
 CTSP គឹជាកម្មវិធីម្ួយដែលជយួែល់សិសសស្សី

ស្កីស្កដែលគ្មម នលទ្ធភាពរ ៀនបនតរៅសាកលវិទ្ាល័យ។

កម្មវិធីរនេះស្រូវបានជួយឧបរថម្ភរោយអង្កកា ម្លូនិធិអាស ី  

តាម្ យៈអង្គកា សកម្មភាពសំរាបប់ំម្សិការៅកម្ពជុា 

(រេប) ដែលជួយែល់សិសសស្សីបានពី ជំនាន់ ួចម្ករ ើយ 

រៅកមុង្រនាេះជំនាន់ទី្១ មាន ៦៦នាក់ កំព ង្សិការៅឆ្ន ំទី្៣ 

និង្ជំនាន់ទី្២ មាន ៥០នាក ់ កំព ង្សិការៅឆ្ន ំទី្២ រៅ

សាកលវិទ្ាលយ័ រវរសទើន សាខារេរតកំពង្់ចាម្។ ជំនាញ

ដែលនិសសិរកំព ង្សិកា  មូ្មាន៖ គណរនយយ ធនាគ្ម និង្

 ិ ញ្ញវរថុ ទី្ផ្សា  ស្គប់ស្គង្ កស្ម្ិរឧរតម្សិកា ថ្នន ក ់     

ប ិញ្ញញ ប័ស្រ ដែលមាន យ:រពល៤ឆ្ន ំ។ CTSP បានផ្សតល់ជាសមាភ  ៈសិកា កដនែង្សាន ក់រៅ ម្ហូបអាហា  និង្វគគសិកាេែីៗបដនថម្ជារស្ចើនរទ្ៀរ កនុង្រគ្មលបំណង្ចង្់ឲ្យស្រសតីមានឱ

កាសរ ៀនបានេពង្់េពស់ មានចំរណេះែងឹ្ និង្ជំនាញចាស់លាស់ មានកិរតិយស ជួយរលើកកំពស់ស្រសតី ឲ្យស្រសតីបានចូល ូម្រៅកនុង្កិចចកា សង្គម្ែូចប  សដែ  និង្កាែ យជាអនកែឹកនារំៅ

ថ្ងៃអនាគរ៕                                                                                                                                    រោយនិសសិរ កញ្ញញ  រសង្ គនាះ  

 

មាតិកា 
 កម្មវិធីអាហា  ូបក ណ៍សិសសស្កីស្ករៅកម្ពជុា 

 កែឹបស្រសតី និង្ បរចចកវិទ្ា 

 កែឹបសិការពលយប ់

 កម្មវិធីជប់រលៀង្ញុអំាហា រពលលាៃ ច 

 វគគបណុ្េះបណ្្ដលស្ីពី “គនែឹេះរែើម្បីរជាគជ័យ

ប គគល និង្ វិជាា ជីវៈ” 

 វគគបណុ្េះបណ្្ដលស្ីពី”កា បរង្កើរស្ពឹរតិបស្រ

ព័រ៌មាន” 

 វគគបណុ្េះបណ្្ដលស្ីពី “កា រោេះស្សាយ

បញ្ញហ ” 

 ទិ្វាក មា អន ្ជារិ ១ ម្ិង នា 

 កា ស្បគ ំរស្រនតីរៅសាកលវិទ្ាល័យរវរសទើន 

 កំណ្ដពយ “ទឹ្កចិរតអង្គកា រេប” 

កមមវធិីអាហាររបូករណ៍សសិសក្កីក្កនៅសាកលវិទាលយ័ (CTSP) 
 

សិសស CTSP ងរ ូបអន សាវ ីយ៍ជាមួ្យ Donor និង្ សាថ ប័នពាក់ព័នះ 

 W-Tech គឺជាស្កុម្និសសិរស្រសតីឯករាជយ ម្ិន ក

ស្បាក់ចំរណញ ម្ិនដម្នជាគណៈបកសនរោបាយ  ួម្គ្មន

រែើម្បីអភិវឌ្ឍន៏បរចចកវិទ្ា ពស្ង្ឹង្អំណ្ដចែល់ស្រសតីកនុង្កា 

ទ្ទួ្លបានកា អប់ ំដផ្សនកបរចចកវិទ្ា រធវើកា រែើម្បីដកដស្ប

សិទ្ះិអំណ្ដចស្រសតីកនុង្សង្គម្ឱយមានលទ្ះភាពរស្បើស្បាស់នូវ  

បរចចកវិទ្ា។ W-Tec មានបាវចនា  បស់េែួនកនុង្កា ដក

ដស្បពិភពរលាកសំរាប់ស្រសតី និង្បរចចកវិទ្ា រ ើយកែឹបរនេះមានរគ្មលរៅផ្សល្់ចំរណេះែឹង្បរចចកវិទ្ាែល់ស្រសតីកម្ពជុាកនុង្កា រស្បើ

