
 

  

ការផ្លា ស់ប្តូរ៖ ការចាប់្ផ ត្ើម ចូល
ផរៀនផោយមានទំនុកចិត្ត 
សនាឹកពត័្ម៌ានសម្រមាប្ម់្ររួសារ 
ការចាប្ផ់ ត្ើមចូលផរៀនអាចជាការលំបាក្ង និងរផំ ើប្្ង។ សនាកឹ 
ពត័្ម៌ានផនេះ ពនយលព់ើរផប្ៀប្ននផសវាកមមកុមារតូ្ចរប្សកូ់នអ្នក  
នឹងជយួកូនរប្សអ់្នក ឱ្យចាប្ផ់ ត្ើមចូលផរៀនផោយមានទំនុកចិត្ត។ 

កូនរប្ស់អ្នកបានឆ្ាងកាត់្ការផ្លា ស់ប្តូរជាផម្រចើនរចួផ ើយ ដូចជា៖ 

 ផ្លា ស់ប្តូរពើសកមមភាពមួយ ឬទមាា ប់្មួយ  
ផៅមួយផ្េងផទៀត្ 

 ការផៅជួប្ជុំគ្នន ផលងរប្ស់កុមារ ឬផៅលំហ សម្រមាក 
 ចាប់្ផ្តើមចូលមណ្ឌ លហែទកុំមារ ឬសាលាមផត្តយយ។ 

ប្ទពិផសាធន៍ទងំផនេះ ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវរនំិត្អ្ំពើរផប្ៀប្ហដលកូន  
រប្ស់អ្នកមានម្រប្ត្កិមមផៅនឹងកហនាង នងិកចិចការែមើៗ ផ ើយ្តល់  
រំនតិ្ពើការគ្នមំ្រទហដលពួកផរម្រត្វូការ។ 

ផ តុ្អ្វើបានជាការចាប់្ផ្តើមចូលផរៀនផោយមានទនុំកចតិ្ត  
មានសារៈសខំាន់? 
ការចាប់្ផ្តើមចូលផរៀនផោយមានទនុំកចិត្ត ជួយកូនរប្ស់អ្នក៖ 

 ទទួលបានលទធ្ លការផរៀនសូម្រត្ និងសុខុមាលភាព  
លអម្រប្ផសើរ 

 ផជៀសវាងការរខំានដល់ការផរៀនសូម្រត្ និងការអ្ ិវឌ្ឍ  
រប្ស់ពកួផរ 

 មានអារមមណ៍្សុវត្ថិភាព ទនុំកចិត្ត នងិភាា ប់្ទំនាក់ទនំង។ 

ការចុេះផ ម្ េះកូនរប្សអ់្នកផសសាលាផរៀន 
សាលាផរៀនភារផម្រចើន ចាប់្ផ្តើមទទួលការចុេះផ ម្ េះផសហខ ឧសភា  
ននឆ្ន មុំនផពលកុមារចាប់្ផ្តើមចូលផរៀន។ ការចុេះផ ម្ េះចូលផរៀន  
្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱ្កាសកាន់ហត្ផម្រចើន ផដើមបើសាា ល់សាលាផរៀន  
និងចូលរមួកនុងការផ្លា ស់ប្តូរផឆ្ព េះផៅសកមមភាពសាលាផរៀន។  
កុមារផ្លា ស់ប្តូរបានលអម្រប្ផសើរ ផសផពលសកមមភាពទងំផនេះចាប់្  
ផ្តើមមុនដណំាច់ឆ្ន  ំផ ើយប្នតពើរប្ើនែៃផទៀត្ផម្រកាយពើការចូល  
សាលាផរៀនដបូំ្ង។ 

ការផ្លា ស់ប្តូរផឆ្ព េះផៅកាន់កមមវធិើ នងិសកមមភាពរប្សស់ាលាផរៀន 
ការផ្លា ស់ប្តូរផឆ្ព េះផៅសកមមភាពសាលាផរៀនជួយអ្នក នងិកូនរប្ស់ អ្នក៖  

 យល់ដឹងអ្ំពើលកខណ្ៈរប្ស់សាលាផរៀន 
 ប្ផងកើត្ចំណ្ងមិត្ដភាពជាមួយកុមារ នងិម្រកុមម្ររសួារ  

