
 

ថ្ងៃណាមួយនៅក្ន ុងជីវតិ... 
ត ើថ្ងៃចូលសាលាត ៀននឹងត ើលតៅមានសភាពបែែណាតៅក្ន ុងែ ែិទឌីជីងល។ 

 

ឆ្ន ាំសិក្ា 2020-2021 នឹងជាឆ្ន ាំសិក្ាខុសពីឆ្ន ាំតសេងតទៀ ។ ងវីតែើសាលាត ៀននឹងមានលក្ខណៈឌីជងីល 

100%  ហូ ដល់ យៈតពលដាក្់ពិនទ ុតលើក្ទី ួយក្៏តដាយក្ត ី ក្៏សិសេត្ ូវបាន ំពឹងទុក្ថានឹងចូល  ួក្ន ុងកា 

សិក្ាតពញ ួយថ្ងៃ គឺត្បាាំថ្ងៃក្ន ុង ួយសបាត ហ៍។ ឯក្សា តនេះសតល់ជូនឳពុក្មាត យ និងត្ក្ ុត្គួសា សិសេនូវកា 

យល់ដឹងតត្ៅត្ជេះថាត ើថ្ងៃចូលត ៀនសាលាតា ត្ែព័នធឌីជីងលអាចនឹងត ើលតៅមានសភាពដូចត ៉េច

សត្មាែ់សិសេ ែស់ពួក្តគ ដូតចនេះតហើយពួក្តគអាចតត្ ៀ ត ៀែចាំ បសនកា ឲ្យបានត្គែ់ត្ាន់សត្មាែ់ ដូវសល ឹក្

ត ើត្ជេុះ។   

ឧទាហ ណ៍សត្មាែ់សិសេទាាំងែួននាក្់ខាងតត្កា គឺជាគាំ ថូ្នថ្ងៃចូលត ៀនតៅក្ន ុងែ ែិទឌីជីងល។ សិសេ

ត្គែ់ក្ត្ ិ ថាន ក្់ទាាំងអស់នឹងចូល  ួតៅក្ន ុងក្ិចច ត្ែជុាំសហគ ន៍បដលនឹងតតត  តលើកា សិក្ាសងគ  និង

សល វូចិ ត និងកា ែតងក ើ ឲ្យមានកា យល់ដឹងពីសហគ ន៍ក្ន ុងចាំតណា សិសានុសិសេ និងត្គូែតត្ងៀន។ វវស័ិយ

អែ់ ំចាំតណេះដឹងទូតៅនឹងសតល់នូវកា គួែសេ ាំ វាងកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន និងកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុស

ាន ក្នងក្ ណីបដលអាចត វ្ ីតៅបាន។ សូ ក្ ់សមាគ ល់ថាតពលតវលានិង ុខវជិាា នឹងខុសាន តៅតា សាលា

ត ៀនអាត្ស័យតលើកា ត ៀែចាំកាលវភិាគ និងកា តត្ជើសត សី ុខវជិាា សត្មាែ់សិសេវទិាល័យ។  
 

ជួយសិសេ ែស់អនក្ត ើងថាន ក្់៖ 
 
 

 ត តយយសិក្ា  |  សាលាែឋ សិក្ា  |  អនុវទិាល័យ  |  វវទិាល័យ 
 
 
 

 

សទាា នុត្ក្ ថ្នវាក្យស័ពា 
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សទ្ទា នុក្ក្មថ្នវាក្យសព័្ា  

● ក្មមវធីិន ៀបចំក្ាហ្វ ិច៖ ឧែក្ ណ៍បដលត្ ូវបានតត្ែើត្បាស់តដើ បីជួយត ៀែចាំព័ ៌មានតដាយអាច
ត ើលត ើញ។ មានត្ែតេទខុសាន ៗជាតត្ចើនថ្នក្ ម វ ិ្ ីត ៀែចាំត្កាហវ ិចបដលអាចនឹងត្ ូវបានតត្ែើ
ត្បាស់។ ឧទាហ ណ៍ទូតៅគឺតារាង Tបដលសិសេតត្ែើត្បាស់តដើ បីក្ ់ព័ ៌មានអាំពីត្ែធានែទ ឬគាំនិ 
 ួយតៅចាំតហៀងមាខ ងថ្នតារាង T និងព័ ៌មានអាំពីត្ែធានែទ ឬគាំនិ  ួយតសេងតទៀ តៅតលើ
ចាំតហៀងមាខ ងតទៀ ថ្នតារាង T។ តពលបដលបានត ៀែចាំព័ ៌មានតៅក្ន ុងក្ ម វ ិ្ ីត ៀែចាំត្កាហវ ិច 
(ដូចជាតារាង T) វាអាច ក្ាទុក្និងត ើលតោងវញិ តហើយនិងតត្ែើត្បាស់តដើ បីែតងក ើ សាំតណ បដល
កាន់ប មានលក្ខណៈត ៀែ យអាំពីត្ែធានែទ។ 

● ា ព្ក្ងឹងសមតថភាព្៖ សក្ មភាពសិក្ាបដលតសន ើសុាំសិសេសិក្ាកាន់ប សីុជតត្ៅ ឬលាំបាក្ជាងអវ ី
្ មតាតា ក្ត្ ិ ថាន ក្់ត ៀនតនាេះ។ 

● ា តក្មង់ទិស៖ ក្ិចច ត្ែជុាំបដលក្ន ុងតនាេះនាយក្ និងែុគគលិក្សាលាដថ្ទតទៀ ពិពណ៌នាត្បាែ់តៅ
សិសេនិងត្ក្ ុត្គួសា អាំពីកា  ំពឹងទុក្និងឱកាសសត្មាែ់ឆ្ន ាំសិក្ាងម ី

● ា សិក្ាក្ន ុងនព្លដំណាលគ្នា ៖ តពលត ត ៀនអនឡាញត វ្ ីកា សាយតា ល់។ សិសេ និងត្គូសថ ិ តៅ
 ុខក្ុាំពយូ ទ័ តៅតពលប  ួយតហើយមានកា តល ស់ែដ  ូព័ ៌មានគាំនិ  និងទសេនៈតោែល់។ 

● ា សិក្ាក្ន ុងនព្លខុសគ្នា ៖ សក្ មភាព ឬត ត ៀនបដលបានង  តដើ បីឲ្យសិសេអាចអនឡាញ និង
ចូល  ួសវ ័យសិក្ាតៅតពលណាក្៏បាន។ 

● ា សិក្ាផ្នាក្សងគម-សតិអា មមណ៍៖ កា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍គឺជាដាំតណើ កា  ួយបដល
ក្ន ុងក្ុមា តនាេះ និង នុសេតពញវយ័យល់ និងត្គែ់ត្គងអា  មណ៍ ក្ាំណ ់ និងសតត្ ចតាលតៅ
វវជិាមាន មានអា  មណ៍ និងែង្ហា ញនូវកា យល់ចិ តអនក្ដថ្ទ ែតងក ើ ឲ្យមាន និង ក្ាទាំនាក្់ទាំនង
វវជិាមាន និងត វ្ ីកា សតត្ ចចិ តត្ែក្ែតដាយទាំនួលខុសត្ ូវ។ ជាបសនក្ ួយថ្នក្ ម វ ិ្ ី Healing 
Together (ជាសេះតសបើយទាាំងអស់ាន ) កា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍នឹងសងក ់ ៃ្ន់តពញ ួយ
ថ្ងៃសិក្ាតៅត្គែ់ក្ត្ ិ ថាន ក្់ទាាំងអស់។ 

● កិ្ចច ក្បជុំសហ្គមន៍៖ កា ត្ែជុាំត្ែចាំថ្ងៃ វាងសិសេត្គែ់ក្ត្ ិ ថាន ក្់ទាាំងអស់និងត្គូែតត្ងៀន ែស់
ពួក្តគ។ កា ត្ែជុាំសហគ ន៍ែូក្  ួែញ្ច លូនូវកា សាវ គ ន៍ កា បចក្ ំបលក្ជាកា ត ល្ ើយ ែតៅនឹង
ត្ែធានែទ និងសក្ មភាពជាត្ក្ ុ។ ត្គូែតត្ងៀនត វ្ ីតសចក្ដ ីសនន ិដាា នពាំនាាំសា ត្ែចាំថ្ងៃ។ កា ត្ែជុាំ
សហគ ន៍គឺជាឱកាស ួយតដើ បីក្សាងទាំនាក្់ទាំនងតៅក្ន ុងថាន ក្់ត ៀន តដើ បីអនុវ តជាំនាញ
ទាំនាក្់ទាំនងក្ន ុងសងគ -ស ិអា  មណ៍ និងតដើ បីពិភាក្ា ែញ្ហា បដលសាំខាន់ចាំតពេះសិសេ។ សាលា
ត ៀនទាាំងអស់ក្ាំពុងប អនុវ តយក្កា ត្ែជុាំសហគ ន៍ជាបសនក្ ួយថ្នក្ ម វ ិ្ ី Healing Together 
(ជាសេះតសបើយទាាំងអស់ាន )។  

