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កែករែពិភពលោែសំ រាប់ស្តសរី នងបលច
េែវទ្យា!
ិ

ឆ្នំទ្ី ១ រលេ ០០១ ដេម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៣

កមមវធ
ិ ីអាហាររ ូបករណ៍សិសសក្កីក្កនៅសាកលវិទាល័យ (CTSP)
CTSP គឹជាកម្មវិធីម្ួយដែលជួយែល់សិសសស្សី
ស្កីស្កដែលគ្មមនលទ្ធភាពរ ៀនបនតរៅសាកលវិទ្ាល័យ។
កម្មវិធីរនេះស្រូវបានជួយឧបរថម្រភ ោយអង្កកា ម្ូលនិធិអាសី
តាម្ យៈអង្គកា សកម្មភាពសំរាប់បំម្សិការៅកម្ពជា
ុ
(រេប) ដែលជួយែល់សិសសស្សីបានពី ជំនាន់ ួចម្ករ

ើយ

រៅកមុង្រនាេះជំនាន់ទ្ី១ មាន ៦៦នាក់ កំពង្សិការៅឆ្នំទ្ី៣
និង្ជំនាន់ទ្ី២ មាន ៥០នាក់ កំពង្សិការៅឆ្នំទ្ី២ រៅ
សាកលវិទ្ាល័យ រវរសទើន សាខារេរតកំពង្់ចាម្។ ជំនាញ
ដែលនិសសិរកំពង្សិកា ម្
ូ មាន៖ គណរនយយ ធនាគ្ម និង្
ិ ញ្ញវរថុ ទ្ីផ្សា

សិសស CTSP ងរ ូបអនសាវ ីយ៍ជាម្ួយ Donor និង្ សាថប័នពាក់ព័ន ះ

ស្គប់ស្គង្ កស្ម្ិរឧរតម្សិកា ថ្ននក់

ប ិញ្ញញប័ស្រ ដែលមាន យ:រពល៤ឆ្នំ។ CTSP បានផ្សតល់ជាសមាភ ៈសិកា កដនែង្សានក់រៅ ម្ហូបអាហា និង្វគគសិកាេែីៗបដនថម្ជារស្ចើនរទ្ៀរ កនុង្រគ្មលបំណង្ចង្់ឲ្យស្រសតីមានឱ
កាសរ ៀនបានេពង្់េពស់ មានចំរណេះែឹង្ និង្ជំនាញចាស់លាស់ មានកិរិយ
ត ស ជួយរលើកកំពស់ស្រសតី ឲ្យស្រសតីបានចូល ូម្រៅកនុង្កិចចកា សង្គម្ែូចប សដែ និង្កាែយជាអនកែឹកនាំរៅ

រោយនិសសិរ កញ្ញញ រសង្ គនាះ

ថ្ងៃអនាគរ៕

កលឹបស្រសតី និង បនចេកវិទា

មាតិកា

W-Tech គឺជាស្កុម្និសសិរស្រសតីឯករាជយ ម្ិន ក

 កម្មវិធីអាហា ូបក ណ៍សិសសស្កីស្ករៅកម្ពជា
ុ

ស្បាក់ចំរណញ ម្ិនដម្នជាគណៈបកសនរោបាយ

 កែ ឹបស្រសតី និង្ បរចចក វិទ្ា

រែើម្បីអភិវឌ្ឍន៏បរចចក វិទ្ា

 កែ ឹបសិការពលយប់

ួម្គ្មន

ពស្ង្ឹង្អំណ្ដចែល់ស្រសតីកនុង្កា

ទ្ទ្ួលបានកា អប់ ំដផ្សនកបរចចក វិទ្ា

រធវើកា រែើម្បីដកដស្ប

 កម្មវិធីជប់រលៀង្ញុអា
ំ ហា រពលលាៃច

សិទ្ះិអំណ្ដចស្រសតីកនុង្សង្គម្ឱយមានលទ្ះភាពរស្បើស្បាស់នូវ

 វគគបណ្ុេះបណ្ដ
្ លស្ីពី “គនែឹេះរែើម្បីរជាគជ័យ

បរចចក វិទ្ា។ W-Tec មានបាវចនា

បគគល និង្ វិជាាជីវៈ”

 វគគបណ្ុេះបណ្ដ
្ លស្ីពី”កា បរង្កើរស្ពឹរិប
ត ស្រ
ព័រ៌មាន”

