ត្ពឹរតិបត្រព័រ៌ោន
ត្បច ាំត្រីោស្
ទិដភា
ា ពរ ួមរបស្់ IBEC

ររត្ោងចកលមអអ្ប់រ ាំកត្មិរមូលដ្ឋានរៅកមពជា
ុ
(IBEC) Project

ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣

រលែ

 ឯ.ឧ ណារ បុនររឿន រដះ

១៥

រលខាធិការប្រកស្ួងអ្ប់រំ
ែូលរួមកនង
ង ពិធីខែក

ឹ ន ាំ និងការត្រប់ត្រងសាលាររៀន
ពិធចី ែកវិញ្ញ
ា បនបត្រស្តព
ី ភា
ី ពជាអ្នកដក

វិញ្ញាបនបប្ររ

 នាយិការបស្កកមម
USAID និងអ្រគនាយកថ្ន
អ្រគនាយកោះនអ្ប់រំ
ទស្សនកិែចសាលាររៀន
ខដលោាំប្រទរោយររប្រមាង
IBEC កនងងរែរតកាំពង់ចាម

 រណៈប្ររប់ប្ររងសាលា
ររៀនែាំនួន៥៥៣នាក់
ទទួលបានវិញ្ញាបនបប្ររស្តី
ពីភាពជាអ្នកដឹកនាាំ និង
ការប្ររប់ប្ររងសាលាររៀន
ដដរូររត្ោង IBEC

 ររប្រមាងខកលមអអ្ប់រំកប្រមិរ

ឯ.ឧ ណារ បន
ុ ររឿន រដះរលខាធិការប្រកស្ួងអ្ប់រំ រលាកអ្ភិបាលរងរែរតកព
ាំ ង់ចាម និងរាំណាងទីភានក់ង្ហរស្ រដះអារមរិករដើមីីអ្ភិវឍនន៍អ្នតរជារិ
(USAID) ែូលរួមកនង
ង ពិធីខែកវិញ្ញាបនបប្ររ

មូលោះនរៅកមពជា
ង បានទទួល
ងវិកាពីពលរដះអារមរិកតម
រយៈទីភានក់ង្ហរស្

រដះអារម

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៣ IBEC បាន

ជារួមមាននាយក និងនាយករងសាលាររៀនខដល

រិករដើមីីអ្ភិវឍនន៍អ្នតរជារិ

ប្របារពធពិធីខែកវិញ្ញាបនបប្ររស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាាំ និង

បញ្ច ប់វរគរ

(USAID) ។

ប្ររប់ប្ររងសាលាររៀនរៅសាលាររុរកាស្លយ និង វិប្រកិរការ

នាក់ ។ រៅរពលខដលរធវើការបង្ហាញពីស្មាស្ភាពអ្នក

រែរតកាំពង់ចាម ដល់រណៈប្ររប់ប្ររងសាលាររៀនខដលបាន

ែូលរួមកនងងប្រពឹរិកា
ត រណ៍ដ៏ស្ាំខាន់រន រដះរលខាធិការ

បញ្ច ប់វរគបាំប៉នរបស្់ IBEC រប្រកាមអ្ធិបរីភាពរបស្់ ឯ.ឧ

ប្រកស្ួងអ្ប់រំមានការរស្ៃើែស្ររស្ើរយ៉ងខាលង
ាំ ែាំរ

ណារ បុនររឿន និងមានការែូលរួមពីអ្ភិបាលរងរែរត

ស្រប្រមែបានរបស្់ IBEC កនងងការោាំប្រទអ្នុវរតនូវរោល

កាំពង់ចាម រាំណាង USAID មនទីរអ្ប់រំរែរត បុរគលិកអ្ងគ

នរយបាយ របស្់ប្រកស្ួងអ្ប់រំ ជាពិរស្ស្ការផ្តល់វរគ

ការអ្ប់រំពិភពរលាក និងអ្ងគការរែប ។

បាំប៉នដ៏ស្ាំខាន់រន ដល់រណៈប្ររប់ប្ររងសាលាររៀន ។

ររប្រមាងប្ររូវបានប្របរិបរតិ
រោយអ្ងគការអ្ប់រំពិភពរលាក
រោយមានកិែចស្

ការ

ជាមួយអ្ងគការរែប និងស្
ប្របរិបរតិការជាមួយប្រកស្ួង
អ្ប់រំ យុវជន និងកីឡា
(MoEYS) ។

 ថ្ដរូកនងងប្រស្ងករផ្សងរទៀរ មាន

IBEC បានរបើកវរគបាំប៉នស្តព
ី ីភាពជាអ្នកដឹកនាាំ និង

បានលុ ប្រតខរមាននាយកសាលាលអ” រ

ខដលបានបញ្ច ប់វរគរោយរជារជ័យប្ររូវបានទទួល

បានស្ាំណូមពរដល់ IBEC រួរខរបនតប្របឹងខប្របងរធវើ

វិញ្ញាបនបប្ររកនងងប្ររីមាស្រន ។ នាយក និងនាយករងមក

ការង្ហរដ៏លអរន កនងងរាំបន់រន ជាបនតរទៀរ ៕

ពីសាលាររៀនជិរ៣០០សាលាកនងងរែរតរោលរៅទាំងបី

NEP, EDA និង Media

មាន រែរតកព
ាំ ង់ចាម រស្ៀមរាប និងប្រករែ ខដលប្ររូវទទួល

ការ

ឯកឧរតមបានស្ងករ់ធន
ៃ ់ថា “សាលាររៀនអាែលអរៅ

ប្ររប់ប្ររងសាលាររៀនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០មក របកខជន

