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គោរពជូនបាជាសហគមន៍អូកឡិនដ៍,

នៅថ្ងាទី 30 ខាមាសា ឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំបាទតាូវបានផ្ដល់ោយនូវកិត្ដិយសដ៏ល្អវិសាសថ្លាថ្
លា និងទំនួលខុសតាូវដ៏ធំធាងផងដារ។ នៅថ្ងាខាហ្នឹង ខ្ញុំបាទយល់ពាមទទួលឱកាសធ្វើជជាអគ្គនាយកនាសង្កាត់សា
លារៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) ហើជយនឹងទំនួលខុសតាូវលើជការជួយោយសង្កាត់ ធ្វើជោយចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន
កា្លាយទៅជាការពិត សំរាប់សាលារៀនាារបស់រដ្ឋននៅក្នុងទីកាុង។ ទីកាុងអូកឡិនដ៍ គឺជាទីកាុងមួយសមាបូរណ៍
ទៅដោយមនុសាសដាលមានជាតិសាសន៍ វិបាបធម៍ និងការចូលរួមសហការចាើជនខុសៗ គ្នា ដាលសមទទួលបាន
នូវបាព័ន្ធអប់រំដ៏រឹងមាំមួយ ដើជមាបីតាៀមោយពួកកំលោះកាមុំរបស់យើជងោយសំរាប់បានោគជ័យក្នុងការ
សិកាសា និងក្នុងឆកជីវិត។ ខ្ញុំបាទមានសាចក្ដីរីករាយខ្លាំង ក្នុងការសហការជាមួយនឹងអ្នកអប់រំ សិសាសានុសិសាស 
កាុមគាួសារ និងកាុមអ្នកចូលរួមចំណាក ឆ្ពាះទៅរកថ្ងាាមួយ ក្នុងអូកឡិនដ៍ ដាល ‹‹ដាលកូនគាប់រូបចំរុងចំរីន!›› 
ជាសាមញ្ញ នាះមានន័យថា ក្នុងខណៈដាលពួកគាចូលរៀនក្នុងសាលារៀនដ៏មានគុណភាព ‹‹កូនសិសាសទាំងអស់ 
ដាលរៀនចប់ពីសាលាហាស្គនូល កា្លាយជាពលរដ្ឋន ដាលចាះសាាញ់ថារកាសាគ្នា មានសមត្ថភភាព និងចាះគិតហ្មត់ចត់ 
និងមានចំណាះដឹងពាញលាញ ចាះចូលរួម និងជួយសង្គនម ដើជមាបីតាៀមខ្លួនសំរាចោយបានោគជ័យពីមហាវិទាយា
ល័យ និងអាជីព››។

ខ្ញុំបាទទទួលយកចក្ខុវិស័យនាះ ដើជមាបីសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍! វាជាចក្ខុវិស័យមួយ ដាលខ្ញុំបាទពាញចិត្ដ ពីពាាះ វាបញ្ជាក់យ៉ាងចាបាស់
អំពីក្ដីសងាឃឹម និងអំពីសាចក្ដីបាាថា្នាាា ដាលយើជងចង់បានសំរាប់កូនសិសាសគាប់ៗរូប។ សាចក្ដីសងាឃឹម និងសាចក្ដីបាាថា្នាបាបនាះ ដាលកំ
ពុងបានជះឥទ្ធិពលដោយជនគំរូវិជ្ជមមានមួយចំនួន ដាលមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ចំពោះោគជ័យរបស់ខ្ញុំ ពិតជាបានធ្វើជោយរូបខ្ញុំមកទីនាះ 
ស្ថភិតនៅក្នុងសា្ថានភាពជំហរនាះ នៅក្នុងថ្ងានាះ។ ចាញពីសា្ថានភាពគាួសារដាលផ្ដាតជាសំខន់លើជការខិតខំបាឹងបាាង និងការបូជាកមា្លាំងកាយ 
ដើជមាបីចាប់យកការសិកាសា គឺជាឱកាសតាមួយគត់ដាលខ្ញុំមាន ដើជមាបីោយខ្ញុំអាចកា្លាយជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់។ ខ្ញុំបាទយល់ពីថាតើជបាព័ន្ធសាលារៀ
នរបស់យើជង មានសារៈសំខន់ប៉ុា្ណា ចំពោះជីវិតនាសិសាសានុសិសាសរបស់យើជង និងការអភិវឌាឍន៍ទាំងមូលរបស់ពួកគា។ ខ្ញុំបាទនឹងខិតខំអស់ពីស
មត្ថភិភាពរបស់ខ្ញុំ ក្នុងការដឹកាំក្នុងលក្ខណៈមួយ ដាលាំមកនូវភាពសារៈសំខន់ក្នុងការដោះសាាយជាបា្ទាន់ ចំពោះកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងរបស់យើជ
ង ដើជមាបីផលបាយោជន៍នាកូនសិសាស និងកាុមគាួសារទាំងាយ។ ការងរដាលយើជងធ្វើជ គឺសំខន់ខ្លាំងាស់ មិនអាចបំពាញបាន ដោយគ្មានសង្កា
ត់សាលារៀនដ៏រឹងមាំនោះទា។

