលោកជា
managingpartnerនេកេមុហុ៊នK
ProfessionalAccountantsបាន
ចេករំលេកពីបេវត្តិនេការសិកេសារបស់ 
លោកដ៏គួរឲេយចាប់អារម្មណ៍។
លោកដារិទ្ធថ្លេងថ៖«ការសមេច-

ចិត្តចាប់ផ្តើមដំណើររបស់ខ្ញុំជាមួយវគ្គ-
សិកេសាACCAកាលពីចេើនឆ្នាមុំនគឺជា
ជមេើសដ៏ឈ្លាសវេបំផុតដេលខ្ញុំមិន
ធា្លាប់មានហើយខ្ញុំមិនអាចបរិយយ
អស់នូវអ្វដីេលACCAបានកេបេជីវិត
ផ្ទាល់ខ្លនួនិងអាជីពរបស់ខ្ញុំនោះទេ»។
ជាមួយនឹងការទទួលបានចំណាត់-

ថ្នាក់ដល៏្អពីការសកិេសាវគ្គACCAលោក
ដារិទ្ធតេវូបានតេងតងំឲេយកា្លាយជាអ្នក
តេួតពិនិតេយ និងគំទេដល់បេទេសជា- 
ចេើននៅតំបន់អាសុីនិងអា្រហ្វិកស្តីពី
ការគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុបេទេសសវន-
កម្មការគេប់គេងហានិភ័យការគេប់-
គេងផ្ទេក្នុងនិងអភិបាលកិច្ច។

«ACCAបានផ្តល់ឲេយខ្ញុំនវូទនំកុចតិ្ត
ដេលខ្ញុំតេូវការដើមេបីដោះសេយរាល់
បញ្ហាបេឈមក្នងុអាជពី។ខ្ញុំបេកដថ
វនៅតេបន្តផ្តល់ឲេយខ្ញុំនូវជំនាញ
ចាំបាច់ដើមេបីជម្នះភាពមិនបេកដ-
បេជានេសេដ្ឋកិច្ចសកលសមេប់
អនាគតដ៏ល្អបេសើរ»។
លោកដារិទ្ធ បន្ថេមថ៖ «វក៏បាន

ផ្តលឲ់េយខ្ញុំនវូគណុសមេបត្តិ៣យ៉ាងដើមេបី
កា្លាយជាគណនេយេយករអាជីពដេល
មានការទទួលស្គាល់ខ្ពស់។ACCA
បានធ្វើឲេយខ្ញុំកា្លាយជាបុគ្គលដេលមាន
តម្លេសមេប់បេទេសជាតិរបស់ខ្ញុំ
ដោយផ្តល់ចំណេះដឹងបច្ចេកទេស-
ទូលំទូលាយចំណេះដឹងភាស-
អង់គ្លេសល្អនិងគុណតម្លេនេកេម-
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ»។
CamEdបានចូលជាសមាជិក

សកលវិទេយាល័យផ្លវូការនេCFAIn-
stituteដេលធ្វើឲេយវកា្លាយជាស្ថាប័ន
គណនេយេយ និងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ និង
លេបីលេបាញបំផុតមួយនៅក្នុងបេទេស
កម្ពុជា។
លក្ខណពិសេសរបស់វិទេយាស្ថាន

CamEdតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបី
ធានាថនសិេសតិដេលបញ្ចប់ការសកិេសា
ទំាងអស់នឹងទទួលបាននូវជំនាញនងិ
មានសមត្ថភាពពិតបេកដដេលមាន
តមេូវការខ្ពស់នៅតមស្ថាប័ននិង
កេុមហ៊ុននានា៕

និស្ិសតបញ្ចប់ការសិក្សានៅCamEdធ្វើឱ្យមនឥទ្ធពិលនៅក្នងុពិភពសាជីវកម្ម

 លោកដារិទ្ធ៖ ACCA ផ្តល់ឲៃយខ្ញុនូំវទំនុកចិត្តដៃលខ្ញុតំៃវូការដើមៃបីដោះសៃយរាល់បញ្ហាបៃឈមក្នងុអាជីព។  

 Q ក្នុងនាម ជា អ្នកផ្តល់ ការអប់រំ  
នងិ សហគៃនិ មា៉ាឡៃសុ ីឈាន 

មុខ គៃ តើ លោក មាន យោបល់ អ្វី ខ្លះ  
សមៃប ់បៃទៃស កម្ពជុា ដៃល បៃជាជន 
យ៉ាងតិច ៦៥ ភាគរយ  មាន អាយុ កៃម 
៣០ ឆ្នា ំ?តើ ពួកគៃ  គួរ មាន ទិស ដៅ  
បៃបណា ទាក់ទង នឹង ការអប់រំ ? 
 
