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េគាលេ� 

ដំបូងនិងសំខន់បំផុត េគាលេដនិងកតព�កិច�របស់េយងីគឺ រក្សោសហគមន៍របស់េយងីឱ្យមានសុវត�ិភាព ខណៈ

េពលែដលផ�ល់ករបេ្រងៀននិងករេរៀនពីរភាសដ៏ល�បំផុតែដលអ�កបានរពឹំងទុកេនសលអិុសេវស៉។ េនះនឹង្រត�វ
េរៀបចំេឡងីក�ុងបរបិទៃនករផ�ល់ឱ្យសិស្សនូវ “បរយិាកសយកចិត�ទុកដក់” ែដល្រត�វបានេគរពឹំងចង់បានពីសល

អិុសេវស៉។ 

ការេប�កដំេណ�រការសាលាេឡ�ង�ញ 

ខណៈេពលែដលគា� ននរណាមា� ក់អចនិយាយបានជាមួយនឹងករធានាែដលអចេជឿទុកចិត�បាននូវអ�ីែដលនឹងេកីត
េឡងីេនឆា� បំនា� ប់ េយងីបានេរៀបចំស្រមាប់េសណារយី៉ូជាេ្រចីនជាមួយនឹងករសន�តថា េយងីនឹងជួប្របទះភាពស�ុគ

ស� ញែដលកំពុងវវិត�េនឆា� សំិក្សោេនះ េហយីេយងី្រត�វែតបំពក់េដយភាពរហ័សរហួនេដីម្បផីា� ស់ប�ូរជាមួយវ។ េយងី
កំពុងេធ�ីករជាមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា េដីម្បធីានាថា្រគឹះស� នសិក្សោរបស់េយងីអចេបីកដំេណីរេឡងីវញិ

េដយសុវត�ិភាព េហយីខណៈេពលែដលេយងីមិន្រគប់្រគងជេ្រមីសេនាះ េយងីនឹងេ្រតៀមខ�ួនេនេពលែដលេយងី
ទទួលបានករអនុ�� ត។ េយងីដឹងថា េយងីនឹងចប់េផ�ីមជាមួយ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកដូចសលដៃទេទៀតេនក�ុង
រជធានីភ�ំេពញជាមួយនឹងវធីិស�ស�េរៀនេនតមផ�ះែដលមានភាព្របេសីរេឡងី។ េនះរមួប��ូ លទងំទ្រមង់េរៀនថ�ីៗ
និងករេធ�ីឱ្យ្របេសីរជាេ្រចីនពីឆា� មុំនកន�ងេទ។ េយងីសង្ឃមឹថាស� នភាពទក់ទងនឹងជម�ឺកូវដី-១៩ នឹងអនុ�� តឱ្យ
េយងីមានសិស្សវលិ្រតឡប់មក្រគឹះស� នសិក្សោវញិេនចំណុចណាមួយក�ុងឆា� េំនះ (្របែហលជាពក់កណា� លែខ
ក�� ) ខណៈេពលែដលេយងីកំពុងេ្រតៀមស្រមាប់ស� នភាពែដល្រកសួងអប់រ ំយុវជននិងកីឡា ត្រម�វឱ្យសលេរៀន
ទងំអស់វលិ្រតឡប់េទករេរៀនសូ្រតពីចមា� យវញិែដលគួរែតជាផល្របេយាជន៍ល�បំផុតស្រមាប់សុខភាពនិងសុវត�ិ
ភាពរបស់មនុស្ស្រគប់គា� ។  

េគាលនេយាបាយនិងករអនុវត�សុខភាពនិងសុវត�ិភាពរបស់េយងី្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា ្រកសួងសុខភិបាល សលអន�រជាតិែដលឈនមុខេគ និងអង�ករសុខភាពពិភព
េលក (ដប់ែប៊លយូធីអូ)។ េយងីដឹងថាករផា� ស់ប�ូរមួយចំនួនគឺមិន្រស�លេទ និងអច្រត�វបានែកត្រម�វ បុ៉ែន�អ�ីៗ
ទងំអស់្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដីម្បកីរពរសហគមន៍របស់េយងីឱ្យមានសុវត�ិភាព។ 

កាល�ភាគសាលាដំេណ�រការចនំនួប� 

េយងីបានបេង�ីតកលវភិាគបីែដលអចេធ�ីេទបានេដីម្បបំីេពញលក�ខណ� េផ្សងៗគា� ៖ 

គំរូៃនករេរៀនសូ្រតេនផ�ះែដល្រត�វបានេធ�ីឱ្យ្របេសីរ (ែផ�កេលីករស�ង់មតិកលពីនិទឃរដូវនិងរដូវេក� េនះ) គួរែត
ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា សេ្រមចចិត�ថា េយងី្រត�វែត្រតលប់េទគំរូេរៀនតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកវញិក�ុងរ

យៈេពលខ�ះ។ 

• គំរូសិក្សោតមែបបចំរុះែដលករេរៀនខ�ះកំពុងេកីតេឡងី (េរៀន)េន្រគឹះស� នសិក្សោ និងខ�ះេទៀតកំពុងេកីត

េឡងីពីផ�ះ។ 
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• កលវភិាគេទៀងទត់របស់េយងីេ្រតៀមរចួជាេ្រសចស្រមាប់ៃថ�ែដលេយងីទន�ឹងរង់ច ំ េនេពលែដលវមាន

សុវត�ិភាព្រតឡប់មកវញិេនសលអិុសេវស៉តមរេបៀបែដលេយងីទងំអស់គា� បានដឹងនិង្រសឡាញ់។ 

• គំរូេរៀនសូ្រតពីចមា� យ៖ កំែណទ្រមង់ឱ្យ្របេសីរេឡងីៃនករេរៀនសូ្រតេនផ�ះ។ 

គំរៃូនការេរៀនស្ូរតព�ចមា� យ៖ កំែណទ្រមងឱ់្យ្រ�េស�រេឡ�ងៃនការេរៀនស្ូរត

េ�ផ�ះ 

 បេច�កេទស 

េដីម្បជួីយសិស្សឱ្យទទួលបានេ្រចីនបំផុតពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសូ្រតេនផ�ះនិងតមែបបចំរុះែដល

េយងីបានរពឹំងទុកេនឆា� េំនះ េយងីកំពុងេរៀបចំកម�វធីិេដីម្បធីានាថាអ�ករល់គា� មានលទ�ភាពេ្របី្របាស់ឧបករណ៍
េអឡចិ្រត�និកែដលអនុ�� តឱ្យទទួលបានករេរៀនសូ្រតដ៏ល�្របេសីរ។ សិស្សទងំអស់ចប់ពីថា� ក់ទី២ដល់ទី៥ 

នឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្របីកំុព្ូយទ័រ ហ�ូេហ� ល្រក�មបុ៊ក (Google Chromebook) របស់សលអិុសេវស៉េដយ
ឥតគិតៃថ�ក�ុងឆា� សំិក្សោេនះ។ ឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកេនះនឹងត្រម�វឱ្យឪពុកមា� យចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀង
ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយីនឹង្រត�វ្របគលជូ់នសលវញិេនចុងឆា� សំិក្សោ។ 

សិស្សថា� ក់ទី៦ ដល់ទី១២ទងំអស ់ នឹង្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យមានលទ�ភាពេ្របីកំុព្ូយទ័រេនេពលកំពុងសិក្សោ
តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ េនេពលសិស្សមានលទ�ភាព្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ ពួកេគនឹង្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យ
យកកំុព្ូយទ័រយួរៃដផា� ល់ខ�ួនេទសលេរៀន។ ្របសិនេបីេនះជាប�� ស្រមាប់្រគ�សរណាមួយខងែផ�កហរិ��វត�ុ 
សូមទក់ទងេទនាយកសល េលក េជហ��ហ� ីេខន តមរយៈ Jeffrey.kane@ewiscambodia.edu.kh ។ 

សិស្សថា� ក់ទី១ដល់ទី១២ទងំអស់ នឹង្រត�វបានបេង�ីតអសយដ� នអីុែម៉លជាមួយអីុែម៉លថ�ីរបស់េយងី
ឱ្យេ្របី្របាស។់ េនះនឹងអនុ�� តឱ្យពួកេគចូលេ្របីមាតិកអនឡាញរបស់ពួកេគតមរយៈហ�ូេហ� លក� សរូម 
(Google Classroom)។ ឪពុកមា� យទងំអស់នឹង្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យផ�ល់អសយដ� នអីុែម៉លរបស់ពួកគាត់ដល់

សល ឬនឹង្រត�វបានបេង�ីតនិងផ�ល់ឱ្យតមរយៈែដនអីុែម៉លរបស់សលផងែដរ។ េនះនឹងេធ�ីឱ្យករ្របា្រស័យ
ទក់ទងកន់ែត្របេសីរេឡងីក៏ដូចជាអនុ�� តឱ្យឪពុកមា� យេដីរតួនាទីយ៉ាងសកម�ជាងមុនក�ុងករេរៀនសូ្រតរបស់
កូនៗពួកគាត់។ 

ករេរៀនសូ្រតេនផ�ះែតមួយគត់របស់ថ� ក់បឋមសិក្សោ 

្របសិនេបីេយងី្រត�វបានបង�ំឱ្យធា� ក់ចូលេទក�ុងស� នភាពេរៀនបានតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកែតមួយ

បុ៉េណា� ះ េយងីនឹងឱ្យសិស្សទងំអស់េធ�ីតមកលវភិាគខងេ្រកម។ សិស្សនឹងភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ្រគ�តម     
រយៈកម�វធីិដូចតេទ៖ ក� សដូចូ, សុី ស និង ហ�ូេហ� លក� សរូម។ 

 

 

mailto:Jeffrey.kane@ewiscambodia.edu.kh
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 េពញមួយៃថ� 

៧:៣០ – ៨:០០ េម៉ាងត្រមង់ទិស ករតភា� ប់ ពិនិត្យវត�មាន  

៨:០០ – ៩:០០   គណិតវទិ្យោ 

• ករែណនាបំំណិន ១០/១៥ នាទី  
• សកម�ភាព ៣០នាទី 

• េរៀបចំ ១៥នាទី 

៩:០០  - ៩:១០ ស្រមាក 

៩:១០ - ១០:១០ ភាស 
• សិស្សពក់កណា� លនឹងេរៀនភាសអង់េគ�សជាមួយ្រគ�បរេទស ខណៈេពល

ែដលសិស្សដៃទេទៀតនឹងេរៀនភាសែខ�រជាមួយ្រគ�ជនជាតិែខ�ររបស់ពួកេគ 
• វនឹងមានសមាសធាតុផ្សសំមកលកម�និងអសមកលកម�េទនឹងេមេរៀនភាគ

េ្រចីន 

១០:១០ - ១០:៣០ េចញេលង 

១០:៣០ - ១១:៣០ ភាស 
• ្រក�មខងេលីដូរគា�  

១០:៣០ - ១២:១០ អហរៃថ�្រតង់ 

១២:១៥ - ១១:១៥ េម៉ាងមូលដ� ន 
• ករែណនា្ំរបធានបទ/បំណិន ១០/១៥ នាទី  

• សកម�ភាព ៤៥នាទី ែដលទក់ទងនឹងសិក្សោសង�ម ឬវទិ្យោស�ស�  
• ្រគ�ទងំពីរនឹង្រត�វបានភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កសិក្សោេនផ�ះ 

១:១៥ – ១:២៥ ស្រមាក 

១:២៥ – ២:១៥ សកម�ភាពពិេសស 
• ្រគ�ឯកេទសនឹងបេង�ីតេមេរៀនស្រមាប់សិស្សេនផ�ះ៖ សិល្បៈគំនូរ ត�ន�ី កីឡា 

(ពីរដង) បេច�កវទិ្យោកំុព្ូយទ័រ 

២:១៥ – ៣:០០ េពលេវលស្រមាប់្រគ�និងឪពុកមា� យេដីម្បភីា� ប់ទំនាក់ទំនង ឬស្រមាប់ជួបបុគ�ល

មា� ក់ឯង  
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កលវិភគករេរៀនេនផ�ះស្រមប់ថ� ក់អនុវិទ្យោល័យ 

កលវភិាគស្រមាប់ករេរៀនសូ្រតេនផ�ះរបស់េយងី្រត�វបានេរៀបចំេឡងី េដីម្បឱី្យសិស្សរបស់េយងីមាន
េពលេវល្រត�វគា� ជាមួយ្រគ�ទងំអស់របស់ពួកេគជាេរៀងរល់ៃថ�។ ្រគ�នឹងបេង�ីនេពលេវលរបស់ពួកគាត់ឱ្យបាន

េ្រចីនបំផុតជាមួយសកម�ភាពេរៀនសូ្រតែដលមានទងំករេនជាមួយគា� េនក�ុងថា� ក់ឌីជីថលក៏ដូចជាេធ�ីកិច�ករ
ែដលេនឆា� យពីមុខេអ្រកង់។ វធីិស�ស�ទន់ភ�ន់េនះនឹងជួយដល់សិស្សក�ុងករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ ជាមួយនឹង

