
 JOHNS HOPKINS                              អង្គ ពទទួលបនុកចំេណះដឹងទូេ                  
 វទិ ្ថ នេ លនេ យអប់រ                 

 វទិ ្ថ នស្រ ប់េ លនេ យអប់រ Johns Hopkins 
មណ្ឌ លសិក ធិការបឋមភូមរិបស់រដ្ឋ (PPSD) កំពុងស្ថ ិតកុងការពិនតិ េឡើងវញិ 

ែខមិថុ  ២០១៩ 

សេង្ខប្របតិបត្ត ិ 

េ ែខឧស  ្ន ំ 2019  វទិ ្ថ នេ លនេ យអប់រ Johns Hopkins (ចនស៍ហប់ឃនីស៍) នដឹក កំារ្រតតពនិិត យ
តៃម្លេឡើងវញិេលើមណ្ឌ លសិក ធិការបឋមភូមិរបស់រដ្ឋ (PPSD) េ  Providence (្របវដិនស៍)។ េយើង នេធ្វ ើដូេច្នះ មរយៈ
លិខិតអេញ្ជ ើញរបស់អ្នកតំ ង្រកសួងអប់រៃនរដ្ឋ Rhode Island (រដូៃអសែលនដ៍) គឺេ ក្រស ី Angelica Infante-Green 
(ែអ៊នែជលកីា អុីនហ្វ ឹន ្រហ្គ នី) េ យ នជំនួយការរបស់អភិ ល Gina Raimondo (ឌ ី  េរម៉នុដូ) និង Jorge Elorza (ចច 
េអឡហ )។ ព ៃដគូេដើម ទីទួល នការផ្តល់ថវកិាស្រ ប់ការ្រតតពិនតិ ពីរដ្ឋ Rhode Island។ 

េយើងដឹងពីទិន្នន័យែដល ន្រ ប់  លទ្ធផលការសិក របស់សសិ េ  Providence នក្រមិត បអសរ់យៈេពល េ្រចើន
ទសវត មកេហើយ។ េបើេ ះ នការខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រគៗ យក េ្រចើន ប់មនិអស ់ និងបុគ្គលកិ របស់
្រកងុក៏េ យ ក៏ចំណុចពិនុ RICAS ថ្មីៗបំផុត នប ្ហ ញឲ េឃើញច ស់  (េ ្រគប់ក្រមតិ ងំអស់) សិស  90% មនិសូវពូែក
គណិតវទិ េទ េហើយ 86% េទ តមនិសូវពូែក អង់េគ្លសេទ ។ 

ការបេង្ក ើតលទ្ធផលសិក ដ៏រង ំស្រ ប់នសិ ិតេ ទី្រកងុែដលពួកេគ គេ្រចើន នការ្របឈមនងឹប ្ហ េសដ្ឋកចិ្ច េហើយ
និងនិ យ អង់េគ្លស ទីពីរ គឺ ប ្ហ ្របឈមមួយេ ទូ ងំសហរដ្ឋ េមរកិ - មនិ្រតឹមែតេ  Providence 
បុ៉េ ្ណ ះេទ។ ការណ៍េនះ ននិ យ  (ដូចែដលរ យការណ៍របស់េយើង នប ្ហ ញច ស់) ្រកមុការ ររបស់េយើង នរក
េឃើញ ពមនិ្រប្រកតី ៉ ង ្ល ងំកុង្របព័ន្ធអប់ររបស់ PPSD ែដល នផលប៉ះ លអ់វជិ្ជ ន ៉ ង ្ល ំងដល់ឱកាសរបស់
កុ រេ  Providence។ 

េ យ ្រស័យេលើការសេង្កត និងស ្ភ សន៍េ យ ្ទ ល់របស់េយើងេ ះ េយើង នរកេឃើញ : 

 
o នសិស គ គេ្រចើន ស់ែដលមនិកពំុងេរ នសូ្រត នេឡើង មក្រមតិ ្ន ក់។ 
o មួយនងឹករណីេលើកែលងដ៏ក្រម ្រគៗ នការខូចទឹកចតិ្ត េហើយគតិ មិន នជំនួយ ំ្រទ។ 
o ឪពុក ្ត យ គេ្រចើនមិនគតិេលើកទឹកចតិ្ត ឬដល់ការសិក របសកូ់នៗពួក ត់។ 

o យក ដឹង នការលំ កប ្ហ ញឲ េឃើញច ស់អពំី ព អ្នកដឹក ំ។ 

o រ េរ ន េ្រចើនេ ទូ ងំទី្រកងុកំពងុពុកផុយ េហើយខ្លះេទ តពតិ បង្កេ្រ ះ ្ន កដ់ល់
សុខុ ល ពរបស់សិស  នងិ្រគ។ 

 

ការ រពនិតិ េឡើងវញិរបស់េយើង ន ទ៍: ការេធ្វ ើស សន៍ និងការេ្របើវធិ្ីរ វ្រ វប ្ហ គុណ ព រមួ មួយ

ឪពុក ្ត យសិស  អ្នកដឹក ំ  ្រគៗ នងិអ្នកដឹក ំេ ្រគប់ក្រមតិ ដំេណើរទស នកិច្ច ម េ ទូ ងំទី្រកងុ ការ

ចូលរមួពសីំ ក់្រកមុអ្នកជំ ញការែផ្នកអប់រឯក ជ មមូល ្ឋ ន និង ្ន ក់ តិ និងការពិនតិ េឡើងវញិនូវឯក រ នងិ

ទិន្នន័យទូលំទូ យែដលផ្តលេ់ យ PPSD និង្រកសួងអប់រៃនរដ្ឋ Rhode Island។ 

លទ្ធផល បឋម 

ដូចែដលអ្នក្រតវកត់សំ លេ់ កុងរ យការណ៍េពញេលញ នប ្ហ ្របឈម េ្រចើនែដល ប់ កទ់ង ្ន េ កុង PPSD 
ងំមូល។ ប ្ហ ងំអស់េ ះប ្ជ ក្់រ ប់អំពី ពទនេ់ខ យរច សម្ព ័ន្ធក ្ត ល: 
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 វទិ ្ថ នេ លនេ យអប់រ                 

 វទិ ្ថ នស្រ ប់េ លនេ យអប់រ Johns Hopkins 
មណ្ឌ លសិក ធិការបឋមភូមរិបស់រដ្ឋ (PPSD) កំពុងស្ថ ិតកុងការពិនតិ េឡើងវញិ 

ែខមិថុ  ២០១៩ 

មណ្ឌ លសិក ធកិារបឋមភូមិរបស់រដ្ឋ (PPSD) េ  Providence នបនុកធ្ងនហួ់សេពក មួយនងឹ្របភពៃន
អភិ លកចិ្ច និងរេប ប តក់ាររដ្ឋែដល ្ម នែដនកណំត់សិទ្ធអិំ ចច ស់ ស ់ និង ន វ ិ ល ពតិចតួច
បំផុតស្រ ប់បែម្លង ពៃនការ ្ល ស់បរ។ រច សម្ពន័ែដលកពំុងផ្ដលល់ទ្ធផល ៉ ងដូេច្នះ ប ្អ ក់ដល់សកម្ម ព 
េធ្វ ើឲ ងំស្ទ ះដល់ការៃច្ន្របឌិត (ន នុវត្តន)៍ េហើយបេង្ក ើតឲ ន ពមនិ្រប្រកត ីនងិ ពមនិសមេហតុផលេ ទូ
ងំមណ្ឌ លសិក ធិការ។ េ ចំេ ះមុខរច សម្ពន័្ធអភិ លកចិ្ចបចុប ន្ន  គី កព់ន័្ធ នសែម្តងក្ត ីកង្វល់

តិចតួច សេ់ យ ្ម នការសង មឹចំេ ះការ នកំែណទ្រមងព់តិ្រ កដ។ 

គេ្រចើនៃនអ្នកែដលេយើង នេធ្វ ើស ្ភ សន៍ មួយ ន យការណ៍្រ ប់  ្របព័ន្ធ េនះមនិ ន្របសិទ្ធ ពល្អ  េហើយក៏
មិនប ្ហ ញពចីកុវសិ័យសមេហតុច ស់ ស់ែដរ។ ពួកេគ្រ ន់ែត នការពន ល់ និងេលើក ឧ ហរណ៍ខុសៗ ្ន បុ៉េ ្ណ ះ។ 
ដូច ្ន េនះែដរ ទស នៈែដល នការេលើកេឡើងញកឹ ប់បំផុតេ ះគឺ  ្របពន័្ធ េនះ នកង្វះ តការពពិណ៌ ច ស់ ស់
អំពបី ្ហ សិទ្ធអិំ ច ការទទួលខុស្រតវ នងិគណេនយ ព។ 

ផលវ ិ ក នលក្ខណៈែដលេធ្វ ើឲ ខូចផល្របេ ជន៍ ៉ ងធ្ងនធ់្ងរដល់សិស ែដលេរ នេ កុង PPSD: 

1. PPSD នកម្ម វធិីស្រ ប់ការបេ្រង នក្រមិត ប ្ល ងំែដល ន ទិ៍ កង្វះកម្ម វធិីបេ្រង ន្របកប

េ យគុណ ព នងិការតែ្រមត្រមង់ ងំេ េរ ន នងិទូ ងំមណ្ឌ លសិក ធកិារ។ ការេរ នសូ្រត

របស់សិស ែដលេមើលេឃើញ នតចិតួច ្ល ំង កំពងុបន្ត នេ ម ្ន ក់េរ ន នងិ េរ ន គេ្រចើន

ែដលេយើង នេ េធ្វ ើទស នកចិ្ច – ពិេសសបំផុត េ មអនុវទិ ល័យ នងិវទិ ល័យ។ អ្នក កព់ន័្ធ
េ្រចើន នេ ្ដ ត សំ ន់  រដ្ឋ ឌី្រស្ទ ីក នងិសហគមន៍ ណិជ្ជកម្ម នការរពងឹទុកតិចតួច ស់

ចំេ ះការេរ នសូ្រតរបស់សិស ។ ស ជិក្រកមុការ រមណ្ឌ លសិក ធកិារ និងៃដគូសហគមន៍ េ្រចើន 

ន្រសក់ទឹកែភ្នក េ េពលកពំុងេរ ប ប់្រ ប់អំពកីារពិតៃនការេផ្ទ ង ្ទ ត់េលើដំេណើរការសេង្កតេលើ

្ន ក់េរ ន។ 

 
2. ការអប់រេ នការខូច ត េហើយប ្ហ សុវត្ថ ិ ពគឺ ប ្ហ កង្វល់្រប ំៃថ្ងចំេ ះសិស នសុិស  

និង្រគៗ។ ្រកមុការ រពនិតិ េឡើងវញិរបស់េយើង នជួប ្ទ ល់ មួយនងឹ្រគៗ នងិសិស នុសិស េ្រចើន

ែដល នគិតេឃើញអពំីប ្ហ អសុវត្ថ ិ ពេ កុង េរ ន។ នការយល់្រសប ្ន េ ទូ ងំមណ្ឌ ល  

ការសមុតរកេរឿង ការេមើល យប ្ទ បបេ ្ថ ក នងិសូម ីែតអំេពើហងឹ េលើ ងកាយកំពងុេកើតេឡើងេ

មរបង េរ នកុងក្រមិតខ្ពស់បំផុត ពិេសសេ មអនុវទិ ល័យ នងិវទិ លយ័។ េយើង នការ

្ញ ក់េផ្អើល ៉ ង ្ល ងំ មរយៈការដឹងអពំកីារេកើត នប ្ហ អវត្ត នរបស់សិស  និង្រគៗ ៉ ងេ្រចើន
ែដល នទំ ក់ទំនង ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ មួយនឹងការអប់រ នងិប ្ហ សុវត្ថ ិ ពេ េរ ន។ 
 

3. េលើសពីកង្វល់េលើប ្ហ សុវត្ថ ិ ព ងំេនះ ្រគៗមនិ ន រម្មណ៍គិត នជំនួយ ំ្រទេ ះេទ។ ្រកមុអ្នក
អប់រ យការណ៍្រ ប់អពំកីង្វះ ត ្ន ក់ រ និងធន នមនុស េ កុងការសេ្រមចចិត្តេ ម េរ ន 
និង ្ន ក់េរ ន។ េលើសពីេនះ ពួកេគមិន ចេលើកកម្ពសគ់ុណ ពៃនការបេ្រង នរបស់ខន នែដលការេលើក
េឡើង គេ្រចើនអំពបី ្ហ កង្វះ តការអភិវឌ វ ិ ្ជ ជីវៈែដល ក ្ត ដ៏សំ នមួ់យ។ លទ្ធផល ្រកមុការ រ
ពិនតិ េឡើងវញិ ន្របឈមចំណុចខ្វះ តសំ នកុ់ងការ ្ំរទរបសស់ិស នុសសិ ។ ប ្ហ កង្វះ ត ងំេនះ
ន ប់ ប់ព្ីរគបេ្រង នែដល នការទទួល ្គ ល្់រតមឹ្រតវរបស់ ELL និងបុគ្គលកិសិក អប់រពិេសសៗកុង

ចំនួនដ៏តិចតួច ្ល ងំរហូតដល់ នការលំ ក ទូេ មួយ្រគៗជំនួសែដលមនិ នបនលឲ់ សិស ន
អ្នកជំ ញេលើមុខវ ិ ្ជ  ឬការបេ្រង ន្រតឹម្រតវ។ មនសុ េ្រចើន នកត់ស ្គ ល់េឃើញ  កិច្ចសន រ ង
និេ ជក និងសហជីពតំ ងនិេ ជិតប ្ហ ញឲ េឃើញអំពឧីបសគ្គ ្របព័ន្ធដល់ការបេ្រង នដ៏ល្អ មវធិីសំ
ន់ៗ ចនួំនពីរ ៉ ងគឺៈ ការក្រមិតឱកាសអភិវឌ ន៍វ ិ ្ជ ជីវៈ និងការ ងំ ៉ ង ្ល ំងដល់ការេ្រជើសេរស (ការ

ជួល) នងិការដកេចញនូវ្រគបេ្រង ន។ 
 

4. ្រកមុអ្នកដឹក ំ មនិ នការបេង្ក ើតឲ នេឡើងេដើម ីទទួលេ គជ័យេទ។ េនះគឺ ការរកេឃើញ ឬលទ្ធ
ផលមិន្រប្រកតី ៉ ងចែម្លកមួយែដល្រ ប់ឲ ដឹងដឹងអពំី ្ថ ន ព ចេកើត នរបស់្រកមុអ្នកដឹក ំ



 JOHNS HOPKINS                              អង្គ ពទទួលបនុកចំេណះដឹងទូេ                  
 វទិ ្ថ នេ លនេ យអប់រ                 

 វទិ ្ថ នស្រ ប់េ លនេ យអប់រ Johns Hopkins 
មណ្ឌ លសិក ធិការបឋមភូមរិបស់រដ្ឋ (PPSD) កំពុងស្ថ ិតកុងការពិនតិ េឡើងវញិ 

ែខមិថុ  ២០១៩ 

ដ៏ នឥទ្ធិពល - សូម ីែតេ កុង្របព័ន្ធ េរ នែដល នប ្ហ ្របឈម ្ល ងំមួយចនួំនែដលវទិ
្ថ នរបស់េយើង នេធ្វ ើការ។ យក  នងិអ្នកដឹក ំ េរ នដៃទៗេទ ត ន យការណ៍្រ ប់ម្តង

េហើយម្តងេទ ត  ពួក ត់ នទំនួលខុស្រតវចំេ ះលទ្ធផលែដលពួក តម់និ ន ងំ្របភពពត័៌ ន 
និង ងំសិទ្ធអិំ ចែដល្រតវ នឥទ្ធពិលេលើ។ លទ្ធផល ពួក ត់េស្ទ ើរែត ងំអស់ នការខូចទឹកចិត្តផង 
និងេជ ស ងការរះិគន់ផង។ ពួក ត់ ងំអស់ ្ន នេ ងកិច្ចសន ្រសបច ប់រ ងនិេ ជក និងសហ
ជីពនិេ ជិតែដល ងំសមត្ថ ពអនវុត្ត ព អ្នកដឹក ំ នងិការ្រតត្រ េ ម េរ នរបស់ពួក
ត់។ ដំ ល ្ន េនះែដរ េយើង នជួប្របទះនូវប ្ហ វនិចិ្ឆ ័យ និងឥរ ិ បថមួយចនួំនពី យក ្ន ក់ៗ  

(ែផ្អកេលើអ្វ ីែដលេយើង នដឹងអពំី្របសិទ្ធ ពៃន េរ ន) ែដលមិន ំ្រទដល់លទ្ធផលៃនការសិក កាន់ែត
ខ្ពស់របស់សិស ។ 

 
5. ពុំ នការ យតៃម្លខ្ពស ់ នងិការយកចិត្តទុក កច់ំេ ះឪពុក ្ត យសិស ។ េ កុង្របព័ន្ធមួយែដល គ

េ្រចើន ជន តិ េមរកិ ទីន េយើងរពងឹ នងឹជួប្របទះគំនិតផចេផ្តើម នងិកម្ម វធិី េ្រចើនែដល ន
ការ ្ជ ប់ឪពកុ ្ត យសិស េ មប ្ដ េរ នែដលកូនៗរបស់ពួក ត់ នចូលេរ នេ ទីេ ះ។ េ ះ
េរឿងធម្ម េទ។ កង្វះ តការចូលរមួរបស់ បិ ្រតវ នលក្ខណៈខុស្រប្រកតេី មដំេណើររបស់  បុ៉ែន្ត
ការទទួល ្គ ល់ ទូេ ចំេ ះការ យតៃម្លខ្ពស់ នតិចតួចចំេ ះ បិ េនះ គឺ ការកតស់ ្គ ល់
ពិេសសមួយ។ 

 

ពពតិ ក់ែស្ត ងេដើរផុយេ នឹងស ស តសុំ ន់ៗ ៃន្របពន័្ធអនុវត្តនក៍ារ រែដល នក្រមតិបទ ្ឋ នខ្ពស់
េ សហរដ្ឋ េមរកិ នងិជំុវញិពិភពេ ក។ 

េយើងកត់ស ្គ ល់េឃើញ នេ គជ័យពតិ្រ កដមួយែដលែតងែតេលចេឡើង ៉ ងច ស់េ ្រគប់មណ្ឌ លេ ះ
េ ្ន ត ងំអស:់ ្រកមុនមួីយៗ នកត់ស ្គ ល់េឃើញ នវត្ត នរបស់្រគៗ យក  នងិអ្នកដឹក មំណ្ឌ ល
សិក ធកិារ នការតសូ៊ េ្រចើនែដល នេធ្វ ើហួសពកីាររពងឹ មធម្ម  េដើម ី ំ្រទដល់េ គជ័យៃនការសិក
របស់សិស នសុិស េ េទ ត។ េយើងសង មឹ  ្រកមុសលៃនអ្នកដឹក ំ និង្រគៗមួយេនះ នងឹផ្តលនូ់វមូល ្ឋ ន្រគឹះ
ែដល ្រស័យេ េលើអ្វ ីែដលរដ្ឋ Rhode Island និងរដ្ឋ នទី Providence ចក ង នេ េពលអ គត។ 

េយើងេស្ន ើសុំផ្តលរ់ យការណ៍េនះ ការរមួចំែណកមួយដលអ់្វ ីែដលេយើងសង មឹ នងឹកា្ល យ ដំេណើរការវជិ្ជ ន 
និងជំនួយទឹកចិត្តមួយេ ទូ ងំទី្រកងុ Providence េដើម េីលើកយកមកេ ះ្រ យនូវប ្ហ ្របឈម ្របព័ន្ធ
ែដលេយើង នគូសប ្ជ ក ់ នងិេដើម ីផ្តល់នូវឱកាសសិក កាន់ែតេ្រចើនដល់សិស ជំ នេ់្រកាយៗេទ តែដលចូល
េរ នេ ម េរ នរបស់ទី្រកងុេនះ។ 


