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 គម្រោងការម្្វើសោា សនជ៍ាមួយររមុរគសួារ 

ម្ោលបំណង៖ ក្នុងក្ឡុំងម្េលររីោសទ១ី សិសានសិុសស ESOL នងឹសរម្សរអំេីម្រឿងផ្ទា លខ់្ លនួ នងិេីបទេិម្សា្ន ៍ដែលសំខានច់មំ្ ោះ
េួក្ម្គ។ ររុមរគសួារគជឺាដនែក្មួយែសំ៏ខានម់្ៅក្នុងជីវរិរបសេួ់ក្ម្គ។ ម្ោលបំណងននគម្រោងការម្នោះគមឺ្ែើមបីឲ្យសិសានសិុសសដសវង
យលក់ានត់រម្រចីនអំេី ររុមរគសួារ/មិរ តភក័្ តជិរសែិទ ធ របស់េួក្ម្គ។ ខ្ ្ុសំងឃឹមថា គម្រោងការម្នោះគជឺាវ ិ្ តីែលម្្វើឲ្យ ររុមរគសួារ ឬ មិរ ត 
ភក័្ តជិរសែិទ ធ របសសិ់សសចលូរួមម្ោយរកី្រាយ ជាមួយថាន ក្ ់ESOL របស់េួក្ម្គ។ ម្ោយមូលម្េរមុ្នោះ  សិសានសិុសសោនការម្រជសី
ម្រសី ក្ នុងការនយិាយជាមួយ ររមុរគួសារ/មិរ តភក័្ ត របស់េួក្ម្គ ជា ភាសាអងម់្គលស ឬជាភាសាម្នសងម្ទៀរ។ ម្ ោះជាែូម្ច ែោះក្ម៏្ោយ ដនែក្
ចងុម្រកាយននបទសោា សន ៍គរឺរវូសរម្សរជាភាសាអងម់្គលស។ 

ម្សចក្តតីណន៖ំ 

 សិសានសិុសសររូវម្រជីសម្រសីយា៉ាងម្ោចណាស១់០សំណួរេីបញ្ជី  ម្េើយយក្សំណួរ ងំម្នោះម្ៅម្្វើសោា សនជ៍ាមួយ សោជិក្រគួ
សារ ឬ មិរ តភក័្ តជិរសែិទ ធ ដែលចាស់ជាងខ្ លនួ។ អនក្អាចសួរម្លើសេី១០សំណួរ។ 

 សិសានសិុសសររូវម្រជីសម្រសីអនក្ណាោន ក្ត់ែលោនអាយរុរដេលោន នងឹ ោតាបិតា/អាណាេាបាល ឬ ជីែូនជីតា របសេួ់ក្ម្គ។ 
េួក្ម្គមិនអាចម្រជីសម្រសី មិរ តភក័្ ត ឬ សោជិក្រគសួារ ណាដែលោនអាយមុ្សមើនងឹេួក្ម្គបានម្ទ។ ម្បើសិនជាមិនអាចសោា សសាច់
ញារបិានម្ទ សិសសអាចម្រជសីម្រសី អនក្ជិរខាង ឬ សោជិក្ម្ៅក្នុងសេគមនណ៍ាោន ក្ ់ដែលម្គទកុ្ចរិ ត។ សិសសអាចម្ររ ីដសែប 
(skype) ឬ ម្ររ ីwebcam ម្បើសិនជាេួក្ម្គចងស់ោា សជាមួយសោជិក្រគសួារដែលម្ៅម្រៅររម្ទស។ 

 សិសានសិុសសររូវោនការអនញុ្ញា រេី ោតាបិតា/អាណាេាបាល  នងិអនក្ដែលេួក្ម្គបានម្រជីសម្រសីម្ែើមបីម្្វើសោា សន។៍ 

