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ណ៍ស្រាវជ្រាវនៃេះនទ។

ូនច្នេះ អនកស្រាវជ្រាវអ លាអនកសាំនណររបាយ

ការណ៍ស្រាវជ្រាវនៃេះ ទទួលខ៊ុសជ្រតូវរាល់ខឹម្
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៕

การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างไทยและกัมพูชา ในกลุ่มเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools

ជំពូកទី ៤
ការបញ្ចេ ញទស្សនៈនិងស្ំញ្

ើ ប ីផ្សាភ្ជាប់វស្
ើ ញ្ ម្
ិ យ
័ អប់រ ំរវាងថៃ-កម្ពជា
ុ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ សតីពី ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំក្សជ្ររិតរូលដ្ឋានរវាងថៃនិ ង
ក្សរពុា ក្សនុងបណ្ត
ត ញសិសសក្សរពុាដែលក្សំពុងសិក្សានៅាលានរៀនថៃ។ នៅក្សនុងជំ ពូក្សននេះនិង

បានន្វើបទបង្ហាញ សតីពីការបនចេញទសសនៈថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ
ក្សនុងជ្របនទស និងនជ្រៅជ្របនទស និងាានភ្ជពថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំនៅក្សនុងតំបន់ ស្រសុក្សខ្ល
ងថយ៉ៃ

រួទំងបទសនងេបចុងបចេប់ គឺនសចក្សតីសំន

ភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំែូចបានព

ើ ែល់អងគភ្ជពពាក្ស់ព័ននធ ែើរបីអនុវតតការផ្សា

៌ នា ។

៤.១ ទស្សនៈថនការផ្សាភ្ជាប់វិស្យ
័ អប់រ ំ
៤.១.១ អតាន័យពាក្សយថាការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ៖

ក្សនុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវននេះ និងបានផ្សតល់នូវអតាន័យថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ

នដ្ឋយដផ្សនក្សនលើទសសនៈពី

Cross-border education ของ Jane Knight (OECD & The World Bank,

២០០៧) ។ នទើ បអាចសនងេបអតាន័យពាក្សយថាការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំបានែូ ចងកងនជ្រការ ។

ការផ្សាភ្ជាប់ ការអប់រ ំ មានន័យថា។ ការផ្សាភ្ជាប់ ថន្នធានរនុសស ឬការចង

សរព័នភ្ជ
ធ ព ការផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា ការផ្សាភ្ជាប់ ថនាាប័នអប់រ ំ ការឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនរវាង
ជ្របនទសនែើរបីទទួលបានការសិក្សាឱ្យកាន់ដតជ្របនសើន
ភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំនិងនក្សើតមានន

ើងនូវភ្ជពាក្ស់ ដសតង

ើងរបស់ជ្របាពលរែា។ ែូ នចនេះ ការផ្សា
គឺការចល័តរបស់រនុសស

ចំន

េះែឹង

ក្សរមវ ិ្ីសិក្សាក្សជ្ររិតាាប័ន។ និងការជ្រគប់ជ្រគងការអប់រ ំដែលនៅក្សនុងទជ្ររង់ ថនគនជ្រមាងអភិ វឌ្ឍ

ក្សិចេសហជ្របតិបតតិការ ក្សរមវ ិ្ីផ្លលស់បូរបទពិ
ត
នា្និងផ្លលស់បូរការអប់
ត
រ ំ ឬការផ្សតល់នូវនសវាក្សរម
អប់រ ំក្សនុងការទំនាក្ស់ទំនង។ ននេះក្ស៏ ារួយដផ្សនក្សថនការវ ិនិ នោគរវាជ្របនទសផ្សងដែរ ។
នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ

ដែលន្វើឱ្យការអប់រ ំកាលយាសតង់ដ្ឋរ។

ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំរវាងជ្របនទស ាដផ្សនក្សរួយ

ទសសនៈដែលន្វើឱ្យការអប់រ ំកាលយនៅាសតង់ដ្ឋរបាន

ននាេះមាន ២ ក្សត្តតសំងកន់ៗែូ ចតនៅ៖
១) ការអប់រ ំដែលាសតង់ដ្ឋរក្សនុងជ្របនទស (Internationalization

at home)

ការអនុវតតបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សានដ្ឋយនាំយក្សយុទា
ធ
ស្តសតអប់ រ ំដែលាសតង់ដ្ឋរបូក្សបចូេ ល និង
ទសសនៈរបស់ាាប័ នអប់ រ ំក្សនុងតំបន់ ។
សតង់ដ្ឋរបចូេ លក្សនុងក្សរមវ ិ្ី បនជ្រងៀន។

ឬក្សនុងជ្របនទស ែូចា ការនាំទសសនៈនផ្សសងៗដែលា
ការបនងកើតក្សរមវ ិ្ីប

~1~

ត លឬវគគបំប៉ៃននជ្រៅនមា៉ៃ ង
ុត េះបណ្ត
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សិក្សា។ ២) ការអប់រដែលាសត
ំ
ង់ដ្ឋរ។

(Internationalization abroad) រវាងជ្របនទស គឺា

ការផ្លលស់បូរថន្នធានរនុ
ត
សស ឬការចល័តបុគល
គ ិក្ស។ ចំន

េះែឹង ក្សរមវ ិ្ី សិក្សា ាាប័នអប់រ ំ

ការជ្រគប់ជ្រគងវ ិស័យអប់រ ំ។ ការផ្សតល់នូវនសវាក្សរមរវាងជ្របនទសែូចាបចូា នសិសសនៅសិក្សានៅ
នជ្រៅជ្របនទស ។

ឬបនងកើតាាប័នអប់រ ំ ឬាងកនៅនជ្រៅជ្របនទស(Altbach

et al.,

២០១០,

នោងក្សនុង Chan, ២០១៨ ) ។

៤.១.២ ខ្លឹរារថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ៖
ខ្លឹរារថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំរវាងជ្របនទស អាចដបងដចក្សា ៤ ក្សត្តត

(OECD & The World Bank, ២០០៧)

សំងកន់ៗ

ែូចងកងនជ្រការ៖ ។

១) ការផ្សាភ្ជាប់ ថន្នធានរនុសសឬចងសរព័នភ្ជ
ធ ព។
ការចល័តឬផ្លលស់បូរបុ
ត គល
គ ិក្ស សិសស
បនចេក្សនទស
លក្សេខ្

នលាក្សជ្រគូ

(People)

មានន័យថា

អនក្សជ្រគូ ជ្រក្សុរអនក្សស្រាវជ្រាវ ជ្រក្សុរអនក្ស

និងជ្រក្សុរអនក្សជំនាញពីជ្របនទសរួយនៅកាន់ជ្របនទសរួយនដ្ឋយនៅនជ្រការ

ឌ នផ្សសងៗ។ ការផ្លលស់បូរឬការចល័
ត
តបុគល
គ ិក្សរឬសិសស។

ទំងននេះក្ស៏ នែើរបីឱ្យសិសស

បានសិក្សាក្សជ្ររិតខ្ពស់។ ការចូលរួរថនគនជ្រមាងផ្លលស់បូរ។
ត
ការទទួលបាននៅអាហារូបក្សរ

៍

ពីរដ្ឋាភិបាលនិងឯក្សជន។ រ ីឯ នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូ អនក្សបនចេក្សនទសក្ស៏អាចផ្លលស់បូរឬចល័
ត
តពីរួយ
ជ្របនទសនៅកាន់ជ្របនទសនផ្សសងៗបានផ្សងដែរ។ នែើរបីបនជ្រងៀន និងន្វើការស្រាវជ្រាវ
បានទទួលៃវ ិការបស់រដ្ឋាភិបាលឬឯក្សជនត្តរលក្សេខ្

ឌ របស់គនជ្រមាង

ជ្រពរនជ្រពៀងនែើរបីផ្សល
ត ់នូវនសវាក្សរម ។ល។

នដ្ឋយ

ការផ្លលស់បូរឬក្សិ
ត
ចេ

២) ការផ្សាភ្ជាប់ ក្សរមវ ិ្ីសិក្សាឬជ្របូជ្រការ(Programs)មានន័យថាការជ្របគល់ជូន

នូវក្សរមវ ិ្ីសិក្សា។ឬ

(Programs) ការជ្របគល់ជូននូវសញ្ញាបជ្រត ពីជ្របនទសរួយនៅកាន់ជ្របនទស

រួយនទៀត។ ឬអាចនៅក្សនុងទជ្ររង់ ការបនជ្រងៀនត្តរជ្របព័នអ
ធ ុី

(face-to-face)ការបនជ្រងៀនត្តរបណ្ត
ត ញអនឡាញ។

ិចជ្រតនិច។ ឬការបនជ្រងៀនផ្លាល់

ឬការបនជ្រងៀនដបបត្តរឡាញបចូេ លរួរ

គ្នន។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ ាទូនៅគឺការផ្សតល់សិទិធថនការសិក្សាដែលសរស្រសបនិងគ្ននទំង
ពីរាាប័នដែលាថែគូររ
ួ គ្នន។

(twinning)

ឬជ្រទង់ជ្រទយនផ្សសង ៗ ថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំ

រវាងជ្របនទស នៅក្សនុងក្សត្តតខ្លេះដែលាជ្របូជ្រការឬក្សរមវ ិ្ីសិក្សារបស់បរនទសដែលជ្រតូវដតមានជ្រគូ
បនជ្រងៀន។

និងការបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សានដ្ឋយាាប័ នក្សនុងជ្របនទស

អប់រ ំរបស់នជ្រៅនទសាអនក្សទទួលបនាុក្សក្សនុងការបនងើ កតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា។

ឬក្សនុងក្សត្តតខ្លេះដែលវ ិស័យ

ដតជ្រតូវមានាាប័នអប់រ ំ

ក្សនុងជ្របនទសាអនក្សវ ិនិ នោគថនការអនុវតតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា។ និ ងក្សរមវ ិ្ី បនជ្រងៀន។
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៣) ការផ្សាភ្ជាប់ថនាាប័នអប់រ ំ

(Providers)

មានន័យថា ការផ្លលស់បូរត ឬការ

បនងកើតនូវាាប័នអប់រ ំពីជ្របនទសរួយនៅជ្របនទសរួយនទៀត។ (ទំងអស់ឬដផ្សនក្សណ្តរួយ)នែើរបី
បនងកើតបាននូ វក្សរមវ ិ្ីសិក្សានដ្ឋយអាចបនងកើតាវ ិទាាានឬាាងកជ្រទង់ជ្រទយ្ំដតរតង។ ឬ

រួយរួរនិងាាប័នពីនជ្រៅជ្របនទស។ ែូចាាងាលានៅជ្របនទស មានបនាប់នរៀនពិនសស។

ការបនងកើតវគគសិក្សាជ្របចំតំបន់ ។ បនាាប់រក្សក្ស៏ អភិវឌ្ឍកាលយនៅាការវ ិនិ នោគដែលបនងកើតនូវ
ជ្របាក្ស់ចំ

ូ លែល់ជ្របនទសានែើរ។ ែូនចនេះ ាាប័នអប់រ ំអាចែំន

ើ រការនដ្ឋយរែាឬវ ិស័យឯក្ស

ជន។
៤)ការផ្សាភ្ជាប់គនជ្រមាង ការជ្រគប់ជ្រគងវ ិស័យអប់ រ ំ។
ន័យថា

(Projects/Services)

មាន

ការផ្លលស់បូរគនជ្រមាងឬនសវាក្សរម
ត
នៅកាន់ជ្របនទសនជ្រៅដែលាក្សិចស
េ ហជ្របតិបតតិការ

វាងបជ្របនទស។និងអងគភ្ជពនផ្សសងៗ ។ ែូចា រដ្ឋាភិបាល ាាប័នអប់រ ំ សភ្ជពា

ិ ជាក្សរម

ដែលនៅក្សនុងទជ្ររង់ថនការអភិវឌ្ឍក្សរមវ ិ្ីសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ ការផ្សតល់នសវាក្សរមវ ិស័យអប់ រ ំ
ការផ្សតល់នូវជំនួយក្សនុងរូបដបបនផ្សសងៗ។ ការបនងកើតនវទិកា

e-learning

។ ការបនងកើតនូវសកាតនុ

ពលដផ្សនក្សបនចេក្សវ ិទានដ្ឋយនៅក្សនុងជ្របព័នធរបស់គនជ្រមាង នែើរបីជួយ ផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំ។ ឬ
រួយចុេះក្សិចជ្រេ ពរនជ្រពៀងដផ្សនក្សវ ិនិនោគ ។
នទេះោ៉ៃ ងណ្តែ៏នដ្ឋយ

ខ្លឹរាថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំ ែូចបាននរៀបរាប់

ជូនអាចសនងេបក្សត្តតសំងកន់ ៗដែលទក្ស់ ទងនិងការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំថៃ និ ងក្សរពុាបានែូច

ា។ ១) ការផ្សាភ្ជាប់្នធានរនុសសឬចងសរព័នធភ្ជព។ ២)ការផ្សាភ្ជាប់ាាប័នអប់រ ំ។ ៣)ការ
ផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា ។

៤.១.៣ ទជ្ររង់ថនការផ្សាភ្ជាប់្នធានរនុសសឬចងសរព័នភ្ជ
ធ ព៖
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាបចេបបននភ្ជពអាចដបងដចក្សការផ្សាភ្ជាប់បានែូចា
សិសស នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូ បុគគលិក្ស និងនផ្សសងៗ (Jane

Knight, ២០១២) បានែូចា ។

១) សិសសផ្លលស់នៅសិក្សានៅនជ្រៅនទស ដែលនៅក្សនុងទជ្ររង់ថនការចុេះន្មេះ

ចូលសិក្សាក្សនុងជ្របព័នោ
ធ ៉ៃ ងនពញនលញ។

នហើយបានទទួលនូវសញ្ញាបជ្រតពីនជ្រៅជ្របនទស ឬ

ការចុេះន្មេះនែើរបីសិក្សារយៈនពលខ្លីនៅនជ្រៅនទស (១ ឆ្មាស -១ ឆ្នំថនការសិក្សា)។ ននេះា
ដផ្សនក្សរួយរបស់គនជ្រមាងក្សរមវ ិ្ីអប់រ ំថានក្ស់ាតិ ។ នហើយទទួលបានសញ្ញាបជ្រតពីាាប័នថានក្ស់ ាតិ
។
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២) សិសស សិក្សានៅក្សនុងជ្របនទស ប៉ៃុ ដនតក្សរមវ ិ្ីសិក្សាបានរក្សពី ក្សិចេសហជ្របតិ បតតិ

ការរបស់ាាប័នអប់រ ំក្សនុងនិងនជ្រៅជ្របនទស ក្សនុងជ្រទង់ជ្រទយបណ្ត
ត ញ

ឬសិទិធពិនសសរួយ។

ការសិក្សាាពីរាាប័ន ឬសិក្សារួរគ្ននទំងពីរាាប័ន។ ឬការសិក្សាដែលទទួលបានពីរសញ្ញា
បជ្រត។ នដ្ឋយសញ្ញាបជ្រតដែលផ្សតល់ជូននចញនដ្ឋយាាប័នថានក្ស់ាតិ ឬនជ្រៅជ្របនទស ឬនចញ
ផ្សតល់ជូនទំងពីរាាប័នរួរគ្នន ។
៣) ជ្រគូ ឬ បុគគលិក្ស ចុេះអនុវតតការង្ហរ ចុេះាតរ ទសសនក្សិចេ សននិសិទ។ ន្វើការ
ស្រាវជ្រាវ ផ្លលស់បូរជ្រគូ
ត
។ មានសក្សរមភ្ជពរួរគ្ននារួយនិងាាប័នអប់រ ំនជ្រៅជ្របនទស ។
អាចនពាលបានថា

