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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

លអម៉ានូល្អល
សំ លលងពីព្ពះសហគមន៍កាតូលិក



ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង
់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

ៀមរាប

អារូបករណ៍ពីរពះ

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍



រព្េះសហគម ៍ ោត្ូលក
ិ រត្ េះ

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បងរ ី បងរបុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

ស

។

ថ្ងខា ៅរ ៍ ទី១៩ ឧ
របខទ

កាតូលក
ិ

ហគមន៍

Our Family

លដលបានទទួល

ហគមន៍

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

ំ ួ ន១០០
ចន

របចំខែ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២

លលែ ៣៩

បងបអូន ៣៥នាក់បានទទួលព្រះវិញ្ញណដ៏វិសទ
ុ ធ

ភា មានការរបជុរំ កុមមា៉ោ

(Magiss) ខៅរពះ

ខោធិ៍សាត្់

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

ំ ង
ទំនាក់ទន

ថ្ងអ
ា ង្គារ ៍ ទី១៥ ឧ
ជី

ោរយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័ត្ោ
៌

•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ

ិ

នាក់ ខៅសាល្ងថ្រពគុក។


ត្ចខរមៀង ខៅ CD

ភា ខៅរពះ

ំ មវម ធ
បានខរៀបចក
ិ ីជួបជាមួយ

អាណាពាបាល

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

ថ្ងខា ៅរ ៍ ទី៣១ ឧ
ខបា៉ោយលប៉ោត្

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ ង
រ័ត៌មនព្បច ំល្ែ ភូមិភារ បាត់ដប

ហគមន៍ និគម។

ភា ខៅរពះ

មាតកា
ិ

ហគមន៍

មានរកុមរគូខពទយលដលមកពី

ំ ហ្គាពួ បានចុះមកពាបាល
សាង

ំ ឺទូខៅ ខោយឥត្
របជាជន និងពិខររះជង
គត្ថ្ង
ផ
ា ងលដរ។
ិ

ល្លែងកំសានត
សូមគួសតាមលលខដែរសត្វស្សលោចលីខាងលរោមល េះ

សូមដសវងរកផ្លូវលៅផ្ទេះរបស់អ្នក



ព្រះនាងម៉ារ ីជាទីរំនឹងព្រីសប
ដ រ ិស័ទ

ទំរ័រ ២



លោកអភិបាល លទរអុីមសុត្ថា ជារំរ ូដល់ព្រីសប
ត រ ិស័ទ



សិកា្ខសាោសដអ
ី ំរីកមមវិធី ដំលណើរកា្រននរលព្មង ទំរ័រ ៤-៥

ទំរ័រ ៦

ទំរ័រ ៣
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

ព្រះនាងម៉ារ ីជាទីរន
ំ ង
ឹ ព្រីស តបរ ិស័ទ
ថ្វ

“រពះនាងមា៉រ ីជាមួយកនុងដំលណើរជីវតិ

របស់រគីសតបរ ិស័ទ លហើយរពះនាងបានដឹង
Photo: An RittyRath

ពីតរមូវការរបស់លយើងទំងអស់គ្នន លោយ
រពះនាងបានលអាយរពះលយស៊ូ

លតើ លថលរសា យល់យ៉ងដូចលមតចអំលពើែនឯង?
លួ

លទៀតថ្វ

“បុណយលនះមានសារៈសំខាន់

លតើ លថលរសា ស្សោញ់រពះជាមាាស់យ៉ងណា

ណាស់

សរមាប់បងស្សីសាលលលសៀន

លហើយរពះជាមាាស់នឹងរបគល់អវីលអាយលៅនាង

ទូទង
ំ
ជា

ឧបកានារ ី ដូចលចនះលយើងចូលរូមជាមួយបង

កបនដខងែ
ពីមុែផទះលោកអភិបាល លឆ្ពះលៅ ស្សីសាលលលសៀន សូមយករពះនាងមា៉រ ីជា
ួ
ជាការពិតណាស់ រពះនាងមា៉រ ី ជាមាតាដ៏ កាន់រពះវហារ
ិ
លដើមបីថ្វវយអភិបូជា។ មយ៉ង ទីពំនង
ឹ របស់លយើង”។ លពលបញ្ា ប់កមមវធីិ
លអ ខដលមានចិតស
ត លណា
ដ ះរបណី និងមាន វញលទៀតនាឱកាសបុ
ិ
ណយលនាះ ជាការអប់រ ំ អភិបូជា

