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កិច្ចស្វាគមន៍
ពាក្យពេចន៍ពីក្រុមអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំ នៃវ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង
ក្នុងនាមយើងជាក្រុមគ្រួសារ វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង យើងបានធ្វើការសំលឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមាន
ចិត្តរំភើបជាមួយការដែលព្រះអង្គបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងហើយពោរពេញដោយការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។
ការមើលឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះ

ដែលទ្រង់បន្តក្នុងការដឹកនាំឃើញឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។

ពួកយើងបន្តក្នុង

ឆ្នាំមួយនេះគឺជាឆ្នាំ

ដែលព្រះអង្គបានត្រៀមយើង ទាំងអស់គ្នាសំរាប់រដូវកាលដែលនឹងមកដល់ ហើយទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំង
អស់គ្នាពី ការដែលយើងត្រូវធ្វើការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសំរាប់ជំហានបន្ទាប់ ដែលនៅខាងមុខយើង។

ជាមួយការដែលលោកអ្នកមើលទៅកាន់សកម្មភាពរបស់យើង លោកអ្នកអាចឃើញផងដែរពីការល្អប្រពៃមួយចំនួនដែលបាន
កើតឡើង:


អាស៊ាន DTS ៈ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តសាស្ត្ររបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដែលយើងមានការសហការចូលរួមជាមួយនឹង
សាលា DTS  ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗបានមករួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកព្រះទ័យរបស់ព្រះជាមួយគ្នា។

បេសកកម្ម / និមិត្ត / តំលៃគ្រឹះ
ប

បេសកកម្ម

ប្រទេស មួយ ក្នុង មួយជំនាន់



ការត្រួសត្រាយ : យើងបានធ្វើការចាប់ផ្តើមជាមួយកិច្ចផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនថ្មី ដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ

កន្លងទៅនេះ ដែលការទាំងនោះមានដូចជា សាលាមត្តេយ្យពន្លឺសហគមន៍ ក្លឹបហាត់ប្រាណ ដែលជាអាជីវកម្មសំរាប់

បេសកកម្ម ហើយជាមួយគ្នាក៏យើងបានចាប់ផ្តើមសាលាបេសកកម្ម (SOM) ដើម្បីជួយបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មទៅកាន់
ប្រជាជាតិផ្សេងៗ ដើម្បីប្រើព្រះនៅទីនោះសំរាប់រយៈពេលយូរអង្វែង។

ន

និមិត្ត

បំពាក់បំប៉ន និង ជ្រោមជ្រែងដើម្បីនាំនគរព្រះទៅកាន់សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង ចុងបំផុតនៃផែនដី។



ការបញ្ជូនចេញ: ពួកយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលនៃការបញ្ជូនចេញ បុគ្គលិកដ៏ល្អពិសេសរបស់យើងក្នុងការចេញទៅ

ត្រួសត្រាយបម្រើព្រះអង្គសំរាប់រយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលក្រុមទាំង៥
របស់យើង ដែលយើងនឹងបញ្ជូនពួកគាត់ចេញទៅ។


ក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ : ពួកយើងបន្តក្នុងការដាំដុះក្រុមជំនុំដោយមានការចាប់ផ្តើមក្រុមជំនុំថ្មីមួយសំរាប់សហគមន៍ដែល
មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង ហើយពួកយើងក៏បានធ្វើការអបអរសាទរខួបគំរប់មួយឆ្នាំរបស់យើងផងដែរ។ (ពួកយើង
កំពុងយើងការបូកសរុបសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់ពីខែមករា ដល់ខែធ្នូ ដូចនេះហើយរបាយការណ៍នេះមានការបូក
សរុប ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ត្រីមាសមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ផង និង ឆ្នាំ២០១៦។)

ត

តំលៃគ្រឹះ

១ ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នា
ស្តាប់បង្គាប់ និង ធ្វើតាម:

ជ្ញាចិត្តស្តាប់ព្រះសូរសៀងព្រះអង្គ និង ស្តាប់បង្គាប់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
ព្រះបន្ទូលទ្រង់ និង ដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវ ដោយ
ជំនួយនៃព្រះវិញ្ញាណ

ក្នុងការដែលលោកអ្នកកំពុងសំលឹងមើលទៅកាន់ ការដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ការដែលព្រះអង្គប្រើ

ក្រុមគ្រួសាររបស់ វ៉ាយវ៉ាមយើងនៅទីនេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ "ថ្លែងអំណរគុណ" សំរាប់ការចាប់ដៃគូរបស់លោកអ្នក

អោយមានការប្តេ

និង

មានការកោតខ្លាចព្រះនៅក្នុងគ្រប់

ទាំងការងារនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង

គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ នៃជិវិតរបស់យើង។

ការសម្រេចចិត្ត

និង

សូមព្រះអង្គប្រទាពរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា

៣ ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នា

ពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមអ្នកដឹកនាំ វ៉ាយវ៉ាម បាត់ដំបង

បុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានភាពចំរើនឡើង

ផ្តល់កិក្តិយស & យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាទៅកាន់បុគ្គលិក:

សូមអរគុណ

៥ ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើង

អន្តរជាតិ

ក្នុងនាមជាសហគមន៍

ជាមួយនឹងការផ្តល់កិក្តិយសទៅកាន់វប្បធម៌ខ្មែរ។

ការនេះមានន័យថាយើងនឹងមានការជួបជុំគ្នា ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ

ជាមួយគ្នា ហើយស្វែងរកព្រះវត្តមានទ្រង់ជាមួយគ្នា បរិភោគ
ជាមួយគ្នា មានភាពកាន់កាប់ជាមួយគ្នា និង មានភាពសប្បុរស

មិនគ្រាន់តែ 

៤       ព្រះអង្គបានត្រសា ហៅ
់
យើងអោយគាំទទៅ
្រ កាន់អណោ
ំ
យ
លើកស្ទួយ និង បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរចេញទៅបេសកកម្ម:

ទានរបស់ជនជាតិខ្មែរ ហើយយើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំពាក់បំប៉ន
បញ្ជូនចេញ និង ឈរជាមួយបេសកជន ជនជាតិខ្មែរទាំងនៅ
ក្នុងស្រុកខ្មែរ និង ប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ។

ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសំរាប់តំបន់ និង ប្រទេសជំុវិញ:
ក្នុងការនាំព្រះពរទ្រង់ទៅកាន់

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ តាមរយៈការបំពាក់បំប៉ន និង ការបញ្ជូន
ចេញ

ហើយគន្លិះសំខាន់សំរាប់ការនេះ

អ្នកត្រួសត្រាយកិច្ចការថ្មី

នៅក្នុងបាត់ដំបង

ប្រទេស និង ប្រទេសជុំវិញផងដែរ។

2

អោយស្រលាញ់

និង អោយតំលៃគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបំណងចិត្តចង់អោយ
មានការរស់រានប៉ុណ្ណោះទេ។

ការរស់នៅជាមួយគ្នាជាគ្រួសារតែមួយ

ជាមួយគ្នានៅក្នុងគ្រប់ទាំងព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។

ជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា។ ពួកយើងបន្តជឿថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ កំពុងចាប់ផ្តើមនាំការផ្លាស់ប្រែមកកាន់ប្រជាជាតិនេះ
អោយមានការផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលមួយជំនាន់។

២  ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើង អោយដាក់អទិភាពទៅកាន់
ក្រុមគ្រួសារតែមួយជាមួយ :

គឺជាការបន្តបញ្ជូន

ក្នុងតំបន់ជុំវិញ

3

បណ្តុះបណ្តាល
ព័ន្ធកិច្ចបណ្តុះបណ្តាល

4

សាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្ស DTS

សាលាបេសកកម្ម (SOM)

សាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្សអាស៊ាន ASEAN DTS

សាលាអភិវឌ្ឍសំរាប់ព័ន្ធកិច្ច (SOMD)

សាលាសិក្សាព្រះគម្ពីរ (SBS)

សាលាទីតុស

5

សាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្ស (DTS)
ស

សេចក្តីសង្ខេប
ក្នុងរយៈពេល

១៥ខែ  កន្លងមកយើងបានដំណើរការសាលា

នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះយើងបានបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្ម ទៅកាន់

ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានឯកសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជា

សេចក្តីស្រលាញ់ និង ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ហើយលើស

របស់យើងចំនួន៣ដង   ដែលមានសិស្សប្រហែល ៥០នាក់បាន
ចូលរួម។

ម្ចាស់ផ្ទះសំរាប់ DTS អាស៊ាន ឆ្នាំ២០១៦។

កន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពីនេះក្រុមទាំងនោះក៏បាន

ដើម្បីនាំសេចក្តីសង្ឃឹម

ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗ

ដូចជា ប្រទេសចិន ភូមា ថៃ វៀតណាម និង ម៉ុងហ្គោលី។

ទ

ទីបន្ទាល់
"មានថ្ងៃមួយយើងបានចេញទៅក្រៅ 
គាត់ប្រហែលជាមួយម៉ោង

ហើយយើងបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវ

យើងបានសុំអធិស្ឋានសំរាប់គាត់

យើងបានចំនាយពេលជាមួយនឹង

ហើយគាត់បានចែកចាយពីជិវិតរបស់គាត់។បន្ទាប់មក

ហើយគាត់និយាយថាគាត់មិនមែនគ្រាន់តែចង់បានការអធិស្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ  ប៉ុន្តែគាត់ចង់

ទទួលជឿព្រះអង្គ ហើយចាប់ផ្តើមទៅព្រះវិហារទៀតផង។ ព្រះអង្គកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះ ហើយកំពុងនាំមនុស្ស

ច

មកជឿលើទ្រង"់ - ដារា ជាអ្នកដឹកនាំសាលា DTS

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

●● 

ទទួលការផ្លាស់ប្រែ  ហើយព្រះអង្គបន្តបង្ហាញ

បេសកកម្មទាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ និង ប្រទេស

យើងឃើញមានជិវិត របស់មនុស្សជាច្រើនបាន

ហើយការដែលយើងឃើញពួកគា

ពីអង្គទ្រង់ ថាទ្រង់ជាព្រះ ដែលផ្គត់ផ្គង់សំរាប់

យុវជនយុវនារីខ្មែរ
ក្នុងស្រុក

●● 
អ្នកដឹកនាំ

យើងបន្តក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល

ក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ

ត់បំរើព្រះអង្គ នៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចពេញពេល និង
បេសកកម្ម គឺពិតជាលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

គ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើង។
●● 

នៅពេលដែលយើងមាន

ផ្សេងៗ ដែលមកពីទីកន្លែង និង ប្រទេសផ្សេងៗ

ប្រជាជាតិ (Nations2Nations) ជាលើកទី៣

ភូមា

មកពីបណ្តា៣៧ប្រទេស។ យើងបានទៅកាន់

DTS

អាស៊ាន

យើងមាន DTS អាស៊ាន ដែលមាន សាលា១០

យើងក៏បានមានសិក្ខាសាលា

ដូចជាមកពី កម្ពុជា វៀតណាម ថៃ  សិង្ហបូរី 

ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង

២០០នាក់

ដែលមានចំនួន សិស្ស និង បុគ្គលិកចំនួន

សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ

ហើយសំដែង

ចំនុចល្អដែលបានកើតឡើងនៅ DTSអាស៊ាន)

មួយ នឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយដំណឹងល្អ ទៅកាន់

ខូណាហាវ៉ៃ 

បានចូលរួមជាមួយគ្នា

(សូមមើលនៅទំព័របន្ទាប់អំពី

ពីការអបអរសាទរវប្បធម៌ហើយ

យើងកំពុងបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរ

ប្រជាជាតិទៅ

ចេញទៅ

ផ្សេងៗ!
●● 

●● 

១៧០នាក់។

6

ហើយបានជួបបុរសម្នាក់ដែលកំពុងលក់ប៉េងប៉ោង

តាមរយៈបេសកកម្ម

របស់យើងមានមនុស្ស

មនុស្សជាច្រើនបាន

សំរេចចិត្តទទួលជឿ

រាប់រយនាក់បានឮដំណឹងល្អ

ហើយមាន

ព្រះអង្គ

ហើយបាន

និង

ដើរតាមទ្រង់

ឃើញព្រះអង្គបាននាំការ
មនុស្សដែល មានជំងឺ។

ព្យាបាលជាច្រើន

បញ្ចប់ជា

សិស្សនិស្សិតនៅទីនោះ។

7

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

សាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្សអាស៊ាន (ASEAN DTS)
ស

អាស៊ាន។" នេះគឺជានិមិត្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា

ជាសាលាទាំង ១០ ដែលបានចូលរួមជាមួយគ្នា ហើយយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្ត  
សហការគ្នាក្នុងការស្តាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះ។ យើងមានសាលា ៣ មកពី

ប្រទេស ថៃ, ២ មកពី វៀតណាម ១ មកពី កម្ពុជា និង ១ មកពី ភូមា ១ មកពី
សិង្ហបូរី និង ១មកពី ខូណា ដែលមានមនុស្សសរុបទាំងអស់ចំនួន ១៧០នាក់។

និមួយៗមានការចាប់ផ្តើមនៅទីតាំងរបស់ពួកគេនៅ

ក្នុងខែមករាប៉ុន្តែ  យើងមានការចាប់ផ្តើម

ដោយមានការផ្តោតទៅលើចំនុច

ទៅចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មី

ដើម្បី

នៅប៉ោយប៉ែត

DTS

អាស៊ានរបស់យើង។

ហេតុអ្វីបានជាយើងមាន អាស៊ាន DTS?
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន គឺជាបណ្តាប្រទេស

ចំនួន១០ ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការ
ជួញដូរជំនួញជាមួយគ្នា ហើយការនេះគឺជា
ការឆ្ពោះក្លាយជាតំបន់គ្មានព្រំដែន។ 	

