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សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបអ់នុរក្សម្ររួរពនិរិយការម្របឡងគែរិវទិ្យា Caribou 

េូមអនុវរតតាមការណែនាំខាងសម្រកាមមុននឹងចាប់ស ត្ើមម្របឡង។ 

ក្ន ុងក្រែីណែលអនុរក្សអវរតានសៅថ្ងៃម្របឡង ស ើងេូមណែនាំឱ្យទ្យុក្សេចក្ត ីណែនាំសនេះជាមួ រែឋបាលសាលាសរៀនរបេ់អនក្ 

ជាមួ នឹងបញ្ជ ីស ម្ េះសបក្ខជនម្របឡង (សោរតនម និងនមខ្ល នួ) សលខ្កូ្ែេម្រាប់ការម្របឡង 

និងព័រ៌ានបញ្ជជ ក្់អរតេញ្ជា ែរបេ់អនក្។ 

េម្រាប់ព័រ៌ានលមអ ិរ េូមចូលសៅក្ន ុង « Contest Coordinator Instructions » សៅសលើសគហទ្យាំព័រ Coordinator ឬclick 

here. 

1. សមូចលូទៅកានទ់េហទពំរ័  https://cariboutests.com/ 

2. េូមចចុសលើ “START CONTEST” សៅណ ន្ក្ខាងសលើម្រជងុខាងសាត ាំ សែើមបចូីលសៅកានក់ារម្របឡង។ 

(មយាងសទ្យៀរសៅក្ន ុងមឺនុ ខាងសវេងថ្ែ េូមសម្រជើេសរ ើេ Contests > Start the Contest) 

 

មុនពេលចាប់ព ត្ើម សិសសត្រូវពត្រើសព ើសភាសា។ ព ើមបីត្បឡងស ពស ជាភាសាខ្មែ សូមចុចពលើពាក្យ 'ខ្មែ  '។ 

 

 

 

https://cariboutests.com/teachers/readme.php
https://cariboutests.com/teachers/readme.php
https://cariboutests.com/
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3. េិេសម្ររូវ log in ចលូមុនសពលចាប់ស ត្ើមម្របឡង។ ជាែាំបូងេិេសម្ររូវបញ្ច លូសលខ្កូ្ែផ្ទា ល់ខ្ល នួរបេ់ពួក្សគ។ 

 

េិេសម្ររូវសម្របើសលខ្កូ្ែែណែលសនេះេម្រាប់េម័ ម្របឡងស្សងសទ្យៀររ ៈសពលសពញមួ ឆ្ន ាំេិក្ា។ 

េិេសម្ររូវសម្របើសលខ្កូ្ែរបេ់ពួក្សគេម្រាប់ការម្របឡង Caribou Cup ឆ្ន ាំសនេះ។ សលខ្ ៤ ខ្ាង់ែាំបូង ជាឆ្ន ាំទ្យីពីរ ថ្នការម្របឡងឆ្ន ាំសនេះ 

(ឧទាហរែ៍េម្រាប់ឆ្ន ាំ 2018-2019 ទលខកូតម្ររូវចាប់ស ត្ើមសោ សលខ្ 2019) ។ 

ម្របេិនសបើេិេសបាន log in ចូល ឬបាំសពញការម្របឡងសៅឆ្ន ាំសនេះរចួសហើ  ពួក្សគម្ររូវបញ្ច លូសលខ្កូ្ែែណែលសនេះ។ 

សបើសនេះជាសលើក្ទ្យីមួ  េិេសបានចុេះស ម្ េះសៅឆ្ន ាំសនេះ ពួក្សគអាចសម្របើសលខ្កូ្ែណាមួ ណែលម្រគូ Caribou Coordinator បាន ត្ល់ជូន 

