
សក្តា នុពលអប់រំ
ននអង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាក្រក្្នុជា

១៦នាក់
បានចូលរមួផ្តល់បទសម្ភា សន ៍

៧នាក ់មនន្តរីសង្គមស៊រីវលិ 

៥នាក ់មនន្តរីរាជរដ្ឋា ភបិាល

៤នាក ់អ្នកជំនាញអបរ់ ំ

         នៅព្រះរាជាណាចពកកម្៊ជា អស់រយៈន្ល
បនួទសវត្សរប៍ានកន្លងផ៊តនៅន�ើយ ចាបត់ាងំ រ្ី  
ម្នព្រឹត្តិការណ៍ននការបរ៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តននរបបកម្៊ជា 
ពបជាធិបនតយ្យ។ នដ្យសារតតម្នការបនងកើតអង្គ 
ជំនំ៊ជពមរះវសិាមញ្ញក្ន៊ងត៊លាការកម្៊ជា  (នៅកាត ់
ថា អ.វ.ត.ក ឬសាលាក្តរីត្មែរពក�ម)  គនពម្ងផ្តួច 
នផ្តើមទាងំផ្លូវការ និងនពរៅផ្លូវការជានពចើន  តែលម្ន 
នោលបំណង នែើម្ រីតចករតំលកអំ រ្ីពបវត្តិសានស្តត្មែរ
ពក�មែល់ពបជា្លរែឋាកម្៊ជាជំនានន់ពកាយបាន
កំ្៊ងរ រីកែ៊រះដ្លជាចរីរភា្។ អ.វ.ត.ក គឺត៊លាការ
កូនកាតត់ែលពតរូវបានបនងកើតន�ើងនែើម្ រីកាតន់ទាស
នមែរឹកនាជំាន់្ ្ស់ និងជនតែលទទួល្៊សពតរូវ  
្្ស់បំផ៊តសពម្បឧ់ពកិែឋាកមមែននរបបកម្៊ជាពបជាធិប
នតយ្យ។ ការពសាវពជាវ នែើម្ រីចង ពកងរបាយការណ៍ 
ននរះ បាន្យាយាមតសវែងយល់្រីទស្សនៈយល់ន�ើញ 
របស់ពបជា្លរែឋាកម្៊ជា ជំ៊វញិភា្ទាកទ់ងោ្ន រវាង 
អ.វ.ត.ក និងគនពម្ងផ្តួចនផ្តើមអបរ់នំផ្សងៗនទៀតតែល
បានកំ្៊ងអន៊វត្តនាន្លថមែរីៗននរះក្ន៊ងព្រះរាជាណា
ចពកកម្៊ជា។ 

             របាយការណ៍ននរះ     តែលនយាងនៅនលើការ 
ពបមូលទិន្ននយ័ តាមរយៈកិច្ច្ិភាកសាពករុមនោលនៅ 
ជាមយួនរឹងនិស្សតិសាកលវទិយាល័យចំនួន ៨៣នាក ់

និងអ្នកអន៊វត្តវជិាជា ជរីវៈជំនាញចំនួន ១៦នាក ់រកន�ើញ 
ថា អ.វ.ត.ក អាចចូលរមួចំតណកយ៉ាងធំសនម្ ើម 
គួរឲ្យកតស់ម្្គ ល់ នៅក្ន៊ងវស័ិយអបរ់កំ្ន៊ងព្រះរាជា 
ណាចពកកម្៊ជា ន�ើយសកា្ត ន៊្លននរះ នៅមនិទាន ់
បានយកមកនពបើពបាស់ឲ្យ អស់ន្ញនលញនៅន�ើយ 
ននារះនទ។ ក្ន៊ងអំ�៊ងន្លសន្ទនា អំ រ្ី អ.វ.ត.ក 
និស្សតិបានកតស់ម្្គ ល់អំ រ្ីសកា្ត ន៊្លសពម្ប់
សាលាក្តរីននរះ ក្ន៊ងការអបរ់ែំល់មន៊ស្សវយ័ជំនាន ់
របស់្ួកនគ អំ រ្ីអតរីតកាល នដ្យបានចាតទ៊់កថា
ជានករែំតណលែម៏្នសកា្ត ន៊្លធំនធងបំផ៊តនន
សាលាក្តរីននរះ ន�ើយបានផ្តល់ចំណាតថ់ា្ន ក់្ ្ស់ 
ជាងនករែំតណលែនទនទៀតម្នែូចជា៖ នករែំតណល 
ត៊លាការ នករែំតណលផ្លូវចិត្ត និងនករែំតណលក្ន៊ង
ការកសាងសមត្ថភា្ជានែើម។

