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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

19 វិច្ឆិា 2014

គោរពជូនបាជាសហគមន៍អូកឡិនដ៍,

ក្នុងនាមជាអ្នកបាកបរបរអប់រំអស់រយៈពាលម្ភាឆ្
នាំ និងជាឱពុកនាកូនតូចៗបីនាក់ ខ្ញុំបាទបានបូជាជីវិតពាញវ័យរបស់
ខ្ញុំ ជួយទាទាង់ដល់ារធំធាត់ និងាររើកចំរើននាកុមារទាំងឡាយ។ 

ដោយបានបំរើារងរជាគាូបងាៀន ជាចាងហ្វាងសាលារៀន 

ជាមាដឹកនាំសង្កាត់ ហើយឥឡូវនាះ បានា្លាយជាអគ្គននាយកនាសង្កាត់
សាលារៀនរបស់លោកអ្នក ខ្ញុំបាទមានបាវត្ដិសា្នាដាជោគជ័យក្នុងារ
ងរខាងផ្ដល់ឱាសឱាយក្មាងជំទង់ៗ, ាត់បន្ថយគនា្លាតនាារសំរាចបាន
តាមគោលបំណង និងគនា្លាតនាារមានឱាស រវាងកូនសិសាសដាលមា
នសាវតាខុសៗគ្នា, លើកស្ទួយបាតិបត្ដិារនាសាលារៀន តាមារផ្លា
ស់ប្ដូរសាលារៀនានាដាលមានភាពទន់ខាសាយ និងរៀបចំឱាយកូនសិស្
សជាចាើននាក់ថាមទៀត បានតាៀមខ្លួនជាសាាច ដើមាបីមហវិទាយាល័យ 

ដើមាបីចាប់យកអាជីពអ្វីមួយ និងដើមាបីសហគមន៍។ ារប្ដាជា្ញាចិត្ដរបស់ខ្ញុំ 
គឺធ្វើជាដាគូជាមួយលោកអ្នក ក្នុងារខិតខំបាឹងបាាង ដើមាបីធានា
យ៉ាងណាឱាយកូនសិសាសគាប់រូប ទទួលបាននូវារអប់រំកំរិតខ្ពស់។ 

នាះគឺជាមុខរបរបាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ និងជាគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដាលមាននៅក្នុងលទ្ធិមូលដ្ឋាន 

ដាលជោគជ័យរបស់យើងក្នុងារងរនាះ គឺមិនតាឹមតាសំរាប់សិសាសានុសិសាសក្នុងអូកឡិនដ៍នាះទា ប៉ុន្ដាគឺវាមានផងដារ
នៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់នាលទ្ធិបាជាធិបតាយាយនាអាមារិាំង។ 

រឿងអាកាក់ៗជាចាើនដាលធ្វើឱាយសង្គនមរបស់យើងមានវិបត្ដិ អាចសាាវជាាវរកឃើញបាភពតាមារសង្កាតដននាបាព័ន្ធ
អប់រំរបស់យើង និងគុណវិបត្ដិរបស់ខ្លួន។  នៅពាលដាលយើងពាញចិត្ដនឹងភាពល្អបង្គនួរ ហើយកូនសិសាសមួយចំនួនធ្វើពុំ
បានល្អបាបំផុតនោះ យើងទាំងអស់គ្នា យូរៗទៅ នឹងទទួលបាននូវារខាតបង់។ វាធ្វើឱាយទីកាុងរបស់យើង និងបាទាសជា
តិរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងហនិភ័យ។ ចម្លើយចំពោះភាពមិនសុីគ្នាទាំងនាះ គឺស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថិភាពរបស់យើង ក្នុងផ្លាស់
ផ្ដូរបាព័ន្ធអប់រដ្ឋរបស់យើង ដើមាបីឱាយខ្លួនបំរើកូនសិសាសគាប់វណ្ណៈសង្គនម និងសា្ថានភាពគាួសារ និងកំរិតវបាបធម៌ទាំងអស់។ 

ទសាសនៈវិស័យរបស់យើងនៅអូកឡិនដ៍ គឺចង់បានឱាយ កូនសិសាសគាប់រូប ចំរុងចំរើន!  នាះមានន័យថា កូនសិសាសគាប់រូប 

រៀនចប់សាលាហាស្គនូល ដោយា្លាយជាមនុសាសចាះបាើគំនិតយ៉ាងដិតដល់ ចាះយកចិត្ដទុកដក់ មានសមត្ថភាព 

មានចំណាះដឹង ក្នុងារតាៀមខ្លួនជាសាាច ដើមាបីជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ ក្នុងារចាប់យកអាជីពអ្វីមួយ 

និងដើមាបីសហគមន៍។ ហើយជាមនុសាសដាលចាះធ្វើឱាយជីវិតមានភាពសបាបាយរើករាយ!

កិច្ចារនាះស្ថិតនៅចំចំណុចបាសព្វនាជាតិសាសន៍ ភាទ វណ្ណៈ សាសនា ឋានៈ សិទ្ធិទទួលបានអ្វីមួយ 

ឱាស និងារតស៊ូមតិដើមាបីសង្គនម — គឺជាសំណួរខ្លះៗដាលធ្វើឱាយទាស់ចិត្ដនៅក្នុងសម័យនាះ 

ឬនៅក្នុងសម័យណាមួយផាសាងទៀត។ បើសិនជាយើងតាូវធ្វើឱាយគោលដៅរបស់យើងា្លាយជាារពិតសំរាប់កូនៗ
របស់យើង និងសង្គនមរបស់យើងនោះ យើងតាូវតាធ្វើឱាយមានភាពបាសើរឡើង ទៅលើភាពខុសគ្នានាបាជាសាសា្ដ 
និងហាតុផលនានយោបាយទាំងនាះ ក្នុងារចាប់យកស្ដង់ដរកំរិតខ្ពស់ដាលមិនបាាន់បកាសពួក — ជាជោគជ័យ
សំរាប់កូនសិសាសគាប់ៗរូប! វាជាារងរដ៏សានលំបាកខា្លាំងណាស់ ប៉ុន្ដាាររកដំណោះសាាយ គឺមិនលំបាកធ្វើទា, 
វាមិនមានជារឿងអាថ៌កំបាំងអ្វីទា ហើយវាក៏មិនលំបាកដោះសាាយដារ។ ជាារពិតណាស់ ារពិភាកាសាតទល់
គ្នាតាមបាាជា្ញាអំពីវិធីសាសា្ដ ារបំពាញកិច្ចារបងាៀន ារផ្ដល់ថវិារដ្ឋ និងារសាឡាញ់មនុសាសជាតិផ្ទាល់ខ្
លួន នឹងា្លាយជាកតា្ដាសំខាន់; ប៉ុន្ដា នៅទីផុតនាារវិភាគ របៀបដាលយើងអនុវត្ដន៍ស្ដង់ដរដ៏សំខាន់មួយឈុតនោះ 

នឹងកំណត់ពីជោគជ័យរបស់យើង។

យើងមានារចាំបាច់តាមផ្លូវសីលធម៍ ក្នុងារជួយឱាយកុមារគាប់រូបសំរាចបាននូវសា្ដានុពលរបស់ពួកគា។ បើសិនជាយើ
ងតាូវធ្វើយ៉ាងណាឱាយកូនសិសាសគាប់ៗរូបចំរុងចំរើននោះ យើងតាូវតាូវតា ៖

• ផ្ដល់ឱាយកូនសិសាសគាប់រូបនូវសិទ្ធិចូលរៀនក្នុងសាលារៀនដាលមានគុណភាពខ្ពស់
• ធានាយ៉ាងណាឱាយកូនសិសាសមា្នាក់ៗតាៀមខ្លួនជាសាាច ដើមាបីទទួលជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ អាជីព និងសហគមន៍
• ផ្ដល់ឱាយសាលារៀននីមួយៗនូវបុគ្គនលិកដាលមានទាពកោសលាយ ដាលប្ដាជា្ញាចិត្ដធ្វើារបំរើកុមារទាំងឡាយ
• បង្កើតសង្កាត់សាលារៀនមួយ ដាលធ្វើឱាយខ្លួន និងដាគូរបស់ខ្លួន ចាះទទួលខុសតាូវលើារសំរាចឱាយបាននូវលទ្ធផលល្អបាសើរ
• ធានាយ៉ាងណាឱាយមានកម្មវិធីបងាៀនហ្មត់ចត់ជារៀងរាល់ថ្ងា និងនៅគាប់ថា្នាក់រៀនទាំងអស់

The plan before you is our 

pathway to 
excellence 

and the roadmap for 
the next five years as 
we uphold our moral 

obligation to the students 
and residents of Oakland.
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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

