
ខែ�មករាា ដល់់ខែ�មិនាា ឆំ្នាំា�២០២២

តួួលេល់�កំ�ងត្រីតួីមាាសលេ�ះ

របាាយកាារណ៍៍
ត្រី�ចាំា�ត្រីតួីមាាស

ជមឺ�រាាតួតួាាតួជាាសកល់៖ រយៈលេ�ល់២ឆំ្នាំា�

តើ�ើជម្ងឺឺ�រាា��ាា�កូូវីដី១៩ជាាសកូលបាានប៉ះះ �ពាាលយ៉ាះ ាងដូចតើម្ងឺេចខ្លះះ�តើលើ 
អងគកាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញ កូុមាារ ីនិងគ្រួ�សួាារតើ�ាកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើង 
និងហ្រ្វីកូុម្ងឺកាារងាាររប៉ះស់ពួកួូតើ�ើងចំតើពាា�រ�ៈតើពួលពួើរឆុ្នាំា�កូនះងម្ងឺកូតើន� ពួើខែខ្លះ
ម្ងឺនិាា ឆុ្នាំា�២០២០ ដល់ខែខ្លះម្ងឺនិាា ឆុ្នាំា�២០២២?

ផលប៉ះះ�ពាាល់ជាាតើហ្រ្វីចើនបាានតើកូើ�តើ�ើងខែដលរមួ្ងឺមាាន ភាាពួភ័�័កាះ ាច ជម្ងឺឺ� 
ធូនធាានសុខ្លះភាាពួ�ិច�ួច និងកាារបាា�់ប៉ះង់កាារងាារ។ ធូនធាានរដ្ឋាា ាភ័ិបាាល
ជាាតើហ្រ្វីចើនគ្រួ�ូវីបាានប៉ះញ្ជូូ�នតើ�ាកាាន់កាារច�ុ�ាា�ជម្ងឺឺ�រាា��ាា� នងិកាាររ�ឹប៉ះនឹ�ង 
ដូតើចុ�ឧហ្រ្វីកូដិាកូម្ងឺមតើផេងៗតើ�ៀ���ួលបាានកាារតើ�េ ា��កូច�ិត�ុកូខដ្ឋាាក់ូ�ិច
ជាាង។

១៧
អុកូដ�កូនាា�វី�័តើកូមងចូលរមួ្ងឺ

វី�គប៉ះណ្ដុះេ� �ប៉ះណ្ដាេ ាល 

១៨៨
ម្ងឺនសុេតើពួញវី�័ចូលរមួ្ងឺ
ថុ្នាាក់ូប៉ះណ្ដុះេ� �ប៉ះណ្ដាេ ាល

ស��ម្ងឺន៍ 

៤៣
សិសេ៤៣នាាក់ូ

កូុ�ងចំតើណ្ដាាម្ងឺ៥០នាាក់ូបាាន
ជាាប់៉ះកាារហ្រ្វីប៉ះលងម្ងឺធូយម្ងឺសិកូាា

�ុ�ិ�ភ័ូម្ងឺិថុ្នាាក់ូជាា�ិ

៧៤៥
ជំនួប៉ះសុវី�ិិភាាពួ 

២
អាាហាារបូ៉ះកូរណ៍្ដុះសាាកូល

វី�ិាាល�័ចំននួ ២កូខែនះង។ 
សិសេមុាាក់ូសិកូាាអកូេរសាាហ្រ្វីសតខែខ្លះមរ 
នងិសិសេមុាាក់ូសិកូាានើ�ិសាាហ្រ្វីសត

៤៨
សិសេប៉ះញ្ជូចប់៉ះថុ្នាាក់ូ�ើ១២ 

៨៦%
ជាាអហ្រ្វី�ាជាាប់៉ះនៃនសិសេអងគកាា

រហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញ តើហ្រ្វីប៉ះៀប៉ះតើធូៀប៉ះន�ង
ម្ងឺធូយម្ងឺភាា�ថុ្នាាក់ូជាា�៦ិ៥.៦៥%

៤៤៨
អនតរាា�ម្ងឺន៍សងគម្ងឺកូិចច
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* ឈ្មោះ�ះ ��ត្រូ�ូវបា�នប្ដូូ�រឈ្មោះ�ើម្បីី �កា�រពា�រអ�តសញ្ញាា �ណរប្ដូស់ពួួកឈ្មោះ�

