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ែម្មិ្នកវ ៉ាលអូហ្វន្េនស លីវ៉ាន្នៀ 

Tom Wolf, អភិបាល  
 

តយែដាឋ នអែ់រ ាំ 
Pedro A. Rivera, លលខា 

 
ការយិាល័យការអែ់រ ាំែឋម្សិែា/មធ្យមសិែា 

Matthew Stem, លលខារង 
 

ការយិាល័យរេរេង់សាលា 
Sherri Smith, រែធាន 

 
អងគភាពន្សវសិសស 

Carmen Medina, រែធាន 
 
តយែដាឋ នអែ់រ ាំរដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ (PDE) ព ំមានការលរ ើសលអើងលៅែន ងែមមវធីិ្អែ់រ ំសែមមភាព ឬការអន វត្តការលររើស
លរ ើសការងារ លោយកអែែលលើមូលោា នជាតិ្សាសន៍ ពណ៌សមប រ ជាតិ្ែំលណើ ត្ [លភទ] កយនឌ័រ ទំលោរអលូវលភទ ពិការភាព 
អាយ  សាសោ ដូនតា សមារិែភាពែន ងសហ្ជីព អរោសញ្ញា ែឬការែញ្ញា ែ់ពីកយនឌ័រ សាា នភាពជាំងឺន្អដ្ស៍ ឬ
ន្ម្ន្ោគន្អដ្ស៍ ឬរែន្េេននការការពារន្ដាយេលូវច្បាស់ន្េសងន្េៀរ។ ការរែកាសន្ោលនន្យាបាយន្នេះ គឺររូវន្ធវើន្ ើង
ស្សែន្ៅតាម្ច្បាែ់រដ្ឋ រមួ្ែញ្ចូ លទាំងច្បាែ់សោីពីេាំតែ់េាំនងម្ន សសរដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ និងច្បាែ់សហ្ព័នធ, រមួទំង
មារតា VI  និងមារតា VII ននច្បាែ់សតីពីសិទធិពលរដាឆ្ន ំ 1964, មារតា IX ននវលិសាធ្នែមមច្បាែ់អែ់រឆំ្ន ំ 1972, មារតា 
504 ននច្បាែ់សាត នីតិ្សមបទឆ្ន ំ1973, ច្បាែ់សតីពីការលរ ើសលអើងចំ្បល ោះអាយ លៅែន ងការងារឆ្ន ាំ1967, និងច្បាែ់សតីពី
ពលរដាអាលមរកំិាងកដលមានពិការភាពឆ្ន ំ1990។ 

ែ គគលដូ្ច្បខាងន្រកាម្ ររូវបានចារ់តាាំងឲ្យេេួលែ សររូវន្លើការសាែសួរពាែ់ព័នធនឹងន្ោលនន្យាបាយមិ្ន
ន្រ ើសន្អើងននតយែដាឋ នអែ់រ ាំរដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ។ 
  
សរោែ់សាំែួរពាែ់ព័នធនឹងការមិ្នន្រ ើសន្អើងែន ងការងារ៖ 
Pennsylvania Department of Education 
Equal Employment Opportunity Representative 
Bureau of Human Resources 
ទូរសពទជាសំលេង៖ (717) 783-5446 
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សរោែ់សាំែួរពាែ់ព័នធនឹងការមិ្នន្រ ើសន្អើងន្ៅរគែ់ែម្មវធីិនិងសែម្មភាពទាំងអស់រែស់តយែដាឋ នអែ់រ ាំរដ្ឋន្េនស ី
លវ៉ាន្នៀ៖ 
Pennsylvania Department of Education 
School Services Unit Director 
333 Market Street, 7th Floor, Harrisburg, PA 17126-0333 
េូរសពទជាសាំន្ ង៖ (717) 783-3750, ទូរសារ៖ (717) 783-6802 
 
រែសិនន្ែើអនែោនសាំែួរតតអាំពីការន្បាេះព ម្ពេាយ ឬច្បាែ់ថរច្បម្លងែកនាម្ សូម្េាំតែ់េាំនង៖ 
 
Pennsylvania Department of Education 
Bureau of School Support | Division of Student Services 
333 Market Street, 3rd Floor, Harrisburg, PA 17126-0333 
សាំន្ ង៖ (717) 783-6466, ទូរសារ៖ (717) 783-6642 
www.education.pa.gov 
  
សាំន្ែើ ស ាំ/សំណួរកអនែសារព័ត៌្មានទំងអស់៖ សូមទំោែ់ទំនងការយិាល័យព័ត៌្មាននិងទំោែ់ទំនងតាមរយៈលលខ 
(717) 783-9802។ 

 
  

http://www.education.pa.gov/
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អងគភាពោតាែិតា – វថីិលៅកាន់មហាវទិាល័យនិងអារីពការងារ  

ែែោ ាំ ន្ម្ន្រៀន 
ន្នេះគឺជាន្ម្ន្រៀនដាច់្បន្ដាយក ែសរោែ់ឪព ែោោ យ និងអាណពាបាល។ ន្ម្ន្រៀនន្នេះ រមួ្ែញ្ចូ លនូវ
សោសធារ ពីន្ម្ន្រៀននីមួ្យៗសរោែ់សិសស។ េរម្ង់ឯែសារោនលែខែៈលអរែន្សើរសរោែ់ឪព ែោោ យ 
និងោនច្បាំែ ច្បរែទែ់រែឡាោន ។ សោា រៈររូវអាច្បន្រែើរបាស់បានន្ដ្ើម្បីរគែដ្ែោ ែ់ន្លើសិកាខ សាលា
ច្បាំនួនពីរឬន្រច្បើន។  

ែលឹម្សារសន្ងខែ 
 ការែាំែរ់ន្ោលន្ៅ និងកេនការឪព ែោោ យ-សិសស 
 រែមុ្ោាំរេ 
 ឥែទនន្ៅវេិាល័យ 
 យ េធសាស្រសោែន ងការន្ធវើន្រសោ 
 ែញ្ា ីរររួពិនិរយការន្ធវើកេនការន្រកាយម្ធយម្សិែា 

  

ន្រើវោនរែន្យាជន៍អវីែលេះច្បាំន្ពាេះែ្ ាំ? 

គិរររ ែ់ន្ៅវញិអាំពីច្បាំែ ច្បខាល ាំង ន្េពន្កាសលយ និងច្បាំណែ់អារម្មែ៍កដ្លធាល ែ់បានន្ ើញនិងែរ់
សោគ ល់ន្ ើញន្ៅន្ពលែ ោរភាព និងន្សនើឲ្យោរ់ដាែ់ែញ្ចូ លវន្ៅែន ងឯែសារែសាងអាជីពការងារមួ្យ។ 

ន្ធវើែញ្ា ីមួ្យកដ្លោនមិ្រោេ័ែោិ មិ្រោរមួ្ការងារ សោជិែរគួសារ ឬសោជិែសហ្គម្ន៍ែីឬែួនតែ់ កដ្ល
អាច្បជកជែជាមួ្យែូនរែស់អនែអាំពីជន្រម្ើសអាជីពការងារតតបាន។ 

សាែសួរែូនរែស់អនែអាំពីសែម្មភាពសិែាពិន្សសកដ្លអាច្បជួយោរ់ែន ងការែន្ងកើរន្េពន្កាសលយ 
រំោញ ឬចំ្បណាែ់អារមមណ៍។ 

ន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យន្ៅែនោការសិែាន្ៅសាលាន្រៀន។ 

សាោ ែ់ សាោ ែ់ សាោ ែ់! 

ជួយែូនរែស់អនែន្ធវើការតាម្ដ្ាំន្ែើ រការជាជាងជាំទស់នឹងគាំនិរតតកដ្លព ាំយល់ស្សែជាមួ្យ។ 

អនែដឹ្ងច្បាស់ពីអវីកដ្លអាច្បន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែ—ញញឹម និយាយែំកែលង លអាែ—រែសិនលែើែូន
អនែខែចិ្បត្ត ឬមានអារមមណ៍តានតឹ្ងខាល ំង។ 

អែអរសាេរន្ៅរគែ់ដ្ាំណែ់កាលទាំងអស់ន្ៅែន ងេិសន្ៅររឹម្ររូវ—លទោះែីជាចំ្បណ ច្បតូ្ច្បមួយែ៏
លោយ! 
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ការែាំែរ់ន្ោលន្ៅ  

ន្រើែ្ ាំអាច្បជួយោាំរេដ្ល់ជន្រម្ើសអាជីពការងារែូនរែស់ែ្ ាំបានន្ដាយរន្ែៀែណ? 

ែន ងតម្ជាម្ន សសកដ្លដឹ្ងច្បាស់អាំពីែូនជាងន្គ ឪព ែោោ យ និងអាណពាបាល គឺសាិរែន ងរួតេី
ពិន្សសនិងោនរនម្លែន ងការកែតាំកែលម្អនិងេោល់ការអែ់រ ាំស ីជន្រៅ។ ឪព ែោោ យ និងអាណពាបាល
ភាគន្រច្បើន ោនែោីបារម្ាអាំពីជន្រម្ើសអាជីពការងាររែស់ែូនន្ៅពួែន្គ ន្ែើន្ទេះែីជាពួែន្គោនការសែាយ
ចិ្បរោកដ្លែូនរែស់ពួែន្គរែន្ ើញនូវអវីកដ្លពួែន្គចូ្បលចិ្បរោន្ធវើន្ៅែន ងជីវរិរែស់ពួែន្គែ៏ន្ដាយ។ ែន ងន័យ
ន្នេះ អនែគែបីែាំែរ់ន្ោលន្ៅសរោែ់ែូនន្ៅរែស់អនែ។  

ការែាំែរ់ន្ោលន្ៅ 

 ន្ធវើការែាំែរ់ន្ោលន្ៅកដ្លោនការពាែ់ព័នធតាម្កដ្លអាច្បន្ធវើន្ៅបាន – ន្យើងច្បង់បានអវីកដ្លលអ
ែាំេ រសរោែ់ែូនន្ៅរែស់ន្យើង។ ែន្រងៀនែូនរែស់អនែឲ្យគិរអាំពីការែាំែរ់និងសន្រម្ច្បន្ោល
ន្ៅ។ ន្នេះនឹងជួយឲ្យពួែន្គកាល យជាធនធានដ៏្លអរែន្សើរែាំេ រមួ្យែន ងការែាំន្ពញការងារ។ ន្នេះ
នឹងេោល់អាំណច្បដ្ល់ពួែន្គន្ដ្ើម្បរីគែ់រគងលេធេលន្ៅែន ងជីវរិរែស់ពួែន្គ និងេោល់ឲ្យពួែន្គ
នូវការេេួលសាគ ល់កដ្លពួែន្គស័ែោិសម្នឹងេេួលបាន។ 