ារប្ដាជា្ញាចិត្ដទាំងនាះ មិនអាចចរចារបានទា; វាជាថ្មសាទាប់ ដាលយើងនឹងបន្ដសាងសង់សង្កាត់នាះនៅលើហ្នឹង។ 
ខ្ញុំបាទសនាយាថា នឹងខិតខំធ្វើារដោយមិនគិតពីារនឿយហត់ ដើមាបីផ្ដល់ឱាយសិសាសានុសិសាសនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិន
ដ៍ នូវកម្មវិធីអប់រំកំរិតខ្ពស់ និងបទពិសោធន៍ចាើនគួរជាទីពាញចិត្ដសង្គនម។ ផានារនៅចំពោះមុខលោកអ្នកនាះ គឺជាផ្លូវនាំ
យើងឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព និងជាផានទីបង្ហាញផ្លូវសំរាប់ារងរបាាំឆ្នាំបនា្ទាប់មកទៀត នៅពាលដាលយើងាន់ខា្ជាប់នូវ
ាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវចិត្ដរបស់យើង ដើមាបីសិសាសានុសិសាស និងដើមាបីអ្នកកាុងអូកឡិនដ៍របស់យើង។

មិនថាទីកន្លាងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងសង្គនមអូកឡិនដ៍, មិនថាបាុស ឬសា្ដ,ី ចាស់ទុ ំឬក្មាង, អ្នកសាុកដើម ឬអ្នកចំណូលថ្មី, 
អ្នករស់នៅលើតំបន់កណា្ដាល ឬអ្នករស់នៅលើតំបន់ភ្នំ គឺយើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតាមានារជាប់ជំពាក់នឹងារ
ងរនាះ។ មតិយោបល់សមូហភាព និងឯកភាពរបស់យើង ជានិច្ចជាាលនឹងមានឥទ្ធិពលខា្លាំងា្លាជាងារខិតខំ
បាឹងបាាងជាលក្ខណៈបុគ្គនលរបស់យើង។ យើងនឹងឈប់សាកលាបងកមា្លាំងគូបដិបក្ខ ឬគិតគូរតាពីបញ្ហារបស់ម
នុសាសពាញវ័យ ជាងបញ្ហារបស់កូនសិសាស។ យើងលាងទទួលយកពាកាយថា “ល្អគាប់គាាន់ហើយ” ទៀតហើយ! 
យើងតាូវតាា្លាយទៅជាទីកាុងមួយ ដាលមានគំរូល្អបំផុត។

គោលារណ៍ណានាំជំរុញឱាយគាប់ារសមាាចចិត្ត ដាលខ្ញុំបានធ្វើ ក្នុងនាមជាជាអគ្គននាយកនាសង្កាត់សាលារៀន, ហើយ
ខ្ញុំនឹងបន្តារខិតខំបាឹងបាាងរបស់យើង ឆ្ពាះទៅរកសង្កាត់មួយដាលយើងតាូវារសំរាប់កូនសិសាសរបស់យើង។ នៅពា
លដាលផានារយុទ្ធសាស្ដាមានតមា្លាភាពហើយនោះះ  គោលារណ៍គាឹះសំរាប់អូកឡិនដ ៍គឺ: 

ារខិតខំបាឹងបាាងឥតបង្អង់ដាតាមគោលារណ៍ណានាំទាំងនាះ នឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដាលយើងចង់បាន ដោ
យដក់បញ្ជូលវាទៅក្នុងទិដ្ឋភាពារងររបស់យើង។ មិនយូរទៀតទា យើងនឹងលាងអនុញ្ញាតឱាយមានពាកាយថា “មាន” 
និង “គ្មាន” ជាអ្នកកំណត់អូកឡិនដ៍ទៀតហើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ យើងនឹងសរសាររៀបរាប់បាបថ្មីអំពីសហគមន៍ដ៏រឹ
ងមាំ និងអំពីារបំរើសាវាដល់ដល់កូនសិសាស។ យើងនឹងធ្វើឱាយសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ជាទីកន្លាងធ្វើារមួយ
ដាលគាចង់ចូលមកធ្វើារ និងជាអ្នកផ្តល់បាព័ន្ធអប់រំលំដប់ពិភពលោក។ នៅពាលយើងចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរនាះ 
យើងតាូវតាស្វាងរកផលបាយោជន៍រួម ក្នុងារផ្ដល់ារអប់រំមួយដាលធ្វើឱាយកូនសិសាសខិតខំអស់ពីសម
ត្ថភាព, ជំរុញឱាយពួកគាចាះគិត, លើកទឹកចិត្តឱាយពួកគាចាះបង្កើតអ្វីមួយ, ញ៉ាំចិត្ដពួកគាឱាយចាះសាមើសាមា, 
ជួយឱាយពួកគាទទួលបានជោគជ័យ និងរៀបចំឱាយពួកគា មិនតាឹមតាសមាាប់មហវិទាយាល័យ 
និងអាជីពនោះទា ប៉ុន្តាសមាាប់ពិភពលោកទាំងមូល។ ខ្ញុំបាទទទឹងរង់ចាំធ្វើជាដាគូជាមួយលោកអ្នកក្នុងកិ
ច្ចារនាះ ហើយកូនសិសាសរបស់យើង មិនអាចរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ខ្លួនឡើយ។ ថ្ងាណាមួយក្នុងអនាគត 
កន្លាងណាមួយនៅក្នុងបាទាសអាមារិក សង្កាត់សាលារៀនណាមួយ និងទីកាុងណាមួយ នឹងបំពាញាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន 
ដើមាបីកុមាររបស់ខ្លួន។ ចុះយើងចាំដល់ពាលណាទៀត? ហាតុអ្វីមិនធ្វើនៅទីកាុងអូកឡិនដ៍?

នាះគឺជាពាលតាូវធ្វើហើយ។ នាះគឺជាទីកន្លាងដាលយើងតាូវធ្វើហើយ។ នាះគឺជាពាលដាលយើងមករួបរួមគ្នា 
ដើមាបីធ្វើយ៉ាងណាឱាយ កូនសិសាសគាប់រូប ចំរុងចំរើន!

ដោយក្ដីគោរពយ៉ាងសោ្មាះពីខ្ញុំ,

Antwan Wilson 
អគ្គននាយកនាសង្កាត់សាលារៀន

1. គិតពីកូនសិសាសមុនគាបង្អស់
2. សមធម៌
3. សាចក្ដីសុចរិត
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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

គោលបំណង៖ ទសាសនៈវិស័យ៖ 
ា្លាយជាសង្កាត់សហគមន៍បំរើសាវាទូលំទូ
លាយ ដាលផ្ដាតជាសំខាន់លើារសំរាច
បានជោគជ័យក្នុងារសិកាសាមុខវិជា្ជាសិកាសា
កំរិតខ្ពស់ ខណៈដាលបំរើកុមារទាំងសាុង 

លុបបំបាត់ចោលនូវភាពមិនស្មើគ្នា និងផ្ដល់ឱាយកូនសិ
សាសមា្នាក់ៗនូវគាូបងាៀនដ៏ល្អបាសើរជារៀងរាល់ថ្ងា។

កូនសិសាសគាប់រូប ចំរុងចំរើន!  នាះមានន័យថា 

កូនសិសាសគាប់រូប រៀនចប់សាលាហាស្គនូល 

ដោយា្លាយជាមនុសាសចាះបាើគំនិតយ៉ាងដិ
តដល់ ចាះយកចិត្ដទុកដក់ មានសមត្ថភាព 

មានចំណាះដឹង ក្នុងារតាៀមខ្លួនជាសាាច 

ដើមាបីជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ 

ពីារចាប់យកអាជីពអ្វីមួយ និងដើមាបីសហគមន៍។ 

ហើយជាមនុសាសដាលចាះធ្វើឱាយជីវិតមានភាពសបាបា
យរើករាយ!

តាមរបៀបអ្នកអូកឡិនដ៍!
ធានាយ៉ាងណាឱាយកុមារមា្នាក់ៗ និងគាប់ៗរូប ទទួលបាននូវារអប់រំដាលមានគុណភាព គឺជាសាដ្ឋកិច្ចដ៏ចាំបាច់ ជាសីលធម៌ចាំបាច់តាូវបំពាញ ហើយវា
ជាបញ្ហាយុត្ដិធម៌សំរាប់សង្គនម។ ហ្នឹងគឺជារឿងដាលសហគមន៍នាះយល់ចាបាស់ជាងទីបាជុំជនណាមួយផាសាងៗទៀតទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមារិក។ 

អស់រយៈពាលចាើនជាង 60 ឆ្នាំហើយ អូកឡិនដ៍បានា្លាយជាអ្នកតាួសតាាយបញ្ហាសមធម៌ និងារផ្ដល់លទ្ធភាព ហើយជាទីកន្លាងសំខាន់នាចលនាដ៏មានឥទ្ធិពល
បំផុតដើមាបីសង្គនមមួយចំនួននៅក្នុងបាទាស។ យើងគឺជាអ្នកដឹកនាំកាុមយុទ្ធនាារ។ គ្មានារអ្វីល្អជាងារតស៊ូដើមាបីជួយកុមាររបស់យើងនោះទា។