ផ្េងផទៀត្។  

របាយការណ៍្ននការផ្លា ស់ប្តូរផលើការផរៀនសូម្រត្ នងិការអ្ វិឌ្ឍ 
ម្ររអូ្ប់្រកុំមារតូ្ចរប្ស់កូនអ្នក នងឹសរផសររបាយការណ៍្សតើពើការ  
ផ្លា ស់ប្តូរផលើការផរៀនសូម្រត្ និងការអ្ វិឌ្ឍ (ហដលម្រត្ូវបានផរសាា ល់  
ថាជារបាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ)។ របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់  
ប្តូរ ជួយសាលាផរៀន និងម្ររសូាលាមផត្តយយរប្ស់កូនអ្នក ឱ្យបាន  
សាា ល់កូនរប្ស់អ្នក ផ ើយជួយផរៀប្ចំហ្នការផរៀនសូម្រត្រប្ស់ពកួ  
ផរ។ របាយការណ៍្ការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូររប្ស់កូនអ្នក នងឹរមួ  
ប្ញ្ចូ ល៖ 

 ផ ម្ េះ នែៃហខឆ្ន កំំផណ្ើ ត្ នងិរូប្ែត្រប្ស់កូនអ្នក 
 ផ ម្ េះ នងិព័ត៌្មានទំនាក់ទំនងលមអតិ្រប្ស់អ្នក 
 ផ ម្ េះ នងិព័ត៌្មានទំនាក់ទំនងលមអតិ្រប្ស់អ្នកជំនាញ ហ្នក

អ្ប់្រកុំមារតូ្ចឯផទៀត្្ងហដរ ហដលកពុំងគ្នមំ្រទកូន  
រប្ស់អ្នក  

 ព័ត៌្មានអ្ពំើចំណ្ង់ចំណូ្លចិត្ត ជំនាញ និងសមត្ថភាព  
រប្ស់កូនអ្នក 

 យុទធសាស្តសតប្ផម្រងៀនលអប្ំ្ ុត្សម្រមាប់្កូនរប្ស់អ្នក។ 

ម្រប្សិនផប្ើកូនរប្ស់អ្នក នឹងផៅមជឈមណ្ឌ លហែទកុំមារផម្រៅផមា៉ោ ង  
សាលា (OSHC) របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ ក៏ម្រត្ូវបានហចករ ំ 
ហលកជាមួយផសវាកមម ហែទកុំមារផម្រៅផមា៉ោ ងសាលា OSHC ហដរ។ 

អ្នកនឹងបានទទួលចាប់្ចមាងនន របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ  
ហដលបានប្ផំពញផោយកូនរប្ស់អ្នក។ វាអាចជួយអ្នកហសវងយល់  
គ្នមំ្រទ នងិពិភាកាអ្ពំើការផរៀនសូម្រត្រប្ស់កូនអ្នក។ 

របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូររប្ស់កូនអ្នក ជួយ៖  

 ផរៀប្ចំហ្នការសម្រមាប់្ចំណ្ង់ចំណូ្លចិត្តរប្ស់កូនអ្នក 
 ជួយទនុំកប្ម្រមងុដល់ការផ្លា ស់ប្តូរផោយរលូន ពើផសវា  

កមមកុមារតូ្ចរប្ស់កូនអ្នកផឆ្ព េះផៅកាន់សាលាផរៀន។  

របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ ជាទូផៅម្រត្វូបានសរសរកនុងម្រត្ើ  
មាសទើ 4។ ក៏ប្៉ោុហនតម្រប្សិនផប្ើកូនរប្ស់អ្នកមានពិការភាព ឬការ  
អ្ វិឌ្ឍយតឺ្យ៉ោ វ របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរអាចម្រត្ូវបាន  



 

  

សរផសរផសផដើមហខមែុិនា ឬកកកោ។  ការផនេះជយួអ្នក នងិ  
សាលាផរៀនចាប់្ផ្តើមផរៀប្ចំហ្នការជំនយួប្ហនថម ហដលកូន  
រប្ស់អ្នកម្រត្វូការ។ 

របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ មានហ្នកហដលអ្នកម្រត្ូវប្ំផពញ  
ផោយសារហត្អ្នកដងឹផម្រចើនអ្ំពើកូនរប្ស់អ្នក មត្ិផយប្ល់រប្ស់អ្នក  
រឺមានត្នមា។ វានងឹជួយសាលាផរៀនផដើមបើផរៀប្ចំហ្នការចាប់្ផ្តើម  
ចូលផរៀនផោយមានទនុំកចតិ្តសម្រមាប់្អ្នក នងិកូនរប្ស់អ្នក។ 

