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“យគ្នលបំណ្ងរបស់យ ើង្ឺ ួ សិសសទំងអស់
អភិវឌ្ឍនូវ ំ ញ AHHA យែើមបីឲ្យពួកយ្សយគមច
សមតាភាពយពញយលញជាមនុសសនិងសកាា នុពល 
យែើមបី មាឹះគ្ប់បញ្ហា ទំងអស់នន ីវតិ។” 

F = យតុតិធម្៌ Fairness 

មិនមានសតង់ដ្ឋរពីរ(បាតនែខ្ាងនែ) 
ចិតតលអចំយពាឹះអាកែនទ ភាពជាអាក

ែរក ំមានយមត្តត ករុណ្តធម៌ 

 

G = ការរីកចសប្ម្ើន Growth 

ការយរៀនយដ្ឋ ខ្លួនឯង ភាពសាា ហាប់
កាុងការែរក ំ ការគ្ប់គ្ង្យគមាង 

និង ំ ញកាុងការបយគងៀន 

 

H =  ុភម្ង្គល  Happiness 

ការ្ិតវ ិជមាន ការ្ិតយដ្ឋ  
ឯករា  យមើលយ ើញអាីៗលអគ្ប់     

សាា នភាព 

 

H = ការដាក់ខ្លនួ Humility 

យគ្នរពយោកគ្អូាកគ្ូ យរៀនពីគ្នា យៅ
វញិយៅមក គ្ប់គ្ងអំនួត ទទួល ក
ការរឹិះ្ន់បានយ៉ាងលអ 

 

A = ការសកាត រស ើរ
Appreciation 

យចឹះអរ្ុណ្ យចឹះ ួ អាកែនទវញិ
យពលយ្ ួ យ ើង និងផ្តល់ឲ្យ

ពិភពយោកវញិ 

 

 
A = ែួង្ចិតត Aura  

ទំ ក់ទំនងជាវ ិជមាន ការ ួ 
អាកែនទ   ីវតិជាសហ្មន៍ និង 
កិចចយធាើការជាគកុម 

 
B = ការសជឿជាក ់ Belief 

យ ឿជាក់យលើខ្លួនឯង  មិនយបាឹះបង់
យចលការង្វរ  យរៀនពីកំហុសខ្លួនឯង 
និង ការចប់ កការគប្ួតគបដ ងលមី 

 C = ភាព ងប់ស្ងាត់   Calmness 

អកបបកិរយិវ ិជមាន មិនភ័ ខាល ច
និងកំហុស  យធាើការយគកាមសមាា ធ
បានលអ និងការយដ្ឋឹះស្រសា បញ្ហា  

 
D = វិន័យ Discipline 

គកមសីលធម៌ការង្វរខ្ាស់ យគ្នរព
ចាប់សងគម យគ្នរពអាជាា ធរ និង
ការបំយពញតួ ទី  

 
E = ការអប់រ ំEducation 

យរៀប្យគមាងសគមាប់អ ្ត    
ពិនិតយព័ត៌មាន ការស្រសាវគជាវនិង
ការយសើបអយងេតយដ្ឋ ឯករា  
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អង្គការ AHHA អនតរជាត ិ

SKILLS 

ជំនាញ AHHA  



អងគការ ការអប់រ ំAHHA  ្ឺជាអងគការអនតរជាតិមួ ដែលផ្តល់នូវកមមវធីិដែលទទួលបាន
ពានរង្វា ន់កាុងការអភិវឌ្ឍន៍សកាត នុពលរបស់មនុសស។  
ការរកីចយគមើនរបស់អងគការ ការអប់រ ំAHHA ចប់តំ្តងពីឆ្ា ំ២០០០មក យហើ បានបយងេើត
នូវគបព័នធអីុកូឡូសីុសគមាប់ឱកាសននការអប់រែំល់មនុសសជាយគចើន ក់។ 

ស ចកតីលម្អិតរប ់អង្គការ AHHA 

       ភាពគកីគក: មិនអាចបង់នលលយលើការអប់រ ំយទឹះតិចឬយគចើន 
 

             កា សមបទ: មិនអាចទប់ទល់និងការសិកាពីយគពាឹះកគមិតននការយតត តអារមមណ៍្    
                             យហើ និងតគមវូការ IQ  ខ្ាស់ 
 

           ការយរ ើសយអើងជាតិសាសន៍: ការែកហូត ឬ គ្នម នការអប់រអំាស្រស័ យលើ យភទ ជាតិ 
                                    សាសន៍ សាស  ។ល។ 
 

     អកបបកិរយិ: មិនអាចយមើលយ ើញអំពីតនមលននការអប់រ ំឬការខ្ាឹះខាតយគ្នលការណ៍្  
   គកមសីលធម៌ និងចកខុវស័ិ ។ 

សោលបណំង្រប ់សយើង្ 

យគ្នលបំណ្ងចមបងរបស់អងគការ ការអប់រ ំAHHA  យ ឹះ្ឺផ្តល់ការអប់រ ំ
គបកបយដ្ឋ ្ុណ្ភាពខ្ាស់ និងយពញយលញ ត្តមរ ៈកមមវធីិដែលយរៀបចំសគមាប់
ការង្វរនិងបំណិ្ន ីវតិ ចំយពាឹះ ុវ នដែលគ្នម នឱកាសយហើ ពួកគ្នត់គបឈមនិង
បញ្ហា ជាយគចើនចំយពាឹះការអប់រយំដ្ឋ មូលយហតុខាងយគកាម 

ទ សនៈវ ិយ័រប ស់យើង្ 
 

ទសសនៈវស័ិ របស់យ ើង្ឺមនុសសមាា ក់ៗដែលយ ើងអាច ួ គ្នត់បាន នរង ល់
អំពីយគ្នលបំណ្ងដែលគ្នត់បានយកើតមកកាុងយោកយនឹះ យហើ យ ើងមានឩបករណ៍្
ក៏ែូចជាកដនលងសគមាប់អភិវឌ្ឍសកាត នុពលរបស់គ្នត់ កាុងវធីិសាស្តសតមួ ពិត
គបាកែនិងយពញយលញ។ 

សប កកម្មរប ស់យើង្ 
 

យបសកកមមរបស់យ ើង្ឺផ្តល់ឲ្យអាកគ្នម នឱកាស និងការអប់រ ំនូវ្ុណ្ភាពននការ
អប់រគំបកបយដ្ឋ  ភាពពិតគបាកែ ការអនុវតតន៍តទ ល់ និងយពញយលញ។ 
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លទធទល 

 
 
 

បានបយគងៀនសិសសជាង 

250,000  ក់ 

បយគងៀនសិសសគបចំនលៃ 
15,000  

កមមវធីិតល ស់បតូរបទពិយសាធ 
សគមាប់សិសស 400  ក់យៅ
គបយទស មា៉ា យឡសីុ ឡាវ នល        

សីុងហាគ ពួរ ឥណ្តឌ  ទីម័រខាងយកើត
និងកមាុជា 

 
 
 
 

បយងេើត 250 ម ឈមណ្ឌ ល
តំ្តងពីឆ្ា ំ 2000 

 

បចចុបបនាមាន 50 ម ឈមណ្ឌ ល
សគមាប់យសវាសហ្មន៍ កំពុង 
ែំយណ្ើ រការចំនួន 4 គបយទស 

 
បានទទួលកុងគត្តលវកិា  
មួ ដផ្ាកជាមួ រដ្ឋា ភិបាល 

បានហារកហាឺន  ក
សាោយ្ាើមៗចំនួន160

 ក់យៅគបយទសនល 

 
បានទទួលអាកសម័គ្ចិតត
អនតរជាតិចំនួន350 ក់ 

 
 
 
 

ែំយណ្ើ រការចប់តំ្តងពី 
ដខ្មករា ឆ្ា ំ 2000 

95 % 
ននសិសសបញ្ច ប់ការសិកា
ទទួលបានការង្វរយធាើ 

 

បានយធាើសកមមភាពកាុង 7 

គបយទសបចចុបបនាកំពុងែំយណ្ើ រ
ការចំនួន 4 គបយទស 

កមមវធីិដែលមានគបសិទធិ
ភាពខ្ាស់បានយធាើការសាក
លបងយៅកាុងសហ្មន៍ជា

យគចើន 
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យោកបណ្ឌិ ត Dr. Madenjit Singh ដែលមានង្វរថ្ន យោកគ្ូធំ (Big Teacher) ្ឺជាអាកវទិាសស្តសត អាកនចាគបឌិ្ត 
និងជាយោកគ្ ូយហើ គ្នត់បានទទួលបទពិយសាធន៍ែ៏យលើសលប់កាុងវស័ិ អប់រ ំនិងការអភិវឌ្ឍន៍កាុងគបយទសចំនួន១០។ 
យហើ គ្នត់្ឺជាគ្ូបងារកកមមវធីិ SMCI ដែលទទួលសាគ ល់យៅរែាតិចសាស(សហរែាអាយមរកិ) យហើ គ្នត់្ឺជាសាស្តសាត ចរយ
ធំមួ របូយៅសកលវទិាល័ ន័រតុនកមាុជា។ 
 

គ្នត់្ឺជាសហគ្ិនសគមាប់មនុសសជាតិ យហើ គ្នត់បានយគបើ ីវតិរបស់គ្នត់កាុងការយលើកទរកចិតត ហារកហាត់ និង ួ  ុវ ន
គកីគកកាុងសហ្មន៍ ឲ្យសយគមចកិចចការជាយគចើនកាុង ីវតិ។ អស់រ ៈយពល ជាង៣០ឆ្ា ំ យោកបណ្ឌិ ត Dr.Madenjit 

Singh បានយធាើការស្រសាវគជាវ និងសាកលបងវធីិសាស្តសតគបកបយដ្ឋ ភាពនចាគបឌិ្តយែើមបបីយគងៀនែល់សហ្មន៍គកីគក។ 

យសចកតីលមអិតអំពីសាា បនិក 

ពានរង្វា ន់គបចំឆ្ា ំ២០១២
យដ្ឋ សមា្មន៍ Better 

Malaysia Foundation  

ឈាឹះពាន់រង្វា ន់ អាសីុគបចំ
ឆ្ា ំ ននប៉ាុសតិ៍អាសីុព័ត៌មាន 

(CNA)ឆ្ា ំ២០០៩ 

ទទួសាគ ល់យដ្ឋ គបយទស ប៉ាុន
អំពីការផ្តល់នូវយសវាសហ្មន៍ែ៏
យ ា្ើមកាុងចំយណ្តមយសវាសហ្ម
ន៍ទំង១០០ទូទំងពិភពយោក។ 

គ្ូយចាើមទំង១០ននពាន
រង្វា ន់គ្ូែ៏យចាើមរបស់ពិភព
យោកកាុងឆ្ា ំ២០១៥ 

ពានរង្វា ន់ 

“ យ ើងគតូវដតមានតុលយភាពកាុង ីវតិ។ 
វាគ្នម នន័ យទយបើរស់យៅយដ្ឋ មិនបាន
សយគមចយគ្នលបំណ្ង។ យ ើងគតវូដត
ដចករដំលកយៅអាកែនទ ជាពិយសសអាក
គកីគក យដ្ឋ មិន្ិតពីឋានៈនិង

សាស យឡើ ។“ 

យោកគ្ធំូ ការទទួលសាគ ល់ 
   ករែាមន្តនតីននគបយទសមា៉ា យឡសីុ យោកបណ្ឌិ ត មហាយទវ ី
 គបធា ធិបតីននគបយទសទីម័រ ដែលបានឈាឹះពានរង្វា ន់ ណូ្ដប៊ែល 
យោក ចូយស រា៉ាម៉ាុស ហូត្ត 

   ករែាមន្តនតីននគបយទសទីម័រ យោក សាណ្តណ្ត ហគូសយ ៉ា 
 គពឹះមហាកសគតននគពឹះរាជាណ្តចគកកមាុជា គពឹះបាទនយរាតតម សុីហនុ 
 រែាមន្តនតីអប់រនំនគបយទសកមាុជានិងមា៉ា យឡសីុ 

5 



យោកគ្ូធំបានស្រសាវគជាវ រកយ ើញ និងអភិវឌ្ឍ កមមវធីិចំនួន 
៤ គបកបយដ្ឋ ភាពនចាគបឌិ្តកាុងពិភពយោក ដែលរួមមាន 
Science of Life©, Science of Language©, NGO Life© and 

NGO Set-up©. 

