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កម្មែធីិ PASS PROGRAM 
ធានាសរលុយែញិ 100% 
ងបើសិសស្បឡរម្និជាប ់
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ស្ាបស់ាលាបង្រៀនគួររដ៉វែល ងយើរវែរវែង ឿជាកថ់ាសិសសទាំរអស់ានសក្តា នុព្ល
កនុរក្តរសង្ម្ចងោលងៅរបស់ខលួនកនុរក្តរសិកាបានយ៉រចាស់លាស់ ងៅងព្លវដលព្ួក
ោែា់នក្តរ ាំរុញពី្ម្ ឈដ្ឋា ន ុាំែញិ។ ព្ួកងយើរនឹរងធវើវាឲ្យងកើែងឡើរ។ កម្មែធីិ PASS របស់
សាលាងយើរ្ែូែបានបងរកើែងឡើរងដើម្ប ីួយ ោា្ំ ទសិសសពី្្គបម់្ ឈដ្ឋា នសិកាទាំររដា ទាំរ
ឯក ន។ ងយើរម្និ្ោនវ់ែផ្ាល់កម្មែធីិសិកាម្យួយ៉រ្បិែង្បៀរ វដលាន គណិែែទិា 
រូបែទិា គីម្ែីទិា  ីែែទិា អកសរសាស្រសាវខមរ នឹរ្បែែាិែទិាងនាោះវទ ងយើរក៏្ បាកដថាសិសស
ងយើរទាំរអស់អាចងរៀនពី្ ាំនាញសាំខាន់ៗ ងផ្សរងទៀែងដើម្បងី ល្ើយែបងៅនឹរែ្មូ្ែក្តរទីផ្ារ
ក្តរងារបចចុបបនន។ ងយើរានកម្មែធីិងោលចាំននួ ៦ វដលនឹរ យួ នាាំសិសសឲ្យងជាគ យ័កនុរ
ក្តរសិការបស់ខលួនងដ្ឋយ្ោនវ់ែងរៀនមុ្ខែជិាា ង្ ើសងរ ើសទាំរអស់ងនាោះ ចូលរមួ្រាល់
សកម្មភាព្នន ដាំងណើ រកម្ានា កម្មសិកា និរងា៉រកីឡាជាងដើម្។ កម្មែធីិងោលទាំរ៦ងនាោះ
រមួ្ាន ក្តរអភែិឌ្ឍភាព្ជាអនកដឹកនាាំ កុាំព្យូទរ័និរបងចចកែទិា ែស្រនាីនិរសិលបៈ បរសិាា ន ក្តរ
សម័្គចិែា និរកីឡា។ 
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ងា៉រសិកា 
ងែន្ព្ឹក 

ងា៉រទី១ -- 7:00 – 7:50 ងា៉រទី២ -- 8:00 – 8:50 
ឈបស់្ាក ២០ នាទី -- 8:50 – 9:10 

ងា៉រទី៣ -- 9:10 – 10:00 ងា៉រទី៤ -- 10:10 – 11:00 
 ងែននងៃ 

ងា៉រទី១ -- 1:00 – 1:50 ងា៉រទី២ -- 2:00 – 2:50 
ឈបស់្ាក ២០ នាទី -- 2:50 – 3:10 

ងា៉រទី៣ -- 3:10 – 4:00 ងា៉រទី៤ -- 4:10 – 5:00 

ែនម្លសិកា 
កម្មែធីិ PASS ានែនម្ល $150 កនុរម្យួវខស្ាបសិ់កា្គបមុ់្ខែជិាា  ង ើយសិសសអាច
ចូលរមួ្រាល់កម្មែធីិងផ្សរៗ និរ សិកាថាន កប់ាំបន៉ងដ្ឋយឥែគិែនងលបវនាម្។ 

កម្មែធីិសិកាងោល 
កម្មែធីិសិកាាន ៦មុ្ខែជិាា ធាំៗវដលនឹរងចញ្បលរម្ធយម្សិកាទុែិយភូម្។ិ សិសសែ្មូ្ែ
ឲ្យងរៀន្គបមុ់្ខែជិាា ទាំរអស់ងដើម្បចូីលកនុរកម្មែធីិ PASS ងនោះងដ្ឋយសារវែសាលារដ៉វែល
វែរឲ្យែនម្លងលើ្គបមុ់្ខែជិាា ងសមើៗោន  ង ើយពី្ង្រោះវែមុ្ខែជិាា ទាំរងនាោះនឹរងចញ្បលរ។ 
ដូចងនោះង ើយបានជាងយើរស្ម្ែិស្ារ្គូ្គបឯ់កងទស ងដើម្បធីានាថាសិសសនឹរ្ែូែយក
ចិែាទុកដ្ឋក។់ ្គូបង្រៀនរបស់ងយើរររឹាាំប៉ុវនាយុែាិធម្ ៌ងមុ្ើរា៉ែវ់ែយកចិែាទុកដ្ឋក។់ 
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គណិែែទិា 

ងដ្ឋយសារវែគណិែែទិាគឺជាមុ្ខែជិាា វដលពិ្បាកស្ាបសិ់សសម្យួចាំននួងៅកនុរែទិា
សាស្រសា កម្មែធីិរបស់ព្កួងយើរបានវននាាំសិសសឲ្យយល់ពី្ ្គិោះនិរគនលិោះសាំខាន់ៗ ងដើម្បឲី្យ
សិសសានចាំណាបអ់ារម្មណ៍ និរយល់ពី្កាីអាំណរពិ្ែពី្ក្តរងរៀនគណិែែទិា។ ងយើរក៍្ បាកដ
ថាសិសសងយើរម្និ្ោនវ់ែសបាយកនុរក្តរងដ្ឋោះ្សាយលាំហាែគ់ណិែងនាោះងទ ប៉ុវនាព្ួកងគ
កយ៍ល់ពី្ក្តរស ក្តរណ៍ និរក្តរ យួ ោន ងៅែញិងៅម្កជាម្យួម្ែិារមួ្ថាន ក។់ ងយើរងតា ែកម្ម
ែធីិសិកាងៅងលើកម្មែធីិសិការបស់្កសួរជាម្យួក្តរ ាំនយួពី្ឯកសារបរងទសងដើម្បផី្ាល់ឲ្យ
សិសសនូែសម្ាែភាព្ងព្ញងលញ និរបណាុ ោះគាំនិែ នចន្បឌិ្ែងដើម្បងីដ្ឋោះ្សាយរាល់បញ្ហា ។ 

របូែទិា 

កម្មែធីិរូបែទិាងយើរងតា ែសាំខាន ់និរ្បិែង្បៀរងៅងលើក្តរយល់ដឹរពី្រូបម្នា និរក្តរអនុែែា
លាំហាែត់ទ ល់ងដើម្បឲី្យសិសសទទួលបានលទធផ្លលអងព្ល្បឡរ។ ងយើរកផ៍្ាល់នូែងព្លជា
ង្ចើនងដើម្បឲី្យសិសសអនុែែា សួរសាំណួរ និរងដ្ឋោះ្សាយលាំហាែង់ៅកនុរថាន ក។់ ងយើរសឹរវែ
ានងព្លង្ចើនងលើសពី្កម្មែធីិរបស់្កសួរអបរ់ ាំងៅងទៀែ។ ដូងចនោះង ើយ សាលាងយើរ
្បាកដណាស់ថា សិសសទាំរអស់ានងព្លង្ចើនងដើម្បអីនុែែាលាំហាែជ់ាង្ចើន។  
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គីម្ែីទិា 

ថាន កគី់ម្ែីទិារបស់ងយើរ ្ែូែបានបង្រៀនងដ្ឋយ្គូវដលានឯកងទស នឹរបទពិ្ងសាធន ៍
កនុរក្តរ្បុរង្បៀបសិសសងដើម្បី្ បលរ នឹរព្កួោែក់ធ៏ាល បត់ាកវ់ែរងសៀែងៅ នឹរចរ្ករ
ែញិ្ហា សារជាង្ចើនផ្រវដរ។ ងយើរចាំណាយងព្លង្ចើនងៅកនុរថាន កង់ដ្ឋយងតា ែងៅងលើលាំ
ហាែ ់នឹរក្តរងដ្ឋោះ្សាយវដលអាច ាំរុញសិសសឲ្យយល់ពី្បញ្ហា ដស៏មុគសាម ញរបស់គីម្ី
ែទិា។ ងយើរកផ៏្ាល់ ូននិសសែិនូែងព្លងែលាងដើម្បងីធវើក្តរ្សាែ្ជាែនិរងធវើពិ្ងសាធនង៍លើនដ
ងដើម្បឲី្យព្ួកងគអាចងម្ើលង ើញអវីវដលព្ួកងគកាំពុ្រសិកាងដ្ឋយតទ ល់វភនក។ ង ើយវាពិ្ែជា
សាំខានណ់ាស់កនុរក្តរសិការបស់ព្ួកងគ។ 