ក្នុងាមជាអគ្គនាយកនាសង្កាត់សាលារៀន ខ្ញុំបាទតាូវតាសាកសួរជាសំណួរដ៏សំខន់ៗផងដារ ដល់អ្នកចូលចំណាកទាំងាយរបស់យើជង៖

n  តើជសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ សំរាចជិតបានអ្វីខ្លះហើជយ តាមចក្ខុវិស័យរបស់យើជង?  
n  តើជការដាលដើជរតាមផ្លូវបច្ចុបាបន្នរបស់យើជង អាចទៅគោលដៅដារឬទា?  
n  តើជយើជងពាញចិត្ដនឹងលទ្ធផលាា ដាលយើជងទទួលបាននោះដារឬទា?  
n  បើជមិនអញ្ជមឹងទា តើជយើជងតាូវការធ្វើជការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ ដើជមាបីោយសំរាចបានោគជ័យ?
n  តើជយើជងធ្វើជដូចម្ដាច ដើជមាបីោយសំរាចបាននូវផលល្អយ៉ាងឆប់រហ័ស តាមការដាលអាចធ្វើជទៅបាន?  
n  តើជខ្ញុំអាចបង្ហាញពីការខិតខំប្ដាជា្ញារបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្ដាច ដើជមាបីដាក់សាចក្ដីតាូវការនាកូនសិសាសជារឿងសំខន់ជាងគាបំផុត?

តាមការឆ្លើជយសំណួរទាំងនាះ ដោយមានការសាកសួរយ៉ាងហ្មតចត់ និងឆ្លើជយដោយទៀងតាង់នោះ យើជងអាចមានភាពបាសើជរឡើជងក្នុងល
ក្ខណៈមួយ ដាលមានតម្លា សំរាប់កូនៗរបស់យើជង និងជួយោយកូនសិសាសគាប់ៗរូបសំរាចបាននូវសក្ដនុពលរបស់ពួកគា។ កាុមបាឹកាសាអប់រំ 
និងរូបខ្ញុំបាទ ធ្វើជការចាករំលាកគ្នា នូវគំនិត ដាលយើជងខ្ញុំ អាចសំរាចបានទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់យើជង បើជសិនជាកូនសិសាសទាំងអស់នៅអូកឡិនដ៍
៖

n  ចូលរៀនក្នុងសាលារៀនមួយដាលភាពសា្អាតបាត ហើជយមានសុវត្ថភិភាព ជាទីកន្លាងរៀនសូតាដាលមានការជួយជាាមជាាង 
និងការចំរីនសុខភាព;

n  ទទួលបាននូវចំណាះដឹង និងជំាញាា ដាលតាូវការដើជមាបីោគជ័យក្នុងមហាវិទាយាល័យ និងអាជីព ក៏ដូចគ្នាដារក្នុងឆកជីវិតជាបាចាំរបស់ពួ
កគា;

n  ទទួលមារៀនដ៏មានបាសិទ្ធភាពនៅក្នុងថា្នាក់រៀន ជារៀងរាល់ថ្ងា;
n  តាូវបងាៀនដោយលោកគាូ-អ្នកគាូ និងមាដឹកាំសាលារៀន ដាលសហការរួមគ្នា ដើជមាបីធ្វើជការកាលំអដល់ការអនុវត្ដន៍របស់ពួកគាជាបាចាំ; និង
n  ទទួលបាននូវផលបាយោជន៍ពីសង្កាត់សាលារៀន ដាលតាូវបានដាក់ោយទទួលខុសតាូវលើជគុណភាពក្នុងទិដ្ឋនភាពគាប់យ៉ាងនារបៀបរៀបចំ។

