
 ការចេញផ្សាយច ើកទី ៣                                    កញ្ញា  ២០១៩ 

មាតិកា 

១.  សិកាា កាមសរបុេំនួន៤៧៤នាក់ បានេូ រមួវគ្គបំប៉នច ើ ឯកសារណែនំា 
      អំពីការដឹកនំាសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ 
២.  ការច្វើសវ័យវាយតម្មលសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រច ើកដំបូងបានបញ្ច ប់ 
៣.  ការណេករណំ កសតីពីវឌឍនភាពគ្ចរមាងTIGER ដ ់រកមុគំរទវស័ិយអប់រចំៅចេតត
បាត់ដំបង (BEST) 

៤.   មាច ស់ជំនួយរបស់ពួកចយើង 
៥.   ទំនាក់ទំនង 

សិកាា កាមសរបុេំនួន៤៧៤នាក់ បានេូ រមួវគ្គបំប៉នច ើ ឯកសារណែនំាអំពីការដឹកនំាសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ 

ចាប់ពីណេកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨ ដ ់ ណេមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៩ មានវគ្គបែតុ ុះបណ្តត  េំនួន១៣វគ្គ សតីពីភាពជាអនកដឹកនំាសាលាចរៀន និងការបចរងៀនណដ ច្លើយតប
នឹងសមភាពចយនឌ័ររតូវបានចរៀបេំច ើងរបកបចោយចជាគ្ជ័យ។ រគ្ូបចរងៀន ថ្នន ក់ដឹកនំាសាលា និងសមាជិកគ្ែៈកមមការរទរទង់សាលាេំនួន ៤៧៤ 
នាក់ (សស្្្ី ២៦៩) ម្នសាលាបឋមសិកា និងម្យមសិកាេំនួន២០ រតូវបានបែតុ ុះបណ្តត  ពី ការច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ និងការទប់សាា ត់អំចពើហិងាទាក់ទង
នឹងចយនឌ័រចៅតាមសាលាចរៀន។ វគ្គបំប៉នចនុះរតូវបានច្វើច ើងចោយរកមុការងារណដ មានការជរមុញទឹកេិតតេពស់ណដ រមួមាន រគ្ឧូចទេសមកពីវទិាសាា ន
គ្រចុកាស យបាត់ដំបង និងសមាជិកតំណ្តងមកពីរកុមគ្ចរមាងច ើកកមពស់ការច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រកនុងការបចរងៀន និងចរៀន (TIGER )។ 

សិកាា កាម បានយ ់ដឹងពីឯកសារណែនំាសតីពី ភាពជាអនកដឹកនំាសាលាចរៀន និងការបចរងៀនណដ ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ ចហើយសមតាភាពរបស់
ពួកចគ្កនុងការបចងាើតសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័ររតវូបានពរងឹង។ ពួកចគ្ក៏បានពិភាកាអំពីអំចពើហិងាទាក់ទងនឹងចយនឌ័រចៅតាមសាលាចរៀន    
្លុុះបញ្ញច ងំពីឥរយិាបថ និងបានគិ្តយ៉ាងសកមមច ើរចបៀបណក មអសាលាចរៀនចរៀងៗេលួនផ្សងណដរ។ សិកាា កាមបានចកាតសរចសើរេំច ុះវ ិ្ ីសាស្រសតណបបេូ រមួ
ណដ បានចរបើកនុងវគ្គបំប៉នចនុះ ។  

ចដើមបីវាស់ណវងពីផ្ស ជុះម្នវគ្គបែតុ ុះបណ្តត  ចនុះ ចយើងបានច្វើចតសតមុនវគ្គ និងចរកាយវគ្គជាមួយសិកាា កាម។  ទធផ្ស បានបងាា ញថ្នមានការចកើនច ើងម្ន
េំចែុះដឹងរបស់សិកាា កាមអំពីចយនឌ័រ និងការអប់រ។ំ  ទធផ្ស មុនវគ្គបងាា ញថ្ន សិកាា កាមេំនួន ១០១នាក់ មានការយ ់ដឹងយ៉ាងេាស់អំពីចយនឌ័រ ។ 
បនាេ ប់ពីទទួ បានវគ្គបំប៉នរេួមក សិកាា កាមេំនួន ៤៦៥ នាក់ មានការយ ់ដឹងយ៉ាងេាស់អំពីចយនឌ័រ។ 
ចៅចព ណដ សិកាា កាមចាប់ចផ្សតើមច្វើការអនុវតតឯកសារណែនំាចៅកនុងសាលាចរៀនចរៀងៗេលួន ពួកចគ្នឹងទទួ បានការបងវឹកផ្ទេ  ់ចព បំចពញការងារ ចដើមបី          
ចោុះសសាយបញ្ញា ណដ ពួកចគ្ជួបរបទុះ។ 

សិកាា កាមជារគ្បូចរងៀនមាន ក់បានបងាា ញេំណ្តប់អារមមែ៍ពីវគ្គបំប៉នចនុះថ្នៈ 
"េ្ុំគិ្តថ្នចយនឌ័រគឺ្វាមានភាពសាមញ្ាណមនណទន បុ៉ណនតឥ ូវ េ្ុំយ ់ថ្នវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណ្តស់ណដ រតវូយ ់ដឹងអំពីផ្សនត់គំ្និត
ចយនឌ័រចៅកនុងថ្នន ក់ចរៀន និងសងគមទូចៅ។ េ្ុំេូ េិតតកនុងការណេករណំ កគំ្និតកនុងអំ ុងចព េូ រមួវគ្គបំប៉នចនុះ " ។  



ការច្វើសវ័យវាយតម្មលសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រច ើកដំបូងបានបញ្ច ប់ 

ការណេករណំ កសតពីីវឌឍនភាពគ្ចរមាង TIGER ដ ់រកមុគំរទវស័ិយអប់រចំៅចេតតបាត់ដំបង (BEST) 

មាច ស់ជំនួយរបស់គ្ចរមាង 

ណផ្សអកច ើចគ ការែ៍ម្នឯកសារណែនំា ការច្វើសវ័យវាយតម្មលចយនឌ័របានច្វើចៅវទិាសាា នគ្រចុកាស យបាត់ដំបង ចៅសាលាចរៀនេំនួន២០ ម្នចរមាង
TIGER និងសាលាចរៀនរបស់អងគការសងគមសីុវ ិេំនួន ១៦ ។ ការវាយតម្មលការច្លើយតបសមភាពចយនឌ័ររបស់សាលានីមួយៗមាន៤ករមិតេុសៗគន  គឺ្មាន
ករមិតគម នសមភាពចយនឌ័រ ទាប ម្យម និងករមិតេពស់ ។ 
តាមរយៈការច្វើសវ័យវាយតម្មលការច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ  សាលាចរៀនេំនួន២ ទទួ បានពិនេុទាបបំផុ្សត គឺ្មិនមានសមភាពចយនឌ័រ ។ សាលាចរៀនេំនួន ៣៤ 
ចផ្សេងចទៀតរតូវបានោក់ពិនេុសាិតកនុងការច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រករមិតទាប។ សាលាចរៀនអាេណក មអឱ្យរបចសើរច ើងនូវណផ្សនកេំនួន៣ គឺ្វ ិ្ ីសាស្រសត
បចរងៀន និងចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ រេនាសមព័នធសាលាចរៀនច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ និងភាពជាម្ដគូ្ជាមួយសហគ្មន៍។  ទធផ្ស 
ម្នការវាយតម្មល រតូវបានណេករណំ កជាមួយសាលាចរៀនចរៀងៗេលួន និងេំែុេជាក់លាក់រតូវបានច ើកយកមកពិភាកាចដើមបីណក មអ។ 

ចៅម្ថៃទី២៧ ណេមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៩ រកមុគ្ចរមាងបានបងាា ញពីវឌឍនភាពម្នគ្ចរមាង TIGER កនុងកិេចរបជំុរបចំារតីមាសរបស់រកុមគំរទវស័ិយការអប់រចំេតតបាត់
ដំបង (BEST) ។ អនកេូ រមួកិេចរបជំុចនុះ គឺ្ជាសមាជិករបស់រកមុគំរទវស័ិយអប់រចំេតតបាត់ដំបង (BEST) ណដ មានបំែងណសវងរកកិេចសហរបតិបតតិការ និង
ការសហការគន រវាងមនេីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡាចេតត និងអងគការសងគមសីុវ ិចៅកនុងវស័ិយអប់រ។ំ អនកេូ រមួសរបុេំនួន ៤០ នាក់ (សសី ១៤ នាក់) បានេូ 
រមួរពឹតតិការែ៍ដ៏ចជាគ្ជ័យចនុះ។ 

ចលាក ឈួន េំចរ ើន (មកពីអងគការ PKO) បានណេករណំ កអំពីសកមមភាពគ្ចរមាង TIGER ណដ បានជួយគំរទដ ់ការបចងាើតសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹង
សមភាពចយនឌ័រ។ ចលាកបានសងាត់្ៃន់ថ្ន សិសេចៅតាមសាលាបឋមសិកា និងម្យមសិកាទំាងអស់រតូវការការការ រពីអំចពើហិងាទាក់ទងនឹងចយនឌ័រ
ចៅតាមសាលាចរៀន ណដ អាេជួយឱ្យពួកចគ្មានការេូ រមួរបកបចោយសម្ម៌កនុងរគ្ប់សកមមភាពទំាងអស់ចៅសាលាចរៀន និងចៅផ្សេុះ។ តាមរយៈការ
ពិភាកាអំពីសមិទធផ្ស  និងដំចែើ រការម្នគ្ចរមាង TIGER គត់បានជរមុញច ើកទឹកេិតត ដ ់សមាជិករបស់រកុមគំរទវស័ិយការអប់រចំេតតបាត់ដំបង (BEST) 
ផ្សងណដរ ។ 

ជាទូចៅសាលាចរៀនទទួ បានពិនេុម្យមរបណហ  ៤១% ណតបុ៉ចណ្តណ ុះម្នករមិតសមភាពចយនឌ័រ ណដ 
មានន័យថ្ន សាលាចរៀនភាគ្ចរេើនមានសមភាពចយនឌ័រករមិតទាបចៅច ើយ ។  
របសិនចបើរកច កចមើ  ទធផ្ស  មអិតច ើណផ្សនកនីមួយៗ ម្នការវាយតម្មលការច្លើយតបនឹងសមភាព 
ចយនឌ័រ ពិនេុម្យមណដ សាលាទទួ បានច ើវ ិ្ ីសាស្រសតបចរងៀន និងចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រ
មាន៥០% សាលាណដ មានរេនាសមព័នធសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងចយនឌ័រមាន ៣៧% (មាន
តុ យភាពចយនឌ័រ) េំណែកឯសាលាណដ មានភាពជាម្ដគូ្ជាមួយសហគ្មន៍មាន៣២% ។ 
សាលាចរៀនទំាងអស់រតូវបានគំរទចោយរកុមគ្ចរមាងតាមរយៈការផ្សត ់ការបងវឹកផ្ទេ  ់ជាបនតបនាេ ប់ 
រមួទំាងការផ្សត ់វគ្គរ ឹំកសតីពី ការវាយតម្មលចៅណេបនាេ ប់ៗ ។ ការបងវឹកផ្ទេ  ់ នឹងសងាត់្ៃន់ច ើេំែុេ
ណដ សាលាទទួ បានពិនេុទាបខាល ំង ចហើយរតូវយកេិតតទុកោក់ជាពិចសសសរមាប់ច្វើការងឲ្យរបចសើរ
ច ើង។ ចៅចព ការច្វើសវ័យវាយតម្មល ទទួ បាននូវ ទធផ្ស វជិជមាន សាលាចរៀនអាេរតូវបានចគ្
ទទួ សាគ  ់ថ្នជាសាលាចរៀនណដ ច្លើយតបនឹងសមភាពចយនឌ័រ ។ 

អាសយោា ន៖ ផ្សេុះច េ  B-53, ភូមិកមមករ, សងាា ត់សាវ យចប៉ា,  
រកុង-ចេតតបាត់ដំបង, របចទសកមពុជា។ 
 ចគ្ហទំព័រ៖ www.cambodia.vvob.be/tiger 
ណសវងរកពួកចយើងតាមរយៈចហវកបុក៖ @vvobcambodia, @kapeaction, 
@gadccambodia, @pkoorganization  

រពឹតតិប័រតព័ត៌មានចនុះ ផ្ស ិតចោយមានការគំរទហិរញ្ាវតាុពីសហភាពអឺរ ៉បុ។ 
េលឹមសារណដ មានកនុងរពឹតតិប័រតចនុះគឺ្ជាការទទួ េុសរតូវទំាងសសុងរបស់ 
អងគការ VVOB, GADC, PKO និង KAPE ចហើយវាមិន្លុុះបញ្ញច ំងពីទសេនៈ
របស់សហភាពអឺរ ៉បុច ើយ។ រោា ភិបា ណប ហេុិកមិនអាេទទួ េុសរតូវ

េំច ុះេលឹមសាររបស់រពឹតតិប័រតព័ត៌មានចនុះណដរ។ 


