សាលាសាធារណៈភតឡែន

សេចក្ដីណែនាំ អំពីការសិក្សា
សម្រាប់គ្រួសារសិស្សសាលា
សេចក្តីសង្ខែបអំពីអវីខ
្ ្លះ ក្មេងៗ គួរដឹង គួរធ្វើ

និងមធ្យោបាយនានា សម្រាប់គ្រួសារទាំងឡាយ បង្កើន
ការរ�ៀនសូត្រនៅតាមគេហដ្ឋានរ�ៀងៗខ្លួន ។

ថ្នាក់ទី 6
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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?”
“មិនធ្វើអវីនោះទេ
្
”
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។

Kindergarten
ថ្នាក់ទី 6
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួរដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាសិ
ល្បៈភាសាអង់គ្លេស
ភាសា
q បង្ហាញពីការបកស្រាយដែលមានការរ�ៀបចំ ដូចជាការរ ិះគន់ ឬការពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវ ិញ ពីស�ៀវភៅ
ភាពយន្ត ឬរ�ឿងសល្ខោ ន។

q ធ្វើបទបង្ហាញផ្ទា ល់មាត់ ដោយបង្ហាញពីការផ្លាស់បដូរនៅក្នុងការសម្ដែងចេញ
្
(ដូចជា កាយវ ិការ

វាក្យសព្ទ និងវត្ថុរូបី) ដ�ើម្បីឈានទៅដល់អ្នកស្ដា ប់ផ្សេងៗបានល្អប្រស�ើរបំផុត។ ឧទាហរណ៍ – ផ្លាស់
ប្ដូរបទបង្ហាញគម្រោងវ ិទ្យាសាស្រ្តដែលបានបង្កើតឡ�ើងពីដំបូងសម្រាប់ឳពុកម្តា យសិស្សបង្ហាញទៅ
ដល់សិស្សថ្នាក់ ទី 3។

អំណាន និងអក្សរសិល្ប៍
q បកស្រាយពីអារម្មណ៍ និងសូររបស់ស�ៀវភៅ។ ប្រើប្រាស់ភស្ដុតាងដែលបានមកពីក្នុងស�ៀវភៅដ�ើម្
បីគាំទ្របំណកស្រាយនេះ។

q កំណត់ភស្ដុតាងដែលប្រើដ�ើម្បីគាំទ្រគំនិតនៅក្នុងស�ៀវភៅ អត្ថបទ ឬអត្ថបទផ្សេងទ�ៀត។

កំណត់ និងពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃសង្កាត់ និងគោលបំណងនៃប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗ
ដូចជា កំណាព្យ ប្រឌិតកថា ពិតកថា អក្សសិល្ប៍នាដ្យកថាខ្នាតខ្លី ជាដ�ើម។

សំណេរ
q សរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវខ្លីដោយប្រើការផ្ដោ ត និងសេចក្ដីលម្អិតគាំទ្រច្បាស់លាស់។
q កែសម្រូលសំណេររបស់ខលួនសិ
្
ស្សផ្ទា ល់ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈលម្អិត និងច្បាស់លាស់ជាងនេះ
ដូចជាបន្សំល្បះ ការរ�ៀបចំពាក្យឡ�ើងវ ិញដ�ើម្បីធ្វើឲ្យវាកាន់តែច្បាស់លាស់
ឬគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងមុន។
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វ ិធីជួយជំរញ
ុ ការសិក្សា ELA នៅផ្ទ
q អានអត្ថបទកាសែតក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយកូនលោកអ្នក។ ឲ្យកូនកំណត់ពីពាក្យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្ម
ណ៍ ចែករ ំលែកទស្សនៈ ឬល�ើកជាសំណួរអំពីអវីដែ
្ លលោកអ្នក និងកូនបានអាន។

q ចូលម�ើលបណ្ណា ល័យក្នុងមូលដ្ឋាន ហ�ើយស្វែងរកស�ៀវភៅជាមួយកូន
ឬស្នើសុំអនុសាសន៍ពីបណ្ណា រក្ស។

q ចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់បណ្ណា ល័យតាមនៅ portlandlibrary.com ដ�ើម្បីស្វែងរកសកម្មភាព
និងគំនិតផ្សេងៗ។

q បង្កើត ឬចូលរួមក្នុងក្លឹបស�ៀវភៅជាមួយកូនលោកអ្នក។ ពិភាក្សាអំពីតួអង្គ កាលអាកាស

និងលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរ�ឿង។ សួរសំណួរដូចជា “ត�ើកូនយល់យ៉ាងណាដែរ
អំពីតួអង្គដែលបានកែប្រែ?” ឬ “ត�ើកូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធនៅត្រង់ចំណុច
នេះ?” ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់គ្រួសារ និងជីវ ិតរបស់លោកអ្នកផ្ទា ល់។

