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ការបរចិាច រនៅក្នងុ 

ស្ហរមន៍របស្អ់្នក្ 
Contributing to Your Community 

 

 
 សមាគមកាក ទរកហមបធវើការបសធើរកតរគបទ់វីប និងរគបរ់បបទសទុំងអស់បបរមើមនុសសជាតិ។ ពួកបគជួយ មនុសស
បៅបពលកដលមានបរោោះមហនថរយដូចជាបរោោះទុរ ាភកិស ឬ ខ្យល់រពុោះ ឬ រចជួ យកផនដី។ សមាគមកាក ទរកហមផគតផ់គង់
តាមរយៈការកចករ ុំកលក ឬ អុំបណាយ។ មនុសសឱ្យជាថ្វកិា សមាា រៈបផសងៗ និង្មដូបចបោះកាក ទរកហម នបរៀបចុំខ្លួន 
រចូជាបរសចបដើមផជីួយ បៅបពលណាកដលបរោោះមហនថរយបកើតបឡើង។ មនុសសកចករ ុំកលកមនិកមនបោយស្តរពួកបគទទួល
 នអវីមយួរតឡបម់កវញិបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ពួកបគមានបុំណ្ងចិតថកបុងការជួយ មនុសសបផសងបទៀតបៅកបុងបពលមានអាសនប និង 
បញ្ញា ។  
 
 ឮដូចោប ជាមយួការកចករ ុំកលករបស់ពួកបយើងបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ពួកបយើងកដរ។ បយើងមនិជួយ បោយរ ុំពឹងថា
នឹង នអុំបណាយដល៏អរតឡបម់កវញិបនាោះបទ។ ដូចោប ផងកដរ បយើងកចករ ុំកលកបពលបវោរបស់ពួកបយើង ថ្វកិា និង
អុំបណាយទនបៅកានត់រមូវការរបស់សហគមនព៍ីបរពាោះវាជាកិចចការដល៏អ និងរតឹមរតូវកដលបយើងគួរកតបធវើ។  បៅកបុងបមបរៀន
បនោះបយើងនឹងប ើញពីររបបៀបកដលបយើងអាចបរៀបចុំខ្លួនរបស់បយើងផ្ទធ ល់បដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់បយើងកានក់តរបបសើរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបរៀបចុំកបុងការបបរមើ Preparing to Serve  
ខ្. ការជាបព់ាកព់ន័ន Becoming Involved 

គ. ការបរចិាច គជុំនាញ Contributing Skills 

 

ទោលទៅ 
១. ស្តគ ល់ពីរបបៀបបដើមផបីរៀបចុំខ្លួនជាទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
២. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលមានឥទនិពលបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកសរមាបរ់ពោះជាមាច ស់។ 
៣. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលជុំនាញរបស់អបកអាចបរបើបដើមផជីួយ បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
 

ក្. ការនរៀបច្ំក្នងុការបនរមើ Preparing to Serve  
ទោលទៅទ១ី. សាគ ល់ពីរទបៀបទែើមបទីរៀបច្ំខលួនជ្ជទីបនទ ល់រគ្ិសតបរសិ័ទទៅរនុងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 
 
 មុនបពលកដលបយើងអាចបបរមើនរណាមាប ក ់ន ពួកបយើងរតូវការបរៀបចុំសរមាបក់ារបបរមើកដលបយើងនឹងបធវើ។ ការ
បបរមើដល៏អបុំផុតរបស់រគិសថបរស័ិទកដលអាចឱ្យបៅកានស់ហគមនរ៍បស់បគគឺនាុំរពលឹងមនុសស។ មានរបបៀបចុំនួនបីកបុងការ
បរៀបចុំខ្លួនរបស់អបកផ្ទធ ល់កាល យបៅជាសមរបនាធ ល់បៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក៖ 
 

