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ការធ វ្ ើឱ្យប្រធ ើរធ ើងនូវ“ ភាពប្រប្រតីថ្មី” - តួនាទីននការអរ់រំនិងការអរ់រំមនុ សធពញវយ័ 

រន ុងការ  ូ ប្រាំនឹងជាំងឺរាតតាតរាលដាលរូវតី១៩ 

សង្គមនៅជុុំវញិពិភពនោកត្រវួបានរង្នត្រោះយ៉ា ង្ខ្ល ុំង្នោយវរុីស (COVID-

១៩)។ត្ំជាជនកុំពុង្រង្ផល ៉ំាោះពាល់នៅកន ុង្ជីវភាពរស់នៅត្ំចុំថ្ងៃរំស់ពឿកនេន ើយមានការត្ពៀយបា

រមភអុំពីផលវបិាកសត្មាំ់សុខភាពការងារនិង្សុខុមាលភាពរំស់ពឿកនេ។កន ុង្ចុំនោមអនកដែលរង្
នត្រោះខ្ល ុំង្ជាង្នេេឺត្ំជាជនត្កីត្ករាំ់ោនោក់ដែលបារ់ំង់្ត្បាក់ចុំណូលរំសព់ឿកនេស្តសរ ីរង្នត្រោះ
នោយអុំនពើ ឹង្ាត្ំឆុំង្នឹង្នភទនិង្ជនចុំណាកត្សកុទទឿលរង្នូវការសអ ំ់នខព ើមជនំរនទស។នៅកន ុង្
ត្ំនទសនសទ ើរដរទុំង្អស់នៅទូទុំង្ពិភពនោកអនកផរល់ការអំ់រំែល់យុវជននិង្មនុសសនពញវយ័ត្រវួបា
នំង្ខ ុំឱ្យំិទទា រជាំនណារ ោះអាសនន  
ជាមឿយនឹង្ផលវបិាកយ៉ា ង្ខ្ល ុំង្សត្មាំ់និរនរ រភាពថ្នស្ថា ំ័នទុំង្ននោះ ំុេគលិករំស់ពឿកនេ 
ន ើយកន ុង្ចុំនណាមនោោះេឺភាេនត្ចើនជាអនកសិកា។ 

ទនទ ឹមនឹង្ននោះការនរៀនសូត្រនិង្ការអំ់រំមនុសសនពញវយ័ (ALE) 

អាចចូលរ ឿមការ់ំនាយផល ៉ំាោះពាល់ថ្នវ ិំ រដ ិ 
ផរល់ជូននូវការអំ់រំនិង្ការំណុ្ោះំណារ លដែលត្រវួការយ៉ា ង្ខ្ល ុំង្ន ើយរុំត្ទសកមមភាពសង្គមនែើមះនី ា្ ើ
ឱ្យមាន“ ភាពត្ំត្ករីងមី” ។  

ឌីវវីវអីនរ រជារិវជាថ្ែេូអភិវឌឍន៍ដរមឿយេរ់ដែលនតរ រនលើវALE ដណោុំេុំនិរអុំពីវ ិ្ ី ដែល ALEវ

អាចចូលរ ឿមចុំ ដណកកន ុង្ការត្េំ់ត្េង្វ ិំ ររ ិតាមរយៈការផរល់នសវាកមមអំ់រំនិង្សង្គមវ

ជាពិនសសចុំនពាោះត្កមុងាយរង្នត្រោះ។វកន ុង្នពលែុំណាលរន វ

នយើង្ជត្មញុរោា ភិបាលនិង្រឿអង្គសុំខ្ន់ៗថ្នន ក់ជារិនិង្អនររជារិនអាយរុំត្ទអនកផរល់នសវាវALEវ

អង្គការស្ថធារណៈវ

វវស័ិយឯកជននិង្សង្គមសីុវលិនិង្ំុេគលិករំស់ពឿកនេឱ្យមាន្នធាននែើមះនីោោះត្ស្ថយស្ថា នការណ៍

ននោះនិង្ធាោបាននូវអោេរត្ំកំនោយនិរនររភាពសត្មាំ់វស័ិយវALE ។ 

 

ការធប្រើប្ា  ់កាា នុពលររ  ់ALE ធ ើមបីប្រយុទធប្រឆាំងនឹងវរិតា ិ

ALE 

េឺជាអនុវស័ិយថ្នត្ំព័នធអំ់រំជាមឿយនឹង្ការរ ឿមំញ្ច ើលរន ថ្នលកខណៈដែលមានរថ្មលពិនសសនៅកន ុង្ស្ថា

