សាំណួរចតម្លើ

ទាក់ទងនឹង

«កម្មវធ
ិ ីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម្៌»
១) ត ើកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម្៌ជាអ្វី?
កម្មវិធីន េះនធវើការជាម្ួយអ្នកដឹកនាំ ឬ អ្នកមា ទស្ស វិស័យដឹកនាំ នដើម្្បីការផ្ល្ស់ប្តូរកនុងវិស័យសិល្បៈ
ិង វប្្បធម្៌ កនុងនោលប្ាំណងកសាងសម្ត្ថភាព ពង្ងឹកប្ណ្ត្ញទាំនក់ទាំ ងសង្មាប្់អ្នកដឹកនាំកនុងវិស័យ
សិល្បៈ

ិងវប្្បធម្៌។ ពាក្យ «ទស្ស វប្្បធម្៌» គឺសាំនៅនៅនលើការនប្ើកចាំហន ការយល់ន

ើញ

ិងការសនង្ម្ច

រប្ស់អ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍ កនុងការពិភាក្ា ផ្ល្ស់ប្តូរនោប្ល់ទាក់ទង ឹងវប្្បធម្៌។
កម្មវិធីន េះគឺមា រយៈនពលម្ួយឆ្្ាំនពញនោយចចកនចញកម្មវិធីធាំៗចាំ ួ ៤៖
១)

សិកាខ្សាលាចាំ ួ ៤

(ត្ង្ម្ូវឲ្យអ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍ង្ត្ូវចត្ចូលរួម្ង្គប្់សិកាខ្សាលា

ពីនង្ពាេះង្ប្ធា ប្ទ ីម្ួយៗគឺពាក់ព័ ធោ្។)
២)

នធវើការនលើគនង្មាងរួម្ម្ួយ

៣)

ទស្ស កិចចវប្្បធម្៌នៅង្ប្នទសម្ួយកនុងត្ាំប្ ់នម្គងគ (នោយសារ កូវីត្១៩ កម្មវិធីឆ២
្ាំ ០២0 ង្ត្ូវ
បា ផ្អ្កការនធវើដាំនណើរនោយរង់ចាំនម្ើលសាថ្ ភាពជាក់ចសតង។)

៤)

២) ត ើត

សរនសរអ្ត្ថប្ទឆ្ុេះប្ញ្្ាំងម្ួយ

ិងនធវើប្ទប្ង្ហ្ញជាសាធារណៈ

ើងគួរមានលកខណៈសម្្ប តិអ្វីខ្លះត ើម្្បីដាក់ពាក្យចូលកនុងកម្មវិធីតនះ និងថាត ើតបកខជនប៉ុន្ម្នន្ក់

ដ លត្ ូវបានតត្ជើសតរើស?
លកខណៈសម្្បត្តិសាំខា ់គឺជាប្ុគគលចដលមា ប្ទពិនសាធ ៍កនុងការដឹកនាំ នោយសាំនៅទាាំងដឹកនាំ ង្កុម្
ត្ូច ិងង្កុម្ធាំ។ អ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍អាចជាសិល្បករ ជាអ្នកដឹកនាំសិល្បៈ/វប្្បធម្៌ ផលិត្ករភាពយ ត ជា
អ្នកង្សាវង្ជាវ ង្គូប្នង្ងៀ សិល្បៈ ចដលមា ទស្ស វិស័យដឹកនាំង្កុម្នដើម្្បីឲ្យមា ការផ្ល្ស់ប្តូរ

ិង ចង់អ្ភិវឌ្ឍ ៍

ខ្្ួ ។ នប្កខជ ង្ត្ូវនចេះ ិោយ ិង សាត្ប្់ភាសាអ្ង់នគ្សបា នោយសារវាគមិ ង្ប្ចាំសិកាខ្សាលា ីម្ួយ ិោយ
ភាសាអ្ង់នគ្ស។ អ្នកសង្ម្ប្សង្ម្ួលកម្មវិធីសិកាខ្សាលា ឹងជួយសង្ម្ួលភាសាប្នចចកនទសម្ួយចាំ ួ ។

