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ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន



ត�ើក រ្ុមតេះអាចជួយខ្ញុំចូលត�ៀេតៅសាលាបាេដែ�ឬតេ?

វាពុំងាយស្រួលដ�ើម្បីទទរួលការអប់រំមរួយដោះដទប៉ុន្តែស្ុមភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដ្ះ្ឹងជរួយអ្ន្ឲ្យដរៀ្ពបីវិធបី�៏ល្អបំផុតដ�ើម្បី

ទទរួលបា្ការអប់រំន�លអ្ន្សតរូវការដ�ើម្បីទទរួលបា្ការងារ�៏សបដ ើ្រ។ដៅ្្ននុងការសបជុំស្ុមអ្ន្្ ឹងតាំងចិតតែដ�ើម្បីដធវើ

្្ម្មភាពជា្់លា្់ដ�ើយស្ុម្ ឹងផ្ដល់�ល់អ្ន្្ រូវដោបល់្ិងការដលើ្ទឹ្ចិតតែ។ដោលដៅន្ស្ុមដ្ះគឺពុំសោ្់នត

ជរួយអ្្ន ឲ្យដរៀបចំខ្លួ្្ិងមា្ភាពដជាគជ័យ្ ្ននុងការអប់រំរប្់អ្ន្ប៉ុដ្ណះដទនតវា្ ៏ជរួយអ្ន្ឲ្យដធវើការដោរពសបតិបតតែិកា្់

នតខ្លាំង្ិងមា្ជំដ្ឿកា្់នតខ្លាំងដៅដលើសពះអមាចា្់ដ�ើយទទរួលពរជ័យន�លបា្្ ្យារប្់សទង់ទាំងភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្

ខ្ងសាច់ឈាម្ិងខ្ងវិញ្ញាណ។

ត�ើក រ្ុមភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេតេះគឺជាអ្ី?

ស្ុមភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្មរួយគឺវាខុ្ ពបីថ្នា្់ដរៀ្ដមដរៀ្ឬវគ្គបណ្ដះប្ដាល្ ្ននុងសា្ោចស្ភាគដសចើ្។ោមា្សគរូបដសងៀ្

អ្ន្�ឹ្ោំឬអ្ន្បងាហាត់បដសងៀ្ដទ។្មាជិ្្ ្ននុងស្ុមដរៀ្ជាមរួយោនាដ�ើយជរួយោនា្ិងដលើ្ទឹ្ចិតតែោនាដៅវិញដៅម្។

ដយើងទទរួលខុ្សតរូវចំដោះោនាដៅវិញដៅម្្ សមាប់ការតាំងចិតតែរប្់ដយើងដ�ើយដយើងសបឹ្សាជាមរួយោនាដ�ើម្បី

ដោះសសាយបញ្ហា។

ត�ើសមាជិ្ ក្រុមត្្ើអ្ីខ្ះ?

ដៅ្ ្ននុងការសបជុំ្មាជិ្ស្ុមដប្ដជាញាចិតតែដ�ើម្បីដធវើ្ ្ម្មភាព។ដយើងពុំសោ្់នតរ�ៀនរេនត្៏រ្វើអវបីៗន�លដធវើឲ្យដយើង

មា្ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ផងន�រ។ដយើងដធវើការតាំងចិតតែជរួយោនាដៅវិញដៅម្រ្សាការតាំងចិតតែទាំងដោះដ�ើយរាយការណ៍

ពបីការរី្ចដសមើ្រប្់ដយើង។ដោយសារស្ុមដធវើការជាស្ុមសបឹ្សាមរួយដោះវា្ ំខ្្់ដ�ើម្បីចរូលររួមការសបជុំជាដទៀងទាត់

្ិងទា្់ដពលដវលា។្រូមយ្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះ្ិង្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ជាប់្ ឹងខ្លួ្ជា្ិច្ចមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ៖

រោលកា�ណ៍ជុំនាញេម្លាប់្ិងម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន។ការសបជុំស្ុម្ បីមរួយៗគរួរនតចំ្យដពល

សបន�លជាពបីរដមាោង។ការអ្ុវតតែ្ រូវការតាំងចិតតែរប្់ដយើង្ឹងចំ្យដពលមរួយឬពបីរដមាោង្ ្ននុងមរួយន្ងៃ។

ត�ើអ្្ន សកមបសកមួលត្្ើអ្ីខះ្?

អ្ន្្ សមប្សមរួលពុំនម្ជាអ្ន្ជំោញដៅ្្ននុងការអប់រំឬការបដសងៀ្ដទ។ពរួ្ោត់ពុំ�ឹ្ោំឬបដសងៀ្ស្ុម

ដ�ើយ។ពរួ្ោត់សោ្់នតជរួយស្ុមឲ្យដធវើតាមឯ្សារបា្សតមឹសតរូវដៅដពលពរួ្ដគ្ រដ្រប៉ុដ្ណះ។អ្ន្ជំោញខ្ង

ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ជរួយ្ សមរួលការសបជុំស្ុមនតដទាះជាោោង្ ្មាជិ្ស្ុមអាចសតរូវបា្ចាត់ឲ្យ្ សមប្សមរួល

បោទាប់ពបីរយៈដពលបបីបរួ្្ បា្�៍ដៅដបើចាំបាច់។ដ�ើម្បីដរៀ្បន្ថែម្រូមដមើលម្្ញរេសន៍អ្នកដរកនាុំ្ិងវីដ�អរូន�លអមម្

ជាមរួយដៅដគ�ទំព័រsrs. lds. org។

វិញ្ញាបេបក�បញ្ចប់កា�សិ្សា

្មាជិ្ ស្ុមន�លចរូលររួមការសបជុំដ�ើយរ្សាការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ្ឹងមា្ល្្ខណៈ្ ម្តតែិទរួលបា្វិញ្ញាប្បសត

ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ ម្ពបីមហាវទិយាល័យោណិជ្ជ្ម្មអិល.ឌបី.នអ្។្រូមដមើលទំព័រ២៩ដៅ្ ្ននុង្ រូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ

�បស់ខ្ញុំ្សមាប់តសមរូវការោោ។

បរុព្្ថា

« គ្មាន បញ្ហា ណាមួយ នៅ 
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ដំនណាះគសាយ តាម រនបៀប 

រប្់ គ្ះអម្ចា្់ នោយ ការ 

គបរឹកសា—ជាការ គបរឹកសា នោយ ្ ិ្ 

គបាកដ —ជាមួយ គ្នា នៅវិញ 

នៅមក នោះ » ។
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កបឹ្សា�បស់តយើងបាេដ្សកមលួ

តឡើងវិញ(ឆ្នាុំ២០១២)េុំព័�៤
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១
ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញុំ

កានដ់�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ



2

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមដបើអ្ន្មា្ព័ត៌មា្ទំោ្់ទំ្ងរប្់ពរួ្ដគ។្រូម្ រួរ�ល់

ពរួ្ដគថ្ដតើពរួ្ដគម្កា្់ការសបជុំន�រឬដទ។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង១០ោទបីដ�ើម្បីចុះ

ដឈាមាះ។

• ្រូមដរៀបចំឯ្សារសបជុំ៖

◦ ្រូមយ្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះ្ិង្ រូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ៖រោលកា�ណ៍ជុំនាញ

េម្លាប់្សមាប់្ មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗ។

◦ ្រូមដរៀបចំវិធបីមរួយដ�ើម្បីបងាហាញវីដ�អរូដបើអាចដធវើដៅបា្។

◦ ដតើោមា្ដ្ៀវដៅឬវីដ�អរូឬ?អ្ន្អាច�្ដ្ៀវដៅឬវីដ�អរូដចញពបីអ៊ិ្ ដធើនណតបា្ដៅ្ ្ននុង

ដគ�ទំព័រsrs. lds. org។

◦ ្រូមយ្ចបាប់ចម្ងន្្ សមង់ប្្ជបីដពញចិតតែន្ដ្វា្ម្មខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្៖(១)ប្្ជបីការងារន�ល

ដពញចិតតែ្ិង(២)ប្្ជបីសាលាដរៀ្្ិងជំោញ្ ិ្សាន�លដពញចិតតែ។អ្ន្អាចទទរួលបា្ប្្ជបី

ទាំងដោះម្ពបីមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្លួ្ពបីពឹងខ្លួ្ដ ្្ដ្រប្់អ្ន្ម្ពបីអ្្ន ជំោញភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ឬ

តាមអ៊ី្ដធើនណតដៅ្ ្ននុងដគ�ទំព័រsrs. lds. org/ pef.។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

◦ អ្ន្្ សមប្សមរួលមិ្ឈរអំ�នុងដពលដធវើការសបជុំដ�ើយដ�ើយ្ ៏ពុំអង្គនុយដៅ្ បាលតុន�រ។អ្្ន 

្សមប្សមរួលពុំគរួរដធវើឲ្យដគចាប់អារម្មណ៍ដលើខ្លួ្ដ�ើយនតគរួរនតជរួយ�ល់្ មាជិ្ ស្ុមឲ្យដ្្ត

ដៅដលើោនាដៅវិញដៅម្វិញ។

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្្់ដៅ្�ល់្មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។្រូមដរៀ្សាគាល់ដឈាមាះរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមនច្ស្ោ្ដ�ើយ្ ុំឲ្យ្ មាជិ្ស្ុម្ រដ្រដឈាមាះដពញរប្់ពរួ្ដគដឈាមាះវរួ�ឬសាខ្្ិងន្ងៃនខឆ្នាំ

្ំដណើត(ន្ងៃ្ិងនខពុុំបាច់ដ្ក់្នាុំរេ)។

• ្រូមចាត់ឲ្យមា្អ្ន្ោ្់ដមាោង្ំណត់ដ�ើម្បីរ្សាស្ុមតាមកាលវិភាគ។្រូម្ ុំឲ្យពរួ្ដគោ្់ដមាោង្ ំណត់

�រូចបា្នណោំ្ ្ននុងដ្ៀវដៅ។

◦ ឧទា�រណ៍អ្ន្្ ឹងដ�ើញដ្ច្តែបីនណោំន�លសបាប់ថ្«ោ្់ដមាោង្ ំណត់៦០ោទបី

្សមាប់វគ្គន្ការដរៀ្ដ្ះ»។អ្ន្ោ្់ដមាោង្ំណត់្ ឹង្ំណត់ដមាោងដៅដលើទរូរ្ព្ទោ�ិកា

ឬដមាោងដរាទិ៍ន�លមា្ដផសេងដទៀតដ�ើយ្ ឹងសបាប់�ល់ស្ុមដពល្ �ល់ដមាោង។បោទាប់ម្ស្ុម

អាច្ ដសមចថ្ដតើសតរូវចាប់ដផ្ដើមវគ្គ្ ្មបីឬ្ ៏ដៅប ្្ដការពិភា្សារប្់ពរួ្ដគពបីរបបីោទបីដទៀត។

្រនាទា្រ់ពីការប្រជុំ៖

• បោទាប់ពបីការសបជុំស្ុម្រូមចរូលដៅ្ ្ននុងដគ�ទំព័រsrs. lds. org/ report្ិងដធវើតាមការនណោំដ�ើម្បីចុះ

ដឈាមាះ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។

• បោទាប់ពបីការសបជុំ�ំបរូង្រូមដធវើប្្ជបីទំោ្់ទំ្ងដ�ើម្បីនច្ចាយ្ ្ននុងស្ុមដៅ្្ននុងការសបជុំដលើ្ដសកាយ។

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកានដ់�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



៣

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូម្ ិោយ៖«្រូមសាវាគម្៍ម្កា្់ស្ុមភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដ្ះ»។

• ្រូមឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរ្ព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្រូម្ ិោយ�រូចតដៅដ្ះ៖

◦ «ដ្ះគឺជាស្ុមខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដៅថ្‹ការអប់រំ្ សមាប់ការងារ�៏សបដ្ើរ›។ដតើអ្ន្ទាំងអ្់

ោនាដៅទបីដ្ះចង់ទទរួលបា្ការអប់រំបន្ថែមដទៀតដទ?

◦ «ដបើអ្្ន ពុំសតរូវការសបា្់្ម្ចបីមរូល្ិធិអប់រំជាប ្្ដបោទាប់ដទគឺវាល្អ្ ្់!ដបើអ្ន្សតរូវការសបា្់្ម្ចបី

ភបី.អ៊ី.នអ�វដោះអ្ន្្ ឹងដសតៀមខ្លួ្ដ�ើម្បីចាប់ដផ្ដើមការោ្់ោ្្យដ្្នើ្ុំបោទាប់ពបីការសបជុំដលើ្ទបីបរួ្

រប្់ដយើង។

◦ «ដយើង្ ឹងជរួបោនា១២�ង។ការសបជុំស្ុមមតែងៗ្ ឹងចំ្យដពលសបន�លជាពបីរដមាោង។ដយើង

្៏្ ឹងចំ្ យដពលមរួយដមាោងដៅពបីរដមាោងរាល់ន្ងៃដ�ើម្បីរ្សាការតាំងចិតតែរប្់ដយើងន�ល្ ឹងជរួយ

ដយើងឲ្យទទរួលបា្ការអប់រំឬការបំោ្់បំប៉្ផងន�រ។ដតើអ្ន្្ ឹងដធវើតាមការតាំងចិតតែតាមចំ្ រួ្

ទាំងដោះដទ»?

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងដសចៀងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូម្ ិោយ�រូចតដៅដ្ះ៖

◦ «សគប់ដពលន�លដយើងជរួបោនាដយើងចាប់ដផ្ដើមជាមរួយ្ ឹងសបធា្បទមរួយម្ពបី្ រូ្ដ្ៀវដៅន�ល

មា្ចំណងដជើងថ្មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ៖រោលកា�ណ៍ជុំនាញេម្លាប់។

្រូ្ដ្ៀវដៅដ្ះជរួយដយើងឲ្យដរៀ្ដ�ើយរ្់ដៅតាមដោលការណ៍ជំោញ

្ិងទមាលាប់ោោន�លោំដៅរ្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ខ្ងវិញ្ញាណ្ិងខ្ង

សាច់ឈាម។

• សូមដាក់ត៉ោងកំណ�់2០នាទីសប៉្រ់វគ្គមូលដ្ឋានប្ឹឹះរ្រស់ខ្ញុំតនឹះ។

• ្រូមអា្លិខិតនណោំរប្់គណៈសបធា្ទបីមរួយដៅទំព័រទបី២ន្្ រូ្ដ្ៀវដៅ

មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្្ រូមបំដពញដោលការណ៍ទបី១ដៅ្្ននុង្ រូ្ដ្ៀវដៅ

ដោះដ�ើយសត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ។

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ត�ើតយើងេឹងត្្ើអ្ីខ្ះតៅ្ ្នញងក្រុមតេះ?

 ត៉ោង៖ សូមដាក់ត៉ោងកំណ�់៦០នាទីសប៉្រ់វគ្គការតរៀនតនះ»។

 អាន៖ ដ�ើម្បីយល់អំពបីដោលបំណងន្ស្ុមភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដ្ះ្រូមដបើ្ដៅគសមបខ្ង្ ្ននុងន្ដ្ៀវដៅ

លំហាត់ដ្ះដ�ើយអា្ការនណោំ។

ដយើងដៅទបីដ្ះដ�ើម្បីជរួយោនាដៅវិញដៅម្ទទរួលបា្ការអប់រំ្ិងន្លម្អការងាររប្់ដយើងឲ្យបា្

ល្អសបដ ើ្រដ�ើង។ដយើង្ ៏មា្ដោលដៅកា្់នតធំផងន�រ៖ដ�ើម្បីកាលាយជាម្ុ្្មា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹង

ខ្លួ្ដ�ើម្បីដយើងអាចបដសមើអ្ន្�នទបា្កា្់នតល្អសបដ្ើរ។

 តមើល៖ «ការអប់រំ្ សមាប់ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ១៨)។

 ពិភាកសា៖ ដតើដយើងអាចដរៀ្ឬ�ឹងអវបីខ្ះដចញម្ពបីវីដ�អរូដ្ះ?

 អាន៖ ្រូម្ លា្់ដវ្ោនាអា្ដ្ច្្ដបីន្្ងការណ៍ទាំងដ្ះ៖

១. ដយើងចង់មា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។

២. ប៉ុន ្្ដឥ�ូវដ្ះដយើងពុំមា្ជំោញដ�ើម្បីទទរួលបា្ការងារល្អឬបដងកើតអាជបីវ្ម្មល្អបា្ដទ។

៣.�រូដច្នះដយើងសតរូវការការអប់រំឬការបំោ្់បំប៉្ដ�ើម្បីពសងបី្ជំោញរប្់ដយើង។

៤. ជំោញទាំងដ្ះ្ ឹង�ឹ្ោំដយើងឲ្យមា្ការងារកា្់នតល្អ្ិងចំណូលកា្់នតដសចើ្។

៥. ដ�ើយចំណូលកា្់នតដសចើ្បរូ្ទាំងជដំ្ឿកា្់នតដសចើ្្ឹងជរួយដយើងកាលាយជាម្ុ្សេកា្់នត

មា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។

 ពិភាកសា៖ ដតើដ្ះគឺជាការ្ដង្ខបល្អមរួយអំពបីមរូលដ�តុន�លដយើងដៅទបីដ្ះឬដទ?

 អាន៖ ដយើង្ឹងដ្្ើយ្ ំណួរ�រូចខ្ងដសកាមរាល់្បា្�៍ដៅ្្ននុងស្ុមរប្់ដយើង។

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទ

ណាដែលនឹងជួយ

ខ្ញុំកាន់ដ�ដប្រកាលាយ

ជាមនុស្សខ្លួនទីពឹង

ខ្លួន?

ត�ើការអ្រ់រំណាដែល

នឹងជួយឲ្យខ្ញុំមាន

លក្ខណៈសម្ប�្តិ

ប្រ្រ់បរាន់សបមា្រ់

ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំ្រង់ថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្រួរដាក់ពាក្យតស្ើ

សុុំបរាក់មូលនតិធតិអ្រ់រំ

ជា្រនដេ្រន្ទា្រ់ឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅខាង

តបរៅថ្នាក់តរៀនរាន

យ៉ាងែូចតមដេច?

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបី្ ៏អ្ន្គិតថ្ដយើងចាប់ដផ្ដើម្ បា្�៍ដ្ះដោយការដសជើ្ដរើ្ការងារន�លដយើងចង់ដធវើ

មុ្ដពល្ ដសមចចិតតែថ្ដយើងសតរូវការការអប់រំអវបី�រូដច្នះ?

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?

ត�ៀេ
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 អាន៖ ដោលដៅន្ការ្ិ្សាគឺដ�ើម្បីទទរួលការងារល្អមរួយ។អំ�នុងសបាំមរួយ្ បា្�៍�ំបរូងដយើង្ឹងដរៀ្

អំពបីការអប់រំ។ដៅ្្ននុង្បា្�៍៧-១២ដយើង្ឹងដរៀ្អំពបីរដបៀបដ�ើម្បីន្វងរ្ការងារល្អដ�ើយទទរួល

បា្ដជាគជ័យ្ ្ននុងការងារដោះ៖

សបាតាហ៍េី៧ សបាតាហ៍េី៨ សបាតាហ៍េី៩ សបាតាហ៍េី១០ សបាតាហ៍េី១១ សបាតាហ៍េី១២

ត�ើខ្ញុំអាចដសវែងរក

ឱកាសការងារែ៏ប�មឹ

ប�វូយ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្រងាហាញពីខ្លួន

ខ្ញុំតដាយអានុភាព

្រញ្ញុះ្រញ្ចូលយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំអាចចូលែឹង

ទីផសារការងារ

«លាក់កុំរាុំង»

យ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំអាច្រងាហាញភាព

ពូដកជាការតបជើសតរើស

ចបាស់លាស់យ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំអាចពតនឿ្ន

ការដសវែងរកការងារ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំអាចពដូកតធវែើ

ការងារត�ើយ្រនដេ

មានភាពតជា្រជ័យ

យ៉ាងែូចតមដេច?

 អាន៖ ការដធវើការររួមោនាដយើង្ ឹងដ្្ើយ្ ំណួរទាំងដ្ះដ�ើយបា្ដជាគជ័យ!

ត�ើខ្ញុំមាេអ្ីខ្ះតែើម្ីផ្ដល់ឲ្យ?

 អាន៖ ្រូមដមើលរដបៀបន�លដយើង្ ឹងដធវើការររួមោនាជាស្ុមមរួយ។

 តមើល៖ «‹ការដរៀ្ដៅដ�ើយដធវើ›»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ២០)។

 ពិភាកសា៖ ដយើង្ ឹង្ ំពុងជរួយោនាដៅវិញដៅម្ឲ្យ«ដៅដ�ើយដធវើ»។ដតើអវបីជាចំណុច្ ំខ្្់្ ្ននុងវីដ�អរូដ្ះ?

ដតើមដធយាបាយដ�ើម្បីដរៀ្ដ្ះដផសេងពបីថ្នា្់ដរៀ្បទោឋា្ដៅសាលាដរៀ្ឬសពះវិហារោោង�រូចដម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមបំនប្ជាស្ុមតរូចៗន�លមា្ម្ុ្សេបបីោ្់្ ្ននុងមរួយស្ុម។្រូមនបរដៅអបីទល់មុខោនាដ�ើយដធវើ

្្ម្មភាព�រូចខ្ងដសកាម។

១. ្រូមនណោំខ្លួ្អ្ន្ដោយ្ ដង្ខប—ដឈាមាះអ្ន្្ិងសគរួសារ។សបាប់អំពបីភាពដជាគជ័យមរួយ។

ឧទា�រណ៍៖«ខញនុំបា្ទទរួលរងាវា្់ជា‹បុគ្គលិ្ដ ្្នើមនផ្ន្ដ្វា្ម្ម›ដៅ្ន្្ងដធវើការ»ឬ«ខញនុំបា្

បដសមើដប្្្ម្ម»ឬ«ខញនុំចិ្្ចឹម្ រូ្បបីោ្់»។

២. ឥ�ូវដ្ះម្ុ្សេពបីរោ្់ដផសេងដទៀតគរួរនតសបាប់អ្ន្ោោងឆ្ប់រ�័្អំពបីអវបីន�លជា្ មតថែភាព

ន�លសតរូវការដ�ើម្បីទទរួលបា្ភាពដជាគជ័យដោះ។ដបើអ្ន្្ ិោយថ្«ខញនុំបា្បដសមើដប្្្ម្ម»

ដោះអ្ន្�នទអាច្ ិោយថ្«ដោះអ្ន្គឺកាលាហា្ជាអ្្ន សបឹងនសបងដធវើការជាអ្្ន �ឹ្ោំ្ិងជា

សគរូបដសងៀ្ដ�ើយដធវើល្អ្ ឹងអ្ន្�នទ»។

៣.្រូមដធវើ�ន�លៗដ្ះជាមរួយម្ុ្សេសគបោ់នា។

៤. សត�ប់ម្ស្ុមទាំងមរូលវិញ។្រូមនច្ចាយដរឿងខ្ះៗន�ល្ មាជិ្ស្ុមបា្្ ដសមច

ដជាគជ័យដ�ើយ្ ឹង្ មតថែភាពខ្ះៗរប្់ពរួ្ដគ។

 អាន៖ សគប់ជំោញ្ិង្ មតថែភាពទាំងអ្់ន�លដយើងមានា្់ៗមា្គឺជាចំនណ្ន្ឃ្លាំងរប្់សពះអមាចា្់។

្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�។

 ពិភាកសា៖ ដតើស្ុមរប្់ដយើងអាចដធវើការជាមរួយោនាដ�ើម្បីជរួយោនាដៅវិញដៅម្បា្ោោង�រូចដម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដធវើ្ ្ម្មភាព�ំបរូងដគរប្់ដយើងជាស្ុម។្រូមចំ្យដពលសបាំោទបីដ�ើយ្ ដសមចចិតតែោ្់

ដឈាមាះស្ុមរប្់ដយើង។

្រូម្ រដ្រដឈាមាះស្ុម�រូចខ្ងដសកាម៖



« មនុ្្ស គ្ប ់ររូប អាច បាន គបន្ើរ 

ន�ើង ចំនោះ ការ បុិនគប្ប់ រប្់ 

ខ្លួន គបនោជន៍ ឲ្យ មនុ្្ស គ្ប់ររូប 

អាច បាន ការបុិនគប្ប់ ន្្សងៗ 

ន�ៀ្ ដមនន�ើយ ្ឺ រាប់រយ 

នដើម្បី នបាះ នៅ ក្នុង ឃ្លាំង រប្់ 

គ្ះអម្ចា្់ . . .មនុ្្ស គ្ប់ររូប 

ដ្វែងរក ចំណូល ចិ្តេ នន អ្ក ជិ្ 

ខាង រប្់ ខ្លួន ន�ើយ គបគ្រឹ្តេ នរូវ 

គ្ប ់ការណ៍ ទាំងអ្់ នោយ ម្ន 

ដ្្ក នសាមាះ្្ម័គ្ ទាំងគ្ុង ចំនោះ 

្ិរីល្អ នន គ្ះ » ។

តោលលេ្ិេិងតសច្្ដីសញ្ញា

៨២:១៨–១៩

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



៦

ត�ើកា�ងា�នាអនាគ�ណាមួយដែលខ្ញុំគួ�តកជើសត�ើស?

 អាន៖ អំ�នុង្ បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹង្ ដសមចចិតតែថ្ការងារសបដភទ្ ន�លដយើងអាចដធវើដ�ើម្បីកាលាយ

ជាម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្កា្់នតល្អសបដ្ើរដ�ើង។ដោះដយើង្ឹងសត�ប់ម្វិញ

ដ�ើយរាយការណ៍។

្ំណួរ្ិង្ ្ម្មភាពសបចាំ្ បា្�៍�រូចខ្ងដសកាម្ឹង�ឹ្ោំការពិភា្សា្ិងការតាំងចិតតែរប្់

ដយើង។

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយអ្នកកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹង

ខ្លួន?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍—ដសវែងរកជតបមើសការងារនាតពលអនាគ�រ្រស់ខ្ញំតរៀនអំពីការងារមកពីអ្នកែថទ

តហើយតរៀ្រចំដ្នការការងារ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូម្ រដ្រចំ្រួ្ន្សបា្់ចំណូលន�លអ្ន្សតរូវការរាល់នខដ�ើម្បីមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្(ម្ពបី

ការវាយតនម្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដៅ្្ននុង្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំ)៖

ខ្ញំប�វូការ  ចំ្រួ្  រាល់ដខតែើម្ីត្វែើជាមនុស្ស៉ នភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន។

 អាន៖ ឥ�ូវដតើការងារអវបីន�លអ្ន្ចង់បា្ោដពលអោគតន�ល្ ឹងផ្ដល់សបា្់ចំណូលចំ្រួ្ដ្ះ�ល់អ្្ន ?

 តមើល៖ «ប្្ជបីភបី.អ៊ី.នអ�វន�លដពញចិតតែ»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ២១)។

 អនុវ�្ត៖ អ្ន្្ សមប្សមរួលគរួរផ្ដល់�ល់្ មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗ្រូវប្្ជបីការងារន�លដពញចិតតែមរួយចបាប់។

១. ្រូមនបរដៅអបីដៅទល់មុខ្ ឹង្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀត។្រូមដមើលប្្ជបីការងារន�លដពញចិតតែ

ន�លទទរួលបា្ម្ពបីអ្ន្្ សមប្សមរួលជាមរួយោនា។

២. ឥ�ូវ្ រូមដ្្ើយ្ ំណួរទាំងដ្ះ៖

• ដតើការងារសបដភទ្ន�លទា្់ទាញអារម្មណ៍អ្ន្?ដតើមា្ការងារ្ មរួយន�លហា្់�រូចជា

សតរូវ្ ឹងភាពខ្លាំងឬបទពិដសាធ្៍រប្់អ្្ន ឬដទ?

• ដតើការងារមរួយ្ បា្សបា្់ឈ្នលួលល្អបំផុត?

• ដតើការងារមរួយ្តសមរូវឲ្យមា្ការអប់រំបន្ថែម?

• ដតើប្្ជបីដ្ះអាចជរួយអ្ន្ោោង�រូចដម្ដច?

 អាន៖ ដៅដពលដយើងមា្គំ្ិតអំពបីការងារអវបីន�ល្ ឹងបំដពញតាមតសមរូវការចំណូលរប្់អ្្ន ដ�ើយមរួយ្ 

ន�លមា្តសមរូវការខ្្ព ់ដោះដយើងចាំបាច់សតរូវដរៀ្បន្ថែមអំពបីជដសមើ្្ិងដធវើការដសជើ្ដរើ្មរួយ។

«នផ្ការការងារ»្ឹងជរួយដយើង្ ដសមចចិតតែអំពបីការងារោដពលអោគតឬអាជបីវ្ម្មរប្់ដយើង។

្ូេតសៀវតៅមាគ៌ារបស់ខ្ញុំ

អាចជួយអ្្ន ត្្ើកា�

សតកមចចិ�្តទាុំងតេះ។

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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 អាន៖ អំ�នុង្ បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹងបដងកើតនផ្ការការងារមរួយ(្រូមដមើលទំព័រ២៤)។ការអ្ុវតតែ្ ៍ដ្ះ

្ឹងជរួយដយើងដរៀ្រដបៀបដធវើ�រូដចានាះមរួយជំហា្ម្ដងៗ!

 អនុវ�្ត៖ ្រូមនបរដៅអបីរប្់អ្ន្ដៅ្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀតដ�ើយដធវើការអ្ុវតតែ្៍ដ្ះជាមរួយោនា។

ជំហានទី១។្រូមអា្ឧទា�រណ៍ទាំងពបីរ។បោទាប់ម្សោ្់នតជាការហាត់ដទ្រូម្ រដ្រ

សបដភទការងារមរួយន�លអ្ន្្ ំពុងគិតដៅ្្ននុងសបអប់ទំដ្រដ្ះដសកាម«ឧទា�រណ៍រប្់អ្្ន »។ដៅ

បោទាត់ដសកាម្ រូម្ រដ្រដឈាមាះម្ុ្សេន�លអ្្ន អាច្ រួរអំពបីការងារនបបដោះ។

ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�កាលាយជាខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

ឧទាហ�ណ៍េី១ ឧទាហ�ណ៍េី២ ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្្ន

សូមសរតសរការងារ្រីប្រតេទ

ដែលអ្កនឹង្រតិ�ពតិចារណា។
ជាងជួសជុលយាន្ដយន្ដ

អ្នកប្រតិ្រត្ិការ្រច្ចេកវិទ្យា

ចវជ្ជសាបស្

ត�ើេ�ណាែឹងអុំពីកា�ងា�កបតេេតេះ?

សូមសរតសរត្មុះមនុស្ស

៣-5ន្ក់តែើម្បីសាកសួរពួកត្រ

អុំពីការងារនីមួយៗ។

មីហ្គែលជាមិត្ភក្ិហែល

ជាជាងជួសជុល

រ៉ចូ្រើតូជាអ្នកលក់ឡាន

ខាឡូសឪពុកមារ្រស់ខ្ញុំ

ណាអូមីច្វើការចៅមន្ីរចពទ្្យ

ែូរីនជាគិលានុ្រ្បដ្ឋាយិកា

ស៊ូស៊ីជាអ្នកជុំនាញកុុំព្យូទ្័រ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ជំហានទី2។្រូមអា្្ ំណួរ្ ិងឧទា�រណ៍�រូចខ្ងដសកាម។បំដពញ្ ្ននុងសបអប់្ សមាប់

«ឧទា�រណ៍រប្់ខញនុំ»។្សមាប់ការអ្ុវតតែ្៍ដ្ះអ្្ន អាច្ ឹងសតរូវបាោ្់សាមា្។

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួសុំណួ�អ្ីខះ្ែល់មេរុស្សទាុំងតេះ?

ឧទាហ�ណ៍េី១
(ជាងជួសជរុលយាេ្ដយេ្ត)

ឧទាហ�ណ៍េី២
(អ្ន្កប�ិប�្តិកា�បតច្ច្វិេយា) ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្ន្

ត�ើចុំណូល្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរានរាល់ដខ

តៅតពលខ្ញុំចា្រ់តផដេើមការងារ

តនុះ?ត�ើចុំណូលប្រចាុំដខ

្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំអាចរំពឹងថ្

ទទួលរាន្រន្ទា្រ់ពីតធវែើការរាន

មួយឆ្នាុំ?

បរាក់ហខ្ ូលែុំ្រូង៖៣៥០០

្រនាទា្់រពីរានមួយឆ្នាុំ៖៤៥០០

បរាក់ហខ្ ូលែុំ្រូង៖៤២០០

្រនាទា្រ់ពីរានមួយឆ្នាុំ៖៥០០០

ត�ើខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្ប�្តិ

ប្រ្រ់បរាន់សបមា្រ់ការងារ

នតិមួយៗតដាយរត្រៀ្រណា?

សាលា្រច្ចេកវិទ្យា៨ហខ

្រទ្ពិចសា្ន៍១ឆ្នាុំ

សាគាល់នរណាមានាក់មានទ្ុំនាក់ទ្ុំនង

សាលាចរៀន្រច្ចេកចទ្ស

ចពទ្្យ២ឆ្នាុំកន្លះ

្រទ្ពិចសា្ន៍១ឆ្នាុំកន្លះ

ជា្់រថ្នាក់គណិតវិទ្យា

ថ្នាក់វិទ្យាសាបស្

ត�ើមានសាលាតរៀនក្ញងមូលដាឋាន

ឬតទ?
រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស

ត�ើមាន�បមវូការតកើនត�ើង

សបមា្រ់ការងារប្រតេទតនុះឬ

តទ?

តបមូវការចកើនចឡើងយឺតៗម្្យម តបមូវការចកើនចឡើងចលឿនខាលាុំង

ត�ើចុំណាយថ្្្ុ៉រន្មនតែើម្បីចា្រ់

តផដេើមតរៀនរាន?
៦០០០ចលើថ្្ឧ្រករណ៍

៤០០០ចលើថ្្ប្រឡងយក

វិញ្ញា្រន្របត

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ជំហានទី៣។្រូមអា្ឧទា�រណ៍ដ�ើយ្ ដង្ខបចដម្ើយរប្់អ្្ន ្ ្ននុងជរួរឈរទបីបបី។្រូមចាថំ្ដ្ះ

សោ្់នតជាការហាត់ដទ។ដយើង្ឹងសបមរូលព័ត៌មា្សតឹមសតរូវបន្ថែមដទៀតដៅ្ បា្�៍ដ្ះ។ដៅដពល

អ្ន្បា្ប្្ចប់្រូមសត�ប់ដៅស្ុមធំជាងដ្ះវិញ។

ត�ើកា�ងា�ណាមួយដែលហា្់ែូចជាផ្ដល់ចុំណូលល្អបុំផរុ�តហើយក�ូវេឹង្ មាលាុំងេិងជុំនាញ�បស់ខ្ញុំ?

ឧទាហ�ណ៍េី១
(អ្្ន ជួសជរុលយាេ្ដយេ្ត)

ឧទាហ�ណ៍េី២
(អ្្ន កប�ិប�្តិកា�បតច្ច្វិេយា) ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្្ន

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខុ្ះអុំពីជតបមើសទាុំង

តនុះ?ត�ើជតបមើសមួយណាដែល

ហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំ?

តបមូវនូវការអ្រ់រំតិ្ជាងមិនសូវ

្ុំណាយថ្្បរាន់ហតមាន្ ុំណូល

ល្មមចែើម្បី្រុំចពញតបមូវការមិនសូវ

មានតបមូវការ។

ចពលចវលាចប្ើនចែើម្បីមាន

គុណសម្បត្ិសក្ដិសមចរៀនចប្ើន

្ុំណាយថ្្ចប ើ្នបរាក់្ុំណូល

កាន់ហតចប្ើនតបមូវការកាន់ហត

ខាលាុំង។

 អាន៖ បោទាប់ពបីសបមរូលព័ត៌មា្្ បា្�៍ដ្ះដយើង្ឹងចាំបាច់សតរូវដធវើការ្ ដសមចចិតតែ។ដយើងអាចអធិសាឋា្

្ិងអា្ពរជ័យរប្់ដលា្អយ្យដការប្់ដយើងដ�ើម្បីជរួយដយើង។្រូមចាំថ្(១)ដយើងចាប់ដផ្ដើម

ដោយចំណូលប៉ុោមា្ន�លដយើងសតរូវការដ�ើម្បីមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។(២)បោទាប់ម្ដយើង

ដសជើ្ដរើ្ការងារន�លដយើងចង់បា្ដៅដពលអោគតន�ល្ ឹងផ្ដល់ចំណូលដោះ។(៣)បោទាប់ពបី

ដោះដយើងអាច្ ដសមចចិតតែអំពបីការអប់រំឬការបោំ្់បំប៉្ន�ល្ ឹងដធវើឲ្យដយើង្ ្្ដិ្ម្ ឹងការងារ

ដោះ។

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១០

ត�ើខ្ញុំេឹងបងាហាញដផេកា�កា�ងា��បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ្បា្�៍ដសកាយដយើង្ឹងបងាហាញពបីគដសមាងការងាររប្់ដយើងសបាប់�ល់ស្ុម។�រូដច្នះ្ រូមដមើល

ឧទា�រណ៍ដ្ះដ�ើយហាត់ដរៀ្វា។

 តមើល៖ «នផ្ការការងារខញនុំ្ ្ននុងបបីោទបី»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ២២)។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសកា្ឈរដ�ើងដ�ើយ្ រូមឲ្យ្ រ្មានា្់ន�លពុំទា្់បា្អ្ុវតតែដៅន្ងៃដ្ះ។បងាហាញ

ឧទា�រណ៍នផ្ការការងារដ្ះ(ដៅទំព័រ៧-៩)�រូចជានផ្ការរប្់អ្ន្។្រូមដធវើតាមឧទា�រណ៍

ដៅ្ ្ននុងវីដ�អរូ។ដបើអ្ន្ពុំមា្ព័ត៌មា្មរួយចំ្ រួ្ដ្ះដទ្រូមសោ្់នតដសបើការ្ ឹ្ស្នមរប្់អ្្ន បា្

ដ�ើយ។

១. ្រូមចំ្យដពលមរួយោទបីដ�ើម្បីសបាប់អំពបីជដសមើ្ការងាររប្់អ្្ន ្ិង្ រ្មានា្់ន�លអ្្ន 

បា្្ រួរអំពបីការងារ។

២.្រូមចំ្យដពលមរួយោទបីនច្ចាយចដម្ើយចដំោះ្ ំណួរន�លអ្ន្បា្្ រួរ។

៣.្រូមចំ្យដពលមរួយោទបីសបាប់ពបីឧទា�រណ៍ជដសមើ្ការងារ្ មរួយន�លអ្្ន ្ ឹងដសជើ្ដរើ្

ដ�ើយព្្យល់ពបីមរូលដ�តុ។

៤. បោទាប់ម្ចំ្យដពលពបីរោទបីដ�ើម្បី្ ុំមតិន្លម្អម្ពបីអ្ន្ដផសេង។ដតើខញនុំអាចដធវើនផ្ការ

ការងារល្អជាងដ្ះោោង�រូចដម្ដច?ដតើខញនុំអាចបងាហាញវាកា្់នតមា្សប្ិទ្ធភាពោោង�រូចដម្ដច?

៥. ្រូម្ លា្់ប្ដូរការដ�ើរតរួដ�ើយឲ្យម្ុ្សេដផសេងដធវើបទបងាហាញ។

 ពិភាកសា៖ ជាមរួយ្ ឹងស្ុមទាំងមរូល្រូម្ ិោយអំពបីរដបៀបន�លអ្ន្្ ឹងសបមរូលព័ត៌មា្អំ�នុង្ បា្�៍្ិង

រដបៀបន�លអ្ន្្ ឹងបងាហាញនផ្ការការងាររប្់អ្្ន ដៅ្ បា្�៍ដសកាយ។្រូម្ រួរ្ ំណួរដ�ើយ

នច្ចាយគំ្ិតោោ។

 អាន៖ អំ�នុង្ បា្�៍្រូមសបមរូលព័ត៌មា្ដ�ើយោ្់វាដៅ្្ននុងនផ្ការការងារដៅទំព័របោទាប់។្ិោយ

ជាមរួយម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអាចដធវើដៅបា្។្រូម្ រួរ្ ំណួរឲ្យបា្ដសចើ្!ដបើអ្្ន សតរូវការ

ចដោលាះ្ រដ្រដសចើ្ដោះអ្ន្អាចដសបើនផ្ការការងារបន្ថែមដៅទំព័រ២៤។

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១១

ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�ដកបកាលាយជាមេរុស្សខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

សូមសរតសរការងារ្រីប្រតេទដែល

អ្កនឹង្រតិ�ពតិចារណា។

ត�ើេ�ណាែឹងអុំពីកា�ងា�កបតេេតេះ?

សូមសរតសរត្មុះមនុស្ស៣-5

ន្ក់តែើម្បីនតិយយជាមួយពួកត្រ

អុំពីការងារនីមួយៗ។

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួសុំណ�ួអ្ីខ្ះែល់មេរុស្សទាុំងតេះ?

ត�ើចុំណូល្ុ៉រន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរានរាល់ដខ

តៅតពលខ្ញុំចា្រ់តផដេើមការងារតនុះ?

ត�ើចុំណូលប្រចាុំដខ្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរាន្រន្ទា្រ់ពី

តធវែើការរានមួយឆ្នាុំ?

ត�ើខ្ញុំអាចមាន្រុណសម្ប�្តិ

សបមា្រ់ការងារប្រតេទតនុះយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើមានសាលាតរៀនក្ញងមូលដាឋាន

ឬតទ?

ត�ើទផីសារការងារដផ្កតនុះមាន

�បមវូការតកើនត�ើងឬតទ?

ត�ើចុំណាយអស់្រ៉ុន្មនតែើម្បី

អាចតរៀនរាន?

មានសុំណួរតផ្សងតទៀ�ឬតទ?

ត�ើកា�ងា�ណាមួយដែលហា្់ែូចជាផ្ដល់ចុំណូលល្អបុំផរុ�តហើយក�ូវេឹង្ មាលាុំងេិងជុំនាញ�បស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនែូចតម្ចខ្ុះអុំពី

ជតបមើសទាុំងតនុះ?ត�ើជតបមើស

មួយណាដែលហាក់ែូចជាល្អ

្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំ?

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១2

ត�ើខ្ញុំអាចចា�់ដចងហិ�ញ្ញវ�្ញ�បស់ខ្ញុំតោយឈ្លាសវវយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ការមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ររួមមា្ការចំ្យតិចជាងចំណូល្ិងការមា្សបា្់្ ្សេំទុ្។

ការ្្សេំទុ្អាចជរួយដយើងបំដពញ្ រូវការចំ្យន�លពុំរំពឹងទុ្ឬជរួយដយើងផ្គត់ផ្គង់្ សមាប់ខ្លួ្

ដយើង្ិងស្ុមសគរួសារដយើងដពលចំណូលរប្់ដយើងទាបជាងការន�លដយើងរំពឹងទុ្។ជាចនំណ្

មរួយន្ស្ុមដ្ះដយើងតាំងចិតតែដ�ើម្បី្ ្សេំទុ្រាល់្ បា្�៍ដទាះជាមរួយកា្់ឬពបីរកា្់្្ដបី។

 ពិភាកសា៖ ដៅតំប្់ខ្ះវាជាគំ្ិតល្អមរួយដ�ើម្បី្ ្សេំសបា្់ដៅ្ ្ននុងធោោរ។ដៅទបី្ន្្ងដផសេងដទៀតវាពុំនម្

ជាគំ្ិតល្អដទ�រូចជាដពលន�លសបដទ្មា្អតិផរ្ខ្្ព ់ឬដពលធោោរពុំមា្ដ្ថែរភាព។ដតើវា

ជាល្្ខខណ្ឌល្អឬដទដ�ើម្បី្ ្សេំសបា្់្ ្ននុងធោោរដៅតំប្់រប្់អ្្ន ?ដតើធោោរ្ មរួយន�លផ្ដល់

អសតាការសបា្់្ សមាប់ការ្ ្សេំខ្ព្់បំផុតដោះ?

 អាន៖ នផ្ន្មរួយដទៀតន្ការមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្គឺការពុំជំោ្់បំណុល្ ទាល់ខ្ល្ួ ។សបា្់្ ម្ចបី្ ទាល់ខ្ល្ួ 

គឺសតរូវបា្ចំ្យដសចើ្ជាងន�លដយើងអាចបង់។ពរួ្ពយាការីបា្សបឹ្សាដយើងឲ្យដចៀ្វាងពបី

បំណុល្ ទាល់ខ្លួ្ដ�ើយដពលដយើងកាលាយជាម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្កា្់នតខ្លាំងដោះដយើង្ ឹង

កាត់ប្ថែយឬលុបបំបាត់បំណុល្ ទាល់ខ្លួ្បា្(្វបីដបើបំណុលអាជបីវ្ម្មអាចជាការឈាលា្នវ្ ្ននុង្ រណបី

មរួយចំ្រួ្្តែបី)។

ជាញឹ្ញាប់ភាពអា្្្ន្ ្ននុងសោឈឺថ្កាត់ប្ដាលឲ្យមា្ប្្ទនុ្ខ្ង�ិរ ្្ញវតថែនុ�៏ដសចើ្ដព្។្ម្មវិធបី

ធាោរា៉ប់រង្ិង្ ម្មវិធបីោំោរ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលជាញឹ្ញាប់អាចជរួយការោរទប់ទល់្ ឹង

ប្្ទនុ្ទាំងដ្ះ។្រូមចុះដឈាមាះទិញ្ ម្មវិធបីធាោរាប៉់រងឬ្ ម្មវិធបីោំោរ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលន�ល

អាចជានផ្ន្មរួយ្ ំខ្្់ន្ផ្ូវរប្់ដយើងដ�ើម្បីមា្ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្។

 ពិភាកសា៖ ការធាោរា៉ប់រងមរួយចំ្រួ្(�រូចជាការធាោរាប៉់រងខ្ង្ ុខភាព្ិងធាោរា៉ប់រងអាយុជបីវិត)គឺងាយ

រ្បា្្ិងមា្សបដោជ្៍ជាងសបដភទន្ការធាោរាប៉់រង�នទដទៀត។អ្ន្ផ្ដល់ដ្វាការធាោរា៉ប់រង

មរួយចំ្រួ្ល្អដ�ើយមរួយចំ្រួ្ដទៀតពុំដសាមាះសតង់ដទ។ដតើជដសមើ្ការធាោរាប៉់រងល្អបំផុត្ ្ននុងតំប្់អ្ន្

មា្អវបីខ្ះ?

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១៣

តហ�រុអ្ីកពះអមាចាស់ចង់ឲ្យតយើងមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបីសពះអមាចា្់ចង់ឲ្យដយើងមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្?

 អាន៖ ្រូមអា្ការ�្ស្ង់ដៅខ្ងសាតាំន�។

 ពិភាកសា៖ ដតើការខំសបឹងនសបងរប្់ដយើងដ�ើម្បីទទរួលបា្ការងារមរួយអាចរាប់ទុ្ជា«ដោលបំណងបរិ្ ុទ្ធ»

មរួយ�រូចន�លនអលដឌើរសគបី្្ដូ�វឺ្ុ្បា្មា្សបសា្្៍ោោង�រូចដម្ដច?

