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ជំនយួែផ�កអក្សរស�ស�េនផ�ះ - ថ� កម់េត�យ្យ 

• អនឮៗឲ្យកូនស� ប ់ឲ្យបានញឹកញាបត់មែតអចេធ�េទបាន េហយសំុឲ្យកូនេបកទំពរ័ ឬចង�ុលេ្រកមពក្យែដលេលកអ�ក

កំពុងអន។  

• អង�ុយទន�ឹមនឹងកូនរបស់េលកអ�ក េដម្បឲី្យកូនអចេមលេឃញរូបភាព។ 

• ឲ្យកូនអនេដយខ�ួនឯង យ៉ាងេហចណាស់១០នាទី ក�ុងមយួៃថ� េទះបីជាកូន្រគានែ់តេមលរូបភាពកេ៏ដយ។ 

• េនេពលែដលកូនេលកអ�កេចះអនពក្យខ�ះេនក�ុងេសៀវេភ អនជាមយួកូន ឬឲ្យកូនអនឮៗេដយខ�ួនឯង។ ចបេ់ផ�ម

អនេសៀវេភរូបភាព ែដលមានែតពីរឬបី្របេយាគក�ុងមយួទំពរ័។ បន�បនា� បម់កេទៀត អនេសៀវេភែដលមានពក្យកនែ់ត

េ្រចនែថមេទៀត។ ជំរុញកូនឲ្យអនស� កេផ្សងៗែដលបិទេនេលក�� ប ់និងស�� ែដលមានេនខងេ្រក។ 

• ក�ុងេពលអនសេឡងវញិនូវេសៀវេភែដលអចទយដឹង ឈប្់រតងព់ក្យសំខនណ់ាមយួ េហយឲ្យកូនអនពក្យេនាះ។ 

• ្រត�វមាន ្រកដស និងេខ� ៃដពណ៌ ឬហ�តឺស្រមាបគូ់រ ជាេ្រសច ស្រមាប ់អ�កែដលមនិសូវចងស់� ប ់ឬេក�ងែដលេនមនិេស��ម 

េដម្បឲី្យេក�ងអច គូរ ឬ គូសវស េនេពលែដលេលកអ�កកំពុងអន។ 

• ពិភាក្សោអំពីរូបភាពេនេល្រកបេសៀវេភ។ សួរថា «េតកូនគិតេសៀវេភេនះ នឹងនិយាយអំពីអ�?ី» 

• េនេពលេលកអ�កអន ្រត�វសួរថា «េតកូនគិតថាបនា� បម់កេទៀតនឹងមានអ�ីេកតេឡង?» 

• េ្រកយេពលេលកអ�កអនចប ់ឲ្យកូននិយាយអំពីតួអង�េនក�ុងេសៀវេភ ទីកែន�ងែដលេកតេហតុ និងអ�ីែដលបានេកតេឡង

េនក�ុងសចេ់រឿង។ 

• ឲ្យកូនប�� កពី់អ�ីែដលកូននិយាយ េដយ្រតឡបេ់ទេមល រូបភាព និង ពក្យ េនក�ុងេសៀវេភវញិ។ 

• េ្រកយេពលអនចប ់ឲ្យកូនគូររូបភាពែដលទកទ់ងនឹងសចេ់រឿង។ អនុ�� តឲ្យកូនសរេសរេរៀបរបអំ់ពីរូបភាព េហយ

ពិភាក្សោនូវអ�ីៗ ែដលកូនបានសរេសរ។ 

• េបសិនជាេសៀវេភេនះមនិែមនជាេរឿង្របឌិត (េរឿងពិត) ឲ្យកូនពន្យល់អំពី្របធានបទចម្បង និងផ�ល់ករេរៀបរបចំ់ណុចសំ

ខន់ៗ មយួចំនួនេដយលម�តិអំពី្របធានបទេនះ។ សួរថា «េតកូនេរៀនបានអ�ីខ�ះ?» 

