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 គោលនគោបាយបណ្តងឹ 

 

នាយកសាលាមានតនួាទីកនុងការត្តួតពិនតិយថាសកម្មភាពសម្រម្យត្តូវបានអនុវតតដ ីម្បដី ោះត្សាយរាល់បញ្ញា  ឬ
បណ្តឹ ងទាក់ទងនឹងសាលា។ ដៅដពលមានការបញ្ជូ នបញ្ញា  ឬបណ្តឹ ងដ យផ្ទា ល់ដៅកាន់មាា ស់សាលា ឬ CEO ឬ 
COO បញ្ញា  ឬបណ្តឹ ងដនោះត្តូវបញ្ជូ នដៅនាយកសាលាដ ីម្បសីិកា នងិផ្តល់ ាំដ ោះត្សាយតាម្ខ លអាចដ្វីដៅ
បាន។ នាយកសាលាត្តូវដរៀបចាំឱ្យមាននតីិវ ិ្ ីដ មី្បដី ោះត្សាយបញ្ញា  និងបណ្តឹ ងបនាា ប់ពែីលួនទទលួបាន។ គាត់ 
អាចផ្តល់ការខណ្នាាំ ល់CEO/COO អាំពីសាា នភាពននបញ្ញា  ឬបណ្តឹ ង នងិ ាំដ ោះត្សាយ។ 

នតីវិ ិ្  ីនងិដគាលនដោបាយបណ្តឹ ង 

ដគាលនដោបាយដនោះមានវសិាលភាពអនុវតតកនុងសាលាទាាំងមូ្ល។ មាតាបតិា សសិានុសសិស និងបុគ្គលកិ
សាលាទាាំងអស់ អាចទទួលបានដគាលនដោបាយដនោះ។ វានឹងត្តូវបញ្ជូលដៅកនុងដសៀវដៅខណ្នាាំសត្មាប់មាតា
បិតាសសិសដៅឆ្ន ាំដត្កាយ និងអាចយកបានពីការោិល័យសាលា។  

 បណ្តឹ ងគ្ឺជាការបង្ហា ញពភីាពម្ិនដពញចតិត អាំពីបញ្ញា ជាក់ខសតង ឬបញ្ញា តាម្ការយល់ដ ញីរបស់មាា ស់ 
បណ្តឹ ង។ វាអាចជាការម្និដពញចិតតចាំដ ោះសាលាទាាំងមូ្ល ឬចាំដ ោះត្កុម្ ម្ួយ ឬបុគ្គល មាន ក់។ 

 អនកអាចដរៀបចាំបណ្តឹ ងដ យផ្ទា ល់ដៅការោិល័យទទួលដ្ញៀវរបស់សាលា ឬ តាម្រយៈការសរដសរសារ
អុីខម្៉ែល ឬដត្បីត្បាស់ទត្ម្ង់ផ្តល់ម្តិដោបល់ខកលម្អរបស់សាលា។ សាលាដសនីសុាំមាតាបតិាសិសស ដ ៀស
វាងការដត្បីត្បាស់ប ត ញសងគម្Facebook ដ ីម្បផី្សពវផ្ាយពីបណ្តឹ ងរបស់ែលួន។ 

ដគាលការណ៍្អាំពនីតីវិ ិ្ បីណ្តឹ ង 

នីតិវ ិ្ ីដនោះត្តូវបានដរៀបចាំដ ងីដ ីម្ប៖ី 

 ឱ្យដគ្បានយល់ចាស់លាស់ និងទទលួបានោ៉ែ ងង្ហយត្សលួ 
 ង្ហយយល់ និងង្ហយដត្បីត្បាស់ 
 ឥតលាំដអៀង 
 ការ រទាំនាស់ 
 អនុញ្ញា តឱ្យការដ ោះត្សាយបញ្ញា បានឆ្ប់រហ័សកនុងរងវង់ដពលដវលាកាំណ្ត់ ដហយីបនតផ្តល់ព័ត៌មាន
អាំពី ាំដណី្រវវិតតន៍ននការ ាំដ ោះត្សាយ 

