
សំណួរែដលេគែតងសួរជាញឹកញាប់អំពីករចុះេឈ� ះចូលេរៀន និងគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន 

សលបឋមសិក្សោ Ormiston និងសល Chapel Downs 

ឯកសរេនះមានចេម�ីយនានាចំេពះសំណួរែដលេគែតងសួរជាញឹកញាប់ស្រមាប់ឪពុកមា� យ, ្រគ�សរ (whanau) និងសហគមន៍ េនេពលពួកេគ 
្រត�វករចុះេឈ� ះកូនរបស់ពួកេគេនសលបឋមសិក្សោ Ormiston និងសល Chapel Downs។ ្របសនិេបអី�កមានសំណួរបែន�ម សូមទក់ទងមក 
បុគ�លិកេនករយិាល័យ្រកសងួអប់រ ំែដលមានរយេនទព័ំរចុងេ្រកយៃនខតិប័ណ�េនះ។ បុគ�លកិេនទីេនាះនឹងអចជួយអ�កបាន។ 

េតកូីនរបស់ខ�ុមំានសទិ�អិ�ខី�ះ ទក់ទនិនងឹករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសល? 

សិស្សក�ុងតំបន់ទងំអស់មានសិទ�ចុិះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលេរៀនរដ� េនចេនា� ះៃថ�ខួបកំេណីតទី្របារំបស់ពួកេគ និងៃថ�ទមួីយៃនែខមករ 
បនា� ប់ពខួីបកំេណីតទីដប់្របាបួំនរបស់ពួកេគ។ 

េតខី�ុអំចចុះេឈ� ះកូនមា� ក់េនសលេរៀនណាមួយេន Auckland បានេទ?  

មិនចបំាច់េទ។ សលេរៀនរដ�ភាគេ្រចីនេន Auckland មានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន ែដលជួយសលេរៀន្រគប់្រគងប�� ីរចុះេឈ� ះរបស់ 
ខ�ួន។ សលេរៀនែដលមានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន មានតំបន់ជុំវញិសលេរៀនមួយែដលជាតបំន់កំណត់ភូមសិ�ស�ជុំវញិសលេរៀនេនាះ។ 

សិស្សែដលរស់េនក�ុងតំបន់េនាះ ្រត�វបានធានាកែន�ងេរៀនេនសលេនាះ។ 

សិស្សែដលរស់េនេ្រកតំបន់ អចដក់ពក្យសុំចុះេឈ� ះចូលេរៀនបាន បុ៉ែន�ករទទួលយកពក្យសុំរបស់ពួកេគ គឺអ្រស័យេលីកែន�ងែដលមាន 
ស្រមាប់ពួកេគ - េហយី្របសនិេបមីានកែន�ងតចិជាងអ�កដក់ពក្យ ករទទួលយករបស់ពួកេគគអឺ្រស័យេលលីទ�ផលៃនដំេណីរករមុនករចុះ 
េឈ� ះចូលេរៀន េហថាករេបាះេឆា� ត។ 

េតខី�ុដំងឹថាសលេរៀនរបស់ខ�ុមំានតបំន់ជុវំញិសលេរៀន ឬតបំន់ជុវំញិសលេរៀនមួយណាស្រមាប់សលរបស់ខ�ុេំដយរេបៀបណា? 

គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនបច�ុប្បន�ទងំអស់ អចរកេឃញីេន ែស�ងរកសលេរៀន។ េនទីេនះ អ�កនងឹអចេមលីតបំន់ជុំវញិសលេរៀនេនេលី 
ែផនទីៃនតបំន់មូលដ� ន និងករពិពណ៌នាជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់វ។ ព័ត៌មានអពំីគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនក៏មានេនេលីេគហទព័ំររបស់ 
សលេរៀននីមួយៗផងែដរ ឬតមរយៈករទក់ទងមកសលេរៀនស្រមាប់ព័ត៌មាន។  

េហតុអ�បីានជាសលខ�ះមានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន? 

គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន អចឱ្យ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល្រគប់្រគងប�� ីចុះេឈ� ះចូលេរៀនរបស់ខ�ួន េដីម្បកីរពរភាពចេង��តែណនេនសលេរៀន។ 
តំបន់ជុំវញិសលេរៀន ្រត�វបានគូរសមា� ល់តមរេបៀបមួយែដលសិស្ស្រគប់រូបអចចូលេរៀន េនសលមួយែដលងយ្រស�លសមរម្យ។ វក៏អចឱ្យ 
្រកសងួអប់រេំ្របី្របាស់បានល�បផុំតផងែដរនូវបណា� ញសលេរៀនេនក�ុងតំបន់ជុំវញិ។ 

េតបីទប��ត�ែិចងពអី�ខី�ះអពំគីេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន? 

