
 

 
ទូរស័ព្ទេលខៈ ០២៣ ៨៨៣ ៨៦៤  អ៊ីែម៉លៈ sda@cam.adventist.asia េគហទំព័រ www.camadventist.org 

េលខេចញផ្សាយ #០៥ 

 េនៅក្នងុរយៈេពលពរី្រតមីាសដបំងូៃនឆំា២០១៧េនះ
េបសកកម្មអាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាបានបន្តនវូគេំរាងការរបស់
ខ្លនួេទៅមខុជាមយួនងិការដកឹនំារបស់្រពះជាមាស់េដាយ
បានេបើកសេមាធដាកឲ់ េ្របើ្របាស់ជាផ្លវូការនវូ្រពះវិហារ
ថ្មពីរីបែន្ថមេទៀតដល់ពកួជនំុ។ំ  
 កាលពៃីថ្ងទ០ី៤ ែខមនីាកន្លងេទៅេនះមានពធិដីេ៏ពារ
េពញេដាយក្តអីណំរស្រមាប្់រកមុជនំុេំនៅ្រសុកេមាងេខត្ត
បាតដ់បំង គជឺាពធិសីេមាធ្រពះវិហារែដលមានការចលូ
រួមពីសំណាក់សមាជិក្រពះវិហារ ប៉ាស្ទ័រ្របចំាេខត្ត  
ម្រន្តមីសិិន នងិេភ្ញៀវកតិិ្តយសជាេ្រចើននាកេ់ទៀត រួមទំាង
អាជាធរទទួលបន្ទកុមលូដានេទៀតផង។  
 រីឯេនៅៃថ្ងទ ី ២៩ ែខកក្កដា កន្លងេទៅេនះេបសកកម្ម
អាតេ់វនទសី្ទកម្ពជុាកប៏ានសេមាធ្រពះវិហារថ្មមីយួេទៀត 
េនៅឃំុអង្គតាេសាម ្រសុក្រតំាកក ់ េខត្តតាែកវេ្រកាមការ
អេញ្ជើញចលូរួមអបអរព្ីរកមុជនំុ ំ ប៉ាស្ទរ័្របចំាេខត្ត ម្រន្ត ី
មសិិន នងិេភ្ញៀវកតិិ្តយស រួមទំាងអ្នកទទលួបន្ទកុមកពី
មន្ទរីធម្មការ នងិសាសនា្របចំាេខត្តតាែកវផងែដរ។ 
 េនៅក្នងុកម្មវិធែីដល្របកបេដាយក្តអីណំរេនះ ប៉ាស្ទរ័ 
លឹម េផង បានេលើកទកឹចតិ្តដល់្រកមុជនំុអំពំេីគាល
បណំងៃនការេ្របើ្របាស់អាគារ្រពះវិហារជាកែន្លងសំរាប់
ជយួដល់សហគមន ៍ ផ យដណំងឹល្អ នងិសំរាប់
ថាយបង្គ្ំរពះជាមាស់។ េលាកបានអពំាវនាវដល់ពកួជនំុំ
ឲ រក ការចាយំាមជានចិ្ចតាមរយៈការសរេសើរដេំកើង 
នងិអធដិានជាេរៀងរាល់ៃថ្ង្របេយាជនជ៍យួឲ រីកចេំរីន 
ខាងជវិីត្រពលឹងវិ ណ។  

្រ ពឹត្តិ ប័ ្រតព័ត៌មានៃនេបសកកម្ម េសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជា 

្រតីមាសទី២ ឆា្ន ំ២០១៧  

េបសកកម្មេសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជាៈ ផ្ទះេលខ ១៥ ផ្លូវេលខ ៥៦៨ សងា្កត់បឹងកក់២ ខណទ័លួេគាក រាជធានីភ្នំេពញ 