• បេង�តតរងមយួបិទេលជ�� ងំ (ែដលមានរូបរងដូច ដង�ូវ ដង�ូវេមអំេប ឬ រថេភ�ង) ែដលមានចំណងេជង និងេឈ� ះអ�ក

និពន� េសៀវេភែដលេលកអ�កបានអន។ 

• សរេសរពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប (ឧទហរណ៍ the, is, am, I, we, said, see) េនេល តរង ឬ កតសរេសរពក្យទុកេរៀន 

េនក�ុងបន�បកូ់ន ឬ េនេលទូទឹកកក។ សរេសរស� កដកេ់លវត�ុែដលេនក�ុងផ�ះ។ 

• សរេសរប�� ីេឈ� ះវត�ុជាមយួកូន េនេពលណាអចេធ�េទបាន (ឧ. ស្រមាបេ់ទផ្សោរ ស្រមាបពិ់ធីៃថ�កំេណ ត ។ល។) 
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ជំនយួែផ�កអក្សរស�ស�េនផ�ះ - ថ� កទ់មីយួ 

 

• ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កអនេនផ�ះ យ៉ាងេហចណាស់១៥នាទី ជាេរៀងរល់យប។់ 

• អនឮៗឲ្យកូនរបស់េលកអ�កស� ប ់ឲ្យបានញឹកញាបត់មករែដលអចេធ�េទបាន។ 

• ពិភាក្សោអំពីរូបភាពេនេល្រកបេសៀវេភ។ សួរថា «េតកូនគិតេសៀវេភេនះ នឹងនិយាយអំពីអ�?ី» 

• េនេពលេលកអ�កអន ្រត�វសួរថា «េតកូនគិតថាបនា� បម់កេទៀតនឹងមានអ�ីេកតេឡង?» 

• េ្រកយេពលេលកអ�កអនចប ់ឲ្យកូនេរៀបរបអំ់ពី តួអង� ទីកែន�ង និង ្រពឹត�ិករណ៍ េនក�ុងសចេ់រឿង។ ឲ្យកូនប�� កពី់អ�ី
ែដលកូននិយាយ េដយ្រតឡបេ់ទេមល រូបភាព និង ពក្យ េនក�ុងេសៀវេភវញិ។ សួរថា «េតកូនដឹងេដយវធីិណា?» ឬ  

«េហតុអ�ីបានជាកូននិយាយដូេច�ះ?» 

• េ្រកយេពលអនចប ់ឲ្យកូនគូររូបភាពែដលទកទ់ងនឹងសចេ់រឿង។ អនុ�� តឲ្យកូន «សរេសរ» េរៀបរបអំ់ពីរូបភាព េហយ

ពិភាក្សោនូវអ�ីៗ ែដលកូនបានសរេសរ។ 

• េបសិនជាេសៀវេភេនះមនិែមនជាេរឿង្របឌិត (េរឿងពិត) ឲ្យកូនពន្យល់អំពី្របធានបទចម្បង និងផ�ល់ករេរៀបរបចំ់ណុចសំ

ខន់ៗ មយួចំនួនេដយលម�តិអំពី្របធានបទេនះ។ សួរថា «េតកូនេរៀនបានអ�ីខ�ះ?» 

• បេង�តតរងមយួបិទេលជ�� ងំ (ែដលមានរូបរងដូច ដង�ូវ ដង�ូវេមអំេប ឬ រថេភ�ង) ែដលមានចំណងេជង និងេឈ� ះអ�ក

និពន� េសៀវេភែដលេលកអ�កបានអន។ 

• សរេសរពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប (ឧទហរណ៍ that, there, will, could) េនេល តរង ឬ កតសរេសរពក្យទុកេរៀន េន

ក�ុងបន�បកូ់ន ឬ េនេលទូទឹកកក។ 

• ឲ្យកូនសរេសរ្រក�មពក្យចួន (ឧទហរណ៍ at, bat, hat, sat, cat) 

