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តំបន់សកិ ទី ១ គណៈកមមករេរៀបចំែផនករេលខ ៣ 
ករកំណត់បញ្ហ  នងិ ករេលើកេឡើងនវូដំេ ះ្រ យ	

ៃថងអងគ រ ទី ១៧ ែ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។

 
 

េគលបំណងៃនអងគ្របជំុ៖ 

● ែកលម្អបញ្ហ ែដលទកទ់ងនឹង ករចុះេឈម ះចូលេរៀន គរសិក  និង ករផ្តល់កមមវធីិអបរ់ ំ
● េលើកេឡើងនូវដំេ ះ្រ យេលើ ល់បញ្ហ ែដលេគបនកំណត ់ជមយួនឹងេគលបំណងៃនករបេងកើតគំនិតេដើមបី

ែណនពីំជេ្រមើសនេពលអនគត 

ចំណុចខំខន់ៗៃន អងគ្របជំុេលើកទី ២ 

ក្រមិតៃនកិចច្រពមេ្រព ងេលើម្រត ្ឋ នពី ១ ដល ់៥ (១ មិនយល្់រសបទងំ្រសុង - ៥ យល្់រសបទងំ្រសុង) 

 

វគគេនះជួយ ខញុឱំយយល់
កនែ់តចបស់អំពី
ដំេណើ រកររបស់ 
CSPR ។ 

ខញុមំន រមមណ៍ធមម
កនុងករបេញចញេយ 
បល់របស់ខញុេំនកនុងអងគ

្របជំុ 

អងគ្របជំុេនះគឺជករ
ចំ យេពលេវ
មន្របេយជនរ៍បស់

ខញុ ំ

ខញុមំន រមមណ៍ថេគ
ផ្ដល់តៃម្លដល់ វត្តមន 
និង មតិេយបល់ 
របស់ខញុ ំេនកនុង
ដំេណើ រកររបស់ 

CSPR 
តំបន់សិក ទី ១ ៣,១៩ ៣,៧៧ ៣,១០ ៣,៣២ 

តំបន់សិក ទី ២ ៣,៦៩ ៤,០០ ៤,០៨ ៣,៩២ 

តំបន់សិក ទី ៣ ៤,៣៣ ៤,៣៣ ៤,៥០ ៤,៥០ 

តំបន់សិក ទងំអស់ ៣,៤៦ ៣,៩០ ៣,៥៣ ៣,៦២ 
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ករផ្ដលម់តិេយបលែ់ដលេគបនរមួបញចូល៖ 
 មន រមមណ៍ថបនទ នេ់ពក គម នេពល្រគប្់រគនជ់មយួនឹងទិនននយ័ 
 េតើមតិេយបល់របស់េយើងមន រៈសំខនែ់ដរឬេទ ឬ ៤៤០ េធ្វើករសេ្រមចចិត្តទងំអស់ 
 មនករសង យ័អំពីករែដលេយើងទទួលករគ្ំរទពី BOE (គណៈកមមករអបរ់)ំ 

អ្វែីដលេយើងបនែស្វងយលម់កដលេ់ពលេនះ៖ 
 មនពត័ម៌នជេ្រចើនែដល្រគបគ់ន ្រតូវទទួលយក 
 េយើង្រតូវករេពលេវ បែនថមេទៀត៖ 

 រ ង អងគ្របជំុ្រកុមអនកផ្ដល់េយបល់ និង អងគ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំែផនករ 
 រ ងអងគ្របជំុគណៈកមមករេរៀបចំែផនករ 
 ជមយួអគគនយក 
 ស្រមបក់របកែ្រប 

 េយើង្រតូវករពនយេពល 
 ករចូលរមួរបស់សហគមន ៍
 ករចូលរមួរបស់នយក  
 ករចូលរមួរបស់សិស នុសិស  

ជលទធផល េគបនពនយេពលកំណត ់េដើមបផី្តល់េពលេវ ែដលពួកេគ្រតូវករ៖ 

កលបរេិចឆទ 
ពីដំបូង 

កលបរេិចឆទ 
ែដលបនេសនើសំុ 

េយបល់ 

គណៈកមមករេរៀបចំែផនករ 
៧ មក  ២១ មក  ប្តូរស្រមបេ់ពលេវ ដំេណើ រករ 
៤ កុមភៈ ៤ កុមភៈ ដូចបនកំណត*់ 
១៨ កុមភៈ  លុបេចលពីកលវភិគ 
១៧ មនី ១៧ មនី ដូចបនកំណត ់
 ៣១ មនី បែនថមកនុងកលវភិគ 
 ១៩ ឧសភ បែនថមកនុងកលវភិគ 
េវទិកសុមំតិេយបលពី់សហគមន៍ 
២១ មក  ៣ មនី រុញេវទិកទីមយួមកេ្រកយ េហើយប្តូរេវទិកទីពីរេទែខេម  
៣ មនី ២១ េម  

