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បាទាស�មួយ�ក្នុង�មួយជំនាន់

បំពាក់បំប៉ន�និង�ជាាមជាាងដើមាបីនាំនគរពាះទៅកាន់សហគមន៍ក្នុងបាទាសកម្ពុជា�អាសុីអាគ្នាយ៍�និង�ចុងបំផុតនាផានដី។�

បាសកកម្ម�/�និមិត្ត�/�តំលាគាឹះ

១
� ស្តាប់បង្គាប់ និង ធ្វើតម: 

� ពាះអង្គបានតាាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នា� អោយមានការប្តា

ជា្ញាចិត្តស្តាប់ពាះសូរសៀងពាះអង្គ�និង�ស្តាប់បងា្គាប់ធ្វើតាមពាះអង្គ�

ពាះបន្ទូលទាង់� និង� ដើរតាមការដឹកនាំរបស់ពាះយាស៊ូវ� ដោយ�

ជំនួយនាពាះវិញ្ញាណ� និង� មានការកោតខ្លាចពាះនៅក្នុងគាប់�

ទាំងការងារនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង� ការសមាាចចិត្ត� និង�

គាប់ផ្នាកទាំងអស់�នាជិវិតរបស់យើង។

២��
� កាុមគាួសរតាមួយជាមួយ : 

� ពាះអង្គបានតាាស់ហៅយើង�អោយដាក់អទិភាពទៅកាន់�

ការរស់នៅជាមួយគ្នាជាគាួសរតាមួយ� ក្នុងនាមជាសហគមន៍�

អន្តរជាតិ� ជាមួយនឹងការផ្តល់កិក្តិយសទៅកាន់វបាបធម៌ខ្មារ។�

ការនាះមានន័យថាយើងនឹងមានការជួបជុំគ្នា�ថា្វាយបង្គំពាះអង្គ�

ជាមួយគ្នា� ហើយស្វាងរកពាះវត្តមានទាង់ជាមួយគ្នា� បរិភោគ�

ជាមួយគ្នា�មានភាពកាន់កាប់ជាមួយគ្នា�និង�មានភាពសបាបុរស�

ជាមួយគ្នានៅក្នុងគាប់ទាំងព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។�

៣
� ផ្តល់កិក្តិយស & យកចិត្តទុកដាក់ថារកាសាទៅកាន់បុគ្គលិក: 

� ពាះអង្គបានតាាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នា� អោយសាលាញ់�

និង�អោយតំលាគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបំណងចិត្តចង់អោយ�

បុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានភាពចំរើនឡើង� មិនគាាន់តា�

មានការរស់រានប៉ុណ្ណាះទា។

៤
� លើកស្ទួយ និង បញ្ជូនជនជាតិខ្មារចាញទៅបាសកកម្ម: 

�������ពាះអង្គបានតាាសហ់ៅយើង�អោយគទំាទៅកាន់អំណយ�

ទានរបស់ជនជាតិខ្មារ�ហើយយើងប្តាជា្ញាចិត្តក្នុងការបំពាក់បំប៉ន�

បញ្ជូនចាញ� និង� ឈរជាមួយបាសកជន� ជនជាតិខ្មារទាំងនៅ�

ក្នុងសាុកខ្មារ�និង�បាទាសផាសាងៗផងដារ។

៥
� ធ្វើជាមជាឈមណ្ឌលធនធានសំរាប់តំបន់ និង បាទាសជំុវិញ: �

� ពាះអង្គបានតាាស់ហៅយើង� ក្នុងការនាំពាះពរទាង់ទៅកាន់�

តំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍នាះ� តាមរយៈការបំពាក់បំប៉ន� និង� ការបញ្ជូន�

ចាញ� ហើយគន្លិះសំខន់សំរាប់ការនាះ� គឺជាការបន្តបញ្ជូន�

អ្នកតាួសតាាយកិច្ចការថ្មី� នៅក្នុងបាត់ដំបង� ក្នុងតំបន់ជុំវិញ�

បាទាស�និង�បាទាសជុំវិញផងដារ។

បាសកកម្ម

និមិត្ត

តំលាគាឹះ

ប

ន

ត

កិច្ចស្វាគមន៍

ក្នុងនាមយើងជាកាុមគាួសរ�វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង�យើងបានធ្វើការសំលឹងពីអ្វីដាលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៦�ដោយមាន�
ចិត្តរំភើបជាមួយការដាលពាះអង្គបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងហើយពោរពាញដោយការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឆ្នាំនាះ។� ពួកយើងបន្តក្នុង
ការមើលឃើញភាពស្មាះតាង់របស់ពាះ� ដាលទាង់បន្តក្នុងការដឹកនាំឃើញឆ្ពាះទៅរកភាពជោគជ័យ។� ឆ្នាំមួយនាះគឺជាឆ្នាំ�
ដាលពាះអង្គបានតាៀមយើង� ទាំងអស់គ្នាសំរាប់រដូវកាលដាលនឹងមកដល់� ហើយទាង់ក៏បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំង�
អស់គ្នាពី�ការដាលយើងតាូវធ្វើការញាកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសំរាប់ជំហានបនា្ទាប់�ដាលនៅខងមុខយើង។�

ជាមួយការដាលលោកអ្នកមើលទៅកាន់សកម្មភាពរបស់យើង� លោកអ្នកអាចឃើញផងដារពីការល្អបាពាមួយចំនួនដាលបាន�
កើតឡើង:�
�

ពាកាយពាចន៍ពីកាុមអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំ នាវ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង

ក្នុងការដាលលោកអ្នកកំពុងសំលឹងមើលទៅកាន់� ការដាលពាះអង្គកំពុងធ្វើនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា� និង� ការដាលពាះអង្គបាើ�
កាុមគាួសររបស់� វ៉ាយវ៉ាមយើងនៅទីនាះ� យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់� "ថ្លាងអំណរគុណ"� សំរាប់ការចាប់ដាគូរបស់លោកអ្នក�
ជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា។�ពួកយើងបន្តជឿថាពាះអមា្ចាស់យាស៊ូវ�កំពុងចាប់ផ្តើមនាំការផ្លាស់បាាមកកាន់បាជាជាតិនាះ�
អោយមានការផ្លាស់បាាទាំងសាុងក្នុងរយៈពាលមួយជំនាន់។�

សូមពាះអង្គបាទាពរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា

ពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដាលជាកាុមអ្នកដឹកនាំ�វ៉ាយវ៉ាម�បាត់ដំបង

អាស៊ាន DTS ៈ�នាះគឺជាពាឹត្តិការណ៍បាវត្តសស្តារបស់យើងទាំងអស់គ្នា�ដាលយើងមានការសហការចូលរួមជាមួយនឹង
សលា�DTS��ដាលមានទីតាំងនៅក្នុងបាទាសផាសាងៗបានមករួមគ្នាដើមាបីស្វាងរកពាះទ័យរបស់ពាះជាមួយគ្នា។
��
ការតាួសតាាយ : យើងបានធ្វើការចាប់ផ្តើមជាមួយកិច្ចផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនថ្មី� ដាលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពាលមួយឆ្នាំ�
កន្លងទៅនាះ� ដាលការទាំងនោះមានដូចជា� សលាមត្តាយាយពន្លឺសហគមន៍� ក្លឹបហាត់បាាណ� ដាលជាអាជីវកម្មសំរាប់�
បាសកកម្ម�ហើយជាមួយគ្នាក៏យើងបានចាប់ផ្តើមសលាបាសកកម្ម� (SOM)� ដើមាបីជួយបញ្ជូនកាុមបាសកកម្មទៅកាន់�
បាជាជាតិផាសាងៗ�ដើមាបីបាើពាះនៅទីនោះសំរាប់រយៈពាលយូរអង្វាង។�
�
ការបញ្ជូនចាញ:�ពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលនាការបញ្ជូនចាញ�បុគ្គលិកដ៏ល្អពិសាសរបស់យើងក្នុងការចាញទៅ
តាួសតាាយបមាើពាះអង្គសំរាប់រយៈពាលយូរអង្វាងនៅក្នុងតំបន់អាសុីនាះ� ដូច្នាះសូមលោកអ្នកពិនិតាយមើលកាុមទាំង៥�
របស់យើង�ដាលយើងនឹងបញ្ជូនពួកគត់ចាញទៅ។
��
កាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ :�ពួកយើងបន្តក្នុងការដាំដុះកាុមជំនុំដោយមានការចាប់ផ្តើមកាុមជំនុំថ្មីមួយសំរាប់សហគមន៍ដាល
មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង� ហើយពួកយើងក៏បានធ្វើការអបអរសទរខួបគំរប់មួយឆ្នាំរបស់យើងផងដារ។� (ពួកយើង�
កំពុងយើងការបូកសរុបសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់ពីខាមករា�ដល់ខាធ្នូ� ដូចនាះហើយរបាយការណ៍នាះមានការបូក
សរុប�ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់តាីមាសមួយដាលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ផង�និង�ឆ្នាំ២០១៦។)

សូមអរគុណ

កិច្ចស្វាគមន៍
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សលាទីតុស

ព័ន្ធកិច្ចបណ្តុះបណ្តាល

សលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាស�DTS

សលាសិកាសាពាះគម្ពីរ�(SBS) 

សលាអភិវឌាឍសំរាប់ព័ន្ធកិច្ច�(SOMD) សលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាសអាស៊ាន�ASEAN DTS

សលាបាសកកម្ម�(SOM) 

បណ្តុះបណ្តាល
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ទីបនា្ទាល់

"មានថ្ងាមួយយើងបានចាញទៅកាា� ហើយបានជួបបុរសមា្នាក់ដាលកំពុងលក់ប៉ាងប៉ាង� យើងបានចំនាយពាលជាមួយនឹង�

គត់បាហាលជាមួយម៉ាង� ហើយយើងបានបាាប់គត់អំពីពាះយាស៊ូវ� ហើយគត់បានចាកចាយពីជិវិតរបស់គត់។បនា្ទាប់មក�

យើងបានសុំអធិស្ឋានសំរាប់គត់� ហើយគត់និយយថាគត់មិនមានគាាន់តាចង់បានការអធិស្ឋានប៉ុណ្ណាះទា� ប៉ុន្តាគត់ចង់�

ទទួលជឿពាះអង្គ� ហើយចាប់ផ្តើមទៅពាះវិហារទៀតផង។� ពាះអង្គកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាសុីនាះ� ហើយកំពុងនាំមនុសាស�

មកជឿលើទាង"់-�ដារា�ជាអ្នកដឹកនាំសលា DTS

ទ

សលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាស�(DTS)

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

ក្នុងរយៈពាល� ១៥ខា� កន្លងមកយើងបានដំណើរការសលា�
របស់យើងចំនួន៣ដង� �ដាលមានសិសាសបាហាល�៥០នាក់បាន�
ចូលរួម។� ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានឯកសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជា�
មា្ចាស់ផ្ទះសំរាប់�DTS អាស៊ាន�ឆ្នាំ២០១៦។

នៅក្នុងកំឡុងពាលនោះយើងបានបញ្ជូនកាុមបាសកកម្ម�ទៅកាន់�
កន្លាងផាសាងៗនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា� ដើមាបីនាំសាចក្តីសងាឃឹម�
សាចក្តីសាលាញ់�និង�ដំណឹងល្អរបស់ពាះយាស៊ូវ។�ហើយលើស�
ពីនាះកាុមទាំងនោះក៏បាន� ធ្វើដំណើរទៅកាន់បាទាសផាសាងៗ�
ដូចជា�បាទាសចិន�ភូមា�ថា�វៀតណម�និង�ម៉ុងហ្គាលី។�

�● �
យើងបន្តក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល� អ្នកដឹកនាំ�
យុវជនយុវនារើខ្មារ� ក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ�
ក្នុងសាុក� ហើយការដាលយើងឃើញពួកគ
ត់បំរើពាះអង្គ� នៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចពាញពាល� និង�
បាសកកម្ម�គឺពិតជាលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។�

�● �
យើងមាន�DTS  អាស៊ាន�ដាលមាន�សលា១០�
ផាសាងៗ�ដាលមកពីទីកន្លាង�និង�បាទាសផាសាងៗ�
ដូចជាមកពី� កម្ពុជា� វៀតណម� ថា� សិង្ហបូរើ�
ភូមា� ខូណហាវ៉ា� បានចូលរួមជាមួយគ្នា�
ដាលមានចំនួន� សិសាស� និង� បុគ្គលិកចំនួន�
១៧០នាក់។� (សូមមើលនៅទំព័របនា្ទាប់អំពី�
ចំនុចល្អដាលបានកើតឡើងនៅ�DTSអាស៊ាន)

�● �
យើងឃើញមានជិវិត�របស់មនុសាសជាចាើនបាន�
ទទួលការផ្លាស់បាា� ហើយពាះអង្គបន្តបងា្ហាញ
ពីអង្គទាង់� ថាទាង់ជាពាះ� ដាលផ្គត់ផ្គង់សំរាប់�
គាប់ទាំងតមាូវការរបស់យើង។�

�● �
នៅពាលដាលយើងមាន� DTS អាស៊ាន�
យើងក៏បានមានសិកា្ខាសលា� បាជាជាតិទៅ�
បាជាជាតិ� (Nations2Nations)� ជាលើកទី៣�
ដាលមានអ្នកចូលរួមជាង� ២០០នាក់�
មកពីបណ្តា៣៧បាទាស។� យើងបានទៅកាន់�
សកលវិទាយាល័យផាសាងៗ� ហើយសំដាង�
ពីការអបអរសទរវបាបធម៌ហើយ� បញ្ចប់ជា�
មួយ�នឹងពាឹត្តិការណ៍ផាសាយដំណឹងល្អ�ទៅកាន់�
សិសាសនិសាសិតនៅទីនោះ។

�● �
យើងកំពុងបញ្ជូនជនជាតិខ្មារ� ចាញទៅ�
បាសកកម្មទាំងនៅក្នុងសាុកខ្មារ� និង� បាទាស�
ផាសាងៗ!�

�● �
តាមរយៈបាសកកម្ម� របស់យើងមានមនុសាស�
រាប់រយនាក់បានឮដំណឹងល្អ� ហើយមាន�
មនុសាសជាចាើនបាន� សំរាចចិត្តទទួលជឿ�
ពាះអង្គ� និង� ដើរតាមទាង់� ហើយបាន�
ឃើញពាះអង្គបាននាំការ� ពាយាបាលជាចាើន�
មនុសាសដាល�មានជំងឺ។�

ស

ច
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ចំនុចល្អដាលកើតឡើង�

ទីបនា្ទាល់

�● �
យើងមានកាុមដាលបានចាញទៅ� ដើមាបី�
ទៅចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មី� នៅប៉ាយប៉ាត�
ប៉ាលិន� សំរាប់រយៈពាលយូរអង្វាងហើយ�
ពួកគត់ជាផលផ្លាចាញពីសលា DTS 
អាស៊ានរបស់យើង។

�● �
យើងបានបញជូ្នក្រុមបេសកកម្មចេញទៅ�
ហើយបានឃើញផលផ្លាជាចាើន� នៅក្នុង�
បណ្តាបាទាសអាស៊ាន� ដាលយើងបាន�
បញ្ជូនចាញទៅ។

�● �
យើងឃើញពីការសហការយ៉ាងអស្ចារ្យ�
រវងទីតាំង� វ៉ាយវ៉ាមនៅក្នុងបណ្តាបាទាស�
ផាសាងៗ� ដើមាបីឃើញនិមិត្តរបស់ពាះអង្គ�
កើតឡើង។

�● �
យើងឃើញមាន� ជនជាតិអាសីុជាចាើន�
បានទទួលការតាាស់ហៅ�អោយចាញទៅ�
បាសកកម្ម� បានមករួបរួមគ្នាតាមួយ�
ដើមាបីលើកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមក� ក្នុងការ�
តាាស់ហៅ� របស់ពួកគាជាបាសកកជននាំ�

ដំណឹងល្អទៅកាន់មនុសាស។

"នៅក្នុង�DTS អាស៊ានពាះអង្គបានជួយខ្ញុំ�និង�DTS ភូមាទាំងអស់អោយបានមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដាលពាះអង្គមិនអាចធ្វើ�បាន�

នោះទា។�ពាះអង្គអាចបាើបាាស់យើងជាជនជាតិភូមា�អោយធ្វើជាបាសកជននៅក្នុងបាទាសផាសាងៗ�ហើយពាះអង្គបាន�បញ្ឆាះ

ចិត្តខ្ញុំអោយមានចិត្តសាលាញ់ទៅកាន់បាជាជាតិផាសាងៗកាន់តាខ្លាំង។�"-�លោក�ភីលីព�ម៉ូង�មកពីវ៉ាយវ៉ាមភូមា�

