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បុពវកថ្វ 
  
 បៅបពលហ្គដលអបក នរូមយាងរពោះរគិរឋមកគងក់បុងចិតថ និងជីវតិរបរ់អបក អបក នបកើតកបុងរកុមរគួោររបរ់ 
រពោះរគិរឋបរើយ។ រទង់ នបង្ហា ញពីរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែរចួបរើយមកកានអ់បក តាមរយៈការចាតប់ញ្ជូ ន 
រពោះបយរ ូមករុគតជុំនួរអបក។ រទងប់នថបង្ហា ញដល់អបកនូវរពោះរឫទយ័ររឡាញ់របរ់រពោះអងែ តាមរយៈការបឆលើយតបនឹង
បរចកឋីអធិោឌ នរបរ់អបក និងការបុំបពញនូវបរចកឋីរតូវការរបរ់អបក។ 
 
 អបក នបឆលើយតបជាបនថបនាធ ប ់បោយទទួលយកនូវអវីហ្គដលរទង ់នរបទានដល់អបក និងបោយអររពោះគុណ្រពោះអងែ
ររមាបរ់ពោះពរជាបរចើនរបរ់រពោះអងែ។ ប៉ាុហ្គនថ ដូងចិតថរបរ់អបកកុំពុងហ្គតហ្គរវងរកអវីបធវើបហ្គនទមបទៀត។ អបកចងប់ង្ហា ញបរចកឋី
ររឡាញ់របរ់អបកបហ្គនទមបទៀត។ ខ្ណ្ៈបពលហ្គដលអបករកីចបរមើនកបុងជីវតិជារគិរឋបររ័ិទរបរ់អបក បុំណ្ងចិតថរបរ់អបកកបុង
ការថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់ករ៏កីលូតោរ់—បរើយបុំណ្ងចិតថបនាោះរតូវហ្គតរតូវ នបុំបពញ។ 
 
 បរចកឋីប៉ាងរ ថាប បនាោះមនិហ្គមនមានហ្គតមាា ងបនាោះបទ តផតិរពោះជាមាា រ់ករ៏ ថាប ចងម់ានការរបកប និងមានទុំនាក់ទុំនង
ជាមយួបយើងផងហ្គដរ។ រទងក់ុំពុងរងចាុំឱ្យបុរតាបុរតីរបរ់រពោះអងែ បឆលើយតបមកកានរ់ពោះអងែវញិ។ រទងច់ង ់នការថាវ យបងែុំ

របរ់បយើង បរើយបយើងនឹងដឹងជាបនថបនាធ បព់ីការបុំបពញតាមរយៈការថាវ យបងែុំ និងការររបរើរ ហ្គដលបយើង នរកប ើញ 
បោយមនិមានវធិណីាបផសងបរៅពីបនោះបឡើយ។ 
  
 ការររបរើរតបមកើងរបរ់បយើង បបើកផលូវសនគុណ្របបយាជន ៍និងរពោះពរ ហ្គដលរពោះអមាា រ់ចងឱ់្យបយើងមានបទពិបោធន ៍
និងហ្គចកចាយជាមយួអបកដសទបទៀត។ វគែរិកាបនោះ នឹងជួយ អបកមនិរតឹមហ្គតការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុហ្គនថកដូ៏ច
ជាបពលហ្គដលអបកហ្គចកចាយជាមយួរកុមតូចផងហ្គដរ។ 
 
 វធិីទុំបនើបមយួសនការបបរងៀនខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្យា៉ា ងង្ហយររួល បរើយនឹងយកពួកវាបៅអនុវតថ  
ភាល មៗ។  
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ការថាវ យបងែុំរបរ់រគិរថបររ័ិទ ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតរិរស ររមាបអ់បក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះ
រគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាា រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាា រ់ ររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកានហ់្គត
របបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមានលកា
ណ្ៈជាកិចារនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបហ្គដលវគែសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិេមីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាា រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 

ទទវវិទា 
Theology 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់ 

បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 

 

ការថាវ យបងែុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចារបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចាជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចាសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពារ៍ពិពារ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងររគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម  

