
ទៅទ ៀនទៅសាលាបឋមសកិ្សាក្សនុងតំបន់  
ដាកព់ាកយ សម្រាប ់ការជម្ររើសជរ ើស
សាលា ជៅចជ ល្ ោះ ថ្ងៃទី២៩  ខែ
កញ្ញា  ២០១៦ និង ថ្ងៃទី១៤  
ខែវចិឆិកា ២០១៦ សម្រាបឆ់្ន ាំ

សិកា ២០១៧-២០១៨។ សូម
សរជសរជ ម្ ោះសាលា ៥ តាម លាំ 
ដាប់ជលែជរៀងខែលចងប់ាន។ ជេ
ជម្របើវធិីចាបជ់ឆ្ន ត ជែើមបបីាំជេញ

កខនលងខែលាន ។ 

តម្មវូកា សម្ាប់កា ចុុះទ ម្ ុះទូទៅ 

រងច់ាាំការផ្ដល់ែាំណឹង 
អ ីខមល ជផ្ញើជៅជែើមនិទាឃរែូវ។ 
លទធផ្ល៖ ទទួលជកមងឲ្យចូលជរៀន 

ទ កជ ម្ ោះកន ងបញ្ជ ីរងច់ាាំ ឬ 
បែិជសធ 

ការចាបជ់ឆ្ន តជលើកទីេីរសម្រាប ់
សិសសខែលានជ ម្ ោះជៅកន ង 

បញ្ជ ីរងច់ាាំ 
ជបើសិនជាជេទទួលជកមងឲ្យចូល
ជរៀនជៅសាលាតាមការជម្ររើស
ជរ ើសរបស់ជលាកអនក សូម ចមលង 
ភសត តាងខែលបញ្ញជ កេ់ីការ
ទទួលសិសសមយួចាប ់ជ ើយ
យកជៅសាលាជែើមបបីាំជេញវធិី

ច ោះជ ម្ ោះ  

ច ោះជ ម្ ោះជកមងឲ្យចូលជរៀនជៅសា 
លាខែលម្រេមទទួលជកមង ឬ ជៅ
ជរៀនជៅសាលាកន ងតាំបន ់ជបើសិន
ជាការជម្ររើសជរ ើសទាាំងអស់ ម្រតូវជេ
បែិជសធ សារៈសាំខាន៖់ សិសសណាខែលសាលាឆ្ទរ័របស់េួកជេបទិ ម្រតូវទាកទ់ង ការយិាល័យខផ្នក ច ោះជ ម្ ោះ និង ចាតត់ាាំង សិសស 

អន វទិាល័យទូទាាំងម្រកងុ – 
សាលាទាាំង៦ជនោះ គ្មម ន 
លកខណៈវនិិចឆយ័ថ្នការ
ទទួលសិសសជទ។ សិសស
ខែលមកេីម្រេបក់ខនលងទាាំង
អស់ជៅកន ងម្រកុង អាចដាក់
ពាកយជសនើស ាំចូល ជរៀន។ ជេ
ជម្ររើសជរ ើសសិសសតាម រយៈ

ការចាបជ់ឆ្ន ត។  

ទៅទ ៀនទៅអនុវិទា 
ល័យក្សនុងតំបន់  

វទិាល័យទទលួសសិសសខែល
ានលកខណៈសមបតតេិជិសស ឬ
វទិាល័យខែលទាកទ់ាញសិសស– 
សិសសទូទាាំងម្រកុងអាចដាកព់ាកយ
ជសនើស ាំ ចូលរមួ។ សាលានី មយួៗ
ាន លកខណៈវនិចិឆយ័ថ្នការ
ទទួលសិសស ជរៀងៗែលួន។  

េត័ា៌នបខនែម 

សិសាន ន សិសសវទិាល័យទូទាាំង
ម្រកងុ ខែលមកេមី្រេបក់ខនលងទាាំង
អស់ជៅកន ងម្រកុង អាចដាកព់ាកយ 
ស ាំ ចូល ជរៀន។  សាលានី មយួៗ
ាន លកខណៈវនិចិឆយ័ថ្នការ