គេ្រមាងករគួរែត៖ 

• តមែដលអចេធ�ីេទបាន មិនរប់ប��ូ លសិស្សេលីសពីករចបំាច់េដីម្បេីជៀសវងភាពចេង��តែណន។

• អនុ�� តឱ្យ្រកសងួេ្របី្របាស់បានល�បំផុត ៃនបណា� ញែដលមាន្រសប់របស់សលេរៀនរដ�។
• ធានាថាករេ្រជសីេរសីអ�កដក់ពក្យសុសំ្រមាប់ករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសល ្រត�វបានអនុវត�េដយយុត�ធិម៌ នងិតមា� ភាព។
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• អនុ�� តឱ្យសសិ្សចូលេរៀនេនសលែដលងយ្រស�លសមរម្យ។

• តមែដលអចេធ�បីាន មិន្រត�វយកេចញសសិ្សមូលដ� នេទ។

េតអី�ជីាភាពខុសគា� រវងគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន នងិតបំន់? 

គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនមានតំបន់ជុំវញិសលេរៀនមួយ ែដលមាន្រព្ំរបទល់កំណត់យ៉ាងច្បោស់លស់។ សិស្សែដលរស់េនក�ុងតបំន់ជុំវញិ
សលេរៀនេនាះមានសទិ�ិដច់ខតក�ុងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលេនាះ។ គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន រមួមានអទិភាពស្រមាប់ករចុះ 
េឈ� ះេ្រកតបំន់ េហយីក៏អចរមួប��ូ លលក�ណៈវនិចិ�័យស្រមាប់កម�វធិពីិេសសនានាផងែដរ ជាឧទហរណ៍ កម�វធិពីីរភាស Te Reo Māori។ 

បច�ុប្បន�ខ�ុរំស់េនក�ុងតបំន់ េហយីកូនៗរបស់ខ�ុចូំលេរៀនេនសលេនាះ។ េតកូីនរបស់ខ�ុនំងឹអចបន�េរៀនេនសលេនាះបានេទ? 

សិស្សណាមា� ក់ែដលបច�ុប្បន�បានចុះេឈ� ះ និងចូលេរៀនេនសលបឋមសិក្សោ Ormiston ឬសល Chapel Downs នឹងមនិ្រត�វបានប៉ះពល់ 
េដយករផា� ស់ប�ូរគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេទ។ សសិ្សទងំអស់ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន (េហយីបានចប់េផ�មីចូលេរៀន) នងឹមានសទិ
បន�ចូលេរៀនេនសលេរៀងៗខ�ួនរបស់ពួកេគ េដយមិនគតិពកីែន�ងែដលពួកេគរស់េនបច�ុប្បន�េនះេទ។ 

កូនរបស់ខ�ុចូំលេរៀនេនសលែដលកពុំងផា� ស់ប�ូរ្រព្ំរបទល់ៃនតបំន់ជុវំញិសលេរៀនរបស់ខ�ួន។ បច�ុប្បន� េយងីរស់េនក�ុងតបំន់េនាះ បុ៉ែន�េយងីនងឹ 
មនិផា� ស់ប�ូរេទេនេពលែដលវផា� ស់ប�ូរ។ េតកូីនរបស់ខ�ុអំចបន�ចូលេរៀនេនសលេនាះបានេទ?  

បាន។ េនេពលែដលតំបន់ជុំវញិសលេរៀនផា� ស់ប�ូរ សិស្សែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនបច�ុប្បន� ែដលកពុំងរស់េនតមអសយដ� នែដលក� យេទ 
ជាេ្រកតបំន់ ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យបន�ចូលេរៀនេនសលេនាះ។  

បច�ុប្បន�ខ�ុរំស់េនក�ុងតបំន់ េហយីមានកូនមា� ក់ចូលេរៀនេនសលេនាះ។ ករផា� ស់ប�ូរតបំន់មានន័យថាេយងីនងឹេនេ្រកតបំន់។ េតបីងប�ូនបេង�តីរបស់ 
កូនខ�ុអំចចូលេរៀនេនសលេនាះបានេទ?  