អ្ងគការ ៖ WCRD, BSDA,
One

ើយទទួលបានវិញ្ញាបនបប្ររមានែាំនួន ៥៥៣

ើយឯកឧរតមក៏

បានវិញ្ញាបនបប្រររន ។
ប្រពឹរិប
ត ប្ររព័រ៌មានរន អាែផ្លិររៅបានរោយមានការឧបរថមភ រប្រកាមជាំនួយស្បីងរស្ធម៌ពព
ី លរដះអារមរិកតមរយៈទីភានក់ង្ហរស្ រដះអារមរិករដើមីីអ្ភិ វឍនន៍អ្នតរជារិ (USAID) ។
រាល់ែលឹមសាររៅកនងងប្រពឹរិប
ត ប្រររន ជាការទទួលែុស្ប្ររូវរបស្់អ្ងគការអ្ប់រំពិភពរលាក និងមិនឆលង បញ្ញចង
ាំ ពីទស្សនៈរបស្់ USAID ឬរោះភិបាលស្ រដះអារមរិករ ើយ ។
ការិយល័យអ្ងគការអ្ប់រំពិភពរលាក ៖ ផ្ទ រលែ ២០ ផ្លូវ ២២២ ភនាំរពញ កមពជា
ង ទូរស្័ពរទ លែ ៨៥៥-២៣-២១៦ ៨៥៤ E-mail: worldedcam@worlded.org.kh

ទាំព័រទី២
ស្ោស្ភារ១៖ ការកសាងស្មរថភាពមន្តនតរី ដ្ឋាភិបាល អ្ងគការរត្ៅរដ្ឋាភិបាលកនងត្ស្ុ
ក និងចស្ែងរកការគ ាំត្ទរដើមប ីនិរនតរភាព
ុ
កនងងប្ររីមាស្រន ស្មាស្ភាររន បានរតតរស្ាំខាន់

និងការិយល័យ ICT ។ នាយិការបស្កកមម USAID ខដល

រលើការបនតយកែិរទ
ត ក
ុ ោក់ោប្រាំ ទដល់ប្រកងមប្របឹកាឃុាំ

រទើបខរមកដល់ប្របរទស្កមពជា
ង ងមៗ
ី រន និងមានែាំណាប់

រដើមីីតលស្់បរូ ត ទមាលប់សាថប័នោាំប្រទមួយរន កនងងការជួយ

អារមមណ៍កនងងការស្ិកាខស្វងយល់បខនថមអ្ាំពីកមមវិធីអ្ប់រំ

ោាំប្រទដល់សាលាររៀនរបស្់ពួកោរ់ខដលធ្លលប់ទទួល

ក៍បានែូលរួមកនងងរណៈប្របរិភូរន ខដរ ។

បានជាំនួយពី IBEC ។ ែាំណែ
ុ ខដលរតតរស្ាំខាន់កនងង

រណៈប្របរិភូជាន់ែពស្់រន បានរធវើទស្សនកិែចរៅកាន់

ការតលស្់បរូ ត មួយរន រឺការផ្តល់មូលនិធព
ិ ីប្រកងមប្របឹកា

សាលាមធយមស្ិកាែាំនួន២ និងបំមស្ិកាែាំនួន១កនង
ង រែរត

ឃុាំ ឬ CEFACs រោយមានទុនបដិភារពីររប្រមាង ។

កាំពង់ចាមមានអ្នុ វិទាល័យអ្នុវរត វិទាល័យ

ស្កមមភាពទាំងរន បានផ្ារភាាប់យ៉ងខាលង
ាំ រៅនឹង
ខផ្នការនិរនតរភាពរបស្់សាលាររៀនខដលបានរធវើពី
ដាំបូងមក ។

ការអ្រងករស្កមមភាពស្ិការបស្់ស្ិស្ស៖ ឯ.ឧ ស្ាំ រស្រីររ៍ និង

ប្របរិភូមានឳ្កាស្សាតប់របាយការណ៍ពីនាយកសាលា ពី

បនទប់ពិរសាធន៍ខដលររប្រមាងោាំប្រទ កនងងរែរតកាំពង់ចាម

មនទីរអ្ប់រំរែរត និងរធវើការស្នទនាជាមួយស្ិស្ានុស្ិស្ស និង
រលាកប្ររូអ្ក
ន ប្ររូរដើមីីទទួលបាននូវព័រ៌មានពីស្កមមភាព

កនងងប្ររីមាស្រន ជាំនួស្ឳ្យការប្របជុាំប្របចាាំខែ

ធ្លលប់បានជួយោាំប្រទពី IBEC ។ ទុនបដិភារទាំងរនា

រៅឯអ្រគនាយកោះនអ្ប់រំកនងងទីប្រកងងភនាំរពញ ឯ.ឧ

ស្រុបមានែាំនួន $៨,៧៥៧.០០ ប្របខ

ស្ាំ រស្រីររ៍ អ្រគនាយកថ្នអ្រគនាយកោះនអ្ប់រំ

លជា ៩១%

ថ្នទុនបដិភារស្រុបប្របចាាំឆ្នាំ ($៩,៦៥២.០០) ។

និងបំមស្ិការជៀស្ ។ អ្ាំ ងងរពលទស្សនកិែច រណៈ

នាយិការបស្កកមម USAID ស្រងកររលើមុែ វិជាា វិទាសាស្តស្ត កនងង

បែចប
ង ីននមានឃុាំែាំនួន១២កនងងែាំរណាម១៦បានផ្តល់
ទុនបដិភារដល់សាលាររៀនជុាំទី១ ខដលជាសាលាររៀន