 អាន៖ សពះអមាចា្់មា្សពះដចសា្ដ�ើម្បីជរួយដយើងឲ្យមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។សទង់មា្ប្្ទូលថ្«ដមើលចុះ

ដយើងជាសពះដ�ើយដយើងជាសពះន្អព្ូតដ�តុទាំងឡាយ»(្បីន�វទបី២២៧:២៣)។ដៅដពលដយើង

ឧទ្ទិ្ថ្វាយ្ ិច្ចខិតខំរប្់ដយើងដ�ើម្បីដជាគជ័យ្ ្ននុងការងាររប្់ដយើងដ�ើម្បីដោលបំណងបរិ្ ុទ្ធ

ន្ការកាលាយជាមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដោះសពះអមាចា្់្ ឹង�ឹ្ោំដយើងតាមរយៈការបំផុ្គំ្ ិត។

ដៅដពលដយើងបងាហាញពបីដ្ច្្ដបីជំដ្ឿរប្់ដយើងដោយការសា្ប់្ិងការដោរពតាមការបំផុ្គំ្ ិត

រប្់សទង់ដោះសពះអមាចា្់្ ឹងដធវើអព្ូតដ�តុទាំងឡាយរប្់សទង់ដ�ើយ្ ដសមច្ ិច្ចខិតខំរប្់ដយើង

ជាងដយើងដធវើដោយខ្លួ្ឯង។

« ការឧ�្ិ្ ្ ឺ ជា ការដញក ឬ 

ឧ�្ិ្អវែបី មួយ ជា ្ ិ្ិដ្ឋ លះបង់ 

នដើម្បី នគ្លបំណង បរិ្ុ�្ធ » ។

ឌីថ�កគីស្តតូហ្ឺសិេ«ចូ�ឆ្ញះ

បញ្ជាុំងពីជីវ�ិដែលបាេថាវាយ»

ENSIGNឬLIAHONAដខ
វិច្ិកាឆ្នាុំ២០១០េុំព័�១៦

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១4

ត�ើខ្ញុំអាចត�ៀបចុំតែើម្ីេេួលបាេកបា្់្ ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្យា៉ាងែូចតម្ដច?

ត្រើអ្កនតិងប្រួសារអ្កពុុំមានមតធយោរាយត�ើយអ្កពុុំអាចទទួលរានធនធាន�តិរញ្ញវ�្ញក្ញងមូលដាឋានតផ្សងតទៀ�តទតន្ុះអ្កអាចនឹងសមតែើម្បី

ទទួលបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែតែើម្បីជួយ្រង់ថ្្ការអ្រ់រំរ្រស់អ្ក។ដផនការការងារអ្កក៏អាចជួយអ្កតរៀ្រចុំសបមា្រ់បរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែ

ផងដែរ។ត្រើអ្ក្រតិ�ថ្អ្កអាចនឹងប�ូវការបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែសូមត្្ើយសុំណួរទាុំងតនុះតពលអ្ក្រតងកើ�ដផនការការងាររ្រស់អ្កត�ើយរកសា

ព័�៌មានតនុះទុកសបមា្រ់ការដាក់ពាក្យតស្ើបរាក់កម្ីសុុំេី.អ៊ី.ដអ�វែរ្រស់អ្ក។

ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�ដកបកាលាយជាខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

កា�ងា�បច្ចញប្េ្ន

តមា៉ាងដែលអ្កតធវែើការក្ញងមួយសរាដា�៍

(ប្រ្រ់ការងារ)៖

�ុំដណងការងារ៖

ចុំណូលក្ញងមួយដខ៖

កា�ងា�នាតពលអនាគ�(ក�ូវដ�មាេតៅ្ ្នញងបញ្ីកា�ងា�ដែលតពញចិ�្ត�បស់តសវា្ម្មខ្លួេេីពឹងខ្លួេឬ្ �ណីតលើ្ដលងក�វូដ�តស្នើ�សរុុំ)។

�ុំដណងការងារន្តពលអន្្រ�៖

ចុំណូលរា៉ាន់សាមនក្ញងមួយដខ

(្រន្ទា្់រពីការ្រញ្្រ់ជុំន្ញសតិកសា)៖

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



១5

« នយើង គបាប់ ជា គបាកដ ថា 

មនុ្្ស នោក គ្រូវ ឧ្សា�៍ ចរូលរួម 

ក្នុង គបនោជន៍ ល្អ ន�ើយ គបគ្រឹ្តេ 

អវែបីៗ ជា នគចើន តាម បំណង ចិ្តេ 

រប្់ ខ្លួន ន�ើយ ោំមក នរូវ ន្ចកតេបី 

្ុចរិ្  ដ៏ នគចើន » ។

តោលលេិ្េិងតសច្្តីសញ្ញា

៥៨:២៧

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីដ្លម្អ?

 ត៉ោង៖ សូមដាក់ត៉ោងកំណ�់១០នាទីសប៉្រ់វគ្គពិចារណាតនះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្ន្មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?



១៦

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ»។

 អាន៖ រាល់្ បា្�៍ដយើងដសជើ្ដរើ្«ន�គរូ្ ្ម្មភាព»មានា្់។ដ្ះគឺជា្ មាជិ្ ស្ុមមានា្់ន�ល្ ឹង

ជរួយដយើងរ្សាការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។ន�គរូ្ ្ម្មភាពគរួរទា្់ទងោនា្ ្ននុងអំ�នុង្បា្�៍ដ�ើយ

រាយការណ៍ពបីការរី្ចដសមើ្រប្់ពរួ្ដគដៅោនាដៅវិញដៅម្។ជាទរូដៅន�គរូ្ ្ម្មភាពគឺមា្ដភទ

�រូចោនាដ�ើយពុំនម្ជា្ មាជិ្សគរួសារដទ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្្ន ្ ឹង

ទា្់ទងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថាេឹង�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងេិយាយជាមួយមេរុស្សកបាុំនា្់យា៉ាង�ិចតែើម្ីកបមូលព័�៌មាេសកមាប់ដផេកា�កា�ងា��បស់ខ្ញុំ។

   តរាលតៅរ្រស់ខ្ញុំ៖   5   ៨   1០

ខ្ញុំេឹងត�ៀបចុំដផេកា�កា�ងា��បស់ខ្ញុំសកមាប់ត្្ើបេបងាហាញ។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្តរាលការណ៍មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ--តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?

តាុំងច�ិ្ត



១7

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 តមើល៖ «្្ម្មភាព្ិងការតាំងចិតតែ»(ោមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ២៣)។

 អាន៖ ដៅដពលដយើងរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើងដោះដយើងទំ្ងជាអាចរ្សាវាបា្ដសចើ្។្រូម

អា្ោ្្យ�្ស្ង់ដៅខ្ងសាតាំ។

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូមោ្់«បាទឬចា៎ា្»«ដទ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែ។

បាននិយាយ

នឹងមនុស្សយា៉ាង

ហោចណាស់

ប្បាំនាក់អំពី

ផែនការការងារ

របស់ខ្ញំ(សូម

សរហសរចំនួន#)

បានហរៀបចំ

បទបងាហាញ

ផែនការការងារ

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅខ្ងដសកាយន្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

ដៅ្្ននុងការសបជុំស្ុមដលើ្ដសកាយអ្ន្្ សមប្សមរួល្ ឹងគរូ្តារាងការតាំងចិតតែមរួយដៅដលើការ្ដខៀ្

(�រូចររូបមរួយខ្ងដលើដ្ះ)ដយើង្ ឹងម្�ល់១០ោទបីមុ្ ការសបជុំចាប់ដផ្ដើមដ�ើយ្ រដ្រពបីការរី្

ចដសមើ្រប្់ដយើងដៅដលើតារាង។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្

ដសកាយ។្រូមឲ្យពរួ្ោត់អា្ដៅ្្ននុងគសមបខ្ងមុខន្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះដ�ើម្បីដរៀ្ពបីអវបី

ន�លអ្ន្្ សមប្សមរួលដធវើ។ពរួ្ោត់គរួរ្ សមប្សមរួលតាមរដបៀប�រូចោនា្ ឹងរដបៀបន�លអ្ន្

្សមប្សមរួលបា្ដធវើន្ងៃដ្ះ៖

• អដ្្ជើញសពះវិញ្ញាណអដ្្ជើញ្ មាជិ្ស្ុមឲ្យន្វងរ្សពះវិញ្ញាណ។

• ទុ្ចិតតែដលើឯ្សារ្ុំបន្ថែមសោ្់នតដធវើ្រូវអវបីន�លវាសបាប់។

• សគប់សគងដពលដវលា

• បន្ថែមថ្មពលដ�ើយ្ បបាយរី្រាយចុះ!

្ុំឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។

កុំណត់ចុំណាុំសម្មាប់អ្នក

សម្្របសម្្ររួល៖

ន�ើយ ក៏ ចងចាំ ្ ងដដរ ថា ឲ្យ 

្ម្ជិក គកុម ទាំង អ្់ ចុះន្មាះ 

នៅ ន្��ំ ម្័រ srs. lds. org/ 
report។
ក៏្រូម ចងចា ំនដើម្បី ថ្ចម្ង 

្ម័្៌ម្ន ទាក់�ង គកមុ ្ គម្ប ់ការ 

គបជុំ នលើក នគកាយ ្ ងដដរ ។

សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

« នៅន្ល សានានដ ការងារ គ្រូវបាន 

វា្់ដវង នោះ សានានដ ការងារ 

នោះ នរឹង រីកចនគមើន ។ នៅន្ល 

សានានដ ការងារ គ្រូវបាន វា្់ដវង 

និង រាយការណ៍ នោះ អគតា នន 

ការរីកចនគមើននរឹង ្ នន្ឿន កាន់ដ្ 

នលឿន » ។

ថូមា៉ាសតអសម៉េសរុេតៅ្ ្នញង

�បាយកា�ណ៍សេ្និសីេដខ�រុលា

ឆ្នាុំ១៩៧០េុំព័�១០៧

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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កា�អប់�ំសកមាប់ភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

អ្នកសបម្រសបមួល៖សូមស្វា្មន៍អ្នកទាុំងអស់ោនា!សូម

ណណនាុំរ្មឹះអ្នករហើយគបាប់ខ្ឹះៗអុំពីខ្លួនអ្នក។

កាវាមី៖ណមនរហើយខ្ញុំរ្មឹះកាវាមី។ខ្ញុំរេើបគតឡប់មកពី

របសកកម្មវិញខ្ញុំកុំពុងណសវង�កគបពន្ធរហើយកុំពុងរ្វើកា�

បនាទាប់បន្ុំ។

កុនតសឡូ៖ខ្ញុំរ្មឹះកុនរសឡូខ្ញុំរ�ៀបកា�រហើយរហើយម្ន

កូនគបុសតូចពី�នាក់ខ្ញុំជួយស្វាមីខ្ញុំលក់ណែ្រ�ើរៅតូបោត់។

តមកាឡា៖រហើយខ្ញុំរ្មឹះរមកាឡា។ខ្ញុំជាម្ដាយរទាល

ណដលម្នកូនគសីអាយុគបាុំមួយ្ នាុំម្នាក់។ខ្ញុំរ្វើកា�រពញរម្ោង

សម្អាតរៅតាមសណ្ឋាោ�។

រ៉ូត្រ៊ើ�៖ខ្ញុំរ្មឹះ�៉ូរប៊ើតខ្ញុំបានរ�ៀបកា�រហើយរហើយម្នកូន

គបាុំនាក់រហើយខ្ញុំកុំពុងបរគមើជាប៊ើស្ពឥឡូវរនឹះរហើយខ្ញុំម្ន

បញ្ហាក្នញងកា�ណសវង�កកា�ងា�ល្អ។

អ្នកសបម្រសបមួល៖ល្អណ្ស់។ណមនរហើយរហតុអវីអ្នក

គ្ប់ោនាមកពីរនឹះ?

កាវាមី៖ខ្ញុំគោន់ណតចង់ចូលរ�ៀនប៉រុណ្ណឹះ។គ្ប់ដដ្ូ

របសកកម្ម�បស់ខ្ញុំទាុំងអស់បានរៅែ្ឹះចូលរ�ៀន

មហាវិេយាល័យរហើយខ្ញុំចង់រ្វើដូចពួករ្ណដ�។

រ៉ូត្រ៊ើ�៖តាមពិតរៅខ្ញុំសង្រមថានរងេេួលបានគបាក់មូលនិ្ិ

កា�អប់�ំជាបន្ដបនាទាប់—រតើរនាឹះពុុំណមនជាអវីណដលរយើងរ�ៀនរេ

ឬ?

កុនតសឡូ៖ពយាកា�ីបានម្នគបស្សន៍ថាឲ្យេេួលកា�អប់�ំ

ឲ្យរគចើនបុំែុតតាមណដលអាចរ្វើរៅបានដូរច្នឹះខ្ញុំបានគបាប់

ស្វាមីខ្ញុំថាខ្ញុំចាុំបាច់គតូវរ្វើដូចរនឹះ។

តមកាឡា៖ណមនរហើយខ្ញុំគោន់ណតចង់បានកា�ងា�ល្អគបរសើ�

ជាងមុនដូរច្នឹះខ្ញុំអាចកាន់ណតម្នភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរហើយពុុំ

ម្នជុំនាញរគចើនរេ។

អ្នកសបម្រសបមួល៖ល្អស្ដាប់រមើលរៅដូចជារយើងម្ន

មូលរហតុជារគចើនណដលមកេីរនឹះ។រយើងនរងរ្វើបានល្អ

ទាុំងអស់ោនា។រមកាឡាអវីណដលអ្នកនិយាយរនាឹះ្ឺសុំខាន់

ណ្ស់។សូមគបាប់ពួករយើងបណន្ថមរេៀត។

តមកាឡា៖ណមនរហើយខ្ញុំរ្វើកា�រគចើនរម្ោងរហើយពុុំអាចម្ន

រពលរគចើនរៅជាមួយកូនគសីខ្ញុំរេ។រហើយខ្ញុំបាន�ករ�ើញថា

ខ្ញុំពុុំអាចេេួលបានកា�ងា�ល្អមួយរដ្យោមនកា�បុំពាក់បុំប៉ន

មួយចុំនួនរេៀតរនាឹះរេ។ដូរច្នឹះខ្ញុំគតូវកា�កា�អប់�ំមួយចុំនួន

រដើម្ីបរងកើនជុំនាញ។ប៊ើស្ពខ្ញុំបានម្នគបស្សន៍ថារនឹះ្ ឺ

ជាកណន្ងណដលខ្ញុំចង់�កហ្នរងរហើយ។

អ្នកសបម្រសបមួល៖អ្នកនិយាយគតូវរហើយរមកាឡា!

តាមពិតរនាឹះជាអវីណដលរយើងរៅេីរនឹះ។រនឹះពុុំគោន់ណត

អុំពីកា�អប់�ំប៉រុណ្ណឹះរេ។រតើវា្ ួ�ឲ្យភាញាក់រែ្អើលរេ?គកុមរនឹះ

នរងជួយរយើងឲ្យដ្ក់ណែនកា�រដើម្ីេេួលកា�បុំពាក់បុំប៉នឬ

កា�អប់�ំមួយចុំនួនប៉ុណនតែរោលបុំណង្ ឺរដើម្ីបរងកើនជុំនាញ

រដើម្ីបានកា�ងា�ល្អជាងនិងបរងកើនគបាក់ចុំណូល�បស់

រយើង។គបណហលជាអវីណដលសុំខាន់បុំែុតក្នញង�យៈរពល

១២សបាដាហ៍រនឹះរយើងនរងរ�ៀនអុំពីរោលកា�ណ៍ជុំនាញ

និងេម្លាប់ណដលនរងជួយរយើងឲ្យម្នភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនពិត

គបាកដ។ដូរច្នឹះរនឹះ្ ឺម្នហួសពីកា�គោនណ់តរៅស្លារ�ៀន

រៅរេៀត។

រូត្រ៊ើ�៖រហើយរតើអវីជាគបាក់កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវ?

អ្នកសបម្រសបមួល៖របើអ្នក�ករ�ើញថាអ្នកពិតជាគតូវកា�

គបាក់កម្ីវាពិតជាបានរហើយរយើងនរងរ�ៀនទាុំងអស់អុំពី

�របៀបរដើម្ីរ្វើដូរចានាឹះ។ប៉ុណនតែរតើអ្នកអាចេេួលបានកា�

បុំពាក់បុំប៉នរដ្យពុុំគតូវកា�គបាក់កម្ីបានណដ�ឬរេ?រនាឹះអ្នក

នរងពុុំម្នបុំណុលរនាឹះរេ។

កុនតសឡូ៖រតើវានរងជួយរយើងចូលរ�ៀនរៅស្កល

វិេយាល័យបានឬរេ?

អ្នកសបម្រសបមួល៖របើរនាឹះជាកណន្ងគតូវរដើម្ីេេួលបាន

ធនធាននានា

�តៅេុំព័�បនាទាប់

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ជុំនាញណដលអ្នកគតូវកា�រដើម្ីេេួលបានកា�ងា�ដ៏ល្អមួយ

រនាឹះវាពិតជាអាចរ្វើបានណមន។ប៉ុណនតែរពលខ្ឹះវិញ្ញាបនបគត

ស្កលវិេយាល័យមួយពុុំតគមង់រៅ�កកា�ងា�រៅក្នញងរសដ្ឋកិច្

�បស់អ្នករេ។

រូត្រ៊ើ�៖ពិតណមនរហើយ។ខ្ញុំស្គាល់រវជ្ជបណ្ិតជារគចើនរ្វើជា

អ្នករបើកឡានតាក់ស៊ើ។

កាវាមី៖ខ្ញុំគោន់ណតចង់ចាប់រែ្ដើមរ្វើអវីមួយប៉រុណ្ណឹះ!ខ្ញុំគោន់ណត

ជាអ្នកលក់រៅតាមែ្ូវមុនរពលរបសកកម្ម�បស់ខ្ញុំប៉រុណ្ណឹះ។

ខ្ញុំពុុំម្នជុំនាញកា�ងា�ណ្មួយរេ។

កុនតសឡូ៖ដូរច្នឹះរតើរយើងរៅេីរនឹះរ�ៀនអុំពីកា�ងា�ឬ

កា�អប់�ំឬ?

អ្នកសបម្រសបមួល៖រ�ៀនទាុំងពី�ហ្នរង!រយើងចង់ម្នភាព

ខ្លួនេីពរងខ្លួនណមនរេ?ដូរច្នឹះរយើងនរងរ�ៀនរោលកា�ណ៍

ចាុំបាច់ដនភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន។រយើងនរងចាប់រែ្ដើមរដ្យ

កា�សរគមចចិតតែថារតើកា�ងា�គបរភេណ្ណដលែតែល់គបាក

ចុំណូលគ្ប់គោន់រ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនបាន។

រហើយរយើងនរងសរគមចចិតតែថារតើកា�បុំពាក់បុំប៉នឬកា�អប់�ំ

ណ្ណដលនរងជួយឲ្យរយើងម្នលក្ខណៈសម្តតែិគ្ប់គោន់

សគម្ប់កា�ងា�រនាឹះ?រនាឹះរយើងនរងណសវងយល់អុំពី�របៀប

រដើម្ីនរងបង់សគម្ប់កា�អប់�ំរនាឹះនិង�របៀបរដើម្ីរជា្ជ័យ

រៅស្លារ�ៀន។រយើងនរងជួយោនារៅវិញរៅមកសរគមច

រោលរៅ�បស់រយើង។

រូត្រ៊ើ�៖ល្អណ្ស់។�ហូតមកដល់រពលរនឹះខ្ញុំបាន្ ិតអុំពី

កា�ចូលរ�ៀនប៉ុណនតែខ្ញុំពុុំបាន្ ិតអុំពីមូលរហតុណដលខ្ញុំ្ ួ�រៅ

ស្លារ�ៀនរេ។

កាវាមី៖ស្ដាប់រមើលរៅដូចជាកា�រ�ៀនរនឹះអាចែ្ដល់នូវកា�

ដរកនាុំខឹ្ះៗដល់ខ្ញុំ។ខ្ញុំពិតជាភាញាក់រែ្អើលចុំរពាឹះមូលរហតុណដល

គបធានក�ូ៉ុមខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកេីរនឹះ!

តមកាឡា៖ប៉ុណនតែវាពិតជាម្នគបសេិ្ធភាពឬ?ខ្ញុំពិតជាអស់

សង រ្មរហើយខ្ញុំបានពយាយាមវិ្ ីរែ្ងៗជារគចើនរដើម្ីេេួល

បានកា�អប់�ំពីមុន។

អ្នកសបម្រសបមួល៖ណមនរហើយរយើងនរងគតូវណតខុំគបរងណគបង

�ួមោនារហើយជួយោនារៅវិញរៅមក។ខ្ញុំរជឿថាវានរង

ម្នគបសិេ្ធភាព។ខ្ញុំរជឿរដ្យអស់ពីចិតតែខ្ញុំថាគពឹះអម្ចាស់

ចង់ឲ្យរយើងម្នភាពខ្លួនេីពរងខ្លួននិងម្នរជា្ជ័យ។គេង់

ចង់ឲ្យរយើងរ�ៀននិង�ីកចរគមើន។រហើយគេង់ម្នគពឹះរចស្តា

រដើម្ីជួយរយើង។ដងាវាយ្ួន្ ឺម្នពិតណមនរ�ឿងទាុំងខាង

ស្ច់្មនិងខាងវិញ្ញាណ។រហើយគកុមខ្លួនេីពរងខ្លួនបាន

ជួយមនុស្ជារគចើនដូចជាពួករយើង។រតើអ្នក្ ិតយាោងណ្

ណដ�?រតើរយើងអាចរ្វើបានឬរេ?រតើរយើង្ ួ�ណតស្កល្ង

រេ?រនឹះ្ ឺជារ�ឿង�បស់មនុស្ម្នាក់៖

តអមីលដ្៖កា�រ្វើជាសិស្ពូណក្ឺពុុំណមនជាអវីណដលខ្ញុំជុំពាក់

ខ្លួនខ្ញុំរេណតខ្ញុំជុំពាក់្ ុណចុំរពាឹះស្សនាចគក!ខ្ញុំបានដរងថា

កា�ចូល�ួមក្នញងស្សនាចគកដនគពឹះរយស៊ូវគ្ីស្ដនពួកប�ិសុេ្ធ

ដ្ងៃចុងរគកាយនរងនាុំខ្ញុំរៅកាន់អណ្ចគកខាងវិញ្ញាណដ៏្ ុំរ្ង

ប៉ុណនតែខ្ញុំពុុំណដលគសដម៉ថាវានរងរបើកទាវា�ឲ្យខ្ញុំម្នកា�អប់�ំរេ។

កា�រ�ៀនសូគតដុំណរងល្អ្ឺពិតជារ្វើឲ្យខ្ញុំភាញាក់ដរងខ្លួនរឡើង

ណមន។វាបានរ្វើឲ្យខ្ញុំដរងថាខ្ញុំជាអ្នកគ្ប់គ្ងរជា្វាសនា

ផ្ទាល់ខ្លួន�បស់ខ្ញុំ។មិនថាស្ថានភាព�បស់រយើងយាោងណ្

រហើយថារយើងម្នអា�ម្មណ៍យាោងណ្រេខ្ញុំពុុំសង្័យរឡើយ

ថាគពឹះវ�បិតាសួ្ ៌ខ្ញុំម្នណែនកា�ល្អសគម្ប់ពួករយើង។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៤វិញ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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កា�ត�ៀេសូក�ស្ដីពីកា�«តៅតហើយត្្ើ»

្រូមបតែូរដវ្ោនាអា្្ ថ្្ណ្ឌខ្ងដសកាម។

ជាេូរៅក្នញងថានាក់រ�ៀនជាញរកញាប់រយើងរ្វើតាម្ ុំ�ូរនឹះ៖(១)

រយើងរដើ�ចូលអង្ញយចុឹះតាម្ ម្មតាោមនកា�រ�ៀបចុំរគចើនពី

ណែ្នក�បស់រយើងរេ។(២)គ្ូបរគងៀនជាអ្នកនិយាយ។(៣)

រយើងពយាយាមស្ដាប់រហើយរ�ៀន។(៤)រពលខ្ឹះរយើងរ្្ើយ

សុំណួ�។�ួចរហើយ(៥)រយើងរៅែ្ឹះវិញ។

រៅក្នញងគកុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់រយើងរនាឹះរយើងនរងរ្វើ

តាមវិ្ីស្គសតែរែ្ងពីរនាឹះ។

អុំឡញងរពលដនសបាដាហ៍រយើងនរងអនុវតតែវា។រយើងនរងរ្វើអវី

ណដលរយើងបានតាុំងចិតតែរ្វើរៅក្នញងកា�គបជុុំគកមុរលើកមុន។

រយើងនរងសួ�សុំណួ�ជណជកណវកណញកអុំពីគេរសតែីនានានិងរ�ៀន

ឲ្យបានស៊ើជរគរៅ។

បនាទាប់មកមុនរពលកា�គបជុុំគកុមរនាឹះរយើងនរងពិនិត្យរមើល

រសៀវរៅលុំហាត់រហើយនរងកា�តាុំងចិតតែ�បស់រយើងរហើយ

បានមករដ្យរ�ៀបចុំជារគសចនិងឲ្យទាន់រពល។

អុំឡញងណែ្នកដុំបូងដនកា�គបជុុំនីមួយៗរយើងនរងចុំណ្យរពល

រផ្ដាតរៅរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះរោលកា�ណ៍ឬេម្លាប់។រយើង

នរងតាុំងចិតតែរដើម្ីបរគងៀនវាដល់គ្ួស្�រយើងនិងអ្នកដដេ

ែងណដ�។

បនាទាប់មករយើងនរងរាយការណ៍អុំពីកា�តាុំងចិតតែ�បស់រយើង

រ�ៀនពីោនារៅវិញរៅមករហើយ�ិឹះ�កវិ្ ីនានារដើម្ីណកលម្អ។

�ួចរហើយរយើងគតឡប់មកតរៀនវិញ។រៅេីរនឹះរយើងនរង

�ិឹះ�ក្ ុំនិតនិងឧបក�ណ៍ជារគចើនណដលរយើងនរងចាុំបាច់គតវូ

«រៅរហើយរ្វើ»ក្នញងអុំឡញងសបាដាហ៍។រយើងពិភាកសាជា

មួយោនារមើលវរីដអូរហើយអនុវតតែ។

បនាទាប់ពីណែ្នករ�ៀនសគូតរនាឹះរយើងនរងផ្អាកមួយសន្ញឹះរហើយ

ពិចារណា។រនឹះអាចជារពលមួយសគម្ប់កា�បុំែុស្ុំនិត

និងចរម្ើយ។

េីបុំែុតរយើងតាុំងចិ�្តជួយដល់ោនារៅវិញរៅមក។រយើង

�ំឮកអវីណដលរយើងនរងរៅរហើយរ្វើអុំឡញងសបាដាហ៍រដើម្ី

ណកលម្អជីវិត�ស់រៅ�បស់រយើង។

រនាឹះនាុំរយើងគតឡប់រៅកាន់ការអនុវ�្តន៍។ណែ្នកដ៏សុំខាន់

បុំែុតដន្ ុំ�ូកា�រ�ៀនសូគតរនឹះបានរកើតរឡើងរៅចរម្លាឹះកា�

គបជុុំនានា!រយើងនរងរគជើសរ�ើស«ដដ្ូសកម្មភាព»សគម្ប់

សបាដាហ៍រហើយរាល់ដ្ងៃរយើង្ ួ�េុំនាក់េុំនងមនុស្ម្នាក់រនាឹះ

ឲ្យរាយកា�ណ៍យាោង្ ប់�ហ័សអុំពីអវីណដលរយើងបានរ្វើនិង

អវីណដលរយើងបានរ�ៀន។រយើងអាចរគបើកា�រែ្ើស្�ឬជរគមើស

អាជីកម្មរែ្ងរេៀត។បណន្ថមពីរលើរនាឹះគ្ួស្��បស់រយើង

នរងជាគបភពដ៏្ ុំបុំែុតរដើម្ីជួយរយើង!

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៥វិញ

មូលោឋាេកគឹះ

រាយកា�ណ៍
ត�ៀេ

ពិចា�ណា

តាុំងច�ិ្ត

ត្្ើស្ម្មភាព

រាល់វថងៃតោយមាេកា�
េេួលខរុសក�ូវ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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បញ្ីេី.អ៊ី.ដអហ្ដែលតពញចិ�្ត

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

អ្នកសបម្រសបមួល៖ណមនរហើយអ្នកទាុំងអស់ោនា។បញ្ជី

ភី.អ៊ើ.ណអហវណដលរពញចិតតែរនឹះបងាហាញពីកា�ងា�ក្នញងមូលដ្ឋាន

ជុំនាញសិកសាកា�អប់�ំនិងស្លារ�ៀនល្អបុំែុតមួយចុំនួន

ក្នញងតុំបន់�បស់រយើង។របើអ្នកចង់បានគបាក់កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវ

អ្នកនរងគតូវរគជើសរ�ើសរចញមកពីបញ្ជីរនឹះ។

កុនតសឡូ៖រហតុអវី?

អ្នកសបម្រសបមួល៖សុំណួ�ល្អ។បញ្ជីរនឹះបងាហាញពីកា�ងា�

ល្អបុំែុតរៅក្នញងតុំបន់�បស់រយើង។ទាុំងរនឹះ្ឺជា«កា�ងា�

ណដលរពញចិតតែ»រហើយវាម្នតគមូវកា�ខ្ពស់។ម្នកា�ងា�

ដូចរនឹះជារគចើនរេៀតរហើយមនុស្ជារគចើនគតូវបានជួលឲ្យ

រ្វើកា�។

រូត្រ៊ើ�៖រនឹះរមើលរៅពិតជាម្នគបរយាជន៍ណ្ស់។រតើ

ន�ណ្បានរ្វើបញ្ជីរនឹះ?

អ្នកសបម្រសបមួល៖អ្នកគ្ប់គ្ងរសវាកម្មភាពខ្លួនេីពរង

ខ្លួនក្នញងមូលដ្ឋាន�បស់រយើងនិងអ្នកស្ម័គ្ចិតតែមួយចុំនួនបាន

គស្វគជាវ�កេីែសា�កា�ងា��បស់រយើង�ករមើលេុំរនា�កា�ងា�

រហើយតាមពិតបាននិយាយនរងនិរយាជកក្នញងមូលដ្ឋានជា

រគចើនែង។ពួករ្ក៏បាន�ករ�ើញស្លារ�ៀននិងជុំនាញ

សិកសានានាក្នញងមូលដ្ឋានណដលជួយមនុស្េេួលបានជុំនាញ

ណដលគតូវកា�សគម្ប់កា�ងា�ណដលរពញចិតតែ។

តមកាឡា៖ហាក់ដូចជាពួករ្ក៏បានស�រស�អុំពី�យៈរពល

ជុំនាញសិកសានិងដ្្សិកសាែងណដ�។

កាវាមី៖អស្ចា�្យណមន។វា្ ួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍រដើម្ីរ�ើញថា

ស្លារ�ៀនមួយចុំនួនតគមូវឲ្យរ�ៀនរគចើនជាងពី�្ នាុំរហើយ

ខ្ឹះរេៀតតគមូវឲ្យរ�ៀនណត១០ណខសគម្ប់ជុំនាញសិកសា

ដូចោនារនឹះ។

កុនតសឡូ៖រហើយដ្្្ ឺខុសោនាខាលាុំងណ្ស់។ខ្ញុំ្ ងៃល់ថា

រហតុអវីរៅហ្នន៎?

អ្នកសបម្រសបមួល៖រយើងនរងរ�ៀនរគចើនអុំពីដ្្និងតដម្

រៅក្នញងសបាដាហ៍ខាងមុខ។ប៉ុណនតែអវីណដលអ្នករ�ើញរនឹះ្ឺ

សុំខាន់។ពុុំណមនស្លារ�ៀនទាុំងអស់ែ្ដល់តដម្ដូចោនារេ!

តមកាឡា៖រនាឹះជារ�ឿងសុំខាន់។ខ្ញុំចង់រៅស្លារ�ៀនមួយ

ណដលជួយខ្ញុំេេួលបានកា�ងា�ល្អ។ប៉ុណនតែវ្ស្ិកសាខ្ីៗណដល

ចុំណ្យដ្្តិចក៏សុំខាន់ែងណដ�។

អ្នកសបម្រសបមួល៖ពិតណមនរហើយ។ស្លានិងជុំនាញ

សិកសាណដលរពញចិតតែែ្ដល់ជុំនាញកា�ងា�ណដលរពញចិតតែ

ជាមួយនរង�យៈរពលនិងដ្្ចុំណ្យសម�ម្យ។ស្លា

និងកម្មវិ្ីសិកសាទាុំងរនឹះ្ ួ�ណតម្នអគតាេីែសា�កា�ងា�

ខ្ពស់ែងណដ�។រនឹះ្ ឺជាឧបក�ណ៍ដ៏ម្នតដម្បុំែុតសគម្ប់

រយើង។

រូត្រ៊ើ�៖រតើរនឹះអាចម្នគបរយាជន៍អវីខឹ្ះរបើខ្ញុំពុុំគតូវកា�គបាក់

កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវរនាឹះ?

កាវាមី៖ណមនរហើយ។ខ្ញុំនរងចាប់រែ្ដើមជាមួយនរងបញ្ជីរនឹះ។

អ្នកសបម្រសបមួល៖រយាបល់ល្អ។រហើយរបើអ្នកពុុំ

រគជើសរ�ើសកា�ងា�ជុំនាញសកិសាឬស្លារ�ៀនរៅក្នញង

បញ្ជីរនឹះរេអ្នក្ ួ�ណតរៅណតអាច�កបានចរម្ើយផ្ទាល់ខ្លួន

ចុំរពាឹះសុំណួ�ទាុំងរនឹះ៖រតើកា�ងា�អវីណដលម្នតគមូវកា�

ខ្ពស់រហើយកម្មវិ្ីសិកសានិងស្លារ�ៀនណ្ណដលល្អបុំែុត

សគម្ប់កា�ងា�ទាុំងរនាឹះ។រតើអ្នក្ ិតយាោងណ្ណដ�?

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦វិញ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ដផេកា�កា�ងា��បស់ខ្ញុំ្ ្នញងបីនាេី

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

តមកាឡា៖ល្អដូរច្នឹះរនឹះ្ ឺជាណែនកា�កា�ងា�ខ្ញុំក្នញងបីនាេី។

ណែ្នកដុំបូង្ឺស�រស�ជរគមើសកា�ងា��បស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំរៅណតពុុំ

ទាន់ចបាស់អុំពីរ�ឿងរនឹះប៉ុណន្ដខ្ញុំកុំពុងរ�ៀនរគចើនរហើយម្ន

ក្ដីសង្រមរគចើន។វាម្នដូចជាណែ្នកជុំនួយកា�គបតិបតតែិណែ្នក

គ្ូបរគងៀននិងណែ្នកគ្ប់គ្ងសណ្ឋាោ�។�ួចរហើយណែ្នក

បនាទាប់...

រូត្រ៊ើ�៖ណែ្នកបនាទាប់ដនណែនកា�កា�ងា�្ ឺមនុស្ណដលខ្ញុំនរង

និយាយជាមួយ។សគម្ប់ជរគមើសណែ្នកអ្នកបកណគបផ្ទាល់ម្ត់

ខ្ញុំនិយាយជាមួយមនុស្រៅេីភានាក់ងា�បកណគបមួយនិង

គបធានរស្ដកខ្ញុំណដលជាអ្នករ្វើកា�អន្ដ�ជាតិរគចើន។សគម្ប់

អ្នកគ្ប់គ្ងខាងកា�អប�់ំខ្ញុំអាច�កបានណតមនុស្ពី�នាក់

រៅស្លារ�ៀនឯកជនមួយចុំនួនណដលនរងចុំណ្យរពល

ជាមួយខ្ញុំ។រហើយសគម្ប់ជរគមើសអាជីវកម្មដុតនុំខ្ញុំបាន

និយាយជាមួយនរងម្ចាស់ហាងដុតនុំរែ្ងៗបួនកណន្ង�ួមម្ន

ទាុំងកណន្ងម្តាយមីង�បស់ខ្ញុំរ្មឹះរអណឡន។ជាមួយនរង

ជីវគបវតតែិខាងអាជីវកម្ម�បស់ខ្ញុំរនាឹះម្ននូវលេ្ធភាពជាក់ណសតែង

មួយចុំនួន។

ដូរច្នឹះម្នសុំណួ�ឬមតិណកលម្អសគម្ប់ខ្ញុំឬរេ?

តមកាឡា៖រតើជរគមើសណ្មួយដនជរគមើសទាុំងរនឹះណដល

នរងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបរគមើកាន់ណតល្អរៅក្នញងកា�រៅបរគមើក្នញង

ស្សនាចគក�បស់អ្នក?ខ្ញុំដរងថាវាសុំខាន់ចុំរពាឹះអ្នក។

កុនតសឡូ៖រហើយរតើឧបក�ណ៍រគចើនប៉ុណ្ណនរងគតូវរគបើរដើម្ី

ចាប់រែ្ដើមហាងដុតនុំមួយរនាឹះ?

រូត្រ៊ើ�៖សុំណួ�ល្អ។ដូរច្នឹះខ្ញុំ្ ិតថាខ្ញុំនរងម្នរពលរគចើន

ប៉ុណនតែចុំរពាឹះតដម្វិញ...

កាវាមី៖អស្ចា�្យណមនរនាឹះ្ ឺជាសកម្មភាពដ៏ល្អមួយណមនរេ?

ហាក់ដូចជារៅរបសកកម្មម្ដងរេៀតអញ្រង។អ្នកគ្ប់គ្ង

ហាងែសា�ណដកមួយបានគបាប់ខ្ញុំអុំពី�របៀបណដលោត់េេួល

បានកា�បុំពាក់បុំប៉ននិងេីកណន្ងនិងដ្្ចុំណ្យចុំនួនប៉ុនាមន

រនាឹះ។រហើយោត់បាននិយាយថាកា�ហាត់រ្វើកា�ក្នញងរពល

រ�ៀនរ្វើកា�្ ឺជាវិ្ីមួយល្អសគម្ប់ខ្ញុំ។ហាងមួយរេៀតបាន

ែ្ដល់ជាកា�ហាត់រ្វើកា�ក្នញងរពលរ�ៀនរ្វើកា�ណតម្ដងប៉ុណនតែោមន

គបាកណ់ខរេដូរច្នឹះខ្ញុំពុុំដរងពីរ�ឿងរនាឹះរេ។រហើយកា�រ�ៀន

រ្វើជាប៉ូលីស្ឺល្អណ្ស់។ខ្ញុំបានចូលរ�ៀន�យៈរពល

មួយ្ នាុំ�ួចរហើយរចញរៅជាមួយនរងមននតែីមួយចុំនួនក្នញង

�យៈរពលមួយ្ នាុំរេៀត។ដរូច្នឹះវានរងចុំណ្យគបាក់រគចើន

ប៉ុណនតែគបាកណ់ខនរងបានបួនដងរគចើនជាងខ្ញុំធាលាប់�កបាន។ខ្ញុំ

ចាុំបាច់គតវូរ្វើរ្វើកា�រគជើសរ�ើស...

កុនតសឡូ៖រហើយរៅេីបុំែុតខ្ញុំចាុំបាច់គតូវរ្វើរ្វើកា�

រគជើសរ�ើស។ខ្ញុំម្នជរគមើសពី�ឥឡូវរនឹះប៉ុណនតែរយើងកុំពុង

រ្វើវាជាគ្ួស្�រហើយវា្ ឺអស្ចា�្យណ្ស់។ខ្ញុំនរងរៅរ្វើ

កា�រផ្ដាតរៅរលើជរគមើសជុំនាញខាងកម្មវិ្ីកុុំព្យូេ័�ឬអ្នក

បរច្កវិេយាខាងរវជ្ជស្គសតែ។កា�ងា�ទាុំងពី�ែតែល់កដគម

គបហាកគ់បណហលោនាប៉ុណនតែអ្នកជុំនាញខាងកម្មវិ្ីកុុំព្យូេ័�នរង

គបណហលជាល្អជាងសគម្ប់គ្ួស្�ខ្ញុំ។ខ្ញុំអាចរៅណតជួយ

ដល់ស្វាមីខ្ញុំរហើយស្លារ�ៀន្ ឺម្ន�យៈរពលណតបីណខរេ។

កាវាមី៖ល្អឥឡូវដល់រម្ោងរហើយ។រយើង

កុំពុងណតម្ន�ីកចរគមើន

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�១០វិញ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



2៣

ស្ម្មភាពេិងកា�តាុំងចិ�្ត

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

សមាជិកបកុម១៖រយើងរជឿរលើកា�រ្វើនិងកា��កសា

កា�តាុំងចិតតែ។រៅក្នញងគកុមភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់រយើងអវីៗ

គ្ប់យាោងណដលរយើងរ្វើ្ឺទាក់េងនរងកា�រ្វើកា�តាុំងចិតតែនិង

កា�រាយកា�ណ៍។

សមាជិកបកុម២៖រៅចុងបញ្ប់ដនកា�គបជុុំគកុមរយើង�ំឭក

ពីសកម្មភាព�បស់រយើងសគម្ប់សបាដាហ៍រហើយចុឹះហត្ថរលខា

រដើម្ីបងាហាញពីកា�តាុំងចិតតែ�បស់រយើង។រយើងក៏រគជើសរ�ើស

«ដដ្ូសកម្មភាពម្នាក់»ែងណដ�។ដដ្ូសកម្មភាពចុឹះ

ហត្ថរលខារៅរលើរសៀវរៅលុំហាត់�បស់រយើងរដើម្ីសនយា

ថាោុំគេ។រហើយរាល់ដ្ងៃអុំឡញងកា�គបជុុំរយើងទាក់េងរៅ

ដដ្ូសកម្មភាព�បស់រយើងរដើម្ីរាយកា�ណ៍អុំពីសកម្មភាព

�បស់រយើងរហើយេេួលជុំនួយរពលចាុំបាច់។

សមាជិកបកុម៣៖រៅរពលគបជុុំរយើង្ ូសចុំណ្ុំកា��ីក

ចរគមើន�បស់រយើងរៅក្នញងរសៀវរៅលុំហាត់រហើយរគបើ

ឧបក�ណ៍ណដលបានែ្ដល់ឲ្យដូចជាតារាងឬេគមង់ណបបបេ

រែ្ងរេៀត។រហើយរបើរយើងគតវូកា�ជុំនួយបណន្ថមរយើង

អាចរស៊ើបសួ�គ្ួស្�មិតតែភក្ដិរយើងឬអ្នកសគមបសគមួលឲ្យ

ជួយ។

សមាជិកបកុម៤៖រៅរពលចាប់រែ្ដើមកា�គបជុុំរលើករគកាយ

រយើងគតឡប់មកវិញរហើយរាយកា�ណ៍ពីកា�តាុំងចិតតែ�បស់

រយើង។រនឹះ្ ួ�ណតជាបេពិរស្្ន៍យាោងកក់រ្តានិងគបកប

រដ្យអានុភាពសគម្ប់មនុស្គ្ប់�ូប។រៅរពលសម្ជិក

គកុមនីមួយៗរាយកា�ណ៍សូម្ ិតអុំពី�របៀបណដលពួករ្គតូវ

បានជួយរដ្យកា�រ្វើកា�តាុំងចិតតែនិងកា�រាយកា�ណ៍អុំពី

កា��ីកចរគមើន។

សមាជិកបកុម១៖រលើកេីមួយណដលខ្ញុំបានរាយកា�ណ៍

អុំពីកា�តាុំងចិតតែ�បស់ខ្ញុំខ្ញុំបាន្ ិតថា«រនឹះជារ�ឿងចណម្ក

ណ្ស់»។រហតុអវីក៏សម្ជិកគកុមខ្ញុំខវល់ខាវាយពីអវីណដល

ខ្ញុំរ្វើដរូច្នឹះ?ប៉ុណនតែរគកាយមកខ្ញុំបានដរងថាពួករ្ពិតជា

ម្នកងវល់ណមន។រហើយរនាឹះវាបានជួយដល់ខ្ញុំ។

សមាជិកបកុម២៖ខ្ញុំបានដរងថាខ្ញុំពុុំចង់ឲ្យគកុម�បស់ខ្ញុំធាលាក់

ចុឹះរេ។ដូរច្នឹះខ្ញុំពិតជាខុំអនុវតតែតាមកា��កសាកា�តាុំងចិតតែ

�បស់ខ្ញុំណ្ស់។ខ្ញុំមិនគបាកដថាខ្ញុំនរងបាន�ីកចរគមើនជា

រេៀងទាត់តាមវិ្ ីណ្រែ្ងរនាឹះរេ។កា�រាយកា�ណ៍រៅក្នញង

កា�គបជុុំនីមួយៗពិតជាបានជួយខ្ញុំជាមួយនរងអាេិភាព�បស់

ខ្ញុំណមន។

សមាជិកបកុម៣៖រៅរពលខ្ញុំ្ ិតអុំពីម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំ

រ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនខ្ញុំបានគពយួបា�ម្ភរដ្យស្�

ណតេុំនួលខុសគតូវដ៏្ ុំមួយ។ប៉ុណនតែកា�គបជុុំគកុមបានជួយខ្ញុំ

បុំណបកវារៅជាជុំហានតូចៗ។រហើយខ្ញុំបានរាយកា�ណ៍ពី

ជុំហាននីមួយៗរៅគកុមខ្ញុំ។បនាទាប់មកខ្ញុំបាន�ីកចរគមើន

ពិតណមន។ខ្ញុំ្ ិតថាលេ្ធែលរជា្ជ័យរនឹះរកើតមកពីកា�

បរងកើតេម្លាប់្ ្មី។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�១៧វិញ

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?
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ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�ដកបកាលាយជាមេរុស្សខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

សូមសរតសរការងារ្រីប្រតេទ

ដែលអ្កនឹង្រតិ�ពតិចារណា។

ត�ើេ�ណាែឹងអុំពីកា�ងា�កបតេេតេះ?

សូមសរតសរត្មុះមនុស្ស៣-5

ន្ក់តែើម្បីនតិយយជាមួយពួកត្រ

អុំពីការងារនីមួយៗ។

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួសុំណ�ួអ្ីខ្ះែល់មេរុស្សទាុំងតេះ?

ត�ើបរាក់ចុំណូល្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរានរាល់ដខ

តៅតពលខ្ញុំចា្រ់តផដេើមការងារតនុះ?

ត�ើចុំណូលប្រចាុំដខ្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរាន្រន្ទា្រ់ពី

តធវែើការរានមួយឆ្នាុំ?

ត�ើខ្ញុំអាចមានលក្ខណៈសម្ប�្តិ

ចុំតពាុះការងារប្រតេទតនុះយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើមានសាលាតរៀនក្ញងមូលដាឋាន

ឬតទ?

ត�ើមាន�បមវូការតកើនត�ើង

សបមា្រ់ការងារប្រតេទតនុះឬតទ?

ត�ើការចុំណាយអស់ថ្្្រ៉ុន្មន

តែើម្បីចា្រ់តផដេើមតរៀនរាន?

សុំណួរតផ្សងតទៀ�?

ត�ើកា�ងា�ណាមួយដែលហា្់ែូចជាផ្ដល់ចុំណូលល្អបុំផរុ�តហើយក�ូវេឹង្ មាលាុំងេិងជុំនាញ�បស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខ្ុះអុំពីជតបមើស

ទាុំងតនុះ?ត�ើជតបមើសមួយណា

ដែលហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់

ខ្ញុំ?

១៖ត�ើការងារប្រតេទណាដែលនឹងជួយខ្ញំកាន់ដ�ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួនទីពឹងខ្លួន?



2
ត�ើការអ្់ររំណាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញុំ

មានលក្ខណៈសម្ប�្តិប្្់របរាន់

សបមា្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ



2៦

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង១០ោទបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមដរៀបចំឯ្សារសបជុំ។ដតើោមា្ដ្ៀវដៅឬវីដ�អរូឬ?អ្ន្អាចទាញដចញម្ពបីដគ�ទំព័រsrs. lds. 
org។

• ដបើអ្ន្ពុំបា្ផ្ដល់ប្្ជបីដ្វា្ម្មភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដពញចិតតែ�ល់្ មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗកាលពបី្ បា្�៍មុ្

ដទ្រូមដរៀបចំសបគល់វាដៅឲ្យពរួ្ដគដៅន្ងៃដ្ះ។្រូមទទរួលយ្ប្្ជបីទាំងដោះម្ពបីមជ្ឈមណ្ឌលភាព

ខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដ្្ដ្រប្់អ្ន្ម្ពបីអ្្ន ជំោញភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ឬតាមអ៊ិ្ ដធើនណតដៅដគ�ទំព័រsrs. lds. 
org/ pef។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្ដោយោ្់ដឈាមាះម្ុ្សេដៅ្្ននុងស្ុមអ្ន្(្រូមដមើល

ឧទា�រណ៍ខ្ងដសកាម)។

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្ ្់ដៅ្�ល់្ មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិ្ស្ុមម្�ល់្រូមឲ្យពរួ្ោត់បំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្រូមចាត់អ្ន្ោ្់ដមាោង្ ំណត់។

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមនច្ស្ោ្ព័ត៌មា្ទំោ្់ទំ្ង�ល់្ មាជិ្ស្ុម(ម្ពបីការសបជុំដលើ្មុ្ )។

• ្រូមឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរ្ព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងដសចៀងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូមឲ្យអ្ន្ទាំងឡាយន�លម្យឺតបិទទរូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ ង្ៃៀមដ�ើយបំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លស្ុមប្្ដដធវើការពិភា្សា។

• ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ

• ្រូមបំដពញដោលការណ៍ទបី២្្ននុងដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្សត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់

ដ្ះវិញដ�ើយប្្ដអា្ដៅទំព័របោទាប់.។

្្មី!

ច្មលះសមាជិក

បកុម

រាននិយាយ

នឹងមនុស្សយា៉ាង

ចោ្ណាស់

បរាុំនាក់អុំពី

ហែនការការងារ

រ្រស់ខ្ញុំ(សរចសរ

្ុំនួន#)

រានចរៀ្រ្ុំ

្រទ្្រងាហាញ

ហែនការការងារ

(រាទ្/ចា៎ាស/ចទ្)

រានអនុវត្

ចរាលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ច្ើយរាន

្រចបងៀនវាែល់

បគួសារ(រាទ្/

ចា៎ាស/ចទ្)

រានដ្ក់បរាក់

សន្សុំ្រហនថែម

(រាទ្/ចា៎ាស/ចទ្)

រាន

រាយការណ៍ចៅ

ថែគូសកម្មភាព

(រាទ្/ចា៎ាស/

ចទ្)

គ្ូចរៀរ ៨ រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស

្្មី!

្្មី!

2៖ត�ើការអ្រ់រំណាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?
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« នៅន្ល សានានដ ការងារ គ្រូវបាន 

វា្់ដវង នោះ សានានដ ការងារ 

នោះ នរឹង រីកចនគមើន ។ នៅន្ល 

សានានដ ការងារ គ្រូវបាន វា្់ដវង 

និង រាយការណ៍ នោះ អគតា នន 

ការរីកចនគមើន ្ នន្ឿន កាន់ដ្ 

នលឿន » ។

ថមូា៉ាសតអសមេ៉សរុេតៅ្ ្នញង

�បាយកា�ណ៍សេ្និសីេដខ�រុលា

ឆ្នាុំ១៩៧០េុំព័�១០៧)

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

រាយកា�ណ៍

ត�ើខ្ញុំបាេ�្សាកា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ(ពុំនម្វគ្គរាយការណ៍ទាំងមរូលដទ)។

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្ោ្្យ�្ស្ង់ដៅខ្ងសាតាំន�។ដតើការណ៍ដ្ះអ្ុវតតែចំដោះស្ុមដយើងោោង�រូចដម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្្ន ទាំងឡាយន�លរ្សាការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួ្ោត់្រូមដសកា្ឈរដ�ើង។(្ រូមទះន�អបអរ�ល់អ្្ន ន�លរ្សារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួ្ោត់)។

 អាន៖ ឥ�ូវអ្ន្សគប់ោនាដសកា្ឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរ្សារាល់ការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។ដោះ

គឺជាទមាលាប់គ្្ឹះមរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។

ខណៈន�លដយើងដៅឈរដៅដ�ើយ្រូមឲ្យដយើង្ រូសតបាវចោរប្់ដយើងទាំងអ្់ោនា។ដ្ច្្ដបី

ន្្ងការណ៍ទាំងដ្ះរំឭ្ដយើងអំពបីដោលបំណងន្ស្ុមរប្់ដយើង៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណង�បស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្ ប�ិសរុេ្�បស់តយើងែ្ិ�កគប់ទាុំង

អស់សរុេ្ដ�ជា�បស់ផងតយើង»។
នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេបី្ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើកា�ជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស

មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាន៖ ្រូមអង្គនុយចុះ។

ឥ�ូវដយើង្ឹងសបឹ្សាជាមរួយោនាដ�ើយជរួយោនាដៅវិញដៅម្ជាមរួយ្ ឹងនផ្ការ្ សមាប់ការអប់រំ្ិង

នផ្ការការងារល្អសបដ ើ្ររប្់ដយើង។ដ្ះគឺជាការពិភា្សា�៏្ំខ្្់បំផុតន្ការសបជុំដ្ះ!

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្ដរៀ្អវបីខ្ះដពលអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?ដតើអ្្ន សតរូវការជំ្រួយពបីស្ុមឬដទ?
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2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ត�ើខ្ញុំបាេត�ៀេអ្ីខះ្តាម�យៈកា�ត�ៀបចុំដផេកា�កា�ងា��បស់ខ្ញុំតនាះ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៤០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ»។

 អាន៖ ្រូមដមើលវីដ�អរូដ្ះដ�ើម្បីរំឭ្ដយើងអំពបីរដបៀបដ�ើម្បីដធវើបទបងាហាញរប្់ដយើង។

 តមើល៖ «នផ្ការការងារខញនុំ្ ្ននុងបបីោទបី»។(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ២២)។

 អនុវ�្ត៖ ឥ�ូវ្មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗគរួរនតចំ្យដពល

តិចជាងបបីោទបីដ�ើម្បីបងាហាញអំពបីនផ្ការការងាររប្់

ពរួ្ដគដៅ�ល់ស្ុម។

បោទាប់ពបីអ្ន្បា្ប្្ចប់បទបងាហាញរប្់អ្ន្ដ�ើយ

្រូម្ រួររ្មតិន្លម្អ។្រូម្ រដ្រ្ រូវមតិន្លម្អ

ន�លអ្ន្ទទរួលបា្។្រូមដសបើចដមាលាះខ្ងដសកាម

ដ�ើម្បី្ ត់សតា។

្រូមរ្សាឲ្យមតិន្លម្អដោះខ្បីដ�ើម្បីសគប់ោនាមា្

ឱកា្រាយការណ៍ដៅ្្ននុងដពល្ ំណត់មរួយ។

 ពិភាកសា៖ ដតើគំ្ិតអវបីខ្ះន�លអ្ន្ទទរួលបា្ម្ពបី

របាយការណ៍ោោដ�ើម្បីជរួយអ្ន្ដៅ្្ននុងការ

្ដសមចចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?្រូម្ រដ្រគំ្ិតរប្់

អ្ន្។

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�កាលាយជាមេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

សូមសរតសរការងារ្ីរប្រតេទដែល

អ្កនឹង្រតិ�ពតិចារណា។

ត�ើេ�ណាែឹងអុំពីកា�ងា�កបតេេតេះ?

សូមសរតសរត្មុះមនុស្ស៣-5

ន្ក់តែើម្បីនតិយយជាមួយពួកត្រ

អុំពីការងារនីមួយៗ។

ត�ើខ្ញុំេឹងសួ�សុំណ�ួអ្ីខ្ះែល់មេរុស្សទាុំងតេះ?

ត�ើបរាក់ចុំណូល្ុ៉រន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរានរាល់ដខ

តៅតពលខ្ញុំចា្រ់តផដេើមការងារតនុះ?

ត�ើចុំណូលប្រចាុំដខ្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំ

អាចរំពឹងថ្ទទួលរាន្រន្ទា្រ់ពី

តធវែើការរានមួយឆ្នាុំ?

ត�ើខ្ញុំអាចមានលក្ខណៈសម្ប�្តិ

ចុំតពាុះការងារប្រតេទតនុះយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើមានសាលាតរៀនក្ញងមូលដាឋាន

ឬតទ?

ត�ើមាន�បមូវការតកើនត�ើងសបមា្រ់

ការងារប្រតេទតនុះឬតទ?

ត�ើការចុំណាយអស់ថ្្្រ៉ុន្មន

តែើម្បីចា្រ់តផដេើមតរៀនរាន?

សុំណួរតផ្សងតទៀ�?

ត�ើកា�ងា�ណាមួយដែលហា្់ែូចជាផ្ដល់ចុំណូលល្អបុំផរុ�តហើយក�វូេឹង្ មាលាុំងេិងជុំនាញ�បស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខ្ុះអុំពីជតបមើសទាុំង

តនុះ?ត�ើជតបមើសមួយណាដែល

ហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំ?
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2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ត�ៀេ

ត�ើជតកមើសកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខ្ះ?

 ត៉ោង៖ ោ្់្ ំណត់ដមាោង៣០ោទបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាន៖ ឥ�ូវដយើងមា្គំ្ិតអំពបីការងារអោគតរប្់ដយើង។្បា្�៍ដ្ះដយើង្ឹងពិភា្សាអំពបីសបដភទន្

ការអប់រំឬការបំោ្់បំប៉្ន�លដយើងសតរូវការដ�ើម្បីទទរួលជំោញឲ្យ្ ្តែិ្ម្ ឹងការងារដោះ។

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទណា

ដែលនឹងជួយខ្ញុំកាន់ដ�

ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួន

ទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការអ្រ់រំណាដែល

នឹងជួយឲ្យខ្ញុំមាន

លក្ខណៈសម្ប�្តិ

ប្រ្រ់បរាន់សបមា្រ់

ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្ការអ្់ររំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្ួររដាក់ពាក្យតស្ើសុុំ

បរាក់កម្ីមូលនតិធតិអ្រ់រំជា

្រនដេ្រន្ទា្់រឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួល

រានតជា្រជ័យតៅខាង

តបរៅថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

 អនុវ�្ត៖ អ្ន្្សមប្សមរួលគរួរនតផ្ដល់្ មាជិ្ស្ុម្ បីមរួយៗ្ រូវប្្ជបីដ្វា្ម្មភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្

ន�លប៉ងចង់បា្មរួយចបាប់ដបើពរួ្ដគពុំមា្ប្្ជបីកាលពបី្ បា្�៍មុ្។

ដសជើ្ដរើ្ម្ុ្សេពបីរោ្់្ រដ្រដៅដលើការ្ដខៀ្។បោទាប់ម្អ្ន្ទាំងអ្់ោនាគរួរនតសបាប់ដឈាមាះ

សាលាដរៀ្ឬជំោញ្ ិ្សាបំោ្់បំប៉្ោោងឆ្ប់រ�័្តាមន�លអាចដធវើដៅបា្្ ្ននុងដពលពបីរោទបី។

្រូមដធវើការពិចារ្�រូចខ្ងដសកាម៖

• សាលាឬសា្លវិទយាល័យរ�្ឋ្ិងឯ្ជ្

• ការបំោ្់បំប៉្វិជាជាជបីវៈ្ិងបដច្ច្ដទ្

• ការបំោ្់បំប៉្ហាត់ដរៀ្ដធវើការឬការបំោ្់បំប៉្្្ននុងស្ុម�៊ុ្

• ជំោញ្ ិ្សា្ិងសាលាដរៀ្ន�លដពញចិតតែម្ពបីប្្ជបីជំោញ្ ិ្សា្ិងសាលាដរៀ្ន�ល

ដពញចិតតែ

 អាន៖ ដតើជដសមើ្មរួយ្ ន�លអាច្ ម្ ឹងការងារោដពលអោគតរប្់អ្ន្?វា្ ំខ្្់ដ�ើម្បី�ឹងថ្ពុំ

នម្សាលាដរៀ្្ិងជំោញ្ ិ្សាទាំងអ្់មា្ភាពដ្្មើោនាដោះដទ។សាលាទាំងអ្់មា្រយៈ

ដពលតនម្្ិងការលំបា្ខុ្ៗោនា។សាលា្ិង្ ម្មវិធបីមរួយចំ្ រួ្មា្ដជាគជ័យ្ ្ននុងការជរួយ្ ិ្សេតិ

ដរៀ្ចប់ទទរួលបា្ការងារដធវើ។សាលា្ិង្ ម្មវិធបីខះ្ដទៀតពុំមា្សប្ិទ្ធភាពឬមា្តនម្ន្្ខ្លាំង

ដព្។

 តមើល៖ «ការដសជើ្ដរើ្ជំោញ្ ិ្សាសាលាឬការបោំ្់បំប៉្»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៣៨)។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្សតរូវដ�ើរតាមជំហា្អវបីខ្ះដ�ើម្បីរ្បា្ជំោញ្ ិ្សាបំោ្់បំប៉្ន�លសតមឹសតរូវ?

 អាន៖ ដបើដយើងដសបើសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វដយើងចាំបាច់សតរូវដសជើ្ដរើ្សាលាដរៀ្ឬជោំញ្ ិ្សាដចញម្ពបី

ប្្ជបីជំោញ្ ិ្សា្ិងសាលាដរៀ្ន�លដពញចិតតែ។សាលាដរៀ្ទាំងដ្ះផ្ដល់ជោំញដ�ើម្បីទទរួល

បា្ការងារន�លដពញចិតតែ។ពរួ្វា្ ៏ជរួយ្ ិ្សេិតន�លដរៀ្ចប់�កបា្ការងារដធវើផងន�រ។អ្ន្

អាចដ្្នើ្ុំ្ រណបីដលើ្នលងឬបន្ថែមដៅ្ ្ននុងប្្ជបីដោយការទា្់ទង្ ឹងអ្ន្សគបស់គងដ្វា្ម្មភាព

ខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្្ ្ននុងមរូលោឋា្រប្់អ្ន្។
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2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

 អាន៖ ្បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹង្ រួរ្ ំណួរដ្ះដ�ើយដធវើ្ ្ម្មភាពដ្ះ៖

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើការអ្រ់រំឬការ្រំពាក់្រំ្រ៉នណាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉ នលក្ខណៈសម្�្តិ

បគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍—ដសវែងរកជតបមើសសប៉្រ់ការអ្រ់រំតរៀនអំពីជំនាញសិកសានានាតដាយ

ការនិយាយតៅមនុស្សែថទតទៀ�និងតរៀ្រចំដ្នការការអ្់ររំ។

ត�ើខ្ញុំេឹងបតងកើ�ដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ អំ�នុង្ បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹងបដងកើត«នផ្ការការអប់រំ»មរួយ(្រូមដមើលទំព័រ៣៣)។ការអ្ុវតតែ

្៍ដ្ះ្ឹងជរួយដយើងដរៀ្រដបៀបដធវើ�រូដចានាះមរួយជំហា្ម្ដងៗ!

ជំហានទី១។្រូមអា្ឧទា�រណ៍។បោទាប់ម្សោ្់នតជាការហាត់ដទ្រូម្ រដ្រដឈាមាះន្

ជដសមើ្ការអប់រំន�លអ្ន្គិតដៅដសកាម«ឧទា�រណ៍រប្់អ្្ន »។្រូម្ រដ្ររាយោមម្ុ្សេ

ទាំងអ្់ន�លអ្ន្អាច្ ិោយជាមរួយអំពបីជដសមើ្ដោះ។

ដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើជតកមើសកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខះ្?

ឧទាហ�ណ៍េី១ ឧទាហ�ណ៍េី២ ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្ន្

សូមសរតសរជុំន្ញសតិកសា

្រុំពាក់្រុំ្៉រនឬសាលាតរៀន

ដែលអ្កកុំពុងពតិនតិ�្យតមើល

វិទ្យាសាថានព្ុ្រច្ចេកវិទ្យា
មជ្ឈមណ្ឌល្រណ្តលះ្រណាតាលហែ្នក

កម្មវិ្ីកុុំព្យូទ្័រ

ត�ើេ�ណាសាគាល់អុំពីជុំនាញសិ្ សាតេះឬសាលាត�ៀេ?

សូមសរតសររាយន្មមនុស្ស

សបមា្រ់កម្មវិធីសតិកសាឬសាលា

តរៀននីមួយៗដែលអ្កសួរ

ន្ុំរាន

្រងបសីហអតែូច្វើការចៅទ្ីចនាលះ

អ្នកប្រឹកសាចៅសាលាចរៀន

បគូ្រចបងៀន

មិត្ភក្ិរ្រស់ខ្ញុំច្មលះសូ្វីយា៉ា

ជាសិស្សចៅទ្ីចនាលះ

្រុគគែលិកចៅោងកុុំព្យូទ្័រ

្រងប្ុរសម៉ូលែូណាមាន

ឯកចទ្សចនលះ

មនុស្សមានាក់ចៅមជ្ឈមណ្ឌល

្រណ្តលះ្រណាតាល



៣១

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ជំហានទី2។្រូមអា្្ ំណួរ្ ិងឧទា�រណ៍�រូចខ្ងដសកាម។បំដពញ្ ្ននុងសបអប់្ សមាប់

«ឧទា�រណ៍រប្់ខញនុំ»។្សមាប់ការអ្ុវតតែ្៍ដ្ះអ្្ន អាច្ ឹងសតរូវទ្សេ្៍ទាយ។

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួអ្ីខះ្?

ឧទាហ�ណេ៍ី១ ឧទាហ�ណ៍េី២ ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្្ន

ត�ើមានមនុស្ស្រ៉ុន្មនន្ក់រាន

្រញ្្រ់ការសតិកសា?ត�ើមាន

មនុស្ស្ុ៉រន្មនន្ក់ទទួលរាន

ការងារល្អ?

៨០%រានទ្ទ្ួលសញ្ញា្របតច្ើយ

រាន្រញ្ជាក់

ភាគចប ើ្នអ្នកចរៀន្ ្រ់ទ្ទ្ួលរាន

ការងារល្អ

មាននិស្សតិជាចប្ើនរានកាលាយជា

អ្នកបគ្់របគងក្នញងរយៈចពលមួយឆ្នាុំ

៦០–៦៥%រានវិញ្ញា្រន្របត

និស្សិតចស្ើរហតទាុំងអស់ហែល

រានជា្រ់ទ្ទ្ួលរានការងារល្អ

ត�ើវាប�វូចុំណាយអវែីខ្ុះតែើម្បី

ប�វូរានទទួលចូលក្ញងជុំន្ញ

សតិកសាឬសាលាតរៀនតនុះ?

ពួកចគទ្ទ្ួលយកមនុស្ស១០០នាក់

ក្នញងមួយឆ្នាុំខាងែសារហែកហែល

បតូវហតជា្រ់ការប្រឡងគណិតវិទ្យា

ច ើ្យបតូវការអ្នកធានាពីរនាក់។

ជា្រ់ការប្រឡងគណិតវិទ្យា

្រង់ថ្្សាលាចរៀន

មានកុុំព្យូទ្័រយួរថែ

ត�ើវាប�វូចុំណាយតពល្រ៉ុន្មន

តែើម្បីទទួលរានវិញ្ញា្រន្រប�/

្រញ្្រ់ការសតិកសា?

១៨ហខទ្ទ្ួលរានវិញ្ញា្រន្របត

្រញ្ជាក់

៦ហខរានទ្ទ្ួលអនុសាសន៍ោត់

ចរៀនច្វើការ(សាលាចរៀ្រ្ុំសបមា្់រ

កម្មវិ្ ីចនលះមិនបតូវ្រង់ថ្្ចសវា

ចនាលះចទ្)

៩ហខ្រូកទាុំងការប្រឡងយក

វិញ្ញា្រន្របត

ត�ើ្រង់ថ្្្រ៉ុន្មនក្ញងមួយ

ឆ្នាុំ?សបមា្រ់ជុំន្ញ

សតិកសាទាុំងមូល?សបមា្រ់

វិញ្ញា្រន្រប�?

១០០០០/ក្នញងមួយឆ្នាុំសបមា្់រថ្្

សាលានិងថ្្ចែ្សងៗ

១៥០០០សបមា្់រជុំនាញសិកសា

ទាុំងមូល

៨០០០(្រហនថែម)សបមា្រ់

វិញ្ញា្រន្របតនិងសមាភារសិកសា

១៥០០០/៩ហខ

(១៥០០០សបមា្រ់ជុំនាញសិកសា

ទាុំងមូល)

៥០០០(្រហនថែម)សបមា្រ់្រញ្ជាក់

វិញ្ញា្រន្របត

ត�ើមានអាហាររ្ូរករណ៍ឬតទ?

ត�ើមានបរាក់ជុំនួយឬតទ?ត�ើ

មានបរាក់កម្ីតទ?

អាោររូ្រករណ៍សបមា្រ់សិស្ស

ពហូករយៈចពល៦ហខច្ើយពុុំមាន

បរាក់ជុំនួយចទ្ហតមានបរាក់កមចេី

ហែលមានអបរាការបរាក់ខ្ពស់

ចទ្

ត�ើមានតមា៉ាងតរៀនណាខុ្ះ?ចុុះ

មតធយោរាយតធវែើែុំតណើរវិញ?

៣ចវន(បពកឹលាងា្យ្រ់)

ជិតែូ្វឡានបកងុរយៈចពល៤៥

នាទ្ីសបមា្់រខ្ញុំច្វើែុំចណើរ

ចវនបពឹកនិងចវនយ្រ់

ជិលះឡានបកុងពីរែង១ែង១

ចមា៉ាង



៣2

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ជំហានទី៣។ឥ�ូវ្ រូមអា្ឧទា�រណ៍ដ�ើយ្ ដង្ខបចដម្ើយ«ឧទា�រណ៍រប្់អ្ន្»ដៅ្ ្ននុង

សបអប់ខ្ងសា្ំ។្រូមចាំថ្ដ្ះសោ្់នតជាលំហាត់ប៉ុដ្ណះ។ដយើង្ ឹងសបមរូលព័ត៌មា្សតឹមសតរូវ

បន្ថែមដទៀតដៅ្ បា្�៍ដ្ះ។

ត�ើកា�ងា�ណាមួយដែលហា្់ែូចជាផ្ដល់ចុំណូលល្អបុំផរុ�តហើយក�ូវេឹង្ មាលាុំងេិងជុំនាញ�បស់ខ្ញុំ?

ឧទាហ�ណេ៍ី១ ឧទាហ�ណ៍េី២ ឧទាហ�ណ៍�បស់អ្្ន

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខ្ុះអុំពីជតបមើស

ទាុំងតនុះ?ត�ើជតបមើសមួយ

ណាដែលហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�

សបមា្រ់ខ្ញុំ?

្ុំណាយចពលចប្ើនជាង។

្ុំណាយថ្្ចប្ើនជាង្រន្ដិ្។

កហន្ងការងារច្វើល្អមានអាោរ

រ្ូរករណ៍អា្ផ្លាស់្រ្ដូរចមា៉ាង

រាន។ទ្ុំនាក់ទ្ុំនងល្អជាមួយ

និចយាជក។

្ុំណាយចពលតិ្ជាងមុន។

ថ្្្ ុំណាយសរ្ុរទាុំងអស់ទា្រ

ជាង។ោនិភ័យខ្ពស់ក្នញងការ

ប្រឡងធាលាក់។ការជួយរកការងារ

ែ៏ល្អ។្ចមយារាយច្វើែុំចណើរ

លុំរាក។

 អាន៖ បោទាប់ពបីសបមរូលព័ត៌មា្្ បា្�៍ដ្ះដយើងគរួរនតសតរូវដធវើការ្ ដសមចចិតតែ។ដយើងអាចអធិសាឋា្្ិងអា្

ពររប្់ដលា្អយ្យដការប្់ដយើងដ�ើម្បីជរួយដយើង។ដៅដពលដយើង្ ្្ដិ្ម្ិងដសាមាះសតង់ដោះ

សពះវិញ្ញាណបរិ្ ុទ្ធ្ ឹង�ឹ្ោំដយើង។សពះអមាចា្់មា្បំណងដ�ើម្បីសបទា្ពរដយើង។្រូមន្វងរ្

ជំ្រួយរប្់សទង់!

ត�ើខ្ញុំេឹងបងាហាញដផេកា�កា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ដ�ើម្បីដរៀបចំ្ សមាប់្ បា្�៍ដសកាយ្រូមហាត់ដធវើបទបងាហាញនផ្ការការអប់រំ។

 អនុវ�្ត៖ ដសកា្ឈរដ�ើងដ�ើយជរួប្ ឹងន�គរូអ្ុវតតែ្ ្មបី។្រូមបងាហាញនផ្ការការអប់រំគំររូមរួយ�រូចជាវាជា

រប្់អ្ន្្ ទាល់អ្្ចឹង(្រូមដមើលទំព័រ៣០-៣១)។ដបើអ្ន្ពុំមា្ព័ត៌មា្ទាំងអ្់ដទ្រូមដសបើការ

្ឹ្ស្នមរប្់អ្ន្។្រូមដធវើវា្ ្ននុងរយៈដពលបបីោទបី។បោទាប់ម្ចំ្ យដពលពបីរោទបីដ�ើម្បី្ ុំ

មតិន្លម្អម្ពបីអ្ន្ដផសេងដទៀត។

្រូមប្ដូរការដ�ើរតរួដ�ើយឲ្យអ្ន្ដផសេងដទៀតហាត់ដធវើបទបងាហាញ។

 ពិភាកសា៖ ្រូមសត�ប់ម្ស្ុមន�លធំជាងវិញ។្រូម្ ិោយអំពបីរដបៀបន�លអ្្ន ្ ឹងសបមរូលព័ត៌មា្អំ�នុង

ដពល្ បា្�៍្ិងរដបៀបន�លអ្ន្្ ឹងបងាហាញនផ្ការការងាររប្់អ្្ន ដៅ្ បា្�៍ដសកាយ។្រូម្ រួរ

្ំណួរដ�ើយនច្ចាយគំ្ិត។

 អាន៖ អំ�នុង្បា្�៍្រូមសបមរូលព័ត៌មា្ដ�ើយោ្់វាដៅ្្ននុងនផ្ការការងារ។្រូម្ ិោយជាមរួយដគឯង

ឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអាចដធវើដៅបា្។្រូម្ រួរ្ ំណួរដសចើ្ដ�ើយបន្ថែម្ ំណួរដសចើ្ចរូលដៅ្្ននុង

្ំណត់ចំ្ំរប្់អ្ន្។ដបើអ្ន្សតរូវការទសមង់នបបបទនផ្ការការអប់រំមរួយដទៀតមា្ចបាប់ចម្ង

ដៅទំព័រ៣៩។



៣៣

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើជតកមើសកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខះ្?

សូមសរតសរជុំន្ញសតិកសា

្រុំពាក់្រុំ្៉រនឬសាលាតរៀន

ដែលអ្កកុំពុងពតិនតិ�្យតមើល

ត�ើេ�ណាសាគាល់អុំពីជុំនាញសិ្ សាតេះឬសាលាត�ៀេ?

សូមសរតសររាយន្ម្រុ្រ្គល

ដែលកាន់ជុំន្ញសតិកសាឬ

សាលាតរៀននីមួយៗដែលអ្ក

អាចសួរន្ុំរាន

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួអ្ីខះ្?

ត�ើមានមនុស្ស្រ៉ុន្មនន្ក់

្រញ្្រ់ការសតិកសា?ត�ើមាន

មនុស្ស្ុ៉រន្មនន្ក់ទទួលរាន

ការងារល្អ?

ត�ើវាប�វូចុំណាយអវែីខ្ុះតែើម្បី

ប�វូរានទទួលចូលក្ញងជុំន្ញ

សតិកសាឬសាលាតរៀនតនុះ?

ត�ើវាប�វូចុំណាយតពល្រ៉ុន្មន

តែើម្បីអាចប�វូរាន្រញ្ជាក់ការ

សតិកសា/ទទួលសញ្ញា្រប�?

ត�ើចុំណាយអស់្រ៉ុន្មនក្ញងមួយ

ឆ្នាុំ?សបមា្រ់កម្មវិធីទាុំងមូល?

សបមា្រ់វិញ្ញា្រន្រប�?

ត�ើមានអាហាររ្ូរករណ៍ឬតទ?

ត�ើមានបរាក់ជុំនួយដែរតទ?ត�ើ

មានបរាក់កម្ីតទ?

ត�ើមានតមា៉ាងតរៀនណាខុ្ះ?ចុុះ

មតធយោរាយតធវែើែុំតណើរវិញ?

ត�ើខ្ញុំតកជើសត�ើសសាលាត�ៀេមួយណា?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខុ្ះអុំពីជតបមើស

ទាុំងតនុះ?ត�ើជតបមើសមួយ

ណាដែលហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�

សបមា្រ់ខ្ញុំ?



៣4

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ត�ើខ្ញុំអាចត�ៀបចុំតែើម្ីេេួលបាេកបា្់្ ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្យា៉ាងែូចតម្ដច?

ដផនការការអ្រ់រំរ្រស់អ្កក៏អាចជួយអ្កតរៀ្រចុំសបមា្រ់បរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែផងដែរត្រើអ្កប�វូការបរាក់កម្ីតែើម្បីជួយ្រង់ថ្្ការអ្រ់រំឬការ

្រុំពាក់្រុំ្រ៉នរ្រស់អ្ក។ត្រើអ្ក្រតិ�ថ្អ្កអាចនឹងប�ូវការបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែសូមត្្ើយសុំណួរទាុំងតនុះតពលអ្ក្រតងកើ�ដផនការការអ្រ់រំត�ើយ

រកសាព័�៌មានតនុះសបមា្រ់ការដាក់តស្ើសុុំេី.អ៊ី.ដអ�វែរ្រស់អ្ក។

ដផេកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើកា�អប់�ំឬកា�បុំពា្់បុំបេ៉ណាដែលេឹងជួយឲ្យខ្ញុំ
មាេល ្្ខណៈសម្�្តិកគប់កោេ់សកមាប់កា�ងា��បស់ខ្ញុំ?

សាលាតរៀនដែលរានតបជើសតរើស

(តចញមកពី្រញ្ីថនសាលាតរៀននតិងជុំន្ញសតិកសាភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែល

តពញចតិ�្)៖

មុខវជិាជាឬជុំន្ញសតិកសា

(តចញមកពី្រញ្ីថនសាលាតរៀននតិងជុំន្ញសតិកសាភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែល

តពញចតិ�្)៖

ការងារដែលតពញចតិ�្

(តចញមកពី្រញ្ីថនការងារភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលតពញចតិ�្)៖

ជាមួយនឹងសុំតណើរសុុំបរាក់កម្ីតនុះត�ើតពលណាអ្កនឹងចា្រ់តផដេើមសាលាតរៀន?

រានដាក់ដផនការ្រញ្្រ់ការសតិកសាក្ញងដខនតិងឆ្នាុំ៖

កំណ�់ចំណាំ៖ដបើសាលាដរៀ្ឬជំោញ្ ិ្សាពុំមា្ប្្ជបីសាលាដរៀ្្ិងជំោញ្ ិ្សាភាព

ខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដពញចិតតែដទដ�ើយអ្ន្ចង់ោ្់ដ្្នើ្ំុសបា្់្ម្ចបីដោះ្ រូមទា្់ទង្ ឹងអ្ន្សគប់សគង

ដ្វា្ម្មខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។



៣5

« អញ នរឹង បងាហា្់ បនគងៀន ឲ្យ ឯង 

សាគាល់ ្ ្លូវ ដដល ឯង គ្រូវ នដើរ ៖

េុំេរុ្�តមកើង៣២:៨

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីដ្លម្អ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្ន្មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?



៣៦

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

តាុំងច�ិ្ត

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្្ន ្ ឹង

ទំោ្់ទំ្ងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថាេឹង�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងេិយាយជាមួយមេរុស្សកបាុំនា្់យា៉ាង�ិចតែើម្ីកបមូលព័�៌មាេសកមាប់ដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ។

   តរាលតៅរ្រស់ខ្ញុំ៖   5   ៨   1០

ខ្ញុំេឹងត�ៀបចុំដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំសកមាប់ត្្ើបេបងាហាញ។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្នគ្លការណ៍ មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ—តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព



៣7

សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org។

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូមោ្់«បាទឬចា៎ា្»«ដទ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែ។

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅខ្ងដសកាយន្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

ដៅ្្ននុងការសបជុំស្ុមដលើ្ដសកាយអ្ន្្ សមប្សមរួល្ ឹងគរូ្តារាងការតាំងចិតតែមរួយដៅដលើការ្ដខៀ្

(�រូចររូបមរួយខ្ងដលើដ្ះ)ដយើង្ ឹងម្�ល់១០ោទបីមុ្ ការសបជុំចាប់ដផ្ដើមដ�ើយ្ រដ្រពបីការរី្

ចដសមើ្រប្់ដយើងដៅដលើតារាង។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំបោទាប់

រប្់ដយើង។្រូមរំឭ្ពរួ្ោត់ឲ្យដធវើតាមឯ្សារដ�ើយ្ ុំយ្ឯ្សារបន្ថែមម្ជាមរួយដ�ើយ។

(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្ទំព័រ១៧ដ�ើយ

្ឹងខ្ង្ ្ននុងគសមបមុខ)។

្រូមឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។

បាននិយាយ

នឹងមនុស្ស

យា៉ាងហោចណាស់

ប្បាំនាក់អំពី

ជហប្មើសដនការអប់រំ

របស់ខ្ញំ(សូម

សរហសរចំនួន#)

បានហរៀបចំ

បទបងាហាញ

ផែនការ

ការងារ(បាទ

ឬច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

គោលការណ៍

គ្រឹះហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានដាក់

ប្បាក់សន្សំ

បផនថែម(បាទ

ឬច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

ឬចស/ហទ)
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ធនធាននានា

កា�តកជើសត�ើសសាលាឬកា�បុំពា្់បុំប៉េជុំនាញសិ្សា

្រូមដសជើ្ដរើ្ការដ�ើរតរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

កាវាមី៖ណមនរហើយខ្ញុំ្ិតថាខ្ញុំម្ន្ ុំនិតល្អគបរសើ�អុំពី

កា�ងា�ល្អមួយចុំនួនរដើម្ី្ ិត។

កុនតសឡូ៖រតើវានរងជួយអ្នកឲ្យសរគមចរោលរៅ

ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់អ្នកឬរេ?

កាវាមី៖ខ្ញុំ្ិតថាអញ្រង។ប៉ុណនតែខ្ញុំរៅណតពុុំម្នជុំនាញរដើម្ី

សក្ដិសមនរងកា�ងា�រនាឹះរេ។

តមកាឡា៖ណមនរហើយ។រនាឹះជាកណន្ងណដលខ្ញុំកុំពុង្ ិត

ែងណដ�។

រ្រឺ�៖រយើងទាុំងអស់ោនាគតូវេេួលកា�អប់�ំនិងកា�

បុំពាក់បុំប៉នរគចើនរេៀត។

កុនតសឡូ៖ប៉ុណនតែរាល់ជរគមើសស្លាទាុំងអស់រតើរយើង

ស្គាល់កណន្ងរដើម្ីរៅយាោងដូចរម្ដច?កា�ចុំណ្យ្ ឺម្ន

គ្ប់កណន្ង។រតើរយើងដរងរដ្យ�របៀបណ្របើវាល្អឬអត់

រនាឹះ?

កាវាមី៖បុ�សម្នាក់រៅវួដ�បស់ខ្ញុំនរងចូលរ�ៀនរៅស្លានូវ

រអច។វាជាស្លាបរច្កវិេយា។គបណហលខ្ញុំនរងចូលរ�ៀន

រៅេីរនាឹះ។

តមកាឡា៖ខ្ញុំបានរ�ើញបណ្ណែ្ពវែសាយជារគចើនណដល

និយាយថាស្កលវិេយាល័យ�ដ្ឋ្ ឺល្អបុំែុត។ប៉ុណនតែខ្ញុំពុុំណដល

ចូលរ�ៀនបានរស្ឹះ។

រូត្រ៊ើ�៖រហើយខ្ញុំបានឮថាម្នឱកាសកា�ងា�ល្អគបរសើ�របើ

អ្នកហាត់រ�ៀនកា�ងា�ឬចុឹះកម្មសិកសាក្នញងកា�ងា�រៅេីរនាឹះ។

កុនតសឡូ៖ដូរច្នឹះរតើរយើងណសវងយល់រដ្យ�របៀបណ្?

កាវាមី៖រតើរយើងអាចរៅនិយាយនរងន�ណ្ម្នាក់

រៅឯស្លារ�ៀនរនាឹះបានឬរេ?ឬគបណហលជានិយាយនរង

មនុស្ណដលបានរ�ៀនចប់រៅស្លារនាឹះ?

តមកាឡា៖វានរងពិបាកបនតែិច។ខ្ញុំភ័យណ្ស់។

រូត្រ៊ើ�៖ប៉ុណនតែរនាឹះជាអវីណដលរយើងចាុំបាច់គតូវរ្វើ។រយើង

ចាុំបាច់គតវូនិយាយរៅពួករ្រដើម្ីណសវងយល់ថារតើសិស្

�បស់ពួករ្បញ្ប់កា�សិកសារហើយេេួលបានកា�ងា�ល្អណដ�

ឬរេ។រហើយចុឹះចុំណណកឯកា�បង់ដ្្និងអាហា��ូបក�ណ៍

—រាល់អវីៗ ខាងហ�ិញ្ញវត្ថញរនាឹះវិញ?ខ្ញុំរជឿថារយើងគោន់ណត

គតូវនិយាយនរងពួករ្ប៉ុរណ្ណឹះ។រហើយក៏និយាយជាមួយ

មនុស្ណដលបានចូលរ�ៀនក្នញងស្លារនាឹះែងណដ�។

កុនតសឡូ៖ខ្ញុំនរងរៅជាមួយអ្នករមកាឡា។សូមរ្វើវា

�ួមោនា។

តមកាឡា៖វានរងអស្ចា�្យណ្ស់។

កាវាមី៖រនឹះជាកា�សរគមចចិតតែដ៏្ ុំមួយ—ទាុំងគបាក់កាក់

និងអនា្តរយើង។គបណហលជារយើង្ ួ�ណតអ្ិស្ឋានអុំពី

វាែងណដ�។ឬេេួលកា�គបសិេ្ធព�រដើម្ីដរកនាុំរយើង។

ខ្ញុំរ�ៀនរៅរបសកកម្មខ្ញុំថារយើងអាចគតូវបានដរកនាុំ

រដ្យគពឹះអម្ចាស់។

តមកាឡា៖ខ្ញុំរជឿដរូចានាឹះែងណដ�។គបណហលជារសចក្ដីជុំរនឿ

្ឺជាណែ្នកដ៏្ ុំបុំែុតដនកិច្កា�រនឹះ។ជុំរនឿនិងកតែីសង្រមនិង

កិច្ខិតខុំ�បស់រយើង។ខ្ញុំកុំពុងចាប់រែ្ដើមម្នអា�ម្មណ៍ថា

គពឹះវ�បិតាសួ្ ៌ចង់គបទានព�ដល់រយើងរៅក្នញងកិច្កា�រនឹះ។

រូត្រ៊ើ�៖រហើយសូមកុុំរភ្ចអុំពីបញ្ជីជុំនាញសកិសានិងស្លា

ណដលរពញចិតតែ។វាម្ន្ ុំនិតល្អៗអុំពីកម្មវិ្ីនិងជុំនាញ

រដើម្ីជួយរយើងឲ្យម្នលក្ខណៈសម្តតែិគ្ប់គោន់ចុំរពាឹះ

កា�ងា�ណដលរពញចិតតែ។គបណហលជារនាឹះជាកណនង្រដើម្ីចាប់

រែ្ដើម—មិនថារយើងគតូវកា�គបាក់កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវឬក៏អត់

រនាឹះ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�២៩វិញ

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?
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ដផេកា�កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើជតកមើសកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខះ្?

សូមសរតសរជុំន្ញសតិកសា

្រុំពាក់្រុំ្៉រនឬសាលាតរៀន

ដែលអ្កកុំពុងពតិនតិ�្យតមើល

ត�ើេ�ណាសាគាល់អុំពីជុំនាញសិ្ សាតេះឬសាលាត�ៀេ?

សូមសរតសររាយន្ម្រុ្រ្គល

ដែលកាន់ជុំន្ញសតិកសាឬ

សាលាតរៀននីមួយៗដែលអ្ក

អាចសួរន្ុំរាន

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួអ្ីខ្ះ?

ត�ើមានមនុស្ស្រ៉ុន្មនន្ក់

្រញ្្រ់ការសតិកសា?ត�ើមាន

មនុស្ស្ុ៉រន្មនន្ក់ទទួលរាន

ការងារល្អ?

ត�ើវាប�វូចុំណាយអវែីខ្ុះតែើម្បី

ប�វូរានទទួលចូលក្ញងជុំន្ញ

សតិកសាឬសាលាតរៀនតនុះ?

ត�ើវាប�វូចុំណាយតពល្រ៉ុន្មន

តែើម្បីអាចប�វូរាន្រញ្ជាក់ការ

សតិកសា/ទទួលសញ្ញា្រប�?

ត�ើចុំណាយអស់្រ៉ុន្មន

ក្ញងមួយឆ្នាុំ?សបមា្រ់

កម្មវិធីទាុំងមូល?សបមា្រ់

វិញ្ញា្រន្រប�?

ត�ើមានអាហាររូ្រករណ៍ឬតទ?

ត�ើមានបរាក់ជុំនួយដែរតទ?ត�ើ

មានបរាក់កម្ីតទ?

ត�ើមានតមា៉ាងតរៀនណាខុ្ះ?ចុុះ

មតធយោរាយតធវែើែុំតណើរវិញ?

ត�ើខ្ញុំតកជើសត�ើសសាលាត�ៀេមួយណា?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខុ្ះអុំពីជតបមើស

ទាុំងតនុះ?ត�ើជតបមើសមួយ

ណាដែលហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�

សបមា្រ់ខ្ញុំ?

2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?
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2៖ត�ើការអ្់ររណំាដែលនឹងជួយឲ្យខ្ញំ៉នលក្ខណៈសម្�្តិបគ្រ់បរាន់សប៉្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញំ?



៣
ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្ការអ្់ររំរ្រស់

ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមដេច?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ
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សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង១០ោទបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមដរៀបចំឯ្សារសបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ហ្មោះ

សមាជិកប្កមុ

បាននិយាយ

នឹងមនុស្ស

យា៉ាងហោចណាស់

ប្បាំនាក់អំពី

ជហប្មើសដន

ការអប់រំរបស់ខ្ញំ

(សូមសរហសរចំនួន

#)

បានហរៀបចំ

បទបងាហាញ

ផែនការ

ការងារ(បាទ

ឬច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

គោលការណ៍

គ្រឹះហ�ើយ

បានបហប្ងៀន

វាដល់ប្្ួសារ

(បាទឬច៎ាស/

ហទ)

បានដាក់

ប្បាក់សន្សំ

បផនថែម(បាទឬ

ច៎ាស/ហទ)

បាន

រាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទឬ

ច៎ាស/ហទ)

គ្ូចរៀរ ៧ រាទ្/ចាស រាទ្/ចាស រាទ្/ចាស រាទ្/ចាស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្ ្់ដៅ្�ល់្ មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិ្ស្ុមម្�ល់្រូម្ុំឲ្យពរួ្ោត់បំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្រូមចាត់អ្ន្ោ្់ដមាោង្ ំណត់។

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរ្ព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងដសចៀងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូមឲ្យអ្ន្ទាំងឡាយន�លម្យឺតបិទទរូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ ង្ៃៀមដ�ើយបំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លស្ុមប្្ដដធវើការពិភា្សា។

• ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំដពញដោលការណ៍ទបី៣្្ននុងមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្សត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ

ដ�ើយប្្ដអា្ដៅទំព័របោទាប់។

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្់ររំរ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?



4៣

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

រាយកា�ណ៍

ត�ើខ្ញុំបាេ�្សាកា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ(ពុំនម្វគ្គរាយការណ៍ទាំងមរូលដទ)។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្្ន ទាំងឡាយន�លរ្សារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់

រប្់ខ្លួ្្រូមដសកា្ឈរ។(្រូមទះន�)។

 អាន៖ ឥ�ូវ្រូមអ្ន្ទាំងអ្់ោនាដសកា្ឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរ្សារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់

រប្់ដយើង។ដោះគឺជាទមាលាប់ោោង្ ំខ្្់មរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។្រូម្ រូសត

បាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណង�បស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្ ប�ិសរុេ្�បស់តយើងែ្ិ�កគប់ទាុំង

អស់សរុេ្ដ�ជា�បស់ផងតយើង»។
នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេបី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើកា�ជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស

មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាន៖ ្រូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្ដរៀ្អវបីខ្ះដពលអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្្ន ដោះ?ដតើអ្្ន សតរូវការជំ្រួយ្មរួយពបីស្ុមដទ?
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៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើខ្ញុំបាេត�ៀេអ្ីខះ្តាម�យៈកា�ត�ៀបចុំគតកមាងកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំតនាះ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៤០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អនុវ�្ត៖ ្មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗឥ�ូវគរួរនតចំ្យដពលតិចជាង

បបីោទបីដ�ើម្បីបងាហាញអំពបីនផ្ការការងាររប្់ពរួ្ដគ

ចំដោះស្ុម។

បោទាប់ពបីអ្ន្បា្ប្្ចប់បទបងាហាញរប្់អ្ន្ដ�ើយ

្រូម្ រួររ្មតិន្លម្អ។្រូម្ រដ្រ្ រូវមតិន្លម្អ

ន�លអ្ន្ទទរួលបា្។្រូមដសបើចដោលាះខ្ងដសកាម

ដ�ើម្បី្ ត់សតា។

្រូមរ្សាឲ្យមតិន្លម្អដោះឲ្យខ្បីដ�ើម្បីសគប់ោនាមា្

ឱកា្រាយការណ៍ដៅ្្ននុងដពល្ ំណត់មរួយ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្ទទរួលបា្គំ្ិតអវបីខ្ះម្ពបីរបាយការណ៍ោោ

ដ�ើម្បីជរួយអ្ន្ដៅ្្ននុងការ្ ដសមចចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?

្រូម្ រដ្រពបីគំ្ិតរប្់អ្្ន ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ដផេកា�កា�អប�ំ់�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើជតកមើសកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខះ្?

សូមសរតសរជុំន្ញសតិកសា

្រុំពាក់្រុំ្រ៉នឬសាលាតរៀនដែល

អ្កកុំពុងពតិនតិ�្យតមើល

ត�ើេ�ណាសាគាល់អុំពីជុំនាញសិ្ សាឬសាលាត�ៀេតេះ?

សូមសរតសររាយន្ម្រុ្រ្គលដែល

កាន់ជុំន្ញសតិកសាឬសាលាតរៀន

នីមួយៗដែលអ្កអាចសួរន្ុំរាន

ត�ើខ្ញុំេឹងស�ួអ្ីខះ្?

ត�ើមានមនុស្ស្រ៉ុន្មនន្ក់

្រញ្្់រការសតិកសា?ត�ើមាន

មនុស្ស្រ៉ុន្មនន្ក់ទទួលរាន

ការងារល្អ?

ត�ើវាប�ូវចុំណាយអវែីខ្ុះតែើម្បីប�ូវ

រានទទួលចូលក្ញងជុំន្ញសតិកសាឬ

សាលាតរៀនតនុះ?

ត�ើវាប�ូវចុំណាយតពល្រ៉ុន្មនតែើម្បី

អាចប�ូវរាន្រញ្ជាក់ការសតិកសា/

ទទួលសញ្ញា្រប�?

ត�ើចុំណាយអស់្ុ៉រន្មនក្ញងមួយ

ឆ្នាុំ?សបមា្រ់កម្មវិធីទាុំងមូល?

សបមា្់រវិញ្ញា្រន្រប�?

ត�ើមានអាហាររ្ូរករណ៍ឬតទ?ត�ើ

មានបរាក់ជុំនួយដែរតទ?ត�ើមាន

បរាក់កមី្តទ?

