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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ការសរគសរ SOP លអជាគលើកដាំបូង។
ាកលវិទាល័

Southern Cross (SCU) ាៃគ្ាំរូ SOP ចាំៃៃួ ៦ ដាច់គដា

ណឡកពីោន។ វាជាការសាំខាៃ់កនុងការកត់សាគ ល់ថារួ ចាំៃួៃ

បណាតម្របគទសាៃគ្ាំរូ SOP គម្រចើៃជាង ១ គេើ អ្នកគ្ួរណតធានថាអ្នកគម្របើម្រតឹរម្រតូវ។
ព័ត៌ាៃជាក់លាក់អ្ាំពីគ្ាំរូណដលម្រតូវគម្របើគៅកនុងម្របគទសរបស់អ្នកអាចរកបាៃគៅគលើអ្ុិៃ្ឺរណណតរបស់គ ើងណណនាំគៅ៖
https://educoglobal.com/southern-cross-university-gte-guide/#/

គទេះបីជាាៃគ្ាំរូចៃាំ ួៃ ៦ គសេងៗោន ក៏គដា តាំរូវការគ្ឺដូចោន សាំរាប់ទងាំ អ្ស់។ គចតនរបស់ SOP គ្ឺគដើរបី៖
1.

បងាាញថាសិសេាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីវិ្ីណដលពួកគគ្ៃឹងសិកាសតល់សលម្របគយជៃ៍ដល់អ្នគ្តរបស់ពួកគគ្។

2.

បងាាញថាសិសេាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីតម្ររូវការសម្រាប់សាំគណើរុែរបររបស់ពួកគគ្គៅកនុងម្របគទសកាំគណើតរបស់ពួកគគ្។

3.

បងាាញថាសិសេាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីរគបៀបណដលវគ្គសិការបស់ពួកគគ្ៃឹងជួ ពួកគគ្ឱ្យទទួលបាៃការាៃការងារលអម្របគសើរគៅគពលពួកគគ្ម្រតលប់គៅម្របគទសរបស់ពួកគគ្។

4.

បងាាញថាសិសេាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីម្របាក់ណែណដលពួកគគ្អាចរំពឹងថាៃឹងទទួលបាៃបនា ប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិការបស់ពកួ គគ្គេើ ម្រតលប់គៅម្របគទសរបស់ពួកគគ្វិញ។

5.

បងាាញថាៃិសេិតាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីការម្រតឡប់រកវិញនៃការវិៃិគយគ្របស់ពួកគគ្។ អាចៃិយ បាៃថាសិសេគ្ួរបងាាញថាពួកគគ្ាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីចាំៃៃួ សរុប
ការចាំណា គលើការសិការបស់ពួកគគ្គៅកនុងម្របគទសអ្ូម្រាាលីរួរទាំងនលៃសិកា នលៃគដើរនៃការរស់គៅ ៃិងនលៃគ្វើដាំគណើរ ៃិងថា ូរប៉ាុនាៃៃឺងនាំពួកគគ្គដើរបីរកម្របាក់ចាំណូលគៃេះរកវិញ
គៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់គៅម្របគទសរបស់ពួកគគ្វិញ។

6.

បងាាញថាៃិសេិត ល់ពីរគបៀបណដលការសិកាវគ្គសិកាគៃេះគៅម្របគទសអ្ូម្រាាលីៃឹងសតល់អ្តាម្របគយជៃ៍ដល់ពួកគគ្គៅគពលអ្នគ្ត
ៃិងរូលគេតុណដលពួកគគ្រិៃអាចសិកាវគ្គសិកាគៃេះគៅកនុងម្របគទសរបស់ពួកគគ្។

7.

បងាាញថាៃិសេិត ល់ពីម្របគភទនៃាកលវិទាល័
ៃិងលទធសលនៃការគរៀៃសូម្រតរបស់ពួកគគ្។

8.

បងាាញថាសិសេបាៃម្រាវម្រជាវពីជគម្ររើសរបស់ពួកគគ្យ៉ា ងចាស់គេើ អាចពៃយល់ពីរូលគេតុណដលពួកគគ្បាៃគម្រជើសគរើសាកលវិទាល័
គម្រៅពីាកលវិទាល័ គសេងគទៀត។

9.

ពៃយល់ពីចគនៃ េះម្របគោងណារួ គៅកនុងការសិការបស់សិសេ។ គៃេះាៃៃ័ ថាសិសេម្រតូវពៃយល់ពីអ្វីពួកគគ្បាៃគ្វើចាប់តាាំងពីពកួ គគ្បាៃបញ្ចប់វគ្គសិកាចុងគម្រកា របស់ពួកគគ្។

10.