ការផ្សាភ្ជាប់្នធានរនុសសរវាងាាប័នអប់ រ ំថៃនិ ងក្សរពុា

ភ្ជគនជ្រចើនគឺ ាការចល័តរបស់សិសសរវាងក្សរពុានិងថៃ។

នហើយមានសក្សរមភ្ជពរួរគ្ននរវាង

បុគគលិក្សអប់រ ំ និងសិសានុសិសសទំងពីរជ្របនទស។ ែូចា ទសសនក្សិចេ សននិសិទ ការជ្របក្សួត
ើញាក្ស់ ដសតងគឺ ការផ្លលស់បូរជ្រគូ
ត
បុ គល
គ ិក្សដផ្សនក្សវ ិស័យ

ជ្របដជងានែើរ។ ដតអវីដែលនយើងពុំ ទន់ ន
អប់រ ំរវាងគ្នននិងគ្នន ។

៤.១.៤ ក្សត្តតថនការផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ីសក្ស
ិ ា៖
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាបចេបបននភ្ជពអាចដបងដចក្សាក្សត្តតសំងកន់ ថនការផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ី

សិក្សាឬជ្របូជ្រការក្សរមវ ិ្ីសិក្សា (OECD&The World Bank, ២០០៧) បានែូចតនៅ ។

១) សិទិធពិនសស/បណ្ត
ត ញ(Franchise) គឺាក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងជ្រទង់ជ្រទយពា
ក្សរមដែលមាននគ្នលបំ

ងនែើរបីរក្សជ្របាក្ស់ចំន

ញពីាាប័នអប់ រ ំក្សនុងជ្របនទស

នអ

ិ ជា
ាអនក្ស

បនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា និ ងអនុញាតឱ្យាាប័ នអប់ រ ំក្សនុងជ្របនទស បី ឬជ្របនទសនផ្សសង ៗ នាំនៅអនុ
វតតបនងកើតក្សរមវ ិ្ី បនជ្រងៀន នដ្ឋយមានការធានារា៉ៃ ប់រ ៉ៃងពីជ្របនទស នអ ។
២)

ការសិក្សារួរគ្ននពីរាាប័ន

ាក្សិចស
េ ហជ្របតិបតតការរបស់ថែគូថនាាប័ន

អប់រ ំក្សនុងជ្របនទស នអ និងជ្របនទស បី ដែលអភិវឌ្ឍជ្របព័ នធផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ ដែលអនុ ញ្ញាតឱ្យ
សិក្សាចុេះន្មេះចូលសិក្សាត្តររុខ្វ ិាានៅក្សនុងជ្របនទសបី ឬជ្របនទសនអ នដ្ឋយាាប័នជ្របនទស

នអ ាអនក្សបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា ការទទួលាគល់ និងផ្សតល់នូវសញ្ញាបជ្រត ប៉ៃុដនតជ្រតូវដតនគ្នរពត្តរ
បទបញ្ញ
ា ថផ្សាក្សុងរបស់
ន
ាាប័នក្សនុងជ្របនទស នអ ។
៣) សញ្ញាបជ្រតនទវភ្ជគី ឬ រួរ

(Double or Joint degree) គឺាក្សិចស
េ ហជ្របតិបតត

ការរបស់ាាប័នអប់រ ំ ារួយនិងជ្របនទសនផ្សសង ៗ។ នែើ របីបនងកើតនូ វក្សរមវ ិ្ីសិក្សា /ជ្របូជ្រការក្សរម
វ ិ្ី សិក្សា នដ្ឋយមានការទទួលាគល់សញ្ញាបជ្រតពីាាប័នដែលាថែគូ ។
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៤) ការទំ នាក្ស់ទំនងវ ិស័យអប់ រ ំ (Articulation) ាក្សិ ចស
េ ហជ្របតិបតតការវ ិស័យ

អប់រ ំារួយនិងជ្របនទសនផ្សសង ៗ ក្សនុងការបនងកើតក្សរមវ ិ្ី សិក្សា /ជ្របូជ្រការក្សរមវ ិ្ីសិក្សាដែលអនុ
ញាតឱ្យសិសសទទួលបានពិ នុឬការនផ្សា
ា
រសិទិន
ធ ូ វពិនុពី
ា លទធផ្សលការសិក្សាពីាាប័នអប់រ ំ ពីជ្រប
នទសែ៏ថទដែលាក្សិចេសហជ្របតិបតតការរួរគ្នន។
៥)

E-learning ការបនជ្រងៀនត្តរអុី

ិចជ្រតូនិចឬការបនជ្រងៀនពី ចមាាយនដ្ឋយមាន

ាាប័ នអប់រ ំបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា/ជ្របូជ្រការក្សរមវ ិ្ី ការសិក្សា។

និងផ្សតល់នូវនសវាក្សរមែល់ការ

សិក្សានៅជ្របនទសនផ្សសងៗ ក្សនុងជ្រទង់ជ្រទយអនឡាញ។ ការបនជ្រងៀនត្តរអុី
ការបនជ្រងៀនផ្លាល់ដតរតង

(face-to-face)

ិចជ្រតូនិច រួរទំង

។ ពីាាប័នថានក្ស់ ាតិដែលទទួលបានការគ្នំជ្រទពីាា

ប័ននជ្រៅជ្របនទស។

នៅរិនទន់ក្សំ

សជ្រមាប់ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំថៃនិ ងក្សរពុាក្សនុងក្សជ្ររិ តក្សរមវ ិ្ីសិក្សាននាេះ

ត់អតតសញ្ញា

ភ្ជាប់ ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា។

ចាស់លាស់នៅន

ឬរួ យក្ស៏ជ្របូជ្រការក្សរមវ ិ្ី សិក្សា

ើយនទដែលបញ្ញ
ា ក្ស់ឱ្យន

ើញអំពីវ ិ្ី ផ្សា

រិនថាទំងដផ្សនក្សក្សិចេសហជ្របតិបតតការ។

ការបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា ការធានារា៉ៃ បរ ៉ៃងនូ វពិនុា ឬការទទួលាគល់នូវសញ្ញាបជ្រត ។
៤.១.៥ ក្សត្តតថនការផ្សាភ្ជាប់ាាប័នអប់រ ំ៖

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចដបងដចក្សក្សត្តតថនការផ្សាភ្ជាប់ាាប័នអប់រ ំរវាងជ្របនទស

(OECD & The World Bank,

២០០៧) ែូចងកងនជ្រការ។

១)ការបនងកើតវ ិទាាាន/ាងក នដ្ឋយាាប័នអប់រ ំរបស់ជ្របនទស នអ បានចូល

នៅបនងកើតាងកក្សនុងជ្របនទស បី នដ្ឋយសិសសក្សនុងជ្របនទស បី គឺ សិសសដែលនៅក្សនុងជ្របនទស បី
ជ្រតូវបានទទួលាគល់នូវសញ្ញាបជ្រតពី ជ្របនទស នអ

២) ាាប័នឯក្សរាជយ ាាាប័នអប់រ ំពីជ្របនទស នអ បានចូលនៅបនងកើតវ ិទាាាន

អប់រ ំក្សនុងជ្របនទស បី ដតរួយគត់ជ្របនទស នែើ របីនបើ ក្សក្សរមវ ិ្ីបនជ្រងៀន/ជ្របូជ្រការក្សរមវ ិ្ី សិក្សា និង

ជំរញ
ុ ឱ្យមានការធានារា៉ៃ ប់រ ៉ៃងសញ្ញាបជ្រតនដ្ឋយវ ិទាាានពី ជ្របនទស នអ ដែលគ្នមនាាប័នអប់រ ំ
ណ្តរួយជ្រតូវបានបនងកើតន

ើងនៅក្សនុងជ្របនទសរបស់ខ្ួនននាេះនទ។
ល

៣) ការរួរបចូេ លគ្នននូវាាប័នអប់រ ំរក្សពីជ្របនទស នអ នដ្ឋយជ្របនទសបានចូល

នៅទិញលិខ្សិទិធរួយចំនួនឬទំងអស់ពីាាប័ នអប់ រ ំនៅក្សនុងជ្របនទស បី ។
៤) រ

ឌ លអប់រ ំ ឬាាប័នអប់រ ំពីជ្របនទស នអ បានចូលនៅបនងកើតរ

នៅក្សនុងជ្របនទស បី នែើ របីគ្នំជ្រទការបនងកើតក្សរមវ ិ្ី សិក្សាសជ្រមាប់ សិសសរបស់ខ្ួន
ល ។
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៥) ក្សិចេសហជ្របតិបតតការដែលាបណ្ត
ត ញឬាាប័ន ាក្សិចេសហជ្របតិបតតការ

នែើរបីនបើក្សវគគសិក្សាឬក្សរមវ ិ្ី សិក្សាក្សនុង

របស់ាាប័នអប់រ ំក្សនុងជ្របនទសនិ ងនជ្រៅជ្របនទស។

ជ្របនទសនិងនជ្រៅជ្របនទស នៅក្សនុងទជ្ររង់ ថនការសិក្សាពីចមាាយឬការបនជ្រងៀនផ្លាល់ដតរតង។
ជ្របសិននបើពិចរណ្តនលើបណ្ត
ត ញការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំរបស់ជ្របនទសថៃ -

ក្សរពុា ននាេះនយើងរិនទន់ ន

ើញលិចន

ើងារូបរាងឱ្យចាស់ាក្ស់ ដសតងថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យ

អប់រ ំក្សនុងក្សជ្ររតិាាប័ននិងាាប័នននាេះនទ។ រិនថាការបនងកើតវ ិទាាាន/ាលានរៀន /ាងក/
ឌ លអប់រ ំឬាងបណ្ត
ត ញាាប័ ននែើ របីបនងកើតក្សរមវ ិ្ី បនជ្រងៀនរួរគ្នន។

បនាប់នរៀន។ រ

៤.១.៦ តជ្ររូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់ថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំ៖
បុពវនហតុ ថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំរវាងជ្របនទស
ប៉ៃុដនតមានាយូររក្សនហើយ។

នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយលក្សេ

គឺរិនដរនានរឿងៃមីននាេះនទ

ៈថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំនទើប

ដតមានការផ្លលស់បូរក្សន
ត ុងរួយរយៈនពលរិនប៉ៃុនាមនទសវតសរ ៍ចុងនជ្រកាយនដ្ឋយនផ្លតតនៅនលើការ
នាំនចញដផ្សនក្សវ ិស័យអប់រ ំពីជ្របនទសរួយនៅកាន់ជ្របនទសរួយ។
ដផ្សនក្សបនចេក្សវ ិទាែ៏នជឿននលឿននិងចំ ណ្តយនលើការន្វើែំន
ៃវ ិកាតថរលទប។

ននេះនដ្ឋយារដតការអភិវឌ្ឍ

ើ រនៅនជ្រៅជ្របនទសក្ស៏អាចចំណ្តយ

ែូនចនេះន្វើឱ្យការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំបានោ៉ៃ ងឆ្ប់រហ័សាបនតបនាាប់

ជ្របសិននបើពិចរណ្តនលើតជ្ររូវការ និងការផ្សគត់ផ្សគង់ថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ (UNESCO

Bangkok,

២០០៧) មានែូចងកងនជ្រការ។
១)

តជ្ររូវការថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យ

ជ្របសិននបើពិចរណ្តនសចក្សតីជ្រតូវការរបស់

សិសសដែលទទួលនូវនសវាក្សរមអប់រ ំពី នជ្រៅជ្របនទសនក្សើតនចញពីក្សត្តតនផ្សសងៗ។ ែូចា
ជ្រតូវការនូវសញ្ញាបជ្រតឬក្សជ្ររិតវបប្រ៌ថនការសិក្សាពី នជ្រៅជ្របនទស។
ជ្របនទសដែលសិសសអសរតាភ្ជព
សិក្សាពីនជ្រៅជ្របនទស

ឬគុ

សរបតតិរិនជ្រគប់ជ្រគ្នន់

នសចក្សតី

វ ិទាាានអប់រ ំរបស់
និងរិនសរររយ។

ក្សរមវ ិ្ី

ដែលអាចផ្សតល់នូវភ្ជពង្ហយស្រសួលនិ ងការបនធូរបនាយានជ្រចើ នវ ិស័យ

នជ្រចើនដផ្សនក្ស។ ឬការទទួលបាននូវសញ្ញាបជ្រតពីនជ្រៅជ្របនទសដែលខ្លួនឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែនរក្សសិក្សា
ារនរៀងរាល់ថៃា(រក្សជ្រពឹក្សជ្រត
ជ្របនទសរបស់ខ្ួន។
ល

ប់ លាាច)។

នដ្ឋយខ្លួនអាស្រស័យនៅារួយនិងជ្រក្សុរជ្រគួារ

២) ការផ្សគត់ផ្សគង់ថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ ជ្របសិននបើពិចរណ្តសតីពីការផ្សតល់នូវ

នសវាក្សរមាាប័នអប់រ ំែល់សិសានុសិសសក្សនុងជ្របនទសនផ្សសងៗ

ដែលនក្សើតនចញពីក្សត្តតនផ្សសងៗ

មានែូចា។ ការអភិវឌ្ឍន៍ ដផ្សនក្សបដចេក្សវ ិទាបានជួ យឱ្យការផ្សតល់នសវាក្សរមវ ិស័យអប់ រ ំពីចមាាយ
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កាន់ដតមានភ្ជពង្ហយស្រសួល។ នសចក្សតីតជ្ររូវការរក្សចំ

ូ លបដនារសជ្រមាប់ាាប័នអប់រ ំ ។ ការ

ដជ្របជ្របួលថនអភិបាលក្សិចល
េ ក្ស
អ ុងអងគ
ន
ភ្ជព/ាាប័នអប់រ ំ

ដែលនផ្លតតនលើការផ្សតល់នូវនសវាដបប

អាជីវក្សរមកាន់ដតនជ្រចើនន

ើ ង។

នសចក្សតីជ្រតូវការថនការអភិវឌ្ឍគំ រវូ ិស័យអប់ រ ំៃមីៗ នែើរបីផ្សតល់នូវ

នសវាក្សរមអប់រ ំនៅនជ្រៅជ្របនទស។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ ការផ្សតល់នូវនសវាក្សរមអប់រ ំនែើរបីនឆ្លើយ
តបអៃិតិជន។ នហើយបានសងកត់្ាន់នលើការរក្សចំ
រួយបទដ្ឋានថនការសិក្សាពី គុ

ូ លនជ្រចើននពក្ស និងអាចបងកនូវអវ ិជាមានា

ិ៍ ត
ភ្ជពថនការសិក្សា និ ងនក្សរន្
ម េះរបស់ាាប័ នអប់ រ ំ ។

៤.២ កត្តាស្ំខាន់ថនការស្ិកាស្រាវស្រជាវការផ្សាភ្ជាប់វិស្យ
័ រអប់រ ំ៖
៤.២.១ ក្សត្តតសំងកន់ ថនការសិក្សាស្រាវជ្រាវការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំនៅជ្របនទស
ហុងក្សុង-ចិន។ បនាាប់ពីបានស្រាវជ្រាវនដ្ឋយនលាក្ស

