សាលាសាធារណៈភតឡែន

សេចក្ដីណែនាំ អំពីការសិក្សា
សម្រាប់គ្រួសារសិស្សសាលា
សេចក្តីសង្ខែបអំពីអវីខ
្ ្លះ ក្មេងៗ គួរដឹង គួរធ្វើ

និងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ បង្កើន
ការរ�ៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានរ�ៀងៗខ្លួន ។

ថ្នាក់ត្រៀមមតរេយ្យ

PRE-K

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?”
“មិនធ្វើអវីនោះទ
្
េ”
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។

ថ្នាក់
Kindergarten
ត្រៀមមតរេយ្យ
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិ
ល្បៈភាសាអង់គ្លេស៖
ការនិយាយ និងការស្ដា ប់
q កំណត់វេនក្នុងការសន្ទនាពង្រីកជាមួយមនុស្សធំអំពីប្រធានបទមួយ។
q នៅពេលឮពាក្យថ្មីមួយ សូមសួរ “ត�ើវាមានន័យដូចម្ដេច?”។

អំណាន និងអក្សរសិល្ប៍
q ស្គា ល់សំណេរ និងផ្តិតនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខលួន។
្
ឧទាហរណ៍ – សញ្ញាដែលធ្លា ប់ស្គា ល់នៅ
តាមតំបន់ជិតខាង ឬស្លា កម្ហូបអាហារដែលចូលចិត្តនៅតាមហាងទំនិញ។

q និទានឡ�ើងវ ិញនូវរ�ឿងដែលធ្លា ប់អាន ឬនិទានប្រាប់ពួកគេច្រើនដងមកហ�ើយ។
q ប្រាប់ពីតួអក្សរដែលដូចគ្នាទៅនឹងសំឡេងខាងដ�ើមនៃឈ្មោះមិត្តភក្ដិ ឬសមាជិកគ្រួសារ។
ឧទាហរណ៍ – “ម” គឺម៉ា ក់ “ប៉” គឺប៉ា

q ជំរញ
ុ ការអានស�ៀវភៅធម្មតា ប�ើកទំព័រឲ្យបានសមស្រប ហ�ើយប្រើប្រាស់រប
ូ ភាពដ�ើម្បីនិទានរ�ឿង។

សំណេរ
q សរសេរនាមខ្លួនរបស់គាត់ និងនាមខ្លួនរបស់មនុស្ស ដែលសំខាន់ដូចជាបងប្អូនប្រុស–ស្រី ឬមិត្តភក្តិ
ដោយប្រើបន្សំតួអក្សរធំ និងតួអក្សរតូច។

q គូររូបភាព និងនិទានរ�ឿងអំពីរប
ូ ភាពនោះ។
q បង្កើតសញ្ញា (ដូចជា សូមជួយផង) បញ្ជី (ដូចជាម្ហូបអាហារដែលចូលចិត្តជាងគេ) និងសារ (ដូចជា
“ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក”) សម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។
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វ ិធីជួយជំរញ
ុ ការសិក្សា ELA នៅផ្ទះ
q អានស�ៀវភៅជាមួយកូនជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃតាមភាសាអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែលោកអ្នកថ្នឹកជាងគេបំផុត។

ទុកឲ្យកូនជ្រើសរ�ឿងដ�ើម្បីអានរួមគ្នា។ សូមធ្វើកិច្ចការនេះជាទម្លា ប់ប្រចាំថ្ងៃ ដូចជានៅមុនចូលគេង
ឬបន្ទា ប់ពីទទួលទានអាហាររួច។

q បន្ទា ប់ពីអានរ�ឿងជាមួយគ្នារួចមក សូមជជែកជាមួយកូនលោកអ្នកអំពីវគ្គដែលកូនចូលចិត្តជាងគេ។
សូមចែករ ំលែកទស្សនៈជាមួយកូនផងដែរ។ ជំរញ
ុ កូនឲ្យពិក្សាអំពីរ�ឿងនោះ ហ�ើយរ ីករាយអានវា
ដោយបន្ថែមការបញ្ចប់រ�ឿងថ្មី ឬបង្កើតតួអង្គថ្មី។

q លេងល្បែងពាក្យ ដូចជា “I Spy” ច្រៀងចម្រៀង ដូចជា “ចម្រៀងពីតួព្យញ្ជនៈ”
ហ�ើយបន្ទោ រចង្វាក់ភ្លេងដូចជា “Miss Mary Mack”។

q ចង់ស្វែងយល់ជាមួយកូនលោកអ្នក។ ស្វែងរកថែមទ�ៀតពីអវីម
្ ួយដោយម�ើលវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