កាារឆ្លលងជមឺ�កវូីដី
កូុមាារ៦ីនាាក់ូកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើង 
និងគ្រួ�សួាារចំននួ១២ បាានរាា�កាារណ៍្ដុះ
ម្ងឺកូកាាន់អងគកាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញថ្នាាពួកួូតើ�
បាានឆ្លះងជម្ងឺឺ�កូូវីដី និងបាានតើ�ាម្ងឺណ្ដុះឌ ល
ពួាាបាាលជម្ងឺឺ�កូូវីដី។ ពួុំមាានកូុមាារ ីឬ
គ្រួ�សួាារណ្ដាាម្ងឺ�ួគ្រួ�ូវីបាានប៉ះញ្ជូច�នតើ�ាម្ងឺនឹើ
តើពួ�យតើដ្ឋាា�សាារជម្ងឺឺ�កូូវីដីតើ�ើ� និងពួុំ
មាានអុកូសាះ ាប់៉ះតើនាា�តើ�។ ហ្រ្វីប៉ះតើ�សកូម្ងឺុ�ជាា
បាានឈប់៉ះកូ�់ហ្រ្វី�ាចំននួកូរណ្ដុះើនៃនជម្ងឺឺ�កូូវីដី
តើ�ាឆុ្នាំា�២០២២។

កាារបាាត់ួ�ង់កាារងាារ
កូុ�ងរ�ៈតើពួល២ឆុ្នាំា�កូនះងម្ងឺកូនៃនជម្ងឺឺ�កូូវីដីតើន� ចំននួ 
៧០%នៃនគ្រួ�សួាារកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើង រមួ្ងឺទាំា�ង
អុកូរកូចំណូ្ដុះលកូុ�ងគ្រួ�សួាារបាានបាា�់ប៉ះង់កាារងាារ។

តើខ្លះ�តតើសៀម្ងឺរាាប៉ះពួ�ងខែផែកូយ៉ាះ ាងខ្លាំះ ា�ងតើលើតើ�សចរណ៍្ដុះ
អនេរជាា�ិតើដ្ឋាា�សាារមាានហ្រ្វីបាាសាា�អងគរវី�ត តើ�ើ�
ឧសាា�កូម្ងឺមតើន�តើសឹើរខែ�បាានប៉ះញ្ជូឈប់៉ះទាំា�ងហ្រ្វីសុង។ 
ដូចតើន�តើ�ើ�ហ្រ្វីប៉ះជាាជនខែដលមាានកាារងាារកូុ�ងវីសិ�័
ប៉ះដសិណ្ដាា ារកូិចច និងតើ�សចរណ៍្ដុះគ្រួ�ូវីបាាន��ួលផល
ប៉ះះ�ពាាល់យ៉ាះ ាងធូន់ឺធូឺរ។ គ្រួ�សួាារភាា�តើហ្រ្វីចើនកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើ
រប៉ះស់ពួកួូតើ�ើងជាាហ្រ្វីប៉ះជាាជនពាាក់ូកូណ្ដាេ ាលជនប៉ះ� 
ដូចតើន�តើ�ាតើពួលខែដលពួកួូតើ�អាាចន�ងពួុំមាានកាារងាារ
តើដ្ឋាា��ឹាល់កូុ�ងឧសាា�កូម្ងឺមតើន� សាាច់ញ្ញាា ា�ិរប៉ះស់
ពួកួូតើ�ខែដលជ�ួគាំា�ហ្រ្វី�ពួកួូតើ�អាាចមាានកាារងាារតើធូីើ។

ឆុ្នាំា�តើន�ពួ�ិជាាលំបាាកូណ្ដាាស់តើហ្រ្វីពាា�គ្រួ�សួាារ
រប៉ះស់ខ្លះំ�ំ ពួុំមាានចំណូ្ដុះល និងតើដ្ឋាា�សាារ

