
 

  

ការផ្លា ស់ប្តូរ៖ ការចាប់្ផ ត្ើម ចូល
ផរៀនផោយមានទំនុកចិត្ត 
ផោលការណ៍ណណនផំដើមបើជួយដល ់ 
គ្រួសារកនុងការបំ្ផេញរបាយការណ៍  
សតើេើការផ្លា សប់្តូរផលើការផរៀនសូគ្ត្  
និងការអភិវឌ្ឍ 

ផេតុ្អវើបានជាការចាប់្ផ្តើមចូលផរៀនផោយមានទនុំកចតិ្ត 
មានសារៈសខំាន់? 
ការចាប្ផ់ ត្ើមចូលផរៀនផោយមានទំនុកចិត្ត នផំៅរកលទធ្ល  
ផរៀនសូគ្ត្ និងសុខុមាលភាេលអគ្ប្ផសើរសគ្មាប្កូ់នរប្ស់អនក។  
វា៖ 

 ផជៀសវាងការរខំានដលក់ារផរៀនសូគ្ត្ និងការអភិវឌ្ឍ  
រប្សេ់កួផរ 

 ជយួឱ្យកូនរប្ស់អនកមានអារមមណ៍សុវត្ថិភាេ ទំនុកចិត្ត  
និងភាា ប្ទំ់នកទំ់នង 

 ប្ផងកើនភាេសុាថំ្នឹក។ 

ផត្ើអវើផៅជា របាយការណ៍សតើេើការផ្លា ស់ប្តូរផលើការផរៀនសូគ្ត្ 
នងិការអភវិឌ្ឍ? 
របាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូរផលើការផរៀនសូគ្ត្ និងការអភិវឌ្ឍ  
(គ្តូ្វបានផរសាា លថ់ារបាយការណ៍សតើេើការរផ្លា សប់្តូរ) គ្តូ្វបាន  
សរផសរសគ្មាប្កុ់មារគ្រប្រ់ូប្ ផៅផេលេកួផរផ្លា សប់្តូរេើផសវា  
កមមអប្រ់កុំមារតូ្ច ផ ព្ ោះផៅសាលាផរៀន។  របាយការណ៍សតើេើ  
ការផ្លា សប់្តូរ ផ វ្ើឱ្យមានភាេងាយគ្សួលកនុងការណចករណំលក  
េត័្ម៌ានរវាងផសវាកមម សាលាផរៀន និងគ្រួសារ។ 

 
 

របាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូររប្សកូ់នអនក នឹងរមួប្ញ្ចូ ល៖ 

 ផ ម្ ោះ ៃថ្ឆណខ ន្ កំំផណើ ត្ និងរូប្ថ្ត្រប្សកូ់នអនក 
 ផ ម្ ោះ និងេត័្ម៌ានទំនកទំ់នងលមអិត្រប្សអ់នក 
 ផ ម្ ោះ និងេត័្ម៌ានទំនកទំ់នងលមអិត្រប្សផ់សវាកមម  
អប្រ់កុំមារតូ្ច និងអនកជំនញណ ន្កអប្រ់កុំមារតូ្ច  
ឯផទៀត្ណា ណដលកំេុងោគំ្ទកូនរប្សអ់នក  

 េត័្ម៌ានអំេើចំណងចំ់ណូលចិត្ត ជំនញ និងសមត្ថ  
ភាេរប្សកូ់នអនក  

 យុទធសាស្រសតប្ផគ្ងៀនផដើមបើោគំ្ទការផរៀនសូគ្ត្រប្ស ់ 
កូនអនក។ 

េត័្ម៌ានផនោះជយួគ្រូថាន កផ់គ្ត្ៀមរប្ស់កូនអនក ឱ្យសាា ល់កូនរប្ស់ អនក  
និងផរៀប្ចំណ្នការផរៀនរប្សេ់កួផរ។ របាយការណ៍សតើេើ  
ការផ្លា សប់្តូរ  អាចជយួអនកណសវងយល់ ោគំ្ទ និងេិភាកាអំេើ  
ការផរៀនសូគ្ត្រប្សកូ់នអនក ផៅផេលេកួផរចាប្ផ់ ត្ើមចូលផរៀន។  

គ្ប្សិនផប្ើកូនរប្សអ់នកនឹងផៅមជឈមណឌ លណថ្ទកុំមារផគ្ៅ  
ផមា៉ោ ងសាលា (OSHC) ផសវាកមម OSHC កនឹ៏ងបានទទលួចាប្ ់ 
ចមាងៃនរបាយការណ៍សតើេើការផ្លា ស់ប្តូរ្ងណដរ។ 

របាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូររប្សកូ់នអនក ជយួ៖ 

 ផរៀប្ចំណ្នការសគ្មាប្ចំ់ណងចំ់ណូលចិត្តរប្សកូ់ន  
អនក  

 ជយួទំនុកប្គ្មុងដលក់ារផ្លា សប់្តូរផោយរលូន  
េើផសវាកមមកុមារតូ្ចរប្សកូ់នអនក ផៅសាលាផរៀន។ 

មត្ផិោប្ល់រប្ស់អនក មានផៅកនុងរបាយការណ៍សតើេើការផ្លា ស់ប្តូរ  
អនកអាចជយួកូនរប្សអ់នក ឱ្យមានការចាប្ផ់ ត្ើមចូលផរៀនផោយ មាន
ទំនុកចិត្ត ផោយរមួចំណណកកនុងរបាយការណ៍សតើេើការផ្លា ស ់ប្តូររប្សេ់កួ
ផរ។ 

  



 

  

របាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូរ  មានណ ន្កននសគ្មាប្ម់នុសស  
ផ្សងៗោន ណដលគ្ត្ូវប្ំផេញ៖ 

ណ្នកទើ 1 នងិ 1.1 គ្ត្ូវប្ំផេញផោយអនកអប្រ់កុំមារតូ្ចរប្ស ់ 
កូនអនក។ 

ណ្នកទើ 1.2  អាចបំ្ផេញផោយអនកអប្រ់កុំមារតូ្ចរប្សកូ់នអនក 
គ្ប្សិនផប្ើកូនរប្សអ់នកមានការអភិវឌ្ឍយតឺ្ោ៉ោ វ ឬមានេិការ  
ភាេ។ អនកជំនញណ ន្កអប្រ់កុំមារតូ្ចផ្សងផទៀត្ ណដលជយួ  
ោគំ្ទដលកូ់នរប្សអ់នក កអ៏ាចចូលរមួចំណណក្ងណដរ។ 

ណ្នកទើ 2: កុមារ គ្ត្ូវប្ំផេញផោយកូនរប្សអ់នក ផោយមាន  
ជំនយួេើមនុសសផេញវយ័ណដលេកួផរសាា ល ់ដូចជាអនក  
ឬអនកអប្រ់កុំមារតូ្ច។ 

ណ្នកទើ 3: គ្រសួារ រឺសគ្មាប្អ់នកបំ្ផេញ។ វាផសនើសំុទសសនៈ  
សំខាន់ៗ រប្សអ់នក អំេើ៖  

 ចំណងចំ់ណូលចិត្តរប្ស់កូនអនក  
 កតើសងឃមឹ បំ្ណងគ្បាថាន  និងផោលផៅសគ្មាប្កូ់ន  
រប្សអ់នកផៅសាលាផរៀន។  

េត័្ម៌ានផនោះអាចជយួគ្រូរប្សកូ់នអនក (និងអនកអប្រ់ ំOSHC  
រប្សេ់កួផរ គ្ប្សិនផប្ើេកួផរមាន) ផដើមបើគ្បាគ្សយ័ទកទ់ង  
ជាមយួអនក និងកូនរប្ស់អនក ផេើយោគំ្ទដលក់ារផរៀនសូគ្ត្  
និងការអភិវឌ្ឍរប្សកូ់នអនក។ 

ផត្ើមានអវើផកើត្ផ ើងប្នា ប់្? 
គ្ប្រលណ់ ន្កទើ 3 ណដលបានបំ្ផេញផោយអនក (និងណ ន្កទើ 2  
គ្ប្សិនផប្ើអនកបានជយួកូនរប្សអ់នកបំ្ផេញ) ផៅឱ្យអនកអប្រ់ ំ 
កុមារតូ្ចរប្សកូ់នអនក។  

េកួផរនឹងចងគ្កងណ ន្កទងំអស ់ៃនរបាយការណ៍សតើេើការផ្លា ស ់ 
ប្តូរ  ផេើយ ត្លផ់សចកតើចមាងមយួចាប្ផ់ៅ៖ 

 អនក 
 សាលាផរៀនរប្សកូ់នអនក 
 ផសវាកមម OSHC រប្ស់កូនអនក គ្ប្សិនផប្ើេកួផរមាន 

គ្ប្សិនផប្ើអនកមិនទនប់ានផគ្ជើសផរ ើសសាលាផរៀនផៅផ ើយ  
អនកនឹងគ្តូ្វបានផរ ត្លជូ់នចាប្ច់មាងទើេើរ ៃនរបាយការណ៍សតើ  
េើការផ្លា សប់្តូរ ។ អនកអាច ត្ល់ចាប្ច់មាងផនោះផៅសាលាផរៀន  
ផៅផេលអនកចុោះផ ម្ ោះកូនរប្សអ់នក។ 

គ្ប្សិនផប្ើអនកមិនប្ញ្ាូ នណ ន្កទើ 3 មកវញិផទ អនកអប្រ់កុំមារតូ្ច  
នឹងផៅណត្ណចករណំលករបាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូរ ណដលផៅ  
សលណ់ដលបានបំ្ផេញជាមយួអនក សាលាផរៀនរប្សកូ់នអនក  
និងផសវាកមម OSHC រប្សកូ់នអនក គ្ប្សិនផប្ើេកួផរមាន។  

ការណចករណំលកេត័្ម៌ានផៅកនុងរបាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូរ  
ជយួឱ្យកុមារផ្លា សប់្តូរ ផៅសាលាផរៀនផោយផជារជយ័។ ផទោះ  
ជាោ៉ោ ងណាកផ៏ោយ គ្ប្សិនផប្ើអនកមិនចងឱ់្យផរណចករណំលក  
របាយការណ៍សតើេើការផ្លា សប់្តូរ  ជាមួយសាលាផរៀនរប្សកូ់ន  
អនកផទ សូមនិោយជាមយួអនកអប្រ់កុំមារតូ្ចរប្សអ់នក។  

ផេលខាោះ អនកជំនញណ ន្កអប្រ់ ំនិងណថ្ទវំចិថូ្ផរៀ គ្តូ្វមានការ  
ណចករណំលកេត័្ម៌ាន ផដើមបើការពារសុខុមាលភាេ ឬសុវត្ថិភាេ កុមារ។ 
ផសវាកមមអប្រ់កុំមារតូ្ចរប្សអ់នក អាចណចករណំលក  
េត័្ម៌ានអំេើកូន និងគ្រួសាររប្សអ់នកផៅផេលចាបំាច ់ផដើមបើ  
បំ្ផេញកាត្េវកិចចណថ្ទ ំគ្ប្្ងំការផរ ើសផអើង សុខភាេ និងសុវត្ថិ  
ភាេពាកេ់ន័ឋនឹងការងារ ផេើយនិងកាត្េវកិចចសុខុមាលភាេ  
និងសុវត្ថិភាេកុមារ។ សគ្មាប្េ់័ត្ម៌ានប្ណនថម សូមចូលផមើល 
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-
the-maram-framework  

សគ្មាប់្េ័ត៌្មានប្ណនថម 
សូមចូលផមើល www.education.vic.gov.au/transitiontoschool  

ឯកសារផនោះមានជាភាសាផ្សងៗផៅតាមផរេទំេរ័ 
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool។ 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool

