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នៅនពលខដលែុ្ាំចាប់យកកិត្តិយសខដលមនិគួ្រឲ្យន ឿនដើមបកី្លា យជាអគ្គនាយក
ក្កសួងអបរ់ ាំននទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ា អាទិភាពដាំបូងបងអស់របស់ែុ្ាំគឺ្ សាត ប ់
និងខសវងយល់។ សក្ាប់រយៈនពលននក្លរងារ ១០០ នថៃដាំបូងរបស់ែុ្ាំ ែុ្ាំនឹង
ចូលរមួកនុងវធីិសាស្តសត ខដលនោរនពញនោយគ្ាំនិត្ និងក្លរសនទនា និងសកមម 
ភាពខដលនតត ត្នលើសមធម៌ នដើមបសីនក្មចនូវអវីខដលកាំពុងនធវើបានលអនានពល
បចចុបបនន និងអវីខដលក្តូ្វក្លរក្លរខកលមអ។ ក្លរអភវិឌ្ឍតាមក្លរសហ្ក្លរគ្នន  និង
តាមរនបៀបខដលន ើញលទធផល ែុ្ាំនឹងចូលរមួជាមយួពលរដឋននទីក្កុងហ្វីឡា
ខដលហ្វយ៉ាខដលានក្បវត្តែុសៗគ្នន ជានក្ចើននាក ់នដើមបខីសវងយល់អាំពីក្បវត្ត ិ
សាស្តសតននទីក្កុងដអ៏សាច រយននេះ និងនដើមបសីាត បនូ់វអវីៗខដលចាាំបាចន់ដើមបី
សនក្មចនូវ នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ (Goals and Guardrails) 

របស់ក្កសួងអបរ់ ាំននទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ា។ 
 

ហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ាគឺ្ជាទីក្កុងដរ៏ស់រនវ ើក ានមនុសេខដលាននទពនក្លសលយ និងធនធានសមូហ្ភាពខដលមនិធមមតា។ ទីក្កុងននេះ ក្ត្ូវបាននគ្សាគ ល់ថាជា
ទីក្កុងខដលានក្លរនបតជ្ាជាក្បវត្តិសាស្តសតចាំនោេះសមភាព កដីក្សឡាញ់ជាបងបអូនក្បុស នមក្តី្ភាពជាបងបអូនក្សី និងសកមមនិយម អាចជាកខនាងខដលនកមង
ទាំងអស់បនងកើនក្លរសិការបស់ពួកនគ្ និងទទួលសាគ ល់នូវភាពឆ្ា ត្វាងនវពីកាំន ើ ត្របស់ពួកនគ្ នោយមនិគិ្ត្ពី ពូ សាសន ៍សាសនា នភទ ទាំននារផាូវនភទ 
ឬសាា នភាពនសដឋកិចច។ កនុងនាមជាអគ្គនាយកក្កសួងអបរ់ ាំ ែុ្ាំនឹងនធវើក្លរយ៉ា ងែិត្ែាំកនុងភាពបនាទ ន ់នោយសហ្ក្លរជាមយួ សិសានុសិសេ ក្កុមក្គួ្សារ 
បុគ្គលិក អនកដឹកនាាំក្កុង និង រដឋ សហ្ ីព សាកលវទិាល័យ សកមម ន អងគក្លរនានា និងក្កុមដឹកនាាំ ាំនួញ នដើមបឱី្យនយើងអាចនាាំមកនូវក្លរនតត ត្អារមម ៍ 
ថាមពល និងគ្ាំនិត្នចនក្បឌិ្ត្ ចាំនោេះបញ្ញា ដស៏មុគ្សាម ញបាំផុត្របស់នយើង នដើមបខីកលមអលទធផលនន ីវតិ្នកមងចាំនួន ១៩៨.៦៤៥ នាក ់ខដលនយើងបនក្មើ។ 
នទេះជានកមងនរៀននៅសាលារដឋរបស់នយើង ឬនៅសាលាឆ្ធរ័របស់នយើង នយើងជាមនុសេនពញវយ័នឹងនៅទីននាេះនដើមបផីតល់ឱ្យពួកនគ្នូវ ាំនួយ នសចកតីក្ស 
ឡាញ់ និងក្លរនបតជ្ាចិត្តខដលចាាំបាចន់ដើមបឱី្យពួកនគ្រកីចនក្មើន។ ក្លរងារននេះនឹងានក្លរពិបាក ប៉ាុខនតនកមងរបស់នយើងពឹងខផអកនលើនយើងនដើមបបីនងកើត្ឱ្ក្លស 
និងលទធផលខដលតា ស់បតូរ ីវតិ្ពួកនគ្ និងក្កុមក្គួ្សាររបស់ពួកនគ្។ 

