សុន្ទានុក្រមរបស់សាលាដេកាត (តាមលំដាប់អរខ រក្រម)
AEFE
ទីភ្នារ់ងារដេើមបីអប់រំបារំងដៅបរដទស (អាជ្ញាធរក្រប់ក្រងផ្នា រររុដកាសលយរបស់ LFS ដក្កាមការ
ក្រប់ក្រងរបស់ក្រសួ ងការបរដទស)
AES
សរមម ភ្នពដក្ៅដ ៉ោ ងសិរា (សូ មដមើលអតថ បទផ្េលក្តូវនឹងពារយដនេះ)
APE : សមាគមមាតាបិតាសិសស
APE
រឺជ្ញស រមមិនផ្សែ ងររក្បារ់ចំដេញផ្េលស ជិរក្តូវបានដបាេះដនាតដដាយ តាបិតា
ដេើមបីតំណាងពួ រគាត់។ អា រជ្ញប់ដនាតចំនួន ១១ន្ទរ់រឺជ្ញស ជិរននក្រ ុមក្បឹរារេឋ បាលផ្េល
រ៉ាប់រងការងារក្រប់ក្រងរបស់ វ ទ្យទលលយយ និងរ ួមគាាទទួ លខុសក្តូវដលើេំដេើរការរេឋ បាលលអ របស់សាលា
ដដាយដគារពដៅតាមរិចចក្ពមដក្ពៀងជ្ញមួ យ AEFE និងសហការយ៉ោងសអ ិតលម ួតជ្ញមួ យក្បធានក្រឹេះ
សាថន។
ដៅរនុងមុខតំផ្េងដនេះ
ក្បធានក្រឹេះសាថនដៅផ្តជ្ញអា រទទួ លខុសក្តូវដលើការដរៀបចំ
និង
េំដេើរការររុដកាសលយរបស់ វ ទ្យទលលយយ ទំន្ទរ់ទំនងជ្ញមួ យ AEFE ផ្េលជ្ញអា រផ្តងតាំងគាត់ ដហើយ
ផ្េល នគាត់ជ្ញតំណាងរបស់ខល ួន។
តាមការជ្ញរ់ផ្សែ ង APE ជ្ញអា រដក្ជើសដរ ើសបុរគលិររិចចសនលរនុងក្ស ុរ ក្រប់ក្រងថវ ទ្យកាសក្ ប់េដំ េើរ
ការ និងការ វ ទ្យនិដយររបស់ វ ទ្យទលលយយ។ ស រមដនេះ រ ទ្យេះរិត និងដរៀបចំអន្ទរតរបស់សាលាសក្ ប់
រយៈដពលមធយម និងផ្វងនងផ្េរដេើមបីជ្ញក្បដយជន៍របស់ក្រួ សារសិសសន្ទដពលបចចុបបនា និងដៅដពល
អន្ទរត។
ស ជិរក្រ ុមក្បឹរាភិបាលរបស់ APE រឺជ្ញក្រ ុម តាបិតាផ្េលចូ លរ ួម សាមរគ ី និងសម យក្រចិតត ខ្វែយ
ខែ លអ
់ ំពីការ រ ើរចដក្មើនរបស់រូនៗពួ រគាត់ដៅរនុងមជឈដាឋនសាលា។ ស ជិរបីន្ទរ់រនុងចំដណាម
ពួ រដយើងជ្ញស ជិរការ ទ្យយលយយចាស់ និងក្បាំបន្ទ
ី រ់ដទៀតផ្េលជ្ញប់ដនាតបានមរចូ លរ ួមជ្ញមួ យ
ដយើង។
នរេៈរមម ការចំនួនបួ ន៖ ហិរញ្ញ វតថុ រតិយុតតិ/ធនធានមនុសស ទំន្ទរ់ទំនង អចលនក្ទពយ។
រេៈរមម ការទ ំងដនេះជួ បក្បជុំគាាយ៉ោងដោចណាស់មួយផ្ខមែ ង
និងរ ួម នស សភ្នពេូ ចជ្ញ
ក្បធានក្រឹេះសាថន ន្ទយររេឋ បាល និងហិរញ្ញ វតថុ ស ជិរការ ទ្យយលយយ APE មួ យរ ូប និងស ជិរ
ក្រ ុមក្បឹរាភិបាល។
ទីចាត់ការសាលារ៏ជ្ញស ជិររបស់រេៈរមម ការផ្េលទរ់ទិននឹងពួ រគាត់
(ឧទហរេ៍
អា រទទួ លខុសក្តូវផ្នា រទំន្ទរ់ទំនង/នសពែ នាយផ្េល នដៅអីមួយដៅរនុងរេៈ
រមម ការនសពែ នាយ)។ ស ជិរទ ំងបីរ ូបរបស់កា រ ទ្យយលយយ APE រឺជ្ញស ជិរននរេៈរមម ការទ ំង
អស់។
ASSR (អនុ វ ិទ្យាល័យ)
លិខិតបញ្ជារ់ការសិរាអំពស
ី ុវតថ ិភ្នពចរចរេ៍
មហាសនន ិបាត (AG)
ដៅរនុងនាំសិរា

