ការយល់ព្រមក្នុងការចូ លរ ួមព្ាវព្ាវ
ការប្រើពាក្យ “អ្ន ក្” បៅទូ ទ ាំងឯក្សារប េះសាំបៅបលើអ្នក្ចូ លរ ួម្សាវ្ាវ។
វាក្៏សាំបៅបលើរុគ្គលដែលបា អ្ ុញ្ញាតឱ្យផ្ដល់ការយល់្រមស្ារ់ចូលរ ួមររស់្រធា រទក្នុង
ការសិក្ា្សាវ្ាវប េះ។
អ្ន ក្ក្ាំរុង្តូវបា បសន ើឱ្យចូ លរ ួមក្នុងការ្សាវ្ាវមួ យ។ មុ បរលអ្ន ក្យល់្រម
អ្ន ក្្តូវដតផ្ដ ល់ ូ វការសបងេ រន រ័ត៌ា គ្ ្ លេះបែើមបីជួយអ្ន ក្ឱ្យយល់ែលងរីមូលបេតុដែលអ្ន ក្អា
ច ឬមិ អាចចង់ចូលរ ួមការសិក្ាប េះ។
មុ បរលអ្ន ក្យល់្រម អ្ន ក្បសុើរអ្បងេ ត្តូវដត្បាររ់អ្នក្អ្ាំរី៖
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

បោលរាំណង ីតិ វ ិធី ិងរយៈបរលន ការ្សាវ្ាវ
ីតិ វ ិធីណាមួ យដែលសាក្លបង
ហា ិភ័យណាមួ យដែលអាចបមើលប ើញាមុ មិ ្សណុក្ចិតត
ិងអ្តថ្របោជ ៍ន ការ្សាវ្ាវប េះ
ីតិ វ ិធីជាំ ួ សដែលា អ្តថ្របោជ ៍សកាត ុរលន ការរាបាល
របរៀររ័ត៌ា សាាត់ លង្តូវររក្ាទុក្ ិង
រណា្តូវទក្់ទងសួ រសាំណួរ ដាក្់ពាក្យរណតលង ិងការរងររួ ស

ក្ដ ្ ងដែលអាចអ្ ុវតត បា

អ្ន ក្បសុើរអ្បងេ ត្តូវដត្បារ់អ្នក្អ្ាំរី៖

សាំណងដែលអាចរក្បា ឬការរាបាលបវជជ សា្សត ្រសិ បរើា ររួ ស
លទធភារន ហា ិភ័យដែលមិ បា បមើលប ើញទុក្ាមុ
កាលៈបទសៈបៅបរលដែលអ្ន ក្បសុើរអ្បងេ តអាចរញ្ឈរ់ការចូ លរ ួមររស់អ្នក្
តនម្ រដ ែ មណាមួ យចាំបពាេះអ្ន ក្
ា អ្វ ីបក្ើតប ើង ្រសិ បរើអ្នក្សប្មចចិតតឈរ់ចូលរ ួម
បរលអ្ន ក្្តូវបា ្បារ់អ្ាំរីការដសវ ងរក្ថ្មីដែលអាចរេះពាល់ឆ ទ ៈររស់អ្នក្ក្នុងការ
ចូ លរ ួម
(vii)
ម ុសសរុន្មម ន្មក្់ លងបៅក្នុងការសិក្ា បេើយ
(viii)
របរៀរដែលអ្ន ក្្តូវការផ្តល់សិទធិឱ្យប្រើ្បាស់រ័ត៌ា បវជជ សាស្រសតស្ារ់ការសិក្ា។
ការចូ លរ ួមររស់អ្នក្ក្នុងការ្សាវ្ាវប េះគ្ឺសម័្គ្ចិតត បេើយអ្ន ក្ លងមិ ្តូវបា រិ ័យ
ឬបាត់រង់ផ្ល្របោជ ៍ប ើយ ្រសិ បរើអ្នក្រែិបសធមិ ចូ លរ ួម ឬសប្មចចិតតរញ្ឈរ់។
ការចុេះេតែ បលខាបលើដរររទប េះា
័យថាការសិក្ា្សាវ្ាវ
រ ួមទ ាំងរ័ត៌ា ខាងបលើ្តូវបា រណ៌ន្មែល់អ្នក្ផ្ទទល់ាត់
បេើយអ្ន ក្សម ័្គ្ចិតតយល់្រមចូ លរ ួម។ ្រសិ បរើអ្នក្យល់្រមចូ លរ ួម
អ្ន ក្្តូវដតបា ផ្ដល់ចារ់ចម្ ងដែលបា ចុេះេតែ បលខាន ឯក្សារប េះ
ិងបសចក្ដ ីសបងេ រន ការ្សាវ្ាវាភាសាអ្ង់បគ្្ សាលាយលក្េ ណ៍អ្ក្សរ។
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណួរ ពាក្យរណដលង ការរងររួ ស ក្ងវ ល់អ្ាំរីការសិក្ាប េះ
អ្ន ក្អាចទក្់ទងអ្ន ក្បសុើរអ្បងេ តបដាយប្រើបលខទូ រស័រទក្នុងបសចក្ដ ីសបងេ រការសិក្ាាលាយល
ក្េ ណ៍អ្ក្សរ។ ្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណួរទក្់ទង លងសិទធិាអ្ន ក្ចូ លរ ួម្សាវ្ាវានក្់
ឬ្រសិ បរើអ្នក្ា សាំណូរ ពាក្យរណដលង
ឬក្ងវ ល់ដែលអ្ន ក្មិ ា អារមម ណ៍ថាអ្ន ក្អាចរិភាក្ាាមួ យ្ក្ ុមសិក្ា
សូ មទក្់ទងអ្ន ក្តសូ មតិការការពារការ្សាវ្ាវម ុសសបដាយប្រើបលខទូ រស័រទបៅក្នុងបសចក្ត ីស
បងេ រន ការសិក្ាាលាយលក្េ ណ៍អ្ក្សរ។
_______________________
េតែ បលខាអ្ន ក្ចូ លរ ួម

__________________________
ប្មេះអ្ន ក្ចូ លរ ួម

__________________________
កាលររ ិបចេ ទ/បរលបវលា(បរើត្មូវ)
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ាក្សី

បដាយចុេះេតែ បលខាបលើដរររទប េះ អ្ន ក្ក្ាំរុងរង្ហាញថា៖
 រ័ត៌ា ក្នុងឯក្សារសបងេ រប េះ
ក្៏ែូចារ័ត៌ា រដ ែ មដែលបា ន្មាំមក្បដាយរុគ្គលដែលទទួ លការយល់្រម្តូវបា រង្ហា
ញបៅ្រធា រទបៅក្នុងភាសាដែលបរញចិតត ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទប េះ ិង
 សាំណួរររស់្រធា រទ្តូវបា រក្្សាយ
បេើយចបម្ ើយររស់រុគ្គលដែលទទួ លការយល់្រម្តូវបា រង្ហាញាភាសាដែលបរញចិតត
ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទប េះ។

បៅចុងរញ្ច រ់ន ស ន ិសទ
ី យល់្រម្រធា រទ្តូវបា សួ រាភាសាដែលបរញចិតត
ិងអាចយល់បា ចាំបពាេះ្រធា រទ្រសិ បរើោត់យល់រ័ត៌ា បៅក្នុងឯក្សារសបងេ រក្៏
ែូ ចារ័ត៌ា រដ ែ មដែលរញ្ជ ូ បដាយរុគ្គលដែលទទួ លការយល់្រម
(រ ួមទ ាំងការបឆ្ ើយតរ សាំណួរររស់្រធា រទ) ិងបឆ្ ើយតរបដាយវ ិជជ ា

_______________________
េតែ បលខាររស់សាក្សី

__________________________
ប្មេះសាក្សី

ការរញ្ញជក្់ររស់អ្នក្រក្ដ្រ៖

ខ្ុាំសូមរញ្ញជក្់ថា ខ្ុាំបា រក្្សាយសបងេ រែូ ចដែលបា រង្ហាញ
ិងចបម្ ើយររស់អ្នក្្សាវ្ាវតាមលទធភារលអ រាំផ្ត
ុ ដែលខ្ុាំា ។

_______________________
េតែ បលខាអ្ន ក្រក្ដ្រ

__________________________
ប្មេះអ្ន ក្រក្ដ្រ

__________________________
កាលររ ិបចេ ទ/បរលបវលា

ក្៏ែូចាសាំណួរររស់អ្នក្ជាំងឺ

__________________________

កាលររ ិបចេ ទ/បរលបវលា
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