● ក្ក្មុតូច៖ តៅតពលបដលសិសេ ួយត្ក្ ុបែងបចក្តៅជាត្ក្ ុ ូចបដលជួែត្ែជុាំដាច់តដាយប ក្
តៅតលើែណាត ញអនឡាញតដើ បីត វ្ ីកា   ួជា ួយាន ក្ន ុង យៈតពលខល ី។ តា ្ មតាពួក្តគវវលិត្ លែ់
តៅកាន់ត្ក្ ុ ា្ំវញិតត្កាយពី យៈតពលក្ាំណ ់តដើ បីរាយកា ណ៍ពីអវ ីបដលពួក្តគបានត វ្ ី។ 

● ក្ក្មុទ្ទងំមូល៖ តពលែតត្ងៀនសិសេក្ន ុងថាន ក្់ត ៀនទាាំង ូលតៅតពលប  ួយជាំនួសឲ្យកា បែងបចក្
ជាត្ក្ ុ ូចៗបដលអាចត វ្ ីកា សក្ មភាពខុសៗាន ។ 

● តក្មូវា ព្ិនសស/សំញំុ៖ សិសេបដលមាន ត្ ូវកា ពិតសសគឺជាសិសេទាាំងឡាយណាបដលត្ ូវកា 

វវ ិ្ ីពិតសសថ្នកា ែតត្ងៀនតដើ បីត ៀនខល ឹ សា ដូចាន និងតា តលបឿនដូចាន តៅនឹងសិសេបដលាម ន

 ត្ ូវកា ពិតសស។ សិសេបដលមាន ត្ ូវកា សាាំញុាំមាន ត្ ូវកា បដលកាន់ប សាាំញុាំជាងតត្ពេះពួក្

https://www.philasd.org/schoolclimate/healing-together/
https://www.philasd.org/schoolclimate/healing-together/
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តគពក្់ព័នធជា ួយនឹងពិកា ភាពតត្ចើនជាង ួយក្បនលង និង/ឬពិកា ភាពបដលមានសា ៈសាំខាន់
ត្គែ់ត្ាន់តដើ បីត្ ូវកា ក្ ម វ ិ្ ីអែ ់ំជាំនាញឯក្តទស និងល អ ិ ។ 

● បទអនតរាគមន៍៖ ក្ ម វ ិ្ ី ឬត ត ៀនជាតត្ចើនបដលត្ ូវបានតាក់្ប ងត ៀែចាំត ើងតដើ បីជួយសិសេ
បដលមាន ត្ ូវកា ត ៀនសូត្ ជាក្់លាក្់បដលក្ាំពុងត វ្ ីឲ្យពួក្តគខិ ខាំត ៀនជាំនាញ។ 

● បផ្នថមចំណា ព្នយល់៖ តដើ បីែបនថ ក្ាំណ ់សមាគ ល់ (តៅក្ន ុងវ ម តដើ ទាំព័  ឬខាងតលើពក្យ) តៅក្ន ុង
អ ថែទបដលសតល់នូវត្ែ ិក្ ម ែស់ ិ តអនក្អាន ឬក្ាំណ ់គាំនិ សាំខាន់ និងព័ ៌មានដថ្ទតសេង
តទៀ ដូចជាវាក្យសពាគនល ឹេះ។ 

● ផ្ននា អប់ ំឯក្តតបុគគល (IEP)៖ បសនកា អាំពីវ ិ្ ីបដលសាលាត ៀននឹងែាំតពញ ត្ ូវកា  ែស់សិសេ
បដលមានពិកា ភាព។  

● ភាសអង់នគេសជាភាសទីព្ី  (ESL)៖ វាក្យស័ពាបដលតត្ែើត្បាស់តៅតពលបដលសិសេបដលសាា  ់ជាំនាញ
ភាសា ួយតសេងតទៀ ក្ាំពុងសិក្ាភាសាអង់តគលស។ ភាសាទី ួយ ែស់ពួក្តគបដលជាភាសាបដលតគ
ជាទូតៅនិោយតៅសាេះ ិនប នជាភាសាអង់តគលស។ 

● វវធីិស្សត ព្ិភាក្ា Accountable Talk Stems៖ ត្ែធានែទពិភាក្ាតៅតពលចែ់តសតើ ត ៀែចាំឃ្លល
ត្ែតោគបដលត្ ូវបានសតល់ឲ្យសិសេតដើ បីែាំតពញតពលពួក្តគក្ាំពុងនិោយអាំពីកា ត ៀនសូត្  ែស់

ពួក្តគ។ គនល ឹេះទាាំងតនេះជួយសិសេែនតសនានាអាំពីត្ែធានែទ។ ឧ. ជាំហានទី ួយបដលខុ្ាំអនុវ ត
តដើ បីតដាេះត្សាយែញ្ហា គឺ _____________________________។ 

● សក្មមភាព្ទម្លេ ប់ថ្នា ចាប់ននដើមបនក្ងៀននមន ៀន៖ សក្ មភាពទមាល ែ់តនេះចែ់តសតើ ែតត្ងៀនត 
ត ៀននី ួយៗ និងសតល់ជូនសិសេនូវឱកាសតចេះតលខ ពិភាក្ាអាំពីកា ត ៀនសូត្  ែស់ពួក្តគ និង
ចងចាំអវ ីបដលពួក្តគបានត ៀនក្នលង ក្តដើ បីតត្ ៀ សិក្ាត ត ៀនត្ែចាំថ្ងៃ។ 

● នសចក្ត ីសនងេបថ្នវតថ ុបំណង៖ សាំតណ វតិវចនាសតងខែបដលពិពណ៌នាអាំពីគាំនិ និងព័ ៌មានសាំខាន់
ថ្នអវ ី ួយ (អ ថែទ វវតីដអូ។ល។) បដល ិនរាែ់ែញ្ច លូតសចក្ដ ីវនិិចឆ ័យ ឬ  ិណា ួយ។ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ត្  ែ់តៅកាន់ខាងតលើវញិ   
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ថ្ងៃណាមួយនៅក្ន ុងជីវតិ - មនតតយយសិក្ា 

 
Malachi ក្ាំពុងចូលសាលាត ៀនជាតលើក្ទី ួយតហើយត ៀនតៅក្ន ុងថាន ក្់ ត តយយ ែស់តលាក្ត្គូ Smith។ ា ់

 ំតេើែចិ តក្ន ុងកា ចុេះត ម្ េះចូលក្ន ុងត្ែព័នធក្ុាំពយូ ទ័  ជួែជា ួយត្គូា ់ និងរាែ់អាន ិ តេ័ក្ត ិងមី។ 
 
*កំ្ណត់សម្លគ ល់សក្ម្លប់ក្ក្មុក្គួស ៖ តៅក្ន ុង ងវង់ត្បាាំថ្ងៃតៅត្បាាំពី ថ្ងៃដាំែូងថ្នឆ្ន ាំសិក្ាងមី ត្ក្ ុត្គួសា 

សិសេ ត តយទាាំងអស់  ួទាាំងត្ក្ ុត្គួសា  ែស់កូ្នសិសេMalachi និងជួែត្គូតា អនឡាញសត្មាែ់កា 

សមាា សន៍អាំពី ត តយសិក្ា។ ខាងតត្កា ពិពណ៌នា ថ្ងៃណា ួយតៅក្ន ុងជីវ ិ ថ្នសិសេ ត តយយ ែនាា ែ់ពី 

កា សមាា សន៍ទាាំងតនេះបានចែ់សពវ ត្គែ់។  
 

នម្ល៉ោ ង 8:30 ក្ព្ឹក្ - កិ្ចច ក្បជុំសហ្គមន៍  

Malachi តដាយមានជាំនួយថ្នឳពុក្មាត យ ចុេះត ម្ េះចូលក្ន ុងត្ែព័នធតៅ ាំណភាា ែ់បដលត្ ូវបានសតល់ជូន

តដាយត្គូសត្មាែ់កា ត្ែជុាំសហគ ន៍ថ្នថាន ក្់ា ់។ តលាក្ត្គូ Smith នឹងសាវ គ ន៍ Malachi និង ិ ត  ួ

ថាន ក្់ា ោ់៉េ ងសន ិទធសាន លែនាា ែ់ ក្កូ្នសិសេនឹងបចក្ ំបលក្គាំនិ  និងអា  មណ៍ ែស់ពួក្តគតៅក្ន ុងកា 

ត ល្ ើយ ែតៅនឹងត្ែធានែទពួក្តគនឹងចូល  ួតៅក្ន ុងសក្ មភាពជាត្ក្ ុ តហើយ  ួាន ត ៀែចាំសា អាំពី

បសនកា ឬត ត ៀនត្ែចាំថ្ងៃ។ តៅថ្ងៃទី ួយថ្នថ្ងៃចូលសាលាត ៀន ឳពុក្មាត យសិសេអាចនឹងត្ ូវបានអតញ្ា ើញ

ឲ្យចូល  ួតៅក្ន ុងកា ត្ែជុាំសហគ ន៍ត្ព ជា ួយនឹងសិសេទាាំងអស់តៅក្ន ុងថាន ក្់។ 
 

នម្ល៉ោ ង 8:50 ក្ព្ឹក្ - សក្មមភាព្ទម្លេ ប់ និងនីតិវធីិ 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលតលាក្ត្គូ Smith ត វ្ ីគាំ សូត្មាែ់សិសេក្ន ុងថាន ក្់ 