ស្បាស់កនុង្សកម្មភាពកា ងា  កា ទំ្នាក់ទំ្នង្ និង្កា រធវើអាជីវកម្ម ជាពិរសស គឺផ្សល្់ឱកាសឱយស្រសតីពស្ង្ីក ចំរណេះែឹង្បរចចក

 វិទ្ា បស់េែួន។  

 កែឹបស្រសតី និង្បរចចកវិទ្ាក៏បានបរង្កើរកា ថ្ចនស្បឌ្ិរ និង្ស្សាវស្ជាវបំលាស់ប្ូ ងមីៗ រែើម្បីជយួគ្មសំ្ទ្ែល់កា អភិវឌ្ឍ 

 បស់សមាជិកកែឹប ដែល មួ្មានកា រធវើស្បរិទិ្ន ស្បវរតិ ូបសរង្េប កា ស រស ពាកយោក់បរស្ម្ើកា ងា  កា រធវើនាម្ប័ណណ  និង្ 

រសៀវរៅរម្រ ៀនក ំពយូទ័្  Microsoft Word និង្ Microsoft Excel ។ល។ កែឹបបានរធវើកា ផ្សសពវផ្សាយ និង្គ្មសំ្ទ្ពីកា រស្បើ

ស្បាស់បរចចកវិទ្ារលើកទឹ្កចិរតែល់ស្រសតី និង្បរង្កើរបណ្្ដញរ្្េះប្ូ គំនិររោបល់គ្មន ។  

 រៅកនុង្ដេម្ិង នារនេះកែបឹស្រសតី និង្បរចចកវិទ្ាបានទ្ទួ្លកា បណុ្េះបណ្្ដលពីម្ស្រនតីទំ្នាក់ទំ្នង្ បស់អង្គកា រេបសតីពី 

កា  ចនារធវើរសៀវរៅស្ពឹរតប័ស្រ និង្ របៀបងរ ូប រ ើយសមាជិកកែឹបដែលមានចំរណេះែងឹ្នូវកម្មវិធី Microsoft Excel បាន 

រធវើកា ដចក ំដលករៅែល់និសសិរ បស់កម្មវិធីអាហា ូបក ណ៌សិសសរៅសាកលវិទ្ាល័យ (CTSP) ចំនួន ១០៥នាក់រទ្ៀរ

ផ្សង្ដែ ៕ 

កលឹបស្រសត ីនងិ បនចេកវទិា 

C T 

S P 

 កែករែពិភពលោែសំរាបស់្តសរ ីនងិបលច េែវទិ្យា!  ឆ្ន ំទី្ ១  រលេ ០០១  ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 



ការផសពវផាយកមមវធិី CTSPដលអ់្នកពាកព់័នធ 

កលឹបសកិានពលយប ់

វគគបណុ្ុះបណ្្ដលសតពី”ីគនលឹុះនដើមបនីោគជ័យបុគគល នងិ វិោា ជវីៈ” 