 េនៅក្នងុេសចក្តអីធបិ យ្រពះបន្ទលូេនាះ ប៉ាស្ទរ័ លឹម េផង បានេលើកយក
នវូបទពេិសាធនរ៍បស់េស្តចសាឡូម៉នូែដលេលាកបានអធិដានយាង៉អស់ពចីតិ្ត
េទៅកាន្់រពះជាមាស់ចេំពាះរា្រស្តរបស់្រទង។់ េលាកបានែថ្លងេទៅកាន្់រកមុជនំុំ
ថា, “ យាង៉ណាមញិក្នងុនាមេយើងជាសមាជិក្រពះវិហារ នងិជាកនូស្ងនួភា
របស់្រពះ េយើង្រតវូែតេរៀនពេីស្តចសាឡូម៉នូ។ សូមឲ េយើងបានេ្របើ្របាស់្រពះ
វិហារថ្មីេនះសំរាប់ជាកែន្លងអធិដានឲ ដល់អ្នកែដលេនៅជុំវិញ ក៏ដូចជា 
សហគមន៍ទំាងមូល”។  
 េលាកនាយកបានរលឹកែដរថា “ េយាងតាម្រពះគម្ពរី របាក ្រតទ២ី ជពំកូ
៧:១៤ បានែចងថា ‘ េនាះេបើរា្រស្តអញ ែដលបានេហៅតាមេឈាះអញ េគ
បនាបខ្លនួ េហើយអធសិានរកមុខអញ ្រពមទំាងងាកែបរេចញពីផ្លវូអា្រកករ់បស់
េគ េនាះអញនងឹសាបព់េីលើសានសួគ ៌ េហើយនងឹអតេ់ទាសអេំពើបាបរបស់េគ 
ទំាងេមើល្រសុកេគឲ ជាផង’  ” េលាកបានបន្តេទៀតថា “ ្រពះ្រទងន់ងឹ្របទាន
ពរដល់រា្រស្តរបស់្រទងត់ាមរយៈសកម្មភាព នងិអាកប កិរិយារបស់ពកួេគ ” ។  
 េនៅចងុបញ្ចបប៉់ាស្ទរ័ លឹម េផង បានអពំាវនាវដល់ពកួជនំុទំំាងមលូេដាយ
មាន្របសាសន៍ថា “ សូមឲ េយើងទំាងអស់គាបានថាយនវូអាគារ្រពះវិហារេនះ
ដល់្រពះ ្រពមទំាងថាយនវូជវិីតរូបកាយរបស់េយើងមាក់ៗ ដល់្រពះ្របេយាជន៍
ឲ ្រទងប់ានអតេ់ទាសបាប នងិ្របទានពរដល់េយើង្រគប់ៗ គា ្រពះេនៅែត
អេញ្ជើញេយើង្រគបគ់ាឲ ចះុចលូជាមយួនងិ្រទង”់ ។ 

្របសិនេបើេលាកអ្នកមានទូរស័ព្ទែដលដំេណើរ
ការេដាយ(Android) េលាកអ្នកអាច 
ទាញយកនូវេមេរៀនថាក់ៃថ្ងបរសុិទ្ធ 
បានេដាយឥតគិតៃថ្លតាមរយៈ  

    awrcambodia 

 ទំព័រ – ១ – 

 ពិ ធី ស េ មា ធ ្រព ះ វិ ហា រ េ នៅ េ ខ ត្ត បា ត់ ដំ ប ង  និ ង េ ខ ត្ត តា ែ ក វ  



 ទំព័រ – ២ – 

 យុវវ័យកំពុងែស្វងរកសកម្មភាពឬ្រពឹត្តិការណ៍េផ ងៗ
បែន្ថមេទៀតែដលពួកេគអាច្របា្រស័យទាក់ទងគាកាន់ែត
េ្រចើនេឡើង។ កម្មវិធីយុវជនគឺជា្រពឹត្តកិារណ៍មួយែដលផ្តល់
ឱកាសដល់យុវជនក្នុងការេរៀន និងឆ្លុះប ំងពជីំេនឿផាល់
ខ្លួន ចំេណះដឹង ្រពមទំាងការ្របា្រស័យទាក់ទងគាក្នុង
ចំេណាមមិត្តរបស់ពួកេគេនៅក្នុង និងេ្រកៅ្រកុមជំនុំ។ វាមិន
ែមន្រគាន់ែតជាវិធីមួយប៉ុេណាោះេទ ប៉ុែន្ត ក៏ជាឱកាសេដើម ី
េឈាងេទៅកាន់យុវជនែដលមិនែមនជា្រគីសានផងែដរ។ 

