សាលាសាធារណៈភតឡែន

សេចក្ដីណែនាំ អំពីការសិក្សា
សម្រាប់គ្រួសារសិស្សសាលា
សេចក្តីសង្ខែបអំពីអវីខ
្ ្លះ ក្មេងៗ គួរដឹង គួរធ្វើ

និងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ បង្កើន
ការរ�ៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានរ�ៀងៗខ្លួន ។
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អំពីមគ្គទេសក៍សិក្សាទាំងនេះ៖:
មគ្គទេសក៍ការសិក្សានេះតំណាងឲ្យបញ្
ហា សំខាន់បំផុតមួយចំនួនដែលកូនលោកអ្នកគួរ
ដឹង ហ�ើយអាចធ្វើនៅដំណាច់ឆ្នាំសិក្សាក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិល្បៈភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវ ិទ្យា។
គោលដៅសិក្សាជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងថាត�ើពេលណាសិស្សអាចត្រូវការការគាំទ្រ
បន្ថែម និងថាត�ើពេលណាពួកគេត្រូវការពុះពាររ ឹតតែច្រើនជាងនេះ។

ត�ើគ្រួសារអាចធ្វើអវីខ
្ ្លះ?
មានកិច្ចការជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដ�ើម្បីគាំទ្រការសិក្សាកូនលោកអ្នក
និងជួយរ�ៀបចំអនាគតរបស់ពួកគេ។ ទាំងអស់នេះគឺជាកត្តា មួយចំនួនដែលនឹងជួយសិស្សឱ្យសិក្សា៖
1.	ណែនាំកូនឲ្យយល់ថា ការសិក្សាមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោកអ្នក។ ប្រាប់ពួកគេពីបញ្
ហា ការអប់រ ំ
ថាវាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាពជោគជ័យ។
2. ផ្ដល់អាទិភាពដល់សាលារ�ៀន ធ្វើឱ្យប្រាកដថា កូនលោកអ្នកទៅសាលារ�ៀនទាន់ម៉ោងជារ�ៀងរា
ល់ថ្ងៃ។
3.	សហការជាមួយសាលារ�ៀន និងបង្ហាញនូវការគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក។
4.	ល�ើកទឹកចិត្តភាពម្ចាស់ការ ទុកឲ្យកូនលោកអ្នកបង្កើតកំហុស និងទទួលខុសត្រូវចំពោះជម្រើសរប
ស់ពួកគេ។
5. និយាយជាមួយកូនលោកអ្នកអំពីអវីដែ
្ លកំពុងក�ើតមាននៅក្នុងសាលារ�ៀន។
6. និយាយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា កូនលោកអ្នកកំពុងមាន
វឌ្ឍនភាពពេញមួយឆ្នាំ។
7. ចូលរួមសន្និសីទរវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងឳពុកម្តា យ និងព្រឹត្តិការណ៍សាលារ�ៀនផ្សេងទ�ៀតនៅ
ពេលក៏ដោយដែលអាចទៅរួច។
8.	លោកអ្នកមានសិទធិដ
្ ឹងថាត�ើកូនលោកអ្នកកំពុងរ�ៀនសូត្រយ៉ាងដូចម្ដេច សូមកុំរារែកក្នុង
ការទាក់ទងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួកគេ ប្រសិនប�ើលោកអ្នកមានចម្ងល់។

ការពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក
វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសាលារ�ៀនឲ្យបានទ�ៀងទាត់អំពី
វឌ្ឍនភាពរបស់កូនលោកអ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅសិក្សា។ ទាំងនេះគឺជាសំណួរ ឬប្រធានបទមួយចំនួ
នដែលលោកអ្នកអាចចង់ពិភាក្សា៖
n ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវមគ្គទេសក៍សិក្សា ហ�ើយសាកសួរពីមុខវ ិជ្ជាដែលកូនលោកអ្នករ�ៀនពូកែ និង
មុខវ ិជ្ជាដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែម។
n បន្ថែមល�ើគោលដៅសិក្សានៅក្នុងមគ្គទេសក៍នេះ ត�ើមានគោលដៅដទៃទ�ៀតដែលកូនលោកអ្នក
រ ំពឹងថានឹងសម្រេចបានដែរទេ?
n ស្នើសុំម�ើលគំរក
ូ ិច្ចការរបស់កូនលោកអ្នក និងរប�ៀបដែលពួកគេបំពេញបានតាម
ឬមិនបំពេញបានតាមគោលដៅសិក្សា។
n សាកសួរពីរប�ៀបដែលវឌ្ឍនភាពរបស់កូនលោកអ្នកត្រូវបានវាយតម្លៃពេញមួយឆ្នាំសិក្សា។
n សាកសួរថាត�ើកូនលោកអ្នកនឹងឆ្លើយតបតាមគោលដៅសិក្សាតាមកម្រិតថ្នាក់ដែឬទេ។
ប្រសិនប�ើមិនឆ្លើយតបទេ ត�ើសាលារ�ៀននឹងផ្ដល់ការគាំទ្រអ្វីខ្លះ? ត�ើលោកអ្នកអាចធ្វើអវីខ
្ ្លះដ�ើម្បី
ជួយកូននៅផ្ទះ?
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n សាកសួរថាត�ើកូនលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុង ឬល�ើសពីកម្រិតរ ំពឹងទុកនៃការសិក្សាដែរឬទេ។
ប្រសិនប�ើដូច្នេះ ត�ើសាលារ�ៀននឹងផ្ដល់ការគាំទ្រអ្វីខ្លះទ�ៀត? ត�ើខញុំអាចធ្វ
្
ើអវីខ
្ ្លះនៅផ្ទះ?

