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ក្រសងួអប់រនំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វ៉ា 

បញ្ជ ផី្ទៀងផ្ទទ តស់ម្រាបថ់្នា កម់ផតេយ្យ/ Kindergarten Checklist 
 

     /Parent Name_____________________________________ 

        /Child’s Name___________________________              /Birth Date ________________________ 

 
ជូនច  ោ       /អាណាព្យាបាល៖ / Dear Parent/Guardian: 
 
    ដែល ច អ្វីៗដែល ន ៅ នុ  ញ្ជ ី ន  នឹ  នមូលដ្ឋា នលអសម្រ  ក់ារស  ានា ព្យលអ្នាគ ។ ព្យួ  គនឹ យល់អ្ ព្យី ការ  ម្រ ៀនរ ស់ម្រគូ ន    រ  យាកាសស  ា 
បាន ព្យញ លញ។ ការជួយ     ឲ្យ ច អ្វីៗទា   ន  មុន ព្យល ន   នុ  ព្យល ដែលព្យួ  គ រៀន ៅថ្នន  ម់  េយយ គឺជាអ្វីៗដែលម្រ ូវ ្វ ជា នេ។ /  Children who learn the 

skills on this list will have a better foundation for future learning.  They will more fully understand the teacher and the learning 

environment.  Helping children learn these skills before and during kindergarten is an ongoing process. 
 
ឧទាហរ ៍ រមួ ន (សូមគូស   ញ្ជ ី ន ម្រ  ក់ា ោន ណាេ ល / check off the list with   in the middle columns) 
 

                 Yes  Not Yet 

      Does Your Child    ដឹង/ផេះ      មនិទានដឹ់ង       ផតើកនូផោកអ្ាក 
1. Know his/her full name   ១.  ែឹ      ព្យញរ ស់ខ្លួនឯ  
2. Know his/her age   ២.  ែឹ អាយុខ្លួនឯ  
3. Know gender (boy/girl)   ៣.  ែឹ  េទ (ម្រ ុស/ម្រសី) 
4. Know home address and phone number   ៤.  ែឹ អាស័យដ្ឋា នផ្ទ  ន   លខ្ទូរស័ព្យទ 
5. Know family member’s names (mother, father, 

grandparents, etc…) 

  ៥.  ែឹ     ស ជ  ម្រ ុមម្រគួសារ ( េ យ ឪពុ្យ  ជីែូនជី  ។ល។) 

6. Know 8 letters of the alphabet and 8 letter sounds   ៦.   ច អ្ សរ៨  ួ នអ្ ខរម្រ ម ន  ស មល រ ស់អ្ សរ៨ រួ  
7. Know how to hold a book and turn pages   ៧.   ច កាន ់សៀវ ៅ ន   ច     ទ ព្យរ័ សៀវ ៅ 
8. Point to and name parts of the body   ៨.  ច អុល ន  ម្របា  ់    ដផ្ន  នសររីា កាយ 
9. Name clothing articles   ៩.  ម្របា  ់   ស មលៀ   ោ  ់
10. Know names of household items   ១០. សាា ល់    រ ស់រ រដែល ន ៅ នុ ផ្ទ  



Translation and Interpretation Center Kindergarten Check List 

2/2014 Khmer 

11. Identity common animals   ១១. សាា ល់ស វដែល គសាា ល់ជាទូ ៅ 
12. Know names of most foods   ១២. សាា ល់    មហូ អាហារភាគ ម្រច ន 
13. Know the words for how things feel (textures)   ១៣.  ច ោ យសម្រ  ម់្របា ពី់្យរ ស់ដែល ទន ់រ ឹ រ ោ   ម្រគ ម 
14. Know names of coins   ១៤. សាា ល់    កា  ់(លុយ) 
15. Know left and right   ១៥. ែឹ   វវ  ន   សាេ   
16. Know some words that describe things   ១៦.  ច ោ យខ្ល ដែល រៀ រា ពី់្យរ ស់រ រ ផ្ស ៗ 
17. Know some words that tell how things move   ១៧.  ច ោ យខ្ល ដែលម្របា ឲ់្យែឹ ពី្យការ វ្ ចលនា រ ស់អ្វីមយួ 
18. Know something about the places in your 

neighborhood 

  ១៨. ែឹ អ្វីៗអ្ ពី្យទី ដនល  ៅ នុ    ន ់ោ អ្ន  

19. Know the difference between big, bigger, biggest   ១៩. ែឹ ពី្យល ខ ៈខុ្សគ្នន រវា   ្  ្ជា   ្  ផុ្  
20. Know the difference between small, smaller, 

smallest 

  ២០. ែឹ ពី្យល ខ ៈខុ្សគ្នន រវា   ូច  ូចជា   ូច  ផុ្  

21. Know how to count 10 things   ២១.  ច រា រ់ ស់១០មុខ្ 
22. Can point out things that are the same or different   ២២. អាចច អុលម្របា ពី់្យរ ស់ដែលែូចគ្នន  ឬខុ្សគ្នន  

         

Yes  Not Yet 

     It would help if your child could:   ដឹង           មនិទានដឹ់ង                វាអាេជយួ្ផបើសនិជាកនូផោកអ្ាកអាេផ្វើបាន៖ 
23. Respond to his/her name   ២៣.  វល យ   ៅ ព្យលឮ គ ៅ    ខ្លួនឯ  
24. Understand speech of others   ២៤. ែឹ ពី្យសមេរី ស់អ្ន ែ ៏ទ 
25. Respond to simple questions   ២៥.  វល យ   ៅនឹ ស  ួរម្រសួលៗ 
26. Use short complete sentence   ២៦.  ម្រ  ឃ្លល ខ្លីៗបាន ព្យញ លញ 
27. Follows 2-step directions   ២៧.  ច  វ្  មការដ នា  ដែល ន២ែ ណា ក់ាល 
28. Tell how he/she feels   ២៨. អាចម្របា ថ់្នខ្លួន គ នអារម  ៍ែូច មេច 
29. Ask questions of adults   ២៩. សួរស  ួរអ្ ពី្យមនុសស ព្យញវយ័ 
30. Relate 2 events of story in sequence   ៣០. ែឹ  រឿ ពី្យសភាព្យការ ៍ពី្យរ មល ដ្ឋ  ់
31. Understand that the teacher is in charge in the 

classroom 

  ៣១. ែឹ ថ្នម្រគូជាអ្ន ទទលួខុ្សម្រ ូវ ៅ នុ ថ្នន   ់រៀន 

32. Be comfortable with adults while away from home   ៣២.  នអារម  ៍សុខ្ម្រសួលជាមយួមនុសស ព្យញវយ័ ខ្ ៈ ព្យល ៅឆ្ង យពី្យផ្ទ  
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Yes  Not Yet 

Does your child have these social skills:  ាន          មនិទានា់ន           ផតើកនូផោកអ្ាកានេផំេះដឹងផ្្ែកទនំាកទ់នំងកាងុសងគមទាងំផនះឬផទ៖ 
33. Takes turns   ៣៣. ែូរ វនគ្នន មេ  ន   ់
34. Shows respect for others and property   ៣៤.  គ្នរព្យ អ្ន ែ ទ ន  ម្រទព្យយរ ស់ ផ្ស ៗ 
35. Shares toys   ៣៥. ដច គ្នន  ល ម្រ ដ្ឋ  ់    ល  
36. Is helpful   ៣៦.  ច ជយួ  
37. Engage in Cooperative play   ៣៧. ចូលរមួ នុ ការ ល ជុ គ្នន  
38. Now how to say “Please” and “Thank you”   ៣៨.  ច ន យាយថ្ន «សូម/Please » ន   «អ្រគុ /Thank you» 
39. Can sit quietly long enough to play with a toy, do a 

task, or listen to a story 

  ៣៩. អាចអ្ ាុយ ស ៀមយូរល ម ែ មប ីល ជាមយួម្រ ដ្ឋ  ់    ល   វ្   ចចការ 
ឬសាេ   ់រឿ អ្វីមយួ 

40. Does not argue and fight with other children   ៤០. ម ន  ល  ម្រ ដ    ហ យម នវាយ   ់ជាមយួ    ែ ទ ទៀ  
41. Accepts disagreements   ៤១. ទទលួសាា ល់ការយល់ខុ្សគ្នន  

        Yes  Not Yet 

  Does your child have the following self help skills:  ផេះ          មនិទានផ់េះ     ផតើកនូផោកអ្ាកផេះផ្វើអ្វីៗ ទាងំផនះកាងុការជយួ្ខ្លនួឯងឬផទ៖ 
42. Remove and can put on outer clothes   ៤២.  ច  ដ្ឋ  ន  ោ  ់ស មលៀ   ោ ខ់ា  ម្រៅ 
43. Go to the bathroom without help   ៤៣.  ៅ នទ ទឹ់  ដ្ឋយម នបាច ់ន គជយួ  
44. Wash and dry own face and hands   ៤៤.  ច ល មុ់ខ្  លៀ  ែ ន   ជូ មុខ្ ជូ  ែ  ដ្ឋយខ្លួននឯ  
45. Feeds him/herself   ៤៥.  ច ញុ៉ ខ្លួនឯ  
46. Keeps trying even when task is hard   ៤៦. ខ្  ខ្  វ្ ជា នេ  ទា ជា  ចចការ នា ព្យ បា ែ ៏ដ្ឋយ 
47. Isn’t easily distracted   ៤៧. ម នងាយដ  អារម  ៍ 
48. Finishes tasks   ៤៨.  វ្   ចចការ ច ស់ព្យវម្រគ  ់

         Yes  Not Yet 

       Does your child have these gross motor skills: ផេះ         មនិទានផ់េះ       ផតើកនូផោកអ្ាកានការអ្ភវិឌ្ឍនក៍ារបុនិម្ររសបផ់្្ាកសររីាងកាយ្ទាងំផនះឬផទ៖ 
49. Walk with ease   ៤៩.  ែ របានម្រសួល លួ 
50. Run lightly on toes   ៥០. រ ម់្រសាលៗ ដ្ឋយ ម្រ  ម្រ ម ជ   
51. Jump from step using both feet   ៥១.  ោ  ជ  ពី្យរចុ  ពី្យជ  េ រ 
52. Balance on each foot   ៥២. ឈរ ជ  មយួ  នល នឹ  
53. Walk up stairs by alternating feet   ៥៣.     ជ  េ រ ដ្ឋយផ្លល ស់ េូរ ជ   
54. Walk downstairs by alternating feet   ៥៤.  ច ចុ ជ  េ រ ដ្ឋយផ្លល ស់ េូរ ជ   
55. Throw and catch a ball   ៥៥.  ច  ោល ន  ោ  ់បាល់ 

 


