
 

  

ដំណាក់កាលត្រៀម៖ ការចាប់ត្តើម 
ចូលតរៀនតោយមានទំនុកចិរត 
តោលការណ៍ណណនតំដើមបើជយួដល់្រួសារកនុងការ 
បំតេញរបាយការណ៏ស្តើអំេើការស្ិកាត្រៀម   
និងការរកីចម្រីន Transition Learning and 

Development Statement 
តេរុអវើបានជាការចាប់ត ត្ើមចូលតរៀនតោយមានទំនុកចិរត 
មានសារៈស្ខំាន?់ 
ការចាប់ត្តើមចូលតរៀនតោយមានទនុំកចរិត នឱំ្យមានលទធ្ លតរៀនសូ្្រ 
និងសុ្ខុមាលភាេលអ្ បតស្ើរស្្មាបកូ់នរបស្ត់ោកអនក ទងំអំឡុងតេល 
ដំណាក់កាលត្រៀម និងបនា បេ់ើតនេះ។ ការធានេើដណំាក់កាលត្រៀមដ៏មាន 
្បសិ្ទធភាេ តេើយមានទនុំកចរិត នឹងោំ្ ទ្ងណដរដលន់ិរនតភាេននការតរៀន 
សូ្្រ និងការរ ើកចត្មើនរបស្កូ់នតោកអនក្ងណដរ។ ការតតត រសារៈសំ្ខាន់តៅ 
តលើនិរនតភាេននការតរៀនសូ្្រទទួលសាា លថ់ា ការបងវឹកហារទ់ំនុកបំរុងបណនតម 
តៅតលើបទេិតសាធន៍េើមុន និងបចចុបបននរបស្កូ់នតោកអនក នឹងជួយេកួតរឱ្យ 
មានអារមមណ៍សុ្វរថិភាេ មានទនុំកចរិត នងិមានទំនកទ់ំនងជាមួយមនុស្ស 
ទើកណនែង ្េរឹតិការណ៍ ការបតងកើរទមាែ ប ់នងិការយលដ់ងឹនន។ ការចាប់ត្តើម 
ចូលតរៀនតោយមានទំនុកចិរត មានទំនកទ់ំនងតា លជ់ាមួយនឹងការតលើកកមពស្ ់
សាម ររើរស្ ូកនុងចំតណាមយុវជន។ 

តរើអវើតៅជារបាយការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀម  និងការរកីចម្រីន   
TRANSITION LEARNING AND DEVELOPMENT 

STATEMENT? 

តស្វាអប់រកុំមារវយ័រូច សាោ នងិតស្វាណែទតំ្ៅតមា៉ោ ងសាោ (OSHC) 

និង្កមុ្រសួារ ្រប់ោន រឺជានដរូកនុងការបណតុ េះសាម ររើតរៀនសូ្្រ និងសុ្ខុមាល 
ភាេរបស្កុ់មារ។ តដើមបើបងកលកខណៈកានណ់រងាយ្សួ្លកនុងការណចករណំលក 
េ័រ៌មានរវាងតស្វាកមម សាោ និង្កមុ្រសួារនើមយួៗ Transition 

Learning and Development Statement (របាយការណ៏ស្តើអេំើ 
ការសិ្កាត្រៀម និងការរកីចម្រនី) នឹង្រូវបានស្រតស្រតោយតស្វាអប់រកុំមារ 
វយ័រូចស្្មាបកុ់មារទងំអស្ ់ខណៈតេលេួកតរនងឹចូលសាោតរៀន។  

របាយការណ៏ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀម ណចករណំលកេ័រ៌មានអំេើការតរៀនសូ្្រ 
ការរ ើកចត្មើន នងិសុ្ខុមាលភាេរបស្កូ់នតោកអនក កនុងចំតណាមបណាត តស្វា 
អប់រកុំមារវយ័រូច និងសាោ។ របាយការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀមស្តងខបេើ 
ចំណងច់ំណូលចិរត ជំនញ នងិស្មរថភាេរបស្កូ់នតោកអនក តេើយកំណរ ់
វធិើសាស្រស្តនើមួយៗ និងយុទធសាស្រស្តបត្ងៀនតដើមបើោំ្ ទកូនរបស្ត់ោកអនកកនុង 
ដំតណើ រការសិ្ការបស្េ់កួតរ។ 

