
 

 

 

Press Release 

យូណេស្ក ូរកណ ើញថា ប្រណេស្ ៤០% កន ុងចំណោមប្រណេស្ប្កីប្កជាងណេ ខកខាន
ព ំបានជួយគបំ្េដល់អ្នកសិ្កា ដដលប្រឈមនឹងហានិភ័យ កន ុងអំ្ឡុងវរិត្ត ិកូវ ី

ដ-១៩ និងជំរ ញឱ្យមានការណលើកកមពស់្ររយិារននកន ុងការអ្រ់រំ 

 

ទីក្រងុប៉ា រសី ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិងុនា — មានក្រទទសមិនដល់ ១០% ទ ើយ មានច្បារ់
ខដលជួយធានាឱ្យមានការទលើររមពស់ររយិារននឱ្យបនទេញទលញរន ុងការអរ់រំ ទនេះទរើតាម
របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរល ឆ្ន ាំ ២០២០ ទក្កាមក្រធានរទ៖ ររយិារនន  
និងការអរ់រំ –ទាំងអស់គ្នន  មានន័យថាទាំងអស់គ្នន  ររស់យូទណសក ។ូ 

របយការណ៍ទនេះរង្ហា ញេីការវភិាគសុីជទក្ៅទលើរតាា សាំខាន់ៗ ខដលនាាំឱ្យមានការ
ផាត់្ទច្បញអនរសិរារន ុងក្រេ័នធអរ់រំទូទ ាំងក្រទទស ដូច្បជា ការផាត់្ទច្បញទដាយសារសាវតារ 
អត្ាសញ្ញា ណ និងសមត្ថភាេ (ទយនឌ័រ អាយុ ទីតាាំង ភាេក្រីក្រ េិការភាេ ជាតិ្េនធ ុ  ជនជាតិ្
ទដើមភាគតិ្ច្ប ភាសា សាសនា សាថ នភាេច្បាំណារក្សរុ ឬសាថ នភាេថ្នការបត់្រង់ទីលាំទៅ 
និនាន ការទេទ ឬការសខមែងទច្បញនូវអត្ាសញ្ញា ណទយនឌ័រ ការជារ់ឃុាំឃាំង ការក្រកាន់ជាំទនឿ 
និងការក្រកាន់អាររបរិរយិាអវ ីមួយជាទដើម)។ របយការណ៍ទនេះបនររទឃើញថា ការផាត់្
ទច្បញេីទសវាអរ់រំកាន់ខត្មានសភាេធ្ៃន់ធ្ៃរមួយរក្មិត្ទទៀត្ រន ុងអាំ ុងទេលថ្នការ
រាត្ត្ាត្ជាសរលថ្នជាំងឺរូវដី-១៩ និងទធ្វ ើការប៉ា នក្រមាណថា មានក្រទទសច្បាំណូលទរ និង
ក្រទទសច្បាំណូលមធ្យមរក្មិត្ទរក្រខែលជា ៤០%  េុាំបនជួយគ្នាំក្ទដល់សិសសជួរការលាំបរ 
រន ុងអាំ ុងទេលមានការរិទទវ រសាលាទរៀនជារទណាែ េះអាសននទ ើយ។  

របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលឆ្ន ាំ ២០២០ បនជាំរុញឱ្យក្រទទសនានា
ទផាែ ត្ការយរចិ្បត្ាទុរដារ់ទលើអនរខដលក្តូ្វបនទុរទោល ែណៈទេលខដលសាលាទរៀនទរើរ
ទវ រទ ើងវញី ទដើមបីឱ្យសងគមកាន់ខត្ធ្ន់ទៅនឹង វរិត្ា ិនានា និងកាន់ខត្មានសមភាេ។ 

