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ខាងក្រកាមក្ េះគឺជា ក្ោលការណ៍ណណនាាំ  ិងការកាំណតក់្ព្លក្េលា សរាបក់ារដាកព់ាកយក្សនើស ាំចូលក្រៀ   ិងការក្ររើសក្រ ើសសិសស ណែលរតូេអ  េតតក្ែើមបចី េះ
ក្ ម្ េះសិសសឲ្យចូលក្រៀ ថ្នន កម់ក្តតយយ ក្ៅសាលាបឋមសិកា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័ សរាបឆ់្ន ាំសិកា ២០១៧-២០១៨។ 
  

ការកាំណតក់្ព្លក្េលាសរាបេ់ធីិចាបក់្ឆ្ន តរបស់សាលាបឋមសិកា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័  
ថ្ងៃណែសរាបក់ារច េះក្ ម្ េះ ថ្ងៃអង្គា រ ទី២៨ ណែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ែល់ ថ្ងៃច ័ទ ទី១៧ ណែក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៧  

 (ថ្ងៃចាបក់្ ត្ើម គឺែូចោន  ឹងថ្ងៃណែថ្ សាលាក្្សងៗក្ទៀតក្ៅកន ងរកសួង។) 
 (ថ្ងៃបញ្ចប ់គឺចាំ  ួររាំមយួសរត ហ៍្ស ចាបពី់្ថ្ងៃចាបក់្ ត្ើម។) 

ប គាលិកសាលាក្ ញ្ើបញ្ជ ីច ងក្រកាយបងអស់តាមអ ីណមលក្ៅ OSEP ។  ថ្ងៃទី១៨ ណែក្មសា 
ការចាបក់្ឆ្ន តក្ធវើក្េើងក្ដាយ OSEP  ិង IT ថ្ងៃទី១៩ ណែក្មសា 
ក្ ញ្ើលិែិតចាបក់្ឆ្ន តក្ៅ ទ្េះរបស់សិសា  សិសស៖  សរត ហ៍្សថ្  ថ្ងៃទី២៤ ណែក្មសា 

 

ភោលការណ៍ណណនាំទូភៅ 
 

 ក្កមងណែលរស់ក្ៅកន ងរព្ាំរបណែ ថ្ សាលា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័ ណតបក៉្ ណ្ េះក្ទើបអាចា សិទធិចូលរមួកន ងការចាបក់្ឆ្ន ត។ លិែិតដាកព់ាកយក្សនើស ាំចូលក្រៀ 
ទាំងអស់ណែលក្គទទលួ ក្រកាយថ្ងៃទី១៧ ណែក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៧  ឹងរតូេក្គរកាទ កកន ងបញ្ជ ីរងច់ាាំ។ ក្គតរមូេឲ្យបង្គា ញេសត តាងពី្រថ្ កណ ែងរស់ក្ៅៗកន ងរព្ាំ
ណែ  ក្ៅក្ព្លដាកព់ាកយក្សនើស ាំចូលក្រៀ ។ ក្គកត៏រមូេឲ្យបង្គា ញេសត តាងពី្រថ្ កណ ែងរស់ក្ៅ ក្ៅក្ព្លសាលាចាបក់្ ត្ើមក្រៀ ។ 

 

 ការយិាល័យអបរ់ ាំក ារម  ថ្នន កម់ក្តតយយ ឹងរបមូលបញ្ជ ីក្ ម្ េះសិសា  សិសសកមមេធីិ Head Start ណែលរស់ក្ៅកន ងរព្ាំណែ ថ្ សាសា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័ 
ក្ែើមបី្ តល់ក្ៅឲ្យសាលា។ ការយិាល័យអបរ់ ាំក ារម  ថ្នន កម់ក្តតយយ  ឹងររាបក្ៅមណឌ លក្្សងៗរបស់ែែួ ្ងណែរ អាំពី្ក្ព្លក្េលាសរាបក់ារច េះក្ ម្ េះ 
ក ារថ្នន កម់ក្តតយយក្ៅសាលា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័។ 

 

 ការយិាល័យ ត្ល់រាំ យួពិ្ក្សស ឹងរបមូលបញ្ជ ីក្ ម្ េះសិសសម  ថ្នន កម់ក្តតយយណែលរស់ក្ៅកន ងរព្ាំណែ ថ្ សាសា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័ ក្ែើមបី្ តល់ក្ៅឲ្យសា
លា។ ការយិាល័យ ត្ល់រាំ យួពិ្ក្សស  ឹងររាបក្ៅមណឌ លរបស់ែែួ ្ងណែរ អាំពី្ក្ព្លក្េលាសរាបក់ារច េះក្ ម្ េះក ារថ្នន កម់ក្តតយយក្ៅសាលា 
ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័។ 

 

 ក្គរតូេទទលួឯកសារសរាបក់មមេធីិ Head Start  ិង Early Intervention កន ងកាំេ ងថ្ងៃណែថ្ ការច េះក្ ម្ េះ។ លិែិតដាកព់ាកយណែលក្គទទលួក្រកាយថ្ងៃទី១៧ 
ណែក្មសា ឆ្ន ាំ២០១៧  ឹងរតូេក្គរកាទ កកន ងបញ្ជ ីរងច់ាាំ។ ក្គតរមូេឲ្យបង្គា ញេសត តាងពី្រថ្ កណ ែងរស់ក្ៅ ក្ៅកន ងរព្ាំណែ  ក្ៅក្ព្លដាកព់ាកយក្សនើស ាំចូ ក្រៀ ។  

 

 ក្គ ឹងពិ្ ិតយលិែិតរូ ែាំណឹងក្ េះរបចាាំឆ្ន ាំ ក្ហ្សើយច េះ្ាយកន ងេ បិថ្សរបស់រកសួងអបរ់ ាំ ក្ៅក្ព្លរកសួងអបរ់ ាំរបកាសពី្ការច េះក្ ម្ េះសិសសថ្នន កម់ក្តតយយ 
ក្ៅថ្ងៃ ឬម  ថ្ងៃ ទី១ ណែធនូ។ លិែិតរូ ែាំណឹងទាំងអស់  ឹងរតូេបកណរបក្ៅជាររាំបីភាសាសាំខា ់ៗ  របស់រកសួង។   

 

 រតូេរបគល់លិែិតដាកព់ាកយទាំងអស់ក្ៅឲ្យសាលា ក្េ ន អាក្េចហ្សា ឌរ័ ក្ៅថ្ងៃ ឬម  ថ្ងៃ ណែលរ កាំណត ់ក្ហ្សើយក្ៅចក្នាែ េះក្ា៉ង ៨:០០ រពឹ្ក  ឹង          
ក្ា៉ង ៣:០០ រក្សៀល។ 

 

 ការសក្រមចចិតតទទលួសិសសឲ្យចូលក្រៀ ទាំងអស់  ឹងរតូេទកទ់ងតាមរយៈលិែិត ណែលក្ ញ្ើក្ៅ ទ្េះរបស់សិសស។ ការសក្រមចចិតតទទលួសិសសឲ្យចូលក្រៀ  
 ឹងម ិក្ធវើក្េើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬករ៏បគល់លិែិតទទលួសិសសឲ្យចូលក្រៀ  ឲ្យក្ៅាតាបិតាណែលមកកា  ់ការយិាល័យណ ន្ក ច េះក្ ម្ េះ  ិងចាតត់ាាំងសិសស 
ក្នាេះក្ទ។ 


