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សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលាសម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌ានបន្នែម ឬ ធ្វើការណាត់ជួបណាមួយធ ើមបីទសសនកិច្ច
សាលានិងជួបជាមួយអ្នកម្ររប់ម្ររងសាលាធោយផ្ទា ល់ ធរៀងរាល់ធា៉ោ ងធ្វើការចាប់ពីធា៉ោង៨៖០០ម្រពឹក-៥៖០០រធសៀល  
ធលខទូរស័ពាទំនាក់ទំនង:   0៦៩-៣៧៦-០៥៤  ឬ  +៨៨៥-៦១-៩៦៩-៩១៩ 

E-mail:              info@GBSCambodia.org 

Website:         www.GBSCambodia.org 

អាសយោា ន:     ផ្លូវធលអូ្តាគំ១ (ជាប់ផ្ាបុរធីរាងច្ម្រក), ភូមិ អូ្តាគំ១, សង្កា ត់ទួលតាឯក,  
   ម្រកុងបាត់ ំបង, ធខតតបាត់ ំបង  

រសៀវរៅណណនា ំវគគសកិា ឆ្ន ២ំ០១៨ - ២០១៩ 

សាលា 
 ព្រះគម្ពីរ 
  ព្រះគុណ       

ធសៀវធៅន្ែនំាធនេះ ពិពែ៌នាអំ្ពីធគលការែ៍ និងកមមវ ិ្ ីសិកា របស់សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ ធ ើយាន
ម្របសិទធភាពកនុងអំ្ឡុងធពលននការធបាេះពុមពផ្ាយធនេះន្តប៉ោុធណាណ េះ។ ព៍ត៌ានន្ លានធៅកនុងការន្ែនំាធនេះ 
រឺជាធគលបំែងន្ លបានធម្រគងទុក ធ ើយមុខវជិាា និមួយៗអាច្នឹងម្រតូវបានផ្ទល ស់បដូរធោយពំុានការជូន
 ំែឹងទុកជាមុន។ 
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វិចារណកថាអ្ំរីសាលាព្រះគម្ពីរព្រះគុណ 
សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ ម្របឹងន្ម្របងផ្ដល់ជូននូវអ្វីន្ លសំខាន់ ធ ើមបីជួយធអាយអ្នកន្ លបានធបដជាា ចិ្តតកនុងការ
បធម្រមើ ល់ម្រពេះម្ររីសាអាច្ធម្រតៀមខលួនរចួ្ជាធរសច្សម្រាប់ការបធម្រមើ ល់ម្រពេះ  ។ សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែនឹងមិន
ពាយាមបធងាើតអ្នកបំធរ ើម្រពេះធនាេះធទ ប៉ោុន្នដនឹង វឹក វឺន ល់អ្ស់អ្នកណាន្ លជាអ្នកបំធរ ើ ល់ម្រពេះម្ររីសារសាប់ ឬ
ានការម្រតាស់ធៅធអាយធ្វើជាអ្នកបំធរ ើម្រពេះកនុងធពលខាងមុខ ។  

 
សាលានឹងមិនធលើកទឹកចិ្តតធអាយនិសិតសរបស់ខលួនធរៀបចំ្ខលួនធ ើមបីន្សវងរកការង្ករជាមួយនឹងអ្ងគការ ឬម្រកុម
  ុនជាក់លាក់ណាមួយធនាេះធទ ធលើកន្លងន្តជាការបំធរ ើម្រពេះជាមួយនឹងពួកជំនំុកនុងតំបន់ន្តប៉ោុធណាណ េះ ។  
សាលាម្រពេះរមពីរនឹងពាយាមតម្រមង់ទិសពួកជំនំុធៅរករំរនូនពួកជំនំុកនុងសតវតសទី១ន្ លថា ពួកជំនំុកនុងតំបន់រឺ
ជារូបកាយននម្រពេះម្ររីសដ ធ ើយម្រតូវបានបញ្ជា ធអាយផ្ាយ ំែឹងលអ បធងាើតសិសស បំពាក់បំប៉ោន និងបញ្ាូ នធច្ញ
ធ ើមបីសាអ ងរបូកាយននម្រពេះម្ររីសាធឡើង។ សាលាម្រពេះរមពីរានបំែងម្រតឹមន្តធ្វើជាអ្នកជំនួយសំរាប់ពួកជំនំុកនុង
តំបន់កនុងការបំធពញតាមការទទួលខុសម្រតូវរបស់ធរកនុងការ វឹក វឺនពួកជំនំុរបស់ធរប៉ោុធណាណ េះ  ូធច្នេះវានឹងមិន
ន្មនជាការទទួលខុសម្រតូវទំងរសុងរបស់សាលាកនុងការបែតុ េះបណាត លធនាេះធឡើយ។ 

របសកកម្ម 
(១)សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ ជួយ ល់ពួកជំនំុកនុងតំបន់តាមរយៈការ វឹក វឺន ល់អ្នកបំធរ ើម្រពេះនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍នូវ
អំ្ធណាយទនខាងវញិ្ជា ែន្ លានរសាប់កនុងពួកធរ (២) ធ្វើធអាយការម្រតាស់ធៅរបស់ពួកធរកាន់ន្តម្របាក 
ធឡើងតាមរយៈការធរៀបចំ្ពួកធរធ ើមបីបំធពញតាមការម្រតាស់ធៅរបស់ម្រពេះម្របកបធោយម្របសិទធភាព និងម្របសិទធ
ផ្ល (៣) ជួយពួកធរធអាយរស់ធៅធោយជំធនឿ និងទុកចិ្តតធលើម្រពេះយា៉ោងម្រតឹមម្រតូវកនុងការន្ លធរបំធរ ើម្រទង់។ 

