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សេចក្ដីណែនាំ អំពីការសិក្សា
សម្រាប់គ្រួសារសិស្សសាលា
សេចក្តីសង្ខែបអំពីអវីខ
្ ្លះ ក្មេងៗ គួរដឹង គួរធ្វើ

និងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ បង្កើនការ
រ�ៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានរ�ៀងៗខ្លួន ។

“យ�ើងមានជំន�ឿថា គ្រប់គ្រួសារសិស្សសាលា
គឺជាដៃគូ របស់យ�ើង ។ ពួកគេទាំងនោះ គឺជាគ្រូដំបូង
និងជាគ្រូដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាល�ើសមនុស្សភាគច្រើន
ចំពោះកូនទាំងឡាយ របស់ខលួន
្ ។ ដោយការរួម
សហការជាមួយគ្នា យ�ើងនឹងអាចធានាថា សិស្សគ្រប់រប
ូ
នឹងមានជ័យជំនះ ក្នុងការរ�ៀន របស់នាង”
-អគ្គនាយកសាលាសាធារណៈភតឡែន លោក អ៊ីម៉ែននូអែល ខក

ថ្នាក់កុមារដ្ឋាន
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អំពីការណែនាំ ក្នុងការរ�ៀនសូត្រទាំងនោះ:
ការណែនាំនេះ ជាតំណាងដំណឹងសំខាន់មួយ ដែលកូន របស់អ្នកគួរដឹង យ
ើអាចធ្វើបាន
មុននឹងដាច់ឆ្នាំសិក្សានេះ ជាភាសាអង់គ្លេសនិងលេខគណិត្រ ។ ទិសដៅ នៃការរ�ៀនសូត្រនានា
តែងជួយ គ្រួសារសិស្សនិងលោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ បានជ្រាប ពេលណា ដែលសិស្សត្រូវការជំនួយបន្ថែម
និងពេលណា ដែលគេត្រូវការមេរ�ៀនសុក្រឹត ។

ត�ើគ្រួសារសិស្ស អាចធ្វើអវីបា
្ នខ្លះ ?
វាមានមធ្យោបាយជាច្រើន ដែលអ្នកអាចជួយការរ�ៀនសូត្រ របស់កូនអ្នកបាន និងជួយពួកគេ
ដ�ើម្បីស្វែងរកអនាគត របស់គេ ។ តទៅនេះ គឺជាជំនួយខ្លះៗ ដែលនឹងអាចជួយសិស្ស
ក្នុងការរ�ៀនសូត្រៈ
1. សូមប្រាប់កូនថា ការសិក្សាជាការសំខាន់ របស់កូន ។ ប្រាប់ពួកគេថា ការសិក្សាគឺជាអធិធាតុចម្បង
គឺថា ជាប្រភព នៃជ័យជំនះ ។
2. ចាត់ទុកសាលារ�ៀន ជាជំហានមុខ ។ នាំកូនចូលសាលារ�ៀន តាមពេលម៉ោង រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ។
3. រួមសហការជាមួយសាលារ�ៀន ដ�ើម្បីបង្ហាញ នូវការគោរពគ្នាទៅវ ិញទៅមកជាមួយលោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ
និងបុគ្គលិក ។
4. សូមបង្ខំកូន ឱ្យធ្វើកិច្ចការរ�ៀនសូត្រ ដោយខ្លួនឯង នាងអាចធ្វើខុសបាន
ហ�ើយត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវ ចំពោះទង្វើទាំងឡាយ របស់ខលួន
្ ។

5. និយាយជាមួយកូន អំពីអវី្ ដែលកំពុងតែក�ើតមាននៅសាលារ�ៀន ។

6. ពិភាក្សាជាមួយគ្រូ របស់កូនអ្នក ដ�ើម្បីធានាថា ពួកគេមានការរ ីកចម្រើន ក្នុងឆ្នាំសិក្សានិមួយៗ ។
7. ចូលប្រជុំជាមួយគ្រូ និងពិធីជួបជុំដទៃទ�ៀត នៅសាលារ�ៀន តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។
8. អ្នកមានសិទធិទ
្ ទួលដំណឹង អំពីការសិក្សា របស់កូន ។ សូមកុំខ្លាចក្រែង ក្នុងការទាក់ទងគ្រូ របស់កូន
ប�ើមានសំណួរ ។

