
 

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

ការអ្ប់រំន ើមបីកូ្ នៅនយើងទុំងអ្េ់រន  ៖ 
ទទួលយក្វបបធម៌ចព្រម រេះ 

នេចក្ត ីេនងេប 

Aotearoa New Zealand កំពុងតែក្លា យជាប្រទេសតែលមានភាពចប្្ រុះជាែិសាសន៍ក្លន់តែទប្ចើន 

ទ ើយក្លរតប្រប្រួលទនុះមានទលបឿនទលឿនខ្ា ំងណាស់។ សាា នភាពទនុះ មានក្លរតប្រប្រួលទលឿនជាង

ទេទៅែំរន់េីប្ក រង តែសាា នភាពចប្្ រុះ កំពុងតែមានក្លរទកើនទ ើង ទោេូទងំប្រទេស ។ ទៅទពល

អោេែ សិសសសាលាជាទប្ចើន េឺជា្នុសស្កពីស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ ទ ើយនិយាយ

ភាសាទសសងៗគ្នា ជាទប្ចើន ។ ទៅឆ្ា ំ 2043 េឺនឹងមានសិសសទប្ចើនជាងមាា ក់ កន ុងចំទណា្សិសសរួនោក ់

ទៅ Aotearoa New Zealand េឺជា្នុសស្កពីស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ ។ ទៅេីប្ក រងអូកខ្ា ិន 

ប្ែូវបានរំពឹងេុកថា ចំនួនសិសសទលើសពីពីរោក់ កន ុងចំទណា្សិសសប្បាំោក ់ជាជនជាែិអាសុី។ 

វាជាប្រក្លរសំខ្ន់ណាស់តែលក្លរអរ់រំ អាចរំទពញទសចកត ីប្ែូវក្លរររសទ់កេងៗ រូករ ួ្ ទងំសិសស្ក

ពីស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍។ ទៅកន ុងរបាយក្លរណ៍ទនុះ បានរកទ ើញថា សិសសភាេទប្ចើន្ក

ពីស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ បានេេួលទជាេជ័យកន ុងក្លរសិកា តែពួកទេបានជួរប្រេុះនូវ

ក្លរប្រក្លន់ពូជសាសន៍ ក្លរ្ិនមានអាករារ់អាន និងភាពខ្វុះខ្ែក្លរយល់ែឹងអំពីវរបធ្៌ររស់

ពួកទេ តែលជារញ្ហា កពំងុរកីរាលដាលយា៉ា ងខ្ា ំង ។ 

ទយើងប្ែូវសទប្្ចឲ្យបាននូវក្លរតប្រប្រួលសំខ្ន់ៗ ប្រសិនទរើចង់ឲ្យ Aotearoa New Zealand 

ជាប្រទេសែ៏លអសប្មារ់ក្លរសិកា ចំទ ុះកុមារ និងសិសសទសសងទេៀែ្កពីស េ្ន៍

ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ ។ 

នតើអ្ែ ីជាភាពចព្រម រេះជាតិសាេ ៍? 

មានប្េង់ប្ទយទសសងៗអំពីភាពចប្្ រុះ ទដាយកន ុងទោុះ មានែូចជាភាពចប្្ រុះជាែិសាសន៍ វរបធ្៌ ភាសា អែតសញ្ហា ណ 

និងភាពចប្្ រុះខ្ងសាសោ ។ ចំទ ុះេទប្មាង្ួយទនុះ ទយើងខុ្្ំទតត ែទលើភាពចប្្ រុះជាែិសាសន៍ និងភាពចប្្ រុះភាសា 

វរបធ្៌ និងសាសោ តែល ក់ព័នធ  ។ ជនជាែិភាេែិច ប្ែូវទេកំណែ់ថាជាប្ក រ្ ជនភាេែិច តែល្នុសសចាែ់េុកថាជា

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

អាកអាចដាក់ទសា ើ្ែិទយារល់ររស់អាក តា្រយៈែំណភាា រ់ខ្ងទប្ក្ល្ ៖ 

- https://www.surveymonkey.com/r/DraftLTIBSubmission 

- សំណួរមានសតល់ជូនតា្ភាសាខ្ងទប្ក្ល្ ៖ អង់ទេាស អារា៉ា រ់ ចិន (េំទនើរ)  ុិនឌូ ជរ៉ាុន តខ្េ រ កូទរ៉ា ទអសាញ 

តាក្ល រ ក ទវៀែណា្ 

- អាក្ិនបាច់ទ ា្ ើយប្េរ់សំណួរទ ើយ 

ក្លលររទិចេេរិេឈរ់េេួល្ែិទយារល់េឺ ថ្ងៃអង្គា រ េី 20 តខ្ធន  ូឆ្ា ំ 2022 ។ 

https://www.surveymonkey.com/r/DraftLTIBSubmission


 