 ែាំែរ់ន្ោលន្ៅរយៈន្ពលែលី និងរយៈន្ពលកវង – ការែំណត់្លោលលៅលរែៀែដូច្បកំាែិត្ម ខពីរ
កដរ។ លោលលៅរយៈលពលខលី និងលោលលៅរយៈលពលកវង រតូ្វមានលែខណៈងាយៗ របាែដរែជា 
និងអាច្បសលរមច្បបាន។ លធ្វើការជាមួយែូនរែស់អនែលដើមបីកែងកច្បែលោលលៅរយៈលពលកវងលៅ
ជារំហានខលីកដលអាច្បសលរមច្បបាន។ ឧទហរណ៍៖  

o ន្ោលន្ៅរយៈន្ពលកវងននការពរងឹងច្បាំន្ែេះដឹ្ងភាសាអង់ន្គលស នឹងររូវោនន្ោលន្ៅ
រយៈន្ពលែលី ដូ្ច្បជាការន្រៀនពាែយថមីៗច្បាំនួនែីពាែយ និងអរាន័យននពាែយទាំងន្តេះែន ងមួ្យ
សបាោ ហ៍្។ ន្នេះនឹងជួយដ្ល់ការែសាងច្បាំន្ែេះដឹ្ងកេនែពាែយរែស់ពួែន្គ។  

 ែាំែរ់ច្បាំែ ច្បខាល ាំង និងច្បាំែ ច្បន្ែាយ – គាំនិរននការេោល់កាដូ្ដ្ល់ែូនរែស់អនែ ន្ដាយសារការ
សន្រម្ច្បន្ោលន្ៅរូច្បៗកដ្លោនន័យែលឹម្សារ នឹងជួយដ្ល់ការរែាថ្នម្ពលនិងជាំន្នឿន្ជឿជាែ់
ន្ដាយសារពួែន្គនឹងែនោន្ឆ្ព េះន្ៅម្ ែន្ដ្ើម្បីសន្រម្ច្បបានសមិ្េធិេលកាន់ករលអរែន្សើរ។ ជួយដ្ល់
ពួែន្គែន ងការសិែាអាំពីអរារែន្យាជន៍ននការន្ធវើឲ្យន្ោលន្ៅរូច្ប អាច្បរគែ់រគងបាន និងោនរយៈ
ន្ពលែលី។  

 ែាំែរ់ពីធនធានតតកដ្លោនន្ៅែន ងសាលានិងសហ្គម្ន៍ែ – គិរអាំពីធនធានតតកដ្ល
ោនន្ៅន្ពលែូនរែស់អនែែងាា ញពីការែែចិ្បរោ ការអាែអន់ចិ្បរោ និងភាពករលន្តាលោម នេីពាាំង
ន្ៅែន ងសាលាន្រៀន។ 
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o ន្រើែ្ ាំអាច្បន្ធវើអវីបានែន ងតម្ជាឪព ែ/មាត យលដើមបរួីយដល់ែូនរែស់ខ្ ំឲ្យែញ្ច ែ់ការសិែា
លៅវទិាល័យ? 

o ន្រើអនែណអាច្បជួយែ្ ាំបាន? 

o ន្រើែ្ ាំបានដឹ្ងអាំពីលែខែែឌ ររម្ូវននការែញ្ច ែ់ការសិែាន្ៅវេិាល័យកដ្រឬន្េ? 

o ន្រើអវីែលេះជាែញ្ញា រែឈម្រែស់ែ្ ាំកដ្លោោាំងែ្ ាំមិ្នឲ្យជួយដ្ល់ែូនែ្ ាំបាន? 

 
****សូមលសនើស ំរំនួយពីអនែរំោញខាងរំនួយសិសសលៅលពលលធ្វើកអនការលោលលៅ។  
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កេនការោតាែិតា-សិសស  

តាោងខាងន្រកាម្ ែងាា ញពីន្ោលន្ៅសាលាន្រៀន ន្ោលន្ៅែូនរែស់អនែ និងន្ោលន្ៅរែស់អនែែន ងតម្
ជាឪព ែ/មាត យ។ ែោទ ែ់ពីការលធ្វើែញ្ជ ីលោលលៅ ែលងកើត្កអនការលដើមបីសលរមច្បលោលលៅលនោះ ែងាា ញថាលត្ើ
វាជាលោលលៅរយៈលពលកវង ឬរយៈលពលខលី និងលដើមបែំីណត់្ពីកាលែរលិច្បេទលោលលៅ។ លនោះគឺជា
ចំ្បណ ច្បចាែ់លអតើមននការសនទតកដ្លលអរវងអនែនិងែូនរែស់អនែ។  

ន្ោលន្ៅ 
ន្ធវើកេនការន្ដ្ើម្បសីន្រម្ច្បន្ោលន្ៅរែស់ែ្ ាំ 
(ឧ.ទ. រត្វូការវគគសិែា ឬសែមមភាពោោ) 

រយៈន្ពលកវង ឬ 
រយៈន្ពលែលី?  

កាលែរនិ្ច្បេេ
ន្ោលន្ៅ 

សាលាន្រៀន    

សិសស    

ឪព ែ/មាត យ    

 

 

 

 

ន្រើែ្ ាំោនែោីបារម្ាអវីែលេះ? 
ន្រើែូនរែស់ែ្ ាំអាច្បសន្រម្ច្បអាជីពការងារន្នេះកដ្រឬន្េ? 

ន្រើែូនរែស់ែ្ ាំោនជាំតញនិងច្បាំន្ែេះដឹ្ងកដ្លររូវការសរោែ់ការងាររែន្េេន្នេះកដ្រ
ឬន្េ? 

ន្រើែូនរែស់ែ្ ាំន្ធវើតាម្ការសន្រម្ច្បចិ្បរោរែស់ពួែន្គកដ្រឬន្េ? 

ន្រើែូនរែស់ែ្ ាំអាច្បជួយែលួនឯងែន ងការែាំន្ពញការងាររែន្េេន្នេះបានកដ្រឬន្េ? 

ន្រើវថីិការងារន្នេះ ររម្ូវឲ្យែូនរែស់ែ្ ាំចាែន្ច្បញពីសហ្គម្ន៍រែស់ន្យើងន្ដ្ើម្បីន្ៅ
សិែាឬន្ធវើការងារកដ្រឬន្េ? 

ន្រើអវីន្ៅជាអតគររយៈន្ពលកវងននម្ ែរែរមួ្យន្នេះ? 
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គនលឹេះសាំខាន់សរោែ់ឪព ែោោ យ 
ការេាំតែ់េាំនងគឺន្រែៀែដូ្ច្ប “អលូវ

លទវរទិស” កដរ។  សិសសអាច្បោំមែនូវ
ព័ត៌្មានកដលមានសារៈរែលយារន៍
ពីសាលាលរៀន និងពីអនែរគែ់រគង! 

ឪព ែមាត យ រមួទំងអនែកដលមិនបាន
ចូ្បលលរៀនលៅវទិាល័យ 

ឬមហាវទិាល័យអង អាច្បេោល់នូវ
ដ្ាំែូតម នលអបាន! 
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ការវយរនម្លន្ដាយែលួនឯងសរោែ់ឪព ែោោ យ 

ែន ងតម្ជាឪព ែោោ យ អនែន្ដ្ើររួតេីយា៉ាងសាំខាន់ន្ៅែន ង “រែមុលធ្វើកអនការ” សរមាែ់ែូនរែស់អនែ។  
ចាែ់លអតើមលោយការែលងកើត្តួ្ោទីវរិជមាន និងោំរទលដើមបីធាោថាែូនរែស់អនែោនអវីរគែ់យា៉ាងកដ្លររវូ
ការន្ដ្ើម្បែីញ្ច ែ់ការសិែាន្ៅវេិាល័យ។ ន្ធវើការជាមួ្យែូនរែស់អនែ និងជាមួ្យសាលាន្រៀនន្ដ្ើម្បី
ែាំែរ់ពីជាំហានតតកដ្លនឹងដឹ្ែតាំន្ៅរែការងារកដ្លន្ពញចិ្បរោ ឬការអែ់រ ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យន្រកាយ
ពីែញ្ច ែ់ការសិែាន្ៅវេិាល័យ។ ន្រែើរបាស់ែញ្ា ីរររួពិនិរយន្នេះន្ដ្ើម្បីែាំែរ់ពីរន្ែៀែកដ្លអនែែាំព ងន្ធវើ
កេនែទាំងន្នេះ៖ 

ច្បាំែ ច្បខាល ាំង 

□ ែ្ ាំន្ជឿជាែ់ថ្នែូនរែស់ែ្ ាំោនសម្រាភាពែន ងការែាំន្ពញការងារបានយា៉ាងលអែាំេ រន្ៅែន ងវគគ
សិែារែស់ពួែន្គ។ 

□ ែ្ ាំន្ធវើការែន ងតម្ជារែមុ្មួ្យជាមួ្យែូនរែស់ែ្ ាំ ន្ហ្ើយែ្ ាំចូ្បលរមួ្ែន ងដ្ាំន្ែើ រការននការរែមូ្ល
ព័រ៌ោនកដ្លែូនរែស់ែ្ ាំររូវការ។ 

□ ែ្ ាំអាច្បន្ធវើជាគាំរែូន ងការែិរែាំករែងន្ធវើការ ពឹងពាែ់ន្លើែលួនឯង និងការរស ូន្ដ្ើម្បែូីនរែស់ែ្ ាំ។  

□ ែ្ ាំជកជែោន ជាមួ្យែូនរែស់ែ្ ាំជាញឹែញាែ់អាំពីកេនការអតគររែស់ពួែន្គ ន្ហ្ើយែ្ ាំសាោ ែ់
គាំនិរនិងកេនការរែស់ពួែន្គ។ 

ែញ្ញា រែឈម្ 

□ ែ្ ាំោនការរវល់ែន ងការងារ និងព ាំសូវោនន្ពលសរោែ់ជកជែជាមួ្យែូនរែស់ែ្ ាំន្តេះន្េ។ 

□ ែូនរែស់ែ្ ាំគឺជាម្ន សសដ្ាំែូងន្គន្ៅែន ងរែមុ្រគសួាររែស់ន្យើងកដ្លោនន្ោលន្ៅន្ៅសិែា
ន្ៅម្ហាវេិាល័យ។ 

□ ន្ពលែលេះ ែ្ ាំោនការសាទ ែ់ន្សទើរែន ងចិ្បរោ ឬមិ្នដឹ្ងថ្នររវូន្ៅេីណន្ដ្ើម្បីេេួលបានជាំនួយន្តេះ
ន្េ។ 