ការពិភាក្សាជាមួយនិងគ្រូ នៃកូន របស់អ្នក
វាជាការមួយយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការសន្ទនាជាមួយគ្រូកូនអ្នកនិងសាលារ�ៀនជាធម្មតា អំពីការរ ីកចម្រើន
ទៅនិងទិសដៅរ�ៀនសូត្រ របស់កូន ។ ខាងក្រោមនេះ ជាសំណួរឬប្រធានបទនានា ដែលអ្នកគួរពិភាក្សា
ជាមួយគ្រូបង្រៀនៈ
n សូមពិនិត្យការណែនាំ អំពីការរ�ៀនសូត្រនេះ ហ�ើយសួរថា ចំណុចខ្លាំង របស់កូនគឺអវីខ
្ ្លះ
និងត្រូវការកែលម្អល�ើចំណុចណាខ្លះ ។
n បន្ថែមពីល�ើគោលដៅ នៃការសិក្សាទាំងនោះ ក្នុងការណែនាំនេះ
ត�ើវានៅមានគោលដៅដទៃណាមួយទ�ៀត សម្រាប់កូន របស់អ្នកឬទេ?
n សុំគ្រូម�ើលសំណៅសិក្សា របស់កូន ត�ើគេរ�ៀនបានសម្រេចតាមទិសដៅឬទេ ។
n សួរគេថា ការធ្វើតិសចំណេះវ ិជ្ជា របស់សិស្ស ដោយវ ិធីណា ក្នុងរយៈមួយឆ្នាំ នៃការសិក្សានោះ ។
n សួរគ្រូថា ត�ើកូនអ្នករ�ៀនបានសម្រេច តាមគោលបំណង នៃកម្រឹតថ្នាក់ របស់នាងឬទេ ។
ប�ើពុំដូច្នោះទេ ត�ើសាលាមានជំនួយអ្វី សម្រាប់នាងឬទេ? ត�ើអ្នកជាមាតាបិតា អាចជួយអ្វីបានខ្លះ
នៅផ្ទះ?
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n សួរគ្រូថា ត�ើកូនអ្នករ�ៀនបានសម្រេច តាមការរ ំពឹងទុកជាមុនឬក៏ប្រស�ើរជាងការរ ំពឹងទុក ។
ប�ើពុំដូច្នោះទេ ត�ើសាលាមានជំនួយអ្វី សម្រាប់នាងឬទេ? ត�ើអ្នកជាមាតាបិតា អាចជួយអ្វីបានខ្លះ
នៅផ្ទះ?

និយាយជាមួយកូនអ្នក
“ត�ើមានការសប្បាយរ ីករាយសុខទុក្ខយ៉ាងណា នៅសាលាថ្ងៃនេះ?”
“សុខសប្បាយជាធម្មតាទេ”
“ត�ើកូនបានធ្វើអវីខ
្ ្លះនៅសាលាថ្ងៃនេះ?”
“គ្មានធ្វើអវីទេ
្ ”
ត�ើអ្នកធ្លា ប់បានឮសំណួរ/ចម្លើយទាំងនេះឬទេ? មិនអីទេ តោងតែសួរបន្តទៅទ�ៀត ! សិស្សទាំងឡាយ
ដែលឪពុកម្ដា យគេ តែងតែសាកសួរ អំពីការរ�ៀនសូត្រ តែងតែរ�ៀនសូត្របានល្អប្រស�ើរនៅ សាលារ�ៀន
។ តទៅនេះ ជាមធ្យោបាយខ្លះៗ ដែលអ្នកអាចទាក់ទាញកូន និងជួយឱ្យនាងរ�ៀនបានសម្រេចៈ
n សូមឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយកូនអ្នក អំពីសាលារ�ៀនឱ្យបានរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ។
n សូមឱ្យកូននិយាយប្រាប់អ្នក អំពីអវីម
្ ួយ ដែលនាងបានរ�ៀន នៅថ្ងៃនេះ ។ អ្វី ដែលកូនអ្នកតែងគិត តែ
ងតែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុត ។ ត�ើមានអ្វី ដែលគួរឱ្យពិបាកឬទេ ?
n សូមពិនិត្យឡ�ើញវ ិញ នូវក្រដាសនិងគម្រោងការសិក្សាទាំងឡាយ ដែលកូនអ្នកយកពីសាលារ�ៀន ។
សួរកូនឱ្យប្រាប់អ្នកថា ត�ើក្រដាសឬគម្រោងការសិក្សានោះ ចង់បង្រៀនកូន អំពីអវីខ
្ ្លះ ។
n សូមសរស�ើរកូនអ្នក ចំពោះការប្រឹងរ�ៀនសូត្រនិងការព្យាយាម កុំគិតតែពីចម្លើយត្រឹមត្រូវពេក ។
n សួរកូនថា ត�ើនាងកំពុងតែគិត អំពីអវីៈ្ ត�ើនាងដឹង ដោយវ ិធីណា? ត�ើនាងគិតថាដូចម្ដេច?
ត�ើនាងមានកត់សម្គាល់ល�ើអវីទេ
្ ? ត�ើហេតុអវី្ បានជានាងគិតដូច្នោះ? ត�ើនាងមានមធ្យោបាយ
ដទៃទ�ៀត ដ�ើម្បីរកចម្លើយឬទេ?

ជំនួយការរ�ៀនសូត្រ ក្រៅពីសាលារ�ៀន
ការរ�ៀនសូត្រ មិនត្រូវបញ្ចប់ទេ ពេលណា ដែលសិស្សចេញពីសាលារ�ៀននោះ ។ សិស្សទាំងឡាយ
ចំណាយពេលក្រៅសាលារ�ៀន ច្រើនជាងនៅសាលារ�ៀន ។ ខាងក្រោមនេះ ជាមធ្យោបាយខ្លះៗ អ្នក
អាច ជួយបង្រៀនកូន ក្រៅសាលារ�ៀនៈ
n សូមអានឱ្យកូនស្ដា ប់ អានជាមួយនិងកូន ហ�ើយណាត់ពេលមួយ ដ�ើម្បីគ្រួសារទាំងមូល អានជុំគ្នា ជាភាសាណាមួយ ដែលអ្នកអានបានល្អ ។
n រកទីកន្លែងស្ងា ត់ស្ងៀម និងមានបរ ិយាកាសល្អ សម្រាប់កូនអ្នកធ្វើកិច្ចការសាលាឬកិច្ចការរ�ៀនសូត្រ
ដទៃទ�ៀត ។
n ព្យាយាមបង្កើតពេលវេលាទ�ៀងទាត់ សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការសាលាឬក៏កិច្ចការរ�ៀនសូត្រដទៃទ�ៀត ។
n ប្រើការណែនាំនេះ សង្កត់ធ្ងន់ល�ើគោលដៅរ�ៀនសូត្រមួយចំនួន។ សាកល្បងអនុវត្ដ នូវទ្រឹស្ដីខ្លះ
ដែលបានជម្រាបមកខាងល�ើនេះ នៅផ្ទះ ។

