ថ្ងៃ�ៃទីី ១៩ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២០
បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីជាទីីស្រ�ឡាញ់់ ៖
ការត្រ�ឡប់់មកមានការប្រ�ជុំំ� និិងសកម្មមភាពសាសនាចក្រ�ឡើ�ើងវិិញដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព
កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២០ គណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយ និិង កូូរ៉ុុ�មនៃ�ពួួកសាវកដប់់ពីីរនាក់់ បានប្រ�កាសថា រាល់់ការជួួបជុំំ�ជា

សាធារណៈៈរបស់់សមាជិិកសាសនាចក្រ�ទាំំងអស់់គឺឺត្រូ�ូវផ្អាាកជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�កដោ�យព្រោះ��ះតែ�ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ការ
រាតត្បា�តនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីត-១៩ ។

ជាមួួយនឹឹងលិិខិិតនេះ�ះ ឥឡូូវយើ�ើងអនុុញ្ញាាតឲ្យយមានការប្រ�ជុំំ� និិងសកម្មមភាពមួួយចំំនួួនឲ្យយធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងវិិញនៅ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានតាមកម្រិ�ិត

ដោ�យប្រើ��ើមធ្យោ�ោបាយជាដំំណាក់់កាលយ៉ាាងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននមួួយ ។ គណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់នឹឹងធ្វើ�ើ�ការជាមួួយនឹឹងសមាជិិកនៃ�ក្នុុ�ងកូូរ៉ុុ�មនៃ�ពួួកសាវក
ដប់់ពីីរនាក់់ និិងគណៈៈប្រ�ធាននៃ�ពួួកចិិតសិិបនាក់់ដែ�លមើ�ើលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើពួួកគាត់់ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតថាពេ�លណា និិងកន្លែ�ែងណាដែ�លការ
ប្រ�ជុំំអាច
�
ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មមាននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់ពួួកគាត់់ ។ ដោ�យមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ព្រ�មទាំំងគោ�រពតាមច្បា�ប់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន នោះ�ះពួួកគាត់់នឹឹង

ជូូនដំំណឹឹងដល់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំស្ដេ�េក និិងវួួដ ថាពេ�លណាដើ�ើម្បីី�ដំំណើ�ើរការការណែ�នាំំដំំណាក់់កាលទីី ១ ឬដំំណាក់់កាលទីី ២ ហើ�ើយពេ�លណា
ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ទៅ�ធ្វើ�ើ�តាមបទដ្ឋាានអនុុវត្តតដើ�ើមវិិញ។

ឯកសារភ្ជាាប់់នឹឹងលិិខិិតនេះ�ះ ផ្ដដល់់នូូវគោ�លការណ៍៍ និិងព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំដំំណើ�ើរការនេះ�ះ ដែ�លអាចនឹឹងត្រូ�ូវកែ�សម្រួ�ួលដោ�យ

គណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ តាមស្ថាានភាពតម្រូ�ូវការ ។ នៅ�ក្នុុ�ងការណែ�នាំំដែ�លបានផ្ដដល់់ឲ្យយដោ�យគណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ ព្រ�មទាំំងដោ�យមានការ
ប្រ�ក្សាាជាមួួយនឹឹងប៊ីី�ស្សសពរបស់់គាត់់ នោះ�ះប្រ�ធានស្ដេ�េកម្នាាក់់ៗ នឹឹងកំំណត់់អំំពីីពេ�លវេេលាជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ការមកជួួបប្រ�ជុំំ� និិងការមាន
សកម្មមភាពក្នុុ�ងវួួដ និិងស្ដេ�េកឡើ�ើងវិិញ។

យើ�ើងមានអំំណរគុុណចំំពោះ�ះសេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់សមាជិិកយើ�ើង នៅ�ពេ�លពួួកគេ�បានថ្វាាយបង្គំំ�នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� និិងមានអំំណរគុុណចំំពោះ�ះ

ពរជ័័យនានាដែ�លនឹឹងកើ�ើតមានមក នៅ�ពេ�លយើ�ើងជួួបជុំំ�គ្នាាថ្វាាយបង្គំំ� និិងមានសកម្មមភាពទាំំងឡាយ ។
ដោ�យក្ដីី�ស្មោះ�ះ�ស្ម័័�គ្រ�

គណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយ
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សេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ការត្រ�ឡប់់មកមានការប្រ�ជុំំ� និិង
សកម្មមភាពសាសនាចក្រ�ឡើ�ើងវិិញដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៩ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២០

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២០ គណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយ និិង កូូរ៉ុុ�មនៃ�ពួួកសាវកដប់់ពីីរនាក់់

បានប្រ�កាសថារាល់់ការជួួបជុំំជា
� សាធារណៈៈរបស់់សមាជិិកសាសនាចក្រ�ទាំំងអស់់ គឺឺត្រូ�ូវផ្អាាក
ជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ដោ�យព្រោះ��ះតែ�ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ការរាតត្បា�តកូូវីីត-១៩ ។

ឥឡូូវបងប្អូូ�នប្រុ�ុសទាំំងនេះ�ះ បានអនុុញ្ញាាតឲ្យយមានការប្រ�ជុំំ� និិងសកម្មមភាពនានាឡើ�ើងវិិញដោ�យធ្វើ�ើ�ទៅ�តាមមធ្យោ�ោបាយជា
ដំំណាក់់កាលមួួយនៅ�ពេ�លដែ�លច្បា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានអនុុញ្ញាាត ហើ�ើយគណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ជូូនដំំណឹឹងទៅ�ដល់់

ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ។ នៅ�ពេ�លមានការអនុុញ្ញាាតដូូច្នេះ�ះ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានរបស់់អ្ននក សូូមដំំណើ�ើរការដោ�យមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ដាក់់ផែ�នការ និិងសម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យយកចិិត្តតទុុកដាក់់ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើច្បា�ប់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ។
សេ�ចក្តីីណែ�នាំំ
�
ទូូទៅ�
សូូមមើ�ើលលិិខិិតគណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២០ ដែ�លបានភ្ជាាប់់មកជាមួួយ «គោ�លការណ៍៍

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�មានឧបសគ្គគ,» រួួមទាំំងឯកសារភ្ជាាប់់ «គោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�មានឧបសគ្គគ» និិង «ការដឹឹកនាំំ
សម្រា�ប់់ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធការប្រ�សិិទ្ធធពរ និិងដំំណើ�ើរការក្នុុ�ងសាសនាចក្រ�សំំខាន់់ៗដទៃ�ទៀ�ៀត» ។ ក៏៏សូូមយោ�ងទៅ�តាមឯកសារ
«ការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះកូូវីីត ១៩ ៖ ចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះសំំណួួរនានា » ។

សូូមធ្វើ�ើ�ការពិិចារណាអំំពីីគោ�លការណ៍៍ និិងការណែ�នាំំបន្ថែ�ែមដូូចខាងក្រោ��ម ៖

• សូូមមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខ្ពពស់់នៅ�ក្នុុ�ងការការពារដល់់សុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់សមាជិិក ។ សូូមយកចិិត្តតទុុកដាក់់
ជាពិិសេ�សចំំពោះ�ះសមាជិិកដែ�លមានសុុខភាព ឬវ័័យដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យខ្ពពស់់ ។

• សូូមផ្ដដល់់ដំំបូូន្មាានដល់់បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗដែ�លពុំំ�មានសុុខភាពល្អអ ឬដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្យយនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ឬដែ�ល
បង្ហាាញថាមានរោ�គសញ្ញាាដូូចតទៅ�នេះ�ះ ៖ ក្ដៅ�ៅខ្លួួ�ន ក្អអក ដកដង្ហើ�ើ�មហត់់ៗ ឈឺឺក្បា�ល ហៀ�ៀរសំំបោ�រ ឬឈឺឺបំំពង់់ក នោះ�ះ
ពួួកគេ�ពុំំ�គួួរចូូលរួួមការប្រ�ជុំំឡើ�ើ
� យ។