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

អែតសញ្ហា ណររស់ពួកទេ ឬែឹងថាខ្ល នួជាតសាក្ួយថ្នប្ក រ្ ទនុះ ។ ស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ តែលប្ែូវរារ់

រញ្ច លូកន ុងរបាយក្លរណ៍ទនុះ េឺជនជាែិអាហ្វ វ ិក អាសុ ីអាទ្រកិឡាេីន និងអាក្កពីភូ្ិភាេ្ជឈិ្រូ ៌ ។1  

នតើសាា  ភាពចព្រម រេះជាតិសាេ ៍ ា ក្េណៈស្បបណានៅសាោនរៀ  Aotearoa New 
Zealand ន ើយថានតើសាា  ភាពន េះ  ឹងអាចស្ព្របព្របួលស្បបណានៅថ្ងៃមខុ? 

Aotearoa New Zealand ក្ុំពុងស្តកាា យជាព្របនទេស្ លា ម ុេសចព្រម រេះជាតិសាេ ៍រេ់នៅ ន ើយសាា  ភាពន េះ

ក្ុំពុងស្តា ការស្ព្របព្របួលោ៉ា ងឆាប់រ ័េ ។ សាា នភាពទនុះ មានក្លរតប្រប្រួលទលឿនជាងទេទៅែំរន់េីប្ក រង តែសាា ន

ភាពចប្្ រុះទនុះ កំពុងតែមានក្លរទកើនទ ើងទៅេូទងំប្រទេស ។ សិសសទងំឡាយ េឺជា្នុសស្កពីស េ្ន៍ជន

ភាេែិចទសសងៗជាទប្ចើន ។ ទៅឆ្ា ំ 2043 េឺប្ែូវបានទេរំពឹងថា អាកសិកាទប្ចើនជាងមាា ក់ កន ុងចំទណា្សិសសរួនោក់ (26 

ភាេរយ) នឹងជាសិសសតែលមានអែតសញ្ហា ណជាជនជាែិអាសុី ទ ើយប្រត លជាមាា ក់កន ុងចំទណា្សិសស 20 ោក់ (3.6 

ភាេរយ) េឺជាសិសសតែលមានអែតសញ្ហា ណជាអាក្កពីភូ្ិភាេ្ជឈិ្រូ ៌ អាទ្រកិឡាេីន ឬអាហ្វ វ ិក (MELAA) ។ 

ទៅេីប្ក រងអូកខ្ា ិន សិសសទប្ចើនជាងពីរោក់ កន ុងចំទណា្សិសសប្បំាោក់ (43 ភាេរយ) នឹងជាសិសសតែលមាន

អែតសញ្ហា ណជាជនជាែិអាសុី ។ 

អ្ព្រាភាគរយរបេ់កុ្ារ នៅ Aotearoa New Zealand ស្ លា អ្តតេញ្ញា ណជា MELAA ឬជ ជាតិអាេុី  

 

 

 

អ្ព្រាភាគរយថ្ កុ្ារ ស្ លា អ្តតេញ្ញា ណជាជ ជាតិអាេុី នៅឆាន ុំ 2043 េព្រាប់ទីព្រក្ រងអូ្ក្ខា ិ  

 ិងតុំប ់ចុងនកាេះខាងតបូ ង (Southland) 

  

  

 
1 ប្កសួងស េ្ន៍ជនជាែិភាេែិច (Ministry for Ethnic Communities) បានកំណែ់និយ្ន័យអំពីស េ្ន៍ជនភាេែិចថាជា្នុសសតែលមានអែតសញ្ហា ណជាជនជាែិអាហ្វ វ ិក អាសុី 
អា្រកិឡាេីន អាក្កពីភូ្ិភាេ្ជឈិ្រូ ៌ ឬអាក្កពីេវីរអឺរ៉ាុរ ។ ទយាងតា្ក្លរទ ា្ ើយែរជា្ួយនឹងក្លរអទងេែររស់ទយើងខំុ្្ និងទយាងតា្េិនាន័យតែលមាន ទយើងខំុ្្នឹង្ិនរារ់រញ្ជ លូនូវ
រញ្ហា ររស់សិសស្កពីេវីរអឺរ៉ាុរទ ើយ ។ 
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ជនជាតិអាស ៊ី MELAA
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43%

57%

អូកខ្ល ិន ៖ 2043

អាស ៊ី មិនមមនអាស ៊ី
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81%

តំបន់ច ងក ោះខាងតបូ ង (Southland) ៖
2043

អាស ៊ី មិនមមនអាស ៊ី

ប្រភព ៖ ប្កសួងសា ិែិ ជំទរឿនប្រជាជនញូសីុតលន និងអាករស់ទៅ 

ឆ្ា ំ 2018  

ប្រភព ៖ ប្កសួងសា ិែិញូសីុតលន ពលរែឋថាា ក់ែំរន់ទៅញូសីុតលន េិនា ័យទគ្នលឆ្ា ំ 2018 (2022) 

 



 

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

នតើអ្ែ ីខាេះស្ លេេិសបា ជួបព្របទេះអ្ុំពីការអ្ប់រំមក្ពេី គម ច៍ព្រម រេះជ ភាគតិច  ងិ 
whānau របេ់ពួក្នគ? 

