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       ស្មាជិក្ភាពនៅក្នងុ 
       ស្ហរមន៍រក្ុមជំនុ ំ

      Belonging in the Church Community 

 

 
 

 បឈ គីម (Chee Kim) គឺជាបកមងកុំរពាមាប ក។់ បទោះបីោត់មានអាយុរ ុំមយួឆាប ុំ ោតរ់ស់បៅតាមផលូវបៅរកុងហុងកុង
(Hong Kong)។ ោតម់និកមនជាកមមសិទនិរបស់នរណាមាប កប់នាោះបទ។  
 
 សថ្ងមយួមានបុរសចិតថលអមាប ក់ នជួបជាមយួបឈ គីម និង ននាុំោតប់ៅផធោះជាកកនលងកដលមានបកមងរបុស និងបកមង
រសីជាបរចើនរស់បៅ។ បៅទីបនាោះោតទ់ទួល នការយកចិតថទុកោកយ់ា៉ា ងលអ និងោតទ់ទួលការបបរងៀនអុំពរីពោះបយស ូ។ 
កបុងបពលយា៉ា ងខ្លីបឈបរៀនអាន និងសរបសរប ម្ ោះរបស់ោតផ់្ទធ ល់។ 
 
 បនាធ បព់ីពីរ ឬ បីកខ្កនលងមកបឈ គីមរតូវ នបគនាុំយកបៅកានរ់កុមរគួស្តរជនជាតិចិនកដលបពញបោយកថី
រសឡាញ់មយួ។ ោតរ់តូវ នរគួស្តរមយួបនោះយកបៅចិចច ឹម និងកថ្រកាដូចជាកូនបបងកើត។ ឥឡូវបនោះោត់ពិតជាមានអុំណ្រ
ខាល ុំងណាស់ ពីបរពាោះោត់កាល យបៅជាសមាជិកភាពរបស់រកុមរគួស្តរមយួ។ 
 
 តរមូវការមយួសនតរមវូការរគឹោះរបស់ពួកបយើងគឺភាពជាកមមសិទន។ ភាពជាកមមសិទនរបស់រកុមរគួស្តរមយួបធវើឱ្យបយើង
ទទួល នការថាប កថ់្បម និងសុវតទិភាព។ បៅបពលកដលអបកកាល យជារគិសថបរស័ិទ អបកកាល យបៅជាកផបកមយួសនរកុមរគួស្តរ
របស់រពោះជាមាច ស់។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះអបកនឹងសិកាអុំពីអតទនយ័ភាពជាកមមសិទនកបុងរកុមរគួស្តររពោះជាមាច ស់។ សហគមន៍
សនអបកបជឿជាអបកបបងកើតរកុមជុំនុុំរបស់រពោះអងគ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការថាវ យបងគុំរមួោប  Worshipping Together 
ខ្. ការរបកបោប  Fellowship 
គ. ការបបរមើពន័នកិចចជាមយួោប  Ministering Together 
 

ទោលទៅ 
១. ស្តគ ល់ពីតសមលសនការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
២. ពិណ៌្នាពីលទនផលសនពន័នកិចចរមួរបស់អបកបជឿបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
៣. ប ា្ ញពីលទនផលសនការចូលរមួជាមយួអបកបផសងបទៀតបៅកបុងពន័នកិចច។ 
 

ក្. ការថាវ យបងគំរមួោន  Worshipping Together 
ទោលទៅ១. សាគ ល់ពីតម្មលម្នការថ្វវ យបងគំជ្ជមួយទជឿែម្ទទទៀត។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនដុំបូងពួកបយើង ននិយាយថារកុមជុំនុុំមនិកមនជាអាោរបនាោះបទ__គឺជារបូកាយរបស់អបកបជឿកដល 
រមួោប បធវើកិចចការបបរមើរពោះអមាច ស់។ បៅបពលកដលបយើងកាល យជារគិសថបរស័ិទពួកបយើងកាល យជាកផបកមយួសនរពោះកាយរបស់ 
រពោះរគិសថ។ ពួកបយើងគឺជាកផបកមយួសនរកុមជុំនុុំសកលរបស់រពោះអងគ។ មនុសសកដលជារពោះកាយរបស់រពោះរគិសថរបួរមួោប  បដើមផ ី
បធវើកិចចការបបរមើរពោះអមាច ស់ និងបដើមផថីាវ យបងគុំរពោះអងគ។ ពួកបគបបងកើតរកុមជុំនុុំជារកុមបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ។ បៅ
កបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការបយើង នអានអុំពីរកុមជុំនុុំដុំបូង និងអុំពីរបបៀបកដលរគិសថបរស័ិទបធវើដុំបណ្ើ រពីសហគមនម៍យួបៅ 
សហគមនម៍យួបទៀត ជួយ បដើមផោីុំរកុមជុំនុុំថ្មី។ អបកបជឿដុំបូងទុំងបនោះមានបុំណ្ងចិតថយា៉ា ងមុតមាុំកបុងការថាវ យបងគុំ 
រពោះអមាច ស់រមួោប ។  
 
 ការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់មានន័យថាការថាវ យបពលបវោផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបកបៅកានរ់ពោះអងគ។ អបកថាវ យការបលើក
តបមកើង និងការសរបសើរបៅកានរ់ពោះអងគ។ អបកបលើកតបមកើងរពោះអងគបលើសជាងអវីៗបផសងបទៀត។ រពោះជាមាច ស់ នបបងកើតមនុសស
ដូចបចបោះបហើយ នជាពួកបគចូលចិតថរស់បៅជាមនុសសបផសងបទៀត។ វាជាធមមជាតិសរមាប់អបកបជឿកបុងការមានបុំណ្ងចិតថចូល
រមួជាមយួោប កបុងការថាវ យបងគុំ។ បយើងផថល់ឱ្យ និងទទួលការបលើកទឹកចិតថបៅបពលកដលបយើងថាវ យបងគុំជាមយួោប ។ 
 
 មានរបបៀបជាបរចើនកបុងការប ា្ ញការថាវ យបងគុំបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងបយើងទទួល
 នការកណ្នាុំពីការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់បៅកបុងរបបៀបបផសងៗជាបរចើន-តាមរយៈការទោះសដ ការបរចៀង សរបសើររពោះអងគ
ជាមយួសបមលងរបស់បយើងតាមរយៈការអធិស្តឌ ន តាមរយៈឧបករណ៍្បភលង និងបៅកបុងរបបៀបបផសងបទៀត។ បៅបពលកដល
បយើងចូលរមួជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតកបុងការថាវ យបងគុំតាមរបបៀបទុំងបនោះ បយើងរកប ើញរបបៀប្យរសួលកបុងការប ា្ ញពី
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កថីរសឡាញ់ និងការបលើកតបមកើងរបស់ពួកបយើងបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ ការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតនឹងផថល់ឱ្យ
បយើងនូវកមាល ុំងដខ៏ាល ុំងកាល កបុងការបបរមើរពោះជាមាច ស់។ 
 
 របបៀបបផសងបទៀតបដើមផបី ា្ ញការថាវ យបងគុំបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់គឺតាមរយៈការបបរមើដល់អបកដសទបទៀត។ ការថាវ យ
បងគុំដព៏ិត ជាការប ា្ ញកថីរសឡាញ់ និងការបលើកតបមកើងបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ ជាធមមតាលទនផល គឺការប ា្ ញកថីរសឡាញ់ 
និងសបផរុសដល់មនុសសដសទបទៀត។  នប ា្ ញបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូកបុងមា៉ា ថាយ ២៣:៣១-៤០ និងដូចជាអវី
កដលបយើង នប ើញបៅកបុងបមបរៀនដសទបទៀត។ បៅបពលកដយពួកបយើងបបរមើដល់មនុសសដសទបទៀត បយើងបធវើកិចចការទុំង
អស់បនោះដូចជាបធវើថាវ យរពោះអមាច ស់។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយាគកដលពិពណ៌្នាពីតសមលសនការថាវ យបងគុំជាមយួអបកបជឿឯបទៀត។ 
 ក) បយើង នទទួល នកមាល ុំង។ 
 ខ្) បយើងកាល យបៅជាអបកកដលយកចិតថទុកោកខ់ាល ុំងបៅបលើខ្លួនរបស់បយើងផ្ទធ ល់។ 
 គ) បយើងឱ្យ និងទទួលការបលើកទឹកចិតថ។ 
  ) តាមរយៈការបបរមើមនុសសបផសងបទៀត បយើងបលើកតបមកើងរពោះជាមាច ស់។ 
 ង) វាបធវើឱ្យបយើងកានក់ត្យរសួលកបុងការប ា្ ញអារមមណ៍្កបុងបពលថាវ យបងគុំរបស់បយើង។ 
 ច) វាបធវើឱ្យបយើងកានក់តលុំ កកបុងការគិតអុំពីរពោះជាមាច ស់។ 
 