របាយការណ៏ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀម អាចជួយតោកអនកណស្វងយល ់ោំ្ ទ 
្បា្ស្យ័ទក់ទងអំេើ នងិោំ្ ទដលក់ារតរៀនសូ្្ររបស្កូ់នតោកអនក ខណៈ 
តេលណដលេួកតរឆ្ែងការ់ដណំាកក់ាលត្រៀមចូលតរៀន។ េ័រម៌ានតៅកនុងរបាយ 
ការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀម ជួយតធវើឱ្យ្រូថាន ក់ត្រៀមយលស់ាា លេ់ើកូនរបស្ ់
តោកអនក និងតរៀបចំរត្មាងកមមវធិើសិ្កា និងបត្ងៀនឱ្យស្ម្ស្ប។ ្បសិ្នតបើ 
តោកអនកមានរត្មាងតរៀបចំកូនរបស្ត់ោកអនកឱ្យចូល OSHC របាយការណ៏ 
ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀម ក៏អាចជួយអនកអប់រ ំOSHC តរៀបចំណ្នការស្្មាប់ការ 
ចូលរមួរបស្កូ់នតោកអនក្ងណដរតៅកនុងតស្វា OSHC  និងោំ្ ទដលន់ិរនតភាេ 
រវាងបរបិទត្សងៗ។  

របាយការណ៏ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀម មាន្ាុកនូវេ័រ៌មានតា លខ់ែួនមួយចំននួ 
រមួមានត ម្ េះរបស្កូ់នតោកអនក នែៃណខឆ្ន កំំតណើ រ នងិរូបែរ ្េមទងំត ម្ េះ 
និងេរ័៌មានទំនកទ់ំនងលមអិររបស្ត់ោកអនក។ វាក៏អាចោក់ត ម្ េះ និង 
េ័រ៌មានទំនក់ទំនងលមអរិរបស្អ់នកជំនញណ្នកអប់រកុំមារវយ័តកមងត្សងតទៀរ 
្ងណដរ ណដលកំេុងជូយោំ្ ទកូនតោកអនក។ 

ការចូលរមួចំណណកកនុងរបាយការណ៏ ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀមរបស្កូ់នតោកអនក 
រឺជាដណំាក់កាលមួយ្នតៅការតធវើស្កមមភាេននរ្មូវោយសាោ ណដល 
តោកអនក និងកូនរបស្ត់ោកអនកអាចចូលរមួមុនតេលសាោចាប់ត្តើម និងកនុង 
អំឡុងឆ្ន សិំ្កាតនេះ។  

តរើខំុ្្រូវបំតេញណ ន្កមយួណាកនុងរបាយការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កា 
ត្រៀម? 
ណ្នក 1  និង 1.1 ្រូវបំតេញតោយអនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក។ 

ណ្នក 1.2 អាចបំតេញតោយអនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក ្បសិ្នតបើ 
កូនរបស្ត់ោកអនកមានភាេយរឺយ៉ោ វននការរ ើកលូរោស្ ់ឬេិការភាេ។ អនក 
ជំនញណ្នកអប់រកុំមារវយ័តកមងត្សងតទៀរ ណដលជួយោំ្ ទដលកូ់នរបស្ត់ោក 
អនក ក៏អាចចូលរមួចំណណកកនុងការបំតេញណ្នកតនេះ្ងណដរ។ 

ណ្នក 2: អំេើកូន ្រូវបំតេញតោយកូនរបស្ត់ោកអនក ជាមួយមនុស្សតេញវយ័ 
ណដលតរសាា ល ់និងមានអារមមណ៍ជរិដរិ។ តនេះអាចរាប់បញ្ចូ លទងំតោកអនក  
ឬអនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក។  