តួាទីរបស់ខ្ញុំ គឺធ្វើជការវាយតម្លាលើជឧបសគ្គនាា ដាលនៅរវាងសង្កាត់សាលារៀន និងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន, ស្វាងរក 
និងធ្វើជអាទិភាពលើជធនធានាា ដាលនឹងជួយោយយើជងអាចយកឈ្នះលើជវា និងតាួតពិនិតាយលើជការអនុវត្ដន៍ដ៏ោគជ័យរបស់ពួកគា ក្នុង
ការបំរីការជាក់ស្ដាងនាសាលារៀន 
និងសិសាសានុសិសាសទាំងាយ។ ឯកសារនាះ
ផ្ដល់ោយយើជងនូវកាសាភ្នាកមួយដាលមើជ
លឃើជញពីរបៀបដាលយើជងដោះសាាយកា
រងរ នៅក្នុងរយៈពាល 100 ថ្ងាដំបូងរបស់ខ្ញុំ 
ហើជយនឹងពីរបៀបដាលយើជងបង្កើជតគំ
រោងមួយ សំរាប់បាព័ន្ធសាលារៀន ដា
លផ្ដល់ោយនូវការអប់រំដ៏មានគុណ
ភាព សំរាប់សិសាសានុសិសាសទាំងអស់ 
មិនគិតពីសាវតារបស់ពួកគាឡើជយ ហើជ
យបំបាត់ចោលនូវគំនិតបាជាសាសា្
ដ ថាជាោគវាសា។ លទ្ធផលចុងកាាយ នឹ
ងតាូវបានដាក់ជូនជាគំរោងអាទិភាពមួយ 
សំរាប់ការអនុវត្ដន៍ផានការយុទ្ធសាស្
រ្ដរបស់យើជង។ គំរោងអាទិភាពនាះ នឹ
ងតាូវបានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងចាបាស់លាស់ 
អំពីគោលដៅ អាទិភាព និងវិធីសាសា្ដាា 
ដាលយើជងនឹងលើជកចាញពីផានការ
យុទ្ធសាសា្ដនាសាលារៀនសហគមន៍ 
បង្កើជតបាននូវកូនសិសាសចំរុងចំរីន។

សង្កាត់ OUSD 
ជាើសរើសអគ្គនាយកថ្មី

អគ្គនាយកថ្មីចូលកាន់តំណាង 
1 កក្ដដា

ឧសភា កក្កដាមិថុា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

 ស្ដាប់មតិយោបល់៖ សន្ទា, ចូលរួម, ធ្វើទសាសនកិច្ច, ធ្វើកម្មវិធី

ចាករំលាក៖ ចំណង់ចំណូលចិត្ដ, ភាពជាមាដឹកាំ, ទសាសនវិជា្ជា, គោលការណ៍

សិកាសាសាាវជាាវ៖ ពិនិតាយមើលបាវត្ដិសសា្ដ, បាមូលទិន្នន័យ

ដាគូ៖ ការទំាក់ទំនង

ផានការ៖ ធ្វើអាទិភាព

ជាមួយកូនសិសាស, 
កាុមគាួសរ, គាូបងាៀន, 
មាដឹកាំ, បុគ្គនលិក, 
អង្គនការនៅតាមសហគមន៍, 
រដ្ឋបាល, អ្នកជំនួញ, 
អ្នកសាឡាញ់មនុសាសជាតិ, 
អ្នកកាសាត។

ចាករំលាក 
នូវចំណង់ចំណូលចិត្ដ 
និងជំនឿមុតមាំរបស់ខ្ញុំ 
ដល់បាជាសហគមន៍ និង
ធ្វើអោយការខិតខំពាយាយា
មរបស់យើងមានលក្ខណៈ
សាបគ្នា។

បាវត្ដិនាសង្កាត់ស
លារៀនអូកឡិនដ៍, 
ព័ត៌មានអំពីសលារៀន, 
ការសិកាសារបស់កូនសិសាស, 
បាជាសសា្ដ, គុណភាពនា
ការបំរើសាវាពីការិយាល័
យកណ្ដាល។

