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�រេរៀបចំស្រ�ប 
�រេរៀនេ�ផ�ះ 
ចំេ�ះព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ� 
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�រេរៀបចំស្រ�ប់�រ
េរៀនេ�ផ�ះ 
េ�កអ�កមិន�ំ�ច់�អ�កជំ�ញឬក៏�្រគ�េទ 
េដើម្បីជួយកូនេ�កអ�កក� �ង�រេរៀនេ�ផ�ះ។ 

�� ��មេតយ្យ ឬក៏មណ� លកុ�រ របស់កូនេ�កអ�កនឹងជួយ
េ�កអ�កក� �ង�ររកសកម��ពេរៀនសូ្រតស្រ�ប់កូនេ�កអ�កេធ� ើ
េ�ផ�ះ។  

េ�កអ�ក�ចជួយ�ំ្រទកូនេ�យផ�ល់កែន�ងែដលស� ប់�� ត់និង�
ន�សុក�ពេដើម្បីឲ្យកូនេរៀន។ 

េតើ្រត�វរ�ពឹង��នអ� ីពី្រគ�រប
សកូ់នអ�ក 
�យក�� �យក��មេតយ្យ ឬ្រគ�របស់កូនអ�ក 
គួរបន�ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�ក�មប�� ញទំ�ក់ទំនងធម�
�។ 
េគ�ចជួយអ�កក� �ង�រែស� ងរកសកម��ពឲ្យកូនេធ� ើេ�ផ�ះ។  

េតើអ�ក�ច�ំ្រទកូនេ�យរេបៀប
�  
សិស្ស្រត�វ�រទំ�ប់ េហើយនិង�ព�ក់�ក់។ អ�ក�ចជួយ 
កូនរបស់អ�ក�នេ�យ ៖ 

• បេង� ើតទំ�ប់ច�ស់�ស់ និងកំណត់�ររ�ពឹងទុក
�ងំ�យ 

• ផ�ល់កែន�ងមួយែដល�នសុវត� ិ�ពេហើយនិងស� ប់
�� ត ់ស្រ�ប់េធ� ើ�រ 

• ្រត�តេមើលកូនក� �ងកំរ �តែដលសម្រសបេ�និង�រលូត
�ស់របស់កូន 

• ពិនិត្យេមើលកូន�េរឿយៗេដើម្ីបជួយឲ្យកូន្រគប់្រគង�
រ�រ�ន េហើយ
និងកំណត់េល្ប�នៃន�រេធ� ើ�រ�ររបស់េគ 

• �ម�ន�េតើកូនចំ�យេពលប៉ុ�� ន�មអន
�ញ េហើយ
និងថ�ឹងែថ�ង�មួយនិងសកម��ពផ� �វ�យ 

• ពិនិត្យេមើលទំ�ក់ទំនងពី្រគ�
េហើយនិងរក�ទំ�ក់ទំនង�មួយ
��ឬមណ� លមេតយ្យរបស់កូនអ�ក។ 

�រេរៀបចំកែន�ងស្រ�ប់េរៀនេ�ផ�ះ 
ផ�ះនិមួយៗ�ន�ពខុសៗ�� ។ កែន�ងែដល�� ត់និង�ន
�សុក�ព នឹងជួយឲ្យកូនអ�កេរៀន។  

សិស្សខ� ះ�ច�នកែន�ងែដល�ធម��េគេ្របើស្រ�ប់េធ� ើ
លំ�ត់េ�ផ�ះ។ កែន�ងេ�ះ�ចមិនសម្រសបស្រ�ប់�រសិក�
ែដល�នរយៈេពលយូរេឡើយ។  

កែន�ងែដលល� បំផុតស្រ�ប់សិក� គឺ ៖ 
• កែន�ងេ្របើរមួរបស់្រគ��រ ដូច�បន�ប់�ឡ� ង ឬបន�ប់

បរ �េ�គ��រ (មនិែមនបន�ប់ដំេណករបស់កូនេទ) 

