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ខណ្ៈព លថែលកូនរបស់អ្កន ឈានចូលែល់វ័យ្សិកាពលឿន អ្នកអាចឆ្ងល់ថ្នគារ់បានអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញចាំបាច់ពែើមបីពោគជ័យ្កនងុ ថននកែមី និង្បកួរ្បថជងននកុមារភា របស់ កួ ពគ។ ពែើមបីជួយ្កូនរបស់អ្នកោមួយ្ការផ្លាស់បេូរ កមមវិធី Pennsylvania Migrant
Education ថែលបាននដល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីឥរិយាបែខាងព្កាមថែលកមមវិធីសាលា្បចាំ្សុក និងមពរេយ្យពៅទូទាំងរែឋោនិចកាច លរកពមើលពែើមបីយ្ល់ែឹងថ្នពរើកូនរបស់អ្កន អាចទទួលបានជាំនាញពៅសាលាចាំបាច់ស្មាប់បទ ិពសាធន៍សាលាពរៀន។
ការពធវើការោមួយ្កូនពៅនទះនឹងជួយ្ធានាការផ្លាស់បដូរពោយ្រលូន និងរីករាយ្កនុងសាលា។ សូមទុកពៅកនងុ ចិរេ៖ កុមារទាំងឡាយ្ថែលបាំព ញតាមរ្មូវការអាយ្ុចូលពរៀនសាលាមពរេយ្យថែលកាំណ្រ់្បចាំរបាំ ន់គឺមានសិទិទចលូ ពរៀនមពរដយ្យ។
ធនធានពនះគួរថរមិន្រូវព្បើពែើមបីែកកុមារថែល្គប់អាយ្ុមានសិទធិកមាុ រ ីសាលាមពរេយ្យព យ្ើ ។
បាន

បាន

បាន

មិនទន់បាន

មិនទន់បាន

មិនទន់បាន

#

ការអ្ភិវឌ្ឍសងគម និងអារមមណ្៍

ឧទហរណ្៍ននបាន

1

ពរើកូនរបស់អ្នកពឆ្ាើយ្របនឹងការ្រូវបាំថបក ីមាដយ្ និងឪ កុ ថែរឬពទ?

កូនបាំថបកពោយ្ងាយ្ និងពោយ្រីករាយ្។

2

ពរើកូនរបស់អ្នកសាគ ល់ពឈាម ះសមាជិកនីមួយ្ថែលរស់ពៅកនុងនទះឬពទ?

កូនសមាគល់សមាជិកទាំងអ្ស់ពោយ្ពឈាម ះ និង្បាប់អ្វីមួយ្ថែល ួកពគែឹងអ្ាំ ីសមាជិកនីមួយ្ៗ។

3

ពរើកូនរបស់អ្នកពោះ្សាយ្បញ្ហាធមមតាពោយ្ខាួនឯងឬពទ?

កូនពោះ្សាយ្បញ្ហាថរឯង ខណ្ៈព លគិរអ្ាំ ីរ្មូវការ និងបាំណ្ង្បាថ្ននខាួនឯង និងពនេងពទៀរ។

4

ពរើកូនរបស់អ្នកមានការយ្ល់ែឹងអ្ាំ ីចាប់ និងនលវិបាកថែរឬពទ?

កូនែឹង និងពធវើតាមចាប់ និងអាច នយល់មូលពហរុស្មាប់ការមានចាប់ទងាំ ពនះ។

#

ការអ្ភិវឌ្ឍភាសា និងអ្កខរកមម

ឧទហរណ្៍ននបាន

1

ពរើកូនរបស់អ្នកសាគ ល់ពឈាម ះព ញ និងអាយ្ុរបស់គារ់ថែរឬពទ?

កូនបងាាញ ីពឈាម ះព ញរបស់ ួកពគ និងបងាាញ្មាមនែស្មាប់អាយ្ុរបស់ ួកពគ។

2

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចថញកអ្កេរពចញ ីពលខបានឬពទ?

