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 ឪពុកមាត យជារគូបងរងៀន 
The Parent Teacher 

  
 
 បៅបពលកដលបយើងបជឿបៅបលើរពោះបយរ ូជារពោះអងគរបស្រ គ្ ោះរបរ់បយើង បយើងទទួល ននូវអុំណ្រដធ៏ុំបធង។ បតើអបក
មាននឹកចាុំបទនូវបហតុការណ៍្ទុំងបនាោះកដល នបកើតបឡើងបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក? បពលបនាោះ អបកចងក់ចកចាយជាមយួអបក
ដសទបទៀតភាល ម។ អបកបៅកតអាចមានអុំណ្រដូចគ្នប បនាោះ និងការបររកឃ្លល នបៅកបុងការកចកចាយជាមយួនឹងអបកដសទ។ 
 
 បយើង ននិោយគ្នប រចួមកបហើយអុំពីរបបៀប និងមូលបហតុកដលបយើងរតូវបបរងៀនបៅកាន់រគបគ់្នប កដលរតូវការការ
បបរងៀន។ បយើងក ៏នប ើញកដរពីរបបៀបកដលបយើងអាចបបរងៀនបៅកាន់អបកបផសងបទៀត បទោះបីជាអបកជាអបកណាកប៏ោយ។
បៅកបុងបមបរៀនបនោះបយើងនឹងរិកាអុំពីមនុរសពីររបបភទកដលអបកអាចបបរងៀន នបៅកបុងផធោះរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ ការបបរងៀន
បនោះផថល់មកនូវអុំណ្រោ៉ា ងបលើរលបក់ដលអបកមនិធាល ប់មានពីមុនមក។ ខ្ញុ ុំរងឃមឹថាអបកនឹងពាោមោកលផងបរបើរ រ់
របបៀបបផសងៗគ្នប បៅកបុងការបបរងៀន។ 
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គ្ទរាង 
ក. ឪពុកមាថ យជារគបូបរងៀន  Parents As Teachers 
ខ្. មតិថរមាល ញ់ជារិរស Friends As Learners 

 

ទគ្នលទៅ 
១. បលើកឧទហរណ៍្បចញពីរពោះគមពរីពីរបបៀបកដលឪពុកមាថ យបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកគ្នត។់ 
២. បរៀបគបរមាងវធិីោស្ររថមយួររមាបក់ារបបរងៀនបៅដល់មតិថភកថិបៅកបុងផធោះរបរ់អបក។  
 

ក. ឪពុកមាត យជារគូបងរងៀន Parents As Teachers 

ឪពុរាត យទៅរនុងរពះគ្មពីរ Bible Parents 

ទគ្នលទៅទ១ី. ទលើរឧទហរណ៍ទច្ញពីរពះគ្មពីរពីរទបៀបណដលឪពុរាត យបទរងៀនដល់រូនៗរបស់ពួរគ្នត់។ 
 
 ការបបរងៀនបៅដល់កូនៗពីរុំណាកឪ់ពុកមាថ យរបរ់ពួកបគ គឺជាកផបករុំខាន់មយួបៅកបុងកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់
ររមាបរ់បជារស្ររថរបរ់រពោះអងគ។ បៅបពលកដលបោកម៉ាូបររ បប់ៅដល់របជារស្ររថអុីរោកអលឱ្យោថ បត់ាមបរចកថី
ប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ គ្នត់ក ៏នរ បប់ៅដល់ពួកបគឱ្យបបរងៀនបរចកថីប គ្ បទ់ុំងបនាោះបៅដល់កូនបៅរបរ់ពួកបគផង
កដរ។ 
 

បហតុបនោះ ចូររបយត័ប បហើយរបុងោម រតីបរៀងរល់សថ្ង កបុងជីវតិរបរ់អបក បដើមផកុីុំបអាយបភលចបហតុការណ៍្កដលអបក
 នប ើញផ្ទធ ល់នឹងកភបក បហើយករកងបោចិតថរបរ់អបកកលងនឹកនាដល់បហតុការណ៍្បនាោះ។ ចូររ បកូ់ន និង
បៅរបរ់អបករល់គ្នប បអាយដឹងអុំពីបហតុការណ៍្បនោះកដរ។ ចូរនឹកចាុំពីសថ្ងកដលអបកមកគ្នល់រពោះអមាច រ់ជារពោះ
របរ់អបក បៅបលើភបុំបហាករប គឺបៅសថ្ងរពោះអងគមានរពោះបនធូលមកខ្ញុ ុំថា―ចូររបមូលរបជាជនបអាយមកជួបនឹង
បយើង ដផតិបយើងចងប់អាយពួកបគឮរពោះបនធូលរបរ់បយើង បដើមផបីអាយពួកបគបគ្នរពបកាតខាល ចបយើងអរ់មយួ
ជីវតិ កដលពួកបគររ់បៅបលើកផនដី រពមទុំងបអាយពួកបគបបរងៀនរពោះបនធូលបនោះដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន។ 
(ទុតិយកថា ៤:៩-១០) 

 
 បោកម៉ាូបរ នកណ្នាុំពួកបគឱ្យរ បប់ៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួនពីរបបៀបកដលរពោះជាមាច រ់ នជួបពួកបគបៅបលើភបុំរីុ
សណ្។ បនោះគឺជារពឹតថិការណ៍្ដរ៏ុំខានម់យួកដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះពួកបគ។ ប៉ាុកនថ បហតុការណ៍្បនោះកជ៏ួយ រ ុំឮកដល់ពួកបគ
បៅកបុងការោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់កដរ។ 
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 បពលកដលឪពុកមាថ យ នរ បប់ហតុការណ៍្បនោះបៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន កូនៗបគអាចបរៀន នពីបហតុការណ៍្បនាោះ
ថា ពិតជាមានរពោះជាមាច រ់កមន បហើយរពោះអងគកអ៏ាចជួបជាមយួនឹងពួកបគ នកដរ។ បនាធ ប់មកបទៀត ម៉ាូបរ នរ បប់ៅ
ដល់របជារស្ររថអុីរោកអលពីបពលបវោ និងរបបៀបកដលពួកបគរតូវបបរងៀនបៅដល់កូនបៅរបរ់ខ្លួន។ 
 

រតូវទុកបអាយរពោះបនធូលកដលខ្ញុ ុំរបគល់ដល់អបកបៅសថ្ងបនោះ ដកជ់ាបប់ៅកបុងចិតថរបរ់អបកជានិចច។ ចូរបបរងៀន
កូនបៅរបរ់អបកអុំពីរពោះបនធូលបនោះ គឺរតូវនិោយបអាយវាោឋ ប ់បពលអបកបៅផធោះ បពលបធវើដុំបណ្ើ រ បពលចូល
ដុំបណ្ក និងបពលបរកាកពដីុំបណ្ក។ (ទុតិយកថា ៦:៦-៧) 

 
 ការបបរងៀនបៅដល់កូនបៅ គឺជារបបៀបសនការររ់បៅរបរ់របជាជនអុីរោកអល។ ពួកបគមនិរគ្ននក់តកញកបពលបវោ
រល់សថ្ងបដើមផឱី្យកូនបៅរបរ់ខ្លួនោថ ប់នូវការអានបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ប៉ាុបណាត ោះបទ កតកូនបៅរបរ់បគរតូវកតោថ បឮ់
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់ មនិកតប៉ាុបណាត ោះឪពុកមាថ យរតូវនិោយជាមយួនឹងកូនបៅរបរ់ខ្លួនអុំពីភាពបោម ោះរតងរ់បរ់រពោះ
ជាមាច រ់រល់បពលកដលឪពុកមាថ យបៅជាមយួនឹងកូនៗរបរ់ខ្លួន។ ឪពុកមាថ យមនិរតឹមកតជាអបកកដលរតូវនិោយប៉ាុបណាត ោះ
បទ កតករ៏តូវបធវើការបឆលើយឆលងជាមយួនឹងកូនៗ រពមទុំងបឆលើយតបនូវរល់រុំនួរបរ់ពួកបគកថ្មបទៀតផង។ 
(រូមអាន ទុតិយកថា ៦:២០) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរអាន ទុតិយកថា ៦: ២១-២៥ បនាធ ប់មកបឆលើយនូវរុំនួរខាងបរកាម ជាមយួនឹងពាកយ រតូវ ឬបទ។ 
 ក) បតើឪពុកមាថ យរតូវ នរ បឱ់្យនិោយពីអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នរបស្រ គ្ ោះពួកបគឱ្យរចួពីបរថចបអរីុបកដរឬបទ? 
 ខ្) បតើរពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទ័យឱ្យឪពុកមាថ យរ បប់ៅកូនបៅរបរ់ពួកបគឱ្យបធវើតាមអវីកដលពួកបគចងប់ធវើកដរឬ       
               បទ? 
 គ) បតើរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័កដរឬបទបៅបពលកដលរស្ររថរបរ់រពោះអងគជាបជ់ាទរករបៅកបុងរបបទរបអរីុប? 
 
២ បតើអបកគិតថានឹងមានអវីបកើតបឡើងបៅបពលកដលកូនៗ នឮពីឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគនូវអវីកដលរពោះជាមាច រ់ នបធវើ? 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 
 កនលងមកជាបរចើនឆាប ុំោវឌី នររបររថា៖«រូមបអាយមនុរសបៅរគបជ់ុំនាន ់បលើកតបមកើងោប រពោះហរឋរបរ់រពោះអងគ 
រូមបអាយបគបរៀបរបអ់ុំពីកិចចការដអ៏ោច រយ កដលរពោះអងគ នបធវើ » (ទុំនុកតបមកើង ១៤៥:៤)។ រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័
ឱ្យកិចចការដអ៏ោច រយកដលរពោះអងគ នបធវើបៅកតបនថររ់របវ ើកបោយឱ្យរបជារស្ររថរបរ់រពោះអងគនឹកចាុំពីកិចចការទុំងបនាោះ។ បយើង



80 

 

កប៏រៀន នពីោច់បរឿងទុំងបនាោះកដលរពោះជាមាច រ់រពោះអងគរបទនពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ បរ់ពោះអងគ។ បបើរគ្ននក់តរ ប់
បៅដល់កូនបៅថា «បធវើបនោះ» ឬ «កុុំបធវើបនាោះ» គឺបៅមនិទន់រគបរ់គ្ននប់ទ ពួកបគរតូវដឹងថាអបកណាជាអបកកដលនិោយ 
បហើយបោយោរមូលបហតុអវី។ 
 

គ្ំរូរបស់ឪពរុាត យ Parental Example 

 កូនៗបរៀនបោយការបមើលតាមគុំររូបរ់ឪពុកមាថ យ។ ឪពុកមាថ យកដលជាអបកបមើលកថ្រគូោរ ផធោះរកមផង ពួកគ្នត់
ប ា្ ញពកីារោថ ប់ប គ្ បត់ាមរកតឹយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ កូនៗកប៏មើលប ើញពីរពោះពរកដលឪពុកមាថ យរបរ់ខ្លួន ន
ទទួលបនាោះកដរ។ មនិយូរប៉ាុនាម នពួកបគចាបប់ផថើមដឹងថាការោថ ប់ប គ្ បត់ាមរពោះជាមាច រ់គឺជាការលអ ពួកបគកអ៏ាចបរៀន នថា
រពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់ពួកបគឆលងកាតនូ់វរល់បញ្ញា  រពមទុំងរបទនកមាល ុំងដល់ពួកបគឱ្យរចួផុតពីអុំបពើ ប។ 
 
