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ឆសចក្ីណែនាុំសម្មាប់អ្នកសម្្របសម្្ររួលមាៃបៅ្រ្នុងកបអប់ព័ណ៌សាវាយជាៃិច្ច។សកមាប់ជំៃួយបបៃថែម្រ្នុង

រោរដឹ្រនាំរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃសូមបមើលទំព័រ1៣។

រឆបៀបឆម្បើម្រាស់កូនឆសៀវឆៅឆនោះ

្រូៃបសៀវបៅបៃះកតូវោៃតា្រ់បតងប�ើងសកមាប់បកបើកោស់បៅ្រ្នុងរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃ។ប៉ុបៃតែវា្រ៏

អាចយ្រម្របកបើបៅ្រ្នុងរោរកបជុំក្រុមឬជាល្រ្ខណៈបុ្្គលផងបដររួមមាៃ៖

○ បមបរៀៃសោតាហ៍ទរីកោំ។

○ រោរកបជុំ្រូរ៉ុមឬសមា្មសប្គ្រះ។

○ បៅ្រ្នុងប្ហោឋាៃ។

○ រោរកបជុំបដលសមរម្យបផសេងបទៀត។

ឆៅឆពលអ្នកឆ្រើលឆ�ើញនូវការបុំផុសម្រាប់ទាុំងឆនោះសូ្រឆ្វើតា្រការដឹកនាុំទាុំងឆនោះ

អាន ឆ្រើល ពិភាកសា ពិចារណា សក្រ្មភាព

សូមឲ្យមៃុសសេមានា្រ់អាៃ

ឮៗបដើម រ្ីក្រុមទាំងមូល

សាដាប់។

ក្រុមទាំងមូលបមើល

វីបដអូ។

ជាក្រុមតូចៗ(2–៨នា្រ់)

សូមបច្រចាយ្ ំៃិតនានា

បដលមាៃរយៈបពល

កបបហល2–4នាទរី។

កតិះរិះបោយខលេលួៃឯងរួច

សរបសរបោយបសងៃៀមសាងាត់

រយៈបពលកបបហល2–៣

នាទរី។

បធវើរោរបោយខលេលួៃឯងឬ

រួមគ្នាជាក្រុមតូចៗ(2–៨

នា្រ់)សកមាប់បពលណា

មួយចបាស់លាស់។

រោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃនៃមាគ្៌ារបស់ខ្នុំមិៃ្ ួរមាៃរយៈបពលបលើសពរី៩0នាទរីប�ើយ។
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សារលិខិត្រកពីគែៈម្បធានទី្ររួយ

បងប្អូៃកបុសកសរីជាទរីកសឡាញ់៖

កពះអមាចាស់ោៃសៃយាថា«បហើយបៃះជាបគ្លបំណងរបស់បយើងបដើម្រីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួ្របរិសុទ្ធ

របស់បយើង»(្.ៃិងស.104:15)។វិវរណៈបៃះ្ ឺជាបសច្រតែរីសៃយាម្រពរីកពះអមាចាស់ថាកទង់ៃឹង

កបទាៃពរជ័យខាងសាច់ឈាមបហើយបបើ្រទាវារប្ពះបៅរោៃ់ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបដលជាសមតថែភាព

សកមាប់បយើង្រ្នុងរោរផ្គត់ផ្គង់ៃូវតកមូវរោរចាំោច់នៃជរីវិតសកមាប់ខលេលួៃបយើងៃិងសមាជិ្រក្ួសារ

បយើង។

្រូៃបសៀវបៅបៃះកតូវោៃបរៀបចំប�ើងបដើម្រីជួយដល់សមាជិ្រនៃសាសនាចក្រឲ្យបរៀៃបហើយអៃុវតតែ

តាមបគ្លរោរណ៍នៃបសច្រតែរីជំបៃឿរោរអប់រំរោរកបឹងបកបងបធវើរោរៃិងរោរទុ្រចិតតែបលើកពះអមាចាស់។

រោរទទួលយ្របហើយរស់បៅតាមបគ្លរោណ៍ទាំងបៃះៃឹងបធវើឲ្យអ្្រអាចទទួលោៃពរជ័យខាង

សាច់ឈាមបដលោៃសៃយាបោយកពះអមាចាស់រោៃ់បតកបបសើរប�ើង។

បយើងសូមអប្ជើញអ្្រឲ្យសិ្រសាបោយឧសសាហ៍ពយាយាមបហើយអៃុវតតែតាមបគ្លរោរណ៍ទាំងបៃះ

ៃិងបបកងៀៃវាបៅរោៃ់សមាជិ្រក្ួសារអ្្រ។កបសិៃបបើអ្្របធវើដូបចានាះបនាះជរីវិតរបស់អ្្រៃឹងទទួល

ោៃពរជ័យ។អ្្រៃឹងបរៀៃអំពរីរបបៀបអៃុវតតែបៅបលើមាគ្៌ារបស់អ្្រប្ពះបៅរ្រភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរោៃ់

បតកបបសើរប�ើង។អ្្រៃឹងមាៃពរជ័យបោយទទួលោៃៃូវបសច្រតែរីសង្ឹមបសច្រតែរីសុខសាៃតែៃិងរោរ

រី្រចបកមើៃរោៃ់បតខាលាំងប�ើង។

សូមទុ្រចិតតែថាអ្្រ្ ឺជាបុកតរបស់កពះវរបិតាបដល្ ង់បៅសាថាៃសួ្៌របស់បយើង។កទង់កសឡាញ់អ្្រ

បហើយកទង់ៃឹងពុំបោះបង់បចាលអ្្រប�ើយ។កទង់សារល់អ្្របហើយបកតៀមជាបកសចបដើម្រីកបទាៃ

ពរជ័យខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់ឈាមនៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃដល់អ្្រ។

បោយ្រ្រីបសាមះស្ម័ក្

្ណៈកបធាៃទរីមួយ
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មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅកាន់ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

ការចាប់ឆផ្ើ្រ

1. សូមចាប់បផតែើមជាមួយៃឹងរោរអធិសាឋាៃបបើ្រ(ៃិងបកចៀងទំៃុ្រតបមកើងបបើចង់)។

2. សមាជិ្រមានា្រ់នៃ្ ណៈកបធាៃបសតែ្រអាចផតែល់រោរបណនាំៃិងប្លេងទរីបនាទាល់រយៈបពល

៣-5នាទរី។

៣. សមាជិ្រមានា្រ់នៃ្ ណៈ្រមាមធិរោរភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរបស់បសតែ្រអប្ជើញក្រុមទាំងមូលឲ្យ

