
កូនខ្ញ ុំត្រូវបានបណ ត្េ ញណេញពីសាលា ណ ើ្ការណនះមាននយ័ 

ដូេណ្តេេ?

ការបណ ត្េ ញណេញ គឺជាវធិីការដកសិស្សណេញជាអេិន្តនតេយពី៍សាលាណរៀនដដល 

សិស្សបានេញះណ ម្ ះេូលណរៀនក្ញងណពលបេ្ញប្បន្។

ការបណ ត្េ ញណេញជាអេិន្តនតេយពី៍សាលាដដលសិស្សកុំពញងណរៀន គឺជាវធិានការ 
 

្ឹងរញងឹបុំផញ្ដដលមានសតមាបឲ់្យនាយកសាលាអនញវ្តេ ណ�ើយវធិានការណនះគួរ 

ណតបើដ្ប៉ញណ ណ្ ះបនាទា បពី់បានណតបើទត្ងវ់ធិានការតគបត់គងអាកប្បកិរយិាណផ្សងៗ 

ណទៀ្រេួណ�ើយ។ អាកប្បកិរយិារបស់សិស្សកត៏្រូវដ្ជាេរ ិ្ �ួសណ� ញ្ដដល 
បង្ហា ញថា ការបណ ត្េ ញណេញគឺជាយនតេការដ្្យួគ្ដ់ដលត្រូវណតបើ។ 

ក្ញងសាថា នភាពខះ្ ការបណ ត្េ ញណេញអាេជាវធិានការណតបើ ណៅណពលសិស្សបង្ក  

ការគតមា្ខ្្ុំងដល់សញវ្ថាិភាពជាបនតេបនាទា បរ់បស់សិស្សដនទណទៀ្ និងបញគ្គលិក  

ណ�ើយ/ឬកណ៏ធវើឲ្យតបសិទ្ិភាពក្មវធិីអបរ់ ុំរបស់សាលាថយេញះ។

ការបណ ត្េ ញណេញ្និគួរណតបើណ�ើយ ក្ញងករ្ីសិស្សមានេរ ិ្ េដ្្កដូេជាសក្ម

ភាពរបញិលរប៉ូេតបតពឹ្តេដ្្តេងដដល្និបង្កណតរះថ្ាកដ់ល់សិស្ស ឬសមាជិក 

ស�គ្នស៍ាលាដនទណទៀ្។

ណ ើ្នាយកសាលាមានណរលការ្៍អវីខ្ះ ្ញនណពលសណត្េ

េិ្តេថាគួរបណ ត្េ ញកូនខ្ញ ុំណេញពីសាលា?

្ញនណពលបណ ត្េ ញសិស្សណេញពីសាលា នាយកសាលាត្រូវធានាថាាៈ

សិស្សបានទទួលឱកាសបណ្្ញ្្ិ

 បានយក្កពិចារ្នូវរាល់ព័្ ម៌ាន ឬឯកសារដដលផតេល់ណោយសិស្ស 

ឬ អ្កពាកព់ន័្របស់ណគ (រាបប់្ូ្លទាុំងតា្រយាៈ ការតបជញុំពិនិ្ ្យណ�ើងវញិ

នូវអាកប្បកិរយិា) ណៅក្ញងការណធវើណសេកតេីសណត្េេិ្តេទាកទ់ងនឹងការ
 

បណ ត្េ ញណេញ

 បានពិចារ្ណលើទត្ងណ់ផ្សងណទៀ្ននវធិានការ ណដើ្្បណីោះតសាយអាកប្ប 

កិរយិាដដលណតបើជាណ� ញ្ ដដលនាុំឲ្យមានការបណ ត្េ ញសិស្សណេញពីសា

លា។

ណ ើ្អវីជាសុំអាងណ� ញ្សតមាបក់ារបណ ត្េ ញណេញពីសាលា? 
ណ ើ្ខ្ញ ុំអាេណធវើអវីខ្ះ តបសិនណបើខ្ញ ុំគិ្ថាអាកប្បកិរយិាកូនខ្ញ ុំ្និ

ត្រូវទទួលការបណ ត្េ ញណេញពីសាលាណទ? 

