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ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន



ត�ើក រ្ុមតេះអាចជួយខ្ញុំឲ្យរ្បាេការងារមួយបាេដែរឬតេ?

វាពុំងាយស្រួលដ�ើម្បីរកការងារមរួយដោះដេប៉ុន្តែសកុមភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដ្ះ្ឹងជរួយអ្នកដរៀ្រដបៀប�៏ល្អបំផុតដ�ើម្បីរក

ការងារមរួយដ�ើយបា្េេរួលដោគជ័យក្ននុងការងារដោះ។ដៅក្ននុងការសបជុំសកមុអ្នក្ ឹងតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើ្ ូវ្ កម្មភាព

ោក់លាក់ដ�ើយសកុម្ ឹងផ្ដល់�ល់អ្នក្ ូវដោបល់្ ិងការដលើកេឹកចិតតែ។ដោលដៅន្សកុមដ្ះគឺពុំសោ្់នតជរួយ

អ្នកឲ្យេេរួលបា្ការងារមរួយប៉ុដ្ណះដេនតវាក៏ជរួយអ្នកឲ្យដ្វើការដោរពសបតិបតតែិ្ ិងមា្ជំដ្ឿកា្់នតខ្លាំងដៅដលើ

សពះអមាចា្់ដ�ើយេេរួលពរជ័យន�លសេង់បា្្ ្យាទាំងភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ខ្ងសាច់ឈាម្ ិងខ្ងវិញ្ញាណ។

ត�ើក រ្ុមភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេតេះគឺជាអ្ី?

សកុមភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្ល្ួ មរួយគឺវាខុ្ ពបីថ្នាក់ដរៀ្ដមដរៀ្ឬវគ្គបណ្ដះប្ដាលក្ននុងសា្ោចសកភាគដសចើ្។ោមា្

សគូបដសងៀ្អ្នក�ឹកោំឬអ្នកបងាហាត់បដសងៀ្ដេ។្ មាជិកក្ននុងសកុមដរៀ្ោមរួយោនាដ�ើយោំសេ្ ិងដលើកេឹកចិតតែោនា

ដៅវិញដៅមក។ដយើងេេរួលខុ្សតូវចំដោះោនាដៅវិញដៅមក្ សមាប់ការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើងដ�ើយដយើងសបឹកសា

ោមរួយោនាដ�ើម្បីដោះសសាយបញ្ហា។

ត�ើសមាជិ្ ក្រុមត្្ើអ្ីខ្ះ?

ដៅក្ននុងការសបជុំ្ មាជិកសកុមដប្ដោញាចិតតែដ�ើម្បីដ្វើ្ កម្មភាព។ដយើងពុសំោ្់នតរ�ៀនរេនតក៏រ្វើអវបីៗន�លដ្វើឲ្យ

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្ផងន�រ។ដយើងដ វ្ើការតាំងចិតតែជរួយោនាដៅវិញដៅមករកសាការតាំងចិតតែទាំងដោះដ�ើយ

រាយការណ៍ពបីការរីកចដសមើ្រប្់ដយើង។ដោយសារសកុមដ្វើការោសកមុសបឹកសាមរួយដោះវា្ ំខ្្់ដ�ើម្បីចូលររួមការសបជុំ

ោដេៀងទាត់្ ិងទា្់ដពលដវលា។្ ូមយកដ្ៀវដៅដ្ះមកោមរួយោ្ ិច្ចកូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�ក

ភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន្ ិងកូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ៖រគលកា�ណ៍ជុំនាុំញេមាលាប់។ការសបជុំសកុម្ បីមរួយៗគរួរនត

ចំ្យដពលសបន�លោពបីរដមាោង។ការអ្ុវតតែការតាំងចិតតែរប្់ដយើង្ ឹងចំ្យដពលមរួយឬពបីរដមាោងក្ននុងមរួយន្ងៃ។

ត�ើអ្្ន សកមបសកមួលត្្ើអ្ីខះ្?

អ្នក្ សមប្សមរួលពុំនម្ោអ្នកជំោញដៅក្ននុងការងារឬការបដសងៀ្ដេ។ពរួកោត់ពុំ�ឹកោំឬបដសងៀ្សកុមដ�ើយ។

ពរួកោត់សោ្់នតជរួយសកុមឲ្យដ្វើតាមសបការន�លបា្្ រដ្រដៅក្ននុងដ្ៀវដៅឲ្យបា្សតឹមសតូវោក់លាក់ប៉ុដ្ណះ។

អ្នកជោំញខ្ងភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ជរួយ្ សមរួលការសបជុំសកុមនតដទាះោោោង្ ្ មាជិកសកមុអាចសតូវបា្ចាត់ឲ្យ

្សមប្សមរួលបោទាប់ពបីរយៈដពលបបីបរួ្្ បា្�៍ដៅដបើចាំបាច់។ដ�ើម្បីដរៀ្បន្ថែម្ ូមដមើលម្្ញរេសន៍អ្នកដឹកនាុំ្ ិង

វីដ�អូន�លភាជាប់មកោមរួយដៅដគ�េំព័រ srs. lds. org។

វិញ្ញាបេបក�បញ្ចប់វគ្គសិ្សា

្មាជិកសកុមន�លចូលររួមការសបជុំដ�ើយរកសាការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ្ ឹងមា្លក្ខណៈ្ ម្តតែិេេរួលបា្វិញ្ញាប្បសត

ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្ល្ួ មកពបីមហាវេិយាល័យោណិជ្ជកម្មអិល.ឌបី.នអ្។្ ូមដមើលេំព័រ២៩ដៅក្ននុងកូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋាន

គ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ្ សមាប់តសមវូការោោ។

បរុព្្ថា

« គ្មាន បញ្ហា ណាមួយ នៅ 

ក្នុង គ្ួសារ វួដ ឬ ន្តេក ដដល 

មិន អាច គ្រូវនោះ គសាយ បាន 

ន�ើយ គប្ិននបើ នយើង ដ្វែងរក 

ដំនណាះគសាយ តាម រនបៀប រប្់ 

គ្ះអម្ចា្់ នោយ ការ គបរឹកសា—ជា 

ការ គបរឹកសា នោយ ្ ិ្ គបាកដ —

ជាមួយ គ្នា នៅវិញ នៅមក នោះ » ។

អិមរ័សរុលបាឡែឺប្រឹក្សាជាមួយ

បក្រុមប្រឹក្សារ្ស់យយើងបាេដ្សកមួល
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១
ត�ើខ្ញុំអាចស្វែងរក

ឱកា្ការងារដ៏ត�រឹម

ត�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?

ការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



2

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមដបើអ្នកមា្ព័ត៌មា្េំោក់េំ្ងរប្់ពរួកដគ។្ ូម្ រួរ�ល់ពរួកដគថ្ដតើ

ពរួកដគមកកា្់ការសបជំុន�រឬដេ។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បីចុះដឈាមាះ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

◦ ្ូមយកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះ្ ិងកូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ៖រគលកា�ណ៍ជុំនាញេមាលាប់្ សមាប់

្មាជិកសកុមមានាក់ៗផងន�រ។

◦ ្ូមយកកូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនសបាំកបាលន្មដេៀតនសកង្ មាជិកសកមុពុំ

បា្េេរួលដ្ៀវដៅដ្ះ។

◦ ្ូមដរៀបចំវិ្បីមរួយដ�ើម្បីបងាហាញវីដ�អូដបើអាចដ្វើដៅបា្។

◦ ដតើោមា្ដ្ៀវដៅឬវីដ�អូឬ?អ្នកអាច�កដ្ៀវដៅឬវីដ�អូដចញពបីអ៊ិ្ ដ្ើនណតបា្ដៅក្ននុងដគ�េំព័រsrs. 
lds. org។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

◦ អ្នក្ សមប្សមរួលមិ្ឈរអំ�នុងដពលដ វ្ើការសបជុំដ�ើយដ�ើយក៏ពុំអង្គនុយដៅកបាលតុន�រ។អ្នក

្សមប្សមរួលពុំគរួរដ្វើឲ្យដគចាប់អារម្មណ៍ដលើខ្លួ្ដ�ើយនតគរួរនតជរួយ�ល់្ មាជិកសកមុឲ្យដ្្តដៅដលើោនា

ដៅវិញដៅមកវិញ។

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍ដោយកក់ដៅ្�ល់្ មាជិកសកុមដពលពរួកដគមក�ល់។្ ូមដរៀ្សាគាល់ដឈាមាះរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមនចកសកោ្ដ�ើយ្ ុំឲ្យ្ មាជិកសកុម្ រដ្រដឈាមាះដពញរប្់ពរួកដគដឈាមាះវរួ�ឬសាខ្្ ិងន្ងៃនខឆ្នាំ

កំដណើត(ន្ងៃ្ ិងនខពុុំបាច់ដ្ក់្ នាុំរេ)។បោទាប់ពបីការសបជុំសកុម្ ូមចូលដៅក្ននុងដគ�េំព័រsrs. lds. org/ 
report ្ ិងដ្វើតាមការនណោំដ�ើម ប្ីចុះដឈាមាះ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។

◦ បោទាប់ពបីការសបជុំដលើកេបីមរួយ្ ូមដ្វើប្្ជបីេំោក់េំ្ងដ�ើម្បីនចកចាយក្ននុងសកុម។

• ្ូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកោក់ដមាោងដមាោងដ�ើម្បីរកសាសកុមឲ្យដ្វើកាលវិភាគ។្ ូម្ ុំឲ្យពរួកដគោក់ដមាោងកំណត់�ូចបា្

នណោំក្ននុងដ្ៀវដៅ។

◦ ឧទា�រណ៍អ្នក្ ឹងដ�ើញដ្ចកតែបីនណោំន�លសបាប់ថ្«ដមាោង៖ោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គន្ការ

ដរៀ្ដ្ះ»។អ្នកោក់ដមាោងកំណត់្ ឹងកំណត់ដមាោងដៅដលើេូរ្ព្ទោ�ិកាឬដមាោងដរាេិ៍ន�លមា្ដផសេងដេៀត

ដ�ើយ្ ឹងសបាប់�ល់សកុមដពល្ �ល់ដមាោង។បោទាប់មកសកុមអាច្ ដសមចថ្ដតើសតូវចាប់ដផ្ដើមវគ្គ្ ្មបីឬក៏ដៅ

ប្្ដការពិភាកសារប្់ពរួកដគពបីរបបីោេបីដេៀត។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



៣

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូម្ ិោយថ្៖«្ូមសាវាគម្៍មកកា្់សកុមភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្»។

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូម្ ិោយ�ូចតដៅដ្ះ៖

◦ «ដ្ះគឺោសកុមខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ន�លដៅថ្‹ការន វ្ងរកការងាររប្់ខញនុំ›។ដតើអ្នកទាំងអ្់ោនាមកេបីដ្ះដ�ើម្បី

េេរួលបា្ការងារមរួយឬដ�ើម្បីនកលម្អការងាររប្់អ្នកឲ្យកា្់នតសបដ ើ្រឬ?

◦ «ការេេរួលបា្ការងារមរួយគឺោនផ្នកនតមរួយគត់ន្ដោលដៅភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្រប្់ដយើង។បោទាប់ពបីដយើង

េេរួលបា្ការងារដោះដយើង្ ឹងប្្ដនកលម្អ។ដតើអ្នក្ ឹងចូលររួមការសបជុំសកុមរប្់ដយើងដទាះោបោទាប់ពបីអ្នក

េេរួលបា្ការងារមរួយន�រឬដេ?

◦ «ដយើង្ ឹងជរួបោនា1២�ង។ការសបជុំសកុមមតែងៗ្ ឹងចំ្យដពលសបន�លោពបីរដមាោង។ដយើងក៏្ ឹង

ចំ្យដពលមរួយដមាោងដៅពបីរដមាោងរាល់ន្ងៃដ�ើម្បីរកសាការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើងន�ល្ ឹងជរួយដយើងឲ្យេេរួល

បា្ការងារផងន�រ។ដតើអ្នក្ ឹងដ្វើតាមការតាំងចិតតែតាមចំ្រួ្ទាំងដោះដេ»?

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូម្ ិោយ�ូចតដៅដ្ះ៖

◦ «សគប់ដពលន�លដយើងជរួបោនាដយើងចាប់ដផ្ដើមោមរួយ្ ឹងសបធា្បេមរួយមកពបីកូ្ ដ្ៀវដៅន�លមា្

ចំណងដជើងថ្មូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ៖រគលកា�ណ៍ជុំនាញេមាលាប់។កូ្ដ្ៀវដៅដ្ះជរួយដយើងឲ្យដរៀ្

ដ�ើយរ្់ដៅតាមដោលការណ៍ជំោញ្ ិងេមាលាប់ោោន�លោំដៅរកភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្ល្ួ ខ្ងវិញ្ញាណ្ ិង

ខ្ងសាច់ឈាម»។

• ្រូមដាក់ត៉៉ាងកំណ�់2០នាទី្ ប៉្រ់វគ្គមរូលដ្ឋានត្រឹឹះរប្់ខ្ញុំតនឹះ។

• ្ូមអា្លិខិតនណោំរប្់គណៈសបធា្េបីមរួយដៅេំព័រេបី២ន្មូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មក្ូម

បំដពញដោលការណ៍េបី1ដៅក្ននុងកូ្ ដ្ៀវដៅដោះដ�ើយសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ត�ើតយើងេឹងត្្ើអ្ីខ្ះតៅ្ ្នញងក្រុមតេះ?

 ត៉៉ាង៖ ្រូមដាក់ត៉៉ាងកំណ�់៦០នាទី្ ប៉្រ់វគ្គការតរៀនតនះ។

 អាន៖ ដ�ើម្បីយល់អំពបីដោលបំណងន្សកុមភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដ្ះ្ ូមដបើកដៅខ្ងក្ននុងគសមបន្ដ្ៀវដៅលំហាត់

ដ្ះដ�ើយអា្ការនណោំ។

ដយើងដៅេបីដ្ះដ�ើម្បីជរួយោនាដៅវិញដៅមកន វ្ងរកការងារ្ ្មបីឬការងារល្អសបដ ើ្រ។ដយើងក៏មា្ដោលដៅ

កា្់នត្ ំផងន�រ៖ដ�ើម្បីកាលាយោម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដ�ើម្បីដយើងអាចបដសមើអ្នក�នេបា្កា្់នតល្អ

សបដ ើ្រ។

 អនុវ�្ត៖ អ្នកទាំងឡាយន�លអ្ុវតតែដោលការណ៍ទាំងដ្ះន�លដយើង្ ឹងដរៀ្ោមរួយោនាោ

ញឹកញាប់្ ឹងន្វងរកបា្ការងារឆ្ប់បំផុត។�ូដច្នះវាមា្តនម្!្ ូមដបើកដៅនផ្េបី

ន្វងរកការងារដោគជ័យដៅេំព័រចុងដសកាយន្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះដ�ើយ្ លា្់ដវ្ោនា

អា្។

 អាន៖ រាល់ន្ងៃដយើង្ ឹងអភិវឌ្ឍការន្វងរកការងាររប្់ដយើង។ដពលចាប់ដផ្ដើមដៅន្ងៃដ្ះដយើង

្ឹងដ្្តដៅដលើការដ្្ើយ្ ឹង្ ំណួរសបាំមរួយដៅដលើនផ្េបីន្វងរកការងារដោគជ័យ

្សមាប់ខ្លួ្ដយើង។ដយើង្ ឹងដ្វើការដបតែោញាចិតតែដ្វើ្កម្មភាពររួចដ�ើយរាយការណ៍ដៅកា្់

សកុម។ដយើង្ ឹងដោគជ័យទាំងអ្់ោនា!

ដទាះដសកាយពបីដយើងមា្ការងារកតែបីក៏ដយើង្ ឹងប្្ដមកកា្់ការសបជុំសកុមដ�ើម្បីដរៀ្្ ិង

អ្ុវតតែរគលកា�ណ៍មូលោឋា្សគឹះទាំងឡាយន�រ។ដយើងអាចប្្ដជរួយដលើកេឹកចិតតែ�ល់

្មាជិកសកុមោបងប្អអូ្ដយើងដ�ើយេេរួលជំ្រួយរប្់សកុមដពលជរួបឧប្គ្គោោក្ននុង

ការន្វងរកការងាររប្់ដយើង។

ដ្ះគឺោ្ ំណួរ្ ិង្ កម្មភាពសបចាំ្ បា្�៍។

 អាន៖ ្ំណួរប្រចាំ្ ប្ដាហ៍—ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?

្កម្មភាេប្រចាំ្ ប្ដាហ៍—តរៀ្រចំតហើយអនុវ�្តត្ចកដេីស្លែងការណ៍«ខ្ញំក្ញង៣០វិនាទី»

តហើយសចកចាយវាជាមួយមនុ្្សបគ្រ់ររូ្រតាមសដលខ្ញំអាចត្វែើប្ន។្ រូមេិចារណាត្វែើការស្វែងរកការងារ

យ៉ាងតលឿន(្កម្មភាេ៉ នជតបមើ្)។

ដពលដៅ្ល់ទាំងប៉ុោមា្ពបីការសបជុំដ្ះ្ ឹងជរួយដយើងដ្្ើយ្ ំណួរដ្ះដ�ើយដ្វើ្ កម្មភាពទាំងដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្ូមដ្វើ្ កម្មភាព�ំបូងដគរប្់ដយើងោសកុម។្ ូមចំ្យដពលសបាំោេបីដ�ើយ្ ដសមចចិតតែោក់ដឈាមាះ

សកុមរប្់ដយើង។

្ូម្ រដ្រដឈាមាះសកុម�ូចខ្ងដសកាម៖



ផែនទីផ្វែងរកការងារជោគជ័យ
ប្រចាំថ្ងៃ៖សូមឧទ្ទិសថ្វាយកទិច្ចខទិតខំរ្រស់អ្នកពន្លឿ្ការសសវែងរក

ការងាររ្រស់អ្នកចូលរួមក្ននុងការត្រណ្ដាញរ្រស់អ្នក

នតើខ្នុំអាចសសវែងរកឱកាសការងារដ៏បតរឹមបតូវ

យ៉ាងដូចនមដេច?

• �ស្គាល់នូវ�អ្វី�ដែល�ខ្ញុំត្ូវ�ផ្ដល់�ទៅែល់�និទោជក�។

• �ទតរើ�ទេចក្ដវីដ្លែងការ�«�ខ្ញុំ�ក្ញង�៣០�វិនាទវី�»�ជាមួយ�

មនុេ្ស�ឲ្យ�បាន�ទតចើន�តាម�ដែលអាច�ទ្្ើ�ទៅបាន�។

នតើខ្នុំអាចដរឹងពីទីផ្សារការងារ

«លាក់កំបំាង»យ៉ាងដូចនមតេច?

• �រក�ទ�ើញការងារ�«�លាក់កុំបាុំង�»�តាមរយៈ�

រណ្ដាញ�។

• �ទតរើ�ទេចក្ដវីដ្លែងការ�ែ៏មានអានុភាព�ទែើម្វី�រងាហាញ�អុំពវី�

ទោល្មមលែ�ខលែលួនខ្ញុំ�ទៅែល់រណ្ដាញ�ររេ់ខ្ញុំ។

• �ជួយ�ែល់�រណ្ដាញ�ររេ់ខ្ញុំ�ឲ្យ�ជួយ�ខ្ញុំ។

នតើខ្នុំអាចពន្លឿ្

ការសសវែងរកការងាររ្រស់ខ្នុំ

យ៉ាងដូចនមដេច?

• �េូម�ទ្្ើ�ការ�ពទនលែឿន�ការ�ដេ្ង�រក�ការងារ�ជា�ទរៀង�

រាល់�ម្ងៃ�។

• �តាម�ដាន�ការ�រីកចទតមើន�ក្ញងការ�ដេ្ងរក�ការងារ�

ររេ់ខ្ញុំ�។

នតើខ្នុំ្រងាហាញពីខលលួ្ខ្នុំនោយ

អា្ុភាព្រញ្ចនុុះ្រញ្ចចូល

យ៉ាងដូចនមដេច?

• �តបារ់អុំពវីរទរៀរ�ដែល�ខ្ញុំ�បាន�

ទទួលលទ្ធផល�ទជាគជ័យ�ដែល�

េុំខាន់�ចុំទោះ�និទោជក�មានាក់�។

• �ទតរើ�ទេចក្ដវីដ្លែងការ�ែ៏មានអានុភាព��

ទែើម្វី�រងាហាញ�អុំពវី�ទោល្មមលែ�ខលែលួនខ្ញុំ�

ទៅែល់និទោជក�ររេ់ខ្ញុំ�។

នតើខ្នុំអាច្រងាហាញភាពពូសកជាការនបរើនរើស

ចបាស់លាស់យ៉ាងដូចនមតេច?

• �ទរៀរចុំ�ខលែលួន�ឲ្យ�ល្អ�េតមារ់ការ�េមាភាេ�នវីមួយៗ�។

• �ទរៀនជុំនាញ�ទែើម្វីទ្្ើ�បាន�ល្អ�រុំផុ្�ក្ញងការ�េមាភាេ�

នវីមួយៗ�។

• �ទរៀន�រុំទពញ�ោក្យ�ទេ្ើេុុំ�ការងារ�។

នតើខ្នុំអាចពូសកន្វែើការងារន�ើយ្រ្ដេ

មា្ភាពនជាគរ័យយ៉ាងដូចនមដេច?

• �មាន�ភាពេកម្ម�ទ�ើយ�ការោរ�រញ្ហា�នានា�ទៅក្ញងការ�

ងារ�ររេ់ខ្ញុំ�។

• �ទរៀន�ចបារ់�កដនលែង�ការងារ�និង�ការ�រំពឹងទុក�នានា�។

• �ផ្ដល់�ែល់និទោជក�ររេ់ខ្ញុំ�នូវ�ទោល្មមលែឲ្យ�

ទតចើនជាង�ខ្ញុំ�ចុំណ្យ�។

• �ទទួល�ខុេ�ត្ូវ�ចុំទោះ�អាជវីព�ខ្ញុំ�។

ការរីកចជ្រើន្្រចាំថ្ងៃ

•� េួរេុំណួរ�ទាុំងទនះ�ជា�រន្ដរនាទារ់�។

•� ដេ្ង�រក�ចទមលែើយ�និង�គុំនិ្�ទោរល់�នានា�។

•� ទរៀន�ដកលម្អ�និង�ទ្្ើទ�ើងវិញ�។
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ត�ើខ្ញុំមាេអ្ីខ្ះតែើម្ីផ្ដល់ឲ្យ?

 េិភាកសា៖ ដតើអ្នកធាលាប់ខ្មា្់ដអៀ្ក្ននុងការសបាប់�ល់ដគឯងថ្អ្នកសតូវការការងារមរួយឬដេ?

 អាន៖ ដយើងពុំគរួរបារម្ភដ�ើយ!ម្ុ្សេសគប់រូបសតូវការមា្ការងារមរួយដពលខ្ះ។ដយើងមានាក់ៗមា្ដេពដកា្ល្យ

្ិងបេពិដសា្្៍ោដសចើ្។បន្ថែមដលើដ្ះដយើងទាំងអ្់ោនាោកូ្ដៅរប្់សពះ។ដយើងអាចេេរួលបា្

ដោគជ័យ!ដយើងចាំបាច់សតូវសបាប់ម្ុ្សេសគប់រូបថ្ដយើងកំពុងន្វងរកការងារ�៏ល្អមរួយដ�ើយថ្ដយើង

មា្ដោលតនម្្ ម្ឹងវា!

 អនុវ�្ត៖ ្ូមបនំបកោសកុមតូចៗន�លមា្ម្ុ្សេបបីោក់ក្ននុងមរួយសកុម។្ ូមនបរដៅអបីេល់មុខោនាដ�ើយដ្វើ

្កម្មភាព�ូចខ្ងដសកាម។

1.្ូមឲ្យមានាក់សបាប់ម្ុ្សេមានាក់ដេៀតអំពបីដោគជ័យមរួយន�លបា្្ ដសមច។្ ូមសបាប់ដោយ្ ដង្ខប!

អ្នកអាច្ ិោយ៖«ខញនុំសតូវបា្ផតែល់ឲ្យ្ ូវរងាវា្់‹បុគ្គលិកដ្្នើមនផ្នកដ្វាកម្ម›ដៅកន្្ងដ្វើការ»ឬ«ខញនុំ

បា្បដសមើដប្កកម្ម»(ឬការដៅបដសមើក្ននុងសា្ោចសកដផសេងដេៀត)ឬ«ខញនុំោមា្យមានាក់»។

២.ឥ�អូវម្ុ្សេពបីរោក់ដេៀតគរួរនតសបាប់អ្នក្ ូវជោំញ្ ិង្ មតថែភាពន�លសតូវការមា្ដ�ើម្បី្ ដសមច្ ូវ

ដោគជ័យដោះឲ្យដលឿ្បំផុតតាមន�លពរួកដគអាចបា្។ដបើអ្នក្ ិោយថ្«ខញនុំបា្បដសមើដប្កកម្ម»

ដោះអ្នក�នេអាច្ ិោយោោងដលឿ្ថ្«ដោះអ្នកគឺោ្ ិ្សេកាលាហា្្ ិ្សេល្អម្ុ្សេឧ្សា�៍ោ

អ្នក�ឹកោំអ្នកដ្វើការ្ ង្គមោអ្នកដចះោក់ដោលដៅដ្វើល្អ្ ឹងម្ុ្សេ�នេោសគបូដសងៀ្ោអ្នកោក់

នផ្ការល្អដ�ើយអាចដ្វើការងារលំបាកៗបា្»។

៣.្ូមដ្វើ�ំដណើរការដ្ះ�ន�លៗ្ សមាប់ម្ុ្សេមានាក់ៗក្ននុងសកមុរប្់អ្នក។

 េិភាកសា៖ ដតើអ្នកមា្អារម្មណ៍ោោង�ូចដម្ដចដពលអ្នក�នេ្ ិោយអំពបីដេពដកា្ល្យ្ ិងជំោញរប្់អ្នក?

 អាន៖ ដៅក្ននុងសបអប់ដ្ះ្ ូមគូ្រងវង់ជុំវិញភាពដោគជ័យរប្់អ្នកដ�ើយ្ រដ្របន្ថែមដេៀត។្ ូមកុំខ្ម្ា ់

ដអៀ្។បោទាប់មកគូ្រងវង់ជុំវិញសតង់្ មតថែភាពជំោញ្ ិងគុណ្ម្តតែិរប្់អ្នកដ�ើយ្ រដ្របន្ថែម

ដេៀត។្ ូមពយាោម្ ម្ឹងដមើលមកខ្លួ្អ្នក�ូចោសពះវរបិតា្រួគ៌េតដមើលមកអ្នក!

ការសតកមចបាេ

( ្រូម ្ រូ្ រងវែង់ ន�ើយ ្ រន្រ បដនថែម ន�ៀ្ )

ការតៅ	បតតមើ	ក្ញង	សា្នាចតក

តប្កកម្ម

ឪពុក	មាដាយ

រងាវាន់	តៅ	កសនង្	ត្វែើការ

ការអប់រំ

ថ្នាក	់ដរឹកនាុំ

រងាវាន់	សផ្ក្	ត្វាកម្ម

ដរឹក	នាុំ	ការតបរុុំ

បាន	លក	់អវែី	មួយ

បាន	ត្វែើ	អវែី	មួយ

បាន	ស្្ង	្ ុន្ទរកថ្

សម�្ថភាពជុំនាញគរុណសម្�ិ្

( ្រូម ្ រូ្ រងវែង់ ន�ើយ ្ រន្រ បដនថែម ន�ៀ្ )

តសាមុះត�ង់ ឧ្សា�៍	ពយាយម

រុំនាញលក់ អ្ក	យក	ចិ�តេ	ទុក	ោក	់សាតាប់

អាច	ទុក	ច�ិតេ	បាន ច�ិតេ	ល្អ

រុំនាញខាងការ្មាអា� ជាង	តតគឿង	មា៉ា្៊ីន

ទុំនាក់ទុំនង អ្ក	ោក	់តោលតៅ

តគរូ មាន្ម�្ថភាព

ឈ្ល្ា វវ សផ្្ក	ទុំស�រ	ទាុំ

្ុំណង់ អ�់	្ ្ម�់

វច្	តបឌ�ិ មានចរិ�	លក្ខណៈ	ល្អ

ឈ្ល្ា វវបិុនតប្ប់ អ្កតរុំសតរងតកមុ

អ្ក	ោក់	សផ្ន	ការ វិរ្ជមាន

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



៦

ត�ើខ្ញុំកបាប់អ្្ន ែទេអុំពីខ្លួេខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ឥ�អូវអ្នក�ឹងថ្ខ្លួ្អ្នកមា្អវបីោដសចើ្ដ�ើម្បីផ្ដល់ឲ្យ!ដ�ើម្បីេេរួលបា្ការងារល្អមរួយអ្នកចាំបាច់សតូវសបាប់

ម្ុ្សេថ្អ្នកអាចដសបើជំោញរប្់អ្នកដ�ើម្បីជរួយអ្នក�នេបា្ោោង�ូចដម្ដច—ដ�ើយអ្នកចាំបាច់សតូវសបាប់

ពរួកដគោោងឆ្ប់រ�័្ដ�ើយសបកបដោយអា្ុភាព។ោមរួយសកមុទាំងមូល្ ូម្ លា្់បតែអូរដវ្ោនាអា្ដរឿង

«ការនណោំខ្ល្ួ រប្់្ ូ�វបីោោ»។

ការដណនាុំខ្លួេរបស់សូហ្ីយ៉ា

រតមាប្ួរ	!	 ១ 	ខ្ញុំ	តឈ្មុះ	្ រូ�វែយី៉ា	កុង្សាតឡ្	ត�ើយ	 ២ 	ខ្ញុំ	ចង់	មានការ	ងារ	បតតងៀន	តៅ	សាលា	ឯករន		។	 3 	ខ្ញុំ	

មានបទពតិសា្ន៍	បតតងៀន	រយៈតពល	តបាុំឆ្នាុំ	ត�ើយ	មាន	វិញ្ញាបនបត�	សផ្្ក	បណតាតុះ	បណ្តាល	។	្ ិ្្ស	ខ្ញុំ	ទទួលបាន	ពិន្ទញ	ល្អ	ក្ញងការ	

តបឡង	។	 ៤ 	ខ្ញុំ	ជា	តគរូ	រីករាយ	ត�ើយ្ិ្្ស	ខ្ញុំ	ខិ�ខុំ	យ៉ាង	ខាលាុំង	។

១ 	តឈ្មុះ	 ២ 	កម្មវ�្ថញ	3 	គុណតបតយន៍	 ៤ 	គុណ្ម្ប�តេិ

 អនុវ�្ត៖ ឥ�អូវ្ ូមបដងកើតការនណោំខ្លួ្រប្់អ្នកោមរួយ្ ឹងនផ្នកទាំងបរួ្ដ្ះ។្ ូម្ រដ្រដៅដលើបោទាត់�ូចខ្ង

ដសកាម។្ ូមចំ្យដពល២-៣ោេបី។ររួមមា្៖

1. ដឈាមាះរប្់អ្នក

២.ការងារន�លអ្នកចង់បា្(កម្មវតថែនុ)

៣. ដ�តុអវបីអ្នក្ឹងដ្វើបា្ល្អក្ននុងការងារដោះ(លក្ខណៈ្ម្តតែិ)

 



4.គុណ្ម្តតែិឬជំោញខ្ះៗន�ល្ឹងជរួយអ្នកដោគជ័យក្ននុងការងារដោះ

 



ការនណោំខ្ល្ួ សបដភេដ្ះសតូវបា្ដៅថ្ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»។្ ូមដសកាកឈរ

នណោំខ្លួ្ម្ដងមានាក់ៗោមរួយ្ ឹងដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»។្ ូមរកសាវានត៣0វោិេបី។

្ូមេះន�ដ�ើយអបអរ�ល់ោនាដៅវិញដៅមក!

« ខ្នុំ ក្នុង ៣០ វិោ�ី » ៖ បគងួម 

វាឲ្យ ខ្ី ! មនុ្្ស នរឹង សាដាប់ ដ្ 

្ីរបីវិោ�ី ប៉ុនណាណះ ។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?
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 អាន៖ «ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»គឺោវិ្បី�៏អសាចារ្យមរួយដ�ើម្បីនណោំខ្លួ្ដយើងោពិដ្្ដពលវាោក់លាក់។វា្ ឹង

កា្់នតមា្អា្ុភាពដពលដយើងបន្ថែម្ ំណួរមរួយដៅចុងប្្ចប់ន�លោក់លាក់ចំដោះម្ុ្សេន�លដយើង

កំពុង្ ិោយោមរួយដោះ។្ ូ�វបីោោបា្អ្ុវតតែបន្ថែម្ ំណួរដផសេងៗដៅក្ននុងការនណោំខ្លួ្រប្់ោង

អាស្័យដៅដលើម្ុ្សេន�លោងជរួប៖

មិតតែភកតែិសកុមសគរួសារ៖ដតើសគូបដសងៀ្ឬមាចា្់សាលា្ ន�លអ្នកសាគាល់?

ដលខ្្ិការ៖ដតើអ្នកអាចោំខញនុំដៅជរួបដលាក�្គអូដម�សេោមាចា្់សាលាបា្ឬដេ?

្ិដោជិត៖ដតើបេពិដសា្្៍រប្់ខញនុំអាចជរួយប្អអូ្ោោង�ូចដម្ដច?

ដយើងគរួរនតនណោំខ្លួ្ដយើងដៅម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លដយើងអាចដ្វើដៅបា្ដ�ើម្បីឲ្យពរួកដគ�ឹងថ្

ដយើងមា្ដពលដវលា្ សមាប់ការងារ។

 អនុវ�្ត៖ ្ូមចំ្ យដពលពបីរបបីោេបីដ�ើម្បី្ រដ្រ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នកម្ដងដេៀត។្ ូមដ្វើឲ្យបា្ល្អោង

មុ្។្ ូមបន្ថែមគុណសបដោជ្៍្ ិងគុណ្ ម្តតែិចបា្់លា្់។្ ូមបន្ថែម្ ំណួរមរួយន�លអ្នកអាច

ដសបើដៅដពល្ ិោយោមរួយ្ ិដោជិត។

 

 

 



្ំណួរ៖ 

 អនុវ�្ត៖ ្ូមដ្វើ្ កម្មភាព�ូចខ្ងដសកាមោសកុម។វាពុំគរួរចំ្យដពលដសចើ្ោងសបំាដៅសបំាមរួយោេបីដោះដេ។

1.អ្នកសគប់ោនាដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយដ�ើរដៅកន្្ងន�លេំដ្រ។មានាក់ៗគរួរនបរមុខេល់ោនា។

២.្ូម្ ិោយ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នកដៅន�គូអ្នក។

៣.បោទាប់មក្ ូមឲ្យមានាក់ដោះ្ ិោយ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់ពរួកដគមកកា្់អ្នក។

4.្ូមផ្ដល់មតិនកលម្អ�ល់ោនាដៅវិញដៅមកឲ្យឆ្ប់ៗ៖

• ដតើវាមា្ទាំងបរួ្នផ្នកឬដេ?

(ដឈាមាះកម្មវតថែនុគុណ្ម្តតែិលក្ខណៈ)

• ដតើវាប្្ចប់ដោយការ្ រួរ្ ំណួរឬដេ?

• ដតើវាល្អដ�ើយមា្េំ្ុកចិតតែឬដេ?ដតើវាបដងកើតការេុកចិតតែឬដេ?

• ដតើម្ុ្សេដោះញញឹមឬដេ?

• ដតើអ្នកចង់ប្្ជអូ្ដឈាមាះមានាក់ដ្ះឬផ្ដល់ការងារឲ្យោត់ឬោងន�រឬដេ?

5.បោទាប់មក្ ូមប្ដអូរន�គូដ�ើយដ្វើវាម្ដងដេៀត។ដ�ើយម្ដងដេៀត!

៦.្ូមដ្វើឲ្យដលឿ្បំផុតតាមន�លអ្នកអាចដ្វើបា្រ�ូត�ល់ម្ុ្សេសគប់ោនាបា្សាកល្ងដ្វើបា្

សបាំ�ង។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?
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 អាន៖ ចាប់ដបតែោញាពបីដពលដ្ះដៅដយើង្ ឹងមិ្ខ្មា្់ដអៀ្ដ�ើម្បីសបាប់ម្ុ្សេ�នេថ្ដយើងកំពុងន្វងរកការងារ

មរួយដោះដេ។ដយើងអាចដបើកមាត់រប្់ដយើងដ�ើយសបាប់ម្ុ្សេសគប់ោនាថ្ដយើងេំដ្រដ�ើម្បីេេរួលការងារ

ដ�ើយថ្ដយើងមា្្ មតថែភាពប៉ុ្ណ!

ដតើដយើងដសតៀមខ្លួ្ដ�ើម្បីដចញដៅដ�ើយ្ ិោយ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»ដៅ�ល់ម្ុ្សេសគប់ោនាន�លដយើងជរួប

មុ្ដពលការសបជុំរប្់ដយើងម្ដងដេៀតដ�ើយឬដៅ?ដតើដយើងយល់សពមដេ?

ស្ម្មភាពមាេជតកមើស៖ការរ្បាេការងារឲ្យបាេតលឿេ

(សូម្ រុុំត្្ើស្ម្មភាពតេះអុំឡញងតពលត្្ើការកបជរុុំតឡើយ)។

នៅក្នុងការគបជុំ នលើក �ីគបំា រប្់ នយើង នយើងនរឹង នរៀនអំ្ី វិធីមួយ នដើម្ី ្ នន្ឿន ការដ្វែងរក ការងារ រប្់ នយើង ។ ប៉ដុនតេ យ ើ្អ្នក្ចង់បានយ�ឿនអ្នក្

ប្រូវត្តសវែងរក្ការងារឥឡូវយនះ អ្ក អាច នរឹង នធវែើ ្ កម្មភា្ បដនថែម ននះ ្ ីមុន ន្ល នោះ ។ អ្កអាច ្ កម្មភា្ ននះ នោយខ្លួន ឯង ឬ ជាមួយ អ្ក 

ដទ� ។

តបើ	ចង់	ទទួល	បាន	តជាគរ័យ	កាន់	ស�	តលឿន	អ្ក	អាច	្ ិកសា	«	ត�រូវ	ពតនឿ្ន	ការ	ស្វែង	រក	ការ	ងារ	»	តៅ	ក្ញង	វគ្គ	្ នធាន	ទុំព័រ	១5--២០	។	្ រូម	

ពិភាកសា	ត�ើយ	តរៀន	ជាមួយ	នរឹង	តគួសារ	រប្់	អ្ក	្ មារិក	តកមុ	ឬ	ម�ិតេ	តផ្្សង	តទៀ�	។	្ រូម	តចញ	តតរៅ	ត�ើយត វ្ែើ	វា—ស្វែងរក	្ នធាន	បតងកើ�	

ទុំនាក់ទុំនង	ត�ើយ	តរៀបចុំ	ការ	រួប	នរឹង	មនុ្្ស	ឲ្យ	បាន	តតចើន	តាម	សដលអ្កអាច	ត្វែើបាន	។	ការ	ត្វែើ	សបប	តនុះ	នរឹង	ទុំនង	ជា	ចុំណ្យតពល	ពីរ	តៅ	

បួនតមា៉ាង	ក្ញងមួយវ្ងៃ	។

ការ	ស្វែង	រក	ការ	ងារ	្ ឺ ជា	ការងារ	!	ប៉ុសនតេ	តៅតពល	មនុ្្ស	ត វ្ែើតាម	គុំររូ	តនុះ	តនាុះ	ពួកតគ	ទទួល	បាន	ការងារ	កាន់ស�	ឆ្ប់រ�័្	។

តបើ	អ្ក	តតរើ្ តរើ្	ត្វែើ	្ កម្មភាព	តនុះ	្ រូម	ត�ឡប់	មក	វិញ	ត�ើយ	រាយការណ៍	ដល	់តកុម	តាមតតកាយ	។	បទពិតសា្ន	៍រប្់	អ្ក	នរឹង	រួយ	្ មារិក	

តកុម	ដវទតទៀ�	!

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



9

ត�ើខ្ញុំអាចចា�់ដចងហិរញ្ញវ�្ថញរបស់ខ្ញុំតោយឈ្លាសទវយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាន៖ ការមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ររួមមា្ការចំ្យតិចោងចំណូល្ ិងការមា្សបាក់្ ្សេំេុក។ការ្្សេំ

សបាក់េុកអាចជរួយដយើងបំដពញ្ ូវការចំ្យន�លពុំរំពឹងេុកឬជរួយដយើងផ្គត់ផ្គង់្ សមាប់ខ្លួ្ដយើង្ ិង

សកុមសគរួសារដយើងដពលសបាក់ចំណូលរប្់ដយើងទាបោងការន�លដយើងរំពឹងេុក។ោចំនណកមរួយន្សកុម

ដ្ះដយើងតាំងចិតតែដ�ើម្បី្ ្សេំេុករាល់្ បា្�៍ដទាះោមរួយកាក់ឬពបីរកាក់ក្ដបី។

 េិភាកសា៖ ដៅតំប្់ខ្ះវាោគំ្ិតល្អមរួយដ�ើម្បី្ ្សេំសបាក់ដៅក្ននុង្ ោោរ។ដៅេបីកន្្ងដផសេងដេៀតវាពុំនម្ោគំ្ិត

ល្អដេ�ូចោដពលន�លសបដេ្មា្អតិផរ្ខ្ព្់ឬដពល្ ោោរពុំមា្ដ ថ្ែរភាព។ដតើវាោលក្ខខណ្ឌ

ល្អឬដេដ�ើម្បី្ ្សេំសបាក់ក្ននុង្ ោោរដៅតំប្់រប្់អ្នក?ដតើ្ ោោរ្ មរួយន�លផ្ដល់អសតាការសបាក់

្សមាប់ការ្ ្សេំខ្ព្់បំផុតដោះ?