យើងឃើញពីការសហការយ៉ាងអស្ចារ្យ

រវាងទីតាំង វ៉ាយវ៉ែមនៅក្នុងបណ្តាប្រទេស
ផ្សេងៗ

ដើម្បីឃើញនិមិត្តរបស់ព្រះអង្គ

កើតឡើង។
●● 

●● 

យើងឃើញមាន

ជនជាតិអាសីុជាច្រើន

ហើយបានឃើញផលផ្លែជាច្រើន នៅក្នុង

បេសកកម្ម

បញ្ជូនចេញទៅ។

ត្រាស់ហៅ របស់ពួកគេជាបេសកកជននាំ

យើងបានបញ្ជន
ូ ក្រម
ុ បេសកកម្មចេញទៅ

បានទទួលការត្រាស់ហៅ អោយចេញទៅ

បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមក ក្នុងការ

ដែលយើងបាន

បានមករួបរួមគ្នាតែមួយ

ដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្ស។

ការ នេះបង្កើតអោយមានឱកាសជាច្រើនសំ

រាប់ ចលនាបេសកកម្ម សំរាប់ជនជាតិអាស៊ី

ទ

តែមួយហើយដោយ សារការនេះយើងគឺជា សាលាមួយដែលមានទីតាំងនៅ

នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ុន្តែការនេះក៏បើកអោយ

ទីបន្ទាល់

មួយគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលជាពេលវេលា

យើងផ្សារផ្ជាប់ជាមួយសាលា

ការជួយដូរផ្លូវភេទ និង ការជួញដូរមនុស្ស

"នៅក្នុង DTS អាស៊ានព្រះអង្គបានជួយខ្ញុំ និង DTS ភូមាទាំងអស់អោយបានមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើ បាន

តាមរយៈពេល អីុនធើណែត (Skype ) ដើម្បី សាងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។

៤ ទៅ៥ឆ្នាំមកនេះ វ៉ាយវ៉ាមនៅក្នុងបណ្តា

ចិត្តខ្ញុំអោយមានចិត្តស្រលាញ់ទៅកាន់ប្រជាជាតិផ្សេងៗកាន់តែខ្លាំង។ "- លោក ភីលីព ម៉ូង មកពីវ៉ាយវ៉ែមភូមា

កន្លែងផ្សេងៗ។ នៅក្នុងពេលវេលានេះ យើងមានពេលវេលា អធិស្ឋាន ជា

មាន ភាពពុករលួយ ការជួញដូរគ្រឿងញៀន

ផ្សេងទៀត ដើម្បីអធិស្ឋានសំរាប់ ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុង បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

ច្រើនថែមទៀតផងដែរ។

ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃខែ  កុម្ភៈ សាលាទាំង ១០ បានចំនាយពេលជុំគ្នា
ជាមួយគ្នាសំរាប់ពេលវេលាសេសសល់ក្នុង
ល២សប្តាហ៍រៀនជាមួយគ្រូៗដ៏អស្ចារ្យ
បន្ទាប់មកយើងបាន

DTS

។

យើងបានចំនាយពេ

ដែលមកពីទូទាំងសកលលោក។

ចេញទៅបេសកកម្មរយៈពេលខ្លី

២សប្តាហ៍

ហើយឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យ នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និង ថៃ។ បន្ទាប់
មកយើងបានត្រលប់មកវិញចំនាយពេលរៀនជាមួយគ្នា
រាប់បញ្ចូលទាំងសិក្ខាសាលា
ហើយយើងក៏បានចេញទៅ

ប្រជាជាតិទៅប្រជាជាតិ

ធ្វើបេសកកម្មរយៈពេល

ជាចុងបញ្ចប់យើងបានត្រលប់មកវិញ

២សប្តាហ៍

ទៀត

២ខែ។

ហើយ

(Nations2Nations)

ចំនាយពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយជា

មួយគ្នាមុនពេលដែល យើងត្រលប់ទៅ កាន់ទីតាំងរៀងខ្លួនរបស់យើងសំរាប់
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យើងមានក្រុមដែលបានចេញទៅ

ពួកគាត់ជាផលផ្លែចេញពីសាលា

"លើកស្ទួយអោយមានអ្នកត្រួសត្រាយវ៉ាយវ៉ាម ជំនាន់ថ្មី នៅក្នុងបណ្តាប្រទេស

DTS

●● 

ប៉ៃលិន សំរាប់រយៈពេលយូរអង្វែងហើយ

សេចក្តីសង្ខេប

សាលា

●● 

ការទទួលសញ្ញាប័ត្រ។

ប្រទេសអាស៊ាន

អធិស្ឋានសួរព្រះអង្គ

ក្នុងរយៈពេល

បានចាប់ផ្តើមធ្វើការ

នោះទេ។ ព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់យើងជាជនជាតិភូមា អោយធ្វើជាបេសកជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ ហើយព្រះអង្គបាន បញ្ឆេះ

ថាតើការអ្វីដែល

ទ្រង់ចង់អោយយើងធ្វើដើម្បីនាំការ

ផ្លាស់

ប្រែ  ទៅកាន់បណ្តាប្រទេសអាស៊ានសំរាប់
ជាសិរីលទៅកាន់ទ្រង់។   តាមរយៈពេល

វេលានៃការស្វែងរកព្រះអង្គ ទ្រង់ចាប់ផ្តើម
ប្រទាននិមិត្តមកកាន់យើង ដែលជាអាស៊ាន
DTS ។

9

សាលាព្រះគម្ពីរ SBS
ទ

ស

ទីបន្ទាល់

សេចក្តីសង្ខេប
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥-០៦ យើងបានប្រគល់សញ្ញាប័ត្រទៅកាន់សិស្ស ៨នាក់ ដែលមានចិត្តស្រលាញ់ច្រើនជាងមុនទៅកាន់ព្រះ

"សាលាព្រះគម្ពីរ

SBS

មិនងាយស្រួយក្នុងការសិក្សានោះទេ 

ប៉ុន្តែមូលហេតុ

ដែលយើងទទួលការបង្រៀនអោយសិក្សាស៊ីជម្រៅ 

ដែលខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការសិក្សានៅ

អង្គ និង ព្រះបន្ទូលទ្រង់ ហើយ ៥នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់នោះបានបន្តការសិក្សារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសាលាទីតុស។

ក្នុងសាលានេះគឺជាការ

ទៅក្នុងបរិបទដើមនៃសៀវភៅនិមួយៗ

ប៉ុន្តែយើងក៏បានរកឃើញអ្នកដឹកនាំថ្មីផងដែរសំរាប់សាលានេះ ហើយចាប់ផ្តើមសាលាថ្មីដែលមានសិស្សខ្មែរ ១០នាក់ និង សិស្ស

នៃអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅថ្ញៃអនាគត។ សាលាព្រះគម្ពីរ SBS បង្រៀនខ្ញុំអោយចូលជ្រៅក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរ ហើយមានភាពសិ្នទិ្ធ

ហើយយើងមាន ការលំបាកក្នុងការលាទៅកាន់បុគ្គលិក៥នាក់របស់យើង ហើយ២នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំាសាលា

ហើយអនុវត្តចំនុចដែលយើងរៀនបាន ព្រះគម្ពីរគឺជាគ្រឹះរឹងមាំនៅក្នុងជិវិត។ ខ្ញុំជឿថាសាលាព្រះគម្ពីរ SBS គឺជាចំនុចចាប់ផ្តើម

អន្តរជាតិ ៦នាក់។

ស្នាលជាមួយព្រះសំរាប់ជិវិតខ្ញុំទាំងមូល។  " - និត (និស្សិតសាលាព្រះគម្ពីរ SBS)

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

●● 

●● 

មុនរបស់យើង ដែលមានសិស្ស ៣នាក់ ក្នុង

ក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្នាក់រៀនរបស់ យើង

លាទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង ប៉ុន្តែយើង

យើងបានឃើញផលផ្លែចេញពីសាលា

ចំណោម ៨នាក់នោះបាន ត្រលប់មកធ្វើជា

បុគ្គលិកជាមួយយើងនៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីរ
SBS នេះ។
●● 

យើងបានអបអរសាទរពិធីអាពាហ៍ ពិពាហ៍

របស់បុគ្គលិកយើង គឺលោករតនា បានរៀបការ
ជាមួយនឹង កញ្ញាសុភ័ណ ហើយយើង ក៏បាន
អបអរសាទរលោកប៉ុក ដែលជាអ្នកដឹកនាំ

សាលាព្រះគម្ពីរនេះ បានក្លាយជាឪពុកកូន  

ពួកយើងពិតជាមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំង

ទៅក្នុងទីស្នាក់ការថ្មី ហើយបញ្ចប់ការសិក្សា
របស់ពួកយើងនៅទីនោះ។
●● 

ពួកយើងពិតជាមានការរំភើបក្នុងការបញ្ជូ

នបុគ្គលិកយូរអង្វែងរ   បស់យើង ឌីម និង

ពួកយើងមានការលំបាកក្នុងការនិយាយ

ពិតជាមានការរំភើបក្នុងការមាន លោក អាឡិច
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាមួយ លោក ប៉ុក ហើយ
ក៏មាន កញ្ញាសុភាព កញ្ញា សៅលីន និង

លោក ឈេងហាក់ ធ្វើជាបុគ្គលិកនៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៦/១៧។

ប្តីរបស់គាត់ យុកា ទៅត្រួសត្រាស់ចាប់ ផ្តើ
មព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមួយ ដែលបិទ
មិនអោយផ្សាយដំណឹងល្អ។

ស្រី របស់គាត់ ឈ្មោះថាសន្យា។
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ច

សាលាបេសកកម្ម (SOM)

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

យើងមានសិស្សចំនួន ១៤នាក់ ដែលមក

●● 
មានក្រុមកោលិកា ៤ បានចាប់ផ្តើមឡើង

ឥណ្ឌា ភីលីពីន បារាំង និង អាមេរិច។

●● 

●● 
យើងមានក្រុម ទៅចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅ
ទីតាំងថ្មី ៣កន្លែង ៈ

របស់យើងបានចែកចាយដំណឹងល្អ

ពីប្រាំប្រទេសផ្សេងពីគ្នា មានដូចជាកម្ពុជា  
ស

សេចក្តីសង្ខេប
ក្នុងឆ្នាំ
(យូ

២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៃប្រជាជាតិ

អូហ្វ

អិន)

នៃបាត់ដំបងបានចាប់ផ្តើមសាលាថ្មីដំបូង

បំផុតហើយសាលានោះមានឈ្មោះថា

សាលាបេសកកម្ម!

ដែលមានសិស្សចូលរួមជាមួយគ្នា ដើម្បីស្វែងរកព្រះ និង ទទួល
ការហ្វឹកហ្វឺន ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសំរាប់បេសកកម្មយូរអង្វែង។
សាលាបេសកកម្ម
លើការអនុវត្តន៍។

(SOM)គឺជាសាលាដែលមានការផ្តោតទៅ

ក្នុងកំឡុងពេលសាលា

សិស្សមានឱកាស

អនុវត្តការផ្សាយដំណឹងល្អ និង ដាំដុះក្រុមជំនុំ នៅក្នុងសហគមន៍
ដែលមិនទាន់បានឮពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
នេះ! នៅក្នុងកំឡុងពេលពីខែ កញ្ញា ដល់ ខែ ធ្នូ នៃសាលារបស់
យើងសិស្សបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សប្រហែលជា

ជាង ៣០០នាក់។ ក្រុម កោលិកា ៤ក្រុម ត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើង  
ហើយមានអ្នកជឿថ្មីដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលតាម
តាមរយៈនិស្សិតសាលាបេសកកម្មរបស់យើងតែងម្តង។
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នៅក្នុងកំឡុងពេលថ្នាក់រៀនរបស់យើង យើងបានធ្វើការសិក្សា
ទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការដាំដុះក្រុមជំនំុ

ការត្រួស

ត្រាយ ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ទស្សនៈវិស័យ ជំនឿ និង ថវិកា

ការធ្វើការជាមួយនឹងវប្បធម៌ចម្រុះ ការថែរក្សាទៅកាន់សមាជិក
និង ការធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ។ យើងបានចំនាយពេលជាច្រើន

ក្នុងការសិក្សាពីរបៀបនៃការឈោងចាប់ទៅកាន់មនុស្សផ្សេងៗ

ដែលមានទស្សនៈវិស័យផ្សេងៗ និង សិក្សាពីរបៀបណាដែល
យើងអាចដើរតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ដ៏ល្អខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់។

ហើយក្លាយជាម្នាក់ដែលរៀន

ដែលទ្រង់ជាបេសកជន

ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបអង្គទ្រង់
ដោយការដែលទ្រង់អនុញ្ញាត

អោយព្រះបិតា ដាក់អង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក្នុងភាពមិនសុខស្រួល វប្បធម៌

● ខេត្តប៉ៃលិន ប្រទេសកម្ពុជា
● ខេត្តព្រះវិហារ ប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងរយៈពេល

៣ខែ  សិស្សនិសិ្សត

មួយមនុស្សប្រហែលជាង

ជា

៣០០នាក់

ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ នៃខេត្តបាត់
ដំបងនេះ។

●	ប៉ាក់សេ ប្រទេសឡាវ
ទ

ទីបន្ទាល់
" សាលា SOM បានបំពាក់បំប៉នខ្ញុំអោយបំរើព្រះអង្គក្នុងនាមជាអ្នកចម្បាំងរបស់ទ្រង់ ហើយចូលរួមជាមួយមហាបេសកកម្មរបស់
ទ្រង់ដើម្បីច្បាំងនៅក្នុងវាលបេសកកម្មយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រជាជាតិផ្សេងៗ" - ឌីម

ឌីម និង ស្វាមីរបស់គាត់ យុកា គឺជាបេសកជនដែលកំពុងទទួលការបញ្ជួនចេញទៅធ្វើការត្រួសត្រាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី នៅក្នុងប្រទេស
មួយដែលបិទមិនអោយផ្សាយដំណឹងល្អ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ។

និង ភាសារបស់មនុស្ស។

ការទាំងនេះគឺដើម្បីនាំការឈោងចាប់ទៅកាន់ មនុស្សបាត់បង់  

ដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គ
គ្រប់តំបន់។

គ្រប់ទាំងមនុស្ស

គ្រប់កន្លែង

(លូកា ១៩ៈ១០).

