
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករគ្ំរទ្រគបូេ្រងៀន កនងុ
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេបើក

េរៀនវញិ 

េសចក្តីែណនសំ្រមប់អនក ក់ែតងេគលនេយបយ 
ឯក រេនះផ្ដល់ករែណនដំល់អនក កែ់តងេគលនេយបយអំពីវធិនករ េដីមបី
គ្ំរទដល់្រគូបេ្រងៀន និងបុគគលិកអបរ់ ំេនេពល េរៀនេបីកទ្វ រេឡងីវញិ កនុង
អំឡុង និងេ្រកយវបិត្តិកូវដី-១៩  

                                                                                                                                                                            ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០២០ 

 

 

  



រគន្លះឹ  

� េនេពលែដល េរៀនេបីកទ្វ រេឡងីវញិ សុវតថភិព នងិសុខភពរបស់្រគូ សិស  នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រ ំគឺជអ្វីែដល
មន រៈសំខន់បំផុត។ េរៀននីមួយៗ ្រតូវអនុវត្ត មវធិនករសុខភព និងសុវតថិភព នងិពធិី រស្ដីពីអនម័យ ែដល្រតូវបនទទួល
គ ល់ជអន្តរជត ិឱយអស់ពីលទធភពេទ ម ថ នភពៃនេហ ្ឋ រចនសមព័ន្ឋ ថវកិ ចំនួនបុគគលិក ធនធន និងសមភ រផគត់ផគង់ ែដល េរៀន     

មន។  

 កចិចសនទនសងគមជមួយ្រគូបេ្រងៀន បុគគលិក និងអងគករវជិជ ជីវៈែដលតំ ងឱយពួកេគ គឺមន រៈសំខន់ និងចបំច់ ស្រមប់ករេរៀបច ំនិង
អនុវត្តវធិនសុវតថភិព និងសុខភព ្រពមទងំេគលនេយបយេផ ងេទៀត ែដលពក់ព័នធនឹង េរៀន កនុងអំឡុងេពលៃនករ តតបតជ
សកលេនះ។ 

 េនកនុងករេឆ្លយីតបចេំពះជងំកូឺវដី-១៩ េពលេបកី េរៀនវញិ េគ្រតូវរពំឹងទុកជមុននូវផលប៉ះពល់ែផនកផ្លូវចតិ្ត នងិចតិ្តសងគម ពកីរ
តតបតជសកលេនះមកេលីសិស នុសិស  ្រគូ និងបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រទំងំអស់ និងធនឱយមនធនធន ្រពមទងំេស
គ្ំរទ ស្រមប់សមជិកទងំអស់ៃនសហគមន៍ េរៀន នងិផ្តល់នូវភពងយ្រសួលឱយពួកេគទទួលបនធនធនទងំេនះ។  

 ជករសំខន់ ស់ែដល្រគូ នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទដល់ េរៀនទទួលបនវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជវីៈ នងិករេ្រតៀមេរៀបចខំ្លួនឱយ
បន្រគប់្រគន់ េដមីបជួីយស្រមួលដល់ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងេបីក េរៀនេឡងីវញិ។ ចណុំចែដល្រតវូគតិគូរពិចរ រមួមន ពិធី រ នងិ
េសចក្ដីែណនសំ្ដីពីសុខភពនងិអនម័យ លកខខណ្ឌ ស្រមប់ករបេ្រងៀននិងេរៀនេនកនុង េរៀន និងបនទប់េរៀនែដល្រតូវបនែកស្រមួលេឡងី
វញិ ករលំបកពក់ព័នធនឹងករកត់បនថយចនួំនបនទប់ថន ក់និងេម៉ងបេ្រងៀន ្រពមទងំបនទុកករងររបស់្រគែូដល្រតូវេធ្វីករបេ្រងៀនផទ ល់ផងនងិ
បេ្រងៀនពចីមង យផង។  

 ្របព័នធអប់រចំបំច់្រតវូធនឱយមនករេកៀរគរបុគគលិកែដលមនសមតថភពឱយបន្រគប់្រគន់ េធ្វបីចចុបបននភពកលវភិគ នងិករពរសិទធនិងិ
លកខខណ្ឌ ករងររបស់្រគូ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចេំបកី េរៀនេឡងីវញិ។ ក ្ត ែដល្រតវូេធ្វីករពិចរ រមួមនេ្រជីសេរសី្រគូបែនថម េរៀបចំកល
វភិគបេ្រងៀនជដំ ក់កលៗ ឬកលវភិគបេ្រងៀនេ្រកេម៉ង កតព្វកិចចចំេពះ្រគួ រ និង នភ័ិយផទ ល់ខ្លួនរបស់្រគូ នងិសមតថភពធនឱយ
មនេម៉ងបេ្រងៀនកនុងក្រមតិអបបបរមេពលេបកី េរៀនេឡងីវញិ។  

 េបីេទះបីជមនសមព ធេលីធនធនហរិញញវតថុយ៉ង ក៏េ យ ករវនិេិយគេលីករេឆ្លយីតបចេំពះករអប់រមំន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំ េដីមបី
េឆ្លីយតបចំេពះត្រមូវកររបស់្រគូ នងិរបស់ េរៀនែដលមនករែ្រប្របួល។  
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េសចក្ដីេផ្ដើម 

