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កម្មវត្ថ ុ៖ លិខិតូ្បករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំម្ធ្យម្សិកា (MDI) 

 

ជូនចំព ោះក្កមុ្ក្រួសារជាទីពោរពរាប់អាន 

 

ពៅក្កមុ្ក្បឹកាភិបាលម្ណឌល Hamilton-Wentworth (HWDSB) ព ើងខុ្ពំបេជាា ចតិ្េកំណត្ ់និងលុបបំបាត្់ឧបសរគ

នានាព ើម្បីឲ្យសិសសទងំអស់សិកាកន ុងបរយិាកាសដ លទទួលបានោំក្ទ បរយិាប័នន  នងិការពោរព។ ព ើងខុ្កំ៏ោំក្ទ

សុខុមាលភាពរបស់សិសសតាម្រ ៈកម្មវធិ្ី ជំនួ ោំក្ទ និងពសវាកម្មនានាដ លជក្ម្ញុការអភិវឌ្ឍន៍ក្បកបពោ សខុ

ភាពលអ  និងការជាសោះពសបើ ពីជងំឺរាត្ត្ាត្ COVID-19។ 

 

ពៅដខវចិឆ ិកា សិសសថ្នន ក់ទី 4  ល់ទី 12 នងឹបំពពញលិខិតូ្បករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំម្ធ្យម្សកិា (MDI)។ សិសសថ្នន ក់ទី 

4  ល់ទី 8 បានបញ្ចប់ការសទងម់្ត្ិពនោះកន ុងឆ្ន ំ 2018 ព ើ សិសសបឋម្សិកា និងម្ធ្យម្សកិាមួ្ ចនួំនបានបញ្ចប់

កម្មវធិ្ី MDI កន ុងទក្ម្ង់សពងេបពៅនិទឃរ ូវកនលងម្កពនោះ។ ពៅដខវចិឆ ិកា សិសសនឹងពធ្វ ើការសទង់ម្ត្ិតាម្អនឡាញ

ពនោះ ពៅកន ុងអឡុំងពពលសិកាពៅសាលាពោ មានការក្តួ្ត្ពិនិត្យពីបុរគលិកសាលា។ ចពម្លើ របស់កូនអនកនងឹរកា

ជាលកេណៈឯកជន ការសមាា ត្់ ព ើ ម្ិនក្ត្ូវបានកំណត្អ់ត្េសញ្ញា ណតាម្ព ម្ ោះពទ។ 

 

ត ើអ្វ ីតៅជាតោលបំណងនៃការសិក្សា? 

ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាលម្ណឌល HWDSB ក្ត្ូវការដសវង ល់កាន់ដត្ចាស់អំពីចំណុចននការអភិវឌ្ឍកុមារកន ុងកក្ម្ិត្អប់រំ

ម្ធ្យម្សិកា ដ លមានប ោះ ល់ លស់ុខុមាលភាព សុខភាព នងិភាពពជារជ ័ននការសិកា។ ការសទង់ម្ត្ិពនោះ នឹង

សាកសួរសិសសអំពីរំនិត្ អារម្មណ៍ និងបទពិពសាធ្ន៍របស់ពួកពរពៅសាលា និងពៅស រម្ន៍។ ក្កមុ្ក្បឹកាភិបា

លម្ណឌល HWDSB នឹងពក្បើក្បាស់លទធផលននការសិកា ព ើម្បីពធ្វ ើការសពក្ម្ចចតិ្េសំខាន់ៗអំពីកម្មវធិ្ ីនិងពសវាកម្ម

នានាដ លពធ្វើឲ្យមានការផ្លល ស់បត រូសក្មាបក់ុមារ។ 

 

ការសទង់ម្ត្ពិនោះ សាកសួរសិសសនូវសំណួរអំពី៖ 

1) ការអភិវឌ្ឍដផនកសងគម្និងអារម្មណ៍  ូចជាការពោរពខល នួឯង សុទិ ឋ ិនិ ម្ សុភម្ងគលនងិការ លច់ិត្េ 

2) អារម្មណ៍ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួ្ សាលាពរៀន ក្រួសារ ម្ិត្េភកេ ិ នងិស រម្ន៍  

3) បទពិពសាធ្ន៍ពៅសាលា 

4) សុខភាពផល វូកា  និងសុខុមាលភាព និង  

5) ការពក្បើក្បាស់ពពលពវលាបនាទ ប់ពីពមា ងសកិាពៅសាលា ក ូ៏ចជាបំណងក្បាថ្នន របស់កមុារ សក្មាប់ចំណា 

ពពលពក្កា ពមា ងសកិាពៅសាលា។  

 

ត ើសិទ្ធ ិឯក្សជៃភាពរបស់កូ្សៃខ្ញ ំ ត្ ូវបាៃការពារតោយរតបៀបណា? 

