Press Release
យូណេស្កូរកណ ើញថា ប្រណេស្ ៤០% កនុងចំណោមប្រណេស្ប្កីប្កជាងណេ ខកខាន
ពំបានជួយគំប្េដល់អ្នកស្ិកា ដដលប្រឈមនឹងហានិភ័យ កនុងអ្ំឡ
ុ ងវ ិរត្ត ិកូ វ ី
ដ-១៩ និងជំរញឱ្យមានការណលើកកមព ស្់រ រ ិយារនន កនុងការអ្រ់រំ
ទីក្រ ុងប៉ា រ ីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិងុនា — មានក្រទទសមិនដល់ ១០% ទ ើយ មានច្បារ់
ខដលជួ យធានាឱ្យមានការទលើររមព ស់រ រ ិយារនន ឱ្យបនទេញទលញរនុងការអរ់រំ ទនេះទរើតាម

របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរល ឆ្នាំ ២០២០ ទក្កាមក្រធានរទ៖ ររ ិយារនន
និងការអរ់រំ –ទាំងអស់គ្នន មានន័យថាទាំងអស់គ្នន ររស់យូទណសក។ូ

របយការណ៍ទនេះរង្ហាញេីការវ ិភាគសុីជទក្ៅទលើរតាាសាំខាន់ៗ
ខដលនាាំឱ្យមានការ
ផាត្់ទច្បញអន រសិរារនុងក្រេ័នធអរ់រំទូទ ាំងក្រទទស ដូ ច្បជា ការផាត្់ទច្បញទដាយសារសាវតារ
អត្ា សញ្ញាណ និងសមត្ថ ភាេ (ទយនឌ័រ អាយុ ទីតាាំង ភាេក្រីក្រ េិការភាេ ជាត្ិេនធុ ជនជាត្ិ
ទដើមភាគត្ិច្ប ភាសា សាសនា សាថនភាេច្បាំណារក្ស ុរ ឬសាថនភាេថ្នការបត្់រង់ទីលាំទៅ
និនានការទេទ ឬការសខមែ ងទច្បញនូ វអត្ា សញ្ញាណទយនឌ័រ ការជារ់ឃុាំឃាំង ការក្រកាន់ជាំទនឿ
និងការក្រកាន់អាររបរិ រ ិយាអវ ីមួយជាទដើម)។ របយការណ៍ទនេះបនររទឃើញថា ការផាត្់
ទច្បញេីទសវាអរ់រំកាន់ខត្មានសភាេធ្ៃ ន់ធ្ៃរមួ យរក្មិត្ទទៀត្
រនុងអាំ ុ ងទេលថ្នការ
រាត្ត្ាត្ជាសរលថ្នជាំងឺរូ វ ីដ-១៩ និងទធ្វ ើការប៉ានក្រមាណថា មានក្រទទសច្បាំណូលទរ និង
ក្រទទសច្បាំណូលមធ្យមរក្មិត្ទរក្រខែលជា ៤០% េុាំបនជួ យគ្នាំក្ទដល់សិសសជួ រការលាំបរ
រនុងអាំ ុ ងទេលមានការរិទទវរសាលាទរៀនជារទណា
ែ េះអាសនន ទ ើយ។
របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលឆ្នាំ ២០២០ បនជាំរុញឱ្យក្រទទសនានា
ទផាែត្ការយរច្បិត្ាទុរដារ់ទលើអនរខដលក្ត្ូវបនទុរទោល ែណៈទេលខដលសាលាទរៀនទរើរ
ទវរទ ើង វ ីញ ទដើមបីឱ្យសងគ មកាន់ខត្ធ្ន់ទៅនឹង វ ិរត្ា ិនានា និងកាន់ខត្មានសមភាេ។