 កម្មវិធីយុវជន្របចំាឆំា២០១៧េនះ្រតូវបានេរៀបចំ
េឡើងេដាយនាយកដានយុវជនរបស់េបសកកម្មអាត់េវន- 
ទីស្ទកម្ពុជាេនៅេ្រកាម្របធានបទ "ចរូេចញេទៅ ២០១៨"។ 
កម្មវិធីេនះ្រប្រពឹត្តេទៅចាប់ពីៃថ្ងទី ១២ ដល់ៃថ្ងទី ១៤ ែខ
ឧសភាឆំា ២០១៧។ កម្មវិធីេនះមានទ្រមង់ជាសិកា្ខសាលា
ែដលមាន្របធានបទដូចជា ភាពជាអ្នកដឹកនំា សីលធម៌
របស់្រគីស្ទបរិស័ទ ៃថ្ងបរិសុទ្ធ និងការែចករែលកដំណឹងល្អ
តាមរយៈបេច្ចកវិទ ។ ្រពឹត្តិការណ៍េនះ្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅ 

 កម្មវិធី ្របជុំយុវជន “ចូរេចញទី២០១៨” 

 កាលពៃីថ្ងទ២ី៦-២៧ ែខកក្កដា ឆំា២០១៧កន្លងេទៅេនះ 
នាយកដានកុមារមានសិកា្ខសាលា្រគូសប ័ទស្គូលកុមារ
ស្ម័្រគចិត្តេនៅមជ មណលហ្វឹកហ្វឺន្រពះគម្ពីរេសេវនេដយ-
អាត់េវនទីស្ទ។  

 អ្នកបេ្រងៀនមានបណិត លីនដា ខូ  ជា្របធាននាយក
ដានកុមារ្របចំាទីសាក់ការកំពូលរបស់្រពះវិហារេសេវនេដយ
អាត់េវនទីស្ទពិភពេលាក និងសាមីរបស់គាត់ប៉ាស្ទ័រ អូរីវឺខូ
និងបណតិ អ័រា៉ថាយ ឆរិសិន ជា្របធាននាយកដានកុមារ
្របចំាភមូភិាគរបស់្រពះវិហារេសេវនេដយអាតេ់វនទសី្ទ េហើយ 
នងិអ្នក្រសី ដបិ៊ ីចាន ់ ជា្របធាននាយកដានកមុារ្របចំាមសិិន 
របស់្រពះវិហារេសេវនេដយអាត់េវនទីស្ទ។ ្រគូស្ម្រគ័ចិត្តចូល
រួមមកពី្រគបប់ណា្ដេខត្ត នងិេនៅក្នងុទ្ីរកងុភ្នេំពញមានចនំនួ
៣៥នាក ់និងអ្នកបកែ្របចនំួន៤នាក់។ 

 េយើងក៏មានការែចកវិ បនប្រតថាកដ់ឹកនំាដល់េលាក
្រគូ អ្នក្រគូេដាយេលាកនាយកមិសិន េលាកអគ្គេលខា- 
                 ធិការ និងេលាកហិរញឹកមិសិនផងែដរ។  