□ ែ្ ាំមិ្នច្បាស់ថ្ន វគគសិែាមួ្យណកដ្លែូនរែស់ែ្ ាំររវូការន្តេះន្េន្ដ្ើម្បីែញ្ច ែ់ការសិែាន្ៅ
វេិាល័យ។ 

□ ែ្ ាំដឹ្ងពីច្បាំណែ់អារម្មែ៍និងច្បាំែង់ច្បាំែូលចិ្បរោែូនរែស់ែ្ ាំ។ 

□ ែ្ ាំដឹ្ងអាំពីកេនការម្ហាវេិាល័យ/អារីពការងាររែស់ែូនខ្ ំែោទ ែ់ពីែញ្ច ែ់វទិាល័យ។  
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ការន្ធវើកេនការជាម្ ន 

□ ែ្ ាំបានន្ររៀម្ែលួនសរោែ់ន្ធវើការលេះែង់កេនែហិ្រញ្ាវរា ន្ដ្ើម្បីជួយែូនរែស់ែ្ ាំឲ្យសន្រម្ច្បបាន
ន្ជាគជ័យន្ៅែន ងសាលា។ 

□ ែ្ ាំនឹងែាំែរ់ពីធនធានសរោែ់ការេោល់មូ្លនិធិសរោែ់ការអែ់រ ាំន្រកាយម្ធយម្សិែា និងោន
កេនការសនសាំរបាែ់។  

□ ែ្ ាំន្ធវើការងារន្ដ្ើម្បីសរម្ែសរម្ួលន្ពលន្វលាែន ងរគសួាររែស់ែ្ ាំ ន្ដ្ើម្បីោាំរេដ្ល់ន្ពលន្វលា
សិែារែស់ែូនរែស់ែ្ ាំ។  

□ ែ្ ាំអាច្បជួយកែតាំែូនរែស់ែ្ ាំអាំពីការេេួលបានឬការរែាការងារឲ្យន្ៅគង់វង់។ 

□ ែ្ ាំោាំរេច្បាំន្ពាេះន្ោលន្ៅនិង ច្បាំណែ់អារម្មែ៍ការងារែូនរែស់ែ្ ាំ។ 

□ ែ្ ាំបានដឹ្ង និងបានន្ររៀម្ែលួនន្ដ្ើម្បីោាំរេការដឹ្ែជញ្ាូ ននិងន្រៀែច្បាំការរស់ន្ៅែូនរែស់ែ្ ាំែតទ ែ់
ពីែញ្ច ែ់ការសិែា។ 

 

រែុមកអនការ 
 

សិសស 

ឪព ែមាត យ  អនែកណោំ  

កអនការ 
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រែុម្ោាំរេ 

សារៈសាំខាន់ននការែន្ងកើររែមុ្ោាំរេសរោែ់ឪព ែោោ យ 
វពិរជាោនសារៈសាំខាន់ណស់សរោែ់ឪព ែោោ យជាជនអន្តោ រែន្វសន៍ ន្ដ្ើម្បីយល់ដឹ្ងនិងោាំរេដ្ល់
អតគរែូនរែស់ពួែន្គន្ដាយន្ធវើការេសពវេាយដ្ល់េីភាន ែ់ងារសហ្គម្ន៍ែន ងមូ្លដាឋ ន ែណា ល័យ 
ម្ជឈម្ែឌ លែម្ានោ និងអងគការមូ្លដាឋ នជាំន្នឿ កដ្លពួែន្គែាំព ងចូ្បលរមួ្។ ពួែន្គអាច្បេោល់ការោាំរេ
ដ្ល់ការសិែា និងសែម្មភាពលាំកហ្ែម្ានោ។ ទាំងអស់ន្នេះ គឺជាគនលឹេះសាំខាន់សរោែ់ន្ជាគជ័យែន ងការ
សិែា។ ឪព ែោោ យ និងរគូែន្រងៀន ឬរួតេីែ គគលោាំរេ ព ាំអាច្បជាំនួសបានន្េ ែ៉ា កនោេទ យន្ៅវញិររូវន្ធវើ
ការោាំរេ និងពរងឹងរួតេីោន ែ់ៗន្ដ្ើម្បីធាតនូវន្ជាគជ័យរែស់ែូន។ ឪព ែោោ យ ររូវចារ់វធិានការ
ន្ដាយចូ្បលរមួ្ និងោាំរេរគែ់សែម្មភាពទាំងអស់កដ្លែូនន្ៅរែស់ពួែន្គចូ្បលរមួ្ន្ដ្ើម្បីជួយែូនន្ៅពួែ
ន្គឲ្យសន្រម្ច្បបានន្ោលន្ៅរយៈន្ពលែលី និងន្ោលន្ៅរយៈន្ពលកវង។ ឪព ែមាត យ រគែូលរងៀន និង
អនែោំរទ រត្ូវការែសាងភាពជានដគូលដើមបីែលងកើត្ែិច្បចខិត្ខំរែឹងករែងជាែនតែោទ ែ់លដើមបីសលរមច្ប
បានលោលលៅរមួ៖ លដើមបីលមើលល ើញពីភាពលជាគរ័យរែស់ែូនលៅពួែលគ។ 
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រែមុ្ោាំរេសរោែ់ឪព ែោោ យ 

ភាសា 
ការោាំរេ 

សាលាន្រៀន 
េីភាន ែ់ងារសហ្
គម្ន៍ែន ងមូ្ល

ដាឋ ន 
ែណា ល័យ 

ម្ជឈម្ែឌ ល
ែម្ានោ 

អងគការមូ្លដាឋ ន
ជាំន្នឿ 

សោជិែរគសួារ 

សាលាន្រៀន
ទាំងអស់ ររូវ
ោនែណោ ញ
ជាំនួយកេនែ
ភាសា។ 

សាគ ល់រគូ
ែន្រងៀន រែុម្
រែឹែា រពឹេធ
ែ រស និង
ែ គគលិែជាំនួយ
រែស់ែូនអនែ។ 

ន្រើោនការេោល់
ជូនអវីែលេះន្ៅែន ង
សហ្គម្ន៍ន្នេះ?  

ន្រើោនសែម្ម
ភាពអែ់រ ាំ និង
សិកាខ សាលាអវី
ែលេះកដ្លន្គេោល់
ជូន?  

ន្រើោនការោាំ
រេនិងសែម្ម
ភាពែម្ានោអវី
ែលេះកដ្លន្គេោល់
ជូន?  

ន្រើោនរែន្េេ
ន្សវែម្មអវីែលេះ
កដ្លពួែន្គេោល់
ជូនន្ដ្ើម្បជួីយ
ដ្ល់ែូនន្ៅ
រែស់ែ្ ាំ?  

ែ្ ាំអាច្បពឹងពាែ់
សោជិែរគួសារ
ន្នេះន្ដ្ើម្បីជួយ
ន្លើែេឹែចិ្បរោ
ែូនរែស់ែ្ ាំតាម្
រយៈដ្ាំណែ់
កាលននការអែ់រ ាំ
រែស់ពួែន្គ។ 

ន្រើអនែណជាម្ន សសកដ្លលអែាំេ រសរោែ់ការេោល់ជាំនួយន្នេះ? 
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រែមុ្ោាំរេសរោែ់ឪព ែោោ យ 

 

ជាំនួយកេនែភាសា សាលាន្រៀន 
សហ្គម្ន៍ែន ងមូ្លដាឋ ន 

េីភាន ែ់ងារ 
ែណា ល័យ ម្ជឈម្ែឌ ល 

ែម្ានោ អងគការមូ្លដាឋ នជាំន្នឿ 
ជាំនួយោាំរេន្េសងន្េៀរ 

ែណោ ញសរោែ់អនែកែតាំ 

 
េូរសពទ_________________ 
 
ភាសា________________ 
 
តាម្ច្បាែ់ ម្ែឌ លសិែាធិការ 
ររូវេោល់ការោាំរេដ្ល់អនែ
និយាយភាសាន្េសងៗន្េៀរ។ 
ឪព ែោោ យ ររវូការេេួលបាន
អនែែែករែន្ដ្ើម្បចូី្បលរមួ្ែន ង
ែិច្បចរែជ ាំឬសែម្មភាពសាលា
ន្រៀន។ ន្នេះរមួ្ែញ្ចូ លទាំងែិច្បច
រែជ ាំជាមួ្យរគែូន្រងៀន អនែ
រែឹែាន្យាែល់ រពឹេធែ រស 
និងរែមុ្ោាំរេសាលាន្រៀន។  

រគែូន្រងៀន 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ____________________ 
អ ីកម្៉ាល____________________ 
 
អនែរែឹែាន្យាែល់ 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ា_____________________ 
 
តយែសាលា/រពឹរោែ រស 
ន្ ម្ េះ___________________ 
េូរសពទ__________________ 
អ ីកម្៉ាល__________________ 
 
ែ គគលិែកេនែអន្តោ រែន្វសន៍ 
 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ាល___________________ 

អនែសរម្ែសរម្លួ 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ____________________ 
អ ីកម្៉ាល____________________ 
 
ែ គគលិែែរែី 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ាល___________________ 
 
រែធានរែមុ្ 
ន្ ម្ េះ___________________ 
េូរសពទ__________________ 
អ ីកម្៉ាល__________________ 

ែណា រែស 
ន្ ម្ េះ_____________________ 
េូរសពទ____________________ 
អ ីកម្៉ាល____________________ 
 
អនែដឹ្ែតាំែម្មវធីិ 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ាល___________________ 
 
ន្រើែម្មវធីិន្នេះចាែ់ន្េោើម្ន្ៅន្ពល
ណ?
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ាល___________________ 
 
 
ន្ ម្ េះ___________________ 
េូរសពទ__________________ 
អ ីកម្៉ាល__________________ 
 
 
ន្ ម្ េះ____________________ 
េូរសពទ___________________ 
អ ីកម្៉ាល__________________ 



បានកែករែ កែែែកដា ឆ្ន ាំ2018 ទំព័រ 15 នន 31 

ន្ៅសហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិ ឪព ែោោ យជួែរែជ ាំជាមួ្យរគែូន្រងៀន អនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀន និងែ គគលិែ
ជាំនួយន្េសងន្េៀរ (ដូច្បជាែ គគលិែ PA-MEP) លដើមបពិីភាែាអំពីអោគត្ែូនរែស់ពួែន្គ។ 
 
រែាន្ ម្ េះ និងព័រ៌ោនេាំតែ់េាំនងសរោែ់អនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀនែូនរែស់អនែ, រគូែលរងៀន
កដលគួរទ ែចិ្បត្ត, ែ គគលិែ PA-MEP, និងអនែកណោំែូនរែស់អនែលៅែកនលងកដលរិត្ែំអ ត្ និងទំោែ់
ទំនងពួែលគលៅលពលកដលអនែរត្ូវការដំែូន្ោននិងការោាំរេ។ 
 
ន្ៅសហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិ ែ ោរអាច្បមិ្នឯែភាពោន ជាមួ្យនឹងឪព ែោោ យរែស់ពួែន្គបាន។ រែសិនន្ែើអនែ 
និងែូនរែស់អនែព ាំអាច្បន្ដាេះស្សាយែញ្ញា បាន សូម្ន្ធវើការរែឹែាន្យាែល់ជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់, 
រគែូលរងៀនកដលគួរទ ែចិ្បត្ត ឬអនែកែតាំែ ោរសរោែ់ន្ធវើការន្ដាេះស្សាយ។ 
 
សូម្ែ ាំន្េលច្បេាំតែ់េាំនង “រែុមលធ្វើកអនការ” លដើមបីអែអរចំ្បល ោះលជាគរ័យអងកដរ! 