ជម្ងឺឺ�រាា��ាា�កូូវីដីបាានតើធូីើតើអាា�សាាលាាតើរៀនប៉ះ�ិ។ 
ដំតើណ្ដាា�ហ្រ្វីសាា�សហ្រ្វីមាាប់៉ះខ្លះំ�ំ��ពួាាយ៉ាាម្ងឺសី�័សិកូាា
តើ�ាផឹ� និងប៉ះតើងើើ�ហ្រ្វីកូុម្ងឺសិកូាាជាាម្ងឺួ�ម្ងឺិ�តរមួ្ងឺថុ្នាាក់ូ

តើដើម្ងឺីហី្រ្វីសាាវីហ្រ្វីជាាវីតើម្ងឺតើរៀន។

ត្រីសីដាា សិសសថំ្នាាក់ទី១ី២

គ្រួ�សួាារជាាតើហ្រ្វីចើនកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើងមាានកាារ
ងាារអចិនៃ�នត�៍ ឬតើធូីើកាារពួើផឹ�។ ហ្រ្វី�សាារជាាតើហ្រ្វីចើនបាាន
បាា�់ប៉ះង់កាារងាារខែដលពួកួូតើ�តើធូីើម្ងឺនុជម្ងឺឺ�រាា��ាា� ប៉ះះ ុខែនត
តើហ្រ្វីកាា�ម្ងឺកូ ពួកួូតើ���ួលបាានកាារងាារខែផកុូសំណ្ដុះង់ ឬ
កាារងាារតើ�ាចំកាារសីាា�ចនឹើ ខែដលខែ�ងខែ��គ្រួម្ងឺូវីតើអាា�
�ះ ាស់តើ�ាតើខ្លះ�តម្ងឺ�ួតើ�ៀ�។

ហ្រ្វីប៉ះជាាជនខែដលពួកួូតើ�ើងតើធូីើកាារជាាម្ងឺ�ួ
សម្ងឺី�រតើ�ាតើដ្ឋាា�ធូនធាាន។ គ្រួ�សួាារជាាតើហ្រ្វីចើនបាានប៉ះនត 
ឬចាាប់៉ះតើផេើម្ងឺតើធូីើកូ�នតកូតើ�ាផឹ� ឬដ្ឋាា�ដុ�ប៉ះខែនះប៉ះខែនិម្ងឺតើដើម្ងឺី ី
លក់ូរកូហ្រ្វីបាាក់ូចំណូ្ដុះលខ្លះះ�។



កងះះអាាហាារ
ស្ថាា �នភា�ពមា�នភា�ពធ្ងងន់ធ្ងងរ បុ៉ុ�ន្តែនែប្រប៉ុជា�ជនន្តែ�លពកួយើ�ើងយើធ្ងើើកា�រជា�មួ�ួមួនិត្អូូ�ញន្តែត្អូរូ មួនិតា�នត្អូឹង ឬមា�នកា�រ «សប្រមួ�កទិញិ
ភ័�័សលន់យើស្ថាល �»យើ���យើទិ។ យើ���ស្ថា�រគ្រួ�សួ្ថា�រកុ�ងកមួមវិធិ្ងើរប៉ុស់ពកួយើ�ើងព��មា�នថវិកិា�យើ�ើមួី �ទិញិយើប្រើើនៗ នងិព��មា�នទូិរទិកឹកក 
ឬទូិរកាល �យើសយើ�ើមួី �រកា�អា�ហា�រ �ើូយើន�ពកួយើ�មួនិអា�ើរកា�ទិ�កបា�ន�រូយើ�ើ�។ ពកួយើ�ប៉ុនែទិញិអា�ហា�រជា�យើរៀងរា�ល់ថ្ងៃថង។ 
យើ��យើពលន្តែ�លមា�នកា�រខ្វះើ�ខា�ត្អូ ពកួយើ�ន្តែើករ�ន្តែលកអ្វីើើន្តែ�លពកួយើ�មា�ន នងិរកវិធិ្ងើយើ�ើមួី �ជ�ួគុ្នា�យើ��វិញិយើ��មួក។