Philip Wing Keung Chan(២០១៨)

បានន្វើបទបង្ហាញសតីពីការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំរបស់ហុងក្សុ ង-ចិន

។

សិសសក្សជ្ររិតថានក្ស់រនតតយយ

និងក្សជ្ររិតថានក្ស់បឋរសិក្សា។ ដែលមានព័ត៌មានលរអិតែូចងកងនជ្រការ។
១.បរ ិបទហុងកុង

ហុងក្សុ ងាដផ្សនក្សរួ យក្សនុងចំនណ្តជ្របនទស

OECD

ដែលមាននសែាក្សិចេលប
អ ំផ្សុត។

នដ្ឋយមានជ្រក្សុរជ្រគួារពលរែាចិនភ្ជគនជ្រចើនដតងដតផ្លលស់លំនៅដ្ឋានរក្សរស់នៅក្សនុងហុងក្សុង
នែើរបីដសវងរក្សឱ្កាសនិងអនាគតដែលលអជ្របនសើរនិងនែើរបីការសិក្សារបស់បុជ្រត
ពលរែាចិនដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងទទួលបានសិទិធ
របស់ឪពុក្សមាតយសជ្រមាប់ហុងក្សុង។

។

នដ្ឋយរិនគិតពីាានភ្ជពអននាតជ្របនវសន៍

ឬនិោយបានរា៉ៃ ងនទៀតគឺ ទរក្សទរ ិការដែលនក្សើតនៅ

ហុងក្សុងសជ្រមាប់មាត្តរបស់ទរក្សទទួលបានក្សរមសិទិធរស់នៅអាស្រស័យក្សនុងហុងក្សុង។
មាត្តឬស្តសតីចិនភ្ជគនជ្រចើននទើបន្វើែំន

ក្សរមសិទិក្ស
ធ ុងការា
ន
ន ក្ស់នៅរបស់បុជ្រត។
ាបនតបនាាប់ នៅក្សនុងអំ

ជ្របា

ើ រនៅហុងក្សុងនែើរបីផ្សតល់ក្សំន

ែូនចនេះ

ើ តែល់បុជ្រត។ និងរក្សានូវ

ែូនចនេះចំនួនក្សុមារដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងបាននក្សើនន

ើង

ុងឆ្នំ ២០១៣។ រដ្ឋាភិបាលហុងក្សុងបាននចញារាចរហាររិនឱ្យ

ស្តសតីមានថផ្សានពាេះដែលរិនដរនពលរែាក្សុងតំ
ន
បន់ រក្សឆ្លងទននលនៅហុងក្សុង។
តំបន់ នពល្ំន
ក្ស។

នាបចេុបបននទរក្សទរ ិកាដែលនក្សើតពី មាត្ត

បិត្តដែលរិនដរនាពលរែាក្សុង
ន

ើងបានសិក្សានៅហុងក្សុង។ ប៉ៃុ ដនតអាស្រស័យនៅក្សនុងទីជ្រក្សុងហសិនជិន គឺ ចិនែីនគ្ន

ពួក្សនគទំងននាេះនែើរឆ្លងជ្រពំដែននែើរបីរក្សសិក្សានៅហុងក្សុង

ភ្ជគងកងនជើងថនជ្របនទសហុងក្សុង។

នហើយភ្ជគនជ្រចើនរក្សពី ភូរិ

រក្សសិក្សានៅក្សជ្ររិតថានក្ស់រនតតយយ
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សិក្សា និងក្សជ្ររិតរ្យរសិក្សាបឋរភូរិ ។ មាត្តបិត្ត អាណ្តពាបាល ចិនភ្ជគនជ្រចើនដតងដត
ជូនបុជ្រតដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងនៅសិក្សានៅហុងក្សុងបនត។ ទំងននេះនដ្ឋយារដតននោបាយ
របស់ហុងក្សុងសិក្សាឥតគិតថៃល(នរៀនជ្រពី)១២ ឆ្នំរបស់ហុងក្សុង (ថានក្ស់រនតតយយ ៣ ឆ្នំ ថានក្ស់បឋរ
សិក្សា ៦ ឆ្នំ ថានក្ស់រ្យរសិក្សាបឋរភូរិ ៣ ឆ្នំ)។ នដ្ឋយពួក្សនគទំងននាេះនជឿាក្ស់ ថាបុជ្រតៗ
របស់ពួក្សនគនិងទទួលបាននូវជ្របនោជន៍ ានជ្រចើន។ ែូចាទទួលបានសិទិធការសិក្សាដែលរិន
អាចដសវងរក្សបាននៅក្សនុងជ្របនទសចិន។
ទូលាយ

នហើយាសរព័នធភ្ជពរវាងជ្រគូនិងសិសសដែលនបើក្ស្ំ

និងបរ ិោកាសថនការសិក្សាាភ្ជាអង់នគលសនិងជ្របក្សបនដ្ឋយភ្ជពយុតិត្រ៌ ។

នទេះបី បនាប់សិក្សាតូច ៗ ក្ស៏ ប៉ៃុដនតទសសនៈវ ិស័យថនការសិក្សាាសតង់ដ្ឋរអនតរាតិ ។ នលើសពី
ននេះនៅនទៀត

ក្សត្តតែ៏សំងកន់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលចិនគ្នមននគ្នលការ

៍ សិក្សាជ្រពីសជ្រមាប់ក្សុមារ

ដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងឬសជ្រមាប់ក្សុមារដែលឆ្លងជ្រពំដែនរក្សសិក្សាហុងក្សុងននាេះនទ។

ពី នជ្រពាេះ

ដតក្សុមារទំងននាេះរិនបាននក្សើតនៅជ្របនទសចិន។ ក្សត្តតែ៏សំងកន់ទំងននេះបានន្វើឱ្យមាត្តបិត្ត
អាណ្តពាបាលជ្រតូវបង់បាតាលាខ្ពស់នែើរបីឱ្យបុជ្រតបានសិក្សានៅាលាឯក្សជនជ្របនទស
ចិន។
២) ផ្សលប៉ះពាល់ ការញ្

៉ះស្រាយបញ្ហ
ា និងការផ្សាលញ្់ ស្វាកម្ម៖

ពីចំនួនសិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននជ្រចើនន

ើងរហូតែល់

២៨,០០០

នាក្ស់ ។

ែូនចនេះ នទើបនក្សើតនូវបញ្ញ
ា ារួយាលាបឋរសិក្សានៅតំបន់ភ្ជគងកងនជើងរបស់ហុងក្សុ ងដែល
មានជ្រពំជ្របទល់ាប់ជ្រពំដែនចិន

ដែលរិនអាចទទួលសិសសរួយចំនួន្ំបានទំងហុងក្សុងនិង

ចិនែីនគ្នក្សក្សនុងនពលដតរួយបាន។ ែូនចនេះ មាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល ានជ្រចើននៅហុងក្សុង
រិននពញចិតតនិងភ្ជពអយុតិត្រ៌

ដែលអសរតាភ្ជពរក្សក្សដនលងនែើរបីសិក្សាសជ្រមាប់ បុជ្រតរបស់

ពួក្សនគក្សនុងភូរិភ្ជគងកងនជើងថនហុងក្សុងបាន។ ពីាានភ្ជពថនបញ្ញ
ា ដែលបានព
ក្សុង និងចិនបានសហការ

៌ ទំងហុង

៍ រួរគ្ននែូចងកងនជ្រការ៖

១) ការនរៀបចំ

“ាលាឯក្សនទស”

ាាលាដែលនជ្រតៀរខ្លួនជ្រពរនិងទទួល

សិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនពីជ្របនទសចិននែើរបីរក្សសិក្សា។

និងនែើរបីកាត់បនាយតជ្ររូវការ

ដែលសិសសចូលរក្សសិក្សានៅាលាដក្សបរជ្រពំដែនហុងក្សុង។

និងផ្សតល់ឱ្កាសែល់ក្សុមារនៅ

ហុងក្សុងនៅតំបន់ភ្ជគងកងនជើងឱ្យបានសិក្សាកាន់ដតនជ្រចើនន

ើង។ ទនាឹរនឹងននេះដែរ គឺាការ

គ្នំជ្រទសិទិធអនក្សសម័ជ្រគចិតតឆ្ង
ល ជ្រពំដែនពីចិន។ ែូនចនេះ នបក្សេជនដែលសម័ជ្រគចិតស
ត ិក្សា និងអាស្រស័យ
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នៅក្សនុងជ្របនទសចិនែីនគ្នក្សនឹ ងទទួ លបាន។

“រាយនារន្មេះាលាដែលទទួលបានសិទិធ

ការដបងដចក្សពីជ្រក្សសួង” នែើរបីាជនជ្ររើសរួយដែរ។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ នៅនពលសិសស
ឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននែើរបីនៅាលាដែលនៅឆ្ាយពីជ្រពំដែន
ែូចានពលនវលាក្សនុងការន្វើែំន

ពួក្សនគជ្រតូវជួបនៅបញ្ញ
ា ឧបសគគ។

ើ រដែលចំណ្តយនពលនវលាយូរ

និងបញ្ញ
ា សុវតាិភ្ជព។

មាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល របស់សិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនទំងននាេះនទើបរិនយល់ស្រសប
ពីនជ្រពាេះន្វើឱ្យនក្សមងៗ

ជ្រតូវភ្ជាក្ស់ត្តំងពីជ្រពលិរន

ើងនែើរបីន្វើែំន

ើ រនៅាលានិងន្វើឱ្យនក្សមងៗ

ននឿយហត់អស់ក្សមាលំង។ និ ងអាចផ្សតល់នូវអវ ិជាមានថនការសិក្សានទៀតផ្សង នទើបមាត្ត បិត្ត ខ្លេះ
រិនអនុញាតឱ្យបុ ជ្រតរបស់ខ្ួននៅសិ
ល
ក្សានៅហុងក្សុង។

ជ្របសិននបើជ្រតូវបាននជ្រជើសនរ ើសឱ្យនៅ

សិក្សាគឺពួក្សនគនៅសិក្សានៅាលាដែលនៅក្សនុងតំបន់ ។

២)ការនរៀបចំ ផ្សល
ត ់ជូននូវនសវាក្សរមអននាតជ្របនវសន៍ ជួយសជ្ររបសជ្ររួលសជ្រមាប់

សិសសដែលឆ្លងដែននៅសិក្សាដបបបនាាន់ ។ នដ្ឋយងកងអននាតជ្របនវសន៍ជួយសជ្ររួលនូវជ្រចក្ស
នចញ-ចូលសជ្រមាប់ សិសសក្សនុងនពលនវលាបនាាន់រុននមា៉ៃ ងសិក្សានិងនជ្រកាយសិក្សា ។ នែើរបីព
ននលឿនថនការអនុវតតរបស់ប៉ៃូលិសអននាតជ្របនវសន៍ជូនែល់សិសសនលើសពីននេះនទៀត។ ជ្រក្សុរប៉ៃូលិស
អននាតជ្របនវសន៍ ជ្រក្សុរទីានក្ស់ការគយនិងរដ្ឋាក្សរ និង រនាីរសុងកភិបាលបានបនងកើតវ ិធានការ
ភ្ជពង្ហយស្រសួលនផ្សសងៗ

៍

សជ្រមាប់ សិសសក្សនុងការឆ្លងកាត់ ជ្រពំ ដែនជ្របក្សបនដ្ឋយនសវាក្សរម

e-Channel។សជ្រមាប់សិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននៅចំ

ុ ចជ្រតួតពិនិតយ ការបំនពញដបបទការ

នចញ-ចូល “ដបបង្ហយៗ” នែើ របីកាត់ បនាយរយៈនវលាក្សនុងការជ្រតួតពិនិតយជនអននាតជ្របនវសន៍
ែូនែល់សិសស ការផ្សតល់ជូននូវនសវាក្សរម

“On-board Clearance”

។គឺបានជ្របគល់បុគគលិក្ស

ជំនាញនែើរបីអនុវតតជ្រតួតពិនិតយជនអននាតជ្របនវសន៍នៅនលើឡានសជ្រមាប់សិសសក្សនុងការឆ្លងកាត់
ជ្រពំដែន ។

៣)
ដែន ក្សនុងអំ
លជ្រក្សុង

ការផ្សតល់ជូននូវនសវាក្សរមឡានជ្រក្សុងែឹ ក្សជចូា នសជ្រមាប់សិសស

ឆ្លងកាត់ ជ្រពំ

ុងឆ្នំ ២០០៨ រដ្ឋាភិបាលហុងក្សុង និងរដ្ឋាភិបាលនខ្តតកាវងទុង និងរដ្ឋាភិបា

Shenzhen

បានចុេះក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងអនុសសរ

ៈរួយនែើរបីផ្សតល់ក្សូត្តពិនសសរួយ

សជ្រមាប់វ ិនិនោគរៃយនតជ្រក្សុងនែើរបីែឹក្សជចូា នសិសសឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែន។
គរែឹក្សជចូា នាធារ

ៈនៅាលានរៀនអាចនជ្របើនពលនវលាយូរ។

ពីនជ្រពាេះជ្របព័នធគរនា
នជ្រៅពីននេះនទៀតរៃយនត

ជ្របចំាលារបស់ហុងក្សុងរិនអាចែឹក្សសិសសឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនបានដែរ គឺរក្សទទួលសិសសបាន
ជ្រតឹរក្សដនលងជ្រតួតពិនិតយ។

និងនគ្នលននោបាយដផ្សនក្សសុវតាភ្ជព ការជ្រតួតពិនិតយជ្រចក្សជ្រពំដែន។
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ែូនចនេះ ការនជ្របើនសវាក្សរមរៃយនតាលាែឹក្សជចូា នសិសស គឺាកាត់បនាយនូវបញ្ញ
ា ។ ទំងននេះ
បាន និងជួយនៅភ្ជពង្ហយស្រសួលក្សនុងការន្វើែំន
នហតុចរាចរ

ើ រ ឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែនរបស់សិសានុសិសស ។

៤) ការផ្សតល់នូវសុវតាិភ្ជពជូនសិសសក្សនុងការឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែន នែើរបីបង្ហករនូវឧបតតិ
៍ ។ ការចប់ពជ្រងត់ក្សុមារឬការជួ ញែូររនុសសនៅចំ

ដែលាក្សដនលងសិសស ចុេះ -ន

ុ ចជ្រតួតពិនិតយជ្រពំដែនខ្លេះៗ

ើង ពីរៃយនតរបស់ាលា។ ឬអាចនជ្របើសិសសាឧបក្សរ

៍ នែើរបី

រត់ពនធទំនិញខ្ុសចាប់រវាងចិន-ហុងក្សុងនទៀតផ្សង។ ែូនចនេះរនាីរអងគភ្ជព អាា្រ អាជីវក្សរម
រៃយនតែឹក្សជចូា នសិសស ឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែន គ

ៈជ្រគប់ជ្រគង មាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល មាន

ក្សិចេសហជ្របតិបតតការបង្ហកការពារនូវបញ្ញ
ា ទំងននេះន
ែឹងនែើរបីអនុវតតត្តរចាប់ ។
ជ្របយ័តននែើរបីសុវតាិភ្ជព។