កនុងអាំឡុងនពល ១០០ នថៃដាំបូងរបស់ែុ្ាំ នលាកអនកនឹងន ើញ ឮ និងានអារមម ៍មកនលើក្លរនបតជ្ាចិត្តរបស់ែុ្ាំកនុងក្លរខសវងយល់អាំពីទីក្កុង និង ក្ក 
សួងអបរ់ ាំននេះ។ ែុ្ាំនឹងបនងកើត្ទាំនាក់ទាំនងដរ៏ងឹាាំ និងានអត្ានយ័ ជាមយួក្កុមក្បឹកាអបរ់ ាំរបស់នយើង នដើមបឱី្យនយើងានគ្ាំនិត្ក្សបគ្នន នលើនគ្នល
បាំ ងរបស់នយើង នហ្ើយនធវើសកមមភាពនោយនតត ត្អារមម ៍ និងនចត្នា។ នយើងកនឹ៏ងពក្ងីកក្លរចូលរមួរបស់នយើងជាមួយសហ្គ្មនរ៍បស់នយើងផង
ខដរ នដើមបឱី្យនយើងទាំងអស់គ្នន អាចរមួចាំខ កយ៉ា ងសកមមដល់នជាគ្ យ័របស់ក្បពន័ធសាលារបស់នយើង និងសនក្មចបាននូវនគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទ
នផេងៗ។ 

ក្លរនធវើដាំន ើ រនៅ ួបនដើមបសីាត ប ់និងខសវងយល់ននេះនតត ត្នលើអវីៗខដលសាំខានជ់ាងនគ្ក្បាាំ ខដលក្សបតាម នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ នហ្ើយជា
ក្លរចាបន់ផតើមននដាំន ើ រដខ៏វងឆ្ៃ យ និងតាមក្លរសហ្ក្លរគ្នន នដើមបនីឆ្ព េះនៅរកឧត្តមភាព។ ដាំន ើ រក្លរននេះនឹងផតល់លទធផលនៅកនុងរបាយក្លរ ៍ 
ជាមយួនឹងក្លររកន ើញ និងក្លរផដល់សាំន ើ ខដលនឹង ួយ ខ នាាំក្លរងាររបស់នយើងរមួគ្នន ។ ែុ្ាំទនទឹងរង់ចាាំដាំន ើ រខដលាននជាគ្ យ័ននេះ គឺ្ថានៅ
នពលខដលនយើងសួររួមគ្នន  "នត្ើនកមងទាំងអស់យ៉ា ងនម៉ាចខដរ?" នយើងនឹងានភសតុតាង និងទាំនុកចិត្ត ថាចនមាើយគឺ្ "នកមងទាំងអស់ពិត្ជាលអ!" ចនមាើយ
នក្ៅពីននេះនឹងមនិទទួលយកនទ។ 

សូមអរគុ្ ទុកជាមុនចាំនោេះឱ្ក្លសរមួក្លរងារជានដគូ្ជាមយួនលាកអនក។ នថៃលអបាំផុត្របស់នយើងគឺ្នៅខាងមុែ។ 

 
 
 

នសចកដីទុកចិត្ត | ភាពជានដគូ្ | សមធម ៌| ឧត្តមភាព  | ក្លរសិកា 



 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទាំងក្បាាំសក្ាប ់ក្លរសាត ប ់នងិក្លរខសវងយល់ ននេះនងឹ ួយ ក្បាបព់ីក្លរគ្ិត្ និងគ្ាំនិត្របស់ែ្ុ ាំ 
នៅនពលខដលនយើងនធវើក្លររមួគ្នន នដើមបសីនក្មច នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ (Goals and Guardrails) កនុងក្លរ
គ្នាំក្ទដល់សិសេទាំងអស់ខដលនយើងបនក្មើ។ ខសវងយល់បខនាមអាំពី នគ្នលនៅ នងិក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ នោយចូល
នៅក្លនន់គ្ហ្ទាំពរ័ philasd.org/goalsandguardrails 

