ហវ័មយល់ព្រមចំព ោះ
កមមវ ិធសា
ី ស្នាចារយ
សាល្ងជាតិ
រ័ត៌មាន្ពន្ោះគឺពដីមបជ
ី ួយ ពល្ងកអនក ស្ពព្មចចិតត ថាពតីពល្ងកអន ក យល់ព្រម

ឲ្យកូ ន្ របស្់ពល្ងកអន កទទួ លយកពស្វាសាស្នាចារយឬអត់ តាមរយៈកមមវ ិធី
សាស្នាចារយសាល្ងជាតិ (NCSP) ពៅកនុងសាល្ងរដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ។

ស្ូ ម អាន្ហវ័ម ពន្ោះពោយយកចិតតទុក ោក់។ ព្បស្ិន្ ពបីពល្ងកអនក ព្តូ វការ
ពស្ចកតី ប ញ្ជាក់ណាមួ យ ស្ូ ម ទាក់ទ ង [insert School contact

name]។

ពទាោះបីជាហវ័ម ពន្ោះពព្បីឃ្លាថា ‘ កូ ន្ របស្់ពល្ងកអនក’ កតី ពល្ងកអន ក ព្បហហល
ជាបាន្ទទួ លហវ័ម ពន្ោះ ព្បស្ិន្ ពបីពល្ងកអន ក ៖

័ ឬអាចចាត់ទុកថាជាមន្ុស្សពរញវយ។
័
ជាស្ស្
ិ សពរញវយ



ជាអាណារាបាល



ឬអនកហែទាំពព្ៅផ្ាវការ1។
ូ

ព្បវតតិ
ព្កស្ួង អប់រ ំ ន្ិង បណុ ត ោះបណា
ត ល(ព្កស្ួង) ផ្ត ល់ជូ ន្ពស្វាអប់ រ ំស្ព្មាប់

រោឋភិបាលវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ។ ពស្វាសាស្នាចារយព្តូ វបាន្ផ្ត ល់ជូ ន្ ពោយព្កស្ួង
ពោយមាន្ការព្រមពព្រៀងជាមួយរោឋភិបាលស្ហរ័ ន្ឋ ។

ពស្វាសាស្នាចារយ NSCP មាន្ពោលបំ ណងោំព្ទដល់ស្ុ ខុ មាលភារ
ផ្ាូវចិតតរបស្់ស្ិស្ស ពោយផ្ត ល់ន្ូ វពស្វាកមម ន្ិងយុ ទធសា ស្រស្តហែទាំពោយ

ព្គូ គ ង្គវលហដលោំព្ទស្ុ ខុ មាលភារផ្ាូវចិតតរបស្់ស្ហគមន្៍សាល្ងទូ លំ

មាន្ជំនាញ ន្ង
ន
លព់ ស្វាសាស្នាចារយ។
ិ បទរពិ សាធន្៍កុ ងការផ្ត



ចំព ោះរ័ត៌មាន្បហន្ាមអំរីពស្វាសាស្នាចារយ ពៅសាល្ងរដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា
អាចហស្វង រកព

ីញពៅកនុងពោលការណ៍ហណនាំ NSCP ហដលមាន្

ពៅតាមវុ ិបសាយពន្ោះ៖

www.education.vic.gov.au/school/principals/spa
g/safety/Pages/chaplaincy.aspx
សាស្នាចារយពៅសាល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក
ពៅសាល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក ពស្វាសាស្នាចារយន្ឹង ព្តូវបាន្ផ្ត ល់ជូ ន្
ពោយ៖

INSERT CHAPLAINCY SERVICE PROVIDER
details:
[Name of Chaplain]
[Name of Provider]
[Address of Provider head office]
[Contact person at Provider head office]

