
េតម បិ ចជួយ មវិធី ?

ជេពលមយួដរ៏េំភបេនេពលែដលកូនេ កអនកចូលេទកនុងមជឈ ្ឋ នេធ្វករ

ជេលកដំបូង មរយៈបទពិេ ធនក៍រងរ។ មនកិចចករមយួចំនួនែដល

េ កអនក ចេធ្វបនេដមបជួីយដល់បទពិេ ធនក៍រងររបស់កូន៖

• ជួយកូនេ កអនកឲយយល់នូវសុឆនទៈរបស់និេយជកកនុងករផ្តល់កែន្លងករ

ងរេដមបដីកបទពិេ ធន។៍

• េលកទឹកចិត្តកូនេ កអនកកនុងកររពឹំងជកែ់ស្តងអំពី្របេភទៃនករងរែដល

ខ្លួននឹងចូលរមួ។ កូនេ កអនកនឹងមនិ ចេធ្វករេ យខ្លួនឯងផទ ល់ែតម្តង

បនេទ ប៉ុែន្ត ចេធ្វកិចចករ មញញទងំ យ េ្រកយពីករែណនឲំយ គ ល់

ដស៏មរមយរចួេហយ េហយសថិតេនេ្រកមករេមលខុស្រតូវជនិចច។ េពល

េម៉ង្របចៃំថងេនកែន្លងេធ្វករនឹងយូរជងេពលេម៉ងសិក េន េរៀន។

• បំេពញ្រក សេរៀបចំបទពិេ ធនក៍រងរឲយបន្រតឹម្រតូវ េហយ្របគល់

េទឲយ េរៀនវញិឲយបនរហ័ស។ និេយជកនិងសិស នឹងទទួលចបប់

ចម្លងមយួចបបម់ន ក ់េហយ េរៀននឹងរក ទុកចបបេ់ដម។

• ្របប់ េរៀនអំពីបញ្ហ សុខភព មយួែដល ចបះ៉ពល់ដល់បទពិ

េ ធនក៍រងររបស់កូនេ កអនក។

• ពិភក ជមយួកូនេ កអនកអំពី រសំខនៃ់នសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វករ

និងករទទួលខុស្រតូវរបស់កូន។ សួររកេមលវញិញ បនប្រតសុវតថិភពេន

កែន្លងេធ្វករែដល េរៀនរបស់កូនេ កអនកផ្តល់ឲយសិស ទងំ យ

េនេពលែដលកូនេ កអនកបនបំេពញេមេរៀនែដលត្រមូវឲយសិក រចួេហយ 

និងេនមុនេពលកូនេ កអនកចបេ់ផ្តមបទពិេ ធនក៍រងររបស់ខ្លួន។

• ជួយកូនេ កអនកកនុងករេរៀបចំដំេណ រ យសុវតថិភព េទកននិ់ងវលិ

្រតឡបពី់កែន្លងេធ្វករ។

• ពិភក អំពីករេទេរៀនដកបទពិេ ធនក៍រងររបស់កូនេ កអនក និង

ជួយកូនកនុងករេ ះ្រ យករលំបក មយួែដល ចេកតមនេឡង

ឬែដលេគគិតថ ចេកតមនេឡង។

• ្របប់ េរៀនភ្ល ម េបកូនេ កអនកមនិេទកែន្លងេធ្វករ ឬកំពុងមនករ

លំបកកនុងករេទេរៀនដកពិេ ធនេ៍ធ្វករេនះ។

• ពិភក ជមយួកូនេ កអនកអំពីករងរនិង ជីព។ េលកទឹកចិត្តកូនឲយគិត

ពិចរ នូវជេ្រមសឲយបនេ្រចន មលទធភព។

• ពិភក ជមយួអនកស្រមបស្រមួល ជពីេន េរៀនរបស់កូនេ កអនក។

បទពិេ ធន៍
ករងរ 
ករែណនសំ្រមបសិ់ស

ម បិ  និង អនកែថទំ

េតបទពិេ ធន៍ករងរគឺជអ្វី?

បទពិេ ធនក៍រងរគឺជែផនកៃនកមមវធីិសិក អបរ់រំបស់ េរៀន ែដលសិស

ទងំ យដក្រសងយ់កបទពិេ ធនៃ៍នករ្របកបករងរ ែដលជញឹកញយគឺ

ជេលកដំបូងរបស់សិស ។ ជករ កសិ់ស មធយមសិក េន មកែន្លងេធ្វ

កររយៈេពលខ្លីជមយួនឹងនិេយជក េដមបឲីយយល់ដឹងអំពីវស័ិយករងរ និង

កែន្លងេធ្វករែដលសិស ទងំេនះេទេរៀនសូ្រតដក្រសងប់ទពិេ ធន។៍ សិស

េទេនជមយួនិេយជកជសំខនេ់ដមបសីេងកតេមលនិងេរៀនសូ្រត  – មនិែមន

េទេធ្វសកមមភពទងំ យែដលត្រមូវឲយមនករហ្វឹកហ្វឺនឬជំនញធំដំុេនះ

េទ។ បទពិេ ធនក៍រងរេនះ្រតូវេធ្វេទេនកនុងបរេិវណរបស់និេយជក េហយ

ផ្តល់្របេយជនយ៉៍ងធំេធងេទឲយសិស   េ យ រែត ផ្តល់ឲយសិស នូវឱកស

េដមប៖ី

• េធ្វករជមយួនឹងមនុស ចស់ជែផនកៃន្រកុមមយួ េដមបទីទួលករយល់ដឹង

អំពីករងរ

• បេងកតនិងអនុវត្តជំនញថមីេផ ងៗគន

• មនិពឹងពកអ់នកដៃទនិងមនទំនុកចិត្តរតឹែតខ្ល ងំេឡង

• ភជ បក់មមវធីិសិក េន េរៀនេទនឹងកែន្លងករងរ

• បេងកនកម្ល ងំចិត្តកនុងករសិក  និង/ឬេធ្វករហ្វឹកហ្វឺនរបស់ខ្លួនតេទេទៀត

• រកេមលជេ្រមស ជីពទងំ យ

្រគូបេ្រង នមន កនឹ់ងទកទ់ងសិស កនុងអំឡុងេពលែដលសិស េទដកបទពិេ ធន ៍

ករងរេហយម បិ សិស ចទកទ់ង េរៀន េបមនករបរមភ

មយួ។ ពត័ម៌នស្រមបទ់កទ់ងសថិតេនកនុងទំពរ័ចុងបង្អស់។

េតបទពិេ ធន៍ករងរ ចេធ្វេនេពល ?

ជធមម  បទពិេ ធនក៍រងរនឹងេធ្វេទេនកនុងេពលេរៀនេនថន កទី់ 9 និងទី 

10 ។ េពលេវ នឹង ្រស័យេល េរៀន។  េរៀនជេ្រចនមនេពល

កំណតម់យួ រឯី េរៀនឯេទៀតបេញចញសិស ជ្រកុមតូចៗកនុងអំឡុងឆន ំ

សិក  េហយ េរៀនខ្លះេទៀតជំរុញទឹកចិត្តសិស ឲយអនុវត្តករ កេ់ន

កែន្លងេធ្វករេដមបដីកពិេ ធនរ៍បស់ខ្លួនកនុងអំឡុងវសិ មកល េរៀន។

ប៉ុែន្ត សិស មនិ ចអនុវត្តបទពិេ ធនក៍រងរកនុងអំឡុងវសិ មកលចុងឆន ំ

សិក េឡយ។ 

សិស ចអនុវត្តបទពិេ ធនក៍រងររយៈេពលេ្រចនបំផុតចំនួន 10 ៃថង កនុង
មយួ្រតីមស ឬ 40 ៃថងកនុងមយួឆន ។ំ

‘ករេរៀនសូ្រតអំពីករងរ មរយៈករសេងកតេមល’

Work Experience - Khmer

កមុរកមុរ

លរ់បូលរ់បូ

ឱកសឱកស

្រគបយ់ង៉្រគបយ់ង៉



េត េរៀនរពំឹងឲយសិស េធ្វអ្វីខ្លះ?
ជនិចចជកល ករយកចិត្តទុក កក់នុងអំឡុងេពលអនុវត្តបទពិេ ធនក៍រងរ

គឺេផ្ដ តេទេលករខិតខំរកកែន្លងេធ្វករែដលផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍និងគុណ

តៃម្ល។ េដមបធីនឲយសិស ទទួលបនបទពិេ ធនេ៍រៀនសូ្រតែដលមនគុណ

តៃម្ល េរៀនេធ្វករេរៀបចំមយួចំនួន។ សិស ទងំ យ្រតូវបនជំរុញទឹក

ចិត្តឲយ៖

• ែស្វងរកេមលកែន្លងដកពិេ ធនេ៍ធ្វករេ យខ្លួនឯងផទ ល់ េនេពលមន

លទធភព។ ប៉ុែន្ត េរៀន ចជួយសិស បន។

• បំេពញកនុង្រក សេរៀបចំបទពិេ ធនក៍រងរ េហយ្របគល់ េទឲយ

េរៀនវញិយ៉ងរហ័ស។

• មុនេពលអនុវត្តនប៍ទពិេ ធនក៍រងរ ្រតូវបញចបក់រសិក េមេរៀនសុខភព

និងសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វករដស៏មរមយ។ សិស ទងំ យនឹងទទួលវញិញ

បនប្រតបញជ កក់រសិក េមេរៀនេនះ។

• សែម្តងឥរយិបថកនុងភពជនិេយជិតេនកនុងេពលេទេរៀនដកបទពិេ ធន៍

ករងរេ យអនុវត្ត មបទបញញត្តិកែន្លងេធ្វករ និងករែណនពីំអនកេមល

ខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។

• ចងចថំ េនកនុងេពលអនុវត្តនប៍ទពិេ ធនក៍រងរ សិស ជតំ ងៃន

េរៀនរបស់ខ្លួន េហតុេនះសិស ្រតូវេគរព មេគលករណ៍និងបទ

បញញត្តិរបស់ េរៀន្រគបេ់ពលទងំអស់។

• បំេពញសកមមភពទងំ យែដលកំណតេ់ យ េរៀនកនុងអំឡុងេពល

េទេរៀនដកបទពិេ ធនក៍រងរេនះ។

• យល់ថ ករេទេរៀនដកពិេ ធនេ៍ធ្វករេនះ ចជបព់កព់ន័ធនឹងពត័ម៌ន

សមង តនិ់ង ចបងកឲយមនបញ្ហ  ែដល្រតូវ កក់រសមង ត។់

• យល់ថ េ្រគ ងបរកិខ រករយិល័យទងំអស់ ករេ្របទូរសពទ អីុនធឺណិត និង

ម៉សីុនថតចម្លង គឺស្រមបេ់គលបំណងករងរែតប៉ុេ ្ណ ះ។

• េស្ល កពកែ់សបកេជង/េខ វករពរខ្លួន/ឯកស ្ឋ នឲយបនសមរមយ ដូច

ែដលត្រមូវេ យនិយជក។

• ែស្វងរកមតិផ្តល់មកវញិពីនិេយជកេនេពលបញចបក់រេរៀនដកពិេ ធន៍

ករងរេនះ និងែថ្លងអំណរគុណនិេយជក។

ករផ្ដល់្រ ក់
ក្រមតិទបបំផុតៃនករផ្ដល់្របកឲ់យសិស គឺ $5 កនុងមយួៃថង។

សិស នឹងមនិទទួល្របកេ់ឡយ េបករេរៀនដកពិេ ធនេ៍ធ្វកររបស់េគគឺេនជ

មយួ្រកសួងសហពន័ធ ឬ ថ បន័ែដលបេងកតេឡងេនេ្រកមចបបស់ហពន័ធ ថ បន័

សិក អបរ់ ំមនុស ធម ៌ឬសុខុមលភពសហគមនែ៍ដលមនិរក្របកក់ៃ្រម។

សិស ែដលមនពិករភព
សិស ែដលមនពិករភព ចបែនថមេពលៃនករេរៀនដកបទពិេ ធនក៍រងរ

របស់ខ្លួន េបមនករសេ្រមចេនកនុងរង្វងក់មមវធីិសិក អបរ់េំ យែឡករបស់

ខ្លួនថ ករបែនថមេពលគឺជត្រមូវករេដមបបីណ្ដុ ះជំនញជក់ កទ់ងំពួង។

េតនិេយជកមនកតព្វកិចចអ្វីខ្លះ?
ដូចគន នឹងនិេយជិតទងំអស់ែដរ សិស ទងំ យ្រតូវបនករពរេ យចបប់

សហពន័ធនិងរដ្ឋទងំអស់ែដលែចងអំពីកែន្លងេធ្វករេ យសុវតថិភពនិងគម ន

ករ្របកនេ់រ សេអង។ កែន្លងេធ្វករទងំពួង្រតូវអនុវត្ត មបទបញញត្តិសុខភព

និងសុវតថិភពករងរ េហយផ្តល់ឲយកូនេ កអនកនូវករហ្វឹកហ្វឺនែណនឲំយ

គ ល់ដឹងករងរ និងករេមលខុស្រតូវឲយបន្រគប្់រគន។់ ករហ្វឹកហ្វឺននិងករ

េមលខុស្រតូវគួរពកព់ន័ធនឹងកិចចករែដលរពឹំងឲយកូនេ កអនកសេងកតេមលឬ

អនុវត្ត េនកនុងេពលកូនេ កអនកេរៀនដកបទពិេ ធនក៍រងរេនះ។ េបកូន

េ កអនកមនរបសួកនុងអំឡុងេពលដកពិេ ធនក៍រងរ និេយជក្រតូវទកទ់ង

េ កអនកឬ ពយបល និង េរៀនឲយបនរហ័ស មលទធភព។

បទពិេ ធន៍ករងរ

‘ករេរៀនសូ្រតអំពីករងរ ’ 

េដមបទីទួលពត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង េរៀនកនុងតំបនេ់ កអនក។
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