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ឆ្ន ាំទី៩  លេខ ១៥                                    សម្រាប់ខខ មករា-មិថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

current topics >>> 

សាលាានគលម្រាងលបើកថ្នន ក់វិញ្ញា បនបម្ររ

ព័នធកិច្ច ថមីកនុងឆ្ន ាំសិកា២០២០-២០២១ លៅ

ម្រកុងភ្នាំលពញ សម្រាប់ថ្ថៃចុ្ងសប្តា ហ៍ ។ លបើ 

លលាកអ្នកានបាំណងច្ង់ពម្រងីកច្ាំលណេះដឹង

ខាងម្រពេះបនទូេបខនែម និងព័នធកិច្ចបាំល ើ។ 

សូមទូ ស័ពទមកសាលាលដើមបី កពរា៌ន

បខនែម នឹងដាក់ពាកយច្េូល ៀន!! 

 

 

 លលាកម្រគ ូម្រប្តក ់វទុធ ី

១.កុាំឲ្យលវេសនងឹអ្ាំលោយទាន ខដេ   

    សណឋ រិលេើអ្នក                   ១-២ 
 

២.ម្រគបទ់កីខនែងគជឺាថ្នន កល់ ៀន          ២ 

 

៣. វញិ្ញា បនបម្ររព័នធកចិ្ច            ៣ 

 

៤.សកមមភាពសសិសសកិា            ៣ 

 

៥.អ្ាំពមី្រពេះគណុខដេជយួសលគ រ្ េះ   ៣ 

 

៦.ពរា៌នពសីាលាម្រពេះគមព ី 

   លមរឌូសីទ កមពុជា ។             ៤ 

 