ករស្រមាកែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡងីរវងេម៉ាងនីមួយៗស្រមាប់ករស្រមាកនិងករយល់ដឹង។ វក៏មានេពល
េវលែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡងីក�ុងកលវភិាគស្រមាប់ករ្របឹក្សោេយាបល ់ ករឆ�ុះប�� ងំ និងករភា� ប់ទំនាក់

ទំនងជាមួយឪពុកមា� យផងែដរ។ មានេរឿងជាេ្រចីនេទៀតនឹង្រត�វបានពន្យល់ក�ុងកំឡុងេពលត្រមង់ទិស។ 

 

េម៉ង ចន� អង� រ ពុធ ្រពហស្បតិ៍ សុ្រក 

៧:១៥ - ៧:៣០ ពិនិត្យវត�មានជាមយួ្រគ�ែណនា ំ

៧:៣០ - ៨:១០ A A A A A 

៨:២០ - ៩:០០ B B B B B 

៩:១០ - ៩:៥០ C C C C C 

៩:៥០ - ១០:១០ េចញេលង 

១០:១០ - ១០:៥០ D D D D D 

១១:០០ - ១១:៤០ E E E E E 

១១:៤០ - ១២:២០ អហរៃថ�្រតង ់

១២:២០ - ១:០០ F F F F F 

១:១០ - ១:៥០ G G G G G 

២:០០ - ២:៥០ H H H H H 

២:៥៥ - ៣:១៥ 
 

ករ្របឹក្សោែណនា ំ
   

 
*ករ្របឹក្សោែណនាគំឺស្រមាប់ែតសិស្សែដលេន្រគឺះស� នសិក្សោេនៃថ�េរៀនែតប៉ុេណា� ះ។ 

កម�វធីិទងំេនះនឹងេនែតមាន ដរបណាសលអន�រជាតិអិុសេវស៉្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យេធ�ីករសិក្សោពី

ចមា� យ ។ េនេពលករេរៀនសូ្រតចប់េផ�ីមម�ងេទៀតេន្រគឹះស� នសិក្សោ េយងីនឹងែកត្រម�វកលវភិាគេនះេដីម្បឱី្យ
សិស្សែដលមិនអចចូលេរៀនេនសល ឬមិនមានអរម�ណ៍ថាមានសុវត�ិភាពេនសលេរៀនអចបន�ករសិក្សោ
របស់ពួកេគពីចមា� យបាន។  



 Page 8 of 28 Return to Contents 

គំរៃូនការស�ក�តាមែបបចំរះុ៖ កាតប់ន�យចំននួស�ស្សេ�្រ�ះសា� នស�ក� 

េនក�ុងគំរូៃនករសិក្សោតមែបបចំរុះ េយងីនឹងមានសិស្សេរៀនេនសលនិងេនផ�ះេនៃថ�បនា� ប់។ េដីម្បី
អនុេលមតមេគាលករណ៍សុខភាពនិងឈនដល់េគាលេដចម្បងៃនសុវត�ិភាពរបស់េយងីស្រមាប់សហគមន៍ 
េយងីនឹងកត់បន�យចំនួនសិស្សេន្រគឹះស� នសិក្សោេនៃថ�េរៀន។ ចំនួនសិស្សនឹង្រត�វបានែបងែចកជាពីរ្រក�ម ែដល

េយងីកំពុងេហពួកេគថា ទិសខងេកីតនិងទិសខងលិច ែដលពួកេគនឹងផា� ស់ប�ូរេវណេរៀនេន្រគឹះស� នសិក្សោ។ ជា
ធម�តរង�ិលជំុក�ុងរយៈេពលពីរសបា� ហ៍ម�ង សិស្សមា� ក់ៗនឹង្រត�វបានមកេរៀនេនសលរយៈេពល ៥ៃថ� និងេរៀនេន

ផ�ះរយៈេពល ៥ ៃថ�។ 

្របសិនេបីមានៃថ�ឈប់ស្រមាក ៃថ�េរៀន្រត�វបានរលំង េហយីករប�ូរេវណរវង្រក�មទិសខងេកីត / ខងលិច 
្រត�វផា� ស់េទៃថ�េរៀនបនា� ប់។  

្របសិនេបី្រគ�សរខ�ះេ្រជីសេរសីមិនប��ូ នកូនៗរបស់គាត់េទសលេរៀន ពួកេគនឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេរៀនេនផ�ះ

ទងំ្រស�ង។ ពួកេគនឹងអចចូលរមួក�ុងករពិភាក្សោ និយាយជាមួយ្រគ�របស់ពួកេគ េមីលេឃញីនិងឮយ៉ាង្របាកដនូវអ�ី
ែដលកំពុងេកីតេឡងីេនក�ុងថា� ក់ េហយីអច្រត�វបានេមីលេឃញីនិងឮេដយខ�ួនឯងផងែដរ។ មានេពលេវលែដល
្រត�វបានបេង�ីតេឡងីជាពិេសសស្រមាប់កលវភិាគសសិ្សេនផ�ះ េដីម្បមីានេពលេវលបេ្រងៀនបែន�មជាមួយ្រគ�របស់

ពួកេគផងែដរ។ 

អទិភាពចំបងរបស់េយងីគឺកររក្សោបងប�ូនបេង�ីតនិង្រគ�សរែដលេនឆា� យឱ្យេនជាមួយគា� ក�ុង្រក�មែត
មួយ បនា� ប់មកបន�ប់េរៀនមានតុល្យភាពទក់ទងនឹងចំនួនេភទ។ល។ េនះអចបណា� លឱ្យមានករខកចិត�ចំេពះ
សិស្សមួយចំនួន ។ េយងីសង្ឃមឹថា អ�កនឹងយល់ េយងីមិន្រគប់្រគងអេថរទងំអស់េនក�ុងស� នភាពមិនសូវល�ែដល

េយងីទងំអស់គា� កំពុង្របឈមេនះេទ។ 

ចន� អង� រ ពុធ ្រពហស្បតិ៍ សុ្រក 

េកីត - សល 

លិច - ផ�ះ 

លិច- សល 

េកីត- ផ�ះ 

េកីត - សល 

លិច - ផ�ះ 

លិច- សល 

េកីត- ផ�ះ 

េកីត - សល 

លិច - ផ�ះ 

លិច- សល 

េកីត- ផ�ះ 

េកីត - សល 

លិច - ផ�ះ 

លិច- សល 

េកីត- ផ�ះ 

េកីត - សល 

លិច - ផ�ះ 

លិច- សល 

េកីត- ផ�ះ 
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កលវិភគសិក្សោតមែបបចំរុះថ� ក់បឋមសិក្សោ (ថ� ក់ទី១-៥) 

េយងីបានេរៀបចំកលវភិាគទូេទស្រមាប់បរបិទៃនករសិក្សោតមែបបចំរុះនិងករសិក្សោេនផ�ះេដយែផ�ក
េលីអ�ីែដលេយងីនឹង្រត�វបានេស�ីសុំ។ កលវភិាគឆា� សគ់ា� រវង “ខងេកីត” (ពណ៌្រកហម) និង “ខងលិច” 

(ពណ៌េលឿង) ។ សិស្សនឹងេរៀនេនផ�ះឬេនសលេនៃថ�បនា� ប់។ 

សូមកត់សមា� ល់ថា េពលេវល្រត�វផា� ស់ប�ូរេដីម្បសី្រមាកនិងអហរៃថ�្រតង់ស្រមាប់ថា� ក់នីមយួៗ។ 

ករប៉ាន់ស� ន ៃថ�េរៀន្រក�មទិសខងេកត ៃថ�េរៀន្រក�មទិសខងលិច 

៧:០០ – ៧:១៥ ករែណនាតំ្រមង់ទសិ ករតភា� ប់ ពិនតិ្យវត�មាន (ស្រមាបស់ិស្សទងំអស់) 

៧:១៥ – ៨:១៥   គណិតវទិ្យោ (�ស�ីមដល់អ�កសិក្សោេនផ�ះខណៈ
េពលកំពុងបេ្រងៀនេនក�ុងថា� ក់) 
• ករែណនាបំំណិន ១០/១៥ នាទី 
• សកម�ភាព ៣០នាទ ី
• ករភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សេនផ�ះ 

១៥ នាទ ី

គណិតវទិ្យោ (�ស�ីមដល់អ�កសិក្សោេនផ�ះខណៈ
េពលកំពុងបេ្រងៀនេនក�ុងថា� ក់) 
• ករែណនាបំំណិន ១០/១៥ នាទី 
• សកម�ភាព ៣០នាទ ី
• ករភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សេនផ�ះ 

១៥ នាទ ី

៨:១៥ - ៨:៣០ ស្រមាក ស្រមាក 

៩:៣០ - ១០:៣០ ភាស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងេកីតនឹងេរៀនភាស

អង់េគ�សេនសលជាមួយ្រគ�បរេទស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងលចិនឹងេរៀនភាសែខ�រ

អនឡាញជាមួយ្រគ�ជនជាតិែខ�រ 

ភាស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងលចិនឹងេរៀនភាស

អង់េគ�សេនសលជាមួយ្រគ�បរេទស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងេកីតនឹងេរៀនភាសែខ�រ

អនឡាញជាមួយ្រគ�ជនជាតិែខ�រ 

១០:៣០ - ១០:៥០ េចញេលង 

១០:៥០ - ១១:៥០ ភាស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងេកីតនឹងេរៀនភាសែខ�រ

េនសលជាមយួ្រគ�ជនជាតិែខ�រ 
• សិស្ស្រក�មទិសខងលចិនឹងេរៀនភាស

អង់េគ�សអនឡាញជាមួយ្រគ�បរេទស 

ភាស 
• សិស្ស្រក�មទិសខងលចិនឹងេរៀនភាសែខ�រ

េនសលជាមយួ្រគ�ជនជាតិែខ�រ 
• សិស្ស្រក�មទិសខងេកីតនឹងេរៀនភាស

អង់េគ�សអនឡាញជាមួយ្រគ�បរេទស 

១១:៥០ – ១២:៤០ អហរៃថ�្រតង់ 

១២:៤០ - ១:៣០ េម៉ាងមូលដ� ន (�ស�ីមដល់អ�កសិក្សោេនផ�ះខ
ណៈេពលកពុំងបេ្រងៀនេនក�ុងថា� ក)់ 
• ករែណនា្ំរបធានបទ/បំណិន ១០/១៥

នាទ ី
• សកម�ភាព ៤៥នាទ ី

េម៉ាងមូលដ� ន (�ស�ីមដល់អ�កសិក្សោេនផ�ះខ
ណៈេពលកំពុងបេ្រងៀនេនក�ុងថា� ក)់ 
• ករែណនា្ំរបធានបទ/បំណិន ១០/១៥

នាទ ី
• សកម�ភាព ៤៥នាទ ី
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• ្រគ�មា� ក់នឹង្រត�វបានភា� ប់ទំនាកទ់ំនងជាអ�ក
សិក្សោេនផ�ះ និងមា� ក់េទៀតជាមួយអ�ក
សិក្សោេនក�ុងថា� ក់េរៀន 

• ្រគ�មា� ក់នឹង្រត�វបានភា� ប់ទំនាកទ់នំងជាអ�ក
សិក្សោេនផ�ះ និងមា� ក់េទៀតជាមួយអ�ក
សិក្សោេនក�ុងថា� ក់េរៀន 

១:៣០ – ២:០០ សកម�ភាពពិេសស (មានែតសិស្សេរៀនេន
សលែតប៉ុេណា� ះែដលនងឹចូលរមួ េហយីនឹង
េរៀនេនថា� ក់នីមយួៗក�ុងរយៈេពល១០ៃថ�ម�ង) 
• សិល្បៈគនូំរ បណា� ល័យ កឡីា ត�ន�ី បេច�ក

វទិ្យោកុំព្ូយទ័រ 

សកម�ភាពពិេសស (មានែតសិស្សេរៀនេន
សលែតប៉ុេណា� ះែដលនងឹចូលរមួ េហយីនឹង
េរៀនេនថា� ក់នីមយួៗក�ុងរយៈេពល១០ៃថ�ម�ង) 
• សិល្បៈគនូំរ បណា� ល័យ កឡីា ត�ន�ី បេច�ក

វទិ្យោកុំព្ូយទ័រ 

២:០០ – ២:១៥ េរៀបចំស្រមាប់ៃថ�បនា� ប ់និងេរៀបចំេទផ�ះ េរៀបចំស្រមាប់ៃថ�បនា� ប ់និងេរៀបចំេទផ�ះ 