Audrey Azoulay អគគនាយរថ្នយូទណសក  ូ មានក្រសាសន៍ថា “ទដើមបីត្តាាំងនឹងរញ្ញា
ក្រឈមខដលរាំេុងទរើត្មានរន ុងជាំនាន់ររស់ទយើងទនេះ ការទបេះជាំហានទៅររការអរ់រំខដល
កាន់ខត្មានររយិារនន  គឺជាអវ ីខដលោាំបច់្បខដលក្តូ្វទធ្វ ើឱ្យខាងខត្បន។ ការគិត្ទ ើងវញីេី
អនាគត្ថ្នការអរ់រំ គឺជាអវ ីខដលរតឹ្ខត្មានសារៈសាំខាន់ទៅទទៀត្ ទក្កាយការរាត្ត្ាត្ជាស
រលថ្នជាំងឺរូវដី-១៩ ទក្រេះថាការរាត្ត្ាត្ទនេះបនេក្ងីរទាំែាំវសិមភាេ និងទធ្វ ើឱ្យទឃើញ
កាន់ខត្ច្បាស់េីរញ្ញា វសិមភាេ។ ការែរខានមិនទធ្វ ើសរមមភាេអវ ីនឹងរនទ ុច្បរង្ហា រ់ដល់ការ
សទក្មច្បបននូវវឌឍនភាេរន ុងសងគម។” 

ការរនតណកើត្ណឡើងនូវការផាត្់ណចញពីការអ្ររ់ំ៖ របយការណ៍ទៅឆ្ន ាំទនេះ គឺជារបយ
ការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលក្រោាំឆ្ន ាំទលើរទី ៤ ររស់យូទណសក  ូ ទដើមបីតាមដាន
វឌឍនភាេរន ុងការសទក្មច្បតាមច្បាំណុច្បទៅថ្នការអរ់រំខដលក្តូ្វបនអនុម័ត្ ទដាយរដឋជា
សមាជិរថ្នអងគការសែក្រជាជាតិ្រន ុងរទរៀរវារៈអេិវឌឍន៍ទដាយចី្បរភាេឆ្ន ាំ ២០៣០ ទៅរន ុង
ក្រទទសច្បាំនួន ២០៩។ របយការណ៍ទនេះរត់្សមាគ ល់ថា មានរុមារ និងយុវជនច្បាំនួន ២៥៨ 
លាននារ់ ក្តូ្វបនផាត់្ទច្បញទាំងក្សងុេីការអរ់រំ ទដាយភាេក្រីក្រគឺជាឧរសគគជាច្បមបង
ខដលរារាាំងេួរទគមិនឱ្យចូ្បលទរៀន។ រន ុងក្រទទសច្បាំណូលទរ និងច្បាំណូលមធ្យម ទរមងជាំទង់
មរេីក្គួសារខដលមានជីវភាេធូ្រធារជាងទគ ២០% មានលទធភាេរញ្ច រ់ការសិរារក្មិត្
មធ្យមសិរារឋមេូមិ រីដងទក្ច្បើនជាងទរមងជាំទង់មរេីក្គួសារខដលមានជីវភាេក្រីក្រជាង
ទគ។ រន ុងច្បាំទណាមរុមារខដលបនរញ្ច រ់ការអរ់រំរក្មិត្មធ្យមសិរារឋមេូមិ សិសសមរេី
ក្គួសារខដលមានជីវភាេធូ្រធារជាងទគ ទាំនងជាមានរាំណិនអាន និងរាំណិនគណិត្វទិា
រក្មិត្មូលដាឋ នេីរដងទក្ច្បើនជាងសិសសមរេីក្គួសារខដលមានជីវភាេក្រីក្រជាងទគ។ ទរើទទេះ
រីជាមានការដារ់ទច្បញនូវច្បាំណុច្បទៅរញ្ច រ់ការអរ់រំរក្មិត្មធ្យមសិរារឋមេូមិឱ្យបនជា
សរលក្តឹ្មឆ្ន ាំ ២០៣០ យា៉ា ងណារ៏ទដាយ រក្មមានស្តសា ីវយ័ទរមងខដលមានជីវភាេក្រីក្ររស់ទៅ
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តាមទីជនរទណាបនរញ្ច រ់រក្មិត្មធ្យមសិរា ទៅរន ុងក្រទទសយា៉ា ងទហាច្បណាស់ច្បាំនួន ២០ 
ខដលភាគទក្ច្បើនជាក្រទទសទៅត្ាំរន់អាស្តែវ ិច្បសារ់សាហារា៉ា ។  