 
 ីែែទិា 

ងយើរវែរធានាថាសិសសរបស់ងយើរម្និ្ោនវ់ែងរៀន ីែែទិាធម្មតាងដើម្បី្ បលរងនាោះងទ។ 
ងយើរយល់យ៉រចាស់ថាសិសស្ែូែយល់ចាស់ពី្បរសិាា ន សុខភាព្ និររូបរារក្តយ។ វា
ានសារៈសាំខានខ់ាល ាំរណាស់ស្ាបង់យើរងៅងព្លវដលសិសសរបស់ងយើរានចាំងណោះដឹរ
ខពស់និរានក្តរអបរ់ ាំលអអាំពី្្បធានបទទាំរងនាោះ ដូងចនោះព្ួកងគអាចក្តល យជាបុគគលវដលាន
សុខភាព្លអវដលអាចនឹរងធវើក្តរសង្ម្ចចិែាដ៏្ ែឹម្្ែូែងៅកនុរ ីែែិ។  
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អកសរសាស្រសាវខមរ 

កម្មែធីិអកសរសាស្រសាវខមររបស់សាលាងយើរ ម្និ្ោនវ់ែងតា ែងៅងលើសាំងណរវែម្យួមុ្ខងនាោះ
ងទ កប៏៉ុវនាក្តរបង្រៀនសិសសឲ្យងចោះ្ែិរោិះពិ្ចារណាពិ្ែជាានសារៈសាំខានណ់ាស់។ ្គូ 
ងយើរានសម្ាែភាព្ និរចាំងណោះដឹរទូលាំទូលាយពី្ អកសរសិលប ៍កាំណាព្យ ងលល រលល ែជា
ង្ចើនងដើម្បី្ បាកដថាសិសសរបស់ងយើរអាចចូល្បឡូកកនុរែបបធម្អ៌កខរកម្ម និរសាំងណរ។ 
ងលើសពី្ងនោះងៅងទៀែងយើរម្និ្ោនវ់ែបង្រៀនសិសសឲ្យងចោះវែរងសចកាីងដើម្បី្ បលរងនាោះ
ងទ ងយើរកប៏ង្រៀនព្ួកោែឲ់្យ្សលាញ់អាំណាន និរក្តរែភិាគែួអរគ និរង្ោរងរឿរ។ 

 
្បែែាែិទិា 

ងយើរាន្គូ្បែែាិែទិាវដលានងទព្ងក្តសលយ និរានែជិាា  ីែៈកនុរក្តរបង្រៀនងដ្ឋយោែ ់
យក្ពិ្ែាិក្តរណ៍្បែែាិសាស្រសាឲ្យានភាព្រស់រងែ ើក ង ើយបងរកើនចាំណាបអ់ារម្មណ៍ចាំងរោះមុ្ខ
ែជិាា ងនោះ។ ងៅសាលាបង្រៀនគរួរដ៉វែល សិសស្ែូែបង្រៀនឲ្យ្សលាញ់មុ្ខែជិាា ្បែែាិ និរ
ងរៀនពី្អវីវដលធាល បង់កើែងឡើរ។ ព្ួកងគកង៏រៀនពី្ក្តរវាយែនម្ល និរពិ្ភាកាពី្អវីវដល្ែូែនិរអវី
វដលខុសងលើ្ពឹ្ែាិក្តរណ៍វដលងកើែងឡើរ។ ងយើរនាាំយក្បែែាិសាស្រសាវដលបងាា ញពី្ ីែែិ
ងដ្ឋយបញ្ហច ាំរជាវខសភាព្យនានិរងធវើបទបងាា ញងដើម្បពី្ណ៌នាងរឿរវដលម្និគរួបាំងភលច។ 
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កម្មែធីិសិកាបាំបន៉និរបាំងព្ញ 
វផ្នកធាំម្យួននកម្មែធីិ PASS របស់ងយើរងនាោះ គឺែ្មូ្ែឲ្យសិសសចូលរមួ្កម្មែធីិជាង្ចើនងផ្សរៗ
ងទៀែងព្ញម្យួឆ្ន ាំ វដលជាវផ្នកននក្តរដឹកនាាំខលួននិរក្តរអភែិឌ្ឍនបុ៍គគលភាព្របស់ព្ួកងគ 
វដលរមួ្ានសិក្តខ សិលា ែគគបណាុ ោះបណាា ល និរទសសនកិចចសិកាជាងដើម្។ កម្មែធីិទាំរ
ងនាោះនឹរងធវើឲ្យសិសសងរៀននូែអវីវដលងមី និររុោះរកនូែគាំនិែនចន្បឌិ្ែ ង្ៅពី្ក្តរអវីវដលងរៀនងៅ
កនុរថាន ក។់ កម្មែធីិទាំរងនាោះងធវើឲ្យសិសសបងរកើនភាព្សនិែសាន លនិរងរៀនពី្ោន ងៅែញិងៅម្ក។ 
សិសសនឹរែ្មូ្ែឲ្យងធវើក្តរកនុរម្ ឈដ្ឋា នខុសៗោន   បួ្បទោះឧបសគគជាង្ចើនវដល ាំរុញឲ្យព្ួក
ងគលូែលាស់ និរអភែិឌ្ឍ ាំនាញសាំខាន់ៗ  និរទាំនុកចិែាងលើខលួនឯរងដើម្បី្ បុរង្បៀបស្ាប់
ក្តរ្បលរថាន កជ់ាែិ។ សកម្មភាព្ទាំរងនោះគឺម្និវម្ន្ោនវ់ែស្ាបក់្តរសបាយងនាោះងទ 
វាក ៏ួយ បណាុ ោះ ាំនាញសាំខាន់ៗ កនុរ ីែែិ។  