១. មានការធានាអោះអាងផ្ទធ ល់ខ្លួ នសនការសបគ គ្ ោះ។ បតើអបកអាចដឹងរ កដអុំពីការសបគ គ្ ោះរបស់អបក នបោយរបបៀប    
    ណា? តាមរយៈការមានទុំនាកទ់ុំនងជិតសបិទនជាមយួរពោះអមាច ស់។ អបកអាចមានទុំនាកទ់ុំនងបនោះតាមរយៈ ការ  
    អធិស្តឌ ន និងការសិការពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់។ បៅបពលកដលអបកស្តគ ល់អបកនិពននសនកណ្ឍ គមពរីអបកនឹងមាន  
    បុំណ្ងចិតថដខ៏ាល ុំងកបុងការអានកណ្ឍ គមពរីបនាោះ។ បៅបពលកដលអបកស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់កានក់តរបបសើរ អបកនឹងមាន  
    បុំណ្ងចិតថដខ៏ាល ុំងកបុងការអានរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ-រពោះគមពរី។ 

 
 រតូវទុកចិតថបលើរពោះជាមាច ស់បោយកផអកបលើអវីកដលរពោះគមពរី នកចង និងមនិអារស័យបលើអារមមណ៍្កដលអបកមាន។ 
របសិនបបើអបកមានអារមមណ៍្ថាបរជយ័ ចូរមានកមាល ុំងបឡើង។ រពោះជាមាច ស់រសឡាញ់អបក! សូមទទួលយកបសចកថីរសឡាញ់
របស់រពោះអងគ និងោកជ់ុំបនឿរបស់អបកបៅបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាងអារមមណ៍្របស់អបក។ របសិនបបើមានបហតុផលមយួ
ចុំនួនកដលបធវើឱ្យអបកមានការយល់រចឡុំទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួរពោះអងគ សូមចងចាុំខ្គមពរីបៅកបុងបអបភសូ ២:៤-៥៖ 
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កប៏៉ាុកនថ រពោះជាមាច ស់កដលកតងកតមានរពោះហឫទយ័អាណិ្តបមតាថ ដប៏រចើនពនរ់បមាណ្បនាោះរពោះអងគមានរពោះ
ហឫទយ័រសឡាញ់បយើងខាល ុំងបុំផុត គឺបទោះបីបយើងស្តល ប់បោយស្តរអុំបពើ បរបស់បយើងបហើយកប៏ោយ ក ៏
រពោះអងគ នបរ សរបទនបអាយបយើងមានជីវតិរស់ រមួជាមយួរពោះរគិសឋវញិកដរ។ រពោះជាមាច ស់ នសបគ គ្ ោះ
បងបអូន បោយស្តររពោះគុណ្។ 

 
 ោម ននរណាមាប កក់បុងចុំបណាមបយើងអាចសនស ុំកថីរសឡាញ់របស់រពោះជាមាច ស់ នបនាោះបទ ដូបចបោះបហើយពួកបយើងរតូវកត
ទទួលយកអុំបណាយបោយឥតគិតសថ្លពីរពោះអងគ និងរស់បៅកបុងជីវតិកដលប ា្ ញពីការដឹងគុណ្ចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់។ បោក
ប៉ាូល នសួរថា៖ 

 
បតើនរណាអាចបុំកបកបយើងបចញពីរពោះហឫទយ័រសឡាញ់របស់រពោះរគិសឋ ន? ទុកខបវទនា ឬការតបរ់បមល់ 

អនធោះអកនធងការបបៀតបបៀន ការបរសកឃ្លល ន ខ្វោះសបមលៀកបុំពាក ់បរោោះថាប ក ់ឬ មយួរតូវបគសមាល ប់?……កប៏៉ាុកនថ 

កបុងការទុំងបនាោះ បយើងមានជយ័ជុំនោះបលើសពីអបកមានជយ័ជុំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអមាច ស់កដល ន
រសឡាញ់បយើង។ 

