តរើត

ើងត្រូវការចងចាំអ្វីខ្លះ?

តតើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វ ីខ្លះដែលខ្្ញុំបានបត្ក ើតតែើម្បីជួយែល់ការលូតលា្់និ្កា
រតរៀន្ូត្តរប្់កូនខ្្ញុំ?

វិធីសាស្រ្ត្តត្េចចិរតតាេគាំរូត ើេត

ើ (Decision

Tree) ្ត្ាប់ការតត្រើ្តរើ្ត្ចក្តីថ្លលង
នៃពាក្្យពិពណ៌នា (ចាកចេញ)
ត ើ វ ិធីសាស្រ្តជាអ្វ ី?
វិ ធីីស្រេត គឺជាឧបក្រណ៍មួយដែលព្រក្ ុមការងារក្មម ិ ធីី IFSP
នឹងសព្របើសែើមបីជួយសព្រជើេសរ ើេសេចក្ត ីដលែ ងដែលពិពណ៌នាអំពីរសបៀបដែលក្ូ នរបេ់អនក្ក្ំពុង
សីវ ើសៅក្នុងដនន ក្ចំនួនបី៖
1. ទំនាក្់ទំនងេងគ ម ិ ធជជ មាន
2. ការទទួ លនិងការសព្របើជំនាញលម ីៗ
3. ចាត់ ិ ធធានការសែើមបីបំសពញតាមតព្រមូិការពួ ក្សគ

អ្វ ីៗដែលត្ វូ រក្សាទុក្សក្សនុងចិ ត តៅតេលតត្រើ វ ិធីសាស្រ្តត េះ

តតើ្ម្តថ ភាពរប្់កូនខ្្ញុំតែើម្បីចូលរ ួម្កនញ្្កម្ម ភាព
តៅផ្ទះនិ្តាម្្ហគម្ន៍បានផ្លល្់បដ ូរយ៉ា្ែូ ចតម្រ ច?

គិតអំពីរសបៀបដែលក្ុមារសព្របើជំនាញមុខងារ សែើមបីចូលរ ួមេក្មម ភាពព្របចាំថ្លៃ សៅក្ដនែ ង
សនេងៗគ្នន និងមានមនុេេសនេងគ្នន។ សេចក្ត ីដលែ ងការណ៍ដែលព្រក្ ុមការងារសព្រជើេសរ ើេ
ព្រតិូ បងាាញពីែំសណើរការរបេ់ក្ូនអន ក្សោយដនែ ក្សលើ៖
•
ការរំពឹងទុក្េព្រមាប់ក្ូនអន ក្ក្នុងក្ំណត់ជាក្់លាក្់។ សព្របើការរំពឹងទុក្សលើិបបីម៌
សៅនទ ះរបេ់អនក្ សែើមបីេសព្រមចថាសតើក្ូនរបេ់អនក្ក្ំពុងែំសណើរការសៅក្ព្រមិតដែ
លបានរំពឹងទុក្សលើអាយុសៅនទ ះឬសទ។
•
ការសព្របើព្របាេ់បសចេ ក្ ិ ធទាជំនួយ/ការេព្រមបេព្រមួលរបេ់ពួក្សគ (ឧបក្រណ៍ជំនួយ
ស្តប់ ដិ៉ែនតា ឧបក្រណ៍ចល័ត ជាសែើម) សៅសពលវាអាចមានជាទូ សៅ។ ការក្ំណត់ទូ
ទ ំងមុខងារជាក្់ដេត ងរបេ់ពួក្សគមិនដមនែំសណើរការសព្រកាមស្ានភាពលែ សទ
ព្របេិនសបើគ្នត់មានបសចេ ក្ ិ ធទា។
•
ចំនួនអាយុដែលក្ូ នរបេ់អនក្អាចរេ់បាន សទះបីជាពួ ក្សគសក្ើតមិនព្រគប់
ដខក្៏សោយ។

្ូមចារ់ត្តម
ើ ្ំណួរទីមួយ៖ ត ើក្សូ ធ្លារ់តត្រើជំនាញមុខងារដែលរំេឹង
តលើអាយុតៅក្សនុងដ្ែក្សលទធ ្លត េះឬតទ?

ចា្៎

តទ

សេចក្ត ីព្រាងការងារ

តបើតោក្អ្នក្ត្លើ ថា “តេ” ចាំតពាះ

តបើតោក្អ្នក្ត្លើ ថា “បាេ/ច្៎”

សៅក្នុងដនន ក្សនះ សតើ ______________ សព្របើ ជំនាញមុខងារ ែូ ចជា
ក្សុមារដែលមា វ ័យតក្សេ ងជាងយ៉ាងតត្ចើ យងសព្រចន
ើ ឬ ក្សុមារដែ ល
មា វ ័យតក្សេ ង ជាងបនត ច
ិ តៅទូ ទំងការក្សំណ ់ ង
ិ សាា ភាេឬតទ?

សៅក្នុងដនន ក្សនះ សតើ ______________ សព្របើ ជំនាញ រំេឹងតលើអា
យុតាមមុខងារតាមការក្សំណ ់ ិងសាា ភាេទំងអ្្់
ឬត្ទើរដ ទំងអ្្់ឬតទ?

្ាំណួរេីេួ …

ចាំតពាះ្ាំណួរេីេួ …

តទ
ក្សុមារដែលមា វ ័យតក្សេ ង
ជាងយ៉ាងតត្ចើ

ក្សុមារដែលមា វ ័យតក្សេ ង
ជាងរ ត ច
ិ

ចា្៎

សតើ ពួ ក្សគ សព្របជ
ើ ំនាញ
ដែលរំពង
ឹ សលើអាយុសៅទូ ទ ំង
ការក្ំណត់និងស្ានភាពទ ំង
អេ់ ឬសេទ រើ ដត ទ ំងអ
េ់ក្ព្រមត
ិ ណា?

សតើពួក្សគសព្របើជំនាញរប
េ់ក្ុមារដែលមានិ ័យសក្ម
ងជាងបនត ិច ក្ព្រមិតណា?

បាទ/ចា្៎
តាមទមាែប់ីមម តា
និងេក្មម ភាពរាល់
ថ្លៃ ដែលទក្់ទង
នឹងដននក្លទធ នល

តាមទមាែប់ីមម តានិងេ
ក្មម ភាពរាល់ថ្លៃ ដែលទ
ក្់ទងនឹងដនន ក្លទធនល
សនះ ក្ូ នរបេ់អនក្
សព្របើជំនាញេំខាន់ៗ
ព្រេសែៀងនឹងក្ុមារដែលមា
និ ័យសក្ម ងជាងយង
ខាែំង។

តាមទមាែប់ីមម តានិងេ
ក្មម ភាពរាល់ថ្លៃ
ដែលទក្់ទងនឹងដននក្ល
ទធនលសនះ ក្ូ នរបេ់
អន ក្សព្របើជំនាញេំខាន់ៗភា
គសព្រចើន ព្រេសែៀងនឹងក្ុ
មារដែលមានិ ័យសក្ម ងជា
ងយងខាែំង។

តាមទមាែប់ីមម តានិងេក្មម

សនះ ក្ូ នរបេ់អនក្

ភាពរាល់ថ្លៃភាគសព្រចន
ើ

សព្របើជំនាញខែ ះៗតាម

ដែលទក្់ទងនឹងដននក្លទធន

អាយុដែលរំពង
ឹ ទុក្

លសនះ ក្ូ នរបេ់អនក្សព្របើជំ

បុដនត ភាគសព្រចន
ើ សព្របើ

នាញដែលមានព្រតម
ឹ ព្រតូិ

ជំនាញព្រេសែៀងនឹង

មុនសពលជំនាញរំពង
ឹ ទុក្សលើ

ក្ុមារដែលមានិ ័យ

អាយុ។ ជំនាញទំងសនះ

សក្ម ងជាងបនត ច
ិ ។

ព្រេសែៀងនឹងក្ុមារដែលមានិ ័

សតើមាននរណាមានក្់មាន
ការព្រពួយបារមភ អំពី
ជំនាញរបេ់ក្មា
ុ រ
សៅក្នុងដនន ក្សនះឬសទ?

តាមទមាែប់ីមម តា
និងេក្មម ភាពរាល់
ថ្លៃ ដែលទក្់ទង
នឹងដននក្លទធ នល
សនះ ក្ូ នរបេ់អនក្
សព្របើជំនាញខែ ះៗដែល
ព្រេសែៀងនឹងក្ុមារ
ដែលមានិ ័យសក្ម ង
ជាងបនត ច
ិ បុដនត
ភាគសព្រចន
ើ មានការ
សព្របើជំនាញរំពឹងទុក្
សលើអាយុ។

តទ

តាមទមាែប់ីមម តា

តាមទមាែប់ីមម តា

និងេក្មម ភាពរាល់

និងេក្មម ភាពរាល់

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង

ថ្លៃ ដែលទក្់ទង

នឹងដននក្លទធ នល

នឹងដននក្លទធ នល

សនះ ក្ូ នរបេ់អនក្

សនះ ក្ូ នរបេ់អនក្

មានជំនាញទំងអ

សព្របើជំនាញរំពឹងទុក្

េ់ ដែលសយើងរំពឹ

សលើអាយុទ ំងអេ់។

ងថានឹងពិនត
ិ យសមើ
លក្ូ នតាមអាយុរប
េ់ពួក្សគ ស យ
ើ សៅ
ដតមានការព្រពួយបារ
មភ មួយចំនួន។

យសក្ម ងជាងបនត ិច។

សេចក្ត ីព្រាងការងារ