កម្ពុជាអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងថ

មានសណំាងដេលមានយវុជនចេើន
បេបនេះ។ចង្អុលទៅអនាគត ដេល
អាចបងា្ហាញថជារ៉េមាសសមេប់
សេដ្ឋកិច្ចបេសិនបើទេពកោសលេយ
របស់ពួកគេតេូវបានបណ្តុះបណា្តាល
បានតេឹមតេូវ។ការចូលរួមរបស់
ឧសេសាហកម្មតេវូតេកា្លាយជាអាទភិាព
មយួនៅក្នងុការកេលម្អការអបរ់ំរបស់
កម្ពុជា។ឧសេសាហកម្ម គឺស្ថិតនៅ
ជួរមុខនេការផ្លាស់ប្តូរហើយពួកគេ
ដឹងថអនាគតស្ថិតនៅកន្លេងណា។
ពួកគេគ្មោនជមេើសកេពីចាប់យក
បច្ចេកវិទេយាថ្មី ឬការអនុវត្តថ្មីៗដើមេបី
រកេសាការបេកួតបេជេងនោះទេ។
ពួកគេដឹងពីជំនាញដេលពួកគេ

តេូវការហើយតមរយៈការចូលរួម
របស់ពួកគេបេទេសកម្ពជុាអាចកសង
មូលធនមនុសេសដ៏ខ្លាងំកា្លាមួយក្នងុនោះ 
វនឹងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស
កមេិតខ្ពស់ឲេយមកបង្កើតមូលដា្ឋាន

របស់ពួកគេនៅកម្ពុជា។ដូចបេទេស
មា៉ាឡេសីុដេរបេទេសកម្ពជុាគួរសម្លងឹ 
ទៅមុខដើមេបីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ច
របស់ខ្លួនឲេយឈនដល់កមេិតខ្ពស់
នងិមលូធនមនសុេសដេលមានជនំាញ
ខ្ពស់គឺជាផ្នេកមួយដ៏សំខន់។
  
Q

ជាមយួនងឹ ការផ្ទុះ ឡើង ជងំ-ឺ 
កូ វីដ ១៩ ពិភព អាជីវកម្ម ទំាង- 

មូល  និង សូមៃបីតៃ វិស័យ អប់រំ ក៏កំពុង 
មាន ការ ផ្លាស ់ប្តូរ ចមៃបងៗ នៅក្នុង  
របៀប ដៃល ពួក គៃ ធ្វើ បៃតិបត្តិការ 
នាពៃល អនាគត ដៃរ។តើ លោក 

មើលឃើញ គំរូ នៃ ការ ផ្លាស់ប្តូរ ដ៏ ធំ 
នៅក្នុង របៀប ផ្តល់ ការ អប់រំ នៅតាម 
សាលាមហាវទិៃយាលយ័ នងិ សាកល- 
វិទៃយាល័យ ដៃរឬទៃ ?   
ខ្ញុំគិតថមនុសេសជំនាន់ថ្មីជាអ្នកដេល

ធ្វើឲេយការអប់រំមានការផ្លាស់ប្តរូ។ បុ៉ន្តេ
រោគរាតតេបាតពេលនេះបានពន្លឿន
ការផ្លាស់ប្តរូកាន់តេលឿន។យើងមាន
អ្វដីេលគេស្គាល់ថមនុសេសជំនាន់Z
(GenZ)ជាជំនាន់ដេលកើតឡើងចំ
សម័យអីុនធឺណិត។ ពួកគេចាប់យក
បច្ចេកវិទេយាតមរបៀបដេលគ្មោនជំនាន់