សមាបសមាួល, 
ដាក់អោយសាបគ្នា និងបាើធនធាន 
ពាមទាំងធ្វើអោយការងររបស់យើង 
មានបាសិទ្ធភភាពឡើង ដើមាបីបំពាញសាច
ក្ដីតាូវការរបស់កូនសិសាសនាយើង។ ពិនិតាយលើផានការយុទ្ធភសសា្ដ, 

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សង្កាត់, 
ថវិកាបច្ចុបាបន្ន និងចាបាប់ ដើមាបី
ធ្វើការសំគល់អាទិភាពនិងស
កម្មភាពាាសំរាប់កាុមបាឹកាសា 
និងបុគ្គនលិក។
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គោលដៅាាសំរាប់ផានការដំបូង
ផានការដំបូងនាះ តាូវបានរៀបចំឡើជង ដើជមាបីដាក់ការងរជាមូលដា្ឋានសំរាប់សង្កាត់សាលារៀនមួយ ដាលបង្ហាញោយឃើជញនូវភាពខុ
សគ្នាដោយខ្លួនឯង តាម៖

n  ការជួយគំទាមនុសាស
H  រៀបចំបង្កើជតកម្មវិធីបងាៀន និងកម្មវិធីរៀនសូតាដាលផ្ដាតលើជវបាបធម៍ 

និងដាក់សមាបធនធានាា ដើជមាបីផ្ជមិតគា្លាតសមិទ្ធផល និងដើជមាបីធាាោយកូនសិសាសទាំងអ
ស់តាៀមខ្លួនជាសាាចសំរាប់មហាវិទាយាល័យ និងអាជីព។

n  កាលំអោយមានបាសិទ្ធភាព និងភាពអើជពើជ
H  រៀបចំបង្កើជតវបាបធម៍ផ្ដាតលើជការបំរីសាវាដ៏មានបាសិទ្ធភាព ដាលបង្ហាញោយឃើជញថាមា

នបាតិបត្ដិការខ្ពស់ ដូចបានវាស់ស្ទង់ឡើជងដោយបាើជស្ដង់ដារ និងខ្នាតគំរូរបស់រដ្ឋន។

n  ធ្វើជោយអាទិភាពាារបស់សង្កាត់មានលក្ខណៈចាបាស់លាស់
H  កាត់បន្ថភយ “អាទិភាពមិនចាបាស់លាស់” ហើជយផ្ដាតជាសំខន់លើជវិធីសាសា្ដាាា  ដាលកំណ

ត់ថាមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមមានដ៏ខ្លាំងកា្លា លើជសមធម៍ និងលទ្ធផលរបស់កូនសិសាស — នាះ រួមមាន 
ការធ្វើជអាទិភាពសាលារៀនដ៏មានគុណភាព និងបង្កើជតសហគមន៍ាាដាលមានការអនុវត្ដន៍
វិជា្ជាជីវៈល្អបាសើជរគួរជាទីយកគំរូតាម។

n  រៀបចំាយកដា្ឋាន និងធនធានាា
H  យកចិត្ដទុកដាក់ឡើជងវិញលើជការចំាយ និងការលាទុកធនធាន ដោយផ្អាកលើជទំាក់ទំនងរ

បស់វាទៅនឹងសាចក្ដីតាូវការនាសាលារៀន, ពន្លឿនកំណើជននាលទ្ធផលរបស់កូនសិសាស និង
ជួយគំទាដល់ការខិតខំបាឹងបាាងនាអ្នកអប់រំទាំងាយ តាមការបង្កើជតវបាបធម៍វិជ្ជមមានទាំងស្
រុង។