 វគគបណ្ុេះបណ្ដ
្ លស្ីពី “កា រោេះស្សាយ
បញ្ញហ”

 ទ្ិវាកមា អន្ ជារិ ១ ម្ិងនា

ដស្បពិភពរលាកសំរាប់ស្រសតី និង្បរចចក វិទ្ា រ

ើយកែ ឹបរនេះមានរគ្មលរៅផ្ស្ល់ចំរណេះែឹង្បរចចក វិទ្ាែល់ស្រសតីកម្ពជា
ុ កនុង្កា រស្បើ

ស្បាស់កនុង្សកម្មភាពកា ងា កា ទ្ំនាក់ទ្ំនង្ និង្កា រធវើអាជីវកម្ម ជាពិរសស គឺផ្សល
្ ់ឱកាសឱយស្រសតីពស្ង្ីក ចំរណេះែឹង្បរចចក
វិទ្ា បស់េួ ែន។
កែ ឹបស្រសតី និង្បរចចក វិទ្ាក៏បានបរង្កើរកា ថ្ចនស្បឌ្ិរ និង្ស្សាវស្ជាវបំលាស់បូ ្ ងមីៗ រែើម្បីជយ
ួ គ្មំស្ទ្ែល់កា អភិវឌ្ឍ
បស់សមាជិកកែ ឹប ដែល ម្
ួ មានកា រធវើស្បរិទ្ិន ស្បវរតិ ូបសរង្េប កា ស រស ពាកយោក់បរស្ម្ើកា ងា កា រធវើនាម្ប័ណណ និង្
រសៀវរៅរម្រ ៀនកំពយូទ្័ Microsoft Word និង្ Microsoft Excel ។ល។ កែ ឹបបានរធវើកា ផ្សសពវផ្សាយ និង្គ្មំស្ទ្ពីកា រស្បើ
ស្បាស់បរចចក វិទ្ារលើកទ្ឹកចិរែ
ត ល់ស្រសតី និង្បរង្កើរបណ្ដ
្ ញរ្្េះប្ូ គំនិររោបល់គ្មន។
រៅកនុង្ដេម្ិងនារនេះកែប
ឹ ស្រសតី និង្បរចចក វិទ្ាបានទ្ទ្ួលកា បណ្ុេះបណ្ដ
្ លពីម្ស្រនតីទ្ំនាក់ទ្ំនង្ បស់អង្គកា រេបសតីពី

 កា ស្បគំរស្រនតីរៅសាកលវិទ្ាល័យរវរសទើន
 កំណ្ដពយ “ទ្ឹកចិរអ
ត ង្គកា រេប”

បស់េួ ែនកនុង្កា ដក

កា ចនារធវរើ សៀវរៅស្ពឹរប
ត ័ស្រ និង្ របៀបងរ ូប រ

ើយសមាជិកកែ ឹបដែលមានចំរណេះែឹង្នូវកម្មវិធី Microsoft Excel បាន

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

កលឹបសិកានពលយប់

រយើង្រចេះ របៀបរធវើលំហារ់។ ផ្សលាែ ស្សី ័រន ជាសមាជិកកនុង្កែ ឹ
បបនទប់រលេ២ បាននិោយថ្ន “រស្កាយពីបានរ ៀនជាកែប
ឹ ម្ក
នាង្េ្ុំទ្ទ្ួលបានចំរនេះែឹង្បដនថម្ គឺអាចរធវើលំហារ់បានរោយ

កា រកើររ ើង្ថ្នកែ ឹប បស់រយើង្េ្ុំគឺរោយសា
ដរមានកា ចូល ួម្ពីម្ិរទ
ត ង្
ំ អស់ រោយពួករយើង្បាន

េែួនឯង្ រធវើឲ្យេ្ុំសកម្មជាង្ម្ន មានទ្ំនាក់ទ្ំនង្លអជាម្ួយម្ិរត

គិរថ្ន កា សិការៅថ្ននក់វាម្ិនបានផ្សតល់នូវចំរនេះែឹង្ឲ្យ

ភកតមា
ិ នភាពកាែហា
ន ន និង្រចេះរធវើកា ងា ស្កុម្បានលអ”៕

រយើង្បានស្គប់ស្គ្មន់រនាេះរទ្ ែូរចនេះ រ

ើយរទ្ើបពួករយើង្

បាននាំគ្មនបរង្កើរជាកែ ឹបសិការពលយប់
សម្រថភាពបដនថម្

រែើម្បីពស្ង្ឹង្
សកម្មភាពកែប
ឹ សិការពលយប់

និង្ដចក ំដលកចំរណេះែឹង្ឲ្យគ្មនរៅ

វិញរៅម្ក និង្រធវើឲ្យពួករយើង្មានភាពកាែហា
ន ន ហាន
សួ គ្មនរៅរពលដែលរយើង្ម្ិនរចេះចំនចនូវស្រង្់ណ្ដម្ួយ