ណាធា្លាប់មាន។ការផ្លាស់ប្តូរដោយ 
កូវីដ១៩មានមិនចេើនទេដេលកំពុងបង្ខំ
ឱេយមានការផ្លាស់ប្តរូ។ ជំនាន់នេះដេល
នឹងកំណត់របៀប និងអ្វដីេលពួកគេចង់
រៀន។ ដូចខ្ញុំមើលឃើញការអប់រំនឹង
ផ្តាតលើជំនាញ និងទេពកោសលេយ។
យុវជនមិនចង់ចំណាយពេលចេើនពេក
លើការសិកេសាទេសឹ្តីនោះទេ។ ពួកគេចង់
បានការសិកេសារបៀបជាក់ស្តេង និងពី
របៀបដេលពួកគេទទួលបានព័ត៌មាន។

Q  ន ិយោ ជក ត្អញូត្អៃរថា  សា្ថាបន័ 
ធំ  ៗមិនបាន បង្កើត បៃក្ខជនបាន  

សមសៃប សមៃប់ ទីផៃសារ ការ ងារ ដៃល 
មាន ការផ្លាសប់្តរូ ដ ៏លឿន នៃះ ទៃ ។ តើ 
សា្ថាប័ន អប់រំ អាច ដោះសៃយ បញ្ហា 
នៃះ ដោយ របៀប ណា ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ 
ការងារ កាន់តៃ បៃសើរឡើង  និង 
បង្កើន ផលិតភាព នៅ កន្លៃងធ្វើការ ?

 
ចំណុចនេះនាំខ្ញុំតេឡប់ទៅកាន់

ចម្លើយពីមុនវិញគឺថ ឧសេសាហកម្ម
តេូវតេមានការចូលរួមឲេយបានខ្លាំងកា្លា
ថតើមនសុេសតេវូបានទទលួការអបរ់ំ
និងបណ្តុះបណា្តាលកមេិតណា?
របៀបវស់ស្ទង់ការសកិេសាតេវូផ្លាសប់្តរូ។ 
បេពន័្ធបទបេបញ្ញត្តិតេវូតេធ្វើការជាមយួ

ឧសេសាហកម្មដើមេបីបង្កើតអ្វីដេល
ពិតជាចាំបាច់។
គេប់ស្ថាបន័ទាងំអស់តេវូតេគោរព

តមតមេូវការនេបទបេបញ្ញត្តិ ដូច្នេះ
ការផ្លាសប់្តរូពតិជាអាចកើតឡើងបាន
បេសនិបើភាគីពាកព់ន័្ធទាងំអស់អាច
ឯកភាពគ្នាលើវធិសីស្តេដើមេបីវនិចិ្ឆយ័
ពីសមត្ថភាព។ជនំាញទន់ចាបំាច់តេវូ
ផ្តល់ឱេយកាន់តេមានសរៈសំខន់។
សមត្ថភាពក្នុងការគិតនិងដោះ-

សេយបញ្ហាណាមួយគួរតេតេូវបាន
គិតគូរឲេយបានខ្លាំង។យុវជនដឹងពី
របៀបទទួលជំនាញដេលពួកគេតេូវ-
ការប៉ុន្តេភាគចេើនពួកគេខ្វះជំនាញ
ជីវិត។ពួកគេមិនដឹងពីរបៀបដោះ-
សេយបញ្ហាជីវិត។តមរយៈការ
ដោះសេយភាពឆ្លាតវេផ្នេកអារម្មណ៍
របស់ពួកគេយើងធ្វើឱេយពួកគេមាន
ទំនុកចិត្តជាមួយនឹងសមត្ថភាព
ក្នុងការដោះសេយភាពតនតឹងនិង
សមា្ពាធការងារ។
 ផលិតភាពនិងបេសិទ្ធភាពអាច

កើតឡើងបានលុះតេតេអ្នកធ្វើការងារ
នោះពេញចិត្តនឹងអ្វីដេលពួកគេកំពុង 
ធ្វើ។វតមេវូឱេយមានការផ្លាស់ប្តរូគរំូក្នងុ
ការអនុវត្តការគេប់គេង ដើមេបីចូលរួម
ក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលដើមេបីបង្កើន
ជំនាញនិយោជិតរបស់ពួកគេជំនួស
ឱេយការផ្លាស់ប្តូរកមា្លាំងពលកម្មមិនចាំ-
បាច់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកដេលមាន
ជំនាញថ្មី៕  

ការអប់រំនៅព្រលអនាគតនឹងផ្តោតកាន.់..តមកពីទំព័រអក្សរ  B

លោក លីម កុកវីង ថ្លៃងថាយុវជនចង់បានការសិកៃសារបៀបអនុវត្តជាក់ស្តៃង។   



Q តើលោកអាចជម្រាបយើង
បន្ថ្រាមអំពីសាលាអន្តរជាតិ

Invictusបានដ្រារឬទ្រា?
សាលាអន្តរជាតិ Invictusបាន

ខិតខំយ៉ាងខ្លាងំដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំ
គុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដាអន្តរជាតិជាមួយ
តម្ល្សមរម្យនៅចំកណ្តាលរាជធានី-
ភ្នំព្ញ។ ពីដំបូងយើងចាប់ផ្តើមនៅ
ប្ទ្សសិង្ហបុរីហើយសាលាInvic-
tusបានអភិវឌ្ឍខ្លនួយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ជាសាលារៀនអន្តរជាតិឈានមុខគ្
មួយនៅសិង្ហបុរីជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏
ល្អប្សើរ ដ្លទទួលបាននៅក្នុង
ការវាយតម្ល្សាលាអន្តរជាតិ(ISA)
កាលពីព្លថ្មីៗ ន្ះសម្ប់សិស្ស
ថ្នាក់ទី៣និងទី៦របស់យើង។
បច្ចប្ុបន្នសាលាInvictusមាន៦

សាខនៅទូទំាងទ្វីបអាសីុក្នុងនោះ
ក៏មានកម្មវិធី«InvictusFamily»ជា
កម្មវិធីសិក្សាតាមអនឡាញលក្ខណៈ
អន្តរជាតិ ដ្លអាចសិក្សាបាននៅ
ទូទំាងទ្វបីអាសីុ។

Q តើអ្វីទៅដ្រាលធ្វើឲ្រាយសាលា
Invictus  ពិស្រាសជាង

សាលាអន្តរជាតិដទ្រាទៀតនៅក្នុង
ប្រាទ្រាសកម្ពជុា?
សាលាInvictusគឺពិស្សប្លក្ពី

គ្ចំពោះការផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សា
អន្តរជាតិដ្លមានភាពដ៏ទូលំទូលាយ
លើសពីន្ះគឺមានទីតំាងនៅចំកណ្តាល
រាជធានីភ្នព្ំញនិងមានតម្ល្សមរម្យ។ 
យើងផ្តល់ជូនការអប់រំចាប់ពីឆា្នាំទី១
រហូតដល់ឆា្នាំទី១៣ក្នងុនោះរួមមាន
មុខវិទ្យាគណិតវិទ្យាស្តង់ដាសិង្ហបុរី
ដ្លតូ្វបានទទួលសា្គាល់យ៉ាង-
ទូលំទូលាយក៏ដូចជម្ើសភាសាគឺ
យើងមានភាសាអង់គ្ល្ស/ចិន និង
ភាសាបារំាង។ ទំាងអស់ន្ះគឺមាន
តម្ល្សមរម្យ ឧទាហរណ៍យើងមិន
គិតថ្ល្ capital fees ប្ចំាឆា្នាំ ដូច

សាលាអន្តរជាតិដទ្ទ្។
លើសពីន្ះទៀតយើងផ្តល់ឲ្យ

សិស្សរបស់យើងនូវ«ការផ្ទ្រដោយ
គ្មានឧបសគ្គ»ទៅកាន់សាខរបស់
យើងនៅសិង្ហបុរីនិងហុងកុងសម្ប់
កន្ល្ងទំន្រ និងផ្តល់ទិដា្ឋាការដោយ
រដា្ឋាភិបាលមូលដា្ឋាន។ ចំណុចន្ះ
ធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើងអាចបន្តការ-
សិក្សារបស់ពួកគ្ដោយគ្មានរអាក់-
រអួលប្សិនបើឪពុកមា្តាយរបស់
ពួកគ្តូ្វផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់
ប្ទ្សទំាងនោះ។