 ការម្្វើសោា សនអ៍ាចម្្វើម្ឡើងជាភាសាអវីក្ប៏ាន ប៉ាដុន តចម្មលើយម្ៅនងឹសំណួរ ររូវសរម្សរជាភាសាងងម់្គលស។ ម្ោយមូលម្េរមុ្នោះ ឲ្យ
សិសានសិុសសគរបរីរូវអារស់ម្មលងននបទសោា សន ៍ជាមួយទរូស័េានែ smart phone ឬ tablet។ ជាការេិរណាស ់េួក្ម្គររូវោន
ការអនញុ្ញា រេីអនក្ដែលេួក្ម្គសោា ស ម្ែើមបីម្្វើែូម្ច ែោះបាន។ មិនអនញុ្ញា រឲ្យសិសសនសេវនាយបទសោា សន ៍ងំម្នោះម្ៅក្នុងអុិន្រ័  
ណិរ ឬ ក្ នុងទសីាធារណៈណាមួយម្ឡើយ។ េ័រោ៌ន ងំម្នោះគរឺរវូម្ររសីរោបត់រសាលា ម្េើយមិនអាចដចក្ចាយម្ៅម្រៅសាលាបាន
ម្ទ។ 

 សិសានសិុសសររូវបក្ដររសំណួរននការម្្វើសោា សនជ៍ាភាសាអងម់្គលស។ ោា នអនក្ណាោន ក្ោ់នម្េលជួយបក្ដររឯក្សារននបទ 
សោា សន ៍ងំម្នោះម្ទ។ គជឺាការទទលួខ្សុររូវរបស់សិសស ក្ នុងការបក្ដររសំណួរននការម្្វើសោា សនម៍្ៅជាភាសាអងម់្គលស។ ក្រណី
ម្លើក្ដលងដរមួយគរម់្ៅនងឹវនិយ័ម្នោះគ ឺម្បើសិនជាសិសស ជាអនក្ម្ទើបមក្ែលថ់្ា ីម្េើយេួក្ម្គម្ទើបចាបម់្នតើមម្រៀនភាសាអងម់្គលស។ 
ម្ៅក្នុងក្រណីតបបម្នោះ េួក្ម្គនងឹសេការជាមួយអនក្ណាោន ក្ម់្ៅសាលា ដែលម្ចោះនយិាយភាសាម្នោះដែរ ឲ្យជួយ។ 

 សូមចាថំា ការម្្វើសោា សនម៍្នោះរាបថ់ាជាេិនាចុមបងសរោបថ់ាន ក្ ់ESOL នងិេិនាុសរោបថ់ាន ក្ម់្រៀនសរម្សរ។ 

 សូមអរគណុជាមនុ ចមំ្ ោះការសេការរបស់អនក្! 

សូមឲ្យ សំណួរ នងិចម្មលើយ  ងំ១០ ម្ៅ Ms. Maher ឲ្យ នន់ថ្ៃ៖ ________________ 

សូមោនសំណាងលអ ម្េើយខ្ ្ុសំងឃមឹថាអនក្រកី្រាយនងឹគម្រោងការម្្វើសោា សនម៍្នោះ! សូម ក្ទ់ងមក្ខ្ ្ុមំ្បើសិនជាោន សំណួរ ឬ បារមា អវី។ 
Ms. Maher 
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ម្សចក្តតីណន៖ំ ម្រជសីម្រសីយា៉ាងម្ោចណាស១់០សំណួរ ម្ែើមបីសួរ សោជិក្រគសួារ ឬមិរតភក័្ តរបស់ររុមរគសួារ។ 

ម្រើអនក្*ម្ក្ើរម្ៅឆ្ន ំណា? នថ្ៃអវី ? នថ្ៃទបី៉ានុា ន? ម្រើោតាបិតារបស់អនក្ោនរាបអ់នក្អំេីអវី មួយដែលម្ក្ើរម្ឡើងម្ៅនថ្ៃដែលអនក្បានចាបក់្មំ្ណើ រ 
ដែរឬម្ទ? 

ម្េរអុវីបានជាោរោ់ក្ម់្ ម្ ោះ (នងិម្ ម្ ោះក្ណាត ល) ឲ្យអនក្ែូចសេវនថ្ៃម្នោះ? ម្រើអវីតែលអនក្ចាជំាងម្គម្លើក្ែំបូងបងអស់។ ម្រើនាោះដែលអនក្បានរស់
ម្ៅ្លូំរលាស ់ោនសភាេែូចម្មតចដែរ? ម្រើោនបនាបម់្គងប៉ានុា ន? ចោុះបនាបទ់កឹ្វញិ? ម្រើបនាបម់្គងរបស់អនក្ោនលក្ខណៈែូចម្មតចដែរ? 