ើង

នដ្ឋយបានប

ត លចំន
ុត េះបណ្ត

រនាីរអប់រ ំហុងក្សុងបានដ្ឋក្ស់នគ្នលការ

៍ដ

េះ

នាំនិងការជ្របុង

អាជីវក្សរមដផ្សនក្សគរនាគររៃយនតជ្រក្សុងែឹ ក្សជចូា នសិសសបានជ្រពមាន

ែល់អនក្សដៃទំក្សុមារ និងមាត្ត បិត្ត រិនឱ្យរត់ពនធែឹក្សជចូា នទំនិញ។
ហុងក្សុងបានបនងកើនការផ្សសពវផ្សាយាាធារ
និងបដនារនៅការជ្រតួតពិនិតយក្សនុងចំ

ៈនិងការអនុវតតចាប់

រ ីឯពនធគយនិងរដ្ឋាក្សរ

មានដ្ឋក្ស់ ាលក្សសញ្ញា

ុ ចដែលសិសស ឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែន។

៥)ការរនរៀបចំបនាប់នរៀនដបបហុងក្សុងនៅឯាលានរៀនចិន

នដ្ឋយារដត

ក្សុមារចិនដែលនក្សើ តនៅហុងក្សុងគ្នមនសិទិ ទ
ធ ទួ លបានការសិក្សាក្សនុងាលារែាបាលរបស់ចិន

ក្សនុងឆ្នំ ២០១៤ រនាីរអប់រ ំហុងក្សុងនិងរនាីរអប់រ ំហសិនជិនបានចុេះក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងរួយ“ក្សិចេជ្រពរ
នជ្រពៀងសហជ្របតិបតតិការដផ្សនក្សការជ្របតិបតតិសជ្រមាប់សិសសដែលសិក្សាក្សនុងហសិនជិនហុងក្សុង” ។
នែើរបីបនងកើតនូវបនាប់នរៀនសជ្រមាប់សិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនពី ាលាចិនទីជ្រក្សុងហសិនជិន

ត្តរក្សិចជ្រេ ពរនជ្រពៀងននេះបានន្វើ ឱ្យក្សុ មារដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងានជ្រចើ នដែលអាស្រស័យនៅក្សនុង
ទីជ្រក្សុងហសិនជិនមានផ្សលូវនជ្រជើសនរ ើសក្សនុងការសិក្សាបនតក្សុងទី
ន
ជ្រក្សុងហសិនជិន
នែើរឆ្លងដែននៅសិក្សានៅឯហុងក្សុង។

ដែលគួរណ្តស់ដត

នជ្រៅពីននាេះនទៀតសិសសដែលបចេប់ការសិក្សាថានក្ស់

បឋរទី ៦ ែូចបាននរៀបរាប់ អាចចូលរួរនៅក្សនុងជ្របព័នកា
ធ រនរៀបចំ ដបងដចក្សក្សដនលងសិក្សាក្សជ្ររិត
រ្យរសិក្សារបស់ហុងក្សុងនដ្ឋយបានទទួលនូវអាហារូបក្សរ

៍ នែើរបីសជ្ររួលែល់ក្សុមារដែល

នក្សើតនៅហុងក្សុងទទួលបានការសិក្សានៅជ្របនទសចិ ន។ និងចូលក្សនុងជ្របព័នធអប់រ ំរបស់ហុងក្សុង
នដ្ឋយង្ហយស្រសួល។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តនដ្ឋយ ាលានរៀន ទំងននេះនៅមានចំនួនក្សំ
នៅន

ត់ក្សជ្ររិត

ើយនបើ នជ្របៀបន្ៀបនឹងចំនួនក្សុមារដែលឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែននៅសិក្សានៅហុងក្សុងមានចំនួន

២៨,០០០ នាក្ស់ ។ នជ្រៅពីននាេះាលាឯក្សជនសជ្រមាប់ក្សុមារដែលនក្សើតនៅហុងក្សុងបានែំន
ការ

៍ នដ្ឋយហិរចាបបទនផ្លាល់ខ្ួនដែលរដ្ឋ
ល
ា ភិបាលហុងក្សុ ងរិ នបានផ្សតល់ការគ្នំជ្រទដផ្សនក្សហិ
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រចា វតាុដតោ៉ៃ ងណ្តននាេះន
ព

ើយ។ ប៉ៃុដនតជ្របសិននបើហុងក្សុងពិចរណ្តទិញែីនិងាលាែូចបាន

៌ នានៅទី ជ្រក្សុងហសិនជិនននាេះអាចនិងមានផ្សលប៉ៃេះពាល់ជ្រទង់ជ្រទយ្ំដផ្សនក្សចលនសុខ្ុមាល

ភ្ជពរបស់ហុងក្សុ ង។
៦)ការគ្នំជ្រទដផ្សនក្សភ្ជា ការទំនាក្ស់ទំនង និងវបប្រ៌ បនាាប់ពីសិសសបានឆ្លង
កាត់ជ្រពំដែនរក្សសិសសនិោយភ្ជាចិនែីនគ្នបានលអាងភ្ជាចិនកាវងចូវ(ភ្ជាជ្របចំតំ
បន់ក្សុងហុ
ន
ងក្សុង)។

ប៉ៃុដនតសរតាភ្ជពដផ្សនក្សភ្ជាអង់នគលសនៅក្សជ្ររិតទបនៅន

បញ្ញ
ា ក្សនុងការសិក្សារួរថានក្ស់ រវាងជ្រគូនិងសិសសក្សនុងហុងក្សុ ង។

ើយ។ ននេះា

និងការដ្ឋក្ស់លក្សេ

ឌ ការដ្ឋក្ស់

ក្សជ្ររិតរបស់មាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល ក្សនុងការទំនាក្ស់ទំនងារួយនិងាលា ជ្រពរទំងវបប
្រ៌ដែលខ្ុសពីគ្ននរវាងតំបន់ទំងពីរ។

ែូនចនេះ មាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល នទើបរិនសូវ

ខ្វល់ងកវយអំពីការសិក្សារបស់បុជ្រតក្សនុងហុងក្សុងរិ នអាចផ្សតល់នូវនោបល់អំពីការសិក្សារបស់

បុជ្រតបាន ។នលើសពីននេះនទៀតពួក្សនគជ្រតូវទទួ លបនាុក្សដផ្សនក្សហិរចា វតាុ នែើរបីឱ្យបុជ្រតរបស់ពួក្សនគ
បានសិក្សាភ្ជាអង់នគលសបដនារនទៀត។

ទនាឹរពី ននេះនទៀតជ្រគូហុងក្សុងជួបការលំបាក្សក្សនុងការ

ទក្ស់ទងារួយនិងមាត្តបិត្តអាណ្តពាបាលរបស់សិសសដែលអាស្រស័យនៅជ្របនទសចិន
នែើរបីពិភ្ជក្សាអំពីការសិក្សារបស់បុជ្រត។

ែូនចនេះ

នទើបជ្របគល់នូវភ្ជរក្សិចេការង្ហរនិងរងការ

សមាព្សជ្រមាប់ជ្រគូនដ្ឋយនជ្រៅពីតួនាទីបនជ្រងៀនត្តរ្រមត្ត។
នដ្ឋេះស្រាយនូវបញ្ញ
ា នដ្ឋយនជ្របើអាហារូបក្សរ

ែូនចនេះាលានរៀនហុងក្សុងបាន

៍ របស់ាលានែើរបីគ្នំជ្រទការសិក្សារបស់សិសស

ដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនែូចាការនរៀបចំថានក្ស់ នរៀនបដនារាភ្ជាអង់នគលស ានែើរ។ នហើយជ្រគូ
អាចទទួលបានអតាជ្របនោជន៍ អំពីការអភិ វឌ្ឍនិងប
ទក្ស់ទងនិងវបប្រ៌។

ត លវ ិាាជីវៈចំ ន
ុត េះបណ្ត

េះែឹ ងបដនារ

និងាានភ្ជពផ្សុយស្រសួយរបស់ក្សុមារដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននិងជ្រក្សុរជ្រគួ

ារ។
៧)ការផ្សតល់នសវាក្សរមនែើរបីគ្នំជ្រទែល់សិសសឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននិងជ្រក្សុរជ្រគួារ។ ពី

បញ្ញ
ា ថនទសសនៈវ ិទាដែលជ្រគូរិនអាចឆ្លងកាត់ ជ្រពំដែនចុ េះសួរសុខ្ទុ ក្សេសិសសែល់ផ្សាេះដែលនៅ
ទូទំងទីជ្រក្សុងហសិនជិននិងនៅឆ្ាយពីាលានរៀន នែើរបីន្វើនសចក្សតីពនយល់ដ

នាំយល់ែឹងអំពី

បរ ិោកាសការរស់នៅ និងាានភ្ជពជ្រគួារ។ រដ្ឋាភិបាលហុងក្សុងបានពិចរណ្តនលើការថរ
អង្ហគសៃវ ិកា និងគ្នំជ្រទអងគការនជ្រៅរដ្ឋាភិបាល

(NGOs)

និងាលានរៀន នែើ របីដ

ការគ្នំជ្រទែល់ជ្រក្សុរជ្រគួារ ក្សុមារឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន។ ែូចា រជឈរ
កាត់ជ្រពំដែនហសិនជិនលួហូ នរៀបចំន

នាំក្សរមវ ិ្ី

ឌ លនសវាក្សរមសិសសឆ្លង

ើងនដ្ឋយដផ្សនក្សនលើនសវាក្សរមសងគររវាងជ្របនទស ាងក

ហុងក្សុង និងជ្រក្សុរជ្របឹក្សាស្តសតីថនទីជ្រក្សុងលួហូ ដែលរជឈរ
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នផ្សសងៗនជ្រចើនោ៉ៃ ងនជ្រចើនរូបដបបដែលសរគួរសជ្រមាប់ក្សុមារឆ្លងដែន។

នលើសពីននាេះាលា

នរៀនងកងហុងក្សុងបានផ្សតល់ការយក្សចិតទ
ត ុក្សដ្ឋក្ស់ និងក្សុមារដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន និងមាត្ត បិត្ត
អាណ្តពាបាលកាន់ដតងកលំងន

ើង នដ្ឋយបាននរៀបចំសិកាេាលានៅឯទីជ្រក្សុងហសិនជិនជំនួស

ហុងក្សុង ឬឱ្យាលានរៀនក្សនុងជ្របនទសចិ នអាចផ្សតល់នូវការដ

នាំជ្របព័នធអប់រ ំរបស់ហុងក្សុង ។

បនាាប់ពីបានន្វើក្សរសិក្សាស្រាវជ្រាវវ ិស័យអប់រ ំហុងក្សុ ង-ចិន។

សសនៈថនការផ្សារភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំរវាងជ្របនទសទំង ២ បានែូចងកងនជ្រការ៖

អាចសនងេបទ

ត្តរាងទី ៤.១ គនលឹេះថនការផ្សារភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំហុងក្សុង-ចិន ៖
ញ្ោលញ្ៅ

គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់
១.ជ្រគូ

-ជ្រគូបំប៉ៃនចំន

េះែឹងទក្ស់ទងនិងវបប្រ៌របស់ចិន។

ការយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់នលើាានភ្ជពថនការឆ្លងដែន
របស់សិសស និងជ្រក្សុរជ្រគួារ ។
២.ជ្របូជ្រការ/ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា

-បនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា/ថានក្ស់នរៀនដបបហុងក្សុង
ជ្របនទសចិន។

៣.ាាប័នអប់រ ំ

នៅក្សនុង

-ាលានរៀននៅហុងក្សុងការអភិវឌ្ឍការសិក្សាដផ្សនក្ស
ភ្ជា ការទំនាក្ស់ទំនង និងវបប្រ៌ ជូនែល់សិសសក្សនុង
ការឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន។

-ាលានរៀននៅហុងក្សុងបានផ្សតល់នូវភ្ជពង្ហយស្រសួល
ជូ នែល់សិសសក្សនុងការឆ្លងដែន និងមាត្ត បិត្ត ែូចា
សិកាេាលានៅឯហសិនជិនជំនួសហុងក្សុង។

-ាលាឯក្សជនចិ នបានបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សា/ថានក្ស់នរៀន
ដបបហុងក្សុង។
៤.អងគភ្ជពវ ិស័យអប់រ ំ

-អងគភ្ជព/ការ ិោល័យអប់រ ំហុងក្សុងបនងកើតនៅ
“ាលាឯក្សនទស”

ដែលនជ្រតៀរខ្លួនទុក្សានស្រសចជ្រពរ

និងទទួលក្សុមារដែលឆ្លងជ្រពំ ដែន។

-អងគភ្ជព/ការ ិោល័យអប់រ ំហុងក្សុងនិងចិន (ហសិន
ជិន)បានសហការ

៍ ចុេះក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងអនុសសរ

ៈ

នោគយល់គ្នននែើរបីបនងកើតបនាប់នរៀនសជ្រមាប់សិសស
ឆ្លងដែនពីាលានរៀនចិន និងសជ្រមាប់សិសសដែលនរៀន
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ញ្ោលញ្ៅ

គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់

ថានក្ស់បឋរសិក្សាទី ៦ រក្សសិក្សានៅថានក្ស់រ្យរសិក្សា
បឋរភូរិបនតនៅហុងក្សុង ។
៥.អងគភ្ជព/ថែគូភ្ជគីនផ្សសងៗ

-ទីានក្ស់ការអននាតជ្របនវសន៍ ទីានក្ស់ការគយនិងរដ្ឋាក្សរ
និងរនាីរសុងកភិបាលបានសហការ

៍ គ្ននជួយសជ្ររួល

ក្សនុងការឆ្លងជ្រពំ ដែនសជ្រមាប់សិសស ចិន និងហុងក្សុង។
-រែាបាលហុងក្សុង និងចិន បានចុេះក្សិចជ្រេ ពរនជ្រពៀង
អនុសសរ

ៈនោគយល់គ្ននឱ្យមាននសវាក្សរម

គមានគររៃយនតជ្រក្សុងែឹក្សសិសសឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន។
-អងគការនជ្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននរៀបចំ រ

ឌ លផ្សតល់នសវា

ក្សរមជូនែល់សិសានុសិសសឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន។

-អងគភ្ជព រន្តនតីរាជការ អនក្សវ ិនិ នោគិនគរនាគរ
រៃយនតជ្រក្សុងែឹក្សជចូា នសិសស និងមាត្ត បិត្ត សហ
ការ

៍ រួរគ្ននក្សំ

ត់នគ្នលនៅនែើរបីបនងកើតនូវសុវតាិ

ភ្ជពជូ នែល់សិសសក្សនុងការន្វើែំន

ើ រឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន ។

ត្តរាងទី ៤.១ (ត)
គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់
៦.រូលដ្ឋានក្សនុងការបនចេញ

ទសសនៈរបស់ជ្របាពលរែាហុង
ក្សុង ចំនពាេះសិសសដែលឆ្លងកាត់

ញ្ោលញ្ៅ
-ន

ើញថាសិសសដែលឆ្លងកាត់ជ្រពំដែន គឺរក្ស

ែន

ើ ត រយក្ស្នធានក្សនុងជ្របនទសរបស់ខ្ួន។
ល

ជ្រពំដែនពីចិន។

៧.រូលនហតុថនការផ្សាភ្ជាប់
វ ិស័យអប់រ ំហុងក្សុង-ចិន

-សិសស និងមាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាល តជ្ររូវការ
ទទួ លបាននូ វវ ិស័យអប់ រ ំដែលមានគុ