ឥែទនន្ៅវេិាល័យ 

សាលាន្រៀននីមួ្យៗោនលែខែែឌ ននការែញ្ច ែ់ការសិែាន្េសងៗពីោន ។ ខាងន្រកាម្ន្នេះ គឺជា
ឧទហ្រែ៍ននវេិាល័យែន ងរដ្ឋន្េនស លីវ៉ាន្នៀ។ ែញ្ា លីែខែែឌ ររម្វូននវគគសិែារែស់ែូនអនែ នឹងន្ម្ើល
ន្ៅស្សន្ដ្ៀងោន  ែ៉ា កនោររវូរបាែដ្ថ្នររវូកសវងយល់ពីលែខែែឌ ររម្វូជាែ់លាែ់រែស់សាលាន្រៀន ដូ្ច្បន្នេះ
ែូនន្ៅរែស់អនែអាច្បែាំន្ពញតាម្លែខែែឌ ររម្វូទាំងអស់ទាំងស្សុង និងទន់ន្ពលន្វលា។ រែសិនន្ែើអនែ
ព ាំេេួលបានព័រ៌ោនតាម្រយៈន្គហ្េាំព័រសាលាន្រៀនរែស់អនែ ររវូន្ធវើការណរ់ជួែជាមួ្យនឹងអនែរែឹែា
ន្យាែល់រែស់សាលាន្រៀន។ អនែរែឹែាន្យាែល់ គឺជាម្ន សសលអែាំេ រែន ងការសាែសួរព័រ៌ោនន្នេះ។ 

 
វគគសិែា ថ្នន ែ់េី 9 ថ្នន ែ់េី 10 ថ្នន ែ់េី 11 ថ្នន ែ់េី 12 ឥែទន 

ភាសាអង់ន្គលស 1 1 1 1 4 

គែិរវេិា 1 1 1 1 4 

វេិាសាស្រសោ 1 1 1 1 4 

វេិាសាស្រសោសងគម្ 1 1 1 1 4 

ភាសាែរន្េស   1 1 2 

ម្ន សសសាស្រសោ 1 1   2 

ម្ ែវជិាា ន្រជើសន្រ ើសែកនាម្   1 1 2 

ស ែភាព និងអែ់រ ាំកាយ .5 .5 .5  1.5 
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សូម្ែាំន្ពញតាោងខាងន្រកាម្ជាមួ្យនឹងលែខែែឌ ររម្ូវរែស់ម្ែឌ លសិែារែស់ែូនអនែ៖ 

 

រែសិនន្ែើែូនរែស់អនែោនែញ្ញា កេនែឥែទន ោនធនធានជាន្រច្បើនន្ៅែន ងសហ្គម្ន៍ សាលាន្រៀន រដ្ឋ 
និងែម្មវធីិសហ្ព័នធ និងវគគសិែាននែម្មវធីិអែ់រ ាំជនអន្តោ រែន្វសន៍រដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ។ ជកជែោន ជាមួ្យ
អនែជាំតញោាំរេសិសសអាំពីេីែកនលងន្ដ្ើម្បីកសវងរែធនធានទាំងអស់ន្នេះន្ៅែន ងសហ្គម្ន៍រែស់អនែ។ 

 

  

លែខែែឌ ររម្ូវននការែញ្ច ែ់ការសិែាន្េសងន្េៀរ
៖ គន្រោងែញ្ច ែ់ការសិែា ន្ោ៉ាងន្សវែម្ម និងការ
រែ ងវយរនម្លន្រកាយែញ្ច ែ់វគគសិែា 

 សរ ែ 23.5 

វគគសិែា ថ្នន ែ់េី 9 ថ្នន ែ់េី 10 ថ្នន ែ់េី 11 ថ្នន ែ់េី 12 ឥែទន 

ភាសាអង់ន្គលស      

គែិរវេិា      

វេិាសាស្រសោ      

វេិាសាស្រសោសងគម្      

ភាសាែរន្េស      

ម្ន សសសាស្រសោ      

ម្ ែវជិាា ន្រជើសន្រ ើសែកនាម្      

ស ែភាព និងអែ់រ ាំកាយ      

លែខែែឌ ររម្ូវននការែញ្ច ែ់ការសិែាន្េសងន្េៀរ
៖ គន្រោងែញ្ច ែ់ការសិែា ន្ោ៉ាងន្សវែម្ម និងការ
រែ ងវយរនម្លន្រកាយែញ្ច ែ់វគគសិែា 

 សរ ែ  

ន្រើអនែដឹ្ងន្េ? 

ន្ៅែន ងរដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ ែ ោរោនសិេធិែន ងការេេួលបានការអែ់រ ាំសាធារែៈ រហូ្រដ្ល់ពួែ
ន្គោនអាយ  21 ឆ្ន ំ - លោយព ំគិត្ពីសាា នភាពអលោត រែលវសន៍ ស ខភាព ឬសមត្ាភាពព ទធិ ឬ
សមត្ាភាពរាងកាយលោោះលទ។ 
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ន្រសោ និងយ េធសាស្រសោែន ងការន្ធវើន្រសោ  

តាោងន្ៅេាំព័រែតទ ែ់ ន្រៀែោែ់ពីន្រសោតតកដ្លេោល់ជូនសរោែ់ន្ោលែាំែងន្រកាយម្ធយម្សិែា/
អារីពការងារ និងលត្សតសំខាន់រែស់រដា ដូច្បជាការរែេងលរកាយែញ្ច ែ់វគគសិែាជាលដើម។  

 

  



បានកែករែ កែែែកដា ឆ្ន ាំ2018 ទំព័រ 18 នន 31 

ន្រសោសរោែ់ន្រជើសន្រ ើសចូ្បលន្រៀនថ្នន ែ់េី 11 & 12th ន្ដាយសម័រគចិ្បរោ 
 

ន្រសោ 

PSAT 
ដ្ាំណែ់កាលដ្ាំែូង 
អាហារែូែរែ៍ 
ការវយរនម្ល 

ន្រសោ 

SAT 
អាហារែូែរែ៍ 
ការវយរនម្ល 

ន្រសោ 

ច្បាែ់ 
អាន្ម្រែិ 

ម្ហាវេិាល័យ 
ន្រសោ 

TOFEL 
ន្រសោ 

ភាសាអង់ន្គលស 
ជា 

ភាសា 
ែរន្េស 

ASVAB 
ន្សវន្យាធា 
វជិាា ជីវៈ 
សម្បទ 
ថមពិល 

ថ្នន ែ់េី 11 11 និង 12 11 និង 12 12 12 

នថលន្ធវើន្រសោ 
16$ 

$45 ោម នករងន្សច្បែោី 
$60 ោនករងន្សច្បែោី 

62$ 195$ ព ាំគិរនថល 

កាលែរនិ្ច្បេេ
ន្ធវើន្រសោ 

រដូ្វរងារ 
និទ រដូ្វ 
រដូ្វន្តោ  

រដូ្វសលឹែន្ឈើរជុេះ 
រដូ្វរងារ 
និទ រដូ្វ 
រដូ្វន្តោ  

រដូ្វរងារ 
និទ រដូ្វ 
រដូ្វន្តោ  

រដូ្វរងារ 
និទ រដូ្វ 

ររូវែាំែរ់ន្ដាយ
អនែន្រជើសន្រ ើស
ទហាន 

ែលឹម្សារន្រសោ គែិរវេិា 
អាំណនស ីជន្រៅ 
សាំន្ែរ 

អាំណន 
សាំន្ែរ 
គែិរវេិា 

ភាសាអង់ន្គលស 
គែិរវេិា 
អាំណន 
វេិាសាស្រសោ 

ការនិយាយ 
សាំន្ែរ 
អាំណន 
ការសាោ ែ់ 

គែិរវេិា 
វេិាសាស្រសោ 
អាំណន 
ន្អ ិច្បររូនិែ 
ន្ម្កានិែ 

ន្ោលែាំែង
ន្រសោ 

េោល់នូវការន្ររៀម្
ន្រៀែច្បាំសរោែ់ 
SAT និងន្រែើ
របាស់ន្ដ្ើម្បីឲ្យ
សិសសោនសម្រា
ភាពែន ងការរែគួរ
រែកជងអាហារែូ
ែរែ៍ថ្នន ែ់ជារិ 

វស់កវងការន្ររៀម្
ន្រៀែច្បាំែលួនសរោែ់
ម្ហាវេិាល័យ 

វស់កវងការន្ររៀម្
ន្រៀែច្បាំែលួនសរោែ់
ម្ហាវេិាល័យ 

វយរនម្លជាំតញ
ភាសា 

ែាំែរ់ពីច្បាំណរ់
ថ្នន ែ់ការងារ/ 
ដាែ់ែញ្ចូ លែន ង
ន្យាធា 
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ការវយរនម្លចាាំបាច់្បែាំេ ររែស់សាលាន្រៀន 
 
 

ន្រសោ 
PSSAs 

សោង់ដារដ្ឋ PA 
ការវយរនម្ល 

ន្រសោវយរនម្លន្រកាយែញ្ច ែ់
វគគសិែា 

ន្រសោសរោែ់ការេេួលបាន 
WIDA 

ថ្នន ែ់េី 3 - 8  11 K-12 

នថលន្ធវើន្រសោ ព ាំគិរនថល ព ាំគិរនថល ព ាំគិរនថល 

កាលែរនិ្ច្បេេន្ធវើ
ន្រសោ 

កែន្ម្សា កែធនូ កែម្ែោ កែឧសភា រដូ្វរងារ 

ែលឹម្សារន្រសោ 

គែិរវេិា 
ភាសាអង់ន្គលស- សិលបៈ
ភាសា 
វេិាសាស្រសោ 

អែសរសាស្រសោ 
ជីវវេិា 
ពិជគែិរ 1 
ករងន្សច្បែោីភាសាអង់ន្គលស 

ការសាោ ែ់  
ការនិយាយ  
អាំណន  
សាំន្ែរ 

ន្ោលែាំែង 
ន្រសោ 

វស់សទង់ភាពន្ជាគជ័យ
រែស់សិសសន្ៅរគែ់ែរមិ្រ
រែស់រដ្ឋ 

ការវយរនម្លន្ៅែញ្ច ែ់វគគ
សិែា កដ្លន្រៀែច្បាំន្ដ្ើម្បី
ន្ដាេះស្សាយែញ្ញា សម្រា
ភាពច្បាំន្ែេះដឹ្ង 

