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អំពីគូម៉ុន

កម្មវិធីសិក្សាក្រៅកមា៉្ងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពកោក
ក្តីគស�ាញ់របស់ឪពុកម្ាក់ចំង�ាះករូនគបុសរបស់គាត់ បានផ្ល់កំងណើតដល់ 
វិធតីសាគស្សឌិកសា្រូម៉ុន។ ង�ាឆ្ាំ១៩៥៤ ង�ាក តរូរ៉រូ ម៉ុន ដដលជាគ្រូ្ណឌិត 
វិទ្យា ថ្ាក់វិទ្យាល័យ ជនជាតឌិជប៉ុន បានបងរកើតសន្លឹកកឌិច្ចការ្ណឌិត 
វិទ្យាង�ាយដដ សគមាប់ករូនគបុសរបស់គាត់ ដដលងរៀនថ្ាក់ទ្តីពតីរ ងដើម្តីអភឌិវឌ្ឍ
បំណឌិន្ឌិតងលខរបស់ករូនជាគបចាំ។ ជាលទ្្ធផលគាត់អាចឈានដល់ 
កគមឌិត្ណនាឌតីងផរ៉រ់ដសយែល នឌិរអាំរងតគកាលង�ាងពលគាត់ជឌិតឈាន
ចរូលថ្ាក់ទ្តី៦។

ជារកន្ះសតវត្សងគកាយមក ទ្ស្សនវិជ្ារបស់គាត់បានបន្រីកសាយ 
ទ្រូទាំរសកលង�ាក ងហើយងពលងនះ បានជួយសឌិស្សជារបួន�ាននាក់ 
អភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាព សងគមចងគាលង�ា នឌិរក្តីសុបឌិនរបស់ខ្លួន។ ង�ាងពល 
ងនះ មនុស្សង�ាជុំវិញពឌិភពង�ាកកំពុរដតសឌិកសាតាមរយៈវិធតីសាគស្សឌិកសា 
របស់្រូម៉ុនដដរ។

ង�ា្រូម៉ុន ងយើរងជឿជាក់ចំង�ាះសក្ានុពលរបស់កុមារគ្ប់ររូប។ កុមារអាច 
មានការរីកចងគមើន ង�ាយមឌិន្ឌិតពតីអាយុ ឬកគមឌិតនឌិងទ្ទេសសា�ាងរៀន 
ងេើយ។ រាល់ងពលកុមារពុះ�ារចំង�ាះបញ្ាគបឈមដដលពួកង្មឌិនធ្ាប់
ដលឹរ ឬជួបគបទ្ះកន្រមកង�ាយម្ចាស់ការ ពួកង្អនុវត្ដំងណើរការមួយ
ដដលការអភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកង្ គតរូវបងរកើនជាអតឌិបរមា ជាមួយ 
ស្មារតតីសងគមចដ៏រឹរមាំ។
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សន្លឹកកិច្ចការគូម៉ុន

ស្័យសឌិកសាគតរូវបានសគមបសគមួលង�ាយសន្លឹកកឌិច្ចការដដលវិវត្ន៍ជាគបចាំ

សន្លឹកកឌិច្ចការ្រូម៉ុន ងរៀបចំជារចនាសម្័ន្ធងេើរងដើម្តីងធ្ើឲយែមានការរីកចងគមើនជាជំហានតរូចៗ
សន្លឹកកឌិច្ចការ្រូម៉ុន ងរៀបចំជារចនាសម្័ន្ធងេើរងដើម្តីងធ្ើឲយែមានការរីកចងគមើនជាជំហានតរូចៗ ង�ាយងធ្ើឲយែសឌិស្សម្ាក់ៗ 

អាចរីកចងគមើនង�ាមុខសន្សលឹមៗ ពតីបញ្ាងាយង�ាកាន់បញ្ាពឌិបាកៗ នឌិរចុរងគកាយងឆ្ាះង�ាសឌិកសាកគមឌិតខ្ស់ថ្ាក់វិទ្យាល័យ