*ែកស្រមួលកលវភិគេឡើងវញិស្រមបែ់ខកុមភៈ េ យេយង មេយបល់របស់នយក  
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ជេ្រមើស - ករណីែដល្រតូវសកិ  
Tyler Vick មកព ីFLO ែណនដំល់សមជិកគណៈកមមករេរៀបចំែផនករ ពកីរណីែដល្រតូវសិក ព្ីរកសួងអបរ់មំយួេផ ងេទៀត។ 

ករកណំតប់ញ្ហ សខំន ់

រសី ឡឺវនី (Harris Lewin) ែចករែំលកទនិននយ័ព្ីរបវត្តសិកមមភពថមីៗរបស់ េនកនុងតបំនសិ់ក េនះ បនទ បម់ក  
អុងី្រហគីដ ប៊ុេឆើរ មកព ីBLOOM Planning បនេសនើសំុឱយបុគគលមន ក់ៗ បំែបកេទ ម្រកមុរបស់ខ្លួន ែដលេគបនេរៀបចំេទ មតួ
នទី (នយក  ្រគូបេ្រង ន ឪពុកម្ត យ) និង េឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ  និង ចំណុចសំខន់ៗ  ែដលេគបនែចករែំលក។ បញ្ហ
ទងំេនះរមួមន៖ 

បញ្ហ ដំបងូែដលេគបនដឹង ស្រមបត់បំនស់កិ ទ ី១ 
 ករគម នតុលយភពៃនករចុះេឈម ះចូលេរៀនេន ម ៃនតបំនសិ់ក ទី ១ (SA1) 

o ករេ្របើ្របស់ក្រមតិខពស់ស្រមប់ េនែបក៉ខងេកើតៃនផ្លូវ Broad (និងគម នកែន្លង្រគប្់រគនេ់នកនុង គរ)។ 
o ករេ្របើ្របស់ក្រមតិទបស្រមប់ េនែបក៉ខងលិចៃនផ្លូវ Broad េទះបីជចំនួនសិស  មនេសថរភព 

និង មនករេកើនេឡើង កេ៏ យ 
 អនុវទិយេនទូទងំតបំនសិ់ក ទី ១ (SA1) បតប់ងសិ់ស េទកែន្លងអបរ់ដំៃ៏ទេទៀត 

o េទះបីជមនត្រមូវករខពស់ស្រមប ់ថន កម់ុនមេត្តយយ និង ថន កម់េត្តយយ ដល់ថន កទី ៥ កេ៏ យ 

ចណុំចបែនថមេទៀតែដល្រតូវយកចតិ្តទកុ 
 ផលបះ៉ពល់ៃនករែកស្រមលួករចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់  
 ផលបះ៉ពល់ៃន ករេធ្វើអេន្ត ្របេវសន ៍និង ករផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លង របស់សិស  េលើករចុះេឈម ះចូលេរៀន 
 ករយល់េឃើញអពំី  (គុណភព ថ នភព កមមវធិី) 

េនេពលេគែចករែំលកពត័ម៌ន ្រកុមននមន្របតកិមមេទនងឹបញ្ហ ទងំេនះ េ យផគូផគងេមើលថេតើបញ្ហ ែដលសំខន់
ស្រមបពួ់កគត ់និង កតស់មគ ល់ថេតើមនបញ្ហ មយួែដល បត ់ឬ ខុស។ ពួកេគបនពិភក ពីបញ្ហ នីមយួៗេ យែឡក
ពគីន  និង េលើកេឡើងពកីរ្រពួយបរមភបែនថមេទៀតរហូតមកដល់េពលេនះ។ 

េលើកេឡើងពដំីេ ះ្រ យ 
្រកុមអនកស្រមបស្រមួលរបស់ CSPR បនែចករែំលកបញជ ីៃនដំេ ះ្រ យែដល ចេធ្វើបន និង បនគូសបញជ កថ់ដំេ ះ
្រ យេផ ងេទៀត ចេធ្វើេទបន ប៉ុែន្តបញជ ីេនះ ចជករចបេ់ផ្តើមករសនទន។ 

បំែបក្រកុម បនទ បម់កបនបន្តករសនទនពីមុនរបស់ពួកេគ េហើយប្តូរករេផ្ត ត រមមណ៍េទរកអ្វែីដល ចជដំេ ះ្រ យ។ 
 សំណង ់បែនថម/ថម៖ី ករ ងសង់ គរថមី ឬករជួសជុល គរែដលមន្រ ប ់េដើមបបីេំពញត្រមូវករនេពលអនគត។ 
 ករផ្ល ស់ប្តូរ្រពែំដន៖ ករតែ្រមត្រមង្់រពែំដនេដើមបសី្រមួលដល់ករផ្ល ស់ប្តូរៃន ្របជជន នងិ សហគមន ៍េនទូទងំទី