 
 បៅបពលបយើងទទួលយករពោះរគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះរបស់បយើង បយើងអាចមានសុវតទិភាពបពញបលញបៅកបុងការ 
សបគ គ្ ោះរបស់បយើងបោយស្តររពោះគុណ្របស់រពោះអងគ បហើយមនិបោយស្តរអារមមណ៍្របស់បយើងបនាោះបទ។   
 

២. ដឹងពីរបបៀបដឹកនាុំមនសសបៅស្តគ ល់រពោះជាមាច ស់។ បតើអបកធាល បម់ាននរណាមាប កន់ិយាយមកកាន់អបកថា «មក  
    តាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំស្តគ ល់ផលូវ» បហើយបនាធ បម់កអបកករ៏បងវង? វាមនិកមនជាបរឿងកដលគួរឱ្យបពញចិតថបនាោះបទ។ បយើងចូលចិតថ  
    បដើរតាមមនុសសកដលពិតជាស្តគ ល់ផលូវចាស់។  

 
 របសិនបបើបយើងចងដ់ឹកនាុំមនុសសដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ បយើងរតូវកតស្តគ ល់ផលូវ។ មានខ្គមពរីជាបរចើនបៅកបុង
រពោះគមពរីកដលជួយ បយើងបដើមផដីឹកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ បៅកបុងតារងខាងបរកាមមានខ្គមពរីមយួចុំនួនកដលអបករតូវ
កតចងចាុំបដើមផកីារចាបប់ផថើមរបស់អបក៖ 

 

រ ៉ាមូ ៣:២៣ មនុសសរគបោ់ប សុទនកតមាន ប និងរតូវការរពោះសបគ គ្ ោះ។ 
រ ៉ាមូ ៦:២៣ មនុសសសកថិសមនឹងស្តល ប ់ប៉ាុកនថរពោះជាមាច ស់របទនជីវតិ។ 
យ៉ាូហាន ៣:១៦ រពោះជាមាច ស់ នរបទនយចដបូជាសរមាបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ 
១យ៉ាូហាន ១:៩ របសិនបបើបយើងស្តរភាព ប រពោះជាមាច ស់នឹងអតប់ទសឱ្យ 

បយើង។ 
១យ៉ាូហាន ៥:១៣ បយើងអាចដឹងថាបយើងមានជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
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 របសិនបបើអបកចងប់របើខ្គមពរីទុំងបនោះបដើមផបី ា្ ញនរណាមាប កព់ីរបបៀបរករពោះរគិសថ ចូរទបនធញខ្ទុំងបនោះ។ ចូរសរបសរ
ខ្ដុំបូងោកទ់ុំពរ័ខាងមុខ្ បនាធ ប់ខ្បនាធ បោ់កក់បុងទុំពរ័បនាធ ប។់ បធវើដូបចបោះរហូតដល់សរបសរអស់ទុំង៥ខ្។ បនាធ បម់កអបក
្យរសួល និងមានរបសិទនភាពកបុងការបរបើរពោះគមពរីដឹកនាុំនរណាមាប កថ់ាវ យរពោះរគិសថ។ អបកបរៀបចុំខ្លួនរបស់អបកបដើមផ ី
បបរមើ។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកកសវងរកខ្គមពរីដសទបទៀតកដលនឹងជួយ អបកកបុងការបធវើសមរបនាធ ល់ សូមបរៀបចុំខ្គមពរីបនាោះតាម
របបៀបដូចោប ។ 
 

៣. ពឹងកផអកបលើ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏សុិទន។ មនិសុំខាន់ថាអបកបចោះរពោះគមពរីបរចើនប៉ាុណាត បនាោះបទ អបករតូវកតពឹងកផអកបលើរពោះ 
     វញិ្ញដ ណ្បរសុិទនបដើមផជីួយ អបក។រពោះអងគនឹងរបទនការកណ្នាុំ នឹងពាកយសុំដីកដលរតឹមរតូវបៅកបុងគុំនិតរបស់អបក 
     ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកបធវើសមរបនាធ ល់។ 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្បរសុិទនជាអបកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ និងបធវើឱ្យពួកបគមានការបស្តកស្តថ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់
ពួកបគ។ រទងរ់ជាបពីស្តទ នភាពសនដួងចិតថរបស់បុគគលមាប ក់ៗ ។ បៅបពលកដលអបកអធិស្តឌ នសរមាបក់ារកណ្នាុំរបស់រពោះអងគ 
រទងន់ឹងជួយ អបកបដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់អបកតាមរយៈសមរបនាធ ល់ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ កុុំបមើលចបមលើយខាងបលើ សូមសរបសរចុោះនូវរបបៀបបកីដលអបកអាចបរៀបចុំខ្លួនបដើមផបីបរមើសហគមនរ៍បស់អបកកបុងនាមជាអបក 
    នាុំរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ថាវ យរពោះ។ 
 ក)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ខ្)................................................................................................................................................. 
 គ)................................................................................................................................................. 
 
២ សូមសរបសរពាកយកដលរតឹមរតូវបដើមផបីុំបពញរបបយាគខាងបរកាម។ 
 ក) ខ្ញុ ុំនឹងមានបុំណ្ងចិតថដអ៏ស្តច រយបដើមផអីានបសៀវបៅ របសិនបបើខ្ញុ ុំមានការយល់ដឹងផ្ទធ ល់ខ្លួនអុំពី……................ 
 ខ្) ទុំនាកទ់ុំនងខ្ញុ ុំជាមយួរពោះជាមាច ស់មនិអារស័យបលើរបបៀបកដលខ្ញុ ុំ……………………………………………….... 
 គ) តាមរយៈរពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់ខ្ញុ ុំ……………………………………………………………………………… 
  ) បដើមផដីឹកនាុំនរណាមាប កឱ់្យមានបទពិបស្តធផ្ទធ ល់ខ្លួនជាមយួការសបគ គ្ ោះ ខ្ញុ ុំរតូវដឹង………………………….. 
 ង) ខ្ញុ ុំនឹងទទួលជុំនួយបៅកបុងការដឹកនាុំមនុសសដសទបទៀតថាវ យរពោះជាមាច ស់មកពី………………………………….. 
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ខ. ការជាប់ពាក្់ព័នធ Becoming Involved 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលានឥទធិពលទៅកាន់សហគ្មន៍របស់អនរសរាប់រពះជ្ជាច ស់។ 
 
 រគិសថបរស័ិទអាចបបរមើ និងមានឥទនិពលបៅកាន់សហគមនរ៍បស់ពួកបគតាមរបបៀបជាបរចើន។ ពួកបយើងគួរកតបធវើជា
របជាពលរដឌកដលលអ អបកជិតខាង និងមតិថភកថិ ពីបរពាោះពួកបយើងគឺជារគិសថបរស័ិទ។ សហគមនរ៍បស់ពួកបយើងគួរកតរបបសើរ
ពីបរពាោះពួកបយើងរស់បៅទីបនាោះ។ របសិនបបើបយើងសងឃមឹចងម់ានឥទនិពលបៅកានស់ហគមន៍របស់បយើងសរមាប់រពោះជាមាច ស់ 
ពួកបយើងរតូវកតចូលរមួសកមមភាពបៅកបុងសហគមន។៍ ប៉ាុកនថបយើងរតូវកតសបរមចចិតថថាសកមមភាពមយួណាកដលរតឹមរតូវ 
និងសកមមភាពមយួណាកដលប៉ាោះពាល់ដល់បនាធ ល់ជារគិសថបរស័ិទរបស់បយើង។ បតើបយើងបធវើការសបរមច ចិតថបោយរបបៀប
ណា?  
 