ច

ទ

"លើកស្ទួយអោយមានអ្នកតាួសតាាយវ៉ាយវ៉ាម�ជំនាន់ថ្មី�នៅក្នុងបណ្តាបាទាស�
អាស៊ាន។"� នាះគឺជានិមិត្តដាលពាះអង្គបានបាទានមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា
ជាសលាទាំង�១០�ដាលបានចូលរួមជាមួយគ្នា�ហើយយើងមានការប្តាជា្ញាចិត្ត��
សហការគ្នាក្នុងការស្តាប់បងា្គាប់ពាះបន្ទូលពាះ។� យើងមានសលា� ៣� មកពី�
បាទាស�ថា,�២�មកពី�វៀតណម�១�មកពី�កម្ពុជា�និង�១�មកពី�ភូមា�១�មកពី�
សិង្ហបូរើ�និង�១មកព�ីខូណ�ដាលមានមនុសាសសរុបទាំងអស់ចំនួន�១៧០នាក់។

សលា� DTS � និមួយៗមានការចាប់ផ្តើមនៅទីតំាងរបស់ពួកគានៅ�
ក្នុងខាមករាប៉ុន្តា� យើងមានការចាប់ផ្តើម� ដោយមានការផ្តាតទៅលើចំនុច�
តាមួយហើយដោយ� សរការនាះយើងគឺជា� សលាមួយដាលមានទីតាំងនៅ�
កន្លាងផាសាងៗ។� នៅក្នុងពាលវាលានាះ� យើងមានពាលវាលា� អធិស្ឋាន� ជា
មួយគ្នារៀងរាល់សបា្តាហ៍ដាលជាពាលវាលា� យើងផាសារផ្ជាប់ជាមួយសលា�
ផាសាងទៀត�ដើមាបីអធិស្ឋានសំរាប់�បាទាសផាសាងៗនៅក្នុង�បណ្តាបាទាសអាស៊ាន�
តាមរយៈពាល�អីុនធើណាត�(Skype )�ដើមាបី�សងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។�
ហើយនៅចុងបញ្ចប់នាខា� កុម្ភៈ� សលាទាំង� ១០� បានចំនាយពាលជុំគ្នា
ជាមួយគ្នាសំរាប់ពាលវាលាសាសសល់ក្នុង� DTS� ។� យើងបានចំនាយពា
ល២សបា្តាហ៍រៀនជាមួយគាូៗដ៏អស្ចារាយ� ដាលមកពីទូទាំងសកលលោក។�
បនា្ទាប់មកយើងបាន� ចាញទៅបាសកកម្មរយៈពាលខ្លី� ២សបា្តាហ៍�
ហើយឃើញពាះអង្គធ្វើការអស្ចារាយ� នៅក្នុងបាទាស� កម្ពុជា� និង� ថា។� បនា្ទាប់
មកយើងបានតាលប់មកវិញចំនាយពាលរៀនជាមួយគ្នា� ២សបា្តាហ៍� ទៀត�
រាប់បញ្ចូលទាំងសិកា្ខាសលា� បាជាជាតិទៅបាជាជាតិ� (Nations2Nations)�
ហើយយើងក៏បានចាញទៅ� ធ្វើបាសកកម្មរយៈពាល� ២ខា។� ហើយ�
ជាចុងបញ្ចប់យើងបានតាលប់មកវិញ� ចំនាយពាល១សបា្តាហ៍ចុងកាាយជា�
មួយគ្នាមុនពាលដាល� យើងតាលប់ទៅ� កាន់ទីតាំងរៀងខ្លួនរបស់យើងសំរាប់
ការទទួលសញ្ញាប័តា។

ហាតុអ្វីបានជាយើងមាន�អាស៊ាន�DTS?�

តំបន់សាដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន� គឺជាបណ្តាបាទាស�

ចំនួន១០� ដាលមានកិច្ចពាមពាៀងក្នុងការ�

ជួញដូរជំនួញជាមួយគ្នា� ហើយការនាះគឺជា�

ការឆ្ពាះកា្លាយជាតំបន់គ្មានពាំដាន។��

ការ�នាះបង្កើតអោយមានឱកាសជាចាើនសំ

រាប់�ចលនាបាសកកម្ម�សំរាប់ជនជាតិអាសុី�

នៅក្នុងតំបន់អាសុី�ប៉ុន្តាការនាះក៏បើកអោយ�

មាន�ភាពពុករលួយ�ការជួញដូរគាឿងញៀន�

ការជួយដូរផ្លូវភាទ� និង� ការជួញដូរមនុសាស�

ចាើនថាមទៀតផងដារ។� ក្នុងរយៈពាល�

៤� ទៅ៥ឆ្នាំមកនាះ� វ៉ាយវ៉ាមនៅក្នុងបណ្តា�

បាទាសអាស៊ាន� បានចាប់ផ្តើមធ្វើការ�

អធិស្ឋានសួរពាះអង្គ� ថាតើការអ្វីដាល�

ទាង់ចង់អោយយើងធ្វើដើមាបីនាំការ� ផ្លាស់�

បាា� ទៅកាន់បណ្តាបាទាសអាស៊ានសំរាប់�

ជាសិរើលទៅកាន់ទាង់។� � តាមរយៈពាល�

វាលានាការស្វាងរកពាះអង្គ� ទាង់ចាប់ផ្តើម�

បាទាននិមិត្តមកកាន់យើង�ដាលជាអាស៊ាន�

DTS�។

សាចក្តីសង្ខាប

សលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាសអាស៊ាន�(ASEAN DTS)
ស
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"សលាពាះគម្ពីរ� SBS មិនងាយសាួយក្នុងការសិកាសានោះទា� ប៉ុន្តាមូលហាតុ� ដាលខ្ញុំពាញចិត្តក្នុងការសិកាសានៅ�

ក្នុងសលានាះគឺជាការ� ដាលយើងទទួលការបងាៀនអោយសិកាសាសុីជមាា� ទៅក្នុងបរិបទដើមនាសៀវភៅនិមួយៗ�

ហើយអនុវត្តចំនុចដាលយើងរៀនបាន�ពាះគម្ពីរគឺជាគាឹះរឹងមាំនៅក្នុងជិវិត។� ខ្ញុំជឿថាសលាពាះគម្ពីរ� SBS� គឺជាចំនុចចាប់ផ្តើម�

នាអ្វីដាលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅថ្ញាអនាគត។�សលាពាះគម្ពីរ� SBS បងាៀនខ្ញុំអោយចូលជាាក្នុងការសិកាសាពាះគម្ពីរ�ហើយមានភាពសិ្នទិ្ធ

ស្នាលជាមួយពាះសំរាប់ជិវិតខ្ញុំទាំងមូល។��" -�និត�(និសាសិតសលាពាះគម្ពីរ�SBS)

ទ

សលាពាះគម្ពីរ�SBS

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង�

នៅក្នុងឆ្នាំ� ២០១៥-០៦� យើងបានបាគល់សញ្ញាប័តាទៅកាន់សិសាស� ៨នាក់� ដាលមានចិត្តសាលាញ់ចាើនជាងមុនទៅកាន់ពាះ
អង្គ� និង� ពាះបន្ទូលទាង់� ហើយ� ៥នាក់ក្នុងចំណមសិសាសទាំងអស់នោះបានបន្តការសិកាសារបស់ពួកគត់នៅក្នុងសលាទីតុស។�
ហើយយើងមាន� ការលំបាកក្នុងការលាទៅកាន់បុគ្គលិក៥នាក់របស់យើង� ហើយ២នាក់ក្នុងចំណមពួកគត់គឺជាអ្នកដឹកនាំាសលា�
ប៉ុន្តាយើងក៏បានរកឃើញអ្នកដឹកនាំថ្មីផងដារសំរាប់សលានាះ� ហើយចាប់ផ្តើមសលាថ្មីដាលមានសិសាសខ្មារ� ១០នាក់� និង� សិសាស�
អន្តរជាតិ�៦នាក់។�

�● �
យើងបានឃើញផលផ្លាចាញពីសលា�
មុនរបស់យើង�ដាលមានសិសាស�៣នាក់�ក្នុង�
ចំណម�៨នាក់នោះបាន�តាលប់មកធ្វើជា
បុគ្គលិកជាមួយយើងនៅក្នុងសលាពាះគម្ពីរ�
SBS�នាះ។

�● �
យើងបានអបអរសទរពិធីអាពាហ៍�ពិពាហ៍�
របស់បុគ្គលិកយើង�គឺលោករតនា�បានរៀបការ�
ជាមួយនឹង�កញ្ញាសុភ័ណ�ហើយយើង�ក៏បាន�
អបអរសទរលោកប៉ុក�ដាលជាអ្នកដឹកនាំ�
សលាពាះគម្ពីរនាះ�បានកា្លាយជាឪពុកកូន��
សាី�របស់គត់�ឈ្មាះថាសនាយា។

�● �
ពួកយើងពិតជាមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំង�
ក្នុង�ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថា្នាក់រៀនរបស់�យើង�
ទៅក្នុងទីស្នាក់ការថ្មី�ហើយបញ្ចប់ការសិកាសា�
របស់ពួកយើងនៅទីនោះ។

�● �
ពួកយើងពិតជាមានការរំភើបក្នុងការបញ្ជូ
នបុគ្គលិកយូរអង្វាងរ���បស់យើង�ឌីម�និង�
ប្តីរបស់គត់�យុកា�ទៅតាួសតាាស់ចាប់�ផ្តើ
មព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅក្នុងបាទាសមួយ�ដាលបិទ�
មិនអោយផាសាយដំណឹងល្អ។

�● �
ពួកយើងមានការលំបាកក្នុងការនិយយ
លាទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង�ប៉ុន្តាយើង�
ពិតជាមានការរំភើបក្នុងការមាន�លោក�អាឡិច�
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាមួយ�លោក�ប៉ុក�ហើយ�
ក៏មាន�កញ្ញាសុភាព�កញ្ញា�សៅលីន�និង�
លោក�ឈាងហាក់�ធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្នុងឆ្នាំ�
២០១៦/១៧។

ច

ស
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�● �
យើងមានសិសាសចំនួន�១៤នាក់�ដាលមក�
ពីបាាំបាទាសផាសាងពីគ្នា�មានដូចជាកម្ពុជា��
ឥណ្ឌា�ភីលីពីន�បារាំង�និង�អាមារិច។�

�● �
យើងមានកាុម� ទៅចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅ
ទីតាំងថ្មី�៣កន្លាង�ៈ�

●� ខាត្តប៉ាលិន�បាទាសកម្ពុជា�

●� ខាត្តពាះវិហារ�បាទាសកម្ពុជា�

●� បា៉ាក់សា�បាទាសឡាវ

�● �
មានកាុមកោលិកា�៤�បានចាប់ផ្តើមឡើង�

�● �
នៅក្នុងរយៈពាល� ៣ខា� សិសាសនិសិាសត�
របស់យើងបានចាកចាយដំណឹងល្អ� ជា�
មួយមនុសាសបាហាលជាង� ៣០០នាក់�
ដាលរស់នៅក្នុងសហគមន៍� នាខាត្តបាត់�
ដំបងនាះ។�

" សលា�SOM�បានបំពាក់បំប៉នខ្ញុំអោយបំរើពាះអង្គក្នុងនាមជាអ្នកចមាបាំងរបស់ទាង់�ហើយចូលរួមជាមួយមហាបាសកកម្មរបស់

ទាង់ដើមាបីចាបាំងនៅក្នុងវលបាសកកម្មយូរអង្វាងនៅក្នុងបាជាជាតិផាសាងៗ" -�ឌីម

ឌីម�និង�ស្វាមីរបស់គត់�យុកា�គឺជាបាសកជនដាលកំពុងទទួលការបញ្ជួនចាញទៅធ្វើការតាួសតាាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី�នៅក្នុងបាទាស�

មួយដាលបិទមិនអោយផាសាយដំណឹងល្អ�នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៧នាះ។

ទ

ច

សលាបាសកកម្ម�(SOM)

សាចក្តីសង្ខាប

ក្នុងឆ្នាំ� ២០១៦� សកលវិទាយាល័យអន្តរជាតិនាបាជាជាតិ�

(យូ� អូហ្វ� អិន)� នាបាត់ដំបងបានចាប់ផ្តើមសលាថ្មីដំបូង�

បំផុតហើយសលានោះមានឈ្មាះថា� សលាបាសកកម្ម!�

ដាលមានសិសាសចូលរួមជាមួយគ្នា�ដើមាបីស្វាងរកពាះ�និង�ទទួល�

ការហ្វឹកហ្វឺន�ដើមាបីតាៀមខ្លួនសំរាប់បាសកកម្មយូរអង្វាង។�

សលាបាសកកម្ម� (SOM)គឺជាសលាដាលមានការផ្តាតទៅ�

លើការអនុវត្តន៍។� ក្នុងកំឡុងពាលសលា� សិសាសមានឱកាស�

អនុវត្តការផាសាយដំណឹងល្អ�និង�ដាំដុះកាុមជំនុំ�នៅក្នុងសហគមន៍�

ដាលមិនទាន់បានឮពីដំណឹងល្អរបស់ពាះនៅក្នុងខាត្តបាត់ដំបង�

នាះ!�នៅក្នុងកំឡុងពាលពីខា�កញ្ញា�ដល់�ខា�ធ្នូ�នាសលារបស់�

យើងសិសាសបានផាសាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុសាសបាហាលជា�

ជាង�៣០០នាក់។�កាុម�កោលិកា�៤កាុម�តាូវបានចាប់ផ្តើមឡើង��

ហើយមានអ្នកជឿថ្មីដាលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលតាម�

តាមរយៈនិសាសិតសលាបាសកកម្មរបស់យើងតាងម្តង។�

នៅក្នុងកំឡុងពាលថា្នាក់រៀនរបស់យើង� យើងបានធ្វើការសិកាសា�

ទៅលើបាធានបទផាសាងៗដូចជាការដាំដុះកាុមជំនំុ� ការតាួស�

តាាយ�ការអភិវឌាឍន៍សហគមន៍�ទសាសនៈវិស័យ�ជំនឿ�និង�ថវិកា�

ការធ្វើការជាមួយនឹងវបាបធម៌ចមាុះ� ការថារកាសាទៅកាន់សមាជិក�

និង�ការធ្វើសង្គាាមខងវិញ្ញាណ។�យើងបានចំនាយពាលជាចាើន�

ក្នុងការសិកាសាពីរបៀបនាការឈងចាប់ទៅកាន់មនុសាសផាសាងៗ�

ដាលមានទសាសនៈវិស័យផាសាងៗ� និង� សិកាសាពីរបៀបណដាល�

យើងអាចដើរតាមគំរូរបស់ពាះយាស៊ូវ� ដាលទាង់ជាបាសកជន�

ដ៏ល្អខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគាបង្អស់។� ពាះយាស៊ូវបានបនា្ទាបអង្គទាង់�

ហើយកា្លាយជាមា្នាក់ដាលរៀន� ដោយការដាលទាង់អនុញ្ញាត�

អោយពាះបិតា�ដាក់អង្គទាង់ផ្ទាល់ក្នុងភាពមិនសុខសាួល�វបាបធម៌�

និង�ភាសរបស់មនុសាស។�

� ការទាំងនាះគឺដើមាបីនាំការឈងចាប់ទៅកាន់� មនុសាសបាត់បង់��

ដាលមិនទាន់ស្គាល់ពាះអង្គ� គាប់ទាំងមនុសាស� គាប់កន្លាង�

គាប់តំបន់។�

(លូកា�១៩ៈ១០)�

ស
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ទីបនា្ទាល់

ថាតគឺជានិសាសិតមា្នាក់�ដាលទើបតាបានសញ្ញាប័តាបញ្ចប់ការសិកាសារបស់គត់នៅសលា�SOMD�ក្នុងខាមុន។�គត់បានទទួលការ�

លូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងបនា្ទាប់ពីគត់បានសំរាចចិត្តមករៀន� សលា� SOMD� បនា្ទាប់ពីការដាលបញ្ចប់ការសិកាសារបស់គត់នៅក្នុង�

សលា� DTS។�នៅក្នុងរយៈពាលដាលគត់បានរៀនសលា� SOMD� ពាះអង្គពិតជាបាឈមមុខជំរុញគត់អោយមានភាពមា្ចាស់�

ការទៅកាន់ការលូតលាស់ខងវិញ្ញាណរបស់គត់។� ហើយការដាលលើសពីនាះទៅទៀតគត់បានរៀន� និង� មានការរើកចំរើន�

ជាមួយនឹងការនិយយភាសអង់គ្លាសរបស់ជាមួយគត់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិរបស់គត់។� ក្នុងពាលដាលគត់នៅក្នុង� SOMD�

