
លេខ ជំហាននេដំណើរការសុំដាក់ពាកេយឡើងវិញ យកឯកសារពី

 ១ ពាកេយសុំចុះឈ្មេះបន្តការសិកេសា នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

 ២ សេចក្ដីបេកាសការទូទាត់បេេក់រួចរាល់ នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

 ៣ សេចក្ដីបញ្ជេក់ពីសិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លេ នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

 ៤ របាយការណ៍កិរិយាមាយាទសិសេស មន្តេីទទួលបន្ទុកការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន

 ៥ របាយការណ៍បេវត្តិសុខភាពសិសេស មន្តេីទទួលបន្ទុកការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន

 ៧ កិច្ចសនេយារបស់មាតាបិតា មន្តេីទទួលបន្ទុកការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន

 ៨ លិខិតអនុញ្ញេតឱេយចុះឈ្មេះបន្តការសិកេសា មន្តេីទទួលបន្ទុកការចុះឈ្មេះសិសេសចូលរៀន

ថ្នេក់រៀនបច្ចុបេបន្ន_____________________________

លេខ ID សិសេស______________________________

ពាកេយសុំចុះឈ្មេះបន្តការសិកេសា

ឯកសារតម្កល់ជូនសាលា



�� វត� ិសុខ� ពសិស��

រូបថត
៤ x ៦

�� �ះ ៖         ___________________            __________________       _____________________                                                

                                           � ម�� កូល                        � មខ� �ន               � មក�� �ល (�� សិន�ើ� ន)

��ទ៖    �� ុស    �� ី     � យុ៖________      �� � �� �� �ំកំ�ើត៖_____________________

ស�� �តិ៖___________________________

�� �ះឪពុក�� �យ/� � ព�� � ល៖____________________________________________________________

�� �វ� ៖____________________    ��ខទូរស័ព� ៖_______________________________________________

� សយ�� �នសរ��រ��ញ៖_________________________________________________________________

1. ចូរ�ៀប� ប់អំពី�� �ន� ពសុខ� ព ឬ�� វត� ិសុខ� ពរបស់កូន� កអ� ក��ល � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន គួរ��ដឹង

    ឧ. ជំងឺឆ� �ត�� �ក ជំងឺទឹក� ម�� �ម ជំងឺហឺត �� �ះ�� �ក់� �  � រវះ� ត់ � � រូបត� ម�  ពិ� រ� ព ប�� �ផ� �វចិត�  ឬ� រម� ណ៍។

____________________________________________________________________________________________

2. �ើកូន� កអ� ក�� �វ�� ើ�� �ំ (��ប ឬ� ក់) � �� � ំ�� � � � ម�� ��ទជំងឺដូច� ន� ង�ើ��ះ��រឬ��?

    � ទ/� ស  �� �ន��

    �� សិន�ើ� ន ចូរ�ៀប� ប់_____________________________________________________________________     

    � � នឹងមិនជួយ�ើល� រ�� ើ�� �ស់ឱសថរបស់សិស���ើយ �� សិន�ើ�� �នលិខិតអនុ�� �ត�� ឹម�� �វពី� � បិ� សិស����  

� ះ។ �� សិន�ើ� កអ� កចង់ឱ��� � ជួយ�ើល� រ�� ើ�� �ស់ឱសថរបស់� ត់ � កអ� ក�� �វជួប� មួយ� �  

និង�� �វ� ន� រ�ៀបចំទុក� មុន � យ� នហត� ��� ប�� �ក់របស់� � បិ�  និងពី�� ���ទ��។

3. �ើកូន� កអ� ក� នប�� ��� �ក��រឬ��?   � ទ/� ស  �� �ន��

     �� សិន�ើ� ន ចូរ�ៀប� ប់_____________________________________________________________________  

     �ើកូន� កអ� ក� នពិនិត��សុខ� ព�� �ក�ើកចុង�� �យ� ��ល� ��រ? (� លបរ��� �ទ) _______________________

4.  �ើកូន� កអ� ក� នប�� ��� �ៀក��រឬ��?  � ទ/� ស    �� �ន��

     �� សិន�ើ� ន ចូរ�ៀប� ប់_____________________________________________________________________

5.  �ើ� ន� � រ�� ��ទ� ខ� ះ ��ល� � គួរគិតគូ� ពិ��ស?   � ទ/� ស    �� �ន��

     �� សិន�ើ� ន ចូរ�ៀប� ប់_____________________________________________________________________



�� វត� ិសុខ� ពសិស��

6.  �ើកូន� កអ� ក� ន� គ�� តិកម� (� ��រហ��ី) � មួយ� តុ����ងៗ ��រឬ��? ឧ. សត� ល� ិត សត�  � � រ �� �ំ លម� ង�� �     

     ឬអ� ីៗ����ង�ៀត។  � ទ/� ស    �� �ន��

     �� សិន�ើ� ន �ើ�� តិកម� � ំង� ះប�� �លមកពីអ� ីខ� ះ��រ?__________________________________________

     �ើ� ន� គស�� �អ� ីខ� ះ? _______________________________________________________________________

     �ើ�� �វ�� ើ� រសេ �� � �ះបឋម ឬ� រព�� � ល��ប� ?  _________________________________________________

7.  � រ� ក់�� �ំប�� �រ� គ៖ �ៀវ� � ក់�� �ំប�� �រ� គរបស់សិស���� �វ�� �ប់មក� មួយសំណ�ំឯក� រ��ះ។

8.  � � បិ� ឬ� � ព�� � លសិស���� �វ� នទំនួលខុស�� �វ� � មផ� �វច�� ប់ ក� �ង� រ�� � សឱ��� នច�� ស់� ស់� ក� �ងសំណ�ំ

��បបទ��ះ � ក់ទងនឹង� ល់ជំងឺ����ងៗ��លសិស��� ន និងឱសថ��ជ� � �� � ��ល� ត់�� �វ�� ើ។ �� សិន�ើព័ត៌� ន� ំង��ះពុំ

� នផ� ល់ជូន��� ះ � � នឹងពុំទទួលខុស�� �វ� � មផ� �វច�� ប់�ើយ �� សិន�ើសិស��មិន� ចទទួល� ននូវ� រ�ើល����ជ� � 

�� � �� ឹម�� �វ ខណៈ��ល� ត់�� �វ� រ� � ំ� ច់ � � � �ៀន ឬ� �� �ម� រ�� ប់�� ងរបស់�� � អំឡ�ង��លទស��នកិច� សិក��  

ឬសកម� � ព� � របស់� � ។ ដូច�� ���ះ��រ �� សិន�ើសិស��បង� � រចម� ងជំងឺ�� ��ទ� មួយ��ល� � បិ� ឬ� � ព�� 

� លពុំ� នជ�� �ប� � ��� ះ � � បិ� ឬ� � ព�� � លគឺ� អ� កទទួលខុស�� �វ� ំង�� ុង និងពុំ��ន� ទំនួលខុស�� �វរបស់

� � �ើយ �� សិន�ើ� នឧប��ត� ិ��តុ� មួយ�ើត�ើង� ះ។

� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន នឹង��ង��ព�� � មឱ��អស់ពីលទ� � ព និង�� ប់ម��� � យ �ើម��ីប�� ើដល់សិស�� នុសិស��

�� ប់រូប � ះ�ើ� ត់រស់� � មួយជំងឺ���ំ��� ឬរង�� �ះ� យ� រ� គផ� �វចិត� ក៏� យក� ី។ ��តុដូច��ះ � រផ� ល់ព័ត៌� នលម� ិត

���ង��ញ��ញ ពី� � បិ� ឬ� � ព�� � លសិស�� � ក់ទងនឹងសុខ� ព និង�� �ន� ពសុខ� ពរបស់សិស�� 

គឺ� ទំនួលខុស�� �វ� មផ� �វច�� ប់ និង� ន� រៈសំ� ន់� ទីបំផុត។



��ចក� ី�� � សរបស់ឪពុក�� �យ/� � ព�� � ល

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមអនុ�� �តឱ��អ� កជំ� ញ�� �កសុ� ភិ� លរបស់� �  � ច�� �តពិនិត�� និង�ើល�� ប់�� ង� រ�� ើ�� �ស់ឱសថរបស់
កូនខ� �ំ ក� �ងករណី� ំ� ច់។ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមដឹងឮ និងឯក� ព�ើប�� ើប�� �ស់ឱសថ និង� រស�� � �ះបឋម��លខ� �ំអនុ�� �ត 
ដូច� ន� ង�� �ម��ះ៖
 �� �ំ��������� ម៉ុល (Paracetamol) ឬដូលី�� �ន (Doliprane) ឬ���� ដុល (Panadol)៖ ស�� �ប់ជួយប�� �ះក�� �
 � សុីត��ហ� ិ� មិច (Mefenamic acid)៖ ជួយ� ត់បន� យ� រឈឺ� ប់
 � យបុយ�� �ហ� ិន (Ibuprofen)៖ ជួយ� ត់បន� យ� រឈឺ� ច់ដុំ
 � យអូសុីន (Hyoscine)៖ ជួយស�� �ល� ច់ដុំឱ��ដំ�ើរ� រ�� ួល�ើងវិញ
 ឡ�ភឺ� មីដ (Loperamide)៖ � ត់បន� យ� រ� គរូស
 �� �មីល-S (Kremil-S)៖ បន�� ប� សុីតក� �ង�� ពះ
 ��ធីរ�ហ��ិន (Cetirizine)៖ ស�� �ប់� គ�� តិកម� 
 សលបុយ� ម៉ុល (Salbutamol) �៉�នតូលីន Ventolin)៖ �ើកបំពង់ទងសួតឱ��ធំ
 ��� ឌីន (Betadine)/ភូវីដន(Povidone)៖ � រ� រ� រឆ� ង��� គ� មមុខរបួស
 �� �ម � យ�� �ខតទីហ��ន (Hydrocortisone cream)៖ ជួយ� ត់បន� យរ� ស់
 វីហ��ិន (Visine)៖ � �� ��ទទឹកបណ� ក់�� �ក (ផ� ល់សំ�ើមឱ���� �កដំ�ើរ� រ�� ួល)
 ទឹកអុកសុី��ន (Hydrogen Peroxide)៖  ស�� �តមុខរបួស
 មីនតូ� ស(Mentopas)៖ � �� ��ទ� �ៀក បិទបំ� ក់� រឈឺចុក� ប់� ច់ដុំ
 �� �ំ� ញ់បំ� ត់� រឈឺ� ប់ ៖ បំ� ត់� រឈឺ� ប់�ើ�� �ក� � ��� ង� យ
 �� �ំ��ប� ហួយ� ប�ើ����ក (Petroleum jelly)៖  ផ� ល់សំ�ើមដល់បបូរ� ត់/����ក
 �� �ង ភីបភឺមីន (Peppermint oil)៖  បំ� ត់� រវិលមុខ
 �� �ំ� ប (បំ� ត់� រឈឺ� ប់ធ� ន់ធ� រ) BELOW BELWO BLOW
 ទឹកខ� �រ� ងស�� �ត� ត់ (ព�� � ល� រឈឺ� ត់ ឬ ក)

សូមផ� ល់ព័ត៌� នបុគ� លពីររូប��ល� � � ច� ក់ទង� ន �� សិន�ើ� នករណីស�� � �ះប�� �ន់ ប៉ុ�� �� � មិន� ច� ក់ទង� 

ឪពុក�� �យសិស��� ន។

1. �� �ះ_______________________________��ខទូរស័ព� _________________________________________

2. �� �ះ_______________________________��ខទូរស័ព� _________________________________________

(ក� �ងករណី��ល� � បិ� មិន� នផ� ល់��ខទូរស័ព� បច� �ប��ន� របស់បុគ� ល� ង�ើ��� ះ � � នឹងមិនទទួលខុស�� �វចំ� ះ

ឧប��ត� ិ��តុ� មួយ�ើយ។)

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមអនុ�� �តឱ��បុគ� លិក ឬអ� ក��រក�� �� �ង�  � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន � ច� ត់វិ� ន� រ

��ជ� � �� � � � ំ� ច់ � ��ល��លកូនរបស់ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ ឈឺ ឬជួប�� �ះ�� �ក់� មួយ �ើយ� � មិន� ច� ក់ទងខ� �ំ� ទ/

� ងខ� �ំ� ន។ ខ� �ំ� ទ/� ង នឹងទទួលខុស�� �វចំ� ះ� ល់� រចំ� យ�ើ� រព�� � ល� ំងអស់� ះ។

____________________________     ____________________________   ____________________________

ហត� ��� ឪពុក�� �យ/� � ព�� � ល                    � លបរ��� �ទ                                     �� �ះ

� រទំ� ក់ទំនង ក� �ងករណីប�� �ន់



ឈ្ម េះ_______________       _________________        ________________________
               នា ម�េ កូល                      នា មខ្ល �ន         នា មក�� េល (�ើមា ន)
�េទ ៖    �បេ ុស     ��េ ី
�� េ �េ �្ន េំកំណើត________________________________________________________

ថ្ន េក់____________________      លេខទូរស័ព្ទ ស�េ េប់សា លា ទា ក់ទង� _________________

