
ត�ើនឹងមានអ្វីត�ើ�ត�ើង

ក្រោយកេលដែលកនូខ្ញុំបានចញះក ម្ ះរចួក�ើយ?
នៅនេលដែលនោកអ្នកបានចុះន ម្ ះ សម្រាបវ់ជិ្ជា ស្ថា នសិកសាតាមអុនិធរ័ណិតននទីម្ករុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉ា រចួនហើយ ម្ករុមរបស់ នយើង 
ខ្ុ ុំនឹងនរៀបចុំឲ្យកូននោកអ្នកនៅជ្សិស្សសិកសាតាមអុិនធរ័ណិត យ៉ា ងឆាបរ់ហ័ស។ វធិីននះរានែូចតនៅ៖

១. ការពិនិ�្យត�ើលការដា�់ពា�្យសុំចូលតរៀន និងការទទួលសិស្សឲ្យចូលតរៀន។ បុគ្គលិក និងម្ករុមដណនាុំ ការចុះន ម្ ះរបស់ នយើង ខ្ុ ុំនឹងេិនិត្យ  
នមើលលិខតិដាកព់ាក្យសុុំចូលនរៀនរបស់កូននោកអ្នក នែើម្ឲី្យែឹងថា បានបុំនេញចបស់េម្្គប ់ម្ប មលូ ឯកស្រ ដែល  ម្តរូវ ការ ទាុំង   
អស់ និងការម្បឡងស្ទងន់មើលកម្មតិថា្ន ក ់សម្រាបក់ារចាតត់ាុំង (សូមនមើលទុំេរ័មុន) និង នែើម្ ីបញ្ជា កឲ់្យ ែឹង ចបាស់ថា នោក  
អ្នកបាននម្រើស នរ ើសមុខវទិយាែល៏្អបុំផុតសម្រាបកូ់ននោកអ្នក។ នបើនយើងខ្ុ ុំរានសុំណួរ ឬសុំនណើ អ្ី អុំេីការ នម្រើស នរ ើស មុខ វទិយា   
របស់នោកអ្នក នយើង ខ្ុ ុំ នឹងទាកទ់ងនៅនោកអ្នកតាម អុីដមល ឬទូរស័េ្ទ នែើម្ ីេិភាកសា េីសុំនណើ របស់ នយើង ខ្ុ ុំ អុំេី ការ ចុះ ន ម្ ះ 
នរៀនននះ។ នបើសិនជ្នយើង ខ្ុ ុំគ្ម នការបារម្ភអ្ីនទ នយើងខ្ុ ុំនឹងចុះន ម្ ះកូននោកអ្នកក្នុងមុខវទិយាដែលេួក នគ បាន  នម្រើស នរ ើស។

២. លិខិ�ស្្គ�ន៍ និង ត ម្ ោះសម្មាប់តម្រើ (Accounts)។ ក្នុងែុំណាកក់ាលននះ កូននោកអ្នកនឹងទទលួលិខតិស្្គមនេ៍ ីវជិ្ជា ស្ថា ន សិកសា  
តាមអុិនធរ័ណិតននទីម្ករុងហ្ីឡាដែលហ្្យ៉ា តាមសុំបុម្ត និងតាមអុីដមល។ លិខិតននះនឹងរាន ន ម្ ះសម្រាប ់នម្បើ (usernames) 
និង ពាក្យសរាងា ត ់(passwords) របស់កូននោកអ្នក សម្រាបម់្បេន័្ធរបស់ស្ោ ែូចជ្ វុបិនស សម្រាប ់មុខវជិ្ជា  អុីដមល និង  អ្ីៗ 
ជ្នម្ចើននទៀត។ នហើយករ៏ាននសៀវនៅមគ្គុនទសកស៍ម្រាប ់សិស្ស និងរាតាបិតា ដែល នោក អ្នក ម្តរូវ អាន ជ្ មយួ កូន នោក  អ្នក 
នែើម្នីធ្ើយ៉ា ងណាឲ្យេួកនគយល់នូវការចងប់ានទាុំងអស់របស់ PVA។
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៣. តសច�្វីណែនា។ំ ក្នុងមយួឆា្ន ុៗំ  ការដណនាុំរបស់ វជិ្ជា ស្ថា នសិកសាតាមអុិនធរ័ណិតននទីម្ករុងហ្ីឡាដែល 
ហ្្យ៉ា រានរយៈនេលបីន្ងា សម្រាបសិ់សសានុសិស្ស ្មី និងចាស់។ ការដណនាុំននះ សុំខាន ់ណាស់ 
សម្រាប ់នរៀបចុំឲ្យកូននោកអ្នករាននជ្គរយ័ក្នុងមុខវទិយាសិកសារបស់េួកនគ និង បនចចេកនទស្មី 
ដែល  េួកនគម្តរូវនម្បើ។ ការដណនាុំននះកជ៏្នេលដែលសិសសានុសិស្ស ទទួលកុុំេ្ូយ ទរ័ យួរនែ និង នសៀវ 
នៅ នមនរៀន របស់េួកនគដែរ។

ការដណនាុំ សម្រាបឆ់ា្ន ុំសិកសា ២០១៣-២០១៤ នឹងម្បម្េឹត្តនៅនៅ ន្ងាចន័្ទ ទី១៩ ដខសីហា ែល់ 
ន្ងា េុធ ទី២១ ដខសីហា ឆា្ន ុំ២០១៣។ កាលវភិាគននកមមវធិីសុំខាន់ៗ ៖

ថ្ងៃច័ន្ទ ន្ងាដែលរួបគ្្ន ផ្្ទ ល់នៅតាមកដនលែងននះ នពារនេញនៅនដាយសកមមភាេនរៀនសូម្ត និង 
រួប ដណ នាុំឲ្យស្្គ ល់គ្្ន ។ អ្ីៗទាុំងននះបាននរៀបចុំនឡើងនែើម្រីុំរុញមតិ្តភាេ រវាងសិសសានុសិស្ស 
ដែលសិកសាតាមអិុនធរ័ណិត ដែលអាចរានអារមមណ៍ថា គ្ម នទុំនាកទ់ុំនងជ្មយួមតិ្តរមួថា្ន ក់
របស់េួកនគ។ សកមមភាេសិកសានឹងរានការដណនាុំឲ្យែឹងេីវធិីសិកសាតាមអុិនធរ័ណិត ែូចជ្ 
ម្ប េន័្ធ នរៀប ចុំ ការ សិកសា ការយិល័យក្នុងអុិនធរ័ណិត និងកមមវធិីកុុំេ្ូយទរ័។ សិសសានុសិស្សកន៏ឹង
េិនិត្យនមើលនសៀវនៅ មគ្គុនទសក ៍ផងដែរ។

ថ្ងៃអង្គា រ ននះជ្ន ង្ារបួគ្្ន តាមអុនិធរ័ណិត (virtual day) ដែលសិសសានុសិស្សអាចចូលរមួេកីដនលែង  
ណាកប៏ាន។ ននះជ្ឱកាសសម្រាបសិ់សសានុសិស្សនដាះម្ស្យបញ្ហា បនចចេកនទសនដាយ ខលែួន ឯង 
ផ្្ទ ល់ មនុនេលថា្ន កច់ាបន់ផ្តើមនរៀន។ ការេន្យល់បង្ហា ញ សិកាខា ស្ោតាម ម្ប េន័្ធ  អុនិ ធរ័ ណិត នឹង 
នធ្ើនឡើងនដាយសរារកិក្នុងម្ករុមដែលេួកនគរួបនៅន ង្ារបួគ្្ន នដាយផ្្ទ ល់ ម្េម ទាុំង ម្គរូបនម្ងៀន ខលែះ 
របស់េកួនគ។

ថ្ងៃពុធ ន្ងាចុងនម្កាយបង្អស់ននការដណនាុំ គឺជ្ន្ងារួបគ្្ន តាមអុិនធរ័ណិត នហើយបាន នរៀបចុំនឡើង 
ែូចជ្អង្គម្បរុុំ ដែលរានវគ្គខុសៗគ្្ន សម្រាបឲ់្យសិស្សនម្រើសនរ ើស។ ម្បធានបទកាលេីមុន រមួ 
រាន ចុំនណះែឹងនន ការគ្ុំម្ទខលែួន ទុំនាកទ់ុំនងតាមអុិនធរ័ណិត ការនរៀបចុំនេលនវោ ការ នលើក 
ទឹកចិត្តខលែួនឯង និងសិកសាតាមអុិនធរ័ណិត។

៤. ការទា�់ទងពវីសមាជិ�សំខាន់ៗថនម្�រុ�អ្ន�ផ្ល់ជំនួយ។ បនា្ទ បម់ក កូនរបស់នោកអ្នកនឹងទទួលការទាក ់
ទងេីសរារិកជ្នម្ចើនននម្ករុម របស់នយើងខ្ុ ុំ រមួទាុំង ម្គរូ ម្គរូរុំនួយ និង អ្នកនធ្ើទុំនាកទ់ុំនង និងអ្នក 
រុំនួយដផ្នកបនចចេកនទស របស់េួកនគ។ នគ្លបុំណងននការ ទូរស័េ្ទ និងអុីដមល ទាុំងននះ គឺនធ្ើយ៉ា ង 
ណាឲ្យនោកអ្នកែឹងថានយើងខ្ុ ុំរានវត្តរាននៅទីននះនែើម្រីួយ��នោកអ្នក និងចាុំ ន្លែើយ សុំ ណួរ ដែល 
នោកអ្នករាន។ សូមទាកទ់ងមក សរារិកបុគ្គលិកដែលបានទាកទ់ងនៅនោកអ្នក នៅ នេល ណា 
កប៏ាន េួកនគគឺជ្បណា្ត ញផ្តល់រុំនួយរបស់នោកអ្នក។

៥. របាយការែ៍អំពវីការរ វី�ចតម្�ើននឹងចាប់តផ្ើ �៖ រាតាបិតា និងសិសសានុសិស្ស នឹងទទួល របាយការណ៍ អុំេី 
ការរកីចនម្មើន នៅន្ងាសុម្ក ននសបា្ត ហ៍នីមយួៗ។ របាយការណ៍ននះ បង្ហា ញេិន្ទុ ដែល កូន  នោក អ្នក
   បានទទលួ េិន្ទុដែលេួកនគសនម្មចបាន នហើយនបើ សិនជ្ េកួនគ នរៀន បានតាម កុំ ណត ់និង រកសា  នល្ឿន  
ននការសិកសាបានល្អ នែើម្បីញចេបម់ុខវទិយារបស់េួកនគទានន់េល។ នគ នឹង នផ្ើ អ្ី ៗ  ទាុំង ននះ តាម អុី  ដមល 
របស់នោកអ្នក នៅ ន្ងា សុម្កននអាទិត្យទីមយួ នម្កាយ នេល ដែល កូន នោក អ្នក បាន ចុះ ន ម្ ះ និង 
ចូល រមួក្នុង មុខ វទិយា ទាុំងននះ បាននេញនលញ។

៦. ��កាន់ �ែ្ឌ លសិ�សាណែលអាចតៅម្គប់តពល! នៅនេលននះ វាជ្ការសុំខានដ់ែលម្តរូវចាុំថា មណ្ឌ ល សិកសា   
ដែលអាចនៅម្គបន់េល របស់នយើងខ្ុ ុំ រាននៅទូទាុំងទីម្ករុងហ្ឡីាដែលហ្្យ៉ា ជ្ ម្ប ភេ សម្រាប ់ ផ្តល់  
រុំ នយួននការសិកសា។ កដនលែងទាុំងននះនឹងរានបគុ្គលិកនៅទីននាះ នែើម្ ីរយួ�� ែល់ អ្នក  ដផ្នក វជិ្ជា  ទូ នៅ ចុំ 
នណះ ែឹងននការសិកសា រុំនយួបនចចេកនទស ឬការ បនម្មើ នផ្សង ៗ  នទៀត ដែលអ្នក ម្តរូវ  ការ។ សូម មក កាន ់
មណ្ឌ ល ននះ នហើយទទលួបទេិនស្ធនន៍នបរយិកាសផ្តល់រុំនយួ នៅ នេល ដែល អ្នក ម្តរូវ ការ!

សឧស
ចុោះតបើ�ូនខ្ុំចុោះត ម្ ោះតរៀនតៅពា�់
�ណ្្លឆ្្ន  ំត�ើយ�ិនបានចូលរួ��្នុង
ការណែនាកំាលពវីណខសវីហា? 

មនិអីនទ នយើងខ្ុ ុំអាចនរៀបចុំឲ្យរាន
ការដណនាុំតាមអិុនធរ័ណិត ឬ 
នយើងខ្ុ ុំអាចកុំណតន់េលឲ្យកូន
នោក អ្នកនៅចូលរមួក្នុងការដណ
នាុំតាមការរួបគ្្ន នដាយផ្្ទ ល់មយួ 
ក្នុងចុំនណាមការដណនាុំជ្នម្ចើន 
នៅ មណ្ឌ លសិកសាដែលអាចមក
ម្គបន់េល របស់នយើងខ្ុ ុំ។
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