សលើក្ណលងណរេិេសសនេះបានចុេះស ម្ េះសោ ភ្ជជ ប់ជាមួ សលខ្កូ្ែរចួសហើ ។ 

េូមបញ្ជជ ក្់ៈ ម្របេិនសបើសលខ្កូ្ែរបេ់េិេសមិនានេុពលភ្ជពសពញមួ ឆ្ន ាំសទ្យ 

ពួក្សគនឹងមិនអាចចូលរមួការម្របឡងសៅណខ្វចិឆ ិកាឬការម្របឡងសម្រកា ៗសទ្យៀរសនេះបានសទ្យ។ អនក្គួរបញ្ជជ ក្់ (Caribou 

Coordinator) មុនសពលម្របឡងសោ សម្របើ “Manage & Print Access Codes” 

សហើ សបើចាាំបាចស់គអាចទ្យិញសលខ្កូ្ែសនេះសៅសលើ Online Shop ។ អនក្ក៏្អាចទ្យិញបានសៅថ្ងៃម្របឡង្ងណែរ។ 

សបើសនេះជាការម្របឡងែាំបូង សហើ េិេសបានបាំសពញជាមួ សលខ្កូ្ែសនេះ 

សនេះេិេសនឹងម្ររូវបានសេន ើេុាំឱ្យបញ្ជជ ក្់ពីក្ម្រមិរថ្នន ក្់ថ្នការម្របឡងរបេ់ពួក្សគសហើ បញ្ច លូសលខ្កូ្ែរបេ់ពួក្សគមតងសទ្យៀ

រ។ 

 

https://cariboutests.com/payments/welcomePage.php
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4. បនា បម់ក្េេិសម្ររវូបញ្ច លូស ម្ េះ(នមខ្ល នួ)នងិនមម្ររកូ្ល(សោរតនម) 

សហើ ម្ររវូ លម់្រពមនងឹលក្ខខ្ែឌ ថ្នការម្របឡងមុនសពលបនត សៅសទ្យៀរ។ 

 

េូមចាំណាាំៈ ម្របព័នធមិនគិរអក្សររូចឬធាំសទ្យ 

បយុណនតអក្ខរាវរិុទ្យធម្ររូវណរេុីោន នឹងនមខ្ល នួនិងនមម្ររកូ្ល(សោរតនម)ណែលបានចុេះស ម្ េះជាមួ សលខ្កូ្ែសនេះ។ ឧទាហរែ៍ 

សបើេិេសបានចុេះស ម្ េះជា John Doe ោរ់មិនអាចចូលជា Johnny Doe សទ្យ បយុណនតេិេសអាចចូលជា John DOE ។ 

Caribou Coordinators(គ្េូ) អាចសមើលព័រ៌ាន /ស ា្ៀងផ្ទា រ/់ផ្ទា េ់បត រូព័រ៌ាន សៅសលើសគហទ្យាំព័រ “Manage & Print 

Access Codes”: 

 

អនក្អាចទ្យទួ្យលបានបញ្ជ ីេិេសទាាំងអេ់និងសលខ្កូ្ែចូលម្របឡងរបេ់ពួក្សគសោ សម្រជើេសរ ើេក្ម្រមិរថ្នន ក្់របេ់ពួក្សគសៅក្ន ុងជាំសរ ើេ 

‘Print Names and Codes’។ អនក្ក៏្អាចណក្ណម្របស ម្ េះរបេ់េិេសសបើចាាំបាច់សោ ចូលសៅក្ន ុង ‘Edit Names and Credits’។ 
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5. សៅសពលេាំែួរម្របឡងម្ររូវបានសបើក្ េិេសានសពល ៥០នទ្យីសែើមបីបញ្ចប់ការម្របឡង។ 

ានក្មម វធីិក្ាំែរ់សាយ ងសៅម្រជងុខាងសវេងណ ន្ក្ខាងសលើែូសចនេះេិេសអាចសមើលសពលសវលាសៅេល់បាន។ 

េាំែួរនិងជសម្រមើេសលចសឡើងតាមលាំោប់ថ្ចែនយ ែូសចនេះវាជាសរឿងធមមតាណែលេិេសពីរនក្់មិនានវវញិ្ាសាែូចោន ។ 

 

 

