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ត្រឡប់មករ ៀនរៅសាលាវិញ 
រោយផ្ទា ល់...រោយសុវរថិភាព 
 
 

ក្រសួងអបរ់នំឹងចាបផ់្តើម្តល់ជូនក្រុមក្រួសារនូវជផក្មើសរនុងការផ្លា ស់បតូរផៅជាការសិរាបញ្ចូ លគ្នន នន ការផៅផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ និង 
ការសិរាតាមរុំព្យូទរ័ (ការសិរាបញ្ចូ លគ្នន  (hybrid learning)) សក្ាបសិ់សានុសិសស រប៏ ុន្នតផយើងអាចផ្វើដូផចាន ោះផៅបាន ដរាបណារិចចខិតខំ
ក្បឹងន្ក្បងរបស់ ក្រសួងសុខាភបិាលននទីក្រុងហ្វីឡាន្ដលហ្វយ  និង សាលារបស់ផយើង អាចជួយ ផ្វើឱ្យានសុវតថិភាព្។ 

ជផក្មើសននការសិរាផនោះនឹង្ដល់ជូនក្រុមក្រួសារ ផោយសនសមឹៗ និង ជាដំណារក់ាលៗ ចាបផ់្តើមព្ីថ្នន រម់ផតតយយ ដល់ថ្នន រទ់ី ២ ។ ដំណារ់
កាលផនោះអនុញ្ញា តឱ្យផយើងតាមោនការក្បតិបតតិន្្នរ សុខភាព្ និង សុវតថិភាព្ ផៅតាមសាលាផរៀន និង ធានាថ្នលរខខណ្ឌ ជំនួយនន ខូវដិ-១៩ 
នឹងផៅន្តបនតសក្ាបក់ារមរផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់។ ផៅផព្លផយើងផរៀបន្្នការសក្ាបក់ារមរផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ ានរតាត ជា
ផក្ចើនន្ដលជោះឥទធិព្លផលើ វ ិ្ ី ផព្លផវលា និង ផបើសិនជាផយើងអាចឈានផៅមុខជាមយួការមរផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ផនោះ។ ផសចរតីន្ណ្នាំ
ដស៏ផងខបផនោះ ្តល់ជូននូវព្ត័ា៌នផដើមបជីួយ ឱ្យផលារអនរផ្វើការផក្ជើសផរ ើសក្តឹមក្តូវសក្ាបក់្រុមក្រួសាររបស់ផលារអនរ។ សូមព្ិចារណាផលើព្ត័៌
ានផនោះផោយយរចិតតទុរោរផ់ៅផព្លផលារអនរផ្វើការផក្ជើសផរ ើស។ 

ផតើផរឱ្យសិសានុសិសសចាបផ់្ដើម ផៅផព្លណា និង តាមវ ិ្ ីណា? 

ផយើងចាបផ់្តើមជាមយួសិសសផរេងជាងផររបស់ផយើង ព្ីផក្រោះការក្សាវក្ជាវបានបង្ហា ញថ្នព្ួរផរទទួលបានអតថក្បផោជនផ៍ក្ចើនបំ្ុតព្ីការផរៀន
សូក្តផៅសាលាផោយផ្លា ល់។ បនាា បព់្ីផនាោះ ក្រុមផ្សងៗផទៀតនឹងចាបផ់្តើមសនសមឹៗ ដរាបណាានសុវតថិភាព្រនុងការផ្វើន្បបផនោះ។ 
 

ដំណារ់កាល ក្រមុសិសស ផព្លផវលាននការក្តឡបម់រសាលា 

១ សិសានុសិសសថ្នន រ ់មផតតយយ ដល់ថ្នន រទ់ី ២ ទងំអស់ សបាដ ហ៍្នននងៃទី ៣០ ន្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២០ 
ន្្ែរផលើកាលវភិាររបស់រូនផលារអនរ 

២ សិសានុសិសសន្ដលានតក្មូវការសេុរសាេ ញ* ថ្នន រទ់ី ៣ ដល់ទី ១២ 
*សិសសន្ដលានពិ្ការភាព្រាងកាយ ានបញ្ញា វញិ្ញា ញ ានសាថ នភាព្

សុខភាព្្ៃន់្ ៃរផ្សងផទៀត និង ានបញ្ញា លំបារជាផក្ចើនរនុ ងការផរៀនសូក្ត 

នឹងផ្វើការសផក្មច 
ន្្ែរផលើសាថ នភាព្ 
ផគ្នលផៅ៖ ន្ខមររា 

៣ សិសសថ្នន រទ់ី ៩ និង សិសស CTE (អាជីព្ និង បផចចរផទស) នឹងផ្វើការសផក្មច 
ន្្ែរផលើសាថ នភាព្ 