 អាន៖ នផ្នកមរួយដេៀតន្ការមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្គឺការពុំជោំក់បំណុល្ ទាល់ខ្លួ្។សបាក់កម្ចបី្ ទាល់ខ្លួ្សតូវបា្

ដសបើសបា្់ដ�ើម្បីចំ្យសបាក់ដសចើ្ោងដយើងមា្។ពរួកពយាការីបា្សបឹកសាដយើងឲ្យដចៀ្វាងពបីបំណុល

្ទាល់ខ្លួ្ដ�ើយដពលដយើងកាលាយោម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតខ្លាំងដោះដយើង្ ឹងកាត់ប្ថែយឬ

លុបបំបាត់បំណុល្ទាល់ខ្ល្ួ បា្(នតបំណុលអាជបីវកម្មអាចោការឈាលា្នវក្ននុងករណបីមរួយចំ្រួ្)។

ោញឹកញាប់ការ្ ដ្ងាគាះបោទា្់នផ្នកដវជ្ជសាស្តែដ្វើឲ្យមា្ការចំ្យ�ិរ្្ញវតថែនុ�៏ដសចើ្។កម្មវិ្បី

ធាោរា៉ប់រង្ ិងកម្មវិ ប្ីោំោរ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលោញឹកញាប់អាចជរួយការោរេប់េល់្ ឹងប្្ទនុក

ទាំងដ្ះបា្។្ ូមចុះដឈាមាះេិញកម្មវិ្បីធាោរា៉ប់រងឬកម្មវិ្បីោំោរ្ ុខភាពរប្់រោឋាភិបាលអាចោនផ្នក

មរួយ្ំខ្្់ន្ផ្អូវរប្់ដយើងដ�ើម្បីមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្ល្ួ ។

 េិភាកសា៖ ការធាោរា៉ប់រងមរួយចំ្រួ្(�ូចោការធាោរា៉ប់រងខ្ង្ ុខភាព្ ិងធាោរា៉ប់រងជបីវិត)គឺងាយរកបា្្ ិង

មា្សបដោជ្៍ោងសបដភេធាោរា៉ប់រង�នេដេៀត។អ្នកផ្ដល់ដ្វាធាោរា៉ប់រងមរួយចំ្រួ្ល្អនតមរួយចំ្រួ្

ដេៀតពុំដសាមាះសតង់ដេ។ដតើមា្ធាោរា៉ប់រង្ ខ្ះន�លល្អបំផុតក្ននុងតំប្់អ្នក?

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១០

តហ�រុអ្ីកពះអមាចាស់ចង់ឲ្យតយើងមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ?

 េិភាកសា៖ ដ�តុអវបីសពះអមាចា្់ចង់ឲ្យដយើងមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្?

 អាន៖ ្ូមអា្ដ្ចកតែបី�ងស្ង់ដៅខ្ងសាតាំ។

 េិភាកសា៖ ដតើកិច្ចខិតខំរប្់ដយើងដ�ើម្បីេេរួលបា្ការងារមរួយបដសមើោ«ដោលបំណងបរិ្ុេ្ធ»�ូចន�លនអលដឌើរ

សគបី្្ដអូ�វឺ្ុ្បា្មា្សបសា្្៍ោោង�ូចដម្ដច?

 អាន៖ សពះអមាចា្់មា្សពះដចសា្ដ�ើម្បីជរួយដយើងឲ្យមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្។សេង់មា្ប្្ទអូលថ្«ដមើលចុះដយើង

ោសពះដ�ើយដយើងោសពះន្អព្ភអូតដ�តុទាំងឡាយ»(្បីន�វេបី២២7:២៣)។ដៅដពលដយើងឧេ្ទិ្

ថ្វាយកិច្ចខិតខំរប្់ដយើងដ�ើម្បីេេរួលបា្ដោគជ័យក្ននុងការងាររប្់ដយើងក្ននុងដោលបំណងបរិ្ុេ្ធន្

ការកាលាយោម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដោះសពះអមាចា្់្ ឹង�ឹកោំដយើងតាមរយៈការបំផុ្ គំ្ិត។

ដៅដពលដយើងបងាហាញពបីដ្ចក្ដបីជំដ្ឿរប្់ដយើងដោយការសា្ប់្ ិងការដោរពតាមការបំផុ្ គំ្ិតរប្់សេង់

ដោះសពះអមាចា្់្ ឹងដ្វើអព្ភអូតដ�តុទាំងឡាយរប្់សេង់ដ�ើយ្ ដសមចកិច្ចខិតខំរប្់ដយើងដលើ្អវបីន�ល

ដយើងដ្វើដោយខ្លួ្ឯង។

« ការ ឧ�ិ្្ ្ ឺ ជា អវែីមួយ ដដល ដញក 

នចញ ឬ ឧ�ិ្្ ក្នុង នគ្លបំណង 

បរិ្ ុ�្ធ » ។

ឌី.ថ�កគីស្តូហ្ឺសិេ

«Reflections on a 
Consecrated Life»Ensign
ឬ�ីអាហរូណាដខវិច្ិកាឆ្នាុំ២០១០

េុំព័រ១6។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១១

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 ត៉៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អនុវ�្ត៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបី

ន�លអ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 េិភាកសា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

« ចរូរអំពាវោវ ដល់ [ គ្ះ ] ្ គម្ប់ 

ដំណាំ នៅក្នុង ចម្ការ រប្់អ្ក 

នដើម្ី ឲ្យអ្ករាល់គ្នា អាច បាន 

ចនគមើន ន�ើង នោយសារ នោះ ។ 

ចរូរអំពាវោវ ្ គម្ប់�វែវូងនចៀម 

នៅឯវាល ដគ្ រប្់អ្ក នដើម្ីឲ្យវា 

អាច នកើនន�ើង ។

អាលមា៉ា3៤:២៤-២5។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?

ពិចារណា



១2

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 ត៉៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គការដបតែោញាចិតតែដ្ះ។

 អាន៖ រាល់្បា្�៍ដយើងដសជើ្ដរើ្«ន�គូ្ កម្មភាព»មានាក់។ដ្ះគឺោ្ មាជិកសកុមន�ល្ឹងជរួយដយើង

កា្់តាមការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើង។ន�គូ្ កម្មភាពគរួរទាក់េងោនាដៅក្ននុង្ បា្�៍ដ�ើយរាយការណ៍ពបីការ

រីកចដសមើ្រប្់ពរួកដគសបាប់ោនាវិញដៅមក។ោេូដៅន�គូ្ កម្មភាពគឺមា្ដភេ�ូចោនាដ�ើយពុំនម្ោ

្មាជិកសគរួសារដេ។

 អនុវ�្ត៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានេុំនាក់េុំនង

្រូមអានការត្រ្តជាញាច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ នយាថារកសា

ការត្រ្តជាញាចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងតកបើ«ខ្ញុំ្ ្នញង3០វិនាេី»ជាមួយមេរុស្សយ៉ាងតោចណាស់បាេ២០នា្់។

   ្រូម ្ រូរ រងវែង់ នគ្លនៅ អ្ក ៖   ២០   ៣០   ៤០

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ	៍មរូលោឋាន គ្រឹះ រប្់ ខ្នុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល់	តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក់	តបាក	់្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ៍	តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?

តប្ជាញាច�ិ្



១៣

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមើល៖ «្កម្មភាព្ ិងការដបតែោញាចិតតែ»(ោមា្វីដ�ឬ?្ ូមអា្េំព័រ14)។

 អាន៖ ដៅដពលដយើងរាយការណ៍អំពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើងដោះដយើងេំ្ងោអាចរកសាវាបា្ដសចើ្។្ ូម

អា្ោក្យ�កស្ង់ដៅខ្ងសាតាំ។

 អនុវ�្ត៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកតស់តាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេ/ចា៎្»«ដេ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្នករកសាការដបតែោញាចិតតែ។

បានប្រើ«ខ្ញុំក្ញង

៣០វិនាទី»

ជាមួយមនុស្ស

យ៉ាងបោច

ណាស់២០

នាក់(សូម

សរបសរ

ចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់

្បាក់សន្សុំ

រននថែម(បាទ/

ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

 អាន៖ ្ូមចងចាំដ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកដៅខ្ងដសកាយន្កូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពោះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនផងន�រ។

ដៅក្ននុងការសបជុំសកុមដលើកដសកាយអ្នក្ សមប្សមរួល្ ឹងគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែមរួយដៅដលើការ្ដខៀ្(�ូច

រូបមរួយខ្ងដលើដ្ះ)ដយើង្ ឹងមក�ល់10ោេបីមុ្ការសបជុំចាប់ដផ្ដើមដ�ើយ្ រដ្រពបីការរីកចដសមើ្រប្់

ដយើងដៅដលើតារាង។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជំុដលើកដសកាយ។

្ូមឲ្យពរួកោត់អា្ដៅក្ននុងគសមបខ្ងមុខន្ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះដ�ើម្បីដរៀ្ពបីអវបីន�លអ្នក្ សមប្សមរួល

ដ វ្ើ។ពរួកោត់គរួរ្ សមប្សមរួលតាមរដបៀប�ូចោនា្ ឹងរដបៀបន�លអ្នក្ សមប្សមរួលបា្ដ្វើន្ងៃដ្ះ៖

• ្ូមអដ្្ជើញសពះវិញ្ញាណ្ ូមអដ្្ជើញ្មាជិកសកុមឲ្យន្វងរកសពះវិញ្ញាណ។

• េុកចិតតែដលើឯកសារកុំបន្ថែមសោ្់នតដ្វើ្ូវអវបីន�លវាសបាប់។

• សគប់សគងដពលដវលា

• បន ថ្ែមថ្មពលដ�ើយ្ បបាយរីករាយចុះ!

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

ក្ំណ្់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួ�៖

ន�ើយ ក៏ ចងចាំ ផងដដរ ថា ឲ្យ 

្ម្ជិក គកមុ ទាំង អ្់ ចុះន្មាះ 

នៅ ន្��ំ្័រ srs. lds. org/ 
report។
្រូម កុំ ន្្ច នធវែើ ការ ថ្ ចម្ង ្ ័្៌ ម្ន 

�ំោក់�ំនង រប្់ គកមុ នដើម្ី ការ 

គបជុំនលើក នគកាយ ។

សរូមស្វាគមន៍ចយំោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

« នៅន្ល សានាទដការងារ 

គ្រូវបាន វា្់ដវង នោះ សានាទដ 

ការងារ រីកចនគមើន ។ នៅន្ល 

សានាទដការងារ គ្រូវបាន វា្់ដវង 

និង រាយការណ៍ នោះ អគតា 

ទន ការ រីកចនគមើន ្ នន្ឿន 

កាន់ដ្នលឿន » ។

ថូមា៉ាសតអស.ម៉េសរុេតៅ្ ្នញង

របាយការណ៍សេ្និសេីដខ�រុលាឆ្នាុំ

១៩៧០េុំព័រ១០៧។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១4

ស្ម្មភាពេិងការតប្ជាញាច�ិ្

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយ្ នមតែង�ូចខ្ងដសកាម៖

្មាជិកតករុម១៖រ�ើងរជឿរលើកា�រ្វើនិងកា��កសាកា�តាុំង

ចិត្ត។រៅក្នញងគកុមភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន�បស់រ�ើងអវីៗគ្ប់យ៉ាង

ដដលរ�ើងរ្វើ្ ឺស្ថាបនារៅជុុំវិញកា�រ្វើកា�រប្តជ្ញាចិត្តនិងកា�

រា�កា�ណ៍។

្មាជិកតករុម២៖រៅចុងបញ្ចប់ដនកា�គបជុុំគកុមរ�ើង�ំឭក

ពីសកម្មភាព�បស់រ�ើងសគមាប់សបាដាហ៍រហើ�ចុោះហត្ថរលខា

រដើម្ីបង្ហាញពីកា�តាុំងចិត្ត�បស់រ�ើង។រ�ើងក៏រគជើសរ�ើស

«ដដ្ូសកម្មភាព»ផងដដ�។ដដ្ូសកម្មភាពចុោះហត្ថរលខា

រៅរលើរសៀវរៅលុំហាត់�បស់រ�ើងរដើម្ីសនយាថាគុំគេ។

រហើ�រាល់ដ្ងៃអុំឡញងកា�គបជុុំរ�ើងទាក់េងរៅដដ្ូសកម្មភាព

�បស់រ�ើងរដើម្ីរា�កា�ណ៍អុំពីសកម្មភាព�បស់រ�ើងរហើ�សុុំ

ជុំនួ�ក្នញងរពលចាុំបាច់។

្មាជិកតករុម៣៖រៅចរនាលាោះកា�គបជុុំរ�ើង្ ូសចុំណាុំកា��ីក

ចរគមើន�បស់រ�ើងរៅក្នញងរសៀវរៅលុំហាត់រហើ�រគបើឧបក�ណ៍

ដដលបានផ្ដល់ឲ្យដូចជ្តារាងឬេគមង់ដបបបេរផសេងរេៀត។

រហើ�របើរ�ើងគតូវកា�ជុំនួ�បដន្ថមរ�ើងអាចរស៊ើបសួ�គ្ួស្�

មិត្តភក្ដិរ�ើងឬអ្នកសគមបសគមួលឲ្យជ�ួ។

្មាជិកតករុម៤៖រៅរពលចាប់រផ្ដើមកា�គបជុុំរលើករគកា�

រ�ើងគតឡប់មកវិញរហើ�រា�កា�ណ៍ពីកា�តាុំងចិត្ត�បស់

រ�ើង។រនោះ្ ួ�ដតជ្បេពិរស្្ន៍យ៉ាងកក់រ្តៅនិងគបកប

រដ្�អានុភាពសគមាប់មនុសសេគ្ប់�ូប។រៅរពលសមាជិកគកុម

នីមួ�ៗរា�កា�ណ៍សូម្ ិតអុំពី�របៀបដដលពួករ្គតូវបានជួ�

រដ្�កា�រ វ្ើកា�តាុំងចិត្តនិងកា�រា�កា�ណ៍អុំពីកា��ីកចរគមើន។

្មាជិកតករុម១៖រលើកេីមួ�ដដលខ្ញុំបានរា�កា�ណ៍អុំពី

កា�តាុំងចិត្ត�បស់ខ្ញុំខ្ញុំបាន្ ិតថា«រនោះជ្រ�ឿងចដមក្ណាស់»។

រហតុអវីក៏សមាជិកគកមុខ្ញុំខវល់ខាវា�ពីអវីដដលខ្ញុំរ្វើដូរច្នោះ?ប៉ុដន្ត

រគកា�មកខ្ញុំបានដឹងថាពួករ្ពិតជ្មានកងវល់ដមន។រហើ�

រនាោះវាបានជួ�ដល់ខ្ញុំ។

្មាជិកតករុម២៖ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំពុុំចង់ឲ្យគកុម�បស់ខ្ញុំធ្លាក់ចោុះ

រេ។ដូរច្នោះខ្ញុំពិតជ្ខុំអនុវត្តតាមកា��កសាកា�តាុំងចិត្ត�បស់ខ្ញុំ

ណាស់។ខ្ញុំមិនគបាកដថាខ្ញុំនឹងបាន�ីកចរគមើនជ្រេៀងទាត់តាម

វិ្ីណារផសេងរនាោះរេ។កា�រា�កា�ណ៍រៅក្នញងកា�គបជុុំនីមួ�ៗ

ពិតជ្បានជួ�ខ្ញុំជ្មួ�នឹងអាេិភាព�បស់ខ្ញុំដមន។

្មាជិកតករុម៣៖រៅរពលខ្ញុំ្ ិតអុំពីមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅកាន់

ភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនខ្ញុំបានគពួ�បា�ម្ភរដ្�ស្�ដតេុំនួលខុសគតូវ

ដ៏្ ុំមួ�។ប៉ុដន្តកា�គបជុុំគកុមបានជួ�ខ្ញុំបុំដបកវារៅជ្ជុំហាន

តូចៗ។រហើ�ខ្ញុំបានរា�កា�ណ៍ពីជុំហាននីមួ�ៗរៅគកុម

ខ្ញុំ។បនាទាប់មកខ្ញុំបាន�ីកចរគមើនពិតដមន។ខ្ញុំ្ ិតថាលេ្ធផល

រជ្្ជ័�រនោះរកើតមកពីកា�បរងកើតេមាលាប់្្មី។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ១3វិញ

ធនធាននានា

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១5

ពតេ្ឿេការដសង្រ្ការងារ(ស្ម្មភាពមាេជតកមើស)

្ូម្ិកសាដ�ើយអ្ុវតតែតាមកិច្ចការទាំងដ្ះដ�ើម្បីពដ្្ឿ្ការន្វងរកកាងាររប្់អ្នក!អ្នកអាចដ្វើការងារដ្ះោមរួយសគរួសារអ្នក

្មាជិកសកុមឬមិតតែដផសេងដេៀតឬអ្នកនណោំ។

 តមើល៖ «រា៉ដ�វដអល៖ការងារក្ននុង៦ន្ងៃ!»(ដ�ើម្បីដមើលវីដ�អូ្ ូមដៅ srs. lds. org.)។

 េិភាកសា៖ ដតើមា្អវបីខ្ះបា្ជរួយរា៉ដ�វដអលឲ្យដោគជ័យក្ននុងការន្វងរកការងាររប្់ោត់?

 អាន៖ ការពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងារគឺោយុេ្ធសាស្តែន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ�៏មា្អា្ុភាពមរួយ។ដៅតំប្់

មរួយចំ្រួ្មដ្យាបាយដ្ះបា្កាត់ប្ថែយដពលដវលាដ�ើម្បីន្វងរកការងារពបី២00ន្ងៃដៅ២0ន្ងៃ។វា

តសមវូឲ្យមា្ការខិតខំោោងខ្លាំង។វាររួមមា្ទាំង្ កម្មភាពសបចាំន្ងៃបបីោោង៖

• ្ូមរក្ ្ធា្្ ្មបីឲ្យបា្15។

• ្ូមសាថាបោេំោក់េំ្ងឲ្យបា្10ោក់។

• មា្ការជរួបេល់មុខឬការ្ មាភា្្៍ចំ្រួ្២�ង។

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ»(ដ�ើម្បីដមើលវីដ�អូ្ ូមចូលដៅsrs. lds. org,ឬ្ ូមអា្�ូចខ្ង

ដសកាម)។

តាម��ៈគពោះ្មី្�រ�ើងគតូវបានបរគងៀនថា«មនុសសេរោកគតូវឧសសាហ៍ចូល�ួមក្នញងគបរយជន៍ល្អ

រហើ�គបគពឹត្តអវីៗជ្រគចើនតាមបុំណងចិត្ត�បស់ខ្លួនរហើ�នាុំមកនូវរសចក្ដីសុច�ិតដ៏រគចើន។ដ្ិត

អុំណាច្ ឺមានរៅក្នញងខ្លួនរ្រម្៉ាោះរហើ�ពួករ្ជ្ភានាក់ង្�ចុំរោោះខ្លួនផ្ទាល់»។រហើ�បេបញ្ញត្តិរនោះ

គបទានឲ្យជ្ម�ួនឹងកា�សនយា៖«ដរាបណាមនុសសេរោកគបគពឹត្តអុំរពើល្អរនាោះពួករ្នឹងពុុំគតូវ

បាត់បង់�ង្វាន់�បស់ខ្លួនរឡើ�»(្.និងស.៥៨:២៧–២៨)។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�ដ៏មានគបសិេ្ធភាព�ល់ថា«គពោះរចស្តៅ្ ង់ក្នញងខ្លួនពួករ្»រហើ�គពោះនឹង

ជួ�ពួករ្រៅរពលពួករ្«ឧសសាហ៍ចូល�ួម»។ជ្ពិរសសរ�ើងនឹងពិភាកសាអុំពី�ុេ្ធស្គស្ត

ដសវង�កកា�ង្�ដដលស្គាល់យ៉ាងចបាស់ជ្មួ�នឹងដផ្នកបីយ៉ាង។�ុេ្ធស្គស្តរនោះគតូវបានរៅថា

កា�ដសវង�កកា�ង្�ដ៏រលឿន។

េីមួ�អ្នកដសវង�កកា�ង្�ដ៏រជ្្ជ័�រ�ៀនស្គាល់្ នធ្ន្ ្មីចុំនួន១៥គបចាុំដ្ងៃ។េីពី�ពួករ្រ្វើ

េុំនាក់េុំនងមនុសសេឲ្យបាន១០នាក់រាល់ដ្ងៃ។រហើ�េីបីពួករ្មានកា�ជួបេល់មុខឬកា�សមាភាស

២នាក់ក្នញងម�ួដ្ងៃៗ។

ដុំបូងមរ្យាបា�កា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿនអាចហាក់ដូចជ្កា�្ ួ�ឲ្យភ័�ខាលាចណាស់។

ប៉ុដន្តរៅរពលរ�ើងពិភាកសាអុំពីធ្តុនីមួ�ៗរនាោះអ្នកនឹងរមើលរ�ើញថាវាពិតជ្អាចរ្វើរៅបាន—

និងបានរជ្្ជ័�!

សូមចាប់រផ្ដើមនឹង្ នធ្ននានា។រតើ្ នធ្នមួ�ជ្អវី?្ នធ្នមួ�្ ឺជ្មនុសសេមានាក់កដន្ងមួ�

ឬអវីមួ�ដដលអាចជួ�នាុំអ្នកដសវង�កកា�ង្�ឲ្យរៅ�កឱកាសដ៏ល្អបុំផុតមួ�។

មនុសសេដដលគតូវទាក់េងអាច�ួមមានទាុំងមិត្តភក្ដិនិងគ្ួស្�សមាជិកស្សនាចគកនិងថានាក់

ដឹកនាុំនិរយជកឬសហកា�ីគ្ូបរគងៀនរៅស្ោនិងអ្នកគបឹកសាអាជីពមនុសសេរៅតាមហាង--

រសទើ�ដតមនុសសេគ្ប់�ូបដដលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានកា�ង្�និង្ នធ្នបដន្ថមដដលមានគបរយជន៍

ដល់អ្នក។

(បេ្)

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១៦

េីដនង្ដដលគតូវរៅ�ួមមានសភាោណិជ្ជកម្មគកសួងកា�ង្�រៅក្នញងមូលដ្ឋានគពមទាុំងសមា្ម

ស៊ើវីលឬឯករេសផងដដ�។កដន្ងនីមួ�ៗទាុំងរនោះផ្តល់ឲ្យនូវព័ត៌មានដដលគតវូកា�។

រហើ�អវីៗដដលនឹងពគងីកដល់កា�ដសវង�ក�បស់អ្នក�ួមមានរសៀវរៅអាស�ដ្ឋានអាជីវកម្មឬ

រលខេូ�សពទរ្ហេុំព័�គកុមហ៊ុនអ៊ិន្ឺដណតរសៀវរៅកុំណត់រហតុអាជីវកម្មនិងេសសេនាវដ្ដី

កាដសតនិងគកដ្សផសេពវផសា�ដដេរេៀតផងដដ�។

ជ្រ�ៀងរាល់ដ្ងៃសូមរ្វើបញ្ជីឲ្យបានចុំនួន១៥យ៉ាងតិច!

 អនុវ�្ត៖ ្ូមគូ្ ោបបីសកឡា្ដលើសកោ្។្ ូម្ រដ្រ«្្ធា្»«េំោក់េំ្ង»្ ិង«ការជរួប»ដៅកបាល

កូដឡា្។្ ូមចាប់ដផ្ដើមបំដពញក្ននុងសកោ្ដ្ះក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះដោយ្ រដ្រ្ ្ធា្ឲ្យបា្ដសចើ្

តាមន�លអ្នកអាចដ វ្ើបា្ក្ននុងកូដឡា្េបីមរួយ។ទាំងដ្ះគឺោម្ុ្សេេបីកន្្ង្ ិងអវបីៗន�លមា្ព័ត៌មា្

ដ�ើម្បីជរួយ�ល់អ្នក!ដ្ះគឺោឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្។អ្នក្ ឹងបំដពញកូដឡា្ដផសេងដេៀតដពលដសកាយ។

្េធាេ

( បនងកើ្បញី្មួយ )

េុំនា្់េុំេង

( �រូរ្្្ អី៊ដម៉ល )

កបជរុុំ

( ជួប �ល ់មុខ )

តគ�ទុំព័រ	អ៊ិន្ឺណ�ិ ្មារិក	ករូរ៉ុម	ឬ	្ មារិក	្ មាគម	្ ត្ងារុះ និតយរក	សដល	មាន	្ កាតានុពល

សារព�័៌មន មនុ្ ្ស	សដល	អ្ក	ត្វែើ	ការ	ជា	មួយ តគរូបតតងៀន	តាមផ្្ទុះ

ការងារ តគរូបតតងៀន ជា	្ មារិក	សា្នាចតក

មរ្ឈមណ្ឌល	ភាព	ខ្លួន	ទ	ីពរឹង	ខ្លួន មនុ្្ស	សដល	អ្ក	រួប	តៅ	ឯ	ផ្សារ

(បេ្)

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១7

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖េំោក់េំ្ង»(ដ�ើម្បីដមើលវីដ�អូ្ ូមចូលដៅsrs. lds. org,ឬ្ ូមអា្

�ូចខ្ងដសកាម)។

ឥឡូវសូមនិយ�អុំពីេុំនាក់េុំនង។េុំនាក់េុំនងពុុំគគន់ដតជ្កា�រផ្ើគបវត្តិ�ូបឬកា�បុំរពញ

ោក្យសុុំកា�ង្�រនាោះរេ។រចញមកពីគ្ប់្នធ្នដដលអ្នកបានគបាប់អ្នកគគន់ដតចាុំបាច់គតូវ

រ វ្ើកា�េុំនាក់េុំនងចុំនួន១០នាក់រៅេុំនាក់េុំនងដដលទាកេ់ងនឹងកា�ង្�។

េុំនាក់េុំនងទាុំងឡា��ួមមានកា�គបាគស័�ទាកេ់ងនឹងកា�ង្�ណាមួ�ដដលអ្នកមានជ្មួ�នឹង

មនុសសេ៖កា�ដ្ក់ោក្យសុុំកា�ង្�កា�ដ្ក់ជីវគបវត្តិសរងខេបឬលិខិតដ្្ងអុំណ�្ុណកា�គបាប់

មិត្តភក្ដិគ្ួស្�និងសមាជិកស្សនាចគកដដលអ្នកកុំពុងដសវង�កកា�ង្�រ្វើ—ស្�េូ�សពទឬ

អ៊ើដម៉លកា�ង្�។អ្នកក៏អាចគបាគស័�ទាក់េងជ្មួ�នឹងបណាដាញេុំនាក់េុំនងដដេរេៀតផងដដ�

រហើ�គបាកដណាស់្ ឺេុំនាក់េុំនងជ្មួ�និរយជកដដលមានសកាដានុពល។សូមដសវង�កឱកាស

រផសេងរេៀតរដើម្ីគបាគស័�ទាក់េងនឹងអ្នកដដេរហើ�គបាប់ពួករ្ឲ្យដឹងថាអ្នកកុំពុងដសវង�ក

កា�ង្�។មនុសសេភា្រគចើននឹង�ីករា�ដណនាុំអ្នកឲ្យស្គាល់រៅមនុសសេរផសេងរេៀតដដលពួករ្

ស្គាល់។េុំនាក់េុំនងទាុំងរនោះនាុំរៅ�កកា�សមាភាសដដលនាុំឲ្យមានកា�ង្�!

 អនុវ�្ត៖ ឥ�អូវ្ ូមដសបើសកោ្រប្់អ្នកដ�ើម្បី្ រដ្រអំពបីម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអាចដ្វើដៅបា្ន�លអ្នក

អាច្ ឹងេំោក់េំ្ងមុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង។្ ូមចាំថ្—្ូមកុំខ្មា្់ដអៀ្ដ�ើយ!

្ូមរកវិ្ បីមរួយដ�ើម្បីដ្វើឲ្យបា្10ោក់ក្ននុងមរួយន្ងៃ!

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖ការសបជុំ»(ដ�ើម្បីដមើលវីដ�អូ្ ូមចូលដៅ srs. lds. org,ឬអា្�ូចខ្ង

ដសកាម)។

រៅេីបុំផុតអ្នកដសវង�កកា�ង្�ដដលមានគបសិេ្ធិភាពបានរ�ៀននូវរគលតដម្ដនកា�គបជុុំជ្គបចាុំ

ដដលមានយ៉ាងតិចណាស់មនុសសេពី�នាក់ជួបផ្ទាល់មុខរាល់ដ្ងៃ។រនោះអាចជ្សកម្មភាពដ៏មាន

រគលតដម្បុំផុត�បស់អ្នករាល់ដ្ងៃ។រហតុអវី?កា�គបជុុំជួបេល់មុខឬកា�សមាភាសអនុញ្ញាតឲ្យ

មានេុំនាក់េុំនងនិងកា��ល់ដឹងកាន់ដតល្អគបរសើ�។ជ្ញឹកញាប់មនុសសេ«និយ�»ជ្ភាស្

កា�វិកា�និងកា�បង្ហាញេឹកមុខភា្រគចើន។រហើ�ស្�ដដលពុុំបរញ្ចញសុំរឡងទាុំងរនោះមិនរ្វើវា

រឡើងតាមអ៊ើដម៉លឬតាមេូ�សពទរេ។មនុសសេអាចរមើលរ�ើញនិងេេួលអា�ម្មណ៍ដឹងថាអ្នកអស្ចា�្យ

ប៉ុណាណារពលជួបរដ្�ផ្ទាល់!

ជ្ញឹកញាប់កា�ជួបេល់មុខអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករមើលរ�ើញនិងេេួលអា�ម្មណ៍ដឹងពីប�ិដ្ឋានដដលអ្នក

អាចនឹងរ្វើកា�ផងដដ�។អ្នកសរងកតរមើលពីកា�គបាគស័�ទាក់េង�បស់មនុសសេភាពរាក់ទាក់ឬភាព

�ីករា�ដដលពួករ្មានភាពរជ្្ជ័��បស់អង្ភាពអវីជ្តគមវូកា��ឬឱកាសដដលមាននិង�របៀប

ដដលអ្នកនឹងបុំរពញតាមតគមូវកា�ទាុំងរនាោះ។កា�សមាភាសន៍គ្ប់គបរភេ្ ឺជ្ឱកាសដ៏អស្ចា�្យ!

ឥឡូវមិនដមនរាល់កា�ជួបេល់មុខរាល់ដ្ងៃចាុំបាច់គតូវដតជួបនឹងនិរយជកដដលមានសកាដានុពល

រនាោះរេ។អ្នកក៏អាចជួបនឹងអ្នកេុំនាក់េុំនងដដេរេៀត�ួមទាុំងមិត្តភក្ដិគ្ួស្�និងមិត្ត�បស់មិត្ត

ក៏ដូចជ្រលខាគ្ូបរគងៀនអ្នកគបឹកសាឬមនុសសេរផសេងរេៀតដដលរ្វើកា�ង្�គបរភេដដលអ្នកចង់

រ្វើ។គគន់ដតជួបនឹងមនុសសេប៉ុរណាណាោះ!សូមគបាប់ពួករ្«ខ្ញុំក្នញង៣០វិនាេី»�បស់អ្នករហើ�រគបើ

កា�សុំណួ�បញ្ចប់រដ្�សួ��កកា�ង្�ឬមនុសសេបដន្ថមរដើម្ីជួប។សូមបន្ដពយាយមបង្ហាញពី

រគលតដម្ខ្លួន�បស់អ្នករហើ�សុុំជុំនួ�និងកា�េូនាមន។រ�ឿងអស្ចា�្យនឹងរកើតរឡើង!

(បេ្)

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១8

កា�រ វ្ើ�របៀបរនោះ្ ឺជ្អាច�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿន។រាល់ដ្ងៃរបើអ្នកស្គាល់្នធ្ន១៥នាក់រហើ�

រ វ្ើេុំនាក់េុំនងបាន១០នាក់រនាោះកា�ជួបេល់មុខបាន២នាក់នឹងង្�គសលួ។អ្នកនឹងមានកា�

រស្ងោចសរសើ�ថាកា�រ្វើដបបរនោះរ្វើឲ្យអ្នកដសវង�កកា�ង្�បានងរលឿនយ៉ាងណា!សូមរ្វើវារដ្�

ក្ដីជុំរនឿដ៏ខាលាុំងរនាោះទាវា�នឹងរបើករឡើងដដលអ្នក្ ិតស្មនមិនដល់។

 អនុវ�្ត៖ ឥ�អូវ្ ូមដសបើសកោ្រប្់អ្នកដ�ើម្បី្ រដ្រអំពបីម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអាចដ្វើដៅបា្ន�ល

អ្នកអាច្ ឹងជរួបេល់មុខមុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង។្ ូមគិតអំពបីដពលដវលា្ ិងេបីកន្្ង

ន�លអ្នកអាចជរួប្ ឹងពរួកដគ។្ ូមចងចាំថ្សតវូដសបើ«ខញនុំក្ននុង៣0វោិេបី»រប្់អ្នកក្ននុងការជរួប្ បីមរួយៗ។

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖ោក់ប្្ជអូលវាចូលោនា»(ដ�ើម្បីដមើលវីដ�អូ្ ូមចូលដៅ srs. lds. org,ឬ

្ូមអា្�ូចខ្ងដសកាម)។

ដផ្នកទាុំងបីដនកា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿន្ ឺពុុំបុំដបកសកម្មភាពរេ។រៅរពលអ្នករ្វើសកម្មភាព

អ្នកនឹងរ�ើញថា្ នធ្ន្ ឺមានគ្ប់េីកដនង្។សូមចាប់រផ្ដើមរាល់ដ្ងៃរដ្�កា�ដ្ក់បដន្ថមចូល

រៅក្នញងបញ្ជី�បស់អ្នក។រហើ�រៅរពលអ្នករ្វើដូរចានាោះអ្នកនឹង្ ិតអុំពីវិ្ីនានារដើម្ីេុំនាក់េុំនងនឹង

មនុសសេរហើ�កា�េុំនាក់េុំនងរនាោះនាុំរៅ�កកា�ជួបដតម្ដង។

គកុមភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន�បស់អ្នក្ ឺជ្គបភព្ នធ្នមនុសសេេុំនាក់េុំនងនិងកា�ជួបដ៏អស្ចា�្យមួ�។

ក៏ដូចជ្សមាជិកទាុំងឡា�ដនស្សនាចគកអ្នកជិតខាងឬសហកា�ីរៅកដន្ងរ្វើកា�។សូមបន្ដ

បដន្ថម្ នធ្នរៅរពលអ្នករ្វើកា�េុំនាក់េុំនង។សូមសួ��កមនុសសេេុំនាក់េុំនងបដន្ថមរៅរពល

អ្នកបានជួបេល់មុខ។សូមកា�សមាភាសបដន្ថមជ្មួ�នឹងមនុសសេគ្ប់�ូបដដលអ្នកបានជួប។

សូមរគបើរសចក្ដីដ្្ងកា�ណ៍«ខ្ញុំក្នញង៣០វិនាេី»�បស់អ្នក។កា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿន្ ឺអាច

រ វ្ើរៅបានរហើ�វាអាចនឹងសបបា�រពលអ្នកចាប់រផ្ដើមរ្វើវា។ដូរច្នោះសូមកុុំ�ង់ចាុំ�ូ�រឡើ�។

សូមនិយ�នឹងមនុសសេគ្ប់គនា។សូមដសវង�កកា�ដណនាុំមកពីគពោះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធនិងបន្ដ

មានភាពសក្ដិសមជ្និច្ច។សូម�កសាកុំណត់គតាល្អរហើ�តាមដ្ន។រៅរពលអ្នករដើ�រៅមុខ

រនាោះគពោះអមាចាស់នឹងបង្ហាញផ្ូវអ្នក។

 អនុវ�្ត៖ ឥ�អូវ្ ូមដមើលដៅសកោ្រប្់អ្នក។ដតើអ្នក្ ឹងដ្វើអវបី�ំបូងដគ?្ ូមោក់នផ្ការរក្ ្ធា្ដ្វើ

ការេំោក់េំ្ងដ�ើយដ្វើការជរួបេល់មុខោដរៀងរាល់ន្ងៃ។្ ូម្ ដសមចចិតតែថ្ដពល្អ្នកដ្វើវាដ�ើយ

្ុំសគរួសារអ្នកឬន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នកឲ្យជរួយ។

្ូមប្្ដកតស់តារីកចដសមើ្រប្់អ្នកោមរួយ្ ឹងតារាងដៅេំព័របោទាប់។្ ូកតាមោ្េំោក់េំ្ងរប្់អ្នក

ដោយដសបើនបបបេការតាមោ្េំោក់េំ្ងដៅដលើេំព័រ២0។្ ូម្ តចម្ងឲ្យបា្ដសចើ្។

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



១9

ការដស្ងរ្ការងារយ៉ាងពតេឿ្េ

្ូមគូ្ ្ បីកសបអប់ដៅដពលអ្នកប្្ចប់្ កម្មភាព្ បីមរួយៗដ�ើយបន្ថែមកំណត់ចំ្ ំ។

ទថងៃេី១

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ		

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

ការរួប	៖		 ☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី២

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ		

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

ការរួប	៖		 ☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី3

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ		

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

ការរួប	៖		 ☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី៤

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ		

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

ការរួប	៖		 ☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី5

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ		

្នធាន	៖		 ☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

ការរួប	៖		 ☐ 	☐ ្រុបតបចាុំវ្ងៃ		

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ដបបបេតែើម្ីត្្ើការតាមោេមេរុស្សដែលអ្ន្ទា្់េង

េុំនា្់េុំេង

មនុ្ ្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

េុំនា្់េុំេង

មនុ្ ្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

១៖ត�ើខ្ញំអាចស្វែងរកឱកា្ការងារដ៏ប�រឹមប�រូវយ៉ាងដរូចតមដេច?



2
ត�ើខ្ញុំបងាហាញពីខ្លួនខ្ញុំតដ្យ

អានរុភាពបញ្ញឹះបញ្ចូល

យ៉ាងដរូចតមដេច?

ការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ
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សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។ដតើពុំមា្ដ្ៀវដៅឬវីដ�អូឬ?អ្នកអាចទាញដចញមកពបីដគ�េំព័រ

srs. lds. org។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្ដោយោក់ដឈាមាះម្ុ្សេដៅក្ននុងសកុមអ្នក(្ូមដមើល

ឧទា�រណ៍ខ្ងដសកាម)។

ប្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានប្រើ«ខ្ញុំក្ញង

៣០វិនាទី»

ជាមួយមនុស្ស

យ៉ាងបោច

ណាស់២០នាក់

(សូមសរបសរ

ចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បាន

រាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

គ្លូរ�ៀ� ២៨ បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកោក់ដមាោងកំណត់។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមនចកចាយព័ត៌មា្េំោក់េំ្ងរប្់្ មាជិសកុមមរួយចបាប់(ដចញពបីប្្ជបីដ្វើការសបជុំ)

• ្ូម្ ុំឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែ

ខណៈដពលន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី២ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

ថ្មី!

ថ្មី!

ថ្មី!

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍ដ្ះ។

 ពិភា្សា៖ ្ូមអា្ោក្យ�កស្ង់ដៅខ្ងសាតាំន�។ដតើការណ៍ដ្ះអ្ុវតតែចំដោះសកុមដយើងោោង�ូចដម្ដច?

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការដបតែោញាចិតតែទាំងអ្់

រប្់ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរ។(េះន�្ សមាប់អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការដបតែោញាចិតតែទាំងអ្់

រប្់ពរួកោត់)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមឲ្យម្ុ្សេសគប់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។ដយើងគរួរពយាោមដ�ើម្បីរកសារាល់ការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។

ដោះគឺោេមាលាប់ចាំបាច់មរួយន្ម្ុ្សេន�លមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្។

ខណៈន�លដយើងដៅឈរដៅដ�ើយដោះ្ ូមឲ្យដយើង្ ូសតបាវចោទាំងអ្់ោនា។ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍ទាំង

ដ្ះរំឭកដយើងអំពបីដោលបំណងន្សកុមរប្់ដយើង៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបសត់យើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី្ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស
មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការរកសាការដបតែោញាចិតតែរប្់អ្នក?ដតើដយើងអាចជរួយបា្ោោង�ូចដម្ដច?្ ូម

សបឹកសាោមរួយោនាដ�ើយជរួយោនាដៅវិញដៅមកោមរួយ្ ឹងការន្វងរកការងាររប្់ដយើង។ដ្ះគឺោការ

ពិភាកសា�៏្ំខ្្់បំផុតន្ការសបជុំដ្ះ!

ដតើដយើងបា្ដរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការ្ិោយ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នកដៅម្ុ្សេ�នេដោះ?ដតើអ្នក

បា្នកលម្អវាឬដេ?ដតើអ្នកបា្កត់េុកបុគ្គលន�លអ្នក្ ឹងេំោក់េំ្ងរប្់អ្នកដ�ើយតាមោ្ឬដេ?

ដតើមា្្ រ្មានាក់បា្សាកល្ងការន្វងរកការងារោោងដលឿ្ឬដេ?មា្លេ្ធផលអវបីដេ?