កមមវធីិគបកបយដ្ឋ ភាពនចាគបឌិ្ត 

6 

យោកគ្ូធំបានបយងេើត គតួសគត្ត  យហើ បចចុបបនាយលើកកមាស់នូវគបព័នធអប់រលំមីកាុងការហារកហាឺននូវរាល់វន័ិ ននការអប់រ ំ 
 ំ ញ AHHA ផ្លូវលមីនន ីវតិសគមាប់សតវតសទី២១ដែលយ ឿនយលឿន យពញយលញ យហើ មានតុលយភាពខ្ាស់។ យគ្នល

បំណ្ងចុងយគកា ននកមមវធីិ យ ឹះ្ឺឲ្យមនុសសរាល់គ្នា បាន ល់ពីសកាត នុពលយពញយលញរបស់ពួកយ្ យហើ យធាើការអភិវឌ្ឍន៍ ំ ញ
AHHA យែើមបីសយគមចសមតាភាយពញយលញជាមនុសស។ 

វទិាសាស្តសត 

នន ីវតិ 

Science of 
Life© 

យគ្នលបំណ្ង: អភិវឌ្ឍសកាត នុពលរបស់មនុសស       សិសសចំនួន ១០០០០០ ក់ 

្លងកាត់បទពិយសាធន៍ជាយគចើនឆ្ា ំយហើ បានផ្តល់យសវាកមមែល់មនុសសជាតិ យោកគ្ូធំបានបយងេើតកមមវធីិ
សគមាប់ ីវតិកាុងអងគការ។ សិសានុសិសសដែលបានបញ្ច ប់កមមវធីិយនឹះអាចមាន ីវតិដែលមានតុលយភាពកាុង

យ ឹះពួកយ្អាចរកកនគមចិញ្ច រម ីវតិ យហើ អាចយធាើការបយគមើសហ្មន៍រមួទំងការអភិវឌ្ឍន៍តទ ល់ខ្លួនផ្ង។ 

 ីវតិកាុងអងគការ 

NGO Life©  

យគ្នលបំណ្ង: តុលយភាពរវាងសំភារៈនិ មនិង ីវតិសគមាប់សងគម សិសសចំនួន ១០០០០ ក់ 

យោកគ្ូធំបានបយគងៀននិងយលើកទរកចិតតអាកែនទយែើមបីផ្តួចយផ្តើម្ំនិតតទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកយ្កាុងសហ្មន៍
របស់ពួកយ្ ែូចជាការចប់យផ្តើមសាោ ឬអងគការតទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកយ្។ គ្នត់បានបង្វា ញពួកយ្កាុងការ

បយងេើតគបព័នធកាុងការរកលុ  យហើ និងយសវាកមមសងគមឲ្យមានភាពយសមើគ្នា យែើមបីអភិវឌ្ឍសហ្មន៍។ 

ការបយងេើតអងគការ 

NGO Set-up©
 

យគ្នលបំណ្ង: ទំនុកចិតតនិង ំ ញយែើមបីចប់យផ្តើម្ំនិតតទ ល់ខ្លួន សិសសចំនួន ២០០០ ក់ 

សិសានុសិសសទទួល ំ ញកាុងការអាន ការសរយសរ ការនិយ  ការសាត ប់ ការសនទ  ការ ល់ បទបង្វា ញ  និង
 ំ ញកាុងការគតិឹះរឹិះពិចរណ្ត។ កមមវធីិគតូវបានបយងេើតយឡើងយដ្ឋ យធាើការពិចរណ្តអំពីការលំបាករបស់សិសសដែលមក
ពីម ឈដ្ឋា នគកីគក។ ការសិកាគតូវបានសងេត់ធៃន់យៅយលើការអនុវតតន៍និងការយគបើគបាស់ភាសា។ កមមវធីិ វទិាសាស្តសតនន

ភាសាបចចុបបនា្ឺកំពុងយគបើគបាស់សគមាប់យរៀនភាសាអង់យ ល្ស កូយរ ៉ា និង ប៉ាទុ ហគីស។ 

វទិាសាស្តសតននភាសា
Science of Lan-

guage© 

យគ្នលបំណ្ង:  និយ ភាសាអង់យ្លសកាុងយពលែ៏ខ្លី សិសសចំនួន ១៥០០០០ ក់ 



កម្មវិធីការអប់រំទំង្9 

កមមវធីិសិកានិងសាា ក់យៅ 

 កមមវធីិសគមាប់សិសស
សិកានិងសាា ក់យៅរ
 ៈយពល ២០ ដខ្ 

 
កមមវធីិផ្ទឹះទីពីរ 

 កមមវធីិសគមាប់
យពលវសិសមកាល

៣ដខ្ 

 
ថ្នា ក់សិកាដែលបង់
កនគមសិកាតិចតួច 

 កមមវធីិសិកាជាមួ 
នែ្ូអភិវឌ្ឍន៍គបចំ

នលៃ 

 ថ្នា ក់សិកាយដ្ឋ ឥត
្ិតនលលសគមាប់កុមារ

គបចំនលៃ 

កមមវធីិដែលមិនតគមូវឲ្យ 
សិសសសិកានិងសាា ក់យៅ 

 កមមវធីិសគមាប់
ពលរែាលអ 

 
កមមវធីិការ ំ កនូវ
បទពិយសាធន៍មកវញិ 

 កមមវធីិការយផ្ទរភាព
ជាអាកែរក ំ 

កមមវធីិយផ្ទរ ំ ញវជិាជ  ិវៈ  

អង្គការ ការអប់រំ AHHA 



 

លទធទល 

 

 
បយគងៀនសិសសជាង 

10,000  ក់គបចំនលៃ 

កមមវធីិការអប់រទំំង 9 

បានបយគងៀនសិសសជាង 

150,000 
 ក់ 

កមមវធីិតល ស់បតូរបទពិយសាធន៍ 
សគមាប់សិសស 200  ក់យៅ
គបយទស មា៉ា យឡសីុ ឡាវ នល        
សីុងហាគ ពួរ ឥណ្តឌ  ទីម័រខាង

យកើតនិងកមាុជា 
 
 99 % 

ននសិសសបញ្ច ប់ការសិកា
ទទួលបានការង្វរយធាើ 

អាកបញ្ច ប់ការសិកាមានមុខ្
តំដណ្ងខ្ាស់ 

ែូចជា   ក អាកគ្ប់គ្ង 
សហគ្ិន។ល។ 

បានយធាើសកមមភាពកាុង 7 

ម ឈមណ្ឌ លទូទំងគបយទស 

 
បយងេើត 150 ម ឈមណ្ឌ ល
តំ្តងពីឆ្ា ំ 2000 
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បានហារកហាឺនគ្ូសាោ    
រែាចំនួន400 ក់ 