ឈ្ម េះ� � ពេយា បា ល/ឪពុក៖

សញ្ជ េតិ៖

លេខលិខិតឆ្ល ង�េន/អត្ត សញ្ញ េណប័ណ�  ៖

�េញ� យបេ �េស៖

ក�្ល េង�� ើកា រ

តួនា ទី

លេខទូរស័ព្ទ �េ

� សយដា� េន� ភ្ន ំ�េញ៖

អីុ�េល

ឈ្ម េះ� � ពេយា បា ល/មា� េយ៖

សញ្ជ េតិ៖

លេខលិខិតឆ្ល ង�េន/អត្ត សញ្ញ េណប័ណ�  ៖

�េញ� យបេ �េស៖

ក�្ល េង�� ើកា រ

តួនា ទី

លេខទូរស័ព្ទ �េ

� សយដា� េន� ភ្ន ំ�េញ៖

អីុ�េល

ព័ត៌មា នអំពីសិសេស

ព័ត៌មា នអំពីមា តា បិតា 

ជូនចំ� ះមា តា បិតា /� � ពេយា បា លជូនចំ� ះមា តា បិតា /� � ពេយា បា ល
�ើងខ� ុំមា នសេចក្ដ ីរ�ករា យ សូមបេ កា ស�ើកទទួលពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១។
កា រចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា នឹង� នា នូវ� អីស�េ េប់សិសេស�  សា លា រៀនអន្ត រ� តិ� រា�េហ� ន។ សូម� កអ្ន ក� ន� លកា រណ៍នេកា របង់�្ល េសា លា 
ឱេយបា នលម� ិត។ សា លា បា ន�� ើតា មសិសេសនូវពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា  និងទ�េ ង់បេ វត្ត ិសុខភា ព�ើមេបីឱេយ� កអ្ន ក�េ េប។ សូមបញ្ជ េក់ថ  ពា កេយសុំ
�េះ�េ �វបេ គល់ជូនសា លា វិញ� យមា នហត្ថ លេ� របស់សិសេស និងមា តា បិតា /� � ពេយា បា ល រា ល់��េង�� ើកា រ (�� េចន្ទ  ដល់� រ� � ប់ពី��េង៨�េ ឹក 
ដល់��េង៤:៣០លា� េច) ច�� េះ�� េទី២៥ �េកុម� ៈ ដល់�� េទី០៤ �េឧសភា  �្ន េំ២០២០។ 

កា រចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា កា រចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា 
• �្ល េសិកេសា ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០១៩-២០២០ �េ �វ�េទូទា ត់ឱេយបា នរួចរា ល់។
• �្ល េចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា បេ � ំ�្ន េំ�េ �វបង់ជូនសា លា ក្ន ុងចំនួន$៥៥០។
• សេចក្ដ ីចម្ល ងសំបុ�េ កំណើតឬលិខិតឆ្ល ង�េនផ្ល �វកា រ� ភា សា អង់�្ល េស�េ �វបេ គល់ជូនសា លា ។
• �្ល េសិកេសា បេ � ំ�្ន េំក្ន ុងចំនួនខ្ល ះ�េ �វបង់ជូនសា លា � មុន � �េលចុះឈ្ម េះសុំបន្ត កា រសិកេសា ។
• សូមបញ្ជ េក់ឡើងវិញថ  ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា ទា ំងអស់�េ �វយកមកដា ក់គិត�េ ឹម�� េទី០៤ �េឧសភា  �្ន េំ២០២០។

ករណីពុំបា នដា ក់ពា កេយករណីពុំបា នដា ក់ពា កេយ
• កំណត់�េ េ�េសេងៗអំពីសិសេសនឹង�េ �វលុប� ល ចំ� ះកា រពុំបា នដា ក់ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា �េ ឹម�� េទី០៤ �េឧសភា  �្ន េំ២០២០។
• សិសេស�េលចង់ចុះឈ្ម េះ� �េ េយ�� េទី០៤ �េឧសភា  �្ន េំ២០២០ �េ �វបង់�្ល េដា ក់ពា កេយ$៨០០ �្ល េចុះឈ្ម េះ$៥៥០ 

និង�្ល េសេ� �េសេងៗចំនួន$១៥០ បេ សិន�ើសា លា � មា ន� អីឬថ្ន េក់� សល់ស�េ េប់� ត់។ សូម�េ ើសយកកម� វិធីសិកេសា ដូចមា ន� ង�េ េម

ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា 

ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១

ព័ត៌មា នអំពីបងប� �ន



• ថ្ន េក់ទី៧ ដល់ទី១២
• កម� វិធីសិកេសា ពីរភា សា របន្ត � ងតា មកម� វិធី� តិនិងអន្ត រ� តិ។
• សិសេស�េ ើសរ�សមុខវិ�្ជ េ� តា មសមត្ថ ភា ព ចំ� ប់� រម� ណ៍ និងគ�េ េង� ជីពនា �េលអនា គត។
• កា រ�េ ើសរ�សមុខវិ�្ជ េស�េ េប់ថ្ន េក់ទី១០ឡើង�  នឹង�� ើឡើង� ក្ន ុង�េ�េសា ។
• សិសេសមា នឱកា សបេ ឡង�េស្ត អន្ត រ� តិ� តា មមុខវិ�្ជ េ�េលពួក� ត់សិកេសា  ដូច� �េស្ត �េមបេ ៊�ជ�េកភន់ (Check-

point) IGCSE និង AS/A Level។ យា�េង� ច� ស់មា ន៣មុខវិ�្ជ េ�េលសា លា �េនា ំស�េ េប់ �េស្ត  Check-
point ៥មុខវិ�្ជ េស�េ េប់ IGCSE និង៣មុខវិ�្ជ េស�េ េប់ AS/A Level។

• សិសេសបេ ុស�េ ីសិកេសា ក្ន ុងថ្ន េក់រួម�្ន េ ក្ន ុងករណី� ត់ចង់បេ ឡេង�េស្ត �េមបេ ៊�ជ។

• ថ្ន េក់ទី៧ ដល់ទី១២
• សិសេសបេ ុស�េ ីសិកេសា ក្ន ុងថ្ន េក់រួម�្ន េ 
• កម� វិធីសិកេសា អន្ត រ� តិ (ភា សា អង់�្ល េសទា ំង�េ ុង) ស�េ េប់សិសេស� តិ និងអន្ត រ� តិ។
• កម� វិធីសិកេសា មា នប�េ ៀនស្ទ ើររា ល់មុខវិ�្ជ េសិកេសា ភា សា អង់�្ល េស។
• សិសេសមា នឱកា សបេ ឡង�េស្ត អន្ត រ� តិ ដូច� �េស្ត �េមបេ ៊�ជ A Level អន្ត រ� តិ និង�េស្ត �េសេងៗ�ៀត�េល  

សំ� ន់ចំ� ះ� ត់ក្ន ុងកា រដា ក់ពា កេយចូលរៀន� សា កលវិទេយា ល័យ។ 

កម� វិធីសិកេសា ពីរភា សា  (�� េរ និងអង់�្ល េស)

កម� វិធីសិកេសា អន្ត រ� តិ (ភា សា អង់�្ល េសទា ំង�េ ុង)

សូម�េ ើសយកកម� វិធីសិកេសា ដូចមា ន� ង�េ េម

ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា 

ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១

រចនា សម� ័ន្ធ នេកា របង់�្ល េសិកេសា �េលមា នដូចត� �េះនឹង�េ �វយកមកអនុវត្ត ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១។
�ើមេបីបន្ត កា រសិកេសា � សា លា រៀនអន្ត រ� តិ� រា�េហ� ន កា របង់�្ល េសិកេសា ទា ន់�េល�េលា គឺ� កា រ� ំបា ច់។ 

ព័ត៌មា នអំពីបងប� �ន

ឈ្ម េះ សា លា រៀនបច្ច ុបេបន្ន ក�េ ិតថ្ន េក់រៀន�� េ �េ �្ន េំកំណើត
�ើ� ត់កំពុងដា ក់ពា កេយសុំចូលរៀន�  

សា លា រៀនអន្ត រ� តិ� រា�េហ� ន�េរឬ�េ?
(បា ទ/� ស ឬ អត់�េ)



�្ល េចុះឈ្ម េះ $៥៥០

�្ល េបេ ឡង�េស្ត �េមបេ ៊�ជ

បេ �េទ�េស្ត  � Secondary Checkpoint  � IGCSE  � AS/A Level

ចំនួន�េស្ត __________ �្ល េបេ ឡង�េស្ត នីមួយៗ_________ �្ល េសរុប________________________

�្ល េសិកេសា _____________     កា របញ្ច ុះតម្ល េ_____________ លក� ណៈនេកា របញ្ច ុះតម្ល េ_____________

សរុប ______________

សូមបំ�េញតា រា ងបង់បេ េក់� ង�េ េមនូវចំនួនទឹកបេ េក់�េល� កអ្ន កចង់បង់� ដំ� ក់កា ល។ ចំនួនទឹកបេ េក់សរុប�េ �វ

�េដូចនឹងចំនួន�្ល េសិកេសា �េល�េ �វបង់។ ទឹកបេ េក់បង់� �េ ប់ដំ� ក់កា ល�េ �វ�េមា នចំនួនស� ើ�្ន េ។

សេចក្ដ ីបញ្ជ េក់អំពីកា របង់បេ េក់យឺតយា�េវសេចក្ដ ីបញ្ជ េក់អំពីកា របង់បេ េក់យឺតយា�េវ

ក. កា របង់�្ល េសិកេសា យឺតតិច� ង៣០�� េ �េ �វបង់កា រ� កវិន័យចំនួន$៥០។ 
បេ សិន�ើ�្ល េសិកេសា � �េមិន�េ �វបា នទូទា ត់ ឈ្ម េះរបស់សិសេស� ចមិន�េ �វបា ន� នា ជូនស�េ េប់�េ ីមា ស�េល� សល់
� ះឡើយ �ើយរបា យកា រណ៍សា លា  បេ តិបត្ត ិពិន្ទ ុ វិញ្ញ េបនប�េ  និងរបា យកា រណ៍ដ�េ�ៀត� ច�េ �វរកេសា ទុក រ�ឯសិសេស
វិញ� ច�េ �វបា នដក�េញពីកា រ�� ើដំណើរ ឬ សកម� ភា ពនេទសេសនកិច្ច នា នា  លុះ�េ េ�េ�្ល េសិកេសា �េ �វបា នទូទា ត់រួចរា ល់។

ខ. កា របង់�្ល េសិកេសា យឺតលើសពី៣០�� េ �េ �វបង់កា រ� កវិន័យចំនួន$១០០។ សិសេស� ច�េ �វបា នដក�េញពីកា របេ ឡង 
ឬកា រ� យតម្ល េកា រសិកេសា  និង�េ �វបា នពេយ�រឈ្ម េះ លុះ�េ េ�េ�្ល េសិកេសា �េ �វបា នទូទា ត់រួចរា ល់។
ខ� ុំបា ទ/នា ងខ� ុំ សូមទទួលដឹងឮនិងយល់�េ បតា មលក� ខណ� ដូចមា ន�េង� ងលើ�េះ។ខ� ុំបា ទ/នា ងខ� ុំ សូមទទួលដឹងឮនិងយល់�េ បតា មលក� ខណ� ដូចមា ន�េង� ងលើ�េះ។

ហត្ថ លេ� /សា្ន េម�េ�េ   ហត្ថ លេ� /សា្ន េម�េ�េ    បា ន�ើញ និងបញ្ជ េក់
មា តា បិតា /� � ពេយា បា លឈ្ម េះ   សិសេសឈ្ម េះ    នា យកហិរញ្ញ វត្ថ ុ

លេខរៀង ចំនួនទឹកបេ េក់ កា លបរិ�� េទផុតកំណត់

ដំ� ក់កា លទី ១ �� េទី៣១ �េសីហា  �្ន េំ២០២០

ដំ� ក់កា លទី ២ �� េទី៣១ �េតុលា  �្ន េំ២០២០

ដំ� ក់កា លទី ៣ �� េទី៣១ �េធ្ន � �្ន េំ២០២០

ដំ� ក់កា លទី ៤ �� េទី២៨ �េកុម� ៈ �្ន េំ២០២១

ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា 

ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១

តា រា ងកិច្ច �េ ម�េ ៀងលើកា របង់បេ េក់



�្ល េចុះឈ្ម េះ $៥៥០

�្ល េបេ ឡង�េស្ត �េមបេ ៊�ជ

បេ �េទ�េស្ត  � Secondary Checkpoint  � IGCSE  � AS/A Level

ចំនួន�េស្ត __________ �្ល េបេ ឡង�េស្ត នីមួយៗ_________ �្ល េសរុប________________________

�្ល េសិកេសា _____________     កា របញ្ច ុះតម្ល េ_____________ លក� ណៈនេកា របញ្ច ុះតម្ល េ_____________

សរុប ______________

សូមបំ�េញតា រា ងបង់បេ េក់� ង�េ េមនូវចំនួនទឹកបេ េក់�េល� កអ្ន កចង់បង់� ដំ� ក់កា ល។ ចំនួនទឹកបេ េក់សរុប�េ �វ

�េដូចនឹងចំនួន�្ល េសិកេសា �េល�េ �វបង់។ ទឹកបេ េក់បង់� �េ ប់ដំ� ក់កា ល�េ �វ�េមា នចំនួនស� ើ�្ន េ។

តា រា ងកិច្ច �េ ម�េ ៀងលើកា របង់បេ េក់

ពា កេយសុំចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា 

ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០២០-២០២១

ស�េ េប់មន្ត េ ីមា នភា រកិច្ច បំ�េញ�េប៉ុ�� េះ

សេចក្ដ ីបេ កា សកា រទូទា ត់បេ េក់រួចរា ល់ និងសេចក្ដ ីបញ្ជ េក់ពីសិទ្ធ ិទទួលបា នកា របញ្ច ុះតម្ល េ

ខ� ុំបា ទ/នា ងខ� ុំសូមបញ្ជ េក់និងយល់�េ បតា មសេចក្ដ ីដូចមា នត� �េះ ៖

 ពុំមា នទឹកបេ េក់សេសសល់�េល�េ �វទូទា ត់ប�� ើយស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០១៩-២០២០ ឡើយ។

