រពឹតតិបរតព័ត៌ោន

(IBEC) Project

របច ំរតីោស
លទធផលសម្រមច

គម្រោងកែលមអអប់រ ំែរមិតមូលដ្ឋានម្ៅែមពជា
ុ

ន

 មណឌ កុំេយូទ្យ័រច្ំនួន ២៦

សខ្ ឧសភា ឆ្នំ ២០១១

ប ខ្

៦

និងមណឌ េិបស្ថ្ន៍ វិទ្យា

គម្រោង IBEC បនតែសាងភាពជាដៃគូ

ស្ថ្សតច្ំនួន១១ក្តូវបាន

កិច្ចសហការការងារជាមួយក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា វិទ្យាស្ថានបបើកទ្យូលាយ និងការសសត ភ្នំបេញបុសិ៍ ត

ផ្ត ់ឲ្យស្ថលាបរៀន
 សិសសច្ំនួនក្បោណ
២០,៧៣២ នាក់ទ្យទ្យួ បាន
អតាក្បបយាជន៍េីកមម វិ្ី
បំណិនជី វិត
 បសៀវបៅ្នធានអំេី

េិបស្ថ្ន៍ វិទ្យាស្ថ្សតក្តូវ
បានផ្ ិតរួច្រា ់
ដៃគូគម្រោង IBEC

 គបក្ោងសក មអអប់រំកក្មិត
មូ ោះនបៅកមពុជាបាន
ទ្យទ្យួ ថ្វិកាេីេ រែះ
អាបមរិកតាមរយៈទ្យី
ភានក់ងារសហរែះអាបមរិក
បែើមបីអភ្ិវ្ឍន៍ អនតរជាតិ
(USAID) ។

IBEC បៅសតបនតប ើការក្បតិបតតិ

តំណាងេីស្ថលាបខ្តតសែ បានញំងឲ្យ

ការសសវងយ ់េីបគ បំណងដន

គបក្ោងរបស់ខ្ួ ន
ល បៅកនុងក្តីោសទ្យី ៦

កមម វិ្ីកាន់សតោនភាេអ្ិកអ្ម ។

សកមមភាេកស្ថងសមតាភាេ ។

បនេះសែ ជាស្ថនដែែ៏ក្បបសើរមួយបបើប េះ

េិ្ីបនេះផ្សេវផ្ាយឲ្យអនកែឹកនាំជាន់ខ្ពស់

បច្ចប
ុ បននបនេះនាយកស្ថលាកំេុងច្ូ រួម

បីជាច្ំបេ ឈប់សក្ោកបៅកនុងអំឡុង

កនុងបខ្តតែឹងេីសកមមភាេការងារ អ ៗ

វគគបំប៉នអំេីការក្គប់ក្គងនិងភាេជាអនក

បេ ប្វើរបាយការណ៍បនេះក៏បោយបោ

របស់គបក្ោង ៕

ែឹកនាំកនុងអំឡុងបេ

គឺ IBEC បានប្វើការសហការជាមួយដែ

ការផលិតវីម្ៃអូបំប៉ននាយែ

ទ្យទ្យួ បានវិញ្ាបនបក្តបញ្ាក់ការ

គូថ្មីៗមួយច្ំនួនបទ្យៀត ។
ពិធីសម្ោោធមណ្ឌលែុំពយទ័
ូ រ ែនង
ុ
ម្េតតម្សៀមរាប

IBEC បានបរៀបច្ំេិ្ីសបោោ្
មណឌ កុំេយូទ្យ័រ និងមណឌ េិបស្ថ្ន៍
វិទ្យាស្ថ្សតបៅវិទ្យា ័យ សបមតច្ក្កនុង
ក្កុងបសៀមរាប ។ េិ្ីបនេះច្ូ រួមបោយ
ឯកឧតតម ណាត បុនបរឿន រែះប ខា
្ិការក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
នាយិកាការិយា ័យសុខ្ភាេស្ថធារ

គបក្ោងក្តូវក្បតិបតតិ

ណៈ និងអប់រំរបស់ USAID និងក្បធាន

បោយ អងគការអប់រំេិភ្េ

មនទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាបខ្តតក្េម ង
ំ

២ ឆ្នំ បហើយនឹង

សាលាម្ដ្ឋយវិទាសាានម្បើែ

សិកាេីក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ទូលាយ

និងអងគការអប់រំេិភ្េបលាក ៕

IBEC បានទ្យទ្យួ ការគំក្ទ្យេី វទ្យ
ិ ា
ស្ថានបបើកទ្យូលាយកនុងការផ្ ិត
ឧបករណ៍បំប៉នជាវីបែអូ សែ េនយ ់េី
របបៀបសែ ក្គូឧបទ្យទស និងអនកេិនិតយ
តាមោនគួរប្វើបៅបេ ច្ុេះជួយកស្ថង
សមតាភាេនាយកស្ថលាអំេភា
ី េជាអនក
ែឹកនាំ ។ វីបែអូបនេះនឹងជួយសក្មប
សក្មួ បក្ច្ើនប ើការបំប៉នក្គូឧបទ្យទស
របស់ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង

បុគគ ិកទ្យសសនាវែតី LIFT កំេុងផ្ត ់បយាប ់
ែ ់សិសសេីបបច្ចកបទ្យសប្វើសោោស

នាយកស្ថលាខ្លួនឯងផ្ទទ ់ផ្ងសែរ កនុង

បលាក បោយោនកិច្ច

ការម្

សហការជាមួយអងគការ

យុវជន

ោះពុមពផាយម្ដ្ឋយ

បុគគ ិកទ្យសសនាវែតីយុវជន LIFT ដន

បខ្ប និងសហក្បតិបតតិការ
ជាមួយក្កសួងអប់រំ យុវជន

កាសសតភ្នំបេញប៉ុសិ៍បា
ត នមកទ្យសសនកិច្ច

និងកីឡា (MoEYS) ។

ស្ថលាបរៀនសែ គំក្ទ្យបោយ IBEC និង

 ដែគូកនុងក្សុកបផ្សងបទ្យៀត

កំេុងផ្ ិតក្េឹតតិបក្តស្ថលាបរៀន ។ ការ

ោនអងគការ ៖ WCRD,

ទ្យសសនកិច្ចបៅកាន់ វិ.បុនរា៊ នីហុនសសនសពឺ

BSDA, NEP និង EDA

 ដែគូអនតរជាតិោនអងគការ ៖

បនេះប្វើបឡើងកនុងកិច្ចជួបជុំនិងស្ថវគមន៍គន

Equal Access និង AIR

បែើមបីបងាាញេីទ្យិែះភាេបផ្សងៗ ក់ទ្យង
ឯកឧតតម ណាត បុនបរឿនកាត់សខ្សបូរកនុងេិ្ីសបោោ្មណឌ កុំេយូទ្យ័រ

នឹងអាជីេស្ថរេ័ត៌ោន ៕

ក្េឹតតិបក្តេ័ត៌ោនបនេះអាច្ផ្ ិតបៅបានបោយោនការឧបតាមោ បក្កាមជំនួយសបបុរស្ម៌េីេ រែះអាបមរិកតាមរយៈទ្យីភានក់ងារសហរែះអាបមរិកបែើមបីអភ្ិ វ្ឍន៍អនតរជាតិ (USAID) ។
រា ់ខ្លឹមស្ថរបៅកនង
ុ ក្េឹតតិបក្តបនេះ ជាការទ្យទ្យួ ខ្ុសក្តូវរបស់អងគការអប់រំេិភ្េបលាក និងមិនឆលេះុ បញ្ចង
ំ េីទ្យសសនៈរបស់ USAID ឬរោះភ្ិបា សហរែះអាបមរិកបឡើយ ។
ការិយា ័យអងគការអប់រំេិភ្េបលាក ៖ ផ្ទេះប ខ្ ២០ ផ្លូវ ២២២ ភ្នំបេញ កមពជា
ុ ទ្យូរស័េទប ខ្ ៨៥៥-២៣-២១ ៦៨ ៥៤ ទ្យូរស្ថរប ខ្ ២១៨ ៣៦៩ E-mail: worldedcam@worlded.org.kh

ទ្យំេ័រទ្យី ២
សោសភាគ១ ៖ ការែសាងសមតាភាពរដ្ឋាភិ

ល អងគការម្រៅរដ្ឋាភិ

រសុែ និងការកសវងរែការគ ំរទម្ៃើមប ីនិរនតរភាព
កនុងក្តីោសបនេះបានបងាាញនូវភាេគួរឲ្យកត់
សោគ ់បោយស្ថរ IBEC បានបផ្ទតតប ើការកស្ថង
សមតាភាេជាបក្ច្ើន ។ សកមមភាេ ង
ំ បនាេះរួមោន
ការជួយអងគការដែគូកនុងក្សុកបញ្ច ប់សផ្នការសតង់ោ

លែនង
ុ

ការអប់រ ំផសពវផាយតាមរយៈវិទយ ុ និងរបព័នធផសពវផាយម្ផសង
ម្ទៀត

អងគការ Equal Access សែ ជាដែគូរបស់

បែើមបីសក មអនូវរច្នាសមព័នធក្បតិបតតិការរបស់េួកបគ

IBEC បានបញ្ច ប់ក្បតិបតតិការសកមមភាេជា

ក្េម ង
ំ បបងកើតឧបករណ៍េិនិតយតាមោនជួយអងគ

បក្ច្ើនរួមោន ការផ្ ិត និងផ្សេវផ្ាយបរឿងខ្លី

ការដែគូ និងគបក្ោង IBEC កនុងការវាយតដមល

ថ្មីៗច្ំនួន៤ដនកមម វិ្ីបំណិនជី វិតតាមរយៈកមម វិ្ី

ែំបណើរការក្បតិបតតិសែ បានក្េមបក្េៀងគន និងជួយ

បយើងអាច្ប្វើបាន និងសកមមភាេច្ូ រួមេីសហ

គំក្ទ្យែ ់

គមន៌ ។ ក្កុមអនកស្ថតប់ និងសនទនាថ្មីច្ំនួន១០

គណៈកោម្ិការអប់រំសក្ោប់ ង
ំ

អស់គនថ្ននក់ឃុំ (CEFACs) បបងកើតក្កុមការងារ

ក្កុមក្តូវបានបបងកើតបសនាមបៅប ើច្ំនួនកលឹប ២០

ថ្ននក់បខ្តត និងជួយគំក្ទ្យស្ថលាបរៀនឈានមុខ្ច្ំនួន

សែ ោនក្ស្ថប់កនុងស្ថលាបរៀនបៅបខ្តតកំេង់

១៨ សែ

ចាម ។ ក្កុមអនកស្ថតប់ និងសនទនា ង
ំ អស់បនាេះ

IBEC បានកំណត់ ៕

 បនាទប់េីបញ្ច ប់សផ្នការសតង់ោអនុវតតការងារ

បបងកើតបឡើងបែើមបីធានាថ្ន រា ់ខ្លឹមស្ថរតាមកមម

ក្កុមកស្ថងសមតាភាេ បានជួយអងគការដែគូ

វិ្ី វិទ្យយុក្តូវបានស្ថតប់ និងយកមកេិភាកាតាម

សកសក្បបគ នបយាបាយរបស់េួកបគ ឲ្យក្សប

ស្ថលាបរៀនបគ បៅ ង
ំ អស់ ៕

បៅនឹងច្ាប់េនធោររបស់រាជរោះភ្ិបា
មូ និ្ិថ្ននក់ជាតិ បែើមបីសុវតាិភាេសងគម និង
េក្ងាងច្ាប់សីេ
ត ីសោគម និងអងគការបក្ៅរោះ
ភ្ិបា