ម្រើអនក្ណាោនការរងឹរងឹជាង៖ ោត យ ឬ ឪេកុ្ របស់អនក្? ម្រើអនក្ចាចំាស់អំេីអវី មួយដែលអនក្បានម្្វើ ដែលបណាត លឲ្យអនក្ទទលួទណឌ ក្មា 
ដែរឬម្ទ? 

ម្រើអនក្ោនចញិ្ចឹ មសរវ ឬម្ទ? ម្រើអនក្ជាម្ក្មងដបបណាដែរ? ម្រើអនក្ចលូចរិ តញំុាអវី ? ម្រើអនក្ម្្វើអវីសរោបក់ារក្សំានតសរាយ?  

ម្រើររោបម់្លង ឬ ដលបងម្លងអវី  ដែលអនក្ចលូចរិ តជាងម្គ? ម្រើអនក្ោនក្ដនលងសោៃ រ ់ឬ ក្ដនលងេួន ដែលអនក្ចលូចរិ តជាងម្គឬម្ទ? 
ម្រើអនក្ម្សលៀក្ ក្ែូ់ចម្មតចដែរ? 

កាលេីអនក្ម្ៅម្ក្មង ម្រើអនក្ររូវម្្វើអវីខ្ លោះម្ៅនាោះ? ម្រើអនក្ម្ៅម្រៀនម្ៅសាលាររម្ភទណា? ម្រើអនក្ជាសិសសលអ ឬម្ទ? ម្រើអនក្ចលូចរិ តមខុ្វជិាជ អវីជាង
ម្គ? ចោុះមខុ្វជិាជ អវី តែលមិនចលូចរិ តជាងម្គ? 

ម្រើអនក្ណាជាមិរតភក័្ តរបស់អនក្? ម្រើរគណូាដែលអនក្ចលូចរិ តជាងម្គ ម្េើយម្ោយមូលម្េរអុវី ? កាលេីម្ៅម្ក្មង ម្រើអនក្ោន វរីជន ឬ អនក្ដែល
អនក្ចងយ់ក្ជាគរូំ ឬទ? ម្រើអនក្ចណំាយម្េលម្្វើអវីខ្ លោះ ម្ៅនថ្ៃឈបស់រោក្ក្នុងរែូវម្ៅត ? ម្រើអនក្ចលូចរិ តម្្វើអវីជាងម្គ ម្ៅរែូវម្ៅត ? 

កាលេីម្ក្មង ម្រើអំម្ណាយលអបំនរុដែលអនក្បានទទលួគជឺាអវី ? ម្រើអនក្ធាល បគ់រិថាចងម់្្វើអវី ម្ៅម្េលដែលអនក្្មំ្ឡើង? ម្រើរេឹរ តកិារណ៍អវី  ម្ៅម្លើ
េិភេម្លាក្ ដែលអនក្ចាបំាន ក្នុងម្េលដែលអនក្្មំ្ឡើង? 

ម្រើអនក្បានននែររឌិរ បម្ងែ ើរអវី  ដែលអនក្ចាបំានជាងម្គ? ម្រើការ្មំ្ឡើងម្ៅក្នុងសងគមបច ចរុបន នម្នោះ ខ្សុដរលក្េីម្េលដែលអនក្្មំ្ឡើងេីមនុ ែូច
ម្មតចខ្ លោះ? កាលេីអនក្ោនវយ័ជំទង ់ម្រើអនក្ម្្វើអវីសរោបក់ារម្លងក្សំានត? ម្រើអនក្ោនក្ដនលងដែលអនក្ចលូចរិ ត «ម្ៅម្លងក្សំានត» ដែរឬម្ទ? 

