
 

  

ដំណាក់កាលត្រៀម៖ ការចាប់

ត ត្ើម 

ចូលតរៀនតោយមានទំនុកចិរត  

ប័ណ្ណ ព័រ៌មានស្មាប់្រួសារ 

ខណ្ៈតពលដដលតោកអ្នក 

និងកូនរបស់តោកអ្នកតរៀបចំស្មួលខល នួកន ុងឆ្ន តំនេះ 

ការចាបត់ ត្ើមចូលតរៀនហាក់បីក៏ដូចជាតៅរយៈតពលយូរតទៀរ។ 

ការចាបត់ ត្ើមចូល តរៀនអាចជាការលបំាក្ង និងរតំ ើប្ង 

ត ើយប័ណ្ណ ព័រ៌មានតនេះ ត្ល់ជូន ព័រ៌មានខលេះៗ 

អ្ំពីរតបៀបដដលកមម វធីិអ្ប់រំកុមារវយ័តកមងរបស់កូនតោកអ្នកនឹង 

ជួយដលត់ោកអ្នក 

និងដណំាក់កាលត្រៀមចូលសាោតរៀនរបស់កូនតោកអ្នក 

ខណ្ៈតពលដដលឆ្ន សំិកាឋិរចូលមកដល។់  

កូនរបស់លោកអ្នកបានឆ្លងកាត់ដណំាក់កាលលសេងៗមានតូច 

និងធំលៅកន ុងឆាក ជីវតិ។ 

រលបៀបដដលកូនរបស់លោកអ្នកមានប្បតិកម្មលៅនឹងបរសិ្ថា នថ្មី/មិ្នសូវ 

ស្ថា ល់ (ឧទាហរណ៍ លៅលេលលោកអ្នកលៅលំដហរសប្មាក ចាប់លសតើម្ចូល 

កដនលងដថ្ទាកុំមារ ឬស្ថោម្លតតយ្យ ចូលរមួ្ទិវាកុមារ ឬ 

ផ្លល ស់បត រូេីសកម្មភាេ មួ្យ្ ឬទមាល ប់មួ្យ្ លៅមួ្យ្លទៀតកត ី) 

ទាងំលនេះសដល់របូភាេទូលៅមួ្យ្អំ្េីរលបៀប 

ដដលកូនរបស់លោកអ្នកមានប្បតិកម្មលៅនឹងស្ថា នភាេថ្មីៗ 

និងថាលតើលោកអ្នក 

នឹងសតល់រលបៀបគំប្ទយ៉ា ងណាដល់េួកលេឱ្យបានលអ បំសុត។ 

ត រុអ្វ ីបានជា ការចាប់ត្តើមចូលតរៀនតោយមានទំនុកចិរត 

មានសារៈសំខាន់? 

ការចាប់លសតើម្ចូលលរៀនលោយ្មានទំនុកចិតត នំឱ្យមានលទធសលលរៀនសូប្ត 

និងសុខុមាលភាេលអ ប្បលសើរសប្មាប់កូនរបស់លោកអ្នក 

ទាងំអំ្ឡុងលេលលប្តៀម្ និងបនា ប់េីលនេះ។ 

វាជួយ្គំប្ទដល់និរនត រភាេននការលរៀនសូប្ត និងការរកីចលប្ម្ើន 

របស់កូនលោកអ្នក និងគំប្ទដល់េួកលេឱ្យមានអារម្មណ៍ 

ថាមានសុវតា ិភាេ មានទំនុកចិតត 

និងភាា ប់ទំនក់ទំនងជាមួ្យ្ម្នុសេថ្មីៗ និងទីកដនលងថ្មីៗ។ 

ការចុេះត ម្ េះកូនរបស់តោកអ្នកចូលតរៀន 

ស្ថោបឋម្សិកាភាេលប្ចើន ចាប់លសតើម្ការចុេះល ម្ េះលៅដខឧសភា 

មួ្យ្ឆាន ំមុ្ន លេលកុមារចាប់លសតើម្ចូលលរៀន។ 

លេលលោកអ្នកចុេះល ម្ េះកូនចូលលរៀន លោកអ្នក 

អាចបលងក ើនឱ្កាសខល នួឯងលដើម្បចីាប់លសតើម្ស្ថា ល់ស្ថោ 

តាម្រយ្ៈដំណាក់កាល លប្តៀម្លនេះ កម្ម វធីិ និងសកម្មភាេស្ថោ។ 
ដណំាក់កាលលប្តៀម្ដ៏ប្បសិទធភាេ បំសតុេឺចាប់លសតើម្ លេលមុ្នដំណាច់ឆាន ំ 

