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អគ្គនាយក 

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០២០ 

ជូនចាំម ោះ មាតាបិតា និង សិសានុសិសស ថ្នន កទ់ី ១២៖ 

ែ្ុ ាំសងឃេឹថ្ន មោកអនក និង ក្កុេក្គ្ួសាររបស់មោកអនក សុែសបាយកនុងអាំឡុងមេលខែលេនិធ្លា បម់ានមនោះ។ 

កាលេីថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា មយើងបានជក្មាបេីេត័ម៌ានគ្ួរឱ្យែកចិតត ខែលសាោរបស់មយើងក្តូវបិទទ្វា រសក្មាបរ់យៈមេលមេញេយួឆ្ន ាំ
សិកាមនោះ ម ើយកេមវធិីខែលឧបតថេភមោយសាោ ខែលអនកទនទឹងរងច់ាំមេញេយួឆ្ន ាំេកម ើយ ែូចជា េិធីរ ាំកេានត (proms) និង 
េិធីបញ្ចបក់ារសិកា នឹងក្តូវមគ្លុបមចល មោយសារខតការរតតាតថ្នមេមរគ្ ែូវុែិ-១៩។ កនុងែណៈមេលខែលមយើងមក្ជើសយក
ជមក្េើសទ្វាំងមនោះ មោយការគ្ិតេី សុវតថិភាេ និង សុែុមាលភាេ របស់សិសានុសិសសរបស់មយើង វាេនិអាចមធាើឱ្យេួកមគ្ទ្វាំងអស់គ្នន
គ្នម នការមសាកសាា យបានមទ -- សក្មាបែ់ាួនអនក និងសក្មាបម់យើងទ្វាំងអស់គ្នន ។ មទ្វោះបីជាកេមវធិីទ្វាំងមនោះេនិអាចមធាើមឡើងមៅតាេ
ទមាា បប់ានកម៏ោយ មយើងមៅខតមបតជ្ាយ៉ា ងេុតមាាំកនុងការក្បារេធេិធីសក្មាបសិ់សសថ្នន កឆ់្ន ាំ ២០២០ មោយសុវតថិភាេ ចបម់្តើេមៅចុង
ខែឧសភា។ អនកទ្វាំងអស់គ្នន គ្បបទីទួលបាននូវអាីទ្វាំងមនោះ ក្េេទ្វាំងអាីៗជាមក្ចើនមទៀត។ ថ្ងៃមនោះែ្ុ ាំសរមសរលិែិតមែើេបខីចករ ាំខលកនូវ
ខ្នការេយួចាំនួនជាេយួមោកអនក។ 

េិធីអបអរសាទរែល់សិសសថ្នន កឆ់្ន ាំ ២០២០ 
ក្កុេអនកមរៀបចាំខ្នការបានស ការគ្នន ជាេយួសមាជិកក្កុេក្បឹកាសិសសរបស់ែ្ុ ាំ មែើេបបីមងកើតបទេិមសាធនខ៍ែលគ្ួរឱ្យ រ ាំម ើប និង គ្ួរជា
ការចងចាំ េយួចាំនួនសក្មាបសិ់សសថ្នន កឆ់្ន ាំ ២០២០ រេួមាន៖ 

• េិធបីញ្ចបក់ារសិកាតាេអុីនធរ័ណិតទូទ្វាំងក្កសួង ជាេយួនឹងការសខេតងេិមសសៗ វាគ្មិនកិតតិយសេិមសស (កនុងមេលមនោះ
ទុកឱ្យភ្ាកម់្អើល) ខែលអនកអាចអមញ្ជ ើញ ក្កុេក្គ្ួសារ និង េតិត ក័ត ឱ្យចូលរេួេិធីបញ្ចបក់ារសិការបស់អនកមនោះ។ 

• ការជបម់លៀងមក្កាយេិធីបញ្ចបក់ារសិកាតាេអុីនធរ័ណិត មរៀបចាំមោយ អនក ឌីមជ មាន កខ់ែលមានក្បជាក្បិយភាេ 
• ការ្សេា្ាយទូទ្វាំងក្កុង ក្តូវបានមរៀបចាំ្សេា្ាយមោយវទិាល័យនីេយួៗរបស់ក្កសួង។ 
• ការ្សេា្ាយតាេក្បេន័ធេត័ម៌ានសងគេខែលែឹកនាាំមោយសិសស ខែលអនកអាចតាំណាងឱ្យសាោរបស់អនក និង 
• ជាឱ្កាសសក្មាបអ់នកខែលរស់មៅកនុងទីក្កុង ាីឡាខែល ាយ៉ាទ្វាំងអស់ចូលរេួកនុងមេលជាេយួគ្នន  មែើេបី្ តល់កិតតិយសែល់

សិសសថ្នន កឆ់្ន ាំ ២០២០។ 

បខនថេមលើខ្នការទ្វាំងមនោះ វទិាល័យនីេយួៗអាចមក្ជើសមរ ើសក្បារេេិធីបញ្ចបក់ារសិកា ឬ េិធីជបម់លៀង របស់ែាួនតាេអុីនធរ័ណិត 
ឱ្យសិសសរបស់េួកមគ្មៅកនុងខែេងុិនា។ បុគ្គលិកសាោនឹង្តល់ជូនេត័ម៌ានបខនថេមបើសិនជាេួកមគ្មក្ជើសយកជមក្េើសខបបមនោះ។ ជា
េយួសុវតថិភាេគ្ជឺាអាទិភាេចេបងរបស់មយើង នឹងគ្នម នកេមវធិីខែលមគ្អាចចូលរេួមោយផ្ទទ ល់ សក្មាបសិ់សសថ្នន កប់ញ្ចប ់ខែលមរៀបចាំ
មឡើងមោយ ក្កសួង ឬ សាោ របស់អនកមទ រ ូតែល់មានការជូនែាំណឹងបខនថេ។ 