បានង�ាយខ្លួនឯរ។

សន្លឹកកឌិច្ចការទាំរឡាយគតរូវពឌិនឌិតយែងមើលងេើរវិញតាមរយៈការដស្រយល់ពតីសឌិស្ស
ចាប់តាំរពតីសន្លឹកកឌិច្ចការងដើមដំបរូរគតរូវបានបងរកើតងេើរង�ាយង�ាក តរូរ៉រូ ្រូម៉ុន ង�ាឆ្ាំ១៩៥៤ ព័ត៌មានដរូចជា        

គបតឌិកម្មរបស់សឌិស្សចំង�ាះសន្លឹកកឌិច្ចការ នឌិរព័ត៌មានគតលប់ពតីគ្រូ គតរូវបាន

យកមកពឌិចារណាជាបន្ង�ាងពលពឌិនឌិតយែងមើលសន្លឹកកឌិច្ច

ការទាំរឡាយ។ តាមរយៈការដស្រយល់ពតីសឌិស្ស 

នឌិរគ្រូបងគរៀន សន្លឹកកឌិច្ចការគតរូវបានដកលម្អជា

បន្បនទេាប់ងដើម្តីឲយែរឹតដតមានគបសឌិទ្្ធភាព

សគមាប់ស្័យសឌិកសា។
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្គរូបក្ងៀនគូម៉ុន

តួនាទ្តីរបស់គ្រូបងគរៀន្រូម៉ុន្ឺគតរូវរកឲយែង�ើញនរូវសក្ានុពលរបស់សឌិស្ស
ម្ាក់ៗ។

សន្លឹកកឌិច្ចការ្រូម៉ុនរចនាងេើរងដើម្តីជួយឲយែសឌិស្សមានការរីកចងគមើនតាមរយៈស្័យសឌិកសា។

ងទាះជាយ៉ារណាក៏ង�ាយ ងពលខ្ះសឌិស្សជួបគបទ្ះបញ្ាដដលពួកង្មឌិនយល់ឬមឌិនអាច

ង�ាះគសាយបានង�ាយខ្លួនឯរ។

ងពលខ្ះវាយ៉ារដរូងច្ះគ្រូបងគរៀន្រូម៉ុនមឌិនចាប់បគ្រ្ចកសឌិស្សនរូវិធតីសាគស្ង�ាះគសាយបញ្ា

ងេើយ។ ជារងនះងទ្ៀតគ្រូបងគរៀនរបស់ងយើរបានរកង�ើញនរូវកគមឌិតយល់ដលឹររបស់សឌិស្ស 

មុនងពលបង្ាញតគមុយដល់ពួកង្។ 

គ្រូក៏អាចបង្ាញសឌិស្សនរូវបញ្ាជាឧទាហរណ៍ ឬឯកសារដដលបានសឌិកសាកន្រមកងដើម្តី 

ជួយ ពួកង្ង�ាះគសាយបញ្ាលំបាកៗង�ាយខ្លួនឯរ។ ក្នុរការងធ្ើដរូងច្ះ សឌិស្សយល់ងមងរៀន នឌិរ 

អាចង�ាះគសាយ បញ្ាថ្មតីៗង�ាយម្ចាស់ការ។

គ្រូបងគរៀន្រូម៉ុនងមើលង�ើញពតីសមត្ថភាពរបស់សឌិស្សម្ាក់ៗ នឌិរគាស់បង្ាញនរូវសក្ានុពលរបស់ពួកង្។ គ្រូបងគរៀនរបស់ងយើរ

ង្្ាតងលើសឌិស្សម្ាក់ៗជាបុ្្គល ង�ាយយកចឌិត្ទ្ុក�ាក់ចំង�ាះសមត្ថភាពសឌិកសា បុ្្គលឌិកលក្ខណៈរបស់សឌិស្ស នឌិររងបៀបដដលពួក

ង្ង�ាះគសាយបញ្ាង�ាងលើសន្លឹកកឌិច្ចការ។ បនទេាប់មក គ្រូផ្ល់ការដណនាំគបកបង�ាយគបសឌិទ្្ធភាព ងដើម្តីធានាថាសឌិស្សសឌិកសាង�ា