និងរយ្ៈេីរ បីនថ្ៃមុ្នដំបូង លេលបនា ប់ េីចូលលរៀនលហើយ្។  

កមម វធីិសិការបស់ដំណាក់កាលត្រៀម និងសកមមភាពនានា  

ការចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិដំណាក់កាលលប្តៀម្ និងសកម្មភាេនន 

នឹងជួយ្លោក អ្នក 

និងកូនរបស់លោកអ្នកទទួលបានការយ្ល់ដឹងកាន់ដតចាស់អំ្េលីកខណៈ 

ស្ថោ និងបលងក ើតចំណងមិ្តដភាេជាមួ្យ្កុមារ 

និងប្កមុ្ប្េួស្ថរលសេងលទៀត មុ្នដដលនឹងចូលលរៀនស្ថោ។ 

របាយការណ្៍អ្ំពីការតរៀនសូ្រ 

និងការរកីចត្មើនតៅដំណាក់កាល ត្រៀម 

ប្េអូ្ប់រំកុមារវយ័្លកមងរបស់កូនលោកអ្នក នឹងសរលសរ Transition 

Learning and Development Statement 

(របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េីការសិកាលប្តៀម្) មួ្យ្។ 

របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្លនេះ សលងខបេីចំណង់ចំណូលចិតត 

ជនំញ និងសម្តាភាេរបស់កូនលោកអ្នក។ 

វាក៏នឹងកំណត់វធីិស្ថស្រសត នីមួ្យ្ៗ និងយុ្ទធស្ថស្រសតបលប្ងៀន លដើម្បីឱ្យស្ថោ 

និងប្េថូាន ក់លប្តៀម្របស់កូនលោកអ្នក 

អាចចាប់លសតើម្ស្ថា ល់កូនរបស់លោកអ្នកបានឆាប់រហ័ស 

និងលរៀបចំេលប្មាងកម្ម  វធីិសិកា និងបលប្ងៀនឱ្យសម្ប្សប។ 

ប្បសិនលបើលោកអ្នកមានេលប្មាងបញ្ជ នូកូនរបស់លោកអ្នកលៅ 

លសវាដថ្ទាលំប្ៅ លមា៉ា ងស្ថោ (OSHC) 

របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្ នឹងអាចលេដចក រំដលកជាមួ្យ្លសវា 

OSHC សងដដរ។ របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្ 

កាត់អាចជួយ្អ្នកអ្ប់រំ OSHC 

លរៀបចំដសនការសប្មាប់ចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ កូនលោកអ្នក 

និងគំប្ទដល់និរនតភាេរវាងការអ្ប់រកុំមារវយ័្លកមង ស្ថោ និង OSHC។ 

របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្លនេះ អាចជួយ្លោកអ្នកដសែងយ្ល់ 

