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ឧបសម្ព័ន៖
ធ ឧបករណ៍ប៉ា ន់ម្របាណម្ររួសារ
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កាលបរ ិច្ឆេទននការសាាសន៍៖ ……………………………..ច្្មោះអ្នកសាាសន៍៖ ………………………………
ទីកន្នែង៖ ច្្មោះស្សុក……………………….ច្្មោះឃំ៖……………………….ច្្មោះភូម្ិ៖…………………
១. ព័ត៌ានម្របជាាស្រសត
១.១

ច្្មោះរបស់ជនពិការ

១.២

ច្ភទ

១.៣

អាយ

១.៤

ច្តើអ្នកានការពិ បកន្ែរឬច្ទ?

☐ម្របុស

☐ស្សី

☐ ការច្ម្ើ ល ច្បើ ច្

ោះបីជាពាក់ ន្ ៉ានតាក៏ច្ោយ?

☐ ការាតប់ ច្បើច្

ោះបីជាពាក់ឧបករណ៍ជំនួយការ

ាតប់ ក៏ច្ោយ?
☐ ការច្ែើរ ឬច្

ើងជច្ណើ ត រ?

☐ ការឆងចំ ឬការផ្ចង់អារម្មណ៍?
☐ ជាម្ួ យការន្ែ

ំខ្ួនឯងែូ
ែ
ឆជាការងូតទឹក ឬការ

ច្សែៀកពាក់?
☐ ការច្ម្របើម្របស់ភាាធម្មតា ឬការទំនាក់ទំនង
ឧ

ហរណ៍ែូឆជា យល់អ្នកែនទ ឬឱ្យអ្នកែនទយល់

អ្នក ជាច្ែើម្?
☐ ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនឆាស់លាស់)
……………………..
១.៥

ច្តើអ្នកច្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្ហើយឬច្ៅ?

 ម្ិនន្ែលច្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ល់ន្តច្ាោះ

 ច្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្ហើយ
 ច្ម្ា៉ា យ និងម្ិនច្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ច្ទៀតច្ទ
 ន្លងលោះ និងម្ិនច្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្ទៀតច្ទ
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 ជាក់ន្សតង

១.៦

ច្្មោះច្ម្ម្ររួសារ
...................................(ច្សៀ ច្ៅម្ររួសារ)

១.៧

ច្តើអ្នកានកូនន្ែរឬច្ទ?

 ាន
 ម្ិនាន (សូម្ច្ៅសំនួរទី១១)

១.៨

ច្តើអ្នកានកូនប៉ានាមននាក់?
………………………………………………..

១.៩

ច្តើកូនរបស់អ្ក
ន

ំងអ្ស់រស់ច្ៅជាម្ួយអ្នក

ឬច្ទ?
១.១០
១.១១

 ចស/បទ (សូម្ច្ៅសំនួរទី១១)
 ច្ទ

ច្តើានកូនប៉ានាមននាក់ន្ែលម្ិនបនរស់ច្ៅ
ជាម្ួយម្ររួសារអ្នក?

………………………………………………..

ច្តើអ្នកច្រៀនបនខ្ពស់ជាងច្រួម្រតឹម្កម្រម្ិតណា

 ម្ច្តតយយសិកា (សូម្ច្ៅសំនួរទី១២)

ន្ែរ?

 បឋម្សិកា(សូម្ច្ៅសំនួរទី១២)
 អ្ន ិទាល័យ (សូម្ច្ៅសំនួរទី១២)
 ិទាល័យ/ឧតតម្សិកា
 ម្ិនន្ែលបនឆូលច្រៀនច្ាោះ
(សូម្ច្ៅសំនួរទី១៣)

១.១២

ច្ហតអ្វីបនជាអ្នកចកច្ឆញពីាលាច្រៀន?

 បនច្រៀនបញ្ចប់ថ្ននក់

(ម្ិនចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

 បនច្ពញឆិតតជាម្ួយនិងកម្រម្ិតសិកាន្ែលបន

រួំនូស
ស្សប)

ើយ សូម្រួូស

ំងអ្ស់ច្ៅកនងម្របអ្ប់ ណាន្ែលសម្

ច្រៀន
 ម្រតូ រកការងារច្ធវើ
 ឆំណាយនែែសិកាឆូលច្រៀន
 បង់នែែាលាច្រៀន
 ន្ែ

ំាឆ់ញាតិ

 ាលាច្រៀនច្ៅឆ្ងាយច្ពក
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 ាលាច្រៀនម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសយ
ខាងន្ផ្នករូប នត
 ានការលំបកកនងការច្ៅែល់ាលាច្រៀន (ឧ.
ម្ច្ធាបយច្ធវើែំច្ណើរច្ៅានកម្រម្ិ ត ផ្ែូ លំបក)
 ាលាច្រៀនម្ិ នអ្នញ្ជាតឱ្យខ្្ំ ឆូលច្រៀន
 ម្ររួសារម្ិនឆង់ ឱ្យខ្្ំ ច្ៅាលាច្រៀន
 ម្ិនានសាារៈជំនួយ និ ង ិធិ ាស្រសតបច្ម្រងៀន
ជាក់លាក់
 ម្ិនានការយកឆិតទ
ត កោក់លព
អ ីាលាច្រៀន
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបន
ឆាស់លាស់)......................................................
១.១៣

