
 

 

ច័ន្ទ            ………….ព្រឹក ដល់ ………….ល្ងា ច 
អង្គា រ ៍            ………….ព្រឹក ដល់ ………….ល្ងា ច 
រុធ            ………….ព្រឹក ដល់ ………….ល្ងា ច 
ព្រហស្បតិ៍ ………….ព្រឹក ដល់ ………….ល្ងា ច 
សុ្ព្ក  ………….ព្រឹក ដល់ ………….ល្ងា ច 

 

 

ហវ័មយលព់្រមចពំ ោះ  
កមមវធីិសាស្នាចារយ  
សាល្ងជាតិ 

  

រ័ត៌មាន្ពន្ោះគឺពដីមបជីួយពល្ងកអនកស្ពព្មចចិតត ថាពតីពល្ងកអនកយល់ព្រម 
ឲ្យកូន្របស្់ពល្ងកអនកទទួលយកពស្វាសាស្នាចារយឬអត់ តាមរយៈកមមវធិី 
សាស្នាចារយសាល្ងជាតិ (NCSP) ពៅកនុងសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា ។ 

សូ្មអាន្ហវ័មពន្ោះពោយយកចិតតទុកោក់។ ព្បសិ្ន្ពបីពល្ងកអនកព្តូវការ 
ពស្ចកតីបញ្ជា ក់ណាមួយ សូ្មទាក់ទង [insert School contact 

name]។ 

ពទាោះបីជាហវ័មពន្ោះពព្បីឃ្លា ថា ‘កូន្របស្់ពល្ងកអនក’  កតី ពល្ងកអនកព្បហហល 
ជាបាន្ទទួលហវ័មពន្ោះ ព្បសិ្ន្ពបីពល្ងកអនក៖  

 ជាសិ្ស្សពរញវយ័ ឬអាចចាត់ទុកថាជាមនុ្ស្សពរញវយ័។  
 ជាអាណារាបាល ឬអនកហែទាពំព្ៅផ្ាូវការ1។ 

ព្បវតត ិ

ព្កសួ្ងអប់រ ំន្ិងបណតុ ោះបណាត ល(ព្កសួ្ង) ផ្តល់ជូន្ពស្វាអប់រសំ្ព្មាប់
រោឋ ភិបាលវចិតូរយី៉ា ។ ពស្វាសាស្នាចារយព្តូវបាន្ផ្តល់ជូន្ពោយព្កសួ្ង 
ពោយមាន្ការព្រមពព្រៀងជាមួយរោឋ ភិបាលស្ហរ័ន្ឋ។ 

ពស្វាសាស្នាចារយ NSCP មាន្ពោលបំណងោពំ្ទដល់សុ្ខុមាលភារ 
ផ្ាូ វចិតតរបស្់សិ្ស្ស ពោយផ្តល់នូ្វពស្វាកមម ន្ិងយុទធសាស្រស្តហែទាពំោយ 
ព្គូគង្គវ លហដលោពំ្ទសុ្ខុមាលភារផ្ាូវចិតតរបស្់ស្ហគមន្៍សាល្ងទូលំ 
ទូល្ងយ។ 

ការហែទាពំោយព្គូគង្គវ ល មាន្ន្័យថា ការពមីលខុស្ព្តូវពលីតព្មូវការ 
ផ្ទទ ល់ខាួន្របស្់សិ្ស្ស មិន្ព្តឹមហតតព្មូវការសិ្ការបស្់រួកពគប៉ាុពណាណ ោះ 
ហែមទាងំផ្តល់ការោពំ្ទផ្ទទ ល់ខាួន្ ន្ិងហផ្នកសាម រតីទូពៅផ្ងហដរ។ 

សាស្នាចារយហដលផ្តល់ពស្វាសាស្នាចារយ ព្តូវបាន្តព្មូវឲ្យ៖  

 មាន្ការទទួលសាា លត់ាមរយៈការហតងតាងំជាផ្ាូវការ ការព្បគលមុ់ខការ 
ការទទួលសាា លគុ់ណស្មបតតហិផ្នកសាស្នា  ឬការយលព់្រមឯកភារ 
ពោយសាា ប័ន្សាស្នាហដលរដឋទទួលសាា ល ់ឬទទួលយលព់្រម។  

                                                      

 1 ចំព ោះរត័ម៌ាន្បហន្ាម អំរីអនកណាហដលអាចចុោះហតាពលខាពលីហវ័មពន្ោះ 
សូ្មពមីល៖ការទទួលខុស្ព្តូវកនុងការពធវកីារស្ពព្មចចិតតជំនួ្ស្ស្សិ្ស  
(ពៅពល ីSPAG)។ 