យល់ពីរម្រ ៀន

រនាេះពួករយើង្អាចសួ គ្មនរៅវិញរៅម្កបាន។

ភកតិដែ រោយសា ដរគ្មមនទ្ំនាក់ទ្ំនង្ជាម្ួយម្ិរភ
ត រតិ។

ម្យាង្រទ្ៀរ

វារធវើឲ្យរយើង្បរង្កើននូវភាពសនិរ

រ

ើយរពលឆ្ៃល់កម្
៍ ិនហា
ន នសួ ម្ិរត

រស្កាយរពលបរង្កើរកែប
ឹ សិការពលយប់ម្ក ពួករយើង្

សានលនឹង្គ្មនផ្សង្ដែ រោយកាលពីម្នពួករយើង្ឆ្ៃលក
់ ៍

មានទ្ំនាក់ទ្ំនង្លអជាម្ួយម្ិរភ
ត កតិ ឆ្ៃល់ហា
ន នសួ រចេះ

ម្ិនហានសួ ស្គូ រ

ពិភាកា និង្លំហារ់រធវើបាន

ើយគ្មមនភាពកាែហា
ន ន។ រ ៀនម្ិនសូវ

័សជាង្ម្នរធវើរឲ្យពួក

កា ពនយល់អំពីលំហារ់ បស់កែឹប

រោយនិសសិរ កញ្ញញ ជឺ សជាតា និង្ កញ្ញញ រម្ឿន វា៉ា ន់ណ្ដក់

ការផសពវផាយកមមវធ
ិ ី CTSPដល់អ្នកពាក់ព័នធ
រៅថ្ងៃទ្ី០៦ ដេ ម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៣ មានពិធីជប់រលៀង្ម្ួយរៅរភាជនីយោះន ហាវអាន ទ្ី ួម្រេរតកំពង្់ចាម្។
កម្មវិធីរនេះបានរ ៀបចំរោយអង្គកា រេប និង្មានកា ចូល ម្
ួ ពីរណ្ដ
ំ
ង្ធនាគ្ម

ស្គឹេះសាថនម្ីស្កូ

ិ ញ្ញវរថុ និង្អង្គកា នានា។

កនុង្រនាេះក៏មានកា ចូល ួម្ពីបគគលិក បស់អង្គកា រេប និង្សិសស CTSP ផ្សង្ដែ ។ រគ្មលបំនង្កនុង្កា បរង្កើរកម្មវិធីរនេះគឺ
រែើម្បីបរង្កើនទ្ំនាក់ទ្ំនង្លអជាម្ួយបណ្ដ
្ សាថប័ននានារៅរេរតកំពង្់ចាម្។ កម្មវិធីរនេះក៏បានផ្សសពវផ្សាយពីគរស្មាង្ CTSP ែល់
អនកពាក់ពនធទង្
ំ រនាេះបានយល់ចាស់ពីរគ្មលបំណង្ បស់គរស្មាង្ផ្សង្ដែ ។ ជាចង្រស្កាយនិសិសរ CTSP បានរធវើចំណ្ដប់អា
ម្ម ណ៏ និង្រធវើរសចកតដី ងែង្អំណគណែល់រភ្ៀវដែលបានចូល ួម្ទំង្អស់ ជាពិរសសចំរពាេះអងាគកា រេប ដែលបានបរង្កើរកម្ម
វិធីរនេះរទ្បើង្ រ

ើយស្កុម្និសសិរបាន្តច់ជា្ចិរេ
ត ិរេំស្បឹង្រ ៀនសូស្រ រែើម្បីយវនា ីសង្
ន ស្បរទ្សជារិបានលអ ទ្ទ្ួលបានកា ងា