កំណត់សម� ល់បែន�មស្រមប់កលវិភគថ� ក់បឋមសិក្សោ 

• េយងីនឹងែបងែចកថា� ក់ជាពីរពក់កណា� លេស�ី េដយថា� ក់នីមួយៗមានសិស្សមិនេ្រចីនជាង១២នាក់េទ។ 
ថា� ក់ទងំេនះនឹងចូលេរៀនេន្រក�មទិសខងេកីតនិងខងលិច េហយីមកេរៀនេនសលជាេរៀងរលៃ់ថ�។ 
េយងីនឹងេរៀបចំកុមារក�ុងគមា� តសុវត�ិភាពចមា� យ ១,៥ ែម៉្រត ចេនា� ះពីតុនីមួយៗ។  

• សិស្សនឹងស្រមាកេចញេលងជាមួយមិត�រមួថា� ក់ េហយីនឹងមិនលយឡជំាមួយសិស្សថា� ក់ដៃទេទៀតេឡយី។ 
សលនឹងមិនផ�ល់ឧបករណ៍ស្រមាប់េលងេនេពលស្រមាកេចញេលងេឡយី។ សិស្សអចយក្របដប់្របដ
េលងមកពីផ�ះបានដរបណាពួកេគ្រគាន់ែតេលងជាមួយរបស់របរខ�ួនឯង។ 

• សិស្សនឹង្រត�វេ្របីបន�ប់ទឹកែដលបានកំណត់៖ សិស្សេរៀនេនជាន់ទី១និងជាន់ទី២ េ្របីបន�ប់ទឹកជាន់ទី១ 
សិស្សេរៀនេនជាន់ទី៣និងទី៤ េ្របីបន�ប់ទឹកជាន់ទី៣។ 

• សិស្សនឹងស�ិតេនក�ុងបន�ប់េរៀនែតមួយស្រមាប់ករេរៀន្រគប់មុខវជិា� ទងំអស់េ្រកពីេម៉ាងកីឡា។ បនា� ត់
ពណ៌ែដលមានេនេលីក្រមាលឥដ�នឹងជួយឱ្យសិស្សដឹងពីកែន�ងែដល្រត�វឈរ ្របសិនេបីពួកេគ្រត�វកររង់ចំ

េដីម្បចូីលថា� ក់េរៀន។ 

• បេច�កវទិ្យោកំុព្ូយទ័រ និងសិល្បៈគំនូរនឹង្រត�វបានបេ្រងៀនេនក�ុងថា� ក់េមរបស់សិស្ស។ កម�វធីិបណា� ល័យ និងត
�ន�ីនឹង្រត�វផា� កជាបេណា� ះអសន�សិន េដយរង់ចកំរយល់្រពមពី្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា (សូមអន

បែន�មខងេ្រកម) ។ 

• គេ្រមាងៃនករេរៀនសូ្រត្របចសំបា� ហ៍ច្បោស់លសនឹ់ង្រត�វបានផ�ល់ជូនឪពុកមា� យទងំភាសអង់េគ�សនិង

ភាសែខ�រេនេពលចប់េផ�ីមៃនសបា� ហ៍នីមួយៗ។ ទងំេនះនឹងមានលក�ណៈសម�� បុ៉ែន�មានភា� ប់យ៉ាង
ច្បោស់េទនឹង C.L.E.A.R. េគាលេដសលនិងលទ�ផលៃនករសិក្សោ។ 

• េដយសរែតករេរៀនសូ្រតែដលមានមូលដ� នេលីករេលងមានសរៈសំខន់ខ� ងំស្រមាប់សិស្សមេត�យ្យ
ដំបូង េយងីនឹងអនុវត�ទមា� ប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ក�ុងករលងសមា� ត្របដប់្របដេក�ងេលង និងសមា� រៈសិក្សោែដល
ប៉ះពល់ល់េដយៃដ។ 



 Page 11 of 28 Return to Contents 

• ករកត់បន�យករែចករែំលកសមា� រៈ៖ 

o រល់េ្រគឿងសង� រមិទន់ៗ (េកអី្រគាប់សែណ� ក េខ�ីយ កំរល្រពំ) នឹង្រត�វយកេចញពីថា� ក់លង
សមា� ត រចួរក្សោទុក។ កេន�លេស� នឹង្រត�វបានពិចរណា ្របសិនេបីថា� ក់េរៀនមានែតក្រមាល្រពំ ទងំ

េនះងយ្រស�លសមា� តនិងអនាម័យ។ 

o បាល់នឹងមិនអចេលងបានេទេនេពលេចញេលង។ 

o ករេ្របី្របាស់េសៀវេភអនពិតនឹង្រត�វកត់បន�យេទជាេសៀវេភផា� ល់ខ�ួនមា� ក់ៗែដលអច្រត�វបាន
េធ�ីឱ្យមានអនាម័យ េសៀវេភតមអិុនធឺេណតនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់កន់ែតេ្រចីន ដូេច�ះពួកេគេនែត

បានអន។ 

• សិស្សនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូននូវកបូបរូតផា� ល់ខ�ួនែដលមានស� កសមា� ល់យ៉ាងច្បោស់ស្រមាប់ទុកសមា� រេរៀន
ទងំអស ់(បិ៊ច េខ� ៃដ បនា� ត់ ជ័រលុប េខ� ៃដពណ៌ ្របដប់ខួងេខ� ៃដ កៃ�ន� កវបិទ បនា� ត់រ៉ប៉ទ័រ (ថា� ក់ទី

៤+) និងកំប៉ា (ថា� ក់ទី៤+)។ 

កលវិភគសិក្សោតមែបបចំរុះស្រមប់មធ្យមសិក្សោ 

កលវភិាគសិក្សោតមែបបចំរុះ ែដលសិស្ស្រត�វឆា� ស់េវណគា� មកេរៀនេន្រគឹះស� នសិក្សោ្រត�វបានរចនា
េឡងីយ៉ាងច្បោស់លស់និងអចព្យោករណ៍តមែដលអចេធ�ីេទបាន។ វេធ�ីតមគំរូ្រសេដៀងគា� នឹងកលវភិាគ
ែដលេយងីធា� ប់មានេនសលអិុសេវស៉េដីម្បឱី្យវសុជំាមួយសិស្ស ្រគ�បេ្រងៀន និងឪពុកមា� យ។ េនះក៏រមួប��ូ ល
ករេឆ�ីយតបពីអ�កពក់ព័ន�អំពីអ�ីែដលដំេណីរករបានល� េហយីអ�ីែដលមិនដំេណីរករល�កលពីឆា� មុំន។ វនឹង

មានសមាសធាតុអសមកលនិងឱកសជាេ្រចីនស្រមាប់រចនាសម�័ន�បេ្រងៀនផា� ល់ខ�ួនផងែដរ។ 

សិស្សនឹងេរៀនេនសលមួយៃថ� េហយីបនា� ប់មកេរៀនេនផ�ះេនៃថ�បនា� ប់។ េនសលសិស្សមួយថា� ក់
គឺមានមិនេ្រចីនជាង ១៥នាក់េទ េហយីសិស្សទងំអស់នឹង្រត�វបានបំែបកក�ុងគមា� តសុវត�ិភាព ១,៥ែម៉្រត ពីគា�
េនក�ុងថា� ក់ និងេនតមបរេិវណសលេពញមួយៃថ�។ សិស្សអនុវទិ្យោល័យនឹងេ្របីបន�ប់េរៀនែតមួយេពញមួយ

ៃថ�។ 

េពលេវលេរៀននឹងខ�ីជាងមុន េហយីករស្រមាកនឹងមានរយៈេពលែវងជាងមុនេនចេនា� ះេម៉ាងនីមួយៗ 
េដីម្បអីនុ�� តឱ្យបានស្រមាកពីមុខក�� ក់េអ្រកង់េនផ�ះ និងមានេពលេវលេ្រចីនស្រមាប់សិស្សេ្របីបន�ប់ទឹកឬ

ទទួលទនទឹកេដយសុវត�ិភាពេនចេនា� ះេម៉ាងនីមួយៗ។ 

មានសមាសធាតុថ�ីដល់ៃថ�សិក្សោេដីម្បអីនុ�� តឱ្យមានទំនាក់ទំនងល�្របេសីររវង្រគ�និង្រក�ម្រគ�សរ
សិស្ស។ ថា� ក់្របឹក្សោនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡងីពីររេសៀលក�ុងមួយសបា� ហ៍ែដលអនុ�� តឱ្យសិស្សភា� ប់ទំនាក់ទំនងផា� ល់
ជាមួយ្រគ�ែណនារំបស់ពួកេគេរៀងរល់សបា� ហ៍េដីម្បធីានាថា ពួកេគកំពុងេធ�ីករងរបានល�្របេសីរនិងមាន
អរម�ណ៍ល�េនេពលេនះ។ េនះនឹងជួយបន�បេង�ីតទំនាក់ទំនងសហគមន៍និងករតភា� ប់ែដលជាភាពខ� ងំរបស់
សលអិុសេវស៉។ 
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សិស្ស “្រក�មទិសខងេកីត” នឹងចូលរមួក�ុងសកម�ភាពេរៀនេនសលក�ុងអំឡុងៃថ�ដំបូងៃនករសិក្សោ
តមែបបចំរុះ ឯសិស្ស “្រក�មទិសខងលិច” នឹងចូលរមួេរៀនពីផ�ះ។ េនៃថ�េរៀនទី២ សិស្ស “្រក�មទិសខងលិច” 
នឹងេរៀនេនសល រឯីសិស្ស “្រក�មទិសខងេកីត” នឹងេរៀនពីផ�ះវញិម�ង។ សិស្សត្រម�វឱ្យចុះវត�មានជាមួយ្រគ�
ែណនារំបស់ពួកេគេនចេនា� ះេម៉ាង ៧:១៥ – ៧:២៥ ្រពឹក ជាេរៀងរល់ៃថ�ស្រមាប់ករចូលេរៀន មិនថាេរៀនេនផ�ះ
ឬេនសលេទ។ 

កលវិភគស្រមប់សិស្សថ� កទ់ី៩ - ១២ 
 

េម៉ាង ចន� អង� រ ពុធ ្រពហស្បតិ៍ សុ្រក 

៧:១៥ - ៧:៣០ ករមកដល់ 

៧:៣០ - ៨:១០ A A A A A 

៨:២០ - ៩:០០ B B B B B 

៩:១០ - ៩:៥០ C C C C C 

៩:៥០ - ១០:១០ េចញេលង៖ ថា� ក់ទី៩ - ទី១០ េនអហរដ� ន   ;   ទី១១ - ទី១២ េនេលីដំបូង 

១០:១០ - ១០:៥០ D D D D D 

១១:០០ - ១១:៤០ E E E E E 

១១:៤០ - ១២:២០ អហរៃថ�្រតង់៖ ថា� ក់ទី៩ - ទី១០ េនអហរដ� ន ; ទី១១ - ទី១២ េនេលីដំបូល  

១២:២០ - ១:១០០ F F F F F 

១:១០ - ១:៥០ G G G G G 

២:០០ - ២:៥០ H H H H H 

២:៥៥ - ៣:១៥ 
 

ករ្របឹក្សោ* ករ្របឹក្សោ* 
  

 
*ករ្របឹក្សោស្រមាប់ែតសិស្សែដលមកេរៀនេនសលែតប៉ុេណា� ះ។ 
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កលវិភគស្រមប់ថ� ក់ទ៦ី - ទី៨  
 

េម៉ាង ចន� អង� រ ពុធ ្រពហស្បតិ៍ សុ្រក 

៧:១៥ - ៧:៣០ ករមកដល ់

៧:៣០ - ៨:១០ A A A A A 

៨:២០ - ៩:០០ B B B B B 

៩:១០ - ៩:៥០ C C C C C 

៩:៥០ - ១០:១០ េចញេលង េនជានេ់្រកម 

១០:១០ - ១០:៥០ D D D D D 

១១:០០ - ១១:៤០ E E E E E 

១១:៥០ - ១២:៣០ F F F F F 

១២:៣០ - ១:១០ អហរៃថ�្រតង់ ថា� ក់ទ៦ី, ទី៨ េនអហរដ� ន   ,    ថា� ក់ទ៧ី េនេលដីំបូល 

១:១០ - ១:៥០ G G G G G 

២:០០ - ២:៤០ H H H H H 

២:៤៥ - ៣:០០ 
 

ករ្របឹក្សោ* ករ្របឹក្សោ* 
  

 
*ករ្របឹក្សោស្រមាប់ែតសិស្សែដលមកេរៀនេនសលែតប៉ុេណា� ះ។ 

កាល�ភាគេចញេលង 

សិស្សនឹងចំណាយេពលេចញេលងជាមួយមិត�រមួថា� ក់ េហយីនឹងមិនលយឡជំាមួយសិស្សថា� ក់ដៃទេទៀត
េឡយី។ សលនឹងមិនផ�ល់ឧបករណ៍ស្រមាប់េលងេនេពលេចញេលងេទ។ សសិ្សអចយក្របដប់្របដេលងមកពី
ផ�ះបានដរបណាពួកេគ្រគាន់ែតេលងជាមួយរបស់របរផា� ល់ខ�ួន។ សិស្សនឹងមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្របី្របដប់្របដ
េលងេនកែន�ងេក�ងេលងេទ។ ក�ុងអំឡុងេពលេចញេលងនឹងមាន្រគ�ពីរនាក់ទទួលបន�ុកយាម។ 