បបើ្រ្រូៃបសៀវបៅបៅទំព័រ2បហើយបមើលតាមបៅបពលបដលសមាជិ្រ្ ណៈ្រមាមធិរោរ

អាៃ្រថាខណ្ឌបរីខាងបករោម៖

អ្នកសម្្របសម្្ររួល៖

សូមសាវា្មៃ៍ម្ររោៃ់រោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃមាគ្៌ារបស់ខ្នុំប្ពះបៅរោៃ់

ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ។បគ្លបំណងនៃរោរកបជុំបៃះ្ឺបដើម្រីជួយអ្្រឲ្យយល់ពរីមូលបហតុៃិង

ពរីរបបៀបបដើម្រីបធវើជាបុ្្គលបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរោៃ់បតខាលាំង។ជំៃួសឲ្យអ្្រ

ៃិយាយមានា្រ់បធវើរោរបគ្ហាញបៅរោៃ់ក្រុមបយើងៃឹងបធវើរោរពិភា្រសាៃូវបគ្លរោរណ៍

ទាំងឡាយជាក្រុមតូចៗអាៃរួមគ្នាពិចារណាបហើយសរបសរ្ ំៃិតរបស់បយើងទុ្រ។

បផ្្រដ៏សំខាៃ់បំផុតនៃបទពិបសាធៃ៍បៃះៃឹងជារោរបំផុសបដលអ្្រទទួលតាមរយៈកពះវិញ្ញាណខណៈ

បដលកពះអមាចាស់បគ្ហាញអ្្រៃូវអវរីបដលអ្្រអាចបធវើបដើម្រីរោលាយរោៃ់បតដូចកទង់។

បយើងសូមបលើ្រទឹ្រចិតតែអ្្រឲ្យសរបសរចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងបៃះបៅបពលបដលអ្្រោៃទទួលវា

បហើយបនាទាប់ម្របដើម្រីអៃុវតតែវា។

បៅចុងប្្ចប់នៃរោរកបជុំបៃះអ្្រៃឹងកតូវោៃអប្ជើញឲ្យបកជើសយ្រក្រុមភាពខលេលួៃទរីពឹង

ខលេលួៃមួយបដលអាចជួយអ្្រសបកមចោៃចំណុចមួយដូចខាងបករោម៖

○ បសវងរ្ររោរគ្រឬប្រលម្សាថាៃភាពរោរគ្ររបស់អ្្រឲ្យកបបសើរប�ើង។

○ ក្ប់ក្ងហិរ្្ញវតថែនុផ្ទាល់ខលេលួៃៃិងក្ួសារឲ្យោៃកបបសើរប�ើង។

○ បកជើសយ្រមាគ្៌ានៃរោរអប់រំមួយៃិងបធវើឲ្យោៃបជា្ជ័យបៅសាលាបរៀៃ។

○ ពកងរី្រអាជរីវ្រម្មខានាតតូចរបស់អ្្រ។
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ប៉ុបៃតែសកមាប់បពលបៃះសូមឲ្យបយើងសារល់គ្នារោៃ់បតកបបសើរបៃតែិច។

សូមឲ្យអ្្រចូលរួមបៅតុៃរីមួយៗចំណាយបពលបៃតែិចបហើយបធវើរោរបណនាំខលេលួៃពួ្រប្ដល់

គ្នាបៅវិញបៅម្រ។រោរបណនាំខលេលួៃៃរីមួយៗមិៃ្ ួរចំណាយបពលបលើសពរី៣0ឬ40

វិនាទរីបនាះបទ។

អ្នកសម្្របសម្្ររួល៖

ឆតើភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺជាអវី?

បគ្លបំណងនៃរោរផតែលួចបផតែើម្រម្មវិធរីភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបៃះប�ើង្ ឺបដើម្រីជួយបុ្្គលមានា្រ់ៗឲ្យជួយខលេលួៃ

ឯងបធវើជាបុ្្គលបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ។ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃមាៃៃ័យបលើសពរីរោរមាៃរោរគ្រល្

មាៃឃ្លាំងសតែនុ្រអាហារឬមាៃកោ្រ់បៅ្រ្នុងធនាគ្របៅបទៀត។ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ្ ឺជា«លទ្ធភាព

ការតាុំងចិត្តៃិងកិច្ចខិតខុំបដើម្រីផតែល់បសច្រតែរីកតូវរោរចាំោច់ទាំងឡាយនៃជរីវិតខាងវិញ្ញាែនិងខាង

សាច់ឈា្រដល់ខលេលួៃឯងៃិងក្រុមក្ួសារ។បៅបពលបដលសមាជិ្ររោលាយជាមៃុសសេខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ

ពួ្រប្្រ៏មាៃលទ្ធភាពរោៃ់បតកបបសើរផងបដរបដើម្រីបឆម្្រើៃិងបមើលប្ដល់អ្្រដនទ»បហើយតាំង

្រិច្ចរោរបនាះជាបគ្លរោរណ៍ចបាប់មួយបៅ្រ្នុងជរីវិតរបស់ពួ្រប្(ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការគគប់គគង

សាសនាចគក[2010],6.1.1)។

បតើល្រ្ខណៈរបស់បុ្្គលបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ្ ឺជាអវរី?បតើបុ្្គលបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ

ៃឹងពឹងបផ្្របលើជំៃួយគ្ំកទពរីរោឋាភិោលឬសាសនាចក្របបើបទាះជាពួ្រប្មាៃលទ្ធភាពបធវើរោរ

សកមាប់អវរីបដលពួ្រប្កតូវរោរបោយខលេលួៃឯងបដរបនាះ?

ពិភាកសា៖

ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនមានសារៈសុំខាន់ខាលាុំងណាស់សម្មាប់ឆសចក្ីសឆ្គ្រោះ

កបធាៃ្ូមា៉ាសបអសម៉ៃសុៃោៃបបកងៀៃថា៖«ចូរបយើងបធវើជាមៃុសសេបដលមាៃ

ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃៃិងឯ្ររាជ្យភាព។បសច្រតែរីសប្គ្រះពុំអាចទទួលោៃតាមបគ្លរោរណ៍ណាបផសេង

បទៀតបនាះបទ»(« Guiding Principles of Personal and Family Welfare»

Ensignបខ្រញ្ញា្នាំ1៩៨6ទំព័រ៣រោរដ្រកសង់កបសាសៃ៍របស់មា៉ារ៉ុៃជរីរ៉មៃរីបៅ្រ្នុង

Conference Reportបខតុលា្នាំ1៩៧6ទំព័រ16៧)។

បៅបពលបដលអ្្ររោលាយជាមៃុសសេបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរោៃ់បតបកចើៃបតើអ្្រៃឹងរោលាយដូចជា

កពះវបិតាសួ្៌តាមរបបៀបណា?