ត�ើមានតមា៉ាងតរៀនណាខ្ុះ?ចុុះ

មតធយោរាយតធវែើែុំតណើរវិញ?

ត�ើខ្ញុំតកជើសត�ើសសាលាត�ៀេមួយណា?

ត�ើខ្ញុំរានតរៀនអវែីខ្ុះអុំពីជតបមើសទាុំង

តនុះ?ត�ើជតបមើសមួយណាដែល

ហាក់ែូចជាល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំ?
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« មុន អ្ក រាល់ គ្នា ដ្វែងរក 

គ�្្យ្ម្្តេិ ្រូម អ្ករាល់គ្នា 

ដ្វែងរក ន្រ ននគ្ះ ្ ិន ។ 

ន�ើយ បោទាប់្បី អ្ក រាល់គ្នា បាន 

ន្ចក្បី ្ ង រ្ឹម នៅក្នុង គ្ះគ្បី្្ 

នោះអ្ករាល់គ្នា នរឹង បាន គ�្្យ 

្ម្្តេិ នបើ្ិនជា អ្ក រាល់គ្នា 

ដ្វែងរក រប្់ ទាំងនោះ ន�ើយ 

អ្ករាល់គ្នា នរឹង ដ្វែងរក គ�្្យ 

្ម្្តេិ នោយ ម្ន បំណង 

ចង់នធវែើ ល្អ—្ឺ នដើម្បី បំោក់ ្ ួក 

អ្ក អាគកា្ ន�ើយ ចិញ្រឹម ្ ួក 

អ្កដដល អ្់ឃ្លាន ន�ើយ រនំោះ 

្ួក អ្កដដល គ្រូវ ជាប់ ឃុំឃ្ំង 

ន�ើយ ជួយ្ន្ងាគាះ ដល់្ួក 

អ្កឈឺ និង ្ ួក អ្ក កំ្្់ 

�ុរ្្៌ » ។

យា៉ា្រុប២:១៨–១៩

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ៀេ

ត�ើខ្ញុំបង់កបា្់សកមាប់កា�អប់�ំ�បស់យា៉ាងែូចតម្តច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៣០ោទបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាន៖ ឥ�ូវដ្ះដយើងមា្គំ្ិតល្អសបដ្ើរអំពបីការអប់រំឬការបោំ្់បំប៉្ជាអវបីន�ល្ឹងជរួយដយើង្ ្្ដិ្ម

្សមាប់ការងារោអោគតរប្់ដយើង។ឥ�ូវដយើងអាចគិតអំពបីចំ្ យដលើការអប់រំរប្់ដយើង

ដ�ើយសតរូវបង់ន្្រដបៀប្ ។អាច្ឹងមា្ជដសមើ្្ិងធ្ធា្ដសចើ្ររួមទាំងការ្ ្សេំ្ ទាល់ខ្លួ្

ជំ្រួយពបីសគរួសារអាហារររូប្រណ៍្ិងសបា្់្ម្ចបី។

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទណា

ដែលនឹងជួយខ្ញុំកាន់ដ�

ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួន

ទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការអ្់ររំណាដែល

នឹងជួយឲ្យខ្ញុំមាន

លក្ខណៈសម្ប�្តិ

ប្រ្រ់បរាន់សបមា្់រ

ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំ្រង់ថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្រួរដាក់តស្ើសុុំបរាក់

កម្ីមូលនតិធតិអ្រ់រំជា

្រនដេ្រន្ទា្់រឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅខាងតបរៅ

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

 តមើល៖ «ការបង់ន្្ការអប់រំរប្់ខញនុំ»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៥៤)។

 អាន៖ ្បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹងរ្ចដម្ើយចំដោះ្ ំណួរដ្ះដ�ើយដយើង្ ឹងដធវើ្ ្ម្មភាពដ្ះ៖

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍--គិ�អំពីចំនួនបប្ក់ដែលខ្ញំប�ូវការតែើម្ី្រង់ថ្្ជំនាញសិកសាការអ្់ររំដែលខ្ញំ

កំពុងគិ�ថានឹងសិកសាតរៀនអំពីរត្រៀ្រតែើម្ី្រង់ថ្្វានិង្រតងកើ�គតប៉ងហិរញ្ញវ�្ញ។

 អាន៖ ដយើង្ឹងគិតដសចើ្អំពបីសបា្់ដ�ើម្បីបង់ន្្ដលើការអប់រំរប្់ដយើង។វាអាច្ ឹងពុំមា្អារម្មណ៍្ ុខស្រួល

ដៅសោ�ំបរូងនតវា្ ឹងជរួយដយើងោ្់គដសមាង�ិរ ្្ញវតថែនុរប្់ដយើងដោយឈាលា្នវដ�ើយទទរួលបា្ការ

អប់រំន�លដយើងសតរូវការ។

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�។្រូមពិភា្សាដោលការណ៍ដៅ្ ្ននុងបទគម្ពបីរដ្ះជាស្ុម។ដតើអ្ន្

មា្អារម្មណ៍ោោង�រូចដម្ដចអំពបីសបា្់ដពលអ្ន្យល់អំពបីដោលការណ៍ទាំងដ្ះ?
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៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើខ្ញុំកបតមើលតមើលវថច្ុំណាយយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្ឧទា�រណ៍ខ្ងដសកាមឲ្យឮៗដ�ើយពិភា្សាអំពបីការគណោជាលំោប់លំដោយ។

ដម៉នយដូអលកុំពុងតបរាងការកាលាយជាអ្កជុំន្ញខាងទូរទឹកកក។ការងារតនុះ្ឺរជា�បមូវការក្ញង�ុំ្រន់រា�់។វា្រឺស្តិ�

តៅក្ញង្រញ្ីការងារដែលតពញចតិ�្។រា�់នតិងេរិយរា�់តអលសីសាដ្រ៊�រានតបជើសយកជុំន្ញសតិកសានតិងសាលា

មួយមកពី្រញ្ីជុំន្ញសតិកសានតិងសាលាដែលតពញចតិ�្្រ៉ុដន្ពួកត្រពុុំបរាកែថ្ប�ូវ្រង់ថ្្វាយ៉ាងែូចតមដេច។ពួកត្រតធវែើការ

ជាមួយរានាតែើម្បីតរៀ្រចុំ�តិរញ្ញវ�្ញពួកត្រ។ពួកត្រមានការក�់បរារាមដានការចុំណាយនតិងបរាក់ចុំណូលរ្រស់ពួកត្រត�ើយ

ពួកត្រតធវែើ្រច្ញ្រ្បន្ភាពចុំតពាុះបរាក់ចុំណូលនតិងបរាក់ចុំណាយប្រចាុំដខរ្រស់ពួកត្រមកពីកូនតសៀវតៅម្គ្៌ា រប្់ ខ្នុំ។

តនុះជាអវែីដែលពួកត្ររកត�ើញ៖

ចុំណូលកបចាុំដខ

ចុំណូលមកពីការងារ 145០

ជុំនួយពីប្រួសារ 1០០

ចុំណូលតផ្សងៗ(ប្រចាុំដខ) 1០០

ចុំណូលកបចាុំដខ«្» ១៦៥០

កា�ចុំណាយកបចាុំដខ

ែងាវាយមួយភា្រក្ញងែ្រ់ែងាវាយតផ្សងៗ 17០

ថ្្ជួលផ្ុះ 55០

ថ្្អាហារ 45០

ថ្្តធវែើែុំតណើរ ២០០

ទឹកតេ្ើងទូរសព្ ២៣០

ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ ១៦០០

ពួកត្រ្រណន្ចុំនួនដែលពួកត្រអាច្រង់ប្រចាុំដខសបមា្រ់ការអ្រ់រំ៖

«្»កបា្់ចុំណូលស�រុបកបចាុំដខ–«ខ»កបា្់ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ=«គ»ឬ៥០

្រន្ទា្រ់មកពួកត្ររាន្រណន្ថ្ពួកត្រអាច្រង់ថ្្

្ុ៉រន្មនក្ញងមួយឆ្នាុំ៖«គ»ឬ៥០x1២(ដខ)
=«ឃ»(៦០០)។«ឃ»ឬ៦០០្រឺជា

ចុំនួនសរ្ុរដែលពួកត្រអាច្រង់ថ្្ប្រចាុំឆ្នាុំសបមា្រ់

ការអ្់ររំ។

្រន្ទា្រ់មកពួកត្រ្រណន្អវែីដែលជាចុំណាយថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ពួកត្រនឹងមាន«ង»

ត�ើយទ្ីរុំផុ�ពួកត្រ្រណន្អវែីដែលពួកត្រពុុំអាច

មានលទ្ធភាព្រង់្រច្ញ្រ្បន្តនុះ្រឺ«ច»។

ពួកត្រនឹងប�ូវការ្រង់ថ្្ចុំនួនតនុះតដាយការតធវែើការ

តផ្សងតទៀ�តដាយការទទួលបរាក់កម្ីឬរាមរត្រៀ្រ

តផ្សងតទៀ�។

វថ្ចុំណាយកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ
(ក្នញង្ររួយឆ្នាុំ)

វិេយាសាថាេ
បតច្ច្វិេយា

ថ្្ឈ្លួលសាលាតរៀន 9៨០០

បដេ្មថ្្ប្រ�ងនតិងបរាក់ឈ្លួល +៥០០

បដេ្មតសៀវតៅនតិងសមាភារសតិកសា +១២០០

ែ្អាហាររ្ូរករណ៍ -១១៥០

«ង»វថ្ចុំណាយកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ =១០៣៥០

«ឃ»អ្ីដែលតយើងអាចបង់វថ្ -៦០០

«ច»អ្ីដែលតយើងមិេអាចបង់វថ្ =៩៧៥០

 ពិភាកសា៖ នម៉្យរូនអល្ិងដអលបី្សានប៊ត្ឹងសតរូវការសបា្់បន្ថែមចំ្រួ្៩៧៥០ដ�ើម្បីបង់ន្្ឆ្នាំ្ ិ្សា�ំបរូង។

ដតើអ្ន្ដមើលដ�ើញរដបៀបន�លពរួ្ដគគណោឬដទ?ជនជ្ជាមរួយោនាអំពបី្ ំណួរោោន�លអ្្ន មា្។
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៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើកបា្់ចុំណូល�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខះ្?ត�ើចុំណាយ�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខ្ះ?

 អាន៖ ឥ�ូវចរូរបដងកើតនផ្ការ�ិរ្្ញវតថែនុការអប់រំ្ទាល់ខ្ល្ួ រប្់ដយើង។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមចំ្យដពលពបីរបបីោទបីបំដពញទសមង់នបបបទដ្ះដោយខ្លួ្ឯង។ដចះដសាមាះសតង់ចំដោះ

ខ្លួ្ឯង។អ្ន្អាចដសបើដ្មាន�បា្។បោទាប់ម្ដៅអ�ំនុង្ បា្�៍អ្្ន ដធវើការជាមរួយសគរួសារអ្ន្ដ�ើម្បី

ឲ្យវាកា្់នតសតមឹសតរូវ។្សមាប់ដពលឥ�ូវដ្ះ្រូមដធវើការបាោ្់សាមា្ចំ្រួ្ឲ្យល្អបំផុត។

ចុំណូលកបចាុំដខ
(ររួ្រទាុំងចុំណូលរបស់ប្តីឬម្បពន្ធរបស់អ្នកម្បសិនពបើពរៀបការររួច)

ចុំណូលមកពីការងារ

ការ្ររិចាចា្រពបី្រួសារសបមា្រ់ថ្្ចុំណាយការអ្រ់រំ

ចុំណូលតផ្សងៗ

ចុំណូលតផ្សងៗ

ចុំណូលកបចាុំដខ«្»

្រន្ទា្រ់ពីអ្ក្រុំតពញចុំណូលនតិងចុំណាយរ្រស់អ្កត�ើយសូម្រណន្�ថម្ដែលអ្ក

អាច្រង់ថ្្សបមា្់រការសតិកសាប្រចាុំដខនីមួយ៖

«្»កបា្់ចុំណូលស�រុបកបចាុំដខ–«ខ»ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ=

«គ»     .

ត្រើ«គ»តស្មើ០ឬ�តិចជាងតន្ុះអ្ករាមនបរាក់សល់តែើម្បី្រង់ថ្្ត�ើយ

ត្រើ«គ»ធុំជាង០ចូរ្រណន្ចុំនួនដែលអ្កអាច្រង់ថ្្ក្ញងមួយឆ្នាុំ៖

«គ»     x1២(ដខ)=«ឃ»     .

«ឃ»្រឺជាវថ្ស�រុបដែលអ្ន្អាចបង់វថ្តលើការចុំណាយការអ្រ់រំក្ញងមួយឆ្នាុំៗ។

កា�ចុំណាយកបចាុំដខ

ែងាវាយមួយភា្រក្ញងែ្រ់ែងាវាយតផ្សងៗ

បរាក់សន្យុំ

ថ្្អាហារ

ថ្្ផ្ុះ

ថ្្ទឹក

ថ្្តពទ្យ

ថ្្មតធយោរាយតធវែើែុំតណើរ

ចុំណាយតលើការសតិកសា

ថ្្្រង់សង្រុំណុល

ថ្្សុំតលៀក្រុំពាក់

ថ្្តេ្ើង

ថ្្ទូរសព្

តផ្សងៗ

«ខ»ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ

សូមតប្រើចំនួនដែលអ្នក

ប្នតាមដានតៅគបម្រ

ខាងតបកាយថនកូនតសៀវតៅ

មារា៌ារ្រស់ខ្ញុំ។
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៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើខ្ញុំក�វូចុំណាយអ្ីខះ្តលើកា�អប់�ំខ្ញុំ?

 អាន៖ បោទាប់ម្ដយើងដមើលដៅន្្ចំ្យការអប់រំរប្់ដយើង។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមពយាោមបំដពញ្ ្ននុងចដោលាះទាំងដ្ះដ�ើយដធវើការគណោ។ដសបើដ្មាន�។ដបើអ្ន្មា្ជដសមើ្

ជំោញ្ ិ្សាជា្់លា្់មរួយ្រូមបដំពញ្ ្ននុងជរួរឈរមរួយ។ដបើអ្្ន ្ ំពុងគិតអំពបីជោំញ្ ិ្សាពបីរឬបបី

្រូមបំដពញ្ ្ននុងជរួរឈរទាំងដោះដ�ើម្បីដសបៀបដធៀបវា។ដធវើការជាមរួយោនាឬជាមរួយអ្ន្្ សមប្សមរួល

រប្់អ្ន្ដបើអ្ន្សតរូវការជំ្រួយ។

ឧទា�រណ៍គឺ្ សមាប់មរួយឆ្នាំ។ដបើជំោញ្ ិ្សារប្់អ្្ន ខ្បីជាង្រូមន្តសមរូវការបាោ្់សាមា្រប្់

អ្ន្។ប្្ជបីជំោញ្ ិ្សា្ិងសាលាដរៀ្ន�លដពញចិតតែរប្់ដ្វា្ម្មខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ ្ិងព័ត៌មា្អំពបី

នផ្ការការអប់រំរប្់អ្ន្្ឹងជរួយអ្ន្។

វថ្ចុំណាយកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ
(មួយឆ្នាុំ)

ឧទាហ�ណ៍

ឧទា្រណ៍អ្នកឯកចទ្ស

រូ្រសាបស្្រច្ចេកទ្យាចពទ្្យ

ជុំនាញសិ្សាេី១ ជុំនាញសិ្សាេី២ ជុំនាញសិ្សាេី៣

ថ្្ឈ្ចូលសាលា(មួយឆ្នាុំ) ១២០០០

បដេ្មថ្្ប្រ�ងនតិងថ្្ឈ្លួលតផ្សងៗ(្រង់ថ្្ចូលតរៀនអជាញា

្រណ្ណវិញ្ញា្រន្រប�ការប្រ�ង្រញ្្រ់នតិងថ្្ឈ្លួលតផ្សងៗ—

មួយឆ្នាុំ)

+២០០០ + + +

បដេ្មតសៀវតៅនតិងសមាភារសតិកសា(មួយឆ្នាុំ) +១០០០ + + +

ែ្អាហាររ្ូរករណ៍ឬបរាក់ជុំនួយ(ត្រើមាន—មួយឆ្នាុំ) -១០០០ - - -

«ង»វថ្ចុំណាយកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ(មួយឆ្នាុំ) =១៤០០០ = = =

«ឃ»អ្ីដែលតយើងអាចបង់(មួយឆ្នាុំ) -១០០០ - - -

«ច»សល់តែើម្ីបង់វថ្(មួយឆ្នាុំ) =១៣០០០ = = =

ត�ើវថ្ចុំណាយតលើកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចបង់វថ្មាេចុំេួេប៉រុនាមាេ?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដមើលដៅបោទាត់ខ្ងដសកាមដៅ្្ននុងតារាងខ្ងដលើ។

ដបើ«ច»ដ្្មើ០ឬតិចជាងអ្ន្អាចបង់ន្្ចំ្ យការអប់រំរប្់អ្ន្ទាំងអ្់—អបអរសាទរ!

ដបើ«ច»ធំជាង០ដោះអ្ន្សតរូវរ្វិធបីដ�ើម្បីបង់ន្្ចំ្រួ្ប៉ុដណណះដសចើ្ជាង។អ្ន្អាចបង់ន្្ចដោលាះដោះ

ដោយអាហារររូប្រណ៍កា្់នតដសចើ្ការងារដផសេងដទៀតឬសបា្់្ ម្ចបីមរួយ។



49

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើជតកមើស�បស់ខ្ញុំមាេអ្ីខ្ះតបើខ្ញុំពរុុំអាចបង់វថ្តោយខ្លួេឯងបាេតនាះ?

 អាន៖ វាគឺល្អបំផុតដបើដយើងអាចបង់ន្្ចំ្យការអប់រំរប្់ដយើងដោយខ្ល្ួ ដយើង្ ទាល់ដទាះជាវាតសមរូវឲ្យ

មា្ការលះបង់ខ្ះៗ្ ្ដបី។ដបើការគណោរប្់ដយើងបងាហាញថ្ដយើងពុំអាចបង់ន្្ចំ្ យការ្ ិ្សា

ដោយខ្លួ្ដយើងទាំងអ្់ដទដោះដយើងសតរូវងា្ដៅរ្ធ្ធា្ដផសេងដទៀត។

 ពិភាកសា៖ ្រូម្ លា្់ដវ្ោនាអា្វគ្គ្ បីមរួយៗន្តារាងដ្ះជាស្ុម។ពិភា្សាអំពបីជដសមើ្្ បីមរួយៗដោយ្ ដង្ខប។

ដតើអវបីន�លល្អបំផុត្ សមាប់អ្ន្?

ជតកមើសហិ�ញ្ញវ�្ញ ភាពខាលាុំង ភាពតខសាយ

ចាប់តផ្ដើមកា�ងា�តផ្សងខណៈដែល្ុំពរុង

តៅសាលាត�ៀេ

រាមន្រុំណុលឬការបរាក់តរៀនជុំន្ញឬ

ែុសខា�់ជុំន្ញ។តធវែើការទាក់ទងសុំខាន់។

អាចនឹងពតិរាកតែើម្បីតធវែើការងារពីរត�ើយ

រានតជា្រជ័យតៅក្ញងការសតិកសា។អាចនឹងពតិរាក

ចុំតពាុះប្រសួារ។អាចនឹងចុំណាយតពលយូរដបកល

តែើម្បី្រញ្្រ់ជុំន្ញសតិកសា។

ខ្ចីកបា្់ពីកគសួា�
មនុស្សដែលអ្កសាគាល់នតិងទុកចតិ�្។ពួកត្រចង់ឲ្យ

អ្ករានតជា្រជ័យ។

អាចនឹងរារាុំងទុំន្ក់ទុំនងប្រួសារ។អាចនឹងពតិរាក

ត្រើភាពអាសន្ក្ញងប្រួសារតកើ�ត�ើង។

ដស្ង�្អាហា��ូប្�ណ៍ឬកា�ផ្ដល់កបា្់ជុំេួយ
រាមន្រុំណុលឬការបរាក់។ផដេល់តសរីភាពចុំតពាុះការ

សតិកសាតដាយរាមនការងារមួយតទៀ�។

អាចនឹងពតិរាករករាន។្រ៉ុដន្វាមាន�ថម្តែើម្បីខតិ�ខុំ

ដសវែងរក!

ដស្ង�្កា�ត�ៀេសូក�្ ្នញងកា�ងា�ឬកា�ចរុះ្ ម្មសិ្សា

ដែលមាេបង់វថ្ឲ្យ

តរៀនអុំពីជុំន្ញដែលទាក់ទងនឹងការអ្រ់រំ។

ទទួលរាន្រទពតិតសាធន៍។អាចន្ុំតៅរកការងារ

មួយ។

អាចនឹងពតិរាកតែើម្បីតធវែើការផងសតិកសាផងត�ើយតធវែើ

ការតរៀនសូប�ក្ញងការងារផង។

េេួលកបា្់្ម្ចីមួយម្ពី្ នាោ�ឬេីភានា្់ងា�

�ោឋាេិបាល

្រតងកើ�ជាឥណទានទុកចតិ�្តៅធន្រារ

មួយ។បរាក់កម្ីរ្រស់រដាឋាេតិរាលខ្ុះមាន

អបរាការបរាក់ទា្រ។

អបរាការបរាក់អាចនឹងខ្ពស់។វា្រឺជាបរាក់កមី្មួយ

ត�ើយប�ូវដ�្រង់សងវិញ។

ោ្់ពា្្យស្សរុុំកបា្់មូលេិ្ិអប់�ំដែលមាេជា

បេ្ដបនាទាប់(េី.អ៊ី.ដអហ្)

មានចុំតពាុះសមាជតិកសាសន្ចបកដែលមាន

ភាពសកដេតិសម។អបរាការបរាក់ទា្រ។

ការតលើកទឹកចតិ�្តលើសានាថែការងារ្រឺមានតែើម្ីបជួយ

អ្ក្រង់សងបរាក់កម្ី។

វា្រឺជាបរាក់កម្ីមួយត�ើយប�ូវដ�្រង់សងវិញ

(ែូតច្ុះអ្កែថទតទៀ�អាចទទួលបរាក់កម្ីមួយ

រាន)។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្រ្ដ�ើញតនម្សាលាន�លល្អបំផុតដោយពិចារ្អំពបីន្្្ិងគុណភាពឬដទ?

ដបើអ្ន្្ ំពុងគិតខ្ចបីសបា្់្ម្ចបីដតើអ្ន្្ ឹងអាចបង់្ងវាបា្ឬដទ?�រូចដ្ច្តែបីនណោំការបង់្ងសបា្់

្ម្ចបីសបចាំនខរប្់អ្ន្បោទាប់ពបីអ្ន្ប្្ចប់ជោំញ្ ិ្សាអប់រំរប្់អ្្ន គរួរនតពុំដសចើ្ជាង១០ភាគរយន្

ចំណូល្ រុបសបចាំនខន�លអ្ន្រំពឹងទុ្ ។

ដបើអ្ន្សតរូវការព័ត៌មា្បន្ថែមអំពបីការបង់ន្្្សមាប់ចំ្យខ្ងការអប់រំដតើ្ រ្អាចផ្ដល់ចដម្ើយ

ឲ្យបា្?ដតើអ្ន្្ ឹងពិភា្សាដរឿងដ្ះជាមរួយសគរួសារអ្ន្ឬដទ?ដតើ្ ន្្ង្ដផសេងដទៀតន�លអ្្ន អាច

ដៅទទរួលបា្ព័ត៌មា្បន្ថែម?



5០

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើខ្ញុំេឹងបងាហាញដផេកា�ហិ�ញ្ញវ�្ញកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ ្បា្�៍ដសកាយអ្ន្្ឹងបងាហាញអំពបីនផ្ការ�ិរ្្ញវតថែនុរប្់អ្្ន ្ ្ននុងបបីោទបីឬតិចជាង។អ្ន្អាចដសបើ

អតថែបទខ្ងដសកាម។អ្ន្្ ឹងពុំចាំបាច់នច្ចាយព័ត៌មា្្ មាងាត់្ មរួយដទ។បោទាប់ពបីបទបងាហាញ

រប្់អ្ន្ដៅ្ បា្�៍ដសកាយស្ុម្ ឹងន្វងរ្ជដសមើ្�ិរ ្្ញវតថែនុមរួយ—ជាសបា្់មរួយម្ពបីមរូល្ិធិ

ការអប់រំជាប្្ដបោទាប់។

អំ�នុង្ បា្�៍ចរូរដៅរ្ចដម្ើយទាំងដ្ះដ�ើម្បីបំដពញដៅ្្ននុង្ ន្្ងទំដ្រ។ហាត់ដរៀ្ដធវើបទបងាហាញ

រប្់អ្ន្ដៅមុខសគរួសារឬមិតតែភ្្ដិរប្់អ្ន្។

គតកមាងហិ�ញ្ញវ�្ញកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំ

 1. ខ្ញុំរានតប្រៀ្រតធៀ្រ          (ចុំនួន)សាលានូវថ្្នតិង្ុរណ�ថម្រ្រស់វា។

 ២. សាលាល្អ្រុំផុ�ចុំនួន្រីសបមា្រ់ខ្ញុំតន្ុះ្រឺ៖

,, ។

 ៣. តៅប�ង់ចុំណុចតនុះខ្ញុំតជឿថ្សាលាតនុះ នឹងល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំតដាយសារ

 ។

 4. ខ្ញុំរានតមើលបរាក់ចុំណូលនតិងចុំណាយរ្រស់ខ្ញុំជាមួយប្រសួារខ្ញុំ។ខ្ញុំរានតរៀនចុំណុចទាុំងតនុះ៖

 ។

 5. ខ្ញុំរានតធវែើការ្រណន្តែើម្បីតមើលត�ើញថ្ត្រើសតិនជាខ្ញុំអាច្រង់ថ្្ការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំតដាយខ្លួនឯងត�ើយខ្ញុំរានរកត�ើញថ្(ខ្ញុំអាច

ឬមតិនអាច)។

( នបើ អ្ក អាច បងន់ថ្ នោយ ខ្លួន ឯង ្រូម រំលង នៅ នលខ ៩ នបើ អ្ក ្ ុំ អាច បង់នថ្ នោយ ខ្លួន ឯង ន� ្រូម នៅ នលខ ៦ ) ។

 ៦. ខ្ញុំពតិ�ជាប�ូវការបរាក់្រដន្ម។       (ចុំនួន)្រដន្មសបមា្រ់ឆ្នាុំសតិកសាទីមួយរ្រស់ខ្ញុំរាមរយៈការងារតផ្សងតទៀ�

អាហាររ្ូរករណ៍ជុំនួយពីប្រួសារឬបរាក់កម្ី។

 7. ្រន្ទា្រ់ពីឆ្នាុំទីមួយតនុះខ្ញុំនឹងប�ូវការប្រដ�លជា     (ចុំនួន)តបចើនជាងសបមា្រ់ឆ្នាុំសតិកសាតបកាយ។   ឆ្នាុំថនការ

សតិកសា

 ៨. ខ្ញុំរានចា្រ់តផដេើមដសវែងរកជតបមើសតផ្សងតទៀ�តែើម្បី្រង់ថ្្សបមា្់រការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំ។ឥ�ចូវតនុះខ្ញុំកុំពុងតរៀនតឆ្ពុះតៅ ។

 9. ( នបើ អ្ក នគជើ្នរើ្ នដើម្បី ដចកចាយ )ខ្ញុំរានអធតិសាឋានអុំពីការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំនតិង្រតបមាង�តិរញ្ញវ�្ញរ្រស់ខ្ញុំត�ើយ

 ។

1០. ខ្ញុំចង់រានែុំ្រូន្មននតិងជុំនួយរ្រស់អ្ក។ត�ើអ្កមានតយ្រល់អវែីសបមា្រ់ខ្ញុំឬតទ?្រូម ្ រន្រ ្ ំនិ្ ទាំងឡាយ នៅ�បីននះ ។
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អ្់ ទាំង ជម័យជំនះ និង ្ិរីល្អ 

គ្រូវ បាន នធវែើ ឲ្យ ្ នគមច ដល់ 

អ្ក តាមរយៈ ន្ចក្បីឧ្សា�៍ 

ន្ចក្បីនសាមាះគ្ង់ និង ោក្យ 

អធិសាឋាន ទាំងឡាយ នន 

ន្ចក្បីជំននឿ » ។

តោលលេ្ិេិងតសច្្តីសញ្ញា

១០៣:៣៦

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកបតសើ�តឡើង?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្ន្មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?
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៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្្ន ្ ឹង

ទំោ្់ទំ្ងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថាេឹង�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងត្្ើកា�ជាមួយកគួសា�ខ្ញុំតែើម្ីស�តស�កបា្់ចុំណូលេិងចុំណាយវេកា��ស់តៅ�បស់ខ្ញុំឲ្យក�ឹមក�ូវ។

ខ្ញុំេឹង្ �់កតាកា�ចុំណាយតលើកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំតហើយត�ៀេអុំពីអាហា��ូប្�ណ៍កបា្់ជុំេួយកបា្់្ម្ចីេិងជតកមើសហ�ិញ្ញវ�្ញ

តផ្សងតេៀ�។

ខ្ញុំេឹងត�ៀបចុំដផេកា�ហ�ិញ្ញវ�្ញ�បស់ខ្ញុំសកមាប់ត្្ើបេបងាហាញ។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្នគ្លការណ៍ គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រសួាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ—តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព
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សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org។

កុំណត់ចុំណាុំសម្មាប់អ្នក

សម្្របសម្្ររួល៖

មុន ន្ល ការ គបជុំ នលើ ក នគកាយ ចរូរ 

នរៀបចំ ការដណោំ  អំ្បី ការ នធវែើការ 

បង់្ង គបាក់កម្បី ្បី.អ៊ី.ដអ�វែ 

នៅក្នុង គបន�្ អ្ក ។ នៅការ 

គបជុំ នគកាយ ្រូម យកចបាប់ ចម្ង 

នន ន្ចក្បីដណោំ មក ្ គម្ប ់ឲ្យ 

្ម្ជិក គកុម នបីមួយៗ  ។

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូមោ្់«បាទឬចា៎ា្»«ដទ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែ។

បានហ្វើការ

ជាមួយប្្ួសារ

ហដើម្ីសរហសរ

ប្បាក់ចំណូលនិង

ចំណាយ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានកត់ប្រា

ប្បាក់ចំណាយ

ការអប់រំ

បានសិកសា

ជហប្មើស

�ិរញ្ញវតថែញ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានហរៀបចំ

បទបងាហាញ

ផែនការ

�ិរញ្ញវតថែញ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានអនុវត្ត

គោលការណ៍

គ្រឹះហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានដាក់

ប្បាក់សន្សំ

បផនថែម(បាទ

ឬច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

ឬចស/ហទ)

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅខ្ងដសកាយន្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្

ដសកាយ។(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្ទំព័រ១៧

ដ�ើយ្ឹងគសមបមុខខ្ង្ ្ននុង)។

្រូមឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។
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ធនធាននានា

កា�បង់វថ្តលើកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ

្រូមដសជើ្ដរើ្ការដ�ើរតរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

តមកាឡា៖អស្ចា�្យណមន។ខ្ញុំបានរ�ៀនយាោងរគចើនអុំពីស្លា

រែ្ងៗរៅសបាដាហ៍រនឹះ។

កុនតសឡូ៖អ្នក្ ួ�ណតជួបនាង។នាងបានរៅរហើយនិយាយ

នរងមនុស្ទាុំងអស់រនាឹះណតម្ដង។ខ្ញុំពុុំអាចតាមទានរ់េ។

រូត្រ៊ើ�៖រតើអ្នកម្នជរគមើសចុងរគកាយមួយឬរេ?

តមកាឡា៖រេប៉ុណនតែខ្ញុំបានពគងួមវារៅជាជរគមើសពី�។

កុនតសឡូ៖រហើយខ្ញុំបានរ្វើជរគមើសល្អបី។

កាវាមី៖ល្អណ្ស់អ្នកទាុំងអស់ោនា។ខ្ញុំ្ ិតថាខ្ញុំមិនដរងរៅ

ណ្រេ។

រូត្រ៊ើ�៖រតើអ្នកចង់និយាយថារម៉ច?

កាវាមី៖អូន៎ខ្ញុំរៅណតម្នអា�ម្មណ៍គចបូកគចបល់រៅរឡើយ។ឬ

គបណហលជាមកពីខ្ញុំភ័យខាលាចរេដរង។ោមនន�ណ្ក្នញងគ្ួស្�

ខ្ញុំធាលាប់រៅរ�ៀនបានហួសពីថានាក់ម្្យមែង។ខ្ញុំបាននិយាយ

ជាមួយស្លារ�ៀនរែ្ងៗចុំនួនគបាុំរហើយខ្ញុំម្នអា�ម្មណ៍

គចបូកគចបល់ណ្ស់។តគមូវកា�ហាក់ដូចជាស្មញ្ស្មញ

រហើយឯកា�ចុំណ្យវិញ—ខ្ញុំនរងមិនអាច�កបានគបាក់រគចើន

រេ។

រូត្រ៊ើ�៖រតើរនាឹះពុុំណមនជាអា�ម្មណ៍ណដលអ្នកម្នខណៈរពល

ចាប់រែ្ដើមរបសកកម្មដុំបូង�បស់អ្នករេឬអី?

កាវាមី៖ណមនរហើយរពល្ ិតអុំពីវា។ខ្ញុំពិតជាម្នអា�ម្មណ៍

ដូរចានាឹះណមន។

កុនតសឡូ៖ប៉ុណនតែអ្នកបានរជា្ជ័យយាោងពិត។

កាវាមី:ខ្ញុំបានចុំណ្យរពលរគចើនប៉ណុនតែខ្ញុំពិតជាេេួលបាន

ព�ជ័យណ្ស់។រហើយខ្ញុំបានរកើនបេពិរស្្ន៍។

តមកាឡា៖ខ្ញុំម្នកា�ភ័យខាលាចខ្ឹះៗែងណដ�។ហិ�ញ្ញវត្ថញ

ហាក់ដូចជាពុុំអាច�កបានរស្ឹះ។ប៉ណុនតែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយ

បងគសីម្នាក់ក្នញងវួដរយើងណដលបានរ្វើអវីគ្ប់យាោងណដលោត់

អាចរ្វើបាន�ួចរហើយបានេេួលគបាក់កម្ីមួយរដើម្ីបង់

សងគបាក់ណដលរៅសល់។វា្ ឺជាគបាក់កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវ។

គបណហលរបើរយើងបន្ដជួយោនារៅវិញរៅមករនាឹះរ�ឿងលម្អិត

នរងបានរដ្ឹះគស្យ។

រូត្រ៊ើ�៖រហើយម្នបងគបុសម្នាក់រៅវួដខ្ញុំណដលបានបង់ដ្្

្នាុំសកិសាេីមួយ�ួចរហើយក៏បានេេួលអាហា��ូបក�ណ៍រៅ្ នាុំ

េីពី�។

កុនតសឡូ៖ស្វាមីខ្ញុំនិងខ្ញុំកុំពុង�កដុំរណ្ឹះគស្យថារយើង

អាចសន្ុំគបាក់បន្ដិចបន្ដលួចរៅកណនង្ណ្រហើយខ្ញុំម្នឪពុក

ម្�ម្នាក់ណដលោត់គបណហលជាអាចជួយបាន។

កាវាមី៖ណមនរហើយគ្ួស្�ខ្ញុំោមនឪពុកម្ជាអ្នកម្នរេ។

ប៉ុណនតែរយើងបានមកដល់ប៉ុរណ្ណឹះរហើយរហើយខ្ញុំពុុំអាចបញ្ឈប់

សុបិនរនឹះគតរមរនឹះបានរេ។គបណហលជាអ្នកនិយាយគតរមគតូវ

រមកាឡា។ខ្ញុំគតូវ្ ិតអុំពីវាក្នញងពី�បីសបាដាហ៍រេៀតរបើសិនជា

អ្នកទាុំងអស់ោនានរងបន្ដរលើកេរកចិតតែខ្ញុំ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៤៥វិញ

៣៖ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់ររំ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?
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ត�ើខ្ញុំ្ ួរដ្ក់ពាក្យតស្នើសុុំបរាក់កម្ី

មូលនិធិអ្់ររំជា្រនដេ្រន្ទា្់រឬតទ?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ
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សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង១០ោទបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមដរៀបចំឯ្សារសបជុំ។

• ្រូមផ្ដល់្ រូ្ដ្ៀវដៅភបី.អ៊ី.នអ�វម្ពបីមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ដ្្ដ្រប្់អ្្ន ឲ្យ�ល់្ មាជិ្ ស្ុម

មរួយចបាប់មានា្់ៗ។្រូមោំយ្វាម្ការសបជុំន្ងៃដ្ះ។

• ្រូមយ្ការនណោំអំពបីការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វដៅ្្ននុងសបដទ្រប្់អ្ន្ម្(មា្ដៅ

មជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដ្្ដ្រប្់អ្ន្ឬដៅតាមអ៊ិ្ ដធើនណត្្ននុងដគ�ទំព័រsrs. lds. org/ pef)។

្រូម្ តចម្ង្ សមាប់្ មាជិ្ស្ុម្ បីមរួយៗ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ហ្មោះ

សមាជិកប្កមុ

បានហ្វើការ

ជាមួយប្្ួសារ

ហដើម្ីសរហសរ

ប្បាក់ចំណូល

និងចំណាយ

(បាទឬច៎ស/

ហទ)

បានកត់ប្រា

ប្បាក់ចំណាយ

ការអប់រំ

បានសិកសា

ជហប្មើស

�ិរញ្ញវតថែញ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានហរៀបចំ

បទបងាហាញ

ផែនការ

�ិរញ្ញវតថែញ(បាទ

ឬច៎ស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

ប្្ឹោះហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទឬ

ច៎ស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទឬច៎ស/

ហទ)

បាន

រាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទឬ

ច៎ស/ហទ)

គ្ូចរៀរ រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស រាទ្/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្ ្់ដៅ្�ល់្ មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិ្ស្ុមម្�ល់្រូម្ ុំឲ្យពរួ្ោត់បំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្រូមចាត់អ្ន្ោ្់ដមាោង្ ំណត់។

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរ្ព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូមឲ្យអ្ន្ទាំងឡាយន�លម្យឺតបិទទរូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ ង្ៃៀមដ�ើយបំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈដពលន�លស្ុមប្្ដដធវើការពិភា្សា។

• ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់រនឹះ។

• ្រូមបំដពញដោលការណ៍ទបី៤្្ននុងមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្សត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ

ដ�ើយប្្ដអា្ដៅទំព័របោទាប់។

្្មី!

្្មី!

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?
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ត�ើខ្ញុំបាេ�្សាកា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ(ពុំនម្វគ្គរាយការណ៍ទាំងមរូលដទ)។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្្ន ទាំងឡាយន�លបា្រ្សាការតាំងចិតតែទាំងអ្់

រប្់ពរួ្ោត់្រូមដសកា្ឈរដ�ើង។(ទះន�)។

 អាន៖ ឥ�ូវ្រូមអ្ន្ទាំងអ្់ោនាដសកា្ឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរ្សារាល់ការតាំងចិតតែរប្់

ដយើង។ដោះគឺជាទមាលាប់ចាំបាច់មរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។្រូម្ រូសតបាវចោរប្់

ដយើងររួមោនាដ�ើងវិញ។

«តហើយតេះជាតោលបុំណង�បស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្ ប�ិសរុេ្�បស់តយើងែ្ិ�កគប់ទាុំង

អស់សរុេ្ដ�ជា�បស់ផងតយើង»។
នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេបី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើកា�ជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស

មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាន៖ ្រូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្ដរៀ្អវបីខ្ះដពលអ្ន្បា្រ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?ដតើអ្្ន សតរូវការជំ្រួយ្ មរួយពបី

ស្ុមឬដទ?

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?

រាយកា�ណ៍
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ត�ើខ្ញុំបាេត�ៀេអ្ីខះ្តាម�យៈកា�ត�ៀបចុំគតកមាងកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំតនាះ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៤០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អនុវ�្ត៖

MY EDUCATION FINANCE PLAN

 1. I compared   (number) schools for price and value.

 2. The three best schools for me are:

  ,  ,  .

 3. At this point, I believe the school   will be best for me

 because  .

 4. I looked at my income and expenses with my family. I learned these things:

  .

 5. I did the calculations to see if I could pay for my education myself and I found that  
(I could or could not).

 (If you can pay for yourself, skip to number 9; if you cannot, go on to number 6.)

 6.  
through another job, scholarships, family help, or a loan.

 7.   (amount) more for the next   years of 
school.

 8. I have begun to explore different options to pay for my education. Right now, I’m  

leaning toward  .

 9. (If you choose to share)  

 

 10. I’d like your advice and help. Do you have any suggestions for me? Write any ideas here. 

  

  

 

្មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗឥ�ូវគរួរនតចំ្យដពលតិចជាង

បបីោទបីដ�ើម្បីបងាហាញអំពបីគដសមាង�ិរញ្ញាវតថែនុរប្់ពរួ្ដគចដំោះ

ស្ុម។

បោទាប់ពបីអ្ន្បា្ប្្ចប់បទបងាហាញរប្់អ្ន្ដ�ើយ្រូម្ រួរ

រ្មតិន្លម្អ។្រូម្ រដ្រ្ រូវមតិន្លម្អន�លអ្្ន ទទរួល

បា្។្រូមដសបើចដោលាះខ្ងដសកាមដ�ើម្បី្ តស់តា។

្រូមរ្សាឲ្យមតិន្លម្អដោះខ្បីដ�ើម្បីសគប់ោនាមា្ឱកា្

រាយការណ៍ដៅ្្ននុងដពល្ ំណត់មរួយ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្ទទរួលបា្គំ្ិតអវបីខ្ះម្ពបីរបាយការណ៍ោោដ�ើម្បី

ជរួយអ្ន្ដៅ្្ននុងការ្ ដសមចចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?្រូម្ រដ្រ

ពបីគំ្ិតរប្់អ្ន្ខ្ងដសកាមដ្ះ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 



គតកមាងហិ�ញ្ញវ�្ញកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ

 1.ខ្ញុំរានតប្រៀ្រតធៀ្រ (ចុំនួន)សាលានូវថ្្នតិង្រុណ�ថម្រ្រស់វា។

 ២.សាលាល្អ្រុំផុ�ចុំនួន្រីសបមា្រ់ខ្ញុំតន្ុះ្រឺ៖

,, ។

 ៣. តៅប�ង់ចុំណុចតនុះខ្ញុំតជឿថ្សាលាតនុះ នឹងល្អ្រុំផុ�សបមា្រ់ខ្ញុំតដាយសារ

 ។

 4. ខ្ញុំរានតមើលបរាក់ចុំណូលនតិងចុំណាយរ្រស់ខ្ញុំជាមួយប្រួសារខ្ញុំ។ខ្ញុំរានតរៀនចុំណុចទាុំងតនុះ៖

 ។

 5. ខ្ញុំរានតធវែើការ្រណន្តែើម្បីតមើលត�ើញថ្ត្រើសតិនជាខ្ញុំអាច្រង់ថ្្ការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំតដាយខ្លួនឯងត�ើយខ្ញុំរានរកត�ើញ
ថ្(ខ្ញុំអាចឬមតិនអាច)។

( នបើ អ្ក អាច បង់នថ្ នោយ ខ្លួន ឯង ្រូម រំលង នៅ នលខ ៩ នបើ អ្ក ្ ុំ អាច បង់នថ្ នោយ ខ្លួន ឯង ន� ្រូម នៅ នលខ ៦ ) ។

 ៦. ខ្ញុំពតិ�ជាប�ូវការបរាក់្រដន្ម។       (ចុំនួន)្រដន្មសបមា្រ់ឆ្នាុំសតិកសាទីមួយរ្រស់ខ្ញុំរាមរយៈការងារ
តផ្សងតទៀ�អាហាររូ្រករណ៍ជុំនួយពីប្រួសារឬបរាក់កម្ី។

 7. ្រន្ទា្រ់ពីឆ្នាុំទីមួយតនុះខ្ញុំនឹងប�ូវការប្រដ�លជា     (ចុំនួន)តបចើនជាងសបមា្រ់ឆ្នាុំសតិកសាតបកាយ។   
ឆ្នាុំថនការសតិកសា

 ៨. ខ្ញុំរានចា្រ់តផដេើមដសវែងរកជតបមើសតផ្សងតទៀ�តែើម្បី្រង់ថ្្សបមា្រ់ការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំ។ឥ�ចូវតនុះខ្ញុំកុំពុងតរៀនតឆ្ពុះតៅ។

 9. ( នបើ អ្ក នគជើ្នរើ្ នដើម្បី ដចកចាយ )ខ្ញុំរានអធតិសាឋានអុំពីការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំនតិង្រតបមាង�តិរញ្ញវ�្ញរ្រស់ខ្ញុំត�ើយ

 ។

1០. ខ្ញុំចង់រានែុំ្រូន្មននតិងជុំនួយរ្រស់អ្ក។ត�ើអ្កមានតយ្រល់អវែីសបមា្រ់ខ្ញុំឬតទ?្រូម ្ រន្រ ្ ំនិ្ ទាំងឡាយ 
នៅ�បីននះ ។

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?
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ត�ើខ្ញុំគួ�ោ្់តស្នើសរុុំកបា្់្ ម្ចីមូលេិ្ិអប�់ំជាបេ្ដបនាទាប់ឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៣០ោទបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាន៖ ដយើងបា្ពិចារ្អំពបីរដបៀបបង់ន្្ដលើការអប់រំរប្់ដយើង។ជដសមើ្មរួយគឺសបា្់្ម្ចបីមរូល្ិធិអប់រំ

ន�លមា្ជាប្្ដបោទាប់(ភបី.អ៊ី.នអ�វ)។

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទណា

ដែលនឹងជួយខ្ញុំកាន់ដ�

ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួន

ទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការអ្់ររំណាដែល

នឹងជួយឲ្យខ្ញុំមាន

លក្ខណៈសម្ប�្តិ

ប្រ្រ់បរាន់សបមា្់រ

ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្រួរដាក់ពាក្យស្សញុំ

បរាក់មូលនតិធតិអ្រ់រំជា

្រនដេ្រន្ទា្រ់ឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួល

រានតជា្រជ័យតៅខាង

តបរៅថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

 អាន៖ ្បា្�៍ដ្ះដយើង្ឹងរ្ចដម្ើយចំដោះ្ រួរ្ំណួរដ្ះដ�ើយដយើង្ ឹងដធវើ្្ម្មភាព�រូចតដៅដ្ះ៖

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យស្សុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្់រឬតទ?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍—សតបមចចិ�្តជាមួយបគួសារខ្ញំថាត�ើខ្ញំនឹងដាក់ពាក្យស្សញំបប្ក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអហវែ

ឬក៏អ�់។ត្រើបប្ក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអហវែគឺប�ូវសប៉្រ់ខ្ញំខ្ញំនឹង្រំតពញពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ី។

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?

ត�ៀេ



៦០

ត�ើកបា្់្ម្ចីមូលេិ្ិអប�់ំជាបេ្ដបនាទាប់ជាអ្ី?