សិស្សអនុវទិ្យោល័យនឹងអចយកទូរស័ព�ៃដ ឬឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកពីទូដក់ឥវ៉ន់ស្រមាប់េ្របីអំឡុង
េពលេចញេលងនិងអហរៃថ�្រតង់។ ទូរស័ព�នឹង្រត�វករចក់េសទុក្រគប់េពលេវលទងំអស់ ឬហនិភ័យ្របឈម

្រត�វបានរបឹអូសយក។ 
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ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង៩:០០ - ៩:២០ ៖ មេត�យ្យដំបូង និងថា� ក់ទី១ (េនកែន�ងេលងស្រមាប់សសិ្សមេត�យ្យ) 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង៩:៣០ - ៩:៥០ ៖ មេត�យ្យក្រមិតខ�ស់ (េនកែន�ងេលងស្រមាប់សសិ្សមេត�យ្យ) 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង៩:២០ - ៩:៤០ ៖ ថា� ក់ទី២ និងទី៣ (េនជាន់ផា� ល់ដី) 

ចំណតមូ៉តូ 

មិនឱ្យេលង 

កែន�ងមានសំណាញ់ 

ចន� - ២ AH 

អង� រ - ៣ BJ 

ពុធ - ៣ JL 

្រពហស្បតិ៍ - ២ HS 

សុ្រក - ២ AH 

វលេស�  #១ 

ចន� - ២ HS 

អង� រ - ២ AH 

ពុធ - ៣ BC 

្រពហស្បតិ៍ - ៣ JL 

សុ្រក - ២ HS 

វលេស�  #២ 

ចន� - ៣ JL 

អង� រ - ២ HS 

ពុធ - ២ AH 

្រពហស្បតិ៍ - ៣ BC 

សុ្រក - ៣ JL 

កែន�ងេក�ងេលង 

ចន� - ៣ BC 

អង� រ - ៣ JL 

ពុធ - ២ HS 

្រពហស្បតិ៍ - ២ AH 

សុ្រក - ៣ BC 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង ១០:២០ - ១០:៤០ ៖ ថា� ក់ទី៤ ដល់ទី៥ (េនជាន់ផា� ល់ដី)  

ចំណតមូ៉តូ 

មិនឱ្យេលង 

កែន�ងមានសំណាញ់ 

ចន� – ៤ DH 
អង� រ – ៥ BR 
ពុធ – ៥ JH 

្រពហស្បតិ៍ – ៤ KK 
សុ្រក – ៤DH 

វលេស�  #១ 

ចន� – ៤ KK 
អង� រ – ៤ DH 
ពុធ – ៥ BR 

្រពហស្បតិ៍ – ៥ JH 
សុ្រក – ៤ KK 

វលេស�  #២ 

ចន� – ៥ JH 
អង� រ – ៤ KK 
ពុធ – ៤ DH 

្រពហស្បតិ៍– ៥ BR 
សុ្រក – ៥ JH 

កែន�ងេក�ងេលង 

ចន� – ៥ BR 
អង� រ– ៥ JH 

ពុធ – ៤ KK 
្រពហស្បតិ៍ – 4DH 

សុ្រក – ៥ BR 
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ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង ៩:៥០ - ១០:១០ ៖ អនុវទិ្យោល័យ  

• ជាន់ផា� ល់ដី ៖ ថា� ក់ទី៦ ទី៧ ទី៨ 
• អហរដ� ន ៖ ថា� ក់ទី៩ ទី១០ 

• ដំបូល ៖ ថា� ក់ទី១១ ទី១២ 

កាល�ភាគអាហារៃថ�្រតង ់

បុគ�លិកនិងសិស្សទងំអស់នឹង្រត�វយកអហរមកពីផ�ះមកបរេិភាគេន្រគឹះស� នសិក្សោរហូតដល់េយងី
ទទួលបានករជូនដំណឹងបែន�មេទៀត។ ករែចករែំលកអហរគា� នឹងមិនមានេនេពលក៏េដយ េហយីក៏នឹងមិន

អនុ�� តឱ្យប�� ទិញអហរពីខងេ្រកចូលក�ុងបរេិវណសលផងែដរ។ កូនរបស់អ�ក្រត�វែតយកអហរៃថ�្រតង់មក
ជាមយួពួកេគេនេពលពកួេគេទសលេរៀនេនេពល្រពឹក។ ្រសបតមត្រម�វកររបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា 

នឹងមិនយល់្រពមឱ្យមានករដឹកជ��ូ នអហរេនៃថ�េរៀនេទ។ ករស្រមាកមានរយៈេពលដប់នាទីចេនា� ះករេ្របី
្របាស់កែន�ងរបស់្រក�មនីមួយៗ។ 

សូមផ�ល់អហរែដលមិនរេញ៉រៃញ៉និងមិនមានក�ិនែដលអចរខំនដល់ករេរៀនសូ្រតរបស់កុមារដៃទេទៀត 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង ១១:០០ - ១១:៤០ ៖ មេត�យ្យដំបូង មេត�យ្យក្រមិតខ�ស់ ថា� ក់ទី១ 

កែន�ងេលងស្រមាប់ថា� ក់មេត�យ្យ  

(បរេិភាគអហរៃថ�្រតង់) 

Nursery/Preschool/Prekindergarten 

Kindergarten/Grade One 

(play in zones) 

Kindergarten/Grade One 

Mezzanine Floor  

 

 

 

(play) 

Nursery/Preschool/Prekindergarten 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង១១:០០ - ១១:៥០ ៖ បឋមសិក្សោ ថា� ក់ទី២ - ទី៣ 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង១១:៥០ - ១២:៤០ ៖ បឋមសិក្សោ ថា� ក់ទី៤ - ទី៥ 

ថា� ក់ទី២ - ទី៣ បរេិភាគអហរៃថ�្រតង់េនអហរដ� ន  

១១:00 – ១១:២0  
 

េលងក�ុងែដនដំណត់េនជាន់េ្រកម  

១១:៣0 – ១១:៥0 

ថា� ក់ទី៤ - ទី៥ បរេិភាគអហរៃថ�្រតង់េនកែន�ងេក�ងេលង
ស្រមាប់ថា� ក់មេត�យ្យ 

១១:៥0 – ១២:១0 

េលងក�ុងែដនកំណត់េនជាន់ផា� ល់ដី 

១២:២0 – ១២:៤0 
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ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង ១១:៤០ - ១២:២០ ៖ ថា� ក់ទី៩ - ទី១២ 

អហរដ� ន 

ថា� ក់ទី៩ ទី១០ 

ដំបូល 

ថា� ក់ទី១១ ទី១២ 

ចន� ដល់ សុ្រក េម៉ាង១២:៣០ - ១:១០ ៖ ថា� ក់ទី៦ - ទី៨ 

អហរដ� ន 

ថា� ក់ទី៦ , ទី៨ 

ដំបូង 

ថា� ក់ទី៧ 

គំរៃូនការស�ក�ស្រមាបេ់�្រ�ះសា� នស�ក�ែតប៉េុណា� ះ 

្របសិនេបីស� នភាពេនទូទងំពិភពេលកែដលទក់ទងនឹងជម�ឺកូវដី-១៩ អនុ�� តឱ្យេយងីស� គមន៍អ�ក
សិក្សោទងំអស់្រតឡប់េទសលេរៀនវញិជាេរៀងរល់ៃថ�េយងីនឹងធានាថា េយងីបានេរៀបចំេដីម្បឱី្យ្រគប់គា� េន្រគឹះ-
ស� នសិក្សោមានសុវត�ិភាពតមែដលអចេធ�ីេទបាន។ ថ�ីៗេនះេយងីកំពុងរកវធីិេដីម្បឱី្យសិស្សរបស់េយងីទងំអស់

មកេរៀន្រគឹះស� នសិក្សោវញិេដយសុវត�ិភាព។ 

កំណតស់មា� លេ់ផ្សងៗស្រមាបឆ់ា� សំ�ក� ២០២០-២០២១ 

ករផា� ស់��រូរូបវន�េទ្រគឹះស� នសិក្សោ 

វធីិែដលេយងីេ្របីនិងទក់ទងជាមួយេ្រគឿងបរកិ� ររបស់េយងីេនឆា� េំ្រកយនឹងេឃញីមានករផា� ស់ប�ូរខ�ះៗេដីម្បេីធ�ី
ឱ្យសហគមន៍របស់េយងីមានសុវត�ិភាព។ 

• ករកត់បន�យដងស់ុីេត៖ េដីម្បអីនុវត�គមា� តសុវត�ិភាព េយងីនឹងេរៀបចំឱ្យមានចំនួនមនុស្ស្របមាណពក់   ក

ណា� លក�ុងចេនា� ះេពលែតមួយេបីេ្របៀបេធៀបនឹងឆា� ធំម�ត។ េនះនឹងអនុ�� តឱ្យអ�ករល់គា� រក្សោចមា� យអប្ប
បរមាៃនករែញកយ៉ាងេហចណាស់ 1,5ែម៉្រត ្រគប់េពល។ វធិានករណ៍េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះរមួមាន 
កលវភិាគវលិជំុៃន្រក�មទិសខងេកីតនិងទិសខងលិច ករដក់ទីតងំ ករដកេចញនិងផា� ស់ប�ូរេ្រគឿងសង�

រមឹ ករេរៀបចំកែន�ងទំេនរេឡងីវញិេដីម្បអីនុ�� តឱ្យមានករេ្របី្របាស់េផ្សងៗគា� ដូចជាកែន�ងសិក្សោឬែថទំ
កុមារ និងេ្របីគំនិតែដលេមីលេឃញី ដូេច�ះ្រគប់គា� ដឹងពីកែន�ងែដលេគសន�ត់ឱ្យវ។ 
 

• ករសម� ត្រគឹះស� នសិក្សោ៖ េយងីនឹងេ្របីឧបករណ៍រងំប់េមេរគនិងលងសមា� តៃដែដល្រត�វបានែណនាក៏ំដូច

ជាបេច�កវទិ្យោសមា� តចុងេ្រកយ។ េយងីក៏បានចុះកិច�សន្យោជាមួយ្រក�មហុ៊នខងេ្រកគឺ ហ�ូប៊ត េដីម្ប ី   អនា
ម័យរងំប់េមេរគេន្រគឹះស� នសិក្សោជាេរៀងរល់ែខ។ បុគ�លិកសមា� តរបស់េយងីនឹងេធ�ីករសមា� តជាបន�
បនា� ប់េពញមួយៃថ�។ េយងីកំពុងបំពក់ទងំ្រគ�និងសិស្សជាមួយសមា� រសមា� ត ដូេច�ះពួកេគមានសមត�ភាព
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ក�ុងកររងំប់េមេរគដូចែដលេគបានេឃញីថាវសកសម។ កែន�ងលងសមា� តៃដនឹងមានេន្រគប់ថា� ក់េរៀន 

និងេនតមកែន�ងជាេ្រចីនេទៀតៃនបរេិវណសល។ 
 

• កែន�ងលងសម� តៃដ៖ េយងីបានតំេលីងចនលងសមា� តៃដជាេ្រចីន។ ទងំេនះមានទីតងំេនជាន់ផា� ល់ដី

និងេនទូទងំអគារសល។ 
 

• ខ្យល់េចញចូល៖ េយងីកំពុងបេង�ីនភាគរយៃនខ្យល់អកសបរសុិទ�េនក�ុងថា� ក់េរៀនេដយចំហបង�ួចនិងទ� រ

េពញមួយៃថ�។ ម៉ាសុីន្រតជាក់នឹង្រត�វបានកំណត់្រតឹម ២៤អង្សោេស ្រសបតមត្រម�វកររបស់្រកសួងអប់រ ំ
យុវជននិងកីឡា។ វនឹងមានភាពកក់េក� េនក�ុងថា� ក់េរៀនជាងមុន ដូេច�ះសូម្របាកដថាសិស្សេស��កពក់

្របកបេដយផាសុកភាព។ 
 

• បំលស់ទី៖ េដីម្បសី្រម�លដល់ករេធ�ីបំលស់ទីឱ្យមានសុវត�ិភាពជាងមុនេនជំុវញិ្រគឹះស� នសិក្សោ ជេណ�ី រេន

ទិសខងេកីតៃនអគារនីមួយៗនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករេឡងីេទេល ី េហយីជេណ�ី រេនទិសខង
លិចនឹង្រត�វបានេ្របីស្រមាប់ករចុះេ្រកម។ ក�ុងករណីមានអគ�ីភ័យឬករជេម��សេចញជាបនា� ន់ ជេណ�ី រទងំ
ពីរនឹងជួយស្រម�លដល់បំលស់ទីេចញពីអគារ។ េលីសពីេនះេទៀតចលនាេនតមសលធំនិងរវងអគារ
ទងំពីរនឹង្រត�វបានកំណត់យ៉ាងច្បោស់េដីម្បេីចៀសវងករកកស�ះ។ តមែដលអចេធ�ីេទបានសិស្សនឹងស�ិត
េនក�ុងបន�ប់េរៀនែតមួយេពញមួយៃថ�ខណៈេពលែដល្រគ�បេ្រងៀនផា� ស់ប�ូរទីតងំេនចេនា� ះមុខវជិា� នីមួយៗ 
 