ពិភាកសា៖

សូ្រអាន៖

សូ្រអាន៖
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ខាងវិញ្ញាែនិងសាច់ឈា្រគឺណត្ររួយ

សក្រ្មភាពជាម្កុ្រ(៣–៤នាទី)

ជាក្រុមសូមពិភា្រសាពរីភាពចាំោច់នៃជរីវិតខាងវិញ្ញាណៃិងខាងសាច់ឈាមខលេះៗ។សូមសរបសរវាបៅខាងបករោមបៃះ។

ភាពចាុំរាច់ននជីវិតខាងសាច់ឈា្រ ភាពចាុំរាច់ននជីវិតខាងវិញ្ញាែ

កបធាៃប�ៀប្ើរបអហវអុជដូហវោៃបបកងៀៃថា«្ឺដូចបផ្្រសងខាងនៃរោ្រ់អ្្ចឹងបដរខាងសាច់

ឈាមៃិងខាងវិញ្ញាណមិៃអាចបំបប្របចញពរីគ្នាោៃបទ»(«Providing in the Lord’s 
Way»EnsignឬLiahonaបខវិច្ិរោ្នាំ2011ទំព័រ5៣)។បៅ្រ្នុងបទ្ម្ពរីរកពះអមាចាស់

ោៃកបរោសថា«អស់ទាំងរបស់របរក្ប់យា៉ាង្ឺជាវិញ្ញាណចំបោះបយើងបហើយគ្មៃបពលណាមួយ

បដលបយើងោៃកបទាៃដល់អ្្រៃូវក្រឹត្យវិៃ័យណាមួយបដលកតូវជារបស់ខាងសាច់ឈាមបនាះ

ប�ើយ»(្.ៃិងស.2៩:៣4)។

បតើរោរបសវងរ្ររោរគ្រមួយៃិងរោរោៃកោ្រ់ចិ្្ចឹមជរីវិតទាំងពរីរអាចជាបរឿងខាងសាច់ឈាមៃិង

ខាងវិញ្ញាណបោយរបបៀបណា?

ពិភាកសា៖

សូ្រអាន៖
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ឆតើអ្នកជា្រនុស្សណដលមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនខាងសាច់ឈា្រនិងខាងវិញ្ញាែប៉ុណាណា?

សក្រ្មភាពបុគ្គល(៥នាទី)

ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃតកមូវឲ្យមាៃលទ្ធភាពការតាុំងចិត្តៃិងកិច្ចខិតខុំ។បោយខលេលួៃឯងសូម្ ូសសញ្ញាប្រងបៅ្រ្នុងកបអប់ៃរីមួយៗ

បដលអៃុវតតែចំបោះអ្្របំផុត។ចូរបសាមះកតង់ចំបោះខលេលួៃឯង។កបសិៃបបើអ្្រមាៃអារម្មណ៍មិៃកសួល្រ្នុងរោរ្ូសកបអប់ទាំងបៃះ

ជាសាធារណៈសូមោំងចបមលេើយរបស់អ្្រ។

ពុុំធាលាប់ឆសាោះ កម្្រ ឆពលខ្ោះ ជាញឹកញាប់ ជានិច្ចកាល

ខ្នុំមាៃជំនាញបដើម្រីបំបពញតាមបសច្រ្រីកតូវរោរខ្នុំ។

ខ្នុំមាៃរោរចាត់បចង្ វិរោបហើយខ្នុំបធវើតាមរោរចាត់បចងបនាះ។

ខ្នុំសៃសេំកោ្រ់។

ខ្នុំមិៃជំោ្រ់បំណុលបទ(បលើ្របលងបតសកមាប់រោរអប់រំឬទិញផ្ទះ)។

ជរីវិតរបស់ខ្នុំ្ ឺបផ្ដាតបៅបលើអវរីៗបដលសំខាៃ់បំផុត។

ខ្នុំអធិសាឋាៃបហើយសិ្រសាកពះ្ម្ពរីរបរៀងរាល់ន្ងៃ។

ខ្នុំទទួលអារម្មណ៍បំផុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបៅ្រ្នុងជរីវិតរបស់ខ្នុំរាល់ន្ងៃ។

ខ្នុំបង់ដគ្វាយមួយភា្្រ្នុងដប់ៃិងដគ្វាយតមអាហារ។

ខ្នុំទទួលទាៃសាករោម៉ង់កបចំាសោដាហ៍។

ខ្នុំមាៃភាពស្រ្ិសមៃឹងរោៃ់បណ្ណចូលកពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ខ្នុំមាៃរោរគ្របធវើបដលអាចផ្គត់ផ្គង់បសច្រតែរីកតូវរោររបស់ខ្នុំ។

ខ្នុំបំបពញបសច្រតែរីកតូវរោររបស់ខ្នុំបោយមិៃពឹងបផ្្របលើជំៃួយពរីរោឋាភិោលប�ើយ។

ខ្នុំបង់ន្លេជួលផ្ទះឬន្លេរំលស់ផ្ទះរបស់ខ្នុំរាល់បខ។

ខ្នុំទទួលោៃរោរបមើលប្សុខភាពោៃក្ប់កគ្ៃ់។

្រូៃៗរបស់ខ្នុំមាៃលទ្ធភាពទទួលោៃរោរអប់រំ។

ខ្នុំអាចផតែល់រោរបបកមើដល់អ្្រដនទបៅបពលបដលពួ្រប្កតូវរោរ។

បតើមាៃអវរីបផសេងបទៀតបដលអ្្រកតូវបធវើបដើម្រីរោលាយជាបុ្្គលបដលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបដរបទ?

បតើជរីវិតរបស់អ្្របៅជាយា៉ាងណាបៅបពលបដលអ្្របធវើតាមចំណុចខាងបលើរោៃ់បតកបបសើរ

ប�ើងបនាះ?

ពិចារណា៖
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ឆតើខ្ញុំកាលាយជាបុគ្គលណដលកាន់ណតមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនកាន់ណតឆម្ចើនឆ�ើងយ៉ាងដូចឆ្រ្តច?