បន្ទុករបស់យើងគឺធ្វើារផ្លាស់ប្ដូរបាព័ន្ធអប់រំសាលារដ្ឋមួយដាលបងាួមារបាងចាកជាតិសាសន៍ និងវណ្ណៈ
ឱាយទៅជាសង្គនមតាមួយដាលទម្លុះទមា្លាយចោលនូវឧបស័គ្គន ដាលរារាំងដល់ារសំរាចបានជោគជ័យ និងដើម្
បីរៀបចំឱាយកូនសិសាសគាប់រូបតាៀមខ្លួនសំរាប់មហវិទាយាល័យ អាជីព និងសហគមន៍។

អូកឡិនដ៍គឺជាទីកាុងមួយ ដាលជាយូរមកហើយ តាូវបានគាកំណត់ន័យយ៉ាងចាបាស់លាស់ដោយពាកាយថា ‹មានសា្ដានុពល›។ វាជាពាលតាូវផ្លាស់ប្ដូរារមាន
សា្ដានុពលមកជាារមានលទ្ធផលហើយ និងតាូវធានាយ៉ាងណាឱាយ ‹កូនសិសាសគាប់រូបចំរុងចំរើន!›។ ក្នុងនាមជាសហគមន៍ វាជាាតព្វកិច្ចរបស់យើង ក្នុងា
រធ្វើឱាយារសនាយាចំពោះអូកឡិនដ៍ា្លាយជាារពិត។ ក្នុងនាមជាសង្កាត់សាលារៀន វាជាទំនួលខុសតាូវរបស់យើង - ហើយជាឯកសិទ្ធរបស់យើង - ក្នុងាររៀ
បចំឱាយកូនសិសាសគាប់រូបទទួលបានជោគជ័យក្នុងារសិកាសា ជោគជ័យក្នុងារចាប់យកអាជីពអ្វីមួយ និងជោគជ័យក្នុងឆកជីវិត។ ភាពតាូវារធ្វើជាបនា្ទាន់នាះ 

គឺមានលក្ខណៈធំធាងណាស់។ យើងមិនមានពាលវាលាខ្ជះខា្ជាយទា ហើយយើងក៏មិនមានពាលវាលារង់ចាំយូរតទៅទៀតដារ។ មានតាតាមារមិន 

ទទួលយកនូវភាពល្អបង្គនួរ ារមិនទទួលយកនូវាររំពឹងទុកដាលមានកំរិតទាប និងបង្កើតស្ដង់ដរមុឺងមា៉ាត់សំរាប់បាតិបត្ដិារទា ដាលយើងអាចផ្ដល់ឱាយកូនៗរបស់
យើងនូវារអប់រំដាលពួកគាសមនឹងទទួលបាន និងបង្កើតសហគមន៍ដាលយើងបាាថា្នាចង់បាន។

“ជំនឿរបស់យើង គឺថាារធ្វើឱាយលទ្ធផលនាកូនសិសាសមានភាពបាសើរឡើងគួរជាទីកត់សំគល់ តាូវបានជំរុញឱាយធ្វើនៅថា្នាក់សាលារៀន។ 
រាល់សកម្មភាពរបស់យើង ជាសំខាន់ គឺធ្វើដើមាបីគោលបំណងតាមួយ៖ ារបង្កើតសាលារៀនសហគមន៍ដាលមានគុណភាព ដាលរៀបចំឱាយកូនសិសាសទទួ
លបានជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ អាជីព និងសហគមន៍។ សហគមន៍សាលារៀននានាដាលមានសិទ្ធិអំណាចធានាខុសតាូវ ដាលធ្វើកិច្ចសំរាចចិត្ដឱាយតាូវនឹ
ងសាចក្ដីតាូវារនាកុមារណាមួយ, សមាបកម្មវិធីបងាៀនឱាយតាូវនឹងារបាកបវិជា្ជាជីវៈដ៏មានបាសិទ្ធភាព, វាស់ស្ទង់ឱាយបានញឹកញប់ទៅលើាររើកចំរើនខាង
ារសិកាសាមុខវិជា្ជាសិកាសា និងសង្គនម និងសមាបសមាួលតាមារចាំបាច់ ដើមាបីបង្កើនាររៀនសូតារបស់កូនសិសាស គឺជាមូលដ្ឋាននាសង្កាត់លំដប់ពិភពលោក។ 
សាលារៀនទាំងអស់ នឹងទទួលបាននូវផលបាយោជន៍ពីសា្នាដារបស់យើង ក្នុងារជាើសរើសសមាជិកថ្មី ក្នុងារបង្កើត និងក្នុងាររកាសាទុកឱាយបានគង់វង់នៅគាប់
ថា្នាក់រៀនទាំងអស់ និងនៅគាប់នាយកដ្ឋានទាំងអស់ នូវបុគ្គនលិកដាលមានទាពកោសលាយ។ សាលារៀនទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវស្វ័យភាព ារជួយជាាមជាាង 
និងារទទួលសា្គាល់ចាបាស់លាស់ - ក៏ដូចគ្នាដារ នូវារជួយធ្វើអន្ដរាគមន៍ចំគោលដៅ - ដើមាបីធ្វើឱាយារបំពាញកិច្ចារសិកាសារបស់កូនសិសាសឱាយមានភាពបាសើ
រឡើង។ ហើយនៅពាលណាសាលារៀន ពុំអាចបង្ហាញឱាយឃើញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពគាប់គាងខ្លួនឯងឱាយបានមាំមួន ឬបង្ហាញឱាយឃើញថាកូនសិសាសរបស់ខ្លួន
មានាររើកចំរើនខា្លាំងក្នុងារសិកាសាមុខវិជា្ជាសិកាសា និងសង្គនម ក្នុងរយៈពាលណាមួយនោះ យើងនឹងធ្វើអន្ដរាគមន៍ជួយពន្លឿននូវាររៀនសូតារបស់កូនសិសាស, 

លើកស្ទួយគុណភាពសាលារៀន និងធានាយ៉ាងណាឱាយ ‹កូនសិសាសគាប់រូបចំរុងចំរើន!›។
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កម្មវិធីសំរាប់អ្នកមានទាពកោសលាយជាក់ស្ដាង
ារងររបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមនុសាសរបស់យើងតាម្ដង។ 
យើងតាូវារធ្វើឱាយសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ជានិយោជកដ៏ល្អបាសើរនៅក្នុងតំបន់ឆកសមុទា។ 

នាះមានន័យថា យើងតាូវតារកជាើសរើសបុគ្គនលិកថ្មីៗដាលមានទាពកោសលាយ, បង្កើតបាព័ន្ធមួយដាលបណ្ដ៉ះបណា្ដាលឱាយពួកគាមានាររើកចំ
រើន និងបង្កើតវបាបធម៌មួយដាលជួយរកាសាទុកនូវនិយោជិកដ៏មានបាសិទ្ធភាពខ្ពស់។  

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2010 ចំនួននិយោជិកដាលចូលរួមយ៉ាងខា្លាំងជាមួយនឹងសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ដូចបានវាស់ស្ទង់ដោយកម្មវិធីទាក់ទាញមនុ
សាសឱាយមកចូលរួមរបស់យើង នឹងមានកំណើនកើនឡើងដល់ទៅ 85%។

សង្កាត់សាលារៀនដាលមានទំនួលខុសតាូវ
សង្កាត់សាលារៀនមួយដាលជួយទាទាង់មនុសាសរបស់ខ្លួន 
ដោយផ្អាកលើគុណតម្លា និងបាព័ន្ធដ៏មានបាសិទ្ធភាព។ យើងនឹងធានាថា យើងនឹងា្លាយជាកាុមមនុ

សាសតាមួយដាលបានបូជាកមា្លាំងាយក្នុងារបង្កើតសាលារៀនដ៏មានបាសិទ្ធភាពនៅគាប់សង្កាត់  
ជិតខាងទាំងអស់នាអូកឡិនដ៍។ យើងនឹងផ្ដល់ារបំរើសាវាដាលគួរឱាយគាយកគំរូតាម ដល់សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងទីកាុងអូកឡិនដ៍ ដោយស
ង្កត់ធ្ងន់លើារបង្កើនសមិទ្ធផល និងារចូលរួមសំរាប់សិសាសានុសិសាសនាយើង។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនសាលារៀនដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ៗ ហើយដាលទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ៗ ដូចបានវាស់ស្ទង់ដោយគំរោង
បាតិបត្ដិារនាសាលារៀនរបស់សង្កាត ់នឹងកើនឡើងដល់ទៅ 75%។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 យ៉ាងហោចណាស់ 80% នាអ្នកឆ្លើយតបតាមារសិកាសាសាាវជាាវមតិអំពីារគាប់គាងលើបាតិបត្ដិាររបស់
សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ នឹងឱាយតម្លាដល់នាយកដ្ឋាននានានាសង្កាត់ នូវារអនុម័តយល់ពាម។