ពៃយល់ពីគចតនអ្នគ្តរបស់សិសេគៅគពលពួកគគ្បញ្ចប់វគ្គសិកា។

Southern Cross University គេើ

ថាសិសេាៃការ ល់ដឹងចាស់អ្ាំពីវគ្គសិកាៃិងរចនសរព័ៃធ
Southern Cross

ភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវ៖
សាំណួរជាគម្រចៃើ គៅកនុង SOP ទរទរភសតុតាងម្រាវម្រជាវ។
កណៃៃងណដលាៃភសតុតាងម្រាវម្រជាវទរទរឱ្យៃិសេិតថាអ្នកម្រតូវសតលវា់ គបើរិៃដូគចនេះគទពួកគគ្ម្របណេលជាម្រតូវសតល់ការណកសាំរលួ SOP ឬ SOP
របស់ពួកគគ្អាចម្រតូវបាៃបដិគស្។
ភសដុតាងនៃការម្រាវម្រជាវរួរាៃបណាតញភាាប់គៅៃឹងព័ត៌ាៃណដលៃិសេិតបាៃគម្របើគដើរបីបគងកើតការគ្ៃើ តបរបស់ពួកគគ្។
ៃិសេិតគ្ួរណតពៃយល់ភសតតាុ ងរបស់ពកួ គគ្ៃិងវិ្ីណដលគរឿងគៃេះបាៃជួ គ្វកាើ រសគម្ររចចិតតរបស់ពកួ គគ្។
គៃេះៃិសេិតម្រតូវធានថាភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជូៃសម្រាប់សាំណួរទាំងអ្ស់ដូចណដលបាៃបញ្ជាក់គបើរិៃដូគចនេះគទ SOP
របស់ពួកគគ្អាចម្រតូវបាៃបដិគស្។ ម្រោៃ់ណតបណៃារតាំណភាាប់រិៃម្រគ្ប់ម្រោៃ់គទ
គេើ ម្រតូវណតពៃយល់ភសតតាុ ងរបស់ពកួ គគ្ៃិងរគបៀបណដលវាជួ ពួកគគ្គ្វកាើ រសគម្ររចចិតត។
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គេតុអ្បាវី ៃជាគ ងើ ម្រតវូ ការ SOP ៃិងភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវ?
គដើរបីបាំគពញតារលកខណៈវិៃិចឆ័ ចូលបគណាតេះអាសៃនពតិ ម្របាកដរម្រៃាីអ្គនត ម្របគវសៃ៍ចាបាាំ ច់ម្រតូវគជឿជាក់ថាគោលបាំណងរបស់ៃិសេិតណដលចង់រកម្របគទសអ្ូ
ស្ត្ាតលី គ្ឺសម្រាប់គោលបាំណងនៃការសិកា។
វាម្រតូវបាៃគគ្រំពឹងថាពួកគគ្ៃឹងម្រាវម្រជាវជគម្ររើសរបស់ពួកគគ្គដា កចិតតទុកដាក់ពីគម្រ េះពួកគគ្កាំពុងវិៃិគយគ្គពលគវលាៃិងលវិកាជាគម្រចើៃរកកនុងការអ្ប់រំរប
ស់ពួកគគ្។ ការសរគសរ SOP លអគេើ ម្រាវម្រជាវចគរៃើ របស់ពួកគគ្រិៃម្រតឹរណតជួ ពួកគគ្ឱ្យាៃការគ្ៃើ តបជាវជិ ាាៃពីាកលវិទាល័ ,
ប៉ាុណៃតក៏ជួ ពួកគគ្គរៀបចាំសម្រាប់ការដាក់ កយសុទាំ ិដាឋការរបស់ពួកគគ្។
គ ើងសូរសតលអ្់ ៃុាសៃ៍យ៉ាងរុតាាំថាៃិសេិតម្រតូវបញ្ាូៃឯការលតចរៃងនៃគសចកតីណលៃងការណ៍អ្ាំពីគោលបាំណងរបស់ SCU
រួរោន ជារួ គសចកតីណលៃងការណ៍ GTE គៅកាៃ់ន កដាឋៃកិចចការសាេះ (Department of Home Affairs) គៅគពលពួកគគ្ដាក់ កយសុាំទដាិ ឋ ការ។
ការគ្វើណបបគៃេះៃឹងជួ ដល់រម្រៃាីទិដកាឋ រណសវង ល់ពីដាំគណើរការណដលគ ងើ បាៃអ្ៃុវតតគដើរបីវា តនរៃសិសេគដា ម្របុងម្រប ត័ ន។
ខាងគម្រការគៃេះជាការណណនាំែេះៃ ៗកនងុ ការគ្ៃើ តបគៅៃឹងសាំៃរួ SOP គដា គម្របគ្ើ រាំ ូ EL3 ជាឧទេរណ៍។ ទាំងគៃេះរិៃណរៃជាចគរៃើ ឧទេរណ៍គទ។
គៃេះគ្ឺជាការណណនាំអ្ពាំ វី ្ិ សី រគសរចគរៃើ ណដលលអបសាំ តុ ។ រិៃណរៃ SOP ទាំងអ្ស់គទគ្ាំរទូ រទរគអា ាៃចគរៃើ ចាំគ េះសាំណួរទាំងអ្ស់គៃេះ។
សាំណួរទី 1 ៖ អាៃទិសគៅម្រកសួង ៦៩ (Ministerial Direction 69) គេើ ពៃយល់ពអ្ី ណវី ដលអ្នក ល់ពតី ម្ររវូ ការរបស់វា។
សាំណួរគៃេះតម្ររូវឱ្យសិសេអាៃទិសគៅម្រកសួង ៦៩ (Ministerial Direction 69) របស់រដឋរស្ត្ៃតីគេើ ពៃយល់ថាវាាៃៃ័ អ្វីគដា
ការពៃយល់ារញ្ញម្រគ្ប់ម្រោៃ់គេើ ។ គ ើងម្រោៃ់ណតចង់ដឹងថាគៃេះសិសេ ល់ពីគចតនរបស់វា។

កយែៃៃួ ឯង។

សាំណួរទី 2 ៖ ពៃយល់ពតី នរៃនៃវគ្គសកិ ាគៃេះចាំគ េះអ្នគ្តរបស់អ្កន ។
គជៀសវាងគសចកតីណលៃងទូគៅ។
ៃិសេិតគ្ួរណតាៃភាពជាក់លាក់អ្ពាំ ីរគបៀបណដលវគ្គសិកាគៃេះៃឹងទទួលបាៃអ្តាម្របគយជៃ៍ដល់អ្នគ្តរបស់ពកួ គគ្ទក់ទងៃឹងការអ្ភិវឌ្ឍអាជីពអ្តាម្របគយជៃ៍
ណសនកេិរញ្ញវតាៃុ ិងលទធសលនៃការសិកា។ វាគ្ឺាៃារសាំខាៃ់ណដរភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជៃូ ។
សាំណួរទី 3 ៖ ពៃយល់ពរី គបៀបណដលវគ្គសកិ ាគៃេះម្រសបៃឹងកម្ររតិ នៃការអ្ប់របំ ចចបុ បៃនរបស់អ្កន ។
ការគ្ៃើ តបារញ្ញម្រតវូ បាៃទរទរគៅទីគៃេះ។ សិសេម្រតូវពៃយល់ថាគតើវគ្គសិកាគៃេះទក់ទងយ៉ា ងដូចគរតចគៅកម្ររិតនៃការអ្ប់រំបចចបុ បៃនរបស់ពួកគគ្។
ៃិយ រា៉ាងគទៀតគ ើងចង់គ ើញទាំនក់ទាំៃងរវាងការសិការុៃ ៃិងវគ្គសិកាណដលបាៃគសនើសុាំ។
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សាំណួរទី 4 ៖
ពៃយល់ពរី គបៀបណដលវគ្គសកិ ាគៃេះៃឹងជួ អ្នកកនងុ ការណសវងរកការងារគ្វឬើ បគងកៃើ ការងាររបស់អ្កន កនងុ ការរំពងឹ ទុកគៅកនងុ ម្របគទសកាំគណើតរបស់អ្កន ។
គចតននៃសាំណួរគៃេះគ្ឺគដើរបីបងាាញថាសិសេដឹងអ្ាំពីអ្វីណដលកាំពងុ គកើតគឡើង គៅកនុងលកខែណឌ ការងារគៅកនុងម្របគទសកាំគណើតរបស់ពួកគគ្។ សិសេម្រតូវសតល់ភសដុតាងនៃតាំរូវការណដរ
ទរទរសម្រាប់ការងារកនុងគោលបាំណងរបស់ែៃួៃគៅកនុងម្របគទសកាំគណើតរបស់ពួកគគ្ ៃិងរគបៀបណដលវគ្គសិកាគៃេះៃឹងជួ ពួកគគ្គដើរបីសាំគរចគោលគៅអាជីពរបស់ពួកគគ្។
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជូៃ។