Q តើលោកអាចរៀបរាប់អំពី
ផ្រានការបើកដំណើរការសា-

លាInvictusភ្នពំ្រាញនៅខ្រាសីហា
បានដ្រារឬទ្រា?
សាលាគ្ងនឹងបើកសម្ប់ឆា្នាំ

សិក្សាថ្មី២០២០-២០២១នៅក្នងុ
ខ្សីហា។ ការជួសជុលនិងក្លម្អ
កំពុងបន្តដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន
ទោះបីប្ឈមនឹងការពន្យារព្ល
ខ្លះៗដោយសារបញ្ហាកូវីដ១៩ក្តីបុ៉ន្ត្
សាលាយើងនឹងបើកដំណើរធម្មតា
តាមការគ្ងទុក។
បច្ចប្ុបន្នមានភាពមិនច្បាស់លាស់

មួយចំនួនចោទឡើងថតើសាលា
អន្តរជាតិនៅកម្ពជុាអាចបើកដំណើរ-
ការវិញជាធម្មតាបាននៅព្លណ?
បុ៉ន្ត្សាលាInvictusបានដាក់
ពាក្យស្នើសំុការអនុញ្ញាតដើម្បីដំណើរ
ការសាលារួចហើយ។ក្នងុករណីដ្ល
យើងមិនអាចបើកបាននៅក្នុងខ្
សីហាតាមគោលការណ៍ណ្នំារបស់
រដា្ឋាភិបាលនោះសាលាយើងនៅត្
អនុវត្តការបង្ៀនតាមអនឡាញ
ដ្លជាវិធានការបណ្តាះអាសន្ន។
 Q តើអ្វីជាវិធីសាស្ត្រារបស់សាលា

Invictusនៅព្រាលនិយាយ
ដល់ការបង្រាៀនតាមអនឡាញ?
វិធីសាស្ត្របស់យើងគឺធ្វើតាម

របៀបដ្លយើងបង្ៀននៅក្នងុថ្នាក់
រៀន។ន្ះក៏ជាវិធីសាស្ត្មួយសម្ប់
កម្មវិធីInvictusFamilyដ្រនិងដូច

ការបង្ៀននៅផ្ទះរបស់យើង។លើស
ពីការបង្ៀនតាមអនឡាញដទ្ទៀត
យើងផ្តល់ការបង្ៀន(បន្តផ្ទាល់)
សម្ប់កាលវិភាគភាគច្ើន។
វ្ទិកាជាច្ើនពឹងផ្អ្កយ៉ាងខ្លាំង

ទៅលើការបង្ៀនតាមAsynchro-
nous(តាមតមូ្វការ) ដ្លដក
ច្ញនូវការប្ស័្យទាក់ទងផ្ទាល់
តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដ្លយើង
គិតថវាសំខន់ណស់។យើងបាន
វិនិយោគលើវ្ទិកាបង្ៀន និងឧប-
ករណ៍សិក្សា ដ្លធ្វើឲ្យយើងផ្តល់នូវ
បរិយកាសនិងបទពិសោធសិក្សាដ៏ល្អ
សម្ប់ទំាងសិស្សនិងគូ្។បុ៉ន្ត្ម៉ាង
សិក្សានិងមាតិកាគឺដូចគ្នា។
 Q តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពី

ការបញ្ចះុតម្ល្រាសម្រាប់ការ-
ចុះឈ្មោះដំបូង(EarlyBird)
បានទ្រា?តើថ្ល្រាបង់សាលាសម្រាប់
កម្រាតិបឋមសិក្រាសា និងមធ្រាយមសិក្រាសា
មានចំនួនបុ៉ន្មោន?
តាមចំនួនកំណត់ សិស្សចុះឈ្មាះ