្រកសងួអប់រនំឹងអនុវត�ខបេណា� ះអសន�េនក�ុងករែកែ្របែដលបានដក់េស�ី ចំេពះគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនរបស់សលបឋមសិក្សោ 
Ormiston និងសល Chapel Downs។ 

បទប��ត�ិគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន អនុ�� តឱ្យមានករេរៀបចបំេណា� ះអសន�ស្រមាប់្រគ�សរែដលរងប៉ះពល់េដយករផា� ស់ប�ូរតបំន់។ 
េនះនឹងមានន័យថា ក�ុងកលៈេទសៈជាក់លក់មួយចំនួន បងប�ូនបេង�តីរបស់សសិ្សបច�ុប្បន�ែដលរស់េនក�ុងតបំន់េនះក៏អចមានសទិ�ិចុះេឈ� ះ 
ចូលេរៀនេនសលដូចគា� ែដរ។ ជាទូេទ េនះ្រត�វបានេគេហថា 'បេណា� ះអសន�'។ 

ខែចងបេណា� ះអសន� អនុ�� តឱ្យបងប�ូនបេង�តីរបស់សសិ្សបច�ុប្បន�អចរក្សោសទិ�ចុិះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលដែដល េនេពលែដលគេ្រមាងករ 
ចុះេឈ� ះថ�ី្រត�វបានែណនា ំឬែកែ្រប ដរបណាលក�ណៈវនិិច�័យេផ្សងេទៀត្រត�វបានបំេពញ។  

េតខីែចងបេណា� ះអសន�ដេំណីរករយ៉ាងដូចេម�ច? 

ករេរៀបចជំាអន�រកល (ជាេរឿយៗេហថា ករេរៀបចបំេណា� ះអសន�) អច្រត�វបានរមួប��ូ លេនក�ុងតបំន់ថ� ីឬែដលបានែកែ្របេដីម្បជួីយកត់ 
បន�យករប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនដល់្រគ�សរនានាែដលបានចុះេឈ� ះរចួេហយីេនសលេរៀនេនាះ។ េនះមានន័យថាប�ូនៗ 
បេង�តីអចចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលែតមួយជាមួយបង្រប�ស ឬបង្រសីរបស់ពួកេគ េហយីផ�ល់ឱ្យ្រគ�សរនូវភាព្របាកដ្របជាអំពសីទិ�ិចុះេឈ� ះ 
ចូលេរៀនរបស់ពួកេគ េដយមនិចបំាច់រង់ចដំំេណីរករេ្រកតបំន់។ វមានន័យថា សិស្សទងំេនះនឹង្រត�វបានចត់ទុកថាសិស្សក�ុងតំបន់ េហយីមាន 
សិទ�ដូិចគា� ក�ុងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន ដូចជាពួកេគរស់េនក�ុងតំបន់ជុំវញិសលេរៀនែដរ។ 
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លក�ណៈវនិចិ�័យទងំពីរខងេ្រកម្រត�វែតបានបំេពញស្រមាប់សិស្សថ� ីេដីម្បមីានសទិ�ិេ្រកមខបេណា� ះអសន�ស្រមាប់ករចុះេឈ� ះចូលេរៀន៖ 

a) សិស្សមានបងប�ូនបេង�តី ែដលេនេពលករែកែ្រប្រត�វបានអនុវត� បានចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសល េហយីរស់េនក�ុងតំបន់ជុំវញិសល
េរៀនដូចមុនករែកែ្រប េហយី

b) េនេពលចុះេឈ� ះចូលេរៀន សិស្សរស់េនក�ុងតបំន់ជុំវញិសលេរៀនដូចមុនករែកែ្រប។

សលេរៀនអចេស�សុីំភស�ុតងេដមី្បេីផ��ងផា� ត់ព័ត៌មាន មុនេពលចុះេឈ� ះសសិ្សថ�ីេនេ្រកមករេរៀបចំបេណា� ះអសន�។

កណំត់ចណំា៖ំ េនះគជឺាអនុេ្រគាះែដលបានកំណត់យ៉ាងតឹងរុងឹ។ វនឹងមិនអនុវត�ចំេពះ៖ 

a) កូនៗរបស់ឪពុកមា� យែដលផា� ស់ទីលំេនេទអសយដ� នណាមួយៃនអសយដ� នទងំេនះ បនា� ប់ពកីរអនុម័តៃនករែកែ្រប្រពំ្របទល់
ៃនគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន ពីេ្រពះពួកេគនងឹបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន និងចូលេរៀនរចួេហយី នងិ

b) កូនៗរបស់ឪពុកមា� យែដលបច�ុប្បន�រស់េនតមអសយដ� នណាមួយែដលផា� ស់ប�ូរពីអសយដ� ន បនា� ប់ពកីរអនុម័តៃនករែកែ្រប
្រពំ្របទល់ៃនគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន។

c) កុមារ ្របសនិេបបីងប�ូនបេង�តីែលងចូលេរៀនេនសលបឋមសិក្សោក�ុងឆា� ែំដលប�ូនបេង�ីតេនាះចុះេឈ� ះចូលេរៀន គេ្រមាងករបេណា� ះ
អសន�មនិអនុវត�េទ។

េតអី�កណា្រត�វបានចត់ទុកថាជាបងប�ូនបេង�តីេនេ្រកមខបេណា� ះអសន�? 

