សាលាសាធារណៈភតឡែន

សេចក្ដីណែនាំ អំពីការសិក្សា
សម្រាប់គ្រួសារសិស្សសាលា
សេចក្តីសង្ខែបអំពីអវីខ
្ ្លះ ក្មេងៗ គួរដឹង គួរធ្វើ

និងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ បង្កើន
ការរ�ៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានរ�ៀងៗខ្លួន ។

ថ្នាក់ទី 8
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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 8
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិ
ល្បៈភាសាអង់គ្លេស
ភាសា
q	ធ្វើបទបង្ហាញផ្ទា ល់មាត់ដល់អ្នកស្ដា ប់ផ្សេងៗសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជារ ិះគន់ស�ៀវភៅ

ឬគាំទ្របញ្
ហា ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកូន។ ដែលរួមមានការធ្វើការផ្លាស់បដូរដ�ើ
្
ម្បីស៊ីគ្នាទៅនឹង
អ្នកស្ដា ប់ និងគោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញ។ ប្រើប្រាស់ភាសាសម្រាប់ជាវត្ថុទាញចំណាប់អារម្ម
ណ៍។

q ផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេប និងឧត្តមគតិដែលទទួលបានពីការពិភាក្សា។ ឧទាហរណ៍

– សិស្សពិភាក្សាអំពីបរ ិបទសង្គម និងនយោបាយរបស់ Martin Luther King Jr.
ស្ដីពីការប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋ និងសង្ខេបពីអវីដែ
្ លពួកគេទទួលបានពីការពិភាក្សា។

អំណាន និងអក្សរសិល្ប៍
q ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រធានរ�ឿងដែលជាការបញ្
ជា ក់ពីគំនិតសំខាន់

ឬគំនិតនៅក្នុងស្នាដៃរ�ឿងប្រឌិតកថា និងគោលបំណងអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងអត្ថបទពិតកថា។

q កំណត់ និងវ ិភាគលក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗ ដូចជាកំណាព្យ ជីវប្រវត្តិកថា

និងរ�ឿងល្ខោ ន។ ប្រៀបធ�ៀបស្នាដៃស្រដ�ៀងគ្នានៅក្នុងប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗ ដូចជា Anne
Frank៖ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារ ីម្នាក់ និងរ�ឿងល្ខោ នដែលផ្អែកល�ើស�ៀវភៅនោះ ហ�ើយពិភាក្
សាពីរប�ៀបប្រភេទអក្សរសិល្ប៍នីមួយៗបានជួយអ្នកនិពន្ធសម្រេចនូវគោលបំណង។

q វ ិភាគ និងវាយតម្លៃប្រធានបទស្រដ�ៀងគ្នានៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗ។
ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រធានរ�ឿន និងប្រធានបទ។

សំណេរ
q	សរសេររ�ឿង និងស្រ្គីបដែលមានតួអង្គ កាលអាកាស និងសន្ទេហវ ិធី ដែលរ�ៀបចំបានល្អ ទំនាស់
និងដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ និងសេចក្ដីលម្អិតពណ៌នាគ្រប់គ្រាន់។
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វ ិធីជួយជំរញ
ុ ការសិក្សា ELA នៅផ្ទ
q ជាមួយគ្នានេះដែរ ចូរអានស�ៀវភៅពីរក្បាលខុសគ្នាដែលនិពន្ធក្នុងពេលខុសគ្នាដែលពា

ក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ និងសារដូចគ្នា។ សួរសំណួរដែលបំផុសការរ�ៀន និងការគិតដូចជា
“ត�ើកូនគិតយ៉ាងណាដែរអំពី____”? “ត�ើកូនមានគំនិតយ៉ាងណាអំពី _____?”

q ជំរញ
ុ កូនលោកអ្នកឲ្យអានស�ៀវភៅដែលណែនាំបង្ហាញពីឱកាស និងបទពិសោធមួយចំនួនធំ នៅក្នុ
ងផ្នែកទាំងឡាយដែលកូនលោកអ្នកអាចគិតអំពីពួកវា ដូចជាមហាវ ិទ្យាល័យ និងអាជីព។

q កំណត់កាលវ ិភាគទៅទស្សនាមហាវ ិទ្យាល័យតំបន់ Portland ជាមួយកូន ហ�ើយពិភាក្សាពីអវីដែ
្ លកូន
រ ំពឹងទុកពីបទពិសោធន៍មហាវ ិទ្យាល័យនោះ។ ជជែកពីប្រធានបទ និងជំនាញអ្វីដែលកូនលោកអ្នក
នឹងសិក្សានៅក្នុងវ ិទ្យាល័យដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅមហាវ ិទ្យាល័យ និងអាជីពរបស់ពួកគេ។

