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កចិ្ចសន្យារវាងសាលាន្យងិមាតាបតិា 
P.A.S.S PROGRAM 

កនុងនាមខ្ុ ុំបាទឈ ម្ ោះ កូវ ពុទ្ធា រត័្ន រដ៉វវល ជានាយកគ្របគ់្រងសាលាបឈគ្ងៀន្យរួររដ៉វវល ឈៅថាភារ ីក សូមឈ្វើកិច្ចសន្យា
ច្ុំឈ ោះមុខមាតាឬបិតាឈ ម្ ោះ ___________________________ វដលមាន្យថ្ងៃវខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត្ ______________ 
សាន កឈ់ៅអាសយដ្ឆា ន្យ _________________________________________________________________ 
ឈៅថាភារ ីខ។ ភារី ក ន្យឹងសន្យាថា សាលាឈយើងន្យងឹខុំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកនុងការប ុ្ោះបណ្្តលសិសសឈ ម្ ោះខាង
ឈលើឲ្យរកីច្ឈគ្មើន្យទ្ធុំងការរិត្ ទ្ធុំងការឈ្វើ ឈដើមបអីាច្ឈគ្បើសក្ានុ្យពុលន្យិងច្ុំឈ ោះដឹងវដលមាន្យ យកឈៅគ្បឡងម្យម
សិកាទុត្ិយភូមឆិ្ន ុំ 2020 ឈ ើយន្យឹងទទួលបាន្យលទាិផលទ្ធបបុំផុត្រឺ E (ជាប)់។ សាលាបឈគ្ងៀន្យរួររដ៉វវលន្យឹងសន្យា
គ្របល់កខខ ឌ ខាងឈគ្កាម៖ 

• គ្របគ់្រូបឈគ្ងៀន្យន្យឹងខុំបឈគ្ងៀន្យឈលាកអនកឲ្យអស់ពីកមាល ុំងកាយច្ិត្្ឈដើមបទីទួលបាន្យលទាិផលលអបុំផុត្ 
• ផ្ល់នូ្យវថាន កប់ុំបន៉្យខាងកុុំពយូទរ័ ខាងសុខភាព ខាងន្យយិាយជាសាធារ ៈ  ខាងកឡីា ខាងរុំនូ្យរ ន្យិងសិលបៈ 
• ផ្ល់នូ្យវថាន កឈ់រៀន្យកលបឹន្យិងវរគសិកាជុំន្យួយថ្ងៃឈៅរ ិ៍ន្យិងថ្ងៃអាទតិ្យសគ្មាបឈ់្វើលុំហាត្ន់្យងិកិច្ចពិភាកាបវន្យថម 
• ផ្ល់នូ្យវអនកជុំន្យួយការន្យិងទីគ្បកឹាមាន កវ់ដលវត្ងវត្យកច្ិត្ទុ្កដ្ឆកន់្យងិតាមជួយ ឈលាកអនកជាន្យិច្ច 
• ផ្ល់បរសិាថ ន្យវដលឈលាកអនកអាច្លូត្ អាច្ឈរៀន្យឈច្ោះ ន្យងិ អាច្ឈ្វើអវីវដលខលួន្យចូ្លច្ិត្ ្
• ផ្ល់ទីកវន្យលងសិកាវដលមាន្យសុវត្ថិភាពឈដើមបឲី្យឈលាកអនកអាច្ឈ្វើខលួន្យឲ្យមាន្យផាសុខភាព 
• ឈរៀបច្ុំសកមមភាពងមីៗ វបលកៗ ដូច្ជាដុំឈ ើ រកមាន្យ្ កិច្ចការងារសងគម ន្យិង ជបឈ់លៀងជាឈដើមសគ្មាបសិ់សស 