 ទលើសេីទនេះ ទរើតាមរបយការណ៍ទនេះ សិសសអាយុ ១០ ឆ្ន ាំ ទៅរន ុងក្រទទសច្បាំណូលមធ្យម និង
ច្បាំណូលែពស់ខដលទទួលបនការរទក្ងៀន ជាភាសាែុសេីភាសារាំទណើត្ររស់េួរទគ ជាធ្មមតា
ទទួលបនេិនទ ុរន ុងទត្សាអាំណានទរជាងសិសសខដលនិយាយភាសាទដើម ៣៤%។ រន ុងក្រទទស
ច្បាំណូលទរ និងច្បាំណូលមធ្យមច្បាំនួន ១០ រុមារមានេិការភាេ ក្តូ្វបនររទឃើញថា អាច្បទច្បេះ
អានសាា ត់្ជាំនាញក្តឹ្មរក្មិត្អរបររមា តិ្ច្បជាងរុមារេុាំមានេិការភាេ ១៩%។ ឧទែរណ៍
ទៅសែរដឋអាទមររិ សិសសខដលក្សឡាញ់ទេទដូច្បគ្នន  ទក្ច្បើនខត្និយាយថា េួរទគសុែចិ្បត្ាទៅ
ផ្ាេះមិនទៅទរៀន ទដាយសារមានអារមមណ៍េុាំមានសុវត្ថ ិភាេ ជិត្រីដងទក្ច្បើនជាងសិសសខដលមិន
ខមនជាអនរក្សឡាញ់ទេទដូច្បគ្នន ។  

ប្េឹឹះដដលព ំមានស្មធម៌៖ អមនឹងការទច្បញផ្ាយឯរសារទៅថ្ងៃទនេះ ក្រមុទរៀរច្បាំ
របយការណ៍េិនិត្យតាមដានជាសរលររស់យូទណសក បូនក្រកាសផ្សេវផ្ាយនូវទគែទាំេ័រងមី
មួយខដលមានទ ម្ េះថា PEER ជាទគទាំេ័រខដលក្រមូលផ្្ុាំេ័ត៌្មានអាំេីច្បារ់ និងទគ្នល
នទយាបយររ់េ័នធនឹងររយិារននរន ុងការអរ់រំសក្មារ់ក្គរ់ទទសទាំងអស់ទៅរន ុងេិេេ
ទលារ។ ទគែទាំេ័រ PEER រង្ហា ញថាក្រទទសជាទក្ច្បើនទៅរនាខរខច្បរសិសសទៅតាមក្រទេទែុ
សៗគ្នន  ខដលជារតាា ទធ្វ ើឱ្យការក្រកាន់ផ្នត់្គាំនិត្ ការទរសីទអើង និងការោត់្ទុរសិសសក្រមុណា
មួយថាជាក្រមុទដាយខ រ កាន់ខត្មានរក្មិត្ធ្ៃន់ធ្ៃររខនថមទទៀត្។ ច្បារ់ទៅរន ុងក្រទទស
មួយភាគរួនរន ុងច្បាំទណាមក្រទទសទាំងអស់ត្ក្មូវឱ្យរុមារមានេិការភាេទទួលបនការអរ់រំ
ទៅរខនែងដាច់្បទដាយខ រេីគ្នន  ខដលតួ្ទលែទនេះទរើនទ ើងដល់ ៣០% ទៅអាទមររិឡាទីន 
និងការា៉ា ទរៀន រ៏ដូច្បជា ទៅអាសុី។ 