 មា នទឹកបេ េក់ចំនួន $__________ �េលមិនទា ន់បា នទូទា ត់ស�េ េប់�្ន េំសិកេសា  ២០១៩-២០២០។

សេចក្ដ ីបញ្ជ េក់ពីសិទ្ធ ិទទួលបា នកា របញ្ច ុះតម្ល េ

 បញ្ច ុះតម្ល េចំនួន$_______  លក� ណៈនេកា របញ្ច ុះតម្ល េ_____________

                                           បា ន�ើញ និងបញ្ជ េក់

               នា យកហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ខ� ុំបា ទ/នា ងខ� ំុសូមបញ្ជ េក់និងយល់�េ បតា មសេចក្ដ ីដូចមា នត� �េះ ៖

 សា មីសិសេសពុំមា នឈ្ម េះក្ន ុងបញ� ីសិសេស�េលមា ន� កបេបកិរិយា មិនសមរមេយ� ះឡើយ �េល� ចនា ំឱេយសា លា ពុំអនុញ្ញ េតឱេយ

សិសេសចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា ។ �េតុ�េះ សា មីសិសេស� ចចុះឈ្ម េះបន្ត កា រសិកេសា បា ន។

 កា រិយា ល័យរដ� បា លស�េ េចអនុញ្ញ េតឱេយសិសេសចុះឈ្ម េះចូលរៀន � យមា នលក� ខណ�  និង� ងតា មកិច្ច សនេយា � 

លា យលក� ណ៍អកេសរ�េលមា នចុះហត្ថ លេ� របស់សិសេស និងមា តា បិតា ។

 កា រិយា ល័យរដ� បា លស�េ េចមិនអនុញ្ញ េតឱេយសិសេសចុះឈ្ម េះចូលរៀន � យ� ងលើរបា យកា រណ៍កិរិយា មា យា ទសិសេស។

 ទ�េ ង់បេ វិត្ត សុខភា ពសិសេស�េ �វបា នបំ�េញ និងបេ គល់ជូនសា លា រួចរា ល់។

 កិច្ច សនេយា របស់មា តា បិតា �េ �វបា នចុះហត្ថ លេ�  និងបេ គល់ជូនសា លា រួចរា ល់។

 កិច្ច �េ ម�េ ៀងលើសមា� េរ�េឡិច�េ �និច�េ �វបា នចុះហត្ថ លេ�  និងបេ គល់ជូនសា លា រួចរា ល់។

          បា ន�ើញ និងបញ្ជ េក់

         មន្ត េ ីទទួលបន្ទ ុកកា រចុះឈ្ម េះសិសេសចូលរៀន



� ល� រណ៍��� របង់�� �� � � ល� រណ៍��� របង់�� �� � 
� ល� រណ៍�� �សិក�� របស់ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន �� �វ� នយកមកអនុវត� � យគណៈ�� ប់�� ង� � 

 � �� �ទី០៥  ��កុម� ៈ �� �ំ២០២០។ �� �សិក�� � ំងអស់�� �វ� នគិត� �� �ក់ដុ�� �រសហរដ� � ��រ�ក។

a. �� �� ក់� ក���� �� ក់� ក��៖ បង់��ម� ងគត់ ខណៈ��លសិស���ៀន� � � ដ��ល (បង់�ើយមិន� ចដកយកវិញ ឬ�� �រ� ន�ើយ
 �ើយ�� �វបង់� ��ល� ក់� ក��)។
b. �� �ចុះ�� �ះចូល�ៀន�� �ចុះ�� �ះចូល�ៀន៖ �� �វ��បង់� �� � ំ�� �ំ �ើម��ីរក�� ក�� �ងរបស់កូន� កអ� ក� ក� �ង� �  ស�� �ប់�� �ំសិក�� ប�� �ប់ 
  (បង់�ើយមិន� ចដកយកវិញ ឬ�� �រ� ន�ើយ)។
c. �� �សិក�� �� �សិក�� ៖ សូមពិនិត���ើល� � ង� ង�� �ម។
d. �� �បង់����ងៗ�ៀត�� �បង់����ងៗ�ៀត៖ � ក� �ងអំឡ�ង��ល�� �ំសិក�� ��ះ � រចំ� យ����ងៗ�ៀត� ច�ើត� ន�ើង និងមិន 
 � នប�� �ញ� ក� �ងសន� ឹក� ល� រណ៍��ះ�ើយ ប៉ុ�� �� � បិ� សិស���� �វបង់�ើ� រចំ� យ� ំង� ះ��ល
 � នដូច� ក� ឹបសិក��  ដំ�ើរទស��នកិច� សិក��  កម� វិធី�� ����ងសិក��  � រ�� ើដំ�ើរ  � � រ�� ��� ង់ 
 ឯកស�� �ន� �  �ៀវ� សិក�� ស�� �ប់�ៀនប�� �ម  � រ�� ឡង� ង�� �����ងៗ�ៀត។ ល។

a. ជ�� ើស��� របង់�� �សិក��  (� ច�� ើសយក� ��ល� ក់� ក�� ឬចុះ�� �ះបន� � រសិក�� )៖ 

�� �វ��ប�� �ក់� ��ល� ក់� ក�� ឬចុះ�� �ះបន� � រសិក��  ឬ� ��ល� បន� ប�� �ប់�ៀត � មរយៈសំ�ើ� � យលក� ណ៍អក្

សរ� � ន់� រ�� ល័យហិរ�� វត� �។ ស� កប�� ប�� �ក់ពី� រចុះ�� �ះនឹង� នចុះ� លបរ��� �ទ និង�� �ផុតកំណត់��� របង់�� �សិ

ក�� ។ � រ�� ល័យហិរ�� វត� �� ចនឹងផ� ល់ជូន� � រជួយ�� ើនរ�ឭកអំពី� របង់�� �សិក��  �����ង� មិញ� រទូ� ត់�� �ក់ឱ��� នមុ

ន�� �ផុតកំណត់គឺ� � តព� កិច� របស់� � បិ�  ឬ� � ព�� � លសិស��� ំង�� ុង។

ជ�� ើស��� របង់�� �សិក�� ៖ � របង់ម� ង� ំងអស់  � របង់� ដំ� ក់� លចំនួន០២�ើក � របង់� ដំ� ក់� លចំនួន០៤�ើក។ 

b. � រប�� �ះត�� �លក� ណៈ�� �� រ៖ ១៥% �� �វ� នប�� �ះត�� �ជូនស�� �ប់�� �សិក�� របស់កូនទី២។ ២០

%ស�� �ប់�� �សិក�� របស់កូនទី៣ និងកូនបន� ប�� �ប់�ៀត។ � ល� រណ៍��ះ�� �វ� នអនុវត� � � � � ំងអស់��ល

រួម� នម�� �យ��សិក��   បឋមសិក��   វិទ�� ល័យ និង� កលវិទ�� ល័យ។ � រប�� �ះត�� �សិក�� �� �វ� នអនុវត� ចំ� ះកូន

��ល� ក់� ក��ចុង�� �យ��បង� ស់។

 � រប�� �ះត�� �ចំ� ះអតីតសិស�� (ហ�� ���ន់) ៖ អតីតសិស���ើងនឹងទទួល� ន� រប�� �ះត�� � ១០% � �ើ�� �សិក�� �� � ំ

�� �ំរបស់កូនទី១របស់� ត់។ រ�ឯ� រប�� �ះត�� �លក� ណៈ�� �� រ� ង�ើនឹង�� �វយកមកអនុវត� ចំ� ះកូនបន� ប�� �ប់។

 � � នឹងមិនផ� ល់នូវ� រប�� �ះត�� �� ����ង�ៀត�ើយ �ើ� ះក� �ងលក� ខណ� � ក៏� យ។

១. �� �� � 

២. ជ�� ើស និង� រប�� �ះត�� �� �ើ� របង់�� �សិក�� 



a. � រទទួលខុស�� �វ៖ � � បិ� ឬ� � ព�� � ល�� �វ��ទទួលខុស�� �វចំ� ះ� របង់�� �សិក�� ឱ��� ន� ន់��ល��� ។

b. � លបរ��� �ទផុតកំណត់បង់�� �ក់�� �វ� នប�� �ក់ជូន� ក� �ងវិក� យប�� ��ល� � ផ� ល់ឱ�� � ��លចុះ�� �ះ 

(ឬចុះ�� �ះបន� � រសិក�� ឱ��កូន)។ � របង់�� �សិក�� យឺត១៥�� � � �� �យ�� �ផុតកំណត់បង់�� �សិក�� គឺ� ចអនុ�� �ះឱ��� ន 

និង�� �ន� រ� កពិន័យអ� ី�ើយ ប៉ុ�� ��� �វ� ន� រឯក� ព� � យលក� ណ៍អក��រពី� រ�� ល័យហិរ�� វត� �។

c. � របង់�� �សិក�� យឺតតិច� ង៣០�� � �� �វបង់� រ� កពិន័យចំនួន50$។ �� សិន�ើ�� �សិក�� � ��មិន�� �វ� នទូ� ត់

�� �ះរបស់សិស��� ចមិន�� �វ� ន� � ជូនស�� �ប់�� ី� សសិក�� ��ល� សល់� ះ�ើយ �ើយរ� យ� រណ៍� �  

�� តិបត� ិពិន� � វិ�� �បនប��  និងរ� យ� រណ៍ដ���ៀត� ច�� �វរក�� ទុក រ�ឯសិស��វិញ� ច�� �វ� នដក��ញពី� រ�� ើដំ�ើរ ឬ 

សកម� � ពទស��នកិច� � �  លុះ�� ����� �សិក�� �� �វ� នទូ� ត់រួច� ល់។

d. � របង់�� �សិក�� យឺត�ើសពី៣០�� � �� �វបង់� រ� កពិន័យចំនួន$100។ សិស��� ច�� �វ� នដក��ញពី� រ�� ឡង 

ឬ� រ� យត�� �� រសិក��  និង� ច�� �វ� នព���រ�� �ះ លុះ�� ����� �សិក�� �� �វ� នទូ� ត់រួច� ល់។

e. � � សូមរក�� សិទ� ិព���រ� រសិក�� របស់សិស����លយឺត���វក� �ង� របង់�� �សិក�� � ប់ពី៣០�� ��ើង� ។

f. � រ� ក់� ក��យឺត៖ �� �សិក�� គឺ�� �វ� នបង់� � ម�� ី� ស ចំ��កឯ�� �� ក់� ក�� និង�� �ចុះ�� �ះ� ច� ន� រ

�� ��� �ល។

a. �� �ក់សង�� ឡប់វិញ � ��លដក�� �ះឈប់�ៀន៖ � � នឹងពិ� រ� សង�� �ក់វិញ លុះ�� ���សំណ�ំ��បបទសុំ

ដក�� �ះ�� �វ� នបំ��ញ�� ប់�� ឹម�� �វ និងលុះ�� ���សិស��� ះមិន� នវត� � នមកសិក�� � �� ី� ស� មួយ� ះ� ំងមូល។

ចំ��កឯ�� �� ក់� ក�� និង�� �ចុះ�� �ះនឹងមិន�� �រ ឬ�� គល់ជូនវិញ�ើយ។

b. លក� ខណ� ����ងៗ៖ចំ� ះ� � បិ� ��ល� នប�� ��� �កហិរ�� វត� � និង��លមិន� ចកំណត់ទុក� ន � ចសរ��រសុំ� រ

ឯក� ពពន�� រ��លបង់�� �សិក�� ក� �ងរយៈ��លខ� ី ជូន� � យក� � ។ រ�ឯសំ�ើសុំបន� � រសិក�� � យមិនបង់�� �ក� �ង

រយៈ��ល� ប់ពីមួយ�� ី� ស�ើង�  �� �វ���� ើសុំ� រពិ� រ� ពី�� ុម�� ឹក�� ភិ� លរបស់� � � យ�� �ល់។

c. � រ�� �ស់ប� �រ� យពុំ� នជូនដំណឹង� មុន៖ �� �សិក�� � ច�� ��� �ល� � ម� រស�� �ចរបស់�� ុម�� ឹក�� ភិ� ល� � 

� យពុំ� ន� រផ� ល់ដំណឹង� មុន�ើយ �ើយចំនួន�� �ក់��ល�ើង�� �� ចទុក�� ើស�� �ប់� របង់ពន� ជូនរដ� ��ល� បន� �ករបស់

� � ។

d. វិធីបង់�� �សិក�� ៖ � របង់�� �ក់�� �វ�� ើ�ើង� � ច់�� �ក់� � រ�� ល័យហិរ�� វត� �របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន 

� � ល់���ង�� ើ� រដូច��ល� នប�� �ក់� ង�ើ ឬ� មរយៈ� រ�� �រ�� �ក់ ឬមូលប��� នប�� ធ� � រ។

e. ព័ត៌� នប�� �ម៖ � ល់វិក� យប��  រ� យ� រណ៍ធ� � រ និងទំ� ក់ទំនងលុយ� ស់� �  គឺ�� ើ�ើង� � � អង់�� �ស។ 

ចំ� ះ� � បិ� ��ល�� �វ� រ� រប�� �ក់ប�� �ម ឬជំនួយ����ងៗ� ច� ក់ទងមក� ន់� រ�� ល័យហិរ�� វត� �របស់� � � ន� យ

�� �ល់។

f. ក� �ងករណីវិ� ទ �� សិន�ើ� � បិ� ពុំ� នប�� �ន់��បង់�� �សិក�� ចុង�� �យ��� ះ � រកត់�� ���ល� ន� ក� �ងរ� យ

� រណ៍ទូ� ត់�� �ក់� ស��ល� � � ន នឹងស�� �ច� � ន� រ។

៣.� របង់�� �សិក�� យឺត���វ

៤. លក� ខណ� ����ងៗ�ៀត



� � ងត�� �សិក�� ស�� �ប់�� �ំសិក�� 
២០១៩-២០២០ និង២០២០-២០២១

* �� �� ក់� ក�� (បង់��ម� ងគត់ ក� �ង��ល� ក់� ក��ចូល�ៀន� � � � មួយរបស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន)     
* �� �ចុះ�� �ះ (បង់� �ៀង� ល់�� �ំ)      
* �� �� ក��សុំ (បង់��ម� ង �ើយមិន� ច�� �រ ឬ�� គល់�� �ក់ជូនវិញ�ើយ។)      
* អំឡ�ង�� �ំសិក��  � � បិ� សិស���� �វបង់�ើ� រចំ� យ����ងៗ�ៀត��លមិន� ន��ងក� �ង� � ង��ះ ដូច� �� �ក� ឹបសិក��  �� �ដំ�ើរទស��នៈកិច� សិក��  
�� �សកម� � ព�� �កម� វិធីសិក��  �� �ដឹកជ�� �ន �� �� យ�� ��� ង់ �� �ឯកស�� �ន �� ��ៀវ�  �� ���ស� �� ឡង�� �� � ។ ល។    
* �� �ក់នឹង�ើក �� សិន�ើ� នចំនួនសិស��� អប��បរ� � ម� រកំណត់។      
* ទទួល� ន� រប�� �ះត�� �១០០$ ស�� �ប់� របង់�� �ក់�� ប់ចំនួន � មុន� លផុតកំណត់� របង់�� �ក់ដំ� ក់� លទី១។     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
អន្តរជាតិ កុមារទ ើបទ េះទ ើរ ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 3,025$                                                                                                               

អន្តរជាតិ កុមារទ ើបទ េះទ ើរ កន្ៃេះថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 2,125$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
អន្តរជាតិ ទារកដាា ន្ ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 3,025$                                                                                                               

អន្តរជាតិ ទារកដាា ន្ កន្ៃេះថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 2,125$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
អន្តរជាតិ ថ្នា កទ់្តៀមមទតតយយសិកា ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 4,245$                                                                                                               

អន្តរជាតិ មទតតយយសិកា ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 4,245$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 500$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
កមមវធីិសិកាពីរភាសា បឋមសិកា� ថ្នា ក ី់ (1-2-3) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 5,110$                                                                                                               

កមមវធីិសិកាពីរភាសា បឋមសិកា ថ្នា ក ី់ (4-5-6) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 5,330$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 700$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 550$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
អន្តរជាតិ បឋមសិកា ថ្នា ក ី់ (1-2-3) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 7,500$                                                                                                               

អន្តរជាតិ បឋមសិកា ថ្នា ក ី់ (4-5-6) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 8,065$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 700$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 550$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
កមមវធីិសិកាពីរភាសា អនុ្វ ិាល័យ ថ្នា ក ី់  (7-8-9) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 6,245$                                                                                                               

កមមវធីិសិកាពីរភាសា វ ិាល័យ ថ្នា ក ី់  (10-11-12) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 6,475$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 800$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 550$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

ចាចាបប់់ពពីីខខែែឧឧសសភាភា
អន្តរជាតិ អនុ្វ ិាល័យ ថ្នា ក ់ ី (7-8-9) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 8,625$                                                                                                               

អន្តរជាតិ វ ិាល័យ ថ្នា ក ី់  (10-11-12) ទពញមយួថ្ងៃ ថ្ថ្ងងៃៃសសិិកកាា 9,085$                                                                                                               

ថ្ថ្ងងៃៃដាដាកក់់ពាពាកកយយ 800$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃ  ុុេះេះទទ្្មម េះេះ 550$                                                                                                                   

ថ្ថ្ងងៃៃពាពាកកយយសសុុុំុំ 50$                                                                                                                     

* ថ្លៃដាកព់ាកយ (បងត់ែម្តងគែ ់កនុងពេលដាកព់ាកយចូលពរៀនពៅសាខាណាម្ួយរបសស់ាលាពរៀនអនតរជាែផិារ៉ាហ្គន)
* ថ្លៃចុុះព ម្ ុះ (បងជ់ាពរៀងរលឆ់្ន ាំ)
* ថ្លៃពាកយសុាំ (បងត់ែម្ដង ពហ្ើយម្ិនអាចពទេរ ឬប្រគលប់្ាកជ់នូវញិព ើយ។)
* អាំ ុងឆ្ន ាំសិកា មាតាបិតាសិសសប្ែូវបងព់លើការចាំណាយពទសងៗព ៀែដែលម្ិនបានដចងកនុងតារងពនុះ ែចូជាថ្លៃកៃបឹសិកា
ថ្លៃែាំព ើ រ សសនៈកចិចសិកា ថ្លៃសកម្មភាេពប្ៅកម្មវធិសិីកា ថ្លៃែកឹជញ្ជូ ន ថ្លៃបាយថ្លៃប្ែង ់ថ្លៃឯកសណាា ន ថ្លៃពសៀវពៅ ថ្លៃពែសតប្រ ងពប្ៅសាលា។ ល។
* ថ្នន កនឹ់ងពបើក ប្រសិនពបើមានចាំននួសិសសជាអរបបរមាតាម្ការកាំ ែ។់
*   លួបានការបញ្ចុ ុះែថ្ម្ៃ១០០$ សប្មាបក់ារបងប់្ាកប់្គបច់ាំននួ ពៅម្ុនកាលទែុកាំ ែក់ារបងប់្ាកែ់ាំណាកក់ាល ី១។

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

តាតារារាងងសសម្រម្រាាបប់់កាការរបបងង់់ថ្ថ្លលៃៃសសិកិ្សក្សាា    ២២០០១១៩៩--២២០០២២០០
សាលាទរៀន្អន្តរជាតិផារ៉ោហ្គន្ សូម្បកាសជាផ្ៃូវការនូ្វរ នាសមពន័្ធងមីថ្ន្ការបងថ់្ងៃសិកាស្មាបឆ់្ា ុំសិកា ២០១៩-២០២០

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

្្បបទទេេ  ថ្ថ្ន្ន្កាការរបបងង់ថ់្ថ្ងងៃៃ

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

កកមមមមវវ ិធិធីីសសិិកកាា កក្្មមិិតតថ្នថ្នាា កក់់ ទទមាមា៉ោ៉ោ ងងសសិិកកាា

� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន សូម�� � ស� ផ� �វ� រនូវរច� សម� ័ន� ថ� ី��� របង់�� �សិក�� ស�� �ប់�� �ំសិក�� ២០១៩-២០២០ និង២០២០-២០២១។



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 
�� �កទី១. និយមន័យ និង� ក��ស័ព� 

ក. � � បិ�  ឬ� � ព�� � ល សំ� �ើឪពុក ឬ�� �យពិត�� �កដ ឬបុគ� ល��លចុះហត� ��� �ើកិច� សន�� ��ះ 

ឬអ� ក��ល�ើ� � រទូ� ត់�� �ក់ និងចុះហត� ��� �ើឯក� រ ឬកំណត់�� �ផ� �វ� រ� � ��ល� ក់ទងនឹងហិរ�� វត� � � យ�� ើ� តំ

� ងឱ��ឪពុកឬ�� �យពិត�� �កដ ចំ� ះ� ល់កិច� � រ� � � មួយ� � ។

ខ. � � សំ� �ើ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន និងបុគ� លិក��ញសិទិ� របស់ខ� �ន��ល� នចុះហត� ��� �ើឯក� រផ� �វ� រ។

គ. សិស��សំ� �ើសិស����ល� នព័ត៌� នលម� ិតដូច� នប�� �ក់� ង�ើ និង/ឬ ��ល� នចុះហត� ��� �ើកិច� សន�� ��ះ។

ឃ. � រ���� �� មួយចំ� ះលក� ន� ិកៈ និងលក� ខណ� ��កិច� សន�� ចុះ�� �ះចូល�ៀន (កិច� សន�� ) ��ះ � ំ� ច់�� �វ�ើ� �ើង� 

� យលក� ណ៍អក��រ និងចុះហត� ��� � យម�� � ី��ញសិទិ� របស់ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន។

ង. ��ហទំព័រសំ� �ើ��ហទំព័ររបស់� �  ��ល� � បិ� � ចចូល� �ើល� ន �ើម��ីទទួល� ននូវឯក� រ� ំ� ច់និង

ព័ត៌� នថ� ីៗ � ��លខ� �ន�� �វ� រ។ ��ហទំព័ររបស់� � ��ល� ចចូល� នគឺ www.paragonisc.edu.kh ។ 

ច. រយៈ��ល��កិច� សន�� ��ះគឺស�� �ប់���� �ំសិក��  ២០២០-២០២១ ��ប៉ុ�� �ះ។ � � បិ� ឬ� � ព�� � ល � ំ� ច់�� �វ

ចុះ�� �ះសិស���ើងវិញស�� �ប់�� �ំសិក�� ប�� �ប់ � ចុង�� �ំសិក�� នីមួយៗ។ � �ៀង� ល់�� �ំ ទ�� ង់��បបទចុះ�� �ះ�ើងវិញនឹ

ង�� �វផ� ល់ និង�� ើជូន� � បិ� ឬ� � ព�� � ល � មរយៈសិស��។ សិស�� និង/ឬ � � បិ� �� �វ� នទំនួលខុស�� �វក� �ង� របំ

��ញទ�� ង់��បបទចុះ�� �ះ�ើងវិញឱ��� នល� ិតល� ន់។

ឆ. �ៀវ� ព័ត៌� នសិស��-� � បិ�  គឺ� �ៀវ� ស� ីពី� ល� រណ៍ និងបទប�� �របស់ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន។

�ៀវ� ��ះ�� �វ� ន�� គល់ជូន� �ើម�� �ំសិក�� ។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំដឹង និងយល់�� ម� ៖

ក. គុណ� ពអប់រ�របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន �� �វ� នទទួល�� �ល់� យ�� ុម�� ឹក�� � � �ៀនអន� រ� តិ 

(CIS)។  CIS គឺ� ស� ជិក� ពមួយ��ល� ន� រ��� �� �ចិត� ចំ� ះ� រអប់រ�� លក� ណៈអន� រ� តិ�� កប� យគុណ� ព។ 

�� ុម�� ឹក�� � � �ៀនអន� រ� តិ (CIS) គឺ� �� �ប័នមិន�� �ងរក�� �ក់ចំ��ញ ��លផ� ល់��� ដល់� � បឋមសិក��  

និងមធ��មសិក��  �� ម� ំង�� ឹះ�� �នឧត� មសិក�� � � � ជុំវិញពិភព� ក ��ល� ទូ� � ន៖

• បំណងផ� ល់ដល់សិស��នូវចំ��ះដឹង ជំ� ញ និងសមត� � ព ក� �ង� ររស់� � ពលរដ� សកល។ 

• � រ��� �� �ចំ� ះ� រអប់រ��� កប� យគុណ� ពខ� ស់។

�� �កទី ២. � រសិក�� អប់រ�



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 
ខ. � ង��ះ�ៀត � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន ក៏� មណ� ល�� ឡងអន� រ� តិ��ម�� ៊�ជ (CIE) 

ផង��រ។ CIE គឺ� អ� កផ� ល់កម� វិធី និងគុណវុឌ��ិអប់រ�� លក� ណៈអន� រ� តិធំបំផុត� �ើពិភព� ក 

ស�� �ប់សិស����ល� ន� យុ� ប់ពី០៥ ដល់១៩�� �ំ។ � � �ៀនចំនួន� ង ៩០០០ � ក� �ង�� ��សចំនួន� ង 

១៦០ គឺ� ស� ជិក��សហគមន៍សិក�� ��ម�� ីជ។ កម� វិធីសិក��  និងគុណវុឌ��ិរបស់��ម�� ីជ � ន� ររ�កច�� ើន 

និង� ចបត់��ន� ន� ម� លៈ��សៈ � យជួយ� � �ៀន� � ក� �ង� រ

អភិវឌ��សិស��ឱ��ទទួល� ន� គជ័យ។ CIE � ន� រ��� �� �ចិត� ចំ� ះ��សកកម� របស់ខ� �ន ក� �ង� រព�� ីកលទ� � ពក� �ង� រទទួល

� ននូវអត� �� � ជន៍��� រអប់រ��� កប� យគុណ� ពខ� ស់� ជុំវិញសកល� ក។ កម� វិធីសិក��  និងគុណវុឌ��ិរបស់� � �ៀន

�� �វ� ន�ៀបចំ�ើង �ើម��ី� ំ�� ដល់� រអនុវត�  � រអប់រ��� កប� យគុណ� ពខ� ស់ � រអភិវឌ��សមត� � ពសិស�� ឱ��ទទួល

� ន� គជ័យ និង� រ� ំ�� ដល់ដំ�ើរ� រ��ដ� កិច� របស់�� ��ស� �  ដូច� �� ��សកម� �� របស់�ើង� �ើម។

គ. � ក់ទិននឹងស� ជិក� ពរបស់�ើង� ក� �ង CIE សិស��របស់�ើងនឹង�� �វឆ� ង� ត់� រ�� ឡង (i) Primary 

Checkpoint (ii) Secondary Checkpoint (iii) IGCSE (iv) AS Level និង (v) A level examinations 

� ��លប� � ប់�� �ក់ទី៦ ទី៨ ទី១០ ទី១១ និងទី១២ � � ម�� ��ទក�� ិតនីមួយៗ។ �� �ចំ� យស�� �ប់� រ�� ឡងនឹង� ន� រ