 រពោះបយរ ូបបរងៀនដល់ោវក័របរ់រពោះអងគបោយបរបើរពោះបនធូល និង បោយបធវើជាគុំរ។ូ បៅបពលកដលរពោះអងគ និង 
ោវក័របរ់រពោះអងគ នបៅចូលរមួពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បៅភូមកិាណា រពោះអងគ នបធវើការអោច រយបោយបធវើឱ្យទឹកកាល យបៅជា
រោទុំពាុំង យជូ។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន នររបររថា «បនោះជាទីរុំគ្នល់ដុំបូងបងអរ់ កដលរពោះបយរ ូ នបធវើបៅ
ភូមកិាណាកបុងររុកកាលីបឡ។ រពោះអងគ នរុំកដងរិររីងុបរឿងរបរ់រពោះអងគ បហើយពួករិរសក ៏នបជឿបលើរពោះអងគ។»  
(យ៉ាូហាន ២:១១) ។ កិចចការកដលរពោះបយរ ូ នបធវើបនាោះ នប ា្ ញរ បដ់ល់ពួកោវក័ថារពោះអងគពិតជាយករពោះទយ័ទុក
ោកច់ុំបពាោះមនុរស។ បៅបពលកដលោវក័របរ់រពោះអងគ នប ើញកិចចការទុំងបនោះ ពួកបគ នបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 
 ររមាបកូ់នៗរបរ់បយើងបដើមផឱី្យពួកបគយល់ថា រពោះជាមាច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យបយើងររឡាញ់ដល់អបកជិតខាង
របរ់បយើង បយើងគួរកតប ា្ ញឱ្យបគប ើញថាបយើងពិតជាររឡាញ់បៅដល់អបកជិតខាងរបរ់បយើងកមន។ ការនិោយបដើមពី
អបកជិតខាង ឬការមនិបអើបពើដល់ពួកបគ បនាោះមនិកមនជាការប ា្ ញនូវកថីររឡាញ់បទ។ ោវក័យ៉ាូហាន នរ បព់ីោរ
រុំខានរ់ថីពីរកមមភាពរបរ់បយើង បៅបពលកដលគ្នត ់នបររបររថា «កូនបៅបអើយ បយើងមនិរតូវររឡាញ់រតឹមកតបបូរ
មាត ់ឬពាកយរុំដីប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរតូវររឡាញ់តាមអុំបពើកដលបយើងរបរពឹតថ និងតាមបរចកឋីពិតវញិ។» (១យ៉ាូហាន ៣:១៨)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
បរជើរបរ ើរចបមលើយកដលរតឹមរតូវបុំផុតចុំបពាោះរុំនួរខាងបរកាម៖ 
៣ បៅបពលកដលកូនៗបធវើតាមគុំររូបរ់ឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគពីការោថ បប់ គ្ ប់តាមរពោះជាមាច រ់ 
 ក) មនិមានបញ្ញា អវីបនាោះបទ 
 ខ្) ពួកបគនឹងមានបញ្ញា ជាមយួនឹងអបកជិតខាងរបរ់ពួកបគ 
 គ) រពោះជាមាច រ់នឹងផថល់បរចកថីអុំណ្រដល់ពួកបគ និង កមាល ុំង បទោះបីជាបៅកបុងបពលកដលមានទុកខលុំ កកប៏ោយ។ 
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៤ រកមមភាពរបរ់បយើងនឹងបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់បយើងថាបយើងបជឿថា 
 ក) អបកជិតខាងរបរ់បយើងគួរកតរួររុខ្ទុកខបយើងជាញឹកញាប់ 
 ខ្) រពោះជាមាច រ់របទនពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ ប់រពោះអងគ 
 គ) ពួគបគគួរកតបធវើតាមអវីកដលបយើងបធវើ មនិកមនរគ្ននក់តអវីកដលបយើងនិោយប៉ាុបណាត ោះបទ 
 
៥ ោវក័របរ់រពោះបយរ ូដឹងថារពោះអងគយករពោះទយ័ទុកោក់ដល់មនុរស បោយោរកត 
 ក) អវីកដលរពោះអងគមានបនធូល 
 ខ្) រកមមភាពរបរ់រពោះអងគ 
 
 បោកម៉ាូបរ នរ បប់ៅដល់ឪពុកមាថ យបៅអុីរោកអលថា ពួកបគរតូវនិោយរ បប់ៅដល់កូនៗរបរ់ខ្លួនអុំពី
រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាមាច រ់។ អបកកអ៏ាចបរបើនូវមបធា យបនោះបដើមផបីបរងៀនអុំពីការប ា្ ញពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់
បៅកបុងផលូវរបរ់រពោះអងគកដរ។ ឧទហរណ៍្ដូចជាការពិភាកាជាមយួនឹងកូនៗរបរ់អបក បតើរពោះគមពរីកចងោ៉ា ងដូចបមថចខ្លោះអុំពី
ការប ល្ ោះរបកកកគ្នប ? 
 
 ការអានរពោះគមពរីបៅកបុងផធោះរបរ់បយើង គឺវាមានោររុំខាន់ខាល ុំងណារ់ររមាបប់កមងៗគឺពួកបគរតវូការឮពីរពោះបនធូល
របរ់រពោះអងគ។ បៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគមានបរចកថីពិតជាបរចើនកដលជួយ ដល់ការកោងជីវតិរបរ់បយើង។ គួរកតទុក
បពលបករោយពីខ្គមពរីកដល នអានបនាោះ បហើយកជ៏ាបពលកដលបកមងៗមានរុំនួរ។ ឪពុកមាថ យកដលឆាល តសវគ្នតន់ឹងទុក
បពលបវោបៅកបុងការករវងរកចបមលើយ។ 
 
