
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូច�ករមួយែដល្រត�វ�នេគរកេឃើញ��ន�រព�ករណខ៍�ស់អំពីអ�គត 
�រលំ�កក� �ង�រ�នគឺ��ន្របវត� ិក� �ង្រគ��រែដល�ន�រលំ�កក� �ង�
រ�ននងិ �រអភិវឌ្ឍែផ�ក 
��(េសចក� ី្រ�ងច�ប់្រពឹទ�ស�ជនួំសទីពីរែដល�នចម�ង 
(ENGROSSED SECOND SUBSTITUTE SENATE BILL, E2SSB) 6162). 
មុនេពលនិ�យ�មួយអ�កអប់រ�្រក �ម�ំ្រទឬបុគ�លិក��របស់កូនអ�ក្រត�វ្រ�កដ�  
ទទួល�នព័ត៌�ន�ក់ព័ន�ពី��េរៀនកូនរបស់អ�ក។ ព័ត៌�ន�ក់ព័ន��ច�ន ព័ត៌�ន អំពី 
តំបន់ �ង េ្រ�ម៖ 

• សុខុ�ល�ព�រម�ណ៍សង�ម៖ 
េតើកូនរបស់អ�ក�ន�រម�ណ៍�ខ� �ន�ស�ជិកដ�៏នតៃម�ៃន វណ� ៈសហគមន៍? 

• ក��  �ង�យ៖ េតើ កូនរបស់អ�ក �ចេមើលេឃើញ និង�� ប់លឺ ល�ល�ម េដើម្ប ីទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍ 
�របេ្រង�នែដរឬេទ? 

• វត��ននិងវ �ន័យ៖ 
េតើ�ពលំ�កក� �ង�រេរៀនអក� រកម�របស់កូនអ�ក�ចប�� លមកពី�រខ�ះ�ត  ទទួល 
�ន�របេ្រង�នែដរឬេទ? 

េ�ក្រគ�អ�ក្រគ�បេ្រង�ន �� ក់មេត�យ្យ �ច ជួយ  បេង� ើន ទំ�ក់ ទំនង ែដល�នបេង� ើត មកពី �រចូលេរៀន 
ប�� ី�រេពើព័ន���មេត�យ្យ�� សីុនេ�នជំ�ញៃនជ�ំញអភិវឌ្ឍន៍ (Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills, WaKIDS) 

 
�រែណ� ំអំពី�រព�ិក� ស្រ�ប់ សសិ�នសិិស្ស, ្រក �ម្រគ��រ និង/ឬ 
អ�កេមើលែថ មនុេពល ជួប �មួយ អ�កអបរ់� និង បុគ�លិក ��៖ 
�ងេ្រ�មេនះ�វ �ធីេដើម្បឲី្យកូនអ�កចូលរមួក� �ង�រេ្រត�មស្រ�ប់�រពិ�ក�្រគ��រ/អ�កេមើ
លែថ។ េនះ គឺ � ឪ�ស ស្រ�ប់ អ�ក េដើម្ប ីសិក�ែស�ងយល់ បែន�ម អំពី បទពិេ�ធន៍ របស់ 
កូនអ�ក ក� �ង ��េរៀន។ 

• សួរ កូនរបស់អ�ក �េតើមុខវ ���  មួយ�ែដលេគចូលចិត��� ំង �ង េគ និង មិនសូវចូលចិត� �ងេគ 
និង មូលេហតុអ� �។ 

• សួរកូនរបស់អ�ក�េតើពួកេគ�ន�រម�ណ៍�៉ង�ចំេ�ះ្រគ�និងមិត�ភក� ិរបស់ពួក
េគ។ េតើពួកេគ�ន�រម�ណ៍� �ន�រជួយ�្ំរទ និង្រត�វ�នទទួល�� គមន៍ 
េ�ក� �ង�� ក់េរៀនេទ? េតើពួកេគចង់�ន�រ �ំ្រទ អ� � �ងេ្រ� ពី�រ�រ��េទ? 

• ពិនិត្យេមើល ពិន� � ្របលង �រសិក� �្រប�ំ, របស់ កូនអ�ក, និង វត��ន េ� េលើ េគហទំព័រ 
ស�� ត់របស់អ�ក ឬ �មរយៈ ្របភព េផ្សងៗ 

• េធ� �ប�� ីអំពីសំណួរែដលអ�ក�ននិង្រប�នបទែដលអ�កចង់ពិ�ក��មួយ្រគ�។ 
រមួ�នប�� ែដល�ចជួយពួកេគឱ្យយល់ពីប�� ្របឈម, ចំណុច�� ំង និង 

 

 
�រែណ�អំំពី�រពិ�ក�ស� ីពី្រក �ម្រគ�
�រ និង  អ�កេមើលែថ �មួយ 

   

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=6162&amp%3BYear=2017
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=6162&amp%3BYear=2017


ចំ�ប់�រម�ណ៍របស់កូនអ�ក។ េរៀប�ប់ពីអ� �ែដលអ�ក�នេឃើញ��ចំណុច�� ងំរបស់កូនអ�ក 
េហើយពន្យល់ពីចំនុចែដលអ�កគិត� កូន របស់អ�ក ្រត�វ�រ ជំនួយ បែន�ម។ 

• គិតអំពីអ� �ែដលអ�ក�ច្រ�ប់្រគ�ែដលនឹងជួយពួកេគឱ្យយល់ពីកូនរបស់អ�កឱ្យ�ន់ែត្របេសើរ, 
ដូច�មុខវ ��� កូនអ�កចូលចិត� , ចំ�ប់�រម�ណ៍ពិេសស ឬចំណូលចិត��� ន�ពសុខ�ព, 
�� ន�ព ្រគ��រ, ឬ �ល់ ប�� �មួយ ែដល �ច ប៉ះ�ល់ដល់ �រសិក�, វត��ន, ឬ 
ឥរ ��បទ។ 

 
 



េសចក� ីែណ� ំ�រព�ិក� ស្រ�ប់ ��បិ� និង អ�កេមើលែថ* 
�ងេ្រ�មេនះ�គំរសំូណួរស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ/ អ�កេមើលែថេដើម្បេី្របើក� �ង�រពិ�ក��មួយ 
្រគ�បេ្រង�នរបស់ កូនពួកេគ និង/ឬ ��េរៀន៖ 

• េតើ�ន�ររ�ពឹង 
ពីក្រមិត�� ក់េរៀន�៉ងដូ
ចេម�ច(ស� ង់�រ 
�រសិក�)? 

• េតើ�នវ �ធី�ែដលល� បំផតុស្រ�
ប់ ទំ�ក់ទំនង �មួយ នឹង 
អ�កអប់រ�? 

• េតើកូនខ� � ំ�៉ងដូចេម�ចែដរ? 
េតើអ�ក�ន អ� �ចង់ែចករ�ែលក 
�មួយខ� � ំអំពីអ� �ែដលអ�ក�ន  
សេង�តេឃើញ�ំងពី �ប់េផ�ើម 
ចូលេរៀន? 

• េតើប�� សង�មនិង�រម�ណ៍កូនរបស់
ខ� � ំ �នលក�ណៈ�៉ងដូចេម�ច? 
េតើអ�ក្រព�យ�រម� អំពី ពួកេគ ក� �ង 
រេបៀប �មួយែដរឬេទ? 

• េតើខ� � ំ�ច�្ំរទ�រអភិវឌ្ឍែផ�កសង�
មនិង�រម�ណ៍ 
ែផ�កសង�មនិង�រម�ណ៍ឲ្យ�នល� បំផុ
ត េ�ផ�ះ�៉ងដូចេម�ច? 

• េតើអ� �ែដលកូនខ� � ំរ�ពឹង�នឹងេរៀន, 
េចះដឹង, និងេធ� �េ�ចុងប�� ប់ៃន 
�� ក់េនះ, និង េតើ កូន ខ� � ំ កំពុង 
េរៀន�ន់េ�លេ�ែដរឬេទ? 

• េតើពិន� �កូនរបស់ខ� � ំនឹង្រត�វ 
�ន 
គណ��៉ងដូចេម�ច? 

• េតើកូនរបស់ខ� �  ំ
�នកិច��រផ�ះែដលេ�សល់ែដរឬេទ 
េហើយេបើ�ន, 
េតើអ�ក�ចផ�ល់ឱ្យខ� � ំនូវប�� ីៃន  
�រ�រ�ងំេ�ះនិងេពលេវ� 
ែដលពួកេគ ្រត�វ�ក់  
ជូនេ�ក្រគ�អ�ក្រគ�? 

• េតើកូនខ� � ំេធ� ��នល� ចំនុច�ខ�ះ 
េហើយ  
េតើកូនខ� � ំ�ន�រពិ�ក�មួយអ� �? 
េតើអ�ក �ច ផ�ល់� ឧ�ហរណ៍ 
ស្រ�ប់ខ� � ំ�នេទ? 

• េតើេធ� �ដូចេម�ចេទើបអ�ក�ចនឹង�
េពល�ែដលកូនរបស់ខ� � ំ កំពុង 
�ន �ររ �កចេ្រមើន និង េពលែដល 
ពួកេគ ្រត�វ�រ ជំនួយ បែន�ម? 

• េតើខ� �  ំ�ច េធ� �អ� �េដើម្បីជួយ�ំ្រទ ដល់ 
កូនរបស់ខ� � ំ? 

• េតើ�នកម� វ �ធីអន�ញឬ 
េស�កម�ែដល�ចជួយ  
កូនរបស់ខ� � ំែដរឬេទ? 

 

*ដក្រសង់មកពី មកពី ្រកសួង អប់រ� (Department of Education) ៃន ទី្រក �ង ញ៉� វ យ៉ក 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/parent-teacher-conferences
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