គត់មាននិមិត្ត� ក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារ� និង� យុវជន� ហើយគត់បានមានឱកាសធ្វើការជាមួយកុមារនៅផ្ទះជីវិត�

(ព័ន្ធកិច្ចដាលយើងធ្វើការ�ជាមួយកុមារងាយរងគាាះ�ដាលយើងមាននៅក្នុងខាត្តបាត់ដំបងនាះ)�ហើយលើសពីនាះគត់បាន

ធ្វើការជាមួយនឹងព័ន្ធកិច្ច� និសាសិត� ដាលជាព័ន្ធកិច្ចរបស់យើងមានដើមាបីធ្វើការឈងចាប់ទៅកាន់និសាសិតសកលវិទាយាល័យ។�

ថាតពិតជាមានចិត្តអរពាះគុណពាះអង្គយ៉ាងខ្លាំង� ដាលគត់បានមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព័ន្ធកិច្ចដាលគត់មាន�

ចិត្តឆាះឆួលក្នុងការធ្វើ។

ទ

សលាអភិវឌាឍសំរាប់ព័ន្ធកិច្ច�(SOMD)

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

យើងមានដំណើរការសលានាះនៅបាត់ដំបង� ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ��
យើងដំណើរការសលាមួយនៅក្នុងខា� មករា� និង� សលាមួយ�
ទៀតនៅខា� កក្កដា។� នាះគឺជាសលាដាលមានការហ្វឹកហ្វឺន�
រយៈពាល�៦ខា។��យ៉ាងណមិញ�នៅក្នុងឆ្នាំនាះយើងបានដំ�ណើ
រការដាលធំជាងគាបំផុតដាលយើងធា្លាប់មាន� ពាាះយើងបាន�
ដំណើរការសលានាះនៅ៣ទីតាំងផាសាងៗ� ដូចជា� ប៉យប៉ាត�
ប៉ាលិន�និង�បាត់ដំបង។�

ប៉ាលិន� និង�ប៉ាយប៉ាតគឺជាទីតាំង�២�ដាលយើងមានការផ្តាត�
ទៅលើសំរាប់ការធ្វើព័ន្ធកិច្ចថ្មី។� ហើយសលាបានមានដំណើរ�
ការយ៉ាងល្អជោគជ័យ។�យើងមានចិត្តក្នុងការឈរជាមួយនឹង�អ្នក�
ដាលដាំដុះធ្វើការតាួសតាាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី� នៅក្នុងទីតាំងទាំងនាះ��
ហើយចង់បន្តសងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគត់ទាំងអស់� ដើ�
មាបីបន្តចូលរួមបំរើពាះអង្គយូរអង្វាងជាមួយគ្នា� នៅសាុកខ្មារ។���
ពួក� យើងចង់ធ្វើជា"បងបាុស"ទៅកាន់ពួកគត់ក្នុងការដាលពួក
គត់ធ្វើការចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅទីតាំងថ្មី។�

�● �
យើងមានសិសាស� ១៩នាក់� បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងខាមករា� និង� មានសិសាស� ១៨នាក់� បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងខា� កក្កដា។�
អ្វីដាលអស្ចារាយបានកើតឡើងនោះគឺថា� ៨០%� នាសិសាសបានសិកាសាជាមួយយើងបានប្តាជា្ញាចិត្តក្នុងការបំរើពាះយាស៊ូវរយៈពាលយូរអង្វាងនៅក្នុង
បាទាសកម្ពុជា។� យើងបានសិកាសាចំនុចយ៉ាងសំខន់� ហើយចំនុចសំខន់នោះគឺជាការដាលយើងរៀន� និង� រស់នៅជាមួយគ្នា� ដើមាបីអោយកាន់តា
មានលក្ខណៈដូចជាពាះយាស៊ូវ។� ពួកយើងពាយាយមក្នុងការបង្កើតអោយមានបរិយកាស� ដូចជាគាួសរដោយសរតា� យើងជឿថាយើងតាូវការ
គ្នាទៅវិញទៅមករយៈពាលយូរអង្វាង។� ពាះអង្គជាពាះយ៉ាងស្មាះតាង់ហើយទាង់បានបងា្ហាញ� ការនាះមកកាន់យើងទាំងអស់ក្នុងរបៀបជាចាើន។�
ពាះអង្គបាននាំយើងទាំងអស់គ្នា� អោយមកជួបជុំគ្នា� ដើមាបីអោយយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដាក់វបាបធម៌� និង� ទសាសនៈរបស់ខ្លួនយើងចុះ�
ដើមាបីជាើសរើសយកការរស់នៅទៅតាមទសាសនៈ� និង� វបាបធម៌របស់ទាង់វិញ។� ពួកយើងបានមកដល់ចំនុចមួយដាលយើងជឿថាយើងតាូវរស់នៅ�
ដើមាបីគំទា� និងជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមក� អោយរស់នៅដូចជាពាះយាស៊ូវ� ជំនួញអោយការពាយាយមធ្វើជាអ្នកធំក្នុងចំណមអ្នកជុំវិញខ្លួនយើង។�
ពាះអង្គពិតជាបានបនា្ទាប� ចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា� ដល់ចំនុចមួយដាលយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាពាះយាស៊ូវជាស្តាចដាលគង់នៅលើបល្ល័ងចិត្ត�
របស់យើង�ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺចង់អោយពាះយាស៊ូវទទួលបានសិរើល្អ។��
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ទីបនា្ទាល់

"ពាះអមា្ចាស់ដ៏ធំមហិមារបស់យើង� បានបាទានឱកាសមកខ្ញុំ� ក្នុងការចាកចាយពាះបន្ទូលទាង់ទៅកាន់ចៅហា្វាយសាុក�

ខាត្តរតនៈគិរើ។�ហើយលើសពីនាះទៅទៀតលោកចៅហា្វាយសាុក�ពិតជារើករាយក្នុងការស្តាប់ពាះបន្ទូលរបស់�ដាលធ្វើអោយ�

គត់បដិសាធការរំខនពីបុគ្គលិករបស់គត់នៅពាលដាលគត់ស្តាប់ពាះបន្ទូលរបស់ពាះ។"

-�លោក�សុីថុល�(បុគ្គលិក�សលាទីតុស)

ទ

សលាទីតុស

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៦នាះ�កាុមសលាទីតុសរបស់យើងបានសំរាច�
គោលដៅចំបង២។� យើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ�
សលាពាះគម្ពីរ� បាតអាល� ហើយពួកគត់បន្តក្នុងការទុកចិត្ត�
យើងយ៉ាងខ្លាងំមកកាន់ពួកយើង�និង�មានចិត្តអរពាះគុណពាះអង្គ�
សំរាប់ការបងាៀនរបស់ពួកយើងទៅកាន់សលារបស់ពួកគត់។�
យើងនៅតាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសិសាសនិសាសិត� ទាំង�
នោះ� ហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងនោះយើងអាចជួយឈរ�

ជាមួយនឹងពួកគត់� និង� លើកទឹកចិត្កពួកគត់ក្នុងការបន្តសិកាសា�
និង�ផ្តាតភ្នាករបស់ពួកគត់ទៅកាន់ពាះយាស៊ូវ។�ហើយនៅក្នុង�
ខាមករាដល់ខាឧសភា� យើងមានឱកាសធ្វើសិកា្ខាសលា២កន្លា
ងមួយនៅក្នុងកាុមជំនុំមួយក្នុងខាត្តកំពង់ធំ� ហើយមួយទៀតនៅ�
ក្នុងខាត្តកំពង់ស្ពឺ។� យើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹង�
គាួគងា្វាលនៅក្នុងតំបន់� ហើយជាលទ្ធផលពួកគត់បានអញ្ជើញ�
ពួកយើងអោយមកម្តងទៀតនៅពាលឆ្នាំកាាយ។

�● �

ចាប់ពីខា�កក្កដា�ដល់ខា�កញ្ញា�យើងមានសិសាស៦នាក់�ដាលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងសលាទីតុសរបស់យើង�ហើយពួក�

យើងបានចាញទៅបាសកកម្មបងាៀន�នៅ៦កន្លាង�ក្នុងបាទាសកម្ពុជា�និង�៣�កន្លាងទៀតក្នុងបាទាសភីលីពីន។�នៅក្នុងកាុមជំនុំ�

ទាំងនាះយើងឃើញថា�មនុសាសជាចាើនសាាកឃ្លានចង់បានពាះបន្ទូលរបស់ពាះ�ហើយក៏ឃើញផងដារពីតមាូវការរបស់គាូគងា្វាល�

និង�អ្នកដឹកនាំ�ដាលពួកគត់មិនសូវមានឱកាសទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺននោះឡើយ។�តមាូវការទាំងនាះបានជមាុញយើងយ៉ាងខ្លាំង�

អោយយើងបន្តសកម្មក្នុងការងាររបស់យើង�ជាមួយការថារកាសា�និង�ចាកចាយពាះបន្ទូលរបស់ពាះ។�
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ព័ន្ធកិច្ចផាសាយដំណឹងល្អ

សលាមត្តាយាយពន្លឺ

មជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជន ក្លឹបហាត់បាាណ�BTB

ព័ន្ធកិច្ចសកលវិទាយាល័យ� ពាះវិហារពន្លឺសហគមន៍

ព័ន្ធកិច្ចសំឡាងថ្មី

ផាសាយដំណឹងល្អ



20 21

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

ទីបនា្ទាល់

�● �
មើលឃើញ� សិសាសរបស់យើងមានការ�
លូតលាស់ក្នុងជំនាញផាសាងៗ� ដូចជា� �
ភាពកា្លាហាន� និង� មិត្តភាព។� សិសាសខ្លះ�
មានភាពខ្មាសអៀន� និង� ស្ងាត់មិនសូវ�
និយយ�តាឥឡូវពួកគត់មានការផ្លាស់ប្តូរ�
ហើយ� ដោយសរតាបានចាប់ផ្តើមស្គាល់�
គាូៗរបស់ពួកគត់� និង� មិត្តភកិ្តរបស់ពួក�
គត់� ហើយការនាះធ្វើអោយពួកគត់�
មានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯង។�

�● �
សិសាសដាលមកពី� សហគមន៍ខងកាា�
បានមកចូលរួមជាមួយយើង�ហើយឃើញ�
ពីការដាលសលាមត្តាយាយពន្លឺសហគមន៍�
និង� កាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ចាប់ដាគូជា�
មួយគ្នាដើមាបីធ្វើការ� ពងាឹងទំនាក់ទំនងជា
មួយកាុមគាួសរផាសាងៗ។�

�● �
ការឮពីទីបនា្ទាល់មក� ពីកាុមគាួសររបស់�
សិសាស� បានមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏�
ល្អរបស់កូនៗគត់�ជាមួយនឹងការនិយយ�
ទៅកាន់ឪពុកមា្តាយរបស់ពួក� គត់ដោយ�
ពាកាយល្អ� និង� ពាញដោយការ� គោរព�
ហើយថាមទាំង� បានបាាប់ពួកគត់�
អំពីពាះយាស៊ូវ� និង� រំលឹកពួកគត់អោយ�
ធ្វើការអធិស្ឋានថាមទៀតផង។�

�● �
យើងពិតជា� រើករាយក្នុងការមើលឃើញ�
សិសាសអន្តរជាតិរបស់យើង� លូតលាស់���
ក្នុងការ�រៀនភាសខ្មាររបស់ពួកគត់។�

�● �
ទទួលការលើកទឹកចិត្ត� តាមរយៈការបាជុំ�
រវងគាូ�និង�ឪពុកមា្តាយសិសាស�ហើយបាន�
ឮពីចិត្តអរគុណ� របស់ឪពុកមា្តាយសិសាស�
ចំពោះការ� ផ្តល់យោបល់� របស់គាូ�
អំពីកូនៗរបស់ពួកគត់។� ឪពុកមា្តាយ�
ដាលធា្លាប់� មានការពាួយបាារម្ភពីការ�
លូតលាស់របស់កូនពួកគត់� ឬ�
ពីរបៀបដាល� ពួកគត់បងាៀនទៅកាន់�
កូនរបស់ពួកគត់� ការបាជុំនាះគឺជាពាល�
វាលាដ៏មានតម្លាសំរាប់ពួកគត់� ក្នុងការ�
ឮពីការល្អអំពីកូនៗរបស់ពួកគត់។�

"ពីមុនខ្ញុំធា្លាប់បានធ្វើការជាមួយនឹងសលាមត្តាយាយ� នៅក្នុងទីកាុងភ្នំពាញអស់រយៈពាល� ៦ឆ្នាំ។� បនា្ទាប់ពីការដាលខ្ញុំបានបញ្ចប់�

ការបងាៀនរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះ�ខ្ញុំមិនដាលគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសក្នុងការបងាៀន�និង�ជួយទៅកាន់កុមារទៀតនោះឡើយ។�ទោះបីនាះគឺជានិមិត្ត�

និង�សងាឃឹមដាលពាះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក៏ដោយ�ខ្ញុំមិនដឹងការនាះអាចនឹងកើតឡើង�នៅពាលណ�និងរបៀបណនោះឡើយ។�ប៉ុន្តាពាះ

អង្គជាពាះដាលមើលមកកាន់យើងរបស់យើង�ហើយទាង់បានរៀបចំឱកាសយ៉ាងតាឹមតាូវសំរាប់យើង។

នៅពាលដាលសលាមត្តាយាយបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ�២០១៥�ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថា�"អូ� វូវ!�តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉ាចទៅ?�ពួកយើងមិនដាលធ្វើ

ការនាះពីមុនមកនោះឡើយ"� ប៉ុន្តាពាះអង្គនៅតាជួយយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើរទៅមុខ� (នៅពាលដាលយើងអធិស្ឋាន� និង�សាាកសុំជំនួយ�

បាាជា្ញា� និង� សាចក្តីសាលាញ់របស់ទាង់។)� ហើយយើងបានឃើញ� សាចក្តីស្មាះតាង់របស់ទាង់� តាមរយៈការដាលពាះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ

មុននាះ� ហើយអស្ចារាយគឺជាការដាលទាង់បានឆ្លើយតប� សាចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការបញ្ជូនបុគ្គលិកដាលមានចិត្តសាលាញ់កុមារ�

និង�ការអប់រំ�មកជួយយើង�ហើយការនាះមានន័យថា�យើងអាចដំណើរការសលានាះនៅឆ្នាំទី២ផងដារ។�" -�អ្នកគាូ�សាៀង�(គាូបងាៀននៅ�

សលាមត្តាយពន្លឺសហគមន៍)

ទ

ច

សលាមត្តាយាយពន្លឺសហគមន៍បាត់ដំបង

សាចក្តីសង្ខាប

សលាមត្តាយាយពន្លឺសហគមន៍បាត់ដំបង� បានសម្ពាធឡើងនៅ�

ក្នុងខា�វិច្ឆិកា�ឆ្នាំ�២០១៥។�បនា្ទាប់ពីរយៈពាលជាចាើនខានាការ�

រៀបចំផានការ�និង�អធិស្ឋាន�ហើយចំនាយពាលជាចាើនសបា្តាហ៍�

ក្នុងការរៀបចំការផាសាងៗ� ទីបំផុតផ្ទះសលារបស់យើងបានបើក�

ឡើង� ហើយសំលាងក្មាងតូចៗជាចាើន� បានឮលាន់រំពង�

នៅសលារបស់យើង។�នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងយើងមានសិសាសមធាយមចំ

នួន�១៥នាក់�ហើយសិសាសភាគចាើនគឺជាសិសាសល្អ�ហើយការនាះ�

គឺជាឯកសិទ្ធិសំរាប់យើងខ្ញុំជាគាូរបស់ពួកគត់� ក្នុងការឃើញ�

ពួកគត់លូតលាស់ពីកូនក្មាងតូចៗ� ទៅជាកុមារា� កុមារើ� ហើយ�

មានពាញដោយចិត្តចង់រៀន។� កុមារដាលរៀនជាមួយយើងខ្លះ�

គឺជាកូនរបស់បុគ្គលិកយើង� និង� ខ្លះទៀតមកពីសហគមន៍ខង

កាាហើយសិសាសរបស់យើងភាគចាើនគឺជនជាតិខ្មារ។�

សលាមត្តាយាយបានចាត់ផ្តើមឡើង� ដោយសងាឃឹមថាសលានាះ�

នឹងផ្តល់ឱកាសសំរាប់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍� នៅជំុវិញយើង�

ចាប់ផ្តើមការអប់រំរបស់ពួកគត់�នៅក្នុងបរិយកាសដាលពួកគត់�

អាចឮពាះបន្ទូលរបស់ពាះ� និង� មានបទពិសធន៍ជាមួយនឹង�

សាចក្តីសាលាញ់របស់ពាះយាស៊ូវតាមរយៈគាូរបស់គត់។�និមិត្ត�

របស់យើងគឺដើមាបីអោយ�សាចក្តីពិតដាលពួកគាបានឮ�នឹងបង្កប់�

នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគត់សំរាប់គាឹះនាជីវិតរបស់ពួកគត់នាពាល�

នាគត។�ហើយយើងក៏សងាឃឹមថាគាួសររបស់ពួកគត់នឹងទទួល�

ការជៈឥទ្ធិពល�និង�ការផ្លាស់បាាផងដារ។

ស
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ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

�● �
យើងបានសងសង់� ទំនាក់ទំនងជាមួយ�
សកលវិទាយាល័យ� ៣� ធំនៅក្នុងខាត្តបាត់�
ដំបង� រហូតដល់ថា្នាក់� អ្នកដាលផ្នាករដ្ឋ�
បាលនាសលាទាំងនោះ� ចង់អោយយើង�
តាលប់ទៅវិញ� ហើយបន្តទំនាក់ទំនងជា�
មួយនឹងសិសាសនិសាសិតរបស់ពួកគា។

�● �
យើងកំពុងចាកចាយ� ដំណឹងល្អទៅកាន់�
និសាសិត៨នាក់� ដាលស្នាក់នៅផ្ទះនិសាសិត�
ជាមួយយើង។� និសាសិតមា្នាក់ក្នុងចំណម�
និសាសិតដាលស្នាក់នៅជាមួយ� បានស្វាង�
រកសាចក្តីពិតរហូតដល់ចំនុចមួយ� ដាល�
គត់បានសមាាចចិត្តទទួលជឿពាះ។

�● �
សីាមុំ� និង� សិលា� គឺជាបុគ្គលិក២នាក់�
ដាលធ្វើការជាមួយយើង�នៅក្នុង�វ៉ាយវ៉ាម��
បានចូលរួមធ្វើការជាមួយកាុមយើង!