។

 អងគការបខ្បបានខ្ំក្បឹងសក្បងកនុងការកស្ថង

ោនបញ្ចូ

ការបម្ងកើតម្សៀវម្ៅតុែតា
ក
ទ្យធផ្ សំខាន់មយ
ួ បទ្យៀតសែ ទ្យទ្យួ បាន
បៅកនុងក្តីោសបនេះគឺការបបងកើតបសៀវបៅតុកកតា
ថ្មីច្ំនួន២សែ បងាាញេីក្បធានបទ្យប ើកបឡើងបៅ

សមតាភាេរបស់ខ្ួ ន
ល បែើមបីទ្យទ្យួ វិញ្ាបនបក្ត

កនុងកមម វិ្ី វិទ្យយុ បយើងអាច្ប្វើបាន បោយរួម

សែ ទ្យទ្យួ ស្ថគ ់េគ
ី ណៈកមមការ

បញ្ចូ ស្ថរគនលឹេះៗេីកនុងបរឿងខ្លី ង
ំ បនាេះ

សហក្បតិបតតិការកមពុជា (CCC)។

ផ្ងសែរ ។ បសៀវបៅបានផ្ ិតែំបូងច្ំនួន២បៅ

 ស្ថលាបរៀនឈានមុខ្ ង
ំ អស់បានប្វើសផ្នការ

កនុងឆ្នំបនេះោន ការសិកាភាស្ថបរបទ្យស និងការ

បែើមបីសក មអសផ្នកបបច្ចកបទ្យសមួយច្ំនួនឲ្យ

ក្គប់ក្គង ុយ ។ រា ់បសៀវបៅតុកកតានីមួយៗ

ំហាត់ក្បកបបោយភាេអនតរកមម

បែើមបីជួយសិសសអនុវតតបំណិនសែ ប ើកបឡើង
បៅកនុងបរឿងខ្លី ឬក្បធានបទ្យ ។ បសៀវបៅតុកតតា
បបងកើតបឡើងបសនាមបៅប ើកមម វិ្ី វិទ្យយុ កនុងបគ
បំណងបងកការច្ូ រួមកំស្ថនត និងអប់រំយុវវ័យ
។ បសៀវបៅ ង
ំ បនេះក៏ោនក្បបយាជន៍ផ្ងសែរ
កនុងការេក្ងីកខ្លឹមស្ថរបំណិនជី វិតសែ សិសស
បានសិកាបៅកនុងបោ៉ងបំណិនជី វិតទ្យូបៅកនុង
ថ្ននក់បរៀន ៕

កាន់សតក្បបសើរកនុងការសក្បកាលយបៅជាស្ថលា
បរៀនគំរូ សក្ោប់ស្ថលាបរៀនែដទ្យបទ្យៀត ។

 ការបំប៉នជុំទ្យី១ក្តូវបានផ្ត ់ែ ់ (CEFACs)
ថ្មីច្ំនួន៧បទ្យៀត ។ បោយការផ្ត ់ វភា
ិ គ ន
និងបយាប ់េីអជាា្រមូ ោះន IBEC បានបនត

ម្រឿងម្ជាគជ័យ

សោសភាគ២ ៖ ការគ ំរទបណ្ត
ត ញែុោរជួយែុោរ និងអាហារ ូបែរណ្៍
នម្ធវឲ្
ើ យោនភាពរបម្សើរម្ឡើង

សកសក្មួ ឯកស្ថរបំប៉នសក្ោប់ជុំបក្កាយ

ន់ សុខាោនអាយុ១៨ឆ្នំ ។ នាងរស់បៅកនុងភ្ូមិរំេុក ក្សុកសនូ

បទ្យៀត ។

នាងជាកូនទ្យី៣កនុងច្ំបណាមកូន៧នាក់កនុងក្គួស្ថរ ។ នាងកំក្ោក្េុក បងបអូនក្បុសក្សី

 ការក្បជុំជាមួយក្កុមេិបក្គេះបយាប ់ដន

របស់នាង ង
ំ អស់បានឈប់បរៀនតាំងេីថ្ននក់ទ្យី៣និងទ្យី៤បមលេះបែើមបីជួយប្វើសក្សច្ំការ

MoEYS បានឈានែ ់ការសកសក្មួ ឯក

ជាមួយក្គួស្ថរ ។ ឆ្នំបនេះ សុខា បរៀនថ្ននក់ទ្យី៩បៅអនុ វិទ្យា ័យស្ថវយក្ជេះ ។ នាងបាន

ស្ថរសណនាំអនុវតតកមម វិ្ីបំណិនជី វិតសក្ោប់

ទ្យទ្យួ អាហារូបករណ៍ចាប់តាង
ំ េីថ្ននក់ទ្យី៧ េីកមម វិ្ីស្ថលាបរៀនបែើមបីជី វិត (២០០៨-

អនុ វិទ្យា យ
័ សែ

នឹងក្តូវស្ថក បងបេញ

ប ញកនុងឆ្នំទ្យី៣ ។



បខ្តតក្កបច្េះ ។

ការក្បជុំជាមួយក្កុមេិបក្គេះខ្លឹមស្ថរ (CAG)

សុខាបងាាញភាេញញឹម
រីករាយ និងកតីសងឃឹមខ្ពស់
ក្ោប់អនាគត

២០០៩) និងបានទ្យទ្យួ អាហារូបករណ៍របស់គបក្ោង IBEC ចាប់តាង
ំ េីថ្ននក់ទ្យី៨មក ។
សុខានិយាថ្ន នាងោនសំណាងណាស់សែ បានទ្យទ្យួ អាហារូបករណ៍ និងការជួយ
េីមិតតភ្័កតិ អំបេើ ង
ំ បនេះបហើយបានប ើកទ្យឹកច្ិតតនាងឲ្យមកស្ថលាបរៀន និងខ្ិតខ្ំសិកា
យា៉ងខាលង
ំ ។ នាងក៏ រីករាយណាស់សែរសែ េុំោនការបរីសបអើងេីមិតតភ្័កតិបៅប ើេិការ