៧.សកមមភាពសាលាពខីខមករាដេ ់

   ខខ មថិនុា ២០២០។                  ៤ 

៨.កា ច្េូ មួដ េ្ យសម្រាប ់

ព្រឹត្តិបព្ត្ 
  

 ប ុេប្តនអ្ ម្រពេះគុណដេ់ម្រពេះ និងអ្វិសាឋ នជា

និច្ចសម្រាប់កូនខាងឯជាំលនឿ បសល់លាកគឺ ជាវីម ូលថ 

លដាយលលាកប ា្ ញអ្ាំពីបាំណងចិ្រាជាឪពុកខាងវិញ្ញា ណ 

និងលសច្កាីជាំលនឿ បស់វីម ូលថ។ លទាេះប ុេដឹងអ្ាំពីជាំលនឿដ៏

េអ បស់វីម ូលថខបបោក៏លដាយ ក៏លលាកលៅខរលេើក

ទឹកចិ្រាដាសល់រឿនបខនែម អ្ាំពីកា  ស់លៅកនុងជាំលនឿ និង

កា លម្របើអ្ាំលោយទានកនុងកា បាំល ើម្រពេះឲ្យប្តនេអខដ ។  

លបើលមើេម្របលោគថ្ន ដាស់លរឿនអ្ាំលោយទាន

 បស់ម្រពេះខដេលៅកនុងអ្នក កនុងម្របលោគលនេះ ានន័យ

ថ្នលវេើឲ្យកាំល ើកល ើង ឬលវេើឲ្យានអ្ោា រលភ្ែើងល េះល ើង។

លបើនិោយពីកា ប ា្ រ់លភ្ែើងវញិម្ររូវបខនែមកាំលទច្ល ើ

ប ា្ រ់លភ្ែើងឲ្យល េះល ើង ។ ខរលបើពីអ្ាំលោយទានវិញ

លយើងម្ររូវ ស់លៅលដាយចាប់ល្ាើមលម្របើនូវអ្ាំលោយទាន

ខដេមកពីម្រពេះលនាេះ លដើមបបី ា្ ញពីជីវិរម្របកបលដាយ

ពនែឺខដេមកពីម្រពេះ កនុងកា បាំល ើដេម់្រទង់។ ទាាំងលនេះ ប ុេ

ច្ង់លេើកទកឹច្ិរាដេ់វីម លូថ ឲ្យលៅខរបនាលម្របើម្រប្តស់

អ្ាំលោយទាន បស់ម្រពេះខដេលៅកនុងគារ់ លវេើជាពនែឺ 

សាំរាប់នាាំមនុសសឲ្យទាំនាក់ទាំនងជាមយួនឹងម្រទង ់ លហើយ

គារ់ខែួនឯងក៏ម្ររូវខរខថ កាច្រិា ឲ្យលៅខរានកាំលៅល េះ

 ហូរ តាម យៈកា ជួយបាំភ្ែឺដេ់មនុសសល្សងៗឲ្យលគ

លច្េះលម្របើអ្ាំលោយទានលនាេះ្ងខដ ។ លទាេះបីអ្ាំលោយ

ទានលនាេះជាអ្េី រូច្ឬវាំ ឲ្យខរម្រពេះ្ាេ់ឲ្យលយើង លយើងគបបី

ខថ កា និងលម្របើវាជាម្របលោជន៍សាំរាប់សិ ើេអម្រពេះ។ប េុ

លេើកទឹកច្ិរា និងជាំ ុញច្ិរាវីម ូលថឲ្យគារ់ានភាពកក់លតា

កនុងជាំលនឿនិងលម្របើម្រប្តស់អ្េខីដេម្រពេះម្របទានឲ្យ។ 

 

 ឯពាកយថ្ន “លៅកនុងអ្នក 

លដាយខុ្ាំដាកថ់្ដលេើ” លនាេះានន័យ 

ខបបោ វិញ  ម្រពេះម្រទងម់្រតាស់លៅ 

អ្នកសាំណប ់បស់ម្រពេះឲ្យលគបនា 

លបសកកមម បស់ម្រទង់លៅលេើខ្នដលីនេះ លយើងក៏អាច្

និោយមយ ងលទៀរថ្ន ម្រពេះលវេើកា តាម យៈមនសុស។ 

១.កុាំឲ្យលវេសនងឹអ្ាំលោយទាន ខដេសណឋ រិលេើអ្នក 

លៅកនុងខ៦ប ា្ ញថ្ន ម្រពេះប្តនលម្របើប េុជាអ្នក

ខដេម្រទង់លៅ និងខញកជាប សិុទធសាំរាប់កា ្ ម្រទង់

ឲ្យដាក់ថ្ដលេើ ឬអ្វិសាឋ នចាក់លម្របងតាាំង លថវីម ូឲ្យ ឲ្យ

គារ់លម្របើសទិធ ឬអ្ាំលោយទាន ម្រទង់។ សាំរាប់កា ្ បាំល ើ

៤ វមី លូថ១ េឹកថ្នេ ំប្តនប ុលហរុលនេះ :១៤ កុាំឲ្យលវេស

នងឹអ្ាំលោយទាន ខដេសណឋ រិលេើអ្នកខដេប្តន

ម្របទានមកអ្នកលដាយលសច្កាទីាំនាយ កនុងកាេខដេពកួ

ចាស់ទុាំប្តនដាកថ់្ដលេើអ្នកល ើយ ។ លនេះជាអ្ាំោច្ និង

សិទធខដេម្រពេះ្ាេ់ឲ្យវីម លូថតាម យៈលលាកប ុេ ខដេ

ចាក់លម្របងតាាំងឲ្យកនុងកា បាំល ើកិច្ចកា ម្រពេះ។ លគលម្របើភាសា

ថ្ន កា ដាកថ់្ដលេើ លនេះច្ងស់ាំលៅលៅលេើអ្នកសាំណប់

 បស់ម្រពេះខដេម្រពេះម្រទងល់ម្របើឲ្យអ្វសិាឋ នដាកថ់្ដលេើ ឬ

ចាកល់ម្របងតាាំងលដើមបខីញកជាប សុិទធសាំរាបក់ចិ្ចកា ដ៏

ានឬទធ ិបស់ម្រពេះ។ ប ុេលលាក េំកឹវីម ូលថថ្ន អ្នកជា

ាន ក ់ ខដេម្រពេះម្រទងប់្តនម្រតាស់លៅលម្របើសម្រាបក់ា ្ 

ម្រទង់។ លម្រពាេះប េុប្តនអ្វិសាឋ នដាក់ថ្ដលេើលដើមបខីញក

គារ់ជាប សិុទធសាំរាប់កិច្ចកា បាំល ើម្រពេះ។ ដលូច្នេះច្ ូលម្របើ

ម្រប្តស់អ្ាំលោយទានខដេម្រពេះឲ្យលដើមបបីាំល ើដេ់ម្រទង។់ 

 

ច្ាំណងលជើងៈ កុាំឲ្យលវេសនងឹអ្ាំលោយទាន ខដេសណឋ រិលេើអ្នក  ម្រពេះគមពី  ២វមី ូលថ ១ : ៣-៨ 