�� ��� �ល �  �� ័យ�ើចំនួនមុខវិ�� � ក៏ដូច� អ�� �ប� �រ�� �ក់ � ��ល�ើ� � រចុះ�� �ះ�� ឡង។ សិស�� ឬ� � ព�� � លនឹង�� �វ

ទទួលខុស�� �វចំ� ះ�� ��� ឡងពី� ង�� ���ះ �� ម� ំងវគ� សិក�� �� �កម� វិធីសិក�� � �  ��ល� នក� �ងអំឡ�ង�� �ំសិក�� ��ះ។ 

�� �កទី  ៣. វិន័យ

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំដឹង និងយល់�� ម� ៖

ក. និយមន័យ��វិន័យ និង��ន� រវិន័យរបស់� � �� �វ� នពន��ល់លម� ិត� ក� �ង�ៀវ� ព័ត៌� នសិស��-� � បិ�  

និង� ក� �ង��ហទំព័ររបស�់ � ។ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួលខុស�� �វក� �ង� រ� ននិង�� �ងយល់ពី� ល� រណវ៍ិន័យ 

� យខ� �នឯង�� �ល់។

ខ. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ នឹងអនុវត� � មនីតិវិធី� ំង� យ��ល� ន�ៀប� ប់ �ើម��ីទទួល� នសុវតិ� � ព�� �ល់ខ� �ន សុខុ� ល� ព 

និង� ពរ�ក� យរបស់ខ� �ំ ក៏ដូច� របស់បុគ� លិក និងសិស��ដ���ៀតផង��រ។

គ. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ នឹង� រព� មទ�� ង់��� រ�� �ក� ក់��លកំណត់� យ� � ។ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំទទួល�� �ល់�  

ឯកស�� �ន��លមិន� ចទទួលយក� ន ����ក�ើង�� �ត់ � រ� បពណ៌សក់ និងម៉ូតសក់មិនសមរម�� ឬ 

កង� ះអ� ម័យខ� �ន�� �ណ នឹងមិន�� �វ� នអនុ�� �តឱ��ចូលបរ���ណ� � �ៀន�ើយ �ើក��ង��� ន� រ�� ើសុំ� រ

អនុ�� �ត� � យលក� ណ៍អក��រ។



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 
ឃ. ក� �ងករណី ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ ពុំ� នអនុវត� � ម� លន� � យ� �  � � នឹង� ត់វិ� ន� រ�� ើយតប ដូច� ន��ង� ក� �ង
�ៀវ� ព័ត៌� នសិស��-� � បិ�  ឧ. � រ�� � ន�� �ល់� ត់ � រ�� � ន� � យលក� ណ៍អក��រ � រ�� ជុំ� � បិ� -�� �ប�� ៀន 
� រ� ត់ខ� �នសិស��ទុកក� �ង�� �ក់ � រ�� �ក� រសិក��  ឬ� រប��� ញ��ញពី� � �ៀន��ម� ង � យ� ច� ំ� ច់� ន ឬ �� �ន� រពិ� ក�� អំ
ពីប�� �� ំង� ះ� មួយ� � បិ� ។ 

ង. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ នឹងពុំយកមក� មខ� �ន�ើយនូវឧបករណ៍��ឡិច�� �និច រួម� ន� � ទ�  ទូរស័ព� �� (ស�� �ប់���� �ក់

វិទ�� ល័យប៉ុ�� �ះ��លសិស��� ចយកទូរស័ព� មក� មខ� �ន� ន ប៉ុ�� ��� �វ� ក់� រទុក� ក� �ងទូអី���ន់សិស��) �� ឿងអល�� �រ 
����ងផ��ងសំ� ង �ៀវ�  ឬស�� �រមិនសម�� ប រួម� ំងវត� �� � ��ល�� �វ� ន� ម� ត់ ដូច� ន��ង� ក� �ង�ៀវ� ព័ត៌� ន
សិស��-� � បិ� ។

ច. ក� �ង��តុផល�ើម��ី� � សន� ិសុខ និងសុវត� ិ� ព � � � នសិទិ� �� �តពិនិត��ស�� �រ� �  (�ៀវ�  សំ�ៀតសិក��  
សំ�ៀត� ត់កី�  � វធំ� �ើម) និង��ក��រសិស�� � �� ប់��ល និងទីក�� �ង �� ប� ម� ព� ំ� ច់� ក់�� �ង។

ឆ. � � រក�� សិទិ�  ឬបំ�� �ញ� លនូវ� ល់វត� ��  ��ល�� �វ� ន� ម� ត់ ដូច� ន�ៀប� ប់� ក� �ង�ៀវ� ��� ំ     
របស់សិស��-� � បិ� ។ រយៈ��លរ�បអូស គឺ ៣ �� គិត� ប់ពី�� ��ើ� � ររ�បអូស។ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួលខុស�� �វ

ក� �ង� រប�� �ញប�� �ន់��ឧបករណ៍��ឡិច�� �និច �ើម��ីទទួល� នមកវិញនូវឧបករណ៍� ំង� ះ� � ម� លបរ���� ទ��ល

� នកំណត់។ របស់របរ� ំង� យ� ��លមិន� ន� ម� រ�� ឡប់វិញ ក� �ងរយៈ��លមួយ���� �យ� លបរ��� �ទ�� គល់

របស់ នឹង�� �វ� នលក់��ញ �� �ម� រ�� �តពិនិត��របស់� យករង �ើម��ីយក�� �ក់� ក់ចូលក� �ងក�� ប់ថវិ� � � រូបករណ៍

របស់� � ។

ជ. ពិន� �ឥរ�� បថ (Behaviour Point System) � ច�� �វដក � យ�� �ក� �ើប�� �វិន័យដូច� នប�� �ក់� ង�ើ។ 

�� �កទី ៤. កិច� � រ� រកុ� រ

ក. អត� ន័យ និងនីតិវិធី��កិច� � រ� រកុ� រ គឺ� នសរ��រលម� ិត� ក� �ង� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ 

និងយុវជន� �ើទំព័រ��បរបស់� � ។ ខ� �ំ� ទ/� ង សូមទទួលខុស�� �វ�ើ� រ� ន និងយល់អំពី� ល� រណ៍��ះ� យខ� �នឯង។

ខ. ខ� �ំ� ទ/� ង សូម� រព� ម� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជន �ើម��ីសុវត� ិ� ពទូ� របស់កុ� រ 

និងសុខុ� ល� ពរបស់� ត់� ំងក� �ង និង�� �� � ។

គ. ក� �ងករណី��លកិច� � ំ� រកុ� រ ឬ� រ� ទ�� � ន់�ើត� ន�ើង ឧ. � ររ�� ភបំ� នផ� �វ� យ ផ� �វចិត�  ផ� �វ��ទ ឬ� រ�� � ទ 

� ះ� � នឹង� ត់វិ� ន� រសម�� ប ដូច� ន��ងក� �ង� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជន។ � រ�� ប់�� ងកង� ល់ ឬ� រ� ទ

�� � ន់� បន� �ករបស់គណៈ�� ប់�� ង� �  �ើយចំ� ត់� រសម�� បនឹង�� �វ�� ើ�ើង� មហ� ឹង។ �� សិន�ើ� ំ� ច់ � � នឹង� ន� រចូ

លរួមពីសំ� ក់� �� �ធរ ឬប៉ូលិស។

ឃ. �� សិន�ើ� នកង� ល់ ឬ� រ� ទ�� � ន់�ើត� ន�ើង� ក� �ង�� �� រ ឬប�� �អំ�ើហិង�� ក� �ង�� �� រ � � � នទំនួលខុស�� �វ�ើ� រ

�� ើអន� � គមន៍ ដូច� ន��ងក� �ង� ល� រណស៍� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជន។ � � បិ�  ឬ� � ព�� � ល�� �វ� នទំនួលខុស�� �វ�ើ� រ

សហ� រ� មួយ� �  ឬ� �� �ធរ �� សិន�ើ� ំ� ច់។



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 

�� �កទី ៥. ហិរ�� វត� �

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំដឹង និងយល់�� ម� ៖

ក. ��ល��� ទូ� ត់�� �ក់� ក់ ៖ � � �ៀននឹងទទួលយក� របង់�� �ក់ឬ� រទូ� ត់�� �ក់� ដំ� ក់� លពី� � បិ� សិស�� � ប់ពី�� �ចន�  

ដល់�� �សុ��  � ប់ពី���ង៨�� ឹក ដល់���ង៤�� �ច (�ើក��ង�� �ឈប់ស�� �កបុណ��� តិ� � )។

ខ. �� �ក់�� �វទូ� ត់ជូនរដ� � ល� � � យ�� �ល់ � មរយៈ� � ព�� � ល ឬ� � បិ�  ឬមនុស����ញវ័យ� �� �ក់��ល� ន  សិទិ� ���ប់រ

ងនូវ� ល់បន� �ក� ំង� យ� ះ។

គ. វិធីទូ� ត់�� �ក់៖ � រទូ� ត់�� �ក់�� �វ�� ើ�ើង� � ច់�� �ក់� � រ�� ល័យហិរ�� វត� �� �  ឬ� ម� រយៈ� រ�� �រ�� �ក់ ឬ

មូលប��� នប័�� � � ម��ល��� កំណត់� ង�ើ។ � រទូ� ត់�� �ក់� � ច់�� �ក់�� �វ�� ើ�ើង� �� �ក់ដុ�� �រសហរដ� � ��រ�ក។

 គ. ១) ចំ� ះ� រ�� �រ�� �ក់� មធ� � រ � ល់�� តិបត� ិ� រ�� �វ��� ន���ង� ច� ស់នូវ� រទូ� ត់�� �ក់�� ប់ចំនួន� � មដំ

� ក់� លបង់�� �ក់មួយ�ើកៗ។ �� សិន�ើ� ន� រ� កពិន័យ�ើ� របង់�� �ក់យឺត � ះ�� �ក់��ល�� �វបង់� មដំ� ក់� ល និង�� �

ក់ពិន័យ�� �វ���� �រក� �ង�� តិបត� ិ� រ��មួយ។ �� តិបត� ិ� រទូ� ត់�� �ក់�� �វ��� ន

�� �ះ និងអត� ��ខរបស់សិស���� �ះ និងអត� ��ខរបស់សិស����លបង់�� �សិក�� ។ �� �វជូនដំណឹងមក� ន់� រ�� ល័យហិរ�� វត� �� មរយៈអីុ��ល 

� យ� � ប់មក� មួយនូវរូប� ព (screenshot) �� តិបត� ិ� រ ឬភ័ស� �� ង����ងៗ�ៀត អម� មួយព័ត៌� នអំពីសិស��។ 

� � នឹង��ញវិក័យប�� ជូន �� សិន�ើនីតិវិធី��ះ�� �វ� នអនុវត� �� ឹម�� �វ។ � � សូមរក�� សិទ� ិមិនទទួល�� �ល់� របង់�� �ក់ �� សិន

�ើ� រអនុវត� ��ះពុំ� ន�� ើ�ើង���ង�� ឹម�� �វ��� ះ។

 គ. ២) ចំ� ះ� របង់�� �ក់� មមូលប��� នប័��  � ល់� រទូ� ត់�� �វ��� ន� របង់�� �ក់ឱ��� ន�� ប់ចំនួន� � 

មដំ� ក់� ល��ល�� �វបង់មួយ�ើកៗ បូករួមនឹង�� �ក់ពិន័យផង��រ �� សិន�ើ� ន។ មូលប��� នប័�� �� �វ��� ចដ

ក��ញ� � ច់�� �ក់ ឬ� ចទូ� ត់� ន� � ម�� �ះគណនីរបស់�� ុមហ៊ុន។  �� សិន�ើមូលប��� នប័�� មិន� ចដក� 

ច់�� �ក់� ន� អំឡ�ង��លហួស� លកំណត់ � ះ� រពិន័យនឹង�� �វអនុវត� ។ � យ��ក �� សិន�ើមូលប��� នប័�� មិន

� ចដក�� �ក់� ន� អំឡ�ង��ល�� �វបង់�� �ក់� មដំ� ក់� ល � ះ� � បិ� សិស���� �វ�� ើ� រទូ� ត់�� �ក់�ើងវិញ 

រួម� ំង�� �ក់ពិន័យផង��រ �� សិន�ើបង់�� �ក់ហួស��លកំណត់។

ឃ. � ល់� រទូ� ត់��ល� ន�ើ� �ើងស�� �ប់�� �ំសិក�� បច� �ប��ន�  គឺមិន� ច�� គល់ និង��� រជូនវិញ�ើយ ��ល� ន� � ទ�  

ដូច� ង�� �ម៖

 ឃ.១) សិស��� ក់� នមិន� នមក�ៀនចំនួន ២០ ���ង/�� �សិក��  ឬ�� ើន� ង��ះ � យពុំ� នរ� យ� រណ៍

សុខ� ព ឬ� រអនុ�� �ត� មុន��ល��ញ� យរដ� � ល ដូច� នប�� �ក់� ក� �ង�ៀវ� ព័ត៌� នសិស��-� � បិ�  

�ើយ� លទ� ផល សិស��� ះ�� �វ� នប��� ញ��ញពី� � ។

 ឃ.២) សិស��� ក់� នមិន� នមក� � អស់រយៈ��ល�� ើន� ង៩០�� � � យ� រ� នជំងឺ ឬរបួស����ងៗ 

�ើយ� លទ� ផល �� �វ�ៀន�� �ត�� �ក់� ក� �ង�� �ំសិក�� ប�� �ប់។



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 

 ឃ.៣) ចំ� ះសកម� � ព� � របស់សិស����លបង� � � រខូច� តដល់សិស��ដ���ៀត ឬ�� ព��សម��ត� ិរបស់បុគ� លិករ