ច្ហតអ្វីបនជាអ្នកម្ិនច្ៅាលាច្រៀន? (ម្ិន

 ម្ិ នានាលាច្រៀនច្ៅកនងភូម្ិ/ាលាច្រៀនច្ៅ

ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ឆ្ងាយច្ពក

ើយ សូម្រួូសរួំនូស

ំងអ្ស់ច្ៅកនងម្របអ្ប់ណាន្ែលសម្ស្សប)

 ម្រតូ រកការងារច្ធវើ
 ឆំណាយនែែសិកាឆូលច្រៀន
 បង់នែែាលាច្រៀន
 ន្ែ

ំាឆ់ញាតិ

 ាលាច្រៀនម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសល
ខាងន្ផ្នករូប នត
 ានការលំបកកនងការច្ៅែល់ាលាច្រៀន (ឧ.
ម្ច្ធាបយច្ធវើែំច្ណើរច្ៅានកម្រម្ិ ត ផ្ែូ លំបក)
 ាលាច្រៀនម្ិ នអ្នញ្ជាតឱ្យខ្្ំ ឆូលច្រៀន
 ម្ររួសារម្ិនឆង់ ឱ្យខ្្ំ ច្ៅាលាច្រៀន
 ម្ិ នានសាារៈជំ នួយ និ ង ិធិ ាស្រសតបច្ម្រងៀន
ជាក់លាក់
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបន
ឆាស់លាស់)……………………………………………..
១.១៤

ច្តើអ្នកានម្ខ្របរអ្វីន្ែរច្ទ?
……………………..
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 ម្ិនាន (សូម្ច្ៅសំនួរទី១៥)
១.១៥

ច្ហតអ្វីបនជាអ្នកម្ិនានការងារច្ធវើ?(ម្ិន
ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្រួូសរួំនូស

ំងអ្ស់ច្ៅកនងម្របអ្ប់ណាន្ែលសម្ស្សប)

 ម្ិនចំបឆ់ច្ធវើការ
 ឆូលនិ តតន៍
 សិសេាលា/កូនជាង
 ម្ិនានឱ្កាសការងារច្ៅកនងភូម្ិរបស់ខ្ំ ្
 កន្នែងការងារបនបិទ
 ានការលំបកកនងការច្ៅែល់កន្នែងច្ធវើការ
(ម្ច្ធាបយច្ធវើែំច្ណើរច្ៅានកម្រម្ិ ត ផ្ែូ ម្ិ នលអ)
 កន្នែងការងារម្ិនានការបងកលកខណៈងាយ
ស្សសលន្ផ្នករូប នត
 បញ្ជ
ា សខ្ភាព
 ានរួត៌/ាតភាព
 ន្ែ

ំាឆ់ញាតិ

 ការងារផ្ទោះ
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ ឱ្យខ្្ំ ច្ៅច្ធវើការ
 ម្ិនានការយកឆិតទ
ត កោក់លច្អ ៅកន្នែងច្ធវើការ
 បត់បង់ការងារច្ោយម្ិនានការផ្តល់ច្ហតផ្ល
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបន
ឆាស់លាស់)……………………………………………..
១.១៦

ច្តើអ្នកានបញ្ជ
ា សខ្ភាពន្ែរឬច្ទ?

 ាន
 ម្ិនាន (សូម្ច្ៅសំនួរទី១៩)

១.១៧ក ច្តើអ្នកានបញ្ជ
ា សខ្ភាពឆំបង

១.១៧ខ្ ច្តើ បញ្ជ
ា សខ្ភាព

១.១៧រួ ច្តើអ្ក
ន ម្រតូ ឆំណាយ

អ្វីខ្ែោះ?

របស់អ្ក
ន បណា
ត លម្កពីម្ូល

ប៉ានាមនច្ៅច្លើបញ្ជ
ា ច្នោះ? (សូម្

………………………………..

ច្ហតអ្វីខ្ែោះ? (អានជច្ម្រម្ើស

………………………………..

ច្នោះ សូម្រួូសរួំនូសន្តម្ួយ

(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៧ខ្)

ប៉ា ច្ណាណោះច្ៅកនងម្របអ្ប់)
 តាំងពីកំច្ណើត

ំង

អានជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ)

 អ្ត់ានច្ាោះ
 បនតិឆបនតួឆ
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 ឈឺ/ជម្ាឺ

 ច្ម្រឆើនណាស់

 ច្ម្ររោះថ្ននក់
 ម្ិនែឹង

(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៨ក)

 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យ
បនឆាស់លាស់)
....................................
(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៧រួ)
១.១៨ក ច្តើានបញ្ជ
ា សខ្ភាពច្ផ្េង

១.១៨ខ្ ច្តើបញ្ជ
ា សខ្ភាពរបស់ ១.១៨រួ ច្តើអ្នកម្រតូ ឆំណាយ

ច្ទៀតន្ែរឬច្ទ? (ម្របសិនច្បើាន សូម្

អ្នកបណា
ត លម្កពីម្ូលច្ហតអ្វី

ប៉ានាមនច្ៅច្លើបញ្ជ
ា ច្នោះ? (សូម្

ច្រៀបរាប់)

ខ្ែោះ? (អានជច្ម្រម្ើស

អានជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ

ំងច្នោះ)

សូម្រួូសរួំនូសន្តម្ួយប៉ាច្ណាណោះ
………………………………..