Newsletter 
  

ារិកា                               ទាំព័ 
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ដូលច្នេះប ុេានឯកសិទធ េឹំកដាស់លរឿនដេ់អ្នកខដេម្រពេះលម្របើឲ្យលលាក

ដាកថ់្ដលេើ ឲ្យលៅខរបនាលម្របើនវូអ្ាំលោយទាន បស់ខែួនខដេម្រពេះ្ាេ់ឲ្យសាំរាបប់ាំ

ល ើកចិ្ចកា ម្រពេះ ម្រពមទាាំងជីវរិ ស់លៅជាដាំណងឹេអ ដេ់មនសុស លដាយប ា្ ញទាាំង

អ្រាច្ កិ កា ទាំនាកទ់ាំនងលដើមបបីលងាើរ្េខ្ែថ្នេ យម្រពេះ។ លៅកនុងម្រពេះគមព ី 

១វីម ូលថ ៤:១៤ កុាំឲ្យលវេសនឹងអ្ាំលោយទាន ខដេសណឋ ិរលេើអ្នក ខដេប្តន

ម្របទានមកអ្នកលដាយលសច្កាីទាំនាយ កនុងកាេខដេពួកចាសទ់ុាំប្តនដាក់ថ្ដលេើ

អ្នកល ើយ  ច្ ូឧសាហម៍្របម្រពរឹាតាមលសច្កាទីាាំងលនេះ លហើយកានខ់ាា ប់្ ង លដើមបឲី្យ

មនសុសទាាំងឡាយ ប្តនល ើញលសច្កាជីាំលនឿ បស់អ្នក ច្ ូម្របងុម្របយ័រននងឹ ខែួនអ្នក 

លហើយនងឹលសច្កាបីលម្រងៀន ច្ ូកានខ់ាា បត់ាមលសច្កាទីាាំងលនេះ ដបរិខដេលវេើដលូចាន េះ 

លនាេះអ្នកនងឹសលគ រ្ េះខែួនអ្នកប្តន ម្រពមទាាំងពកួអ្នកខដេសាា បអ់្នក្ង។ 

២. កុាំភ្យ័ខាែ ច្នងឹលម្របើអ្ាំលោយទានលនាេះ 

 លៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០លនេះ ហាក់ដូច្ជាភ្័យខមន លម្រពាេះលពេខដេចាប់ល្ាើម 

ឆ្ន ាំថមីភាែ មានកា ្ទុេះជាំងឺដ៏កាច្សាហាវលច្ញមកពីម្របលទសចិ្ន ខដេានល ម្ េះ 

ថ្ន កូវើដ១៩ ។ ជាំងឺលនេះ  ហូរដេ់លពេលនេះលគមិនទាន់ កថ្នន ាំពយប្តេប្តនលទ 

លហើយក៏ប្តនសាែ ប់មនុសសជាលម្រច្ើនលេើពិភ្ពលលាកខដ  ។ លដាយសា ជាំងឺលនេះ 

ានម្របលទសជាលម្រច្ើនប្តនបិទសាលា ម្រពេះវិហា  និងកា ជួបជុាំល្សងៗជាលម្រច្ើន។ 

លពេ ដាឋ ភ្ិប្តេប្តនបិទកា ថ្នេ យបងរាំជាបលោា េះអាសននលនាេះ ានម្រគូគ េ្ េ

មួយច្ាំនួន លលាកខិរខាំម្របឹងខម្របងបនាកា ម្របកាសដាំណឹងេអ និងបនាព័នធកិច្ចម្រពេះ 

និងនាាំម្រពេឹងមនុសសថ្នេ យម្រពេះលដាយឥរ សាយ តាមមលវយប្តយល្សងៗ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខរក៏ានអ្នកដឹកនាាំមួយច្ាំនួន ក៏លវេសម្របខហសនឹងកា ម្រតាស់លៅលដាយយក 

កា ភ្័យខាែ ច្ជាំងឺ ហូរទុកព័នធកិច្ចម្រពេះលចាេ្ងខដ  ។ដូច្ពាកយខខម មួយលពាេថ្ន  

“លដក្ស ាំដេួ  មេួ្ស ាំលម្រគច្”។ លយើងមិនខមនមិនភ្័យខាែ ច្នឹងជាំងឺលនាេះលទ ខរ 

ម្រពេះឲ្យលយើងានម្រប្តជ្ាកនុងកា កា ពា  ក៏ានម្រប្តជ្ាកនុងកា បាំល ើម្រពេះ លម្របើម្រប្តស់

អ្ាំលោយទានឲ្យម្រសបលៅសាែ នភាពកនុងកា បាំល ើម្រពេះ កុាំឲ្យភ្័យខាែ ច្ ហូរលវេើអ្េ ីមិន

លកើរលនាេះល ើយ។ ម្រពេះគមពី  ២វមី លូថ១:៧ ដបរិម្រពេះម្រទងម់និប្តនម្របទានឲ្យលយើង

ាន វញិ្ញា ណ ខដេខរងខរខាែ ច្ល ើយ គឲឺ្យាន វញិ្ញា ណដា៏នអ្ាំោច្ លសច្កាី

ម្រសឡាញ ់នងិម្រប្តជ្ានងឹវងឹ វញិ ។ សូមចាាំថ្ន លៅលពេខដេប េុស លស មក

លេើកទឹកច្ិរាវីម លូថលនេះ លលាកផ្ទទ េ់កាំពុងខរជាបគ់ុក។ ខរលលាកលៅខរាន

សងឃឹម មិនភ្័យខាែ ច្  ហូរលម្របើអ្ាំលោយទានខដេម្រពេះ្ាេ់ឲ្យលលាកលៅកាំសានា

ច្ិរាអ្នកលៅលម្រតគុកលទៀរ។ លរើលនេះអ្សាច  យោ ងោលៅ  កនុងអ្ាំ ុងជាំងឺកូវើដ១៩

លនេះ ខុ្ាំលជឿថ្នលយើងានមលវយប្តយជាលម្រច្ើនកនុងកា លម្របើម្រប្តស់អ្ាំលោយទាន

កនុងកា នាាំមនុសសថ្នេ យម្រពេះ និងឲ្យលគានទាំនាក់ទាំនងជាមួយម្រទង់ លរើខមនលទ   

  លហរុលនេះ លរើលលាកអ្នកប្តនលម្របើម្រប្តស់នូវអ្ាំលោយទានខដេម្រពេះដាក់

លៅកនុងអ្នកសាំរាប់បាំល ើលបសកកមមថ្នេ យម្រពេះលហើយឬលៅ  ដបិរម្រពេះម្រទង់មិនប្តន

ម្របទានឲ្យលយើងាន វិញ្ញា ណ ខដេខរងខរខាែ ច្ល ើយ គឺឲ្យាន វិញ្ញា ណដ៏ាន

អ្ាំោច្ លសច្កាីម្រសឡាញ់ និងម្រប្តជ្ានឹងវឹង វិញ២វីម ូលថ ១:៧ ។ លរើលលាកអ្នក

លៅានកា ភ្យ័អ្េលីទៀរលបើម្រពេះម្របទានឲ្យអ្នកាន វញិ្ញា ណដា៏នអ្ាំោច្លហើយ

លនាេះ។ ច្ ូលម្របើអ្ាំលោយទានលនាេះលដើមបនីាាំមនសុសឲ្យថ្នេ យសិ ើេអដេ់ម្រពេះច្េុះ៕ 

 
 
 
 

 

  

 លៅលពេខដេម្រពេះលយស ូវម្រទង់ម្រតាស់លៅសសិស ម្រទង់មិនប្តនានកខនែងម្ររឹមម្ររូវកនុង

កា បណាុ េះបោា េដេ់សសិស បសម់្រទង់ឲ្យបនាលបសកកមមពីម្រទង់លនាេះលទ។ ម្រទង់បលម្រងៀនលគម្រគប់ទី

កខនែងខដេម្រទង់លៅ ក៏បលម្រងៀនដេព់ួកសសិស ួមជាមួយពួកបោា ជន្ងខដ ។ ខរម្រទង់ក៏ានលពេ

កនុងកា បកម្រសាយន័យសុីជលម្រៅល្សងលដាយខ កជាមួយពកួសសិសឲ្យលគយេ់ន័យម្ររឹមម្ររូវខដ  

(ា កុស៤:១០)។ លៅកនុងសាែ នភាពខដេពិភ្ពលលាក ម្រពមទាាំងម្របលទសកមពុជាកាំពុងម្រប មនឹង

ជាំងឺកូវើដ១៩ សាលាម្រពេះគមពី មិនប្តនបខណា របលោា យលៅតាមសាែ នភាព លហើយទកុលបសកកមម

 បស់ម្រពេះ និងសិសសលចាេលនាេះលទ។ សាលាប្តនទាំនាក់ទាំនងជាមួយសិសស លហើយប្តនបនា បណាុ េះ 

បោា េសសិសតាម យៈបលច្ចកវិទយថមី គឺបលម្រងៀនលគតាមអ្នឡាញ លដាយលម្របើស មូ និងGoogle 

classroom ជាលដើម។ ានន័យថ្ន សិសស បសល់យើង លគលៅ្ទេះ ខររាេ់ថ្ថៃលគល ៀនជាមួយម្រគូតាម 

 យៈអ្នឡាញ លហើយអ្នកខែេះលគកល៏ៅកខនែងល្សងៗ ខរលគប្តន កកខនែងោសាៃ រ់លហើយច្ូេល ៀន

ជាមួយម្រគូលៅតាមអ្នឡាញប្តនខដ ។ ជាកា ពរិច្ាំលពាេះកា សិកាពរិជាគាម នទបីញ្ចបល់ទសម្រាបអ់្នក

ខដេច្ងខ់សេង កកា  ើកច្លម្រមើន នងិអ្ភ្វិឌឍនខ៍ែួនលនាេះ ខរវាពរិជាានម្រពាំខដន នងិពបិ្តកសម្រាប់

អ្ស់អ្នកខដេខាេិលហើយគរិថ្ន េមមលហើយ នងិលច្េះលហើយ។ អ្ ម្រពេះគុណម្រពេះ ខដេលៅកនុងសាែ ន

ភាពជាំងឺ កូវើដ១៩ ពិរជាានកា ប េះពាេ់ដេ់ សាលា ម្រពេះ វិហា  អ្ ា្  ជាលម្រច្ើនលៅកនុងម្របលទសកមពុ

ជា ខរសាលាលយើងកល៏ៅខរអាច្បនាកា សិកាប្តនតាមអ្នឡាញជាមយួសិសស។  

គ្របទ់កីន្លែងរឺជាថ្នាករ់រៀល 
ជាការពិត ចំរ ោះការសិកាាមិលចំបាច់ន្តរៅកនុងសាលាបាលរៅថ្ សិកាារ ោះរទ រ ើងអាចសិកាារៅគ្រប់ទីកន្លែង

ន្ែលរ ើងរៅែល់ ឲាយន្តរពលរេលា លិងសាថាលភាពអំរោ ផលកនុងការអភិេឌាឍល៍ខ្ែួល រតើពិតន្មលរទ?  
 



ទំព៍រ 3 

 

 

 
 

  

                                              េញិ្ញាបលបគ្តពល័ធកចិច               សកមមភាពសកិាា 
កមមវិវី វិញ្ញា បនបម្ររព័នធកិច្ច ប្តនចាម់ល្ាើមល ើងកាេពីឆ្ន ាំ២០១៦ ។ ខដេកមម 

 វិវីលនេះបលងាើរល ើងានលគាេបាំណង កនុងកា ជួយដេ់ម្រកុមជាំនុាំដូច្ជាៈ 

១. ជួយបណាុ េះបោា េអ្នកបាំល ើទាាំងអ្ស់លៅកនុងម្រកុមជាំនុាំខដេានចិ្រាច្ង់បាំល ើម្រពេះឲ្យាន

សមរែភាពបខនែមកនុងកា បលម្រមើ។ ២. ្ាេ់សិទធិឲ្យអ្នកខដេច្ងប់លម្រមើម្រពេះឲ្យលគានលស  ើភាព

កនុងកា បលម្រមើលៅកនុងម្រកុមជាំនុាំប្តនម្ររមឹម្ររូវ។ ៣.្ាេ់ឲ្យនូវសមរែភាព និងច្ាំលណេះដឹងបខនែម

ខាងម្រពេះបនទូេ ដេ់អ្ស់អ្នកម្រពេះម្រតាស់លៅឲ្យលវេើព័នធកិច្ចថ្នេ យម្រពេះឲ្យានម្របសិទធភាពលៅ

កនុងម្រកុមជាំនុាំ ។ ៤.ជាជាំហា នមួយកនុងកា ជួយបណាុ េះបោា េដេ់អ្នកខដេម្រពេះម្រតាស់លៅ

ឲ្យបលម្រមើសម ័ម្រគចិ្រាលៅកនុងម្រកុមជាំនុាំឲ្យានសមរែភាពម្រគប់ម្រគាន់កនុងកា លវេើព័នធកិច្ច ខច្កចាយ

ម្រពេះបនទូេ និងជាំ ុញចិ្រាឲ្យខសេង កបាំណងម្រពេះហឬទ័យម្រពេះកនុងកា បលម្រមើលៅថ្ថៃអ្នាគរ។ 

 សពេថ្ថៃសាលាប្តនជួយបណាុ េះបោា េអ្នកដឹកនាាំ ម្រកុមជាំនុាំលៅលខរាបនាទ យាន

ជ័យ ខដេពកួលគានច្រិាម្រសលាញម់្រពេះ ល េះ ួេកនុងកា បលម្រមើពន័ធកចិ្ច លម្រសកឃ្លែ នច្ងប់្តន 

ច្ាំលណេះដងឹច្ាស់ខាងម្រពេះបនទូេលដើមបឲី្យម្រទង់ប្តនដកឹនាាំជីវរិ នងិានសមរែភាពេមមអាច្

នងិលវេើកា ថ្នេ យម្រពេះប្តនលៅកនុងសហគមន ៍បស់លគ។ លៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០លនេះជាលពេលវលា

ខដេពួកលគនឹងបញ្ចប់នូវកា សិកាលដាយលជាគជ័យ លហើយសាលានិងានគលម្រាងកនុង

កា ម្របគេ់ជូននូវវិញ្ញា បនបម្ររលនេះ លៅចុ្ងឆ្ន ាំលនេះ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០-២០២១ សាលាាន

គលម្រាង នឹងលបើកថ្នន ក់វិញ្ញា បនបម្ររព័នធកិច្ចលនេះ លៅកនុងសាលាផ្ទទ េ់ ម្រពមទាាំងទទេួសសិស

ពីម្រគប់និកាយទាាំងអ្ស់ឲ្យលគអាច្នឹងទទួេកា បណាុ េះបោា េឲ្យានសមរែភាពេមមកនុង

កា បលម្រមើម្រពេះ៕ លយើងលជឿថ្ន ម្រពេះម្រទង់នឹងម្របទានព ដេ់អ្នកបលម្រមើម្រទង់ ម្រគប់គាន ។ សូមឲ្យ

ម្រពេះអ្ងរ ខដេោងមកលដាយនូវម្រពេះនាម ម្រពេះលយហូវា៉ា  ប្តនម្របកបលដាយម្រពេះព  លយើងខុ្ាំ

ប្តនសូមឲ្យម្រទងប់្តនម្រពេះព  អ្ាំពីដាំោក់ថ្នម្រពេះលយហូវា៉ា  ទាំនុកដាំលកើង ១១៨:២៦៕ 

 

 

 
“ភាពលពញលេញថ្នម្រពេះគណុ នងិលសច្កាពីរិ” 

លហើយខណៈខដេម្រទង់ប្តនគង់លៅលេើខ្នដី ម្រពេះ

អ្ងរប្តនានម្រពេះបនទូេលៅម្រគប់ទីកខនែងថ្ន ម្រទង់

សពេម្រពេះទយ័ ច្ងឲ់្យមនសុសទាាំងអ្ស់ទទេួប្តន

លសច្កាសីលគ រ្ េះ។ លយើងាន ក់ៗម្ររូវកា ម្រពេះគុណ 

      លសច្កាីសលគ រ្ េះ លបើលោងតាមទសសនៈលលាក ច្ន លវសែ ី ប្តនឲ្យដឹងថ្ន ាន

ពី ោ ងគឺ កា រាបជ់ាសុច្ រិ នងិកា ខញកជាប សុិទធ ។ តាម យៈកា រាបជ់ា

សុច្ រិ ម្រទងប់្តនសពេម្រពេះហឬទយ័សាា  លយើងល ើងវញិ នងិសលគ រ្ េះលយើងលច្ញ

ពទីាសភាពថ្នអ្ាំលពើប្តប ។ ឯកា ខញកជាប សុិទធ លយើងប្តន កល ើញនវូកា ជយួ

សលគ រ្ េះ បស់ម្រពេះឲ្យ ចួ្ពអី្ាំោច្ថ្នប្តប (ម្រពេះគណុខដេរាបជ់ាសុច្ រិ) នងិម្រទង់

រាបល់យើងជាប សុិទធលៅច្ាំលពាេះម្រពេះ។ លៅកនុងលសច្កាីអ្វិបាយមួយ បស់លលាក 

ច្នលវសែ ីខដេនិោយអ្ាំពី ’ម្រពេះគណុឥរគរិថ្ថែ” លលាកប្តននិោយពីលសច្កាី

ម្រសលាញ់ បស់ម្រពេះ ខដេលយើងជាមនុសសមិនសមនឹងទទេួប្តន និង 

លសច្កាីម្រសលាញ់ បស់ម្រពេះខដេហូ មកលដាយឥរគិរថ្ថែសម្រាប់ម្រគបម់នុសសថ្ន

ជា “ម្រពេះគណុ ឬលសច្កាមី្រសលាញ ់បស់ម្រពេះ ខដេ្ាេ់ឲ្យមនសុសទទេួប្តននវូលស

ច្កាសីលគ រ្ េះពមី្រទង ់ គមឺ្រទងឲ់្យលដាយឥរគរិថ្ថែសម្រាបម់្រគបទ់ាាំងអ្ស់ នងិឥរគរិ

ថ្ថែដេ់មនសុសទាាំងអ្ស់(លសច្កាីអ្វិបាយទី១២៨)។ តាម យៈម្រពេះគុណខដេ

ម្រពេះ្ាេ់ឲ្យ“លៅកនុងម្រគបទ់ាាំងអ្ស់ឥរគរិថ្ថែ ”លលាកលវសែ ចី្ងប់ ា្ ញថ្ន លយើង

ទទេួប្តនលដាយមនិពងឹខ្អកលៅលេើសមរែភាព បស់លយើងលទ ខរលសច្កាសីលគ រ្ េះ

ពរិជាហ ូមកព ី “ បស់ម្រពេះថ្ថែម្រពេះគណុឥរគរិ” ដេ់លយើង។ ម្រពេះគុណ បស់ម្រពេះគ ឺ

“សម្រាបម់នសុសទាាំងអ្ស់។” ច្ន លវសែ ីបនាថ្ន ម្រពេះលយស ូវម្រគីសទគឺជា  

 

 

គ្ទសីតរីបសរ់លាក ចល រេសែ ីអពំគី្ពោះរណុន្ែលជ ួសរ្គ្ាោះ (ែកគ្សងព់ ីរសៀេរៅ ការទទួល កគ្ពោះរណុ ទពំរ័១៧ By Dr G. Howard Mellor)  

ម្រពេះសម្រាប់ជួយសលគ រ្ េះលយើង ពីលម្រពាេះថ្ន“ដបិរម្រគប់គាន ប្តនលវេើប្តប លហើយ
ខេេះមិនដេ់សិ ើេអថ្នម្រពេះ”  ៉ាូម ៣:២៣ ។ ច្ន លវសែបី្តនលៅ ម្រពេះគណុខដេ

ជយួសលគ រ្ េះ ឬម្រពេះគណុខដេរាបជ់ាសុច្ រិ លដាយប ោិយអ្ាំពកីចិ្ចកា 

 បស់ម្រពេះលយស វូម្រគសីទ លៅលេើល ើឆ្ា ងសម្រាបល់យើង។ ម្រពេះជាាច ស់ប្តន

ម្របទាននូវលសច្កាលីមតាា ក ុោ និងកា អ្រ់លទាសប្តបដេម់នុសសទាាំងអ្ស់

ខដេខម្របច្រិា លហើយានបាំណងច្ង់សារ េ់ និងបលម្រមើម្រពេះ។ កា សុគរ និង

កា  ស់ល ើងវិញ បស់ម្រពេះលយស ូវខដេប្តន្ាេ់លសច្កាីសលគ រ្ េះសម្រាប់

មនុសសទាាំងអ្ស់លៅម្រគប់ទីកខនែង និងសម្រាប់ម្រគប់លពេលវលាទាាំងអ្ស់។ 

ម្រពេះគណុខដេជយួសលគ រ្ េះ គជឺាដាំណងឹេអខដេម្រពេះជាាច ស់្ាេ់ឲ្យលយើង

តាម យៈម្រពេះលយស វូម្រគសីទ  លហើយម្រទងន់ងឹម្របទានលសច្កាសីលគ រ្ េះលៅដេ់ 

អ្ស់អ្នកោខដេច្េូមកឯម្រទង ់ឬទទេួលជឿដេ់ម្រទង។់ អាខម ន!!  