  េនៅៃថ្ងទី២៨ែខឆំាដែដល េយើងក៏បាននំាពួកគាតទំ់ាងបួន
នាក់ចុះេទៅសួរសុខទុក្ខកុមារេនៅភូមិទួលចាន់ក្នុងេខត្តកំពង់ធ ំ
ែដលមានេក្មងៗចំននួ២៤៨នាក់ ្រគូស្ម័្រគចិត្តចំននួ៨នាក់ និង្រគូ
អក្ខរកម្មចំននូ៤នាក់បានចូលរួមផងែដរ។ េយើងក៏បាននំាយកនូវ
អំេណាយជាតុក្កតាេទៅែចកឲ ប្អូនៗេនៅទីេនាះផងែដរ។ េហើយ
ពួកគាត់ទំាងបួននាក់េនាះមានអំណររីករាយណាស់ក្នុងការែដល
ពួកគាត់បានជួបេក្មងៗទំាងេនាះ។ 
 េដាយបានេឃើញេក្មងៗេ្រចើនយា៉ងេនះគាត់បានមាន
្របសាសន៍េទៀតថា គាត់បានចុះសួរសុខទុក្ខកុមារេ្រចើន្របេទស 
េហើយគាត់មានការភាក់េផ្អើលពីេ្រពាះគាត់មិនែដលេឃើញេក្មងៗ
េ្រចើនយា៉ងេនះេនាះេទ េហើយកែន្លងបេ្រងៀនក៏ចេង្អៀតេទៀតផង។ 
បណតិ លីនដា ខ ូកប៏ានអធិសានឲ ប្អនូៗកមុារេនៅទេីនាះ ្រពម
ទំាងេលាក្រគូ អ្នក្រគូទំាងអស់ េហើយក៏បន្តដំេណើរេទៅេខត្ត
េសៀមរាបេទៀត។  

 បនាបព់ចីលូរួមថាយបង្គ ំនងិអធបិ យរួចមកបណតិ លីនដា 
ខូ បានផំាេផ្ញើដល់ឪពុកមាយ និងេលាក្រគូ អ្នក្រគឲូ ខិតខំបងាត់
បេ្រងៀនដល់កូនៗអពំីេសចក្តីពិតពី្រពះេយសូ៊វ េដាយបានមាន
្របសាសន៍ថា ក្នុងការបេ្រមើ្រពះអង្គមិនចំាបាច់ែតេយើងជាមនុស
ចាស់េនាះេទ សូម ីែតេក្មងៗកព៏ួកេគអាចបេ្រមើ្រពះេយសូ៊វបាន 
ែដរ។ េហតេុនះេហើយសូមេយើងទំាងអស់គាេលើកទកឹចតិ្តដល់ ពកួ
េគ ឲ ពួកេគ្រសឡាញ់្រពះេយសូ៊វ េហើយនិងបេ្រមើ្រទង់។  

 សិ កា្ខ សា លា ្រ គូ កុ មា រ ស្ម័ ្រ គ ចិ ត្ត  

ក្នុង្រពះវិហារទួលេគាក ជាមួយអ្នកបេ្រងៀនមកពីសាប័ណ្ណ នងិ
នាយកដាននានាដូចជា ែផ្នកផ ព្វផ យ នងិទំនាក់ទំនង 
នាយកដានអប់រ មជ មណលបាត់ដបំង អង្គការអា្រដាកម្ពុជា 
នាយកដានយុវជនយូញាន នងិនាយកដានយុវជនៃនេបសក-
កម្មអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជា។  
 យុវជនចូលរួម៩៤នាក់មកពី្រពះវិហារ និង្រកុមថាយបង្គំ
នានាេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំេពញ និងយុវជនែដលមិនែមនសមាជិក
្រពះវិហារចំនួន១០នាក់។ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់នាយក
ដានយុវជនេនៅឆំាេនះេយើងេនៅែតេធ្វើដំេណើរេឆាះេទៅមុខេដើម ី
ភាប់ទំនាក់ទនំងេឡើងវិញ រលឹក បេ្រងៀន នងិបំបន៉ឱ យុវជនឲ
អាច្របឈមនឹងពិភពេលាកខាងេ្រកៅ េហើយេនៅែតេធ្វើជាស្មរ
បនាល់របស់្រពះ្រគីស្ទ។ 



 ទំព័រ – ៣ – 

 