េនទងំសកលេ កទងំមូល ្រគូ បុគគលិកែដលផ្ដល់ករគំ
្រទដល់េស អប់រ1ំ សិស នុសិស ប់ ននក់ កំពុងវលិ្រតឡប់េទ
កន់ថន ក់េរៀនរបស់ពួកេគ េនេពល េរៀនេបីកទ្វ រេឡងីវញិ 
េ្រកយពីបនបិទមួយរយៈេ យ រវបិត្តិជងំឺកូវដី-១៩។  

ចប់ ងំពេីពលែដលវបិត្តេិនះេកតីេឡងី ្រគូបេំពញតួនទី
យ៉ងសំខន់ េដមីបធីនឱយមនករបន្តករេរៀនសូ្រត មរយៈករ
សិក ពីចមង យ កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន និងធនឱយមនករ
គិតគូរពីសុខុមលភពរបស់សិស ។ េនេពលែដល្រតូវវលិ្រតឡប់
េទ េរៀនវញិ ្រគូ អនកដឹកនំ េរៀន នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់
ករគ្ំរទដល់េស អប់រ ំនងឹបេំពញតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកីត
បរយិកសេរៀនសូ្រត្របកបេ យសុវតថិភព ែកស្រមួលកមមវធិ ី      
សិក  និងរង្វ យតៃម្ល ក៏ដូចជ ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់សិស ែដល
បត់បង់ឱកស។  

ជករសំខន់ ស់ែដលករកំណត់េពលេវ ស្រមប់េបកី
េរៀនេឡងីវញិ ្រតូវេធ្វីេឡងីេដីមបឧីត្តម្របេយជន៍របស់្រកមុ

េគលេ ទងំអស់របស់ េរៀន េ្រតៀមេរៀបចំ្របព័នធអប់រ ំនិងគិត
ពិចរ ពីសុខភព ធរណៈជរមួ។ ករសេ្រមចចិត្តពីករវលិ
េទរក េរៀនវញិរបស់សិស  និង្រគូ ចបំច់្រតូវេធ្វីេឡងីែផ្អកេលី
ករ យតៃម្លេលីអតថ្របេយជន៍ នងិ នភ័ិយែដល្រតូវបនកំណត់ 
និងែផ្អក មភស្តុ ងែដលពក់ព័នធនឹងករអប់រ ំ សុខភព ធរ
ណៈ ក ្ត សងគម និងេសដ្ឋកិចចកនុងបរបិទនីមួយៗ។  

ថ នភពេនះ ត្រមូវឱយរ ្ឋ ភិបលបន្តចូលរមួេនកនុងកិចច
ពិេ្រគះេយបល់ក្រមិតេគលនេយបយ េដីមបី ក់េចញ និង
ផ ព្វផ យែផនករ នងិពធិី រជតិឱយបនឆប់រហ័ស កនុងេគល
េ ផ្ដល់ករែណនអំំពីករវលិ្រតឡប់េទ េរៀនវញិ។ បនទ ប់
មក ជញ ធរេនថន ក់ជតិ ចេធ្វីវមិជឈករករសេ្រមចចិត្ត និងករ
អនុវត្ត េដីមបឱីយ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ចេរៀបចំករេឆ្លយីតបែផ្អក ម

                                                            
1 បុគគលិកផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រ ំរមួមន បុគគលិកវជិជ ជីវៈ បុគគលិក     
រដ្ឋបល បុគគលិកបេចចកេទស និងបុគគលទូេទជេ្រចីន្របេភទ ែដលេធ្វី
ករងរេនកនុងវស័ិយអប់រ ំដូចជ ជំនួយករ្រគូ គិ នុបដ្ឋ/យកិ និងអនក

ត្រមវូករ និង ទិភពភពជក់ែស្ដងេន មមូល ្ឋ ន ដូចជ ករ
េរៀបចែំផនករស្រមប់ េរៀននមួីយៗជេដីម។  

ជញ ធរអប់រ ំ ្របឈមនងឹករសេ្រមចចិត្តដ៏ែសនលំបកកនុង
ករេបកី េរៀនេឡងីវញិ។ េ យ រេហតុផលេនះ េសចក្ដី
ែណនេំនះបង្ហ ញពីអនុ សន៍ជេ្រចីនែដលទទួល គ ល់ពីភពចំ
បច់របស់្របេទស កនុងករកំណត់ពី ទិភពរបស់ខ្លួនេទ មបរបិទ
កនុង្របេទស និងេធ្វីករសេ្រមចចតិ្តែផ្អក មព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ េ យ
មនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយនងឹតួអងគពក់ព័នធទងំអស់។  

ករែណនេំនះ ្រតវូបនេរៀបចេំឡងី េដមីបគី្ំរទដល់អនក
ក់ែតងេគលនេយបយកនុងករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្ត នងិេរៀបចំ

នីតិវធិីស្រមប់េបកី េរៀនេឡងីវញិ។ ព័ត៌មនបែនថម ចរក
បន ម្របព័នធអន ញ ដូចជ ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករេបកី     

េរៀនេឡងីវញិ និងេសចក្ដែីណនរំបស់អងគករសុខភពពភិព
េ កស្ដីពីក ្ត ែដល្រតូវេធ្វីករពិចរ េឡងីវញិ ជុំវញិវធិនករ
សុខភព ធរណៈែដលពក់ព័នធនឹង េរៀន។  

