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ជូនចំព ោះ សហគមនរ៍បស់ក្រសួងអបរ់នំនទីក្រុងហវីឡាដែលហវយ៉ា៖ 

នាងខ្ញ ំមានពសចរតីពក្េរអរ ជូនែំណឹងែល់ពោរអនរអំពី្ឱកាសសក្មាបសិ់សសរបស់ពយើង ពៅរែូវពដៅ ននឆ្ន ពំនោះ។ ឆ្ន ពំនោះពយើងមានធនធានពែើមបផី្ៅល់ឱ
កាសែល់សិសសពែើមប ីពរៀនបដនែម និង ពរៀនបង្គងរបពិ់្នទញ ពៅរែូវពដៅ ។ ខាងពក្កាមពនោះ ពរៀបរាបល់មអេិអំពី្រមមវធីិដែលមានសក្មាបសិ់សស៖ 

អក្សរសាស្រ្តតាមរយៈ្លិ្បៈគនំរូ 

ពរៀនអរសរសាង្គសតតាមរយៈសិលបៈគំនូរ មានពៅែបស់ាោ ផ្ៅល់ឲ្យសិសសដែលបានពក្ជើសពរ ើសពោយនាយរសាោ ពី្សាោទងំែបព់នាោះ។ អនរចូល
រមួនឹងបានទទលួបទពិ្ពសាធនពី៍្សរមមភាព្ជំនយួបដនែមននការសិរាដែលរក្មមាន ដែលបានរមួបញ្ចូ លជាមយួសិលបៈគំនូរ ពែើមបបីពងកើនចំពណោះែឹង
រនញងការអាន ពោយបពងកើនទំនារទំ់នងរបស់សិសសជាមយួនឹងអវីៗដែលព្ួរពគអាន។ រមមវធីិពនោះនឹងផ្ៅល់ឲ្យសិសសពី្នងៃទី១០ ែល់ នងៃទី២១ ដខររកោ នងៃ
ចន័ទ ែល់ នងៃសញក្រ ពី្ពមា៉ា ង ៨:៣០ ក្ពឹ្រ ែល់ ពមា៉ា ង ២:៤៥ ោៃ ច។ នឹងមានផ្ៅល់អាហារពព្លក្ពឹ្រ និងអាហារនងៃក្េងែ់ល់សិសស។ មនិមានយានជំនិោះ
ផ្ៅល់ឲ្យពទ។ 

ការយិាល្យ័ផ្នែក្ក្មមវិធតី្រៀមខ្លនួ្្ាប ់មហាវិទ្យាល្យ័ នងិ អាជីព (OCCR) ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

ការយិាល័យដផ្នររមមវធីិពក្េៀមសក្មាប ់មហាវទិាល័យ និង អាជីព្ ជួយ សិសសដែលព ើងពៅ ថ្នន រទី់៩ និង ថ្នន រទី់១០ ពៅតាមវទិាល័យរនញងទីក្រុងហវី
ឡាដែលហវយ៉ាមយួចំននួ។ រមមវធីិទងំពនោះបានពរៀបចំព ើងពែើមបបីពងកើនពជាគជយ័ពៅពព្លផ្លា ស់បៅូរពៅពរៀនពៅមហាវទិាល័យ ពោយរមួបញ្ចូ លការ
អភវិឌ្ឍនភ៍ាព្ជាអនរែឹរនា ំការសិរាឲ្យមានចំពណោះបដនែម និងការពក្េៀមខាួនសក្មាបព់ក្កាយពព្លពរៀនចបពី់្វទិាល័យ។ 

តរៀនបស្រងរបព់និទុ្ ្ាប់្ ិ្ សវិទ្យាល្យ័ 

ក្រសួងអបរ់នឹំងផ្ៅល់ឱកាសពរៀនបង្គងរបពិ់្នទញមានរក្មេិ សក្មាបសិ់សសនារែូវពដៅ ពនោះ។ 

សិសសថ្នន រទី់១២ បចចញបបនន មនិអាចពរៀនបង្គងរបពិ់្នទញពលើសពី្ពី្រ (២) ពិ្នទញ បានពទ និង/ឬ រិចចការដែលទរទ់ងនឹងមញខវជិាា ជាពក្ចើន និងក្េូវបញ្ចបក់ារសិរា
ពៅពព្លចបរ់មមវធីិសិរាពៅរែូវពដៅ ។ មញខវជិាា នឹងបពក្ងៀនពៅ វទិាល័យ Benjamin Franklin។ 

សិសសថ្នន រទី់១១ បចចញបបនន សិសសមនិអាចពរៀនបង្គងរបពិ់្នទញពលើសពី្ពី្រ (២) ពិ្នទញ បានពទ រនញងមញខវជិាា  អងព់គាស ក្បវេតិសាង្គសត គណិេវទិា វទិាសាង្គសត ឬ 
ភាសាពអសប៉ាញ៉ាញល។ មញខវជិាា នឹងបពក្ងៀនពៅ វទិាល័យ Benjamin Franklin។ 
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ក្មមវិធី្ ្ាប ់តក្មង នងិ យវុវយ័ អតតត ្រតវ្ន ៍តរដវូតដៅ  (ICY) 