េិេសជានព្រចើ  ស្តមិ ទុំងអ្េ់ ស្ លមក្ពីេ គម ៍ជ ភាគតិច ជាអ្នក្នរៀ បា ពិ ទ ញលអ  ។ 

ទរើទយើងពិនិែយទ្ើលលេធសល NCEA កប្្ិែ 2 រង្គា ញថា សិសសជាជនជែិភីលីពីន ឥណាា  ជរ៉ាុន ទវៀែណា្ និងកូទរ៉ា 

សុេធតែេេួលបានលេធសលទលើសពីលេធសលកប្្ិែ្ធយ្េូទងំប្រទេស ។ ទទុះជាយា៉ា ងណាក៏ទដាយ ក៏មានក្លររង្គា ញ

ឲ្យទ ើញនូវភាពខ្ុសគ្នា  ទៅេូទងំស េ្ន៍ជនជាែិភាេែិចតែរ ទ ើយទៅកន ុងចំទណា្ស េ្ន៍ជនភាេែិច

ទងំអស់ទនុះ ក៏ទៅមានសិសស្ួយចំនួនតែលទរៀន្ិនសូវពូតកតែរ ។ 

 លទធផលព្របឡង NCEA ក្ព្រមិត 2 ស្ លេិេសជាជ ជាតិអាេុីេនព្រមចបា  (ការនព្រជើេនរ ើេ) ៖ ឆាន ុំ 2021  

 

ជាទូនៅ េិេសមក្ពីេ គម ៍ជ ជាតិភាគតិច ា អារមមណ៍ថាខល  ួមិ ស្ម ជាស្ផនក្មួយថ្ បរសិាា  ការេិក្ានឡើយ ។ 

ទដាយទសទ ើរតែសិសសមាា ក់ កន ុងចំទណា្សិសសប្បំាោក់ បានរាយក្លរណ៍ថា ជាញយៗ ពួកទេមានអារ េ្ណ៍ថាខ្ល នួ្ិនត្ន

ជាតសាក្ួយថ្នសាលាទរៀនទ ើយ ទ ើយរីភាេទៅកន ុងទនុះ បាននិយាយថា ពួកទេមានអារ េ្ណ៍ឯក្លទៅសាលា ។ 

ទ ើយទសទ ើរតែសិសសមាា ក ់កន ុងចំទណា្សិសសប្បំាោក់ ក៏បាននិយាយសងតែរថា ពួកទេប្ែូវលាក់អែតសញ្ហា ណជាែិ

សាសន៍ទៅសាលា ឬមានអារ េ្ណ៍ថា ខ្ល នួប្ែូវទេ្ិនឲ្យចូលរ ួ្ សក េ្ភាព ទដាយសារតែរញ្ហា អែតសញ្ហា ណជាែិសាសន៍ ។ 

 “ខុ្្ំមានអារ េ្ណ៍ថា េឺមានទពលតែ្ួយេែ់តែលអាកអាចរង្គា ញវរបធ្៌ររស់ខ្ល នួបាន 

េឺទៅកន ុងសបាត  ៍វរបធ្៌” ។  

 សិសស្ធយ្សិកា 

េិេសមក្ពីេ គម ៍ជ ភាគតិច បា ជួបព្របទេះការគព្រាមក្ុំ ស្ ងការនរ ើេនអ្ើងជាតិសាេ ៍ ស្ លក្ុំពុងស្តរ ើក្រាល

ដាល ន ើយស្ លជាធមមា សាោមិ េូវយក្ចិតតទុក្ដាក់្នដាេះព្រសាយនឡើយ ។ សិសសមាា ក់កន ុងចំទណា្សិសសប្បំាោក់ 

បានជួរប្រេុះរញ្ហា េប្មា្កំត ងក្លរទរសីទអើងជាែិសាសន៍ក្លលពីតខ្្ុន ទ ើយទប្ចើនជាង ក់កណាត ល 

បានទ្ើលទ ើញថា សិសសែថ្េបានរងក្លរ េប្មា្កំត ង ទដាយសារតែរញ្ហា ជាែិសាសន៍ររស់ពួកទេ ។ ទងំ whānau 

និងសិសស បាននិយាយថា សាលាប្ែូវកំណែ់រកក្លរេប្មា្កំត ងរញ្ហា ជាែិសាសន៍ឲ្យបានលអ  

ទ ើែសាលាក៏ប្ែូវទដាុះប្សាយរញ្ហា ទនុះឲ្យបានលអ តែរ ។ 
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ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