 េនៅៃថ្ងទី២៨ ែខឧសភា ដល់ៃថ្ងទី២ ែខមិថុនា ឆំា២០១៧ 
មានេវជ្ជបណិតចំនួន៦នាក់ គិលានបុ ដាយិកា២នាក់ សិស េពទ
៤នាក់ បានមកពីLLU និងមកពីវា៉សីុនេតានសហរដ្ឋអាេមរិក េដើម ី
ចូលរួមការងារបំេរីដល់សហគមន៍េនៅេខត្តបាត់ដំបង។ ទីតំាង 
ពិនិត សុខភាព្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេនៅក្នុង្រកុងបាតដ់ំបង 
េឈើទាល ថ្មេគាល និងេមាង។ េវជ្ជបណិត Sylvia Thomas និង
្រកុមការងាររបស់គាត់បានេធ្វើការេដាយមិនេចះេនឿយហត់តំាងពី
្រពឹករហូតដល់លាច និងបានផ្តល់នូវេសវាេវជ្ជសា្រស្តដំណាក់កាល
ទី១ដល់អ្នកជំងឺទំាងអស់។ ក្នុងរយៈេពល្របំាៃថ្ង្រកុមេពទ បាន
ជួយអ្នកជំងឺរហូតដល់ជាងមួយពាន់នាក់! ស្រមាប់ពួកជម្ងឺជាេ្រចើន
នាក់ េនះគឺជាេលើកដំបូងេហើយែដលពួកគាត់បានជួប្រគូេពទ
េដាយផាល់។ អ្នកជំងឺមានចាប់ពីកុមារតូចៗ េហើយពកួេគក៏នំាបង
ប្អូនែដលឈឺរបស់ពួកគាតម់កែដរ (ជាេក្មងែដលឪពុកមាយបាន
េទៅេធ្វើការេនៅេ្រកៅ្របេទសេហើយបានទុកពួកេគឲ េនៅជាមួយជីដូន
ជីតា) រហូតដល់អ្នកជម្ងធឺ្ងន់ធ្ងរែដលមានវ័យចំណាស់។ េយើងខ្ញុំ
សូមសរេសើរដល់្រពះជាមាស់ចំេពាះការបញ្ជូនជំនួយែដលជា 
េសចក្តី្រតូវការចំាបាច់បំផុតស្រមាប់ទីេនះ។  

 ចាប់ពីៃថ្ងទី១៣ ែខកក្កដា រហូតដល់ៃថ្ងទី២៥ ែខកក្កដា ្រកុម
េវជ្ជបណតិ៥នាក ់មាកម់កពសីកលវិទ ល័យអាតេ់វនទសី្ទ (PUC) 
និង៤នាក់េទៀតមកពី្របេទសកូេរ បានមកកាន់េខត្តបាត់ដំបងេដើម ី
េធ្វើកិច្ចការែផ្នកសុខភាពដល់សហគមន៍។ ពួកេគក៏មានការចូលរួម
ពីសំណាក់សិស វិទ ល័យចំនួន២៧នាក់មកពី្របេទសកូេរផង 

ែដរ។  និស ិតទំាងេនាះបានេធ្វើការងារជួយដល់្រគូេពទ  
និងេធ្វើការងារសាងសង់សាលាអក្ខរកម្មេនៅឯថ្មេគាលខណៈ
េពលែដល្រគូេពទ េធ្វើការការជួយព បាល្រសេដៀងនឹង
្រកុមេវជ្ជបណិត Thomas ែដរ។ េយើង្រតូវបានទទួក្រពះពរ
តាមរយៈជំនួយខាងែផ្នកសុខភាពែដលជាត្រមូវការចំាបាច់
ស្រមាប់្របជាជនកម្ពុជាពី្រកុមេវជ្ជបណិត Thonas និង
្រកុមថ្មីៗែដលមកពីកូេរ និងPUC ។ 