• ឧបករណ៍េអឡិច្រត�នកិ និងបេច�កវិទ្សោ៖ 

o ថា� ក់មេត�យ្យដំបូងដល់សិស្សថា� ក់ទី១ មិន្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ក�ុងករឱ្យយកឧបករណ៍េអឡចិ្រត�
និកេទសលេរៀនេទ។ ករ្រសវ្រជាវបង� ញថា េពលេវលេនមុខក�� ក់េអ្រកង់េ្រចីនេពកប៉ះពល់
ដល់ករអភិវឌ្ឍជំនាញសង�មនិងករគិត។ ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេផ�ីសរេទកូនរបស់អ�ក េនះអច្រត�វ
បានេធ�ីតមរយៈករយិាល័យសល។ 

o សិស្សថា� ក់ទី២ ដល់ថា� ក់ទី៥ ្រត�វបានដក់េចញឱ្យេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួននូវហ�ូេហ� ល្រក�មបុករបស់
សល (Google Chromebook) ែដលពួកេគត្រម�វឱ្យយកេទសលេរៀនជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

o សិស្សថា� ក់ទី៦ល់ទី១២ ្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យយកកំុព្ូយទ័រយួរៃដផា� ល់ខ�ួនេទសលេរៀន េដីម្បគីា្ំរទដល់
ករេរៀនសូ្រត។ សិស្ស្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិឱ្យចូលដំេណីរករេ្របី្របាស់្របព័ន�អិុនធឺេណតរបស់សល 

(ែដល្រត�វបាន្រគប់្រគងនិង្រត�តពិនិត្យ) េដីម្បអីចេធ�ីករ្រសវ្រជាវនិងទំនាក់ទំនងែដលជួយបេង�ីន
ករេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបីឧបករណ៍េនះមានកររខំនដល់ករេរៀនសូ្រតនឹង្រត�វបានដក

ហូតពីសិស្ស រចួ្របគល់ឱ្យវញិេនចុងេម៉ាងៃនៃថ�េរៀន។ 
 

o សិស្សថា� ក់ទី ៦ ដល់ទី១២ ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យយកទូរសព័�និងឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកេផ្សងេទៀត

មកេ្របី្របាស់ក�ុងេពលស្រមាកអហរៃថ�្រតង់និងេ្រកយេពលេចញពីេរៀន។ ឧបករណ៍ទងំេនះ្រត�វែត
ចក់េសទុកេនក�ុងទូឥវ៉ន់របស់ពួកេគែដលសលផ�ល់ឱ្យក�ុងអំឡុងេពលេរៀន។ ្របសិនេបីសិស្សមិន
អចអនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនករចក់េសទុកឧបករណ៍របស់ពួកេគឱ្យឆា� យក�ុងអំឡុងេម៉ាងសិក្សោ 
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ពួកេគនឹងបាត់បង់សិទ�ិរបស់ពួកេគែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានទូរស័ព�ឬឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និក

េនសលេរៀន។ េនះនឹង្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងមឺុងម៉ត់និងតឹងរងឹ។ 
o ឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកណាមួយែដលយកេទសលេរៀនគឺមានហនិភ័យដល់សិស្ស។ 
o សលេរៀននឹងមិនទទួលខុស្រត�វចំេពះករបាត់បង់ ឬខូចខតណាមួយេឡយី។ 

ករមកដល់ និងចកេចញ 

ករមកដល ់

សិស្សមេត�យ្យ (ក្រមិតទបដល់ក្រមិតខ�ស់) និងសិស្សថា� ក់ទី១នឹង្រត�វបានឱ្យចូលសលចប់ពីេម៉ាង 

៧:០០ ដល់េម៉ាង ៧:១៥ តម្រចកទ� រេនផ�ូវ៣៦០។ 

សិស្សបឋមសិក្សោ (ថា� ក់ទី២ - ទី៥) នឹង្រត�វបានឱ្យចូលសលចប់ពីេម៉ាង ៧:០០ ដល់ េម៉ាង ៧:១៥ 

តម្រចកទ� រេនផ�ូវ១៤៣។ 

• ្រចកទ� រនីមួយៗនឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយបុគ�លិកសលែដលនឹង្រត�វពិនិត្យសីតុណ� ភាពនិងេធ�ីឱ្យ
្របាកដថាសិស្សបានេ្របីអល់កុលឬែជលលងសមា� តៃដេនេពលមកដល។់ 

• សិស្សនឹងេទេដីរេឆា� ះេទថា� ក់េរៀនែតម�ង។ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោនឹង្រត�វបានឱ្យចូលសលចប់ពីេម៉ាង ៧:១៥ ដល់េម៉ាង ៧:៣០ តម្រចកទ� រដូចតេទ៖ 

• ្រចកទ� រេនផ�ូវ៣៦០ ៖ សិស្សថា� ក់ទី៩-១២ ែដលមិនេបីកបរមកសលេដយខ�ួនឯង 

• ្រចកទ� រេនផ�ូវ១៤៣ ៖ សិស្សថា� ក់ទី៦-៨ 

• ្រចកទ� រេនផ�ូវ៣៦៨ ៖ សិស្សែដលេបីកបរមកសលេដយខ�ួនឯង 

• សិស្សនឹងេទថា� ក់្រគ�ែណនាែំតម�ងេដីម្បចុីះវត�មាន បនា� ប់មកេទកន់ថា� ក់េរៀន វគ�A 

• បងប�ូនបេង�ីតនឹងចូលតម្រចកទ� រជាមួយបង្រសី/បង្រប�ស 

• ្របសិនេបីសិស្សេនមធ្យមសិក្សោ្រត�វជូនប�ូនែដលេរៀនេនបឋមសិក្សោមកេរៀនឱ្យចូលសលមុនេម៉ាង    

៧:១៥ ពួកេគនឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរង់ចេំនជាន់េ្រកមរហូតដល់េម៉ាង ៧:១៥។ 

• ្រចកទ� រនីមួយៗនឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយបុគ�លិកសលែដលនឹង្រត�វពិនិត្យសីតុណ� ភាពនិងេធ�ីឱ្យ

្របាកដថាសិស្សបានេ្របីអល់កុល ឬែជលលងសមា� តៃដេនេពលមកដលស់ល។ 

ករមកដលយ់តឺ 

សិស្សណាែដលមកដល់យតឺនឹង្រត�វចូលតម្រចកករយិាល័យសល។ បំណងរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវ-
ជននិងកីឡា គឺេដីម្បកីត់បន�យករកកស�ះេពញមួយៃថ�។ សិស្សែដលែតងែតមកេរៀនយតឺកំពុងែតេធ�ីឱ្យសុខ
ភាពនិងសុវត�ិភាពរបស់អ�កដៃទស�ិតក�ុងហនិភ័យ េហយី្របសិនេបីករមកយតឺក� យជាញឹកញាប់ឪពុកមា� យ 
អច្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់្រតឡប់េទករេរៀនសូ្រតេនឯផ�ះវញិ។ 
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ករចកេចញ 

សិស្សមេត�យ្យ (ក្រមិតទបដល់ក្រមិតខ�ស់) និងសិស្សថា� ក់ទី១នឹង្រត�វបានឱ្យចកេចញពីសលចប់

ពីេម៉ាង ២:០០ តម្រចកទ� រេនផ�ូវ១៤៣។ 

សិស្សបឋមសិក្សោែដលេរៀនេនថា� ក់ទី២ - ៥ នឹង្រត�វបានឱ្យចកេចញពីសល េនចេនា� ះេម៉ាង      

២:១៥ ដល់ េម៉ាង ២:៣០ តម្រចកទ� រេនផ�ូវ១៤៣។ 

• ពួកេគនឹង្រត�វបានឱ្យអង�ុយេនក�ុងគមា� តសុវត�ិភាពេដយមានស�� សមា� ល់លបពណ៌េដីម្បី
បង� ញកែន�ងែដលពួកេគអចអង�ុយបាន។ 

• សិស្សែដលជាប�ូនបេង�ីតនឹង្រត�វអង�ុយចជំាមួយបង្រប�ស/បង្រសី។ 

• ្រគ�្របចថំា� ក់មា� ក់នឹងេនជាន់េ្រកមេដីម្បជួីយេពលេចញេទផ�ះ។ 

• អ�កមកទទួលយកេក�ង្រត�វែតមានប័ណ�សមា� ល់ស្រមាប់ឱ្យេក�ងេចញពីសលេទជាមួយពួកេគ។ 

• សិស្សបឋមសិក្សោទងំអស់្រត�វែតចកេចញពី្រគឹះស� នសិក្សោឱ្យបាន្រតឹមេម៉ាង ៣ រេសៀល េលីក
ែលងែតពកួេគ្រត�វេចញេទជាមយួបង្រប�សស/បង្រសបីេង�ីតែដលេរៀនេនមធ្យមសិក្សោ។ 

សិស្សមធ្យមសិក្សោ នឹង្រត�វចកេចញជាពីរវគ�៖ 

• សិស្សថា� ក់ទី៦-៨ នឹងចុះមកេ្រកមេនេម៉ាង ២:៤០ (េលីកែលងែតេពលែដលពួកេគ្រត�វេនថា� ក់

្របឹក្សោេនេពលរេសៀល) 

• សិស្សថា� ក់ទី៩-១២ នឹងចុះមកេ្រកមេនេម៉ាង ២:៥០ (េលីកែលងែតេពលែដលពួកេគ្រត�វេន

ថា� ក់្របឹក្សោេនេពលរេសៀល) 

• សិស្សនឹង្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យចកេចញពីសលភា� មៗ (្របសិនេបីមានករអនុ�� តពីឪពុកមា� យ) 

• េបីមិនដូេច� ះេទ ពួកេគនឹងរង់ចេំនក�ុងគមា� តសុវត�ិភាព េហយី្រត�វបានឱ្យចកេចញតម្រចកទ� រ
េនផ�ូវ១៤៣ េនេពលែដលឪពុកមា� យឬអណាព្យោបាលរបស់ពួកេគមកដល់។ 

• សិស្ស្រត�វែតមានអ�កមកទទួលយកេទ ឬ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចកេចញេដយខ�ួនឯង មិនឱ្យយតឺ

ជាងេម៉ាង ៤ រេសៀលេទ។ 

គា� នសិស្សណាមា� ក់នឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេនក�ុងបរេិវណសលបនា� ប់ពីេម៉ាង ៣:៣០ រេសៀលេទ។ 

េនះនឹងអនុ�� តឱ្យេយងីសមា� តកែន�ងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វមុនៃថ�េរៀនបនា� ប់។ ឪពុកមា� យនឹង្រត�វបានរលំឹកអំពីករ

មកយកកូនយតឺ ១-២ ដង។ បនា� ប់ពីករមកយកកូនយតឺជាេលីកទីបី ឪពុកមា� យនឹង្រត�វជបួជាមយួនាយក
សលេដីម្បពិីភាក្សោពីរេបៀបែដលពកួេគអចគា្ំរទដល់ករវលិ្រតឡប់េទផ�ះរបស់កូនៗរបស់ពកួេគ្របកបេដយ
សុវត�ិភាពជាេរៀងរល់ៃថ� 

ឪពុកមា� យ្រត�វមានទំនលួខុស្រត�វក�ុងករនាកូំនៗរបស់ពួកគាត់េទសលេរៀននិងទទលួពីសលវញិ
ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមេពលេវល ក៏ដូចជាធានាថាកូនរបស់ពួកគាត់េគងបាន្រគប់្រគាន់េដីម្បឱី្យពួកេគេ្រតៀមខ�ួន
ចប់េផ�មីេរៀនជាេរៀងរល់ៃថ�។ 
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្រ�តិបត�ិករ 

សន�ិសុខ៖  សលអិុសេវស៉នឹងបន�ឱ្យមានសន�ិសុខេនតមបរេិវណសល្រគប់េពលេវល។ ពួកេគនឹងបំេពញ

ភារកិច�ជា្របចនិំងជួយក�ុងដំេណីរករពិនិត្យសុខភាពថ�ីរបស់េយងី។ 

បរេិវណសល្រត�វបានបិទទា� រ៖ េនេលីមូលដ� នធម�តមួយ អ�កែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលក�ុងបរេិវណសល

មានែតបុគ�លិកនិងសិស្សែតបុ៉េណា� ះ។ ឪពុកមា� យនឹងអចមកទស្សនាសលេរៀនបានេដយមានករ

ណាត់ជួបែតបុ៉េណា� ះ ឬស្រមាប់្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានេ្រគាងទុក។ 

អាហរដ� ន៖ េយងីបានេធ�ីករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយ្រក�មហុ៊នអហរ ហហ� រ ែដលជាអ�កផ�ល់េសវកម�ែផ�កអហរ

របស់េយងី េដីម្បបីេង�ីតកម�វធីិអហរែដលមិន្រតឹមែតបំេពញតមស�ង់ដរសុខភាពនិងសុវត�ិភាពខ�ស់
បំផុតបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទងំផ�ល់ជូននូវសរធាតុចិ�� ឹមែដលមានជីវជាតិនិងឱជារសេទៀតផង។ អហរ

ដ� ននឹងមានេរៀបចំដក់របាងំខណ�  ដូេច�ះ្រគប់តុនឹង្រត�វបានែបងែចកកែន�ងអង�ុយជា ៤ ដច់េដយែឡក។ 
សិស្សមធ្យមសិក្សោនឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យបរេិភាគេនអហរដ� ន ឬអហរែបបពិចនិចេនជាន់េ្រកម 
េដីម្បធីានាឱ្យបាននូវគមា� តសុវត�ិភាព។ ព័ត៌មានលម�ិតបែន�មទក់ទងនឹងអហរៃថ�្រតង់្រត�វបានេផ�ីេទ
េលកអ�កកលពីេដីមែខសីហ។ រហូតមកដល់េពលេនះ្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា បានបង� ញថា
សិស្សនឹង្រត�វយកអហរផា� ល់ខ�ួនេទសលេរៀន េហយីអហរដ� ននឹងេបីកដំេណីរករភា� មៗេនេពល
ណាែដលេយងីទទួលបានករអនុ�� ត។ 

ករដឹកជ��ូ ន៖ េយងីបានសេ្រមចផា� កកម�វធីិរថយន�ដឹកជ��ូ នសិស្សពីផ�ះេទសលេរៀន ឬ ពីសលេរៀនេទផ�ះ។ 

េយងីមិនអចបន�ដំេណីរករកម�វធីិរថយន�ដឹកជ��ូ នសិស្សែដល្រត�វរក្សោគមា� តសុវត�ិភាពបានេទ ។ 

េសវកម�ែថទាសំុខភព 

េយងីកំពុងេធ�ីករេឆា� ះេទរកករគា្ំរទដល់សសរស�ម�សុខភាពចំននួបួនែដលមានេគាលបំណងេធ�ីករ
រមួគា� េដីម្បកីត់បន�យលទ�ភាពៃនកររកីរលដលៃនជម�ឺកូវដី-១៩ េនក�ុង្រគឹះស� នសិក្សោ៖ 

 ១. សុខភាព និងអនាម័យ 

២. ម៉ាស/របាងំមុខ 

៣. គមា� តសុវត�ិភាព 

៤. កំណត់ករជួបជំុ  

ជាពិេសស េយងី្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យមានវធីិថ�ីៃនករគិតអំពីរេបៀបែដលេយងីចូលេរៀននិងមកសលេរៀ

ន។ េនះជាស-សរស�ម�ទងំបួនែដលនឹងរកបានស្រមាប់សហគមន៍សលអិុសេវស៉៖ 

១. េដីម្បទីទួលបានេជាគជ័យ េយងី្រត�វករឱ្យសិស្សនិងនិេយាជិករបស់េយងីែចករែំលកករទទួលខុស្រត�វ
ក�ុងករែថរក្សោសុខភាពសហគមន៍និងសលេរៀនរបស់េយងីឱ្យមានសុខភាពល�និងមានសុវត�ិភាព 
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្រប�ង្របយត័�ស្រមាប់េរគស�� ្រគ�នេក�  ក�ក ដេង�ីមខ�ី រេឺរគស�� េផ្សងេទៀតៃនជម�ឺកូវដី-១៩ េហយី

្របសិនេបីមានអរម�ណ៍មិន្រស�លេនក�ុងវធីិណាមួយេដីម្បសី� ក់េនផ�ះ។ េនៃថ�េរៀន េយងីនឹងេលីកទឹក
ចិត�ឱ្យមានករបេង�ីនករលងសមា� តៃដេដយេ្របីអល់កុលឬែជល និងខ�ប់មាត់េនេពលក�កេដយេ្របី

គនា� ក់ែកងៃដ។ 

២.្រគប់គា� ្រត�វែតពក់ម៉ាស ឬរបាងំមុខ េហយីគួរែតពិចរណាថាពួកេគនឹង្រត�វពក់វយ៉ាងេហចណាស់ 

៩០% ៃនេពលេវល។ ម៉ាសឬរបាងំមុខនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន បុ៉ែន�សិស្សអចេ្របីរបស់ខ�ួនឯងបានដរប
ណាពួកេគេគារពតមបទប�� េហយីមិនមានចេនា� ះ្របេហង។ 

៣. គមា� តសុវត�ិភាពមានចមា� យ ១,៥ ែម៉្រត រវងបុគ�លមា� ក់េទបុគ�លមា� ក់េនក�ុងថា� ក់េរៀន និងអំពី
បរេិវណសលនឹងក� យជាបទដ� នថ�ី។ 

៤. រល់ករ្របជំុ ឬករជួបជំុធំៗនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡងីេនេពលែដលចបំាច់។ 

េទះបីជាមានករ្រប�ង្របយត័�ខ�ស់បំផុតយ៉ាងណក៏េដយក៏វអចេទរចួែដរ ែដលសមាជិកៃនសហគម
ន៍របស់េយងីអចប៉ះពល់ជាមួយជម�ឺកូវដី-១៩ ឬ្របឈមនឹងនរណាមា� ក់ែដលបានឆ�ងវរីុសេនះ។ ្របសិនេបីមាន
នរណាមា� ក់េនក�ុង្រគ�សររបស់អ�កឬនរណាមា� ក់ែដលមានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយកូនរបស់អ�ក្រត�វបានេគ
េធ�ីេរគវនិិច�័យថាមានជម�ឺកូវដី-១៩ សូមទក់ទងេទនាយកសល េលក េជហ��ហ� ីេខន ជាបនា� ន់ស្រមាប់េគាល
បំណងតមដនទំនាក់ទំនង។ េយងីនឹង៖ 

• រយករណ៍ពីជម�ឺេទអជា� ធរសម្រសបស្រមាប់េគាលបំណងទំនាក់ទំនង។ 

• ត្រម�វឱ្យអ�កែដលេធ�ីេតស�វជិ�មាន្រត�វស� ក់េនផ�ះរយៈេពល ១៤ ៃថ�ស្រមាប់ចត� លីស័ក។ 

• អនុ�� តឱ្យសិស្សឬបុគ�លិកែដលេធ�ីេតស�វជិ�មានវលិ្រតឡប់មកវញិ េ្រកយរយៈេពលកំណត់និងមាន
លទ�ផលេតស�ថ�ីអវជិ�មាន។ 

សលនឹងវយតៃម�បរមិាណៃនេពលេវលែដលបុគ�លមានលទ�ផលេតស�វជិ�មានបានចំណាយជាមួយ

មនុស្សេនបរេិវណសល េដីម្បកំីណត់ថា េតីនរណាមា� ក់្រត�វបានេគចត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�។ 
ទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�េបីេយាងតមមជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យនិងបង� រជម�ឺ (សុីឌីសុី) គឺជាបុគ�លែដលស�ិតេនក�ុង
ចមា� យ ២ែម៉្រត ពីបុគ�លែដលឆ�ងជម�ឺយ៉ាងេហចណាស់ ១៥នាទី ជាប់ៗគា� ។ ឪពុកមា� យនឹង្រត�វបានជូនដំណឹង 
្របសិនេបីកូនរបស់ពួកគាត់្រត�វបានកំណត់ថា មានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយបុគ�លែដលមានលទ�ផលេតស�កូវ ី
ដ-១៩ វជិ�មាន ។ េនេពលមានករប៉ះពល់ ទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�នឹង្រត�វបានេគត្រម�វឱ្យេនផ�ះរយៈេពល ១៤ៃថ� 
បនា� ប់ពីករប៉ះពល់េដយែផ�កេលីេពលេវលែដលវមានេរគស�� ។ 

ដូចសព�ដង ករសមា� ត់របស់អ�កនឹង្រត�វបានរក្សោទុក េហយីព័ត៌មានសុខភាពនិងេវជ�ស�ស�របស់អ�ក

នឹងមានលក�-ណៈជាឯកជន។ 

ឪពុកមា� យណាែដលេ្រជីសេរសីប��ូ នកូនៗរបស់ពួកគាត់េទសលេរៀននឹង្រត�វបានេស�ីសុំឱ្យចុះហត�

េលខេលីកិច�សន្យោេលីកែលងែដលធានាថា ពួកគាត់នឹងមិនឱ្យសលេរៀន ឬ្រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា 
ទទួលខុស្រត�វចំេពះករប៉ះពល់ជម�ឺកូវដី-១៩ ្របសិនេបីពួកគាត់ធា� ក់ខ�ួនឈ។ឺ  
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អ�កែដលេធ�ីដំេណីរេទបរេទស ឬមានសមាជិក្រគ�សរេធ�ីដំេណីរជាលក�ណៈអន�រជាតិ្រត�វេផ�ីកំណត់្រត

េធ�ីដំេណីរេទសលេរៀនដូចជា សំណំុែបបបទ្របវត�ិេធ�ីដំេណីរខងឪពុកមា� យ / សិស្ស  / បុគ�លិក (East-West 

Parent/Student/Staff Travel History Form)។ ករខកខនមិនបានផ�ល់នូវគណនី្រតឹម្រត�វៃនករេធ�ីដំេណីរ
អន�រជាតិរបស់្រគ�សរអ�កនឹង្រត�វបានដក់ពីន័យ។ 

កំណត់សមា� ល់ពីរបីចុងេ្រកយ៖ 
• េយងីបានបេង�ីតទីតងំដច់េដយែឡកពីករយិាល័យសលរបស់េយងីេធ�ីជាបន�ប់គិលនុបដ� យកិ

បែន�ម បន�ប់េនះនឹងទុកស្រមាប់សិស្សែដលបង� ញេរគស�� សង្សយ័របស់ជម�ឺកូវដី-១៩។ 

• សូម្របាកដថាព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក្រតឹម្រត�វេនក�ុងឯកសររបសស់ល ក�ុងករណីែដលេយងី
្រត�វករទក់ទងអ�កេពលៃថ�េរៀន។ 

• គា� នករេរសីេអីង្របឆាងំនឹងសិស្ស ឬ្រក�ម្រគ�សរែដល្រត�វបានេគេធ�ីេរគវនិិច�័យេឃញីថាមានជម�ឺកូវដី-

១៩ នឹងមិន្រត�វបានេគអត់ឱនឱ្យេឡយី។ េយងីផ�ល់អទិភាពដល់ករធានាថា សិស្សទងំអស់មាន
អរម�ណ៍សុវត�ិភាពនិងមិនខ� ស់េអៀន ្របសិនេបីមានករ្រព�យបារម�អំពីសុខភាពេកីតេឡងីខណៈេពល
េន្រគឹះស� នសិក្សោនិងរក្សោព័ត៌មានេវជ�ស�ស�សមា� ត់របស់ពួកេគផងែដរ។ 

• េយងីទងំអស់សមគ�ីរបួរមួគា�  េយងីនឹងអចកំណត់កររកីរលដលៃនវរីុសេនះបាន! 

បច�ុ�្បន�ភពបេច�កវិទ្យោ្រគឹះស� នសិក្សោ 

េយងីបាន្របឹងែ្របងអស់រយៈេពលជាេ្រចីនែខកន�ងមកេហយី េដីម្បែីស�ងរកដំេណាះ្រសយបេច�កវទិ្យោ 
េដីម្បជួីយធានាថាសិស្សអចទទួលបានបទពិេសធន៍ៃនករបេ្រងៀននិងបទពិេសធន៍េរៀនសូ្រតែដលពួកេគរពឹំង
ចង់បានពីសលអិុសេវស៉។ េយងីមានទំនុកចិត�ថាករសេ្រមចចិត�ថ�ីរបស់េយងីនឹងជួយផ�ល់នូវបទពិេសធន៍េនះ
ទងំេនសលេរៀនឬមិន។ 

• េយងី្រត�វបានអនុម័តជាផ�ូវករេទជាហ�ូេហ� ល ជីស៊ូត ស្រមាប់ស� បនអប់រ។ំ េនះនឹងអនុ�� តឱ្យមាន
ករ្របា្រស័យទក់ទងកន់ែតសុីជេ្រមបែន�មេទៀតស្រមាប់សិស្សនិងបុគ�លិកមិនថាពួកេគេនក�ុង
្រគឹះស� នសិក្សោ ឬេនផ�ះ។ 

• េយងីនឹងផ�ល់ជូនសិស្សថា� ក់ទី២-ទី៥ នូវករេ្របី្របាស់កំុព្ូយទ័រយួរៃដរបស់សលជារបស់ផា� ល់ខ�ួនែដល
្រគប់្រគងេដយសលស្រមាប់ឆា� សំិក្សោេនះ។ េនះនឹងអនុ�� តឱ្យពួកេគេធ�ីករេលីជំនាញសតវត្សរទី៍
២១ េនក�ុងថា� ក់េរៀន ខណៈេពលែដលពួកេគ្រត�វបានេគេរៀបចំយ៉ាង្រតឹម្រត�វស្រមាប់ករសិក្សោេន

េពលពួកេគេនផ�ះ។ 

• េយងីកំពុងេស�ីសុំឱ្យសិស្សមធ្យមសិក្សោទងំអស់យកកំុព្ូយទ័រយួរៃដផា� ល់ខ�ួនេទសលេរៀន។ េនឆា� ំ

េនះេយងីបានតំេលីងទូដក់ឥវ៉ន់ជាមួយទ� រចក់េសេដីម្បធីានាថាសមា� ររបស់ពួកេគមានសុវត�ិភាព
្រគប់េពល។ 

https://forms.gle/4u5KGiV3RpS46oHY6
https://forms.gle/4u5KGiV3RpS46oHY6
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• េយងីបានេធ�ីឱ្យ្របព័ន�អិុនធឺេណតសលកន់ែត្របេសីរេឡងី េដីម្បឱី្យករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ទងំអស់

េនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

្រ�តិទិនសល 

េទះបីជាវេនែតមានភាពមិន្របាកដ្របជាេ្រចីនថាេតីឆា� េំនះនឹងេទជាយ់ាងណា េយងីនឹងមានៃថ�
សិក្សោចំនួន១៨១ៃថ� ដូចរល់ឆា� ។ំ ឆា� សំិក្សោេនះនឹងប�� ប់េនៃថ�សុ្រក ទី៤ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១។ សូមទស្សនា
េគហទំព័ររបស់េយងីេដីម្បទីទួលបាននូវ្របតិទិនថ�ីៗ។ 

ទំនាក់ទំនង េគហទំព័រ និងសំណួររបស់អ�ក 

្របហក់្របែហលនឹងឆា� មុំនែដរ អ�កអចរពឹំងទុកបានពីទំនាក់ទំនងជា្របចេំដយសលអិុសេវស៉ជូន

ដំណឹងនិងភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយេលកអ�កជានិច�។ េយងីនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត�ភាពេដីម្បធីានាថា ករ
្របា្រស័យទក់ទងទងំេនះ្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាភាសអង់េគ�ស ភាសែខ�រ និងកូេរត៉មែដលអចេធ�ីេទបាន។ 
ជេ្រមីសរបស់អ�កស្រមាប់ករ្របា្រស័យទក់ទងរមួមាន៖ 

• ករទស្សនាេគហទំព័រសល www.ewiscambodia.edu.kh 

• ករចុះេឈ� ះចូលេតេឡ្រកមេឆែនលព័ត៌មានសល https://t.me/ewiscambodianewd 

• ករចុះេឈ� ះចូលេទ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌មានតមអីុែមលរបស់េយងី។ េយងីនឹងមិនប��ូ នព័ត៌មានេទផ�ះតម
រយៈ្រកដសថតចម�ងេទៀតេទ ទងំករ្រព�យបារម�ចំេពះសុខភាពនិងសុវត�ិភាពក៏ដូចជាបរសិ� ន។ 
អណាព្យោបាលអចចុះេឈ� ះជាមួយអស័យដ� នអីុែម៉លផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកគាត់ ឬក៏ទទួលបានសរ  
អីុែម៉លតមរយៈអស័យដ� ន @ewiscambodia.edu.kh។ 

ស្រមាប់អ�កែដលមានបំណងពិេ្រគាះេយាបល ់ េយងីនឹងបន�េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេសៀវេភែណនាកំរសិក្សោ 
ឆា� ២ំ០២០-២០២១ របស់េយងីជាមួយនឹងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពចុងេ្រកយបំផុតទក់ទងនឹងេគាលករណ៍និងនីតិ
វធីិរបស់សលេនេពលេនះ។ 

អ�កអចេផ�ីអីុែមលេទនាយកសល េលក េជហ��ហ� ី េខន ជាមួយសំណួរណាមួយែដលអ�កមានអំពី

ករេរៀបចំរបស់េយងីស្រមាប់ឆា� េំ្រកយ។ េតីមានអ�ីែដលអ�កកំពុងេងឿងឆ�ល ់ ឬេយងីមិនបានេលីកេឡងីែដលអ�ក
ចង់ឱ្យេយងីទក់ទងនាេពលអនាគតែដរឬេទ? សូមេផ�ីសំណួរមកកន់ jeffrey.kane@ewiscambodia.edu.kh

អត�ពលកម� 

ករយលដឹ់ងអំពីអត�ពលកម� គឺមានសរៈសំខន់ចំេពះសុខុមាលភាពទងំផ�ូវកយនិងផ�ូវចិត�របស់

សិស្សោនុសិស្ស េយងី្រត�វបានលះបង់អប់រកំយែដលជាែផ�កសំខន់មួយៃនបទពិេសធន៍របសស់លអិុសេវស៉
របស់កូនេលកអ�ក។ េយងីកំពុងតមដនយ៉ាងដិតដល់នូវករេប�ជា� ចិត�របសរ់ជរដ� ភិបាលអំពីវធីិែដលេយងីនឹង

អចចូលរមួក�ុងវសិ័យកីឡាេនឆា� េំនះ។ េនក�ុងែខសីហ េយងីបានេធ�ីអ�ី្រគប់យ៉ាងែដលេយងីអចេធ�ីបានេដីម្បី

http://www.ewiscambodia.edu.kh/
https://t.me/ewiscambodianewd
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ធានានូវសុវត�ិភាពដល់អ�កចូលរមួទងំអស់ េហយីនឹងមិនេធ�ីអ�ីែដលេយងីគិតថានឹងេធ�ីឱ្យមានេ្រគាះថា� ក់ដល់សុខ

ភាពរបសន់រណាមា� ក់េឡយី។ េយងីនឹងអនុវត�តមករែណនានិំងអនុសសន៍របស់្រកសួងយ៉ាងយកចិត�ទុកដក់ 

សលបឋមសិក្សោ៖ 

ថា� ក់កីឡានឹង្រត�វបានេរៀបចំកលវភិាគ ដូេច�ះសិស្សមានែតេម៉ាងកីឡាែតជាមួយសិស្សេនក�ុងថា� ក់
របស់ពួកេគែតបុ៉េណា� ះ។ 

សលអនុវិទ្យោល័យ៖ 

• េ្រកមគំរូៃនករសិក្សោតមែបបចំរុះ សិស្សេន្រគឹះស� នសិក្សោនឹងមានថា� ក់កីឡាេទតមកលវភិាគ ខណៈ
េពលែដលសិស្សេនេ្រកសលបំេពញកិច�ករថា� ក់កីឡានិងហត់្របាណមា� ក់ឯងស្រមាប់មួយសបា� ហ៍។ 
េ្រកមគំរូៃនករសិក្សោេនផ�ះ ថា� ក់កីឡានឹង្រត�វបានេធ�ីេស�ីរែតទងំអស់។  

• េយងីនឹងរង់ចេំមីលេគាលករណ៍ែណនារំបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជននិងកីឡា ែដលទក់ទងនឹងរដូវកលកីឡា
េលីកដំបូងរបស់េយងី។ េយងី្រត�វបានេគេរៀបចំេដីម្បែីកត្រម�វ កត់បន�យ ឬបែន�មសកម�ភាពែដលអច្រត�វ
បានេលងជាមួយស�ង់ដរៃនគមា� តសុវត�ិភាព។ 

• េនេពលេនះ េយងីមិនដឹងថាេតីេយងីនឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ្របកួត្របែជងនឹងសលដៃទេទៀតែដរឬេទ។ 

សិល្បៈគំនូរ និង ត�ន�ី 

្រគ�ត�ន�ីនិងសិល្បៈគំនូររបស់េយងីបាននិងកំពុង្រសវ្រជាវបេច�កេទសគមា� តរងកយេនក�ុងថា� ក់េរៀន
េដយលយប��ូ លនូវបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសូ្រតេនផ�ះ។ កររក្សោសហគមន៍ សិស្ស និងបុគ�លិករបស់េយងី
ឱ្យមានសុវត�ិភាពខណៈែដលរក្សោបទពិេសធន៍របស់សិស្សគឺមានសរៈសំខន់បំផុត។ េនក�ុងែផ�កសិល្បៈៃច�្របឌិ
ត៖ 

• កម�វធីិត�ន�ីបឋមសិក្សោរបស់េយងីនឹង្រត�វផា� កជាបេណា� ះអសន�េដយសរករែណនារំបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវ

ជននិងកីឡា។ សិស្សមធ្យមសិក្សោនឹងអចអនុវត�ឧបករណ៍និងសេម�ងពីផ�ះេពលកំពុងសិក្សោ្រទឹស�ីត�ន�ីេនឯ
សល។ េយងីេនែតសង្ឃមឹថានឹងមានករសែម�ងនិងករបង� ញសិល្បៈស្រមាប់ទស្សនា។ 

ដំេណ រទស្សនកិច�សិក្សោ 

េយងីនឹងេធ�ីករអនុេលមតមករែណនារំបស្់រកសួងអប់រ ំ យុវជននិងកីឡា និង្រកសួងសុខភិបាល 
េនេពលែដលេយងីេ្រគាងេធ�ីដំេណីរទស្សនកិច�សិក្សោេនឆា� សំិក្សោេនះ។ េយងីនឹងតមដនេដយ្រប�ង្របយត័�នូវ

ស� នភាពសុខភាពនិងសុវត�ិភាពេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមុនេពលផ�ល់កម�វធីិេនខងេ្រក្រគឹះស� នសិក្សោ
របស់េយងី។ រល់ករេធ�ីដំេណីរទងំអស់អចេធ�ីេទបានជាជេ្រមីស េហយីឪពុកមា� យអចេធ�ីករសេ្រមចចិត�អំពី
អ�ីែដលជាផល្របេយាជន៍្រគ�សររបស់ពួកេគ។ 
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ភពអត់ធ�ត់ និង ករេយាគយល់ស្រមប់្រគ�បេ្រង�ន 

្រគ�ដ៏អស� រ្យនិងេពរេបញេដយេទពេកសល្យរបស់េយងីបានខិតខំេធ�ីករេនវសិ្សមកលរដូវេក�  េដីម្បី
េ្រតៀមេរៀបចំ “ធម�តថ�ី” ែដលករបេ្រងៀននិងករេរៀនសូ្រតបានលទ�ផលដូចេនឆា� េំនះ។ េនះរមួប��ូ លទងំករ

ចូលរមួក�ុងវគ�សិក្សោជំនាញវជិា� ជីវៈជាេ្រចីនតមរយៈកម�វធីិសិក្សោក�ូប៊លអនឡាញ។ េនេពលែដលពួកេគេធ�ីករ
ផា� ស់ប�ូរេទនឹងករផា� ស់ប�ូរនាេពលខងមុខ សូម្រជាបថាេយងីទងំអស់គា� កំពុងខិតខំនិង្របឹងែ្របងអស់ពីសមត�

ភាពេដីម្បធីានាថាករបេ្រងៀននិងករេរៀនសូ្រតមាន្របសិទ�ភាពកំពុងេកីតេឡងី។ រល់ករងររមួគា� របស់េយងី
នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡងីតមរយៈក�� ក់ៃនទំនាក់ទំនងវជិ�មាននិងអ�ីែដលល�បំផុតស្រមាប់សិស្សរបសេ់យងី។ ក�ុង

េពលជាមួយគា� េនះេយងី្រត�វករឱ្យអ�កដឹងថា “ធម�តថ�ី” េនះគឺជាអ�ីែដល្រគ�របស់េយងីកំពុងេរៀនស្រមបខ�ួនេន
េពលេយងីេឆា� ះេទ។ េគាលេដរបស់េយងី គឺែតងែតខិតខំេដីម្បឧីត�មភាពក�ុងបរដិ� នយកចិត�ទុកដក់។ 

ការ្រគប្់រគងហាន�ភយ័តាមម៉ា្រទ�ចស ៍

ហនិភ័យក្រមិត ១ (ហនិភ័យក្រមិតទាប)  

• មិនមានករណីជម�ឺកូវដី-១៩ េនក�ុងសហគមនៃ៍នរជធានីភ�េំពញ 

• ករណីរយករណ៍តិចតចួជម�កូឺវដី-១៩ េន្រពះរជាណច្រកកម�ុជា 
• ្របេទសមយួចំននួបាន្របកសជាសធារណ៖ពីវបិត�ិសុខភាពសធារណ 
• អកសយានដ� នអនុវត�យន�ករ្រត�តពិនតិ្យេ្រកផ�ូវករ 