 ការជួបព្របទេះរបេ់េិេសអ្ុំពីសារគព្រាមក្ុំ ស្ ង  ិងការព្របកា ់ជាតិសាេ ៍  

 

“ខុ្្ំទៅមានអារ េ្ណ៍ែូចជាទរឿងចត ា្កកន ុងក្លរយកអាហារឥណាា ្កសាលា ទដាយសារតែទយើងប្ែូវញរំ

វាទដាយប្មា្ថ្ែ ។ មាន្ិែតភកត ិខុ្្ំមាា ក់ តែលគ្នែ់េឺជាជនជាែិឥណាា តែរ េឺគ្នែ់រងក្លរេប្មា្

កំត ងយា៉ា ងខ្ា ំង ទដាយសារតែរញ្ហា អាហារររស់គ្នែ់ (កា ិន្ិនលអ ) ទ ើយវាបានទធវ ើឲ្យគ្នែ់ជាសិសសឯក្ល 

។ ទប្ក្លយ្កគ្នែ់បានយកសំាងវចិ្កសាលា ទរើទទុះរីជាគ្នែ់្ិនចូលចិែតវា [រសជាែិ] ក៏ទដាយ 

តែវាយឺែទពលទៅទ ើយ កន ុងក្លរទធវ ើតររទនុះ” ។  

 សិសស  

Whānau មក្ពីេ គម ៍ជ ជាតិភាគតិច ក៏្ជួបឧបេគគក្ន ញងការចូលរមួេក្មមភាពសាោស្ រ ។ ពួកទេចូលរ ួ្ ក្លរ

ប្រជុំសតល់ព័ែ៌មានែល់មាតារិតាសិសស ទប្ចើនជាងសក េ្ភាពទសសងៗ តែ្ិនបានេេួលព័ែ៌មានប្េរ់ប្គ្នន់អំពីក្លរសិកា

ររស់កូនៗពួកទេទ ើយ ឬក៏ព័ែ៌មានតែលពួកទេបានេេួល ទធវ ើឲ្យពួកទេភាន់ភាំង ។ ទៅកន ុងប្ក រ្ េណៈប្េរ់ប្េងសាលា 

្ិនមានអាកទធវ ើជាែំណាងររស់ពួកទេទ ើយ ។ 

េិេសជានព្រចើ មក្ពីេ គម ៍ជ ភាគតិច បា ប តនៅេិក្ាថាន ក់្ឧតតម ស្តផល វូេព្រាប់ពួក្នគ បា បងកឲ្យា ភាព

ភា ់ភាុំង ន ើយចុំនាេះពួក្នគមួយចុំ ួ  ជនព្រមើេរបេ់ពួក្នគក៏្មិ ា ភាពយុតតិធម៌ស្ រ នដាយសារស្តព្រគាូ ភាព

លុំនអ្ៀង ។ សិសសទប្ចើនជាងមាា ក់ កន ុងចំទណា្សិសសអនុវេិាល័យរួនោក់ បាននិយាយថា អនុសាសន៍ររស់ប្េូ 

សប្មារ់ក្លរទប្ជើសទរសី្ុខ្វជិាា ររស់ពួកទេ េឺសា ិែទប្ក្ល្ជាែិសាសន៍ ទ ើយេឺមានតែ ក់កណាត លថ្នសិសសអនុវេិាល័យទេ 

តែលទពញចិែតចំទ ុះ្ុខ្វជិាា តែលបានទប្ជើសទរសី ។ ទងំសិសស និង whānau ្ិនបានយល់ចាស់អំពី NCEA ទ ើយ ។  

“ខុ្្ំទៅ្ិនទន់អាចែងឹបានទ ើយថា ទែើខ្្ ូំប្ែូវទធវ ើអវ ីទ ើយ ទប្ក្លយចាកទចញពីេីទនុះ ទ ើយខុ្្ំេិែថា 

ពី្ួយថ្ងៃទៅ្ួយថ្ងៃ រញ្ហា ទនុះក្លន់តែប្ែូវេិែេូរឲ្យបានទលឿន ទៅទពលតែលក្លរសិការរស់ខុ្្ំក្លែ់

តែទែើរទៅ្ុខ្ ជទប្្ើសររស់ខុ្្ំក្លន់តែែិចទៅៗ ទ ើយខំុ្្ប្ែូវទធវ ើទសចកត ីសទប្្ចចិែត  កន ុងសល វូ្ួយ

តែលប្ែូវទែើរ ទដាយខុ្្ំបាននិយាយជា្ួយប្េូែំរូងអំពីសល វូទនុះ ទពលខុ្្ំទរៀនទៅថាា ក់េី 9 តែចារ់

តំាងពីទពលទោុះ្ក េឺ្ិនមានអវ ីទកើែទ ើងទ ើយ” ។ 

 - សិសសថាា ក់េី 11 

នតើសាោនធែើបា លអ ក្ព្រមិតណាក្ន ញងការជួយេិេសមក្ពីេ គម ៍ជ ជាតិភាគតិច  ិង whānau 

េនព្រមចបា  ូវតព្រមូវការរបេ់ពួក្នគ? 

