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បទបញ្ជា ផ្ទៃក្នងុសម្រាប់សសិស 
        ដ ើម្បីទទួលបាននូវការអប់របំ្បកបដោយគុណភាព ប្បសិទធិភាព ជាមួ្យការរកាបាននូវវន័ិយ 
និងដសចកតីថ្លៃលនូរ សិសានុសិសសថ្នសាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ អអ៊ែលទំងអស់ប្តូវដោរពនិងអនុវតតនូវ
បទបញ្ជា របស់សាលា ូចតដៅ៖ 
ការចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀន 

ប្បការ១: សិសសអ លអាចចូលដរៀនដៅសាលាអនតរជាតិអាយ អីុ អអ៊ែលបានប្តូវមានអាយុដៅតាម្ការ         
 កំណត់របស់ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាថ្នប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ដោលគឺប្តូវមាន
 អាយុ ៦ឆ្ន ំ ប្តឹម្ថ្លៃចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀនសប្មាប់ថ្នន ក់ទី១ ថ្នសាលាបឋម្សិកាចំដណុះទូដៅ 
 និងយ៉ាងតិច១២ឆ្ន ំ សប្មាប់ម្ធ្យម្សិកាចំដណុះទូដៅថ្នន ក់ទី៧។ 

ប្បការ២: សិសសទំងអស់តប្ម្ូវ បំដពញឱ្យបានប្គប់ប្ោន់នូវឯកសារសប្មាប់សំុចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀន 
 មាន លិខិតបញ្ជា ក់កំដណើ ត ប័ណណប្គួសារ និងឯកសារដសសងៗដទៀតអ លសាលាតប្ម្ូវ។ដធ្វើ
 កិចចសនា ដោរព និងអនុវតតតាម្ បទបញ្ជា  និងដោលការណ៍ដសសងៗរបស់សាលា ។  ចូល
 រមួ្រាល់សកម្មភាព របស់សាលា។សិសសអ លផ្លៃ ស់ពីសាលារ ឋ ឬសាលាឯកជនដសសងប្តូវ
 មានឯកសារបញ្ជា ក់ ការសិកាដៅសាលាចាស់ថ្ន ខៃួនមានសម្តថភាពអាចដរៀនថ្នន ក់បនត 
 ។ សិសសទំងអស់តប្ម្ូវឲ្យដធ្វើដតសត ដ ើម្បីបញ្ជា ក់ពីសម្តថភាពថ្នពិតជាអាចសិកាដៅថ្នន ក់ 
 ឬ កប្មិ្តអ លចង់សិកាដលើកប្មិ្ត ពិនទុ៥០%ដ ើងដៅថ្នពិនទុសរបុ។ 

ឯកសណាឋ ន និងការដរៀបចំខៃួន 

ប្បការ៣: សិសានុសិសស របស់សាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ  អអ៊ែល ប្តូវដសៃៀកោក់ឯកសណាឋ ន អ ល
 កំណត់ ដោយសាលាជាដទៀងទត់ ប្តូវោក់អសបកដជើងបា៉ាតា(ឃ្ៃុប) ោក់កាតសំោល់សិសស
 អ លសាលាដចញឱ្យ ។  
            - ជានិចចជាកាលសំដលៀកបំោក់ប្តូវអលរកាឱ្យបានសាា តបាតមានអនាម័្យលា។ 

            - ឯកសណាឋ នគឺជារបស់សាលា មិ្នអនុញ្ជា តទិញ ឬកាត់ឯកសណាឋ នពីខាងដប្ៅសាលា។ 
            - សិសសប្បុស ប្តូវកាត់សក់ ឱ្យខៃី សិសសស្សី ប្តូវចងសក់ឱ្យបានសាា ត។ មិ្នអនុញ្ជា តលាប
 ពណ៌ សក់ ដ ើតឆ្យ និងរចនាម្៉ាូតសក់ខុសប្បប្កតី។ សិសសស្សីប្តូវចងសក់ឲ្យបានសាា ត 
 បាតមិ្នទមាៃ ក់បិទមុ្ខ ។ 
            -  សិសសទំងអស់ប្តូវកាត់ប្កចកឱ្យខៃី និងអលទំអនាម័្យខៃួនប្បាណឲ្យបានសាា តជានិចច។ 
            - សិសសស្សីមិ្នអនុញ្ជា ត ដសៃៀកសំពត់ដខើចសុតកាលជងគង់ និងការ តុបអតងខៃួនហួសដហតុ 
 អ លប្បាសចាកពី ប្បថ្ពណីទំដនៀម្ទំលាប់លា របស់ជាតិអខមរ និងដសចកតីថ្លៃលនូររបស់ សិសស
 សាលា ។  