 ួសេីខែេងុិនា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
មយើងែឹងថ្ន គ្នម នកេមវធិីតាេអុីនធរ័ណិតណាអាចជាំនួសការមែើរឆ្ាងកាតឆ់្កជាេយួការ ក ់េកួ និង រ ៉ាូប សក្មាបេ់ិធីបញ្ចបក់ារសិកា 
ជាេយួេតិតរេួថ្នន ក ់ម ើយមបាោះេកួរបស់អនកមឡើងមលើជាសញ្ញា បញ្ញជ កេ់ីការែិតែាំជាមក្ចើនឆ្ន ាំរបស់អនក មនាោះមទ។ មយើងនឹងមធាើការជាេយួ
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វទិាល័យរបស់មយើង មែើេបេីាយេ្តល់នូវបទេិមសាធនត៍ាេខបបក្បថ្េណីបខនថេមទៀតសក្មាបអ់នក មៅមេលខែលមគ្ែកបញ្ញជ  ឱ្យ
សេៃាំមៅកនុង្ទោះ និង ការឃ្លា តឆ្ៃ យេីសងគេ មចញជា្ាូវការ។ ក្តូវែឹងថ្ន ទាំនងជាក្តូវចាំមេលយូរបនតិច េុនមេលមរឿងមនោះអាចមកើតមឡើង
បាន។ 

ែាំណឹងងមីសតីេីការបង ់ខងាចាំ ក/់ថ្ងាឈ្នួល 
ក្កសួងបនតមធាើការជាេយួវទិាល័យមែើេបសីមក្េចេីវធិីថ្នការសងក្បាកវ់ញិ។ ការសងក្បាកវ់ញិនឹងមានការែុសខបាកគ្នន មៅតាេសាោ
នីេយួៗ មោយខ្អកមលើ ជាំេួកថ្នការចាំ កក់្បាក ់និង សាថ នភាេថ្នខ្នការ របស់សាោ។ ឧទ្វ រណ៍ កនុងករណីខែលមគ្បានកកទ់ាំ 
និញរចួម ើយ ែូចជា មសៀវមៅក្បចាំឆ្ន ាំ និង អាវយឺតសក្មាបសិ់សសថ្នន កប់ញ្ចប ់អនកនឹងទទួលបានសមាភ រៈទ្វាំងមនាោះ មៅមេលណាខែល
មគ្អាច្ាល់ឱ្យអនកមោយសុវតថិភាេ។ មទ្វោះជាយ៉ា ងណាកម៏ោយ កនុងករណីខែលសាោបានបងថ់្ងាកកឱ់្យក្កុេ  ុនរចួម ើយ មយើងនឹង
ក្តូវការមេលមវោមែើេបបីញ្ញជ កថ់្ន មតើក្កុេ  ុននឹងសងថ្ងាកកឱ់្យសាោវញិឬមទ។ មយើងសុាំឱ្យអនកមានការអតធ់មតជ់ាបនតមទៀត មៅមេល
ខែលមយើងឆ្ាងកាតស់ាថ នភាេសមុគ្សាម ញមៅកនុងប៉ាុនាម នសបាត  ៍ខាងេុែមនោះ។ ម ើយមបើសិនជាអនកេនិទ្វនប់ងថ់្ងាចាំ កម់ទ សាោ
នីេយួៗមៅខតអនុញ្ញា តឱ្យអនកបងប់ាន ខបបមនោះអនកអាចទទួលបានសមាភ រៈេយួចាំនួនខែលមគ្បានរេួបញ្ចូ លមៅកនុងជាំេួកថ្នថ្ងាចាំ ក់
របស់េួកមគ្។ សាោរបស់អនកនឹង្ាល់េត័ម៌ានបខនថេមៅប៉ាុនាម នសបាត  ៍ខាងេុែមនោះ។ 

មៅមេលខែលមយើងបិទសាោសក្មាបឆ់្ន ាំសិកាមនោះ អនកកន៏ឹងទទួលេត័ម៌ានបខនថេអាំេីឱ្កាសកនុងការចូលមៅសាោរបស់មយើង 
មោយសុវតថិភាេ មែើេបមីៅយកសមាភ រៈផ្ទទ ល់ែាួនខែលអនកបានទុកមៅកនុងទូោកស់មាភ រៈរបស់អនក និង ក្បគ្ល់សមាភ រៈឱ្យសាោវញិ ែូច
ជា មសៀវមៅមេមរៀន និង ឯកសណាា នកីឡា។ 

មទ្វោះបីជាមៅកនុងកាលៈមទសៈណាកម៏ោយ គ្នម នអាី និង គ្នម នអនកណាមាន ក ់អាចែកយក ការែិតែាំក្បឹងខក្បង មសចកាីកាា ហាន ការេា
យេ អស់រយៈមេលជាមក្ចើនឆ្ន ាំរបស់អនក មែើេបកីាា យជាសិសសថ្នន កឆ់្ន ាំ ២០២០ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្កុង ាីឡាខែល ាយ៉ា មោយ
មមាទនភាេ បានមទ។ សមូអបអរសាទរ! ែ្ុ ាំទនទឹងរងច់ាំអបអរសាទរជាេយួអនកមោយសុវតថិភាេមៅប៉ាុនាម នសបាត  ៍ខាងេុែមនោះ និង
្ាល់ែាំណឹងងមីៗែល់អនក មៅមេលខ្នការរបស់មយើងមានការរកីចមក្េើនមៅេុែ។ 

កនុងមេលជាេយួគ្នន មនោះ សូេ ខងរកាែាួន និង រកាសុវតថិភាេ។ 

មោយមសចកាីរបអ់ាន 
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