 កា រកើររ ើង្ថ្នកែ ឹប បស់រយើង្េ្ុំគឺរោយសា 

ដរមានកា ចូល ួម្ពីម្ិរតទងំ្អស់ រោយពួករយើង្បាន

គិរថ្ន កា សិការៅថ្នន ក់វាម្ិនបានផ្សតល់នូវចំរនេះែឹង្ឲ្យ 

រយើង្បានស្គប់ស្គ្មន់រនាេះរទ្ ែូរចនេះ រ ើយរទ្ើបពកួរយើង្

បាននាគំ្មន បរង្កើរជាកែឹបសិការពលយប ់ រែើម្បីពស្ង្ងឹ្

សម្រថភាពបដនថម្ និង្ដចក ំដលកចំរណេះែងឹ្ឲ្យគ្មន រៅ

 វិញរៅម្ក និង្រធវើឲ្យពួករយើង្មានភាពកាែ ហាន ន ហាន

សួ គ្មន រៅរពលដែលរយើង្ម្ិនរចេះចំន ចនូវស្រង្់ណ្ដម្ួយ

រនាេះពួករយើង្អាចសួ គ្មន រៅវិញរៅម្កបាន។  

 ម្យាង្រទ្ៀរ វារធវើឲ្យរយើង្បរង្កើននូវភាពសនិរ

សាន លនឹង្គ្មន ផ្សង្ដែ  រោយកាលពីម្ នពកួរយើង្ឆ្ៃលក់៍ 

ម្ិនហានសួ ស្គូ រ ើយគ្មម នភាពកាែ ហាន ន។ រ ៀនម្ិនសូវ 

យល់ពីរម្រ ៀន រ ើយរពលឆ្ៃល់កម៍្ិនហាន នសួ ម្ិរត

ភកតិដែ រោយសា ដរគ្មម នទំ្នាក់ទំ្នង្ជាម្យួម្ិរតភរតិ។ 

រស្កាយរពលបរង្កើរកែបឹសិការពលយប់ម្ក ពួករយើង្

មានទំ្នាក់ទំ្នង្លអជាម្ួយម្ិរតភកតិ ឆ្ៃល់ហាន នសួ រចេះ

ពិភាកា និង្លំហារ់រធវើបាន  ័សជាង្ម្ នរធវើរឲ្យពួក

រយើង្រចេះ របៀបរធវើលំហារ់។ ផ្សលាែ  ស្សី ័រន ជាសមាជិកកនុង្កែ ឹ

បបនទប់រលេ២ បាននិោយថ្ន “រស្កាយពីបានរ ៀនជាកែបឹម្ក 

នាង្េ្ុំទ្ទួ្លបានចំរនេះែងឹ្បដនថម្ គឺអាចរធវើលំហារ់បានរោយ

េែួនឯង្ រធវើឲ្យេ្ុំសកម្មជាង្ម្ ន មានទំ្នាក់ទំ្នង្លអជាម្យួម្ិរត

ភកតមិានភាពកាែ ហាន ន និង្រចេះរធវើកា ងា ស្កុម្បានលអ”៕ 

 រៅថ្ងៃទី្០៦ ដេ ម្ិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ មានពធិីជប់រលៀង្ម្យួរៅរភាជនីយោះ ន ហាវអាន ទី្ ួម្រេរតកំពង្់ចាម្។ 

កម្មវិធីរនេះបានរ ៀបចំរោយអង្គកា រេប និង្មានកា ចូល មួ្ពីរំណ្ដង្ធនាគ្ម  ស្គឹេះសាថ នម្ីស្កូ  ិញ្ញវរថ ុ និង្អង្គកា នានា។

កនុង្រនាេះក៏មានកា ចូល ួម្ពបី គគលិក បស់អង្គកា រេប និង្សិសស CTSP ផ្សង្ដែ ។ រគ្មលបំនង្កនុង្កា បរង្កើរកម្មវិធីរនេះគឺ

រែើម្បីបរង្កើនទំ្នាក់ទំ្នង្លអជាម្យួបណ្្ដសាថ ប័ននានារៅរេរតកំពង្់ចាម្។ កម្មវិធីរនេះក៏បានផ្សសពវផ្សាយពីគរស្មាង្ CTSP ែល់

អនកពាក់ពនធទងំ្រនាេះបានយល់ចាស់ពីរគ្មលបំណង្ បស់គរស្មាង្ផ្សង្ដែ ។ ជាច ង្រស្កាយនិសិសរ CTSP បានរធវើចំណ្ដប់អា

ម្ម ណ៏ និង្រធវើរសចកតដីងែង្អំណគ ណែល់រភៀ្វដែលបានចូល ួម្ទងំ្អស់ ជាពិរសសចំរពាេះអងាគ កា រេប ដែលបានបរង្កើរកម្ម

 វិធីរនេះរទ្បើង្ រ ើយស្កុម្និសសិរបាន ត្ ច់ជ្ាចិរតេិរេំស្បងឹ្រ ៀនសូស្រ រែើម្បីយ វនា ីសនង្ស្បរទ្សជារិបានលអ ទ្ទួ្លបានកា ងា 

លអៗរធវើ និង្រធវើឲ្យស្គួសា មានជីវភាពធ ូធា  និង្មានករតិយស៕  រោយនិសសិរ កញ្ញញ   ូរសន សន បស្បិយ 

