
 សេ�ចក្តីី� ណែ�នាំំ� ចាំប់់សេ�ី�ម រហ័័�
   សេ�ំលសេ�ំ �ិក្តីាំ ព្រះ�ះគមី�រ ព្រះប់ចាំ� ថ្ងៃ�ៃ

  អ្វីី� ណែ�ល �ី� សេ�ំ ឆ្នាំំំ� សេ�ះ

   ដោ�ោយ ចាោប់់ដោ�ើ�ម ពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ� មករាោ ឆ្នាំំោ� ២០២១ ដោ�ោ សិិសិស ថ្នាំោក់ សិិក្ខាាោសាោលាោ ខែ�ល ចង់់ ទីទីួល បាោន ដោ�កឌីីត សិ��ោប់់ វគ្គគ សិិក�ោ 

នឹង់ �តូវ អាោន �ពីះគ្គមីីរ សិ��ោប់់ វគ្គគ សិិក�ោ ដោ�ោះ យ៉ាាោង់ ដោ�ោច ណាោសិ់ ៧៥ ភាោគ្គរយ ថ្ងៃន ច�នួន ថ្ងៃ�ៃ កុ�ង់ �ប់តិទីិន ថ្ងៃន ឆ�ោសិ   ។  

(   សិូមដោម�ល «  ក្ខាោររំពីឹង់ ទីុក ថ្ងៃន ក្ខាោរអាោន �ពីះគ្គមីីរ សិ��ោប់់ ក្ខាោរប់ញ្ចចប់់ វគ្គគ សិិក�ោ និង់ ក្ខាោរទីទីួល វិញ្ញាាោប់នប់�ត  » ដោ�ោកុ�ង់ ដោសិៀវដោ�ោ

ដោ�ោលនដោយ៉ាោបាោយ   )   ។ �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន អាោច ជួួយ សិិសិស ឲ្យយ សិដោ�មច បាោន ត�មូវក្ខាោរ ដោនះ តាោមរយៈ ក្ខាោរជួួយ �ោ��ទី ពីួកដោគ្គ កុ�ង់

ក្ខាោរសាាោប់�ោ និង់ ក្ខាោររក�ោ ដោ�ោលដោ�ោ សិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ�ថ្ងៃ�ៃ   ។

  គុ�តថ្ងៃមៃ ថ្ងៃ� កាំរ�ិក្តីាំ ព្រះ�ះគមី�រ ព្រះប់ចាំ�ថ្ងៃ�ៃ

   �ប់ធាោន រ័សិុល អិិម ណិិលសិុន បាោន ប់ដោ�ង់ៀន ថ្នាោ «  ដោ�ោដោពីល ដោយ�ង់ �ិត�� ដោ�ើ�ជាោ សិិសិស រប់សិ់ �ពីះដោយសិូូវ�គ្គីសិទ ដោ�ោះ កិចច �ិត��

រប់សិ់ ដោយ�ង់ ដោ��មីី សាាោប់់ �ទីង់់ ចាោ�បាោច់ �តូវ �ោន ដោ�ោលប់�ណិង់ ក្ខាោន់ខែត ខ្លាំំោ�ង់   ។ វាោ ត�មូវ ឲ្យយ �ោន ក្ខាោរ�ិត�� ដោ�ោយ មនសិិក្ខាោ និង់ ខ្លាំាោប់់�ួ�ន

ដោ��មីី ប់�ដោពីញ ជួីវិត �ប់ចាោ� ថ្ងៃ�ៃ រប់សិ់ ដោយ�ង់ ដោ�ោយ �ពីះប់នទ�ល រប់សិ់ �ទីង់់ ក្ខាោរប់ដោ�ង់ៀន រប់សិ់ �ទីង់់ និង់ ដោសិចកើីពីិត រប់សិ់ �ទីង់់   ។ .   .   .  ក្ខាោរ

�ជួមុជួ ដោ�ោកុ�ង់ �ពីះប់នទ�ល ថ្ងៃន �ពីះ �ប់ចាោ� ថ្ងៃ�ៃ គ្គឺ សិ�ខ្លាំោន់ សិ��ោប់់ ជួីវិត ខ្លាំោង់ វិញ្ញាាោណិ ជាោពីិដោសិសិ ដោ�ោកុ�ង់ ��ោ ខែ�ល �ោន ចលាោចល

ក្ខាោន់ខែត ខ្លាំំោ�ង់ ដោនះ   ។ ដោ�ោដោពីល ដោយ�ង់ ទីទីួល ទាោន �ពីះប់នទ�ល ថ្ងៃន �ពីះ�គ្គីសិទ �ប់ចាោ� ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោះ �ពីះប់នទ�ល ថ្ងៃន �ពីះ�គ្គីសិទ នឹង់ �បាោប់់ ដោយ�ង់