I. កិចចសនទនសងគមជមយួនឹងតអួងគពក់ពន័ធកនងុ
សងគម នងិករអប់រផំ ព្វផ ព្វផ យ 

កិចចសនទនសងគម និងេគលនេយបយរ ង ជញ ធរ
េរៀន និងសហគមន៍អប់រ ំ មន រៈសំខន់ នងិចបំច់ស្រមប់
េរៀបចំករេឆ្លីយតបឱយមន្របសិទធភព ចំេពះករ តតបតជសកល
ៃនជងំឺកូវដី-១៩ េនថន ក់ជតិ ថន ក់្រសុក និងថន ក់ េរៀន។ កចិច
ពិេ្រគះេយបល់េនះ គួរមនករចូលរមួពី្រគូបេ្រងៀន និងបុគគលិក
របស់ េរៀន ្រពមទងំអងគករវជិជ ជីវៈែដលតំ ងឱយពួកេគ 
ម បិ សិស  សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងសិស នុសិស ។ កិចច
សនទនេនះ្រតូវធនថ ល់ទស នៈយល់េឃញីទងំអស់ ្រតូវបន
េលីកេឡងីេនេពលេធ្វីែផនកររក សុវតថិភពកនុង េរៀន និងេរៀបចំ
ករបេ្រងៀន េដមីបកីត់បនថយករបត់បង់ៃនករេរៀនសូ្រត េ្រកយ

ជំនញខងចិត្ត ្រស្ត អនក្រគប់្រគងរដ្ឋបល បុគគលិកសម្អ ត បុគគលិកបេ្រមី
រ និងអនកេបីកបររថយន្ត។  



ករ តតបតជសកល។ កិចចពិេ្រគះេយបល់េនះក៏គួរមនករចូល
រមួពតីំ ង្រកមុែដលងយរងេ្រគះ និង្រកមុែដលមនឱកសតិច
តួចផងែដរ េដីមបឱីយមនករពិចរ ពីេសចក្ដី្រតវូកររបស់ពួកេគ។  

ជញ ធរអប់រ ំគួរ៖ 

→ ធនឱយមនករពេិ្រគះេយបល់ជមួយ្រគូ បុគគលិកែដលផ្ដល់ករ
គ្ំរទដល់េស អប់រ ំ ្រពមទងំតំ ងរបស់ពួកេគ េនកនុងករេធ្វី
េសចក្ដសីេ្រមចចតិ្ត នងិករេធ្វែីផនករ ដូចជ ករកណំត់េពលេវ  
និងដេំណីរករស្រមប់េបកី េរៀនេឡងីវញិ្របកបេ យសុវតថិ
ភព។ ធនឱយ្រស្តីបនចូលរមួេនកនុងកចិចសនទនសងគមជមួយនឹងតួ
អងគពក់ព័នធកនុងសងគម នងិមនសមសភព្រស្តីេនកនុងគណៈកមម ធិ
ករច្រមុះ ែដលទទួលបនទុកសុខភព និងសុវតថិភពករងរ។  

→ ផ្ដល់ ទភិពដល់ករអប់រផំ ព្វផ យ នងិកចិចសនទនែដលមន
លកខណៈេបកីចហំ ចបស់ ស់ នងិេធ្វជីេទៀងទត់ រ ង្រគូ និងអនក
ដឹកនំ េរៀន ក៏ដូចជ សហគមន៍ ម បិ សិស  និង
សិស នុសិស ។ េ្រប្ីរបស់្របព័នធផ ព្វផ យែបប្របៃពណីផង និង
េវទិកឌីជថីល ដូចជ ប ្ដ ញទនំក់ទំនងសងគមផង។  

II. សវុតថិភព នងិសខុភព 

េនេពលែដល េរៀនេបកីទ្វ រេឡងីវញិ សុខភពរបស់
សិស  និងបុគគលិក េរៀន គមឺន រៈសំខន់មិន ចកត់ៃថ្ល
បន។ លកខខណ្ឌ ករងរ្របកបេ យសុវតថិភព នងិករពរសុខភព 
គឺជមូល ្ឋ ន្រគះឹៃនករងរសមរមយកនុង េរៀន និងមន រៈ
សំខន់យ៉ងខ្ល ងំស្រមប់បន្តរក ករេលីកទកឹចិត្ត និង្របសិទធភព
កនុងអំឡុង នងិេ្រកយករ តតបតជសកល។ វធិនករធនសុតថិ
ភព និងសុខភពេន ម េរៀនស្រមប់សិស  និងបុគគលិក 
្រតូវែកស្រមួលឱយ្រសប មបរបិទជក់ែស្ដងេនកនុងមូល ្ឋ ន ្រសប
មអនុសញញ អន្តរជតិែដល្រតូវបនផ្ដល់សចច ប័ន ចបប់ជតិ នងិ

វធិនករសុខភពកនុង្របេទស។ ជញ ធរអប់រគួំរ៖ 

→ ្របកន់ខជ ប់ មេគលករណ៍ទូេទស្ដពីសុីខភព នងិសុវតថភិព
ករងរ ជពិេសស េគលករណ៍ែណនសំ្ដីពីជំងឺកូវដី-១៩ ែដល
េចញេ យអងគករអន្តរជតិ (អងគករសុខភពពិភពេ ក) េ យ
្រគូ និងបុគគលិកផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រ្ំរតូវសហករជមួយនឹង