កូនរបស់អនកនឹងម្ិនក្ត្ូវបានកំណត្់អត្េសញ្ញា ណតាម្ព ម្ ោះពៅកន ុងការសិកាពនោះពទ។ ចពម្លើ របស់កូនអនកនងឹម្ិន

ផេល់ជូនអនក ឬបុរគលិកសាលាណាមួ្  ឬក្កមុ្ក្បកឹាសាលាពឡើ ។ ពនោះរឺព ើម្បីធានាថ្នចពម្លើ របស់កុមារមាន ក់ៗរកា

ជាលកេណៈឯកជន និងការសមាា ត្់។ ម្ិនមានព័ត្៌មានក្ត្ូវបដនែម្ពៅកន ុងកំណត្់ក្តាសាលារបសកូ់នអនកពីការសិកា

ពនោះពទ។ 

 

ក្បសិនពបើព័ត្៌មានអំពី MDI ក្ត្ូវបានពក្បើក្បាស់ពៅកន ុងឯកសារពបាោះពុម្ពផា ក្សាវក្ជាវ ឬកន ុងឯកសារសាធារណៈ 

កូនរបស់អនក និងសាលារបសកូ់នអនក នឹងម្ិនក្ត្ូវបានកំណត្អ់ត្េសញ្ញា ណតាម្របូភាពណាមួ្ ពឡើ ។ ក្បសិនពបើ

ពៅពពលណាដ លកូនរបស់អនកម្ិនមានបំណងចង់ចូលរមួ្កន ុងការសទង់ម្ត្ពិនោះពទ ក្រូរបស់ពួកពរនឹងផេល់ជូន

សកម្មភាពឆ្ល សោ់ន ពៅកន ុងសាលា។ 
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ព័ត្៌មានផ្លទ ល់ខល នួអំពី MDI ក្ត្ូវបានក្បមូ្លពោ អនុពលាម្តាម្ដផនក 28(2) ននចាបស់េ ីពីពសរ ើភាពព័ត្៌មាន និង

ការការ រសិទធិឯកជនភាព (MFIPPA) ដ លដចងថ្នអងគភាពនានាដ លចូលរមួ្កន ុងសកម្មភាពដ លអនុញ្ញា ត្ក្សប

ចាប់អាចក្បមូ្លព័ត្៌មានផ្លទ លខ់ល នួពីបុរគលពៅពពលមានការចំបាច់។ MDI ជួ បំពពញត្ក្ម្ូវការរបស់ក្កសួងអប់រំ

សក្មាប់ក្កមុ្ក្បឹកាសាលា ពធ្វើការសទង់ម្ត្សិិសសអំពីបរយិាកាសសិកាពៅសាលារបស់សិសសជាពរៀងរាល់ 2 ឆ្ន ំម្េង។  

 

ត ើសាលា ៃិងសហគមៃ៍ទ្ទួ្លបាៃអ្ ថ ត្បតោជៃ៍ោ៉ា ងដូចតមេច? 

ការសិកា MDI ជួ អនកអប់រំ អនកពរៀបចកំម្មវធិ្ី នងិសមាជកិស រម្ន៍សិកាអំពីជីវតិ្រស់ពៅរបស់កុមារតាម្រ ៈ

ការបពញ្ចញម្ត្ិពយាបល់របស់កុមារ។ សាលាពរៀននិងស រម្ន៍របស់អនកអាចពក្បើក្បាសល់ទធផលព ើម្បីពធ្វ ើឱ្យក្បពសើរ

ពឡើងនូវជីវតិ្រស់ពៅរបស់កុមារ។ ព ើងខុ្ំពជឿថ្នការសិកាពនោះផេល់ជូនអត្ថ ក្បពយាជន៍ជាវជិជមានយា ងពក្ចើន លក់ុមារ 

និងក្រួសារពៅកន ុងមូ្លោឋ ន។ ក្កមុ្ក្បកឹាភិបាលម្ណឌល HWDSB នឹងចបន់ រូរមួ្ទងំសាលាក្កងុ Hamilton ព ើម្បី

ធានាថ្ន ព ើងបំពពញត្ក្ម្ូវការសិសសពៅស រម្ន៍របស់ព ើង។ ព ើងខុ្នំឹងដចករំដលកទិននន ័ដ លលុបអត្េ

សញ្ញា ណពីការសទង់ម្ត្ិជាមួ្ សាលាក្កងុ Hamilton ព ើម្បីជូន ណំឹង និងពក្ងឹងការពរៀបចកំម្មវធិ្ី នងិពសវាកម្ម

របស់ខល នួសក្មាប់កុមារនងិ ុវជន។ 

 

ត ើខ្ញ ំអាចទ្ទួ្លបាៃព័ ៌មាៃបន្ៃែមតទ្ៀ តៅក្សន្ៃែងណា?  

សូម្ដសវង ល់បដនែម្អំពី MDI ដ លពក្បើក្បាស់ពៅកន ុងដ នសម្ត្ែកិចចពផសងពទៀត្ពៅកាណាោ តាម្អនឡាញពលើពរ

 ទំព័រ www.earlylearning.ubc.ca/mdi។ 

 

ពលាកអនកអាចដសវងរកព័ត្៌មាន និងធ្នធានអំពីការសទង់ម្ត្អិំពីការអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំម្ធ្យម្សកិាពលើពរ ទំព័រ

របស់ព ើងផងដ ររឺ https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/ 

 ក្បសិនពបើពលាកអនកមានសំណួរ ឬកដ ីកងវល់ណាមួ្ អំពីការចូលរមួ្របស់កូនអនក សូម្ទក់ទងនា កោឋ នក្សាវក្ជាវ 

និងវភិារតាម្អុីដម្ល research@hwdsb.on.ca 905-527-5092។  

 

 

ពោ កេពីោរពខពង់ខពស់  

 

 

ក្កមុ្ក្បឹកាភិបាលម្ណឌល Hamilton-Wentworth 

នា កោឋ នក្សាវក្ជាវ និងវភិារ 
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