លអៗរធវើ និង្រធវើឲ្យស្គួសា មានជីវភាពធូ ធា និង្មានករតិយស៕

រោយនិសសិរ កញ្ញញ

ូរសន សនបស្បិយ

ើ ប ីនោគជ័យបុគគល និង វិោាជវ
ី ៈ”
វគគបណ្ុុះបណ្ដ
្ លសតព
ី ”ី គនលឹុះនដម
រៅថ្ងៃទ្ី ០៩ ដេម្ិងនា ឆ្នំ២០១៣ មានសិកាេ
សាលាម្ួយរៅសាកលវិទ្ាល័យជារិស្គប់ស្គង្

និង្

រលាកស្គូ សយ សាវធ បាន
បងាហញអំពីគណសម្បរតិពីកា

រសែះកិចច (UME) ដែលែឹកនាំរោយរលាកស្គូ សយ

សាតប់ ចំនចខាែង្
ំ បស់េួ ែន (ចំន

សាវធ

ចលអ) ថ្ន អនកែឹកនាំរឆ្នម្
ើ ចាំបាច់

បានបរង្តើររ ើង្នូវកម្មវិធីដចក ំដលកសតីពគ
ី នែឹ

រែើម្បីរជាគជ័យបគគល និង្ វិជាាជីវេះ។ កម្មវិធីរនេះមាន

គួ កាសានម្ញញឹម្រលើថ្ផ្សទម្េ

កា ចូល ួម្ពីរលាក ឌ្ី សានប ម្កពីអារម្ ក
ិ បាន

ឲ្យបានរស្ចើនជាម្ួយម្នសសរៅជំ

បងាហញពី “ស

វិញរយើង្។

ស្គ្មស និង្ ស

ស្គិនសង្គម្”។ រលាក

ងន វណណ ែង្ នាយកស្បរិបរតិអង្គកា (BSDA)បានដចក
ំដលកពីបទ្ពិរសាធនីដែលបានឆ្ែង្ការ់។ ទ្នទឹម្នឹង្រនេះ

រលាកបាននិោយ

ថ្នគណរថ្ម្ែ បស់ម្នសសគឺ៖
១) កាែហាន ២) ោក់េួ ែន

រលាកក៏បានដចក ំដលកពី“កា អប់ ំឲ្យកាែយជាម្នសស

៣) កា រគ្ម ព ៤) ភាពសម្គួ ៥) ស្ស ញ់ ៦)

ែឹកនាំ” បស់ អនកស្គូ

សនសំសំថ្ច ៧) រសាមេះស្រង្់ ៨) ចិរស
ត ប
ៃ ់ ៩) មាន

ម្
ី មាយ ី ផ្សង្ដែ ។ អនកស្គូក៏

បានរលើករ ើង្ថ្នររើរយើង្ស្រូវរធវើេួ ែន
ទ្ំព័ ២

រៅជាន ណ្ដ?

សិសសស្សី និង្កា ដចក ំដលក

វិន៏យេែួនឯង្

និង្ ១០) កា សៃប់សា្រ់

រលាកក៏បានបញ្ញាក់ពីអំណ្ដចគ្មមន ប
ូ រាង្ដរមានរៅកនុង្
ចិរគ
ត ំនិរ បស់ម្នសសមានក់ៗ ែូចជា៖
១. អំណ្ដចរៅរលើកា រស្បើស្បាស់អវីម្ួយ
២. អំណ្ដចនូវសម្រតភាពថ្នកា ងា

ឆ្នំទ្ី ១ រលេ ០០១ ដេម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៣

វគគបណ្ុុះបណ្ដ
្ លសតព
ី កា
ី របនងកត
ើ ក្ពឹតប
តិ ក្តព័ត៌មាន
រៅថ្ងៃទ្ី ១៣ ដេម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៣ រលាកស្គូ
រអឿ សាវីន ជាម្ស្រនតីខាង្ដផ្សនកទ្ំនាក់ទ្ំនង្ បស់អង្គកា
រេប បានរបើកកា បណតុេះបណ្ដ
ត លវគគេែីសីអ
ត ំពីកា បរង្កើរ
ស្ពឹរិប
ត ស្រព័រ៌មាន
CTSP

និង្េិរប័ណណផ្សសពវផ្សាយែល់និសសិរ

ដែលជាស្កុម្កែ ឹបស្រសតីបរចចក វិទ្ាទំង្១១នាក់។

រគ្មលបំណង្ថ្នកម្មវិធីរនេះរធវើរ ង្
ើ រែើម្បីបរង្កើរស្ពឹរិត
បស្រពរ៌មានផ្សសពវផ្សាយអំពីសកម្មភាពស្បចាំដេ បស់
និសិសរ CTSP កនុង្រគ្មលបំណង្ ផ្សា ភាាប់កា អនវរត
រៅនឹង្ស្ទ្ឹសីដត ែលសិសសបានរ ៀន និង្រែើម្បីបងាហញ ឬរំ

កល់ទ្កនូវសានថ្ែ បស់សិសសដែលជារស្គឿង្រលើកទ្ឹក
ចិរត ឲ្យពួករគេិរេំស្បឹង្ដស្បង្បដនថម្រទ្ៀរ។
វគគបណតុេះបណ្ដ
ត លរនេះក៏បានរ្តររលើ របៀបងរ ូប
ឲ្យចាស់ និង្រធវើោយង្ណ្ដឲ្យ ូបងររនាេះសម្ស្សបរៅ
នឹង្ព័រ៌មាន។ កម្មវិធីរនេះរស្ម្ូវឲ្យអនកចូល ួម្

អនវរត

្ទល់កនុង្រពលបងាហញ រែើម្បីរធវើឱយស្កុម្ស្រសតី

បរចចក

វិទ្ាងាយស្សួលទ្ទ្ួលបានទំង្ចំរណេះែឹង្

និង្

ចំរណេះរធវើសស្មាប់បរង្កើរស្ពឹរិប
ត ស្រចាប់ពីដេម្ិងនារនេះ
ររៅ៕

រោយនិសសិរ កញ្ញញ បាយ វ វា៉ា ន់ច័ន ទ

វគគបណ្ុុះបណ្ដ
្ លស្ព
ី ី ”ការន
ែឹង្ជារស្ចើនែូចជា

ម្រធាបាយ៦ោយង្រែើម្បីកា ពា

ជរមាែេះ

ជាម្ួយម្ិរត ួម្កា ងា
បស់ម្ិរត ួម្កា ងា

សិកាេែីម្យ
ួ សតីពីកា រោេះស្សាយបញ្ញហ
រោយអនកស្គូ រកើរ សំអារ រ

ដែលបរស្ង្ៀន

អាកបបកិ ិោលអថ្នកា ស
ភា កិចចតាម្អវីរយើង្ស្ពម្រធវើ

ួម្មាន ១) សាតប់អក
ន ែថ្ទ្ ២) ពិភាកានិង្រោេះស្សាយ

រៅថ្ងៃសស្ក ទ្ី២១ ដេម្ិងនា ឆ្នំ២០១៣ មានវគគ

ុះក្សាយបញ្ហ
ា ”