កគមឌិតមួយដដល”គតលឹមគតរូវ”សគមាប់សឌិស្សម្ាក់ៗ។

គ្រូបងគរៀន្រូម៉ុនទ្ទ្ួលស្គាល់ពតីការរីកចងគមើនរបស់សឌិស្សម្ាក់ៗ ង�ាយមឌិនចាំបាច់ងគបៀបងធៀបង�ានលឹរសឌិស្សដដទ្ងេើយ ខណៈផ្ល ់

ការងលើកសងសើរ នឌិរការងលើកទ្លឹកចឌិត្ចំង�ាះសឌិស្សម្ាក់ៗ។ ក្នុរងពលជាមួយគ្ាងនះ ពួកង្សហការគ្ាយ៉ារជឌិតស្ឌិទ្្ធ ជាមួយមាតា 

បឌិតាសឌិស្ស ក្នុរការតាម�ានការរីកចងគមើនរបស់សឌិស្ស។

មានដតតាមរយៈគ្រូបងគរៀនទាំរអស់ងនះងទ្ ដដលពឌិតជាចរ់ង�ើញសឌិស្សខ្លួនមានការរីចងគមើន ដដលអាចសងគមចបាននរូវអត្ថគបងយាជន៍

ពឌិតគបាកដដនវិធតីសាគស្្រូម៉ុន។
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1 ទទួលកិច្ចការថ្លាក់

ង�ាងពលមកដល់ថ្ាក់ករូនរបស់

ង�ាកអ្កគតរូវ�ាក់កឌិច្ចការផទេះ

ដដលបានបំងពញរួចនឌិរទ្ទ្ួល

សន្លឹកកឌិច្ចការសឌិកសាងដើម្តីបំងពញ

ង�ាក្នុរមជ្ឍមណ្ល។

ករូនង�ាកអ្កនលឹរ�ាក់សន្លឹកកឌិច្ច

ការដដលបានបំងពញចប់ងដើម្តីឲយែ

គ្រូដក�ាក់ពឌិនទេនុ។

-ង�ាមជ្ឈមណ្លងនះ ករូនង�ាកអ្កនលឹរបំងពញសន្លឹកកឌិច្ចការដដលគ្រូ

�ាក់ឲយែ។

-រយៈងពលងធ្ើកឌិច្ចការថ្ាក់អាគស័យងលើខ្លឹមសារ

សន្លឹកកឌិច្ចការសគមាប់ដថងៃងនាះ។

-ង�ាដំណាក់កាលដំបរូរដនការសឌិកសាង�ាក្នុរ

ថ្ាក់ ជាធម្មតាករូនង�ាកអ្កនលឹរសឌិកសាមុខ

វិជ្ានតីមួយៗរយៈងពលគបដហល៣០នាទ្តី។

ការសិកលាសានៅក្នុងថ្លាក់

ដក់កិច្ចការថ្លាក់

លំំហូូរនៃនសិក្សា

ខារងគកាមងនះ្ឺជាលំហរូរដនសឌិកសាក្នុរថ្ាក់ជាធម្មតារបស់សឌិស្ស្រូម៉ុន។
អាចមានការខុសដប្កគ្ាចំង�ាះលំហរូរដនសឌិកសាង�ាយអាគស័យងលើមជ្ឈមណ្លនតីមួយៗ៖
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75