កនុងនាមជាភារី ខ ជាមាតាបតិាសិសសឈ ម្ ោះខាងឈលើ ឈលាកអនកកម៏ាន្យកាត្ពវកិច្ចន្យងិត្នួាទីគ្ត្ូវវត្បុំឈពញឈដើមបឲី្យកិច្ច
ស ការ ៍ឈយើងមាន្យភាពរលូន្យឈៅរកភាពឈជារជយ័សគ្មាបជ់ីវតិ្សិការបស់បុគ្ត្របស់ឈលាកអនក។ កាត្ពវកិច្ចន្យិងត្ួ
នាទីរបស់ឈលាកអនកជាមាតាបិតារមួមាន្យ៖ 

• ឈលាកអនកគ្ត្ូវវត្តាមដ្ឆន្យឲ្យសិសសមកឈរៀន្យឲ្យទ្ធន្យឈ់ពល ន្យិងឈទៀងទ្ធត្ជ់ាឈរៀងរាល់ថ្ងៃ ឈបើគាត្អ់វត្្មាន្យឈគ្ច្ើន្យ
ជាង ៥ ដងកនុងមយួវខ សាលាមាន្យសិទាិលុបឈ ម្ ោះសិសសឈច្ញពីកមមវ ិ្ ី PASS ឈន្យោះ។ 

• រាល់កិច្ចការវដលគ្រូដ្ឆកឲ់្យ ឈលាកអនកគ្ត្ូវវត្តាមដ្ឆន្យថាគាត្ប់ាន្យពាយាមឈ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឬឈទ។ 
• មាតាបិតាគ្ត្ូវវត្អនុ្យញ្ញា ត្ិឲ្យបុគ្ត្របស់ឈលាកអនកចូ្លរមួរាល់សកមមភាពរបស់សាលា រមួមាន្យការងារសងគម 
ដុំឈ ើ រកមាន្យ ្ដុំឈ ើ រកមមសិកា ពិ្ជីបឈ់លៀងឈផសងៗ ឈដើមបឈី្វើជាសាា ន្យសគ្មាបភ់ាា បម់តិ្្ភាពរបស់សិសសន្យិង
សិសស ឈ ើយគ្រូន្យិងសិសស។ 

• ឈលាកអនកគ្ត្ូវមកជួបគ្បជុុំជាមយួនាយកសាលា គ្រូបឈគ្ងៀន្យ ឬ ទីគ្បកឹាសិសសជាឈរៀងរាល់ឆមាស 
ភារីទ្ធុំងពីរបាន្យអាន្យន្យិងយល់គ្សបតាមគ្របល់កខខ ឌ ខាងឈលើ។ ឈបើមាន្យករ ីវដលភារី ខ ឈ្វើតាមគ្របល់កខខ ឌ ខាង
ឈលើរចួ្ឈ ើយ វត្សិសសឈៅវត្គ្បឡងមនិ្យជាប ់ភារី ក ន្យឹងសន្យាថាគ្បរល់លុយវញិ 100% ថ្ន្យលុយវដលបាន្យបងរ់ចួ្។ 
វត្ឈបើសិន្យជាភារី ខ មនិ្យបាន្យបុំឈពញលកខខ ឌ ណ្តមយួ ភារី ក ន្យងឹបញ្ឈបឈ់ ម្ ោះសិសសឈច្ញពីកមមវ ិ្ ី PASS  ឬមាន្យ
ករ ីណ្តមយួវដលមនិ្យទ្ធកទ់ងន្យឹងសាលាវដលឈ្វើឲ្យបុគ្ត្ភារី ខ គ្បឡងធាល ក ់ភារ ីក មនិ្យសងលុយវញិជាដ្ឆច្ខ់ាត្។ 
សាន មឈមថ្ដនាយកគ្របគ់្រង       សាន មឈមថ្ដមាតាបិតាសិសស 
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កចិ្ចសន្យារវាងសាលាន្យងិសិសស 
P.A.S.S PROGRAM 