ភាពស្រឹម្ស្រូវទន់រពល

ឥ ិោបទ្ ជួយនិង្គ្មំស្ទ្អនកែថ្ទ្ ភាពថ្ចនស្បឌ្ិរ ។

៣) យល់ស្ពម្ទ្ទ្ួលយកគំនិរ
៤) ែឹង្ថ្នវាមានែំរណ្ដេះស្សាយ

កា គ្មន៖ កា បំរពញ

ច ិកលកេណៈសំខាន់ៗថ្នអាកបបកិ ិោស្កុម្
ដែលលអ៖

ឹ
កា រចេះដចក ដំ លកភាពយល់ែង្

រស្ចើនជាង្ម្ួយ ៥) និោយរោយពាកយ និង្ភាពសម្គួ

ន័យម្ូលោះន

រស្កុម្

និង្យក

រៅវិញរៅម្ក និង្ទ្ី ៦) រជៀសវាង្កា និោយរែើម្

រគ្មលបំនង្ស្កុម្ោក់ម្នរគ្មលបំនង្េែួន្ទល់

សាតប់គ្មន

បស់ម្ិរត ួម្កា ងា ។

តាំង្ចិរច
ត ំរពាេះបពវរ

រធវើតាម្វិ

រៅវិញរៅម្ក ពូដកកនុង្កា ស្បាស្ស័យទក់ទ្ង្ និង្រសាមេះ

យ
ើ មាននិសសិរចំនួន៤៣

ស្រង្់៕

នាក់បានចូល ួម្។ កនុង្រនាេះអនកស្គូបានបរស្ង្ៀននូវចំរណេះ

រោយនិសសិរ កញ្ញញ សេ ស្សីរា៉ា

ទិវាកុមារអ្នតរោតិ ១ មិថនា
ុ
២០១៣
រៅថ្ងៃទ្ី០១ ដេម្ិងនា ឆ្នំ២០១៣ ស្កុម្ស្បឹកាជារិកម្ពជា
ុ រែើម្បីកមា (ក.ជ.ក) បានរ ៀបចំពិធអ
ី បអ សាទ្
ទ្ិវាែ៏ម្រហាឡា ិកេួបរលើកទ្ី៦៤ ទ្ិវាកមា អនត ជារិ ១ម្ិងនា។ វាជាទ្ិវាពិភព
ី រលាកស្បឆ្ំង្នឹង្ពលកម្មកមា ១២
ម្ិងនា និង្ទ្ិវាកមា កម្ពជា
ុ
រៅថ្ងៃទ្ី០១ ដេម្ិងនាឆ្នំ២០១៣ រៅម្ជឈម្ណឌលសននិបារ និង្ពិព័ ណ៍រកាេះរពស្ជដែល
ម្ស្រនតីរាជកា ស្គប់លំោប់ថ្ននក់ថ្នស្កសួង្សង្គម្កិចច អរីរយទ្ធជន និង្យវនីរិ សម្បទ និង្ស្កុម្ស្បឹកាជារិកម្ពជា
ុ រែើម្បី
កមា ចូល ួម្។ មានរមាទ្នភាព និង្កិរិយ
ត សបំផ្សរដែលបានទ្ទ្ួលសាវគម្ន៍ និង្រធវើបែិសណ្ដ
ះ កិចចោយង្កក់រតត
បំផ្សរចំរពាេះវរតមានែ៏ឧរតង្
ុ ឧរតម្ សរម្តចអគគម្ហារសនាបរីរររជា

ន
ន ដសន នាយក ែះម្ស្រនតថ្ី នស្ពេះរាជាណ្ដចស្ក

កម្ពជា
ុ
ដែលអរញ្ា ើញចូល ម្
ួ ជាអធិបរីែេ
៏ ពង្េ
់ ពស់កនុង្ពិធីម្ីទ្ទិញែ៏ម្រហាឡា ក
ិ រនេះ។ រែើម្បីអបអ សាទ្ េួបរលើកទ្ី
៦៤ ទ្ិវាកមា អនត ជារិ និង្ទ្ិវាកមា កម្ពជា
ុ ១ម្ិងនា រស្កាម្ស្បធានបទ្ "អភិវឌ្ឍន៍កមា ជាស្គឹេះ ថ្នកា អភិវឌ្ឍជារិ"
និង្េួបរលើកទ្ី១២ ទ្ិវាពិភពរលាកស្បឆ្ំង្នឹង្ពលកម្មកមា ១២ម្ិងនា រស្កាម្ ស្បធានបទ្ "បញ្ឈប់ពលកម្មកមា
ស្ពឹរកា
ត ណ៍១ ម្ិងនា ឆ្នំ២០១៣ រៅរកាេះរពស្ជ

បរស្ម្ើតាម្ផ្សទេះ" ៕
រោយនិសសិរៈ នឹរ ចាន់រអង្
ឆ្នំទ្ី ១ រលេ ០០១ ដេម្ិងនា ឆ្នំ ២០១៣