តហើយែនាា ែ់ ក្ឲ្យពួក្តគអនុវ តតា ៖ ែិទសាំត ង និងតែើក្សាំត ង តែើក្មា៉េ សីុនង  តលើក្ថ្ដ 

ក្សាង និងត្ ួ ពិនិ យត ើលែទដាា ន ត ៀែចាំសមាា  ៈបដលត្ ូវកា ត្ែចាំថ្ងៃ។ល។ 
 
នម្ល៉ោ ង 8:55 ក្ព្ឹក្ - មុខវជិាា ភាសអង់នគេស 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ថ្នត្ក្ ុទាាំង ូលបដលអានជា ួយាន  និងត ត ៀន

យល់ដឹងអាំពីសទាសាស្តសត តដាយតត្ែើត្បាស់សក្ មភាព និងចតត្ ៀង។  

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន តដាយមានត ត ៀនសទាសាស្តសតជាលក្ខណៈអនត ក្ ម 

បដលបានង ទុក្ជា ុន។ 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលត្ក្ ុ ូចនឹងជួែជា ួយតលាក្ត្គូ Smith។ 
 

នម្ល៉ោ ង 10:25 ក្ព្ឹក្ - ា សក្ម្លក្លំផ្ហ្ខួ ក្ាល 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលសិសេថាន ក្់ត ៀនទាាំង ូលនឹងមានឱកាសចូល

  ួក្ន ុងសក្ មភាពចលនា។ 
 

នម្ល៉ោ ង 10:35 ក្ព្ឹក្ - គណិតវទិា 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូលជា ួយតលាក្ត្គSូmith បដលត វ្ ីគាំ  ូ

និងដឹក្នាាំែង្ហា ញសល វូសិសេតៅតពលពួក្តគែតងក ើ ត្ក្ ុថ្នវ ថ ុ 1, 2 និង 3 បដលតត្ែើត្បាស់វ ថ ុ។ 
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● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន បដលត ៀែចាំត ើងតដើ បីពត្ងឹងជាំនាញរាែ់បដលសិសេតត្ែើ

ត្បាស់វ ថ ុយក្ ក្ពីសាេះតដើ បីអនុវ តសក្ មភាពបដលពួក្តគ បានត វ្ ីជា ួយត្គ។ូ ែនាា ែ់ ក្ពួក្តគ

គូ ត្ក្ ុថ្នវ ថ ុ ែស់ពួក្តគតៅតលើកាត  តខៀនស ឬតៅតលើត្ក្ដាស។ 
 
នម្ល៉ោ ង 12:05 ថ្ងៃ - នព្លអាហា ថ្ងៃក្តង ់
 
នម្ល៉ោ ង 12:45  នសៀល - អានឲ្យឮ 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូលបដលកូ្នសិសេនឹងសាត ែ់តលាក្ត្គូ 

Smith អានត ឿងឲ្យពួក្តគសាដ ែ់តហើយែនាា ែ់ ក្បសវងយល់ពីអ ថែទតដាយត ល្ ើយសាំណួ ឬថាត ើង

វវញិែនាា  ់ត្ែតោគដបដលៗ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 1:15  នសៀល - ព្ិនសស*៖ ត្នត ី 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលពក្់ព័នធនឹង ស្តនត ី និងចលនាតតត  តលើកា 

វាយចង្ហវ ក្់ ស្តនត ីនិងត វ្ ីឲ្យត្ ូវាន នឹងក្ត្ ិ សាំតនៀងសូ  ែស់ត្គកូ្ន ុងខណៈក្ាំពុងតត្ចៀងចតត្ ៀង។  
 
នម្ល៉ោ ង 1:45  នសៀល - នព្លសក្ម្លក្នក្បើក្ាស់បនាប់ទឹក្ 
 
នម្ល៉ោ ង 1:55  នសៀល - ា សិក្ាសងគម 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូលបដលកូ្នសិសេនឹងចូល  ួសិក្ាជុាំ

វវញិត្ែធានែទ "ត្គែ់ោ៉េ ងទាាំងអស់អាំពីខុ្ាំ"។ តយើងនឹងត ៀនដឹងថា អនក្ណាគឺជាសមាជិក្ថ្នត្ក្ ុ

ត្គួសា សាលាត ៀន ែស់តយើង។ តលាក្ត្គូ Smith នឹងបចក្ ំបលក្ ែូង ែុគគលិក្តៅសាលាត ៀន។ 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន ជា ួយសិសេគូ  ែូភាព និងែិទ ែូភាព ែស់ពួក្តគ

ជា ួយត្ក្ ុត្គួសា តា ល់ ែស់ពួក្តគ។ 
 
នម្ល៉ោ ង 2:25  នសៀល - បទអនតរាគមន៍/ា ព្ក្ងងឹសមតថភាព្** 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលតលាក្ត្គូ Smith នឹងជួែជា ួយសិសេ ួយ

ត្ក្ ុ ូចតដើ បីាាំត្ទកា សិក្ា ែស់ពួក្តគអាំពីចាំណុចខល ឹ សា តសេងៗតា កា ចាំបាច់។ 
 

នម្ល៉ោ ង 3:09  នសៀល - ា អនុញ្ញា តឲ្យនចញព្ីថ្នា ក់្ 

តលាក្ត្គូ Smith អនុញ្ហា  សិសេតចញពីថាន ក្់តត្កាយពីបាន ំលឹក្ត្ក្ ុត្គួសា សិសេពី តែៀែចូលត ើលក្ិចចកា 

បដលសិសេគួ ែញ្ចែ់ ុនថ្ងៃែនាា ែ់។  
 
* ុខវជិាា ពិតសសអាច ិនប នជា ុខវជិាា  ស្តនត ី ហូ តនាេះតទ។ វាក៏្អាចនឹងជាកា អែ់ ំកាយ សិលបៈ អក្ខ ក្ មឌីជីងល។ល។ អាត្ស័យ

តលើកាលវវភិាគត្ែចាំថ្ងៃ ែស់សាលា។ 

**សិសេបដល ិនចូល  ួតៅក្ន ុងវគគពត្ងឹងស  ថភាព ឬែទអនតរាគ ន៍ត្ក្ ុ ូចអាចចូល  ួតៅក្ន ុងសក្ មភាពសវ ័យសិក្ា ដូច

ជាអក្ខ ក្ មអនឡាញ ឬបលបងគណិ វទិា ឬសាត ែ់ត ត ៀនបដលបានង ទុក្ជា ុន។ 

 
 

ត្  ែ់តៅកាន់ខាងតលើវញិ  
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ថ្ងៃណាមួយនៅក្ន ុងជីវតិ - ថ្នា ក់្ទីក្ា ំ
 
Mirielle គឺជាសិសេថាន ក្់ទីត្បាាំបដលបានវលិត្  ែ់តៅសាលាត ៀនដបដលតៅឆ្ន ាំតនេះ។ នាងជាសិសេសិក្ា

ភាសាអង់តគលសនិងទទួលកា ែង្ហា  ់ែតត្ងៀននិងជាំនួយាាំត្ទ ក្ពីត្គូែតត្ងៀនភាសាអង់តគលសជាភាសាទី

ពី ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 8:30 ក្ព្ឹក្ - កិ្ចច ក្បជុំសហ្គមន៍  

Mirielle ជា ិ ត  ួថាន ក្់ ែស់នាង និងត្គូ ែស់ពួក្តគជួែាន តដើ បីត វ្ ីសក្ មភាពក្សាងសហគ ន៍ និង

អនុវ តហវ មក្ហា ់ជាំនាញទាំនាក្់ទាំនងក្ន ុងសងគ -ស អិា  មណ៍។ ពួក្តគនឹងចូល  ួតៅក្ន ុងក្ ម វ ិ្ ី

សាវ គ ន៍កា ពិភាក្ាជាកា ត ល្ ើយ ែតៅនឹងត្ែធានែទ សក្ មភាពជាត្ក្ ុ តហើយត្គូនឹងែិទែញ្ចែ់

តដាយមានសា អាំពីបសនកា ត្ែចាំថ្ងៃ។ តនេះគឺជាតពលតវលាសត្មាែ់សិសេចែ់តសដើ សាគ ល់ាន និងត្គូ ែស់ពួក្

តគកាន់ប ចាស់ តហើយពិភាក្ាពីែញ្ហា បដលមានសា ៈសាំខាន់ចាំតពេះសិសេ។ ថ្ងៃតនេះ សិសេក្ន ុងថាន ក្់នឹង

ពិភាក្ាអាំពីវ ិ្ ី បដលពួក្តគអាចតត្ែើត្បាស់ែនាែ់ត ៀនតា អនឡាញក្ន ុងលក្ខណៈណា ួយបដលាាំត្ទដល់

កា ត ៀនសូត្  ែស់អនក្ត្គែ់ាន ។  
 

នម្ល៉ោ ង 9:00 ក្ព្ឹក្ - មុខវជិាា ភាសអង់នគេស 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូលបដលសិសេក្ាំណ ់អ តសញ្ហា ណភា

គីពក្់ព័នធតៅក្ន ុងអ ថែទពក្់ព័នធសត ីអាំពីែុនវុឌឍិសិលបៈ Harlem។  

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុ ូចបដលសិសេពិនិ យទសេនវស័ិយ ែស់ភា