ការពិភាក្សាជាមួយកូនលោកអ្នក
“ត�ើការរ�ៀនសូត្រនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ?”
“ល្អត�ើ”
“ត�ើកូនបានធ្វើអវីខ
្ ្លះ?”
“មិនធ្វើអវីនោះទេ
្
”
ត�ើចំណុចនេះស្ដា ប់ទៅទំនងទេ? មិនថ្វីទេ សូមសួរតទៅទ�ៀត! សិស្សដែលឱពុកម្ដា យចូលចិត្ត
ពិភាក្សាជាមួយអំពីការរ�ៀនសូត្រ តែងតែរ�ៀនសូត្របានល្អប្រស�ើរនៅសាលារ�ៀន។
ទាំងនេះគឺជាវ ិធីមួយ ចំនួនដែលលោកអ្នកអាចឲ្យកូនចូលរួម និងគាំទ្រភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។
n ឆ្លៀតពេលពិភាក្សាជាមួយកូនពីកិច្ចការសាលាជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។
n ឲ្យកូនលោកអ្នកប្រាប់ពីអវីម
្ ួយដែលគេបានរ�ៀននៅថ្ងៃនេះ។ ត�ើអវីដែ
្ លកូនលោកអ្នកគិតថាជារ�ឿង
ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត? ត�ើអវីហា
្
ក់ដូចជាពិបាក?
n ពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនូវក្រដាសកិច្ចការ និងគម្រោងដែលកូនលោកអ្នកយកមកពីសាលា។ ឲ្យកូនលោក
អ្នកប្រាប់ពីអវីដែ
្ លបានរ�ៀន និងពន្យល់បកស្រាយ។
n ល�ើកសរស�ើរកូនចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរ�ៀនសូនត្រ ដោយមិនគ្រាន់តែនិយាយថា
“ចម្លើយត្រឹមត្រូវហ�ើយ” តែប៉ុណ្ណោះទេ។
n សួរកូនលោកអ្នកអំពីអវីដែ
្ លគេកំពុងគិត៖ ត�ើកូនឯងដឹងតាមរប�ៀបណា? ត�ើកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ?
ត�ើកូនឯងកត់សម្គា ល់ឃ�ើញអ្វីខ្លះ? ហេតុអវីបា
្ នជាកូនធ្វើវាតាមវ ិធីនោះ? ត�ើមានវ ិធីផ្សេងទ�ៀត
សម្រាប់ស្វែងរកចម្លើយទេ?

ការគាំទ្រការសិក្សាក្រៅពីសាលារ�ៀន
ការរ�ៀនសូត្រមិនមែនឈប់ត្រឹមពេលសិស្សចាកចេញពីសាលារ�ៀននោះទេ។ សិស្សចំណាយពេល
វេលានៅក្រៅសាលារ�ៀនច្រើនជាងនៅក្នុងសាលារ�ៀន។ ទាំងនេះគឺជាវ ិធីមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអា
ចជួយគាំទ្រការសិក្សាខាងក្រៅសាលារ�ៀន៖
n ជំរញ
ុ ឲ្យកូនអានស�ៀវភៅ អានជាមួយកូនលោក និងល�ើកកម្ពស់អំណានក្នុងគ្រួសារ –
តាមភាសាដែលលោកអ្នកចេះច្រើនបំផុត។
n រ�ៀបចំទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងា ត់ និងមានផាសុកភាពសម្រាប់កូនធ្វើលំហាត់
ឬធ្វើសកម្មភាពសិក្សាដទៃទ�ៀត។
n ព្យាយាមបង្កើតកាលវ ិភាគទ�ៀងទាត់សម្រាប់ធ្វើលំហាត់ ឬសកម្មភាពសិក្សាដទៃទ�ៀត។
n ប្រើមគ្គទេសក៍នេះដ�ើម្បីផ្ដោ តល�ើគោលដៅសិក្សាមួយចំនួនតូច សាកល្បងតាមយោបល់មួយចំនួន
សម្រាប់ការរ�ៀនសូត្រនៅផ្ទះ។