 រៅថ្ងៃទី្ ០៩ ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ មានសិកាេ

សាលាម្ួយរៅសាកលវិទ្ាលយ័ជារិស្គប់ស្គង្ និង្

រសែះកិចច (UME) ដែលែឹកនារំោយរលាកស្គ ូ សយ 

សាវ ធ បានបរង្តើររ ើង្នូវកម្មវិធីដចក ំដលកសតីពគីនែឹ

រែើម្បរីជាគជយ័ប គគល នងិ្ វជិាា ជវីេះ។ កម្មវិធីរនេះមាន

កា ចូល ួម្ពីរលាក ឌ្ ី សាន ប ម្កពីអារម្ កិ បាន

បងាហ ញពី “ស ស្គ្មស និង្ ស ស្គិនសង្គម្”។ រលាក 

ងន វណណែ ង្ នាយកស្បរិបរតិអង្គកា (BSDA)បានដចក

 ំដលកពីបទ្ពិរសាធនីដែលបានឆ្ែង្ការ់។ ទ្នទឹម្នឹង្រនេះ

រលាកក៏បានដចក ំដលកព“ីកា អប ់ំឲ្យកាែ យជាម្ន សស

ែឹកនា”ំ  បស់ អនកស្គូ   មី្ មាយ   ី ផ្សង្ដែ ។ អនកស្គូក៏

បានរលើករ ើង្ថ្នររើរយើង្ស្រូវរធវើេែួន រៅជាន ណ្ដ? 

រលាកស្គូ សយ សាវ ធ បាន

បងាហ ញអំពីគ ណសម្បរតិពីកា 

សាត ប់ ចំន ចខាែ ងំ្ បស់េែួន (ចំន 

ចលអ) ថ្ន អនកែកឹនារំឆ្ន ើម្ចាបំាច់

គ ួ កាសាន ម្ញញមឹ្រលើថ្ផ្សទម្ េ

ឲ្យបានរស្ចើនជាម្យួម្ន សសរៅជ ំ

 វញិរយើង្។ រលាកបាននិោយ

ថ្នគ ណរថ្ម្ែ បស់ម្ន សសគឺ៖ 

១) កាែ ហាន  ២)  ោក់េែួន 

៣) កា រគ្ម ព ៤) ភាពសម្គួ  ៥) ស្ស ញ់ ៦) 

សនសសំំថ្ច ៧) រសាម េះស្រង្់ ៨) ចិរតសៃប់ ៩) មាន    

 វិន៏យេែួនឯង្ និង្ ១០) កា សៃប់ស្ារ់                              

រលាកក៏បានបញ្ញា កព់ីអំណ្ដចគ្មម ន បូរាង្ដរមានរៅកនុង្

ចិរតគំនិរ បស់ម្ន សសមាន ក់ៗ ែូចជា៖ 

១. អំណ្ដចរៅរលើកា រស្បើស្បាស់អវីម្ួយ 

២.  អំណ្ដចនូវសម្រតភាពថ្នកា ងា  

សកម្មភាពកែបឹសិការពលយប ់

កា ពនយល់អំពីលំហារ់ បស់កែឹប 

រោយនិសសិរ កញ្ញញ  ជ ឺស ជាតា និង្ កញ្ញញ  រម្ឿន វា៉ា ន់ណ្ដក់ 

សិសសស្ស ីនិង្កា ដចក ំដលក   ឆ្ន ំទី្ ១  រលេ ០០១  ដេមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំ្ព័  ២ 



 រៅថ្ងៃទី្ ១៣ ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣  រលាកស្គូ 

រអឿ សាវនី ជាម្ស្រនតីខាង្ដផ្សនកទំ្នាក់ទំ្នង្ បស់អង្គកា 

រេប បានរបើកកា បណតុ េះបណ្ដត លវគគេែីសតីអំពីកា បរង្កើរ 

ស្ពឹរតិបស្រព័រ៌មាន និង្េិរប័ណណផ្សសពវផ្សាយែល់និសសិរ 

CTSP ដែលជាស្កមុ្កែ ឹបស្រសតីបរចចកវិទ្ាទងំ្១១នាក់។ 

រគ្មលបំណង្ថ្នកម្មវិធីរនេះរធវើរ ើង្រែើម្បីបរង្កើរស្ពឹរតិ   

បស្រពរ៌មានផ្សសពវផ្សាយអំពីសកម្មភាពស្បចាដំេ បស់  

និសិសរ CTSP កនុង្រគ្មលបំណង្ ផ្សា ភាា ប់កា អន វរត 

រៅនឹង្ស្ទឹ្សតីដែលសិសសបានរ ៀន និង្រែើម្បីបងាហ ញ ឬរំ

កល់ទ្ កនូវសាន ថ្ែ បស់សិសសដែលជារស្គឿង្រលើកទឹ្ក

ចិរត ឲ្យពួករគេិរេំស្បឹង្ដស្បង្បដនថម្រទ្ៀរ។   

វគគបណតុ េះបណ្ដត លរនេះក៏បានរ ត្ ររលើ របៀបងរ ូប

ឲ្យចាស់ និង្រធវើោយ ង្ណ្ដឲ្យ ូបងររនាេះសម្ស្សបរៅ

នឹង្ព័រ៌មាន។ កម្មវិធីរនេះរស្ម្ូវឲ្យអនកចូល ួម្   អន វរត

ទ្ លក់នុង្រពលបងាហ ញ រែើម្បរីធវើឱយស្កុម្ស្រសតី     បរចចក

 វិទ្ាងាយស្សួលទ្ទួ្លបានទងំ្ចំរណេះែងឹ្ និង្ 

ចំរណេះរធវើសស្មាប់បរង្កើរស្ពឹរតិបស្រចាប់ពីដេម្ិង នារនេះ 

ររៅ៕  

ទិវាកមុារអ្នតរោតិ ១ មិថនុា ២០១៣ 

វគគបណុ្ុះបណ្្ដលស្ពី ី”ការន ុះក្សាយបញ្ហា ” 

វគគបណុ្ុះបណ្្ដលសតពីកីារបនងកើតក្ពឹតតបិក្តព័ត៌មាន 

 រៅថ្ងៃទី្០១ ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ ស្កមុ្ស្បឹកាជារិកម្ពជុារែើម្បីក មា  (ក.ជ.ក) បានរ ៀបចំពិធអីបអ សាទ្ 

ទិ្វាែ៏ម្រហាឡា ិកេួបរលើកទី្៦៤ ទិ្វាក មា អនត ជារិ ១ម្ិង នា។ វាជាទិ្វាពិភពីរលាកស្បឆំ្ង្នឹង្ពលកម្មក មា  ១២

ម្ិង នា និង្ទិ្វាក មា កម្ពជុា  រៅថ្ងៃទី្០១ ដេម្ិង នាឆ្ន ំ២០១៣ រៅម្ជឈម្ណឌ លសននិបារ និង្ពិព័ ណ៍រកាេះរពស្ជដែល 

ម្ស្រនតីរាជកា ស្គប់លំោបថ់្នន ក់ថ្នស្កសួង្សង្គម្កិចច អរីរយ ទ្ធជន និង្យ វនីរិសម្បទ និង្ស្កុម្ស្បកឹាជារិកម្ពជុារែើម្បី

ក មា ចលូ ួម្។ មានរមាទ្នភាព និង្កិរតិយសបំផ្ស រដែលបានទ្ទួ្លសាវ គម្ន៍ និង្រធវើបែិសណ្ដះ  កចិចោយ ង្កក់រតត

បំផ្ស រចំរពាេះវរតមានែ៏ឧរតងុ្ឧរតម្ សរម្តចអគគម្ហារសនាបររីររជា  ន ន ដសន នាយក ែះម្ស្រនតថី្នស្ពេះរាជាណ្ដចស្ក

កម្ពជុា ដែលអរញ្ា ើញចូល មួ្ជាអធិបរីែេ៏ពង្េ់ពស់កនុង្ពធិីម្ីទ្ទិញែម៏្រហាឡា កិរនេះ។ រែើម្បីអបអ សាទ្ េួបរលើកទី្

៦៤ ទិ្វាក មា អនត ជារិ និង្ទិ្វាក មា កម្ពជុា ១ម្ិង នា រស្កាម្ស្បធានបទ្ "អភវិឌ្ឍនក៍ មា ជាស្គេឹះ ថ្នកា អភវិឌ្ឍជារ"ិ 

និង្េួបរលើកទី្១២ ទិ្វាពិភពរលាកស្បឆំ្ង្នឹង្ពលកម្មក មា  ១២ម្ិង នា រស្កាម្ ស្បធានបទ្ "បញ្ឈបព់លកម្មក មា 

បរស្ម្ើតាម្ផ្សទេះ" ៕ 
ស្ពឹរតកា ណ៍១ ម្ិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ រៅរកាេះរពស្ជ 

រោយនិសសិរៈ នឹរ ចាន់រអង្ 

 រៅថ្ងៃស ស្ក ទី្២១ ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ មានវគគ

សិកាេែីម្យួសតីពីកា រោេះស្សាយបញ្ញហ  ដែលបរស្ង្ៀន

រោយអនកស្គូ រកើរ សអំារ រ ើយមាននិសសិរចំនួន៤៣

នាក់បានចូល ួម្។ កនុង្រនាេះអនកស្គូបានបរស្ង្ៀននូវចំរណេះ

 អាកបបកិ ិោលអថ្នកា ស កា គ្មន ៖ កា បំរពញ 

ភា កចិចតាម្អវីរយើង្ស្ពម្រធវើ ភាពស្រឹម្ស្រូវទន់រពល 

ឥ ិោបទ្ ជួយនិង្គ្មសំ្ទ្អនកែថ្ទ្ ភាពថ្ចនស្បឌ្ិរ ។  

 ច ិកលកេណៈសំខាន់ៗថ្នអាកបបកិ ិោស្កុម្

ដែលលអ៖ កា រចេះដចក ដំលកភាពយល់ែងឹ្ រធវើតាម្វិ

ន័យម្ូលោះ ន តាងំ្ចិរតចំរពាេះប ពវរ រ ស្កុម្ និង្យក

រគ្មលបំនង្ស្កុម្ោកម់្ នរគ្មលបំនង្េែួន ទ្ ល់ សាត ប់គ្មន

រៅវិញរៅម្ក ពូដកកនុង្កា ស្បាស្ស័យទក់ទ្ង្ និង្រសាម េះ

ស្រង្់៕ 

រោយនិសសិរ កញ្ញញ  ស េ ស្សីរា៉ា  

ែឹង្ជារស្ចើនែូចជា ម្រធាបាយ៦ោយ ង្រែើម្បកីា ពា 

ជរមាែ េះ 

 ួម្មាន ១) សាត ប់អនកែថ្ទ្ ២) ពិភាកានិង្រោេះស្សាយ

ជាម្យួម្ិរត ួម្កា ងា  ៣) យល់ស្ពម្ទ្ទួ្លយកគំនិរ

 បស់ម្ិរត ួម្កា ងា  ៤) ែឹង្ថ្នវាមានែំរណ្ដេះស្សាយ

រស្ចើនជាង្ម្ួយ ៥) និោយរោយពាកយ និង្ភាពសម្គួ 

រៅវិញរៅម្ក និង្ទី្ ៦) រជៀសវាង្កា និោយរែើម្

 បស់ម្ិរត ួម្កា ងា  ។ 

រោយនិសសិរ កញ្ញញ  បាយ វ វា៉ា ន់ច័នទ 

ឆ្ន ំទី្ ១  រលេ ០០១  ដេមិ្ង នា ឆ្ន ំ ២០១៣  សិសសស្ស ីនិង្កា ដចក ំដលក ទំ្ព័  ៣ 



សមាជិកកលឹប 
ក្ពឹតតិបតត ព័ត៌មាន 

 

ទ្សី្បកឹា 

 រលាក នអ្ឿ សាវនី 

អនកស្ររួពនិរិយ 

 រលាកស្សី ឱ ភីរ៉ា ណ 

 កញ្ញញ        ហុមី មា៉ា រ ី

 រលាកស្សី នកើត សអំាត 

ស្កមុ្អនកនពិនះ 

 កញ្ញញ  សុមី ផលល ី

 កញ្ញញ  ឈនួ ណ្ដរ៉ា  

 កញ្ញញ  នសង គនាា  

 កញ្ញញ  សខុ ក្សរី៉ា  

 កញ្ញញ  ប៉ា វ វា៉ា ន់ចន័អ 

 កញ្ញញ  នឹត ចានន់អ្ង 

 កញ្ញញ  ជឺ សោុតា 

 កញ្ញញ  ហូនសន ស បុ
ក្បិយ 

 កញ្ញញ  សនុ ចិន្ា 

 កញ្ញញ  នមឿន វា៉ា ន់ណ្ដក ់

ងរ បូ 

 កញ្ញញ  នសង ក្សភីា 

 ចនារោយ 

 សមាជិកកែឹបស្រសតី និង្ បរចចក  

 វិទ្ាព័រ៌មានរផ្សសង្ៗ 

 អាសយ័ ា នទំនាក់ទនំងៈ ក្បតបិតតិការន យៈ ឧបតថមភថវិកាន យៈ 
 សាលាគ  រកាសលយ និង្វិស្កឹរកា រេរត ស្កុង្កំពង្់ចាម្ រេរតកពំង្ច់ាម្ 

 ស្បអប់សំប ស្ររលេ ១៦២១ ភនំរពញ កម្ពជុា 

 អ ីដម្យលៈ kape@kapekh.org និង្ communications@kapekh.org 

 រវបសាយៈ www.kapekh.org 

 បណ្ដត ញសង្គម្ៈ www.facebook.com/kapeaction 

រេបជាអង្គកា មានទឹ្កចិរត        ស្សរណ្ដេះអាណិរសិសសស្កីស្ក 

រេបជួយរស្ជាម្ដស្ជង្ឱយរ ៀនរ    រោយចិរតរសាម េះស ឥររលៀម្លាក់។ 

រេបែូចព កដម្យដងកូនស្សី           រោយចិរតភក្ីេ្ុំរជឿជាក់ 

ទំ្ន កបស្ម្ុង្ចិរតជំពាក់              រេបអភិ កសជួយសិសសស្ក។ 

រគ្មលកា ណ៍អង្គកា គឺរែើម្បី       ជួយែល់សិសសស្សីោយ ង្រស្រកអ  

រលើកសទួយធនធានឱយមានរ        ជួយសិសសស្កីស្កតាម្រំបន់។ 

េ្ុំមានថ្ងៃរនេះក៏រោយសា            ទឹ្កចិរតក  ណ្ដលអរពកពន់ 

រនាេះគឺអង្គកា រេបមានគ ណ        អង្គកា មានគ ណធៃន់រម្យែេះណ្ដ។ 

ទី្ម្ួយរេបជយួឱយសូស្ររ ៀន         ិេះ ក របៀនរៅសាលា 

សាកលវិទ្ាលអថ្ងែថ្នែ                 មានសាស្រសាត ចា យដែលលបីៗ។ 

ពី រេបផ្សល្ជ់ាងវិកា    សំរាប់អាហា ោយ ង្ស្បថ្ព 

កដនែង្សាន ក់រៅរេបលកថ្ល   ផ្សល្់ជាវិន័យោយ ង្ស្បរសើ ។ 

បីរេបផ្សល្់ស្បាក់ឧបរថម្ភ   សិសសឥរបា ម្មណ៍រលើែំរណើ  

ជិេះឡាន  ៉ឺម្យកស្សួលស្គ្មន់របើ   រសា ន យែំរណើ រពលប ណយទន។ 

បួនរេបបានផ្សល្់រសៀវរៅបន៊ិច   សិសសឥរមានរភែចឱយសិសសរ ៀន 

សំរលៀកបំពាកក់៏រេបមាន   រេបបានរធវើទនែល់និសសិរ។ 

ទី្ស្បារំេបផ្សល្់ជាជំនួយ   ជាស្បាក់ទ្ កជួយោយ ង្លំអិរ 

រេបជួយបនថយរស្កាយពិនិរយ   រពទ្យថ្នសិសសពិរជំង្ឺធៃន់។ 

ស្បាមំ្ួយរេបជួយឱយរ ៀនដងម្   រេបេបំរ់ដបនោយ ង្ទ្ន់ភែន់ 

ខាែ ចសិសសម្ិនរចេះរធវសទំ្  ន   រេបបាន គ្ ប់ផ្សគន់រលើកទឹ្កចិរត។ 

រ ៀនក ំពយូទ័្  និង្ អង្់រគែស   រែើម្បីឱយរចេះតាម្កំ ិរ 

គរស្មាង្រ ៀបចំោយ ង្លំអិរ   ងវីរបិរចិរតចង្់សទួយធនធាន។ 

រេបមានប គគលិកមានរម្តាត    សំែីវាចា ស្គប់រកាេះរកៀន 

សរណ្្ដសសិសសស្កលអ កគ្មម ន   រស្ពាេះអីគ្មរ់មានចិរតក  ណ្ដ។ 

េ្ុំសូម្អ គ ណអង្គកា រេប   ដែលឱយេ្ុំរស្កបរោយរម្តាត  

ចំរនេះវិជាា លអថ្ងែថ្នែ    រេបជាមាតាទី្ពី េ្ុំ។ 

អង្គកា រេបមានទងំ្អនកស្គូ   ដែលផ្សល្់គំ ូោយ ង្ស េ ម្ 