បស់� �  ឬប៉ះ� ល់ដល់សុវត� ិ� ព សុខុ� ល� ព និង� ពរ�ក� យរបស់ជន� �� �ក់ ឬក៏បំ�� �ញ��រ� � �� �ះរបស់� �  

�ើយ� លទ� ផល �� �វ� ន�� ុម�� ឹក�� វិន័យប��� ញ��ញពី� � ។

  ឃ.៤) ចំ� ះសិស��� ប់�� ើមសិក�� � �ើម�� �ំសិក��  �ើយ� ��ល�� �យមក�ៀត (� ះបី� យូរប៉ុ�� �ក� ី) 

� ត់��រ� �� �វ�� �ស់� � ទី�� ុង �� ��ស ឬ�ៀន� � � �ៀន����ង�ៀត។

  ឃ.៥) �� សិន�ើ� � ស�� �ចមិនទទួលសិស��� អំឡ�ង��ល ឬ�� �មៗ � �� �យ��ល�ៀន� កល��ង 

� � នឹងសង�� �� ក់� ក��ចំនួន ៥០ % ជូនវិញ។

ង. � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន រក�� សិទិ� ក� �ង� រដំ�ើង�� �សិក��  � �� �ំសិក�� ប�� �ប់។

ច. � � ព�� � ល�� �វផ� ល់នូវប�� �ន់��ទូ� ត់�� �ក់ជូន� ម� រ�� ើសុំ� �  �ើមិនដូ�� �ះ�� កំណត់�� �របស់ 

� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន នឹង�� �វ� នយកមកអនុវត�  � ��ល� នជ�� �ះ� មួយ�ើត�ើង។

ឆ. � លបរ��� �ទផុតកំណត់��� របង់�� �វ� នប�� �ក់� ក� �ងវិក័យប័��  � ��លចុះ�� �ះ (ឬចុះ�� �ះ�ើងវិញ)។ 

� របង់�� �សិក�� យឺត��លតិច� ង ១៥ �� ��� �វ� នអនុ�� �តឱ�� � យ�� �ន� រ� កវិន័យអ� ី�ើយ ប៉ុ�� ��� �វ� ន� រឯក� ព� 

� យលក� ណ៍អក��រពី� រ�� ល័យហិរ�� វត� �។

ជ. � របង់�� �សិក�� យឺតតិច� ង៣០�� � �� �វបង់� រ� កវិន័យចំនួន50$។ �� សិន�ើ�� �សិក�� � ��មិន�� �វ� ន

ទូ� ត់�� �ះរបស់សិស��� ចមិន�� �វ� ន� � ជូនស�� �ប់�� ី� ស��ល� សល់� ះ�ើយ �ើយរ� យ� រណ៍� �  

�� តិបត� ិពិន� � វិ�� �បនប��  និងរ� យ� រណ៍ដ���ៀត� ច�� �វរក�� ទុក រ�ឯសិស��វិញ� ច�� �វ� នដក��ញពី� រ�� ើដំ�ើរ ឬ 

សកម� � ព��ទស��នកិច� � �  លុះ�� ����� �សិក�� �� �វ� នទូ� ត់រួច� ល់។

ឈ. � របង់�� �សិក�� យឺត�ើសពី៣០�� � �� �វបង់� រ� កពិន័យចំនួន$100។ សិស��� ច�� �វ� នដក��ញពី� រ�� ឡងឬ� រ

� យត�� �� រសិក��  និង�� �វ� នព���រ�� �ះ លុះ�� ����� �សិក�� �� �វ� នទូ� ត់រួច� ល់។

ញ. � រ�� ល័យហិរ�� វត� �� ចផ� ល់� រជួយ�� ើនរ�ឮកអំពី� របង់�� �ក់ � មរយៈទូរស័ព�  � រ SMS ឬសំបុ�� ។ 

���ង� មិញ � របង់�� �ក់ឱ��� នមុន�� �ផុតកំណត់គឺ� ទំនួលខុស�� �វរបស់� � បិ�  ឬ� � ព�� � លសិស��� ំង�� ុង។

  



កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 

�� �កទ ៦. លក� ខណ� ����ង�ៀត

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំដឹង និងយល់�� ម� ៖

ក. � ល់���ៀន និងឯក� រ� � � ក់ទងនឹង���ៀន��ល � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នផ� ល់ជូន គឺ�� �វ� នរក�� សិទិ� ។

� ល់� រថតចម� ង� ំង� យ� ��ល�� �ន� រអនុ�� �ត � ច�� �វ� ត់ទុក� � របំ� ន�ើច�� ប់ស� ីពីសិទិ� ថតចម� ង។

ខ. ខ� �ំុ�� ច�� �វ� ជួយ�ើលកូនឱ�����ំនឹង� �  �� សិន�ើ� ំ� ច់ (ស�� �ប់�� �ក់ម�� �យ��សិក�� )។

គ. � � � ចត�� �វឱ��ខ� �ំចូលរួមដំ�ើរកម�� ន�  និងសកម� � ព� � ��ល� � � ន�ៀបចំ និងអនុ�� �តឱ��ខ� �ំចូលរួម 
� យ��ះ� �� �កមួយ��� រសិក��  ឬសកម� � ព�� �កម� វិធីសិក�� � � ។ ខ� �ំសូមផ� ល់� រអនុ�� �តជូន 
� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន �ើម��ីផ� ល់� រព�� � ល��ប��ជ� � �� �  និង/ឬ� រសេ �� � �ះបឋម� �  ��ល� �  
ឬតំ� ង� � � ំ� ច់�� �វអនុវត� ។ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ ឯក� ពមិន� ប់ឱ��� �  និងបុគ� លិករបស់� � ទទួលខុស
�� �វចំ� ះ� រ� ត់បង់ ខូច� ត�� ព��សម��ត� ិ ឬ� នរបួសបុគ� ល ��ល�ើត��ញពី� រសិទ� ិអនុ�� �ត និង� រព�� � ល 
ក� �ងករណីប�� �ន់� ំង� ះ�ើយ។

ឃ. � � ពុំផ� ល់� រ� � ���ប់រង (insurance) ដល់សិស���ើយ។ � � នឹងមិន���ប់រង�ើ� ហ៊ុយចំ� យ��� រ

ព�� � ល � រ��� ំ��ជ� � �� �  ឬ� រសេ �� � �ះបឋមក� �ងករណីប�� �ន់ (ដូច� ន�ៀប� ប់� ង�� �ម ឬ�ើសពី��ះ) �ើយ។

  ឃ.១) � ររងរបួស �� �ះ�� �ក់ ឬប�� �� សន� � � ក� �ង���ងកី�  ឬ���ងសិក�� ����ង�ៀត 
ឬ��ល��ញ��ង � ក� �ងបរ���ណ� �  � អំឡ�ង��ល� � � ។
  ឃ.២) �� �ះ�� �ក់��ល�ើត�ើង� ង�� �ទី�� �� �  � ផ� �វចូល ឬ� ក� �ងទី�� �� � ។
  ឃ.៣) � ររងរបួស �� �ះ�� �ក់ ឬប�� �� សន� � � ��ល�ើត�ើង � ក� �ងអំឡ�ង��ល��សកម� � ព
�� �កម� វិធីសិក��  ឬដំ�ើរទស��� កិច� សិក�� ។ 

ង. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួលខុស�� �វចំ� ះ�ៀវ�  របស់របរ និងស�� �រ�� �ល់ខ� �ន� � របស់ខ� �ំ។

ច. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួលខុស�� �វចំ� ះ� រខូច� ត ��លកូនរបស់ខ� �ំ� នបង� �ើង� � � �ៀន។ ខ� �ំសូមទទួល�ើ� � 
រទូ� ត់សំណងខូច� ត� ំង� យ��លកូនរបស់ខ� �ំបង� �ើង ក� �ងរយៈ��ល១០�� � �� �យ��តុ� រណ� ះ៍� ន�ើត�ើង។ 
�� �ខូច� តនឹង�� �វកំណត់� យ� � �ៀន។

  



ជ. ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ ដឹងនឹងយល់�� ម�  ខ� �ំ� ំ� ច់�� �វជូនដំណឹងដល់ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន � � យលក� ណ៍អក��រអំពី

� រ�� �ស់ប� �រ� មួយ� �ើ� សយ�� �ន ��ខទូរស័ព� �ើតុ � សយ�� �នអីុ��ល ឬ��ខទូរស័ព� �� �ើម��ីឱ��ខ� �ំ� ចទទួល� នព័

ត៌� នពី� � � ន ក� �ងករណី� ន� សន� � មួយ�ើត�ើង។

ឈ. � � មិន� ច� � ំជួយ�ើលសិស����លបន� ស� ិត� ទី�� �របស់� �  � ច�� �ះពី���ង ៤:៣០ ដល់ ���ង ៥:០០ 

�� �ច� ន�ើយ។ �ើសពី��ះ � � មិនអនុ�� �តឱ��សិស��បន� ស� ិត� ទី�� �� �  � �� �យ���ង ៥:០០ �� �ច� ន�ើយ។

ញ.� � � នសិទ� ិប�� �ះរូបថត វី��អូ ឬខិតប័ណ� � � ��ល� នរូបសិស�� � ក� �ង���ង� �  ឬកម� វិធី�� �ប�� �ម 

ឬ�� ឹត� ិ� រណ៍� � របស់� �  � ក� �ងប�� �ញសង� ម ��ហទំព័រ �� ឹត� ិប័�� ព័ត៌� ន �� �រ�� � សព័ត៌� ន ទំព័រ Facebook, 

Instagram, Youtube ឬ� រ��ញផ�� យ����ងៗ�ៀត -ល-។ �� សិន�ើ� � បិ�  ឬ� � ព�� � លមិនអនុ�� �តឱ��

� � �� ើ�� �ស់រូប� ពរបស់កូនខ� �ន��� ះ ពួក� ត់�� �វ� នទំនួលខុស�� �វ ក� �ង� រជ�� �បដំណឹងមក� ន់� � � មុន 

� ��លមកចុះ�� �ះឱ��កូន។ �� សិន�ើ�� �ន� រប�� �ក់�� ឹម�� �វពី� � បិ�  ឬ� � ព�� � ល� ��លចុះ�� �ះ��� ះ � 

� នឹងមិន� ំ� ច់�� �វសុំ� រអនុ�� �ត�ើម��ី�� ើ�� �ស់រូប� ពរបស់កូន� ត់� ះ�ើយ។  

កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 

�� �កទី ៧. � រប� � ប់កិច� សន�� 

ក. សិស��ថ� ី��ល � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន អនុញ� ាតឱ��ចូល�ៀន គឺ�� �វចូល�ៀន� កល��ង េន�ឆ� សដំបូង���� �ំសិក�� ។ 

�� សិន�ើ� � រក�ើញ�  ខ� �នពុំ� ចបំ��ញ� មត�� �វ� រ�ើ� រសិក�� របស់សិស�� � អំឡ�ង��ល�ៀន� កល��ង��� ះ 

� � នឹង��� ឱំ��� � បិ� សិស���� �ងរក�� ះឹ�� �នអប់រ�����ង�ៀតស�� �ប់� ត់។ ��តុផល��ល� � ពំុ� ចទទួលសិស��

� នដូច� ប�� �ឥរ�� បថ ប�� ��� �ក� � ��ល� � មិន� ច� ះ�� �យ� នប�� �ទំ� ក់ទំនងសង� ម ឬសតិ� រម� ណ៍��ល

� � �� �វ� រអ� កជំ� ញពិ��ស ឬចំ� ះករណីធ� ន់ធ� រខ� ះ � � ពុំ� នលទ� � ព�ើម��ី� ំ�� ដល់� រអប់រ�ពិ����ជូន់� ត់� 

ន�ើយ។

ខ. សិស��ថ� ី� ំងអស់�� �វ�ៀន� កល��ងចំនួន១០ស�� �ហ៍។ �� សិន�ើ� ត់ចុះ�� �ះ � អំឡ�ង ៥ស�� �ហ៍

ចុង�� �យ��ឆ� ស� មួយ� ះ � ត់�� �វ�ៀន� កល��ង� ឆ� សប�� �ប់។ ចំ� ះក�� តិម�� �យ��សិក��  ពួក� ត់� ចចូល�ៀន

� កល��ង� ន�� �មៗ � �� �យ��លចុះ�� �ះចូល�ៀន។



គ. ស�� �ប់ក�� ិតម�� �យ��សិក��  និងបឋមសិក�� ដំបូង � � ផ� ល់�� �ក់�ៀន� កល��ងរហូតដល់ ៥ �� �។ រយៈ��ល�ៀន� ក

ល��ងមិន� ប់ប�� �ល� មួយ�� �ក់� កល��ង��ះ�ើយ។ 

ឃ. � � សូមរក�� សិទិ� បដិ��ធ���លនូវ� ក��សុំបន� � រសិក��  � �� �យ��លប� � ប់�� �ំសិក��  ឬក៏សូមរក�� សិទិ� ក� �ង

� រប��� ញសិស����ញពី� �  � អំឡ�ង�� �ំសិក��  ឬសិទិ� ក� �ង� រ� ក់ឱ��សិស���ៀន�� �ត�� �ក់ ស�� �បស់ិស��� ំង� យ

� ��លមិន� នបំ��ញ� មបទ�� �នអប់រ�គួរ� ទី��ញចិត�  ឬគំ� មកំ��ងដល់សុវតិ� � ព សុខុ� ល� ព និង� ពរ�ក� យ 