ច្ៅកនងម្របអ្ប់ )

………………………………..

 តាំងពីកំច្ណើត

(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៨ខ្)

 ឈឺ/ជម្ាឺ
 ច្ម្ររោះថ្ននក់

 អ្ត់ានច្ាោះ
 បនតិឆបនតួឆ
 ច្ម្រឆើនណាស់
(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៩)

 ម្ិនែឹង
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យ
បនឆាស់លាស់)
....................................
(សូម្ច្ៅសំនួរទី១.១៨រួ)
១.១៩

ច្តើអ្នកានច្ម្របើឧបករណ៍ជំនួយន្ែរឬច្ទ?
(សូម្អានឧ

ហរណ៍ពីសំនួរ១.២០

ម្របសិនច្បើចំបឆ់)
១.២០

 ចស/បទ
 ច្ទ

ច្តើឧបករណ៍ជំនួយម្របច្ភទណាន្ែលអ្នក

 កង់បីន្ែលច្ម្របើកាែំងនែរន

កំពងច្ម្របើ ម្របស់? (រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

 រច្ទោះរញ

ំងអ្ស់ន្ែលសម្ស្សប)

 ច្ឈើ ម្រឆត់
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 ច្ឈើ ម្រឆត់សម្រាប់ច្ែើរ
 សម្ហាត់ ច្ែើរ
 ឧបករណ៍ជំនួយាតប់
 ែំបងច្រៀ ផ្ែូ
 ន្ ៉ានតា
 ឧបករណ៍ពម្រងីក
 ឧបករណ៍រណប (ច្ែើម្បីជួយម្រទច្ជើង នែ ឬឆ្អឹង
ខ្នង)
 អ្ យ ៈសិបបនិម្ិមត
 រូបភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (ឧ. រូបភាពន្ែល
អាឆច្ម្របើ ម្របស់ច្ែើម្បីឆងអលបងាាញនិងបញ្ជ
ជ ក់ ពីអ្ីវ
ន្ែលឆង់បងាាញ)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនឆាស់លាស់)
...........................”..........................................
២. ការទទួលបនច្សវាច្ៅសហរួម្ន៍
ទឹក
២.១

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ស្សោះ

ច្តើម្របភពទឹកអ្វីខ្ែោះន្ែលម្រកុម្

 អ្ណូត ងលូ

ម្ររួសាររបស់អ្ក
ន បនច្ម្របើ

 អ្ណូត ងសនប់

ម្របស់?(រួូសរួំនូសច្ៅកនង

 ែប

ម្របអ្ប់

 ទឹកច្ភែៀង

ំងអ្ស់ន្ែលសម្

ស្សប)

 ទឹកសទឹង
 ទឹកទច្ោ
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបនឆាស់លាស់)
..................................................................

២.២

ច្តើអ្ីវខ្ែោះន្ែលច្ធវើឱ្យអ្នកានការ

 រួណភាពទឹកម្ិនលអ

លំបកកនងការទទួលបន

 ម្របភពទឹករួឺច្ៅឆ្ងាយ (>២០០ម្) (ឧ. ទច្ោទឹក
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ម្របភពទឹក?(រួូសរួំនូសច្ៅកនង
ម្របអ្ប់

ំងអ្ស់ន្ែលសម្

អ្ណូត ងសនប់ អ្ណូត ង ស្សោះ ទឹ កសទឹង)
 ម្ិនបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បីទទួលបនទឹក

ស្សប)

(ឧ. ទច្ោទឹ ក អ្ណូត ងសនប់ អ្ណូត ង ស្សោះ ទឹ កសទឹង)
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកកនងការទទួលបនម្របភពទឹក
 ការឆំណាយកនងការទទួលបនទឹកាអត
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបនឆាស់លាស់)...........

២.៣

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៦)

ច្តើអ្នកានទទួលបនស តថិភាព

 ច្ទ

ទឹកាអតន្ែរឬច្ទ?(រួូសរួំនូស
ន្តម្ួយប៉ាច្ណាណោះច្ៅកនងម្របអ្ប់ )
២.៤

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនទឹកាអត

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 ម្ិនបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បីទទួលបនទឹក

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន
ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលសម្ស្សប)

(ឧ. ទច្ោទឹ ក អ្ណូត ងសនប់ អ្ណូត ង ស្សោះ ទឹ កសទឹង)
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកកនងការទទួលបនម្របភពទឹក
 ការឆំ ណាយកនងការទទួលបនទឹ កាអត
 ការលំបកកនងការទទួលបនទឹកាអតពីផ្ទោះ (ឧ. ទច្ោទឹក អ្
ណូត ងសនប់ អ្ណូត ង)
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីទទួ លបន
ទឹកាអត (ឧ. ការនាំអ្នកច្ៅកាន់កន្នែងទឹកាអត ច្ោយការ
ជួ យអ្នកកនងការយកទឹ កជាច្ែើ ម្)
 រមនឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបនជាក់លាក់)................
.....................................................................

២.៥

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនទឹកាអត

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 ម្ិនបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បីទទួលបនទឹ ក

បនទឹកាអត? (អានជច្ម្រម្ើស

 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកកនងការទទួលបនម្របភពទឹក

ន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើសច្ៅកនង

 ការឆំ ណាយកនងការទទួលបនទឹ កាអត
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សំនួរ២.៤ រួឆរួូ សរួំនូសច្ៅកនង
ម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

 ការលំបកកនងការទទួលបនទឹកាអតពីផ្ទោះ (ឧ. ទច្ោទឹក អ្
ណូត ងសនប់ អ្ណូត ង ស្សោះ)
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីទទួ លបន
ទឹកាអត (ឧ. ការនាំអ្នកច្ៅកាន់កន្នែងទឹកាអត ច្ោយការ
ជួ យអ្នកកនងការយកទឹ កជាច្ែើ ម្)
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

.........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
បងគន់អ្នាម្័យ
២.៦

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ

ច្តើ អ្នកានការលំបកកនងការ

 ច្ទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៩)

ទទួលបនបងគន់អ្នាម្័យន្ែរ
ឬច្ទ? (សូម្រួូសរួំនូសន្តម្ួយ
ប៉ាច្ណាណោះ)
២.៧

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនបងគន់អ្នាម្័យ

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 ម្ិនបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បីទទួលបនបងគន់

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន
ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

អ្នាម្័យ
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក
 ម្ិនានការសម្រម្បសម្រម្សលសម្ស្សប
 ការលំបកកនងការទទួលបនបងគន់អ្នាម្័ យ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅរកបងគន់អ្នាម្័
យ
 ម្ិ នានអ្នកន្ែ

ំផ្ទទល់ខ្ួន
ែ

 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី ២.៩)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបនជាក់លាក់ ...................
........................................................................
២.៨

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនបងគន់អ្នាម្័យ

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 ម្ិនបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បីទទួលបនបងគន់
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បនច្សវាបងគន់អ្នាម្័យ?

អ្នាម្័យ

(អានជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើស

 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក

ច្ៅកនងសំនួរ២.៧ រួឆរួូស

 ម្ិនានការសម្រម្បសម្រម្សលសម្ស្សប

រួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

 ការលំបកកនងការទទួលបនបងគន់អ្នាម្័ យ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅរកបងគន់អ្នាម្័
យ
 ម្ិ នានអ្នកន្ែ

ំផ្ទទល់ខ្ួន
ែ

 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ការច្លើកកម្ពស់អ្នាម្័យ
២.៩ក

ច្តើអ្នកធ្លែប់លាងនែន្ែរឬច្ទ?

 ចស/បទ
 ច្ទ

២.៩ខ្

ច្តើអ្នកលាងនែច្ៅច្ពលណា
ន្ែរ?

២.១០

ច្តើអ្នកលាងនែរបស់អ្នកច្ៅទី
កន្នែងណាន្ែរ? ច្តើអ្ក
ន អាឆ
បងាាញខ្្ំបនឬច្ទ?

២.១១
២.១២

ច្តើានទឹកសម្រាប់លាងនែន្ែរ

 ចស/បទ

ឬច្ទ?

 ច្ទ (ច្ហតអ្វី?.....................................

ច្តើានាបូែំន្ែរឬច្ទ?

 ចស/បទ
 ច្ទ (ច្ហតអ្វី?.....................................

២.១៣

ច្តើវាអាឆានភាពងាយស្សសល

 ចស/បទ

សម្រាប់អ្នកន្ែរឬច្ទ?

 ច្ទ (ច្ហតអ្វី?.....................................

ការម្ររួប់ម្ររួងអ្នាម្័យកនងច្ពលានរែូ ៖ ម្របសិនច្បើស្រសតី
២.១៥

ច្តើអ្នកច្បោះច្ចលផ្លិតផ្ល
អ្នាម្័យរបស់អ្នកច្ោយរច្បៀប
ណា?

២.១៦

ច្តើអ្នកានបញ្ជ
ា ម្របឈម្
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បញ្ជស
ី ន
ំ ួរសម្រាប់ការសាាសន៍(DDSP)

ជាម្ួយនិងការម្ររួប់ម្ររួងអ្នាម្័
យកនងច្ពលានរែូ ន្ែរឬច្ទ?
សខ្ភាព
២.១៧

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ (សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២០)

ច្តើអ្នកានលទធភាពទទួលបន

 ច្ទ

ច្សវាសខ្ភាពច្ម្រឆើនតាម្ន្ែល

 ម្ិនចំបឆ់ច្ៅទទួលច្សវាសខ្ភាព(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២០)

អ្នកម្រតូ ការន្ែរឬច្ទ? (សូម្អាន
ជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ រួូសរួំនូស

កនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់ )
២.១៨

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនច្សវាសខ្ភាព

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែល

 ម្ិ នានម្ណឌលសខ្ភាពច្ៅកនងតំ បន់

ន្ែលច្ធវើឱ្យអ្នកានការលំបក?

 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅកនង

(ម្ិនចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ

សូម្រួូសរួំ នូសច្ៅកនងម្របអ្ប់
ង
ំ អ្ស់ន្ែលាន)

ម្ណឌលសខ្ភាព
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកច្ៅឯម្ណឌលសខ្ភាព
 ការឆំណាយច្លើការន្ែ

ំសខ្ភាព (ឧ.នែែច្ ជជបណិ ឌ ត ថ្ននំច្ពទយ

និងការច្សើបអ្ច្ងកត)
 ពីផ្ទោះច្ៅម្ណឌលសខ្ភាពានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាន្ែ

ំសខ្ភាព

 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួ លច្សវា
សខ្ភាព(ឧ. ជូនអ្នកច្ៅម្ណឌលសខ្ភាព ជួយអ្នកច្ៅទទួល
ថ្ននំច្ពទយជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២០)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនឆាស់លាស់)
.........................................................................
២.១៩

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីការទទួលបនច្សវាសខ្ភាព

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 ម្ិ នានម្ណឌលសខ្ភាពច្ៅកនងតំ បន់

បនច្សវាសខ្ភាព? (អាន

 ម្ិ នានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅកនង

ជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើសច្ៅ

ម្ណឌលសខ្ភាព
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បញ្ជស
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ំ ួរសម្រាប់ការសាាសន៍(DDSP)

កនងសំនួរ២.១៨ រួឆរួូសរួំនូស

 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកច្ៅឯម្ណឌលសខ្ភាព

ច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

 ការឆំណាយច្លើការន្ែ

ំសខ្ភាព

 ពីផ្ទោះច្ៅម្ណឌលសខ្ភាពានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាន្ែ

ំសខ្ភាព

 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួ លច្សវា
សខ្ភាព
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ការម្របឹកាច្ោបល់ច្ៅកនងសហរួម្ន៍
២.២០

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៣)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនឆូលរួម្ការ

 ច្ទ

ម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនងសហ

 ម្ិ នឆង់ឆូលរួម្ច្ៅកនងការម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនង

រួម្ន៍ ច្ម្រឆើនតាម្ន្ែលអ្នកឆង់
ឆូលរួម្ន្ែរឬច្ទ ឧ

សហរួម្ន៍(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៣)

ហរណ៍ែូឆ

ជាការសច្ម្រម្ឆឆិតតែ៏សំខាន់
សម្រាប់សហរួម្ន៍? (អាន
ជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ រួូសរួំនូស

ច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយប៉ាច្ណាណោះ)
២.២១

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់
ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែល

សហរួម្ន៍

ន្ែលច្ធវើឱ្យអ្នកានការលំបក?
(ម្ិនចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ

សូម្រួូសរួំ នូសច្ៅកនងម្របអ្ប់
ង
ំ អ្ស់ន្ែលាន)

 កងវោះព័ ត៌ានអ្ំ ពីការម្របឹកាច្ោបល់ច្ៅកនង
 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅកន្នែងម្របជំ
សហរួម្ន៍
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកច្ៅកន្នែងន្ែលម្របឹកាច្ោបល់
សហរួម្ន៍
 ការឆំណាយច្លើការឆូលរួម្ម្របជំសហរួម្ន៍
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងម្របជំសហរួម្ន៍ានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅឆូ លរួម្ការម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនង
សហរួម្ន៍
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 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅឆូលរួម្ការ
ម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនងសហរួម្ន៍(ឧ. ជូនអ្នកច្ៅកន្នែងម្របជំ
សហរួម្ន៍ជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៣)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនឆាស់លាស់)
..........................................................................
២.២២

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង
អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការឆូលរួម្
ម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនងសហ
រួម្ន៍ ? (អានជច្ម្រម្ើសន្ែល
ច្ម្រជើសច្រ ើសច្ៅកនងសំនួរ២.២១
រួឆរួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ ន្ត
ម្ួយរួត់)

 កងវោះព័ ត៌ានអ្ំ ពីការម្របឹកាច្ោបល់ច្ៅកនង
សហរួម្ន៍
 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅកន្នែងម្របជំ
សហរួម្ន៍
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នកច្ៅកន្នែងន្ែលម្របឹកាច្ោបល់
សហរួម្ន៍
 ការឆំណាយច្លើការឆូលរួម្ម្របជំសហរួម្ន៍
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងម្របជំសហរួម្ន៍ានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅឆូ លរួម្ការម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនង
សហរួម្ន៍
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅឆូ លរួម្ការ
ម្របឹ កាច្ោបល់ច្ៅកនងសហរួម្ន៍(ឧ. ជូនអ្នកច្ៅកន្នែងម្របជំ
សហរួម្ន៍ជាច្ែើម្)
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ឧបករណ៍ជំនួយ
២.២៣

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៦)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនទទួល

 ច្ទ

ឧបករណ៍ជំនួយច្ម្រឆើនតាម្

 ម្ិនម្រតូ ការឧបករណ៍ជំនួយ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៦)

ន្ែលអ្នកម្រតូ ការន្ែរឬច្ទ?(អាន
ជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ រួូសរួំនូស
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ច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយប៉ាច្ណាណោះ)
២.២៤

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាឧបករណ៍ជំនួយ

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 ម្ិ នានច្សវាឧបករណ៍ជំនួយច្ៅកនងតំ បន់

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន

 ម្ិ នានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតកនងការទទួ ល

ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

បនច្សវាឧបករណ៍ជំនួយ
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់អ្នកផ្តល់ច្សវាឧបករណ៍ជំ នួយឆំច្ពាោះ
អ្នក
 ការឆំណាយច្លើឧបករណ៍ជំនួយ
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងទទួលច្សវាឧបករណ៍ជំនួយានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាឧបករណ៍ជំ នួយ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួលច្សវា
ឧបករណ៍ជំនួយ (ឧ. ជូនអ្នកច្ៅកន្នែងន្ែលផ្តល់ច្សវា
ឧបករណ៍ជំនួយជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៦)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនជាក់លាក់)
..........................................................................

២.២៥

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាឧបករណ៍ជំនួយ

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 ម្ិ នានច្សវាឧបករណ៍ជំនួយច្ៅកនងតំ បន់

បនច្សវាឧបករណ៍ជំនួយ?

 ម្ិ នានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតកនងការទទួ ល

(អានជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើស
ច្ៅកនងសំនួរ២.២៤ រួឆរួូស
រួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

បនច្សវាឧបករណ៍ជំនួយ
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់អ្នកផ្តល់ច្សវាឧបករណ៍ជំ នួយឆំច្ពាោះ
អ្នក
 ការឆំណាយច្លើឧបករណ៍ជំនួយ
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងទទួលច្សវាឧបករណ៍ជំនួយានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាឧបករណ៍ជំ នួយ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួ លច្សវា
ឧបករណ៍ជំនួយ
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង
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..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
២.២៦

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៩)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនទទួលច្សវា

 ច្ទ

ាតរលទធភាពពលកម្មច្ម្រឆើន

 ម្ិនចំបឆ់ម្រតូ ការច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម(សូម្ច្ៅសំនួរទី

តាម្ន្ែលអ្នកម្រតូ ការន្ែរឬច្ទ?
(អានជច្ម្រម្ើស

២.២៩)

ំងច្នោះ រួូស

រួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយ
ប៉ាច្ណាណោះ)
២.២៧

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 ម្ិ នានច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មច្ៅកនងតំ បន់

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន

 ម្ិ នានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតកនងការទទួ ល

ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

បនច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់ច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មឆំច្ពាោះ
អ្នក
 ការឆំណាយច្លើច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងទទួលច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មានការ
លំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួ លច្សវា
ាតរលទធភាពពលកម្ម(ឧ. ជូនអ្នកច្ៅទទួលច្សវាាតរលទធ
ភាពពលកម្មជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.២៩)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបន
ឆាស់លាស់)...........................................................

២.២៨

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 ម្ិ នានច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មច្ៅកនងតំ បន់
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បនច្សវាាតរលទធភាពពល
កម្ម? (អានជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើស
ច្រ ើសច្ៅកនងសំនួរ២.២៧ រួឆ
រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្ត
ម្ួយរួត់)

 ម្ិ នានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតកនងការទទួ ល
បនច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់ច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មឆំច្ពាោះ
អ្នក
 ការឆំណាយច្លើច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងទទួលច្សវាាតរលទធភាពពលកម្មានការ
លំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំ ច្ៅទទួលច្សវាាតរលទធភាពពលកម្ម
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ៅទទួ លច្សវា
ាតរលទធភាពពលកម្ម
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
សកម្មភាពសងគម្
២.២៩

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣២)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនឆូលរួម្

 ច្ទ

សកម្មភាពសងគម្ច្ម្រឆើនតាម្

 ម្ិនឆង់ឆូលរួម្សកម្មភាពសងគម្(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣២)

ន្ែលអ្នកឆង់ឆូលរួម្ន្ែរឬច្ទ?
ឧ

ហរណ៍ែូឆជាកម្ម ិធីបណយ
ន ច្ម្ើលកន កីឡា និងការ

អ្ច្ញ្ជើញឆូលរួម្កម្ម ិធី នានាជា
ច្ែើម្(អានជច្ម្រម្ើស

ំងច្នោះ

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្ត
ម្ួយប៉ាច្ណាណោះ)
២.៣០

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីសកម្មភាពសងគម្

ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 ទីកន្នែងម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ែើម្បី

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន
ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

អាឆឆូលរួម្ច្ៅកនងសកម្មភាពសងគម្
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក
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រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

 ការឆំណាយច្លើការឆូលរួម្សកម្មភាពសងគម្
 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងសកម្មភាពសងគម្ានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំឆូលរួម្ច្ៅកនងសកម្មភាពសងគម្
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីបនឆូលរួម្
សកម្មភាពសងគម្ (ឧ. ជូនអ្នកឆូលរួម្សកម្មភាពសងគម្និងការ
ជួយអ្នកឱ្យឆូលរួម្នូ
ម្រពឹតិតការណ៍សងគម្នានាជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣២)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនឆាស់លាស់)
..........................................................................