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករេរៀបចំេនះ កុមារ A គឺជាបងប�ូនបេង�ីតរបស់កុមារ B ្របសនិេប—ី 

a) កុមារទងំពីរមានឪពុកមា� យរមួគា�  ឬ

b) ឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ A បានេរៀបករជាមួយ ឬរស់េនរមួគា� ជាមួយឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ B ឬ

c) ឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ A បានេរៀបករជាមួយ ឬរស់េនរមួគា� ជាមួយឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ B េនេពលែដលឪពុកឬមា� យរបស់
កុមារ B បានទទួលមរណភាព ឬ

d) ឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ A គឺជាៃដគូមនិបានេរៀបករ្រសបច្បោប់របស់ឪពុកឬមា� យរបស់កុមារ B ឬ

e) កុមារទងំពីររស់េនក�ុង្រគ�សរែតមួយ េហយីក�ុងករទទួលស� ល់កតព�កិច�្រគ�សរ ្រត�វបានចត់ទុកេដយមនុស្សេពញវយ័ៃន្រក�ម
្រគ�សរេនាះដូចថាពួកេគជាបងប�ូនបេង�ីតែដរ ឬ

f) េលខធិករ្រកសួងអប់រ ំតមរយៈករជូនដណឹំងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទកន់សលេរៀន ែណនាថំាកុមារ A ្រត�វបានចត់ទុកជា
បងប�ូនបេង�តី របស់កុមារ B។

េយងីបានទញិជាពិេសសេនក�ុងតបំន់សលេរៀន េដមី្បឱី្យកូនៗរបស់េយងីអចចូលេរៀនេនសលទងំេនាះ។ េយងីនងឹែលង្រត�វបានកណំត់ជាតបំន់
ស្រមាប់សលេរៀនមួយណាេទៀតេហយីបនា� ប់ពកីរផា� ស់ប�ូរែដលបានដក់េស� ីេតកូីនរបស់ខ�ុេំនែតអចចូលេរៀនេនសលទងំេនាះបានេទ? 

្រតឹមៃថ�ទ ី1 ែខមករ ឆា�  ំ2023 សិស្សែដលមានសទិ�ិចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលេនាះ ្រត�វែតរស់េនក�ុងតបំន់េដីម្បធីានាបានករចុះេឈ� ះចូលេរៀន 
េនសលេនាះ។ 

សិស្សបច�ុប្បន� និងប�ូនៗបេង�ីតរបស់ពួកេគនងឹេនែតអចចូលេរៀន ្របសិនេបីពួកេគបន�រស់េនតមអសយដ� នបច�ុប្បន�របស់ពួកេគ បនា� ប់ពីករ 
ផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានេធ�ីេឡងី។ 

េយងីទទួលស� ល់ថាករែកែ្របេនះ នឹងផា� ស់ប�ូរផ�ូវសិក្សោស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរថ�ីៗ /អ�កែដលមិនមានកូនកំពុងចូលេរៀនេនសលេនាះនាបច�ុប្បន�។ 
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សំេណីេនះគឺជាែផ�កមួយៃនែផនករេឆ�យីតបកន់ែតេ្រចីន េដីម្ប្ីរគប់្រគងកំេណីនេនទូទងំតបំន់ទងំមូល។ ករផា� ស់ប�ូរែដលបានដក់េស� ីមាន 
េគាលបំណងកត់បន�យហនិភ័យៃនភាពចេង��តែណន តមរយៈករែបងែចកកំេណីនេឡងីវញិ បុ៉ែន�េនែតធានាឱ្យសិស្ស្រគប់រូបមានសលេរៀន 
ងយ្រស�លសមរម្យែដលពួកេគអចចូលេរៀនបាន។ សុវត�ភិាពរបស់សិស្ស និង្រគ�បេ្រងៀនគឺជាអទភិាពរបស់េយងី េហយីករផា� ស់ប�ូរែដលបាន 
ដក់េស�ីែដលេយងីកពុំងេស�ីសុ ំគឺជាមេធ្យោបាយដ៏ល�បំផុតេដីម្បេីជៀសវងភាពចេង��តែណន។ 