របស្់ររប្រមាង ។

ការបនតោប្រាំ ទការកសាងស្មរថភាពដល់សាលាររៀនបាំភឺ ល

និងជាប្របធ្លនប្រកងមប្របឹកាពិរប្រោ រយបល់របស្់
IBEC បានដឹកនាាំរណៈប្របរិភូប្រកងមពិរប្រោ

ផ្លូវ រឺជាស្កមមភាពស្ាំខាន់ស្ប្រមាប់ស្មាស្ភាររន ជា

រយបល់រដើមីីរធវើទស្សនកិែចសាលាររៀនរោលរៅ

ពិរស្ស្អ្នតរារមន៍រន ចារ់ទុកថាជាស្កមមភាពដ៏ស្ាំខាន់

របស្់ IBEC រដើមីីស្រងកររមើលការអ្នុវរតរបស្់

ស្ប្រមាប់យុទធសាស្តស្តចាករែញកនងងឆ្នាំទី៥រន ។
កនងងប្ររីមាស្រន ស្មាស្ភាររន បានរធវើការជាមួយ

ររប្រមាង និងទទួលនូវព័រ៌មានប្ររ ប់ពីប្ររប់អ្ក
ន

ប្រកងមការង្ហរថានក់រែរត (PWG) រដើមីីររៀបែាំដាំរណើរទស្សន

ក់ព័ន ធ ។
រណៈប្របរិភូខដលមានរាំណាងមកពីនាយក

កិែចរៅកាន់សាលាររៀនបាំភឺផ្
ល ូវល ែាំនួន២០ ខដលមានអ្នកែូល

ោះនែាំនួន៦ថ្នប្រកស្ួងអ្ប់រំរួមមាន នាយកោះន

រួមែាំនួន២៨៤នាក់ (ស្តស្តី ១១៤នាក់)មកពីសាលាររៀនជុាំ វិញ

បំមស្ិកា នាយកោះនមធយមស្ិកា នាយកោះន

ែាំនួន៤២ ។

ការបរងកើរទមាលប់ថ្នសាថប័នោាំប្រទដល់សាលាររៀនកនងងស្ រមន៍ ៖ កិែច

អ្ភិវឍនន៍កមមវិធីស្ិកា នាយកោះនរប្រមង់ទិស្ វិជាា

ប្របជុាំរបស្់រណៈកមមការអ្ប់រំស្ប្រមាប់ទាំងអ្ស្់ោន (CEFAC) កនងងឃុាំ

ជីវៈ នាយកោះនបណតង បណា
ត ល និង វិប្រកឹរការ ។

អ្ាំពីលតពក កាំពង់ចាម

របុើស្ពី

ស្ោស្ភារ២ ៖ ការបងកលទធភាពទទួលបានការអ្ប់រ ាំត្បកបរដ្ឋយស្មធម៌

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

ស្មាស្ភាររន បានបញ្ច ប់ការរធវើបញ្ា ីអ្ប្រតរង់វង់កនងងែាំរណាមស្ិស្សអាហារូបករណ៍បំម
ស្ិកា និងមធយមស្ិកា ។ ជាែុងរប្រកាយស្ថិរិបានបង្ហាញថាអ្ប្រតរង់វងសរៅមានកប្រមិរែពស្់រឺ ៩៧%
រៅបំមស្ិកា និង៩៦% រៅមធយមស្ិកា ។ អ្ប្រតរង់វងសរន មានែាំនួនកុមារា និងកុមា រីប្របហាក់
ប្របខ

លោន ។ អ្នកតមោនការស្ិកាបានបង្ហាញថាមូលរ

រុថ្នរស្ដះកែ
ិ ចរៅខរជាកតតែមីងកនងង

ការរបា បង់ការស្ិកាទាំងរៅបំមស្ិកា និងមធយមស្ិកា ។ ករណីរបា បង់ការស្ិការោយសារ
បញ្ញារស្ដះកិែមា
ច នែាំនួន ៦៣% រៅបំមស្ិកា និងែាំនួន ៧០% រៅមធយមស្ិកា ។ ែាំណែ
ុ ែុស្ោន
ស្ាំខាន់កនងងរបាយការណ៍ប្ររីមាស្មុនរឺកុមារភាររប្រែើនមិនរបា បង់រចាលសាលាររៀនរយៈរពលយូរ
រោយសារមូលរ