« នៅន្ល សានាទដការងារ 

គ្រូវបាន វា្់ដវង នោះ 

សានាទដការងារ រីកចនគមើន ។ 

នៅន្ល សានាទដការងារ គ្រូវបាន 

វា្់ដវង និង រាយការណ៍ នោះ 

អគតា ទន ការ រីកចនគមើន ្ នន្ឿន 

កាន់ដ្នលឿន » ។

ថូមា៉ាសតអស.ម៉េសរុេតៅ្ ្នញង

របាយការណ៍សេ្និសេីដខ�រុលាឆ្នាុំ

១៩៧០េុំព័រ១០៧។

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?

រាយការណ៍
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ត�ើខ្ញុំបងាហាញពីខ្លួេខ្ញុំតោយមាេអាេរុភាពយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គដរៀ្ដ្ះ។

 តមើល៖ «ការ្ មាភា្្៍»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៣២)។

	 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកគិតថ្ម្ុ្សេទាំងដ្ះសតូវបា្ជរួលឲ្យដ្វើការឬដេ?

អ្នក�ឹងចដម្ើយមិ្ល្អចំដោះ្ ំណួរ្ សមាប់ការ្ មាភា្ដពលអ្នកដមើលពរួកដគ!ប៉ុន្តែដតើអ្នកដពលខ្ះមា្ការ

លំបាកដ�ើម្បីផ្ដល់ចដម្ើយល្អដៅក្ននុងការ្ មាភា្មរួយឬដេ?

 អាេ៖ ្ំណួរប្រចាំ្ប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?

្កម្មភាេប្រចាំ្ប្ដាហ៍--តរៀ្រចំតហើយតប្រើត្ចកដេីស្លែងការណ៍ដ៏៉នអានុភាេជាមួយនរឹង្រណាដាញ

ទំនាក់ទំនង។

 អាេ៖ កាលពបីការសបជុំមុ្រប្់ដយើងដយើងបា្ពិភាកសាអំពបីរដបៀបន�ល«ខញនុំក្ននុង៣0វោិេបី»រប្់ដយើងអាចមា្

ចំ្ប់អារម្មណ៍ោការនណោំខ្លួ្។ជំហា្បោទាប់រប្់ដយើង្ ឹងោការបន្ថែម«ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏

មា្អា្ុភាព»ន�លអាចបងាហាញពបីដោលតនម្ខ្លួ្រប្់ដយើងដៅ�ល់្ ិដោជក្ ិងអ្នកដផសេងដេៀត។

ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពជរួយពសងឹង�ល់ជបីវសបវតតែិ្ ដង្ខប្ ិងការ្ មាភា្រប្់ដយើង។វាជរួយ

ដយើង្ ិោយោមរួយ្ ឹងប ដ្ាញរប្់ដយើង។វាអាច្ ឹងជរួយដយើងរកសាការងារដ�ើយមា្ដោគជ័យ។

្ូមអា្ចនំណកគ្្ឹះបរួ្ោោងន្ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព។

ចុំណុចគេ្ឹះបេួយ៉ាងទេតសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាព

សារល់	�វម្	រុំនាញ	ឬ	ភាព	

ខាលាុំង	។

      

ផ្្គចូរផ្្គង	តោល�វម្	ខ្លួន	តយើង	

តៅនរឹង	�តមរូវការ	រប្់	

និតយរក	។

ផ្ដេល់	ឧទា�រណ៍	ឬ	ការ	

្តតមច	តជាគរ័យ	ជាក់លាក់	

មួយ	។

បងាហាញ	ពីលទ្ធផ្ល	។

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?

តរៀេ
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ត�ើខ្ញុំអាចបតងកើ�តសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពមួយបាេយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាេ៖ វីតូដរៀបា្ដរៀបចំការពិភាកសារយៈដពលសបាំោេបីោមរួយ្ ឹង្ ិដោជកន�លមា្្ កា្្ុពល។ដៅដពល

្ិដោជកបា្្ រួរអំពបីបេពិដសា្្៍េបីផសាររប្់ោងដោះោងបា្ដសបើដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព

មរួយរប្់ោង។

តសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពរបស់វី�ូតរៀ

១ .	មានការ	វ្្	តបឌិ�	ត�ើយ	ត ដ្ា�	តៅតលើ	លទ្ធផ្ល	!	ឧទា�រណ៍		 ២ .	តៅ	តកមុ	�៊ុន	តអប៊ី្៊ី	ត្តវើរ	ខ្ញុំ	បាន	បតងកើ�	សផ្នការ	

ទីផ្សារ	្ ្មមីួយ	និងបណ្ណ	ផ្្សពវែផ្សាយ	 3 	សដល	បាន	បតងកើន	ការ	លក់	តបចាុំ	សខ	តោយ្ទាល់បាន	5%	។	ខ្ញុំ	មាន	ទុំនុកចិ�តេ	ត�ើយ	ខ្ញុំអាច		

៤ 	រួយ	សកលម្អ	ការ	លក់	រប្់តកុម�ុ៊ន	អ្ក	តាម	រតបៀប	ដរូចោនា	។

១ .	សារល់	រុំនាញ	ឬ	ភាព	ខាលាុំង	មួយ		 ២ .	ទា�រណ៍ជាក់លាក់		3 .	លទ្ធផ្ល		 ៤ 	ផ្្គចូរផ្្គង	�តមរូវការ

 ពិភា្សា៖ ដតើដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍ដ្ះជរួយវីតូដរៀក្ននុងការន្វងរកការងាររប្់ោងោោង�ូចដម្ដច?

	 អាេ៖ ដ្ះគឺោដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពគំរូបន្ថែមដេៀត្ សមាប់អ្នកសត�ប់មកពបីផសាយសា្ោមាចា្់

អាជបីវកម្ម្ ្តូច្ ិងមា្យ--ន�លោអ្នកកំពុងន្វងរកការងារ។្ ូមអា្វា។្ ូមកត់ចំ្ំ្ ូវរដបៀប

ន�លនផ្នកទាំងបរួ្ដ្វើការររួមោនា។

១.ជុំនាញ ២.គុំរូ(ប្រូវជាក់្លាក្់) 3.គុំរូ(ប្រូវជាក់្លាក្់) ៤.ផ្គតូរផ្គងតៅ�កមូវការ

ខ្ញុំ	អាច	បតងកើ�	ត�ើយ	រតមុញ	ទរឹកច�ិតេ	

តកមុ	។

ឧទា�រណ៍	្ ្នញងនាមជាអ្្ន ស្ម័កគ

ចិ�្តពញតមា៉ាងសកមាប់សាសនាចក្

របស់ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	្ ុុំ	ឲ្យ	ដរឹកនាុំ	តកុម	វន	

អ្ក	្ ្ម័តគចិ�តេ	តបាុំ	បី	នាក់	សដល	ពុុំ	មាន	

សាមគ្គី	ភាព	ោនា	ត�ើយ	ពុុំ	បុំតពញ	តាម	

តោលតៅ	។

ដរូតច្ុះ	ខ្ញុំ	បាន	ត វ្ែើការ	តបរ	បុំពាក់	

បុំប៉ន	ត�ើយបាន	រួយ	ពួកតគ	ឲ្យ	�វម្	

ោនាតៅវិញតៅមក	ោកត់ោលតៅ	

ត�ើយ	បុំតពញ	តោលតៅ	ទាុំង	តនាុះ	។

ខ្ញុំ	អាច	រួយ	តកមុ	អ្ក	ឲ្យ	ត្វែើ	ការ	រួមោនា	

តដើម្បី	បុំតពញ	និង	្ តតមច	តោលតៅ	

រប្់អ្ក	។

ខ្ញុំ	មាន	បទពិតសា្ន	៍ខាង	

តោុះតសាយបញ្ហា	។

ឧទា�រណ៍	អាជីវ្ម្មកគសួារ

តយើង	តយើង	មិន	ដរឹង	ចបា្់	ពី	ការ	

ចុំណ្យ	រប្់	តយើង	តទ	។	ខ្ញុំ	បាន	

្តតមចច�ិតេ	បតងកើ�	កុំណ�់តតា	ឲ្យល្អ	

ជាង	មុន	ត�ើយ	តាមោន	ការ	ចុំណ្យ	

តបចាុំវ្ងៃ	។

តាមរយៈ	ការ	តមើល	កុំណ�់តតា	រប្់ខ្ញុំ	

និង	ការ	តាមោន	តនាុះ	តយើង	បាន	

បងាហាញ	ថ្	អ្ក	ផ្្គ�់	ផ្្គង់	បានគ�ិ	វ្្	

តលើ្	តៅ	តគប់	វិកកយបត�	តោយ	ពុុំ	

តបាប់	ដល់តយើង	។

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	រុំនាញ	តោុះតសាយបញ្ហា	

ទាុំងតនុះ	ចុំតពាុះ	ឧប្គ្គ	ទាុំងឡាយ	

សដល	អ្ក	អាច	នរឹង	រួប	តបទុះ	ត�ើយ	ខ្ញុំ	

តបាកដ	ថ្	ខ្ញុំអាច	រក	បាន	ចតម្ើយ	ល្អ	

មួយបាន	។

ខ្ញុំ	អាច	តរៀបចុំ	។ ឧទា�រណ៍	្ ្នញងនាមជាមាតាយមានា្់	ខ្ញុំ	

្តមប្តមលួ	កិច្ការ	សាលា	និង	

ការងារ	រប្់	ករូន	បីនាក	់តៅ	ផ្្ទុះ	។

តាម	រយៈ	ការ	តគប់តគង	កាលវិភាគ	

ទាុំងតនុះ	ខ្ញុំ	បាន	តបាកដ	ថ្	ករូន	មានាក់ៗ	

បាន	តរៀន	ចង	់តោយតជាគរ័យ	ត�ើយ	

តចុះ	រតបៀប	ត្វែើការ	។

ខ្ញុំ	អាច	តតបើ	រុំនាញ	ការ	តគប់តគង	

ទាុំងតនុះ	តដើម្បី	រកសា	កាលវិភាគ	តកុម�៊ុ	

ន	រប្់អ្ក	ដរូតច្ុះ	រាល់ការ	ណ្�់រួប	

រប្់	អ្កទាុំងអ្់	នរឹង	ត�រូវ	បាន	

ក�់ទុក	។

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?
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 អេរុវ�្៖ ្ូមដសបើេំព័រដ្ះដ�ើម្បីបដងកើតដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព្ ទាល់ខ្លួ្មរួយចំ្ រួ្។្ ូមចាប់ដផ្ដើម

្រដ្រដ្ចកតែបីន្្ងការណ៍ដៅក្ននុងកន្្ងមា្ចដោលាះឥ�អូវដ្ះ។អ្នកអាចដ្វើការោមរួយ្ ឹង្ មាជិកសកុម

ដផសេងដេៀត។

១.ជុំនាញ ២.គុំរូ(ប្រូវជាក់្លាក្់)
3.លេ្ធផល(ប្រូវ

ជាក្់លាក្់)
៤.ផ្គតូរផ្គងតៅ�កមូវការ

 អេរុវ�្៖ បោទាប់ពបីអ្នកមា្ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពោោងដហាច្្់ចំ្រួ្ពបីរដោះ្ ូម្ លា្់ដវ្ោនា

ដសបើវាោមរួយ្ ឹង្ មាជិកសកុមដផសេងដេៀត។្ ូម្ ិោយវាឮៗរ�ូត�ល់អ្នកមា្អារម្មណ៍េំ្ុកចិតតែ។

មុ្ដពលការសបជុំរប្់ដយើង្ ូមប្្ចប់ដ្ចក្ដបីន្្ងការោោងដហាច្ ្់ចំ្រួ្សបំា។

 អាេ៖ អ្នកអាចចាបដ់ផ្ដើមោមរួយ្ឹង«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»ដៅដពលអ្នកកំពុង្ ិោយ្ ឹង្ រ្មានាក់អំពបីការងារ

មរួយ។ដ្ះអាចោ្ ិដោជកឬ្ រ្មានាក់ន�លអ្នកអាច្ ុំឲ្យជរួយអ្នក។បោទាប់មកអ្នកដោះ្ ឹងអាច

្រួរអ្នក្ ូវ្ ំណួរេូដៅមរួយចំ្រួ្។អ្នកសតូវការដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពដ�ើម្បីដ្្ើយ្ ំណួរ

ទាំងដ្ះ។អ្នក្ ឹងនចកចាយដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នកោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្មុ្ដពល

ការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង។
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 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្ការនណោំទាំំងដ្ះោសកុម។បោទាប់ពបីអ្នកបា្អា្ការនណោំររួចដ�ើយ្ ូមចាប់ដផ្ដើម

្កម្មភាព។្ ូមកុំចំ្ យដពលដសចើ្ោង10ោេបីដ�ើយ។

1. អ្នកសគប់ោនាដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយដ�ើរដៅកន្្ងេំដ្រមរួយ្ សមាប់ហាត់អំពបីដល្ឿ្។មានាក់ៗគរួរ

នបរមុខេល់ោនា។

២. អ្នកេបីមរួយ្ រួរ្ ំណួរេូដៅ�ូចោ៖

• ដតើអ្នកអាចសបាប់ខញនុំអំពបីខ្លួ្អ្នកបា្ឬដេ?

• ដ�តុអវបីដយើងគរួរនតជរួលអ្នកឲ្យដ្វើការ?

• ដតើភាពខ្លាំងបំផុតរប្់អ្នកោអវបី?

• ដតើខញនុំគរួរ្ ិោយអំពបីអ្នកដៅកា្់ម្ុ្សេន�លសតូវេំោក់េំ្ងរប្់ខញនុំអវបីខ្ះ?

៣ អ្នកេបីពបីរផ្ដល់ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពមរួយោចដម្ើយ។

4. បោទាប់មកអ្នកប្ដអូរោនា។អ្នកេបីពបីរ្ រួរ្ ំណួរេូដៅដផសេងដេៀតដ�ើយអ្នកេបីមរួយដ្្ើយោមរួយ្ឹង

ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពមរួយ។

5. ្ូមផ្ដល់មតិនកលម្អ�ល់ោនាដៅវិញដៅមកឲ្យឆ្ប់ៗ៖ដតើវាមា្ទាំងបរួ្ជំហា្ឬដេ?ដតើវាដមើលដៅ�ូច

ោអសាចារ្យដ�ើយេំ្ុកចិតតែឬដេ?

៦. បោទាប់មកម្ុ្សេសគប់ោនាប្ដអូរន�គូដ�ើយដ្វើវាម្ដងដេៀត។ដ�ើយម្ដងដេៀត!

7. ្ូមដ្វើឲ្យដលឿ្បំផុតតាមន�លអ្នកអាចដ្វើបា្រ�ូត�ល់ម្ុ្សេសគប់ោនាបា្សាកល្ងវាបា្

បរួ្�ង។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដសបើដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពដ�ើម្បីដ្្ើយ្ ំណួរទាំងដ្ះឬដេ?ដតើមា្ភាពដផសេងៗោនា

មរួយចំ្រួ្្ ខ្ះអំពបី្ ំណួរទាំងដ្ះ?ដតើ្ ំណួរមរួយចំ្ រួ្ដផសេងដេៀតមា្អវបីខ្ះន�លអ្នក្ មាភា្អាច្ ឹង

្រួរដោះ?

ស្ម្មភាពមាេជតកមើស៖ត�ើខ្ញុំបាេផ្លាស់ភាពអវិជ្ជមាេតៅជាវិជ្ជមាេបាេយ៉ាងែូចតម្ដច?

(សូម្ រុុំត្្ើស្ម្មភាពតេះអុំឡញងតពលត្្ើការកបជរុុំតឡើយ)។

យ ើ្អ្នក្យបរើសយរើស	ត វ្ែើ	តៅ	អុំឡញង	ក្ញង	្ បាតា�៍	តនាុះ	អ្ក	អាច	ត្វែើ	្ កម្ម	ភាព	តនុះ	។

អ្កអាច	តតបើ	ត្ចកដេីស្្ងការ	ដ៏មានអានុភាព	តដើម្បី	្ លា្់	្ ុំណួរ	និង	សាថានភាព	អវរិ្ជមាន	តៅ	ជា	ឱកា្	វិរ្ជមាន	បាន	។	្ រូម	្ ិកសា	ទុំព័រ	៣៣	

តៅ	ក្ញង	្ នធាន	)	។
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ត�ើខ្ញុំអាចតកបើតសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពមួយបាេតៅ្ដេ្ងណា?

 អាេ៖ ោមរួយ្ឹងដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព្ ្មបីរប្់ដយើង្ ិង«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់ដយើងដោះដយើង

មា្ឧបករណ៍�៏អសាចារ្យ។ប៉ុន្តែដតើដយើងរកម្ុ្សេន�ល្ ឹងសា្ប់ដយើងបា្ោោង�ូចដម្ដច?គ្្ឹះគឺសតូវ

្ិោយ្ ឹងម្ុ្សេសគប់រូប។បោទាប់មក្ ូមឲ្យពរួកដគ្ ិោយដៅកា្់អ្នកេុំនាក់េុំនងរប្់ពរួកដគ។ដ្ះ

គឺោ«ប ដ្ាញ»ដ�ើយប្ដាញដ្ះគឺ�ូចោការដសជើដរើ្សកុមលក់្ ទាល់ខ្លួ្អ្្ចឹង!

 អេរុវ�្៖ ្ូមបនងវរដៅអ៊ីរប្់អ្នកដ�ើម្បី្ ិោយោមរួយ្ ឹងបុគ្គលន�លអង្គនុយជិតអ្នក។

1. ្ូម្ ិោយអំពបីម្ុ្សេន�លអ្នក្ ឹងេំោក់េំ្ងដ�ើម្បីដសបើ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នក្ ិង

ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពមុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង។្ ូម្ រដ្រដឈាមាះ

មរួយចំ្រួ្ដៅេបីដ្ះ៖

 



២. ្ូម្ ិោយអំពបីរដបៀបន�លអ្នក្ ឹងពសងបីកប្ដាញរប្់អ្នកដ�ើម្បីបដងកើតម្ុ្សេេំោក់េំ្ង

កា្់នតដសចើ្។្ ូម្ រដ្រគំ្ិតទាំងឡាយដៅេបីដ្ះ៖

 



 អេរុវ�្៖ មុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់អ្នកដោះអ្នក្ឹងដសបើដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នកោមរួយ

្ឹងម្ុ្សេេំោក់េំ្ងន�លអ្នកសាគាល់។ដ�ើយអ្នក្ ឹង្ ុំឲ្យេំោក់េំ្ងអ្នក្ ិោយោមរួយេំោក់េំ្ង

រប្់ពរួកដគ។ោមរួយ្ឹង«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»្ ិងដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នកដោះអ្នក

មា្ឧបករណ៍�៏អសាចារ្យចំ្រួ្ពបីរដ�ើម្បីបដងកើតប្ដាញរប្់អ្នក។ការន វ្ងរកការងាររប្់អ្នកចាប់ដផ្ដើម

ដចញដៅដ�ើយ!

ស្ម្មភាពមាេជតកមើស៖ការរ្បាេការងារឲ្យបាេតលឿេ

(សូម្ រុុំត្្ើស្ម្មភាពតេះអុំឡញងតពលត្្ើការកបជរុុំតឡើយ)។

ប្សិនយ្ើអ្នក្យបរើសយរើសយធវែើ	អ្ក	អាច	ត្វែើ	្ កម្មភាព	តនុះ	តៅ	តតកាយ	ការ	តបរុុំ	រប្់	តយើង	៖

តបើ	ចង	់ទទួល	បាន	តជាគរ័យ	កាន	់ស�	តលឿន	អ្ក	អាច	្ ិកសា	«	ត�រូវ	ពតន្ឿន	ការ	ស្វែង	រក	ការ	ងារ	»	តៅ	ទុំព័រ	១5	។	្ រូម	សាកល្បង	វា--	

្នធានចុំនួន	១5,	មនុ្ ្ស	ទុំនាក់ទុំនង	១០	នាក់,	រួប	២នាក់--	ជា	តរៀងរាលវ់្ងៃ	!

អ្ក មនុ្្ស	សដល	អ្ក	សារល់ មនុ្្ស	សដល	បណ្តាញ	

សារល់

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបី

ន�លអ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

« ប៉ុដនដែ គ្ះអម្ចា្់ គ�ង់គជាប 

គ្ប់នរឿង ទាំងអ្់ ចាប ់នបតេជាញា 

្ីនដើម មក ន�្ុដរូនចានាះន�ើយ 

គ�ង់បាន នរៀបចំផ្វូវ មួយ នដើម្ី 

្នគមច គ្ប់កិច្ចការ ទាំងអ្់ 

រប្់គ្ះអង្គ នៅក្នុង ចនំណាម ករូន 

នៅមនុ្្ស » ។

េីទហ្េី១៩:6

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?

ពិចារណា



៣០

ត�ើខ្ញុំត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គការដបតែោញាចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការត្រ្តជាញាច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូត វ្ែើ្កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ នយាថារកសា

ការត្រ្តជាញាចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងតកបើតសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពរបស់ខ្ញុំជាមួយមេរុស្សយ៉ាងតោចណាស់២០នា្់្ ្នញងសបាដាហត៍េះ។	( អ្កទាំងននះ 

មួយចំនួន ្ ួរ ដ្ តាមោន ជាមួយ នរឹង មនុ្្ស ដដលអ្ក បាន �ំោក�់ំនង ្ ីមុន )	។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង់	តោលតៅ	អ្ក	៖   ២០   ៣០   ៤០

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ	៍មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល់	តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក់	តបាក	់្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ៍	តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

តប្ជាញាច�ិ្

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?



៣១

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដ�ើម ប្ីកតស់តាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេឬចា៎្»«ដេ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្នករកសាការដបតែោញាចិតតែ។

បានប្រើបសចក្ី

ន្លែងការណ៍

ដ៏មានអានុភាព

ជាមួយមនុស្ស

យ៉ាងបោចណាស់

២០នាក់(សរបសរ#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់

្បាក់សន្សុំ

រននថែម(បាទ/

ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមចងចាំដ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកដៅខ្ងដសកាយន្កូ្ដ្ៀវដៅមាោ៌ារប្់

ខញនុំដឆ្ពះដៅកា្់ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ផងន�រ។

ដៅក្ននុងការសបជុំសកុមដលើកដសកាយអ្នក្ សមប្សមរួល្ ឹងគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែមរួយដៅដលើការ្ដខៀ្(�ូច

រូបមរួយខ្ងដលើដ្ះ)ដយើង្ ឹងមក�ល់10ោេបីមុ្ការសបជុំចាប់ដផ្ដើមដ�ើយ្ រដ្រពបីការរីកចដសមើ្រប្់

ដយើងដៅដលើតារាង។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំបោទាប់រប្់

ដយើង។្ ូមរំឭកពរួកោត់ឲ្យដ្វើតាមឯកសារដ�ើយកុំយកឯកសារបន្ថែមមកោមរួយដ�ើយ។(ពុំដចះរដបៀប

ដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំឬ?្ ូមអា្េំព័រ1៣ដ�ើយ្ឹងខ្ងក្ននុងគសមប

មុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?



៣2

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?

ការសមាភាសេ៍

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយ្ នមតែង�ូចខ្ងដសកាម៖

អ្នកសមាភាស៖របើដូរច្នោះរតើអ្នកអាចដណនាុំខ្លួនអ្នកបានរេ?

របកខេជនេី១៖ ១ពុុំមានរគចើនរេពិតរៅ។ខ្ញុំពុុំមាន

ចុំណាប់អា�ម្មណ៍ឬចូលចិត្តអវីរនាោះរេរគចើន។ភា្រគចើនខ្ញុំពុុំរ្វើ

អវីរេ។

របកខេជនេី២៖អឺ...ដមនរហើ�ខ្ញុំ...

របកខេជនេី៣៖អូ៎ខ្ញុំ�ីករា�នឹងគបាប់។ដូចអ្នកអាចរ�ើញ

រហើ�ខ្ញុំបានចុំណា�រពលយ៉ាងរគចើនរលើកស្ច់ដុុំ។ខ្ញុំគតូវ

រៅថានាក់រ�ៀនគ្ប់គ្ងកុំហឹងផងដដ�។ប៉ុដន្ដរតើមានន�ណា

ដដលចងរ់ៅថានាក់ទាុំងរនាោះ?អ្នកដឹងអវីដដលខ្ញុំចង់និយ�ឬរេ?

របកខេជនេី៤៖ឬរតើអ្នកចង់មានន័�ថារតើខ្ញុំជ្មនុសសេយ៉ាងណា

រៅកដន្ងរ វ្ើកា�ដមនរេ?របើនិយ�រៅខ្ញុំពុុំបានរៅរ្វើកា�ឲ្យ

រ្�ូ�បានប៉ុនាមនរេ។ខ្ញុំ្ ប់្ ុញគទាន់រហើ�ឈប់ចង់បង្ហាញ

ខ្លួនដតម្ដង។ខ្ញុំគបដហលជ្ពុុំ្ ួ�និយ�ដូរចានាោះរេ។

របកខេជនេី២៖អឺ...

របកខេជនេី៣៖ខ្ញុំមានន�័ថាជ្អ្នកដដលបរគងៀនថានាក់គ្ប់គ្ង

កុំហឹងរនាោះ...ខ្ញុំអាចដវបុំដបកគត់ជ្ពី�បាន។ដូរច្នោះរតើន�ណា

ជ្រៅដកខ្ញុំ?អ្នកឬ?រហហ៎អ្នកមិនដមនគបរភេមនុសសេដដលមិន

ពិនិត្យរមើលរ�ើងថារតើរ�ើងខិតខុំរ្វើកា�ឬអត់ជ្និច្ចរេដមនរេ?

ដូចជ្រ�ើងជ្កូនរក្មងតូចៗម�ួគកុមដមនរេ?រៅដកមុន�បស់ខ្ញុំ

បានរ្វើដរូចានាោះរហើ�ខ្ញុំពុុំចូលចិត្តរេ។

អ្នកសមាភាស៖រហតុអវីរ�ើង្ ួ�ដតរ�ើសអ្នកឲ្យចូលបរគមើកា�ង្�?

របកខេជនេី២៖អ្នក្ ួ�ដតរ�ើសខ្ញុំពីរគោោះ...អឺ...

របកខេជនេី១៖ដមនរហើ�រគោោះខ្ញុំគតូវកា�ង្�។ខ្ញុំ្ិតថា

មាដា��បស់ខ្ញុំបានមកនយិ�នឹងអ្នករហើ�កាលពីមសេិលមិញ។

គត់បាននិយ�ថាខ្ញុំ្ ួ��កកា�ង្�រ្វើ។រតើគត់ពុុំបានគបាប់

ដូរចានាោះរេឬ?

របកខេជនេី៣៖អ្នក្ ិតខុសរហើ�របើមិនរ�ើសខ្ញុំឲ្យចូលបរគមើ

កា�ង្�រនាោះ។ខ្ញុំបានកត់សមាគាល់រពលខ្ញុំចូលមកថាមានអវី

ខ្ោះៗចាុំបាច់ពិតជ្គតវូរ្វើកា�ផ្លាស់ប្ដូ�រៅេីរនោះ។វាអស្ចា�្យ

ដដលពួកអ្នករៅដុំរណើ�កា�អាជីវកម្ម។ខ្ញុំអាចជួសជុលបាន។

ដមនរហើ�។អ្នកនឹងអ�្ុណខ្ញុំដដលសរ្ង្គាោះអាជីវកម្ម�បស់

អ្នក។

របកខេជនេី២៖អឺ...ដមនរហើ�ខ្ញុំ...

អ្នកសមាភាស៖រតើភាពេន់រខសា�្ ុំបុំផុត�បស់អ្នកជ្អវី?

របកខេជនេី៣៖ខ្ញុំពុុំមានភាពេន់រខសា�រេ។រតើភាពេន់រខសា�

អ្នកជ្អវី?អូ៎ខ្ញុំស្អប់សុំណួ�ដូចរនោះណាស់។

របកខេជនេី២៖ភាពេន់រខសា�?អឺ...

របកខេជនេី១៖អឺ...កា�លួច។តាមពិតខ្ញុំចង់មានន័�ថាកុុំ

លួចរ្។វាពុុំដមនជ្កា�លួចរេ។វាមានរ�ឿងដវង្ ងោ�។ខ្ញុំ

មានន័�ថាខ្ញុំនឹងនិយ�វារឡើងវិញ។ខ្ញុំបាន្ិតថារៅដក

�បស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំខ្ចីវាមួ���ៈរពល។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ២៤វិញ

ធនធាននានា



៣៣

ត�ើខ្ញុំបាេផ្លាស់ភាពអវិជ្ជមាេតៅជាវិជ្ជមាេបាេយ៉ាងែូចតម្ដច?

(ស្ម្មភាពមាេជតកមើស)

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកដ្្ើយ្ ំណួរដ្ះោោង�ូចដម្ដច៖«ដតើភាពេ្់ដខសាយ�៏្ ំបំផុតរប្់អ្នកគឺោអវបី?»្ ូមអា្ចដម្ើយ

រប្់គ្អូដរៀរ។

«	សមនត�ើយ	ខ្ញុំ	កុំពុង	អនុវ�តេ	្ ម�្ថភាព	រប្់ខ្ញុំ	តដើម្បី	តគបត់គង	តពលតវលា	ខ្ញុំ	ឲ្យ	មានតប្ិទ្ធភាព	បុំផ្ុ�។	ខ្ញុំបាន	រក	ត�ើញ	ឧបករណ៍	តប�ិទិន	មួយ	

សដល	ព�ិជា	រួយ	ខ្ញុំ	ណ្្់	ត�ើយ	ខ្ញុំ	បាន	តតបើ	វា	តបចាុំវ្ងៃ	។	្ ្មីៗ	តនុះ	តោយមិនគ�ិ	អុំពី	ការ	បុំតពញ	អាទិភាព	ជាតតចើន	ខ្ញុំ	បាន	រួយ	នាុំ	គតតមាង	លក	់

ខានា�្ុំមួយ	បាន	បញ្ប់	ទាន់	តពលតវលា	»	។

 អាេ៖ ្ូមកត់្មាគាល់ថ្គ្អូដរៀរ៖

 •បា្នចកចាយភាពេ្់ដខសាយមរួយន�លមា្ោេូដៅចំដោះម្ុ្សេភាគដសចើ្។

 •បា្ពិពណ៌ោោក់លាក់អំពបីរដបៀបន�លោងបា្យកឈ្នះដលើភាពេ្់ដខសាយ។

 •បា្បន្ថែមព័ត៌មា្មកពបីដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព។

 អេរុវ�្៖ ្ូមពយាោមដ្វើ�ូចដ្ះោមរួយ្ មាជិកសគរួសារឬមិតតែភក្ដិ។្ ូមឲ្យពរួកដគ្ រួរ្ ំណួរអវិជ្ជមា្

មកកា្់អ្នក។្ ូមដ្្ើយដោយការនចកចាយភាពេ្់ដខសាយមរួយន�លមា្ោេូដៅចំដោះម្ុ្សេ

ភាគដសចើ្។្ ូមពិពណ៌ោអំពបីរដបៀបន�លអ្នកបា្យកឈ្នះដលើភាពេ្់ដខសាយដ្ះ។្ ូមបន្ថែមព័ត៌មា្

មកពបីដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នក។

2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?



៣4

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2៖ត�ើខ្ញំ្រងាហាញេីខលែលួនខ្ញំតដាយអានុភាេ្រញ្ញះ្រញ្ចូលយ៉ាងដរូចតមដេច?



៣
ត�ើខ្ញុំអាចដរឹងពីទីផ្សារ

ការងារ«លាក់កុំបាុំង»

យ៉ាងដរូចតមដេច?

ការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



៣៦

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កុម

បានប្រើបសចក្ី

ន្លែងការណ៍

ដ៏មានអានុភាព

ជាមួយមនុស្ស

យ៉ាងបោចណាស់

២០នាក់

(សូមសរបសរ

ចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

គ្លូរ�ៀ� ៣២ បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកោក់ដមាោងកំណត់។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែខណៈដពលន�ល

សកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី៣ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



៣7

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមឲ្យម្ុ្សេសគប់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបសត់យើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើង�្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី្ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស
មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការ្ិោយដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពដៅម្ុ្សេ�នេដោះ?ដតើអ្នក

បា្នកលម្អវាឬដេ?ដតើអ្នកបា្កត់េុកបុគ្គលន�លអ្នក្ ឹងេំោក់េំ្ងរប្់អ្នកដ�ើយតាមោ្ឬដេ?

ដតើមា្្ រ្មានាក់បា្សាកល្ងការន្វងរកការងារោោងដលឿ្ឬដេ?មា្លេ្ធផលអវបីដេ?

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?

រាយការណ៍



៣8

ត�ើេីផសារការងារ«លា្់្ ុំបាុំង»ជាអ្ី?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 តមើល៖ «្ូមរកដមើលកន្្ងន�លពុំ្ ូវមា្ការសបករួតសបនជង»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ4៨)។

 អាេ៖ ្ូមអា្ោមរួយោនា្ ូវោក្យទាំងឡាយដៅក្ននុងឌបីោោសកាមការ្្ទអូចសតបីដៅខ្ងដសកាម។រូបសតបីតំ្ង

ឲ្យការងារ។្ ូមកត់្មាគាល់កន្្ងន�លមា្សតបីភាគដសចើ្បំផុតឬកន្្ងន�លមា្ការងារដសចើ្បំផុត។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នក្ អាចចាប់សតបីបា្ដសចើ្បំផុត?គូររងវង់ដលើម្ុ្សេមានាក់ដោះ។ដតើេបីផសារការងារ«លាក់កំបាំង»

មា្អវបីខ្ះ?

 អាេ៖ មា្ឱកា្ោដសចើ្ដៅក្ននុងេបីផសារការងារលាក់កំបាំងដសចើ្ោងដៅេបីផសារការងារតាមេមាលាប់។ដតើដយើង

ន្វងរកការងារដៅកន្្ង្?ដតើ្ ួ�ដតន្វងរកការងារដៅកន្្ង្?

ការងារដែលចរុះផសាយឬតៅ

ផសាយតាមអ៊េិ្ឺដណ�

មេរុស្សកគប់រូបែឹង

អុំពីការងារ—ការកប្ួ�កបដជង

ខ្ពស់

ការងារដែលមាេតាមរយៈតសវា

តកជើសតរើសការងារ្ ្នញងរោឋាភិបាល

ឬការងារឯ្ជេ

មេរុស្សជាតកចើេែឹង

អុំពីការងារ—ការកប្ួ�កបដជង

ជាម្្យម

ក្រុមហ៊រុេតរៀបចុំតែើម្ី

បុំតពញការងារមួយដែល

ពរុុំចាុំបាច់ក�វូកបកាសរ្

មេរុស្ស�ិចែឹង—ពរុុំសូវ

មាេការកប្ួ�កបដជង

ការងារដែលពរុុំកបកាសតកជើសតរើស

គឺមាេដ�តាមរយៈេរណាមានា្់

ដែលសាគាល់េរណាមានា្់តេៀ�

ោមាេេរណាមានា្់ែឹង—ោមាេការ

កប្ួ�កបដជង

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កបំ្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?

តរៀេ



៣9

 អាេ៖ សុំណួរកបចាុំសបាដាហ៍—ត�ើខ្ញុំអាចរ្េីផសារការងារ«លា្់្ុំបាុំង»យ៉ាងែូចតម្ដច?

្កម្មភាេប្រចាំ្ ប្ដាហ៍—៉ នការជួ្រទល់មុខជាមួយនរឹងនិតយជកសដល៉ ន្ កាដានុេល។

អំ�នុងការសបជុំដ្ះដយើង្ ឹងដរៀ្ដ�ើយអ្ុវតតែជំោញដ�ើម្បីជរួយដយើងដ្្ើយ្ ំណួរដ្ះដ�ើយអ្ុវតតែ

្កម្មភាព្ ំខ្្់ទាំងដ្ះ។

ត�ើេីផសារការងារលា្់បាុំងមាេតៅឯណាខ្ះ?

 តមើល៖ «សបភពមា្សប្ិេ្ធភាពបំផុត»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ4៨)។

 អាេ៖ យុេ្ធសាស្តែន្វងរកការងារមរួយចំ្រួ្គឺមា្ឥេ្ធិពលដផសេងដេៀត។ដៅក្ននុងសបដេ្មរួយចំ្រួ្ម្ុ្សេមរួយ

ចំ្រួ្ន�លន្វងរកការងារតាមរដបៀបោក់លាក់អាច្ ឹងស្ដ�ៀងោនាដៅ្ ឹងតារាង�ូចខ្ងដសកាម។វាអាច

្ឹងខុ្ោនាដៅក្ននុងតំប្់រប្់អ្នក។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដ្្ើយ្ ំណួរទាំងដ្ះោសកុម។

1. ដៅក្ននុងតារាងដ្ះដតើវិ្បីសាស្តែន�លម្ុ្សេភាគដសចើ្ដសបើដ�ើម្បីន វ្ងរកការងារមា្អវបីខះ្?

២. ដតើវិ្ បីសាស្តែមរួយ្ន�លមា្ដោគជ័យបំផុតក្ននុងការន្វងរកការងារ?

វិ្ ីសាកស្
្ដេ្ងដែលមេរុស្សចុំណាយតពល

ដសង្រ្ការងារ

្ដេ្ងដែលមេរុស្សព�ិជាបាេ

េេួលការងារ

ផ្្សពវែផ្សាយ	តាម	ការ	ស្�/អ៊ិន្ឺសណ� ៦5% 	១៤%

ត្វា	កសនង្រក	ការងារ	ឲ្យ	ត្វែើ	រប្់	

រោឋាភិបាល	ឬ	ឯករន
	២7% 	២១%

ទុំនាក់ទុំនង	្ ទាល់	ជាមួយ	តកុម�៊ុន 	៣% 	៣០%

តាមពាក្យ	ការ	និយយ	�ៗ	ោនា	

(	ទុំនាក់ទុំនង	្ ទាល់មា�់	ឬ	តគតបាប់	)
	5% 	៣5%

តេះគឺជាេីផសារការងារលា្់

្ុំបាុំងតផ្ដា�តៅេីតេះតហើយ

តចៀសវាងបាេ៩២%ទេការ

កប្ួ�កបដជង!

ប៉រុដេ្្ រុុំបែិតស្ជតកមើស

ទាុំងតេះឬអ្ន្អាចេឹង

បា�់បង់ការងារែល់តៅ

35%!

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



4០

ត�ើខ្ញុំអាចចូលែឹងពីេីផសារការងារដែលលា្់្ ុំបាុំងយ៉ាងែូតមច្?

 អាេ៖ ដយើងមា្គ្្ឹះដៅកា្់េបីផសារការងារន�លលាក់កំបាំងររួចដៅដ�ើយ!វាសតូវដ្វើការេំោក់េំ្ង្ ទាល់ខ្លួ្។

ដ�ើយដយើងដ្វើការេំោក់េំ្ង្ ទាល់ខ្លួ្ល្អបំផុតដោយការដសបើ(1)«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»្ ិង(២)រប្់

ដយើងដ្ចកតែបីន្្ងការណ៍�៏មា្អ្ុភាពតាមរយៈ(៣)រប្់ដយើងពសងបីកប្ដាញរប្់ដយើង។ដៅដពល

ដយើងដរៀ្ក្ននុងការសបជំុដលើកមុ្ប ដ្ាញរប្់ដយើងររួមមា្ម្ុ្សេន�លដយើងសាគាល់្ ិងម្ុ្សេន�ល

ម្ុ្សេដយើង។

 តមើល៖ «ការបដងកើតប្ដាញរប្់អ្នក»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ4៩)។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដសបើ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»្ ិងដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នកចាប់ដបតែោញាពបីការសបជុំ

ដលើកមុ្ន�រឬដេ?ដតើអ្នកបា្្ ុំឲ្យម្ុ្សេន�លអ្នកេំោក់េំ្ង្ ិោយោមរួយេំោក់េំ្ងរប្់ពរួកដគ

ន�រឬដេ?

អ្ក មនុ្្ស	សដល	អ្ក	សារល់ មនុ្្ស	សដល	បណ្តាញ	

សារល់

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



4១

 អេរុវ�្៖ សកុមរប្់ដយើងគឺោសបភព�ំបូងរប្់ដយើង្ សមាប់បដងកើតប ដ្ាញ។្ ូមចាប់ដផ្ដើមពសងបីកប្ដាញរប្់

ដយើងក្ននុងដពលដ្ះ!្ ូមអា្ការនណោំដៅខ្ងដសកាមដ�ើយចាប់ដផ្ដើម៖

1. ្ូមដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយងាកដៅរកម្ុ្សេន�លដៅជិតអ្នក។

២. ្ូម្ ិោយ«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នកដៅម្ុ្សេមានាក់ដេៀតដ�ើយប្្ចប់ដោយ្ ំណួរទាំងពបីរ

ដ្ះ៖

«ត�ើនរណាសដលអ្កស្គាល់សដលអាចនរឹងជួយអ្ករកមនុ្្សទំនាក់ទំនងប្នមួយចំនួនតទៀ�?»

«ត�ើអ្កនរឹងនិយយតៅអ្កទាំងឡាយតនាះតហើយ្ ុំជំនួយរ្រ្់េួកតគឬតទ?»

៣. ្ូម្ រដ្រេំោក់េំ្ងដៅក្ននុងប្្ជបីប ដ្ាញដៅេំព័របោទាប់ដ�ើយ្ ុំអ្នក�នេឲ្យផ្ដល់មកឲ្យអ្នកដសចើ្

ដេៀតមុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយដៅដពលពរួកដគគិតអំពបីពរួកដគដោះ។

4. បោទាប់មកប្ដអូរកន្្ងដ�ើយដ្វើវាម្ដងដេៀត។

5. ្ូមបតែអូរេិ្ដៅជុំវិញដ�ើយដ្វើការណ៍នបបដ្ះោមរួយ្ឹង្ មាជិកសកុមដផសេងដេៀត។

៦. ្ូម្ រដ្រម្ុ្សេេំោក់េំ្ងឲ្យដសចើ្តាមន�លអ្នកអាចដ្វើបា្ដៅេំព័របោទាប់។

7. បោទាប់ពបីការសបជុំរប្់ដយើង្ ូមដ្វើ�ូចដ្ះោមរួយ្ ឹងម្ុ្សេដផសេងដេៀតន�លអ្នកសាគាល់។

៨. ដៅក្ននុងកូដឡា្អាេិភាព្ ូមោក់ដលខម្ុ្សេមានាក់ៗន�លអ្នក្ ឹងេំោក់េំ្ងពបី1�ល់២0។
គន្រឹះអំពី្ ណាតាញ

  ១. ្ រូម ្ ួរ មនុ្្ស 

ដដល អ្ក �ំោក់�ំនង អំ្ ី 

ការ ងារោំមុខ ្ ័្៌ម្ន និង 

នោបល់ ។

  ២. ដ្ងដ្ ្ ុំ មនុ្្ស ថ្មី 

បដនថែម ជានិច្ច ។

  ៣. ្ រូម រកសា កំណ្់គតា 

ឲ្យ បាន គ្រឹម គ្រូវ ន�ើយ 

តាមោន ។

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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បញ្ជីបណាដាញ

តឈ្មាះ
ព័�៌មាេេុំនា្់េុំេង

(េូរសព្ទអាសយោឋាេអ៊ីដម៉ល)
អាេិភាព

 អាេ៖ មុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយដយើង្ ឹងទាក់េងម្ុ្សេទាំងដ្ះក៏�ូចោម្ុ្សេដផសេងដេៀតន�លដយើង

សាគាល់្ ិងេំោក់េំ្ងរប្់ពរួកដគ។ដយើង្ ឹងប្តែបន្ថែមចូលក្ននុងប្្ជបីដៅដពលដយើងេំោក់េំ្ងម្ុ្សេ

ទាំងដ្ះដយើង្ ឹងដសបើដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់ដយើងដ�ើម្បីបងាហាញ្ ូវអវបីៗទាំងអ្់ន�ល

ដយើងអាចដ វ្ើបា្្ សមាប់ពរួកដគ!

ដយើងអាច្ ិោយោមរួយម្ុ្សេទាំងដ្ះ្ ិងម្ុ្សេដសចើ្ដេៀត!

• មិតតែភក្ដិ

• សាច់ញាតិ

• អ្នកជិតខ្ង

• ្មាជិកទាំងឡាយន្សា្ោចសក

• ម្ុ្សេន�លដយើងដលងកបីឡាោមរួយ

• ្�ការីពបីមុ្

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



4៣

ត�ើខ្ញុំជួបអាចអ្ន្កគបក់គងដែលតរើសបរុគ្គលិ្ចូលបតកមើការងារបាេយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាេ៖ ការបដងកើតប្ដាញអាចោំដយើងដៅជរួបអាជបីវកម្មន�លកំពុងដរើ្បុគ្គលិកចូលបដសមើការងារ។ប៉ុន្្ដ

ដយើងចាំបាច់សតូវន្វងរកបុគ្គលន�លោអ្នកដ្វើការ្ ដសមចចិតតែដរើ្បុគ្គលិកចូលបដសមើការងារ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអ្ុវតតែោសកុម។

1. ្ូមចាត់ម្ុ្សេមានាក់ឲ្យដ្វើោអ្នកន្វងរកការងារ។ម្ុ្សេដ្ះគរួរនតដសតៀមខ្លួ្ដ�ើម្បី្ រួរ្ ំណួរ«ខញនុំក្ននុង

៣0វិោេបី»្ ិងដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពចំដោះ្ ិដោជក។

២. ្ូមចាត់ម្ុ្សេពបីរោក់បន្ថែមដេៀតដ�ើម្បីដ្វើោ្ ិដោជិត៖្ ិដោជិតេបី1្ ិង្ ិដោជិតេបី២។

៣. ្ូមចាត់ម្ុ្សេមានាក់ដេៀតឲ្យដ្វើោអ្នកសគប់សគង។

4. ្ូមឲ្យម្ុ្សេបរួ្ោក់ដសកាកឈរដ�ើង។អ្នក្សមប្សមរួលអា្បោទាត់េបីមរួយដៅក្ននុងការ

្នម្ដងដ្ះ។បោទាប់មកអ្នកដផសេងដេៀតអា្បោទាត់រប្់ពរួកដគ។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�រនោះចូលរៅក្នញងហាងឬកា�ិយល័�ដដលនាងចង់រ្វើកា�។នាងនិយ�

រៅកាន់និរយជិតេីមួ�ដដលនាងជួប។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�៖ជគមាបសួ�រតើន�ណាជ្អ្នករមើលខុសគតូវកា�ង្�រនោះដដ�?

និរយជិតេី១៖អូ៎រនាោះជ្រោកវា៉ដលនសសេូឡាប៉ុដន្តខ្ញុំពុុំដឹងថាគត់រៅឯណារេឥឡូវរនោះ។

អ្នកអាចសួ�ជុំនួ�កា�គត់រៅេីរនាោះ។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�៖អ�្ុណ។[ដប�រៅ�កនិរយជិតេី២]។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�៖ជគមាបសួ�រតើខ្ញុំអាចសួ�ថារោកវា៉ដលនសសេូឡារៅកដនង្ណាបានរេ?

និរយជិតេី២៖រោកបានរចញរៅ�ក�បស់អវីម�ួរហើ�។រោកនឹងគតឡប់មកវិញ្ ប់ៗ

រនោះ។អូ៎រនាោះរោកមករហើ�។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�៖អូ៎រោកមករហើ�សូមអ�្ុណ។[ដប�រៅរោកវា៉ដលនសសេូឡា]។

អ្នកដសវង�កង្�៖ជគមាបសួ�រោកវា៉ដលនសសេឡូា។ខ្ញុំ[រ្មោះ]________។[និយ�«ខ្ញុំក្នញង

៣០វិនាេី»រហើ�បញ្ចប់ជ្មួ�នឹងសុំណួ�មួ�]។រតើមនុសសេដដលមានជុំនាញដូចខ្ញុំអាចជួ�

អាជីវកម្ម�បស់រោកបានយ៉ាងណាដដ�?

អ្នកគ្ប់គ្ងតាមពិតរ�ើងកុំពុងចាប់រផ្ដើមដសវង�កន�ណាមានាក់ដូចជ្អ្នក។ខ្ញុំមានរពលដត

មួ�នាេីរេ។សូមគបាប់ខ្ញុំ្ប់ៗអុំពីខ្លួនអ្នក។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�៖[សូមគបាប់អុំពីរសចក្ដីដ្្ងកា�ណ៍ដ៏មានអានុភាពតាមដដលសម�ម្យ]។ខ្ញុំ

ដឹងថារោក�វល់។រតើអាចសុុំជួបរោកបន្តិចរេៀតរៅ�រសៀលរនោះឬដ្ងៃដស្អកបានរេ?

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



44

 ពិភា្សា៖ ដបើអ្នកសគប់សគង្ ិោយថ្«ដេ»ឬ«សត�ប់មកដពលដសកាយ»ឬ«បំដពញោក្យ្ ុំការងារ»ដតើអ្នកន្វងរក

ការងារអាច្ ិោយអវបីខ្ះ?

 អាេ៖ ដយើង្ ឹងចាំបាច់សតូវ្ សមបដៅតាមសាថា្ភាព្ បីមរួយៗ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយបនំបកដៅោបរួ្សកមុ។្ ូមដ្វើការ្ នម្ដង�ន�លៗរ�ូត�ល់ម្ុ្សេសគប់ោនា

មា្ឱកា្ដ្វើោអ្នកន្វងរកការងារ។

 អាេ៖ ឥ�អូវដយើងមា្ឧបករណ៍�៏មា្ អា្ុភាពមរួយចំ្រួ្ដ�ើម្បីដសបើដៅក្ននុងការេំោក់េំ្ងរប្់ដយើង៖«ខញនុំក្ននុង

៣0ោេបី»ដ្ចកតែបីន្្ងការណ៍�៏មា្អ្ុភាព្ ិងការជរួបោមរួយ្ ឹងអ្នកសគប់សគង។អ្នកក៏អាចដរៀ្បនងវរ

ភាពអវិជ្ជមា្ដៅោវិជ្ជមា្េំព័រ៣៣។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នក្ ឹងដសបើឧបករណ៍ទាំងដ្ះដ�ើម្បីមា្ការជរួបន�លមា្សប្ិេ្ធភាពដសចើ្មុ្ដពលការជរួប

ដៅដលើដសកាយរប្់ដយើងោោង�ូចដម្ដច?

 អេរុវ�្៖ ្ូមដបើកដៅេំព័រ50ដ�ើយបតែអូរដវ្ោនាអា្អំពបីរដបៀបដ�ើម្បីតាមោ្កិច្ចខិតខំន្វងរកការងាររប្់អ្នក។ររួច

សត�ប់មកេំព័រដ្ះវិញ។

អ្ក	ស្វែងរកការងារ

និតយរិ�	ទី	១	៖

និតយរិ�	ទី	២	៖

អ្កតគប់តគង	៖

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

« ចរូរ �ី្រឹង ដល់ គ្ះនយ�រូវា៉ ឲ្យ អ្់ 

អំ្ី ចិ្តេ កុំ ឲ្យ ្ រឹងដផ្អក នលើ នោបល់ 

រប្់ ខ្លួន ន�ើយ ។ « គ្រូវ ឲ្យ ��ួល 

សាគាល់ គ�ង់ នៅ គ្ប់ ទាំង ផ្វូវ អ្ក 

ចុះ នោះ គ�ង់ នរឹង ្ គមង់ អ្់ ទាំង 

ផ្វូវ គចក រប្់ អ្ក » ។

សរុភាស�ិ3:5–6

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?

ពិចារណា
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ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងតកបើ«ខ្ញុំ្ ្នញង3០វិនាេី»េិងតសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពយ៉ាងតោចណាស់េុំនា្់េុំេងមេរុស្ស3០នា្់ដែលខ្ញុំសាគាល់

េិងមេរុស្សដែលពួ្តគសាគាល់(បណាដាញរបស់ខ្ញុំ)។(	តាមោន	មនុ្ ្ស	ទុំនាក់ទុំនង	រប្់អ្ក	តៅ	ទុំព័រ	5០--5១	។	(	អ្កទាុំងតនុះ	

មួយចុំនួន	គួរ	ស�	តាមោន	ជាមួយ	នរឹង	មនុ្ ្ស	សដលអ្ក	បាន	ទុំនាក់ទុំនង	ពីមុន	)	។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង់	តោលតៅ	អ្ក	៖   ៣០   ៤០   5០

ខ្ញុំេឹងត្្ើការជាមួយមេរុស្សដែលក�ូវេុំនា្់េុំេងរបស់ខ្ញុំតហើយពយាយមជួបេឹងអ្ន្កគប់កគងតែើម្ីមាេការជួបផ្ទាល់មរុខោនាជាមួយេឹង

េិតយជ្ដែលមាេសកាដាេរុពលយ៉ាងតោចណាស់បាេ១០នា្់។(	តាមោន	ទុំនាក់ទុំនង	រប្់អ្ក	តៅ	ទុំព័រ	5០--5១)	។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង	់តោលតៅ	អ្ក	៖   ១០   ១5   ២០

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក់	តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ៍	តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កបំ្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?

តប្ជាញាច�ិ្
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ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដ�ើម ប្ីកតស់តាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេឬចា៎្»«ដេ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្នករកសាការដបតែោញាចិតតែ។

បានទុំនាក់ទុំនង

យ៉ាង

បោចណាស់

មនុស្ស៣០

នាកប់ៅក្ញង

រណាដាញ

(សូមសរបសរ

ចុំនួន#)

បានជរួនឹង

និបយជកនដល

មានសកាដានុពល

យ៉ាងបោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរបសរចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមចងចាំដ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកដៅខ្ងដសកាយន្កូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន ផងដដរ ។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជំុដលើកដសកាយ។

(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំឬ?្ ូមអា្េំព័រ1៣ដ�ើយ្ឹងខ្ង

ក្ននុងគសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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សូមរ្តមើល្ ដេ្ងដែលពរុុំសូវមាេការកប្ួ�កបដជង

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយ្ នមតែង�ូចខ្ងដសកាម៖

កាវាមី៖ចប់រហើ�។មានមនុសសេជ្ង២០០នាក់ដ្ក់ោក្យ

សុុំរ្វើកា�ង្�ដដលខ្ញុំចង់រ្វើ។គមនវិ្ីណាដដលខ្ញុំមានឱកាស

រនាោះរេ!

កូហវី៖កាវាមីរតើអ្នករៅចាុំកដន្ងដដលរ�ើងធ្លាប់ចាប់គតីកាលពី

រ�ើងរៅរក្មងឬរេ?

កាវាមី៖ដមនរហើ�។វាជ្កដន្ងល្អណាស់វាបាុំងពីរគកា�

រដើមរឈើទាុំងរនាោះ។អ្នកពុុំអាចដឹងថាវារៅេីរនាោះផង។ប៉ុដន្ត

ឥឡូវរនោះមនុសសេគ្ប់គនាដឹង។មនុសសេរគចើនណាស់ឥឡូវរនោះវា

ពិបាករបើរ�ើងចង់បានអវីម�ួរនាោះ។

កូហវី៖ដូរច្នោះរៅក្នញងកា�ដសវង�កកា�ង្��បស់អ្នករហតុអវីក៏

អ្នករៅ«សទូចគតី»រៅកដនង្ដដលមនុសសេគ្ប់គនាកុំពុង«សទូច

គតី»ដូរច្នោះ?រហតុអវីក៏អ្នកមិន�ករមើលកដន្ងដដលពុុំសូវមានកា�

គបកួតគបដជងដរូច្នោះ?ខ្ញុំ្ិតថាអ្នកកុំពុងរភ្ចអុំពីេីផសា�កា�ង្�

ោក់កុំបាុំងរហើ�។សទូចគតីគតង់កដន្ងដដលមានគតី!

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ3៨វិញ

កបភពែ៏មាេកបសេិ្ធភាពបុំផរុ�

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយ្ នមតែង�ូចខ្ងដសកាម៖

កូហវី៖ខ្ញុំបាន�កកាដសតឲ្យអ្នក។

កាវាមី៖ខ្ញុំពុុំបាន�ករមើលកា�ង្�រៅក្នញងកាដសតរេៀតរេ។

មានចាុំរេ?ខ្ញុំកុំពុងសទូចគតីរៅកដន្ងដដលពុុំសូវមានកា�

គបកួតគបដជង។

កូហវី៖ល្អអ្នកចាុំបាច់គតូវរផ្ដាតរៅរលើគបភពដដល

មានគបសេិ្ធភាពបុំផុតវិញ។មានកា�ង្�ល្អខ្ោះរៅផសា�

ក្នញងកាដសត។រ�ើងចាុំបាច់គតូវបន្ដពយាយមគ្ប់ជរគមើស។វា

សុំខាន់រលើកា�ចុំណា�រពលរវោគតឹមគតូវល្មមគ្ប់គគន់រៅរលើ

គបភពដដលមានគបសិេ្ធភាពបុំផុត�បស់អ្នក។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ3៩វិញ

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កបំ្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?

ធនធាននានា
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ការបតងកើ�បណាដាញរបស់អ្្ន

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�ូចខ្ងដសកាម៖

កាវាមី៖ខ្ញុំបានពយាយមរដើម្ីេេួលបានមនុសសេដដលគតូវទាក់េង

្្មី១០នាក់រាលដ់្ងៃប៉ុដន្ដមនុសសេដដលគតូវទាក់េង្ ្មី្ ឺពិបាក

ដសវង�ករៅៗ។

កាវាមី៖ដមនរហើ�ខ្ញុំបានរ�ើញអ្នកប៉ុនាមនដ្ងៃមុនរនោះរហើ�

វាហាក់ដូចជ្អ្នកកុំពុងពយាយមរ្វើវាទាុំងអស់រដ្�ខ្លួន

ឯង។អ្នកដឹងរេអ្នកនឹងេេួលបានលេ្ធផលល្អជ្ងរបើអ្នក

ចុំណា�រពលខោ្ះៗរដើម្ីបរងកើតបណាដាញ�បស់អ្នក។

កាវាមី៖បរងកើតបណាដាញ?

កូហវី៖បាេអ្នក្ ួ�ដតបរងកើតគកុមបណាដាញដនមនុសសេដដល

អាចគបាប់អ្នកអុំពីឱកាសកា�ង្�រៅរពលពួករ្បានដឹងអុំពី

កា�ង្�។អ្នក្ ួ�ដតចុំណា�រពលខ្ោះៗជួ�ពួករ្រហើ�ពួករ្

អាចនឹងជ�ួឯងបាន។

កាវាមី៖ខ្ញុំបាននិយ�ជ្មួ�រ្ឯងគ្ប់គនាដដលខ្ញុំស្គាល់

រគចើនជ្ងម្ដងរៅរហើ�។

កូហវី៖គតវូរហើ�។ប៉ុដន្ដបណាដាញ�បស់ឯងពុុំគគន់ដតជ្

មនុសសេដដលអ្នកស្គាល់រេ។វាចាុំបាច់គតូវ�ួមទាុំងមនុសសេដដល

\ពួករ្ស្គាល់។សូមស្កសួ�ដល់មនុសសេដដលអ្នកស្គាល់ឲ្យ

ដណនាុំអ្នករៅមនុសសេដដលពួករ្ស្គាល់។

កាវាមី៖អឺ។ប៉ុដន្ដរតើខ្ញុំគតូវនិយ�អវីរៅមនុសសេទាុំងរនោះរបើខ្ញុំពុុំ

ស្គាល់ពួករ្ផងហ្នឹង?វាខុសគនាពីកា�និយ�នឹងមនុសសេដដល

ស្គាល់ខ្ញុំ�ួចរៅរហើ�។រតើខ្ញុំ្ ួ�ចាប់រផ្ដើមរៅគតង់ណារៅ?

កូហវី៖សូមចាប់រផ្តើមរដ្�កា�ស្កសួ�មិត្តភក្តិអ្នកគបសិនរបើ

ពួករ្ស្គាល់ន�ណាមានាក់(១)ដដលស្គាល់អុំពីអាជីពដដលអ្នក

រគជើសរ�ើស(២)ដដលមានឥេ្ធិពលក្នញងកា�រ�ើសបុ្ ្លិកចូល

បរគមើកា�ង្�ឬ(៣)ជ្អ្នកស្គាល់រ្ឯងរគចើន។បណាដាញ

�បស់អ្នកនឹងពគងីកកានដ់ត្ុំនិងកាន់ដតរលឿន។រហើ�អ្នក

េុំនងជ្នឹងបានពីឮរគចើននូវឱកាសកា�ង្�រដ្�រចញពីមាត់

�បស់បណាដាញ�បស់អ្នក។ពួករ្នឹងជួ�អ្នកដសវង�កេីផសា�

កា�ង្�ោក់កុំបាុំង។

កាវាមី៖ប៉ុដន្ដរតើអ្នកនឹងនិយ�អវីខ្ោះរៅពួករ្?

កូហវី៖វាពុុំមានរគចើនអុំពីអវីដដលអ្នកនិយ�រេដតពី�របៀប

ដដលអ្នកនយិ�វារេរតើ។វាទាក់េងរគចើនអុំពី�របៀបដដលអ្នក

បង្ហាញខ្លួនអ្នក។សូមអនុវត្ត«ខ្ញុំក្នញង៣០វិនាេី»�បស់អ្នកនិង

រសចក្ដីដ្្ងកា�ដ៏មានអានុភាព�បស់អ្នករហើ�អ្នកនឹងមានកា�

ទាក់ទាញជ្មិនខានរឡើ�។

កាវាមី៖�ល់គពម។គបដហលជ្រ�ឿងរនោះនឹងរបើកទាវា�មួ�ចុំនួន

្្មី។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៤០វិញ

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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សូមតាមោេ្ ិច្ចខិ�ខុំរបស់អ្្ន

មុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង្ ូមដ្វើប្្ជបីេំោក់េំ្ងការន្វងរកឲ្យបា្ោោងដហាច្្់៣0តាមរយៈប្ដាញ

រប្់អ្នក។ការដ្វើនបបដ្ះ្ ឹងោំអ្នកឲ្យមា្ការជរួបេល់មុខោមរួយ្ ឹង្ ិដោជកន�លមា្្ កា្្ុពលដោយ្ ទាល់បា្

ោោងដហាច្្់10ោក់ន�រ។

្ូមប្្ដន្វងរកដមើលការផសេពវផសាយតាមការន្ត្ ិងតាមអ៊ិ្្ឺនណតដ�ើយដៅជរួប្ ឹងមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្។ប៉ុន្្ដ

្ូមចងចាំថ្ដតើការងារមា្ដៅកន្្ង្ ខ្ះ--េបីផសារការងារលាក់កំបាំង!្ ូមចំ្យដពល្ ិងកិច្ចខិតខំរប្់អ្នកភាគដសចើ្ជរួប

្ិោយោមរួយសកុម�៊ុ្ដោយ្ ទាល់្ ិងជរួបោមរួយ្ ឹងម្ុ្សេេំោក់េំ្ង្ ទាល់តាមរយៈប្ដាញរប្់អ្នក។

អ្នកអាចរកសាការតាមោ្ម្ុ្សេន�លអ្នកទាក់េង្ ិងជរួបរប្់អ្នកដៅក្ននុងតារាងដ្ះ(មា្ឧទា�រណ៍ផ្ដល់ឲ្យ)។្ ូមរកសាកំណត់

ចំ្ំការជរួបរប្់អ្នកដៅនបបបេដ�ើម្បីដ្វើការតាមោ្ទាក់េងដៅេំព័រខ្ងដសកាយឬអ្នកអាចដសបើដ្ៀវដៅកំណត់សតាដផសេងមរួយ។

ការផ្សព្ផសាយតាមការដស�/

អ៊េិ្ឺដណ�

តសវារ្ការងារឲ្យត្្ើរបស់រោឋាភិបាល

ឬក្រុមហ៊រុេឯ្ជេ

េុំនា្់េុំេងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊រុេ

ទាុំងឡាយ

ការជួបតោយផ្ទាល់ជាមួយេឹងមេរុស្ស

ដែលរ្បាេតាមរយៈបណាដាញ

របស់អ្ន្

១.	 ោក	់ពាក្យ	ត្វែើ	ការ	សផ្្ក	គណតនយ្យ	

តាម	អ៊ិន្ឺសណ�

	២.

	៣.

	៤.

	5.

១.	 តផ្្ើលិខ�ិ	«	ស្្ង	អុំណរ	គុណ	»	

តៅ	គ្ចូតរៀរ	តៅការិយល័យ	

ត្វាការងារ	។

	២.

	៣.

	៤.

	5.

	៦.

	7.

	៨.

១.	 តាមោន	ការ	តៅរួប	នរឹង	មីសែល	

តៅ	តកុម�៊ុន	គណតនយ្យ	។

	២.

	៣.

	៤.

	5.

	៦.

	7.

	៨.

	9.

	១០.

	១១.

	១២.

	១៣.

១.	 បានរួប	នរឹង	មិ�តេ	រប្់	�រូត្	តៅ	

តកុម�៊ុន	សារីវកម្ម	�រូរ៉រូ

	២.

	៣.

	៤.

	5.

	៦.

	7.

	៨.

	9.

	១០.

	១១.

	១២.

	១៣.

	១៤.

	១5.

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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ដបបបេតែើម្ីត្្ើការតាមោេមេរុស្សដែលអ្្ន ទា្់េង

េុំនា្់េុំេង

មនុ្្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

េុំនា្់េុំេង

មនុ្្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?
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្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៣៖ត�ើខ្ញំអាចដរឹងេីទី្ សារការងារ«លាក់កំប្ំង»យ៉ាងដរូចតមដេច?



4
ត�ើខ្ញុំអាចបងាហាញភាពពរូសកជា

ការតតជើ្តរើ្ចបា្់លា្់

យ៉ាងដរូចតមដេច?

ការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ
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4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បាន

ទុំនាក់ទុំនង

យ៉ាង

បោចណាស់

មនុស្ស៣០

នាក់បៅក្ញង

រណាដាញ

(សូនសរបសរ

ចុំនួន#)

បានជួរនឹង

និបយជកនដល

មានសកាដានុពល

យ៉ាងបោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរបសរចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� ៣៣. ១២. បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែខណៈដពលន�ល

សកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី4ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។
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4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

រាយការណ៍

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបសត់យើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើង�្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី្ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស
មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដរៀ្អវបីខ្ះដៅដពលអ្នកបា្ទាក់េងដៅ្ ឹងម្ុ្សេដៅក្ននុងប ដ្ាញរប្់អ្នក?ដតើអ្នកបា្ជរួប

ោមរួយ្ ឹងអ្នកសគប់សគងន�លដរើ្បុគ្គលិកចូលបដសមើការងារន�រឬដេ?ដតើអ្នកបា្កត់េុកបុគ្គលន�លអ្នក្ ឹង

ទាក់េងដ�ើយតាមោ្ឬដេ?

ដតើមា្្ រ្មានាក់បា្សាកល្ងការន្វងរកការងារោោងដលឿ្ឬដេ?មា្លេ្ធផលអវបីដេ?



5៦

ត�ើខ្ញុំអាចបងាហាញភាពពូដ្ជាការតកជើសតរើសចបាស់លាស់យ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 តមើល៖ «ដតើ្ ិដោជកចង់បា្អវបី?នផ្នកេបី5»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៦៦)។

 ពិភា្សា៖ ដតើ្ ិដោជកចង់�ឹងអវបីខ្ះអំ�នុងដពល្មាភា្ឬដៅដពលពរួកោត់ឲ្យោក្យោក់្ ុំការងារ�ល់អ្នក?ចុះដបើ

ចដម្ើយអ្នកអាចជរួយអ្នកបងាហាញោអ្នកោម្ុ្សេដលចដធាលារោោងចបា្់ចំដោះ្ ិដោជកវិញ?

 អាេ៖ សុំណួរកបចាុំសបាដាហ៍—ត�ើខ្ញុំអាចបងាហាញភាពពូដ្ជាការតកជើសតរើសចបាស់លាស់យ៉ាងែូចតម្ច?

្កម្មភាេប្រចាំ្ប្ដាហ៍—្ ដេល់ចតមលែើយដ៏អស្ចារ្យចំតោះ្ ំណួរ្ ភ៉ា្និងោក្យ្ំុការងារ។

អំ�នុងការសបជុំដ្ះអ្នក្ឹងដរៀ្ដ្្ើយ្ ំណួរ្ មាភា្្ ិងបំដពញោក្យ្ ុំការងារន�លដ្វើឲ្យអ្នកដលចដធាលា

ោងដគ!

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

តរៀេ
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ត�ើខ្ញុំបាេតរៀបចុំសកមាប់ការសមាភាសយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាេ៖ ដតើដយើងខ្លាចការ្មាភា្្៍ឬដេ?ដតើដយើងដងឿង្ ងៃល់្ ូវអវបីន�លអ្នក្ មាភា្្ ឹង្ រួរឬអវបីន�លពរួកដគពិតោចង់

�ឹងឬដេ?

តាមពិតដយើងអាច�ឹងបា្។អ្នក្មាភា្ភាគដសចើ្្ រួរ្ ំណួរេូដៅ។្ ូម្ លា្់ដវ្ោនាអា្តារាងដ្ះ

ោសកុម។

សុំណួរេូតៅ អ្ីដែលអ្ន្សមាភាសអាចចង់ឮ ជុំេួយចតម្ើយ

ត�ើ	អ្ក	អាច	តបាប់	ខ្ញុំ	អុំពី	ខ្លួន	អ្ក	បាន	ឬតទ	? ត�ើ	នាង	អាច	និយយ	បាន	ល្អ	ឬតទ	?	ត�ើ	នាង	បាន	តត�ៀមខ្លួន	ឬតទ	? «	ខ្ញុំ	ក្ញង	៣០	វិនាទី	»

ត�ើ	ភាព	ខាលាុំង	រប្់អ្ក	គឺជា	អវែីតៅ	? ត�ើបទពតិសា្ន៍	រប្់ោ�់	ត�រូវ	នរឹង	�តមរូវការ	រប្់តយើង	ឬតទ	? ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

ត�ើ	ត��ុអវែី	បាន	ជា	អ្ក	ចង	់ត វ្ែើ	ការ	ជា	មួយ	តយើង	? ត�ើ	នាង	មាន	តោលតៅ	ចបា្់លា្់	ឬតទ	? ត្ចកដេី	ស្្ងការណ	៍ដ៏មានអានុភាព

ត�ើ	អ្ក	គិ�	យ៉ាង	ណ្	អុំពី	តៅសក	មុន	រប្់	អ្ក	? ត�ើ	ោ�់	តោរព	អ្កដរឹកនាុំ	ឬតទ	? ត្ចកដេី	ស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

ត�ើ	អ្ក	តប�ិកម្ម	នរឹង	្ មាពា្	យ៉ាងដរូចតមដេច	? ត�ើ	នាង	ទទួល	ខុ្ត�រូវ	ចុំតពាុះ	បញ្ហា	តផ្្សងៗ	ឬតទ	? ត្ចកដេី	ស្្ងការណ	៍ដ៏មានអានុភាព

ត�ើ	អ្ក	រំពរឹង	ថ្	ទទួល	បាន	តបាក	់សខ	ប៉ុនាមន	? ត�ើ	ការ	រំពរឹង	ទុក	រប្់	ោ�់	្ មត��ុផ្ល	ឬតទ	? ត្្ើយ	តោយ	្ ួរ	្ ុំណួរ	�ប

 តមើល៖ «ដតើ្ ិដោជកចង់បា្អវបី?នផ្នកេបី II»្ ូម្ អាកមរួយ្្្ទនុះដ�ើយចូលររួមតាមការនណោំ។(ពុំមា្វីដ�អូឬ?

្ូមអា្េំព័រ៦7-៦៨)។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពល្ ន�ល«ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»រប្់អ្នកោឧបករណ៍�៏មា្សបដោជ្៍មរួយក្ននុងការ្ មាភា្្៍?ដតើ

ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាពរប្់អ្នកោឧបករណ៍សតមឹសតវូដៅដពល្?ដតើអ្នកដមើលដ�ើញរដបៀប

ដ�ើម្បីបនងវរភាពអវិជ្ជមា្ដៅោវិជ្ជមា្ឬដេ?

 អេរុវ�្៖ ្ូមចំ្យដពលសបាំមរួយឬសបាំពបីរោេបីដ�ើម្បីដ្វើតាម«ការអ្ុវតតែដល្ឿ្»�ូចខ្ងដសកាម។

• ្ូមដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយនបរដៅរក្ មាជិកសកុមមានាក់ដេៀត។

• មានាក់គឺោ្ ិដោជកន�ល្ រួរ្ំណួរមរួយដចញមកពបីតារាងខ្ងដលើ។

• មានាក់ដេៀតគឺោអ្នកន្វងរកការងារដ្្ើយ្ ំណួរដោយជំ្រួយរប្់អ្នក។

• ្ូម្ លា្់តរួដ�ើយដ្វើម្ដងដេៀត។្ ូមផ្ដល់មតិនកលម្អន�លមា្សបដោជ្៍�ល់ោនាដៅវិញដៅមក!

• ដៅដពលអ្នកបា្ដ វ្ើោ្ ិដោជក្ ិងោអ្នកន វ្ងរកការងារទាំងពបីរដ�ើយ្ ូមប្ដអូរដៅរកន�គូ

មានាក់ដេៀត។្ ូមដ្វើការណ៍ដ្ះ�ន�លៗរ�ូត�ល់អ្់ដមាោង។

បោទាប់ពបីការសបជុំដយើង្ ូមប្្ដអ្ុវតតែោមរួយ្ ឹងសគរួសារឬមិតតែភក្ដិអ្នក។្ ូមដមើលតារាងដៅដលើេំព័រ៦៩

ន�លមា្្ ំណួរបន្ថែម។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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ត�ើខ្ញុំត្្ើយសុំណួរតោយតកបើឃ្លាសុំណួរវិញយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាេ៖ ចុះដបើដយើងពុំអាចសបាប់្ ូវអវបីន�លអ្នក្ មាភា្ចង់បា្វិញដោះ?ឬចុះដបើដយើងសតូវការព័ត៌មា្បន្ថែម

វិញដោះ?ដពលខ្ះដយើងអាចដ្្ើយ្ ំណួរដោយ្ រួរ្ ំណួរតប។

 អាេ៖ ្ូមដមើលដៅ្ំណួរេូដៅទាំងពបីរដ្ះ។ដយើង្ ឹងអា្្ ំណួរ្ បីមរួយៗររួចអា្ព័ត៌មា្ន�លសតឹមសតូវ។

សុំណួរេូតៅ អ្ីដែលអ្ន្សមាភាសអាចចង់ឮ ជុំេួយចតម្ើយ ត្្ើយតោយសួរសុំណួរ�ប

ត�ើ	អ្ក	ចង់បាន	តបាក់សខ	ប៉ុនាមន?
ត�ើ	ោ�់	មាន	ទុំនុកចិ�តេ	តគប់តោន	់តដើម្បី	ត្វែើការ	ចរចា	

ឬតទ	?
ត្្ើយ	តោយ	្ ួរ	្ ុំណួរ�ប

ត�ើ	ជា្ម្មតា	អ្ក	ឲ្យ	តបាក	់សខ	តលើ	�ុំសណង	

តនុះ	ចុំនួន	ប៉នុាមន	?

ត�ើ	អ្ក	មាន	្ ុំណួរ	អវែីតផ្្សង	តទ	? ត�ើ	នាង	យល់	អុំពី	ការងារ	ឬតទ	? ត្្ើយ	តោយ	្ ួរ	្ ុំណួរ�ប
ត�ើ	អវែី	សដល	ល្អ	បុំផុ្�	ក្ញងការ	ត វ្ែើការងារ	តៅ	

ទតីនុះ	?

 ពិភា្សា៖ ដតើវាោចដម្ើយល្អចំដោះ្ំណួរមរួយដៅដពល្ ?ដតើដៅដពល្ ន�លវាមិនដមនោគំ្ ិតល្អ?ដតើ

អ្នកអាចដសតៀមខ្លួ្្ រួរ្ ំណួរល្អៗដៅក្ននុងការ្មាភា្ោោង�ូចដម្ដច?

 អាេ៖ មុ្ដពលការ្ មាភា្ដយើងចាំបាច់សតូវ្ ិកសាអំពបី្ិដោជកដ�ើយដរៀបចំដ�ើម្បី្ រួរ្ ំណួរល្អៗ។

ដយើងក៏អាចដសតៀមខ្លួ្ដ�ើម្បីបន្ថែម្ ំណួរមរួយដៅក្ននុង«ខញនុំក្ននុង៣0វោិេបី»ឬដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍

�៏មា្អា្ុភាព។«ដតើជំោញដផសេងដេៀតអវបីខ្ះន�លអ្នកចង់ឲ្យខញនុំ្ ិោយ?»

្ំណួរល្អៗអាចបដងកើតោការ្ ្្ទោល្អៗបា្!

ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍េឹងផលិ�

ផលអ្ន្ខ្លាុំងណាស់។ត�ើ

អ្ន្ផល�ិវាយ៉ាងែូចតម្ដច?

ស្ម្មភាពមាេតកជើស៖ត�ើខ្ញុំចរចាអុំពីការងារតែើម្ីបុំតពញតាម�កមូវការរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

(សូម្ រុុំត្្ើស្ម្មភាពតេះអុំឡញងតពលត្្ើការកបជរុុំតឡើយ)។

តបើ	អ្កតតរើ្តរើ្	មុន	តពល	ការតបរុុំ	តលើក	តតកាយរប្់	តយើង	អ្កអាច	ត្វែើ្កម្មភាព	តនុះ	។	សផ្្ក	្ ុំខាន់	មួយ	ក្ញង	ការ	្ មាភា្ន	៍គឺ	ការ	ចរចា	។	

តប្ិន	តបើ	អ្ក	ចង	់តរៀន	បសន្ថម	តទៀ�	្ រូម	ចុំណ្យ	តពល	ត វ្ែើ	ការ្មាភា្ន៍	«	ត�ើ	ខ្ញុំ	ចរចា	អុំពី	ការងារ	តដើម្បី	បុំតពញ	តាម	�តមរូវ	ការ	រប្់	ខ្ញុំ	យ៉ាង	ដរូច	

តមដេច	?	»	តៅទុំព័រ	7០-7២	តៅ	ក្ញង	្ នធាន	ទាុំងឡាយ	។	្ រូម	ពិភាកសា	ត�ើយ	អនុវ�តេ	ជាមួយតគសួារ	រប្់អ្ក	។

អ្នក អ្ក	្ មាភា្

ខ្ញុំរី្ រាយដែលអ្ន្

យ្ចិ�្េរុ្ោ្់!

ែុំបូងតឡើយតយើងនាុំចូល

វ�្ថញធា�រុតែើម។រួចតហើយ

តយើង

គន្រឹះ៖

្រូម នរៀន ថាគ្រូវ្ួរ្ំណួរ 

នៅន្លណា ន�ើយ ន្ល 

ណា មិនគ្រូវ្ួរ ។ ្រូម កុំ 

ចំណាយន្ល ន្្ើយ្ំណួរ យរូរ 

ន្ក ។

្រូម ដ្វែង យល់ អំ្ី អារម្មណ៍ រប្់ 

អ្ក ្ ម្ភា្ ។ ្រូម កុំចរូល ្ ង្ ដដន 

្លានពាន គជុល ន្ក ។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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ចរុះចុំដណ្ឯអា្ប្្ិរិយេិងរូបរាងខ្ងតករៅរបស់ខ្ញុំវិញ?

 អេរុវ�្៖ ៦ដសកាកឈរដ�ើងដ�ើយអា្ឃ្លាដ្ះដ�ើងវិញទាំងអ្់ោនាចំ្រួ្បបី�ង៖

តយើង៉ នឱកា្ស�មដេងគ�់តដើម្ីត្វែើឲ្យ៉ នចំណា្រ់អារម្មណ៍ល្អេីដំ្ររូង!

 ពិភា្សា៖ ដតើដ្ះមា្្័យោោង្ ចំដោះអ្នកដៅដពលអ្នកពយាោម«ដលចដធាលារ»?

 អេរុវ�្៖ ្ូមនបរដៅអបីដៅេល់មុខ្ ឹង្ មាជិកសកុមដផសេងដេៀត។្ ូមអា្តារាងដ្ះោមរួយោនា។្ ូម្ ដសមច

្ូវអវបីន�លអ្នកអាចនកលម្អដ�ើម្បីដ្វើបា្ល្អបំផុតខ្លួ្អ្នក។

គេ្ឹះតែើម្ីតជាគជ័យ

ឥរយិបថ •	 ្រូម	អ្ិសាឋាន	្ ុុំ	រុំនួយ	និង	ត្ចកតេី	្ ុខសានតេ	។

•	 ្រូម	មានភាពរមទម្យ	និង	តចុះតោរព	ឱន	លុំតទាន	។

•	 ្រូម	មក	ទាន់តពល	។

•	 ្រូម	បងាហាញ	ចុំណ្ប់អារម្មណ	៍តៅតលើ	តកមុ�ុ៊ន	និង	អ្ក្មាភា្	។

•	 ្រូម	ញញរឹម	និង	រាក	់ទាក់	។

•	 ្រូម	បងាហាញ	នរូវ	ទុំនុកចិ�តេ	។

•	 ្រូម	និយយ	ឲ្យ	ចបា្់ៗ	។

ការ�រុបដ�ងខ្លួេឲ្យបាេ

សាអា�បា�

•	 ត�រូវ	ត្្់	សាអា�	៖	ទាុំង	មុខ	វដ	តមាមវដ	។

•	 ្រូម	្ �់មុខ	ត្តេើង	(	្តមាប់ត្តេី	)	។

•	 ្រូម	តតបើ	ម៉រូ�្ក់	សាមញ្ញៗ	។

•	 ត�រូវ	មាន	ក្ិន	តកអរូប	។

•	 ត�រូវ	កា�់	ឬ	តការ	ពុកមា�់ពុក	ចងាការ	(	បុរ្	)	។

•	 ត�រូវ	តមើល	តៅ	ជា	មនុ្ ្ស	មាន	វិជាជារីវៈ	។

សុំតលៀ្បុំពា្់ •	 ត�រូវ	ពាក	់្ ុំតលៀកបុំពាក់	សាអា�	ពុុំមាន	ោច់	រស�ក	(	្ុំតលៀកបុំពាក់	ពុុំចាុំបាច់	មាន	�វម្វ្្	តនាុះ	តទ	)	។

•	 ត�រូវ	អ៊ុ�	តខាអាវ	។

•	 ត្្ៀកពាក់	ឲ្យ	សាអា�	ជាង	្ ុំតលៀកបុំពាក	់ការងារ	រាល់	វ្ងៃ	៖

◦	 តបើ	អ្ក	នរឹង	តៅត្វែើការ	តោយ	ត្្ៀកពាក	់តខា	តៅប៊យ	និង	អាវយឺ�	តនាុះ	្ រូម	ត្្ៀកពាក	់តោយ	អាវ	សាច	់តកណ្�់	តខា	សាច	់

តកណ្�់	វិញ	។

◦	 តបើ	អ្ក	នរឹង	តៅ	ត្វែើ	ការ	តោយ	ពាក់អាវ	សាច់	តកណ្�់	តនាុះ	្ រូម	ពាក់	អាវ	សាច់	តកណ្�់	ជា	មួយ	នរឹង	តកវា�់	ក	(	្តមាប	់បុរ្	)	ឬ	

អាវ	ត្ី	(	្តមាប់	ត្តេី	)	។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦០

ត�ើខ្ញុំបុំតពញពា្្យសរុុំការងារយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អាេ៖ ដយើងចង់ចំ្យដពលភាគដសចើ្រប្់ដយើងោមរួយ្ ឹងម្ុ្សេន�លដយើងទាក់េងដោយ្ ទាល់ខ្លួ្ដ�ើយ

្មាភា្តាមរយៈប្ដាញរប្់ដយើង។ប៉ុន ត្ែដយើងសបន�លោសតូវបដំពញោក្យ្ ុំការងារផងន�រដទាះោ

តាមសកោ្ឬតាមអ៊ិ្្ឺនណតកតែបី។ោក្យ្ ុំការងារគឺ�ូចោការ្ មាភា្ដៅដលើសកោ្ផងន�រ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមជរួប្ ឹង្ មាជិកសកុមពបីរោក់ដេៀត។្ ូមបំដពញោក្យ្ ុំការងារដៅពបីរេំព័រដេៀត។បោទាប់មក្ ូម

អា្�ូចខ្ងដសកាមដ�ើយពិភាកសាអំពបីរដបៀបដ�ើម្បីនកលម្អោក្យ្ ុំការងាររប្់អ្នក។បោទាប់ពបីការសបជុំ

រប្់ដយើង្ ូមរំឭកេំព័រ7៣-75។

វគ្គពា្្យសរុុំការងារ ត�ើពួ្ តគចង់បាេេិតយជិ�កបតភេណា សមាភារេិងគេ្ឹះ

ព័�៌មាេផ្ទាល់ខ្លួេ
ត�ើ	មាន	អវែី	ខ្ុះ	សដល	ត វ្ែើ	ឲ្យ	នាង	ពុុំ្កដេិ្ម	(	ដរូចជា	អុំតពើ	ឧតកដិ្ឋកម្ម	ឬ	បញ្ហា	

ដវទ	តទៀ�	)	?

ត្្ើយ	តគប់	្ ុំណួរ	។

តតបើ	ព័�៌មាន	«	ខ្ញុំក្ញង	៣០	វិនាទី	»	។

្រូម	តសាមុះត�ង់	តចៀ្វាង	ព	ីតរឿង	លម្អិ�	ពុុំចាុំបាច់	។

ការអប់រំ ត�ើ	ោ�់មាន	ការ	បុំពាក់បុំប៉ន	ចាុំបាច់ឬតទ	?

តបើ	អាច	ត្វែើតៅបាន	្ រូម	ចាប់	តផ្ដេើម	ជាមួយ	នរឹង	កតមិ�	វិញ្ញាបនបត�	សដល	

ខ្ព្់បុំផ្ុ�	ត�ើយ	ត�ឡប់មកទាន់តពល	។

្រូម	បសន្ថម	ការបុំពាក់បុំប៉ន	និង	ការ	បញ្ជាក់	តោយ	ជាក់លាក់ទាុំងអ្់	។

្រូម	បសន្ថម	ព័�៌មាន	ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏	មានអានុភាព	។

កបវ�្ិការងារ ត�ើ	នាង	មាន	បទពិតសា្ន៍	សដល	តយើងត�រូវការ	ឬតទ	?

តបើ	អាច	ត វ្ែើ	តៅបាន	្ រូម	ចាប់	តផ្ដេើម	ជាមួយ	នរឹង	ការងារ	្ ្មីបុំផុ្�	ត�ើយ	ត�ឡប	់

តៅវិញ	។

្រូម	ពយាយម	តចៀ្វាង	ពី	ចតនាលាុះ	ក្ញង	តពលតវលា	ឬ	ពន្យល់	ពួកតគ	។

្រូម	តតបើ	ព�័៌មាន	ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏	មានអានុភាព	។

ជេដែលក�ូវទា្់េង ត�ើ	មាន	ព័�៌មាន	តគប់តោន់	្ តមាប	់ខ្ញុំ	តដើម្បី	ទុំនាក់	ទុំនង	ពួកតគ	ឬតទ	?

្រូម	តរៀបចុំ	យ៉ាង	តោចណ្្់	រន	សដល	ត�រូវ	ទាក់ទង	មានាក់	(	តោយ	មាន	្ ុុំ	

ការអនុញ្ញា�	)	អុំព	ីឥរយិបទ	រប្់	អ្ក	(	តសាមុះត�ង់	។	ល	។	)	ត�ើយ	

មានាក់	តទៀ�	្ តមាប	់រុំនាញ	និង	លទ្ធផ្ល	ការងារ	រប្់	អ្ក	។

រងាវាេ់ឬការេេួលសាគាល់ ត�ើ	ោ�់	មាន	រុំនាញ	ពិត្្	ឬតទ	?

តបើ	អាច	ត្វែើ	តៅបាន	្ រូម	ចាប់	តផ្ដេើម	ជាមួយ	នរឹង	អវែី	សដល	្ ុំខាន់បុំផុ្�	ត�ើយ	

បនដេ	តៅ	អវែី	សដល	មិន	្ រូវ	្ ុំខាន់	។

្រូម	បសន្ថម	ព័�៌មាន	ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ	៏មានអានុភាព	។

េូតៅ ត�ើ	ពាក្យ	ត្្ើ្ុុំ	សាអា�	ត�ើយ	ល្អ	ឬតទ	?
្រូម	្ រត្រ	ឲ្យ	បាន	ចបា្់	។

ត វ្ែើ	ឲ្យ	វាតមើល	តៅសាអា�	។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦១

ពា្្យតស្នើសរុុំការងារ

នាម	៖ 		 	 កាល	បរិតចឆេទ	៖	  	

អា្យោឋាន	៖ 		

ទរូរ្ព្ទ	៖ 	 	 អ៊ីសម៉ល	៖	  		

មុខ�ុំសណង	៖ 	 		 តបាក់សខ	សដលចង់បាន	៖ 	 	 កាលបរិតចឆេទ	អាច	ត្វែើការ	បាន	៖ 			

ត�ើ	អ្ក	ធាលាប់ត្វែើការ	ឲ្យ	តកុម�ុ៊ន	តនុះ	ឬតទ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កាលបរិតចឆេទ	៖		

តបើ	បាទ/ចា៎្	ត�ើ	តៅតពល	ណ្	?		

ត�ើ	អ្ក	ធាលាប់	ជាប់តទា្	ឧតកិដ្ឋ	សដរ	ឬតទ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កាលបរិតចឆេទ	៖		

តបើ	មាន	្រូម	ពន្យល	់៖		

ការអប់រំ

មោ	វទិយាល័យ	៖ 		  អា្យោឋាន	៖ 		

មក	ពី	៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ 	 	 ត�ើ	អ្ក	តរៀន	ចប់	ត�ើយ	ឬ	តៅ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ ្ញ្ញាបត�	ទុ�ិយភរូមិ 	៖			

កតមិ�	វទិយាល័យ	៖ 	 	 អា្យោឋាន	៖ 		

មក	ពី	៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ 		  ត�ើ	អ្ក	តរៀន	ចប់	ត�ើយ	ឬ	តៅ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កតមិ�	៖ 			

ជេដែលក�ូវទា្់េង

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 		 	 ទុំនាក់ទុំនង	៖ 	 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 			  ទុំនាក់ទុំនង	៖ 	 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 	 		 ទុំនាក់ទុំនង	៖ 		  ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦2

ការងារពីមរុេ

�ុំសណង	៖ 		  តបាក់សខ	ចរូល	ដុំបរូង	៖ 		  តបាក់សខ	ចុង	តតកាយ	៖ 		

ទុំនួលខុ្ ត�រូវ	៖ 		

មក	ពី	៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  មរូលត��ុ	វនការ	តចញ	ពី	ការងារ	៖ 					

តកមុ	�៊ុន	៖ 		 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

�ុំសណង	៖ 		  តបាក់សខ	ចរូល	ដុំបរូង	៖ 		  តបាក់សខ	ចុង	តតកាយ	៖ 		

ទុំនួលខុ្ ត�រូវ	៖ 		

មក	ពី	៖ 	  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  មរូលត��ុ	ចាក	តចញ	ពី	ការងារ	៖ 					

តកមុ	�៊ុន	៖ 		 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

ខ្ញុំ	បញ្ជាក់	ថ្	ចតម្ើយ	រប្់	ខ្ញុំ	ពិ�	ត�រឹមត�រូវ	ត�ើយ	បាន	ទទួល	សារល់	ទាុំង	ត្ុង	។

តបើ	ខ្ញុំ	អាច	ទទួល	បាន	ការងារ	តនុះ	ខ្ញុំ	ដរឹង	ថ្	ព័�៌មាន	ខុ្្្គង	ឬ	សដលត្វែើ	ឲ្យ	យល់	ខុ្	ក្ញង	ពាក្យ	្ ុុំការងារ	ឬ	ការ្មាភា្	ខ្ញុំ	អាច	មានលទ្ធផ្ល	

ក្ញងការ	បញ្ឈប់ខ្ញុំ	។

��្ថតលខា	៖ 		 	 កាលបរិតចឆេទ	៖ 		

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦៣

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

« អញ នរឹង បងាហា្់ បនគងៀន ឲ្យ ឯង 

សាគាល់ ផ្វូវ ដដល ឯង គ្រូវ នដើរ ៖

េុំេរុ្�តមកើង3២:៨

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

ពិចារណា



៦4

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងតកបើ«ខ្ញុំ្ ្នញង3០វិនាេី»េិងតសច្្ដីដថ្ងការណ៍ែ៏មាេអាេរុភាពយ៉ាងតោចណាស់េុំនា្់េុំេងមេរុស្ស៤០នា្់ដែលខ្ញុំសាគាល់

និងមេរុស្សដែលពួ្តគសាគាល់(បណាដាញរបស់ខ្ញុំ)។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង់	តោលតៅ	អ្ក	៖   ៤០   5០   ៦០

ខ្ញុំេឹងត្្ើការជាមួយមេរុស្សដែលខ្ញុំក�វូេុំនា្់េុំេងតហើយពយាយមជួបេឹងអ្ន្កគប់កគងតែើម្ីមាេការជួបេល់មរុខជាមួយេឹងេិតយជ្

ដែលមាេសកាដាេរុពលយ៉ាងតោចណាស់បាេ១០នា្់។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង់	តោលតៅ	អ្ក	៖   ១០   ១5   ២០

ខ្ញុំេឹងអេរុវ�្ជុំនាញសមាភាសេិងជុំនាញសរតសរពា្្យសរុុំការងារជាមួយេឹងេិតយជ្េិងអ្ន្ែទេតេៀ�។

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ	៍មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល់	តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក់	តបាក	់្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ៍	តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

តប្ជាញាច�ិ្



៦5

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មរុេការកបជរុុំតលើ្តកកាយសូមតកបើតារាងការតាុំងចិ�្តេះតែើម្ី្ �់កតាការរី្ចតកមើេរបស់អ្ន្។តៅ្្នញងកបអប់

ខ្ងតកកាមសូមោ្់«បាេ/ចា៎ាស»«តេ»ឬចុំេួេែងដែលអ្ន្រ្សាការតាុំងចិ�្។

បានទុំនាក់ទុំនង

យ៉ាង

បោចណាស់

មនុស្ស៤០

នាក់បៅក្ញង

រណាដាញ

(សូមសរបសរ

ចុំនួន#)

បានជួរនឹង

នបិយជកនដល

មានសកាដានុពល

យ៉ាងបោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរបសរចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

ជុំនាញសមាភាស

និងជុំនាញ

សរបសរ

ពាក្យសុុំការងារ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមចងចាំដ�ើម្បីកត់សតាតាមោ្ការចំ្យ្ ទាល់ខ្លួ្រប្់អ្នកដៅខ្ងដសកាយន្កូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់

ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនផងន�រ។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជំុដលើកដសកាយ។

(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំឬ?្ ូមអា្េំព័រ1៣ដ�ើយ្ឹងខ្ង

ក្ននុងគសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?

សរូមស្វាគមន៍ចយំោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.



៦៦

«ត�ើេិតយជ្ចង់បាេអ្ី?ដផ្ន្េីI
្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយ្ នមតែង�ូចខ្ងដសកាម៖

រ�ៀបចុំ៖ហូរស(រៅដក)្ ឺជ្អ្នកសមាភាសមីដហ្ល(អ្នករដើ��ក

កា�ង្�រ្វើ)។កុំពុងរៅោក់កណាដាលកា�សមាភាសន៍រនាោះ។

ហូរស៖ល្អណាស់។ឥឡូវរនោះរតើអ្នកអាចពិពណ៌នាអុំពី

កុំហុស្ ុំៗ�បស់អ្នកបានរេរតើរហតុអវីបានជ្វារកើតរឡើងរហើ�

រតើអ្នករដ្ោះគស្�យ៉ាងដូម្តច?

មីដហ្ល៖[កុំពុង្ ិត]រតើរម៉ចបានជ្សួ�អញ្ជឹង?រតើគត់ចង់

បានអវីរៅ?ខ្ញុំគបាថានាថាខ្ញុំអាចដឹងនូវអវីដដលគត់ចង់បាន។

ហូរស៖[កុំពុង្ ិត]ខ្ញុំគគន់ដតចង់ដឹងរបើគត់�ល់នូវអវីដដល

គត់បានរ វ្ើខុសឬអត់រហើ�រតើគត់រដ្ោះគស្�វាយ៉ាងដូរម្តច?

មីដហល្៖[កុំពុង្ ិត]ខ្ញុំដឹងថាគត់ចងបានអវី?ខ្ញុំគតូវបដងវ�ភាព

អវិជ្ជមានរៅជ្វិជ្ជមានឬរេ?

មីដហល្៖[និយ�ឲ្យឭ]ពិតដមនរហើ�ខ្ញុំចាុំរពលមួ�រៅ

រពលដដលអ្នកគ្ប់គ្ងខ្ញុំបាន្ ិតថាខ្ញុំបញ្ជូនរ្វើកា�ហួសដ្ងៃ

កុំណត់។តាមពិតអវីដដលបានរកើតរឡើងរនាោះ្ ឺខ្ញុំមិនបានផ្លាស់

ប្តូ�ព័ត៌មានមកពីអតិ្ិជនរេ។ចាប់ពីរពលរនាោះមកខ្ញុំដតង

បញ្ជាក់ថាមនុសសេគ្ប់គនាបានដឹងពីអវីដដលកុំពុងរកើតរឡើង។

ហូរស៖ស្តៅប់រៅល្អណាស់មីហ្ល។វាហាក់ដូចជ្អ្នកបាន

រ�ៀនអវីមួ�រហើ�!

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ56វិញ

ធនធាននានា

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦7

«ត�ើេិតយជ្ចង់បាេអ្ី?ដផ្ន្េីII
្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�ូចខ្ងដសកាម៖កំណត់ចំ្ំចំដោះអ្នក្ សមប្សមរួល៖ដៅដពលមា្្ រដ្រឲ្យពិភាកសា្ ូមឲ្យ

សកុមដ្្ើយ្ ំណួរពបីមុ្ ប្តែដៅមុខដេៀត។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រ�ើងកុំពុងរៅជ្មួ�ហូរស(អ្នកសមាភាស)

រហើ�មីដហ្ល(ជ្និរយជិតដដលមានសកាតៅនុពល)។ហូរស

កុំពុងដតស្កសួ��កសុំណួ�េូរៅរ�ើងនយិ�អុំពី�របៀបដដល

មីដហល្្ ួ�រ្្ើ�សុំណួ�។រតើអ្នករគតៀមខ្លួនឬរៅ?

ហូរស៖ជគមាបសួ�។ដូរច្នោះរតើអ្នកអាចគបាប់ខ្ញុំអុំពីខ្លួន

អ្នកអវីខ្ោះ?

េិភាកសា៖ (១)ត�ើអ្ក្ ៉ភា្ចង់ដរឹងអវែីខលែះ?

(2)ត�ើមសីហ្គលតប្រើត្ចក្តីស្លែងការណ៍«ខ្ញំក្ញង៣០វិនាទី»តដើម្ីត្លែើយយ៉ាងដរូតម្តច?(្រូមតមើលគំររូតៅ

ខាងស្តាំថដ)។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖ដមនរហើ�រនោះរហើ�្ ឹជ្អវីដដលរៅដក

កុំពុង្ ិតពិតគបាកដ។

ហូរស៖រតើគត់អាចឲ្យចរម្ើ�រ�ើងឲ្យបានចបាស់ោស់បានរេ

?រតើគត់មានលកខេណសម្ត្តិរេ?

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖របើដរូចានាោះមីដហ្លគបដហល្ ួ�ដតរគបើគបាស់

«ខ្ញុំក្នញង៣០វិនាេី»�បស់គត់រហើ�។

មីដហ្ល៖ខ្ញុំរ្មោះមដីហ្លហវលួនអ៊ើន្ីស៍។ខ្ញុំកុំពុងដ្ក់ោក្យ

រ វ្ើកា�ជ្អ្នកគ្ប់គ្ងដផ្នក្ ណរន�្យ្ ្មី�បស់អ្នក។ខ្ញុំមានបេ

ពិរស្្ន៍គបាុំមួ�្ នាុំរហើ�ខ្ញុំបានដឹកនាុំគកុម្ ណរន�្យដដល

មានគនាគបាុំនាក់។គកុម�បស់រ�ើងបានកាត់បន្ថ�ចុំណា�បាន

១៥%រហើ�បានបរងកើនគបាក់ចុំណូលបាន២៣%។ខ្ញុំបានរ�ៀន

ចប់ដផ្នក្ ណរន�្យរហើ�ខ្ញុំក៏មានលិខិតបញ្ជាក់ពី�ដ្ឋាភិបាល

ដដ�។រៅចុងសបាតៅហ៍ខ្ញុំចូលចិត្តរមើលកីឡាបាល់ទាត់ល្អៗ។

រតើអ្នកចង់ដឹងអវីរេៀតរេ?

ហូរស៖រនាោះល្អណាស់សូមអ�្ុណ។ឥឡូវរនោះសូមគបាប់ខ្ញុំពី

ភាពខាលាុំង�បស់អ្នករផសេងរេៀតបានរេ?

េិភាកសា៖ (១)ត�ើអ្ក្ ៉ភា្ចង់ដរឹងអវែីខលែះ?

(2)ត�ើមសីហ្គលតប្រើត្ចក្តីស្លែងការណ៍ដ៏៉ នអនុភាេតដើម្ីត្លែើយ្ ំណួរយ៉ាងដរូតម្តច?(្រូមតមើលគំររូតៅ

ខាងស្តាំថដ)។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖ដមនរហើ�រនោះរហើ�្ ឹជ្អវីដដលហូរសពិត

ជ្ចង់ឭ?

ហូរស៖រតើគត់មានជុំនាញដដលរ�ើងគតូវកា�ឬរេ?រតើខ្ញុំអាច

បកគស្�រដ្�សមត្ថផលបានរេ?

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រដ្�ស្�រនោះ្ ឺជ្អវីដដលហូរសចង់បាន

រនាោះមីដហ្លគបដហលជ្អាចរគបើរសចក្តីដ្្ងកា�ណ៍ដ៏មាន

អនុភាពរដើម្ីរ្្ើ�សុំណួ�។

មីដហ្ល៖ខ្ញុំសូមឲ្យឧទាហ�ណ៍មួ�ដល់អ្នក។ខ្ញុំដតងដត

ពយាយម�ក�របៀបរដើម្ីកាត់បន្ថ�ចុំណា�។ឧទាហ�ណ៍

គបដហលជ្បីដខមុនខ្ញុំបានរៅជួបនឹងអ្នកគ្ប់គ្ងរហើ�

បានពន្យល់រោកថារ�ើងបានបាត់បង់ជិត៣០០០ក្នញងមួ�

សបាតៅហ៍រដ្�ស្�ដតកា�បង់គបាក់�ឺតយ៉ាវ។គត់មាន

កា�ស្ទាក់រសទើ�ពីដុំបូងប៉ុដន្តរគកា�មកខ្ញុំបានបង្ហាញេិន្នន័�ដល់

គត់។ដូរច្នោះគត់បានគបាប់ខ្ញុំឲ្យរដ្ោះគស្�បញ្ហា។គបដហល

ជ្១០សបាតៅហ៍ខ្ញុំអាចកាត់បន្ថ�កា�បង់គបាក់�ឺតចុំនួន

៣០ដ្ងៃក្នញងម�ួវិក័�បគតដដលអាចសនសេុំលុ�បានរាប់ោន

ឯរណាោះ។ខ្ញុំអាច�កជុំនាញរដ្ោះគស្�បញ្ហារនោះរដើម្ីជួ�

ដល់េីរនោះរហើ�ជួ�ដល់គកុមហ៊ុន។

«ខ្ញំក្្នញង៣០វិនាទី»

  ១. ន្មាះ

  ២. នគ្លបំណង

  ៣. លក្ខខណ្ឌ ្ គមរូវការ ៖

  ៤. លក្ខណៈ

  ៥. បញ្ចប់ ្ ំណួរ

យសចក្្ីត្្ងការណ៍ដរ៏ានអានរុភាព

  ១. ដ្វែង រក ជំោញ ឬ កម្លាំង

  ២. ឧទា�រណ៍ ចបា្់ លា្់

  ៣. ល�្ធផល

  ៤. គ្រូវ នរឹង ្ គមរូវ ការ

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



៦8

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖សុំណួ�បនាទាប់រេៀត---ជ្សុំណ�ួដដលរ�ើង

ពុុំចង់ឭរឡើ�?

ហូរស៖រតើមានភាពេន់រខសា�អ្នកមានអវីខោ្ះ?

េិភាកសា៖ (១)ត�ើអ្ក្ ៉ភា្ចង់ដរឹងអវែីខលែះ?

(2)ត�ើមសីហ្គលត្លែើយយ៉ាងដរូតម្តចតាមរយៈការ្រសងវែរភាេអវិជ្ជ៉នតៅជាវិជ្ជ៉នតនាះ?(្រូមតមើលគំររូតៅ

ខាងស្តាំថដ)។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រនោះរហើ�្ ឺជ្អវីដដលអ្នកសមាភាសកុំពុង

្ិត។

ហូរស៖រតើគត់ស្គាល់ភាពេន់រខសា�ឬរេ?រតើគត់បានរ្វើអវី

មួ�រដើម្ីរដ្ោះគស្�ឬរេ?

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រដ្�ស្�រនោះ្ ឺជ្អវីដដលហូរសចង់ឮរនាោះ

មីដហ្លអាចរ្្ើ�តាម��ៈកា�បដងវ�ភាពអវិជ្ជមានរៅជ្វិជ្ជមាន

បាន។

មីដហ្ល៖មនុសសេមួ�ចុំនួននិយ�ថាខ្ញុំហ្នឹង្ ិតរគចើន

រពកអុំពីកា�ជ�ួដល់អតិ្ិជនឲ្យបង់គបាក់�បស់ពួករ្ទាន់

រពលកុំណត់។ដូរច្នោះខ្ញុំបានខិតខុំរ្វើកា�កាន់ដតខាលាុំងរដើម្ី

ឲ្យមានលេ្ធផលបង់គបាក់មានតុល្យភាពជ្មួ�នឹងរសវាកម្ម

អតិ្ិជន។រហើ�ខ្ញុំបានរ�ៀនរគចើន។តាម��ៈកា��កចិត្តេុក

ដ្ក់បដន្ថមរេៀតដល់អតិ្ិជនទាុំងអស់និងរសចក្តីគតវូកា��បស់

ពួករ្េីបុំផុតខ្ញុំអាចជួ�គកុមហ៊ុនបង់គបាក់បានកាន់ដតរលឿន។

រហើ�ខ្ញុំបានេេួល�ង្វាន់និរយជិតរ្្នើមដផ្នករសវាកម្មអតិ្ិជន

រៅដខមុនរនោះ។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖ល្អរនោះ្ ឺជ្សុំណ�ួេូរៅចុងរគកា�។ ហូរស៖ល្អណាស់មីដហល្។សូមអ�្ុណ។

រតើរហតុអវីបានជ្អ្នកចង់រ្វើកា�ជ្មួ�រ�ើង?

េិភាកសា៖ (១)ត�ើអ្ក្ ៉ភា្ចង់ដរឹងអវែីខលែះ?

(2)ត�ើមសីហ្គលតប្រើត្ចក្តីស្លែងការណ៍ដ៏៉ នអនុភាេតដើម្ីត្លែើយ្ ំណួរយ៉ាងដរូតម្តច?(្រូមតមើលគំររូតៅ

ខាងស្តាំថដ)។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រនោះរហើ�្ ឺជ្អវីដដលអ្នកសមាភាសកុំពុង

្ិត។

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រតើដឹងថារ�ើងគតូវកា�អវីរេ?រតើគត់ជ្

មនុសសេខាវា�ខវល់ឬរេ?

អ្នកអតាថា្ិបបា�៖រដ្�ស្�រនោះ្ ឺជ្អវីដដលអ្នកសមាភាសចង់

បានរនាោះមីដហ្លគបដហលជ្អាចរគបើរសចក្តីដ្្ងកា�ណ៍ដ៏មាន

អនុភាពរផសេងរេៀតរដើម្ីរ្្ើ�សុំណួ�។

មីដហ្ល៖ដមនរហើ�រោកមា៉ាេីននីសសេកា�គស្វគជ្វដដល

ខ្ញុំរ វ្ើអុំពីគកុមហ៊ុនកីឡា្ ឺ្ ួ�ឲ្យចាប់អា�ម្មណ៍ណាស់។រោក

កុំពុងដតរផ្តៅតរៅរលើកា�លក់ឧបក�ណ៍កីឡារហើ�រោកក៏មាន

រជ្្ជ័�ដដ�។ខ្ញុំបានឮថារោកកុំពុងដតចាប់រផ្តើមផលិតផល

្្មីមួ�ចុំនួនបានមានភាពគបរសើ�រឡើង។ខ្ញុំចង់រ្វើកា�ជ្មួ�

គកុមហ៊ុនដដលេេួលបានរជ្្ជ័�រនាោះ្ ឺជ្កា��ីកចរគមើន។ខ្ញុំ

ក៏ដឹងខ្ោះៗអុំពីកីឡានិងកា�ហាត់គបាណផងដដ�។រៅប៉ុនាមន្ នាុំ

មុនរនោះខ្ញុំបានស្ម័គ្ចិត្តរ្វើជ្អ្នកបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់រហើ�ខ្ញុំ

បានជួ�គកុមឲ្យ�ីកចរគមើនទាុំងរសចក្តីអុំណត់និងកា�គប្ួត។

ខ្ញុំ�ល់ពីអវីដដលរោកកុំពុងពយាយមសរគមចបានរហើ�ខ្ញុំអាច

ជួ�រោកបាន។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ5៧វិញ

ការ្ តងវែរភាពអវិរ្ជរានយៅជា

វរិ្ជរាន

  ១. ្រូម ដចកចាយ ភា្�នន់ខសាយ 

មួយ ដដល មនុ្ ្ស �រូនៅ ម្ន ។

  ២. ្រូម ្ ិ្ណ៌ោ នោយ ចំៗ អំ្ ី 

រនបៀប ដដលអ្ក បាន យកឈ្ះ 

នលើ ភា្ �ន់នខសាយននះ ។

  ៣. ្រូម បដនថែម ្ ័្៌ម្ន 

មក្ី ន្ចកដែី ដថ្ងការណ៍ 

ដ៏ម្នអានុភា្ រប្់ អ្ក ។

យសចក្្ីត្្ងការណ៍ដរ៏ានអានរុភាព

  ១. ដ្វែង រក ជំោញ ឬ កម្លាំង

  ២. ឧទា�រណ៍ ចបា្់ លា្់

  ៣. ល�្ធផល

  ៤. គ្រូវ នរឹង ្ គមរូវ ការ

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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អេរុវ�្ត្្ើយសុំណួរេូតៅ

មុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើងោមរួយន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នកសកុមសគរួសារឬមិតតែភកតែិ្ ូមហាត់ដ្វើការដ្្ើយ្ ំណួរ។

សុំណួរេូតៅ អ្ីដែលអ្ន្សមាភាសអាចចង់ែឹងអុំពីអ្ន្ ជុំេួយចតម្ើយ

ត�ើអ្ន្អាចកបាប់ខ្ញុំអុំពីខ្លួេអ្្ន បាេឬតេ?
ត�ើ	នាង	អាច	និយយ	បាន	ល្អ	ឬតទ	?	ត�ើ	នាង	មានលក្ខណ្ម្ប�តេិ	

តទ	?
«	ខ្ញុំ	ក្ញង	៣០	វិនាទី	»

ត�ើភាពខ្លាុំងរបស់អ្្ន គឺជាអ្ីតៅ? ត�ើបទពិតសា្ន៍	រប្់ោ�់	ត�រូវ	នរឹង	�តមរូវការ	រប្់តយើង	ឬតទ	? ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

ត�ើភាពេេ់តខសាយអ្ន្មាេអ្ីខះ្? ត�ើ	នាងតសាមុះ	ត�ង	់តទ	?	ត�ើ	នាង	រីក	ចតតមើន	តៅ	មុខ	តទ	? ្រូម	បសងវែរ	ភាព	អវរិ្ជមាន	តៅជា	វិរ្ជមាន

ត�ើតហ�រុអ្ីបាេជាអ្ន្ចង់ត្្ើការជាមួយតយើង?
ត�ើ	នាង	បាន	ត្វែើ	ការ	តសាវ	តជាវ	ពី	តកមុ	�ុ៊ន	តយើង	ឬ	តទ	?	ត�ើ	នាង	មាន	

តោលតៅ	ឬតទ	?
ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

សូមតរៀបរាប់ពី្ ុំហរុសែ៏្ ុំចរុងតកកាយរបស់អ្្ន ។
ត�ើ	មរូល	ត��ុ	វន	ការ	ត វ្ែើ	ខុ្	រប្់	ោ�់	្ ម	ត��ុ	ផ្ល	ឬ	តទ	?	ត�ើ	ោ�់	

បាន	តរៀន	ព	ីកុំ�ុ្	តនាុះ	ឬ	តទ	?
្រូម	បសងវែរ	ភាព	អវរិ្ជមាន	តៅជា	វិរ្ជមាន

ត�ើអ្ន្គិ�យ៉ាងណាអុំពីតៅដ្មរុេរបស់អ្ន្? ត�ើ	នាង	តោរព	ថ្នាក់	ដរឹកនាុំ	ឬតទ	? ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

ត�ើអ្ន្កប�ិ្ម្មេឹងសមាពា្យ៉ាងែូចតម្ដច? ត�ើ	នាង	មាចា្់	ការ	តលើ	បញ្ហា	ឬ	តទ	? ត្ចកដេីស្្ងការណ៍	ដ៏មានអានុភាព

ត�ើគុំេិ�របស់អ្ន្ដែលក�ូវតគបែិតស្េ៍ឬតេ? ត�ើ	នាង	�្៊រូ	ឬ	តទ	?	ត�ើ	នាង	មាន	ចរិក	វិរ្ជ	មាន	ឬ	តទ	? ្រូម	បសងវែរ	ភាព	អវិរ្ជមាន	តៅជា	វិរ្ជមាន

ត�ើតោលតៅមរុខរបររបស់អ្ន្មាេអ្ីខ្ះ?
ត�ើ	ោ�់	នរឹង	រួយ	តយើង	ឲ្យ	ទទួល	បាន	តជាគរ័យ	ឬ	តទ	?	ត�ើ	ោ�់	ជា	

មនុ្ ្ស	ត ត្ា�	យក	ចិ�តេ	ទុក	ោក់	ឬ	តទ	?
«	ខ្ញុំ	ក្ញង	៣០	វិនាទី	»

ត�ើអ្ន្រំពឹងថាេេួលបាេកបា្់ដខប៉រុនាមាេ? ត�ើ	ការ	រំពរឹង	ទុក	រប្់	ោ�់	្ មត��ុផ្ល	ឬតទ	? ត្្ើយ	តោយ	្ ួរ	្ ុំណួរ	�ប

ត�ើអ្ន្ចង់សួរខ្ញុំអ្ីតេ? ត�ើ	ោ�់	ជា	មនុ្្ស	ខាវាយ	ខវែល់	ឬ	តទ	?	ត�ើ	ោ�់	�្៊រូ	ឬ	តទ	? ត្្ើយតោយ្ួរ្ុំណួរ�ប

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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«ត�ើខ្ញុំចរចាអុំពីការងារតែើម្ីបុំតពញតាម�កមូវការរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?»

(ស្ម្មភាពមាេជតកមើស)

 អាេ៖ ដៅដពល្ ិដោជក្ ដសមចថ្ឲ្យការងារដយើងដ្វើដយើងអាចពិភាកសាអំពបីលក្ខខណ្ឌន្ការងារដយើង។

លក្ខខណ្ឌដ្ះររួមមា្ទាំងសបាក់នខថ្ដតើដពល្ ដ�ើយដយើងដ្វើការរយៈដពលប៉ោុមា្ដមាោងសាថា្ភាព

ការងារឬបញ្ហា�នេដេៀត។ដោលបំណងដោះគឺដ�ើម្បី្ ិោយដោយចំៗ្ ិងដសាមាះសតង់ដ�ើយម្ុ្សេសគប់

ោនាមា្អារម្មណ៍ល្អអំពបីលេ្ធផល។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្អវបីពិបាកអំពបីការចចារដ្ះ?ដតើដ�តុអវបីអ្នកសតូវចចា?

 អាេ៖ ដ្ះគឺោជំហា្ទាំងសបាំន�លដយើងអាចដសបើដ�ើម្បីដរៀបចំ្ សមាប់ការពិភាកសានបបដ្ះ៖

• គូ្បញ្ជាក់តសមូវការដយើងោមុ្។

• ្ដសមចចិតតែថ្ដតើអវបីន�ល្ ំខ្្់បំផុតដ�ើយលក្ខខណ្ឌអាចេេរួលយកបា្តាមអប្រមា្ មរួយ។

• ្ូមដរៀ្ពបីអវបីន�ល្ ិដោជកអាចផតែល់ឲ្យដ�ើយអវបីន�ល្ ំខ្្់បំផុតចំដោះពរួកោត់។

• ន្វងរកការបំផុ្គំ្ិត្ ូមគិតអំពបីរដបៀបទាំងដយើង្ ិង្ ិដោជកអាច្ ថែិតក្ននុងយុេ្ធសាស្តែ«ឈ្នះ

ឈ្នះ»។

• ្ូមអ្ុវតតែការពិភាកសាោមរួយ្ មាជិកសគរួសារឬមិតតែភក្ដិ។

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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 អេរុវ�្៖ ្ូមដសបើសបា្់តារាងខ្ងដសកាមដ្ះដ�ើម្បីរកការងារន�លមា្ោក់ព័្្ធ។

ឧទា�រណ៍គឺមា្ក្ននុងពណ៌សបផះ្ ូម្ រដ្រដៅដលើពណ៌ដោះ។

1. ្ូមោក់ដលខន្តសមូវការដោះតាមលំោប់លំដោយន្អាេិភាពចំដោះអ្នក។្ ូមដសបើ«1»ោការណ៍

មា្អាេិភាពបំផុត។

២. ្ូម្ ដសមចចិតតែ្ ូវអវបីន�លអ្នកគិតគឺ្ ថែិតក្ននុងកសមិតអប្បរមា្ សមាប់ដ្ចកតែបីសតូវការ្ បីមរួយៗ។

៣. ្ូមពិភាកសាោមរួយ្ ឹងបតែបីសបព្្ធឬសគរួសារអ្នក។្ ូមឲ្យពរួកដគបងាហាញអេិភាពរប្់ខ្លួ្ដ�ើយោក់

កសមតិអប្បរមាោមរួយោនា។សប្ិ្ដបើមា្គំ្ិតនខវងោនា្ ូមដ្វើការសពមដសពៀងោនា។

�កមូវការខ្ញុំ

(្តនថែមយទៀ្)

អាេិភាពខ្ញុំ

(អ្នក្ដាក់្យ�ខយរៀង១

គឺរានអទិភាព្ ំផរុ្)

អាេិភាពកគសួារខ្ញុំ

(អ្នក្ដាក់្យ�ខយរៀង១គឺ

រានអទិភាព្ ំផរុ្)

ការេេួលយ្ជាអប្បរមា

(យបកាមការក្ំណ្់សបរា្់

យសចកី្្ប្រូវការនីមួយៗ)

អាេិភាពេិតយជ្

(្ំណងបបាថ្នា/្បមរូវការ

រ្ស់គា្់ដាក្់តាមអាទិភាព

យ្ើអ្នក្ដរឹង)

កបា្់ដខ ១ ២ ៣០០០/ក្នុងមួយខែ
ស្តង់ដាប្បាក់ខែពី

២២០០-៣២០០។

តមា៉ាងត្្ើការ ៥ ១ មិនរ្វើកា�ថ្ងៃអាទិត្យ
រ្វើកា�រៅចុងសបាតាហ៍រ�ើ

ប្តរូវកា�

បរិសាថាេសាអា�បា� ៦ ៥
គ្មានសា�ធាតុគីមីរប្គ្ោះ

ថ្នាក់

សា�ធាតុគីមីខែលរ្វើ

កា�ងា��ហ័សរៅមុែ

សមាគមេ៍ការងារ ៣ ៦ រសាមាោះប្តង់
រទៀតទាត់រពលរវលាែិត

ែំរ្វើកា�

ឱកាស ២ ៤
មានកា�រលើកទឹកចិត្តក្នុង

�យៈរពល៩០ថ្ងៃ
ប្កុមកា�ងា�

ការដថទាុំសរុខភាព ៤ ៣ -----

 ពិភា្សា៖ ដតើដយើងអាចដរៀ្អវបីខ្ះដចញមកពបីលំហាត់ដ្ះ?

 អេរុវ�្៖ ឥ�អូវដ្ះ្ ូមគិតអំពបី្ ិដោជកន�លអ្នកចង់ដ្វើការោមរួយ។ដតើអាេិភាពរប្់ោត់មា្អវបីខ្ះ?ដតើខញនុំអាចរក

ដ�ើញ្ ូវអវបីន�លមា្អាេិភាពបំផុតចដំោះពរួកោត់ដោយរដបៀប្ ?្ ូមោក់អាេិភាព្ ិដោជករប្់អ្នក

ដៅក្ននុងតារាងខ្ងដលើពបីមុ្អ្នកដ្វើការ្ មាភា្្៍។

 ពិភា្សា៖ តាមរយៈបេពិដសា្្៍អ្នកដតើអ្នកអាចផ្គអូរផ្គងតសមវូការរប្់អ្នកោមរួយបំណងសបាថ្នារប្់្ ិដោជកោោង

�ូចដមតែច?

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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យោ្�់៖

គប្ិន នបើ ការ ផតេល់ ឲ្យ ទាប ន្ក 

្រូម ្ យាោម រកសា ភា្ ្ ្ងប់ 

សាងា្់ ។ ្រូម រង់ ចាំ ១០ វិោ�ី 

្ីមុន ន្្ើយ ្ ប ។ ជា ញរឹកញាប់ 

មនុ្្ស ដដល អ្ក ចចារ ជា មួយ នរឹង 

ផតេល់ ឲ្យ អ្ក កាន់ ដ្ គបន្ើរ នដើម្ី 

បំដបក នរូវ ភា្ ្ ្ងប់ សាងា្់ នោះ ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដ្វើការ្ នមតែងដ្ះោមរួយ្ មាជិកសគរួសារឬមិតតែភកតែិ។

1. ្ូមអា្សាថា្ភាពដ្ះ៖ដៅក្ននុងការ្ មាភា្្៍ដលើកេបីមរួយរប្់ោត់កូ�វបីបា្ដរៀ្ថ្្ តែង់ោសបាក់នខ

្សមាប់មុខតំនណងដ្ះគឺចដោលាះពបី៩5ដៅ105ក្ននុងមរួយន្ងៃ។ឥ�អូវដ្ះោត់្ ថែិតក្ននុងការ្ មាភា្្៍

ដលើកេបីពបីរ។្ ិដោជកបា្ឲ្យការងារោត់ដ្វើក្ននុងកនសមសបាក់នខ៩៦ក្ននុងមរួយន្ងៃ។កូ�វបីសតូវការោោង

តិច្ ្់100ក្ននុងមរួយន្ងៃ។ោត់ក៏អាចដសបើសបា្់វាដ�ើម្បីជរួយដលើន្្មដ្យាបាយដ្វើ�ំដណើរដ�ើយ

ោត់បា្្ ដសមចចិតតែថ្មិ្ដ្វើការដៅន្ងៃអាេិត្យ។

២. អ្នក្ មានាក់ក្ននុងចំដ្មអ្នកដ�ើរតរួោ្ ិដោជកដ�ើយអ្នកដផសេងដេៀតដ�ើរតរួោកូ�វបី។្ ិដោជកបា្

ចាប់ដផតែើមដោយការផតែល់ឲ្យកូ�វបី្ ូវការងារន�លបា្សបាក់កនសមចំ្រួ្៩៦ក្ននុងមរួយន្ងៃ។ោត់បា្្ ុំឲ្យ

កូ�វបីដ្វើការដៅន្ងៃអាេិត្យពបីរ�ងក្ននុងមរួយនខ។កូ�វបីគរួរនតពយាោមដ�ើម្បីដ្វើការចរចារ្ ូវ�ំដ្ះសសាយ

ន�លអាចេេរួលយកបា្ទាំង្ ងខ្ង។

៣. បោទាប់មកបតែអូរោនាដ្វើដ�ើយ្ នមតែងមតែងដេៀត។

 ពិភា្សា៖ ដតើវាបា្ដកើតដ�ើងោោង�ូចដមតែច?ដតើខញនុំដ្្ើយដោយ្ រួរ្ំណួរតបន�រឬដេ?ដតើអ្នកមា្បា្គិតអំពបីការ

ចចារ្ សមាប់ោសបដោជ្៍�ល់អ្នក�នេឬដេ?