សាស្នាចារយន្ឹង មាន្វតតមាន្ពៅតាមសាល្ងពរៀន្ ដូ ច តពៅ៖
ច័ ន្ទ

………….ព្រឹក ដល់ …………. ល្ងាច

អង្គារ ៍

………….ព្រឹក ដល់ …………. ល្ងាច

រុ ធ

ហែមទាំង ផ្តល់ការោំព្ទផ្ទទល់ខួ ាន្ ន្ិង ហផ្នក សាម រតីទូ ពៅផ្ងហដរ។

………….ព្រឹក ដល់ …………. ល្ងាច

ព្រហស្បតិ៍

………….ព្រឹក ដល់ …………. ល្ងាច

សាស្នាចារយហដលផ្ត ល់ពស្វាសាស្នាចារយ ព្តូ វបាន្តព្មូ វឲ្យ៖

ស្ុ ព្ក

………….ព្រឹក ដល់ …………. ល្ងាច

ទូ ល្ង យ។

ការហែទាំពោយព្គូគង្គវល មាន្ន្័ យថា ការពមីលខុ ស្ព្តូវពលីត ព្មូវ ការ

ផ្ទទល់ខួ ាន្របស្់ស្ិស្ស មិន្ ព្តឹម ហតតព្មូវការស្ិការបស្់រួក ពគប៉ាុ ពណាណោះ

មាន្ការទទួលសាាល់តាមរយៈការហតងតាំងជាផ្ាូវការ ការព្បគល់មុខការ



ការទទួលសាាល់គុណស្មបតតហិ ផ្នកសាស្នា ឬការយល់ព្រមឯកភារ
ពោយសាាប័ន្សាស្នាហដលរដឋទទួលសាាល់ ឬទទួលយល់ព្រម។

ទីតាង
ំ សាល្ងពរៀន្៖

……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
………………………………………………………………

1

ចំព

ោះរ័តមា
៌ ន្បហន្ាម អំរអ
វ ពន្ោះ
ី នកណាហដលអាចចុោះហតាពលខាពលីហ័ម

ំ ស្
ស្ូ មពមល
ត ន្
ួ ស្ស្
ី ៖ការទទួលខុស្ព្តូវកនុងការពធវកា
ី រស្ពព្មចចត
ិ ជ
ិ ស

(ពៅពលី SPAG)។

ព្បពភទនន្ពស្វាកមម

ជួ ន្ កាល កូ ន្ របស្់ពល្ងកអនក អាចរិភាកាអំរីស្មាជិក ដនទពទៀតកនុង

ពស្វាសាស្នាចារយពៅសាល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក អាចផ្តលជ
់ ូន្កនុងលកខណៈ
ណាមួយដូចខាងពព្កាមពន្ោះ [delete any option that is not

ព្គួ សា ររបស្់ពល្ងកអនក ឬមន្ុ ស្សពផ្សងពទៀតជាមួយន្ឹងសាស្នាចារយ។
ជាលទធផ្ ល សាស្នាចារយអាចព្បមូ លរ័ត៌មាន្អំរីម ន្ុ ស្សពផ្សងពទៀត
ពព្ៅរីកូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក ។

applicable]
(ក)

កនុងលកខណៈបុគាល (ការរិភាកាមួយទល់ន្ឹងមួយ ជាមួយស្ិស្ស)

ព្បពភទរ័ត៌មាន្ហដលបាន្ព្បមូ ល

(ខ)

កនុងលកខណៈជាព្កុម (ការរិភាកាជាមួយព្កុមស្ិស្ស) ឬ

ព្បពភទនន្រ័ត៌ មាន្ហដលសាស្នាចារយអាចព្បមូ លអំរីកូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក

(គ)

ទាំង (ក) ន្ិង (ខ)។

វាអាព្ស្័យពលីលកខណៈនន្ការរិភាការបស្់កូ ន្ ពល្ងកអន ក ជាមួយន្ឹង
សាស្នាចារយ។

ការការ រពរឿងឯកជន្

សាស្នាចារយអាចព្បមូ លរ័ ត៌ មាន្ ដូ ចជាអាស្យោឋន្ ពលខទំ នាក់ទំ ន្ ង

ព្កស្ួង ហដលមាន្រួម បញ្ចូ លទាំង សាល្ងរដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ទាំង អស្់ ឲ្យតនមាពលី
ពរឿងជន្របស្់បុ គាលព្គប់រូប ពហយ
ី បាន្ពបតជាាចិតតការ

ររ័ត៌មាន្ផ្ទទល់ខួ ាន្

ន្ិង រ័ត៌មាន្ស្ុ ខ ភារទាំង អស្់ហដលព្បមូ លបាន្ពៅសាល្ងពរៀន្។ បុ គាលិក
សាល្ង អន ក ព ៉ា ការ ន្ិងភានក់ង្គរទាំងអស្់ព្តូ វហតអន្ុ វតត តាមចាប់ ពរឿងឯក
ជន្ ន្ិង ពោលការណ៍ ស្តីរីពរឿងឯកជន្ ន្ិង រ័ត៌មាន្របស្់ព្កស្ួង ហដល

ក់

រ័ ន្ឋ ។

ពៅសាល្ងរដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ការព្គប់ព្គង ‘រ័ត៌មាន្ផ្ទទល់ខួ ាន្’ ន្ិង ‘ រ័ ត៌ មាន្
ស្ុ ខ ភារ’ ព្តូ វបាន្ព្គប់ ព្គងពោយចាប់ពរឿងឯកជន្រដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ។

ពរលណាព្បមូ ល ន្ិង ព្គប់ព្គងរ័ត៌មាន្ផ្ទទល់ខួ ាន្ ន្ិង រ័ត៌មាន្ស្ុ ខ ភាររបស្់

កូ ន្ ពល្ងកអន ក (រ័ត៌មាន្) សាស្នាចារយព្តូ វ ហតអន្ុ វតត តាម ពោលន្ពយបាយ

ស្តីរី រ័ត៌មាន្កំណត់ព្តា ន្ិង របាយការណ៍សាស្នាចារយ (ពោលន្ពយបាយ

សាស្នាចារយ)។ ពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយហចងរីរពបៀបហដលសាស្នា
ចារយពៅសាល្ងរដឋ វ ិចតូ រយ
ី ៉ា ព្តូវព្គប់ព្គងរ័ត៌មាន្អំរីស្ិស្សហដលពគព្បមូ ល
បាន្ ហដលស្មព្ស្បតាមចាប់ ពរឿងជន្រដឋវ ិចតូ រយ
ី ៉ា ។ ពោលន្ពយបាយ
សាស្នាចារយមាន្ពៅពលីពគហទំរ័រ៖

រ័ ត៌មាន្អំរីស្ុខ ភារ រាងកាយ ផ្ាូវចិតត ឬចិតតសា ស្រស្តរបស្់កូ ន្ ពល្ងកអន ក

រ័ត៌មាន្លមអិត អំរីរិការភារណាមួយរបស្់កូ ន្ ពល្ងកអនក ន្ិងរ័ត៌មាន្អំរី
ជំពន្ឿ ឬការកាន្់សា ស្នារបស្់កូន្ ពល្ងកអន ក ។

សាស្នាចារយន្ឹងរឹង ហផ្អក ពលីរ័ត៌មាន្ហដលបាន្ផ្តល់ជូ ន្រួក ពគ ពដីមបផ្
ី ត ល់
ពស្វាសាស្នាចារយឲ្យបាន្ព្គប់ព្ោន្់។ ព្បស្ិន្ ពបីសា ស្នាចារយទទួលបាន្
រ័ ត៌មាន្មិន្ ពរញពលញ មិន្ ព្តឹម ព្តូវ ឬហួស្កាលកំណ ត់ ពន្ោះអាចប៉ាោះ
ល់យ៉ាងធាន្់ធារដល់ការផ្តល់ជំន្ួយពោយរួក ពគ។

ការរកាទុ ករ័ត៌មាន្
សាស្នាចារយន្ឹង កត់ព្តា ន្ិង រកាទុ ករ័ត៌មាន្
ពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយ។

ក់រ័ន្ធពោយពយងតាម

ការមាន្ស្ិទធិចូលពមីលរ័ត៌មាន្
ពល្ងកអនក អាចមាន្ស្ិទធិចូ លពមីល ន្ិង ហកតព្មូវរ័ត៌ មាន្ផ្ទទល់ខួ ាន្អំរីពល្ងក
អន ក ឬកូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក ហដលបាន្កាន្់កាប់ ពោយព្កស្ួង ពព្កាមចាប់

www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pag
es/nscpchaplaincy.aspx.
ហផ្ន ក នន្ហវ័ម ពន្ោះ ស្ពងខប រីពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយ។
ការព្បមូ ល ន្ិងហចករ ំហលកអំរីកូន្របស្់ពល្ងកអនក
សាស្នាចារយព្បមូ លរ័ត៌មាន្អំរីកូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក ពោយសារវាមាន្ភារ

ពស្រភារកន
ី
ុ ងការទទួលបាន្រ័ត៌មាន្។ ស្ូ ម ទាក់ទ ងមក៖

Information Management Unit
Department of Education & Training
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002
(03) 9637 3961
foi@edumail.vic.gov.au

ចាំបាច់កុ នងការផ្តល់ពស្វាសាស្នាចារយដល់កូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក ។

ការដកការយល់ព្រម

ជាស្ំខាន្់ ពនាោះ សាស្នាចារយន្ឹង ហចករ ំហលករ័ត៌មាន្

ពល្ងកអនក អាចដកការយល់ព្រមរបស្់ ពល្ងកអនក ពៅពរលណាក៏ បាន្ពោយ

ក់រ័ន្ធជាក់ល្ង ក់អំរី

កូ ន្ របស្់ពល្ងកអន ក ជាមួយនាយកសាល្ង ឬបុ គាលិកសាល្ងពផ្សងពទៀត
ហដល ‘ព្តូវការដឹង ’ រីរ័ត៌មាន្ពនាោះ ពដីមបីអ ន្ុ ញ្ជាតឲ្យសាល្ងពរៀន្អាច៖
o

អប់រ ំកូន្របស្់ពល្ងកអនក

o

ោំព្ទស្ុខុមាលភារហផ្នកស្ងាម ន្ង
ិ អារមមណ៍ ពហយ
ី ន្ង
ិ ស្ុខភារ
របស្់កូន្ពល្ងកអនកពៅសាល្ងពរៀន្

o

បំពរញកាតរវកច
ិ ចតាមផ្ាូវចាប់ រួមមាន្៖
-

កាតរវកច
ិ ចហែទាំកូន្របស្់ពល្ងកអនក ស្ស្
ិ សដនទពទៀត បុគាលក
ិ

-

ពធវីការស្ព្មបស្ព្មួលស្មព្ស្បស្ព្មាប់ស្ិស្សរិការ

-

ន្ិងពភាៀវ

ស្រពស្រលិខិត ពៅកាន្់សា ល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក ។ ការដកការយល់ព្រម
របស្់ពល្ងកអន ក មាន្ន្័ យថាកូ ន្ របស្់ពល្ងកអនក ន្ឹង ហលងទទួលបាន្ពស្វា
សាស្នាចារយណាមួយ ពទៀតពហីយ។
រ័តមា
៌ ន្បហន្ាម
រ័ត៌មាន្បហន្ាម អំរី NSCP មាន្ពៅពលីពគហទំរ័រ DET ៖

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/hea
lth/Pages/nscpchaplaincy.aspx ។

(ចាប់ព្បឆំងន្ង
ង
ឹ ការពរស្ពអ
ី
ី )

ផ្តលទ
់ ីកហន្ាងការង្គរហដលមាន្ស្ុវតាិភារ ន្ិងស្មព្ស្ប
(ចាប់ស្ុខភារ ន្ង
ិ ស្ុវតាិភារការង្គរ)។
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ការអន្ុញ្ជាត ន្ង
ិ ការយល់ព្រមរបស្់ពល្ងកអនក
ខាុំស្ូម អន្ុ ញ្ជាត ន្ិង យល់ព្រមឲ្យសាស្នាចារយផ្តល់ពស្វាជូ ន្ កូ ន្ របស្់ខុ ំា។
ខាុំស្ូម បញ្ជាក់ថា ខាុំបាន្អាន្ហវ័ម យល់ព្រមពន្ោះ ន្ិង យល់ដឹង ថា៖


រពបៀបហដលទិន្ន្
ន ័យផ្ទទល់ខួ ន្របស្់
ា
កូន្ខាុន្
ំ ឹងព្តូវពគព្បមូល ន្ិងព្គប់ព្គងពោយសាស្នាចារយ។



ការយល់ព្រមរបស្់ខុ ំន្
ា ឹងបន្ត ខណៈហដលកូន្របស្់ខុ ំព្ា តូវបាន្ចុោះព្មោះចូលពរៀន្ពៅសាល្ងរដឋវ ិចតូរយ
ី ៉ា ។



ខាុំអាចដកការយល់ព្រមរបស្់ខុ ំពា ៅពរលណាក៏បាន្។



ព្បស្ន្
ិ ពបសា
ី ស្នាចារយស្ពព្មចថាពស្វាសាស្នាចារយហលងព្តូវការពទៀតពហយ
ី ស្ព្មាប់កូន្របស្់ខុ ំា ការយល់ព្រមពន្ោះន្ង
ឹ ព្តូវឈប់។

ព្មោះស្ិស្ស
នែាហខឆនក
ំ ំពណីត
ហតាពលខារបស្់ស្ិស្ស (តាមការស្ពព្មចចិតត)
កាលបរពចេ
ិ ទ

____ / ____ / ________

ព្មោះបុ គាលទី 1
ទំនាក់ទំន្ងជាមួយស្ិស្ស
ហតាពលខារបស្់បុគាលទី 1 ហដលផ្តល់ការយល់ព្រម
កាលបរពចេ
ិ ទ

____ / ____ / ________

ព្មោះបុ គាលទី 2 (តាមការស្ពព្មចចិតត)
ទំនាក់ទំន្ងជាមួយកូ ន្
ហតាពលខា
កាលបរពចេ
ិ ទ

____ / ____ / ________

័ ឬពល្ងកអនក ព្តូ វបាន្ចាត់ ទុ ក ថាមន្ុ ស្សធំពរញវយ
័ ពល្ងកអនក អាចចុោះហតាពលខាពលីហ័ ម
ព្បស្ិន្ ពបីពល្ងកអន ក ជាស្ិស្សពរញវយ
វ ពន្ោះបាន្។ ចំ ព ោះរ័ត៌ មាន្បហន្ាមអំរី
អនក ណាហដលអាចចុោះហតាពលខាពលីហ័ ម
វ ពន្ោះ ស្ូ ម ពមីល៖ការទទួលខុ ស្ព្តូវកនុងការពធវីការស្ពព្មចចិតតជំន្ួស្ស្ិស្ស (ពៅពលី SPAG)។
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