រោលបំណង 
១. ផ្ដល់នូវចំ្ធែេះ ឹង និងធសច្កតីបធម្រងៀនសំខាន់ខាងន្ផ្នកម្រពេះរមពីរ ល់និសិតសន្ លបានសធម្រមច្ចិ្តតបធម្រមើ    
  ល់ម្រពេះ និងបងវឹកបងវឺនពួកធរធអាយានសមតែិភាពជាមួយនិងជំនាញកនុងបធម្រងៀន ល់អ្នក ៏នទធផ្សងធទៀត។ 
២. អ្ភិវឌ្ឍន៍នូវវន័ិយ និងបុរគលិកលកខែៈម្រតឹមម្រតូវសំរាប់និសិតសកនុងការអ្នុវតតន៍ម្របចំានងៃ  
ជំនាញជីវតិសំខាន់ៗ និងធ វ្ើធអាយភាពជាម្ររីសាបរស័ិទរបស់ធរកាន់ន្តលអម្របធសើធឡើងធ ើមបីធអាយពួកធរអាច្ 
កាល យជាអ្នកបធម្រមើន្ លានម្របសិទធភាព និងស័កសិទធភាពកនុងការធ្វើការថាវ យ ល់ម្រពេះ។ 
៣. ផ្ដល់នូវជំនាញ និងចំ្ធែេះ ឹងធផ្សងៗធទៀត ូច្ជា ជំនាញខាងភាសាអ្ង់ធរលស ូរតន្រនដី និងខាងន្ផ្នក 
អ្ភិវឌ្ឍន៍ស រមន៍ ន្ លជាឧបករែ៍ជំនួយ ល់ព័នធកិច្ច និងការបធងាើតពួកជំនំុកនុងម្របធទសកមពុជា។ 
៤.ជម្រមុញនិសិតសធអាយសកមមកនុងព័នធកិច្ចធផ្សងៗ ទំងកនុងនិងធម្រៅពួកជំនំុកនុងធគលបំែងផ្ដល់ជា 
បពិធសា្ន៍ធោយផ្ទា ល់ និងជាការបងវឹកបងវឺនន្បបជាក់ន្សតង ល់ពួកធរ។ 
៥. ជាន រូជាមួយពួកជំនំុកនុងតំបន់កនុងន្ផ្នកននការ វឹក វឺន ល់ពួកសិសស អ្នក ឹកនំា និងបុរគលិករបស់ពួកធរ 
ធ ើមបីបំធពញនូវធសច្កតីម្រតូវការរបស់ពួកជំនំុ។ 
៦. ផ្ដល់នូវទីកន្នលងសម្រាប់ធរៀបចំ្សកាខ សាលា សិននបាត និងវរគបែដុ េះបណាដ លខលីៗ  ល់ពួកជំនំុជាន រូ។ 
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រោលជំរនឿ 
១.ព្រះ រឺជាអាទិករបធងាើតនផ្ាធមយន្ផ្ន ី និងរបស់ម្ររប់សពវសារធពើន្ លានជីវតិធៅន្ផ្ន ី និងធៅធលើ       
ធមឃ។  ម្រពេះបានសន្មដងអ្ងគម្រទង់កនុងភាពជានម្រតឯក ម្រពេះវបិតា ម្រពេះរាជបុម្រតា និងម្រពេះវញិ្ជា ែបរសុិទធ ន្ លធសមើ
ភាពកនុងអ្ងគម្រទង់ កនុងភាពជាម្រពេះ អំ្ណាច្សិរលីអ ធ ើយ ូច្គន កនុងលកខែៈសមបតតិ និងភាពម្ររប់លកខែ៍។  
ម្រពេះវរបិតា រឺជាអ្ងគបុរគលទីមួយធៅកនុងភាពជានម្រតឯក។ 
២.ព្រះរេស ៊ូវ រឺជាម្រពេះន្ លបានយកនិសស័យជាមនុសសម្របសូម្រតជាមួយនឹងស្តសតីម្រកមំុម្រព មចារ ី រស់ធៅន្ផ្ន
 ីកនុងជីវតិន្ លគម នបាប សុរតធៅធលើធ ើឆ្កា ងធ ើមបីធលាេះបាបមនុសស រស់ពីសាល ប់ធឡើងវញិ និងម្រតូវបានធលើក
ធឡើងធៅសាែ នសួរ៌រង់ធៅខាងសាដ ំម្រពេះ ៏ជាម្រពេះវរបិតាធ ើមបីធ្វើជាសធមដច្សងឃននធយើង ម្រទង់បំធពញតួនាទីជាអ្នក
តំណាង អ្នកទូលអ្ងវរជំនួស និងជាអ្នកការពារ។ ម្រពេះធយស ូវនឹងយាងម្រតលប់មកវញិមដងធទៀតកនុងរបូកាយ
 ន្ លធ ើមបីជំនំុជំរៈន្ផ្ន ីធ ើយតំាងរាជយននម្រពេះ ៏ធៅអ្ស់កលបជានិច្ច។ 
៣.ព្រះវិញ្ញា ណបរសិទុ្ធ    រឺជាបុរគលាន ក់ន្ លចាក់ចុ្ច្ធលាកីយអំ្ពីអំ្ធពើបាប ធសច្កដីសុច្រតិ និងការជំនំុ
ជំរៈ ម្រទង់ជាភាន ក់ង្ករអ្្ិ្មមជាតិកនុងការធ្វើធអាយានធឡើង ការម្រជមុជ និងម្របថាប់ម្រតាសំរាប់ម្ររប់ទំងអ្នកធជឿ  
ធអាយចូ្លធៅកនុងរបូកាយននម្រពេះម្ររីសដ។ ម្រទង់រឺជាម្ររូខាងវញិ្ជា ែន្ លន្ែនំាម្ររប់ទំងអ្នកធជឿធអាយចូ្លធៅ
កនុងធសច្កដីពិត ។  
៤. ម្នុសស   ធយើងធជឿថាមនុសសម្រតូវបានបធងាើតធឡើងតាមលកខែៈននម្រពេះ និងធោយសាន ម្រពេះ សែម្រទង់មិន
ន្មនជាការវវិតដន៍របស់្មមជាតិធនាេះធទ។ មនុសសម្រតូវបានបធងាើតធឡើងសម្រាប់ថាវ យសិរលីអ ល់ម្រពេះ, ថាវ យបងគំនិង
បធម្រមើម្រទង់ និងធ ើមបីម្របកបជាមួយនឹងម្រពេះអ្ងគ ។ មនុសសបានធ្លល ក់ចុ្េះធោយការមិនសាដ ប់បង្កគ ប់ម្រពេះន្ លនំា   
ធអាយានធសច្កដីសាល ប់ទំងខាងម្រពលឹងវញិ្ជា ែ និងខាងសាច់្ឈាមន្ លជាលទធផ្លននការោច់្ធច្ញពីម្រពេះ។ 
្មមជាតិននមនុសសម្រតូវបានបងខូច្ ធ ើយម្រតូវបាត់បង់ទំងរសុង សាល ប់កនុងការរលំងនិងអំ្ធពើបាប ធ ើយគម នលទធ
ភាពកនុងការជួយសធន្រង្កគ េះ ឬសាដ រទំនាក់ទំនង ៏សុច្រតិជាមួយនឹងម្រពេះធោយខលួនឯងបានធឡើយ។ 
៥. សាតងំ ជាអ្នកបងារបាប ធ ើយជាអ្នកធបាកបធញ្ជា តយា៉ោងអ្សាច រយធៅន្ផ្ន ី ។ សាតំាងរឺជាវញិ្ជា ែពិត
ម្របាក  មិនន្មនម្រគន់ន្តជានិមិតតសញ្ជា ននធសច្កដីអាម្រកក់ធនាេះធទ ។ វារឺជាធទវតាន្ លបានធ្លល ក់ចុ្េះន្ លធៅ
ធម្រកាមការអ្នុញ្ជា តរបស់ម្រពេះវាម្រតូវបានធអាយម្ររប់ម្ររងន្ផ្ន ី និងម្របព័នធននពិភពធលាកជាបធណាដ េះអាសនន ។ 
សាតំាងម្រតូវបានម្របកាសថាជាសម្រតូវរបស់ម្រពេះ និងមនុសសធ ើយនឹងម្រតូវទទួលធទសអ្ស់កលបជានិច្ចធៅកនុង
បឹងន្ លធ េះជាធភលើង។ 
៦.ព្រះគម្ពបី ីប ានសញ្ជា ចាស់ និងសញ្ជា ងមីម្រតូវបានបណាដ លធអាយន្តងធោយម្រពេះវញិ្ជា ែបរសុិទធគម ន
កំ ុសនិងជាម្រពេះបនាូល ៏ានអំ្ណាច្របស់ម្រពេះ។ ម្រពេះបនាូលជាម្រពេះធច្សាដ របស់ម្រពេះសំរាប់បធម្រងៀន ការរលឹំក
ធអាយ ឹងខលួន ការម្របធៅតម្រមង់ និងបង្កា ត់ខាងឯធសច្កដីសុច្រតិ ធ ើមបីធអាយអ្នកសំែពវរបស់ម្រពេះបានម្ររប់
លកខែ៍ ធ ើយានម្ររប់ទំងចំ្ធែេះសំរាប់ធ្វើការលអម្ររប់មុខ។ 
៧. រសចកដីសររ គ្ ះនិងជីវិតអ្សក់លប ម្រតូវបានផ្ដល់មកតាមរយៈការខាច យឈាមរបស់ម្រពេះជាាច ស់ធៅ
ធលើធ ើឆ្កា ងនិងការសុរតជួសបាបរបស់ម្រទង់ ។ ធសច្កដីសធន្រង្កគ េះរឺជាអំ្ធណាយន្ លគម នល័កខខ័ែឌ សម្រាប់
អ្ស់អ្នកណាន្ លទទួលម្រពេះធយស ូវជាម្រពេះអ្ាច ស់ ធ ើយជាម្រពេះសធន្រង្កគ េះសម្រាប់ជីវតិធរ ធ ើយវាជាម្រពេះរុែ 
។ ធសច្កដីសធន្រង្កគ េះរឺសាកសមនឹងមនុសសន្ លោក់ធសច្កដីជំធនឿរបស់គត់ធលើការង្កររបស់ម្រពេះធយស ូវ ។ ការ
ន្ម្របចិ្តតរឺជាការម្រតឡប់ធៅរកម្រពេះវញិធោយជំធនឿ ន្បធច្ញពីអំ្ធពើបាបវាជាន្ផ្នកមួយន្តមិនន្មនទំងរសុងធនាេះ
ធទ។ អ្ស់អ្នកណាន្ លទទួលយកម្រពេះធយស ូវម្ររីសដធោយជំធនឿធនាេះរឺម្រតូវបានធកើតជាងមី អំ្ធពើបាបរបស់ធរម្រតូវ
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បានអ្ត់ធទស បានកាល យជាកូនម្រពេះ ធកើតជាងមីកនុងម្រពេះម្ររីសដ ធ ើយម្រតូវបានម្របថាប់ម្រតាធោយម្រពេះវញិ្ជា ែ
បរសុិទធសម្រាប់នងៃននការរធំោេះ ធោយអំ្ណាច្ធច្សាដ ននម្រពេះ។ 
៨.  រួកជំនំុជាសកល ានធៅកនុងអ្ស់អ្នកណាន្ លបានធកើតជាងមីធ ើយទទួលបុែយម្រជមុជធោយនូវ
ម្រពេះវញិ្ជា ែបរសុិទធធអាយចូ្លកនុងរបូកាយននម្រពេះម្ររីសដធៅធពលធកើតជាងមី ។ ម្រពេះអ្ាច ស់ធយស ូវម្ររីសដរឺជាសិរ
សា ជាអ្នកសង់ ជាាច ស់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ពួកជំនំុ។ធយើងធជឿធលើសវ័យភាពរបស់ពួកជំនំុកនុងតំបន់។  
៩.  រួកជំនំុកនងុតំបន់ម្រតូវបានបធងាើតធឡើងសម្រាប់ថាវ យបងគំ ការសាអ ងពួកអ្នកធជឿ ការម្របកប ធ្វើទីបនាា ល់
ធៅ ល់ធលាកិយនិងបធងាើតសិសសសម្រាប់ម្រពេះម្ររីសដ ។ វារឺជាអ្វៈយវៈ ៏សំខាន់ន្ លម្រពេះបានធម្របើធ ើមបី
សធម្រមច្នូវមហាធបសកកមម ធ ើយទទួលបាននូវសិទធិ និងអំ្ណាច្ពីម្រពេះម្ររីសដកនុងការបំធពញការង្ករធនាេះ។ 