និយោជិកបានចូលរួម
2020 ............... 85%

ឥឡូវនាះ........ បច្ចុបាបន្ននាះ 
យើងខ្ញុំពុំទាន់បានវាស់ស្ទង់ទា

សាលារៀនដ៏មានគុណភាព 
និងទទួលបាននូវលទ្ធផលខ្ពស់
2020 ............... 75%

ឥឡូវនាះ........ បច្ចុបាបន្ននាះ 
យើងខ្ញុំពុំទាន់បានវាស់ស្ទង់ទា

នាយកដ្ឋាននានានាសង្កាត់បាតិប
ត្ដិបាន នូវារអនុម័តយល់ពាម
2020 ............... 80%

ឥឡូវនាះ........ បច្ចុបាបន្ននាះ 
យើងខ្ញុំពុំទាន់បានវាស់ស្ទង់ទា
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អាទិភាបទ ី1

អាទិភាបទ ី2

អាទិភាព និងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលយូរ 
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សាលារៀនសហគមន៍ដាលមានគុណភាព
រាល់កូនសិសាសគាប់រូបមានសិទ្ធិចូលរៀនក្នុងសាលារៀនសហគមន៍ដា
លមានគុណភាពនៅក្នុងសង្កាត់ជិតខាងរបស់ពួកគា។  កិច្ចារនាសាលារៀន

សហគមន៍ក្នុងកាុងអូកឡិនដ៍ គឺជាកិច្ចារមួយចំនួនដាលធ្វើឱាយមានារយកចិត្ដទុកដក់បំផុតនៅក្នុងបាទាស។ តាមារផ្ដាតជាសំខាន់លើវិធីសា
សា្ដដ៏សំខាន់ៗខ្លះៗ យើងនឹងបង្កើតសាលារៀននានាដាលកូនសិសាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ឆកសមុទាយើងនាះពាញចិត្ដមកចូលរៀន។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនភាគរយនាកូនសិសាសសាលាហាស្គនូលនៅក្នុងកម្មវិធី Linked Learning Pathways នឹងកើនឡើងដល់ទៅ 
80% ហើយ 100% សំរាប់កូនសិសាសដាលនឹងឡើងទៅថា្នាក់ទីដប់។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 អតាានាកាុមកូនសិសាសដាលតាូវរៀនចប់ នឹងកើនឡើងដល់ទៅ 85%។
n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនភាគរយនាកូនសិសាសអាហា្វិកអាមារិាំង កូនសិសាសឡាទីន កូនសិសាសអប់រំពិសាស 

កូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លាស (ELL) និងយុវសិសាសដាលជាកូនចិញ្ចឹម ណាដាលបំពាញបានទៅតាមតមាូវារនានានាហវិ
ទាយាល័យនារដ្ឋាលីហ្វូនញ៉ា សំរាប់មហវិទាយាល័យ ឬសកលវិទាយាល័បួនឆ្នាំនោះ នឹងកើនឡើងដល់ 60 ភាគរយ។ 

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនភាគរយនាកូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លាសក្នុងរយៈពាលវាង (6 ឡើងទៅនៅក្នុងសាលារៀនសហរដ្ឋ) 
ដាលនឹងតាូវបានចាត់ថា្នាក់ឡើងវិញថាជាកូនសិសាសចាះសា្ទាត់ខាងភាសាអង់គ្លសា នឹងមានារកើនឡើងដល់ទៅ 50%។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនភាគរយនាកូនសិសាសបាុសអាហា្វិកអារិាំង ដាលពុំតាូវបានបញាឈប់បណោ្ដាះអាសន្នពីសាលារៀននៅក្នុ
ងឆ្នាំសិកាសា នឹងមានារកើនឡើងដល់ទៅ 97%។

n  ឱាយបានមុនឆ្នាំ 2020 ចំនួនភាគរយនាកូនសិសាសថា្នាក់ទី 3 ដាលចាះអានស្មើនឹងកំរិតថា្នាក់ នឹងមានារកើនឡើងដល់ទៅ 85%។

អាទិភាបទ ី3

កូនសិសាសហាស្គនូលចូលក្នុងកម្មវិធី 
Linked Learning Pathways

2020 ................. 80%

ឥឡូវនាះ.......... 37%

អតាាកាុមកូនសិសាសរៀនចប់
ពីសាលាហាស្គនូល

2020 ................. 85%

ឥឡូវនាះ.......... 67%

High School Sophomores in កូ
នសិសាសថា្នាក់ទីដប់នាសាលាស្គនូ
លចូលកម្មវិធី Linked Learning 
Pathways

2020 ................. 100%

ឥឡូវនាះ.......... 47%

កូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លា
សក្នុងរយៈពាលវាង នឹងតាូវបា
នចាត់ថា្នាក់សាជាថ្មីថាជាកូនសិ
សាសចាះសា្ទាត់ភាសាអង់គ្លសា

2020 ................. 50%

ឥឡូវនាះ.......... 7%

កូនសិសាសអាហា្វិកអាមារិាំង 
កូនសិសាសឡាទីន កូនសិសាសអប់រំពិសាស 
កូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លាស (ELL) 
និងយុវសិសាសដាលជាកូនចិញ្ចឹម ដាលបំពាញបា
នទៅតាមតមាូវារនានាសំរាប់មហវិទាយាល័យ 
ឬសកលវិទាយាលបួនឆ្នាំ។

2020 ................. 60%

ឥឡូវនាះ.......... 23%

កូនសិសាសបាុសអាហា្វិកអាមា
រិាំងដាលពុំមានារបញាឈប់ប
ណោ្ដាះអាសន្នពីសាលារៀន

2020 ................. 97%

ឥឡូវនាះ.......... 87%

កូនសិសាសថា្នាក់ទី 3 
ចាះអានស្មើនឹងកំរិតថា្នាក់

2020 ................. 85%

ឥឡូវនាះ.......... 38%

អាទិភាព និងលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលយូរ 
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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

អាទិភាបទី  វិធីសាសា្ដនានា  
ារជាើសរើសបុគ្គនលិកថ្មី និងារផ្ដល់តំណាង
យើងនឹងផ្ដាតជាសំខាន់លើារជាើសរើសបុគ្គនលិកថ្មីៗ ដាលមានទាពកោសលាយ និងរៀបចំបាព័ន្ធដ៏មានបាសិទ្ធភាព
សំរាប់ជួយទាទាង់ដល់ារផ្លាសប្ដូររបស់ពួកគាបាកបដោយជោគជ័យក្នុងតួនាទីរបស់ពួកគានៅក្នុងសង្កាត់។

ារជួយជាាមជាាង និងារវាយតម្លា
យើងនឹងធ្វើឱាយសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ជាទីកន្លាងារងរដ៏ល្អដាលគាចង់មកធ្វើារ នៅក្នុងតំបន់ឆកសមុទា តាម
ារបង្កើតលក្ខខណ្ឌននានាសំរាប់ជោគជ័យតាមរយៈកាុមដ៏មានបាសិទ្ធភាពព , វបាបធម៍នាាររៀនសូតាពីគ្នាទៅវិញទៅ
មកបាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ និងារបាើារកត់សំគល់ និងារផ្ដល់មតិយោបល់ដើមាបីសា្ថាបនា។

ារដឹកនាំ និងាររកាសាទុកឱាយបានគង់វង់
យើងនឹងបង្កើតឱាសរើកចំរើនបាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ ដាលជួយដល់ារបណ្ដ៉ះបណា្ដាលនិយោជិក 
ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំ និងជាមាដឹកនាំ នៅក្នុងបាព័ន្ធរបស់យើង ក្នុងលក្ខណៈមួយដាលជួយទាទាង់ដល់ាររការងរឱាយ
និយោជិកដ៏មានបាសិទ្ធភាព និងាររកាសាទុកពួកគាឱាយបានគង់វង់។

ារអនុវត្ដគុណតម្លាស្នូលនាសង្កាត់
យើងនឹងរៀបចំបង្កើតរួមគ្នានូវគុណតម្លាស្នូលរបស់សង្កាត់មួយឈុត ដាលនឹងតាូវបានបាើបាាស់ក្នុងារនាំផ្លូវពីរ
បៀបដាលយើងជួយគំពារនិយោជិករបស់យើង, ចូលរួមជាមួយកាុមគាួសារ និងសហគមន៍របស់យើង និងផ្ដល់សា
វានានាដល់កូនសិសាសរបស់យើង។ គុណតម្លាស្នូលទាំងនាះ គឺមានបំណងធ្វើឱាយវបាបធម៌របស់យើងជាួតជាាប និងតាូវ
បានបាើបាាស់ដើមាបីនាំយើងឆ្ពាះទៅាន់គោលដៅចំបងរបស់យើង ក្នុងនាមជាសង្កាត់សាលារៀន។

