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ថ្ែៃផ្ខ : _____________ 
 
 
ជនូចរំ ោះ មាតាបតិា ឬអនកអាណាពាបាល : 
 
រោងតាមសំណំុរ ឿង បសរ់ ើងខ ្ុបំញ្ជា ករ់អា រ ើងថា កនូរលាកអនកមានជមងឺហឺត។ កមុា ផ្ដលមានជមងឺហឺត ត្តូវកា រត្រឿងស្សូបចលូថាន រំពទយ 
តាមមាតម់ ួទកុរត្រើត្ាសភ់ាា មៗរៅឯសាលារ ៀន រៅរពលណាពកួររមានកា ពិបាកដកដរងហើម។ កមុា ត្តូវមានបំពងរ់សេរសឿ (Spacer) មួ ទកុ 
រត្រើត្ាសជ់ាមួ នឹងរត្រឿងស្សូបថាន រំពទយចលូតាមមាត។់ បពំងរ់សេរសឿរជឺាបំពងដ់ាកភ់ាា បជ់ាមួ នឹងរត្រឿងស្សូបចលូតាមមាត ់រដើមបជី ួរ្វើរអា  
ថាន ហឺំតរនោះ មានត្រសិទ ធភាពកានត់តត្ររសើ រឡើង។ 
 
ត្កមអប ់កំាលីហវូនញ៉ា  (49423) អនញុ្ជា តរអា កនូសិសស កមកជាមួ  នវូរត្រឿងស្សបូថាន រំពទយចលូតាមមាត ់និង កថាន ហឺំតសំរាបរ់ត្រើត្ាស ់
ផ្ទា លខ់ ានួមកកានទ់សីាលារ ៀន។ រៅកនុងរស្សាមសំបុត្តរនោះ  មួមាន ផ្ននកា សកមមភាពសំរាបជ់មងហឺឺត។ រវជ ាបណឌិ ត បសក់នូរលាកអនកត្តូវផ្ត 
បំរពញ និងចោុះហតថរលខារលើទត្មងត់បបបទរនោះ រហើ រលាកអនកត្តូវផ្តចោុះហតថរលខា  ចួបញ្ាូ នវាមកកានទ់សីាលារ ៀនវញិ។ រវជ ាបណឌិ តត្តូវផ្តរ្វើ 
កា រសូបញ្ជា កថ់ាកមុា  បូរនោះ អាច កមកនវូថាន រំពទយ និង/ឬ រត្រើថាន រំពទយ បសព់កួររបានរដា ខ ានួឯង។ 
 
រៅរពលណាសាលារ ៀនទទលួបាននវូ ផ្ននកា សកមមភាពសំរាបជ់មងហឺឺត និងថាន រំពទយ អនកត្រូរពទយត្រចសំាលារ ៀន នឹងពិនិតយ រមើលវា  ចួបង្កហ ត ់
បង្កហ ញបុរគលិកសាលារ ៀនរអា ជ ួដលក់នូរលាកអនកតាមកា ចបំាច។ 
 
សមូចតវ់ធិានកា ដចូតរៅរនោះ រដើមបរី្វើោ៉ា ងណារអា កនូរលាកអនកទទលួបាននវូកា ផ្ែទសំមស្សបសំរាបជ់មងហឺឺតរៅកនុងរមា៉ា ងរ ៀន : 
 

1. ដាករ់ពលណាតជ់បួជាម ួរវជ ាបណឌិ ត បសក់នូរលាកអន។ រវជ ាបណឌិ តត្តូវផ្តបំរពញទត្មងត់បបបទ ផ្ននកា សកមមភាពសំរាបជ់មងហឺឺត 
ផ្ដលបានដាក ់ភាា បម់កជាម ួ រហើ រលាកអនកត្តូវផ្តចោុះហតថរលខា និងថ្ែងផ្ខរលើទត្មងត់បបបទរនោះនងផ្ដ ។  

 
2. សមូ ករត្រឿងស្សូបថាន រំពទយចលូតាមមាត ់(និងបំពងរ់សេរសឿ) ដាករ់ៅកនុងត្រអបរ់ដើម បសវ់ា មកកានក់ា ោិល ័សាលារ ៀន។ សមូស  

រស រ ម្ ោះកនូ បសរ់លាកអនកដាករ់លើរត្រឿងស្សូបថាន រំពទយចលូតាមមាត ់និងរលើបំពងរ់សេរសឿ រដា រត្រើប ចិហវឺ តផ្ដលពុំអាចលបុរចញ 
បាន។ កា ោិល ័សាលារ ៀននឹងនដលដ់ណឹំងត្ាបអ់នកត្រូរពទយត្រចសំាលារ ៀន។ 

 
3. របើសិនជាកនូរលាកអនកចង ់កមកជាមួ នវូថាន រំពទយ បសព់កួររ មកកានទ់សីាលារ ៀនរនាោះ សមូរ្វើោ៉ា ងណារអា អនកនដលក់ា ផ្ែ 

សខុភាព បសរ់លាកអនក ជ ួបង្កហ តប់ង្កហ ញរអា កនូរលាកអនករចោះរត្រើវា និងសមូរសូបញ្ជា កពី់កា រនោះរៅរលើទត្មងត់បបបទនងផ្ដ ។ 
 
4. សមូនិោ ត្ាបត់្រូបរត្ងៀន និងបុរគលិកសាលារ ៀន បសក់នូរលាកអនក អំពីអវីៗផ្ដលអាចរ្វើរអា ជមងហឺឺត បសក់នូរលាកអនកមាន 

លកខណៈ កាន ់ផ្ត្ងន់្ ង រឡើង។ សមូជ ួ លឹំកសាលារ ៀន និងកនូរលាកអនក រអា  ករៅជាម ួ នវូថាន រំពទយ បសព់កួររ រៅរពល 
ណាពកួរររចញពីសាលារ ៀន រដើមបរី្វើដរំណើ  សិកានានា។ 

 
5. និោ ជាមួ កនូរលាកអនក អំពី របៀបរដាោះស្សា បញ្ជហ  ផ្ដលអាចរ្វើរអា រកើតជមងហឺឺត រចញររារសញ្ជា  និងអំពីកា រត្រើត្ាសថ់ាន  ំ

រពទយរៅឯសាលារ ៀន។ 
 

6. រ ើងខ ្ុជំំ ញុរអា មាតាបិតាបញ្ាូ នមកជាមួ នវូរត្រឿងនគតន់គងសំ់រាបរ់ពលមានកា បនាា នសំ់រាប ់ ៈរពលបីថ្ែងរៅកនុងឆ្ន នីំមួ ៗ។ 
 
របើសិនជារលាកអនកមានសំណួ ណាម ួ សមូទនំាកទ់នំងជាម ួនឹងផ្នែកបំរ ើរសវាសខុភាពថ្នសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ ៍តាម  ៈទ ូសព័ារលខ 
273-1510។ 
 
រដា កដរីោ ពរសាម ោះអំពីខ ្ុ,ំ  
 
 
ផ្នែកបំរ ើសខុភាពថ្នសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ ៍
អនកត្រូរពទយត្រចសំាលារ ៀន 