គំប្ទ ប្បាប្ស័យ្ទាក់ទងអំ្េី និងគំប្ទដល់ការលរៀ

នសូប្តរបស់កូនលោកអ្នក ខណៈ 

លេលដដលេួកលេឆ្លងកាត់ដណំាក់កាលលប្តៀម្ចូលលរៀន។ 

លោកអ្នកនឹងបាន ទទួលលសចកត ីចម្លង 

ននរបាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្របស់កូនលោកអ្នក 

មួ្យ្ចាប់ដដលបានបំលេញលហើយ្។ 

លសចកត ីអ្ធិបាយ្អំ្េីដណំាក់កាលឆ្លងកាត់របស់កូនលោកអ្នក 

មានសទ កុនូវេ័ត៌ មានផ្លា ល់ខល នួមួ្យ្ចំនួនអំ្េីកូនរបស់លោកអ្នក 

រមួ្មានល ម្ េះរបស់កូនលោកអ្នក នថ្ៃដខឆាន ំកំលណើត 

និងរបូថ្តរបស់កូនលោកអ្នក ប្េម្ទាងំល ម្ េះ និងេ័ត៌មាន 

ទំនក់ទំនងលម្អ ិតរបស់លោកអ្នក។ លៅលេលមានការពាក់េ័នធ  

វាក៏នឹងមានោក់ ល ម្ េះ 

និងេ័ត៌មានទំនក់ទំនងលម្អ ិតអំ្េីអ្នកជំនញដសនកអ្ប់រំកុមារវយ័្លកមង 

លសេងលទៀតសងដដរ ដដលកំេុងជួយ្គបំ្ទកូនលោកអ្នក។ 

របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្ 

ជាទូលៅប្តវូបានសរសរកន ុងឆ្មាសទី៤ 

ក៏ប៉ាុដនត ប្បសិនលបើកូនរបស់លោកអ្នកមានេកិារភាេ 

ឬភាេយឺ្តយ៉ា វននការរកី លូតោស់ 

អ្នកអ្ប់រំកុមារវយ័្លកមងរបស់កូនលោកអ្នកអាចសរលសរលសចកត ី 

អ្ធិបាយ្អំ្េីដំលណើរការឆ្លងកាត់ដំបូង ប្បដហលជាលៅដខមិ្ថុ្ន/កកកោ 

លដើម្បលីធែ ីជាកិចចេិភាកាដំបូងជាមួ្យ្លោកអ្នក 

និងស្ថោលដើម្បីកំណត់អំ្េ ីការគំប្ទននដដលកូនលោកអ្នកតប្មូ្វការ។  

លោយ្លហតុថា លោកអ្នកដឹងលប្ចើនអំ្េីកូនរបស់លោកអ្នក 

ការរមួ្ចំដណករបស់ លោកអ្នកកន ុងរបាយ្ការណ៍លនេះមានេុណតនម្លណាស់។ 



 

  

លោកអ្នកនឹងប្តវូបាន 

អ្លញ្ា ើញឱ្យបំលេញដសនកមួ្យ្ននរបាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្។ 

ការបំលេញ ដសនកលនេះននរបាយ្ការណស៏ត ីអំ្េីការសិកាលប្តៀម្ 

នឹងជួយ្ដល់ស្ថោចាប់យ្ល់ ដឹងេីរលបៀបដដលលេអាចជួយ្លោកអ្នក 

និងកូនរបស់លោកអ្នក ដូលចនេះលហើយ្ 

លោកអ្នកទាងំេីរអាចចាប់លសតើម្ជួយ្កូនលោកអ្នកចូលស្ថោបានយ៉ា ង

លអ  ប្បលសើរ។ 

ក៏មានដសនកសប្មាប់កូនរបស់លោកអ្នកបំលេញសងដដរ 

(លោយ្មានជំនួយ្េី ម្នុសេលេញវយ័្ អាចជាលោកអ្នក 

ឬប្េអូ្ប់រំកុមារវយ័្លកមង)។ ដសនកលនេះ ជាទូលៅ រមួ្បញ្ច លូទាងំេំនូរ 

និងការកត់ប្តាេីអ្ែ ដីដលកូនរបស់លោកអ្នកចង់ដឹងអំ្េីស្ថ ោ 

និងេីអ្ែ ីដដលេួកលេេិតអំ្េីការចាប់លសតើម្ចូលស្ថោ។ 

រតបៀបដចករំដលកព័រ៌មានជាមួយសាោរបស់កូនតោកអ្នក 

ចាប់េឆីាន ២ំ០១៧ របាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្ នឹងប្តវូបានបញ្ច ប់ 