គូរអ្វីដែលលោកអ្នកម�ើលឃ�ើញ ហ�ើយបន្ទា ប់មកស្វែងរកបន្ថែមទ�ៀតអំពីវានៅក្នុងស�ៀវភៅនៅផ្ទះ
ឬនៅបណ្ណា ល័យ។

q រ�ៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់អាន ដូចជាស�ៀវភៅកុមារ ទស្សនាវដ្តី និងកំណាព្យសម្រាប់កូនលោកអ្នកអាន
គ្រប់ពេលវេលា។

q បន្ទា ប់ពីលោកអ្នកអានរ�ឿងជាមួយកូនរួចហ�ើយ និទានរ�ឿងនោះរួមគ្នាឡ�ើងវ ិញ

នៅពេលក្រោយនៃថ្ងៃដដែល ដូចជានៅពេលបាយល្ងា ច ឬនៅពេលពួកគេចូលគេង។

កំណរ ់ចំណំ:

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីអំណាន និងសំណេរជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។

ថ្នាក់
Kindergarten
ត្រៀមមតរេយ្យ
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាគ
ណិតវ ិទ្យា៖:
q បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីចំនួន និងរូបរាងផ្សេងៗក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ – នៅផ្ទះ នៅសាលា
និងនៅក្នុងសហគមន៍។ សួរសំណួរអំពីចំនួន និងរូបរាង។

q រាប់ដល់ 10 ។
q ចូរយល់ថាការរាប់ប្រាប់ពីចំនួនប៉ុន្មា ន។ រាប់វត្ថុតម្រៀបជាជួរ ហ�ើយឆ្លើយសំណួរ “មានប៉ុន្មា ន?”
q	ប្រៀបធ�ៀបក្រុមវត្ថុ។ ឧទាហរណ៍ – រាប់មុខអាហារសម្រន់ដ�ើម្បីដឹងថាត�ើវាត្រូវគ្នា តិចជាង
ឬល�ើសចំនួនមិត្តភក្ដិ។

q ចាប់ផ្ដើមបូកក្រុមវត្ថុតូចៗ។ ឧទាហរណ៍ –ចូរនិយាយថា “ខ្ញុំមានខ្លាឃ្មុំបីក្បាល
ហ�ើយខ្ញុំបានវាមួយទ�ៀត ឥឡូវនេះខ្ញុំមានខ្លាឃ្មុំបួនក្បាល។

q	ស្គា ល់ និងបង្កើតរូបរាងសាមញ្ញ ដូចជា រង្វង់ ត្រីកោណ និងចតុកោណជាដ�ើម។ ប្រើប្រាស់រប
ូ រាងជា
ច្រើនដ�ើម្បីបង្កើតរូបភាពថ្មីមួយ ឬបំពេញល្បែងល្បងប្រាជ្ញា។

q	ប្រៀបធ�ៀបវត្ថុដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើមួយណាវែងជាង ឬពួកវាមានប្រវែងដូចគ្នាឬអត់។
q អនុវត្តលំនាំចលនាសាមញ្ញ ដដែលៗ ដូចជាទះដៃ ប៉ះក្បាល ទះដៃ ប៉ះក្បាលរបស់លោកអ្នក។
ធ្វើត្រាប់តាមលំនាំសាមញ្ញ ដោយប្រើពណ៌ដូចជាក្រហម ល�ឿង ក្រហម ល�ឿង។
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ការសិក្សាគណិតវ ិទ្យានៅផ្ទះ
q	រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ សូមរកឱកាសដ�ើម្បីរាប់វត្ថុ។ ឧទាហរណ៍ – រាប់ថាត�ើមានបង្អួចប៉ុន្មា ននៅក្នុងផ្ទះរបស់
កូន មានខ្មៅដៃប៉ុន្មា ននៅក្នុងប្រអប់ ឬមានកៅអីប៉ុន្មា ននៅក្រោលសេះរបស់កូន។ រាប់ជំហាន
នីមួយៗនៅពេលលោកអ្នកដ�ើរឡ�ើងជណ្ដើ រ និងចុះជណ្ដើ រ។

q បន្តស្វែងរកចំនួន។ រកចំនួននល�ើនាឡិកាប៉ោ ល ឬសញ្ញា ឬនៅល�ើក្ដា រចុចកុំព្យូទ័រ។
ជំរញ
ុ កូនឲ្យសរសេរលេខ និងអានលេខនីមួយៗ ខណៈពេលកំពុងសរសេ។

q	ស្វែងរករូបរាង ដូចជារង្វង់ ចតុកោណ និងត្រីកោណនៅក្នុងផ្ទះ ឬតំបន់ជិតខាង។ បង្កើតរូប

រាងដោយប្រើវត្ថុដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នក ដូចជាខ្សែ ទុយោបឺត
ឬឈ�ើ ចាក់ធ្មេញជាដ�ើម។

កំណរ់ចណ
ំ :ំ

សូមទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់
ព័ន្ធជាមួយកម្មវ ិធីគណិតវ ិទ្យាជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។

ថ្នាក់ត្រៀមមតរេយ្យ
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