ខផនកសាំខាន់ៗ ជាងនគ្សក្ាបក់្លរសាត ប ់និងក្លរខសវងយល់ នដើមបបីនងកើនក្លរសនក្មច
តាម នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ១ 

វាយត្នមាសុែុាលភាពរបស់សិសេ និងបគុ្គលិក 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ២ 

នាាំអនកសាំខាន់ៗ របស់នយើងឱ្យចូលរមួ និងប ដុ េះទាំនុកចិត្ត 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៣ 

វាយត្នមាក្លរបងាា ត្ប់នក្ងៀន នងិក្លរសិកា 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៤ 

វាយត្នមាសមត្ាភាពអនកដឹកនាាំក្កសួងអបរ់ ាំ និងភាពសមក្សប 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៥ 

វាយត្នមាក្បត្ិបត្តកិ្លរ អគ្នរសិកា និងហ្ិរញ្ា វត្ាុ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ 

http://philasd.org/goalsandguardrails


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នគ្នលបាំ ង 
សិសេ និងបុគ្គលិកមនិអាចរកីចនក្មើនបាននទ ក្បសិននបើពួកនគ្គ្នម នសុវត្ាិភាពខាងផាូវក្លយ ឬផាូវចិត្ត។ កនុងនាមជាក្កសួងអបរ់ ាំ 
នយើងក្តូ្វនោេះក្សាយបញ្ញា សុែុាលភាព និងសុវត្ាិភាព តាមក្លរែិត្ែាំក្បឹងខក្បងរួមគ្នន  នោយនក្លេះក្ប ុាំអនកោកព់ន័ធសាំខាន់ៗពី
ក្លរយិល័យនៅហ្វវ យក្កុង ក្កុមក្បឹកាក្កុង សហ្គ្មន៍អា ីវកមម អនក ិត្ខាង និងសាលារបស់នយើង នដើមបបីនងកើត្បណ្ដដ ញ
សុវត្ាិភាពសក្ាបសិ់សានុសិសេ និងបុគ្គលិក នដើមបនីរៀនសូក្ត្ និងរកីចនក្មើន។ វធីិសាស្តសតរបស់នយើងចាំនោេះសុែុាលភាព 
និងសុវត្ាិភាពរបស់សិសេ នឹងផតល់ឱ្យសិសេរបស់នយើងនូវក្លរអនញ្ជ ើញ និងានឱ្ក្លសក្លនខ់ត្នក្ចើន នដើមបចូីលរួមកនុងសកមមភាព
ខដលានអត្ានយ័ ានសុែភាពលអ នឹង ួយ ពួកនគ្ឱ្យប ដុ េះគ្ាំនិត្វ ិជាន។ នយើងនឹងនធវើក្លរនដើមបធីានាថាសិសេរបស់នយើង
ានឱ្ក្លសខដលទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ាផដល់ឱ្យពួកនគ្ នដើមបកី្លា យជាពលរដឋលអ។ 

 

 ាំហ្វននៅក្លនន់គ្នលនៅ 
 ួលអនកទាំនាកទ់ាំនងជាមួយសហ្គ្មន ៍ខដលរាយក្លរ ៍នៅអគ្គនាយកក្កសួងអបរ់ ាំ នដើមបនីរៀបចាំឱ្យាន
ទាំនាកទ់ាំនងននសកមមភាពសាំខាន់ៗ  និងក្លរន ា្ើយត្បនៅនឹងបញ្ញា នៅកនុងសហ្គ្មន ៍រមួទាំងបញ្ញា សុវត្ាិ
ភាពរបស់សិសេ និងបុគ្គលិក។ 

ពិនិត្យនមើលរចនាសមពន័ដខដលាន នដើមបនីក្លេះក្ប ុាំអនកដឹកនាាំក្កុង និងសហ្គ្មន ៍សាំខាន់ៗ   ុាំវញិបញ្ញា អវត្តានរុាាំនរ ៉ា 
ភាពគ្នម នផទេះសខមបង  ាំនួយសនស្តងាគ េះបនាទ ន ់និងនពលនវលានក្ក្លយនពលនចញពីនរៀន។ 

វាយត្នមាពីលទធភាពនដើមបពីក្ងីកសកមមភាពននកមមវធីិសិកានៅរដូវនៅដ  នក្ក្លយនា៉ា ងនរៀន និងកមមវធីិសិកា នោយ
សហ្ក្លរជាមយួភាន ក់ងារក្កុង អងគក្លរនានានៅកនុងសហ្គ្មន ៍និងអនកោក់ពន័ធសាំខាន់ៗ ។ 