៤+ បទបញ្ញា  និង ផព្លផវលា សក្ាបក់្រុមសិសានុសិសសន្ដលផៅសល់ នឹងផ្វើការសផក្មច ផោយន្្ែរផលើសាថ នភាព្ 
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ន្្នការបចចុបបននផនោះ ផតើកាលវភិាររបស់រូនខ្ុ ំនឹងផៅជាោ ងណាន្ដរ ផបើសិនជាខ្ុ ំផក្ជើសផរ ើស រមេវ ិ្ ីសិរាបញ្ចូ លគ្នន  ឬ សិរាតាមរុំព្យូទរ័? 
សិសានុសិសសទងំអស់នឹងទទួលការបង្ហា តប់ផក្ងៀនរយៈផព្លក្បានំងៃ ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផោយផ្លា ល់ព្ីក្រូរបស់ព្ួរផរ និង ការសិរាតាមរុំព្យូទរ័ 
១០០% ផៅនងៃពុ្្។ ការផរៀបចំកាលវភិារផនោះ ោររ់ក្មតិចំនួនសិសានុសិសសផៅសាលាជាផរៀងរាល់នងៃ និង ជួយ ដល់សុវតថិភាព្ននការឱ្យផៅ
ឃ្លា តឆ្ៃ យព្ីគ្នន ។ 

 ចន័ា និង អង្ហា រ ពុ្្ ក្ព្ហ្សបតតិ៍ និង សុក្រ 

សិសសក្រមុ A 
 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ (បង្ហា ត់
បផក្ងៀនផ្លា ល់) ជាមយួក្រូ និង ការសិរាផោយឯរ

រាជយ 

រនុងអឡុំងផព្លននការសិរាផោយឯររាជយ (ផរៀនខាួន
ឯង) ក្រូយរសិសសផចញផៅបផក្ងៀនជាក្រុមតូចៗ សិសានុសិសសទងំអស់

ផរៀនព្ី្ ាោះ ផហ្ើយទទួល
ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផ្លា ល់ 
រិចចការផ្វើផោយឯររាជយ 
 និង ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនជា

ក្រុមតូចៗ។ 
 
 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅ្ាោះ (បង្ហា តប់ផក្ងៀនផ្លា ល់) ជា
មយួក្រូ តាមរយៈការបផក្ងៀនផ្លា ល់តាមរុំព្យូទរ័ 

ការសិរាផោយឯររាជយផៅ្ាោះ (ផរៀនខាួនឯង) និង 
រិចចការន្ដលក្រូោរឱ់្យផ្វើ ក្សបផៅនឹងការបង្ហា ត់

បផក្ងៀនផ្លា ល់ 

 សិសសក្រមុ B 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅ្ាោះ (បង្ហា តប់ផក្ងៀនផ្លា ល់) ជា
មយួក្រូ តាមរយៈការបផក្ងៀនផ្លា ល់តាមរុំព្យូទរ័ 

ការសិរាផោយឯររាជយផៅ្ាោះ (ផរៀនខាួនឯង) និង រចិច
ការន្ដលក្រូោរឱ់្យផ្វើ ក្សបផៅនងឹការបង្ហា តប់ផក្ងៀន

ផ្លា ល់ 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ (បង្ហា ត់
បផក្ងៀនផ្លា ល់) ជាមយួក្រូ និង ការសិរាផោយឯរ

រាជយ 

រនុងអឡុំងផព្លននការសិរាផោយឯររាជយ (ផរៀនខាួន
ឯង) ក្រូយរសិសសផចញផៅបផក្ងៀនជាក្រុមតូចៗ 

សិសសផរៀនតាម
រុំព្យូទរ័ ១០០% 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅ្ាោះ (បង្ហា តប់ផក្ងៀនផ្លា ល់) ជា
មយួក្រូ តាមរយៈការបផក្ងៀនផ្លា ល់តាមរុំព្យូទរ័ 

ការសិរាផោយឯររាជយផៅ្ាោះ (ផរៀនខាួនឯង) និង រចិច
ការរន្ដលក្រោូរឱ់្យផ្វើ ក្សបផៅនងឹការបង្ហា តប់ផក្ងៀន