ារបង្កើតសាលារៀនដាលមានគុណភាព
យើងនឹងចូលរួមក្នុងារវិភាគតាមវិធីសាសា្ដនាតំបន់ ដើមាបីផ្ដល់ដំណឹងបាាប់ពីកន្លាងដាលយើងតាូវារកម្មវិធីដាល
មានគុណភាពថាមទៀត និងដើមាបីបាាប់ពីទីកន្លាងអាគរនានារបស់សង្កាត់ដាលតាូវារបាើបាាស់ឱាយមានបាសិទ្ធភ 
ាពថាមទៀត។ កាាពីនាះ យើងនឹងបង្កើតគំរោងបាតិបត្ដិារសាលារៀនមួយ ទុកវាស់ស្ទង់គុណភាពនៅតាមទីសាលា
រៀននីមួយៗទាំងអស់។ ទីបញ្ចប់ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមារអំពាវនាវឱាយសាលារៀនដាលមានគុណភាពផ្ដាតជាសំខាន់
លើារជួយបង្កើតគំរូសាលារៀនដាលមានបាសិទ្ធភាពចាប់ពីទាបឡើងទៅ និងដើមាបីធានាយ៉ាងឱាយកូនសិសាសគាប់រូប
អាចទៅរៀនសាលារៀនដាលមានគុណភាពនៅក្នុងសង្កាត់ជិតខាងរបស់ពួកគា។ 

កិច្ចពាមពាៀងនាសាលាឆតធឿស្គនុលនាសង្កាត់
យើងនឹងចាប់ដាគូជាមួយសាលាឆធឿស្គនូល ដើមាបីផ្ដល់សិទ្ធិបាើបាាស់សាលារៀនដាលមានគុណភាពនៅគាប់
សង្កាត់ជិតខាងទាំងអស់ ទទឹមនឹងារបង្កើតបាព័ន្ធរួមសំរាប់ារចុះឈ្មាះរៀន ារផ្ទារសាលា ារដក់វិន័យ 
ារបំពាញកិច្ចារសិកាសា និងបំរើកូនសិសាសទាំងអស់នាកាុងអូកឡិនដ៍។

ារគាប់គាងបាតិបត្ដិារ
យើងនឹងវាស់ស្ទង់បាសិទ្ធភាពនាារបំរើសាវាពីារិយល័យកណា្ដាល ដើមាបីធានាយ៉ាងណាឱាយសាចក្ដីតាូវាររបស់
កូនសិសាសតាូវបានយកចិត្ដទុកដក់មុនគាបង្អស់ ហើយថាសាលារៀននានាទទួលបាននូវារជួយគំពារដាលពួកគាតាូ
វារដើមាបីឱាយបានសំរាចជោគជ័យ។ យើងនឹងចូលរួមក្នុងខួបនាារសាកសួរព័ត៌មាន ដើមាបីលើកកម្ពស់នាសាវាកម្មគំរូ 
និងដើមាបីកាលំអផ្នាកជួយគំពាររបស់យើងដល់អ្នកចូលរួមទាំងឡាយរបស់យើង។

កម្មវិធីសិកាសា LINKED LEARNING
យើងនឹងផ្ដល់ឱាសសរៀនសូតាសំរាប់កូនសិសាសទាំងអស់របស់យើង ដាលបំពាញតាមស្ដង់ដរតាៀមខ្លួនជា
សាាចដើមាបីមហវិទាយាល័យ និងអាជីព, ផ្ដល់ាររៀនសូតាតាមបទពិសោធន៍ និងដក់បញ្ជូលនូវាររៀនតាមគាឿ
ងបច្ចាកទាស ដើមាបីធានាយ៉ាងណាឱាយកូនសិសាសតាៀមខ្លួនដើមាបីឱាយសំរាចបានជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ អាជីព 
និងសហគមន៍។ នាះនឹងចាប់ពីកម្មវិធីអប់រំសំរាប់កុមារតូច ដើមាបីធានាយ៉ាងឱាយកូនសិសាសតាៀមខ្លួនសំរាចឱាយបានជោគ
ជ័យនៅថា្នាក់ទីបី។ វាបន្ដផ្ដាតជាសំខាន់លើារយកចិត្ដទុកដក់ថាមទៀតតាមារកាលំអមធាយមសិកាសារបស់យើង តា
មារដក់បញ្ជូលនូវកម្មវិធីបង្ហាញមុខវិជា្ជាដាលរៀបចំកូនសិសាសឱាយទទួលបានជោគជ័យពីារចាប់យកអាជីពក្នុងវិស័
យវិទាយាសាសា្ដ បច្ចាកទាស វិស្វកម្ម សិលាបៈ គណិតសាសា្ដ សុខភាព និងវិស័យសហគាិន។ កម្មវិធីបង្ហាញមុខវិជា្ជាតាម 
Linked Learning នឹងតមាូវឱាយកូនសិសាសចូលធ្វើតាស្ដសំរាប់ថា្នាក់រៀនមុខវិជា្ជាកំរិតខ្ពស់នាមហវិទាយាល័យ, 
ថា្នាក់រៀនបរិញ្ញាតាីអន្ដរជាតិ និង/ឬ ថា្នាក់រៀនមុខវិជា្ជាកំរិតមហវិទាយាល័យខណៈកំពុងរៀននៅសាលាហាស្គនូល ទទឹមនឹ
ងារផ្ដល់ជំនួយដល់កូនសិសាសណាដាលតាូវារបំពាញតាមាររំពឹងទុកកំរិតមហវិទាយាល័យ និងអាជីព។ 

កម្មវិធីអប់រំផ្អាកលើសមធម៍
យើងនឹងជួយជាាមជាាងសាលារៀនយើងតាមារអនុវត្ដន៍វិធីសាសា្ដនានាដាលពន្លឿនសមិទ្ធផលនាារសិកាសាមុ  
ខវិជា្ជាសិកាសានាកូនសិសាសទាំងអស់ ទទឹមនឹងារធ្វើយ៉ាងណាឱាយយើងធ្វើារភ្ជិតគនា្លាតមានឱាសសំរាប់កូនសិសាស
អាហា្វិកអាមារិាំង កូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លាស យុវសិសាសដាលជាកូនចញ្ចឹម និងកូនសិសាសនាកម្មវិធីអប់រំពិ
សាស។ នាះរួមមានទាំងារបាើវឌាឍនភាពនាសមិទ្ធផលនាកូនសិសាសបាុសអាហាិកអាមារិាំង ទុកជាមូលដ្ឋានសំរាប់
ាររើកចំរើនថាមទៀត; ហើយវាមានបញ្ជូលផងដារនូវារផ្ដល់ធនធាន និងារជួយជាាមជាាងថាមទៀតដល់សាលា
រៀនមួយចំនួន ដើមាបីលើកស្ទួយជោគជ័យនាកូនសិសាសរបស់យើងដាលតាូវប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងជាងគា ដាលទិន្នន័យរ
បស់យើងបង្ហាញឱាយឃើញថាយើងតាូវារធ្វើថាមទៀត ដើមាបីជួយឱាយសំរាចបាននូវលទ្ធផលក្នុងារសិកាសាមុខវិជា្ជាសិ
កាសាកំរិតខ្ពស់។

ារគាប់គាងទីសាលារៀន
យើងនឹងផ្ដាតជាសំខាន់លើារចូលរួមដាលមានលក្ខណៈចាបាស់លាស់ មានតមា្លាភាព និងមានតំណាង 
ដាលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់អ្នកចូលរួម ក្នុងារធ្វើាររួមគ្នាជាមួយនឹងចាងហ្វាងសាលារៀន ដើមាបីកាលំអលទ្ធផលនាា
រអប់រំសំរាប់កូនសិសាសទាំងអស់។ នាះនឹងមានដក់បញ្ជូលនូវារធ្វើអាទិភាពដល់វិធីកាលំអសំដៅទៅលើសាចក្ដីតាូវ
ារនាកូនសិសាសដាលសាលារៀនបំរើ ហើយដាលសមាបយ៉ាងតឹងរុឹងជាមួយនឹងអាទិភាពនានារបស់សង្កាត់។

កម្មវិធីសំរាប់អ្នកមានទា
ពកោសលាយជាក់ស្ដាង

សង្កាត់សាលារៀនដាល
មានទំនួលខុសតាូវ

សាលារៀនសហគមន៍ដាលមានគុណភាព
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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

រូបមន្ដផ្ដល់ថវិាសំរាប់ារគាប់គាងថា្នាក់មូ
លដ្ឋាន (LCFF)  |  ផានារទទួលខុសតាូវ
នាារគាប់គាងថា្នាក់មូលដ្ឋាន (LCAP)  
ដើមាបីធានាឱាយកូនសិសាសគាប់រូបនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិ
នដ៍ តាៀមខ្លួនទទួលបានជោគជ័យពីមហវិទាយាល័យ អាជីព 
និងសហគមន៍នោះ យើងតាូវតាបាើធនធានទាំងអស់ដាលយើង
អាចបាើារបាន ហើយនឹងលាវាទុកក្នុងលក្ខណៈមួយដាលឆ្លុះប
ញ្ចាំងពីជំនឿរួមរបស់យើង និងជួយទាទាង់ទសាសនវិស័យតាមួយ
សំរាប់កូនសិសាសសាលាអូកឡិនដ៍។
n  រូបមន្ដផ្ដល់ថវិាសំរាប់ារគាប់គាងថា្នាក់មូលដ្ឋាន (LCFF) កំ

