
កមុរកមុរ

លរ់បូលរ់បូ

ឱកសឱកស

្រគបយ់ង៉្រគបយ់ង៉

Literacy tips to help your child 
Years 3–6

Khmer

គន្លឹះអកខរកមមខ្លះៗ

េដមបជួីយកូនរបស់អនក
ថន ក់ទី៣ - ៦



ករជួយកូនរបស់អនកឲយេចះ
ន សរេសរ េមល

បេងកតឲយមនឱកសេផ ងៗស្រមប់ករ ន 

និងករសរេសរេនផទះ៖

កនុងនមជអនក ន និងអនកសរេសរ កុមរតូចៗេធ្វកររកុរកេនកនុងពិភពរបស់េគ

ល់ៃថង មនិ្រតឹមែតេន  និងេនផទះេនះេទ។

ជករសំខនែ់ដលអនក្រតូវ៖ 

•  បង្ហ ញឲយេឃញនូវចំ ប់

រមមណ៍ពិត្របកដចំេពះ

ករ ន និងករសរេសររបស់កូន

អនក េហយ្រតូវពិនិតយេមលចេំពះ

ករសរេសរ្រគប្់របេភទទងំអស់។

•  ឲយឱកសពួកេគេមលអនក ន និង

សរេសរ េហយ្របបពួ់កេគនូវមូល

េហតុែដលអនកកំពុង ន និង

សរេសរ។

•  និយយជមយួកូនរបស់អនកអំពីករយល់េឃញរបស់ពួកេគ និងជំរុញេលកទឹកចិត្ដ

កិចច្របឹងែ្របង ន និងសរេសររបស់ពួកេគ។

•  ែចករែំលក និងនិយយ្របបអំ់ពី្របវត្ដ្ិរគួ រ និងេរឿងេផ ងៗ មរយៈករ

និយយពភិក  និងជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកនិយយជមយួនងឹ

សមជកិដៃទេទៀតកនុង្រកុម្រគួ រែដលមនវយ័ចស់ជង។

•  ពិភក អំពីកមមវធីិទូរទស ន ៍ឬកភ៏ពយន្ដេផ ងៗ ែដលអនកបនេមលជមយួគន ។

•  ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនកបេងកតឲយមននូវប ្ណ ល័យេសៀវេភរបស់េគ

ផទ ល់។

•  និយយពភិក អំពី្រពឹត្ដកិរណ៍ពិភពេ កនន េហយជរុំញេលកទឹកចិត្ដឲយកូន

របស់អនកពិនិតយេមល ដំេណ រេរឿងឲយបន្រគប្់រជុងេ្រជយខុសៗគន  េដមបេីផ្ដម

គំនិតផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។

ករគ្ំរទកនូរបសអ់នកកនងុករ ន និង

ករសរេសរេនផទះ

បេងកតឲយមននូវទម្ល បេ់រៀនសូ្រត េហយផ្ដល់សមភ រេផ ងៗេដមបជីករេលកទឹកចិត្ដ

ឲយកូនចងស់រេសរ៖ 

• កូនេសៀវេភកត្់រ ស្រមប់

សរេសរទុកនូវគំនិតនិង រមមណ៍

េផ ងៗរបស់េគ។

• កំុពយូទរ័ និង/ឬ កំុពយូទរ័យរួៃដ។

• េខម ៃដ, ប៊កិស្រមបគូ់សចំ ,ំ 

ហ្វតឺ ស្រមបគូ់សសមគ ល់ 

និងប៊កិ។

• វចននុ្រកមពកយ និងវចននុ្រកម

សទសិនយ័ស្រមបជ់ឯក រ

េយង។ ឯក រទងំេនះ ចជ 

េសៀវេភ ឬកេ៏្របេលប ្ដ ញអុនីេធរណិត។

• សមភ រ ឬឯក រេផ ងៗែដលមនេលវុបិ យថដូ៍ចជ ែផនទីេលអីុនេធរណិត, 

េអនៃសក្លូភេីឌៀ, វុបិ យថេ៍មល កសធតុជេដម។

្រកុម្រគួ រគឺជអនកមនឥទធពិលមុនេគ និងជប់ បជ់ងេគចំេពះករលូត ស់

របស់កុមរ េហយ្រគួ រកេ៏ដរតួនទីយ៉ងសំខនម់យួេនកនុងករសិក េរៀនសូ្រត

របស់កុមរែដរ។

មនវធីិេ្រចនយ៉ងែដលអនក ចបេងកត និងគ្ំរទដល់ករវវិឌ ជំនញៃនករនិយយ,

ករ ្ដ ប,់ ករសរេសរ និងករ នៃនកូនរបស់អនក មរយៈករេលង និងសកមមភព

្របចៃំថងជេ្រចនរបស់្រគួ រ។

បណ័្ណ ពត័ម៌នេនះផ្ដល់ជគនិំតខ្លះៗែដលអនក ឬសមជិក្រគួ រដៃទេទៀតរបស់

អនក ចេធ្វជមយួនងឹកូនរបស់អនកេនកនុងសកមមភព្របចៃំថងននេដមបពី្រងឹង 

និងព្រងីកចំេណះអកខរកមមរបស់ពួកេគ។

្របសិនេបអនកមនទំនុកចិត្ដខ្លួនឯងេនះ ករឲយកូនរបស់អនកចូលរមួេនកនុងសកមមភព

ទងំេនះ ជភ ទមីយួរបស់ពួកេគ និងជភ អងេ់គ្លសគឺ ចហុចនូវ្របេយជន៍

យ៉ងល្អ។ 

បណ័្ណ ពត័ម៌នេនះកនុងទ្រមងេ់អឡិច្រតូនិកកម៏នជូនជភ អងេ់គ្លស និង២៣ភ

ដៃទេទៀតែដរពីវុបិ យថ្៍រគួ រជៃដគូេនកនុងករសិក ៖ 

www.education.vic.gov.au/about/directions/familiesaspartners/
schools/connecting.htm

េតខញុំ ចទទួលជំនួយពី ?