បងស្សីបានខចករូបរពះនាងមា៉រ ី

ធម៌លមតាតករុណា ខដលអាចលអាយលយើងជា អរសាទរដល់បងស្សី លកខណា ខដរបងស្សី ជាមួយរពះលយស៊ូនិងបលណា
ត ងរពះនាងមា៉រ ី
កមពជា
ដល់រគីសតបរ ិស័ទមួយមានក់ៗលទៀតផងខដរ។
ុ

ការរស់លៅរបចំថ្ថៃ។ លហើយកនុងនាមលយើង អស់រយះលពល១០ ឆ្នផ
ំ ងខដរ។ កនុងលពល រពះនាងមា៉រ ី ជារបភព ខដររគីសតបរ ិស័ទ
ជារគីសដបរ ិស័ទ សូមយកគំរូតាមរពះនាង លនាះខដរលោកឪពុក តូលតត បានមាន យកលធវើជាទីពឹង និងយកជាគំរូ លោយលចះ
និងលដើររួមគ្ននជាមួយរពះនាងតាមអំលពើលអ។ របសាសន៍កនុងការបកស្សាយរពះគមពី ខដរ លរបើចិតតលមតាតករុណា ដល់អនកដ៏ថ្ទ។
រគីសដបរ ិស័ទទូទង
ំ ពិភពលោកបាន

សា លៅរកុង លីសុីយឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនត

លោកឳពុកបានបនដ

ពិភពលោកបានយករូបរពះនាងមា៉រ ី

យករពះនាងជាទីពំនឹងកនុង បានបលរមើការងារលៅកនុងរបលទស

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគល់ សនតី លថលរ
អាននូវរបវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។

ពីលរ ះរកុមបងស្សីសាលលលសៀន

រគីសដបរ ិស័ទ

សនតី លថលរសា លៅព្កុង លីសយ
ីុ ឺ

របទននូវ

តរមូវការលនាះ”។

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

ិ
វញ?
ដូចលនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងលរកាម
លនះទំងអស់គ្នន។

៖«អនកបួសកាន់តមធម៌ លដើមបីឲ្យអនកបាបខក
ខរបចិតតគំនិត និងចកលចញពីបាប ខដលលគ
បានរបរពឹតតចំល ះរពះជាមាាស់។
លទៀតធម៌របស់លយើង

ម៉យង

លធវើឲ្យរពះជាមាាស់

ផ្អអកទណឌកមមចំល ះអនកបាប»។ នាង លថលរ
សា លឆលើយថ្វ ៖«កុំរវល់លមើលបាបែលនឯង
ួ
លពក!ខរកងលោលយើងលមើលធម៌លមតាតករុណា
របស់រពះ លយ៉ស៊ូ មិនល ើញ។ ម៉យងលទៀត
តមធម៌លមតាតករុណារបស់
ហាក់បីដូចជាលភលើង