កនុងនាមខ្ុ ុំបាទឈ ម្ ោះ កូវ ពុទ្ធា រត័្ន រដ៉វវល ជានាយកគ្របគ់្រងសាលាបឈគ្ងៀន្យរួររដ៉វវល ឈៅថាភារ ីក សូមឈ្វើកិច្ចសន្យា
ច្ុំឈ ោះមុខសិសសឈ ម្ ោះ ___________________________ វដលមាន្យថ្ងៃវខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត្ __________________ 
សាន កឈ់ៅអាសយដ្ឆា ន្យ _________________________________________________________________ 
ឈៅថាភារ ីខ។ ភារី ក ន្យឹងសន្យាថា សាលាឈយើងន្យងឹខុំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកនុងការប ុ្ោះបណ្្តលសិសសឈ ម្ ោះខាង
ឈលើឲ្យរកីច្ឈគ្មើន្យទ្ធុំងការរិត្ ទ្ធុំងការឈ្វើ ន្យិងច្ុំឈ ោះដងឹវដលមាន្យ យកឈៅគ្បឡងម្យមសិកាទុត្ិយភូមឆិ្ន ុំ 2020 
ឈ ើយន្យឹងទទួលបាន្យលទាិផលទ្ធបបុំផុត្រឺ E (ជាប)់។ សាលាបឈគ្ងៀន្យរួររដ៉វវលន្យឹងសន្យាគ្របល់កខខ ឌ ខាងឈគ្កាម៖ 

• គ្របគ់្រូបឈគ្ងៀន្យន្យឹងខុំបឈគ្ងៀន្យបអូន្យឲ្យអស់ពីកមាល ុំងកាយច្ិត្្ឈដើមបទីទួលបាន្យលទាិផលលអបុំផុត្ 
• ផ្ល់នូ្យវថាន កប់ុំបន៉្យខាងកុុំពយូទរ័ ខាងសុខភាព ខាងន្យយិាយជាសាធារ ៈ  ខាងកឡីា ខាងរុំនូ្យរ ន្យិងសិលបៈ 
• ផ្ល់នូ្យវថាន កឈ់រៀន្យកលិបន្យិងវរគសិកាជុំន្យួយថ្ងៃឈៅរ ិ៍ន្យិងថ្ងៃអាទតិ្យសគ្មាបឈ់្វើលុំហាត្ន់្យងិកិច្ចពិភាកាបវន្យថម 
• ផ្ល់នូ្យវអនកជុំន្យួយការន្យិងទីគ្បកឹាមាន កវ់ដលវត្ងវត្យកច្ិត្ទុ្កដ្ឆកន់្យងិតាមជួយ បអូន្យជាន្យចិ្ច 
• ផ្ល់បរសិាថ ន្យវដលបអូន្យអាច្លូត្ អាច្ឈរៀន្យឈច្ោះ ន្យិង អាច្ឈ្វើអវីវដលខលួន្យចូ្លច្ិត្ ្
• ផ្ល់ទីកវន្យលងសិកាវដលមាន្យសុវត្ថិភាពឈដើមបឲី្យបអូន្យអាច្ឈ្វើខលួន្យឲ្យមាន្យផាសុខភាព 
• ឈរៀបច្ុំសកមមភាពងមីៗ វបលកៗ ដូច្ជាដុំឈ ើ រកមាន្យ្ កិច្ចការងារសងគម ន្យិង ជបឈ់លៀងជាឈដើមសគ្មាបសិ់សស 

កនុងនាមបអូន្យជាភារី ខ ជាសិសសឈ ម្ ោះខាងឈលើ បអូន្យកម៏ាន្យកាត្ពវកិច្ចន្យិងត្ួនាទីជាសិសសវដលបអូន្យគ្ត្ូវវត្បុំឈពញឈដើមបឲី្យ
កិច្ចស ការ ៍រវាងសាលាឈ ើយន្យឹងបអូន្យអាច្មាន្យភាពរលូន្យឈៅរកភាពឈជារជយ័សគ្មាបជ់ីវតិ្សិការបស់បអូន្យ។ 
កាត្ពវកិច្ចន្យិងត្ួនាទីរបស់បអូន្យជាសិសសរដ៉វវលរមួមាន្យ៖ 