សាំណួរទី 5 ៖ ពៃយល់ពម្រី បាក់ណែរំពងឹ ទុករបស់អ្កន គៅគពលអ្នកម្រតឡប់គៅម្រសកុ កាំគណើតវញិ ។
ភសដុតាងនៃការម្រាវម្រជាវាៃារៈសាំខាៃ់គៅកនុងចគរៃើ គៃេះ។
គគ្រំពឹងថាៃិសេិតរូបគៃេះៃឹងគៅសតលភ់ សតុតាងពីម្របភពគម្រចើៃជាងរួ គដើរបីបងាាញថាគតើម្របាក់ណែអ្វីែៃេះណដលពួកគគ្អាចរំពឹងថាៃឹងទទួលបាៃគៅគពលពួកគគ្បញ្ចប់
វគ្គសិកាគៃេះគេើ ម្រតលប់រកសាេះវិញ។ វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវបាៃសតល។់
សាំណួរទី 6 ៖ គេតុអ្បាវី ៃជាអ្នកគម្រជសើ គរើសសិកាវគ្គសកិ ាគៃេះគៅម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីគេើ គម្របៀបគ្ៀបអ្ូស្ត្ាតលីជារួ យ៉ា ងគោចណាស់ ២
ម្របគទសគសេងគទៀតណដលអ្នកបាៃពិចារណា។
វាជាការសាំខាៃ់ណាស់ណដលសិសេម្រតវូ គម្របៀបគ្ៀបម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីគៅៃឹងម្របគទសយ៉ា ងតិចពីរគសេងគទៀត។
គៃេះាៃៃ័ ថាសិសេម្រតូវបញ្ជាក់ឱ្យចាស់ថាគតើម្របគទសណាណដលគគ្កាំពងុ គម្របៀបគ្ៀបម្របគទសអ្ូម្រាាលីៃិងគដើរបីចុេះបញ្ាីភាពវិជាា ៃៃិងភាពអ្វិជាា ៃរបស់ម្រប
គទសៃីរួ ៗ។ វារិៃម្រគ្ប់ម្រោៃ់គទគដា ម្រកាៃ់ណតៃិយ ពីរូលគេតុណដលពួកគគ្ចង់គៅសិកាគៅម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលី។
ពួកគគ្ម្រតូវណតបងាាញថាពួកគគ្ ល់ចាស់ពីភាពែុសោន រវាងអ្ូម្រាាលីៃិងម្របគទស ២ គសេងគទៀតណដលបាៃគម្រជសើ គរើស។
តារឧតដរគ្តិសិសេៃឹងគម្របៀបគ្ៀបរបស់របរគសេងៗដូចជានលៃសិកា នលៃគដើរនៃការរស់គៅ (រួរទាំងកណៃៃងាន ក់គៅ ៃិងការដឹកជញ្ាូៃ) រគបៀបរស់គៅ
ៃិងវបប្រ៌សវុ តាិភាព។ ល។ វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជូៃោាំម្រទចគរៃើ របស់ពួកគគ្។
កុាំសតល់គយបល់ទូគៅគដា រិៃាៃភសតុតាងជាការោាំម្រទ។
សាំណួរទី 7 ៖ គេតុអ្បាវី ៃជាអ្នករិៃអាចសិការុែវជាិ ា គៃេះគៅកនងុ ម្របគទសរបស់អ្កន ?
គជៀសវាងការសតល់គយបល់ទូគៅដូចជា“ ម្របគទសរបស់ែាុាំគតត តណតគលើម្រទសឹ តីប៉ាុគណាណេះគេើ អ្ូម្រាាលីគ្ជាឺ ក់ណសតងជាង” ឬ“
ម្របព័ៃធអ្ប់រំរបស់អ្ូម្រាាលីម្របគសើរជាងម្របគទសរបស់ែាុាំ” ឬ“
ម្របគទសរបស់ែាុាំម្រតូវការការម្របលងចូលណដលពិបាកម្របលង។ ល។ សិសេម្រតូវណតាៃសរតាភាពោាំម្រទគយបល់របស់ពួកគគ្គដា ាៃភសតុតាង។
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតវូ បាៃសតលជ់ ូៃ។

20200601 - SOP Guidelines - Khmer.docx

Page 5 of 10

សាំណួរទី 8 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពម្រី គ្ា
ួ ររបស់អ្កន ។
គ ើងម្រតូវដឹងថាគតើៃិសេិតគរៀបការឬគៅលីវ គតើពួកគគ្បាៃគរៀបការជារួ ោន រ ៈគពលប៉ាុនាៃ (គបើពួកគគ្បាៃគរៀបការ)
គទេះបីពួកគគ្ាៃកូៃឬអ្ត់ក៏គដា ម្រគ្ួាររបស់ពកួ គគ្ាៃបាំណងរួរដាំគណើរជារួ ពួកគគ្គៅអ្ូម្រាាលីថាគតើពួកគគ្ាៃសាជិកម្រគ្ា
ួ រណារួ
(រួរបញ្ចូលទាំងការបណៃារម្រគ្ួារដូចជាបងបអូៃជីដូៃរួ រីងៃិងពូ)
ណដលរស់គៅកនងុ ម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីគេើ គបើដូគចានេះគតើពួកគគ្គ្វើអ្វីៃិងថាគតើពកួ គគ្ាៃទិដាឋការរឺក៏ពួកគគ្ជាម្របជាជៃអ្ូស្ត្ាតលី។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
សាំណួរទី 9 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពបី តី / ម្របពៃធរបស់អ្កន (ម្របសិៃគបើាៃ)
ម្របសិៃគបើសសិ េរិៃបាៃគរៀបការគេើ ោា ៃកូៃគទពួកគគ្រិៃចាាំបាច់បាំគពញសាំណួរគៃេះគទគេើ ម្រោៃ់ណតសរគសរ “NA” ។
ម្របសិៃគបើសសិ េគរៀបការពួកគគ្គ្ួរណតម្របាប់គ ើងអ្ាំពបី តី / ម្របពៃធរបស់ពួកគគ្, អ្វីណដលពួកគគ្គ្វើកាំរតិ ការអ្ប់រសំ រតាភាពភាាអ្ង់គគ្ៃស។ ល។
ម្របសិៃគបើពួកគគ្ាៃកូៃគ ើងចង់ដឹងថាគតើពួកគគ្ាៃអា ុបន៉ាុ ា ៃគេើ អ្វីណដលពួកគគ្ ល់អ្ាំពីការគរៀបចាំាលាគរៀៃអ្ូស្ត្ាតលី។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតតាុ ងគទ។
សាំណួរទី 10 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពា
ី ា ៃភាពគសដឋកចិ រច បស់អ្កន គៅកនងុ ម្របគទសកាំគណើតរបស់អ្កន ។
ៃិសេិតគ្ួរណតម្របាប់គ ើងពីរគបៀបណដលពួកគគ្ាៃបាំណងសតលេ់ ិរញ្ញបបទៃដល់ការសិការបស់ពួកគគ្គៅកនុងម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីណដលពួកគគ្ជាសិសេអ្នកឧបតា រភណសន
កេិរញ្ញវតាុគ្ជាឺ អ្វីគេើ ម្របាក់ចណ
ាំ ូ លម្របចាាំឆនាំរបស់ពួកគគ្គ្ឺជាអ្វី។
ម្របាក់ចាំណូលម្របចាាំឆនាំគ្រួ ណតម្រតូវបាៃដកម្រសង់គៅកនុងរូបិ ប័ណណតាល់ែៃៃួ ៃិងម្របាក់ដុលាៃរអ្ូស្ត្ាតលី។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
សាំណួរទី 11 ៖ គតើអ្កន ាៃការគបតជាាចិតខាត ងកាពវកចិ គច យធាគៅកនងុ ម្របគទសកាំគណើតរបស់អ្កន គទ?
ម្របសិៃគបើាៃណរៃៃិសេិតចាាំបាច់ម្រតូវសតល់គយបល់ថាគតើពួកគគ្រិៃបាៃបាំគពញកាតពវកចិ ចគយធារបស់ពួកគគ្ណដរឬគទគេើ គបើរៃិ ដូគចានេះគទគតើពកួ គគ្ៃឹងបញ្ចប់វា
គៅគពលណា។ គបើអ្ត់គទម្រោៃ់ណតសរគសរ“ គទ” ។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
សាំណួរទី 12 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពា
ី ា ៃភាពៃគយបា ៃិងសុវី លិ គៅកនងុ ម្របគទសកាំគណើតរបស់អ្កន ។
សិសេរំពឹងថាៃឹងអាចបងាាញការ ល់ដឹងអ្ាំពីាាៃភាពគៅកនុងសាេះរបស់ម្របគទសពួកគគ្ ការគ្ៃើ តបារញ្ញៃឹងម្រគ្ប់ម្រោៃ់គៅទីគៃេះ។
រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
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សាំណួរទី 13 ៖ គតើាៃចគនៃ េះម្របគោងណារួ គៅកនងុ ការសិការបស់អ្កន គទ?
សាំណួរគៃេះជាគរឿ ៗម្រតូវបាៃគ្ៃើ រិៃម្រតឹរម្រតូវ។ សិសេម្រតូវណតម្របាប់គ ងើ ម្របសិៃគបើាៃគ្ាំលាតគម្រចើៃជាង ២
ណែចាប់តាាំងពីពួកគគ្បាៃបញ្ចប់វគ្គសកិ ាចុងគម្រកា គេើ ម្របាប់គ ើងពីអ្វីណដលពួកគគ្កាំពងុ គ្វើចាប់តាាំងពីពួកគគ្បាៃបញ្ចប់វគ្គសិកាចុងគម្រកា របស់ពួកគគ្។
ពួកគគ្ម្របណេលជាបាៃគ្វើការឬកាំពងុ គម្រតៀរគរៀបចាំសម្រាប់ការម្របលងភាាអ្ង់គគ្ៃស។ ល។ សូរពៃយល់ៃូវអ្វីណដលពួកគគ្បាៃគ្វើកនុងចគនៃ េះម្របគោង។
រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
សាំណួរទី 14 ៖ គេតុអ្បាវី ៃជាអ្នកគម្រជសើ គរើសាកលវទិ ាល័ Southern Cross University?
គៃេះគ្ឺជាសាំណួរសាំខាៃ់បាំសតុ រួ គេើ សិសេម្រតវូ ណតអាចពៃយល់បាៃចាស់ពីអ្វីពួកគគ្ ល់អ្ាំពា
ី កលវទិ ាល័

Southern Cross ។

កុាំចរៃងព័ត៌ាៃពីគគ្េទាំព័រ SCU កុគាំ ្វើការឱ្យគយបល់ទូគៅអ្ាំពី SCU “ជាាកលវិទាល័ ណដរអ្ាច រយគៅគលើពិភពគលាក” ឬ “SCU
ាៃកណៃៃងដ៏អ្ាច រយ” ឬ “ SCU ាៃបុគ្គលិកបគម្រងៀៃលអបាំសិត។ ល។ ៃិសេិតម្រតូវបងាាញឱ្យចាស់ថាពួកគគ្ ល់ពីអ្វីណដល SCU បាៃសតល់ជូៃ
ៃិងពៃយល់ពរី ូលគេតុណដលពួកគគ្គម្រជើសគរើស SCU។ វាសាំខាៃ់ណាស់ណដលពួកគគ្ពៃយល់ពីអ្វីណដលពួកគគ្ដឹងអ្ាំពីាកលវទិ ាល័ Southern Cross ។
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតវូ បាៃសតលជ់ ូៃ។
សាំណួរទី 15 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពអ្ី កន សតលកា់ រអ្ប់រចំ ៃាំ ៃួ ៣ នក់គសេងគទៀតណដលអ្នកបាៃពិចារណា
ៃិងរូលគេតុណដលអ្នករិៃបាៃសគម្ររចចិតត កជារួ ពួកគគ្។
គៃេះគ្ឺជាសាំណួរសាំខាៃ់រួ គទៀត។ គៃេះគ្ឺជាសាំណួររួ គទៀតណដលការគម្របៀបគ្ៀបាៃទរទរ។ វារិៃម្រគ្ប់ម្រោៃ់គទកនុងការចុេះបញ្ាីាកលវិទាល័ ចាំៃួៃ
៣ គសេងគទៀតគេើ ៃិយ ថា SCU “ាៃតនរៃគថាកជាង” ឬ SCU “ាៃកណៃកងលអជាង”
ៃិសេិតគ្ួរណតគម្របៀបគ្ៀបវគ្គសិកាណដលពួកគគ្បាៃគម្រជើសគរើសគៅ SCU ៃិង គម្របៀបគ្ៀបរចនសរព័ៃធនៃវគ្គសកិ ាគៅៃឹងាកលវិទាល័ ៣
គសេងគទៀតគេើ ពៃយល់ពរី ូលគេតុនៃវគ្គសិកា ៃិងរចនសរព័ៃ SCU កាៃ់ណតទក់ទញដល់ពកួ គគ្។ ពួកគគ្គ្ួរណតគម្របៀបគ្ៀបទីតាាំងនៃាកលវទិ ាល័
គសវាករា គករតិ៍គ្ា េះ ទាំេាំថានក់ ៃិង អ្ៃុាសៃ៍ជាគដើរ។ វាជាការសាំខាៃ់ណាស់ណដលសិសេណតងណតគម្របៀបគ្ៀប SCU
គៅកាៃ់ាកលវិទាល័ អ្ូស្ត្ាតលីគសេងគទៀតៃិងសតល់ភសតតាុ ងគដើរបីោាំម្រទចគរៃើ របស់ពួកគគ្។
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតវូ បាៃសតលជ់ ូៃ។

20200601 - SOP Guidelines - Khmer.docx

Page 7 of 10

សាំណួរទី 16៖ ម្របាប់គ ងើ ពីអ្ណវី ដលអ្នកដឹងអ្ាំពកាី ររស់គៅកនងុ ម្របគទសអ្ូម្រាាលីៃងិ តាំបៃ់ទតាី ងាំ នៃបរិគវណាលា SCU។
ៃិសេិតម្រតូវណតបងាាញថាពួកគគ្បាៃម្រាវម្រជាវទីម្រកុងណដលបរិគវណាលារបស់ពួកគគ្សាតិ គៅ។
ឧទេរណ៍ម្របសិៃគបើពកួ គគ្បាៃគម្រជសើ គរើស កាកលវិទាល័ SCU ាខា Perth ម្របាប់គ ងើ ពីរូលគេតុណដលពួកគគ្គម្រជើសគរើសម្រកុង Perth
គេើ រិៃណរៃ Sydney ឬ Melbourne, អ្វីណដល Perth ម្រតវូ សតល់ជូៃ, គម្របៀបគ្ៀបអាកាសធាតុគៅម្រកុង Perth, Sydney ៃិង Melbourne
គតើពួកគគ្ដឹងអ្វែី ៃេះអ្ាំពីរគបៀបរស់គៅសុវតាិភាពៃិងវបប្រ៌គៅទីគនេះ។
ៃិសេិតក៏គ្ួរាៃលទធភាពគដើរបីពៃយល់ពីកណៃៃងណដលបរិគវណាលារបស់ពួកគគ្ទក់ទងៃឹងទីម្រកងុ គតើពួកគគ្ដឹងអ្ាំពីអ្វីជាជគម្ររសើ នៃការដឹកជញ្ាូៃាធារណៈ។
ល។ វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជូៃ។
សាំណួរទី 17 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពកាី រគរៀបចាំការរស់គៅរបស់អ្កន ។
ៃិសេិតម្រតូវបងាាញគ ើងថាពួកគគ្បាៃម្រាវម្រជាវជគម្ររើសកណៃៃងាន ក់គៅទីម្រកុងណដលពួកគគ្បាៃគម្រជសើ គរើស។
ពួកគគ្គ្ួរណតបងាាញឱ្យគ ញើ ចាស់ថាពួកគគ្ដឹងពីភាពែុសោន រវាងោន កណៃៃងាន ក់គៅរួរោន សាេះាន ក់ ៃិងការជួលឯកជៃ ៃិងជគម្ររើសៃីរួ ៗ
ៃឹងការម្រតូវចាំណា សម្រាប់ពួកគគ្។ ពួកគគ្ក៏គ្ួរណតអាចម្របាប់គ ើងពីរគបៀបណដលពួកគគ្ាៃបាំណងណសវងរកកណៃៃងាន ក់គៅសរររយ។
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលភសតតាុ ងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតវូ បាៃសតលជ់ ូៃ។
សាំណួរទី 18៖ ពៃយល់លរអតិ អ្ាំពអ្ី តាម្របគយជៃ៍េរិ ញ្ញវតានុ ៃការសិកាវគ្គគៃេះគៅ SCU។
គៅទីគៃេះគ ើងកាំពុងគសនើសុាំឱ្យសិសេពៃយល់ពីការម្រតឡប់រកវិញរបស់ពួកគគ្គលើការវិៃិគយគ្។
សិសេម្រតូវការបងាាញយ៉ា ងចាស់ថាពួកគគ្ ល់ពីការចាំណា សរុបនៃការាន ក់គៅរបស់ពួកគគ្គៅកនុងម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីរួរទាំងសរុបនលៃសិកា
នលៃចាំណា កនុងការរស់គៅ ៃិងនលៃគ្វដើ ាំគណើរសម្រាប់រ ៈគពលាន ក់គៅរបស់ពួកគគ្។
ពួកគគ្គ្ួរបងាាញការ ល់ដឹងពិតម្របាកដអ្ាំពីម្របាក់ណែអ្វីណដលពួកគគ្ៃឹងទទួលបាៃគៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់គៅម្របគទសរបស់ពួកគគ្វិញ ៃិងរ ៈគពលប៉ាុនាៃ
គដើរបីពួកគគ្រកម្របាក់គៃេះម្រតឡប់រកវញិ ។ វាចាាំបាច់ណាស់ភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជូៃ។
សាំណួរទី 19 ៖ ម្របាប់គ ងើ ពីរគបៀបណដលវគ្គសកិ ាគៃេះៃឹងសតលស់ លម្របគយជៃ៍ដល់ម្របគទសរបស់អ្កន ។
គ ើងរិៃម្រតូវការព័ត៌ាៃលរអិតគម្រចៃើ គទគៅកនុងចគរៃើ គៃេះគេើ គ ងើ រិៃម្រតូវការភសតុតាងនៃការម្រាវម្រជាវគទ។
ទាំងអ្ស់គ ើងចង់គ ើញគ្ឺថាៃិសេិត ល់ពីរគបៀបណដលការសិការបស់ពកួ គគ្គៅអ្ូស្ត្ាតលី
ៃឹងតា ល់ប៉ាេះ ល់ដល់តម្ររូវការសងគរៃិងការងារគៅកនុងម្របគទសកាំគណើតរបស់ពួកគគ្។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតតាុ ងគទ។
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សាំណួរទី 20 ៖ ម្របាប់គ ងើ អ្ាំពណី សៃការអ្នគ្តរបស់អ្កន បនា ប់ពបី ញ្ចបកា់ រសិកាពីរែុ វជាិ ា គៃេះ។
គតើសិសេាៃការងារសតល់ជូៃគៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់គៅម្របគទសកាំគណើតរបស់ពួកគគ្គទ? គបើដូគចនេះសូរសតល់ភសតុតាងពីៃិគយជក។
គបើរិៃដូគចានេះគទគតើពកួ គគ្ាៃបាំណងណសវងរកការងារគ្វើយ៉ាងដូចគរតចគៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់រកវិញ?
រិៃចាាំបាច់ាៃភ័សតុតាងគទលុេះម្រតាណតពួកគគ្ាៃសតល់ការងារគៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់រកវិញ។
សាំណួរទី 21៖ គតើអ្កន ាៃបាំណងរស់គៅៃិងគ្វកាើ រជាអ្ចិនស្ត្ៃត គ៍ ៅគពលអ្នកបាំគពញការងារគ្ុណវុឌ្ឍិ?
ៃិសេិតគ្ួរណតម្របាប់គ ើងថាគតើពួកគគ្ាៃបាំណងដាក់ កយសុាំសិទធិការងារគម្រកា ការសិកាគៅអ្ូស្ត្ាតលីគទបនា ប់ពីពួកគគ្បាៃបញ្ចប់វគ្គសិការបស់ពកួ គគ្
គេើ គតើវិ្ីគៃេះៃឹងជួ ពួកគគ្រកការងារគ្វើគៅគពលពួកគគ្ម្រតឡប់គៅវញិ ។
ម្របសិៃគបើពួកគគ្ាៃបាំណងរស់គៅៃិងគ្វើការគៅកនុងម្របគទសរួ គសេងគទៀតគតើគនេះជាអ្វីគេើ គតើគ្ុណវុឌ្ឍិគនេះៃិងជួ គៅជាយ៉ា ងណា?
សាំណួរទី 22៖ គតើាៃអ្វគី សេងគទៀតណដលអ្នកចង់គអា គ ងើ ពិចារណាគៅគពលវា តនរៃអ្កន ម្របឆាំងៃឹងម្រករុ េៃុ GTE លកខណៈវៃិ ចិ ឆ័ ?
ៃិសេិតភាគ្គម្រចៃើ ទុកកណៃៃងទាំគៃរគៃេះគចាល។ រិៃអ្ីគទកនុងការទុកសាំណួរគៃេះឱ្យគៅទគទគម្រ េះវារិៃណរៃជាសាំៃរួ កាតពវកិចចគទ។
គទេះយ៉ា ងណាក៏គដា វាជាឱ្កាសដ៏លអសម្រាប់ៃសិ េិតគដើរបីសតល់ព័ត៌ាៃលរអិតបណៃារអ្ាំពីពួកគគ្គេើ គេតុអ្បាវី ៃជាពួកគគ្ចង់សិកាវគ្គសិការបស់ពួកគគ្គៅ
គអ្សសុី ូគៅអ្ូស្ត្ាតលី។ រិៃចាាំបាច់ាៃភសតុតាងគទ។
សាំណួរទី 23៖ គតើអ្កន ធាៃប់បាៃ visa គៅម្របគទសរួ គសេងគទៀតរឺធាៃប់ាៃការបដិគស្រិៃគអា
គៃេះគ្ឺជាសាំណួរសាំខាៃ់ណាស់គេើ វាម្រតូវណតគ្ៃើ គដា គាា េះម្រតង់។

visa ពីម្របគទសដ៏នទរួរទាំងអ្ូម្រាាលីគទ?

ម្របសិៃគបើសសិ េរិៃណដលបាៃដាក់ កយសុាំទិដាឋការគៅម្របគទសណារួ ពួកគគ្អាចគ្ៃើ បាៃថា“ គទ” ។
ម្របសិៃគបើពួកគគ្បាៃអ្ៃុវតតសម្រាប់ទដាិ ឋ ការគៅកាៃ់ម្របគទសរួ គសេងគទៀត (រួរទាំងអ្ូម្រាាលី) ពួកគគ្គ្ួរណតគ្ៃើ ថាម្រតូវៃិងសតល់ព័តា៌ ៃលរអតិ
គោលបាំណងគ្ឺគដើរបីឱ្យគ ើងអាចជួ សិសេឱ្យបាំគពញតារលកខណៈវិៃចិ ឆ័ របស់ GTE ៃិងាៃឱ្កាសលអបាំសុតនៃលទធសលទទួលបាៃគជាគ្ជ័ នៃទិដាឋការ។
ម្របសិៃគបើសសិ េាៃការបដិគស្ទិដាឋការពីរុៃគ ើង
ម្រតូវណតគរើលគ ញើ ពីរូលគេតុនៃការបដិគស្គេើ ៃឹងគសនើសកាុាំ រជូៃដាំណឹងអ្ាំពីការបដិគស្ទិដាឋការ។
ម្របសិៃគបើាៃលអការពៃយល់សាំរាប់ការបដិគស្ទិដាឋកាគ្ឺោាៃគេតុសលណាណដលគ ើងបដិគស្ កយសុាំគៃេះគទ។ វាគ្ឺជា
ការភសតុតាងចាាំបាច់នៃការម្រាវម្រជាវម្រតូវបាៃសតល់ជៃូ ម្របសិៃគបើាៃការបដិគស្ទិដាឋការពីរុៃ។

20200601 - SOP Guidelines - Khmer.docx

Page 9 of 10

សាំណួរទី 24៖ គតើអ្កន ធាៃប់បាៃគៅម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីពរី ុៃគទ?
ម្របសិៃគបើសសិ េបាៃគៅម្របគទសអ្ូស្ត្ាតលីពីរុៃគ ើងចង់ដងឹ ថាគតើពួកគគ្បាៃទទួលទិដាឋកាអ្វី គេើ ពួកគគ្គៅទីគៃេះ ូរប៉ាុណាណ។
ចគរៃើ ារញ្ញគ្ឺម្រគ្ប់ម្រោៃ់គៅទីគៃេះ។ គបើអ្ត់គទម្រោៃ់ណតសរគសរ“ គទ” ។ ោា ៃភសតតាុ ងទរទរ។
គសចកតម្រី បកាស៖
វាចាាំបាច់ណាស់ណដលសិសេចុេះេតាគលខាៃិងកាំណត់កាលបរិគចឆទនៃការម្របកាស។ គ ងើ រិៃអាចដាំគណើរការ GTE
បាៃគទគលើកណលងណតសិសេបាៃចុេះេតាគលខាៃិងចុេះកាលបរិគចឆទ SOP។
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