Audrey Azoulay អគគ នាយរថ្នយូ ទណសកូ មានក្រសាសន៍ថា “ទដើមបីត្តាាំងនឹងរញ្ញា
ក្រឈមខដលរាំេុងទរើត្មានរនុងជាំនាន់ររស់ទយើងទនេះ ការទបេះជាំហានទៅររការអរ់រំខដល
កាន់ខត្មានររ ិយារនន គឺជាអវ ីខដលោាំបច្ប់ខដលក្ត្ូវទធ្វ ើឱ្យខាងខត្បន។ ការគិត្ទ ើង វ ីញេី
អនាគត្ថ្នការអរ់រំ គឺជាអវ ីខដលរ ឹត្ខត្មានសារៈសាំខាន់ទៅទទៀត្ ទក្កាយការរាត្ត្ាត្ជាស
រលថ្នជាំងឺរូ វ ីដ-១៩ ទក្រេះថាការរាត្ត្ាត្ទនេះបនេក្ងីរទាំែាំ វ ិសមភាេ និងទធ្វ ើឱ្យទឃើញ
កាន់ខត្ច្បាស់េីរញ្ញា វ ិសមភាេ។ ការែរខានមិនទធ្វ ើសរមម ភាេអវ ីនឹងរនទុច្បរង្ហារ់ដល់ការ
សទក្មច្បបននូ វវឌឍនភាេរនុងសងគ ម។”
ការរនត ណកើត្ណឡើងនូ វការផាត្់ណចញពីការអ្រ់រំ៖ របយការណ៍ទៅឆ្នាំទនេះ គឺជារបយ
ការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលក្រោាំឆ្នាំទលើរទី ៤ ររស់យូទណសកូ ទដើមបីតាមដាន
វឌឍនភាេរនុងការសទក្មច្បតាមច្បាំណុច្បទៅថ្នការអរ់រំខដលក្ត្ូវបនអនុម័ត្
ទដាយរដឋ ជា
សមាជិរថ្នអងគ ការសែក្រជាជាត្ិរនុងរទរៀរវារៈអេិវឌឍន៍ទដាយច្បីរភាេឆ្នាំ ២០៣០ ទៅរនុង
ក្រទទសច្បាំនួន ២០៩។ របយការណ៍ទនេះរត្់សមាគល់ថា មានរុមារ និងយុវជនច្បាំនួន ២៥៨
លាននារ់ ក្ត្ូវបនផាត្់ទច្បញទង
ាំ ក្ស ុងេីការអរ់រំ ទដាយភាេក្រីក្រគឺជាឧរសគគ ជាច្បមបង
ខដលរារាាំងេួ រទគមិនឱ្យច្បូ លទរៀន។ រនុងក្រទទសច្បាំណូលទរ និងច្បាំណូលមធ្យម ទរម ងជាំទង់
មរេីក្គួ សារខដលមានជីវភាេធ្ូ រធារជាងទគ ២០% មានលទធ ភាេរញ្ច រ់ការសិរារក្មិត្
មធ្យមសិរារឋមេូ មិ រីដងទក្ច្បើនជាងទរម ងជាំទង់មរេីក្គួ សារខដលមានជីវភាេក្រីក្រជាង
ទគ។ រនុងច្បាំទណាមរុមារខដលបនរញ្ច រ់ការអរ់រំរក្មិត្មធ្យមសិរារឋមេូ មិ សិសសមរេី
ក្គួ សារខដលមានជីវភាេធ្ូ រធារជាងទគ ទាំនងជាមានរាំណិនអាន និងរាំណិនគណិត្ វ ិទា
រក្មិត្មូ លដាឋនេីរដងទក្ច្បើនជាងសិសសមរេីក្គួ សារខដលមានជីវភាេក្រីក្រជាងទគ។ ទរើទទេះ
រីជាមានការដារ់ទច្បញនូ វច្បាំណុច្បទៅរញ្ច រ់ការអរ់រំរក្មិត្មធ្យមសិរារឋមេូ មិឱ្យបនជា