អនកដកឹនំ េរៀន េដីមបធីនសុវតថិភពផទ ល់ខ្លួន ក៏ដូចជ      
សុវតថិភពរបស់សិស  និងមិត្តរមួករងរដៃទេទៀត។ ផ្ដល់ព័ត៌មន
អំពី និភ័យកនុងបរ ិ ថ ន េរៀនេទដល់បុគគលិកបេ្រងៀន ធន
ឱយមនករេធ្វេីតស្តករណីសង យ័េ យមិនគតិកៃ្រម និងករេធ្វ ី     
េតស្ត មកលកណំត់េ យមិនគតិកៃ្រម កនុងករណីែដល ចេធ្វី
េទបន ក៏ដូចជ បេងកតីនូវ្របព័នធស្រមប់ យករណ៍ពីករណី          
សង យ័។  

→ អនុវត្តវធិនករ េដមីបកីរពរករឆ្លងជងំ ឺ នងិផ្ដល់ឧបករណ៍
ករពរខ្លួន និងករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ្របី្របស់ឧបករណ៍ទងំ
េនះឱយបន្រតមឹ្រតូវ។ ជរំុញឱយមនករចូលរមួពី្រគូកនុងករពិភក
អំពីរេបៀបអនុវត្តន៍ស្ដង់ រអន្តរជតកិនុងថន ក់េរៀនរបស់ពួកេគ និងេន
កនុង េរៀនទងំមូល។ កំណត់ពលីកខណៈវនិិចឆ័យ និងផ ព្វផ យ
ដល់្រគូអពំីបទបញជ ស្រមប់ែកស្រមួលករេរៀនសូ្រត េនកនុងថន ក់
េរៀន ដូចជ ករកំណត់ចំនួនសិស អតបិរមិកនុងថន ក់្រសប មស្ដង់
រស្តីពីកររក គម្ល តសុវតថិភពជេដីម។  

III. សខុុមលភពផ្លវូចតិ្ត និងសខុុមលភពចិត្ត
សងគមរបស្់រគ ូ

ករ តតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ចបងកឱយមនបញ្ហ
ផ្លូវចតិ្តដល់្រគូ សិស  និង្រគួ ររបស់ពួកេគ។ ស្រមប់្រគ ូបញ្ហ ផ្លូវ
ចិត្ត ចេកតីេឡងីេ យ រ នភ័ិយសុខភពផង និងករេកីន
េឡងីនូវបនទុកបេ្រងៀនែបបថម ី ែដលជករពិបកស្រមប់ពួកេគ 
េ យ រពុំមនករបណ្ដុ ះប ្ដ លឱយបន្រគប់្រគន់។ េនះជ
េហតុនឱំយមនករេនឿយ យចេំពះករបេ្រងៀន ែដលនឱំយមន
អវត្តមនកនុងអ្រ មួយខពស់ និង ចេធ្វឱីយ្រគូមួយចំនួនបងខចំិត្ត
ឈប់ពីករងរ ែដលបងកផលប៉ះពល់ដល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងកនុង
ករក ងភពធន់របស់ េរៀន។ ដូេចនះ ករេឆ្លីយតបៃនវស័ិយ
អប់រចំំេពះជំងកូឺវដី-១៩ គួរធនយ៉ង ឱយ្រគូ នងិបុគគលិកែដល
គ្ំរទដល់េស អប់រ ំ ចបន្តទទួលបនករគ្ំរទែផនកចិត្តសងគម។  



កិចចសនទនសងគមជមយួនឹងតអួងគពក់ព័នធ
កនុងសងគម និងករអប់រផំ ព្វផ យ សុវតថភិព និងសុខភព  

សុខុមលភពផ្លូវចតិ្ត និង
សុខុមលភពចិត្តសងគមរបស្់រគូ 

ករេ្រតៀមេរៀបច្ំរគ ូនិង
ករេរៀនសូ្រត 

ធនធនហរិញញវតថុ និងករវនិិេយគ 

ករ ម ន និង យតៃម្ល 

េនះគឺជអ្វីែដលមន រៈសំខន់ស្រមប់្រគូ ែដលមនភរ
កិចចផ្ដល់ករគ្ំរទដូចគន េនះែដរ ដល់សិស  និង្រគួ ររបស់ពួកេគ។ 
ជញ ធរអប់រ ំគួរ៖  

→ ចត់ទុកករគ្ំរទដល់សុខុមលភពផ្លូវកយ ផ្លូវចតិ្ត នងិចតិ្ត
សងគមរបស់្រគូ នងិសិស ជ ទភិព េលីកតព្វកចិចបេ្រងៀន នងិផ្តល់
ឱយ្រគូនូវករែណនែំដលបង្ហ ញពអី្វីែដលជកររពំឹងទុកពក់ព័នធនឹង
ករបេ្រងៀន ករេរៀន នងិរង្វ យតៃម្ល។ ធនថ្រគូ ប់បញចូ លទងំ្រគូ
ជប់កិចចសនយផង បន្តទទួលបនេបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភននឱយ
បនេទៀងទត់ េដីមបបីេញច សភពមិន្របកដ្របជ។ េនកនុងករណី
ែដល ចេធ្វីេទបន ស្រមួលលិខិត ន មរដ្ឋបល និងកត់បនថយ
បនទុកេធ្វរីបយករណ៍។  