រុរធវើការង្ហរកនងងរាំបន់ពួករររស្់រៅរនា រទ ប៉ុខនតរឺរោយសារការរធវើែាំណាកប្រស្ងក

រៅរាំបន់ឆ្ៃយរដើមីីខស្វងរកការង្ហររធវើដូែជារៅទីប្រកងងភនាំរពញ ប្រកងងរបា៉ យខប៉រ ប្រកងងរស្ៀមរាប និង
រផ្សងរទៀររៅប្របរទស្ថ្ង ។
អ្ាំ ងងរពលប្ររីមាស្រន IBEC បានរបើកប្របាក់ឧបរថមែ
ភ ុងរប្រកាយដល់ររុស្ិស្សែាំនួន ១២០នាក់
ខដលបានរប្រជើស្ររីស្ពីឃុាំោែ់ប្រស្យលកនង
ង ការរោ ប្រសាយបញ្ញាែវ ប្ររូ ។ ប្របាក់ឧបរថមប្រភ បចាាំប្ររីមាស្
ែាំនួន $៦០ ឬរស្មើនឹង $៧,២០០ ស្ប្រមាប់សាលាររុរកាស្លយទាំង៣ ។ ទាំងរន ជាការរធវើឳ្យស្ិស្ស
ទាំងអ្ស្់អាែបនតការស្ិកាខដលពួកររបានែូលររៀនរៅសាលាររុរកាស្លយកាលពីឆ្នាំមុននឹងប្ររូវ
ស្ិស្សអាហារូបករណ៍របស្់ IBEC រធវើដាំរណើររៅសាលាររៀនរបស្់ពួករររោយជិ កង់ខដល
ទទួលបានពីររប្រមាង

បញ្ច ប់ការស្ិកាកនងងខែ ស្ីហា ឆ្នាំ២០១៣ ។ រន ជាប្រកងមររុស្ិស្សខដលទទួលអាហារូបករណ៍ពី IBEC
រលើកែុងរប្រកាយរោយរ

រុថា USAID មិនមានអ្នតរារមន៍រន រទៀររទ ។ ស្រុបទាំងអ្ស្់ IBEC បាន

ជួយោាំប្រទអាហារូបករណ៍ដល់ររុស្ិស្សែាំនួន ៣៦០នាក់កនងងែុងឆ្នាំទី៤រន ។ IBEC កាំពុងពាយម
ពិចារណាស្ិការលើអ្នតរារមន៍រន កនងងឆ្នាំទី៥ រដើមីីកាំណរ់នូវប្របស្ិទធភាពរបស្់វា និងផ្លប៉
ទាំងមូល ៕
រដើមីីទទួលបានព័រមា
៌ នងមីៗ និងធនធ្លនរផ្សងៗ ស្ូមរមើលរៅកនង
ង ររ

ទាំព័ររបស្់ររប្រមាងខកលមអអ្ប់រំកប្រមិរមូលោះនរៅកមពជា
ង (IBEC)! www.ibec.worlded.org

ររត្ោងចកលមអអ្ប់រ ាំកត្មិរមូលដ្ឋានរៅកមពជា
ុ

ល់

ទាំព័រទី៣

រលែ១៥

កញ្ច ប់អំណោយសាលាណរៀនដែលែឹកនំណោយអនកពាក់ព័នធ
សាលាររៀនបានបនតបង្ហាញនូវភស្តត
ង ងបទពិរសាធន៏

កនងងខផ្នការប្របចាាំឆ្នាំរបស្់ពួកររ ។ រស្វាកមមរន រតតរែមីង

ទាំងរន ។

រៅរលើសាលាររៀនរោលរៅខដលមានែាំនួនជនជារិចាមភារ

ដ៏ស្នធឹកស្នាធប់កនងងការរធវើឳ្យឯករទស្រស្វាអ្ប់រំដាំរណើរ

ស្មាស្ភាររន តទល់បានជួយវាយរថ្មលរោយ

ការរកើនរ ើងដូែជា បរងកើរបណា
ា ល័យ បណា
ត ញកុមារ

មស្តនតីកមមវិធីថានក់ប្រស្ងករៅកនង
ង រែរតទង
ាំ បី ។ ការវាយ

ជួយកុមារ ប្រកងមប្របឹកាកុមារ ខដលរធវឳ្
ើ យស្មាស្ភាររន

រថ្មលរតតររលើលកខណៈវិនិែ័យ
ឆ ខដលរួមមាន លទធ

រដើររួជាអ្នកតមោនញឹកញាប់រៅកនងងដាំណាក់កាលែុង

ភាពកនងងការបរងកើរខផ្នការប្របស្ិទធភាព បរងកើរងវិកា

អានកនងងបណា
ា ល័យប្ររប់បណា
ា ល័យតមសាលាររៀននីមួយៗ ។

រប្រកាយថ្នការអ្នុវរតរបស្់ររប្រមាង ។ ប្រកងមស្មាស្ភារ

និងកាលវិភារ និងកប្រមិរថ្នការដឹកនាាំប្រកងមប្របឹកា

រៅបំមស្ិកាមស្តនតីតមមូលោះនបានរាយការណ៍ថាមានស្ិស្ស

រន បានែាំណាយរពលដ៏រប្រែើនកនងងការរធវើស្កមមភាព និង

កុមាររោយស្ិស្ស (ជាជាងដឹកនាាំរោយនាយក

ែូលអានរកើនរ ើងស្រុបែាំនួន ១២៧,០៧៦នាក់ ែណៈរពលខដល

ករ់ប្រតលទធផ្លខដលកនងងករណីរន ស្មាស្ភាររន បាន

សាលា) ។

រៅមធយមស្ិកាមានែាំនួន ៨១,៥៣៩នាក់ រួមទាំងការរកើនរ ើង

រាយការណ៍ថាកនងងែាំរណាមប្រកងមប្របឹកាកុមារែាំនួនបីរៅ
បួនប្រកងមបានស្ខមតងថាពួករររពញែិររត លើស្កមមភាព