 



ទំព៍រ 4 

 

 

 សាលាម្រពេះគមពី លមរូឌសីទ កមពុជាានកិរាិយស សូមលគា ពជូន 

ដាំណឹងដេ់បងបអូនម្រកុមជាំនុាំទាាំងអ្ស់ឱ្យប្តនម្រជាបថ្ន សាលាម្រពេះ

គមពី លមរូឌសីទ កមពុជា នឹងលម្រជើសល ើសនិសសរិឲ្យច្ូេល ៀន ថ្នន ក់

សញ្ញា បម្ររលទវ វទិយ (Diploma) ជាំនានទ់ ី២១ នងិប ញិ្ញា បម្ររ លទវ

 វទិយ(BD) ជាំនានទ់៣ី ខដេានេកខខណឌ ដូច្រលៅ៖ 

១.លបកខជនម្ររូវានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្ន ាំល ើងលៅ។ ២.លបកខជន ឬ 

លបកខនា ើ ជាម្រគីសទប ិស័ទខដេប្តនទទួេលជឿម្រពេះលយស ូវ ចាបព់ី ២

ឆ្ន ាំ ល ើងលៅ ជាអ្នកខដេប្តនទទួេពិវីម្រជមុជទឹកលហើយ។ ៣.

លបកខជន ឬលបកខនា ើ អាច្ានសទិធិលម្រជើសល ើស កា សិកាលពញ

លពេ និងសិកាយកតាមមខុវិជាា ប្តន។ ៤.លបកខជន ឬលបកខនា ើ 

អាច្លម្រជើសល ើស សាន ក់លៅសាលា និងមិនសាន ក់លៅសាលាប្តន។ 

៥.លបកខជន ឬលបកខនា ើ ម្ររូវានកាំ ិរវបបវម៌ចាប់ពីថ្នន ក់ទី១០ល ើង

លៅសម្រាប់ អ្នកសកិាថ្នន កស់ញ្ញា បម្ររលទវ វិទយ ។  

ម្របសិនលបើបងបអូន ម្រកុមជាំនុាំទាាំងអ្ស់ ានច្ាំោប់អា មមណ ៍

សូមលវេើកា ទាំនាក់ទាំនងមកកាន់កា ោិេ័យ ដឋប្តេ ឬតាម យៈ

ម្រគូគ េ្ េផ្ទទ េ់ ។ សមូបញ្ញា ក់ៈ  កា ខច្កពាកយ និងទទេួពាកយ

ចាប់ពីខខ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ រលៅ..!!!  

 ព័រ៌ានបខនែមសូមលវេើកា ទាំនាក់ទាំនងតាមទូ ស័ពទលេខ 

(+៨៥៥) ៩២ ៣៩៣ ៣១៤/៦៩៨០២១២៥ ឬទាំនាក់ទាំនងមកខាង 

អ្ុីខម េៈ  methodistbibleschool.cmbs@gmail.com ,     

            vuthysoklim@yahoo.com   

                                                    សូមម្រពេះម្របទានព  !!!  

  

. 

coming soon >>> 

ចាប់ពីខខមករាមកដេ់ខខ

កុមភៈឆ្ន ាំ២០២០ ជាលពេលវលាដ៏

មាញឹក បស់និសសិរទាាំងអ្ស់ខដេ

លគប្តនលម្ររៀមខែួនបញ្ចប់ ាសទី១។ 

ខរលៅកនុងខណៈខដេលគអ្ សបាយ

ជាមួយនឹងភាពលជាគជ័យ បស់លគលនាេះ 

ក៏ានបញ្ញា ប្តនលកើរល ើងទូទាាំងពភិ្ព

លលាក ខដេជាលហរលុវេើឲ្យម្របលទសជា

លម្រច្ើន ួមជាមួយម្របលទសកមពុជា្ងខដ  

ខដេប្តនបិទសាលាល ៀន កា ជួបជុាំលៅ

កនុងម្រពេះវិហា ...... ជាលដើម ។ លហរលុនេះ 

ច្ាំលពាេះកា សិកាលៅកនុង ាសទី២លៅ

កនុងខខមិនាលៅលនាេះ និសសិរលគម្ររួវប្តន
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