សិសសស្សី និង្កា ដចក ំដលក

ទ្ំព័ ៣

ការក្បគុំតស្រនតនី ៅសាកលវិទាល័យនវនសទន
ើ

សមាជិកកលឹប

ក្ពឹតតិបតត ព័ត៌មាន

រៅថ្ងៃទ្ី១៥ដេម្ិងនា

ឆ្នំ២០១៣

រៅសាកលវិទ្ាល័យ

រវរសទើនសាខារេរតកំពង្់ចាម្មានកា ស្បគំរស្រនតីម្ួយម្ិនធាែប់មាន
ទ្ីស្បឹកា

ពីម្នម្កដែលទ្ទ្ួលបានកា ចូល ួម្ោយង្រស្ចើនកេះក ពីសំណ្ដក់

 រលាក នអ្ឿ សាវីន

សិសស និសិសរស្បជាពល ែះ និង្ យវវ័យដែលមានកា ចូល ម្
ួ ពី
តារាកិរិយ
ត សគឺរលាក នីកូ។

អនកស្រួរពិនរ
ិ យ

កា ស្បគំរស្រនតីរនេះបរង្កើររ ើង្កនុង្រគ្មលបំណង្ផ្សសពវផ្សាយនូវ

 រលាកស្សី ឱ ភីរ៉ាណ

ជូនែល់ទ្សសនិកជនផ្សង្ដែ ។ កម្មវិធីរនេះបានផ្សតល់ឱកាសឲ្យយវវ័យចូល

ផ្សលិរផ្សល Gastby ក៏ែូចជា ផ្សតល់រៅភាពសបាយ ីករាយ

ួម្រលង្ដលបង្កំសានត រឆ្ែើយសំនួ យក ងាវន់៕

រោយនិសសិរ កញ្ញញ សន ចិនា្

ហុម
ី មា៉ារ ី

 កញ្ញញ

 រលាកស្សី នកើត សំអាត

ទឹកចិតតអ្ងគការនខប

ស្កុម្អនកនិពនះ
រេបជាអង្គកា មានទ្ឹកចិរត

ស្សរណ្ដេះអាណិរសិសសស្កីស្ក

េ្ុំសូម្អ គណអង្គកា រេប

ដែលឱយេ្ុំរស្កបរោយរម្តាត

រេបជួយរស្ជាម្ដស្ជង្ឱយរ ៀនរ

រោយចិររត សាមេះស ឥររលៀម្លាក់។

ចំរនេះវិជាាលអថ្ងែថ្នែ

រេបជាមាតាទ្ីពី េ្ុំ។

រេបែូចពកដម្យដងកូនស្សី

រោយចិរភ
ត ក្ ីេ្ុំរជឿជាក់

អង្គកា រេបមានទំង្អនកស្គូ

ដែលផ្ស្ល់គំ ូោយង្សេម្

 កញ្ញញ នសង គនាា

ទ្ំនកបស្ម្ុង្ចិរជ
ត ំពាក់

រេបអភិ កសជួយសិសសស្ក។

បានផ្ស្ល់ជាម្ែប់ោយង្ស្រជំ

ផ្ស្ល់ជាស្ទ្នំោយង្កក់ករត្។

 កញ្ញញ សុខ ក្សីរ៉ា

រគ្មលកា ណ៍អង្គកា គឺរែើម្បី

ជួយែល់សិសសស្សីោយង្រស្រកអ

រេបមានអនកស្គូ

េិរេំរសាភីឥរ

រលើកសទួយធនធានឱយមានរ

ជួយសិសសស្កីស្កតាម្រំបន់។

ទ្ូនាមនបរស្ង្ៀនរស្បៀនស្បរៅ

កំឱយសិសសរលែអវិជាា។

េ្ុំមានថ្ងៃរនេះក៏រោយសា

ទ្ឹកចិរក
ត ណ្ដលអរពកពន់

អនកស្គូភីរា៉ាណកាន់េនតី

ចិររត សាមេះភក្ ីលអរសាភា

រនាេះគឺអង្គកា រេបមានគណ

អង្គកា មានគណធៃន់រម្យេះែ ណ្ដ។

មានចិរស
ត រណ្ដ
្ សសិសសស្គប់គ្មន អនកេំពេះពា ស្គប់ដបបោយង្។

 កញ្ញញ សុម
ី ផលលី
 កញ្ញញ ឈួន ណ្ដរ៉ា

 កញ្ញញ ប៉ាវ វា៉ាន់ចន
័ អ
 កញ្ញញ នឹត ចាន់នអ្ង
 កញ្ញញ ជឺ សុោតា

ទ្ីម្ួយរេបជួយឱយសូស្ររ ៀន

ិេះ ក របៀនរៅសាលា

ីម្ មាយ ី

ពិរសសអនកស្គូ រកើរ សំអារ

ង្
ម រៅ

សស្ម្ស់សាអង្សាអរលអសិរ
ៃ សាអង្

រម្ើលកា េសស្រូវនូវស្គប់ោយង្

រោយចិរស
ត ំអាង្ធម្៌រម្តាត។

