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ករជួយកូនរនរបស់អនកឲយេចះ ន

សរេសរ ្ដ ប ់និង និយយ

ករេ្របសកមមភព្របចៃំថងេដមបផី រភជ ប់

ទំនក់ទំនងេនកនងុ្រគួ រ

• ែចករែំលកនូវចេ្រម ង និង

ពកយកពយ ្រពមទងំជំរុញ

េលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់អនក

ចូលរមួជមយួផង។

•   ្ដ បនូ់វអ្វែីដលកូនរបស់អនក

និយយ និងេឆ្លយតបវញិេទ

នឹងគំនិតេផ ងៗរបស់ពួកេគ 

ជមយួនងឹសំណួរ និងសួររក

ពត័ម៌នបែនថម។

• ចង្អុលបង្ហ ញ និងនិយយអពីំតួអក រ និងពកយេពចនទ៍ងំ យែដលេនជំុវញិខ្លួន

អនក។ ឧទហរណ៍ ដូចជ្របអប់ ក់ រេពល្រពឹក, ្ល កេលខរថយន្ដ និងសញញ

េផ ងៗជេដម។

• េធ្វករចម្អនិម្ហូប រអ្វមីយួរមួគន ។ នកបួនេធ្វម្ហូបឲយឮៗ និងនិយយបេណ្ដ រេធ្វ

បេណ្ដ រនូវអ្វែីដលអនកកំពុងេធ្វ។

• ចូលរមួជមយួនងឹប ្ណ ល័យេ្រគ ងេកមងេលង និងេ្រជសេរ សេ្រគ ងេកមងេលងរមួ

គន ។

• ននូវ្រក ស ឬខិតបណ័្ណ ផ យពណិជជកមមលករ់បស់របរេផ ងៗ េហយពភិក

អំពីអ្វីៗ ែដលេគកំពុងលកចុ់ះៃថ្ល។

• និយយជែជកេលងអំពីរូបថត្រកុម្រគួ រ និង្របវត្ដ ិេរឿង ៉ វេផ ងៗ។

ករនិទនេរឿង 
ករនិទនេរឿង គឺជវធីិមយួដល៏្អបំផុតកនុងករព្រងីកជំនញ ្ដ ប ់និងខងភ របស់

កូនអនក កដូ៏ចជករេបកគំនិតឲយពួកេគមនក្ដ្ីរសៃមផងែដរ។ អនក ចនិទនេរឿង្របប់

កូន ឬកជំ៏រុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនអនកនិទនេរឿង្របបវ់ញិ។

ករនិទនេរឿង ចនិយយអពីំ៖

• តួអងគែដលេគចូលចតិ្ដពីកនុងេសៀវេភេរឿង ឬកពី៏កមមវធីិទូរទស ន៍ មយួ។

• សមជកិ្រកុម្រគួ រ មន កេ់ទៀត។

• េ្រគ ងេកមងេលងែដលកូនរបស់អនកចូលចតិ្ដ។

្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 េដមបសុីវតថភិព អនកមនិគួរ

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។ ្របពន័ធថមេីនះគឺជ្របពន័ធេ្របទូទងំរ