ពិនិត្យនមើលពីរនបៀបខដលនយើងទទួលមតិ្នយបល់ និងន ា្ើយត្បនៅនឹងមតិ្នយបល់ពីសិសេ បុគ្គលិក ាតាបិតា 
និងសា ិកសហ្គ្មន ៍ខដលទក់ទងនឹងបញ្ញា សនតិសុែនៅសាលា និងសុវត្ាិភាពនៅសាលា។ 

ពិនិត្យនមើល និងវាយត្នមាទិនននយ័នន ក្លរបញ្ឈបប់នណ្ដដ េះអាសនន និងក្លរបន ដ ញនចញពី សាលា/ក្កសួងអបរ់ ាំ 
របស់នយើង ជាពិនសសនោយនតត ត្នលើបទនលមើសហ្ិងា នៅកនុង និង ុាំវញិសាលារបស់នយើង។ 

ពិនិត្យនមើលទិននន័យននសនតិសុែនៅតាមសាលានីមួយៗ។ 
 

ពិនិត្យនមើលវធីិសាស្តសតរបស់នយើងចាំនោេះ ាំនួយសុែភាពផាូវចិត្តរបស់សិសេ និងបុគ្គលិក នហ្ើយសនក្មចថានត្ើនយើង
ចាំណ្ដយក្បាកស់មរមយកនុងក្លរនរៀបចាំ ាំនួយ និងនសវាកមមសុែភាពផាូវចិត្ត សក្ាប់សិសេ និងបុគ្គលិកខដរឬអត្។់ 

វាយត្នមានលើក្លរចាំណ្ដយក្បាកខ់ដលក្តូ្វបាននធវើនឡើងសក្ាបក់មមវធីិននក្លរអនុវត្តនឡើងវញិ និងអាកបបកិរយិ
វ ិជាន អនតរាគ្មន ៍និងក្លរគ្នាំក្ទ។
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ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ១ 
វាយត្នមាសុែុាលភាពរបស់សិសេ និងបគុ្គលិក 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នគ្នលបាំ ង 
ក្លរប ដុ េះទាំនុកចិត្តចាបន់ផតើមនោយក្លរសាត ប់ឱ្យយល់ នហ្ើយបនាទ បម់ក សហ្ក្លរ និងក្លរក្បាក្ស័យទកទ់ងខដលាន
ក្បសិទធភាព កនុងនាមជានដគូ្កនុងក្លរងារ ួយ សិសេទាំងអស់ឱ្យទទួលនជាគ្ ័យ។ ជាក្លរចាាំបាចណ់្ដស់សក្ាបន់យើង កនុង
ក្លរខសវងយល់ពីកតីសងឃមឹ និងកតីក្សនមរបស់សហ្គ្មនន៍យើង រមួទាំងសិសេ ក្កុមក្គួ្សារ បុគ្គលិក អនកដឹកនាាំក្កុង និង រដឋ 
សហ្ ីព សាកលវទិាល័យ សកមម ន អងគក្លរនានាកនុងសហ្គ្មន ៍និងអនកដឹកនាាំអា ីវកមម។ នលើសពីននេះ នយើងក្តូ្វខត្ធានាថា 
នយើងានរចនាសមពន័ធខដលរងឹាាំ ខដលសហ្ក្លរ និងវាយត្នមាពីរនបៀបខដលនយើងទាំនាកទ់ាំនង ទាំងកនុង ទាំងនក្ៅ។ 

 
 

 ាំហ្វននៅក្លនន់គ្នលនៅ 
ចាបន់ផដើមក្លរនធវើដាំន ើ រនៅ ួបសក្ាប ់ក្លរសាត ប ់និងក្លរខសវងយល់ នដើមបយីល់ដឹងអាំពីអាទិភាព និងត្ក្មូវក្លរពិត្ក្បាកដ
របស់សហ្គ្មន៍ទាំងអស់។ 

 