កូនសាគ ល់ និងោក់ពឈាម ះអ្កេរមួយ្ចាំនួន និងពលខមួយ្ចាំនួន។

3

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចចងអុលពៅគ្មបមុខ គ្មបព្កាយ្ និងចាំណ្ងពជើងពសៀវពៅឬពទ?

កូនអាចចងអុលធារុទងាំ បីពនះ។

4

ពរើកូនរបស់អ្នកអាច្បាប់ព ើងវិញ ីពរឿងរា៉ាវថែល្រឹម្រូវបានឬពទ?

កូនអាច្បាប់ពរឿងអ្ាំ ីរូបភា ឬ្ ឹរេិការណ្៍តាមលាំោប់លាំពោយ្។

5

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចពបាះ ុមពពឈាម ះពោយ្ព្បើទ្មង់ែចូ អ្កេរ ឬពបាះ ុមពធមមតាថែរឬពទ?

កូនអាចសរពសរនាមខាួនផ្លទល់ខាួនរបស់ ួកពគពោយ្មានអ្កេរព្ចើនបាំនុរបាន្រឹម្រូវ។

6

ពរើកូនរបស់អ្នកអ្នុវរេតាមព លថែលបាននេល់ទិសពៅ ីរជាំហានថែរឬពទ?

កូនពឆ្ាើយ្របចាំព ះទិសពៅ និងយ្ល់អ្ាំ ីពចរនា។

7

ពរើកូនរបស់អ្នកថចករំថលកបទ ិពសាធន៍ពៅព លពសនើឱ្យថចករំថលកឬពទ?

កូននិយាយ្អ្ាំ ីការគិរ អារមមណ្៍ និងគាំនិរផ្លទល់ខាួន។

8

ពរើកូនរបស់អ្នកនិយាយ្កនុង្បពយាគព ញពលញឬពទ?

កូនអាច្បា្ស័យ្ទក់ទងោភាសាអ្ង់ពគាសពោយ្ព្បើ្បពយាគព ញពលញ។

#

ការគណ្នាគណ្ិរវិទា និងការបពញ្ចញមរិ

ឧទហរណ្៍ននបាន

1

កូនរបស់អ្នកអាចរាប់ចប់ ីពលខ 1 ពៅយា៉ា ងពហាចណាស់ 20 បានពទ?

កូនរាប់ពលខចប់ ី 1 ែល់ 20 ។

2

កូនរបស់អ្នកអាចរាប់យា៉ាងពហាចណាស់ចាំនួន 4 រូបរាង (ឧទហរណ្៍៖ កាពរ៉ា រងវង់ ្រីពកាណ្ ចរុពកាណ្ថកង)

កូនចងអុល និងោក់ពឈាម ះ 4 រូបរាង។

3

ពរើកូនរបស់អ្នកអាច ិ ណ្៌នាអ្ាំ ីទីតាាំងរបស់វរថុ្បចាំនែងថែរឬពទ?

កូនព្បើ កយទីតាងាំ (ពលើ, ពៅ ីព្កាយ្, ពៅព្កាម, បនាទប់, ពៅខាងមុខោពែើម) ឬ កយបញ្ហជ (ទីមួយ្

ពរើកូនអ្នកអាចព្បៀបពធៀបបានយា៉ា ងពហាចណាស់វរថុ 5 យា៉ា ងពោយ្គុណ្លកខណ្ៈែូចោទាំហាំ បរិមាណ្ រូបរាង

កូនចរ់ោ្បពភទវរថុពោយ្ព្បើគុណ្លកខណ្ៈ។
កូនថញករបស់ពលងោសរវ ីរបស់ពលងោឡាន។

4

ឬ ណ្៌ពទ?

ចុងព្កាយ្ ។ ល។ ) ពែើមបី ិ ណ្៌នាអ្ាំ ីទីតាងាំ របស់វរថុមួយ្។

Khmer
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បាន

បាន

មិនទន់បាន

មិនទន់បាន

#

វិធសា
ី ្សតកងនុ ការពរៀនតាមរយ្ៈការពលង

ឧទហរណ្៍ននបាន

1

ពរើកូនរបស់អ្នករីករាយ្នឹង្បធានបទ គាំនិរ និងភារកិចចែៗមី ថែរឬពទ?