សរលក្ត្ឹមឆ្នាំ ២០៣០ យា៉ាងណារ៏ទដាយ រក្មមានស្តសា ីវ ័យទរម ងខដលមានជីវភាេក្រីក្ររស់ទៅ

តាមទីជនរទណាបនរញ្ច រ់រក្មិត្មធ្យមសិរា ទៅរនុងក្រទទសយា៉ាងទហាច្បណាស់ច្បាំនួន ២០
ខដលភាគទក្ច្បើនជាក្រទទសទៅត្ាំរន់អាស្តែវិច្បសារ់សាហារា៉ា។
ទលើសេីទនេះ ទរើតាមរបយការណ៍ទនេះ សិសសអាយុ ១០ ឆ្នាំ ទៅរនុងក្រទទសច្បាំណូលមធ្យម និង
ច្បាំណូលែព ស់ខដលទទួ លបនការរទក្ងៀន ជាភាសាែុសេីភាសារាំទណើត្ររស់េួរទគ ជាធ្មម តា
ទទួ លបនេិនទុរនុងទត្សា អាំណានទរជាងសិសសខដលនិយាយភាសាទដើម ៣៤%។ រនុងក្រទទស
ច្បាំណូលទរ និងច្បាំណូលមធ្យមច្បាំនួន ១០ រុមារមានេិការភាេ ក្ត្ូវបនររទឃើញថា អាច្បទច្បេះ
អានសាាត្់ជាំនាញក្ត្ឹមរក្មិត្អរបររមា ត្ិច្បជាងរុមារេុាំមានេិការភាេ ១៩%។ ឧទែរណ៍
ទៅសែរដឋ អាទមរ ិរ សិសសខដលក្សឡាញ់ទេទដូ ច្បគ្នន ទក្ច្បើនខត្និយាយថា េួ រទគសុែច្បិត្ាទៅ
ផ្ាេះមិនទៅទរៀន ទដាយសារមានអារមម ណ៍េុាំមានសុវត្ថ ិភាេ ជិត្រីដងទក្ច្បើនជាងសិសសខដលមិន
ខមនជាអន រក្សឡាញ់ទេទដូ ច្បគ្នន។
ប្េឹឹះដដលពំមានស្មធម៌៖ អមនឹងការទច្បញផ្ាយឯរសារទៅថ្ងៃទនេះ ក្រ ុមទរៀរច្បាំ
របយការណ៍េិនិត្យតាមដានជាសរលររស់យូទណសកប
ូ នក្រកាសផ្សេវ ផ្ាយនូ វទគែទាំេ័រងមី
មួ យខដលមានទ្មេះថា PEER ជាទគទាំេ័រខដលក្រមូ លផ្្ុាំេ័ត្៌មានអាំេីច្បារ់ និងទគ្នល
នទយាបយររ់េ័នធនឹងររ ិយារនន រនុងការអរ់រំសក្មារ់ក្គរ់ទទសទ ាំងអស់ទៅរនុងេិេេ
ទលារ។ ទគែទាំេ័រ PEER រង្ហាញថាក្រទទសជាទក្ច្បើនទៅរនា ខរខច្បរសិសសទៅតាមក្រទេទែុ
សៗគ្នន ខដលជារតាាទធ្វ ើឱ្យការក្រកាន់ផ្នត្់គាំនិត្ ការទរ ីសទអើង និងការោត្់ទុរសិសសក្រ ុមណា
មួ យថាជាក្រ ុមទដាយខ រ កាន់ខត្មានរក្មិត្ធ្ៃ ន់ធ្ៃររខនថ មទទៀត្។ ច្បារ់ទៅរនុងក្រទទស
មួ យភាគរួ នរនុងច្បាំទណាមក្រទទសទ ាំងអស់ត្ក្មូវឱ្យរុមារមានេិការភាេទទួ លបនការអរ់រំ
ទៅរខនែ ងដាច្ប់ទដាយខ រេីគ្នន ខដលត្ួ ទលែទនេះទរើនទ ើងដល់ ៣០% ទៅអាទមរ ិរឡាទីន
និងការា៉ាទរៀន រ៏ដូច្បជា ទៅអាសុី។