 អនុញ្ញា តឱ្យមានការសត្ម្ុោះសត្ម្ួល កនុងករណី្មានការឯកភាពពីភាគ្បីណ្តឹ ង 
 ដគារព ល់ការដសនីសុាំចាំដ ោះការរកាការសមាា ត់តាម្ខ លអាចដ្វីដៅបាន 
 ដ ោះត្សាយត្គ្ប់ចាំណុ្ចននបញ្ញា  ផ្តល់ការដ្លីយតបខ លមានត្បសទិធភាព នងិ ាំដ ោះត្សាយសម្
ត្សបតាម្ការចាំបាច់ 

 ផ្តល់ព័ត៌មាន ល់គ្ណ្ៈត្គ្ប់ត្គ្ងសាលា ដ ីម្បដី្វកីារខកសត្ម្ួលដៅដលីដសវាកម្ម 
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១.  ាំដ ោះត្សាយដត្ៅផ្លូវការ - ការដ ោះត្សាយបញ្ញា ដៅត្គា ាំបូង 

ត្បសិនដបមីាតាបិតា បុគ្គលិក ឬសិសានុសិសសមានបញ្ញា  ឬការត្ពួយបារម្ភដផ្សងៗ ពួកដគ្គ្ួរខត៖ 

 ពិភាកាជាម្យួបុគ្គលិកខ ល ក់ព័នធផ្ទា ល់បាំផុ្ត។ 
 បាំដពញទត្ម្ង់ផ្តល់ម្តិដោបល់ខកលម្អរបស់សាលាដៅការោិល័យសាលា។ 
 ទូរស័ពាដៅសាលា និងត្បាប់បុគ្គលិកទទលួដ្ញៀវដ្វីការកត់ត្តាបណ្តឹ ងដៅដលទីត្ម្ង់ផ្តល់ម្តិដោបល់ខក
លម្អរបស់សាលា។ 

 ដបីដៅមានការម្និដពញចិតត ភាគ្ីបណ្តឹ ងអាច ួបនិោយជាម្ួយនឹងនាយកកម្មវ ិ្ ី ឬនាយកសាលា។ វា
អាចជាករណី្ម្យួ ខ លភាគ្ីបណ្តឹ ងម្និចង់និោយជាម្យួបុគ្គលកិ ក់ព័នធ នងិចង់និោយជាម្យួ
នាយកសាលាដ យផ្ទា ល់។ នាយកសាលាគ្ជឺាអនកទទលួែុសត្តូវកនុងការដ្វកីារសដត្ម្ច ជាត្បចាំ 
ទាក់ទងនឹងការដរៀបចាំ  និងការត្គ្ប់ត្គ្ងនផ្ាកនុង។  ូដចនោះ ភាគ្ីបណ្តឹ ងគ្ួរទាក់ទងម្កសាលា ដបសីិនមាន
កតីបារម្ភ ឬបញ្ញា  ម្ួយខ លទាក់ទងនឹងកូនរបស់ែលួន។ 

 ដបីបណ្តឹ ងដនាោះដ្វីដ ងីត្បឆ្ាំងនឹងសាលា ដនាោះភាគ្ីបណ្តឹ ងគ្ួរ ួបជាម្យួCEO។ 
 សូម្ដលកីទឹកចិតតឱ្យមានការ បួត្ប ុាំដត្ៅផ្លូវការ។ 

ដៅកនុង ាំ ក់កាលនីម្យួៗនននីតិវ ិ្ ីទាាំងដនោះ មានវ ិ្ សីាស្តសតដផ្សងៗគាន ជាដត្ចីនខ លកងវល់  ឬបណ្តឹ ងដផ្សងៗ
អាចត្តូវបានដ ោះត្សាយ។ វាអាចត្គ្ប់ត្គាន់កនុងការទទលួសាគ ល់ថា កងវល់ ឬបណ្តឹ ងដនាោះ អាចជាការពិតទាាំងមូ្ល 
ឬដ យខផ្នក ។ ដលសីពីដនោះ វាជាការសម្រម្យកនុងការផ្តល់ ាំដ ោះត្សាយ ម្យួកនុងចាំដ ម្ ាំដ ោះត្សាយ
ខាងដត្កាម្៖ 