គីពក្់ព័នធក្ន ុងចាំ បណក្ណា ួយថ្នអ ថែទ។ ត្គូ  ួែញ្ច លូកា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយ

ពិភាក្ាថាត ើភាគីពក្់ព័នធមានអា  មណ៍ោ៉េ ងត ៉េច និងពួក្តគសប តងតចញនូវអា  មណ៍ទាាំង

តនាេះតា វ ិ្ ីណា។  

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូលតដើ បីែបនថ ចាំណា អ ថែទ និង

ពិភាក្ាទសេនវស័ិយ ែស់ភាគីពក្់ព័នធ  ខណៈតពលបដលសិសេក្ន ុងថាន ក្់តត្ែើត្បាស់វវ ិ្ ីពិភាក្ា

តដាយមានទាំនួលខុសត្ ូវ។ សិសេតតត  តលើពក្យគនល ឹេះ និងឃ្លល គនល ឹេះតដើ បីាាំត្ទកា ត ល្ ើយ ែ ែស់

ត្ក្ ុពួក្តគ។ 

● ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលសិសេស តស ត ល្ ើយ ែតៅនឹងអ ថែទខណៈបដលត្គូ

ត វ្ ីកា ជា ួយត្ក្ ុ ូចៗ។ សាំតណ ត្ែធានែទតតត  តលើ តែៀែបដលែុនវុឌឈិសិលបៈតៅHarlem គឺជា

កា ត ល្ ើយ ែតៅនឹងនិោ សងគ  និង ចនាស ព ័នធសងគ មានលក្ខណៈសងក ់សងក ិន។  

○ តៅតពលតនេះ Mirielle ត វ្ ីកា ជា ួយត្គូែតត្ងៀនភាសាអង់តគលសជាភាសាទីពី  ែស់នាង

តដើ បីាាំត្ទកា ត ៀនសូត្  ែស់នាង។  
 

នម្ល៉ោ ង 11:00 ក្ព្ឹក្ - មុខវជិាា ព្ិនសស៖ ថ្នា ក់្អប់ ំសុខភាព្/ថ្នា ក់្អប់ ំាយ 

Mirielle ចូល  ួតៅក្ន ុងថាន ក្់អែ់ ំកាយតា អនឡាញ។  ក្ន ុងអាំ ុងតពលតនេះ ត្គូ ែស់នាងដឹក្នាាំសិសេ

ក្ន ុងថាន ក្់ត វ្ ីសក្ មភាពលាំហា ់ត្បាណតោគៈខណៈបដលពិភាក្ាពីសា ៈសាំខាន់ថ្នកា ចតត្ ើនស ិនិងសុខ

ភាពសល វូចិ តនិងសុវ ថ ិភាព។ 
 

នម្ល៉ោ ង 11:45 ក្ព្ឹក្ - អាហា ថ្ងៃក្តង/់នម្ល៉ោ ងនចញនលង 
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ថ្ងៃតនេះ ទីត្ែឹក្ាត្ែចាំសាលា ែស់ Mirielle បានត ៀែចាំសក្ មភាពក្សាងសហគ ន៍តា អនឡាញសត្មាែ់

សិសេថាន ក្់ទីត្បាាំក្ន ុងអាំ ុងអាហា ថ្ងៃត្ ង់។ សក្ មភាពតនេះគឺជាជតត្ ើសនិង ិនមានកា ដាក្់ពិនទ ុតទ ែ៉េុបនត

សតល់ឱកាសសិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍ និងជួយសិសេក្សាងទាំនាក្់ទាំនងជា ួយ ិ ត  ួថាន ក្់ ែស់ពួក្

តគ។ ទីត្ែឹក្ាែញ្ចែ់សក្ មភាពចតត្ ើនស ិ យៈតពល5 នាទីតដើ បីជួយសិសេត ៀនពីវ ិ្ ីងមកី្ន ុងកា ត្គែ់ត្គង

តស្តសតសនិងអា  មណ៍។  
 
នម្ល៉ោ ង 12:30  នសៀល - គណិតវទិា 

● ថ្ងៃតនេះ Mirielleក្ាំពុងសិក្ា ថ្ លខាង់តលខ និងបសវងយល់ពីទសភាគ។   

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - ត្គចូែ់តសតើ សក្ មភាពទមាល ែ់ថ្នកា ចែ់តសដើ ែតត្ងៀនត ត ៀន

តដាយតសន ើសុាំសិសេឲ្យែញ្ចែ់សក្ មភាព ហ័សបដលសា ភាា ែ់ត ត ៀន ុនជា ួយនឹងត ត ៀនថ្ងៃតនេះ។ 

ែនាា ែ់ ក្ ពួក្តគត្ ូវបានបចក្ជាត្ក្ ុ ូចៗ និងត្ ូវបាន ំលឹក្ឲ្យតត្ែើត្បាស់វវ ិ្ ីសាស្តសត ពិភាក្ា 

accountable talk stems តៅតពលបដលពួក្តគពិភាក្ាពីសក្ មភាព។   

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូល- សិសេវវលិត្  ែ់តៅកាន់ត្ក្ ុទាាំង ូលវវញិសត្មាែ់

កា ែតត្ងៀនបដលដឹក្នាាំតដាយត្គូបដលែូក្ែញ្ច លូនូវវគគបចក្ត្ក្ ុតត្ចើនតលើក្តដើ បីពិនិ យត ើល

កិ្ចចកា ាន តៅវញិតៅ ក្។  ុនអនុញ្ហា  ឲ្យសិសេតចញពីថាន ក្់សត្មាែ់ត ត ៀនតៅក្ន ុងតពលខុសាន  

ត្គតូសន ើសុាំសិសេឲ្យត ើលត ត ៀន ុនត ើងវញិនិងឲ្យក្ាំណ ់បែែបសនបដលពួក្តគបានក្ ់សមាគ ល់តៅ

ក្ន ុងកា សិក្ា ុខវជិាា គណិ វទិាតៅថ្ងៃតនេះ។ សិសេត្ ូវបានសតល់ជូននូវឱកាស ួយតសេងតទៀ 

តដើ បីពិភាក្ាតលខសូនយតៅក្ន ុងបែែបសនទាាំងតនេះ។   

● 1:10 - កា សិក្ា ុខវជិាា គណិ វទិាក្ន ុងតពលខុសាន ក្ន ុងខណៈបដលត្គូជួែជា ួយសិសេខល េះ បដល

ក្ាំពុងជួែកា លាំបាក្ត ៀនត ត ៀនតៅថ្ងៃតនេះ។ 

● 1:30 - កា ែង្ហា  ់ែតត្ងៀនជាត្ក្ ុ ូចក្ន ុងតពលដាំណាលាន តដើ បីជួយសិសេតខាយ។  
 
នម្ល៉ោ ង 2:00  នសៀល - សិក្ាសងគម 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូល - សិសេក្ាំពុងត ៀន ុខវជិាា េូ ិវទិា និងជនជា ិអា

ត  កិ្តដើ ដាំែូងែងអស់។ ត្គូ  ួែញ្ច លូកា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយជាំ ុញសិសេ

ឲ្យពិភាក្ាអាំពីគាំនិ អាំពីទឹក្ដីបដលតយើងកាន់កាែ់តៅតពលតនេះមាន តងតនាេះជា ែស់ជនជា ិ

អាត  កិ្តដើ ដាំែូងែងអស់។  

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  - ត្គសូដល់ជូនសិសេនូវលទធភាពចូលត វ្ ីសក្ មភាពតៅក្ន ុងថាន ក្់ត ៀន 

Google បដលពួក្តគគួ ប ែញ្ចែ់តៅ ុនតែើក្ចូលត្ែព័នធ ក្វញិតៅតមា៉េ ង 2:25។ ក្ិចចកា សិសេ

អនុញ្ហា  សិសេឲ្យត្ ួ ពិនិ យត ើលត ើងវញិនិងត ៀែចាំព័ ៌មាន ែស់ពួក្តគតៅ ុនកា ពិភាក្ា

ក្ន ុងថាន ក្់សត ីអាំពីតហ ុ និងសល ជាពិតសសកា  ក្ដល់ថ្នជនជា ិអឺ  ុែជេះឥទធិពលែ៉េេះពល់ដល់កា 

 ស់តៅ ែស់ជនជា ិអាត  កិ្តដើ ដាំែូងែងអស់ោ៉េ ងត ៉េច។  

● 2:25 - កា ពិភាក្ាជាត្ក្ ុទាាំង ូលក្ន ុងតពលដាំណាលាន ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 2:45  នសៀល - បទអនតរាគមន៍/ា ព្ក្ងងឹសមតថភាព្* 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេចូល  ួតៅក្ន ុងសក្ មភាពអនតរាគ ន៍/កា ពត្ងឹងស  ថ

ភាព យៈតពល 20 នាទីដូចបដលបានក្ាំណ ់ក្ន ុងអាំ ុងតមា៉េ ងសិក្ាតនេះ។ Mirielle ជួែជា ួយត្គូ