បនងកើនរចនាសមព័នធកនុងក្លរសហ្ក្លរជាមយួអគ្គនាយកក្កសួងអបរ់ ាំ។ 
 

 ួបជាមយួថាន កដឹ់កនាាំសាំខាន់ៗ  កនុងក្លរពិនក្គ្នេះនយបល់ជាមយួក្បធានក្កុមក្បឹកាអបរ់ ាំ និងអនុក្បធាន នៅហ្វវ យក្កុង 
ក្កុមក្បឹកាក្កុង មស្តនតីរដឋ និងគ្ ៈក្បតិ្ភូនីតិ្បញ្ាត្តិ សហ្គ្មន៍សាសនា អនកដឹកនាាំអា ីវកមម និងសា ិកសហ្គ្មន៍។ 

នបើកអងគក្ប ុាំតាមក្លរ ួប ុាំគ្នន ភាទ ល់ និងតាមរយៈ Zoom ជាមយួ ក្គូ្បនក្ងៀន រដឋបាល បុគ្គលិក ាំនួយ បុគ្គលិកនៅតាម
សាលានផេងៗ និងបុគ្គលិកក្លរយិល័យកណ្ដត ល នដើមបយីល់ដឹងពីអវីខដលកាំពុងដាំន ើ រក្លរលអ និងអវីខដលជាខផនកនន 
ភាពតានតឹ្ង/ភាពអនទេះអខនទង។ 

ផតួចនផតើមក្លរពិភាកា និងទាំនាកទ់ាំនងជាមយួនដគូ្សហ្ ីពរបស់នយើង នដើមបបីនងកើត្វបបធមន៌នក្លរនគ្នរព និងនសចកដី
ទុកចិត្ត។ 

វាយត្នមាពិធីក្លរននក្លរទក់ទងនផទកនុង រមួទាំងវធីិសាស្តសតននក្បពន័ធផេពវផាយសងគម នដើមបសីនក្មចថានត្ើសារ
ទូទាំងក្បពន័ធក្តូ្វបានយល់ដឹងនោយសា ិកក្កុមក្បឹកាភបិាល នាយក/នាយិក្ល សាលា បុគ្គលិកខដល
បងាា ត្់បនក្ងៀន បុគ្គលិកខដលមនិបងាា ត្់បនក្ងៀន និងបុគ្គលិកក្លរយិល័យកណ្ដត ល នោយរនបៀបណ្ដ។ 

កាំ ត្ន់ពលសក្ាបក់្កុមក្បឹកាអបរ់ ាំ ួប ុាំនៅទីសាៃ ត្ម់ួយ នដើមបពិីនិត្យនមើលពិធីក្លរននក្លរទកទ់ង អាទិ
ភាពឆ្ន ាំទី ១ និងវធីិវាយត្នមាអគ្គនាយកក្កសួងអបរ់ ាំ។ 

វាយត្នមាសាា នភាពបចចុបបននននកិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងកនុងក្លរទកទ់ង និងចូលរួមរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ ក្ពមទាំងវាយ
ត្នមាគុ្ ភាពទាំពរ័វុបិនសរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ និងទាំពរ័វុបិនសរបស់សាលា។ 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ២ 

នាាំអនកសាំខាន់ៗ របស់នយើងឱ្យចូលរមួ និងប ដុ េះទាំនុកចិត្ត 
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2.5 
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នគ្នលបាំ ង 
ក្លរបងាា ត្់បនក្ងៀន និងក្លរនរៀនសូក្ត្ខដលនាាំឱ្យានក្លររកីចនក្មើនដល់នជាគ្ យ័ននក្លរសិកា និងក្លរឈានដល់ នគ្នលនៅ និង 
ក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ (Goals and Guardrails) គឺ្ជាក្លរងារដស៏ាំខានរ់បស់នយើង។ ែូវដី-១៩ បានបណ្ដត លឱ្យានក្លររ ាំខានយ៉ា ងខាា ាំង
ដល់ក្លរសិការបស់សិសេ នហ្ើយឥឡូវននេះនយើងក្តូ្វខត្ចាបន់ផតើមរបួរមួសាមគ្គីកនុងកមមវធីិបងាា ត្ប់នក្ងៀនរបស់នយើង នដើមបធីានាថាក្គូ្
បនក្ងៀន និងសាលារបស់នយើងានអវីៗខដលពួកនគ្ក្តូ្វក្លរនដើមបផីតល់អាទិភាពដល់ក្លរបងាា ត្ប់នក្ងៀន និងក្លរនរៀនសូក្ត្ ខដលាន
គុ្ ភាពែពស់។ ក្លរធានាថាសិសានុសិសេទាំងអស់ មនិក្តឹ្មខត្បញ្ចបក់្លរសិកាពីក្កសួងអបរ់ ាំននទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ាខត្
ប៉ាុនណ្ដណ េះនទ នហ្ើយខថមទាំងមហ្វវទិាល័យ និងនក្ត្ៀមរួចជានក្សចសក្ាបក់្លរងារ គឺ្ជានគ្នលនៅ និងទាំនួលែុសក្តូ្វរបស់
បុគ្គលិក អនកន ៉ាក្លរ និងអនកសម័ក្គ្ចិត្តទាំងអស់របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ។ 