Kindergarten
ថ្នាក់ទី 7

3

អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិ
ល្បៈភាសាអង់គ្លេស
ភាសា
q ប្រមូលព័ត៌មានពីការពិភាក្សាក្រុម និងការសម្ភាសដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងរបាយការណ៍។ សម្រេចថាត�ើ
ព័ត៌មានណាដែលមានសារៈសំខាន់ និងប្រើប្រាស់វាដ�ើម្បីគាំទ្រចំណុចទាំងឡាយដែលបានបង្កើត
នៅក្នុងរបាយការណ៍។

q ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីការពិភាក្សាក្រុម និងការសម្ភាស ក្នុងរបាយការណ៍។

ឧទាហរណ៍ – ជាផ្នែកនៃមេរ�ៀន ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ចំពោះប្រទេសនេះ សិស្សបង្កើតសំណួរដ�ើម្បីសួ
រអ្នកជិតខាង ឬសមាជិកគ្រួសារ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងរបាយការណ៍។

អំណាន និងអក្សរសិល្ប៍
• ទទួលស្គា ល់វ ិធីដែលសំណេរត្រូវរ�ៀបចំឡ�ើង និងទឡ្ហីករណ៍ត្រូវគេប្រើដ�ើម្បីសម្ដែងទស្សនៈគាំទ្រ
និងជំទាស់បញ្
ហា មួយ។
• កំណត់ និងវ ិភាគធាតុនៃកាលអាកាស តួអង្គនីយកម្ម លំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍
និងទំនាស់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍។

សំណេរ
q រ�ៀបចំព័ត៌មានអំពីប្រធានបទទៅជាកថាខណ្ឌសមហេតុផល។ កថាខណ្ឌគួរតែមាន គំនិតសំខាន់
សេចក្ដីលម្អិតគាំទ្រគំនិតសំខាន់គាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ និងល្បះបញ្ចប់។

q ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសំណេរដែលមិនគោរពតាមលំដាប់កាលហ្មត់ចត់ – ប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍ដ�ើម
ដ�ើម្បីដាក់ឆាកពីអតីតកាលទៅជាសាច់រ�ឿង។

q រ ំលឹកសំណេរដ�ើម្បីកែលម្អការរ�ៀបចំ និងជម្រើសពាក្យ។
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Portland Public Schools

វ ិធីជួយជំរញ
ុ ការសិក្សា ELA នៅផ្ទ

q សុំឲ្យកូនអានអត្ថបទជ្រើសរ� ើសចេញពីស�ៀវភៅ ឬអ្នកនិពន្ធដែលកូនចូលចិត្តជាងគេ។

សួរសំណួរដែលជំរញ
ុ ការគិត និងរ�ៀនសូត្រ ដូចជា “ហេតុអវីបា
្ នជាគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដែលកូនចូលចិ
ត្តជាងគេ?” “ត�ើស្នាដៃអ្វីខ្លះទ�ៀតរបស់អ្នកនិពន្ធរប
ូ នេះដែលកូនបានអាន?” “ត�ើអវីជា
្ សាររបស់អ្នកនិព
ន្ធរប
ូ នេះ?”

q ចែករ ំលែក និងពិភាក្សាអំពីប្រលោមលោកយុវជនវ ័យក្មេង ជាមួយកូនលោកអ្នក។

សូមសួរសំណួរប�ើក ដូចជា “ត�ើកូនគិតយ៉ាងណាអំពី _____?” “ត�ើកូនមានគំនិតយ៉ាងម៉េចអំពី
_____?” ត�ើនៅពេលណា កូនដោះស្រាយ អ្វីដែលអាចក�ើតឡ�ើងចំពោះ _____?”

q ជំរញ
ុ កូនលោកអ្នកឲ្យប្រើប្រាស់អំណានដ�ើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដ�ើម្បីរ�ៀបចំផែនការធ្វើដំណ�ើរគ្រួសារ
ឬសកម្មភាព ឬដ�ើម្បីរ�ៀនសូត្រថែមទ�ៀតអំពីមុខវ ិជ្ជាមួយដែលកូនរបស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
ជជែកអំពីអវីដែ
្ លកូនបានរ�ៀន និងអំពីបញ្
ហា ថាត�ើវានឹងមានសារៈប្រយោជន៍ដូចម្ដេច។

q ចូលម�ើលសារមន្ទីរក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាសារមន្ទីរសិល្បៈ Portland (portlandartmuseum.org),