13

សាលាអភិវឌ្ឍសំរាប់ព័ន្ធកិច្ច (SOMD)
ស

ទ

សេចក្តីសង្ខេប

ទីបន្ទាល់

យើងមានដំណើរការសាលានេះនៅបាត់ដំបង ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ  

ប៉ៃលិន និង ប៉ោយប៉ែតគឺជាទីតាំង ២ ដែលយើងមានការផ្តោត

ទៀតនៅខែ  កក្កដា។

ការយ៉ាងល្អជោគជ័យ។ យើងមានចិត្តក្នុងការឈរជាមួយនឹង អ្នក

លូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានសំរេចចិត្តមករៀន សាលា SOMD បន្ទាប់ពីការដែលបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅក្នុង

ហើយចង់បន្តសាងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់ ដើ

ការទៅកាន់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់។ ហើយការដែលលើសពីនេះទៅទៀតគាត់បានរៀន និង មានការរីកចំរើន

យើងដំណើរការសាលាមួយនៅក្នុងខែ  មករា និង សាលាមួយ
នេះគឺជាសាលាដែលមានការហ្វឹកហ្វឺន

រយៈពេល ៦ខែ។  យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានដំ ណើ
រការដែលធំជាងគេបំផុតដែលយើងធ្លាប់មាន

ព្រោះយើងបាន

ដំណើរការសាលានេះនៅ៣ទីតាំងផ្សេងៗ ដូចជា បោ៉យប៉ែត
ប៉ៃលិន និង បាត់ដំបង។

ទៅលើសំរាប់ការធ្វើព័ន្ធកិច្ចថ្មី។

ហើយសាលាបានមានដំណើរ

ដែលដាំដុះធ្វើការត្រួសត្រាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី

នៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះ  

ម្បីបន្តចូលរួមបំរើព្រះអង្គយូរអង្វែងជាមួយគ្នា

នៅស្រុកខ្មែរ។   

ពួក យើងចង់ធ្វើជា"បងប្រុស"ទៅកាន់ពួកគាត់ក្នុងការដែលពួក
គាត់ធ្វើការចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មីនៅទីតាំងថ្មី។

ថេតគឺជានិស្សិតម្នាក់ ដែលទើបតែបានសញ្ញាប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅសាលា SOMD ក្នុងខែមុន។ គាត់បានទទួលការ

សាលា DTS។  នៅក្នុងរយៈពេលដែលគាត់បានរៀនសាលា SOMD ព្រះអង្គពិតជាប្រឈមមុខជំរុញគាត់អោយមានភាពម្ចាស់
ជាមួយនឹងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ជាមួយគាត់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិរបស់គាត់។
គាត់មាននិមិត្ត

ក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារ

និង

យុវជន

ក្នុងពេលដែលគាត់នៅក្នុង

SOMD

ហើយគាត់បានមានឱកាសធ្វើការជាមួយកុមារនៅផ្ទះជីវិត

(ព័ន្ធកិច្ចដែលយើងធ្វើការ ជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះ ដែលយើងមាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះ) ហើយលើសពីនេះគាត់បាន

ធ្វើការជាមួយនឹងព័ន្ធកិច្ច និស្សិត ដែលជាព័ន្ធកិច្ចរបស់យើងមានដើម្បីធ្វើការឈោងចាប់ទៅកាន់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ។

ច

ថេតពិតជាមានចិត្តអរព្រះគុណព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំង

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

ចិត្តឆេះឆួលក្នុងការធ្វើ។

ដែលគាត់បានមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងព័ន្ធកិច្ចដែលគាត់មាន

●● 

យើងមានសិស្ស ១៩នាក់ បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងខែមករា និង មានសិស្ស ១៨នាក់ បានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងខែ  កក្កដា។
អ្វីដែលអស្ចារ្យបានកើតឡើងនោះគឺថា

៨០%

នៃសិស្សបានសិក្សាជាមួយយើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំរើព្រះយេស៊ូវរយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា។ យើងបានសិក្សាចំនុចយ៉ាងសំខាន់ ហើយចំនុចសំខាន់នោះគឺជាការដែលយើងរៀន និង រស់នៅជាមួយគ្នា ដើម្បីអោយកាន់តែ
មានលក្ខណៈដូចជាព្រះយេស៊ូវ។

ពួកយើងព្យាយាមក្នុងការបង្កើតអោយមានបរិយាកាស

គ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលយូរអង្វែង។

ដូចជាគ្រួសារដោយសារតែ  យើងជឿថាយើងត្រូវការ

ព្រះអង្គជាព្រះយ៉ាងស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់បានបង្ហាញ

ការនេះមកកាន់យើងទាំងអស់ក្នុងរបៀបជាច្រើន។

ព្រះអង្គបាននាំយើងទាំងអស់គ្នា អោយមកជួបជុំគ្នា ដើម្បីអោយយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដាក់វប្បធម៌ និង ទស្សនៈរបស់ខ្លួនយើងចុះ
ដើម្បីជ្រើសរើសយកការរស់នៅទៅតាមទស្សនៈ
ដើម្បីគាំទ្រ 

និងជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមក

និង

វប្បធម៌របស់ទ្រង់វិញ។

អោយរស់នៅដូចជាព្រះយេស៊ូវ

ពួកយើងបានមកដល់ចំនុចមួយដែលយើងជឿថាយើងត្រូវរស់នៅ

ជំនួញអោយការព្យាយាមធ្វើជាអ្នកធំក្នុងចំណោមអ្នកជុំវិញខ្លួនយើង។

ព្រះអង្គពិតជាបានបន្ទាប ចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដល់ចំនុចមួយដែលយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាស្តេចដែលគង់នៅលើបល្ល័ងចិត្ត
របស់យើង ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺចង់អោយព្រះយេស៊ូវទទួលបានសិរីល្អ។  

14

15

សាលាទីតុស
ស

សេចក្តីសង្ខេប

ទ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ ក្រុមសាលាទីតុសរបស់យើងបានសំរេច

ជាមួយនឹងពួកគាត់ និង លើកទឹកចិត្កពួកគាត់ក្នុងការបន្តសិក្សា

ទីបន្ទាល់

សាលាព្រះគម្ពីរ

ខែមករាដល់ខែឧសភា យើងមានឱកាសធ្វើសិក្ខាសាលា២កន្លែ

"ព្រះអម្ចាស់ដ៏ធំមហិមារបស់យើង

ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

គាត់បដិសេធការរំខានពីបុគ្គលិករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។"

គោលដៅចំបង២។

យើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយ

បេតអែល

ហើយពួកគាត់បន្តក្នុងការទុកចិត្ត

យើងយ៉ង
ា ខ្លង
ាំ មកកាន់ពក
ួ យើង និង មានចិតអ
្ត រព្រះគុណព្រះអង្គ
សំរាប់ការបង្រៀនរបស់ពួកយើងទៅកាន់សាលារបស់ពួកគាត់។
យើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិត
នោះ

ទាំង

ហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងនោះយើងអាចជួយឈរ

និង ផ្តោតភ្នែករបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ។ ហើយនៅក្នុង
ងមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ហើយមួយទៀតនៅ

យើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹង

គ្រួគង្វាលនៅក្នុងតំបន់ ហើយជាលទ្ធផលពួកគាត់បានអញ្ជើញ
ពួកយើងអោយមកម្តងទៀតនៅពេលឆ្នាំក្រោយ។

បានប្រទានឱកាសមកខ្ញុំ

ក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅកាន់ចៅហ្វាយស្រុក

ខេត្តរតនៈគិរី។ ហើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកចៅហ្វាយស្រុក ពិតជារីករាយក្នុងការស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ ដែលធ្វើអោយ
- លោក ស៊ីថុល (បុគ្គលិក សាលាទីតុស)

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

ចាប់ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា យើងមានសិស្ស៦នាក់ ដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងសាលាទីតុសរបស់យើង ហើយពួក

យើងបានចេញទៅបេសកកម្មបង្រៀន នៅ៦កន្លែង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ៣ កន្លែងទៀតក្នុងប្រទេសភីលីពីន។ នៅក្នុងក្រុមជំនុំ
ទាំងនេះយើងឃើញថា មនុស្សជាច្រើនស្រេកឃ្លានចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ហើយក៏ឃើញផងដែរពីតម្រូវការរបស់គ្រូគង្វាល

និង អ្នកដឹកនាំ ដែលពួកគាត់មិនសូវមានឱកាសទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺននោះឡើយ។ តម្រូវការទាំងនេះបានជម្រុញយើងយ៉ាងខ្លាំង
អោយយើងបន្តសកម្មក្នុងការងាររបស់យើង ជាមួយការថែរក្សា និង ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។

16

17

ផ្សាយដំណឹងល្អ

ព័ន្ធកិច្ចផ្សាយដំណឹងល្អ

18

សាលាមត្តេយ្យពន្លឺ

ព័ន្ធកិច្ចសំឡេងថ្មី

ព័ន្ធកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ

ព្រះវិហារពន្លឺសហគមន៍

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជន

ក្លឹបហាត់ប្រាណ BTB

19

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

មើលឃើញ

សាលាមត្តេយ្យពន្លឺសហគមន៍បាត់ដំបង

សិស្សរបស់យើងមានការ

លូតលាស់ក្នុងជំនាញផ្សេងៗ

ដូចជា
   សិស្ស

និយាយ តែឥឡូវពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្តូរ

ពាក្យល្អ

គ្រូៗរបស់ពួកគាត់ និង មិត្តភកិ្តរបស់ពួក
គាត់
●● 

សិស្សដែលមកពី
ក្រៅហើយសិស្សរបស់យើងភាគច្រើនគឺជនជាតិខ្មែរ។

រៀបចំផែនការ និង អធិស្ឋាន ហើយចំនាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍

នឹងផ្តល់ឱកាសសំរាប់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍

ក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនខែនៃការ

ក្នុងការរៀបចំការផ្សេងៗ ទីបំផុតផ្ទះសាលារបស់យើងបានបើក
ឡើង

ហើយការនេះធ្វើអោយពួកគាត់

មានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯង។

សាលាមត្តេយ្យពន្លឺសហគមន៍បាត់ដំបង បានសម្ពោធឡើងនៅ

ហើយសំលេងក្មេងតូចៗជាច្រើន

បានឮលាន់រំពង

នៅសាលារបស់យើង។ នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងយើងមានសិស្សមធ្យមចំ
នួន ១៥នាក់ ហើយសិស្សភាគច្រើនគឺជាសិស្សល្អ ហើយការនេះ
គឺជាឯកសិទ្ធិសំរាប់យើងខ្ញុំជាគ្រូរបស់ពួកគាត់

ក្នុងការឃើញ

ពួកគាត់លូតលាស់ពីកូនក្មេងតូចៗ ទៅជាកុមារា កុមារី  ហើយ
មានពេញដោយចិត្តចង់រៀន។

កុមារដែលរៀនជាមួយយើងខ្លះ

គឺជាកូនរបស់បុគ្គលិកយើង និង ខ្លះទៀតមកពីសហគមន៍ខាង

សាលាមត្តេយ្យបានចាត់ផ្តើមឡើង ដោយសង្ឃឹមថាសាលានេះ

នៅជំុវិញយើង

ចាប់ផ្តើមការអប់រំរបស់ពួកគាត់ នៅក្នុងបរិយាកាសដែលពួកគាត់
អាចឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ

និង

មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង

បានមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏

ល្អរបស់កូនៗគាត់ ជាមួយនឹងការនិយាយ

ហើយ ដោយសារតែបានចាប់ផ្តើមស្គាល់

សេចក្តីសង្ខេប

ការឮពីទីបន្ទាល់មក ពីក្រុមគ្រួសាររបស់

ភាពក្លាហាន និង មិត្តភាព។ សិស្សខ្លះ

មានភាពខ្មាសអៀន និង ស្ងាត់មិនសូវ

ស

●● 

សហគមន៍ខាងក្រៅ 

បានមកចូលរួមជាមួយយើង ហើយឃើញ

ពីការដែលសាលាមត្តេយ្យពន្លឺសហគមន៍
និង

ទៅកាន់ឪពុកម្តាយរបស់ពួក គាត់ដោយ
និង

ហើយថែមទាំង

ពេញដោយការ

គោរព

បានប្រាប់ពួកគាត់

អំពីព្រះយេស៊ូវ និង រំលឹកពួកគាត់អោយ
ធ្វើការអធិស្ឋានថែមទៀតផង។
●● 

យើងពិតជា

រីករាយក្នុងការមើលឃើញ

សិស្សអន្តរជាតិរបស់យើង

លូតលាស់   

●● 

ទទួលការលើកទឹកចិត្ត តាមរយៈការប្រជុំ

រវាងគ្រូ និង ឪពុកម្តាយសិស្ស ហើយបាន
ឮពីចិត្តអរគុណ
ចំពោះការ

របស់ឪពុកម្តាយសិស្ស

ផ្តល់យោបល់

អំពីកូនៗរបស់ពួកគាត់។
ដែលធ្លាប់

របស់គ្រូ

ឪពុកម្តាយ

មានការព្រួយប្រារម្ភពីការ

លូតលាស់របស់កូនពួកគាត់
ពីរបៀបដែល

ឬ

ពួកគាត់បង្រៀនទៅកាន់

កូនរបស់ពួកគាត់ ការប្រជុំនេះគឺជាពេល
វេលាដ៏មានតម្លៃសំរាប់ពួកគាត់

ក្នុងការ

ឮពីការល្អអំពីកូនៗរបស់ពួកគាត់។

ក្នុងការ រៀនភាសាខ្មែររបស់ពួកគាត់។

ក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ចាប់ដៃគូជា

មួយគ្នាដើម្បីធ្វើការ ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជា
មួយក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗ។
ទ

សេចក្តីស្រលាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈគ្រូរបស់គាត់។ និមិត្ត

ទីបន្ទាល់

នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់សំរាប់គ្រឹះនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់នាពេល

"ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនឹងសាលាមត្តេយ្យ

ការជៈឥទ្ធិពល និង ការផ្លាស់ប្រែផងដែរ។

និង សង្ឃឹមដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក៏ដោយ ខ្ញុំមិនដឹងការនេះអាចនឹងកើតឡើង នៅពេលណា និងរបៀបណានោះឡើយ។ ប៉ុន្តែព្រះ

របស់យើងគឺដើម្បីអោយ សេចក្តីពិតដែលពួកគេបានឮ នឹងបង្កប់
នាគត។ ហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងទទួល

នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេល

៦ឆ្នាំ។

បន្ទាប់ពីការដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់

ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះ ខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសក្នុងការបង្រៀន និង ជួយទៅកាន់កុមារទៀតនោះឡើយ។ ទោះបីនេះគឺជានិមិត្ត
អង្គជាព្រះដែលមើលមកកាន់យើងរបស់យើង ហើយទ្រង់បានរៀបចំឱកាសយ៉ាងត្រឹមត្រូវសំរាប់យើង។
នៅពេលដែលសាលាមត្តេយ្យបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ ២០១៥ ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថា "អូ វូវ! តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ? ពួកយើងមិនដែលធ្វើ
ការនេះពីមុនមកនោះឡើយ" ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជួយយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដើរទៅមុខ (នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋាន និង ស្រែកសុំជំនួយ
ប្រាជ្ញា និង សេចក្តីស្រលាញ់របស់ទ្រង់។) ហើយយើងបានឃើញ សេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ តាមរយៈការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ
មុននេះ