ភាសាអរ់ង្្ស្ណឌិតវិទ្យា

សឌិស្សនលឹរដកកំហុសរបស់ខ្លួនង�ាងលើសន្លឹកកឌិច្ចការ  

ដដលបានងធ្ើបនទេាប់ពតីគ្រូដកកឌិច្ចការ

ងនះរួចគបសឌិនងបើមានកំហុស        

បនទេាប់មកគតរូវ�ាក់ឲយែគ្រូពឌិនឌិតយែ 

ងេើរវិញ។

ការងធ្ើដរូងច្ះអនុញ្ាតឲយែ

សឌិស្សទ្ទ្ួលបានពឌិនទេនុ១០០

សគមាប់រាល់សន្លឹកកឌិច្ច

ការដដលបានបំងពញ។

-

-

-

-

កកកំហុសនិងទទួលបាន១០០ពិន្នុ

កត់លារាទុកនូវលទ្ធផលសិកលាសា

១០០ពិន្នុ

យកសន្រកកិច្ចការនៅន្្ើនៅផ្ឹះ

បំនពញសន្រកកិច្ចការនៅផ្ឹះ
រយៈងពលដដលសឌិស្សបំងពញកឌិច្ចការ

នឌិរ�ាក់ពឌិនទេនុសគមាប់សន្លឹកកឌិច្ចការនតី

មួយៗនលឹរគតរូវកត់គតាទ្ុក។

គបសឌិនងបើករូនង�ាកអ្កសឌិកសាងលើសពតី

មួយមុខវិជ្ាកឌិច្ចកាអនុវត្ជាគបចាំដរូចគ្ាពតី

ជំហានទ្តី១ដល់ទ្តី៥នលឹរគតរូវយកមកអនុវត្។

ងដើម្តីបងរកើនការងរៀនសរូគតនឌិរអភឌិវឌ្ឍ

ទ្ម្ាប់សឌិកសាល្អសន្លឹកកឌិច្ចការដដល

សឌិស្សខកខានមឌិនបានមកងរៀន

នលឹរគតរូវផ្ល់ឲយែសឌិស្សជាកឌិច្ចការ

ផទេះសគមាប់ដថងៃដដលមឌិនបាន

មកងរៀន។

ករូនង�ាកអ្កគតរូវដតបំងពញកឌិច្ចការផទេះ

ង�ាក្នុរបរិស្ថានមួយដដលអនុញ្ាត       

ឲយែមានការផ្ចរ់អារម្មណ៍គ្ប់

គគាន់។



កម្មវិធីគណិតវិទ្យា

អភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្័យសឌិកសា្ណឌិតវិទ្យាថ្ាក់វិទ្យាល័យ
្ណឌិតវិទ្យា្ឺជាមុខវិជ្ាមួយដដលទាមទារនរូវការបងរកើនចំងណះដលឹរតាមរយៈការ
អនុវត្។

ងដើម្តីងាយគសួលសឌិកសា្ណឌិតវិទ្យាថ្ាក់វិទ្យាល័យ (ការ្ណនាឌតីងផរ៉រ់ដសយែល
នឌិរអាំរងតគកាល) សឌិស្សគតរូវដតបងរកើនបំណឌិន្ណនារបស់ខ្លួនបណ្នុះការវិភា្ 
្ណឌិតវិទ្យា នឌិរអភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាព្ឌិតដបបតកកៈ។ ការងធ្ើដរូងច្ះនលឹរនាំឲយែពួក
ង្អភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាពង�ាះគសាយបញ្ាងផ្សរៗដដលពួកង្នលឹរជួបគបទ្ះង�ា
ងពលអនា្ត។

លក្ខណៈពឌិងសសរបស់កម្មវិធតី្ណឌិតវិទ្យា
កម្មវិធតី្ណឌិតវិទ្យាមាន២០កគមឌិតចាប់ពតីកគមឌិត៦A ដល់កគមឌិតO នឌិរ 
មានមុខវិជ្ាជងគមើសចំនួន៥។ សន្លឹកកឌិច្ចការង្្ាតងលើការបណ្នុះ 

បំណឌិន្ណនារឹរមាំ ដដលអាចងធ្ើឲយែសឌិស្សអនុវត្ង�ាងលើងគាល្ំនឌិត
្ណឌិតវិទ្យាដដទ្ងទ្ៀត។ ង�ាយងចៀសវារងគាល្ំនឌិតមឌិន�ាក់ព័ន្ធ
កម្មវិធតីងនះមានបំណរអនុញ្ាតឲយែសឌិស្សរីកចងគមើនបានងលឿនតាម
ដដលអាចងធ្ើង�ាបានង�ាយខ្លួនឯរក្នុរការ្ណនាឌតីងផរ៉រ់ដសយែល
នឌិរអាំរងតគកាល។