ណត់របៀបដាលរដ្ឋផ្ដល់ថវិាដល់សង្កាត់សាលារៀនរបស់
យើង។ បាាក់ាសតាូវបានលាទុកតាមចំនួនចុះឈ្មាះរៀននា
កូនសិសាសអ្នករៀនភាសាអង់គ្លាស, កូនសិសាសនាកាុមគាួសារដា
លមានបាាក់ចំណូលទាប និងកូនសិសាសដាលជាកូនចិញ្ចឹម។

n  ផានារទទួលខុសតាូវនាារគាប់គាងថា្នាក់មូលដ្ឋាន (LCAP) 
គឺជាផានារទទួលខុសតាូវ 3 ឆ្នាំ ដាលតមាូវឱាយមានារចូលរួ
មជួយជាគំនិតយោបល់ពីអ្នកចូលរួម ដើមាបីធានាឱាយថវិា LCFF 
តាូវបានចំណាយដោយមានគោលបំណង និងវិធីសាសា្ដ សំ
រាប់ចំនួនកូនសិសាសគោលដៅរបស់រដ្ឋ និងមូលដ្ឋាន ដូចជា 
កូនសិសាសដាលមានារខ្វះខាត, កូនសិសាសអ្នករៀនអង់គ្លាស, 
កូនសិសាសដាលជាកូនចិញ្ចឹម, កូនសិសាសពិារ, 
កូនសិសាសអាហ្វាិកអាមារិាំង និងកូនសិសាសឡាទីន។

នៅក្នុងឆ្នាំសិកាសា 2013-2014 សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ 
បានទាក់ទាញបុគ្គនលិក មាតាបិតា បាជាសហគមន៍ 
និងកូនសិសាសទាំងអស់បានចំនួន 5000 
នាក់ ឱាយមកចូលរួមបង្កើតផានារ LCAP 
ដាលកាុមបាឹកាសាអប់រំរបស់យើង បានអនុម័តនៅក្នុងរដូវឈើ
លាស់ស្លឹកនាឆ្នាំ 2014។ ារទទួលបានចំណាញនូវផលបាយោជ
ន៍ពីារជួយជាគំនិតយោបល់ នៅក្នុងដំណើរារដាលមានជាប
ន្ដបនា្ទាប់នាះ តាូវបានបាើបាាស់ ដើមាបីជួយដល់ារធ្វើកិច្ចសំរាច
ចិត្ដក្នុងារផ្ដល់ថវិានាសង្កាត់ និងដើមាបីរៀបចំធ្វើឱាយគោលដៅ 
បាធានបទ និងវិធីសាសា្ដនាផានារយុត្ដិសាសា្ដឱាយមានលក្ខណៈ
ទាន់សម័យ។

 នៅពាលដាលយើងបង្កើតបាព័ន្ធសាលារៀ
នលំដប់ថា្នាក់ពិភពលោកហើយនោះ យើ
ងនឹងបន្ដដក់បញ្ជូលនូវគុណតម្លានាស
ហគមន៍; បាមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗ; ផ្ដល់ចំ
ណុចជាគោលៗអំពីវិធានារជោគជ័យ និ
ងរៀបចំឱាយមានារប្ដាជា្ញាចិត្ដពីកូនសិសាស 
បុគ្គនលិក និងកាុមគាួសារ ដើមាបីដឹកនាំយើង 
ក្នុងារបង្កើតសង្កាត់សាលារៀនមួយ ជាទីដាល 
‹កូនសិសាសគាប់រូបចំរុងចំរើន!›។



នៅក្នុងរយៈពាលចូលរួមសា្ដាប់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំមក ជាញឹកញប់ ខ្ញុំបានឮមាតាបិតាសួរជាសំណួរបាបនាះ ‹តើកូនរបស់ខ្ញុំតាូវអានអំពីអ្វីខ្លះ 
នៅពាលមកដល់ថា្នាក់ទី 5?› ឬ ‹ហាតុអ្វីបានជាកូនខ្ញុំតាូវារចាំបាច់យកថា្នាក់ពីជគណិតនៅថា្នាក់ទី 8?› ចាប់ពីដើមកំណើតដល់ពាលរៀនចប់សាលា
ហាស្គនូល តើសាចក្ដីបាាថា្នាយ៉ាងតិចបំផុតដាលយើងចង់បានសំរាប់កូនសិសាសទាំងអស់នាអូកឡិនដ៍នោះគឺអ្វីទៅ? នៅក្នុងគំរូខាងកាាមនាះ យើង
ផ្ដល់ជូននូវចាកផ្លូវដាលងយយល់ ដើមាបីពនាយល់អំពីអ្វីៗដាលកូនសិសាសមា្នាក់ៗតាូវារដឹងនៅគាប់ជំហន ដើមាបីតាៀមខ្លួនជាសាាចសំរាប់មហវិទ្
យល័យ អាជីព និងសហគមន៍ ហើយនិងមានជមាើសពិតបាាកដសំរាប់អនាគតរបស់ពួកគា។ 

ហាតុផលដាលសំខាន់ n  រកបាាក់បានចាើនថាមទៀតក្នុងឆកជីវិត
n  មានបណា្ដាញសំរាប់អាជីពអស់មួយជីវិត
n  ធ្វើឱាយគាចាះចូលរួមថាមទៀតក្នុងដំណើរារ

នាបាជាធិបតាយាយ

FROM CRADLE TO CAREER: STEPS TO SUCCESS 

ហាតុអ្វ ីបា នជា កូនរបស់ខ្ញ ុំ ចា ប់ពីអា យុ 0-5 ឆ្ន ាំ តា ូវ ារដឹងពា កាយប
ា ើប

ា ាស
ធ់ម្ម  តា

ឱាយ បា
ន 100 ពា កាយ, 

មិនតា ូវខា នមករៀនឱាយលើស 9 ថ្ង ានាថ្ង ារៀនទា, តា ូវចាះគា ប់គា ងល
ើខ្ល ួនឯង, ម

ើល
ឃ

ើញ
បុគ្គន ល

កិល
ក្ខ ណ

ៈ និ

ងសមត្ថ ិភា ពខ្ល ួនក្ន ុងផ្ល ូវវិជ្ជ  មាន, ចាះបា ើ ពាកាយ និងពោ លអះអា ងប
ា ាប់យ

៉ាងមុងឺមា
៉ាតព់ចីំណ

ងច់ណំ
លូ

ចិត្ដ  

និងអ្វ ីៗដាលខ្ល ួនបា ាថា្ន ាចង់បា ន ក្ន ុងា រត
ា ៀមខ្ល ួន ជាស

ា ាចដ
ើមាបីជោ គជយ័

ពថីា
្ន ាក់មត

ាយ
ាយដ

្ឋ ាន។

កូនរបស់ខ្ញ ុំដាលរៀនថា្ន ាក់ទី 2 និងឬទី 3 តា ូវា រចាះអា ន និងចាះធ្វ ើល
ាខបា នស

្ម ើ ឬខ្ព ស
់ ជា

ងករំតិថា
្ន ាករ់បស

ព់កួគ
ា, មនិត

ា ូវ ខា
នមករ

ៀនឱាយល
ើស

 

9 ថ្ង ានាថ្ង ារៀនទា, ខិតខំពាយា យ មបំពាញកិច្ច  ារដាលពិបា កៗ និងដឹងអំពីជំហ ននា នា ដ
ាល

ត
ា ូវ ា

រ ចា
ំ បា

ចដ់
ើមាបបី

ពំ
ាញ

កចិ្ច  ា
រធម

្ម តា
 

 

ឬដើមាបីសំរាចគោ លដៅ  (ជា ឧ. ដើមាបីជោ គជ័យក្ន ុងា រសិកាសា ,  ជោ
គជ័យ

ផ្ទ ាល
់ខ្ល ួន, ា រប

ា ព
ា តឹ្ដ ក្ន ងុថា

្ន ាករ់
ៀន) ដ

ើមាបីត
ា ៀមខ្ល នួទទលួ បា នជោ

គជ័

យពីដើមដល់ចប់ក្ន ុងា រសិកាសា , ចា ើនរៀនចប់ពីសា លា ហ
ាស្គន ូល ទាន់ព

ាល
កំណ

ត់ នងិយ
កថា

្ន ាករ់
ៀន នងិមខុវជិា

្ជ ាជ
ា ើស

រ
ើស

ដោ
 

យ
ខ្ល ួនឯ

ងកំរិតសា លា មជាឈិមសិកាសា  ដាលធ្វ ើឱាយពួកគាា ន់ត
ាខិតខអំស

ព់សី
មត្ថ ិ ភា

ព។

កូនរបស់ខ្ញ ុំដាលរៀនថា្ន ាក់ទី 5 និងឬទី 6 តា ូវា រចាះអា ន និងចាះធ្វ ើល
ាខបា នស

្ម ើ ឬខ្ព ស
់ ជា

ងកំរិតថា
្ន ាក់របស

់ពកួគ
ា, មិនត

ា ូវ ខា
នមករ

ៀនឱាយល
ើស

 9 ថ
្ង ាន

ាថ
្ង ារ

ៀនទ
ា, ចា ប

ផ់
្ដ ើម

រ
ៀប

គំរោ ងសិកាសា ផ្ទ ាល់ខ្ល ួន (PEP), ខិតខំពាយា យ មបំពាញកិច្ច  ារដាលពិបា កៗ និងចាះបង
្ហ ាញ អា