→ ធនឱយមនធនធន េដមីបឱីយ្រគូ ចទទួលបនករគ្ំរទែផនកផ្លូវ
ចតិ្ត នងិករគ្ំរទចតិ្តសងគម នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លអនកដឹកនំ
េរៀន និង្រគឱូយេចះសមគ ល់ពីសញញ ៃនបញ្ហ ផ្លូវចិត្តរបស់បុគគលិក និង
សិស  និងេចះចត់វធិនករេ យសហករជមួយនឹង្រគឹះ ថ ន
បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ។  

→ ករពរ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ នងិ្រកុមែដល្របឈមនងឹ        
នភ័ិយ ដូចជ ្រគ ូនិងបុគគលិកផ្ដល់ករគ្ំរទែដល ចងយរងេ្រគះ 
ប់បញចូ លទងំ្រស្តី ចស់ជ  និងអនកែដលមនជងំឺ្របច ំ     កយ។ 
បណ្ដុ ះប ្ដ លអនកដឹកនំ េរៀន និង្រគឱូយេចះសមគ ល់សិស
ែដល្របឈមនងឹ និភ័យ េដីមបកីត់បនថយករេបះបង់ករសិក  
និងជួយសិស ែដលេនេ្រក េរៀនឱយចូលេរៀនវញិ។ ទទួល
គ ល់ថ ្រគូជ្រស្តីមនតួនទសំីខន់កនុងករអប់រផំ ព្វផ យដល់

េកមង្រសីែដល្របឈមនឹង និភ័យ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូឱយជួយ
សិស ែដល ច្របឈមនងឹករប៉ះទងគិចផ្លូវចិត្ត។  

→ ្របយុទធ្របឆងំនងឹករេរសីេអងី នងិករមក់ងយ។ ធនឱយមន
េគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគតយុិត្តសម្រសប ែដលអនកដកឹនំ

េរៀន នងិ្រគូ ចទទួលបនករគ្ំរទ េដមីបបីងក រករផត់
េចញ និងករអុកឡុករកេរឿងរខំន ែដលេកតីេឡងីេ យ រជំងឺកូវ ី
ដ-១៩ ដូចជ ករចត់ទុកបុគគលិក េរៀន នងិសិស  ថជអនក
កំពុងឆ្លងេមេ គេនះ េ យ រែតក ្ត សមគ ល់អត្តសញញ ណរបស់
ពួកេគ ដូចជ ជតិពនធុជេដមី។  

ករព្រងយ្រគូ សទិធ ិនិងលកខខណ្ឌ
ករងរ 



IV. ករេរៀបចំ្រគូ នងិករេរៀនស្ូរត 

ជករសំខន់ ស់ ែដល្រតវូមនករពេិ្រគះេយបល់
ជមួយ្រគូ នងិអងគករវជិជ ជវីៈ ែដលតំ ងឱយពួកេគអំពីករវលិេទ

េរៀនវញិ ្រពមទងំផ្ដល់ឱយ្រគ ូ និងបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទ
ដល់េស អប់រនូំវករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងធនធនឱយបន្រគប់្រគន់ 
េដីមបចីប់េផ្ដីមករបេ្រងៀនេឡងីវញិ។ ករគ្ំរទែបបេនះ មន រៈ
សំខន់ជពិេសស េនកនុងករណីែដលមនករ ក់បនទុកឱយ្រគូ
ចំ យេពលបែនថម ្របសិនេបពួីកេគ្រតូវបេ្រងៀនផទ ល់ផង នងិ
បេ្រងៀនពចីមង យផង ្របសិនេបីមនករកំណត់េពល្រតឡប់េទ

េរៀនវញិជដំ ក់កលៗ ឬ្របសិនេបីម បិ សេ្រមចចិត្ត
ទុកកូនឱយេនផទះ។ ជញ ធរអប់រគួំរ៖  

→ ជរំញុឱយមនករចូលរមួព្ីរគូ នងិផ្ដល់ករគ្ំរទដល់្រគូ កនុងករេធ្វី
េសចក្ដសីេ្រមចចតិ្តអពំកីរែកស្រមួលកមមវធិសិីក  នងិរង្វ យតៃម្ល។ 
ជំរុញឱយមនករចូលរមួពី្រគូ នងិអងគករវជិជ ជវីៈែដលតំ ងឱយ    
ពួកេគ កនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់េនថន ក់ជតិ េដមីបកីណំត់េគលេ
អប់រសំំខន់ៗ េរៀបចកំមមវធិីសិក េឡងីវញិ និងបន ុរីង្វ យតៃម្លឱយ
្រសប ម្របតិទនិសិក ែដល្រតូវបនែកស្រមួល។  

