
ការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក 

(SRI) ពាក្យយល់្្រមរបស់ឳ្ុរកម្តា យ(CFMD141)

Khmer

V5 CFMD141 ណែមករា ឆ្នែ ២ំ០១៥

ែំុ្យល់ដរឹ ថាអាចម្នថ ល្ៃឈនែនួលទាកទិ់ននរឹថ ល្ៃទិញសម្ភា រៈស្ម្បក់ារង្បើ្រាស់របស់កូនែ្ុងំៅកនែុរ SRI   

ង�ើយថាថ្លៃឈនែនួលងនះនឹរ្្រូវ្បមូលយកង្រលណាវា្្រូវរានកែំ្ថ់ាង ើ្ SRI នរឹ្្រូវរានងរៀបចគំង្ម្រងៅសាលាងរៀន ឬអ្។់ 

ងោលនងោរាយថនការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែករបស់្កសនួរអបរ់ ំនរិអភវិឌ ្ឍនកុ៍ម្របឋមវយ័ ម្ន្តាល់ងៅ

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx                             

ង ម្ ះសាលាងរៀនៈ

ពាក្យងនះស្ម្បសិ់ស្សងរៀនថានែ កទ់៖ី

ពាក្យងនះ្តាល់ជូនម្តាបិតានូវឱកាសងដើម្បីង្ហា ញ្រាបថ់ាង្ើងគ្រាថានែ ចរចុ់ះង ម្ ះកូនរបស់ងគ ងៅកនែុរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក(SRI) ឬអ្។់ កាលណាសាលាងរៀនរានទទនួល ង�ើយវាយ្ថមលៃ 

ពាក្យងនះង�ើយ  នាយកសាលានឹរសំងរចថាង ើ្្្រូវងរៀបចំគង្ម្រស្ម្ប ់SRI ងៅសាលាងរៀន ឬអ្។់

សាលាងរៀនម្នការមកជនួបងដាយអនែកសម័្គចិ្តាបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក ងដើម្ី្ តាល់ជូន SRI កនែុរសាសនាដូច្ងៅងនះ៖

សាសនា ភ្នែ កង់្រ /សាថា បន័ ្រ័្ ម៌្នបណនថាម (ង ម្ ះអនែកសម័្គចិ្តា 

អរ្គការ្ំណារសាសនា/ 

្្រះវហិារណដល្តាល់ការឧប្ថាមភា)

នាទី / ងម្ោ រ

កនែុរ១សរាតា �៍ 

្រីរសរាតា �៍ / ណែ

រយៈង្រលកមមវធិី 

(ឧទា�រែ៍ៈ ១ណែ 

្្ីម្សទី២ ឬ១ឆ្នែ )ំ

ថ្លៃឈលៃនួលអ្ិបរម្ណដលរានរ្ំរឹរទុក

 
្បសិនងបើ្រ័្ ម៌្នលំអិ្របស់អនែកសម័្គចិ្តាម្នែ ក់ៗ  (ង ម្ ះរបស់ងគ សាថា បន័ ឬអរ្គការសាសនាណដលទទនួលសា្គ ល់) ្ំុរម្ន្តាល់ងៅង្រលងចញពាក្យងនះ ងទ ្រ័្ ម៌្នលំអិ្ទារំងនះនឹរ្្រូវរាន្តាល់ជូនម្តាបិតាមុនការចាប ់ 

ង ត្ាើមកមមវធិី គឺតាមរយៈ្្រឹ្តាប្្សាលា ឬកអ៏ាចទទនួលយក្រ័្ រ៌ាន្រីការោិល័យទទនួលងភ្ៀវ ឬតាមមងធយោរាយសម្សបឯងទៀ្ដូចរានចា្ត់ារំងដាយសាលាងរៀន។ កាលណារានទទនួល្រ័្ ម៌្នងនះង�ើយ ម្តា 

បិតានឹរអាចដកកូនរបស់ែលៃនួនងចញ្ីរ SRI ្បសិនងបើងគ្រាថានែ ។ ម្តាបិតាអាចដកកូនរបស់ែលៃនួនងចញ្ីរ SRI រាន្គបង់្រល ងដាយ្តាល់ដំែឹរជាលាយលក្ខែ៍អក្សរងៅនាយកសាលា។ 

ែ្ុសូំមបញ្ជា ក ់ ថាែ្ុរំានអាន ង�ើយយល់ដរឹការយល់្្រមរបស់ឳ្ុរកម្តា យ អ្ំរី SRI ងៅទ្ំររ័ 2 

ង្ើងលាកអនែកយល់្្រម ឲ្យកូនរបស់ងលាកអនែកចូលរនួមកនែុរ SRI ឬងទ ្បសិនងបើវា្ រ្ូវរានងរៀបចំគង្ម្រងៅសាលាងរៀន?