បែើមបីបញ្ច ប់ខ្ម
លឹ ស្ថរសក្ោប់ផ្ាយតាមវិទ្យយុ និង
ក្បេ័នធផ្សេវផ្ាយបផ្សងបទ្យៀតសែ ផ្ ិតបោយ

ភាេរបស់នាង ែូបចានេះបហើយនាងោនមហិច្តា
ឆ នឹងខ្ិតខ្ំបរៀនសូក្តរហូតច្ប់ថ្ននក់ទ្យី១២ ។ ប េះជាសបបណាក៏

IBEC ។ (CAG) ោនសោសភាគមកេីមនទីរ

បោយ នាងោនកតីបារមោថ្ន នាងនឹងស ងទ្យទ្យួ បានអាហារូបករណ៍បក្កាយេីច្ប់ថ្ននក់ទ្យី៩ បក្ោេះោតយរបស់នាង

អប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែគូអងគការកនុងក្សុក និង

នឹងបញ្ឈប់នាងេីការសិកាបែើមបីជួយក្គួស្ថរ ។ ប៉ុសនតនាងបៅសតសងឃឹមថ្ន ការបបតជាារបស់នាងកនុងការបនតការ

តំណាង (CEFACs) បែើមបីឲ្យោនការយ ់ក្សប

សិកា នឹងទ្យទ្យួ បានការគំក្ទ្យ បហើយបៅបេ បនាេះនាងនឹងអាច្បបងកើតអនាគតែ៏ក្បបសើរសក្ោប់ខ្ួ ន
ល

គនមុននឹងប្វើការផ្យេវផ្ាយ ។

និងក្គួស្ថរ ៕

បែើមបីទ្យទ្យួ បាននូវេ័តោ
៌ នថ្មីៗ និង្នធានបផ្សងៗ សូមបមើ បៅកនុងបគហទ្យំេ័ររបស់គបក្ោសក មអអប់រំកក្មិតមូ ោះនបៅកមពុជា (IBEC)!

www.ibec.worlded.org
គម្រោងកែលមអអប់រ ំែរមិតមូលដ្ឋានម្ៅែមពុជា

ប ខ្ ៦

ទ្យំេ័រទ្យី ៣

សោសភាគ២ ៖ ការបងកលទធភាពទទួល
អាហារ ូបែរណ្៍

នការអប់រ ំរបែបម្ដ្ឋយសមធម៌

កនលងមក IBEC បានជំរុញឲ្យកុោរ ង
ំ បនេះច្ុេះ

IBEC បានផ្ត ់អាហារូបករណ៍សក្ោប់

បឈា
ម េះច្ូ បរៀនបឡើង វិញបានច្ំនួន៣៩៧នាក់បៅ

កក្មិតបំមសិកា និងម្យមសិកាបហើយបៅកនុង

បំមសិកា និង១៥៤នាក់បៅម្យមសិកាតាម

ក្តីោសបនេះ IBEC បានច្ុេះវាយតដមលេិនិតយតាម

រយៈកមម វិ្ីអាហារូបករណ៍ ។

ោនបែើមបីធានានូវអភ្ិបា កិច្ច អ ប ើការក្គប់ក្គង

បែើមបីបឆលើយតបបៅនឹងកងវេះខាតក្គូបបក្ងៀនែ៏

កមម វិ្ីអាហារូបករណ៍ ។ IBEC បានផ្ត ់អាហា

្ាន់្ារ IBEC បានប្វើការជាមួយនាយកោះនបណតុេះ

រូបករណ៍ែ ់កុោរច្ំនន
ួ ៥,២៤៧នាក់កា េីក្តី

បណា
ត
ក្គូនិង វិក្កិតការ និងមនទីរ អ.យ.ក បក្ជើស

ោសមុនសែ ោន៦៣%ជាកុោ រី ។ ជាការគួរ

បរីសគរុសិសសថ្មីច្ំនួន១២០នាក់េីឃុំបគ បៅសែ

ឲ្យកត់សោគ ់ ស្ថលាបរៀនបានរាយការណ៍ថ្ន

ខ្វេះក្គូបក្ច្ើន ។ កនលងមកកមម វិ្ីអាហារូបករណ៍

ការបបាេះបង់ោនកក្មិត បបៅបំមសិកា និង

បានគំក្ទ្យែ ់គរុសិសសច្ំនួន១៩២នាក់សែ បាន

តិច្ជាង៣%បៅម្យមសិកា ។

បក្ជើសបរីសេីឃុំបគ បៅបនេះ ។ នាយកស្ថលា

កុោរសែ បច្ចប
ុ បននកេ
ំ ុងសាិតបៅបក្ៅស្ថលា

ែញ្ច
ា ប់អំម្ណ្តយសាលាម្រៀនកៃលៃឹែនា ំ
ម្ដ្ឋយអនែពាែ់ព័នធ

IBEC ផ្ត ន
់ ូវការគំក្ទ្យសផ្នកបបច្ចកបទ្យស និងសោោរបក្ច្ើន
ែ ់ស្ថលាបរៀនបៅកនុងអំឡុងក្តីោសបនេះ ។ ស្ថលាបរៀន
សែ កំេុងគំក្ទ្យបោយ IBEC បានបក្ជើសបរីសសកមមភាេ
បផ្សងៗគនជាបក្ច្ើនបោយបក្បើក្បាស់កញ្ច ប់អំបណាយស្ថលា
បរៀនសក្ោប់អភ្ិវ្ឍស្ថលាបរៀនរួមោន ៖

