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ការធ្វ ើឱ្យប្រធ ើរធ

ើងនូ វ“ ភាពប្រប្រតីថ្មី” - តួ នាទីននការអរ់រំនិងការអរ់រំមនុ សធពញវ ័យ
ឺ តតាតរាលដាលរូ វ ីត១៩
រនុងការ ូ ប្រាំនឹងជាំងរា

សង្គ មនៅជុុំ វ ិញពិភពនោកត្រួវបានរង្នត្រោះយ៉ាង្ខ្លុំង្នោយវ ីរុស (COVID១៩)។ត្ំជាជនកុំពុង្រង្ផលំ៉ាោះពាល់នៅកនុង្ជវី ភាពរស់នៅត្ំចុំថ្ងៃ រំស់ពឿកនេន ើយមានការត្ពៀ យបា
រមភ អុំពីផលវ ិបាកសត្មាំ់សខ
ុ ភាពការងារនិង្សុខុមាលភាពរំស់ពឿកនេ។កនុង្ចុំនោមអន កដែលរង្
នត្រោះខ្លុំង្ជាង្នេេឺត្ំជាជនត្កីត្ករាំ់ោនោក់ដែលបារ់ំង្់ត្បាក់ចុំណូលរំស់ពឿកនេស្តសរីរង្នត្រោះ
នោយអុំនពើ ឹង្ាត្ំឆុំង្នឹង្នភទនិង្ជនចុំណាកត្ស ុកទទឿ លរង្នូ វការសអ ំ់នខព ើមជនំរនទស។នៅកនុង្
ត្ំនទសនសទ ើរដរទ ុំង្អស់នៅទូ ទ ុំង្ពិភពនោកអន កផរ លកា
់ រអំ់រំែល់យុវជននិង្មនុសសនពញវ ័យត្រួវបា
នំង្ខ ុំឱ្យំិទទារជាំនណា
រ ោះអាសនន
ជាមឿ យនឹង្ផលវ ិបាកយ៉ាង្ខ្លុំង្សត្មាំ់និរនរ រភាពថ្នស្ថាំ័នទ ុំង្ននោះ ំុេគលិករំស់ពឿកនេ
ន ើយកនុង្ចុំនណាមនោោះេឺភាេនត្ចើនជាអន កសិកា។
ទនទ ឹមនឹង្ននោះការនរៀនសូ ត្រនិង្ការអំ់រំមនុសសនពញវ ័យ (ALE)
អាចចូ លរ ឿមការ់ំនា យផលំ៉ាោះពាល់ថ្នវ ិំរដ ិ
ផរ ល់ជូននូ វការអំ់រំនិង្ការំណ្ុោះំណា
រ លដែលត្រួវការយ៉ាង្ខ្លុំង្ន ើយរុំត្ទសកមម ភាពសង្គ មនែើមះីន្ា ើ
ឱ្យមាន“ ភាពត្ំត្ករីងមី” ។
ឌី វ វីវ ីអនរ រជារិវជាថ្ែេូ អភិវឌឍន៍ដរមឿ យេរ់ដែលនតររនលើវALE ដណោុំេុំនិរអុំពី វ ិ្ីដែល ALEវ
អាចចូ លរ ឿមចុំដណកកនុង្ការត្េំ់ត្េង្វ ិំររ ិតាមរយៈការផរ ល់នសវាកមម អំ់រំនិង្សង្គ មវ
ជាពិនសសចុំនពាោះត្ក ុមងាយរង្នត្រោះ។វកនុង្នពលែុំណាលរនវ
នយើង្ជត្ម ុញរោាភិបាលនិង្រឿ អង្គ សុំខ្ន់ៗថ្ននក់ជារិនិង្អនរ រជារិនអាយរុំត្ទអន កផរ ល់នសវាវALEវ
អង្គ ការស្ថធារណៈវ
វវ ិស័យឯកជននិង្សង្គ មសុី វ ិលនិង្ំុេគលិករំស់ពឿកនេឱ្យមាន្នធាននែើមះីនោោះត្ស្ថយស្ថានការណ៍
ននោះនិង្ធាោបាននូ វអោេរត្ំកំនោយនិរនរ រភាពសត្មាំ់ វ ិស័យវALE ។
ការធប្រើប្ា ់ កាានុពលររ ់ ALE ធ ើមបីប្រយុទធប្រឆាំងនឹង វ ិរតា ិ
ALE
េឺជាអនុ វ ិស័យថ្នត្ំព័នធអំ់រំជាមឿ យនឹង្ការរ ឿមំញ្ចល
ើ រនថ្នលកខ ណៈដែលមានរថ្មល ពិនសសនៅកនុង្ស្ថា
នភាពំចចុំះនន ។ ការផរ លជ
់ ូ ន ALE
េឺរត្មួវតាមរត្មួវការយ៉ាង្រឹង្ រ ឹង្អាចំរ់ដំនបានដែលភាេនត្ចើនមិនផល វើ ការនិង្នតររនលើសកមម
ភាពជាក់ោក់។ ដផអ កនលើំញ្ហាននោះអន កផរ ល់នសវានិង្អន កអនុវររ េនត្មាង្ ALE
មានសការនុពលកនុង្ការរុំត្ទមនុសសនពញវ ័យតាមមន្ោបាយជានត្ចើននោយផរលជ
់ ូ នពឿ កររ់ែូចជាវ
រុំត្ទែល់ឪពុកមារយកនុង្ការនរៀំចុំស្ថោនរៀននៅផទោះឬនោយការត្ំយុទធត្ំឆុំង្នឹង្ព័រ៌មានដកល ង្កាល
យអុំពី្មម ជារិថ្នវ ីរុសតាមរយៈការផរ ល់ការអំ់រំសុខភាពដែលអាចទុកចិររបានែល់ត្ំជាជនត្េំ់ស
រទំ់វវណណៈ។