្បសិនងបើងលាកអនែករានបញ្ជា កថ់ា រាទ/ចាស៎ សូមសរងសរចុះ្រ័្ ម៌្នលំអិ្ របស់កូនងលាកអនែក៖                                   

នាម្្កូលសិស្ស ង ម្ ះសិស្ស កំរ ិ្ ថានែ កង់រៀន ង ើ្សាសនាណដល្តាល់ខារងលើងនះមនួយណា ណដលងលាកអនែកយល់្្រមឲ្យកូន 
របស់ងលាកអនែកចូលរនួមកនែុរ SRI ?

(សូមគូស)

(សូមគូស)

(សូមគូសយកមនួយ)
រាទ/ចាស៎

ងទ

ង ម្ ះឳ្ុរកម្តា យ/អាណា្រយោរាលៈ......................................................................................................................................................................

អាសយដាឋា នៈ ...................................................................................................................................................................................................

�្ថាងលខាៈ .................................................................................................................................                                     កាលបរងិចឆេទៈ ............/............/............

្បសិនងបើងលាកអនែកចរឲ់្យកូនរបស់ងលាកអនែកចូលរនួមកនែុរ SRI សូមគូសយក រាទ/ចាស៎ ង�ើយបញជាូ នពាក្យងនះ្្ែបង់ៅសាលាងរៀនវញិឲ្យរានទានក់ាលបរងិចឆេទដូចបញ្ជា កខ់ារងលើងនះ។ សូមក្ច់ណំាថំា ្បសិនងបើងលាកអនែក

មនិបញជាូ នពាក្យងនះ្្ែបង់ៅវញិងទ ងលាកអនែកក្ុំររបញ្ជា ក ់្រាបថ់ាងលាកអនែក្ំុរយល់្្រមឲ្យកូនរបស់ងលាកអនែកចូលរនួមកនែុរ SRI ងទ ្បសិនងបើ្្រូវរានងរៀបចគំង្ម្រងដាយសាលាងរៀន។   

ថ្ងៃងចញពាក្យៈ

សូមបញជាូ នមកវញិឲ្យរានទាន៖់

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx


្រ័្ ម៌្នអ្ីំរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក - ការយល់្្រមរបស់ឳ្ុរកម្តា យ
ែណដលម្នណចរកនែុរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក(SRI) ណដល្បគល់ជូនងដាយ្្រះវហិារ នរិ្ករុមសាសនាដថទងទៀ្កនែុរសាលាងរៀនរដឋា ្្រូវរានអនុញ្ញា ្ងៅង្កាមណ្នែក 2.2.11 ថន 

ចបាបណ់កទ្មរក់ារអបរ់ ំនិរ�្ឹក�្ឺន ឆ្នែ  ំ2006។ 

ងោលនងោរាយថនការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក
SRI អាច្តាល់ជូន និរ្បគល់ជូនបោុងណាណ ះងដាយងោរតាមងោលនងោរាយរបស់្កសនួរ និរងសចកតាីណែនារំបស់រដឋាមននតា ីMD141។ SRI អាច្តាល់ជូនកណនលៃរណាអនែកបង្រៀនណែនាសំម័្គចិ្តាណ្នែកសាសនាណដ

លរានទទនួលសា្គ ល់  ង�ើយយល់្្រមរានមកជនួបសាលាងរៀនណាមនួយ ង�ើយកណនលៃរណាណដលសាលាងរៀនម្នធនធានងដើម្ងីោរ្រតាម្្មរូវការ្សបចបាប ់និរងធ្ើឲ្យ្រាកដចបាស់ថា ភ្រៈកិច្ចថនកា្្រ្កិច្ច
 យកចិ្តាទុកដាក់្ ្រូវរានបំង្រញស្ម្បសិ់ស្សទារំអស់កនែុរអំែុរង្រល SRI។ SRI អាច្បគល់ជូន ជាមធ្យមមនិងលើស្ីរ៣០នាទីកនែុរមនួយសរាតា �៍ងែើយ។

សាលាងរៀន្បគល់ពាក្យងនះងៅឲ្យឳ្ុរកម្តា យ ្បសិនងបើម្នការមកជនួប្ីរអនែកសម័្គចិ្តា SRI ណដលរានទទនួលសា្គ ល់  ង�ើយយល់្្រម្ីរសាថា បន័សាសនាណាមនួយ។ ង្រលណាពាក្យងនះរាន្បគល់ងៅឲ្យឳ្ុរក