 
កុាំព្យូទរ័ នឹរ ែិចណូឡូ ី 

ក្តរដ្ឋកប់ញ្ចូ ល្បព្ន័ធែិចណូឡូ ី ពិ្ែជាានសារសាំខានណ់ាស់សាំរាបក់្តរសិកាកនុរសែ
ែែសទី 21ងនោះ ង ើយងយើរម្និអាចបដិងសដវាងនាោះងទ។ កម្មែធីិ PASS របស់ងយើរ វែរ
្បាកដថាសិសសអាចានចាំងណោះដឹរខារែទិាសាស្រសា វដលព្ួកងគអាចយកងៅងធវើក្តរបាន
ងៅនងៃអនាគែ។ ងយើរកផ៏្ាល់សិសសងយើរនូែ កុាំព្យូទរ័ នឹរ iPads ងដើម្បងី្បើ្បាស់កនុរថាន ក់
ងរៀន នឹរធានាថាោម នក្តររ ាំខាន។ ងយើរង្បើែងីដអូ នឹរក្តរងធវើបទបងាា ញងដើម្បយីកម្ក
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បង្រៀនសិសស។ ងយើរកផ៏្ាល់នូែថាន កប់ង្រៀនកុាំព្យូទរ័ វដលាន Computer 
Programming, Microsoft Office, Photoshop នឹរង្ចើនងទៀែ។  

 
ែស្រនា ីរបាាំ នឹរសិលបៈ 

ងៅសាលាបង្រៀនគរួរដ៉វែល ងយើរវែរធានាថាសិសសរបស់ងយើរអាចចូលរមួ្សកម្មភាព្
ងផ្សរៗងទៀែវដលរមួ្ានែស្រនាី រាបាាំ និរសិលបៈ។ សិសសងយើរភាគង្ចើនចូលចិែាែស្រនាី ម្និ
ថាក្តរងលរ គីតា រពីី្ក្តរ បង់លៀរ។ ងយើរវែរព្ាយម្រកឱក្តសងដើម្បសិីសសងយើរ  ុ៊ុំព្ទ័ធ
ងដ្ឋយសកម្មទាំរងនាោះស្ាបក់្តរលូែលាស់ខួរកាល។ ក្តរសិកាម្យួបានបងាា ញថាែស្រនាី
នឹរសិលបៈានអែា្បងយ នដ៍ស៏ាំខានដ់ល់ខរួកាលសូម្បវីែស្ាបសិ់សសែទិាសាស្រសា។  
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ក្តរវងទាំបរសិាា ន 

ងយើរបង្រៀនសិសសរបស់ងយើរកនុរក្តរក្តរររបរសិាា ននិរម្ ឈដ្ឋា ន ុាំែញិ វដលជាែួនាទី
របស់ព្ួកងគ និរទាំនួលខុល្ែូែងដើម្បងីធវើឲ្យនផ្នដីងយើរក្តនវ់ែ្បងសើរងឡើរស្ាប ់ាំនាន់
ង្ក្តយ។ ងយើរវែរបង្រៀនសិសសឲ្យងចោះងបាសសាំរាម្ងចាលងៅតាម្្បងភទ។ ងយើរបាន
ខិែខាំ្បឹរវ្បរងដើម្បកី្តែប់នាយក្តរង្បើ្បាស់ងរបាល សសទិច ង ើយងយើរអាចងធវើបាន្បងសើរ
ជារងនោះ ដូងចនោះងយើរនឹរបនាងរៀននឹររកីចង្ម្ើនពី្វា។  