ឌតីងផរ៉រ់ដសយែលនឌិរអាំរងតគកាលជាន់ខ្ស់
សមតីការឌតីងផរ៉រ់ដសយែល

តកកៈស្តីតនឌិរងសេរី ដដនកំណត់អនុ្មន៍ 
ឌតីងផរ៉រ់ដសយែល

ងកាណមាគត បនទេាត់គតរ់ ររ្រ់

េូការីត ការ្ណនា

អនុ្មន៍គតតីធាដឺងគកទ្តី២ គបភា្អសនឌិទាន 
អឌិកស្ូ៉ណរ់ដសយែល

ពតីជ្ណឌិតមរូល�្ានថ្ាក់វិទ្យាល័យ

ហ្ាក់តរូរីដយល ឬសកាងរ៉ សមតីការអសនឌិទាន 
គទ្លឹស្តីបទ្ពតីតាហ្គ័រ

សមតីការដដលងគបើគបាស់គបមាណវិធតីបឋម 
វិសមតីការ អនុ្មន៍ នឌិរគកាហ្

ចំនួនវិជ្មាន អវិជ្មាន ងសចក្តីងផ្ើមពតីជ្ណឌិត

គបមាណវិធតីទាំរបួនដនគបភា្នឌិរទ្សភា្

គបភា្

គបមាណវិធតី្ុណដវរ គបមាណវិធតីដចកដវរ 
ងសចក្តីងផ្ើមពតីគបភា្

ការ្ុណ ការដចក

ការបរូកជួរឈរ នឌិរការដកជួរឈរ

ការបរូកជួរងដក នឌិរការដកជួរងដក

គបមាណវិធតីបរូកមរូល�្ាន

ការសរងសរងលខរហរូតដល់១២០ 
ងសចក្តីងផ្ើមពតីគបមាណវិធតីបរូក

ការសរងសរងលខរហរូតដល់៥០

ការអានងលខរហរូតដល់៥០

ការអានងលខរហរូតដល់១០

O

N

M

L

K 

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2A

3A

4A

5A

6A
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កម្មវិធីភាសាអង់កគ្ស

ង�ាក្នុរកម្មវិធតីភាសាអរ់ង្្សងយើរង្្ាតងលើការ
បណ្នុះបណ្ាលសមត្ថភាពអំណានកគមឌិតខ្ស់
សគមាប់សឌិស្សទាំរអស់។
តាមរយៈការបងរកើនបំណឌិនយល់ដលឹរអំណាន 
របស់សឌិស្សង�ាដល់កគមឌិតខ្ស់សឌិស្សទ្ទ្ួល

បានផ្ត់្ំនឌិតចាំបាច់ងដើម្តីអានអត្ថបទ្ដកគសរ់
តាមដបបរិះ្ឌិត។ តាមរយៈការង្្ាតងលើការអភឌិវឌ្ឍ

សមត្ថភាពអានតាមរយៈការឲយែសឌិស្សអានងសៀវង�ា
ជាងគចើនកបាល សឌិស្សនលឹរទ្ទ្ួលបានចំណាប់អារម្មណ៍

ងលើអំណានងគចើនជារមុន ដដលជួយសគមួលដល់ការសឌិកសាង�ាកគមឌិតខ្ស់
ង�ាយម្ចាស់ការ នឌិរមានទ្ំនុកចឌិត្។

លក្ខណៈពឌិងសសដនកម្មវិធតីភាសាអរ់ង្្ស
កម្មវិធតីភាសាអរ់ង្្សចាប់ងផ្ើមងេើរង�ាយបំប៉នវាកយែសពទេ នឌិរអភឌិវឌ្ឍបំណឌិន
អានកគមឌិតមរូល�្ានរបស់សឌិស្ស។ សឌិស្សបន្ដស្រយល់ពតីរចនាសម្័ន្ធល្ះ 
ការសរងសរកថាខណ្ ការងធ្ើសងរ្ខប នឌិរអំណានរិះ្ឌិត។ ពួកង្អភឌិវឌ្ឍបំណឌិន
អំណានរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិធតីសាគស្សងរ្ខបរបស់្រូម៉ុន។ 
ក្នុរការសឌិកសាដបបងនះ សឌិស្សអានអត្ថបទ្ដកគសរ់មួយ នឌិរងរៀបចំល្ះនតីមួយៗ
ងេើរវិញតាម្ំនឌិតរបស់ខ្លួន។

9

ការសូត្រនិង
ថាតាម៖

ងរៀនពតីរងបៀបគាំគទ្្ំនឌិតមួយង�ាយងគបើព័ត៌មានបានមកពតី 
អត្ថបទ្ដកគសរ់តាមរយៈការវិភា្នឌិរប្រ្ចូលធាតុង�ាក្នុរ 

អត្ថបទ្សឌិកសា។

បងរកើនសមត្ថភាពអានដបបរិះ្ឌិតង�ាយសរងសរមតឌិងយាបល់
ង�ាងលើអត្ថបទ្ង�ាយឈរងលើទ្ស្សនៈនឌិរចក្ខនុវិស័យរបស់អ្ក

នឌិពន្ធ។

បំងពញការសងរ្ខបង�ាយងរៀបចំរចនាសម្័ន្ធដផ្កងផ្សរៗដនព័ត៌មាន
ងេើរវិញង�ាក្នុរកថាខណ្មួយនឌិរងធ្ើឲយែគបធានបទ្ក្ាយជាស្ូល

ដនល្ះសងរ្ខប។។

សងរ្ខបកថាខណ្មួយដនអត្ថបទ្ដកគសរ់ង�ាយម្ចាស់ការខណៈយល់
ដលឹរពតីបរិបទ្ដនកថាខណ្ជាងគចើន។។

ពនយែល់ពតីដំងណើរការសងរ្ខបអត្ថបទ្។

យល់ដលឹរនឌិរដតរល្ះផ្សំ។
អានអត្ថបទ្ង�ាយកំណត់្ំនឌិតសំខាន់ដនកថាខណ្នតីមួយៗរបស់អត្ថបទ្។

យល់ដលឹរពតីទ្ំនាក់ទ្ំនររវារល្ះនឌិរកថាខណ្នឌិរទ្ំនាក់ទ្ំនរអំពតីកថាខណ្។

បកគសាយអត្ថបទ្ដកគសរ់តាមរយៈការបញ្ាក់ងេើរវិញឧទាហរណ៍នឌិរការ
ពណ៌នា។

យល់នឌិរដតរល្ះងាយៗ។

បង្ាញខ្លឹមសារអត្ថបទ្ដកគសរ់ង�ាយពឌិនឌិតយែងមើលវាជាលំ�ាប់គពលឹត្ឌិការណ៍ង�ាយងធ្ើការ
ងគបៀបងធៀបទ្ស្សនៈនានានឌិរកំណត់ធាតុ5Ws-1H ង�ាក្នុរអត្ថបទ្ដកគសរ់ងនាះ។

បងរកើនសមត្ថភាពអំណាន្ទេាល់មាត់នឌិរចាប់ងផ្ើមអនុវត្អំណានសងៃាត់ៗជាបន្បនទេាប់។

អាន�ាកយែសពទេនឌិរល្ះទាំរឡាយលឺៗង�ាយយល់ពតីដផ្កសំងេរ។

ង�ាក្នុរ�ាកយែនានា។

បងរកើនសមត្ថភាពសរងសរសំបុគតង�ាយតាម�ានចម្រនឌិរសរងសរ�ាកយែ។

លឺៗនឌិរដស្រយល់ពតីអត្ថបទ្ដកគសរ់ខ្តីៗ។

ថានឌិរអាន�ាកយែ កងន្សោម�ាកយែនឌិរល្ះខ្តីៗងេើរវិញ។

ភ្ាប់�ាកយែនឌិយាយជាមួយទ្គមរ់សំងណររបស់វា។

អំណានតាម
បែែរិះគិ្រ៖

ការសងងខេែ៖ការសងងខេែ៖

ការកំណ្រ់តែធានែទ
ននកថាខណ្ឌនីមួយៗ៖

ការែង្ហាញរូបារម្មណ៍
អ្រ្ថែទដកតសង់៖

ការងរៀនអាន
និងសរងសរ៖

II/ 
III

HI/ 
HII

GI/ 
GII

FI/ 
FII

EI/ 
EII

DI/ 
DII

CI/ 
CII

BI/ 
BII

AI/ 
AII

2A

3A

4A

5A

6A

7A

អភឌិវឌ្ឍសមត្ថភាពអានកគមឌិតខ្ស់





សិង្ បូរីសិង្ បូរី

កម្
 នុជ 

កម្
 នុជ 

អូស
លា ្ត ាលី

អូស
លា ្ត ាលី

គូម៉ុនកៅជុំវិញពិភពកោក

អំឡុងម�៉ោងគណិតវិទោយាPSLEរបស់ខ្ុំ ខ្ុំបានម្វើវាយ៉ោងល្អនិងទទួលបាននិមទទេសA។

ខ្ុំគិតថាលំហាត់�នភាពងាយសសួលណាស់ ពីមសរោះខ្ុំបានម្វើលំហាត់គណិតវិទោយាកស្ិតខ្ពស់មៅគូ្៉ុន។ ខ្ុំ�នម�ទនភាពចំមរោះ

ការសិកោសាក្ុងកស្ិត្ួយបបបមនោះណាស់ ពីមសរោះ្ិត្តរបស់ខ្ុំជាមសចើន្ិនបានសិកោសាឲោយបានមសមើនឹងស្តង់ដាររបស់ខ្ុំមៅមឡើយមទ។  

សស�ប់ខ្ុំគូ្៉ុនគឺជាទីកបនលែង្ួយបែលអាចជួយខ្ុំនាមពលមនោះនិងមពលអនាគត។

Eric Lim អាយុ13ឆ្ោំ

Erika�្ោយរបស់Channalyបចករំបលក្តិមយបល់អំពី្ូលមេតុបែលKumon�នភាពល្អសបមសើរចំមរោះនាង។ “មចញ្កពីសគរួ

សារបែល្ិននិយយភាសាអង់មគលែសភាសាបែលមយើងមសបើសបាស់គឺភាសាបខមរនិងបារាំងប៉ុមណាណោោះ។ មយើង�នអារ្មណ៍ថា

នាង�នសកា្ោនុពលមេើយមយើងចង់ឲោយនាងពុោះររបបនថែ្មទៀត ែូមច្ោះមយើងបានចុោះម្មោោះនាងក្ុងក្មវិ្ីភាសាអង់មគលែស 

និងគណិតវិទោយារបស់គូ្៉ុន។

គូ្៉ុនចាំបាច់ណាស់សស�ប់ពួកមយើង មេើយសតរូវបានចាត់ទុកថាល្អសស�ប់សនលែឹកកិច្ចការែ៏�នសបសិទ្ធភាព។ សនលែឹកកិច្ចការ

ទាំងមនោះអាចជួយសិសោសឲោយទទួលបានទំនុកចិត្តតា្រយៈសវវ័យសិកោសា។

Ek Erika ជា្ួយកូនសសី NGO-Ek Channaly អាយុ9ឆ្ោំ

ការម្វើកិច្ចការគូ្៉ុន្ិនប្នជាមរឿងសតរូវម្វើបត្ួយប្លែតមឡើយ។ វាសតរូវការមពលមវលាមែើ្ោបីឆលែងកាត់កស្ិតទាំងឡាយនិងបំមពញ

វាឲោយបានចប់សពវសគប់។ សបការមនោះជួយខ្ុំឲោយយល់ថា្ិន�នងាយសសួលសស�ប់មជាគជវ័យមឡើយសបសិនមបើខ្ុំសតរូវសមស្ចមោល

មៅជីវិតរបស់ខ្ុំ។ ចូរសាកលោបងជា្ួយគូ្៉ុន ចូរពុោះររជាប់ជានិច្ចមឆពោោះមៅរកមោលមៅបញ្ចប់ក្មវិ្ីមនោះ ពីមសរោះវាគឺជាម្មរៀន

្ួយក្ុងចំមណា្ម្មរៀនែ៏ល្អបំផុតបែលអាចមរៀនបាន។

Marita Cheng អាយុ26ឆ្ោំ
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សតរាែ់ព័្រ៌រានែបន្ថម៖
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នៃ្្ចុះក្ម្ះ៖
11ដុ�្ារ

នៃ្្កម្មវិធី្បចាំខែ៖
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កំណ្រ់ងពលណា្រ់ជួែសតរាែ់បណនាំែង្ហាញដល់រាតាែិតាសិសហាស

ចូលរួមក្នុងង្រស្តវិនិច្័យសម្រ្ថភាពងោយឥ្រគិ្រន្លៃនិងពិងតរះអំពីងរា៉ហាងសិកហាសា 
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ចូលំរួមជាមួយ
គូម៉ុន