១.ម្ពោះអមាចាស់អាចជរួយអ្នកកាលាយជាបុគ្គលកាន់ណតមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

« I Will Provide for My Saints»មាៃបៅsrs .lds .org/ videos។(គ្មៃវីបដអូឬ?សូម

បៃ្អាៃ)។

សក្រ្មភាពជាម្កុ្រ(៥នាទី)

ខាងបករោម្ ឺជាសំបុកតបដលោៃបច្រចាយបោយកបធាៃប�ៀប្ើរបអសវអុជដូហវបៅ្រ្នុងវីបដអូ។

ជាក្រុមមួយ៖

 1. បតែអូរបវៃគ្នាអាៃ្រថាខណ្ឌៃរីមួយៗ។

 2. សកមាប់្រថាខណ្ឌៃរីមួយៗសូមបធវើដូចខាងបករោម៖

○ ្ូសបនាទាត់ពរីបករោមពរជ័យបដលោៃសៃយាដ៏ចបាស់លាស់បោយ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ។

○ សូម្ ូសរងវង់ៃូវអវរីបដលអ្្រកតូវបធវើបដើម្រីទទួលោៃៃូវពរជ័យទាំងបនាះ។

○ សូមពិភា្រសាបោយសបង្ខបៃូវអវរីបដលអ្្រ្រំពុងបរៀៃ។

បងប្អូនគបរុសគសរីជាទរីគសឡាញ់៖

គ្រះអម្ចាស់បានសនយាថា«ហ�ើយហនរះជាហោលបំណងរបស់ហយើងហ�ើម រ្ីផ្គត់ផ្គង់�ល់្ ួកបរិសរុទ្ធរបស់ហយើង»(គ.និងស.

១០៤:១៥)។វិវរណៈហនរះគឺជាហសចក្រីសនយាមក្ រីគ្រះអម្ចាស់ថាគទង់នឹងគបទាន្ រជ័យខ្ងសាច់ឈាមហ�ើយហបើកទាវារហ្ពរះហៅ

កាន់ភា្ខ្បួនទរី្ឹងខ្បួនដ�លជាសមត្ថភា្សគម្ប់ហយើងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវតគមូវការចាំបាច់ននជរីវិតសគម្ប់ខ្បួនហយើងនិងសម្ជិក

គគួសារហយើង។

កូនហសៀវហៅហនរះគតូវបានហរៀបចំហ�ើងហ�ើម្រីជួយ�ល់សម្ជិកននសាសនាចគកឲ្យហរៀនហ�ើយអនរុវត្តាមហោលការណ៍ននហសចក្រី

ជំហនឿការអប់រំការគបឹងដគបងហ្វើការនិងការទរុកចិត្ហលើគ្រះអម្ចាស់។ការទទួលយកហ�ើយរស់ហៅតាមហោលកាណ៍ទាំងហនរះ

នឹងហ្វើឲ្យអ្កអាចទទួលបាន្ រជ័យខ្ងសាច់ឈាមដ�លបានសនយាហោយគ្រះអម្ចាស់កាន់ដតគបហសើរហ�ើង។

ហយើងសូមអហ្ជើញអ្កឲ្យសិកសាហោយឧសសា�៍្ យាយាមហ�ើយអនរុវត្តាមហោលការណ៍ទាំងហនរះនិងបហគងៀនវាហៅកាន់សម្ជិក

គគួសារអ្ក។គបសិនហបើអ្កហ្វើ�ូហចានារះហនារះជរីវិតរបស់អ្កនឹងទទួលបាន្ រជ័យ។អ្កនឹងហរៀនអំ្រីរហបៀបអនរុវត្ហៅហលើម្ោ៌ា

របស់អ្កហ្ពរះហៅរកភា្ខ្បួនទរី្ឹងខ្បួនកាន់ដតគបហសើរហ�ើង។អ្កនឹងម្ន្ រជ័យហោយទទួលបាននូវហសចក្រីសង្ឹម

ហសចក្រីសរុខសាន្និងការរីកចហគមើនកាន់ដតខ្លាំងហ�ើង។

សូមទរុកចិត្ថាអ្កគឺជាបរុគតរបស់គ្រះវរបិតាដ�លគង់ហៅសាថានសួគ៌របស់ហយើង។គទង់គសឡាញ់អ្កហ�ើយគទង់នឹង្ រុំហបារះបង់

ហចាលអ្កហ�ើយ។គទង់សាគាល់អ្កហ�ើយហគតៀមជាហគសចហ�ើម្រីគបទាន្ រជ័យខ្ងវិញ្ញាណនិងខ្ងសាច់ឈាមននភា្ខ្បួន

ទរី្ឹងខ្បួន�ល់អ្ក។

ហោយក្រីហសាមរះស្័គគ

គណៈគបធានទរីមួយ

សូ្រឆ្រើល៖
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បតើខ្នុំអាចបធវើអវរីខលេះបោយផ្ទាល់បដើម្រីទទួលោៃ«បសច្រតែរីសង្ឹមបសច្រតែរីសុខសាៃតែៃិងរោររី្រ

ចបកមើៃរោៃ់បតខាលាំងប�ើង»បដលោៃសៃយាបោយ្ ណៈកបធាៃទរីមួយ?

ពិចារណា៖

 

 

 

 

 



២.បទគ្រ្ីរអាចជរួយអ្នកកាលាយជាមានភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

កពះអមាចាស់ជួយបយើងតាមរបបៀបជាបកចើៃបៅបពលបយើងអៃុវតតែបសច្រ្រីជំបៃឿបៅបលើកទង់។

ឧប្ររណ៍មួយបដលកទង់ោៃកបទាៃដល់បយើងបនាះ្ ឺកពះ្ ម្ពរីរ។ពយារោរីៃរីនហវោៃបបកងៀៃថា

«សូមទទួលទាៃៃូវកពះបៃ្ទអូលទាំងឡាយនៃកពះក្រីស្ទត្ិតបមើលចុះកពះបៃ្ទអូលទាំងឡាយនៃ

កពះក្រីស្ទៃឹងកោប់ដល់អ្្រៃូវក្ប់អវរីទាំងអស់បដលអ្្រកតូវបធវើ»(ៃរីនហវ2៣2:៣)។

បតើកពះ្ ម្ពរីរោៃផតែល់រោរបណនាំបោយផ្ទាល់បៅ្រ្នុងជរីវិតរបស់អ្្រពរីបពលណា?
ពិភាកសា៖

សូ្រអាន៖



មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅកាន់ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន
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សក្រ្មភាពជាម្កុ្រ(៥–៧នាទី)

កពះ្ម្ពរីរមរមៃកតូវោៃផតែល់ឲ្យជាឧប្ររណ៍មួយសកមាប់ជំនាៃ់របស់បយើង។កបសិៃបបើបយើងបកបៀបបធៀបខទាំងឡាយនៃកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃបៅៃឹងជរីវិតរបស់បយើងបយើងៃឹងទទួលៃូវរោរបណនាំដ៏ចាំោច់ទាំងអស់។ជាក្រុមសូ្រអានៃិងពិភាកសាៃូវបសច្រតែរីប្លេង

ៃរីមួយៗម្រពរីពួ្រពយារោរីៃិងសាវ្រដូចខាងបករោម។្ូសបនាទាត់ពរីបករោមពរជ័យបដលោៃសៃយាសកមាប់រោរសិ្រសាៃិង

រោរអៃុវតតែតាមបទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ។

ហិនរីប៊ីអាវរិង៖«រោរបៅរោៃ់កពះ្ម្ពរីរបដើម្រីបរៀៃៃូវអវរីបដលកតូវបធវើបដើម្រីបធវើឲ្យមាៃរោរផ្លាស់បតែអូរទាំងអស់។...