ការយល់របេ់ព្រគ ូអ្ុំពីេិេសរបេ់ខល  ួ បូក្រមួទុំងការយល់អ្ុំពីវបបធម៌របេ់េិេស គឺជាចុំណុចេុំខា ់ថ្ បទពិនសាធ ៍

របេ់េិេសនៅសាោ ស្តសាា  ភាពន េះ ព្រតវូស្តក្សាងជារបូរាងនឡើង ។ Whānau និងសិសស មានក្លរប្ពួយបារ ភ្អំពីកងវុះ

ក្លរយល់ែឹង និងក្លរសាា ល់អំពីវរបធ្៌ររស់សិសសពីទលាកប្េូ អាកប្េូ ។ របាយក្លរណ៍អំពីប្េូបានរញ្ហា ក់ថា ពួក

គ្នែ់មានក្លរយល់ែឹងែិចែួចអំពីវរបធ្៌ និងែប្្ូវក្លរសិការរស់សិសស ។ ប្េូជាង ក់កណាត ល្ិនមានក្លរទជឿជាក់

ទ ើយ កន ុងក្លរសារភាា រ់េំោក់េំនងជា្ួយសិសស្កពីស េ្ន៍ជនជាែិភាេែិច ។ សិសស ក់កណាត ល្កពី

ស េ្ន៍ជនភាេែិច បាននិយាយថា ប្េូបានទៅទ េ្ ុះពួកគ្នែ់ខ្ុស ។  
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កសេងៗ (សូមប្រាប់ក ើងខ្្ញ ំ)

ខ្្ញ ំានអានសារអំព៊ី រប្រប ន់ពូជសាសន៍

ខ្្ញ ំានរង រគប្រាមកំមែង កោ សារមតបញ្ហា អតត

សញ្ហា ណជាតិសាសន៍ និង/ឬវបបធម៌របស់ខ្្ញ ំ

ានកគ កអតតសញ្ហា ណជាតិសាសន៍ វបបធម៌ ឬភាសា

របស់ខ្្ញ ំកៅកេងកសើច

ខ្្ញ ំានក ើញមន សេបង្ហា ញភាំពកំណាចចំក ោះអនកដទៃ

កោ សារបញ្ហា អតតសញ្ហា ណជាតិសាសន៍ និង/ឬវបបធម៌
របស់ពួកកគ

ប្រភព ៖ ERO ក្លរអទងេែអំពីសិសស 



 

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

នតើការអ្ប់រំា  ័យស្បបណា? 

ទយើងបានរកទ ើញន័យធំចំនួនរួន ទៅទពលេិែអំពីអោេែថ្នក្លរអរ់រំទៅ Aotearoa New Zealand ។ 

1. សាោ ីមួយៗ ព្រតវូា លទធភាពន ា្ ើយតបចុំនាេះភាពចព្រម រេះស្ លា ការនក្ើ នឡើង ។ ក្លរចប្្ រុះជាែិសាសន៍ 

កំពុងតែមានក្លរទកើនទ ើងទៅេូទងំប្រទេស េឺ្ិនត្នតែទៅេីប្ក រងអូកខ្ា ិនទ ើយ ទ ើយក្លរតា ស់

រត រូធំជាងេឺកន ុងចំទណា្ពលរែឋកន ុងវយ័សិកា ។ ក្លរទកើនទ ើងថ្នភាពចប្្ រុះជាែិសាសន៍ទនុះ េឺ ល្ ុុះរញ្ហច ំងអំពី

េុណែថ្ ា្ថ្នភាពចប្្ រុះតសាកវរបធ្៌ និងភាពចប្្ រុះថ្នភាសានិយាយ ។ សាលាទងំអស់ប្ែូវមានលេធភាពជួយ

ឲ្យសិសស្កពីស េ្ន៍ជនភាេែិចអាចសទប្្ចបាននូវែប្្ូវក្លរររស់ពួកទេ ។  

2. សាោទុំងអ្េ់ ព្រតវូា លទធភាពអាចនដាេះព្រសាយបញ្ញា ការព្របកា ់ជាតិសាេ ៍។ ទៅ Aotearoa New Zealand 

េឺមានរញ្ហា ប្រក្លន់ជាែិសាសន៍ ទប្ចើនជាងអវ ីតែលទយើងេិែទៅទេៀែ ។ សិសស្ួយភាេធំ្កពី

ស េ្ន៍ជនភាែែិច បានជួរប្រេុះរញ្ហា េប្មា្កំត ងក្លរទរសីទអើងជាែិសាសន៍ និងក្លរលំទអៀងទដាយ