IBEC ក៏កាំពុងបនតផ្ល
ត ់ង វិការោាំប្រទដល់ប្ររូជាំនួយ
ពីរភាសារៅតមស្ាំរណើរបស្់សាលាររៀនរោលរៅ

កតីត្ស្ដម និងការជួយគ ាំត្ទពី USAID

រប្រែើន និងកូនៗរបស្់ពួកររមកររៀនកនង
ង សាលារ

ើយរែ ភាសា

ខែមររិែរួែ ។
រៅែុងប្ររីមាស្រន ស្មាស្ភាររន រធវើបញ្ា ីែាំនួនស្ិស្សែូល

របស្់ប្ររូែូលបណា
ា ល័យ ប៉ុខនតមានការរកើនរ ើងរិែរួែែាំរ
ស្

រមន៍ ។

ប្រស្ីខដនជាស្ិស្សឧស្ា

៍ នាងមិនខដលឈប់ពីការស្ិការនា រទរលើកខលង

ខររពលនាងមានជមៃឺ ។ នាងទទួលបានពិនែ
ទង ពស្់ររៀងរាល់ប្ររីមាស្រស្ទើរប្ររប់មុែ វិជាា
រជារ ប្រស្ីខដន ជាស្ិស្សររៀនថានក់ទី៩រៅអ្នុ វិទាល័យស្រងកើប ។ នាងមានរដើមកាំរណើរ
រៅរែរតររនៈរី រី រ
ឆ្នាំមករ

ើយនាងតលស្់ទីលាំរៅមករស្់រៅកនងងប្រស្ងកបាធ្លយ រែរតកព
ាំ ង់ចាមពីររៅបី

ើយ ។ ឪពុករបស្់នាងស្ងឃឹមថា រែរតកាំពង់ចាមអាែឳ្យកូនរបស្់ោរ់ង្ហយប្រស្ួល

ែូលររៀនបាន ។ មាតយរបស្់ប្រស្ីខដនបានសាលប់រប្រែើនឆ្នាំរៅរ

ើយដូរែន ប្ររួសារទាំងមូលពឹង

នាងក៏មានែាំណាប់អារមមណ៍ស្ិកាភាសាែិនរៅកនងង វិហារែិនជិរផ្ទ របស្់នាងផ្ង
ខដរ ។ ជាទូរៅនាងសានក់រៅជាមួយមាតយមីងរបស្់នាងរៅរពលខដលឪពុករបស្់
នាងរធវើការរៅររនៈរី រី រឺក៏រពលែល សានក់រៅជាមួយមិរភ
ត ័កតិរដើមីីស្ិការប្ររៀម
ប្រប ង ។ រោយមានការជួយោាំប្រទពី USAID នាងទទួលបានស្មាភរៈស្ប្រមាប់ការ

ខផ្អកខររៅរលើឪពុកនាងខរមានក់ររ់ ។ ប្ររួសាររបស្់នាងមានស្មាជិកែាំនួន៥នាក់រួមទាំងបង

ស្ិកា និងការឧបរថមស្
ភ ប្រមាប់ររៀនរប្រៅរមា៉ង ខដលជាកតតចាាំបាែ់ស្ប្រមាប់នាង

ប្របងស្ និងបងប្រស្ីរបស្់នាងខដលរធវើជាកមមកររៅរែរតររនៈរី រីជាមួយឪពុករបស្់នាង ។ បអូន

រដើមីីប្រប ងឳ្យជាប់ស្ញ្ញាបប្ររបមធយមស្ិកាបំមភូមិកនងងឆ្នាំរន ។ ប្រស្ីខដនក៏

ប្របងស្របស្់នាងមានអាយុ១៤ឆ្នាំរ

ើយក៏ជាប្រព ស្ងឃកនង
ង វរតជិររនា ខដរ ។ នាងរឺជាកូនខរ

បានពាយមរកប្របាប់ឳ្យបានរប្រែើនតមខដលអាែរធវើរៅបានរោយស្ុីឈួ ន លលាង

មានក់ររ់កនងងប្ររួសារខដលកាំពុងស្ិកា ។ ប្រស្ីខដនមានកតប្រី ស្ថ្មែង់បញ្ច ប់ការស្ិកាថានក់ វិទា

ចាន និងរបាកស្ាំរលៀកបាំ ក់ឳ្យអ្នកជិរខាងរបស្់នាងរោយទទួលបានប្របាក់ពី

ល័យ និងរកការង្ហរលអរធវើ ដូរែន នាងអាែជួយឧបរថមប្រភ រួសាររបស្់នាង ។ នាងធ្លលប់បានប្របាប់

៧,០០០ររៀន ៨,០០០ររៀលកនងងមួយស្បាត

៍។

ឪពុករបស្់នាងថានាងនឹងស្រប្រមែឳ្យបាននូវកតីប្រស្ថ្មរន រដើមីីទទួលបានការង្ហរលអខដលអាែ
ជួយឧបរថមប្រភ រួសារឳ្យបានលអ ។ អ្នកជិរខាងរបស្់នាងែាំនួនពីរនាក់រ
ជាមួយនាងប៉ុខនតប្ររូវបាននាងបដិរស្ធរប្រ