កបាបកិរិយ ដ
ាល

ច
ាះប

ា តបិត្ដ  តិា
ម នៅ

ក្ន ងុក
ា មុ  (ជា

ឧ. ច
ាះសា

្ដ ាប
់, ច

ាះល
ើកទកុច

ិត្ដ , 

ចាះទទួលយកមតិយោ បល់, ចាះសមា បសមា ួលចិត្ដ គ្ន ា, ចាះសមា បមតិគ្ន ា ដើមាបីត
ា ៀមខ្ល ួនក្ន ុង ា

រទទួល
បា នជោ គជយ័

ពសីា លា មជាឈមិស
កិាសា  និងសា លា ហ

ាស
្គន ូល

,  មា
នជ

ម
ា ើស

ច
ា ើ

នក្ន ុងា រយកថា្ន ាក់រៀន និងតា ៀមខ្ល ួនជា ស
ា ាចសំរា ប់កម្ម វិធីសិកាសា  Linked Learning ករំិតមហ វិទាយា ល

យ័
 នងិកម្ម វិធបីង

្ហ ាញ អា
ជពី។ 

កូនរបស់ខ្ញ ុំដាលរៀនថា្ន ាក់ទី 8 និងឬទី 9 តា ូវា រទទួលបា ននូវពិន្ទ ុ A, B ឬ C ពីថា្ន ាក់ពីជគណ
ិត និងពីថា្ន ាក់ភា សា សា ស

ា ្ដ ; មិនត
ា ូវ ខា

នមករៀនឱាយល
ើស

 5 ថ
្ង ាន

ាថ
្ង ារ

ៀនទ
ា; បន្ដ រ

ៀប
គំ រោ

ងអ
ប

់រផំ
្ទ ាល

់ខ្ល នួ (PE
P); ន

ងិ

វា យតម្ល ាលើា របា តិកម្ម  តាម អារម្ម ណ៍ នៅក្ន ុងសា្ថ ាន ភាពដ៏ពិបា កៗខុសៗគ្ន ា, ដឹងពីរបៀបប
ា ើ វា និងខិតខំពាយា យ មឱាយបា នដល

ទ់ីបផំតុ ដ
ើមាបសី

រំ
ាចបា នតា មគរំោ ងស

ំរា ប
ម់ហ

 
វិទាយា ល

យ័
 នៅ

 
ព

ាល
ទៅ

 
ដល

ថ់ា
្ន ាកទ់ី 11 

និងឬទី 12, តា ៀមខ្ល ួនជា សា ាចសំរា ប់កម្ម វិធីសិកាសា  Linked Learning កំរិតមហ វិទាយា ល័យ
 និងកម្ម វិធីបង

្ហ ាញ អា

ជីព, មា នជម
ា ើស

ច
ា ើនថ

ាមទ
ៀតក្ន ងុ ា

រយ
កថា

្ន ាករ់
ៀន និង

ត
ា ៀម

ខ្ល ួ នជា
រ

ស
ា ាចសំរា ប់ថា្ន ាក់រៀនតា មតមា ូវា រពី A ដល

់ G ស
ំរា ប់មហ វិទាយា ល

យ័
។

កូនរបស់ខ្ញ ុំដាលរៀនថា្ន ាក់ទី 9 និងឬទី 10 តា ូវា រយកថា្ន ាក់រៀនតា ៀមខ្ល ួន ជាស
ា ាចតា មតមា ូវ ារពី A ដល់ G សំរា ប់មហ វិទាយា ល

័យ
; ច

ាះអា នឱាយបា នស
្ម ើ ឬខ្ព ស ជ់ា

ងករំតិថា
្ន ាក់ខ្ល នួ; ចលូ

រួមក្ន ុងកម្ម វធិីស
ិក ាសា

 

Linked Learning; បន្ដ អនុវត្ដ តា មគំរោ ងអប់រំផ្ទ ាល់ខ្ល ួន (PEP); និងដឹងអំពីសញ្ញ ាប
ា ាប់ដោ យពា កាយសំដី ដោ យ

ា យ
 និងតា មា ល

ៈទ
ាស

ៈ ដ
ាល

បញ
្ជ ាក់ពរីប

ៀបមនសុ
ាសដទ

ាៗ ទ
ៀតគិតក្ន ុងចិត្ដ  ដ

ើមាបីឱាយស
ំ

រាចបា នតា មពាលកំណត់ដាលតា ូវរៀនចប់សា លា ហាស្គន ូល, យកថា្ន ាក់រៀនកំរិតមហ វិទាយា ល័យជា ច
ា ើនថា្ន ាក់ នៅ សា លា

ហ
ាស

្គន ូល
 និង មា

នជម
ា ើស ជា

ច
ា ើនទ

ៀតក្ន ុ ងា
រជ

ា ើស
យ

កថា
្ន ា កដ់ោ

យ
ខ្ល ួនឯ

ង
។

កូនរបស់ខ្ញ ុំដាលរៀនថា្ន ាក់ទី 11 និងឬទី 12 តា ូវា របញ្ច ប់ថា្ន ាក់រៀនតា ៀមខ្ល ួនសំរា ប់មា ហ វិទាយា ល័យតា មតមា ូវ ារ ពី A ដល់ G; ទទួលបា ននូវពិន្ទ ុត
ាស

្ដ ដ
ា ល

អា
ចទទលួ

យ
កបា នពថីា

្ន ាកក់រំតិម ហ
វិទាយា ល

យ័

យ៉ាងតិចបំផុតចំនួន 5 ថា្ន ាក់; បំពាញតា មស្ដ ង់ដ រសំរា ប់មហ វិទាយា ល័យតា មកម្ម វិធី វាយតម្ល ាមុនពាលកំណ
ត់ (EAP), តាស្ដ  វាយតម

្ល ាល
ើ ារស

ិកាសា  (SAT) និង/ឬ ត
ាស

្ដ ម ហ
វិទា យាល

យ័
អា ម

ារាិ ងំ (A
CT); 

ចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធីកា ាា រសិកាសា , សកម្ម  ភាព តាមា រង រ ឬសកម្ម  ភាពចូលរួមា រង រសង្គន មក្ន ុងមួយឆ្ន ាំៗ; បំពាញគំរោ ងអបរ់ំផ្ទ ាល់ខ្ល ួន (PEP); និងវា យ
តម

្ល ាល
ើកតា

្ដ  ា នា
នា

 ដ
ាល នា

ំឱាយស
រំ

ាចបា ននវូស
មទិ្ធ 

កម្ម តា មគោ លដៅ  និងសំរាចបា ន ជោគជ័យ (ជា ឧ. គា ប់គា ង់ពាលវាលា , ធនធា នគា ប់គា ាន់, ា រខិតខំពាយា យ ម និងទំនុកចិត្ដ ) ដើមាបី ធា នា
យ

៉ាងណា
 

ឱាយជម
ា ើស

របស
ព់កួគ

ាស
រំា ប់មហ វទិាយា ល

យ័
៏ 4 ឆ

្ន ាំ, 

មហ វិទាយា ល័យ 2 ឆ្ន ាំ ឬកម្ម វិធីរៀនវិជា្ជ ាជីវៈ; រៀនចប់ដោ យទទួលបា ននូវពិន្ទ ុគា ាឌីតសំរា ប់មហ វិទាយា ល័យ; មា នកំណ
ត់ហ

ាតុបា វត្ដ រូបដ
ាល មា

នល
ក្ខ ណ

ៈខា
្ល ាងំ; ច

ាះប
ា កួតប

ា ជ
ាងដ

ើមាបបី
ា ាក់ជនំួយ

និងអា ហ រូបត្ថ ម្ភ ; និងត
ា ៀមខ្ល ួនឱាយបា នខា្ល ាំង ជាងមុនក្ន ុង ារបំរើជូនស

ង្គន មវិញ
។
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មាគ៌ាឆ្ពាះទៅរកឧត្ដមភាព សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍

កូនសិសាសគាប់រូបចំរុងចំរើន!