កូនសួរសាំណ្ួរពែើមបីយ្ល់ែឹង ីអ្វីថែលែមី។ កូនចង់ថសវងយ្ល់ ីបទ ិពសាធន៍ែមីៗ។

2

ពរើកូនរបស់អ្នកសាេ ប់ និងពឆ្ាើយ្របពៅនឹងពរឿង ឬសកមមភា ថែលចាំណាយ្ព លព្ចើនោង 15 នាទីឬពទ?

កូនអាច្បកាន់យ្កការងារបានសូមបីថរពៅព លភារកិចចកាាយ្ោឧបសគគក៏ពោយ្។

3

ពរើកូនរបស់អ្នកព្បើគាំនិរនចន្បឌ្ិរ និងភា នចន្បឌ្ិររបស់គារ់ពែើមបីពលងរបស់របរពនេងៗឬពទ?

កូនអាចពលងពោយ្ព្បើវរថុពនេងៗគានពោយ្នេល់ឱ្យវានូវសកមមភា និងចលនា។

4

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចពោះ្សាយ្បញ្ហាពោយ្ឯករាជយបានពទ?

កូន ាយាមពោះ្សាយ្បញ្ហាពោយ្ពលើស ីមួយ្វិធី។

#

សុខភា សុខមាុ លភា និងការអ្ភិវឌ្ឍរាងកាយ្

ឧទហរណ្៍ននបាន

1

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចកាំណ្រ់អ្រេសញ្ហាណ្ និងកាំណ្រ់ទីតាាំងរបស់រាងកាយ្ថែរឬពទ?

កូនអាចចងអុល និងោក់ពឈាម ះថននកននរាងកាយ្មួយ្ចាំនួនពោយ្គាមនជាំនួយ្។

2

កូនរបស់អ្នកអាចអ្នុវរេទមាាប់ោមូលោឋ នពោយ្ឯករាជយបានពទ?

កូន្រូវបានបងាារ់ឱ្យចូលបងគន់
កូនអាចលាងនែ
កូនអាចពសាៀក ក់
កូនអាចែុសពធមញ
កូនមានទមាាប់ចូលពគង។

3

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចញុ ាំ និងនឹកទឹកពោយ្ខាួនឯងពោយ្ព្បើចន សាា ប្ ថកវបានពោយ្សម្សបថែរឬពទ?

កូនព្បើសម សាា ប្ កាាំបិរ កថនេងព ះពគា ចន ចនពគា និងថ ងបានយា៉ា ង្រឹម្រូវ។

4

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចបងាាញ ីការស្មបស្មួលននចលនារាងកាយ្ពៅកនុងការពលងចលនា / កមាាាំងម៉ាូរូឬពទ?

កូនអាចពែើរព ើងចុះជពណ្េ ើរបាន។

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចពោះសពមាៀកបាំ ក់ខាងព្ៅ (អាវព្ៅ ថសបកពជើង មួក និងព្សាមនែឥរ្មាម)

កូនអាចពសាៀក ក់ និងពោះសពមាៀកបាំ ក់ពោយ្ខាួនឯងបានែូចោ ព្សាមពជើង ថសបកពជើង ពខា អាវយ្ឺរ អាវធាំ

5

កូនអាចររ់ និងទរ់បាល់បាន។

ពោយ្ខាួនឯងបានឬពទ? (រួមទាំងរ៉ាូរ ោក់ពោះឡាវ និងការចងថខេ)។

ព្សាមនែ និងមួកោពែើម។

6

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចព្បើកន្នេបានតាមបាំណ្ងរបស់ខាួនបានឬពទ?

កូនការ់បនាទរ់្រង់ និងពកាង។

7

ពរើកូនរបស់អ្នកអាចសរពសរ និងគូរពោយ្ព្បើការកាន់មុខងារបានពទ។

កុមារព្បើ្មាម្បាាំ បួន ឬបីពែើមបីចប់ឧបករណ្៍សរពសររបស់ ួកពគ។

កូនរបស់ខមា្ុាំ ន # _____________ បាន។

Khmer