ការបណ ត្េ ញណេញគឺជាលទ្ផលដដលណត្ៀ្ទញក សតមាបប់ញ្ហា អាកប្បកិរយិា

ធ្ងនធ់្ងរ។ កូនរបស់ណលាកអ្កអាេត្រូវបណ ត្េ ញណេញពីសាលា តបសិនណបើក្ញង

ណពល្កណរៀន ឬណធវើដុំណ ើ្ រណៅកាន ់ឬ្កពីសាលា ឬេូលរួ្ ណធវើសក្មភាព 

សាលា្្យួណៅណតរៅសាលា (រាបប់្ូ្លទាុំងការណធវើដុំណ ើ្ រណៅកាន់

ឬ្កពីការេូលរួ្ សក្មភាពណនាះ) ពួកណគ-

តបតពឹ្តេអាកប្បកិរយិា្្យួ ក្ញងេុំណ្្អាកប្បកិរយិាដូេខ្ងណតកា្ាៈ

 តបតពឹ្តេក្ញងរណបៀប្យួដដលបង្កណតរះថ្ាក ់ណទាះជាពិ្ជាកដ់សតេង បានដឹង

ឬគតមា្កុំដ�ងដល់សញខភាព សញវ្ថាិភាព ឬសញខញមាលភាពអ្ក្ម្ាក;់

 បង្កការខូេខ្្ធ្ងនធ់្ងរដល់ ឬការបុំផ្ិេបុំផ្្ញតទព្យស្្ប្តេិ;

 តបតពឹ្តេ ិឬប៉ញនបង៉តបតពឹ្តេ ិឬេូលរួ្ ណោយដឹងជា្ញន ក្ញងការលួេតទព្យ 
ស្្ប្តេិ;

 មាន ណតបើ ឬលក ់ឬជួយ�អ្កណផ្សងណទៀ្ណោយណេ្នា ឲ្យពួកណគមាន ណតបើ 

ឬលកស់ារធា ញ្ខញសេបាប ់ឬអាវញធ;

 ខកខ្ន្និបានអនញវ្តេតា្ការដ្នាុំេបាស់លាស់ និងស្ណ� ញ្ផល 

្្យួរបស់បញគ្គលិកដដលបង្កណតរះថ្ាកណ់ទាះជាពិ្ជាកដ់សតេង បានដឹង 

ឬគតមា្ កុំដ�ងដល់សញខភាព សញវ្ថាិភាព ឬសញខញមាលភាពអ្ក្ម្ាក;់

 េូលរួ្ តបតពឹ្តេជាតបចាុំនូវអាកប្បកិរយិាដដល និយាយអាតកក ់បង្ូេណករ តេិ៍ 
ណ ម្ ះ បនាទា បបណនាថា ក ឬនិយាយេុំអកោកអ្់ក្ម្ាកណ់ោយដផអែកណលើ  

អាយញ ការបុំណៅណោះ ណេទ អ្តេសញ្ញា ្ លក្្ាៈស្្ប្តេិ្និតគបត់រន ់ 

សក្មភាពឧសសា�ក្ម សក្មភាពរួ្ ណេទតសបេបាប ់សាថា នភាពតគរួសារ 

សាថា នភាពឳពញកមាតេ យ លក្្ាៈរាងកាយ ជុំណនឿ ឬសក្មភាពនណយាបាយ 

ភាពមាននផទាណពាះ ជា្ិសាសន ៏ជុំណនឿ ឬសក្មភាពសាសនា ទុំណនារការរួ្  

ណេទ សមាគ្ន ៍ផ្ទា ល់ខួ្ន (ណទាះជាសាេញ់ា្ិ ឬអ្កណផ្សងកណ៏ោយ) ជា្យួ 

អ្កដដលមានអ្តេសញ្ញា ្ណោយណយាងណលើលក្្ាៈ្្យួដូេខ្ងណលើ;

នី្ ិវធិីសតមាបក់ារបណ ត្េ ញណេញ
ព័្ ម៌ានសតមាបម់ាតាបិតា*បនាទា បពី់ការបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា

កូនណសៀវណៅព័្ ម៌ានណនះត្រូវផតេល់ជូនអ្កពាកព់ន្័របស់សិស្ស ណៅអង្គតបជញុំពិនិ្្យណ�ើងវញិនូវអាកប្បកិរយិា។

កូនណសៀវណៅព័្ ម៌ានណនះផតេល់ជូនព័្ ម៌ានដូេ្ណៅណនះសតមាបសិ់ស្ស និងអ្កពាកព់ន្័របស់ពួកណគាៈ

ណ ើ្ត រ្ូវណធវើអវីខះ្ តបសិនណបើណលាកអ្កបារ្្ភអុំពីការបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា

ណ ើ្មានអវីណកើ្ណ�ើងបនាទា បពី់ការបណ ត្េ ញណេញេូលជាធរមាន

ទីកដនង្ទទួលបានព័្ ម៌ាន និងការរុំតទបដនថា្។

សតមាបព់័្ ម៌ានបដនថា្សតេីពីនី្ិវធិីការបណ ត្េ ញណេញ មានរួ្ ទាុំង្ួនាទី និងការទទួលខញសត្រូវ ណ�ើយនិងអវដីដលណលាកអ្ករ ុំពឹងថានឹងបានណកើ្មានណ�ើង 

្ញនណពលការបណ ត្េ ញណេញ សូ្ណ្ើល  
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/Pages/faqs.aspx

*  ឬអ្កពាកព់ន័្ សូ្ណ្ើលដផ្ក ‘ការកុំ្្អ់្កពាកព់ន្័’ សតមាបព់័្ ម៌ានបដនថា្។
www.education.vic.gov.au/school/principals/participation/Pages/relevantperson.aspx
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  តបតពឹ្តេជាតបចាុំក្ញងកាយវកិារ្យួដដល្និេណត្ើន ដដលណតជៀ្ដតជកដល់ 

សញខញមាលភាព សញវ្ថាិភាព ឬឱកាសអបរ់ ុំរបស់សិស្សឯណទៀ្។

ណ�ើយនិង

អាកប្បកិរយិាកូនណលាកអ្កគឺមានេរ ិ្ �ួសណ� ញ្ដដល ទាកទ់ងដល់្ត្រូវការ 

ឲ្យកូនណលាកអ្កទទួលការអបរ់ ុំ ណោយណធៀបនឹង្ត្រូវការរកសាសញខភាព  

សញវ្ថាិភាព និងសញខញមាលភាពរបស់សិស្សដនទណទៀ្ និងបញគ្គលិកណៅសាលា  

ណ�ើយនិង្ត្រូវការរកសា តបសិទ្ិភាពក្មវធិីអបរ់ ុំរបស់សាលា ការបណ ត្េ ញណេញ 

ត្រូវពិចារ្ថាជាយនតេការដ្្យួគ្ដ់ដលត្រូវណតបើ។

តគបស់ាលាណរៀន្ត្រូវឲ្យមានណរលនណយាបាយសតេី ពីការេូលរួ្ របស់សិស្ស 
ដដលដេងអុំពីការរ ុំពឹងទញករួ្ របស់ស�គ្នស៍ាលា ក្ញងដផ្កការេូលរួ្ របស់ 
សិស្ស អាកប្បកិរយិាដដលមានការណររព ការ្កណរៀន ណ�ើយបុំណពញ្ញខង្រ 

ជាេុំ ញ្ េណយាងសតមាបឲ់្យសាលារក្ណធយោបាយណ្្ើយ្បណៅនឹងសាថា នភាព  

របស់សិស្សម្ាក់ៗ ។

ណលាកអ្កអាេសញុំ ណរលនណយាបាយសតេីពីការេូលរួ្ របស់សិស្ស ្យួេបាប ់

ពីសាលា ឬណលាកអ្កអាេណ្ើលណៅណគ�ទុំពរ័របស់សាលា។ ណរលនណយាបាយ 

ណនះនឹងដេងអុំពីការរ ុំពឹងទញកនូវអាកប្បកិរយិាក្ញងសាលាណលាកអ្ក ណ�ើយនឹង
 ជាេុំ ញ្ េណយាង្យួដម៏ានតបណយាជន ៍ក្ញងការសណត្េថាណ ើ្មានការបុំពាន 

ណលើការរ ុំពឹងទញកទាុំងណនះឬណទ។  
www.education.vic.gov.au/school/principals/

participation/Pages/engagepol.aspx

ជាការចាុំបាេត់្រូវេងចាុំថា ណលាកអ្កអាេសញុំឲ្យមានការតបជញុំជា្យួនាយក  

សាលាណៅដុំ្កក់ាល្្យួននការបណ ត្េ ញណេញពីសាលា ណទាះជាបាន 

អនញវ្តេការបណ ត្េ ញណេញរេួណ�ើយកណ៏ោយ។ តបសិនណបើណលាកអ្ក្និមាន 
អារ្ម្៍ថាណគ្និបានណោះតសាយកតេីបារ្្ភរបស់ណលាកអ្កណទ ណលាកអ្កអាេ 

ទាកទ់ង្្តនតេីទុំនាកទ់ុំនងស�គ្ន ៍ណៅការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនរ់បស់តកសួង 

 ដដលសថាិ្ណៅជិ្្ុំបនណ់លាកអ្ករស់ណៅបុំផញ្ ឬទាកទ់ងណសវារុំតទ្្យួ 

ណផ្សងណទៀ្ ដដលមានេញះក្ញងប្ី្ណៅេញងប្្បន់នឯកសារណនះ។

ណ ើ្ឯកសារអវីខ្ះដដលសាលាត្រូវផតេល់ដល់ខ្ញ ុំ?