កម្មវត្ថភុសំរាប់ផានការដំបូង
ដើជមាបីតាៀមជាសាាចសំរាប់គោលដៅទាំងនាះ ខ្ញុំនឹង៖

សា្ដាប ់— សន្ទាជាមួយសិសាសានុសិសាស មាតាបិតា គាូបងាៀន ចាងហា្វាងសាលារៀន បុគ្គនលិក មាដឹកាំសហគមន៍ 
អ្នកតំាងជាប់ឆ្នាត សមាជិកពាណិជកម្ម  អ្នកសាាញ់មនុសាសជាតិ សកម្មជន និងអ្នកកាសាត ដើជមាបីសា្ដាប់ទសាសនៈរបស់ពួកគា 
អំពីសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ ៍និងពីរបៀបកាលំអសាលារៀនាានាអូកឡិនដ៍។ នាះរួមមានការចុះទៅមើជលដល់ទីសាលារៀន 
ដល់ទីអង្គនការ និងពាឹត្ដការណ៍ក្នុងសហគមន៍ និងផ្ដល់ឱកាសាាសំរាប់ោយអ្នកចូលរួមចំណាក មកចូលបាឡូកក្នុងការងរជាមួយនឹង
ខ្ញុំបាទ និងជាមួយនឹងមាដឹកាំនាសង្កាត់នៅទូទាំងទីកាុង;

ចាករំលាក — ផ្ដល់រឿងនិទានអំពីភាពជាមាដឹកាំ អំពីទសាសនៈវិជា្ជាក្នុងការអប់រំ និងអំពីគោលការណ៍ដ៏សំខន់ៗរបស់ខ្ញុំ។ 
ការនាះ គឺសំខន់ាស់ ពីពាាះវានឹងជួយោយមនុសាសដទាទៀតយល់ ថាតើជអ្វីខ្លះទៅ ដាលនឹងធ្វើជោយចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់ខ្ញុំកើជ
នកាន់តាខ្លាំងឡើជង ដើជមាបីោយកំលោះកាមុំរបស់យើជង សំរាចបានោគជ័យ។ វានឹងផ្ដល់ោយមនុសាសដទាៗទៀតផងដារ នូវការអនុញ្ញា
តោយាំចូលមកនូវចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់ពួកគា ក្នុងការបំពាញកិច្ចការនាះ តាមកិច្ចខិតខំបាឹងបាាង ដាលមានលក្ខណៈ “សាបគ្នា” 
ដើជមាបីលើជកកម្ពស់នាឱកាសទទួលបានោគជ័យសំរាប់សិសាសានុសិសាសអូកឡិនដ៍;

សិកាសាសាាវជាាវ — ពិនិតាយមើជលលើជបាវត្ដិសាសា្ដនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ ៍និងបាមូលទិន្នន័យអំពីសាលារៀនមូល
ដា្ឋាន, ការសិកាសារបស់កូនសិសាស, បាជាសាសា្ដ និងកំរិតបំរីសាវារបស់សង្កាត់;

ដាគ ូ— បង្កើជតទំាក់ទំនងជាមួយជាមួយគាូបងាៀន មាដឹកាំ និងមាតាបិតានាយើជង ពាមទាំ
ងសហការជាមួយអ្នកចូលរួមចំណាកដទាៗទៀងផងដារ ដើជមាបីបំពាញសាចក្ដីតាូវការនាកូនសិ
សាសរបស់យើជង; និង

ផានការ — ពិនិតាយមើជលផានការយុទ្ធសាសា្ដបច្ចុបាបន្ន និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើជមាារបស់សង្កាត់ 
ដើជមាបីធ្វើជការសំគល់អាទិភាពាា, រៀបចំបង្កើជតចំណុចដ៏សកម្មៗសំរាប់បុគ្គនលិក, ដឹកាំការងរ
របស់កាុមបាឹកាសាអប់រំ និងតាៀមសំរាប់របៀបវារៈចាបាប់ និងថវិកានាឆ្នាំសិកាសា 2014-15។



សកម្មភាពាាសំរាប់គោលដៅនាផានការដំបូង
n  ជួយទាទាង់មនុសាស៖ រៀបចំបង្កើជតកម្មវិធីបងាៀន និងកម្មវិធីរៀនសូតាដាលផ្ដាតលើជវបាបធម៍ និងដាក់សមាបធនធានាា 

ដើជមាបីផ្ជមិតគា្លាតសមិទ្ធផល និងដើជមាបីធាាោយកូនសិសាសទាំងអស់ តាៀមខ្លួនជាសាាចសំរាប់មហាវិទាយាល័យ និងអាជីព។
សកម្មភាពាា
H  វាយតម្លាលើជការរំពឹងទុកាានាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ សំរាប់ការទទួលបានោគជ័យក្នុងការសិកាសាមុខវិជា្ជាសិកាសា 

នាសិសាសានុសិសាសទាំងអស់ និងការខិតខំពាយាយមបំពាញសាចក្ដីតាូវការនាសិសាសានុសិសាសផាសាងៗគ្នារបស់ខ្លួន។
H ពិនិតាយមើជលលើជការអនុវត្ដន៍នាការបណ្ដុះបា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ និងសមត្ថភភាពនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ក្នុងការបំពាញសាចក្ដីតាូ

វការការបណ្ដុះបា្ដាលគាូបងាៀន ចាងហា្វាងសាលារៀន និងបុគ្គនលិកនាការិយល័យកា្ដាល ពាមទាំងកាុមគាួសារទាំងាយ។
H ពិនិតាយមើជលលើជកិច្ចការបច្ចុបាបន្ន និងកិច្ចការដាលតាូវបំពាញាពាលខងមុខ តាមកម្មវិធីសាកលាបងវាយតម្លាលើជគាូបងាៀន 

និងមាដឹកាំសាលារៀន។
H រៀបចំបងើជ្កតបទដា្ឋានខងរចាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង សំរាប់ការបាាសា័យទាក់ទងគ្នាដោយចំហ និងបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។
H ទំាក់ទំនងជាមួយអ្នកអប់រំ និងបុគ្គនលិក នៅក្នុងសាលារៀនាា និងនៅតាមការិយល័យកា្ដាល ដើជមាបីស្វាងយល់អំពីការងររប

ស់ពួកគា។
H ចុះមើជលដល់ទីសាលារៀនាា និងធ្វើជការកត់សំគល់លើជបាព័ន្ធបងាៀន និងបាព័ន្ធបាតិបត្ដិការ។ 

n  កាលំោយមានបាសិទ្ធិភាព និងភាពអើជពើជ៖ រៀបចំបង្កើជតវបាបធម៍ផ្ដាតលើជការបំរីសាវាដ៏មានបាសិទ្ធភាព ដាលបង្ហាញោយឃើជញ
ថាមានបាតិបត្ដិការខ្ពស់ ដូចបានវាស់ស្ទង់ឡើជងដោយបាើជស្ដង់ដារ និងខ្នាតគំរូរបស់រដ្ឋន។
សកម្មភាពាា
H  បង្កើជតពិធីការមួយទុកធ្វើជការពិនិតាយមើជលលើជការអនុវត្ដន៍នាកម្មវិធីបងាៀន កិច្ចការ និងបាតិបត្ដិការ នាសង្កាត ់សំរាប់ទុកជាភស្ដុតាង

បញ្ជាក់ពីបាសិទ្ធភាព ក្នុងការបំពាញសាចក្ដីតាូវការនាគាូបងាៀន មាដឹកាំ និងបុគ្គនលិកនាសង្កាត់ទាំងអស់, ក្នុងការជួយជាាមជាា
ងដល់ការខិតខំបាឹងបាាងរបស់ពួកគា ដើជមាបីបំរីសាវាោយបានល្អបាសើជរ ដាលបង្កើជនលទ្ធផល និងសមធម៍ដាលល្អជាងមុនរបស់
កូនសិសាស។

H  វាយតម្លាលើជសមា្ភារៈដាលចូលមកក្នុងសង្កាត់ កូនសៀវភៅ ថវិកា ឯកសារហិរញ្ញវត្ថភុ ការជមាះបញ្ជម ីបាាក់សំរាប់ការសាាវជាាវ និង
បាព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានសំរាប់កូនសិសាស និងបុគ្គនលិក។

H  អនុវត្ដពិធីការនៅក្នុងកិច្ចបាជុំនាកាុមបាឹកាសា ដាលធ្វើជអាទិភាពសមិទ្ធកម្មនាការងរសំខន់ៗ ដាលជាការចាំបាច ់ដើជមាបីធ្វើជោយការ
ងរមានវឌាឍនភាពទៅមុខ បាកបដោយបាសិទ្ធភាពខ្លាំងថាមទៀត។

n  វើជោយអាទិភាពាារបស់សង្កាត់មានលក្ខណៈចាបាស់លាស់៖ កាត់បន្ថភយ “អាទិភាពមិនចាបាស់លាស់” ហើជយផ្ដាតជាសំខន់លើជវិធី
សាសា្ដាា ដាលកំណត់ថាមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមមានដ៏ខ្លាំងកា្លា លើជសមធម៍ និងលទ្ធផលរបស់កូនសិសាស។
សកម្មភាពាា
H  ចូលរួមជាមួយកាុមបងាៀន, មាដឹកាំសាលារៀន, គាូបងាៀន និងកាុមគាួសារទាំងាយ ដើជមាបីធ្វើជការពិភាកាសាគ្នា 

