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Khmer / ែខ�រ 
របាយររ ណ៍ាាលរ កលណរអក្សរអអ្ណសប់អល្្ ន្ង់ធ្់អល្្ 

េហតុយររ ៍ុុំ ្ិ  

ល�ុងន់ណជាុល ក្ ា / ក�លែថទ ុ/ អាាបា េ៍លក�លនឹងបនទទួារបាយររ ណ៍ាាលរ កលណរាីរច្សរបណេររងងារល� ាុ របា 

យររ ទងុេនេនឹង៍ួាេ៍លក�លឱ្បនាារដឹងាីរេសរសែដាលូនរសអរេ៍លក�លលុាុងរលីចុេរនី ន្ងរេសរសស៍េររន៍ួាដារយរក្ំភិនរ 
រសអរលូនេ៍លក�លា 

ករគសេកងរនេធធីរេក្ង សេកងរន វាតត ម់ ន្ងេធធីរបាយររ កុាីយរេររនអូកតរសអរអ្អណ េដាេកសីកបអរល់�ំធ្ីអ្ល្កូអសក ាី (Australian 

Curriculum)ាបល់�ំធ្ីអ្ល្កូអសក ាី លុតរអកងរដរខខអរអក្សរកធីែដា៍នំា័េល�ងកូអសក ាី ទងុកអររួរែតកតគំបនសេកងរន ន្ងកធីែដាាួលេរ 

រួរែតដឹងាារបេហាីអចេធធីបន ខៈែដាាួលេររលីចុេរនីត់រាៈស៍េររនា 

ំអ័្ាេររនអូកតនី់ួា្នអកងរដរអេក់ច់ួាចុនួនាប អកងរដរទងុេនេេររសងសរណាសងាាារកុាីកធីែដាអ្អណរួរដឹងាារណទូេេប េហាី 

អចេធធីបនេេចុងស��សរតនលក់្តថ� លរនី់ួាា 

េ៍លក�លកតគំបនេាីលទឹលច្តកឱ្អនអកងរដរអក្សរែផ�ល់ុខំណ្ា ប ន្ងលក់្តថ� លរនី់ួា េហាីេាាែដាអ្អណកតគំបនរាុឹងទុលថនឹង 

អេក់ចបន េេេាីំុស្សាល់�ំធ្ីអ្ល្កូអសក ាីីប www.australiancurriculum.edu.auាប ំុស្សាេនេល៏្នដលរស��ូ ាផងែដរនូំ 
ឧទហររ ដរកសេេ៍នរ តនល្ច�យររសអរអ្អណែដាអេក់ចបនេេលក់្តថ� លរខុអគ� ា 

េតី្ នតក់គំ យរកធខីមេអក្សររបាយររ អ្អណ? 

របាយររ ណ៍ាាលរ  រឺកគនរែត់ួាំធ្ី់ួាស៉ុេា េែដាស៍េររនកបកអ័ាទលរទងណ់ួាេ៍លក�លកុាីរេសរសែដាលូនរសអរេ៍ល 

ក�លលុាុងដុេីរយរេេស៍េររនា 

ករសរស៍េររនទងុកអរេេល�ុងរដ�កូអសក ាីីងតងូង ផការ៍ូនជាុល ក្ ា ន្ងក�លែថទនូុំរបាយររ ណ៍ាាលរ កលណរាីរច្សរ ណេររង 

ងារល�  ុែដា៖ 

• ងាយររ េាីករសរ់ុខំណ្ា ែដាលូនរសអរាួលេរអ្ល្ 

• ្ន់ូាដ� នេាី �ី តអ់្ទម្ផាកបចុុុច 
• េកសីកបអរាសែដាងាាារ 

• លុតរែផ�លរងឹ្បុន្ងែផ�លែដាកតគំយរក្ំភិសែនប់េទរតា 

របាយររ អ្អណថ� លរប 1-10 រឺែផ�លេាីលក់្តអ់្ទម្ផា A-E ែដាកេអងេដាយរាន្ារេររសងសរកុាីកតបន័ា ល�ុងទុនលរទុនងេេនឹង 

យររលីចេក់ីនរសអរាួលេរ ទារនឹងអ�ងរដរអ់្ទម្ផាា 

របាយររ អក្សរអ្អណថ� លរសនន សរស៍់េតកា្ េកសីកបអរពល្េររសងសរកុាីយររលីចេក់ីនរសអរអ្អណល�ុងល�  ុ ែដាេេងេេអកងរដរាទម 
ផាែដាអេក់ចបនេេលក់្តអ្អណថ� លរសនន សរស៍់េតកា្ា 

េតកីរគសេកងរនផការាន្នុេ៉ងដូចេ់កច? 

ករគសេកងរនេកសីកបអរាុទមសអអក ន្ងឧសលររ វាតត់មេផណងគ� ់ួាចុនួនធុប ប េដី់ងកីស់ូាផកុ ុអកុតងតនអ់្ទមផាអ្អណ េដាេេងេេអកងរ 
ដរអ់្ទមផាេេល�ុងល់�ំធ្ីអ្ល្កូអសក ាីាប េដាែផ�លេាីអកុតង ករគសេកងរនំន្្ច�័ាេដា្នាុនឹងេអ�ីគ� ប េដី់ងអីេក់ចា្ននុា�សុផុត់ួា 

កតគំអ់គ� នឹងអ�ងរដរែដាអ្អណបនអេក់ចាបករគសេកងរន់្នបនរាឹុងទុលថនឹងផការអុុុា្ននុនី់ួាៗេេល�ុងថ� លររសអរាួលេរេឡាីា 

េតសី៍េររន្នផ�ារទរុងររបាយររ ដតទេទរតទេទ? 

ស៍េររនកបកអ័ាទលរទងណ់ួាេ៍លក�ល កុាីយរេររនអូកតរសអរលូនេ៍លក�លល�ុងាុនេុផណងៗគ�  រួ់ ្នល្ច�អ ម្ អនររវងជាុល ក្ ា ន្ង 

ករគសេកងរនាប េ៍លក�លអចេអ�ីអុុល្ច�អ ម្ អនរេេេាាេផណងេទរតេដាទលរទង់លស៍េររន េហាីេររសចុេាាេំ៍អ់កអសេេំ ្ិ េេ 
់លេដី់ងី៍ ួសណ់ួាករគសេកងរនរសអរលូនេ៍លក�លា 

http://www.australiancurriculum.edu.au/
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េតាីន្នុ A-E ្នន័ាដូចេ់កច? 

ា្ននុប  A–E ទពល្េររសងសរែដា្នន័ាេអ�ីគ� ប កតគំបនករគសេកងរនេកសីកបអរេដី់ងេីធធីរបាយររ កុាីអ់្ទមផារសអរអ្អណប ទារនឹងអ�ងរដរ 

អ់្ទម្ផាល់�ំធ្ីអ្ល្កូអសក ាីាបា្ននុទងុេនេេររសងសរាីអ់្ទម្ផា់ួាចុនួនធុបចសរាីត្ចសុផុតបេេា��តេ �ី េា 

តងងដូចីងេកយ់េនេបេររសងសរាីា្ននុនី់ួាៗណពល្ា 

 េេល�ុងទុនលរទុនងេេនងឹអកងរដរអ់្ទមផ្ា លូនរសអរេ៍លក�ល ... 

A សង ិឱ្េយីិ នូំអ់្ទមផ្ាា��តេ �ី េ កុាកីធែីដាកតគំបនរាឹុងទុលេេល�ុងលក់ត្ថ� លរេនេា 

B សង ិឱ្េយីិ នូំអ់្ទមផ្ាា� កុាកីធែីដាកតគំបនរាឹុងទុលេេល�ុងលក់ត្ថ� លរេនេា 

C សង ិឱ្េយីិ នូំអ់្ទមផ្ាណទីគសរច្តក កុាកីធែីដាកតគំបនរាឹុងទុលេេល�ុងលក់ត្ថ� លរេនេា 

D សង ិឱ្េយីិ នូំអ់្ទមផ្ា់ួាចែុល កុាកីធែីដាកតគំបនរាឹុងទុលេេល�ុងលក់ត្ថ� លរេនេា 

E សង ិឱ្េយីិ នូំអ់្ទមផ្ាត្ចសុផុត កុាកីធែីដាកតគំបនរាឹុងទុលេេល�ុងលក់ត្ថ� លរេនេា 

• ា្ននុ ‘A’ សង ិថ អ្អណបនសង ិាីចុេេដឹងហ�តរចតរ ន្ងយរាារដឹងកុាីកសរនសទ េហាីអចកនុំតកា័ត៌្នេនេេេល�ុង 
សប នាាែដា់្នរម សរសស ារា 

