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គណៈកមមករេរៀបចំែផនករ តំបន់សកិ ទី ២ 

ទិននន័យ ១០១	
ៃថងពុធ ទី ៤ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៩ 

 

 

ករ្រតួតពិនិតយែផនករ ឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ (CSPR) គឺជដំេណើ រករសហករគន  ែដលនឹង យតៃម្ល ករចុះ
េឈម ះចូលេរៀន គរសិក  និង ករផ្តល់កមមវធីិអបរ់ ំរបស់ កនុងតំបន ់របស់្រកសួង េដើមបជួីយ េយើងកនុងករេរៀបចំ
ែផនករនេពលអនគត មវធីិមយួែដលធនថសិស របស់េយើង ចទទួលបន េរៀនល្អែដលេនជិតកែន្លង
ែដលពួកេគរស់េន។

 
 

្វ គមន៍ ទិដ្ឋភពទូេទ សកមមភពមុនចប់េផ្ដើ ម្របជំុ (ICEBREAKER) 
 

េគលេ របស់ CSPR 
● េ្របើ្របស់ គររបស់េយើងឱយមន្របសិទធភព េដើមបធីនថសិស នុសិស មនលទធភពេទេរៀនេន ែដល

មនគុណភពខពស់ េនជិតកែន្លងែដលពួកេគរស់េន 
● វនិិេយគថវកិែដលមនកំណត ់្រតងក់ែន្លងែដលេយើង្រតូវករបំផុត 
● បេងកើតករផ្ល ស់ប្តូរ្របកបេ យយកចិត្តទុក ក ់ស្រមបសិ់ស េន បឋមសិក  និង អនុវទិយល័យ 
● បេងកើនករេ្របើ្របស់ធនធន ធរណៈឱយបនេ្រចើនបផុំត (្រកុង/្រកសួង) 
● ជួយ កមមវធិីសិក ឱយ្របេសើរជងមុន ែដលេ្រត មសិស របស់េយើងឱយទទួលបនេជគជយ័េន ម វទិយល័យ និង 

ជីព 

េគលករណ៍ែណន ំ
● េធ្វើឱយមន ថន កម់ុនមេត្តយយ (Pre-K) េន ម បឋមសិក ឱយបនេ្រចើន មករែដល ចេធ្វើេទបន 
● ផ្តល់នូវករបន្តចបស់ ស់ព ីថន កម់ុនមេត្តយយ ដល់ថន កទ់ី ១២ (PreK-12) ស្រមប្់រកុម្រគួ រ េន មតំបនរ់បស់

ពួកគត ់ជមយួនឹងករកំណតរ់ចនសមពន័ធថន កេ់រៀនែដលពួកគតច់ងប់ន៖ PreK-៥, PreK-៨, ៦-៨, ៦-១២, ៩-១២ 
● ផ្តល់ឱយេកមងទងំអស់នូវកមមវធិអីបរ់ែំដលពួកេគ្រតូវករ (ឧ. SPED, ESOL កមមវធិីសិស ឆ្ល ត ថន កម់ុនមេត្តយយ) 
● ែបងែចកធនធនរបស់្រកសួង មលកខណៈ េសមើភពគន  - មនិេសមើគន  - េដើមបបីំេពញេសចក្តី្រតូវករេន មតបំន ់
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ចំណុចសខំន់ៗៃនអងគ្របជំុទី ១ 
េយើងបនពិនិតយេមើលមតិេយបល់ែដលេយើងបនទទួលេនកនុងអងគ្របជំុ ជំុដំបូងរបស់េយើង។ េយើងកប៏នពិនិតយេមើលទិនន
នយ័ៃនករសទងម់តិ េហើយបនបង្ហ ញ្រកុមករងរវញិនូវមតិេយបល់ែដលេយើងបនទទួលពីពួកេគអំពីអងគ្របជំុទី ១៖ 
 

ក្រមតិៃនករយល់្រសបេលើម្រត ្ឋ ន ពី ១ ដល់ ៥ (១ មនិយល់្រសបទងំ្រសុង - ៥ យល់្រសបទងំ្រសុង) 

  

វគគេនះជយួ ខញុ ំឱយយល់
កនែ់តចបស់អំពីដំេណើ រ
កររបស់ CSPR។ 

ខញុ ំមន រមមណ៍មនិ នតឹង
កនុងករផ្ដល់មតិេយយល់
របស់ខញុ ំ េនកនុងអងគ្របជំុ 

ករេ្របើ្របស់េពលេវ
របស់ខញុ ំ ចំេពះអងគ្របជំុេនះ
មន្របេយជន ៍ 

ខញុ ំយល់ថ េគផ្ដល់តៃម្លដល់ វត្តមន 
និង ករផ្ដល់មតិេយបល់ របស់ខញុ ំ 
ចំេពះដំេណើ រកររបស់ CSPR 

តំបនសិ់ក ទី ១ ៣,៥៣ ៣,៧៧ ៣,៥០ ៣,២៧ 

តំបនសិ់ក ទី 2 ៤,០៦ ៣,៩៤ ៣,៨៣ ៣,៨៩ 

តំបនសិ់ក ទី 3 ៣,៤០ ៤,១០ ៣,៧០ ៣,៧០ 

្រគបតំ់បនសិ់ក  ៣,៦៧ ៣,៨៨ ៣,៦៤ ៣,៥៣ 

 
 

កររឭំកអំពីដំេណើ រកររបស ់CSPR 

 

េយើងកប៏នពិនិតយេមើលទ្រមងថ់ម ីេដើមបជួីយ េយើងកនុងករគិត ថេតើដំេណើ រករេនះនឹងអភវិឌ យ៉ងដូចេម្តច។ េនកនុងអងគ្របជំុ
េលើកដំបូង កនុងែខ ធនូ េនះ េយើងបនេធ្វើករ្រ វ្រជវ និង ចបេ់ផ្តើមដឹងពីបញ្ហ សំខន់ៗ  របស់តំបនសិ់ក នីមយួៗ។ 
(េលខ ១ និង ២) 

១. ចប់េផ្ដើ មករ្រ វ្រជវ។ េ្របើទិនននយ័េដើមប ីជចំេណះដឹង និង ែកលម្អបញ្ហ ។ 

២. គ លប់ញ្ហ ។ បង្ហ ញពីបញ្ហ សំខន់ៗ  េដើមបេី ះ្រ យេ យែផ្អកេលើករវភិគ។ 

៣. ដំេ ះ្រ យេសើៗ ។ បេងកើត និង ពិភក  អំពីដំេ ះ្រ យ ែដលរមួផ េំដើមបបីេងកើតជេ្រមើសែដល ចេ ះ
្រ យបន។ 

៤. ជេ្រមើសែកលម្អ។ វភិគ ទិនននយ័ និង ករពយករណ៍ បែនថម េដើមបរីកជេ្រមើសែកលម្អ។ 

៥. ផ្តលអ់នុ សន៍។ ផ្ល ស់ប្តូរជេ្រមើសែកលម្អេទជអនុ សន ៍ស្រមបតំ់បនសិ់ក នីមយួៗ េទគណៈកមមករអបរ់ ំ
(BoE)។ 
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េមើលកនងុទិននន័យ 

 

េយើងបនពិនិតយេមើលទិនននយ័។ ទិនននយ័ែដលបនែចកចយែដលេគបនេ្របើ បនភជ បម់កជមយួ។ ្រកុម FLO	បនពិ 
និតយឯក រែដលេគបនែចកចយេនះេឡើងវញិ បនទ បម់កបនផ្តល់េពលេវ ដល់្រកុមករងររបស់  េដើមបី
ពិភក សំណំុទិនននយ័នីមយួៗ និង េលើកជសំណួរបែនថមេទៀត។ េគបនបង្ហ ញទិនននយ័ មលំ បដូ់ចតេទេនះ៖ 

 ចំនួន្របជជន និង លំេន ្ឋ ន (ជួយ ដល់ករពយករណ៍ៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀន) 
 គរ និង ករចុះេឈម ះចូលេរៀន 
 ក ្ត េផ ងៗេទៀត ( បប់ញចូ ល៖ ករែ្រប្របួល ថ នភពៃនតំបនរ់ស់េន (Gentrification) និង ករ ចេដើរបន) 

ករ គ លប់ញ្ហ  
្រកុម FLO បនែចករែំលកនូវបញ្ហ សំខន់ៗ ដំបូង ស្រមបក់រពិភក ។ 

បញ្ហ សខំន់ៗ 
១. ករេ្របើ្របស់ គរតិចតួច និង ករថយចុះចំនួនៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀន 

o  Cramp, Munoz-Marin និង  Sheppard ទងំអស់េនះ េ្រកយ ៧០%។ 
o ករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន  Elkin, Potter-Thomas និង  Willard មនចំនួនថយចុះកនុង

រយៈេពលពីរបីឆន កំន្លងមកេនះ 
២. ករេរៀបចំក្រមតិថន កេ់ធ្វើឱយមនបញ្ហ លំបកកនុងករផ្ល ស់ប្ដូរ  

o ថន កម់េត្តយយ ដល់ថន កទី់ ៤ (  Elkin, Sheppard និង  Willard) ថន កម់េត្តយយ ដល់ថន ក ់
ទី ៥ (  Cramp) និង ថន កម់េត្តយយ ដល់ថន កទី់ ៨ (  De Burgos, Munoz-Marin និង 

 Potter-Thomas) 

ក ្ត េផ ងៗបែនថមេទៀត 
 ករែដល ចេដើរបន និង សុវតថិភពេន មផ្លូវ 
 ផលបះ៉ពល់ៃនករ េធ្វើអេន្ត ្របេវសន ៍និង ផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងរស់េន របស់សិស  ដល់ករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់

 
 ្រកុម្រគួ រេ្រជើសេរ ើស ឆទរ័
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ជំ ៊ នបនទ ប់ និង ករសរបុេសចក្ត ី
 

ដំេ ះ្រ យរបស់ CSPR ែដល ចេ ះ្រ យបញ្ហ សំខន់ៗ  

េនកនុងអងគ្របជំុេលើកេ្រកយេយើងនឹងចបេ់ផ្តើមបង្ហ ញនូវដំេ ះ្រ យែដល ចេធ្វើេទបន ចរមួបញចូ ល ប៉ុែន្តគម ន
កំណតច់ំេពះ ចំណុច មយួ ឬ កររមួបញចូ លគន ៃនចំណុចដូចតេទេនះ៖  

 

● បែនថម/សំណងថ់ម៖ី ករ ថ បន គរថមី ឬ ករជួសជុល គរែដលមន្រ ប ់េដើមបបីេំពញត្រមូវករនេពលអនគត។ 
● ករផ្ល ស់ប្តូរ្រពែំដន៖ ករែកត្រមូវ្រពែំដនេដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ ្របជជន និង សហគមន ៍េនទូទងំទី្រកងុ

របស់េយើង ែដលេគបនគិតទុកជមុន។ 
● ករបទិ៖ ករលុបេចល កមមវធិីអបរ់ ំនិង/ឬ គរ ។ 
● ទី ងំជមយួគន ៖ ែចករែំលកកែន្លងទំេនរ ស្រមប ់ករអបរ់ ំឬ រដ្ឋបល ែដលសម្រសប។ 
● ករែកត្រមូវ៖ ករេរៀបចំេឡើងវញិនូវចំនួនសិស  េដើមបបីេ្រមើេសចក្តី្រតូវករៃនករអបរ់រំបស់សិស ឱយបន្របេសើរជងមុន។ 
● ករផ្ល ស់ប្តូរក្រមតិថន ក៖់ ករបែនថម ឬ ករកតប់នថយ ក្រមតិថន ក ់
● ករផ្ល ស់ប្តូរចបប៖់ ករផ្ល ស់ប្តូរ ចបប ់នងិ នតីវិធិីរដ្ឋបល របស់្រកសួង 
● ករផ្ល ស់ប្តូរទកីែន្លង៖ ករផ្ល ស់ប្តូរកមមវធិីអបរ់េំទកនក់ែន្លងេផ ងេទៀត។ 
● ករចម្លង៖ ករចម្លងកមមវធិីសិក ែដលមនគុណភពខពស់ 
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