ហើយអស្ចារ្យគឺជាការដែលទ្រង់បានឆ្លើយតប

សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងតាមរយៈការបញ្ជូនបុគ្គលិកដែលមានចិត្តស្រលាញ់កុមារ

និង ការអប់រំ មកជួយយើង ហើយការនេះមានន័យថា យើងអាចដំណើរការសាលានេះនៅឆ្នាំទី២ផងដែរ។ " - អ្នកគ្រូ ស្រៀង (គ្រូបង្រៀននៅ
សាលាមត្តេយពន្លឺសហគមន៍)

20

21

ព័ន្ធកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

សាកលវិទ្យាល័យ ៣ ធំនៅក្នុងខេត្តបាត់

និស្សិត៨នាក់

យើងបានសាងសង់ ទំនាក់ទំនងជាមួយ

ស

សេចក្តីសង្ខេប

ដំបង រហូតដល់ថ្នាក់ អ្នកដែលផ្នែករដ្ឋ

ព័ន្ធកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលខ្លី

ទាំងអស់នៃសង្គមកម្ពុជា តាមរយៈការឈោងចាប់ទៅកាន់សិស្ស

និស្សិត យើងបានសាងសង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិត

គោលដៅយើងគឺដើម្បីមើលឃើញការប្រាស់ប្រែ  នៅក្នុងវិស័យ
និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ

●● 

ដោយសេចក្តីពិត

នៃដំណឹងល្អ។

យើងអាចធ្វកា
ើ រនេះ តាមរយៈរបៀប ២ចំបង ១គឺជាការដល
ែ មាន
កម្មវិធីផ្សេងៗនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ

ហើយរបៀបមួយ

ទៀតគឺជាការដែលយើងមានផ្ទះនិស្សិតសំរាប់និស្សិតស្នាក់នៅ។
យើងបានមានឱកាសជាច្រើន

ក្នុងការចែកចាយគោលការណ៍

ព្រះគម្ពីរទៅកាន់ពួកគាត់ ទាក់ទងជាមួយនឹង ការប្រាស្រ័យទាក់

ទង ទំនាក់ទំនង និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ យើងបានពង្រឹងទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើន ហើយបានផ្សារភ្ជាប់

ក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យា

ល័យទំាងនោះ អំពី សាសនា វប្បធម៌ និង ជំនួញ។ នៅក្នុងផ្ទះ

បាលនៃសាលាទាំងនោះ ចង់អោយយើង

ត្រលប់ទៅវិញ ហើយបន្តទំនាក់ទំនងជា
មួយនឹងសិស្សនិស្សិតរបស់ពួកគេ។

យើងកំពុងចែកចាយ ដំណឹងល្អទៅកាន់
ដែលស្នាក់នៅផ្ទះនិស្សិត

ជាមួយយើង។ និស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោម
និស្សិតដែលស្នាក់នៅជាមួយ បានស្វែង

●● 

សី្រមុំ និង សិលា គឺជាបុគ្គលិក២នាក់

ដែលធ្វើការជាមួយយើង នៅក្នុង វ៉ាយវ៉ាម  
បានចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមយើង!

រកសេចក្តីពិតរហូតដល់ចំនុចមួយ ដែល
គាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះ។

និយាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគាត់ ហើយសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយ
គ្នា។ យើងបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីអាល់ហ្វា ដើម្បីជួយសិស្សក្នុង

ការសួរសំនួរអំពីជីវិត និង គោលបំណងនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់
ហើយថែមទៀត
ព្រះយេស៊ូវ

និង

យការរំភើបចិត្ត

ហើយចែកចាយទៅកាន់

នគរព្រះ។

សេចក្តីពិត។

នេះគឺជាឆ្នាំដែលពោរពេញដោ

ក្នុងការមើលឃើញ

គិតពិចារណអំពីព្រះយេស៊ូវ

ពួកគាត់អំពី

និង

សិស្សនិស្សិតទាំងនោះ

មានការបើកចំហទទួល

ទ

ទីបន្ទាល់
"ខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះរយៈពេល ២ឆ្នាំហើយ។ ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលហៅថាមនុស្សសំភារៈនិយម ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មើលទៅ
កាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ ហើយព្យាយាមចង់ឡូយដូចជាពួកគេ  ដើរលេងយប់ ហើយមិនផ្តោតលើការសិក្សា។ ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំរស់នៅ

ក្នុងផ្ទះនិស្សិត បានផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមមើលឃើញពីតំលៃនៃជីវិត។ ខ្ញុំពិតទទួលការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈ
បុគ្គលិកដែលនៅជាមួយយើង ហើយនៅពេលដែលមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិត ខ្ញុំមានពួកគាត់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយ និង
អាចឮដំបូលន្មានពីពួកគាត់បាន។" - សម្ភស្ស
"ខ្ញុំមានអារម្មណ៍

ខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដ៏ធំនៅទីនេះ

ហើយមានអារម្មណ៍ថាអាចទុកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំ   

ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាឯកោដូចពី មុននោះឡើយ។ អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំជំរុញអោយខ្ញុំខិតខំសិក្សា ដូចនេះហើយខ្ញុំពេញដោយភាព
សប្បាយរីករាយក្នុងការរស់នៅទីនេះ។"- ម៉ាន់

"ខ្ញុំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ខ្ញុំពិតជាអរព្រះគុណព្រះអង្គសំរាប់ការដែលខ្ញុំអាចស្នាក់ផ្ទះនិស្សិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ។ ខ្ញុំពិតជា
បានលូតលាស់ក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំ ហើយមានឱកាសក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរ។"- ម៉ាន់

22

23

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជន(YDC)
ស

សេចក្តីសង្ខប
មួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ទ

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជន

បាន

ស្តាប់

និង

រៀនពីគ្រូដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់

ដំណើរការថ្នាក់រៀន ១២កំរិត ថ្នាក់ភាសាក៉ូរេ  ចិន ហ្គីតា ស្គរ

ជំនាញ។

ការសន្ទនា សិល្បៈ ការថតរូប ការចំអិនម្ហូប ការរៀនអក្សរ  

ការដោយស្ម័គ្រ 

ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ និង ថ្នាក់រៀនរាំ។ ៧៥% នៃគ្រូបង្រៀនរប

មានគោលបំណងចង់ឃើញ ជនជាតិខ្មែរទទួលការបំពាក់បំប៉ន

ស់យើងមកពីប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស

និង មានជំនាញជីវិត ដែលជួយអោយពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនសំរាប់

នេះពិតជាសំខាន់សំរាប់សិស្សដែល

ហើយការ

មករៀនជាមួយយើងអាច

គ្រូរបស់យើង

និង

បុគ្គលិករបស់យើងសុទ្ធតែធ្វើ

ចិត្តហើយគ្មានប្រាក់ខែ 

ដោយសារពួកគាត់

ថ្ញៃអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

ទីបន្ទាល់
"គ្រូបង្រៀននៅ YDC ពិតជាជួយខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងអោយមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេស។ YDC តែងតែរបង្រៀន
អំពីជីវិត តាមរយៈ ថ្ញៃប្រធានបទជីវិត ហើយនេះគឺជាថ្ញៃដែលសាលាផ្សេងគ្មាន។"- សុខា  

នៅក្នុងកំឡុងពេលមួយ ដែលយើងមានថ្ងៃនៃប្រធានបទជីវិត យើងបាននិយាយអំពីអារម្មណ៍ផ្សេងៗ ហើយអារម្មណ៍មួយ ដែល

យើងបាននិយាយនោះគឺជាអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាច។ មានសិស្សម្នាក់ដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គតាមរយៈការមករៀន នៅក្នុង
YDC បានងើបឈរឡើងហើយនិយាយចែកចាយពីជីវិតរបស់គាត់ពីមុន ដែលរស់នៅក្រោមការភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់

បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ គាត់បានយកឈ្នះការភ័យខ្លាចរបស់គាត់។ គាត់បានបន្តនិយាយទៀតថា នេះមិនមែនជារឿងធម្មតា

ច

នោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺបន្តក្នុងការរស់នៅទុកចិត្តព្រះ ហើយមិនសែន និង ថ្វាយបង្គំ

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

●● 



មានសិស្សជាច្រើនដែលបានបញ្ចប់ការ

ចិត្ត យើងបានសរសេរលិខិតណែនាំ សំរាប់

នទៅកាន់ សិស្ស ៤៥០ នាក់ ដែលមានអាយុ

សិក្សាជាមួយយើងបានត្រលប់មកវិញ

និយោជិកផ្សេងៗ ដើម្បីអោយជួយអោយពួក

ធ្វើការជាមួយយើងជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្ត។

គាត់ដឹងពីសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស និង     

តាមរយៈការនេះពួកគាត់បានរៀនពីការ

ចារិកលក្ខណៈរឹងមាំរបស់ពួកគាត់។

នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានឯកសិទ្ធិក្នុងការបង្រៀ
១៥-២៥ឆ្នាំ រៀងរាល់ត្រីមាស!យ៉ាងណា 
ក៏ដោយពួកគាត់ភាគ ច្រើនជា សិស្សដែល
ត្រលប់មកសិក្សា ជាមួយយើង ដូចនេះសិស្ស
ទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នា មាន ៨០០នាក់។
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ទៅកាន់រូបសំណាក់របស់សាសនាទាំងនោះ ដោយការភ័យខ្លាចទៀតនោះឡើយ។

បង្រៀន និង មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជា
មួយការបង្រៀន ដោយមានគុណភាព។    
បន្ទាប់ពីការដែលពួកគាត់បង្រៀនស្ម័គ្រ 

25

សំឡេងថ្មី
ស

សេចក្តីសង្ខេប
       យើងជឿថាព្រះអង្គមានបំណងព្រះទ័យចង់ផ្លាស់ប្រែប្រទេស  

ចង្វាក់ភ្លេង និង ពាក្យថ្មី ដោយសារតែព្រះរបស់យើងជាព្

កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយជំនាន់ ហើយយើងជឿថានឹងធ្វើការនេះ

នៅក្នុងរបៀបជាច្រើន ហើយរបៀបមួយក្នុងចំណោមរបៀបទាំង
នោះគឺតាមរយៈការថ្វាយបង្គំ និង តន្ត្រី។

សំលេងថ្មីមានការផ្តោតទៅលើចំនុចបួន សំខាន់ៗ ៈ
•

•

យើងបាន ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញរបស់យើងតាមរយៈការ

របស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គ។
យើងបង្កើតបទថ្មី

តាមរយៈការសរសេរបទថ្មី

ដោយ

យើងធ្វើការ

ជៈឥទ្ធិពលទៅកាន់សហគមន៍តាមការរយៈ

ការផលិតបទចម្រៀង ហើយចែកចាយនៅប្រព័ន្ធអនឡាញ
និង

ហ្វឹកហ្វឺន ពេលមួយទល់នឹងមួយ ការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួន និង
ធ្វើការជាមួយក្រុម ដោយសារតែយើងចង់ថ្វាយការល្អបំផុត

•

រះដែលមានការ ច្នៃប្រឌិត។

បេសកកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែយើងចង់

អោយ មនុស្សស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈតន្ត្រី។
•

យើងធ្វើការដឹកនាំក្រុមថ្វាយបង្គំ

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍

ហើយការ នេះមានរាប់បញ្ចូលទាំងការសមចម្រៀង និង
សម្របសម្រួល ពេលវេលានៃការថ្វាយបង្គំជុំគ្នា។

ទ

ទីបន្ទាល់
"សំឡេងថ្មីពិតជាបាននាំការជៈឥទ្ធិពលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ និង ជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ្ធជាច្រើនទៀត តាមរយៈការលើកទឹកចិត្ត
អោយយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់អំណោយសំលេងរបស់យើងផ្ទាល់សំរាប់ព្រះអង្គ និង ព្រះចេស្តាដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុង
យើងទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការបម្រើព្រះអង្គ។ សំឡេងថ្មីក៏ជាព័ន្ធកិច្ចដែលលើកទឹកចិត្តអោយយុវជនយុវនារី  និង មនុស្សពេញវ័យ

ប្រើប្រាស់អំណោយទាន និង ជំនាញរបស់ខ្លួន ក្នុងការសរសើរតម្កើង និង ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ដោយប្រើប្រាស់សំលេងរបស់

ពួកគេផ្ទាល់ ហើយការនេះពិតជានាំសិរីល្អទៅកាន់ព្រះអង្គ និង លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដទៃ។ សំឡេងថ្មីក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ
អោយមើលឃើញភាពស្រស់ថ្លា និង តម្លៃរបស់ប្រជាជាតិផ្សេងៗ និង សំលេងដ៏ពិសេសដែលប្រជាជាតិទាំងនោះមាន"-

ចាន់ សុវណ្ណតារា (បុគ្គលិក សំឡេងថ្មី)

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

●● 

៣ បទថ្មីនៅក្នុង យូថូប (Youtube)

វ៉ាយវ៉ាម DNA ។

យើងបានបង្កើតអោយមានបទចម្រៀងថ្មី
●● 

●● 

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជន។

ធ្វើដំណើរអធិប្បាយរបស់លោកឡូរិន

យើងជួយបង្រៀនហ្គីតា និង ស្គរ នៅក្នុង

26

ជួយដឹកនាំការថ្វាយបង្គំនៅសន្និបាត

ជួយក្នុងការដឹកនាំថ្វាយបង្គំជាមួយការ
ខាន់នីងហាំ។

27

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

បណ្តាញដាំដុះក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍

●● 

យើងបាន ក្រុមយុវជនមួយក្រុមទៅកាន់
ក្រុងភ្នំពេញ

ស

វគ្គអាល់ហ្វា ហើយយើងបានចាប់ផ្តើម មា

សេចក្តីសង្ខេប

នវគ្គអាល់ហ្វានេះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។

នៅក្នុងខែ  តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការ

ក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ ដែលមានការជួបជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ
ម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅឯទីស្នាក់ការ YWAM ។ នៅពេលដែលយើង
ចាប់ផ្តើមដំបូងមានមនុស្សប្រហែលជា

២០នាក់បានចូលរួម

ហើយមានការកើនឡើងរហូតដល់ ១០០នាក់ ដែលបានមក ចូល

រួមជាមួយយើងសឹងតែរៀងរាល់សប្តាហ៍។ មានយុវជនជាច្រើន
ដែលមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជនបានមកចូលរួម
យើង

ជាមួយ

ហើយមានមនុស្សផ្សេងទៀតផងមកពីសហគមន៍របស់

យើង ទាំងខ្មែរ និង អន្តរជាតិ។ កម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការ
ទៅមុខទាំងស្រុងដោយប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ហើយមានការបក