ើយខដលែង់ររៀបការ

នាងែង់បញ្ច ប់ការស្ិការបស្់នាង ។ នាងស្ងឃឹម

ថានាងនឹងររៀបការរៅរពលរប្រកាយប្របស្ិនរបើនាងអាែរកបានមនុស្សលអមានក់ ប៉ុខនតកនងងរពល
ឥ ូវនាងមានអារមមណ៍ថានាងរៅរកមងរពកកនងងការររៀបការ ។

ប្រស្ីខដនរធវើដាំរណើរប្ររ ប់ពីររៀនថានក់
រប្រៅរមា៉ងខដលររៀបែាំរោយ IBEC
(រូបភាពខាងរឆវង)

ប្ររួសាររបស្់ប្រស្ីខដនមិនមានដីរនា រទ ប៉ុខនតមាតយមីងរបស្់នាងបានអ្នុញ្ញារឳ្យនាង
ស្ង់ផ្ទ ប្របក់ស្ឹក
ល រតនររូែមួយរលើដីរបស្់ោរ់ ។ ប៉ុខនតប្រស្ីខដននិយយថានាងមិនហានរៅផ្ទ
រនា ខរមានក់ឯងរនា រទរៅរពលខដលឪពុករបស្់នាងមិនរៅ ដូរែន នាងសានក់រៅជាមួយមាតយ
មីងនាងជាំនួស្ ។

ស្ោស្ភារ៣ ៖ ការចកលមអការត្រប់ត្រងសាលាររៀន និងការែូលរ ួមពីស្ហរមន៍
ការង្ហររបស្់ស្មាស្ភារ៣កនងងប្ររីមាស្រន រតតរ

ការែូលរួមរបស្់ស្ រមន៍កនងងការរលើកកមពស្កា
់ រអាន ៖ មាតបិតស្ិស្ស
មកសាលាររៀនរដើមីីអានរស្ៀវរៅជាមួយកូនរបស្់ពួកររ

ែុងឆ្នាំ ២០១២ស្មាស្ភាររន បានរធវើការរប្រមង់ទិស្
ដល់មស្តនតីស្ប្រមបស្ប្រមួលរែរត និងមស្តនតប
ី រែចករទស្ថានក់

ស្ាំខាន់រលើស្កមមភាពពីរ ទី១រឺបនតស្កមមភាពពប្រងឹងស្មរថ

ប្រស្ងក ក់ព័នក
ធ នងងការររៀបែាំរធវើស្ិកាខសាលាកនងងរោល

ភាពដល់រណៈកមមការប្រទប្រទង់សាលារដើមីីរលើកកមពស្់ការ

បាំណងពប្រងឹងដល់រួនាទីរបស្់រណៈកមមការប្រទប្រទង់

អានកនងងសាលាររៀនរបស្់ពួកោរ់ ទី២រឺបញ្ច ប់វរគបាំប៉ន

សាលារដើមីីរលើកកមពស្់ការអានកនងងរាំបន់របស្់ពួកោរ់

ភាពជាអ្នកដឹកនាាំ និងប្ររប់ប្ររងសាលាររៀនខដលបានរធវើ

។ រោលបាំណងថ្នការង្ហររន រឺរដើមីីជួយដល់រណៈ

ចាប់តង
ាំ ពីដាំបូងមក ។

កមមការប្រទប្រទង់សាលាឳ្យមានការរឆលយ
ើ របប្របរស្ើររៅ

អ្ាំ ងងរពលរធវើរបាយការណ៍ ស្មាស្ភាររន និងមស្តនតី

រលើការរលើកកមពស្់រុណភាពអ្ប់រំរៅកនងងសាលាររៀន

បរែចករទស្ថានក់ប្រស្ងកបានរធវើការវាយរថ្មលរៅតមមូលោះន

របស្់ពួកោរ់ ជាពិរស្ស្ ក់ព័នរធ ៅនឹងជាំនាញអាន

រដើមីីកាំណរ់ថាររើរណៈកមមការប្រទប្រទង់សាលាបានអ្នុវរត

ខដលជាកមមវធ
ិ ីរលែរធ្លលរបស្់ប្រកស្ួងអ្ប់រំកនងងឆ្នាំងីៗ
ម

តមរោលការទាំង៦កនងងការរលើកកមពស្់ការអានខដររឺរទ ។

រន ។ រន ជាខផ្នការប្របជុាំរលើកទី៣ជាមួយប្រកងម

សាលាររៀនស្រុបែាំនួន ១២៦ ប្ររូវបានរធវើការវាយរថ្មលរន

ការង្ហរថានក់រែរតរដើមីីរធវើការជាមួយរណៈកមមការ

រ

ប្រទប្រទង់សាលារៅកនងងរាំបន់រន ៕

ើយសាលាររៀនភាររប្រែើនជាសាលាររៀនកនងងជុាំទី១ ។ រៅ

ររត្ោងចកលមអអ្ប់រ ាំកត្មិរមូលដ្ឋានរៅកមពជា
ុ

ទាំព័រទី៤

ការអប់រ ំបណិនជីវិ ត ៖ កនងង ប្ររីមាស្រន

ស្ោស្ភារ៤ ៖ ការចកលមអបរ ិបទទាំនក់ទាំនងអ្ប់រ ាំ
ប្រកងមការង្ហរបាំណិនជី វិរបានរធវើការវាយរថ្មលរលើការ