ការផាត្់ណចញយា៉ា ងចាស្់ប្កដឡត្៖ ក្រទទសច្បាំនួនេីរទៅអាស្តែវ ិច្បទៅខត្ហាមឃត់្មិន
ឱ្យទរមងក្សីខដលមានថ្ផ្ាទរេះចូ្បលទរៀន ក្រទទសច្បាំនួន ១១៧ អនុញ្ញា ត្ឱ្យមានការ
អារែ៍េិរែ៍រុមារ ែណៈទេលខដលក្រទទសច្បាំនួន ២០ មិនទន់ផ្ែល់សោច រ័នដល់អនុសញ្ញា
ទលែ ១៣៨ ររស់អងគការអនារជាតិ្ខាងការង្ហរខដលដារ់រក្មាមទលើេលរមមរុមារ។ ទៅ
តាមក្រទទសជាទក្ច្បើនទៅអឺរ៉ាុររណាែ ល និងអឺរ៉ាុរភាគខាងទរើត្ រុមារជនជាតិ្រ៉ាមូា៉ា  ក្តូ្វបន
ទគរាំ ខររឱ្យទរៀនដាច់្បទដាយខ រេីរុមារទផ្សងទទៀត្ទៅរន ុងសាលាទរៀនទូទៅ។ ទៅអាសុី ក្រមុ
មនុសសខដលគ្នម នទីលាំទៅ ដូច្បជា ជនជាតិ្រ៉ាែូុីងយា៉ា ជាទដើម បនទទួលការរទក្ងៀនទៅរន ុង
ក្រេ័នធអរ់រំដាច់្បទដាយខ រ ក្សរជាមួយនឹងក្រេ័នធអរ់រំទូទៅ។ រន ុងក្រទទស OECD សិសស
ជាងេីរភាគរីមរេីក្គួសារអទនាា ក្រទវសន៍ទរៀនទៅសាលាខដលច្បាំនួនសិសសអទនាា ក្រទវសន៍ទសម ើ
នឹងយា៉ា ងទហាច្បណាស់ ៥០% ថ្នច្បាំនួនសិសសសរុរ ខដលជារតាា កាត់្រនថយឱ្កាសទទួលបន
ទជាគជ័យរន ុងការសិរាររស់េួរទគ។ 

Manos Antoninis ក្រធានទទួលរនទ ុរការទរៀរច្បាំរបយការណ៍េិនិត្យតាមដានការ
អរ់រំជាសរលមានក្រសាសន៍ថា “ជាំងឺរូវដី-១៩ បនផ្ែល់ឱ្កាសេិត្ក្បរដឱ្យទយើងទធ្វ ើការ
គិត្សាជាងមីេីក្រេ័នធអរ់រំររស់ទយើង។ រ៉ាុខនាការទបេះជាំហានទៅររេិេេទលារមួយខដលផ្ែល់
ត្ថ្មែ និងសាវ គមន៍ភាេច្បក្មេុះ នឹងមិនខមនទរើត្ទ ើង ភាែ មៗទនាេះទ ើយ។ មានភាេតានតឹ្ង
ជារ់ខសែងរវាងការរទក្ងៀនរុមារទក្កាមដាំរូលខត្មួយ និងការរទងក ើត្ររយិាកាសខដលទធ្វ ើឱ្យ
សិសសអាច្បទរៀនបនលារាំផ្ុត្ រ៉ាុខនាជាំងឺរូវដី-១៩ បនរង្ហា ញទយើងថា ទយើងទៅខត្មាន
ឱ្កាសទធ្វ ើសរមមភាេែុសខរែរេីមុន ក្រសិនទរើទយើងរនា គិត្េិោរណាេីច្បាំណុច្បទនេះ”។  