• ឲ្យកូនសរេសរ លិខិតែថ�ងអំណរគុណ ប�� ីេផ្សងៗ និងលិខិតេទកនម់តិ�ភក័� និងសចញ់ាតិ។ 

 

 
  



 

Translation and Interpretation Center Ways to Support Your Child's Reading and Writing Skills at Home 
11/2018 Khmer 

 
 
 
 
 
 
 
 

ជំនយួែផ�កអក្សរស�ស�េនផ�ះ - ថ� កទ់ពីរី 

 

• ឲ្យកូនអនេនផ�ះ យ៉ាងេហចណាស់៣០នាទី ជាេរៀងរល់យប។់ 

• ផ�ល់េសៀវេភ្របេភទខុសៗគា�  ឲ្យកូនអន៖ េរឿង្របឌិត េរឿងពិត កំណាព្យ េរឿងេល� ន េរឿងនិទន េរឿងេ្រពង បេណ�  និង 

េសៀវេភែដលមានវគ�សម��ៗ។ 

• ឲ្យកូនេរៀបរបតួ់ឯកេនក�ុងេរឿង េហយ្របាបពី់្របតិកម�របស់តួឯកេនាះ េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍េនក�ុងសចេ់រឿងដូចេម�ចខ�ះ។ 

• ឲ្យកូនពន្យល់ពីគំនិតរបស់អ�កនិពន�េសៀវេភេនាះ (ស្រមាប ់កំសន� ផ�ល់ដំណឹង ប��ុ ះប��ូ ល)។ 

• ឲ្យកូនេ្របពត័ម៌ានែដលបានពីរូបភាព ឬពីពក្យក�ុងេសៀវេភ ឬពីកំុព្ូយទរ័ េដម្បបីង� ញពីករយល់ដឹងអំពី តួអង� ទីកែន�ង និង 

ដំេណ រេរឿង។ 

• េនេពលអនអត�បទពត័ម៌ាន ឲ្យកូនសួរ និងេឆ�យសំណួរ អំពីអ�ីៗែដលកូនបានអន ដូចជា៖ អ�កណា អំពីអ�ី ទីណា េពលណា 

េហតុអ�ី និង វធីិណា។ ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កប�� កពី់ចេម�យ េដយ្រតឡបេ់ទេមលអត�បទេនាះេឡងវញិ។ 

• េនេពលអនអត�បទពត័ម៌ាន ឲ្យកូន្របាបពី់គំនិតចម្បង និងផ�ល់េសចក�លីម�តិសំខន់ៗ  េដម្បគីា្ំរទគំនិតចម្បងេនាះ។ 

• ពិភាក្សោជាមយួកូននូវអ�ីៗែដលកូនបានេរៀន ពីករអនេសៀវេភេនះ។ 

• ពិនិត្យេមលេឡងវញិនូវពក្យែដលេគឧស្សោហ៍េ្រប ែដលសំខនចំ់េពះករសរេសរ (ឧ. because, should, also, next, finally) 

• ឲ្យកូនសរេសរ ២ ឬ ៣ ឃា�  អំពីអ�ីៗែដលកូនបានេរៀនពីករអនេសៀវេភេនះ។ 

• ឲ្យកូន្របាបេ់រឿងេឡងវញិ តមរយៈករសរេសរែដលមាន េសចក�ីេផ�ម តួេសចក�ី និង េសចក�បី�� ប។់ រមួទងំ េសចក�លីម�តិ 

ក�ុងករពិពណ៌នាអំពី សកម�ភាព គំនិត និង មេនាសេ��តនា។ 

• ឲ្យកូនសរេសរ លិខិតែថ�ងអំណរគុណ ប�� ីេផ្សងៗ និងលិខិតេទកនម់តិ�ភក័� និងសចញ់ាតិ។ 

• ឲ្យកូនរក្សោកំណតេ់ហតុ្របចៃំថ�។ េនក�ុងេនះ ជំរុញឲ្យកូនសរេសរអំពី អរម�ណ៍ េរឿងេហតុ គំនិតផា� ល់ខ�ួន និង ពត័ម៌ាន។ 
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ជំនយួែផ�កអក្សរស�ស�េនផ�ះ - ថ� កទ់បី ី