អិ�ពីី រដោប់ៀប់ ដោ��មីី ដោឆើ�យតប់ ដោ�ោនឹង់ ក្ខាោរល�បាោក ខែ�ល ដោយ�ង់ ពីុ� ធាំោប់់ គ្គិត ថ្នាោ ដោយ�ង់ នឹង់ ជួួប់  » (   សាាោប់់ �ទីង់់  » សិនុិសិីទី ទីូដោ�ោ ខែ�

 ដោមសាោ ឆ្នាំំោ� ២០២០   )   ។

  រសេប់ៀប់ ណែ�ល អ្វីនក្តី អាំច ជួួយ �ិ�ស រប់�់ អ្វីនក្តី

   �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន អាោច ជួួយ សិិសិស បាោន តាោមរយៈ ក្ខាោរប់ដោង់ើ�ត ប់ទីពីិដោសាោ�ន៍ ដោរៀនសិូ�ត �៏ �ោន អិតថន័យ ជាោមួយ នឹង់ �ពីះគ្គមីីរ ដោ�ោកុ�ង់ ដោ�ាោង់

ប់ដោ�ង់ៀន នីមួយៗ   ។ ដោ�ោ ដោ��ម ឆ�ោសិ នីមួយៗ �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន គ្គួរខែត �ើល់ ដោពីល ឲ្យយ សិិសិស ពិីភាោក�ោ �ំោ អិ�ពីី គ្គុណិតថ្ងៃមើ ថ្ងៃន ក្ខាោរសិិក�ោ �ពីះមីីរ 

និង់ សិមតថភាោពី រប់សិ់ �ពីះគ្គមីីរ ដោ��មីី ជួួយ ពីួកដោគ្គ ឲ្យយ �ិត ដោ�ោក្ខាោន់ ខែត ជួិត នឹង់ �ពីះអិង់គ សិដោ��ះោះ រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ គ្គឺ �ពីះដោយសិូូវ �គ្គីសិទ   ។ 

សិិសិស គ្គួរខែត �តូវបាោន ដោល�ក ទីឹកចិតត ឲ្យយ �ោក់ ដោ�ោលដោ�ោ សិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ�ថ្ងៃ�ៃ ផ្ទាាោល់�ើ�ន រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ   ។

   �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន ដោ��រ តួ�ោទីី មួយ យ៉ាាោង់ សិ�ខ្លាំោន់ កុ�ង់ ក្ខាោរជួួយ សិិសិស ឲ្យយ សិដោ�មច បាោន ដោ�ោលដោ�ោ សិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ�ថ្ងៃ�ៃ ផ្ទាាោល់�ើ�ន រប់សិ់

ពីួកដោគ្គ   ។ �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន អាោច ប់�ដោពីញ តួ�ោទីី ដោនះ តាោម មដោ�ោោបាោយ ជាោដោ�ច�ន រួម �ោន   ៖

• ក្ខាោរដោ�ប់� �ពីះគ្គមីីរ និង់ ក្ខាោរប់ដោ�ង់ៀន មកពីី ពីោោក្ខាោរី សិម័យ ទី�ដោន�ប់ ដោ��មីី ជួួយ សិិសិស ឲ្យយ យល់ ពីី សាោរសិ�ខ្លាំោន់ ថ្ងៃន ក្ខាោរសិិក�ោ 

�ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ ំថ្ងៃ�ៃ សិ��ោប់់ ភាោពី ជាោសិិសិស រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ផ្ទាាោល់ និង់ ក្ខាោរខែ�ប់ចិតត ដោជួឿ រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ដោល� �ពីះដោយសិូូវ �គ្គីសិទ ។

• ក្ខាោរជួួយ សិិសិស ឲ្យយ សាាោប់�ោ ដោ�ោលដោ�ោ សិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ ំថ្ងៃ�ៃ ខែ�ល សិមរមយ �ោន ន័យ និង់ �សិប់តាោម ត�មូវក្ខាោរ និង់ 

សិមតថភាោពី រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ។

• ក្ខាោរសាះោល់ សិិសិស និង់ ក្ខាោរតាោម�ោន ពីួកដោគ្គ ជាោ �ប់ចាោ ំដោល� ប់ទីពីិដោសាោ�ន៍ កុ�ង់ ក្ខាោរសិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ។

• ក្ខាោរ�ើល់ ឱក្ខាោសិ ជាោដោទីៀង់ទាោត់ ដោ�ោកុ�ង់ ថ្នាំោក់ ឲ្យយ សិិសិស ខែ�ើង់ ទីីប់�ាោល់ អិ�ពីី អិើី ខែ�ល ពីួកដោគ្គ ក�ពីុង់ ដោរៀន និង់ អាោរម្មណិ៍ ខែ�ល ដោគ្គ 

�ោន អិ�ពីី �ពីះដោយសិូូវ �គ្គីសិទ និង់ ��ណិឹង់ល្អ រប់សិ់ �ទីង់់ តាោមរយៈ ក្ខាោរសិិក�ោ �ពីះគ្គមីីរ ផ្ទាាោល់�ើ�ន រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ។

• ក្ខាោរប់នើ ជួួយ សិិសិស យ៉ាាោង់ ខ្លាំាោប់់�ួ�ន ឲ្យយ ទីទីួល �ុសិ�តូវ តាោមរយៈ ក្ខាោរប់ដោង់ើ�ត ឱក្ខាោសិ កុ�ង់ ថ្នាំោក់ ឲ្យយ សិិសិស តាោម�ោន ក្ខាោរសិិក�ោ 

�ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោថ្ងៃ�ៃ ផ្ទាាោល់�ើ�ន រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ដោ�ោកុ�ង់ កម្មវិ�ី mySeminary ឬ វិ�ីសាោ�សិើ កត់�តាោ ដោ�សង់ដោទីៀត ។

• ក្ខាោរជួួយ សិិសិស តាោម រដោប់ៀប់ មួយ ខែ�ល ដោល�ក ទីឹកចិតត ពីួកដោគ្គ ឲ្យយ ដោ�ើ�ក្ខាោរ អាោន �ពីះគ្គមីីរ ប់ខែនថម �ប់សិិនដោប់� ពីួកដោគ្គ ធាំោក់ ដោ�ក្ខាោម 

គ្គ�នូសិ ៧៥ ភាោគ្គរយ ។
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  ធ�ធាំ� ណែ�ល មាំ� �ព្រះមាំប់់ ព្រះគូប់សេព្រះ�ៀ�

• �គ្គូប់ដោ�ង់ៀន ទាោងំ់អិសិ់ គ្គួរខែត �តូវបាោន ប់�ពោក់ ប់�ប់៉ន ដោ�ោយ អិុក�ឹក�ោ ំ�គ្គូប់ដោ�ង់ៀន ថ្នាំោក់ សិិក្ខាាោសាោលាោ និង់ វិទីោោសាាោន 

តាោមរយៈ ប់ទីពីិដោសាោន�៍ ប់ដោ�ង់ៀន ឬ ក្ខាោរពីិភាោក�ោ �ប់ចាោ ំខែ� ។ ក្ខាោរសិ�មប់ សិ�មួល ក្ខាោរប់�ពោក់ ប់�ប់៉ន តាោម មូល�្ោន ដោនះ 

គ្គួរខែត ដោ�ើ� ដោ��ង់ ដោ�ក្ខាោម ក្ខាោរពីិដោ��ោះ ដោយ៉ាោប់ល់ ជាោមួយ នឹង់ �ោយក �ប់ចាោ ំត�ប់ន់ ។ 

• ដោយ៉ាោប់ល់ ដោសិុ�សិុ� ដោ��មីី ជួួយ សិិសិស ឲ្យយ កត់�តាោ និង់ តាោម�ោន ក្ខាោរអាោន �ពីះគ្គមីីរ �ប់ចាោ ំថ្ងៃ�ៃ រប់សិ់ ពីួកដោគ្គ ដោ�ោ

ដោល� កម្មវិ�ី mySeminary អាោច រក បាោន ដោ�ោដោល� ដោគ្គហទី�ពី័រ https://web.microsoftstream.com/

channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec ។

• ក្ខាោរសិ�មប់ សិ�មួល តាោម មូល�្ោន អាោច ដោ�ើ� ដោ��ង់ ដោ�ោកុ�ង់ ត�ប់ន់ ខែ�ល មិន �ោន កម្មវិ�ី mySeminary ។

• ដោ�ោលក្ខាោរណិ៍ ខែ�ល �ោន ដោ�ោកុ�ង់ ខែ�ុក « កិចចក្ខាោរ ប់ខែនថម » ថ្ងៃន ដោសិៀវដោ�ោ ដោ�ោលនដោយ៉ាោបាោយ គ្គួរខែត អិនុវតត ដោ�ោដោពីល ជួួយ 

សិិសិស �ំោក់ ខែ�ល បាោន ធាំោក់ ដោ�ក្ខាោម គ្គ�នូសិ អាោន �ពីះគ្គមីីរ ៧៥ ភាោគ្គរយ ។ ឧទាោហរណិ៍ ថ្ងៃន កិចចក្ខាោរ ប់ខែនថម កុ�ង់ ក្ខាោរអាោន 

�ពីះគ្គមីីរ អាោច រក បាោន ដោ�ោកុ�ង់ គ្គដោ��ោង់ ប់�ពោក់ ប់�ប់៉ន ក្ខាោរប់ដោ�ង់ៀន ខែ�ល បាោន ដោយ៉ាោង់ ដោ�ោ ខ្លាំោង់ដោល� ដោនះ ។

http://web.microsoftstream.com/channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec
http://web.microsoftstream.com/channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec

