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ការរៀនសូត្
ដ្លគ្មានការរំខាន



វិទ្យាស្ថាន CamEd Business 
School ដ្លមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ភ្នំព្ញ បាន ក្លាយជា វិទ្យាស្ថាន ដ្ល 
ឈានមុខ គ្ ដ៏ រឹងមាំ នៅក្នុង ឧស្សា-
ហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ករកសង ក្រ្តិ៍-
ឈ្មោះ ល្បីល្បាញ ន្ះ ដោយសរ 
និស្សិត បញ្ចប់ ករសិក្សា ជំនាញ បាន 
បន្ត ជម្នះ ឧបសគ្គ នានា នងិ រមួចណំក្ 
ដល់ កររីកលូតលាស់ ក្នុង  វិស័យ 
សជីវកម្ម  និង ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ 

 សស្ត្ចារ្យ ប្កបដោយ គុណ-
ភាព និង មាន ជំនាញ កម្មវិធីសិក្សា 
មានករ ទទួលស្គាល ់ជាស កល ភាព-
ជា ដ្គូ ជាមួយ ស្ថាប័ន ត្ួតពិនិត្យ 
អន្តរជាតិ និង ករ បំពាក់បំប៉ន ដល់ 
នសិស្តិ នវូ ជនំាញ ទន ់បន្ថម្ បានធ្វើឱយ្ 
ស្ថាប័ន ដ្លមាន អាយុកល ២០ឆ្នាំ 
ក្លាយជា មជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល 
ជនំាញ គណនយ្យ្ នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុដបំងូ 
គ្ នៅ កម្ពុជា ។ និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ផ្ន្ក ហិរញ្ញវត្ថុ គណន្យ្យ 
និង  សវនកម្ម នៅ វិទ្យាស្ថាន CamEd 
មានករ ទទួលស្គាល់ ពី និយោជក យ៉ាង 
ទូលំទូលាយ សម្ប់ ជំនាញ និស្សិត ដ៏ 
មុត ស្ួច ដ្ល ពួកគ្ មាន រៀងៗ ខ្លួន។ 

 នាយិក រង ន្ វិទ្យាស្ថាន CamEd 
លោកស្ី សំ សុគនា្ធា រី បាន ប្ប់ 
ភ្នពំ្ញ ប៉សុ្តិ៍ ថា “ ខ្ញុំ អាច នយិយ បាន 
ថា ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ឆ្នាំ 

២០២០ អត្ មានករ ងារ របស់ 
និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ ករសិក្សា របស់ 
យើង មាន ៩៨ ភាគរយ ។  ចណំចុខ្លាងំ 
របស ់សលា គមឺាន ករទទលួស្គាល ់ព ី
និយោជក កូនសិស្ស របស់ យើង មាន 
សមត្ថភាព ច្ះ សមប្ ខ្លនួ នៅ កន្លង្-
ធ្វើករ មិន ពិបាក ក្នុងករ បណ្តុះ-
បណ្តាល ជំនាញ បច្ច្កទ្ស ព្ះ 
ពួកគ្ មានចំណ្ះដឹង ជ្ជ្ះ ន្ 
ស្តង់ដ គណន្យ្យ ស្ប់ ” ។ 

 ទីផ្សារ មូលធន ធនាគារ គ្ឹះស្ថាន 
មកី្ហូរិញ្ញវត្ថ ុនងិ សហគស្ ធនុ តចូ 
និង មធ្យម នឹង បន្ត ពង្ីក បន្ថ្មទៀត 
នៅព្លដ្ល ក្ុមហ៊ុន ឬ អាជីវកម្ម 
កន់ត្ច្ើន បាន បើក ដំណើរករ 
អាជវីកម្ម ។  ហើយ អ្នកជនំាញ ត្វូករ 
ជា ចាបំាច ់ដើមប្ ីរៀបច ំបក្ខ់ ្រៀបច-ំ

ពន្ធដ រៀបចំ របាយករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង គណន្យ្យ  និងសវនកម្ម ។ អស់ 
រយៈព្ល ជិត ២ទសវត្ស រ៍មកហើយ 
វទិយ្ាស្ថាន CamEd បាន បង្កើត គណ-
ន្យ្យក រ ឆ្នើមៗ និង ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ផ្ស្ងទៀត ។ 

 លោកស្សីគុនា្ធា រ ីបាន ថ្លង្ថា ដោយមាន 
កិច្ចសហករ ជាមួយ ដ្គូ ក្ុមហ៊ុន 
នានា ដ៏ គួរឱ្យ ទាក់ទាញ រួមជាមួយ 
ករផ្តល ់បក្ខ់ ្ខ្ពស ់នងិ បរយិកស 
ករងារ ល្អ ក្ុមហ៊ុន ទាំងនោះ បាន 
បន្ត ទទួលយក និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ថ្មីៗ នៅ វិទ្យាស្ថាន CamEd ។ 
“ ចំនួន សិស្ស បញ្ចប់ ថា្នាក់ ទី១២ ដ្ល 
បានដក់ ពាក្យសុំ បន្ត ករសិក្សា 
បរិញ្ញាបត្ នៅ CamEd មានករ- 
កើនឡើង ពី១ ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ ពីព្ះ 

សលា ន្ះ ផ្តល់នូវ កម្មវិធីសិក្សា ដ៏ 
គរួឱយ្ ទាកទ់ាញ ។ “CamEd ផ្តលជ់នូ 
កម្មវិធីសិក្សា ស្តង់ដអន្តរជាតិ ដោយ 
និស្សិត បញ្ចប់ ករសិក្សា រយៈព្ល ៤ 
ឆ្នាំ ទទួលបានសញ្ញាបត្ ២ ក្នុងព្ល 
ត្១ គឺ បរិញ្ញាបត្ គណន្យ្យ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង សញ្ញាបត្ ជំនាញអ្នក-  
បច្ច្កទ្ស ផ្ន្ក គណ ន្ យ្យ ដ្ល-
មាន ករទទួលស្គាល់ ដោយ កម្មវិធី 
សមាគម គណន្យ្យករ ជំនាញ  នៅ 
ប្ទ្ស អង់គ្ល្ស ដ្លហៅ កត់ ថា 
(ACCA)” ។ 

 លោកស្ី សុគនា្ធា រី ថ្ល្ងថា គ្ូ-
បង្ៀន នៅ វទិយ្ាស្ថាន CamEd ភាគ-
ច្ើន ជា ជនជាតិ បរទ្ស ដ្លមាន 
សមត្ថភាព ពិស្ស ហើយ ឆ្លងកត់ 
ករជ្ើសរសី យ៉ាង ហ្មតច់ត ់មនុពល្ 
គ្ូ ទាំងនោះ ត្ូវបាន ជ្ើសរីស 
ឱ្យចូល បង្ៀន ។ “ ទាំង គ្ូខ្ម្រ  និង 
គ្ូ បរទ្ស ទោះបី មាន សញ្ញាបត្ 
បណ្ឌិត ក៏ត្ូវ ករធ្វើ ត្ស្ត មុន ចូល 
បម្ើ ករងារ នៅទីន្ះ ដ្រ ព្ះ 
ព្លខ្លះ គាត់ មាន សមត្ថភាព ហើយ 
ប៉នុ្ត ្ខ្វះ បច្ចក្ទស្ ក្នងុករ បង្ៀន ។ 
“ មួយវិញទៀត បើ ស ស្្ត ចា រ្យ មាន 
ជំនាញ គណន្យ្យ យើង មិន អាចឱ្យ 
គាត់ ទៅ បង្ៀន ហិរញ្ញវត្ថុ បានទ្ ” ។ 

 លោកស្ ីបានឱយ្ដងឹថា លើសពនី្ះ  
ទៀត វិទ្យាស្ថាន CamEd ក៏ ជា 

សមាជិក ន្ បណ្តាញ សកលវិទ្យា-
ល័យ អាស៊ាន ដ្ល អនុញ្ញាតឱ្យ 
និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ ករសិក្សា នូវ 
ឱកស គ្ប់គ្ន់ ក្នុងករ បន្ត ករ-
សិក្សា របស់ ពួកគ្ នៅក្នុង សកល-
វិទ្យាល័យ ក្នុង តំបន់ ។ និស្សិត ដ្ល 
សិក្សា នៅ CamEd មិន ត្ឹម ទទួល-
បាន សញ្ញាបត្ ប៉ុណ្ណោះ ទ្ ពួកគ្ 
ថ្មទាំង មាន ឱកស ទទួលបាន វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ ទន់ បន្ថ្ម-
ទៀត និង ឱកស ករងារ ត្ៀមចាំ 
សម្ប់ ពួកគ្ នៅព្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ។ 

“សកម្ម ភាពជា ក្មុ រមួមាន ករបោះ- 
ជំរុំ កម្មវិធី សប្បុរសធម៌ និង វប្បធម៌ ។ 
យើង ក៏ រៀបចំ ដំណើរ កម្សាន្ត ប្ចាំឆ្នាំ 
និង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច សិក្សា ទាំង 
នៅក្នងុ បទ្ស្ កម្ពជុា  នងិ នៅ បរទស្ 
ដើម្បី លើកទឹកចិត្ត សិស្ស ឱ្យ បង្កើត 
មិត្តភាព សម្ច គោលដៅ ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់ ពួកគ្ និង បង្កើន បទពិសោធ 
និង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ” ។ 

 នាយិក រង សំ សុគនា្ធា រី បាន 
មានប្សសន៍ថា លើសពីន្ះទៅ - 
ទៀត វទិយ្ាស្ថាន CamEd បាន បង្កើត 
នាយកដ្ឋាន ផ្ន្ក ប្ឹក្សា យោបល់ 
អាជីព ដើម្បី ជួយ និស្សិត ឆ្នាំ ទី៣ 
ស្វ្ងរក ករងារ ធ្វើឱ្យ សុំ នឹង ករងារ 
បនា្ទាប់ពី បញ្ចប់ ករសិក្សា ៕ 

 សុទិដ្ឋិនិយម កំពុង វិលត្ឡប់ មក 
កន់ វិស័យ អប់រំ វិញ បនា្ទាប់ពី ជំងឺ រាត- 
តប្ាត បានធ្វើ ឱយ្ ប៉ះពាល ់ដល ់សដ្្ឋកចិ្ច 
និង វិស័យ ជាច្ើន ប៉ុន្ត្ ព្លន្ះ 
សិស្សានុសិស្ស  និង លោកគ្ូ -អ្នកគ្ូ 
បាន វិលត្ឡប់ ទៅកន់ សលារៀន 
វញិ ហើយ ។  អត្ថបទ ពសិស្ ស្តពី ីករ-
សកិស្ាអបរ់ ំ របស ់កសត្ ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ 
ដ្ល ច្ញផ្សាយ នៅ ចុង ឆ្នាំន្ះ គឺ 
រៀបរាប់ អំពី  របៀប ដ្ល សលារៀន 
ឯកជន កពំងុ វលិតឡ្ប ់ទៅរក សភាព 
ធម្មតា សជាថ្មី ក្នុងអំឡុងព្ល វិបត្តិ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ន្ះ ។  

 មាន វសិយ័ សខំន់ៗ  ជាច្ើន ដចូជា 
វិស័យ ទ្សចរណ៍ ករលក់ រាយ និង 
កន្លង្ កមស្ាន្ត រហតូដល ់វសិយ័ ផលតិ-
កម្ម  និង ក្ុមហ៊ុន អាកសចរណ៍ គឺ 
សុទ្ធត្  បាន រង ផលប៉ះពាល់ បនា្ទាប់ពី 
ករផ្ទុះ ឡើង ន្ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ប៉ុន្ត្ 
គ្ឹះស្ថាន អប់រំ នៅ កម្ពុជា ខិតខំ ដោះ-
ស្យ បញ្ហា វិបត្តិ ន្ ករសិក្សា ដ្ល 
បង្កឡើង ដោយ ជំងឺ រាតត្បាត  ហើយ 
នៅពល្ន្ះ  បានផ្តល ់ករសកិស្ា អបរ់ ំ
ដល ់សសិស្ានសុសិស្ របស ់ពកួគ ្ឡើង 
វិញ បាន ។ 

 នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ មិន ថា នៅតាម 
សលារៀន សកលវិទ្យាល័យ និង 
គ្ឹះស្ថាន ឧ ត្ត ម សិក្សា ដទ្ទៀត ទ ្គឺ 

សុទ្ធត្ ត្ូវបាន ផ្អាក ជា បណ្តាះ-
អាសន្ន អស់ រយៈព្ល ជាច្ើន ខ្ 
ដើមប្ ីចៀសវាង ករបស្្យ័ ទាក ់ទង 
គា្នា ក្នុងចំណម សិស្សានុសិស្ស ក្នុង 
ហ្តុផល ដើម្បី កត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
ន្ ករឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ។ 

 ទាងំ គ្ឹះស្ថាន អបរ់ ំសធារណៈ នងិ 
ឯកជន នៅ ទូទាំងប្ទ្ស ត្ូវបាន 
បិទទា្វារ គិត ចាប់តាំងពី ពាក់ កណ្តាល 
ខ្មីនា មក  ដោយសរ វិធានករ 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំងនឹង ករផ្ទុះ ឡើង ន្ ជំងឺ 
ក ូវដី ប៉នុ្ត ្សលា មយួចនំនួ ដល្ បាន 
ប្កន់ខ្ជាប់ នូវ គោលករណ៍ សុវត្ថិ-
ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល បានល្អ បំផុត 
ត្ូវបាន អនុញ្ញាតឱ្យ បើក ដំណើរករ 

ឡើងវិញ ជា ដំណក់កល ៗ  គិត ចាប់ 
ពី ដើម  ខ្កញ្ញា ។ 

 សលា អន្តរជាតិ SCIA និង ស-
លារៀន អូស្ត្លី អន្តរជាតិ ភ្នំព្ញ 
(AISPP) និងសលា អន្តរជាតិ វ្ស 
វី យូ កម្ពុជា សុទ្ធត្ បាន អនុវត្តតាម 
គោលករណ៍ ប្តិបត្តិ ស្តង់ដ សុវត្ថិ-
ភាព របស់ ក្សួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បាន យ៉ាង ល្អ ដើម្បី ធានាថា 
សិស្សានុសិស្ស អាច សិក្សា នៅក្នុង 
សលា ដ្លមាន បរិស្ថាន ល្អ ប្កប-
ដោយ សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ក្នុង ចំណម 
សលារៀន ២០ ដបំងូ គ ្ដល្ ត្វូបាន 
អនុញ្ញាតឱ្យ បើក សលារៀន ជាថ្មី ។ 

 ក្សួង  និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ដទ្ទៀត 

បាន  ខតិខ ំធ្វើករ ដោយ មនិ ខ្លាច នឿយ- 
ហត់ ដើម្បី រៀបចំ គោលនយោបាយ 
និង បទ ប្បញ្ញត្តិ នានា  ឱ្យ បាន ឆប់-
រហ័ស ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង បញ្ហា 
បឈ្ម ដល្ បង្កឡើង ដោយ រោគរាត-
ត្បាត កូ វីដ ១៩ ។ 

 វិធានករណ្នាំ រួមមាន គមា្លាត 
សង្គម ករ នៅ ឃ្លាតឆ្ងាយ ពីគា្នា រវាង 
សិស្សានុសិស្ស ករតួ្តពិនិត្យ សី-
តុណ្ហាភាព ករ លាងដ្ ឱ្យបាន ញឹក-
ញាប់ តូ្វ ពាក់ មា៉ាស់ ករពារ ឱ្យបាន 
ទៀង ទាត់ និង ករណ្នាំ អំពី របៀប 
សិក្សា តាម អន ឡាញ ដ្ល ត្ូវបាន 
អនុវត្ត ប្កបដោយ ប្សិទ្ធភាព ។ 

 កិច្ចខិតខំ ប្ឹងប្ង ដ្ល ត្ូវបាន 

អនុវត្ត យ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួន ទាំងន្ះ គឺ បាន 
អនុញ្ញាតឱ្យ សិស្សានុសិស្ស ត្ឡប់ 
ទៅ ថា្នាក់រៀន របស់ ពួកគ្ វិញ ខណៈ 
ដ្ល គ្ូបង្ៀន បាន បន្ត អាជីព របស់ 
ពួកគ្ ជាមួយ ករផ្តល់ ទំនុកចិត្ត ពី 
ឪពុកមា្តយ ។ 

 វិស័យ អប់រំ គឺជា សសរស្តម្ភ ន្ 
ស្ដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹង ករ ចូល រួម 
ចំណ្ក ក្នុងករ អភិវឌ្ឍ ធន ធាន 
មនុស្ស  ដ្លជា កតា្តចាំបាច់ សម្ប់ 
វឌ្ឍនភាព ស្ដ្ឋកិច្ច និង ករកសង 
ប្ទ្សជាតិ ហើយ កររៀនសូត្ ត្ូវ 
បន្តទៅ មុខជា និច្ច ។ 

 ករបើក សលារៀន ឡើងវិញ គឺជា 
ជំហាន មួយ ដ៏ សំខន់ ពីព្ះ វា បងា្ហាញ 
ពី ទំនុកចិត្ត លើ ប្ព័ន្ធ អប់រំ និង ឆ្លុះ-
បញ្ចាំង ពី ភាពរឹងមាំ ន្ វិស័យន្ះ ។ 

 នៅព្លដ្ល យើង ជិត ឈាន ចូល 
ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ គឺរាល់ បទ ប្បញ្ញត្តិ 
សុវត្ថិភាព ចាំបាច់ ត្ូវត្ រក្សា ឱ្យបាន 
គ្ប់ព្លវ្លា  និង គ្ប់ ទីកន្ល្ង ។  
យើង ប្ឈមមុខ នឹង បញ្ហា ជាច្ើន 
ដ្ល ទាមទារ ករខិតខំ ប្ឹង ប្ង រួម 
គា្នា និង ករប្ត្ជា្ញាចិត្ត ពី អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់ នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ ដោយ 
ត្វូ យកចតិ្តទកុដក ់ចពំោះ សខុមាល-
ភាព របស ់សសិស្ានសុសិស្ ឱយ្ បាន ខ្ពស ់
ជាង ព្លណៗ ទាំងអស់ ៕ 
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ការបើក សាលារៀន ឡើងវិញជា ជំហាន មួយ ដ៏ សំខាន់ដើមៃបី  បង្ហាញ ពី ទំនុកចិត្ត លើ បៃព័ន្ធ អប់រំ។ រូបថត ហា៊ាន រង្សី 

វិទ្យាស្ថានCamEdជាថ្នាលបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការអប់រំនៅតេបន្តទោះបីស្ថតិនៅក្នងុអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ 

និសៃសិត ឆ្នើម នៃ វិទៃយាសា្ថាន ខៃ ម អៃ ដ បៃចំា ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ក្នងុការ បៃឡង ជា អន្តរជាតិ លើ មុខវិជា្ជា ACCA។ 
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 ក្ម ករប្ត្ជា្ញាចិត្ត ចំពោះ ឧត្តម-
ភាព ន ្ករអបរ់ ំសលា អន្តរជាត ិវស្ 
វ ីយ ូកម្ពជុា បានដក ់ឱយ្ដណំើរករ នៅ 
ពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ ២០១៩ ក្ម 
អធិបតីភាព របស់ ឯក ឧ ត្ត ម បណ្ឌិត- 
សភាចា រ្យ ហង់ ជួន ណ រ៉ុ ន រដ្ឋមន្ត្ី 
ក្សួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា ហើយ 
បច្ចុប្បន្ន បាន រីកចម្ើន រហូតដល់ 
ករពង្កី ទៅ អគារសកិស្ា ថ្ម ីមយួទៀត 
ដ្ល នឹង បើក ដំណើរករ នៅមុន 
ខស្ហីា ឆ្នាកំយ្ ។ សលា អន្តរជាត ិ
ន្ះ  និង សលា អន្តរជាតិ លើ ន នី ង 
ចាំង ហ្គ ល ស្ថិតនៅក្នុង ចំណម 
សលា ទាំង ២០ ដ្ល បានទទួល 
ករអនុញ្ញាត ដំបូង គ្ ឱ្យ បើក ដំណើរ-
ករ ឡើងវិញ ក្នុងដំណក់កល ទី ១ 
នា ដើមខ្ សីហា ។ 

 លោក លី វីរៈ ប្ធាន ក្ុមបឹ្ក្សា-
ភិបាល ន្ សលា អន្តរជាតិ វ្ស វី យូ 
កម្ពជុា បាន មានបស្សនថ៍ា  សលា 
ន្ះ បាន នាំយក កម្មវិធីសិក្សា ដ្ល 
មាន គុណភាព ខ្ពស់ ស្តង់ដសហ-
រដ្ឋអាម្រិក ដើម្បី រៀបចំ សិស្ស ឱ្យ 
ក្លាយជា អ្នកដឹកនាំ ប្កបដោយ ករ- 
ទទួលខុសត្ូវ ខ្ពស់ និង ជា ពលរដ្ឋ ដ៏ 
ជោគជ័យ ទាំង នៅក្នុង កម្ិត តំបន់  
និង ពិភពលោក ។      

« យើង ផ្តលជ់នូ ករអបរ់ ំថា្នាក ់មធយ្ម-
សកិស្ា ដល្មាន គណុភាព ខ្ពស ់ខណៈ 
[ សលា សមប្ ់សសិស្ តចូ ] គ ឺសលា 
អន្តរជាតិ លើ ន នី ង ចាំង ហ្គ ល ផ្តល់ 
ករអបរ់ ំចាបព់ ីថា្នាកម់ ត្ត ្យយ្ រហតូដល ់
ថា្នាក់ បឋម » ។ 

« សលា អន្តរជាតិ វ្ស វី យូ កម្ពុជា 
មាន  កម្មវិធីសិក្សា ស្បតាម ស្តង់ដ 
អប់រំ អន្តរជាតិ ដ៏ ល្បីល្បាញ មួយ គឺ 
American Common Core និង 
កម្មវិធីសិក្សា ខ្ម្រ ដ្លមាន រួមបញ្ចូល 
មុខ វិ ជា្ជា ភាស ខ្ម្រ ប្វត្តិសស្ត្ ភូមិ-
វិទ្យា និង វប្បធម៌ ជាដើម ។ រីឯ កម្មវិធី 
សកិស្ា បន្ថ ្ម មានដចូជា ពត័ម៌ានវទិយ្ា 
ករអប់រំ សុខភាព ករអប់រំ កយ 

សលិប្ៈ នងិ ភាស ចនិ ដល្ជា ជម្ើស 
បន្ថ្ម ផងដ្រ » ។   

 លោក វីរៈ ថ្ល្ង ដោយ មោទនភាព 
ថា ៖« ប្សកកម្ម របស់ យើង គឺ ផ្តល់ 
ករអប់រ ំដល់ យុវជន កម្ពុជា ឱ្យ មាន ទំ-
នុកចិត្ត  និង សមត្ថភាព កម្ិត សកល 
សប្ ពល្ដល្ ពកួគ ្បក្នខ់្ជាប ់នវូ 
អត្តសញ្ញាណ និង គុណ តម្ល្ វប្បធម៌ 
របស់ ខ្ម្រ ។ ក្សួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា និង ឪពុកមា្តយ សុទ្ធ ត្មាន 
ទំនុក  ចិត្ត មកលើ យើង ពីព្ះ ប្តិ-
បត្តិករ  របស់ យើង កន្លងមក មាន ភាព 
ច្បាស់លាស់  និង ផ្តតលើ គុណភាព 
ជា ចម្បង ។ ជាក់ស្ត្ង ទោះបីជា 
ក្នងុអឡំងុពល្ បទិ សលា យើង គជឺា 
សលា អន្តរជាតិ ដំបូង គ្ ដ្ល បាន 
ករ ទទលួស្គាល ់ព ីកស្ងួ អបរ់ ំយវុជន 
និង កីឡា  ចំពោះ ក រប ង្ៀ ន តាម    
អន ឡាញ  បក្ប ដោ យបស្ទិ្ធភាព ។ 
គ្ូបង្ៀន ទាំង ជនជាតិ បរទ្ស  និង 
ខ្ម្រ គឺ សុទ្ធ ត្មាន អាជា្ញាប័ណ្ណ បង្ៀន 
លើ មុខវិជា្ជា បង្ៀន របស់ ពួកគ្ យ៉ាង 

ជាក់លាក់ ។ 
យើង ក៏មាន បុគ្គលិក សិក្សា   ដ្ល 

មាន លក្ខណសម្បត្តិ គ្ប់គ្ន់ ដ្ល 
ពកួគាត ់មានករ លះបង ់  នងិ ប្តជ្ា្ញាចតិ្ត 
ខ្ពស់ ក្នុង ករផ្តល់ ស្វាកម្ម និង 
ករគំាទ្ ដល់ សិស្ស គ្ប់រូប ដើម្បី ឱ្យ 
ពួកគ្ សម្ចបាន នូវ សក្តនុពល 
ពញ្ល្ញ របស់ ពួកគ្ » ។ 

 លោក ក៏បាន រៀបរាប់ ពី ប្តិបត្តិករ 
របស់ សលា និង ដំណើរ ករសិក្សា 
នៅក្នុង អំឡុងព្ល រីក រាលដល ជំងឺ   
កូ វីដ ផងដ្រ ។ នៅក្នុងព្ល ផ្អាក 
ដណំើរ ករ សកិស្ា នៅក្នងុ សលាដបំងូ 
សលា បាន ទិញ កុំព្យូទ័រ ថ្មី និង បាន 
ដំឡើងបន្ថ្ម ស្វា អីុន ធើ ណិ ត នៅ 
សលា និង នៅផ្ទះ របស់ បុគ្គលិក 
បរទ្ស  និង ខ្ម្រ គ្ប់គា្នា ក្នុងករណី 
ដ្ល   តមូ្វឱ្យត្ូវ ធ្វើករ ពី ផ្ទះ ។ 
ករសិក្សា តាម អន ឡាញ របស់ យើង 
គមឺាន បង្ៀន តាម កម្មវធិ ីlive zoom 
ប្មាណ ៤  ទៅ  ៥ដង   ក្នុង ១ថ្ង្ 
ហើយ ក្នងុ ម្តង មាន រយៈពល្ យ៉ាងតចិ 

៤៥នាទី ។ សលា ក៏បាន ទិញ កម្ម-
វិធីសិក្សា តាម អន ឡាញ ថ្មីៗ បន្ថ្ម 
ដើមប្ ីលើ កកម្ពស ់ករសកិស្ា របស ់សសិស្ 
ឱ្យ កន់ត្ ល្អប្សើរ មានដូចជា កម្ម-
វធិសីកិស្ា គណតិវទិយ្ា វទិយ្ាសស្ត ្នងិ 
កម្មវិធី អាន ដើម្បី អនុញ្ញាត ឱ្យសិស្ស 
រៀន នវូ បធ្ានបទ ទាងំនោះ ពោ រពញ្ 
ដោយ ភាព រីករាយ ។  យ៉ាងណមិញ 
លោក បាន បញ្ជាក់បន្ថ្ម ទៀតថា 
កម្មវិធី សិក្សា របស់ សលា បានរួម- 
បញ្ចូល កម្មវិធី សិក្សា តាម អន ឡាញ 
តាំងត្ ពីមុន ព្ល ជំងឺ កូ វីដ១៩ ផ្ទុះ 
ឡើងមកម្ល្៉ះ ហើយ សិស្សានុសិស្ស 
របស ់យើង ធា្លាប ់បានធ្វើ កចិ្ចករ សលា 
តាម កម្មវធិ ីអន ឡាញ ដល្មាន សប្ ់
រួច មក ហើយ ។ ន្ះ គឺជា មូលដ្ឋានគ្ឹះ 
ដល្ ធ្វើ ឱយ្ ករបង្ៀន តាម អន ឡាញ 
របស់ យើង ទទួលបាន ជោគជ័យ ។ 

 លោក  វរីៈ  ថ្លង្បន្តថា ៖« លើសពនី្ះ 
ទៀត អ្វីដ្ល ធ្វើ ឱ្យយើង ពិស្ស ប្ល្ក 
ពសី លា ដទ ្ គយឺើង មាន ក្មុករងារ 
បុគ្គលិក  សិក្សា  និង បុគ្គលិក ផ្តល់ 

ព័ត៌មាន ដ្ល ខិតខំ បំព្ញករងារ 
យ៉ាងខ្លាងំ ក្លា សមូប្តី ្ក ្មោ៉ាង ធ្វើករ 
ធម្មតា ។ យើង បាន បង្កើត telegram 
១ ទល់នឹង ១ ជាមួយនឹង ឪពុក 
មា្តយ  នងិ សសិ្ស មា្នាក់ៗ  សម្ប់ គាទំ្ 
ពួកគ្ លើ បញ្ហា បច្ច្កទ្ស ពន្យល់ 
ម្រៀន  និង លើកទឹកចិត្ត បន្ថ្ម ដល់ 
សិស្ស ដើម្បី ឱ្យ ពួកគាត់ អាច សម្ប 
ខ្លួន ទៅនឹង កម្មវិធីសិក្សា ថ្មី និង មាន 
ភាព ឯករាជយ្ ក្នងុករ សកិស្ា ។ ន្ះ គជឺា 
កតា្ត ជំរុញបន្ថ្ម ដ្ល ធ្វើឱ្យ កម្មវិធី 
សិក្សា តាម អន ឡាញ របស់ យើង 
ទទួលជោគជ័យ ផងដ្រ » ។ 

 ជា ចុងក្យ លោក វីរៈ បានមាន 
ប្សសន៍ ជារួម ថា ៖« គោលបំណង 
របស់  យើង  គឺ ធ្វើ ឱ្យ សិស្ស របស់ យើង 
ឱ្យ ច្ះ ដោះស្យ បញ្ហា ប្ឈម នៅ 
ក្នងុ ពភិព លោក ដល្ កពំងុ ផ្លាសប់្តរូ នា 
ព្ល  បច្ចុប្បន្ន ខណៈដ្ល ពួកគាត់ 
អាច រក្សាបាន នូវ គុណ តម្ល្ វប្បធម៌ 
របស ខ់្លនួ នងិ មាន មោទនភាព ជា ជន-
ជាតិខ្ម្រ »៕ 

សលាអន្តរជាតិវេសវីយូកម្ពជុារួមបញ្ចលូការអប់រំដេលល្អ
បំផុតតាមបេបបស្ចមិលោកនិងកម្ពជុាក្នងុកម្មវិធីសិក្សាតេមួយ

លោក លី វីរៈ បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល នៃ សាលា អន្តរជាតិ វៃស វី យូ កម្ពុជា។ 

សាលាអន្តរជាតិ វៃសវីយូ កម្ពុជា ពងៃីកអគារសិកៃសាថ្មីមួយបន្ថៃមទៀតនៅកៃបៃរអគារបច្ចុបៃបន្ន ដៃលគៃងនឹងបញ្ចប់នៅមុនខៃសីហា ឆ្នាំ២០២១។ 

សាលាអន្តរជាតិ វៃសវីយូ កម្ពុជា ផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជា្ជា STEM។ 
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ការផ្ទះុឡើងនៃវីរុសកូរូ៉ណាដៃល
កើតឡើងតំាងពីខៃកុម្ភៈ/មីនាឆ្នាំ
២០២០បានធ្វើឱៃយសាលារៀនជា-
ចៃើននៅជំុវិញពិភពលោកមានការជួប- 
បៃទះនូវភាពបៃឈមយ៉ាងខ្លាងំក្នងុការ-
បងៃៀនតាមរយៈបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃនិូក
ទៅកាន់សិសៃសានុសិសៃស។តាមរយៈ
ផៃនការ និងការរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់
សាលារៀន អូស្តៃលីអន្តរជាតិ
ភ្នពំៃញ(AISPP)បានបង្កើតជា
បៃព័ន្ធដើមៃបីឆ្លើយតបទៅបញ្ហាបៃឈម
លើផ្នៃកអប់រំក្នងុបរិបទនៃះតំាងពីមុន
ពៃលដៃលរាជរដ្ឋាភិបាលបៃកាសបិទ
សាលារៀនម្លៃះ៉ហើយការបិទសាលា
នៅក្នងុពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា គឺធ្វើ
ឡើងដោយសៃបទៅតាមគោលការណ៍
អប់រំនៅជំុវិញពិភពលោកបុ៉ន្តៃទំនើប-
កម្មខងបច្ចៃកវិទៃយាក៏បានជួយជៃម-
ជៃងដល់លោកគៃូ-អ្នកគៃូ និង
សិសៃសានុសិសៃសក្នងុការបន្តការសិកៃសា
របស់ពួកគៃផងដៃរ។
សិសៃសានុសិសៃសភាគចៃើនមិនបាន

ចូលរួមទាំងសៃុងឡើយពៃះពួកគៃ
តៃូវសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកពី
អៃកៃង់កុំពៃយូទ័រ ឬទូរស័ព្ទហើយ
ឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តភក្តិ និងលោកគៃូ
អ្នកគៃូរបស់ពកួគៃប៉នុ្តៃកម៏ានសសិៃសា-
នសុសិៃសមយួចនំនួទៀតទទលួបាននវូ
គុណសមៃបត្តិផងដៃរតាមរយៈការ-
សិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកនៃះ។
សិសៃសានុសិសៃសដៃលស្ងប់សា្ងាត់ក្នុង
ពៃលអង្គុយសិកៃសាក្នុងថ្នាក់រៀនរួមគ្នា
ជាមួយមិត្តភក្តិហាក់ដូចជាទទួល-
បានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការ-
និយយពៃលដៃលគត់សិកៃសាតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក រីឯសិសៃសា-
នុសិសៃសដៃលពូកៃខងបៃើបៃស់
បៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយាជាងការបៃើបៃស់
កៃដសនិងប៊ិកអាចនឹងបញ្ចៃញ
បៃតកិម្មប្លៃកពគី្នាទៅនងឹបមៃបមៃលួ
ការសិកៃសាទៅជាអាណាចកៃនៃបច្ចៃក-
វទិៃយា“របស់ពកួគៃ”។ការបងៃៀននងិ
ការសិកៃសាមានជាចៃើនកមៃិតផៃសៃងៗ
គ្នាហើយយើងក៏កពំងុតៃបៃសើរឡើង
ជាមួយគ្នាផងដៃរ។សិសៃសានុសិសៃស
របស់យើងនៅតៃបន្តចង់សកិៃសាហើយ
លោកគៃូ-អ្នកគៃូរបស់យើងក៏ខិតខំ
ពៃយាយមសាកលៃបងបទពិសោធថ្មីៗ
ដើមៃបីធ្វើឱៃយការសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃ-
ឡិចតៃូនិកកាន់តៃមានភាពសបៃបាយ
រីករាយនិងទទួលបានការចូលរួម
សិកៃសាពីសិសៃសានុសិសៃស។
បញ្ហាមួយដៃលមាតាបិតាសិសៃស

បានលើកឡើងហើយផ្តល់ការចាប់-
អារម្មណ៍ដល់យើងខ្ញុំនោះគឺ រយៈ-
ពៃលដៃលបុតៃធីតារបស់ពួកគត់
បានចណំាយនៅពមីខុអៃកៃង់កុពំៃយទូរ័
របស់ពកួគៃ។យើងខ្ញុំដងឹថមាតាបតិា
មួយចំនួនមានបញ្ហាបៃឈមក្នុងការ-
ធ្វើឱៃយបុតៃធីតារបស់គត់ផ្តត

អារម្មណ៍លើការសិកៃសាឱៃយដូចជាក់-
ស្តៃងដូចក្នុងថ្នាក់រៀននៅពៃលដៃល
ពួកគៃសិកៃសាតាមកុំពៃយូទ័រហើយទប់-
សា្កាត់ពួកគៃពីការជជៃកលៃងជាមួយ
មិត្តភក្តិ ឬលៃងហ្គៃមនិងបង្វៃរ
អារម្មណ៍ពួកគៃពីការសិកៃសាទៅមើល
ភាពយន្តជាដើម។យើងកត់សមា្គាល់
ឃើញថរាល់សមា្ភារបច្ចៃកវិទៃយាដៃល
យើងគៃប់គ្នាកំពុងបៃើបៃស់នោះ
អាចធ្វើឱៃយយើងងប់ងល់ជាមួយពួកវា
បាន។យើងតៃងតៃចង់បៃើទូរស័ព្ទដៃ
គៃប់ពៃលដូចគ្នាទៅនឹងសិសៃសានុ-
សិសៃសដៃលគត់ចង់បៃើសមា្ភារ
បច្ចៃកវិទៃយាទាំងនោះដៃរ។យើងខ្ញុំ
ស្នើសុំថវានឹងមានភាពងាយសៃួល
ក្នុងការគៃប់គៃងលើការបៃើបៃស់
ជាក់ស្តៃងនិងការបៃើបៃស់សមៃប់
ការសិកៃសា/ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង
កិច្ចការសាលាបៃសិនបើសិសៃស
អង្គុយនៅទីកន្លៃងណាមួយក្នុងផ្ទះ
ដៃលមាតាបិតាអាចមើលឃើញថ

គត់កពំងុធ្វើអ្វីនៅលើអៃកៃង់កុពំៃយទូរ័។ 
ពៃលដៃលពួកគៃនៅក្នុងបន្ទប់គៃង
តៃឯងភាគចៃើនពួកគៃចៃបាស់ជា
ចុះចាញ់ទៅនឹង ”ភាពសបៃបាយៗ”
ដៃលមាននៅលើកុំពៃយូទ័ររបស់គៃ
ជាមិនខនហើយមិនផ្តតអារម្មណ៍
លើការសិកៃសានោះទៃ។
កម្មវិធីសិកៃសាជាតិរបស់បៃទៃស

អូស្តៃលី (AustralianNational
Curriculum)គឺជាជមៃើសដ៏
តៃមឹតៃវូបផំតុមយួសមៃប់AISPPក៏
ពៃះតៃវាគឺជាកម្មវិធីសិកៃសាមួយ
ដៃលមានភាពជាក់លាក់និងរចនា
ឡើងយ៉ាងល្អដោយផ្តតសំខន់
ទៅលើសិសៃសានុសិសៃស។កម្មវិធីនៃះ
បានបញ្ចូលនូវភាពចង់ដឹងនិង
សំណួរនៅក្នុងគៃប់មៃរៀននិងម៉ាង
សិកៃសាទាំងអស់ដៃលនៃះគឺស័ក្តិសម
យ៉ាងខ្លាងំទៅនងឹកៃបខណ័្ឌកម្មវធិីIB
(the International Baccalau-
reate)។កម្មវិធីសិកៃសាជាតិរបស់

អូស្តៃលីគឺជាកម្មវិធីដៃលសាលា
យើងកំពុងបៃើបៃស់ដើមៃបីបងៃៀន
ហើយកម្មវិធី IBគឺជារបៀបដៃល
យើងបងៃៀន។
AISPPមានមទនភាពសូម

ជមៃបជូនថ៖យើងខ្ញុំទទួលបាន
សទិ្ធិជាផ្លវូការលើកម្មវធិីIBទី៣របស់
យើងដៃលជាកមៃិតមធៃយមសិកៃសា
(MYP)កាលពីខៃតលុាឆ្នាំ២០២០
កន្លងទៅនៃះ។ដំណើរការដើមៃបី
ទទួលបានសិទ្ធិនៃះ រួមមាន៖ការធ្វើ
ទសៃសនកិច្ចតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក
របស់កៃមុMYPពីខងIBការរៀបចំ
ជាចៃើនរបស់កៃមុលោកគៃូ-អ្នកគៃូនិង 
ផ្នៃករដ្ឋបាលដៃលមានទំនាក់ទំនង
ជិតស្និទ្ធទៅនឹងកមៃិតកម្មវិធីMYP
ពៃមទាំងការចូលរួមរបស់សិសៃសានុ-
សិសៃស និងមាតាបិតាសិសៃសផងដៃរ។
មិនមានកម្មវិធីសិកៃសាណាដៃលតៃូវ
បានគៃចាត់ទុកថជាកម្មវិធីសិកៃសា
ដៃលល្អនោះឡើយបៃសនិបើមនិមាន

ការរួមចំណៃកពីសិសៃសានុសិសៃស និង
ការសិកៃសារបស់ពួកគៃ។
AISPPក៏ជាសមាជិកមួយនៃ

សមាគមសាលារៀនអូស្តៃលីអន្តរ-
ជាតិ (theAustralian Interna-
tional School Association)
(AISA)ហើយយើងក៏ជាដៃគូសកល
ជាមួយនឹងសមាគមសាលារៀន 
ឯកជននៃរដ្ឋNewSouthWales
បៃទៃសអូស្តៃលី (theAssocia-
tion of IndependentSchools
ofNewSouthWales)ផងដៃរ។
សាលាយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី-
សកិៃសាសមៃប់កមុារចាបព់ីអាយុ២ឆ្នាំ
រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២។
សមៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីសាលា

អសូ្តៃលីអន្តរជាតិភ្នពំៃញ(AISPP)
សូមចូលទៅកាន់គៃហទំព័រwww.
aispp.edu.khឬទំនាក់ទំនង
មកកាន់អីុមៃលតាមរយៈ info@
aispp.edu.kh៕

ការអប់រំ តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រនិូក ក្នងុ បរិបទ ជំងឺ កូ វីដ

កម្មវិធីសិកៃសារបស់អូស្តៃលី បញ្ចូលភាពចង់ដឹង និងសំណួរនៅក្នុងគៃប់មៃរៀន។

សិសៃសានុសិសៃសកំពុងផ្តតការយកចិត្តទុកដាក់លើមៃរៀនផាត់ពណ៌។ លោកគៃ ូនិងសិសៃសកំពុងធ្វើការពិសោធ នៅក្នងុបន្ទប់ science class ។
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មូលដ្ឋានគៃឹះនៃបៃព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អ គឺ
ពឹងផ្អៃកទៅលើការកំណត់គោលដៅ
ដ៏ចៃបាស់លាស់នៃលទ្ធផលសិកៃសា
របស់សិសៃសដោយយោងទៅលើកម្ម-
វិធីសិកៃសាដ៏រឹងមាំនិងការវាយតម្លៃ
យ៉ាងហ្មតច់ត់។ប៉នុ្តៃបៃះដងូនងិដងួ-
ពៃលឹងនៃបៃព័ន្ធអប់រំដ៏អសា្ចារៃយគឺជា
គៃូបងៃៀន។
គៃបូងៃៀននាយំកចណំៃះដងឹពីក្នងុ

សៀវភៅទៅបងៃៀនដល់សិសៃសតាម
រយៈមៃរៀនដៃលពួកគៃបងៃៀន។
គៃបូងៃៀនយកចតិ្តទកុដក់នងិលើក
ទឹកចិត្តដល់សិសៃសគៃប់រូប។គៃូ-
បងៃៀនលើកទឹកចិត្តសិសៃសឱៃយជម្នះ
រាល់ឧបសគ្គដើមៃបីសមៃចបាននូវ
សកា្តនុពលពៃញលៃញរបស់ពួកគៃ។
មានការសិកៃសាសៃវជៃវជាចៃើន

បានវិភាគលើចំណុចសំខន់ៗនៃ
បៃព័ន្ធអប់រំដៃលជោគជ័យនៅជុំវិញ
ពិភពលោក។
ជានិច្ចកាលគៃបានរកឃើញថ

កតា្តសំខន់នៃភាពជោគជ័យរបស់
បៃព័ន្ធអប់រំគឺអាសៃ័យទៅលើសមត្ថ-
ភាពនៃគៃូបងៃៀនផ្ទាល់។
សមៃប់បណា្តាបៃទៃសមួយចំនួន

ដៃលមានសសិៃសជាប់ចណំាតថ់្នាក់ក្នងុ
កម្មវិធី OECDដៃលជាការបៃឡង
ស្ទង់សមត្ថភាពខ្នាតអន្តរជាតិហៅ
កាត់(PISA)រមួមានដចូជាសងិ្ហបរុី

និងហា្វាំងឡង់បានចាត់ទុកថ
ការបងៃៀនគឺជាវិជា្ជាជីវៈដ៏ទាក់ទាញ
និងទទួលបានការផ្តល់តម្លៃខ្ពស់
សៃបជាមយួនងឹឱកាសក្នងុការទទលួ
បានការរកីចមៃើននងិឱកាសក្នងុការ-
កា្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ។
គៃូបងៃៀននៅបៃទៃសសិង្ហបុរី

តៃូវបានសមៃិតសមំៃងជៃើសរីស
ចៃញពីសសិៃសពកូៃបៃមាណជា៣០%
នៃមខុជនំាញនមីយួៗដើមៃបីបៃកដថ
ពួកគៃមានមូលដ្ឋានគៃឹះសិកៃសារឹងមាំ
និងមានជំនាញចៃបាស់លាស់ទៅលើ
មុខវិជា្ជាដៃលពួកគៃបងៃៀន។
កៃពីការចលូរមួវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

មុនចាប់ផ្តើមបងៃៀនគៃូបងៃៀន
ក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

វិជា្ជាជីវៈជាបន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីបង្កើន
ជំនាញគរុកោសលៃយនិងពងៃឹងកៃម-
សលីធម៌នៃវជិា្ជាជវីៈជាគៃបូងៃៀនរបស់
ពួកគៃឱៃយកាន់តៃបៃសើរ។
កតា្តជោគជ័យដ៏គួរឱៃយកត់សមា្គាល់

មួយទៀតនៃបៃព័ន្ធអប់រំរបស់សិង្ហបុរី
គឺការរៀបចំផៃនការទៅថ្ងៃអនាគត។
ដើមៃបីធានាឱៃយបានថសិសៃសពីមួយ
ជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បានរៀបចំខ្លួន
សមៃប់ពៃលអនាគតសាលារៀន
ទាំងអស់នៅក្នងុបៃទៃសសិង្ហបុរីបាន
វិវត្តជាចៃើនដំណាក់កាលចាប់ពី
ដំណាក់កាលឧសៃសាហូបនីយកម្មក្នងុ
ទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ រហូតដល់ដំ-
ណាក់កាលបច្ចបុៃបន្នដៃលការសិកៃសា
ផ្តតលើគុណតម្លៃនិងសិសៃសជាចមៃបង។

បើទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរនៃដំ-
ណាក់កាលនីមួយៗមានភាពខុសគ្នា
យ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមគតិដ៏មាន
តម្លៃមួយចំនួននូវតៃរកៃសាមកដល់
ពៃលបច្ចុបៃបន្នការបងៃៀនបៃកប-
ដោយវិជា្ជាជីវៈ និងការប្តៃជា្ញាចិត្តនឹង
អាចឱៃយគៃូសមៃបខ្លួនបានយ៉ាងល្អ
និងអាចដឹកនាំសិសៃសឱៃយដើរលើផ្លូវ
តៃឹមតៃូវ។កៃពីចំណៃះដឹងនៃការ-
បងៃៀនគៃូបងៃៀនក៏តមៃូវឱៃយមាន
គោលដៅនិងសា្មារតីទទួលខុសតៃូវ
ខ្ពស់ផងដៃរ។
លោកលីកា្វាន់យូដៃលជានាយក-

រដ្ឋមន្តៃីទី១ នៃបៃទៃសសិង្ហបុរីបាន
ថ្លៃងនៅក្នុងសុន្ទរកថក្នុងឆ្នាំ១៩៦៦
ទៅកាន់នាយកសាលាថ៖ «គ្មាន

គៃូបងៃៀនណាមា្នាក់អាចបំពៃញ
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អនោះទៃ
លុះតៃតៃគត់យល់ថអ្វីដៃលគត់
កំពុងធ្វើគឺមានតម្លៃ។ “រាល់គៃូ-
បងៃៀននៅក្នុងថ្នាក់តៃូវតៃយល់
ហើយនៅជាមយួ[សសិៃស]។បៃសនិបើ
គត់មិនធ្វើដូច្នាះទៃគៃូមិនអាចផ្តល់
អ្វីមួយឱៃយសិសៃសបាននោះទៃ”។
ជនំឿដៃលថគៃបូងៃៀនដើរតនួាទី

យ៉ាងសំខន់នៅក្នុងភាពជោគជ័យ
របស់សាលារៀនបានផ្តល់ជាពន្លឺនៃ
ការជៃើសរីសបុគ្គលិកការវាយតម្លៃ
នងិការបណ្តុះបណា្តាលបគុ្គលកិសកិៃសា
នៅសាលាអន្តរជាតិSCIA។
ចក្ខុវិស័យរបស់សាលាគឺជាការ-

“ជរុំញភាពជាអ្នកដកឹនាំសមៃប់យគុ- 
សកល“។ដើមៃបីហ្វឹកហាត់សិសៃសពី
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគៃូបងៃៀនផ្ទាល់
តៃូវតៃធ្វើជាគំរូអ្នកដឹកនាំល្អ។ រួម
ជាមួយគ្នានៃះដៃរសាលាអន្តរជាតិ
SCIAកប៏ានស្វៃងរកគៃបូងៃៀនដៃល
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ចំពោះការ-
អភិវឌៃឍជារួមរបស់សិសៃសរាល់គ្នា
ផងដៃរ។
កៃពីចំណាត់ថ្នាក់គៃូក៏តៃូវដឹកនាំ

ការអភិវឌៃឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់
សិសៃសនីមួយៗផងដៃរដោយបណ្តុះ-
បណា្តាលគុណតម្លៃតៃឹមតៃូវ និងមាន
ឆន្ទៈចូលរួមការងារសង្គម៕  

គ្រូបង្រៀន ជា ប្រះដូង ន្រ ប្រព័ន្ធ អប់រំ កម្រិត ពិភពលោក -បទពិសោធ ពី ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី

អ្នកគៃកំូពុងបង្ហាត់បងៃៀនកុមារគូររូបនៅសាលាអន្តរជាតិ SCIA             SCIA យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសិសៃសគៃប់រូប 
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ការសិកៃសា  និង ទម្លាប់ បៃចំាថ្ងៃ !
ការសិក្សាគឺពោរព្ញដោយភាពសប្បាយរីករាយ!ប៉ុន្ត្វាប្ហ្លមិនដូចមុនទៀតទ្នៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្ើន។គម្លាតសង្គមការពាក់ម៉ាស់ពាក់របាំងមុខការលាងដ្ជាញឹកញាប់
និងការត្ួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពជាប្ចាំនឹងកា្លាយជាទម្លាប់នៅតាមសាលារៀនជាច្ើន។ទោះបីជាមនការរំខានខ្លះៗប៉ុន្ត្វាជាមធ្យោបាយត្១គត់ដើម្បីធ្វើឱ្យម្រោគនៅឆ្ងាយនិងដើម្បី
ធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សអាចរៀនសូត្បានប្កបដោយទំនុកចិត្តនិងមនសុវត្ថិភាព!
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