• កែន�ងែដល�នេពលខ�ះស� ប់�� ត់

• �នេស�អុិនេធើណិតឬ wifi ល�

• កែន�ងមួយែដល�នវត��នមនុស្សធំ 
និងែដលេធ� ើ�រ�ម�ន�រសិក�េ�ះ 

• េ�ជិតវត� ���ែដលកូនអ�ក្រត�វ�រស្រ�ប់�រសិក�
រមួ�ងំ្រក�សសរេសរ និងកែន�ងេ�តអគ� ិសនី 

• ពំុ�នអ� ីែដលេធ� ើឲ្យ�យជម�ប់ដួល

• ចំហ �នពន� ឺធម��តិនិងពំុ�នពន� ឺ�ំងែភ�ក

• កែន�ងមួយែដល�នេ�អីអង� �យ្រស�ល េហើយនិងតុស្រ�ប់
សរេសរ
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បេង� ើតទ�� បស់្រ�ប់េធ� ើ�្រប�ំ 
េហើយនិងកំណត់�ររ�ពឹងទុក 
�រកំណត់�ររ�ពឹងទុក 
េហើយនិងបេង� ើតទំ�ប់ស្រ�ប់េធ� ើ�
្រប�ំនឹងជួយឲ្យកូនអ�កេរៀន។ 

អ�ក�ចេធ� ើដូេច�ះេ�យ ៖ 

• រក�ឲ្យេ�ដែដលកម� វ �ធីេពល្រពឹកនិងេពល�� ច

• េធ� ើែផន�រស្រ�ប់េពលៃថ�េ�យ�នេពល�យនិងេព
លចូលដំេណកេទៀង�ត់ 

• េរៀបចំកម� វ �ធីស្រ�ប់មួយៃថ�ៗេ�យែផ�កេលើ�លវ ��គ
�្រប�ំរបស់កូន 

• �ប់េផ�ើមនិងប�� ប់ៃថ�និមួយៗេ�យ�នគូសប�� ក់

• ប�� ក់ឲ្យកូនយល់ច�ស់នូវអ� ីែដលអ�ករ�ពឹងទុកពីកូន

• េលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ន�រស្រ�កបរ �េ�គ��រនិងទឹក
េទៀងេពលទូ�ងំមួយៃថ� ្រពម�ងំ�រស្រ�កខ� ីៗ
ស្រ�ប់ពត់ៃដពត់េជើងនិងេដើរចុះេឡើង 

• ពិនិត្យេមើលកូនខ� ីៗទូ�ងំមួយៃថ�េដើម្ីបជួយឲ្យេគ�
ន�រម�ណ៍មូលនិងេដើរ�មគន�ងផ� �វ។ 

ទំ�ក់ទំនង�មួយកូនអ�ក េហើយនិង
រក�ទំ�ក់ទំនង�និច� 
អ�ក�ចរក��រ�ក់ព័ន��មួយនិង�រសិក�របស់កូនេ�យ
សួរេគនូវសំនួរ�� ។ 
�រេធ� ើដូេច�ះគឺជួយឲ្យេគ�ច្រគប់្រគង�រេធ� ើ�ម
�រែណ�ំពី�� 
េហើយនិងកំណត់លំ�ប់�ទិ�ពក� �ង�រសិក�របស់េគ។ 

េ�េដើមៃថ�និមួយៗ ចូរសួរ� ៖ 

• េតើកូនេរៀនអ� ីៃថ�េនះ ?

• េតើេ�លេ�ៃន�រេរៀនរបស់កូនៃថ�េនះគឺអ� ី ?

• េតើកូននឹងចំ�យេពលរេបៀប�ខ�ះ ?

• េតើកូន្រត�វ�រធន�នអ� ីខ� ះ ?

• េតើកូន្រត�វ�រជំនួយអ� ីខ� ះ ?

េ�ចុងៃថ�និមួយៗ ចូរសួរ� ៖ 

• េតើកូនេរៀន�នអ� ីៃថ�េនះ ?