ែតត្ងៀនភាសាអង់តគលសជាភាសាទីពី  ែស់នាង តងតទៀ ក្ន ុងអាំ ុងតពលតនេះតដើ បីសុាំជាំនួយ

ពនយល់ែបនថ អាំពី ុខវជិាា គណិ វទិា។  
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នម្ល៉ោ ង 3:09  នសៀល - ា អនុញ្ញា តឲ្យនចញព្ីថ្នា ក់្  
ត្គូនឹង ំលឹក្ត្ក្ ុត្គួសា សិសេពី តែៀែចូលត ើលក្ិចចកា សិសេបដលដល់តពលក្ាំណ ់ត្ែគល់ឲ្យត្គូសត្មាែ់ថ្ងៃ

ែនាា ែ់និងជូនដាំណឹងពីកា បក្បត្ែកាលវភិាគណា ួយ។ 
 
*ែទអនតរាគ ន៍/កា ពត្ងឹងស  ថភាពអាចែតត្ងៀនតដាយត្គូជាំនាញអាំណានត្គូអែ់ ំពិតសស ត្គូែតត្ងៀនភាសាអង់តគលសជាភាសា

ទីពី ។ល។ អាត្ស័យតលើ ត្ ូវកា  ែស់សិសេ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ត្  ែ់តៅកាន់ខាងតលើវញិ  
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ថ្ងៃណាមួយក្ន ុងជីវតិ - ថ្នា ក់្ទីក្ាបំី 
 
George គឺជាសិសេងមីតៅសាលាអនុវទិាល័យ។  ា ់មានក្ ម វ ិ្ ីIEP និងទទួលបានតសវាក្ មអែ់ ំពិតសស

សត្មាែ់អស  ថភាពសិក្ាគណិ វទិា។  
 
នម្ល៉ោ ង 8:00 ក្ព្ឹក្ - កិ្ចច ក្បជុំសហ្គមន៍ 

George  ិ ត  ួថាន ក្់ ែស់តគ និងត្គូ ែស់ពួក្តគជួែាន តដើ បីត វ្ ីសក្ មភាពក្សាងសហគ ន៍ និងអនុវ ត

ហវ មក្ហា ់ជាំនាញទាំនាក្់ទាំនងសងគ -ស អិា  មណ៍។ ពួក្តគនឹងចូល  ួតៅក្ន ុងក្ ម វ ិ្ ីសាវ គ ន៍កា 

ពិភាក្ាជាកា ត ល្ ើយ ែតៅនឹងត្ែធានែទ សក្ មភាពជាត្ក្ ុ តហើយត្គូនឹងែិទែញ្ចែ់តដាយមានសា 

អាំពីបសនកា ត្ែចាំថ្ងៃ។ តនេះគឺជាតពលតវលាសត្មាែ់សិសេចែ់តសដើ សាគ ល់ាន និងត្គូ ែស់ពួក្តគកាន់ប 

ចាស់ តហើយពិភាក្ាពីែញ្ហា បដលមានសា ៈសាំខាន់ចាំតពេះសិសេ។ ថ្ងៃតនេះ សិសេក្ន ុងថាន ក្់នឹងពិភាក្ាថាត ើ

តស្តសតសអាចពលែ៉េេះពល់ដល់ នុសេតា វ ិ្ ីខុសៗាន  និង តែៀែាាំត្ទ ិ តបដលក្ាំពុងមានតស្តសតស។  
 

នម្ល៉ោ ង 8:50 ក្ព្ឹក្ - គណិតវទិា 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេតត្ែើត្បាស់ក្ិចចកា  េិល ិញ ែស់ពួក្តគសត្មាែ់ក្ិចចកា បដល

ពួក្តគនឹងក្ាំពុងត វ្ ីថ្ងៃតនេះតដាយតត្ែើត្បាស់ក្ ម វ ិ្ ីសូហវ បវ ្ ណីមាត្ ។ ពួក្តគត វ្ ីកា ជា ួយត្គូ

តដើ បីអេិវឌឍតាលគាំនិ តដាយតត្ែើត្បាស់ឧទាហ ណ៍ ក្ពីក្ិចចកា ថ្ងៃ ុនក្ន ុងកា សិក្ាដាំណាល

ាន ។    

● 9:25 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំាំណាលាន  - សិសេភាគតត្ចើនែញ្ចែ់កា តដាេះត្សាយចាំតណាទគណិ វទិា

តដាយឯក្រាជយមាច ស់កា ក្ន ុងខណៈបដលត្គូជួែជា ួយសិសេ ួយត្ក្ ុ ូចបដលែង្ហា ញនូវកា លាំបាក្

ក្ន ុងអាំ ុងត ៀនត ត ៀន។  

○ ក្ន ុងអាំ ុងតពលតនេះ George ជួែជា ួយត្គូអែ់ ំពិតសសនិងសិសេ ក្ពីថាន ក្់សិក្ាគណិ

 វទិា ែស់ា ់ក្៏ដូចជាថាន ក្់គណិ វទិា ួយតសេងតទៀ សងបដ ។ តគមាន ាំណភាា ែ់ដាច់

តដាយប ក្សត្មាែ់កា ជួែត្ែជុាំតនេះ។  

● 9:45 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន - ត្គូតកាេះតៅត្ក្ ុទាាំង ូលជួែត្ែជុាំត ើងវញិ។ George ែនត

តៅជា ួយត្ក្ ុសិសេ ែស់ត្គូអែ់ ំពិតសស ែស់ា ់ ខណៈតពលបដលត្គែូិទែញ្ចែ់ត ត ៀន និង

ដាក្់ក្ិចចកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន បដលត្ ូវែញ្ចែ់ ុនចូលថាន ក្់ត ៀនតៅថ្ងៃបសអក្។ ក្ិចចកា 

 ែស់ពួក្តគនឹងជាបសនក្ ួយថ្នកា ែញ្ចែ់ចាំ បណក្ ូច ួយថ្នក្ិចចកា ត ៀនសូត្ បសអក្តលើគតត្មាង

ា្ំបដលនឹងដល់តពលតវលាក្ាំណ ់ត្ែគល់ឲ្យត្គូែនាា ែ់ពីពី សបាត ហ៍ថ្នកា ែង្ហា  ់ែតត្ងៀន។  
 
នម្ល៉ោ ង 10:20 ក្ព្ឹក្ - មុខវជិាា ភាសអង់នគេស 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេចូលតៅក្ន ុងថាន ក្់ត ៀន Google  ែស់ពួក្តគ តហើយចែ់តសតើ 

សក្ មភាពទមាល ែ់បដលពក្់ព័នធនឹងកា ត ល្ ើយ ែជាសាំតណ តៅនឹងអាំណានថ្នថ្ងៃ ុន។ សិសេក្ន ុង

ថាន ក្់ក្ាំពុងអានត ឿងThe Monkey’s Paw (ត្ក្ញាំតជើងសាវ ) បដលតក្ើ ត ើង ួយបសនក្តៅក្ន ុងឥណាា
តត្កា អាណានិគ អឺ  ុែ។ សិសេបានែញ្ចែ់ក្ ម វ ិ្ ីត ៀែចាំត្កាហវ ិចតដើ បីក្ ់ត្តាត្ពឹ ត ិកា ណ៍សាំខា

ន់ៗខណៈតពលក្ាំពុងអាន។   

● 10:35 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេសម ័ត្គចិ តបចក្ ំបលក្ចត ល ើយ ែស់ពួក្តគជា ួយ

សិសេក្ន ុងថាន ក្់ទាាំង ូល។ ពួក្តគត្ ូវបានសតល់ជូននូវត្ែធានែទតដាយត្គូ និងក្ាំាំណ ់បសនក្ថ្នត ឿង
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សត្មាែ់ត វ្ ីសក្ មភាពតៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូចៗ។ តៅក្ន ុងវគគបចក្ជាត្ក្ ុ ូច សិសេនឹងត្ ូវតតត  តលើ

បសនក្ ែស់ពួក្តគ តហើយពិច ណា តែៀែបដលគាំនិ /ត្ែធានែទសាំខាន់ត្ ូវបានតលចតចញជា ែូ

រាងត ើងតា  យៈ ួអងគ និងដាំតណើ ត ឿងតៅក្ន ុងបសនក្ថ្នត ឿង។ ត្គតូតត  សងក ់ ៃ្ន់តលើកា សិក្ា

បសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយតសន ើសុាំសិសេឲ្យពិច ណាពីអា  មណ៍ ែស់ ួអងគ និងកា ត ល្ ើយ ែ

 ែស់ពួក្តគតៅនឹងអា  មណ៍ទាាំងតនាេះ គឺសាំខាន់ចាំតពេះត ឿងតនេះ។  

● 10:55 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - ជាត្ក្ ុ សិសេក្ន ុងថាន ក្់ចែ់តសតើ ត ៀែចាំតសចក្ត ីសតងខែ

អាំពីវ ថ ុែាំណងថ្នអ ថែទ។ ែនាា ែ់ ក្ ត្គបូចក្សិសេជាត្ក្ ុ ូចៗជា ួយឃ្លល គនល ឹេះ ក្ពីអ ថែទ

បដលពួក្តគនឹងត្ ូវវវភិាគសត្មាែ់ភាពស ត្សែជា ួយនឹងគាំនិ /ត្ែធានែទសាំខាន់បដលបាន

ពិភាក្ា។  

● 11:10 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  - តដើ បីអេិវឌឍែបនថ នូវកា គិ  ែស់សិសេតៅជុាំវញិគាំនិ /