 មាន្ជំនាញ ន្ិងបទរិពសាធន្៍កនុងការផ្តលព់ស្វាសាស្នាចារយ។ 
ចំព ោះរ័ត៌មាន្បហន្ាមអំរីពស្វាសាស្នាចារយ ពៅសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា  
អាចហស្វងរកព ីញពៅកនុងពោលការណ៍ហណនា ំNSCP ហដលមាន្ 
ពៅតាមវុបិសាយពន្ោះ៖  
www.education.vic.gov.au/school/principals/spa
g/safety/Pages/chaplaincy.aspx  

សាស្នាចារយពៅសាល្ងពរៀន្របស់្ពល្ងកអនក 

ពៅសាល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក ពស្វាសាស្នាចារយន្ឹងព្តូវបាន្ផ្តល់ជូន្
ពោយ៖  

 

សាស្នាចារយន្ឹងមាន្វតតមាន្ពៅតាមសាល្ងពរៀន្ ដូចតពៅ៖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSERT CHAPLAINCY SERVICE PROVIDER 

details:  

[Name of Chaplain] 

[Name of Provider] 

[Address of Provider head office] 

[Contact person at Provider head office] 

ទីតាងំសាល្ងពរៀន្៖  

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 
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ព្បពភទនន្ពស្វាកមម 

ពស្វាសាស្នាចារយពៅសាល្ងពរៀន្របស្ព់ល្ងកអនក អាចផ្តលជូ់ន្កនុងលកខណៈ 
ណាមួយដូចខាងពព្កាមពន្ោះ [delete any option that is not 

applicable] 
(ក) កនុងលកខណៈបុគាល (ការរិភាកាមួយទលន់្ឹងមួយ ជាមួយសិ្ស្ស)  

(ខ) កនុងលកខណៈជាព្កមុ (ការរិភាកាជាមយួព្កុមសិ្ស្ស) ឬ 

(គ) ទាងំ (ក) ន្ិង (ខ)។  

ការការ រពរឿងឯកជន្ 

ព្កសួ្ងហដលមាន្រួមបញ្ចូ លទាងំសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា ទាងំអស្់ ឲ្យតនមាពលី 
ពរឿងជន្របស្់បុគាលព្គប់រូប ពហីយបាន្ពបតជាា ចិតតការ ររ័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ខាួន្ 
ន្ិងរ័ត៌មាន្សុ្ខភារទាងំអស្់ហដលព្បមូលបាន្ពៅសាល្ងពរៀន្។ បុគាលិក 
សាល្ង អនកព ៉ាការ ន្ិងភាន ក់ង្គរទាងំអស្់ព្តូវហតអនុ្វតតតាមចាប់ពរឿងឯក 
ជន្ ន្ិងពោលការណ៍ស្តីរីពរឿងឯកជន្ ន្ិងរ័ត៌មាន្របស្់ព្កសួ្ងហដល ក់ 
រ័ន្ឋ។ 

ពៅសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា  ការព្គប់ព្គង ‘រ័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ខាួន្’ ន្ិង ‘រ័ត៌មាន្ 
សុ្ខភារ’ ព្តូវបាន្ព្គប់ព្គងពោយចាប់ពរឿងឯកជន្រដឋវចិតូរយី៉ា ។ 

ពរលណាព្បមូល ន្ិងព្គប់ព្គងរ័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ខាួន្ ន្ិងរ័ត៌មាន្សុ្ខភាររបស្់ 
កូន្ពល្ងកអនក (រ័ត៌មាន្) សាស្នាចារយព្តូវហតអនុ្វតតតាម ពោលន្ពយបាយ 
ស្តីរីរ័ត៌មាន្កំណត់ព្តា និ្ងរបាយការណ៍សាស្នាចារយ (ពោលន្ពយបាយ 
សាស្នាចារយ)។ ពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយហចងរីរពបៀបហដលសាស្នា 
ចារយពៅសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា  ព្តូវព្គប់ព្គងរ័ត៌មាន្អំរីសិ្ស្សហដលពគព្បមូល 
បាន្ ហដលស្មព្ស្បតាមចាប់ពរឿងជន្រដឋវចិតូរយី៉ា ។ ពោលន្ពយបាយ 
សាស្នាចារយមាន្ពៅពលីពគហទំរ័រ៖ 
www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pag
es/nscpchaplaincy.aspx. 
ហផ្នកនន្ហវ័មពន្ោះ ស្ពងខបរីពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយ។ 

ការព្បមូល ន្ិងហចករហំលកអំរីកូន្របស់្ពល្ងកអនក 

សាស្នាចារយព្បមូលរ័ត៌មាន្អំរីកូន្របស្់ពល្ងកអនក ពោយសារវាមាន្ភារ 
ចាបំាច់កនុងការផ្តល់ពស្វាសាស្នាចារយដល់កូន្របស្់ពល្ងកអនក។  