សាកលវិទ្ាលអថ្ងែថ្នែ

មានសាស្រសាតចា យដែលលបីៗ។

ពី រេបផ្ស្លជា
់ ងវិកា

សំរាប់អាហា ោយង្ស្បថ្ព

អនកស្គូទង្
ំ បីជាទ្ីរសន ៏

បីែូចពកដម្យដង កា

កដនែង្សានក់រៅរេបលកថ្ល

ផ្ស្ល់ជា វិន័យោយង្ស្បរសើ ។

បស្រភា្ស្គប់គ្មនោយង្រសនហា

អនកជាស្បឹកាែ៏បវ ។

បីរេបផ្ស្ល់ស្បាក់ឧបរថម្ភ

សិសសឥរបា ម្មណ៍រលើែំរណើ

រយើង្េ្ុំនិសសិរសូម្សចាច

បរង្កើនស្បាជា្ោយង្រស្រកអ

ជិេះឡាន ៉ឺម្ក
យ ស្សួលស្គ្មន់របើ

រសា

បួនរេបបានផ្ស្ល់រសៀវរៅបន៊ិច

សិសសឥរមានរភែចឱយសិសសរ ៀន

រយើង្េ្ុំសចាចេំពេះពា

ដសវង្ កកា ងា ោយង្សម្សួន

ងរ ប
ូ

សំរលៀកបំពាក់ក៏រេបមាន

រេបបានរធវើទនែល់និសសិរ។

កសាង្ស្គួសា សង្គម្េែួន

ចប់ឆ្នំទ្ីបួនកា ងា លអ។

 កញ្ញញ នសង ក្សីភា

ទ្ីស្បាំរេបផ្ស្ល់ជាជំនួយ

ជាស្បាក់ទ្កជួយោយង្លំអិរ

រយើង្េ្ុំសូម្ផ្សចង្់រលើក

រោយចិរហា
ត នកាែោយង្កេះក

រេបជួយបនថយរស្កាយពិនិរយ

រពទ្យថ្នសិសសពិរជំង្ឺធៃន់។

ជូនព អង្គកា រោយរសាមេះស

រោយក្ ីអំណ រសាមេះពីចិរ។
ត

ស្បាំម្ួយរេបជួយឱយរ ៀនដងម្

រេបេំបរ់ដបនោយង្ទ្ន់ភន
ែ ់

សូម្ឱយអនកស្គូនិង្អង្គកា

ជួបរ ឿង្ថ្ងែថ្នែកនុង្ជី វិរ

ខាែចសិសសម្ិនរចេះរធវសទ្ំ ន

រេបបាន្គប់ផ្សន
គ ់រលើកទ្ឹកចិរ។
ត

រទ្ពា្ស្គប់ម្ករនបនិរយ

បា ម្ីរៅជិរដង កា។

រ ៀនកំពយូទ្័ និង្ អង្់រគែស

រែើម្បីឱយរចេះតាម្កំ ិរ

សូម្ឱយអង្គកា ីកចំរ ីន

គរស្មាង្រកើររកើនោយង្អសាច យ

រែើម្បីរលើកសទួយជារិរេម្រា

ស្សុករទ្សរនេះណ្ដអភិវឌ្ឍន៍។

 កញ្ញញ ហូនសន សប
ុ
ក្បិយ

 កញ្ញញ សុន ចិនា្
 កញ្ញញ នមឿន វា៉ាន់ណ្ដក់

ចនារោយ

 សមាជិកកែ ឹបស្រសតី និង្ បរចចក
វិទ្ាព័រ៌មានរផ្សសង្ៗ

នយែំរណើ រពលបណយទន។

គរស្មាង្រ ៀបចំោយង្លំអិរ

ងវីរបិរចិរច
ត ង្់សួយ
ទ ធនធាន។

រេបមានបគគលិកមានរម្តាត

សំែីវាចា ស្គប់រកាេះរកៀន

សរណ្ដ
្ សសិសសស្កលអ កគ្មមន

រស្ពាេះអីគ្មរ់មានចិរក
ត ណ្ដ។

អាស័យ ា នទំនាក់ទន
ំ ងៈ
សាលាគ រកាសលយ និង្ វិស្កឹរកា រេរត ស្កុង្កំពង្់ចាម្ រេរតកព
ំ ង្់ចាម្
ស្បអប់សំបស្ររលេ ១៦២១ ភនំរពញ កម្ពជា
ុ
អីដម្យលៈ kape@kapekh.org និង្ communications@kapekh.org
រវបសាយៈ www.kapekh.org
បណ្ដ
ត ញសង្គម្ៈ www.facebook.com/kapeaction

ក្បតិបតតិការន

ិេះ ក របៀនរោយអំណ

សាង្រ ឿង្ដែលលអកសាង្េែួន។

តាថ

និពនះរោយនិសសិរ កញ្ញញ ឈួន ណ្ដរា៉ា
យៈ

ឧបតថមភថវិកាន

យៈ