 ជាបឋម បៅបពលកដលអបកសបរមចចិតថជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងសកមមភាពបផសងៗ សូមសួរសុំណួ្រមកកានខ់្លួនឯងថា 
“បតើវារបឆាុំងជាមយួមូលោឌ នរគឹោះសនការបបរងៀនរបស់រគិសថបរស័ិទបោយកផអកបលើរពោះគមពរីកដលឬបទ? របសិនបបើចបមលើយ បទ 
បនាធ បម់កសួរសុំណួ្របនោះមកកាន់ខ្លួនរបស់អបក” បតើខ្ញុ ុំអាចបធវើជាសមរបនាធ ល់របស់រពោះជាមាច ស់ រកីរយជាមយួសកមមភាពទុំង
បនាោះ បហើយមនិប៉ាោះពាល់ដល់អបកដសទកដលឬបទ? របសិនបបើចបមលើយចាស/ ទ បហើយរបសិនបបើអបកបធវើការសបរមចចិតថបោយ
ការអធិស្តឌ ន បនាធ បម់កសូមចូលរមួសកមមភាពបនាោះចុោះ។  
 
 របសិនបបើអបកចូលរមួកបុងសកមមភាពបនាោះ បហើយប ើញថាសកមមភាពទុំងបនាោះមនិបុំបពញដល់សថងោ់កដល នផថល់
ជូនខាងបលើ បនាធ បម់កសូមចាកបចញពីសកមមភាពបនាោះបៅ បហើយអរគុណ្រពោះជាមាច ស់សរមាបក់ារបបរងៀនបមបរៀនមយួបនោះ
មកកានអ់បក។ រពោះវញិ្ញដ ណ្បរសុិទននឹងរបទនរ ជាញ មកកានអ់បកបៅកបុងការសបរមចចិតថដូចជាចុំណុ្ចមយួបនោះផងកដរ។ 
 
 រគិសថបរស័ិទខ្លួនរបស់ពួកបគផ្ទធ ល់អាចមានការពាកព់ន័នបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ពួកបគ និងចាុំងជោះពនលឺរបស់ពួកបគ
បៅកបុងរបបៀបជាបរចើន។ ឧទហរណ៍្ ពួកបគអាចបធវើជារបជាពលរដឌគុំរ ូតាមរយៈការផថល់ពត៌មានបៅប៉ាូលីសរបសិនបបើពួកបគ
ប ើញមានបចារកមមបកើតបឡើង។ ពួកបគអាចចូលរមួឧបតទមាដល់សកមមភាពកដលទកទ់ងជាមយួសុខ្ភាពសរមាបយុ់វជន ឬ 
មនុសសចាស់បៅកបុងសហគមន។៍ 
 
  ឪពុកមាថ យកដលរគិសថបរស័ិទ និងរគិសថបរស័ិទដសទបទៀតអាចទញយកចុំណាប់អារមមណ៍្បៅកបុងស្តោតាមតុំបន ់
រពមទុំងជួយ រគូ និងអបកដឹកនាុំបៅកបុងរបបៀបបផសងៗកដលអាចបធវើបៅ ន។ អបកអាចជួយ នាុំរគូកដលជារគិសថបរស័ិទសរមាប់
ស្តោរបស់អបក។ប ា្ ញការចាបអ់ារមមណ៍្កានក់តរបបសើរតាមរយៈការស្តងសង់អាោរស្តោ បសៀវបៅ និងបណាត ល័យ
របសិនបបើពួកបគរតវូការ។ 
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 របបៀបដល៏អបផសងបទៀតបដើមផមីានឥទនិពលបៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបកគឺការមានទុំនាកទ់ុំនងមតិថភាពជាមយួអបក 
ដឹកនាុំបៅកបុងសហគមនដូ៍ចជា ប៉ាូលីស រគូបបរងៀន រគូបពទយ និងអបកបធវើជុំនួញ។ កសវងរកឱ្កាសបដើមផបីធវើសមរបនាធ ល់បៅកាន់
ពួកបគអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើបៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ពាយាមស្តគ ល់អភ ិលរកុងរបស់អបក និងអបកតុំណាងរជរោឌ  
ភ ិលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបករតូវចាុំថា ពួកបគករ៏តូវការរពោះអមាច ស់ផងកដរ។ 
 
 វាពិតជាមនិអាចបៅរចួបទកបុងការកដលសរបសររគបរ់បបៀបទុំងអស់កដលបយើងអាចបបរមើបៅកានស់ហគមនរ៍បស់ 
បយើង។ បៅបពលកដលបយើងមានឳកាសកបុងការប ោះបឆាប តសរមាប់អបកដឹកនាុំ ឬ ចាបក់ដលបលើកទឹកចិតថរស់បៅកបុងភាព
សុចរតិ គឺជាទុំនួលខុ្សរតូវរបស់រគិសថបរស័ិទកបុងការបធវើវាផងកដរ។ របសិនបបើសហគមនព៍ាយាមកបុងការកសវងរករ ក់
ឧបតទមាសរមាបគ់បរមាងដស៏ុំខាន់ដូចជា មនធីបពទយ ឬ មណ្ឍ លកុមារកុំរពា រគិសថបរស័ិទគួរកតជួយ ជាមយួគបរមាងទុំងបនោះ។ 
 
 បៅរគបទ់ុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើង ការស្តរសុំខានណ់ាស់កដលពួកបយើងបធវើជាគុំរសូនជុំបនឿរគិសថបរស័ិទ។ ការបនោះគឺ ជា 
បសចកថីពិតដព៏ិបសសមយួបៅកបុងជុំនួញរបស់បយើង។ រពោះគមពរី នរ បប់យើងថាបយើងគួរកត «ផធុយបៅវញិកបុងការនិយាយសឋី
កឋី កិរយិាមារយាទកឋី ចិតថរសឡាញ់កឋី ជុំបនឿកឋី និងចិតថបរសុិទនកឋី រតូវបធវើជាគុំរដូល់អស់អបកបជឿ» (១ធីម៉ាូបថ្ ៤:១២)។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយាគកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) រគិសថបរស័ិទអាចចូលរមួរគបស់កមមភាពទុំងអស់ដរបណាពួកបគបធវើសមរបនាធ ល់អុំពីរពោះរគិសថបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) របសិនបបើរគិសថបរស័ិទចូលរមួបៅកបុងសកមមភាពណាមយួ បហើយរកប ើញថាវាមនិសមរសបបោយបយាងបៅ
      បលើការបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរីអុំពីអវីកដលរគិសថបរស័ិទគួរកតបធវើ ពួកបគគួរកតចាកបចញ។ 
 គ) វាគឺអាចបៅរចួកបុងការចូលរមួរគបស់កមមភាពទុំងអស់ ដរបណាអបកមនិអនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសកដលបៅទីបនាោះ
    ដឹងថាអបកគឺជារគិសថបរស័ិទ។ 
  ) កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទមាប ក់អបករតូវជារបជាពលរដឌ អបកជិតខាង និងមតិថភកថិដល៏អ។ 
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៤ គូររងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្គុំរកូដលរតឹមរតូវសនសហគមនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 ក) ចន (John)  នសបរមចចិតថមនិបៅបធវើការប ោះបឆាប តពីបរពាោះោតម់និខ្វល់ខាវ យពីតុំណាងរគសថកដលរតូវ ន
    បរជើសបរ ើសបដើមផរីគបរ់គងសហគមន។៍ 
 ខ្) បជម (James) បរៀបចុំសកមមភាពយុវជនបៅស្តោបនាធ បព់ីបលង ល់ទត់ 
 គ) រស់ (Ruth) បៅមនធីបពទយពរីដងកបុងមយួស ឋ ហ៍បដើមផជីួយ មនុសសកដលមានជុំងឺតាមរយៈការអានឱ្យពួកបគស្តថ ប ់  
              សរបសរសុំបុរតសរមាបព់ួកបគ ឬការសួរសុខ្ទុកខពួកបគ។  
  ) មា៉ា រ ី(Mary) និងមនិចូលរមួសកមមភាពបៅកបុងស្តោពីបរពាោះនាងមនិមានការអបរ់ ុំលអដូចជារគូបបរងៀន     
     ដសទបទៀត។ 
 ង) រ ៉ាបូឺត (Robert)  នប ើញបុរសវយ័បកមងមាប កប់លនអ់បកកថ្រកាហាង ប៉ាុកនថ ោតម់និ នរយការបហតុការណ៍្បនោះ 
     ពីបរពាោះោតម់និចងម់ានការពាកព់ន័ន។ 
 ច) ភលីីព (Philip) ញញឹម និងស្តវ គមនម៍នុសសបៅតាមផលូវ ដូចជាអបករតស់ុំបុរត ប៉ាូលីស ឬ អបកជិតខាង។ 
 