 

 

 ាំហ្វននៅក្លនន់គ្នលនៅ 

បនងកើត្វធីិសក្ាបក់្លរចុេះនៅនមើលសាលាឱ្យបានញឹកញាប ់និងានរចនាសមព័នធនដើមបសីនងកត្នមើល និងគ្នាំក្ទដល់កិចច
ែិត្ែាំក្បឹងខក្បងកនុងក្លរខកលមអសាលា។ 

វាយត្នមាវធីិខកលមអសាលាបចចុបបនន (រមួទាំង ខផនក្លរខកលមអសាលា) និងនធវើយ៉ា ងណ្ដឱ្យសាលាានក្បព័នធគ្នាំក្ទ
នក្ចើនកក្មិត្ ខដលចាស់លាស់សក្ាបសិ់សេ។ 

វាយត្នមាកិចចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងននក្លរហ្វឹកហ្វឺនវជិាជ  ីវៈនានពលបចចុបបនន នដើមបគី្នាំក្ទដល់បុគ្គលិកខផនករដឋបាល ខផនក
បងាា ត្់បនក្ងៀន និងខផនកខដលមនិបងាា ត្់បនក្ងៀន និងរនបៀបខដលបញ្ញជ ក់ពីថវកិ្លខដលចាំណ្ដយនលើក្លរហ្វឹកហ្វឺន
បុគ្គលិក។  

វាយត្នមាភាពក្សបគ្នន ននគ្នក្ាងបងាា ត្់បនក្ងៀនអកខរកមម និងគ្ ិត្វទិា របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ។ 

 

នតត ត្នលើខផនកសិកាខដលគ្នម នលទធផលលអ នហ្ើយនធវើយ៉ា ងណ្ដឱ្យានវធីិសាស្តសតនដើមបនីោេះក្សាយឫសគ្ល់នន
បញ្ញា ខដលប៉ាេះោល់ដល់នជាគ្ ័យរបស់សិសេ។ 

សនក្មចថានត្ើកមមវធីិសិកាបចចុបបននានលកខ ៈទូលាំទូលាយ និងខផអកនលើក្លរក្សាវក្ជាវដល់កក្មតិ្ណ្ដ នហ្ើយក្តូ្វ
តាមសតងោ់រដល់កក្មតិ្ណ្ដ និងនាាំឱ្យសិសេាន នជាគ្ យ័/រកីចនក្មើន ដល់កក្មិត្ណ្ដ។ 

 

វាយត្នមាអក្តាវត្តានរបស់សិសេ និងបុគ្គលិក អក្តាននក្លរឈប់មកនរៀនរបស់សិសេ និងអក្តាននក្លរបញ្ចប់ក្លរ
សិការបស់សិសេ នដើមបគី្នាំក្ទដល់ក្លររកីចនក្មើននៅក្លន់ នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទ (Goals and Guardrails)។ 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៣ 

វាយត្នមាក្លរបងាា ត្ប់នក្ងៀន នងិក្លរនរៀនសូក្ត្ 
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នគ្នលបាំ ង 
ជាក្លរចាាំបាចស់ក្ាបក់្កសួងអបរ់ ាំននទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ា នដើមបាីនវបបធមខ៌ដលានក្លរសហ្ក្លរខដលានក្បសិទធ
ភាពែពស់ និងានលទធផលលអ។ នដើមបនីធវើឱ្យក្បាកដថានយើងដាំន ើ រក្លរជាក្កុមខដលក្បកបនោយក្បសិទធភាពែពស់ ជាមយួ
នឹងវបបធមវ៌ជិាជ  ីវៈ នយើងាននចត្នាកនុងក្លរវាយត្នមា និងប ដុ េះសមត្ាភាពអនកដឹកនាាំរបស់នយើង នដើមបសីនក្មចនូវនគ្នល
នៅ និងក្លរគ្នាំក្ទ។ ដូចខដលអនកនិពនធ Jim Collins បាននិយយថា នយើងនឹងនធវើយ៉ា ងណ្ដឱ្យនយើងានមនុសេខដល
នយើងក្តូ្វក្លរនៅនលើរថយនដក្កុង និងអងគុយក្តូ្វនៅអី។ នយើងមិនខមនទទួលបាននូវឧត្តមភាពនោយនចដនយននាេះនទ។ អវីៗ
នឹងនកើត្ាននឡើងតាមក្លរនរៀបចាំ។ 

