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ការត្រៀមខ្ល នួត ើមបីចាប់ត្តើមចូលតរៀនតៅសាលា 
ការចាប់ត្តើមចូលតរៀនតៅសាលាគឺជាការផ្លា ស់បត រូ ធ៏ំមួយស្ាប់កាុរ និង្គួសារ។ ការចាប់សាា លម់នុសសថ្ម ីទីកន្នាង 

និងទាា ប់ នានាអាចជាតរឿងគួរឱ្យរំត ើប និងជាការលំបាក។ ានកិចចការជាត្ចើនន្ លអ្នកអាចតធវើបាន 

ត ើមបីជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យានការចាប ់ត្តើមលអ កន ុងការចូលតរៀនតៅសាលា។ 

តរើអ្វ ើតៅជាការចាប់ត្តើមលអ កន ុងការចូលតរៀនតៅសាលា? 

គ្រួសារ និងអ្នកថែទាំរជឺាគ្រូបងគ្ងៀនដាំបូងរបស់កូនពួកងរ។ អ្វ ីៗថដលអ្នកង វ្ងីៅផ្ទះជាមួយកូនរបស់អ្នក ជួយដលក់ារងរៀនសូគ្រ 

និងការអ្ភវិឌ្ឍ របសពួ់កងរ ង ើយងរៀបចាំពួកងរសគ្ាប់ចូលងរៀនងៅសាលា។ មង្ោបាយដ៏លអបាំផុ្រងដើមបគីាំគ្រដលក់ារងរៀនសូគ្រ 

និងការអ្ភវិឌ្ឍរបសកូ់នអ្នក រតឺាមរយៈ ការតលង។  

ការចាប់ងផ្តើមលអកន ុងការចូលងរៀនងៅសាលា ជួយឱ្យកាុរងរៀនសូគ្របានលអ  និងានអារមមណស៍បាយរកីរាយ។ 

ង ើយងៅងពលថដលកាុរសបាយ  រកីរាយងៅសាលា ពួកងរក៏ចងប់នតការងរៀនសូគ្រផ្ងថដរ។ 

សាលាងរៀនរបស់កូនអ្នកនឹងខិរខាំបាំងពញរគ្មវូការផ្ទទ ល់ខល នួរបសកូ់នអ្នក ងោយាន ជាំនួយបថនែម គ្បសិនងបើគ្រវូការ។ 

អ្នកកអ៏ាចគាំគ្រកូនរបសអ់្នកងោយង វ្ ីកចិចការនានាថដលជួយពួកងរឱ្យចូលងរៀនងៅសាលា ង ើយានអារមមណ៍ សុវរែភិាព រាំនកុចរិត 

និងានរាំនាករ់ាំនង។  

ការតលង និងតរៀនតៅ្ទះ 

ការងលងរជឺាមង្ោបាយដ៏លអបាំផុ្រងដើមបីជួយកូនរបសអ់្នកឱ្យងរៀន។ ការងលងបងងក ើរជាំនាញរណរិវរិោងពញមួយជីវរិ ដូចជាការរាប ់

ការងគ្ជើស រងគ្មៀប ការោក់ជាគ្កមុ និងការោក់ងៅតាមរាំ ាំ។ ការងលងជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យរុករក្មមជារ ិនិងវរិោសាស្តសត  

ង ើយអ្នុញ្ញា រឱ្យពួកងរាន ភាពច្ចន គ្បឌិ្រ។ ងៅងពលកូនរបស់អ្នកងលង ពួកងរក៏កាំពុងងរៀនសូគ្រអ្ាំពអីារមមណ ៍

និងការអ្ភវិឌ្ឍជាំនាញភាសា និងអ្កខរកមមរបស់ពួកងរ។ ទាំងងនះជាកចិចការមួយចាំនួនថដលអ្នកអាចង វ្បីានងៅផ្ទះ៖ 

 សកមមភាព្បចាថំ្ថ្ៃ៖ កាុរងរៀនតាមរយៈសកមមភាពគ្បចាាំច្ែៃ ដូចជាការចមអនិអាហារ ការជួយងរៀបចាំ និងជូរសាអ ររ ុ

ការងគ្ជើស សាំងលៀកបាំពាកង់បាករក ់ការងរៀបរកុោកស់ាំងលៀកបាំពាក់ និងរបស់ងកមងងលង ង ើយនងិការថែទាំរុកខជារ ិ

និងសរវចញិ្ច ឹម។ អ្នកអាចជួយកូនរបសអ់្នកឱ្យងរៀនងោយសួរសាំណួរនានាដូចជា ‘ងរើងយើងគ្រវូការងមៅប នុាម នថពង? ’ ឬ 

‘ងរើកូនអាចរកងគ្សាមងជើងថដលគ្រវូគន បានឬងរ? ’ 

 តគា ម៖ការងលងង េមសាមញ្ាៗដូចជា UNO, Snap, Memory, I Spy និង Hide and Seek (ថលបងបរិពួន) ជួយកូនរបស់អ្នក 