្រគូរបសក់នូអនក

្រគូរបស់កូនអនក ចផ្ដល់ឱ ទអំពីវធីិែដលអនក ចជួយព្រងឹង និងព្រងីកចំេណះដឹង

ខងអកខរកមមៃនកូនរបស់អនក។ ្របធនបទខ្លះៗែដលអនក ចពិភក ជមយួនងឹេ ក

្រគូអនក្រគូរមួមន៖

• ក្រមតិេជគជយ័េលកិចចករអកខរកមមៃនកូនរបស់អនក។

• េគលេ អកខរកមមេផ ងៗែដលកូនរបស់អនកកំពុងែតខិតខំេរៀនេដមបសីេ្រមចឲយ

បន និងរេបៀបែដលអនក ចជួយគ្ំរទកូនរបស់អនកេនកនុងករសេ្រមចទិសេ

ទងំេនះ។

• វធីិ ្រស្ដេផ ងៗែដលអនក ចេ្របេដមបជួីយកូនរបស់អនកេនកនុងែផនកែដលកូន

របស់អនកមនករលំបក។

ធនធនឯក រ និងសមភ រ េនេល 

ប ្ដ ញ   អីុនេធរណិត

វុបិ យថ ៍Connect-Primary ថមរីបស់រ ្ឋ ភបិលរដ្ឋវចិថូេរៀបងកលកខណៈងយ

្រសួលេនកនុងករភជ បេ់ទឧបករណ៍សិក ល្ៗអ ពីកំុពយូទរ័របស់អនកេនផទះ, ពីកំុពយូទរ័

េនប ្ណ ល័យកនុងតំបន ់ឬក៏ ចភជ បពី់កំុពយូទរ័េន េរៀនរបស់អនក។

េបកេមលវុបិ យថ ៍Connect-Primary េន សយ ្ឋ ន 

http://www.education.vic.gov.au/primary 

វុបិ យថេ៍ផ ងៗែដលមនេនកនុងវុបិ យថ ៍Connect-Primary ្រតូវបនេ ក

្រគូអនក្រគូែឆកេមល េដមបធីនឲយបនថវុបិ យថទ៍ងំេនះសមរមយស្រមបកុ់មរ។

្រតូវចងចថំ ្របសិនេបអនកចូលេមលវុបិ យថដ៍ៃទេទៀតែដលមនិមន យេឈម ះ

េនកនុងបញជ ីេលវុបិ យថ ៍Connect-Primary េទេនះ េដមបសុីវតថភិពអនកមនិគួរ

ផ្ដល់ពត័ម៌នលម្អតិ ដូចជេឈម ះរបស់អនក ឬេឈម ះេពញៃនកូនរបស់អនក, េរៀន, 

េលខទូរស័ពទ ឬក៏ សយ ្ឋ ន េទឲយជូន មន កែ់ដលអនកមនិ គ ល់េនេលប ្ដ ញ

អីុនេធរណិតេឡយ។

Ultranet គឺជ្របពន័ធថមមីយួ មអុនីេធរណិតែដលផ្ដល់ជូនអនកនូវពត័ម៌នអំពីករ

សិក េរៀនសូ្រតៃនកូនរបស់អនកេនឯ េរៀន។ ្របពន័ធថមេីនះគឺជ្របពន័ធេ្របទូទងំ

រដ្ឋែដលមនសុវតថភិពែដលសិស , ម បិ  និង េ ក្រគូអនក្រគូ ចេបកេមលបន

មអីុនេធរណិត។ េបកេមលវុបិ យថ ៍Ultranet េនះេន៖ www.education.
vic.gov.au/about/directions/ultranet/benefits/parents.htm 



ខងេ្រកមេនះគឺជ្របេភទសំណួរជេ្រចនែដលកូនរបស់អនក ចសួរនេំនឯ

េរៀន។ អនកក៏ ចបញចូ លសំណួរទងំេនះខ្លះបនែដរ េនេពលែដលអនកពិភក អំពី

ករ នេនផទះ។

•  េតតួអងគទងំេនះមនេឈម ះអ្វខី្លះ?

•  េតអ្វេីទជឆកឈុតេនកនុង ចេ់រឿងេនះ?

•  េតតួអងគបនេធ្វអ្វេីទៀតបនទ បពី់េនះ?

•  េតអ្វបីនេកតេឡងេនេពលចបេ់ផ្ដម/ទីបញចបៃ់ន ចេ់រឿង?

•  េតកូនគិតថតួអងគមន រមមណ៍យ៉ង ?

•  េតកូន ចចងផ់្ល ស់ប្ដូរក្ដបីញចបៃ់ន ចេ់រឿងេនះយ៉ងដូចេម្ដច?

•  េតកូន ចពិពណ៌នអពីំករែ្រប្របួលេនកនុងតួអងគ និងឆកឈុត

ចេ់រឿងេនះបនេទ?

• េតកូនគិតថ អ្វេីទជអតថនយ័េនកនុងេរឿងេនះ?

•  េតកូន ចគិតថ េរឿងេនះមនទំនកទំ់នងនឹង្រពឹត្ដកិរណ៍ ឬបញ្ហ ដៃទ

េទៀតឬេទ?

•  េតកូនយល់្រសបនឹងទស នៈេផ ងៗរបស់អនកនិពនធេទ?

•  េតកូនយល់យ៉ង ែដរ អំពីអតថនយ័េនកនុង ចេ់រឿងេនះ?

•  េតអនកដៃទ ចយល់េឃញខុសគន យ៉ងដូចេម្ដចេទ?