 

• ឲ្យកូនអនស� ត់ៗ េនផ�ះ យ៉ាងេហចណាស់៣០នាទី ជាេរៀងរល់យប។់ 

• ផ�ល់ឯកសរស្រមាបអ់ន្រគប្់របេភទ៖ េរឿង្របឌិត េរឿងពិត កំណាព្យ េរឿងេល� ន េរឿងនិទន េរឿងេ្រពង កែសត បេណ�  

េសៀវេភេរឿងគំនូរ (cartoons) និង េសៀវេភែដលមានវគ�។ អត�បទអចរមួមាន ប��  និង េរឿងរ៉វ េនក�ុងសង�ម េរឿង

ែដលមានប�� ស�ុគស� ញ និង េរឿងអំពីវប្បធមច៌្រម�ះ។ 

• ឲ្យកូនេរៀបរបអំ់ពីតួអង�េនក�ុងេរឿង េហយពន្យល់ពីសកម�ភាពរបស់ពួកេគែដលជះឥទ�ពិលដល់សចេ់រឿងេនះ។ 

• ឲ្យកូនរបស់េលកអ�ក្របាបពី់្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ៃនដំេណ រេរឿងេឡងវញិ តមលំដបលំ់េដយ។ 

• ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កេរៀបរបពី់េហតុផលៃនករតភា� បរ់វង ្របេយាគ និង វគ� ណាមយួ េនក�ុងអត�បទ។ 

• ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កប�� ក្់របាបពី់េគាលគំនិតចម្បងៃនអត�បទពត័ម៌ាន ្របាបេ់សចក�លីម�តិសំខន់ៗ  និងពន្យល់ថាេត
េសចក�លីម�តិេនាះគា្ំរទដល់គំនិតចម្បងនេដយវធីិណា។ 

• ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កសួរ និងេឆ�យសំណួរ េដយ្រតឡបេ់ទេមលអត�បទេនាះេឡងវញិ េដម្បយីកជាភស័�ុតង។ 

• ពិភាក្សោជាមយួកូននូវអ�ីៗែដលកូនបានេរៀនពីករអនេសៀវេភេនះ។ 

• សរេសរអំពីគំនិតផា� ល់ខ�ួន េដយផ�ល់មូលេហតុអំពីគំនិតរបស់ខ�ួនេនះ េហយមានេសចក�បី�� ប។់ 

• សរេសរអំពី្រពឹត�ិករណ៍អ�ីមយួ េដយមានករ េរៀបរបយ៉់ាងលម�តិ អរម�ណ៍ លំដបៃ់ន្រពឹត�ិករណ៍ និង េសចក�ីប�� ប។់ 

(ឧទហរណ៍ េរៀបរបអំ់ពីដំេណ រវសិ្សមកល) 

• សរេសរអំពី្របធានបទអ�ីមយួ េដយមាន េសចក�ីេផ�ម ករពិត និយមនយ័ និងរូបភាព េដម្បពីន្យល់អំពី្របធានបទេនាះ និង

ផ�ល់នូវេសចក�បី�� ប។់ 

 

*អ�កអនស� តជ់នំាញ មានេជាគជយ័ក�ុងករេរៀនអនេដយ រអិល និង ច្បោស់ៗ។ ពកួេគអនតម មេនាសេ��តនា  និង 
េទតមលំដបៃ់នករេ្របវណ� យុត�។ េគាលេដរបស់ពួកេគេនេពលេនះ គឺអនអត�បទែដលកនែ់តពិបាក និងបាន្រប
េយាជនព៍អី�ីៗែដលពកួេគអន។  
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ជំនយួែផ�កអក្សរស�ស�េនផ�ះ - ថ� កទ់៤ី ដល់ ថ� កទ់៨ី 