អ�កកពុំងផា� ស់ប�ូរតបំន់ េហយីឥឡូវេនះខ�ុនំងឹជាប�� ដល់សហគមន៍ថ�។ី 

ករេផា� តអរម�ណ៍របស់េយងីគឺេដមី្បធីានាថា សិស្ស្រគប់រូបមានសលេរៀនែដលងយ្រស�លសមរម្យែដលពួកេគអចចូលេរៀនបាន។ សុវត�ិភាព 
របស់សិស្ស និង្រគ�បេ្រងៀនគឺជាអទភិាពរបស់េយងី េហយីករផា� ស់ប�ូរែដលបានដក់េស�ីែដលេយងីកពុំងេស�សុីគំជឺាមេធ្យោបាយដ៏ល�បំផុតេដមី្ប 
េជៀសវងភាពចេង��តែណន។ 

េយងីនងឹវនិិេយាគយ៉ាងសំខន់េនសល Chapel Downs េដយមានថា� ក់េរៀន នងិេ្រគឿងបរកិ� រថ�ីៗេដីម្បបីំេពញត្រម�វករកំេណីន។ 

អ�កកពុំងដក់េស�កីរផា� ស់ប�ូរតបំន់សលបឋមសកិ្សោ Ormiston នងិសល Chapel Downs ចុះតបំន់សលេរៀនេផ្សងេទៀតវញិ? 

សំេណីបច�ុប្បន� ែកែ្របតបំន់សល Chapel Downs និងសលបឋមសកិ្សោ Ormiston។ េទតមេពលេវល ករផា� ស់ប�ូរតំបន់នងឹ្រត�វបានពិនតិ្យ 
េឡងីវញិស្រមាប់សលេរៀនទងំអស់ េហយីកែន�ងណាែដលសម្រសបក�ុងករេធ�ីដូេច�ះ ករផា� ស់ប�ូរនងឹ្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់។ ជាចម្បង 
េពលេវលអ្រស័យេលីេល្ប�នៃនករអភិវឌ្ឍន៍លំេនដ� ន និងសមត�ភាពេនសលេរៀន។ 

េហតុអ�បីានជាអ�កមនិបន�ផ�ត់ផ�ង់ថា� ក់េរៀន? 

្រកសងួនងឹផ�ត់ផ�ង់សលបឋមសកិ្សោ Ormiston នូវថា� ក់េរៀនចនួំន 18 បន�ប់ - បន�ប់ពីរនឹងជាទកីែន�ងគា្ំរទករេរៀនសូ្រតែដល្រត�វបានចត់ទុក 
េដយែឡកពិេសស (មានទតីងំេនសល Mount Richmond) េដីម្បបីេង�ីនសមត�ភាពរបស់ពួកេគក�ុងករបំេពញត្រម�វករសសិ្សចំនួន 1,150 
នាក់។ ប�ុកពហុជាន់េនះ្រត�វបានរពំងឹថានឹងេបីកេនក�ុង្រតមីាសទី 3 ឆា�  ំ2023។ 

្រកសងួបានចប់េផ�ីមេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍អនាគតៃនទតីងំសល Chapel Downs។ ដណំាក់កលទ ី1 គឺផ�ល់ថា� ក់េរៀនចំនួន 14 បន�ប់ែថម  
េទៀត េដីម្បសី្រមបេទនងឹកំេណីនប�� ីចុះេឈ� ះចូលេរៀននាេពលអនាគតខងមុខ - បន�ប់ពីរនឹងជាទកីែន�ងគា្ំរទករេរៀនសូ្រតែដល្រត�វបានចត់ 
ទុកេដយែឡកពិេសស។ ប�ុកថ�ីេនះ្រត�វបានេគរពំឹងថានងឹេបីក េនឆា�  ំ2025។ ក�ុងេពលជាមួយគា� េនះ ្របសនិេបី្រត�វករថា� ក់េរៀនបែន�មជេ្រមសី 
បេណា� ះអសន�នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន។ 

្រកសងួក៏កំពុងេសុបីអេង�តជេ្រមសីដសី្រមាប់សលបឋមសិក្សោថ�ីមួយេន Flatbush ផងែដរ។ 

េហដ� រចនាសម�័ន� នងិទតីងំមានក្រមតិ ដូេច�ះេយងី្រត�វេមលីពីរេបៀបែដលេយងីអចែចកចយកំេណីន ដូេច�ះេហយី គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន 
នឹងចបំាច់្រត�វែកែ្របេដមី្បធីានាថា ទំហៃំនតបំន់នានា្រត�វសមគា� នងឹសមត�ភាពល�បផុំតរបស់សលេរៀន។  

េតកីរេនះនងឹផា� ស់ប�ូររេបៀបសកិ្សោសលថា� ក់កណា� ល វទិ្យោល័យជាន់ទប នងិវទិ្យោល័យជាន់ខ�ស់បច�ុប្បន�ែដរឬេទ? 