អភិវឌ្ឍការផ្ាល់ជូននូ វគាំនត
ិ ថ្មី
នៅទូ ទ ុំង្ពិភពនោកសកមម ភាពនរៀនទល់មុខរនត្រួវបានរ ឹររះិរឬបានំញ្ឈំ់ទ ុំង្ត្ស ុង្។
ជាផលវ ិបាកអន កចូ លរ ឿមជានត្ចើនខា ោះលទធ ភាពចូ លរ ឿមកនុង្ឱ្កាសសិកាចុំបាច់។
កនុង្ស្ថានភាពននោះការអភិវឌឍន៍យ៉ាង្ឆំ់រ ័សថ្នឱ្កាសនរៀនសូ ត្រជាក់ដសរ ង្នែើររឿ ោទីយ៉ាង្សុំខ្ន់។
ននោះរត្មួវឱ្យមានការវ ិនិនយេនលើការចូ លនត្ំើឌជ
ី ីងលការកស្ថង្សមរា ភាពជាពិនសសសត្មាំ់ត្េួនិង្
ការអភិវឌឍកមម វ ិ្ីនិង្ វ ិ្ីស្ថស្តសរងម ីរំស់ ALE។
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ធានាអនាគតប្រររធដាយនិរនា រភាពររ ់ ALE
សត្មាំ់មនុសសជានត្ចើនត្ំសិននំើមិនមានអន កផរ ល់នសវា ALE េឺនចៀសមិនរ ឿចពី វ ិំររ ិែ៏្ៃន់្ៃរ។
ជាមឿ យនឹង្លទធ ភាពធាលក់ចោះុ ថ្នត្បាក់ចុំណូល
(ឧទ រណ៍ថ្ងល ឈ្ន េលអន កចូ លរ ឿមយ៉ាង្នោចណាស់ត្រួវបានទទឿ លការំញ្ឈំ់ជាំនណា
រ ោះអាសនន ថ្នមូ លនិ
្ិេនត្មាង្) អន កផរ ល់នសវា ALE
និង្ំុេគលិកំនត្ង្ៀនឯករាជយខព ស់កុំពុង្ត្ំឈ្មនឹង្ំញ្ហានសែា កិចចំចចុំះនន ។
ទ ុំអននោះេឺជារឿ ោទីរំស់នសវាស្ថធារណៈនិង្រោាភិបាលនៅទូ ទ ុំង្ពិភពនោកនែើមះីធាោបាននូ វការរ
ស់រានថ្នវ ិស័យ ALE ។
ែូ ចនៅកនុង្ វ ិស័យែថ្ទនទៀរថ្នត្ំព័នធអំ់រំដែរត្រួវការជុំនឿយ ិរញ្ញ វរថុនោយតទល់!
ផ្ាល់រន្នែ ងប្ជរធកាននិងឱ្កា ការងារ ល់មនុ សប្គរ់រ ូរ “ គឺជាពិភពធោរន្ លធយើងចង់ាន”
នរាេរាររារបានំញ្ហចុំង្ពនល ឺនលើំញ្ហាត្ំឈ្មជានត្ចើនដែលសង្គ មរំស់នយើង្កុំពុង្ត្ំឈ្មមុខ៖កង្ា ោះ
ភាព្ន់នៅកនុង្ស េមន៍ ផលំ៉ាោះពាល់ថ្នការដំង្ដចកសង្គ ម
ការេុំរាមកុំដ ង្ថ្នការដត្ំត្ំៀ លអាកាសធារុ ោនិភ័យថ្នស្ថកលភាវ ូំនីយកមម ។ល។ ALE
អាចផរ ល់កដនល ង្ត្ជកនកានសត្មាំ់យុវជននិង្មនុសសនពញវ ័យនែើមះីឆលុោះំញ្ហចុំង្ពីែនុំ ណាោះត្ស្ថយ
ិជជ មាន។ រោាភិបាល ថ្ែេូ អភិវឌឍន៍
និង្ជត្ម ុញពឿ កនេនែើមះីចូលរ ឿមចុំដណកកនុង្ការតលស់ំ្រជាវ
ើ
និង្ទីភានក់ងារអនរ រជារិអាចជឿ យបាននត្ចើនកនុង្ការរុំត្ទ ALE:


ចូ លរ ឿមជាមឿ យថ្ែេូ និង្ំណា
រ ញកនុង្ការរសូ មរិនែើមះីទទឿ លបានការយល់ែឹង្អុំពីការអំ់រំជា
េុណត្ំនយជន៍ស្ថធារណៈ។ ALE
េឿ រដរត្រួវបានទទឿ លស្ថគល់និង្ផរ ល់មូលនិ្ិជាដផន កសុំខ្ន់មឿយថ្នត្ំព័នធអំ់រំ។





រុំត្ទែល់អនកផរ ល់នសវាALE នៅកនុង្កិចចខិរខុំត្ំឹង្ដត្ំង្រំស់ពឿកនេ
ី ល
នែើមះីអភិវឌឍឱ្កាសនរៀន ឌីជង
ដែលនតររនលើរត្មួវការងម ីនង្
ិ ធាោថ្នអន កសិកាទ ុំង្អស់នឹង្មានឱ្កាសនត្ំើត្បាស់វា។
ី ល សត្មាំ់មនុសសត្េំ់រ ូំ េឿ រដរកាលយជារំស់ស្ថធារណៈ ែូ ចជាទឹកឬ
ការចូ លនត្ំើឌីជង
អេគ ិសនី។
ផរ ល់នូវេនត្មាង្ងវ ិកាដែលអាចំរ់ដំនបានតាមរត្មួវការសត្មាំ់ការពារ្នធានស្ថាំ័ននិ
ង្ំុេគលិកសុំខ្ន់ថ្នអន កផរ ល់និង្ំណា
រ ញរំស ALE សុំខ្ន់ៗ។

ឌី វ ីែអនដ រជារិចរ់ទុករឿ ោទីរំស់ខល េនជាការរុំត្ទែល់ថ្ែេូ រំស់ខល េនកនុង្ការនោោះត្ស្ថយតាមរនំៀំ
ដែលអាចន្ា ើនៅបានជាមឿ យនឹង្ផលំ៉ាោះពាល់ថ្នវ ិំុលភាពនិង្នែើមះីំនង្ក ើរត្ទង្់ត្ទយសត្មាំ់នសវាក
មម សុំខ្ន់រំស់ ALE ជាការនឆល ើយរំចុំនពាោះវ ិំររ ិននោះ។
វវ ិទោស្ថានននោះនឹង្ំនរ មានវររ មាននៅកនុង្ត្ំនទសជាង្ ៣០
និង្នត្ំើត្បាស់ជោ
ុំ ញរំស់ខល េនកនុង្ការសត្មំរចោសមព ័នធនិង្នសវាកមម ALE ត្សំតាមរត្មួវការងម ី។
វវ ីរុសននោះេឺជា វ ិំររ ិសកលន ើយនយើង្េឿ រដរធាោថ្នការនឆល ើយរំចុំនពាោះវានឹង្មានលកខ ណៈជាសកលនិ
ង្នឆពោះនៅរក“ ស្ថានភាពងមដី ែលមាននិរនរ រភាព” ដែល ALE ត្រួវបាននេទទឿ លស្ថគល់ត្េំ់ទីកដនល ង្។