នមោសនា ិបាតចំនួនពីរ។

AESH
អា រជួ យដក្ជ្ញមផ្ក្ជងសិសសផ្េល
(AVS)
BCD (សាលាបឋម)

នសភ្នពពិការ។

AESH

ជ្ញអា រជំនួសអា រជំនួយជីវភ្នពសិរា

បណា
ា លយយ និងមជឈមេឌលឯរសារ
ការ ិយាល័យ APE
ការ ទ្យយលយយ នស សភ្នពសុទធផ្តជ្ញស ជិរសម យក្រចិតតផ្តមល៉ោ ងរត់។
ការ ទ្យយលយយដនេះទទួ លភ្នរៈក្តួ តពិនិតយការក្រប់ក្រងក្រឹេះសាថនដក្ៅពីទិេឋភ្នពររុដកាសលយសុទធសាធ។
វា នស សភ្នពេូ ចតដៅ៖
• ស ជិរជ្ញប់ដនាត ៣ រ ូប (ស ជិរផ្េលជ្ញប់ដនាតជ្ញមួ យនឹងសំដេងផ្េល
សផ្មែ ងដចញមរ)៖
• ក្បធាន/ហិរញ្ញ ឹរ/ដលខ្វ
ដបសររមម របស់កា រ ទ្យយលយយដនេះរ ួម ន៖
• រំេត់ទិសដៅយុទធសាស្តសត
• នែ លកា
់ រឯរភ្នពដលើការ វ ទ្យនិដយរ
របស់ វ ទ្យទលលយយ
• រំេត់ថ វ ទ្យកាផ្េលក្តូវដារ់ឱ្យអងគ មោសនា បា
ិ តដបាេះដនាត
• នលលរឱ្យ នតុលយភ្នពហិរញ្ញ វតថុ
របស់ វ ទ្យទលលយយ។
ការ ទ្យយលយយដនេះជួ បក្បជុគា
ំ ា យ៉ោងដោចណាស់មែង
រនុងមួ យក្តី ស។
CDI (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
មជឈមេឌលឯរសារ និងពយត៌ ន។ កាលពីេំបូង វា នដ្មេះថាបណា
ា លយយ ផ្តដលើសអំពីដសៀវដៅ
សិសសរ៏អាចអានក្ពឹតតិបក្ត ទសសន្ទវេែ ី និងដក្បើក្បាស់រុំពូ យទយរ។ល។ សិសសអាចមរដធែ ើការទីដនេះជ្ញ
ក្រ ុមតូ ចៗ ដៅតាមចំនួនរផ្នែ ងផ្េលដៅទំដនរ។
គណៈកមម ការទ្យទ្យួ លបនទុកសុខភាព និងពលរដ្ឋ ភាព (C.E.S.C.)
CESC ផ្េលក្រប់ក្រងដដាយចាប់ និង វ ទ្យធានជ្ញដក្ចើនតាំងពីនា១
ំ ៩៩៨ មរ
នដគាលដៅបដញ្ច ៀស
រល់ឥ រ ទ្យយបថក្បឈម៖ ដក្រឿងដញៀន អាល់រុល ថាាជ
ំ រ់ ចំេីអាោរ បញ្ជាចិតតសាស្តសត។ រេៈរមម ការ
ពឹងផ្នអ រដលើភ្នពជ្ញនេរូ ននសាថបយន និងក្រសួ ងជ្ញដក្ចើន។

ក្ក ុមក្បឹកាថ្ននក់ - Conseil de classe (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
(ក្បភព៖ សក្មង់ក្រឹតយ n°2005-1145 ចុេះនថៃ ទី៩ ផ្ខរញ្ជញ នា២
ំ ០០៥
ក្តា ២២ - JORF នថៃ ទី១១ ផ្ខ
រញ្ជញ នា២
ំ ០០៥)។ សក្ ប់ថាារ់នីមួយៗ ដក្កាមការេឹរន្ទំរបស់ក្បធានក្រឹេះសាថន ឬតំណាងរបស់
ដលារ
ក្រ ុមក្បឹរាថាារ់ដកាេះក្បជុំបុរគលិរសិរាក្បចាំថាារ់
តំណាងទ ំងពីររ ូបរបស់ តាបិតា
ក្បចាំថាារ់ តំណាងសិសសក្បចាំថាារ់ ក្បឹរាអប់រំ។
ក្រ ុមក្បឹរាដនេះដធែ ើការក្បជុយ
ំ ៉ោ ងដោចណាស់បេ
ី ងរនុងមួ យនាំ និងពិនិតយដលើបញ្ជាររុដកាសលយផ្េល
ជ្ញប់ពារ់ពយនធនឹងជីវភ្នពថាារ់ដរៀន
ជ្ញពិដសសផ្បបបទននការដរៀបចំការងារផ្ទាល់ខល ួនរបស់សិសស។
ក្រ ុមក្បឹរាដនេះរ៏ដធែ ើការពិនិតយនងផ្េរនូ វេំដេើរការសិរារបស់សិសស ា រ់ៗ ដេើមបីន្ទំនល វូ គាត់រនុងការ
ដក្ជើសដរ ើសការងារ និងជដក្មើសរនុងការសិរារបស់គាត់។ ក្រ ុមក្បឹរាថាារ់ជ្ញអា រសដក្មចដលើលរខ ខេឌ
ននការសិរារបស់សិសស។
ក្ក ុមក្បឹកាតាមកក្មិត (Conseil de Cycle)

ក្រ ុមក្បឹរារក្មិតទី១ ជួ បក្បជុំគាាជ្ញដទៀងទត់ដេើមបីដលើរដេើងអំពប
ី ញ្ជាទរ់ទិននឹងការដរៀបចំ
ររុដកាសលយ និងការតាមដានសិសស។
ក្ក ុមបិកាសាលាបឋម (CONSEIL DE L’ECOLE PRIMAIRE)
ក្រ ុមក្បឹរាសាលារ ួម នស សភ្នពេូ ចតដៅ៖
• ន្ទយរសាលារក្មិត១
• ក្បធានក្រឹេះសាថន
• ក្រូបដក្ងៀនចំនួន ១៥ន្ទរ់ផ្េល នក្រូ ា រ់សក្ ប់រក្មិតមួ យ
យ៉ោងតិច
• តំណាងចំនួន
១៥រ ូបរបស់ តាបិតាសិសស
ផ្េល នតំណាង ា រ់សក្
ការសិរាមួ យរក្មិត។