 អាេ៖ ទាំងដ្ះគឺោវិ្ បីមរួយចំ្រួ្ន�លការចចាររប្់ក�ូវបី�ុចលេ្ធផលឲ្យ។្ ូមពិភាកសាោតុមូល។្ រ្

ឈ្នះ?ដតើពរួកដគមា្បា្ដោះសសាយបញ្ហាន្ការដ្វើការន្ងៃអាេិត្យន�រឬដេ?

ការផ្ល់ឲ្យពីតែើម សុំខ្េ់ចុំតពាះក្រុមហ៊រុេ សុំខ្េ់ចុំតពាះ្ ូហ្ី អ្ីដែល្ ូហ្ីចចារ ផ្លាស់ប្តូរការផ្ល់ឲ្យ

តបាក់	សខ	ចុំនួន	9៦	

ក្ញង	មួយ	វ្ងៃ

តកមុ	�ុ៊ន	អាច	បង	់ដល	់តៅ	9៨	

ក្ញង	មួយ	វ្ងៃ	្ តមាប់	នរណ្	

មានាក	់សដល	មាន	បទពិតសា្ន	៍

ត្្មើ	នរឹង	ករូ�វែី	។

ករូ�វែី	ត�រូវ	ការ		១០០	ក្ញង	មួយ	

វ្ងៃ	។	៣	វន	ចុំនួន		១០០	ក្ញង	

មួយ	វ្ងៃ	តនាុះ	គឺ	ត�រូវ	ចុំណ្យ	

តលើ	មត្យាបាយ	ត្វែើ	ដុំតណើរ	តៅ	

ត្វែើ	ការ	។

ករូ�វែី	បាន	្ ុុំ	តកុម	�៊ុន	ឲ្យ	បង់	

97	ក្ញង	មួយ	វ្ងៃ	្ តមាប់	វ្្	

្ុំបុត�	ឡាន	តកងុ	រប្់	ោ�់	

សដល	ចុំណ្យ	៣	ក្ញង	មួយ	

វ្ងៃ	។

តកមុ	�ុ៊ន	បាន	ឯកភាព	ចុំតពាុះ	តបាក់	សខ	រប្់	ករូ�វែី	ចុំនួន	

97	ក្ញង	មួយ	វ្ងៃ	ត�ើយ	បង់	តបាក	់វ្្	មត្យា	បាយ	ត្វែើ	

ដុំតណើរ	រប្់	ោ�់	។	តកុម	�ុ៊ន	បាន	ត្វែើ	កិច្	តពម	តតពៀង	

មួយ	នរឹង	តកមុ	�៊ុន	ឡាន	តកងុ	។	តកមុ	�ុ៊ន	បង់	ស�	១	ក្ញង	

មួយ	វ្ងៃ	្ តមាប់	វ្្	្ ុំបុត�	រប្់	ករូ�វែី	។

 ពិភា្សា៖ ចុះសប្ិ្ដបើអ្នកមិ្អាចឈា្�ល់កិច្ចសពមដសពៀងវិញ?ដតើអ្នកគរួរនតដ�ើរដចញពបីឱកា្ដ្ះដេសប្ិ្ដបើវា

មិ្សតូវ្ ឹងតសមូវការអ្នក?

 អាេ៖ តាមរយៈការអ្ុវតតែជំោញចចាររប្់អ្នកោញឹកញាប់អ្នកសតូវឈាម�ល់កិច្ចសពមដសពៀងន�លល្អ្ សមាប់

ម្ុ្សេសគប់ោនាន�លោក់ព័្្ធ។កិច្ចសពមដសពៀង្ ក៏ដោយអ្នកដ្វើ្ ូមដ្វើោលាយលក្ខណ៍អកសេរដោយមា្

កាលបរិដចឆេេចបា្់លា្់។ការដ្វើ�ូដចានាះការោរអ្នកទាំង្ ងខ្ង!

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?



7៣

ឧទាហរណ៍ដែលអេរុវ�្បាេ

ពា្្យតស្នើសរុុំការងារ

នាម	៖ 		 	 កាល	បរិតចឆេទ	៖ 		

អា្យោឋាន	៖ 		

ទរូរ្ព្ទ	៖ 		  អ៊ីសមល៉	៖ 	 		

មុខ�ុំសណង	៖ 		  តបាក់សខ	សដលចង់បាន	៖ 	 	 កាលបរិតចឆេទ	អាច	ត្វែើការ	បាន	៖ 			

ត�ើ	អ្ក	ធាលាប់ត្វែើការ	ឲ្យ	តកុម�ុ៊ន	តនុះ	ឬតទ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កាលបរិតចឆេទ	៖		

តបើ	បាទ/ចា៎្	ត�ើ	តៅតពល	ណ្	?		

ត�ើ	អ្ក	ធាលាប់	ជាប់តទា្	ឧតកិដ្ឋ	សដរ	ឬតទ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កាលបរិតចឆេទ	៖		

តបើ	មាន	្រូម	ពន្យល	់៖		

ការអប់រំ

មោ	វទិយាល័យ	៖ 		  អា្យោឋាន	៖ 		

មក	ពី	៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  ត�ើ	អ្ក	តរៀន	ចប់	ត�ើយ	ឬ	តៅ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ ្ ញ្ញាបត�	ទុ�ិយភរូមិ 	៖ 		 	

កតមិ�	វទិយាល័យ	៖ 		  អា្យោឋាន	៖ 		

មក	ពី	៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  ត�ើ	អ្ក	តរៀន	ចប់	ត�ើយ	ឬ	តៅ	? □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ កតមិ�	៖ 			

ជេដែលក�ូវទា្់េង

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 		 	 ទុំនាក់ទុំនង	៖ 		  ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 		 	 ទុំនាក់ទុំនង	៖ 		  ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

នាម	និង	តោ�តេនាម	៖ 		 	 ទុំនាក់ទុំនង	៖ 		  ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

តោ�តេនាមនាម

ភរូលឡាហ្គា�ី អាមីត ថ្ងៃទី៦ខែ្ ្លូឆ្នាំ២០១៣

១២៣៤៥៦៧៨៩០

ប្គរូ�ងវឹកែំរ�ើ�កា� ៧០០០០ ខែមករាឆ្នាំ២០១៤

មានរ�ៀនរៅសាលា�រចចេកវិទយាណារទ

មានរ�ៀនសាលាសាធា��ៈណាមួយ

២០១១

២០០២

២០១៣ X

X

X

X២០០៧

កប្មតិ
វិញ្ញា�ន�ប្ត

កប្មតិវិញ្ញា�ន�ប្ត

វីវកសាញ

ឆ្�ីទីបា៉ារ្ល

កាវីតារា៉ាម

ប្គរូ�រប្ងៀន

រៅខក

មិត្ត�ួមកា�ងា�

១២៣៤៥៦៧៨៩១

១២៣៤៥៦៧៨៩២

១២៣៤៥៦៧៨៩៣

ផោ្ះ៤៣២១ផ្លូវណាក៏បានប្កងុរហគេងតុក

ផ្ោះ១២៣៤ផ្លូវរផសេងរទៀតទីប្កុងថហខែរា៉ាខ�ែែ

Amit១២៣៤@emailcompany.com

ផោ្ះ១២៣៤ផ្លូវណាក៏បានទីប្កងុថហខែរា៉ាខ�ែែ

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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ការងារពីមរុេ

�ុំសណង	៖ 		 	 តបាក់សខ	ចរូល	ដុំបរូង	៖ 		  តបាក់សខ	ចុង	តតកាយ	៖ 		

ទុំនួលខុ្ ត�រូវ	៖ 		

មក	ព	ី៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  មរូលត��ុ	វនការ	តចញ	ពី	ការងារ	៖ 					

តកមុ	�៊ុន	៖ 		 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

�ុំសណង	៖ 		 	 តបាក់សខ	ចរូល	ដុំបរូង	៖ 		  តបាក់សខ	ចុង	តតកាយ	៖ 		

ទុំនួលខុ្ ត�រូវ	៖ 		

មក	ព	ី៖ 		  ររូន	ចុំតពាុះ	៖ 		  មរូលត��ុ	ចាក	តចញ	ពី	ការងារ	៖ 					

តកមុ	�៊ុន	៖ 		 	 ទរូរ្ព្ទ	៖ 		

ខ្ញុំ	បញ្ជាក់	ថ្	ចតម្ើយ	រប្់	ខ្ញុំ	ពិ�	ត�រឹមត�រូវ	ត�ើយ	បាន	ទទួល	សារល់	ទាុំង	ត្ុង	។

តបើ	ខ្ញុំ	អាច	ទទួល	បាន	ការងារ	តនុះ	ខ្ញុំ	ដរឹង	ថ្	ព័�៌មាន	ខុ្្្គង	ឬ	សដលត្វែើ	ឲ្យ	យល	់ខុ្	ក្ញង	ពាក្យ	្ ុុំការងារ	ឬ	ការ្មាភា្	ខ្ញុំ	អាច	មានលទ្ធផ្ល	

ក្ញងការ	បញ្ឈប់ខ្ញុំ	។

��្ថតលខា	៖ 	 		 កាលបរិតចឆេទ	៖ 		

ប្�ធាន

ប្�ធានកម្មក�

�ំពាក់�ំ�៉ានកម្មក�តាមអែិនរ្ើ�ខ�ត

៤០០០០

២០១០

២០០៨

២០១១

២០១០

៣០០០០ប្គរូ�ងវឹកកា�ងា� ៣២០០០

ប្តឡ�់ចរូលរ�ៀនវិញ

មានកា�ងា�្ ្មី

ប្កមុហែុនណាមួយក៏បាន

ប្កមុហែុនណាមួយក៏បាន

១២៣៤៥៦៧៨៩៤

១២៣៤៥៦៧៨៩៥

ថ្ងៃទី៦ខែ្ ្លូឆ្នាំ២០១៣អាមីតភរូលឡាហ្គា�ី

៤៥០០០

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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គុំរូជីវកបវ�ិ្

វីលាលាមអូវូសូ៊

អា្យោឋាន	៖	ផ្្ទុះ	១២៣៤	ផ្្ចូវ	ណ្	ក៏	បាន	ទីតកងុ	អាតកា	តបតទ្	ោរណ្

តលខ	ទរូរ្ព្ទ	៖	១២៣៤5៦7៨9៦

អ៊ីសមល៉	៖ owusu១២៣៤@emailcompany.com

ព័�៌មាន	្ ទាល	់ខ្លួន

នាម	និង	តោ�តេនាម វលីាលាម	អរូវរូ្៊រូ

តភទ តបុ្

វ្ងៃ	សខ	ឆ្នាុំ	កុំតណើ� វ្ងៃទី	១៦	សខ	តមសា	ឆ្នាុំ	១9៨០

ទីកសន្ង	កុំតណើ� ទតីកុង	គរូមា៉ា្ី៊	តបតទ្	ោរណ្

សាថានភាព	អាពា�៍	ពិពា�៍ តៅ	លីវ

រីវតបវ�តេិ	ការ	អប់រំ

ឆ្នាុំ	២០០7	-	ឆ្នាុំ	២០១១ ទទួល	វិញ្ញបនបត�	ពី	សាលា	បតចក្	វិទយា	ណ្	មួយ	ក៏	បាន

២០០០ ទទួល	វិញ្ញបនបត�	ព	ីវិទយាល័យ	ណ្	មួយ	ក៏	បាន

បទ	ពិតសា្ន	៍ការងារ

ឆ្នាុំ	២០០៤-២០០៦ ត្វែើ	ការ	ជា	អ្ក	ផ្្សពវែផ្សាយ	សា្នា	តពញ	តមា៉ាង

ឆ្នាុំ	២០០7-២០១១ ត វ្ែើ	ជា	តមការ	តៅ	តភារនីោឋាន	ណ្	មួយ	ក៏	បាន

ឆ្នាុំ	២០១១	- ត្វែើ	ការ	ឲ្យ	តកុម	�ុ៊ន	ឡាន	ដរឹក	រញ្ជចូន	ជា	ភានាក់	ងារ	កក	្់ ុំបុត�	តកុម	�៊ុន	ឡាន	ណ្	មួយ	ក	៏បាន

វគ្គ	្ ិកសា	កា	បុំពាក់បុំប៉ន

២០០9 តរៀន	ចប់វគ្គបណតាតុះ	បណ្តាល	សផ្្ក	អ៊ីចស្្សល

២០១៣ តរៀន	ចប់វគ្គបណតាតុះ	បណ្តាល	សផ្ក្	ត្វាកម្ម

២០១២ តរៀន	ចប់វគ្គបណតាតុះ	បណ្តាល	សផ្ក្	អារីវកម្ម	�រូចៗ

រុំនាញ	សផ្ក្	កុុំព្យចូទ័រ

២០០៣ អ៊ិច	ស្្សល	ទិន្ន័យ	អ៊ិន្ឺសណ�/អ៊ីសម៉ល

ភាសា

អាឆ្នទ	ីទវែី ភាសា	កុំតណើ�

ភាសា	អងត់គ្្ ល្អ

ចុំណ្ប	់អារម្មណ៍	និង	ចុំណង់	តបាក់ចុំណូល	ចិ�តេ

អាន	ត្ៀវតៅតលង	កីឡា	អ៊ិនត ើ្សណ�

រន	សដល	ត�រូវ	ទាក់ទង

	១.	សានត់ោ	អរូ្៊ី តលខ	ទរូរ្ព្ទ	៖	១២៣៤5៦7៨97

	២.	អ៊ីរិក	ការ�រូកា តលខ	ទរូរ្ព្ទ	៖	១២៣៤5៦7៨9៨

4៖ត�ើខ្ញំអាច្រងាហាញភាេេរូសកជាការតបជើ្តរើ្ចបា្់លា្់យ៉ាងដរូចតម្តច?
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5
ត�ើខ្ញុំអាចពតនឿ្ន

ការស្វែងរកការងាររប្់

ខ្ញុំយ៉ាងដរូចតមដេច?

ការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ
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5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?

សកមាប់អ្្ន សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានទុំនាក់ទុំនង

យ៉ាង

បោចណាស់

មនុស្ស៤០

នាក់បៅក្ញង

រណាដាញ(សូន

សរបសរចុំនួន

#)

បានជួរនឹង

និបយជកនដល

មានសកាដានុពល

យ៉ាងបោចណាស់

១០នាក់(សូម

សរបសរចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

ជុំនាញសមាភាស

និងជុំនាញ

សរបសរ

ពាក្យសុុំការងារ

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បាន

រាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

គ្លូរ�ៀ� ៥២ ១៤ បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី5ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។
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ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកមា្បា្ហាត់ដ្្ើយចដម្ើយល្អចំដោះ្ ំណួរ្ មាភា្េូដៅឬដេ?ដតើមា្្ រ្មានាក់ដសបើវាដៅក្ននុង

ការ្ មាភា្្៍ឬដេ?

ដតើអ្នកបា្ដរៀ្អវបីខ្ះតាមរយៈការពិភាកសាគំ្ិតចចារោមរួយសកមុសគរួសារអ្នក?ដតើអ្នកមា្ហាត់ការចរចាឬ

ដេ?មា្កងវល់អវបីដេ?

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?

រាយការណ៍
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ត�ើខ្ញុំអាចពតេ្ឿេការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ ដយើងេេរួលបា្ឧបករណ៍�៏មា្ឥេ្ធិពលដ�ើម្បីជរួយការន្វងរកការងាររប្់ដយើង៖

• «ខញនុំក្ននុង៣0វិោេបី»

• ដ្ចក្ដបីន្្ងការណ៍�៏មា្អា្ុភាព

• ្ូមបនងវរភាពអវិជ្ជមា្ដៅោវិជ្ជមា្

• ដ្្ើយ្ ំណួរដោយ្រួរ្ំណួរតប

• ដ្្ើយ្ ំណួរ្ មាភា្េូដៅ

• បំដពញោក្យដ្្នើ្ុំការងារ

• នកលំអរូបរាងខ្ងដសៅ្ ិងឥរិោបេ

អំ�នុងការសបជុំដយើង្ឹងដរៀ្អំពបីរដបៀបដ�ើម្បីដសបើសបា្់ឧបករណ៍ទាំងដ្ះោមរួយោនាដ�ើម្បីជរួយដយើងរកបា្

ការងារោោងឆ្ប់រ�័្!

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកមា្អារម្មណ៍ោោង្ ឥ�អូវដ្ះន�លអ្នកមា្ឧបករណ៍ទាំងដ្ះដ�ើម្បីជរួយ�ល់ការន្វងរកការងារ

រប្់អ្នក?

 អាេ៖ ្ំណួរប្រចាំ្ ប្ដាហ៍--ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងារខ្ញំយ៉ាងដរូតម្តច?

្កម្មភាេប្រចាំ្ប្ដាហ៍--្រតងកើ�្ នធានទំនាក់ទំនងការជ្ួរទល់មុខ្ ំខាន់ៗរ្រ្់ខ្ញំ។

ម្ុ្សេមរួយចំ្រួ្ដៅក្ននុងសកុមដយើងបា្កំពុងដ្វើការពដ្្ឿ្ន្វងរកការងាររប្់ខញនុំ។ដៅក្ននុងការសបជុំ

ដយើង្ឹងដរៀ្អំពបីវិ ប្ីមរួយដ�ើម្បីពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងាររប្់ដយើង។

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?

តរៀេ
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ការដស្ងរ្ការងារកបចាុំទថងៃរបស់ខ្ញុំ

 អាេ៖ ឥ�អូវដ្ះ�ល់ដពល្ សមាប់ដយើងដ�ើម្បីដសបើសបា្់ឧបករណ៍ទាំងដ្ះ្ ិងពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងាររប្់ខញនុំ

ឲ្យបា្ដោគជ័យ។

 តមើល៖ «រា៉ដ�វដអល៖ការងារក្ននុង៦ន្ងៃ!»(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្។«ការន វ្ងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖ដរឿង

រប្់អាល់បាោ»ដៅេំព័រ៨៨)

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្អវបីខ្ះបា្ជរួយរា៉ដ�វដអលឲ្យដោគជ័យក្ននុងការពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងារ?

 អេរុវ�្៖ ការពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងារគឺោយុេ្ធសាស្តែន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ�៏មា្អា្ុភាពមរួយ។ដៅតំប្់

មរួយចំ្រួ្មដ្យាបាយដ្ះបា្កាត់ប្ថែយដពលដវលាដ�ើម្បីន្វងរកការងារពបី២00ន្ងៃដៅ២0ន្ងៃ។វា

តសមូវឲ្យមា្ការខិតខំខ្លាំងកាលា---ចំ្ យដពលពបីរដៅបរួ្ដមាោងក្ននុងមរួយន្ងៃ។វាររួមមា្ទាំង្ កម្មភាពសបចាំ

ន ង្ៃបបីោោង៖

1. ្ូមរក្ ្ធា្ឲ្យបា្15។

២. ្ូមសាថាបោេំោក់េំ្ងឲ្យបា្10ោក់ដចញពបី្ ្ធា្ទាំងដោះ។

៣. មា្ការជរួបេល់មុខឬការ្ មាភា្ចំ្រួ្២។

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៨៨)។

 អេរុវ�្៖ ្ូមចាប់ដផ្ដើមបំដពញសកោ្ដ្ះដៅេំព័របោទាប់ក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះដោយ្ រដ្រ្ ្ធា្ឲ្យបា្ដសចើ្

តាមន�លអ្នកអាចដ វ្ើបា្ក្ននុងកូដឡា្េបីមរួយ។ទាំងដ្ះគឺោម្ុ្សេេបីកន្្ង្ ិងអវបីៗន�លមា្ព័ត៌មា្

ដ�ើម្បីជរួយ�ល់អ្នក!មា្ឧទា�រណ៍ពបីរន�លបា្ផ្ដល់ឲ្យមរួយចំ្រួ្។្ ូមបំដពញបន្ថែមដេៀតពបីមុ្ការ

សបជុំដលើកដសកាយតាមរយៈការដសបើសបា្់តារាងនបបបេដៅេំព័រ៩1។្ ូម្ តចម្ងនបបបេពុំទា្់

បំដពញេុកកាលន�លអ្នកប្តែបន្ថែមដៅក្ននុងប្្ជបី្ ្ធា្រប្់អ្នក។

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៨៩)។

 អេរុវ�្៖ ឥ�អូវដៅេំព័របោទាប់្ូម្ រដ្រម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអ្នកអាចគិតអំពបី្ រ្មានាក់ន�លអ្នកអាច

ទាក់េងពបីមុ្ ការសបជុំរប្់ដយើងដលើកដសកាយ។្ ូមចាំថ្—្ូមកុំខ្មា្់ដអៀ្ដ�ើយ!្ ូមន វ្ងរក

វិ ប្ីមរួយដ�ើម្បីដ្វើឲ្យបា្10ោក់ក្ននុងមរួយន្ងៃ!

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖ការសបជុំ»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៨៩)។

 អាេ៖ ឥ�អូវដៅេំព័របោទាប់្ូមដសបើសកោ្រប្់អ្នកដ�ើម្បី្ រដ្រអំពបីម្ុ្សេឲ្យបា្ដសចើ្តាមន�លអាច

ដ វ្ើដៅបា្ន�លអ្នកអាច្ ឹងជរួបេល់មុខមុ្ដពលការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើង។្ ូមគិតថ្ដតើគរួរ

ដ្វើដៅដពល្ ដ�ើយដៅកន្្ង្ ។្ ូមចងចាំថ្សតូវដសបើ«ខញនុំក្ននុង៣0វោិេបី»រប្់អ្នកក្ននុងការជរួប

្បីមរួយៗ។

 តមើល៖ «ការន្វងរកការងារសបចាំន្ងៃ៖ោក់ប្្ជអូលវាចូលោនា»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ៩0)។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដមើលតារាងដៅដលើេំព័របោទាប់។ដតើអ្នក្ ឹងដ្វើអវបីខ្ះដៅដលើកេបីមរួយ?ដលើកេបីពបីរ?ដលើកេបីបបី?្ ូមោក់

នផ្ការរក្ ្ធា្ដ្វើការេំោក់េំ្ងដ�ើយដ្វើការជរួបេល់មុខោដរៀងរាល់ន្ងៃ។្ ូម្ ដសមចចិតតែថ្ថ្

ដៅដពល្ អ្នក្ ឹងដ្វើកិច្ចការទាំងដ្ះដ�ើយ្ ុំសគរួសារអ្នកឬន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នកឲ្យជរួយ។្ ូម

អ្ិសាឋា្្ ុំការនណោំពបីសពះអមាចា្់។

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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្េធាេេុំនា្់េុំេងេិងដបបបេកបជរុុំ

្េធាេ

( បនងកើ្បញី្មួយ )

េុំនា្់េុំេង

( �រូរ្្្ អី៊ដម៉ល )

កបជរុុំ

( ជួប �ល ់មុខ )



រគហទំព័�អែិន្ឺ�ិត



សមាជិកករូ�៉ុមឬសមាជិកសមាគមសរ្ងាគាោះ



នរិោជកខែលមានសកាតានុពល



សា�ព័ត៌មន



មនុសសេខែលអ្ករ្វើកា�ជាមួយ



ប្គរូ�រប្ងៀនតាមផ្ោះ



រសវាខសវង�កកា�ងា�ឲ្យរ្វើ



ប្គរូ�រប្ងៀន



ជាសមាជិកសាសនាចប្ក



មជ្ឈម�្ឌលភាពែ្លួនទីពឹងែ្លួន



មនុសសេខែលអ្កជួ�រៅឯផសា�

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ដបបបេការតាមោេការពតេឿ្េការដស្ងរ្ការងារ

 អាេ៖ ទាំងដ្ះគឺោគំរូន្នបបបេការតាមោ្ការពដ្្ឿ្ការន្វងរកការងារ។្ ូមតាមោ្្ ្ធា្េំោក់េំ្ង

រប្់អ្នក្ ិងការសបជុំដោយដសបើសបា្់នបបបេដៅេំព័រ៩២។្ ូម្ តចម្ងេុកឲ្យដសចើ្ចបាប់្ សមាប់

រាល់្ បាតា�៍ន�លអ្នកសតូវការ។

(្ូមគូ្្ ញ្ញានកងដៅក្ននុងសបអប់ដ�ើយបន្ថែមកំណត់ចំ្ំ។្ ូមបងាហាញ្ រុបសបចាំន្ងៃ

ទថងៃេី១

្នធាន	៖		 ☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ១5	

ទុំនាក់ទុំនង	៖		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ  ១០ 

្មាភា្	៖		 ☑	☑	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ២	    

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

កា�ងា�ជារ�ឡា្ិកា�ប្តរូវបាន�ំរពញ។ពួករគបានប្បា�់ថ្រៅសាកល្បងរៅឯផសា�។ពួករគប្�ខហលជារប្ជើសរ�ើស�ុគគេលិកចរូល

�រប្មើកា�ងា�។

ទថងៃេី២

្នធាន	៖		 ☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 15 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ  8

្មាភា្	៖		 ☑	☑	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ២	

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ហរូរសពុំអាចជ�ួរៅថ្ងៃរនោះរទ។គ្ត់បានប្បា�់ថ្ឲ្យមកជ�ួរៅថ្ងៃប្ពហស្បត្តិ៍។

ទថងៃេី3

្នធាន	៖		 ☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ១៤	

ទុំនាក់ទុំនង	៖		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ១០	

្មាភា្	៖		 ☑	☑	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 ៣	

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

�ំរពញខ���ទសុំកា�ងា�មកពីមា៉ារ�ៀ�រៅឯផសា�។

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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« ចរូរ ្ យាោម ដ្វែងរក ចរូរ អធិសាឋាន 

ជានិច្ច ន�ើយ ចរូរម្ន ជំននឿ ន�ើយ 

គ្ប់ការណ៍ ទាំងអ្់ ផ្សំគ្នា ្ គម្ប ់

ន្ចកដែី ល្អ ដល់អ្ក នបើ ្ ិន ជា អ្ក 

រាល់ គ្នា នដើរ នោយ ន�ៀង គ្ង់ » ។

តោលលេ្ធិេិងតសច្្ីសញ្ញា

៩០:២៤

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?

ពិចារណា



8៦

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងដស្ងរ្្ េធាេថ្មីយ៉ាងតោចណាស់១5នា្់្ ្នញងមួយទថងៃ(តោចណាស់៧5នា្់្ ្នញងសបាដាហត៍េះ។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង	់តោលតៅ	អ្ក	៖   75   ៨០   ៨5

ខ្ញុំេឹងត្្ើេុំនា្់េុំេងថ្មីយ៉ាងតោចណាស់១០នា្់្ ្នញងមួយទថងៃ(តោចណាស់5០នា្់្ ្នញងសបាដាហ៍តេះ។

   (	សផ្ក្	ខុ្ះ	អ្ក	គួរ	ស�	ត្វែើ	ការ	តាម	ោន	ជាមួយ	នរឹង	មនុ្ ្ស	សដលអ្ក	បាន	ទាក់	ទង	ពីមុន	)	។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង់	តោលតៅ	អ្ក	៖   5០   55   ៦០

ខ្ញុំេឹងត្្ើការជួបជួបេល់មរុខជាមួយេិតយជ្េិងអ្ន្ែទេដែលមាេសកាតាេរុពលពីរនា្់(យ៉ាងតោចណាស់១០នា្់្ ្នញង

សបាដាហ៍តេះ។

   ្រូម	គរូរ	រងវែង	់តោលតៅ	អ្ក	៖   ១០   ១២   ១៤

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក់	ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?

តាុំងច�ិ្
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ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកត់សតាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេ/ចា៎ា្»«ដេ»ឬចំ្រួ្�ងន�លអ្នករកសាការតាំងចិតតែ។

ធនធាន៖សូម

នសវែងរកឲ្យបាន

យ៉ាងបោច

ណាស់១៥

នាក់/មួយដ្ងៃ

៧៥នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរ

ចុំនួន#)

ទុំនាក់ទុំនង៖

សូមនសវែងរក

ឲ្យបានយ៉ាង

បោចណាស់

១០នាក់/

ដ្ងៃ៥០នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរ

ចុំនួន#)

ការជរួទល់មុខ៖

ជួរយ៉ាងបោច

ណាស់២នាក់/

ដ្ងៃ១០នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរ

ចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលោឋា្សគឹះរប្់ខញនុំដៅការសបជុំដលើកដសកាយ។

(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលោឋា្សគឹះរប្់ខញនុំឬ?្ ូមអា្េំព័រ1៣ដ�ើយ្ឹងខ្ង

ក្ននុងគសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមស្វាគមន៍ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ធនធាន

ការដស្ងរ្ការងារកបចាុំទថងៃ៖តរឿងរបស់អាល់បា៉ា

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យអាចដរឿង�ូចខ្ងដសកាម។

កា�អស់សង្ឹមពីកា�ឥតកា�ង្��បស់ខ្ញុំបានរ្វើឲ្យខ្ញុំស្ថិតក្នញងភព

រ្មងងឹតដដលមានដតគពោះវ�បិតាសួ្៌ប៉ុរណាណាោះអាចជួ�ខ្ញុំរដ្ោះ

គស្�តគមូវកា�ខ្ញុំ។គេង់បានបុំផុស្ ុំនិតដល់ន�ណាមានាក់ឲ្យ

មកអរញ្ជើញខ្ញុំឲ្យរៅរមើលរៅមជ្ឈមណ្ឌលេីពឹងខ្លួនដដលពួករ្

ចាប់រផ្តើមកម្មវិ្ីដសវង�កកា�ង្�ដដលគតូវបានរៅថាកា�ដសវង�ក

បានកា�ង្�យ៉ាងរលឿន។វា្ ឺជ្�ុេ្ធស្គស្តមួ�ដដលបរគងៀន

អុំពី�របៀបរដើម្ីមានកា�ង្�រ្វើយ៉ាង្ ប់។រនោះជ្ព�ជ័�ដ៏

អស្ចា�្យណាស់!

តាម��ៈកិច្ចកា�រនោះខ្ញុំបាន�ករ�ើញ្ នធ្នេេួលបានកា�ង្�

ជ្ប់ោប់មួ�រៅក្នញងអង្ភាពដ៏សុំខាន់�បស់�ដ្ឋាភិបាល។ខ្ញុំ

គតូវបានរ�ើសចូលឲ្យបរគមើកា�រៅក្នញងនា�កដ្ឋានេុំនាក់េុំនង។

ខ្ញុំគមនកា�សងសេ័�រេថាកា�ណ៍រនោះគតវូបានរ្វើឲ្យអាចរៅ�ួច

តាម��ៈកា�អ្ិស្ឋាន�បស់ខ្ញុំនិងចរម្ើ��បស់គពោះ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៨១វិញ

ការដស្ងរ្ការងារកបចាុំទថងៃ៖្ េធាេ

្ូមបតែអូរដវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌខ្ងដសកាម។

តាម��ៈគពោះ្ម្ី�រ�ើងគតូវបានបរគងៀនថា«មនុសសេរោកគតូវ

ឧសសាហ៍ចូល�ួមក្នញងគបរយជន៍ល្អរហើ�គបគពឹត្តអវីៗជ្រគចើន

តាមបុំណងចិត្ត�បស់ខ្លួនរហើ�នាុំមកនូវរសចក្ដីសុច�ិត

ដ៏រគចើន។ដ្ិតអុំណាច្ ឺមានរៅក្នញងខ្លួនរ្រម្៉ាោះរហើ�ពួករ្

ជ្ភានាក់ង្�ចុំរោោះខ្លួនផ្ទាល់»។រហើ�បេបញ្ញត្តិរនោះគបទានឲ្យ

ជ្មួ�នឹងកា�សនយា៖«ដរាបណាមនុសសេរោកគបគពឹត្តអុំរពើល្អ

រនាោះពួករ្នឹងពុុំគតូវបាត់បង់�ង្វាន់�បស់ខ្លួនរឡើ�»(្.និងស.

៥៨:២៧–២៨)។

អ្នកដសវង�កកា�ង្�ដ៏មានគបសិេ្ធភាព�ល់ថា«គពោះរចស្តៅ្ ង់

ក្នញងខ្លួនពួករ្»រហើ�គពោះនឹងជួ�ពួករ្រៅរពលពួករ្»។

ជ្ពិរសសរ�ើងនឹងពិភាកសាអុំពី�ុេ្ធស្គស្តដសវង�កកា�ង្�

ដដលស្គាល់យ៉ាងចបាស់ជ្មួ�នឹងដផ្នកបីយ៉ាង។�ុេ្ធស្គស្ត

រនោះគតូវបានរៅថាកា�ដសវង�កកា�ង្�ដ៏រលឿន។

េីមួ�អ្នកដសវង�កកា�ង្�ដ៏រជ្្ជ័�រ�ៀនស្គាល់្ នធ្ន្ ្មី

ចុំនួន១៥គបចាុំដ្ងៃ។េីពី�ពួករ្រ្វើេុំនាក់េុំនងមនុសសេឲ្យបាន

១០នាក់រាល់ដ្ងៃ។រហើ�េីបីពួករ្មានកា�ជួបេល់មុខឬកា�

សមាភាស២នាក់ក្នញងម�ួដ្ងៃៗ។

ដុំបូងមរ្យាបា�កា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿនអាច

ហាក់ដូចជ្កា�្ ួ�ឲ្យភ័�ខាលាចណាស់។ប៉ុដន្តរៅរពលរ�ើង

ពិភាកសាអុំពីធ្តុនីមួ�ៗរនាោះអ្នកនឹងរមើលរ�ើញថាវាពិតជ្

អាចរ្វើរៅបាន—និងបានរជ្្ជ័�!

សូមចាប់រផ្ដើមនឹង្ នធ្ននានា។រតើ្ នធ្នមួ�ជ្អវី?

្នធ្នមួ�្ ឺជ្មនុសសេមានាក់កដន្ងមួ�ឬអវីមួ�ដដលអាច

ជួ�នាុំអ្នកដសវង�កកា�ង្�ឲ្យរៅ�កឱកាសដ៏ល្អបុំផុតមួ�។

មនុសសេដដលគតូវទាក់េងអាច�ួមមានទាុំងមិត្តភក្ដិនិងគ្ួស្�

សមាជិកស្សនាចគកនិងថានាក់ដឹកនាុំនិរយជកឬសហកា�ី

គ្ូបរគងៀនរៅស្ោនិងអ្នកគបឹកសាអាជីពមនុសសេរៅតាម

ហាង--រសទើ�ដតមនុសសេគ្ប់�ូបដដលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានកា�ង្�

និង្ នធ្នបដន្ថមដដលមានគបរយជន៍ដល់អ្នក។

េីដន្ងដដលគតវូរៅ�ួមមានសភាោណិជ្ជកម្មគកសួងកា�ង្�រៅ

ក្នញងមូលដ្ឋានគពមទាុំងសមា្មស៊ើវីលឬឯករេសផងដដ�។

កដន្ងនីមួ�ៗទាុំងរនោះផ្តល់ឲ្យនូវព័ត៌មានដដលអាចជួ�បាន។

រហើ�អវីៗដដលនឹងពគងីកដល់កា�ដសវង�ក�បស់អ្នក�ួមមាន

រសៀវរៅអាស�ដ្ឋានអាជីវកម្មឬរលខេូ�សពទរ្ហេុំព័�

គកុមហ៊ុនអ៊ិនរ្ើ�ណិតរសៀវរៅកុំណត់រហតុអាជីវកម្មនិង

េសសេនាវដ្ដីកាដសតនិងគកដ្សផសេពវផសា�ដដេរេៀតផងដដ�។

រ វ្ើបញ្ជីឲ្យបានយ៉ាងតិច១៥នាក់រាល់ដ្ងៃ!

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៨២វិញ

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?
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ការដស្ងរ្ការងារកបចាុំទថងៃ៖េុំនា្់េុំេង

្ូមបតែអូរដវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌខ្ងដសកាម។

ឥឡូវសូមនយិ�អុំពីេុំនាក់េុំនង។កា�េុំនាក់េុំនងមួ�

ពុុំគគន់ដតជ្កា�រផ្ើគបវត្តិ�ូបឬកា�បុំរពញោក្យសុុំកា�ង្�

រនាោះរេ។រចញមកពីគ្ប់្នធ្នដដលអ្នកបានគបាប់អ្នក

គគន់ដតចាុំបាច់គតូវរ វ្ើកា�េុំនាក់េុំនងចុំនួន១០នាក់រៅ

េុំនាក់េុំនងដដលទាកេ់ងនឹងកា�ង្�។

េុំនាក់េុំនងទាុំងឡា��ួមមានកា�គបាគស័�ទាក់េងនឹង

កា�ង្�ណាម�ួដដលអ្នកមានជ្មួ�នឹងមនុសសេ៖កា�

ដ្ក់ោក្យសុុំកា�ង្�កា�ដ្ក់ជីវគបវត្តិសរងខេបឬលិខិតដ្្ង

អុំណ�្ុណកា�គបាប់មិត្តភក្ដិគ្ួស្�និងសមាជិកស្សនាចគក

ដដលអ្នកកុំពុងដសវង�កកា�ង្�រ្វើ--ស្�ឬកិច្ចកា�អ៊ើដម៉ល។

អ្នកក៏អាចគបាគស័�ទាក់េងជ្មួ�នឹងបណាដាញេុំនាក់េុំនង

ដដេរេៀតផងដដ�រហើ�គបាកដណាស់្ ឺេុំនាក់េុំនងជ្មួ�

និរយជកដដលមានសកាដានុពល។សូមដសវង�កឱកាស

រផសេងរេៀតរដើម្ីគបាគស័�ទាក់េងនឹងអ្នកដដេរហើ�គបាប់

ពួករ្ឲ្យដឹងថាអ្នកកុំពុងដសវង�កកា�ង្�។មនុសសេភា្រគចើន

នឹង�ីករា�ដណនាុំអ្នកឲ្យស្គាល់រៅមនុសសេរផសេងរេៀតដដល

ពួករ្ស្គាល់។េុំនាក់េុំនងទាុំងរនោះនាុំរៅ�កកា�សមាភាសដដល

នាុំឲ្យមានកា�ង្�!

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៨២វិញ

ការដស្ងរ្ការងារ៖ការកបជរុុំ

្ូមបតែអូរដវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌខ្ងដសកាម។

រៅេីបុំផុតអ្នកដសវង�កកា�ង្�ដដលមានគបសិេ្ធិភាពបានរ�ៀន

នូវរគលតដម្ដនកា�គបជុុំជ្គបចាុំដដលមានយ៉ាងតិចណាស់

មនុសសេពី�នាក់ជួបផ្ទាល់មុខរាល់ដ្ងៃ។រនោះអាចជ្សកម្មភាព

ដ៏មានរគលតដម្បុំផុត�បស់អ្នករាល់ដ្ងៃ។រហតុអវី?កា�គបជុុំ

ជួបេល់មុខឬកា�សមាភាសអនុញ្ញាតឲ្យមានេុំនាក់េុំនងនិងកា�

�ល់ដឹងកាន់ដតល្អគបរសើ�។ជ្ញឹកញាប់មនុសសេ«និយ�»

ជ្ភាស្កា�វិកា�និងកា�បង្ហាញេឹកមុខភា្រគចើន។រហើ�

ស្�ដដលពុុំបរញ្ចញសុំរឡងទាុំងរនោះមិនរ្វើវារឡើងតាម

អ៊ើដម៉លឬតាមេូ�សពទរេ។មនុសសេអាចរមើលរ�ើញនិង

េេួលអា�ម្មណ៍ដឹងថាអ្នកអស្ចា�្យប៉ុណាណារពលជួបរដ្�ផ្ទាល់!

ជ្ញឹកញាប់កា�ជួបេល់មុខអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករមើលរ�ើញនិង

េេួលអា�ម្មណ៍ដឹងពីប�ិដ្ឋានដដលអ្នកអាចនឹងរ្វើកា�ផងដដ�។

អ្នកសរងកតរមើលពីកា�គបាគស័�ទាក់េង�បស់មនុសសេរហើ�

ភាពរាក់ទាក់ឬភាព�ីករា�ដដលពួករ្មានភាពរជ្្ជ័��បស់

អង្ភាពអវីជ្តគមូវកា��ឬឱកាសដដលមាននិង�របៀបដដលអ្នក

នឹងបុំរពញតាមតគមូវកា�ទាុំងរនាោះ។កា�សមាភាសន៍គ្ប់គបរភេ

្ឺជ្ឱកាសដ៏អស្ចា�្យ!

មិនដមនរាល់កា�ជួបេល់មុខទាុំងអស់ជ្រ�ៀងរាល់ដ្ងៃចាុំបាច់គតូវ

ដតជួបនឹងនិរយជកដដលមានសកាដានុពលរនាោះរេ។អ្នកក៏អាច

ជួបនឹងអ្នកេុំនាក់េុំនងដដេរេៀត�ួមទាុំងមិត្តភក្ដិនិងគកុមគ្ួស្�

និងមិត្ត�បស់មិត្តក៏ដូចជ្រលខាឬគ្ូបរគងៀនឬអ្នកគបឹកសាឬ

មនុសសេរផសេងរេៀតដដលរ្វើកា�ង្�គបរភេដដលអ្នកចង់រ្វើ។

គគន់ដតជួបនឹងមនុសសេប៉ុរណាណាោះ!សូមគបាប់ពួករ្«ខ្ញុំក្នញង៣០

វិនាេី»�បស់អ្នករហើ�រគបើកា�សុំណួ�បញ្ចប់រដ្�សួ��ក

កា�ង្�ឬមនុសសេបដន្ថមរដើម្ីជួប។សូមបន្ដពយាយមបង្ហាញពី

រគលតដម្ខ្លួន�បស់អ្នករហើ�សុុំជុំនួ�និងកា�េូនាមន។រ�ឿង

អស្ចា�្យនឹងរកើតរឡើង!

ដូចរនោះវា្ ឺជ្កា��កកា�ង្�បានយ៉ាងរលឿន!រាល់ដ្ងៃរបើអ្នក

ស្គាល់្នធ្ន១៥នាក់រហើ�រ្វើេុំនាក់េុំនងបាន១០នាក់

រនាោះកា�ជួបេល់មុខបាន២នាក់នឹងង្�គសលួ។អ្នកនឹង

មានកា�រស្ងោចសរសើ�ថាកា�រ្វើដបបរនោះរ្វើឲ្យអ្នកដសវង�កកា�ង្�

បានងរលឿនយ៉ាងណា!សូមរ្វើវារដ្�ក្ដីជុំរនឿដ៏ខាលាុំងរនាោះទាវា�

នឹងរបើករឡើងដដលអ្នក្ ិតស្មនមិនដល់។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៨២វិញ

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



9០

ការដស្ងរ្ការងារកបចាុំទថងៃ៖ោ្់បញ្ជតូលវាចូលោនា

្ូមបតែអូរដវ្ោនាអា្កថ្កណ្ឌខ្ងដសកាម។

ដផ្នកទាុំងបីដនកា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿន្ ឺពុុំបុំដបក

សកម្មភាពរេ។រៅរពលអ្នករ្វើសកម្មភាពអ្នកនឹងរ�ើញថា

្នធ្ន្ ឺមានគ្ប់េីកដន្ង។សូមចាប់រផ្ដើមរាល់ដ្ងៃរដ្�កា�

ដ្ក់បដន្ថមចូលរៅក្នញងបញ្ជី�បស់អ្នក។រហើ�រៅរពលអ្នករ្វើ

ដូរចានាោះអ្នកនឹង្ ិតអុំពីវិ្ីនានារដើម្ីេុំនាក់េុំនងជ្ញឹកញាប់

ដឹកនាុំរៅ�កកា�គបជុុំ។

គកុមភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន�បស់អ្នក្ ឺជ្គបភព្ នធ្នមនុសសេ

េុំនាក់េុំនងនិងកា�ជួបដ៏អស្ចា�្យមួ�។ក៏ដូចជ្សមាជិក

ទាុំងឡា�ដនស្សនាចគកអ្នកជិតខាងឬសហកា�ី

រៅកដន្ងរ វ្ើកា�។សូមបន្ដបដន្ថម្ នធ្នរៅរពលអ្នករ្វើកា�

េុំនាក់េុំនង។សូមស�ួ�កមនុសសេេុំនាក់េុំនងបដន្ថមរៅរពល

អ្នកបានជួបេល់មុខ។សូមកា�សមាភាសបដន្ថមជ្មួ�នឹងមនុសសេ

គ្ប់�ូបដដលអ្នកបានជួប។

សូមរគបើរសចក្ដីដ្្ងកា�ណ៍«ខ្ញុំក្នញង៣០វិនាេី»�បស់អ្នក។

កា�ដសវង�កកា�ង្�យ៉ាងរលឿន្ ឺអាចរ្វើរៅបានរហើ�វា

អាចនឹងសបបា�រពលអ្នកចាប់រផ្ដើមរ្វើវា។ដូរច្នោះសូមកុុំ�ង់ចាុំ

�ូ�រឡើ�។សូមនិយ�នឹងមនុសសេគ្ប់គនា។សូមដសវង�ក

កា�ដណនាុំមកពីគពោះវិញ្ញាណប�ិសុេ្ធនិងបន្ដមានភាពសក្ដិសម

ជ្និច្ច។សូម�កសាកុំណត់គតាល្អរហើ�តាមដ្ន។រៅរពលអ្នក

រដើ�រៅមុខរនាោះគពោះអមាចាស់នឹងបង្ហាញផ្ូវអ្នក។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៨២វិញ

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



9១

្េធាេេុំនា្់េុំេងេិងដបបបេកបជរុុំ

្េធាេ

(្យងកើ្្ញ្ជីមួយ)

េុំនា្់េុំេង

(ទរូរសព្ទអី៊តមែ�)

កបជរុុំ

(រួ្ទ�់មរុខ)

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



92

ដបបបេការតាមោេការពតេឿ្េការដសង្រ្ការងារ

្ូមគូ្្ ញ្ញានកងដៅក្ននុងសបអប់ដ�ើយបន ថ្ែមកំណត់ចំ្ំ។្ ូមបងាហាញ្ រុបសបចានំ្ងៃ

ទថងៃេី១

្នធាន	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ការ	តបរុុំ	៖		 ☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី២

្នធាន	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ការ	តបរុុំ	៖		 ☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី3

្នធាន	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ការ	តបរុុំ	៖		 ☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី៤

្នធាន	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ការ	តបរុុំ	៖		 ☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

ទថងៃេី5

្នធាន	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ទុំនាក់ទុំនង	៖		 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

ការ	តបរុុំ	៖		 ☐	☐	☐	☐ ្រុប	តបចាុំ	វ្ងៃ	 

កុំណ�់ចុំណ្ុំ	៖

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



9៣

ដបបបេតែើម្ីត្្ើការតាមោេមេរុស្សដែលអ្ន្ទា្់េង

េុំនា្់េុំេង

មនុ្ ្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

េុំនា្់េុំេង

មនុ្ ្ស	ឬ	អង្គភាព	៖	

ទរូរ្ព្ទ	៖	 អា្យោឋាន	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 ខ្ញុំ	ត�រូវ	បាន	តបាប់តោយ	៖	

ខ្ញុំបាេេុំនា្់េុំេងបរុគ្គលរូបតេះ □ បាទ/ចា៎ា្ □ តទ  កាលបរិតចឆេទ	៖	

ចុំណុច	សដលបាន	ពិភាកសា	៖

	១.	

	២.	

	៣.	

្កម្មភាព	តាមោន	៖

	១.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	២.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

	៣.	 បាន	បញ្ប់	តៅ	(	កាលបរិតចឆេទ	)	៖	

មនុ្ ្ស	្ ្មី	៖

	១.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

	២.	នាម	៖	 ទរូរ្ព្ទ	៖	 ទរូរសារ	៖	

អ៊ីសមល៉	៖	 អា្យោឋាន	៖	

5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



94

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5៖ត�ើខ្ញំអាចេតនលែឿនការស្វែងរកការងាររ្រ្់ខ្ញំយ៉ាងដរូចតមដេច?



8
ត�ើខ្ញុំអាចពូកែត្វើការងារ

ត�ើយបន្ដមានភាពតោគជ័យ

យ៉ាងដូចត ្្ដច?

ការស្វែងរកការងាររប្់ខ្ញុំ



9៦

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?៦៖ដតើខញនុំអាចពនូកដ្វើការងារដ�ើយប ្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃថនការប្រជុំ៖

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះ

សមាជិក្ កមុ

ធនធាន៖សូម

នសវែងរកឲ្យបាន

យ៉ាងបោច

ណាស់១៥នាក់/

មួយដ្ងៃ៧៥នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរចុំនួន#)

ទុំនាក់ទុំនង៖

សូមនសវែងរកឲ្យ

បានយ៉ាងបោច

ណាស់១០នាក់/

ដ្ងៃ៥០នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរចុំនួន#)

ការជួរទល់មុខ៖

ជួរយ៉ាងបោច

ណាស់២នាក់/

ដ្ងៃ១០នាក់/

សបាតា�៍(សូម

សរបសរចុំនួន#)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

បាន

រាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

គ្លូរ�ៀ� ៨០ ៥៣ ១១ បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី៦ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។
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៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

រាយការណ៍

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកបា្ដរៀ្អវបីខ្ះដៅដពលអ្នកសាគាល់ពបី្ ្ធា្បដងកើយេំោក់េំ្ង្ ិងមា្ការជរួបេល់មុខ។
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ត�ើខ្ញុំមាេភាពវតិសសវិសាលតៅ្ ដេ្ងត្្ើការតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ បោទាប់ពបីដយើងមា្ការងារល្អមរួយដយើងសតូវរកសាការងារដោះដ�ើយដ្វើវាឲ្យបា្សបដ ើ្រដ�ើង។ដយើងសតូវដ្វើ

ោ្ ិដោជិត�៏ល្អបំផុតតាមន�លដយើងអាចដ វ្ើបា្។

 អាេ៖ ្ំណួរប្រចាំ្ ប្តាហ៍---ត�ើខ្ញំអាចេរូសកត្វែើការងារតហើយ្រនដេ៉ នភាេតជាគជ័យយ៉ាងដរូចតមដេច?

្ំណួរប្រចាំ្ ប្តាហ៍---ខ្ញំនរឹង(១)ខិ�ខំត្វែើការ(2)្រងាហាញឲ្យត�ើញេីគុណ�ថមលែរ្រ្់ខ្ញំដល់នតិយជក

និង(៣)ដាក់ស្នការអាជីេរ្រ្់ខ្ញំ។

 តមើល៖ «ដោះមិ្នម្ោបញ្ហាខញនុំដេ»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ10៨)។

 ពិភា្សា៖ ដតើដ�តុអវបីបា្ោយ៉ូន្បន�លោដៅនកបា្្ ុំឲ្យគ្អូដរៀរ្ ិងដអ្តូ្បីដោះសសាយបញ្ហារប្់ពរួកដគ្ ទាល់?

 តមើល៖ «ដោះជ្ោបញ្ហាខញនុំ»(ោមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ10៩)។

 ពិភា្សា៖ តាមរយៈការមា្េំ្រួលខុ្សតូវដោះគ្អូដរៀរ្ ិងដអ្តូ្បីបា្កាលាយោម្ុ្សេមា្ដោលតនម្ចំដោះ

្ិដោជករប្់ពរួកដគ។ដ�តុអវបី?

 អាេ៖ ដយើង្ ឹងដ្វើការបា្ល្អតាមរយៈការប្តែដសបើសបា្់ឧបករណ៍ទាំងអ្់ន�លដយើងេេរួលបា្ដៅក្ននុងការ

ន្វងរកការងាររប្់ខញនុំ៖

1. ការបដងកើតម្ុ្សេន�លសតូវទាក់េង្ ិងការបដងកើតប្ដាញការងារ។

២. ការេំោក់េំ្ងោោងចបា្់ោមរួយ្ ឹងអ្នក�នេ្ ិងការបងាហាញឥរិោបេ្ ិងរូប្ ម្តតែិល្អ។

៣. ការខិតខំដ្វើការ្ ិងការបងាហាញដោលតនម្រប្់ដយើងចំដោះ្ ិដោជក។

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

តរៀេ
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ត�ើខ្ញុំត្្ើជាមេរុស្សមាេេុំេួលខរុសក�វូជួយែល់េិតយជ្ខ្ញុំេេួលបាេតជាគជ័យយ៉ាងែូតមច្?

 អាេ៖ ្ិដោជកមរួយចំ្រួ្ឲ្យដោលតនម្្ ិដោជិតខ្ះោ្ ិដោជកខ្ះដេៀត។្ ិដោជិតន�លមា្តនម្ោំលុយ

ចូលសកុម�៊ុ្ឬោំឲ្យមា្្ មតថែផល�ល់សកុម�ុ៊្ោោងការបងកបញ្ហា�ល់សកុម�៊ុ្។

 ពិភា្សា៖ ដតើវាជរួយអ្នកោោង�ូដមតែចដៅដពលអ្នកជរួយ្ ិដោជកដោះ?

 អេរុវ�្៖ ្ូមគិតអំពបី្ ិដោជិតទាំងបបីោក់ដ្ះសប្ិ្ដបើអ្នកោយ៉នូ្បោមាចា្់សកុម�៊ុ្ដោះ។្ ិដោជិតរប្់

អ្នកមានាក់ៗឲ្យអ្នកចំ្យលុយមរួយចំ្រួ្្ សមាប់សបាក់នខឧបករណ៍្ ិងអវបីៗោដសចើ្ដេៀត។្ ិដោជិត

មានាក់ៗដ្វើឲ្យលុយដកើ្តាមរយៈការផលលិតផលលិតផលការលក់ឬដ្វាកម្មអតិ្ិជ្។

្ូមបនងវរដៅអ៊ីរប្់អ្នកដ�ើម្បី្ ិោយោមរួយ្ ឹងបុគ្គលន�លអង្គនុយជិតអ្នក។្ ូមដ្្ើយ្ ំណួរទាំងដ្ះោ

មរួយោនា៖

1. ដតើ្ ិដោជិតមានាក់្ ន�លមា្ដោលតនម្បំផុត?

២. ដតើ្ ិដោជិតមានាក់្ ន�លមិ្្ ូវមា្ដោលតនម្?

៣. សប្ិ្ដបើអ្នកមា្សបាក់បំ្ច់ឆ្នាំ២000ដ�ើម្បីឲ្យ្ រ្មានាក់ដតើ្ ិដោជិតមរួយ្ ន�លអ្នក្ ឹង

ឲ្យ?

4. សប្ិ្ដបើ្ ិដោជិតន�លពុំ្ ូវមា្ដោលតនម្រប្់អ្នកមិ្រីកចដសមើ្ដៅមុខដេដតើអ្នក្ ឹងប្្ឈប់

្ិដោជិតរូបដោះឬដេ?

5. សប្ិ្ដបើសកុម�៊ុ្ដផសេងដេៀតបា្ពយាយមដ�ើម្បីជរួល្ ិដោជិត�៏ល្អបំផុតរប្់អ្នកដ�ើយយកោង

ដចញពបីអ្នកដតើអ្នក្ ឹងតដម្ើងសបាក់នខឲ្យោងដ�ើម្បីរកសាោងេុកឬដេ?

្ូមពិភាកសាអំពបីចដម្ើយអ្នកោមរួយសកុមទាំងមូល។

 ពិភា្សា៖ ្ូមពិភាកសាអំពបីរដបៀបន�លអ្នកអាចកាលាយោ្ ិដោជិតកា្់នតមា្ដោលតនម្ោសកុម។

តបេយ៉ាមេី

 រ្លរុយបាេ៖5០០០០

 ក្រុមហ៊រុេចុំណាយ៖5៣០០០

 ចុំណូល/ខ្�៖-៣០០០

គ្តូតរៀរ

 រ្លរុយបាេ៖	២៦០០០

 ក្រុមហ៊រុេចុំណាយ៖២5០០

 ចុំណូល/ខ្�៖១

តអេជីឡា

 រ្លរុយបាេ៖	៤5០០០

 ក្រុមហ៊រុេចុំណាយ៖២5០០០

 ចុំណូល/ខ្�៖2

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១០០

 អេរុវ�្៖ ្ូមបនងវរដៅអ៊ីរប្់អ្នកដ�ើម្បី្ ិោយោមរួយ្ ឹងបុគ្គលន�លអង្គនុយជិតអ្នក។្ ូមជនជកអំពបី្ ំណួរ

្បីមរួយៗដ�ើយ្ ូម្ រដ្រគំ្ិតរប្់អ្នក។

្សមាប់ការងារបច្ចនុប្ ្្នរប្់អ្នកឬ្ សមាប់ការងារន�លអ្នកកំពុងន វ្ងរកដតើអ្នក្ ឹង៖

1. រកអតិ្ ិជ្្ ្មបីមកសកុម�៊ុ្ឬដេ?

 



២. ដ្វើឲ្យអតិ្ិជ្បច្ចនុប្្្នកា្់នតរីករាយ្ ិងកា្់នតដសាមាះសតង់?

 



៣. ដ្វើឲ្យអតិ្ិជ្បច្ចនុប្្្នេិញេំ្ិញបន្ថែមដេៀត?

 



4. បដងកើ្ផលលិតផល្ ិងតនម្?

 



5. ជរួយឲ្យអតិ្ិជ្បង់សបាក់បា្ដលឿ្ឬបង់សបាក់មុ្ន្្កំណត់?

 



៦. ជរួយសកុម�៊ុ្បដងកើ្សបាក់ចំណូលតាមរដបៀបដផសេងៗ?

 



៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១០១

ត�ើខ្ញុំេេួលខរុសក�វូតែើម្ីជួយេិតយជ្របស់ខ្ញុំកា�់បេ្ថយចុំណាយយ៉ាងែូតមច្?

 អាេ៖ ក្ននុងោមោ្ ិដោជិតន�លមា្ដោលតនម្ដយើងក៏្ ឹងន្វងរកវិ្ បីសាស្តែដផសេងៗដ�ើម្បីកាត់ប្ថែយចំ្យ

ន�រ។

 ពិភា្សា៖ ដតើអ្នកអាចកាត់ប ថ្ែយចំ្យោោង�ូដមតែច?

 អាេ៖ ដៅក្ននុងវីដ�អូេបីពបីរដអ្តូ្បីមា្គំ្ិតល្អ៖ដ្វើកាលវិភាគន្ទាំដសគឿងមាោ្៊ី្។ោត់បា្កំពុងដរៀ្ដ�ើម្បី

្្សេំលុយរប្់ឲ្យ្ ិដោជក។តារាងដ្ះបងាហាញ្ ូវភាពខុ្ោនា។គំ្ិតរប្់ដអ្តូ្បី្ ឹងជរួយ្ ្សេំលុយ

ឲ្យ្ ិដោជកោត់បា្ោោងដសចើ្—14500ដៅក្ននុងរយៈដពលសបាំឆ្នាំ!ដៅដពលដអ្តូ្បីបងាហាញតារាង

ដ្ះដៅកា្់ដៅនករប្់ោត់ដោះ្ ិដោជក្ ឹងដមើលដ�ើញពបីតនម្រប្់ដអ្តូ្បីោោងចបា្់។

ចុំណាយដែលពរុុំមាេកាលវិភាគដថទាុំ ចុំណាយដែលមាេកាលវិភាគដថទាុំ

េុំដហទាុំុំ ជុំេួស ដផ្ន្េុំដហទាុំ េុំដហទាុំុំ ជុំេួស

ឆ្នាុំេី១ ២០០០ ១០០ ០ ០

ឆ្នាុំេី២ ២០០០ ១០០ 5០០ ០

ឆ្នាុំេី3 ១០០០០ 	១០០ ០ ០

ឆ្នាុំេី៤ 	១០០ 	5០០ ០

ឆ្នាុំេី5 ២០០០ 	១០០ ០ ០

ទថ្ចុំណាយសររុប 	១៦០០០ 	១5០០

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១០2

 អេរុវ�្៖ ្ូមបនងវរដៅអ៊ីរប្់អ្នកដ�ើម្បី្ ិោយោមរួយ្ ឹងបុគ្គលន�លអង្គនុយជិតអ្នក។បតែអូរដវ្ោនា។្ ូមដមើលថ្

ដតើអ្នកអាចរកដ�ើញចដម្ើយបា្ប៉ោុមា្!

1. ្ូមពិពណ៌ោសបាប់ោនាដៅវិញដៅមកពបីការងាររប្់អ្នកឬការងារន�លអ្នកកំពុងន្វងរក។

២. ្សមាប់ការងាររប្់អ្នក្ បីមរួយៗ្ ូមន្វងរកគំ្ិតទាំងឡាយន�លអ្នកអាចអំពបីរដបៀបន�ល៖

• ចំដណញដពលដវលា

• នកលម្អ�ំដណើរការមរួយ។

• យកចិតតែេុកោក់ល្អសបដ្ើរចំដោះដសគឿងមាោ្៊ី្ឬផលិតផល

• កាត់ប្ថែយកំ�ុ្

៣. ្ូម្ រដ្រគំ្ិតល្អៗដ�ើយពយាោមដ្វើឲ្យវាអាចដកើតដ�ើងបា្ដៅកន្្ងន�លអ្នកដ វ្ើការពបីមុ្ឬការ

សបជុំដលើកដសកាយ។ដបើអ្នកពុំទា្់មា្ការងារដេ្ ូមពិចារ្វិ្ បីសាស្តែទាំងឡាយន�លអ្នកអាចដរៀប

ចំខ្លួ្អ្នកដ�ើម្បីអ្ុវតតែគំ្ិតរប្់អ្នកដៅដពលអ្នកមា្ការងារដ្វើ។

 



៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១០៣

« ដ្ិ្ គ្ះ អម្ចា្់ ម្ន បន្វូល 

ថា ៖  រាប ណា អ្ករាល់ គ្នា កាន់ តាម 

គ្ះបញ្ញ្ិតេ ទាំងឡាយ រប្់ នយើង 

នោះ អ្ក រាល់ គ្នា នរឹង បាន ចនគមើន 

ន�ើង នៅនលើ ដដនដី » ។

េីទហ្េី២៤:៤

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

ត�ើខ្ញុំមាេេុំេួលខរុសក�ូវសកមាប់អាជីពរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតមច្?

 អាេ៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�ោមរួយោនា។

 ពិភា្សា៖ ដតើការងារបច្ចនុប្្្នរប្់អ្នក(ឬការងារន�លអ្នកកំពុងន្វងរក)ជរួយអ្នកកាលាយោម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹង

ខ្លួ្ន�រឬដេ?ដតើអ្នកដជឿថ្សពះអមាចា្់្ ឹងជរួយអ្នកដរៀបចំដ�ើម្បីេេរួលបា្ការងារ�៏សបដ ើ្រឬដេ?ដតើសេង់ដ្វើ

នបបដោះដោយរដបៀប្ ?

 តមើល៖ «សេង់កំពុងសាង្ ង់សពះរាជវាំង(ពុំមា្វីដ�អូឬ?្ ូមអា្េំព័រ110)។

 ពិភា្សា៖ ដតើដយើងអាចដរៀ្អវបីខ្ះដចញមកពបីវីដ�អូដ្ះ?ដតើអ្នកមា្អារម្មណ៍ោោង្ន�រ?

 អេរុវ�្៖ ្ូម្ លា្់េបីដៅអបីរប្់អ្នកដ�ើម្បី្ ិោយោមរួយអ្នកដផសេងដេៀតដៅក្ននុងសកុម។

1. ្ូមពិពណ៌ោសបាប់ោនាដៅវិញដៅមកពបីការងារបច្ចនុប្្្នរប្់អ្នកឬការងារន�លអ្នកកំពុងន្វងរក។

២. ្ូមពិពណ៌ោការងារន�លអ្នកចង់បា្ដៅក្ននុងរយៈដពលពបីពបីរដៅបរួ្ឆ្នាំ។ដតើវាោការងារ�ន�លឬ

ការងារដផសេងដេៀត?

៣. ្ូមពិភាកសាថ្ដតើវាោោងដម៉ចន�រដបើមា្លុយសគប់សោ្់ដ�ើម្បីដ្វើ�ំដណើរដៅសពះវិហារបរិ្ ុេ្ធបដសមើ

ដប្កកម្មឬជរួយអ្នក�នេដោះ។

4. ្ូម្ រដ្រ្ ូវអវបីន�លអ្នកបា្ពិភាកសាដៅក្ននុងសបអប់ទាំងដ្ះ។

ត�ើអ្ន្តៅចុំណុចណាឥឡតូវតេះ ត�ើអ្ន្ចង់កាលាយតៅជាអ្ី

ស្ម្មភាពមាេជតកមើស៖រតបៀបតែើម្ីដសង្រ្អ្ន្ឲ្យែុំបូនាមាេតែើម្ីជួយខ្ញុំឲ្យេេួលបាេតជាគជ័យ

(សូម្រុុំត្្ើស្ម្មភាពតេះអុំឡញងតពលត្្ើការកបជរុុំតឡើយ)។

តបើ	អ្កតតរើ្តរើ្	អ្កអាច	ត្វែើ្កម្មភាពតនុះ	ពី	មុន	ការ	តបរុុំ	រប្់	តយើង	៖

អ្ក	ឲ្យ	ដុំបរូនាមន	អាច	រួយ	អ្ក	សារល់	នរូវ	វិន័យ	សដល	មិន	បាន	សចង	និង	ការ	រំពរឹង	ទុក	តៅ	កសន្ង	ត វ្ែើ	ការ	។	្ រូម	្ ិកសា	ទុំព័រ	១១១	)	។



១០4

ត�ើឧប្រណ៍ណាដែលខ្ញុំក�ូវការតែើម្ីក�វូេឹង�កមូវការខ្ញុំ?

 អាេ៖ ឥ�អូវដ្ះដោយសារនតដយើងមា្គំ្ិតអំពបីកន្្ងន�លដយើងចង់ដៅដតើដយើងដៅ�ល់េបីដោះរដបៀប្ ?

្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�។

 ពិភា្សា៖ ដតើសពះសគបី្្ទអាចសប្ិេ្ធពរជ័យ�ល់សាច់ឈាមរប្់អ្នកឬដេ?ដតើការសប្ិេ្ធិពរជ័យដ្ះររួមទាំងការជរួយ

អ្នកឲ្យរកបា្ការងាររកសាការងារដ�ើយបុិ្សប្ពដៅក្ននុងការងារអ្នកន�រឬដេ?

 អាេ៖ សពះអមាចា្់្ ឹងសបទា្�ល់ដយើង្ ូវបេពិដសា្្៍ដៅកន្្ងដ្វើការដ�ើម្បីជរួយដយើងមា្ជំោញ្ ិងចំដណះ

វិោជា។សេង់ក៏រំពឹងដយើងឲ្យេេរួលបា្ចំដណះវិោជាតាមរយៈការ្ ិកសា្ ិងការដរៀបចំ។មា្ការងារោដសចើ្

មា្នត្ សមាប់អ្នកន�លមា្បរិញ្ញាបសតឬ្ ញ្ញាបសតបញ្ជាក់ពិដ្្ប៉ុដ្ណះ។ការអប់រំអ្ុញ្ញាតឲ្យដយើង

បុិ្សប្ប់ក្ននុងការងារ្ ិងកាលាយោ្ ិដោជិតមា្ដោលតនម្ចំដោះ្ ិដោជក។

 អេរុវ�្៖ ្ូម្ រដ្រជំោញ្ ិងចំដណះវិោជាទាំងឡាយន�លអ្នកសតូវការដ�ើម្បីដ្វើការោអោគតរប្់អ្នក។្ ូម

្រដ្រ្ ូវវិ្បីសាស្តែទាំងឡាយដ�ើម្បីេេរួលបា្អវបីៗទាំងដ្ះ។ដតើជំហា្បោទាប់រប្់អ្នកដៅដលើមាោ៌ា

រប្់អ្នកគឺោអវបី?(មា្ឧទា�រណ៍ផតែល់ឲ្យ)។

�ុំដណងអ្ន្ចង់បាេ
ជុំនាញេិងចុំតណះវិជាជាដែលអ្ន្

ក�ូវការ

វិ្ីសាកស្ដែលអ្ន្អាចេេួលបាេ

ជុំនាញេិងចុំតណះវិជាជា
ជុំោេបនាទាប់

អ្កប្គ�់ប្គងខផ្កស�ំង់

ជំនាញខផ្កវិសវក�

ជំនាញខផ្កដាក់ខផនកា�

ជំនាញខផ្ករដាោះប្សាយ�ញ្ហា

ជំនាញខាងទំនាក់ទំនង

ថ្នាក់រ�ៀន��តាតោះ�ណាតាល

ឬសាលា�រចចេករទសឬ

��ិញ្ញា�ប្តពីមហ្វិទយាល័យ

រៅរ�ៀន«កា�អ�់�ំរែើម្បីទទួល

បានកា�ងា�ល្អប្�រសើ�»ប្កុម

ែ្លួនទីពឹងែ្លួនប្តរូវដាក់ខផនកា�

សប្មា�់ជំហ្ន�នាទា�់។

« ដ្ិ្ អ្ក រាល់គ្នា មិន បាន មក 

ដល់ ននះ ន� នលើកដលង ដ្ នោយ 

គ្ះ បន្វូល ទន គ្ះគ្ី្្ នោយ ម្ន 

ន្ចកតេី ជំននឿ ដ៏ រឹងបុរឹង ដល់ គ្ះអង្គ 

នោយ ្ រឹងដផ្អក ទាំងគ្ុង នៅ នលើ 

បុណ្យ ្ ុណ រប្់ គ�ង់ ដដល ម្ន 

ឥ�្ធិឫ�្ធិ នដើម្ី ្ ន្ងាគាះ ។

េីទហ្េី២3១:1៩

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១០5

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយគំ្ិតរប្់ខ្ល្ួ ឬដេ?

« ចរូរគបងុ សាដាប់ តាម គ្ះបន្វូល ទន 

គ្ះអម្ច្ា ់ចុះ ។ . . .ចរូរ កុ ំ្ ង្ស័យ 

ន�ើយ ដ្ ចរូរ នជឿ ចុះ »

មរមេ៩:២៧

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

ពិចារណា



១០៦

ត�ើខ្ញុំអាចត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេរាល់ទថងៃយ៉ាងែូចតម្ច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

តបើខ្ញុំពរុុំទាេ់មាេការងារត្្ើតេខ្ញុំេឹងពតេឿ្េការដសង្រ្ការងាររបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំេឹងដ្លម្អ្ ិច្ចការរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការេេួលខរុសក�ូវសកមាប់អាជីពខ្ញុំ។

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

តាុំងច�ិ្



១០7

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកត់សតាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេឬចា៎្»«ដេ»

បានពបនលែឿន

ការនសវែងរក

ការងារររស់ខ្ញុំ(

បាទ/ច៎ស/បទ)

បាននកលម្អ

ការងារររស់ខ្ញុំ(

បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ដៅក្ននុងការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើងដយើង្ ឹងដ្វើការវាយតនម្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់ដយើងម្ដងដេៀត

ដ�ើម្បីដមើលថ្ដតើដយើងកំពុងនតមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដសចើ្ោងមុ្ឬដេ។ដយើង្ ឹងចាំបាច់សតូវោំយក

កូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនមកោមរួយផង។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជំុដលើកដសកាយ។

(ពុំដចះរដបៀបដ�ើម្បី្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំឬ?្ ូមអា្េំព័រ1៣ដ�ើយ្ឹងខ្ង

ក្ននុងគសមបមុខ)។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

សរូមស្វាគមន៍ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org ។

ក្ំណ្់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួ�៖

្គម្ប់ ការគបជុំ នលើក នគកាយ ្ រូម 

យក ន្ៀវនៅ ម្គ្៌ា រប្់ ខ្នុំ ន្ពះ 

នៅកាន់ ភា្ ខ្លួន �ី រ្ឹង ខ្លួន  មក គបាំ 

កបាល បដនថែម ។

ការ គបជុំ នផ្សងៗ ន�ៀ្ នរឹង ម្ន 

លក្ខណៈ ខុ្ ្ ី គបជុំ មុនៗ កន្ង 

មក ។ ្ រូម អាន ឯកសារ ្ ី មុន ការ 

គបជុំ នលើក នគកាយ និង ្ រូម នគ្ៀម 

ខ្លួន ន្្ើយ ្ ំណួរ



១០8

តនាះមិេដមេជាបញ្ហាខ្ញុំតេ

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�ូចខ្ងដសកាម៖

យ៉រូស្ប(តៅសក)៖្ ្ូរ�ៀ�អ្នកមក�ឺតបីរមា៉ាងរហើ�។

្្ចូតរៀរ៖ខ្ញុំសូមរទាស�៉ូដសប។ខ្ញុំអស់កមាលាុំងរពក។កូនខ្ញុំបាន

ឈឺកាលពី�ប់មិញរហើ�ខ្ញុំមិនបានចូលសគមាន្ត�ហូតដល់�ប់

រគរៅ។

យ៉រូស្ប៖រនាោះមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេ។

្្ចូតរៀរ៖រហើ�នាឡិការរាេិ៍�បស់ខ្ញុំមិនរដើ�រេគពឹកមិញរនោះ។

យ៉រូស្ប៖រនាោះមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេ។

្្ចូតរៀរ៖ដូរចានាោះកាលដដលខ្ញុំរគតៀមរចញដុំរណើ�មកខ្ញុំមិនបាន

មកទាន់ឡានគកុងរជើងេីមួ�។

យ៉រូស្ប៖រនាោះមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេរេៀតរេ។

្្ចូតរៀរ៖រៅរពលខ្ញុំរឡើងរៅឡានគកុងខ្ញុំរេើបនឹករ�ើញថាខ្ញុំមិន

បានជ្ប់ល�ុមកជ្មួ�រដើម្ីេិញសុំបុគតឡានគកុងរេ។

យ៉រូស្ប៖រនាោះរៅដតមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេរេៀត។

្្ចូតរៀរ៖ដូរចានាោះខ្ញុំបានមកមិនទាន់ឡានគកុងរជើងេីពី�ពីរគោោះខ្ញុំ

គតូវរៅ�កល�ុរៅឯផទោះ។

តេន�រូនី៖អូ៎សុុំរទាសខ្ញុំសូមកាត់បន្ដិចមា៉ាស៊ើនរនាោះខូចរហើ�

រហើ�រគបងហូ�រចញគ្ប់េីកដនង្។

យ៉រូស្ប៖មា៉ាស៊ើនអវីរៅ?

តេន�រូនី៖ខ្ញុំមិនស្គាល់រ្មោះវារេ។ប៉ុដន្ត្ ឺជ្រគ្ឿងមា៉ាស៊ើន

ដដលរៅកាច់គជងុខាងរគកា�រ្្នើ�។្ ូមា៉ាសមិនរៅកដនង្រេដ្ងៃ

រនោះរហើ�ជ្្ ម្មតាគត់្ ឺជ្អ្នកបរញឆោះមា៉ាស៊ើន។

យ៉រូស្ប៖រនាោះមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេ។

តេន�រូនី៖ដូរច្នោះខ្ញុំក៏បានបរញឆោះមា៉ាស៊ើនរហើ�វាក៏ខូច។

យ៉រូស្ប៖ថារម៉ច?រនាោះមិនដមនជ្បញ្ហាខ្ញុំរេ។

តេន�រូនី៖រហើ�គបដហលជ្មានរសៀវរៅដណនាុំរដើម្ីរគបើ

មា៉ាស៊ើនរនាោះប៉ុដន្តខ្ញុំមិនដឹងរៅេីណារេ។

យ៉រូស្ប៖បានរហើ�បានរហើ�។ឯងទាុំងពី�នាក់ឈប់រៅ!

រអនតូនីនិង្ ្ូរ�ៀ�អ្នកទាុំងពី�ដូរច្នោះគត់បានគបាប់ខ្ញុំឲ្យរដ្ោះ

គស្�បញ្ហា។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៩៨វិញ

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?

ធនធាន



១០9

តនាះជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំ

្ូមដសជើ្ដរើ្តរួដ�ើយដ�ើរតរួ�ូចខ្ងដសកាម៖

យ៉រូស្ប៖រអនតូនីរតើអ្នកអាចេូ�សពទរៅ្ ូមា៉ាសរហើ�សួ�ថារតើ

រពលណាគត់គតឡប់ពីកដន្ងអតិ្ិជនេសសេនាវិញ?រ�ើងគតូវ

កា�រគបងបដន្ថមរេៀតសគមាប់មា៉ាស៊ើនរនាោះ។

តេន�រូនី៖ខ្ញុំដឹងថារ�ើងគតូវកា�រគបង។ខ្ញុំបានេិញវារហើ�បាន

ចាក់បុំរពញរហើ�។

យ៉រូស្ប៖ស្អីរ្?ឯងមិន�ង់ចាុំ្ ូមា៉ាសរេឬអី?ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯង

បុំផ្លាញមា៉ាស៊ើនរនាោះរេៀតរេ។

តេន�រូនី៖ខ្ញុំ�ល់ពីរគ្ឿងមា៉ាស៊ើនរនោះរហើ�។ខ្ញុំបាន�ករ�ើញ

កូនរសៀវរៅដណនាុំរហើ�បាន�កវារៅសិកសារៅឯផទោះរហើ�

បានគតឡប់មកវិញជួសជុលមា៉ាស៊ើនរនាោះ។ឥឡូវរនោះខ្ញុំអាចរមើល

ខុសគតូវកា�ង្�បានរៅរពល្ ូមា៉ាសរចញរៅកដន្ងេសសេនា

�បស់អតិ្ិជន។

យ៉រូស្ប៖រនាោះល្អរហើ�។

តេន�រូនី៖ពុុំទាន់អស់រេ។ខ្ញុំក៏បានរ�ៀបកាលវិភា្េុំដហ�ទាុំ

សគមាប់មា៉ាស៊ើនរនោះរដើម្ីកា�ោ�កុុំឲ្យមានបញ្ហារៅរពល

អនា្ត។

យ៉រូស្ប៖អ�្ុណរអនតូនី។ខ្ញុំពិតជ្មានអុំណ�្ ុណចុំរោោះ

�របៀបដដលឯងចាត់ដចងកា�ង្�រនោះណាស់។

តេន�រូនី៖ពិតរហើ�។រគោោះវាជ្បញ្ហា�បស់ខ្ញុំ។

យ៉រូស្ប៖[នយិ�គបាប់ខ្លួនឯង]អស្ចា�្យណាស់រអនតូនីពិត

ជ្�ីកចរគមើនរហើ�។គត់ពិតជ្ខិតខុំណាស់ដ្ងៃរនោះ។

យ៉រូស្ប៖អូ៎្ ្ូរ�ៀ�រតើឯងមកបានយ៉ាងដូចរម្តច?រអនជីឡា

បានេូ�សពទមករហើ�នយិ�ថានាងមិនអាចមករ្វើកា�រេដ្ងៃ

រនោះពីរគោោះដតអ្នករបើកប�ឡានគកុងនាុំគនារ្វើបាតុកម្ម។ខ្ញុំស្មន

ថាអ្នកនិងរបនយ៉ាមីនមិនអាចមករ្វើកា�ដដ�ដ្ងៃរនោះ។

្្ចូតរៀរ៖ខ្ញុំបានដឹងថាពួកអ្នករបើកប�ឡានគកងុបានកុំពុងនិយ�

អុំពីកា�រ្វើបាតុកម្មដូរច្នោះពី�បីដ្ងៃមុនខ្ញុំបានសុុំជិោះឡានជ្មួ�

របនយ៉ាមីនរបើពិតជ្មានបាតុកម្មដមន។

យ៉រូស្ប៖ល្អណាស់ដដលឯង្ ិតេុកជ្មុនដូរចានាោះ។

្្ចូតរៀរ៖ខ្ញុំក៏បាន្ ិតថាមនុសសេ�ង់ចាុំចាក់ស្ុំងរគចើនរៅដ្ងៃរនោះ

ដូរច្នោះខ្ញុំក៏ឲ្យលុ�រៅរបនយ៉ាមីនរបើគត់មិនគបកាន់រហើ�

គបាប់គត់ឲ្យរៅចាក់ស្ុំងកាលពីមសេិលមិញពីមុនបាតុកម្មរកើត

រឡើង។

យ៉រូស្ប៖រតើឯងមានលុ�គ្ប់គគន់រេ?

្្ចូតរៀរ៖ចា៎ាសខ្ញុំបានេុកល�ុឡានគកងុមួ�អរន្ើ�រហើ�ខ្ញុំក៏បាន

រគបើលុ�រនាោះសគមាប់េិញស្ុំង។របនយ៉ាមីនរហើ�ខ្ញុំក៏រៅ

�ករអនជីឡារ�ើងទាុំងអស់គនាក៏អាចមករ្វើកា�បាន។

យ៉រូស្ប៖្ ្ូរ�ៀ�សូមអ�្ុណឯងសគមាប់កា�ចូល�ួមរៅក្នញង

កា�ង្�រនោះ។អតិ្ិជន�បស់រ�ើងពិតជ្គតូវកា�ឯងបីនាក់រៅ

េីរនោះណាស់ដ្ងៃរនោះ។

្្ចូតរៀរ៖ពិតគបាកដណាស់រោក�៉ូដសបរគោោះរនាោះជ្បញ្ហា

ខ្ញុំ។

យ៉រូស្ប៖[និយ�គបាប់ខ្លួន្ ត់]រហើ�ខ្ញុំបានកុំពុង្ ិតថានឹង

បញ្ឈប់នាងឬ?នាងមាន្ ុណសម្ត្តិល្អក្នញងចុំរណាមនិរយជិត

បីនាក់ដ្ងៃរនោះ។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ៩៨វិញ

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១១០

កេង់្ ុំពរុងសាងសង់កពះរាជវាុំង

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យអាចដរឿង�ូចខ្ងដសកាម។

«សូមនឹកគសដមថាអ្នកកុំពុង�ស់រៅក្នញងផទោះ។គពោះក៏បានយង

មករដើម្ីស្ងសង់ផទោះរនាោះ។ដុំបូងគបដហលជ្អ្នកអាច�ល់

នូវអវីដដលគេង់កុំពុងរ្វើ។គេង់កុំពុងដតជួសជុលបុំពង់បងហូ�េឹក

រហើ�ជួសជុលដុំបូលលិចជ្បន្តបនាទាប់រេៀតអ្នកបានដឹងថាអវីៗ

ទាុំងរនាោះគតូវកា�ជួសជុលរហើ�អ្នកពុុំមានកា�ភាញាក់រផ្អើលរេ។

ប៉ុដន្តឥឡូវរនោះគេង់ចាប់រផ្តើមវា��ំលុំផទោះតាមវិ្ីមួ�ដដល្ ួ�ឲ្យ

ឈឺចាប់យ៉ាងខាលាុំងរហើ�រ�ើងហាក់ដូចជ្មិន�ល់រឡើ�។រតើ

គេង់កុំពុងរ វ្ើអវីរៅ?កា�ពន្យល់្ ឺថាគេង់កុំពុងដតស្ងសង់ផទោះ

្្មីមួ�ដដលមានលកខេណៈខុសពីផទោះដដលអ្នកបាន្ ិត—របាោះ

រចាលរឈ្នៀង្ ្មីរ�ៀបឥតដ្មរេៀតដ្ក់កុំពូលរ្វើសួន។អ្នក

បាន្ ិតថាអ្នកនឹងគតវូ�ស់រៅក្នញងខទមតូចមួ�៖ប៉ុដន្តផទញ�រៅ

វិញគេង់កុំពុងស្ងសង់គពោះរាជវាុំងមួ�»( C. S. Lewis Mere 
Christianity[១៩៦០]េុំព័�១៦០។

សូមក�ឡប់តៅេុំព័រ១០3វិញ

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១១១

ត�ើខ្ញុំអាចដសង្រ្អ្ន្ដណនាុំតែើម្ីជួយខ្ញុំឲ្យេេួលបាេតជាគជ័យយ៉ាងែូតម្ច?

(ស្ម្មភាពមាេជតកមើស)

 អាេ៖ ្ិដោជិតន�លមា្ដោលតនម្សាគាល់ពបីវិ្ ័យ្ ិងការរំពឹងេុករប្់្ ិដោជក។ប៉ុន ត្ែក្ននុង«ដ្ៀវដៅក ល្ួ្

ចបាប់សកុម�៊ុ្»មិ្នតងនតបា្ពិពណ៌ោពបីការរំពឹងេុកទាំងដោះដេ។ដ�ើយកន្្ងដ្វើការមរួយៗខុ្

ោនា។

 អេរុវ�្៖ ្ូមគិតអំពបីរដបៀបន�លអ្នកអាចន្វងរក្ ូវវិ្័យន�លមិ្បា្នចងេុកឬការរំពឹងេុកដៅកន្្ងដ្វើការ។

អ្នកអាចសាក្ រួរ�ល់្ មាជិកសគរួសារមិតតែភកតែិឬ្ មាជិកសកុមឲ្យនចកចាយគំ្ិតដ្ះ។

 អាេ៖ ការរំពឹងេុកខ្ះគឺមា្លក្ខណៈោេូដៅ។ការរំពឹងេុកដផសេងដេៀតសតូវនតដរៀ្អដងកត។ប៉ុន្តែ្ សមាប់ការរំពឹង

េុកខ្ះអ្នកសតូវការអ្នកឲ្យ�ំបូោមា្។អ្នកឲ្យ�ំបូោមា្គឺោបុគ្គលន�លអ្នកេុកចិតតែថ្ោត់សាគាល់ពបីការរំពឹងេុក

្ិងវិ្័យរប្់សកុម�៊ុ្ដ�ើយមា្ចិតតែចង់ជរួយអ្នកបា្ដរៀ្្ ូសត។

 អេរុវ�្៖ ពបីមុ្ការជរួបរប្់ដយើងដៅដពលដសកាយ្ ូមដសជើ្ដរើ្អ្នកឲ្យ�ំបូោមា្មានាក់ដៅកន្្ងដ្វើការបច្ចនុប្្្នរប្់

អ្នកដ�ើយ្ ុំឲ្យពរួកោត់ជរួយអ្នកដរៀ្ពបីវិ្័យ្ ិងការរំពឹងេុករប្់សកមុ�ុ៊្។

ឬ្ ូមពិពណ៌ោពបីបុគ្គលិកលក្ខណៈន្បុគ្គលន�លអ្នកចង់ឲ្យដ្វើោអ្នកឲ្យ�ំបូោមាដៅក្ននុងការងារោដពល

អោគតរប្់អ្នក។

៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



១១2

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៦៖ដតើខញនុំអាចពូនកដ វ្ើការងារដ�ើយប្្ដមា្ភាពដោគជ័យោោង�ូចដម្ដច?



7
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១១4

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃថនការប្រជុំ៖

្្មបី!•ចាប់ពបីន ង្ៃដ្ះដៅការសបជុំ្ ឹងខុ្ពបីការសបជុំ៦�ំបូង។្ ូមដមើលឯកសារដៅេំព័រខ្ងដសកាមដ�ើម្បីឲ្យអ្នកអាច

ដរៀបចំខ្លួ្ដ្្ើយ្ ំណួរទាំងឡាយ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

្្មបី!•្បា្�៍ដសកាយយកកូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅកាន់ភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន។សបំាកបាលបន្ថែមដេៀត។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះ

សមាជិក្ កមុ

បានពបនលែឿន

ការនសវែងរក

ការងារររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បាននកលម្អ

ការងារររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/

បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

បាន

រាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី7ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១១5

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបសត់យើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើង�្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជាមេរុស្ស
មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសាតាំន�។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្�៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

« នមើលចុះខ្នុំនីទ�វែនរឹងបងាហាញដល់

អ្ករាល់គ្នាថា ន្ចកដែីនមតាតាករុណា

ដ៏�ន់្្ន់ទាំងឡាយទនគ្ះអម្ចា្់

ម្នមកនលើជនទាំងអ្់ណា ដដ

លគ្ះគ�ង់បាននរើ្នោយសារន្

ចកដែីជំននឿរប្់ន្នដើម្ីនធវែើឲ្យន្ខ្លាំ

ង្រូដកន្្មើនរឹងអំណាចទនន្ចកដែី

នោះដលងឲ្យរួចផុ្ » ។

េីទហ្េី១១:២០

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

រាយការណ៍



១១៦

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់40ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ(ពុំនម្វគ្គន�លសតូវដរៀ្ទាំងមូលដេ)។

 អាេ៖ អ្នកខះ្សបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តរៀេ



១១7

ត�ើខ្ញុំ្ ុំពរុងដ�មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេតកចើេឬ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អាេ៖ ដោលដៅរប្់ដយើងគឺភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្ទាំងខ្ងសាច់ឈាម្ ិងខ្ងវិញ្ញាណ។ការេេរួលបា្ដោគជ័យ

ក្ននុងការងារដយើងគឺសោ្់នតោនផ្នកមរួយន្ដោលដៅដយើងប៉ុដ្ណះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្ការ្ លា្់ប្ដអូរអវបីខ្ះន�លអ្នកដ�ើញដៅក្ននុងជបីវិតរប្់អ្នកដពលអ្នកបា្អ្ុវតតែ្ ិងសតូវបា្បដសងៀ្

រគលកា�ណ៍មូលោឋា្សគឹះរប្់ខញនុំ?

 អេរុវ�្៖ ្ូមដបើកកូ្ដ្ៀវដៅរប្់អ្នកមាគ៌ារ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន�បស់ខ្ញុំដៅេំព័រេំដ្រដោលតនម្ភាពខ្លួ្

េបីពឹងខ្លួ្(ដៅខ្ងដសកាយ)។្ ូមបំដពញជំហា្ោោ។

ដៅដពលអ្នកដ្វើចប់្ ូមចំ្យដពលបបីោេបីពិចារ្�ូចខ្ងដសកាម៖

ដតើឥ�អូវអ្នកបា្ដចះដសចើ្អំពបីការចំ្យរប្់អ្នកឬដេ?ដតើឥ�អូវអ្នកអាចដ្្ើយ«ញឹកញាប់»

ឬ«ោ្ិច្ច»ចំដោះ្ំណួរទាំងដ្ះភាគដសចើ្ឬដេ?ដតើអ្នកកា្់នតមា្េំ្ុកចិតតែដៅដលើចំ្រួ្

ន�លអ្នកបា្ោក់ោចំណូលភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្នកឬដេ?ដតើអ្នកជិតេេរួលបា្ចំណូល

ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្នកដ�ើយឬដៅ?ដតើខញនុំអាចដ្វើអវបីខ្ះដ�ើម្បីនកលម្អ?

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១១8

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ។ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

« នយើង គបាប់ ជា គបាកដ ថា មនុ្ ្ស 

នលាក គ្រូវ ឧ្សា�៍ ចរូលរួម ក្នុង 

គបនោជន៍ ល្អ ន�ើយ គបគ្រ្ឹ តេ អវែីៗ 

ជា នគចើន តាម បំណង ចិ្ តេ រប្់ ខ្លួន 

ន�ើយ ោំមក នរូវ ន្ចកតេី ្ ុចរិ្ ដ៏ 

នគចើន » ។

តោលលេ្ធិេិងតសច្្ីសញ្ញា

5៨:២៧

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

ពិចារណា



១១9

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖

ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តាុំងច�ិ្



១2០

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មរុេការកបជរុុំតលើ្តកកាយសូមតកបើតារាងការតាុំងចិ�្តេះតែើម្ី្ �់កតាការរី្ចតកមើេរបស់អ្ន្។តៅ្្នញងកបអប់

ខ្ងតកកាមសូមោ្់«បាេ/ចា៎ស»«តេ»

បានរកសាការ

តាុំងចិត្តស្មារ់

ការងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើកដសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



8
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១22

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

្្មបី!•ការសបជុំ្ បីមរួយៗដយើង្ ឹងសបឹកសាររួមោនាអំពបីរដបៀបយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ�៏្ ំបំផុតរប្់ដយើង។ឧប្គ្គទាំងដ្ះ

អាច្ ឹងខុ្ ោនា្ សមាប់ការសបជុំ្ បីមរួយៗ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កមុ

បានរកសាការតាុំង

ចិត្តស្មារ់ការងារ

្្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះប�ើយ

បានរប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

បានដាក់្បាក់សន្សុំ

រននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានរាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី៨ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១2៣

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្�៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

រាយការណ៍



១24

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ អ្នកខះ្សបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

តរៀេ

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១25

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ្ងៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ។ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

« ចរូរ �ុក ោក់ ផ្វូវ អ្ក នរឹង គ្ះ 

នយ�រូវា៉ចុះ ដថមទាំង �ុក ចិ្ តេ ដល់ 

គ�ង់ ផង»។ 

េុំេរុ្�តមកើង3៧:5

ពិចារណា

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១2៦

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖



ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តាុំងច�ិ្



១27

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មរុេការកបជរុុំតលើ្តកកាយសូមតកបើតារាងការតាុំងចិ�្តេះតែើម្ី្ �់កតាការរី្ចតកមើេរបស់អ្ន្។តៅ្្នញងកបអប់

ខ្ងតកកាមសូមសរតសរ«បាេ/ចា៎ាស»«តេ»។

បានរកសាការ

តាុំងចិត្តស្មារ់

ការងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើកដសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។
សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១28

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



9
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១៣០

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ការសបជុំ្ បីមរួយៗដយើង្ ឹងសបឹកសាររួមោនាអំពបីរដបៀបយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ�៏្ ំបំផុតរប្់ដយើង។ឧប្គ្គទាំងដ្ះ

អាច្ ឹងខុ្ ោនា្ សមាប់ការសបជុំ្ បីមរួយៗ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កមុ

បានរកសាការតាុំង

ចិត្តស្មារ់ការ

ងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ(បាទ/

ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះប�ើយ

បានរប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/ច៎ាស/

បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បានរាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី៩ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញដ�ើយ

ប ្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១៣១

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្�៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

រាយការណ៍



១៣2

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គការដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ អ្នកខ្ះសបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តរៀេ



១៣៣

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបីន�ល

អ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ។ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

« ចរូរ ចរូលមក ជិ្ នយើង នោះ នយើង 

នរឹង ចរូល នៅជិ្អ្ក ចរូរ ្ យាោម 

ដ្វែងរកនយើង នោះ អ្ករាល់គ្នា 

នរឹង បាន ជួប នយើង ចរូរ្ុំ នោះ 

អ្ករាល់គ្នា នរឹង បាន ��ួល ចរូរ នគ្ះ 

នោះ ដ្ងនរឹង បាន នបើក ឲ្យ អ្ក » ។

តោលលេ្ធិេិងតសច្្ីសញ្ញា

៨៨:63

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

ពិចារណា



១៣4

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការតាំងច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសា

ការតាំងចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖



ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តាុំងច�ិ្



១៣5

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកត់សតាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូម្ រដ្រ«បាេ/ចា៎ា្»«ដេ»។

បានរកសាការ

តាុំងចិត្តស្មារ់

ការងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើកដសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១៣៦

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១០
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១៣8

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ការសបជុំ្ បីមរួយៗដយើង្ ឹងសបឹកសាររួមោនាអំពបីរដបៀបយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ�៏្ ំបំផុតរប្់ដយើង។ឧប្គ្គទាំងដ្ះ

អាច្ ឹងខុ្ ោនា្ សមាប់ការសបជុំ្ បីមរួយៗ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបីដ�ើម្បី

រាយការណ៍ពបីការតាំងចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កមុ

បានរកសាការតាុំង

ចិត្តស្មារ់ការងារ

្្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះប�ើយ

បានរប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់សន្សុំ

រននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានរាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍�ល់ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់អ្នកកំណត់ដពលដវលា។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ខ្លួ្។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការតាំងចិតតែ

ខណៈន�លសកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី10ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ

ដ�ើយប្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១៣9

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្ �៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

រាយការណ៍



១4០

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ អ្នកខះ្សបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តរៀេ



១4១

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបី

ន�លអ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ។ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្រំ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

ពិចារណា

« ចរូរ គបរឹកសា ជាមួយ នរឹង គ្ះអម្ច្ា ់ 

នរូវ គ្ប់កិច្ចការ រប្់ ករូន ន�ើយ 

គ�ង់នរឹង ដរឹកោំ ករូននៅរក ការ 

ល្អ » ។

អាលមា៉ា3៧:3៧



១42

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គការដបតែោញាចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការត្រ្តជាញាច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្ កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ នយាថារកសា

ការត្រ្តជាញាចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖



ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?

តាុំងច�ិ្



១4៣

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកត់សតាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេ/ចា៎្»«ដេ»

បានរកសាការ

តាុំងចិត្តស្មារ់

ការងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់

សន្សុំរននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជុំដលើកដសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន ់srsfeedback@ 
ldschurch. org ។

១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១44

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



១០៖ត�ើឧ្រ្គ្គការងារដ៏្ំ្ំរ្ុ�រ្រ្់ខ្ញំក្ញងតេលឥឡចូវតនះគឺជាអវែី?



១១
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១4៦

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

• ការសបជុំ្ បីមរួយៗដយើង្ ឹងសបឹកសាររួមោនាអំពបីរដបៀបយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ�៏្ ំបំផុតរប្់ដយើង។ឧប្គ្គទាំងដ្ះ

អាច្ ឹងខុ្ ោនា្ សមាប់ការសបជុំ្ បីមរួយៗ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការដបតែោញាចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កមុ

បានរកសាការតាុំង

ចិត្តស្មារ់ការងារ

្្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះប�ើយ

បានរប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់សន្សុំ

រននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានរាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកោក់ដមាោងកំណត់។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែខណៈដពលន�ល

សកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី11ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ

ដ�ើយប្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគោឺអវបី?



១47

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបស់តយើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្�៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

រាយការណ៍



១48

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់៦0ោេបី្ សមាប់វគ្គដរៀ្ដ្ះ។

 អាេ៖ អ្នកខះ្សបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

តរៀេ



១49

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបី

ន�លអ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ។ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

« ន�ើយ គ្ះ គ្ី្្ ម្ន គ្ះ បន្វូល 

ោ៉ាង ្ ិ្ គបាកដ នៅ កាន់ ្ ួក 

អយ្យនកា នយើង ថា ៖ នបើ ្ ិន ជា អ្ក 

រាល់ គ្នា ម្ន ន្ចកតេី ជំននឿ នោះ អ្ក 

រាល់ គ្នា អាច នធវែើ នរូវ គ្ប់ អវែីៗ ទាំង អ្់ 

ដដល ជា ការ ចា ំបាច់ ដល់ នយើង » ។

មរ៉ទូណ១០:២3

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

ពិចារណា



១5០

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់កំណត់ដមាោង10ោេបី្ សមាប់វគ្គការតាំងចិតតែដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមដសជើ្ដរើ្ន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។្ ូម្ ដសមចចិតតែដពល្្ ិងរដបៀប្ ន�លអ្នក្ ឹង

េំោក់េំ្ងោនាដៅវិញដៅមក។

រ្មោះដដ្ូសកម្មភាព ព័ត៌មានទាក់េង

្រូមអានការត្រ្តជាញាច�ិ្តនីមួយៗរ្រ្់អ្កឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ នយាថារកសា

ការត្រ្តជាញាចិ�្តរ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាមតនះ។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖



ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់	ខ្ញុំ--តទាុះ	ជា	មួយកាក	់ឬពីរកាក់	កដេី	។

ខ្ញុំ	នរឹង	រាយការណ	៍តៅ	វដគរូ	្ កម្មភាព	រប្់	ខ្ញុំ	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ ហត្ថរលខា�បស់ដដ្ ូសកម្មភាព

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

តាុំងច�ិ្



១5១

ត�ើខ្ញុំេឹងរាយការណ៍ពីការរី្ចតកមើេរបស់ខ្ញុំយ៉ាងែូចតម្ដច?

 អេរុវ�្៖ មុ្ការសបជុំដលើកដសកាយ្ ូមដសបើតារាងការតាំងចិតតែដ្ះដ�ើម្បីកត់សតាការរីកចដសមើ្រប្់អ្នក។ដៅក្ននុង

សបអប់ខ្ងដសកាម្ ូមោក់«បាេ/ចា៎្»«ដេ»

បានរកសាការ

តាុំងចិត្តស្មារ់

ការងារ្ ្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះ

ប�ើយបាន

រប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ(បាទ/

ច៎ាស/បទ)

បានរននថែម

ការសន្សុំ្បាក់

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បាន

រាយការណ៍បៅ

ដដ្ូសកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

 អាេ៖ ដៅក្ននុងការសបជុំដលើកដសកាយរប្់ដយើងដយើង្ ឹងដ្វើការវាយតនម្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់ដយើងម្ដងដេៀត

ដ�ើម្បីដមើលថ្ដតើដយើងកំពុងនតមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ដសចើ្ោងមុ្ឬដេ។ដយើង្ ឹងចាំបាច់សតវូោំយក

កូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួនមកោមរួយផង។

្ូមដសជើ្ដរើ្្ រ្មានាក់ឲ្យ្ សមប្សមរួលសបធា្បេមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដៅការសបជំុដលើកដសកាយ។

្ុំឲ្យ្ រ្មានាក់អ្ិសាឋា្បិេ។

ក្ំណ្់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួ�៖

្គម្ប់ ការគបជុំ នលើក នគកាយ ្ រូម 

យក ន្ៀវនៅ មាោ៌ា	រប្់	ខ្ញុំ	តឆ្ពាុះ	

តៅរកភាព	ខ្លួន	ទីពរឹង	ខ្លួន		មក គបាំ 

កបាល បដនថែម ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org ។

11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?



១52

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?



១2
ត�ើឧប្្្គការងារ

ដ៏្ ុំបុំផ្រុ�រប្់ខ្ញុំក្ញងតពល

ឥឡចូវតនឹះ្ ឺជាេវែី?

ការដស្ងរ្ការងាររបស់ខ្ញុំ



១54

សកមាប់អ្ន្សកមបសកមួល
ថ្ងៃប្រជុំ៖

្្មបី!•ន្ងៃដ្ះសកមុ្ ឹងចំ្យដពលដលើ្២0ោេបីដៅក្ននុងវគ្គន្ការដបតែោញាចិតតែ។្ ូមអា្្ កម្មភាពចុងដសកាយដៅក្ននុង

មូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ្ ិង្ ូមដសតៀមខ្លួ្ដ្្ើយ្ ំណួរ។

• ្ូមដផញើសារឬេូរ្ព្ទដៅ្ មាជិកសកុមទាំងអ្់។្ ូមអដ្្ជើញពរួកដគឲ្យមក�ល់មុ្ដមាោង10ោេបី

ដ�ើម្បីរាយការណ៍ពបីការដបតែោញាចិតតែរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមដរៀបចំឯកសារ្ សមាប់សបជុំ។

្្មបី!•្បា្�៍ដសកាយយកកូ្ដ្ៀវដៅមាគ៌ា�បស់ខ្ញុំរ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន។សបាំកបាលបន្ថែមដេៀត។

៣០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមដរៀបចំដៅអបីជុំវិញតុដ�ើម្បីឲ្យសគប់ោនាអាចអង្គនុយជិតោនា។

• ្ូមគូ្តារាងការតាំងចិតតែដ្ះដៅដលើកា្រដខៀ្។

ប្មោះសមាជិក

្កមុ

បានរកសាការតាុំង

ចិត្តស្មារ់ការងារ

្្មីររស់ខ្ញុំ

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានអនុវត្ត

បោលការណ៍

មូលដ្ឋានគ្រឹះប�ើយ

បានរប្ងៀនវាដល់

្្ួសារ

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

បានដាក់្បាក់សន្សុំ

រននថែម

(បាទ/ច៎ស/បទ)

បានរាយការណ៍

បៅដដ្ូ

សកម្មភាព

(បាទ/ច៎ាស/បទ)

គ្លូរ�ៀ� បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស បាទ/ចា៎ស

១០នាទីមុនការប្រជុំ៖

• ្ូមសាវាគម្៍ពរួកដគោោងកក់ដៅ្ដពលពរួកដគមក�ល់។

• ដៅដពល្ មាជិកសកុមមក�ល់្ ូមឲ្យពរួកោត់បំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែដៅដលើកា្រដខៀ្។

• ្ូមចាត់ឲ្យមា្អ្នកោក់ដមាោងកំណត់។

តៅតេលចា្រ់ត្ដេើម៖

• ្ូមឲ្យពរួកដគបិេេូរ្ព្ទន�្ ិងឧបករណ៍�នេដេៀតរប្់ពរួកដគ។

• ្ូមអ្ិសាឋា្ដបើក(្ិងដសចៀងេំ្ុកតដមកើងដបើចង់ដ្វើ)។

• ្ូមឲ្យអ្នកន�លមកយឺតបិេេូរ្ព្ទន�ដោយសាងាត់ដ្ងៃៀមដ�ើយបំដពញក្ននុងតារាងការដបតែោញាចិតតែខណៈដពលន�ល

សកុមប្្ដដ្វើការពិភាកសា។

• ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំរនោះ។

• ្ូមបំដពញដោលការណ៍េបី1២ក្ននុងមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំ។បោទាប់មកសត�ប់មកដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះវិញ

ដ�ើយប្្ដអា្ដៅេំព័របោទាប់។

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគោឺអវបី?



១55

ត�ើខ្ញុំបាេរ្សាការតាុំងច�ិ្របស់ខ្ញុំឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់វគ្គរាយការណ៍។

 អេរុវ�្៖ ្ូមរាយការណ៍អំពបីការតាំងចិតតែរប្់ដយើង។អ្នកទាំងឡាយន�លរកសារាល់ការតាំងចិតតែទាំងអ្់រប្់

ពរួកោត់្ ូមដសកាកឈរដ�ើង។(េះន�)។

 អាេ៖ ឥ�អូវ្ ូមអ្នកទាំងអ្់ោនាដសកាកឈរដ�ើង។្ ូម្ ូសតបាវចោរប្់ដយើងររួមោនា៖

«តហើយតេះជាតោលបុំណងរបសត់យើងតែើម្ីផ្ដ�់ផ្គង់ែល់ពួ្បរិសរុេ្ធរបស់តយើងែ្ិ�កគប់
ទាុំងអស់សរុេ្ធដ�ជារបស់ផងតយើង»។

នគ្លល�្ធិ និង ន្ចកតេី ្ ញ្ញា ១០៤:១៥

តោយមាេតសច្្ដីជុំតេឿតៅតលើកពះអមាចាស់តនាះតយើង្ ុំពរុងត្្ើការជាមួយោនាតែើម្ីកាលាយជា
មេរុស្សមាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេ។

 អាេ៖ ្ូមអង្គនុយចុះ។

 ពិភា្សា៖ ដៅដពលអ្នកបា្រកសាការតាំងចិតតែអ្នកដតើអវបីន�លោ«ដ្ចកតែបីដមតាតាករុ្�៏េ្់ភ្្់ទាំងឡាយន្សពះ

អមាចា្់»បា្ជរួយពសងឹងអ្នកឲ្យយកឈ្នះដលើឧប្គ្គក្ននុងការងារអ្នក?

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

រាយការណ៍



១5៦

ត�ើតយើងអាចជួយោនាតៅវិញតៅម្ជាមួយេឹងការឧបសគ្គការងារតោយរតបៀបណា?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ(ពុំនម្វគ្គន�លសតូវដរៀ្ទាំងមូលដេ)។

ក៏្ ូមកត់ចំ្ ំន�រថ្អ្នក្ ឹងសតូវចំ្យដពល២0ោេបីយូរោងដៅក្ននុងវគ្គការតាំងចិតតែ្ ម្មតា។

 អាេ៖ អ្នកខះ្សបន�លោមា្ការងារដ�ើយអ្នកខ្ះដេៀតសបន�លោកំពុងន្វងរកការងារប៉ុន្តែម្ុ្សេសគប់ោនា

សបឈមមុខ្ ឹងឧប្គ្គក្ននុងការងារ។ឧទា�រណ៍មរួយចំ្រួ្ររួមមា្៖

• ខញនុំដៅនតមិ្អាចរកបា្ការងារមរួយដសាះ។

• ដៅហាវាយរប្់ខញនុំហាក់�ូចោមិ្្ បបាយចិតតែ្ ឹងការងាររប្់ខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមា្ការងារមរួយនតខញនុំពុំរកបា្សបាក់សគប់សោ្់ដេ។

• ខញនុំពុំដចះពបីរដបៀបដ�ើម្បីសបឈម្ ឹងភាពពុករលរួយដៅកន្្ងការងាររប្់ខញនុំដ�ើយ។

• ខញនុំ្ ិោយោមរួយម្ុ្សេោដសចើ្នតោមា្្ រ្មានាក់ជរួលខញនុំឲ្យដ្វើការងារដសាះ។

• វាមា្ការលំបាក្ ្់ដ�ើម្បីមា្ភាពដសាមាះសតង់ចំដោះ្ ិដោជករប្់ខញនុំ។

• ខញនុំមិ្ចូលចិតតែ្ �ការីដ្វើការោមរួយខញនុំដសាះ។

• ខញនុំមិ្អាចដ្វើការងារ�ន�លៗបា្ដេ។

ដយើងមា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដៅដពលដយើងសបឹកសាររួមោនាដ�ើយអ្ុវតតែដ�ើម្បីយកឈ្នះដលើឧប្គ្គ

ោោ។

 អេរុវ�្៖ បោទាប់មក្ មាជិកមានាក់ៗក្ននុងសកុម្ ឹង្ រដ្រឧប្គ្គ្ ំបំផុតក្ននុងការងាររប្់ពរួកដគដៅដលើកាតារដខៀ្។

្ូមដសជើ្ដរើ្ោសកុម្ ូវឧប្គ្គទាំងបបីន�លមា្ដៅដលើកាតារដខៀ្។ការអ្ុវតតែ្៍រប្់អ្នកដៅន្ងៃដ្ះគឺ

ដ�ើម្បីពិភាកសា្ ិងោក់នផ្ការដោះសសាយខ្ះៗ។

ការរំលឹកដ�ើងវិញ្ ូវការអ្ុវតតែ្៍ពបីអតបីតកាលការពិភាកសា្ ិងវីដ�អូដៅក្ននុងដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះអាចផតែល់

ោអតថែសបដោជ្៍។អ្នកសបន�លោសាគាល់្ រ្មានាក់ដៅខ្ងដសៅសកមុន�លអាចជរួយអ្នកដៅសោមា្

ឧប្គ្គ។បុគ្គលរូបដ្ះអាចសតូវបា្អដ្្ជើញឲ្យជរួយដៅក្ននុងការសបជុំសកុមអ្នកដៅដពលដសកាយ។

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

តរៀេ



១57

ត�ើខ្ញុ្ំ ុំពរុងដ�ដកបកាលាយជាមេរុស្សកាេ់ដ�មាេភាពខ្លួេេីពឹងខ្លួេឬតេ?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

 អាេ៖ ដោលដៅរប្់ដយើងគឺភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្ទាំងខ្ងសាច់ឈាម្ ិងខ្ងវិញ្ញាណ។ការេេរួលបា្ដោគជ័យ

ក្ននុងការងារដយើងគឺសោ្់នតោនផ្នកមរួយន្ដោលដៅដយើងប៉ុដ្ណះ។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្ការ្ លា្់ប្ដអូរអវបីខ្ះន�លអ្នកដ�ើញដៅក្ននុងជបីវិតរប្់អ្នកដពលអ្នកបា្អ្ុវតតែ្ ិងសតូវបា្បដសងៀ្

រគលកា�ណ៍មូលោឋា្សគឹះរប្់ខញនុំ?

 អេរុវ�្៖ ្ូមដបើកកូ្ដ្ៀវដៅរប្់អ្នកមាគ៌ារ្ពោះរៅ�កភាពខ្លួនេីពឹងខ្លួន�បស់ខ្ញុំដៅេំព័រេំដ្រដោលតនម្ភាពខ្លួ្

េបីពឹងខ្លួ្(ដៅខ្ងដសកាយ)។្ ូមបំដពញជំហា្ោោ។

ដៅដពលអ្នកដ្វើចប់្ ូមចំ្យដពលបបីោេបីពិចារ្�ូចខ្ងដសកាម៖

ដតើឥ�អូវអ្នកបា្ដចះដសចើ្អំពបីការចំ្យរប្់អ្នកឬដេ?ដតើឥ�អូវអ្នកអាចដ្្ើយ

«ញឹកញាប់»ឬ«ោ្ិច្ច»ចំដោះ្ំណួរទាំងដ្ះភាគដសចើ្ឬដេ?ដតើអ្នកកា្់នត

មា្េំ្ុកចិតតែដៅដលើចំ្រួ្ន�លអ្នកបា្ោក់ោសបាក់ចំណូលភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្

រប្់អ្នកឬដេ?ដតើអ្នកជិតេេរួលបា្ចំណូលភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្នកដ�ើយឬ

ដៅ?ដតើខញនុំអាចដ វ្ើអវបីខ្ះដ�ើម្បីនកលម្អ?

មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅរក

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?



១58

ត�ើខ្ញុំគួរត្្ើអ្ីខ្ះតែើម្ីត្្ើឲ្យកាេ់ដ�កបតសើរតឡើង?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់វគ្គពិចារ្ដ្ះ។

 អេរុវ�្៖ ្ូមអា្បេគម្ពបីរដៅខ្ងសា្ំន�ឬគិតពបីបេគម្ពបីរដផសេងដេៀត។្ ូមពិចារ្ដោយដ ង្ៃៀមសាងាត់្ ូវអវបី

ន�លអ្នកកំពុងដរៀ្។្ ូម្ រដ្រចំ្ប់អារម្មណ៍ោោន�លអ្នកមា្�ូចខ្ងដសកាម។

 

 

 

 

 



ដតើគំ្ិតមរួយ្ន�ល្ ឹងជរួយការន្វងរកការងាររប្់អ្នកឬដ្វើឲ្យអ្នកដ្វើោ្ ិដោជិត�៏ល្អសបដ ើ្រដៅក្ននុង

្បាតា�៍ដ្ះ?ការតាំងចិតតែដ�ើម្បីដ្វើតាមគំ្ិតអ្នក។

្ូម្ រដ្រការតាំងចិតតែដៅដលើេំព័របោទាប់។

 ពិភា្សា៖ ដតើមា្្ រ្ចង់នចកចាយការតាំងចិតតែរកការងាររប្់ពរួកដគឬគំ្ិត�នេៗដេៀតន�រឬដេ?

« គ្ះអម្ចា្់ អាច នធវែើ នរូវអវែីៗ 

គ្ប់ ោ៉ាង នៅតាមគ្ះ �ឬ�័យ 

គ�ង់ នដើម្ី ករូននៅ មនុ្្ស គប្ិន 

នបើ ន្ អនុវ្តេ ន្ចកដែីជំននឿ នជឿ 

ដល់គ្ះអង្គ » ។

េីទហ្េី១៧:១២

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

ពិចារណា



១59

ត�ើខ្ញុំេឹងត្្ើឲ្យមាេការរី្ចតកមើេកបចាុំទថងៃយ៉ាងែូចតម្ដច?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់10ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះនតប៉ុដ្ណះ។

្រូមអានការត្រ្តជាញាច�ិ្តនីមួយៗឲ្យឮៗដល់ថដគរូ្កម្មភាេរ្រ្់អ្ក។្ រូម្ នយាថារកសាការតាំងច�ិ្ត

រ្រ្់អ្ក!្ រូមចុះហ�្ថតលខាខាងតបកាម។

ការតប្ជាញាច�ិ្របស់ខ្ញុំ

ខ្ញុំេឹងរ្សាការតាុំងចិ�្្ ្នញងការងារថ្មីដែលខ្ញុំតកជើសតរើសតៅទថងៃតេះ៖



ខ្ញុំ	នរឹង	អនុវ�តេ	តោលការណ៍	មរូលោឋាន	តគរឹុះ	រប្់	ខ្ញុំ	វ្ងៃ	តនុះ	ត�ើយ	បតតងៀន	វា	ដល	់តគួសារ	រប្់	ខ្ញុំ	។

ខ្ញុំ	នរឹង	ោក	់តបាក់	្ ន្សុំ	បសន្ថម	រប្់ខ្ញុំ	ជា	តរៀង	រាល់	្ បាតា�៍—តទាុះ	ជា	មួយកាក់	ឬពីរកាក់	កដេី	។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?

តាុំងច�ិ្



១៦០

ត�ើខ្ញុំអាចបេ្ត្្ើជាមេរុស្សខ្លួេេីពឹងខ្លួេយ៉ាងែូតមច្?

 តមា៉ាង៖ ្ូមោក់ដមាោងកំណត់២0ោេបី្ សមាប់េំព័រដ្ះ។

 អាេ៖ ្ូមដបើកដៅេំព័រ២៨ន្កូ្ដ្ៀវដៅមូលដ្ឋានគ្ឹោះ�បស់ខ្ញុំដ�ើម្បីដ្វើ្ កម្មភាពចុងដសកាយ្ ិង

ដរៀបនផ្ការគដសមាងការបដសមើោសកុមមរួយ។ដពលចប់សត�ប់មកេបីដ្ះវិញ។

អបអរសាេរ!ដយើងបា្ប្្ចប់ដ្ៀវដៅលំហាត់ដ្ះដ�ើយបា្ដ្វើការអភិឌ្ឍ្៍ោដសចើ្។ដយើងកំពុងនត

កាលាយោម្ុ្សេមា្ភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្កា្់នតដសចើ្ដ�ើង!

សកុមដ្ះអាចប្តែជរួបដៅប៉ុោមា្្ បាតា�៍ខ្ងមុខដ�ើម្បីជរួយ្ ិងដលើកេឹកចិតតែោនាដៅវិញដៅមកតាមន�ល

សបាថ្នាចង់បា្។

ដ�ើម្បីប្តែការពសងឹងភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្រប្់អ្នកអ្នកអាច៖

• ្្ម័សគចិតតែ្ ិងបដសមើដៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពខ្លួ្េបីពឹងខ្លួ្ន�លដៅជិតអ្នក។(ដោលបំណងមរួយន្ការ

កាលាយោម្ុ្សេខ្លួ្េបីពឹងខ្ល្ួ គឺដ�ើម្បីអាចជរួយ�ល់អ្នក�នេ។ការបដសមើអ្នក�នេគឺោពរជ័យ�៏អសាចារ្យ

មរួយ។

• ប្្ដការសបជំុោមរួយសកុមអ្នក។ប្្ដោំសេ្ ិងដលើកេឹកចិតតែោនាដៅវិញដៅមក។

• ប ្្ដចូលររួមការសបជំុ្ម្ម្ិោឋា្ភាពខ្ល្ួ េបីពឹងខ្លួ្។

• រកសាេំោក់េំ្ងោមរួយន�គូ្ កម្មភាពរប្់អ្នក។ោំសេ្ ិងដលើកេឹកចិតតែោនាដៅវិញដៅមក។

ខ្ញំនរឹង្រនដេរីកចតបមើនតាមរយៈការត វ្ែើនិងការរកសាការត្រ្តជាញាច�ិ្ត។

ហត្ថរលខា�បស់ខ្ញុំ

 អាេ៖ ឥ�អូវដយើង្ ឹងអ្ិសាឋា្បិេ។

ក្ំណ្់ចំណាំសបរា្់អ្នក្

សបម្សបមួ�៖

្រូម ចងចំា នដើម្ី រាយការណ៍ ្ ី ការ 

រីកចនគមើន រប្់ គកមុ នៅ srs. lds. 
org/ report ។

សរូមទទ�ួយក្ចំយោះម្ិតក្�ម្អ

្រូម នផ្ើ ្ ំនិ្ ម្ិដកលម្អ នោបល់ 

និង ប�្ិនសាធន៍ រប្់ អ្ក 

នៅ កាន់ srsfeedback@ 
ldschurch. org.

1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?



១៦១

្ុំណ�់ចុំណាុំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1២៖ដតើឧប្គ្គការងារ�៏្ំបំផុតរប្់ខញនុំក្ននុងដពលឥ�អូវដ្ះគឺោអវបី?
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ដផេេីដសង្រ្ការងារតជាគជ័យ
ប្ចាំថ្ងៃ៖សរូមឧទ្ទិសថ្វាយក្ិច្ចខិ្ខំរ្ស់អ្នក្ពយន្ឿនការតសវែងរក្

ការងាររ្ស់អ្នក្ចរូ�រួមក្្នញងការ្ ្ ណាតាញរ្ស់អ្នក្

យ្ើខ្ញំអាចតសវែងរក្ឱកាសការងារដ៏ប្រឹមប្រូវ

ោ៉ាងដរូចយម្ច?

• 	សារល់នរូវ	អវែី	សដល	ខ្ញុំត�រូវ	ផ្ដេល់	តៅដល់	នតិយរក	។

• 	តតបើ	ត្ចកដេីស្្ងការ	«	ខ្ញុំ	ក្ញង	៣០	វិនាទ	ី»	ជាមួយ	

មនុ្ ្ស	ឲ្យ	បាន	តតចើន	តាម	សដលអាច	ត្វែើ	តៅបាន	។

យ្ើខ្ញំអាចដរឹងពីទីផសារការងារ

«លាក់្ក្ំបាំង»ោ៉ាងដរូចយម្ច?

• 	រក	ត�ើញការងារ	«	លាក់កុំបាុំង	»	តាមរយៈ	

បណ្តាញ	។

• 	តតបើ	ត្ចកដេីស្្ងការ	ដ៏មានអានុភាព	តដើម្បី	បងាហាញ	អុំព	ី

តោល�វម្	ខ្លួនខ្ញុំ	តៅដល់បណ្តាញ	រប្់ខ្ញុំ។

• 	រួយ	ដល់	បណ្តាញ	រប្់ខ្ញុំ	ឲ្យ	រួយ	ខ្ញុំ។

យ្ើខ្ញំអាចពយន្ឿន

ការតសវែងរក្ការងាររ្ស់ខ្ញំ

ោ៉ាងដរូចយម្ច?

• 	្ រូម	ត វ្ែើ	ការ	ពតន្ឿន	ការ	ស្វែង	រក	ការងារ	ជា	តរៀង	

រាល់	វ្ងៃ	។

• 	តាម	ោន	ការ	រីកចតតមើន	ក្ញងការ	ស្វែងរក	ការងារ	

រប្់ខ្ញុំ	។

យ្ើខ្ញំ្ ងាហាញពីខ្លួនខ្ញំយដាយ

អានរុភាព្ ញ្ចញះ្ញ្ចូ�

ោ៉ាងដរូចយម្ច?

• 	តបាប់អុំពីរតបៀប	សដល	ខ្ញុំ	បាន	

ទទួលលទ្ធផ្ល	តជាគរ័យ	សដល	

្ុំខាន់	ចុំតពាុះ	នតិយរក	មានាក់	។

• 	តតបើ	ត្ចកដេីស្្ងការ	ដ៏មានអានុភាព		

តដើម្បី	បងាហាញ	អុំព	ីតោល�វម្	ខ្លួនខ្ញុំ	

តៅដល់និតយរក	រប្់ខ្ញុំ	។

យ្ើខ្ញំអាច្ ងាហាញភាពពរូតក្ជាការយបរើយរើស

ចបាស់លាស់ោ៉ាងដរូចយម្ច?

• 	តរៀបចុំ	ខ្លួន	ឲ្យ	ល្អ	្ តមាប់ការ	្ មាភា្	នីមួយៗ	។

• 	តរៀនរុំនាញ	តដើម្បីត វ្ែើ	បាន	ល្អ	បុំផ្ុ�	ក្ញងការ	្ មាភា្	

នីមួយៗ	។

• 	តរៀន	បុំតពញ	ពាក្យ	ត្្ើ្ុុំ	ការងារ	។

យ្ើខ្ញំអាចពរូតក្យធវែើការងារយហើយ្ ន្

រានភាពយជាគរ័យោ៉ាងដរូចយមច្?

• 	មាន	ភាព្កម្ម	ត�ើយ	ការពារ	បញ្ហា	នានា	តៅក្ញងការ	

ងារ	រប្់ខ្ញុំ	។

• 	តរៀន	ចបាប់	កសនង្	ការងារ	និង	ការ	រំពរឹងទុក	នានា	។

• 	ផ្ដេល់	ដល់និតយរក	រប្់ខ្ញុំ	នរូវ	តោល�វម្ឲ្យ	

តតចើនជាង	ខ្ញុំ	ចុំណ្យ	។

• 	ទទួល	ខុ្ 	ត�រូវ	ចុំតពាុះ	អារីព	ខ្ញុំ	។

ការរី្ ចតកមើេកបចាុំទថងៃ

•	 ្ួរ្ុំណួរ	ទាុំងតនុះ	ជា	បនដេបនាទាប់	។

•	 ស្វែង	រក	ចតម្ើយ	និង	គុំន�ិ	តយបល់	នានា	។

•	 តរៀន	សកលម្អ	និង	ត្វែើតឡើងវិញ	។