រមមវធីិសក្មាប ់ពរមង និង យញវវយ័ អពនាត ក្បពវសន ៍នារែូវពដៅ  គឺសក្មាប ់សិសសដែលក្េូវពរៀនភាសាអងព់គាស (ELLs) ដែលបចចញបបននពនោះ ពរៀនថ្នន រទី់៤ ែល់
ថ្នន រទី់៧ (នឹងចូលពរៀនពី្ថ្នន រទី់៥ ែល់ថ្នន រទី់៨) ដែលជាសិសសពទើបមរែល់ក្បពទសពនោះរនញងពព្លងមីៗ (េិចជាង៣ឆ្ន )ំ។ រមមវធីិពៅពព្លក្ពឹ្រនឹងរមួ
បញ្ចូ លការបង្ហា េប់ពក្ងៀន ភាសាអងព់គាស និង គណិេវទិា ដែលបពក្ងៀនពោយក្គូរបស់ក្រសួងអបរ់នំនទីក្រុងហវីឡាដែលហវយ៉ា។ រមមវធីិពៅនងៃរពសៀលរមួ
មាន មញខវជិាា បពងកើនចំពណោះែឹងដផ្នរ សិលបៈគំនូរ ែង្គនតី និង ពោោ ន។ មញខវជិាា ទងំពនោះនឹងពមើលទទលួខញសក្េូវពោយ អងរការពៅរនញងសហគមន។៍  

ក្មមវិធ ីស្រ្រងីបរ៊ (Springboard) តៅរដវូតដៅ  

រមមវធីិ ង្គសរីងបេ៊ ពៅរែូវពដៅ  ផ្ៅល់រមមវធីិសិរាអរសរសាង្គសតពៅរែូវពដៅ  រយៈពព្លក្បាសំបាៅ ហ៍ ែល់សិសស ថ្នន រម់ពេតយយ ែល់ថ្នន រទី់៤ បចចញបបនន និងក្រុម
ក្គួសាររបស់ព្រួពគពៅសាោក្បាពីំ្រ។ រមមវធីិពនោះព្ាយាមបិទគមាា េពជាគជយ័ននការអានតាមរយៈ ក្គូបង្ហា េ ់រមួបញ្ចូ លសមាជិរក្គួសារ ោរទិ់សពៅ 
និង ពលើរទឹរចិេត ពែើមបបីនែយការបាេប់ងក់ារសិរាពៅរែូវពដៅ ។ សមាសភាគននរមមវធីិរមួមាន ចញោះពៅតាមផ្ទោះ ការបង្ហា េប់ពក្ងៀនអរសរសាង្គសតរនាោះនងៃ 
ការក្បជញំនិយាយព្នយល់ែល់ក្រុមក្គួសារ និងការសិរាបដនែមពទៀេសក្មាបសិ់សានញសិសស។ 

ក្មមវិធអីបរ់ផំ្នែក្ អាជីព នងិបតចេក្តទ្យ្ (CTE) ផ្ដល្អាចរក្ការងារតធវើបានតៅរដវូតដៅ  

តាមរយៈននការយិាល័យអបរ់ដំផ្នរ អាជីព្ និង បពចចរពទស ក្រសួងអបរ់នំនទីក្រុងហវីឡាដែលហវយ៉ា នឹងផ្ៅល់ការង្ហររនញងរែូវពដៅ  និង ឱកាសបពងកើនចំពណោះ
ែឹង ែល់សិសសវទិាល័យដែលមានអាយញពី្ ១៤ ែល់ ១៨ ឆ្ន ។ំ រមមវធីិពធវើការពៅរែូវពដៅ ននរមមវធីិអបរ់ដំផ្នរ អាជីព្ និង បពចចរពទស គឺជារមមវធីិងមី ដែល
អាចផ្ៅល់ឱកាសែល់សិសស CTE ដែលបចចញបបននពនោះពរៀនពៅសាោរែឋននទីក្រុងហវីឡាដែលហវយ៉ា ទទលួបទពិ្ពសាធនក៍ារង្ហរដែលមានេនមា និងបណៅញ ោះ
ចំពណោះែឹងជារដ់សៅង ដែលអាចយរពៅពក្បើពៅរដនាងពធវើការ។ រមមវធីិពធវើការពៅរែូវពដៅ គឺជាការព្ក្ងីរបដនែមរបស់រមមវធីិសិរា ដែលសិសសរនញងរមមវធីិ
អបរ់ដំផ្នរ អាជីព្ និង បពចចរពទស សិរាពៅរនញងឆ្ន សិំរា។ ឱកាសពនោះ ផ្ៅល់ឲ្យសិសសទទលួបាននូវបទពិ្ពសាធនព៍ៅរនញងជីវេិរស់ពៅជារដ់សៅង ដែល
សិសសមនិអាចពរៀនបានពៅរនញងថ្នន រ។់ 

រមមវធីិពក្ដពមា៉ា ងសិរា (OST) 

ក្រសួងអបរ់នំនទីក្រុងហវីឡាដែលហវយ៉ាផ្ៅល់ រមមវធីិពក្ដពមា៉ា ងសិរា ជាពក្ចើន រនញងរំ ញងឆ្ន សិំរា ដែលែំពណើ រការពោយអងរការមនិរររនក្ម។ ពៅរែូវ
ពដៅ  ភាគពក្ចើនរមមវធីិទងំពនោះ ជារមមវធីិ សំាពមើ ពខមរ (summer camps) ដែលមានរយៈពព្លក្បាមំយួសបាៅ ហ៍ ផ្ៅល់ឲ្យពព្ញនងៃ ពី្នងៃចន័ទ ែល់នងៃសញក្រ។ 
តាមធមមតា រមមវធីិទងំពនោះពក្ជើសពរ ើស និង ផ្ៅល់ឲ្យសិសស ពី្សាោដែលព្រួពគែំពណើ រការរមមវធីិពនោះ ពហើយរដនាងសក្មាបទ់ទលួសិសសឲ្យចូលរមួរមមវធីិ
ពនោះ។ 
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