ម្តា យ ង�ើយ្បមូលងៅង្រលបញជាូ ន្្ែបង់ៅវញិង�ើយងនាះ នាយកសាលានឹរសង្មចថាង ើ្ម្នធនធាន្គប់្ ោនឬ់អ្ ់ងដើម្ជីនួយ�ឲ្យ SRI អាច្តាល់ជូនងៅតាមសាលាងរៀន។

MD141 និរងោលនងោរាយម្ន្តាល់ជូនតាមអុីនងធើែិ្ងៅ្្រ ់ http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx 
 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

ង ើ្ការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែកជាអ្ី?
SRI គឺជាការបង្រៀនណែនាកំនែុរជំងនឿសាសនាចបាស់លាស់ និរងោលលទឋាិសំខាន់ៗ ថនសាសនា ង�ើយ្ំុរ្្រូវយល់្ចែំជាមនួយោនែ នឹរការអបរ់ណំ្នែកសាសនាទូងៅងែើយ (GRE)។ GRE គឺការអបរ់អំំ្ីរសាសនា 

(ណដលអាច ឬ្ំុរអាចរាបប់ញ្ចូ លងដាយង្បើអនែក្ំណារសាសនាជាកល់ាកណ់ាមនួយ ងដើម្្ីរន្យល់អ្ំរីរចនាសម្ន័ឋាយនតាការ និរជំងនឿសាសនារបស់ងគ) ចំណែកឯកមមវធិី SRI វញិ គឺជាការបង្រៀនណែនាកំនែុរសាសនា

ជាកល់ាកម់នួយ ង�ើយម្នរនួមទារំការសិកសាបទគម្រីសាសនា និរការណែនាកំនែុររងបៀបរស់ងៅ និរឥរោិប្្សបងៅតាមងោលលទឋាិសំខាន់ៗ ថនសាសនាងនាះ។

SRI ្ំុរ្តាល់ទស្សនៈទូងៅថនជំងនឿ ឬសាសនាទារំអស់ងែើយ។ SRI ្រិងសសនីមនួយៗណដល្តាល់ជូន គឺជាការបង្រៀនណែនាកំនែុរជំងនឿណ្មនួយបោុងណាណ ះ ណដល្តាល់ជូនងដាយ្្រះវហិារ ឬ្ករុមសាសនាដថទងទៀ្។ 

ងដាយង្ពាះណ្លក្ខែៈថនកមមវធិណី្នែកសាសនា ្កសនួរអបរ់ ំនិរអភវិឌ្ឍនកុ៍ម្របឋមវយ័ ្ុរំោំ្ ទចំងពាះម្្ិកាម្នកនែុរកមមវធិណីដលរានង្បើ្រាស់ងដើម្ី្ បគល់ជូន SRI ងដាយអនែកណែនាសំម័្គចិ្តាណដលរានទទនួល

សា្គ ល់ងែើយ។

ង ើ្នរណា្បគល់ជូនការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក?
ការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក ម្ន្តាល់ជូនស្ម្បស់ាលាងរៀនណដលម្នជំងនឿង្្សរៗមនួយចំននួន ម្នរនួមទារំសាសនា្្រះ្គីស្ទ សាសនាកា្ូលិក ្គីសា្ទ នអរ័្ូដុក សាសនាយូដា 

្ុរទ្ធសាសនា សាសនា�ិែូ្ សាសនាអុីសាលៃ ម ជំងនឿរាហា និរសាសនាសីុក។ សាសនាណដលម្ន្តាល់ជូនស្ម្បស់ាលាងរៀន នឹរណ្ប្បរួលអា្ស័យថាង ើ្ម្នអនែកបង្រៀនណែនាណំាមនួយរានមកជនួបសាលាងរៀន

ឬអ្។់ បច្ចុប្ននែងនះ សាថា បន័ទទនួលសា្គ ល់អនែកបង្រៀនណែនាសំម័្គចិ្តាណ្នែកសាសនាម្នៈ 

អនែកបង្រៀនណែនាសំម័្គចិ្តាទាកទិ់នជាមនួយ្្រះវហិារ ឬអរ្គការសាសនាទារំឡាយ។ ្នួនាទីរបស់ងគ្ំុរណមនជា្នួនាទីថន្គរូបង្រៀនងែើយ។ ងដើម្ឲី្យម្នការទទនួលសា្គ ល់ ងគ្្រូវទទនួលការ�្ឹក�្ឺនតាមរយៈសាថា បន័