១០. អំ្រោេទានខាងវិញ្ញា ណ ម្រតូវបានផ្ដល់ ល់សាជិកនិមួយៗននរបូកាយរបស់ម្រពេះម្ររីសដ
សម្រាប់ការលអ ល់រូបកាយតាមម្រពេះ ឫទ័យម្រពេះ ។ ធយើងក៏ធជឿន្ រថាម្រពេះម្ររីសដបានម្របទនអំ្ធណាយទនជា
មនុសសធៅ ល់ពួកជំនំុធ ើមបីបំពាក់បំប៉ោនមនុសសសុច្រតិរបស់ម្រពេះធអាយបំធពញការង្ករ ។ ធយើងធជឿថា
អំ្ធណាយទនជាទីសាគ ល់រឺម្រតូវបានផ្ដល់ធអាយធ ើមបីធ្វើការបញ្ជា ក់អំ្ពីម្រពេះបនាូលន្ លមកតាមពួកសាវក
របស់ម្រពេះ ធ ើយធ ើមបីបញ្ជា ក់ថាវារឺពិតជាម្រពេះបនាូលម្រពេះពិតន្មន (២កូរនិងូស១២៖១២) ន្តធទេះជាយា៉ោងណា
ក៏ធោយធៅធពលន្ លពួកជំនំុម្រតូវបានបធងាើតធឡើង ធ ើយធៅធពលន្ លសញ្ជា ងមីម្រតូវបានសរធសរច្ប់សពវ
ម្ររប់អំ្ធណាយទនខាងការធ្វើទីសាគ ល់ទំងធនាេះក៏ម្រតូវបានបញ្ច ប់ធៅវញិន្ រ(ធ ធម្រពើ២៖៣-៤ រ ៉ោមូ១០៖១៧)។ 
១១.  បញ្ញា តិតសព្ាប់រួកជំនំុ ានការម្រជមុជធោយទឹក និងពិ្ីធលៀងម្រពេះអ្ាច ស់។    ការម្រជមុជធោយ
ទឹកធោយមុជចូ្លធៅកនុងទឹករឺជាការសាដ ប់បង្កគ ប់តាមរយៈធសច្កដីសធន្រង្កគ េះវារឺជានិមិតតសញ្ជា ននការសាល ប់ខាង
ឯអំ្ធពើបាបរបស់ពួកអ្នកធជឿ ការកប់ជីវតិចាស់ ធ ើយរស់ធឡើងវញិកនុងជីវតិងមី។ ពិ្ីធលៀងម្រពេះអ្ាច ស់ម្រតូវបាន
ធ្វើធឡើងធ ើមបីម្របកប និងរបួរមួជាមួយម្រពេះម្ររីសដជាសំគល់ននការរលឹំកអំ្ពីការសុរតនិងការយាងមកជាធលើក
ទី២របស់ម្រទង់ ។  
១២. រេើងរជឿថាព្គប់អ្នករជឿទាងំអ្ស ់ រួរន្តរស់ធៅសម្រាប់ម្រពេះម្ររីសដ មិនន្មនសម្រាប់ខលួនឯងធនាេះ
ធទធ ើយតាមរយៈការរង់ធៅរបស់ម្រពេះវញិ្ជា ែបរសុិទធធររួរន្តអ្នុញ្ជា តធអាយម្រពេះម្ររីសដរស់ធៅកនុងជីវតិធរ ។ 
តាមរយៈការធកើនធឡើងកនុងការសាដ ប់បង្កគ ប់ម្រពេះបនាូលរបស់ម្រពេះអ្នកធជឿាន ក់ៗរួរន្តធពញវយ័ និងលូតលាស់
ធៅរកភាព ូច្ជាម្រពេះម្ររីសដកាន់ន្តខាល ំងធឡើង ។ ធៅធម្រកាម
អំ្ណាច្ននពួកជំនំុកនុងតំបន់អ្នកធជឿាន ក់ៗរួរន្តចូ្លរមួជា
បុរគលកនុងការបធងាើតសិសសធ ើមបីសធម្រមច្មហាធបសកកមម 
ធ្វើការលអ ធ ើយបធងាើតផ្លន្ផ្លធ ើមបីថាវ យសិរលីអ ល់ម្រពេះ។ 
១៣. រសចកដីអ្ធិសាា ន រឺជា្នធ្លនមួយ ៏អ្សាច រយ
សម្រាប់ម្ររប់ទំងអ្នកធជឿនិងពួកជំនំុកនុងការទំនាក់ទំនងជា
មួយនឹងម្រពេះធ ើមបីបង្កា ញពីការសរធសើរ ការអ្ររុែ ការ
លន់តួរ ការទូលអ្ងវរជំនួសសំរាប់ខលួនឯង និងអ្នក ៏នទ។ 

១៤. ការយាងព្តលប់ម្កវិញរបសព់្រះព្គីសដ  
រឺជិតមក ល់ធ ើយ ម្រទង់នឹងយាងមកវញិកនុងរូបកាយជាមនុសស ធ ើយម្ររប់ទំងអ្នកធជឿនឹងបានធឃើញកនុងម្រគ
 ក់យក ធ ើយម្ររប់ទំងមនុសសនឹងធឃើញកនុងការយាងមកជាធលើកទីពីររបស់ម្រទង់ធ ើមបីតំាងនររននម្រពេះធៅ
ន្ផ្ន ី។ អ្នកបានសធន្រង្កគ េះនឹងរស់ធឡើងវញិកនុងជីវតិអ្ស់កលបធ ើយបានម្រពេះពរធៅនររឋានសួរ៌ ធ ើយអ្នក
ន្ លមិនបានសធន្រង្កគ េះក៏នឹងរស់ធឡើងកនុងជីវតិអ្ស់កលបធ ើយម្រតូវទទួលធទសធៅកនុងបឹងន្ លធ េះជាធភលើង។ 
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សារសាដ ចារយ និងបុគគលកិ 

រលាកព្គូ គ វ្ ល Phillip Nierras:  នាេកសាលា, សារសាដ ចារយ 
 បរញិ្ជា បម្រត សិកាអ្ប់រ ំខាងសាសនា:  សាលាម្រពេះរមពីរបាបទីសា ធឡទី (Leyte), ភីលីពិន  

 បរញិ្ជា បម្រត  វទិាសាស្តសដ៖ បធច្ចកធទសន្ផ្នកចំ្នីអាហារ: សាកលវទិាល័យ រ ា វសីាយា៉ោស (Visayas) ន្ផ្នកកសិកមម 
 បរញិ្ជា បម្រត ជាន់ខពស់ : ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ន្ផ្នកកសិកមម- ជំនាញន្ផ្នកបធម្រងៀនភាសា: សកលវទិាល័យ រ ា វសីាយា៉ោស 
 បរញិ្ជា បម្រត ជាន់ខពស់ សិកាអ្ប់រខំាងសាសនា (ត) : ម្រពេះរមពីរធទវទិាអាសីុននសាកលវទិាល័យខន័រសតូន                          
  (Cornerstone), នង    
អ្នកព្ស ីArmie Nierras:  សារសាដ ចារយ, ព្រឹទ្ធនារ ី
បរញិ្ជា ប័ម្រតសិកាអ្ប់រខំាងសាសនា:  វទិាសាែ ន
ម្រពេះរមពីរបាទីសា, ភីលីពិន 

កញ្ញា   Jahzeel Narciso: សារសាដ ចារយ 
បរញិ្ជា បម្រត ការសិកាអ្ប់រខំាងសាសនា,  

សាលាបាបទីសា ធឡទី (Leyte) 