នាយកសាលាត្រូវជតមាបណលាកអ្ក និងកូនណលាកអ្កនូវណសេកតេីសណត្េរបស់ 
ពួកណគក្ញងអុំ�ញងណពល 48ណម៉ាងននណសេកតេីសន្ិោឋា នរបស់អង្គតបជញុំពិនិ្្យណ្ើល 
ណ�ើងវញិននអាកប្បកិរយិា។

តបសិនណបើនាយកសាលាសណត្េបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា ណលាក 

អ្កគួរទទួលបាននូវឯកសារដូេខ្ងណតកា្ាៈ

  ណសេកតេីជូនដុំ្ឹងអុំពីការបណ ត្េ ញណេញ

 ទត្ងប់តេឹងឧទ្រ្៍តបឆាុំងនឹងការបណ ត្េ ញណេញ  ្យួេបាប.់

 កូនណសៀវណៅព័្ ម៌ានណនះ។

 
 
 

ណ ើ្មានអវីណកើ្ណ�ើងបនាទា បពី់ការបណ ត្េ ញណេញ? 
ណ ើ្កូនខ្ញ ុំនឹងណៅណរៀនណៅសាលា្្យួ?

ក្ញងករ្ីដដលសិស្សសថាិ្ក្ញងអាយញត្រូវសិកសា នាយកសាលាណោយមានការ 

ពិណតរះណយាបល់ជា្យួ្្តនតេីតបចាុ្ំ ុំបន ់ត្រូវធានាថាកូនណលាកអ្កត្រូវេញះ 
ណ ម្ ះេូលណរៀនណៅសាលាដដលមានេញះក្ញងប្ី្្យួណទៀ្ េញះណ ម្ ះេូលណរៀន 
ណៅអង្គការប ត្េញ ះប ត្េ លដដលមានេញះក្ញងប្ី្ ឬទាកទិ់នក្ញងការង្រឲ្យបាន 
ឆាបដ់ដលអាេណធវើណៅបាន។ ដផនការសក្មភាពណនះគួរដ្បានពិភាកសា និងយល់ 

តព្ណៅក្ញងអង្គតបជញុំពិនិ្្យណ្ើលណ�ើងវញិននអាកប្បកិរយិា។

ណៅក្ញងករ្ីដដលសិស្ស្និសថាិ្ក្ញងអាយញត្រូវសិកសា នាយកណោយមានការ 

ពិណតរះណយាបល់ជា្យួ្្តនតេីតបចាុ្ំ ុំបន ់អាេផតេល់ជូនណលាកអ្ក និងកូនណលាក 

អ្កនូវព័្ ម៌ានសតេីពីសាលាណរៀន អង្គការប ត្េញ ះប ត្េ លដដលមានេញះក្ញងប្ី្  

និងទីភ្ាកង់្រជួយ�រកការង្រណធវើណផ្សងណទៀ្ដដលផតេល់ឱកាសស្តសបសតមាប ់
កូនណលាកអ្ក។

តបសិនណបើនឹងមានការពនយោរណពលក្ញងណពលផ្្ស់បតេូរកូនណលាកអ្កណៅកដន្ង
 

អបរ់ ុំ ឬប ត្េញ ះប ត្េ លថម ីសាលាត្រូវផតេល់ជូនពកួណគនូវកិេ្ការតបកបណោយ  

អ្ថានយ័ណដើ្្បណីធវើប្្បរ់�ូ្ដល់បានផ្្ស់បតេូររេួរាល់។

ណ ើ្ខ្ញ ុំអាេបតេឹងឧទ្រ្៍តបឆាុំងនឹងការបណ ត្េ ញ  
កូនខ្ញ ុំណេញពីសាលាឬណទ?