• បអូន្យគ្ត្ូវវត្មកឈរៀន្យឲ្យទ្ធន្យឈ់ពល ន្យិងឈទៀងទ្ធត្ជ់ាឈរៀងរាល់ថ្ងៃ ឈបើបអូន្យអវត្្មាន្យឈគ្ច្ើន្យជាង ៥ ដងកនុងមយួវខ 
សាលាមាន្យសិទាិលុបឈ ម្ ោះបអូន្យឈច្ញពីកមមវ ិ្ ី PASS ឈន្យោះ។ 

• រាល់កិច្ចការវដលគ្រូដ្ឆកឲ់្យ បអូន្យគ្ត្ូវវត្ពាយាមឈ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ឈទ្ធោះបីជាមនិ្យគ្ត្វូទ្ធុំងអស់កឈ៏ដ្ឆយ ក៏
បអូន្យគ្ត្ូវវត្ពាយាមទ្ធុំងអស់វដរ។ ឈបើគ្រូឈមើលឈៅឈ ើញថា បអូន្យមនិ្យបាន្យខុំ ឬ ខចឹលគ្ច្អូសកនុងការឈ្វើកិច្ចការវដល
គាត្ដ់្ឆកឲ់្យ សាលាមាន្យសិទាដិកឈ ម្ ោះបអូន្យឈច្ញពីកមមវ ិ្ ី PASS ឈន្យោះ។ 

• បអូន្យគ្ត្ូវចូ្លរមួរាល់សកមមភាពរបស់សាលា រមួមាន្យការងារសងគម ដុំឈ ើ រកមាន្យ្ឬកមមសិកា ពិ្ជីបឈ់លៀងឈផស
ងៗឈទៀត្ ឈដើមបឈី្វើជាសាា ន្យសគ្មាបភ់ាា បម់តិ្្ភាពរបស់សិសសន្យិងសិសស ឈ ើយគ្រូន្យិងសិសស។ 

• បអូន្យគ្ត្ូវមកឈរៀន្យថាន កប់ុំបន៉្យថ្ងៃឈៅរ ិ៍ន្យិងថ្ងៃអាទតិ្យបវន្យថម ឈន្យោះមនិ្យមាន្យជាជឈគ្មើសឈទ ជាត្គ្មូវការ។ 
• រ ន្យៈគ្របគ់្រងសាលា ឬគ្រូបឈគ្ងៀន្យអាច្វងមលកខខ ឌ ឈផសងៗឈទៀត្ឈៅតាមត្គ្មូវការរបស់ថាន កន់្យីមយួៗ។ 

ភារីទ្ធុំងពីរបាន្យអាន្យន្យិងយល់គ្សបតាមគ្របល់កខខ ឌ ខាងឈលើ។ ឈបើមាន្យករ ីវដលភារី ខ ឈ្វើតាមគ្របល់កខខ ឌ ខាង
ឈលើរចួ្ឈ ើយ វត្ឈៅវត្គ្បឡងមនិ្យជាប ់ភារី ក ន្យឹងសន្យាថាគ្បរល់លុយសងវញិ 100% ថ្ន្យលុយវដលបាន្យបងរ់ចួ្។ វត្
ឈបើសិន្យជាភារី ខ មនិ្យបាន្យបុំឈពញលកខខ ឌ ណ្តមយួ ភារ ីក ន្យឹងបញ្ឍបឈ់ ម្ ោះសិសសឈច្ញពីកមមវ ិ្ ី PASS ឈន្យោះ ឬ មាន្យ
ករ ីណ្តមយួវដលមនិ្យទ្ធកទ់ងន្យឹងសាលាវដលឈ្វើឲ្យភារី ខ គ្បឡងធាល ក ់ភារី ក ន្យឹងមនិ្យសងលុយវញិជាដ្ឆច្ខ់ាត្។ 
សាន មឈមថ្ដនាយកគ្របគ់្រង        សាន មឈមថ្ដសិសស 
 
 