ដ្ឋែដលមនសុវតថភិពែដលសិស , ម បិ  និងេ ក្រគូអនក្រគូ ចេបកេមលបន

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



នរ

ករបង្ហ ញឲយកូនរបស់អនកដឹងនូវ

រេបៀបែដលអនក ន ល់ៃថងស្រមប់

េគលបណំងខុសៗគន កជ៏េរឿង

សំខនផ់ងែដរចំេពះអនក ឧទហរណ៍ 

ដូចជករ ននូវកបួនេធ្វម្ហូបទងំ

យ, ករ នកតសួរសុខទុកខ, 

េមល្រប្រកតិទិន, បញជ ីទិញទនិំញ, 

ផ្ល កបិទេល រ, េសចក្ដែីណនំ

េផ ងៗ, ែផនទី, កែសត, អីុែមល, 

សញញ េផ ងៗ រមួទងំវុបិ យថ៍

ជេដម។ល។

ករពិភក អំពីេសៀវេភ គឺជែផនកដសំ៏ខនម់យួៃនករ ន។ និយយជែជកេលង

អំពីេសៀវេភេនមុន, េនកនុងអំឡុងេពល និងេ្រកយករ ន េហយខជំំរុញេលកទឹក

ចិត្ដឲយកូនរបស់អនកនិយយអពីំគំនិតរបស់េគ និងសួរសំណួរេផ ងៗអំពីេសៀវេភ

េនះ។ ខងេ្រកមេនះគឺជសំណួរខ្លះៗែដលអនក ចសួរកូនេនេពលខុសៗគន  

ដូចជេពលមុន េពលកំពុង ន និងេពលេ្រកយ នេសៀវេភ៖

• េតកូនចង់ នេរឿងអ្វ?ី

• េតកូនចងេ់្រជសេរ សេសៀវេភែដលកូនដឹងឬយ៉ង ?

• េមលេទ្រកបេសៀវេភ - េតកូនយល់ថេសៀវេភេនះ និយយអពីំអ្វែីដរ?

• េតអ្វេីទែដលកំពុងេកតេឡងេនកនុងរូបភព?

• េតកូនគិតថអ្វេីទែដលនឹងេកតេឡងបនទ បេ់ទៀត?

• េតែផនក មយួែដលកូនចូលចតិ្ដេនកនុងេសៀវេភេនះ?

• េតនរ េគជតួអងគែដលកូនចូលចតិ្ដេនកនុងេរឿងេនះ? េតេហតុអ្វបីនជកូន

ចូលចតិ្ដតួអងគេនះ?

• ្របសិនេបកូន ចផ្ល ស់ប្ដូរ ចេ់រឿងចុងេ្រកយេនកនុងេសៀវេភេនះ េតកូនចង់

ផ្ល ស់ប្ដូរអ្វខី្លះ?

គំនិតេផ ងៗកនងុករ ន

• សូមេមល និង កលបងេឆ្លយចេំ ទេផ ងៗរមួគន  មរយៈករចុចេន

េលពកយ Quiz ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថ ៍

FUSE ស្រមបកូ់នសិស ថន ក់

បឋមសិក ។

• សរេសរទុកនូវអ្វែីដលកូនរបស់អនក

បន្របបអ់នកអំពីបទពិេ ធន៍

មយួ េហយ ន េឡងវញិរមួគន ។

• េទប ្ណ ល័យកនុងតំបន ់ឬប ្ណ

ល័យរបស់  េដមបេីទេរ ស និង

នេសៀវេភជមយួគន ។

•  ែស្វងរកនូវករពិតេផ ងៗអំពីពិភពេ ក មរយៈករចុចេនេលពកយ 

Find out ែដលមនភជ បេ់នេលវុបិ យថ ៍FUSE ស្រមបកូ់នសិស

បឋមសិក ។

ខងេ្រកមេនះគឺជគនិំតខ្លះៗស្រមបជ់ជំនួយកនុងករចបេ់ផ្ដមករនិទនេរឿង៖ 

•  េធ្វឲយេរឿងេនះជេរឿងរេំភបរកី យ េ យមនបញចូលសំេឡងខុសៗគន  

មនតុកក  េហយេ្របឧបករណ៍េផ ងៗ ឬេ្រប្រមមៃដស្រមបស់ែម្ដង។

•  ចបេ់ផ្ដមពីអ្វមីយួែដលេធ្វឲយកូនរបស់អនកចូលចិត្ដ។

•  បេងកតឲយមននូវតួអងគ មយួ និងឆកឈុតៃន ចេ់រឿង។

ករ នជមយួគន  
ករ នគឺជវធីិមយួមន រៈសំខនេ់ដមបភីជ បទំ់នកទំ់នងរ ងពកយសម្ដនិីយយ 

និងពកយែដលេគសរេសរ។

ករ នឲយកូនអនក ្ដ បគឺ់ជករមយួមនតៃម្លែដល្រតូវេធ្វ។ ខងេ្រកមេនះគឺជ

គំនិតខ្លះៗស្រមបជ់ជនួំយ៖

• ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូន

របស់អនកេ្រជសេរ សេសៀវេភ 

ទស នវដ្ដ ីក ឡុក េរឿង

េផ ងៗេទៀតែដលមនេន 

កនុងម៉ល់ធីមេីឌៀ ឬកនុងថស

ឌីវឌីីជេដម។

• ពិភក អំពីរូបភពេផ ងៗេន

កនុងេសៀវេភ មយួ េហយ

ជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនរបស់

អនកនិយយពពិណ៌នអពីំរូបភពទងំេនះ។

•  ែចករែំលកនូវេសៀវេភរូបភពែដលពំុមនសរេសរពកយេពចន ៍េដមបជួីយបេងកត

នូវក្ដ្ីរសេម្រសៃម គំនិត និងពកយេពចនេ៍ផ ងៗ មរយៈករឲយេឈម ះដល់វតថុ 

ែដលមនេនកនុងរូបភពទងំេនះ។

• នម្ដងេហយម្ដងេទៀតនូវេសៀវេភ និងេរឿងេផ ងៗែដលកូនរបស់អនកចូលចតិ្ដ។

• ជួយកូនរបស់អនកឲយបេងកតេសៀវេភខ្លួនឯងេ យមនរូបភពជេ្រចន េហយឲយ

ពួកេគ នេរឿងេនះឲយអនក ្ដ ប។់

ករ នជមយួ កូនរបស់អនកនឹងចបេ់ផ្ដមេនេពលែដលកូនរបស់អនកបនដឹងយល់

ខ្លះៗអំពី ចេ់រឿង េហយ ចចបេ់ផ្ដមករ នខ្លះេ យខ្លួនពួកេគ។

េនេពលែដលកូនរបស់អនក នឲយអនក ្ដ ប ់ផ្ដល់េពលឲយពួកេគគិតអំពីពកយ

េពចន ៍េហយសួរសំណួរដល់ពួកេគ េដមបឲីយដឹងថ េតកូនរបស់អនកយល់នូវអ្វី 

ែដលេគបន ន ឬេទ។



រង្វ ន់ពីអភិបលរដ្ឋស្រមប់ករខិតខំ ន 
រង្វ នពី់អភបិលរដ្ឋស្រមបក់រខិតខំ ន (Premier’s Reading Challenge) 

គឺជវធីិមយួដល៏្អស្រមបកូ់នសិស កនុងរដ្ឋវចិតូរយ៉ិកនុងករេលកកមពស់ករ នរបស់

ពួកេគឲយកនែ់ត្របេសរេឡង។ មនករជំរុញេលកទឹកចិត្ដឲយកូនសិស ន និង

សេ្រមចបននូវករ នេសៀវេភឲយបន៣០ កបលេដមបឈីនដល់េគលេ

ែដលបនកំណត។់ ្របសិនេបកូនរបស់អនកេទបចបេ់ផ្ដមេរៀន ន អនក ចជួយពកួ

េគឲយមនបទពិេ ធនក៍នុងករ ន មរយៈករ នឲយ ្ដ ប ់ឬ នជមយួពកួេគ 

េហយនយិយពភិក អំពីេរឿងេនះ ពកយេពចន ៍និងរូបភពេផ ងៗ។ សូមចូល

ែឆកេមលរង្វ នពី់អភបិលរដ្ឋស្រមបក់រខិតខំ នេនវុបិ យថ៖៍ 

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

ឱកសេផ ងៗស្រមប់ករសរេសរ លៃ់ថង

េនកនងុ្រគួ រ៖ 
ដូចជករ នែដរ ករសរេសរក្ល យេទជសកមមភព្របចៃំថងេនកនុង្រគួ រ។ 

អនុញញ តឲយកូនរបស់អនកេមលអនកសរេសរ។

សូម កលបងនូវគំនិតសរេសរខ្លះៗខងេ្រកមេនះេនកនុង្រគួ រ៖

• សរេសរនូវបញជ ីេឈម ះអី ៉ នែ់ដល្រតូវទិញេនផ រ ឬក ៏

សរេសរនូវេឈម ះអី ៉ នែ់ថម

េទៀតចូលកនុងបញជ ី និងគូស

លុបេចលនូវរបស់ែដលអនក

ទិញរចួ ឬយកេចញពីេសបង។

•  ្រតូវមនក្ដ រេខៀនមយួស្រមប់

ករសរេសរ និង ន រកនុង

្រកុម្រគួ រ។

•  េរៀបចំ និងសរេសរនូវបញជ ីេឈម ះ

មុខម្ហូប្របចសំប្ដ ហ៍របស់អនក

ជមយួគន ។

•  សរេសរចំណងេជង ឬករពិពណ៌នខ្លីៗ អំពីរូបថតេន កនុង្រកុម្រគួ ររបស់អនក

កចូ់លកនុង ល់ប៊មុរូបថត។

•  សរេសរផ្ល កេផ ងៗស្រមបកិ់ចចករគំនូរសិលបៈ និងករៃចន្របឌិតទងំ យរបស់

កូនអនក។

•  បេងកត និងសរេសរកតសួរសុខទុកខ កតជូនពរៃថងបុណយកំេណ ត និងកតែថ្លង

អំណរគុណេផ ងៗ។

•  ្រតូវមន្រប្រកតិទិនមយួកនុង្រកុម្រគួ រស្រមប់ ក់ ងំ េហយ្រតូវកត្់រ ទុកនូវ

្រពឹត្ដកិរណ៍េផ ងៗែដល ្រកុម្រគួ រ្រតូវេធ្វជំុគន ។ ្រតូវនិយយពភិក អំពី្រពឹត្ដិ

ករណ៍ែដលខិតជិតមកដល់ជមយួកូនរបស់អនក ឧទហរណ៍ េនទី  េនេពល

 េហយនរ ខ្លះ នឹងេទទីេនះ?

• គូររូប និងផតព់ណ៌គំនូរេផ ងៗ

អំពីេទសភព ឬកតួ៏អងគនន។ 

ចុចេនេលពកយ Draw ែដល

មនភជ ប ់េនេលវុបិ យថ ៍FUSE 

ស្រមបកូ់នសិស បឋមសិក ។

• ែស្វងរកពកយេពចនេ៍ យករេ្រប

វចននុ្រកម។

• និយយពភិក អំពីកិចចកររបស់

អនកនិពនធ និងអនកគូររូបភព។

• ចង្អុលបង្ហ ញនូវចំណុចសំខន់ៗ  អំពីេសៀវេភ - ្រកបេសៀវេភ, ខនងេសៀវេភ, 

ទំពរ័មតិក, ចំណងេជង។ល។

ករ ន និងករសរេសរ្រតូវេដរទនទមឹគន

ករេចះសរេសរចបេ់ផ្ដមេឡងពីករសរេសរេខ្វ ក និងករគូររូបេផ ងៗ។ េនះគឺជ

ជំ នដំបូងដសំ៏ខន ់និងគួរទទួលបននូវករជំរុញេលកទឹកចិត្ដ។ ផ្ដល់ករគ្ំរទ 

ដល់កូនរបស់អនកឲយ នឮៗ នូវអ្វែីដលេគបនសរេសរ។ បេងកតនូវកែន្លង មយួ

ស្រមបផ់ទុកទុក និង ក់ ងំ ន ៃដសរេសររបស់ពួកេគ។

េ្រប្របស់បទពិេ ធនរ៍បស់កូនអនក េដមបបីេងកតនូវទំនកទំ់នងផ រភជ បរ់ ង

ករនិយយ ករសរេសរ និងករ ន។ ខងេ្រកមេនះគឺជជំ នមយួចនួំន 

ស្រមបអ់នុវត្ត៖ 

• េសនឲយកូនរបស់អនកនិយយអពីំបទពិេ ធន៍ មយួ ឬកអ៏្វែីដលេធ្វឲយពួក

េគចូលចតិ្ដ។

• សួរកូនរបស់អនកថេតែផនក ៃនករសនទន ែដលពួកេគចងស់រេសរ។

• េនេពលែដលកូនរបស់អនកកំពុងែតនិយយ សូមសរេសរ

ទុកនូវគំនិតរបស់ពួកេគ។ 

េ្របភ របស់កុមរ។

• េសនឲយកូនរបស់អនក នេឡងវញិ

នូវករសរេសរេនះ។

• កូនរបស់អនក ចចងគូ់ររូប ឬក៏

បេងកតអ្វមីយួែដលសីុសង្វ កគ់ន េទ

នឹងករសរេសររបស់េគ។

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=392>deecd_brochure_-_maths_3-6_392</a>