សារមន្ទីរសិល្បៈ និងវប្បធម៌អាហ្រិក (museumafricanculture.org) ឬចូលម�ើលវ ិចិត្រសាល Lewis
របស់បណ្ណា ល័យសាធារណៈ Portland (portlandlibrary.com)។

កំណរ ់ចំណំ:

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីអំណាន និងសំណេរជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។

Kindergarten
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹងនិងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាគណិ
តវ ិទ្យា
q	ធ្វើការប្រៀបធ�ៀបគ្នាដោយប្រើផលធ�ៀប ប្រភាគ ទសភាគ អត្រា អត្រាឯកតា

និងភាគរយ។ ឧទាហរណ៍ – ស្វែងរកថាត�ើរប
ូ មន្តផ្សេងៗដែលប្រើទឹក និងកំហាប់ទឹកផ្លែឈ�ើ
បង្កើតទឹកផ្លែឈ�ើ ដែលមានរសជាតិជាង ឬមិនសូវមានរសជាតិ តាមរប�ៀបណា។

q បូក ដក គុណ និងចែកចំនួនគត់(ឡារ៉ទី
ឺ ប)។ ឧទាហរណ៍ – 5 + (-3) = 2 និង 5 x (-3) = -15
q យល់ពីទំនាក់ទំនងលីណែអែរ – អត្រាថេរនៃបម្រែបម្រួលរវាងអថេរពីរ។ ឧទាហរណ៍ –

កម្ពស់គំនរក្រដាស់ក�ើនឡ�ើងជាប្រចាំ ដោយសារតែគេបន្ថែមចំណែកក្រដាសទៅល�ើគំនរក្រដាស
នោះ។

q	ស្គា ល់ទំនាក់ទំនងលីណេអែរនៅក្នុងចំណោទពាក្យ តារាង ក្រាហ្វ ឬសមីការ។
q	ដោះស្រាយ និងសរសេរសមីការលីណេអែរ។
q	ប្រើប្រាស់លក្ខណៈរូបភាពស្រដ�ៀងគ្នាដែលមានរូបរាងដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានទំហំខុសគ្នា
ដ�ើម្បីស្វែងរកការបង្រួម និងពង្រីក។

q បង្កើតវ ិធីសម្រាប់វាស់ផ្ទៃក្រឡា និងកម្រិតនៃរូបភាពដែលមានវ ិមាត្របី។ ឧទាហរណ៍ – រកសម្ភារៈ
ដែលចាំបាច់សម្រាប់ខ្ចប់ប្រអប់មួយ និងចន្លោះសម្រាប់ទុកប្រអប់នោះ។

q រកប្រូបាប៊ីលីតេតាមការធ្វើពិសោធន៍ និងប្រមូលព័ត៌មាន។
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ការសិក្សាគណិតវ ិទ្យានៅផ្ទ
q ឲ្យកូនលោកអ្នកវាស់វែងប្រវែងជ្រុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះ ហ�ើយបន្ទា ប់មករកបរ ិមាត្រ
និងផ្ទៃក្រឡារបស់បន្ទប់នោះ។

q	ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដ�ើម្បីប្រើប្រាស់លេខធំៗជាមួយកូនលោកអ្

នក។ ឧទាហរណ៍ – ប្រៀបធ�ៀបតម្លៃម៉ូដែលរថយន្តផ្សេងៗដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ឬប្រៀបធ�ៀបប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ Portland ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងដែលសាច់ញ្ញាតិ
ឬមិត្តភក្តិរស់នៅ។

q រកប្រភាគ និងភាគរយនៅក្នុងការលក់នៅតាមហាងក្នុងមូលដ្ឋាន។ ឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកគណនារ
កម�ើលថាត�ើលោកអ្នកនឹងសន្សំបានប្រាក់ប៉ុន្មា នល�ើវត្ថុដាក់លក់។

q	ធ្វើប្រមាណវ ិធីបូក និងដកប្រាក់ដូល្លា រ និងសេនដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ចំនួនទសភាគនៅ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ ឲ្យកូនលោកអ្នកប៉ា ន់ប្រមាណជាមុននូវតម្លៃនៃវត្ថុបី ឬច្រើន
ហ�ើយបន្ទា ប់មកគណនារកចំនួនសរុប។

កំណរ ់ចំណំ:

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីគណិតវ ិទ្យាជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។with your school’s specific math program.
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Portland Public Schools
Academics Office
353 Cumberland Avenue
Portland, Maine 04101
207.874.8100
portlandschools.org

សេចក្តីណែនាំអាំពីការេ ិក្ាេម្រាប់ម្ររួសារេ ិេសស េះ អាចស្វើសៅបា
សៅសម្រកាមជាំ យ
ួ ដ៏ថ្លៃថ្លៃរបេ់ម្រក្ុមហ ៊ុ L.L.Bean.
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