ករែស្វងរកអតថ

ន័យៃនពកយ

េពចនល៍បំកៗ

ករផ្ដល់េពលេវ  និងយុទធ ្រស្ដ 

ឲយកូនរបស់អនកកនុងករ ន និង

សរេសរពកយែវង ឬពកយែដលកូន

របស់អនកមនិធ្ល ប់ គ ល់គឺជេរឿង

សំខន។់

មុនេពល្របបព់កយដល់កូនេនេពលែដលកូនកំពុង ន សូម កលបងេ្របនូវ

ត្រមុយដូចខងេ្រកម៖ 

•  ពិនិតយរកេមលត្រមុយេផ ងៗស្រមបអ់តថនយ័ពកយេនកនុងឃ្ល ។

•  ពិនិតយេមលពកយឲយបនល្អិតល្អន។់ េតពកយេនះដូចជពកយមយួេទៀត

ែដលកូនដឹងឬេទ?

•  េតកូន ចបំែបកពកយជែផនកតូចៗបនេទ?

•  េតពកយេផ ងៗេនពីមុខ និងពីេ្រកយជយួ្របបត់្រមុយេទ?

ែចករែំលកគំនិតេផ ងៗអំពីអតថបទនន

េ្រកយពកូីនរបស់អនកបន ន

អតថបទ មយួេហយ ជំរុញ

េលកទឹកចិត្ដឲយកូននិយយអពីំ

អតថបទេនះ។ 

ខងេ្រកមេនះគឺជគនិំតមយួ

ចំនួនែដល ចសម្រសបេទនឹង

ចំ ប់ រមមណ៍កូនរបស់អនក៖ 

• នអំពីអនកនិពនធ ឬអនកគូររូប

ភពេនេលវុបិ យថរ៍បស់

ពួកេគ។

• ែស្វងរក និង នេរឿងមយួេទៀតែដលបនែតងេឡងេ យអនកនិពនធែតមយួ។

• េធ្វេទ មេសចក្ដែីណនេំផ ងទងំ យេនកនុងអតថបទេដមបបីេងកតនូវអ្វមីយួ

ឧទហរណ៍ដូចជកបួនេធ្វម្ហូប, ករេធ្វម៉ែូដល, ករបត្់រក សជេដម។ 

កលបង ករបត្់រក សេធ្វជវតថុអ្វមីយួ ( មកបួនរបស់ជប៉នុ)។ សូមចូល

េមលវុបិ យថខ៍ងេ្រកមេនះេដមបេីមលគំរូ និងេសចក្ដែីណនេំផ ងៗ 

http://www.origami.com/index.html

• គូររូប និងផតព់ណ៌គំនូរេផ ងៗអំពីេទសភព ឬកតួ៏អងគននេនកនុងេរឿង

មយួ។ គូររូបទងំេនះេលអីុនេធរណិត មរយៈករចុចេនេលពកយ Draw 

ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថក៍មមវធីិ FUSE ស្រមបកូ់នសិស បឋមសិក ។

• នអតថបទេផ ងៗជមយួគន អំពីបញ្ហ ែតមយួ េដមបឲីយដឹងនូវមតិេយបល់េលស

ពីមយួ។ េធ្វករពិភក អំពីទស នៈខុសៗគន ែដលបនបេញចញេនកនុងអតថបទ

ទងំេនះ។

• ទស នែខ ភពយន្ដែដលយកលំនំ មេសៀវេភ េហយេធ្វករេ្រប បេធៀប។

• េ្រជសេរ សរបូភពមយួចនួំនស្រមបតួ់អងគ ឬឆក មយួ មរយៈករចុចេន

កែន្លង Images ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថក៍មមវធីិ FUSE ស្រមបកូ់ន