6. សៅសពលេិេសសធេ ើការសម្រជើេសរ ើេ ជសម្រមើេសនេះម្ររូវបានរក្ាទ្យុក្សហើ បញ្ជ នូសោ េេ ័ ម្របវរត ិ។ សារ 

“អ្នក្បានព ល្ ើយសណួំ ពនេះ ចួព ើយ។” សលចសឡើងសោ ម្រពួញបនា ប់។ 

 

ម្របេិនសបើេិេសចង់ផ្ទា េ់បត រូចសមា ើ  

ពួក្សគម្រោន់ណរសម្រជើេសរ ើេចសមា ើ ងមីជាការសម្រេច។ 

េិេសអាចសាក្លបងសវា ើ េាំែួរ interactive 

សម្រចើនែងតាមណែលពួក្សគម្ររូវការ រហូរអេ់សាយ ងម្របឡង។ សៅសពលេាំែួរ interactive 
ម្ររូវបានបញ្ចប់វាម្ររូវបានបញ្ជ នូសោ េេ ័ ម្របវរត ិ។ 

 

េិេសមិនអាចសវា ើ េាំែួរ interactive 

ណែលពួក្សគបានសោេះម្រសា រចួ មតងសទ្យៀរសនេះសទ្យ។ 
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7. សែើមបឱី្យការម្របឡងានភ្ជព រុត ិធម៌ ស ើងហាមឃារម់និឱ្យេេិសានទ្យាំនក្ទ់្យាំនងោន  

ឬសធេ ើការម្រសាវម្រជាវតាមអុនិធរឺែរិនិងសម្របើាយ េុនីគរិសលខ្ក្ន ុងអាំឡុងសពលម្របឡងសទ្យ។ េេិសអាចសម្របើសមម ថ្ែ 

នងិម្រក្ោេេម្រាបក់ារគរិម្រាង។ 

 

 

8. ដ ើម្បបីញ្ចបក់ារប្បឡង សិសសប្រូវដ ើយចចុដ ើពាក្យ “ បញ្ចប់ដរសត” ។  

សទាេះបីជាេិេសមិនបានបញ្ចប់ការសធេ ើសរេតក្៏សោ  ក្៏ការសម្រជើេសរ ើេរបេ់ពួក្សគទាាំងអេ់ម្ររូវបានរក្ាទ្យុក្ 

និងបានបញ្ជ នូសោ េេ ័ ម្របវរត ិសៅនទ្យីទ្យី50 ឬបនា ប់ពីអេក្មមភ្ជពរ ៈសពល 30នទ្យី។ 

 

9. ម្របេនិសបើានបញ្ជា បសចចក្សទ្យេ មនិម្ររវូភរិភ ័សឡើ ។ Log in ចូលជា Coordinator 

សហើ សម្រជើេសរ ើេែាំសណាេះម្រសា ណែលេមនងឹសាា នភ្ជពរបេអ់នក្សៅសលើសគហទ្យាំពរ័ «Coordinator» សៅក្ន ុងណ ន្ក្ 

‘Contest Day Tools’ ៖ 

 

1) ត្ល់សពលសវលាបណនាម៖ សម្រជើេសរ ើេ ‘Increase Test Time’ ធីក្ម្របអប់របេ់េិេសសហើ ចុចសលើ ‘Increase Time of 

Selected Students’ សែើមបី ត្ល់រ ៈសពល ៥នទ្យីបណនាម។ 

2) សបាេះបង់ការម្របឡង៖ សម្រជើេសរ ើេ ‘Remove a Test Entry’ សែើមបីសបាេះបង់ការម្របឡងរបេ់េិេស 
ែូសចនេះពួក្សគអាចចាប់ស ត្ើមម្របឡងសឡើង 

វវញិ។ 

 

 

10. េម្រាប់ជាំនួ បនា ន ់េូមចូលសៅកាន់សគហទ្យាំព័រជាំនួ  (https://cariboutests.com/faq.php) 

ណែលភ្ជគសម្រចើនថ្នេាំែួរម្ររូវបានសវា ើ ។ 

https://cariboutests.com/faq.php
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េម្រាប់ជាំនួ ស្សងសទ្យៀរ ណែលបញ្ជា មិនម្ររូវបានសោេះម្រសា សៅសលើសគហទ្យាំព័រជាំនួ  េូមទាក្់ទ្យងមក្ម្រក្មុ Caribou ។ 

េូមទាក្់ទ្យងមក្ស ើងផ្ទា ល់ ម្របេិនសបើេាំែួររបេ់អនក្មិនម្ររូវបានសវា ើ សៅសលើសគហទ្យាំព័រជាំនួ  
សម្រាេះស ើងខុ្្ាំានការងារមាញឹក្ជាមួ នឹងេាំសែើសៅក្ន ុងថ្ងៃម្របឡង សហើ ការសវា ើ របរបេ់ស ើងានភ្ជព ឺរយយ វ។ 

Email us: េូមស្ញើអុីណមយលមក្កាន់៖ https://cariboutests.com/contact_us.php      
                    admin@cariboutests.com 

 

11. ខ្ញុំប្រវូការជុំនយួជាភាសាខ្ខែរ ។ 

សត្ាប់រំនួយជាភាសាខ្មែ  សូមទំនាក្់ទំនងមក្កាន់អ្នក្ ំណាង បស់ពយើងពៅក្ន ុងត្បពទសសមព ុជា: 

 

• ឯក្ឧរតមបណឌ ិរសភាចា យ ច័នទ   រ័ន 

អ្ុីីខ្ម៉ែល: chan.roath@moeys.gov.kh 

 

 

• ក្ញ្ញា  ច័នទ  រ័ន មុនីតា 

អ្ុីីខ្ម៉ែល: Chanroath.monita@kkumail.com 

 

 

• ពោក្ ត្ទ ីវវ ច្ចិិកា 

អ្ុីីខ្ម៉ែល: t.vichheka@gmail.com 

 

វ ទទំេ័ ព សសប៊ុុក្ព្ក្: Caribou Contests Cambodia 

 

12. លទ្យធ្លថ្នការម្របឡងនងឹសចញសៅសពលលាៃ ចបនា បព់បីញ្ចបក់ារម្របឡង។ 

Coordinators(គ្េូ) និងេិេសអាច log in ចូលសមើលលទ្យធ្លរបេពួ់ក្សគ សបាេះពុមព វញិ្ជា បនបម្ររ 

និងសមើលែាំសណាេះម្រសា ណែលបានេរសេរម្របេិនសបើពួក្សគម្ររូវបានអនុញ្ជា រ។ 

សែើមបីសមើលលទ្យធ្ល េិេសម្ររូវ sign in (សោ ាននមម្ររកូ្ល(សោរតនម) នមខ្ល នួនិងសលខ្កូ្ែ) ។ 

Caribou Coordinators(ម្រគូ) ក្អ៏ាច sign in ចូលសែើមបីសមើលលទ្យធ្លរបេេ់ិេសសៅក្ន ុងេម័ ម្របឡងនីមួ ៗ 

តាមក្ម្រមិរថ្នន ក្់របេ់ពួក្សគសៅក្ន ុង Caribou Cup និងក្ន ុងការម្របឡងស្សងសទ្យៀរ។ 

 

https://cariboutests.com/contact_us.php
mailto:admin@cariboutests.com
mailto:%20chan.roath@moeys.gov.kh
mailto:%20Chanroath.monita@kkumail.com
mailto:%20t.vichheka@gmail.com
https://www.facebook.com/Caribou-Contests-Cambodia-105114001313913/?modal=admin_todo_tour


 

7 
 

 

េូមអរគុែចាំសាេះការខ្ិរខ្ាំរបេ់សលាក្អនក្ក្ន ុងនមរាំណាងឱ្យ Caribou Contest! 

ស ើងេងឃឹមការណែនាំសនេះានម្របសយជន៍សហើ េិេសរបេ់សលាក្អនក្សពញចិរតនឹងការម្របឡងសនេះ។ 

-Your Caribou Team ម្រក្មុសរៀបចាំការម្របឡងការ ើប ុ  