ទទួលសិសស ជរៀងៗែលួន។ សិសស
ម្រតូវចូលរមួសាា សនជ៍ៅសាលា 

េត័ា៌នបខនែម 

ទៅទ ៀនទៅវិទាលយ័ក្សនុងតំបន់  

សាលាបឋមសិក្សា 
(ថ្នន កម់ជតតយយ ែល់ ថ្នន កទី់៥) 

វិទាល័យ  
 (ថ្នន កទី់៩ ែល់ ថ្នន កទី់១២) 

 
 

សទម្មច 
ជៅជរៀនជៅសាលាកន ងតាំបនរ់បស់អនក ឬដាក់
ពាកយស ាំចូលជរៀនជៅសាលាជម្រៅតាំបន ់តាម 
រយៈ ថ្នវធិីជម្ររើសជរ ើសសាលាតាមអ ិនធរ័ណិត 

 
 

              
ម្សាវម្ាវ 

ខសែងរកសាលា– ខសែងរកសាលាជៅកន ងតាំបនរ់បស់ជលាកអនក (ថ្នន កម់ជតតយយ ែល់ ថ្នន កទ់ី១២)។ ការខណ្ាំអាំេ ីសាលាបឋមសិកា/អន វទិាល័យ– េត័ា៌នអាំេី សាលាបឋមសិកា/អន វទិាល័យ ខែល
ទទួលសិសស កន ងតាំបន ់ទូទាាំងម្រកុង និង សិសសខែលានលកខណៈសមបតតិេិជសស។ បញ្ជ ីជ ម្ ោះវទិាល័យ– េត័ា៌នអាំេីវទិាល័យខែលទទួលសិសស កន ងតាំបន ់ទូទាាំងម្រកុង និង សិសសខែលានលកខណៈ
សមបតតិេិជសស។ អាន របាយការណ៍សដីអាំេកីាររកីចជម្រមើនរបស់សាលា (SPR) ជៅជេលខែលជលាកអនកកាតប់នែយការខសែងរករបស់ជលាកអនក សូមជមើលវ បិថ្សរបស់សាលា រួបជាមយួ ្យកសាលា 

ម្រេូ ាតាបិតា …   
 

ដាកព់ាកយ សម្រាប ់ការជម្ររើស
ជរ ើសសាលា ជៅចជ ល្ ោះ ថ្ងៃទី

២៩ ខែកញ្ញា  ២០១៦ និង ថ្ងៃទី
១៤ ខែវចិឆិកា ២០១៦ សម្រាប់
ឆ្ន ាំសិកា ២០១៧-២០១៨។ 
អនកអាចជម្ររើសជរ ើសដាកព់ាកយស ាំ
ចូលជរៀនជៅអន វទិាល័យ 
ខែល ទទួលសិសសទូទាាំងម្រកុង 
និង/ឬ ទទួលសិសសខែលាន
លកខណៈសមបតតិេិ ជសស 

អនុវិទាល័យ 
 (ថ្នន កទី់៦ ែល់ ថ្នន កទី់៨) 

ដាកព់ាកយ សម្រាប ់ការជម្ររើស
ជរ ើសសាលា ជៅចជ ល្ ោះ ថ្ងៃទី
២៩ ខែកញ្ញា  ២០១៦ និង ថ្ងៃ

ទី១៤ ខែវចិឆិកា ២០១៦ 
សម្រាប់ឆ្ន ាំសិកា ២០១៧-
២០១៨។ អនកអាចជម្ររើសជរ ើស
ដាកព់ាកយស ាំចូលជរៀនជៅអន 
វទិាល័យ ខែលទទួលសិសសទូ
ទាាំងម្រកុង និង/ឬ ទទួលសិសស
ខែលានលកខណៈសមបតតិេិ 

ជសស 

 
 អន វទិាល័យទទលួ 

សិសសខែលានលកខណៈ
សមបតតេិ ិជសស –  

សាលាទាាំង៨ជនោះ េឺជា 
សា លាខែលទាកទ់ាញ 
សិសស ជ ើយសាលានី 
 មយួៗាន លកខណៈវនិ ិ
ចឆយ័ថ្នការទទលួសិសស 

ជរៀងៗែលួន។  
  

តម្មវូកា សម្ាប់កា 
ចុុះទ ម្ ុះទូទៅ 

តម្មវូកា សម្ាប់កា ចុុះទ ម្ ុះទូទៅ 
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