រញ្ហា ជាែិសាសន៍ ។ ទយើងប្ែូវទធវ ើឲ្យបានលអជាង្ុន ។  

3. នយើងព្រតវូស្តនធែើឲ្យបា លអជាងមុ អ្ុំពីការផតល់នេវាអ្ប់រំចុំនាេះេិេសមក្ពីេ គម ៍ជ ភាគតិច ។ ទយើងប្ែូវ

តែយល់ឲ្យបានទប្ចើនតង្ទេៀែអំពីអវ ីជារេពិទសាធន៍ក្លរសិកាប្រករទដាយេុណភាព និងលេធសលតែល

ស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ប្ែូវក្លរ ។ ប្ែង់ទនុះេឺអាចរ ួ្ រញ្ច លូនូវ ប្រទភេ និងេីតំាងសាលា ប្ព្ទងំ្ុខ្ វជិាា

តែលប្ែូវរទប្ងៀន ។ ទយើងប្ែូវរទងេ ើនស្ែាភាពតសាកវរបធ្៌ ចំទ ុះប្េូរទប្ងៀន ទ ើយកសាងឲ្យមានប្េូ

រទប្ងៀនតែលមានភាពចប្្ រុះតសាកវរបធ្៌ ោអោេែ ។ 

4. នយើងព្រតវូការកិ្ចចអ្ប់រំលអ េព្រាប់េិេស  ិង whānau របេ់ពួក្នគ ពីេ គម ៍ជ ភាគតិច ន ើមបីនធែ ើឲ្យ 

Aotearoa New Zealand អាចទទួលបា ព្របនោជ ៍ពីការនក្ើ នឡើង ូវភាពចព្រម រេះជាតិសាេ ៍ ។ សិសស និង 

whānau ររស់ពួកទេ ្កពីស េ្ន៍ជនភាេែិច មានក្លរទពញចិែតខ្ា ំងចំទ ុះក្លរសិកា និងសល វូសប្មារ់

អោេែររស់ពួកទេ និងសតល់េុណែថ្ ា្ចំទ ុះក្លររកាបាននូវភាសាររស់ពួកទេតែលទប្រើទៅសទុះ ។ ក្លរគំ្នប្េ

ទសចកត ីសងឃឹ្ទនុះ ទ ើយក្លរទធវ ើឲ្យ Aotearoa New Zealand ជាប្រទេសតែលេេួលបានក្លរចារ់អារ េ្ណ៍សប្មារ់

្នុសស្កពីប្េរ់ជាែិសាសន៍ និងវរបធ្៌ រស់ទៅ នឹងអាចជួយទយើងកន ុងក្លរពប្ងឹងប្រព័នធក្លរអរ់រំ 

កមាា ំងពលក េ្ វរបធ្៌ និងេំោក់េំនងររស់ទយើង ជា្ួយប្រទេសែថ្េ ។ 

នតើអ្ែ ីខាេះស្ លន ើរតួនៅនពលអ្នាគត? 

សិសសជាទប្ចើន ្កពីស េ្ន៍ជនភាេែិច េេួលបានលេធសលសទប្្ចកន ុងក្លរសិកា តែពួកទេប្ែូវជ ា្ុះរញ្ហា

ប្រក្លន់ជាែិសាសន៍ ភាពកទណាត ចកតណត ង និងកងវុះខ្ែនូវក្លរយល់ែឹងអំពីវរបធ្៌ររស់ពួកទេ តែលកំពុងតែរាែែាែ

យា៉ា ងខ្ា ំង ។ ទយើងប្ែូវក្លរភាពតា ស់រត រូ ។ ទយើងប្ែូវមានសក េ្ភាពកន ុងវស័ិយចំនួនប្បំា ទែើ្បីធាោឲ្យបានថា Aotearoa 

New Zealand ជាកតនាងលអសប្មារ់អោេែ ។ 

1. ពព្រងឹងការយល់ ឹងអ្ុំពីព្របជាជ ា ជាតិសាេ ៍ចព្រម រេះ  ិងអ្ែ ីស្ លពួក្នគព្រតវូការពីការអ្ប់រំ ។ ស េ្ន៍

ជនភាេែិច មានេសសនៈ េុណែថ្ ា្ និងអាេិភាពទប្ចើនយា៉ា ង ។ ទយើងប្ែូវតែពប្ងឹងក្លរយល់ែឹងររស់ទយើង

អំពីសាា នភាពទងំអស់ទនុះ ទៅកន ុងរររិេក្លរអរ់រំ ។  

2. អ្ភិវឌ្ឈ ៍ការគិតរបេ់នយើង ថានតើនយើងព្រតវូនធែ ើស្បបណា ន ើមបីេនព្រមចឲ្យបា  ូវតព្រមូវការរបេ់េិេសមក្

ពីេ គម ៍ជ ភាគតិចនៅ Aotearoa New Zealand ។ ទដាយក្លរតសវងរកយា៉ា ងពិែប្បាកែ ពីរទរៀររស់ទៅ