 ប៉ុនានែខកន្លងមកេនះ េនៅេពលេយើងជួយេធ្វើការ
ព បាលដល់អ្នកជំងឺ នងិអ្នកខ្វះខាត េនាះបានេធ្វើឲ េយើង
កានែ់តរកលិេទៅជតិ្រពះេយសូ៊វ េហើយបានេឃើញ្រពះេយសូ៊វ 
េនៅក្នុងែភ្នករបស់អ្នកជម្ង ឺ និងអ្នក្រកទាំងឡាយ។ ចំេពាះ
កិច្ចការេនះ េយើងមានអំណរគុណជាេរៀងរហូតចំេពាះ្រពះ
អង្គសេ្រងា្គះរបស់េយើងស្រមាប់អំេណាយទាន 
ៃនក្ដី្រសឡាញ់។ 

 

 វិថីែដលនំាឲ កាយជា្រគូែដលយកចិត្តទកុដាក់ជាផ្លូវ
ែដលមានអ្នកដំេណើរតិច ដូេច្នះនឹងគានការស្ទះចរាចរណ៍េទ។ 
្របព័ន្ធបេ្រងៀនេផ ងៗអាចនឹងមិនដំេណើរការ វិធីសា្រស្តអាច
នឹងហួសសម័យ ែត្រគូែដលមានការលះបង់ េនាះនឹងមិនែដល
បរាជ័យ ឬហូសសម័យេឡើយ។ េបើសិនជាអ្នកចង់េឃើញភាព
ល្អ្របេសើរៃនគុណភាពការអប់រេនៅក្នុងសាលា ជាដបំូងគឺ ្រតូវ 
េផ្តើមេឡើងពីទឹកចិត្តរបស់្រគូ។ គន្លឹះេជាគជ័យៃនការបេ្រងៀន 

មិនអា្រស័យេលើការែដលខ្លួនមានល ិចបេ្រងៀនេ្រចើន មានយុទ្ធ
សា្រស្ត និងការៃច្ន្របឌិតេ្រចើនេនាះេទ ែតវាជាការយកចិត្ត
ទុកដាក់ចំេពាះសិស វិញ។ ការយកចិត្តទុកដាក់េនះ វាបាននូវ  
េសាភ័ណភាព្រគប់ទំាងសកម្មភាពេនៅក្នុងថាក់េរៀន សូម ីែត
សកម្មភាពែដលតូចបំផុតក្៏រតឡប់េទៅជាបទពិេសាធន៍ែដល 
េពារេពញេដាយចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានតៃម្លបានែដរ។   

 ្រគូែដលយកចិត្តទុកដាក់ែតងែតមានឆន្ទៈជួយចម្លងការ
លំបាកក្នុងការេរៀនសូ្រតរបស់សិស  េដាយចំណាយេពលជា
មួយពួកេគ នំាពួកេគរាល់ជំហាន េហើយនិងដឹងថា ពួកេគនឹង
មានការែកែ្រប។ សិស ែដល្របឈមនឹងការលំបាកេនៅៃថ្ងេនះ 
្រប្រពឹត្តខុសេនៅៃថ្ងេនះ អ្នកែដលបង្កប េនៅៃថ្ងេនះ និងហាក់
ដូចជាមិនឆាតេនៅៃថ្ងេនះនឹងែ្របកាយជា្របេសើរេដាយការយក
ចិត្តទុកដាក់របស់្រគូ។ អ្វីែដលសិស ្រតូវការគឺ េពលេវលា និង
ឱកាសក្នុងការែកែ្រប។ ដូេច្នះ េយើង្រតូវផ្តល់ឲ សិស នូវេពល
េវលា និងឱកាស េដើម ីឲ ពួកេគបាន្របេសើរេទៅៃថ្ងអនាគត។  
(សំេឡងរបស់នាយកដានអប់រ ដក្រសង់េចញពីវគ្គហ្វឹកេហ្វើនស្រមាប់្រគូ 

ឆំា២០១៧-២០១៨) 

