こうとうがっこう とう しゅうがく しえんきん

សតើអនក្សែឹងដែរឬសទ្យ? ទ្បាក្ស់ជាំនួយ
អាំពីរែាសលើនលៃសិក្សា
１．ទ្បព័ននធ នទ្បាក្ស់ជាំនួយសលើនលៃសិក្សាសាលាវិទ្យាល័យ

高等学校等就学支援金
【カンボジア語翻訳版】
4.

មិនទ្តូវបានគ្ិតពីរបស់សាានភាពទ្គ្ួសារសទ្យ សដ្ឋយសោរពសលើឆនទៈសិសសទាំងអស់ សែើមបីបសងកើតបាននូវសងគមសដ្ឋយសពញចិត្សៅសលើ
ការសិក្សាវិទ្យាល័យ សិសសទាំងសនុះនិងបានការទ្ទ្យទ្ទ្យង់ជុាំនួយសៅសលើការបង់នលៃសិក្សាសាលាវិទ្យាល័យ ស ើយជ្ជទ្បព័នធកាត់បនាយ
សលើការចាំោយដននក្សអប់រំរបស់ទ្គ្ួសារ។ មិនទមទរសងវិញសទ្យ។

សបើសិនអនក្សមិនដ្ឋក្ស់ពាក្សយសទ្យសនាុះគ្ឺមិនអាចទ្យទ្យួលបានសទ្យ

(1) បាំសពញដ្ឋក្ស់ពាក្សយ

・ សាលាវិទ្យាល័យ
ចាំសពាុះសាលារែា・សាធារ
・ សាលាអប់រំមធ្យមសិក្សាចុងឆមាស
ណៈ・ឯក្សជន មិនមាន
・ សាលាវិទ្យាល័យជួយទ្ទ្យទ្ទ្យង់ពិសសស
បញ្ជាអវីសទ្យ
・ សាលាវិទ្យាល័យបសចេក្សវិទ្យា (ពីឆ្នាំទ្យី1 សៅឆ្នាំទ្យី 3)
・ សាលាវិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈ
・ ក្សនុងចាំសោមវគ្គបណ្ុ ុះបោ្ល វគ្គជទ្មុុះថ្ននក្ស់ជ្ជតិសៅក្សនុងក្សមមវិធ្ីសិក្សារបស់សាលាទ្យូសៅដែលបញ្ជាក្ស់ និងសាលានាៗ ដែលមាន,
①គ្ិលានុបដ្ឋាយិកា, ②ចុងសៅ, ③គ្ិលានុបដ្ឋាយិកាសុខភាព, ④ជ្ជងអុតសក្ស់, ⑤ជ្ជងកាត់សក្ស់ ការរចនាននវគ្គបណ្ុ ុះបោ្ល
ជ្ជលក្សខណៈថ្ននក្ស់ជ្ជតិដែលនិងទ្តូវបានទ្យទ្យួល
・ សាលាជនជ្ជតិបរសទ្យសដែលទ្តូវបានបញ្ជាក្ស់ពីរែាមទ្នតីទ្ក្សសួងអប់រំវិទ្យាសាទ្សត

(2)

សៅសពលឆ្នាំសិក្សាទ្យី១
(ដ្ឋក្ស់សៅ២ែង)

ក្ស់ជាំនួយសលើនលៃសិក្សា អនក្សក្សសាងសាលាសរៀន (សាលាសាជីវក្សមមជ្ជសែើម) ការទ្យទ្យួលយក្សជុាំនួសសិសស ទ្តូវបានទ្យូរទត់សលើនលៃសិក្សា។
សិសសខៃួនឯងឬអាោពាបាលមិនអាចទ្យទ្យួលយក្សសដ្ឋយផ្ទទល់សទ្យ។
ភាពខុសោន នននលៃសាលានិងនលៃសិក្សា ចាំបាច់គ្ឺអនក្សទ្តូវចាំោយ
(អាទ្ស័យតាមសាលា សៅសពលដែលបានបង់នលៃសិក្សារួចស ើយសនាុះ ជួនកាលអនក្សក្ស៏អាចទ្យទ្យួលទ្បាក្ស់ជាំនួយសលើនលៃសិក្សាដែរ) ។

ការទ្យូទត់ទ្យូរទត់សលើទ្បាក្ស់ជាំនួយ
នលៃសិក្សានិងនលៃសាលា

សៅសពលឆ្នាំសិក្សាទ្យី២
(ដ្ឋក្ស់សៅ១ែង)

ការដ្ឋក្ស់ឯក្សសារចាំបាច់

ការទ្យទ្យួលយក្សទ្បាក្ស់ជាំនួយនលៃសិក្សាជុាំនួ
សសិសស បង់នលៃសាលា

រសបៀបសនញែើ ណ
ាំ ងឹ (រាល់ឆ្នាំក្សងនុ អាំឡងុ ដខមិលនាុ ～ដខក្សក្សកដ្ឋ)

លិខិតសនញើែាំណឹង (សៅទ្គ្ប់សាលាវិទ្យាល័យសនាុះនិងទ្តូវបានដចក្សជូន)
②វិញ្ជាបនបទ្តពនធ ជ្ជសែើម
①និង②ទ្តូវសនញើសៅសាលាវិទ្យាល័យ ស ើយសបើទ្តូវបានអនុម័តនឹងទ្តូវបង់ការឧបតាមភនលៃសៅសាលាសរៀន។
※② ជ្ជមូលដ្ឋានគ្ឺអនក្សទ្គ្ប់ទ្គ្ងឪពុក្សមា្យ (ឧទ រណ៍: សបើអនក្សមានឪពុក្សមា្យ ឪពុក្សនិងមាាយទាំងពីរ) គ្ឺទ្តូវការទាំងអស់ោន។
※មា៉ាងសទ្យៀត ជួនកាលទ្តូវការឯក្សសារដែលក្សាំណត់អាំពីសខត្ទ្ក្សុងនីមួយៗ។
①

3. ដបបបត់ការន្ល់ជូន

សខត្ទ្ក្សងុ

(សៅសពលចូលសរៀនដខសមសា)

(សៅទ្គ្ប់សាលាវិទ្យាល័យសនាុះនិងទ្តូវបានដចក្សជូន)
②វិញ្ជាបនប័ទ្តការយក្សពនធ (អនក្សអាចសសនើសុាំពីសាលាទ្សុក្សជ្ជសែើម) ែូចជ្ជភស្ុតាងទ្បាក្ស់ចាំណូលអាោពាបាល(ដែលអាច
ែឹងបានថ្នទ្បាក្ស់ចាំណូលពនធភាគ្រយននទ្បជ្ជជនឃុាំសង្កកត់) គ្ឺជ្ជឯក្សសារដែលមានដចងជ្ជធ្រមានពីសខត្ទ្ក្សុង
①លិខិតពាក្សយសុាំ

2. សាលាដែលនិងអាចទ្យទ្យួលបាន

សិសស ការដ្ឋក្ស់ឯក្សសារចាំបាច់ សាលាសរៀន

ឯក្សសារបាំសពញចាំបាច់សែើមបីទ្យទ្យួលបាន

ទ្បសទ្យស
ការចាំោយននទ្បាក្ស់ជាំនួយនលៃសិក្សាគ្ឺ
ន្ល់សៅតាមសខត្ទ្ក្សុង

សៅសពលឆ្នាំសិក្សាទ្យី៣
(ដ្ឋក្ស់សៅ១ែង)

សលើក្សទ្យី១
＜ ដខសមសា＞

លិខិតដ្ឋក្ស់ពាក្សយ＋ទ្បចាំឆ្នាំមុន(※ 1)
ដ្ឋក្ស់សៅវិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើម

＜ ដខសមសា＞

＜ ដខសមសា＞

សលើក្សទ្យី២
＜ដខក្សក្សកដ្ឋ＞

លិខិតសនញើែាំណឹង＋ែាំរូវតាមទ្បចាំឆ្នាំ（※２）
ដ្ឋក្ស់សៅវិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើម

＜ដខក្សក្សកដ្ឋ＞

សលើក្សទ្យី៣

លិខិតសនញើែាំណឹង＋ែាំរូវតាមទ្បចាំឆ្នាំ
ដ្ឋក្ស់សៅវិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើម

＜ដខក្សក្សកដ្ឋ＞

＜ ដខមីនា ＞

＜ ដខមីនា ＞

សលើក្សទ្យី៤

លិខិតសនញើែាំណឹង＋ែាំរូវតាមទ្បចាំឆ្នាំ
ដ្ឋក្ស់សៅវិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើម
ិ
※ 1 សបើដ្ឋក្ស់សៅទ្បចាំឆ្នាំ២០១៥ គ្ឺយក្សវញ្ជាបនបទ្តពនធទ្បចាំឆ្នាំ២០១៤ជ្ជសែើម
※ 2 សបើដ្ឋក្ស់សៅទ្បចាំឆ្នាំ២០១៥ គ្ឺយក្សវិញ្ជាបនបទ្តពនធទ្បចាំឆ្នាំ២០១៥ជ្ជសែើម

＜ ដខមីនា ＞

「ទ្បាក្ស់ចាំណូលពនធភាគ្រយទ្បជ្ជជនឃុាំសង្កកត់」
ជ្ជដននក្សមួយននពនធអនក្សរស់សៅ គ្ឺនឹងទ្តូវបង់ពនធសនុះ
សោងតាមទ្បាក្ស់ចាំណូល

5.

ប្រាក់ភាគរយពន្ធប្ររជាជន្ឃស
ុំ ង្កាត់（រូករួមទុំងអាណាពាាល）

（ប្រាក់ចុំណូលប្ររចុំឆ្នអ
ុំ ុំឡងតិចជាង 350ម៉ឺន្រយ៉េន្～590ម៉ឺន្រយ៉េន្）

118,800រយ៉េន្
178,200រយ៉េន្

ឯក្សជន

（ប្រាក់ចុំណូលប្ររចុំឆ្នអ
ុំ ុំឡងតិចជាង 590ម៉ឺន្រយ៉េន្～910មន្
៉ឺ រយ៉េន្）

ពនធពលរែា

ពនធទ្បាក្ស់ចាំណូលភាគ្រយ

ុំ យ
ប្រាក់ជន្
ួ ជូន្(សស
ន យឆ្ន)ុំ
ិ សររៀន្ថ្ងៃ・ថ្ងៃកងមួ

សាធារណៈ

តិចជាង304,200រយ៉េន្

តិចជាង 154,500រយ៉េន្

7. វិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជអវ?
ី
（ ទ្ទ្យង់ទ្ទយខុសោន ស្ីពីភូម៌ឃុាំសង្កកត់)

សតើទ្យទ្យួលបានចាំនួនប៉ាុនាមន?

តច
ិ ជាង 51,300រយ៉េន្

（ប្រាក់ចុំណូលប្ររចុំឆ្នអ
ុំ ុំឡងតច
ិ ជាងពី 250មន្
៉ឺ រយ៉េន្～ 350មន្
៉ឺ រយ៉េ237,600រយ៉េន្
ន្）

0円（ការរលក
ី លលងពន្ធ）

297,000រយ៉េន្

（ប្រាក់ចុំណូលប្ររចុំឆ្នត
ុំ ច
ិ ជាង 250មន្
៉ឺ រយ៉េន្）

※សបើការបង់ទ្បាក្ស់ភាគ្រយពនធទ្បជ្ជជនឃុាំសង្កកត់សទ្ចើនជ្ជង 304.200សយ៉ាន គ្ឺនឹងទ្តូវសចញបង់ទ្បាក្ស់ទាំងអស់សលើនលៃសិក្សា។
※ភាពខុសោន នននលៃសិក្សានិងទ្បាក្ស់ជាំនួយសៅសាលានិងទ្តូវសចញបង់ទ្បាក្ស់សអាយសនាុះ។
※ក្សរណីននសិសសសពលយប់・តាមទ្បព័នធនទ្បសណី គ្ឺចាំោយជូនខុសសនសងពីោន។

6. សតើការដ្ឋក្ស់វិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជរបស់នរោ?
សតើមាន អនក្សមានសិទ្យធិ
ែូចឪពុក្សមាាយសទ្យ

※អនក្សអាោពាបាលទាំងអស់

សតើមាន អនក្សមានកាតពវក្សិចេ
ទ្យទ្យួលក្សនុងបនទុក្សសទ្យ

សតើមាន អនក្សមិនទន់សពញវ័
យជ្ជអាោពាបាលសទ្យ

បាទ្យ
សទ្យ
អនក្សមិនទន់សពញវ័យជ្ជអាោ
ពាបាល

សតើមាន អនក្សជួយសមើលចិញ្េឹម
បីបាច់ដលរក្សាដែរសទ្យ

អនក្សជួយសមើលចិញ្េឹមបីបាច់ដលរក្សា

◆ទ្បាក្ស់ចាំណូលពនធភាគ្រយទ្បជ្ជជនឃុាំសង្កកត់

អាចពិនិតយបានក្សនុងឯក្សសារែូចខាងសទ្កាម។
○វិញ្ជាបនបទ្តពនធ (សបាុះសចញពីការិោល័យភូម៌ឃុាំសង្កកត់)
○ពនធពលរែានិងពនធអាោសខត្ជ្ជសែើម 「ការអនុម័ទ្តទ្បមូលពនធពិសសស・ការន្ល់ែាំណឹងផ្ទៃស់ប្ូរ」
(ដចក្សជូនតាមក្សដនៃងសធ្វើការ។ ជ្ជសរៀងរាល់ឆ្នាំអាំឡុងដខមិលុនាដែលទ្តូវបានដចក្សជូន សូមរក្សាទ្យុក្សឲ្យបានលអ។ )
○ 「សសចក្ស្ីជូនែាំណឹងពនធទ្បជ្ជជនរស់សៅ」(សបើទ្ក្សុម ុនឯជន គ្ឺនិងសនញើពីភូម៌ឃុាំសង្កកត់មក្ស)
◆ ទ្បសិនសបើមិនបានទ្បកាសពនធ វិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើមនឹងមិនទ្តូវបានសបាុះសចញសទ្យសនាុះ ជ្ជែាំបូងអនក្សសៅរាយការណ៍។
■ចាំសពាុះសៅតាមសខត្ទ្ក្សុង

ទ្បាក្ស់ជាំនួយសលើនលៃសិក្សាគ្ឺសនសងពីោន គ្ឺអនុសលាមសៅតាមចាំណូលដ្ឋច់សដ្ឋយដឡក្ស ដែលមានសៅសពល
ទ្តូវបានន្ល់ការកាត់បនាយសលើនលៃសិក្សា។ ចាំសពាុះការទ្យាំនាក្ស់ទ្យាំនងសៅតាមសខត្ទ្ក្សុងនីមួយៗបានរាយនាមទ្ក្សសួងអប់រំHPខាងសទ្កាម។
※

សិសសខៃួនឯងផ្ទទល់

※ អនក្សអាោពាបាលោមួយទ្តូវបានដ្ឋក្ស់វិញ្ជាបនបទ្តពនធជ្ជសែើម សបើសិនទ្តូវបានចត់ទ្យុក្សថ្នមានការលាំបាក្សសដ្ឋយសារអាំសពើ ិងាក្សនុងទ្គ្ួសារ
គ្ឺមិនទ្តូវបានទមទរការដ្ឋក្ស់សសនើជ្ជនាទ្យីអាោពាបាល
សនាុះសទ្យ។ ក្សនុងក្សរណីសនាុះ សូមពិសទ្ោុះសោបល់ជ្ជមួយសាលាសខត្ទ្ក្សុង។

ទ្យាំនាក្ស់ទ្យាំនង:

•ទ្ក្សសួងអប់រំវិទ្យាសាទ្សតសាលាវិទ្យាល័យជាំនួយនលៃការសិក្សា សលខបនាទន់ (នលៃសធ្វើការ 10:00 សៅសមា៉ាង 17:00)
ទ្យូរស័ពទ 03-6734-3176
•សគ្ ទ្យាំព័រ: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1342886.htm

•ខិតប័ណណសនុះគ្ឺមានការអនុញ្ជាតពីទ្ក្សសួងអប់រំវិទ្យាសាទ្សត អងកកាNPOព ុវបបធ្ម៌អប់រំតាមអន្របោ្ញសខត្កាោហ្គគវ៉ា ទ្តូវបានបក្សដទ្បពីលាំនាាំសែើម។
ទ្ក្សសួងអប់រំវិទ្យាសាទ្សត ទ្បាក្ស់ជាំនួយសលើនលៃសិក្សា

០សយ៉ាន