មានហ្នកមួយសម្រមាប់្កូនរប្ស់អ្នកប្ំផពញហដរ ផោយមានជំនយួ  
ពើមនុសេផពញវយ័ដូចជាអ្នក ឬអ្នកអ្ប់្រកុំមារតូ្ចរប្ស់ពួកផរ។  
វាអាចរមួប្ញ្ចូ ល៖ 

 រំនូរមួយ 
 អ្វើហដលកូនរប្ស់អ្នកចង់ដងឹអ្ំពើសាលាផរៀន  
 អ្វើហដលពកួផររតិ្អ្ពំើការចាប់្ផ្តើមចូលផរៀន។ 

រផប្ៀប្ហដលព័ត៌្មានម្រត្វូបានរហំលក  
របាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរម្រត្វូបានហចករហំលក នងិរកាទុក  
តាមអ្នឡាញផោយផម្រប្ើកមមវធិើ Insight Assessment Platform។ 
ព័ត៌្មានសតើពើ Insight Assessment Platform ម្រត្ូវបានរកាទុក  
ផោយសុវត្ថិភាពផសកនុងម្រប្ផទសអូ្ស្តសាត លើ។ 

សាលាផរៀនរដឋកនុងរដឋវចិែូផរៀទងំអ្ស់ (និងសាលាផរៀនកាតូ្លិក  
និងសាលាផរៀនឯកជនខាេះ) ផម្រប្ើ Insight Assessment Platform  
ផដើមបើកត់្ម្រតាអ្ំពើការផរៀនសូម្រត្ និងការអ្ វិឌ្ឍរប្ស់កុមារមាន ក់ៗ។  
ម្រប្សិនផប្ើសាលាផរៀនរប្ស់កូនអ្នកមនិផម្រប្ើ Insight Assessment 
Platform ផទ ពកួផរនឹងម្រត្វូបាន្តល់នូវចាប់្ចមាងននរបាយការណ៍្  
សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរជាសណាឋ នម្រកោស ឬផអ្ឡចិម្រត្ូនកិ។ 

ផពលខាេះ ម្រកសួងអ្ប់្រ ំនិងប្ណ្តុ េះប្ណាត លផម្រប្ើអ្នក្តល់ផសវាកមមពើ  
ខាងផម្រៅ។ អ្នក្តល់ផសវាកមមហដលប្ផម្រមើការសម្រមាប់្ម្រកសួង ម្រត្វូហត្  
ផម្រប្ើវធិានការសនតិសុខទិននន័យ។ Insight Assessment Platform  
អ្នុវផលាមតាម ផគ្នលការណ៍្ព័ត៌្មានសតើពើឯកជនភាពរប្ស់ម្រកសួង 
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy។ 

ម្រកសួងអាចផម្រប្ើម្របាស់ព័ត៌្មានពើរបាយការណ៍្សតើពើការផ្លា ស់ប្តូរ សម្រមាប់្ការ
ម្រត្តួ្ពនិិត្យ និងម្រសាវម្រជាវ។ ព័ត៌្មានផនេះនឹងម្រត្វូបាន  
ប្ង្ហា ញជាត្រួផលខ និងម្រកា វចិ ផ ើយកុមារនឹងមនិម្រត្វូបានផរ  
ប្ផញ្ចញផ ម្ េះផឡើយ។ 

សម្រមាប់្ព័ត៌្មានប្ហនថមអ្ំពើ Insight Assessment Platform  
សូមទក់ទងមកម្រកសួងតាមរយៈអុ្ើហម៉ោល  
psts@edumail.vic.gov.au។ 

ផពលខាេះ អ្នកជំនាញហ្នកអ្ប់្រ ំនងិហែទវំចិែូផរៀ ម្រត្ូវហចករហំលក  
ព័ត៌្មានផដើមបើជំរុញសុខុមាលភាព ឬសុវត្ថិភាពកុមារ។ ផសវាកមម  
អ្ប់្រកុំមារតូ្ចរប្ស់អ្នក អាចហចករហំលកព័ត៌្មានអ្ពំើកូន នងិម្ររួសារ  
រប្ស់អ្នកផសផពលចាបំាច់ ផដើមបើប្ផំពញកាត្ពវកិចចហែទ ំម្រប្ឆ្ងំការ 
ផរ ើសផអ្ើង សុខភាព និងសុវត្ថិភាពពាក់ព័នឋនឹងការង្ហរ ផ ើយនងិ  
កាត្ពវកិចចសុខុមាលភាព នងិសុវត្ថិភាពកុមារ។   

សម្រមាប់្ព័ត៌្មានប្ហនថម សូមចូលផមើល 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-
maram-framework។  

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

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