សាលាព្រះគម្ពីរព្រះគុណ
រសៀវរៅណណនា ំសំរាប់ឆ្ន ំ ២០១៨-២០១៩

ការហ្វ ក
ឹ ហ្វន
ឺ រួកជំនុំកងតំ
នុ
បន់

ំ ន់ថ្មី
ការររៀបចំអ្ក
ន ជនា

សាលា

ព្រះគម្ពីរ

ព្រះគុណ

រសៀវរៅណណនា ំ វគគសក
ិ ា ឆ្ន ំ២០១៨ - ២០១៩

ធសៀវធៅន្ែនាំ ធនេះ ពិពែ៌ នាអ្ំពី ធគលការែ៍ និ ងកមម វ ិ្ី សិកា របស់សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ ធ

ម្របសិទធភាពកនុងអ្ំ ឡុងធពលននការធបាេះពុ មពផ្ាយធនេះន្តប៉ោុ ធណាណេះ។
រឺជាធគលបំែងន្ លបានធម្រគងទុ ក
ំែឹងទុក ជាមុ ន។

ធ

ើយាន

ព៍ ត៌ ានន្ លានធៅកនុ ងការន្ែនាំ ធនេះ
ិ ា និ មួ យៗអាច្នឹ ង ម្រតូវបានផ្ទលស់បូ រធោយពុ
ើ មុ ខវជា
យ
ដ
ំ ានការជូ ន

សូមទំ នាក់ ទំនងមកកាន់សាលាសម្រាប់ ការសាកសួរព័ត៌ ានបន្នែម ឬ ធ្វើការណាត់ជួបណាមួ យធ ើ មបីទសសនកិ ច្ច
សាលានិង ជួប ជាមួ យអ្នក ម្ររប់ ម្ររងសាលាធោយផ្ទាល់ ធរៀងរាល់ធា៉ោ ងធ្វើការចាប់ពីធា៉ោ ង៨៖០០ម្រពឹក-៥៖០០រធសៀល
ធលខទូ រស័ពាទំ នាក់ទំន ង:

0៦៩-៣៧៦-០៥៤ ឬ +៨៨៥-៦១-៩៦៩-៩១៩

អាសយោាន:

ផ្លូវធលអ្ូ តាគំ១ (ជាប់ ផ្ាបុ រ ីធរាងច្ម្រក), ភូមិ អ្ូតាគំ១, សង្កាត់ទួលតាឯក,
ម្រកុងបាត់ ំ បង, ធខតតបាត់ ំបង

E-mail:
Website:

info@GBSCambodia.org
www.GBSCambodia.org

2

វិចារណកថាអ្ំរីសាលាព្រះគម្ពីរព្រះគុណ
សាលាម្រពេះរមពី រម្រពេះរុែ ម្របឹងន្ម្របងផ្ដ ល់ជូននូវអ្វី ន្ លសំខាន់ ធ ើ មបីជួ យធអាយអ្នក ន្ លបានធបដ ជាាច្ិ តតកុ ងការ
ន

បធម្រមើ ល់ម្រពេះម្ររី សាអាច្ធម្រតៀមខលួនរួច្ជាធរសច្សម្រាប់ ការបធម្រមើ ល់ម្រពេះ ។ សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុ ែនឹងមិន
ពាយាមបធងាើត អ្នកបំ ធរម្រើ ពេះធនាេះធទ ប៉ោុន្នដនឹង

ឹក
វ

ឺន
វ
ល់អ្ ស់អ្នក ណាន្ លជាអ្នកបំ ធរ ើ ល់ម្រពេះម្ររី សារសាប់ ឬ

ានការម្រតាស់ធៅធអាយធ្វើ ជាអ្នកបំ ធរ ើម្រពេះកនុងធពលខាងមុ ខ ។

សាលានឹង មិនធលើក ទឹក ច្ិតតធអាយនិ សិតសរបស់ខួ ល នធរៀបច្ំ ខួ នធ
ល
ើ ម បី ន្សវងរកការង្ករជាមួ យនឹង អ្ងគការ

ុន ជាក់ លាក់ ណាមួ យធនាេះធទ ធលើកន្លងន្តជាការបំធរម្រើ ពេះជាមួ យនឹង ពួ កជំ នុំកុ ងតំ
ន
បន់ន្តប៉ោុធណាណេះ ។

ឬម្រកុម

សាលាម្រពេះរមពី រនឹង ពាយាមតម្រមង់ទិ ស ពួកជំនុំធៅរករំ រនូ នពួកជំ នុំ កុ ងសតវតសទី
ន
១ ន្ លថា ពួ កជំ នុំកុ ងតំ
ន
បន់ រឺ
ជារូប កាយននម្រពេះម្ររី សដ ធ

ើយម្រតូវបានបញ្ជ
ា ធអាយផ្ាយ ំ ែឹងលអ បធងាើត សិ សស បំ ពាក់ បំប៉ោន និ ងបញ្ាូ នធច្ញ

ធ ើ ម បីសាអងរូប កាយននម្រពេះម្ររី សាធឡើង។

សាលាម្រពេះរមពី រានបំ ែងម្រតឹ ម ន្តធ្វើ ជាអ្នកជំ នួ យសំរា ប់ ពួកជំ នុំ កុ ង
ន

តំ បន់ កុ ងការបំ
ន
ធពញតាមការទទួ លខុ សម្រតូ វរបស់ ធរកនុ ងការ

ឹក
វ

ឺន
វ ពួ កជំ នុំរបស់ ធរប៉ោុ ធណាណេះ

ន្មនជាការទទួ លខុសម្រតូវទំង រសុង របស់សាលាកនុងការបែុ ត េះបណា
ត លធនាេះធឡើ យ។

ូធច្នេះវានឹងមិន

របសកកម្ម

(១)សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ ជួ យ ល់ពួកជំ នុំ កុ ងតំ
ន
ប ន់ តាមរយៈការ

ឹក
វ

ឺន
វ
ល់អ្ន កបំ ធរម្រើ ពេះនិ ង អ្ភិ វឌ្ឍន៍ នូវ

ិ ា ែន្ លានរសាប់ កុ ងពួ
អ្ំ ធណាយទនខាងវញ្ជ
ន
ក ធរ (២) ធ្វើធអាយការម្រតាស់ធៅរបស់ពួកធរកាន់ន្តម្របាក

ធឡើង តាមរយៈការធរៀបច្ំពួក ធរធ ើមបី បំធពញតាមការម្រតាស់ធៅរបស់ម្រពេះម្របកបធោយម្របសិទធភាព និងម្របសិទធ
ផ្ល (៣) ជួ យពួ កធរធអាយរស់ ធៅធោយជំ ធនឿ និ ងទុ កច្ិ តត ធលើ ម្រពេះយា៉ោ ងម្រតឹ មម្រតូ វកនុងការន្ លធរបំ ធរ ើម្រទង់ ។

រោលបំណង

១. ផ្ដល់នូវច្ំ ធែេះ ឹង និង ធសច្កតីបធម្រងៀនសំខាន់ ខាងន្ផ្នកម្រពេះរមពី រ ល់និសិតសន្ លបានសធម្រមច្ច្ិតតបធម្រមើ