 បរចកថីបបរងៀនកដលឪពុកមាថ យរតូវការយកមកបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកបគ គឺមានបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីរុភារិត។
បដើមផឱី្យកូនៗោថ ប់តាមបរចកថីប គ្ បរ់បរ់រពោះជាមាច រ់ រពមទុំងទទួល ននូវរពោះពរកដលរពោះជាមាច រ់ នរនា ឪពុក
មាថ យគួរកតបបរងៀនដល់ពួកបគ។ អាន រុភារិត ១:៨-៩  
 

កូនបអើយចូរោឋ បឪ់ពុកបរបៀនរបបៅ បហើយរតងរតាបោ់ឋ ប់មាឋ យទូនាម នដផតិដុំបូនាម នរបរ់ឪពុកមាឋ យនឹង
កោងចរោិរមផតថិរបរ់កូន បអាយ នលអដូចមកុដ និងកខ្សកមារ។ 

 
 បយើងភាគបរចើនចង ់នកូនដូចជាធីម៉ាូបថ្បៅកបុងរមពន័នបមរតីថ្ម។ី ដកររងព់ីរុំបុរតកដលប៉ាូលររបររបៅកាន់ធីម៉ាូបថ្ 
បយើងដឹងថាមាថ យ និងោយរបរ់គ្នត់ នប ា្ ត់បបរងៀនដល់គ្នត។់ ខ្ញុ ុំបជឿជាក់ថាពួកបគ នប ា្ តប់បរងៀនបៅដល់គ្នត់
ជាពាកយបពចនផ៍ង និងបចញជាទបងវើរផង។ ប៉ាូលររបររបៅកានធ់ីម៉ាូបថ្ «ខ្ញុ ុំកប៏ៅនឹកចាុំពីជុំបនឿឥតោក់ពុតរបរ់អបក គឺជា
ជុំបនឿកដលបោកោយឡូអុីរជាជីដូន និងអបកររីអឺនីរជាមាឋ យរបរ់អបកធាល ប់មានមុនអបក ខ្ញុ ុំបជឿជាកថ់ាអបកកម៏ានជុំបនឿ
បនោះកដរ។» (២ធីម៉ាូបថ្ ១:៥) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរគូររងវងប់ៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) ឪពុកមាថ យគួរកតនិោយអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅកានកូ់នៗរបរ់ពួកបគបៅបពលកដលមានឱ្ការនិោយ 
 ខ្) រុំនួរកដលកូនៗរួរមនិចាុំ ចរ់តូវកតបឆលើយតបបនាោះបទ 
 គ) ធីម៉ាូបថ្ នបរៀនរូរតអុំពីរពោះជាមាច រ់ពីមតិថមាប ក់ 
  ) ការនិោយអុំពីរពោះជាមាច រ់បៅកាន់កូនៗរបរ់បយើងគឺមានោររុំខាន់ដូចជារកមមភាពរបរ់បយើងកដរ 
 
៧ ចូរររបររចុោះនូវចុំនុចមយួចុំននួកដលអបកអាចបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់អបកបោយការនិោយបៅកានព់ួកបគ។ 

 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 

ខ. មិតតស្មាល ញជ់ាស្សិ្ស Friends As Learners 

ទគ្នលទៅទ២ី. គ្ទរាងពីវីធីសារសតសរាប់បទរងៀនទៅដល់មិតតភរតិទៅរនុងផាះរបស់អនរ។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការកដលោច់បរឿងនិោយអុំពីបោកកូនោីរ កដលចាតប់ញ្ជូ នឱ្យមកបបរងៀនដល់បោក 
បពរតុររថីពីដុំណឹ្ងលអ។ ករអកបឡើងបពរតុរ នមកដល់បរោរ កដលជាកកនលងកដលបោកកូនីោររងច់ាុំងគ្នត់ 
ជាមយួនឹងោច់ញាតិ និងមតិថរបិទនោប លកដលគ្នត់ នអបញ្ច ើញ។ (កិចចការ ១០:២៤) 
 
 បនោះគឺជាការកតរ់តាបៅកបុងរពោះគមពរីរថីពីការរិការពោះគមពរីតាមផធោះ។ កូនីោរ នបរបើររុុំឱ្យបពរតរុមកបធវើជារគូ
បបរងៀន។ បនាធ ប់មកគ្នត ់ននាុំរកុមរគួោរ និងមតិថភកថិមកបដើមផោីថ ប់របោរន៍របរ់បពរតុរ។ រពោះជាមាច រ់របទន 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគដល់អបកទុំងបនាោះ បហើយពួកបគ នទទួលពិធីរជមុជទឹក។ 
 
 រគិរថបររ័ិទបៅតាមបណាថ របបទរជាបរចើនបធវើការអបញ្ជ ើញមតិថភកថិរបរ់ពួកគ្នត ់និងោច់ញាតិបដើមផមីករិការពោះ
គមពរីបៅតាមផធោះ។ របរិនបបើអាចបុគគលមាប ក់ៗបៅកបុងការរិកាជារកុមគួរកតមានការអានរពោះគមពរីបៅកបុងការជួបជុុំបនាោះ។ 
ជាការលអរបបរើរកដលមានគបរមាងបៅកបុងការរិកា កដលបៅកបុងបនាោះមានជារុំនួររថីពីបមបរៀន។ អបកកដលបៅកបុងរកុមរតូវ
បធវើការបឆលើយរុំនួរបោយការករវងរកចបមលើយបៅកបុងរពោះគមពរី បហើយអបកដឹកនាុំរកុមរតូវពិនិតយបមើលថារគបគ់្នប អាចរកបមើល
ចបមលើយប ើញ។ រគិរថបររ័ិទទុំងឡាយរុទនកតអាចដឹកនាុំការរិការពោះគមពរីរបបៀបបនោះ ន។ តាមរយៈមបធា យបនោះអបក
អាចបធវើការបបរងៀនអបកកដលមកបលងផធោះរបរ់អបក។ 
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 ស្ររថីមាប កក់ដលររ់បៅរបបទរឥណ្ឍូ បណ្រីុ កដលរិកាមុខ្វជិាជ រិកាសនរកលវទិាល័យកលូប ល គ្នត់ នកាល យជា
រគិរថបររ័ិទបោយការរិការបបៀបបនាោះកដរ គ្នត់ចងក់ចកចាយពីជុំបនឿថ្មីរបរ់គ្នត់ជាមយួនឹងអបកបផសងបទៀត បទើបគ្នត់
បបលួស្ររថីៗកដលគ្នតោ់គ ល់មកផធោះរបរ់គ្នតប់ដើមផរិីកាបមបរៀនបៅកបុងរពោះគមពរីជាមយួគ្នត។់ មានរបកហលជា២៥នាក់
 នកាល យជារគិរថបររ័ិទតាមរយៈវធិីោស្ររថមយួបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ របរិនបបើអបកចាបប់ផថើមការរិការពោះគមពរីបៅតាមផធោះឥឡូវបនោះ បតើកិចចការចមផងអវីខ្លោះកដលអបករតវូបធវើ? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ................................................................................................................................................ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
៨ បធវើការអបញ្ជ ើញមនុរស ចាតរ់គូឱ្យបៅ ឬ បបរងៀនបោយខ្លួនឯងបោយយករពោះគមពរីបៅជាមយួ រពមទុំងបរបើរ រ់នូវ
 លុំនាុំសនការរិកាមយួចុំនួនបទៀត។ 
 
១ ក) រតូវ 
 ខ្) បទ 
 គ) បទ 
 
៦ ក) រតូវ 
 ខ្) ខុ្រ 
 គ) ខុ្រ 
  ) រតូវ 
 
២ វាជួយ ដល់ពួកបគឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់ជាអបកណា និងអវីកដលរពោះអងគរពវរពោះហឫទយ័ឱ្យពួកបគបធវើ។ 
 
៧  ជាចបមលើយរបរ់អបក។ បរចកថីកដលខ្ញុ ុំបកនទម អុំពីកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមាច រ់ និងរបបៀបកដលរពោះអងគប ា្ ញបរចកថី
 ររឡាញ់បនាោះ។ អវីកដលបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងខ្លឹមោររបរ់វា។ របបៀបកដលរតូវអនុវតថន ៍ 
 រពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់បៅកបុងជីវតិររ់បៅរបចាុំសថ្ង។ 
 
៣ គ) រពោះជាមាច រ់នឹងរបទនបរចកថីអុំណ្រ និង កមាល ុំងដល់ពួកបគ បទោះបីជាបៅកបុងរគ្នលុំ កកប៏ោយ។ 
 
៤ ខ្) រពោះជាមាច រ់របទនរពោះពរបៅដល់អបកកដលោថ ប់ប គ្ ប់ដល់រពោះអងគ។ 
 
៥ ខ្) រកមមភាពរបរ់រពោះអងគ។ 
 
  