អ្នុវរតស្កមមភាពអ្ប់រំបាំណិនជី វិររៅតមសាលាររៀន ។ កនងងករណីរន ររប្រមាងបានខបងខែក

ការបណត ្ ុះបោ
្ លទ្រូ ៖ ស្មាស្ភាររន បានែាំណាយរពលដ៏រប្រែើនថ្នប្ររី

ស្មាភរៈបរប្រងៀន និងររៀនែុស្ៗោនែាំនួន៦,៤៧៧តមសាលាររៀនរោលរៅកនងងរែរតទង
ាំ ៦ ។ ប្រកងម

មាស្កនងងការររៀបែាំថានក់ររៀនស្ប្រមាប់របាយការណ៍ប្របចាាំឆ្នាំ ។ ស្កមមភាពទាំង

អ្នកវាយរថ្មលរួមមានបុរល
គ ិកររប្រមាង មនទីរអ្ប់រំរែរត និងមស្តនតីប្រកស្ួងអ្ប់រំបានែូលរួមកនង
ង ការវាយ

រន រប្រមូវឳ្យមានការអ្រងកររាប់រយថានក់ររៀន ការរធវើររស្តស្ិស្សរលើការអាន និង

រថ្មលកនងងខែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៣រោយខផ្អករលើបា៉រា៊ ខម៉ប្ររែាំនួន៣រី (i) វិធី សាស្តស្តបរប្រងៀនរបស្់ប្ររូ

ស្ររស្រ និង ការអ្រងកររៅរលើការរប្របើប្របាស្់បនទប់ពិរសាធន៍ ។

(ii) ស្មរថភាពរបស្់ស្ិស្ស និង(iii) ប្របស្ិទធភាពប្របរិបរតិការរលើសាថប័នសាលាររៀន ។ ការវាយ
រថ្មលរន បានបញ្ច ប់កនងងប្ររីមាស្រន រោយមានការយកែិរទ
ត ុកោក់ពីប្រកស្ួងអ្ប់រំ និងបានរករឃើញ

ស្មាស្ភាររន ក៏បានរធវើការអ្រងកររៅរលើកលឹបមុែ វិជាា ថាររើពួកររបាននឹង
កាំពុងអ្នុវរតបានកប្រមិរណា ។

ថា ៨០% ថ្នប្ររូខដលបានអ្រងករទទួលបានពិនរ
ទង ួរឳ្យរពញែិរ ត ។ ការវាយរថ្មលប្រស្បរពលោនរន
ខដររៅរលើសាលាររៀនងមីែាំនួន២៥កនងងរែរតកាំពង់ធាំ សាវយររៀង និងថ្ប្រពខវងក៏បានរករឃើញប្របហាក់
ប្របខ

លោនខដររោយមានសាលាររៀនែាំនួន ៩២% បានអ្នុវរតកមមវិធីបាំណិនជី វិរប្រស្បរៅនឹង

យុទធសាស្តស្តខណនាាំ ។
ស្មាស្ភាររន ក៏បានរាយការណ៍ខដរថារស្ៀវរៅបាំណិនជី វិរែាំនួន១២ប្របរភទប្ររូវបាន
អ្នុម័រិរោយរណៈកមមការប្ររួរពិនិរយរស្ៀវរៅស្ិកាថ្នប្រកស្ួងអ្ប់រំរោយ១៨ប្របរភទរផ្សងរទៀរ
មិនទន់បានអ្នុមរិរៅរ ើយ ។
កនងងប្ររីមាស្រន ខដរស្មាស្ភាររន ក៏បានរធវើការតមោនអ្នុ វិទាល័យទាំង១៧ខដលទទួល
បានកមមវិធីបាំណិនជី វិររកប្របាក់ែាំណូលកនង
ង ឆ្នាំទី២ និងទី៣ ។ រន ជាកញ្ច ប់ង វិការដើមីីរធវើការ
ពិរសាធន៍កនងងរោលបាំណងជួយសាលាររៀនរដើមីីបខងវរស្កមមភាពអ្ប់រំបាំណិនជី វិររបស្់ស្ិស្ស
រៅកនងងសាលាររៀនរបស្់ពួកររឳ្យរៅជាស្កមមភាពរកប្របាក់ែាំណូលខដលនឹងអាែរធវឳ្
ើ យ
ស្កមមភាពរបស្់ររប្រមាងមាននិរនតរភាពរៅថ្ងៃអ្នាររ ។ ងវិកាែាំនួន $៦,៦៨៣ ប្ររូវបាន

ដាំរណើរការរោយប្ររង់រលើរុណភាពបរប្រងៀន៖ ប្ររូកុមាររមប្ររីមធយមស្ិកាស្ប្រមបស្ប្រមួលការង្ហរ

ែាំណាយស្ប្រមាប់រោលបាំណងរន កាលពីឆ្នាំទី២ ។ ស្កមមភាពរន មានសារស្ាំខាន់កនងងការបរងកើរ
ស្

ប្រកងម កនងងរែរតកាំពង់ចាម

ប្រោស្រកប្របាក់ែាំណូលរោយផ្ារភាាប់ជាមួយកមមវិធីបាំណិនជី វិរ ។

ការគំទ្រដផនកបណចចកវិ រាព័តមា
៌ ន ៖ ប្រកងមការង្ហរ ICT បានរាយការណ៍ថាស្កមមភាពររៀបែាំបនទប់កុាំពយូទ័រងមី និងការបាំប៉នប្ររូប្ររូបានបញ្ច ប់ចាប់តងាំ ពីប្ររីមាស្មុនមករមល៉
ន័យរន បនទប់កុាំពយូទ័រងមីែាំនួន២ប្ររូវបានររៀបែាំកនងងឆ្នាំទី៤រន ។ ស្រុបមកមានបនទប់កុាំពយូទ័រែាំនួន២៥រ