ការផាត្់ណចញយា៉ាងចាស្់ប្កដឡត្៖ ក្រទទសច្បាំនួនេីរទៅអាស្តែវិច្បទៅខត្ហាមឃត្់មិន
ឱ្យទរម ងក្សីខដលមានថ្ផ្ាទរេះច្បូ លទរៀន
ក្រទទសច្បាំនួន
១១៧
អនុញ្ញាត្ឱ្យមានការ
អារែ៍េិរែ៍រុមារ ែណៈទេលខដលក្រទទសច្បាំនួន ២០ មិនទន់ផ្ែល់សោចរ័នដល់អនុសញ្ញា
ទលែ ១៣៨ ររស់អងគ ការអនា រជាត្ិខាងការង្ហរខដលដារ់រក្មាមទលើេលរមម រុមារ។ ទៅ
តាមក្រទទសជាទក្ច្បើនទៅអឺរ៉ាុររណា
ែ ល និងអឺរ៉ាុរភាគខាងទរើត្ រុមារជនជាត្ិរ៉ា ូមា៉ា ក្ត្ូវ បន
ទគរាំខររឱ្យទរៀនដាច្ប់ទដាយខ រេីរុមារទផ្សងទទៀត្ទៅរនុងសាលាទរៀនទូ ទៅ។ ទៅអាសុី ក្រ ុម
មនុសសខដលគ្នមនទីលាំទៅ ដូ ច្បជា ជនជាត្ិរ៉ា ូែុីងយា៉ាជាទដើម បនទទួ លការរទក្ងៀនទៅរនុង
ក្រេ័នធអរ់រំដាច្ប់ទដាយខ រ ក្សរជាមួ យនឹងក្រេ័នធអរ់រំទូទៅ។ រនុងក្រទទស OECD សិសស
ជាងេីរភាគរីមរេីក្គួ សារអទនាាក្រទវសន៍ទរៀនទៅសាលាខដលច្បាំនួនសិសសអទនាាក្រទវសន៍ទសម ើ
នឹងយា៉ាងទហាច្បណាស់ ៥០% ថ្នច្បាំនួនសិសសសរុរ ខដលជារតាាកាត្់រនថ យឱ្កាសទទួ លបន
ទជាគជ័យរនុងការសិរាររស់េួរទគ។
Manos Antoninis ក្រធានទទួ លរនទុរការទរៀរច្បាំរបយការណ៍េិនិត្យតាមដានការ
អរ់រំជាសរលមានក្រសាសន៍ថា “ជាំងឺរូ វ ីដ-១៩ បនផ្ែល់ឱ្កាសេិត្ក្បរដឱ្យទយើងទធ្វ ើការ
គិត្សាជាងមីេីក្រេ័នធអរ់រំររស់ទយើង។ រ៉ាុខនា ការទបេះជាំហានទៅររេិេេទលារមួ យខដលផ្ែល់
ត្ថ្មែ និងសាវគមន៍ភាេច្បក្ម ុេះ នឹងមិនខមនទរើត្ទ ើង ភាែមៗទនាេះទ ើយ។ មានភាេតានត្ឹង
ជារ់ខសែ ងរវាងការរទក្ងៀនរុមារទក្កាមដាំរូលខត្មួ យ និងការរទងក ើត្ររ ិយាកាសខដលទធ្វ ើឱ្យ
សិសសអាច្បទរៀនបនលា រាំផ្ុត្ រ៉ាុខនា ជាំងឺរូ វ ីដ-១៩ បនរង្ហាញទយើងថា ទយើងទៅខត្មាន
ឱ្កាសទធ្វ ើសរមម ភាេែុសខរែ រេីមុន ក្រសិនទរើទយើងរនា គិត្េិោរណាេីច្បាំណុច្បទនេះ”។
ការក្រកាន់ជាំទនឿក្រររទដាយការទរ ីសទអើងររស់ឪេុរមាែយ ក្ត្ូវ បនររទឃើញថាជា
ឧរសគគ មួ យខដលរារាាំងដល់រ រ ិយារនន ៖ ឪេុរមាែយក្រមាណ ១៥% ទៅរនុងក្រទទសអាលែ ឺម៉ាង់
និង ៥៩% ទៅែុងរុងក្រទទសច្បិន ខាែច្បរុមារមានេិការភាេរងក ការរំខានដល់ការទរៀន
សូ ក្ត្ររស់រុមារទផ្សងទទៀត្។ ឪេុរមាែយខដលមានរូ នង្ហយរងទក្គ្នេះ រ៏ មានរាំណងរញ្ចន
ូ
រូ នទៅទរៀនទៅរនុងសាលាទរៀន ខដលអាច្បធានាបននូ វសុែុមាលភាេររស់ទគ និងទ្ែ ើយត្រ
ច្បាំទរេះត្ក្មូវការររស់េួរទគផ្ងខដរ។ ទៅ Queensland ក្រទទសអូ ស្តសាាលី សិសស ៣៧% រនុង
សាលាទរៀនេិទសសគឺជាសិសសខដលបនផាែស់ទច្បញេីសាលាទរៀនទូ ទៅ។
របយការណ៍ទនេះរង្ហាញថា ជាទរឿយៗ ក្រេ័នធអរ់រំែរខានេុប
ាំ នេិោរណាេីត្ក្មូវ
ការេិទសសររស់អនរសិរាទនាេះទ ើយ។ មានក្រទទសខត្ ៤១ រ៉ាុទណា
ណ េះ ទៅទូ ទ ាំងសរលទលារ
ខដលទទួ លសាគល់ភាសាសញ្ញាជាផ្ល វូ ការ
ទែើយទៅរនុងសរលទលារទ ាំងមូ លសាលាទរៀនច្បង់
បនការភាារ់អុីនធ្ឺខណត្ទក្រើក្បស់ ទជៀសជាងរាំទេញទៅតាមត្ក្មូវការររស់សិសសមានេិការ
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ភាេ។ ទរម ងក្សីក្រមាណ ៣៣៥ លាននារ់ ទរៀនទៅរនុងសាលាទរៀនខដលេុាំបនផ្ែល់ឱ្យេួ រទគ
នូ វទឹរ និងទសវាអនាម័យខដលេួ រទគក្ត្ូវការ ទដើមបីរនា ទរៀនរនុងទេលមានរដូ វ។
អ្ន កស្ិកាដដលមានលកខ េៈខស្ដរែ កពីណេ៖ ទៅទេលខដលេ័ត្៌មានររស់អនរសិរាេុាំ
បនរញ្ចល
ូ ឱ្យបនក្គរ់ក្គ្នន់រនុងរមម វ ិធ្ីសិរា និងទសៀវទៅសិរា េួ រទគមានអារមម ណ៍ថា
េួ រទគគឺជាមនុសសមរេីក្រ ុមខរែ រេីគ្នន។ មានការទលើរទ ើងេីទរម ងក្សី និងស្តសាីក្ត្ឹមខត្
៤៤% រ៉ាុទណា
ណ េះទៅរនុងទសៀវទៅសិរាភាសាអង់ទគែ សរក្មិត្មធ្យមសិរារនុងក្រទទសមា៉ាទ សុី
និងឥណឌទូ នសុី ៣៧% រនុងក្រទទសរង់កាែទដស និង ២៤% រនុងទែត្ា េន់ោរក្រទទសប៉ាគីសាថ
ន។ រមម វ ិធ្ីសិរាទៅរនុ ងក្រទទស ២៣ រនុ ងច្បាំទណាមក្រទទសអឺរ៉ាុ រច្បាំ នួ ន ៤៩ េុាំប នទ្ែ ើ យ
ត្រច្បាំទរេះរញ្ញានិនាន ការទេទ អត្ា សញ្ញាណទយនឌ័រ ឬការសខមែ ងទច្បញអាំេីទយនឌ័រទនាេះទ ើ
យ។
ក្គូក្ត្ូវការ និងច្បង់បនការរណ្ុេះរណា
ែ លអាំេីរ រ ិយារនន ទែើយរនុងច្បាំទណាមក្គូរឋម
សិរា ១០ នារ់រនុងក្រទទសទក្រើភាសាបរាាំងច្បាំនួន ១០ ទៅអាស្តែវិច្បសារ់សាហារា៉ា មានត្ិច្ប
ជាង ១ នារ់រ៉ាុទណា
ណ េះ ខដលនិយាយថា េួ រទគបនទទួ លការរណ្ុេះរណា