២ បធវើបចជ ីអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកបុងការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ខ. ការរបក្បោន  Fellowship 
ទោលទៅទ២ី. ពិណ៌នពីលទធផលម្នព័នធរិច្ចរួមរបស់អនរទជឿទៅរនុងររុមជំនុំ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនដុំបូងរបស់បយើង បយើងប ើញថាអតទន័យមយួរបស់សហគមនក៍បុងចុំបណាមអតថនយ័បផសងបទៀតគឺ «ការ
របកបោប » ភាពខ្ពងខ្ពស់បុំផុតសនការរបបកោប អាចរកប ើញបៅកបុងចុំបណាមរគិសថបរស័ិទ។ រកុមជុំនុុំតាមតុំបនគ់ឺ  ជាកកនលង
ដល៏អរបបសើរមយួកបុងការកសវងរកការរបកបជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ យុវជនរកីរយកបុងការបៅជាមយួមនុសសបផសងបទៀត 
និងចុំណាយបពលកុំស្តនថ និងបធវើកិចចការរមួោប ។ មនុសសបពញវយ័ដូចោប ផងកដរ រតូវាការស្តគ ល់មនុសសដសទបទៀត និង
ចុំណាយបពលបធវើសកមមភាពរមួោប ។ 
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 តាមរយៈសកមមភាពរបកបោប កបុងរកុមជុំនុុំ បយើងអាចប្ងចាប់សហគមនទ៍ុំងមូល ន។ សកមមភាពពិបសស
សរមាបកុ់មារអាចមានន័យថាជាការនាុំកុមារដសទបទៀត។ ការបធវើដុំបណ្ើ រកុំស្តនថរមួោប   ឬបធវើការកបុងគបរមាងអវីមយួជាមយួោប  
ឬ រោនក់តចុំណាយបពលបវោជកជកកុំស្តនថ និងកចកចាយជាមយួោប ទុំងបនោះគឺជារបបៀបកដលបធវើឱ្យបយើងស្តគ ល់មនុសស
 នកានក់តរបបសើរ។ បៅបពលកដលបយើងស្តគ ល់ោប  បយើង្យរសួលកបុងការបបរមើោប បៅវញិបៅមក បៅបពលនរណាមាប ក់
មានតរមូវការ។ 
 
 បៅកបុងកណ្ឍ ដុំណឹ្ងលអមានកកនលងជាបរចើនកដលនិយាយពីការកដលរពោះបយស ូបរបិភាគជាមយួមនុសស។ រទង ់ន 
បរបើបពលបវោធមមតាសនការរបកបោប បដើមផកីចកចាយបសចកថីពិតកានក់តសីុជុំបៅអុំពីរពោះរជរបស់រពោះជាមាច ស់ ឬ បធវើពន័នកិចច
បដើមផបីុំបពញតរមវូការជាលកខណ្ៈបុគគល។ បយើងទុំងអស់ោប រតូវការបពលបវោបដើមផសីរមាក រកីរយជាមយួមនុសសបផសង
បទៀត និងបដើមផសី្តគ ល់ោប កានក់តចាស់។ បៅកបុងរបបៀបបនោះជាញឹកញាប ់របជាជនកដលរស់បៅកបុងសហគមនម៍និកមនជា
កផបកបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបនក់ដលនាុំឱ្យមានការរបបកជាមយួរពោះអមាច ស់ និងរកុមជុំនុុំ។ ការកចកចាយ ការយកចិតថ
ទុកោក ់និងកថីរសឡាញ់រតូវ នប ា្ ញជាសកមមភាពរបស់សហគមន។៍ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ រគិសថបរស័ិទអាចមានការរបកបយា៉ា ងជិតសបិតជាមយួ 
 ក) មនុសសកដលបគបធវើការជាមយួ។ 
 ខ្) អបកជិតខាងរបស់ពួកបគ។ 
 គ) អបកបជឿដសទបទៀតបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 
៤ អតទរបបយាជនដ៍ធ៏ុំបុំផុតសនការរបកបោប គឺបយើង 
 ក) បរៀនពរីបបៀបកបុងការសិការមួោប ។ 
 ខ្) អាចស្តគ ល់ោប បៅវញិបៅមកកានក់តរបបសើរ។ 
 គ) អាចបុំបភលចបញ្ញា ផ្ទធ ល់ខ្លូនរបស់បយើង។ 
 