រពះជាមាាស់ កតីស្សោញ់មកនាងែ្ុំវញជាពុ
ិ
ំខាន។ ម៉យង លពលនាងលកើតជមៃឺយ៉ងលវទនា

ថ្នធម៌លមតាតករុណា លទៀត លពលនាងែ្ុំលៅខតលធវើអំលពើដ៏សបបរស
ខតង
ុ

ចត់ទុករពះនាងមា៉រ ីជាទីពឹង និងជាជំនួយ

រ ំោយបាប

កនងការរស់
លៅរបចំថ្ថៃ។ លោយលហតុលនះ
ុ

ដូលចនះនាងែ្ុំ

លហើយបានជាលៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក

លទៀតលទ»។ សនតីលថលរសាយល់ថ្វ ៖«នាង ដូចកូនលកមងជានិចា

បាត់ដំបង

ែ្ុំមិនអាចសនសំបុណយកុសល

បានរបារពធបុណយរពះនាងមា៉រ ី

ជាទីពឹងលនះលឡើងលដើមបី

លលើកតលមកើនរពះ
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បានលទ

នាងបាន

កយថ្វវយែលនលៅរពះហឫទ័
យលមតាត
ួ

របស់នាងែ្ុំលចលទំងអស់ លដើមបីនឹងជួយបងបអនលៅលលើ
ខផនដី។ ផលវដ៏
ករុណារបស់រពះជាមាាស់ លៅថ្ថៃទ០
ី ៩ ខែ
ូ
ូ
អត់ល ើញសានមបាបរបស់ែុ ំ្ តូចតាចរបស់នាងែ្ុំ គឺនាងែ្ុំចង់បានចិតត ០៦ ឆ្ន១
ំ ៨៩៥ ដូចតលៅ ៖ឱ!រពះជាមាាស់
ថ្នតបធម៌ ចិតតមាតាបិតា

ដបិតលកមងៗខតងខតទុក ថ្នទូលបងគលំ អើយ!

ឱរពះថ្រតអងគ!រពះអងគ

រហូតរពមទំងនាំឲ្យមាតា ល រលពញលោយសុភមងគល

នាងែ្ុំសុំ

ពីលរ ះនាងែ្ុំជាមនុសសសាមញ្ញ បិតាមានអំណរសបាយ លោយល ើញកូន ស្សោញ់រពះអងគ លហើយចង់លធវើឲ្យមនុសស

នាងមា៉រ ី ជាមាតារបស់រពះលយស៊ូ កាលពី

ធមមតា ខដលមានខតដងាវយតូចតាចចំល ះ លធវើកិចាការដ៏តូចតាចចំល ះគ្នត់។

ថ្ថៃច័នទ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២ លោយ

រពះអងគប៉ុលណាណះ។ នាងែ្ុំលចះខតស្សោញ់ កិចាការដ៏តូចតាច

មានរកុមរបស់បងស្សី លកខណា ជាអនក

រពះជាមាាស់ដ៏សបបរសលហើ
យ រពះជាមាាស់ អំណរខាលង
ំ ជាងលៅលពលកូនធំ
ុ

រគប់រគងមណឌល សាលលលសៀន ជាអនក

នឹងតបលសចកដីស្សោញ់របស់រពះជាមាាស់ ការដ៏យប់លំបាក! លហតុលនះលហើយបានជា ជាសនតីមានក់។ នាងែ្ុំយល់ថ្វែ្ុំមិនអាចលធវើ

លរៀបចំបុណយលនះលឡើង។ បុណយលនាះមាន

ដ៏សបបរសលហើ
យរពះជាមាាស់នឹងតបលសច នាងែ្ុំទុកចិតតលលើរពះជាមាាស់ជានិចា រពម ែលនឯងបានលទបាន……..(តលលែលរកាយ)
ុ
ួ

លហើយ ឯលទៀតៗស្សោញ់រពះអងគផង(...)។ នាង

លធវើឲ្យមាតាបិតាមាន ែ្ុំចង់គ្នប់រពះហឫទ័យរពះជាមាាស់ឲ្យបាន
និងលធវើកិចា រគប់លកខណ(...)

គឺសូមឲ្យនាងែ្ុំលៅ

6

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

បងបអូន ៣៥នាក់បានទទួលព្រះវិញ្ញណដ៏វិសទ
ុ ធ

លោកអភិបាល លទរអុឹមសុត្ថា ជារំរ ូដល់ព្រីសប
ត រ ិស័ទ
លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ

កនុងនាមលយើងជារគីសដបរ ិស័ទ

3

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

កនងការរស់
លៅ
ុ

ខដលបងាែញពីធម៌លមតាត

ករុណារបស់រពះជាមាាស់”។

រតូវរកា

លោកឪពុក

បានបនតលទៀតថ្វ “លនះជាការបងាែញមាគ្ន៍

ជំលនឿលអាយបានែាប់ែន
ាួ នឹងរ ឹងមាំ ហា៊នលធវើ

របស់រពះអងគលអាយពួកលយើងសាគល់ ពីរពះ

សាកសី ខដលយកគំរូលអពរី ពះលយស៊ូ។ លដើរ

ហទ័យរបស់រពះជាមាាស់

តាមមាគ្ន៌របស់រពះអងគ យកអំលពើលអរបស់

លយស៊ូ”។ កនុងលនាះអ៊ុំស្សី រចឹក នាង អាយុ
៥៧ឆ្ន ំ ខដលមកពីរពះសហគមន៍ រចប

រពះអងគ ោក់កនុងចិតត និងអធិោឋនជាមួយ
អាណិត ធម៌លមតាត ជាមាគ្ន៌របស់រពះអងគ។
កាលពីថ្ថៃច័នទ ទី០៧ ខែឧសភា ឆ្ន ំ
២០១២

លៅដីមរណៈសាកសីថ្នរពះសហ

គមន៍ កាតូលិកសាវយសុីសុផុន បានរបារពធ នឹងជីវតរបស់
ិ
លោកអភិបាល

លទពអុម
ឹ -មូលបងបអនរគី
សតបរ ិស័ទ
ូ

នាំគ្ននអធិោឋន

ិ ញ ណកខនធលោកអភិបាល លទពអុឹម សុតាថ សុតាថផងខដរថ្វ “កនងសាសនារគី
វញ្ញ
សតលយើងគឺ លរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ
លហើយអវីជាពិលសស
ុ
យ៉ងឱឡារ ឹក។
កមមវធីិ បុណយលនះបាន មរណៈសាកសីគឺជាសាកសី
ខដលបាន លនាះ គឺលោកក៏បានលៅបតីរបពនធទង
ំ អស់
របារពធលឡើង

ិ
ំលនឿនិងលធវើអំលពើលអ មកបលរងៀនកនុងការរស់លៅ ជារគួសារដ៏លអ
កនុងលគ្នលបំណងចង់លអាយ លះបង់ជីវតលោយសារជ
រគីសតបរ ិស័ទសាគល់លោកអភិបាល លទព ជាលរចើនចំល ះរពះលយស៊ូរគីសត”។ លោក ផងខដរ”។ កនុងកមមវធីិ បុណយលនាះបានលធវើឲ្យ
អុម
ឹ សុតាថ និងយកគរមូតាមលោកអភិបាល បានមានរបសាសន៍ថ្វ “មរណៈសាកសីបាន ជំលនឿរបស់បងបអនរគី
សតបរ ិស័ទ
ូ
កនងការរស់
លៅរបចំថ្ថៃ។ ែណៈលពលលនាះ លធវើឲ្យលយើងមានជំលនឿកាន់ខតរ ឹងមាំ
ុ
ខដរ មានបងបអនរគី
សតបរ ិស័ទ បានចូលរួម លយើងបានលមើលល ើញនូវជំលនឿ
ូ

ទំងអស់

លរ ះ កាន់ខតរ ឹងមាំ លោយបានលមើលល ើញនូវការ
ិ
ដ៏អសាារយ លះបង់ជីវតរបស់
លោកអភិបាល លទពអុឹម

ិ
កនងពិ
ខដលបានលះបង់ជីវតលហតុ
លនះ សូមបង សុតាថ។
ពិធីបុណយលនះបានបញ្ា ប់លៅ
ុ ធីបុណយលនះ កនុងលនាះមានបងបអនមក
ូ
ំ ង
ពីរពះសហគមន៍
បាត់ដប
ថ្ប៉លិន បអនទំ
ងអស់គ្ននយកចិតតទុកោក់ពីរលបៀបលធវើ លោយលអរបលសើរ លោយមានការរាំកំសានត
ូ
លសៀមរាប តាខហន សាវយសុីសុផុន ផ្អទល់ ជាសាកសីរបស់រពះ លយស៊ូ លោយលធវអ
ើ ំលពើ និងទទួលទនរួមគ្ននផងខដរ។
រពមទំងមានមណឌលអារល៉ូ ព មណឌលសា លអចំល ះអនកដ៏ថ្ទ”។ លពលអភិបូជាក៏មាន
លលលសៀន