ែ លខររទនេះ។ ក្គូមួយ
ភាគរួ នទៅរនុងក្រទទសច្បាំនួន ៤៨ បនទលើរទ ើងថា េួ រទគច្បង់បនការរណ្ុេះរណា
ែ ល
រខនថ មទទៀត្អាំេីរទរៀររទក្ងៀនសិសសខដលមានត្ក្មូវការេិទសស។
ការរនត ខវឹះេិននន័យដដលមានេេភាពអ្ំពីអ្នកដដលប្ត្ូវ បានណេេកណោល៖ ក្រទទស
ខដលមានច្បាំណូលទរ
និងច្បាំណូលមធ្យមក្រមាណររ់រណា
ែ លេុាំបនក្រមូ លទិននន័យអរ់រំ
ឱ្យបនក្គរ់ក្គ្នន់អាំេីរុមារមានេិការភាេទនាេះទ ើយ។
ការអទងក ត្តាមែន ងផ្ាេះគឺជាគនែ ឹេះ
ទដើមបីរាំខររទិននន័យលមា ិត្ទៅតាមលរខ ណៈររស់រុគគលមានរ់ៗ។ រ៉ាុខនា មានក្រទទសច្បាំនួន
៤១% ខដលក្គរដណែរ់ទលើក្រជាជន ១៣% រនុងច្បាំទណាមក្រជាជនសរុររនុងេិេេទលារ េុាំ
បនទធ្វ ើការអទងក ត្ ឬទរើរច្បាំែទិននន័យខដលបនេីការអទងក ត្ទ ាំងទនេះទនាេះទ ើយ។ ត្ួ ទលែ
សែ ីេីការសិរាភាគទក្ច្បើនយរបនេីសាលា ទដាយេុាំបនេិោរណាេីអនរខដលមិនបនមរ
ទរៀនទនាេះទ ើយ។
Antoninis មានក្រសាសន៍ថា “ការេុាំមានទិននន័យក្គរ់ក្គ្នន់ មានន័យថាទយើងទយើង
េុាំបនទមើលទឃើញខផ្នរដ៏ធ្ាំមួយថ្នរ ូរភាេជារ ួម។ ដូ ទច្បន េះ ទទើរទយើងមានការភាារ់ទផ្ាើល ទេល
ខដលរញ្ញាសមភាេក្ត្ូវបនខសែ ងទច្បញភាែមៗរនុងអាំ ុ ងទេលថ្នជាំងឺរូ វ ីដ-១៩ ខររទនេះ”។
ស្ញ្ញាដដលរង្ហាញពីវ ឌ្ឍនភាពណ្ពឹះណៅរកររ ិយារនន ៖ របយការណ៍ទនេះ និងទគ
ែទាំេ័រ PEER រត្់សមាគល់ថា មានក្រទទសជាទក្ច្បើនរាំេុងទក្រើក្បស់ទគ្នលវ ិធ្ីខររ វ ិជា មាន
និងនវានុវត្ា ន៍ទដើមបីទបេះជាំហានទៅររររ ិយារនន ។
ក្រទទសជាទក្ច្បើនរាំេុងរទងក ើត្
មជឈមណឌលធ្នធានសក្មារ់សាលាទរៀនជាទក្ច្បើន
និងផ្ែល់លទធភាេឱ្យក្គឹេះសាថនសិរាទូ ទៅ
អាច្បរងក ភាេង្ហយក្សួ លដល់រុមារមរេីសាលាេិទសស ដូ ច្បជា ទៅរនុងក្រទទសមា៉ាឡាវ ី គុយ
ប និងអុយខក្រនជាទដើម។ ក្រទទសហាគាំទរៀ ញូខែសខលន និងសាទៅ៉ា រ៏រាំេុងទក្រើក្បស់ក្គូច្បល័ត្
ទដើមបីច្បុេះទៅរទក្ងៀនដល់ក្រ ុមសិសសខដលេុាំបនទទួ លទសវាផ្ងខដរ។
ក្រទទសជាទក្ច្បើនរ៏ក្ត្ូវបនទគទមើលទឃើញថា រាំេុងង្ហរទច្បញេីការអនុវត្ា រនែ ងមរ