ថ្
Kindergarten
នា ក់កុមារដ្ឋាន
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ត�ើសិស្ស របស់អ្នកត្រូវការដឹង អំពីអវី្ ហ�ើយនឹងអាចធ្វើអវី្
ក្នុងភាសាអក្សរសាស្ត្រៈ
ការនិយាយនិងការស្ដា ប់
q ចូលរួមក្នុងការសន្ទនាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយនិងក្មេងឬមនុស្សធំដទៃអំពីប្រធានបទឬស�ៀវ
ភៅណាមួយ ដែលពួកគេបានរ�ៀននៅសាលារ�ៀន ។

q ប្រើពាក្យនិងគោលគំនិតថ្មីៗពីក្រៅរ�ៀងឬមេរ�ៀនទាំងនោះ ដែលពួកគេបានរ�ៀនមកហ�ើយ ។
q និយាយអំពីព្រឹត្ដិការណ៍កន្លងមកឬរ�ឿងរ៉ា វ ដែលពួកគេធ្លា ប់ដឹង ហ�ើយពិភាក្សាអំពីមានហេតុការណ៍
អ្វីក�ើតឡ�ើង ។

ការអាន និង អក្សរសិល្ប៍
q អានពាក្យ ដែលធ្លា ប់ដឹងនៅតាមផ្ទះ ក្នុងតំបន់ជិតខាងឬទីកន្លែងផ្សេងទ�ៀត នៅជុំវ ិញបរ ិវេណ

នៃកូនអ្នក ។ ឧទាហរណ៍- សញ្ញាប្រើប្រាស់ទូទៅ មានដូចជា EXIT ឬពាក្យប្រើញឹកញាប់ដូចជា the ។

q រកវ ិធីម�ើលពាក្យថ្មីៗ ដោយការប្រើសម្លេង នៃតួរអក្សររបស់វា ក្នុងពាក្យនិមួយៗ ។
q អានស�ៀវភៅបោះពុម្ភសម្រាប់អ្នកប្តើមរ�ៀនអាន មានដូចជា “Brown Bear, Brown Bear, What
Do You See?” តែងដោយលោក Bill Martin Jr. and Eric Carle និង Eric Carle ឬ“Mrs. Wishy
Washy”តែងដោយអ្នកស្រី Joy Cowley ។

q សម្គាល់បញ្
ហា ចម្បង តួរអង្គ និងព្រឹត្ដិការណ៍នានាក្នុងស�ៀវភៅអានណាមួយ
ដែលកូនអ្នកអានខ្លួនឯងឬមួយនរណាមួយ អានឱ្យនាងស្ដា ប់ ។

ការសរសេរ
q ប្រើវ ិធីបញ្ចូលគ្នារវាងគំនូរ ការនិយាយនិងការសរសេរ ដ�ើម្បីជូនពត៍មានទៅអ្នកដទៃៗ ។
q សរសេរតួរអក្សរ ដែលសិស្សបានឮនៅក្នុងពាក្យនិមួយៗ ។ ឧទាហរណ៍-“dg” សម្រាប់ពាក្យថា dog
និង“hs” សម្រាប់ពាក្យថា house ។

q សរសេរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងតិចឱ្យមានគំនិតមួយពេញលេញ ដោយការប្រើសម្លេង
ដែលឮនៅក្នុងពាក្យទាំងនោះ ។ ឧទាហរណ៍- “I lik to swm bcz it fn!”
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មធ្យោបាយយនានា ដ�ើម្បីទាក់ទាញក្មេងរ�ៀនអានអក្សរនៅតាមផ្ទះ
q បញ្ចេ ញកាយវ ិការពេលអានរ�ឿងរ៉ា វសាមញ្ញ ជាមួយនិងកូនអ្នក ។ មនុស្សម្នាក់ក្លា យទៅជាតួរអង្គមួយ

នៅក្នុងរ�ឿង ហ�ើយនិងធ្វើកាយវ ិការពេលនិយាយនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងឆាកនិមួយៗ ។
ទាក់ទាញក្មេងឱ្យប្រើមនោសញ្ចេ តនា របស់គេ ដ�ើម្បីពង្រីក នូវអ្វី ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្នុងរ�ឿងនោះ ។

q សូមដាក់ក្រដាសនិងខ្មៅដៃជាច្រើនកន្លែងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក ដែលអាចឱ្យកូនអ្នកយកប្រើប្រាស់បាន