តើដ្ឋាា�សាារផលប៉ះះ�ពាាល់�ិរញ្ជូាវី�ិ�នៃនជម្ងឺឺ�កូូវីដីតើលើគ្រួ�សួាារ ពួកួូតើ�ើងបាានផេល់កូញ្ជូចប់៉ះ�គ្រួម្ងឺូវីកាារម្ងឺលូដ្ឋាា ានតើផេងៗដូចជាា អាាហាារសតើ�ងាគ ា�ប៉ះនឹាាន់ 
សួនប៉ះខែនះ និងមាាន់។ កូុ�ងរ�ៈតើពួលពួើរឆុ្នាំា�នៃនជម្ងឺឺ�កូូវីដី ពួកួូតើ�ើងបាានគាំា�ហ្រ្វី�គ្រួ�សួាារចំននួ១៨៧គ្រួ�សួាារជាាម្ងឺ�ួន�ងកូញ្ជូចប់៉ះ�គ្រួម្ងឺូវីកាារម្ងឺលូដ្ឋាា ាន
នៃនអាាហាារ សូម្ងឺអរ�ណុ្ដុះតើ�ាកាាន់ម្ងឺលូនិធូិ SE Asia Foundation  3PC និងGo Philanthropic Foundation។ វាាពួ�ិជាា
សំខ្លាំាន់ណ្ដាាស់ចំតើពាា�កាារកាះ ា�ជាាចំខែណ្ដុះកូម្ងឺ�ួនៃនប៉ះណ្ដាេ ាញទាំា�ងតើន�ខែដលផេល់ទាំា�ងកាារគាំា�ហ្រ្វី�ខែផកុូផះ�វីច�ិត និង�ិរញ្ជូាវី�ិ�។

www.freetoshine.org

រ�ៈតើពួលម្ងឺ�ួឆុ្នាំា�កូនះងម្ងឺកូតើន� ខ្លះំ�ំបាានតើរៀនអំពួើកាារតើធូីើកូ�នតកូ និងដ្ឋាា�ប៉ះខែនះ។ 
ឆុ្នាំា�តើន� ខ្លះំ�ំបាានជួប៉ះហ្រ្វីប៉ះ��ន�ងភាាពួលំបាាក់ូកូុ�ងកាារសិកូាាជាាតើហ្រ្វីចើនតើហ្រ្វីពាា�ខែ�

ជម្ងឺឺ�រាា��ាា�នៃនកូូវីដី។ ប៉ះះ ុខែនតតើទាំា�ប៉ះើជាាយ៉ាះ ាងណ្ដាាក៏ូតើដ្ឋាា� ខ្លះំ�ំន�ងពួាាយ៉ាាម្ងឺតើអាា�
អស់ពួើសម្ងឺ�ិភាាពួតើដើម្ងឺីសិីកូាាលែ តើ�ើ�ខ្លះំ�ំ ក៏ូសប៉ះាា�ច�ិតផងខែដរ ខែដលអងគ

កាារហ្រ្វី�ីើ ធូូ �ាាញបាានផេល់តើអាា�ខ្លះំ�ំនូវីហ្រ្វីគាំាប់៉ះពួូជតើដើម្ងឺីដី្ឋាា�ដុ�ប៉ះខែនះប៉ះខែនិម្ងឺតើ�ៀ�

សហ្រ្វីមាាប់៉ះគ្រួ�សួាារខ្លះំ�ំ។

ចមា� ា សិសសថំ្នាាក់ទី៧ី

អំំលេ�ីហឹឹងាា
កំ�ងគ្រួ�ួសាារ

ពួកួូតើ�ើងបាានតើឆ្លះើ��ប៉ះតើលើកូរណ្ដុះើ 
អំតើពួើ��ងាាកូុ�ងគ្រួ�សួាារចំននួ 
១៣កូរណ្ដុះើ កូុ�ងកំូ��ងតើពួលពួើរឆុ្នាំា�នៃន
ជម្ងឺឺ�កូូវីដី។
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កាារ�ទិីសាាលាា
ស្ថា�លា�យើរៀនបា�នប៉ុទិិភា��យើប្រើើនថ្ងៃនរ�ៈយើពលពើរឆុ្នាំ��យើន�។ ក�មា�រមួ�ួើ�ននួព��មា�នធ្ងនធា�នយើ�ើមួី �យើរៀនអ្វីន
ឡា�ញ នងិស្ថា�លា�មួ�ួើ�ននួមួនិបា�នផ្ដដល់សកមួមភា�ពអ្វីនឡា�ញយើ���យើទិ បុ៉ុន្តែនែពកួយើ�បា�នរកវិធិ្ងើយើផ្ដេងៗ
យើ�ើមួី �ជ�ួគ្នា��ប្រទិកា�រយើរៀនរប៉ុស់ក�មា�រ �។ ជា�ឧទា�ហរណ៍៍ យើប៉ុើសិនគ្រួ�បូ៉ុយើប្រងៀនរស់យើ��កុ�ងភ័មូួិយើ��� ពកួយើ�
អា�ើផ្ដដល់សនលកឹកើិចកា�រន្តែ�លសិសេអា�ើយើ���កបា�ន។

៥០%នៃនកូុមាារកីូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើង��ួលបាានកាារតើរៀន�ាម្ងឺហ្រ្វីប៉ះពួន័ធអនឡាាញកូុ�ងរ�ៈតើពួល២ឆុ្នាំា�តើន�។

កូុមាារនីើម្ងឺ�ួៗកូុ�ងកូម្ងឺមវីធិូើរប៉ះស់ពួកួូតើ�ើងប៉ះចច�ប៉ះីនុមាាន�ូរសព័ួឹនៃដសហ្រ្វីមាាប់៉ះកាារតើរៀនអនឡាាញ តើទាំា�ប៉ះើយ៉ាះ ាងតើន�កូេើ តើន�
ម្ងឺនិខែម្ងឺនជាាកូរណ្ដុះើដូចតើ�ាតើពួលខែដលជម្ងឺឺ�រាា��ាា�តើ�ើប៉ះចាាប់៉ះតើផេើម្ងឺ និងតើពួលសាាលាាចាាប់៉ះតើផេើម្ងឺប៉ះ�ិតើលើកូដំប៉ះូងតើនាា�តើ�។ 
កូុមាារខី្លះះ�បាានតើ�ាផឹ�ម្ងឺ�ិតភ័កូេិតើដើម្ងឺីចីលូរមួ្ងឺតើរៀនអនឡាាញជាាម្ងឺ�ួពួកួូតើ�តើហ្រ្វីពាា�ពួកួូតើ�មាាន�ូរសព័ួឹនៃដ។ ឪពួកុូមាេ ា�កូុមាារ ី
ខ្លះះ�បាានខ្លះចើហ្រ្វីបាាក់ូតើ�តើដើម្ងឺី�ីញិ�ូរសព័ួឹតើអាា�កូនូៗរប៉ះស់ពួកួូតើ� និងកូុមាារខី្លះះ�តើ�ៀ�បាានតើ�ាតើធូីើកាារតើដើម្ងឺីរីកូហ្រ្វីបាាក់ូតើដើម្ងឺី�ីញិ
�ូរសព័ួ។ឹ

ពួកួូតើ�ើងបាានផេល់កាា��ូរសព័ួឹ ដូចតើន�កូុមាារ ីនិងគ្រួ�សួាារម្ងឺនិមាានកាារចំណ្ដាា�តើលើអុិនធូ�ណ្ដុះ�ិតើដើម្ងឺីអីាាចចលូតើរៀនអន
ឡាាញតើនាា�តើ�។ តើទាំា�ប៉ះើជាាយ៉ាះ ាងតើន�កូេើ តើ�ា�ំប៉ះន់ដ្ឋាាច់ហ្រ្វីសយ៉ាាល់ម្ងឺ�ួចំននួ ប៉ះណ្ដាេ ាញអុិនធូ�ណ្ដុះ�ិម្ងឺនិសិ�ិតើសរិ និង��� 
និងកូខែនះងខ្លះះ�តើ�ៀ�ពួុំមាានតើសវាាតើនាា�តើ�។

តើដ្ឋាា�សាារកាារបាា�់ប៉ះង់កាារងាារនៃនសមាាជកិូគ្រួ�សួាារ កូុមាារជាាតើហ្រ្វីចើនបាានតើ�ាតើធូីើកាារ។ កូុមាារជាាតើហ្រ្វីចើនទាំា�ងតើន�បាានជ�ួ
គ្រួ�សួាាររប៉ះស់ពួកួូតើ�ប៉ះនតសងបំ៉ះណុ្ដុះល តើហ្រ្វីពាា�ហ្រ្វី���សិាានមាះ ាគ្រួកូូ�ិរញ្ជូាវី�ិ�ពួុំបាានផេល់ភាាពួប៉ះ�់ខែប៉ះនតើលើកាារប៉ះង់សំណ្ដុះងកំូ��ង
តើពួលនៃនជម្ងឺឺ�កូូវីដីតើនាា�តើ�។

កូុមាារ១៣នាាក់ូមាានអាា�ុតើហ្រ្វីកាាម្ងឺ១៥ឆុ្នាំា�បាានតើធូីើកាារងាារខែដលពួុំមាានសុវី�ិិភាាពួ។

កូុមាារ៦ី២នាាក់ូ (១៤%)បាានឈប់៉ះតើរៀនទាំា�ងហ្រ្វីសុងកំូ��ងតើពួលជម្ងឺឺ�កូូវីដី។

វី�គប៉ះណ្ដុះេ� �ប៉ះណ្ដាេ ាលវីជូិាាជើវីៈ ខែដលបាានផេល់ផះ�វីអប់៉ះរសំហ្រ្វីមាាប់៉ះកូុមាារជីាាតើហ្រ្វីចើនខែដលឈប់៉ះតើរៀន ប៉ះះ ុខែនតតើ�ាចង់អភ័ិវីឌ្ឍឍជំនាាញ 
គ្រួ�ូវីបាាន�ែ ាកូកំូ��ងតើពួលជម្ងឺឺ�រាា��ាា�។

កូុមាារ១ី៨នាាក់ូមាានអាា�ុតើហ្រ្វីកាាម្ងឺ១៨ឆុ្នាំា�បាានតើរៀប៉ះកាារ។

ស្ថា�លា�យើរៀនប៉ុើច�ប៉ុីនយុើន�បា�នយើប៉ុើកយើ�ើងវិញិ យើហើ�ក�មា�របា�នប្រត្អូលប់៉ុើលូកុ�ងថុ្នា�ក់យើរៀនវិញិ រមួួមា�នក�មា�រ �
ន្តែ�លសាតិ្អូកុ�ងកមួមវិធិ្ងើរប៉ុស់ពកួយើ�ើងន្តែ�លបា�នផ្លាល �ស់ប៉ុដ�រយើ��ត្អូ�ប៉ុន់យើផ្ដេងយើ�ើមួី �យើធ្ងើើកសិកមួម។

ម្ងឺ�ួឆុ្នាំា�កូនះងម្ងឺកូតើន� ខ្លះំ�ំបាានតើរៀនអំពួើចំតើណ្ដុះ�ដ�ង�ូតើ�ាកូុ�ង
ជើវី�ិ។ ខ្លះំ�ំបាានជួប៉ះប៉ះញ្ញាា ាដូចជាាសាាលាាគ្រួ�ូវីបាានប៉ះ�ិតើដ្ឋាា�សាារ
ជម្ងឺឺ�កូូវីដី និងសាាលាា�គ្រួម្ងឺូវីតើអាា�សិសេតើរៀនអនឡាាញ។ កាារ
តើរៀនអនឡាាញ��ពួិបាាកូណ្ដាាស់តើដ្ឋាា�សាារតើសវាាអុិនធូ�ណ្ដុះ�ិ
តើខ្លះាា� និងកាារសាេ ាប់៉ះកាារពួនយល់រប៉ះស់គ្រួ�។ូ ដំតើណ្ដាា�ហ្រ្វីសាា�

រប៉ះស់ខ្លះំ�ំ��តើរៀនតើដ្ឋាា�ខ្លះះ�នឯង និងសួរម្ងឺិ�តតើអាា�ជួ�តើលើ
ចំណុ្ដុះចខែដលខ្លះំ�ំ ម្ងឺនុ�ល់។

ណ៍ង សិសសថំ្នាាក់ទី១ី០

ម្ងឺ�ួឆុ្នាំា�កូនះងម្ងឺកូតើន� ខ្លះំ�ំបាានតើរៀនចំតើណ្ដុះ�ដ�ងថ្មីមើ និងតើម្ងឺតើរៀនថ្មីមើៗ
ដូចជាាហ្រ្វីប៉ះវី�តសិាាហ្រ្វីសតនៃនហ្រ្វីប៉ះតើ�សកូម្ងឺុ�ជាា និងជំនាាញជើវី�ិម្ងឺ�ួចំននួ
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