អ្នកព្គូ មម្៉ៃវី វីការ,សារសាដ ចារយ 
បរញិ្ជា បម្រតការ សិកាអ្ប់រខំាងសាសនា,  

សាលាបាបទីសា Doane  

រលាកព្គូ ដានីណញ៉ៃល ា៉ៃ ទី្ប,សារសាដ ចារយ 
បរញិ្ជា បម្រត ខាងសាសនវទិា, វទិាសាែ ន 
 និងសិកាខ សាលាម្រពេះរមពីរបាបទីសា 
រលាកព្គូ ហុ្ង ភីតរទ្ើ, សារសាដ ចារយ 
បរញិ្ជា បម្រតរង ការសិកាអ្ប់រនំ្ផ្នកសិកាខ បទ : 
 វទិាសាែ ន និងសិកាខ សាលាម្រពេះរមពីរបាបទីសា 
រលាកផាវ ណែន បុគគលកិរែាបាល , សារសាដ ចារយ 
បរញិ្ជា បម្រត សិកាខាងអ្ប់រ:ំ  បធច្ចកធទសន្ផ្នកបធម្រងៀនអ្កសរសាស្តសតអ្ង់ធរលស, សាកលវទិាល័យបញ្ជា សាស្តសត 
វញិ្ជា បនបម្រត សិកាម្រពេះរមពីរ: មជឈមែឌ លបែតុ េះបណាត លម្រពេះរមពីរសម្រាប់ម្ររូរង្កវ ល (BTCP) 

រលាកព្គូ Von Bastes:  សារសាដ ចារយ 
  បរញិ្ជា បម្រត សូរយតន្រនតី: សាកលវទិាល័យ វីលីពីន 
  ធបសកកមម  និង ការសិកាម្រពេះរមពីរ : សាលាធបសកកមមអ្នកបធម្រមើម្រពេះធយស ូវវយ័ន្កមង , ភីលីពិន 

រលាកព្គូ  Jack Weertman :   
ទី្ព្បឹកា,  សារសាដ ចារយ, នាេកព្បតិបតិតអ្ ា្ រផ្ល៊ូវមនកតសីងឃមឹ្ (Pathway to Hope) 
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កម្មវិធីសកិា 
សាលាានផ្តល់ជូននូវកម្រមិតសញ្ជា បម្រត និងវញិ្ជា បនបម្រត ូច្ជា៖   

 វញិ្ជា បនបម្រត វរគសិកាមូលោា នម្រពេះរមពីរ (BBC), កមមវ ិ្ ីសិកា១ឆ្កន ំ 
 បរញិ្ជា បម្រតរង សិកាអ្ប់រ ំខាងសាសនា (ARE), កមមវ ិ្ ីសិកា២ឆ្កន ំ 
 បរញិ្ជា បម្រត សិកាអ្ប់រ ំខាងសាសនា (BRE), កមមវ ិ្ ីសិកា៤ឆ្កន ំ 

សាលាក៏ានផ្ដល់ជូននូវវរគសិកាធម្រៅធា៉ោង សម្រាប់សិសសន្ លច្ង់អ្ភិវឌ្ឍន៍បន្នែមនូវជីវតិខាងឯម្រពលឹងវញិ្ជា ែ
ផ្ទា ល់ខលួន និងចំ្ធែេះ ឹងខាងម្រពេះរមពីរ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង មកកាន់សាលាសម្រាប់ វរគសិកាណាមួយន្ ល
អ្នកម្រតូវការ។ 

រោលការណ៍សកិា 
១-ធបកខជនម្រតូវន្តជាម្ររីសាា នយា៉ោងធហាច្ណាស់ចាប់ពី១ឆ្កន ំធឡើងធៅ   បានទទួលពិ្ីម្រជមុជទឹកធៅកនុងពួកជំនំុកនុង
តំបន់របស់ពួកធរ ធ ើយបានចូ្លរួមចំ្ន្ែកកនុងពនធ័កិច្ចរបស់ពួកជំនំុ។ 
២-ធបកខជនម្រតូវន្តានលទធភាពពិពែ៍នាអំ្ពីការម្រតាស់ធៅរបស់ម្រពេះធៅកនុងជីវតិរបស់ធរសម្រាប់ការបធម្រមើ ធ ើយ
នឹងការសធម្រមច្ចិ្តតកនុងការរស់ធៅធោយជំធនឿនិងទុកចិ្តតម្រពេះ។ 
៣-ធបកខជនម្រតូវានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្កន ំធឡើង រិតម្រតឹមនងៃចូ្លធរៀនធៅសាលាម្រពេះរមពីរ។ 
៤-ធបកខជនសម្រាប់កមមវ ិ្ ីសិកាឆ្កន ំទី១ វរគសិកាមូលោា នម្រពេះរមពីរ ចំាបាច់្ម្រតូវានសញ្ជា ប័ម្រតបឋមភូមិ។ 

៥-ធបកខជនសម្រាប់ ថាន ក់បរញិ្ជា បម្រតរង ចំាបាច់្ម្រតូវបញ្ច ប់ថាន ក់ទី១២ ឬក៏ានសញ្ជា ប័ម្រតបឋមភូមិ បូកជាមួយនិង
សញ្ជា បម្រតវរគសិកាមូលោា នម្រពេះរមពីរន្ លានពិនាុរ យា៉ោងធហាច្ណាស់ ៧០%។ 

៦-ធបកខជនសម្រាប់កមមវ ិ្ ីសិកាបរញិ្ជា បម្រត 
ចំាបាច់្ម្រតូវបានបញ្ច ប់ថាន ក់ទី១២  រ ឺានសញ្ជា
ទុតិយភូមិ  រ ឺសញ្ជា បម្រតវរគសិកាមូលោា នម្រពេះ
រមពីរ រមូជាមួយនិងបរញិ្ជា បម្រតរងន្ លានពិនាុ
រយា៉ោងធហាច្ណាស់ ៧០%។ 
៧-ធបកខជនន្ លានបំែងច្ង់សិកា ធ ើយ
ផ្ទល ស់បដូរពីសាលាម្រពេះរមពីរធផ្សង នឹងម្រតូវធ្វើការ
វាយតនមលធៅតាមវរគសិកាន្ លខលួនបានបញ្ច ប់ 
ធៅសាលាន្ លបានសិកាធនាេះ ធ ើយនិងចំ្នួនធម្រកឌី្តន្ លផ្ដល់ធអាយ ថាធតើវរគសិកាន្ លបានបញ្ច ប់ធនាេះ 
សមរសបគន ជាមួយនិងវរគសិការបស់សាលាម្រពេះរមពីរឬធទ។ 
៨-ធបកខជនម្រតូវន្តន្ែនំាមកកាន់សាលាធោយម្ររូរង្កវ លផ្ទា ល់របស់ធរ ធ ើយម្រតូវបានផ្ដល់អ្នុសាសន៍ពីចាស់ទំុ 
ឬអ្នក ឹកនំា១នាក់ធផ្សងធទៀត ។ 

៩-ធបកខជនម្រតូវន្តផ្ដល់នូវម្របវតតិននព័នធកិច្ចន្ លធរបានចូ្លរមួធ្វើឬកំពុងន្តធ្វើធៅកនុងពួកជំនំុរបស់ធរ។  