ល់ម្រពេះ និ ងបងវឹកបងវឺន ពួ កធរធអាយានសមតែិ ភាពជាមួ យនិ ងជំ នាញកនុ ងបធម្រងៀន ល់អ្នក ៏ នទធផ្សងធទៀត។
ិ ័ យ និ ងបុ រគ លិក លកខ ែៈម្រតឹ មម្រតូ វសំរាប់ និសិតសកនុ ងការអ្នុ វតតន៍ ម្របចាំ នងៃ
២. អ្ភិ វឌ្ឍន៍ នូ វវន

ជំ នាញជី វ ិតសំ ខាន់ ៗ និ ងធ្វើ ធអាយភាពជាម្ររី សប
ា រស
ិ ័ទរបស់ធរកាន់ ន្តលអម្របធសើធឡើងធ ើ មបី ធអាយពួ កធរអាច្
កាលយជាអ្នកបធម្រមើ ន្ លានម្របសិទធ ភាព និ ងស័ កសិ ទធភាពកនុងការធ្វើ ការថាវយ ល់ ម្រពេះ។

៣. ផ្ដ ល់នូ វជំ នាញ និងច្ំ ធែេះ ឹ ងធផ្សងៗធទៀត ូ ច្ជា ជំ នាញខាងភាសាអ្ង់ធរលស ូ រតន្រនដី និងខាងន្ផ្នក
អ្ភិ វឌ្ឍន៍ ស

រមន៍ ន្ លជាឧបករែ៍ ជំ នួ យ ល់ព័នធកិ ច្ច និ ង ការបធងាើ តពួ កជំ នុំកុ ងម្របធទសកមព
ន
ុ ជា។

៤.ជម្រមុញនិ សិតសធអាយសកមមកុ ងព័
ន
នធកិច្ច ធផ្សងៗ ទំងកនុងនិ ងធម្រៅពួ ក ជំ នុំ កុ ងធគលបំ
ន
ែ ងផ្ដ ល់ជា
បពិធសា្ន៍ ធោយផ្ទាល់ និង ជាការបងវឹកបងវឺនន្បបជាក់ន្សតង ល់ពួកធរ។
៥. ជាន រូ ជាមួ យពួ ក ជំ នុំកុ ងតំ
ន
បន់ កុ ន ងន្ផ្ន កននការ
ធ ើម បីបំ ធពញនូវធសច្កតី ម្រតូ វការរបស់ពួកជំនុំ។

ឹក
វ

ឺន
វ
ល់ពួក សិ សស អ្នក ឹ ក នាំ និ ងបុ រគ លិក របស់ពួ កធរ

៦. ផ្ដល់នូវទី កន្នល ងសម្រាប់ ធរៀបច្ំ សកាខសាលា សិនន បាត និ ង វរគប ែុ ដ េះបណា
ដ លខលីៗ

ល់ពួ កជំ នុំ ជាន រូ ។
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រោលជំរនឿ
១.ព្រះ រឺជាអាទិករបធងាើតនផ្ាធមយន្ផ្ន ី

និ ងរបស់ម្ររប់ សពវសា រធពើ ន្ លានជី វ ិតធៅន្ផ្ន ី

និ ងធៅធលើ

ិ ុ ទធ ន្ លធសមើ
ធមឃ។ ម្រពេះបានសន្មដ ងអ្ងគ ម្រទង់ កុ ន ងភាពជានម្រតឯក ម្រពេះវបិ តា ម្រពេះរាជបុ ម្រតា និ ងម្រពេះវ ិញ្ជាែបរស
ភាពកនុ ងអ្ងគ ម្រទង់ កនុងភាពជាម្រពេះ អ្ំ ណាច្សិ រល
ី អធ

ើ យ ូ ច្ គនកនុងលកខ ែៈសមបតតិ និ ង ភាពម្ររប់ លកខ ែ៍។

ម្រពេះវរបិ តា រឺ ជាអ្ងគ បុរគ លទី មួ យធៅកនុងភាពជានម្រតឯក។

២.ព្រះរេស ៊ូវ រឺ ជាម្រពេះន្ លបានយកនិ សស័យជាមនុ សសម្របសូម្រតជាមួ យនឹងស្តសតីម្រកមុំម្រព
ី កុ ងជី
ន
វ ិតន្ លគមនបាប សុរតធៅធលើ ធ

មចារ ី រស់ធៅន្ផ្ន

ិ និ ងម្រតូ វបានធលើក
ើ ឆ្កាងធ ើ ម បីធលាេះបាបមនុ សស រស់ពី សាលប់ ធឡើង វញ

ធឡើងធៅសាែនសួរ៌រង់ ធៅខាងសាដំម្រពេះ ៏ ជាម្រពេះវរបិតាធ ើ មបីធ្វើ ជាសធមដច្សងឃននធយើង ម្រទង់បំធពញតួនាទី ជាអ្នក
តំ ណាង

អ្នកទូ លអ្ងវ រជំ នួ ស

ន្ លធ ើម បីជំនុំជំ រៈន្ផ្ន ី ធ

៣.ព្រះវិញ្ញ
ា ណបរ ិសុទ្ធ

ិ មដង ធទៀតកនុ ងរូប កាយ
ម្រពេះធយសូ វនឹ ង យាងម្រតលប់ ម កវញ

និ ង ជាអ្នក ការពារ។

ើយតាំងរាជយននម្រពេះ ៏ ធៅអ្ស់កលបជានិច្ច។

រឺជាបុរគលានក់ន្ លចាក់ច្ុច្ ធលាកី យអ្ំ ពីអ្ំធពើ បាប ធសច្កដី សច្
ុ រ ិត និងការជំនុំ

ជំ រៈ ម្រទង់ ជាភានក់ ង្ករអ្្ិ ្មម ជាតិ កុ ន ងការធ្វើធអាយានធឡើង ការម្រជមុ ជ និ ងម្របថាប់ ម្រតាសំរាប់ ម្ររប់ ទំង អ្នក ធជឿ

ិ ា ែន្ លន្ែនាំ ម្ររប់ ទំង អ្នក ធជឿធអាយច្ូ លធៅ
ធអាយច្ូ លធៅកនុងរូប កាយននម្រពេះម្ររី ស។
ដ
ម្រទង់ រឺ ជាម្ររូ ខាងវញ្ជ
កនុងធសច្កដី ពិត ។

៤. ម្នុសស

ធយើង ធជឿថាមនុ សសម្រតូវបានបធងាើតធឡើងតាមលកខែៈននម្រពេះ

និងធោយសាន ម្រពេះ

សែម្រទង់មិន

ន្មនជាការវវិ តដន៍ របស់្មម ជាតិ ធនាេះធទ។ មនុ សសម្រតូវបានបធងាើ តធឡើងសម្រាប់ ថាវយសិរល
ី អ ល់ម្រពេះ, ថាវយបងគំនិង
បធម្រមើម្រទង់

និងធ ើមបីម្របកបជាមួ យនឹងម្រពេះអ្ងគ

។

មនុ សសបានធ្លលក់ច្ុេះ ធោយការមិនសាដប់បង្កគប់ ម្រពេះន្ លនាំ

ធអាយានធសច្កដី សាលប់ ទំងខាងម្រពលឹងវ ិញ្ជាែ និ ងខាងសាច្់ ឈាមន្ លជាលទធផ្លននការោច្់ ធច្ញពីម្រពេះ។
្មមជាតិ ននមនុ សសម្រតូ វបានបងខូច្ ធ