គរុបកាស យ និង វិក្កិតការបខ្តតបានរាយការណ៍ថ្ន

បរៀន បានកាលយជាច្ំនច្
ុ បៅសំខាន់មួយរបស់

េុំោនគរុសិសសណាោនក់បបាេះបង់ការសិកាបឡើយ

IBEC បហើយកុោរច្ំនួន២,២២០នាក់បានរក

មិនសតប៉ុបណា
ា េះេួកបគសថ្ម ង
ំ បរៀនបានេូសកបទ្យៀត

បឃើញតាមរយៈគូសសផ្នទ្យីសសវងរកកុោរបែើមបីឲ្យ

ផ្ងកនុងច្ំបណាមគរុសិសស ង
ំ ១៩២នាក់បនាេះ ៕

េួកបគទ្យទ្យួ បានការគំក្ទ្យេី IBEC ។ នាបេ

 គំក្ទ្យក្កុមក្បឹកាកុោរច្ំនួន ២៧១ ក្កុម
 បំបន៉ ទ្យីក្បឹកាកុោ រីសែ បានជួយកុោរងាយរងបក្គេះ
បានច្ំនួន ៨,៧០១ នាក់

នឹងក្បធានបទ្យមួយច្ំនួនែូច្ជា ៖

កាករបកាលយសុបិនម្ត ៅជាការពិត ៖ ការប៉ងរ

ថ្ននម្ធវជា
ើ ជនគំរ ូៃល់អែ
ន ៃដទ

រយៈ IBEC សែ ោនច្ំនន
ួ ៨០,០០០ បរៀ បសមើនឹង
២០ែុលាលអាបមរិកកនុងមួយសខ្ ។ នារតី បាននិយាយថ្ន
“បបើសិនេុំោនការគំក្ទ្យេី USAID បនាេះបទ្យ ខ្ាំន
ុ ឹងឈប់
បរៀនបាត់បៅបហើយប៉ុសនតឥឡូវខ្ាំស
ុ បាយច្ិតតណាស់
សែ ខ្ាំអា
ុ ច្បនតការសិកា និងទ្យទ្យួ បានបជាគជ័យែូច្
សេវដថ្ាបនេះ” ។ នាងសឃឹមថ្ននាងនឹងក្តឡប់បៅបបក្ងៀន
បៅកនុងសហគមន៍របស់នាងបហើយនឹងជាជនគំរូោនក់
ែ ់កុោ រីបផ្សងបទ្យៀតបៅកនុងភ្ូមិ ែូបចានេះនាងនឹងអាច្
ប ើកទ្យឹកច្ិតេ
ត ួកបគឲ្យខ្ិតខ្ំបរៀនសូក្ត ៕
ចាន់ នារតី នាងោនអាយុ២០ឆ្នំ ។ នាងគឺជា
គរុសិសសអាហារូបករណ៍ឆ្នំទ្យី២ កំេុងសិកាបៅ
ករុបកាស យ និង វិក្កិតការបខ្តតក្កបច្េះឆ្នំសិកា
២០១០-២០១១ ។ នារតី រស់បៅជាមួយក្េុក
ោតយសែ ោនបងបអូនច្ំនួន៦នាក់ កនុងបនាេះោន
បងបអូនក្សីច្ំនួន៣នាក់ ។ ក្េុកោតយរបស់នាងជា
កសិកររស់បៅភ្ូមិែំសរ៊ ក្សុកសំបូរបខ្តតក្កបច្េះសែ
សាិតបៅឆ្ាយណាស់េីស្ថលាគរុបកាស យសែ
នាងកំេុងសិកា ។ បច្ចប
ុ បនននាងក្តូវស្ថនក់បៅកនុង
អបនតវាសិកោះនដនស្ថលាគរុបកាស យ េីបក្ោេះនាង
គមនស្ថច្់ញតិរស់បៅកនុងក្កុងក្កបច្េះសែ ជា
កសនលងនាងកំេុងសិកាបឡើយ ។ នាងោនការ ំ
បាកណាស់កនុងការស្ថនក់បៅឆ្ាយេីផ្ទេះសបបបនេះ
ប៉ុសនតបោយស្ថរសតក្េុកោតយរបស់នាងោនជីវ
ភាេក្ក ំបាកខាលង
ំ នាងេំោនជបក្មើសអវីបឡើយ ។
នារតីោនក្បាក់តិច្តួច្សក្ោប់ផ្ត
គ ់ផ្ង
គ ់ការ
ច្ំណាយប ើការសិកាែូច្ជា សំប ៀកបំោក់
អាហារ និងសោោរសិកាបផ្សងៗបទ្យៀត ។ រា ់
បញ្ា ង
ំ អស់បនាេះសឹងសតប្វើឲ្យនាងបបាេះបង់ការ
បានការគំក្ទ្យអាហារូបករណ៍េី USAID តាម

៣៩នាក់

ការបំបន
៉ េិបសស ក្តូវបានផ្ត ់បៅឲ្យស្ថលាបរៀន ក់ទ្យង

ម្រឿងម្ជាគជ័យ

សិកាបៅបហើយ ។ សតជាភ្័េវសណា
ំ
ងនាងទ្យទ្យួ

 គំក្ទ្យសកមមភាេបណាា ័យែ ស្ថ
់ លាបរៀនច្ំនួន២២៥
 េក្ងីកបណា
ត ញកុោរជួយកុោរបានច្ំនួន៨,៩៦៦នាក់
 ការេាបា េិការភាេរូបរាងកាយរបស់កុោរច្ំនួន

 សិទ្យធិកុោរ
 សមភាេបយន្័រ
 ការោក់កិច្ចការប្វើបៅផ្ទេះក្បកបបោយក្បសិទ្យធភាេ
កញ្ច បអ
់ បំ ណាយសែ ក្គប់ក្គងេីថ្ននក់កណា
ត បោយ IBEC
សែ បានផ្ត ់បៅកនុងក្តីោសបនេះ បផ្ទតតបៅប ើការសក មអ
បហោះរច្នាសមព័នធរួមោន ៖