 ការសុាំអ្័យដទាស 
 ការបកត្សាយពនយល់ 
 ការទទួលសាគ ល់ថា សាា នភាពដនាោះអាចត្តូវបានដ ោះត្សាយតាម្វ ិ្ ីដផ្សង  ឬបានដ ោះត្សាយបាន
ត្បដសីរជាងនងឹ 

 ការធានាថា ត្ពតឹតការណ៍្កនុងបណ្តឹ ងដនាោះនងឹម្ិនដកតីដ ងីដទៀតដទ 
 ការពនយល់ពី ាំហាននានាខ លបានដ្វី ដ ីម្បធីានាថាកងវល់ដនាោះនងឹម្ិនដកីតដ ងីម្តងដទៀត 
 ការចត់វធិានការកនុងការត្តតួពិនិតយដម្លីដលីដគាលនដោបាយសាលាទាក់ទងដៅនឹងបណ្តឹ ង 

ដៅត្គ្ប់ ាំ ក់កាលទាាំងអស់ មាា ស់បណ្តឹ ងត្តូវបានដលកីទឹកចតិតឱ្យបញ្ញជ ក់ពសីកម្មភាពនានា ខ លែលួនយល់
ដ ញីថាសាលាគ្ួរចត់វធិានការ ដ ីម្បដី ោះត្សាយកងវល់ ឬបញ្ញា របស់ែលួន។ កាំណ្ត់ដហតុជាលាយលកខណ៍្អកសរ
នឹងត្តូវរកាទុក (ដលីទត្ម្ង់ផ្តល់ម្តិដោបល់ខកលម្អរបស់សាលា) នងិកាលបរដិចេទទទលួបណ្តឹ ង។ កនុងករណី្
បញ្ញា ម្ិនត្តូវបានដ ោះត្សាយកនុងរយៈដពល២សបាត ហ៍កនុងនងាដ្វីការដនាោះដទ មាតាបិតាសសិសគ្ួរខតបនតដៅ ាំ ក់
កាលបនាា ប់នននតីិវ ិ្ ី។ 
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២.  ាំដ ោះត្សាយផ្លូវការ 

  ាំហាន ាំបូងនន ាំ ក់កាលពីរ គ្ឺជាការកត់ត្តាផ្លូវការននបណ្តឹ ងកនុងទត្ម្ង់ផ្តល់ម្តិដោបល់ខកលម្អ
របស់សាលាជាលាយលកខណ៍្អកសរ ដហយីបញ្ជូ នដៅខផ្នករ ឋបាលសាលា។ 

 ត្បធានទទលួបនាុកការចុោះដ ម្ ោះចូលដរៀន និងរ ឋបាល ឬនាយកសាលា នងឹពិនតិយពចិរ ដលី កយ 
បណ្តឹ ង នងិសដត្ម្ចពសីកម្មភាពត្តូវអនុវតត។ កនុងករណី្ភាគ្ដត្ចីន ត្បធានទទលួបនាុកការចុោះដ ម្ ោះ
ចូលដរៀន នងិរ ឋបាល ឬនាយកសាលានឹងដកាោះត្ប ុាំជាម្យួមាតាបិតាសិសសកនុងរយៈដពលពីរនងាដ្វីការ 
ដត្កាយទទួលបាន កយបណ្តឹ ង ដហយីនងឹពិភាកា និងពនិិតយដលីវ ិ្ សីាស្តសតដ ោះត្សាយខ លបានដត្បី
ត្បាស់កនលងម្ក។ ត្បសិនដបអីាច  ាំដ ោះត្សាយនឹងទទលួបានកនុងអាំ ុងដពលននការពិភាកាដនាោះខត
ម្តង។  

