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ត ើកនូរបស់តោកអ្នកអាចចលូតរៀនថ្នន ក ់
មត េយ្យត ើយ្ឬតៅ? 

ត្វើអ្វីៗ ១០ យ៉ាងតនេះ 
ជាតរៀងរាលថ់្ងៃ! 

ជួយ្កនូតោកអ្នកឲ្យទទលួបានតជាគជយ័្តៅ
សាោ។ 
 

ពាក្យថា «អាច» មានន័យជ្រៅជាង ការរាបជ់្េខ និង ការអានតួអក្សរ 
 

 ជ្តើកូ្នជ្ោក្អនក្ដឹងឬជ្េថា តួអក្សរ បជ្ងកើតសូរសជ្លេង? 
 

 ជ្តើកូ្នដឹងជ្េថា ពាក្យ គឺជាការផ្គ ុំសជ្លេងននតួអក្សរទុំងជ្ ោះ? 
 

 កូ្នអាចរាបដ់េ់ ១០ ប គន្នែជ្តើកូ្នយេ់ពីចុំនួន «ជ្េើសព»ី និង «តិច
ជាង» ន្ដរឬជ្េ? 

 

និយាយជាលយួកូ្ន នូវរគបឱ់កាសន្ដេជ្ោក្
អនក្មាន! 
 

១. បង្ហា ញឲ្យកនូត ើញថ្ន តោកអ្នកកត៏រៀនដែរ។ 
ប្រាប់កនូថ្នតោកអ្នកតរៀនពីអ្វី តៅថ្ងៃតនេះ។ 

២. ជំរញុឲ្យកនូសាកលបងត្វើអ្វី មួយ្ងមី ត ើយ្ជួយ្
កនូត្វើឲ្យបានសតប្រមច។ 

៣. តពលចលូតគង ប្រ ូវអានតរឿង នងិ ពិភាកាពី
តរឿងត េះ។ ត ើកនូចលូច ិេកដនែងណាជាងតគ? 
ត  អុ្វី ? 

៤. តែើររកតមើលសាែ កសញ្ញា  ចងអុលប្រាបពី់ អួ្កសរ 
នងិសតមែងរបស់វា។ 

៥. ឲ្យកនូតរៀបចអំ្វី ៗតៅផ្ទេះ ែូចជា សម សាែ បប្រា 
កាក ់នងិ សតមែៀកបំាក។់ 

៦. តៅកនុងប ៊ឺស ឬ តៅផ្ារ រាប់អ្វី ដែលងមីជាតរៀង
រាលថ់្ងៃ។ រកតមើលតលខ ត ើយ្នយិយ្ពីអ្ ថ
នយ័្របស់វា។ 

៧. សាា បពី់អ្វី ដែលកនូ គ ិ ែឹង ឬ ចងែឹ់ង។ 
៨. ក ុឲំ្យកនូតៅមខុទរូទសសន ៍ឬក ុពំយូទរ័ យូ្រ ត ើយ្

ជំរញុឲ្យកនូបតងក ើ ដលបងតលងតោយ្ខ ែនួឯង។ 
៩. ប្រាប់កនូថ្នកនូពូដកខាងអ្វី  ត ើយ្តពលខ ែេះត្វើឲ្យ

កានដ់ ពិបាកបនេចិ តៅតាមសម ថភាពរបស់ 
កនូ។ 

១០. បង្ហា ញពីកាសី្សឡាញ់របស់តោកអ្នក ជិ សនិ  
នងិ នយិយ្ពីចណុំចវជិជមានបី នវូរាលច់ណុំច 
អ្វជិជមាន។  
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ត ើកនូរបសខ់ ្ុតំ្វើបានលអប៉ាណុាា ? 

ទនំាកទ់នំងកនងុសងគម នងិ មននាសនចេតនា ន្វើមិនទាន់បាន ន្វើបាននេលខ្លះ ន្វើបានជាទូនៅ 
១. បង្ហា ញលជ្ សជ្ចេត  សលរលយជ្ៅតាលស្ថា នភាព    

២. ដឹងពីអវីន្ដេខេួនចងប់ាន និង ពសីលតាភាពរបស់ខេួន     

៣. អាចសុំណូលពរវធិសី្ថលចញ  ជ្ដើលបជី្ ោះរស្ថយបញ្ហា     

៤. អាចជ្ធវើតាល ចាប ់និង េមាេ ប ់    

ភាសា    

៥. ស្្ថេ់តអួក្សរ ព ី៨ ជ្ៅ ១២ តួ (អក្សរធុំ/upper case និង អងក្សរតូច/lower case)    