ផ�ូវសកិ្សោបច�ុប្បន�េទកន់សលថា� ក់កណា� ល វទិ្យោល័យជាន់ទប និងវទិ្យោល័យជាន់ខ�ស់ នឹងេនដែដលេនេពលេនះ។ ្រកសងួកពុំងេសុបីអេង�ត 
ពីរេបៀបែដលេយងីអចបែន�មសមត�ភាពបែន�មេទៀត េនេពលែដលកំេណីនសសិ្សផា� ស់ទតីមក្រមតិអយុទងំេនះ។ 

ចុះេបខី�ុ ំរស់េនេ្រកតបំន់ជុវំញិសលេរៀន? 

សលេរៀនែដលមានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន អចមានសមត�ភាពយកសសិ្សពខីងេ្រកតបំន់ជុំវញិសលេរៀនរបស់ពួកេគ។ ក�ុងករណីេនះ 
សលេរៀន្រត�វបានត្រម�វឱ្យផ្សព�ផ្សោយពភីាពអចរកបានៃនទកីែន�ងេរៀន និងដំេណីរករដក់ពក្យសុ ំរមួទងំកលបរេិច�ទ។ បនា� ប់មកសិស្ស 
'េនេ្រកតបំន់' អចដក់ពក្យសុំចុះេឈ� ះចូលេរៀន ្របសនិេបីមានអ�កដក់ពក្យសុេំ្រចីនជាងកែន�ងែដលមានផ�ល់ ករេបាះេឆា� តនងឹ្រត�វេធ�ីេឡងី។ 
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ពក្យសុំចុះេឈ� ះចូលេរៀន នឹង្រត�វបានេបាះេឆា� តតមលដំប់អទិភាពដូចខងេ្រកម៖ 

(1) សិស្ស្រត�វបានទទួលយកស្រមាប់ករចុះេឈ� ះចូលេរៀន េនក�ុងកម�វធិពីិេសសមួយែដលដំេណីរករេដយសលេរៀន

(2) បងប�ូន្រប�ស្រសីៃនសិស្សបច�ុប្បន� 

(3) បងប�ូន្រប�ស និង្រសីៃនអតតីសិស្ស

(4) កូនៗរបស់អតីតសិស្សសល

(5) កូនៗរបស់បុគ�លកិ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងកូនៗរបស់សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល

(6) សិស្សដៃទេទៀតទងំអស់។

ចុះេបខី�ុមំនិបានេជាគជ័យេនក�ុងករេបាះេឆា� ត? 

េឈ� ះរបស់អ�កនងឹ្រត�វបានេគយកេចញ េហយីអ�កនឹង្រត�វបានដក់េនក�ុងប�� ីរង់ច។ំ សលេរៀននងឹែណនាអំ�កអពំីកែន�ងរបស់អ�កេនក�ុងប�� ី។ 

េតអី�កកណំត់កររស់េនក�ុង "តបំន់ជុវំញិសលេរៀន" យ៉ាងដូចេម�ច? 

្របសនិេបទីីកែន�ងរស់េនធម�តរបស់អ�កស�តិេនក�ុងតំបន់ជុំវញិសលេរៀន អ�កអចដក់ពក្យសុំចុះេឈ� ះចូលេរៀនបាន។ េនេពលចុះេឈ� ះចូល 
េរៀន សលេរៀនអចទមទរភស�ុតងៃនលំេនដ� ន ឧទហរណ៍ កិច�្រពមេ្រពៀងជួលទលីំេន វ�ិ� បនប្រតកម�សទិ� ិឬវកិ�យបត�េសវកម�ចបំាច់ 
នានា។ ្របសិនេបីសលេរៀនេឃញីថាអ�កបានផ�ល់ព័ត៌មានមនិពតិ សលេនាះអចបដិេសធមិនចុះេឈ� ះសិស្ស ឬលុបេចលករចុះេឈ� ះចូល 
េរៀន។ 

េតខី�ុអំចេធ�ដូីចេម�ច្របសនិេបសីលេរៀន្របាប់ខ�ុថំា េគមនិអចចុះេឈ� ះកូនរបស់ខ�ុបំានេទ? 