ដចករំដលក និងរកាទុកលោយ្លប្បើប្បាស់លៅលលើបណាត ញអ្នឡាញ

ដដលបាន បល ហ្ េះលលើ Insight Assessment Platform 

(លវទកិាអ្នឡាញដដល មានឧបករណ៍/ វធីិវាយ្តនម្ល)។ 

រាល់េ័ត៌មានទាងំអ្ស់ដដលបានបល ហ្ េះលលើ Insight Assessment 

Platform ប្តវូបានរកាទុកលោយ្សុវតា ិភាេកន ុង ប្បលទសអូ្ប្ស្ថត លី។ 

Insight Assessment Platform 

ប្តវូបានោក់ឱ្យលប្បើប្បាស់រចួលហើយ្លៅ 

តាម្បណាត ស្ថោរដឋ វចិតូ រយី៉ា ទាងំអ្ស់។ វាបល ហ្ េះឯកស្ថរវាយ្តនម្ល លហើយ្ 

អ្នុញ្ញា តឱ្យស្ថោបលងក ើតឯកស្ថរកំណត់ប្តាយូ្រអ្ដងែង អំ្េីការលរៀនសូប្ត 

និងការរកីចលប្ម្ើនរបស់កូនលោកអ្នក។ បណាត ស្ថោកាតូលិក 

និងស្ថោឯក រាជយមួ្យ្ចំនួន 

ក៏អាចទទួលបានរបាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្របស់កូន 

លោកអ្នកដដរ តាម្រយ្ៈ Insight Assessment Platform ឬ

លេនឹងទទួល បានចាប់ចម្លងជាប្កោស ឬលអ្ឡិចប្តនិូក

េីលសវាអ្ប់រំកុមារវយ័្លកមងរបស់កូន លោកអ្នក។ 

ប្កសួងអ្ប់រំ និងបណត ុ េះបណាត ល(ប្កសួង) 

ប្បេល់មុ្ខការលប្កាម្កិចចសនាមួ្យ្ ចំនួនរបស់ខល នួលៅអ្នកសតល់លសវា

ខាងលប្ៅ។ កន ុងករណីលនេះលកើតលឡើង  វនិនការ 

កិចចការពារសុវតា ិភាេទិននន័យ្ប្តវូបានតប្មូ្វលោយ្ប្កសួង ដដលជា

ដសនកមួ្យ្ននដលំណើរការលប្កាម្កិចចសនាលនេះ។ 

ប្កសួងបានលធែកីារវាយ្តនម្លសលប៉ាេះពាល់ភាេ ឯកជននន Insight 

Assessment Platform លដើម្បីននភាេអ្នុលោម្ តាម្

លគលនលយបាយ្េ័ត៌មានភាេឯកជន និងចាប់

ភាេឯកជនដដលពាក់េ័នធ  របស់ប្កសួងលៅតាម្វ ៉ិបស្ថយ្ 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy។ 

េ័ត៌មានេីរបាយ្ការណ៏សត ីអំ្េកីារសិកាលប្តៀម្ 

និងទិននន័យ្មួ្យ្ចំនួនអំ្េី ការចុេះល ម្ េះចូលលរៀន 

អាចប្តវូបានលប្បើប្បាស់លោយ្ប្កសួងកន ុងលគលបំណង តាម្ោន 

និងប្ស្ថវប្ជាវ។ េ័ត៌មានលនេះប្តវូបានប ហ្ ញជាទប្ម្ង់សា ិតិ (ឧ. តួលលខ 

និងប្កាហែ ) លហើយ្នឹងមិនោក់ល ម្ េះកុមារមាន ក់ៗលទ។  

សប្មាប់េ័ត៌មានបដនាម្អំ្េី Insight Assessment Platform 

សូម្ទាក់ទង ប្កសួងអ្ប់រំ និងបណត ុ េះបណាត លតាម្រយ្ៈអីុ្លម្៉ាល 

psts@edumail.vic.gov.a។ 

 

ស្មាប់ព័រ៌មានបដនែម 

សូម្លបើកចូលវ ៉ិបស្ថយ្ 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

ឯកស្ថរលនេះប្តវូបានបកដប្បលចញជាភាស្ថសហេម្ន៍មួ្យ្ចំនួន  

ដដលអាចទទួលយ្កបានេីវ ៉ិបស្ថយ្ 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool។ 

 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