 បហោះរច្នាសមព័នធសផ្នកក្បេ័នធទ្យឹកស្ថអត និងអនាម័យ
(៥៣ ស្ថលាបរៀន)

 បញ្ច ប់ការកស្ថងអាគរសិកាបបណា
ត េះអាសននច្ំនួន ២
 ការជួសជុ ថ្ននក់បរៀនបានច្ំនួន ៨៨ បនទប់

សោសភាគ៣ ៖ ការកែលមអការរគប់រគងសាលាម្រៀន និងការចូលរ ួមពី
សហគមន៍

IBEC បានបញ្ច ប់សិកាាស្ថលាច្ំនន
ួ ២កនុងច្ំបណាម

សែ បកើតោន ។ IBEC បានជួ ទ្យីក្បឹកាេីរនាក់បែើមបី

សិកាាស្ថលាច្ំនួន៤កនុងការបំប៉នសមតាភាេែ ់នាយក

ជួយប ើការសក្មបសក្មួ សិកាាស្ថលា ក្េម ង
ំ ការ

ស្ថលា ។ ដផ្ទបរឿងសំខាន់ដនសិកាាស្ថលា ង
ំ បនេះគឺសីេ
ត ី

កស្ថងទ្យក្មង់ខ្លឹមស្ថរបំប៉នសក្ោប់សិកាាស្ថលាច្ំនួន២

“ការអភ្ិវ្ឍន៍ភាេជាអនកែឹកនាំសបបបបក្ងៀន” បៅកនុង

បទ្យៀតបៅកនុឆ្នំសិកាខាងមុខ្ ។ IBEC បានសហការ

ស្ថលា ។ សិកាាស្ថលាបនេះគឺជាសផ្នកមួយដនវគគផ្ួ ច្
ត បផ្តើម

ជាមួយ វិទ្យាស្ថានបបើកទ្យូលាយបែើមបីផ្ ិតឧបករណ៍

បំប៉នភាេជាអនកែឹកនាំ និងក្គប់ក្គងស្ថលាបរៀន

បំប៉នជាវីបែអូអំេីរបបៀបប្វើទ្យសសនកិច្ចតាមោនជួយ

(SMLTC) សែ បរៀបច្ំបឡើងកនុងអំឡុងបេ ២ឆ្នំបែើមបី

នាយកស្ថលាសែ ជាជំនួយមួយែ៏ អ ក្បបសើរសក្ោប់

បៅែ ់ការផ្ត ់ វិញ្ាបនបក្តបញ្ាក់ការសិកាែ ់

បក្បើក្បាស់កនុងសិកាាស្ថលា ។

នាយកស្ថលា និងរែះបា ស្ថលាបរៀនកនុងស្ថលាបរៀន
បគ បៅ ។ សិកាាស្ថលាកា េីសខ្ កុមោៈ ោននាយក
និងរែះបា ស្ថលាបរៀនច្ូ រួមច្ំនន
ួ ៥០៧នាក់មកេី
កក្មិតបំមសិកា និងម្យមសិកា ។

IBEC ក៏បានេក្ងឹងប ើការកស្ថងសមតាភាេែ ់
គណៈកមមការក្ទ្យក្ទ្យង់ស្ថលាបរៀន (SSC) ។ ជាសរុប
ោន(SSC)ច្ំនួន១៤៦កនុងបនាេះោនសោជិកសហគមន៍
ច្ំនួន២៤៨ទ្យទ្យួ បានការកស្ថងសមតាភាេ ។

ផ្ាភាាប់បៅនឹងសិកាាស្ថលាអំេីភាេជាអនកែឹកនាំ
សបបបបក្ងៀន IBEC បានបរៀបច្ំសិកាាស្ថលាឆលេះុ បញ្ចង
ំ
ែ ់ក្គូបបងាគ សែ ជាអនកបំប៉នែ ់វគគសិកាបនេះផ្ង
សែរ ។ ក្គូបបងាគ បរៀនេីរបបៀបវិភាគប ើ ទ្យធផ្
បំប៉នរបស់ IBEC តាមរយៈការកំណត់រកកតាតបផ្សងៗ
ែូច្ជា អវីសែ បានែំបណើរការ អ និងបញ្ាក្បឈម

បៅកនុងក្តីោសបនេះសកមមភាេស្ថលាបរៀនជួយគំ
ក្ទ្យែ ់ក្គួស្ថរជួបការ ំបាកក៏ទ្យទ្យួ បាន ទ្យធផ្ គួរ
ឲ្យចាប់អារមមណ៍ផ្ងសែរ ។ IBEC បានផ្ត ់នវូ ការគំ
ក្ទ្យបសនាមែ ់សិសសអាហារូបករណ៍សែ បានបរៀន
បំណិនជី វិតកនុងស្ថលាឲ្យយកបំណិនបនាេះបៅអនុវតតកនុង
ក្គួស្ថរបែើមបីបបងកើនក្បាក់ច្ំណូ បាន២២៤ក្គួស្ថរ ៕

គម្រោងកែលមអអប់រ ំែរមិតមូលដ្ឋានម្ៅែមពុជា

ទ្យំេ័រទ្យី ៤
សោសភាគ៤ ៖ ការកែលមអបរ ិបទទំនាែ់ទន
ំ ងអប់រ ំ
ការផតលកា
់ រគ ំរទកផនែបម្ចាម្ទស

IBEC ខ្ិតខ្ំក្បឹងសក្បងជំរុញការបក្បើក្បាស់
បបច្ចក វិទ្យាេ័តោ
៌ នបៅកនុងការបបក្ងៀន និងបរៀន