ជាដបូំង សូមពិនតិ្យេមលីថាេតីសលេរៀនេនាះមានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនែដរឬេទ។ ្របសនិេបមីិនមានេទ សលេរៀនមិនគួរបដិេសធ 
ករចុះេឈ� ះចូលេរៀនណាមួយេឡយី។ េស�ីសុឱំ្យសលេរៀនេរៀបចកំរបដិេសធជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដយប�� ក់ពព័ីត៌មានពក់ព័ន�។ បនា� ប់មក 
អ�កអចទក់ទងមកករយិាល័យ្រកសងួអប់រែំដលេនជិតអ�កបំផុតស្រមាប់ជំនួយ។ 

្របសនិេបសីលេរៀនមានគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន សូមពិនតិ្យេមលីថាេតីអ�ករស់េនក�ុងតបំន់ជុំវញិសលេរៀនែដរឬេទ។ អ�កនងឹអចេឃញី
ច្បោប់ចម�ងៃនគេ្រមាងករេនាះេនសលេរៀន ឬចូលេទកន់េគហទព័ំរ www.schoolzones.co.nz 

្របសនិេបអី�កមិនរស់េនក�ុងតំបន់ជុំវញិសលេរៀនរបស់សលេទ េនាះនឹងមានសលេរៀនមួយេផ្សងេទៀតែដលងយ្រស�លសមរម្យនឹងផ�ះរបស់អ�ក 
ែដលកូនរបស់អ�កអចចូលេរៀនបាន។ 

្របសនិេបមីានកលៈេទសៈពេិសសែដលកូនរបស់អ�កមិនគួរចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលជាក់លក់ណាមួយ អ�កអចដក់ពក្យេស�សុីំេទ្រកសងួ 
ស្រមាប់ករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេដយផា� ល់ េទសលេរៀនមួយេផ្សងេទៀត។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ ្រកសងួក្រមនងឹែណនាកំរចុះេឈ� ះចូលេរៀន 
ណាស់។ 

្របសនិេបកូីនខ�ុរំស់េនក�ុងតបំន់ស្រមាប់សលេរៀនទងំេនះ េតពួីកេគ្រត�វែតេទសលេរៀនមួយណាក៏បានែដរឬេទ? 

េទ បុ៉ែន�មានកែន�ងធានាស្រមាប់កូនរបស់អ�កេនសលេរៀនេនាះ។ 

េបខី�ុរំស់េនមួយផ�ូវេ្រកតបំន់ េតខី�ុេំនែតអចចូលេរៀនបានេទ? 

្របសនិេបអី�កមិនស�ិតេនក�ុងតបំន់េទ េនាះអ�កមិនមានសទិ�ិចុះេឈ� ះចូលេរៀនេដយស�័យ្របវត�ិេទ។  
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េច/ក�ួយ្រស/ីក�ួយ្រប�ស/្រក�ម្រគ�សររបស់ខ�ុ ំមករស់េនជាមួយខ�ុ។ំ េតពួីកេគអចចូលេរៀនេនសលក�ុងមូលដ� នរបស់ខ�ុបំានេទ? 

្របសនិេបសីលេរៀនក�ុងមូលដ� នរបស់អ�កមនិមានតបំន់េទ េនាះពួកេគនងឹអចចូលេរៀនបានេដយគា� នប�� អ�ីេឡយី។ ្របសនិេបីសលេរៀនក�ុង 
មូលដ� នរបស់អ�កមានតំបន់ជុំវញិសលេរៀន េហយីអ�ករស់េនក�ុងតំបន់េនាះ អ�កនឹង្រត�វផ�ល់ភស�ុតងដល់សលេរៀនេនាះ ថាអ�កមានកតព�កចិ� 
ចម្បងក�ុងករែថទកុំមារេនាះ េហយីអ�កទងំពីរពតិជារស់េនក�ុងតបំន់េនាះែមន។  

កំណត់ចណំា៖ំ អសយដ� នៃនភាពងយ្រស�ល គមឺនិអចទទួលយកបានេទ។ ្របសនិេបអីសយដ� នរបស់អ�កគបឺេណា� ះអសន� ឬមនិពតិ 
ករចុះេឈ� ះចូលេរៀនរបស់អ�កអច្រត�វេគលុបេចល ឬបដិេសធ។ 

កូនរបស់ខ�ុចូំលេរៀនេនសលមួយែដលមានតបំន់ ឥឡូវេនះ ខ�ុ្ំរត�វផា� ស់េទអសយដ� នថ�មួីយែដលមនិស�តិក�ុងតបំន់ស្រមាប់សលេរៀនេនាះ។ េតី
ខ�ុគួំរេធ�ដូីចេម�ច? 

្របសនិេបអី�កបានចប់េផ�ីមេទសលេរៀនេនាះ អ�កនឹង្រត�វជូនដំណឹងេទសលេរៀនថាអ�ក្រត�វផា� ស់អសយដ� ន។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយ 
ក�ុងករណីភាគេ្រចនីមនិជាប�� េទ ្របសិនេបីសលេរៀនេជឿជាក់ថាអ�កបានេ្របអីសយដ� នបេណា� ះអសន�េដីម្បទីទួលបានសិទ�ចូិលេរៀនេន 
សលេនាះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអចសេ្រមចចិត�ពនិិត្យេមលីករចុះេឈ� ះចូលេរៀន។ 

្របសនិេបកូីនរបស់អ�កមិនទន់ចប់េផ�ីមចូលេរៀនេនសលេនាះេទ េហយីអ�កបានផា� ស់អសយដ� នេចញពតីំបន់េនាះ ពួកេគនឹងមិន្រត�វបានចត់ 
ទុកថាេន "ក�ុងតំបន់" ស្រមាប់សលេរៀនេនាះេទ។ ឥឡូវេនះពួកេគ្រត�វបានេគចត់ទុកថាេន "ក�ុងតបំន់" សលេរៀនក�ុងមូលដ� នថ�ីរបស់ពួកេគ។ 

េតមីានអ�ខុីសគា� េទេនសលសមាហរណកម�រដ� Kura Kaupapa Māori ឬសលមានកម�វធិសីកិ្សោែដលបានេ្រជសីេរសី?  

សលេរៀនៃន្របេភទទងំេនះអចមានសទិ�ិអណំាចេដមី្បដីំេណីរករគេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀន ្របសនិេបទីំនងជាមានអ�កដក់ពក្យសុចុំះ 
េឈ� ះចូលេរៀនេនសល េ្រចីនជាងកែន�ងែដលមានផ�ល់។ គេ្រមាងករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសលទងំេនះ មិនចបំាច់ប��ូ លតំបន់ជុំវញិស 
លេរៀន ឬផ�ល់ករេបាះេឆា� តេទ។ 

• សលសមាហរណកម�រដ� គឺជាសលែដលមានលក�ណៈពិេសស (ឧទហរណ៍ ែផ�កេលសីសនា) ែដល្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុង
្របព័ន�រដ�។ រល់សលសមាហរណកម� មានប�� ីចុះេឈ� ះអតបិរមាែដលមិនអនុ�� តឱ្យមានចនួំនេលីសេទ។ ទីមួយ សល
សមាហរណកម�្រត�វបំេពញត្រម�វករសសិ្សែដលបំេពញត្រម�វករលក�ណៈពិេសសរបស់សល។ ្របសនិេបមីានកែន�ងេនសល់
សលេរៀនអចចុះេឈ� ះសិស្សមួយចំនួនតូច ែដលមិនបំេពញតមត្រម�វករលក�ណៈពិេសស។

• Kura Kaupapa Māori  គឺជាសលរដ�ែដលករបេ្រងៀនជាភាស Māori េហយីទសិេដ េគាលបំណង និងេគាលេដរបស់សល
ឆ�ុះប�� ងំពទីស្សនវជិា�  Te Aho Matua។ Kura Kaupapa Māori អចដក់ក្រមតិេលកីរចុះេឈ� ះចូលេរៀនដល់កូនៗរបស់ឪពុកមា� យ
ែដលទទួលយកទសិេដ េគាលបំណង និងេគាលេដរបស់ kura។

• សលមានកម�វធិសីកិ្សោែដលបានេ្រជសីេរសី គឺជាសលរដ�ែដលមានលក�ណៈជាក់លក់មួយ បុ៉ែន�ខុសពសីលសមាហរណកម�រដ� និង
kura kaupapa Māori។ សលេរៀនទងំេនះអចដក់ក្រមិតេលីករចុះេឈ� ះចូលេរៀន ដល់កូនៗរបស់ឪពុកមា� យែដលទទួលយកទសិ
េដ េគាលបំណង និងេគាលេដរបស់សល។

េតខី�ុទំក់ទង្រកសងួអប់រេំដយរេបៀបណា? 

េតីេនែតមានសំណួរែដលមិនទន់បានេឆ�ីយឬ? សូមទូរសព�េទករយិាល័យ្រកសងួអប់រ ំAuckland ក�ុងតំបន់របស់អ�ក។ 
ទូរសព� 632 9400 ឬេផ�ីអុីែមលេទ network.team@education.govt.nz 
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