 - សិសសអ លមិ្ន ដសៃៀកោក់ឯកសណាឋ នបានប្តឹម្ប្តូវនឹងមិ្នប្តូវបានអនុញ្ជា ត  ឲ្យចូលកនុង 
 បរដិវណសាលា។ 
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- មិ្នអនុញ្ជា ត ឲ្យោក់មួ្កកនុងសាលា។ មិ្នអនុញ្ជា ត ោក់អាវដសសង ពីដលើឯកសណាឋ ន របស់
សាលា ។ ហាម្ប្បដ ុះដ វអាវកនុងបរដិវណសាលាដរៀន។ 

            - សិសសអ លដធ្វើ ំដណើ រម្កសាលាដោយដទចប្កយន និងដទចប្កយនយនតប្តូវោក់មួ្ក
 សុវតថិភាពជានិចច។ 

សមាា រៈ និងប្បការហាម្ឃាត់ 

ប្បការ៤: សិសានុសិសសនឹងមិ្នអនុញ្ជា តឲ្យោក់ដប្គឿងអលង្កា រ ឬនំាយករបស់មានតថ្ម្ៃម្កសាលា
 មានសមាា រៈដអ ិចប្តូនិច អហគម្ អាយអែតជាដ ើម្។មិ្នអនុញ្ជា តយកទូរសពទថ្ ចូលកនុង
 ថ្នន ក់ដរៀន។ ជាទូដៅមិ្នអនុញ្ជា តនំាយកសមាា រៈជាអលបងដសសងៗ អ លអាចបងាឬដធ្វើឲ្យមាន
 ដប្ោុះថ្នន ក់របួសសាន ម្ ល់ខៃួនឯង និងអនក ថ្ទ និងការនំាយកវតថុដសសងៗដទៀតអ លចាប់មិ្ន
 អនុញ្ជា ត។ 

             - មិ្នប្តូវខចី ឬឲ្យអនក ថ្ទខចីសមាា រៈមានតថ្ម្ៃ រមួ្ទំងលុយរបស់ខៃួនដនាុះដទ។ដបើមានការ
 បាត់បង់ខូចខាតឬបងាជាបញ្ជា អវជិាមានដោយប្បការណាមួ្យ សាលានឹងមិ្នទទូលខុសប្តូវ
 ដ ើយ។ 
             - មិ្នប្តូវយកសមាា រៈណាអ ល មិ្នអម្នជារបស់ខៃួនដ ើយ ករណីដរ ើសបានរបស់ ប្តូវយក
 ម្កប្បគល់ឲ្យការយិល័យសិកាដ ើម្បីអសវងរកមាច ស់ដ ើម្វញិ។ 
             - ករណីសិសសយកទូរសពទ ឬអាយអែតចូលកនុងថ្នន ក់ដរៀនប្តូវទទួលនូវចំណាត់ការ ូចតដៅ៖ 
  ១- ដលើកទី១ កហូតរកាទុក១អខ 
             ២- ដលើកទី២ កហូតរកាទុក៣អខ 
             ៣- ដលើកទី៣ កហូតរកាទុក៦អខ  ល់១ឆ្ន ំ 
             ការ កហូតដនុះនឹងមិ្នអនុញ្ជា តឲ្យ កដចញវញិនូវអសនកណាមួ្យថ្នទូរសពទដនាុះដ ើយ
   ូចជាសីុម្ និងដម្ម្៉ាូរ ីជាដ ើម្។ 