ភ្ជពងកលំងន

ើង

បាននរៀនភ្ជាអង់នគលស មានចក្សេុវ ិស័យដែលនបើ ក្សទូ លំ
ទូលាយាសតង់ដ្ឋអនតរាតិ។

-អងគភ្ជពហុ ងក្សុ ង និ ងចិ ន ជ្រតូវការផ្សតល់សុខ្ុមាលភ្ជព
ែល់ជ្របាពលរែាជ្របនទសរបស់ខ្ួន។
ល
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៤.២.២ក្សនុងក្សត្តតសំងកន់សិក្សាស្រាវជ្រាវសតីពីបណ្ត
ត ញផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំរបស់

ជ្របនទសនានាដែលាសមាជិក្សថនសហភ្ជពអឺ រប
ុ ៉ៃ

សហភ្ជពអឺ រប
ុ ៉ៃ មានចំនួនសរុប

២៧

ជ្របនទស ។ នហើយជ្របនទសទំងននាេះមានជ្រពំជ្របទល់ាប់គ្ននដែលអាចឆ្លងកាត់រវាងគ្ននបានែល់
នៅ ៣៨ ក្សដនលង។ នដ្ឋយនហតុផ្សលននេះនហើយបណ្ត
ត ជ្របនទសាសមាជិក្សសហភ្ជពអឺរប
ុ ៉ៃ បនងកើត
យុទធាស្តសត ការអភិវឌ្ឍតំបន់ ររ
ួ គ្ននជ្រតូវបាននគនៅថា
២០២០

Strategy ដែលជ្រគបែ

“យុទធាស្តសត

២០២០” ឬ

Europe

ត ប់ នលើវ ិមាជ្រតការង្ហរ ការស្រាវជ្រាវនិង ការអភិវឌ្ឍ ការបដជ្រប

ជ្របួលអាកាសធាតុនិងថារពល ភ្ជពជ្រក្សីជ្រក្សនិងការគ្នបសងកត់ពីសងករ និងដផ្សនក្សវ ិស័យអប់រ ំ។
ដតនៅទីននេះនយើងសុំបក្សស្រាយចំនពាេះវ ិស័យអប់រ ំ ដតរួ យគត់។ យុទធាស្តសតែូចបាននរៀបរាប់
ងកងនលើទំងននេះនយើងបានក្សំ

ត់ នូវនគ្នលការ

៍ ពីរ ក្សត្តតសំងកន់ៗ ។ គឺ ១) ការកាត់បនាយ

ចំនួនក្សុមារដែលនបាេះបង់ការសិក្សាបឋរសិក្សាឱ្យសល់ជ្រតឹរដត ១០ ភ្ជគរយ។ ២) ពលរែា
ដែលមានអាយុចប់ត្តំងពី ៣០ឆ្នំ - ៣៤ ឆ្នំ ោ៉ៃ ងនហាចណ្តស់ ៤០ ភ្ជគរយ ចប់សិក្សាការ
ក្សជ្ររិតបរ ិញ្ញាបជ្រត

(tertiary education)

ឬសររូល។ ដតឧបសគគរួយដែលអាចរារាំងនគ្នល

នៅទំងននាេះរិនឱ្យសនជ្ររចបាន គឺការចលនារបស់ជ្របាពលរែានិងជ្របព័នធអប់រ ំដែលរិ នផ្សា
ភ្ជាប់និងគ្នន។ ែូនចនេះ ក្សនុងតំ បន់ជ្រពំដែនរបស់ជ្របនទសនិរួយៗនៅអឺរប
ុ ៉ៃ ក្សនុងសហភ្ជពអឺ រប
ុ ៉ៃ នទើ បាន
បនងកើតគនជ្រមាងថនការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំានជ្រចើន។ ជ្រពរទំង

ទទួលបានការគ្នំជ្រទពីរែា ឬ ឯក្សជន និងអង្ហករអនតរាតិ
ែូចា ក្សិចេសហជ្របតិបតតិការរវាងទីជ្រក្សុងTornio ហាវង
ំ
និងទីជ្រក្សុង

Haparanda

ង់

ជ្របនទសសុយដអត ាជ្របនទស

ដែលមានជ្របទល់ាប់ គ្ននែូ ចមានក្សនុងរូបភ្ជព។ ក្សិចេសហ

ជ្របតិបតតិការែូចបាននរៀបរាប់ ជូនរក្សននេះបានចប់នផ្សតើរ

នៅឆ្នំ

១៩៨៧

Provincia Bothniensisមានតួនាទីាអនក្សជ្រគប់ជ្រគង

និង

ជំរញ
ុ នូវក្សិចេសហជ្របតិបតតិការរវាងទីជ្រក្សុងទំងពីរ។

ែូច

បាននរៀបរាប់ ជូន។ នដ្ឋយមានគនជ្រមាងដផ្សនការជ្រគបែ
សង់

ាររនាីរជ្របចំទីជ្រក្សុង

នដ្ឋយមានអង្ហាពដែលមានន្មេះថា

ត ប់ ទំងការែឹ ក្សជចូា ន និងការាង

ការនលើក្សក្សរពស់វ ិស័យនទសចរ

៍ ត្តររយៈការអភិ វឌ្ឍVictoria

Square ឱ្យកាលយនៅាទំនិញក្សនុងតំបន់។ និងាងសង់ាលានែើរបីបនជ្រងៀនភ្ជា គឺ
Tornio-Haparanda join language schoolឱ្យកាលយនៅាាលានរៀនដែលមានសិសសទំង
ពីរជ្របនទសបានសិក្សារួរគ្ននត្តំងពីក្សជ្ររិតបឋរ។ និងាាលាពហុភ្ជា ាាលារួ យក្សនុង
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ចំនណ្តរាលាានជ្រចើនជ្របនភទនៅត្តរជ្រពំដែនអឺរប
ុ ៉ៃ ។

នទេះបីាលាទំងននាេះមានទីត្តំង

នៅងកងដប៉ៃក្សជ្របនទសសុយដអតក្ស៏នដ្ឋយ ប៉ៃុដនតផ្សល
ត ់នូវឱ្កាសសរភ្ជពនយនឌ្័រសជ្រមាប់សិសស
ទំងពី រជ្របនទស។ ក្សត្តតសំងកន់ថនការបនជ្រងៀនគឺសងកត់្ន
ា ់ នលើការប

ត លចំន
ុត េះបណ្ត

េះែឹង

ដផ្សនក្សជ្របវតតិាស្តសតក្សុងតំ
ន
បន់ទំងពីរជ្របនទសនែើរបីយល់ែឹងអំ ពីជ្របវតតិាស្តសតក្សុងតំ
ន
បន់ រវាងគ្នន

និងគ្ននក្សនុងការរស់នៅនិងយល់ចិតតយល់នៃលើររវាងជ្របាពលរែាាពិនសសគឺយល់ែឹងពី វបប្រ៌
នផ្សសងៗដែលមានខ្ុសពីគ្នន នែើរបីនៅរួរគ្នននដ្ឋយសុខ្សនតិភ្ជព ។

-

ការប

teacher)

ត លជ្រគូឱ្យកាលយនៅជ្រគូពហុភ្ជា
ុត េះបណ្ត
នដ្ឋយយល់ន

(Bilingual

ើញថាភ្ជាមានតួនាទីោ៉ៃងសំងកន់

ក្សនុងសក្សរមភ្ជពជ្របចំថៃានិងការង្ហរក្សនុងតំបន់ ជ្រពំដែន នទើបបនងកើត
គនជ្រមានEuroregion

(EGTC)

Noubelle-Aquitaine Euskadi Navarra

នដ្ឋយក្សិចស
េ ហជ្របតិបតតិការរវាងជ្របនទសបារាំង (តំបន់

នូ នវលាគីដតន) និ ងតំ បន់ ណ្តវា៉ៃ (Navarre)

ជ្របនទសនអសា៉ៃ ញ

គនជ្រមាងែូចនរៀបរាប់ជូនត្តំងនៅក្សនុងតំបន់នូនវលាគីដតនក្សនុង

ជ្របនទសបារាំងដែលមានជ្រពំជ្របទល់ាប់និងជ្របនទសនអសា៉ៃ ញ
ែូចមានក្សនុងរូបភ្ជព។

ក្សិចេសហជ្របតិបតតិការជ្រតូវបានអនុវតតានជ្រចើនជ្រទង់ជ្រទយ។

សិក្សា។ នទើបនក្សើតមានគនជ្រមាង

នពាលគឺការ

Eskola Futura គឺាលាបនជ្រងៀនភ្ជា នដ្ឋយក្សំ

ត់នគ្នល

នៅគឺជ្រគូ នគ្នលនៅែ៏សំងកន់របស់គនជ្រមាងគឺ ការផ្សលិតជ្រគូឱ្យមានជំនាញដផ្សនក្សភ្ជាដែលអាច
បនជ្រងៀនបានគឺ ភ្ជាបារាំង

ភ្ជាបាស ភ្ជាអាក្ស់សុីត្តន់ នែើ របីចូលនៅបនជ្រងៀនក្សនុង

ាលាពហុភ្ជាដែលមានត្តរតំបន់ជ្រពំដែនាប់គ្ននរវាងជ្របនទសទំងពី រ។
ប

ត លវ ិាាជីវៈជ្រគូ នដ្ឋយនជ្របើរយៈនពលជ្រតឹរដត ២ ឆ្នំ។ ការប
ុត េះបណ្ត

ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា

ត លវគគបំប៉ៃន
ុត េះបណ្ត

ននេះមានក្សិចេសហជ្របតិបតតិការពីសក្សលវ ិទាល័យថនជ្របនទសអឺ រប
ុ ៉ៃ ានជ្រចើនក្សដនលងនទៀតផ្សង ។
-ចប់នផ្សតើរនបើក្សបនជ្រងៀន

georgia

European School

ៈរែា

(ហសក្សហសុ)ី ាគនជ្រមាងែំបូងដែលមានការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំរវាងជ្របនទសដែលា

ាមាជិក្សសហភ្ជពអឺ រប
ុ ៉ៃ និ ងជ្របនទសជិតងកងរបស់ខ្ួនគឺ
ល
ាធារ
។ គនជ្រមាងការទំងននេះបានចប់នផ្សតើរនៅឆ្នំ ២០១៨ ឯទីជ្រក្សុង

Georgia

នៅជ្របនទសាធារ

(ហសក្សហសុ)ី

ៈរែា

Tbilisi

Georgia (ហសក្សហសុ)ី

រាជធានីថនធារ

ៈរែា

ាលាទំងននាេះាាលាជ្រទង់ជ្រទយអនតរាតិដែលផ្សតល់ឱ្កាសែល់
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សិសានុសិសសពីនជ្រៅជ្របនទសទទួលបានការសិក្សាដែលមានគុ
ថនការសិក្សារបស់ជ្របនទសសមាជិក្សសហភ្ជពអឺ រប
ុ ៉ៃ ក្សនុងអំ

ភ្ជពនិងសរភ្ជពនយនឌ្័រ

ុងឆ្នំ ២០១៨- ២០២២ នដ្ឋយមាន

សិសសចូលរួរាសមាជិក្សក្សនុងគនជ្រមាង ជ្របដហល ៣០ នាក្ស់ និងសងឃឹរថានៅក្សនុងឆ្នំ ២០២៣
ននេះាលានិ ងនបើ ក្សបនជ្រងៀនាផ្សលូនការ ។
នក្សើតន

នពាលនដ្ឋយសនងេប ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំក្សជ្ររិតបឋរសិក្សាក្សនុងអឺ រប
ុ ៉ៃ ់បាន

ើងានជ្រចើនក្សដនលងោ៉ៃ ងសនធឹក្សសនាធប់ នជ្រចើនជ្រទង់ជ្រទយ។ ក្សនុងការអនុវតតមានទំងការ

ផ្សាភ្ជាប់្នធានរនុសសឬចងសរព័នធភ្ជព

ការផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា និងការផ្សាភ្ជាប់ាាប័ន

ែូចបាននរៀបរាប់ងកងនលើ ។
៤.២.៣ ក្សត្តតថនសិក្សាស្រាវជ្រាវ សតព
ី ី ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំរវាងថៃ-ក្សរពា
ុ

ត្តរគនជ្រមាងជ្រពេះរាជទនជំ នួយជួយែល់ជ្រពេះរាាណ្តចជ្រក្សក្សរពុា ត្តរការផ្សតួចនផ្សតើររបស់ជ្រពេះ
អងគមាេស់ក្សសជ្រតីថៃ ជ្រពេះអងគមាេស់ក្សសជ្រតី រហាចជ្រក្សី សិរ ិនៃន ។
ជ្រពេះអងគមាេស់ក្សសជ្រតី
ក្សំពង់ន

សិរ ិនៃន ជ្រទង់បានជ្រពេះរាជទនវ ិទាល័យបនចេក្សនទស

ើ ទល និ ងវ ិទាល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់សឺ ព ជូ នែល់ជ្រពេះរាាណ្តចជ្រក្សក្សរពុា នែើរបី

ផ្សតល់ឱ្កាសែល់យុវជនដែលនៅត្តរទីជនបទទទួ លបានការសិក្សាក្សនុងាាប័ នដែលមាន
គុ

ភ្ជព។

រិនជ្រតឹរដតប៉ៃុនណ្តណេះ ជ្រទង់បានជ្រពេះរាជទនអាហារូបការ

៍ ផ្សតល់ជូនយុវជនថន

ជ្រពេះរាាណ្តចជ្រក្សក្សរពុានែើ របីនៅបនតការសិក្សានៅសក្សលវ ិទាល័យជ្របនទសថៃនទៀតផ្សង។

ចប់ត្តំងពី ឆ្នំ ២០០៥ ែល់ឆ្នំ ២០១៩ មាន១៤ ជំនាន់ ក្សនុងននាេះសរុបអនក្សដែលទទួ លបានអា
ហរូបក្សរ
អំ

៍ មានចំនួន ១,៨៦២ នាក្ស់ បានបចេប់ការសិក្សាចំនួន ១,០៣៣ នាក្ស់ ។ នហើយក្សនុង

ុងឆ្នំ ២០២០ ជ្រទង់បានដក្សសជ្ររួលនគ្នលការ

ដចក្សរ ំដលក្សឱ្កាសែល់យុវជនត្តរនគ្នលការ

៍ដ

៍ និរួយៗ

នាំផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ ាៃមី នែើរបី

រួរទំងផ្សតល់ឱ្កាសែល់នលាក្សជ្រគូ

អនក្សជ្រគូ ក្សនុងអងគភ្ជពជ្រក្សសួងអប់ រ ំ យុវជន និងក្សីឡា ថនរាាណ្តចជ្រក្សក្សរពុា មានឱ្កាសទទួល
បានអាហារូបការ ៍ជ្រពេះរាជទន នដ្ឋយសងឃឹរថាបណ្ត
ត ញបុគគលិក្សទំងននេះនិ ងវ ិលជ្រត
ប

ប់ រក្ស

ត ល្នធានរនុ សសរបស់ជ្របនទសក្សរពុា នដ្ឋយបានដបងដចក្សា ៤ ជ្រក្សុរ ែូចងកង
ុត េះបណ្ត

នជ្រការ៖
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១)គនជ្រមាងអភិវឌ្ឍនិងប
ប

ត លបុគគលិក្ស នោងត្តរដផ្សនការអភិវឌ្ឍ
ុត េះបណ្ត

ត លបុគគលិក្សថនវ ិទាល័យបនចេក្សវ ិទាក្សំពង់ ន
ុត េះបណ្ត

ើ ទល

និ ងវ ិទាល័យបនចេក្សនទស

ក្សំពង់សឺព នែើរបីបនងកើនចំនួនជ្រគូ និងនែើរបីបំនពញត្តរតជ្ររូវការរបស់វ ិទាល័យ ។
២)គនជ្រមាងអភិវឌ្ឍប

ត លបុ គគលិក្ស
ុត េះបណ្ត

និ ងគ្នំជ្រទដផ្សនការប

ត
ុត េះបណ្ត

លបុគល
គ ិក្សរបស់ជ្រក្សសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងក្សី ឡាក្សរពុា នែើរបីផ្សល
ត ់ឱ្កាសែល់នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូ
បនងកើននូវចំន

េះែឹងជំនាញ និ ងជ្រត

៣)គនជ្រមាងអភិវឌ្ឍ
ត្តរតំបន់ជ្រពំដែនថៃ-ក្សរពុា

ប់រក្សន្វើតួនាទីាជ្រគូថនាាប័នរបស់ខ្ួនបនត
ល
។
និងប

ត លសិសានុសិសសដែលអាស្រស័យនៅ
ុត េះបណ្ត

និងតំបន់នជ្រការការជ្រគប់ជ្រគងរបស់គនជ្រមាងនែើរបីបនងកើនឱ្កាស

ដផ្សនក្សការសិក្សាែល់យុវជនក្សនុងតំបន់ជ្រពំ ដែនរវាងជ្របនទសទំងពី រ។
៤)គនជ្រមាងអភិវឌ្ឍ និងប

ត លវ ិាាជីវៈសិសសនៅក្សនុងជ្របនទសថៃ។
ុត េះបណ្ត

(ចំនពាេះសិសសដែលមានសរិទធផ្សលថនការសិក្សាក្សជ្ររិតខ្ពស់ពីវ ិទាល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់
ន

ើ ទលនិងវ ិទាល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់សឺ)ព ។

និងជជ្ររុញឱ្យសិសានុសិសសថនវ ិទាល័យ

ទំងមានការជ្របក្សួតជ្របដជងការសិក្សាក្សនុងក្សជ្ររិតខ្ពស់។
ាាប័ន ការវ ិលជ្រត

ននេះា្នធានរនុសសែ៏សំងកន់របស់

ប់រក្សកាន់នៅាាប័ នរសប់ខ្ួននានពលអាគត។
ល
ការផ្សតល់អាហារូបក្សរ

នជ្រៅពី ផ្សល
ត ់ឱ្កាសែល់យុវជននែើរបីទទួលបានចំន

៍

េះែឹ ង និងបទពិនា្ន៍ និងទសសនៈវ ិស័

យដែលនផ្សសងៗពី គ្ននសតីពីការសិក្សាក្សនុងជ្របនទសរបស់ខ្ួន។
ល
នហើយជួយផ្សតល់ឱ្យយុវជនបានវ ិល
ជ្រត

ប់រក្សជ្របនទសក្សរពុានទៀតផ្សង។ និងជួយាងនូវសរព័នភ្ជ
ធ ព ការទំនាក្ស់ទំនងែ៏លអ

រវាងជ្របនទសទំងពីរ (ទសសនៈជនអនឡាញ, ២០១៨) ទំងននេះអាចសនងេបគនលឹេះថនការផ្សា
ភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំថៃ - ក្សរពុា ែូចងកងនជ្រការ៖

ត្តរាងទី ៤.២ គនលឹេះថនការផ្សារភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំថៃ-ក្សរពុា ត្តរគនជ្រមាងជ្រពេះរាជទនជំនួយ
ជួយែល់ជ្រពេះរាាណ្តចជ្រក្សក្សរពុា។ត្តរការផ្សតួចនផ្សតើររបស់ជ្រពេះអងគមាេស់ក្សសជ្រតីថៃ ជ្រពេះអងគមាេស់
ក្សសជ្រតី រហាចជ្រក្សី សិរ ិនៃន ។
គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់
១.សិសស
២.ជ្រគូ

ញ្ោលញ្ៅ
-ផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ សជ្រមាប់សិសសដែលអាស្រស័យនៅ

ត្តរតំបន់ជ្រពំដែនថៃ-ក្សរពុា ។
-ផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ នែើរបីផ្សលិតជ្រគូ ជូ នែល់វ ិទា

ល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់ន

~ 17 ~

ើ ទល និ ងវ ិទាល័យ

การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างไทยและกัมพูชา ในกลุ่มเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools

គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់

ញ្ោលញ្ៅ
បនចេក្សនទសក្សំពង់សឺ ព ។
-ផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ នែើរបីអភិវឌ្ឍ និងប

-ផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ប

ត ល
ុត េះបណ្ត

វ ិាាជី វៈជ្រក្សសួងអប់រ ំ យុវជន និងក្សីឡា ជ្របនទសក្សរពុា។
ត លវ ិាាជី វៈសិសសពី
ុត េះបណ្ត

វ ិទាល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់ ន

ើ ទលនិ ងវ ិទាល័យ

បនចេក្សនទសក្សំពង់សឺ ព ចំ នពាេះសិសសដែលនរៀនបានពិ នុា
ខ្ពស់។
៣. ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា

-

៤.អងគភ្ជព/ាាប័ន

-បនងកើតវ ិទាល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់ ន

ើ ទលនិ ងវ ិទា

ល័យបនចេក្សនទសក្សំពង់សឺ ព ជូ នែល់ជ្របនទសក្សរពុា ។
-ាាប័នអប់រ ំរបស់ថៃាអនក្សចត់ដចងនូវៃវ ិកា និង
៥.រូលនហតុថនការផ្សា

ភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំថៃ-ក្សរពុា

ផ្សតល់នសវាក្សរមអប់រ ំជូនែល់សិសសក្សរពុា។

-បនងកើនឱ្កាសការសិក្សាជូនែល់យុវជននិងបុគល
គ ិក្ស
អប់រ ំក្សរពុា។

-ចងសរព័នភ្ជ
ធ ពែ៏លរអ វាងថៃ-ក្សរពុា ។

៤.៣ ការផ្សាភ្ជាប់វិស្យ
័ អប់រ ំថៃ-កម្ពជាកន
ងតំ
បន់ ស្រស្ុកខ្្ងថយ ញ្ខ្តាស្រត្តត
ុ
ុ
បនាាប់ពីបានន្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯក្សារនិងទិននន័យរួយចំនួននិងចុេះអ

នុវតត បានន

ើញថា ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ មានការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំរវាងថៃ និងក្សរពុា រួយក្សជ្ររិត

រក្សនហើយ ាពិនសសគឺក្សជ្ររិតរ្យរសិក្សា។

ននេះគួរដតាចំ

ុ ចឧទហរ

ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំនៅក្សជ្ររិតបឋរសិក្សានែើរបីវ ិភ្ជគ និងការរចនាន
បរ ិបទាលា។ ែូនចនេះ នៅក្សនុងជ្របធានបទននេះ

៍ រួយសជ្រមាប់

ើងឱ្យសរស្រសបនិង

និងបានន្វើបទបង្ហាញសតីពីការស្រាវជ្រាវ ២

ក្សត្តតសំងកន់ៗ ែូចងកងនជ្រការ៖

៤.៣.១ ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំថៃ-ក្សរពុា នាវ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរ

នខ្តតជ្រត្តត វ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរ ត្តំងនៅក្សនុងតំ បន់ ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ នខ្តតជ្រត្តត នបើក្សបនជ្រងៀន
ចប់ពីក្សជ្ររិតថានក្ស់រ្យរសិក្សាបឋរភូរិរហូតែល់រ្យរសិក្សាទុតិយភូរិ មានជ្រគូចំនួ

៤៨

នាក្ស់ មានសិសសចំនួន ៩៩៨ នាក្ស់ ក្សនុងឆ្នំសិក្សា ២០១៨ មានទំងសិសសថៃ និ ងសិសសក្សរពុា
នដ្ឋយសិសសក្សរពុារួយចំនួននែើរឆ្លងកាត់ជ្រពំដែនរក្សសិក្សាានរៀងរាល់ថៃាក្ស៏មាន(រក្សជ្រពឹក្សនៅ
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លាាច)។ សិសសខ្លេះរស់នៅារួយមាត្ត បិត្ត នៅជ្របនទសថៃ នលើសពីននេះវ ិទាល័យបាននផ្លតត
នលើការអភិវឌ្ឍបំ

ិ នជីវ ិតនិងវ ិាាជី វៈ។

និងដផ្សនក្សភ្ជាែល់សិសានុសិសស នដ្ឋយមានក្សរម

វ ិ្ី សិក្សាភ្ជាានជ្រចើនភ្ជាែូចា ភ្ជាថៃ ភ្ជាអង់នគលស ភ្ជាដខ្មរ ភ្ជានវៀតណ្តរ
ភ្ជាក្សូនរ ៉ៃ ភ្ជាជប៉ៃុន។

ទំងននេះនយើងអាចសនងេបបានថាគនលឹេះថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ

ថៃ-ក្សរពុា របស់វ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរមានែូចងកងនជ្រការ៖

ត្តរាងទី ៤.៣ គនលឹេះថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំថៃ-ក្សរពុា វ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរ៖
គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់

១.សិសស

ញ្ោលញ្ៅ

-សិសសក្សរពុាដែលននរៀននៅវ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរ

គឺ សិក្សានដ្ឋយឥតគិតថៃលសិសសទទួលបានអាហារូបក្សរ
៍ ពីាលា។

២.ជ្រគូ

-ជ្រគូ មានជ្របព័នច
ធ ុេះសួរសុខ្ទុក្សស
េ ិសសនៅនកាេះក្សុង
ជ្របនទសក្សរពុា ។

-ផ្លលស់បូរជ្រគូ
ត
នៅវ ិញនៅរក្សក្សនុងការទសសនក្សិចេ

នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូ ពី វ ិទាល័យនកាេះក្សុងនិងាលា

អារ ិហសនាងកនសៀររាបរក្សទសសនក្សិចេនៅវ ិទា
ខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរ នាំនៅអភិ វឌ្ឍាលារបស់ខ្ួន
ល

ការសំអាតបរ ិាានាលា និងាងសណ្ត
ត ប់ធានប់
របស់សិសស ។
-នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូបានអភិវឌ្ឍជំនាញនិងបទពិនា្ពី
សក្សរមភ្ជពការផ្សាភ្ជាប់សរព័នភ្ជ
ធ ពអងគភ្ជពនផ្សសងៗថន
ជ្របនទសក្សរពុា នដ្ឋយបានចុេះអនុវតតផ្លាល់ដតរតង ។
-គ

ៈជ្រគប់ជ្រគងវ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរបានបនងកើត

នូវសរព័នធភ្ជពនិ ងគ

ៈជ្រគប់ជ្រគងវ ិទាល័យនាននិ ង

អងគភ្ជពពាក្ស់ព័នធថននខ្តតនកាេះក្សុង នែើ របីផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យ
អប់រ ំរួរគ្នន ។
៣.ក្សរមវ ិ្ីសិក្សា
៤.ាាប័នអប់រ ំ

-មានទំងគ

ៈក្សមាម្ិការនែើ របីទទួលខ្ុ សជ្រតូវក្សនុង

នផ្សារសិទិស
ធ ិសសដែលនរៀនចប់ ពីក្សរពុា។
-បានចុេះក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងអនុសសរ
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គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់

ញ្ោលញ្ៅ
រវាងវ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃវ ិទាគរនិងវ ិទាល័យនកាេះក្សុ ង
នែើ របីផ្លលស់បូរទសសនក្សិ
ត
ច។
េ

-មានការជ្របក្សួតជ្របដជងជំនាញភ្ជាដខ្មរ រវាង

ជ្របនទសទំងពីរ និងវ ិទាល័យនានាជ្របនទសថៃ
ត្តរាងទី ៤.៣ (ត)

គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់
៥.ទិននន័យបនចេក្សវ ិទា

ញ្ោលញ្ៅ
-មានបណ្ត
ត ញតភ្ជាប់ទិនន
ន ័យ រវាងវ ិទាល័យនិង
វ ិទាល័យរបស់ជ្របនទសក្សរពុា ។

-មានការនជ្របើជ្របាស់បនចេក្សវ ិទានែើ របីផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យ
អប់រ ំថនការបនជ្រងៀន រវាងជ្រគូនិងសិសស ។
៦.អងគភ្ជពអប់រ ំនិងថែគូ
ពាក្ស់ព័នធ

-មាននវទិកាាធារ

ៈាាក្សលមានវ ិគគរិនចូល

រួរែូចានលាក្សនាយក្សវ ិទាល័យខ្លងថយ៉ៃ ជ្របធាន

រនាីរអប់រ ំ នខ្តតច័នាបុរ ី និងជ្រត្តត នាយក្សវ ិទាល័យ
នកាេះក្សុង នាយក្សវ ិទាល័យពហុបនចេក្សនទសាង

ៈក្សមាម្ិ ការអប់រ ំវ ិាាជី វៈជ្រត្តត វ ិនិ នោគិន

និ ង គ

ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ នែើរបីក្សិចស
េ ហជ្របតិបតតិការ ការអភិវឌ្ឍ
វ ិស័យអប់ រ ំក្សនុងតំ បន់ ។

-វ ិទាល័យបានចូ លជួបសំន

េះសំណ្តល និងនាយក្ស

ជ្របតិបតតិការនរាងចជ្រក្សនកាេះក្សុង ពីតជ្ររូវការក្សរមក្សរ
ក្សរមការ ិនី
៧.រូលដ្ឋាថនការបនចេញទសស
នៈរបស់បុគល
គ ិក្សវ ិស័យអប់ រ ំ
ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃចំនពាេះសិសស
ក្សរពុា ។

៨.បុពវនហតុថនការផ្សាភ្ជាប់អប់រ ំ

និ ងការប

ត លវ ិាាជី វៈរបស់សិសស
ុត េះបណ្ត

នែើរបីបំនពញតជ្ររូវការជ្រគឹេះាានការង្ហរនៅក្សរពុា ។

-ភ្ជគនជ្រចើ នមានទសសនៈាវ ិជាមានចំ នពាេះសិសសក្សរពុា
នដ្ឋយន

ើញថាការផ្សតល់នូវនសវាក្សរមដផ្សនក្សការសិក្សា

សជ្រមាប់សិសសថៃនិងសិសសក្សរពុា មានសរភ្ជពនយន
ឌ្័រ ។

-ការទទួលបាននូវគុ

~ 20 ~

ភ្ជពការសិក្សាថៃកាន់ដត

การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างไทยและกัมพูชา ในกลุ่มเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools

គន្ល៉ះថនការផ្សារភ្ជាប់

ញ្ោលញ្ៅ

ក្សថៃ-ក្សរពុា ។

ហាតនលក្ស

ជ្របនសើរន

ើងសជ្រមាប់ សិសសក្សរពុា។

- នែើរបីផ្សសពវផ្សាយនូវវបប្រ៌ រវាងជ្របនទសទំងពីរ
៤.៣.២ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំក្សនុងក្សជ្ររិ តបឋរសិក្សា ាលាបឋរសិក្សា

ុំហាតនលក្ស ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ នខ្តតជ្រត្តត ។

ាលាបឋរសិក្សាហាតនលក្សាាលាបឋរសិក្សាក្សនុងជ្របព័នកា
ធ រជ្រគប់ជ្រគង

របស់រនាីរអប់រ ំ នខ្តតជ្រត្តត ស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ។ បាននបើ ក្សក្សរមវ ិ្ី បនជ្រងៀនត្តំងពីក្សជ្ររិ តរនតតយយែល់
បឋរសិក្សាទី៦ ននេះាទិននន័យ ឆ្នំសិក្សា ២០១៣ មានសិសស សរុប ១០៥ នាក្ស់ (ដែលចត់
ទុក្សនៅក្សនុងជ្រក្សុរជ្របនភទទី១។

ត្តរការដបងជ្របនភទចំនួនសិសសរបស់ជ្រក្សសួង

សិសសត្តំងដត ១-១២០ នាក្ស់)។ ចំនួនសិសសទំងននេះនៅដតបនតនក្សើនន

គឺមានចំនួន

ើងានរៀងរាល់ឆ្នំរហូត

ែល់ឆ្នំសិក្សា ២០១៧ មានចំនួនសិសសសរុប ១៧០ នាក្ស់ ក្សនុង ឆ្នំសិក្សា ២០១៩ មានសិសស
សរុប ១៦២ នាក្ស់ ។(បាន្នចូលនៅក្សនុងជ្រក្សុរជ្របនភទទី២ ដែលមានសិសសចំនួន ១២១២០០ នាក្ស់ោ៉ៃងទប) រូលនហតុថនការនក្សើនន

ើងចំនួនសិសសាសរិទធផ្សលរួយថនក្សិចេសហ

ជ្របតិបតតិការ រវារនាីរអប់រ ំយុវជន និងក្សីឡា នខ្តតជ្រត្តត និងរនាីរអប់រ ំ យុវជន និងក្សីឡា នខ្តត
នកាេះក្សុង និងថែគូពាក្ស់ព័នធ ។ អងគភ្ជព រន្តនតីរាជការជ្រគប់ាន់ថានក្ស់ ថៃនែើ របីគ្នំជ្រទែល់ក្សុមារក្សរពុ
ា មានឱ្កាសទទួលបានការសិក្សា នដ្ឋយនផ្លតតនលើក្សុមារដែលអាស្រស័យត្តរតំបន់ជ្រពំដែន
នខ្តតនកាេះក្សុងជ្របនទសក្សរពុាទទួលបានការសិក្សា។ នហើយអាចន្វើែំន

ើ រឆ្លងកាត់ជ្រពំដែននៅ

រក្ស នដ្ឋយរិនបាច់ ជ្រតួតពិ និតយលិខ្ិតឆ្លងដែនឬឯក្សារនផ្សសងៗក្សនុងការន្វើែំន

ើ រ រួរទំងមាន

ននោបាលពីថានក្ស់នខ្តតផ្សល
ត ់ជូនឱ្យាលាជ្រគប់ាលាទទួលក្សុមារក្សរពុាដែលនៅក្សនុងតំ បន់ ជ្រពំ

ដែននកាេះក្សុងទទួលបានការសិក្សាក្សនុងជ្របព័ ន។
ធ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ សិសសដែលឆ្លងកាត់
ជ្រពំដែនរក្សសិក្សានៅាលាបឋរសិក្សាហាតនលក្សពី នជ្រពាេះនៅជិ តជ្រពំដែនង្ហយស្រសួលក្សនុង
ការន្វើែំន

ើ រ។

នហតុែូនចនេះនទើបន្វើឱ្យក្សុ មារក្សរពុាដែលនៅាលាហាតនលក្សមានែល់នៅ

៧៤ ភ្ជគរយ ែូចដែលបាននរៀបរាប់ ក្សុងជំ
ន
ពូក្សទី ៣ ក្សនលងរក្ស៖

រូលនហតុដែលមាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាលនជ្រជើសនរ ើសបចូា នក្សូ នៗរបស់ពួក្ស

នគនៅសិក្សានៅាលាហាតនលក្ស
(ជ្រគួារខ្លេះជ្រតូវចំណ្តយថៃលន្វើែំន

នទេះបី មានការចំ ណ្តយនជ្រចើ នក្សនុងការន្វើែំន

ើ រក្ស៏នដ្ឋយ

ើ ររហូតែល់ ១០០ បាតក្សនុងរួ យថៃា)។ ែូនចនេះ ក្សត្តតសំងកន់

ទីរួយគឺសិសសបាននរៀនភ្ជាថៃ ទំងននេះក្ស៏នជ្រពាេះដតមាត្ត បិត្ត របស់ក្សុមារមានទំនាក្ស់ទំនង
សរព័នភ្ជ
ធ ពែ៏លា
អ រួយថៃានរៀងរហូតរក្ស។

នហើយមានាច់ ញាតិនៅងកងជ្របនទសថៃឬ
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មានអាជីវក្សរមនៅងកងថៃ ។ល។ មាត្តបិត្ត ទំងននេះមានដផ្សនការឱ្យបុជ្រតរបស់ពួក្សនគន្វើការឬ
ទទួលររតក្សអាជីវក្សរមនៅជ្របនទសថៃបនត។ រ ីឯ ក្សត្តតទី ២ គឺ ការប
រនបៀបវ ិន័យសណ្ត
ត ប់ធានប់ និងការនចេះទទួលការខ្ុសជ្រតូវ។

ត លនូ វការជ្របជ្រពឹតត
ុត េះបណ្ត

នៅក្សនុងែំណ្តក្ស់កាលែំបូងននេះ

ក្សនុងការអនុវតត បញ្ញ
ា ដែលនយើងជួបនរឿងគឺភ្ជា ពីនជ្រពាេះសិសសដែលរក្សសិក្សារិននចេះភ្ជា
ថៃ រ ីឯជ្រគូបនជ្រងៀនក្ស៏រិននចេះភ្ជាដខ្មរផ្សងដែរ។ ននេះាបញ្ញ
ា ែ៏ សំងកន់រួយក្សនុងការទំ នាក្ស់ទំនង
ទនាឹរនិងននេះដែរក្ស៏ ជួបនូវបញ្ញ
ា ឧបសគគពីក្សុមារដែលមានអាយុនលើសក្សំ
ថានក្ស់នរៀន។

គ

ៈជ្រគប់ជ្រគងនលាក្សជ្រគូ

អនក្សជ្រគូបានសហការ

ត់ត្តរសតង់ដ្ឋរក្សនុង

៍ រួរគ្នននដ្ឋេះស្រាយនូ វបញ្ញ
ា

ចំនពាេះរុខ្ទំងននេះែូចា៖
១) ឱ្យសិសសថៃដែលសិក្សានៅថានក្ស់ារួយគ្ននជួយពនយល់អំពីភ្ជាថៃ ។
២)មានរគគុនទសក្ស៍ ជួយបក្សដជ្របាភ្ជាថៃ ។
៣)ការផ្សសពវផ្សាយនិងការទំនាក្ស់ទំនងាធារ

ៈសក្សរមក្សុងទី
ន
ជ្របជុំជននែើរបី

ឱ្យមាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាលនាំបុជ្រតដែលជ្រគប់អាយុរក្សចុេះន្មេះចូលនរៀនចប់ត្តំងពីរនតត
យយ ។ នាបចេបបននភ្ជពនគ្នលការ

៍ដ

នាំទី៣ ននេះានគ្នលការ

៍ ដែលបានសនជ្ររចនូវ

សរិទធផ្សលខ្ពស់បំផ្សុតនាឆ្នំសិក្សា ២០១៩ នដ្ឋយមានសិសសថានក្ស់រនតតយយ (ទី ១-៣) ចំនួន ៧៤
នាក្ស់ នសមើនឹង ៨៣ ភ្ជគរយ ាក្សុមារដែលគ្នមនសញ្ញ
ា តិថៃ ។

ិ៍ ត
សិសានុសិសសាលានរៀនហាតនលក្សបានាងនូ វនក្សរន្
ម េះជូ នែល់ខ្ួន
ល និង

ាាប័ នក្សនុងជ្របនទសថៃានជ្រចើន ទំងការសិក្សាដផ្សនក្ស សិលបៈ វបប្រ៌ និងក្សីឡា។
ឆ្នំ

២០១៨

ក្សនុងអំ

ុង

ាលានរៀនហាតនលក្សទទួលរង្ហវន់ ាលាជ្រពេះរាជទនពីអងគមាេស់នៅហាវជ្រក្សុរ

លួងរា៉ៃ ជារ ិនីសិរ ិផ្លត្តារៈរហាវជារៈរាជ្ិត្ត នាថៃាទី ៩ វ ិចាិការឆ្នំ ២០១៩ រង្ហវន់ទំងននេះបាន
រក្សនដ្ឋយនសចក្សតីពាោររបស់នលាក្សជ្រគូ អនក្សជ្រគូ សិសានុសិសស គ

ៈជ្រគប់ជ្រគង និងាាប័ន

ពាក្ស់ព័ន។
ធ នហើយអវីដែលសំងកន់បំផ្សុតននាេះគឺសិសសដែលសិក្សានៅាលាហាតនលក្សជ្រគប់គ្នន
រិនគិតពី ជនាតិ។

ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំក្សនុងស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ នខ្តតជ្រត្តត ទំងពី រក្សត្តតសំងកន់ៗ ដែល

បានន្វើបទបង្ហាញោ៉ៃ ងសនងេបននេះបានឆ្លុេះបញ្ញ
េ ង
ំ ឱ្យន

ើញថា។ ការសិក្សានាំរក្សនូវអតាជ្រប

នោជន៍ែ៏សំងកន់ ោ៉ៃងាក្ស់ ដសតងនូវ បី ក្សត្តតគឺជ្របការទីរួយ ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំ ជួយផ្សតល់
នូវឱ្កាសសជ្រមាប់ក្សុមារដែលអាស្រស័យនៅត្តរតំបន់ ជ្រពំដែនទទួលបានការសិក្សា។
ពីរ

ក្សត្តតទី

ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំបានផ្សតល់នូវឱ្កាសែល់សិសស ន្វើឱ្យសិសសមានការសិក្សាក្សជ្ររិត
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ខ្ពស់ រិនថាការផ្សាភ្ជាប់ក្សុងជ្របនទសឬនជ្រៅជ្របនទស
ន
។ រ ីឯចំ
បាននលើក្សក្សរពស់គុ

ុ ចទី ៣ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ

ភ្ជពាាប័នអប់រ ំក្សនុងតំបន់ ៖

៤.៤ បទវិភ្ជគស្ាព
ី ីការផ្សាភ្ជាប់វិស្យ
័ អប់រ ំរ ថៃ - កម្ពជា
៖
ុ
បនាាប់ ពីបានពិនិតយន

ើងវ ិញនូ វអក្សសរាស្តសត/អក្សសរសិលប៍ និងចុេះអនុវតតន៍ស្រាវជ្រាវ

សតីពីការសិក្សាក្សនុងស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ

ជ្រក្សុរអនក្សស្រាវជ្រាវយល់ន

ើញថា

ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ

អាចអនុវតតបាន ៣ ក្សត្តតសំងកន់ ៗ ដែលផ្សាភ្ជាប់ រវាងគ្នននៅវ ិញនៅរក្សែូ ចបង្ហាញនៅក្សនុងរូប
ភ្ជព ៤.១ ៖

៤.១ ការចងស្ម្ព័នធ ថនការផ្សាភ្ជាប់វិស្យ
័ អប់រ ំ ទ ំង ៣ យង
ពីរប
ូ ភ្ជព ៤.១ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំដែលានលើក្សបំែូងននាេះគឺ ការតភ្ជាប់វ ិ
ស័យអប់រ ំាការចងសរព័នធភ្ជព
សិសានុសិសស

ជ្រគូ

គ

មានន័យថា

ការចល័តថនបុគគលិក្ស

ការផ្លលស់បូរបុ
ត គគលិក្ស

ៈជ្រគប់ជ្រគងពីរួយក្សដនលងនៅរួយក្សដនលង ែូចា ផ្លលស់បូរបុ
ត គគលិក្ស

ក្សនុងរយៈនពលខ្លីៗ ការផ្សតល់អាហារូបក្សរ

៍ មានសក្សរមភ្ជពរួរគ្ននរវាងជ្របនទសទំងពីរ ានែើរ

។មានផ្សាភ្ជាប់ក្សរមវ ិ្ី សិក្សា ការផ្សាភ្ជាប់ ក្សត្តតទី២ននេះគឺ ការបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សាាលក្សេ
សតង់ដ្ឋរដែលក្សដនលងរួយនទៀតអាចទទួលយក្សបាន ។
នផ្សសងនទៀតែូចាសិក្សាពី ឆ្ាយឬត្តរជ្របជ្របព័នធអុិន្ឺ

ៈ

ឬយក្សនៅនជ្របើ ជ្របាសនៅក្សនុងក្សដនលង

ិ តឬនាំក្សរមវ ិ្ីសិក្សាពី វ ិទាល័យនផ្សសង

នៅបនជ្រងៀននៅវ ិទាល័យរួ យនទៀត។ ឬការនផ្សារសិទិក្ស
ធ រមវ ិ្ីសិក្សា រុ ខ្វ ិាា ឬសររូលសញ្ញា
បជ្រតពីនជ្រៅជ្របនទសានែើរ។ ក្សត្តតទី ៣ គឺក្សត្តតចុងនជ្រកាយ ការផ្សាភ្ជាប់រវាងាាប័ន ឬការផ្សា
ភ្ជាប់ ជ្របព័នធអប់រ ំ ក្សនុងបចេបបននភ្ជព មានន័យថា ការចល័តរបស់ាាប័ នអប់ រ ំឬការផ្លលស់បូរា
ត
ា
ប័នពីក្សដនលងរួយនៅរួយក្សដនល ការបនងកើតក្សរមវ ិ្ីសិក្សាក្សនុងតំ បន់ ។ ែូចា បនងកើតាាប័ន ឬ
ាលានរៀនឬាងក ឬបនងកើតក្សរមវ ិ្ី សិក្សានៅត្តរបនាប់នរៀនពិនសសដែលអាចនាំរុខ្វ ិាា ឬ
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ក្សរមវ ិ្ីសក្សានៅបនជ្រងៀននៅាលារួយនទៀតបានដែលាក្សិចស
េ ហការ ៍រួរគ្នន។ ឬ អាចនផ្សារ
សិទិធសរិទធផ្សលការសិក្សានៅនពលនជ្រកាយ។

ក្សត្តតសំងកន់ ថនការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំទំង៣ ោ៉ៃ ងមានចំ

ដែនក្សំ

ុ ចងកលំង និងមាន

ត់ ដែលខ្ុសពីគ្នន។ ការផ្សាភ្ជាប់សរព័នភ្ជ
ធ ពឬចងសរព័នធានរឿងលអជ្របនសើរ នហើយន្វើ

បានោ៉ៃ ងង្ហយស្រសួលនដ្ឋយរិនចំណ្តយៃវ ិកានជ្រចើ ននទៀតផ្សង។ រិនដតប៉ៃុនណ្តណេះគឺាការផ្សតល់

នូវក្សមាលំងចិតតនិងាទរចំនពាេះការសិក្សាបានោ៉ៃ ងលអជ្របនសើរ។ ប៉ៃុដនត វា គឺ ាការផ្លលស់បូររួ
ត យ

ក្សនុងរយៈនពលខ្លីដតប៉ៃុ នណ្តណេះ។ ចំនពាេះជ្របធានបទឬក្សត្តតសំងកន់ ទំងននេះនៅពុំ ទន់បានផ្លលស់បូត
រដែលាជ្របព័នធនៅន