 

 
បយគងៀនភាសាអង់យ្លស
យៅសាោរែាចំនួន 30 



ម្ជឈម្ណឌលតាម្បណ្តាសខ្តតនិង្ទីប្កងុ្ 
ម ឈមណ្ឌ លត្តមបណ្តត យខ្តតនិងទីគកុងមិនគតរមដតែំយណ្ើ រការសគមាប់ផ្តល់ការអប់រដំត
មួ មុខ្យទ ប៉ាុដនតយែើរតួជាទីសាា ក់ការកណ្តត លសគមាប់យរៀបចំយសវាសហ្ន៍យផ្សងៗ
ផ្ងដែរ។ អាកគ្ប់គ្ងនិងយោកគ្ូអាកគ្ូជាយរឿ ៗយរៀបចំសកមមភាពយសវាសហ្ម
ន៍ែូចជា ការសមាអ តសហ្មន៍ ការ ួ អាក ិតខាង ការ ួស ុលផ្លូវសាធារណ្ៈជា
យែើម។ កាុងម ឈមណ្ឌ លផ្ងដែរគតូវបានយគបើគបាស់សគមាប់ការគប្ំុតន្តនតីនិងកមមវធីិ  
យផ្សងៗកាុងសហ្មន៍។ 

ម ឈមណ្ឌ លត្តមបណ្តត យខ្តតនិងទីគកុងគតូវបានបយងេើតយឡើងយែើមបី ួ 
ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវតាុែល់យសវាសហ្មន៍របស់យ ើង។ យដ្ឋ មានកមមវធីិ
ែូចជា ថ្នា ក់សិកាភាសាអង់យ្លសគបចំនលៃដែលបង់កនគមសិកាតិច    
តួច។ សាោ AHHA គបចំយៅកមាុជាអាចបនតបគងីកឬចប់យផ្តើម
្យគមាងការលមីដែលយ ើងផ្តល់ែល់សហ្មន៍គកីគកនូវការអប់រ ំឬយស

វាសហ្មន៍យដ្ឋ ឥត្ិតនលលឬក៏្ិតកនគមតិចតួច។ 
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កមមវធីិសិកានិងសាា ក់យៅ 
យគ្នលបំណ្ងននកមមវធីីសិកានិងសាា ក់យៅ្ឺផ្តល់ការអប់រនំនបំណិ្ន ីវតិយៅ ុវ នគកីគក។ 
សិសសដែលបានចុឹះយ ម្ ឹះយរៀនកាុងកមមវធីិយនឹះ មានការអភិវឌ្ឍន៍ ំ ញពីរ្ឺ  ំ ញរ រងនិង
 ំ ញទន់ ត្តមរ ៈសកមមភាពនិងកមមវធីិយផ្សងៗជាយគចើន។ ត្តមរ ៈសកមមភាពទំងយនឹះ
សិសានុសិសសបាន ល់ែរងអំពីសកាត នុពលរបស់ពួកយ្ និងអតតន័ យែើមបីកាល  ជាមនុសស
មាា ក់ដែលយពញយលញ(មនុសសទំងឡា ណ្តមាន ំ ញAHHA) ។ 

កមមវធីិសគមាប់សិសសសិកានិងសាា ក់យៅរ ៈយពល២០ ដខ្ 

កមមវធីិផ្ទឹះទីពីរ 

កមមវធីិសគមាប់វសិសមកាលរ ៈយពល៣ដខ្ 
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កម្មវិធី ប្មាប់ ិ ស ិកានិង្ស្នាក់សៅរយៈសពល ២០ ដខ្ 

សមិទធផ្ល 

 

 ុវ នទំងអស់មិនបានទទួលការអប់រដំផ្ាកបំណិ្ន ីវតិយពញយលញយ ឹះយទ យហតុែូយចាឹះ 
យហើ ពួកយ្មិនអាចទប់ទល់និងការគប្ួតគបដ ង យពលអ ្តសគមាប់ ីវតិរបស់ 
ពួកយ្យឡើ ។ 

សពានលៃយនឹះគបព័នធអប់រមិំនបានបយគងៀន ុវ នទំងអស់ឲ្យបានគ្ប់គគ្នន់យៅយឡើ យលើដផ្ាកខាងយគកាមែូចជា  

អាស្រស័ យហតុយនឹះយហើ យពលដែល ុវ នទំងអស់យពញវ ័ ពួកយ្ជាយរឿ ៗមានការលំបាកនិងមិនមាន
 ីវតិដែលរកីរា  និងយជា្ ័ ។ 

បញ្ហា  

 

 ុវ នអា ុចប់ពី១៦ឆ្ា ំែល់២៩ឆ្ា ំ្លងកាត់ការអប់ររំ ៈយពល២០
ដខ្យលើការហារកហាឺន ំ ញការង្វរនិងបំណិ្ន ីវតិ។ 

សិសានុសិសសសិកាគបធានបទែូចជា៖ ភាសា ព័ត៌មានវទិា ភាពជាអាកែរក ំ ការបយគងៀន ការគ្ប់គ្ង 
្ណ្យន យ ។ល។ សិសសទំងអស់គតូវបានហារកហាត់យែើមបីអភិវឌ្ឍបំណិ្ន ីវតិត្តមរ ៈកមមវធីិរបស់សាោ 
AHHA ។ សិសានុសិសសយរៀនពីយគ្នល្ំនិត យហើ មានការពិភាកា និងយធាើបទបង្វា ញដលមទំងពួកយ្គតូវបាន 
ផ្តល់ឱកាសអភិវឌ្ឍនូវ ំ ញ AHHA ផ្ងដែរ។ កមមវធីិរបស់យ ើង្ឺអាស្រស័ យលើការអនុវតតន៍តទ ល់ យហើ វាជា
ដផ្ាកមួ កាុងការហារកហាឺនជាក់ដសតង កាុងយ ឹះផ្ងដែរ កមមវធីិយ ើងបយគងៀនពួកយ្ឲ្យយចឹះផ្តល់ឲ្យសហ្មន៍វញិ
យដ្ឋ សិសសទំងអស់កាល  ជាគ្ូបយគងៀន អាក ំនួ ការ ការគ្ប់គ្ងយលើតួ ទីយផ្សងៗកាុងសាោ និងការចប់
យផ្តើមការង្វរយៅកដនលងយផ្សងៗជាយគចើនកាុង មជាអាកហាត់យធាើការង្វរ។ 

ែំយណ្តឹះស្រសា 
របស់យ ើង 

អគត្តការង្វរខ្ាស់ 
ចប់យផ្តើមជាមួ កនគមខ្ាស់ 

 ំ ញដផ្ាកអតតចរតិ  ុតតិធម៌ និង ីវតិមានសីលធម៌ មានលទធផ្លជាវ ិជមានយៅយលើ
គ្សួារ សហ្មន៍ និងគបយទសជាតិ 
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បយគងៀនភាសាអង់យ្លសកគមិតខ្ាស់ បំណិ្ន ីវតិ 
ការគ្ប់គ្ងខ្លួនឯង ការអភិវឌ្ឍន៍សហ្មន៍ 
ការបយគមើសហ្មន៍ ការបយគងៀន កំុពយូទ័រ 
្ណ្យន យនិង  ំ ញរែាបាលមូលដ្ឋា ន 

                         កមមវធីិរបស់យ ើងរ ៈយពល២០ដខ្ ដចកយចញជា៥្មាស 

បយគងៀនភាសាអង់យ្លស វទិាសាស្តសតនន ីវតិ 
 ីវតិសងគម ការង្វរជាគកមុ សីលធម៌កាុងការរស់
យៅ បយងេើនទំនុកចិតតនិងអតតចរតិ កំុពយូទ័រ និង   

្ណិ្តវទិា 

្មាសទី 1 

(4 ដខ្) 

វ គ្សិកាកំរតិ
មូលដ្ឋា ន 

បយគងៀនភាសាអង់យ្លសកគមិតមធយម  វទិា
សស្តសតនន ីវតិ បំណិ្ន ីវតិកគមិតែំបូង អភិវឌ្ឍ
ទំនុកចិតត  ីវតិសហ្មន៍ ការយតត តអារមមណ៍្    

កំុពយូទ័រ ្ណិ្តវទិានិងចយគមៀង 

្មាសទី 2 

(4 ដខ្) 

វ គ្សិកាមូល
ដ្ឋា នគ្ិឹះ 

បយគងៀនភាសាអង់យ្លសកគមិតមធយម និងភាសា
ចិនកគមិតែំបូង បំណិ្ន ីវតិ ការគ្ប់គ្ងខ្លួន
ឯង  ីវតិសហ្មន៍ កំុពយូទ័រ ្ណ្យន យ ការ

ហារកហាឺនគ្ូនិងការយតត តអារមមណ៍្ 

្មាសទី 3 

(4 ដខ្) 

វ គ្បណ្តុ ឹះ      
បណ្តត លគ្ូ 

្មាសទី 4 

(4 ដខ្) 

វ្គសិកាសគមាប់
គ្ូចុឹះសាត  

បយគងៀនភាសាអង់យ្លសកគមិតខ្ាស់ កំុពយូទ័រ  
ភាសាចិនកគមិតមធយម បំណិ្ន ីវតិ  ំ ញ
ជាន់ខ្ាស់(  ំនួញ រែាបាល ទីផ្ារ ការដសាងរក

ការង្វរ ការគ្ប់គ្ង និង ្ណ្យន យ) 

្មាសទី 5 

(4 ដខ្) 

វ គ្សិកា 
ជាន់ខ្ាស់ 
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ចំណ្ត យពលយគចើនកាុងការយធាើែំយណ្ើ រ 
សិសានុសិសស ិឹះកង់យគចើនយមា៉ាងយៅសាោមិន
មានទរកចិតតកាុងការយៅសាោយទៀត។ 

ចំណ្ត យពលតិចកាុងការយធាើែំយណ្ើ រ 
សិសានុសិសសចំណ្ត យពលគតរមដត១៥ ទីយៅសាោដែលយធាើឲ្យ   

អគត្តននការឈប់យរៀនធាល ក់ចុឹះ យហើ បានផ្លយគចើន។ 

ការអប់រមំានដតមួ គបយភទ 
មិនអាចទទួលការង្វរលអប ទ ប់ពីបញ្ច ប់ការសិកា 
យដ្ឋ សារការសិកាដតមុខ្វជិាជ កាុងសាោ។ 

ការអប់រមំានពីរគបយភទ 
សិសានុសិសសទទួលគបយយ ន៍កាុងការទទួលការអប់រពីំសាោរែា
យហើ កាុងយពលជាមួ គ្នា ពួកយ្យរៀនភាសាអង់យ្លស បំណិ្ន ីវតិ និង 

កមមវធីិកំពយូទ័រកាុងសាោយ ើង។ 

គ្នម នការគតតួពិនិតយយលើវន័ិ  
គ្នម ននរណ្តមាា ក់ ួ សិសានុសិសសឲ្យយតត តយលើការ
សិសារបស់ពួកយ្និងការអភិវឌ្ឍន៍អតតចរតិលអ។ 

ការរកីចយគមើនយលើវន័ិ  
គ្ូកាុងសាោAHHA នរង ួ ដណ្ ំនិងគំ្នគទសិសសឲ្យយតត តយលើការសិកា
របស់ពួកយ្យហើ យចឹះរស់យដ្ឋ មានយគ្នលការណ៍្និងគកមសីលធម៌។ 

គ្នម នការអភិវឌ្ឍន៍យលើបំណិ្ន ីវតិ 
គ្នម នការអភិវឌ្ឍន៍ទំនុកចិតត ទំនួលខុ្សគតូវ ការ្ិត
វ ិជមាន ការយធាើការជាគកុម ។ល។ 

ការអភិវឌ្ឍន៍យលើបំណិ្ន ីវតិ 
ពួកយ្នរងគតូវបានហារកហាឺនយែើមបីអភិវឌ្ឍន៍ ំ ញ AHHA ទំងអស់។ 
 ំ ញទំងអស់យនឹះ ួ ឲ្យពួកយ្កាល  ជាសិសសយ្ាើមកាុងសាោរែធ។ 

គ្នម នការដណ្ ំ 
គ្នម នអាកដណ្ ំយែើមបីគតួសគត្ត និងផ្តល់ែំបូ ម នយលើ
បញ្ហា ជាយគចើនដែលទក់ទងយៅនិង ីវតិ អ ្ត និង
ការសិការបស់ពួកយ្។ល។ 

ការដណ្ ំ 
ការ ួ គ ុំដគ ងពីសំណ្តកយោកគ្ូអាកគ្ូដែលអាចផ្តល់ែំបូ ម នែល់

ពួកយ្និងការបង្វា ត់បង្វា ញយែើមបី មាឹះបញ្ហា យផ្សងៗ។  

កមមវធីិផ្ទឹះទីពីរ 

យបើគ្នម នកមមវធីិ ផ្ទឹះទីពីរ ការមានកមមវធីិផ្ទឹះទីពីរ 

13 



កម្មវិធី ប្មាប់វ ិសម្កាល ៣ដខ្ 

  ម្ិទធទល 

កមមវធីិសគមាប់វសិសមកាល ៣ដខ្្ឺអនុញ្ហញ តឲ្យសិសសរាល់គ្នា ដែលចង់មកសិកាកំឡុងវសិសមកាល ។ 
កមមវធីិយនឹះ្ឺស្រសយែៀងយៅនិងកមមវធីិ ២០ដខ្ កាុង្មាសទី ២។  

សិសសដែលចុឹះយ ម្ ឹះសិកាកាុងកមមវធីិយនឹះយរៀន ំ ញជាយគចើនកាុងរ ៈយពលែ៏ខ្លី។ 
ពួកយ្យរៀនរស់យៅកាុងសហ្មន៍ និងយធាើការសហការគ្នា យៅវញិយៅមក។ ត្តមរ ៈ
សកមមភាពយផ្សងៗគ្នា ពួកយ្ទទួលបាននូវ ំយនឿយលើខ្លួនឯង យហើ ពួកយ្អភិវឌ្ឍ
 ំ ញដផ្ាកអតតចរតិផ្ងដែរ។ យលើសពីយនឹះយៅយទៀតពួកយ្គតូវបានបយគងៀន ំ ញ 
៣ យផ្សងយទៀត ភាសាអង់យ្លស ចិន កំុពយូទ័រ និងវទិាសាស្តសតនន ីវតិ។  
 

សិសាសាោរែា ដែលចូលរួមកាុងកមមវធីិវសិសមកាល ៣ដខ្យនឹះជាយរឿ ៗ 
ទទួលបាន ំ ញជាយគចើនដែល ួ ឲ្យពួកយ្គបយសើរយឡើងកាុងសាោ 
រែារបស់ពួកយ្។  
 

សិសសដែលបានបញ្ច ប់ការសិកាយដ្ឋ យជា្ ័  ទទួលបានសញ្ហញ បគតកគមិត   
១ ឬ កគមិត ២។  

យធាើកិចចការបានលអកាុង
សាោ 

យ ឿជាក់យលើខ្លួនឯង ការង្វរជាគកមុ និង  ំ ញ
សហ្មន៍ 

 ំ ញនិយ និងសនទ 
ជាភាសាអង់យ ល្ស 
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កម្មវិធីដែលមិ្នតប្មូ្វឲ្យ ិ ស ិកានិង្ស្នាក់សៅ 
កមមវធីិដែលមិនតគមូវឲ្យសិសសសិកានិងសាា ក់យៅគតូវបានែំយណ្ើ រការយដ្ឋ ម ឈមណ្ឌ លយៅត្តមបណ្តត យខ្តត
និងទីគកុង។ កមមវធីិទំងអស់យនឹះគតវូបានបយងេើតយឡើងយែើមបីយធាើឲ្យមានតុលយភាពរវាងយសវាសហ្មន៍និងការ
រកកនគមយែើមបីយធាើយអា ម ឈមណ្ឌ លមានចីរភាព។ បចចុបបនាយ ើងដ្ឋក់យគ្នលយៅយែើមបីែំយណ្ើ រការថ្នា ក់ភាសា
អង់យ្លសកាុងតនមលទបគបចំនលៃយពលោៃ ច និងថ្នា ក់សិកាយដ្ឋ ឥត្ិតនលលសគមាប់កុមារនិងកមមវធីិថ្នា ក់
ជាមួ នែ្ូអភិវឌ្ឍន៍។ 

ថ្នាក់ កិាដែលបង្ក់ម្ប្ម្ ិកាតិចតចួ 

ថ្នាក់ ិកាសដាយឥតគិតម្លល ប្មាបក់ុមារប្បចំម្លង 

កម្មវធិី កិាជាម្ួយម្ែគូអភិវឌ្ឍប្បចមំ្លង 
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ថ្នាក់ កិាដែលបង្ក់ម្ប្ម្ ិកាតិចតចួ 

 

ថ្នា ក់សិកាដែលបង់កនគមសិកាតិចតួចគតូវបានផ្តល់យសវាកមមកាុងសាោរបស់យ ើ
ង។ យ ើងផ្តល់ការអប់រយំលើភាសាអង់យ្លសនិងកំុពយូទ័រគបកបយដ្ឋ ្ុណ្ភាព។ 
វ្គសិកាយនឹះ្ឺសគមាប់សិសសសាោ សិសសសកលវទិាល័  បុ្គលិកគកមុហ៊ែុន
ដែលចង់យរៀនភាសាអង់យ្លសឬកំុពយូទ័រ។ 
កាុងថ្នា ក់យរៀនសិសសមានការគបាស្រស័ ទក់ទងគ្នា យៅវញិយៅមក  ការយតត តយៅយលើ
សិសស ការអនុវតតន៍យគចើន យហើ មានភាពសបា រកីរា ។ គ្ូយហើ និងសិសស
ជាយរឿ ៗបយងេើតមិតតភាពដែលយធាើឲ្យបទពិយសាធន៍សិកាមានភាពគបយសើរ។  
ថ្នា ក់សិកាគបចំនលៃ្ឺចប់ពីនលៃចនទែល់នលៃសុគក។  

ស វាកម្មរប ់សយើង្ 
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ថ្នាក់ ិកាសដាយឥតគិតម្លល ប្មាប់កុមារប្បចំម្លង 
យកមងអា ុចប់ពី 

5 - 12 
“ គបសិនយបើគ្នម ននរណ្តមាា ក់ចស់
យពកកាុងការយរៀន ែូយចាឹះគ្នម ននរណ្ត
ដែលយកមងយពកកាុងការយរៀនយ ឹះយទ!“ 

ថ្នា ក់សិកាយដ្ឋ ឥត្ិតនលលរបស់អងគការ ការអប់រ ំ
AHHA កមាុជាបយគងៀនសិសស ភាសាអង់យ ល្ស ភាព
នចាគបឌិ្ត យមត្តត ករុណ្តធម៌ យហើ និងតនមលសីល
ធម៌យគកាមរូបភាពរកីរា ។ 
យកមងៗសិកាត្តមរ ៈការគបាស្រស័ ទក់ទង់គ្នា រវាង
មិតតភកតិតូច និងធំជាយគចើន ដែល ួ ឲ្យពួកយ្អភិវឌ្ឍ
 ំ ញសងគម តំ្តងពីតូច។ ថ្នា ក់យរៀនរបស់យ ើងយតត ត
យៅយលើការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋា នគ្ិឹះននអតតចរតិែ៏រ រងមំុា
និងការអភិវឌ្ឍន៍សកាត នុពលរបស់ពួកយ្។  

យតើសកមមភាពរបស់យ ើងមានអាីខ្លឹះ? 

យរឿងនិទន ចយគមៀង សិបបកមម ការសដមតង ការយលង សកមមភាព 
យគៅសាោ 
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កម្មវិធី ិកាជាមួ្យម្ែគូអភិវឌ្ឍប្បចំម្លង 

កមមវធីិសិកាជាមួ នែ្ូរបស់យ ើង្ឺជានែ្ូរវាងសាោអប់រ ំAHHAកមាុជានិងសាោបឋមសិកា អនុវ
ទាល័  វតតអារាម មនទីរយពទយ ពនធ គ្នរ ឬកដនលងដផ្សងៗដែលគតូវការការអប់រ។ំ យ ើងផ្តល់កមមវធីិអប់រ ំ
របស់យ ើង(ជាចមបងភាសាអង់យ ល្ស) រ ៈយពល១យមា៉ាងយៅ ២យមា៉ាងកាុងមួ នលៃ។ ថ្នា ក់សិកា្ឺឥត្ិតនលល 
យហើ សិសានុសិសសរកីរា និងការ ួ បដនាមដែលពួកយ្បានទទួលពីកមមវធីិរបស់យ ើង។ 

18 

ពនធ គ្នរ សាោបឋមសិកា អនុវទាល័   វតតអារាម  



កមមវធីិសគមាប់ពលរែាលអ 
(កមមវធីិសគមាប់អាកសម័គ្ចិតតកាុងស្រសុក) 

 

កមមវធីិការ ំ កនូវបទពិយសាធន៍មកវញិ 
(កមមវធីិតល ស់បតូរបទពិយសាធន៍+កមមវធីិសាកលបងការង្វរ) 

 

កមមវធីិការយផ្ទរភាពជាអាកែរក ំ 
( គ្ប់គ្ងសាោ>>មានសាោតទ ល់ខ្លួន) 

 

កម្មវិធីសទេរជំនាញវិជាជាជិវៈ  
ការែំយណ្ើ រការទំងស្រសុងរបស់អងគការ ការអប់រ ំAHHA បានផ្តល់ឱកាសែល់
សិសានុសិសសដែលបានបញ្ច ប់ការសិកាកាុងការអភិវឌ្ឍន៍ ំ ញជាក់ដសតងយផ្សងៗ។ 
សិសសទំងឡា ណ្តដែលមានចិតតចង់យរៀនអំពីកមមវធីិ ីវតិអងគការនិងការបយងេើតអងគការ
របស់យោកគ្ូធំ (Big Teacher) អាចយធាើការសយគមចចិតតយធាើជាអាកសម័គ្ចិតតសគមាប់អងគ
ការតទ ល់។ សិសសទំងអស់យ ឹះនរង ល្ងកាត់ការអភិវឌ្ឍន៍៣ែំណ្តក់កាលយែើមបីបញ្ច ប់ 
កមមវធីិ ីវតិអងគការនិងការបយងេើតអងគការយដ្ឋ យជា្ ័ ។ ែំណ្តក់កាលទំង៣យនឹះ្ឺ
មានរា  មែូចខាងយគកាមនិងគតូវបានពនយល់បដនាមនូវទំព័រប ទ ប់។  
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កមមវធីិសគមាប់ពលរែាលអ 
(កមមវធីិសគមាប់អាកសម័គ្ចិតតកាុងស្រសុក) 

យពលបញ្ច ប់ការសិកា សិសានុសិសសមាន យគមើសកាុងការបនតការសិការបស់ពួកយ្កាុង
អងគការ ការអប់រ ំAHHA ឬចូលយៅកាុង ”កមមវធីិពលរែាលអ”។ កមមវធីិយនឹះ្ឺែំបូងបយងេើន
សមតាភាពឲ្យកាល  ជាគ្ូមាា ក់ដែលមានបទពិយសាធន៍ អាកគ្ប់គ្ង និងអាកែរក ំកាុងវស័ិ
 យសវាសងគមនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហ្មន៍។  
សិសានុសិសសកាុងកមមវធីិយនឹះចប់ កនូវតួ ទីជាគ្ូបយគងៀន ឬកាន់កាប់យលើកិចចការកាុង
សាោ ផ្ទឹះបា កាុងសាោ ការយរៀបចំសាោនិងកិចចការយផ្សងៗយទៀត។ ត្តមរ ៈ
សកមមភាពទំងអស់យនឹះពួកយ្យរៀនពីរយបៀបននការគ្ប់គ្ង ការយរៀបដផ្នការ ភាពជាអាក
ែរក ំ និងការ្ិតអំពីសហ្មន៍ជាយែើម ដែលជាសារធាតុែ៏សំខាន់នូវកាុងកមមវធីិ ីវតិអងគ
ការនិងការបយងេើតអងគការរបស់ យោកគ្ូធំ(Big Teacher)។ 
ពួកយ្មិនគតរមដតយរៀន ំ ញររងយផ្សងៗគ្នា យ ឹះយទ ្ឺពួកយ្បានអនុវតត ំ ញទន់យផ្សងៗ
គ្នា ផ្ងដែរ យហើ បនតអភិវឌ្ឍ ំ ញ AHHA យែើមបីបនតអភិវឌ្ឍសកាត នុពលយពញយលញ
របស់ពួកយ្ជាែរាប។ 

20 

 

មានការរកីចយគមើន 
យលើ ំ ញ 

មូលដ្ឋា នការគ្ប់គ្ង 
និងការែរក ំ 

ភាពសាា ហាប់ ការ ល់ែរងពីសងគម 



កមមវធីិការ ំ កនូវបទពិយសាធន៍មកវញិ 
(កមមវធីិតល ស់បតូរបទពិយសាធន៍+កមមវធីិសាកលបងការង្វរ) 

កមមវធីិការ ំ កនូវបទពិយសាធន៍មកវញិ្ឺជាកមមវធីិអប់រែ៏ំ
ខាល ំងកាល ដែលអាកសម័គ្ចិតតយ្ាើមៗែកបទពិយសាធន៍២ឆ្ា ំយៅ
គបយទសយគៅយៅកាុងសាខាយគៅគបយទសរបស់យ ើងែូចជា៖ 
គបយទសឡាវ ឬគបយទសទីម័រ។ ប ទ ប់ពីទទួលបានបទ
ពិយសាធន៍និងការអភិវឌ្ឍន៍ ំ ញជាយគចើន អាកសម័គ្ចិតត
ទំងអស់គតឡប់មកគបយទសកមាុជាវញិយែើមបីយធាើការយផ្ទរ
ចំយណ្ឹះែរងនិង ំ ញដែលទទួលបានយៅ ុវ នដខ្មររ ៈ
យពល៦ដខ្។ 
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យពលបញ្ច ប់កមមវធីិការ ំ កនូវបទពិយសាធន៍មកវញិ
សិសសនរងទទួលបាន 
បរញិ្ហញ បគតពីអងគការដផ្ាកភាសានិងការ 
អភិវឌ្ឍន៍ការសិកាត្តមរ ៈការយរៀនយដ្ឋ  
ការអនុវតតន៍តទ ល់។ 

មិតតភកតិអនតរជាតិ 
យធាើការរមួគ្នា  

យពលបទពិយសាធន៍ការង្វរ
និងការហារកហាត់អនតរជាតិ 

បទពិយសាធន៍យធាើែំយណ្ើ រនិង
ការ ិឹះ នតយហាឹះ 

កាពគងីកនន ំ ញ 
AHHA (សមតាភាពយពញ
យលញជាមនុសស) 

បទពិយសាធន៍ 
និងការយរៀនលមី 

គបាស្រស័ ទក់ទង
ជាមួ មនុសសមក
ពីវបបធម៌យផ្សងៗគ្នា  ការយរៀននិង្ិត 

យដ្ឋ ឯករា  

សិសសនរងទទួលបាន 



កមមវធីិការយផ្ទរភាពជាអាកែរក ំ 
( គ្ប់គ្ងសាោ>>មានសាោតទ ល់ខ្លួន) 

យពលបញ្ច ប់កមមវធីិការ ំ កនូវបទពិយសាធន៍មកវញិអាកសម័គ្ចិតតអាច្នចូលែំណ្តក់កាលចុងយគកា នន
កមមវធីិ ្ឺការយផ្ទរភាពជាអាកែរក ំ។ កាុងកមមវធីិយនឹះ អាកសម័គ្ចិតតនរងយរៀន ំ ញទំងអស់ដែលជាដផ្ាករបស់់
កមមវធីី ីវតិអងគការ និងការបយងេើតអងគការរបស់យោកគ្ូធំ ។ 
អាកសម័គ្ចិតតទំងអស់និងអភិវឌ្ឍ ំ ញែូចខាងយគកាម៖ 

22 

្យគមាងលវកិាការយធាើ
្ណ្យន យសគមាប់   
ម ឈមណ្ឌ ល 

ការផ្តល់គបរកា 
ែំបូ ម ននិងការ
ហារកហាឺន 

ទំ ក់ទំនងជាមួ  

អាជាា ធរនិងសហ្មន៍ 

ការ្ិតពី 
 ុទធសាស្តសត 
និង ំនួញ 

ការគ្ប់គ្ង្យគមាង
និងលវកិា 

ការតំ្តងចិតតយលើការ
អប់រនិំងការអភិវឌ្ឍន៍ 

អាកសម័គ្ចិតតនរងអនុវតត ំ ញទំងយនឹះយដ្ឋ គ្ប់គ្ងម ឈមណ្ឌ លយៅត្តមយខ្តតយគកាមការគតួតពិនិតយពីថ្នា ក់ែរក ំរបស់អងគការ 
ការអប់រ ំAHHA។ យៅយពលដែលពួកយ្បានអភិវឌ្ឍគ្ប់ ំ ញទំងអស់ពួកយ្អាចយធាើយសវាកមមសងគមយដ្ឋ ខ្លួនរបស់ពួកយ្
តទ ល់ យហើ យ ើងនរងយផ្ទរកមមសិទធយៅឲ្យអាកគ្ប់គ្ងទំងអស់យែើមបីឲ្យពួកយ្អាចបនតែំយណ្ើ រការននម ឈមណ្ឌ លយដ្ឋ ឯករា ។ 



្យគមាងអភិវឌ្ឍគបកបយដ្ឋ 
ភាពនចាគបឌិ្ត 2013-2014 

គបជា នអាសា៊ែ នយ្ាើម
គបចំឆ្ា ំ 2009 

 ុវ នយ្ាើម
គបចំឆ្ា ំ 
2008 

ពានរង្វា ន់ 

វ្គតត ច់គពាត់យៅ DBS-NUS 

លិខិ្តសរយសើរនិងលិខិ្តគំ្នគទ 
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1 លិខិ្តសរយសើរពីគពឹះមហាកសគតននគពឹះរាជាណ្តចគកកមាុជា 

2 លិខិ្តសរយសើរពីឧប  ករែាមន្តនតី រែាមន្តនតីគកសួងអប់រកំមាុជា 
3 លិខិ្តដលលងអំណ្រ្ុណ្ពីរែាមន្តនតីគកសួងសុខាភិបាលកមាុជា 
4 លិខិ្តគំ្នគទពីរែាមន្តនតីគកសួងអប់រ ំ ុវ ន និងកីឡា 

5 លិខិ្តគំ្នគទពីអភិបាលគកុងខ្ណ្ឌ មាន ័  

6 លិខិ្តគំ្នគទពី  កននការយិល័ អប់រគំកុងរបស់គកសួង
អប់រ ំ ុវ ន និងកីឡា 

7 លិខិ្តគំ្នគទពី  កននការយិល័ អប់រសំ្រសុក របស់គកសួង
អប់រ ំ ុវ ន និងកីឡា 



កគមងរបូភាព 
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Phone: +855 12 619 719 / +855 16 619 719 

Email: cd.singh.ahhaeducation@gmail.com 

www.ahhaeducation.org អាស ដ្ឋា ន: ភូមិមិតតភាព១ សង្វេ ត់ដគពកឯង ខ្ណ្ឌ ចារអំយៅ  
រា ធានីភាំយពញ កមាុជា 