 ឥទ្ធិពលែដលេកើតពី្រគូែដលយកចិត្តទុកដាក់ 

 កម្មវិធីពិនិត សុខភាព (បាត់ដំបង) 



 ទំព័រ – ៤ – 

 ្រគួសារគឺជា្របភពៃនសកម្មភាពទំាងឡាយ រីឯសង្គមេកើត
េឡើងេដាយសារ្រគសួារជាេ្រចើន េហើយសមាសភាពៃន្រកមុ្រគសួារ 
នីមួយៗ ជាអ្នកបេង្កើតនូវគុណភាពៃនសង្គម។ ប ទំាងឡាយ
ែដលេកើតមានេឡើងេនៅក្នុងសង្គម និងេនៅក្នុង្រពះវិហារ គឺវាេកើត
េចញព្ីរគសួារេនះឯង។ សង្គមមយួរឹងមំាេទៅបាន ្រពះវិហារ មយួ
ទទលួេជាគជយ័ នងិ្របេទសជាតិមយួរីកចេំរីនេទៅបានអា្រស័យេទៅ
េលើឥទ្ធិពលៃន្រគួសារទំាងឡាយែដលជាសមាជិក។  

  ការរីកចេំរីន ឬការធាកច់ុះៃនអនាគតរបស់សង្គមនងឹ្រតវូបាន 
កំណត់េដាយលក្ខណៈ និងសីលធម៌របស់យុវជនែដលកំពុងែត
លូតលាស់ធំេឡើងេនៅជុំវិញេយើងេនះេហើយ។ យុវជនែដលទទួល
ការអប់របានល្អ និងមានអាកប កិរិយាល្អ េនះបានន័យថា ពួកេគ
បានទទួលនូវការបងាត់បេ្រងៀនតំាងពីវ័យកុមារមកេម្លះ េដើម ីឲ  

 សិកា្ខសាលាសុខភាពឆាំ២០១៧ 
 េនៅៃថ្ងទី៩ដល់១១ ែខឧសភា ឆំា២០១៧ េបសកកម្ម
អាត់េវនទីស្ទកម្ពុជាបានេរៀបចំកិច្ច្របជុកំពំូលសុខភាពជា
េលើកដំបូងេដាយសហការជាមួយនិងអង្គការអា្រដាកម្ពុជា 
(ADRA) េនៅឯ្រពះវិហារទួលេគាក។ បណិត Lhalaine C. 
Alfanoso ជា្របធាននាយកដានសុខភាព្របចំាតំបន់ភូមិ
ភាគអាសីុប៉ាសីុហ្វិក និងប៉ាស្ទ័រ កូនីស ហា្គប៊ូ (Konis	 Ga-
bu)្របធាននាយកសុខភាពមកពីយូញាន និងប៉ាស្ទ័រញាន 
ថុនសុវណ្ណ ្របធាននាយកដានសុខភាពៃនេបសកកម្មអាត់
េវនទសី្ទកម្ពជុា បានេរៀបចំសិកា្ខសាលាេដាយមានការគាំ្រទពី
អង្គការអា្រដា។ េភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលរួមមានេលាកេវជ្ជបណិត 
Orville Pandes មកពី្របេទសហ្វីលីពីន និងបណតិ 
Htwaylay Thein មកពី្របេទសភូមា។ អ្នកចូលរួម៥២នាក់
រួមបញ្ចូលទំាងសមាជិក្រពះវិហារ ជាបុគ្គលិកសុខភាពក៏ដូច
ជាអ្នកដំា្រកុមជំនុំ ប៉ាស្ទ័រ និងសមាជិកែដលចូលរួមក្នុងការ
ផ យដំណឹងល្អខាងសុខភាព្រពមទំាងបុគ្គលិករបស់អង្គ
ការអា្រដា ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមនិឆ្លង នងិសាបណ័្ណមួយ
ចំនួនេទៀតក៏បានចូលរួមផងែដរ។  