អវតតមាន និងការម្កយឺត 

ប្បការ៥: សិសានុសិសសទំងអស់ប្តូវម្កដរៀនឲ្យទន់ដពលដវលា និងដទៀងទត់។ រាល់ការសំុចាប់
 សិសសប្តូវបំដពញដលើលិខិតសំុចាប់ដោយបញ្ជា ក់ពីមូ្លដហតុឲ្យបានចាស់លាស់ និងមាន
 ការចុុះហតថដលខាពីមាតា បិតា ឬ អាណាពាបាល ឲ្យបានមុ្នយ៉ាងតិច១ថ្លៃ មុ្នការឈប់ 
 ។ រាល់អវតតមានបនាទ ន់ សាលាទទួលយកការសំុចាប់អតពីមាតា បិតា ឬ អាណាពាបាល
 អតប៉ាុដណាណ ុះ ។ សិសានុសិសសទំងអស់មិ្នអាចសំុចាប់ដោយខៃួនឯងបានដទ។             
            - សិសសម្កយឺតពី១នាទី ល់៩នាទីអនុញ្ជា តឲ្យចូលដរៀន  
            - សិសសម្កយឺតចាប់ពី១០នាទី  ល់ ២៩នាទី ប្តូវម្កសំុលិខិតពីការយិល័យរ ឋបាលដ ើម្បី
 បានចូលកនុងថ្នន ក់ដរៀន និងប្តូវកំណត់ថ្នបានម្កយឺត ១ ង។ 
            - សិសសម្កយឺតចាប់ពី៣០នាទីដ ើងដៅ នឹងមិ្នអនុញ្ជា តឲ្យចូលកនុងថ្នន ក់ដរៀនដៅកនុងដមា៉ាង
 សិកាដនុះ ដហើយប្តូវបានចាត់ថ្ន អវតតមាន១ដពល។ 



P a g e  3 | 7 

 

            - សិសសដចញមុ្នដមា៉ាង១០នាទី  ល់២៩នាទីនឹងប្តូវកត់ប្តាដសមើម្កយឺត១ ង។ 
            - សិសសដចញមុ្នដមា៉ាងដលើសពី៣០នាទីប្តូវចាត់ថ្នអវតតមាន១ ង។ 
            - សិសសដៅកនុងសាលាអតដគចដវសមិ្នចូលសិកាកនុងដមា៉ាងណាមួ្យចាត់ទុកថ្ន អវតតមាន១ ង។ 
 - អវតតមានមួ្យដមា៉ាង អវតតមានមួ្យដពល និងអវតតមានមួ្យថ្លៃចាត់ថ្នអវតតមានមួ្យ ង ូចោន ។ 
 *សិសសអ លម្កដរៀនយឺត៣ ងដសមើនឹងអវតតមាន មានចាប់១ ង អវតតមានមានចាប់២ ង
 ដសមើនឹងអវតតមានឥតចាប់១ ង។ 
             អវតតមានមានចាប់ និងឥតចាប់នឹងប្តូវទទួលនូវការកត់ប្តា  ូចតដៅ៖ 
           - សិសសអវតតមាន៥ ង ដោយឥតចាប់ប្តូវទទួលការប្បមានពីសាលា។ 

           - សិសសអវតតមាន១០ ង ដោយឥតចាប់ ប្តូវចុុះកិចចសនាចំដោុះមុ្ខមាតា បិតា។ 

           - សិសសអវតតមាន១៥ ងដោយឥតចាប់ប្តូវដរៀនប្តួតថ្នន ក់។ 
           - សិសសថ្នន ក់ទី ៦ , ៩ និង១២ អវតតមានឥតចាប់២០ ងប្តូវ កសិទធិប្ប ង។ 
           - សិសសអវតតមាន ២៥ ង ដោយឥតចាប់ប្តូវលុបដ ម្ ុះដចញពីបញ្ា ីរបស់សាលាដោយោម ន
 លកខខណឌ ។ 

សមាា រៈសិកា 
ប្បការ៦: រាល់ដពលម្កដរៀន សិសានុសិសស ទំងអស់ប្តូវយកចិតតទុកោក់ដរៀបចំ និងយកម្កនូវ
 រាល់សមាា រៈសិកា ូចជាដសៀវដៅដម្ដរៀន ដសៀវដៅសរដសរ ដសៀវដៅលំហាត់ ថ្ ដមម  ប៊ែិក 
 ជ័រលុប និងសមាា រៈសិកា ថ្ទដទៀត ឲ្យបានប្គប់ប្ោន់ ដៅតាម្ការអណនំា របស់ប្គូ។ សិសស  
 ម្ដតតយយភាសាអខមរ សិសសម្ដតតយយភាសាអង់ដគៃស និងសិសសបឋម្សិកាភាសាអង់ដគៃស 
 សាលា តប្ម្ូវឲ្យបង់ថ្លៃសមាា រៈសិកា ជាកញ្ច ប់ដៅកនុងដ ើម្វគគ និងកនុងដ ើម្ឆ្ន ំសិកា។ 

             - ការមិ្នមានសមាា រៈសិកាស្សបដៅតាម្ដមា៉ាង ថ្នមុ្ខវជិាា សិកា នឹងប្តូវទទួលការប្ពមាន 
 អណនំាពីប្គូប្បចំាថ្នន ក់ និងប្បចំាមុ្ខវជិាា ដៅដលើកទី១។ជូន ំណឹង ល់មាតាបិតា អាណាពា 
 បាលដៅដលើកទី២។ ដលើកទី៣ នឹងតប្ម្ូវឲ្យចុុះកិចចសនាដៅចំដោុះមុ្ខមាតា បិតា។ សិសស
 នឹងប្តូវឲ្យផ្លា កការសិកាមួ្យរយៈ ។ 

ដមា៉ាងចូលដរៀន ដមា៉ាងដចញដលង 
ប្បការ៧: ដមា៉ាងចូលដរៀន និងដមា៉ាងដចញដលងប្តូវបានសមាគ ល់ដោយការចុចកណតឹ ង។សិសសប្តូវចូល
 កនុងថ្នន ក់ដរៀនភាៃ ម្ ដោយមិ្នបអងាបងាង់ដៅដពលឮសូរកណតឹ ងដរាទិ៍។ ប្តូវយកចិតតទុកោក់ 
 សាត ប់ការពនយល់ពីដលាកប្គូ អនកប្គូ មិ្នជអជកោន  មិ្នប្បអ ងោន  មិ្នដធ្វើអវីរខំាន ល់ប្គូនិង
 ការសិការបស់សិសស ថ្ទ។ មិ្នអនុញ្ជា តដចញ ពីបនទប់ដរៀនដោយោម នការសំុអនុញ្ជា តពី
 ប្គូ។ មិ្នអនុញ្ជា តដចញពីបរដិវណសាលាដៅកនុងដមា៉ាងសិកា ករណីមានការចំាបាច់ ឬ
 បនាទ ន់ប្តូវសំុការអនុញ្ជា ត  ពីគណៈប្គប់ប្គងសាលា ដោយមានសំដណើ ពីមាតា បិតា ឬ
 អាណាពាបាល។ 
ប្បការ៨: ដៅដពលដចញដលង មិ្នអនុញ្ជា តឲ្យអស្សក ូឡា រត់ចុុះរត់ដ ើងតាម្កំាជដណតើ រ រត់ដ ញោន  
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 ប្បអ ងោន ជាលកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃរ អ លអាចបងាឲ្យមានដប្ោុះថ្នន ក់។សិសសអ លមានមាឌធំ្មិ្ន
 មិ្នអនុញ្ជា តប្បអ ងដលងជាមួ្យសិសសអ លមានមាឌតូច។ 

ប្បការ៩: ករណីអវតតមានដលាកប្គូអនកប្គូដៅកនុងដមា៉ាងសិកាណាមួ្យ សិសសទំងអស់ប្តូវសថិតដៅ
 កនុងបនទប់ដរៀនដោយដសៃៀម្សាៃ ត់ ដធ្វើការង្ករអ លប្គអូនុរកស ោក់ឲ្យដធ្វើ ហាម្ដចញ ម្កដប្ៅ
 បនទប់ដរៀន ហាម្ជអជកោន  និងអស្សក ូឡា អ លដធ្វើឲ្យរខំាន និងប៉ាុះោល់  ល់ការសិកា
 របស់សិសសថ្នន ក់ ថ្ទ។ 

កិចចការសទុះ 
ប្បការ១០: សិសសទំងអស់ ប្តូវដធ្វើកិចចការសទុះ អ លដលាកប្គូ អនកប្គូោក់ ឲ្យដធ្វើ ដរៀងរាល់ដពលដហើយ
 ប្បគល់កិចចការដនុះម្កប្គូវញិតាម្ដពលដវលាកំណត់។ រាល់កិចចការសទុះប្តូវប្បគល់ជូន មាតា  
 បិតា ឬ អាណាពាបាល ពិនិតយ និងចុុះហតថដលខា  ឹងឮមុ្ននឹងប្បគល់ជូនប្គូ។កិចចការសទុះ
 របស់សិសសប្តូវអតជាកិចចការអ លសិសសដធ្វើដោយខៃួនឯងមិ្នចំ ងដគ មិ្នយកកិចចការរបស់
 សិសស ថ្ទដធ្វើជារបស់ខៃួនឯង។ 

អាកបបកិរយិ និងសីលធ្ម៌្ 

ប្បការ១១: សិសានុសិសសរបស់សាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ អអ៊ែលប្តូវមាន សីលធ្ម៌្ សុជីវធ្ម៌្លា 
 អាកបបកិរយិថ្លៃលនូរ ដចុះដោរពចាស់ទំុ និងអនកអ លមានអាយុដប្ចើនជាងខៃួន។ប្តូវមានការ
 ដោរពដលាកប្គូ អនកប្គូ និង ថ្នន ក់ប្គប់ប្គងសាលា  ដចុះស្សឡាញ់រាប់អានមិ្តតែកតិ អនកដៅជំុ
 វញិខៃួនមាន ទំនាក់ទំនងលា ខិតខំដរៀនសូប្ត ដធ្វើកិចចការអ លដលាកប្គូ អនកប្គូោក់ឲ្យដធ្វើ។ 
 មិ្នដប្បើ ោកយសំ ី គំដរាុះគំដរ ើយ ដជរប្បមាល មិ្នបងាទំនាស់ មិ្នបដងាើតបកសពួក។ មិ្នដសៃៀក
 ោក់ដ ើតឆ្យ តុបអតង ខៃួនហួសដហតុ មិ្នដប្បើោកយសំ ីអលបខាយ ដសនហា ឬោកយ
 អាសអាភាស ប៉ាុះោល់ ល់ កិតតិយស និងដសចកតីថ្លៃលនូររបស់អនក ថ្ទ។ ប្តូវខិតខំយកចិតត
 ទុកោក់ដរៀនសូប្តទំងដៅសាលា  និងដពលប្ត ប់ដៅសទុះវញិ។ 

ការទទួលទនអាហារ 
ប្បការ១២: មិ្នអនុញ្ជា តញុំ អាហារ នំចំណី និងដែសជា:ដសសងៗដៅកនុងថ្នន ក់ដរៀន ដៅតាម្ទីធ្លៃ
 សាលា ឬកាន់ដ ើរញុំតាម្កអនៃងដសសងៗ។ ការញុំ អាហារ នំចំណី និងដែសជា:ដសសងៗអាច
 បានអតដៅកអនៃងកង់ទីន និងកអនៃងអ លសាលាបានដរៀបចំប៉ាុដណាណ ុះ។ 

ការហាម្ឃាត់ 
ប្បការ១៣: ការជក់បារ ី ការដលងអលបងសីុសង ការដប្បើប្បាស់ដប្គឿងដញៀន ការអានដសៀវដៅទសសនាវ ីត 
 អាសអាភាស ការដម្ើលដរឿងអាសអាភាស  ដៅកនុងប្បព័នធដអ ិចប្តូនិច កនុងបរដិវណ សាលា
 ប្តូវហាម្ោច់ខាត។ ដបើមានករណីទំងដនុះសាលានឹងចាត់វធិ្លនការជាការប្ពមានដធ្វើកិចច
 សនាដៅចំដោុះមុ្ខមាតា បិតា រហូត ល់បញ្ឈប់ការសិកាដោយោម នលកខខណឌ    

 - ការនំាយកអាវធុ្ ជាតិសទុុះដសសងៗចូលកនុងបរដិវណសាលាប្តូវហាម្ោច់ខាត។ 
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- មិ្នអនុញ្ជា តឲ្យនំាមិ្តតែកតិខាងដប្ៅចូលបរដិវណសាលា ដោយោម នការអនុញ្ជា តពីគណៈ
ប្គប់ប្គងសាលា។ 

អនាម័្យ បរសិាថ ន និងការអលទំសមាា រៈសាលា 

ប្បការ១៤: សិសានុសិសសរបស់សាលាអនតរជាតិអាយ អីុ អអ៊ែលប្តូវមានអនាម័្យ និងរមួ្ោន  អលរកា 
 បរសិាថ ន និងសមាា រៈសាលាឲ្យបានលា និងគង់វងស។ប្តូវដចាលសំរាម្កនុងធុ្ង មិ្នខាកដសាត ុះ
 ោសវាលោសកាល មិ្នញុសំារដៅស៊ែូ អលទំងសមាា ត ថ្នន ក់ដរៀន បនទប់ទឹក ទីធ្លៃ  មិ្នគូស
 វាស ដលើតុ  ដៅអី ជញ្ជា ំងសាលា មិ្នបងាឲ្យមានសាន ម្ប្បឡាក់ដៅប្គប់កអនៃង។ 

ប្បការ១៥: ប្តូវដចុះអលរកា និងការោរឲ្យបានលាសមាា រៈសាលា ូចជា តុ ដៅអី កាត រដខៀន មា៉ា ដញ៉ា
 ទូរទសសន៍ កំុពយូទ័រជាដ ើម្។ មិ្នបងាឲ្យអបកបាក់ ខូចខាត ដោយអូសទញ ប្ចានសតួលរលំំ  
 ជាន់ពីដលើ គូសវាស អហកកាច់បំបាក់សមាា រៈដសសងៗ។ ករណីមានដចតនា បងាឲ្យមានការខូច
 ខាតសមាា រៈរបស់សាលា មាតា បិតា ឬ អាណាពាបាលប្តូវទទួលខុសប្តូវដលើសំណង ល់
 សាលា។ ការបិទបងាួច បិទទវ រប្តូវបិទដោយលនម្ៗ មិ្នបងាសំដលងកឌុងកាឌ ំង។ 

ពិនទុ ការប្ប ង និងអាហារបូករណ៍ 

ប្បការ១៦: សិសសអ លបានទទួលពិនទុ៥០%ដ ើងដៅ ប្តូវបានចាត់ទុកថ្ន បានប្ប ងជាប់។សិសស
 អ លមិ្នបានម្កប្ប ងនឹងប្តូវទទួលបានពិនទុសូនយ។ការមិ្នបានប្ប ង ៣មុ្ខវជិាា  ដ ើង
 ដៅនឹងប្តូវឲ្យធ្លៃ ក់។ ករណីអ លមានការជាប់រវល់អ លមិ្នអាចខានបាន ឬដោយមានជំងឺ 
 និងដប្ោុះថ្នន ក់ដសសងៗ អ លសិសស និងអាណាពាបាល បានសំុចាប់ដោយប្តឹម្ប្តូវ និង 
 មានវញិ្ជា បនបប្តបញ្ជា ក់ ពីដវជាបណឌិ ត សិសសនឹង ប្តូវបានពិនិតយដ ើងវញិនូវចំណាត់ថ្នន ក់
 ពិនទុ ឬប្តូវបានអនុញ្ជា តឲ្យប្ប ងសងវញិ។ 

ប្បការ១៧: កនុងដពលប្ប ង សិសសប្តូវដោរពបទបញ្ជា ប្ប ងឲ្យបានលាគឺ  មិ្នចំ ងោន  មិ្នឲ្យដគ  
           ចំ ងមិ្នលាក់សំដៅឯកសារ មិ្នលាក់ទូរសពទ មិ្នរខំាន ល់សិសស ថ្ទ។ល។សិសសអ ល
 លួចចំ ងដគ សិសសអ លឲ្យដគចំ ង សិសសអ លលាក់សំដៅឯកសារ និងដប្បើទូរសពទ
 ដពលប្ប ង នឹងប្តូវបានពិនទុសូនយ។ សិសសអ លទទួលបានពិនទុជាប់ចំណាត់ថ្នន ក់ដលខ១ 
 ដលខ២ និងដលខ៣  ប្បចំាឆ្ន ំនឹងទទួលបានអាហារបូករណ៍ពីសាលា ដោយទទួលបានការ 
 បញ្ចុ ុះតថ្ម្ៃសិកា 30%  20% និង 10% ដៅតាម្ដោលការណ៍ របស់សាលា។ សិសសអ ល
 មិ្នបានទទួលពិនទុ៥០%ថ្ន ពិនទុសរបុ នឹងប្តូវបាន ឲ្យដធ្វើការប្ប ងសងវញិ ដបើដៅអតមិ្ន
 ទទួលបានពិនទុ៥០%  អ លសិសសដនាុះនឹងប្តូវឲ្យដរៀនប្តួតថ្នន ក់។ 

វធិ្លនការចំដោុះកំហុស 

ប្បការ១៨: សិសសអ លបងាជំដលាុះ ដជរប្បមាលប្គូ វាយតប់ោន  អំដពើដចារកម្ម និងការបងាបញ្ជា ដសសងៗ
 ពីលកខណៈតិចតួច ដៅធ្ៃន់ធ្ៃរប្តូវអនុវតតតាម្ ំដណាុះស្សាយ ូចតដៅ៖ 
            ១- ការអណនំាប្ពមាន ពិន័យ ោក់ទណឌ កម្មដោយដលាកប្គូ អនកប្គូ(កប្មិ្តថ្នការោក់
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ទណឌ កម្មមានកំណត់ដៅកនុងវធិ្លនការដៅដលើបទបញ្ជា សប្មាប់សិសស)
២-  ការប្ពមាន ពិន័យ និងោក់ទណឌ កម្មដោយការយិល័យវន័ិយ។
   ៣-  ការជួបប្ពមានដោយប្កុម្ប្បឹកាវន័ិយ និងដធ្វើកិចចសនា ជាលាយលកខណ៍អកសរ។
   ៤- ការជួបប្ពមានដោយប្កុម្ប្បឹកាវន័ិយ និងដធ្វើកិចចសនាជាលាយលកខណ៍អកសរដៅចំដោុះ
មុ្ខមាតា បិតា ឬ អាណាពាបាល។
៥- ករណីសិសស ដៅអតមិ្នអកអប្ប និងលកខណៈកំហុសមានភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ សិសសដនាុះនឹងប្តូវ
បានបញ្ឈប់ការសិកា ជាបដណាត ុះអាសនន។ ប្កមុ្ប្បឹកាវន័ិយ នឹងដធ្វើការសដប្ម្ចអនុញ្ជា តឲ្យ
សិសសចូលដរៀនដ ើងវញិដៅកនុងរយៈដពលមួ្យ ឬសដប្ម្ចលុបដ ម្ ុះដចញ ពីបញ្ា ីរបស់
សាលាដរៀនដោយោម នលកខខណឌ  ។

ប្បការ១៩: បទបញ្ជា ថ្សទកនុងដនុះប្តូវបានសតល់ជូន ល់មាតា បិតា ឬ អាណាពាបាល ជាព័ត៌មានអសវង
យល់ និងការសហការជួយជំរញុដលើកកំពស់ ល់ការសិការបស់បុប្តធី្តា។ ចូលរមួ្តាម្
ោនការសិការបស់បុប្តធី្តាដោយប្តួតពិនិតយ ដម្ើលកិចចការសទុះរបស់សិសស ដសៀវដៅតាម្
ោនជាដរៀងរាល់ដពលនិងដរៀងរាល់អខប្ពម្ទំងចុុះហតថដលខា។ ប្តួតពិនិតយដម្ើលសមាា រៈសិកា 
និងការដសៃៀកោក់របស់ោត់ និងការទមាៃ ប់ោត់ឲ្យម្កដរៀនដទៀងទត់ និងទន់ដមា៉ាងចូលដរៀន 
។ដធ្វើការទំនាក់ទំនងម្កប្បធ្លនការយិល័យសិកាដបើមានបញ្ជា ទក់ទងនឹងការសិកា របស់ 
ោត់។ 

   ខាងក្ម្រោមក្ េះជាទូរសព្ៃទំនាក្់ទំ ងរបសស់ាលា៖ 

      -ព័ត៌មានទូដៅ   បឋម្          023 426028

 -ព័ត៌មានទូដៅ  ម្ធ្យម្          023 427878 

 -ការសំុចាប់សំរាប់សិសសម្ធ្យម្សិកា(អង់ដគៃសនិងអខមរ) 023 427878 

      -ការសំុចាប់សំរាប់សិសសបឋម្សិកា (អង់ដគៃសនិងអខមរ) 023 426028 

      -ការសិការបស់សិសសថ្នន ក់ម្ដតតយយ(អង់ដគៃសនិងអខមរ)     093 807803 

      -ការសិការបស់សិសសថ្នន ក់ទី១ ល់ទី៦(អខមរ)          093 807803

      -ការសិការបស់សិសសថ្នន ក់ទី១ ល់ទី៦(អង់ដគៃស)          016 807803/093 807803

      -ការសិការបស់សិសសថ្នន ក់ទី៧ ល់ទី១២(អខមរ)          016 807803

      -ការសិការបស់សិសសថ្នន ក់ទី៧ ល់ទី៩(អង់ដគៃស)         016 807803/087 807803 

      -រ ឋបាល និងគណដនយយ          012 807803

      -រលយនតសាលា         016 807803 
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អវសានបញ្ជា តតិ 
ប្បការ២០: បទបញ្ជា ថ្សទកនុងសប្មាប់សិសសដនុះប្តូវ បានសដប្ម្ចោក់ឲ្យ អនុវតតសប្មាប់សិសសរបស់
 សាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ អអ៊ែល ដោយមានការសហការជួយជំរញុការអនុវតតពីមាតាបិតា
 ឬ អាណាពាបាល ដ ើម្បីដលើកកំពស់ការសិការបស់សិសានុសិសសប្បកបដោយគុណភាព 
 និងប្បសិទធិភាព។ 

- ការប្បប្ពឹតតអ លពំុមានអចងដៅកនុងបទបញ្ជា ថ្សទកនុងដនុះនឹងប្តូវបានសដប្ម្ចដោយគណៈ
ប្គប់ប្គងថ្នសាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ អអ៊ែល។ 
- សិសានុសិសសទំងអស់ថ្នសាលាអនតរជាតិ អាយ អីុ អអ៊ែលប្តូវអនុវតតតាម្បទបញ្ជា ដនុះប្គប់ៗ 
ោន ដោយមឺុ្ងមា៉ា ត់ និងមានប្បសិទធិភាព។ 

                                                                
 

 
              ែនំដពញថ្លៃទី..........អខ.............ឆ្ន ំ................. 

                 
   ខ្ុំបាទ/នាងខ្ុំដ ម្ ុះ.....................................ជាមាតា បិតា ឬអាណាពាបាល របស់សិសសដ ម្ ុះ
..............................................ដរៀនថ្នន ក់ទី............ឆ្ន ំសិកា.............................. ថ្នសាលាអនតរជាតិ
អាយ អីុ អអ៊ែលសូម្សនាជួយអប់រកូំនឲ្យដោរព និងអនុវតតតាម្បទបញ្ជា ថ្សទកនុងរបស់សាលា។ ដបើថ្លៃ
ដប្កាយ...................... របស់ខ្ុំប្បប្ពឹតតខុសពីបទបញ្ា ថ្សទកនុងដនុះសូម្ឲ្យសាលាោក់វធិ្លនការដៅ 
តាម្កំហុស ដោយមិ្នមានការតវា៉ាដ ើយ។          
 
 
                                                                           ែនំដពញថ្លៃទី..............អខ............ឆ្ន ំ.................. 

 
                                                                                                                                                                                  
ហតថដលខា សាន ម្ដម្ថ្  និងដ ម្ ុះ  

      មាតា បិតា ឬអាណាពយបាល   
                                                                                                    
 