ផ្លា ល់ 

ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផៅ្ាោះ (បង្ហា តប់ផក្ងៀនផ្លា ល់) ជា
មយួក្រូ តាមរយៈការបផក្ងៀនផ្លា ល់តាមរុំព្យូទរ័ 

ការសិរាផោយឯររាជយផៅ្ាោះ (ផរៀនខាួនឯង) និង 
រិចចការន្ដលក្រូោរឱ់្យផ្វើ ក្សបផៅនឹងការបង្ហា ត់

បផក្ងៀនផ្លា ល់ 

ក្រ ូ

្តល់ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផោយផ្លា ល់ដល់ក្រុម A 
្ាយការបង្ហររៀនផ្លា ល់ដល់ក្រមុ B និង្ 

សិសានុសិសសដែលររៀនតាមកុុំព្យូទរ័។ រនុងអឡុំង
ផព្លសិរារោយឯររាជយ ជយួ សក្មលួរនុងការ

បផក្ងៀនជាក្រមុតូចៗដល់ក្កុម A និង សិសសន្ដលផរៀន
តាមរុពំ្យូទរ័ ១០០% 

្តល់ការបង្ហា តប់ផក្ងៀបព្ី
ចាៃ យ និង 

ជួយ សក្មលួរនុងការ
បផក្ងៀនជាក្រមុតូចៗដល់ 
សិសានុសិសសទងំអស់ 

្តល់ការបង្ហា តប់ផក្ងៀនផោយផ្លា ល់ដល់ក្រុម B 
្ាយការបង្ហររៀនផ្លា ល់ដល់ក្រមុ A និង្ 

សិសានុសិសសដែលររៀនតាមកុុំព្យូទរ័។ រនុងអឡុំង
ផព្លសិរារោយឯររាជយ ជយួ សក្មលួរនុងការ
បផក្ងៀនជាក្រមុតូចៗដល់ក្កុម B និង សិសសន្ដល

ផរៀនតាមរុំព្យូទរ័ ១០០% 

សាលាណាន្ដលមនិអាចអនុវតតរំរូផនោះបានផោយសារន្តបញ្ញា  ទំហ្ំននអាគ្នរ ក្តូវការបុរាលិរ ឬ បញ្ញា ក្បឈមផ្សងៗផទៀត នឹងអនុវតតវ ិ្ ីផ្សង
ផទៀតន្ដលអាចជួយ ដល់សុវតថិភាព្របស់សិសានុសិសស។ 

ផតើ ន្្នការ និង ផព្លផវលា ននការសិរាបញ្ចូ លគ្នន  ន្ដលផរបានផសនើផឡើង អាចានការផ្លា ស់បតូរន្ដរឬផទ? 
អាច។ ចំនួនក្រូន្ដលក្បន្ហ្លជាមនិអាចបផក្ងៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ រក្មតិននការោរច់ំនួនសិសសផៅសាលាផោយសារការឱ្យផៅឃ្លា ត
ឆ្ៃ យព្ីគ្នន  ចំនួនក្រួសារន្ដលបានផក្ជើសផរ ើសបនតការសិរាតាមរុំព្យូទរ័១០០% ផហ្ើយ្លប ោះរល់ននសាថ នភាព្ផ្លា ស់បតូរននជមៃ ឺខូវដិ-១៩ រឺជា
រតាត ទងំអស់ ន្ដលនឹងជោះឥទធិព្លផលើ វ ិ្ ី ផព្លផវលា និង ផបើសិនជាផយើងអាច្ដល់ជូនការផៅផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់។ ក្រុមក្រួសាររបបី
ព្ិចារណាអំព្ីបញ្ញា ទងំផនោះផៅផព្លផ្វើការផក្ជើសផរ ើស។ 

