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ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ គ្រួសារទាំងអស់របស់គ្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីគ្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

បន្ទា បពី់បានពិចារណាយ៉ា ងលអិតលអន ់ព ើងបានសពគ្េចចិតតពនារពពលរនុងការចាបព់ ដ្ើេព ៉ា ងចូលពរៀន
 ឺតពពល ពៅវទិាល័  និង អនុវទិាល័ /វទិាល័  (ខែលបពគ្ងៀនថ្នន រទី់ 6-12, 7-12 និង 8-12) 
របស់ព ើងទាំងអស់ សគ្ បឆ់្ន ាំសិរាពគ្កា ។ សាលាទាំងអស់នឹងអាចររាកាលវភិារសាលាបចចុបបនន
របស់ពរួពរ សគ្ បឆ់្ន ាំសិរា 2022-2023 ពែើេបី្ តល់នូវសថិរភាពខែលគ្តូវការជាចាាំបាចស់គ្ បសិ់សស 
បុរគលិរ និងគ្រុេគ្រួសាររបស់ព ើង រនុងអាំឡុងពពលែល៏ាំបារពនោះ។ 

ពៅរែូវសលឹរព ើគ្ជុោះ ឆ្ន ាំ 2021 គ្រសួងអបរ់ ាំបានចាបព់ ត្ើេវធីិសាស្រសតតាេែាំណារក់ាល រនុងការរាំណត ់
សតងដ់ារថ្នការចាបព់ ត្ើេព ៉ា ងចូលពរៀន និងព ៉ា ងពចញពីពរៀនគ្បចាាំថ្ងៃ សគ្ បស់ាលារបស់គ្រសួងអបរ់ ាំ។ 
ការពរៀបចាំកាលវភិារសាលាឱ្យ នសតងដ់ារ គ្តូវបានពរៀបចាំពឡើងពែើេបកីាតប់នថ ពពលពវលាខែលសិសស
គ្តូវចាំណា រនុងការជិោះរង នដ ជួ  ពធវើយ៉ា ងណាឱ្យរង នដែឹរសិសសេរទនព់ពលឱ្យបានញឹរញាប ់
ពហ្ើ ទីបាំ្ុត គ្សបតាេការខណន្ទាំរបស់ វទិាសាថ នថ្នពពទយរុ រអាពេរកិាាំង [American Academy of 

Pediatrics (AAP)] ខែលសិសសធាំៗចាបព់ ត្ើេចូលពរៀន ឺតពពល ពែើេបី្ តល់ឱ្យពួរពរនូវឱ្កាសពែើេបី
ពរងឱ្យបានពគ្ចើនតាេខែលពួរពរគ្តូវការ គ្តូវពរងឱ្យបានគ្បខហ្ល ៧ ព ៉ា ង/េនិងងុ ពរងរនុងអាំឡុង
ពពលគ្បខហ្ល ៧ ព ៉ា ង។  
 

ខ្នការែាំបូងរបស់ព ើងសគ្ បឆ់្ន ាំសិរា 2022-2023 រឺសគ្ បវ់ទិាល័ ទាំង 56 របស់គ្រសួងអបរ់ ាំ 
និង អនុវទិាល័ /វទិាល័  ពែើេបបីតូរពៅព ៉ា ង ៩ គ្ពឹរ ថ្នកាលវភិារសាលា។ ពទោះជាយ៉ា ងណារ៏
ពដា  ែូចជាគ្រសួងអបរ់ ាំទូទាំងគ្បពទស ព ើងពៅខតបនតែវោះខាតអនរពបើរបររង នតែឹរសិសស ពហ្ើ េនិ
អាចគាំគ្ទែល់ការផ្លល ស់បតូរសគ្ បស់ាលាទាំង 56 ពន្ទោះពដា  ុតតិធេប៌ាន។ ព ើងរែឹ៏ងខែរថ្ន សិសស 
បុរគលិរ និងគ្រុេគ្រួសាររបស់ព ើង ពៅខតែិតែាំគ្បឹងខគ្បងពែើេបទីេទរនូវភាពសនិទធសាន ល និងពសថរភាព
ពឡើងវញិ ពៅពពលខែលព ើងបនត៖ ទទួលបានវញិនូវពពលពវលាខែលបានបាតប់ង ់ពៅពពលខែលអគរ
សិរាគ្តូវបានបិទ។ ពរៀនរស់ពៅរនុងវតត នថ្នជាំងឺរាតតាតខែលផ្លល ស់បតូរជាបនត។ ពហ្ើ គ្តូវររ ល្ូវពដាោះ
គ្សា នូវការប៉ាោះទងគិចព្សងៗជាពគ្ចើនរនុង តាំបន ់គ្បពទស និងសរលពលារ។ ការពនារពពលរនុងការ
ចាបព់ ដ្ើេព ៉ា ងចូលពរៀន ឺតពពលសគ្ បក់ាលវភិារសាលា រឺជាពរឿងខែលរួរពធវើពៅពពលពនោះ។ គ្រុេ
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ែឹរន្ទាំសាលាខែលចងែ់ាំពណើ រការពៅេុែជាេ ួនឹងកាលវភិារសាលាខែលបានខរសគ្េួលសគ្ បរ់ែូវ
សលឹរព ើគ្ជុោះ អាចដារស់ាំពណើ សគ្ បក់ារពិចារណា។ 

ព ើងពៅខតពបតជាា ចិតតយ៉ា ងពពញទាំហ្ឹងចាំព ោះពគលពៅចុងពគ្កា របស់ព ើង រនុងការផ្លល ស់បតូរព ៉ា ងចាប់
ព ត្ើេចូលពរៀនរបស់ វទិាល័  និង អនុវទិាល័ /វទិាល័  ទាំងអស់របស់ព ើង ខែលគ្សបតាេការ
ខណន្ទាំរបស់ វទិាសាថ នថ្នពពទយរុ រអាពេរកិាាំង។ ព ើងនឹងបនតអនុវតត ុទធសាស្រសតខែលបពងកើនការគ្បរួត
គ្បខជងរបស់ព ើង ពៅពពលខែលព ើងពគ្ជើសពរ ើសអនរពបើរបររង នតសាលាយ៉ា ងសរេម រហូ្តែល់ឆ្ន ាំ
សិរាខាងេុែ ពដា  នពគលពៅផ្លល ស់បតូរសាលាទាំងពនោះពៅព ៉ា ងខែលចាបព់ ត្ើេ ឺតពពល សគ្ ប់
ឆ្ន ាំសិរា 2023-2024 ពៅពពលខែលព ើង នបុរគលិរែឹរជញ្ជូ នសិសសរបស់ព ើងគ្របគ់្គន។់ 

សូេអររុណចាំព ោះការអតធ់មត ់និងភាពជាថ្ែរូ រនុងការអបរ់ ាំរូនរបស់ពលារអនរ។ គ្បសិនពបើពលារអនរ
 នសាំណួរ ឬការបារេភអវ ីសូេទរទ់ងសាលារបស់រូនពលារអនរ។  

ពដា ពសចរដីពសាម ោះសម័គ្រ 
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អរគន្ទ រថ្នគ្រសួងអបរ់ ាំ 
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