នភាពំចច ុំះនន។ ការផរលជូ់ន ALE 

េឺរត្មួវតាមរត្មួវការយ៉ា ង្រឹង្រងឹ្អាចំរ់ដំនបានដែលភាេនត្ចើនមិនផល ើវការនិង្នតរ រនលើសកមម

ភាពជាក់ោក់។ ដផអកនលើំញ្ហា ននោះអនកផរល់នសវានិង្អនកអនុវររេនត្មាង្ ALE 

មានសការ នុពលកន ុង្ការរុំត្ទមនុសសនពញវយ័តាមមន្ោបាយជានត្ចើននោយផរល់ជូនពឿកររ់ែូចជាវ
រុំត្ទែលឪ់ពុកមារ យកន ុង្ការនរៀំចុំស្ថោនរៀននៅផទោះឬនោយការត្ំយុទធត្ំឆុំង្នឹង្ព័រ៌មានដកលង្កាល
យអុំពី្មមជារិថ្នវរុីសតាមរយៈការផរល់ការអំ់រំសុខភាពដែលអាចទុកចិររបានែល់ត្ំជាជនត្េំ់ស
រទំ់វវណណ ៈ។ 

 

 

អភិវឌ្ឍការផ្ាល់ជូននូវគាំនតិថ្ម ី
នៅទូទុំង្ពិភពនោកសកមមភាពនរៀនទល់មុខរន ត្រវួបានររឹរះិរឬបានំញ្ឈំទ់ ុំង្ត្សងុ្។ 
ជាផលវបិាកអនកចូលរ ឿមជានត្ចើនខាោះលទធភាពចូលរ ឿមកន ុង្ឱ្កាសសិកាចុំបាច់។ 
កន ុង្ស្ថា នភាពននោះការអភិវឌឍន៍យ៉ា ង្ឆំ់រ ័សថ្នឱ្កាសនរៀនសូត្រជាក់ដសរង្នែើររឿោទីយ៉ា ង្សុំខ្ន់។
ននោះរត្មួវឱ្យមានការវនិិនយេនលើការចូលនត្ ើំឌជីីងលការកស្ថង្សមរាភាពជាពិនសសសត្មាំ់ត្េនិួង្

ការអភិវឌឍកមម វ ិ្ ីនិង្វ ិ្ ីស្ថស្តសរ ងមីរំស់ ALE។ 
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ធានាអនាគតប្រររធដាយនិរនារភាពររ  ់ALE 

សត្មាំ់មនុសសជានត្ចើនត្ំសិនន ើំមិនមានអនកផរល់នសវា ALE េឺនចៀសមិនរ ឿចពីវ ិំ ររ ិែ៏ ៃ្ន់ ៃ្រ។ 

ជាមឿយនឹង្លទធភាពធាល ក់ចុោះថ្នត្បាក់ចុំណូល 
(ឧទ រណ៍ថ្ងលឈ្ន េលអនកចូលរ ឿមយ៉ា ង្នោចណាស់ត្រវួបានទទឿលការំញ្ឈំ់ជាំនណារ ោះអាសននថ្នមូលនិ

្ិេនត្មាង្) អនកផរល់នសវា ALE 

និង្ំុេគលិកំនត្ង្ៀនឯករាជយខពស់កុំពុង្ត្ំឈ្មនឹង្ំញ្ហា នសែាកិចចំចច ុំះនន។ 
ទុំអននោះេឺជារឿោទីរំស់នសវាស្ថធារណៈនិង្រោា ភិបាលនៅទូទុំង្ពិភពនោកនែើមះីធាោបាននូវការរ

ស់រានថ្នវស័ិយ ALE ។ 

ែូចនៅកន ុង្វស័ិយែថ្ទនទៀរថ្នត្ំព័នធអំ់រំដែរត្រវួការជុំនឿយ ិរញ្ញ វរថ ុនោយតទ ល់! 