ើ យម្រតូវបាត់ បង់ ទំងរសុង សាលប់ កុ ន ងការរល
ំ ងនិ ងអ្ំ ធពើ បាប ធ
ភាពកនុ ងការជួ យសធន្រង្កគេះ ឬសាដ រទំ នាក់ ទំនង ៏សុច្ រ ិតជាមួ យនឹង ម្រពេះធោយខលួនឯងបានធឡើយ។

ើ យគមនលទធ

៥. សាត ំង ជាអ្នកបងារបាប ធ ើយជាអ្នកធបាកបធញ្ជាតយា៉ោ ងអ្សាចរយធៅន្ផ្ន ី ។ សាតាំងរឺ ជាវ ិញ្ជាែពិត
ម្របាក

មិនន្មនម្រគន់ន្តជានិមិតតសញ្ជាននធសច្កដីអាម្រកក់ ធនាេះធទ ។ វារឺជាធទវតាន្ លបានធ្លលក់ច្ុេះន្ លធៅ

ធម្រកាមការអ្នុ ញ្ជាតរបស់ម្រពេះវាម្រតូវបានធអាយម្ររប់ម្ររងន្ផ្ន ី
សាតាំងម្រតូ វបានម្របកាសថាជាសម្រតូវ របស់ ម្រពេះ
បឹងន្ លធ េះជាធភលើង។

៦.ព្រះគម្ពប
ី ីប
កំ

ានសញ្ជា ចាស់

និ ងមនុ សសធ

និងម្របព័នធននពិភពធលាកជាបធណា
ដ េះអាសនន

។

ើ យនឹ ងម្រតូ វទទួ លធទសអ្ស់ក លបជានិ ច្ច ធៅកនុង

និ ងសញ្ជាងមី ម្រតូវបានបណា
ដ លធអាយន្តងធោយម្រពេះវ ិញ្ជា ែបរស
ិ ុ ទធគមន

ុសនិង ជាម្រពេះបនាូល ៏ ានអ្ំ ណាច្របស់ម្រពេះ។ ម្រពេះបនាូ លជាម្រពេះធច្សាដរបស់ ម្រពេះសំរាប់ បធម្រងៀន ការរល
ំ ឹក
ធអាយ ឹ ងខលួន ការម្របធៅតម្រមង់ និ ងបង្កាត់ ខាងឯធសច្កដី សុច្រត
ិ
ធ ើ ម បីធអាយអ្នក សំ ែពវរបស់ ម្រពេះបានម្ររប់
លកខ ែ៍ ធ

ើយានម្ររប់ ទំងច្ំ ធែេះសំរាប់ ធ្វើ ការលអម្ររប់មុខ។

៧. រសចកដីសររ្គះនិងជីវិតអ្ស់កលប ម្រតូវបានផ្ដល់មកតាមរយៈការខាចយឈាមរបស់ម្រពេះជាាចស់ធៅ
ធលើធ

ើ ឆ្កាងនិង ការសុរតជួ សបាបរបស់ម្រទង់

។

ធសច្កដី សធន្រង្កគេះរឺ ជាអ្ំធណាយន្ លគមនល័កខខ័ែឌសម្រាប់

អ្ស់អ្ន ក ណាន្ លទទួ លម្រពេះធយសូវជាម្រពេះអ្ាចស់ ធ

ិ ធរ ធ
ើ យជាម្រពេះសធន្រង្កគេះសម្រាប់ ជីវត

ើយ វាជាម្រពេះរុែ

។ ធសច្កដី សធន្រង្កគេះរឺសាកសមនឹងមនុ សសន្ លោក់ ធសច្កដីជំ ធនឿរបស់គត់ធលើ ការង្កររបស់ម្រពេះធយសូវ ។ ការ
ិ ធោយជំ ធនឿ
ន្ម្របច្ិ តតរឺ ជាការម្រតឡប់ ធៅរកម្រពេះវញ

ន្បធច្ញពីអ្ំធពើ បាបវាជាន្ផ្នកមួ យន្តមិនន្មនទំងរសុងធនាេះ

ធទ។ អ្ស់អ្ន ក ណាន្ លទទួ លយកម្រពេះធយសូវម្ររី សដធោយជំធនឿធនាេះរឺ ម្រតូវបានធកើតជាងមី អ្ំ ធពើ បាបរបស់ធរម្រតូវ

4

បានអ្ត់ធទស

បានកាលយជាកូនម្រពេះ

ធកើតជាងមីកុ ងម្រពេះម្ររី
ន
សដ

បរស
ិ ុទធ សម្រាប់ នងៃ ននការរធំ ោេះ ធោយអ្ំ ណាច្ធច្សាដននម្រពេះ។

៨.

ធ

ិ ាែ
ើ យម្រតូវបានម្របថាប់ ម្រតាធោយម្រពេះវញ្ជ

រួកជំនុំជាសកល ានធៅកនុងអ្ស់អ្នកណាន្ លបានធកើតជាងមីធ ើយទទួ លបុែយម្រជមុជធោយនូវ

ម្រពេះវ ិញ្ជាែបរស
ិ ុទធធអាយច្ូ លកនុងរូបកាយននម្រពេះម្ររី សដធៅធពលធកើ តជាងមី ។ ម្រពេះអ្ាចស់ធយសូ វម្ររី សដរឺជាសិរ
សា ជាអ្នក សង់ ជាាចស់និង ជាអ្ន កផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់ ពួក ជំ នុំ។ ធយើងធជឿធលើ ស័ យ
វ ភាពរបស់ ពួកជំ នុំ កុ ងតំ
ន
បន់ ។

៩. រួកជំនុំកងតំ
នុ
បន់ម្រតូវបានបធងាើតធឡើងសម្រាប់ ថាវយបងគំ ការសាអងពួកអ្នកធជឿ ការម្របកប ធ្វើទីបនាាល់
ធៅ ល់ធលាកិ យនិងបធងាើត សិសសសម្រាប់ ម្រពេះម្ររី សដ

សធម្រមច្នូវមហាធបសកកមម ធ

១០.

។

វារឺ ជាអ្វៈយវៈ ៏សំខាន់ ន្ លម្រពេះបានធម្របើធ ើ មបី

ធពញការង្ករធនាេះ។
ើយទទួ លបាននូ វសិ ទិ ធ និ ងអ្ំ ណាច្ពី ម្រពេះម្ររី សក
ដ ុ ងការបំ
ន

អ្ំរោេទានខាងវិញ្ញ
ា ណ

សម្រាប់ការលអ ល់រូប កាយតាមម្រពេះ

ម្រតូវបានផ្ដល់ ល់សាជិ កនិមួយៗននរូបកាយរបស់ម្រពេះម្ររីសដ

ឫទ័យម្រពេះ ។ ធយើងក៏ធជឿន្ រថាម្រពេះម្ររី សដបានម្របទនអ្ំ ធណាយទនជា

មនុសសធៅ ល់ពួកជំនុំ ធ ើម បីបំ ពាក់បំ ប៉ោនមនុ សសសុច្រត
ិ របស់ម្រពេះធអាយបំធពញការង្ករ

។

ធយើងធជឿថា

អ្ំធណាយទនជាទី សាគល់រឺម្រតូវបានផ្ដល់ធអាយធ ើមបី ធ្វើ ការបញ្ជ
ា ក់ អ្ំពីម្រពេះបនាូលន្ លមកតាមពួ កសាវក
របស់ម្រពេះ ធ

ើយធ ើម បីបញ្ជ
ា ក់ ថាវារឺពិត ជាម្រពេះបនាូលម្រពេះពិតន្មន (២កូរ ិនងូស១២៖១២) ន្តធទេះជាយា៉ោ ងណា

ក៏ធោយធៅធពលន្ លពួកជំនុំ ម្រតូវបានបធងាើត ធឡើង

ធ

ើយធៅធពលន្ លសញ្ជាងមីម្រតូវបានសរធសរច្ប់ សពវ

ម្ររប់អ្ំ ធណាយទនខាងការធ្វើទី សាគល់ ទំង ធនាេះក៏ ម្រតូវបានបញ្ច ប់ ធៅវ ិញន្ រ(ធ

ធម្រពើ ២៖៣-៤ រម
ូ ៉ោ ១០៖១៧)។

១១. បញ្ញ
ា តិស
ត ព្ាប់រួកជំនុំ ានការម្រជមុ ជធោយទឹក និងពិ្ីធលៀងម្រពេះអ្ាចស់។

ការម្រជមុ ជធោយ

ទឹ កធោយមុ ជច្ូ លធៅកនុងទឹ ករឺ ជាការសាដប់ ប ង្កគប់ តាមរយៈធសច្កដី សធន្រង្កគេះវារឺជានិមិតតសញ្ជា ននការសាលប់ ខាង
ឯអ្ំ ធពើ បាបរបស់ពួក អ្នក ធជឿ ការកប់ ជី វ ិតចាស់ ធ

ិ កនុ ងជី វត
ិ ងមី។ ពិ ្ីធលៀងម្រពេះអ្ាចស់ម្រតូវបាន
ើ យរស់ ធឡើ ងវញ

ធ្វើធឡើងធ ើ មបីម្របកប និ ងរួប រួមជាមួ យម្រពេះម្ររី សដជា សំគល់ននការរល
ំ ឹកអ្ំ ពីការសុរតនិងការយាងមកជាធលើក
ទី ២របស់ម្រទង់ ។

១២. រេើងរជឿថាព្គប់អ្នករជឿទា ំងអ្ស់ រួរន្តរស់ធៅសម្រាប់ម្រពេះម្ររី សដ មិនន្មនសម្រាប់ខួនឯងធនាេះ
ល
ធទធ

ិ ធរ ។
ើយតាមរយៈការរង់ ធៅរបស់ ម្រពេះវ ិញ្ជា ែបរស
ិ ុទធធររួ រន្តអ្នុ ញ្ជាតធអាយម្រពេះម្ររី សដរស់ធៅកនុ ងជី វត

័
តាមរយៈការធកើន ធឡើង កនុងការសាដប់ បង្កគប់ ម្រពេះបនាូ លរបស់ ម្រពេះអ្ន កធជឿានក់ ៗរួ រន្តធពញវយ
ធៅរកភាព ូច្ ជាម្រពេះម្ររី សដកាន់ ន្តខាលំងធឡើង ។ ធៅធម្រកាម

និ ងលូតលាស់

អ្ំ ណាច្ននពួ កជំ នុំកុ ន ងតំ បន់ អ្នកធជឿានក់ ៗ រួរន្តច្ូ លរួម ជា
បុ រគលកនុងការបធងាើត សិ សសធ ើ មបី សធម្រមច្មហាធបសកកមម

ធ្វើការលអ ធ

១៣.

ើយបធងាើតផ្លន្ផ្លធ ើមបីថាវយសិរល
ី អ ល់ម្រពេះ។

រសចកដីអ្ធិសាាន

រឺជា្នធ្លនមួ យ ៏អ្ សាចរយ

សម្រាប់ ម្ររប់ ទំងអ្នក ធជឿនិ ងពួ ក ជំ នុំកុ ងការទំ
ន
នាក់ទំនងជា

មួយនឹ ង ម្រពេះធ ើម បីប ង្កាញពី ការសរធសើរ ការអ្ររុែ ការ

និ ងអ្នក ៏ នទ។
លន់តួរ ការទូ លអ្ងវរជំ នួសសំរាប់ ខួ នឯង
ល

១៤. ការយាងព្តលប់ម្កវិញរបស់ព្រះព្គីស ដ
រឺ ជិតមក ល់ ធ
ក់យក

ធ

ិ កនុងរូបកាយជាមនុ សស ធ
ើយ ម្រទង់ នឹងយាងមកវញ

ើ យម្ររប់ ទំង អ្នកធជឿនឹ ងបានធឃើ ញកនុងម្រគ

ើយម្ររប់ ទំងមនុ សសនឹង ធឃើញកនុងការយាងមកជាធលើកទីពីររបស់ម្រទង់ ធ ើមបីតាំងនររននម្រពេះធៅ

ិ កនុងជី វ ិតអ្ស់ក លបធ
ន្ផ្ន ី ។ អ្នកបានសធន្រង្កគេះនឹ ង រស់ ធឡើង វញ
ន្ លមិន បានសធន្រង្កគេះក៏ នឹងរស់ ធឡើងកនុងជី វ ិតអ្ស់ក លបធ

ើ យបានម្រពេះពរធៅនររឋានសួរ៌ ធ

ើ យអ្នក

ើយម្រតូ វទទួ លធទសធៅកនុ ងបឹ ង ន្ លធ េះជាធភលើង។
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សារសាដចារយ និងបុគគលក
ិ
រលាកព្គូ គ្វល Phillip Nierras: នាេកសាលា, សារសាដចារយ
បរ ិញ្ជាបម្រត សិកាអ្ប់រ ំ ខាងសាសនា: សាលាម្រពេះរមពី របាបទី សា ធឡទី (Leyte), ភីលីពិន

បរ ិញ្ជាបម្រត វ ិទាសាស្តសដ៖ បធច្ចកធទសន្ផ្នកច្ំនីអាហារ: សាកលវ ិទាល័ យ រ ា វ ីសាយា៉ោ ស (Visayas) ន្ផ្នកកសិកមម
ី យា៉ោ ស
បរ ិញ្ជាបម្រត ជាន់ខព ស់ : ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ ន្ផ្នកកសិកមម - ជំនាញន្ផ្នកបធម្រងៀនភាសា: សកលវ ិទាល័ យ រ ា វសា
បរ ិញ្ជាបម្រត ជាន់ខព ស់ សិកាអ្ប់ រខា
ំ ងសាសនា (ត) : ម្រពេះរមពីរធទវ ិទាអាសុីននសាកលវ ិទាល័ យខន័ រសតូន
(Cornerstone), នង

អ្នកព្សី Armie Nierras: សារសាដចារយ, ព្រឹទ្ធនារ ី
បរ ិញ្ជា ប័ម្រតសិក ាអ្ប់ រខា
ំ ងសាសនា:

វ ិទាសាែន

ម្រពេះរមពី របាទី ស,ា ភី លីពិន

កញ្ញ
ា Jahzeel Narciso: សារសាដចារយ
បរ ិញ្ជា បម្រត ការសិកាអ្ប់ រខា
ំ ងសាសនា,
សាលាបាបទី សា ធឡទី (Leyte)

អ្នកព្គូ មម្៉ៃវី វីការ,សារសាដចារយ
បរ ិញ្ជា បម្រតការ សិកាអ្ប់ រខា
ំ ងសាសនា,
សាលាបាបទី សា Doane

រលាកព្គូ ដានីណញ៉ៃល ា៉ៃទ្ីប,សារសាដចារយ
ិ ា, វ ិទាសាែន
បរ ិញ្ជា បម្រត ខាងសាសនវទ
និងសិកាខសាលាម្រពេះរមពី របាបទី សា

រលាកព្គូ ហ្ុង ភីតរទ្ើ, សារសាដចារយ
បរ ិញ្ជាបម្រតរង ការសិកាអ្ប់ រ ំន្ផ្នកសិកាខបទ :
វ ិទាសាែន និងសិកាខសាលាម្រពេះរមពី របាបទី សា

រលាកផាវ ណែន បុគគលក
ិ រែាបាល , សារសាដចារយ

បរ ិញ្ជា បម្រត សិកាខាងអ្ប់ រ ំ: បធច្ចកធទសន្ផ្នកបធម្រងៀនអ្កសរសាស្តសតអ្ង់ ធរលស , សាកលវ ិទាល័ យបញ្ជាសាស្តសត
វ ិញ្ជាបនបម្រត សិក ាម្រពេះរមពី រ: មជឈមែឌ លបែុ ត េះបណា
ត លម្រពេះរមពីរសម្រាប់ ម្ររូរ ង្កវល (BTCP)

រលាកព្គូ Von Bastes: សារសាដចារយ
ិ ាល័យ
បរ ិញ្ជាបម្រត សូរយតន្រនតី: សាកលវទ

ធបសកកមម និង ការសិកាម្រពេះរមពីរ

រលាកព្គូ Jack Weertman :

ីល
វ ីពី ន

័ ន្កមង , ភី លីពិន
: សាលាធបសកកមមអ្នកបធម្រមើ ម្រពេះធយសូវវយ

ទ្ីព្បឹកា, សារសាដចារយ, នាេកព្បតិបតិតអ្្ារផ្ល៊ូវមនកតស
ី ងឃ ឹម្ (Pathway to Hope)
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កម្មវិធីសក
ិ ា

សាលាានផ្ត ល់ជូន នូ វកម្រមិ តសញ្ជាបម្រត និ ង វ ិញ្ជាបនបម្រត ូ ច្ ជា៖



វ ិញ្ជាបនបម្រត វរគ សិកាមូ លោានម្រពេះរមពី រ (BBC), កមមវ ិ្ី សិកា១ឆ្កនំ



បរ ិញ្ជាបម្រតរង សិកាអ្ប់រ ំ ខាងសាសនា (ARE), កមមវ ិ្ី សិកា២ឆ្កនំ



បរ ិញ្ជាបម្រត សិកាអ្ប់រ ំ ខាងសាសនា (BRE), កមមវ ិ្ី សិកា៤ឆ្កនំ

សាលាក៏ ានផ្ដ ល់ជូ ននូ វវរគ សិក ាធម្រៅធា៉ោ ង សម្រាប់ សិសសន្ លច្ង់ អ្ភិ វឌ្ឍន៍ ប ន្នែម នូ វជី វ ិតខាងឯម្រពលឹង វ ិញ្ជា ែ

ផ្ទាល់ខួ ន
ល និងច្ំធែេះ ឹង ខាងម្រពេះរមពី រ។ សូមធ្វើការទំ នាក់ ទំនង មកកាន់ សាលាសម្រាប់ វរគសិកាណាមួ យន្ ល
អ្នកម្រតូ វការ។

រោលការណ៍សិកា
១-ធបកខជនម្រតូវន្តជាម្ររីសាានយា៉ោ ងធហាច្ណាស់ចាប់ ពី១ឆ្កនំធឡើងធៅ
តំ បន់ របស់ ពួកធរ ធ

ើ យបានច្ូ លរួមច្ំ ន្ែកកនុ ងពនធ័កិច្ច របស់ ពួកជំនុំ។

ន
បានទទួ លពិ្ី ម្រជមុជទឹ កធៅកនុ ងពួ កជំ នុំកុ ង

ិ របស់ធរសម្រាប់ការបធម្រមើ ធ
២-ធបកខជនម្រតូ វន្តានលទធ ភាពពិ ព ែ៍ នាអ្ំ ពី ការម្រតាស់ធៅរបស់ម្រពេះធៅកនុងជី វត

ើយ

នឹ ងការសធម្រមច្ច្ិ តតកុ ងការរស់
ន
ធៅធោយជំធនឿនិង ទុកច្ិតតម្រពេះ។

៣-ធបកខជនម្រតូ វានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្កនំធឡើង រិតម្រតឹមនងៃច្ូ លធរៀនធៅសាលាម្រពេះរមពីរ។
ិ ី សិកាឆ្កនំទី១ វរគសិកាមូ លោានម្រពេះរមពីរ ចាំបាច្់ ម្រតូវានសញ្ជាប័ ម្រតបឋមភូមិ។
៤-ធបកខ ជនសម្រាប់ កមមវ្
៥-ធបកខ ជនសម្រាប់ ថានក់ប រញ្ជ
ិ ា បម្រតរង ចាំបាច្់ ម្រតូវបញ្ច ប់ ថានក់ទី១២ ឬក៏ ានសញ្ជា ប័ម្រតបឋមភូ មិ បូកជាមួ យនិង
សញ្ជា បម្រតវរគ សិកាមូ លោានម្រពេះរមពី រន្ លានពិ នុ រា យា៉ោ ងធហាច្ណាស់ ៧០%។
ិ ី សិកាបរ ិញ្ជាបម្រត
៦-ធបកខ ជនសម្រាប់ កមមវ្
ចាំបាច្់ ម្រតូវបានបញ្ច ប់ ថានក់ទី១២ រ ឺ ានសញ្ជា
ទុតិយភូមិ រ ឺ សញ្ជាបម្រតវរគ សិកាមូលោានម្រពេះ
រមពីរ រូម ជាមួ យនិ ងបរ ិញ្ជា បម្រតរងន្ លានពិ នុ ា
រយា៉ោ ងធហាច្ណាស់ ៧០%។

៧-ធបកខជនន្ លានបំ ែងច្ង់សិកា ធ

ើយ

ផ្ទលស់បូ ដ រពី សា លាម្រពេះរមពី រធផ្សង នឹងម្រតូវធ្វើ ការ
វាយតនមល ធៅតាមវរគ សិកាន្ លខលួនបានបញ្ច ប់
ធៅសាលាន្ លបានសិកាធនាេះ

ធ

ើយនិងច្ំ នួនធម្រកឌ្ីតន្ លផ្ដល់ធអាយ

ថាធតើ វរគសិកាន្ លបានបញ្ច ប់ ធនាេះ

សមរសបគនជាមួយនិង វរគ សិការបស់សាលាម្រពេះរមពី រឬធទ។
៨-ធបកខ ជនម្រតូវន្តន្ែនាំមកកាន់សាលាធោយម្ររូរង្កវលផ្ទាល់របស់ធរ

ធ

ើយម្រតូវបានផ្ដល់អ្នុ សា សន៍ពីចាស់ទុំ

ឬអ្នក ឹក នាំ១ នាក់ ធផ្សងធទៀត ។
៩-ធបកខ ជនម្រតូវន្តផ្ដ ល់នូ វម្របវតតិននព័នធកិច្ចន្ លធរបានច្ូ លរួមធ្វើឬកំពុ ងន្តធ្វើធៅកនុងពួ កជំ នុំ របស់ធរ។
១០-ធបកខជនចាំ បាច្់ ម្រតូវបញ្ាូ នមកកាន់ សាលាធោយពួ កជំ នុំ របស់ពួក ធរ ធ
ការទទួ លខុ សម្រតូវ ច្ំធពាេះសកមម ភាព និងពិន័ យនានាសម្រាប់ សិសស។

ើ យម្រកុម ជំ នុំរបស់ ពួក ធរយល់ ម្រពមកនុង

7

(កិច្ចការ១៣៖១-៤) ម្ររប់ ទំង បញ្ជ
ា ផ្ទាល់ខួ ន
ល ឬក៏បញ្ជ
ា ច្ំ ធពាេះការោក់ ពិន័យ សិសសអាច្នឹ ង ម្រតូ វបានបញ្ាូ នម្រតលប់
ធៅកាន់ ម្រកុ មជំ នុំ វ ិញ។

១១-ធបកខជនម្រតូវបំធពញម្ររប់ ទំរង់ន្បបបទសំរាប់ ពាកយធសនើសុំច្ូ លធរៀន។
១២-ធបកខជ នម្រតូវយល់រសបជាមួយធគលជំធនឿរបស់សាលា ធបកខជនអាច្រកាធគលជំធនឿធផ្សងៗបានន្តមិនម្រតូវ
ធលើក យកមកជន្ជកធ ញធោលកនុងអ្ំ ឡងធពលកំ
ពុង សិ កាធៅសាលា ធឡើយ។
ុ
១៣-ធបកខជ នម្រតូ វបំ ធពញម្ររប់ទំ រង់ ន្បបបទសំរាប់ធ្វើការម្របឡងច្ូ ល។
១៤-ធបកខជនម្រតូវទទួ លខុ សម្រតូវសម្រាប់ នងល

ួ ន លសាលា និងការច្ំ នាយន្ លតម្រមូវធអាយបង់ មុន ធពលចាប់ធផ្ដើម
សិកា ធបកខជ នក៏ អាច្ពិ ភាកាច្ំ ធពាេះរធម្រាងច្ំ នាយមួ យនឹ ងសាលាកនុងករែីចាំ បាច្់ ។

8

បរ ិញ្ញ
ា បព្តរ័នធកិចព្ច គីសាាន ឬ រទ្វវិទ្ា រ ួម្ាន ១៦៦រព្កឌីត
ឆ្កនំទី១:

ាស១

ធម្រកឌ្ីត

ឆ្កនំទី១:

ាស២

ធម្រកឌ្ីត

2

ម្រពេះវ ិទា

3

ជិ វ ិតខាងឯម្រពលឹង វ ិញ្ជាែផ្ទាល់ខួ ន
ល

3

វ ិ្ី សាស្តសតកុ ងការសិ
ន
កាម្រពេះរមពីរ

3

កែឌរមពីរសញ្ជាចាស់ទំង ម្របាំ របស់ម៉ោូធស

3

ការពិ និតយធមើ លទូ ធៅកនុងម្រពេះរមពីរសញ្ជាងមី

ការយល់ ឹ ងអ្ំ ពីម្រពេះរមពីរ
ការពិ និតយធមើ លទូ ធៅកនុងម្រពេះរមពីរសញ្ជាចាស់

3
3

កែឌរមពីរ ំ ែឹងលអ

3

ការផ្ាយ ំ ែឹងលអ

3

ការបធងាើតសិ សស

3

ម្រទី សីធដ ភលង

3

សំធលង & ការអានម្រគប់ ធភលង

3

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស១
ធម្រកឌ្ីតសរុប
ឆ្កនំទី២:

ាស១

3
20
ធម្រកឌ្ីត

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស២
ធម្រកឌ្ីតសរុប
ឆ្កនំទី២:

ាស២

3
21
ធម្រកឌ្ីត

ការអ្្ិ បាយ(ប) និ ង ព័ នធកិច្ចស្តសដី (ស)

3

សាសនា្ំ ៗ និ ងសាសនាខុ ស គង

3

ម្ររី សសា
ា សនវ ិទា

3

ម្រពេះវ ិញ្ជាែវ ិទា

3

ធគលការែ៍និ ងវ ិ្ី សាស្តសតកុ ងការបធម្រងៀន
ន

3

ភាពជាអ្នក ឹ កនាំខាងវ ិញ្ជាែ

3

ការកាត់ រសាយម្រពេះរមពីរ

3

ធបសកកមម និ ងរមពីរកិ ច្ចការ

3

ម្របវតតិសាស្តសដកុ ងម្រពេះរមព
ន
ី រសញ្ជាចាស់

3

ធហារា្ំ

3

3

ការបធម្រងៀនម្រកុមច្ធម្រមៀង នឹ ង ការ ឹ កនាំម្រកុម ថាវយបងគំ

3

3

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស៤

ឧបករែ៍តន្រនដី ១

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស៣
ធម្រកឌ្ីតសរុប

ឆ្កនំទី៣:

ាស១

21

ធម្រកឌ្ីត

ធម្រកឌ្ីតសរុប

ឆ្កនំទី៣:

ាស២

3
21

ធម្រកឌ្ីត

សំបុម្រតម្ររូរង្កវល

3

ការអ្ប់ រភា
ំ ពជាម្ររី សប
ា រ ិស័ទ និ ងព័ នធកិច្ចយុវជន

3

ធទវវ ិទាម្រពេះរមពីរ និ ង មនុ សស

3

ពួ កជំ នុំវ ិទា និ ង អ្វសានដវ ិទា

3

ការអ្ប់ រ ំ និ ងព័ នធកិច្ចពួកជំ នុំ

3

សំបុម្រតធបសកកមម និ ងពី ពនធធ្លនាគរ

3

ម្របវតតិសាស្តសតពួកជំ នុំ

3

ក័ ែឌរមពីរោនី ន្យ៉ោ ល និ ងវ ិវរែៈ

3

ធហារាតូ ច្

3

3

កែឌរមពីរ រម
ូ ៉ោ និ ងកាឡាទី

3

កំ ណាពយកនុងសញ្ជាចាស់

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស៥
ធម្រកឌ្ីតសរុប
ឆ្កនំទី៤:

ាស១

3
21
ធម្រកឌ្ីត

ភូ មិសាស្តសត សនាែន ទំ ធនៀមទំ លាប់ កុ ងម្រពេះរមព
ន
ីរ
ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស៦
ធម្រកឌ្ីតសរុប
ឆ្កនំទី៤:

ាស២

3
3
21
ធម្រកឌ្ីត

ធទវវ ិទាសតីពីអ្ំធពើ បាប និ ង ធសច្កតី សធន្រង្កគេះ

3

ធទវវ ិទា ធទវតា និ ងសាតាំង

3

មូ លោានននការសរធសរសានា និ ងរធម្រាង

2

ការអ្្ិ បាយ (ប) និ ងការអ្ប់ រ ំភាពជាម្ររី សប
ា រ ិស័ទ2 (ស)

3

ព័ នធកិច្ចម្ររូរង្កវល (ប)

3

រ ាបាលពួ កជំ នុំ (ប)និ ង ឧបករែ៍តន្រនដី2 (ស)

3

សីល្ម៌ និ ង សុជី វ្ម៌

3

ការម្របឹ កាម្រពេះរមពីរ

3

សំបុម្រតទូ ធៅ

3

ការបធងាើតពួ កជំ នុំ និ ងយុទធសាស្តសដធបសកកមម

3

ការចាត់ ន្ច្ង និ ងការម្ររប់ ម្ររង់ សាលា

3

មុ ខវ ិជាាជំ ធរ ើស ឬ សារណា

3

ការអ្ប់ រភា
ំ ពជាម្ររី សប
ា រ ិស័ទ សម្រាប់ កុ ារ1 (ស)

3

ថានក់ ភាសាអ្ង់ ធរលស៨

3

ធម្រកឌ្ីតសរុប

20

ធម្រកឌ្ីតសរុប

21

9

មថ្លសក
ិ ា និងការចំនាេរផ្សងៗ

សាលាម្រពេះរមពី រម្រពេះរុ ែ ផ្ដ ល់ធអាយនូ វកមម វ ិ្ី សិកាជាម្របព័ នធ

កម្រមិតខពស់

ន្ លានលកខែៈច្ាស់លា ស់

សម្រាប់ការអ្ប់ រ ំ និ ងការរួម គនកនុងការបងវឹកបងវឺនពួ កជំ នុំកុ ងតំ
ន
បន់ ។ ការអ្ប់ រ ំរឺ ជាការវ ិនិ ធយារមួ យ ធ

ើយការ

វ ិនិ ធយារធនាេះក៏ ទមទរធអាយានការច្ំ នាយផ្ងន្ រ។ នងលសិកា ការសានក់ធៅ និងការច្ំ នាយធផ្សងធទៀតនឹង
ម្រតូវបានរកាធអាយទបតាមន្ លអាច្ធ្វើធៅបាន ធោយមិ នធអាយបាត់បង់នូវរុ ែភាពសិកា។
អាណាពាបាល និងសាជិ កម្ររួសារ ជាអ្នកន្ លជួ យផ្គត់ផ្គង់ ធៅធលើការច្ំនាយ ធ

ើយពួ កជំនុំ ក៏ ម្រតូវបានរ ំពឹង

ទុ កកនុងការជួ យធម្រជាមន្ម្រជងផ្ងន្ រ។ សិ សសទំ ងអ្ស់នឹង ម្រតូ វបានបញ្ាូ នមកតាមរយៈពួ កជំ នុំ របស់ពួ កធរ ធ
ការសិការបស់ពួកធរ នឹ ងជាអ្តែម្របធយាជន៍ សម្រាប់ ពួកជំ នុំ ធ ើ ម ធនាេះវ ិញ
ទទួ លបានការជួ យផ្គត់ ផ្គង់ន្ផ្នក

ូធច្នេះ ធ

ើយ

ើយសិសសភារធម្រច្ើ ន រួរន្ត

ិរញ្ា វតែុ ពីពួកជំនុំធ ើមពួកធរ។

មថ្លសក
ិ ា
នងល

ួ ន លសាលាម្រតូវបង់ មុន ធពលចាប់ ធផ្ដើម ថានក់ សិកា។

ធោយមិនរិត ធៅធលើក ម្រមិត សិកា។ នងល

នងល

ួ ន លសាលា រឺ ១០០ ុ លាល សម្រាប់មួយ ាស

ួ ន ល សម្រាប់ សិសសធម្រៅធា៉ោ ង រឺ ៥ ុលាល សម្រាប់១ ធម្រកឌ្ីត។

មថ្លសព្ាប់ការសានក់រៅសេនដាាននិសត
ិ ស

ការសានក់ ធៅរឺផ្ដ ល់ជូន សម្រាប់ សិសសន្ លមិនបានសានក់ ធៅជួយនិងម្រកុមម្ររួសារ ឬក៏ពួកជំនុំ ន្ លសែិត ធៅឆ្កៃយ
ពីសាលា។ សិសសន្ លមិន បានសាន ក់ធៅជួ យនិ ងម្រកុមម្ររួសា រ និងតម្រមូវធអាយសានក់ ធៅសយនោាននិ សសិតរបស់
ពួកធយើង ធ

ើ យមិ ន អ្នុ ញ្ជាតធអាយសានក់ ធៅធោយខលួ នឯង ធៅកនុ ងបនាប់ ជួល ឫក៏ការធរៀបច្ំធផ្សងៗធទៀតធឡើយ

(ធលើកន្លងន្តសិសសន្ លបានធរៀបការរួច្)។ ធយើង ធ្វើន្បបធនេះ ធោយសារន្តធយើងរិ តធៅធលើសុវតែិភាពសិសស។
សិ សសន្ លសាន ក់ ធៅកនុ ងសយនោាននិ សសិត

និ ង ានធពលបំ ពាក់ បំប៉ោ នធម្រច្ើ នជាមួ យនិ ង សិសសធផ្សងធទៀត

និង

អ្នកម្ររប់ម្ររងសយនោានរបស់ពួ កធរ។ នងលសម្រាប់ សយនោាននិ សសិត រឺ ២ ៥ ុលាល កនុង១ ាស។

អាហារ:

សិសសន្ លសាន ក់ធៅ កនុងសយនោាននិ សសិត នឹង ម្រតូវផ្ដល់ធអាយ អាហារ៣ធពល កនុងមួ យនងៃ សម្រាប់២៥ ុលាល
កនុង១ន្ខ។

រសៀវរៅ

សិសសទំង អ្ស់នឹងម្រតូវសិក ាជាមួយ កមមវ ិ្ី សិកាន្ លរុ ែ ភាពខព ស់ ធ
ធម្របើ ម្របាស់បានជាធម្រច្ើន ឆ្កនំធទេះពួកធរធរៀនច្ប់

ើយធសៀវធៅរបស់ពួកធរ នឹងម្រតូវបាន

។ ធរអាច្ធម្របើសម្រាប់ព័នធកិច្ច និ ងសម្រាប់ ជី វ ិតខាងឯម្រពលឹង

វ ិញ្ជា ែរបស់ពួ កធរ។ ធសៀវធៅទំ ងអ្ស់នឹង ម្រតូ វបានលក់ ជូនកនុ ងតំ នលទបជាងតំ នលផ្លិត រ ឺធបាេះពុ មព ។ សិ សស

ម្រតូវទិ ញធសៀវធៅមុនធពកថានាក់ ធរៀននិ មួយៗចាប់ធផ្តើមន្ លានតំនលម្របន្

ឯកសោ
ា ន

ល ២០

ុ លាលកនុ ងមួ យឆ្កនំ ។

ធយើងមិន ម្រតឹម ន្តបធម្រងៀនសិសស ធផ្ទដតធលើការសិការបស់សិសសប៉ោុធណាណេះធទ ប៉ោុន្នដធយើងក៏បធម្រងៀនពួកធរ ពីរធបៀប
កនុងការធសលៀកពាក់ ធអាយបានម្រតឹ មម្រតូ វ និងសមរមយផ្ងន្ រ។ ធយើងតម្រមូវធអាយសិសសទំងអ្ស់ ធសលៀកពាក់ ជាឯក
សណា
ា ន។