 
ក្តរចូលរមួ្សកម្មភាព្សរគម្ 

ងយើរង ឿជាកថ់ាសិសសអាចសិកាបានលអងៅងព្លវដលព្ួកងគានអែានយ័កនុរ ីែែិ។ 
ងដ្ឋយសារវែថាន កទី់១២ ជាឆ្ន ា្ំ បលរ សិសសភាគង្ចើនរែល់វែចាបយ់កងម្ងរៀនវដលងធវើឲ្យ
ព្ួកងគ ងស្រសាស។ ដូចងនោះង ើយបានជាងយើររោិះរកម្ងធាបាយផ្ាល់ឲ្យព្ួកងគនូែឱក្តសងដើម្ប ី
ងធវើអវីលអស្ាបអ់នកដនទ។ ងយើរធាល បប់ានងធវើកម្មែធីិមូ្លនិធិម្យួចាំននួងដើម្បរីកកាំនរ  ួយ អរគ
ក្តរ CCF និរម្នទីរងព្ទយគនធបុបាា ។ ងយើរចរប់ណាុ ោះនូែសាម រែីងចោះវចករ ាំវលកងៅងលើសិសស
ងយើរ និរជាពិ្ងសសងយើរចរប់ង្រៀនព្កួងគក្តរ យួ អនកដនទម្និចាាំបាចច់ាបង់ផ្ាើម្ធាំងនាោះ
ងទ។ វាអាចចាបង់ផ្ាើម្ពី្ព្កួោែ ់ពី្ង្រោះសកម្មភាព្ែូចៗអាចានឥទធិព្លខាល ាំរ។ 
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លាំហាែ់្ បាណ នឹរកីឡា 

ងៅសាលាបង្រៀនគរួរដ៉វែល កផ៏្ាល់នូែចាំងណោះដឹរវផ្នករារក្តយ និរលាំហាែ់្ បាណដូចជា 
កីឡាទែប់ាល់ និរកីឡាថាសងហាោះ។ ងយើរផ្ាល់ក្តរ វឹកហាែដ់ល់ជាងរៀររាល់នងៃងៅរ ៍
ងព្លលាៃ ច សិសសអាចងរៀនងធវើក្តរជាម្យួោន  លកខណៈជា្កុម្រមួ្ាន ស្រសាីផ្រវដរ និរងរៀនពី្
ែនម្លននក្តរខិែខាំ្បឹរវ្បរ ភាព្សុចចរែិងៅកនុរកីឡា។ ងៅសាលាងយើរកា៍នកវនលរហាែ់
្បាណ និរ យូហាគ  ស្ាបហ់ាែផ់្រវដរ។ ងយើរយកសុខភាព្រារក្តយរបស់សិសសរបស់
ងយើរជាចាំបរ ងដ្ឋយសារវែងយើរង ឿជាកថ់ារារក្តយវដលានសុខភាព្លអអាចនាាំឲ្យាន
សុខភាព្ផ្លូែចិែាលអ។  
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កម្មែធីិ បង់លៀរ 

ងយើរវែរង ឿថា ក្តរកាំសានាពិ្ែជាានសារៈសាំខានច់ាំងរោះក្តរបងរកើែម្ ឈដ្ឋា នងរៀនវដលលអ
ស្ាបសិ់សស។ ងយើរកវ៏ែរព្ាយម្ផ្ាល់ងព្លកាំសានាដល់សិសស ងដ្ឋយបងរកើែឲ្យានពី្ធី
 បង់លៀរ នឹរក្តររាាំង្ចៀររមួ្ានសម្យ័ នឹរ្បនព្ណី ដូចជា Sarong Party នឹរ Kben 
Party កនុរកាំឡុរងព្លចូលឆ្ន ាំវខមរ។ ងយើរចរ់្ បាកដថាសិសសងយើរងចោះងរៀនឲ្យែនម្លងៅងលើ
ែបបធម្ ៌នឹរទាំងនៀម្ទាំលាបជ់ាែិងយើរ។ ងយើរយល់ថាងកមរៗ្ែូែក្តរ កវនលរម្យួវដល
សបាយ នឹរានសុែែាិភាព្។ អាទិភាព្ទីម្យួរបស់ងយើរ។ 

 
 

 