ត្ែធានែទសាំខាន់ៗ ត្គសូតល់ជូនសិសេនូវអ ថែទព័ ៌មានសត ីអាំពីឥណាា តត្កា អាណានិគ អឺ  ុែ 

បដលជាបសនក្ ួយថ្នែ ែិទសត្មាែ់អាំណានែចច ុែបនន។ ែបនថ តៅតលើអាំណាន និងកា ែបនថ 

ចាំណា ពនយល់អ ថែទឥណាា តត្កា អាណានិគ អឺ  ុែសិសេត្ ូវបាន ំពឹងទុក្ថានឹងត ើលវវតីដអូខល ី

តៅ ាំណភាា ែ់បដលបានសតល់ជូនតៅក្ន ុងថាន ក្ ់Google សិក្ាភាសាអង់តគលស។ តដើ បី  ួែញ្ច លូកា 

សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍សិសេត្ ូវបានតសន ើសុាំឲ្យត ៀែចាំពិភាក្ាពីតសចក្ដ ីសនម បដលជនជា ិ

អឺ  ុែបានត វ្ ីត ើងអាំពី នុសេ ក្ពីឥណាា តត្កា អាណានិគ អឺ  ុែ។  
 
នម្ល៉ោ ង 11:50 ក្ព្ឹក្ - អាហា ថ្ងៃក្តង ់
 
នម្ល៉ោ ង 12:20  នសៀល- វវទិាស្សត  

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន តៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូចៗ - ថ្ងៃតនេះសិសេក្ាំពុងែញ្ច ែ់បសនក្ថ្នគតត្មាងបដល

ពួក្តគនឹងែញ្ចែ់ក្ន ុងអាំ ុង យៈកាលពី សបាត ហ៍ថ្នកា សិក្ា ុខវជិាា វទិាសាស្តសតជីវ ិ។ គតត្មាងគឺ

ត វ្ ីកា តសុើែអតងក តដើ បីសតល់េ័សត ុតាងែញ្ហា ក្់ថាវ ថ ុមានជីវ ិមានសមាសធា ុសេ ាំពីតកាសិកា។  

 េិល ិញ សិសេែញ្ចែ់ក្ិចចកា និងត ើលត ើងវញិនូវវតីដអូបដលជួយពួក្តគតត្ ៀ ត វ្ ីកា ពិភាក្ា

តនេះ។ 

● 12:35 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូល - ត្គបូចក្ ំបលក្វវតីដអូបដលែង្ហា ញបសនក្ថ្ន

តកាសិកា និង ុខង្ហ បដលបសនក្នី ួយៗតដើ  ួនាទី តដាយ ែ់តៅចតនាល េះតពលសាំខាន់សត្មាែ់ត វ្ ី

កា ពិភាក្ាក្ន ុងថាន ក្់ត ៀនតដាយតត្ែើត្បាស់សាំណួ  និងត្ែធានែទបដលបានត ៀែចាំ បសនកា ពី ុន

 ក្ បដលែង្ហា ញព័ ៌មានសាំខាន់ៗ ។  

● 12:50 - ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  - ជាកា ត ល្ ើយ ែតៅនឹងសាំណួ  ែស់សិសេអាំពីវវ ីុស

កូ្  ណូា សិសេត្ ូវបានសតល់នូវអ ថែទ ួយតដើ បីអានអាំពី តែៀែបដលវ ីុសត វ្ ីត្ែ ិក្ មជា ួយតកាសិ

កា ម្ លួ។ សិសេត្ ូវបានសួ សាំណួ សាំខាន់ចាំនួនែីតដើ បី ក្ចត ល ើយពីអ ថែទជាកា ត ៀែចាំតត្ ៀ 

សត្មាែ់ត វ្ ីកា ពិភាក្ាតៅថ្ងៃែនាា ែ់។  
 

នម្ល៉ោ ង 1:05  នសៀល - មុខវជិាា ព្ិនសស៖ ា អប់ ំាយ 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេចាំណាយ 40 នាទីជា ួយត្គពិូភាក្ាពីវ ិ្ ីែង្ហក   ែួស និងលាំ

ហា ់ត្បាណបអ៊ែ   បូ ៊ិច។ សិសេគួ ប ចូល  ួតៅក្ន ុងសក្ មភាពសល វូកាយសត្មាែ់តពលតវលាតៅសល់

តត្ចើន។  
 

នម្ល៉ោ ង 1:50  នសៀល - សិក្ាសងគម 
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● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេចែ់តសតើ ត ៀនត ត ៀនតដាយបចក្ ំបលក្ចត ល ើយ ែស់ពួក្តគ

ជាសាំតណ តៅនឹងសាំណួ បដលបានតចទសួ កាលពីថ្ងៃ ុនបដលពិភាក្ាពីអ យិ្ ៌ ែស់ជនជា ិ

អាត  កិ្តដើ ដាំែូងែងអស់ និង ួនាទី ែស់ពល ដា។ ពួក្តគត្ ូវបានសដល់ យៈតពលដែ់នាទីតដើ បី

ពិភាក្ាពីចត ល ើយ ែស់ពួក្តគជា ួយនឹងត្ក្ ុ ូចតៅក្ន ុងវគគបចក្ជាត្ក្ ុ ូច។   

● 2:00 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន - ត្គតូកាេះតៅត្ក្ ុទាាំង ូលជួែត្ែជុាំត ើងវញិ តហើយដាក្ក់្ិចច

កា សត្មាែ់ត្ក្ ុ ូចឲ្យត វ្ ី។ សិសេត្ ូវបានសតល់ឲ្យនូវឯក្សា គតត្មាង បសអក្តលើសាំណួ បដលសួ ពី ុន 

និងត្ ូវបានអនុញ្ហា  ឲ្យចូលតៅក្ន ុងវគគបចក្ជាត្ក្ ុ ូចតដើ បីែញ្ចែ់សក្ មភាពបដលតតត  តលើ ួ

នាទីថ្នតយនឌ័ តៅក្ន ុងសហគ ន៍ជនជា ិអាត  កិ្តដើ ដាំែូងែងអស់ ុនតពលជនជា ិអឺ  ុែ

ចូលទវីែតនេះ។ ត្គូត្ ួ ពិនិ យតា ដានត្ក្ ុ ូច។ 

● 2:20 - កា ែញ្ចែ់ត ត ៀន - សិសេត្ ូវបានសតល់នូវឱកាសតដើ បីត្ ិេះ េិះពិច ណាពីកា ពិភាក្ា ែស់

ត្ក្ ុពួក្តគ ុនតពលអនុញ្ហា  ឲ្យចូលត ត ៀនែនាា ែ់។ ថ្ងៃបសអក្ សិសេនឹងត វ្ ីកា តៅក្ន ុងត្ក្ ុចត្ េុះ

តដើ បីពត្ងឹងកា សិក្ា ែស់ពួក្តគឲ្យកាន់ប សីុជតត្ៅ - បសអក្តលើសាំណួ  ក្ពីថ្ងៃតនេះ។  
 
នម្ល៉ោ ង 2:35  នសៀល - 30 នាទីថ្នអនតរាគមន៍គណិតវទិា* 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - George ត្ ូវបានច ត់ាាំងតៅកាន់វគគអនតរាគ ន៍គណិ វទិា

តៅចុងែញ្ចែ់ថ្នថ្ងៃសិក្ាតដើ បីទទួលបានជាំនួយែបនថ ជា ួយកា ត ៀន ុខវជិាា គណិ វទិា ែស់

តគ។  
 

នម្ល៉ោ ង 3:04  នសៀល - ា អនុញ្ញា តឲ្យនចញព្ីថ្នា ក់្  

សិសេគួ ប ត្ ួ ពិនិ យត ើលត ើងវញិ និងែញ្ចែ់ក្ិចចកា ពីសិសេក្ន ុងថាន ក្់ត ៀនទាាំងអស់ ុនតពលចែ់តសតើ 

ថ្ងៃែនាា ែ់។ 
 
*ែទអនតរាគ ន៍/កា ពត្ងឹងស  ថភាពអាចែតត្ងៀនតដាយត្គូជាំនាញអាំណានត្គូអែ់ ំពិតសស ត្គូែតត្ងៀនភាសាអង់តគលសជាភាសា

ទីពី ។ល។ អាត្ស័យតលើ ត្ ូវកា  ែស់សិសេ។  
  

 
 
 
 
 
 

ត្  ែ់តៅកាន់ខាងតលើវញិ  

 

ថ្ងៃណាមួយក្ន ុងជីវតិ - ថ្នា ក់្ទីដប់ 
 
Josiah គឺជាសិសេថាន ក្់ទីដែ់ តៅក្ន ុងឆ្ន ាំទី ួយបដលទទួលបានកា អែ់ ំអាំពីអាជីពកា ង្ហ  និង

ែតចចក្តទស។   
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នម្ល៉ោ ង 7:30 ក្ព្ឹក្ - គណិតវទិា (ព្ិជគណិត II) 

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ទាាំង ូលបដលចែ់តសតើ តដាយត្គូសតល់នូវត្ែធាន