អំពីអាទិភាព និងលទ្ធផលនាកម្មវធីបងាៀនរបស់យើជង ក៏ដូចគ្នានឹងជំនួយាា ដាលយើជងបានផ្ដល់ោយអ្នកដល់អប់រំ 
នូវភាពាំោយកើជតផល និងចំណាះចំាន។

H  រៀបចំវិធីសាសា្ដជាមួយនឹងកាុមដឹកាំការងរ និងបាតិបត្ដិការ ក៏ដូចគ្នាដារ ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមចំណាក ដាលមកពីខងកាា 
ដើជមាបីធ្វើជការពិភាកាសាគ្នា អំពីបាព័ន្ធ ម៉ាតាវាស់ស្ទង់បាតិបត្ដិការ និងអាទិភាពដ៏សំខន់របស់សង្កាត់។

H  រៀបចំផានការមួយ ទុកធ្វើជការបាាសា័យទាក់ទងគ្នាអំពីអាទិភាពរបស់សង្កាត់, បង្កើជតរួមគ្នានូវគុណតម្លានាសង្កាត់ និងការតាួតពិនិ
តាយលើជការលូតលាស់នាការអនុវត្ដន៍ផានការយុទ្ធសាសា្ដរបស់យើជង។

n  រៀបចំាយកដា្ឋាន និងធនធានាា៖ តមាង់ឡើជងវិញលើជការចំាយ និងការលាទុកធនធាន ដោយផ្អាកលើជទំាក់ទំនងចំពោះសាចក្ដី
តាូវការនាសាលារៀន, និងលទ្ធផលាានាសិសាសានុសិសាស។
សកម្មភាពាា
H  សំគល់បុគ្គនលិកសំខន ់ដើជមាបីជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរ។ 
H  រៀបចំកិច្ចបាជុំធម្មតាមួយ ជាមួយនឹងបុគ្គនលិកបាតិបត្ដិ និងមាដឹកាំសាលារៀន និងបង្កើជតោយមានការយល់ចាបាស់អំពីទំនួលខុស

តាូវ ស្ដង់ដារ និងការអនុវត្ដន៍ាា។
H  ពិនិតាយលើជរចាសម្ព័ន្ធនាការិយល័យកា្ដាល សំរាប់បាសិទ្ធភាពនាបាតិបត្ដិការ និងការសមាបតាមសាចក្ដីតាូវការនាកូនសិសាស 

និងកាុមគាួសារ និងធ្វើជការកាសមាួលនៅពាលាមានការចាំបាច់។

ដំណើជរការដាលយើជងកំពុងធ្វើជនោះ គឺជាដំណើជរការមួយដាលទាមទារោយមានការខិតខំបាឹងបាាងខ្លាំង ដើជមាបីោយយើជងអាចបង្កើជត
បាននូវលទ្ធផលចាើជន ដាលយើជងតាូវការសំរាប់កំលោះកាមុំរបស់យើជង។ នៅក្នុងអូកឡិនដ៍ 
ក៏ដូចគ្នានៅកន្លាងផាសាងៗទៀតដារ  ការគ្មានស្ថភិរភាព និងការខ្វះឱកាសស្មើជភាពគ្នា គឺមាន
នៅក្នុងទំហំដាលធ្វើជោយបាត់បង់នូវកមា្លាំងចិត្ដ។ ក្នុងាមជាបាជាសហគមន៍ យើជងតាូវតា
ធ្វើជការចាប់ផ្ដើជមពីមូលដា្ឋានដាលមានជំនឿថា កូនសិសាសរបស់យើជងសមនឹងទទួលបាននូវអ្
វីៗ ដាលល្អបាសើជរបំផុត។ ខ្ញុំបាទទឹងរង់ចាំសហការគ្នានៅថ្ងាខងមុខហ្នឹង!

ដោយក្ដីគោរពស្មាះពីខ្ញុំបាទ,

Antwan Wilson អគ្គនាយកនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍
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