→ ទទួល គ ល់ពតួីនទសំីខន់របស់្រគូ កនុងករកណំត់ពីចំណុចខ្វះ
ខតេនកនុងករេរៀនសូ្រត និងេរៀបចរំេបៀបបេ្រងៀន ដូចជ គ្ំរទដល់
សិស ែដលជួបករលំបកជេដីម។ ជួយ្រគូកនុងករែកស្រមួលករ
េរៀបចំថន ក់េរៀន េដមីបផី្ដល់លទធភពឱយមនករបេ្រងៀន និងករ        
អនុវត្តរង្វ យតៃម្ល្រសប មេគលវធិពីេន្ល នករសិក  និងផ្ដល់ករ
េឆ្លីយតបកនុងទ្រមង់ជថន ក់បប៉ំន េហយីកនុងេពលជមួយគន  ្រតវូ
្របកន់ភជ ប់េទ មេគលករណ៍ស្ដីពីកររក គម្ល តសុតថិភព។ 
ផ្ដល់ករែណនដំល់្រគូ អពំីរេបៀបរក តុលយភពរ ងករទទួលខុស
្រតូវកនុងករបេ្រងៀនសិស ែដលបន្តេរៀនពីចមង យ នងិសិស េផ ង
េទៀតែដលទទួលបនករបេ្រងៀនេ យេ្របី្របស់េគលវធិីច្រមុះ។  

→ បណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូអពំរីេបៀបេឆ្លយីតបចេំពះ ថ នភព សនន 
ករៃចន្របឌតិថម ី នងិវធិី ្រស្តេផ ងៗស្រមប់ករបេ្រងៀន។ ពនិតិយ
េឡងីវញិេលីេគលនេយបយ្រគ ូ និង្រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ ន៍្រគូ េ យ
សហករជមួយនឹងអងគករវជិជ ជវីៈែដលតំ ងឱយ្រគ ូនិង្រគឧូេទទស 
េដីមបេីធ្វីបចចុបបននភពករផ្ដល់ករអប់រពំចីមង យ និងករអប់រកំនុង     

ថ នភព សនន សំេ ព្រងឹងភពធន់ៃន្របព័នធអប់រ។ំ សហករ
ជមួយនឹង្រគឹះ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រគូ េដីមបេីធ្វីឱយកន់ែត្របេសីរនូវ
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងឧបករណ៍ស្រមប់ព្រងឹងសមតថភព្រគូ ែដល
េផ្ដ តេលីន នុវត្តន៍ែផនកគរុេកលសយ ដូចជ ចំេណះដឹងអំព្ីរបព័នធ      
ឌីជីថល បំណិនេ្របី្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មននងិ រគមនគមន៍ 
និងបំណិនបេ្រងៀនែបបសិស មជឈមណ្ឌ ល។ 

→ ពនយរេពល ឬែកស្រមួលករ យតៃម្លលទធផលករងររបស់្រគូ 
េដីមបគីតិបញចូ លករផ្ល ស់ប្តូររេបៀបបេ្រងៀន។ ធនថ ករ យតៃម្ល
េនះ េផ្ដ តេលីដំេណីរករៃនករបំេពញករងរ ដូចជ ពិនតិយេមីលថ
េតី្រគូបនអនុវត្តេគលវធិីថមីែបប ខ្លះ េដមីបជួីយធនឱយកុមរ
្រគប់រូប ចបន្តទទួលបនឱកសេរៀនសូ្រត និងបរ ិ ថ នសិក  
ែដលជួយផ្ដល់ករគ្ំរទែផនកចិត្តសងគមដល់ពួកេគ។  

→ បេងកតីប ្ដ ញមតិ្តជួយមតិ្ត នងិសហគមន៍្រគូ នងិជំរុញឱយមន
ករសហករេនក្រមិត េរៀន េនថន ក់្រសុក េនថន ក់ជតិ និង
ថន ក់សកល េដមីបឱីយមនករែចករែំលកករអនុវត្តល្អ ពក់ព័នធនងឹ
ករវលិ្រតឡប់េទ េរៀនវញិ។  

V. ករព្រងយ្រគូ សសិ  និងលកខខណ្ឌ
ករងររបស្់រគូ  

ករសេ្រមចចិត្តអពំីថ េតី្រតូវេបកី េរៀនេឡងីវញិេ យ
រេបៀប  និងេនេពល  គឺជេរឿងដ៏សមុគ ម ញមួយ។ 
េ យ រប្រមុង្របយត័នែផនកសុខភព និងសុវតថិភព ដូចជ កររក
គម្ល តសុតថិភពជេដីម ករេបកី េរៀនេឡងីវញិ ចែស្ដងេចញ
ឱយេឃញីនូវបញ្ហ កង្វះធនធនមនុស  និងបេងកីតនូវលកខខណ្ឌ
ករងរ នងិទម្ល ប់បំេពញករងរែដលពិបក។ ខណៈេពលែដល
្របព័នធអប់រកំំពុងទទួលរងសមព ធរចួេទេហយីេនះ អនកេធ្វីេសចក្ដី
សេ្រមចចិត្ត ចេ្របី្របស់ឱកសេនះ េដមីបកីត់បនថយចំ យ
ែដលនឱំយប៉ះពល់ដល់សិស  និងលកខខណ្ឌ ករងររបស់្រគូ។ ជញ
ធរអប់រគួំរ៖  