បយើងៃឹងរ្រប�ើញចបមលេើយបៅ្រ្នុងបទ្ម្ពរីរ។កពះអមាចាស់ហា្រ់ដូចជាោៃចូលរួម្រ្នុងក្ប់បញ្ហាៃិងបសច្រតែរីកតូវរោរ

ទាំងអស់របស់បយើងបហើយកទង់ោៃោ្រ់ៃូវជំៃួយបៅ្រ្នុងបទ្ម្ពរីរសកមាប់បយើង—កបសិៃបបើបយើងកគ្ៃ់បតបសវងរ្រ

វាប៉ុបណាណះ»(« A Discussion on Scripture Study»Ensignបខ្រ្រកោ្នាំ2005ទំព័រ24)។

ប៊យដ៍ឆ�ផាកកឺ៖«គ្មៃបញ្ហាដ៏សបម្ើមមួយបដលបយើងជួបកបទះមិៃអាចរោរោរោៃបនាះបទកបសិៃបបើបយើង

ដឹងៃូវវិវរណៈបនាះ»(« Teach the Scriptures » Teaching Seminary Preservice Readings 
Religionទំព័រ៣៧0,4៧1,ៃិង4៧5[្នាំ2004]ទំព័រ៧5)។

រី្តជីស្កត៖«កពះ្ម្ពរីរមរមៃមាៃចបមលេើយចំបោះបញ្ហានានាបដលបយើងជួបកបទះបៅ្រ្នុងជរីវិតរាល់ន្ងៃរបស់

បយើង»(« The Power of the Book of Mormon in My Life » Ensignបខតុលា្នាំ1៩៨4

ទំព័រ10)។

អិ្ររ័សុលរា�ឺដ៖«បលើសពរីបសៀវបៅបផសេងៗបទៀតទាំងអស់បដលខ្នុំសារល់កពះ្ម្ពរីរមរមៃ្ ឺជាកបភពដ៏អសាចារ្យ

បំផុតបដលបយើងមាៃសកមាប់ប្លេើយតបចំបោះបញ្ហាទាំងឡាយបៅ្រ្នុងជរីវិតពិត»(បៅ្រ្នុង« We Add Our 
Witness » Ensignបខមិនា្នាំ1៩៨៩ទំព័រ៨)។

រ័សុលអិ្រែិលសុន៖«បតើអ្្រចង់លះបង់បចាលទមាលាប់អាក្រ្រ់មួយបដរឬបទ?បតើអ្្រចង់បធវើឲ្យទំនា្រ់ទំៃង្រ្នុង

ក្ួសាររបស់អ្្រោៃកបបសើរប�ើងបដរឬបទ?បតើអ្្រចង់ពកងរី្រសមតថែភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្្របដរឬបទ?ចូរអាៃ

កពះ្ម្ពរីរមរមៃ!វាៃឹងនាំអ្្របៅរោៃ់បតជិតកពះអមាចាស់ៃិងកពះបចសាតានៃបសច្រតែរីកសឡាញ់របស់កទង់»(« A

Testimony of the Book of Mormon » Ensignបខវិច្ិរោ្នាំ1៩៩៩ទំព័រ៧1)។

បៅបពលបដលខ្នុំបសវងរ្របដើម្រីរោលាយជាខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរោៃ់បតបកចើៃបតើខ្នុំអាចបធវើអវរីខលេះបដើម្រី

ទទួលោៃរោរបណនាំផ្ទាល់ខលេលួៃរោៃ់បតបកចើៃម្រពរីកពះ្ម្ពរីរ?

ពិចារណា៖
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៣.ការចូលររួ្រម្កុ្រខ្លួនទីពឹងខ្លួនអាចជរួយអ្នកចាប់ឆផ្តើ្ររាន

បដើម្រីជួយអ្្ររោលាយជាបុ្្គលមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរោៃ់បតខាលាំងអ្្រមាៃឱរោសបដើម្រីចូលរួមក្រុម

ខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបៅ្រ្នុងវួដឬបសតែ្ររបស់អ្្រ។ក្រុមខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ្ ឺជាក្រុមមួយនៃបុ្្គលទាំងឡាយ

បដលជួបគ្នាបដើម្រីបរៀៃៃិងអៃុវតតែៃូវជំនាញចាំោច់នានាសកមាប់រោរគ្ររោរអប់រំៃិងហិរ្្ញវតថែនុ។

ក្រុមខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃជួបកបជុំគ្នាចំៃួៃពរីរបមា៉ាងរាល់សោតាហ៍សកមាប់រយៈបពលបរីបខ។រោរជួបកបជុំបធវើ

ប�ើងតាមដំបណើររោរដូចគ្នាៃឹងរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃបៃះ។សមាជិ្រក្រុមបធវើរោរអាៃៃិងពិភា្រសា

ជាមួយគ្នាបំបពញៃូវស្រម្មភាពបផសេងៗបហើយបធវើរោរពិចារណាបរៀងៗខលេលួៃដូបច្ះបទើបកពះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធអាចបំផុតដល់ពួ្រប្ៃូវរបបៀបបដើម្រីបធវើ។

ក្រុមភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃមួយ្ឺវាខុសពរីថានា្រ់បរៀៃនានារបស់សាសនាចក្រ។មិៃមាៃក្ូបបកងៀៃ

ប�ើយ!ជំៃួសម្រវិញក្រុមដំបណើររោរជាក្រុមកបឹ្រសាមួយបោយមាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាក្ូ

បបកងៀៃ។សមាជិ្រក្រុមកបឹ្រសាជាមួយគ្នាបៅបពលបដលពួ្រប្បរៀៃៃូវជំនាញ្ ្មរីៗបោះកសាយ

បញ្ហាតាំងចិតតែបដើម្រីបធវើ្រិច្ចរោរនានាអំ�នុងសោតាហ៍បនាះបហើយរាយរោរណ៍ពរីរោររី្រចបកមើៃរបស់

ពួ្រប្។

សមាជិ្រក្រុម្រ៏អភិវ�្ឍៃូវមិតតែភាពដ៏រឹងមាំបដរបហើយទទួលអារម្មណ៍នៃបសច្រតែរីកសឡាញ់របស់កពះ

បៅបពលបដលពួ្រប្បធវើរោរជាមួយគ្នា។បោយរោរចូលរួមក្រុមអ្្រមិៃកតឹមបតទទួលោៃផល

កបបយាជៃ៍បនាះបទប៉ុបៃតែអ្្រ្រ៏អាចបធវើជាជំៃួយដ៏អសាចារ្យបដើម្រីជួយអ្្រដនទបទៀត្រ្នុងរោរបធវើដំបណើរបៅ

រោៃ់ភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃរបស់ពួ្រប្។

«The Power of the Group»មាៃបៅប្ហទំព័រsrs .lds .org/ videos។(គ្មៃវីបដអូឬ?