បទបញ្្រដឋា្្តនតេីណលខ 625  ដដលតគបត់គងការបណ ត្េ ញណេញផតេល់អុំ្េ 

ដល់សិស្សឲ្យបតេឹងឧទ្រ្៍តបឆាុំងនឹងការបណ ត្េ ញណេញ។

ណលាកអ្កកអ៏ាេបតេឹងឧទ្រ្៍ក្ញងនា្កូនណលាកអ្កបានដដរ ដរាប្ណលាកអ្ក 

យកគុំនិ្របស់កូនណលាកអ្ក្កពិចារ្ ណ�ើយធានាថាណលាកអ្កណធវើសក្ម 
ភាពណនះសតមាបជ់ាផលតបណយាជនដ៍ល៏អែបុំផញ្របស់ពួកណគ។

ប ត្េឹ ងឧទ្រ្៍អាេោកណ់ោយដផអែកណលើសុំអាងណ� ញ្ដូេខ្ងណតកា្ាៈ

 សាលា្និបានអនញវ ត្េតា្នី្ិវធិីការបណ ត្េ ញណេញពីសាលា

 សុំអាងណ� ញ្សតមាបក់ារបណ ត្េ ញណេញត្រូវចា្ទ់ញកថាអយញ្តេិធ្៌

  ណពលដដលសិស្សមានតបវ្តេិននបញ្ហា អាកប្បកិរយិា សាលា្និបានណតបើ 
អនតេរាគ្ន ៍និងយញទ្សា្តសតេតគបត់រន។់

 សាថា នភាពបន្ូរបនថាយណផ្សងណទៀ្

ណៅណពលណលាកអ្កទទួលណសេកតេីជូនដុំ្ឹង សតេីពីការបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្ក 
ណេញពីសាលា ណលាកអ្កគួរដ្ទទួលបានទត្ងប់ ត្េឹ ងឧទ្រ្៍្យួេបាប។់ 

តបសិនណបើណលាកអ្កមានបុំ្ងបតេឹងឧទ្រ្៍ ណលាកអ្កត្រូវបុំណពញ និងណផ្ើទត្ង ់

ណនះណៅសាលាណរៀនវញិក្ញងរយាៈណពល 10នថ្ង សិកសា។ ណយើងសូ្ផតេល់ណយាបល់ 

ថាណលាកអ្កគួរតា្ោនជា្យួសាលាកូនណលាកអ្កណដើ្្បធីានាថាសាលាបាន  

ទទួលទត្ងប់ ត្េឹ ងឧទ្រ្៍ណនះ។
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ណ ើ្មានអវីណកើ្ណ�ើងក្ញងអុំ�ញងណពលប ត្េឹ ងឧទ្រ្៍?

ណៅណពលសាលាបានទទួលទត្ងប់ ត្េឹ ងឧទ្រ្៍ តបឆាុំងនឹងការបណ ត្េ ញ 

ណេញ សាលានឹងប្ូ្នទត្ងណ់នះណៅការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនរ់បស់តកសួង  

ណដើ្្បឲី្យចា្វ់ធិានការបដនថា្។

នាយកតបចាុ្ំ ុំបននឹ់ងពិចារ្ណលើប ត្េឹ ងឧទ្រ្៍ ណ�ើយសណត្េថាណ ើ្ត្រូវ 
រកសា ឬបដិណសធណសេកតេីសណត្េបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា ឬអ្។់

ក្ញងការពិចារ្ប ត្េឹ ងឧទ្រ្៍របស់ណលាកអ្ក នាយកតបចាុ្ំ ុំបនអ់ាេដ្ង 

តាុំងតករុ្ពិនិ្្យណ�ើងវញិនូវការបណ ត្េ ញណេញ (ERP) ណដើ្្បពីិនិ្្យណ�ើងវញិ
 

នូវករ្ីពិណសសរបស់កូនណលាកអ្ក។

តបសិនណបើ ERP បានដ្ងតាុំងរេួណ�ើយ ្ួនាទីរបស់តករុ្ណនះគឺាៈ

  ផតេល់ឱកាសជូនណលាកអ្ក និងកូនណលាកអ្កណដើ្្បបីណ្្ណយាបល់ ណ�ើយនិង

  ណរៀបេុំរបាយការ្៍សតមាបន់ាយកតបចាុ្ំ ុំបន ់ណដើ្្បជីួយ�ណគសណត្េថាណ ើ្ 
ត្រូវរកសា ឬបដិណសធណសេកតេីសណត្េបណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា។

សតមាបព់័្ ម៌ានបដនថា្សតេីពីនី្ិវធិីណនះ ណលាកអ្កអាេណ្ើលដផ្កវធិានការោក ់

វនិយ័ណៅាៈ  
www.education.vic.gov.au/school/principals/

participation/Pages/studengage.aspx 

តបសិនណបើោកប់ ត្េឹ ងឧទ្រ្៍ ណ ើ្កូនខ្ញ ុំនឹងណធវើអវីខ្ះ  
ក្ញងខ្ាៈដដលណយើងរងច់ាុំណសេកតេីសណត្េេញងណតកាយ?

សាលាកូនណលាកអ្កគួរបនតេអនញវ្តេដផនការផ្្ស់បតេូរ ដដលបានសណត្េណៅក្ញង 
អង្គតបជញុំពិនិ្្យណ�ើងវញិនូវអាកប្បកិរយិា។ សតមាបព់័្ ម៌ានបដនថា្សតេីពីអង្គតបជញុំ  

ពិនិ្្យណ�ើងវញិនូវអាកប្បកិរយិា សូ្ណ្ើលាៈ 
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/

Pages/faqs.aspx

ក្ញងករ្ីដដលសិស្សសថាិ្ក្ញងអាយញត្រូវសិកសា ដផនការណនះនឹងរាបប់្ូ្លទាុំង 
សាលាផតេល់កិេ្ការស្តសបជាបល់ាបដ់ល់កូនណលាកអ្កណធវើ រ�ូ្ដល់មាន  

ការផ្្ស់បតេូរណៅកានត់គឹះសាថា នអបរ់ ុំប ត្េញ ះប ត្េ ល ឬកប៏ានទទួលឱកាស 

ការង្រ ឬរ�ូ្ដល់ប ត្េឹ ងឧទ្រ្៍តបឆាុំងនឹងការបណ ត្េ ញណេញបានសណត្េ  

(ករ្ី្្យួដដលណកើ្ណ�ើង្ញន)។

ក្ញងករ្ីដដលសិស្ស្និសថាិ្ក្ញងអាយញត្រូវសិកសា នាយកសាលានឹងផតេល់ជូន 

ណលាកអ្ក និងកូនណលាកអ្កនូវព័្ ម៌ានសតេីពីសាលាណរៀន អង្គការប ត្េញ ះប ត្េ ល 
ដដលមានេញះក្ញងប្ី្ និងទីភ្ាកង់្រជួយ�រកការង្រណធវើណផ្សងណទៀ្ ដដលផតេល់ 

ឱកាសស្តសបសតមាបកូ់នណលាកអ្ក។

តបសិនណបើណលាកអ្កបារ្្ភអុំពីវធិានការដដលកុំពញងអនញវ្តេ ឬកិេ្ការដដលផតេល់ 

ដល់កូនណលាកអ្ក ណលាកអ្កគួរពិភាកសាណរឿងណនះបដនថា្ជា្យួនាយកសាលា 

របស់កូនណលាកអ្ក ឬការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបន។់

ណ ើ្នឹងមានអវីណកើ្ណ�ើង ណៅណពលណធវើណសេកតេីសណត្េេិ្តេ?

តបសិនណបើណធវើណសេកតេីសណត្េេិ្តេណដើ្្បរីកសាការបណ ត្េ ញ កូនណលាកអ្កណេញពី 

សាលា ណលាកអ្កនឹងទទួលដុំ្ឹងណោយផ្ទា ល់មា្ក់្ញងរយាៈណពល 24 ណម៉ាង 

ននការណធវើណសេកតេីសណត្េេិ្តេ។

តបសិនណបើនាយកតបចាុ្ំ ុំបនស់ណត្េរកសាណសេកតេីសណត្េរបស់នាយកសាលា

ណដើ្្បបីណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលា នាយកសាលាត្រូវចា្វ់ធិានការ 

ដូេខ្ងណតកា្ាៈ

ក្ញងករ្ីដដលសិស្សសថាិ្ក្ញងអាយញត្រូវសិកសា

  បនតេអនញវ្តេដផនការសក្មភាពណដើ្្បផ្ី្ស់បតេូរសិស្ស ណៅកានស់ាលាណផ្សង 

ណទៀ្ អង្គការប ត្េញ ះប ត្េ លដដលបានេញះក្ញងប្ី្ ឬការង្រ

  បនតេផតេល់កិេ្ការស្តសបដល់សិស្ស រ�ូ្ដល់បានប្្បនូ់វការផ្្ស់បតេូរ 
ណៅកានស់ាលាណផ្សងណទៀ្ អង្គការប ត្េញ ះប ត្េ លដដលបានេញះក្ញងប្ី្

 
ឬការង្រ។

ក្ញងករ្ីដដលសិស្សមានអាយញណលើសពីអាយញត្រូវសិកសា

នាយកសាលាគួរធានាថាសិស្ស និងអ្កពាកព់ន័្ទទួលបាននូវព័្ ម៌ានសតេីពី 
សាលាណផ្សងណទៀ្ អង្គការប ត្េញ ះប ត្េ លដដលបានេញះក្ញងប្ី្ ឬការង្រ  

ដដលអាេផតេល់ឱកាសស្តសបដល់សិស្ស។

តបសិនណបើនាយកតបចាុ្ំ ុំបនស់ណត្េបដិណសធ ណសេកតេីសណត្េេិ្តេរបស់នាយក 
សាលាណដើ្្បបីណ ត្េ ញកូនណលាកអ្កណេញពីសាលានាយកសាលា ត្រូវចា្វ់ធិាន 

ការដូេខ្ងណតកា្ណនះ ឲ្យបានឆាបដ់ដលអាេណធវើណៅបានាៈ

 សិស្សត្រូវេញះណ ម្ ះេូលណរៀនណៅសាលាណ�ើងវញិ

  នាយកសាលាត្រូវណធវើដផនការត្�ប់្ កសាលាវញិ សតមាបសិ់ស្ស 

ណោយស�ការជា្យួសិស្ស អ្កពាកព់ន័ ្និងតគរូរបស់ពួកណគ។

  កុំ្្ត់តាននការបណ ត្េ ញណេញ ត្រូវដ្លញបណេញពីកុំ្្ត់តាអេិន្តនតេយ ៍
របស់សិស្ស ណ�ើយនិងណេញពី CASES21 (តបពន័្ទិន្នយ័រដឋាបាល 

សាលាក្ញងកញុំព្ូយទរ័) 

  សិស្ស និងអ្កពាកព់ន័្ត្រូវទទួលដុំ្ឹងជាលាយ លក្្៍អក្សរថាការ 

បណ ត្េ ញណេញត្រូវបានលញបណេញពីកុំ្្ត់តារបស់សិស្សណ�ើយ។
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ណ ើ្ខ្ញ ុំអាេណៅទី្ណដើ្្បទីទួលព័្ ម៌ាន  
ឬកក៏ាររុំតទបដនថា្?

ណសេកតេីដ្នាុំសតេីពីការោកប់្ូ្ល និងការេូលរួ្ របស់សិស្ស ពន្យល់ពីនី្ិវធិី 
ដដលនាយកសាលាត្រូវអនញវ្តេតា្ ណៅណពលអនញវ្តេការបណ ត្េ ញណេញ។  

ណលាកអ្កអាេរកណ្ើលណសេកតេីដ្នាុំណៅទីណនះ:
www.education.vic.gov.au/school/principals/

participation/Pages/studengage.aspx

សុំ្ួរដដលណគសួរញឹកញាបស់តមាបម់ាតាបិតា ទាកទ់ងនឹងការព្ួយរការសិកសា 

និងការបណ ត្េ ញណេញ មានណៅាៈ

www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/
Pages/faqs.aspx

ក្ញងតរដុំបូង ណលាកអ្កគួរទាកទ់ងជា្យួ្្តនតេីទុំនាកទ់ុំនង ស�គ្នណ៍ៅ 

ការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនដ់ដលណៅជិ្កដន្ងរស់ណៅរបស់ណលាកអ្ក (ព័្ ម៌ាន 

ល្អែិ្ សតមាបទ់ុំនាកទ់ុំនងមានេញះខ្ងណតកា្)។

្ុំបនឦ់សានននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

អញីណ្ល៉ាៈ nevr@edumail.vic.gov.au 

Benalla
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 403, Benalla, Victoria 3672

ទីតាុំងាៈ 150 Bridge Street East, Benalla,  
 Victoria 3672

ទូរស័ពទាាៈ (03) 5761 2100

ទូរសារាៈ (03) 5762 5039 

Glen Waverley
ទីតាុំងាៈ Level 3, 295 Springvale Road,  
 Glen Waverley 3150, Victoria

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9265 2400

ទូរសារាៈ (03) 9265 2444

្ុំបនព់ាយព័្យននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

អញីណ្ល៉ាៈ nwvr@edumail.vic.gov.au 

Bendigo
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 442, Bendigo, Victoria 3552