 

 
 

 ាំហ្វននៅក្លនន់គ្នលនៅ 

សាា សន៍មយួទល់មយួ នហ្ើយពិនិត្យនមើលក្បវត្តិរូប និងឯកសារសនងខប តាមក្លរ ួបតទ ល់ទាំងអស់។ 

រកាបញ្ជ ីវាយត្នមាអនកដឹកនាាំ នដើមបឱី្យដឹងពីអនកដឹកនាាំជានែ់ពស់ឱ្យក្លនខ់ត្ចាស់។ 

 

បនងកើត្ក្កុមតា ស់បតូរខដលរមួានសា ិកននសហ្គ្មន៍សាលារដឋកនុងទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ា អនកដឹកនាាំកនុងត្ាំបន ់និង
អនក ាំនាញជាតិ្ពី ថាន កម់នត្តយយ ដល់ ថាន ក់ទី ១២។ 

ានក្លរ ួបក្ប ុាំនៅទីសាៃ ត្់មយួជាមួយបុគ្គលិកជានែ់ពស់ នដើមបពិីនិត្យនមើលនឡើងវញិនូវអាទិភាពរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ 
ទិននន័យនននជាគ្ យ័កនុងនពលថមីៗ ពិនិត្យនឡើងវញិនូវអគ្នរខដលមនិនក្បើកនុងនពលបចចុបបនន និងនពលអនាគ្ត្ នហ្ើយ
ពិភាកាអាំពីរចនាសមពន័ធ និងក្លរអនុវត្តរបស់ក្កុមអនកដឹកនាាំ។ 

 

ពិនិត្យនមើលរចនាសមពន័ធននក្លរយិល័យនានពលបចចុបបនន ភាពសមក្សប និងសមត្ាភាពនដើមបសីនក្មចតាម នគ្នលនៅ 
និងក្លរគ្នាំក្ទ។ 

 

វាយត្នមានសរភីាពបុគ្គល និងសិទធិអាំណ្ដចរបស់អនកដឹកនាាំសាលា (នាយក/នាយិក្ល សាលា) កនុងរនបៀបនរៀបចាំ
រចនាសមព័នធបចចុបបនន។ 

នរៀបចាំខផនក្លរ ួបក្ប ុាំនៅទីសាៃ ត្់មយួជានលើកទីពីរជាមួយបុគ្គលិកជានែ់ពស់ នដើមបពិីនិត្យនមើលខផនក្លរននក្លរ
ទទួលែុសក្តូ្វ និងរនបៀបនរៀបចាំរចនាសមព័នធ នដើមបសីនក្មចតាម នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទ។ 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៤ 

វាយត្នមាសមត្ាភាពអនកដឹកនាាំក្កសួងអបរ់ ាំ និងភាពសមក្សប 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

នគ្នលបាំ ង 
នដើមបបីាំនពញតាមត្ក្មូវក្លររបស់សិសេទាំងអស់នៅក្កសួងអបរ់ ាំននទីក្កុងហ្វីឡាខដលហ្វយ៉ា ជាកិចចសាំខានខ់ដលក្បតិ្បត្តិក្លរ និង
ហ្ិរញ្ា វត្ាុ ក្តូ្វក្សបតាមនគ្នលក្លរ ៍របស់ក្កុមក្បឹកាភិបាល និងបងាា ញឱ្យន ើញនូវឧត្តមភាព និងត្ាា ភាព។ ខផនកនីមយួៗ 
នឹងក្តូ្វបានវាយត្នមានដើមបសីនក្មចពីរនបៀបខដលពួកនគ្បនងកើនក្លរគ្នាំក្ទ និងនសវាកមមដល់សាលា នោយនក្បើគ្ាំរូខកលមអជាបនត 
បនាទ ប់។ នលើសពីននេះ នយើងនឹងវាយត្នមានូវ នក្ ននបញ្ញា អគ្នរសិការបស់នយើង។ 