ព័ត៌ោន

ក្បចាំដថ្ា ។ ឧ ហរណ៍ IBEC កំេុងផ្ត ់ការ

បច្ចប
ុ បននបនេះ IBEC កំេុងគំក្ទ្យែ ់មណឌ

បំប៉នអំេី ការបរៀនសបបការងារគបក្ោងែ ់ក្គូ

កុំេយូទ្យ័រសរុបច្ំនួន ២៥មណឌ បៅកនុងបខ្តត ង
ំ បី

បបក្ងៀន ែូបចានេះេួកគត់អាច្ជួយសិសសឲ្យប្វើការ

បោយបូករួមនឹងមណឌ កុំេយូទ្យ័រថ្មច្
ី ំនួន២សែ បាន

ក្ស្ថវក្ជាវ បនាទប់មកសិសសនឹងប្វើបទ្យបងាាញ

បញ្ច ប់កា េីសខ្មករាកនុងឆ្នំបនេះ ។ បនាទប់េីបញ្ច ប់

ែ ់សិសសកនុងថ្ននក់បោយបក្បើក្បាស់ Power

ច្ំនួនបគ បៅ IBEC យកច្ិតតទ្យុកោក់ប ើការបំប៉ន

Point ។ បៅកនុងឆ្នំបនេះក្គូបបក្ងៀនច្ំនួន៣២នាក់

ក្គូកុំេយូទ្យ័រ បោយបផ្ទតតប ើការបបក្ងៀនអការកមម

បៅកនុងស្ថលាបរៀនច្ំនួន៨បានទ្យទ្យួ ការបំប៉នេី

កុំេយូទ្យ័រ និង វិ្ីប្ញ្ាបការបបក្ងៀន និងបរៀនបោយ

វិ្ីស្ថ្សតបនេះ ។ គបក្ោងសិកាក្ស្ថវក្ជាវ

បក្បើក្បាស់បបច្ចក វិទ្យាេ័ត៌ោន ។

បោយសិសស កំេុងែំបណើរការ អ បហើយនឹង

ក្កុមគំក្ទ្យសផ្នកបបច្ចក វិទ្យាេ័ត៌ោនបានផ្ត ់សិកាា
ស្ថលាច្ំនួន៤អំេីកមម វិ្ីកា រិយា ័យសខ្មរ និងយូនីកូែ

ឈានបៅប្វើការបងាាញបៅកនុងេិេ័រណ៌ការងារ
គបក្ោងសែ នឹងបរៀបច្ំបៅច្ុងក្តីោសបនាទប់ ។

សខ្មរបៅតាមការសណនាំរបស់ក្កសួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡា ។ បគ បំណងដនការគំក្ទ្យសផ្នកបបច្ចកបទ្យស
បនេះគឹបែើមបីធានាថ្ន ក្គូបបក្ងៀនបច្េះបក្បើក្បាស់ សថ្រកា
និងក្គប់ក្គងមណឌ កុំេយូទ្យ័រ ក្េម ង
ំ អនុវតតតាមការ
សណនាំរបស់ក្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប ើការ

ឧ ហរណ៍មួយបផ្សងបទ្យៀតគឺការបបងកើតឲ្យ
ោនការស្ថក បងកលឹបក្េឹតតិបក្តស្ថលាបរៀន
សែ កំេុងែំបណើរការក្បកបបោយភាេបជាគ
ជ័យបៅកនុងស្ថលាបរៀនច្ំនួន៣ ។ សោជិកកលឹប
ទ្យទ្យួ បានការបំប៉នេីបំណិត ក់ទ្យងនឹងការ

សិកាកមម វិ្ីេ័ត៌ោនវិទ្យា ។ មណឌ កុំេយូទ្យ័របនេះ

បបងកើត និងអាជីេជាអនកកាសសត ។ IBEC ោន

កំេុងបបក្មើការបរៀនសូក្តែ ់កុោរច្ំនួន ២១,៧០៥

ការចាប់អារមមណ៍យា៉ងខាលង
ំ ប ើ ទ្យធផ្ សែ

នាក់ និងការបំប៉នក្គូរបស់ក្កសួងបានច្ំនួន៨១ នាក់

បបងកើតបោយសិសស សែ អាច្ឈានបៅែ ់ការ

បោយ IBEC ។

េក្ងីកបៅស្ថលាបរៀនបផ្សងៗបទ្យៀតបៅកនុងឆ្នំ
សិកាបនាទប់ ៕

រែបេណ្ឌែមមវិធីបំណ្ិនជីវិត

ការអនុវតតសកមមភាេបំណន
ិ ជី វិតបៅ
តាមស្ថលាបរៀនបានចាប់បផ្តើមបៅកនុងអំឡុង
ក្តីោសបៅកនុងស្ថលាបរៀនម្យមសិកាច្ំនួន
៩៣ និងបំមសិកាច្ំនួន៩៩ សែ ស្ថលា
បរៀនបក្ជើសបរីសបៅតាមក្បបភ្ទ្យសែ ក្សប
បៅនឹងតក្មូវការ ។ សិសសសរុបច្ំនួន
២០,៧៣២នាក់កេ
ំ ុងទ្យទ្យួ បានគុណ
ក្បបយាជន៍េីសកមមភាេសិកាបំណិនជី វិត
ប ើសផ្នកកសិកមម បសែះកិច្ច បញ្ាសងគមសែ
ោនកនុងមូ ោះនែូច្ជា បញ្ាថ្ននំបញៀន ។
បសៀវបៅសិកាបំណិនជី វិតថ្មីច្ំនន
ួ ១៩ បាន
កំេុងនឹងផ្ ិតបសនាមបៅនឹងបសៀវបៅច្ំនួន
១១សែ បានផ្ ិតកា េីឆ្នំសិកាមុន ។
បសៀវបៅសិកាបំណិនជី វិត ង
ំ បនេះ
កំេុងសតផ្ ិតរួមគនជាមួយនាយកោះន
អភ្ិវ្ឍកមម វិ្ីសិកា និងនាយកោះនតក្មង់
ទ្យិស វិជាាជីវៈ បែើមបីធានាបាននូវភាេជាោចស់
កនុងការអនុវតតស្ថក បងបោយក្កសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា ។ IBEC នឹងបញ្ច ប់ការ
ផ្ ិតបសៀវបៅបំណិនជី វិត ង
ំ អស់បហើយ
ប្វើការបបាេះេុមពឲ្យបានមុនសខ្ កកកោ ឬសីហា
ឆ្នំ ២០១១ បនេះ ។
IBEC ក៏បានប្វើសផ្នការក្បជុប
ំ នតបនាទប់
ក្បកបបោយភាេបជាគជ័យជាមួយនាយកោះន
អភ្ិវ្ឍកមម វិ្ស
ី ក
ិ ា (DCD) និងនាយកោះន