 តមើល៖ «ដតើសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វគឺជាអវបី?»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៦៨)។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្មា្គំ្ិតឬអារម្មណ៍ោោង្ អំ�នុងដពលដមើលវីដ�អរូដោះ?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមបដងកើតជាស្ុមន�លមា្ម្ុ្សេពបីរឬបបីោ្់។្រូមបតែូរដវ្ោនាអា្ដ្ច្្ដបីន្្ងការណ៍�រូចខ្ង

ដសកាមន�លបា្ផ្ដល់ឲ្យដោយសបធា្�្គរ�ុ្ប៊ី�ុិងគ្បីអំពបីអ្ន្ទាំងឡាយន�លទទរួលសបា្់្ម្ចបី

ភបី.អ៊ី.នអ�វ។

«[ពួកត្រ]នឹងតរៀន...ជុំន្ញដែលមាន�បមូវការទីផសារ។

...តដាយសារការមានជុំន្ញការងារល្អតន្ុះពួកយុវជននតិង

យុវន្រីទាុំងតនុះអាចតងើ្រផុ�តចញពី...ភាពបកីបក។ការអ្រ់រំ្រឺ

ជាកូនតសាចាក់ត្រើកឱកាស»(«The Perpetual Education 
Fund,»Ensign,ដខឧសភាឆ្នាុំ២០០1,5២–5៣)។

«ពួកត្រនឹងតរៀ្រការត�ើយ្រនដេសតិកសាជុំន្ញដែលនឹងន្ុំឲ្យពួកត្រ

មានលក្ខណៈសម្ប�្តិប្រ្រ់បរាន់តែើម្បីរកចុំណូលរានល្អត�ើយ

មានចុំដណកក្ញងសង្គមដែលពួកត្រអាចតធវែើការ្ររិចាចា្រែ៏ប�ឹមប�ូវ

មួយ»(«The Church Goes Forward,»Ensign,ដខ
ឧសភាឆ្នាុំ២០០២៦–7)។

«ពួកត្រនឹងកាលាយជាអ្កែឹកន្ុំតៅក្ញងកតិច្ការែ៏អសាចារ្យតនុះតៅ

ទឹកែីកុំតណើ�រ្រស់ពួកត្រ។ពួកត្រនឹង្រង់ែងាវាយមួយភា្រក្ញង

ែ្រ់នតិងែងាវាយ�មអាហារដែលនឹងតធវែើឲ្យសាសន្ចបកអាច

ពបងីកកតិច្ការរ្រស់ខ្លួនតៅទូទាុំងពតិេពតលាក»(«Reaching 
Down to Lift Another, »Ensign,ដខវិច្តិកាឆ្នាុំ២០០1

ទុំព័រ5៣–54)។

«ពួកត្រនឹង្រង់សងបរាក់ត�ើយតពលពួកត្រតធវែើែូតចានាុះតន្ុះ

ពួកត្រនឹងរីករាយជាមួយនឹងតសរីភាពែ៏អសាចារ្យមួយខាងមនសតិការ

តដាយសារដ�ពួកត្ររានដកលម្អជីវិ�រ្រស់ពួកត្ររានប្រតសើរ

ត�ើង។...ពួកត្រអាចតងើ្រកបាលត�ើងតៅក្ញងអារម្មណ៍

ថនឯករាជ្យភាពមួយ»(«The Perpetual Education 
Fund,»Ensign,ដខឧសភាឆ្នាុំ២០០1,5៣)។

 ពិភាកសា៖ ដតើការ្ ្យាពបីខ្ងដ�ើមមរួយ្ន�ល្ ំខ្្់ចំដោះអ្្ន ?ដតើជបីវិតអាច្ ឹងខុ្នប្្ោនាចំដោះអ្ន្្ិង

សគរួសារអ្ន្ោោង�រូចដម្ដចដបើការ្្យាទាំងដ្ះសតរូវបា្បំដពញដោះ?

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦១

ត�ើេ�ណាអាចេឹងេេួលបាេកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្?

 អាន៖ កាលពបីមុ្សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វមា្្ សមាប់នតអ្ន្សត�ប់ម្ពបីផសេពវផសាយសា្ោវិញន�ល

មា្អាយុ១៨ឆ្នាំ�ល់៣០ឆ្នាំប៉ុដ្ណះ។ឥ�ូវវាមា្្ សមាប់្ មាជិ្សា្ោចស្ន�ល

មា្ល្្ខណៈ្ម្តតែិសគប់សោ្់ទាំងអ្់ន�លមា្អាយុ១៨ឆ្នាំដ�ើងដៅ។្រូមដយើងរ្ដមើល

ពបីតសមរូវការោោ។(្រណបីដលើ្នលងចំដោះតសមរូវការទាំងឡាយន�ល្ ឹងសតរូវមា្ការអ្ុមិត

ដោយអ្ន្�ឹ្ោំបពវជិតភាពដ�ើម្បីបំដពញតសមរូវការន�លខុ្សបស្តបី)។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមនបរដៅអបីទល់មុខ្ ឹង្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀត។្រូមអា្អំពបីតសមរូវការោោន�លដៅខ្ង

ដ្វងន�្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាមជាមរួយោនា។បោទាប់ម្គរូ្បោទាត់មរួយដៅរ្ោ្្យដៅខ្ងសាតាំន�ន�ល

បំដពញ្ ្ននុង្ ន្្ងទំដ្រ។ឧទា�រណ៍មរួយសតរូវបា្បងាហាញ។

អ្ន្េេួល្ ម្មវិ្ីកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្គួ�ដ�មាេ៖

ជាសមាជតិកសាសន្ចបកសកម្មដែល្រតបមើតៅក្ញង ។ ថ្នាក់វិទយោសាថាន

ដែលរានអនុម�តិតដាយពួកអ្កែឹកន្ុំ្រពវែជតិ�ភាពរ្រស់ពួកត្រថ្ មានភាពសកដេតិសមដែលប�ូវការជុំនួយ

ខាង�តិរញ្ញវ�្ញត�ើយរានលុះ្រង់តែើម្បីសតបមចតរាលតៅរ្រស់ពួកត្រ។
អាយុ1៨ឆ្នាុំត�ើងតៅ

អាយុ ។ ការតៅ្រតបមើ

កុំពុងសតិកសាជុំន្ញសតិកសានតិងសាលាមួយដែលជា ។ ការអ្រ់រំសបមា្រ់ការងារែ៏ប្រតសើរ

រានតប�ៀមខ្លួនតដាយចូលរួមតៅក្ញង បកុមមួយត�ើយរាន្រញ្្រ់ដផនការបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែ។ បពុះវិហារ្ររិសុទ្ធ

រសត់ៅរាមតធវែើការនតិងចូលតរៀនសាលាក្ញងមូលដាឋានតៅក្ញង�ុំ្រន់ដែល ។
មានតៅក្ញង្រញ្ីតពញចតិ�្ថនសាលាតរៀននតិងជុំន្ញ

សតិកសា

រានរាុំងចតិ�្ចុំតពាុះភាពសុចរិ�នតិងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនតដាយ ។ អ្កដណន្ុំ

រានចា្រ់ថែ្ូរជាមួយ ដែលជួយអ្កចូលរួមទទួលរានតជា្រជ័យក្ញងសាលាតរៀនការងារត�ើយ្រង់សង

បរាក់កម្ីវិញ។
បរាក់កមី្េី.អ៊ី.ដអ�វែប�ូវរានអនុម�តិ

កុំពុងចូលរួម ត្រើជាយុវមជ្តិមវ័យតៅលីវ រាន្រង់សងបរាក់កម្ីតដាយតពញតលញ

្រូមដមើលទំព័រ៦៩ដ�ើម្បីជរួយឲ្យយល់អំពបីតសមរូវការោោ។

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦2

ត�ើកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្ែុំតណើ�កា�យា៉ាងែូចតម្ដច?

កំណ�់ចំណាំសប៉្រ់អ្នកសបម្រសបមួល៖្រូមនច្្ រូ្ដ្ៀវដៅភបី.អ៊ី.នអ�វ្្ននុងមរូលោឋា្ន�លមា្

្រូវដ្ច្្ដបីនណោំអំពបីជំោញ្ ិ្សាភបី.អ៊ី.នអ�វជា្់លា្់្សមាប់តំប្់រប្់អ្ន្។

 ពិភាកសា៖ ្រូមអា្្ រូ្ដ្ៀវដៅភបី.អ៊ី.នអ�វ្្ននុងមរូលោឋា្ន�លមា្្ រូវដ្ច្្ដបីនណោំអំពបី្ ម្មវិធបីភបី.អ៊ី.នអ�វ

ជា្់លា្់្សមាប់តំប្់រប្់អ្ន្។ដតើអ្ន្ដរៀ្បា្អវបីខ្ះ?

 អាន៖ ដៅដពលដយើងដធវើបា្ល្អដោះដយើងទទរួលបា្ការកាត់ប្ថែយដៅ្្ននុងការបង់្ ងសបា្់្ម្ចបីរប្់

ដយើង។ចំ្ រួ្សបា្់្ម្ចបី្ រុបន�ល�ល់្ ំណត់អាច្ ឹងកាត់ប្ថែយដៅដពលដយើង(១)ទទរួលបា្

្ិដទ្ទ្ល្អ(២)ប្្ចប់ការ្ិ្សា(៣)បំដពញតាមដោលដៅការងាររប្់ដយើងដ�ើយ(៤)ដធវើការ

បង់្ងសបា្់្ម្ចបីទា្់ដពលដវលា។ដបើដយើងដធវើការណ៍ទាំងដ្ះដោះដយើងអាចទទរួលបា្ការ្រដ ើ្រ

្សមាប់ការមា្សានាន�ល្អដ�ើយចំ្ រួ្ន�លដយើងជំោ្់សតរូវបា្កាត់ប្ថែយ។

្សមាប់ព័ត៌មា្បន្ថែមអំពបីសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ្រូមដមើលទំព័រ៧០្រូមអា្ព័ត៌មា្ដ្ះម្ដងដទៀត

ដៅផ្ទះដោយយ្ចិតតែទុ្ោ្់។អ្ន្អាច្ ឹងគប្បីទំោ្់ទំ្ងដៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ដ�ើម្បី

្រួរ្ ំណួរផងន�រ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្មា្្ ំណួរដផសេងដទៀតន�លស្ុមអាចជរួយដ្្ើយឬដទ?

ត�ើខ្ញុំត្្ើកា�ោ្់ពា្្យតស្នើសរុុំតោយ�តបៀបណា?

 អាន៖ ដៅខ្ងដសកាមដ្ះគឺជាជំហា្ោោដ�ើម្បីោ្់ដ្្នើ្ំុសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ។្រូមជរួប្ ឹងន�គរូដ�ើយ

ដរៀ្អំពបីព័ត៌មា្ន�លអ្ន្្ ឹងសតរូវការ្ សមាប់ជំហា្្ បីមរួយៗ។្រូមដបើ្ដៅទំព័រន�លមា្ដរៀបរាប់

អំពបីជំហា្្ បីមរួយៗដ�ើយបតែូរោនាអា្(ប៉ុន្តែ្ រូម្ ុំបំដពញព័ត៌មា្ដៅដលើទំព័រដផសេងដ�ើយ)។

បោទាប់ម្្រូមសត�ប់ម្ទំព័រដ្ះវិញដ�ើយគរូ្្ ញ្ញាន្ងដៅ្្ននុងសបអប់ន�លមា្ជំហា្ដោះ។

☐1. តបជើសតរើសការងារមួយជុំន្ញសតិកសានតិងសាលាមួយតចញមកពី្រញ្ីតសវាកម្មភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលតពញចតិ�្

(សូមតមើលទុំព័រ11,14,៣៣,៣4)។

☐២. ្រញ្្រ់ដផនការ�តិរញ្ញវ�្ញសបមា្រ់ការអ្រ់រំ(សូមតមើលទុំព័រ5០)។

☐៣. តបជើសតរើសអ្កដណន្ុំអុំពីបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែ(សូមតមើលទុំព័រ71-7២)។

☐4. ្រុំតពញ្រញ្ីដផនការបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែ(សូមតមើលទុំព័រ7៣-74)។

☐5. ទទួលរានការអនុម�តិយលប់ពមរាុំបទពីអ្កែឹកន្ុំ្រពវែជតិ�ភាព(សូមតមើលទុំព័រ75-7៦)។

☐៦. ្រុំតពញពាក្យតស្ើរសុុំបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែតៅតលើអ៊ិនតធើរដណ�srs. lds. org/ pef(សូមតមើលទុំព័រ77)។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្មា្រាល់ព័ត៌មា្ន�លអ្ន្សតរូវការដ�ើម្បីប្្ចប់ជំហា្ោោឬដទ?ដបើពុំមា្ដទដតើអ្្ន អាច

ទទរួលបា្ដោយរដបៀប្ ?

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦៣

ត�ើមាេអ្ីេឹងត្ើ�តឡើងបនាទាប់ពីខ្ញុំបាេោ្់ពា្្យតស្នើសរុុំតហើយតនាះ?

 អាន៖ បោទាប់ពបីដយើងប្្ចប់ោ្្យដ្្នើ្ុំររួចដ�ើយដ្ះគឺជាអវបីន�ល្ឹងដ្ើតដ�ើង។

អ្កដាក់្រញ្ចូន

ពាក្យតស្ើសុុំ

្រុ្រ្គលតិកេី.អ៊ី.ដអ�វែនតិង

អ្កែឹកន្ុំពតិនតិ�្យតមើលតលើ

ពាក្យតស្ើសុុំតន្ុះ

ត្រើពាក្យតស្ើសុុំតន្ុះប�វូ

រានអនុម�តិតន្ុះអ្ក

ទទួលយកកតិច្បពមតបពៀង

បរាក់កម្ីតៅតលើត្រ�ទុំព័រ

េី.អ៊ី.ដអ�វែ

អ្កជុំន្ញដផ្កេី.អ៊ី.

ដអ�វែនឹងសមាភាសអ្ក

រាមទូរសព្ត�ើយ

សមាភាសអ្កដណន្ុំ

រ្រស់អ្ករាមទូរសព្

អ្កចុុះត្មុះតៅសាលា

ត�ើយតស្ើឲ្យ្រង់ថ្្

សាលាតរៀន

១ 2 ៣ 4 5

 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ ំណួរអវបីឬដទ?ដបើអ្ន្ពុំ�ឹងពបីចដម្ើយ្រូមដៅកា្់មជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដៅជិត

អ្ន្បំផុត។

បោទាប់ពបីការសបជុំដបើអ្ន្្ សមប្សមរួលរប្់អ្ន្អាចដសបើអិ្ ដធើរណិតដោះពរួ្ដគអាចដបើ្ដៅ

ដគ�ទំព័រោ្្យដ្្នើ្ុំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វដ�ើយបងាហាញពបីរដបៀបដសបើវា។

ត�ើខ្ញុំត្្ើកា�បង់សងយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វពុំនម្ជាអំដ្យដទដ�ើយរំពឹងឲ្យដយើងបង់្ងសត�ប់ដៅវិញ។ដយើង

តាំងចិតតែថ្បង់្ ងវាសត�ប់ដៅវិញ។ដយើងដធវើការតាំងចិតតែដ្ះអំ�នុងដពល្ មាភា្ោំសទសបា្់្ម្ចបី

ភបី.អ៊ី.នអ�វជាមរួយ្ ឹងអ្ន្�ឹ្ោំបពវជិតភាពរប្់ដយើង្ិងដពលដយើងប្្ចប់្ រូវោ្្យដ្្នើ្ុំតាម

អ៊ិ្ដធើនណត។

ការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វផ្ដល់សបា្់្សមាប់អ្ន្�នទដ�ើម្បីទទរួលបា្សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ

ដៅដពលអោគតររួមទាំង្ មាជិ្្ ្ននុងដ្្ដ្ឬមណ្ឌលរប្់ដយើងផងន�រ។ដបើដយើងពុំបង់្ ងដទ

ដោះសបា្់្ សមាប់សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វោដពលអោគត្ឹងមា្តិច។

្រូមអា្ោ្្យ�្ស្ង់ដៅខ្ងសាតាំ។

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបីការបង់្ងសបា្់្ ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ្ំខ្្់�រូដច្នះ?្រូមពិចារ្អំពបីមរូលដ�តុទាំងដ្ះ៖

• ដោរពតាមការតាំងចិតតែដ�ើយបដងកើ្្ មតថែភាពដ�ើម្បីរ្សាដ្ច្្ដបី្ញ្ញាោោ។

• ផ្ដល់ឱកា្�រូចោនាដ្ះ�ល់អ្ន្�នទឲ្យទទរួលបា្សបា្់្ម្ចបីន�រ។

• ទទរួលបា្ពរជ័យន�លបា្្ ្យា្ សមាប់អ្ន្្ិងសគរួសាររប្់អ្ន្។

• បដងកើ្ជំដ្ឿរប្់អ្ន្ដៅដលើសពះដយ្៊រូវសគបី ្្ទ្ិងកាលាយជាម្ុ្សេខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្។

 អាន៖ ដ�ើម្បីសបា្�ថ្ដយើង�ឹងអំពបីរដបៀបដ�ើម្បីបង់្ងសបា្់្ម្ចបីវិញដោះដយើងសតរូវនតដធវើការបង់្ង

សបា្់្ម្ចបីរប្់ដយើងជាមុនសិនមុ្ដពលដយើងបង់សបា្់ដៅសាលាដរៀ្ដយើង។

កំណ�់ចំណាំសប៉្រ់អ្នកសបម្រសបមួល៖្រូមនច្ការនណោំអំពបីការបង់្ងសបា្់្ម្ចបី្ សមាប់

សបដទ្រប្់អ្ន្។

្រូមដធវើការរំឭ្ដោយ្ ដង្ខបជាមរួយោនាចំដោះការនណោំអំពបីការបង់សបា្់្ ម្ចបី្ សមាប់សបដទ្រប្់

អ្ន្។

« អ្ក ��ួល បាន គបនោជន៍ 

នោះ នរឹង បង់្ង គបាក់វិញ 

ន�ើយ នៅន្ល ្ ួកន្ នធវែើ ដរូនចានាះ 

នោះ ្ ួកន្ នរឹង រីករាយ ជាមួយ 

ន្រីភា្ ដ៏ អសាចារ្យ ខាង មន្ិការ 

នោយសារ ្ ួកន្ បាន ដកលម្អ 

ជបីវិ្  រប្់ ្ ួកន្ បាន គបន្ើរ 

ន�ើង ្ុំ ដមន តាមរយៈការ��ួល 

បាន គបាក់ ជំនួយ ឬ អំនណាយ 

នោះន� ប៉ុដន្ តាម រយៈការ 

ខ្បី ន�ើយ បង់្ង វិញ ន� ន្ើ ។ 

្ួកន្ អាច នងើប កបាល ន�ើង 

នៅក្នុង អារម្ណ៍ នន ឯករាជ្យភា្ 

មួយ ។ ន�ើយ ការ បន្ម្នភា្ 

នសាមាះគ្ង់ រប្់្ួកន្ និង 

ភា្ ្ កម្ នៅន្ញ មួយ ជបីវិ្ 

រប្់ ្ ួកន្ នរឹង ម្ន ោ៉ាង ខ្ព្់ 

គ្ដដ្ » ។

ហ្គ�ែរុេប៊ីហរុីងគ្ី“The 
Perpetual Education 
Fund,”Ensign,ដខឧសភាឆ្នាុំ

២០០១េុំព័�៥៣

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦4

ត�ើេឹងក�ូវត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីេេួលបាេតជាគជ័យជាមួយេឹងកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្?

 តមើល៖ «ខញនុំមា្ន�ពបីរ្ សមាប់ដធវើការ»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៧៨)។

 ពិភាកសា៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ោ្្យមរួយដ�ើម្បីពិពណោ៌អំពបីអវបីន�លអ្្ន ទទរួលអារម្មណ៍ដៅ្្ននុងវីដ�អរូដ្ះ។្រូម

ោ្្យរប្់អ្ន្ដោះ។

ដចញម្ពបីអវបីន�លអ្ន្�ឹង្ ្ននុងដពលឥ�ូវដ្ះដតើអ្្ន ្ ឹងដសជើ្ដរើ្ោ្់ដ ្្នើ្ ុំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ

ន�រឬដទ?ដតើអ្ន្អាចដធវើអវបីខ្ះអំ�នុង្ បា្�៍ដ�ើម្បីដធវើការ្ ដសមចចិតតែបា្ល្អអំពបីជដសមើ្ដ្ះ?

 អាន៖ ដៅដពលដយើងរី្ចដសមើ្ដយើងពុំដៅនតឯងដោះដទ។្រូមចងចាំ៖«ខញនុំអាច្ ឹងដធវើសគប់ទាំងអ្់បា្

ដោយសារសពះសគបី ្្ទន�លសទង់ចដសមើ្្ មាលាំង�ល់ខញនុំ»(ភបីលបីព៤:១៣)។

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦5

« ចរូរ គបងុ សាដាប់ តាម គ្ះបន្លូល 

នន គ្ះអម្ចា្់ ចុះ ន�ើយ 

ចរូរ ្ រូម ដល់គ្ះវរបិតា 

នោយនរូវគ្ះោម គ្ះនយ្៊រូវ 

នរូវអវែបីៗ ដដល អ្ក គ្រូវការ ចុះ ។ កុំ 

្ង្សម័យន�ើយដ្ចរូរនជឿ » ។

ម�មេ៩:២៧

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកបតសើ�តឡើង?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្ន្មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?



៦៦

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ»។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្្ន ្ ឹង

ទំោ្់ទំ្ងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថា�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងពិភា្សា្ ិច្ចកា�កា�អប់�ំេិងដផេកា�ហិ�ញ្ញវ�្ញ�បស់ខ្ញុំជាមួយកគួសា�ខ្ញុំ។

ខ្ញុំេឹងសតកមចថាត�ើខ្ញុំក�ូវកា�កបា្់្ម្ចីឬអ�់ជាមួយេឹងកគួសា�ខ្ញុំ។

ខ្ញុំេឹងដស្ង�្អ្្ន ដណនាុំអុំពីកបា្់្ ម្ចីមានា្់េិយាយជាមួយេឹងអ្ន្ែឹ្នាុំបព្ជិ�ភាព�បស់ខ្ញុំតហើយចាប់តផ្ដើមែុំតណើ�កា�

ោ្់ពា្្យតស្នើសរុុំ។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្តរាលការណ៍ មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ--តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?

តាុំងច�ិ្ត



៦7

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូមោ្់«បាទ/ចា៎ា្»«ដទ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែ។

បានពិភាកសា

អំពីផែនការ

ការងារការអប់រំ

និងផែនការ

�ិរញ្ញវតថែញជាមួយ

ប្្ួសាររួចហ�ើយ

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានសហប្មចចិត្ត

រួចហ�ើយថាហបើខ្ញំ

ប្តូវការប្បាក់កម្ី

ភី.អ៊ី.ផអ�វឬ

អត់ហនាោះ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

ហបើខ្ញំប្តូវការ

ប្បាក់កម្ីភី.អ៊ី.

ផអ�វខ្ញំបាន

ចប់ហែដើម

ដំហណើរការ

ដាក់ពាក្យហសនើ

សុំហ�ើយ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

គ្រឹះហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅខ្ងដសកាយន្្រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅ�កភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្

ដសកាយ។(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្ទំព័រ១៧

ដ�ើយ្ឹងខ្ង្ ្ននុងគសមបមុខ)។

្រូមឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។

សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ម្ិដកលម្អនោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org។

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



៦8

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?

ធនធាននានា

«ត�ើកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្គឺជាអ្ី?»

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

្រងប្រុសជនជា�ិតប្រស៊ើ៖រៅរពលខ្ញុំគតឡប់មកែ្ឹះពី

របសកកម្ម�បស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំពិតជាចង់រៅរ�ៀនណ្ស់។ខ្ញុំបាន

ពយាយាមមតែងរហើយមតែងរេៀតមួយ្នាុំរហើយមួយ្ នាុំរេៀតប៉ុណនតែ

ខ្ញុំពុុំអាចចូលរ�ៀនរៅស្លារ�ៀនបានរស្ឹះ។ខ្ញុំបន្ដ្ ិតថា

ដ្្វ្្បណដាដឹះបណ្ដាលនរងចុឹះរថាកប៉ុណន្ដវាពុុំរថាករស្ឹះ។វា

ណតងណតម្នតដម្ដ្្រឡើងៗរហើយកាន់ណតពិបាកនរងបង់រៅៗ

ជានិច្។

្រងបសីជនជា�ិថៃទី៖របើោមនកា�អប�់ំរេរនាឹះពុុំអាច�ស់រៅ

ក្នញងគបរេសដហេីបានរេ។អ្នកពុុំអាច�ស់រៅរដ្យោមន

កា�អប់�ំបានរេ។

្រងប្រុសជនជា�ិអាៃ្សង់ទីន៖ខ្ញុំម្នសុបិនដូចោនានរង

យុវវ័យគ្ប់�ូបក្នញងស្សនាចគកណដ�—ចង់ចាប់រែ្ដើមគ្ួស្�

មួយរហើយបរគមើរៅក្នញងស្សនាចគក។រហើយរដើម្ីរ្វើនូវ

រ�ឿងទាុំងរនឹះបានល្អខ្ញុំចាុំបាច់គតូវម្នកា�ងា�ល្អមួយ។

ប្រធានៃុីង្្ី៖ក្នញងកិច្ខិតខុំរដើម្ីពយាបាលស្ថានភាពរនឹះ

រយើងដ្ក់រស្នើណែនកា�មួយ—ជាណែនកា�មួយណដលរយើងរជឿថា

គតូវបានបុំែុស្ ុំនិតរដ្យគពឹះអម្ចាស់។...រយើងនរងរៅវា

ថាមូលនិ្ិអប�់ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់។

វ៉ានត�ើរលី៖រៅរពលខ្ញុំគតឡប់មកពីរបសកកម្មវិញខ្ញុំោមន

ឱកាសសិកសារឡើយ។�ួចរហើយរមើលចុឹះគស្ប់ណតកម្មវិ្ីរនឹះ

រកើតរឡើង!មូលនិ្ិអប�់ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់បានចូល

មកដល់រហើយខ្ញុំសបបាយចិតតែយាោងខាលាុំងណ្ស់!ខ្ញុំបានរៅ

រ�ៀនបានចុឹះរ្មឹះរហើយបានបង់ដ្្សគម្ប់វ្្សិកសា។

ខ្ញុំបានខិតខុំអស់ពីសមត្ថភាពរហើយបានរជា្ជ័យ។ខ្ញុំ

ជាសិស្រលខមួយក្នញងថានាក់�បស់ខ្ញុំ!ពីមុនខ្ញុំចូលរ�ៀនខ្ញុំជា

កម្មក�រ្។មនុស្រែ្ងៗបញ្ជាខ្ញុំ។រៅរពលខ្ញុំរ�ៀនចប់ខ្ញុំ

គតូវបានជួលឲ្យគ្ប់គ្ងរលើគកមុមួយណដលម្នមនុស្៤៥០

នាក់រហើយសពវដ្ងៃរនឹះខ្ញុំម្នគបាក់ណខយាោងល្អ។ភ�ិយាខ្ញុំ

ពុុំចាុំបាច់រ្វើកា�រេៀតរេ។នាងរមើលណ្កូនៗ�បសរ់យើង

ណដលជាម�តកដ៏សុំខាន់បុំែុតចុំរពាឹះរយើង។រហើយខ្ញុំអាច

បរគមើរៅក្នញងស្សនាចគករដ្យក្ដីគសឡាញ់។ខ្ញុំអាចបរគមើ

រដ្យកា�លឹះបង់។រនឹះ្ ឺពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូ�ជីវិតខ្ញុំនិងជីវិត

គ្ួស្�ខ្ញុំណមន។

ណា�ីន៖ខ្ញុំគតូវណតរ្វើអវីៗគ្ប់យាោងណដលខ្ញុំអាចរ្វើបានរដើម្ី

បង់សងគបាក់កម្ីរដ្យស្�ណតខ្ញុំដរងថាវានរងជួយដល់អ្នក

ដដេចូល�ួមនិងេេួលបានកា�អប់�ំ។អ្នកគតវូណតរស្មឹះគតង់

របើអ្នកចូល�ួមក្នញងជុំនាញសកិសារនឹះ។

ខាឡូស៖រៅក្នញងព�ដនរលាកអយ្យរកា�បស់ខ្ញុំវាគបាប់ថា

ខ្ញុំនរងម្នឱកាសរនឹះរហើយវាគតវូបានបុំរពញ។ចុំរពាឹះ

ពួករយើងមូលនិ្ិអប់�ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់ពុុំគោន់ណតជា

អវីមួយខាងស្ច់្មរនាឹះរេ។វា្ឺជាពាក្យពយាក�ណ៍មួយ

ចុំរពាឹះរយើង។វាពិសិដ្ឋ។

តខវិន៖ខ្ញុំម្នអា�ម្មណ៍ថាពយាកា�ីរមើលមកខ្ញុំ

ថារលាកបានរ�ើញពីស្ថានភាពណដលខ្ញុំជួបគបេឹះ។រហើយខ្ញុំ

េេួលអា�ម្មណ៍ថារលាកបានម្នគបស្សន៍ថា«ខ្ញុំចាុំបាច់

គតូវជួយអ្នក»។

ប្រធានៃុីង្្ី៖ែ្ូវរៅចុំរពាឹះរយើងចបាសគ់កណឡតតគមូវកា�

្ឺម្នយាោងរគចើនសន្ធរករហើយគពឹះអម្ចាស់បានចង្អញល

បងាហាញែ្ូវ។វានរងកាលាយជាព�ជ័យមួយចុំរពាឹះមនុស្

ជីវិតមនុស្ទាុំងអស់ណដលេេួលវា—ចុំរពាឹះយុវជននិង

យុវនា�ីចុំរពាឹះគកុមគ្ួស្�អនា្ត�បស់ពួករ្និងចុំរពាឹះ

ស្សនាចគក។រយើងអ្ិស្ឋានរដ្យរាបស្�និងរដ្យ

អុំណ�្ុណថាគពឹះនរងចរគមើនកិច្ខិតខុំរនឹះ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦០វិញ



៦9

ត�ើមាេ�កមូវកា�អ្ីខ្ះតែើម្ីេេួលបាេកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្?
• ចរូលររួមដៅ្្ននុងស្ុមការអប់រំ្ សមាប់ការងារកា្់នតល្អសបដ្ើរបំដពញ្ ្ននុងប្្ជបីគដសមាងសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ។

• ដសជើ្ដរើ្ការងារមរួយជំោញ្ ិ្សា្ិងសាលាមរួយដចញម្ពបីប្្ជបីភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដពញចិតតែ

ដលើ្នលងនតដោយការដ្្នើ្ុំ។

• ដសជើ្ដរើ្អ្ន្នណោំអំពបីសបា្់្ម្ចបីដ�ើម្បីជរួយជាមរួយ្ឹងការតាំងចិតតែដៅសាលាដរៀ្ដធវើការ្ិងសបា្់្ម្ចបី។

• ចរូលដរៀ្ថ្នា្់វទិយាសាថា្(្សមាប់យុវមជ្ឈិមវ័យដៅលបីវ)។

• មា្អាយុ១៨ឆ្នាំដ�ើងដៅ។

• មា្ភាព្្្ដិ្មចរូលសពះវិហារបរិ្ុទ្ធ្ិងបដសមើដៅ្្ននុងការដៅបដសមើមរួយ។

• ទទរួលបា្ការអ្ុមតិយលស់ពមម្ពបីអ្ន្�ឹ្ោំបពវជិតភាព។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦១វិញ

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



7០

ត�ើកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្អាចក�ូវបាេតកបើកបាស់យា៉ាងែូចតម្ដច?ត�ើកា�បង់សងមាេែុំតណើ�កា�យា៉ាង

ែូចតម្ដច?

សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វអាចសតរូវបា្ដសបើដ�ើម្បីបង់ន្្៖

• ការអប់រំ្ិងការបំោ្់បំប៉្ន�លោំដៅទទរួលបា្ការងារឬអាជបីវ្ម្ម្ ្ននុងមរូលោឋា្មរួយ។

• ន្្ការ្ិ្សាដ្ៀវដៅ្ិង្ មាភារខ្ះៗ(ន្្ការ្ ិ្សាគឺសតរូវបា្បង់ដៅសាលាដរៀ្)។

ដ្ច្្ដបីនណោំ្ សមាប់ការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីមា្�រូចខ្ងដសកាម៖

• ចំ្រួ្បង់្ង្ិងការនណោំអំពបីការបង់្ ងជា្់លា្់គឺមា្្ សមាប់សបដទ្្ បីមរួយៗ។

• ការបង់្ងគឺសតរូវដធវើដ�ើងដោយការោ្់ប្្ចូលោនាន្ការដលើ្ទឹ្ចិតតែចំដោះសានាន�្ិងសាចស់បា្់។

◦ ការតលើកទឹកចិ�្តចំតពាះសានាថែ្ឹងកាត់ប្ថែយតុល្យភាពសបា្់្ម្ចបី�រូចខ្ងដសកាម៖

• កាត់ប្ថែយ៥%ន្ការចំ្យសបា្់្ម្ចបីសបចាំឆ្នាំ្សមាប់្ ិដទ្ទ្ល្អរាល់ឆ្នាំ

(្រូមដមើល្រូ្ដ្ៀវដៅភបី.អ៊ី.នអ�វ្សមាប់្ ិយម្័យន្្ ិដទ្ទ្ល្អ)

• កាត់ប្ថែយ១០%្សមាប់ការប្្ចប់ជំោញ្ ិ្សាអប់រំ(ប្្ចប់ការ្ ិ្សា)

• កាត់ប្ថែយ១០%្សមាប់ការបំដពញតាមដោលដៅន�លបា្ោ្់នផ្ការ(ការងារ្ិង

្សមតិន្ចំណូល)

• សបា្់ដលើ្ទឹ្ចិតតែ្៊ីោនាន្២៥%ចំដោះការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីទា្់ដពលទាំងអ្់

• កាត់ប្ថែយ១០%បន្ថែមដទៀតដលើចំ្រួ្ន�លដៅ្ល់ដបើសបា្់្ម្ចបីបង់្ងមុ្ដពល

◦ ការ្រង់សងបប្ក់កម្ីប្រចាំដខតពលតៅតរៀន

• ការបង់្ ងដលើ្ទបីមរួយតសមរូវឲ្យបង់មុ្ ដពលបង់ន្្សាលា

• ការបង់្ ងសបចាំនខ្ ្ននុងចំ្រួ្តរូចដពលដៅដរៀ្្សមាប់ជំោញ្ ិ្សាន្្ទាប្ិងជា្ ម្មវិធបី

ខ្បីៗ

• ការបង់្ ងសបចាំនខ្ ្ននុងចំ្រួ្ដសចើ្ដពលដៅដរៀ្្សមាប់ជំោញ្ ិ្សាន្្្ិងរយៈដពលយរូរ

◦ ការ្រង់សងបប្ក់កម្ីប្រចាំដខចា្រ់ត្ដើមរយៈតពលបប្ំមួយដខ្រនាទា្រ់ពីការ្រញ្្រ់ការសកិសាឬការ

ែកខ្លួនតចញពីកម្មវិ្ីអ្រ់រំ

• ការបង់្ ងបា្្ ំណត់ដោយចំ្រួ្សបា្់្ម្ចបី្ិងរយៈដពលន្ជោំញ្ ិ្សា

• ររួមប្្ចូលទាំងចំ្រួ្អសតាការសបា្់តិចមរួយ

• អាចសតរូវបា្បង់្ងអ្់្ ្ននុងរយៈដពលបបីដៅបរួ្ឆ្នាំដោយមា្សបា្់ដលើ្ទឹ្ចិតតែដពញដលញ

ចំដោះសានាន�

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦២វិញ
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អ្ន្ដណនាុំអុំពីកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្

ត�ើេ�ណាជាអ្ន្ដណនាុំអុំពីកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្?

អ្ន្នណោំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វគឺជាម្ុ្សេដពញវ័យមានា្់ន�លជរួយអ្្ន ចរូលររួមទទរួលបា្ដជាគជ័យ

្្ននុងសាលាដរៀ្ការងារដ�ើយបង់្ងសបា្់្ម្ចបីវិញ។អ្នកដណនាំបប្ក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអហវែគឺពុំដមនជា

អ្នកចុះហ�្តលខារួមឬអ្នកធានាបប្ក់កម្ីមួយតនាះតទតហើយក៏ពុំ៉ នទំនួលខុសប�ូវខាងហិរញ្ញវ�្ញ

ណាមួយជា្រ់ទាក់ទងនឹងបប្ក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអហវែត�ើយ។

ត�ើខ្ញុំតកជើសត�ើសអ្ន្ដណនាុំកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្យា៉ាងែូចតម្ដច?

្រូមឲ្យម្ុ្សេដពញវ័យមានា្់ដធវើជាអ្ន្នណោំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វរប្់អ្្ន ។អ្ន្អាចដសជើ្ដរើ្

្រ្មានា្់ន�ល�ឹងអំពបីនផ្ការរប្់អ្ន្ររួមទាំងអ្ន្ទាំងឡាយន�លអ្្ន ្ ិោយអំពបីការងារឬ

សាលាដរៀ្។ោត់អាចជា្ មាជិ្សា្ោចស្ឬមិ្នម្ជា្ មាជិ្ ។

ដ�ើម្បីចរូលដៅកា្់ទំព័រអ្ន្នណោំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វដៅដលើដគ�ទំព័រភបី.អ៊ី.នអ�វបា្ដោះអ្្ន 

នណោំសបា្់្ ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ្ឹងចាំបាច់សតរូវមា្គណ្បីអិល.ឌបី.នអ្មរួយ។អ្្ន ្ ឹងសតរូវការមា្

ព័ត៌មា្�រូចតដៅដ្ះម្ពបីអ្ន្នណោំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វរប្់អ្្ន ដ�ើម្បីបំដពញ្ ្ននុងោ្្យដ្្នើ្ំុ

សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វតាមអ៊ី្ដធើរនណតរប្់អ្ន្។

១. ដឈាមាះអ្ន្ដសបើគណ្បីអិល.ឌបី.នអ្(ជាជដសមើ្)

 

(្ណនីអិល.ឌី.ណអសម្នសគម្ប់មនុស្គ្ប់ោនា)។

២. ទរូរ្ព្ទ(ទបីមរួយ)

៣.ទរូរ្ព្ទ(ទបីពបីរ)

៤. អ៊ីនមល៉

អ្ន្នណោំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ្ឹងសតរូវបា្អ្ន្តំ្ងខ្ងភបីអ៊នីអ�វដធវើការទា្់ទងដៅោត់ដ�ើម្បី

ោត់ទទរួលយ្្ រូវការទទរួលខុ្សតរូវដធវើជាអ្ន្នណោំមានា្់។

បេ្តតៅេុំព័�បនាទាប់
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ត�ើអ្ន្ដណនាុំអុំពីកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្�បស់ខ្ញុំចាុំបាច់ក�ូវែឹងេិងត្្ើអ្ីខះ្?

អ្ន្នណោំរប្់អ្ន្៖

• គរួរនត�ឹងថ្ោត់ឬោងពុំមា្ទំ្រួលខុ្សតរូវខ្ង�ិរ្្ញវតថែនុចំដោះសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វរប្់អ្ន្

ដ�ើយ។

• ្ឹងផ្ដល់ការដលើ្ទឹ្ចិតតែ្ិងទរូោមា្�ល់អ្ន្ដពលអ្្ន ជរួប្ ឹងឧប្គ្គ្ ្ននុងការ្ិ្សាការងារ

ឬការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីដ�ើយ្ ឹងជរួយអ្ន្ឲ្យរ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្្ន ដ�ើម្បីបង់្ងសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.

នអ�វ។

• ចាំបាច់សតរូវទទរួលទរូរ្ព្ទឬសារដអ�ិចសតរូ្ិចម្ពបីអ្្ន តំ្ងភបី.អ៊ី.នអ�វ្ិងអ្ន្�ឹ្ោំ

បពវជិតភាពដ�ើម្បីពិភា្សាអំពបីការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

• គរួរនតរ្សាភាព្មាងាត់ន្ព័ត៌មា្សបា្់្ម្ចបីរប្់អ្ន្។

• យល់សពម្ិងចារយល់សពមថ្ភបី.អ៊ី.នអ�វអាចចរូលសបមរូល្ិង�ំដណើរការព័ត៌មា្ម្ពបី

្ំណត់សតា្ មាជិ្ភាព្ ្ននុងសា្ោចស្្សមាប់ដោលបំណងោោន�លទា្់ទង្ ឹងតរួោទបី

រប្់ោត់្្ននុងោមជាអ្ន្នណោំអំពបីសបា្់្ ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦២វិញ
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ពា្្យតស្នើសរុុំកបា្់្ ម្ចីេីអ៊ីដអហ្

សូមបុំតពញដផេកា�តេះតៅផះ្ពរុុំដមេអុំឡញងតពលកា�កបជរុុំតេ។សូមតប្រើព�័៌មានមកពីតសៀវតៅលុំហា�់ការអ្រ់រំសបមា្រ់ការងារែ៏ប្រតសើរ។

សូម្រងាហាញដផនការតនុះតៅែល់អ្កែឹកន្ុំ្រពវែជតិ�ភាពរ្រស់អ្កអុំ�ញងតពលសមាភាសយល់បពមបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែរ្រស់អ្ក។

អ្្ន ដណនាុំ�បស់ខ្ញុំ(ពីសបាដាហ៍េី៤េុំព័�៧១)

ន្ម៖

ត្មុះអ្កតប្រើ្រណនីអតិល.ឌី.ដអស(ជាជតបមើស)

ទូរសព្(ទីមួយ)

ទូរសព្(ទីពីរ)

អ៊ីដម៉ល៖

អ្ន្ដណនាុំ�បស់ខ្ញុំ(ពីសបាដាហ៍េី១េុំព័�១៤)

ត�ើកា�ងា�អ្ីដែលេឹងជួយខ្ញុំកាេ់ដ�ដកបកាលាយជាមេរុស្សខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

កា�ងា�បច្ចញប្េ្ន

តមា៉ាងដែលអ្កតធវែើការក្ញងមួយសរាដា�៍

(ប្រ្រ់ការងារ)៖

�ុំដណងការងារ៖

ចុំណូលក្ញងមួយដខ៖

កា�ងា�នាតពលអនាគ�(ក�ូវដ�មាេតៅ្ ្នញងបញ្ីកា�ងា�ដែលតពញចិ�្ត�បស់តសវា្ម្មខ្លួេេីពឹងខ្លួេឬ្ �ណីតលើ្ដលងក�វូដ�តស្នើ�សរុុំ)។

�ុំដណងការងារន្តពលអន្្រ�៖

ចុំណូលរា៉ាន់សាមនក្ញងមួយដខ

(្រន្ទា្រ់ពីការ្រញ្្រ់ជុំន្ញសតិកសា)៖

អ្ន្ដណនាុំ�បស់ខ្ញុំ(ពីសបាដាហ៍េី២េុំព័�៣៤)

ដផេកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំ៖ត�ើកា�អប់�ំឬកា�បុំពា្់បុំប៉េអ្ីដែលេឹងជួយឲ្យស្្ដិសមេឹងកា�ងា�ខ្ញុំ?

សាលាតរៀនតបជើស

(តចញមកពី្រញ្ីថនសាលាតរៀននតិងជុំន្ញសតិកសាភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលតពញចតិ�្)៖

មុខវជិាជាឬជុំន្ញសតិកសា

(តចញមកពី្រញ្ីថនសាលាតរៀននតិងជុំន្ញសតិកសាតសវាកម្មភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែល

តពញចតិ�្)៖

ការងារដែលតពញចតិ�្

(តចញមកពី្រញ្ីថនការងារភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលតពញចតិ�្)៖

ជាមួយនឹងសុំតណើរសុុំបរាក់កម្ីតនុះត�ើតពលណាអ្កនឹងចា្រ់តផដេើមសាលាតរៀនតៅតពល

ណា?

ដខនតិងឆ្នាុំការ្រញ្្រ់ការសតិកសាដែលរានតរៀ្រដផនការទុក៖

បេ្តតៅេុំព�័បនាទាប់

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?
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ដផេកា�កបា្់្ម្ចី(�)

កបា្់ចុំណូលេិងចុំណាយ�បស់ខ្ញុំ(ពីសបាដាហេ៍ី៣េុំព័�៤៧)

បូ្បដេ្មចុំណូលកបចាុំដខ
(ររួ្រទាុំងចុំណូលរបស់ប្តីឬម្បពន្ធរបស់អ្នកម្បសិនពបើពរៀបការររួច)

ចុំណូលមកពីការងារ

ការ្ររិចាចា្រពបី្រួសារសបមា្រ់ថ្្ចុំណាយការអ្រ់រំ

ចុំណូលតផ្សងៗ

ចុំណូលតផ្សងៗ(ប្រចាុំដខ)

ចុំណូលកបចាុំដខ«្»

ឥ�ចូវតនុះសូម្រណន្�ថម្្រ៉ុន្មនដែលអ្កអាច្រង់ថ្្សបមា្រ់ការសតិកសាប្រចាុំដខនីមួយ៖

«្»កបា្់ចុំណូលស�រុបកបចាុំដខ–«ខ»ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ
=«គ»     x1២(ដខ)=«ឃ»     ។

បូ្បដេ្មចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ

ែងាវាយមួយភា្រក្ញងែ្រ់ែងាវាយតផ្សងៗ

បរាក់សន្យុំ

ថ្្អាហារ

ថ្្ផ្ុះ

ថ្្ទឹក

ថ្្តពទ្យ

ថ្្តធវែើែុំតណើរ

ចុំណាយតលើការអ្រ់រំ

ថ្្្រង់សង្រុំណុល

ថ្្សុំតលៀក្រុំពាក់

ថ្្តេ្ើង

ថ្្ទូរសព្

តផ្សងៗ

«ខ»ចុំណាយស�រុបកបចាុំដខ

វថ្សកមាប់កា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ(ពីសបាដាហ៍េី៣េុំព័�៤៨)

វថ្ចុំណាយកា�អប�់ំ�បស់ខ្ញុំ
(្ររួយឆ្នាុំ)

សាលាដែលបាេ
តកជើសយ្

ថ្្ការសតិកសា(មួយឆ្នាុំ)

បូ្បដេ្មថ្្ប្រ�ងនតិងថ្្ឈ្លួលតផ្សងៗ(្រង់ថ្្ចូលតរៀនអជាញា្រណ្ណវិញ្ញា្រន្រប�ការប្រ�ង្រញ្្រ់នតិងថ្្ឈ្លួលតផ្សងៗ—មួយឆ្នាុំ) +

បូ្បដេម្តសៀវតៅនតិងសមាភារសតិកសា(មួយឆ្នាុំ) +

ែ្អាហាររ្ូរករណ៍ឬបរាក់ជុំនួយ(ត្រើមាន—មួយឆ្នាុំ) -

«ង»វថច្ុំណាយកា�អប់�ំ�បស់ខ្ញុំ(មួយឆ្នាុំ) =

«ឃ»អ្ីដែលតយើងអាចបង់(មួយឆ្នាុំ) -

«ច»សល់តែើម្ីបង់វថ្(មួយឆ្នាុំ) =

ការអនុម�ិពីអ្នកសបម្រសបមួល

               (ដឈាមាះ)បា្ប្្ចប់ដមដរៀ្ទាំងបរួ្ន្កា�អប់�ំសគម្ប់កា�ងា�ដ៏គបរសើ�ដ�ើយ

ដសតៀមខ្លួ្ជាដស្ចដ�ើម្បីោ្់ោ្្យ្ ុំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ។

រ្មឹះអ្នកសគមបសគមួល  រ្មឹះអ្នកសគមបសគមួល  កាលប�ិរចឆេេ
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កា�អេរុម�ិម្ពីអ្ន្ែឹ្នាុំបព្ជិ�ភាព

ទសមង់នបបបទដ្ះគឺមា្ដៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្សបចាំដ្្ដ្រប្់អ្្ន ឬដៅតាមអ៊ិ្ដធើនណតដៅដគ�ទំព័រsrs. 
lds. org/ pef)។្រូមោំយ្នផ្ការសបា្់្ម្ចបី្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វរប្់អ្ន្(ទំព័រ៧៣-៧៤)ដៅកា្់ការ្មាភា្អ្ុមតិ

យល់សពមរប្់អ្ន្�ឹ្ោំបពវជិតភាពរប្់អ្ន្។

បេ្តតៅេុំព័�បនាទាប់

គុំ�ូ

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



7៦

តរាលលទ្ិថនភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនែ៏សំខាន់សប៉្រ់អ្នកែឹកនាំនិងអ្នកតស្នើសុំ

តសចកដីជំតនឿតលើបពះតយស៊ូវបគីស្ទ

គ.្ិង្.១០៤:១៥,៥;ដអដធើរ១២:២៧

ចរូរទុ្ចិតតែថ្វាគឺជាដោលបំណងរប្់សពះដ�ើម្បីផ្ដល់ដ្ច្្ដបី

សតរូវការខ្ងសាច់ឈាមរប្់ពរួ្បរិ្ ុទ្ធសទង់ដ�ើយថ្សទង់មា្

សពះដចសារ្ទាំងអ្់ដ�ើម្បីដធវើ�រូដចានាះបា្។

ការតរារពប្រ�ិ្រ�្តិ

គ.្ិង្.១៣០:២១;មាោថ្យ៧:២១

ពរជ័យន្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្អាស្័យដៅដលើការដោរពសបតិបតតែិចដំោះ

ស្ិត្យវិ្័យ្ិងពិធបីបរិ្ុទ្ធន�លភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្សតរូវបា្្ ំអាង

ដៅដលើ។

្រុគ្គល៉ នាក់ៗប�ូវដ�ត្វែើសកម្មភាព

្បីន�វទបី២២:១៦,២៦

ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្ល្ួ គឺជាការជរួយខ្លួ្ឯងពុំរង់ចាំឲ្យដគជរួយដទ។អ្្ន 

សតរូវនតដធវើការ។អ្ន្សតរូវនតដធវើ្ ្ម្មភាពពុំនម្ទទរួល្ ្ម្មភាពដទ។

សាមគ្គីភាពនិងការ្រតបមើ

ម៉រូដ្៧:១៨;គ្ិង្៥៦:១៦-១៧

អ្ន្ស្្ិងអ្្ន មា្សតរូវនតកាលាយដៅជាមរួយ។ទាំងអ្់ោនាសតរូវនតបដសមើ

ដ�ើយស្ឡាញ់ោនាដៅវិញដៅម្។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦២វិញ

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?
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កា�ភាជាប់តៅពា្្យតស្នើសរុុំកបា្់្ ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្តាមអ៊ីេត្ើដណ�

ដ�ើម្បីោ្់ដ្្នើ្ុំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វអ្ន្សតរូវនតបំដពញោ្្យដ្្នើ្ុំសបា្់្ម្ចបីតាមអ៊ិ្ដធើនណតដៅដគ�ទំព័រsrs. lds. org/ 
pefដោយដសបើគណ្បីអិល.ឌបី.នអ្រប្់អ្ន្។

អ្ន្នណោំអំពបីសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វន�លមា្គណ្បីអិល.ឌបី.នអ្អាចចរូលដៅកា្់ទំព័រអ្្ន នណោំអំពបីសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ

ដលើដគ�ទំព័រភបី.អ៊ី.នអ�វ។

ដបើអ្ន្បា្បដសមើដប្្្ម្ម្ ្មបីៗដ្ះអ្ន្មា្គណ្បីអិល.ឌបី.នអ្ររួចដៅដ�ើយ។ដបើពុំមា្ដទអ្្ន អាចទទរួលបា្គណ្បីអិល.