៥ ពិពណ៌្នាពីរបបៀបមយួចុំនួនកបុងការរបកបជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត។ 
    ............................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................ 
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រ. ការបនរមើព័នធក្ិច្ចជាមួយោន  Ministering Together 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីលទធផលម្នការច្ូលរួមជ្ជមួយអនរទផេងទទៀតទៅរនុងព័នធរិច្ច។ 
 
 គុណ្សមផតថិមយួកបុងចុំបណាមគុណ្សមផតថិដវ៏បិសសសនការចូលរមួបទៀតទត់បៅកបុងរកុមជុំនុុំ គឺអភយ័ឯកសិទនិសនការ
សិកាជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត។ បៅកបុងរកុមជុំនុុំជាបរចើនគឺមានថាប ក់សថ្ងអាទិតយ និងវគគហវឹកហវឺនរពោះគមពរី។ ការសិកា 
រពោះគមពរី ជាបទៀងទតផ់ថល់ឱ្យបុគគលមាប ក់ស្តគ ល់ចាស់ពីស្តវតារបវតថិស្តគសថ និងយល់ដឹងកានក់តរបបសើរបៅបលើរពោះបនធូល។ 
បោករគគូ វ្ យបរៀបចុំបមបរៀនអធបិាយបដើមផជីួយ បយើងឱ្យមានការរកីចបរមើន និងកាល យបៅជាមនុសសបពញវយ័។ ខ្ណ្ៈបពល
បយើងពន័នកិចចកបុងរបបៀបបនោះ បយើងអាចបបរមើពន័នកិចចបៅកានអ់បកដសទបទៀត។  
 
 បៅកបុងជុំពូកទី២ និងទី៣ សនកណ្ឍ គមពរីទីតុសមានកកនលងជាបរចើនកដលនិយាយអុំពីកិរយិាមាយាទ និងទុំនួលខុ្ស
រតូវរបស់រគិសថបរស័ិទ។ បៅកបុងខ្គមពរីទុំងបនោះបោកស្តវក័ប៉ាូល ននិយាយពីកិចចការមយួចុំនួនកដលយល់រសបជាមយួ
បោលលទនិ និងការបបរងៀន។ ជួយ គសថីបមមា៉ា យ បសចកថីបបរងៀនដល់យុវជន និងបសចកថីបបរងៀនដល់អបកបបរមើពន័នកិចចបដើមផ ី
ស្តថ បប់ គ្ បរ់គបច់ុំណុ្ចទុំងអស់កដល នបលើកបឡើងបៅទីបនោះ។  រគបទ់ុំងអស់សនចុំណុ្ចទុំងបនោះជាកផបកសនពន័នកិចចសន
រកុមជុំនុុំ។  
 មនុសសបៅបពលរបមូលផថុ ុំោប អាចបធវើកិចចការកដលពួកបគមនិអាចបធវើ នបពលបៅមាប កឯ់ង។ បពលរបពននរបស់ខ្ញុ ុំបៅ
បកមងោត ់នរស់បៅកបុងកសិោឌ នមយួបៅកបុងរបបទសកាណាោ កសិករកតងកតជួយ ោប បៅវញិបៅមកបៅបពលរបមូលផល
ដុំណាុំ ពីបរពាោះពួកបគមនិមានមា៉ា សីុនកបុងការបធវើកិចចការទុំងអស់បនោះ។ កសិករមយួចុំនួន នទុកការ្ររបស់ខ្លួនបចាល
បដើមផបីៅជួយ កសិករបផសងបទៀតកបុងការរបមូលផលបពាត  និងរសូវស្តលី។ បៅបពលកសិករទុំងអស់បធវើការរមួោប  ដុំណាុំ
ទុំងអស់ គឺរតូវ នរចូតកាត។់ ពួកបគមនិអាចបធវើកិចចការទុំងបនោះកតមាប កឯ់ង នបទ។  
 