ទីតាុំងាៈ 7-15 McLaren Street, Bendigo, 
 Victoria 3550

ទូរស័ពទាាៈ (03) 5440 3111 

ទូរសារាៈ (03) 5442 5321

Coburg
ប៉ញសតេិ៍ Locked Bag 2001, Coburg, VIC 3058

ទីតាុំងាៈ Level 2, 189 Urquhart Street, 
 Coburg, VIC 3058

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9488 9488

ទូរសារាៈ (03) 9488 9400

្ុំបនអ់ាណគ្យន៍នរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

អញីណ្ល៉ាៈ sevr@edumail.vic.gov.au 

Dandenong
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 5, Dandenong 3175

ទីតាុំងាៈ 165-169 Thomas Street, Dandenong 3175

ទូរស័ពទាាៈ (03) 8765 5600

ទូរសារាៈ (03) 8765 5666

Moe
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 381, Moe, Victoria 3825

ទីតាុំងាៈ  Corner Kirk and Haigh Streets,  
Moe, Victoria 3825

ទូរស័ពទាាៈ (03) 5127 0400

ទូរសារាៈ (03) 5126 1933

្ុំបននិ់រ្ីននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

អញីណ្ល៉ាៈ swvr@edumail.vic.gov.au 

Ballarat
ទីតាុំងាៈ 109 Armstrong Street North, Ballarat, 3350

ទូរស័ពទាាៈ (03) 5337 8444

ទូរសារាៈ (03) 5333 2135 

West Footscray
ទីតាុំងាៈ  Level 3, Whitten Oval, 417 Barkly Street, 
 West Footscray, 3012  
 (េូលតា្ទាវ រក្្ករ់ ុំអិល)

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9291 6500

ទូរសារាៈ (03) 9291 6565

Geelong
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 2086, Geelong, Victoria 3220

ទីតាុំងាៈ 5A Little Ryrie Street, Geelong, Victoria 3220

ទូរស័ពទាាៈ (03) 5225 1000

ទូរសារាៈ (03) 5225 1099

ការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនន់នតកសួងអបរ់ ុំ និងអេវិឌ្ឍនក៍ញមារ្ូេ
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ការរុំតទដដលមានផតេល់បដនថា្

Parentline Victoria (ដខ្សទូរស័ពទាសតមាបម់ាតាបិតារដឋាវេិ្ូរយ៉ីា)

ទូរស័ពទាាៈ 13 22 89 – ពីណម៉ាង8តពឹកដល់ពាកក់ ត្េ លអតធាត្ 7 នថ្ងក្ញង្យួសបាតេ �៍

ដខ្សទូរស័ពទាសនទានាជា្យួមាតាបិតា ផតេល់ណសវាតបឹកសាតា្ទូរស័ពទាទូទាុំងរដឋាដល់មាតាបិតា  
និងអ្កដថទាុំកញមារដដលមានអាយញចាបពី់ណកើ្ ដល់អាយញដបត់បាុំបីឆ្ាុំ។

មាតាបីតាននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាាៈ  (03) 9380 2158 ឬ 1800 032 023  
(សតមាបដ់្អ្កទូរស័ពទា្កពីជនបទប៉ញណ ណ្ ះ)

ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.parentsvictoria.asn.au

សមាគ្នស៍ាជីវក្មអបរ់ ុំអាបូរជីីនីននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9416 3833

ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.vaeai.org.au

ណសវាសញខភាពផ្ូវេិ្តេយញវវយ័ និងកញមារ

ទូរស័ពទាាៈ 1300 767 299

ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.health.vic.gov.au/mentalhealth/services/child/

សង្គ្ការពារកញមារ

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9450 0900

ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.cps.org.au

្ូលនិធិកញមារ្ូេអូ្តសាតេ លី

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9874 3922

ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.childhood.org.au/website/default.asp

សមាគនត៍ករុ្តបឹកសាសាលាណរៀនតបចាុំរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9808 2499
ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.asciv.org.au/ASCIV/Welcome.html

អង្គការតករុ្តបឹកសាសាលាណរៀនននរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9429 5900
ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.viccso.org.au/

គ្ាៈក្មការព�ញវប្បធ្ន៌នរដឋាវេិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាាៈ (03) 9208 3184
ណគ�ទុំពរ័ាៈ www.multicultural.vic.gov.au/
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