ណ្នក 3: អំេើ្រសួារ រឺស្្មាប់តោកអនកបំតេញ។ វាមានសារសំ្ខាន់ចំត េះ 
តោកអនកណដល្រូវចូលរមួចំណណកកនុងការ្តលទ់ស្សនៈរបស្ត់ោកអនក តៅកនុង 
របាយការណ៏ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀមរបស្កូ់នតោកអនក។ ណ្នកតនេះមានសំ្ណួរ 
ជាត្ចើនស្្មាបជ់ួយសួ្រនតំោកអនក។ ការតឆ្ែើយសំ្ណួរខែេះ ឬទងំអស្អ់ាច 
ជួយ្រូរបស្កូ់នតោកអនក និងអនកអប់រ ំ OSHC (តបើអនុវរត) តឆ្ែើយរបតោយ 
ស្ម្ស្បតៅនឹងការតរៀនសូ្្រ និងការរ ើកចត្មើនរបស្កូ់នតោកអនក។ 



 

  

តរើមានអវើតកើរតឡើង បនា ប់េើខំុ្បានបំតេញណ ន្ករបស់្ខំុ្កនុង 
របាយការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀម? 
តៅតេលណដលតោកអនកបានបំតេញណ្នក 3: អំេើ្រសួារ  សូ្ម្បរលណ់្នកតនេះ 
តៅឱ្យអនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក។ ្បសិ្នតបើតោកអនកបានជួយ 
កូនរបស្ត់ោកអនកបំតេញណ្នក 2: អំេើកូន សូ្ម្បរលណ់្នកតនេះជាមយួណ្នក 3។ 

អនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក នឹងចង្កងណ្នកទងំអស្ន់នរបាយ 
ការណ៏ស្តើអំេើការសិ្កាត្រៀម តេើយ្តលជូ់នតោកអនកនូវតស្ចកតើចមែងណដល 
បានបំតេញរចួមយួចាប់។ 

អនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក ក៏នងឹណចករណំលកតស្ចកតើចមែងនន 
តស្ចកតើអធបិាយអេំើដណំាក់កាលឆ្ែងការ់តេញតលញមយួចាប ់ជាមយួសាោ 
និងតស្វា OSHC របស្កូ់នតោកអនក (តបើអនុវរត)។   

្បសិ្នតបើតោកអនកមនិ្បាកដថា កូនរបស្ត់ោកអនកនងឹចូលតរៀនសាោមួយ 
ណាតទ អនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនកនងឹ្តលជូ់នតោកអនកនូវចាប់ 
ចមែងទើេើរននរបាយការណ៏ស្តើអេំើការសិ្កាត្រៀមតដើមបើឱ្យតោកអនកអាច្តល ់
ចាប់ចមែងតនេះតៅឱ្យសាោរបស្កូ់នតោកអនក តៅតេលតោកអនកចុេះត ម្ េះ 
កូនចូលតរៀន។  

្បសិ្នតបើមនិបាន្បរលជូ់ន ណ្នក 3: អេំើ្រួសារ តៅអនក្តលត់ស្វាកមមតទ 
អនកអប់រកុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក នឹងណចករណំលកណ្នកណដលបានបំតេញ 
រចួតេើយជាមយួសាោរបស្កូ់នតោកអនក នងិតស្វា OSHC (តបើអនុវរត) 
និង្តលជូ់នតោកអនកនូវចាប់ចមែងននេរ័៌មានណដលបានណចករណំលក ស្្មាប់ 
ឱ្យតោកអនករកាទុក។ 

ការ្សាវ្ជាវ នងិមរិតយបលេ់ើសាោតរៀនបានបងាា ញឱ្យដឹងថា ការណចករណំលក 
េ័រ៌មានតនេះ ជួយោំ្ ទដលដ់ណំាកក់ាលត្រៀមមុនចូលសាោតរៀនតោយតជារ 
ជ័យ។ តទេះជាយ៉ោ ងណាកតើ ្បសិ្នតបើតោកអនកមនិចង់ឱ្យេរ័៌មាន កេ់័នធណា 
មួយអេំើកូនរបស្ត់ោកអនក ណចករណំលកជាមួយសាោរបស្កូ់នតោកអនកតទ 
សូ្មេិភាកាអំេើបញ្ហា តនេះ ជាមួយអនកអបរ់កុំមារវយ័តកមងរបស្កូ់នតោកអនក។  

ស្ាបព់ត័ា៌នបន្នែរ 
សូ្មតបើកចូលវុបិសាយ 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

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

http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