ឌបី.នអ្ដៅដគ�ទំព័រldsaccount. lds. org។

សុំណួ�េូតៅ

១. ត�ើគណនីអិល.ឌី.ដអសជាអវែី?

គណ្បីអិល.ឌបី.នអ្គឺជាសបព័្្ធចុះដឈាមាះមរួយ(ដឈាមាះអ្ន្ដសបើសបា្់្ិងដលខ្ មាងាត់)�្ិត

ដគ�ទំព័រសា្ោចស្ភាគដសចើ្ររួមមា្ទាំងldsjobs. orgពងសេសបវតតែិោ្្យដ ្្នើ្ ុំផសេពវផសាយ

សា្ោ្ិងដគ�ទំព័រវរួ�្ិងដ្្ដ្មា្វា។

2.ត�ើខ្ញំចាំប្ច់ប�ូវកាលាយជាស៉ជិកថនសាសនាចបកថនពួក្ររិសុទ្ថ្ងៃចុងតបកាយតទើ្រតប្រើគណនី

អិល.ឌី.ដអសប្នឬ?

ដទអ្ន្ពុំចាំបាច់ដទ។ខណៈន�ល្ មាជិ្ន្សា្ោចស្្ឹងមា្ការចរូលដៅកា្់ធ្ធា្បន្ថែម

ចំដោះ្ មាជិភាពរប្់ពរួ្ដគ(ន�លជាការតសមរូវ្ សមាប់សបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វ)នតម្ុ្សេសគប់ររូប

អាចចុះដឈាមាះគណ្បីមរួយដោយដ្រី្្ននុងោមជា«មិតតែភ្តែិ»(ររួមទាំងអ្ន្នណោំអំពបីសបា្់្ម្ចបីនខ

ពុំនម្ជា្ មាជិ្ផងន�រ)។

៣.ត�ើព័�៌៉នអវែីដែលខ្ញំចាំប្ច់ប�ូវ៉នតែើម្ី្រតងកើ�គណនីអិល.ឌី.ដអសរ្រស់ខ្ញំប្ន?

ដបើអ្ន្ជា្ មាជិ្សា្ោចស្អ្ន្្ ឹងចាំបាច់សតរូវមា្ដលខ្ំណត់សតា្ មាជិ្ភាពន្ងៃនខឆ្នាំ

្ំដណើតរប្់អ្ន្្ិងអា្យោឋា្អ៊ីនម៉លន�លដៅមា្្ ុពលភាពមរួយ។អ្្ន អាចរ្ដ�ើញដលខ

្ំណត់ដ�តុ្ មាជិ្ភាពរប្់អ្ន្ដៅដលើបណណចរូលសពះវិហារបរិ្ុទ្ធរប្់អ្ន្ឬដោយការ្ិោយ

្ុំពបីដ្្មៀ្សាខ្ឬដ្្មៀ្វរួ�រប្់អ្ន្។ដបើអ្ន្នណោំអំពបីសបា្់្ម្ចបីរប្់អ្ន្ពុនំម្ជា្ មាជិ្

ន្សា្ោចស្ដទដោះោត់ឬោង្ឹងចាំបាច់សតរូវផ្ដលដ់ឈាមាះោត់ឬោងន្ងៃនខឆ្នាំ្ំដណើតដភទ

្ិងសបដទ្។

ដ�ើម្បីចរូលដៅកា្់ោ្្យដ្្នើ្ុំសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វដយើង្ឹងសតរូវការ៖

១.ព័�៌មាេចម្ងអុំពីខ្លួេអ្្ន េិងកគួសា�

២.ហ�្តលខាអេរុម�ិពីថានា្់ែឹ្នាុំបព្ជិ�ភាព

៣.បាេបញ្ចប់«ដផេកា�កបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្»

◦ ព័ត៌មា្រប្់អ្ន្នណោំ

◦ នផ្ការការងារ

◦ នផ្ការការអប់រំ

◦ នផ្ការ�ិរ្្ញវតថែនុការអប់រំរប្់ខញនុំ

◦ ការអ្ុមតិពបីអ្្ន ្ សមប្ សមរួល

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦២វិញ

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?
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ខ្ញុំមាេវែពី�តែើម្ីត្្ើកា�

្រូមបតែូរដវ្ោនាអា្ដរឿងអំពបីអាត់ធរូរ៉រូជា្ មាជិ្ន្សា្ោចស្ម្ពបីសបដទ្ដពរ៉រូ។

កា�រចញរៅរបសកកម្មពុុំណមនជារ�ឿងងាយគសលួរេ។ខ្ញុំ

ម្នរោលរៅនិងសុបិនជារគចើនប៉ុណនតែរពលខ្ញុំគតឡប់មក

វិញខ្ញុំគតូវគប�មមុខនរងភាពពិត។ខ្ញុំពុុំម្នជុំនាញរហើយ

ពុុំម្នចុំណូលរគចើនរេ។កា�ណសវង�កកា�ងា�មួយពុុំងាយ

គសួលរេ។

េីបុំែុតខ្ញុំបានបរងកើតស្ដង់ណែ្រ�ើរហើយោត់បានបង់ដ្្

កា�សិកសាជាមួយនរងគបាក់រនាឹះនិងបានជួយក្នញងគ្ួស្�

បង់ដងាវាយមួយភា្ក្នញងដប់និងដងាវាយតមអាហា�។

បានរ្វើដូចរនាឹះ�ហូតដល់ណខកញ្ញា។រៅរពលខ្ញុំកុំពុង

លក់ណែ្រ�ើរនាឹះម្នឡានដរកគស្មួយមកបុកខ្ញុំរៅពី

រគកាយ។វាបានបុកខ្ញុំរៅេល់នរងជញ្ជាុំងរហើយបានបុំបាក់

រជើងស្ដាុំខ្ញុំ។ខ្ញុំបានពិកា�រជើងខាងស្ដាុំរហើយបានពិកា�

ណភ្នកម្ខាងែងណដ�។ដដស្ដាុំខ្ញុំនិងរជើងរ្វងខ្ញុំគតូវ�ង�បួស

ែងណដ�។

បនាទាប់ពីរនាឹះខ្ញុំបានស្ដាប់ឭពយាកា�ីណ្្ងថាភាពគកីគក្ ួ�ណត

បញ្ប់រហើយថាអ្នកគតឡប់មកពីែ្ពវែសាយស្សនាណដល

ពុុំម្ន្ នធានហិ�ញ្ញវត្ថញនរងអាចេេួលបានកា�អប់�ំ។មូល

និ្ិកា�អប់�ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់នរងគតវូបានបរងកើតរឡើង

សគម្ប់យុវវ័យរដ្យកា�ក្ដីសង្រមដ៏ខ្ពស់។វា្ ឺជាកា�ពិត

ណដលខ្ញុំបានបាត់បង់រជើងនិងណកវណភ្នកប៉ុណនតែមិនបាត់បង់

បុំណងគបាថានារដើម្ី�ស់រៅឬរដើម្ីបន្ដសុបិនរនាឹះរេ។ខ្ញុំ

បានសរគមចចិតតែគបយុេ្ធរដើម្ីសរគមចរោលរៅ�បស់ខ្ញុំ។

អ�្ុណចុំរពាឹះមូលនិ្ិអប់�ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់ខ្ញុំបាន

បញ្ប់កា�បុំពាក់បុំប៉នវិជាជាជីវៈ�បស់ខ្ញុំរៅក្នញង�យៈរពលបី្ នាុំ

�ួចរហើយខ្ញុំចង់រ�ៀនរគចើនរេៀត។ខ្ញុំបានដ្ក់ពាក្យសុុំចូលរ�ៀន

រហើយគតូវបានេេួលឲ្យរ�ៀនរៅស្កលវិេយាល័យ។

បច្ញប្ន្នខ្ញុំរ្វើកា�រដ្យខ្លួនឯងជាអ្នកតុំណ្ងឲ្យកណន្ង

ជុំនួយ។ខ្ញុំបានរ្វើកា�ជាអ្នកជុំនួយណែ្នកអតិ្ិជននិង

ជុំនួយបរច្កវិេយាកុុំព្យូ�េ័�ឲ្យគកមុហ៊ុនមួយចុំនួនរៅរពល

គពរក�ហូតដល់រម្ោងគបណហលជា៤លាងាច។ខ្ញុំក៏ជួសជុលកុុំ

ព្យូ�េ័�រៅែ្ឹះ។រពលលាងាចខ្ញុំរៅស្លារ�ៀន។ខ្ញុំរចញរៅ

រម្ោង៥រហើយចាប់រែ្ដើមថានាក់រ�ៀនរៅរម្ោង៦លាងាច។ថានាក់

រ�ៀនម្ន�ហូតដល់រម្ោង១១យប់។ខ្ញុំជិឹះឡានតាក់ស៊ើ

រៅរម្ោង១១:៣០រដើម្ីមកែ្ឹះរៅចរនាលាឹះកណ្ដាលអគធាត

រម្ោង១២:៣០យប់។ខ្ញុំបានេេួលទានអាហា�ខ្ឹះៗ

�ំឮកលុំហាត់ស្លារ�ៀន�ួចចូលរដក។ដ្ងៃណស្អករឡើងខ្ញុំ

រគកាករឡើងពីគពលរមរដើម្ីរៅរ្វើកា�ឬ�កកា�ងា�។ខ្ញុំរ្វើ

កា��ហូតដល់រម្ោង២ឬរម្ោង៣�រសៀល�ួចរហើយខ្ញុំរៅ

ស្កលវេិយាល័យ។

ខ្ញុំម្នអុំណ�្ុណណ្ស់ចុំរពាឹះគពឹះគ្ប់អវីៗណដលខ្ញុំម្ន។

ខ្ញុំចង់សងគេង់តាម�របៀបខ្ឹះៗចុំរពាឹះអវីៗទាុំងអស់ណដលគេង់

បានរ្វើសគម្ប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំពុុំបានរ្វើរគចើនរេរហើយខ្ញុំនរងណតងណត

ជុំពាក់គេង់ជានិច្។ខ្ញុំបរគមើជាអ្នកស្ម័គ្ចិតតែរៅកណន្ងេេួល

េូ�សព្ក្នញងកា�ិយាល័យស្សនាចគកខាងមូលនិ្ិអប់�ំណដល

ម្នជាបន្ដបនាទាប់។

ក្នញង�យៈរពលព�ី្ នាុំកន្ឹះខ្ញុំរ�ើញថាខ្លួនខ្ញុំបានបញ្ប់

កា�សកិសាជាវិស្មក�ខាងគបព័ន្ធ។ក្នញងគបាុំ្ នាុំខ្ញុំនរងរ្វើកា�រៅ

គកុមហ៊ុនសុំខាន់មួយរដើម្ីោុំគេគ្ួស្�ខ្ញុំរហើយនរងគ្ួស្�

និងកូនរៅរៅរពលអនា្ត�បស់ខ្ញុំែងណដ�។

រោលរៅ�បស់ខ្ញុំ្ឺរដើម្ីរ�ៀបកា�រៅក្នញងគពឹះវិហា�ប�ិសុេ្ធ។

រនាឹះជាមូលរហតុណដលខ្ញុំសកិសារហើយរនាឹះជាមូលរហតុណដល

ខ្ញុំរ្វើកា�។រហើយរនាឹះជាមូលរហតុណដលខ្ញុំតស៊ូរាល់ដ្ងៃ។

ខ្ញុំដរងថាវានរងមិនងាយគសួលរេប៉ុណនតែខ្ញុំបានដរងថា

គពឹះអម្ចាស់ពុុំណដលរចញបញ្ជាដល់រយើងរដ្យោមនរ�ៀបចុំ

ែ្ូវេុករនាឹះរេ។

គេង់បានគបទានជីវិតដល់ខ្ញុំ។គេង់បានគបទានដល់ខ្ញុំនូវ

មូលនិ្ិអប់�ំណដលម្នជាបន្ដបនាទាប់។គេង់បានគបទានដដព�ី

ដល់ខ្ញុំរដើម្ីរ្វើកា�បានខួ�កបាលរដើម្ី្ ិតម្ត់រដើម្ីនិយាយ

និងដួងចិតតែរដើម្ីេេួលអា�ម្មណ៍និងរ្ពឹះរៅមុខរដ្យ

ក្ដីសុបិន�បស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំដរងថាអវីគ្ប់យាោងអាចរ្វើរៅបានដូចប៉ុលបានណ្្ង៖

«ដ្ិតកម្លាុំងខ្ញុំបានរពញខានាតរដ្យរសចក្ដីកុំរស្យ»។

គពឹះអម្ចាស់បានជួយដល់ខ្ញុំ។

អវីៗគ្ប់យាោងណដលខ្ញុំម្ន—គ្ួស្�កា�សិកសានិងជីវិត�បស់

ខ្ញុំ—ខ្ញុំជុំពាក់គពឹះអម្ចាស់។អវីៗគ្ប់យាោងបានមកពីគពឹះហស្ដ

គេង់រហើយខ្ញុំម្នអុំណ�្ុណចុំរពាឹះរ�ឿងរនាឹះ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៦៤វិញ

4៖ត�ើខ្ញំគួរដាក់ពាក្យតស្នើសុំបប្ក់កម្ីមូលនិ្ិអ្រ់រំជា្រនដ្រនាទា្រ់ដែរឬតទ?



5
ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរានតជា្ជ័យតៅក្នញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាងែូចតមដេច?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ



8០

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង១០ោទបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមដរៀបចំឯ្សារការសបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ហ្មោះ

សមាជិកប្កុម

បានពិភាកសា

អំពីផែនការ

ការងារ

ការអប់រំ

និងផែនការ

�ិរញ្ញវតថែញ

ជាមួយប្្ួសារ

រួចហ�ើយ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បាន

សហប្មចចិត្ត

រួចហ�ើយថា

ហបើខ្ញំប្តូវការ

ប្បាក់កម្ីភី.អ៊ី.

ផអ�វឬអត់

ហនាោះ(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

ហបើសិនខ្ញំ

ប្តូវការ

ប្បាក់កម្ីភីអ៊ី

ផអ�វហនាោះខ្ញំ

បានចប់ហែ្តើម

ដំហណើរការ

ការដាក់ហសនើរសុំ

(បាទ/ច៎ាស/

ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទ/ច៎ាស/

ហទ)

បាន

រាយការណ៍

ហៅដដ្ូហ្វើ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ហទ)

គ្ូចរៀរ រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្ ្់ដៅ្�ល់្ មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិ្ស្ុមម្�ល់ចរូរ្ ុំឲ្យពរួ្ោត់បំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើការ្ដខៀ្។

• ្រូមចាត់អ្ន្ោ្់ដមាោង្ ំណត់។

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូម្ ុំឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរ្ព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងដសចៀងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូមឲ្យអ្ន្ទាំងឡាយន�លម្យឺតបិទទរូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ ង្ៃៀមដ�ើយបំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លស្ុមប្្ដដធវើការពិភា្សា។

• ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់រនឹះ។

• ្រូមបំដពញដ្ៀវដៅដោលការណ៍ទបី៥្្ននុងមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្សត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់

ដ្ះវិញដ�ើយប្្ដអា្ដៅទំព័របោទាប់។

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



8១

ត�ើខ្ញុំបាេ�្សាកា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ដុ្ណះ(ពុំនម្វគ្គរាយការណ៍ទាំងមរូលដទ)។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្្ន ទាំងឡាយន�លរ្សារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់

រប្់ពរួ្ោត់្រូមដសកា្ឈរដ�ើង។(ទះន�)។

 អាន៖ ឥ�ូវ្រូមអ្ន្ទាំងអ្់ោនាដសកា្ឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរ្សារាល់ការតាំងចិតតែរប្់

ដយើង។ដោះគឺជាទមាលាប់គ្្ឹះមរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។្រូម្ រូសតបាវចោរប្់

ដយើងររួមោនាមតែងដទៀតថ្៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណង�បស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្ ប�ិសរុេ្�បស់តយើងែ្ិ�កគប់ទាុំង

អស់សរុេ្ដ�ជា�បស់ផងតយើង»។
នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេបី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើកា�ជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស

មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាន៖ ្រូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្ដរៀ្អវបីខ្ះដពលអ្ន្បា្រ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្ន្ដោះ?ដតើអ្្ន សតរូវការជំ្រួយពបីស្ុមអវបីដទ?

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

រាយកា�ណ៍



82

កា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំ

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១៥ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អាន៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការលរូតលា្់រប្់ដយើង្ ្្ងម្។វីដ�អរូដ្ះ្ឹងជរួយដយើងដមើលដ�ើញរដបៀប

ដ�ើម្បីដធវើ្ ិច្ចការដ្ះ។

 តមើល៖ «ការរាយការណ៍អំពបីការរី្ចដសមើ្រប្់ខញនុំ»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៩២)។

 អនុវ�្ត៖ ឥ�ូវ្មាជិ្ស្ុម្ ឹងនច្ចាយពបីការរី្ ចដសមើ្រប្់ពរួ្ដគកាលពបីប៉ុោមា្្ បា្�៍មុ្ ។្រូមអា្

ការនណោំទាំងដ្ះជាមុ្។

១. ្រូមចំ្យដពលមរួយោទបីដោយខ្លួ្អ្ន្្រូមគិតអំពបីចដម្ើយរប្់អ្្ន ចដំោះ្ំណួរ្ ំខ្្់ៗ

ខ្ងដសកាមដ្ះ។ព័ត៌មា្គរួរនតមា្ដៅ្ ្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់រប្់អ្ន្ម្ពបី្ បា្�៍មុ្។

២. ដៅដពលម្ុ្សេសគប់ោនាដសតៀមខ្ល្ួ ដស្ចដ�ើយ្រូម្ លា្់ដវ្ោនាដ�ើម្បីបងាហាញអំពបីចដម្ើយរប្់អ្ន្

ដៅន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូមសបា្�ថ្អ្ន្្ុំ្រួរមតិន្លម្អ។

កា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំតឆ្ពះតៅកាេ់កា�អប់�ំសកមាប់កា�ងា�ែ៏កបតសើ�

ត��ុអវែីក៏ខ្ញុំចងក់ាលាយជាមនុស្សមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់ដ�ខាលាុំង?

ត�ើចុំណូល្រ៉ុន្មនដែលខ្ញុំចាុំរាច់ប�ូវទទួលរានតែើម្បីមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការងារន្តពលអន្្រ�ដែលខ្ញុំតបជើសតរើសតែើម្បីទទួលរានចុំណូលតន្ុះជាប្រតេទការងារអវែី?

ត�ើការ្រុំពាក់្រុំ្រ៉នឬការអ្រ់រំអវែីខ្ុះដែលខ្ញុំចាុំរាច់ប�ូវមានតែើម្បីការងារន្តពលអន្្រ�រ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំរានតបជើសតរើសសាលានតិងជុំន្ញសតិកសាអវែីខ្ុះ?ត��ុអវែី?

ត�ើខ្ញុំែឹងពីថ្្ការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញុំឬតទ?ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្វាតដាយរត្រៀ្រណា?ការងារ?ប្រួសារ?បរាក់កម្ី?

ត�ើខ្ញុំប�ូវការតស្ើសុុំបរាក់កម្ីេី.អ៊ី.ដអ�វែតែើម្បីជួយ្រង់ចុំណាយទាុំងតន្ុះឬតទ?

ត្រើែូតចានាុះដមនត�ើខ្ញុំរានរកអ្កដណន្ុំនតិងរានទាក់ទងតៅអ្កែឹកន្ុំ្រពវែជតិ�ភាពរ្រស់ខ្ញុំត�ើយឬតៅ?

ត្រើែូតចានាុះដមនត�ើខ្ញុំរាន្រញ្្រ់ែុំតណើរការពាក្យតស្ើសុុំបរាក់កម្ីត�ើយឬតៅ? 



តនុះ្ឺរជាកងវែល់ឬចមងៃល់ែ៏ធុំ្រុំផុ�រ្រស់ខ្ញុំ៖

ត�ើមានម�តិដកលម្អឬែុំ្រូន្មនសបមា្រ់ខ្ញុំឬតទ? 



5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



8៣

តពលខ្ញុំតៅត�ៀេត�ើខ្ញុំេឹងេេួលបាេតជាគជ័យតោយ�តបៀបណា?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៤៥ោទបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាន៖ ដយើងបា្ដធវើឲ្យមា្ការរី្ចដសមើ្�៏ខ្លាំងដៅ្្ននុងនផ្ការការអប់រំរប្់ដយើង។ប៉ុន ្្ដដពលន�លដយើង

ដៅដរៀ្ជា្់ន្្ដងដោះដតើសតរូវដធវើអវបីដ�ើម្បីបា្ដជាគជ័យ?

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទណា

ដែលនឹងជួយខ្ញុំកាន់ដ�

ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួន

ទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការអ្់ររំណាដែលនឹង

ជួយឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណៈ

សម្ប�្តិប្រ្រ់បរាន់

សបមា្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្ួររដាក់ពាក្យសុុំ

បរាក់កម្ីមូលនតិធតិអ្រ់រំជា

្រនដេ្រន្ទា្រ់ឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹង

ទទួលរានតជា្រជ័យតៅ

ខាងតបរៅថ្នាក់តរៀនរាន

យ៉ាងែូចតមដេច?

 អាន៖ ្បា្�៍ដ្ះដយើង្ឹងរ្ចដម្ើយចំដោះ្ រួរ្ំណួរដ្ះដ�ើយដយើង្ ឹងដធវើ្្ម្មភាពដ្ះ៖

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំនឹង្រង់ថ្្តលើការអ្រ់រំរ្រស់ខ្ញំយាោងែូចតមដច?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍—ពបងឹងែល់ការតរារពប្រ�ិ្រ�្តិរ្រស់ខ្ញំចំតពាះតរាលការណ៍ខាងវិញ្ញាណ

និងដកលម្អជំនាញតរៀនសូប�និងទ៉លា្រ់រ្រស់ខ្ញំ។

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

ត�ៀេ



84

តហ�រុអ្ី្ ៏កពះអមាចាស់េូនាមាេឲ្យតយើងត�ៀេសូក�?

 អាន៖ សពះអមាចា្់្ិងពរួ្ពយាការីរប្់សទង់បា្ទរូោមា្ដយើងឲ្យន្វងរ្ការអប់រំ្ិងការបំោ្់បំប៉្ទទរួល

ជំោញជាដសចើ្ដ�ើម្បីបា្ការងារល្អដ�ើយខិតខំដធវើការ។

 តមើល៖ «ការអប់រំគឺជា្ រូ្ដសាដៅកា្់ឱកា្»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ៩៣)។

 ពិភាកសា៖ ្រូមនច្ស្ុមៗន�លមា្ម្ុ្សេបបីោ្់។្រូមចំ្ យដពលពបីរបបីោទបីដ�ើម្បីពិចារ្្ រូវ្ ំណួរ

ទាំងដ្ះ៖បោទាប់ម្្ ដង្ខប្ រូវអវបីន�លអ្ន្ដរៀ្ជាស្ុមមរួយ។

១. ដ�តុអវបីសពះអមាចា្់ចង់ឲ្យដយើងទទរួលបា្ការអប់រំ្ិងការបំោ្់បំប៉្?ដតើសទង់អាចជរួយដយើង

បា្ដជាគជ័យឬដទ?

២. ដតើការអប់រំ្ិងការបំោ្់បំប៉្ជរួយដយើង«តដមកើងការដៅ»ន�លសពះសបទា្�ល់ដយើងោោង

�រូចដម្ដច?

ត�ើខ្ញុំត�ៀេតោយតសច្្ដីជុំតេឿយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ដោលការណ៍មរួយដៅ្្ននុងតារាងដ�ើយអា្វាដោយខ្ល្ួ ឯង។្រូម្ រួរខ្លួ្ឯង៖«ដតើ

ការណ៍ដ្ះអាច្ លា្់ប្ដូររដបៀបន�លខញនុំដរៀ្ោោង�រូចដម្ដច»?

តោលកា�ណ៍វេតសច្្ដីជុំតេឿ

បេ្ដតៅស្្ដិសម។«ត្រើសតិនជាឯងរាល់រានាស្ម័ប្រចតិ�្រាមត�ើយសាដា្រ់្រងាគា្រ់តន្ុះនឹងរាន្ររិតភា្រផលល្អថនបសកុដែរ»(តអសាយ1:19);«ត�ើយ

កាលណាតយើងរានបពុះពរណាមួយពីបពុះ...តន្ុះ្រឺតដាយសារការតរារពែល់បកតិ�្យវិន័យតន្ុះដែលបពុះពរតន្ុះដផ្អកតៅតលើ»(្រ.នតិងស.1៣០:២1)។

ដសង្�្កពះវិញ្ញាណ។«បពុះែ៏ជាជុំនួយ...បទង់នឹង្រតបងៀនអ្ករាល់រានាពីប្រ្រ់តសចកដេីទាុំងអស់ក៏នឹងរំឭកពីប្រ្រ់ទាុំងតសចកដេី»(យ៉ូហាន14:២៦);«ចូរ

ពយោយមដសវែងរកចូរអធតិសាឋានជានតិច្ត�ើយចូរមានជុំតនឿ»(្រ.នតិងស.9០:២4)។

សាដាប់ពិចា�ណាតជឿ។«ចូរសាដា្រ់រាមសុំត�ងថនបពុះតយស៊ូវប្រីស្ជាបពុះែ៏តបរាសតលាុះរ្រស់អ្ក»(្រ.នតិងស.២9:1);«សុំត�ង�ូចរត�ៀង»(្រ.

នតិងស.៨5:៦);«ចូរកុុំ្ ងៃល់ត�ើយ...ចូរកុុំសង្ស័យត�ើយដ�ចូរតជឿ»(មរមន9:២7)។

ត្្ើស្ម្មភាពក�ូវចូល�ួម«ត្រើអ្កណាចង់តធវែើរាមបពុះ�ឬទ័យបទង់តន្ុះនឹងរានែឹង»(យ៉ូហាន7:17);«ខ្ញុំនឹងតៅត�ើយតធវែើនូវអវែីៗដែលបពុះអមាចាស់បទង់

រាន្រញ្ជា»(នថី�វែទី1៣:7);«មនុស្សតលាកប�ូវឧសសា�៍ចូលរួម...ត�ើយន្ុំមកនូវតសចកដេីសុចរិ�ែ៏តបចើន»(្រ.នតិងស.5៨:២7)។

្រូមពិភា្សាអំពបីអវបីន�លអ្ន្បា្ដរៀ្ជាស្ុម។ដតើអ្ន្្ ឹងអ្ុវតតែដោលការណ៍ទាំងបរួ្ដ្ះដៅ្ ្ននុង

ជបីវិតរប្់អ្ន្ោោង�រូចដម្ដច?ដតើអ្ន្្ ឹងបដសងៀ្ដោលការណ៍ទាំងដ្ះដៅស្ុមសគរួសាររប្់អ្ន្ោោង

�រូចដមតែច?

 អាន៖ ដយើងអាចដរៀ្ដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿពបីដសោះដយើងសាគាល់ដ្ច្្ដបីពិត!សពះគឺជាសពះបិតាដយើងដ�ើយ

ដយើងជា្ រូ្ដៅសទង់។សទង់ចង់ឲ្យដយើងកាលាយ�រូចជាសទង់។សពះអង្គ្ ដ្ងាគាះអាចជរួយដយើងដោយ

សពះដចសារ្រប្់សទង់។សពះវិញ្ញាណបរិ្ុទ្ធអាចបដងកើ្ការយល់�ឹងរប្់ដយើងដ�ើយជរួយដយើងឲ្យ

ចងចាំ។ដោយសារដយើងសាគាល់ដ្ច្្ដបីពិតទាំងដ្ះដោះដយើងអាចមា្ដ្ច្្ដបីជំដ្ឿដ�ើម្បីដធវើជាអ្ន្

ដរៀ្�៏អសាចារ្យ!

« ចរូរ អ្ករាល់ គ្នា ្ យាោម 

ដ្វែងរក ន�ើយ បនគងៀន គ្នានៅ 

វិញ នៅមក នរូវ ោក្យ ្ ម្បី នន 

គបាជាញា វាងនវ ដមន ន�ើយ ចរូរ 

អ្ករាល់ គ្នាដ្វែង រកោក្យ ្ ម្បី នន 

គបាជាញា វាងនវ នចញ ្ បី ន្ៀវនៅ ដ៏ 

ល្អៗ បំ្ុ្ ចរូរ ដ្វែងរក ការនរៀន 

្រូគ្ ្ឺ នោយសារ ការ្ិកសា និង 

នោយសារ ន្ចក្បី ជំននឿ » ។

តោលលេិ្េិងតសច្្តីសញ្ញា

៨៨:១១៨

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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ត�ើខ្ញុំអាចត�ៀេសូក�តាម�យៈកា�សិ្ សាយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ បន្ថែមពបីដលើការដរៀ្្រូសតដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿដោះដយើង្ ៏សតរូវនតដរៀ្្រូសតដោយការ្ិ្សាផងន�រ។

ការ្ិ្សាជាប់ទា្់ទង្ ឹងអវបីន�លដយើងដធវើរៅខាងក្នញងថ្នា្់ដរៀ្្ិងរដបៀបន�លដយើងដរៀបរៅ

ខាងរគ្ថ្នា្់ដរៀ្ផងន�រ។្សមាប់ដពលន�លដៅ្ល់ទាំងប៉ោុមា្្ ្ននុងការសបជុំដ្ះដយើង្ ឹងដ្្ត

ដៅដលើគ្្ឹះដៅកា្់ដជាគជ័យដៅខ្ង្ ្ននុងថ្ន្ា ់ដរៀ្ទាំងដ្ះ។្បា្�៍ដសកាយដយើង្ ឹងពិភា្សាអំពបី

ការដរៀបចំដៅខ្ងដសៅថ្នា្់ដរៀ្។

ចា្រ់យកតហើយចងចាំនូវអវែីដែលខ្ញំតរៀន ចូលរួមយាោងសកម្មដចកចាយ

តៅក្នញងថានាក់

តរៀនតហើយ្រំតពញតាមការរំពឹងទុក

តរៀនតែើម្ីត្វែើការប្រ�ង

តដាយ៉ នប្រសិទ្ភាព

តរៀនសូប�តដាយការសិកសា៖

តៅក្នញងថានាក់តរៀន

ត�ើខ្ញុំ្ �់ចុំណាុំតែើម្ីចាប់យ្អ្ីដែលខ្ញុំត�ៀេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ដយើង្ ត់ចំ្ ំដ�ើម្បីចាប់យ្អវបីន�លដយើងដមើលដ�ើញ្ិងសា្ប់ឮដៅ្ ្ននុងថ្ន្ា ់ដរៀ្។ដយើងរំឮ្

ដមើល្ ំណត់ចំ្ ំទាំងឡាយដោះដ�ើម្បីចងចាំ្ រូវអវបីន�លដយើងបា្ដរៀ្។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ម្ុ្សេមានា្់ឲ្យអា្«ការអប់រំ្ ្ននុងជបីវិតពិត»ដៅទំព័រ៩៤។អ្ន្ដផសេងដទៀត្ ្ននុងស្ុម

គរួរនតសាប្់ដ�ើយដមើលដៅ្ ំណត់ចំ្ំដៅខ្ងដសកាម។ដតើ្ ំណត់ចំ្ំទាំងដ្ះចាប់យ្្ រូវអវបី

ន�លសបធា្អាវរិងមា្សបសា្្៍ន�រឬដទ?

កា�អប់�ំ្ ្នញងជីវ�ិព�ិ៖ហិេ�ីប៊ីអាវ�ិង

ការផ្លាស់បគរែចិត្តជ�ឿនាំមកនូវរែំណងគរាថ្នាជ�ើម្បីជរៀនសូគត

គ្ឹះអម្ចាស់ចង់ឲ្យជ�ើងជរៀននិងរែជគមើ

គ្ឹះ្ុណគ្រង់�ួ�ជ�ើងឲ្យជរៀនរានឆារែ់រហ័សនិងកាន់បតគរែជសើរ

អា្រិភា្�ំរែូង្ឺការជរៀនសូគតខាងវិញ្ញាណ

គ្ឹះអម្ចាស់ស្គាល់អ្បីប�លជ�ើងចាំរាច់គតូវជ្្ើ

�បីវិត្ ិត្ឺ�បីវិត�៏ជៅអស់កល្ជានិច្ច

អ្បីប�លជ�ើងរានជរៀននរងស្ិតជៅជាមួ�ជ�ើង

គ្ឹះអម្ចាស់ចង់ឲ្យជ�ើងជរៀនរែជគមើ

អ្ិស្ឋានឲ្យកាន់បតជគចើនអំ្បីការសកិសាជដ្�្ រងប្អែកជលើគ្ឹះវិញ្ញាណរែរិសុ្រ្ធ

១.សូមសរតសរចំណងតជើង

ត្មះអ្នកនិយាយ។

2.តៅតពលពួករា�់និយាយ

សូមសរតសរចំណុចគន្ឹះ

តៅក្នញងចតនាលាះ្ ំតនះសូម

សរតសរតដាយសាមញ្ញ។

៣.

តៅតពលពួករា�់និយាយ

សូមសរតសរចំណុចគន្ឹះ

តៅក្នញងចតនាលាះ្ ំតនះសូម

សរតសរតដាយសាមញ្ញ។

4.សូមសតបមចចិ�្តតមើលថាអវែី

ដែលសំខាន់្រំ្ុ�តែើម្ីចងចាំ

និងត្វែើ។

គ្ឹះអម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញំ

ជរៀនសូគតគ្ឹះ្ ុណ

គ្រង់នរង�ួ�

ការជរៀនសូគតនាំឲ្យខ្ញំ

ជ្្ើការរែជគមើ

�បីវិត្ ិត្ឺ�បីវិត�៏ជៅ

អស់កល្ជានិច្ច!!

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្ដរៀ្អវបីខ្ះអំពបីការ្ត់សតា្ ំណត់ដ�តុឲ្យបា្ល្អ?

 អនុវ�្ត៖ ឥ�ូវ្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យអា្«ការដរៀ្្ រូសត្ិងពរួ្បរិ្ុទ្ធន្ងៃចុងដសកាយ»ដៅទំព័រ

៩៥។្រូមសាប្់ដ�ើយ្ ត់ចំ្ំដៅ្ ្ននុងចដោលាះខ្ងដសកាម៖

១. ដៅខ្ងដលើ្រូម្រដ្រចំណងដជើងអ្ន្្ ិោយ្ិងកាលបរិដចឆេទ។

២. ដពលអ្្ន សា្ប់្រូម្ ត់សតាចំណុចគ្ឹ្ះដៅនផ្ន្ខ្ងសា្ំ(ចដោលាះធំ)។

៣.បោទាប់ពបីការអា្្រូមចំ្យដពលពបីរោទបីដ�ើម្បីដធវើការ្ដង្ខបដៅនផ្ន្ខ្ងដ្វង។

៤. ដៅខ្ងដសកាម្រូម្ រដ្រអវបីន�លអ្ន្្ លា្់ប្ដូរឬដធវើឲ្យល្អសបដ្ើរ។

 ពិភាកសា៖ ្រូមដបៀបដធៀប្ ំណត់ចំ្ំរប្់អ្ន្ជាមរួយ្ ឹង្ មាជិ្ស្ុម�នទដទៀត។ដតើអ្្ន ្ ត់ចំ្ំបា្ល្អ

ឬដទ?ដតើអ្្ន ្ ឹងហាត់ដធវើ�រូចដ្ះដ�ើម្បីបដងកើតដៅជាទមាលាប់មរួយបា្ោោង�រូចដម្ដច?

 អាន៖ ្រូមចងចាំ្ រូវដរឿងទាំងដ្ះដ�ើម្បីជរួយដយើងចាប់យ្អវបីន�លដយើងដរៀ្៖

• ្រូមគរូ្បោទាត់ដៅដលើស្ោ្្ ត់ចំ្ំរប្់ដយើងដ�ើម្បីនច្ខណ្ឌដ�ើយដធវើតាមជំហា្

ទាំងឡាយ។

• ្រូមចាប់យ្គំ្ិត្ ំខ្្់ររួចបំដពញព័ត៌មា្លម្អិតដពលដសកាយ។

• ដៅ្្ននុងគំ្ិតរប្់អ្ន្្រូមភាជាប់ព័ត៌មា្្ ្មបីដៅ្ ឹងអវបីៗន�លអ្្ន �ឹងររួចដ�ើយដោះ។

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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ត�ើខ្ញុំ្ �់ចុំណាុំតែើម្ីចាប់យ្អ្ីដែលខ្ញុំត�ៀេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ដបើដយើងមា្ភាព្្្ដិ្មដោះសពះវិញ្ញាណបរិ្ុទ្ធអាចជរួយ«រំឭ្ពបីសគប់ដ្ច្្ដបី[�ល់ដយើង]»

(យ៉រូហា្១៤:២៦)។ដយើង្ ៏អាចបដងកើ្្ សមិតចងចាំរប្់ដយើងបា្ដសចើ្ដោយការរំឭ្អំពបី

្ន្្ងឈប់្ មរួយ។អ្ន្វិទយាសាស្តែបា្បងាហាញថ្ដយើងអាចចងចាំបា្ដ្្ទើរនតទាុំងអស់្រូវអវបី

ន�លដយើងដរៀ្ដបើដយើងដធវើតាមគំររូ�រូចខ្ងដសកាម៖

ព័�៌មាេថ្មី ១តមា៉ាងតកកាយម្ ១វថងៃតកកាយម្ ១សបាដាហ៍តកកាយម្ ១ដខតកកាយម្

សូមអានអវែីមួយឬតរៀនអវែី

មួយតៅក្ញងថ្នាក់ត�ើយក�់

ចុំណាុំ

សូមចុំណាយតពល1០

ន្ទីតែើម្បីរំឭកកុំណ�់ចុំណាុំ

រ្រស់អ្ក

សូមចុំណាយតពល1០

ន្ទីតែើម្បីរំឭកមដេងតទៀ�

សូមសតង្ខ្រកុំណ�់ចុំណាុំ

រ្រស់អ្ក

សូមចុំណាយតពល1០

ន្ទីតែើម្បីរំឭកមដេងតទៀ�

សូមចុំណាយតពល1០

ន្ទីតែើម្បីរំឭកមដេងតទៀ�

តន្ុះអ្កនឹងមតិនតេ្ចវាតទ!

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្អាច្ លា្់ប្ដូរទមាលាប់ការ្ិ្សារប្់អ្្ន ្ិងកាលវិភាគដ�ើម្បីប្្ចូល្ រូវការរំឭ្ទាំងដ្ះបា្

ោោង�រូចដម្ដច?ដតើអ្ន្យល់សពមដធវើឬដទ?

ត�ើខ្ញុំចូល�ួមយា៉ាងស្ម្ម្ ្នញងថានា្់ត�ៀេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបីបា្ជាវា្ ំខ្្់ដ�ើម្បីចរូលររួម្ ្ននុងថ្ន្ា ់ដរៀ្ឬស្ុមមរួយដោះ?ដតើអ្្ន បងាហាញ�ល់សគរូបដសងៀ្

អវបីខ្ះដៅដពលអ្ន្ចរូលររួម?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមវាយតនម្្រូវការចរូលររួមោោងយ្ចិតតែទុ្ ោ្់រប្់អ្ន្តាមរយៈការដ្្ើយ្ រូវ្ ំណួរ�រូចខ្ង

ដសកាម។

្រូម ្ រូ្ ្ ញ្ញា « x» នៅក្នុង គបអប់ មួយ នន គបអប់ ទាំង បួន ដដល នៅ ជិ្ នរឹង ន្ចក្បី ដថង្ នបីមួយៗ នដើម្បី បងាហាញ ថា អ្ក កំ្ុង នធវែើ នៅក្នុង ដ្្ក នបីមួយៗ បាន តាម រនបៀប 

ណា ។

តៅក្ញងបកមុភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរ្រស់តយើងខ្ញុំរានតរៀ្រចុំខ្លួន។ខ្ញុំត្្ើយសុំណួរនតិងចូលរួមជា

ញឹកញា្រ់។
្ុំដដលនសាះ ន្លខះ្ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

តៅតពលខ្ញុំតៅក្ញងថ្នាក់តរៀនខ្ញុំរានតរៀ្រចុំខ្លួន។ខ្ញុំតធវែើរាមចុំដណករ្រស់ខ្ញុំត្្ើយសួរសុំណួរនតិង

តធវែើនូវរាល់សកម្មភាពដែល�បមូវឲ្យមានទាុំងអស់។
្ុំដដលនសាះ ន្លខះ្ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ខ្ញុំពយោយមតែើម្បីជួយអ្កទាុំងឡាយតៅក្ញងបកុមឬថ្នាក់ខ្ញុំតដាយការសាដា្់រនតិងការសតិកសាយ៉ាង

សកម្មឬការតធវែើការជាមួយពួកត្រ។
្ុំដដលនសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ខ្ញុំសតិកសាជាតរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតរៀ្រចុំតពលតវលាខ្ញុំត�ើយតធវែើរាមដផនការខ្ញុំតធវែើនូវកតិច្ការន្ន្ទាន់

តពល។
្ុំដដលនសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ខ្ញុំពយោយមតែើម្បីជួយប្រូ្រតបងៀននតិងអ្កសបម្រសបមួលខ្ញុំតដាយការសាដា្រ់នតិងតដាយការតធវែើឲ្យ

រានតបចើនជាងដែលពួករា�់រំពឹងទុក។
្ុំដដលនសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្្ ឹងន្លម្អការចរូលររួមោោង្ ្ម្មរប្់អ្្ន ជាដរៀងរាល់ន្ងៃោោង�រូចដម្ដច?

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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ត�ើខ្ញុំត្្ើកា�កបឡងតោយមាេកបសិេភ្ាពបាេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ការសប�ងអាច្ ឹងពិបា្។ប៉ុន្តែវាចាំបាច់្ សមាប់ដយើងដ�ើម្បីបងាហាញថ្ដយើងដរៀ្បា្ល្អប៉ុ្ណ។

វាឲ្យដយើងទទរួលខុ្ សតរូវ—ន�លវាជាការល្អដបើដយើងចង់ទទរួលបា្ដជាគជ័យដោះ!

 ពិភាកសា៖ ្រូមនច្ចាយគំ្ិតរប្់អ្្ន អំពបី្ ំណួរទាំងដ្ះជាស្ុម៖

១. ដតើអ្្ន បា្ដធវើអវបីខ្ះដ�ើម្បីសប�ងដោយមា្សប្ិទ្ធភាពដោះ?

២. ដតើអ្្ន ភ័យខ្លាចអវបីខ្ះ្្ននុងការសប�ង?ដតើអ្ន្យ្ឈ្នះវាោោង�រូចដម្ដច?

៣.ដតើអ្្ន អាច្ លា្់ប្ដូររដបៀបន�លអ្ន្ដសតៀម្ សមាប់ការសប�ងោោង�រូចដម្ដច?

 អាន៖ ដ្ះជាអវបីៗខ្ះដទៀតន�លដយើងអាចដធវើដ�ើម្បីកាលាយជាអ្ន្សប�ង�៏ល្អ៖

• ្រូមអធិសាឋា្ដោយ្ ្ដបីជំដ្ឿ!អធិសាឋា្មុ្ ដពល្ ិ្សានិងមុ្ដពលដធវើការសប�ង។

• ្រូមខិតខំឲ្យបា្�្មត់ចត់ដ�ើម្បីដសតៀមខ្លួ្បដងកើតជាការសប�ងសា្ ទ្ាល់ខ្លួ្មុ្ដពលសប�ង។

• ្រូមសគប់សគងដពលដវលាអ្ន្អំ�នុងដពលសប�ង្រូម្ ដសមចថ្ដតើអ្ន្សតរូវចំ្ យដពលប៉ោុមា្

្្ននុង្ ំណួរឬវគ្គ្ បីមរួយៗដពលអ្ន្ចាប់ដផ្ដើម។

• ្រូមអា្ដ្ច្្ដបីនណោំដ�ើយអា្ដ្ច្្ដបីនណោំដ�ើងវិញដោយចិតតែទុ្ោ្់៖ដតើវាចង់បា្អវបី

ពិតសបា្�ដោះ?

• ្រូមប្្ចប់្ ំណួរន�លងាយបំផុតមុ្ ដ�ើម្បីទទរួលបា្ទំ្ុ្ចិតតែររួចដ�ើយសត�ប់ដៅ្ ំណួរ

ដផសេងៗ។

• ្រូម្ រួរថ្ដតើអ្ន្្ ឹង�ឹងចំណុចអវិជ្ជមា្ចដំោះចដម្ើយខុ្ ឬដទដបើពុំមា្ដទ្រូមសាមា្។

ត�ើខ្ញុំអាចត្្ើេូវអ្ីដែលកគបូតកងៀេ�ំពឹងេរុ្បាេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបីបា្ជាវា្ ំខ្្់ដ�ើម្បី�ឹងដ�ើយបំដពញតាមការរំពឹងទុ្ រប្់សគរូបដសងៀ្រប្់អ្្ន ?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមនបរដៅរ្្ មាជិ្ស្ុម�នទដទៀត។ន�លមា្មានា្់្ឹងដ�ើរតរួជាសគរូបដសងៀ្ដ�ើយអ្ន្ដផសេងដទៀត

្ឹងដធវើជា្ ិ្សេ។្ិ្សេគរួរនត្ រួរ�ល់សគរូបដសងៀ្្ រូវ្ ំណួរ�រូចខ្ងដសកាម។សគរូបដសងៀ្អាចបដងកើត

ចដម្ើយសោង។បោទាប់ម្ប្ដូរតរួដ�ើយដធវើវាម្ដងដទៀត។

១. ដតើខញនុំអាចទទរួលដជាគជ័យ្ ្ននុងថ្នា្់ដរៀ្រប្់អ្ន្ោោង�រូចដម្ដច?

២. ដតើអ្្ន ចង់ឲ្យដយើងដរៀ្្ិងដធវើអវបីខ្ះ?

៣.ដតើអ្្ន វាយតនម្សានាន�រប្់ខញនុំោោង�រូចដម្ដច?

៤. ដតើអ្្ន ឲ្យតនម្ដៅដលើអវបីខ្លាំងបំផុត?ការចរូលររួមភាពរ�័្រ�រួ្ការដរៀបចំ?ឬអវបីដផសេងៗដទៀត?

 ពិភាកសា៖ ឥ�ូវដ្ះដោយសារអ្ន្បា្ហាត់ររួចដ�ើយដតើអ្ន្អាចដធវើវាជាមរួយ្ ឹងសគរូបដសងៀ្ពិតរប្់អ្ន្បា្ឬ

ដទ?ដតើដៅដពល្ អ្ន្្ ឹងដធវើ�រូចដ្ះ?

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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« ចរូរ ្ រូម នោះ ដ្ង នរឹងឲ្យ មក 

អ្ក ចរូរ រក នោះ ដ្ង នរឹង នឃើញ 

ចរូរ នគ្ះ នោះ ដ្ង នរឹង នបើក ឲ្យ 

អ្ក »។

េីវហ្េី៣១៤:៧

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកបតសើ�តឡើង?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូម្ ្្ជឹងគិតដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្្ន មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?



9០

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្្ន ្ ឹង

ទំោ្់ទំ្ងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថា�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងបតកងៀេកគសួា�ឬមិ�្តេ្្ដិ�បស់ខ្ញុំអុំពី�តបៀបតែើម្ីត�ៀេសូក�តោយតសច ្្ដីជុំតេឿ។

ខ្ញុំេឹងអេរុវ�្តត�ៀងរាល់វថងៃេូវគេ្ឹះតែើម្ីត�ៀេសូក�តោយកា�សិ្សាតៅ្្នញងថានា្់ត�ៀេ។

ខ្ញុំេឹងបេ្ដត្្ើតៅ្ ្នញងែុំតណើ�កា�កបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្�បស់ខ្ញុំតបើខ្ញុំក�ូវកា�កបា្់្ម្ចី។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្តរាលការណ៍ មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ--តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូតធវែើសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត
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ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូមោ្់«បាទ/ចា៎ា្»«ដទ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្្ន រ្សាការតាំងចិតតែ។

បានបហប្ងៀន

ដល់ប្្ួសារឬ

មិត្តភកដិរបស់ខ្ញំ

អំពីរហបៀបហដើម្ី

ហរៀនសូប្តហដាយ

ហសចកដីជហំនឿ

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត្ ន្ឹោះ

ទាំងអស់ហដើម្ី

ហរៀនសូប្តហដាយ

ការសិកសាហៅកនញង

ថានាក់ហរៀន(បាទ

ច៎ាស/ហទ)

បានបនដ

ហ្វើដំហណើរ

ការប្បាក់កម្ី

ភី.អ៊ី.ផអ�វហបើខ្ញំ

ប្តូវការប្បាក់កម្ី

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទ/ច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅខ្ងដសកាយន្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន�បស់ខ្ញុំផងន�រ។

ដៅ្្ននុងការសបជុំដលើ្ដសកាយរប្់ដយើងដយើង្ ឹងដធវើការវាយតនម្ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ រប្់ដយើងម្ដងដទៀត

ដ�ើម្បីដមើលថ្ដតើដយើង្ ំពុងនតមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដសចើ្ជាងមុ្ឬដទ។ដយើង្ ឹងចាំបាច់សតរូវោំយ្

្រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនម្ជាមរួយផង។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្

ដសកាយ។(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្ទំព័រ

១៧ដ�ើយ្ឹងខ្ង្ ្ននុងគសមបមុខ)។

្រូមឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។

សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org ។

កុំណត់ចុំណាុំសម្មាប់អ្នក

សម្្របសម្្ររួល៖

្គម្ប់ ការគបជុំ នលើក នគកាយ ្រូម 

យក ន្ៀវនៅ មាោ៌ារប្់ខញនុំដឆ្ពះ

ដៅកា្់ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ  មក 

គបំាកបាលបដនថែម ។

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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រាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំ

្រូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�រូចខ្ងដសកាម៖

អ្នកសបម្រសបមួល៖រយើងនរងរាយកា�ណ៍អុំពីកា��ីកចរគមើន

�បស់រយើងនារពលរនឹះ។�ូរប៊ើតសូមអ្នកចាប់រែ្ដើមបានរេ?

រូត្រ៊ើ�៖បានយល់គពម។សុំណួ�ដុំបូង្ ឺថា«រហតុអវីបាន

ជាខ្ញុំចង់កាលាយជាមនុស្កាន់ណតម្នភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន?»

ណមនរហើយអ្នកស្គាល់ស្ថានភាពខ្ញុំរហើយ—កា�្ុំរឡើងរៅក្នញង

គ្ួស្�ណដលម្នេុំនួលខុសគតូវរគចើន—ដូរច្នឹះខ្ញុំគតវូកា�

កា�ងា�ល្អមួយ។ខ្ញុំចង់ម្នភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរដើម្ីរមើល

ណ្គ្ួស្�ខ្ញុំនិងបរគមើក្នញងកាន់ណតល្អគបរសើ�ក្នញងកា�រៅ�បស់

ខ្ញុំ។

រូត្រ៊ើ�៖ចុំណុចបនាទាប់្ ឺ«រតើខ្ញុំគតវូកា�ចុំណូលប៉ុនាមន»?វា

ល្អសគម្ប់រយើងរដើម្ីរមើលដុំរណើ�កា�្ វិកា។រយើងគតូវកា�

រគចើនជាងពី�ដងដនអវីណដលរយើង�កបានឥឡូវរនឹះ។រហើយ

រនាឹះវាមិនអរីេវានរងរដ្ឹះគស្យបាន។

រូត្រ៊ើ�៖បនាទាប់មក«រតើកា�ងា�នារពលអនា្តគបរភេណ្

ណដលនរងែ្ដល់នូវចុំណូលរនាឹះ?»រយើងម្នអា�ម្មណ៍ល្អអុំពី

កា�ងា�មួយក្នញងកា�បកណគប។ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី�ភាស្។

រហើយកា�ងា�រនាឹះម្នរម្ោងណដលអាចបត់ណបនបាន។

តមកាឡា៖រតើវាម្នរៅក្នញងបញ្ជីកា�ងា�ណដលរពញចិតតែឬរេ?

រូត្រ៊ើ�៖បាេណមនរហើយ។វាកុំពុងម្នតគមវូកា�ខ្ពស់រហើយ

វាកុំពុង�ីកចរគមើនរលឿនរេៀត។

រូត្រ៊ើ�៖«រតើខ្ញុំគតូវកា�កា�បុំពាក់បុំប៉នអវីខ្ឹះ?»ខ្ញុំគតូវកា�

ណកលម្អជុំនាញភាស្�បស់ខ្ញុំឲ្យគបរសើ�រឡើង។ណ្មរលើរនាឹះ

ខ្ញុំចាុំបាច់គតូវរ�ៀនជុំនាញបរចក្វិេយានិងជុំនាញអាជីវកម្ម

ខ្ឹះៗែងណដ�។ខ្ញុំក៏�ករ�ើញថាខ្ញុំគតវូកា�កា�ហាត់រ�ៀនរ្វើកា�

រដើម្ីេេួលបានកា�ងា�មួយ។

កាវាមី៖អ្នក�កបានស្លាមួយណដលម្នអវីទាុំងអស់រនាឹះ

រហើយឬរៅ?

រូត្រ៊ើ�៖បាេណមនរហើយ។រហើយទាុំងជុំនាញសិកសានិង

ស្លារ�ៀន្ឺស្ថិតរៅក្នញងបញ្ជីកម្មវិ្ីនិងស្លារ�ៀនណដល

រពញចិតតែ។ខ្ញុំសង្រមថានរងរ�ៀនជុំនាញសិកសាបកណគបថានាក់

ខ្ពស់រៅលីងហាគាស៊ើឡឺ�ី។ពួករ្ម្នកណនង្�កកា�ងា�ឲ្យរ្វើ

ដ៏ល្អម្នកា�ហាត់រ�ៀនរ្វើកា�ល្អរហើយម្នេុំនាក់េុំនងល្អ

រេៀតែង។

ចានយ៉ា៖រតើជុំនាញសកិសារនឹះតគមូវ�យៈរពលប៉ុនាមនរហើយ

វាដ្្ប៉នុាមន?

រូត្រ៊ើ�៖វា្ ឺជាជុំនាញសកិសា�យៈរពលព�ី្នាុំ�ួមទាុំងម្ន

កា�ហាត់រ�ៀនរ្វើកា�រេៀតែង។ខ្ញុំអាចរ្វើវាភា្រគចើនរៅ

រពលយប់ដូរច្នឹះខ្ញុំអាចបន្ដជាមួយនរងកា�រៅបរគមើ�បស់ខ្ញុំ។

រយើងអាចបង់ដ្្បានគបណហលជាពាក់កណ្ដាលរហើយខ្ញុំនរង

គតូវកា�គបាក់កម្ីភី.អ៊ើ.ណអហវក្នញងចុំនួនពាក់កណ្ដាលរេៀត។

អ្នកសបម្រសបមួល៖រយាបល់ល្អ�ូរប៊ើត។រតើអ្នកម្នកងវល់

ឬសុំណួ�អវីរេ?

រូត្រ៊ើ�៖ណមនរហើយភ�ិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំបា�ម្ភអុំពីរពលរវលាណដល

រយើងឃ្លាតពីគ្ួស្�ជាពរិសសឃ្លាតពីបរគមើក្នញងគពឹះវិហា�

�បស់ខ្ញុំ។ប៉ុណនតែរយើងសុុំឲ្យកូនៗនិងអ្នកគ្បោ់នាោុំគេ។

តាមពិតរ�ឿងរនឹះអាចនរងេេួលបានចុំណូល្ ុណនរងបី

ដង។

អ្នកសបម្រសបមួល៖រាយកា�ណ៍បានល្អណ្ស់។រតើម្ន

មតិណកលម្អឬដុំបូនាមនសគម្ប់�ូរប៊ើតឬរេ?

ចានយ៉ា៖រតើម្នមរ្យាបាយរ្វើដុំរណើ�ល្អរដើម្ីជិឹះរៅ

ស្លារ�ៀនឬរេរហើយរតើអ្នកម្នណែនកា�អុំពី�របៀបរដើម្ី

បង់ដ្្ចុំណ្យទាុំងរនាឹះឬរេ?

រូត្រ៊ើ�៖ខ្ញុំនរងគតូវជឹិះឡានគកុងពី�បីតុំណ�រពលរ្វើដុំរណើ�

ម្ដងៗរហើយខ្ញុំពុុំបាន្ិតអុំពីរ�ឿងរនាឹះរេ។សូមអ�្ុណ

ណដលសួ�រ�ឿងរនាឹះ។

កាវាមី៖ខ្ញុំ្ ិតថាអ្នកនរងកាលាយជាអ្នកបកណគបល្អម្នាក់។អ្នក

្ិតរលឿនរហើយនិយាយបានល្អ។រតើអ្នកម្នកា�ងា�

បកណគបមួយចុំនួនខណៈណដលអ្នករៅរ�ៀនរដើម្ីអ្នកអាចម្ន

បេពរិស្្ន៍បណន្ថមឬរេ?

រូត្រ៊ើ�៖រនាឹះជារយាបល់ល្អណ្ស់។រតើម្នន�ណ្ម្នាក់នាុំ

មុខឬរេ?

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៨២វិញ





ធនធាននានា
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កា�អប់�ំគឺជាគេ្ឹះតៅ�្ឱកាស

្រូមបតែូរដវ្ោនាអា្ដ្ច្តែបីន្្ងការណ៍ខ្ងដសកាមដ្ះ។

ថូមា៉ាសតអសម៉េសរុេ
«ខ្ញុំសូមជបមុញទឹកចតិ�្អ្កឲ្យ�ស៊ូក្ញងការអ្រ់រំរ្រស់អ្កត�ើយតរៀនជុំន្ញដែលទីផសារប�ូវការតែើម្ប.ី..អ្កប�ូវរាន

តប�ៀមខ្លួនជាតបសចតែើម្បីជួយផ្គ�់ផ្គង់។តទពតកាសល្យរ្រស់អ្កនឹងពបងកីត�ើងតៅតពលអ្កសតិកសានតិងតរៀនសូប�។

អ្កនឹងអាចជួយកូនៗអ្កក្ញងការតរៀនសូប�ពួកត្ររានកាន់ដ�ប្រតសើរត�ើយអ្កនឹងរករានភាពសុខសានដេក្ញងចតិ�្តពល

ែឹងថ្អ្ករានតប�ៀមខ្លួនឯងរួចត�ើយតន្ុះ»(“‘Be Thou an Example,’”Ensign,ដខវិច្តិកាឆ្នាុំ២០០1

ទុំព័រ99)។

ហ្គ�ែរុេប៊ីហរុិងគ្ី
«សូមតរៀ្រចុំដផនការតពលឥ�ចូវតនុះសបមា្រ់ការអ្រ់រំទាុំងអស់ដែលអ្កអាចទទួលរួចត�ើយខុំប្រងឹដប្រងតធវែើតែើម្បី

្រុំតពញនូវដផនការតន្ុះ។...ចូរ្រណដាដុះទស្សនវិន័យរយៈតពលដវងថនជីវិ�រ្រស់អ្ក»(“Four B’s for Boys,”
Ensign,ដខវិច្តិកាឆ្នាុំ19៨1ទុំព័រ4០)។

តោលលេ្ិេិងតសច្្តីសញ្ញា១៣០:១៨
«តរាលការណ៍ថន្រញ្ញាណាក៏តដាយដែលតយើងរានតៅក្ញងជីវិ�តនុះតន្ុះនឹងតៅជា្់រនឹងតយើងក្ញងែុំតណើររស់ត�ើង

វិញ»។

តោលលេ្ិេិងតសច្្ដសីញ្ញា៨៨:៧៨-៨០
«ចូរអ្ករាល់រានាពយោយម្រតបងៀនត�ើយបពុះ្រុណរ្រស់តយើងនឹងតៅជាមួយអ្កតែើម្បីឲ្យអ្កអាចប�ូវរាន្រងាគា្រ់ឲ្យរាន

ល្អតៅតទៀ�...អុំពីរ្រស់ទាុំងឡាយតៅតលើទាុំងសាថានសួ្រ៌នតិងតៅតលើដផនែីរ្រស់ទាុំងឡាយដែលធាលា្រ់មានមករ្រស់

ទាុំងឡាយដែលមានតពលតនុះរ្រស់ទាុំងឡាយដែលនឹងតកើ�ត�ើងតៅតពលឆ្្រ់ៗ។...តែើម្បីឲ្យអ្ករាល់រានាអាចរាន

តរៀ្រចុំនូវប្រ្រ់ទាុំងអស់ក្ញងកាលតយើងនឹងចា�់អ្កមដេងតទៀ�ឲ្យតៅតែើម្បីកតមដេើងការតៅដែលតយើងរានតៅអ្ករួចត�ើយ

តន្ុះ»។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៨៤វិញ

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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កា�អប់�ំ្ ្នញងជីវ�ិពិ�

្រូមឲ្យ្ មាជិ្ស្ុមមានា្់អា្ដរឿងដ្ះឲ្យឮៗខណៈន�លអ្ន្ដផសេងដទៀត្ ្ននុងស្ុមដមើលដៅ្ ំណត់ចំ្ំដៅទំព័រ៨៥។

ៃិនរី្រ៊ើអាវរិង

កា�ផ្លាស់ណគបចិតតែរជឿមកដុំណរងល្អដនគពឹះរយស៊ូវគ្ីស្នាុំឲ្យ

ម្នបុំណងគបាថានារ�ៀនសូគតមួយ។...វា្ ឺជាែលពី្ ម្មជាតិ

ដនកា��ស់រៅតាមដុំណរងល្អដនគពឹះរយស៊ូវគ្ីស្។...របើ

រយើងបន្ដណសវង�កកា�រ�ៀនសូគតរដើម្ីបរគមើគពឹះនិងកូនរៅ

�បស់គេង់ឲ្យកាន់ណតគបរសើ�រនាឹះវា្ ឺជាព�ជ័យមួយដ៏ម្ន

តដម្មហិម្។...

គពឹះអម្ចាស់និងស្សនាចគក�បស់គេង់ណតងណតរលើក

េរកចិតតែចុំរពាឹះកា�អប់�ំរដើម្ីបរងកើនសមត្ថភាព�បស់រយើង

រដើម្ីបរគមើគេង់និងកូនរៅ[�បស់គេង់]។ចុំរពាឹះរយើង

ម្នាក់ៗមិនថារយើងម្នរេពរកាសល្យអវីរេគេង់ម្នកា�បរគមើ

សគម្ប់រយើងបរគមើ។រហើយរដើម្ីរ្វើវាបានល្អរនាឹះវាណតងណត

ជាប់ទាក់េងនរងកា�រ�ៀនសគូតពុុំណមនណតម្ដងឬក្នញងរពលម្ន

កុំណត់មួយរនាឹះរេប៉ុណនតែវាម្នជាបន្ដបនាទាប់។

...តាម�យៈកា�អ្ិស្ឋានកា�តមអាហា�និងកា�ឧសសាហ៍

គពមទាុំងបុំណងរដើម្ីបរគមើគេង់រនាឹះរយើងអាច�ំពរងថា

គពឹះ្ុណគេង់នរងម្នក្នញងរយើង។...[រនឹះ]ម្នន័យថា

រយើងនរងរ�ៀនកាន់ណតរលឿននិងពគងកីជុំនាញយាោង្ ប់

�ហ័សហួសពីអវីណដលរយើងអាចរ្វើគបសិនរបើរ្វើតាម�យៈ

លេ្ធភាពពី្ ម្មជាតិណដលោមនជុំនួយ�បស់រយើង។...

អាេិភាពដុំបូង�បស់រយើង្ួ�ណតជាកា�រ�ៀនសូគតខាង

វិញ្ញាណ។...អ្នកម្នចុំណ្ប់អា�ម្មណ៍រៅក្នញងកា�អប់�ំពុុំ

គោន់ណតសគម្ប់ជីវិត�ណមងស្លាប់រនាឹះរេណតសគម្ប់ជីវិតដ៏

អស់កល្ជានិច្។រៅរពលអ្នករមើលរ�ើញភាពពិតរនាឹះ

ចបាស់រហើយរនាឹះអ្នកនរងដ្ក់កា�រ�ៀនសូគតខាងវិញ្ញាណេី

មួយណតពុុំទាត់រចាលកា�រ�ៀនសូគតរគ្ស្សនារនាឹះរេ។

តាមពិតអ្នកនរងខុំកាន់ណតខាលាុំងចុំរពាឹះកា�រ�ៀនសូគតរៅរគ្

ស្សនា�បស់អ្នករបើអ្នកោមនេស្នវិស័យខាងវិញ្ញាណ

រនាឹះ។...

...គពឹះអម្ចាស់គជាបដរងទាុំងអវីណដលគេង់នរងគតូវកា�ឲ្យអ្នក

រ្វើនិងអវីណដលអ្នកនរង្ួ�ណតដរងរដើម្ីរ្វើរ�ឿងរនាឹះ។អ្នកអាច

�ំពរងរដ្យម្នេុំនុកចិតតែថាគេង់បានរគតៀមជារគសចឱកាស

សគម្ប់អ្នករ�ៀនសូគត�ួចរៅរហើយ។...

កា�អប់�ំ�បស់រយើងពុុំគតូវ�ប់រឡើង។...តាមជីវិតពិត

្ឺរយើងកុំពុងរគតៀមខ្លួនសគម្ប់ជីវិតអស់កល្ជានិច្។

...កា�ផ្លាស់ណគបចិតតែរជឿ�បស់រយើង្ឺថាគពឹះជាគពឹះវ�បិតាសួ្ ៌

�បស់រយើងចង់ឲ្យរយើង�សរ់ៅក្នញងជីវិតណដលគេង់្ ង់រៅ។

អវីៗណដលរយើងអាចរ�ៀនក្នញងជីវិតរនឹះនរងម្នរៅជាមួយនរង

រយើងក្នញងដុំរណើ��ស់រឡើងវិញណដ�។រហើយអវីៗណដលរយើង

អាចរ�ៀននរងពគងីកសមត្ថភាព�បស់រយើងរដើម្ីបរគមើ។...

ខ្ញុំអ្ិស្ឋានថាអ្នកនរងម្នអា�ម្មណ៍ជុំពាក់្ ុណរលាកគ្ូជា

គពឹះអង្សរនងាគាឹះ�បស់រយើងគពឹះរយស៊ូវគ្ីស្។ខ្ញុំអ្ិស្ឋាន

ថាអ្នកនរងដរងពីកា�បរគមើដ៏អស្ចា�្យណដលគពឹះវ�បិតាសួ្៌ជា

េីគសឡាញ់�ំពរងឲ្យអ្នកែ្ដល់ដល់កូនរៅ�បស់គេង់រហើយថា

អ្នកនរង�ករ�ើញឱកាសរ�ៀនសគូតណដលគេង់បានរ�ៀបចុំ

សគម្ប់អ្នក។(“Real-Life Education,”New Era,

ណខរមស្្នាុំ២០០៩េុំព័�២–៨)

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៨៥វិញ

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?
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កា�ត�ៀេសូក�េិងពួ្ប�ិសរុេ្វថងៃចរុងតកកាយ

្រូមឲ្យ្ មាជិ្ស្ុមមានា្់អា្ដរឿងដ្ះឲ្យឭៗខណៈន�លអ្ន្ដផសេង្ ្ននុងស្ុមអ្ុវតតែការ្ត់ចំ្ំដៅទំព័រ៨៦។

ដ្លីនតអកអូកនិងប្ីស្ីនអិមអូក

ក្នញងនាមជាពួកប�ិសុេ្ធដ្ងៃចុងរគកាយរយើងរជឿរលើកា�អប់�ំ។

ជុំរនឿខាងស្សនា�បស់រយើងបរគងៀនរយើងថារយើង

្ួ�ណសវង�កកា�រ�ៀនសូគតរដ្យគពឹះវិញ្ញាណរហើយថារយើង

ម្នេុំនួលខុសគតូវរដើម្ីរគបើចុំរណឹះដរង�បស់រយើងសគម្ប់

ជាគបរយាជន៍ដល់មនុស្រលាក។...គពឹះវិញ្ញាណ[�បស់

គពឹះវ�បិតាសួ្៌]អាចដរកនាុំនិងពគងរងដល់កិច្ខិតខុំរ�ៀន

សូគត�បស់រយើងរហើយតរមកើងលេ្ធភាព�បស់រយើងរដើម្ីដ្ក់

បញ្ូលរសចក្ដីពិត។...

កិច្ខិតខុំ�បស់រយើងរដើម្ីរ�ៀនសូគតគតូវណតបញ្ូលោនាជាមួយ

នរងភាពសក្ដិសមផ្ទាល់ខ្លួនរដើម្ីរយើងអាចេេួលបាន

កា�ណណនាុំពីគពឹះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធ។...អុំរពើបាបបរណដាញ

គពឹះវិញ្ញាណដនគពឹះអម្ចាស់ឲ្យរចញរហើយរពលរ�ឿងរនាឹះ

រកើតរឡើងរនាឹះកា�បុំភ្ឺជាពិរសស�បស់គពឹះវិញ្ញាណនរងរចញ

បាត់រៅរហើយចរងកៀងដនកា�រ�ៀនសូគតនរងភ្ឺភ្របណភ្តៗ។...

...រយើងម្នកា�សនយាមួយថារបើសិនជាណភ្នក�បស់រយើង

រស្មឹះស្ម័គ្ទាុំងគសុងចុំរពាឹះសិ�ីល្អដនគពឹះណដល�ួមម្នទាុំង

ភាពសក្ដិសមផ្ទាល់ខ្លួនរនាឹះ«�ូបកាយអ្នកទាុំងមូលនរង

បានរពា�រពញរៅរដ្យពន្ឺរហើយនរងពុុំម្នរសចក្ដីងងរត

រៅក្នញង[រយើង]រឡើយរហើយ�ូបកាយរនាឹះណដលបាន

រពា�រពញរៅរដ្យពន្ឺយល់គ្ប់ទាុំងអស់»(្.និងស

៨៨:៦៧)។...

...កា�ណគបចិតតែណដលអាចសម្អាតរយើងពីអុំរពើបាបតាម�យៈ

ពលិកម្ម្ួនដនគពឹះរយស៊ូវគ្ីស្្ឺជាជុំហានសុំខាន់មួយ

រៅតាមែ្ូវដនកា�រ�ៀនសូគតចុំរពាឹះមនុស្ទាុំងអស់ណដល

ណសវង�កពន្ឺនិងរសចក្ដីពិតតាម�យៈអុំណ្ចដនកា�បរគងៀន

�បស់គពឹះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធ។...

រៅក្នញងជរគមើសកា�អប់�ំ�បស់រយើងរយើង្ ួ�ណតរគតៀមខ្លួនរដើម្ី

ោុំគេខ្លួនរយើងនិងអ្នកទាុំងឡាយណដលអាចនរងពរងណែ្អកមក

រលើរយើង។វាចាុំបាច់ណដលរយើងម្នជុំនាញណែ្នកេីែសា�។

កា�អប់�ំ្ឺជាកាតពវកិច្ចាុំបាច់ចុំរពាឹះសុវត្ថិភាពនិង

សុខុម្លភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

គពឹះវ�បិតាសួ្ ៌�បស់រយើង�ំពរងឲ្យរយើងរគបើសិេ្ធិរគជើសរ�ើស

�បស់រយើងនិងកា�បុំែុស្ ុំនិតរដើម្ីពិនិត្យខ្លួនរយើង

និងលេ្ធភាព�បស់រយើងរហើយសរគមចចិតតែអុំពីវ្ស្ិកសា

អប់�ំណដលរយើង្ ួ�ណតរ្វើតាម។...ចូ�អានព��បស់

រលាកអយ្យរកា�បស់អ្នកសូមពិចា�ណ្អុំពីសមត្ថភាព

និងរេពរកាសល្យពីកុំរណើត�បស់អ្នករហើយរបាឹះជុំហាន

រៅមុខ។ចូ�រ្វើកា�របាឹះជុំហានេីមួយរនាឹះទាវា�នរងរបើក

រឡើង។...ជាមួយនរងគពឹះអម្ចាស់«គ្ប់កា�ទាុំងអស់ែ្ុំោនា

សគម្ប់រសចក្ដីល្អ[�បស់រយើង]»(�៉ូម៨:២៨)។...

រយើងអាចនរងពិបាករដើម្ីសរគមចរោលរៅ�បស់រយើងណត

កា�ពិបាក�បស់រយើងអាចឲ្យែលជាកា��ីកចរគមើនក្នញង

កា�រ�ៀនសូគត�បស់រយើងយាោងរគចើនែងណដ�។ភាព�ឹងម្ុំណដល

រយើងបានបរងកើតរឡើងក្នញងរពលយក�្នឹះរលើឧបស្្នរង

រៅជាមួយនរងរយើងក្នញងភាពអស់កល្ជានិច្ណដលនរងមក

ដល់។...

ណដលសុំខាន់បុំែុតរនាឹះរយើងម្នកាតពវកិច្រដើម្ីបន្ដកា�អប់�ំ

ខាងវិញ្ញាណ�បស់រយើងរដ្យកា�សិកសាបេ្ម្ពី�និង

អក្�ស្គសតែ�បស់ស្សនាចគកនិងរដ្យកា�ចូល�ួមក្នញង

ស្សនាចគកនិងគពឹះវិហា�ប�ិសេុ្ធ។កា�េេួលទានពាក្យ

ដនជីវិតនរងពគងីករយើងបរងកើនលេ្ធភាព�បស់រយើងរដើម្ី

បរគងៀនដល់អស់អ្នកណដលរយើងគសឡាញ់រហើយរ�ៀបចុំរយើង

សគម្ប់ជីវិតអស់កល្ជានិច្។

រោលរៅចុងបុំែុតដនកា�អប់�ំ្ឺរដើម្ីរ្វើឲ្យរយើងកាលាយជា

ឪពុកម្ដាយនិងជាអ្នកបរគមើកានណ់តល្អគបរសើ�រៅក្នញងន្�។

...កា�អប់�ំ្ឺជាអុំរណ្យមួយមកពីគពឹះវា្ ឺជា្ ្មគជុង

យាោងឯកដនស្សនា�បស់រយើងរពលរយើងរគបើវារដើម្ីជា

គបរយាជន៍ដល់អ្នកដដេ។(«Learning and Latter-
day Saints»Liahona,ណខរមស្្នាុំ២០០៩េុំព័�

២៦–៣១)

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�៨៦វិញ

5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



9៦

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅក្នញងថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



៦
ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរានតជា្ជ័យតៅខាង

តបរៅថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាងែូចតមដេច?

ការអប់រំសម្រាប់ការងារដ៏ម្បសសើរ
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សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្រូមដផញើសារឬទរូរ្ព្ទដៅ្ មាជិ្ស្ុមទាំងអ្់។្រូមអដ ្្ជើញពរួ្ដគឲ្យម្�ល់មុ្ដមាោង

១០ោទបីដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួ្ដគ។

• ្បា្�៍ដសកាយយ្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួន។សបាំ្ បាល

បន្ថែមដទៀត។

• ដៅ្ ្ននុងការសបជុំដលើ្ទបីសបាំមរួយដពលដសកាយដយើង្ ឹងដសបើសបា្់រសៀវរៅណសវង�កកា�ងា�

�បស់ខ្ញុំ។្រូមោំយ្ដ្ៀវដៅពបីរបបី្បាលដទៀតម្កា្់ការសបជុំដ្ះដ�ើម្បីឲ្យ្ មាជិ្ ស្ុម

អាចដមើលវា។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្រូមគរូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ហ្មោះ

សមាជិកប្កុម

បានបហប្ងៀន

ដល់ប្្ួសារ

ឬមិត្តភកដិ

របស់ខ្ញំអំពី

រហបៀបហដើម្ី

ហរៀនសូប្ត

ហដាយហសចកដី

ជហំនឿ(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

្ន្ឹោះទាំងអស់

ហដើម្ី

ហរៀនសូប្ត

ហដាយ

ការសិកសា

ហៅកនញងថានាក់

ហរៀន(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានបនដ

ហ្វើដំហណើរ

ការប្បាក់កម្ី

ភី.អ៊ី.ផអ�វហបើ

ខ្ញំប្តូវការប្បាក់

កម្ី(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់ប្បាក់

សន្សំបផនថែម

(បាទ/ច៎ាស/

ហទ)

បាន

រាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

ហទ)

គ្ូចរៀរ រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស ចទ្ រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស រាទ្/ចា៎ាស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្រូមសាវាគម្៍ដោយ្ ្់ដៅ្�ល់្ មាជិ្ស្ុមដពលពរួ្ដគម្�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិ្ស្ុមម្�ល់្រូម្ ុំឲ្យពរួ្ោត់បំដពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្រូមចាត់អ្ន្ោ្់ដមាោង្ ំណត់។

តៅតពលចា្រ់ត្ដើម៖

• ្រូមឲ្យពរួ្ដគបិទទរូរព្ទន�្ិងឧប្រណ៍�នទដទៀតរប្់ពរួ្ដគ។

• ្រូមអធិសាឋា្ដបើ្(្ិងដសចៀងទំ្ុ្តដមកើងដបើចង់ដធវើ)។

• ្រូមឲ្យអ្ន្ទាំងឡាយន�លម្យឺតបិទទរូរព្ទន�ដោយសាងាត់ដ ង្ៃៀមដ�ើយបដំពញ្ ្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លស្ុមប្្ដដធវើការពិភា្សា។

• ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំរនឹះ។

• ្រូមបំដពញដ្ៀវដៅដោលការណ៍ទបី៦្្ននុងមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់ម្សត�ប់ម្ដ្ៀវដៅលំហាត់

ដ្ះវិញដ�ើយប្្ដអា្ដៅទំព័របោទាប់។

្្មី!

្្មី!
ការស្វែងរកការងាររប្់ខ្ញុំ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



99

ត�ើខ្ញុំបាេ�្សាកា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំឬតេ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់២០ោទបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្្ន ទាំងឡាយន�លបា្រ្សារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់

រប្់ពរួ្ោត់្រូមដសកា្ឈរ។(ទះន�)។

 អាន៖ ឥ�ូវ្រូមអ្ន្ទាំងអ្់ោនាដសកា្ឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរ្សាការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ដយើង។ដោះគឺជាទមាលាប់គ្្ឹះមរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្។្រូម្ រូសតបាវចោរប្់

ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណង�បស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្ ប�ិសរុេ្�បស់តយើងែ្ិ�កគប់ទាុំង

អស់សរុេ្ដ�ជា�បស់ផងតយើង»។
នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេបី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើកា�ជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស

មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាន៖ ្រូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្ដរៀ្អវបីខ្ះដពលអ្ន្រ្សាការតាំងចិតតែរប្់អ្្ន ដោះ?ដតើអ្្ន សតរូវការជំ្រួយពបីស្ុមអវបីដទ?

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

រាយកា�ណ៍



១០០

ត�ើខ្ញុំអាចត�ៀបចុំខ្លួេតៅខាងតករៅថានា្់ត�ៀេតោយ�តបៀបណា?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់៦០ោទបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាន៖ កាលពបី្ បា្�៍មុ្ដយើងបា្ពិភា្សាអំពបីរដបៀបដ�ើម្បីដរៀ្្រូសតដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿ្ិងរដបៀបដរៀ្

្រូសតដោយការ្ិ្សាដៅ្្ននុងថ្នា្់ដរៀ្ផងន�រ។្បា្�៍ដ្ះដយើង្ ឹងដ្្តដៅដលើរដបៀបដ�ើម្បី

ដរៀបចំខ្ល្ួ ដៅខ្ងដសៅថ្នា្់ដរៀ្។

សបាតាហ៍េី១ សបាតាហ៍េី២ សបាតាហ៍េី៣ សបាតាហ៍េី៤ សបាតាហ៍េី៥ សបាតាហ៍េី៦

ត�ើការងារប្រតេទណា

ដែលនឹងជួយខ្ញុំកាន់ដ�

ដប្រកាលាយជាមនុស្សខ្លួន

ទីពឹងខ្លួន?

ត�ើការអ្់ររំណាដែលនឹង

ជួយឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណៈ

សម្ប�្តិប្រ្រ់បរាន់

សបមា្រ់ការងាររ្រស់ខ្ញុំ?

ត�ើខ្ញុំនឹង្រង់ថ្្ការអ្រ់រំ

រ្រស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំ្ួររដាក់តស្ើសុុំបរាក់

កម្ីមូលនតិធតិអ្់ររំជា

្រនដេ្រន្ទា្រ់ឬតទ?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅក្ញង

ថ្នាក់តរៀនរានយ៉ាង

ែូចតមដេច?

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរាន

តជា្រជ័យតៅខាង

តបរៅថ្នាក់តរៀនរាន

យ៉ាងែូចតមដេច?

 អាន៖ ្បា្�៍ដ្ះដយើង្ឹងន្វងរ្ចដម្ើយចំដោះ្ រួរ្ំណួរដ្ះដ�ើយដយើង្ ឹងដធវើ្ ្ម្មភាពដ្ះ៖

 អាន៖ សំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនយាោងែូចតមដច?

សកម្មភាពប្រចាំសប្ដាហ៍--ពបងឹងែល់ការតរៀ្រចំខ្លួនខាងវិញ្ញាណរ្រស់ខ្ញំនិងដកលម្អជំនាញការសកិសា

និងទ៉លា្រ់រ្រស់ខ្ញំរួមទាំងការត្វែើការជាមួយអ្នកែថទតទៀ�តហើយ្រញ្្រ់កិច្ការចា�់តាំង។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

ត�ៀេ



១០១

អ្ក និង ខ្នុំ នៅ�បីននះ នលើ ដ្នដបី 

នដើម្បី នរៀបចំខ្លួន ្ គម្ប់ ភា្អ្់ 

កល្ជានិច្ នដើម្បី នរៀន រនបៀបនរៀន 

្រូគ្ នដើម្បី នរៀន នរូវ នរឿង ដដល 

្ំខាន់ ខាងសាច់្ម និង 

្ំខាន់ ខាង ភា្អ្់ កល្ជានិច្ 

ន�ើយ ជួយ អ្ក ដន� ឲ្យ នរៀន គបាជាញា 

និង ន្ចក្បី្ិ ្  [ ្រូមនមើល ្. 

និង ្. ៩៧:១] » ។

តែវីឌតអដប�ណា«

LEARNING TO LOVE 
LEARNING»ENSIGN,ដខ
្រុមៈ្ឆ្នាុំ២០១០េុំព័�២៧។

ត�ើខ្ញុំតក�ៀមខ្លួេខាងវិញ្ញាណតោយ�តបៀបណា?

 អាន៖ ដយើងមា្អតថែសបដោជ្៍ោោងអសាចារ្យមរួយដពលដយើងន្វងរ្ការអប់រំ។ដយើងអាចដធវើតាម

សពះវិញ្ញាណន�ល�ឹងដ្ច្្ដបីពិតន្ដរឿងសគប់ោោង!ដទាះជាដយើងរវល់ខ្លាំង្ ្ដបី្៏ដយើងសតរូវចំ្ យ

ដពលសបចាំន្ងៃដ�ើម្បីដសតៀមខ្លួ្ខ្ងវិញ្ញាណន�រ។បោទាប់ម្សពះវិញ្ញាណអាចជរួយដយើងឲ្យដរៀ្បា្

ដលឿ្្ិងចងចាំបា្កា្់នតដសចើ្។

 តមើល៖ «បា្ដរៀបចំខ្លួ្ខ្ងវិញ្ញាណ»(ពុំមា្វីដ�អរូឬ?្រូមអា្ទំព័រ១១២)។

 ពិភាកសា៖ ដតើដយើងមា្ល្្ខណៈ្ ម្តតែិ្ ្្ដិ្ម្ សមាប់ការនណោំខ្ងវិញ្ញាណោោង�រូចដម្ដច?ដតើសពះវិញ្ញាណ

ជរួយដយើងដរៀ្្រូសតដោយរដបៀប្ ?

 អាន៖ ដ្ះគឺជាគ្្ឹះមរួយចំ្រួ្្ សមាប់ការដរៀបចំខ្លួ្ខ្ងវិញ្ញាណ៖

• អធិសាឋា្រាល់សពឹ្្ិងរាល់យប់អធិសាឋា្មុ្ដពល្ិងដសកាយដពល្ ិ្សា្រូមសពះវរបិតា្រួគ៌

ដ�ើម្បីសបទា្ពរ�ល់គំ្ិត្ិង្ិច្ចខិតខំរប្់ដយើង។

• អា្សពះគម្ពបីរសបចាំន្ងៃ។

• ដោរពតាមសពះប្្ញតតែិចរូររ្សាខ្លួ្ដយើងឲ្យសាអាត្្អំ្ិងបរិ្ុទ្ធ។

• បដសមើអ្ន្�នទជរួយអ្ន្�នទដរៀ្ជាមរួយដយើង។

 អនុវ�្ត៖ តារាងខ្ងដសកាមមា្្ រដ្រអំពបីដោលការណ៍ន�ល្ ឹងជរួយអ្្ន ដរៀបចំខ្ងវិញ្ញាណដ�ើយទទរួល

បា្ដជាគជ័យ្ ្ននុងការ្ិ្សារប្់អ្ន្។

្រូមគិតអំពបីរដបៀបន�លអ្ន្្ ំពុងដធវើដៅ្្ននុងចំណុច�រូចខ្ងដសកាម។្រូម្ រដ្ររដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យ

សបដ្ើរដ�ើង។

ខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ពីបពុះវិញ្ញាណដែលជួយខ្ញុំត�ើយតធវែើការរាមរយៈខ្ញុំ។

្រុំណងបរាថ្នារ្រស់ខ្ញុំតែើម្បីតរៀនសូប�ការបសឡាញ់ចុំតពាុះការតរៀនសូប�រ្រស់ខ្ញុំនតិង

លទ្ធភាពរ្រស់ខ្ញុំតែើម្បីតរៀនសូប�ប�ូវរានចតបមើនត�ើង។

ខ្ញុំតរារព្រទ្រញ្ញ�្តិរ្រស់បពុះត�ើយខ្ញុំអនុវ�្តរាលការណ៍ថនការតរៀនសូប�ែ៏មាន

ប្រសតិទ្ធភាព។

ខ្ញុំសតិកសាជាតរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតរៀ្រចុំតពលតវលាខ្ញុំត�ើយតធវែើរាមដផនការរ្រស់ខ្ញុំត�ើយខ្ញុំ

្រុំតពញកតិច្ការន្ន្ទាន់តពល។

ខ្ញុំរានអេតិវឌ្ឍចរ�ិលក្ខណៈែូចជាបពុះប្រីស្ត�ើយជួយែល់អ្កែថទតធវែើតរឿង

ែូចរានា។

 ពិភាកសា៖ ដតើដយើងអាចដធវើការតាំងចិតតែអវបីខ្ះដ�ើម្បីន្លម្អដលើការដរៀបចំខ្លួ្ខ្ងវិញ្ញាណរប្់ដយើង?ដតើដយើងជរួយ

ោនាដៅវិញដៅម្ឲ្យរ្សាការតាំងចិតតែទាំងដ្ះដោយរដបៀប្ ?

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០2

ត�ើខ្ញុំត�ៀបចុំខ្លួេតៅខាងតករៅថានា្់ត�ៀេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ដ្ះគឺជាគ្្ឹះបរួ្ដ�ើម្បីទទរួលបា្ដជាគជ័យដពលដយើងដរៀបចំខ្លួ្ដៅខ្ងដសៅថ្ន្ា ់ដរៀ្។ដយើង្ ឹង

ដរៀ្អំពបីោនាដៅវិញដៅម្។

តរៀ្រដ្នការសប៉្រ់ការតរៀនសូប�

ែ៏៉ នប្រសិទ្ភាព

ត្វែើការនិងតរៀនជាមួយអ្នកែថទ

អានតែើម្ីយល់និងចងចាំ ្រញ្្រ់កិច្ការទាន់តពល

តរៀនសូប�តដាយការសិកសា៖

តរៀ្រចំខ្លួនខាងតបរៅថានាក់តរៀន

ត�ើខ្ញុំត�ៀបដផេកា�សកមាប់កា�ត�ៀេសូក�ែ៏មាេកបសិេ្ភាពយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ពិភាកសា៖ ដ�តុអវបីបា្ជាវា្ ំខ្្់ដ�ើម្បីដរៀបនផ្ការអំពបីទបី្ន្្ង្ិងដពលដវលាន�លអ្្ន ្ ឹង្ ិ្សាដោះ?

ដ�តុអវបីបា្ជាវា្ំខ្្់ដ�ើម្បីសគប់សគងដពលដវលារប្់អ្្ន ដោយសបងុសបយ័ត្នដោះ?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមជរួប្ ឹង្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀត។្រូមជរួយោនាដៅវិញដៅម្ដធវើការ្ដសមចចិតតែអំពបីដពលដវលា

្ិងទបី្ន្្ងន�លអ្ន្្ ឹង្ ិ្សាដៅដពលអ្ន្ចាប់ដផ្ដើមដៅដរៀ្។

១. ដតើអ្្ន អាចរ្បា្្ ន្្ងមរួយដ�ើម្បី្ ិ្សារាល់ន្ងៃន�លជា្ន្្ងសាអាតបាត្ិង្ងៃប់សាងាត់ន�រឬ

ដទ?ដតើអ្ន្្ ឹង្ ិ្សាដៅ្ ន្្ង្ ?

២. ដតើអ្្ន អាចដរៀបចំនផ្ការដ�ើម្បី្ ិ្សាដៅ្្ននុងដពលដវលាជា្់លា្់ជាដរៀងរាល់ន្ងៃឬដទ?

ច  អ  ពុ 

សព  ្ុ  ្ 

 អនុវ�្ត៖ ជាមរួយ្ ឹង្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀត្រូម្ រដ្របញ្ហាោោន�លអាចរារាំងអ្ន្មិ្ឲ្យ្ ិ្សា

រាល់ន្ងៃ។្រូម្ ដសមចចិតតែអំពបីរដបៀបន�លអ្ន្អាចដោះសសាយបញ្ហាទាំងដ្ះ។

ត�ើអ្ីខ្ះដែលអាចរារាុំងខ្ញុំមេិឲ្យសិ្សា? ត�ើខ្ញុំេឹងតោះកសាយបញ្ហាតេះតោយ�តបៀបណា?

អ្នកជិតខាងឡូឡាខាលាុំង សូមសុុំពួកចគឲ្យឈ្់រចដ្យបសួលចៅចមា៉ាង៣-៥

លាងា្។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០៣

ត�ើខ្ញុំត�ៀបចុំខ្លួេតៅខាងតករៅថានា្់ត�ៀេយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ម្ុ្សេមរួយចំ្រួ្ដរៀ្បា្ល្អ្ ្ននុងស្ុម។ស្ុមភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដយើងគឺជាឧទារ�ណ៍�៏ល្អមរួយ!

 ពិភាកសា៖ ដតើអវបីខ្ះន�លដធវើឲ្យស្ុមភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្រប្់ដយើងកាលាយជា្ ន្្ង�៏ល្អមរួយដ�ើម្បីដរៀ្្ រូសត?ដតើស្ុម

រប្់ដយើងជរួយអ្ន្ឲ្យដធវើ្ ្ម្មភាព្ិងដចះទទរួលខុ្សតរូវោោង�រូចដម្ដច?

 អាន៖ ដៅដពលដយើងដរៀ្្រូសតដៅសាលាដរៀ្ជាធម្មតាដយើងមា្មិតតែដៅជុំវិញដយើង។ពរួ្ដគ្ ៏ពយាោម

ដរៀ្ផងន�រ។ដបើដយើងរ្បា្ម្ុ្សេសតឹមសតរូវដោះពរួ្ដគអាចជរួយដយើងដ�ើយដយើងអាចជរួយ

ពរួ្ដគ។

 ពិភាកសា៖ ្រូម្ ិោយអំពបីគ្្ឹះទាំងដ្ះចំដោះការដរៀ្្រូសតជាស្ុម�៏មា្សប្ិទ្ធភាព។្រូម្ ិោយអំពបី

ដពលមរួយន�លអ្ន្បា្ទទរួលសបដោជ្៍ដសចើ្ម្ពបីស្ុម្ ិ្សាមរួយ។្រូម្ ិោយអំពបីដពលមរួយ

ន�លអ្ន្មិ្បា្ទទរួលសបដោជ្៍ដសចើ្ដសាះ។ដតើមា្ភាពខុ្ោនាអវបីខ្ះ?

• ្រូមន្វងរ្្ ិ្សេ�៏ល្អបំផុតដ�ើម្បីដធវើការជាមរួយ--ជាពិដ្្អ្្ន ទាំងឡាយន�លមា្ការតាំងចិតតែ

�រូចជាអ្ន្។

• ្រូមោ្់ដមាោងដទៀងទាត់មរួយដ�ើម្បី្ ិ្សាររួមោនា។

• ដ�ើម្បីចាប់ដផ្ដើមវគ្គ្ិ្សា្ បីមរួយៗ្រូមយល់ស្ប្ ឹងដោលដៅជា្់លា្់មរួយ។

• ្រូមប្្ចប់វគ្គ្ិ្សា្ បីមរួយៗដោយការដធវើការតាំងចិតតែ--ដតើអ្ន្មានា្់ៗ្ ឹងដធវើអវបីខ្ះដ�ើយដពល្

ន�លអ្ន្្ ឹងដធវើវាឲ្យដ�ើយ?

• មា្ភាពរី្រាយជាមរួយោនាប៉ុន្តែប្្ដដ្្តការយ្ចិតតែទុ្ោ្់។

• ្រូមដសតៀមខ្លួ្ដ�ើយដធវើ្ រូវចំនណ្រប្់អ្្ន ។្រូមជរួយ្ មាជិ្ ស្ុមរប្់អ្្ន ឲ្យដរៀ្្ រូសត។

្រូមដរៀ្ឲ្យអ្់ពបី្ មតថែភាពន�លអ្ន្អាចដធវើបា្ម្ពបីពរួ្ដគ។

 អនុវ�្ត៖ ដតើអ្ន្្ ឹងដសបើការ្ិ្សាជាស្ុមដ�ើម្បីបដងកើ្សប្ិទ្ធភាពន្ការដរៀ្្រូសតរប្់អ្្ន ោោង�រូចដម្ដច?្រូម

្រដ្រគំ្ិតរប្់អ្ន្ររួចដ�ើយអ្ុវតតែ។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០4

ត�ើខ្ញុំយល់េិងចងចាុំេូវអ្ីដែលខ្ញុំអាេយា៉ាងែូចតម្ដចខះ្?

 អាន៖ ដយើង្ ឹងទំ្ ងជាសតរូវអា្ដសចើ្ដៅសាលាដរៀ្។មា្ដរឿងជាដសចើ្ន�លដយើងអាចដធវើដ�ើម្បីយល់្ិង

ចងចាំ្ រូវអវបីន�លដយើងអា្។

 ពិភាកសា៖ ្រូម្ ិោយអំពបីជំហា្ទាំងដ្ះន�ល្ ឹងជរួយអ្ន្យល់ចងចាំដ�ើយអ្ុវតតែ្ រូវអវបីន�លអ្ន្អា្។

១. អធិសាឋា្។្រូមសពះវិញ្ញាណឲ្យជរួយអ្ន្ឲ្យឆ្ប់យល់ដ�ើយចងចាំ។

២. ដធវើការស្ង់គ្្ឹះ្ ំខ្្់ៗ។្រូម្ រដ្រគំ្ិតចម្ងន�លអ្ន្បា្អា្។បោទាប់ម្

បន្ថែមគំ្ ិតការពិត្ិងររូបភាពោោ។្រូមរំឭ្្ ំណត់ចំ្ំទាំងដ្ះម្ដងដទៀតដៅមរួយន្ងៃ

ដសកាយមរួយ្ បា្�៍ដសកាយ្ិងមរួយនខដសកាយ។

៣.ដបើអ្្ន ទទរួលបា្ដ្ៀវដៅ្ ទាល់ខ្លួ្មរួយ្ បាល្រូមគរូ្បោទាត់ពបីខ្ងដសកាមឬគរូ្ពណ៌ចំ្ំ

សតង់ោ្្យ្ ំខ្្់្ិងវាយ្យ្ព្ទ្ ្មបី្រូម្ រដ្រ្ ិយម្័យដៅរឹមទំព័រ។

៤. ្រូម្ ត់ចំ្ំដៅរឹមទំព័របងាហាញពបីទោំ្់ទំ្ង្ិង�ំដណើរការដោយភាជាប់ព័ត៌មា្្ ្មបីដៅ្ ឹងអវបី

ន�លអ្ន្មា្ររួចដ�ើយ។

៥. ្រូមដធវើលំហាត់ល្ងខ្ល្ួ ឯង្រូមរ្វិធបីដ�ើម្បីដសបើ្ិងអ្ុវតតែព័ត៌មា្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដមើលអតថែបទដ្ះជាស្ុម។ដតើអ្ន្អា្បា្ដសបើរាល់គំ្ិតខ្ងដលើដោយរដបៀប្ ?្រូម

រំឭ្គដសមាងការ្ិ្សារប្់អ្ន្អា្ដៅទំព័របោទាប់។ដតើអ្្ន បា្ដរៀ្អវបីខ្ះអំពបីការអា្�៏មា្

សប្ិទ្ធភាព?

ពា្្យកា�ទាុំងបី
គបធាន ថរូម្៉ា្ នអ្ ម៉ន្ុន

ខ្ញុំរាន្រតិ�្ ្មីៗតនុះអុំពីជនគមើ្ និង ល�្ធ្ល រប្់ វា ។...កាលដែលខ្ញុំរានសញ្ឹង្រតិ�អុំពីទតិែ្ឋភាពតផ្សងៗថនជតបមើសតន្ុះខ្ញុំ

រានដាក់វាតៅក្ញងបកុម្រីប្រតេទ៖ទីមួយការ នគជើ្ នរើ្គ្រឹមគ្រូវទីពីរការ��ួល ខុ្គ្រូវតលើជតបមើសតន្ុះនតិងទ្ីរី ការ ��ួល 

ល�្ធ្លថនជតបមើសតន្ុះ។...

ខ្ញុំរានបរា្រ់ថ្ទីមួយ្រឺជាការតបជើសតរើសគ្រឹមគ្រូវ។ខ្ញុំមានអុំណរ្ុរណចុំតពាុះបពុះវរ្រតិរាសួ្រ៌ជាទីបសឡាញ់ចុំតពាុះ

អំនណាយទាន នន ្ ិ�្ធិ នគជើ្ នរើ្ឬសតិទ្ធតិតែើម្បីតបជើសតរើស។...តយើងែឹងថ្តយើងមានសតិទ្ធតិតសរីភាពរ្រស់តយើងពីមុនមាន

ពតិេពតលាកត�ើយលូស៊ីត�វែើររានល្បលួងតែើម្បីែកយកវាតចញពីតយើង។...ពួកតយើងដែលរានតបជើសតរើសយកដផនការរ្រស់

បពុះអង្គសត្ងាគាុះរានែឹងថ្តយើងនឹងទទួលយកែុំតណើរែ៏លុំរាកនតិងតបរាុះថ្នាក់មួយែ្បតិ�តយើងតែើរតលើផ្ចូវរ្រស់តលាកតិយនតិង

អុំតពើរា្រនតិងការជុំព្រ់ែួលដែលនឹងកា�់តយើងតចញពីបពុះ្រតិរាតយើង។្រ៉ុដន្្រុប�ច្បងតៅក្ញងវិញ្ញាណរានប្រ្រល់អង្គបទង់

ជាពលតិកម្មមួយតែើម្បីធួននឹងអុំតពើរា្រថនមនុស្សទាុំងអស់។...តៅក្ញងកបមតិ�ថនសាថានភាពដែលតយើងស្តិ�តៅណាក៏តដាយ

នោះ នយើង នរឹង ដ្ងដ្ ម្ន ្ ិ�្ធិ នដើម្បី នគជើ្នរើ្ ។

ការអ្ិសាឋាន៖រាន

មានអារម្មណ៍ែូ្ជាខ្ញុំ

បតូវការសារលិខិតចនលះ។

«សិទ្្ិចបជើសចរើស»គឺជា

សទិ្្ិចែើម្បីចរើសយក។

ែងាវាយ្ួនអា្

ជួសជុលជចបមើសអាបកក់

ច្រើខ្ញុំហប្រ្ិត្។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០5

ពា្្យកា�ទាុំងបី(�)

្រន្ទា្រ់មកតទៀ�ជាមួយនឹងជតបមើសគ្រឹមគ្រូវតន្ុះន្ុំឲ្យមានការ��ួល ខុ្គ្រូវតលើជតបមើសតន្ុះ។...បពុះវរ្រតិរាស្ួរ៌

តយើងពុុំរានដាក់តយើងឲ្យតធវែើែុំតណើរតលើផ្ចូវែ៏អស់កល្បជានតិច្រ្រស់តយើងតដាយរាមនផដេល់មតធយោរាយដែលតយើងអាចទទួលរាន

ការដណន្ុំមកពីបទង់តែើម្បីជួយតៅក្ញងការប��្រ់តៅតដាយសុវ�្តិភាពតៅចុង្រញ្្់រថនជីវ�ិរដមងសាលា្រ់រ្រស់តយើងតន្ុះតទ។ខ្ញុំ

នតិយយអុំពីការអធសិាឋាន ។ខ្ញុំរាននតិយយតបចើនអុំពីការខ្សឹ្របរា្រ់មកពី្ំន�ង ្ រូច រន�ៀងតៅក្ញងខ្លួនតយើងមានាក់ត�ើយខ្ញុំពុុំ

តមើលរំលងគ្ះ្ម្ពបី របរិ្ុ�្ធដែលរានសរតសរតដាយអ្កតែើរសមុបទដែលរានតែើរសុំតៅតលើសមុបទតដាយតជា្រជ័យដែលតយើង

ប�ូវដ�្ ្ងកា�់ផងដែរតន្ុះតទ។...ការ្នគមចចិ្តេ ្ិ្ជា កំណ្់ នជា្ វា្ោ ។...

ទី្រុំផុ�...ខ្ញុំរាននតិយយអុំពីការ ��ួល ល�្ធ្លថនជតបមើសតន្ុះ។ជតបមើសទាុំងអស់រ្រស់តយើងមានលទ្ធផលដែលប�វូ

ទទួល។...អ្ក្រឺជាអ្ក

ស្ងមរ�កែ៏ថ្្្្ចូរ។ជីវិ�ែ៏អស់កល្បជានតិច្តៅក្ញងន្ររថនបពុះវរ្រតិរាសួ្រ៌តយើង្រឺជាតរាលតៅរ្រស់អ្ក។តរាលតៅែូតចានាុះ្រឺ

ពុុំអាចសតបមចរានតដាយការ្រ៉ុន្រ៉ងែ៏រុងតរឿងដ�មួយរានតទដ�វាជាលទ្ធផលថនការខុំប្រងឹដប្រងតពញក្ញងជីវ�ិែ៏សុចរ�ិដដល 

បរូករួម ទាំង ជនគមើ្ ដ៏ ្ លា្នវ ្ ង ដដរ ។...

សូមឲ្យតយើងតពញតដាយអំណរ ្ ុណចុំតពាុះជតបមើសគ្រឹមគ្រូវទទួលយកការ��ួល ខុ្គ្រូវត�ើយែឹងអុំពីល�្ធ្លថន

ជតបមើសជានតិច្។...តយើងប�ូវរានជា្រ់ទាក់ទងនឹងកតិច្ការថនបពុះអមាចាស់បពុះតយស៊ូវប្រីស្។តយើងក៏ែូចជាមនុស្សពីជុំន្ន់

តែើមរានត្្ើយ�្រចុំតពាុះការតៅរ្រស់បទង់។នយើង ្ ឺ ្ ថែិ្នៅ ក្នុង កិច្ការ រប្់ គ�ង់ ។(EnsignឬLiahona,ដខវិច្តិកាឆ្នាុំ

៦7–7០)

គតកមាងកា�សិ្សា(តៅ្្នញងតសៀវតៅ្ ុំណ�់តហ�រុកា�សិ្សា)

១. សទិ្្ិចែើម្បីចបជើសចរើស

ចយើងមានសិទ្្ិចបជើសចរើសច្ើយបពលះអមាចាស់រានប្រទានជចបមើសែល់ចយើង។

២. ការទ្ទ្ួលខុសបតូវ្ ុំចោលះការចបជើសចរើស

៣.លទ្្ែលថនជចបមើសរ្រស់ចយើងសូម្រុំចពញរាមចរាលចៅចដ្យការច្វើការចបជើសចរើសល្អៗបគ្រ់ចពល

សូម្រុំចពញរាមចរាលចៅចដ្យការច្វើការចបជើសចរើសល្អៗបគ្រ់ចពល

៤. ចាុំរា្់បតូវច្វើការចបជើសចរើសល្អវាសុំខាន់សបមា្់រជីវិត

ខ្ញុំបតូវការសាដា្រ់ឲ្យរាន

ចប ើ្នជាងចពលខ្ញុំ

អ្ិសាឋាន។

ខ្ញុំរានចរៀនចរឿងចនលះចៅ

ក្នញងច្រសកកម្មរ្រស់ខ្ញុំ។

ចតើការណ៍ចនលះទាក់ទ្ង

ជាមួយនឹងចរាលចៅ

រ្រស់ខ្ញុំយា៉ាងែូ្ចម្ដ្?

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០៦

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដបើ្ដៅទំព័រ១១៣ដ�ើយអា្អំពបី«ន វ្ងរ្ការដរៀ្្រូសតដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿ»ដោយខ្ល្ួ អ្ន្។

្រូមខិតខំយល់្ិងចងចាំ។្រូមដធវើ្ រូវជំហា្ទាំងសបាំដៅទំព័រ១០៤។

ដោយពុំចាំបាច់សត�ប់ដៅអតថែបទវិញ្រូមដធវើលំហាត់ដ្ះអំពបីអវបីន�លអ្ន្បា្អា្។ដតើអ្ន្បា្អា្

ដ�ើម្បីយល់ដ�ើយចងចាំន�រឬដទ?

១. ដតើដយើងចាំបាច់សតរូវដធវើអវបីខ្ះដ�ើម្បីន្វងរ្ការដរៀ្្ រូសតដោយដ្ច្្ដបីជដំ្ឿ?


២. ដ�តុអវបី្ ៏វា្ ំខ្្់ន�លដយើងមានា្់ៗន្វងរ្ការដរៀ្្ រូសតដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿ?


៣.ដតើយ៉រូន្ប្្ម៊ីធបា្បងាហាញថ្ដលា្ចង់ដរៀ្្រូសតដោយដ្ច្្ដបីជដំ្ឿោោង�រូចដម្ដច?



 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្្ ឹងដសបើជំហា្ការ្ិ្សាទាំងសបាំដ្ះដ�ើម្បីជរួយអ្ន្ឲ្យចងចាំព័ត៌មា្ឲ្យបា្កា្់នតល្អោោង

�រូចដម្ដច?

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០7

ត�ើខ្ញុំបុំតពញភា�្ិច្ចចា�់តាុំងតោយ�តបៀបណា?

 អាន៖ ដតើដយើងយល់្ិងបំដពញតាមភារ្ិច្ចចាត់តាំងឲ្យបា្ទា្់ដពលោោង�រូចដម្ដចខ្ះ?ដតើដយើងដធវើោោង

អ្់ពបី្ មតថែភាពរប្់ដយើងោោង�រូចដម្ដច?ទាំងដ្ះគឺជា្ ំណួរន�ល្ ិ្សេសគប់ររូបសបឈមមុខ។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្ដធវើអវបីខ្ះដ�ើម្បីយល់ពបី្ ិច្ចការោោ?ដតើមា្អវបីខ្ះន�លបា្ជរួយ�ល់អ្ន្ឲ្យបំដពញ្ ិច្ចការ

បា្ល្អ្ិងទា្់ដពល?

 អាន៖ វាជរួយឲ្យចងចាំថ្ការចាប់ដផ្ដើមល្អមរួយជាធម្មតាោំដៅរ្ការប ្្ចប់�៏ល្អមរួយ។ដៅដពលដយើងទទរួល

បា្្ ិច្ចការមរួយវាល្អបំផុតដ�ើម្បីោ្់នផ្ការដ�ើយចាបដ់ផ្ដើមវាឲ្យបា្ឆ្ប់!

 អនុវ�្ត៖ ្រូមពិ្ិត្យខ្លួ្អ្ន្ជាមរួយ្ ឹង្ ្ម្មភាពដ្ះ។្រូមគរូ្«x»ដៅ្្ននុងសបអប់មរួយន្សបអប់ទាំងបរួ្

្្ននុងជរួរ្ បីមរួយៗដ�ើម្បីបងាហាញអំពបីរដបៀបន�លអ្្ន ្ ំពុងដធវើដៅ្្ននុងចំណុចទាំងដ្ះ។្រូមដធវើ�ន�លៗ

ដៅ្្ននុងពបីរបបី្ បា្�៍ម្ដងដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ្ើរដ�ើង។

ខ្ញុំសួរសុំណួររ�ូ�ែល់ខ្ញុំរានយល់តពញតលញអុំពីកតិច្ការមួយ។ ្ំុ ដដល នសាះ ន្លខះ្ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

តៅតពលខ្ញុំទទួលរានកតិច្ការឬ្រតបមាងមួយខ្ញុំដាក់កាលកុំណ�់តលើប្រ�តិទតិន

ត�ើយខ្ញុំតរៀ្រចុំជុំហានជាតបចើនតែើម្បី្រញ្្រ់វា។
្ុំ ដដល នសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ខ្ញុំប�ូវបរាកែថ្ខ្ញុំែឹងអុំពីរត្រៀ្រដែលខ្ញុំនឹងដាក់នតិតទ្សត�ើយខ្ញុំតរៀននតិងតធវែើនូវតរឿង

ទាុំងអស់ដែលចាុំរាច់តែើម្បីទទួលរានតជា្រជ័យ។
្ុំដដលនសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ខ្ញុំតធវែើការតឆ្ពុះតៅរកការ្រញ្្រ់កតិច្ការរ្រស់ខ្ញុំតដាយពុុំមានពនយោរតពល។ខ្ញុំពុុំពនយោរ

តពលត�ើយ។
្ុំ ដដល នសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

ត្រើអាចតៅរានខ្ញុំដចកចាយការរីកចតបមើនរ្រស់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្រូ្រតបងៀនត�ើយ

ទទួលជុំនួយត្រើចាុំរាច់្បីមុនកតិច្ការែល់តពលកុំណ�់។
្ុំដដលនសាះ ន្លខ្ះ ញរឹកញាប់ ជានិច្កាល

កា�តាុំងច�ិ្តេិងតសច្្ដីខាជាប់ខ្លួេ

 អាន៖ ដតើដយើងតាំងចិតតែដរៀ្្រូសត«ដោយការ្ិ្សា្ិងដោយដ្ច្្ដបីជំដ្ឿផងន�រ»ឬដទ(គ.្ិង្.

៨៨:១១៨)?ដតើដយើងសតរូវបា្តាំងចិតតែដ�ើម្បីប្្ដពយាោមដ�ើយពុំចុះចាញ់ឬដទ?

ដតើដយើងដជឿថ្សពះវិញ្ញាណបរិ្ុទ្ធអាចតដមកើងដយើងដបើដយើងមា្ភាព្្្ដិ្មន�រឬដទ?ដតើដយើង

្ំពុងដរៀ្្រូសតដ�ើម្បីដយើងអាចដឆ្ពះដៅមុខ្ ្ននុងការបដសមើន�រឬដទ?

 ពិភាកសា៖ ដតើដយើងអាចជរួយោនាដៅវិញដៅម្ឲ្យទទរួលបា្ដជាគជ័យឬដទ?

 អនុវ�្ត៖ ្រូមពិ្ិត្យដមើលការដរៀបចំខ្លួ្រប្់អ្ន្ដ�ើម្បីទទរួលបា្ដជាគជ័យដៅទំព័រ១១៤ដៅផ្ទះ។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០8

ត�ើខ្ញុំ្ ុំពរុងដ�មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេតកចើេឬ?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១៥ោទបី្ សមាប់ទំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អាន៖ ដោលដៅរប្់ដយើងគឺភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ ទាំងខ្ងសាច់ឈាម្ិងខ្ងវិញ្ញាណ។ការទទរួលការអប់រំ

្ិងការងារមរួយគឺសោ្់នតជាចំនណ្ន្ដោលដៅដោះប៉ុដ្ណះ។ការបដងកើ្ដ្ច្្ដបីជដំ្ឿរប្់ដយើង

្ិងការរី្ចដសមើ្ខ្ងវិញ្ញាណគឺជានផ្ន្មរួយដទៀត។

 ពិភាកសា៖ ដតើអ្ន្បា្កាលាយជាម្ុ្សេកា្់នតមា្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្ដៅដពលអ្្ន បា្អ្ុវតតែដ�ើយបា្បដសងៀ្

ដោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬដទ?

 អនុវ�្ត៖ ដតើអ្ន្្ិងសគរួសារ្ ពវន្ងៃដ្ះមា្ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ �ល់្ សមិត្ ន�រ?្រូមដបើ្្ រូ្ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា

�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនរប្់អ្ន្ដៅ្ ន្្ងវាយតនម្ភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្ន�លដៅ

ទំដ្រ។្រូមដធវើតាមជំហា្ោោ។្រូមចំ្ យដពលបបីោទបីដ�ើម្បីដធវើការពិចារ្�រូចខ្ង

ដសកាម៖

ដតើឥ�ូវអ្ន្បា្ដចះដសចើ្អំពបីការចំ្យរប្់អ្្ន ឬដទ?ដតើឥ�ូវអ្ន្អាចដ្្ើយ«ញឹ្ ញាប់»

ឬ«ជា្ិច្ចកាល»ចំដោះ្ ំណួរជាដសចើ្ទាំងដ្ះឬដទ?ដតើអ្្ន កា្់នតមា្ទំ្ុ្ចិតតែដៅដលើ

ចំ្រួ្ន�លអ្ន្បា្ោ្់ជាចំណូលភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្្ន ឬដទ?ដតើអ្្ន ជិតទទរួលបា្

ចំណូលភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្ន្ដ�ើយឬដៅ?

 អាន៖ ដោលដៅរប្់ដយើងគឺភាពខ្ល្ួ ទបីពឹងខ្ល្ួ ទាំងខ្ងសាច់ឈាម្ិងខ្ងវិញ្ញាណ។ការទទរួល

ការអប់រំគឺជាចំនណ្នតមរួយគត់ន្ដោលដៅដោះ។ដយើង្ ៏កា្់នតកាលាយដៅជាមា្

ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្តាមរយៈការរ្់ដៅតាមដោលការណ៍ោោដៅ្ ្ននុងដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ

�បស់ខ្ញុំ្ិងតាមរយៈការទទរួលបា្ការងារល្អសបដ្ើរ។

្សមាប់ការសបជុំទាំងសបាំមរួយដលើ្ដសកាយដយើង្ ឹងប្្ដអ្ុវតតែដោលការណ៍ន្មូលដ្ឋានគ្រឹះ

�បស់ខ្ញុំ។ដយើង្ ឹងប្្ចប់ដោលការណ៍ន�លដៅ្ល់ដ�ើយប្្ចប់គដសមាងចុងដសកាយ។

ដយើង្ ឹងអ្ុវតតែការទទរួលបា្ការងារល្អសបដ ើ្រដោយការដសបើដ្ៀវដៅលំហាត់កា�ណសវង�ក

កា�ងា��បស់ខ្ញុំ។

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

ការស្វែងរកការងាររប្់ខ្ញុំ

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១០9

« ចរូរ នរៀន អំ្បី នយើង ន�ើយ សាដាប់ 

តាម គ្ះបន្លូល ទាំងឡាយ រប្់ 

នយើង ចុះ ចរូរ នដើរ ក្នុងភា្ ្ ្លូ្បរូ្ 

នន គ្ះវិញ្ញាណ រប្់ នយើង នោះ 

អ្ក នរឹង បាន ន្ចក្បី ្ ុខ សានតេ ក្នុង 

នយើង » ។

តោលលេ្ិេិងតសច្្តីសញ្ញា

១៩:២៣

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

ពិចា�ណា

ត�ើខ្ញុំគួ�ត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកបតសើ�តឡើង?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមអា្បទគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបទគម្ពបីរដផសេងដទៀត។្រូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ រូវអវបី

ន�លអ្ន្្ ំពុងដរៀ្។្រូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្ន្មា្�រូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នច្ចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដទ?



១១០

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេកា��ី្ចតកមើេកបចាុំវថងៃយា៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉ោង៖ ្រូមោ្់ដមាោង្ ំណត់១០ោទបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្រូមដសជើ្ដរើ្ន�គរូដធវើ្ ្ម្មភាពរប្់អ្្ន ។្រូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ិងរដបៀប្ ន�លអ្ន្្ ឹង

ទំោ្់ទំ្ងោនាដៅវិញដៅម្។

រ្មឹះដដ្ ូសកម្មភាព ព័ត៌ម្នទាកេ់ង

សូមអាេកា�តាុំងច�ិ្តេីមួយៗ�បស់អ្ន្ឲ្យឮៗែល់វែគូត្្ើស្ម្មភាព�បស់អ្ន្។សូមសេយាថា�្សា

កា�តាុំងចិ�្ត�បស់អ្ន្!សូមចរុះហ�្តលខាតៅខាងតកកាម។

កា�តាុំងច�ិ្ត�បស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងបតកងៀេកគួសា�ឬមិ�្តេ្្ដិខ្ញុំអុំពី�តបៀបតែើម្ីត�ៀបចុំខ្លួេខាងវិញ្ញាណតែើម្ីត�ៀេសកូ�។

ខ្ញុំេឹងអេរុវ�្តកបចាុំវថងៃេូវគេ្ឹះតែើម្ីត�ៀេសូក�តោយកា�សិ្សាតៅខាងតករៅថានា្់ត�ៀេ។

ខ្ញុំេឹងបុំតពញពា្្យតស្នើសរុុំកបា្់្ម្ចីេី.អ៊ី.ដអហ្តបើខ្ញុំក�ូវកា�កបា្់្ម្ចីមួយ។

ខ្ញុំនឹងអនុវ�្តរាលការណ៍ មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំថ្ងៃតនុះត�ើយ្រតបងៀនវាែល់ប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឹងដាក់បរាក់សន្សុំ្រដន្មរ្រស់ខ្ញុំ--តទាុះជាមួយកាក់ឬពីរកាក់កដេី។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍តៅថែ្រូតធវែើសកម្មភាពរ្រស់ខ្ញុំ។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?

តាុំងច�ិ្ត



១១១

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយកា�ណ៍ពីកា��ី្ចតកមើេ�បស់ខ្ញុំយា៉ាងែូចតម្ដច?

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្រូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បី្ តស់តាការរី្ចដសមើ្រប្់អ្ន្។

ដៅ្្ននុងសបអប់ខ្ងដសកាម្រូម្ រដ្រ«បាទ/ចា៎ា្»«ដទ»។

បានបហប្ងៀន

ដល់ប្្ួសារឬ

មិត្តភកដិខ្ញំអំពី

រហបៀបហដើម្ី

ហរៀបចំខ្លួន

ខាងវិញ្ញាណ

ហដើម្ីហរៀនសូប្ត

(បាទ/ច៎ាស

/ហទ)

បានអនុវត្ត

្ន្ឹោះទាំងអស់

ហដើម្ីហរៀនសូប្ត

ហដាយការសកិសា

ហៅហប្រៅ

ថានាក់ហរៀន(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានបំហពញ

ពាក្យហសនើសុំ

ប្បាក់កម្ីភី.អ៊ី.

ផអ�វហបើខ្ញំ

ប្តូវការប្បាក់កម្ី

មួយ(បាទ/

ច៎ាស/ហទ)

បានអនុវត្ត

ហោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ហ�ើយបាន

បហប្ងៀនវាដល់

ប្្ួសារ(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានដាក់

ប្បាក់សន្សំ

បផនថែម(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

បានរាយការណ៍

ហៅដដ្ូ

សកម្មភាព(បាទ

/ច៎ាស/ហទ)

 អាន៖ ្រូមចងចាំដ�ើម្បី្ ត់សតាតាមោ្ការចំ្ យ្ ទាល់ខ្ល្ួ រប្់អ្ន្ដៅដលើស្បខ្ងដសកាយន្្ រូ្

ដ្ៀវដៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

្រូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានា្់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្

ដសកាយ។(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បទមូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំឬ?្រូមអា្ទំព័រ១៧

ដ�ើយ្ឹងខ្ង្ ្ននុងគសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានា្់អធិសាឋា្បិទ។

កំណ�់ចំណាំសប៉្រ់អ្នកសបម្រសបមួល៖្រូមយ្ដ្ៀវដៅលំហាត់កា�ណសវង�កកា�ងា��បស់ខ្ញុំ

ម្ការសបជុំដលើ្ដសកាយ្សមាប់្ មាជិ្ស្ុមមានា្់ៗ។

្រូមចាប់ដផ្ដើមទំព័រ១ន្ដ្ៀវដៅកា�ណសវង�កកា�ងា��បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើ្ដសកាយ។្វបីដបើ្ មាភារ

្ឹង�ឹ្ោំអ្ន្ដៅលិខិតរប្់គណៈសបធា្ទបីមរួយ្ិងដោលការណ៍ទបី១ន្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្រឹះ

�បស់ខ្ញុំ្្ដបី្រូមប្្ដដៅដោលការណ៍ទបី៧។ដៅការសបជុំទាំង៦ដលើ្ដសកាយ្រូមប្្ចប់ដោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ�បស់ខ្ញុំន�លដៅ្ល់្ិងគដសមាងចុងដសកាយ។

អំ�នុងការសបជុំទបី១២្រូមចងចាំដ�ើម្បីបំដពញការវាយតនម្ភាពខ្លួ្ទបីពឹងខ្លួ្�នទដទៀតដៅ

ខ្ងដសកាយ្ រូ្ដ្ៀវដៅកូនរសៀវរៅម្ោ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពឹះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពរងខ្លួនផងន�រ។

កុំណត់ចុំណាុំសម្មាប់អ្នក

សម្្របសម្្ររួល៖

បោទាប់្បីការបញ្ប ់នគ្លការណ៍ 

ទាំង ដប់្បីរ នៅក្នុង ន្ៀវនៅ 

មរូលោឋា្សគឹះរប្់ខញនុ ំន�ើយ 

្រូម ចាំ នដើម្បី រាយការណ៍ 

អំ្បីការរីកចនគមើន រប្់គកុម 

នៅ ន្��ំ ម្័រ srs. lds. org/ 
report នដើម្បី ្ ួកន្អាច��ួល 

បាន វិញ្ញាបនបគ្ មក 

្បីមហាវិ�យាលម័យ ោណិជ្ជកម្ អិល.

ឌបី.ដអ្ ។

សូ្រទទរួលយកចុំពោះ្រតិកកល្រ្អ

្រូម ន្្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១១2

បាេត�ៀបចុំខាងវិញ្ញាណ

្រូមបតែូរដវ្ោនាអា្្ ថ្្ណ្ឌខ្ងដសកាម។

ជូលី្រ៊ើត្រ៊ក

សមត្ថភាពរដើម្ីម្នភាពសកិតែសមរដើម្ីេេួលនិង

អនុវតតែតាមវិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួន្ឺជាកា�ស្ទាត់ជុំនាញដ៏សុំខាន់បុំ

ែុតណតមួយ្ត់ណដលអាចេេួលបានរៅក្នញងជីវិតរនឹះ»។ភាព

សកិតែសមចុំរពាឹះគពឹះវិញ្ញាណ�បស់គពឹះអម្ចាស់ចាប់រែតែើមរដ្យ

រសចកតែីគបាថានាសគម្ប់គពឹះវិញ្ញាណរនាឹះរហើយបញ្ជាក់នូវ

កគមិតដនភាពសកតែិសមមួយ។

កា�កាន់តាមគពឹះបញ្ញតតែិទាុំងឡាយកា�ណគបចិតតែនិងកា��ំលរក

រឡើងវិញនូវរសចកតែីសញ្ញាណដលបានរ្វើរៅឯបុណ្យ

គជមុជេរកនាុំរៅគពឹះព�ជ័យដនកា�ម្នគពឹះវិញ្ញាណ�បស់

គពឹះអម្ចាស់រៅជាមួយនរងរយើងជានិច្[សូមរមើល្.និង

ស.២០:៧៧]។កា�រ្វើនិងកា��កសារសចក្ដីសញ្ញាគពឹះវិហា�

ប�ិសុេ្ធរនាឹះក៏បណន្ថមនូវកម្លាុំងនិងអុំណ្ចខាងវិញ្ញាណ

ែងណដ�។...

ចរម្ើយចុំរពាឹះសុំណួ�ពិបាកៗជារគចើនគតូវបាន�ករ�ើញ

រដ្យកា�អានគពឹះ្ម្ពី�ពីរគពាឹះគពឹះ្ម្ពី�្ឺជាជុំនួយរៅកាន់

វិវ�ណៈ[សូមរមើលនីដហវេី២៣២:៣]។កា�បុំភ្ឺ្ ុំនិត

ណដលម្នរៅក្នញងបេ្ម្ពី�គបមូលែ្ដញុំតាមរពលរវលាដូរច្នឹះវា

សុំខាន់ណ្ស់រដើម្ីចុំណ្យរពលខ្ឹះៗរៅរលើគពឹះ្ម្ពី�គបចាុំ

ដ្ងៃ។

កា�អ្ិស្ឋានគបចាុំដ្ងៃក៏សុំខាន់ែងណដ�រដើម្ីម្នគពឹះវិញ្ញាណ

�បស់គពឹះអម្ចាស់្ ង់រៅនរងរយើង(សូមរមើលនីដហវេី៣

១៩:២៤-៣៣)។អ្នកទាុំងឡាយណដលពយាយមរដ្យអស់

ពីចិតតែរដើម្ីជួយតាម�យៈកា�អ្ិស្ឋាននិងកា�សិកសាគពឹះ្ម្ពី�

ជាញរកញាប់្ ឺម្នគកដ្សរសៀវរៅនិងរ្មដដរៅជិតរដើម្ី

ស�រស�សុំណួ�រហើយកត់គតាអា�ម្មណ៍និង្ុំនិតនានា។

វិវ�ណៈអាចរកើតម្នពីមួយរម្ោងរៅមួយរម្ោងនិងពីមួយគោ

រៅមួយគោរពលរយើងរ្វើនូវរ�ឿងគតរមគតូវ។...វិវ�ណៈ

ផ្ទាល់ខ្លួនែ្ដល់កា�យល់ដរងដល់រយើងអុំពីអវីណដលគតូវរ្វើគបចាុំ

ដ្ងៃរដើម្ីបរងកើនជុំរនឿនិងរសចក្ដីសុច�ិតផ្ទាល់ខ្លួនពគងរងដល់

គកុមគ្ួស្�និងរ្ហដ្ឋានរហើយណសវង�កអ្នកទាុំងឡាយ

ណដលគតូវកា�ជុំនួយ�បស់រយើង។រដ្យស្�ណតវិវ�ណៈផ្ទាល់

ខ្លួន្ឺជាគបភពដនកម្លាុំងណដលអាច�ំឭករដ្យខាជាប់ខ្ជលួនរនាឹះវា

ក៏អាចេេួលអា�ម្មណ៍ថាគតូវបានសម្អាតរទាឹះជាអុំឡញងរពល

ម្នព្យញឹះរភ្ៀងក្ដី។

រយើងគតូវបានគបាប់ឲ្យដ្ក់េីេុកចិតតែ�បស់រយើងរៅរលើ

គពឹះវិញ្ញាណណដលនាុំរយើងឲ្យ«រ្វើរដ្យយុតតែិ្ម៌ឲ្យរដើ�

រដ្យទាបរាបស្ឲ្យវិនិចឆេ័យរដ្យសុច�ិត»(្.និងស.

១១:១២)។រយើងក៏គតូវបានគបាប់ែងណដ�ថាគពឹះវិញ្ញាណ

រនឹះនរងបុំភ្ឺ្ ុំនិតរយើងបុំរពញក្នញងគពលរងរយើងរដ្យ

ក្ដីអុំណ�រហើយជួយរយើងឲ្យដរងនូវរ�ឿងគ្ប់យាោងណដលរយើង

្ួ�រ្វើ(សូមរមើល្.និងស.១១:១៣-១៤)។

វិវ�ណៈផ្ទាល់ខ្លួនណដលបានសនយារកើតម្នរៅរពលរយើងសុុំ

រ�ៀបចុំខ្លួនសគម្ប់វារហើយរ្ពឹះរៅមុខរដ្យក្ដីជុំរនឿរដ្យ

េុកចិតតែថាវានរងគតូវបានចាក់រគស្ចមករលើរយើង។(«And 
upon the Handmaids in Those Days Will I 
Pour Out My Spirit»Ensignឬលីអាហណូ្ណខ

ឧសភា ន្ាុំ២០១០េុំព�័១១)

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�១០១វិញ

ធនធាននានា

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១១៣

ដស្ង�្កា�ត�ៀេសកូ�តោយតសច្្ដីជុំតេឿ

្រូមអា្សារលិខិតដ្ះមានា្់ឯងឬជាមរួយ្ ឹង្ មាជិ្ស្ុមដផសេងដទៀត។្រូមអា្ដ�ើយគរូ្ចំ្ ំវាដោយដសបើគំ្ិតដៅទំព័រ

១០៤។្រូមរំឭ្ដមើលវាដៅដពលដសកាយន្ងៃដ្ះ្្ននុងមរួយ្ បា្�៍្ិង្្ននុងមរួយនខ។ដបើអ្ន្ដធវើ�រូដចានាះដោះអ្ន្្ ឹងចងចាំ

ដ្្ទើរនតទាំងអ្់្ រូវអវបីន�លអ្ន្បា្ដរៀ្!

តែវី�តអដ្រែណា

រតើកា�ណសវង�កកា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿម្នន័យ

ដូចរម្ដច?

...ក្នញងនាមជាបគុតាបុគតីដនគពឹះវ�បិតាសួ្៌�បស់រយើង

រយើងគតូវបានគបទានព�ជាមួយនរងអុំរណ្យទានដនសិេ្ធិ

រគជើសរ�ើស។...ក្នញងនាមជាអ្នករ�ៀនសូគតរនាឹះអ្នកនិង

ខ្ញុំគតូវរ្វើសកម្មភាពរហើយរ្វើជាអ្នករ្វើតាមពាក្យសម្ដី។

...រតើអ្នកនិងខ្ញុំ្ ឺជាភានាក់ងា�ណដលរ្វើសកម្មភាពរហើយ

ណសវង�កកា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿឬរតើរយើងកុំពុង

ណត�ង់ចាុំរដើម្ីគតូវបានបរគងៀនរហើយេេួលសកម្មភាពឬ?

...រយើងទាុំងអស់ោនាគតូវទាក់េងយាោងខាលាុំងក្នញងកា�េូលសូម

កា�ណសវង�កនិងកា�រោឹះ[សូមរមើលនីដហវេី៣១៤:៧]។

...កា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿតគមូវឲ្យម្នកិច្ខិត

ខុំខាងវិញ្ញាណខាងសតិអា�ម្មណ៍និងខាង�ូបកាយរហើយ

ពុុំណមនជាកា�េេួលភាពអកម្មរនាឹះរេ។...កា�រ�ៀនសូគត

រដ្យរសចក្ដីជុំរនឿតគមូវឲ្យម្នទាុំង«ចិតតែនិង្ុំនិតណដល

ស្ម័គ្តាម»(្.និងស.៦៤:៣៤)។កា�រ�ៀនសូគតរដ្យ

រសចក្ដីជុំរនឿ្ឺជាលេ្ធែលដនគពឹះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធណដលនាុំ

គពឹះរចស្ដាដនគពឹះបន្ូលដនគពឹះមកកាន់ដួងចិតតែនិងចូលដល់

ក្នញងដួងចិតតែ។កា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿពុុំអាច

គតូវបានរែ្�ពីអ្នកបរគងៀនរៅឲ្យសិស្បានរេ...ណតសិស្

គតូវអនុវតតែរសចក្ដីជុំរនឿរហើយរ្វើសកម្មភាពរដើម្ីេេួលបាន

ចុំរណឹះដរងសគម្ប់ខ្លួនឯង។

យុវជនយ៉ូណសបស្ម៊ើ្...យល់នូវអត្ថន័យដនកា�ណសវង�ក

រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿ។...រលាកបានរគតៀមខ្លួន

រលាកយាោងចបាស់ថា«សូមរដ្យចិតតែរជឿ»[យាោកុប១:៦]

និងរដើម្ីរ្វើសកម្មភាព។...សូមកត់ចុំណ្ុំថាសុំណ�ួ�បស់

យ៉ូណសបពុុំគតរមណតបានរផ្ដាតរៅរលើអវីណដលរលាកចាុំបាច់

ចង់ដរងប៉ុរណ្ណឹះរេណតក៏រផ្ដាតរលើអវីណដលរលាកចាុំបាច់គតូវ

រ្វើែងណដ�...កា�អ្ិស្ឋាន�បស់រលាកពុុំគោន់ណតសួ�ថារតើ

គពឹះវិហា�មួយណ្គតូវរដ្យស្មញ្ញរនាឹះរេ។សុំណួ��បស់

រលាក្ ឺសួ�ថាគពឹះវិហា�មួយណ្ណដលរលាក្ ួ�ចូល�ួម។

យ៉ូណសបបានចូលរៅក្នញងដគពរដើម្ីរ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដី

ជុំរនឿ។រលាកបានតាុំងចិតតែរដើម្ីរ្វើសកម្មភាព។...

ពិតណ្ស់ឧបស្្ដ៏្ ុំមួយដនជីវិត�ណមងស្លាប់្ឺណសវង�ក

កា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿ។...យ៉ូណសបបាន

បរគងៀនថា«វិ្ីដ៏ល្អបុំែុតរដើម្ីេេួលបានរសចក្ដីពិត

និងគបាជាញា្ឺពុុំណមនគោន់ណតសុុំវារចញមកពីរសៀវរៅ

ប៉ុរណ្ណឹះរេណតរៅ�កគពឹះក្នញងកា�អ្ិស្ឋានរហើយេេួល

កា�បរគងៀនដ៏រេវភាព»[History of the Church,
៤:៤២៥]។...

...បេពរិស្្ន៍បានជួយខ្ញុំឲ្យយល់ថាចរម្ើយណដលបាន

ែ្ដល់ឲ្យរដ្យមនុស្ម្នាក់រេៀតតាម្ ម្មតាពុុំគតូវបានចងចាុំ

ក្នញង�យៈរពលយ�ូអណងវងរនាឹះរេ។...ប៉ុណន្ដចរម្ើយមួយណដល

រយើងបាន�ករ�ើញឬេេួលបានតាម�យៈកា�អនុវតតែរសចក្ដី

ជុំរនឿតាម្ ម្មតាគតូវបាន�កសាេុកអស់រពញមួយជីវិត។...

កា�េេួលខុសគតូវរដើម្ីណសវង�កកា�រ�ៀនសគូតរដ្យរសចក្ដី

ជុំរនឿម្នរៅរលើរយើងម្នាក់ៗ។...កា�រ�ៀនសូគតរដ្យ

រសចក្ដីជុំរនឿ្ឺសុំខាន់ដគកណលងចុំរពាឹះកា�អភិវឌ្ឍខាង

វិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន�បស់រយើងរហើយនរងសគម្ប់កា��ីកចរគមើន

�បស់ស្សនាចគក។...សូមឲ្យរយើងម្នាក់ៗពិតជា

រគសកឃ្លាននូវរសចក្ដីសុច�ិតរហើយគតូវបានបុំរពញរដ្យ

គពឹះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធ[សូមរមើលនដីហវេី៣១២:៦]—ថា

រយើងអាចនរងណសវង�កកា�រ�ៀនសូគតរដ្យរសចក្ដីជុំរនឿ។

(«Seek Learning by Faith»Ensign,ណខកញ្ញា

្នាុំ២០០៧េុំព័�៦៣–៦៨ឬលីអាហណូ្ណខកញ្ញា្នាុំ

២០០៧េុំព�័១៩–២៤)

សូមក�ឡប់តៅេុំព័�១០៦វិញ

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?



១១4

ស្ម្មភាពតៅផ្ះ៖ត�ើខ្ញុំបាេតក�ៀមខ្លួេតែើម្ីេេួលបាេតជាគជ័យតៅសាលាត�ៀេឬតេ?

ដយើងចាំបាច់សតរូវដសតៀមខ្លួ្ដយើងដ�ើម្បីទទរួលបា្ដជាគជ័យ្ ្ននុងការអប់រំរប្់ដយើងឬការបំោ្់បំប៉្រប្់ដយើង។្រូមបំដពញ

ការវាយតនម្ដ្ះដោយខ្លួ្ឯង។អ្ន្អាច្ ុំឲ្យអ្ន្�នទផ្ដល់គំ្ិតរប្់ពរួ្ដគ។

្រូមោ្់ដលខមរួយដៅខ្ងមុខដ្ច្្ដបីន្្ង្ បីមរួយៗជាដលខ១,២ឬ៣។

១=សតរូវការការងារ២=ដធវើបា្ល្អមធ្យម៣=ដធវើបា្ល្អ្្់

្រូម្ រដ្រគំ្ ិតមរួយចំ្រួ្អំពបីរដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ ើ្រដ�ើងដៅ្្ននុងនផ្ន្ដោះ។

    ការតលើកទឹកចិ�្តែល់ខ្លួនឯងខញនុំអាចោ្់ខ្លួ្ខញនុំដធវើការលំបា្ោោបា្។ខញនុំដធវើការរាលន់្ងៃដោយោមា្អ្្ន 

�នទសបាប់ខញនុំដ�ើយ។

រដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ្ើរដ�ើង៖



    ការសតបមចចិ�្តតរើសអាជីព។ខញនុំមា្ដោលដៅចបា្់លា្់ដ�ើយខញនុំបា្តាំងចិតតែថ្សតរូវនតប ្្ចប់

ការ្ិ្សា។

រដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ ើ្រដ�ើង៖



    ្ំរណងបប្ថានាតែើម្ីតរៀនសូប�។ខញនុំមា្ចិតតែស្ឡាញ់ការដរៀ្្រូសតដ�ើយខញនុំ្ ឹងពុំទុ្ឲ្យឧប្គ្គរារាំងផ្ូវ

ខញនុំដ�ើយ។

រដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ្ើរដ�ើង៖



    ដ្នការ។ខញនុំ្ ឹងសគប់សគងដលើជបីវិតខញនុំ។ខញនុំោ្់នផ្ការតាមន្ងៃ្ិង្បា្�៍រប្់ខញនុំដ�ើយខញនុំអ្ុញ្ញាតឲ្យ

សពះវិញ្ញាណ�ឹ្ោំខញនុំ។

រដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ ើ្រដ�ើង៖



    ការរាំបទ។ខញនុំមា្ម្ុ្សេដៅជុំវិញខញនុំន�ល្ ឹងោំសទខញនុំ�ឹ្ោំខញនុំដ�ើយស្ឡាញ់ខញនុំ។ដបើពុំមា្ដទខញនុំ្ ឹង

រ្ម្ុ្សេន�ល្ ឹងផ្ដល់ការោំសទ�ល់ខញនុំ។

រដបៀបដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ ើ្រដ�ើង៖



    ការបគ្រ់បគងលុយកាក់។ខញនុំអាចរ្្ិង្្សេំសបា្់។ខញនុំអាចបង់ន្្ចំ្យដពលវា�ល់្ំណត់

ររួមទាំងការបង់្ងសបា្់្ម្ចបីភបី.អ៊ី.នអ�វរប្់ខញនុំផងន�រ។ខញនុំ្ ឹងរ្់ដៅតាមចំណូលរប្់ខញនុំ។

វិធបីទាំងឡាយដ�ើម្បីដធវើឲ្យសបដ ើ្រដ�ើង៖



ដតើដយើងអាចដរៀ្អវបីខ្ះដចញម្ពបីបទពិដសាធ្៍ដ្ះ?្រូមនច្ចាយគំ្ិតរប្់អ្ន្ជាមរួយសគរួសារឬមិតតែភ្្ដិរប្់អ្ន្ដោយ

្ដង្ខប។

៦៖ត�ើខ្ញំនឹងទទួលប្នតជាគជ័យតៅខាងតបរៅថានាក់តរៀនប្នយាោងែូចតមដច?