្រកុងរបស់េយើង។ 
 ករបទិ៖ ករលុបបំបត ់កមមវធិីសិក  និង/ឬ គរ ។ 



Translation & Interpretation Center (01/2020) SA1_12.17_Meeting Summary Revised (Khmer) 

 ករេ្របើកែន្លងចូលគន ៖ ែចករែំលកកែន្លងទំេនរស្រមប ់ករអបរ់ ំឬ មុខងររដ្ឋបល ែដលសម្រសប។ 
 កររមួបញចូលគន ៖ ករេរៀបចេំឡើងវញិៃនចំនួនសិស  េដើមបបីេ្រមើេសចក្តី្រតូវករៃនករអបរ់រំបស់សិស ឱយបន្របេសើរ

ជងមុន។ 
 ករផ្ល ស់ប្តូរក្រមតិថន ក៖់ ករបែនថម ឬ ករកតប់នថយ ក្រមតិថន ក។់ 
 ករផ្ល ស់ប្តូរចបប៖់ ករផ្ល ស់ប្តូរចបបរ់បស់្រកសួង និង នីតវិធិីរដ្ឋបល។ 
 ករផ្ល ស់ទកីែន្លង៖ ករផ្ល ស់ប្តូរកមមវធិីអបរ់េំទកែន្លងេផ ង។ 
 ករចម្លង៖ ករចម្លងកមមវធិីសិក ែដលមនគុណភពខពស់។ 
 ដេំណើ រៃនករផ្ល ស់ប្តូរ៖ បេងកើតដំេណើ រៃនករផ្ល ស់ប្តូរេ យគិតគូរយ៉ងហមតច់តស់្រមបសិ់ស េន បឋមសិក  និង អនុ

វទិយល័យ។ 

េនចុងបញចបៃ់នករសនទន េគសំុឱយសមជិកមន កម់កព្ីរកមុនីមយួៗ ែចករែំលកនូវ គំនិត/ដំេ ះ្រ យ សំខន់ៗ មយួចំនួន
ែដលេគបនែចករែំលកេនកនុងករសនទនរបស់ពួកេគ។ 

ជំ នបនទ ប ់នងិ ករបញចបអ់ងគ្របជុំ  

អនកវភិគរបស់ FLO បន្របបថ់ ពួកេគនឹងទទួលយកអ្វែីដល ចជដំេ ះ្រ យែដលេគបនេលើកេឡើង កដូ៏ចជករផ្តល់
មតេិយបល់េលើបញ្ហ សំខន់ៗ  េហើយេ្របើពត័ម៌នទងំេនះេដើមបបីេងកើតជេ្រមើសេលើកទីមយួ ស្រមបបឱ់យគណៈកមមធកិរេរៀបចំ
ែផនករ្របតកិមមតប។ 

FLO បនសងកតធ់ងនថ់ នឹងមនរយៈេពលពរីបីែខេដើមបបីេងកើតជេ្រមើស េហើយែខមក ្រគនែ់តជជំ នដំបូងៃនទិសេ េនះ។ 

កររឭំក - កលវភិគថមៃីនអងគ្របជុតំបំនសិ់ក  (SA1 គូសបញជ កព់ណ៌ទកឹ្រកូច)៖ 

េពលេវ  តំបនសិ់ក ទី ១ តំបនសិ់ក ទី ២ តំបនសិ់ក ទី ៣ 
មក  ២១ មក  ២២ មក  ២៣ មក  
កុមភៈ ៤ កុមភៈ ៥ កុមភៈ ៦ កុមភៈ 

មនី 
៣ មនី – ្របជំុសំុមតិេយបល់

ពី ធរណៈជន 
៤ មនី – ្របជំុសំុមតិេយបល់

ពី ធរណៈជន 
៥ មនី – ្របជំុសំុមតិេយបល់

ពី ធរណៈជន 
១៧ មនី ១៨ មនី ១៩ មនី 

េម  
៣១ មនី ១ េម  ២ េម  

២១ េម  – ្របជំុសំុមតិេយបល់
ពី ធរណៈជន 

២២ េម  – ្របជំុសំុមតិ
េយបល់ពី ធរណៈជន 

២៣ េម  – ្របជំុសំុមតិ
េយបល់ពី ធរណៈជន 

ឧសភ ១៩ ឧសភ ២០ ឧសភ ២១ ឧសភ 
មថុិន នយំកសំណូមពរេទឱយគណៈកមមករអបរ់ ំ

 