 េនៅតាមនាយកដាននីមួយៗបានបងាញពីសំភារៈ
ែដលពួកេគមាន ្រពមទំាងយុទ្ធសា្រស្តបច្ចុប ន្នរបស់ពួកេគ 

ែដលទាក់ទងនិងសុខភាព។ បនាប់មកអ្នកចូលរួមបានចូលរួម
ក្នុងការងារជា្រកុម និងផ្តល់អាទិភាពេលើអ្វីែដលកិច្ចខិតខំ្របឹង
ែ្របងែផ្នកសុខភាពមានដំេណើរការល្អ និងមិនល្អ េដើម ីេរៀបចំ 
គំេរាង នងិសហការគាស្រមាប់េពលអនាគតេនៅក្នុងចំណុច 
សំខាន់ៗចំននួ្របំា។ ែផ្នកទំាងេនះរួមមានរេបៀបរស់េនៅឲ មាន
សុខភាពល្អ ការប ងំភាពយន្តសុខភាព អាហារសុខភាព  
គ្លីនិកឬ វិជាជីវៈ និងការបងា្ករឬវិធីព បាលេដាយធម្មជាតិ។ 

 សិកា្ខកាមែដលចូលរួមបានចាកេចញពីកិច្ច្របជុំកំពលូ
េនះេដាយមានការយល់ដឹងកាន់ែតច ស់អំពីសុខភាពេនៅតាម
្រពះវិហារ នាយកដានសុខភាពេហើយនិងយុត្តិសា្រស្តរបស់្រពះ
វិហារ និងអពំីអ្វីែដលៃដគូសុខភាពកំពងុេធ្វើេដើម ីបំេពញេបសក
កម្មសុខភាពរបស់្រពះេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ ពួកេគបានផ រ
ភាប់គាេទៅវិញេទៅមកេហើយបានេលើកទឹកចិត្តដល់កចិ្ចការសុខ
ភាពក្នុងចំេណាម្រគូេពទ  ្រគូគងាល និងអ្នកេផ ងេទៀត។ 

 មានការេផាតអារម្មណ៍េលើការអធិសានជាពិេសសការ
អធិសានរួមគាជាេ្រចើនេម៉ាងេរៀងរាល់ៃថ្ង។ អ្នកចលូរួមមានការ
េឆះឆួលក្នុងការចាប់េផ្ដើមេធ្វើកិច្ចការេនៅេលើគំនិតស្រមាប់ការរីក
ចេ្រមើននាេពលអនាគតក្នងុការស្រមបស្រមួលជាមួយនាយក 
ដានសុខភាពអាត់េវនទីស្ទ និងកិច្ចការដៃទេទៀតេនៅទូទំាង
្របេទសែដលដឹកនំាេដាយ្រពះវិ ណរបស់្រពះេដើម ីបំេពញ
ការងារដ៏េពារេពញេដាយក្តីេមតាករុណារបស់្រទង់េនៅេពល
េយើងកំពុងរង់ចំាការយាងមកេលើកទីពីររបស់្រទង់។ 

 កចិ្ច្របជុសុំខភាពកំពលូេនះបានទទួលជនំួយថវិកាពី
េបសកកម្មអាត់េវនទីស្ទកម្ពុជា អង្គការASAP និងអា្រដាកម្ពុជា។  

មានទមាបល់្អ េចះទបច់តិ្ដ នងិេចះ្របមាណខ្លនួ។ ពកួេគទំាង 
េនះឯងែដលមានឥទ្ធិពលេទៅេលើសង្គម េហើយ្របសិនេបើពួក
េគមិនបានទទួលការបងាត់បេ្រងៀន ែតែបរជា្រតូវបានេគមិន
យកចតិ្តទកុដាកេ់ទៅវិញេនាះ ជាលទ្ធផលពកួេគនងឹកាយេទៅ 
ជាមនុស រឹងរូស គានរេបៀប មិនេចះ្រគប់្រគងចំេពាះចំណង ់

 បរិយាកាសៃន្រកុម្រគួសារ   

... មានតេទៅេលខេ្រកាយេទៀត 