 វាអាចជាការចាំបាច់ខ លត្បធានទទលួបនាុកការចុោះដ ម្ ោះចូលដរៀន និងរ ឋបាល ឬនាយកសាលា ដ្វី
ការដសុីបអដងេតអាំពីដសចកតលីម្អិតននបណ្តឹ ង ដ មី្បទីទលួបានព័ត៌មានត្គ្ប់ត្ ងុដត្ជាយ ដៅកនុង ឬដត្ៅ
សាលា។ ព័ត៌មានលម្អិតននបណ្តឹ ងអាំពីបុគ្គលិក ម្យួរបស់សាលា នឹងម្ិនត្តូវបានខចករ ាំខលកជាម្ួយ
នឹងបុគ្គលិកដនាោះដ យី ដលកីខលងខតសាតិកនុង្នាា នុសិទធិរបស់នាយកសាលាខ លថា វាជាការចាំបាច់
កនុងការបញ្ញជ ក់ឱ្យបានត្តឹម្ត្តូវដលីអងគដហតុ ក់ព័នធទាាំងអស់ននកងវល់ ឬបញ្ញា ។  

 ត្បធានទទលួបនាុកការចុោះដ ម្ ោះចូលដរៀន និងរ ឋបាល ឬនាយកសាលានឹងរកាកាំណ្ត់ត្តាជា
លាយលកខណ៍្អកសរននកចិាត្ប ុាំដ ោះត្សាយបណ្តឹ ងទាាំងអស់។ 

 ដៅដពលខ លនាយកសាលាដពញចិតតថា អងគដហតុ ក់ព័នធទាាំងអស់ត្តូវបានបដងេីត និងមានការទទលួ
យករចួដហយី  ការសដត្ម្ចទាក់ទងដៅនងឹរដបៀប ខ លកនុងដនាោះសាលាដសនីដ ងីដ ីម្បដី ោះត្សាយបញ្ញា  
នឹងត្តូវបញ្ជូ នជាលាយលកខណ៍្អកសរដៅកាន់មាតាបិតាសសិស ឬតាម្រយៈការដៅទូរស័ពា។ 

 ផ្តល់ដហតុផ្លសត្មាប់ការសដត្ម្ចចិតតដនាោះនងឹត្តូវផ្តល់ ូនជានិចា។ 
 ត្បសិនមាតាបិតាសិសស ពុាំដពញចិតតជាម្យួនឹងការសដត្ម្ចចិតតរបស់នាយកសាលាដនាោះដទ គាត់គ្ួរខត
បនតដៅ ាំ ក់កាលទីបីនននតីិវ ិ្ ី។ 

៣. ការត្ប ុាំដ ោះត្សាយបណ្តឹ ងជាម្យួ CEO ឬCOO 

 កនុងករណី្ភាគ្បីណ្តឹ ងពុាំដពញចិតតនឹង ាំដ ោះត្សាយ ដហយីគ្ិតថាបណ្តឹ ងរបស់ែលួនម្និត្តូវបាន
ដ ោះត្សាយត្គ្ប់ត្ ុងដត្ជាយ ឬដ យសម្រម្យដនាោះ ដគ្អាចដលីកដរឿងដនោះដៅCEO ឬCOO។          
បណ្តឹ ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ ដនាោះគ្ួរត្តូវបញ្ជូ នដៅCEO តាម្រយៈសារដអ ចិត្តនូិករបស់សាលា 
info@sisc.edu.kh  

 CEO ឬCOO ត្តូវដ្វីការសដត្ម្ចចតិតតាម្វ ិ្ សីាស្តសតសម្រម្យ អាំពី ាំដណី្រការខ លបញ្ញា គ្ួរត្តូវ
ពិចរ  និងដ ោះត្សាយ។ វាជា ាំដណី្រការម្ួយខ លត្តូវសាត ប់បណ្តឹ ងពីមាតាបតិាសសិស ដហយី
អាចមាន ាំនួយពមី្ិតត្កតិ។ ការអនុញ្ញា តឱ្យមានតាំ ងខផ្នកចាប់ដៅកនុងកិចាត្ប ុាំ ម្យួជា ្ម្ម
តាម្ិនជាការសម្រម្យដនាោះដទ។ កិចាត្ប ុាំដនាោះនងឹដ្វីដ ងីដៅសាលា ដហយី CEO ឬCOO អាចនឹង
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ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ដសនីនាយកសាលា និងបុគ្គលកិ ក់ព័នធឱ្យចូលរូម្កនុងការផ្តល់ព័ត៌មានអាំពីដគាល ាំហររបស់សាលា
ដៅដលីបញ្ញា ។   