 បោលការណ៍្ដូចោប កដលមានដុំបណ្ើ រការបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ ឧទហរណ៍្ រពោះគមពរីរតូវការបកករបជាភាស្តរបស់
មនុសសបៅកបុងរបបទសភូមា (Burma)។ គបរមាងមយួបនោះធុំខាល ុំងណាស់សរមាបម់នុសសមាប ក ់ឬ រកុមជុំនុុំមយួ។ ដូបចបោះបយើង
រតូវការចុំនួនមនុសសដប៏រចើនកដលមកពីរកុមជុំនុុំបផសងៗ ោកដ់ វ្ យរមួោប  និងការចុំណាយបដើមផ ីនការបកករបរពោះគមពរី។ 
 
 បៅបពលកដលអបកកាល យជាមនុសសបពញវយ័កបុងរពោះអមាច ស់ អបកមានបុំណ្ងចិតថមុតមាុំកបុងការបបរមើបៅកានអ់បក 
ដសទ។ ពិភពបោករបស់អបកកាន់កតធុំ បហើយអបកកាល យជាមនុសសមាប កក់ដលយកចិតថទុកោកប់ៅបលើតរមូវការរបស់មនុសស       
ដសទ។ 
 
 បៅបពលមនុសសមយួចុំនួន នឮសករមកសនការបរសកឃ្លល នរបស់មនុសសដសទបទៀតកដលមនិកមនជាបងបអូនរបស់ពួក
បគ។ ពួកបគរោនក់តគិតថាមនុសសទុំងបនាោះគួរកតខ្ិតខ្ុំបធវើការដូបចបោះពួកបគនឹងមានលុយបដើមផទីិញមាូបអាហារ។ ប៉ាុកនថ បៅ
បពលកដលរគិសថបរស័ិទឮសករមកសនការរងទុកខរបស់មនុសសកដលអតអ់ាហារបរបិភាគ ពួកបគកតងកតជួយ  និងយល់ចិតថអបក
ទុំងបនាោះ។ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា «បបើបគបអាយអវីបរចើនបៅអបកណា បគនឹងទរពីអបកបនាោះវញិបរចើនកដរ។ បបើបគផធុកផ្ទឋ ក់
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កិចចការបរចើនដល់អបកណា បគនឹងទរពីអបកបនាោះវញិរងឹរតឹកតបរចើនកថ្មបទៀត»។ (លូកា ១២:៤៨) បៅកបុងនយ័មយួបទៀត បបើ
រពោះជាមាច ស់របទនពរអបកកានក់តបរចើន អបកនឹងមានទុំនួលខុ្សរតូវសរមាបរ់បបៀបកដលអបកបរបើរ ស់រពោះពរទុំងបនោះ និង
របបៀបកដលអបកមានទុំនួលខុ្សរតូវបៅកានត់រមូវការរបស់មនុសសដសទបទៀត។ 
 
 បៅបពលកដលអបកឮសករមករបស់មនុសសបៅរជុងមាខ ងបទៀតសនកផនដីឈចឺាបប់ោយការអតអ់ាហារ ឬ ខ្យល់ពយោុះ ឬ  
រចជួ លកផនដី បតើបញ្ញា ទុំងអស់បនោះប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? សញ្ញដ សនភាពបពញវយ័របស់អបកគឺរបបៀបកដលបញ្ញា
ទុំងអស់បនោះប៉ាោះពាល់ដល់ជីវតិរបស់អបក។ សួរខ្លួនឯងនូវសុំណួ្រទុំងបនោះ បតើខ្ញុ ុំយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអបកជិតខាងរបស់ខ្ញុ ុំ
កដលឬបទ? បតើវាពិតជាមានស្តរសុំខានស់រមាបខ់្ញុ ុំកដរឬបទ របសិនបបើមានមនុសសមយួពាន់អបកស្តល បប់ៅកកនលងដក៏សនឆាង យ
មយួ? បតើខ្ញុ ុំពិតជាយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះការជាប់ពាកព់ន័នកបុងពន័នកិចចកបុងពិភពបោកទុំងមូលកដរឬបទ? បតើខ្ញុ ុំជួយ រកុមជុំនុុំ
របស់ខ្ញុ ុំបដើមផបីបរមើដល់អស់អបកកដលមានតរមូវការកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រពោះជាមាច ស់រ ុំពឹងបយើងឱ្យបៅកានអ់បកដសទ 
 ក) នូវអវីរគបយ់ា៉ា ងកដលបយើងមាន។ 
 ខ្) បៅតាមរពោះពរកដលបយើងទទួល នពីរពោះអងគ។ 
 គ) កតបពលណាកដលបយើងចងក់តប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៧ គូររងវងជុ់ុំវញិរបបយាគកដលរតឹមរតូវនីមយួៗ 
 ក) សញ្ញដ សមាគ ល់ពិតរ កដមយួកបុងចុំបណាមសញ្ញដ សមាគ ល់បផសងបទៀតសនរគិសថបរស័ិទគឺពួកបគយកចិតថទុកោក់  
              សរមាបម់នុសសដសទបទៀត។ 
 ខ្) បៅបពលរគិសថបរស័ិទឮសករមករងទុកខ និងវនិាសកមម ពួកបគមានអារមមណ៍្ឈចឺាបច់ុំបពាោះមនុសសកដលមានការ
    ពាកព់ន័ន។ 
 គ) មានតរមូវការជាបរចើនបទៀតសរមាបអ់បកកដលទទួល នតិចតួច។ 
  ) បៅបពលរពោះជាមាច ស់របទនពរមកអបកកានក់តបរចើន វាមនិកមនមានយ័ថាអបកមានតរមូវការបរចើនបនាោះបទ។ 
 ង) មនុសសបធវើការរមួោប អាចបុំបពញកិចចការ នបរចើនជាងបធវើការកតមាប កឯ់ង។ 
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៨ ពិនិតយបមើលខ្លួនអបកផ្ទធ ល់តាមរយៈការបឆលើយតាមសុំណួ្រខាងបរកាម។ 
             ចាស/ ទ   បទ 
 ក) បតើអបកជាសមាជិកបៅកបុងរកុមជុំនុុំតាមតុំបន?់   ………… . ……… 
 ខ្) បតើអបកមានភាពបស្តម ោះរតងក់បុងការចូលរមួកដរឬបទ?  ………… . ……… 
 គ) បតើអបករកីរយកបុងការរបកបជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត 
      កដរឬបទ?      ............. ......... 
  ) បតើអបកជួយ ផគតផ់គងរកុមជុំនុុំតាមរយៈថ្វកិារបស់អបក ឬតាម 
       របបៀបបផសងបទៀតកដរឬបទ?     …………  ……… 
 ង) បតើរកុមជុំនុុំរបស់អបកមានសកមមភាពបដើមផបីបរមើបៅកាន ់
      សហគមនក៍ដរឬបទ?     ………..  ……… 
 ច) បតើអបករតូវការបធវើអវីបកនទមបទៀតបដើមផមីានការពាកព់ន័នបៅកបុង 
      សកមមភាពបផសងៗកបុងចុំបណាមសកមមភាពទុំងបនោះបៅកបុង 
      រកុមជុំនុុំរបស់អបកកដរឬបទ?     ………..  ……… 
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សូមទផទៀងផ្ទទ តច់្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  ក) ស្តគ ល់មនុសសបផសងបទៀតកានក់តរបបសើរ 
 
១  របបយាគ ក) គ)  ) និង ង) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៧  របបយាគ ក) ខ្) គ) និង ច) គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៥  ចបមលើយរបស់អបក។ ចបមលើយមយួចុំនួនគឺ៖ ការបរបិភាគអាហាររមួោប  ការជកជក ឬ កចកចាយជាមយួោប  ការបរបើ
 ឧបករណ៍្តគនថី ទោះសដ អធិស្តឌ ន ឬបបរមើអបកដសទ។ 
 
៦  ខ្) បៅតាមរពោះពរកដលបយើងទទួល នពីរពោះអងគ។ 
 
៣  គ) ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
 
៨  ចបមលើយរបស់អបក។ របសិនបបើចបមលើយរបស់អបក បទ បៅកានស់ុំណួ្រមយួចុំនួនកបុងចុំបណាមសុំនួរទុំងបនោះ គិតអុំពី
 របបៀបកដលអបកអាចបបងកើនទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួរពោះជាមាច ស់តាមរយៈរកុមជុំនុុំតាមតុំបនរ់បស់អបក។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