 

ផ្ាល់រន្នែងប្ជរធកាននិងឱ្កា ការងារ លម់នុ សប្គរ់ររូ “ គឺជាពិភពធោរន្ លធយើងចង់ាន” 

នរាេរាររារបានំញ្ហច ុំង្ពនល ឺនលើំញ្ហា ត្ំឈ្មជានត្ចើនដែលសង្គមរំស់នយើង្កុំពុង្ត្ំឈ្មមុខ៖កង្ាោះ
ភាព្ន់នៅកន ុង្ស េមន៍ ផល ៉ំាោះពាល់ថ្នការដំង្ដចកសង្គម 

ការេុំរាមកុំ ដ ង្ថ្នការដត្ំត្ ៀំលអាកាសធារុ ោនិភ័យថ្នស្ថកលភាវ ូំ នីយកមម ។ល។ ALE 

អាចផរល់កដនលង្ត្ជកនកានសត្មាំ់យុវជននិង្មនុសសនពញវយ័នែើមះីឆល ុោះំញ្ហច ុំង្ពីែុំនណាោះត្ស្ថយ 
និង្ជត្មញុពឿកនេនែើមះីចូលរ ឿមចុំ ដណកកន ុង្ការតល ស់ំ្ ើរជាវជិជមាន។ រោា ភិបាល ថ្ែេូអភិវឌឍន៍ 

និង្ទីភាន ក់ងារអនររជារិអាចជឿយបាននត្ចើនកន ុង្ការរុំត្ទ ALE:  

 ចូលរ ឿមជាមឿយថ្ែេូនិង្ំណារ ញកន ុង្ការរស ូ មរិនែើមះីទទឿលបានការយល់ែឹង្អុំពីការអំ់រំជា

េុណត្ំនយជន៍ស្ថធារណៈ។  ALE 

េឿរដរត្រវួបានទទឿលស្ថគ ល់និង្ផរល់មូលនិ្ិជាដផនកសុំខ្ន់មឿយថ្នត្ំព័នធអំ់រំ។ 

 រុំត្ទែល់អនកផរល់នសវាALE នៅកន ុង្កិចចខិរខុំត្ំឹង្ដត្ំង្រំស់ពឿកនេ 

នែើមះីអភិវឌឍឱ្កាសនរៀន ឌីជីងល 
ដែលនតរ រនលើរត្មួវការងមីនិង្ធាោថ្នអនកសិកាទុំង្អស់នឹង្មានឱ្កាសនត្ ើំត្បាស់វា។ 
ការចូលនត្ ើំឌីជងីល សត្មាំ់មនុសសត្េំ់រ ូំ  េឿរដរកាល យជារំស់ស្ថធារណៈ ែូចជាទឹកឬ     
អេគ ិសនី។ 

 ផរល់នូវេនត្មាង្ងវកិាដែលអាចំរ់ដំនបានតាមរត្មួវការសត្មាំ់ការពារ្នធានស្ថា ំ័ននិ

ង្ំុេគលិកសុំខ្ន់ថ្នអនកផរល់និង្ំណារ ញរំស ALE សុំខ្ន់ៗ។ 

 

ឌីវែីអនដរជារិចរ់ទុករឿោទីរំស់ខល េនជាការរុំត្ទែល់ថ្ែេូរំស់ខល េនកន ុង្ការនោោះត្ស្ថយតាមរនំៀំ
ដែលអាចន ា្ ើនៅបានជាមឿយនឹង្ផល ៉ំាោះពាល់ថ្នវ ិំ ុលភាពនិង្នែើមះីំនង្ក ើរត្ទង់្ត្ទយសត្មាំ់នសវាក

មមសុំខ្ន់រំស ់ALE ជាការនឆល ើយរំចុំនពាោះវ ិំ ររ ិននោះ។ 

វវទិោស្ថា នននោះនឹង្ំនរមានវររមាននៅកន ុង្ត្ំនទសជាង្ ៣០ 

និង្នត្ ើំត្បាស់ជុំោញរំស់ខល េនកន ុង្ការសត្មំរចោសមព័នធនិង្នសវាកមម ALE ត្សំតាមរត្មួវការងមី។ 

វវរុីសននោះេឺជាវ ិំ ររ ិសកលន ើយនយើង្េឿរដរធាោថ្នការនឆល ើយរំចុំនពាោះវានឹង្មានលកខណៈជាសកលនិ

ង្នឆព ោះនៅរក“ ស្ថា នភាពងមដីែលមាននិរនររភាព” ដែល ALE ត្រវួបាននេទទឿលស្ថគ ល់ត្េំ់ទីកដនលង្។ 

 

            