ឱ្យងរៀន និងបងគ្ងៀនពួកងរអ្ាំពកីារបត រូងវន។  

 ការសាងសងប់ល ុក( ុ)ំ៖ ការសាងសង់ជាមួយបល ុកដូចជា LEGO បល ុកង ើ 

ឬគ្បអ្ប់គ្កោសការងុបងងក ើរជាជាំនាញង វ្ ីចលនាលាំអ្ិរបាន លអ  និងអ្នុញ្ញា រឱ្យកូនរបស់អ្នកានភាពច្ចន គ្បឌិ្រ 

និងងោះគ្សាយបញ្ញា នានា។  

 សិលបៈ និងសិបបកមម៖ សកមមភាពសិលបៈ និងសិបបកមមនានាក៏ងលើកកមពសក់ារច្ចន គ្បឌិ្រ 

និងបងងក ើរជាជាំនាញង វ្ ីចលនាលាំអ្ិរបានលអ  និងងោះគ្សាយបញ្ញា ផ្ងថដរ។  

 តសា ៀកពាក់៖ ការងសល ៀកពាក់សាំងលៀកបាំពាកច់ាស់ៗ ង ើយង វ្ពីុរជារួអ្ងេងផ្េងៗ បងងក ើរភាពច្ចន គ្បឌិ្រ និងជាំនាញភាសា។  

 រន្តនត  ីតរឿង និងការរ៖ំ ការអាន ការនិទនងរឿង ការសាត ប ់និងការរាាំបរងភលង ង ើយនងិ 'ការថសវងរកកាំណប'់ 

ងដើមបថីសវងរកវរថ ុងៅជុាំវញិផ្ទះ ឬសួនចារ សរុធថរបងងក ើរជាំនាញភាសារបសកូ់នអ្ន្ក។ 

 ការតលងតៅខាងត្ៅ៖ ការងដើរ ការង ើងភន ាំ ការជិះកង ់ឬការជិះម ូ រូសក ងូ្ើ ការងៅងលងសួនកាុរ ការសាងសងកូ់នផ្ទះ 

ការងបាះ និងការចាបប់ាល ់ការវាយបាល់រន់ៗ ងោយងគ្បើរា៉ា ថករវាយកូនបាល ់ឬដាំបងវាយគ្រកីឃរឹ ការជីកដី និងភក ់- 

ទាំងអ្ស់ងនះជួយកូន របស់អ្នកឱ្យងរៀន និងអ្ភវិឌ្ឍ។  

 តសុើបអ្តងេរ និងសួរសំណួរ៖ ងៅងពលកូនរបស់អ្នកកាំពុងងលង ចូរសួរសាំណួរនានាដូចជា'ងរើកូនអាចពណន៌ា...? ', 

'ខុ្ាំឆ្ៃលថ់ាងរើនឹងានអ្វ ីងកើរង ើង គ្បសិនងបើ...? '  'ងរើកូនអាចងឆ្ល ើយសាំណួរងនាះងោយរងបៀបណា...?'  

 ទាា ប់៖ ការង វ្អី្វ ីៗកន ុងងពលថរមួយជាងរៀងរាល់ច្ែៃ អ្នុញ្ញា រឱ្យកូនរបសអ់្នកដឹងពអី្វ ីថដលគ្រវូរពំឹង 

និងជួយពួកងរឱ្យងចះគ្របគ់្រង អារមមណរ៍បសពួ់កងរ។ រាល ប់ជួយកុារឱ្យស ូ គ្ទ ាំនងឹការងរៀនសូគ្រកន ុងសាលា។  

វាជាសារៈសាំខានយ់ ងពិងសសកន ុងការានរាល បចូ់ល ងរង ឧទ រណ៍៖ ញុាំអាហារងពលលាៃ ច និងងូររឹក 

ងសល ៀកសាំងលៀកបាំពាក់ងរង ដុសង ម្ញ អានងសៀវងៅ រចួង ើយចូលងរង។  
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តធវើឱ្យសាលាតរៀនជាកន្នាងមួយន្ លលាបា ប់សាា ល ់

‘ការងគ្រៀមខល នួងដើមបីចូលងរៀនងៅសាលា’ មិនថមនអ្ាំពកីារសិកាងនាះងរ ប ុថនតរជឺាការយល់ដឹងថាងរើសាលានងឹដូចអ្វ ីងៅ 

ង ើយជាការានកតរីពំឹង រកុវជិជាន។ ទាំងងនះរជឺាកចិចការមួយចាំនួនថដលអ្នកអាចង វ្បីាន ងដើមបជួីយកូនរបសអ់្នក៖ 

 ចូលរមួកន ុងកមម វ ិ្ អី្នតរកាលង ព្ ះងៅកមម វ ិ្ ងីរៀនណាមួយថដលផ្តលង់ោយសាលាមងរតយយ ឬសាលារបស់កូនអ្នក។  