ម្រើអនក្ធាល បោ់ន បំណង នងិ ដននការអវី  សរោបជី់វរិរបស់អនក្ ម្ៅម្េលដែលអនក្បញ្ច បក់ារសិក្ា? 
ម្រើអនក្ែឹងេីអរថនយ័នន នមររក្លូ របស់អនក្ឬម្ទ? ម្រើោនម្រឿងន ិនដែលនយិាយអំេីនមររក្លូ របស់អនក្ឬម្ទ? ម្រើអនក្ធាល បោ់នម្ ម្ ោះ
ម្ៅម្រៅឬម្ទ កាលេីម្ក្មង ឬ ម្ៅម្េល្មំ្ឡើង? ម្រើម្ ម្ ោះម្នោះបានមក្េីណាដែរ? ម្រើអនក្ ែូច ឬ មិនែូច ោត យរបស់អនក្ររងណ់ាដែរ? ម្រើអនក្ 
ែូច ឬ មិនែូច ឪេកុ្របសអ់នក្ររងណ់ាដែរ? ម្រើអវី ម្ៅដែលសំខានជ់ាងម្គសរោបោ់តាបិតារបស់អនក្។ 

ម្រើអនក្ោន សភុាសិរ ឬ  ក្យររម្ៅអវី  េិម្សសដែរឬម្ទ? ម្រើម្សៀវម្ៅអវី តែលអនក្ចលូចរិ តជាងម្គ ម្េរអុវី ? ម្រើម្រឿងក្នុអវី តែលអនក្ចលូចរិ ត
ជាងម្គ ម្េរអុវី ? ម្រើមនសុសបីនក្ម់្ៅក្នុងររវរតសិាស្រសតដែលអនក្ម្ការសរម្សើរជាងម្គជានរណា ម្េរអុវី ? ម្រើរេឹរ តកិារណ៍្ំៗ បីម្ៅក្នុងជីវរិ
របស់អនក្ោនអវីខ្ លោះ ម្េរអុវី ? ម្បើសិនជាអនក្អាចម្ៅកានអ់នគរបាន ម្រើអនក្ចងម់្ ើញអវីៗដែល ក្ទ់ងនងឹខ្ លនួរបស់អនក្ផ្ទា ល ់ឬអវីៗដែល ក្់
ទងម្ៅនងឹអនគរននររម្ទសជារ?ិ ម្េរអុវី ? ម្បើសិនជាអនក្ោនម្សចក្តរីាថាន បី ម្រើម្សចក្តរីាថាន ម្នោះជាអវី ? ម្បើសិនជាអនក្ឈែោះ ១ លានែលុាល រ 
ម្ៅនថ្ៃដសអក្ម្នោះ ម្រើអនក្ចងយ់ក្លយុម្នោះម្ៅម្្វើអវី ? 

ម្រើការសរម្សើរែល៏អបំនរុដែលអនក្ធាល បប់ានទទលួ គមឺ្ោយមូលម្េរអុវី ? 

ម្រើទមំ្នៀមទោល បម់្ៅក្នុងរគសួារដែលអនក្ចលូចរិ តជាងម្គគជឺាអវី ? ម្េរអុវីបានជាវាោនសារៈសំខាន?់ មក្ទលន់ងឹម្េលម្នោះ ម្រើអវី ម្ៅដែលអនក្
ម្េញចរិតជាងម្គចមំ្ ោះជីវរិរបស់អនក្? ម្រើអវី ម្ៅដែលជាម្េលដែលអនក្ បានសរាយចរិត ឬ ោនម្ោទនភាេ បំនរុម្ៅក្នុងជីវរិ តរបស់អនក្? ម្រើ
អនក្គរិថាអវី តែលជាម្ជាគជយ័ែសំ៏ខានម់្ៅក្នុងជីវរិរបស់អនក្មក្ទលន់ងឹម្េលម្នោះ? ចោុះអវី ម្ៅដែលម្្វើឲ្យអនក្តានរងឹចរិ តម្ៅក្នុងជីវរិរបស់អនក្? 

ម្រើអនក្ឲ្យនយិមនយ័ចមំ្ ោះ «ជីវរិដែលោនសភុមងគល/good life» ឬ «ជីវរិដែលោនម្ជាគជយ័/successful life » ែូចម្មតចដែរ? 
 
* ក្យថា «អនក្» អាចជំនសួថា «ម្លាក្តា ម្លាក្យាយ អ ុ៊ុំ េូ ោ មីង បា៉ា  ោ៉ា ក្ ។ល។» ម្ៅតាមអនក្ដែលអនក្សោា សជាមួយ។ 