សូមបៃ្អាៃ)។

កបសិៃបបើមាៃអប្ជើញៃរណាមានា្រ់បដលោៃចូលរួម្រ្នុងក្រុមខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃពរីមុៃឲ្យបធវើរោរ

បច្រចាយបោយសបង្ខប(កតឹមបរីនាទរី)ៃូវបទពិបសាធៃ៍របស់គ្ត់។

អ្នកសម្្របសម្្ររួល៖

ត�ើក្រុមនៃភាពខ្លួៃទីពឹងខ្លួៃមួយណាដែលអ្ន្គួរចូលរួម?

«Choosing a Self- Reliance Group»មាៃបៅប្ហទំព័រsrs .lds .org/ videos។

(គ្មៃវីបដអូឬ?សូមអាៃបសច្រតែរីសបង្ខបទាំងឡាយរបស់ក្រុមបៅទំព័រ11)។

សូ្រអាន៖

សូ្រឆ្រើល៖

សូ្រឆ្រើល៖



មាគ៌ារបស់ខ្ញុំឆ្ពោះឆៅកាន់ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន

10

សក្រ្មភាពបុគ្គល(៣–៤នាទី)

សូមអាៃៃូវបសច្រតែរីប្លេងខាងបករោមបោយខលេលួៃឯងបហើយគូសរងវង់ៃូវបសច្រតែរីប្លេងបដលអៃុវតតែចំបោះអ្្រ។បសច្រតែរីសបង្ខបមួយអំពរី

ក្រុមៃរីមួយៗ្ ឺបៅទំព័រ11។

ណសវងរកការគ្រល្អ

ម្បឆសើរ

ហិរញ្ញវត្ញផាទាល់ខ្លួន ការអប់រំសម្មាប់

ការគ្រដ៏ម្បឆសើរ

ការចាប់ឆផ្ើ្រនិង

ការពម្ងីកអាជីវក្រ្ម

របស់ខ្ញុំ

 1. ខ្នុំកតូវរោរកោ្រ់ជាបនាទាៃ់។ ✓
 2. ខ្នុំអត់មាៃរោរគ្របធវើ។ ✓
 ៣. ខ្នុំកតូវរោររោរគ្រល្កបបសើរមួយ។ ✓
 4. ខ្នុំចង់បធវើរោរសៃសំេកោ្រ់។ ✓
 5. ខ្នុំចង់បធវើរោរលុបបំោត់បំណុល។ ✓
 6. ខ្នុំចង់បកតៀមខលេលួៃខាងហិរ្្ញវតថែនុសកមាប់អនា្ត។ ✓
 ៧. ខ្នុំកតូវរោររោរអប់រំឬរោរបំោ្រ់បំប៉ៃបដើម្រីទទួលោៃរោរគ្រ

ល្កបបសើរមួយឬចាប់បផតែើមអាជរីព្ ្មរីមួយ។
✓

 ៨. ខ្នុំកតូវរោរជំៃួយ្រ្នុងរោរបកជើសបរើសមាគ្៌ារោរអប់រំរបស់ខ្នុំ។ ✓
 ៩. ខ្នុំចង់ោៃបជា្ជ័យបៅសាលា។ ✓
10. ខ្នុំចង់បរៀៃបបៃថែមបទៀតអំពរីវ្្គសិ្រសាខាងអប់រំរបស់សាសនាចក្រ

ដូចជា Pathway(ផ្ត្៍បវ)(សូមបមើលទំព័រ12)។
✓

11. ខ្នុំមាៃអាជរីវ្រម្មមួយរួចបហើយ។ ✓
12. ខ្នុំមាៃធៃធាៃនានាបដើម្រីចាប់បផតែើមអាជរីវ្រម្មមួយ។ ✓
1៣. ខ្នុំអាចគ្ំកទខលេលួៃឯងបៅបពល្រំពុងចាប់បផតែើមអាជរីវ្រម្មមួយ។ ✓
14. ខ្នុំចង់បបងកើៃបសច្រ្រីជំបៃឿរបស់ខ្នុំបៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។ ✓ ✓ ✓ ✓

រោរបធវើរោរផ្លាស់បតែអូរបៅ្រ្នុងជរីវិតរបស់បយើងតកមូវឲ្យមាៃៃូវបសច្រតែរីជំបៃឿៃិង្រិច្ចខិតខំ។សកមាប់អ្្រ

បដើម្រីបធវើឲ្យមាៃរោររី្រចបកមើៃអ្្រកតូវបតោៃតាំងចិតតែបដើម្រីបធវើ្រិច្ចរោរដូចខាងបករោម៖

○ ចូលរួមជាបរៀងរាល់សោតាហ៍(ជាទូបៅ2បមា៉ាង្រ្នុងមួយសោតាហ៍រយៈបពល៣បខ)។

○ បធវើស្រម្មភាពបលើរោរតាំងចិតតែអំ�នុងសោតាហ៍។

○ បលើ្រទឹ្រចិតតែអ្្រដនទ្រ្នុងក្រុមបដើម រ្ីទទួលោៃបជា្ជ័យ។

○ បធវើរោរគ្របករៅរោរកបជុំក្រុមពរី4បៅ10បមា៉ាងរាល់សោតាហ៍។

បតើក្រុមមួយណាបដលសមៃឹងរោលៈបទសៈរបស់ខ្នុំជាងប្?បតើខ្នុំមាៃ្ ៃ្ទៈបដើម្រីបធវើៃូវ

រោរតាំងចិតតែទាំងបៃះបដើម្រីបធវើជាបុ្្គលរោៃ់បតមាៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបដរបទ?

ពិចារណា៖

សូ្រអាន៖
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ការសឆងខេបទាុំងឡាយរបស់ម្កុ្រ

បៅ្រ្នុងក្រុមៃរីមួយៗនៃក្រុមភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃទាំងបួៃសមាជិ្រសិ្រសាៃិងអៃុវតតែៃូវបគ្លរោរណ៍

ទាំងឡាយម្រពរី្រូៃបសៀវបៅមូលោឋានគគឹរះរបស់ខ្នុំសគម្ប់ភា្ខ្បួនទរី្ឹងខ្បួន។្រិច្ចរោរបៃះកតូវោៃ

បធវើប�ើងបៅរោរចាប់បផតែើមនៃរោរកបជុំក្រុមៃរីមួយៗ្រ្នុងរោរបរៀៃបគ្លរោរណ៍ក្ឹះទាំងបៃះៃិងជំនាញ

ជួយសមាជិ្រក្រុមឲ្យរី្រចបកមើៃខាងសាច់ឈាមៃិងខាងវិញ្ញាណមិៃថាោៃបកជើសបរើសមាគ្៌ាណា

បនាះបទ។សមាជិ្រក្រុមៃឹងប្រើៃោៃៃូវបសច្រ្រីជំបៃឿរោៃ់បតខាលាំងបលើកពះបចសាតាបដើម្រីផតែល់ឲ្យរបស់

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបដើម្រីផតែល់ឲ្យសកមាប់ពួ្រប្។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងអៃុវតតែៃូវជំនាញជរីវិតទាំងឡាយបូ្ររួម

ទាំងរោរក្ប់ក្ងបពលបវលារោរទំនា្រ់ទំៃងៃិងរោរបោះកសាយបញ្ហា។

ណសវងរកការគ្រល្អម្បឆសើរ

សកមាប់អ្្រទាំងឡាយបដល្រំពុងបសវងរ្ររោរគ្រឬរោរគ្រល្កបបសើរមួយ។សមាជិ្រក្រុមៃឹង

បរៀៃបដើម្រីចាប់យ្រឱរោសទាំងឡាយរោរសាងបណាតាញរោរគ្របទបគ្ហាញខលេលួៃពួ្រប្យា៉ាងជំនាញ

ៃិងរោរបរៀបចំរោរហាត់សកមាប់បៅសមាភាសៃ៍រោរគ្រ។ពួ្រប្្រ៏ៃឹងោ្រ់បគ្លបៅបដើម្រីរ្រ

ទំនា្រ់ទំៃងៃិងរោរសមាភាសៃ៍រោរគ្របដរ។

ហិរញ្ញវត្ញផាទាល់ខ្លួន

សកមាប់អ្្រទាំងឡាយបដលចង់បធវើរោរក្ប់ក្ងបលើហិរ្្ញវតថែនុរបស់ខលេលួៃឲ្យោៃរោៃ់បតកបបសើរ។

សមាជិ្រក្រុមៃឹងបរៀៃពរីរបបៀបបដើម្រី្រមាចាត់បំណុលរោរោរកប្ំងរោរលំោ្របផ្្រហិរ្្ញវតថែនុៃិង

រោរវិៃិបយា្សកមាប់បពលអនា្ត។ពួ្រប្ៃឹងបបងកើត្ បកមាងបផ្្រហិរ្្ញវតថែនុមួយបហើយបធវើតាមខ្ទង់

្វិរោមួយ។ភរិយាសាវាមរីកតូវោៃបលើ្រទឹ្រចិតតែឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នា។

ការអប់រំសម្មាប់ការគ្រដ៏ម្បឆសើរ

សកមាប់អ្្រទាំងឡាយបដលកតូវរោររោរអប់រំឬរោរបំោ្រ់បំប៉ៃបបៃថែមបដើម្រីមាៃរោរគ្របធវើ។

សមាជិ្រក្រុមៃឹងបធវើរោរកសាវកជាវបបងកើតបហើយបធវើរោរបគ្ហាញ្ បកមាងនៃអាជរីពៃិងរោរអប់រំ។

ពួ្រប្្រ៏ៃឹងចំណាយបពល្រ្នុងសោតាហ៍ៃរីមួយៗហវឹ្រហាត់ជំនាញទាំងឡាយបដលៃឹងជួយពួ្រប្

រោលាយជាអ្្របរៀៃរោៃ់បតកប្របបោយកបសិទ្ធភាពបកចើៃប្មបទៀត។

ការចាប់ឆផ្ើ្រនិងការពម្ងីកអាជីវក្រ្មរបស់ខ្ញុំ

សកមាប់អស់អ្្របដលមាៃអាជរីវ្រម្មរួចបហើយឬធៃធាៃបដើម្រីចាប់បផតែើមវា។សមាជិ្រក្រុមបរៀៃពរី

ល្រ្ខណៈៃិងជំនាញទាំងឡាយនៃមាចាស់អាជរីវ្រម្មខានាតតូចដ៏បជា្ជ័យ។ពួ្រប្អៃុវតតែៃូវ

រោររ្រសា្រំណត់កតារោរបធវើទរីផសារៃិងរោរក្ប់ក្ងសាច់កោ្រ់។ពួ្រប្ៃឹងៃិយាយជាមួយមាចាស់

អាជរីវ្រម្មអតិ្ិជៃៃិងអ្្រផ្គត់ផ្គង់ទាំងឡាយបហើយបរៀបចំៃូវ្ បកមាងនានាបដើម្រីបធវើឲ្យអាជរីវ្រម្ម

របស់ពួ្រប្រី្រចបកមើៃ។
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FIND A BETTER JOB
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PERSONAL FINANCES
F O R  S E L F - R E L I A N C E

EDUCATION FOR BETTER WORK

FOR SELF-RELIANCE

STARTING AND GROWING  
MY BUSINESS

F O R  S E L F - R E L I A N C E
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ឆម្ជើសយកម្កុ្រ្ររួយ

សមាជិ្រមានា្រ់នៃ្ ណៈ្រមាមធិរោរភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃៃឹងជួយអ្្របរៀបចំជាក្រុមភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃ។

បៅបពលបដលអ្្រោៃបកជើសបរើសក្រុមរបស់អ្្ររួចបហើយសូម្រត់កតាទុ្រៃូវព័ត៌មាៃដូចខាង

បករោម។

ការម្បជុុំម្កុ្រភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ៖

ន្ងៃ៖

បមា៉ាង៖

ទរីតាំង៖

បឈាមះអ្្រសកមបសកមួល៖

បលខទូរសព្ទ៖

អ្្រមាៃសិទ្ធិអំណាចជាអធិបតរីអាចចង់បច្រចាយៃូវទរីបនាទាល់បោយខលេរីមួយ។

សូមប្្ចប់បោយរោរអធិសាឋាៃ។

អ្នកសម្្របសម្្ររួល៖

ឱកាសការអប់រំទាុំងឡាយរបស់ស៊ី.អ៊ី.ឆអស.