• េតើកូនេពញចិត�អ� ីអំពីសកម��ពៃថ�េនះ ?

• េតើ�នអ� ី�ប��  ?
េតើេយើង�ចេ�ះ្រ�យប�� េ�ះេ�យរេបៀប
� ? 

• េតើអ� ីែដលកូនេធ� ើ�នល� េ�ៃថ�េនះ ?
េហតុអ� ី�ន��ល�  ? 

• េតើកូនមិនអេីទឬ? េតើកូន្រត�វ�រសួរអ� ី្រគ�េទ ?

• េតើកូន្រត�វ�រជំនួយអ� ីេទេដើម្ីបឲ្យែស� ក�ន
េ�គជ័យ�ងៃថ�េនះ ? 

េធ� ើឲ្យសកម��ព្រប�ំៃថ�ក� �ងផ�ះរបស់
អ�កផ�ល់្របេ�ជន៍ខ�ស់បំផុត 
�នអ� ីៗេ្រចើន�ស់េ�ក� �ងផ�ះែដលេគ្រត�វេរៀន។ ឧ�ហរណ៍មួយ 
គឺ�រេធ� ើម� �ប។ ចូរ�ក់ព័ន� កូនរបស់អ�កក� �ងកិច��រេ�ះ។ 
��ច��រ�នក្ប� នេធ� ើម� �ប �ល់េ្រគ�ង ភ�ក់រស់�តិ ឬ�រ
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ។ បន� ្រ�្រស័យ�មួយកូនអ�កេ�យសួរសំនួរ
មុននិងេ្រ�យសកម��ពេ�ះ។ ចូរេធ� ើឲ្យេគេ��ន�រម�ណ៍មូល 
េហើយនិងមិន�� តេចញពីផ� �វែដល្រត�វេដើរ។ 

ផ�រ�� ប់�មួយ្រគ� មិត�រមួ�� ក់ េហើយនិង
��របស់កូនអ�ក 
បេង� ើតរេបៀបថ�ីក� �ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង េហើយនិងរក�រេបៀប
បច� �ប្បន�ែដលកូនអ�កេ្របើេដើម្ីបទទួលព័ត៌�នថ�ីៗពីមិត�ភ័ក� និង្រគ�។ 
េនះគឺ�ច�មទូរស័ព� �រេ��មវ �េដអូ �មអីុេម៉ល ឬ�មវ �ធី
បូ�ណគឺសំបុ្រតនិង�តប�� �ន�មៃ្របសណីយ៍។   
�រេធ� ើដូេច�ះនឹងជួយសិស្សឲ្យ�ន�រម�ណ៍ផ�រ�� ប់�មួយេគឯង 
និងមិនែមនេ�ឯេ��� ក់ឯង។ 

ផ�រ�� ប់�មួយបងប� �ន 
ចូរកំុេភ�ចបន��ក់ទង�មួយបងប� �ន និងអ�កែដល�
ទី្រស�ញ់។ អ�កេហើយនិងកូនអ�ក�ចែចករ�ែលក�មួយេគ 
នូវ�រេរៀនសូ្រតែដលេកើត�នេឡើងេ�ផ�ះរបស់អ�ក។ 

�ំ្រទសុខុ�ល�ពរបស់កូនអ�ក 
�រេរៀនេ�ផ�ះអស់រយៈេពលយូរ�ចបង�ឲ្យ�ន�រម�ណ៍�ន
តឹង និងអន�ះអែន�ង។  

ចូរែស� ងយល់អំពី�េតើអ�ក�ច�ំ្រទសុខុ�ល�ពកូនរបស់
អ�កេ�យរេបៀប�ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលកូនេរៀនេ�ផ�ះ 
េ�យេមើល ែផ�កឱ�ទស្រ�ប់្រគ��រ(Advice for 
families)ៃនេគហទំព័រ ourlearning.sa.edu.au ។  
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ចំេ�ះព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ� 
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