ែទ (ឧែមាថា P និង Q សតល់ទាំហាំថ្នស វខុសាន ចាំនួនពី ត្ែតេទ បដលតាងតដាយ Q>P) តដើ បី

តត្ែើត្បាស់ក្ន ុងអាំ ុងសិក្ា ឧទាហ ណ៍ជា ួយត្គតូៅ ុនបចក្សិសេជាត្ក្ ុ ូច។   

● ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាដាំណាលាន ជាត្ក្ ុ ូច - ត្គូសតល់ត្ក្ ុ ូចនី ួយៗនូវក្តនា ពក្យ

បដលពួក្តគនឹងពិភាក្ាបសអក្តលើត្ែធានែទតដើ ។ តាលតៅថ្នកា សិក្ាគឺថាសិសេត ើញ ចនាស

 ័ពនធតៅក្ន ុងក្តនា ពក្យ។   

● 7:55 - ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  - សិសេត្ ូវបានសតល់នូវតសណា យី៉េូកា ពិនិ យត្បាក្់

ចាំតណញតដើ បីអនុវ តកា ត ៀនសូត្ សត្មាែ់ថ្ងៃតនេះក្ន ុងអាំ ុងតពលសិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន ។ ថ្ងៃបសអក្ 

សិសេនឹងចែ់តសតើ តៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូចៗតដើ បីពិនិ យត ើលត ើងវញិនូវចត ល ើយ ែស់ពួក្តគ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 8:15 ក្ព្ឹក្ - មុខវជិាា តាមជនក្មើស៖ សិលបៈ បូភាព្ 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - សិសេចាំណាយ 45 នាទីជា ួយត្គូសិក្ាពីែតចចក្តទស ចនាត្កា

ហវ ិចតៅក្ន ុងក្ុាំពយូ ទ័ ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 9:00 ក្ព្ឹក្ - ភាសព្ិភព្នោក្ 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុ ូច - សិសេត្ ូវបានអនុញ្ហា  ឲ្យចូលតៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូចៗតដើ បី

ពិពណ៌នាអវ ី ួយអាំពីខល នួពួក្តគតដាយតត្ែើត្បាស់ទាាំងភាសាអង់តគលស និងភាសាតាលតៅតា កា 

ចាំបាច់។ តនេះគឺជាបសនក្ថ្នត្ក្ ុបដលចែ់តសដើ សាគ ល់ាន  ែ៉េុបនតក្៏ជាំ ុញតលើក្ទឹក្ចិ តសដល់ឱកាស

តដើ បីនិោយជាភាសាតាលតៅនិងក្សាងទាំនុក្ចិ តសងបដ ។  

● 9:10 - ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - ត្គូតកាេះតៅត្ក្ ុទាាំង ូលជួែត្ែជុាំត ើង

វវញិសត្មាែ់កា សិក្ាងមី។ ត ត ៀនថ្ងៃតនេះពត្ងីក្ែបនថ កា សិក្ាពី ុនតដាយចែ់តសតើ ជា ួយនឹង

អ ថែទខល ីជាភាសាតាលតៅបដលែង្ហា ញ ចនាស ័ពនធ ថ្នក្ិ ោិស័ពាងមី។ ែនាា ែ់ពីត ត ៀនតនាេះ ត្គូសត

ល់នូវកា ែតត្ងៀនតដាយតា ល់អាំពី ចនាស ព ័នធក្ិ ោិស័ពាតដើ បីែតត្ងៀនក្បួ នែតងក ើ  ចនាស ព ័នធ

និងក្ ណីតលើក្បលងបដលអាចមាន។ សិសេអនុវ ត ចនាស ព ័នធងមីតៅក្ន ុងលាំហា ់សាំតណ ។   

● 9:30 - ែទពិតសា្ន៍ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន តៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូច។ សិសេមានឱកាសអនុវ ត

 ចនាស ព ័នធងមីតដាយតា ល់មា ់តៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូច ែស់ពួក្តគតដាយអានចត ល ើយ ែស់ពួក្តគ

ឲ្យសាដ ែ់តហើយែញ្ចែ់ត្ែធានែទែបនថ  ុនតពលវលិត្  ែ់តៅកាន់ត្ក្ ុទាាំង ូល។    

● 9:40 - ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន - សិសេអនុវ តក្បួ នតដាយតា ល់និងែនតអនុវ តកា 

សិក្ាងមីតដាយែតងក ើ ត្ែតោគ និងែាំ បែក្ក្ិ ោិស័ពាតដើ បីែង្ហា ញ ចនាស ព ័នធងមី។ ជាបសនក្ថ្នកា 

សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  Josiah និង ិ ត  ួថាន ក្់ ែស់ា ់បានក្ ់ត្តាកា អនវុ តលាំហា ់ែតងក ើ 

 ចនាស ព ័នធ ត្ែតោគពី ុន និងវាក្យសពាងមី។ 
 
 
នម្ល៉ោ ង 9:45 ក្ព្ឹក្ - សិក្ាសងគម 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - ថ្ងៃតនេះតៅក្ន ុង ុខវជិាា ត្ែវ ត ិសាស្តសត ពិេពតលាក្ Josiah និង ិ ត

  ួថាន ក្់ ែស់ា ់ក្ាំពុងវភិាគទាំនាក្់ទាំនង វាងអ យិ្៌ ស ័យកាលតដើ ដាំែូង និងែ សិាថ ន

បដលពួក្តគបាន ស់តៅ។ សិសេក្ន ុងថាន ក្់ចែ់តសតើ ត វ្ ីកា ពិភាក្ាបដលពក្់ព័នធនឹងក្ិចចកា  េិល

 ិញថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន ។ សិសេត វ្ ីកា ជាត្ក្ ុ ូចសិក្ាចាំ បណក្ថ្នអ ថែទ។ ត្គូ  ួ

ែញ្ច លូកា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយតសន ើសុាំសិសេឲ្យក្ាំណ ់តាលតៅបដលបានជាំ ុញឲ្យ
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មានទាំនាក្់ទាំនងថ្នអ យិ្ ៌ជាក្់លាក្់ ួយជា ួយែ សិាថ ន ែស់ពួក្តគ និងក្តាត ទាាំងអស់តនាេះ

បាន ល្ ុេះែញ្ហច ាំងនូវ ថ្ លសងគ ោ៉េ ងដូចត តច។ 

● 9:55 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន  - ត្គតូកាេះតៅត្ក្ ុទាាំង ូលជួែត្ែជុាំត ើងវញិនិងសតល់

ព័ ៌មានែបនថ ក្ន ុងខណៈបដលសិសេត ើលត ើងវវញិ ឬពត្ងឹងែបនថ ចត ល ើយ ែស់ពួក្តគតៅនឹងអវ ី

បដលត្ក្ ុពួក្តគបានក្ ់ត្តា។  ុននឹងដាក្់ក្ិចចកា ពក្់ព័នធតដើ បីជាំ ុញសិសេឲ្យចូល  ួក្ន ុងកា 

វាយ ថ្ លែបនថ តលើទាំនាក្់ទាំនង ែស់អ យិ្ ៌ថ្នស ័យតដើ តៅនឹងែ សិាថ នជាកា ល្ ុេះែញ្ហច ាំងពី

 ថ្ ល ែស់ពួក្តគ សិសេវវលិត្  ែ់តៅកាន់ត្ក្ ុ ូច ែស់ពួក្តគសត្មាែ់ត វ្ ីកា ពិភាក្ាខល ីអាំពី

 តែៀែបដលពួក្តគត ើលត ើងវញិនូវគាំនិ ពី ុន ែស់ពួក្តគ។  

● 10:15 - ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន - សិសេត្ ូវបានអនុញ្ហា  ឲ្យ ែ់សិក្ាតា កាល

វវភិាគតដើ បីែញ្ចែ់ភាគចាំ បណក្ថ្នគតត្មាង ែស់ពួក្តគក្ន ុងអាំ ុងសិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន តៅថាន ក្់

ត ៀន។   
 

នម្ល៉ោ ង 10:30 ក្ព្ឹក្ - ា ក្បជុំក្បឹក្ានោបល/់សហ្គមន៍ 

Josiah  ិ ត  ួថាន ក្់ ែស់ា ់ និងត្គូត្ែឹក្ា ែស់ពួក្តគជួែជុាំាន សត្មាែ់ត វ្ ីសក្ មភាពក្សាងសហគ ន៍

និងអនុវ តហវ មក្ហា ់ជាំនាញទាំនាក្់ទាំនងក្ន ុងសងគ -ស អិា  មណ៍។ ពួក្តគនឹងចូល  ួតៅក្ន ុងក្ ម វ ិ្ ី

សាវ គ ន៍ កា ពិភាក្ាជាកា ត ល្ ើយ ែតៅនឹងត្ែធានែទ និងសក្ មភាពខល ីជាត្ក្ ុ។ តនេះគឺជាតពលតវលា

សត្មាែ់សិសេចែ់តសដើ សាគ ល់ាន និងត្គូ ែស់ពួក្តគកាន់ប ចាស់ តហើយពិភាក្ាពីែញ្ហា បដលមានសា ៈ

សាំខាន់ចាំតពេះសិសេ។ ថ្ងៃតនេះ សិសេក្ន ុងថាន ក្់នឹងពិភាក្ាថាត ើតស្តសតសអាចពលែ៉េេះពល់ដល់ នុសេតា វ ិ្ ី