ណាមនួយម្នង ម្ ះចុះខារងលើ ង�ើយចុះ�្ថាងលខាទទនួលយល់្្រមចបាបច់រោិ្ប្្ឹរ្តាណដលគូសបញ្ជា កអ់ំ្ីររងបៀបណដលងគ្្រូវម្នកិរោិម្រោទកនែុរសាសាងរៀនរដឋា។ ងនះគឺជា្្មរូវការថនការទទនួលសា្គ ល់ណដ

លអនែកសម័្គចិ្តា្្រូវម្នការងសុើបអងរកេ្ងលើការងធ្ើការជាមនួយកុម្រណដលម្នសុ្រលភ្្រ។

ការចូលរនួមកនែុរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក
ការចូលរនួមកនែុរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែក គឺជាការសម័្គចិ្តា។ សាលាងរៀនមនិអាចដាកកុ់ម្រងៅកនែុរ SRI ងែើយ ងលើកណលរណ្ឳ្ុរកម្តា យរាន្តាល់ការយល់្្រមឲ្យកុម្រចូលរនួម 

(យល់្្រមទទនួលយក)។ សម្ភា រៈ SRI ម្ន្តាល់ជូនតាមអុីនងធើែិ្ និរតាមរយៈភ្នែ កង់្រណដល្បគល់ជូន SRI ស្ម្បឳ់្ុរកម្តា យ្ិរនិ្្យងមើល។

ឳ្ុរកម្តា យ្្រូវរានងសនែើសំុឲ្យបងំ្រញ និរបញជាូ នពាក្យងនះ្្ែបង់ៅសាលាងរៀនវញិ ្បសិនងបើងគម្នបែំរចរឲ់្យកូនរបស់ងគចូលរនួមកនែុរ SRI ្បសិនងបើ SRI ម្ន្តាល់ជូនងៅសាលាងរៀន។ ្បសិនងបើ្ំុររានបញជាូ ន

ពាក្យងនះ្្ែបង់ៅវញិងទ កូនរបស់ងលាកអនែកនឹរ្ំុរចូលរនួមកនែុរ SRI ងែើយ ងបើ SRI ម្ន្តាល់ជូនងៅសាលាងរៀន។ សិស្សណដល្ំុរចូលរនួមកនែុរ SRI នឹរ្្រូវចូលរនួមកនែុរសកមមភ្្រណដលម្ន្ថមលៃណ្នែកអបរ់ងំៅង្រៅ 
កមមវធិីសិកសាសំខាន់ៗ កនែុរថានែ កង់រៀន ឬងៅកណនលៃរងរៀនដាចង់ដាយណែក្រីសិស្សណដលចូលរនួមកនែុរ SRI។

ងលាកអនែកអាចដកកូនរបស់ងលាកអនែកងចញ្ីរការបង្រៀនណែនាណំ្នែកសាសនាដាចង់ដាយណែកងៅង្រលណាករ៏ាន ងដាយជូនដំែឹរងៅនាយកសាលាងរៀនជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ។

ស្ម្ប្់រ័្ ម៌្នបណនថាម

 MD141 និរងោលនងោរាយរបស់្កសនួរ អាចទទនួលយករានងៅ្្រៈ់ http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx

 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

 

ពាក្យយល់្្រមរបស់ឳ្ុរកម្តា យ CFMD141 - កណំែ 1 17/6/14

សាសនា ភ្នែ កង់្រ/សាថា បន័ វុបិសាយរបស់សាថា បន័ស្ម្ប្់រ័្ ម៌្នបណនថាម ងលែទូរស័្រ្ទសាថា បន័

សាសនា្គសី្ទ ACCESS Ministries http://www.accessministries.org.au/ 1800 063 341

សាសនាកា្ូលិក ការោិល័យអបរ់កំា្ូលិក http://www.ceomelb.catholic.edu.au/ 9267 0228 

សាសនាអុសីាលៃ ម Arkan Toledo /្ករុម្បកឹសាសាសនាអុសីាលៃ មថនរដឋាវចិ្ូរោីោ http://arkan.org.au/ 1300 857 797

សាសនាយូដា ្ករុម្បឹកសាអបរ់សំ�សាសនាយូដា http://www.ujeb.org.au/ 9038 5028 

្ុរទឋាសាសនា

សាសនាងដើម្សីនតាភិ្្រអូនសាតា លី (RfP)

http://religionsforpeaceaustralia.org.au/

្គសីា្ទ នអរ័្ូដុក

ជងំនឿរាហា

សាសនាសីុក

សាសនា�ែូ្ិ

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
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