៥ ពាយាមកបុងការមានទុំនាកទ់នងជាមយួអបកដឹកនាុំបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបកយា៉ា ងបហាចណាស់ឱ្យ នពីនាកប់ៅកបុង  
    កខ្បនោះ។ សរបសរប ម្ ោះមនុសសកដលអបកពាយាមស្តគ ល់បៅទីបនោះ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

រ. ការបរចិាច រជំនាញ Contributing Skills 

ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលជំនញរបស់អនរអាច្ទររើទែើមបជីួយទៅកាន់សហគ្មន៍របស់អនរ។ 
 
 ចន បរ ន (John Brown) គឺជារគិសថបរស័ិទមាប កក់ដល នថាវ យជីវតិរបស់ោតប់ៅរពោះរគិសថអស់រយៈបពលបរចើនឆាប ុំ
មកបហើយ។ មនុសសរគបោ់ប បៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោតប់ោរពោតដូ់ចជាអបកបបរមើពន័នកិចចគុំរ ូនិងជាមនុសសកដលគួរឱ្យ 
បោរព។ បោកបរ នជាមាប កក់ដលបៅកបុងសហគមនរ៍បស់ោតទ់ទួលស្តគ ល់ផងកដរថាជាអបកស្តងសងដ់ជ៏ុំនាញ។ បៅ
បពលកដលអភ ិលរកុងសុុំអបកសម័រគចិតថបដើមផជីួយ កស្តងសុំណ្ងអ់ោរទីរកុង បោកបរ ន នសម័រគចិតថបធវើជាអបកដឹកនាុំ
បៅកបុងគបរមាងកស្តងអោរថ្មី។ 
 
 សូមកតស់ុំោល់ពីទិដឌភាពសុំខាន់ៗ សនបរឿងទុំងបនោះ: 
 ១. ចន បរ នគឺជាអបកកស្តងយា៉ា ងអស្តច រយរមួទុំងមានបករ ថិ៍ប ម្ ោះលផលីាញ។ 
 ២. ោត ់នបរបើអុំបណាយទនរបស់ោតប់ដើមផជីួយ គបរមាងបៅកបុងសហគមនក៍ដលបធវើឱ្យមនុសសជាបរចើនមាន        
      អុំណ្រ។ 
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  សហគមនច៍ាប់អារមមណ៍្បៅបលើចុំណុ្ចទុំងពីរបនោះ។ របកហលមនុសសជាបរចើនមនិដឹងថាបោកបរ នកជ៏ា
រគិសថបរស័ិទផងកដរ។ ប៉ាុកនថ មនុសសកដលមានការពាកព់ន័នបៅកបុងគបរមាងនឹងស្តគ ល់ថាោតជ់ារគិសថបរស័ិទខ្ណ្ៈបពល
កដលពួកបគបធវើការជាមយួោត។់ ោតរ់សឡាញ់រពោះជាមាច ស់ បហើយបោលការណ៍្រគិសថបរស័ិទនឹងបបចចញពនលឺពីជីវតិរបស់
ោត។់ 
 