• ា្ននុ ‘C’ ណទូេេ្នន័ាថអ្អណ �្ លរទទួាបននូំកធីែដាាួលេរកតគំបនរាឹុងទុល េេចុុចល�ុងយរេររនអូកតរសអរាួលេរា េនេរ ឺ

ណអ់្ទម្ផាអនមឹលអនម សរ េដាេកពេែតយររាឹុងទុលខខអរែដាដលរស��ូ ាេេល�ុងអកងរដរអ់្ទម្ផាា 

• ា្ននុ ‘E’ ្នន័ាថអ្អណលុាុងែតចសរេផកី់ស៉ុេា េបេដី់ងេីធធីយរេលខ េេេយនរអកងរដរអ់្ទម្ផាា 

ា្ននុប A-E ន្ងេេសារែដា្នាា សរ់លណ់ួាប រឺណកទងរកទា់ួាតនយរេធធីងាយររ េេជាុល ក្ ាប  ប ែថទបុ  ប អាាបាាប របា 
យររ េនេល៏អចផ�ារា័ត៌្នផងែដរកុាី៖ 

• ែផ�លរងឹ្ ុន្ងែផ�លែដាកតគំយរក្ំភិសែនប់េទរតរសអរអ្អណ • ា័ត៌្នកុាីយរក្ំភិអងស់រសអរាួលេរ 

• ាុទមសអអកេដី់ងី៍ ួាដារយររលីចុេរនីរសអរាួលេរ • យរចូារួ់ ល�ុងល �់ំធ្ី ន្ងអល់�ាាស៍េររន 

• អលសងល្រេ្ ន្ងយរេសកណជ ច្តកេដី់ងេីររនអូកត • ំតក្នេេថ� លរេររន 

យរអេក់ចកុាីកទងរកទា ន្ងខមឹ់សរតនរបាយររ ែដា្ន់ូាដ� នេេស៍ កតគំបនេធធីេឡងីេដាស៍ េដា្នយរា្េកគេ 

េេសារណ់ួាអហរ់នររសអរាួលេរា 

េតរីបាយររ អ្អណទងុកអរកតគំ ែត្នដលរស��ូ ាាន្នុ A-E ទ? 

យររលីចុេរនី ន្ងអ់្ទម្ផារសអរអ្អណ់ួាចុនួន នឹងកតគំបនេធធីរបាយររ ទារនឹងអ�ងរដរអ់្ទម្ផា់ួាែដាផសូផសុអ់ា�សុផុតនឹងលក់្ត 
អ់្ទមផាសច�ុសងន�រសអរខមួនា យរេនេអចេលីត្នេឡងីេេត់ែផ�លតនយរេររនអូកតខមេ ទទងុកអរា េផណងេទរតេនេប អ់្ទម្ផារសអរាួល 

េរអចកតគំបនេធធីរបាយររ ទារនឹងេគាេេតនែផនយរេររនអូកតតន ារខមួនរសអរាួលេរា ស៍េររនកតគំបនរាឹុងទុលថនឹងចរចទងុល �់ំធ្ី 
អ្ល្រសអរអ្អណ ន្ងយរេររសចុេធធីរបាយររ អ់កអសអក្សរអ្អណ់ួាចុនួនែដា្នជាុល ក្ ា / ែថទ ុ / អាាបាអ្អណផងែដរ 

កសអ្នេសីអ់រ់្ េហាីន្ងក�ល៍ុនិពលរា័នមដតទេទរតា 

យរេនេអចេលីតេឡងីចុេពេអ្អណ់ួាចុនួនែដា្នា្យរាាបន្ងអ្អណ់លដារថ�ីែដា្នអ្ទម្ទទួាបន េេល�ុងស៍េររនអក្សរអ្អណ 

ទូេេាប អ្អណែដាបនចលេចិាីល់�ំធ្ីេររនាសកងរេរមអា�្តា�នរប / ល់�ំធ្ីអក្សរអ្អណ់លដារ ថ�ី (IELP/NAP) អចនឹង់្នបនផការ 
ា្ននុ A-E រហូតដារេេកបុ់ ួាឆ្អបសនន សរាីាួលេរចលេចិាីល �់ំធ្ីាបអ្អណទងុងាែដាេេល�ុងប IELP/NAP ទទួាបនរបាយររ  

់ួាែដាកធ្ស្ាកុាីអ់្ទម្ផារសអរាួលេរបណណងយរទទួាបនា្ននុ A-Eា 