ចូលរៀន១០០នាក់ដំបូងសម្ប់
ថ្នាក់បឋមសិក្សានៅរាជធានីភ្នំព្ញ
យើងផ្តល់ការបញ្ចះុតម្ល្ពិស្ស
តឹ្មត្៥០០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះក្នងុ១
ឆា្នាំហើយសិស្ស៥០នាក់ដំបូងដ្ល
ចុះឈ្មាះចូលរៀនសម្ប់ថ្នាក់អនុ-
វិទ្យាល័យយើងបញ្ចះុតម្ល្មកនៅតឹ្ម
៥៥០០ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះក្នងុ១ឆា្នាំ។តម្ល្
ពិស្សន្ះគឺសម្ប់ត្ឆា្នាំសិក្សា
២០២០-២០២១ និង២០២១-
២០២២ បុ៉ណ្ណោះ ចំពោះតម្ល្ធម្មតា
របស់យើងគឺ៨០០០ដុលា្លារក្នងុ១ឆា្នាំ។

Q តើលោកផ្តល់អ្វីខ្លះសម្រាប់
ថ្នាក់បឋមសិក្រាសា និងអនុ-

វិទ្រាយាល័យ?
សម្ប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាយើងផ្តល់

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាអន្តរជាតិ
(IPC)។IPCប្កាន់យកវិធីសាស្ត្
សកលដ្លមានគោលដៅសិក្សា
ជាក់លាក់លើគ្ប់មុខវិជា្ជាទំាងអស់
សម្ប់ការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន និង
សម្ប់ទស្សនៈលក្ខណៈអន្តរជាតិ។
វាផ្អ្កលើកម្មវិធីសិក្សាជាតិរបស់
ចក្ភពអង់គ្លស្ រួមបញ្ចលូជាមួយ
គណិតវិទ្យាស្តង់ដាសិង្ហបុរី។
ទិដ្ឋភាពពិស្សមួយទៀតដ្ល

យើងបានណ្នំាគឺឱកាសសម្ប់
សិស្សក្នងុការជ្ើសរីសភាសាចិនឬ
ភាសាបារំាងជាភាសាទី២ហើយ
ភាសាខ្ម្រជាជម្ើសទី៣សម្ប់
សិស្ស។នៅកមិ្តអនុវិទ្យាល័យយើង
នឹងប្ើប្ស់កម្មវិធីសិក្សាខ្ម-
បី៊្ដអន្តរជាតិ។នៅឆា្នាំទី៩ សិស្ស
នឹងទទួលការវាយតម្ល្ ខ្មបី៊្ដ
មុនព្លផ្លាស់ទៅខ្មបី៊្ដ IGCSE
(កំរិតO)ហើយចុងក្យខ្មបី៊្ដ
កមិ្តA។
 Q តើសាលាដ៏ជោគជ័យរបស់

ល់ោកនៅប្រាទ្រាសសិង្ហបុរីនិង
ហុងកុងសម្រាបខ្លួនដូចម្ត្រាចចំពោះ
វិបត្តិកូវីដ១៩ដ្រាលមិនធ្លាប់មានន្រាះ?
 សាលារៀនរបស់យើងនៅសិង្ហបុរី

និងហុងកុងតូ្វបានបិទទា្វារក្នុង
អំឡុងព្លន្ការរីករាលដាលន្ជំងឺ
កូវីដ១៩។ បុ៉ន្ត្យើងបានសម្បខ្លនួ
ទៅនឹងសា្ថានការណ៍ន្ះបានយ៉ាង-
ឆាប់រហ័សដោយប្តរូទៅបង្ៀនតាម
អនឡាញវិញដើម្បីធានាបាននូវការ-
បន្តការសិក្សាសម្ប់សិស្សរបស់
យើង។លើសពីន្ះទៀតយើង

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្នំារបស់
រដា្ឋាភិបាលក្នងុតំបន់យ៉ាងតឹងរឹុងដើម្បី
ធានាឱ្យបាននូវការបើកសាលាឡើង
វិញដ្លមានសុវត្ថិភាព និងដោយ
រលូន។
 Q តើលោកទំទាក់ទំនងជាមួយ

សិស្រាសនិងឪពុកមា្តាយក្នងុព្រាល
ន្រាះយា៉ាងដូចម្ត្រាច?
យើងភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ

ឪពុកមា្តាយនិងសិស្សតាមរយៈប្ព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងភាពជាដ្គូ
យុទ្ធសាស្ត្ក៏ដូចជាពឹ្ត្តកិារណ៍នានា
នៅក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ។

  Q តើលោកមានសុទិដ្ឋនិិយម
ប្រាបណាសម្រាប់អនគត

រយៈព្រាលខ្លីមធ្រាយមនិងវ្រាង?
Invictusមានន័យថ«អង់អាច»

ហើយការរំខនពីការផ្ទះុឡើងន្ជំងឺ
កូវីដ១៩កាន់ត្ជួយពងឹ្ងប្សក-
កម្មរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ការអប់រំ
ប្កបដោយគុណភាព និងតម្ល្
សមរម្យនៅក្នុងទីកុ្ងភ្នំព្ញ។ វិធី-
សាស្ត្បង្ៀនរបស់យើងគឺតាម
របៀបច្ន្ប្ឌិត និងលើកទឹកចិត្តឲ្យ
សិស្សកា្លាយជាអ្នកសិក្សាព្ញ១ជីវិត
ដ្លរួមចំណ្កជាវិជ្ជមានសម្ប់ថ្ង្
អនាគត។
វិធីសាស្ត្ន្ះជំរុញឱ្យយើងវិវឌ្ឍ

និងសម្បខ្លួននៅក្នុងគ្ដ៏លំបាក
ទំាងន្ះដោយមានជំនួយ និងការ-
លះបង់ពីគូ្បង្ៀនរបស់យើង និង
ការប្ើប្ស់បច្ចក្វិទ្យាទំនើប។
យើងជឿជាក់ថឪពុកមា្តាយដ្ល

ខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតកូនចៅរបស់
ពួកគ្នឹងសម្លងឹឃើញសាលាអន្តរ-
ជាតិមួយន្ះដ្លមានទំាងគុណភាព
ស្តង់ដាអន្តរជាតិ និងតម្ល្សមរម្យ
ដ្លជាធម្មតាសម្ប់សាលាដ្ល
មានគុណភាពខ្ពស់ និងទីតំាងល្អ
គឺមានតម្ល្ថ្ល្។ការអប់រំគឺជាការ-
វិនិយោគរយៈព្លវ្ង។ការប្តជ្ា្ញាចិត្ត
ឥតងាករ្របស់យើងក្នុងការផ្តល់
ការអប់រំគុណភាពស្តង់ដាអន្តរជាតិ
នឹងធានាបាននូវភាពជោគជ័យរបស់
យើងរយៈព្លវ្ងនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពជុា៕
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សាលាInvictusមានទីតំាងស្ថតិនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រាះនរោត្តម។

លោកCliveSwaleនយកសាលា
អន្តរជាតិInvictusភ្នពំ្រាញ។

ខណៈសាលារៀននៅកម្ពុជា
កំពុងរៀបចំដំណើរការបើកឡើង
វិញជាបណ្តើរៗលោកClive
Swaleនយកសាលាអន្តរជាតិ
Invictusភ្នំព្រាញបានផ្តល់
បទសមា្ភាសជាមួយភ្នពំ្រាញបុ៉ស្តិ៍
អំពីកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់
សា្ថាប័នដ្រាលមានមូលដា្ឋាននៅ
ប្រាទ្រាសសិង្ហបុរីមួយន្រាះក្នងុការ-
នំយកការអប់រំដ្រាលមានគុណ-
ភាពខ្ពស់តម្ល្រាសមរម្រាយនិងមាន
សុវត្ថភិាពមកកាន់ព្រាះរាជាណា-
ចក្រាកម្ពជុា។

Invictus នាំយកការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព 
ខ្ពស់ជាមួយតម្ល្រសមរម ្មកកាន់ទីក្រុងភ្នំព្រញ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថ្រាមសូម
ចូលទៅគ្រាហទំព័ររបស់យើង

www.invictus.com.khឬទូរស័ព្ទ
+៨៥៥(០)៩២២២២៨៦៨


	A
	B-C
	D-E
	F-G
	H