→ ធនឱយមនបុគគលិកសិក  នងិបុគគលិកផ្ដល់ករគ្ំរទកនុងចនួំន
្រគប់្រគន់។ ្របសិនេបីមនករកណំត់រកេឃញីពកីង្វះចនួំន្រគូ ្រតូវ
មនករេរៀបចំយុទធ ្រស្តេ្រជីសេរសី្រគូឱយបនរហ័ស ដូចជ ្រគូកចិច
សនយបេ ្ដ ះ សនន ្រគូជនួំស នងិជំនួយករ្រគូជេដីម េ យ្រតូវ



េធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹងអងគករវជិជ ជវីៈែដលតំ ងឱយ
្រគូ។ ព្រងយបុគគលិកសិក េទ មគុណវុឌ វិជិជ ជីវៈក្រមិតអបបបរ
មរបស់ពួកេគ ករ យតៃម្លេលីសមតថភពបេ្រងៀន នងិលកខខណ្ឌ
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ដូចជ េយនឌ័រ យុ វបបធម៌ និងភ ជ
េដីម។ 

→ ករពរសិទធ ិនងិ នៈរបស់្រគូ មរយៈករធនថ ្របក់េបៀវត  
និង្របក់ឧបតថមភនន ដូចជ ករឈប់ស្រមកេពលមនជំងឺ នងិ
អតថ្របេយជន៍ែផនកសុខភព ្រតូវបនផ្ដល់ជូនេទ មស្ដង់ រែដល
្រតូវបនកំណត់កនុងលកខន្តិកៈ ឬេនកនុងកចិចសនយ ប់បញចូ លកនុង
េពលបិទ េរៀន ឬេពលេនេ យែឡកពីេគ កនុងអំឡុងេពល
មនករ តតបតជសកល។  

→ េរៀបចែំផនករ នងិេគលនេយបយស្ដពីកីរេរៀបចកំលិភគ
ែដលមនភពទន់ភ្លន់ ដូចជ ករេបកី ជដំ ក់កលៗ ករ
េរៀនឆ្ល ស់ៃថង ឬករេរៀនពីរេវន េដីមបសី្រមួលដល់ករអនុវត្តវធិនករ
រក គម្ល តសុតថិភព។ េដីមបេីលីកទកឹចិត្ត្រគូ ករេ្របី្របស់វធិនករ
នន ដូចជ ករេរៀនពរីេវនែដលជួយកត់បនថយទំហបំនទុកថន ក់ គួរ
ឆ្លុះបញច ងំកនុងករផ្ដល់េបៀវត ដល់្រគូ។ ធនឱយមនករកំណត់
ចំនួនេម៉ងបេ្រងៀនអបបបរមកនុងមួយៃថង។  

→ គ្ំរទដល់្រគូ នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រ ំែដល
្រតូវបេំពញភរកចិច្រគួ រ មរយៈករេរៀបចំករបំេពញករងរែដល
មនលកខណៈបត់ែបន ជពិេសស្រស្តីែដល្រតូវ ៉ ប់រងភរកិចច្រគួ រ
ភគេ្រចីន កនុងអឡុំងេពលៃនករ តតបតជសកល។  

VI. ធនធនហរិញញវតថ ុនងិករវិនិេយគ 

ចំ យពក់ព័នធនឹងេបៀវត  នងិអតថ្របេយជន៍ននស្រមប់
្រគូ គឺជចំ យចរន្តេ្រចីនជងេគ កនុងថវកិអប់ររំបស់្របេទសភគ
េ្រចនី ជពេិសស ្របេទសែដលមនចំណូលទប។ ធនធនែដល
មន ចមនករថយចុះ ្របសិនេបចីំណូលជតិមនករថយចុះ 
េ យ រវបិត្តិកូវដី-១៩។ ជញ ធរអប់រគួំរ៖  

→   យតៃម្លេលីផលប៉ះពល់ែដលវបិត្តេិនះមនេលីថវកិស្រមប់វ ិ
ស័យអប់រ ំ នងិេធ្វកីរែកស្រមួល េដីមបធីនឱយមនករស្រមប
ស្រមួលករេឆ្លីយតប ែដល ចបំេពញេទ មេគលេ  និង       

ទិភពែដល្រតូវបនែកស្រមួល។ កនុងករណីែដលខ្វះថវកិ 
ពិចរ េរៀបចយុំទធ ្រស្តវភិជថវកិេឡងីវញិ នងិេធ្វីករងររមួគន
ជមួយនឹងសហគមន៍អនកផ្ដល់ជនួំយ េដីមបឱីយករកត់ថវកិ
ចំ យមនិប៉ះពល់ដល់លកខខណ្ឌ ករងររបស់្រគូ ករបេ្រងៀន ឬ
លទធផលសិក ។  

→ ទប់ទល់នងឹករអនុវត្តទងំ យែដលេធ្វឱីយប៉ះពល់ដល់វជិជ ជវីៈ
្រគូ នងិគុណភពៃនករអប់រ ំដូចជ ករបេងកីនចំនួនេម៉ងបេ្រងៀន ឬ
េ្រជីសេរសី្រគ ូ ែដលពុបំនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ ល្រតមឹ្រតវូ           
ជេដីម។ េលីកទឹកចតិ្តឱយអនកផ្ដល់េស ឯកជនបន្តផ្ដល់េបៀវត ដល់
្រគូ នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទេផ ងេទៀត។  

→ វនិេិយគេលី្រគូ នងិបុគគលិកែដលផ្ដល់ករគ្ំរទដល់េស អប់រ ំដូច
ជ ្របក់េបៀវត  ករអប់រពំចីមង យ និងករអប់រកំនុង ថ នភព សនន 
និងករគ្ំរទែផនកចិត្តសងគមដល់្រគ។ូ  

→ វនិេិយគេលីេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដលចបំច់កនុង េរៀន 
េហយីកនុងករណីែដល ចេធ្វេីទបន ជួសជុល ែកលម្អ ឬបំពក់
សមភ ររូបវន្តែដលចបំច់។ ផ្ដល់ឱយសិស  និង្រគូនូវសមភ រអនម័យ
ផទ ល់ខ្លួន អនម័យបរ ិ ថ នែដលចបំច់ ដូចជ ផលិតផលសម្ល ប់េម
េ គ ម៉ស និងេ្រ មៃដជេដីម។  

VII. ករពិនិតយ ម ន និងករ យតៃម្ល 

េនេពលែដល េរៀនេបកីទ្វ រេឡងីវញិ ជករសំខន់
ស់ែដល្រតូវពនិិតយ ម ន នងិ យតៃម្លេលី ថ នភព នងិេធ្វី

ករែកស្រមួលេទ មករចបំច់។ ្រកសួងអប់រ ំ ជញ ធរេនក្រមតិ
វមិជឈករ និងអនកដឹកនំ េរៀន គួរេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ ស់
ែវង និងកំណត់ចណុំចេ ស្រមប់វឌ នភពែដលសេ្រមចបន ម
ដំ ក់កលនន ែដលបនេ្រគងទុក។ ថ ប័នទងំេនះ គួរេធ្វីករ
ពិចរ ពីតួនទរីបស់្រគួ កនុងករផ្ដល់ករបេ្រងៀន្របកបេ យ
គុណភព នងិជំរុញឱយមនបរយិកសេរៀនសូ្រត ្របកបេ យ    
សុវតថិភព។ ជញ ធរអប់រគួំរ៖  

→ បន្ត យតៃម្លេលីក ្ត ែដលបងក នភ័ិយដល់សុខភព នងិក ្ត
ែដលជួយករពរសុខភព េដីមបផី្ដល់ជព័ត៌មនដល់ករបន្តេធ្វី
េសចក្ដីសេ្រមចចតិ្តអំពីកលវភិគ និងនតីិវធិីស្រមប់ករវលិេទកន់



េរៀនវញិ។ ម នអវត្តមន្រគូ និងសិស  េដមីបដីងឹពកីរណី
ជំងឺ នងិករវវិឌ ៃនជំងឺ និង យតៃម្លពីត្រមវូករករគ្ំរទចតិ្តសងគម។ 
្របមូលទនិន័យែបងែចក ម្របេភទ អំពីត្រមវូករេរៀនសូ្រតរបស់្រកុម
ងយរងេ្រគះ ដូចជ េកមង្រសី ជនមនពិករភព អនកបត់បង់ទី
លំេន ្រកុមែដលមនវបបធម៌និងភ ភគតិច នងិសិស ែដលមន
ជំងឺ្របចកំយ។  

→ រេបៀបច ំ នងិអនុវត្ត្របព័នធស្រមប់ ម ន ថ នភពរបស់្រគូ 
េ យេ្រប្ីរបស់្របព័នធព័ត៌មន្រគប់្រគងករអប់រ ំ ឬ្របព័នធព័ត៌មន

្រគប់្រគង្រគូពក់ព័នធនឹងករព្រងយ្រគូ សិទធិរបស់្រគូ និងលកខខណ្ឌ
ករងររបស់្រគូ (ដូចជ េម៉ងេធ្វកីរ និងេម៉ងបេ្រងៀនជេដមី)។ 
េរៀបចំសូចនករតំ ង េដីមបកីំណត់ពីបញ្ហ េ្រស្តសពក់ព័នធនឹងករ
ផ្ល ស់ប្តូរតួនទី និងទនួំលខុស្រតវូ និងបញ្ហ ែដលពក់ព័នធនឹងសុខ
ភព នងិសុខុមលភព។ ពិនិតយ ម នអន្ត គមន៍បណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល េដីមបជួីយគ្ំរទ្រគូេនេពលវលិ្រតឡប់េទ េរៀនវញិ 
និងករអប់រពំីចមង យែដលផ្ដល់ទនទមឹគន  ដល់សិស ែដលេរៀនសូ្រតពី
ផទះ។ 

 

បញជ ីធនធនលម្អតិ ក៏ដូចជកញច ប់ឧបករណ៍ស្រមប់អនកដឹកនំ េរៀន ចយកបន មអន ញ មរយៈេគហទំព័រ៖ 
www.teachertaskforce.org។ សូមេមីលបញជ ីលម្អិតៃនស្ដង់ រពលកមមអន្តរជតិ នងិធនធនស្ដីពីសិទធិទទួលបនករអប់រ។ំ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រកុមករងរអន្តរជតិស្តីពី្រគូបេ្រងៀនស្រមប់ករអប់រឆំន  ំ២០៣០ គឺជ   សមព័នធែដល
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គន  េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលពក់ព័នធនឹង្រគូបេ្រងៀន។  
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