កនុង

ម្ួយវគគ កម្មវិធីន េះ ឹងនង្ជើសនរីសនប្កខជ នង្ចើ ប្ាំផុត្គឺ៦នក់ នដើម្្បីប្ងកឱកាសសង្មាប្់អ្នកចូលរួម្នង្ចើ កនុងការ
ផ្ល្ស់ប្តូរនោប្ល់ ជចជកចវកចញក នរៀ សូង្ត្ ិង ទទួលប្ទពិនសាធ ៍ពីោ្ ិងពីវាគមិ ។
៣) ត ើសិក្ខ្សាលាមានត្បធានបទអ្វីខ្លះ?
ង្ប្ធា ប្ទមា ៖ ១)

៣)

គ៉ុណ ម្ម្លម្នសិល្បៈ, ២) ឥទធិពលម្នសិល្បៈ,

និរនតរភាពកនុងសិល្បៈ, និង ៤) ភាពជាអ្នក ឹកន្ាំវប្បធម្៌

៤) ត ើក្រងារគតត្មាងមានទត្ម្ង់ ឬត្បតេទណាខ្លះ? ម្៉ុននឹងតចញជារូបរាង ត ើមាន ាំតណើរក្រងារអ្វីខ្លះ?
សុីណ្ត្៖

នធវើការជាម្ួយង្កុម្នង្ចើ នដើម្្បីគិត្នលើង្ប្ធា ប្ទ ចដលង្ត្ូវប្ង្ហ្ញ អាចជាប្ញហ្ចដលកាំពុងជួប្
ង្ប្ទេះកនុងសងគម្នយើង នោយង្ត្ូវនង្ប្ើនពលពី ៣ នៅ ៤ដង នដើម្្បីសនង្ម្ចយកង្ប្ធា ប្ទចុង
នង្កាយ។ មា ការជួយនង្ជាម្ចង្ជងនង្ចើ ពីង្កុម្ការង្រអ្ងគការសិល្បៈចខ្មរអ្ម្ត្ៈ
នោល ប្ាំណងត្ង្ម្ង់ទិសនៅ

កនុង

ិង ទាញអ្ត្ថប្ទង្ប្នោជ ៍ខ្ពសន់ ចញពីគនង្មាង។ ខ្្ុាំពិត្ជា

សប្្ាយជាម្ួយគនង្មាងននេះ នោយសារបា ជួប្ជាម្ួយសិល្បករ
ត្ាំប្ ់។

ិង វាគមិ

ិងទង្ម្ង់សិល្បៈថ្មីៗកនុង

ខ្្ុាំពិត្ជារំនភើប្នោយសារពួកនយើងបា ផតល់ឱកាសដល់សិល្បករសហគម្ ៍សចម្តង

ឲ្យអ្នកភូម្ិទស្សន។
អារុណ៖

ការង្រគនង្មាងគឺង្ត្ូវចត្ជាប្់ពាក់ព័ ទ ឹងនម្នរៀ ចដលនយើងនរៀ ចដរ នដើម្្បីឆ្េះប្ញ្្ាំងពីអ្វីចដល
នយើងបា ពិភាក្ា។ ការង្រគនង្មាងរួម្ន េះទទួលបា ថ្វិកាពីអ្ងគការសិល្បៈចខ្មរអ្ម្ត្ៈចាំ ួ
៣០០០ដុលាល្រ។ ជាង្កុម្គឺង្ត្ូវសនង្ម្ចនង្ជើសនរីសយកង្ប្ធា ប្ទម្ួយ ចដលមា ឥទធិពលជួយ
ដល់សងគម្ នោយនង្ប្ើសម្ត្ថភាព

៥) ត ើអ្វីជាផលលាំបាក និង ភាពងា

ិងជាំនញនៅតាម្លទធភាពនរៀងៗខ្្ួ ។

ត្សួលកនុងន្ម្ជាអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម្៌?