 កិចាត្ប ុាំដនោះជាទូដៅនឹងដ្វីដ ងីកនុងចដនាល ោះ១៤នងាដ្វកីារ ដត្កាយCEO ឬCOO បានទទលួព័ត៌មាន 
ឬឱ្យបានដលឿនបាំផុ្តតាម្អាចដ្វីបានដ យខផ្អកដលីកាលៈដទសៈជាក់ដសតង។ CEO ឬCOO ត្តូវ
ដរៀបចាំនងាត្ប ុាំខ លង្ហយត្សលួជាម្ួយមាតាបិតាសិសសខ ល ក់ព័នធ។ 

 CEO ឬCOO ត្បខហលជាត្តូវការព័ត៌មានបខនាម្អាំពីបណ្តឹ ងពីមាតាបិតាសិសស ឬសាលា មុ្ននឹងការ
ត្ប ុាំត្តូវដ្វីដ ងី។ ដសចកតីចម្លងននឯកសារទាាំងដនោះនងឹត្តវូបញ្ជូ នដៅមាតាបិតាសសិស នងិនាយក
សាលាោ៉ែ ងតិច៧នងាដ្វីការមុ្នកិចាត្ប ុាំ។ 

 ត្បសិនដបអីាចដ្វីបាន បណ្តឹ ងនឹងត្តូវដ ោះត្សាយភាល ម្ៗដត្កាយពីកិចាត្ប ុាំ ដ យពុាំចាំបាច់
ពិចរ អវបីខនាម្ ឬដ្វកីារដសុីបអដងេតបខនាម្ដនាោះដទ។ កនុងករណី្ចាំបាច់ដ្វីការពិចរ បខនាម្ 
ឬការដសុីបអដងេតបខនាម្ CEO ឬCOOនឹងពចិរ ថាដតគី្ួរដ្វីតាម្រដបៀប  និងត្តវូ ត្មាប
មាតាបិតាសិសសព ីាំដណី្រការដនាោះ។ 

 ដត្កាយពីបានពិចរ អងគដហតុទាាំងអស់ដហយី CEO ឬCOOត្សបជាម្ួយនងឹការទទួលបាន  អនុ
សាសន៍ ក់ព័នធ ដគ្រ ាំពឹងថាបណ្តឹ ងនឹងបញ្ា ប់កនុងរយៈដពល ២១នងាដ្វីការដត្កាយកចិាត្ប ុាំ និងផ្តល់
ព័ត៌មានជាលាយលកខណ៍្អកសរ ល់ភាគ្បីណ្តឹ ង។ CEO ឬCOOនឹងសរដសរដៅមាតាបតិាសិសស 
នាយកសាលា និងបុគ្គលិក ក់ព័នធអាំពីការរកដ ញីននអងគដហតុ ការសដត្ម្ចចតិត នងិដហតុផ្លកនុង
ការសដត្ម្ចចតិតដនាោះ។ 

 ការសដត្ម្ចរបស់CEO ឬCOOនឹងជាការសដត្ម្ចចុងដត្កាយបិទផ្លូវតវា៉ែ។ 
 សាលានឹងរកាឯកសារខ ល ក់ព័នធជាការសមាា ត់ កនុងរយៈដពលបឆី្ន ាំ។ ការផ្សពវផ្ាយអងគដហតុ 
អាចជាការចាំបាច់កនុងអាំ ុងដពលដសុបីអដងេត ឬវាអាចជាកាតពវកចិាខផ្នកចាប់កនុងការផ្សពវផ្ាយ
អងគដហតុដនាោះ។ 