ដោយងាយ ដ�ើម្បីគូររូប ជូនដំណឹងឱ្យអ្នក និងសរសេររ�ឿងរ៉ា វ ។ សុំឱ្យកូនប្រាប់អ្នកអំពីរប
ូ ភាពទាំង
នោះ ឬថាអានពាក្យទាំងនោះឱ្យអ្នកស្ដា ប់ ។

q ត្រូវមានកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់វេវចនស័ព្ទប្រចាំគ្រួសារមួយ ។ សរសេរពាក្យឬតួរអក្សរទាំងឡាយ

នៅល�ើក្រដាសនោះ ហ�ើយប្រមូលវាដាក់ក្នុងកំប៉ុង ពេលណាកូនអ្នកស្គាល់ នូវពាក្យទាំងឡាយនោះ
នៅក្នុងផ្ទះ របស់អ្នក នៅសាលារ�ៀន នៅកន្លែងទីទៃផ្សេងទ�ៀត ក្នុងតំបន់ជិតខាង របស់អ្នក ។
ពេលមួយដងមួយយាម ចាក់ក្រដាសនេះចេញពីកំប៉ុងនោះ ហ�ើយអានពាក្យនិងអក្សរទាំងនោះ
ឱ្យគ្នាស្ដា ប់ទៅវ ិញទៅមក ។

Notes:

ម្យ៉ាងវ ិញទ�ៀត សូមរក្សាការទាក់ទងជាមួយនិងគ្រូ របស់កូនអ្នក ហ�ើយសួរអំពីអវី្
ដែលអាចរ�ៀនសូត្រនៅផ្ទះហ�ើយ ស្រដ�ៀងគ្នានិងកម្មវ ិធីការអាននិងកាសរសេរនៅសាលារ�ៀន ។

ថ្
Kindergarten
នា ក់កុមារដ្ឋាន
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ត�ើសិស្សរបស់អ្នកគួរដឹងអ្វីខ្លះ នឹងអាចធ្វើលេខគណិត្របាន?
q រាប់របស់របរដល់លេខ ២០ ។
q	ចេះស្គាល់និងចេះសរសេរពីលេខ១-២០ ។
q	ប្តើមរាប់ម្ដង ១០ ។
q	ប្រៀបធ�ៀបពីរលេខផ្សេងគ្នា ។ ឧទាហរណ៍- និយាយថា “I know that 4 is less than 7.” ខ្ញុំដឹងថា
លេខ៤ តូចជាងលេខ៧ ។

q	ធ្វើឱ្យយល់ន័យនិងដោះស្រាយលេខបូកនិងលេខដកងាយៗ ។
q	ស្គាល់ រ�ៀបរាប់ បន្លា យនិងបង្កើតភាពដដែលៗ ។ ឧទាហរណ៍- ABABABA or red, blue, red, blue,
red, blue, red, blue ។

q	ស្គាល់ និងរ�ៀបរាប់ នូវរាងពីរជ្រុង ដោយផ្អែកល�ើគំនូរ របស់គេ ។ ឧទាហរណ៍- រាង៤ជ្រុងស្មើ
មាន៤ជ្រុង ឬបត់៤ជ្រុង ។

q	ស្គាល់សណ្
ឋា នមានរាងបីជ្រុងនិងជម្រៅ ដូចជារាងស៊ីឡាំង ។
q	គូសរាងសណ្
ឋា នងាយៗ ដ�ើម្បីបង្កើតជារាងសណ្
ឋា នធំៗ ។ ឧទាហរណ៍-

ដាក់រាងត្រីកោណពីរបញ្ចូលគ្នា ដ�ើម្បីបង្កើតបានជារាងបួយជ្រុងទ្រវែងឬក៏បានជា pattern block
puzzle មួយ ។

q	ប្រើប្រដាប់វាស់វែង ដ�ើម្បីវាស់ប្រវែងវត្ថុណាមួយ ។ ឧទាហរណ៍- “This pencil is 5 cubes long.”

q	ប្រៀបធ�ៀបរបស់របរ ដោយប្រវែងនិងទម្ងន់ របស់វា និងប្រើពាក្យដូចជា longer, shorter, weighs
more, និង weighs less គឺថា វែងជាង ខ្លីជាង ធ្ងន់ជាង ស្រាលជាង ។

q	គូស charts ងាយៗឬប្រើសញ្ញាឱ្យពិន្ទុ ជំនួសសេចក្ដីរ�ៀបរាប់ ។
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ការរ�ៀនលេខគណិត្រនៅឯផ្ទះ
q ជាមួយនិងកូនអ្នក ដាក់វេនគ្នាធ្វើអវីម
្ ួយ ដែលមានភាពជ្រាំដែលៗ ។ ឧទាហរណ៍- clap, clap, touch

your shoulders; clap, clap, touch your shoulders ។ សុំឱ្យកូនអ្នក ធ្វើភាពជ្រាំដែលៗទាំងនោះជាមួ
យអ្នក។ ឱ្យនាងធ្វើខលួនឯង
្
គ្មានជំនួយអំពីអ្នក ។ បន្ទា ប់មក ឱ្យកូនចាប់ប្តើមធ្វើភាពជ្រាំដែលៗម្ដងហ�ើ
យអ្នកធ្វើបន្តពីនាងម្ដងវ ិញ ។

q ស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីរាប់ចំនួនជាមួយកូនអ្នក ។ ឧទាហរណ៍- រាប់បញ្ចេ ញសម្លេង
រាប់ជាដុំៗ របស់វា សុំឱ្យកូនរាប់ចំនួនតាមការកម្រឹតទុកជាមុន និងដាក់ជាចំណោទសួរ
ដែលកូនអ្នកអាចឆ្លើយបាន ដោយការរាប់ចំនួន ។

q សួរកូនអ្នកអំពីសំណួរ ដែលមានប្រើពាក្យ ថែម១ទ�ៀត ឬក៏ដក១ចេញ (one more and one fewer) ។
ឧទាហរណ៍- ឱ្យកូនអ្នករាប់ឡេវអាវ ជាក្រុមៗ ។ បន្ទា ប់មកសួរថា ប�ើខញុំថែ
្ មឡេវអាវ១ទ�ៀត
ត�ើអ្នកមានឡេវប៉ុន្មា ន? ត�ើអ្នកមានឡេវអាវសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មា ន? សូមដាក់ឡេវបន្ថែម
ដ�ើម្បីកូនអ្នកអាចរាប់ឡ�ើងវ ិញបាន ហ�ើយបញ្
ជា ក់ចម្លើយ របស់នាង ។ ម្យ៉ាងទ�ៀតសួរថា
ត�ើអ្នកមានបុន្មា ន ប�ើខញុំដកឡេវអាវ១ចេញ?
្

Notes:

ម្យ៉ាងវ ិញទ�ៀត សូមរក្សាការទាក់ទងជាមួយនិងគ្រូ របស់កូនអ្នក ហ�ើយសួរអំពីអវី្
ដែលអាចរ�ៀនសូត្រនៅផ្ទះ ហ�ើយស្រដ�ៀងគ្នានិងកម្មវ ិធីសិក្សាលេខគណិត្រនៅសាលារ�ៀន ។

ថ្នាក់កុមារដ្ឋាន
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សាលាសាធារណៈភតឡែន
ការ ិយាល័យវ ិជ្ជាបង្រៀន
លេខ ៣៥៣ មហាវ ិថីខាំប�ើឡែន
ភតឡែន, រដ្ឋម៉េន ០៤១០១
២០៧ ៨៧៤ ៨១០០
portlandschools.org
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លិខិតចេញផ្សាយនេះ បោះពុម្ព ដោយសាលាសាធារណៈភតឡែន
។ អត្ថបទប្រើប្រាស់ និងការកែសម្រួល ដោយមានការអនុញ្ញាត
អំពីសាលាសាធារណៈបោះស្ដុន ។ អត្ថបទ បន្ថែមពីនោះទ�ៀត ជារបស់ បណឌិ្ ត
អែនថូនី ម៉ោ ។

Khmer