ប់

ក្រ ុមក្បឹរាដនេះក្តូវផ្តដរមរសុដំ យបល់ជ្ញចាំបាច់សែព
ី កា
ី រសដក្មចដលើរល់បញ្ជាផ្េល នចរ ទ្យត
លរខ េៈជ្ញេំដេើរការ និងជវី ភ្នពរបស់សាលា ជ្ញពិដសសសែ ីពី៖
• រចន្ទសមព យនធររុដកាសលយ និងស សភ្នពរនុងថាារ់ដរៀន
• ការដរៀបចំដពលដវលាសិរា និងក្បតិទិន
• រដក្ ងរបស់សាលា ឬរដក្ ងរបស់ក្រឹេះសាថនដៅរនុងចំផ្េរននរក្មិតទី១ដៅតាមសំដេើររបស់
ក្រ ុមក្បឹរាក្រូបឋម
• សរមម ភ្នពពិដសសផ្េលអនុញ្ជញតឱ្យដរធាន្ទបាននូ វការដក្បើក្បាស់មដធលបាយផ្េលនែ លជ
់ ូ នសាលា
បានលអ ក្បដសើរ និងការសក្ បបានក្តឹមក្តូវដៅនឹងមជឈដាឋន
• លរខ ខេឌសិរារបស់សិសសពិការដដាយរិតថែ ឹងផ្ថែ ងអំពរ
ី ំហិតជ្ញរ់លារ់ដនសងៗ
• សរមម ភ្នពជុំ វ ទ្យញការសិរា
និងបំដពញ
បផ្នថ ម
• រដក្ ង និងការដរៀបចំថាារ់ផ្សែ ងយល់
• បញ្ជាទរ់ទិននឹងអន្ទមយយ សុខភ្នព និងសុវតថ ិភ្នពរបស់សិសសដៅរនុងក្របខេឌននការសិរា និង
ជុំ វ ទ្យញការសិរា
• អាោរដាឋនដៅសាលា
• ដគាលការេ៍ននការដក្ជើសដរ ើសស ា រ និងឧបររេ៍ររុដកាសលយ
• សំដេើសរមម ភ្នពបេ្ុេះបណា
ែ លផ្េលបងាាញដដាយផ្នារបេ្ុេះបណា
ែ លបនត
• បញ្ជាទរ់ទិននឹងការទទួ ល ពយត៌ នសក្ ប់ តាបិតាសិសស និងផ្បបបទទូ ដៅននការចូ លរ ួម
របស់ពួរគាត់រនុងជីវភ្នពសាលា។
ក្រ ុមក្បឹរាជ្ញអា រអនុមយតបទបញ្ជាននា រនុងផ្ទាល់របស់ខល ួន។
ក្ក ុមក្បឹកាក្គឹឹះសាាន (CONSEIL D’ETABLISSEMENT)
ក្រ ុមក្បឹរាក្រឹេះសាថន នស សភ្នពេូ ចតដៅ៖
• ស ជិរផ្េលទទួ លបានដៅអីការដបាេះដនាត៖
o ទីក្បឹរាសហក្បតិបតត ិការ និងសរមម ភ្នពវបបធម៌
o ក្បធាន៖ ន្ទយរវ ទ្យទលលយយ
o ន្ទយររេឋ បាល និងហិរញ្ញ វតថុ
o ន្ទយរសាលាបឋម
o ទីក្បឹរាអប់រំ
o តំណាងបុរគលិរសិរា និងអប់រំ និងបុរគលិររេឋ បាល និងដសវារមម
o តំណាង តាបិតាសិសស និងតំណាងសិសសរក្មិតទីពីរ
•ស

ជិរផ្េល នដៅអីរនុងន្ទមជ្ញអា រពិដក្គាេះដយបល់៖
o រុងសុលបារំង
o តំណាងរុងសុល

o
o
o
o
o
o

អនុក្បធានក្រ ុមក្បឹរាននអា រតំណាងដេើមបីជីវភ្នព វ ទ្យទលលយយ
ក្បធានស រមអតីតសិសស ឬតំណាងរបស់សរមដនេះ
ក្បធានស រមភ្នសាបារំងដនសងៗ ឬតំណាង
តំណាងសហរមន៍បារំង
តំណាងរបស់ APE ពីររ ូប
អា រសក្មបសក្មួ លក្បចាំតប
ំ ន់របស់ AEFE

ក្រ ុមក្បឹរាក្រឹេះសាថនដបើររិចចក្បជុំយ៉ោងដោចណាស់មែងរនុងមួ យក្តី សដក្កាមការន្ ចដនែ
ួ
ើមរបស់
ក្បធានក្រឹេះសាថន។ ក្រ ុមក្បឹរាដនេះតំណាងឱ្យការសិរារក្មិតទី១ និងទី២ ដហើយដលើរយរមរពិភ្នរា
នូ វក្បធានបទផ្េលដលើរដេើង និងដសា ើដេើងដៅរនុងឱ្កាសក្រ ុមសិរាសាលា និងក្រ ុមក្បឹរារក្មិត
២។
រឺដៅដៅរនុងក្រ ុមក្បឹរាដនេះឯងផ្េលដរអនុមយត៖
• រដក្ ងរបស់ក្រឹេះសាថន
• បទបញ្ជាននា រនុងរបស់ក្រឹេះសាថនបន្ទាប់ពព
ី ិដក្គាេះដយបល់ជ្ញមួ យអងគ ភ្នពផ្េលទទួ លបនទុរដរៀបចំ
(ក្រ ុមក្បឹរាសាលា និងក្រ ុមក្បឹរារក្មិត២)។ បទបញ្ជាដនេះក្តូវបានដបាេះដនាតដេើង វ ទ្យញដៅដរៀងរល់
នាំ
• ក្បតិទិនក្បចាំនាំសិរា និងដពលដ ៉ោ ងសិរាផ្េលដគារពដៅតាមអតថ បទចាប់ជ្ញធរ ន។
ក្ក ុមក្បឹកាកក្មិតពីរ (CONSEIL DU SECOND DEGRE) (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
ក្ក ុមក្បឹកាកក្មិតពីរបបើកកិច្ចក្បជុុំបក្កាមការផ្ដ ច្បផ្ដ
ួ
ើមរបស់ក្បធានក្គឹឹះសាានមដ ងកនុងមួ យក្តីមាសមុន
បពលក្ក ុមក្បឹកាក្គឹឹះសាាន។
ស សភ្នពននក្រ ុមក្បឹរាដនេះរ ួម
• រេឋ បាល៖ ន្ទយរ វ ទ្យទលលយយ
C.P.E (ក្បឹរាអប់រំដៅ វ ទ្យទលលយយ)

ន៖

• បុរគលិរសិរា និងអប់រំ បុរគលិររេឋ បាល និងដសវារមម
• ក្រូបដក្ងៀនពីរន្ទរ់
• បុរគលិររេឋ បាលមិនបដក្ងៀនពីររ ូប
• អា រដក្បើដសវា៖ (ដចញពីក្រ ុមក្បឹរាក្រឹេះសាថន) តំណាង ២រ ូបរបស់
• តំណាងសិសស ២រ ូវ

តាបិតាសិសស

ក្រ ុមក្បឹរាដនេះនែ លដ់ យបល់សែីពីេំដេើរការននរក្មិតពីរ និងសែ ីពីរល់បញ្ជាទរ់ទិននឹងជីវភ្នពសិរា
ដៅរក្មិតពីរ។
ក្ក ុមក្បឹកាជវី ភាព វ ិទ្យាល័យ - Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
ក្រ ុមក្បឹរាតំណាងសក្ ប់ជវី ភ្នព វ ទ្យទលលយយ (CVL) នស សភ្នពេូ ចតដៅ៖ សិសស វ ទ្យទលលយយ និង
អនុ វ ទ្យទលលយយេប់រ ូប និងមនុសសធំេប់រ ូបផ្េលតំណាងឱ្យសហរមន៍អប់រំ។ ក្រ ុមក្បឹរាដនេះេឹរន្ទំ
ដដាយក្បធានក្រឹេះសាថន។
ស ជិរ CVL៖
• សិសស វ ទ្យទលលយយ និងអនុ វ ទ្យទលលយយចំនួនេប់រ ូបផ្េលក្តូវបានដបាេះដនាតដក្ជើសតាំងសក្ ប់អាេតត ិ
ពីរនាំ ដដាយសិសសទ ំងអស់រនុងក្រឹេះសាថន និងពារ់រណា
ែ លក្តូវដបាេះដនាតឱ្យដៅបនត ដទៀតដរៀងរល់នាំ
• ក្រូបដក្ងៀន ឬបុរគលិរអប់រំ (CPE អនុររស) ៥ រ ូប
• បុរគលិររេឋ បាល សងគ ម និងសុខភ្នព បដចច រដទស បដចច រដទស រមម ររ និងបុរគលិរនែ ល់ដសវារមម
ដនសងៗចំនួន ៣រ ូប
• តំណាង តាបិតាសិសសពីររ ូប

COP
ដៅរនុង វ ទ្យទលលយយ ដបសររមម ជួយតក្មង់ទិសក្តូវបានដធែ ើដេើងដពញមួ យនាដំ ដាយក្បឹរាតក្មង់ទិស
មួ យរ ូប។ ដរអាចសុជ
ំ ួ បគាត់ដៅរនុងសាលាទរ់ទិននឹងជីវភ្នពសិរា។
CPE
ក្បឹរាអប់រំ (អនុ វ ទ្យទលលយយ និង វ ទ្យទលលយយ)
CPE ចូ លរ ួមរនុងសរមម ភ្នពអប់រំដៅរក្មិតពីរដដាយមិន នភ្នរៈបដក្ងៀននងរ៏ ន។ ទំនួលខុស
ក្តូវរបស់គាត់ក្តូវបានផ្បងផ្ចរជ្ញបី វ ទ្យសយយធំៗេូ ចតដៅ៖
• េំដេើរការរបស់ក្រឹេះសាថន៖ ការដរៀបចំជីវភ្នពសមូ ហភ្នពក្បចាំនថៃ ដក្ៅដ ៉ោ ងសិរារនុងថាារ់
ដដាយនារភ្នាប់ជ្ញមួ យេំដេើរការររុដកាសលយដៅរនុងក្រឹេះសាថន
• រិចចសហការជ្ញមួ យបុរគលិរបដក្ងៀន៖ ការងារដដាយសហការសអ ិតលម ួតជ្ញមួ យក្រូៗដេើមបី
រ៉ាប់រងការតាមដានសិសស និងការចូ លរ ួមរនុងក្រ ុមក្បឹរាថាារ់
• សរមម ភ្នពអប់រំ៖
ការបដងក ើតលរខ ខេឌសក្ ប់ការសនា ន្ទដៅរនុងសរមម ភ្នពអប់រំ
តាមផ្បប
សមូ ហភ្នព
និងតាមផ្បបបុរគល
ការដរៀបចំការពិដក្គាេះដយបល់
និងការចូ លរ ួមរបស់តួអងគ
ដនសងៗដៅរនុងជីវភ្នពសិរាដៅរនុងក្រឹេះសាថន។
សញ្ញាបក្តថ្ននក់ជាតិ - DNB (អនុ វ ិទ្យាល័យ)
សញ្ជញបក្តថាារ់ជ្ញតិ។
ការក្បេងចាំបាច់ផ្េលរ ួម នសំេួរក្តួ តពិនិតយលទធនលសិរាក្បចាំនានំ ន
ថាារ់ទី៣ និង វ ទ្យញ្ជញសាសរដសរផ្េលក្តូវក្បេងដៅចុងថាារ់ទី៣។ តាំងពីនាំ២០១២ មរ សិសសផ្េលចុេះ
ដ្មេះដៅរនុងថាារ់អនត រជ្ញតិផ្តងផ្តក្បេង DNB ថាារ់អនត រជ្ញតិអង់ដរែ ស។
DNL
មុខ វ ទ្យជ្ញាមិនផ្មនភ្នសា
បឋមសិកា
រិតចាប់់ពថា
ី ា រ់ CP េល់ CM2
សាលាបឋម
មដតត យយរុ រតូ ចរហូ តេល់ CM2 (មដតត យយ និងបឋម)
EMILE
សិរាមុខ វ ទ្យជ្ញាមួ យផ្េលដារ់បញ្ចល
ូ ដៅរនុងភ្នសាបរដទស
FAPEE
សហពយនធស

រម

តាបិតារបស់ក្រឹេះសាថនអប់រំបារំងដៅបរដទស

FLE: ភាសាបារុំងសក្មាប់ជនបរបទ្យស
មុខ វ ទ្យជ្ញាសក្

ប់សិសសផ្េលមិនដចេះ ឬដចេះភ្នសាបារំងតិចតួ ច។

FLSCO: បារុំងភាសាសក្មាប់ការសិកា
មុខ វ ទ្យជ្ញាផ្េលដផ្ទែតដលើការដរៀនយរពារយដពចន៍ដក្បើរនុងការសិរា
ដនសងៗ)

(ឧទហរេ៍

ការយល់ការផ្េន្ទំ

HDA
ក្បវតត ិសិលបៈ
បសៀវបៅសក្មង់សមតា ភាពសិសស - LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES
ដសៀវដៅសក្មង់សមតថ ភ្នពផ្ទាល់ខល ួនរឺជ្ញឧបររេ៍នែលស
់ ុពលភ្នពេល់សមតថ ភ្នព
និងឧបររេ៍
តាមដានសិសសក្រប់រ ូប។ ឯរសារដនេះតាមដានសិសសដៅដពញមួ យការសិរាចាំបាច់របស់គាត់។ វារ៏
ជ្ញឧបររេ៍សនា ន្ទមួ យជ្ញមួ យក្រួ សារសិសសនងផ្េរ។
ដសៀវដៅដនេះក្តូវបានដនាើដៅក្រួ សារដេើមបីចុេះ
ហតថ ដលខ្វដៅដពលចប់ថាារ់ CE1 និងដៅដពលចប់ CM2។
LV - ជីវភាសា (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
ក្បពយនធសិរាបារំងតក្មូវឱ្យសិសសសិរាភ្នសាពីរយ៉ោងតិចដៅរនុងការសិរារបស់ពួរគាត់៖
• LV 1 : ភ្នសាបរដទសទី១ ផ្េលបដក្ងៀនចាប់ពីថាារ់ទី៦
• LV2 : ភ្នសាបរដទសទី២ ផ្េលបដក្ងៀនចាប់ពថា
ី ា រ់ទី៥
• LV3 : ភ្នសាបរដទសទី៣ ផ្េលដក្ជើសដរ ើសយរដៅថាារ់ទី៤ ឬទី២។
PAI: ពិធសា
ី រទ្យទ្យួ លលកខ ណៈបុគគល
ទរ់ទិននឹងសិសសផ្េល
ដពលសិរា (រុ រផ្េល

នបញ្ជាសុខភ្នពផ្េលក្តូវការចាំបាច់នូវការយរចិតតទុរដារ់ពិដសសរនុង
នអាផ្លហស
ុ ,ី ការឱ្យថាាដំ លបដៅរនុងដពលដៅសាលា)។

បនទ ប់ក្បចុំការ - PERMANENCE (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
រនុងររេី នក្បដ េះដ ៉ោ ងទដទ សិសសនឹងដៅដៅរនុងបនា ប់ក្បចាំការផ្េលជ្ញដ ៉ោ ងការងារសិរា
ខល ួនឯង ផ្េល នការឃ្ែំដមើលពីសំណារ់ក្រ ុមការងារទទួ លបនទុរជីវភ្នពសាលា។
សិសសរ៏ដៅបនា បក្់ បចាំការដនេះផ្េររនុងររេីក្រូអវតត ន។
PRONOTE
រមម វ ទ្យធីក្រប់ក្រងររុដកាសលយ (ពិនទុ, ដសៀវដៅអតថ បទដលើបណា
ែ ញអាំងផ្ទរផ្េត អវតត
ី
ទ្យតសិ
ជវ
រា (អវតត ន ការមរយឺត)។

នក្រូ) និង

ដៅដេើមនាំ តាបិតាទទួ លបានដលខរូ តស ៃ ត់មួយដេើមបីចូលដៅដក្បើក្បាស់ Pronote រូ នរបស់
គាត់ ា រ់/ដក្ចើនន្ទរ់។ រូ តដនេះ នសុពលភ្នពដពញមួ យការសិរារបស់ដរម ង។
PPRE
រដក្ ងជួ យបុរគលដេើមបីដជ្ញរជយយផ្នា រអប់រំ។ រដក្ ងដនេះក្តូវបានបដងក ើតដេើង និងចុេះហតថ ដលខ្វ
រវាងភ្នរីពារ់ពយនធទ ំងអស់៖ ក្រូ តាបិតា និងសិសសដេើមបីរំេត់សរមម ភ្នព រ ើរចដក្មើនសក្ ប់
សិសស។
PPS
រដក្ ងជួ យបុរគលរនុងការសិរា (សក្

ប់សិសសផ្េល

នតក្មូវការពិដសស)

ការសុុំអនុញ្ញាតបច្ញ - REGIMES DE SORTIE (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
ទរ់ទិននឹងការអនុញ្ជញតឱ្យដចញពីក្រឹេះសាថន។
ផ្បបបទដចញពីសាលាក្តូវបានពនយល់ដៅរនុងបទបញ្ជាននា រនុងរបស់សិសស។
ការរកាសិសសទ្យុក - RETENUE (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)

ការដារ់ពិនយយផ្េលសដក្មចដដាយ វ ទ្យទលលយយដេើមបីតក្មូវឱ្យសិសសដៅបផ្នថ មដ ៉ោ ងរនុងរយៈដពលណាមួ យ
រនុងសាលាដេើមបីដធែ ើការងារសាលា ឬការងារជ្ញក្បដយជន៍សមូ ហភ្នព។
SAF
ដសវាសក្ ប់ជួយក្រួ សារផ្េលក្រប់ក្រងរផ្នែ ងដមើលដរម ង អាោរដាឋន និងសរមម ភ្នពដក្ៅដ ៉ោ ងសិរា
(AES)។
ក្គឹឹះរ ួមននច្ុំបណឹះដ្ឹង និងសមតា ភាព - SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE
COMPETENCES
ឹ និងដចេះដៅរយៈ
«ក្រឹេះរ ួមននចំដេេះេឹង និងសមតថ ភ្នព» បងាាញជូ ននូ វអែ ើផ្េលសិសសក្រប់រ ូបក្តូវេង
ដពលសិរាចាំបាច់។ វារឺជ្ញបេ្ុំចំដេេះេឹង សមតថ ភ្នព (7) រុេតនមែ និងឥរ ទ្យយបថចាំបាច់សក្ ប់
ទទួ លបានដជ្ញរជយយរនុងការសិរា រនុងជី វ ទ្យតបុរគល និងអន្ទរននពលរេឋ ។
ដសៀវដៅសក្មង់សមតថ ភ្នពផ្ទាល់ខល ួនអនុញ្ជញតឱ្យដរតាមដានអំពកា
ី រចដក្មើនរបស់សិសស។
តាំងពីបដវសនកាលនាំ២០១០-២០១១ មរ ការ នសមតថ ភ្នពសន ូលចំនួន៧រឺចាំបាច់សក្ ប់ទទួ ល
បានសញ្ជញបក្តថាារ់ជ្ញតិ។
សក្ ប់ពយត៌ នបផ្នថ ម សូ មចូ លដមើលដរហទំពយរ៖ http://www.education.gouv.fr/cid2770/lesocle-commun-deconnaissances-et-de-competences.html
ជីវភាពសិកា - VIE SCOLAIRE (អនុ វ ិទ្យាល័យ និង វ ិទ្យាល័យ)
ជីវភ្នពសិរាសំដៅដលើជីវភ្នពជ្ញរ ួមផ្េលនែ លជ
់ ូ នសិសសដៅរនុងក្រឹេះសាថន។
ជីវភ្នពសិសសដៅរា ងក្រឹេះសាថនមួ យស គ ល់បានតាមរយៈដពលដវលាដនសងៗ
(ដពលសិរា
ដពល
ដចញដលង ដពលសក្ រ...) ទីរផ្នែ ងដនសងៗ (រផ្នែ ងលរ់ដភសជា ៈ បនា ប់ដរៀន...) ជំនួបដនសងៗ (ជ្ញមួ យ
ក្រូបនទុរថាារ់ ក្បឹរាអប់រំ អនុររស...) និងសរមម ភ្នពភ្នពទ ំង យ (ការងាររនុងការសិរា រី
ការ
លំផ្ហ...)។
ជីវភ្នពសិរា រ៏ជ្ញការសិរាអំពីជី វ ទ្យតសមូ ហភ្នព ស រម សហររេ៍ ការបេ្ុេះបណា
ែ លអំពីទំនួល
ខុសក្តូវ អំពកា
ី រចូ លរ ួម និងក្បភពននការ រ ើរធំធាត់របស់បុរគល ា រ់ៗ។
វាកយស័ពទសិសស
• AP (រក្មិតពីរ) : ការជួ យដក្ជ្ញមផ្ក្ជងលរខ េៈបុរគល
• APC (ដៅបឋមសិរា) : សរមម ភ្នពររុដកាសលយបផ្នថ ម
• Colle: ដ ៉ោ ងក្តូវមរសាលាដៅក្ពឹរនថៃ ដៅរ៍
• CVL: ក្រ ុមក្បឹរាជីវភ្នព វ ទ្យទលលយយ
• DM: រិចចការនា េះ
• DS: រិចចការដៅរនុងថាារ់
• ECE: វ ទ្យញ្ជញសាដតសត សមតថ ភ្នពពិដសាធន៍សក្ ប់សិសស TS
• ECJS: អប់រំសីលធម៌ រតិយុតតិ និងសងគ ម
• EDD : សិរាអំពកា
ី រអភិវឌ្ឍក្បរបដដាយនិរនត រភ្នព
• EPS: កាយសិរា និងរី
• JDC: ទិវាការពារជ្ញតិ និងពលរេឋ
• OIB : មុខ វ ទ្យជ្ញាអនត រជ្ញតិក្បេងបារ់ឌ្ុប (មិនក្តូវយល់ក្ចេំជ្ញមួ យ IB : បារ់ឌ្ុបអនត រជ្ញតិ)
• Perm: បនា ប់ក្បចាំការ
• PP: ក្រូបនទុរថាារ់
• SES: វ ទ្យទលសាស្តសតដសេឋ រិចច និងសងគ ម
• SI : ថាារ់អនត រជ្ញតិ
• SPC: វ ទ្យទលសាស្តសតរ ូប និងរីមី

• SVT: វ ទ្យទលសាស្តសតជី វ ទ្យត និងផ្ននេី
• TP: ការងារអនុវតត ន៍
• TPE: ការងារផ្ទាល់ខល ួនដក្កាមការក្រប់ក្រង (ថាារ់ទី១)