ផតើសិសានុសិសសនឹងផៅជាមយួក្រូបចចុបបននរបស់ព្ួរផរន្ដរឬផទ? 
ផគ្នលផៅរបស់ផយើងរឺចងឱ់្យសិសានុសិសសទងំអស់ផៅជាមយួក្រូបចចុបបននរបស់ព្ួរផរ មនិថ្នព្ួរផរក្តូវផរៀនរនុងរមេវ ិ្ ីសិរាបញ្ចូ លគ្នន  ឬ រផ៏ៅ
ន្តផរៀនតាមរុំព្យូទរ័ ១០០% ផនាោះផទ។ ផយើងបានចំណាយក្បារ ់៦ លានដុលាា រ ផៅផលើបផចចរវទិាងេី ផដើមបឱី្យក្រូអាចបផក្ងៀនតាមរុំព្យូទរ័ផោយ
ផ្លា ល់ព្ីថ្នន រផ់រៀនរបស់ព្ួរគ្នត ់បផក្ងៀនសិសសន្ដលផៅផរៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់ និង សិសសចុចចូលផរៀបព្ី្ាោះ រនុងផព្លន្តមយួ។ ផទោះជាោ ង
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ណារផ៏ោយ ផបើសិនជាានក្រូជាផក្ចើនមនិអាចបផក្ងៀនផៅសាលាផោយផ្លា ល់បាន ផោយសារបញ្ញា សុខភាព្ ឬ បញ្ញា ផ្សងៗផទៀត សិសសជា
ផក្ចើនក្បន្ហ្លជាមនិអាចផៅផរៀនជាមយួក្រូរបស់ព្ួរផរបចចុបបននផនោះបានផទ។ រនុងររណី្ទងំផនាោះ ផរនឹងចាតក់្រូផ្សងឱ្យបផក្ងៀនវញិ។ 

ផតើដំផណ្ើ រការននការផក្ជើសផរ ើសនឹងផ្វើផឡើងោ ងដូចផមតច? 
ានន្តក្រុមក្រួសាររបស់សិសសថ្នន រម់ុនមផតតយយ ដល់ថ្នន រទ់ី ២ ន្តប ុផណាណ ោះន្ដលក្តូវផ្វើការផក្ជើសផរ ើសរនុងអំឡុងផព្លននការផក្ជើសផរ ើសព្នីងៃទី 
២៦ ដល់នងៃទី ៣០ ន្ខតុលា ឆ្ន  ំ២០២០ ។ ផបើសិនជាគ្នេ នការផក្ជើសផរ ើសផៅនងៃ្ុតរំណ្តផ់ទ រូនរបស់ផលារអនរនឹងផៅន្តបនតផរៀនតាមរុំព្យូទរ័ 
១០០%។ ផយើងនឹងន្ចរជូនព្ត័ា៌នលមែតិរនុងផព្លឆ្ប់ៗ ផនោះ។ 

ផតើានអវីផរើតផឡើងផបើសិនជាខ្ុ ំផក្ជើសផរ ើសការសិរាបញ្ចូ លគ្នន  ផហ្ើយរូនរបស់ខ្ុ ំក្តូវការោរឱ់្យផៅោចព់្ីផរជាបផណាត ោះអាសនន ឬ ថ្នន រផ់រៀន/ សា
លាផរៀន ក្តូវបិទជាបផណាត ោះអាសនន? 
សិសសន្ដលរង្លប ោះរល់នឹងបតូរផៅផរៀនតាមរុំព្យូរទរ័ព្ី្ាោះវញិ រហូ្តទល់ន្តានសុវតថិភាព្រនុងការបនតកាលវភិារននការផៅផរៀនផៅសាលា
ផោយផ្លា ល់របស់ព្ួរផរ។ 

ផបើសិនជាខ្ុ ំផក្ជើសផរ ើសរមេវ ិ្ ីសិរាបញ្ចូ លគ្នន  ផតើខ្ុ ំនឹងទទួលមាូបអាហារផៅនងៃន្ដលខ្ុ ំផរៀនតាមរុំព្យូទរ័ោ ងដូចផមតច? 
សិសានុសិសសនឹងទទួលមាូបអាហារសក្ាបន់ងៃផរៀនតាមរុំព្យូទរ័ផព្ញផលញរបស់ព្ួរផរ ផៅនងៃចុងផក្កាយននការផៅផរៀនផៅសាលាផ្លា ល់របស់
ព្ួរផរ ជាផរៀងរាល់សបាត ហ៍្។ 
ឧទហ្រណ៍្៖ សិសសក្រុម A ផៅផរៀនផោយផ្លា ល់ ផៅនងៃចន័ា និង នងៃអង្ហា រ នឹងយរមាូ បអាហារសក្ាបន់ងៃពុ្្ ដល់នងៃសុក្រ ពី្សាលាផៅនងៃអង្ហា រ។ 

 

ផតើខ្ុ ំអាចន្សវងយល់បន្នថមផោយវ ិ្ ីណា មុនផព្លខ្ុ ំផ្វើការផក្ជើសផរ ើស? 
ចូលផមើលវុបិនស៖ philasd.org/AES. 

ស្សែងយល់បស្នថម៖ PHILASD.ORG/AES 