ន្ដ្ើម្បីែាំែរ់ពីការរែ ង
ន្រជើសន្រ ើស ESL 

 

ែតទ ែ់ម្ែន្េៀរ គឺគាំររូែរិេិនកដ្លអនែអាច្បន្រែើរបាស់ន្ដ្ើម្បីែរ់រតាពីនថៃន្ធវើន្រសោែូនរែស់អនែ។ 
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សរន្សរអវីកដ្លអនែនឹងន្ធវើជាមួ្យែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីរបាែដ្ថ្នពួែន្គន្ជាគជ័យន្ៅែន ងការន្ធវើន្រសោរែស់
ពួែន្គ។ 

ន្ៅម្ នន្ពលន្ធវើន្រសោ៖ 

ន្រកាយពីការន្ធវើន្រសោ៖ 

ការន្ធវើកេនការសរោែ់ការអែ់រ ាំន្ៅន្រកាយម្ធយម្សិែា 

កេនែន្នេះែញ្ញា ែ់សាំខាន់អាំពីជាំហានតតកដ្លឪព ែោោ យអាច្បអន វរោបានន្ដ្ើម្បីន្រៀែច្បាំការអែ់រ ាំន្ៅន្រកាយ
ម្ធយម្សិែា។ ការពិភាែាទាំងន្នេះ និងការន្រៀែច្បាំ ររូវចាែ់ន្េោើម្ឲ្យបានឆ្ែ់រហ័្ស និងពាែ់ព័នធនឹងអនែ
អែ់រ ាំជាំនួយ អនែកែតាំ សោជិែរគួសារ និងមិ្រោេ័រែ តាម្កដ្លអាច្បន្ធវើន្ៅបាន។ 

ន្រើរែន្េេននសាលាន្រៀន/ែមមវធីិ្លរកាយមធ្យមសិែា ស ោីន ជាមួយនឹងលទពលកាសលយនិងចំ្បណាែ់អារមមណ៍
រែស់ែូនខ្ ំកដរឬលទ? 
 

 ឪព ែោោ យ ររូវចាែ់ន្េោើម្ការសនទតជាមួ្យែូនន្ៅរែស់ពួែន្គអាំពីជន្រម្ើសន្រកាយម្ធយម្
សិែាឲ្យបានឆ្ែ់ែាំេ រតាាំងពីថ្នន ែ់េី 8 ឬថាន ែ់ទី 9។ 

 ម្ហាវេិាល័យនីមួ្យៗ សាលាពាែិជាសាស្រសោ និងសាែលវេិាល័យន្ៅសហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិ 
ោនលែខែែឌ ររម្វូផ្ទទ ល់ែលួនសរោែ់ការអន ញ្ញា រឲ្យចូ្បលន្រៀន។ ឪព ែោោ យ អាច្បកសវងរែ
ព័រ៌ោនទាំងអស់ន្នេះបានតាម្រែព័នធអនឡាញ ឬតាម្រយៈអនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀន ឬ
ែ គគលិែជាំនួយដ្ល់ជនអន្តោ រែន្វសន៍។ 

 ឪព ែោោ យ គែបីោាំរេដ្ល់ែូនន្ៅរែស់ពួែន្គែន ងការចូ្បលរមួ្ជាមួ្យែម្មវធីិន្ររៀម្ែលួនសរោែ់
ម្ហាវេិាល័យ កដ្លោនន្ៅតាម្ម្ជឈម្ែឌ លសិែាធិការនីមួ្យៗ។  
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ែម្មវធីិន្រកាយម្ធយម្សិែា 

រែន្េេម្ហាវេិាល័យ អវីកដ្លអនែអាច្បេេួលបាន ឧទហ្រែ៍ការងារ លែខែៈពិន្សស 

ការែែោ េះែណោ ល
ការងារដ្ាំែូង/ការែែោ េះ
ែណោ លន្ៅែន ងការងារ 

 លិែិរករងតាាំងកដ្លេេួល
សាគ ល់ន្ដាយជារិពីរែសួង
ការងារសហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិ  

 ការងារេេួលបានរបាែ់
ន្ែៀវរសរ ៍ 

 ឥែទនម្ហាវេិាល័យ
កដ្លោម នែាំែ ល 

 ច្បាំន្ែេះដឹ្ងនិងជាំតញ
ពាែ់ព័នធនឹងែកនលងការងារ 

 អនែែន្ងកើរស ហ្វកវ 
 រគូន្ពន្េយឯែន្េសឱសថ
សាា ន 

 ន្ម្កានិែវេិា 
 ជាំនួយគិលាន ែបដាឋ ែ
កដ្លោនការែញ្ញា ែ់
ររឹម្ររូវ  

 ែម្មែរសាំែង់ជាំតញ  
 ជាងអគគិសនី  
 ជាងេារកដ្ែ 

 ការចាែ់ន្េោើម្ការងារពីនថៃេីមួ្យ 
 ការដ្ាំន្ ើងរបាែ់ឈនួល  
 របាែ់ឈនួលរែែួររែកជងន្ពញ
មួ្យជីវរិ 

ពាែិជាសាស្រសោ/
ែន្ច្បចែន្េស 

សាលាន្រៀន 

 វញិ្ញា ែនែររ 
 សញ្ញា ែររ 
 ែរញិ្ញា ែរររង 

 អនែសរន្សរែម្មវធីិែ ាំពយូរេ័រ 
 ជាងសោអ ង 
 ជាំនួយការេនោន្ពេយ 
 ជាងន្ម្កានិែ 
 ជាំនួយន្វជាសាស្រសោ 
 អនែែូម្លូ 

 ច្បាំនួនសិសសរិច្ប 
 េោល់ជូនថ្នន ែ់ន្រៀនន្ពលលាៃ ច្បនិង
ច្ប ងសបាោ ហ៍្ 

 ន្ផ្ទោ រជាសាំខាន់ន្លើជាំតញចាាំបាច់្ប
សរោែ់អាជីពការងារជាែ់លាែ់ 

សហ្គម្ន៍ 
ម្ហាវេិាល័យ 

 វញិ្ញា ែនែររ 
 សញ្ញា ែររ 
 ែរញិ្ញា ែរររង 
 សម្រាភាពែន ងការន្េទរន្ៅ
សិែារយៈន្ពល 4 ឆ្ន ាំន្ៅ
ម្ហាវេិាល័យ ឬសាែល
វេិាល័យ 

 គែន្នយយែរ 
 ជាងន្ម្កានិែយនោន្ហាេះ 
 ជាំនួយកេនែច្បាែ់ 
 អម្ន្វជាសាស្រសោ 
 អនែន្ធវើអតម័្យន្ធមញ 
 រែធានរគែ់រគង
ន្ភាជនីយដាឋ ន 

 ច្បាំនួនសិសសរិច្ប 
 េោល់ជូនថ្នន ែ់ន្រៀនន្ពលលាៃ ច្បនិង
ច្ប ងសបាោ ហ៍្ 

 ជាេូន្ៅអាច្បន្េទរន្ៅសិែារយៈ
ន្ពល 4 ឆ្ន ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យ ឬ
សាែលវេិាល័យ 

 ជាេូន្ៅោនសាលារូច្បៗន្ៅែន ង
សហ្គម្ន៍ 

ការសិែារយៈន្ពល 4 
ឆ្ន ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យ  
ឬសាែលវេិាល័យ 

 សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររ 
 សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររ
ជាន់ែពស់ 

 សញ្ញា ែររែែឌិ រ 
 សញ្ញា ែររជាំតញវជិាា ជីវៈ 

 វសិវែរ 
 អនែរច្បតរកាហ្វិែ 
 ឱសថការ ី
 អាកាសយានិែ 
 ែ គគលិែសងគម្ែិច្បច 
 រគូែន្រងៀន 

 ម្ន សសភាគន្រច្បើនចូ្បលន្រៀនវគគ
សិែាន្ពញន្ោ៉ាង 

 អាច្បចូ្បលន្រៀនែន ងថ្នន ែ់ន្រៀនែ សោន
ជាន្រច្បើនបាន 

 ជាេូន្ៅោនអន្នទវសិែដាឋ នន្ៅ
ែន ងេីតាាំងសាលា 
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ពាែយគនលឹេះ 

សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែរររង៖ គឺជារែន្េេសញ្ញា ែររមួ្យកដ្លរែគល់ជូនន្ៅសិសសន្ៅម្ហាវេិាល័យ
សហ្គម្ន៍សហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិ ជាេូន្ៅន្រកាយែញ្ច ែ់ការសិែារយៈន្ពលពីរឆ្ន ាំ ។ 

សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររ៖ គឺជាសញ្ញា ែរររែគល់ជូនដ្ល់និសសិរកដ្លបានែញ្ច ែ់ការសិែារយៈន្ពល
ែួនឆ្ន ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យ។ 

អាជីពការងារ៖  ការងារកដ្លអនែឬែូនរែស់អនែេេួលបានការែែោ េះែណោ ល។ 

ម្ហាវេិាល័យ៖ ការអែ់រ ាំណមួ្យែតទ ែ់ពីថ្នន ែ់វេិាល័យកដ្លេោល់សញ្ញា ែររមួ្យដ្ល់ែូនរែស់អនែ។ 

ម្ហាវេិាល័យសហ្គម្ន៍៖ គឺម្ហាវេិាល័យតតកដ្លេោល់ជូននូវការអែ់រ ាំរយៈន្ពលពីរឆ្ន ាំដ្ាំែូងនន
ការសិែារយៈន្ពលែួនឆ្ន ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យ ឬន្ររៀម្ន្រៀែច្បាំសិសសសរោែ់ការងារជាែ់លាែ់មួ្យ
ច្បាំនួន។ 

សញ្ញា ែររ៖ ជាអវីកដ្លែូនរែស់អនែេេួលបានន្ៅន្ពលោរ់ែញ្ច ែ់ការសិែាពីម្ហាវេិាល័យ   
ដូ្ច្បជាសញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែរររង ឬញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររជាន្ដ្ើម្។ 

