
 

 

 

 

 

 

 

GOALS & GUARDRAILS 

 

ជំហានបន្ទា ប់របសយ់ ើង 
គណៈកម្មការបានណណនាំអាំពី គោលគៅ និង ការទ្រទ្រង ់ទាំងគនេះ 
គៅណែម្ថុិន ឆ្ន ាំ ២០២០ គ ើយមានគគទ្មាងនងឹជទ្មាបជូនពត័ម៌ាន
បណនែម្ដល់ សាលា ស គម្ន ៍របស់គយើងគៅសិរររដូវ តាម្រយៈអងគ
ទ្បជុាំតាម្អុនីធរ័ណិត ទ្បពន័ធពត័ម៌ានសងគម្ លិែតិ រាំពរ័វុបិសស របស់
គយើង និង គៅកនុងអងគទ្បជុាំរបស់គយើង ណដលគយើងរនទងឹរងចាំម្តិគិោ
បល់ នងិ សាំណួរ របស់ស គម្ន។៍ គណៈកម្មការមានគគទ្មាងនងឹ
គបាេះគឆ្ន តការអនុម្ត័អាំពី គោលគៅ និង ការទ្រទ្រង ់ថមរីបស់ែលួន គៅ
កនុងអងគទ្បជុាំគៅកនុងណែធនូ គ ើយរងច់ាំឱ្យទ្កសួងអនុវតត ចបគ់្តើម្គៅណែ
ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 

គណៈកម្មការគសនើសុាំឱ្យទ្គបោ់ន គៅកនុងស គម្នស៍ាលារបស់គយើង 
ស ការោន គដើម្បោីាំទ្រដល់កចិ្ចការដស៏ាំខានគ់នេះ។ 

 

  យោលយៅ និង ការទ្រទ្រង់  

កន្នែងន្ែលយ ើងយៅ 
ែណៈគពលណដលទ្កសួងអបរ់ ាំសនរីទ្កុង វីឡាណដល វយ៉ាកាំពុងសគទ្ម្ច្បានកនុងណ ន្កដូច្ជា ការបគងកើនច្ាំនួនសាលាណដលបគទ្ងៀនបាន
លអ កាតប់នែយច្ាំនួនសាលាណដលគែោយ និង បគងកើនអទ្តាសនការបញ្ចបក់ារសិកោរយៈគពល ៤ ឆ្ន ាំ គៅមានកិច្ចការជាគទ្ច្ើនគរៀត
ណដលទ្តូវសគទ្ម្ច្។ សិសោនុសិសសសនរីទ្កុង វីឡាណដល វយ៉ា គៅណតមានការលាំបាកកនុងការសិកោ និង គរៀនគែោយ គបើគទ្បៀប
គធៀបគៅនឹងសិសោនុសិសសគៅរីទ្កុងដស៏រគរៀត។ គណៈកម្មការច្ងផ់្លល ស់បតូរច្ាំណុច្ទាំងគនេះ គ ើយគផ្លត តការយកចិ្តតរុកដាកគ់លើ
ការបគងកើនសម្រិធិ្លរបស់សិសស និង គធវើោ៉ា ងណា ដ្ល់លរធភាពឱ្យសិសោនុសិសស មានការលូតលាស់ គជាគជយ័ និង នាំមុ្ែគៅ
កនុងសងគម្សនពិភពគលាក។ 

កន្នែងន្ែលយ ើងចង់យៅ 
គណៈកម្មការគជឿជាកថ់ា ការអបរ់ ាំទ្តូវណតមានសម្ភាព ជាពិ
គសសគៅកនុងរីទ្កុងម្យួណដលអទ្តាសនភាពទ្កីទ្កែពស់ និង គៅ
កនុងទ្កសួងអបរ់ ាំណដលភាគគទ្ច្ើនជាសិសសជនជាតិភាគតិច្ គ ើយ
ភាគគទ្ច្ើនមានតទ្មូ្វការពិគសស។ សម្ភាពកនុងការអបរ់ ាំមាននយ័
ថា ្ដល់ឱ្យសិសសមាន ក់ៗ នូវអវណីដលពួកគគទ្តូវការគដើម្បឈីានដល់
សកាត នុពលគពញគលញរបស់ពួកគគ។ 

គដើម្បសីគទ្ម្ច្បាននូវគោលគៅគនេះ គណៈកម្មការនឹងគផ្លត តគលើ
អារិភាពរបស់ែលួន គៅគលើការគរៀនសូទ្តរបស់សិសស និង គធវើ
ោ៉ា ងណាឱ្យគកមងទាំងអស់មានជាំនួយណដលពួកគគទ្តូវការ គដើម្បី
មានការរកីគទ្ច្ើន គដាយ៖ 

• កាំណតគ់ោលគៅគជាគជយ័របស់សិសសជាកល់ាក ់
សទ្មាបរ់យៈគពលណវង។ 

• កាំណត ់«ការទ្រទ្រង»់ ណដលម្និទករ់ងនឹងការសិកោ 
- សាែ នភាពចាំបាច្គ់ដើម្បឱី្យសិសសសគទ្ម្ច្បាន។ 

• ឱ្យ ទ្កសួង និង ែលួនគយើង ររួលែុសទ្តូវច្ាំគ េះ ការ
ឈានដល់ គោលគៅ និង ការទ្រទ្រង ់របស់គយើង។ 