សិស បឋមសិក ។

ករសរួកនូរបសអ់នកនូវសណួំរេផ ងៗ 
មរយៈករសួរសំណួរជេ្រចន អនក ចជូយកូនរបស់អនកឲយេចះ៖

• ែចករែំលកេសចក្ដរីេំភបរកី យរបស់េគអំពីករ ន និងករសរេសរ។

• បណ្ដុ ះប ្ដ លករយល់ដឹងឲយកនែ់តចបស់ជងមុនអំពីតួអងគេផ ងៗ ឬក៏

្របធនបទនន។

• បេងកតឲយមនទឹកចិត្ដយល់ដល់ រមមណ៍របស់អនកដៃទ។

• បេងកតនូវតៃម្ល អត្ដចរតិ និងជំេនឿេផ ងៗ របស់ពួកេគអំពីពិភពេ ក។

• ព្រងីកបទពិេ ធន ៍និងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគឲយបនទូលំទូ យអពីំ

ពិភពេ ក។

• បណ្ដុ ះប ្ដ លនូវករ្រសេម្រសៃមរបស់ពួកេគ។

• គិតគូរពិចរ អំពីចំណុចសំខន់ៗ ែដលមនេនកនុងអ្វែីដលពួកេគកំពុង ន។



គេ្រមងករងរជលកខណៈ្រគួ រ

េឆ្ល តយកឱកសេដមបឲីយ្រកុម្រគួ រទងំមូលមន ករចូលរមួេនកនុងករ ន និង

ករសរេសរ។ គេ្រមងករងរជលកខណៈ្រគួ រខ្លះ ចរមួមន៖ 

•  ករសរេសរអីុែមលេទមតិ្ដភក្ដ ិឬកស៏មជកិ្រគួ រ។

•  ករេ្របប ្ដ ញសងគម (social networking sites) មអីុនេធរណិតេដមបី

ទកទ់ងជមយួ្រគួ រ និងមតិ្ដភក្ដទិងំ យ។

•  ករ នេសៀវេភេរឿងភគជមយួគន ។

•  ករ នេសចក្ដែីណនេំផ ងៗ

ស្រមបវ់តថុថមី មយួេដមបឲីយ

ដឹងអំពីរេបៀបេ្រប្របស់វតថុេនះ។

•  ករថត្រពឹត្ដកិរណ៍ននេរៀប

ចំេឡងជលកខណៈ្រគួ រ ឬបទ

ពិេ ធនៃ៍នករេធ្វដំេណ រេនកនុង

កូនេសៀវេភផទ ល់ខ្លួន ឬកស៏រេសរ

ជលកខណៈ blog េនេល 

អីុនេធរណិត។

•  ករសរេសរេរឿងេ ខ ន និងករសែម្ដងេរឿងទងំេនះស្រមប្់រគួ រ និង

មតិ្ដភក្ដ។ិ

•  ករេលងែលបង កតួ់អក របំេពញពកយ (crosswords), ករ ម នរកពកយ

លបង្របជញ  (word puzzles), ករេលងែលបងរេំញចខួរកបល (brain 

teasers), ករេលងែលបងេ្របពកយ (word games)និងករេឆ្លយសំណួរ

ជមយួគន ។

•  ករេដររកេសៀវេភេនកនុងប ្ណ ល័យ និង ងលកេ់សៀវេភទងំ យជ

មយួគន ។

•  ករបេងកតែខ ភពយន្ដរមួគន មរយៈករចុចេនេលឃ្ល  Make a movie 

ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថ ៍FUSE ស្រមបកូ់នសិស ថន កប់ឋមសិក ។

•  ករេដរ មែផនទី ឬបណ័្ណ ពត័ម៌នអំពីករេដរកម ន្ដ រមួមនករេមលកលវភិគ

ៃនករជិះយនយន្ត ធរណៈ និងផ្ល កសញញ ពត័ម៌នេផ ងៗេទៀតេនឯ ម

កែន្លង ធរណៈ។ 

មុនេពល្របកបពកយ មយួស្រមបកូ់នរបស់អនកេនេពលែដលកូនកំពុងសរេសរ 

សូមសួរនូវសំណួរដូចេនះ៖

• េត េមលេទ្រតឹម្រតូវេទ?

ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនក ន សរេសរ ឬ េមលអ្វមីយួេ យមនេគល

បំណងមយួជក់ ក។់ គំនិតខ្លះៗរមួមន៖ 

• នេសៀវេភ ឬករអ ថ ធិបបយ យតៃម្លអំពីភពយន្ដ មរយៈករចុចេលពកយ 

Review ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថ ៍FUSE ស្រមបកូ់នសិស បឋមសិក  

េហយ បនទ បម់កពួកេគ ចបែនថមនូវគំនិត យតៃម្លរបស់ខ្លួនបន។

• ន ្របមូល កលបងជមយួ និងសរេសរអំពីកបួនេធ្វម្ហូបេផ ងៗ េដមបបីេងកតនូវ

េសៀវេភចម្អនិម្ហូប។

• ែស្វងរកនូវករពិតេផ ងៗអំពីពិភពេ ក មរយៈករចុចេនេលពកយ Find 

ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថ ៍FUSE ស្រមបកូ់នសិស បឋមសិក ។

• េ្របនូវកមមវធីិឆ្លងេឆ្លយភ្ល មៗ មអីុនេធរណិត (instant messaging) 

េដមបទីក់

ទងជមយួនងឹ្រគួ រ និងមតិ្ដភក្ដជិមយួគន ។

• រក េសៀវេភកំណត្់រ មយួែដលកូនរបស់អនក ចកត្់រ នូវ្រពឹត្ដកិរណ៍ និង

រមមណ៍េផ ងៗ។

• បេងកត និងសរេសរកតសួរ

សុខទុកខ។

• សរេសរនូវបញជ ីទិញទនិំញ

ស្រមបេ់្រគ ងេធ្វម្ហូបែដលអនក 

និងកូនរបស់អនកចង់ សំ្ល។

• ថតរូបវេីដអូអំពីករ យតៃម្ល

របស់អនកេ យេ្របម៉សីុន

ថតស្រមបអីុ់នេធរណិត (web 

camera) ឬ េ្របម៉សីុនថតរូប

ធមម ែដល ចថតវេីដអូបន 

ឬកេ៏្របទូរសពទចល័តែដល ចថតវេីដអូបន។ េមលវេីដអូេផ ងៗេទៀតែដលបន

បេងកតេឡងេ យកុមរឯេទៀត េ យចុចេន្រតងព់កយ Watch ែដលមនភជ ប់

េនេលវុបិ យថ ៍FUSE ស្រមបកូ់នសិស បឋមសិក ។

• ចូលរមួជមយួនឹងវុបិ យថ ៍Wiki េដមបី ន និងចូលរមួែចករែំលកគំនិត 

េផ ងៗ។
រង្វ ន់ពីអភិបលរដ្ឋស្រមប់ករខិតខំ ន

រង្វ នពី់អភបិលរដ្ឋស្រមបក់រខិតខំ ន (Premier’s Reading Challenge) 
គឺជវធីិមយួដល៏្អស្រមបកូ់នសិស កនុងរដ្ឋវចិតូរយ៉ិ កនុងករេលកកមពស់ករ ន

របស់ពួកេគឲយកនែ់ត្របេសរេឡង។ រង្វ នេ់នះជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនសិស ន

និងសេ្រមចបននូវករ នេសៀវេភឲយបន១៥ កបលឬេ្រចនជងេនះេដមបឈីន

ដល់េគលេ ែដលបនកណំត។់ រង្វ នេ់នះកម៏នរមួបញចូ លទងំគំនិតេផ ងៗ 

ស្រមបចំ់ណងេជងេសៀវេភផងែដរ។ សូមចូលែឆកេមលរង្វ នពី់អភបិលរដ្ឋ

ស្រមបក់រខិតខំ នេនវុបិ យថ៖៍ 

http://www.education.vic.gov.au/prc/default.htm
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