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នហ្គបងហ្គចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមាង ររមាប ់  
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីហ្គដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីហ្គណ្នាុំអុំពីអវីហ្គដលអបកគួរហ្គតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន ហ្គដល នបរៀនរចួមកបរើយ។ រូមកុុំរ ុំលងហ្គផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីហ្គដលអបក នបរៀនរចួបរើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកហ្គនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន ហ្គដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ាបស់នបមបរៀន ហ្គដលមាបៅកបុងហ្គផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន ររូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើហ្គបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីហ្គដលអបក នរិកាកានហ់្គតរបបរើរបឡើង។ រូមហ្គកចបមលើយទាុំងឡាយ ហ្គដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពរុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយហ្គដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាររណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគែបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) ហ្គដល នបង្ហា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយាគណាហ្គដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាររណ៏្ 
២. បតើរបបយាគណាខ្លោះហ្គដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររមាបអ់បកបជឿបៅរពវសេៃបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបររបឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យហ្គតងរពោះគមពរី។  
 របបយាគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរហ្គតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផែូផែង ចងឱ់្យអបកផែូផែងអវីហ្គដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាររណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ ហ្គដលពណ៌្នាអុំពីអវីហ្គដលោតប់ធវើ (ខាង 
     បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោហ្គអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយាយអុំពីម៉ាូបរ បរើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរហ្គតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បរើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមហ្គញកបពលោៃ តប់រៃៀម និងបពលបវោបទៀងទាតរ់រមាបក់ាររិការបរ់អបក។ វានឹងង្ហយររួលផាង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាហ្គផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសេៃបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលហ្គដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បរើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងហ្គតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអមាា រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយាង និងររបររកុំណ្ត់រតាហ្គដលអាច
មានរបបយាជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានហ់្គតមានរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះហ្គដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីហ្គដលអបក នបរៀនរចួបរើយ និងហ្គរវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងាុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនេមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ាបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាែ ល់យា៉ា ងចារ់ ររមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការហ្គណ្នាុំ ហ្គដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវហ្គត
បុំបពញ បរើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររមាបក់ារហ្គកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅហ្គតទទួល នផលរបបយាជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដហ្គដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយាយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុហ្គនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ រ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័នកិចា
ពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬររគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងហ្គដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទាុំង
មាតិកា ទាុំងវធិីោ្រថសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចាការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិាល័យោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបហ្គនទមហ្គដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសហ្គេមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគរទុំពរ័  www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបហ្គនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានររមាបរិ់រសហ្គដល នបញ្ាបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាររណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូហ្គដលមកពីោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក ហ្គដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរររដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បរើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រមាា រ
រិកាបផសងៗហ្គដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ាូ លទាុំងកាហ្គរត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគរទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមាបជ់ាធនធានបហ្គនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 ជូឌី  បេល ហ្គ្រែនបនើរ (Judy Bartel Graner) ជាកូនររីរបរ់ ហារ ី(Harry) និង មា៉ា ថា  បេល (Martha Bartel) 

ហ្គដលជាបបរកជនបជើងចារ់ ហ្គដល នបធវើដុំបណ្ើ របៅកានអ់ាបមរកិឡាទីន (Latin America) បរើយបោកររីកជ៏ា
បបរកជនមាប កផ់ងហ្គដរ ហ្គដល នបធវើការបៅរបបទរកូឡុុំប ី (Colombia) តាុំងពីឆាប ុំ ១៩៧១ មកបមលោះ។ ោត ់នបធវើការយា៉ា ង
រកមមកបុងនាមជារគូបបរងៀន និងជាអបកបធវើការរដឌ លបៅោោរពោះគមពរីបៅរបបទរកូឡុុំប  ីនិង នបធវើការជាមយួកមមវធិី
កុមារបរៀបចុំរពឹតថិការណ៍្ធុំៗ និងការបធវើបទបង្ហា ញតាមទូរទរសន។៍ 

 

 បណ្ឍិ ត ហ្គ្រែនបនើរ  នទទួលបរញិ្ញដ បរតខាងហ្គផបកអបរ់ ុំរគិរឋបររ័ិទ ពីមហាវទិាល័យភាគអាបគបយ ៍(Southeastern 

College) បៅបឡកហ្គលនដ ៍(Lakeland) រដឌរវល័ររោី (Florida) និងអនុបណ្ឍិ តហ្គផបកវទិាោ្រឋរងែម ពីោកលវទិាល័យ           

វា៉ានហាក ត (Vanguard) បៅ កូោឋ  បមោ (Costa Mesa) រដឌកាលីរវ័រញ្ញដ  (California)។ ោត់ នបញ្ាបក់ាររិកាបហ្គនទម
បទៀត ហ្គផបកនរ វទិា បៅឯោកលវទិាល័យ ោន ់ដិកូ បរថត (San Diego State University) និង នទទួលថាប ក់បណ្ឍិ ត
ពីោោជានខ់្ពរ់បទវវទិារកុមជុំនុុំរពោះជាមាា រ់ បៅ្រពីងរវីល មរូីរ ី(Springfield, Missouri)។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/