ម្ហាវេិាល័យែន្ច្បចែន្េស៖ គឺម្ហាវេិាល័យតតកដ្លេោល់ជូនវគគសិែា និងែម្មវធីិការងារជា
ន្រច្បើន កដ្លែន្រងៀនអាំពីច្បាំន្ែេះនិងជាំតញជាែ់លាែ់កដ្លតាំន្ៅរែការងារណមួ្យ។ 

សាែលវេិាល័យ៖ ជារែន្េេននសាលាន្រៀនកដ្លេោល់ជូននូវសញ្ញា ែររ និងម្ ែវជិាា សិែាជាន្រច្បើន។ 
ការន្លើែកលងច្បាំន្ពាេះនថលន្សវពាែយន្សនើស ាំ គឺអាច្បកសវងរែបានសរោែ់អនែកដ្លោនររម្វូការតាម្រយៈ
អនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀន។  

 
សោសធារ សនលូទាំងរបាាំសរោែ់សាំន្ែរែថ្នែែឌ លអកដ្លឪព ែោោ យររវូការយល់ដឹ្ង 

1. ការចូ្បលរមួ្ជាមួ្យសហ្គម្ន៍ និងសែម្មភាពសាលាន្រៀន នឹងេោល់នូវែេពិន្សាធន៍កដ្លនឹង
ជួយសរម្ែសរម្ួលដ្ល់ដ្ាំន្ែើ រការននសាំន្ែរែថ្នែែឌ ។ 

2. ការកដ្លមិ្នោនសាំន្ែរែថ្នែែឌ អាច្បតាំឲ្យោនការពនារន្ពលដ្ាំន្ែើ រការពាែយន្សនើស ាំ។ 
3. ឲ្យរគូែន្រងៀនោន ែ់ជួយពិនិរយសាំន្ែរែថ្នែែឌ ែូនរែស់អនែន្ៅម្ នន្ពលរែគល់ពាែយន្សនើស ាំ។ 
4. ោាំរេែូនរែស់អនែន្ៅែន ងដ្ាំន្ែើ រការសាំន្ែរែថ្នែែឌ  និងររូវោនម្ជឈដាឋ នកដ្លោនសាា ន

ភាពលអរែន្សើរ។ 
5. តាម្ដានវឌឍនភាពែូនរែស់អនែ និងសាែសួរពួែន្គអាំពីវធីិន្េសងន្េៀរកដ្លអនែអាច្បជួយែូន

រែស់អនែបាន។ 
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ការន្ររៀម្ន្រៀែច្បាំសរោែ់ការអែ់រ ាំន្ៅន្រកាយថ្នន ែ់ម្ធយម្សិែា 

ែញ្ា ីរររួពិនិរយសរោែ់ឪព ែោោ យ 

ថ្នន ែ់េី 9 
 ែាំែរ់ន្ពលន្វលារែជ ាំជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀនែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីរបាែដ្ថ្នែូនរែស់អនែមិ្នែាំព ង
សាិរែន ងការតាម្ដាន និងរបាែដ្ថ្នបានច្ប េះន្ ម្ េះចូ្បលន្រៀនែន ងថ្នន ែ់សិែាកដ្លែាំន្ពញបានតាម្លែខែែឌ ររម្ូវនន
ការែញ្ច ែ់ការសិែា ន្ហ្ើយនឹងន្ររៀម្ន្រៀែច្បាំែូនរែស់អនែសរោែ់ការអែ់រ ាំន្ៅន្រកាយថ្នន ែ់ម្ធយម្សិែា ន្សវន្យាធា 
ឬការងារណមួ្យ។  

 សាែសួរអនែអនែរែឹែាន្យាែល់ែូនរែស់អនែ ថ្នន្រើវេិាល័យន្តេះោនេោល់ជូននូវជន្រម្ើសអែ់រ ាំវជិាា ជីវៈសរោែ់ថ្នន ែ់
េី 10 កដរឬលទ រែសិនលែើអនែចាែ់អារម្មែ៍។ 

 ពិភាែាជាមួ្យែូនរែស់អនែអាំពីកេនការកដ្លអាច្បន្ធវើបានន្ដ្ើម្បីសនសាំរបាែ់សរោែ់ម្ហាវេិាល័យ រែសិនន្ែើអនែព ាំ
ទន់បានន្ធវើវន្ៅន្ ើយ។ 

 ជកជែោន ជាមួ្យែូនរែស់អនែអាំពីច្បាំណែ់អារម្មែ៍ការងារ (Onet.org/miproximopaso.org) – pacareers.org 
 សិែាកសវងយល់អាំពីនថលច្បាំណយ របាែ់សនសាំ និងជាំនួយហិ្រញ្ាវរា ។ 
 ន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីឲ្យចូ្បលរួម្ែន ងសែម្មភាពែម្មវធីិសិែាែកនាម្ និងែសាងែាំែិនជីវរិដូ្ច្បជា ភាពជា
អនែដឹ្ែតាំ ការពឹងពាែ់ន្លើែលួនឯង ការនច្បនរែឌិរ ការងាររែុម្ ការន្ធវើន្សច្បែោីសន្រម្ច្បចិ្បរោ និងច្បាំន្ែេះដឹ្ងហិ្រញ្ាវរា ។  

 
ថ្នន ែ់េី 10 

 ជួែជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀនែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីរបាែដ្ថ្នពួែន្គែាំព ងសាិរែន ងដ្ាំន្ែើ រន្ឆ្ព េះន្ៅរែការ
ែញ្ច ែ់ការសិែា។ 

 ន្ធវើការស្សាវរជាវតាម្អ ីនធឺែិរ ឬែណា ល័យសាធារែៈន្ដ្ើម្បីកសវងរែព័រ៌ោនអាំពីម្ហាវេិាល័យ/ែមមវធីិ្
សាលាលរៀនែលច្បចែលទស នថលសាលា និងនថលចំ្បណាយលអសងៗ និងអាហារែូែរណ៍។  

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យែនោការសិែាន្ៅែន ងថ្នន ែ់កដ្លែាំន្ពញតាម្លែខែែឌ ែញ្ច ែ់ការសិែា និងែន្ងកើរជាំតញ។ 
 ែនោន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យចូ្បលរមួ្ែន ងសែម្មភាពែម្មវធីិសិែាែកនាម្ ឬសែម្មភាពសម័រគចិ្បរោ។ 
 ន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យន្ធវើេសសនែិច្បចម្ហាវេិាល័យ/សាលាែន្ច្បចែន្េស និងចូ្បលរួម្ែន ងែម្មវធីិន្ររៀម្ែលួន
សរោែ់ម្ហាវេិាល័យែន ងរដូ្វន្តោ  រែសិនន្ែើោន។  

 
ថ្នន ែ់េី 11 

 សាែសួរអនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀនែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីរបាែដ្ថ្នែូនរែស់អនែែាំព ងសាិរែន ងដ្ាំន្ែើ រន្ឆ្ព េះន្ៅរែ
ការែញ្ច ែ់ការសិែា។ 

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីច្ប េះន្ ម្ េះចូ្បលន្រៀនន្ៅែន ងវគគសិែាចាាំបាច់្បសរោែ់ការែញ្ច ែ់ការសិែា និង/ឬការងារកដល
ចាែ់អារមមណ៍។ 

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យច្ប េះន្ ម្ េះរែ ង PSAT លៅែន ងរដូវសលឹែល ើររុោះ រែសិនលែើចំាបាច់្ប (រែសិនលែើមិនច្បាស់  
សូមជកជែជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់។) 

 ន្ធវើែញ្ា ីម្ហាវេិាល័យ/សាលាែលច្បចែលទស និងែមមវធីិ្ោោកដលែូនរែស់អនែចាែ់អារមមណ៍។  
 ស្សាវរជាវនិងែរងួម្ច្បាំនួនម្ហាវេិាល័យ/សាលាែលច្បចែលទស និងម ខម ខវជិាជ សិែា និងការងារឲ្យបានតិ្ច្បតាមកដល
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អាច្បលធ្វើលៅបានជាមួ្យែូនរែស់អនែ។ 
 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យច្ប េះន្ ម្ េះន្ៅែន ង SAT និង/ឬ ACT ោរដូវផ្កក រែី។ 
 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យន្ររៀម្ែលួនសរោែ់ SAT ឬ ACT។ និយាយអំពីសារៈសំខាន់ននែមមវធីិ្លនោះ (លត្ើលទធអលលនោះអាច្ប
រោះឥទធិពលដល់ពួែលគែន ងការចូ្បលរមួែ្ន្ ងម្ហាវេិាល័យ និងអាហារែូែរែ៍យា៉ាងដូ្ច្បន្ម្ោច្ប)។  

 ន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យែនោកសវងយល់ែកនាម្ និងន្ធវើការសន្រម្ច្បចិ្បរោអាំពីម្ ែវជិាា សិែា និងអាជីពការងារ។ 
 ែនោន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យន្ៅន្ម្ើលម្ហាវេិាល័យ/សាលាែលច្បចែលទសលៅែន ងឆ្ន ្ាំន្តេះ។ ររូវោនការយល់
ដឹ្ងអាំពីដ្ាំន្ែើ រែម្ានោរែស់ម្ហាវេិាល័យកដ្លសាលាន្រៀនែូនរែស់អនែេោល់ជូន។ 

 ន្ធវើែញ្ា ីម្ហាវេិាល័យ/សាលាែលច្បចែលទសយា៉ាងតិ្ច្បចំ្បនួនរបំាកដលអតល់នូវវគគសិែាកដលែូនរែស់អនែមានចំ្បណាែ់
អារមមណ៍។  

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យន្ររៀម្ែលួនសរោែ់ SAT រែសិនលែើពួែលគែំព ងគិត្អំពីែមមវធីិ្លនោះលៅឆ្ន ំែញ្ច ែ់ រែសិនលែើចំាបាច់្ប។  
 ែនោរបាែ់ែលួនឯងអាំពីជាំនួយហិ្រញ្ាវរា  និងជកជែជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់កែតាំែូនរែស់អនែ។ ជួយែូនរែស់អនែ
ស្សាវរជាវរែអាហារែូែរែ៍ កដ្លស ីោន ជាមួ្យនឹងររម្ូវការហិ្រញ្ាវរា រែស់អនែ។ 

 ន្លើែេឹែចិ្បរោែូនរែស់អនែឲ្យន្ធវើកេនការសែម្មភាពតរដូ្វន្តោ ៖ ការងារសម័រគចិ្បរោ ចូ្បលរមួ្ែន ងែម្មវធីិរដូ្វន្តោ  ឬកសវងរែ
ការងារ ឬការហ្វឹែហាវ រ់ការងារកដ្លស ីោន នឹងច្បាំណែ់អារម្មែ៍រែស់ពួែន្គនិងែន្ងកើរជាំតញកដ្លោនរនម្ល។ 