 
 
 

 ាំហ្វននៅក្លនន់គ្នលនៅ 

ដឹកនាាំក្លរក្ប ុាំមួយទល់មយួតាមក្លរ ួបតទ ល់ អាំពីក្បតិ្បត្តិក្លរ ធនធានមនុសេ និងថវកិ្ល រមួទាំងក្លរនក្បើក្បាក ់
ESSR និងក្បាក់ ាំនួយខដលបានមកពីត្ាំបន ់រដឋ និងសហ្ពន័ធ កាំពុងនក្បើក្បាស់ និងវាយត្នមា រនបៀបណ្ដ។ 

ពិនិត្យនមើលតុ្លយភាពននថវកិ្ល ក្លរពាករ ៍ហ្ិរញ្ា វត្ាុ ក្លរខបងខចកក្បាករ់បស់ក្កសួងអបរ់ ាំ និងវធីិចាំណ្ដយ   
ក្បាក។់ វាយត្នមាពីរនបៀបខដលក្បាក ់និងវធីិចាំណ្ដយក្បាករ់បស់ក្កសួងអបរ់ ាំក្សបគ្នន  នដើមបគី្នាំក្ទដល់នជាគ្ យ័
របស់សិសេ។ 

ដឹកនាាំកិចចក្ប ុាំមួយទល់មយួជាមយួក្លរយិល័យអគ្គនមធាវ ីនដើមបពិីនិត្យនមើលប ដឹ ង ថមីៗ/បចចុបបនន ឬក្លរក្លត្់
កដីថាក្កសួងនៅ ាំោកក់្បាក ់និងផតល់នសចកដីសនងខបអាំពីក្កមអបរ់ ាំរបស់រដឋ នោយយកចិត្តទុកោកន់ៅនលើលកខ
នតិកៈថមីៗខដលានឥទធិពលមកនលើ ឬអាចប៉ាេះោល់ដល់ ក្កសួងអបរ់ ាំ។ 

ពិនិត្យនមើលក្លរវាយត្នមាសាា នភាពអគ្នរសិកា និងសកមមភាពរបស់ក្កសួងអបរ់ ាំ នដើមបសីនក្មចភាពសមក្សប
តាមក្លរខកលមអឱ្យសិសេាននជាគ្ ័យ ខដលក្តូ្វខ នាាំនោយ នគ្នលនៅ និងក្លរគ្នាំក្ទនផេងៗ និងវធីិនរៀបចាំ
ខផនក្លរអគ្នរសិកា។ 

ទទួលពត័្ា៌នថមីៗអាំពីសកមមភាពមូលនិធិណ្ដមួយ និងរនបៀបខដលមូលនិធិទាំងននាេះ ួយ ដល់សាលា។ 

 

ពិនិត្យនមើលអវីៗសាំខាន់ៗ ទកទ់ងនឹងហ្ិរញ្ា វត្ាុ ថវកិ្ល ក្លរក្តួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ីក្បាកក់នុងនពលថមីៗ ក្បាក ់ាំនួយ និងរបាយក្លរ ៍ 
និងក្លរក្តួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ីក្បាក់នផេងនទៀត្ ខដលបានផតល់ឱ្យនោយ ក្លរយិល័យខផនកនសុើបអនងកត្ (Office of the Inspector 

General) និងក្លរយិល័យក្កុមក្បឹកាភបិាលក្តួ្ត្ពិនិត្យបញ្ជ ីក្បាក ់(Board’s Office of Auditing Services)។ 

ពិនិត្យនមើលកិចចសនាក្លរងារ និងក្លលវភិាគ្ នានពលបចចុបបនន។ 
 

វាយត្នមាពីវសិាលភាពខដលក្កសួងអបរ់ ាំនធវើឱ្យ ថវកិ្ល និងនសវាកមម ានតុ្លយភាព តាមវធីិចាស់លាស់។ 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

ខផនកសាំខានជ់ាងនគ្ទី ៥ 

វាយត្នមាក្បត្ិបត្តកិ្លរ អគ្នរសិកា និងហ្ិរញ្ា វត្ាុ របស់ក្កសួងអបរ់ ាំ 
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