យោលយៅរបសយ់ ើង 
គោលគៅណដលបានគរៀបរាបខ់ាងគទ្កាម្គនេះ គឺជាគោលណដលគយើងទ្តូវសគទ្ម្ច្ គដើម្បធីានថាសិសោនុសិសសររលួបាន ម្គធោបាយ

សិកោ និង ច្ាំគណេះដងឹ ចាំបាច្ ់គដើម្បរីរលួបានគជាគជយ័គៅកនុងពិភពគលាកនសតវតសរី ២១ គនេះ។ 
 

  ការអាន   គណិតវិរា  មហាវិរាល័  និង អាជីព  
 

ចក្ខុវិសយ័៖ សិសសទ្គបោ់ន អានបាន គសមើ 
ឬ ែពស់ជាង កទ្ម្តិថាន ក។់ 

ការពិពណ៌នា៖ ការអានគឺជាច្ាំគណេះដងឹ
ម្ូលដាា នម្យួ សទ្មាបគ់ជាគជយ័គៅ 
សាលា ម្ហាវរិោល័យ កណនលងគធវើការ 
និង គៅកនុងជីវតិរស់គៅ។ 

ចក្ខុវិសយ័៖ សិសសទ្គបោ់ន គរៀនបាន គសមើ ឬ 
ែពស់ជាង កទ្ម្តិថាន ក ់ណ្នកគណិតវរិោ។ 

ការពិពណ៌នា៖ សិសោនុសិសសទ្តូវការម្ូល
ដាា នទ្គឹេះសនគណិតវរិោដរ៏ងឹមាាំ គដើម្បអីាច្
គរៀនបានកទ្ម្តិែពស់ ទាំងគៅ អនុវរិោល័យ 
និង វរិោល័យ និង គដើម្បរីរលួបាន
គជាគជយ័គៅកនុងអាជពីគ្សងៗ។

ចក្ខុវិសយ័៖ សិសសទ្គបោ់ន ទ្បឡងគច្ញ គដាយ
បានគទ្តៀម្ែលួនជាគទ្សច្សទ្មាប ់ម្ហាវរិោ
ល័យ និង អាជពី។ 

ការពិពណ៌នា៖ សិសសទ្គបោ់ន ទ្តូវការច្ាំគណេះ
ដឹងចាំបាច្ណ់្នក វជិាា រូគៅ និង ឱ្កាសសនបរ
ពិគសាធនណ៍ដលអាច្គទ្តៀម្ពួកគគឱ្យររួល
បានគជាគជយ័គទ្កាយម្ធយម្សិកោ។ 

 

ការទ្រទ្រង់របសយ់ ើង 

ការសគទ្ម្ច្បានរបស់សិសសម្និអាច្គកើតគឡើងបានគដាយោម នការ្តល់នូវអវីៗ ណដលពកួគគទ្តូវការ
គនេះគឡើយ។ 

ការទ្រទ្រង់ដូច្តគៅគនេះ គឺជាល័កខែ័ណឌ ណដលម្និអាច្ទ្បណកកបាន ណដលទ្តវូណតមានគៅកនុង
សាលាគរៀន គដើម្បសីគទ្ម្ច្បានដល់គោលគៅរបស់គយើង៖ 

ទ្គបស់ាលាទាំងអស់ ជាកណនលងណដលមានសុវតែិភាព ររួលសាវ គម្ន ៍និង ្ដល់ការោាំទ្រ 

គឺជាកណនលងណដល សិសោនុសិសស បគុគលិក នងិ ស គម្ន ៍របស់គយើងច្ង ់គៅ នងិ សិកោ ជា
គរៀងរាល់សថៃ។ គនេះមានន័យថា សាលារបស់គយើងនឹងមាន៖ 
• បរោិកាសទ្បកបគដាយ សុវតែិភាព នងិ អនម្យ័ នងិ 

• ជាកណនលងណដលមានបរោិកាសបញ្ចូ លោន  ណដល្តល់ឱ្យសិសោនុសិសសនូវសងគម្ដរ៏មឹ្មាាំ 
្ដល់ជាំនួយណ្នក សុែភាព្លូវច្តិត និង សុែភាពែួរកាល។ 

សិសសទ្គប់ោន  នងឹររួលបានការអប់រ ាំអាំពីច្ាំគណេះដឹងរូគៅ ជាម្យួនឹងឱ្កាសកម្មវធិីស ការ
ោន  រមួ្ទាំង សិលបៈ និង កីឡា ណដលទ្តូវបានគគបញ្ចូលគៅកនុងបរពិគសាធនរ៍បស់សាលា 
ឪពុកមាត យ នងិ អាណាពោបាល ទ្គប់រូបនងឹទ្តវូបានគគ សាវ គម្ន ៍និង គលើករឹកច្ិតត ឱ្យស 
ការជាសដគូគៅកនុងស គម្នស៍ាលារបស់កូនៗពកួោត។់ 
ទ្កសួងអប់រ ាំនងឹគធវើការគដើម្បលីបប់ាំបាត់ការទ្បកាន់ពូជសាសន៍ ណដលរារាាំងដល់សម្រិធិ្លសន
ការសិកោរបស់សិសស។ 

ដ ើម្បជី្រាបព័ត៌មានបន្នែម្អំពី ដោលដៅ និង ការជ្ររជ្ររង ់សូម្ចូលដម្ើលវុិបសស៖ 
philasd.org/schoolboard/goals-guardrails 
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