ប្រែដោយប្រែដាក់ កាស ទៅជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅក្នុងខែ 
តុលាធ្នាំ ២០១៦ យើងបានធ្វើពិធីអបអរសាទរខួបមួយឆ្នាំរបស់
យើង។ រៀងរាល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែនិមួយៗ យើងតែងតែរ

មានកម្មវិធីខ្ចប់ម្ហូបថ្ញៃត្រង់ មកបរិភោគជាមួយគ្នា។ ហើយនៅថ្ញៃ 
អាទិត្យទី២

ជារៀងរាល់ខែ  យើងមានបេសកកម្មនៅក្នុងខេត្ត

បាត់ដំបង ដោយទៅធ្វើការសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗ និង
មនុស្សដែលមានជម្ងឺ។

តាមរយៈក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍

មានក្រុមជំនុំតាមផ្ទះ

៦ក្រុម

ដែលមានមនុស្សចូលរួមពី ៥ ទៅ ៣០នាក់ ហើយពួកគាត់មាន
ការជួបជំុគ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍។
លភាពជាសិស្សផងដែរ

រសៀលរយៈពេល២ម៉ោង
មានមនុស្ស
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២៥នាក់

ដើម្បីចូលរួមការហ្វឹកហ្វឺន

យើងក៏មានវគ្គបណ្តុះបណ្តា  

ដែលមានការរៀន
ក្នុងកំឡុងពេល

នៅថ្ញៃអាទិត្យ

១០សប្តាហ៍។

ដែលបានចូលរួមជាមួយយើង។

ហើយយើងក៏បានបើក

កម្មវិធីខ្លីនិក

ម្តងក្នុងមួយខែនៅក្នុង

ភូមិមួយ ជាមួយលោកវេជ្ជយណ្ឌិត សាយមិន។
នៅក្នុងខែ  មិនា

យើងបានធ្វើការចាប់ដៃគូរយៈពេល

ជាមួយក្រុមបេសកកម្ម

មួយដែលមកពីប្រទេស

២ថ្ញៃ 

ន័រវេ  

ដែលពួកគាត់បាន រៀបចំកម្មវិធីបេសកកម្មធំមួយនៅ ម៉ុង ឬស្សី។
មានមនុស្សប្រ  ហែល
ហើយមាន

មនុស្ស

៥០០០នាក់បានចូលរួមជាមួយយើង

៦០០នាក់

បានសម្រេចចិត្តទទួលជឿ

ព្រះេយស៊ូវ។ តួនាទីរបស់យើង នៅក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃនោះ

គឺចេញទៅតាមភូមិផ្សេងៗហើយ អញ្ចើញមនុស្សអោយមកចូល
រួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ហើយក៏ធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវ
ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។

●● 

យើងបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកដល់មនុស្ស
២៥នាក់

១៦នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំពន្លឺ

សហគមន៍ ហើយ ៩នាក់ទៀតបានទទួល
បុណ្យជ្រមុជទឹក

នៅក្នុងភូមិមួយដែល

យើងមានក្រុមតូច។ នេះគឺជាការល្អយ៉ាង
ខ្លាំង

ដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើន

បានទទួលជឿព្រះអង្គ។

●● 

យើងបានមានកម្មវិធីនៃការថ្វាយបង្គំ រវាង
បណ្តាញក្រុមជំនុំ នៅតាមភូមិដែលយើង
មាន

និង

ក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍

ដើម្បីធ្វើការ អបអរសាទរបុណ្យណូអែល
និងខួបគំរប់មួយឆ្នាំ
សហគមន៍។
●● 

តាមរយៈ
ជាសិស្ស
ជាច្រើន

របស់ព្រះវិហារពន្លឺ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

យើងឃើញថា

បានសម្រេចចិត្ត

ថែមទៀតទៅ

ភាព

មានមនុស្ស

ចូលជ្រៅ 

ក្នុងសេចក្តីជំនឿ

ពួកគេនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ។

របស់

ទ

ទីបន្ទាល់
"ទីបន្ទាល់មួយក្នុងចំណោមទីបន្ទាល់ជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំបានឃើញ គឺជារឿងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ ដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំភូមិ គីឡូ៣៨។

យើងបានធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនទៅកាន់មនុស្ស  ២០០ នាក់នៅ

គាត់មានឈ្មោះថា រ៉ានី ហើយគាត់ជាស្ត្រីមុនដំបូងនៅក្នុងភូមិគាត់ ដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គ គាត់ក៏បានអោយ ផ្ទះរបស់គាត់

ក្នុងក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍ និងមានក្រុមតូចចំនួន៦ក្រុម។

ធ្វើជាកន្លែងជំុគ្នាសំរាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផងដែរ។ បន្ទាប់ពីការដែលយើងបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់គាត់ អស់ពេលមួយរយៈ

រយៈបេសកកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ និង ការមានគ្លីនិកនៅក្នុង

នេះគឺជារឿងធំ ហើយមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនោះទេ។ យើងក៏បានជួបជាមួយនឹងគាត់ ហើយពន្យល់ទៅកាន់គាត់ថា តើព្រះ

ព្យាបាលទៅកាន់ មនុស្ស ទាំងខាងរូបកាយ ខាងអារម្មណ៍

សម្រេចចិត្តថា គាត់ចង់អោយផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងដែលថ្វាយបង្គំព្រះ

តម្រូវការ របស់ពួកគេ  ហើយយើងឃើញមនុស្ស ២៥នាក់

ផ្ទះរបស់គាត់ទៀតនោះឡើយ ព្រោះគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ ហើយគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធមិនអោយផ្ទះរបស់ខ្លួនធ្វើជាកន្លែងសំរាប់ការលេង

តាម

យើងបានដឹងថាគាត់ក៏អនុញ្ញាតអោយមនុស្សមកផ្ទះរបស់គាត់ ដើម្បីលេងល្បែងសីុសងផងដែរ ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ព្រះអង្គធ្វើការ

គម្ពីរនិយាយអ្វីខ្លះអំពីការលេងល្បែងសីុសង និង ការជៈឥទ្ធិពលរបស់យើងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ។ បន្ទាប់ពីការនេះគាត់បាន

ហើយទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់

នោះទេ  ដូចនេះគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជិតខាង និង មនុស្សផ្សេងៗថា គាត់មិនអនុញ្ញាតអោយមានការលេងល្បែងនៅក្នុង

យើងមានការបំរើទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនថែមទៀត
៥ភូមិផ្សេងៗ។

យើងបានឃើញ

និង ខាងវិញ្ញាាណ

បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ។

មិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ការលេងល្បែងសីុសង

ល្បែងសីុសងនោះឡើយ។ មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិ បានឃើញពីគំរូដ៏ល្អរបស់គាត់ ព្រោះគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលថ្វាយផ្ទះរបស់
គាត់ទៅកាន់ព្រះអង្គ ដើម្បីប្រើប្រាស់សំរាប់ជាកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏ពិត។ "- លោក សាន ចាន់នឿន
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ក្លឹបហាត់ប្រាណ BTB
ស

សេចក្តីសង្ខេប
ក្លឹបហាត់ប្រាណ BTB បានចាប់ផ្តើមជាជំនួញ ក្នុងលក្ខណៈបេសកកម្ម របស់ យូ អូហ្វ អិន បាត់ដំបង។ ក្លឹបហាត់ប្រាណនេះ មាន
គោលដៅ ២  គោលដៅ ១ គឺបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់បេសកជន តាមរយៈអោយពួកគាត់មានសុខភាពល្អ និង មានរាងកាយមាំមួន
ហើយនិងជាការឈោងចាប់ទៅកាន់សហគមន៍សំរាប់ព្រះយេស៊ូវ តាមរយៈហាត់ប្រាណអោយមានរាងកាយមាំមួន។

ទ

ទីបន្ទាល់
"តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម ការហាត់ប្រាណនេះមក កំលាំងរបស់ខ្ញុំ រាងកាយរបស់ខ្ញុំ និង កំលាំងបេះដូងរបស់ខ្ញុំ

ក្លឹបហាត់ប្រាណ BTB បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុង   ២០១៦ ដោយមានអតិថិជន ២នាក់ចាប់ផ្តើមមកហាត់ប្រាណ នៅក្រោយផ្ទះរបស់

មានភាពប្រសើរជាងមុន ដែលជាការជួយអោយខ្ញុំអាចធ្វើជាបេសកកជនកាន់តែល្អជាងមុន មានកំលាំងក្នុងការរត់លេងជាមួយ

មានកន្លែងកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន

-លោក ចន ឌីវិត ជានាយករបស់អង្គការ ប្រាយស្តាត ហើយជាអតិថិជនដំបូងរបស់យើង

លោកគ្រូបង្វឹក ដម។ នៅក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំនេះ ចំនួននៃអតិថិជនរបស់យើងបានកើនឡើងដល់ ៤០នាក់ ហើយឥឡូវនេះយើង
សហគមន៍នៃបេសកជន

ដែលជាក្លឹបហាត់ប្រាណរបស់យើងសព្វថ្ញៃ។

ដែលជួយអោយពួកគាត់មានរាងកាយល្អជាងមុន

យើងបានចាប់ផ្តើមការជៈឥទ្ធិពលរបស់យើងទៅកាន់

សុខភាពល្អជាងមុន

កុមារ ដែលខ្ញុំធ្វើព័ន្ធកិច្ចជាមួយ ហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាហត់ដូចមុននោះឡើយ។"

និងមានកម្លាំងច្រើនជាងមុន។

នៅក្នុងខែ  មករា ឆ្នាំ ២០១៧  នេះយើងបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា "បើកដៃ" ដែលជាកម្មវិធី សំរាប់ជាការអញ្ជើញ

ទៅកាន់ យុវវ័យខ្មែរ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការហាត់ប្រាណ អោយចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង ដែលមានការបូក
បញ្ចូលគ្នារវាងការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងការសិក្សាពីជំនាញជីវិត ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ និង ដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

យើងបានឈ្នះការប្រកួត បង្ហាញព័ន្ធកិច្ច
យើងនៅក្នុង

សន្និបាតបេសកកម្មមួយ

ដែលមានរង្វាន់ ៦០០០ដុល្លា ជួយអោយ

យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញ ឧបករ
ណ៍ហាត់ប្រាណសំរាប់ក្លឹបរបស់យើង។

30

●● 

យើងបាន

បង្វើកលើកស្ទួយអោយមាន

គ្រូបង្វឹក ជនជាតិខ្មែរឡើង ដើម្បីអោយពួក
គាត់ទំនុកចិត្ត

ក្នុងការបង្រៀនការហាត់

ប្រាណដោយខ្លួនឯងបាន។

31

មេត្តាករុណា

ព័ន្ធកិច្ចមេត្តាករុណា

32

ហាងកាហ្វេ អេដែន

ព័ន្ធកិច្ចកូនស្តេច

ស្ត្រីងាយរងគ្រោះ - វិថីម្តាយ

ផ្ទះជីវិត

33

ហាងកាហ្វេអេដែន

ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

ស

សេចក្តីសង្ខេប
ហាងកាហ្វេអេដែន

●● 
គឺជាជំនួញក្នុងលក្ខណៈ

បេសកកម្ម

យើងជួយទៅកាន់ស្ត្រីដែលមានវិបត្តិ អោយមានការងារធ្វើ និង

ជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ។ យើងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលផង

យើង ក៏មានការផ្សាយដំណឹងល្អ ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង និង

ដើម្បីជួយដល់ចលនាបេសកកម្ម ក្នុងគោលបំណងអោយ មនុស្ស
យើងធ្វើព័ន្ធកិច្ចមេត្តាករុណាផង នើង ការផ្សាយដំណឹងល្អផង។ 	
យើងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើង
ឆ្នាំនេះយើងមានអ្នកដែលហាត់ការងារជាមួយយើង

ហើយ

៤នាក់។

ជំនាញដើម្បី

ជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់។

អតិថិជនរបស់យើងផងដែរ។

លើសពីនេះទៅទៀតយើងបាន

យកផ្នែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជួយដល់បេសកជនខ្មែរ។

នៅក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនៃឆ្នាំ២០១៦នេះ យើងមានឯកសិទ្ធិក្នុងការមាននារីដ៏អស្ចារ្យ ៣នាក់បានមកហាត់ការងារនៅកន្លែងរបស់

យើង ហើយពួកគាត់បានរៀនពីររបៀបដំណើរការហាងកាហ្វេ ក្នុងលក្ខណៈជាបេសកកម្ម។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះ យើងនឹងបញ្ជូន
ឌីម និង ខ៉ែរ៉ា ទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលបិទមិនអោយមានការផ្សាយដំណឹងល្អមួយ នៅក្នុងតំបន់អាសីុនេះ ដោយគោលបំណង
ចង់បើកហាងកាហ្វេ  ដើម្បីជាជំនួយជួយដល់ចលនានៃបេសកកម្ម។ យ៉ុកគីុ ជានារីម្នាក់ដែលបានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងខាងផ្នែក

ជំនួញ និងក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋាន នៅក្នុងក្រុងប៉ារីស បានមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តពេញពេលជាមួយនឹងហាងកាហ្វេ  របស់យើង។ ពួក
យើងពិតជាមានការរំភើបចង់ឃើញពីផលផ្លែ  នៃការហាត់ការងារបស់ ស្ត្រីទាំង ៣នាក់នេះណាស់ ហើយក៏មានការរំភើបចង់ឃើញ
ព្រះអង្គធ្វើការយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះ។
ទ

ទីបន្ទាល់
"បន្ទាប់ពីការដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយនឹងហាងកាហ្វេអេដែន
មនុស្សនៅទីនេះ

ថ្ញៃទី១ ខែធ្នូ  ២០១៥ - ថ្ញៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦
ចំណូល

$183,117.02

វិញ $12,460.69

ជិតស្និទ្ធិជាច្រើនជាមួយនឹង

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយ

ខ្ញុំបានដឹងថា ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនអត់មានសេចក្តីអំណរ អត់មានស្នាមញញឹម និង មិនដែលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់នរណាសោះ។
តែឥឡូវខ្ញុំមាន

ការវិនិយោគទៅក្នុង ហាង

ខ្ញុំបានមានទំនាក់ទំនង

ហើយការនេះធ្វើអោយខ្ញុំបើកចំហចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គ។

បេសកកជនខ្មែរ (20 នាក់)

ពេញដោយសេចក្តីអំណរ

ហើយចូលចិត្តនិយាយពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់

បុគ្គលិក

និង

អតិថិជនផ្សេងៗ

ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្ត ផងដែរដែលខ្ញុំអាចធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដទៃ។"- ឆាឌី បុគ្គលិកកាហ្វេអេដែន  

$8,728.64

10013+
ចំណេញ

$23,293.12

34

ការដាក់ដង្វាយ
$2,103.79

35

ទ

ទីបន្ទាល់
"ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់សុខភាពរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំហើយ។នេះគឺជាការល្អយ៉ាងខ្លាំងសំរាប់ខ្ញុំ និង ភូមិរបស់ខ្ញុំពីព្រោះ

ស្ត្រីងាយរងគ្រោះ - វិធីម្តាយ

ថ្នាក់សុខភាពជួយខ្ញុំ និង ម្តាយផ្សេងទៀតអោយចេះពីរបៀបដែលយើងត្រូវថែរក្សាកូនៗរបស់យើង និង របៀបដែលយើងត្រូវ

ចិញ្ចឹមទៅកាន់ពួកគាត់។ នៅក្នុងកំឡុងនៃថ្នាក់រៀននេះខ្ញុំក៏បានឮពីទីបន្ទាល់របស់មនុស្សផ្សេងៗអំពីការដែល ព្រះយេស៊ូវ បាន

ស

ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ ហើយការនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តមកកាន់ខ្ញុំអោយបន្តជឿលើព្រះយេស៊ូវ។ តាមរយៈទីបន្ទាល់

សេចក្តីសង្ខេប

របស់ពួកគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចបន្តជំនឿរបស់ខ្ញុំទៅលើព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំអោយថ្នាក់សុខភាពនេះបន្តមានទៅដល់ថ្ញៃអនា

នៅក្នុងរយៈពេល ១៥ ខែមកនេះ  វិធីម្តាយ បានក្លាយជាព័ន្ធកិច្ចមួយដែលជួយ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការជួយ ទៅកាន់សុខភាព

គត ហើយខ្ញុំចង់អោយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ និង អ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ។ "- ស្រីមុំ

ពួកគាត់ នៅក្នុងជាច្រើនខែមកនេះ។ ក្នុងកំឡុងទាំងនោះយើងបានជួយពួកគាត់ជាមួយនឹង ការថែទាំភាពមានផ្ទៃពោះរបស់ពួកគាត់

ប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុន

ម្តាយដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ពួកយើងពិតជាមានឯកសិទ្ធិក្នុងដើរជាមួយនឹងម្តាយ ៦ នាក់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់
ដោយសហការជាមួយនឹងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងតំបន់ ជួយព្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់ពួកគាត់ និង ជួយគាំទ្រទៅកាន់ពួកគាត់។

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

●● 

●● 

ចាប់ផ្តើមបង្កើតអោយមានក្រុម

ដែលក្រុមព្រឹក្សាយោបល់ បានកើត

ល្អដែលបានកើតឡើង នោះគឺជាការ

បុគ្គលិកម្នាក់របស់ ពួកយើងបានធ្វើការ
ពិភាក្សាអំពីសុខភាព ហើយឥឡូវនេះ

ក្រុមនេះមានភាពរីក ចម្រើន កំពុងដំណើរ
ការនៅក្នុង សហគមន៍ ២កន្លែង។ជារៀង
រាល់ សប្តាហ៍យើងមាន ម្តាយចំនួន

១០នាក ់ចូលរួមជាមួយក្រុមនេះហើយ
អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឹជាការដែលយើង
ដាក់បញ្ចូលដំណឹងល្អ និង ការបណ្តុះ
បណ្តាលទៅក្នុង ក្រុមពិភាក្សានេះ។

យើងមាន  សិស្សសាលាបេសកកម្ម
បានមកធ្វើការជាមួយនឹងនៅក្នុងកំ

ឡុង ពេលនៃសាលារបស់ពួកគាត់។

ហើយជាលទ្ធផលយើង បានឃើញថា

ម្តាយមួយចំនួន មានចិត្ត ចង់ស្គាល់ ព្រះ!
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ជាគាត់មានផ្ទៃពោះ ៦ខែទៅហើយ។ ពួកយើងបានចូលរួមជួយទៅកាន់គាត់ បន្ទាប់ពីដឹងថាកូនប្រុសដ៏មានតំលៃរបស់គាត់
កើតមុនពេលគ្រប់ខែហើយត្រូវការថែទាំយ៉ាងដិតដល់

នោះឡើយ។

●● 

ពួកយើងក៏មានការរំភើបផងដែរ

មានឡើង ក្រុមនេះជួយផ្តល់ការ

ព្រឹក្សា យោបល់លក្ខណៈគ្រីស្ទបរិស័ទ្ធ

ទៅកាន់ម្តាយដែលយើងធ្វើការជាមួយ។
នេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងអស្ចារ្យមកពី

ព្រះអង្គ ហើយយើងពិតជាមានចិត្ត អរគុ
ណយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ អេនដ្រៀរ ស្វូដ

ដែល ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគ្រូព្រឹក្សាយោបល់
ទៅកាន់អ្នកព្រឹក្សាយោបល់របស់យើង

ហើយជួយបន្តអភិវឌ្ឍទៅកាន់ក្រុមពឹក្សា

យោបល់របស់យើង តាមរយៈការបណ្តុះ
បណ្តាលផ្សេងៗផងដែរ។

ចំនុចមួយចុងក្រោយ ដែលជាចំនុចយ៉ាង
ដែលយើងមាន ទំនាក់ទំនងល្អជាងមុន
ជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗទៀតហើយ
យើងក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនជា
មួយនឹង ក្រសួងសង្គមកិច្ច មន្ទីរពេទ្យ

ក្នុងតំបន់និងមណ្ឌល សុខភាព ផ្សេង

ដែលយើង មានគោលដៅចង់ចាប់ដៃគូ

នារីជំទង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបំពាននៅក្នុងប្រទេសថៃ  ជា

លទ្ធផលពីការនោះ គាត់បានមានផ្ទៃពោះ ហើយទទួលការបង្ខំអោយពន្លូតកូន ឬ អោយកូនរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកដទៃ  ទោះបី
បាន

ច

មានគេស្នើសុំយើងអោយជួយទៅកាន់

ដោយសារតែពេលនោះគាត់មិនបានទទួលការថែរក្សាត្រឹមត្រូវ

នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ

ទៅក្នុងការជួញដូររបស់មនុស្ស។

យើងបានឃើញគាត់ពិតជាងាយស្រួលធ្លាក់

យ៉ាងណាមិញយើងពិតជាអរព្រះគុណព្រះអង្គសំរាប់ការ

ដែលយើងបានរកឃើញអង្គការ

ដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀត នៅភ្នំពេញ ដែលជួយធ្វើការជាមួយនឹងទារកនេះ និង គ្រួសាររបស់គាត់ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអាច
ជួយថែរក្សាទៅកាន់ទារកនេះ ហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចរកឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមសំរាប់ទារកនេះ។ តាំងពីពេលនោះ

មកយើងបានទៅជួបទារកនោះ ២ ឬ ៣ដង ហើយ ពួកយើងពិតជាមានភាពរីករាយក្នុងការឃើញទារកនេះ មិនមែនគ្រាន់តែ 
មានសុវត្ថិភាពខាងរូបកាយ និង មានការលូតលាស់ប៉ុណ្ណោះទេ គាត់ថែមទាំងមានគ្រួសារដែលស្រលាញ់គាត់ថែមទៀតផង។
ម្តាយរបស់គាត់បានជួបជាមួយនឹងក្រុមព្រឹក្សាយោបល់ ទទួួលការអធិស្ឋាន និង ឮពីដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ហើយបន្ទាប់

ពីនោះគាត់បានត្រលប់ទៅកាន់ខេត្តរបស់គាត់វិញ។ ព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏ល្អ! ទ្រង់កំពុងនាំការស្តារឡើងវិញ និង បង្ហាញ យើងពី
ភាពល្អឧត្តមនៃការប្រោសលោះនៅក្នុងចំណោមនៃភាពវឹកវរ។ ពួកយើងពិតជាមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាព្រះអង្គ មានផែនការ
យ៉ាងអស្ចារ្យសំរាប់ទារកតូចមួយនេះ!

ជាមួយ។ ពួកយើងពិតជាអរព្រះគុណ
ព្រះអង្គសំរាប់ឱកាសដែលបុគ្គលថ្មី

របស់យើងមានក្នុងការទៅធ្វើការជួយ
នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត និង គ្លីនិកឯកជន

ដើម្បីទទួលបាន បទពិសោធន៍វប្បធម៌

ភាសា និង មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង
អ្នកធ្វើការនៅទីនោះ។
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ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង
●● 

យើងបានផ្តើម

មានក្រុមតូចជាមួយនឹង

កុមារដែលយើងបានធ្វើការជាមួយ

ក្នុង

រយៈពេល ៤ ទៅ ៥ឆ្នាំមកនេះ ដើម្បីជួយ

ព័ន្ធកិច្ចកូនស្តេច

អោយ

ទៀត។

ពួកគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថែម

●● 

យើងក៏មានការ

ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង

សាលាមត្តេយ្យពន្លឺសហគមន៍
ជួយពួកគាត់

ដើម្បី

ក្នុងការធ្វើព័ន្ធកិច្ចទៅ

កាន់កុមារផង ដែរ។  

●● 

យើងក៏

បានចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀនភាសា 

អង់គ្លេសនៅក្នុងភូមិ
ជាកន្លែង

៣កន្លែង

ដែល

ដែលយើងមានក្លឹបកុមារ

កូនស្តេច ដើម្បីជួយបំពាក់បំប៉នពួកគាត់
សំរាប់ថ្ញៃអនាគត។  

ស

សេចក្តីសង្ខេប
កូនស្តេច

ទ

គឹជាព័ន្ធកិច្ចដែលធ្វើការឈោងចាប់ទៅកាន់កុមារ

តាមរយៈការមានក្លឹបកុមារនៅក្នុង
ទាំងនោះអំពីព្រះយេស៊ូវ

៤ភូមិ

ដើម្បីបង្រៀនកុមារ

ដើម្បីអោយពួកគាត់ធំធាត់ឡើង

ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រលាញ់របស់ព្រះ សេចក្តីពិត និងសង្ឃឹម
នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

38

សកម្មភាពនៅក្នុងក្លឹបកុមារមានដូច

ជា ការលេងល្បែងកំសាន្ត ញុាំអាហារសំរ៉ន ការរៀន អំពីព្រះ

និង សិប្បកម្មផ្សេងៗ។ យើងក៏ប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង
ជាមួយកុមារក្នុងការឈោងចាប់ទៅកាន់ក្រុម គ្រួសារ របស់គាត់
ដោយការផ្សាយដំណឹងល្អផងដែរ។

ទីបន្ទាល់

"ខ្ញុំពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់
ការរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវផងដែរ។

ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបកុមារកូនស្តេច

ខ្ញុំបានអារម្មណ៍ខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីស្រលាញ់របស់ទ្រង់

និង

ហើយខ្ញុំពិតជាមានអំណរក្នុង

ទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែចំនុច

មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើ ដោយសារតែការដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីទ្រង់។ ខ្ញុំតែងមានភាពរីករាយជាងមុនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមជាមួយ
នឹង ក្លឹបកុមារកូនស្តេច "- ស្រីលាភ
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ច

ចំនុចល្អដែលកើតឡើង

ផ្ទះជីវិត

●● 

យើងមាន
ព្រះគម្ពីរ
បង្រៀន

សេចក្តីសង្ខេប
:

ដល់ក្រុមគ្រួសារ
ដើម្បីអោយ

គឹជាព័ន្ធកិច្ចដែលមានការផ្តោទៅកាន់ការជួយ
ដែលបានទទួល

ពួកគាត់អាច

ល្បែងកំសាន្ត

ផលប៉ះពាល់ពីជម្ងឺអេដស៏

បន្តរស់នៅជាមួយគ្នាជាគ្រួសារ

បន្តអោយ កូនរបស់ពួកគាត់អាចទៅសាលារៀនដើម្បីទទួលបា

នការអប់រំ ហើយបំបែក រង្វង់នៃភាពក្រីក្រនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួក
គាត់។ សព្វថ្ញៃនេះយើងកំពុងជួយឧប្បត្ថមទៅកាន់កុមារ ៤៥នាក់

នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងនេះ ហើយខែរាល់ខែ  កុមារម្នាក់ៗទទួល

បានការឧប្បត្ថមពីយើង ដើម្បីអោយពួកគាត់អាចបន្តទៅសាលា

រឿងនៅក្នុង

ហើយក៏មាន

ពីការថែរក្សាសុខភាព

អនាម័យផង ដែរ។

ស

ផ្ទះជីវិត

ការបង្រៀន

និង

●● 

ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ យើងចេញទៅកាន់
ក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗ

ដែលតាមតំបន់ជន

បទឆ្ងាយដូចជា ៈ សំល៉ូត ស្វាយស្នឹង

កំពីងព៉ួយ សំពៅលូ៉ន កំពង់ស្ពឹ ភ្នំព្រឹក  

●● 

ឥឡូវយើងមាន

ក្រុមបាល់ទាត់របស់ផ្ទះ

ជីវិត ដែលពួកគាត់កំពុងទទួលការ បង្វឹក
ពីយើង។

ដើម្បី លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់។

រៀន មានអាហារមានជីវជាតិសំរាប់បរិភោគ មានថ្នាំពេទ្យត្រឹម

ត្រូវ ដើម្បីអោយពួកគាត់បំពាក់បំប៉ន សំរាប់ការងារនាថ្ញៃអនាគត
នៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើង។

យើងមានការទៅសួរសុខទុក្ខ

ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារដែលនៅក្រុងបាត់ដំបងជារៀងរាល់ អាទិត្យ
ហើយយើងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារដែលនៅឆ្ងាយ

មួយខែ 

ម្តងដើម្បីសាងសងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ និង អប់រំពួកគាត់
ពីជម្ងឺដែលពួកគាត់កំពុងមាន

ហើយឈោងចាប់ទៅកាន់ពួក

គាត់ដោយសេចក្តីស្រលាញ់ និង សង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អ។

ទ

ទីបន្ទាល់
"មានក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនដែលមានជង្ងឺអេដស៍ ហើយពួកគាត់ខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង។ ពួកគាត់អត់មានសមត្ថភាព ក្នុងការ
បញ្ជូនកូនទៅកាន់សាលារៀននោះទេ  ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះអង្គធ្វើការជួយទៅកាន់ពួកគាត់តាមរយៈផ្ទះជីវិត ដែលជួយអោយ

កូនរបស់ពួកគាត់អាចទៅសាលារៀនបាន។ ក្រុមគ្រួសារដែលយើងជួយអាចឃើញពន្លឹរបស់ព្រះនៅក្នុងពួកយើង ហើយ២ ទៅ
៣ក្រុមគ្រួសារបានបើកចិត្តក្នុងការឮពីព្រះអង្គ ហើយមានចិត្តចង់ឮពីព្រះអង្គជាងមុន"- ជនសូមមិនបញ្ចេញឈ្នោះ  

40

41

ទិដ្ឋភាពនៃទូទៅទីស្នាក់ការ

42

ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរ

របាយការខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ពត៌មានអំពីបុគ្គលិក

សូមចាប់ដៃគូជាមួយនឹងយើង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

43

ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរ
b

b

ប្រតិបត្តិការនៃការផ្លាស់ប្តូរ

ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង / របាយការណ៍អំពីទីស្នាក់ការថ្មី

ឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរនៃផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងព័ន្ធកិ

ក្រុមការងារជីវិតគ្រួសារ: យើងមានជួបជុំគ្នាដើម្បីមាពេលវេលា

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ យើងបានចុះកុងត្រាទិញដីមួយកន្លែងដែលមានទំហំ ៥ ហិកតារ ជាមួយនឹងប្រាក់កក់ ៥០០០ដុល្លា ដោយមិន

ចាប់ផ្តើមឆ្នាំនេះដោយមានការផ្តោតទៅកាន់

ខួបកំណើត។

៨០០ ០០០ដុល្លា ហើយយើងបានទិញដីនេះ ដែលនឹងក្លាយជាទីស្នាក់ការវ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង ដោយគ្មានការជំពាក់បំណុលសោះ។

ច្ច ជាច្រើន នៅក្នុងទីស្នាក់នៃ វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងនេះ។ យើងបាន

កំណែទម្រង់ទៅ

កាន់ប្រតិបត្តិការនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។ ក្នុងការដែលយើងមាន
ការលូតលាស់
យើង

យើងមានការលំបាកជាមួយនឹងការងាររបស់

ហើយបន្តដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការលូតលាស់នៃព័ន្ធកិច្ច

ជាច្រើនរបស់យើង ។ នៅក្នុងឆ្នាំនេះ យើងមានការផ្លាស់

រង្វង់ការងារនេះធ្វើការសម្របសម្រួលទាក់ទង

ជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ ការបញ្ជូនមនុស្សចេញ និងពេលវេលា
នៃជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ និង ស្តាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់
នៅពេលដែលយើងធ្វើការអធិស្ឋាន និង ថ្វាយបង្គំ។

ផ្តូរ យើងមានការនៃការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមគ្រួសារការងារ៤របស់យើង

ក្រុមការងារខាងផ្នែកស្វាគមន៍

សើរជាងការនេះ។ រង្វង់គ្រួសារការងារមានដូចជា:

៣០០-៤០០នាក់

ដើម្បីជួយយើងអោមានការត្រៀមខ្លួនសំរាប់ការលូតលាស់ប្រ

ក្រុមការងារការរិយាល័យ : បុគ្គលិកនៃការរិយាល័យមានការងារ
ផ្សេងៗដូចជា កិច្ចការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋាភិបាល ការប្រាស្រ័យ
និងការធ្វើកាតការងារ

និងការបកប្រែឯកសារទាក់ទងនឹងរដ្ឋា

ភិបាល។ បុគ្គលិកនៃការរិយាល័យធ្វើការងារទាក់ទងជាមួយនឹង

ក្រុមបេសកកម្ម
ដូចនេះរង្វង់

:

៣០-៤០ក្រុម

យើងតែងមានការទទួល
ដែលមានមនុស្ស

ដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជារៀង

ការងារជួយរៀបចំការធ្វើ

ដំណើររបស់ពួកគាត់

ក្សាដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ មុនពេលបុណ្យណូអែលបានមកដល់ យើងបានរើទីតាំង ៧៥% នៃទីតាំង

ព័ន្ធកិច្ចរបស់យើងពីកន្លែងដែលយើងជួល មកកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់យើង ដែលជាទីស្នាក់របស់យើង និង មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សហគមន៍។
យើងបានបញ្ចប់ការសាងសង់អាគារស្នាក់នៅ៣ ដែលអោយបុគ្គលិក និង សិស្ស ១៧០នាក់អាចស្នាក់នៅបាន និងកន្លែងបរិភោគ

អាហារដែលដាក់ ៥០០នាក់ ហើយបើមានព្រឹត្តិការណ៍ធំអាចដាក់មនុស្សដល់ទៅ ១០០០នាក់។ នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងក៏មានការ
សាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ ដែលជាអាគារចុងក្រោយសំរាប់ដំណាក់កាលទីមួយនៃការសាងសង់។

អោយក្តីស្រមៃរបស់ទ្រង់សំរាប់ទីស្នាក់ការថ្មីនេះបានសម្រេច។

អោយយើងអាចបន្តដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងតម្រូវការខាង

មានដំណើរការល្អ។

ក្នុងរយៈពេល ៤ឆ្នាំមកនេះយើងបានឃើញព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់លុយជាង ៣ ២០០ ០០០ ដុល្លា ក្នុងការចាប់ផ្តើមសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល សិ

លផ្លែនិងរីករាយនៅខេត្តបាត់ដំបង។

ក្រុមការងារគ្រួសារ : ដោយសារតែយើងមានមានការបុគ្គលិក

ត្រូវធ្វើរៀបចំ។ រង្វង់ការងារគ្រួសារបន្តធ្វើការងារទាំងនេះអោយ

៨ខែក្រោយមកយើងបានឃើញព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ថវិកាចំនួន

នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៧ យើងនឹងបញ្ចប់ការងារសាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំរបស់យើង ហើយបញ្ចប់ការរើទីតាំងទាំងអស់មក

សំរាប់ពួកគាត់ដើម្បីអោយពួកគាត់ មានពេលវេលាពេញដោយផ

បុគ្គលិកទាំង

ដែលត្រូវចំអិន កន្លែងដែលត្រូវសំអាត និង ប្រព័ន្ធដែលយើង

រាល់ឆ្នាំ

ដឹងថាលុយដែលនឹងត្រួវទិញដីនេះទាំងមូលនឹងមកពីណានោះឡើយ។

ផ្តល់សេចក្តីណែនាំអំពីវប្បធម៌ និង ការផ្សេងៗ និងធ្វើកាលវិភាគ

កិច្ចការងារទាំងនេះ។

សិស្ស និង ភ្ញៀវ មានគ្រែជាច្រើនដែលត្រូវការរៀបចំ អាហារ
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សំរាប់ការអធិស្ឋានទូលអង្វរ ថ្វាយបង្គំ ការអប់អរសាទរ និង

៩០នាក់

កាន់ទីស្នាក់ការថ្មី។ យើងនឹងបន្តក្នុងការសាងសង់ទីស្នាក់ការទាំងអស់ ជាមួយនឹងការដែលយើងបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងធ្វើ

របស់យើងសុទ្ធតែមានការចូល

រួមជាមួយនឹងកម
្រុ ការងារទាំងនេះ ហើយបព
្រ ន
័ កា
្ធ រងារថ្មន
ី េះ ជួយ
ប្រតិបត្តិការនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់យើង។

ផ្នែក

យើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

ការងារនេះហើយវាយនឹងជួយអោយយើង

បន្តក្នុងការលូត

លាស់ នៅពេលដែលយើងរើទីតាំងទៅកាន់ទីស្នាក់ការថ្មី។
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ការបញ្ជូនចេញ/ ត្រួសត្រាយដើម្បីបន្តនាំការត្រួសត្រាយ
b

នៅពេលដែលយើងបានចាប់ វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាថា
យើងធ្វើកាត្រួសត្រាយកិច្ចការថ្មីដើម្បីនាំការត្រួសត្រាយជាច្រើនទៀតទៅកាន់កន្លែងផ្សេង ហើយការនេះនឹងធ្វើអោយយើងក្លាយ ទៅ

ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការបញ្ជូនមនុស្សចេញទៅធ្វើការត្រួសត្រាយនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសជុំវិញ។ ១០ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានឃើញ ការ

សម្រេចសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះការនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមមនុស្ស៥ក្រុម ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗដើម្បី
ចាប់ផ្តើមត្រួសត្រាយព័ន្ធកិច្ចថ្មី

នៅក្នុងតំបន់ពិបាកជាងគេ  និង

ខ្មៅងងឹតជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដើម្បីឈោងចាប់ទៅកាន់

មនុស្សបាត់បង់ សំរាប់ព្រះយេស៊ូវ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទីតាំងដែលយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមទាំងនេះទៅ ដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្តើមព័ន្ធកិច្ចថ្មី
នៅក្នុងទីតាំងទាំងនោះ។

ប្រទេសភូមា

ប្រទេសឡាវ

បាក់បែកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហិង្សាជាក់ស្តែង

ការបៀតបៀនក៏ដោយ ក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេស

តិច

ជាជនបានប្រកាសថាខ្លូនជាគ្រីស្ទាន។ ទោះយ៉ាង

គឺជាប្រទេសមួយ ដែលមានភាព

ទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគ

ដោយសារតែជំនឿគ្រីស្ទានរបស់ពួក

គាត់។ ៨៣.៦% នៃមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះ

មិនទាន់ទទួលបានការឈោងចាប់នៅឡើយ។

ទោះបីជាមានការទាស់ប្រឆាំង

និង

នេះនៅតែមានការលូតលាស់។ ៣.៤% នៃប្រ

ណាក៏ដោយក្នុងចំណោម ១១៣ នៃ ១៣៥ ក្រុមជនជាតិ
ផ្សេងៗមិនទាន់ទទួលបានការឈោងចាប់។

នៃចំនួនប្រជាជនមិនទាន់បានឮពីដំណឹងល្អ។

៨១.៥%

ចននី និង មីុលីង : គួស្វាដ៏អស្ចារ្យមួយគូនេះ នឹងចេញទៅកាន់

ក្រុមបេសកកម្មប៉ោយប៉ែត

ដើម្បីត្រួសត្រាយចាប់ផ្តើមសាលាព្រះគម្ពីរនៅទីនោះ ក្នុងគោល

ស្ថិតនៅចិត្តព្រំដែន

ប្រទេសមួយដែលបិទមិនអោយផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវ
បំណងចង់ឃើញមនុស្សនៅជំនាន់ថ្មីនេះស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះ
ហើយចេញទៅធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងតំបន់អាសីុនេះ។

ប្រទេសកម្ពុជា

ឡេង : គឺជាបុគ្គលិកដ៏ល្អម្នាក់របស់យើង ហើយគាត់នឹងទៅរស់

៨០%នៃជនជាតិ ខ្មែរមានអាយុក្រោម ៣០ឆ្នាំ ហើយពាក់កណ្តាលនៃ 
ពួកគាត់មានអាយុក្រោម អាយុ១៥ឆ្នាំ។ នេះដោយ សារតែសង្គ្រាម

នៅក្នុងប្រទេសមួយ

ដើម្បីជួយអង្គការវ៉ាយវ៉ាមក្នុង

Preah Vihear
Poipet
Pailin
Prey Sen

សីុវិល  និង ការប្រល័យ ពួជសាសន៍។ ក្នុង ប្រទេស ៩៥%
នៃប្រជាជនមានជំនឿលើពុទ្ធសាសនា។ នេះគឹជាប្រទេស

យ៉ាងក្រីក្រមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើន ហើយ១/៣

ដែលបិទមិនអោយ

ផ្សាយដំណឹងល្អ

ការបន្តការងារ

ត្រួសត្រាយ

នៅទីនោះ។ គាត់ក៏នឹងជួយធ្វើការជាមួយនឹង សាលា
បណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្ស ហើយនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់

គាត់ ក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសំរាប់ភូមិស្រុកជនបទ ដែល

នៃចំនួនប្រជាជនមានចំណូលតិចជាង ៤០០០រៀល ក្នុងមួយថ្ញៃ។

មិនទឹកស្អាតសំរាប់បរិភោគ និង ប្រើប្រាស់។

យុកា ឌីម ខារ៉ា និង តែង : ក្រុមមួយនេះនឹងចេញដំណើរទៅ
រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀត ដែលបិទមិនអោយ ធ្វើការផ្សាយ
ដំណឹងល្អ

ហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះមានក្រុមមនុស្សជនជាតិ

ជាច្រើនដែលមិនទាន់
ប្រទេសវៀតណាម
៥៨%

នៃក្រុមមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះ

មិនទាន់ទទួលបានការឈោងចាប់
មានតែ១.៨%នៃប្រជាជនទេ 
ព្រះយេស៊ូវ។

ហើយ

ដែលដើរតាម

ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាត

អោយមានការបោះពុម្ភព្រះគម្ពីរ

និង

ចែកចាយព្រះគម្ពីរក៏ដោយ នៅតែមានកន្លែង

ជាចន
្រើ បានរាយការណ៍ថាខ្លន
ួ បានទទួលការបៀត
បៀន និង ជាប់គុកដោយសារតែជឿលើព្រះគ្រីស្ទ។
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ប្រទេសចិន

ក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺជាទីកន្លែង

មួយដែលមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង

ដោយព្រោះទីក្រុងនេះ

មិនត្រឹមត្រូវ

និង

ប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងមួយដែលមានការងារ

ការជួញដូរគ្រឿងញៀន

ផ្លូវភេទផងដែរ។

ក្រុមនេះមានមនុស្ស៥នាក់ ហើយពួកគាត់នឹងចេញទៅដើម្បីធ្វើ

ការត្រួសត្រាយចាប់ផ្តើម មជ្ឈមណ្ឌលយុវជន ដើម្បីនាំសេចក្តី
សង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងក្រុងនេះ។
ក្រុមបេសកកម្មប៉ៃលិន
នាក់

:   ក្រុមនេះមានមនុស្សចំនួន

ហើយពួកគាត់នឹងចេញទៅរស់នៅក្នុង

ខ្មែរក្រហមបានភៀសខ្លួនទៅនៅ
ង្គ្រាមកាលពីជាច្រើនឆ្នាំមុន។

៧

ទីក្រុងមួយ

នៅពេលពួកគេបានចាញ់ស

ក្រុមនេះនឹងចេញទៅកាន់កន្លែង

នោះដើម្បីនាំពន្លឺនៃដំណឹងល្អនៅកាន់កន្លែងដែលខ្មៅងងឹតនេះ
តាមរយៈការត្រួសត្រាយចាប់ផ្តើមអោយមានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវ

ឌ្ឍយុវជន ព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់ទៅកាន់កុមារ និង ការដាំដុះក្រុម
ជំនុំ។

ទទួលបានការឈោងចាប់នៅឡើយ។  

គោលបំណងរបស់ពួកគាត់     ក្នុងការចេញទៅគឺដើម្បី ចាប់ផ្តើមម

ដោយសារតែមាន

កំរិតខ្ពស់នៃ 

នគររូបនីយកម្ម

មនុស្សជាច្រើនមិនមាន ការងារធ្វើ ការ
អប់រំ និង ស្តង់ដានៃការថែរក្សាសុខភា
ពត្រឹមត្រូវ។ មានក្រុមមនុស្សចំនួន
៤៥៥ក្រុម

:

ដែលមិនទាន់ទទួលបាន

ការឈោងចាប់នៅឡើយ។ មានក្រុមជំនុំជា

ចន
្រើ បានទទួលការបៀតដោយសារតង
ែ របបកុមន
្មុ ស
ី ។

ជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជននៅទីនោះ ហើយក៏នឹងបើកហាងកាហ្វេ 
ដែលមានគោលក្នុងការជួយទៅកាន់ចលនាបេសកកម្មផងដែរ។ 	
ជាមួយនឹងការទាំងអស់នេះពួកគាត់ក៏នឹងចូលរួមចំណែក ធ្វើការ
ដាំដុះក្រុមជំនុំ និង ចលនានៃបេសកកម្មផងដែរ។

ព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យក្នុងការបញ្ចូនមនុស្សដ៏ល្អក្នុងការចេញទៅ

ហើយនេះគឺជាការដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ

២០១៧នេះ។

ក្នុងនាមយើងជា វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង ពួកយើងនឹងបញ្ចូនបុគ្គលិកដ៏ល្អរបស់យើងមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្តើមកិច្ចការថ្មីនៅក្នុង កន្លែង

ដែលពិតជាត្រូវការសេចក្តីស្រលាញ់ និង សង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អ។ សូមបងប្អូនចូលរួមឈរជាមួយនឹងយើង អធិស្ឋានដើម្បីអោយក្រុម
នៃអ្នកត្រួសត្រាយកិច្ចការងារថ្មីទាំងនេះ មានភាពលូតលាស់ និង ជោគជ័យទៅតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះ។
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សេចក្តីសង្ខេប

ការអបអរសាទរ

នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះ យើងមានបុគ្គលិក ៩០នាក់

ដែលបានចូលរួមធ្វើការជាមួយយើង ហើយពួកគាត់មកពីប្រទេ 
សផ្សេងៗដូចជា កម្ពុជា កាណាដា ញ្ញូ៊វសេលែន អាមេរិច
អង់គ្លេស

អូស្ត្រាលី សាម័រ

ក៉ូរេខាងត្បូង

និង

សិង្ហបូរី។

យើងមានអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួន ៦០% ដែលមានចំនួន ៥១នាក់
កំពុងធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ប្រទេសពួកគេ។  នៅក្នុងឆ្នាំ

នេះយើងមានបុគ្គលិកថ្មីចំនួន ១៧នាក់ ដែលមានចំនួនជនជាតិ
ខ្មែរ ៧នាក់ និង អន្តរជាតិ ១០នាក់។  
ក្រុមគ្រួសារ

វ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបងយើងនេះបន្តក្នុងលូតលាស់

60+40+X 0+77+090
90

60%

ចំនួនអ្នកដឹកនាំជនជាតិ
ខ្មែរ

77

២៧នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់មានអាយុក្រោម ៨ឆ្នាំ។

●● 
សុភាព & ផាតទ្រីក 

●● 
មនោ & សីុនួន

●● 
លីឌា

●● 
និមិត្ត

●● 
សន្យា

ឆ្នាំនេះយើងចូលរួមអប
អរសាទរជាមួយនឹងគូ
ស្វាមីភរិយាថ្មី ៣គូ

ដែលបានរៀបការ។

ចំនួនបុគ្គលិកសរុបរវាង
2015 vs 2016

និង កើនឡើង។ បច្ចុប្បន្នយើងមានបុគ្គលិកនៅលីវ ៤៤នាក់
មានក្រុមគ្រួសារចំនួន ២៣ និង មានកុមារចំនួន ៣៣នាក់ ដែល

●● 
សុផាត & សីុណា

ហើយបានស្វាគមន៍ ទារក
៣នាក់ដែលបានចាប់
កំណើត។
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ចំណូល
ការបង់សាលា ការបង់ថ្លៃបុគ្គលិក និង ចំណូលផ្សេងៗ
ប្រាក់ដង្វាយដែលទទួលបាន
ប្រាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិក ផ្ទះនិសិ្សត ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងចំណូលផ្សេងៗ
ការឧបត្ថមទៅកាន់កុមារ
គំរោងការអភិវឌ្ឍទីស្នាក់ការ
ចំណូលសរុប

ចំណាយ
សាលាបណ្តុះបណ្តាល
សាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្ស DTS
សាលាសិក្សាព្រះគម្ពីរ SBS

របាយការណ៍ថវិកា
$

សេចក្តីសង្ខេប
ក្នុងរយៈពេលជាង ៥០ឆ្នាំមកនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកអង្គការវ៉ាយវ៉ាម មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងរៃអង្គាសថវិកា សំរាប់ការរស់នៅ

ដោយខ្លួនឯង។ ម្តងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានឃើញ សេចក្តីស្មោះត្រង់ និង ភាពស្មោះត្រង់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់មក
កាន់យើងទាំងអស់គ្នា។ យើងបន្តក្នុងការមានចិត្តអរគុណទៅកាន់អ្នកដែលចាប់ដៃជាមួយយើងទូទាំងសកលលោក ដែលពួកគាត់

បន្តក្នុងការដាក់ទុនមកកាន់យើង ដើម្បីឃើញការផ្លាស់ប្រែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាសីុអាគ្នេយ៍ និង រហូតដល់ចុងបំផុត
នៃផែនដី។

សាលាហ្វឹកហ្វឺនកំរិតទី២
ការចំនាយទៅលើព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍
បណ្តាញដាំដុះក្រុមជំនុំពន្លឺសហគមន៍
ព័ន្ធកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ
កុមារងាយរងគ្រោះ
ស្ត្រីងាយរងគ្រោះ
ក្លឹបហាត់ប្រាណ BTB
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយុវជន

541,270.65
190,082.14
17,696.60
333,491.91
839,512.99

58,589.38
30,886.38
10,758.29
16,944.71
51,398.93
3,197.26
768.65
23,000.37
2,950.15
12,268.42
8,352.74

ព័ន្ធកិច្ចផ្សេងៗ

861.34

ព័ន្ធកិច្ចបេសកកម្ម

52,529.50

ថ្លៃជួលទីកន្លែង

51,574.00

ប្រតិបត្តិការក្នុងទីស្នាក់ការ
អាហារ
ថ្លៃទឹក ថ្លៃភ្លើង
ការចំនាយទៅលើការប្រើប្រាស់ផ្សេង
ការអភិវឌ្ឍទីស្នាក់ការ
ការដាក់ដង្វាយ

105,142.69
36,015.77
13,188.33
41,150.84
10,561.54
4,226.21

ប្រាក់ឧបត្ថមទៅកាន់បុគ្គលិកខ្មែរ

153,337.96

ការអភិវឌ្ឍសាងសង់ទីស្នាក់ការ

343,233.74

ការចំនាយសរុប
ថវិកាដែលនៅសល់
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298,242.34

815,806.20
23,706.79
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រាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ទីស្នាក់ការ
ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ

ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

19+42+7613 35+23+240
ដំណើរការ
ទីស្នាក់ការ

ការជួលទីកន្លែង
ព័ន្ចកិច្ចបេសកកម្ម
ព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍

ដង្វាយទៅកាន់

12.89%
6.32%

អភិវឌ្ឍទីស្នាក់ការ

បុគ្គលិកខ្មែរ

ការបង់ថ្លៃសាលា

ការបង់ថ្លៃបុគ្គលិក

18.80%

និងចំណូលផ្សេងៗ

35.53%

39.72%

6.44%

6.30%

សាលា
បណ្តុះបណ្តាល

7.18%

42.07%

អភិវឌ្ឍទីស្នាក់ការ

22.64%

ការឧបត្ថមទៅ
កាន់កុមារ

ប្រាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិកខ្មែរ ផ្ទះនិសិ្សត

ក្លឹបហាត់ប្រាណ និងចំណូលផ្សេងៗ

2.11%

របាយការណ៍ថវិកា
មិនរាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ទីស្នាក់ការ
អង្គាសថវិកាដោយឡែកសំរាប់គំរោងនេះ ដែលមានការបែងចែកដាច់ចេញពីការចំនាយទៅលើព័ន្ធកិច្ចដែលកំពុងដំណើរការ។ យើង
បានរៀបការបែងចែកចំនុចទាំងនេះអោយបានច្បាស់ដើម្បីអោយមានស្ថេរភាពចំនោះការងាររបស់យើងនៅបាត់ដំបងនេះ។
ក្រាហ្វិកខាងលើ បង្ហាញពីការចំនាយរបស់យើង ដោយមានការបូកបញ្ជូលជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ទីស្នាក់ការ។
ក្រាហ្វិកខាងក្រោម បង្ហាញពីការចំនាយរបស់យើង ដោយមិនមានការបូកបញ្ជូលជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍សាងសង់ទីស្នាក់ការ។
គោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ខំប្រឹងអោយអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងការបង្ហាញពីតម្លាភាព ជាពិសេសជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

11+22+331211

ព័ន្ចកិច្ចបេសកកម្ម

ព័ន្ធកិច្ចសហគមន៍

សាលា
បណ្តុះបណ្តាល

ការឧបត្ថមទៅ

ការជួលទីកន្លែង

10.88%

22.25%

12.40%

32.45%

ការបង់ថ្លៃសាលា

កាន់កុមារ

ការបង់ថ្លៃបុគ្គលិក

2.11%

11.12% 10.91%

ដង្វាយទៅកាន់
បុគ្គលិកខ្មែរ
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ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ

និងចំណូលផ្សេងៗ

58.94%

ដំណើរការ
ទីស្នាក់ការ

59
+383

ទីស្នាក់ការ វ៉ាយវ៉ែម បាត់ដំបងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់ ហើយត្រូវចំនាយថវិកាជាច្រើន ហើយយើងបានរៃ 

37.56%

ប្រាក់ឧបត្ថមបុគ្គលិកខ្មែរ

ផ្ទះនិសិ្សត ក្លឹបហាត់ប្រាណ
និងចំណូលផ្សេងៗ
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សូមចាប់ដៃគូជាមួយយើង
អ

អធិស្ឋាន

លោកអ្នកអាចមានការជួបជុំ

គ្នហ
ា យ
ើ ធ្វកា
ើ រអធិសន
្ឋា សំរាប់
ប្រទេសកម្ពុជា

ម

ស

និងកិច្ចការដែ 

លព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈវ៉ាយ
វ៉ាម។ 

សិក្សា

មកចូលរួមសិក្សាជាមួយ យើង
ហើយ

មានបទពិសោធន៍ជា

មួយ ព្រះអង្គតាមរយៈការរៀន
DTS   និងសាលាផ្សេងទៀត
ដែលយើងមាន។

ប

មកបំរើស្ម័គ្រចិត្ត

បំរើ

មកធ្វើការ

ពល
េ ជាមួយយើងដើមប្ ប
ី ង្ហញ
ា

លោកអ្នក
ពេលខ្លី

អាចបញ្ជូនក្រុម

ជាមួយយើងរយៈ
ហើយប្រើប្រាស់

អំណោយទាន ដែលព្រះបាន
ប្រទាន

មកកាន់អ្នកដើម្បីប្រ 

លោកអ្នក

អាចមកបំរើពេញ

ក្តីស្រលាញ់ និង ឈោងចាប់
ទៅកាន់ជនជាតិខ្មែរ។

ទានពរដល់ ស្រុកខ្មែរ។

អ

អោយ និង ដាក់ដង្វាយ
បេសកជនខ្មែរ

យើងមានបេសកជនខ្មែរ ៥០នាក់ ដែលបំរើពេញពេលជាមួយយើង ហើយពួកគាត់សុទ្ធតែរៃអង្គាសថវិកាសំរាប់ខ្លួនឯង និង ទុកចិត្ត
ព្រះអង្គសំរាប់ថវិកាក្នុងការរស់នៅ។

ពួកគាត់ជាច្រើនបានរៀបការហើយមានកូន

ដូច្នេះត្រូវការថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារពួកគេ។ 

លោកអ្នកអាចចាប់ដៃគូជាមួយ អ្នកដឹកនាំខ្មែររបស់យើង តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ពួកគាត់ជារៀងរាល់មខែ។
ទីស្នាក់ការថ្មី

នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ យើងកំពុងសាងសង់អាគារផ្សេងៗនៅក្នុងទីស្នាក់ការថ្មីរបស់យើង ហើយយើងក៏កំពុងទុកចិត្តព្រះអង្គសំរាប់
ថវិកា ក្នុងការបញ្ចប់ជំហានទី១នៃការសាងសង់។ លោកអ្នកអាចចូលឧបត្ថម្ភទៅកាន់ ការសាងសង់អាគារសហគមន៍ និង អាគារសំរា

ប់ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង។ ហើយដំណឹងល្អនៃការនេះគឺយើងមានអ្នកដែល ធ្វើការពហុគុណចំនួនប្រាក់ដែលចូលមកកាន់ការ
សាងសង់អាគាររបស់យើង ដូចនេះរាល់ទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវបានទ្វេគុណ។
គំរោងផែនការ

លោកអ្នកអាចចូលរួម ក្នុងការឈោងចាប់ទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនទៀត តាមរយៈឧបត្ថម្ភទៅកាន់ព័ន្ធកិច្ចផ្សេងៗរបស់យើង។

លោកអ្នកអាចឧបត្ថម

មកកាន់យើងតាមរយៈ

ហើយប្រសិនបើលោកអ្នក

PayPal ដោយចូលទៅកាន់គេហៈទំព័រ www.uofnbattambang.com/donate  

មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយ

សូមទាក់ទងមកកាន់យើង តាមរយៈអីុម៉ែល  info@uofnbattambang.com ។
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កិច្ចការដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះ

