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ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មនីា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ មាតាបតិា នងិក្រមុក្រួសារទាំងអស់របស់ក្រសួងអប់រំទីក្រងុហ្វ ីឡាខែលហ្វយ៉ា ៖ 
 
ក្សបតាម ពោលពៅ និងការោាំក្ទ (Goals & Guardrails) របសក់្រសួងអប់រំថ្នទីក្រងុហ្វ ីឡាខែលហ្វយ៉ា  ព ើងព្យា
យាមបពងក ើតសាា នភាព្យអប់រំខែលផ្តលស់ិទធិអាំណាចែលស់សិសទាំងអសឱ់្យទទួលពោរជ័ ។ ពៅរែូវសល ឹរព ើក្ជោុះឆ្ន ាំ ២០២១ 
ខែលោខផ្នរថ្ន វ ធ ីសាស្រសត ែ ៏ាំរន ុងការបពងក ើតសាា នភាព្យទាំងពនាោះ 
ក្រសួងបានចាប់ពផ្តើមវ ធ ីសាស្រសតតាមែាំណារ់កាលរបសែ់ល នួសក្មាប់ពមា៉ា ងចូលពរៀន នងិពចញព្យីពរៀនក្បចាាំថ្ងៃ 
តាមសតងដ់ារ ពៅសាលារបសព់ ើង។ ពមា៉ា ងចាប់ពផ្ដើម និងរ ៈពព្យលបង្ហា តប់ពក្ងៀនរន ុងមួ ថ្ងៃៗតាមសតងដ់ារ 
ក្តវូបានពរៀបចាំព ើងពែើមបីកាត់បនា ពព្យលពវលាខែលសសិសចាំណា ពលើរង នដ  
ជួ ព វ ើយា៉ា ងណាឱ្យរង នដែរឹសសិសមរទន់ពព្យលកាន់ខតញឹរញាប់ 
ពហ្ើ អនញុ្ញា តឱ្យមានការជូតសមាា តរខនលងខែលមានការប៉ាោះ ល់ពក្ចើនពៅពលើរង   នដ  
ពៅចពនាល ោះពព្យលែរឹសិសសមដងៗ។ 
ការែិតែាំក្បឹងខក្បងពនោះបពងក ើននូវបទព្យិពសា នរ៍ន ុងការែឹរជញ្ជ នូសសិសទូពៅសក្មាប់សសិសរបស់ព ើង 
ពទោះបោីព ើងបនត ក្ប មនងឹការែវោះខាតអនរពបើរបររង នតែរឹសសិសទូទាំងក្បពទសរ៏ពដា ។ 
 
ែូចបានព្យភិារាពៅរន ុងពវទិកាមុនៗរន ុងអាំ ុងឆ្ន ាំសិរា ២០២០-២០២១ នងិ ២០២១-២០២២ 
ព ើងបានចាប់ពផ្តើមអនុវតតកាលវ ធភាររង នដែរឹសិសស ៣ ពវន។ ពៅពែើមឆ្ន ាំសរិា ២០២១-២០២២ 
ព ើងបានចាប់ពផ្តើមចាត់សាលាពៅោបីពវន ពហ្ើ បានព វ ើការផ្លល ស់បត រូយា៉ា ងពក្ចើនែលស់ាលាសក្មាបថ់្នន រម់ពតត យ ែល់ 
ថ្នន រ់ទី ៨។ រែូវសល ឹរព ើក្ជោុះពនោះ ព ើងព វ ើការខរសក្មួលកាលវ ធភារបខនាមពទ់ៀតសក្មាប់ឆ្ន ាំសិរា ២០២២-២០២៣។ 
ចាបពី់រដូវស្ល កឹឈ ើជ្ រុះឈ ុះឈៅ  វ ទ្យាល័យទាំងអសស្់របស្់ជកស្ង អ 
ឈ័ើកល័អលែសាលាបង លដ័កា័វ ទ្យភាគជែវូលែជស្បតាមសាា បយ ដដគូ  ឹអបត រូឈៅចាបឈ់្តើមឈៅឈ ៉ោ អ ៩ ជពកឹ – 
រ ងមាំងអវ ទ្យាល   ័យទលដ័រាបប់ញ្ច ូ័ាំងអស ុ វ ទ្យាល័យទ។ 
កមម វ ទ្យធីថ្នា កម់ ុមឈែតទយលដ័ស្ា ែិឈៅកន ុអវ ទ្យាល័យទ ឹអរកាកា័វ ទ្យភាគបច្ច ុបប ារបស្់ពងកឈគ។ 
សាលាបឋមសិរាពផ្សងពទៀតទាំងអស់ - សាលាខែលបពក្ងៀនថ្នន រ់មនុមពតត យ ែល់ ថ្នន រ់ទី ៨ - 
នឹងររាកាលវ ធភារពមា៉ា ងចាប់ពផ្ដើម និងរ ៈពព្យលបង្ហា តប់ពក្ងៀនរន ុងមួ ថ្ងៃៗបចច ុបបនន របស់ពួ្យរពរ។ 
ការសពក្មចចិតតពនោះក្តវូបានក្បាប់ឱ្យែឹងពដា មតពិ្យសីហ្រមន៍ ខែលបានក្បមូលពៅនិទឃរែូវ ថ្នឆ្ន ាំ ២០២១ 
និងការក្សាវក្ោវព្យី  វ ធោស្ថ សាា នថ្នពព្យទយរុមាមពមរ ធកាាំង (American Academy of Pediatrics) ខែលបង្ហា ញថ្ន 
ការចាប់ពផ្តើមពៅពមា៉ា ងមិនព្យីក្ព្យលមឹពព្យរសក្មាប់សសិសវ ធទាល័  មចឱ្យពួ្យរពរមរែល់សា
លាកាន់ខតមានសាា រតរីហ្ស័រហួ្ន និងពក្តៀមែល នួោពក្សចពែើមបីសរិា។ ពលើសព្យីពនោះពទៀត ពដា  
សារសសិសវ ធទាល័ របស់ព ើងភារពក្ចើនមានទាំនួលែុសក្តវូរន ុងការព វ ើែាំព ើរពៅសាលាពដា ែល នួឯង 
ពមា៉ា ងចាប់ពផ្តើមខែលមនិព្យកី្ព្យលមឹពព្យរ ព វ ើឱ្យមានការព វ ើែាំព ើរខែលក្បរបពដា សវុតា ិភាព្យពៅពព្យលក្ព្យរឹ 
និងពព្យលរពសៀល។ 
 
ពលារអនរក្តវូបានអពញ្ស្ថ ើញឱ្យចូលរមួរន ុងពវទិកាសហ្រមន៍តាមបណាដ ញអុនិ ័រ ិតមួ  
រន ុងចាំពណាមពវទិកាសហ្រមន៍តាមបណាដ ញអុិន ័រ តិបួន នាពព្យលខាងមែុពនោះ 
ខែលព ើងនឹងបរក្សា ឱ្យកាន់ខតលមា ិតអាំព្យកីារខរសក្មួលទាំងពនោះ នងិផ្តល ់
ឱ្យពលារអនរនូវឱ្កាសពែើមបផី្តល់ឱ្យក្រសួងនូវមតិខរលមាពលើការោាំក្ទខែលក្រមុក្រួសារក្តវូការ 
ពៅពព្យលពលារអនរពក្ោងទុរ 
សក្មាបឆ់្ន ាំសិរា ២០២២-២០២៣ ខែលោលទធផ្លថ្នការខរតក្មូវកាលវ ធភារពមា៉ា ងចាប់ពផ្ដើម 
និងរ ៈពព្យលបង្ហា ត់បពក្ងៀនរន ុងមួ ថ្ងៃៗ។ 
 

ដងៃ សង្គា រ ា ី២២ លែ មនីា ឆ្ា ង ២០២២ (រិចចក្បជុាំនឹងមានអនរបរខក្បភាសា ចិនរុរងឺ ព្យ័រទុ ហ្គា ល់ និង 
ពអសប៉ា ញ [Mandarin, Portuguese, and Spanish]) 

● ១ រពសៀល ែល ់២ រពសៀល៖ សូមចោុះព ា្ ោះសក្មាប់រិចចក្បជុាំពៅពមា៉ា ង ១ រពសៀល ពៅក្តងព់នោះ here 
● ៧  ប់ ែល់ ៨  ប់៖ សូមចុោះព ា្ ោះសក្មាបរ់ិចចក្បជុាំពៅពមា៉ា ង ៧  ប់ ពៅក្តង់ពនោះ here 

ដងៃ ច្យ ទ ាី ២៨ លែ មីនា ឆ្ា ង ២០២២ (រិចចក្បជុាំនឹងមានអនរបរខក្បភាសា ចិនរុរងឺ ព្យ័រទុ ហ្គា ល់ និង 
ពអសប៉ា ញ [Mandarin, Portuguese, and Spanish]) 

● ១១ ក្ព្យឹរ ែល់ ១២ ថ្ងៃក្តង៖់ សូមចុោះព ា្ ោះសក្មាបរ់ិចចក្បជុាំពៅពមា៉ា ង ១១ ក្ព្យឹរ ពៅក្តង់ពនោះ here 
● ៦ លាៃ ច ែល់ ៧  ប់៖ សូមចុោះព ា្ ោះសក្មាបរ់ិចចក្បជុាំពៅពមា៉ា ង ៦ លាៃ ច ពៅក្តងព់នោះ here 

 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/134/3/642/74175/School-Start-Times-for-Adolescents
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_cfFOSWh0SD2Ux-qa6UEyuA
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN__doj6jPoSkuqoywj_kYNow
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_yeeo1V3HQPWtKvpSyR9-Pw
https://philasd-org.zoom.us/webinar/register/WN_uTL9fig4SIifk2gPQZzVeA
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ក្រមុក្រួសាររ៏នឹងមានឱ្កាសពែើមបបីាំពព្យញការសទង់មតែិល ីៗតាមអុិន ័រ ិត 
ខែលទរ់ទងនឹងកាលវ ធភារពមា៉ា ងចាប់ពផ្ដើម និង  រ ៈពព្យលបង្ហា ត់បពក្ងៀនរន ុងមួ ថ្ងៃៗ ឆ្ន ាំសិរា ២០២២-២០២៣ 
ខែលមានក្បាាំបួនភាសា។ ការសទងម់តិនឹងរមួបញ្ច លូសាំ ួរអាំព្យីការោាំក្ទខែលក្រមុក្រួសារក្តវូការ 
ពៅពព្យលខែលព ើងពក្ោងសក្មាប់ឆ្ន ាំសិរា ២០២២-២០២៣។ 
ការសទង់មតិតាមអិុន ័រ តិនឹងផ្ា បនតផ្លទ លប់នាទ បព់្យីពវទិកាសហ្រមន៍ ពៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មនីា ពហ្ើ  
បណាដ ញតភាស្ថ ប់ (link) នងឹក្តវូផ្ដល់ជូនពៅពព្យលពនាោះ។ 
 
ព ើងទទួលសាា លថ់្ន ការផ្លល សប់ត រូពមា៉ា ងចូលពរៀន និងពមា៉ា ងពចញព្យីពរៀន មចនាាំមរនូវបញ្ញា ក្ប មែលក់្រមុក្រួសារ 
ពហ្ើ ពៅខតពបតោា ចតិតរន ុងការផ្តលក់ារោាំក្ទែលក់្រមុក្រួសារ ពៅពព្យលណាខែលមចព វ ើពៅបាន។ 
ព ើងរ៏នងឹបនតផ្ដល់ព្យត័៌មានងាីៗ ឱ្យបានឆ្ប់ និងញឹរញាបផ់្ងខែរ 
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