របស់សិស��ដ��� � � �ៀន ដូចករណី� ង�� �ម��ះ ៖

  ឃ. ១) � នមធ��ម� គពិន� �តិច� ង ៥០ � ំងក� �ងកម� វិធីសិក�� � � �� �រ និងអង់�� �ស    

� ��លប� � ប់�� �ំសិក�� ។

  ឃ. ២) ខក� នមិន� នមក�ៀន�ើសពី២០�� � ���� �សិក��  (គិត� ំង� ល� រណ៍��� រមក�ៀនផង��រ)។

  ឃ. ៣) � ��ល��លសិស���� �វស�� �កព�� � ល� មន� ីរ��ទ�� ឬ� នជំងឺ ឬរបួសធ� ន់ ��ល� ��តុ�ើ� ឱ��� ត់

មិន� ចមក�ៀនអស់រយៈ��ល�ើសពី ៩០�� � (� ះបី� នរ� យ� រណ៍ប�� �ក់ពី�� ���ទ��ក៏� យ) �� �ះ� ត់� នខក� នមិន

� ន�ៀនមុខវិ�� �� �� ើន � ��ល��ល� ត់អវត� � ន។

  ឃ. ៤) ករណីមិន� រពវិន័យ��ល�� �វ� នកត់�� �ទុក ដូច� � រយកវត� �� ម� ត់ចូល� � �ៀន 

� របំ�� �ញ�� ព��សម��ត� ិ� �  និង� របង� ផលប៉ះ� ល់ដល់បុគ� លិក� �  ឬសិស��ដ���ៀត។

កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 



 ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួល�� �ល់�  ខ� �ំ� �ំ� ន� ន និងយល់ (ឬនឹង� ន �ើយយល់) 

អំពីខ� ឹម� រ��កិច� សន�� ��ះ។ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន សូមរក�� សិទិ� ���� �វិ� ន និង� ល� រណ៍� �  

� ��ល� ��លគណៈ�� ប់�� ង� � យល់�  � ំ� ច់។ � � � ចផ� ល់ជូននូវសំ� ឯក� រ� �ៀវ� ព័ត៌� នសិស��/

� � បិ�  ក� �ងអំឡ�ង��លចុះ�� �ះចូល�ៀន ឬ� ��ល�� �យមក�ៀត។ ប�� �មពី��ះ� ល់ព័ត៌� ន ឬដំណឹងថ� ីៗនឹង��ញផ�� យ

� �ើទំព័រ��បរបស់� � ផង��រ។

 ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមប�� �ក់�  លក� ន� ិកៈនិងលក� ខណ� ��កិច� សន�� ��ះ �� �វ� នពន��ល់ដល់រូបខ� �ំ � � � របស់ខ� �ំ និង/ឬ 

ខ� �ំ� ចរកសំ� ឯក� រ� ំង��ះ� � � របស់ខ� �ំ� ន � � ម� រ�� ើសុំ។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមឯក� ព�  � ល់ព័ត៌� ន��លខ� �ំ� នផ� ល់ឱ��� ក� �ងកិច� សន�� ��ះ គឺ� ព័ត៌� ន�� ឹម�� �វ ដូច��លខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមឯក� ព�  � ល់ព័ត៌� ន��លខ� �ំ� នផ� ល់ឱ��� ក� �ងកិច� សន�� ��ះ គឺ� ព័ត៌� ន�� ឹម�� �វ ដូច��ល

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ� នដឹង �ើយខ� �ំសូមទទួលយកលក� ន� ិកៈ  និងលក� ខណ� � ំង� យដូច� នប�� �ក់� ង�ើ។ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ� នដឹង �ើយខ� �ំសូមទទួលយកលក� ន� ិកៈ  និងលក� ខណ� � ំង� យដូច� នប�� �ក់� ង�ើ។

ហត� ��� /�� �ម����            ហត� ��� /�� �ម����               ឯក� ព

_________________                         _________________                     ___________________

�� �ះរបស់� � ព�� � ល           �� �ះរបស់សិស��  ម�� � ីទទួលបន� �កចុះ�� �ះសិស��ចូល�ៀន

*� � រក�� សូមសិទិ� ���� �� ល់បទប�� តិ� � �  និង� ច�ៀបចំ� ល� រណ៍� ំង��ះ�ើងវិញ � យពុំជ�� �បដំណឹង� មុន។

កិច� សន�� របស់� � បិ� កិច� សន�� របស់� � បិ� 



ឧបសម� ័ន�   "ខ" ឧបសម� ័ន�   "ខ" 
� ល� រណ៍�� មសីលធម៌� ល� រណ៍�� មសីលធម៌

របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��

� ល� រណ៍�� មសីលធម៌សិស��គឺ� ��ចក� ី�� � សផ� �វ� ររបស់ � � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន ��ល

• កំណត់���ង� ក់� ក់អំពីទំនួលខុស�� �វ និងសិទ� ិរបស់សិស��

• ឱ��និយមន័យចំ� ះឥរ�� បថ��លជួយព�� ឹងបរ��� �នវិជ� � ន

• ប�� ើតស� ង់� នីតិវិធីស�� �ប់ចំ� ត់� រ� ក់ពិន័យ

ក� �ង� ម� សិស�� ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំសូម� រព និងអនុវត� � មវិន័យ និង� ល� រណ៍� ង�� �ម��ះឱ��� នមុឺង���ត់។ក� �ង� ម� សិស�� ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំសូម� រព និងអនុវត� � មវិន័យ និង� ល� រណ៍� ង�� �ម��ះឱ��� នមុឺង���ត់។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹង ៖ ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹង ៖ 

• � ន �� �ងយល់ និងអនុវត� � ម� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជន (Child and Youth Protection 

Policy) � រ�� � ំង� រ�� ើទុក� បុក�� �ញអ� កដ�� � ល� រណ៍វិន័យ � ល� រណ៍ស�� �រ��ឡិច�� �និច និង� ល� រណ៍ត���។

• ��ះ� រព និងប�� �ញពី� រ� គយល់�� �� វិញ� មក និងចំ� ះបុគ� ល� ំងអស់� ក� �ងសហគមន៍� � �ៀន�ើង។

• � ន� កប��កិរ�� ទទួលខុស�� �វ � ន� រ�� ប់�� ង និងវិន័យចំ� ះខ� �នឯង។

• ប�� �ញអំ�ើល� �� ប់��ល��� ។

• ��ះរក�� ព័ត៌� នស�� �ត់����ងៗរបស់សិស�� និងបុគ� លិក� � ។

• � រពសិទ� ិរបស់អ� កដ�� ��លរួម� ន�� ព��សម��ត� ិ និងបរ��� �រ� � �ៀន� �ើម។

• � រព និងទទួលយក� ពខុស�� �ក�� ���វប��ធម៌ � តិ� សន៍ និងបុគ� ល ដូច� ទស��ន និងជំ�ឿ����ងៗ 

� យ�� �ន� រ��ស�ើង�� �� ះ�ើយ។

• ប�� �ញអំពីគំនិត � រម� ណ៍ ឬ��ចក� ី�� �វ� រ����ងៗឱ��� ន�� ឹម�� �វ និង� យ� ន� រ� រព។

• ចូលរួម� ះ�� �យទំ� ស់� � ឱ��� នសម�� ប (�ើល� ល� រណ៍ត���)។

• សហ� រ និងជួយបុគ� លិក និងអ� កស� ័�� ចិត� �� ប់រូប �ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព ស�� �ប់�� �ប់ និងវិន័យ។

• � យ� រណ៍អំពីករណី�� ើទុក� បុក�� �ញ�� ប់�� ��ទ និង� ររ�� ភបំ� នកុ� រ និងយុវជន ជូន� �� ុម/

បុគ� ល��លទទួលបន� �ក។

• �� �ក� ក់ឯកស�� �ន� � ។

• មក�ៀន�ៀង� ត់ និង� ត់��ល។

• � នស�� �រសិក��  និងរបស់របរ����ងៗ��ល� ំ� ច់ស�� �ប់កិច� � រ��ល�� �� ក់ឱ��។

• �� ៀមលក� ណៈស�� �ប់���ងសិក�� នីមួយៗ �ើយ� រព� មវិន័យ�� �ក់�ៀន។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមិន ៖ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមិន ៖

• បំ� ន� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជន (Child and Youth Protection Policy) � រ�� � ំង� រ�� ើ

ទុក� បុក�� �ញអ� កដ�� � ល� រណ៍វិន័យ � ល� រណ៍ស�� �រ��ឡិច�� �និច និង� ល� រណ៍ត���� ះ�ើយ។



ឧបសម� ័ន�   "ខ" ឧបសម� ័ន�   "ខ" 
� ល� រណ៍�� មសីលធម៌� ល� រណ៍�� មសីលធម៌

របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��
• ��ត� ចូលរួម� ក់ព័ន� នឹងករណី�� ើទុក� បុក�� �ញអ� កដ�� � យ�� �ល់ និង/ឬ� មរយៈ�� ព័ន� អន� ញ។

• ��ត� ចូលរួម� ក់ព័ន� នឹងសកម� � ព�� �ងទំ�ើង និង� រ� យតប់�� � � របង� ��តុ ឬ�ៀបចំឱ��� ន� រ� យតប់�� �����ងៗ។

• �� ប់�� ង ឬ�� ើ�� �ស់� រ� តុ����ងៗ ដូច� �� ឿង�� វឹង �� �ំជក់ ផលិតផល�� �ំជក់ � រ��� ��ទ E (E-cigarette) 

បំពង់បឺត�� �ំជក់ ឬ��ក��ះ -ល- � ក� �ងបរ���ណ� �    ឬក� �ង�� ឹត� ិ� រណ៍� � របស់� � � ះ�ើយ។

• � ន់� វុធ� ប់ខ� �នដូច� � ំ�� ើង �� �ប់�� � ំបិត �� �� ញ់� រ� រខ� �ន និង�� ឿងផ� �ះ�� ប់�� ��ទ 

មិន� � នចំនួនប៉ុន� �ើយ។

• ��ត� �� ើ�� �ស់ស�� �រសិក��  ឬរបស់របរ� � �ើម��ីបង� � �� �ះ�� �ក់។

• �� ប់�� ង ឬយកលុយ� មខ� �នក� �ងចំនួន�� ើន ស�� �ប់�� ើក� �ង� លបំណងបុគ� ល។

• � ប់ប៉ះ ឬប៉ះ� ល់� ង� យរបស់បុគ� ល� �� �ក់� � � �ៀន���ងមិនសមរម��។

• ប�� �ញ� កប��កិរ�� ឥតស�� �ប់�� �ប់ដូច� � រមិន� រព� ម និងបំ� ន� រ��� ំ����ងៗ។

• �� ើ�� �ស់� � �� �ក�� �ត� មរយៈ� ក��សម� ី � រសរ��រ ឬ� យវិ� រ។

• �� ើ�� �ស់ឱសថមិន� ន�� ឹម�� �វ និង/ឬផ� ល់ឱសថឱ��� សិស��ដ��។

• �� ប់�� ង� ល់ស�� �រ��ឡិច�� �និច និង/ឬ�� ឿងទូរគម� គមន៍����ងៗ � យ�� �ន� រអនុ�� �ត � ក� �ង���ង� �  (�ើល

� ល� រណ៍ស�� �រ��ឡិច�� �និច)។

• ចម� ង បំភ� ី បន� ំ លួច�� ����� និង/ឬ�� ើ� របំ� ន់�� ប់រូប� ព�ើម��ីទទួល� នពិន� �ពី�� �� ះ�ើយ។

• ��ញពី� � � យ�� �ន� រអនុ�� �ត។

• ចូលក�� �ង��ល� � � ម� ត់។

• ��ត� បង� � របំ�� �ញ����ងៗ� �ើ�� ព��សម��ត� ិ� � ។

• � ក់� នមិន� នមក�ៀនក� �ង�� �ក់ ឬក� �ង���ងសិក�� � មួយ � យ�� �ន��តុផល�� ឹម�� �វ។

• លក់ ឬជួញដូររបស់របរ����ងៗ� � � �ៀន �ើម��ី�� � ជន៍បុគ� ល។

• ផ� ល់អំ� យ����ងៗ��ល� ច� ត់ទុក� � សំណ�ក ឬ�� ើឱ��ខ� �ំទទួល� ន� រយកចិត� ទុក� ក់� ពិ��ស។

ហត� ��� របស់ខ� �ំប�� �ក់�  ខ� �ំ� ន� ន� ល� រណ៍�� មសីលធម៌រួច�ើយ និងយល់�� ម� រព� មស� ង់� � ំង��ះ។ 

ខ� �ំទទួលដឹងឮ�  � រ� ក់� ន ឬសកម� � ព����ងៗ��លមិន�� ប� ម� ល� រណ៍�� មសីលធម៌��ះ� ច� ំមកនូវ� រ� ក់ពិន័យ 

ឬប�� �ញ��ញពី� � ��ម� ង។

សិស���� �ះ____________________                              � � បិ� /� � ព�� � ល�� �ះ____________________

ហត� ��� ____________________                                 ហត� ��� ____________________

� លបរ��� �ទ____________________                              � លបរ��� �ទ____________________



ឧបសម� ័ន�   "ខ" ឧបសម� ័ន�   "ខ" 
� ល� រណ៍�� មសីលធម៌� ល� រណ៍�� មសីលធម៌

របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់សិស��

*ប�� ត� ិ� ក� �ង� ល� រណ៍�� មសីលធម៌��ះនឹង�� �វអនុវត� ចំ� ះសិស���� ប់រូប។ លក� ណៈខុស�� �ក��� យុ និង� ព� ស់ទុំរប

ស់សិស��នឹង�� �វយកមកពិ� រ�  �ើម��ីកំណត់ចំ� ត់� រ� ក់ពិន័យ����ងៗ។ សិស���� �វ� នទំនួលខុស�� �វចំ� ះទ�� ើរបស់ខ� �ន

ប�� �ម�ៀត �� ប� � មវ័យរបស់� ត់។ 

*សំ� ថតចម� ង��� ល� រណ៍�� មសីលធម៌��ះនឹង�� គល់ជូនសិស���� ប់រូប � ��ល� ត់� ក់� ក��សុំចូល�ៀន និង�� �វ�� គ

ល់ជូន� � វិញ� យ� នចុះហត� ���  (ស�� �ប់សិស��ក�� ិតអនុវិទ�� ល័យ និងវិទ�� ល័យ��ប៉ុ�� �ះ)។ � � ��ង�ៀបចំកម� វិធី

ត�� ង់ទិស� ស� ីពី� ល� រណ៍�� មសីលធម៌របស់សិស�� � �ើម�� �ំសិក�� នីមួយៗ។ 



ឧបសម� ័ន�  "គ"ឧបសម� ័ន�  "គ"
� ល� រណ៍�� មសីលធម៌� ល� រណ៍�� មសីលធម៌

របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់� � បិ� /�� �វរបស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់� � បិ� /�� �វ

�� �ះ��ញ____________________________�� �ះ��ញ____________________________

� លបំណងមក� � ____________________� លបំណងមក� � ____________________

�� �ះ�� ុមហ៊ុន/�� �នប័ន (�� សិន�ើ� ន) ____________________�� �ះ�� ុមហ៊ុន/�� �នប័ន (�� សិន�ើ� ន) ____________________

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ____________________(�� �ះ) សូមយល់�� មអនុវត� � ម� រកំណត់� ង�� �ម��ះ � អំឡ�ង��ល��លខ� �ំ�� �វខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ____________________(�� �ះ) សូមយល់�� មអនុវត� � ម� រកំណត់� ង�� �ម��ះ � អំឡ�ង��ល��លខ� �ំ�� �វ

� ន� រ� រ ឬ� រកិច� � មួយ� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន។� ន� រ� រ ឬ� រកិច� � មួយ� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹង៖ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹង៖

• ផ� ល់� រ� រពដល់កុ� រ ឬយុវជន� ំងអស់ � យមិន�� � ន់ពូជ� សន៍ ពណ៌សម���រ ��ទ � �  ពិ� រ� ព � ស�   

 និ�� �� រន� � យ ទស��ន �ើមកំ�ើត �� ុមមនុស�� ទំ� ក់ទំនងសង� ម �� ភព ឬ� រ��ស�ើង� មួយ�ើយ។

• ផ� ល់� រ�� �គមន៍���ង��ញ��ញ និង� នសុវត� ិ� ពដល់កុ� រ យុវជន � � បិ� សិស�� �� �� រ � � ព�� � ល បុគ� លិក  

 និងអ� កស� ័�� ចិត� �� ប់ៗរូបរបស់� � ។

• �ៀស� ង� រ�� ើ�� �ស់ទណ� កម� �ើ� ង� យកុ� រ និងយុវជន។

• � យ� រណ៍អំពីប�� � ឬករណី� ទ�� � ន់អំពី� ររ�� ភបំ� នកុ� រ និងយុវជន � � ន់ម�� � ីស�� បស�� �លសុខុ� ល� ព 

 សិស���� � ំ� � ។

• អនុវត� � ម� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ និងយុវជនរបស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន។

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមិន ៖ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមិន ៖

• ចូលក� �ងអ� រ� � �ៀន��ល� � � ន� ម� ត់ � យ�� �នបុគ� លិក� � អមដ�ំើរ� មួយ� ះ�ើយ ដូច� �� �ក�់ៀន  

 កង់ទីន ឬក�� �ង����ងៗ�ៀត��ល� � អនុ�� �តចំ� ះ��បុគ� លិក� ន� រកិច� ប៉ុ�� �ះ។

• ចូល� � � យ� ន� វុធ� ប់ខ� �នដូច� � ំ�� ើង � ំបិត និង�� ឿងផ� �ះ�� ប់�� ��ទ -ល- ។

• ចូលក� �ង� �  � យស� ិត�� �មឥទ� ិពល��� រ� តុអ� ីមួយដូច� �� ឿង�� វឹង �� �ំ��ន -ល- ។

• �� ើ�� �ំជក់� ទី�� �� �  និងចំណត� នយន� ។

• �� ើ�� �ស់� � មិនសមរម�� � ��ល��លខ� �ំនិ� យ� មួយកុ� រ ឬយុវជន ឬខណៈ��ល��លខ� �ំស� ិត� ក�� �ង� មួយ

 ��ល� នវត� � នរបស់ពួក� ត់��រ មិន� � រ�� � ថ � រ��ស�ើង � របំបិតសិទ� ិ � ររ�� ភបំ� ន ឬប�� �ផ� �វ��ទ -ល- 

 � ះ�ើយ។



ឧបសម� ័ន�  "គ"ឧបសម� ័ន�  "គ"
� ល� រណ៍�� មសីលធម៌� ល� រណ៍�� មសីលធម៌

របស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់� � បិ� /�� �វរបស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� នស�� �ប់� � បិ� /�� �វ

• ចូលរួមសកម� � ពបង� ឱ��� ន� ព� ���ស់ � របំ� ក់មុខ ឬ� រប�� �កត�� �កុ� រ ឬយុវជន ឬក៏� រ�� ើ� បផ� �វ� រម� ណ៍

 របស់ពួក� ត់� ះ�ើយ។

• � នឥរ�� បថ ឬ�� ើ� ក់កុ� រ ឬយុវជន � ក� �ងលក� ណៈ� មួយ��លគួរឱ���� �យ� រម� ។

• ឱប  �ើប �� �ក់ថ� ម ឬ� ប់ប៉ះកុ� រ ��លមិន� ំ� ច់ ឬ��ល�� �ស់� កពីវប��ធម៌ �ើយ� � អំ�ើខុសច�� ប់ ឥតសុវត� ិ� ព 

 ឬ� � ររ�� ភបំ� ន��ម� ង (�ើក��ង��ឪពុក�� �យសិស��)។

• � ំ�� កុ� រ ឬយុវជនខ� ះ ����រ� ��ស�ើង និងមិន�ើ�ើចំ� ះកុ� រ ឬយុវជន����ង�ៀត� វិញ។

• ចំ� យ��ល� មួយកុ� រ ឬយុវជនរបស់� � �ៀនអន� រ� តិ� ���ហ� ន � យ�� �ន� រអនុ�� �ត     

 (�ើក��ង��ឪពុក�� �យសិស��)។

• ថតរូប� ព ឬវី��អូ� ក� �ងបរ���ណរបស់� �  � យ�� �ន� រអនុ�� �ត� មុនពីបុគ� លទទួលបន� �ក។

• ប�� �ះរូប� ព��លខ� �នថត� � �  ចូល� ក� �ងប�� �ញទំ� ក់ទំនងសង� ម� មួយ � យ�� �ន� រអនុ�� �ត� មុនពី

 គណៈ�� ប់�� ង� � ។

• �ើលរូប� ព ឬវី��អូ�� ើប�� �ល� � � ។

• ថតរូប ឬប�� ើត� រូប� ព����ងៗ��ល� នលក� ណៈ� � ររ�� ភបំ� នផ� �វ��ទកុ� រ និងយុវជន� � � �ៀនអន� រ� តិ

 � ���ហ� ន។

� ររ�� ភបំ� ន� ល� ណ៍�� មសីលធម៌��ះ មិន� ក� �ងរូប� ព��ប� ក� ី នឹងមិន�� �វអត់ឱនឱ��� ន�ើយ។ � � សូមរក�� � ររ�� ភបំ� ន� ល� ណ៍�� មសីលធម៌��ះ មិន� ក� �ងរូប� ព��ប� ក� ី នឹងមិន�� �វអត់ឱនឱ��� ន�ើយ។ � � សូមរក�� 

សិទ� ិអនុវត� � មនីតិវិធីច�� ប់រដ� ប����ណី ឬច�� ប់ឧ�� ិដ�  ចំ� ះបុគ� ល� �� �ក់��លរ�� ភបំ� ន� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ សិទ� ិអនុវត� � មនីតិវិធីច�� ប់រដ� ប����ណី ឬច�� ប់ឧ�� ិដ�  ចំ� ះបុគ� ល� �� �ក់��លរ�� ភបំ� ន� ល� រណ៍ស� ីពីកិច� � រ� រកុ� រ 

និងយុវជន និង� ល� រ�� មសីលធម៌��ះ។និងយុវជន និង� ល� រ�� មសីលធម៌��ះ។

�� �ះ     ហត� ���     � លបរ��� �ទ�� �ះ     ហត� ���     � លបរ��� �ទ



� ល� រណ៍ស� ីពីស�� �រ��ឡិច�� �និច� ល� រណ៍ស� ីពីស�� �រ��ឡិច�� �និច

ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ សូមទទួលដឹងឮ និងយល់�� ប� មលក� ខណ� ដូច��ងត� ��ះ ៖ 

• ចំ� ះ� � វិទ�� ល័យ � � � ន� ល� រណ៍����ងៗជុំវិញ� រ�� ើ�� �ស់កុំព���ទ័រយួរ��   
និងទូរស័ព� ��ឱ��� ន�� ឹម�� �វ។

• � រ� ន និង�� �ងយល់អំពី� ល� រណ៍ស� ីពី� រ�� ើ�� �ស់កុំព���ទ័រយួរ�� និងទូរស័ព� ��គឺ� ទំនួលខុស�� �វរបស់ខ� �ំ។
• កុំព���ទ័រយួរ��� ច�� ើ� ន លុះ�� ���� ន� រអនុ�� �តរបស់�� �ក� �ង�� �ក់។
• ទូរស័ព� ��មិន�� �វ� នអនុ�� �តឱ���� ើ� ក� �ង���ង� � � ះ�ើយ �ើយ�� �វ��បិទ� ល និងរក�� ទុក� ក� �ងទូ 

� ក់អី���ន់ � អំឡ�ង�� � និង���ងសិក��  ដូច��ល� � � នកំណត់។
• ក� �ងករណីរ�� ភបំ� ន� ល� រណ៍ស� ីពី� រ�� ើ�� �ស់កុំព���ទ័រយួរ��និងទូរស័ព�  � ះសិទ� ិ�� ើ�� �ស់កុំព���ទ័រយួរ�� និង

ទូរស័ព� របស់ខ� �ំនឹង�� �វលុប� ល។ � ររ�បអូស ឬចំ� ត់� រវិន័យប�� �ម�ៀត� ច�� �វយកមកអនុវត� ។
• ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមិន�� �វយកស�� �រ��ឡិច�� �និច����ង�ៀត�� �ពីកុំព���ទ័រយួរ�� និងទូរស័ព� �� 

មក� � �ៀន� ក� �ង�� � ឬ���ងសិក�� � ះ�ើយ � � ទ� រួម� ន� សឥត���� (ឧ. AirPods) � ����� 
� ឡិ� ���� �ត�� � យ��ត ឧបករណ៍អីុនធឺណិតហត់ស� ត់ ឬ� ល់ស�� �រ ឬរបស់របរ��ឡិច�� �និចប�� �ប់បន��ំ����ងៗ
�ៀត (ឧ. ថ� � ក ឬដុំ����។ ល។)។

• � � នឹងរ�បអូសយកស�� �រ  និង�� ឿង��ឡិច�� �និចរបស់ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ ចំ� ះករណី��ល� � រក�ើញរបស់� ំង
� ះ� ក� �ងបរ���ណ� � � ក� �ង�� � និង���ងសិក�� ។ ស�� �រ��ឡិច�� �និចនឹង� ច�� �វរ�បអូសទុករយៈ��ល៣��គត់ 
គិត� ប់ពី�� �រ�បអូស។ 

• � � នឹងកត់�� �� រ� ក់ពិន័យសិស��� ក� �ង�ៀវ� � ម� ន� រសិក��  ចំ� ះ� ល់ករណីនីមួយៗ។ 
ក� �ងករណីមិន� ង� ល � � នឹង� ត់វិ� ន� រប�� �មដូច� � រ� ត់សិស��ទុក � រព���រ� រសិក��  
ឬ� រប��� ញ��ញ��ម� ង។ 

• �ើម��ីមកយកស�� �រ��លរ�បអូសមកវិញ  ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ�� �វប�� �ញប�� �ន់��ទទួលរបស់��ល� � ��ញឱ��។
• ក� �ងករណីខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំ�� �ស់� រស់� ក� �ងទី�� ុង ឬ�� ��ស����ង ឬសិក�� � � � ����ង ខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំនឹងមកយក

ស�� �រ��ឡិច�� �និចរបស់ខ� �ំមកវិញ � �� �ចុង�� �យ��លខ� �ំ� ក��ញពី� � ។ 
• ក� �ងករណីខ� �ំ� ទ/� ងខ� �ំមិន� ន� យករបស់ ប�� �ប់ពីរយៈ��ល១��� � ម� រកំណត់��� ះ � � នឹងលក់� ��ញ 

�� �ម� រ�� ប់�� ងរបស់� យក�� �កហិរ�� វត� � ឬម�� � ី�� �កស�� បស�� �លសុខុ� ល� ពសិស�� �ើម��ី� នចំណ�លពី� រ
លក់� ះទុក�� ើក� �ងមូនិធិ� � រូបករណ៍។

� លបរ��� �ទ ៖

ហត� ���                                     ហត� ���                                             
� � ព�� � ល                         � មីសិស��                      