កបព័ៃ្ធអប់រំសាសនាចក្រ(ស៊ី.អ៊ី.បអស.)ផតែល់ឲ្យៃូវឱរោសរោរអប់រំ្រ្នុងតនមលេទាបបដលអាចនាំបៅរ្ររោរគ្រដ៏កបបសើរ។ឱរោសទាំងបនាះរួមមាៃ៖

○ វ្្គសិ្រសាខលេរីៗតាមអ៊ិៃបធើបណតៃិងរោរបំោ្រ់បំប៉ៃម្រពរីមហាវិទយាល័យោណិជជ្រម្មអិល�រីបអសបដលជួយអ្្រឲ្យមាៃល្រ្ខណៈសម្តតែិល្សកមាប់

រោរគ្រជា្រ់លា្រ់មួយបបងកើៃរោររី្រចបកមើៃ្រ្នុងរោរគ្របច្ចនុប្ៃ្របស់អ្្រឬោៃវិញ្ញាបៃបកតមួយ។វ្្គសិ្រសាទាំងបៃះមាៃរយៈបពលពរី15នាទរីបៅ

ដល់12សោតាហ៍បហើយអាចនាំបៅរ្ររោរសមាភាសៃ៍រោរគ្រដ៏្ ួរឲ្យមាៃទំៃុ្រចិតតែមួយ។

○ Pathway(ផ្ត្៍បវ)្ឺជា្រម្មវិធរីរយៈបពលមួយ្ នាំបដលជួយអ្្របរៀបចំសកមាប់ឬកត�ប់បៅមហាវិទយាល័យវិញ។សិសសេចូលបរៀៃវ្្គសិ្រសាតាម

អ៊ិៃបធើបណតបហើយចូលរួម្រ្នុងជួបជុំតាមមូលោឋាៃ។បៅបពលប ្្ចប់សិសសេអាចបធវើ្រិច្ចរោរបដើម្រីោៃទទួលៃូវវិញ្ញាបៃបកតឬបរិញ្ញាបកតមួយបៅតាម

សាលា្រ្នុងមូលោឋាៃដូចជាប៊ីវា៉យយូ–អាយោហូឬមហាវិទយាល័យោណិជជ្រម្មអិល�រីបអស។Pathway(ផ្ត្៍បវ)តកមូវឲ្យមាៃភាសាអង់ប្លេស

្រកមិតមធ្យម។

បដើម្រីបសវងរ្រៃូវអវរីបដលមាៃបៅ្រ្នុងតំបៃ់របស់អ្្រសូមចូលបៅchurcheducation .lds .org។
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រឆបៀបឆដើ្រ្ីឆ្វើការម្បជុុំ្ ្រ្មនិដ្ឋានមាគ៌ារបស់ខ្ញុំ

ឆសចក្តីណែនាុំសម្មាប់គែៈកមាមា្ិការភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនឆស្តក។

○ សូមពិៃិត្យៃិងបំបពញ្រូៃបសៀវបៅបៃះបោយខលេលួៃឯង។

○ សូមបញ្ជាទិញ្រូៃបសៀវបៅម្ោ៌ារបស់ខ្នុំហ្ពរះហៅកាន់ភា្ខ្បួនទរី្ឹងខ្បួនសកមាប់អ្្រចូល

រួមឲ្យោៃក្ប់កគ្ៃ់( store .lds .org)។

○ បកតៀមប៊ិចឬប្មនដឲ្យោៃក្ប់កគ្ៃ់សកមាប់អ្្រចូលរួម។

○ សូមបរៀបចំតុមូលឲ្យោៃបកចើៃក្ប់កគ្ៃ់បៅ្រ្នុងសាលវប្ធម៌។

○ សូមឲ្យសមាជិ្រ្ ណៈ្រមាមធិរោរនៃភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃឈរបៅឯទាវារៃរីមួយៗបដើម្រីសាវា្មៃ៍

អ្្រទាំងឡាយបដលម្របហើយចូលរួមអង្គនុយតាមតុទាំងឡាយ។

○ អប្ជើញៃរណាមានា្រ់បដលធាលាប់ោៃចូលរួមបៅ្រ្នុងក្រុមពរីមុៃឲ្យបច្រចាយៃូវបទពិបសាធៃ៍

របស់គ្ត់្រ្នុងរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃកបសិៃបបើអាច(សូមបមើលទំព័រ៩)។

○ សូមចូលបៅsrs .lds .org/ reportបដើម្រីទាញយ្រទកមង់រោយរោរណ៍រោរកបជុំ

ធម្មៃិោឋាៃម្របំបពញអំ�នុងរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃ។

○ សូមឲ្យសមាជិ្រ្ ណៈ្រមាមធិរោរមានា្រ់បៅឯតុៃរីមួយៗបលើ្រទឹ្រចិតតែឲ្យមាៃរោរចូលរួមជា

ក្រុមៃិងរ្រសាអវរីឲ្យសថែិតតាម្ បកមាង។

○ រំឭ្រអ្្រចូលរួមឲ្យបិទសំប�ងទូរស័ព្ទរបស់ពួ្រប្។

○ សូមចាប់បផតែើមរោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃបោយបកចៀងចបកមៀងមួយបទរោរអធិោឋាៃៃិង

រោរសាវា្មៃ៍បោយសបង្ខប(៣–5នាទរី)ម្រពរីអ្្រដឹ្រនាំបពវជិតភាពឬសមាជិ្រនៃ្ ណៈ

្រមាមធិរោរភាពខលេលួៃទរីពឹងខលេលួៃបសតែ្រ។

○ សូមបធវើតាមឯ្រសារដូចបដលោៃសរបសរបៅ្រ្នុង្រូៃបសៀវបៅ។

○ សុំឲ្យអ្្រសកមបសកមួលកបចាំក្រុមៃរីមួយៗសរបសរបឈាមះៃិងបលខទូរស័ព្ទនៃមៃុសសេ

មានា្រ់ៗបដលោៃចូលរួមក្រុមរបស់គ្ត់។បៅ្រ្នុងរោរកបជុំក្រុមបលើ្រទរីមួយអ្្រ

សកមបសកមួលមានា្រ់ៗៃឹងបំបពញទកមង់រោរចុះបឈាមះក្រុមដ៏លម្ិតប្មបទៀត។

○ កបសិៃបបើបសតែ្រក្បដណតាប់បលើតំបៃ់ភូមិសាកសតែដ៏ធំមួយ្ណៈ្រមាមធិរោរបសតែ្រអាច

ពិចារណាពរីរោរបំបប្រក្រុមកសបតាមទរី្របៃលេងបដលសមាជិ្រក្រុមតាំងបៅ។

○ សូមចូលបៅ srs .lds .org/ reportបដើម្រីប្្ចអូលព័ត៌មាៃម្រពរីទកមង់រោយរោរណ៍

រោរកបជុំធម្មៃិោឋាៃ។

្រុនឆ្វើការម្បជុុំ

្្រ្មនិដ្ឋាន៖

អុំ�ញងឆពលការម្បជុុំ

្្រ្មនិដ្ឋាន៖

បនាទាប់ពីការម្បជុុំ

្្រ្មនិដ្ឋាន៖