បានផ្សល្់ជាម្ែប់ោយ ង្ស្រជ ំ   ផ្សល្់ជាស្ទ្នំោយ ង្កកក់រត្។ 

រេបមានអនកស្គូ   ីម្ មាយ   ី   េិរេំរសាភឥីរ មង្រៅ 

ទូ្នាម នបរស្ង្ៀនរស្បៀនស្បរៅ   ក ំឱយសិសសរលែ អវិជាា ។ 

អនកស្គូភីរា៉ាណកាន់េនតី   ចិរតរសាម េះភក្ីលអរសាភា 

មានចិរតសរណ្្ដសសិសសស្គប់គ្មន   អនកេំព េះពា ស្គប់ដបបោយ ង្។ 

ពិរសសអនកស្គូ រកើរ សំអារ   សស្ម្ស់សាអ ង្សាអ រលអសៃិរសាអ ង្ 

 រម្ើលកា េ សស្រូវនូវស្គប់ោយ ង្    រោយចិរតសំអាង្ធម្៌រម្តាត ។ 

អនកស្គូទងំ្បជីាទី្រសន ៏ បីែូចព កដម្យដង កា 

ប ស្រភ្ាស្គប់គ្មន ោយ ង្រសនហា អនកជាស្បឹកាែប៏វ ។ 

រយើង្េ្ុំនិសសិរសូម្សចាច  បរង្កើនស្បាជ្ាោយ ង្រស្រកអ  

  ិេះ ក របៀនរោយអំណ  សាង្រ ឿង្ដែលលអកសាង្េែួន។ 

រយើង្េ្ុំសចាច េំព េះពា  ដសវង្ កកា ងា ោយ ង្សម្សួន 

កសាង្ស្គួសា សង្គម្េែួន ចប់ឆ្ន ំទី្បួនកា ងា លអ។ 

រយើង្េ្ុំសូម្ផ្សចង្់រលើក តាថ  រោយចិរតហានកាែ ោយ ង្ក េះក  

ជូនព អង្គកា រោយរសាម េះស  រោយក្ីអំណ រសាម េះពីចិរត។ 

សូម្ឱយអនកស្គូនិង្អង្គកា  ជួបរ ឿង្ថ្ងែថ្នែ កនុង្ជីវិរ 

រទ្ព្ាស្គប់ម្ករនបនិរយ បា ម្ីរៅជិរដង កា។ 

សូម្ឱយអង្គកា  ីកចំរ ីន គរស្មាង្រកើររកើនោយ ង្អសាច  យ 

រែើម្បីរលើកសទួយជារិរេម្រា ស្សុករទ្សរនេះណ្ដអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

និពនះរោយនិសសិរ កញ្ញញ   ឈនួ  ណ្ដរា៉ា  

ទឹកចតិតអ្ងគការនខប 

ការក្បគុំតស្រនតនីៅសាកលវិទាលយ័នវនសទើន 

     រៅថ្ងៃទី្១៥ដេម្ិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ រៅសាកលវិទ្ាល័យ

រវរសទើនសាខារេរតកំពង្់ចាម្មានកា ស្បគ ំរស្រនតីម្ួយម្ិនធាែ ប់មាន

ពីម្ នម្កដែលទ្ទួ្លបានកា ចូល ួម្ោយ ង្រស្ចើនក េះក ពីសំណ្ដក់

សិសស និសិសរស្បជាពល ែះ និង្ យ វវ័យដែលមានកា ចលូ មួ្ពី

តារាកិរតិយសគឺរលាក នីកូ។ 

  កា ស្បគ ំរស្រនតីរនេះបរង្កើររ ើង្កនុង្រគ្មលបំណង្ផ្សសពវផ្សាយនូវ

ផ្សលិរផ្សល Gastby ក៏ែូចជា ផ្សតល់រៅភាពសបាយ ីករាយ

ជូនែល់ទ្សសនិកជនផ្សង្ដែ ។ កម្មវិធីរនេះបានផ្សតល់ឱកាសឲ្យយ វវ័យចូល

 ួម្រលង្ដលបង្កសំានត រឆ្ែើយសំនួ យក ងាវ ន់៕ 

រោយនិសសិរ កញ្ញញ  ស ន ចិន្ា 