ហនិភ័យក្រមិត ២ (ហនិភ័យក្រមិតល�ម)  

អ្រតឆ�ងេមេរគេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាឈនដលច់ណុំចមួយែដលអនុស�� អន�រជាតិឬកររតឹត្បតិជាបក់តព�កិច�
នឹងររងំ ករជេម��ស្របជាជនពីផលប៉ះពល់ ឬប៉ះពល់ដល់ផ�ូវេធ�ីដំេណីរអន�រជាតិធម�ត។ 

• ចំនួនៃនករណីជម�ឺកូវដី-១៩េនមានកណំត ់េនក�ុងសហគមនរ៍ជធានភី�ំេពញ 

• គា� នសសិ្ស ្រគ�សរ មហវទិ្យោល័យ បុគ�លិក មានអត�ស�� ណជាមយួជម�កូឺវដី-១៩ េនសហគមន៍សលអន�រ
ជាត ិ

• មានករែណនាអំំពកីរេធ�ីដំេណីរស្រមាប់្របេទសដៃទេទៀតក�ុងតបំន់ដូចែដលបានែណនាេំដយអង�ករសុខ
ភាពពិភពេលក ដប់ែបល៊យូធីអូ សុឌី ីអជា� ធរ រជរដ� ភបិាល 

• អ្រតសិស្សចូលេរៀនជាមធ្យមធា� ក់ចុះ្រតឹម ៧៥% 

• អកប្បកិរយិា / ករឆ�ងរលដលៃនជម�ឺកូវដី-១៩ េនែតមិនផា� សប់�ូរ 
• មិនមានករផ�ល់េយាបល់្របឆាងំនឹងករេធ�ីដំេណីរែដលមនិចបំាច់មកកន់្របេទសកម�ុជា 
• ដប់ែប៊លយ៉ូធីអូ េហយីអជា� ធរសុខភបិាលក�ុងតបំន់្របកសអំពីកររតត្បោត 

ហនិភ័យក្រមិត ៣a (ហនិភយ័ក្រមិតមធ្យម) – បិទ 

សមត�ភាពក�ុងករេរៀបចំករេធ�ីដំេណីរជាបនា� ន់េទក�ុងនិងេ្រក្របេទស្រត�វបានស្រមបស្រម�ល ឬេសវកម�េផ�សីរ្រត�វបាន
រខំនយ៉ាងខ� ងំដូចជា ករដឹកជ��ូ នថា� ែំដលចបំាច់ ករផ�តផ់�ង់េវជ�ស�ស� ឬឧបករណ៍្រត�វបានរងំស�ះ។ 
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• ករណីខ�ះៃនជម�ឺកូវដី-១៩ េនក�ុងសហគមនស៍លអន�រជាតិ 
• ករេកីនេឡងីនូវកររកីរលដលៃនជម�កូឺវដី-១៩ េនក�ុងតបំន់ភ�ំេពញ 
• ករបេង�ីនភស�ុតងៃនកររតឹត្បតិែដលអចេកីតមានេលីករេធ�ីដំេណីរតមផ�ូវអកសនងិទ្រមង់េផ្សងៗៃនករ

ដឹកជ��ូ នសធារណៈអន�រជាត ិ
• អកប្បកិរយិា / ករចម�ងេរគៃនជម�ឺកូវដី-១៩ ផា� ស់ប�ូរេទកំរតិហនិភយ័ខ�ស ់
• សលអន�រជាតិេផ្សងេទៀតបានសេ្រមចចិត�បទិទ� រ 

ហនិភ័យក្រមិត ៣b (ហនិភយ័ក្រមិតមធ្យម) – បិទ 

សលមានទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់េទនងឹករណីែដលបានប�� ក់ជាមុន មុននឹងរកីរលដលេនក�ុងសហគមនស៍ល
អន�រជាត។ិ 

• មានករណីែដលបានប�� ក់ពសីិស្ស សមាជិកបុគ�លិក ឬសមាជិក្រគ�សរសលអុិសេវស៉ជាមួយជម�កូឺវដី-១៩ 
• មានករេកីនេឡងីនូវនតីិវធិីចបំាច់ ្របសនិេបីវរុីសវយលុក អុិសេវស៉ ជាមុន 

• កិច�សហករជាមួយ សុីសុឌីសុីី ្រត�វករេនក�ុងក្រមតិេនះ 
• ករជូនដណឹំងអំពីករណីែដលបានប�� ក់េទសលអន�រជាតិេផ្សងេទៀតក�ុងរជធានីភ�ំេពញ 
• បេង�ីនពធិីសរសមា� តេនតមកែន�ង 

ហនិភ័យក្រមិត ៤ (ហនិភ័យខ�ស់) – េនែតបន�បទិ 

• កររកីរលដលៃនជម�កូឺវដី-១៩ េនក�ុងសហគមនស៍លអន�រជាតិមានករេកីនេឡងីយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស 
• មានករណីខ�ះៃនជម�កូឺវដី-១៩ េនក�ុងសហគមនអុ៍ិសេវស៉ 
• ករណីជម�ឺកូវដី-១៩ មានករេកីនេឡងីយ៉ាងឆាបរ់ហ័សេនរជធានីភ�ំេពញ 
• រជរដ� ភិបាល្របកសថា សលេរៀន្រត�វែតបិទទ� រ 
• ភ័ស�ុតងែដលមន�ីរេពទ្យមនិអច្រគប់្រគង ឬបំេពញត្រម�វករនានាែដលទកទ់ងនឹងជម�កូឺវដី-១៩  
• ករដក់ក្រមតិេលីករេធ�ដីំេណីរតមផ�ូវអកស ឬកររតឹត្បតិករេធ�ីដំេណីរេផ្សងេទៀត 
• ប�� បុគ�លិកនងិវត�មានេនសលអុសិេវស៉ 

គំរៃូនទំនាកទ់ំនងស្រមាបក់ារេរៀនតាម្រ�ពន័�េអឡ�ច្រត�ន�ករបសអ់ុ�សេវស៉ 

េនសលអន�រជាតិ អិុសេវស៉ ទំនាក់ទំនងគឺស�ិតេនជួរមុខៃនអ�ីៗ្រគប់យ៉ាងែដលេយងីេធ�ីនិងព្យោយាម

សេ្រមចឱ្យបាន។ ករអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនង្របកបេដយអត�ន័យគឺជាែផ�កមួយៃនចក�ុវសិ័យ េសចក�ីែថ�ងករណ៍
េបសកកម�និងេគាលេដរបស់សល។ វរតឹែតសំខន់ក�ុងកររក្សោករេផា� តអរម�ណ៍របស់េយងីេនក�ុងបរបិទៃនករ

េរៀនតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ឬករសិក្សោតមែបបចំរុះ។ ជាមួយនឹងករេ្របី្របាស់្រតឹម្រត�វៃនកម�វធីិនិងទ្រមង់បេច�ក
វទិ្យោមួយចំនួនេយងីអចេលីកទឹកចិត�ដល់ករលូតលស់និងជំរុញទំនាក់ទំនងសហគមន៍ជាវជិ�មាននិងករតភា� ប់

េដយមានសុវត�ិភាព និងមេធ្យោបាយសម្រសបេដីម្បេីលីកកម�សដ់ល់ករេរៀនសូ្រតរបស់សិស្ស។ 

សមាជិកសហគមន៍អិុសេវស៉ទងំអស់្រត�វបានេគរពឹំងថានឹងអនុវត�តមគំរូៃនទំនាក់ទំនងស្រមាប់ករ

េរៀនតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និករបស់អិុសេវស៉។ ទងំេនះមាន្របសិទ�ិភាពស្រមាប់ទ្រមង់ឌីជីថលទងំអស់ ទងំេពល
េរៀនតមែបបចំរុះ ឬេនផ�ះ។ េយងីរពឹំងថា សមាជិកសហគមន៍ទងំអស់េនអិុសេវស៉ចូលរមួតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�
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និកក�ុងលក�ណៈមួយែដលផ�ល់តៃម� និងេគារពភាព្រសេដៀងគា�  និងភាពខុសគា� របស់េយងីក�ុងនាមជាមនុស្សេន

េពលេធ�ីករេឆា� ះេទរកករេយាគយល់គា� េទវញិេទមក។ េនេពលមានករសង្សយ័វជាករល�ក�ុងករសួរថា "េតី
ឥរយិាបថបច�ុប្បន�របស់ខ�ុ ំអចទទួលយកបានជាសធារណៈេទ?" 

គំរូៃនទំនាក់ទំនងស្រមាប់សមាជិកសហគមន៍ទងំអស់៖ សិស្សោនុសិស្ស ្រគ�បេ្រងៀន បុគ�លិក ឪពុក    
មា� យ រដ�បាល។ 

១. សមាជិកសហគមន៍អិុសេវស៉មិន្រត�វេ្របីភាសអសអភាស ករ្របមាថេមីលងយ ករគំរមកំែហង ឬករ
មិនេគារពេនក�ុងករ្របា្រស័យទក់ទងណាមួយេឡយី។ សកម�ភាពទងំេនះ្រត�វបានហមឃាត់ដូចែដល

បានចង�ុលបង� ញេនក�ុងេគាលនេយាបាយសុចរតិភាពៃនករសិក្សោ។ 

២. ករគំរមកំែហងតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោនឹងមិន្រត�វបានអត់ឱនេឡយី េហយីអចបណា� លឱ្យមានករដក់វ ិ
ន័យនិង/ឬដកេចញពីកម�វធីិរបស់េយងី។ ករគំរមកំែហងតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោគឺបង�អន�រយេដយ

េចតនាម�ងេហយីម�ងេទៀតែដលបានេធ�ីេទេលីបុគ�ល (ឬ្រក�មបុគ�ល) តមរយៈករេ្របី្របាស់កំុព្ូយទ័រ 
ទូរស័ព�ចល័ត និងឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកេផ្សងៗេទៀត (សូមេមីលេគាលករណ៍គំរមកំែហងតម្របព័ន�ប

េច�កវទិ្យោរបស់អិុសេវស៉ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត) ។ 

៣.  សមាជិកសហគមន៍អិុសេវស៉្រត�វបានេគរពឹំងថានឹង្រប្រពឹត�ខ�ួនតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកក�ុងលក�ណៈែដល
្រត�វបានេគរពឹំងទុកេដយផា� ល់។ 

៤.  ក�ុងអំឡុងេមេរៀនៃនករសិក្សោរមួគា�  សមាជិកសហគមន៍ទងំអស់្រត�វែតេបីកកេមរ៉។ េនះគឺេដីម្បធីានាថា
េយងីស� ល់អ�កែដលចូលរមួក�ុងថា� ក់និងេដីម្បេីលីកកម�ស់ស� រតីសហគមន៍។ 

៥. ភាពេស� ះ្រតង់និងភាព្រតឹម្រត�វៃនករងររបស់សិស្សគឺជាអ�ីមួយែដលេយងីយកចិត�ទុកដក់និងពិនិត្យ
េដយេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោេផ្សងៗគា� ។ ករចម�ងករងររបស់អ�កដៃទ អនុ�� តឱ្យអ�កដៃទចម�ងករងរ
របស់សិស្សេដយេចតនា និង/ឬ មាតិកខុសពីអីុនធឺេណតអចបណា� លឱ្យមានពិន័យ។ 

៦.  សិស្ស្រត�វែតបំេពញករងរេដយខ�ួនឯង។ ឪពុកមា� យ មិត�ភក�ិ ឬសមាជិក្រគ�សរេផ្សងេទៀតមិនអចចូល
េទក�ុងគណនីសិស្សនិងបំេពញកិច�ករជំនួសឱ្យសិស្សបានេទ។ 

៧.  សិស្សោនុសិស្សនិង្រគ�បេ្រងៀនមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ “រប់អន” គា� េទវញិេទមកតមរយៈកម�វធីិ្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយសង�មេទ។ ករ្របា្រស័យទក់ទង្រត�វែតឆ�ងកត់េវទិកែដល្រត�វបានអនុម័តែតបុ៉េណា� ះរមួមាន 

ហ�ូេហ� លក� រូម សុី-ស ក� សដូចូ ឬតមរយៈអីុែម៉លជាផ�ូវករ @ewiscambodia.edu.kh ។ 

៨.  ទំនាក់ទំនង្រគ�ជាមួយសិស្សទងំអស់្រត�វែតមានលក�ណៈទក់ទងនឹងសិក្សោករ។ ករេផ�ីអីុែម៉លែដលមិន
បានេស�ីសុំេទសិស្ស្រត�វបានហមឃាត់។ 

៩.  រល់ករ្របា្រសយ័ទក់ទងតម្រគប់រូបភាព អីុែមលទក់ទងនឹងករសិក្សោ ករជែជកពិភាក្សោ។ ល។ ្រត�វែត
មានសុជីវធម៌ ករគួរសមនិងភាពេគារព។ 
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ទមា� បៃ់នការេរៀនតាម្រ�ពន័�េអឡ�ច្រត�ន�ក 
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