៦. ស្្ថេ់ ជ្ ម្ ោះ និង ពាក្យខេោះ ន្ដេជ្គសរជ្សរ    

៧. អាចបជ្ចេញសជ្លេងតអួក្សរដុំបូង ជ្ៅក្នគងពាក្យខេីៗ     

៨. អាចផ្គ ុំតអួក្សរជាលយួសជ្លេងរបស់វា ពី ៦ ជ្ៅ ១០ ត ួ    

៩. ចុំស្ថចជ់្រឿងជ្ យេលអតិ    

១០. ជ្របើ រក្ប នងិ រូបភាព ជ្ដើលបនីយិាយពីជ្សៀវជ្ៅ    

១១. សរជ្សរជ្ ម្ ោះខេួនឯង រតូវតួអក្សរភាគជ្រចើន    

១២. ជ្រៀបចុំ នងិ ជ្រៀបរាប ់គូរ ឬ សរជ្សរ ជ្រឿង    

១៣. នយិាយជាឃ្លេ ន្ដេអាចយេ់បាន    

១៤. ជ្ធវើបានតាល ការន្ណ ុំ និង សុំណួរ    

១៥. នយិាយជាលយួ លនគសសជ្ពញវយ័ នងិ លតិែភក័្ដ ន្ដេធ្លេ បស្់្ថេ់    

១៦. ជ្របើភាស្ថអងជ់្គេសបានេអជ្ៅជ្ពេសនទ     

នលខ្    

១៧. រាបដ់េ់ ២០    

១៨. ស្្ថេ់ជ្េខន្ដេជ្គសរជ្សរ ព ី១ ដេ់ ១០    

១៩. ស្្ថេ់ ជ្េខបូក្ និង ជ្េខដក្ ន្ដេរសេួៗ    

២០. អាចរបាបព់ីរេងរ់ទយរាង កាជ្រ លូេ រតីជ្កាណ នងិ ចតគជ្កាណន្ក្ង    

២១. ជ្រៀបរាបេ់ុំ បជ់្េខជ្រៀងននរបស់អវីលយួ (ដុំបូង, ជ្ៅជតិ)    

២២. ជ្របៀបជ្ធៀបរបស់ (ធុំជាង ខពស់ជាង ធងនជ់ាង)    

២៣. ន្បងន្ចក្ រាប ់និង ជ្របៀបជ្ធៀបចុំននួ    

ទំននារននការសកិា    

២៤. បង្ហា ញចុំណាបអ់ារលមណ៍ជាលយួបេពិជ្ស្ថធនថ៍្មីៗ     

២៥. សន្លដងពសី្ថចជ់្រឿងន្ដេបានដឹង របាប ់និង/ឬ ជ្ដើរតួជ្ យខេួនឯង    

២៦. បនែជ្ធវើសក្លមភាពន្ដេបានជ្រជើសជ្រ ើស ជ្ទោះបីជាវាកានន់្តេុំបាក្ក្ជ៏្ យ    

២៧. ន្បងន្ចក្ក្ចិេការជាដុំណាក្ក់ាេ ជ្ ើយជ្ធវើលយួដុំណាក្ក់ាេលដង    

២៨. ខុំជ្ ោះរស្ថយបញ្ហា តាលវធិសី្ថស្រសែជ្រចើនយា ង េេួេជុំនយួអវីៗ ន្ដេរតូវការ    

រាងកាយ    

២៩. អាចជ្របើរបស់តូចៗ    

៣០. ជ្របើដងខេួនទុំងលូេបានជ្ យមានេុំនគក្ចតិែ    

 

ចំន ះដឹងដដលគ្រូថ្នន កម់នតេយយចងន់ ើញ៖ 

ចុំជ្ណោះដឹង ៣០ យា ងជ្នោះ គឺន្ផនក្ជ្េើ ការយិយ័ អភវិឌ្ឍនក៍្គមារ និង ក្លមវធិីរតួតពិនិតយ ការឆាបចូ់េជ្រៀន (OCDEL) ថាន ក្ល់ជ្តែយយ។ 
ការង្ហររបស់ជ្យើងជ្នោះ ឧបតាលភជ្ យលូេនិធ ីRobert Wood Johnson Foundation។ ជ្ដើលបរីជាបពត័ម៌ានបន្នាល សូលទក្េ់ងជ្ៅ 
DVAEYC៖ kindergartenready@dvaeyc.org, 215-893-0130, ឬ www.dvaeyc.org.   
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