ជា្ួយនឹងសាា នភាពមានសាសោ និងេុណែថ្ ា្វរបធ្៌ខ្ុសគ្នា ប្ព្ទងំភាព ា្ងក្លែ់គ្នា ថ្នជាែិសាសន៍ចប្្ រុះ 

ភាសា វរបធ្៌ និងអែតសញ្ហា ណ ទៅកន ុងប្រពនធអរ់រំររស់ Aotearoa New Zealand េឺទធវ ើឲ្យទយើងអាចទរៀរ

ចំតសនក្លរបានលអសប្មារ់អោេែ ។  

3. ការទទួលសាគ ល់អ្ុំពីបញ្ញា ព្របកា ់ជាតិសាេ ៍ ការយល់បា  ូវឥទធ ិពល  ិងការនដាេះព្រសាយបញ្ញា ន េះបា  

កា ់ស្តា ព្របេិទធ ិភាព ។ ទៅតា្សាលាខ្ាុះ ប្េូ សិសស និង្នុសសែថ្េ បានរនតឲ្យមានក្លរ្ិនយកចិែត

េុកដាក ់ក្លរលំទអៀងទដាយអទចែោ និងក្លរ្ិនតកេមាា រ់ ទធវ ើឲ្យមានក្លររ៉ាុះ ល់រទរៀរកន ុងក្លរប្បាប្ស័យទក់

េងជា្ួយសិសស្កពីស េ្ន៍ជនភាេែិច និង whānau ររស់ពួកទេ ។ សាា នភាពទនុះ វាបានទធវ ើឲ្យ

មានឥេធិពល្ិនលអចំទ ុះរេពិទសាធន៍ក្លរសិការរស់សិសស ចំទ ុះក្លរេប្មា្កំត ង ទសចកត ីសងឃឹ្ 

និងេំនិែ សប្មារ់អោេែររស់ពួកទេ ។ ទយើងប្ែូវទធវ ើក្លររ ួ្ គ្នា  ទែើ្បីរញ្ចរ់ក្លរទរសីទអើងជាែិសាសន៍ ។  

4. ព្រតវូនព្រតៀមោ៉ា ងេក្មមក្ន ញងការនរៀបចុំបនងកើ កិ្ចចការបនព្រងៀ ស្ លអាចជួយេនព្រមបបា  ូវតព្រមូវការរបេ់េិេសម

ក្ពីេ គម ៍ចព្រម រេះថ្ ជ ភាគតិច  ិង whānau របេ់ពួក្នគ ។ ទែើ្បីអាចធាោបានថា សិសស្កពី

ស េ្ន៍ជនភាេែិច មានប្េូរទប្ងៀនតែលសាា ល់ពួកទេ និងអាចជួយពួកទេកសទប្្ចបាននូវែប្្ូវ

ក្លរតសាកអរ់រំ េឺទយើងប្ែូវទធវ ើឲ្យមានក្លរតកតប្រ្ុខ្មាែ់ចំទ ុះប្េូរទប្ងៀន ។  



 

ន េះជានេចក្ត ីព្រាងេព្រាប់ការពិនព្ររេះនោបល់ 
ន ើយនយើងខ្ញ ុំក្ុំពុងស្េែ ងរក្មតិនោបល់ចូលរមួរបេ់នោក្អ្នក្អ្ុំពីនេចក្ត ីព្រាងន េះ ។ 

 

5. នរៀបចុំឲ្យនក្ើតជាព្របនោជ ៍ នដាយបនងកើតឱកាេន ើមបីបនងកើ ភាពចព្រម រេះជាតិសាេ ៍របេ់ពលរ ឋនៅ 

Aotearoa New Zealand ។ ក្លររទងេ ើនភាពចប្្ រុះជាែិសាសន៍ ោំ្កជា្ួយនូវឱក្លសោោ តែល្ិន

ប្ែឹ្តែអាចរទងេ ើនប្រព័នធអរ់រំររស់ Aotearoa New Zealand តែរ៉ាុទណាណ ុះទេ េឺអាចរទងេ ើនភាពចប្្ រុះវរបធ្៌ 

និងទសែឋកិចចររស់ទយើងទេៀែសង ។ ទយើងប្ែូវតែសាា ល់ឱក្លសទងំអស់ទនុះ ។ 

ទងំអស់ទនុះ ្ិនត្នជាសក េ្ភាពតែលទធវ ើទ ើងទដាយទលឿនៗទោុះទេ េឺវាប្ែូវក្លរកិចចខ្ិែខ្ំជាប្រចំាកន ុងរ៉ាុោេ ន

េសវែសរ៍ខ្ង្ុខ្ទនុះ ។ តែទរើទយើង្ិនរទងេ ើនសក េ្ភាពទេ វានឹងទធវ ើឲ្យខ្ែរង់ជាទប្ចើន េឺ្ិនត្នខ្ែរង់តែ