 ែន ងអាំ  ងន្ពលរដូ្វន្តោ  ន្ធវើដ្ាំន្ែើ រែម្ានោតាម្េីតាាំងសាលាន្រៀនកដ្លែូនអនែចាែ់អារម្មែ៍។ 
 

ថ្នន ែ់េី 12 
 ន្រៀែច្បាំការរែជ ាំជាមួ្យែូនរែស់អនែ និងអនែរែឹែាន្យាែល់សាលាន្រៀនរែស់ពួែន្គន្ដ្ើម្បរីបាែដ្ថ្នពួែន្គែាំព ងសាិរ
ែន ងដ្ាំន្ែើ រន្ឆ្ព េះន្ៅរែការែញ្ច ែ់ការសិែា។  

 ែរងួម្ច្បាំនួនម្ហាវេិាល័យ/សាលាែលច្បចែលទសកដលែូនរែស់អនែចាែ់អារមមណ៍ឲ្យលៅតិ្ច្ប។  
 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យែាំន្ពញនិងរែគល់ពាែយន្សនើស ាំចូ្បលន្រៀនន្ៅម្ហាវេិាល័យ។ 
 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យសរន្សរែថ្នែែឌ ដាែ់ពាែយស ាំ រែសិនន្ែើចាាំបាច់្ប និងររូវឲ្យរគូែន្រងៀនោន ែ់ជួយររួរពិនិរយ 
សាំន្ែរន្តេះ។ 

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យរែគល់ឯែសារចាាំបាច់្បទាំងអស់សរោែ់ជាំនួយហិ្រញ្ាវរា  និង/ឬអាហារែូែរណ៍កដលមាន
អតល់រូន។ (រែគល់ ែយលសនើស ំ FAFSA និង PHEAA។ លៅនថៃដំែូងកដល FAFSA មានអតល់រូនលៅនថៃទី1 កខត្ លា 
លៅ studentaid.ed.gov) 

 ជួយែូនរែស់អនែែន ងការែន្ងកើររែរិេិនមួ្យកដ្លរ ាំន្លច្បពីកាលែរនិ្ច្បេេសាំខាន់ៗ និងកាលែរនិ្ច្បេេេ រែាំែរ់។ 
 រែសិនន្ែើររូវការលិែិរែញ្ញា ែ់ ររូវរ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យន្សនើស ាំលិែិរន្នេះយា៉ាងរិច្បែួនសបាោ ហ៍្ម្ នន្ពលកាលែរនិ្ច្បេេ
េ រែាំែរ់ពាែយន្សនើស ាំ។ 

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែឲ្យច្ប េះន្ ម្ េះសរោែ់ SAT ឬ ACT រែសិនន្ែើចាាំបាច់្ប។   
 ន្រៀែច្បាំន្ពលន្វលាជួែជាមួ្យអនែរែឹែាន្យាែល់ែូនរែស់អនែ ន្ដ្ើម្បីធាតថ្នរពឹរោិែររពិនទ ន្ៅវេិាល័យ ររូវបាន
រែគល់ន្ៅម្ហាវេិាល័យកដ្លែូនរែស់អនែបានដាែ់ពាែយន្សនើស ាំចូ្បលន្រៀន (វចិ្បេិកា-មីោ)។ 

 រ ាំឮែែូនរែស់អនែន្ដ្ើម្បីន្ធវើការថរច្បម្លងនូវឯែសារទាំងទាំងអស់កដ្លពួែន្គន្េ្ើជូន និងឲ្យពួែន្គអន វរោការតាម្ដាន
ជាមួ្យសាលាន្រៀនន្ដ្ើម្បីរបាែដ្ថ្ន ពួែន្គេេួលបានព័រ៌ោនតាម្ការន្សនើស ាំ។ 

 ន្ធវើការន្រែៀែន្ធៀែែញ្ច ែ់ថវកិាជាំនួយហិ្រញ្ាវរា ន្ដាយរែុងរែយ័រន។ រែសិនន្ែើអនែររូវការជាំនួយ សូម្ជកជែជាមួ្យ
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អនែរែឹែាន្យាែល់រែស់អនែ ឬែ គគលិែ MEP។  
 រែសិនន្ែើអនែមិ្នទន់បានន្ធវើវន្ៅន្ ើយ សូម្ន្ៅន្ម្ើលម្ហាវេិាល័យ/សាលា ណិរជសាស្រសតកដលែូនរែស់អនែ
បានលររើសលរ ើសលៅម នលពលការទទួលឲ្យចូ្បលលរៀន។  

 សូម្ពិនិរយន្ម្ើលលិែិរអន ញ្ញា រឲ្យចូ្បលន្រៀន ឬលិែិរែដិ្ន្សធ ជាេូន្ៅររូវបានន្េ្ើន្ៅម្ នកែឧសភា។ 
 ររូវរបាែដ្ថ្ន នថលឈនួលសាលានិងនថលន្សវរែស់ែូនអនែ ររូវបានែង់រចួ្ប។ 
 ន្ធវើកេនការលាំន្ៅដាឋ ន និងម្ាូែអាហារសរោែ់ែូនរែស់អនែ។ 
 ន្រៀែច្បាំែូនរែស់អនែសរោែ់ដ្ាំន្ែើ រដ៏្សែាយរែីោយន្នេះ។ 
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ការែង់របាែ់សរោែ់ការអែ់រ ាំន្រកាយម្ធយម្សិែា  

ដូ្ច្បែងាា ញន្ៅែន ងតាោងន្នេះ ោនជាំនួយហិ្រញ្ាវរា សាំខាន់ៗច្បាំនួនពីរ៖ អាំន្ណយ (របាែ់ឧែត្ាមភ និង
អាហារែូែរណ៍) និងការរួយខលួនឯង (របាែ់ែមចី ឬលធ្វើការែលណតើ រលរៀនែលណតើ រ)។ ែូនរែស់អនែអាច្បរត្ូវ
ការទំងពីរ។ ពួែលគអាច្បទទួលបានរំនួយហិរញ្ញវរា កេអែន្លើជាំនួយកដ្លពួែន្គេេួលបាន។ ពាែយ
ែន្ច្បចែន្េសររូវបានពនយល់ន្ៅន្រកាម្ដ្ារកាម្ន្នេះ។  

 

ពាែយគនលឹេះ 

ែម្ចីន្ដាយផ្ទទ ល់ពីសហ្ព័នធ៖ ែម្មវធីិមួ្យកដ្លេោល់របាែ់ែម្ចីកដ្លោនការរបាែ់ទែជូនដ្ល់សិសស
ន្រកាយម្ធយម្សិែានិងឪព ែោោ យរែស់ពួែន្គ។ 

មូ្លនិធិឧែរាម្ាធនសហ្ព័នធ៖ របាែ់ឧែរាម្ាធនកដ្លរដាឋ េិបាលសហ្ព័នធសហ្រដ្ឋអាន្ម្រែិេោល់ជូន
ដ្ល់សិសាន សិសសកដ្លែាំព ងោនររម្ូវការន្ដ្ើម្បនី្ធវើការែង់របាែ់ន្ៅម្ហាវេិាល័យ។ 

ជាំនួយហិ្រញ្ាវរា ៖ រំនួយហិរញ្ញវត្ា  ពីរោា ភិបាលសហព័នធលដើមបរួីយលធ្វើការែង់របាែ់ដល់ការចំ្បណាយ
លលើការអែ់រលំៅមហាវទិាល័យកដលមានសិទធិចូ្បលលរៀន ឬលៅសាលាវជិាជ រីវៈ។  

ហិ្រញ្ាែបទន៖ ជាំនួយហិ្រញ្ាវរា  ជាេូន្ៅន្ផ្ទោ រជាសាំខាន់ន្លើររម្វូការហិ្រញ្ាវរា កដ្លព ាំររវូការែង់
របាែ់សងវញិ។ 

រែលភទរំនួយ
ហិរញ្ញវត្ា  

ជាំនួយជាកាដូ្ 

ជាំនួយែលួនឯង 

ហិ្រញ្ាែបទន 

អាហារែូែរែ៍ 

របាែ់ែម្ចី 

ការសិែាវយ
រនម្លការងារ 

មូ្លនិធីែង់នថលសិែា
ន្ៅម្ហាវេិាល័យ
រែស់សហ្ព័នធ 

PHEAA 

ហិ្រញ្ាែបទន
សាា ែ័ន 

របាែ់ែម្ចីម្ហា
វេិាល័យ 

របាែ់ែម្ាីផ្ទទ ល់ 
ពីសហ្ព័នធ 

របាែ់ែម្ចីែកនាម្ 

របាែ់ែម្ចីសិសស
ពីខាងឯែជន 

របាែ់ែម្ចីកដ្ល
ោនឧែរាម្ាធន 

របាែ់ែម្ចីកដ្ល
ោម នឧែរាម្ាធន 
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របាែ់ែម្ចី៖ សិសសម្ហាវេិាល័យ ឬឪព ែោោ យរែស់ពួែន្គបានែចីរបាែ់ន្ដ្ើម្បីជួយែង់នថលម្ហាវេិាល័យ។ 

PHEAA៖ (ទីភាន ែ់ងាររំនួយការអែ់រលំៅឧត្តមសិែារដ្ឋន្េនស ីលវ៉ាន្នៀ) គឺកអែែលលើត្រមូវការកអនែ
ហិរញ្ញវត្ា ។ 

របាែ់ែម្ចីែកនាម្៖ របាែ់ែម្ចីេេួលបានពីសាា ែ័នឯែជន ោនសរោែ់ែង់របាែ់ការច្បាំណយន្ៅម្ហា
វេិាល័យ អាស្ស័យន្លើរែវរោិឥែទនរែស់អនែ។ 

របាែ់ែម្ចីសិសសពីវស័ិយឯែជន៖ របាែ់ែម្ចីេេួលបានពីសាា ែ័នឯែជន ោនសរោែ់ែង់របាែ់ការ
ច្បាំណយន្ៅម្ហាវេិាល័យ អាស្ស័យន្លើរែវរោិឥែទនរែស់អនែ។ 

អាហារែូែរែ៍៖ របាែ់កដ្លេោល់ន្ៅសិសសន្ៅម្ហាវេិាល័យន្ដាយសារសមិ្េធិេល សម្រាភាព ឬ
សាវតាពិន្សស។ 

របាែ់ែម្ចីឧែរាម្ាធន៖ កេអែន្លើររម្ូវការហិ្រញ្ាវរា ។ រដាឋ េិបាលេោល់របាែ់ឧែរាម្ាធន (លដើមបែីង់) 
ការរបាែ់ចំ្បល ោះរបាែ់ែមចី លៅលពលសិសសែំព ងលៅសាលាលរៀន និងែន ងរយៈលពលអន លរោោះែោទ ែ់ពី
រយៈលពលរបំាមួយកខែោទ ែ់ពីការែញ្ច ែ់ការសិែា។ 

របាែ់ែម្ចីោម នឧែរាម្ាធន៖ របាែ់ែម្ចីកដ្លមិ្នកេអែន្លើររម្ូវការហិ្រញ្ាវរា ។ ែ ោរនឹងររូវគិរការរបាែ់
ពីន្ពលអនែែចីរបាែ់រហូ្រដ្ល់របាែ់ែម្ចីររូវសងរចួ្បោល់។ 

ន្ធវើការែន្ែោើ ន្រៀនែន្ែោើ រ៖ ការងារកដ្លេោល់ជូនតាម្រយៈម្ហាវេិាល័យ និងេេួលបានមូ្លនិធិពី  
រដាឋ ពិបាលន្ដ្ើម្បីជួយសិសសែង់នថលម្ហាវេិាល័យ។ 

សរោែ់ព័រ៌ោនលម្អិរអាំពីែម្មវធីិជាំនួយសិសសរែស់សហ្ព័នធ រមួ្ោនច្បាំនួនេឹែរបាែ់រែចាាំឆ្ន ាំអរិែរោ និងអរតា
ការរបាែ់ែម្ចីជាន្ដ្ើម្, សូមចូ្បលលៅកាន់ www.StudentAid.gov/parent។ 

ន្រើោនអរារែន្យាជន៍អវីែលេះកដ្លែូនរែស់អនែែនោការអែ់រ ាំែតទ ែ់ពីែញ្ច ែ់ថ្នន ែ់វេិាល័យ?  