ខុសៗាន  និង តែៀែាាំត្ទ ិ តបដលក្ាំពុងមានតស្តសតស។  
 
នម្ល៉ោ ង 11:00 ក្ព្ឹក្ - អាហា ថ្ងៃក្តង ់
 
នម្ល៉ោ ង 11:30 ក្ព្ឹក្ - ា អប់ ំអំព្ីអាជីព្ា ងា  និងបនចេក្នទស 

ក្ន ុងអាំ ុង យៈតពល120 នាទី  ែស់ា ់ ត្គូែតត្ងៀនJosiah សតល់នូវកា ែង្ហា ញនិងព័ ៌មានជា ូលដាា ន

ទាក្់ទងនឹងចាំណុចសិក្ា ែស់ា ់។ Josiah ចូល  ួតៅក្ន ុងកា ែង្ហា ញត្តាែត់ា  តហើយមានឱកាសអនុ

វ តតាលគាំនិ ក្ន ុងក្ិចច ត្ែឹងបត្ែងតដើ បីែង្ហា ញស  ថភាពCTEស ត្សែ។  តលើសពីតនេះ ត្គូតតត  សងក ់ ៃ្ន់

តលើកា អេិវឌឍជាំនាញទាំនាក្់ទាំនងក្ន ុងសងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយជាំ ុញសិសេចូល  ួក្ន ុងកា ពិភាក្ាអាំពី

 តែៀែបដលពួក្តគអាចត្បាត្ស័យទាក្់ទងោ៉េ ងមានត្ែសិទធភាពអាំពីស  ថភាព CTE  ែស់ពួក្តគជា ួយ

និតោជក្នាតពលអនាគ ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 12:15  នសៀល - វវទិាស្សត  (ជីវវទិា)   

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូល - សិសេក្ាំពុងែញ្ចែ់កា ដក្ពិតសា្ន៍បដលបាន

ែតត្ងៀនពួក្តគអាំពី តែៀែបដល សម ីសាំតោគជួយ ុក្ខជា ិឲ្យលូ លាស់។ តា  យៈកា តសុើែអតងក  

ពួក្តគបានត ៀនពី តែៀែបដល ុក្ខជា ិែតងក ើ ជា ិសក  តា ល់ ែស់ពួក្តគបដលបត្ែកាល យតៅជា ៉េូ តល

គុលបដលែតងក ើ ទត្ ង់តកាសិកា។ ត្គបូចក្ ំបលក្វតីដអូបដលែង្ហា ញបសនក្ថ្នតកាសិកានិង ួនាទី

 ែស់បសនក្នី ួយៗតដាយ ែ់តៅចតនាល េះតពលសាំខាន់សត្មាែ់ត វ្ ីកា ពិភាក្ាក្ន ុងថាន ក្់ត ៀនតដាយ

តត្ែើត្បាស់សាំណួ  និងត្ែធានែទបដលបានត ៀែចាំពី ុន ក្បដលែង្ហា ញព័ ៌មានសាំខាន់ៗ។  

● 12:50 - ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន - សិសេត្ ូវបានសតល់ជូននូវអ ថែទ ួយឲ្យអានអាំពី

 តែៀែបដល ុក្ខជា ិក្៏ដុេះលូ លាស់តដាយតត្ែើត្បាស់កា បែងបចក្តកាសិកា។ សិសេត្ ូវបានសួ សាំណួ 
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សាំខាន់ចាំនួនែីតដើ បី ក្ចត ល ើយពីអ ថែទជាកា ត ៀែចាំតត្ ៀ សត្មាែ់ត វ្ ីកា ពិភាក្ាតៅថ្ងៃ

ែនាា ែ់។  
 
នម្ល៉ោ ង 1:00 យប់ - មុខវជិាា ភាសអង់នគេស 

● កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន តៅថ្ងៃតនេះនឹងដឹក្នាាំែង្ហា ញសល វូសិសេអានត ឿង Shooting an 
Elephant (បាញ់ដាំ  ី) និពនធតដាយ George Orwell តដើ បីវភិាគគាំនិ និងត្ែធានែទសាំខាន់

ទាក្់ទងនឹងទសេនៈកា យល់ត ើញជាក្់លាក្ ់បដលក្ាំណ ់ែ ែិទែទពិតសា្ន៍វែប្ ៌។ សិសេនឹង

ពិច ណានូវភាពែុិនត្ែសែ ់ែស់អនក្និពនធក្ន ុងកា តត្ែើត្បាស់ឯក្តវទវ ិ្ ីតដើ បីែង្ហា ញទាំនាស់ថ្សា

ក្ន ុងនិងសលែ៉េេះពល់ ែស់វាតលើត្ពឹ ត ិកា ណ៍ថ្នអ ថែទ។ សក្ មភាពទី ួយគឺកា ត ល្ ើយ ែ ហ័សជា

សាំតណ នឹងត្ែធានែទបដលក្ាំណ ់ត្ែធានែទសាំខាន់និងសតល់េ័សត ុតាង ក្ពីអ ថែទតដើ បីាាំត្ទ

ត្ែធានែទសាំខាន់តនាេះតដាយតត្ែើត្បាស់ឃ្លល  និងពក្យគនល ឹេះបដលបានតត្ជើសត សីតដាយអនក្និពនធ

តដើ បីសតល់នូវសលែ៉េេះទងគ ិចស ុែតលើែ ោិកាស។ សិសេគួ ប តត្ែើត្បាស់ឧទាហ ណ៍តត្ចើនជាភាសាអ ថ

ែដិ ែូ និងែងកែ់mnន័យ។   

● 1:50 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន តៅក្ន ុងត្ក្ ុ ូច - សិសេពិភាក្ាអាំពីឧទាហ ណ៍ថ្នទាំនាស់ថ្សា

ក្ន ុង ែស់អនក្និទាន និងថាត ើអា  មណ៍ទាាំងតនេះត្ ូវបានលា ត្ ដាងោ៉េ ងត ៉េចតៅក្ន ុងសក្ ម

ភាព ែស់តគតៅក្ន ុងត ឿង។  ត្គូតតត  សងក ់ ៃ្ន់តលើកា សិក្ាបសនក្សងគ -ស ិអា  មណ៍តដាយតសន ើសុាំ

សិសេឲ្យពិច ណាថាត ើសក្ មភាពតា ល់ពួក្តគលា ត្ ដាងអា  មណ៍ ែស់ពួក្តគោ៉េ ងដូចត តច។  

● 2:05 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន - សិសេត្ ូវបានច ់តាាំងតៅកាន់ត្ក្ ុ ូចខុសាន តដើ បី

ពត្ងឹងកា គិ  ែស់ពួក្តគតៅតពលតនេះតដាយតតត  តលើកា វភិាគ តែៀែបដលជតត្ ើស ែស់អនក្និ

ពនធទាក្់ទងនឹង ចនាស ព ័នធ ថ្នអ ថែទ និង តែៀែបដលត្ពឹ ត ិកា ណ៍បដលបានបចក្ ំបលក្ែតងក ើ  

និងសប តងតចញភាពតាន ឹងតដាយពិនិ យសងបដ នូវទសេនវស័ិយ ែស់ជនជា ិេូមា ទាក្់ទង

នឹងកា ត ល្ ើយ ែ ែស់ពួក្តគតៅនឹងកា បាញ់ស វដាំ ពិីសិដា។ សិសេចងចាំជាសាំតណ តដាយតត្ែើ

ត្បាស់កា ក្ ់ត្តាអនត ក្ មសត្មាែ់ត្ក្ ុ។ 

● 2:20 - កា សិក្ាក្ន ុងតពលដាំណាលាន ជាត្ក្ ុទាាំង ូល - ត្គដូឹក្នាាំសិសេបចក្ ំបលក្កា ពិភាក្ាជា

ត្ក្ ុ ែស់ពួក្តគ។   

● 2:40 -  ក្ិចចកា ថ្នកា សិក្ាក្ន ុងតពលខុសាន  - សិសេទទួលបានកា បណនាាំឲ្យអានអ ថែទ

ព័ ៌មានសត ីអាំពីកា ដុ ែាំតល ញអាជីវក្ មបដលកាន់កាែ់តដាយជនជា ិអាត  កិ្តដើ ក្ាំតណើ អា

ស្តហវ ិក្តៅក្ន ុង ដា Oklahoma ក្ន ុងអាំ ុង យៈតពលដូចាន ថ្នទសវ េ ៍ឆ្ន ាំ 1920។ ត្គូសដល់ចត ល ើយតៅ

នឹងត្ែធានែទអាំណាន តដើ បីជួយសិសេតត្ ៀ ត ៀែចាំសត្មាែ់កា សិក្ាតដើ បីសា ភាា ែ់ខល ឹ សា  ក្

ពីអ ថែទពី អាំពីត្ែធានែទត្សតដៀងាន ។ 
 

នម្ល៉ោ ង 2:34  នសៀល - ា អនុញ្ញា តឲ្យនចញព្ីថ្នា ក់្ 
សិសេគួ ប ត្ ួ ពិនិ យត ើលត ើងវញិ និងែញ្ចែ់ក្ិចចកា ពីសិសេក្ន ុងថាន ក្់ត ៀនទាាំងអស់ ុនតពលចែ់តសតើ 
ថ្ងៃែនាា ែ់។ 
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ត្  ែ់តៅកាន់ខាងតលើវញិ  




