
លេខលេញផ្សាយទី៥            ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០ 
មាតិកា 

១. ទស្សនៈរបស់្ដៃគូចំព ោះគពរោង TIGER៖                 
 អងគការស្កម្មភាពកុោរពៃើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍
២. ពរឿងអប់រថំ្មីៗររូវបានពចញផ្សាយពោយពរបើកម្មវធិីពរឿងអបរ់ ំ
 របកបពោយអនតរកម្ម!  
៣. ថ្ថ្ែងអំណរគុណចំព ោះោា ស់្ជំនួយ!  
៤. ពរ័ោ៌នទំនាកទ់ំនង  

ទស្សនៈរបស់្ដៃគូចំព ោះគពរោង TIGER៖ អងគការស្កម្មភាពកុោរពៃើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍

សូ្ម្ថ្ណនាឱំ្យស្គគ ល់ពោករសី្ ព ៉ៅ  សីុ្ោណា នាយករងស្គោបឋម្សិ្កា ថ្រពកពដោ រកនុង    
ពេរតបារៃំ់បង។ ចាបត់ងំពីថ្េវចិឆិកា ដន ២ំ០១៨ គារប់ានចូលរមួ្ជាម្យួ អងគការស្កម្មភាពកុោរ
ពៃើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍(CAD) ថ្ៃលជាដៃគូរបស់្គពរោង TIGER។ CAD ជាអងគការម្យួកនុងចំពណាម្
អងគការស្ងគម្សីុ្វលិទងំ៥ ថ្ៃលទទលួបានការកស្គងស្ម្រថភាពរយៈពពល២ដន អំំពីគពរោង
ពលើកកម្ពស់្ការព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័កនុងការបពរងៀន និងពរៀន (TIGER) ថ្ៃលអនុវរត
ពោយអងគការ VVOB, KAPE និង PKO។ គពរោងពនោះបានផ្សោល់ជំនយួថ្វកិាៃល់អងគការស្ងគម្
សីុ្វលិនីម្យួៗពរៀបចំស្កម្មភាពបំប៉ៅនពៅស្គោបឋម្សិ្កា និងអនុវទិាល័យចំននួ២០។ 
ស្គោបឋម្សិ្កាថ្រពកពដោ រ ជាស្គោម្យួកនុងចំពណាម្ស្គោទងំ២០ពនាោះ។ 
 
ព រពពញពោយពោទនភាព គារប់ានថ្ចករថំ្លកបទពិពស្គធនអំ៍ពីគពរោង TIGER ថា៖ “បុគគលិកអងគការ CAD ស្រម្បស្រមួ្លសិ្កាា ស្គោអំពីការ
បពរងៀន និងពរៀន និងការៃឹកនាសំ្គោពរៀនថ្ៃលព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័។ ពនោះជាវគគបំប៉ៅនម្យួៃគ៏រួឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍ ពដោ រពលើការដែ ស់្បោូរជាវជិជោន
កនុងការអនុវរតពគាលវធីិព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ពៅកនុងស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ េំុ្ពការស្រពស្ើរចំព ោះវធីិស្គស្តស្តៃោ៏នរបសិ្ទធភាពថ្ៃលររូវបានពរបើ
ពៅកនុងវគគបំប៉ៅនពនាោះ។ វធីិទងំពនាោះជយួ ឱ្យេំុ្ងាយរស្ួលនឹងអនុវរតចំពណោះៃឹង និងជំនាញថ្ៃលេំុ្ទទលួបានពៅកនុងស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ពោយស្គរ
ស្គោពរៀនពយើងោនបញ្ហា របឈម្កនុងការថ្កថ្របការអនុវរត អងគការ CAD បានពលើកសំ្ពណើ វគគបំប៉ៅនម្យួពផ្សសងពទៀរស្រោបរ់គូទងំអស់្គាន ពៅកនុង      
ស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ពៅកនុងវគគបំប៉ៅនពនោះ រគូរបស់្ពយើងពរៀនពចោះវធីិបពរងៀន និងពរៀនថ្ៃលព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ និងពរៀបចំថ្ផ្សនការពៃើម្បបីញ្ាូ ល
ភាពព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ពៅកនុងការបពរងៀនរបស់្គារ។់ ពោករគូ អនករគូនឹងបញ្ាូ លស្កម្មភាពបពរងៀនថ្ផ្សែកពលើពយនឌ្រ័ពៅកនុងកិចាថ្រងការ  
បពរងៀន ៃំពណើ រការកស្គងស្ោា រឧបពទស្ ស្កម្មភាព និងពគាលការណ៍ថាន កព់រៀនពៃើម្បធីានាបាននូវម្ជឈោា នម្យួថ្ៃលោនសុ្វរថិភាព និងអំពណាយផ្សល
ៃល់ការពរៀនសូ្ររ”។ 
 
អងគការ CAD កផ៏្សោល់ការបងវឹកដា ល់ជាលកាណៈបុគគលពៅកនុងស្គោពរៀនផ្សងថ្ៃរ ពៃើម្បជំីរុញលំនាថំ្របកាែ យស្គោពរៀនឱ្យោនលកាណៈព ែ្ើយរបនឹង
ស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ ថ្ផ្សែកពលើេែឹម្ស្គររបស់្ឯកស្គរថ្ណនារំបស់្គពរោង TIGER។ ថ្ផ្សនកម្យួៃសំ៏្ខានព់ៅកនុងឯកស្គរពនាោះពដោ រពលើការចូលរមួ្របស់្ោតបិត 
និងស្ហគម្ន។៍ ោតបិត និងស្ហគម្នអ៍ាចពៃើររនួាទីសំ្ខានក់នុងការពលើកកម្ពស់្ស្ម្ធម្ព៌យនឌ្រ័ និងកស្គងភាពរងឹោរំបស់្កុោរពៃើម្បដីែ ស់្បតូរផ្សនរគំ់និរ
ពយនឌ្រ័ថ្ៃលពិបាកថ្កថ្រប។ ពពលថ្ៃលស្គោពរៀនោនលកាណៈព ែ្ើយរបនឹងស្ម្ភាពពយនឌ្រ័ ពគចាបំាចរ់រូវោនការគារំទពីោតបិត។ “ពយើងចាបព់ផ្សោើម្
ស្ោគ ល់ព ើញថាោនោតបិត និងស្ោជិកស្ហគម្នក៍ានថ់្រពរចើនព ើងថ្ៃលបានទំនាកទ់ំនងជាម្យួរគ ូនិងស្គោពរៀន។ េំុ្ពជឿជាកថ់ា ទំនាកទំ់នងលែគឺ
ជាជំហានៃំបូងៃសំ៏្ខានព់ៃើម្បសី្គងទំនាកទំ់នងៃរ៏ងឹោជំាម្យួោតបិត និងស្ហគម្នថ៍្ៃលពៅជំុវញិស្គោពរៀនរបស់្ពយើង។ ស្គោពរៀនម្និថ្ម្នជារបស់្
នរណាោន កព់នាោះពទ គឺជារបស់្អនកទងំអស់្គាន  ៃូពចនោះពហើយពទើបចាបំាចរ់រូវោនការចូលរមួ្របស់្ស្ហគម្ន”៍។ 
 
ការគារំទរបស់្អងគការ CAD ររូវបានវាយរដម្ែេពស់្។ ពោករសី្ ព ៉ៅ  សីុ្ោណា បានស្ងករធ់ងនថ់ាគពរោង TIGER បានជយួ ឱ្យពកួគារោ់នឱ្កាស្បាន 
ពរៀនសូ្ររពីគាន ពៅវញិពៅម្ក និងពរងឹងភាពអងអ់ាចរបស់្គណៈរគបរ់គង និងរគូបពរងៀនពៃើម្បឱី្យោនភាពរកីចពរម្ើន។ “ពយើងចាបំាចរ់រូវពម្ើលព ើញបញ្ហា
របឈម្ថ្ៃលពៅពស្ស្ស្ល់ និងថ្ស្វងរកៃំពណាោះរស្គយចំព ោះបញ្ហា ទងំពនោះពោយេែួនឯង។ េំុ្ពជឿជាកថ់ា ពពលថ្ៃលោនអនកចូលរមួ្ស្ហការកានថ់្រ
ពរចើន ពយើងអាចបពងកើរឱ្យបានការដែ ស់្បោូរកានថ់្រពរចើនពៅតម្ពនាោះថ្ៃរ។ អងគការ CAD ពិរជាបានជយួ ៃល់ស្គោពរៀន  រគូបពរងៀន និងស្ហគម្ន ៍    
តម្រយៈគពរោង TIGER ថ្ៃលរមួ្ស្ហការគារំទថ្វកិាពោយស្ហភាពអឺរ ៉ៅុប និងរោា ភបិាលរបពទស្ថ្ប៊ែលហសុកិ”។ 



ការចេញផ្សាយចរឿងថ្មីចៅក្នុងក្ម្មវិធីចរឿងអប់រំប្បក្បចោយអន្តរក្ម្ម  
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ខលែងអាំណរគណុេាំល ោះម្ចា សជ់ាំនយួ!  

ពរើអនកនឹងពធវើៃូចពម្ោច ពបើអនកជា ោោ ប៊ែុនណា ឬសុ្ខា? ពពលអាន និងស្គោ បព់រឿងនិទនទងំពនោះ អនកអាចស្រពស្រអរថបទពៃើម្បបីញ្ហជ រអួងគ 
និងជោះឥទធិពលពលើម្ជឈោា នពរឿង។ ពនោះជារពបៀបថ្ៃលអនកអាចទទលួអារម្មណ៍អំពីលទធផ្សលដនការពរជើស្ពរ ើស្របស់្អនក។ 
 
កម្មវធីិពរឿងអបរ់រំបកបពោយអនតរកម្មគឺជាបណាា ល័យឌី្ជីថ្លថ្ៃលោនពរឿងនិទនស្រោបរ់គូ សិ្ស្ស ឪពុកោោ យ និងស្ហគម្ន។៍ ជាពរឿងនិទនថ្ៃល
ជាបទ់កទ់ងនឹងជីវភាពរស់្ពៅជាកថ់្ស្ោង ថ្ៃលស្ម្ភាព (ឬវសិ្ម្ភាពពយនឌ្រ័) ឬការបពងកើរផ្សនរគំ់និរពកើរោនពៅកនុងស្គោពរៀន និងពៅកនុង          
ស្ហគម្ន។៍ 
 
ពរើអនកចងៃឹ់ងពទ? សូ្ម្ទញយកកម្មវធីិពរឿងអបរ់តំម្រយៈរំណភាជ ប ់https://bit.ly/TIGER-app  

ពកមងរបុស្ោន កព់ ម្ ោះ ប៊ែុនណា ោន
អារម្មណ៍មិ្នរស្ួលពពលពៅស្គោពរៀន
ពរ ោះរគូរបស់្គារព់ធវើចំព ោះសិ្ស្សមិ្ន
ពស្មើគាន  ពោយថ្ផ្សែកពលើ ពភទរបស់្ពកួពគ។ 
ពបើអនកជាប៊ែុនណាវញិ ពរើអនកនឹងពធវើ     
ៃូចពម្ោច? 

ពពលពចញពលង ពកមងរសី្ោន កព់ ម្ ោះ   
សុ្ខា បានព ើញពកមងរបុស្ៗពលង   
បាល់ទរ ់ពហើយនាងកស៏្ពរម្ចចិរតថា
ពលងជាម្យួពគថ្ៃរ។ ពរើអនកយល់      
ៃូចពម្ោចចំព ោះពកមងរសី្ថ្ៃលពលង   
បាល់ទរ?់ 

ោនដថ្ងម្យួ មិ្រតរមួ្ថាន ករ់បស់្ោោ បងាា ញ
នាងនូវរូបភាពអាស្អាភាស្ម្យួ។ នាងោន
អារម្មណ៍ថាអាកអ់នចិ់រតខាែ ងំណាស់្។       
ពរើោោគរួពធវើៃូចពម្ោច? ពរើរគូរបស់្នាង       
គណៈរគបរ់គងស្គោពរៀន និងឪពុកោោ យ
របស់្នាងគរួព ែ្ើយរបចំព ោះពរឿងពនោះ    
យ៉ៅ ងៃូចពម្ោច? 
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