។ កនងង

យ
ើ ចាប់តង
ាំ ពីររប្រមាងបានចាប់រផ្តើមមក ។ កនងងប្ររីមាស្រន ប្រកងមការង្ហរ ICT

បានរតតររលើការររៀបែាំពិព័រណ៍ការង្ហរររប្រមាង និងកលឹបមុែ វិជាាកនង
ង រែរតរោលរៅទាំងបីរដើមីីផ្ល
ត ់រវទិកាដល់ស្ិស្សកនងងការរធវើបទបង្ហាញការង្ហរររប្រមាង និងខែករំខលករាំនិរោនរៅ
វិញរៅមក ។
ប្រកងមការង្ហរក៏បានរធវើការអ្រងករឥរិយបងស្ិស្សែាំនួន ៤១១នាក់រៅតមសាលាររៀនែាំនួន២០រដើមីីកាំណរ់ែាំនួនស្ិស្សខដលទទួលបានការស្ិកា ICT ។ លទធផ្លថ្នការអ្រងករ
បានបង្ហាញភាពវិជាមានរោយមានស្ិស្សែាំនួន ៦៥%រាយការណ៍ថាពួកររែូលែិរយ
ត ៉ ងខាលង
ាំ រៅរលើរុណភាពអ្ប់រំ ICT ខដលពួកររទទួលបានកនង
ង ឆ្នាំរន និងការស្ិកា ICT បានរធវើ
ឳ្យពួកររស្រប្រមែែិរប
ត នតការស្ិការៅមុែរទៀរ ។
ដូែបានររៀបរាប់ខាងរលើ ស្មាស្ភាររន បានររៀបែាំឳ្យមានពិព័រណ៍ការង្ហរររប្រមាង និងកលឹបមុែ វិជាាកនងងរែរតរោលរៅទាំងបីរួមមានរែរតប្រករែ រធវើរៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិងុនា រែរត
កាំពង់ចាមរធវើរៅថ្ងៃទី ៥ មិងុនា និងរែរតរស្ៀមរាបរធវើរៅថ្ងៃទី ៧ មិងុនា ។ រន ជាឆ្នាំទី៥រ

ើយខដលររប្រមាងបានររៀបែាំពិព័រណ៍រន រ

ើយពិព័រណ៍រន បានកាលយរៅជាប្រពឹរិកា
ត រណ៍

ខដលរធវើឳ្យសាលាររៀន និងស្ិស្ានុស្ិស្សមានែិរែ
ត ង់ែូលរួមជាខាលង
ាំ (ពិព័រណ៍រលើកទី១រធវើរៅកនងងឆ្នាំ២០០៩រប្រកាមររប្រមាងសាលាររៀនរដើមីីជី វិរ) ។ ប្រពឹរិកា
ត រណ៍រន ជារវទិកាប្របរួរ
ប្របខជងសានថ្ដប្រសាវប្រជាវរបស្់ស្ិស្សរយៈរពលមួយឆ្នាំ និងតាំងបង្ហាញ
ស្កមមភាពរផ្សងៗខដលររៀបររៀងរ ើងរោយស្ិស្សមកពីសាលាររៀនរោល
រៅែាំនួន៤២ខដលទទួលបានបនទប់កុាំពយូទ័រ ឬបនទប់ពិរសាធន៍ ។ ការរធវើបទ
បង្ហាញរន បានបញ្ញាក់នូវការែូលរួមយ៉ងប្រជាលរប្រៅរបស្់ស្ិស្សជាមួយ
ររប្រមាងខដលមានប្របធ្លនបទទក់ទង នឹងស្

រមន៍របស្់ពួកររ ។ ពិព័រណ៍

ឆ្នាំរន បានរាយការណ៍ថាមានការែូលរួមពីស្ិស្ានុស្ិស្សែាំនួន៥៤៣នាក់
និងមានប្របធ្លនបទបង្ហាញែាំនួន២១២ រួមមាន អ្ាំរពើ
ទីផ្ារ បរិសាថន ប្របវរតិសាស្តស្តស្

ឹងាកនង
ង ប្ររួសារ ជាំនាញ

រមន៍ រប្រោ ថានក់ែរាែរណ៍ និងការ

ពិរសាធន៍ វិទាសាស្តស្តដ៏រួរឳ្យចាប់អារមមណ៍ខដលបង្ហាញរោយស្ិស្ស ៕

ឧទរ រណ៍ដអ្
៏ សាចរយកនងងការផ្តល់ស្ទ
ិ ធដ
ិ ល់យវុ ជន ៖ ស្ិស្ានុស្ិស្សស្ខមតងរបាាំប្របថ្ពណី រធវើបទ
បង្ហាញរលើប្របធ្លនបទខដលពួកររចាប់អារមមណ៍ និងបង្ហាញការពិរសាធន៍ វិទាសាស្តស្តខដលពួកររ
ប្រសាវប្រជាវកនងងរពលពិព័រណ៍កនងងរែរតទាំងបី (រូបភាពខាងរឆវង)

ររត្ោងចកលមអអ្ប់រ ាំកត្មិរមូលដ្ឋានរៅកមពជា
ុ