១០-ធបកខជនចំាបាច់្ម្រតូវបញ្ាូ នមកកាន់សាលាធោយពួកជំនំុរបស់ពួកធរ ធ ើយម្រកុមជំនំុរបស់ពួកធរយល់ម្រពមកនុង
ការទទួលខុសម្រតូវ ចំ្ធពាេះសកមមភាព និងពិន័យនានាសម្រាប់សិសស។  
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(កិច្ចការ១៣៖១-៤) ម្ររប់ទំងបញ្ជា ផ្ទា ល់ខលួន ឬក៏បញ្ជា ចំ្ធពាេះការោក់ពិន័យ សិសសអាច្នឹងម្រតូវបានបញ្ាូ នម្រតលប់
ធៅកាន់ម្រកុមជំនំុវញិ។ 
១១-ធបកខជនម្រតូវបំធពញម្ររប់ទំរង់ន្បបបទសំរាប់ពាកយធសនើសំុចូ្លធរៀន។ 

១២-ធបកខជនម្រតូវយល់រសបជាមួយធគលជំធនឿរបស់សាលា ធបកខជនអាច្រកាធគលជំធនឿធផ្សងៗបានន្តមិនម្រតូវ
ធលើកយកមកជន្ជកធ ញធោលកនុងអំ្ឡុងធពលកំពុងសិកាធៅសាលា ធឡើយ។ 
១៣-ធបកខជនម្រតូវបំធពញម្ររប់ទំរង់ន្បបបទសំរាប់ធ្វើការម្របឡងចូ្ល។ 

១៤-ធបកខជនម្រតូវទទួលខុសម្រតូវសម្រាប់នងល នួលសាលា និងការចំ្នាយន្ លតម្រមូវធអាយបង់មុនធពលចាប់ធផ្ដើម
សិកា ធបកខជនក៏អាច្ពិភាកាចំ្ធពាេះរធម្រាងចំ្នាយមួយនឹងសាលាកនុងករែីចំាបាច់្។ 
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បរញិ្ញា បព្តរ័នធកិចចព្គីសាា ន ឬ រទ្វវិទ្ា រមួ្ាន ១៦៦រព្កឌីត 

ឆ្កន ំទី១:   ាស១  ធម្រកឌី្ត  ឆ្កន ំទី១:   ាស២ ធម្រកឌី្ត 
ការយល់ ឹងអំ្ពីម្រពេះរមពីរ 2  ម្រពេះវទិា 3 
ជិវតិខាងឯម្រពលឹងវញិ្ជា ែផ្ទា ល់ខលួន 3  វ ិ្ ីសាស្តសតកនុងការសិកាម្រពេះរមពីរ 3 
ការពិនិតយធមើលទូធៅកនុងម្រពេះរមពីរសញ្ជា ចាស់  3  កែឌ រមពីរសញ្ជា ចាស់ទំងម្របំារបស់ម៉ោូធស  3 
ការពិនិតយធមើលទូធៅកនុងម្រពេះរមពីរសញ្ជា ងមី  3  កែឌ រមពីរ ំែឹងលអ  3 
ការផ្ាយ ំែឹងលអ 3  ការបធងាើតសិសស 3 
ម្រទីសដីធភលង 3  សំធលង  & ការអានម្រគប់ធភលង 3 

ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស១ 3  ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស២ 3 
ធម្រកឌី្តសរបុ 20  ធម្រកឌី្តសរបុ 21 

     
ឆ្កន ំទី២:   ាស១  ធម្រកឌី្ត  ឆ្កន ំទី២:   ាស២  ធម្រកឌី្ត 
ការអ្្ិបាយ(ប) និង ព័នធកិច្ចស្តសដី (ស) 3  សាសនា្ំៗ និងសាសនាខុស គង 3 
ម្ររីសាសាសនវទិា 3  ម្រពេះវញិ្ជា ែវទិា 3 
ធគលការែ៍និងវ ិ្ ីសាស្តសតកនុងការបធម្រងៀន 3  ភាពជាអ្នក ឹកនំាខាងវញិ្ជា ែ 3  
ការកាត់រសាយម្រពេះរមពីរ 3  ធបសកកមម និងរមពីរកិច្ចការ   3 
ម្របវតតិសាស្តសដកនុងម្រពេះរមពីរសញ្ជា ចាស់ 3  ធហារា្ំ 3 
ឧបករែ៍តន្រនដី ១ 3  ការបធម្រងៀនម្រកុមច្ធម្រមៀង នឹង ការ ឹកនំាម្រកុមថាវ យបងគំ  3 
ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស៣ 3  ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស៤ 3 

ធម្រកឌី្តសរបុ 21  ធម្រកឌី្តសរបុ 21 
     

ឆ្កន ំទី៣:   ាស១  ធម្រកឌី្ត  ឆ្កន ំទី៣:   ាស២  ធម្រកឌី្ត 
សំបុម្រតម្ររូរង្កវ ល 3  ការអ្ប់រភំាពជាម្ររីសាបរស័ិទ និងព័នធកិច្ចយុវជន 3 
ធទវវទិាម្រពេះរមពីរ និង មនុសស 3  ពួកជំនំុវទិា និង អ្វសានដវទិា 3 
ការអ្ប់រ ំនិងព័នធកិច្ចពួកជំនំុ 3  សំបុម្រតធបសកកមម និងពីពនធធ្លនាគរ 3 
ម្របវតតិសាស្តសតពួកជំនំុ 3  ក័ែឌ រមពីរោនីន្យ៉ោល និងវវិរែៈ 3 
ធហារាតូច្ 3  កំណាពយកនុងសញ្ជា ចាស់ 3 
កែឌ រមពីរ រ ៉ោមូ និងកាឡាទី 3  ភូមិសាស្តសត សនាែ ន ទំធនៀមទំលាប់កនុងម្រពេះរមពីរ 3 

ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស៥ 3  ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស៦ 3 
ធម្រកឌី្តសរបុ 21  ធម្រកឌី្តសរបុ 21 

     
ឆ្កន ំទី៤:   ាស១  ធម្រកឌី្ត  ឆ្កន ំទី៤:   ាស២  ធម្រកឌី្ត 
ធទវវទិាសតីពីអំ្ធពើបាប និង ធសច្កតីសធន្រង្កគ េះ 3  ធទវវទិា ធទវតា និងសាតំាង 3 

មូលោា នននការសរធសរសានា និងរធម្រាង 2  ការអ្្ិបាយ (ប) និងការអ្ប់រភំាពជាម្ររីសាបរស័ិទ2 (ស) 
 