ការក្រកាន់ជាំទនឿក្រររទដាយការទរសីទអើងររស់ឪេុរមាែ យ ក្តូ្វបនររទឃើញថាជា
ឧរសគគមួយខដលរារាាំងដល់ររយិារនន ៖ ឪេុរមាែ យក្រមាណ ១៥% ទៅរន ុងក្រទទសអាលែ ឺម៉ាង់ 
និង ៥៩% ទៅែុងរុងក្រទទសចិ្បន ខាែ ច្បរុមារមានេិការភាេរងកការរំខានដល់ការទរៀន
សូក្ត្ររស់រុមារទផ្សងទទៀត្។ ឪេុរមាែ យខដលមានរូនង្ហយរងទក្គ្នេះ រ៏មានរាំណងរញ្ច នូ
រូនទៅទរៀនទៅរន ុងសាលាទរៀន ខដលអាច្បធានាបននូវសុែុមាលភាេររស់ទគ និងទ ែ្ ើយត្រ
ច្បាំទរេះត្ក្មូវការររស់េួរទគផ្ងខដរ។ ទៅ Queensland ក្រទទសអូស្តសាា លី សិសស ៣៧% រន ុង
សាលាទរៀនេិទសសគឺជាសិសសខដលបនផាែ ស់ទច្បញេសីាលាទរៀនទូទៅ។  

របយការណ៍ទនេះរង្ហា ញថា ជាទរឿយៗ ក្រេ័នធអរ់រំែរខានេុាំបនេិោរណាេីត្ក្មូវ
ការេិទសសររស់អនរសិរាទនាេះទ ើយ។ មានក្រទទសខត្ ៤១ រ៉ាុទណាណ េះ ទៅទូទាំងសរលទលារ 
ខដលទទួលសាគ ល់ភាសាសញ្ញា ជាផ្ល វូការ ទែើយទៅរន ុងសរលទលារទាំងមូលសាលាទរៀនច្បង់
បនការភាា រ់អីុនធឺ្ខណត្ទក្រើក្បស់ ទជៀសជាងរាំទេញទៅតាមត្ក្មូវការររស់សិសសមានេិការ
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ភាេ។ ទរមងក្សីក្រមាណ ៣៣៥ លាននារ់ ទរៀនទៅរន ុងសាលាទរៀនខដលេុាំបនផ្ែល់ឱ្យេួរទគ
នូវទឹរ និងទសវាអនាម័យខដលេួរទគក្តូ្វការ ទដើមបីរនាទរៀនរន ុងទេលមានរដូវ។  

អ្នកស្ិកាដដលមានលកខេៈខ ស្ដរែកពីណេ៖ ទៅទេលខដលេ័ត៌្មានររស់អនរសិរាេុាំ
បនរញ្ច លូឱ្យបនក្គរ់ក្គ្នន់រន ុងរមម វធីិ្សិរា និងទសៀវទៅសិរា េួរទគមានអារមមណ៍ថា 
េួរទគគឺជាមនុសសមរេីក្រមុខរែរេីគ្នន ។ មានការទលើរទ ើងេីទរមងក្សី និងស្តសា ីក្តឹ្មខត្ 
៤៤% រ៉ាុទណាណ េះទៅរន ុងទសៀវទៅសិរាភាសាអង់ទគែសរក្មិត្មធ្យមសិរារន ុងក្រទទសមា៉ា ទ សុី 
និងឥណឌ ទូនសុី ៣៧% រន ុងក្រទទសរង់កាែ ទដស និង ២៤% រន ុងទែត្ាេន់ោរក្រទទសប៉ា គីសាថ
ន។ រមម វធីិ្សិរាទៅរន ុងក្រទទស ២៣ រន ុងច្បាំទណាមក្រទទសអឺរ៉ាុរច្បាំនួន ៤៩ េុាំបនទ ែ្ ើយ
ត្រច្បាំទរេះរញ្ញា និនាន ការទេទ អត្ាសញ្ញា ណទយនឌ័រ ឬការសខមែងទច្បញអាំេីទយនឌ័រទនាេះទ ើ
យ។  

ក្គូក្តូ្វការ និងច្បង់បនការរណុ្េះរណាែ លអាំេីររយិារនន  ទែើយរន ុងច្បាំទណាមក្គូរឋម
សិរា ១០ នារ់រន ុងក្រទទសទក្រើភាសាបរាាំងច្បាំនួន ១០ ទៅអាស្តែវ ិច្បសារ់សាហារា៉ា  មានតិ្ច្ប
ជាង ១ នារ់រ៉ាុទណាណ េះ ខដលនិយាយថា េួរទគបនទទួលការរណុ្េះរណាែ លខររទនេះ។ ក្គូមួយ
ភាគរួនទៅរន ុងក្រទទសច្បាំនួន ៤៨ បនទលើរទ ើងថា េួរទគច្បង់បនការរណុ្េះរណាែ ល
រខនថមទទៀត្អាំេីរទរៀររទក្ងៀនសិសសខដលមានត្ក្មូវការេិទសស។ 

ការរនតខវឹះេិននន័យដដលមានេ េភាពអ្ំពីអ្នកដដលប្ត្វូបានណេេ កណោល៖ ក្រទទស
ខដលមានច្បាំណូលទរ និងច្បាំណូលមធ្យមក្រមាណររ់រណាែ លេុាំបនក្រមូលទិននន័យអរ់រំ
ឱ្យបនក្គរ់ក្គ្នន់អាំេីរុមារមានេិការភាេទនាេះទ ើយ។ ការអទងកត្តាមែនងផ្ាេះគឺជាគនែ ឹេះ
ទដើមបីរាំ ខររទិននន័យលមា ិត្ទៅតាមលរខណៈររស់រុគគលមាន រ់ៗ។ រ៉ាុខនា  មានក្រទទសច្បាំនួន 
៤១% ខដលក្គរដណែ រ់ទលើក្រជាជន ១៣% រន ុងច្បាំទណាមក្រជាជនសរុររន ុងេិេេទលារ េុាំ
បនទធ្វ ើការអទងកត្ ឬទរើរច្បាំែទិនន ន័យខដលបនេីការអទងកត្ទាំងទនេះទនាេះទ ើយ។ តួ្ទលែ
សែ ីេីការសិរាភាគទក្ច្បើនយរបនេីសាលា ទដាយេុាំបនេិោរណាេីអនរខដលមិនបនមរ
ទរៀនទនាេះទ ើយ។ 

Antoninis មានក្រសាសន៍ថា “ការេុាំមានទិននន័យក្គរ់ក្គ្នន់ មានន័យថាទយើងទយើង
េុាំបនទមើលទឃើញខផ្នរដ៏ធ្ាំមួយថ្នររូភាេជារមួ។ ដូទច្បនេះ ទទើរទយើងមានការភាា រ់ទផ្ាើល ទេល
ខដលរញ្ញា សមភាេក្តូ្វបនខសែងទច្បញភាែ មៗរន ុងអាំ ុងទេលថ្នជាំងឺរូវដី-១៩ ខររទនេះ”។ 

ស្ញ្ញា ដដលរង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាពណ ព្ ឹះណៅរកររយិារនន៖ របយការណ៍ទនេះ និងទគ
ែទាំេ័រ PEER រត់្សមាគ ល់ថា មានក្រទទសជាទក្ច្បើនរាំេុងទក្រើក្បស់ទគ្នលវធីិ្ខររ វជិាមាន 
និងនវានុវត្ាន៍ទដើមបីទបេះជាំហានទៅររររយិារនន។ ក្រទទសជាទក្ច្បើនរាំេុងរទងក ើត្
មជឈមណឌ លធ្នធានសក្មារ់សាលាទរៀនជាទក្ច្បើន និងផ្ែល់លទធភាេឱ្យក្គឹេះសាថ នសិរាទូទៅ
អាច្បរងកភាេង្ហយក្សួលដល់រុមារមរេីសាលាេិទសស ដូច្បជា ទៅរន ុងក្រទទសមា៉ា ឡាវ ី គុយ
ប និងអ ុយខក្រនជាទដើម។ ក្រទទសហាគ ាំទរៀ ញូខែសខលន និងសាទៅ៉ា  រ៏រាំេុងទក្រើក្បស់ក្គូច្បល័ត្
ទដើមបីចុ្បេះទៅរទក្ងៀនដល់ក្រមុសិសសខដលេុាំបនទទួលទសវាផ្ងខដរ។ 

ក្រទទសជាទក្ច្បើនរ៏ក្តូ្វបនទគទមើលទឃើញថា រាំេុងង្ហរទច្បញេីការអនុវត្ារនែងមរ 
ទដើមបីទ ែ្ ើយត្រទៅនឹងត្ក្មូវការែុសៗគ្នន ររស់អនរសិរាផ្ងខដរ៖ ឧទែរណ៍ រដឋ Odisha រន ុង
ក្រទទសឥណាឌ  ទក្រើក្បស់ភាសារុលសមព័នធច្បាំនួន ២១ ភាសាទៅរន ុងថាន រ់ទរៀន, ក្រទទសទរនយា៉ា
បនខរសក្មួលរមម វធីិ្សិរាររស់ែល នួឱ្យក្សរតាមក្រតិ្ទិនេទនច្បរររស់ក្រជាេលរដឋ និង
រន ុងក្រទទសអូស្តសាា លី រមម វធីិ្សិរាសក្មារ់សិសស ១៩% ក្តូ្វបនក្គូខរសក្មួល ទដើមបីឱ្យលទធផ្ល
រំេឹងទុរអាច្បរនសុ ីទៅនឹងត្ក្មូវការររស់សិសស។ 

របយការណ៍ទនេះមានរញ្ច លូសមាា រសក្មារ់យុទធនាការឌីជីងល ទក្កាមក្រធានរទ ទាំង
អស់គ្នន  មានន័យថា ទាំងអស់គ្នន  ខដលផ្សេវផ្ាយេីអនុសាសន៍សាំខាន់ៗមួយច្បាំនួនសក្មារ់រ
យៈទេល ១០ ទទៀត្។ 

**** 

 

សក្មារ់េ័ត៌្មានរខនថម b-roll ររូងត្ ការសមាា ស វទីដអូ និងររូជីវច្បល សូមទរ់ទង
ទ ម្ េះ Kate Redman អីុខម៉ាល៖ k.redman@unesco.org និងទូរស័េា៖ +33(0)671786234  
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កំេត្់ស្មាា ល់ចំណ ឹះនិពនធនាយក 

សូមចូ្បលទមើល រញ្ច រ់សក្មារ់អនរសារេ័ត៌្មានតាមក្រេ័នធ ទអ ិច្បក្តូ្និច្ប ខដលមានផ្ទ ុរ
របយការណ៍ និងររូភាេសាំទ ង វទីដអូមួយច្បាំនួន។ [ណលខស្មាា ត្់៖ AllmeansAll] 

 

របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលក្តូ្វបនទរៀរច្បាំទ ើងទដាយក្រមុអនរ
ជាំនាញឯររាជយ និងទបេះេុមពផ្ាយទដាយយូទណសក ។ូ ក្រមុទនេះមានភាររិច្បចផ្ល វូការេិនិត្យតាម
ដានវឌឍនភាេរន ុងការសទក្មច្បទគ្នលទៅអេិវឌឍន៍ទដាយចី្បរភាេ ខដលទផាែ ត្ទលើការអរ់រំ 
ទរលគឺទគ្នលទៅអេិវឌឍន៍ទដាយចី្បរភាេទី ៤។ 

ទគែទាំេ័រ PEER នឹងអាច្បចូ្បលទមើលជាសាធារណៈោរ់េីថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិងុនា ត្ទៅ។ 
មុនថ្ងៃទនាេះ អនរសារេ័ត៌្មានអាច្បចូ្បលទៅរន ុងទគែទាំេ័រទនេះ ទដាយទក្រើទលែសមាៃ ត់្ដូច្បត្
ទៅ៖ 

• https://www.education-profiles.org  

• Username: team 

• Password: gemprofiles246! 
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