ការបំប៉នរគូបម្រងៀន
សកមមភាេភាគបក្ច្ើនសែ បកើតបឡើងបៅកនុងសផ្នកបំប៉នក្គូបៅកនុងក្តីោសបនេះ គឺការបរៀបច្ំសិកាាស្ថលាេិនត
ិ យ
តាមោនែ ់ក្គូកុោរបមក្តី ង
ំ កក្មិតបំម និងម្យមសិកា ។ សិកាាស្ថលាបនេះគឺោនរយៈបេ ខ្លេ
ី ី១បៅ២ដថ្ា
ិ វិសសមកា កនុងបគ បំណងកាត់បនាយការ
បហើយជាញឹកញប់ប្វើបឡើងបៅច្ុងសបាតហ៍ និងបេ ខ្លេះបៅបេ ជត
ប៉េះោ ់ែ ់ច្ន
ំ ួនដថ្ាសិការបស់សិសស ។ ការគំក្ទ្យប ើសផ្នកបនេះោនែូច្ខាងបក្កាម ៖

 ការបំប៉នក្គូកុោរបមក្តីម្យមសិកាច្ំនួន១ដថ្ាអេ
ំ ីរបបៀបបរៀបច្ំបនទប់មុខ្ វិជាា និងការផ្ាភាាប់បៅនឹង វិ្ី
ស្ថ្សតបរៀនសបបកុោរបមក្តី ។ បែើមបីជំរុញឲ្យោនការបក្បើក្បាស់សោោរបៅប ើការបបក្ងៀន IBEC បានប្វើ
ការសបងសច្កសោោរែ ់បនទប់មុខ្ វិជាា ង
ំ អស់ ។ សោោរសែ សច្កជូនរួមោន សទ្យម៉ូសម៉ក្ត បសៀវបៅ
បវយាករណ៍ និងសផ្នទ្យី ។ ជាសរុបសោោរនិងបសៀវបៅបបក្មើការបបក្ងៀន និងបរៀនក្បោណ៣,០០០
ក្បបភ្ទ្យក្តូវបានផ្ត ់ែ ់ស្ថលាបរៀនបោយផ្ទទ ់ ។

 ការបរៀបច្ំសិកាាស្ថលាមូ ោះនែ ់ក្គូកុោរបមក្តីថ្មី
ច្ំនួន៤៦២នាក់ និងក្គូសហគមន៍ច្ំនួន៧១នាក់បៅ
បំមសិកា ។

 IBEC បានបំប៉នក្គូថ្មីសែ ទ្យទ្យួ បនទក
ុ ជួយសិសសបរៀន
យឺតជាង១០០នាក់អំេីបបច្ចកបទ្យសជួយសិសស និងការ
បក្បើក្បាស់សោោរជំនួយការបរៀន ។ កិច្ចក្បឹងសក្បងបនេះ
IBEC សងឃឹមថ្ននឹងទ្យទ្យួ បាននូវ ទ្យធផ្ វិជាោនកនុង
ការជំរុញកុំឲ្យសិសសបរៀនក្តូតថ្ននក់បៅក្គប់កក្មិត
ថ្ននក់ ។

សកមមភាេបំប៉នសិសសបរៀនយឺត

 ការគំក្ទ្យែ ់ក្កុមគំក្ទ្យបបច្ចកបទ្យស (TSG) បៅម្យមសិកា ៖ IBEC បានប្វើសិកាាស្ថលាឆលេះុ បញ្ចង
ំ
័ ប ើការជួយគំក្ទ្យែ ់ក្គូបបក្ងៀនបផ្សងបទ្យៀត ។
ជាមួយ (TSG) បែើមបីកំណត់បញ្ា និងភាេបជាគជយ

 ការគំក្ទ្យែ ់កលឹបមុខ្ វិជាា ៖ បៅកនង
ុ ក្តីោសច្ុងបក្កាយបនេះស្ថលាបរៀនថ្មីច្ំនួន៤បានបសនើសុំឲ្យ IBEC ជួយ
គំក្ទ្យបបងកើតកលឹបមុខ្ វិជាា ។ បៅកនុងឆ្នំបនេះ IBEC កំេុងគំក្ទ្យសកមមភាេកលឹបមុខ្ វិជាាច្ំនន
ួ ៦១កនុងស្ថលាបរៀន
ម្យមសិកាច្ំនួន២៤ ។ កលឹបសិកាបានប្វើសកមមភាេោក់េ័នន
ធ ឹងមុខ្ វិជាាជាបក្ច្ើនែូច្ជា កលឹបភាស្ថ
អង់បគលស កលឹបក្បវតតិ វិទ្យា កលឹបសិ បៈ និងកលឹបនិេនធជាបែើម ៕

គម្រោងកែលមអអប់រ ំែរមិតមូលដ្ឋានម្ៅែមពុជា

តក្មង់ទ្យស
ិ វិជាាជីវៈ (VOD) សែ កំណត់ថ្ន
ការស្ថក បងកមម វិ្ប
ី ំណិនជី វិតរបស់ IBEC
បៅឆ្នំសិកាបនាទប់នឹងប្វបើ ៅតាមការបក្គង
ទ្យុក ៕