 

ករអាន៖ 

 

• បេង�តបណា� ល័យេនផ�ះ ែដលមានឯកសរ្រគប្់របេភទស្រមាបអ់ន។ 

• សួរសំណួរអំពីេរឿងទងំេនាះ «េតមានអ�ីេកតេឡង ពីដំបូង ពកក់ណា� ល និង ទីប�� ប ់ៃនសចេ់រឿង?» «េតៃផ�េរឿងនិយាយអំ

ពីអ�ី?» «េតអ�ីជាេគាលេដរបស់អ�កនិពន� ក�ុងករសរេសរេរឿងេនះ?» 

• សួរសំណួរអំពីអត�បទពត័ម៌ាន «េតគំនិតចម្បងៃនអត�បទេនះជាអ�ី?» «េតេសចក�លីម�តិអ�ីខ�ះែដលគា្ំរទដល់គំនិតរបស់អ�ក?» 

• េ្រជសេរ ស េសៀវេភ ទស្សនាវដ�ី និង អត�បទពីអិុនធរ័ណិត ស្រមាបអ់ន។ 

• អនកែសត េហយពិភាក្សោអំពី្រពឹត�ិករណ៍ថ�ីៗ។ ឲ្យកូនេឃញេលកអ�កអន ស្រមាបក់រកំសន� និងស្រមាប្់រជាបពត័ម៌ាន 

(កែសត កំណាព្យ)។ 

• ឧស្សោហ៍េទកនប់ណា� ល័យរដ�។ ខ�ីេសៀវេភេ្រចន្របេភទស្រមាបអ់ន៖ េរឿងនិទនអំពីវរិបុស េរឿងេ្រពង េរឿង្របេលមេលក

អំពីជីវតិពិត េរឿងនិទន ជីវ្របវត�ិ និងេសៀវេភែដលផ�ល់ពត័ម៌ាន។ 

• ពិភាក្សោ និង វភិាគ អំពីករផ្សោយពណិជ�កម� តមទូរទស្សន ៍និងតមផា� ងំប៉ាណូ េនក�ុងតំបនរ់បស់េលកអ�ក។ 

 

ករសរេសរ៖ 

 

• ឲ្យកូនសរេសរលិខិត ឬអីុែមល ែដលផ�ល់ពត័ម៌ាន េទសចញ់ាតិ ឬ មតិ�ភក័�អំពី ្រពឹត�ិករណ៍ថ�ីៗ ករសេង�ត និង អរម�ណ៍។ 

• ឲ្យកូនសរេសរករែណនាសំ្រមាបកិ់ច�ករ្របចៃំថ� (ឧ. េធ�នំបុង័ដកប់៊រ័សែណ� កដីនិងតំណាបែ់ផ�េឈ េលងែល្បងេនក�ុង កំុ

ព្ូយទរ័ ឬ ទូរស័ព�ៃដ ជួសជុលកង ់។ល។) 

• សិស្សោនុសិស្សែតងែតព្យោយាមប��ុ ះប��ូ លមាតបិតរបស់ខ�ួនេដម្បអីនុ�� តឲ្យពួកេគេធ�អ�ីមយួ ឬទិញអ�ីមយួ។ ឲ្យកូនរបស់

េលកអ�កសរេសរអត�បទប��ុ ះប��ូ លមយួ ែដលមានមូលេហតុ និងភស័�ុតង និងករបារម� ឬតវ៉ ែដលបានគិតទុកមុន។ 

• ឲ្យកូនសរេសរេរឿងខ�ីៗ ឬេរឿងេល� ន អំពីបទពិេសធនផ៍ា� ល់ខ�ួន។ ែចក្រក�ម្រគ�សរអន។ 