ទីបនា្ទាល់
"ខ្ញុំបានរស់នៅទីនាះរយៈពាល�២ឆ្នាំហើយ។�ពីមុនខ្ញុំធា្លាប់ជាបុគ្គលមា្នាក់�ដាលហៅថាមនុសាសសំភារៈនិយម�ពីមុនខ្ញុំធា្លាប់មើលទៅ
កាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ�ហើយពាយាយមចង់ឡូយដូចជាពួកគា�ដើរលាងយប់�ហើយមិនផ្តាតលើការសិកាសា។�ប៉ុន្តាការដាលខ្ញុំរស់នៅ
ក្នុងផ្ទះនិសាសិត� បានផ្លាស់បាាជីវិតរបស់ខ្ញុំ។� ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមមើលឃើញពីតំលានាជីវិត។� ខ្ញុំពិតទទួលការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈ�
បុគ្គលិកដាលនៅជាមួយយើង�ហើយនៅពាលដាលមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិត� ខ្ញុំមានពួកគត់ដាលខ្ញុំអាចនិយយជាមួយ� និង�
អាចឮដំបូលនា្មានពីពួកគត់បាន។"�-�សម្ភសាស�

"ខ្ញុំមានអារម្មណ៍� ខ្ញុំមានកាុមគាួសរដ៏ធំនៅទីនាះ� ហើយមានអារម្មណ៍ថាអាចទុកចិត្តមនុសាសគាប់គ្នាដាលស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំ���
ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាឯកោដូចពី�មុននោះឡើយ។�អ្នកដាលនៅជុំវិញខ្ញុំជំរុញអោយខ្ញុំខិតខំសិកាសា�ដូចនាះហើយខ្ញុំពាញដោយភាព�
សបាបាយរើករាយក្នុងការរស់នៅទីនាះ។"-�មា៉ាន់�

"ខ្ញុំមកពីខាត្តបនា្ទាយមានជ័យ។� ខ្ញុំពិតជាអរពាះគុណពាះអង្គសំរាប់ការដាលខ្ញុំអាចស្នាក់ផ្ទះនិសាសិតរបស់គាីស្ទបរិស័ទ្ធ។� ខ្ញុំពិតជា
បានលូតលាស់ក្នុងសាចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំ�ហើយមានឱកាសក្នុងការសិកាសាពាះគម្ពីរ។"-�មា៉ាន់

ទ

ចព័ន្ធកិច្ចសកលវិទាយាល័យ

សាចក្តីសង្ខាប

ព័ន្ធកិច្ចសកលវិទាយាល័យបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ� ២០១៤�

គោលដៅយើងគឺដើមាបីមើលឃើញការបាាស់បាា� នៅក្នុងវិស័យ�

ទាំងអស់នាសង្គមកម្ពុជា�តាមរយៈការឈងចាប់ទៅកាន់សិសាស�

និសិាសតសកលវិទាយាល័យ� ដោយសាចក្តីពិត� នាដំណឹងល្អ។�

យើងអាចធ្វើការនាះ�តាមរយៈរបៀប�២ចំបង�១គឺជាការដាល�មាន�

កម្មវិធីផាសាងៗនៅសកលវិទាយាល័យផាសាងៗ� ហើយរបៀបមួយ�

ទៀតគឺជាការដាលយើងមានផ្ទះនិសាសិតសំរាប់និសាសិតស្នាក់នៅ។�

យើងបានមានឱកាសជាចាើន� ក្នុងការចាកចាយគោលការណ៍�

ពាះគម្ពីរទៅកាន់ពួកគត់�ទាក់ទងជាមួយនឹង�ការបាាសា័យទាក់�

ទង�ទំនាក់ទំនង�និង�ភាពជាអ្នកដឹកនំា។�យើងបានពងាឹងទំនាក់�

ទំនងជាមួយនឹងសកលវិទាយាល័យជាចាើន� ហើយបានផាសារភា្ជាប់�

អ្នកស្ម័គាចិត្តរយៈពាលខ្លី� ក្នុងការបងាៀននៅក្នុងសកលវិទាយា�

ល័យទាំាងនោះ�អំពី�សសនា� វបាបធម៌� និង� ជំនួញ។�នៅក្នុងផ្ទះ�

និសាសិត�យើងបានសងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិសាសនិសាសិត�

និយយដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគត់�ហើយសិកាសាពាះគម្ពីរជាមួយ�

គ្នា។� យើងបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីអាល់ហា្វា� ដើមាបីជួយសិសាសក្នុង�

ការសួរសំនួរអំពីជីវិត� និង� គោលបំណងនាជីវិតរបស់ពួកគត់�

ហើយថាមទៀត� ហើយចាកចាយទៅកាន់� ពួកគត់អំពី�

ពាះយាស៊ូវ� និង� នគរពាះ។� នាះគឺជាឆ្នាំដាលពោរពាញដោ

យការរំភើបចិត្ត� ក្នុងការមើលឃើញ� សិសាសនិសាសិតទាំងនោះ�

គិតពិចារណអំពីពាះយាស៊ូវ� និង� មានការបើកចំហទទួល�

សាចក្តីពិត។

ស
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ទីបនា្ទាល់

"គាូបងាៀននៅ� YDC� ពិតជាជួយខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងអោយមានភាពកា្លាហានក្នុងការនិយយភាសអង់គ្លាស។� YDC� តាងតារបងាៀន�

អំពីជីវិត�តាមរយៈ�ថ្ញាបាធានបទជីវិត�ហើយនាះគឺជាថ្ញាដាលសលាផាសាងគ្មាន។"-�សុខ��

នៅក្នុងកំឡុងពាលមួយ�ដាលយើងមានថ្ងានាបាធានបទជីវិត�យើងបាននិយយអំពីអារម្មណ៍ផាសាងៗ�ហើយអារម្មណ៍មួយ�ដាល�

យើងបាននិយយនោះគឺជាអារម្មណ៍នាការភ័យខ្លាច។�មានសិសាសមា្នាក់ដាលបានទទួលជឿពាះអង្គតាមរយៈការមករៀន�នៅក្នុង�

YDC� បានងើបឈរឡើងហើយនិយយចាកចាយពីជីវិតរបស់គត់ពីមុន� ដាលរស់នៅកាាមការភ័យខ្លាច� ប៉ុន្តាបនា្ទាប់ពីគត់�

បានទទួលជឿពាះយាស៊ូវ�គត់បានយកឈ្នះការភ័យខ្លាចរបស់គត់។�គត់បានបន្តនិយយទៀតថា�នាះមិនមានជារឿងធម្មតា�

នោះទានៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា� ហើយអ្វីដាលគត់តាូវធ្វើនោះគឺបន្តក្នុងការរស់នៅទុកចិត្តពាះ� ហើយមិនសាន� និង� ថា្វាយបង្គំ�

ទៅកាន់រូបសំណក់របស់សសនាទាំងនោះ�ដោយការភ័យខ្លាចទៀតនោះឡើយ។

ទ

មជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជន(YDC)

សាចក្តីសង្ខប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

មួយឆ្នាំកន្លងមកនាះ� មជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជន� បាន�

ដំណើរការថា្នាក់រៀន� ១២កំរិត� ថា្នាក់ភាសក៉ូរា� ចិន� ហ្គីតា� ស្គរ�

ការសន្ទនា� សិលាបៈ� ការថតរូប� ការចំអិនម្ហូប� ការរៀនអកាសរ��

ការសិកាសាពាះគម្ពីរ� និង� ថា្នាក់រៀនរាំ។� ៧៥%� នាគាូបងាៀនរប

ស់យើងមកពីបាទាសដាលនិយយភាសអង់គ្លាស� ហើយការ

នាះពិតជាសំខន់សំរាប់សិសាសដាល� មករៀនជាមួយយើងអាច�

ស្តាប់� និង� រៀនពីគាូដាលនិយយភាសអង់គ្លាសយ៉ាងស្ទាត់

ជំនាញ។� គាូរបស់យើង� និង� បុគ្គលិករបស់យើងសុទ្ធតាធ្វើ

ការដោយស្ម័គា� ចិត្តហើយគ្មានបាាក់ខា� ដោយសរពួកគត់�

មានគោលបំណងចង់ឃើញ� ជនជាតិខ្មារទទួលការបំពាក់បំប៉ន�

និង� មានជំនាញជីវិត� ដាលជួយអោយពួកគត់តាៀមខ្លួនសំរាប់

ថ្ញាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

�● �
នៅក្នុងឆ្នាំនាះយើងមានឯកសិទ្ធិក្នុងការបងាៀ

នទៅកាន់�សិសាស�៤៥០�នាក់�ដាលមានអាយុ�

១៥-២៥ឆ្នាំ�រៀងរាល់តាីមាស!យ៉ាងណ�

ក៏ដោយពួកគត់ភាគ�ចាើនជា�សិសាសដាល�

តាលប់មកសិកាសា�ជាមួយយើង�ដូចនាះសិសាស�

ទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នា�មាន�៨០០នាក់។

�● �

មានសិសាសជាចាើនដាលបានបញ្ចប់ការ�

សិកាសាជាមួយយើងបានតាលប់មកវិញ�

ធ្វើការជាមួយយើងជាគាូស្ម័គាចិត្ត។�

តាមរយៈការនាះពួកគត់បានរៀនពីការ�

បងាៀន�និង�មានបទពិសធន៍ផ្ទាល់ជា�

មួយការបងាៀន�ដោយមានគុណភាព។����

បនា្ទាប់ពីការដាលពួកគត់បងាៀនស្ម័គា�

�

ចិត្ត�យើងបានសរសារលិខិតណានាំ�សំរាប់�

និយោជិកផាសាងៗ�ដើមាបីអោយជួយអោយពួក�

គត់ដឹងពីសមត្ថភាពភាសអង់គ្លាស�និង�����

ចារិកលក្ខណៈរឹងមាំរបស់ពួកគត់។

ច

ស
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ទីបនា្ទាល់
"សំឡាងថ្មីពិតជាបាននាំការជៈឥទ្ធិពលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ�និង�ជីវិតរបស់គាីស្ទបរិស័ទ្ធជាចាើនទៀត�តាមរយៈការលើកទឹកចិត្ត

អោយយើងទាំងអស់គ្នាបាើបាាស់អំណយសំលាងរបស់យើងផ្ទាល់សំរាប់ពាះអង្គ�និង�ពាះចាស្តាដាលពាះអង្គបានដាក់នៅក្នុង

យើងទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការបមាើពាះអង្គ។�សំឡាងថ្មីក៏ជាព័ន្ធកិច្ចដាលលើកទឹកចិត្តអោយយុវជនយុវនារើ� និង� មនុសាសពាញវ័យ�

បាើបាាស់អំណយទាន� និង� ជំនាញរបស់ខ្លួន� ក្នុងការសរសើរតម្កើង� និង� ថា្វាយបង្គំពាះអង្គ� ដោយបាើបាាស់សំលាងរបស់�

ពួកគាផ្ទាល់�ហើយការនាះពិតជានាំសិរើល្អទៅកាន់ពាះអង្គ�និង�លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដទា។�សំឡាងថ្មីក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ

អោយមើលឃើញភាពសាស់ថា្លា�និង�តម្លារបស់បាជាជាតិផាសាងៗ�និង�សំលាងដ៏ពិសាសដាលបាជាជាតិទាំងនោះមាន"-�

ចាន់�សុវណ្ណតារា�(បុគ្គលិក�សំឡាងថ្មី)�

ទ
�������យើងជឿថាពាះអង្គមានបំណងពាះទ័យចង់ផ្លាស់បាាបាទាស��
កម្ពុជាក្នុងរយៈពាលមួយជំនាន់�ហើយយើងជឿថានឹងធ្វើការនាះ�
នៅក្នុងរបៀបជាចាើន� ហើយរបៀបមួយក្នុងចំណមរបៀបទាំង�
នោះគឺតាមរយៈការថា្វាយបង្គំ�និង�តន្តាី។
សំលាងថ្មីមានការផ្តាតទៅលើចំនុចបួន�សំខន់ៗ�ៈ
•� យើងបាន� ធ្វើការអភិវឌាឍនជ៍ំនាញរបស់យើងតាមរយៈការ

ហ្វឹកហ្វឺន� ពាលមួយទល់នឹងមួយ� ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន� និង�
ធ្វើការជាមួយកាុម�ដោយសរតាយើងចង់ថា្វាយការល្អបំផុត�
របស់យើងទៅកាន់ពាះអង្គ។

•� យើងបង្កើតបទថ្មី� តាមរយៈការសរសារបទថ្មី� ដោយ�

ចងា្វាក់ភ្លាង� និង� ពាកាយថ្មី�ដោយសរតាពាះរបស់យើងជាព្
រះដាលមានការ�ច្នាបាឌិត។

•� យើងធ្វើការ� ជៈឥទ្ធិពលទៅកាន់សហគមន៍តាមការរយៈ�
ការផលិតបទចមាៀង�ហើយចាកចាយនៅបាព័ន្ធអនឡាញ�
និង� បាសកកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ដោយសរតាយើងចង់
អោយ�មនុសាសស្គាល់ពាះអង្គតាមរយៈតន្តាី។�

•� យើងធ្វើការដឹកនាកំាុមថា្វាយបង្គ�ំ ជារៀងរាល់សបា្តាហ៍�
ហើយការ� នាះមានរាប់បញ្ចូលទាំងការសមចមាៀង� និង�
សមាបសមាួល�ពាលវាលានាការថា្វាយបង្គំជុំគ្នា។

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

�● �
យើងបានបង្កើតអោយមានបទចមាៀងថ្មី�
៣�បទថ្មីនៅក្នុង�យូថូប�(Youtube)

�● �
យើងជួយបងាៀនហ្គីតា�និង�ស្គរ�នៅក្នុង�
មជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជន។�

�● �
ជួយដឹកនាំការថា្វាយបង្គំនៅសន្និបាត�
វ៉ាយវ៉ាម�DNA ។

�● �
ជួយក្នុងការដឹកនាំថា្វាយបង្គំជាមួយការ�
ធ្វើដំណើរអធិបាបាយរបស់លោកឡូរិន�
ខន់នីងហាំ។�

សំឡាងថ្មី

ច

ស
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ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

ទីបនា្ទាល់

�● �
យើងបាន� កាុមយុវជនមួយកាុមទៅកាន់�
កាុងភ្នំពាញ� ដើមាបីចូលរួមការហ្វឹកហ្វឺន�
វគ្គអាល់ហា្វា�ហើយយើងបានចាប់ផ្តើម�មា
នវគ្គអាល់ហា្វានាះនៅក្នុងខាត្តបាត់ដំបង។

�● �
យើងបានធ្វើបុណាយជាមុជទឹកដល់មនុសាស�
២៥នាក់� ១៦នាក់នៅក្នុងកាុមជំនុំពន្លឺ�
សហគមន៍�ហើយ�៩នាក់ទៀតបានទទួល�
បុណាយជាមុជទឹក� នៅក្នុងភូមិមួយដាល�
យើងមានកាុមតូច។�នាះគឺជាការល្អយ៉ាង�
ខ្លាំង� ដោយសរតាមានមនុសាសជាចាើន�
បានទទួលជឿពាះអង្គ។

�● �
យើងបានមានកម្មវិធីនាការថា្វាយបង្គំ�រវង�
បណ្តាញកាុមជំនុំ� នៅតាមភូមិដាលយើង�
មាន� និង� កាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍�
ដើមាបីធ្វើការ� អបអរសទរបុណាយណូអាល�
និងខួបគំរប់មួយឆ្នាំ� របស់ពាះវិហារពន្លឺ�
សហគមន៍។

�● �
តាមរយៈ� វគ្គបណ្តុះបណ្តាល� ភាព�
ជាសិសាស� យើងឃើញថា� មានមនុសាស�
ជាចាើន� បានសមាាចចិត្ត� ចូលជាា�
ថាមទៀតទៅ� ក្នុងសាចក្តីជំនឿ� របស់�
ពួកគានៅក្នុងពាះយាស៊ូវ។�

"ទីបនា្ទាល់មួយក្នុងចំណមទីបនា្ទាល់ជាចាើនដាលយើងខ្ញុំបានឃើញ�គឺជារឿងរបស់ស្តាីមា្នាក់�ដាលនៅក្នុងកាុមជំនុំភូមិ�គីឡូ៣៨។�
គត់មានឈ្មាះថា�រា៉ានី�ហើយគត់ជាស្តាីមុនដំបូងនៅក្នុងភូមិគត់�ដាលបានទទួលជឿពាះអង្គ�គត់ក៏បានអោយ�ផ្ទះរបស់គត់
ធ្វើជាកន្លាងជំុគ្នាសំរាប់ការថា្វាយបង្គំពាះអង្គផងដារ។� បនា្ទាប់ពីការដាលយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់គត់� អស់ពាលមួយរយៈ�
យើងបានដឹងថាគត់ក៏អនុញ្ញាតអោយមនុសាសមកផ្ទះរបស់គត់� ដើមាបីលាងលាបាងសីុសងផងដារ� ហើយនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា
នាះគឺជារឿងធំ� ហើយមិនមានជាការតាឹមតាូវនោះទា។� យើងក៏បានជួបជាមួយនឹងគត់� ហើយពនាយល់ទៅកាន់គត់ថា� តើពាះ�
គម្ពីរនិយយអ្វីខ្លះអំពីការលាងលាបាងសីុសង�និង�ការជៈឥទ្ធិពលរបស់យើងក្នុងនាមជាគាីស្ទបរិស័ទ្ធ។�បនា្ទាប់ពីការនាះគត់បាន�
សមាាចចិត្តថា� គត់ចង់អោយផ្ទះរបស់គត់ធ្វើជាកន្លាងដាលថា្វាយបង្គំពាះ� មិនមានជាកន្លាងសមាាប់ការលាងលាបាងសីុសង
នោះទា� ដូចនាះគត់បានបាាប់ទៅកាន់អ្នកជិតខង� និង� មនុសាសផាសាងៗថា�គត់មិនអនុញ្ញាតអោយមានការលាងលាបាងនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់គត់ទៀតនោះឡើយ� ពាាះគត់ជាគាីស្ទបរិស័ទ្ធ� ហើយគាីស្ទបរិស័ទ្ធមិនអោយផ្ទះរបស់ខ្លួនធ្វើជាកន្លាងសំរាប់ការលាង�
លាបាងសីុសងនោះឡើយ។�មនុសាសជាចាើននៅក្នុងភូមិ�បានឃើញពីគំរូដ៏ល្អរបស់គត់�ពាាះគត់ជាស្តាីមា្នាក់ដាលថា្វាយផ្ទះរបស់
គត់ទៅកាន់ពាះអង្គ�ដើមាបីបាើបាាស់សំរាប់ជាកន្លាងថា្វាយបង្គំពាះដ៏ពិត។�"-�លោក�សន�ចាន់នឿន

ច

ទ

បណ្តាញដាំដុះកាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍

សាចក្តីសង្ខាប

នៅក្នុងខា� តុលា� ឆ្នាំ� ២០១៥� យើងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ�
កាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍�ដាលមានការជួបជុំជារៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយ�
ម៉ាង�៩�ពាឹក�នៅឯទីស្នាក់ការ�YWAM�។�នៅពាលដាលយើង�
ចាប់ផ្តើមដំបូងមានមនុសាសបាហាលជា� ២០នាក់បានចូលរួម�
ហើយមានការកើនឡើងរហូតដល់�១០០នាក់�ដាលបានមក�ចូល
រួមជាមួយយើងសឹងតារៀងរាល់សបា្តាហ៍។� មានយុវជនជាចាើន�
ដាលមកពីមជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជនបានមកចូលរួម� ជាមួយ�
យើង� ហើយមានមនុសាសផាសាងទៀតផងមកពីសហគមន៍របស់
យើង� ទាំងខ្មារ� និង� អន្តរជាតិ។� កម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការ�
ទៅមុខទាំងសាុងដោយបាើបាាស់ភាសខ្មារ� ហើយមានការបក�
បាាដោយបាាដាក់� កាស� ទៅជាភាសអង់គ្លាស។� នៅក្នុងខា�
តុលាធា្នាំ� ២០១៦�យើងបានធ្វើពិធីអបអរសទរខួបមួយឆ្នាំរបស់
យើង។�រៀងរាល់សបា្តាហ៍ចុងកាាយនាខានិមួយៗ�យើងតាងតារ�
មានកម្មវិធីខ្ចប់ម្ហូបថ្ញាតាង់� មកបរិភោគជាមួយគ្នា។�ហើយនៅថ្ញា�
អាទិតាយទី២� ជារៀងរាល់ខា� យើងមានបាសកកម្មនៅក្នុងខាត្ត�
បាត់ដំបង� ដោយទៅធ្វើការសួរសុខទុក្ខកាុមគាួសរផាសាងៗ� និង�
មនុសាសដាលមានជម្ងឺ។�

តាមរយៈកាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍� មានកាុមជំនុំតាមផ្ទះ� ៦កាុម�
ដាលមានមនុសាសចូលរួមពី�៥�ទៅ�៣០នាក់�ហើយពួកគត់មាន�
ការជួបជំុគ្នាជារៀងរាល់សបា្តាហ៍។� យើងក៏មានវគ្គបណ្តុះបណ្តា��
លភាពជាសិសាសផងដារ� ដាលមានការរៀន� នៅថ្ញាអាទិតាយ�
រសៀលរយៈពាល២ម៉ាង� ក្នុងកំឡុងពាល� ១០សបា្តាហ៍។�
មានមនុសាស� ២៥នាក់� ដាលបានចូលរួមជាមួយយើង។�

ហើយយើងក៏បានបើក� កម្មវិធីខ្លីនិក� ម្តងក្នុងមួយខានៅក្នុង�
ភូមិមួយ�ជាមួយលោកវាជ្ជយណ្ឌិត�សយមិន។�

នៅក្នុងខា� មិនា� យើងបានធ្វើការចាប់ដាគូរយៈពាល� ២ថ្ញា�
ជាមួយកាុមបាសកកម្ម� មួយដាលមកពីបាទាស� ន័រវា��
ដាលពួកគត់បាន�រៀបចំកម្មវិធីបាសកកម្មធំមួយនៅ�ម៉ុង�ឬសាសី។�
មានមនុសាសបា� ហាល� ៥០០០នាក់បានចូលរួមជាមួយយើង�
ហើយមាន� មនុសាស� ៦០០នាក់� បានសមាាចចិត្តទទួលជឿ�
ពាះេយស៊ូវ។� តួនាទីរបស់យើង� នៅក្នុងរយៈពាល� ២ថ្ងានោះ�
គឺចាញទៅតាមភូមិផាសាងៗហើយ� អញ្ចើញមនុសាសអោយមកចូល
រួមក្នុងកម្មវិធីនាះ� ហើយក៏ធ្វើការផាសាយដំណឹងល្អអំពីពាះយាស៊ូវ�
ទៅកាន់ពួកគត់ផងដារ។�

�យើងបានធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនទៅកាន់មនុសាស� ២០០� នាក់នៅ�
ក្នុងកាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍�និងមានកាុមតូចចំនួន៦កាុម។�
យើងមានការបំរើទៅកាន់មនុសាសជាចាើនថាមទៀត� តាម�
រយៈបាសកកម្មនៅក្នុងសហគមន៍�និង�ការមានគ្លីនិកនៅក្នុង�
៥ភូមិផាសាងៗ។� យើងបានឃើញ� ពាះអង្គធ្វើការ�
ពាយាបាលទៅកាន់� មនុសាស� ទាំងខងរូបកាយ�ខងអារម្មណ៍�
និង� ខងវិញ្ញាាណ� ហើយទាង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់�
តមាូវការ� របស់ពួកគា� ហើយយើងឃើញមនុសាស� ២៥នាក់�
បានទទួលជឿពាះយាស៊ូវ។�

ស



30 31

ទីបនា្ទាល់
"តាំងពីពាលដាលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម� ការហាត់បាាណនាះមក� កំលាំងរបស់ខ្ញុំ� រាងកាយរបស់ខ្ញុំ� និង� កំលាំងបាះដូងរបស់ខ្ញុំ�
មានភាពបាសើរជាងមុន�ដាលជាការជួយអោយខ្ញុំអាចធ្វើជាបាសកកជនកាន់តាល្អជាងមុន�មានកំលាំងក្នុងការរត់លាងជាមួយ
កុមារ�ដាលខ្ញុំធ្វើព័ន្ធកិច្ចជាមួយ�ហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាហត់ដូចមុននោះឡើយ។"
-លោក�ចន�ឌីវិត�ជានាយករបស់អង្គការ�បាាយស្តាត�ហើយជាអតិថិជនដំបូងរបស់យើង�

ទក្លឹបហាត់បាាណ�BTB�បានចាប់ផ្តើមជាជំនួញ�ក្នុងលក្ខណៈបាសកកម្ម� របស់�យូ� អូហ្វ� អិន�បាត់ដំបង។�ក្លឹបហាត់បាាណនាះ�មាន�
គោលដៅ�២��គោលដៅ�១�គឺបង្កើនបាសិទ្ធិភាពរបស់បាសកជន�តាមរយៈអោយពួកគត់មានសុខភាពល្អ�និង�មានរាងកាយមាំមួន�
ហើយនិងជាការឈងចាប់ទៅកាន់សហគមន៍សំរាប់ពាះយាស៊ូវ�តាមរយៈហាត់បាាណអោយមានរាងកាយមាំមួន។

ក្លឹបហាត់បាាណ� BTB� បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុង� � ២០១៦�ដោយមានអតិថិជន� ២នាក់ចាប់ផ្តើមមកហាត់បាាណ�នៅកាាយផ្ទះរបស់�
លោកគាូបង្វឹក� ដម។�នៅក្នុងរយៈពាល� ១ឆ្នាំនាះ� ចំនួននាអតិថិជនរបស់យើងបានកើនឡើងដល់� ៤០នាក់� ហើយឥឡូវនាះយើង�
មានកន្លាងកន្លាងផ្ទាល់ខ្លួន� ដាលជាក្លឹបហាត់បាាណរបស់យើងសព្វថ្ញា។� យើងបានចាប់ផ្តើមការជៈឥទ្ធិពលរបស់យើងទៅកាន់�
សហគមន៍នាបាសកជន� ដាលជួយអោយពួកគត់មានរាងកាយល្អជាងមុន� សុខភាពល្អជាងមុន� និងមានកមា្លាំងចាើនជាងមុន។�
នៅក្នុងខា� មករា�ឆ្នាំ� ២០១៧�នាះយើងបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីថ្មី� ដាលមានឈ្មាះថា� "បើកដា"�ដាលជាកម្មវិធី� សំរាប់ជាការអញ្ជើញ�
ទៅកាន់� យុវវ័យខ្មារ� ដាលមានចំណប់អារម្មណ៍ក្នុងការហាត់បាាណ�អោយចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង� ដាលមានការបូក�
បញ្ចូលគ្នារវងការហាត់បាាណជាមួយនឹងការសិកាសាពីជំនាញជីវិត�ការសិកាសាពាះគម្ពីរ�និង�ដំណឹងល្អអំពីពាះយាស៊ូវគាីស្ទ។�

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

�● �
យើងបានឈ្នះការបាកួត� បងា្ហាញព័ន្ធកិច្ច�
យើងនៅក្នុង� សន្និបាតបាសកកម្មមួយ�
ដាលមានរងា្វាន់�៦០០០ដុលា្លា�ជួយអោយ�
យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញ� ឧបករ
ណ៍ហាត់បាាណសំរាប់ក្លឹបរបស់យើង។�

�● �
យើងបាន� បង្វើកលើកស្ទួយអោយមាន�
គាូបង្វឹក�ជនជាតិខ្មារឡើង�ដើមាបីអោយពួក�
គត់ទំនុកចិត្ត� ក្នុងការបងាៀនការហាត់�
បាាណដោយខ្លួនឯងបាន។

ក្លឹបហាត់បាាណ�BTB

សាចក្តីសង្ខាប

ច

ស
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មាតា្តាករុណ
ព័ន្ធកិច្ចមាតា្តាករុណ

ហាងកាហ្វា�អាដាន�

ផ្ទះជីវិត

ព័ន្ធកិច្ចកូនស្តាច�

ស្តាីងាយរងគាាះ�-�វិថីមា្តាយ
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ចំនុចល្អដាលកើតឡើង
�● �

នៅក្នុងរយៈពាលកន្លះឆ្នាំនាឆ្នាំ២០១៦នាះ� យើងមានឯកសិទ្ធិក្នុងការមាននារើដ៏អស្ចារាយ� ៣នាក់បានមកហាត់ការងារនៅកន្លាងរបស់
យើង�ហើយពួកគត់បានរៀនពីររបៀបដំណើរការហាងកាហ្វា�ក្នុងលក្ខណៈជាបាសកកម្ម។�នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៧�នាះ�យើងនឹងបញ្ជូន�
ឌីម� និង� ខ៉ារា៉ា� ទៅកាន់បាទាសមួយដាលបិទមិនអោយមានការផាសាយដំណឹងល្អមួយ� នៅក្នុងតំបន់អាសីុនាះ� ដោយគោលបំណង�
ចង់បើកហាងកាហ្វា� ដើមាបីជាជំនួយជួយដល់ចលនានាបាសកកម្ម។� យ៉ុកគីុ� ជានារើមា្នាក់ដាលបានធា្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងខងផ្នាក�
ជំនួញ� និងកាុមហ៊ុនភោជនីយដា្ឋាន�នៅក្នុងកាុងបា៉ារើស�បានមកធ្វើការស្ម័គាចិត្តពាញពាលជាមួយនឹងហាងកាហ្វា� របស់យើង។� ពួក
យើងពិតជាមានការរំភើបចង់ឃើញពីផលផ្លា� នាការហាត់ការងារបស់� ស្តាីទាំង� ៣នាក់នាះណស់� ហើយក៏មានការរំភើបចង់ឃើញ�
ពាះអង្គធ្វើការយ៉ាងចាើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគត់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនាះ។

ទីបនា្ទាល់
"បនា្ទាប់ពីការដាលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយនឹងហាងកាហ្វាអាដាន� ខ្ញុំបានមានទំនាក់ទំនង� ជិតស្និទ្ធិជាចាើនជាមួយនឹង�
មនុសាសនៅទីនាះ� ហើយការនាះធ្វើអោយខ្ញុំបើកចំហចិត្តទៅកាន់ពាះអង្គ។� បនា្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលជឿពាះយាស៊ូវហើយ�
ខ្ញុំបានដឹងថា� ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនអត់មានសាចក្តីអំណរ� អត់មានស្នាមញញឹម� និង� មិនដាលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់នរណសះ។�
តាឥឡូវខ្ញុំមាន� ពាញដោយសាចក្តីអំណរ� ហើយចូលចិត្តនិយយពីពាះយាស៊ូវទៅកាន់� បុគ្គលិក� និង� អតិថិជនផាសាងៗ�
ហើយខ្ញុំក៏សបាបាយចិត្ត�ផងដារដាលខ្ញុំអាចធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដទា។"-�ឆឌី�បុគ្គលិកកាហ្វាអាដាន��

ច

ទ

ហាងកាហ្វាអាដាន�

សាចក្តីសង្ខាប

ហាងកាហ្វាអាដាន� គឺជាជំនួញក្នុងលក្ខណៈ� បាសកកម្ម�
ដើមាបីជួយដល់ចលនាបាសកកម្ម�ក្នុងគោលបំណងអោយ�មនុសាស�
ជាចាើនបានស្គាល់ពាះយាស៊ូវ។�យើងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលផង�
យើងធ្វើព័ន្ធកិច្ចមាតា្តាករុណផង�នើង�ការផាសាយដំណឹងល្អផង។��
យើងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង� ហើយ�
ឆ្នាំនាះយើងមានអ្នកដាលហាត់ការងារជាមួយយើង� ៤នាក់។�

យើងជួយទៅកាន់ស្តាីដាលមានវិបត្តិ� អោយមានការងារធ្វើ� និង�
ជំនាញដើមាបី� ជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់កាុមគាួសររបស់ពួកគត់។
យើង�ក៏មានការផាសាយដំណឹងល្អ�ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង�និង�
អតិថិជនរបស់យើងផងដារ។� លើសពីនាះទៅទៀតយើងបាន�
យកផ្នាកនាបាាក់ចំណូលរបស់យើងជួយដល់បាសកជនខ្មារ។

ការវិនិយោគទៅក្នុង�ហាង�
វិញ�$12,460�69

ថ្ញាទី១�ខាធ្នូ��២០១៥�-�ថ្ញាទី�៣០�ខា�វិច្ឆិកា�ឆ្នាំ�២០១៦

ចំណូល
$183,117�02

ចំណាញ
$23,293�12

100+13 បាសកកជនខ្មារ�(20�នាក់)�
$8,728�64

ការដាក់ដងា្វាយ
$2,103�79

ស
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ទីបនា្ទាល់

"ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងថា្នាក់សុខភាពរយៈពាលជាងមួយឆ្នាំហើយ។នាះគឺជាការល្អយ៉ាងខ្លាំងសំរាប់ខ្ញុំ�និង�ភូមិរបស់ខ្ញុំពីពាាះ�
ថា្នាក់សុខភាពជួយខ្ញុំ� និង� មា្តាយផាសាងទៀតអោយចាះពីរបៀបដាលយើងតាូវថារកាសាកូនៗរបស់យើង� និង� របៀបដាលយើងតាូវ�
ចិញ្ចឹមទៅកាន់ពួកគត់។�នៅក្នុងកំឡុងនាថា្នាក់រៀននាះខ្ញុំក៏បានឮពីទីបនា្ទាល់របស់មនុសាសផាសាងៗអំពីការដាល�ពាះយាស៊ូវ�បាន
ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគត់� ហើយការនាះពិតជាលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំអោយបន្តជឿលើពាះយាស៊ូវ។� តាមរយៈទីបនា្ទាល់
របស់ពួកគត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចបន្តជំនឿរបស់ខ្ញុំទៅលើពាះយាស៊ូវ។� ខ្ញុំអោយថា្នាក់សុខភាពនាះបន្តមានទៅដល់ថ្ញាអនា
គត�ហើយខ្ញុំចង់អោយកាុមគាួសររបស់ខ្ញុំ�និង�អ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំទទួលជឿពាះយាស៊ូវ។�"-�សាីមុំ

បាហាលជាមួយឆ្នាំមុន� មានគាស្នើសុំយើងអោយជួយទៅកាន់� នារើជំទង់មា្នាក់ដាលតាូវបានគាបំពាននៅក្នុងបាទាសថា� ជា�
លទ្ធផលពីការនោះ�គត់បានមានផ្ទាពោះ�ហើយទទួលការបង្ខំអោយពន្លូតកូន�ឬ�អោយកូនរបស់គត់ទៅកាន់អ្នកដទា�ទោះបី�
ជាគត់មានផ្ទាពោះ� ៦ខាទៅហើយ។� ពួកយើងបានចូលរួមជួយទៅកាន់គត់� បនា្ទាប់ពីដឹងថាកូនបាុសដ៏មានតំលារបស់គត់
បាន� កើតមុនពាលគាប់ខាហើយតាូវការថាទាំយ៉ាងដិតដល់� ដោយសរតាពាលនោះគត់មិនបានទទួលការថារកាសាតាឹមតាូវ
នោះឡើយ។� នៅក្នុងកំឡុងពាលដាលយើងនៅជាមួយនឹងគត់នៅមន្ទីរពាទាយ� យើងបានឃើញគត់ពិតជាងាយសាួលធា្លាក់
ទៅក្នុងការជួញដូររបស់មនុសាស។� យ៉ាងណមិញយើងពិតជាអរពាះគុណពាះអង្គសំរាប់ការ� ដាលយើងបានរកឃើញអង្គការ
ដ៏អស្ចារាយមួយផាសាងទៀត�នៅភ្នំពាញ�ដាលជួយធ្វើការជាមួយនឹងទារកនាះ� និង�គាួសររបស់គត់� ដើមាបីស្វាងរកអ្នកដាលអាច�
ជួយថារកាសាទៅកាន់ទារកនាះ� ហើយសងាឃឹមថានៅថ្ងាអនាគតនឹងអាចរកឪពុកមា្តាយចិញ្ចឹមសំរាប់ទារកនាះ។� តាំងពីពាលនោះ�
មកយើងបានទៅជួបទារកនោះ� ២� ឬ� ៣ដង�ហើយ� ពួកយើងពិតជាមានភាពរើករាយក្នុងការឃើញទារកនាះ� មិនមានគាាន់តា�
មានសុវត្ថិភាពខងរូបកាយ� និង� មានការលូតលាស់ប៉ុណ្ណាះទា� គត់ថាមទាំងមានគាួសរដាលសាលាញ់គត់ថាមទៀតផង។�
មា្តាយរបស់គត់បានជួបជាមួយនឹងកាុមពាឹកាសាយោបល់�ទទួួលការអធិស្ឋាន�និង�ឮពីដំណឹងល្អអំពីពាះយាស៊ូវគាីស្ទ�ហើយបនា្ទាប់�
ពីនោះគត់បានតាលប់ទៅកាន់ខាត្តរបស់គត់វិញ។�ពាះអង្គពិតជាពាះដ៏ល្អ!�ទាង់កំពុងនាំការស្តារឡើងវិញ�និង�បងា្ហាញ�យើងពី
ភាពល្អឧត្តមនាការបាាសលោះនៅក្នុងចំណមនាភាពវឹកវរ។�ពួកយើងពិតជាមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាពាះអង្គ�មានផានការ
យ៉ាងអស្ចារាយសំរាប់ទារកតូចមួយនាះ!

ទ

ស្តាីងាយរងគាាះ�-�វិធីមា្តាយ

សាចក្តីសង្ខាប

ចំនុចល្អដាលកើតឡើង

នៅក្នុងរយៈពាល�១៥�ខាមកនាះ��វិធីមា្តាយ�បានកា្លាយជាព័ន្ធកិច្ចមួយដាលជួយ�ដាលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការជួយ�ទៅកាន់សុខភាព�
មា្តាយដាលមានវិបត្តិនៅក្នុងខាត្តបាត់ដំបង។�ពួកយើងពិតជាមានឯកសិទ្ធិក្នុងដើរជាមួយនឹងមា្តាយ�៦�នាក់ជាមួយនឹងកាុមគាួសររបស់�
ពួកគត់�នៅក្នុងជាចាើនខាមកនាះ។� ក្នុងកំឡុងទាំងនោះយើងបានជួយពួកគត់ជាមួយនឹង�ការថាទាំភាពមានផ្ទាពោះរបស់ពួកគត់�
ដោយសហការជាមួយនឹងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងតំបន់�ជួយពាឹកាសាយោបល់ទៅកាន់ពួកគត់�និង�ជួយគំទាទៅកាន់ពួកគត់។�

�● �
បុគ្គលិកមា្នាក់របស់�ពួកយើងបានធ្វើការ�
ចាប់ផ្តើមបង្កើតអោយមានកាុម�
ពិភាកាសាអំពីសុខភាព��ហើយឥឡូវនាះ�
កាុមនាះមានភាពរើក�ចមាើន�កំពុងដំណើរ�
ការនៅក្នុង�សហគមន៍�២កន្លាង។ជារៀង�
រាល់�សបា្តាហ៍យើងមាន�មា្តាយចំនួន�
១០នាក�់ចូលរួមជាមួយកាុមនាះហើយ�
អ្វីដាលអស្ចារាយនោះគឹជាការដាលយើង�
ដាក់បញ្ចូលដំណឹងល្អ�និង�ការបណ្តុះ�
បណ្តាលទៅក្នុង�កាុមពិភាកាសានាះ។�
�យើងមាន��សិសាសសលាបាសកកម្ម�
បានមកធ្វើការជាមួយនឹងនៅក្នុងកំ
ឡុង�ពាលនាសលារបស់ពួកគត់។�
ហើយជាលទ្ធផលយើង�បានឃើញថា�
មា្តាយមួយចំនួន�មានចិត្ត�ចង់ស្គាល់�ពាះ!

�● �
ពួកយើងក៏មានការរំភើបផងដារ�
ដាលកាុមពាឹកាសាយោបល់��បានកើត�
មានឡើង�កាុមនាះជួយផ្តល់ការ�
ពាឹកាសា�យោបល់លក្ខណៈគាីស្ទបរិស័ទ្ធ�
ទៅកាន់មា្តាយដាលយើងធ្វើការជាមួយ។�
នាះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងអស្ចារាយមកពី
ពាះអង្គ�ហើយយើងពិតជាមានចិត្ត�អរគុ�
ណយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់�អានដាៀរ�ស្វូដ�
ដាល�ស្ម័គាចិត្តធ្វើជាគាូពាឹកាសាយោបល់
ទៅកាន់អ្នកពាឹកាសាយោបល់របស់យើង�
ហើយជួយបន្តអភិវឌាឍទៅកាន់កាុមពឹកាសា
យោបល់របស់យើង�តាមរយៈការបណ្តុះ
បណ្តាលផាសាងៗផងដារ។�

�● �
ចំនុចមួយចុងកាាយ�ដាលជាចំនុចយ៉ាង�
ល្អដាលបានកើតឡើង�នោះគឺជាការ�
ដាលយើងមាន�ទំនាក់ទំនងល្អជាងមុន�
ជាមួយនឹងអង្គការផាសាងៗទៀតហើយ�
យើងក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនជា�
មួយនឹង�កាសួងសង្គមកិច្ច�មន្ទីរពាទាយ�
ក្នុងតំបន់និងមណ្ឌល�សុខភាព�ផាសាង�
ដាលយើង�មានគោលដៅចង់ចាប់ដាគូ�
ជាមួយ។�ពួកយើងពិតជាអរពាះគុណ�
ពាះអង្គសំរាប់ឱកាសដាលបុគ្គលថ្មី�
របស់យើងមានក្នុងការទៅធ្វើការជួយ�
នៅមន្ទីរពាទាយខាត្ត�និង�គ្លីនិកឯកជន�
ដើមាបីទទួលបាន�បទពិសធន៍វបាបធម៌�
ភាស�និង�មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង�
អ្នកធ្វើការនៅទីនោះ។

ស

ច
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ទីបនា្ទាល់

�● �
យើងបានផ្តើម� មានកាុមតូចជាមួយនឹង�
កុមារដាលយើងបានធ្វើការជាមួយ� ក្នុង�
រយៈពាល�៤�ទៅ�៥ឆ្នាំមកនាះ�ដើមាបីជួយ�
អោយ� ពួកគត់ស្គាល់ពាះយាស៊ូវថាម�
ទៀត។

�● �
យើងក៏មានការ� ចាប់ដាគូជាមួយនឹង�
សលាមត្តាយាយពន្លឺសហគមន៍� ដើមាបី�
ជួយពួកគត់� ក្នុងការធ្វើព័ន្ធកិច្ចទៅ�
កាន់កុមារផង�ដារ។��

�● �
យើងក៏� បានចាប់ផ្តើមថា្នាក់រៀនភាស�
អង់គ្លាសនៅក្នុងភូមិ� ៣កន្លាង� ដាល�
ជាកន្លាង� ដាលយើងមានក្លឹបកុមារ�
កូនស្តាច� ដើមាបីជួយបំពាក់បំប៉នពួកគត់�
សំរាប់ថ្ញាអនាគត។��

"ខ្ញុំពិតជាមានភាពសបាបាយរើករាយណស់� ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបកុមារកូនស្តាច� ហើយខ្ញុំពិតជាមានអំណរក្នុង�

ការរៀនអំពីពាះយាស៊ូវផងដារ។� ខ្ញុំបានអារម្មណ៍ខ្ញុំបានទទួលសាចក្តីសាលាញ់របស់ទាង់� និង� ទាង់បានបំផ្លាស់បំបាាចំនុច�

មួយចំនួនដាលខ្ញុំធ្វើ� ដោយសរតាការដាលខ្ញុំបានរៀនអំពីទាង់។� ខ្ញុំតាងមានភាពរើករាយជាងមុនបនា្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយ�

នឹង�ក្លឹបកុមារកូនស្តាច�"-�សាីលាភ

ច

ទ
សាចក្តីសង្ខាប

កូនស្តាច� គឹជាព័ន្ធកិច្ចដាលធ្វើការឈងចាប់ទៅកាន់កុមារ

តាមរយៈការមានក្លឹបកុមារនៅក្នុង� ៤ភូមិ� ដើមាបីបងាៀនកុមារ�

ទាំងនោះអំពីពាះយាស៊ូវ� ដើមាបីអោយពួកគត់ធំធាត់ឡើង�

ជាមួយនឹងសាចក្តីសាលាញ់របស់ពាះ� សាចក្តីពិត� និងសងាឃឹម�

នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគា។� សកម្មភាពនៅក្នុងក្លឹបកុមារមានដូច

ជា� ការលាងលាបាងកំសន្ត� ញុាំអាហារសំរ៉ន� ការរៀន� អំពីពាះ�

និង�សិបាបកម្មផាសាងៗ។�យើងក៏បាើបាាស់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង

ជាមួយកុមារក្នុងការឈងចាប់ទៅកាន់កាុម�គាួសរ� របស់គត់�

ដោយការផាសាយដំណឹងល្អផងដារ។�

ព័ន្ធកិច្ចកូនស្តាច

ស
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ចំនុចល្អដាលកើតឡើង�

ទីបនា្ទាល់

�● �

យើងមាន� ការបងាៀន� រឿងនៅក្នុង�

ពាះគម្ពីរ� លាបាងកំសន្ត� ហើយក៏មាន�

បងាៀន� ពីការថារកាសាសុខភាព� និង�

អនាម័យផង�ដារ។

�● �

ជារៀងរាល់សបា្តាហ៍� យើងចាញទៅកាន់�

កាុមគាួសរផាសាងៗ� ដាលតាមតំបន់ជន�

បទឆ្ងាយដូចជា� ៈ� សំល៉ូត� ស្វាយស្នឹង�

កំពីងព៉ួយ� សំពៅលូ៉ន� កំពង់ស្ពឹ� ភ្នំពាឹក��

ដើមាបី�លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគត់។�

�● �

ឥឡូវយើងមាន� កាុមបាល់ទាត់របស់ផ្ទះ�

ជីវិត� ដាលពួកគត់កំពុងទទួលការ� បង្វឹក�

ពីយើង។�

"មានកាុមគាួសរកាីកាជាចាើនដាលមានជង្ងឺអាដស៍�ហើយពួកគត់ខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង។�ពួកគត់អត់មានសមត្ថភាព�ក្នុងការ�

បញ្ជូនកូនទៅកាន់សលារៀននោះទា� ប៉ុន្តាយើងឃើញពាះអង្គធ្វើការជួយទៅកាន់ពួកគត់តាមរយៈផ្ទះជីវិត� ដាលជួយអោយ�

កូនរបស់ពួកគត់អាចទៅសលារៀនបាន។�កាុមគាួសរដាលយើងជួយអាចឃើញពន្លឹរបស់ពាះនៅក្នុងពួកយើង�ហើយ២�ទៅ�

៣កាុមគាួសរបានបើកចិត្តក្នុងការឮពីពាះអង្គ�ហើយមានចិត្តចង់ឮពីពាះអង្គជាងមុន"-�ជនសូមមិនបញ្ចាញឈ្នាះ��

ច

ទ

សាចក្តីសង្ខាប

ផ្ទះជីវិត :� គឹជាព័ន្ធកិច្ចដាលមានការផ្តាទៅកាន់ការជួយ�

ដល់កាុមគាួសរ� ដាលបានទទួល� ផលប៉ះពាល់ពីជម្ងឺអាដស៏�

ដើមាបីអោយ� ពួកគត់អាច� បន្តរស់នៅជាមួយគ្នាជាគាួសរ�

បន្តអោយ� កូនរបស់ពួកគត់អាចទៅសលារៀនដើមាបីទទួលបា

នការអប់រំ� ហើយបំបាក� រង្វង់នាភាពកាីកានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួក�

គត់។�សព្វថ្ញានាះយើងកំពុងជួយឧបាបត្ថមទៅកាន់កុមារ�៤៥នាក់�

នៅក្នុងកាុមគាួសរទាំងនាះ�ហើយខារាល់ខា�កុមារមា្នាក់ៗទទួល�

បានការឧបាបត្ថមពីយើង� ដើមាបីអោយពួកគត់អាចបន្តទៅសលា�

រៀន� មានអាហារមានជីវជាតិសំរាប់បរិភោគ� មានថា្នាំពាទាយតាឹម�

តាូវ�ដើមាបីអោយពួកគត់បំពាក់បំប៉ន�សំរាប់ការងារនាថ្ញាអនាគត�

នៅពាលដាលពួកគត់ធំឡើង។� យើងមានការទៅសួរសុខទុក្ខ�

ទៅកាន់កាុមគាួសរដាលនៅកាុងបាត់ដំបងជារៀងរាល់� អាទិតាយ�

ហើយយើងទៅសួរសុខទុក្ខកាុមគាួសរដាលនៅឆ្ងាយ� មួយខា�

ម្តងដើមាបីសងសងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគត់�និង�អប់រំពួកគត់�

ពីជម្ងឺដាលពួកគត់កំពុងមាន� ហើយឈងចាប់ទៅកាន់ពួក�

គត់ដោយសាចក្តីសាលាញ់�និង�សងាឃឹមនាដំណឹងល្អ។

ផ្ទះជីវិត�

ស
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ទិដ្ឋភាពនាទូទៅទីស្នាក់ការ

ឆ្នាំនាការផ្លាស់ប្តូរ� របាយការខងផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ�

ពត៌មានអំពីបុគ្គលិក� សូមចាប់ដាគូជាមួយនឹងយើង
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ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង�/�របាយការណ៍អំពីទីស្នាក់ការថ្មី

នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១២�យើងបានចុះកុងតាាទិញដីមួយកន្លាងដាលមានទំហំ�៥�ហិកតារ�ជាមួយនឹងបាាក់កក់�៥០០០ដុលា្លា�ដោយមិន�
ដឹងថាលុយដាលនឹងតាួវទិញដីនាះទាំងមូលនឹងមកពីណនោះឡើយ។� ៨ខាកាាយមកយើងបានឃើញពាះអង្គផ្គត់ផ្គង់ថវិកាចំនួន�
៨០០�០០០ដុលា្លា�ហើយយើងបានទិញដីនាះ�ដាលនឹងកា្លាយជាទីស្នាក់ការវ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង�ដោយគ្មានការជំពាក់បំណុលសះ។�

ក្នុងរយៈពាល�៤ឆ្នាំមកនាះយើងបានឃើញពាះអង្គផ្គត់ផ្គង់លុយជាង�៣�២០០�០០០�ដុលា្លា�ក្នុងការចាប់ផ្តើមសងសង់មជាឈមណ្ឌល�សិ
កាសាដ៏ធំជាងគានៅក្នុងខាត្តបាត់ដំបង។�នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៦�មុនពាលបុណាយណូអាលបានមកដល់�យើងបានរើទីតាំង�៧៥%�នាទីតាំង�
ព័ន្ធកិច្ចរបស់យើងពីកន្លាងដាលយើងជួល�មកកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់យើង�ដាលជាទីស្នាក់របស់យើង�និង�មជាឈមណ្ឌលសំរាប់សហគមន៍។�
យើងបានបញ្ចប់ការសងសង់អាគរស្នាក់នៅ៣� ដាលអោយបុគ្គលិក� និង� សិសាស� ១៧០នាក់អាចស្នាក់នៅបាន� និងកន្លាងបរិភោគ�
អាហារដាលដាក់� ៥០០នាក់�ហើយបើមានពាឹត្តិការណ៍ធំអាចដាក់មនុសាសដល់ទៅ� ១០០០នាក។់�នៅពាលបច្ចុបាបន្នយើងក៏មានការ�
សងសង់�មជាឈមណ្ឌលអប់រ�ំដាលជាអាគរចុងកាាយសំរាប់ដំណក់កាលទីមួយនាការសងសង់។�

នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ� ២០១៧�យើងនឹងបញ្ចប់ការងារសងសង់� មជាឈមណ្ឌលអប់រំរបស់យើង�ហើយបញ្ចប់ការរើទីតាំងទាំងអស់មក�
កាន់ទីស្នាក់ការថ្មី។� យើងនឹងបន្តក្នុងការសងសង់ទីស្នាក់ការទាំងអស់� ជាមួយនឹងការដាលយើងបន្តទុកចិត្តពាះអង្គថាទាង់នឹងធ្វើ�
អោយក្តីសាមារបស់ទាង់សំរាប់ទីស្នាក់ការថ្មីនាះបានសមាាច។�

b

ឆ្នាំនាការផ្លាស់ប្តូរ

បាតិបត្តិការនាការផ្លាស់ប្តូរ

ឆ្នាំ� ២០១៦� គឺជាឆ្នាំនាការផ្លាស់ប្តូរនាផ្នាកជាចាើននៅក្នុងព័ន្ធកិ
ច្ច�ជាចាើន�នៅក្នុងទីស្នាក់នា�វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងនាះ។�យើងបាន�
ចាប់ផ្តើមឆ្នាំនាះដោយមានការផ្តាតទៅកាន់� កំណាទមាង់ទៅ�
កាន់បាតិបត្តិការនាព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។� ក្នុងការដាលយើងមាន�
ការលូតលាស់� យើងមានការលំបាកជាមួយនឹងការងាររបស់
យើង� ហើយបន្តដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការលូតលាស់នាព័ន្ធកិច្ច�
ជាចាើនរបស់យើង�។�នៅក្នុងឆ្នាំនាះ�យើងមានការផ្លាស់
ផ្តូរ�យើងមានការនាការផ្លាស់ប្តូរ�កាុមគាួសរការងារ៤របស់យើង��
ដើមាបីជួយយើងអោមានការតាៀមខ្លួនសំរាប់ការលូតលាស់បា
សើរជាងការនាះ។�រង្វង់គាួសរការងារមានដូចជា:�

កាុមការងារការរិយល័យ�:�បុគ្គលិកនាការរិយល័យមានការងារ�
ផាសាងៗដូចជា� កិច្ចការផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ� រដា្ឋាភិបាល� ការបាាសា័យ�
និងការធ្វើកាតការងារ� និងការបកបាាឯកសរទាក់ទងនឹងរដា្ឋា�
ភិបាល។� បុគ្គលិកនាការរិយល័យធ្វើការងារទាក់ទងជាមួយនឹង�
កិច្ចការងារទាំងនាះ។

កាុមការងារគាួសរ� :� ដោយសរតាយើងមានមានការបុគ្គលិក�
សិសាស� និង� ភ្ញៀវ� មានគាាជាចាើនដាលតាូវការរៀបចំ� អាហារ�
ដាលតាូវចំអិន� កន្លាងដាលតាូវសំអាត� និង� បាព័ន្ធដាលយើង�
តាូវធ្វើរៀបចំ។� រង្វង់ការងារគាួសរបន្តធ្វើការងារទាំងនាះអោយ�
មានដំណើរការល្អ។

កាុមការងារជីវិតគាួសរ:� យើងមានជួបជុំគ្នាដើមាបីមាពាលវាលា�
សំរាប់ការអធិស្ឋានទូលអង្វរ� ថា្វាយបង្គំ� ការអប់អរសទរ� និង�
ខួបកំណើត។� រង្វង់ការងារនាះធ្វើការសមាបសមាួលទាក់ទង�
ជាមួយនឹងការស្វាគមន៍� ការបញ្ជូនមនុសាសចាញ� និងពាលវាលា�
នាជួបជាមួយនឹងពាះយាស៊ូវ� និង�ស្តាប់ពាះសូរសៀងរបស់ទាង់�
នៅពាលដាលយើងធ្វើការអធិស្ឋាន�និង�ថា្វាយបង្គំ។�

កាុមការងារខងផ្នាកស្វាគមន៍� :� យើងតាងមានការទទួល�
កាុមបាសកកម្ម� ៣០-៤០កាុម� ដាលមានមនុសាស�
៣០០-៤០០នាក់� ដាលជាអ្នកស្ម័គាចិត្តជារៀង� រាល់ឆ្នាំ�
ដូចនាះរង្វង់� ការងារជួយរៀបចំការធ្វើ� ដំណើររបស់ពួកគត់�
ផ្តល់សាចក្តីណានាំអំពីវបាបធម៌�និង�ការផាសាងៗ�និងធ្វើកាលវិភាគ
សំរាប់ពួកគត់ដើមាបីអោយពួកគត់�មានពាលវាលាពាញដោយផ
លផ្លានិងរើករាយនៅខាត្តបាត់ដំបង។�

បុគ្គលិកទាំង� ៩០នាក់� របស់យើងសុទ្ធតាមានការចូល�
រួមជាមួយនឹងកាមុការងារទាងំនាះ�ហើយបាព័ន្ធការងារថ្មនីាះ�ជួយ�
អោយយើងអាចបន្តដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងតមាូវការខង� ផ្នាក�
បាតិបត្តិការនាព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។� យើងនឹងបន្តអភិវឌាឍបាព័ន្ធ�
ការងារនាះហើយវយនឹងជួយអោយយើង� បន្តក្នុងការលូត�
លាស់�នៅពាលដាលយើងរើទីតាំងទៅកាន់ទីស្នាក់ការថ្មី។�

b
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ចននី� និង� មីុលីង� :� គួស្វាដ៏អស្ចារាយមួយគូនាះ� នឹងចាញទៅកាន់�
បាទាសមួយដាលបិទមិនអោយផាសាយដំណឹងល្អអំពីពាះយាស៊ូវ�
ដើមាបីតាួសតាាយចាប់ផ្តើមសលាពាះគម្ពីរនៅទីនោះ� ក្នុងគោល�
បំណងចង់ឃើញមនុសាសនៅជំនាន់ថ្មីនាះស្គាល់ពាះបន្ទូលពាះ�
ហើយចាញទៅធ្វើបាសកកម្មនៅក្នុងតំបន់អាសីុនាះ។�

ឡាង� :� គឺជាបុគ្គលិកដ៏ល្អមា្នាក់របស់យើង�ហើយគត់នឹងទៅរស់�
នៅក្នុងបាទាសមួយ� ដាលបិទមិនអោយ� ផាសាយដំណឹងល្អ�
ដើមាបីជួយអង្គការវ៉ាយវ៉ាមក្នុង� ការបន្តការងារ� តាួសតាាយ�
នៅទីនោះ។� គត់ក៏នឹងជួយធ្វើការជាមួយនឹង� សលា�
បណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាស� ហើយនឹងបាើបាាស់ជំនាញរបស់�
គត់� ក្នុងការបង្កើតបាព័ន្ធទឹកស្អាតសំរាប់ភូមិសាុកជនបទ�ដាល�
មិនទឹកស្អាតសំរាប់បរិភោគ�និង�បាើបាាស់។�

យុកា� ឌីម� ខរា៉ា� និង� តាង� :� កាុមមួយនាះនឹងចាញដំណើរទៅ�
រស់នៅក្នុងបាទាសមួយទៀត�ដាលបិទមិនអោយ�ធ្វើការផាសាយ�
ដំណឹងល្អ� ហើយនៅក្នុងបាទាសនោះមានកាុមមនុសាសជនជាតិ�
ជាចាើនដាលមិនទាន់� ទទួលបានការឈងចាប់នៅឡើយ។��
គោលបំណងរបស់ពួកគត់�����ក្នុងការចាញទៅគឺដើមាបី�ចាប់ផ្តើមម
ជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជននៅទីនោះ�ហើយក៏នឹងបើកហាងកាហ្វា�
ដាលមានគោលក្នុងការជួយទៅកាន់ចលនាបាសកកម្មផងដារ។��
ជាមួយនឹងការទាំងអស់នាះពួកគត់ក៏នឹងចូលរួមចំណាក�ធ្វើការ�
ដាំដុះកាុមជំនុំ�និង�ចលនានាបាសកកម្មផងដារ។�

កាុមបាសកកម្មប៉ាយប៉ាត� :� កាុងប៉ាយប៉ាតគឺជាទីកន្លាង�
មួយដាលមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង� ដោយពាាះទីកាុងនាះ�
ស្ថិតនៅចិត្តពាំដាន� ប៉ុន្តាវក៏ជាកន្លាងមួយដាលមានការងារ�
មិនតាឹមតាូវ� ការជួញដូរគាឿងញៀន� និង� ផ្លូវភាទផងដារ។�
កាុមនាះមានមនុសាស៥នាក់� ហើយពួកគត់នឹងចាញទៅដើមាបីធ្វើ
ការតាួសតាាយចាប់ផ្តើម� មជាឈមណ្ឌលយុវជន� ដើមាបីនាំសាចក្តី�
សងាឃឹមនាដំណឹងល្អទៅកាន់មនុសាសនៅក្នុងកាុងនាះ។�

កាុមបាសកកម្មប៉ាលិន� :� � កាុមនាះមានមនុសាសចំនួន� ៧�
នាក់� ហើយពួកគត់នឹងចាញទៅរស់នៅក្នុង� ទីកាុងមួយ�
ខ្មារកាហមបានភៀសខ្លួនទៅនៅ� នៅពាលពួកគាបានចាញ់ស
ង្គាាមកាលពីជាចាើនឆ្នាំមុន។� កាុមនាះនឹងចាញទៅកាន់កន្លាង�
នោះដើមាបីនាំពន្លឺនាដំណឹងល្អនៅកាន់កន្លាងដាលខ្មាងងឹតនាះ�
តាមរយៈការតាួសតាាយចាប់ផ្តើមអោយមានមជាឈមណ្ឌលអភិវ�
ឌាឍយុវជន� ព័ន្ធកិច្ចឈងចាប់ទៅកាន់កុមារ� និង� ការដាំដុះកាុម�
ជំនុំ។

ពាះអង្គសព្វពាះទ័យក្នុងការបញ្ចូនមនុសាសដ៏ល្អក្នុងការចាញទៅ� ហើយនាះគឺជាការដាលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ� ២០១៧នាះ។�

ក្នុងនាមយើងជា�វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង�ពួកយើងនឹងបញ្ចូនបុគ្គលិកដ៏ល្អរបស់យើងមួយចំនួន�ដើមាបីធ្វើការចាប់ផ្តើមកិច្ចការថ្មីនៅក្នុង�កន្លាង�

ដាលពិតជាតាូវការសាចក្តីសាលាញ់� និង�សងាឃឹមនាដំណឹងល្អ។�សូមបងប្អូនចូលរួមឈរជាមួយនឹងយើង�អធិស្ឋានដើមាបីអោយកាុម�

នាអ្នកតាួសតាាយកិច្ចការងារថ្មីទាំងនាះ�មានភាពលូតលាស់�និង�ជោគជ័យទៅតាមបំណងពាះទ័យរបស់ពាះ។�

ការបញ្ជូនចាញ/�តាួសតាាយដើមាបីបន្តនាំការតាួសតាាយ

នៅពាលដាលយើងបានចាប់� វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ� ២០០៦�ពាះអង្គបានមានបន្ទូលយ៉ាងចាបាស់មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថា�
យើងធ្វើកាតាួសតាាយកិច្ចការថ្មីដើមាបីនាំការតាួសតាាយជាចាើនទៀតទៅកាន់កន្លាងផាសាង�ហើយការនាះនឹងធ្វើអោយយើងកា្លាយ�ទៅ
ជាមជាឈមណ្ឌលនាការបញ្ជូនមនុសាសចាញទៅធ្វើការតាួសតាាយនៅក្នុងបណ្តាបាទាសជុំវិញ។�១០ឆ្នាំកាាយមកយើងបានឃើញ�ការ�
សមាាចសនាយារបស់ពាះអង្គចំពោះការនាះ។�នៅក្នុងឆ្នាំ�២០១៧�នាះយើងនឹងបញ្ជូនកាុមមនុសាស៥កាុម�ទៅកាន់កន្លាងផាសាងៗដើមាបី�
ចាប់ផ្តើមតាួសតាាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី� នៅក្នុងតំបនព់ិបាកជាងគា� និង� ខ្មាងងឹតជាងគានៅក្នុងតំបន់អាសុីនាះដើមាបីឈងចាប់ទៅកាន់�
មនុសាសបាត់បង់�សំរាប់ពាះយាស៊ូវ។�ខងកាាមនាះគឺជាទីតាំងដាលយើងនឹងបញ្ជូនកាុមទាំងនាះទៅ�ដើមាបីធ្វើការចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មី
នៅក្នុងទីតាំងទាំងនោះ។
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Prey Sen

បាទាសឡាវ
� ទោះបីជាមានការទាស់បាឆំង� និង�
ការបៀតបៀនក៏ដោយ�កាុមជំនុំនៅក្នុងបាទាស�
នាះនៅតាមានការលូតលាស់។� ៣�៤%� នាបា
ជាជនបានបាកាសថាខ្លូនជាគាីស្ទាន។�ទោះយ៉ាង�
ណក៏ដោយក្នុងចំណម�១១៣�នា�១៣៥�កាុមជនជាតិ�
ផាសាងៗមិនទាន់ទទួលបានការឈងចាប់។� ៨១�៥%�
នាចំនួនបាជាជនមិនទាន់បានឮពីដំណឹងល្អ។�

បាទាសវៀតណម
៥៨%� នាកាុមមនុសាសរបស់បាទាសនាះ
មិនទាន់ទទួលបានការឈងចាប់� ហើយ�
មានតា១�៨%នាបាជាជនទា� ដាលដើរតាម�
ពាះយាស៊ូវ។� ទោះបីជារដា្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាត�
អោយមានការបះពុម្ភពាះគម្ពីរ� និង�
ចាកចាយពាះគម្ពីរក៏ដោយ�នៅតាមានកន្លាង�
ជាចាើនបានរាយការណថ៍ាខ្លនួបានទទួលការបៀត
បៀន�និង�ជាប់គុកដោយសរតាជឿលើពាះគាីស្ទ។�

បាទាសភូមា
� គឺជាបាទាសមួយ�ដាលមានភាព
បាក់បាកជាមួយនឹងបាព័ន្ធហិងាសាជាក់ស្តាង
ទាស់បាឆំងជាមួយនឹងកាុមជនជាតិភាគ�
តិច� ដោយសរតាជំនឿគាីស្ទានរបស់ពួក
គត់។� ៨៣�៦%� នាមនុសាសក្នុងបាទាសនាះ�
មិនទាន់ទទួលបានការឈងចាប់នៅឡើយ។

បាទាសចិន
ដោយសរតាមាន� កំរិតខ្ពស់នា� នគររូបនីយកម្ម�
មនុសាសជាចាើនមិនមាន� ការងារធ្វើ� ការ�
អប់រំ�និង�ស្តង់ដានាការថារកាសាសុខភា
ពតាឹមតាូវ។� មានកាុមមនុសាសចំនួន�
៤៥៥កាុម� ដាលមិនទាន់ទទួលបាន�
ការឈងចាប់នៅឡើយ។�មានកាុមជំនុំជា�
ចាើនបានទទួលការបៀតដោយសរតាងរបបកុម្មនីុស។�

បាទាសកម្ពុជា
៨០%នាជនជាតិ�ខ្មារមានអាយុកាាម�៣០ឆ្នាំ�ហើយពាក់កណ្តាលនា�
ពួកគត់មានអាយុកាាម�អាយុ១៥ឆ្នាំ។�នាះដោយ�សរតាសង្គាាម�
សីុវិល��និង�ការបាល័យ�ពួជសសន៍។�ក្នុង�បាទាស�៩៥%�
នាបាជាជនមានជំនឿលើពុទ្ធសសនា។�នាះគឹជាបាទាស
យ៉ាងកាីកាមួយនៅក្នុងចំណមបាទាសជាចាើន�ហើយ១/៣�
នាចំនួនបាជាជនមានចំណូលតិចជាង�៤០០០រៀល�ក្នុងមួយថ្ញា។�
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 S

 C

ការអបអរសទរ�

ឆ្នាំនាះយើងចូលរួមអប�
អរសទរជាមួយនឹងគូ�
ស្វាមីភរិយថ្មី�៣គូ�
ដាលបានរៀបការ។�

ហើយបានស្វាគមន៍�ទារក�
៣នាក់ដាលបានចាប់
កំណើត។�

�● �
លីឌា�

�● �
សុផត�&�សីុណ�

�● �
សុភាព�&�ផតទាីក��

�● �
មនោ�&�សីុនួន�

�● �
និមិត្ត

�● �
សនាយា

ក

 S

 S

 S

 S

 S

 S

 S

0+0+0+0+0+0+0+77+0+9060+40+X

ពត៌មានអំពីបុគ្គលិក

សាចក្តីសង្ខាប

នៅក្នុងរយៈពាលមួយឆ្នាំមកនាះ� យើងមានបុគ្គលិក� ៩០នាក់�
ដាលបានចូលរួមធ្វើការជាមួយយើង� ហើយពួកគត់មកពីបាទា�
សផាសាងៗដូចជា� កម្ពុជា� កាណដា� ញ្ញូ៊វសាលាន� អាមារិច�
អង់គ្លាស� អូស្តាាលី� សម័រ� ក៉ូរាខងតាបូង� និង� សិង្ហបូរើ។�
យើងមានអ្នកដឹកនាំខ្មារចំនួន� ៦០%� ដាលមានចំនួន� ៥១នាក់�
កំពុងធ្វើការផាសាយដំណឹងល្អទៅកាន់បាទាសពួកគា។�នៅក្នុងឆ្នាំ
នាះយើងមានបុគ្គលិកថ្មីចំនួន�១៧នាក់�ដាលមានចំនួនជនជាតិ�
ខ្មារ�៧នាក់�និង�អន្តរជាតិ�១០នាក់។��

កាុមគាួសរ� វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងយើងនាះបន្តក្នុងលូតលាស់�
និង� កើនឡើង។� បច្ចុបាបន្នយើងមានបុគ្គលិកនៅលីវ� ៤៤នាក់�
មានកាុមគាួសរចំនួន�២៣�និង�មានកុមារចំនួន�៣៣នាក់�ដាល
២៧នាក់ក្នុងចំណមពួកគត់មានអាយុកាាម�៨ឆ្នាំ។�

ចំនួនអ្នកដឹកនាំជនជាតិ�
ខ្មារ�

ចំនួនបុគ្គលិកសរុបរវង
2015 vs 2016

7760%

90

ស
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ចំណូល

    ការបង់សលា ការបង់ថ្លាបុគ្គលិក និង ចំណូលផាសាងៗ 298,242.34

    បាាក់ដង្វាយដាលទទួលបាន 541,270.65

បាាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិក�ផ្ទះនិសិាសត�ក្លឹបហាត់បាាណ�និងចំណូលផាសាងៗ 190,082.14

ការឧបត្ថមទៅកាន់កុមារ 17,696.60

គំរោងការអភិវឌាឍទីស្នាក់ការ 333,491.91

ចំណូលសរុប 839,512.99

ចំណយ

    សលាបណ្តុះបណ្តាល 58,589.38

សលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិសាស�DTS 30,886.38

សលាសិកាសាពាះគម្ពីរ�SBS 10,758.29

សលាហ្វឹកហ្វឺនកំរិតទី២ 16,944.71

    ការចំនាយទៅលើព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍ 51,398.93

បណ្តាញដាំដុះកាុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ 3,197.26

ព័ន្ធកិច្ចសកលវិទាយាល័យ 768.65

កុមារងាយរងគាាះ 23,000.37

ស្តាីងាយរងគាាះ 2,950.15

ក្លឹបហាត់បាាណ�BTB 12,268.42

មជាឈមណ្ឌលអភិវឌាឍយុវជន 8,352.74

ព័ន្ធកិច្ចផាសាងៗ 861.34

    ព័ន្ធកិច្ចបាសកកម្ម 52,529.50

    ថ្លាជួលទីកន្លាង 51,574.00

    បាតិបត្តិការក្នុងទីស្នាក់ការ 105,142.69

អាហារ 36,015.77

ថ្លាទឹក�ថ្លាភ្លើង 13,188.33

ការចំនាយទៅលើការបាើបាាស់ផាសាង 41,150.84

ការអភិវឌាឍទីស្នាក់ការ 10,561.54

ការដាក់ដងា្វាយ 4,226.21

     បាាក់ឧបត្ថមទៅកាន់បុគ្គលិកខ្មារ 153,337.96

     ការអភិវឌាឍសងសង់ទីស្នាក់ការ 343,233.74

ការចំនាយសរុប 815,806.20

ថវិកាដាលនៅសល់ 23,706.79

សាចក្តីសង្ខាប

ក្នុងរយៈពាលជាង�៥០ឆ្នាំមកនាះយើងទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកអង្គការវ៉ាយវ៉ាម�មានការប្តាជា្ញាចិត្តក្នុងរាអងា្គាសថវិកា�សំរាប់ការរស់នៅ�

ដោយខ្លួនឯង។�ម្តងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនាះយើងបានឃើញ�សាចក្តីស្មាះតាង់�និង�ភាពស្មាះតាង់ដ៏អស្ចារាយរបស់ពាះ�ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់មក�

កាន់យើងទាំងអស់គ្នា។� យើងបន្តក្នុងការមានចិត្តអរគុណទៅកាន់អ្នកដាលចាប់ដាជាមួយយើងទូទាំងសកលលោក� ដាលពួកគត់�

បន្តក្នុងការដាក់ទុនមកកាន់យើង� ដើមាបីឃើញការផ្លាស់បាាកើតឡើងនៅក្នុងបាទាសកម្ពុជា� អាសីុអាគ្នាយ៍� និង� រហូតដល់ចុងបំផុត�

នាផានដី។�

របាយការណ៍ថវិកា�

$
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19+42+7+6+7+6+13សលា
បណ្តុះបណ្តាល

18.80%

42.07%7.18%
6.30%

6.44%

6.32%
12.89%

ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ 

ព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍

ព័ន្ចកិច្ចបាសកកម្ម

ការជួលទីកន្លាង

ដំណើរការ
ទីស្នាក់ការ ដងា្វាយទៅកាន់�

បុគ្គលិកខ្មារ

អភិវឌាឍទីស្នាក់ការ

រា្រ់្រញ្ចូលទាំងការអភិវឌនាឍន៍ទីស្នាក់ការ

35+23+2+40
អភិវឌាឍទីស្នាក់ការ

22.64%

35.53%
39.72%

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ការបង់ថ្លាសលា
ការបង់ថ្លាបុគ្គលិក�
និងចំណូលផាសាងៗ

ការឧបត្ថមទៅ
កាន់កុមារ
2.11%

បាាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិកខ្មារ�ផ្ទះនិសិាសត�
ក្លឹបហាត់បាាណ�និងចំណូលផាសាងៗ

11+22+33+12+11+11សលា
បណ្តុះបណ្តាល

10.88%

12.40%

11.12%10.91%

22.25%

32.45%

មិនរា្រ់្រញ្ចូលទាំងការអភិវឌនាឍន៍ទីស្នាក់ការ

ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ 

ព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍

ព័ន្ចកិច្ចបាសកកម្ម ការជួលទីកន្លាង

ដំណើរការ
ទីស្នាក់ការ�

ដងា្វាយទៅកាន់�
បុគ្គលិកខ្មារ 59+38+3

បាាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិកខ្មារ�
ផ្ទះនិសិាសត�ក្លឹបហាត់បាាណ�

និងចំណូលផាសាងៗ

ការឧបត្ថមទៅ
កាន់កុមារ

37.56%

58.94%

2.11%

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ការបង់ថ្លាសលា
ការបង់ថ្លាបុគ្គលិក�
និងចំណូលផាសាងៗ

របាយការណ៍ថវិកា�

ទីស្នាក់ការ� វ៉ាយវ៉ាម� បាត់ដំបងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណក់កាលនាការសងសង់� ហើយតាូវចំនាយថវិកាជាចាើន� ហើយយើងបានរា�

អងា្គាសថវិកាដោយឡាកសំរាប់គំរោងនាះ�ដាលមានការបាងចាកដាច់ចាញពីការចំនាយទៅលើព័ន្ធកិច្ចដាលកំពុងដំណើរការ។�យើង�

បានរៀបការបាងចាកចំនុចទាំងនាះអោយបានចាបាស់ដើមាបីអោយមានស្ថារភាពចំនោះការងាររបស់យើងនៅបាត់ដំបងនាះ។�

កាាហ្វិកខងលើ�បងា្ហាញពីការចំនាយរបស់យើង�ដោយមានការបូកបញ្ជូលជាមួយនឹងការអភិវឌាឍន៍សងសង់ទីស្នាក់ការ។

កាាហ្វិកខងកាាម�បងា្ហាញពីការចំនាយរបស់យើង�ដោយមិនមានការបូកបញ្ជូលជាមួយការអភិវឌាឍន៍សងសង់ទីស្នាក់ការ។

គោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ខំបាឹងអោយអស់ពីសមត្ថភាព�ក្នុងការបងា្ហាញពីតមា្លាភាព�ជាពិសាសជាមួយផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ។
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សូមចាប់ដាគូជាមួយយើង

អោយ�និង�ដាក់ដងា្វាយ
បាសកជនខ្មារ
យើងមានបាសកជនខ្មារ�៥០នាក់�ដាលបំរើពាញពាលជាមួយយើង�ហើយពួកគត់សុទ្ធតារាអងា្គាសថវិកាសំរាប់ខ្លួនឯង�និង�ទុកចិត្ត�
ពាះអង្គសំរាប់ថវិកាក្នុងការរស់នៅ។� ពួកគត់ជាចាើនបានរៀបការហើយមានកូន� ដូច្នាះតាូវការថវិកាដើមាបីចិញ្ចឹមគាួសរពួកគា។�
លោកអ្នកអាចចាប់ដាគូជាមួយ�អ្នកដឹកនាំខ្មាររបស់យើង�តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ពួកគត់ជារៀងរាល់មខា។�

ទីស្នាក់ការថ្មី
នៅក្នុងដំណក់កាលនាះ�យើងកំពុងសងសង់អាគរផាសាងៗនៅក្នុងទីស្នាក់ការថ្មីរបស់យើង�ហើយយើងក៏កំពុងទុកចិត្តពាះអង្គសំរាប់�
ថវិកា�ក្នុងការបញ្ចប់ជំហានទី១នាការសងសង់។�លោកអ្នកអាចចូលឧបត្ថម្ភទៅកាន់�ការសងសង់អាគរសហគមន៍�និង�អាគរសំរា
ប់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង។�ហើយដំណឹងល្អនាការនាះគឺយើងមានអ្នកដាល�ធ្វើការពហុគុណចំនួនបាាក់ដាលចូលមកកាន់ការ
សងសង់អាគររបស់យើង�ដូចនាះរាល់ទឹកបាាក់ដាលលោកអ្នកឧបត្ថម្ភនឹងតាូវបានទ្វាគុណ។�

គំរោងផានការ
លោកអ្នកអាចចូលរួម�ក្នុងការឈងចាប់ទៅកាន់មនុសាសជាចាើនទៀត�តាមរយៈឧបត្ថម្ភទៅកាន់ព័ន្ធកិច្ចផាសាងៗរបស់យើង។�
 

លោកអ្នកអាចឧបត្ថម� មកកាន់យើងតាមរយៈ� PayPal� ដោយចូលទៅកាន់គាហៈទំព័រ� www�uofnbattambang�com/donate��
ហើយបាសិនបើលោកអ្នក� មានចំណប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយ� កិច្ចការដាលពាះអង្គកំពុងធ្វើនៅខាត្តបាត់ដំបងនាះ�
សូមទាក់ទងមកកាន់យើង�តាមរយៈអីុម៉ាល��info@uofnbattambang�com ។

អធិស្ឋាន
លោកអ្នកអាចមានការជួបជុំ
គ្នាហើយ�ធ្វើការអធិស្ឋានសរំាប់�
បាទាសកម្ពុជា� និងកិច្ចការដា�
លពាះអង្គធ្វើតាមរយៈវ៉ាយ
វ៉ាម។�

សិកាសា
មកចូលរួមសិកាសាជាមួយ�យើង�
ហើយ� មានបទពិសធន៍ជា�
មួយ� ពាះអង្គតាមរយៈការរៀន�
DTS� � និងសលាផាសាងទៀត�
ដាលយើងមាន។�

មកបំរើស្ម័គាចិត្ត�
លោកអ្នក� អាចបញ្ជូនកាុម�
មកធ្វើការ� ជាមួយយើងរយៈ�
ពាលខ្លី� ហើយបាើបាាស់�
អំណយទាន� ដាលពាះបាន�
បាទាន� មកកាន់អ្នកដើមាបីបា�
ទានពរដល់�សាុកខ្មារ។�

បំរើ
លោកអ្នក� អាចមកបំរើពាញ�
ពាល�ជាមួយយើងដើមាបីបងា្ហាញ�
ក្តីសាលាញ់� និង� ឈងចាប់�
ទៅកាន់ជនជាតិខ្មារ។

ស បមអ

អ

http://www.uofnbattambang.com/donate
http://info@uofnbattambang.com
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