២.៣២

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីសកម្មភាពសងគម្

អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការឆូលរួម្

 ទីកន្នែងម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នក

ច្ៅកនងសកម្មភាពសងគម្?

រូប នតច្ែើម្បីអាឆឆូ លរួម្ច្ៅកនងសកម្មភាពសងគម្

(អានជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើស

 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក

ច្ៅកនងសំនួរ ២.៣០ រួឆរួូស

 ការឆំណាយច្លើការឆូលរួម្សកម្មភាពសងគម្

រួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

 ពីផ្ទោះច្ៅកន្នែងសកម្មភាពសងគម្ានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំឆូលរួម្ច្ៅកនងសកម្មភាពសងគម្
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីបនឆូលរួម្
សកម្មភាពសងគម្
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់រោាភិបល
២.៣២

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៥)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនទទួលច្សវា

 ច្ទ

សខ្ាលភាពសងគម្របស់រោា

 ម្ិនម្រតូ ការច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់

ភិបលច្ម្រឆើនតាម្ន្ែលអ្នកម្រតូ

រោាភិបល(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៥)
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ការន្ែរឬច្ទ? (អានជច្ម្រម្ើស
ំងច្នោះ រួូ សរួំ នូសច្ៅកនង

 ម្ិនែឹងថ្នច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិ បលអាឆច្ធវើអ្ីប
វ នខ្ែោះសម្រាប់ខ្ំ(្ សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៥)

ម្របអ្ប់ ន្តម្ួយប៉ាច្ណាណោះ)
២.៣៣ ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់
ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ
ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន
ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

ើយ សូម្

រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបល
 ម្ិ នានច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់រោាភិ បលច្ៅកនង
តំបន់
 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅ
ការ ិោល័យច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបល
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់ច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់រោា
ភិបលឆំច្ពាោះអ្នក
 ការឆំ ណាយកនងការទទួលបនជំ នួយសខ្ាលភាពសងគម្
របស់រោាភិបល
 ពីផ្ទោះច្ៅការ ិោល័យសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបលានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំទទួលបនច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្
របស់រោាភិបល
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីទទួលបន
ជំនួយសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបល (ឧ. ជូនអ្នកច្ៅទទួលច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្
របស់រោាភិបលនិងការជួយអ្នកផ្តល់នូ ឯការន្ែលម្រតូ ការ
ជាច្ែើម្)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៥)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ឱ្យបនជាក់លាក់)

២.៣៤

ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង
អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល
បនច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបល
 ម្ិ នានច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់រោាភិ បលច្ៅកនង
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របស់រោាភិបល? (អាន
ជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើសច្ៅ
កនងសំនួរ២.៣៣ រួឆរួូសរួំនូស
ច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

តំបន់
 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅ
ការ ិោល័យច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់រោាភិបល
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានរបស់ច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្របស់ រោា
ភិបលឆំច្ពាោះអ្នក
 ការឆំ ណាយកនងការទទួលបនជំ នួយសខ្ាលភាពសងគម្
របស់រោាភិបល
 ពីផ្ទោះច្ៅការ ិោល័យសខ្ាលភាពសងគម្របស់
រោាភិបលានការលំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំទទួ លបនច្សវាសខ្ាលភាពសងគម្
របស់រោាភិបល
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីទទួ លបន
ជំនួយសខ្ាលភាពសងគម្របស់
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

រោាភិបល
ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ការអ្ប់រ ំ
២.៣៥

ច្ៅកនងរយៈកាល៦ន្ខ្កនែងម្ក

 ចស/បទ(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៨)

ច្តើអ្នកធ្លែប់បនច្សវាអ្ប់រ ំ ឬ រួគ

 ច្ទ

បណតោះបណា
ត លជំនាញច្ម្រឆើន
តាម្ន្ែលអ្នកម្រតូ ការន្ែរឬច្ទ?
(អានជច្ម្រម្ើស

 ម្ិ នឆង់ឆូលច្រៀន ឬ រួគបណតោះបណា
ត លជំ នាញ(សូម្ច្ៅសំនួរទី
២.៣៨)

ំងច្នោះ រួូស

រួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយ
ប៉ាច្ណាណោះ)
២.៣៦

ច្តើានច្ហតផ្លអ្វីខ្ែោះសម្រាប់
ការលំបកច្នោះ?/ ច្តើអ្ីវន្ែលច្ធវើ

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីឱ្កាសទទួលបនការអ្ប់រ ំឬ រួគ

បណតោះប

ណា
ត លជំនាញ

ឱ្យអ្នកានការលំបក? (ម្ិន

 ម្ិ នានច្សវាអ្ប់ រ ំឬ រួគបណតោះបណា
ត លជំ នាញច្ៅកនងតំបន់

ចំបឆ់អានជច្ម្រម្ើសច្

 កងវោះខាតសាារៈច្រៀនសូម្រតសម្រម្យ

ើយ សូម្
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រួូសរួំនូសច្ៅកនងម្របអ្ប់

ង
ំ

អ្ស់ន្ែលាន)

 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅតាម្
ាលាច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត លជំ នាញ
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក
 ការឆំណាយ
 ពី ផ្ទោះច្ៅាលាច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត លជំនាញានការ
លំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំទទួ លបនការអ្ប់រ ំឬ រួគ

បណតោះប

ណា
ត លជំនាញ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើ ម្បីទទួ លបន
ការអ្ប់ រ ំឬ រួគបណតោះបណា
ត លជំ នាញ
(ឧ. ជូ នអ្នកច្ៅាលាច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត ល ជំនាញ)
 ម្ិនានឆច្ម្ែើយ/ម្ិនែឹង(សូម្ច្ៅសំនួរទី២.៣៨)
 ច្ផ្េងៗ (សូម្បញ្ជ
ជ ក់ ឱ្យបនឆាស់លាស់)
..........................................................................
២.៣៧ ច្តើឧបសរួគណាម្ួយន្ែលរារាំង
អ្នកខាែំងបំផ្តកនងការទទួល

 កងវោះព័ត៌ានអ្ំពីឱ្កាសទទួលបនការអ្ប់រ ំឬ រួគ

បណតោះប

ណា
ត លជំនាញ

បនច្សវាអ្ប់ រ ំឬ រួគបណតោះ

 ម្ិ នានច្សវាអ្ប់ រ ំឬ រួគបណតោះបណា
ត លជំ នាញច្ៅកនងតំបន់

បណា
ត លជំនាញ? (អាន

 កងវោះខាតសាារៈច្រៀនសូម្រតសម្រម្យ

ជច្ម្រម្ើសន្ែលច្ម្រជើសច្រ ើសច្ៅ

 ម្ិនានការបងកលកខណៈងាយស្សសលន្ផ្នករូប នតច្ៅតាម្

កនងសំនួរ២.៣៦ រួឆរួូសរួំនូស
ច្ៅកនងម្របអ្ប់ន្តម្ួយរួត់)

ាលាច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត លជំ នាញ
 ឥរ ិោបែអ្ ិជជានឆំ ច្ពាោះអ្នក
 ការឆំណាយ
 ពី ផ្ទោះច្ៅាលាច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត លជំនាញានការ
លំបក
 ម្រកុម្ម្ររួសារម្ិនឆង់ឱ្យខ្្ំទទួ លបនការអ្ប់រ ំឬ រួគ

បណតោះប

ណា
ត លជំនាញ
 ម្រកុម្ម្ររួសារានការលំបកកនងការជួយអ្នកច្ែើម្បីទទួលបន
ការអ្ប់ រ ំឬ រួគបណតោះបណា
ត លជំ នាញ (ឧ. ជូនអ្នកច្ៅាលា

19

បញ្ជស
ី ន
ំ ួរសម្រាប់ការសាាសន៍(DDSP)

ច្រៀនឬកន្នែងបណតោះបណា
ត លជំនាញ)
 ច្ហតផ្លច្ផ្េងច្ទៀតន្ែលបនច្លើកច្

ើង

..........................................................................
 ម្ិនអាឆនិោយបន/ម្ិនែឹង
ច្សែាកិឆម្រច រួសារ
២.៣៨

ម្របក់ឆំណូលម្របចំឆ្ងនំ

២.៣៩

ែីសម្រាប់កសិកម្ម(រួណភាពែី
ទំហំែី ច្តើម្របភពទឹកច្ៅជិតន្ែរ
ឬច្ទ?)

២.៤០

ច្ែើម្ទនសម្រាប់បច្ងកើតម្ខ្របរ

២.៤១

សតវពាហនៈ (ជាាចស់/ន្ឆក
ហនជាម្ួយអ្នកែនទ)

២.៤២

បំណល

២.៤៣

ការរំម្រទពីរោាភិបល

២.៤៤

ការរំម្រទពីាឆ់ញាតិ(ច្ៅកនង

 ចស/បទ

 ច្ទ

ម្របច្ទស/ច្ម្រៅម្របច្ទស)
២.៤៥

ឆំណាយច្ផ្េងៗន្ែលម្ិនាន
ន្ផ្នការ/ឆំណាយសច្គងាគោះ
បនាទន់

២.៤៦

កាែំងពលកម្មច្ៅកនងម្ររួសារ

ព័ត៌ានបន្នថម្

www.wateraid.org/cambodia
S.I. Building 3rd Floor, #93, Preah Sihanouk Blvd,
Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 17 935 083

WaterAid is a registered charity: Australia: ABN 99 700 687 141. Canada: 119288934 RR0001. India: U85100DL2010NPL200169. Sweden: Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.
UK: 288701 (England and Wales) and SC039479 (Scotland). US: WaterAid America is a 501(c) (3) non-profit organization
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