ចំទ ុះយុវជន្កពីស េ្ន៍ជនជាែិភាេែិចអាសុី មាា ក់កន ុងចំទណា្រួនោក់ និងមាា ក់ថ្នស េ្ន៍ជាែិសាសន៍ 

MELAA 20 ោក់ េិែប្ែឹ្ឆ្ា ំ 2043 ទ ើយ េឺខ្ែរង់ចំទ ុះភាពសអ ិែរ្ួែថ្នសងា្ ទសែឋកិចច និងអោេែសងតែរ ។ 

នបើអ្នក្ចង់ ឹងព័ត៌ា លុំអ្ិតបស្ ាមអ្ុំពីគនព្រាងន េះ េូមអា របាយការណ៍ន េះនៅក្ន ញងនគ ទុំព័ររបេ់នយើងខ្ញ ុំ

ាមអាេយដាឋ   ៖ 

ក្លរអរ់រំសប្មារ់កូនទៅទយើងទងំអស់គ្នា  ៖ ក្លរទពញចិែតចំទ ុះវរបធ្៌ចប្្ រុះ ។ ពប្ង្គងសទងេរថ្នចកខ ុ វស័ិយយូរអតងវង 

សប្មារ់ក្លរពិទប្គ្នុះទយារល់ ។ 

 

ទយើងខ្្ ូំសូ្តងាងអំណរេុណចំទ ុះអាកទងំអស់តែលបានជួយចំទ ុះក្លរសិកាប្សាវប្ជាវទនុះ ជាពិទសសេឺសិសស 

ឪពុកមាត យសិសស និង whānau ្កពីស េ្ន៍ប្ច រុះជាែិសាសន៍ អាកែឹកោំស េ្ន៍ ប្េូរទប្ងៀន និងថាា ក់ែឹកោំ

ររស់សាលាតែលជួយរទញ្ចញ្ែិទយារល់សប្មារ់ក្លរសិកាទនុះ ។ រេពិទសាធន៍ និងក្លរយល់ែឹងពិែររស់ពួកទេ 

េឺជាទរុះែូងថ្នអវ ីតែលទយើងខុ្្ំបានយល់ែឹង ។ អាកអាចអានរបាយក្លរណ៍ពប្ង្គងទពញទលញ សប្មារ់ក្លរ

ពិទប្គ្នុះទយារល់ទៅទលើទេ េំព័រររស់ ERO តា្អាសយដាឋ ន www.ero.govt.nz 

 

1 ទែើព័ែ៌មានទងំអស់ទនុះ អាច ល្ ុុះរញ្ហច ំងរេពិសធន៍ររស់អាកែល់កប្្ិែណា? 

2. ទែើអវ ីតែលទធវ ើឲ្យអាកភាា ក់ទសអើលជាងទេ? ទ ែុអវ ី? 

3. ទែើអវ ីខ្ា ុះតែលទយើងខុ្្ំ្ិនបានដាក់រញ្ច លូកន ុងរបាយក្លរណ៍ទនុះ?  

4. ទែើសាលាេួរទធវ ើក្លរតកតប្រអវ ីខ្ា ុះ? 

អ្ែ ីស្ ល ERO បា នធែើ 

ទែើ្បីអាចយល់បានថាទែើក្លរអរ់រំមានសាា នភាពលអកប្្ិែណា ចំទ ុះសិសស្កពីស េ្ន៍ចប្្ រុះជាែិសាសន៍ 

ទយើងខុ្្ំបានប្រ្ូលព័ែ៌មានទដាយទប្រើវធិីចប្្ រុះ ៖ 

• ក្លរសទង់្ែិអំពី whānau (អាកទ ា្ ើយែរចំនួន 1,250 ោក់) តែលប្ែូវបានសរទសរជា 10 ភាសា 

• ក្លរសទង់្ែិចំទ ុះសិសស (558) 

• ក្លរសទង់្ែិចំទ ុះប្េូ (263) 

• ក្លរចុុះទៅទ្ើលសាា នភាពជាក់តសតងទៅតា្សាលាចំនួនប្បំារី  

• ក្លរប្រជុំពិភាកាទៅតា្ស េ្ន៍ចំនួនប្បំាពីរ  

• សមាភ សន៍ជា្ួយអាកែឹកោំស េ្ន៍ ឬអាកដាក់ទសា ើក្លរចូលរ ួ្  ចំនួន 11 ោក់  

• ក្លរសមាភ សន៍ប្ក រ្ ទតត ែតា្អនឡាញជា្ួយថាា ក់ែឹកោំសាលា ្កពីសាលាចំនួនប្បំារី ។ 

https://ero.govt.nz/our-research/education-for-all-our-children-embracing-diverse-ethnicities
https://ero.govt.nz/our-research/education-for-all-our-children-embracing-diverse-ethnicities
http://www.ero.govt.nz/