ជាសំ្ខាន្់ពនាោះ សាស្នាចារយន្ឹងហចករហំលករ័ត៌មាន្ ក់រ័ន្ធជាក់ល្ងក់អំរី 
កូន្របស្់ពល្ងកអនក ជាមួយនាយកសាល្ង ឬបុគាលិកសាល្ងពផ្សងពទៀត 
ហដល ‘ព្តូវការដឹង’ រីរ័ត៌មាន្ពនាោះ ពដីមបីអនុ្ញ្ជា តឲ្យសាល្ងពរៀន្អាច៖  

o អប់រកូំន្របស្ព់ល្ងកអនក 
o ោពំ្ទសុ្ខុមាលភារហផ្នកស្ងាម ន្ិងអារមមណ៍ ពហយីន្ិងសុ្ខភារ 
របស្កូ់ន្ពល្ងកអនកពៅសាល្ងពរៀន្ 

o បំពរញកាតរវកចិចតាមផ្ាូវចាប ់រមួមាន្៖  
-  កាតរវកិចចហែទាកូំន្របស្ព់ល្ងកអនក សិ្ស្សដនទពទៀត បុគាលិក 
ន្ិងពភាៀវ  

- ពធវីការស្ព្មបស្ព្មួលស្មព្ស្បស្ព្មាបសិ់្ស្សរិការ  
(ចាប់ព្បឆងំន្ឹងការពរសី្ពអីង) 

-  ផ្តលទ់ីកហន្ាងការង្គរហដលមាន្សុ្វតាិភារ ន្ិងស្មព្ស្ប  
(ចាប់សុ្ខភារ ន្ងិសុ្វតាិភារការង្គរ)។ 

 

ជួន្កាល កូន្របស្់ពល្ងកអនកអាចរិភាកាអំរីស្មាជិកដនទពទៀតកនុង 
ព្គួសាររបស្់ពល្ងកអនក ឬមនុ្ស្សពផ្សងពទៀតជាមួយន្ឹងសាស្នាចារយ។ 
ជាលទធផ្ល សាស្នាចារយអាចព្បមូលរ័ត៌មាន្អំរីមនុ្ស្សពផ្សងពទៀត 
ពព្ៅរីកូន្របស្់ពល្ងកអនក។ 

ព្បពភទរ័ត៌មាន្ហដលបាន្ព្បមូល 

ព្បពភទនន្រ័ត៌មាន្ហដលសាស្នាចារយអាចព្បមូលអំរីកូន្របស្់ពល្ងកអនក 
វាអាព្ស្័យពលីលកខណៈនន្ការរិភាការបស្់កូន្ពល្ងកអនក ជាមួយន្ឹង 
សាស្នាចារយ។ 

សាស្នាចារយអាចព្បមូលរ័ត៌មាន្ ដូចជាអាស្យោឋ ន្ ពលខទំនាក់ទំន្ង 
រ័ត៌មាន្អំរីសុ្ខភារ រាងកាយ ផ្ាូ វចិតត ឬចិតតសាស្រស្តរបស្់កូន្ពល្ងកអនក 
រ័ត៌មាន្លមអិតអំរីរិការភារណាមួយរបស្់កូន្ពល្ងកអនក ន្ិងរ័ត៌មាន្អំរី 
ជំពន្ឿ ឬការកាន្់សាស្នារបស្់កូន្ពល្ងកអនក។ 

សាស្នាចារយន្ឹងរឹងហផ្អកពលីរ័ត៌មាន្ហដលបាន្ផ្តល់ជូន្រួកពគ ពដីមបីផ្តល់ 
ពស្វាសាស្នាចារយឲ្យបាន្ព្គប់ព្ោន្់។ ព្បសិ្ន្ពបីសាស្នាចារយទទួលបាន្ 
រ័ត៌មាន្មិន្ពរញពលញ មិន្ព្តឹមព្តូវ ឬហួស្កាលកំណត់ ពន្ោះអាចប៉ាោះ 
 ល់យ៉ា ងធាន្់ធារដល់ការផ្តល់ជំន្ួយពោយរួកពគ។ 

ការរកាទុករ័ត៌មាន្ 

សាស្នាចារយន្ឹងកត់ព្តា ន្ិងរកាទុករ័ត៌មាន្ ក់រ័ន្ធពោយពយងតាម 
ពោលន្ពយបាយសាស្នាចារយ។ 

ការមាន្សិ្ទធិចូលពមីលរ័ត៌មាន្ 

ពល្ងកអនកអាចមាន្សិ្ទធិចូលពមីល ន្ិងហកតព្មូវរ័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ខាួន្អំរីពល្ងក 
អនក ឬកូន្របស្់ពល្ងកអនកហដលបាន្កាន្់កាប់ពោយព្កសួ្ងពព្កាមចាប់ 
ពស្រភីារកនុងការទទួលបាន្រ័ត៌មាន្។ សូ្មទាក់ទងមក៖ 

Information Management Unit 

Department of Education & Training 
2 Treasury Place, East Melbourne VIC 3002 
(03) 9637 3961 
foi@edumail.vic.gov.au  

ការដកការយល់ព្រម 

ពល្ងកអនកអាចដកការយល់ព្រមរបស្់ពល្ងកអនក ពៅពរលណាក៏បាន្ពោយ 
ស្រពស្រលិខិតពៅកាន្់សាល្ងពរៀន្របស្់ពល្ងកអនក។ ការដកការយល់ព្រម 
របស្់ពល្ងកអនក មាន្ន្័យថាកូន្របស្់ពល្ងកអនកន្ឹងហលងទទួលបាន្ពស្វា 
សាស្នាចារយណាមួយពទៀតពហីយ។ 

រត័ម៌ាន្បហន្ាម 

រ័ត៌មាន្បហន្ាមអំរី  NSCP មាន្ពៅពលីពគហទំរ័រ DET៖ 
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/hea

lth/Pages/nscpchaplaincy.aspx។ 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pages/nscpchaplaincy.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pages/nscpchaplaincy.aspx
mailto:foi@edumail.vic.gov.au
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pages/nscpchaplaincy.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/health/Pages/nscpchaplaincy.aspx
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ការអនុ្ញ្ជា ត ន្ងិការយល់ព្រមរបស់្ពល្ងកអនក 

ខាុ ំសូ្មអនុ្ញ្ជា ត ន្ិងយល់ព្រមឲ្យសាស្នាចារយផ្តល់ពស្វាជូន្កូន្របស្់ខាុ ំ។ 

ខាុ ំសូ្មបញ្ជា ក់ថា ខាុ ំបាន្អាន្ហវ័មយល់ព្រមពន្ោះ ន្ិងយល់ដឹងថា៖  

 រពបៀបហដលទិន្នន្័យផ្ទទ លខ់ាួន្របស្កូ់ន្ខាុនំ្ឹងព្តូវពគព្បមូល ន្ិងព្គប់ព្គងពោយសាស្នាចារយ។  

 ការយលព់្រមរបស្ខ់ាុ ំន្ឹងបន្ត ខណៈហដលកូន្របស្ខ់ាុ ំព្តូវបាន្ចុោះព ម្ ោះចូលពរៀន្ពៅសាល្ងរដឋវចិតូរយី៉ា ។ 

 ខាុ ំអាចដកការយលព់្រមរបស្ខ់ាុ ំពៅពរលណាក៏បាន្។ 

 ព្បសិ្ន្ពបសីាស្នាចារយស្ពព្មចថាពស្វាសាស្នាចារយហលងព្តូវការពទៀតពហយីស្ព្មាប់កូន្របស្ខ់ាុ ំ ការយលព់្រមពន្ោះន្ឹងព្តវូឈប់។ 
 

ព ម្ ោះសិ្ស្ស  

នែាហខឆន កំំពណីត  

ហតាពលខារបស់្សិ្ស្ស (តាមការស្ពព្មចចិតត) 
 

 

កាលបរពិចេទ ____ / ____ / ________ 

ព ម្ ោះបុគាលទី 1  

ទំនាក់ទំន្ងជាមួយសិ្ស្ស  

ហតាពលខារបស់្បុគាលទី 1 ហដលផ្តល់ការយល់ព្រម  

កាលបរពិចេទ ____ / ____ / ________ 

ព ម្ ោះបុគាលទី 2  (តាមការស្ពព្មចចិតត)  

ទំនាក់ទំន្ងជាមួយកូន្  

ហតាពលខា 
 

 

កាលបរពិចេទ ____ / ____ / ________ 

ព្បសិ្ន្ពបីពល្ងកអនកជាសិ្ស្សពរញវយ័ ឬពល្ងកអនកព្តូវបាន្ចាត់ទុកថាមនុ្ស្សធំពរញវយ័ ពល្ងកអនកអាចចុោះហតាពលខាពលីហវ័មពន្ោះបាន្។ ចំព ោះរ័ត៌មាន្បហន្ាមអំរី 
អនកណាហដលអាចចុោះហតាពលខាពលីហវ័មពន្ោះ សូ្មពមីល៖ការទទួលខុស្ព្តូវកនុងការពធវីការស្ពព្មចចិតតជំន្ួស្សិ្ស្ស (ពៅពលី SPAG)។ 

 

 