 ចនម្លើយតបនានាតែលពបមូលបានតាមរយៈ
ការពសាវពជាវននរះ កប៏ានកតស់ម្្គ ល់ផងតែរ រ្ី 
កពមតិតិចតចួននការយល់ែរឹងក្ន៊ងចំនណាមពករុម
យ៊វជន ពាក់្ ន័្ធនរឹងកមមែវធិរីតែលកំ្៊ងបន្តអន៊វត្ត 
និងឱកាសនានាសពម្បន់ិស្សតិ តែលម្នចំណាប ់
អារមមែណ៍ក្ន៊ងការសិកសាឲ្យបាននពចើន អំ រ្ីពបវតិ្តសានស្ត
កម្៊ជាពបជាធិបនតយ្យ។ និស្សតិជានពចើនតតងតត

 បានផ្តល់អន៊សាសនន៍ស្នើសំ៊ឲ្យម្នកមមែវធិរី ឬគនពម្ង 

ផ្តួចនផ្តើមនានា តែលតាមការ្ិតកមមែវធិរី ឬគនពម្ង 
ផ្តួចនផ្តើមទាងំននារះ បានម្នវត្តម្នរចួរាល់នៅ
ន�ើយ។ នែើម្ រីបញ្ចបគ់ំលាតននការយល់ែរឹងននរះ  
គួរគប្ រីអភវិឌ្ឍពបសិទ្ធភា្ននកមមែវធិរីអបរ់តំែលម្ន
ពសាប ់ និងគួរគប្ រីនលើកតនមកើងការយល់ែរឹងឲ្យបាន
កានត់តទូលំទូលាយ អំ រ្ីរបបកម្៊ជាពបជាធិបនតយ្យ។

   នដ្យនផ្តើមកិច្ច្ិភាកសា ជំ៊វញិសកា្ត ន៊្ល
វស័ិយអបរ់នំន អ.វ.ត.ក របាយការណ៍ននរះម្នក្តរី
សង្ រឹមថា នរឹងជំរញ៊នលើកទរឹកចិត្តែល់អ្នកអបរ់ ំ រមួ 
ទាងំនិស្សតិផងតែរ ឲ្យចូលរមួយ៉ាងសកមមែពាក់្ ន័្ធ
នរឹងពបវត្តិសានស្តកម្៊ជាតាមរយៈមនធយាបាយនានា 
ពបកបនដ្យភា្នច្នពបឌិត និងគំនិតចងន់ចរះចងែ់រឹង។ 
ថវែរីនបើ    អ.វ.ត.ក   អាចនរឹងឈានែល់ទរីបញ្ចបរ់បស់្្លួន 
កន៏ដ្យកន៏នរះមនិទានជ់ាការយឺតយ៉ាវក្ន៊ងការបន្សល់
ទ៊កនូវនករែំតណលែវ៏ជិជាម្នរបស់្្លួនក្ន៊ងវស័ិយ
អបរ់ផំងតែរ។ 

             លទ្ធផលទាងំពសរុង ននការពសាវពជាវននរះអាច 
រកនមើលបានក្ន៊ងអត្ថបទទាងំមូល តែលនរឹងពតរូវ 
នបារះ្៊ម្ផសាយ នៅនលើនគ�ទំ្រ័របស់មជ្ឈមណ្ឌ ល
ហានដ់្។ 

នៅចន ល្ ោះរវាងខែកក្កដា និងខែតុលា ឆ្នា ២ំ០១៧ ននោះមជ្ឈមណ្ឌ លហាន់ដាបានសន្ទ្
ជាមួយនឹងកករុមនិស្ិតកម្ុជា និងអនាកអនុវត្តវជិាជា ជីវៈ ន�ើម្ីសិកសាពីទស្នៈយល់ន�ើញ

របស់ពួកនេជំុវញិផលប៉ោះពាល់ និងនករ�ំខណលរបស់សាលាក្តីខែមែរកកហម។

៣៨%
និស្សតិប្រុស្

៦២%
និស្សតិប្សី្

៨៣នាក់ 
និស្សតិសាកលវទិយាល័យ តែលបានចូលរមួក្ន៊ងកិច្ច្ិភាកសា
ពករុមនោលនៅចំនួន៨ពករុម នៅសាកលវទិយាល័យចំនួន៤ 

ក្ន៊ងរាជធានរីភ្ននំ្ញ

សសចកតាតីសសងខេប

៥៣%

២៤%

១២%

១១% និស្សតិច្បាប់

និស្សតិប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ

និស្សតិធុរកិច្បច

និស្សតិភាសាអងគ់្លេស្

១



១៩

១៥

១២

៦
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៤

២

១

១

០ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ ១២ ១៤ ១៦ ១៨ ២០

គ្រួសារ
វទិ្យាល័យ

សាកលវទិ្យាល័យ
កម្មវធីិទូ្យរទ្យស្សន៍
សស្ៀវសៅសិ្កា

គ្រពន័ធអ ីនសធើណែត/គ្រពន័ធផ្សពវផ្ាយស្្គម្
វទិ្យយ 

សាលារឋម្សិ្កា
ការចូលទ្យស្សនាសៅ អ.វ.ត.ក

គ្រភពចំសែេះដឹ្អំពីរររកម្ព ជាគ្រជាធិរសតយយ

ពបភ្ចម្ងៗននចំនណរះែរឹងរបស់និស្សតិតែលបានចូលរមួក្ន៊ងកិច្ច្ិភាកសាពករុមនោលនៅ ស្តរី្រី អ.វ.ត.ក 
និងរបបកម្៊ជាពបជាធិបនតយ្យ បង្ហា ញឲ្យែរឹង រ្ីតួនាទរីែសំ៏ខានរ់បស់ពគរួសារ និងពប្ន័្ធផ្ស្វែផសាយនសាតទស្សន៍

ក្ន៊ងការអបរ់ ំនិងផ្តល់នយាបល់អំ រ្ីភា្្វែរះខាតនាន្លបច្ច៊ប្ន្នចំនពារះការចូលរមួជាមយួនរឹង អ.វ.ត.ក។
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៥
៥

៤
៤

៣
៣

២
១

០ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥

កម្មវធិីទូរទស្សន៍
វទិាល័យ

វទិយុ

សាកលវទិាល័យ
ការចូលទស្សនានៅ អ.វ.ត.ក

ប្រភពអុីននធើណែន/ប្រពន័ធផ្សពវផ្ាយស្ង្គម្
នស្ៀវនៅសិ្កា

ការចូលទស្សនានៅទីតាំង្រ ាំឭកវញិ្ញា ែកខនធ
ប្រួសារ

ប្រភពចាំនែេះដឹង្អាំពី អ.វ.ត.ក

សពមងស់ម្រីសំខាន់ៗ របស់និស្សតិ និងអ្នកផ្តល់បទសម្ភា សន៍

មន៊ស្សមយួចំនួននិយាយថា នរឿងវ៉ាវទាងំអស់�្នរឹងមនិបាននកើតម្នន�ើងែូចអវែរីតែល
្ួកនគបានពបាបន់�ើយ។ កប៏៉៊តន្ត នដ្យសារតតម្នការផ្តល់សក្រីកមមែទាងំ�្នរឹងន�ើយអាច 

ឲ្យ្្៊ ំែរឹងថា វាតលង រ្ឹងតផអែកតតនលើទស្សនៈម្្ងននរះនទៀតន�ើយ ន�ើយ្្៊ ំអាចនធវែើការវាយតនម្លនលើ
អង្គន�ត៊នានា និងនមើលន�ើញអវែរីតែលជាការ្ិត។ 

និស្សតិពសរីសិកសាម៊្វជិាជា ចបាប ់នៅសាកលវទិយាល័យភូមនិ្ទនរីតិសានស្ត និងវទិយាសានស្តនសែឋាកិច្ច នៅនថងៃទរី១៩ ត្កកកដ្ ឆ្្ន ២ំ០១៧

វា្ិតជា [បាន] ជួយ�ែល់្្៊ ំឲ្យយល់ែរឹងនូវអវែរីតែលបាននកើតម្នន�ើង [នពកាម] របបត្មែរពក�ម។ 
ពបសិននបើនយើងនរៀនតាមតតរយៈនសៀវនៅមយួម៊្ វាមនិបាននកបារះកបាយននារះនទ។ ននរះគឺជាពបនភទនន

ភស្ត៊តាងតែលបង្ហា ញ រ្ីរបបននរះតែល្ិតជាបាននកើតម្នពបាកែតមន។
និស្សតិពសរីសិកសាតផ្នកពប្ន័្ធផ្ស្វែផសាយ នៅនែប៉ាតឺមង៉ព់ប្ន័្ធផ្ស្វែផសាយ និងសារគមនាគមន ៍នៅសាកលវទិយាល័យភូមនិ្ទភ្ននំ្ញ 

នៅនថងៃទរី១៤ ត្កញ្្ញ  ឆ្្ន ២ំ០១៧

នយើងនមើលន�ើញថា ការសិកសាអំ រ្ីពបវត្តិសានស្តត្មែរពក�ម្រីអតរីតកាល គឺមនិទានប់ាន
 ពគបព់ជរុងនពជាយទូលំទូលាយនៅន�ើយនទ នលើកតលងតតអ្នកសិកសាពសាវពជាវតែលម្ន

ចំណាបអ់ារមមែណ៍ក្ន៊ងវស័ិយននរះតតប៉៊នណាណ រះ។ តតឥ�ូវននរះ ពកសួងបានកំ្៊ងដ្កប់ញ្ចូ ល
ម៊្វជិាជា ននរះនៅក្ន៊ងកមមែវធិរីសិកសាថា្ន កជ់ាតិរចួរាល់ន�ើយ។

នលាកជំទាវ ទន ់សាអ៊រីម អន៊រែឋានលខាធិការននពកសួរអបរ់ ំយ៊វជន និងករីឡា នៅនថងៃទរី១០ ត្កញ្្ញ  ឆ្្ន ២ំ០១៧

និស្សតិតែលសិកសាម៊្វជិាជា ចបាប ់ពតរូវតតតសវែងយល់អំ រ្ីពបវត្តិសានស្ត ្រីនពពារះពបវត្តិសានស្ត 
គឺជាលទ្ធផលននរបបននយាបាយ។ និស្សតិពតរូវតតយល់ែរឹងអំ រ្ីពបវត្តិសានស្ត នែើម្ រីតសវែង 

យល់្រីចបាប។់” 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត នហា នបង៉ សាកលវទិយាធិការននសាកលវទិយាល័យជាតិពគបព់គង នៅនថងៃទរី២៨ ត្សរីហា ឆ្្ន ២ំ០១៧

២



ជាអ្នកពបវត្តិសានស្តែូច្្៊ ំ នយើងមនិអាចនិយាយបាននូវអវែរីៗ
នដ្យោមែ នឯកសារនយាងន�ើយ។ អញ្ច រឹងន�ើយ អ.វ.ត.ក ជួយ�ែល់្្៊ ំ

យ៉ាងនពចើនក្ន៊ងការពបមូលឯកសារសពម្ប់្ ្៊ ំនែើម្ រីោពំទែល់ទស្សនៈរបស់្្៊ ំ 
ែល់ការពតិរះររិះ្ិចារណារបស់្្៊ ំ និងការបនពងៀនរបស់្្៊ ំផងតែរ។ 

នលាកសានសា្ត ចារ្យ សំបូរ ម៉្ណារ៉ា ពបចាសំាកលវទិយាល័យបញ្្ញ សានស្តកម្៊ជា 
នៅនថងៃទរី១៧ ត្សរីហា ឆ្្ន ២ំ០១៧

្្៊ ំចងឲ់្យពកសួងអបរ់ ំដ្កប់ញ្ចូ លនូវចំនណរះែរឹងននរបបត្មែរពក�មននរះ នៅក្ន៊ងពប្ន័្ធអបរ់.ំ..
នពពារះកាល្រី្្៊ ំនៅនកមែងនរៀននៅសាលាបឋមសិកសា រ�ូតែល់្្៊ ំបញ្ចបថ់ា្ន កវ់ទិយាល័យ 

្្៊ ំ្៊ំម្នចំនណរះែរឹង រ្ីរបបត្មែរពក�មននរះន�ើយ។
និស្សតិពសរីសិកសាតផ្នកចបាប ់ននសាកលវទិយាល័យជាតិពគបព់គង នថងៃទរី១៨ ត្កកកដ្ ឆ្្ន ២ំ០១៧

នោលបំណងននសាលាក្តរីត្មែរពក�ម គឺសពម្បម់ន៊ស្សជំនានន់ពកាយតែលមនិតែលឆ្លងកាតរ់បបននរះ
កន្លងមក ែូនច្នរះន�ើយ្ួកនយើងអាចយល់ែរឹងនូវអវែរីតែលបាននកើតន�ើងក្ន៊ងអំ�៊ងន្លននរបបននរះ។ 

និស្សពិសរីសិកសាតផ្នកភាសាអងន់គ្លស នៅសាកលវទិយាល័យនវនស្ទើន នៅនថងៃទរី២៧ ត្កញ្្ញ  ឆ្្ន ២ំ០១៧

កមមែវធិរីនានារបស់
សង្គមស៊រីវលិតែល

កំ្៊ងអន៊វត្ត

មជ្ឈមណ្ឌ លធនធាន
នសាតទស្សន ៍បណ័ណ សារដ្ឋា ន 

និងមណ្ឌ លភា្យន្ត

ការចាកប់ញ្ជា ំង

ភា្យន្តជាញរឹកញាប់
នអបកមមែវធិរីសិកសា

ពបវត្តិសានស្តត្មែរពក�ម
ការោពំទស៊្ភា្ផ្លូវចិត្ត

សពម្បអ់្នករស់រានម្នជរីវតិ 

និងមន៊ស្សជំនានន់ពកាយ

កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់

ការនរៀបចំយ៊វជនឲ្យន ្្ត ត

នលើសន្តិភា្ និងែំនណារះ

ពសាយជនម្្ល រះ

ការពបកួតចនពមៀងអំ រ្ី
ពបវត្តិសានស្តត្មែរពក�ម

កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់

មជ្ឈមណ្ឌ លតមកល់
ឯកសារចបាបព់ាក់្ ន័្ធ

នរឹងសាលាក្តរី
ត្មែរពក�ម

ការផ្ស្វែផសាយបន្ត ្្ទ ល់្រីនថងៃសវនាការជំនំ៊
ជពមរះក្តរី ចាប់្ រីនម៉្ង ៩ព រ្ឹក ែល់នម៉្ង ៤ 

រនសៀល នៅនលើនគ�ទំ្រ័ 
www.eccc.gov.kh 

សាលាក្តរីត្មែរពក�មនរៀបចំកមមែវធិរី
ផ្ស្វែផសាយតាមស�គមនរ៍បស់

អង្គភា្កិច្ចការសាធារណៈ នៅតាម 
សាលានរៀន និងតាមន្ត្តនានា

អ្នកឃ្្ល នំមើលសវនាការ និង
អ្នកបនងកើតកមមែវធិរីត្្សភា្យន្ត

ជាភាសាត្មែរជានសេរ រីអំ រ្ី
សាលាក្តរីត្មែរពក�ម

ការពបកួតពបតជងភា្យន្ត្្លរី
ស្តរី្រីសាលាក្តរីត្មែរពក�ម 

និងពបវត្តិសានស្តត្មែរពក�ម

សូមតសវែងរកពាក្យថា “Time to 
Speak Out/ ែល់ន្ល ពតរូវនិយាយ” 
នៅនលើយូធូប (Youtube) នែើម្ រីចូល 
ទស្សនាត្្សភា្យន្តជានសេរ រីចំនួន៦ 
ស្តរី្រី�ិងសាផ្លូវនភទក្ន៊ងអំ�៊ងន្ល

ត្មែរពក�ម

កមមែវធិរីកសាងសន្តិភា្ 
និងការផ្សរះផសា

កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់

khmerrougehistory.org 
នគ�ទំ្រ័ថមែរីតែលម្ន

្�៊ពប្ន័្ធផសាយស្តរី្រីពបវត្តិ
សានស្តត្មែរពក�ម

បានបនងកើតនសៀវនៅអាន

ស្តរី្រីពបវត្តិសានស្ត

ត្មែរពក�ម

នបើកឲ្យចូលទស្សនានរៀងរាល់នថងៃ 

ម្នផ្តល់កមមែវធិរីតណនាំ

ជាសំន�ងជាភាសាត្មែរ 

និងអងន់គ្លស 
សារមន្ទរីរឧពកិែឋាកមមែ
ពបល័យ្ូជសាសន៍

ទួលតស្លង

សិក្ាសាលាស្តរី្រី យ៊វជន 

និងការកសាងសន្តិភា្

ការតាងំ្ិ្ណ៌មនិ

អចិននន្តយស៍្តរី្រីក៊ម្រ

នៅនពកាមអង្គការ

៣

នល្ានយ៊វជន 

ទស្សនកិច្ចសិកសា 

កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់

មជ្ឈមណ្ឌ លសិកសាសន្តិភា្

ស�គមន ៍ ពតរូវបានបនងកើត

នៅតាមន្ត្តមយួចំនួន



សូមតថ្លងអំណរគ៊ណែល់សា្ថ នទូតអងន់គ្លសពបចារំាជធានរីភ្ននំ្ញ សពម្បក់ារចូលរមួឧបត្ថមភា 
ែស៏ម្រ៊សធមែ៌ល់ការពសាវពជាវននរះ។

សពម្ប់្ ត័ម៌្នបតន្ថម សូមនញជា ើញចូលកានន់គ�ទំ្រ័៖ krtmonitor.org ឬ handacenter.stanford.edu

ពបនភទននចនម្លើយតប % ចំនួន

១. បនពងៀន/ផ្តល់ែំបូនាមែ ន ែល់មន៊ស្សជំនានន់ពកាយអំ្រីអវែរីតែលបាននកើតម្នន�ើង/
សិកសា រ្ីការ្ិត 

៣២% ២១

២. ផ្តល់នូវយ៊ត្តិធម/៌ការផ្សរះផសា ែល់ជនរងនពោរះ/្លរែឋាកម្៊ជា ១៨% ១២

៣. កាតន់ទាស និង/ឬ ដ្កន់ទាសែល់នមែរឹកនាតំ្មែរពក�ម  ១៥% ១០

៤. ្យាបាល/លាតពតដ្ងអំ រ្ីនសចក្តរីរងទ៊ក្នវទនាននអតរីតកាល ១៤% ៩

៥. ការចងពកងឯកសារ ៥% ៣

ចនម្លើយតបតែលម្នចំណាតថ់ា្ន ក់្ ្ស់ជាងនគចំនួន ៥ របស់និស្សតិ នឆ្លើយនៅនរឹងសំណួរ 
“នតើអវែរីជានករតំតណលែម៏្នសារសំខានប់ំផ៊តនន អ.វ.ត.ក ចំនពារះអ្នក?” បានបង្ហា ញឲ្យែរឹង រ្ីសារសំខាន់

នន ការអបរ់អំំ រ្ីអតរីតកាលែល់មន៊ស្សជំនានន់ពកាយ

អន៊សាសនសំ៍ខាន់ៗ របស់អ្នកចូលរមួផ្តល់បទសម្ភា សន ៍ចំនពារះ អ.វ.ត.ក 
និងអ្នកអបរ់ពំបវត្តិសានស្ត

• បនងកើនការនពបើពបាស់បនច្ចកវទិយា និងពប្ន័្ធផ្ស្វែផសាយសង្គម ែូចជា៖ ការផ្ស្វែផសាយតាមស�គមន ៍
និងឧបករណ៍្ត័ម៌្ន។

• តកសពមរួលយ៉ាងស៊រីជនពរៅនលើការអបរ់ពំបវត្តិសានស្តក្ន៊ងពប្ន័្ធអបរ់ផំ្លូវការនៅពគបត់ំណាកក់ាលនន
 ការអបរ់កំពមតិែំបូង។

• បកតពបភាសា និងបនងកើតឯកសារជាន្មរភាសាឲ្យបាននពចើន។

• នធវែើឲ្យពបនសើរន�ើងនូវការពតិរះររិះ្ិចារណា និងការយល់ែរឹងតាមបរបិទជាកត់ស្តង។

• ដ្កប់ង្ហា ញនូវភា្ចពមរុរះោ្ន នននរឿងរ៉ាវសពម្បសិ់កសាឲ្យកានត់តទូលំទូលាយ។

• នធវែើតបំនភ់ាវបូនរីយកមមែ និងសកលភាវបូនរីយកមមែ នៅនលើការអបរ់ពំបវត្តិសានស្តននរបបកម្៊ជា
 ពបជាធិបនតយ្យនែើម្ រីទាកទ់ាញ និងផ្តល់ជា្ត័ម៌្នឲ្យកានត់តនពចើនន�ើង។

ការបង្កភាពងាយសសរួលឲ្យកាន់ខតនកចើនន�ើងកនាុងការទទួលបានព័ត៌មាន ការចូលរួមពាក់ព័ន្ធ 
និងភាពងាយសសរួលកនាុងការខសវែងយល់របស់យុវជន នឹងកាល យជាបញ្ហា កបឈមប ្្ទ ប់សកមាប់

សាថា ប័នសសាវកជាវ អនាកតស៊ូមតិសង្គមសុីវលិ អនាកបនង្កើតនោលននោបាយ និង អ.វ.ត.ក។
 
កបការននោះ កបខហលជាអាចជួយជំរុញផងខ�រឲ្យសាថា ប័ននិងអង្គការ្្ចូលរួមសហការណ៍

ជាមួយោនា  ន�ើម្ីសនកមចបាននូវនោលបំណងរួមរបស់ពួកនេ។