ន្រើែូនរែស់អនែគិរគូអាំពីការឈែ់ន្រៀនន្ដ្ើម្បចូី្បលន្ធវើការ ន្ដ្ើម្បឲី្យពួែន្គអាច្បចូ្បរែរបាែ់ច្បាំែូលជួយដ្ល់
រគួសារកម្នន្េ? ការសលរមច្បចិ្បត្តលនោះ មានអលែ៉ាោះ ល់យា៉ាងខាល ំងដល់អោគត្ែូនរែស់អនែ! និយាយ
លោយលែើែចំ្បហអំពីែតីែងវល់ោោជាមួយនឹងអនែរែឹែាលយាែល់សាលាលរៀនែូនរែស់អនែ រគូែលរងៀន
កដលគួរទ ែចិ្បត្ត និងែ គគលិែ PA-MEP។ ពួែលគនឹងរួយអនែពិនិត្យលលើរលរមើសលអសងៗលទៀត្។ 

រកាហ្វិែន្នេះ (កដលមានែន ងលពលលនោះ) ែងាា ញថា លទធអលននការអែ់រកំដលលែរែលសើរលៅែន ងការទទួល
បានរបាែ់ចំ្បណូលែរមិត្ខពស់។ សិសសកដលែញ្ច ែ់ការសិែាពីវទិាល័យ នឹងរែរបាែ់ចំ្បណូលបានកាន់
ករន្រច្បើនែន ងមួ្យសបាោ ហ៍្ជាជាងសិសសកដ្លព ាំោនសញ្ញា ែររវេិាល័យ ជាពិន្សសែន ងអាំ  ងន្ពលនន

http://www.studentaid.gov/parent
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វគគសិែាែន ងមួ្យជីវរិរែស់ន្គ។ ន្នេះែងាា ញពីច្បាំែ ច្បកដ្លការសន្រម្ច្បចិ្បរោន្ដ្ើម្បឈីែ់ន្រៀនន្ៅវេិាល័យ
ន្ដ្ើម្បីចូ្បលន្ធវើការ ពិរជាោនេលែ៉ាេះពាល់យា៉ាងខាល ាំង។ 

 

វថីិពីវេិាល័យន្ឆ្ព េះន្ៅកាន់ែោល ាំងពលែម្ម 

 

អរតាអរ់ការងារន្ធវើ និងរបាែ់ច្បាំែូលន្ដាយការេេួលបានការអែ់រ ាំ ឆ្ន ាំ2016៖ 

អរតាអរ់ការងារន្ធវើ (%) របាែ់ច្បាំែូលជាម្ធយម្រែចាាំសបាោ ហ៍្ ($) 
សញ្ញា ែររ ែែឌិ រ 

សញ្ញា ែររជាំតញវជិាា ជីវៈ 

សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររជាន់ែពស់ 

សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែររ 

សញ្ញា ែររែរញិ្ញា ែរររង 

បានសិែាន្ៅម្ហាវេិាល័យែលេះកដ្រ ករោម នសញ្ញា ែររ 

សញ្ញា ែររ ម្ធយម្សិែាេ រិយេូមិ្ 

ទែជាងសញ្ញា ែររម្ធយម្សិែាេ រិយេូមិ្ 

វេិ
ាល័

យ
 

ម្ហាវេិាល័យរយៈ
ន្ពល 2 ឆ្ន ាំ 

ម្ហាវេិាល័យរយៈ
ន្ពល 4 ឆ្ន ាំ 

សាលាន្រៀនថ្នន ែ់
ែញ្ច ែ់ 

សាលាពាែិជាែម្ម ឬសាលាតយទហាន 

ន្ច្បញពីសាលាន្ៅន្ធវើការភាល ម្ 

ែោលាំងពល
ែម្ម 
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ោនវធីិជាន្រច្បើនសរោែ់ែូនរែស់អនែេេួលបានពីវេិាល័យច្បាំន្ពាេះែោល ាំងពលែម្ម។ វអាច្បោនជាំហាន
ដូ្ច្បោន  ឬជាំហានែ សោន ន្ៅន្ពលែាំព ងអន វរោការងារ។  

ការដាែ់ពាែយន្សនើស ាំន្ដាយឥរគិរនថលសរោែ់ជាំនួយសិសសរែស់សហ្ព័នធ FAFSA) 

FAFSA គឺជា ែយលសនើស ំសតង់ោ កដលលរែើរបាស់លដើមបីោែ់ ែយលសនើស ំរំនួយហិរញ្ញវត្ា ពីែមមវធីិ្សហព័នធ
ទំងអស់។ ដំលណើ រការននការោែ់ ែយលសនើស ំ គឺឥត្គិត្នថល លហើយទរមងលនោះអាច្បកសវងរែបានលៅលលើ
រែព័នធអនឡាញ។ FAFSA គឺជាគនលឹោះដ៏សំខាន់រែស់ែូនអនែលដើមបីទទួលបានរបាែ់ឧែត្ាមភ ការវាយត្នមល
ការងារ របាែ់ែមចី និងអាហារែូែរណ៍មួយចំ្បនួនលទៀត្អងកដរ។  

ឪព ែោោ យែ៏អាច្បែន្ងកើរកេនការសនសាំរបាែ់ម្ហាវេិាល័យ 529 បានអងកដរ - ឪព ែមាត យអាច្បចាែ់លអតើម
សនសំរបាែ់តាមរយៈនិលយារែ ឬសាា ែ័នហិរញ្ញវត្ា រែស់ពួែលគ។ កអនការ 529 គឺកអនការសនសរំបាែ់អត្ា
រែលយារន៍ពនធ កដលបានែលងកើត្លេើងលដើមបីលលើែទឹែចិ្បត្តដល់ការសនសំរបាែ់សរមាែ់ចំ្បណាយការអែ់រ ំ
ែន ងន្ពលអតគរ។ កអនការ 529 លៅជាអលូវការស្សែច្បាែ់ថា “កអនការសរមាែ់ែង់នថលសាលា” គឺទទួល
បានការឧែត្ាមភលោយរដា ទីភាន ែ់ងាររដា ឬសាា ែ័នអែ់រ ំនិងទទួលបានការអន ញ្ញញ ត្លោយ មារតា 529 នន
រែមរបាែ់ចំ្បណូលអនតរជាតិ្។ អនែអាច្បលរែើែរ្្ ស់កេនការ 529 លដើមបីែង់ចំ្បណាយការអែ់រលំៅឧត្តម
សិែាលៅតាមមហាវទិាល័យ និងសាែលវទិាល័យភាគលរច្បើន និងតាមែណាត សាលាែលច្បចែលទស និង
សាលាវជិាជ រីវៈជាលរច្បើនលអសងលទៀត្។ ែមមវធីិ្សនសរំបាែ់សរមាែ់មហាវទិាល័យ 529 រដាលអនស ីលវា៉ាលនៀ 
អតល់រូននូវកេនការសនសាំរបាែ់ច្បាំនួនពីរ។ កេនការសនសាំរបាែ់កដ្លោនការធាត 529 រដាលអនស ីលវា៉ាលនៀ
 (GSP) គឺជាកអនការកដលមានហានិភ័យទែ កដលរួយឲ្យការសនសំរបាែ់រែស់អនែមានែរមិត្រែហាែ់
រែកហលនឹងការលែើនលេើងនននថលសាលាលៅែន ងការអែ់រឧំត្តមសិែា។ កេនការវនិិន្យាគ 529 រដាលអនស ីល
វា៉ាលនៀ (IP) អាច្បឲ្យអនែលររើសលរ ើស នពីរលរមើសននការវនិិលយាគចំ្បនួន 16 ពី The Vanguard Group។ ព ំ
មានការែំណត់្ចំ្បល ោះរបាែ់ចំ្បណូលលោោះលទ លហើយមន សសមាន ែ់ៗអាច្បចូ្បលរមួបាន។ សរមាែ់ព័ត៌្មាន
ែកនាម សូមចូ្បលន្ៅកាន់ https://www.pa529.com។  

អាហារែូែរែ៍ 

អាហារែូែរែ៍ ោនសរោែ់សិសសទាំងអស់ែាំព ងកសវងរែការអែ់រ ាំន្ៅម្ហាវេិាល័យ។ រែន្េេននអា
ហារែូែរែ៍រមួ្ោន៖ ការសិែា អរោពលិែ សរោែ់រែមុ្ជនជារិណមួ្យ ស្រសោី និងន្សវសហ្គម្ន៍ 
ែន ងន្េសងន្េៀរ។ ច្បាំែ ច្បមួ្យច្បាំនួនែកនាម្ន្េៀរកដ្លន្ធវើឲ្យពាែយន្សនើស ាំរែស់អនែោនលែខែៈន្លច្បន្ធាល ៖  

 ន្ោ៉ាងការងារសម័រគចិ្បរោ 
 ការច្ប េះន្ ម្ េះចូ្បលន្រៀនែន ងែលឹែសាលា 

 

 ជាជនសែម្មន្ៅែន ងសាលា  
 ជាជនសែម្មន្ៅែន ងសហ្គម្ន៍  

https://www.pa529.com/
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ែាំែរ់ច្បាំណាំ និងធនធានែកនាម្  
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