តនមល៣៥ ុលាល

ធ

ើយពួកធរអាច្នឹ ងទិ ញបានធៅធពលចាប់ធផ្ដើមថានក់ សិកា

ពីការ ិយាល័យច្ុេះ

ធឈាមេះ។

10

ជំនួេណផ្នកហ្ិរញ្ាុ វតថុ

ធយើង ឹង ថាអាណាពាបាល និងពួកជំនុំខលេះ មិនានលទធភាពម្ររប់ ម្រគន់ធ ើមបីទូទត់ ធៅធលើការច្ំ នាយទំងរសុង
របស់និ សិត សធនាេះធទ។

ម្របសិ នធបើ ានបញ្ជ
ា ន្ផ្នក

ិ រញ្ាុ វតែុ សម្រាប់ នងលសិកា

កមមវ ិ្ី ន្ លផ្ដ ល់ការង្ករ កនុងអ្ំ ឡុងធពលសិកាបាន ។

ពួកធរអាច្ធ្វើការធសនើសុំសម្រាប់

កមមវ ិ្ី ផ្ដល់ការង្ករកនុ ងអ្ំ ឡុងធពលសិ កា ផ្ដល់ធអាយនូ វការង្ករធម្រៅធា៉ោ ង សម្រាប់ សិសសនិ សសតិ ន្ លានតម្រមូវ
ការន្ផ្ន ក

ិ រញ្ាុវតែុ ធ ើ ម បីជួ យពួ កធរធអាយអាច្រកានងវ ិការម្ររប់ ម្រគន់ សម្រាប់ ទូ ទត់ ធលើ នងល សិក ា។ សិសសនឹង

ម្រតូវបានធ្វើ ការពិ ចារណារធៅតាមភាពជាក់ ន្សដង ជាមួ យនឹ ងងវ ិការន្ លម្រតូ វផ្ដ ល់ធអាយ
កមមវ ិ្ី ធនេះមិ នម្រតូ វបានធ្លនារា៉ោ ប់ រងធនាេះធទ។

។

ការម្រពមធម្រពៀងកនុង

និសិតសទំងអ្ស់ចាំបាច្់ម្រតូវធ្វើការធសនើសុំជាងមីធរៀងរាល់ ាស

និមួយៗ ។ ធទេះជាយា៉ោ ងណាក៏ ធោយ និសិតសរឺ ម្រតូវបានជំ រញ
ុ ធអាយពិនិតយធមើ ល ម្របភព

ិ រញ្ាវតែុផ្ទាល់ ខួ នធ
ល
ើ មបី

កំែត់ពីតំ រូវការសម្រាប់ការទទួ លយកការជួ យម្រជុមធម្រជងបន្នែម ពីម្រកុមម្ររួសារ មិតតភកភិ ពួកជំនុំ និងស

កា។
របស់ពួកធរ មុ នធពលធសនើសុំកមមវ ិ្ី ផ្ដល់ការង្ករកនុងអ្ំ ឡងធពលសិ
ុ
សូមពិ និតយធមើ លន្ផ្នក
និងទី ២៨ កញ្ជា ធ

ិ រញ្ា វ ិតែុ សម្រាប់ ការោក់ ពាកយធសនើសុំ ។

ើយម្រតូ វបានពិ ចារណាសម្រាប់ ាសទី ១ ។

រមន៍

ពាកយធសនើសុំនឹង ម្រតូ វទទួ លយកកនុ ងច្ធនាលេះនងៃទី ១

តរាងកាលវិភាគ ២០១៨-២០១៩
នងៃទី ៣

ល់ ២៨ កញ្ជា

នងៃទទួ លពាកយធសនើសុំច្ូ លធរៀន

នងៃទី៤

ល់ ៥ កញ្ជា

សាលានឹងទូរសពាបញ្ជ
ា ក់ច្ំ ធពាេះធបកខជនន្ លម្រតូវបានទទួ លយក

នងៃទី១ ៦

ល់ ១៩ តុលា

ធ្វើធតសដ និងការសំភាសន៍ ច្ូ លធរៀន

នងៃទី២២

ល់ ២៣ តុលា

ការទទួ លយក និងធ្វើ ការន្ែនាំ ធ

នងៃទី២៤ តុលា
នងៃទី២

ល់ ៥ ធមសា

កនុងសយនោាននិ សសិត

ការចាប់ធផ្ដើ មថានក់ ាស១
ម្របលងបញ្ច ប់

ាស១

នងៃទី២២ ធមសា

ការចាប់ធផ្ដើ មថានក់ ាស២

នងៃទី១ ៣

ម្របលងបញ្ច ប់

ល់១៦ សីហា

ើ យផ្ទលស់បូ ដ រមកសានក់ ធៅ

ាស២

មថ្ៃឈប់សព្ាក



សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ នឹងធ្វើការ



សាលានឹង សំរា ក ចាប់ពី នងៃទី១០ ្នូ ២០១៨ រ

ប់សម្រាក ធៅតាមនងៃបុែយជាតិ ជាសាធ្លរែៈនិមួយៗ។
ូត ល់នងៃទី ១ មករា ២០១៩ ធ ើមបីធអាយសិសសទំងអ្ស់

អាច្ម្រតលប់ ធៅកាន់ ផ្ាេះរបស់ពួកធរ សម្រាប់ នងៃបុ ែយែូន្អ្ល ធៅតាមពួ កជំនុំធ ើមរបស់ពួកធរ។



បនាាប់ ពី ម្របលងបញ្ច ប់ ាស១ សិសសទំងអ្ស់ ម្រតូវបានសម្រាក២សបាដ
ឆ្កនំន្ខមរ។



៍ រាប់ ប ញ្ាូ លទំង នងៃបុែ យច្ូ ល

បនាាប់ ពី ម្របលងបញ្ច ប់ ាស២ សិសសទំងអ្ស់ ម្រតូវបានសម្រាករយៈធពល២ន្ខ ។
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សូមទំ នាក់ ទំនងមកកាន់សាលាសម្រាប់ ការសាកសួរព័ត៌ ានបន្នែម ឬ ធ្វើការណាត់ជួបណាមួ យធ ើ មបីទសសនកិ ច្ច
សាលានិង ជួប ជាមួ យអ្នក ម្ររប់ ម្ររងសាលាធោយផ្ទាល់ ធរៀងរាល់ធា៉ោ ងធ្វើការចាប់ពីធា៉ោ ង៨៖០០ម្រពឹក-៥៖០០រធសៀល
ធលខទូ រស័ពាទំ នាក់ទំន ង:

0៦៩-៣៧៦-០៥៤ ឬ +៨៨៥-៦១-៩៦៩-៩១៩

អាសយោាន:

ផ្លូវធលអ្ូ តាគំ១ (ជាប់ ផ្ាបុ រ ីធរាងច្ម្រក), ភូមិ អ្ូតាគំ១, សង្កាត់ទួលតាឯក,
ម្រកុងបាត់ ំ បង, ធខតតបាត់ ំបង

E-mail:
Website:

info@GBSCambodia.org
www.GBSCambodia.org