ើយនទ

ជ្រពរទំងមានផ្សលប៉ៃេះពាល់ក្ស៏រិននជ្រចើនននាេះដែរ ជ្របសិននបើ

នយើងនផ្លតតនលើការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំនែើរបីទទួលបានអតាជ្របនោជន៍ទំងបី ោ៉ៃង

ែូចមាន

ដចងក្សនុងជំពូក្ស៤.៣។ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំ ជ្រតូវន្វើក្សុងក្សជ្ររិ
ន
តក្សរមវ ិ្ីសិក្សាឬរួយក្សនុងក្សជ្ររិត

ាាប័ន។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏នដ្ឋយ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំក្សនុងក្សជ្ររិតក្សរមវ ិ្ី សិក្សាឬក្សជ្ររិតាា
ប័នអាចជួបនូវឧបសគគដែលជ្រប

រនិងការលំបាក្សែូចនៅក្សនុងក្សត្តតទំង៣ោ៉ៃ ង។

្នធាន( រនុសស ៃវ ិកា បនចេក្សវ ិទា) និងគុ

ែូចា

ភ្ជពក្សនុងការសិក្សារវាងជ្របនទសទំងពីរដែល

ខ្ុសពីគ្នន ទសសនៈគតិ សរព័នភ្ជ
ធ ពរវាងជ្របនទស និងនផ្សសងៗ ។

បនាាប់ ពីបានន្វើការពិនិតយអក្សសរាស្តសត/អក្សសរសិលប៍និងទិននន័យក្សនុងតំបន់ដែល

ចងអុលបង្ហាញក្សនុងទិសនៅដតរួយ បានបញ្ញ
ា ក្ស់ឱ្យន
អាចន្វើជ្រតឹរដតាាប័នណ្តរួយបានននាេះន
ចងសរព័នធភ្ជពក្ស៏នដ្ឋយ

ើញថា

ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំននាេះរិន

ើយ។ នទេះបី ជ្រតឹរដតផ្សាភ្ជាប់ ្នធានរនុសស ឬ

ាពិនសសគឺាាប័នក្សនុងរូលដ្ឋានដែលរិនអាចងកត្នធានរនុសស

ក្សនុងការអនុវតត។ ការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំបានន្វើឱ្យជួបនូវភ្ជពលំបាក្ស ការទទួលបាននូវបទ
ពិនា្ន៍ពីនជ្រៅជ្របនទស

បានឱ្យន

ជ្រទយ្ំ ែូចាអងគភ្ជព/ាអងគការ

ើញថា។

ចំបាច់ជ្រតូវដតមានការអនុ វតតក្សុងរូ
ន បដបបជ្រទង់

ាជ្រក្សុរ ឬាបណ្ត
ត ញ

ដែលជ្របក្សបនដ្ឋយតំ ណ្តងក្សនុង

តំបន់ទំងពីរ។ នែើរបីនាំយក្សក្សត្តតែ៏ សំងកន់ និរួយៗរបស់ាាប័ននៅអនុវតតបនត។
នូវសកាតនុពលក្សនុងការអនុវតត។

និងបនងកើន

ទនាឹរពីននេះនៅនទៀតជ្រតូវមានដផ្សនការអនុវតតសក្សរមភ្ជពាក្ស់

ដសតងសជ្រមាប់ការជ្រគប់ជ្រគង ត្តរដ្ឋននិងវាយតថរលដែលជ្របក្សបនដ្ឋយជ្របសិទធភ្ជព។
៤.៥ ស្ំញ្

ើ រកនងការផ្សាភ្ជ
ា ប់វិស្យ
័ អប់រ ំរវាងថៃ-កម្ពជា
៖
ុ
ុ

ពីលទធផ្សលក្សនុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ឱ្យគនជ្រមាង SEAS

ជ្រក្សុរស្រាវជ្រាវមានសំន

ើ នែើរបី

of Change ថនែំណ្តក្ស់កាលទី ២ ននេះ ។ បានអនុវតតន៍ និងក្សិចស
េ ហជ្របតិ

បតតិការរួរនិ ងថែគូភ្ជគីពាក្ស់ ព័នក្ស
ធ ុងតំ
ន
បន់ ឱ្យមានជ្របសិទភ្ជ
ធ ព
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ស័យអប់រ ំរវាងថៃ-ក្សរពុា ជ្របក្សបនដ្ឋយមាន៖
ស្ំញ្

ើ រយៈញ្ពលវវង ៖

១)ក្សិចេសហជ្របតិបតតិការរួររវាងគ
ៈក្សមាម្ិការនជ្របៀបបីែូចាជ្រគឹេះាានថនការគ្នំជ្រទ

ៈក្សមាម្ិការវ ិស័យអប់ រ ំភ្ជគីថៃ-ក្សរពុា

(platform)

ណ្តរួយដែលទក្ស់ទងនិងការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់ រ ំ។
ៈក្សមាម្ិការរួរ

គ

គ

និងការអនុវតតនូវសក្សរមភ្ជព

នដ្ឋយមានក្សិចស
េ ហជ្របតិបតតិការរវាងគ

ៈក្សមាម្ិការរួរអាចនចញនូវដផ្សនការណ្តរួយដែលអាចនក្សើតនៅបាន

ែូចា ការដតងត្តំងតំណ្តងទំងសងងកងរួរទំងតំ ណ្តងសងគរសុីវ ិលរួ យចំ នួនចូលរួរ។ ឬ
អាចន្វើន

ើងនដ្ឋយនជ្រៅផ្សលូវការ ឬអាស្រស័យសរព័នធភ្ជពផ្លាល់ខ្ួនក្ស៏
ល
បានដែរ នស្រសចដតភ្ជគីទំង

ពីរយល់ជ្រពររួរគ្ននោ៉ៃ ងននាេះ។

រួរទំងឱ្យមានគ

ៈក្សមាម្ិការដែលមានតួនាទី អភិវឌ្ឍ

ដផ្សនការ ឬអភិវឌ្ឍគនជ្រមាង ការជ្រគប់ជ្រគងគនជ្រមាង ការត្តរដ្ឋន ការវាយតថរលនលើការអនុវតត
ោ៉ៃ ងនពញនលញ ។
២) គួរមានក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងអនុសសរ

ៈការនោគយល់គ្នន

ផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់រ ំរវាងថៃ-ក្សរពុា។ នតើអាចន្វើអីបា
វ នខ្លេះ

(MOU)

ននេះគឺាការ

នតើ អនក្សណ្តជ្រតូវទទួ លបនាុក្សដផ្សនក្សអវី

ខ្លេះ រា៉ៃ ងនទៀត ក្សិចេជ្រពរនជ្រពៀងរួរគ្ននននេះនិងអនុវតតចំនពាេះការផ្លលស់បូរបុ
ត គគលិក្ស ការនជ្របៀន្ៀ
នផ្សារសិទិឬ
ធ សររូល

ឬអាចសហការ

៍ គ្នននូវជ្រគប់ វ ិស័យដែលអាចន្វើនៅបានត្តរការគួ រ

សរ ។
៣)គួរមានដផ្សនការយុទា
ធ
ស្តសតការផ្សាភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំរវាងថៃ-ក្សរពុាជ្រគប់

ក្សជ្ររិតថានក្ស់នរៀន នទេះបីការសិក្សាស្រាវជ្រាវថននលើក្សននេះបាននផ្លតតនលើការសិក្សាចំនពាេះក្សជ្ររិត
ថានក្ស់បឋរសិក្សាក្ស៏នដ្ឋយ។

ក្ស៏ ប៉ៃុដនតនៅក្សនុងការអនុវតតាក្ស់ ដសតងននាេះ

អភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ំជ្រពរៗគ្ននជ្រគប់ក្សជ្ររិ តថានក្ស់ ។
សំន

ើ ែូចដែលបាននរៀបរាប់ នូវងកងនែើរ ាសំន

គួរដតបនងកើតដផ្សនការ

ើ រយៈនពលនវលាដវង ដែល

ន្វើឱ្យការអនុវតតសក្សរមភ្ជពសនជ្ររចបានាជ្របព័នធ។ នទេះោ៉ៃ ងណ្តក្ស៏ នដ្ឋយ ការអនុវតតត្តរ
សំន

ើ ងកងនលើននេះអាចចំណ្តយនពលនវលា

និងន្វើឱ្យការមានការសមុគាមញនដ្ឋយារដត

ជ្រតូវចូលនៅផ្លលស់បូរជ្របព័
ត
នធ និងយនដការនែើរថនការអនុវតតានជ្រចើន ជ្រក្សុរស្រាវជ្រាវបាននសនើនិង
ជជ្រមាបថាក្សនុងរយៈនពល ១-២ ឆ្នំននេះគួរពិចរណ្តនលើសក្សរមភ្ជពែូចងកងនជ្រការ៖
ស្ំញ្

ើ រយៈញ្ពលខ្្ី ៖

១) ដផ្សនក្សវ ិស័យអប់រ ំទំងពីជ្របនទស គួរដតសហការ

៍ ឬគួរពិភ្ជក្សារួរគ្ននសតីពី

ការបនជ្រងៀនភ្ជាដខ្មរែល់សិសសថៃ នហើយបនជ្រងៀនភ្ជាថៃែល់សិសសក្សរពុានដ្ឋយឥតគិត
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ថៃលបីែូចន្វើនូវសពវថៃា

អាចន្វើាគនជ្រមាងផ្លលស់បូរបុ
ត គគលិក្ស

ឬអនចាើញាាប័នែ៏ថទចូលរួរ

នែើ របីជួយបនងកើតក្សរមវ ិ្ីបនជ្រងៀន ។ល។
២)

គួរនបើក្សឱ្កាសែល់បុគល
គ ិក្សថៃបាននរៀនភ្ជាដខ្មរនដ្ឋយន្វើាគនជ្រមាងថន

ក្សិចេសហជ្របតិបតតិការរវាងរនាីរអប់ រ ំនិ ងរនាីរអប់ រ ំក្សនុងតំ បន់ ។

ែូចាន

ើញមានគ

ៈអក្សសរ

ាស្តសតថនសក្សលវ ិទាល័យបូ រផ្ល មានរុ ខ្វ ិាាភ្ជាដខ្មរនែើ របីទំនាក្ស់ទំនង និ ងសក្សលវ ិទាល័
យរាជាផ្លត់រាុថំ ផ្សផ្លន់នី

មានគនជ្រមាងប

ត លភ្ជាដខ្មរនែើ របីទំនាក្ស់ ទំនងានែើរ
ុត េះបណ្ត

ជ្របសិននបើអាចផ្សាភ្ជាប់ារួយនិងាាប័នអប់រ ំដែលបាននរៀបរាប់ងកងនលើ និ ងមានជ្របនោជន៍
ោ៉ៃ ងងកលំងសជ្រមាប់ជ្រគូ។

៣) ដផ្សនក្សវ ិស័យអប់រ ំទំងពីរជ្របនទស គួរបនងកើតរូលដ្ឋានទិននន័យសិសសឱ្យបាន
ជ្រតឹរជ្រតូវនិងទន់សរ័យរួរទំងផ្សាភ្ជាប់ទិននន័យរបស់សិសស ទំងពីរជ្របនទស នែើរបីាជ្របនោ
ជន៍ក្សុងការជ្រគប់
ន
ជ្រគងវ ិស័យអប់ រ ំ។

៤)គួរដតបនងកើតនិងអភិវឌ្ឍជ្របព័នធ

នចញនៅអំ

នែើរបីត្តរសិសសដែលនបាេះបង់ការសិក្សាឬ

ុងនពលសិសសសិក្សារិនទន់បចេប់ថានក្ស់ទី ៦ ឬថានក្ស់ទី៩ នែើរបីត្តរដ្ឋននិងជួយ

ឧបតារែ
ា ល់សិសសដែលអាចនៅបានត្តរការគួរ។

៥) គួរគ្នំជ្រទឱ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នែើ របីនជ្របៀបន្ៀបក្សរមវ ិ្ីសិក្សាក្សជ្ររិ ត

បឋរសិក្សា និងរ្យរសិក្សារវាងជ្របនទសទំងពីរ។ នែើរបីដសវងរក្សនគ្នលការ
នផ្សារសិទិឬ
ធ សររូលថនការសិក្សា

៍ដ

នាំ ការ

សជ្រមាប់សិសសដែលផ្លលស់លំនៅដ្ឋានឬនៅរស់នៅនជ្រៅ

ជ្របនទស ។
៦) គួរដតមានក្សិចេសហការ

៍ និងមាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាលក្សរពុា បដនារ

ពីនជ្រពាេះបុគល
គ ទំងននេះាបុគល
គ សំងកន់ ក្សុងការសនជ្ររចចិ
ន
តតអំពីអនាគតរបស់បុជ្រត។
រក្សពុំមានអងគភ្ជពឬាាប័នណ្តរួយដែលន្វើការរួរនិងមាត្ត

ក្សនលង

បិត្តរបស់សិសសននាេះន

នលើក្សដលងដតាលាដែលមាត្តបិត្តរបស់សិសសដែលជូនសិសសនៅសិក្សាដតប៉ៃុនណ្តណេះ
មាត្ត បិត្ត ជ្រតូវទទួលបាននូវព័ត៌មានែ៏ ជ្រតឹរជ្រតូវាក្ស់ដសតង

ើយ
។

នែើ របីសនជ្ររចចិតក្ស
ត ុងការបច
ន
ូា ន

បុជ្រតរបស់ខ្ួននៅសិ
ល
ក្សាបនត។ ជ្របសិននបើអាចន្វើនៅបាន គួរដតបនងកើតនៅាបណ្ត
ត ញទំនាក្ស់
ទំនងរវាងមាត្ត បិត្ត អាណ្តពាបាលនៅក្សនុងជ្របព័ នធ។

៧)ភ្ជគីដែលខ្វេះការចូ លរួរក្សនុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនលើក្សននេះនដ្ឋយារដត

សាិតនៅនជ្រៅវ ិាលភ្ជពថនការសិក្សា។ ឬ ជ្រគឹេះាានការង្ហរដែលក្សរមក្សរទំងននេះក្សំពុងនៅន្វើ
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ការ រួរទំងអងគភ្ជពរែាបាលក្សនុងតំ បន់

អងគភ្ជពរែាបាល

ុំខ្ង
ល ថយ៉ៃ អងគភ្ជពរែាបាល

ុំហាត

នលក្ស ាលាស្រសុក្សខ្លងថយ៉ៃ។ អងគភ្ជពទំងននេះគួរដតមានតួនាទី ោ៉ៃងណ្តនុ េះរួ យក្សនុងការផ្សា
ភ្ជាប់ វ ិស័យអប់រ ំរវាងជ្របនទសទំងពីរ។

ឬោ៉ៃ ងនហាចណ្តស់បានទទួលាគល់ែឹងឮនូវ

ព័ត៌មានថនការអនុ វតតការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំាបនតបនាាប់។
ស្រាវជ្រាវសកាតនុពលថនអងគការាធារ
អប់រ ំ
ដែរ ៕

ែូនចនេះ

ជ្រក្សុរការង្ហរនទើបសិក្សា

ៈនិងវ ិស័យឯក្សជនរូលដ្ឋានក្សនុងការគ្នំជ្រទវ ិស័យ

និងការគ្នំជ្រទ ការផ្សាភ្ជាប់វ ិស័យអប់ រ ំរវាងថៃ-ក្សរពុា ននេះាក្សិចេសហការ
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៍ រួយផ្សង