និងមណឌលលផសងៗផងខដរ។ ការសខមតងលរឿង

អំពីជីវរបវតតិរបស់លោក

“លោក

បានរួមគ្ននថ្វវយអភិបូជាកនុងបុណយលនាះផង អភិបាល លទពអុឹម ជាអភិបាលមួយអងគ
ខដរ។ ស្សបលពលលនាះខដរលោកបូជាចរយ ខដលគួរលអាយលយើងស្សោញ់

លហើយមិន

បានបកស្សាយរពះគមពីរទក់ទង អាចបំលភលចបាន លរ ះលោកបានរបខម៉រប-

Photo: An Rittyrath

អភិបាល គីលគ លោកបូជាចរយចំនួន ៨អងគ បានលឡើងមានរបសាសន៍ថ្វ

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

វាល បានមានរបសាសន៍ថ្វ “ែ្ុំបានលរៀន
អប់រ ំជំលនឿអស់រយៈលពលរបាំឆ្ន ំ
លហើយ
ិ
ចំខណកឯជំលនឿរបស់ែុ ំវ្ ញ

ក៏រ ឹងមាំខដរ។

សរមាប់ថ្ថៃលនះ
រ ីករាយ

ែ្ុំក៏មានចិតតសបាយ
ខដលបានទទួលអគគសញ្ញញោប

ថ្វៃស ខដរបញ្ញាក់ថ្វែ្ុំជារគីសតបរ ិស័ទយ៉ង
លអដល់មនុសសទំងអស់ លអាយបានសាគល់ លពញលលញ”។ ចំខណកឯកញ្ញញ កន សុីយ៉

ិ ញ ណយងមក រពះអងគកាន់ខតចាស់។ កនុងលនាះខដរ បង អាយុ ២២ឆ្ន ំ បាននិយយពីជំលនឿរបស់ែន
លួ
កនងឱកាសបុ
ណយរពះវញ្ញ
ុ
លអគគសញ្ញញោបថ្វៃស ទំង របាប់រតនៈលយើងខដរថ្វ
“កនងរយៈលពល
បងបអនជារគី
សដបរ ិស័ទ មានចិតតសបាយ បអនខដលទទួ
ូ
ុ
ូ
ជាមួយ
រ ីករាយ លោយរពះជាមាាស់បានរបទននូវ ៣៥នាក់ បានអលញ្ា ើញមកពីទីកខនលងែុសៗ ខដលនាងែ្ុំបានលរៀនអប់រ ំជំលនឿ
ិ ញ ណថមីដ៏រុងលរឿង
រពះវញ្ញ
ដល់រពះលយស៊ូ គ្ននដូចជា រពះសហគមន៍ តាអំ រចបវាល លោករគូ អនករគូមក បានលធើវលអាយចិតតនាង
លដើមបីជួយរពះសហគមន៍ និងបំភលឺផវលូ ទំង លបា៉យខប៉ត ខានចរមាស

សាវយសុីសុផុន ែ្ុំមានការគិតគូរខវងឆ្ៃយ ខដលពីមុនចិតតែុ ំ្
ិ
និងមិន
ចិតតគំនិត របស់បងបអនរគី
សដបរ ិស័ទ និងជា និងរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង ផងខដរ។ ខតងខតមានចិតតមួយ ខដលវនាស
ូ
ដល់រគីសដបរ ិស័ទទំង ស្សបលពលលនាះខដរ លោកអភិបាល គីលគ លចះអត់អន់អនកដថ្ទលទ ប៉ុខនដលៅលពលខដល

កំោំងកាយចិតត

អស់ផងខដរ។ ជាពិលសសកាលពីរពឹកថ្ថៃទី បានមានរបសាសន៍ ពនយល់ និងខណនាំ បានចូលលរៀនអប់រ ំជំលនឿ លោយទទួលបាន
២៦ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២ រពះសហគមន៍ ដល់បងបអូនទំង ៣៥នាក់ យ៉ងដូលចនះថ្វ ការខណនាំ ពីលោករគូ អនករគូ ជាពិលសស
ខដលនឹង មានលោកឪពុក
ខដលចំជួយផដល់
កាតូលិក បាត់ដំបង បានរបារពធពិធីបុណយ “ែ្ុំសូមនិយយចំល ះបងបអន
ូ
ិ ណយងមក
រពះវញ្ញ
យ៉ងឱឡារ ឹក។ ទទួលអគគសញ្ញញោបថ្វៃស។ ែ្ុំមានបួនចំ លយបល់ដល់រូបនាងែ្ុំ”។ កញ្ញញបានបនដ
និង លទៀតថ្វ
“លៅកនងថ្ថៃ
លនះ
ែ្ុំមានចិតត
ទនទឹមនិងលនះ ក៏មានបងបអូនរគីសដបរ ិស័ទ នុចចង់និយយរបាប់បងបអនខដល
ូ
ុ
ិ ញ ណបាន កាលយែលនជារគី
សដបរ ិស័ទ លនាះចំនុចទីមួយ សបាយរ ីករាយខមនខទន ពីលរ ះលនះជា
ចំនួន ៣៥នាក់ ខដលរពះវញ្ញ
ួ
ិ ី ខដលរូបែ្ុំកាលយែលនជារគី
សដបរ ិស័ទ
រតាស់លៅ លអាយពួកគ្នត់ទទួលអគគសញ្ញញ លយើងរតូវស្សោញ់រពះជាមាាស់ លោយការ ជីវតថម
ួ

កនងកមម
វធីិ បុណយទំងមូលលនាះ មានលោក លទពអុឹមសុតាថ ផងខដរ។ អនកស្សីោំ របាជា្
ុ

តូលតត

Photo: An RittyRath

Photo: An Rittyrath

រពះអងគរគប់លពល។ ការស្សោញ់ លសចកដី

តាមរយៈរពះ

ោបថ្វៃស។
ោបថ្វៃសគឺ

លគ្នលបំណងថ្នអគគសញ្ញញ អធិោឋន

និងចំនុចទីពីរគឺ

ការអធិោឋន លពញលលញ លហើយែ្ុំនឹងរតូវមានភារកិចាពី

ិ វកំហស
ុ ែុសឆគង និងចំ រពះជាមាាស់ លៅផសពវផាយដំណឹងលអដល់
ចង់បញ្ញាក់ថ្វអនកខដរបាន ពិចរណាអំពីជីវតនូ

ទទួលអគគសញ្ញញលនះ

និងកាលយជារគីសដ នុចទីបីគឺ

ការអធិោឋនលោយការអានរពះ អនកដ៏ថ្ទ និងលចះជួយសលគងាគះលគផងខដរ”។

បរ ិស័ទ ខដលហា៊នលធើវជាសាកសី និងសកខី គមពីរលោយែលនឯង
ួ

លហើយចំនុចលរកាយទី ចុងលរកាយថ្នពិធីអគគសញ្ញញោបថ្វៃស ពិត

ភាពចំល ះរពះជាមាាស់លដើមបីផាយដំណឹង បួន គឺបងាែញលសចកដីស្សោញ់ និងអំលពើលអ ជាមានភាពសបាយរ ីករាយផងខដរ។

4

5

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

សិកា្ខសាោសដអ
ី ំរីកមមវិធីដំលណើរកា្រននរលព្មង(Program Planning Facts)

កីឡាជាចំណងមិតតភារ

លោយ: មុយ សាលម៉ត

មុនលដើមបីសលរមចនូវរាល់កិចាការ

ស្សបលពលលនាះខដរបងរបុស គលរមាងរបស់លយើង ថ្នតំរូវការរបស់មនុសស

ប៉ុខនដលបើគ្នមនការលធើវគលរមាង បាលស់ បានបងាែញនូវរបាំមួយចំនុច ខដល ចំនុចលនះ

លរពៀងទុក។
Photo: An RittyRath

ខដល នីមួយៗ។

គឺជាការនិយយអំពី

Photo: An RittyRath

រាល់ការងារខតងខតមានគលរមាងទុកជា ភាពងាយស្សួលរាល់កិចាការងារថ្នគលរមាង ចំខនកឯចំនុចទីពីរ

ចង់លផ្អតតលៅលលើរាល់បញ្ញែ

លនាះរបាកដជាមានផល ទក់ទង នឹងការលធើវគលរមាង កនងលនាះលយើ
ង ខដលលកើតមាន ចំល ះមនុសសរគប់រូបខដរ
ុ
ិ
វបាកជាក់
ជាពុំខានសរមាប់ការងារ ខដល សូមលលើកយកពីរចំនុច ខដលសំខាន់យក ជួបរបទះ។ ដូលចនះការលធើវគលរមាងទុកជាមុន
ទុកជាមុនលទ

និងលរគ្នងទុក។

មកសរលសរ

លៅលលើសារៈព័ត៌មានលនះ។ ពិតជាផដល់ភាពងាយស្សួល

កនុងការងារ

កាលពីថ្ថៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២ ចំនុចទីមួយ គឺជាការនិយយអំពីលកខណៈ ខដលលយើងចង់បានទទួលភាពលជាគជ័យថ្ន
កមមវធិិ ជប់ោងរបស់រកុមការងារការ ីតាសលៅរពះសហគមន៍
កាតូលិក បាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទ២
ី ៧ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២។
កមមវធីិ លនះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាល គីលគ
លោកបូជាចរយ និងរកុមការងារផងខដរ។
កមមវធីិ លនះក៏មានការសំខដងរបាំខបបរបថ្ពណីខែមរ និងការសំខដង
បាត់ដំបង

ជូនលភ្ៀវ

ទសសនានារារតីលនាះខដរ។

សិកាខសាោមួយខដលសដីអំពីកមមវធីិ ដំលណើរ លពល ចំនុចលនះបញ្ញាក់ពីការតាមោនរាល់ ចុងលរកាយក៏មានការខចករ ំខលកនូវចំលណះ
ការថ្នគលរមាង

(Program

Planning លហតុការណ៍លកើតលឡើង

និងជាក់ោក់។ ដឹងខដលបានទទួលពីសិកាខសាោលនះ។

គ្ននលោយការទូត ឬទំនាក់ទំនងតាមអវីលផសងៗលទៀត
បាន។

របុស បាលស់ និងសិសសមណឌល លទពអុឹម

ពីលរ ះកីឡាជារបលភទ

ខដលជាអនកសរមបសរមួល

ភាពលអ

និងសិសស

ខដលទទួលអាហាររូបករណ៍សរុបរបមាណ
១៨នាក់

ខដលបានចូលរួមលៅកនុងសិកាខ

សាោលនះ។

លគ្នលបំណងថ្នសិកាខ

សាោលនះលធើវលឡើងលដើមបីលអាយ

សិសស

និងអនកខដរ មានការងារយល់ដឹងអំពីសារៈ

Photo: An RittyRath

ិ ភពលោកទំងអស់ខតងខតមានការទំនាក់ទំនង
លៅលលើជុំវញពិ

ិ លនះមានការចូលរួមពីបង
Facts)។ កមមវធី

Photo: Moy Samet

កបច់រា ំថ្តកាវន់ដូ របស់រពះសហគមន៍

លៅរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង មានលរៀបចំ ថ្នការបលងកើតគលរមាងកនុងការលរបើរបាស់រយៈ ការសលរមច រាល់របាយការណ៍នានា។ ជា

ប៉ុខនដលទៀតលសាត

មានរបាជា្វាងថ្វ

ខដលអាចលធវើ

លយើងមិនអាចលមើលរ ំលងកីឡាបានលទ
ខដលលធវើលអាយមនុសសរគប់រូបមានសុែ
ខដលចង់លអាយលយើងលលងកនុងកីឡា

ិ
លនះ។ មយ៉ងវញលទៀត
កីឡាខដលលគលពញនិយមលលង នឹងមានគ្នំ
រទលរចើនលនាះ

គឺជាកីឡាបាល់ទត់។

កីឡាបាល់ទត់ជារបលភទ

កីឡាមួយ ខដលយុវជន យុវនារ ី មិនថ្វចស់ឬលកមង ចូលចិតតលលង
ិ ភពលោក
និងតាមោនទសសនារាល់ការរបកូតធំៗ លៅរគប់ជុំវញពិ

សំខាន់ថ្នការលធើវគលរមាង លោយមានភាព

លហើយកីឡាលនះមានលៅលលើរគប់តំបន់ មិនថ្វលៅអាសុីលយើង ឬក៏

ចាស់ោ
់ ស់កនុងការលធើវទុកជាមុនខដលផដល់

លៅអឺរប៉ុ លឡើយ។

Photo: An Rittyrath

បាត់ដំបង ខតងខតមានការលរៀបចំ ការរបកួតបាល់ទត់កនុងលគ្នល

ដូលចនះលហើយបានជារពះសហគមន៍ កាតូលិក

ថ្វនក់ដូរយតគនតលី ពទយយយជី ខដលមានល្មះ បំណងចង់លអាយយុវជន បានសាគល់គ្នន និងដកស្សង់បលចាកលទស
លៅកាត់ថ្វ

បានចប់លផដម
ើ ទទួល ជាមួយគ្ននលៅវញលៅមក។
ិ
ដូចលនះលហើយ កាលពីថ្ថៃទី២៧ ខែ
សិសសថមីលអាយចូលលរៀនលហើយ។ លនះបញ្ញាក់ ឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង មាន
រកុមសិសស ខដលទទួលអាហារូបករណ៍ពីរពះសហគមន៍បាន
ចុះលៅនិទនលរឿងលៅកនុងភូមិ ខដលសិតលថ ៅភូមិខស្សមួយ ន់
កាលពីថ្ថៃអាទិតយ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១២។ ការចុះលៅលនះ

(PMP)

លអាយល ើញថ្វ យុវជន បានចំណាយលពល

ខដលមានរបលយជន៍ ជាមួយ និងលទពលកា
សលយរបស់ពក
ួ លគកនុងការលលងតគនដី លោយ

រវាងរកុមមណឌល

មាតុភូមិកុមារ ជាមួយ និងរកុម កាតូលិកបាត់ដំបង លដើមបីដកស្សង

ំ ង បានយក
ខដលឥត បលចាកលទសផងខដរ។ ជាលទធផលរកុម កាតូលិបាត់ដប
និងលធវលើ អាយសងគមសអប់លែពម
ើ ។ ឈនះលលើ រកុមមណឌល មាតុភូមិកុមារ លោយរបភិតរបលភើយ។ លនះ

ពួកលគមិនចំណាយលពល

កនុងលគ្នលបំណងលដើមបីលលងជាមួយលកមងៗ និងសួរសុែទុកខដល់

របលយជន៍

ពួកលគផងខដរ។ ការចុះរបស់សិសសអាហារូបករណ៍លនះ លធវលើ ឡើង

PMP បានចូលរួមចំខ នកផដល់ជំនាញ

ជាលរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ។ លនះក៏ជាការទំនាក់ទំនងរវាងយុវជន និង

ពួកលគកនុងការលលងតគនដី

កុមារខដលរស់លៅកនុងភូមិ។

ការរបកួតបាល់ទត់ជាលកខណៈមិតតភាព

ដល់ បញ្ញាក់ថ្វ កីឡាក៏ជាការទូតនាំមកលៅចំណងមិតតភាព ខដលបាន

រ ឺពួកលគអាចយក ផដល់លអាយយុវជន និងយុវជន បានសាគល់គ្ននតាមរយៈការលលង
ជំនាញលនះយកលៅលរបើរបាស់សរមាប់ចញ្
ិ ា ឹម
កីឡាបាល់ទត់លនះ។
លោយ: មុយ សាលម៉ត
ិ
ជីវតលៅថ្ថៃ
មុែ។