ភាពង្យង្សួល៖


មា កាលវិភាគកាំណត្់កាលប្រិនចេទរួចជានង្សច ចដលនលាកអ្នកអាចកត្់ង្តាទុកជាម្ុ



មា ការជួយោាំង្ទ

ិងនលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍ង្គប្់ដាំណ្ក់កាល

ផលវិបាកៈ


រវល់នង្ចើ ជាងម្ុ



នពលខ្្េះ ង្ត្ូវអា

នង្ពាេះង្ត្ូវប្ាំនពញការង្រផ្ទ្ល់ខ្្ួ

ិង

ិងព្ាោម្យល់ ូវង្ប្ធា ប្ទ ីម្ួយៗ។

ជារួម្ អាហារូប្ករណ៍ន េះផតល់អារម្មណ៌កក់ន្ត្ នោយសារមា ម្ ុស្សនៅចាំជួយោាំង្ទនយើង។ កម្មវិធី
សិកាខ្សាលាគឺមា លកខណៈពិនសស ង្ពម្ទាាំងបា ជួប្ម្ ុស្សនផ្សងៗនទៀត្កនុងវិស័យសិល្បៈវប្្បធម្៌។ កម្មវិធី
ន េះម្ិ មា ប្នង្ងៀ នៅកច ្ងនផ្សងនទៀត្នង្្ពី CLA។ ម្ួយវិញនទៀត្ ខ្្ុាំទទួលបា អ្ត្ថង្ប្នោជ ៍ពីកម្មវិធីអា
ហារូប្ករណ៌ នោយសាគ្ល់ខ្្ួ ឯងកា ់ចត្ច្ាស់ មា ឱកាសនធវើអ្វី ចដលនយើងង្សឡាញ់ នង្ពាេះកម្មវិធីន េះគឺប្ងក
ឱកាស នដើម្្បីឱ្យអ្នកចូលរួម្នធវើអ្វីចដលខ្្ួ ង្សឡាញ់។ ម្ិ ង្ត្ឹម្ចត្ប្ុនណ្្្េះ នយើងមា អ្នកង្ប្ឹក្ា CLA
ដនទនទៀត្នដើម្្បីជួយពិភាក្ាពីប្ញហ្ង្ប្ឈម្ចដលនយើងមា ។

ិងអ្នក

វាម្ិ ង្ត្ឹម្ចត្ផតល់ផលង្ប្នោជ ៍សង្មាប្់ខ្្ុាំ

ប្ុនណ្្្េះនទ ចត្ចថ្ម្ទាាំងជួយឲ្យនយើងអាចយកចាំន េះ ចដលទទួលបា យកម្កនង្ប្ើនៅកច ្ងការង្រនយើង នដើម្្បី
ឲ្យមា ការរីកចនង្ម្ើ ។ កម្មវិធីន េះលអសង្មាប្់អ្នកចដលង្សឡាញ់សិល្បៈ ពីនង្ពាេះវាជាផ្ូវដឹកនាំនយើង។ ខ្្ុាំពិត្ជា
មា នមាទ ភាព ចដលបា ចូលរួម្កនុងកម្មវិធីន េះ។ សង្មាប្់ការសា្្ក់នៅ ការនធវើដាំនណើរននគឺខាងកម្មវិធីជា
អ្នកនរៀប្ចាំ។

៦) ត ើតបកខជនគួរតត្ ៀម្ដបបណា?
សាំខា ់គឺង្ត្ូវគិត្អ្ាំពីការង្សឡាញ់ កសាងសម្ត្ថភាព

ិង ចង់ចសវងយល់ពីសិល្បៈវប្្បធម្៌ជាម្ុ សិ ។

សូម្កុាំទា ់គិត្ ឬ បារម្ភថាខ្្ួ ឯងម្ិ មា លកខណៈ ឬសម្ត្ថភាពង្គប្់ង្ោ ់នដើម្្បីោក់ពាក្យ។ ឧទាហរណ៌ជាក់
ចសតង ខ្្ុាំបា ោក់ពាក្យ២ដង នទើប្បា នជាគជ័យ។ ខ្្ុាំយល់ថា កម្មវិធីគឺជាការផ្ល្ស់ប្តូរប្ទពិនសាធ ៍ ឆ្ុេះប្ញ្្ាំង
ទស្ស ៈ

ិងនរៀ ពីោ្នៅវិញនៅម្ក។ វាដូចជាង្ោប្់ពូជម្ួយអ្៉ីចឹងចដរ។ ដាំប្ូងនគោាំឲ្យ ចត្នង្កាយម្កគឺនយើង

ខ្្ួ ឯងជាអ្នកនង្សាចទឹក ជាអ្នកចថ្ទាាំ នដើម្្បីឲ្យពូជន េះអាចប្ តលូត្លាស់បា ។ ចាំនពាេះការចាំណ្យសង្មាប្់
ការនធវើដាំនណើរ ការសា្្ក់នៅ នថ្្អាហារគឺខាងសិល្បៈចខ្មរអ្ម្ត្ៈជាអ្នកទទួលខ្ុសង្ត្ូវ។ រីឯកាលវិភាគវិញគឺនយើង
បា នរៀប្ចាំតាាំងពីនដើម្ឆ្្ាំចត្ម្តង

ិងជាទូនៅគឺនយើងព្ាោម្ោក់កនុងនថ្ៃចុងសបាត្ហ៍

ឬចាំនថ្ៃសង្មាកនផ្សងៗ

ចដលប្ងកភាពង្យង្សួលសង្មាប្់អ្នកចូលរួម្ នោយនជៀសវាងប្េះពាល់ដល់កាលវិភាគការង្រ។ កាលវិភាគកនុង
សិកាសា
ខ្ លា ីម្ួយៗ គឺមា ង្ប្កាសនៅនលើនសចកតីង្ប្កាស
នហវសប្ុករប្ស់សិល្បៈចខ្មរអ្ម្ត្ៈ។ (អារុណ)
៧) ត ើនិស្សិ កាំព៉ុងបនតក្រសិក្ាតៅត

ើ

ិងបា ប្នង្ហ្េះនៅនលើនគហទាំព័រ

ិង

អាចដាក់ពាក្យចូលកនុងកម្មវិធីតនះបានអ្ ់?

អាចោក់បា ដរាប្ណ្ោត្់អាចប្ញជ្ក់បា ថាមា សកម្មភាព

ិងមា ទស្ស វិស័យចវងឆង្យកនុងការដឹកនាំ

សកម្មភាពសិល្បៈ។
៨) ថវិក្រឧប ថម្ភ៣០០០ ៉ុលាល្រតន្ះ សត្មាប់ក្រតរៀន ឬ សត្មាប់ ាំត
ចាំណា

ើងក្រងារគតត្មាងរួម្ ឬ សត្មាប់ក្រ

កនុងក្រតធវើ ាំតណើរ?

ង្បាក់ឧប្ត្ថម្ភ ៣០០០ដុលាល្រន េះ គឺសង្មាប្់ចត្ការចាំណ្យកនុងការនធវើគនង្មាងរួម្ោ្្ចត្ប្ុនណ្្្េះ។

៩) ខ្្ុាំពិ ជាចាប់អារម្មណ៌កម្មវិធីតនះ ត

ើ

ខ្្ុាំមានជាសាំនូម្ពរថា ត ើសិល្បៈដខ្មរអ្ម្ ៈមានវិធីណាត ើម្្បីជួ

ល់អ្នកដ លម្ិនអាចតត្បើភាសាអ្ង់តគលសបាន ឬ

ត្ម្ូវត្ ូវតចះតទើបអាចដាក់ពាក្យបាន?

ម្ូលនហត្ុចដលនយើងនង្ប្ើង្បាស់ភាសាអ្ង់នគ្ស គឺនោយម្ូលនហត្ុថា នយើងចង់ឲ្យសិល្បករ
ដឹកនាំវប្្បធម្៌មា ទាំនក់ទាំ ង ទទួលបា ប្ទពិនសាធ ៍លអៗពីវាគមិ ពីត្ាំប្ ់នម្គងគ
កង្ម្ិត្ភាសាអ្ង់នគ្ស កម្មវិធីត្ង្ម្ូវឲ្យនប្កខជ អាចសាត្ប្់

ិង អ្នក

ិង ត្ាំប្ ់អាសុី។ សង្មាប្់

ិង ិោយបា ។ កនុងកម្មវិធី ីម្ួយ ៗភាគនង្ចើ

ិោយជាភាសាចខ្មរ នលើកចលងចត្នពលជួប្ជាម្ួយវាគមិ ប្រនទសប្ុនណ្្្េះ។

ឹង

១០) ត ើ ាំណាក់ក្លម្នក្រតត្ជើសតរើសអ្នកដាក់ពាក្យមានលកខណៈ ូចតម្តច?
ការទទួលពាក្យរហូត្ដល់នថ្ៃទី៣១ ចខ្ម្ិន។ ប្នទ្ប្់ម្កង្កុម្ការង្រ ឹងង្ប្ម្ូលឯកសារោក់ពាក្យទាាំង
ននេះោក់កនុងហវូលដ័រម្ួយ។ នង្កាយម្ក ង្កុម្ការង្រង្ត្ូវជចជក សង្ម្ិត្សង្មាាំង

ិងសនង្ម្ចនង្ជើសនរីសនប្កខជ

នប្កខនរី នោយង្កុម្ការង្រសិល្បៈចខ្មរអ្ម្ត្ៈ រួម្ជាម្ួយសិល្បករឯករាជ្យម្ួយរូប្នទៀត្។ ការនង្ជើសនរីសក៏គិត្
អ្ាំពីសម្ភាពចយ ឌ័រ ឬផតល់ឱកាសដល់អ្នកនៅតាម្ប្ណ្ត្នខ្ត្តជានដើម្ នដើម្្បីឲ្យភាពចង្ម្ុេះោ្្។ លទធផល ឹង
ង្ប្កាសនៅនដើម្ចខ្នម្សា នោយពួកនយើងនផ្ើអ្៉ីចម្លនៅទាាំងអ្នកជាប្់

ិងនយើងចត្ងចត្នលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក

ចដលម្ិ ជាប្់កនុងឆ្្ាំន េះឲ្យោក់ពាក្យម្តងនទៀត្។
១១) ត ើត្ ូវដាក់ពាក្យយ្ង ូចតម្តច?
នដើម្្បីោក់ពាក្យបា សូម្នផ្ើជីវង្ប្វត្តិ
នសចកតីង្ប្កាស

១២) តត្ក្

នោលប្ាំណងកនុងការចូលរួម្នោយង្ត្ូវនឆ្ើយសាំ ួរចដលមា កនុង

ិងម្ិ ង្ត្ូវនលើសពីពីរទាំព័រ។

ចប់ក្រងារគតត្មាងរួម្ ត ើអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍នឹងតធវើអ្វីបនតតទៀ ?

កម្មវិធីម្ិ ត្ង្ម្ូវឲ្យមា កម្មវិធីន េះនកើត្ន

ើងប្ តជាង្ប្ចាំនទ។ វាអាង្ស័យនលើង្កុម្អ្នកទទួលអាហា រូប្ករ

ណ៍ខ្្ួ ឯងថា នត្ើពួកោត្់មា ប្ាំណងប្ តការង្រគនង្មាងន េះឬនទ។ សង្មាប្់ង្កុម្អ្នកទទួលអាហារូប្

ករណ៍

ឆ្្ាំ ២០១៧ (ង្កុម្រប្ស់សុីណ្ត្) គឺនៅចត្នធវើនរៀងរាល់ឆ្ាំ នោយសារអ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍ ខ្្េះកនុងវគគោត្់គឺ
នៅមា គាំ ិត្នដើម្្បីប្ តការង្ររួម្ន េះ ចត្ពួកោត្់ង្ត្ូវសវេះចសវងរកថ្វិកានោយខ្្ួ ឯង ង្ប្សិ នប្ើោត្់ចង់ប្ តនធវើ
គនង្មាងននេះ។
១៣) ត ើអាចដចករំដលកបានតទអ្ាំពីអ្ ថបទដបបស៉ុីជតត្ៅ?
ជាការត្ង្ម្ូវឲ្យមា ការសរនសរអ្ត្ថប្ទចប្ប្សុីជនង្ៅ (អ្ត្ថប្ទចប្ប្ឆ្ុេះប្ញជ្ាំង) នៅនលើង្ប្ធា ប្ទម្ួយ
ចដលអ្នកទទួលអាហារូប្ករណ៍ចប្់់អារម្មណ៍។ កម្មវិធីន េះ ឹងនរៀប្ចាំឲ្យមា អ្នកង្ប្ឹក្ានោប្ល់ នដើម្្បីផតល់ការោាំ
ង្ទកនុងការសរនសរអ្ត្ថប្ទននេះ។