3 

ព័នធកិច្ចម្ររូរង្កវ ល (ប) 3  រ ាបាលពួកជំនំុ (ប)និង ឧបករែ៍តន្រនដី2 (ស)   3 
សីល្ម៌ និង សុជីវ្ម៌  3  ការម្របឹកាម្រពេះរមពីរ 3 
សំបុម្រតទូធៅ 3  ការបធងាើតពួកជំនំុ និងយុទធសាស្តសដធបសកកមម 3 

ការចាត់ន្ច្ង និងការម្ររប់ម្ររង់សាលា 3  មុខវជិាា ជំធរ ើស ឬ សារណា 3 

ការអ្ប់រភំាពជាម្ររីសាបរស័ិទសម្រាប់កុារ1 (ស) 3  ថាន ក់ភាសាអ្ង់ធរលស៨ 3 

            

ធម្រកឌី្តសរបុ       20  ធម្រកឌី្តសរបុ        21 
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មថ្លសកិា និងការចំនាេរផ្សងៗ 
សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែផ្ដល់ធអាយនូវកមមវ ិ្ ីសិកាជាម្របព័នធ កម្រមិតខពស់ ន្ លានលកខែៈច្ាស់លាស់ 
សម្រាប់ការអ្ប់រ ំ និងការរួមគន កនុងការបងវឹកបងវឺនពួកជំនំុកនុងតំបន់។ ការអ្ប់ររឺំជាការវនិិធយារមួយ ធ ើយការ  
វនិិធយារធនាេះក៏ទមទរធអាយានការចំ្នាយផ្ងន្ រ។ នងលសិកា ការសាន ក់ធៅ និងការចំ្នាយធផ្សងធទៀតនឹង
ម្រតូវបានរកាធអាយទបតាមន្ លអាច្ធ្វើធៅបាន ធោយមិនធអាយបាត់បង់នូវរុែភាពសិកា។ 
អាណាពាបាល និងសាជិកម្ររួសារ ជាអ្នកន្ លជួយផ្គត់ផ្គង់ធៅធលើការចំ្នាយ ធ ើយពួកជំនំុ ក៏ម្រតូវបានរពឹំង
ទុកកនុងការជួយធម្រជាមន្ម្រជងផ្ងន្ រ។ សិសសទំងអ្ស់នឹងម្រតូវបានបញ្ាូ នមកតាមរយៈពួកជំនំុរបស់ពួកធរ ធ ើយ
ការសិការបស់ពួកធរ នឹងជាអ្តែម្របធយាជន៍សម្រាប់ពួកជំនំុធ ើមធនាេះវញិ  ូធច្នេះធ ើយសិសសភារធម្រច្ើន រួរន្ត
ទទួលបានការជួយផ្គត់ផ្គង់ន្ផ្នក ិរញ្ាវតែុ ពីពួកជំនំុធ ើមពួកធរ។ 
 

មថ្លសកិា 
នងល នួលសាលាម្រតូវបង់មុនធពលចាប់ធផ្ដើមថាន ក់សិកា។  នងល នួលសាលា រឺ១០០ ុលាល  សម្រាប់មួយ ាស
ធោយមិនរិតធៅធលើកម្រមិតសិកា។  នងល នួល សម្រាប់សិសសធម្រៅធា៉ោង រឺ៥ ុលាល  សម្រាប់១ធម្រកឌី្ត។  
មថ្លសព្ាប់ការសាន ក់រៅសេនដាា ននិសតិស 
ការសាន ក់ធៅរឺផ្ដល់ជូនសម្រាប់សិសសន្ លមិនបានសាន ក់ធៅជួយនិងម្រកុមម្ររួសារ ឬក៏ពួកជំនំុន្ លសែិតធៅឆ្កៃ យ
ពីសាលា។ សិសសន្ លមិនបានសាន ក់ធៅជួយនិងម្រកុមម្ររួសារ និងតម្រមូវធអាយសាន ក់ធៅសយនោា ននិសសិតរបស់
ពួកធយើង ធ ើយមិនអ្នុញ្ជា តធអាយសាន ក់ធៅធោយខលួនឯង ធៅកនុងបនាប់ជួល ឫក៏ការធរៀបចំ្ធផ្សងៗធទៀតធឡើយ 
(ធលើកន្លងន្តសិសសន្ លបានធរៀបការរួច្)។ ធយើងធ្វើន្បបធនេះ ធោយសារន្តធយើងរិតធៅធលើសុវតែិភាពសិសស។ 
សិសសន្ លសាន ក់ធៅកនុងសយនោា ននិសសិត និងានធពលបំពាក់បំប៉ោនធម្រច្ើនជាមួយនិងសិសសធផ្សងធទៀត និង
អ្នកម្ររប់ម្ររងសយនោា នរបស់ពួកធរ។ នងលសម្រាប់សយនោា ននិសសិត រឺ២៥ ុលាល  កនុង១ ាស។ 

អាហារ: 
សិសសន្ លសាន ក់ធៅ កនុងសយនោា ននិសសិត នឹងម្រតូវផ្ដល់ធអាយ អាហារ៣ធពល កនុងមួយនងៃ សម្រាប់២៥ ុលាល
កនុង១ន្ខ។ 
 

រសៀវរៅ 
សិសសទំងអ្ស់នឹងម្រតូវសិកាជាមួយ កមមវ ិ្ ីសិកាន្ លរុែភាពខពស់ ធ ើយធសៀវធៅរបស់ពួកធរ នឹងម្រតូវបាន
ធម្របើម្របាស់បានជាធម្រច្ើនឆ្កន ំធទេះពួកធរធរៀនច្ប់  ។ ធរអាច្ធម្របើសម្រាប់ព័នធកិច្ច និងសម្រាប់ជីវតិខាងឯម្រពលឹង
វញិ្ជា ែរបស់ពួកធរ។ ធសៀវធៅទំងអ្ស់នឹងម្រតូវបានលក់ជូនកនុងតំនលទបជាងតំនលផ្លិត រធឺបាេះពុមព ។ សិសស
ម្រតូវទិញធសៀវធៅមុនធពកថានា ក់ធរៀននិមួយៗចាប់ធផ្តើមន្ លានតំនលម្របន្ ល ២០  ុលាល កនុងមួយឆ្កន ំ ។  
ឯកសោា ន 
ធយើងមិនម្រតឹមន្តបធម្រងៀនសិសស ធផ្ទដ តធលើការសិការបស់សិសសប៉ោុធណាណ េះធទ ប៉ោុន្នដធយើងក៏បធម្រងៀនពួកធរ ពីរធបៀប
កនុងការធសលៀកពាក់ធអាយបានម្រតឹមម្រតូវ និងសមរមយផ្ងន្ រ។ ធយើងតម្រមូវធអាយសិសសទំងអ្ស់ ធសលៀកពាក់ជាឯក
សណាា ន។ តនមល៣៥ ុលាល  ធ ើយពួកធរអាច្នឹងទិញបានធៅធពលចាប់ធផ្ដើមថាន ក់សិកា ពីការយិាល័យចុ្េះ
ធឈាម េះ។ 
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ជំនួេណផ្នកហ្រិញ្ាុវតថ ុ
ធយើង ឹងថាអាណាពាបាល និងពួកជំនំុខលេះ មិនានលទធភាពម្ររប់ម្រគន់ធ ើមបីទូទត់ធៅធលើការចំ្នាយទំងរសុង
របស់និសិតសធនាេះធទ។ ម្របសិនធបើានបញ្ជា ន្ផ្នក ិរញ្ាុវតែុសម្រាប់នងលសិកា ពួកធរអាច្ធ្វើការធសនើសំុសម្រាប់   
កមមវ ិ្ ីន្ លផ្ដល់ការង្ករ កនុងអំ្ឡុងធពលសិកាបាន ។ 
កមមវ ិ្ ីផ្ដល់ការង្ករកនុងអំ្ឡុងធពលសិកា ផ្ដល់ធអាយនូវការង្ករធម្រៅធា៉ោង សម្រាប់សិសសនិសសតិន្ លានតម្រមូវ
ការន្ផ្នក ិរញ្ាុវតែុ ធ ើមបីជួយពួកធរធអាយអាច្រកានងវកិារម្ររប់ម្រគន់សម្រាប់ទូទត់ធលើនងលសិកា។ សិសសនឹង
ម្រតូវបានធ្វើការពិចារណារធៅតាមភាពជាក់ន្សដងជាមួយនឹងងវកិារន្ លម្រតូវផ្ដល់ធអាយ ។ ការម្រពមធម្រពៀងកនុង  
កមមវ ិ្ ីធនេះមិនម្រតូវបានធ្លនារា៉ោប់រងធនាេះធទ។ និសិតសទំងអ្ស់ចំាបាច់្ម្រតូវធ្វើការធសនើសំុជាងមីធរៀងរាល់ ាស       
និមួយៗ ។ ធទេះជាយា៉ោងណាក៏ធោយ និសិតសរឺម្រតូវបានជំរញុធអាយពិនិតយធមើល ម្របភព ិរញ្ាវតែុផ្ទា ល់ខលួនធ ើមបី
កំែត់ពីតំរូវការសម្រាប់ការទទួលយកការជួយម្រជុមធម្រជងបន្នែម ពីម្រកុមម្ររួសារ មិតតភកភិ ពួកជំនំុ និងស រមន៍
របស់ពួកធរ មុនធពលធសនើសំុកមមវ ិ្ ីផ្ដល់ការង្ករកនុងអំ្ឡុងធពលសិកា។ 
សូមពិនិតយធមើលន្ផ្នក ិរញ្ាវតិែុសម្រាប់ការោក់ពាកយធសនើសំុ ។ ពាកយធសនើសំុនឹងម្រតូវទទួលយកកនុងច្ធនាល េះនងៃទី១  
និងទី២៨ កញ្ជា  ធ ើយម្រតូវបានពិចារណាសម្រាប់ ាសទី១។ 

 
តរាងកាលវិភាគ ២០១៨-២០១៩ 

 
នងៃទី៣  ល់ ២៨ កញ្ជា  នងៃទទួលពាកយធសនើសំុចូ្លធរៀន 
នងៃទី៤  ល់ ៥ កញ្ជា   សាលានឹងទូរសពាបញ្ជា ក់ចំ្ធពាេះធបកខជនន្ លម្រតូវបានទទួលយក 
នងៃទី១៦  ល់ ១៩ តុលា ធ្វើធតសដ និងការសំភាសន៍ ចូ្លធរៀន 
នងៃទី២២  ល់ ២៣ តុលា ការទទួលយក និងធ្វើការន្ែនំា ធ ើយផ្ទល ស់បដូរមកសាន ក់ធៅ 
   កនុងសយនោា ននិសសិត 
នងៃទី២៤ តុលា  ការចាប់ធផ្ដើមថាន ក់ ាស១ 
នងៃទី២  ល់ ៥ ធមសា  ម្របលងបញ្ច ប់  ាស១ 
នងៃទី២២ ធមសា  ការចាប់ធផ្ដើមថាន ក់ ាស២ 
នងៃទី១៣  ល់១៦ សីហា ម្របលងបញ្ច ប់  ាស២ 
 

មថ្ៃឈប់សព្ាក  
 សាលាម្រពេះរមពីរម្រពេះរុែ នឹងធ្វើការ ប់សម្រាក ធៅតាមនងៃបុែយជាតិជាសាធ្លរែៈនិមួយៗ។ 
 សាលានឹងសំរាក ចាប់ពីនងៃទី១០ ្នូ ២០១៨ រ ូត ល់នងៃទី១ មករា ២០១៩ ធ ើមបីធអាយសិសសទំងអ្ស់

អាច្ម្រតលប់ធៅកាន់ផ្ាេះរបស់ពួកធរ សម្រាប់នងៃបុែយែូន្អ្ល ធៅតាមពួកជំនំុធ ើមរបស់ពួកធរ។ 
 បនាា ប់ពី ម្របលងបញ្ច ប់ ាស១ សិសសទំងអ្ស់ ម្រតូវបានសម្រាក២សបាដ  ៍ រាប់បញ្ាូ លទំងនងៃបុែយចូ្ល

ឆ្កន ំន្ខមរ។ 
 បនាា ប់ពី ម្របលងបញ្ច ប់ ាស២ សិសសទំងអ្ស់ ម្រតូវបានសម្រាករយៈធពល២ន្ខ ។ 



សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលាសម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌ានបន្នែម ឬ ធ្វើការណាត់ជួបណាមួយធ ើមបីទសសនកិច្ច
សាលានិងជួបជាមួយអ្នកម្ររប់ម្ររងសាលាធោយផ្ទា ល់ ធរៀងរាល់ធា៉ោ ងធ្វើការចាប់ពីធា៉ោង៨៖០០ម្រពឹក-៥៖០០រធសៀល  
ធលខទូរស័ពាទំនាក់ទំនង:   0៦៩-៣៧៦-០៥៤  ឬ  +៨៨៥-៦១-៩៦៩-៩១៩ 

E-mail:              info@GBSCambodia.org 

Website:         www.GBSCambodia.org 

អាសយោា ន:     ផ្លូវធលអូ្តាគំ១ (ជាប់ផ្ាបុរធីរាងច្ម្រក), ភូមិ អូ្តាគំ១, សង្កា ត់ទួលតាឯក,  
   ម្រកុងបាត់ ំបង, ធខតតបាត់ ំបង  