កំណរ ់ចំណំ:

ទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយកម្មវ ិធីអំណាន និងសំណេរជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។

Kindergarten
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អ្វីដែលកូនរបស់លោកអ្នកគួដឹង និងអាចធ្វើបាននៅក្នុងមុខវ ិជ្ជាគណិ
តវ ិទ្យា
q	សិក្សា ស្វែងយល់ និងអាចប្រៀបធ�ៀបប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយដោយប្រើឧបករណ៍ដូចជាខ្សែប្
រភាគ ចំនួនបន្ទា ត់ និងក្រឡាចត្រង្គ។

q បង្កើតវ ិធីបូក ដក គុណ និងចែកប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយ។
q	ប្រើពាក្យ តារាងទិន្នន័យ និងក្រាហ្វ ដ�ើម្បីតាងទិន្នន័យផ្លាស់បដូរ្ ឬទំនាក់ទំនង។
ប្រៀបធ�ៀបវ ិធីបីទៅវ ិញទៅមក។

q	ប្រើនិម្មិត្តសញ្ញាដ�ើម្បីសង្ខេបទំនាក់ទំនងរវាងអថេរពីរ។ ឧទាហរណ៍៖ x=2y
ជាវ ិធីរហ័សជាងក្នុងការនិយាយថា x ស្មើ ពីរ y។

q	ស្វែងរក និងវ ិភាគលក្ខណៈពហុកោណ (រូបរាងវ ិមាត្រពីដែលមានជ្រុងបី ឬច្រើន)
q	ស្វែងរករប�ៀបដែលរង្វាស់មុំ និងប្រវែងជ្រុងនានានៅក្នុងពហុកោណកំណត់ពីរប
ូ រាងរបស់វា
និងប្រើប្រាស់។

q វាស់ផ្ទៃ និងបរ ិមាត្ររបស់រប
ូ រាងធរណីមាត្រផ្សេងៗ។
q	ប្រមូល រ�ៀបចំ បង្ហាញ វ ិភាគ និងបកស្រាយទិន្នន័យ។
q បង្កើតខ្សែកោងបន្ទា ត់ របារក្រាហ្វ ក្រាហ្វកូអរដោណេ និងដៅចំណុចទង និងសលឹក
្ ល�ើក្រាហ្វ។ បកស្
រាយលំនាំដែលម�ើលឃ�ើញនៅក្នុងការបង្ហាញទាំងនេះ។

q	សិក្សាពីប្រូបាប៊ីលីតេដោយប្រើកាក់ គ្រាប់ឡុកឡាក់ និងគ្រាប់រវៃលេខ។
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ការសិក្សាគណិតវ ិទ្យានៅផ្ទះ
q	ជាមួយកូន ស្វែងរកឧទាហរណ៍ប្រភាគ ទសភាគ និងភាគរយនៅក្នុងការសែត ទស្សនាវដ្ដី ស�ៀវភៅ
នៅតាមវ ិទ្យុ និងទូរទស្សន៍។

q	នៅពេលលោកអ្នកស្វែងរកឃ�ើញរូបរាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ហ�ើយលោកអ្នកដ�ើរ
ឬប�ើកបរតាត់តាមតំបន់ជិតខាង សូមសួរកូនថាត�ើវាជាពហុកោណ ឬជាអ្វីផ្សេង
ដែលពួកគេអាចប្រាប់លោកអ្នកអំពីវា។

q ជំរញ
ុ កូនឲ្យប្រើចំណេះដឹងរបស់ខលួនស្
្
ដីពីផ្ទៃក្រឡា និងបរ ិមាត្រនៅក្នុងស្ថា នភាពរាល់ថ្ងៃ។
ឧទាហរណ៍ – ឲ្យកូនវាស់វែងបរ ិមាត្រនៃបន្ទប់ស្នាក់នៅ ឬផ្ទៃផ្ទះបាយរបស់លោកអ្នក។

q	ជាមួយគ្នានេះដែរ ស្វែងរកឧទាហរណ៍ពីរប�ៀបដែលទិន្នន័យត្រូវស្វែងរកនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី កាសែត
ឬនៅតាមទូរទស្សន៍។

កំណរ ់ចំណំ:

ទាក់ទងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនលោកអ្នក និងសាកសួរពីធនធានសិក្សានៅផ្ទះដែលពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយកម្មវ ិធីគណិតវ ិទ្យាជាក់លាក់របស់សាលារ�ៀន។
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