  របកហលអបកមានជុំនាញកដលសហគមនរ៍បស់អបករតូវការ។ បតើអបកអាចបរបើជុំនាញរបស់អបកទុកដូចជាការកចក
រ ុំកលកបៅកានម់នុសសរគបោ់ប កដរឬបទ? របសិនបបើអបកអាច អបកនឹងកាល យជារពោះពរបៅកានម់នុសសបផសងបទៀត បហើយអបកនឹង
មានឱ្កាសកចកចាយពីទីបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទរបស់អបកតាមរយៈការបរបើជុំនាញរបស់អបកបដើមផជីយួ អបកដសទបទៀត។ សហ
គមនរ៍តូវការជុំនាញជាបរចើន កសិករ សុំណ្ង ់គិោនុបោឌ នយិកា អបកកថ្រកាបកមងតូចៗ និងជួយ កបុងការបរ សសុំអាត ឬ 
បធវើឱ្យសហគមនម៍ានភាពរសស់ស្តអ តគឺមានកតរបបៀបពរីបីប៉ាុបណាត ោះបដើមផមីានការជាបព់ន័ន។ បតើអវីកដលជាសមតទភាពពិបសស
របស់អបក? បតើអបក នថាវ យវាបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់ និងសហគមនរ៍បស់អបកកដរឬបទ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូមពិភាកាអុំពីរបបៀបពីរកដលអបកអាចបរបើជុំនាញបធវើជាសមរបនាធ ល់បៅកានស់ហគមនរ៍បស់អបក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
៧ គិតអុំពីរបបៀបមយួចុំនួនកដលអបក នបរបើបដើមផមីានការជាបព់ាកព់ន័នបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក តាមរយៈការបរបើជុំនាញ 
    របស់អបក? សរបសរវាបៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបក។ 
 
៨ សូមសរបសរចុោះនូវរបបៀបមយួកដលអបកអាចមានការជាបព់ាកព់័ននកថ្មបទៀតបៅកបុងសហគមនរ៍បស់អបក។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៥  ចបមលើយរបស់អបក 
 
១ ក)មានការធានាអោះអាងផ្ទធ ល់ខ្លួនសនការសបគ គ្ ោះ។ 
 ខ្) ដឹងពីរបបៀបកបុងការដឹកនាុំមនុសសបៅកានរ់ពោះជាមាច ស់។ 
 គ) ពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏សុិទន។ 
 
៦ ចបមលើយរបស់អបក។ ខ្ណ្ៈបពលកដលអបកកចករ ុំកលកជុំនាញរបស់អបក មនុសសនឹងប ើញពីសមរបនាធ ល់រគិសថបរស័ិទ
 របស់អបក បហើយអបកអាចនាុំពួកបគបៅកានរ់ពោះរគិសថ។ អបកនឹងកាល យជារពោះពរបៅកាន់សហគមនរ៍បស់អបកតាមរយៈ
 ឥរយិាបថ្នឹងការជាបព់ាកព់ន័នរបស់អបក។ 
 
២ ក) អបកនិពនន 
 ខ្) អារមមណ៍្ 
 គ) សបគ គ្ ោះ 
  ) រពោះបនធូលរពោះជាមាច ស់ 
 ង) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 
៧ ចបមលើយរបស់អបក។ បតើអបកអាចកសវងរកប ើញរបបៀបកដលអបកអាចបធវើបកនទមបទៀតកដរឬបទ? 
 
៣ របបយាគ ខ្) និង  )គឺរតឹមរតូវ។ 
 
៨ ចបមលើយរបស់អបក។ រពោះជាមាច ស់នឹងរបទនពរអបកបៅបពលកដលអបកឱ្យបៅកានអ់បកដសទបោយឥតគិតសថ្ល នូវអវីកដល 
 រពោះជាមាច ស់ នរបទនដល់អបក។ 
 
៤ ខ្) គ) និង ច)គឺជាគុំរដូល៏អសនសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទ។ 
 
 
 
 
 