សមិទ្ធកម្មក្នុងពាលថ្មីៗនាះ

n  នៅក្នុងរយៈពាលពីរឆ្នាំកន្លងទៅនាះ និយោកជិកនាសង្កាត់
សាលារៀនអូកឡិនដ៍ តាូវបានតាងតាំងជាគាូបងាៀនគំរូបា
ចាំឆ្នាំនារដ្ឋាលីហ្វូនញ៉ា (I’Asha Warfield, 2013) ហើយ
និងជានិយោជិកគំរូបាចាំឆ្នាំនារដ្ឋាលីហ្វូនញ៉ាដាលជាបុគ្គន
លិកឥតតាូវារសញ្ញាប័តា (Marcus Board, 2014)។

n  ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010 មក សាលារៀនចំនួនបីនាសង្កាត់សា
លារៀនអូកឡិនដ៍ ទទួលបាននូវរង្វាន់កិត្ដិយសថា្នាក់ជាតិ 
ហើយសាលារៀនចំនួន 10 ទៀត តាូវបានទទួលសា្គាល់ថា
ជាសាលារៀនរដ្ឋាលីហ្វូនញ៉ា ដាលទទួលបាននូវរង្វាន់។

n  នៅចនោ្លាះឆ្នាំ 2011 និងឆ្នាំ 2013 អតាានាាររៀន
ចប់ពីសាលារៀននាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ 
គឺមានភាពបាសើរឡើងបាន 8.1 ភាគរយ ខណៈដាល
អតាានាកូនសិសាសដាលបានបោះបង់ចោលសាលារៀន 
ធា្លាក់ចុះដល់ 9.0 ភាគរយ។ 

n  សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ (OUSD) បានបើកក្លីននីកសុខ
ភាពនៅតាមទីសាលារៀនចំនួន 15 កន្លាង ដាលមានចាើន
ជាងគាបំផុតសំរាប់មនុសាសមា្នាក់ៗ បើបាៀបធៀបនឹងសង្កា
ត់សាលារៀនផាសាងៗទៀតទាំងអស់ក្នុងបាទាស។

n  សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ គំទាគោលដៅនាកម្មវិធីត្
រៀមខ្លួនសំរាប់មហវិទាយាល័យ និងអាជីពរបស់ខ្លួន ជាមួយ
នឹងវិទាយាគរភាគចាើននាាលីហ្វូនញ៉ា ជាងសង្កាត់សាលា
រៀនណាៗទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ។

n  អូកឡិនដ៍ គឺជាសង្កាត់សាលារៀនមួយ ក្នុងចំ
ណោមតាសង្កាត់សាលារៀនចំនួនបាាំបីក្នុងបា
ទាស ដាលតាូវបានជាើសរើស ឱាយចូលរួមក្នុងក
ម្មវិធីសហារផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពិសាសនាសង្កាត់ 
ដាលបានឧបត្ថម្ភឡើង ដោយកម្មវិធីសហារសំរាប់
ាររៀនសូតាអំពីកម្មវិធីសិកាសាមុខវិជា្ជាសិកាសា សង្គនម 
និងអារម្មណ៍ (CASEL) ដើមាបីជួយកូនសិសាសក្នុងារគា
ប់គាងអារម្មណ៍ ារសំរាចបាននូវគោលដៅវិជ្ជមាន 
ារចាះយល់ចិត្ដមនុសាសដទា ារចាះរកាសាទំនាក់ទំនងល្អ និ
ងារចាះធ្វើកិច្ចសំរាចចិត្ដដោយមានារទទួលខុសតាូវ។

ស្ថិតិបាជាជននាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ឆ្នាំ 2014-2015

ចំនួនចុះឈ្មាះរៀនសរុប 48,181

សាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិន
ដ៍ 37,147

សាលារៀនឆធឿរនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍  
 11,034

ចំនួននិយោជិកសរុប  4,457 
(សាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូក
ឡិនដ៍)

ចំនួនសាលារៀនសរុប 118

សាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិន
ដ៍ 86

សាលារៀនឆធឿរនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ 32

បាជាសាសា្ដ
សាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិ

នដ៍ ថា្នាក់ TK-12

ជនជាតិអាហាកិអាមារិាំង 30%
ជនជាតិអាសុី 14%
ជនជាតិឡាទីន 39%
ជនជាតិសាបាកស 12%
ជនជាតិផាសាងទៀត 5%
អ្នករៀនអង់គ្លសា 31%
អ្នកទទួលអាហរដោយឥតគិតថ្លា 
ឬតាមារបញ្ចុះថ្លា 71%
កូនសិសាសជាកូនចិញ្ចឹម 1%
កូនសិសាសអប់រំពិសាស 10%

សាលារៀនឆធឿរនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិន
ដ៍ ថា្នាក់ K-12

ជនជាតិអាហាកិអាមារិាំង 21%
ជនជាតិអាសុី 11%
ជនជាតិឡាទីន 57%
ជនជាតិសាបាកស 6%
ជនជាតិផាសាងទៀត 6%
អ្នករៀនអង់គ្លសា 30%
អ្នកទទួលអាហរដោយឥតគិតថ្លា 
ឬតាមារបញ្ចុះថ្លា 76%

អតាារៀនចប់សាលាហាស្គនូលនាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ ៍ឆ្នាំ 2013*
សាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិ

នដ៍ ឆ្នា ំ2013

កូនសិសាសទំាងអស់ 67%  

សាលារៀនឆតធឿស្គនលូ (Charter School) 
នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ ឆ្នា ំ2013

កូនសិសាសទំាងអស់ 72%

ថវិានាសាលារៀនសហគមន៍នាសង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍
ារចំណាយថវិាសរុប $607.7 million
មានកំហិត $284.8 million 
គ្មានកំហិត $322.9 million 

ារលាទុកថវិាគ្មានកំហិត (2014-15)
តមាង់ទៅឱាយសាលារៀននានា  $196.7 million (61 percent)
ារទាទាង់សាលារៀន $82.2 million (25 percent)
ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ $38 million (12 percent)
បាាក់កម្ចីពីរដ្ឋ $6 million (2 percent) 

* កូនសិសាសណាដាលបានរៀនចប់សាលាហាស្គនូល ក្នុងរយៈពាលបួនឆ្នាំចាប់ពីពាលបានចូលថា្នាក់ទី 9
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កតា្ដាសមា្ងាត់របស់យើង—ពុំមានជារឿងសមា្ងាត់អ្វីណាស់

ណានោះទា—គឺជំនាញបាកបដោយវិជា្ជាជីវៈ និងារបូ

ជាកមា្លាំងាយនាសមាជិកមា្នាក់ៗនាបុគ្គនលិករបស់យើង 

ដាលមានសញ្ញាប័តា និងគ្មានសញ្ញាប័តា។ លោកអ្នកឃើញទា 

តាង់ហ្នឹងហើយ ជាទីដាលយើងនឹងទទួលបាននូវជោគជ័យ។ 

យើងចាបាស់ជានឹងមានារមិនចុះសមាុងនឹងគ្នាមាន ប៉ុន្ដា

យើងមិនតាូវបណោ្ដាយឱាយរឿងទាំងហ្នឹងធ្វើឱាយបាកបាក់គ្

នា និងធ្វើឱាយយើងហាកហួរបាឈមមុខដក់គ្នាក្នុងលក្ខណៈ

រំខានទា; បើសិនជាយើងជឿជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមក 

ហើយនិងបាាន់យកនូវបាយោជន៍រួម ដើមាបីកូនៗរបស់យើង; 

បើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដាលបំផ្លាញដល់ារមានឱាសក្នុង

ាររៀនសូតារបស់កូនៗនាយើង; បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នា 

ទោះជាមានារខ្វាងគំនិតគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានបំណ

ងចង់ធ្វើារដោះសាាយរួមគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកមានវិជា្ជាជី

វៈ និងជាមនុសាសចាស់ចិត្ដចាស់គំនិត; បើសិនជាយើងនឹង

មិនធ្វើឱាយកូនៗរបស់យើងរងទុក្ខលំបាក ទទឹមនឹងពាលដា

លយើងនាំគ្នាធ្វើារដោះសាាយបញ្ហានានាដាលយើងមា

នពិតមាននោះ យើងនឹងធ្វើឱាយកម្មវិធីអប់រំរបស់យើងមាន

បាសិទ្ធភាពបាន។ អញ្ជឹងទា យើងតាូវតាតាំងចិត្ដថា កាា

យពីពាលយើងបានជួយដល់កូនជំទង់ៗរបស់យើងមក 

សា្លាកតូចៗទាំងនោះ ដាលពួកបានយកមកឱាយយើងនោះ 

នឹងពុំតាូវបានសរសារដក់នៅលើវាថា ‹គុណតម្លាអន់, តម្លាថោក› 

ឡើយ ប៉ុន្ដាផ្ទុយទៅវិញ ដោយសារពួកគាចូលមករៀនក្នុងសា

លារដ្ឋនាកាុងអូកឡិនដ៍; ដោយសារតាពួកគាបានជួបជាមួយនឹ

ងលោកអ្នក ពាមទាំងបានជាប់ទាក់ទិននឹងសាលារៀននៅទូទាំង

ទីកាុង; ពួកគានឹងមានសំណារនៅលើសា្លាកតូចៗរបស់ពួកគាថា 

‹មានតម្លាខ្ពស់ជាងគា, គុណតម្លាកើនឡើងខ្ពស់›។ លោកបណ្ឌនិត 

— DR. MARCus FOsTER 
អគ្គននាយកនាសង្កាត់សាលារៀន 

សង្កាត់សាលារៀនអូកឡិនដ៍ 
1970 – 1973