  វ ឹកហារក់ារង វ្ ីដាំងណើរងៅ និងមកពីសាលាងរៀន។ 

 អ្នុញ្ញា រឱ្យកូនរបស់អ្នកងលងជាមួយកាុរឯងរៀរ ថដលនងឹងៅសាលាងរៀនដូចគន ។ 

 ងលើករឹកចិរតឱ្យានឯករាជយភាព ងោយបងគ្ងៀនកូនរបស់អ្នកពីរងបៀបងសល ៀកពាក ់ចូលបងេន ់លាងច្ដរបសពួ់កងរ 

លាបង ការពារ កាំងៅច្ែៃ ង ើយងរៀបចាំ និងសាព យកាបូបរបសពួ់កងរងៅសាលាងរៀនងោយខល នួឯង។  

 និយយអ្ាំពកីារចាបង់ផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលា។ ង វ្ ីឱ្យកូនរបសអ់្នករំងភើបអ្ាំពីសាលាងរៀន 

ង ើយនយិយអ្ាំពកីារគ្ពួយបារមភណាមួយ ថដលពួកងរាន។  

 អានងសៀវងៅ ឬនទិនងរឿងអ្ាំពកីារចាប់ងផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលា។ 

 និយយអ្ាំព ីនិង វ កឹហារ់នូវអ្វ ីថដលនឹងងកើរង ើងបនាទ បង់ចញពសីាលាងរៀន។  

 ងគ្រៀមខល នួសគ្ាបក់ារមកររួលកូនពីសាលាងរៀន និងការជូនកូនមកសាលាងរៀន ងោយពនិិរយងមើលងា ងចាបង់ផ្តើម 

និងបញ្ចបរ់បស់ សាលា ង ើយថសវងរករកីថនលងថដលគ្រវូមកររួលកូន និងគ្រវូោក់កូនចុះងៅសាលាងរៀន។ 

 ចាប់ងផ្តើមងគ្បើង ម្ ះគ្រ ូគ្បសនិងបើអ្នកអាចង វ្ងីៅបាន។ 

រតបៀបន្ លសាលាមតរតយយរបស់កូនអ្នកនឹងជួយ 

សាលាមងរតយយក៏ជួយកាុរឱ្យងគ្រៀមខល នួ ងដើមបចីាប់ងផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលាផ្ងថដរ។ ងៅសាលាមងរតយយ 

កុារអ្ភវិឌ្ឍជាំនាញនានាតាមរយៈការ ងលង ការង វ្កីារជាមួយអ្នកដច្រ និងការបងងក ើរមរិតភ័កត ។ិ  

គ្រូសាលាមងរតយយរបស់កូនអ្នក នឹងជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យផ្ទល សរ់ពីសីាលាមងរតយយ ងៅសាលាងរៀនងោយសរងសរ 

របាយការណ៍សត ីពីការតរៀនសូ្រ អ្នតរកាល និងការអ្ ិវឌ្ឍ (តសចកត ីន្ថ្ាងការណ៍សត ីពីអ្នតរកាល)មួយ។ 

របាយការណស៍ត ពីីអ្នតរកាលងនះគ្រវូបានផ្តល់ឱ្យងៅសាលាអ្នារររបសកូ់ន អ្នក។ វាពិពណន៌ាអ្ាំពសីមរែភាព ភាពរងឹាាំ 

និងចាំណាបអ់ារមមណរ៍បស់កូនអ្នក និងវ ិ្ ី ថដលពួកងរងរៀនបានលអបាំផុ្រ។ អ្នកនងឹគ្រវូបានងសន ើសុាំឱ្យ 

ជួយបាំងពញរបាយការណស៍ត ពីីអ្នត រកាលរបស់កូនអ្នក ង ើយកូនរបស់អ្នកកអ៏ាចថចករំថលករាំនរិ និងអារមមណរ៍បសពួ់កងរផ្ងថដរ។ 

សគ្ាប់ពរ័ា៌នបថនែមអ្ាំពរីបាយការណស៍ត ពីីអ្នតរកាល សូមចូលងៅកាន់ងរ រាំពរ័របស់គ្កសួង (សូមងមើលខាងងគ្កាម)។ 

ន្សវ ងយល់បន្នែមតទៀរ 

 រនល ឹះនានាសគ្ាបក់ារចាប់ងផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលា (education.vic.gov.au) 

 ការផ្ទល សប់ត រូពីសាលាមងរតយយ ងៅសាលាងរៀន (education.vic.gov.au) 

 រងបៀបងគ្ជើសងរសីសាលាងរៀន និងចុះង ម្ ះចូលងរៀន (education.vic.gov.au) 

 ការចាប់ងផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលា៖ ការងរៀបចាំកូនរបស់អ្នក | បណាត ញ Raising Children Network 

 ការចាប់ងផ្តើមចូលងរៀនងៅសាលាគ្បកបងោយសុខភាពលអ  - Better Health Channel 

 អ្នតរកាលង ព្ ះងៅ្នធានរបស់សាលាងរៀនសគ្ាប់គ្រួសារ (education.vic.gov.au) 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