ទដើមបីទ្ែ ើយត្រទៅនឹងត្ក្មូវការែុសៗគ្ននររស់អនរសិរាផ្ងខដរ៖ ឧទែរណ៍ រដឋ Odisha រនុង
ក្រទទសឥណា
ឌ ទក្រើក្បស់ភាសារុលសមព ័នធច្បាំនួន ២១ ភាសាទៅរនុងថានរ់ទរៀន, ក្រទទសទរនយា៉ា
បនខរសក្មួ លរមម វ ិធ្ីសិរាររស់ែល ួនឱ្យក្សរតាមក្រត្ិទិនេទនច្បរររស់ក្រជាេលរដឋ
និង
រនុងក្រទទសអូ ស្តសាាលី រមម វ ិធ្ីសិរាសក្មារ់សិសស ១៩% ក្ត្ូវ បនក្គូខរសក្មួ ល ទដើមបីឱ្យលទធផ្ល
រំេឹងទុរអាច្បរនស
ុ ីទៅនឹងត្ក្មូវការររស់សិសស។
របយការណ៍ទនេះមានរញ្ចល
ូ សមាារសក្មារ់យុទធនាការឌីជីងល ទក្កាមក្រធានរទ ទ ាំង
អស់គ្នន មានន័យថា ទ ាំងអស់គ្នន ខដលផ្សេវ ផ្ាយេីអនុសាសន៍សាំខាន់ៗមួ យច្បាំនួនសក្មារ់រ
យៈទេល ១០ ទទៀត្។
****
សក្មារ់េ័ត្៌មានរខនថ ម b-roll រ ូរងត្ ការសមាាស វ ីទដអូ និងរ ូរជីវច្បល សូ មទរ់ទង
ទ្មេះ Kate Redman អុីខម៉ាល៖ k.redman@unesco.org និងទូ រស័េា៖ +33(0)671786234
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កំេត្់ស្មាាល់ចំណ

ឹះនិពនធ នាយក

សូ មច្បូ លទមើល រញ្ច រ់សក្មារ់អនរសារេ័ត្៌មានតាមក្រេ័នធទអ ិច្បក្ត្ូនិច្ប ខដលមានផ្ទុរ
របយការណ៍ និងរ ូរភាេសាំទ ង វ ីទដអូ មួ យច្បាំនួន។ [ណលខស្មាាត្់៖ AllmeansAll]
របយការណ៍េិនិត្យតាមដានការអរ់រំជាសរលក្ត្ូវបនទរៀរច្បាំទ ើងទដាយក្រ ុមអន រ
ជាំនាញឯររាជយ និងទបេះេុមពផ្ាយទដាយយូ ទណសក។ូ ក្រ ុមទនេះមានភាររិច្បចផ្ល វូ ការេិនិត្យតាម
ដានវឌឍនភាេរនុងការសទក្មច្បទគ្នលទៅអេិវឌឍន៍ទដាយច្បីរភាេ
ខដលទផាែត្ទលើការអរ់រំ
ទរលគឺទគ្នលទៅអេិវឌឍន៍ទដាយច្បីរភាេទី ៤។
ទគែទាំេ័រ PEER នឹងអាច្បច្បូ លទមើលជាសាធារណៈោរ់េីថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិងុនា ត្ទៅ។
មុនថ្ងៃទនាេះ អន រសារេ័ត្៌មានអាច្បច្បូ លទៅរនុងទគែទាំេ័រទនេះ ទដាយទក្រើទលែសមាៃត្់ដូច្បត្
ទៅ៖
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•

https://www.education-profiles.org

•

Username: team

•

Password: gemprofiles246!