កំណរ ់ចំណំ:

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីអំណាន និងសំណេរជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។

Kindergarten
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាគ
ណិតវ ិទ្យា
q រកវ ិធីសាស្រ្តប៉ា ន់ប្រមាណឫសការ៉េ និងបង្កើនការយល់ដឹងពីចំនួនអសនិទាន ដូចជា π
មិនអាចសរសេរជាប្រភាគបានទេ។

q	ប្រើប្រាស់លក្ខណៈបំណែងចែក (2 x [1 + 3] = [2 x 1] + [2 x 3]) និងលក្ខណៈត្រឡប់ (2 + 3 = 3 + 2)
ដ�ើម្បីបង្ហាញថាសមីការមានលក្ខណៈសមមូល។

q ពង្រីកការយល់ដឹងពីអនុគមន៍ និងរប�ៀបដែលអនុគមន៍ទាំងនោះផ្ដល់គំរនួ ៅក្នុងសមីការ ក្រាហ្វ
និងតារាង និងដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរ ិបទផ្សេង។

q	ស្វែងរកទំនាក់ទំនងអិកស្ប៉ូណង់ស្យែល ដែលបរ ិមានក�ើនឡ�ើងនៅអត្រាក�ើនជាជាងនៅ
ក្នុងអត្រាថេរ។ ឧទាហរណ៍ – នៅក្នុងលំដាប់ចំនួន 2, 4, 8, 16, 32, 64 ចំនួនថ្មីនីមួយៗ
គឺស្មើពីរដងនៃចំនួនខាងដ�ើម។

q	ដោះស្រាយសមីការសម្រាប់បន្ទា ត់ និងខ្សែកោង។ យល់ពីរប�ៀបដែលប្រព័ន្ធសមីការ
និងវ ិសមីការអាចជួយដោះស្រាយចំណោទ។

q រក និងអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទពីតាហ្ក័រដ�ើម្បីស្វែងរកប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុសរបស់មុំកែង។
q បង្កើតវ ិធីសម្រាប់ស្វែងរកផ្ទៃការ៉េដែលគូរនៅល�ើក្រឡាចត្រង្គ។
q	ស្វែងរកប្រវែងចំណែកបន្ទា ត់ផ្សេងៗ។
q បង្កើតវ ិធីសម្រាប់ប្រមូល និងវ ិភាគទិន្នន័យ។
q	ស្គា ល់ទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោមទិន្នន័យ និងទាញការសនិដ្ឋានពីទិន្នន័យដ�ើម្បីដោះស្រាយសំណួរគ
ន្លឹះខាងដ�ើម។
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ការសិក្សាគណិតវ ិទ្យានៅផ្ទ
q ជជែកជាមួយកូនលោកអ្នកអំពីការអនុវត្តពីជណិតនិងរប�ៀបដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពជាក់ស្
ដែង។

q	សួរកូនលោកអ្នកពីរប�ៀបដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ទ្រឹសតីប
្ ទពីតាហ្ក័រនៅក្នុងកិច្ចការរប
ស់ខលួន
្ ដូចជាជាងឈ�ើ ស្ថា បត្យករ និងអាកាសយានិក។

q នាំកូនលោកអ្នកស្វែងរកការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងទស្សនាវដ្តី កាសែត ឬតាមទូរទស្សន៍។ ជជែកជា

មួយកូនអំពីស្ថា នភាពដែលទិន្នន័យអាចត្រូវគេប្រមូលដ�ើម្បីជួយតំណាងព័ត៌មានដោយប្រើម៉ូដែលគ
ណិតវ ិទ្យា ដូចជាតារាង និងក្រាហ្វ។

q	គូសបញ្ជក់ឧទាហរណ៍ពីការបង្ហាញក្រាហ្វិក និងសួរកូននូវសំណួរអំពីព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញ។

កំណរ ់ចំណំ:

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីគណិតវ ិទ្យាជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។
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