• សូូមធ្វើ�ើ�តាមការអនុុវត្តតឲ្យយនៅ�គម្លាាតគ្នាា ការលាងដៃ� និិងការអនុុវត្តតផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លពិិពណ៌៌នានៅ�ក្នុុ�ង «រង្វាាស់់នៃ�ការ
ការពារសម្រា�ប់់សមាជិិក» ។

�
រួួមទាំំងទំំហំំនៃ�ការជួួបជុំំ� ភាព
• សូូមធ្វើ�ើ�តាមច្បា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងទីីតាំំងនីីមួួយៗទាក់់ទងទៅ�នឹឹងការជួួបជុំំជាសាធារណៈៈ
ញឹឹកញាប់់ និិងរយៈៈពេ�ល ។ សូូមអនុុវត្តតតាមច្បា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាល ។

• សូូមត្រ�ឡប់់មកកាន់់ការអនុុវត្តតជាទៀ�ៀងទាត់់របស់់យើ�ើងដោ�យសន្សឹឹ�មៗ បន្ដដដំំណើ�ើរការដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ខណៈៈដែ�ល
ការជួួបដោ�យផ្ទាាល់់ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលដូូចបានពិិពណ៌៌នាដូូចខាងក្រោ��ម ។ អាទិិភាពសម្រា�ប់់ការជួួបជុំំ�ដោ�យ
ផ្ទាាល់់ គួួរតែ�ផ្ដដល់់ឲ្យយចំំពោះ�ះការប្រ�ជុំំ�ដែ�លពិិធីីការត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដូូចជាពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងការប្រ�ជុំំសាក្រា�ម៉៉
�
ង់់។

សេចក្ដីណែនាំសម្រាប់ការត្រឡប់មកមានការប្រជុំ និងសកម្មភាពសាសនាចក្រឡើងវ

ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 

មធ្យោ�ោបាយជាដំំណាក់់កាល
គណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ ដោ�យមានការអនុុមតិិមកពីីសមាជិិកនៃ�កូូរ៉ុុ�មនៃ�ពួួកដប់់ពីីរនាក់់ និិង គណៈៈប្រ�ធាននៃ�ពួួកចិិតសិិប

នាក់់ ដែ�លមើ�ើលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើពួួកគាត់់ នឹឹងជូូនដំំណឹឹងទៅ�ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំស្ដេ�េក និិងវួួដ នៅ�ពេ�លណាត្រូ�ូវប្រើ��ើប្រា�ស់់ដំំណាក់់កាល
ទីី ១ ឬដំំណាក់់កាលទីី ២ និិងនៅ�ពេ�លណាដែ�លត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់មកអនុុវត្តតតាមបទដ្ឋាានឡើ�ើងវិិញ។ តារាងខាងក្រោ��មផ្ដដល់់ជា

ឧទាហរណ៍៍ ហើ�ើយអាចត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួលដោ�យគណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ តាមស្ថាានភាពតម្រូ�ូវការ ។ នៅ�ក្នុុ�ងការណែ�នាំំដែ�លបាន
ផ្ដដល់់ឲ្យយដោ�យគណៈៈប្រ�ធានតំំបន់់ ព្រ�មទាំំងដោ�យមានការប្រ�ក្សាាជាមួួយនឹឹងប៊ីី�ស្សសពរបស់់គាត់់ នោះ�ះប្រ�ធានស្ដេ�េកម្នាាក់់ៗ នឹឹង
កំំណត់់អំំពីីពេ�លវេេលាជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ការមកជួួបប្រ�ជុំំ� និិងការមានសកម្មមភាពក្នុុ�ងវួួដ និិងស្ដេ�េកឡើ�ើងវិិញ។
ការប្រ�ជុំំ�

ដំំណាក់់កាលទីី ១

ដំំណាក់់កាលទីី ២

ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក

ការប្រ�ជុំំ�ខ្លីី�នៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ�ដែ�លមាន

ការប្រ�ជុំំ�នៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ�ដែ�លមានមនុុស្សស

ច្បា�ប់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ។

របស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ។

រាល់់ការប្រ�ជុំំ� និិងសកម្មមភាព

ការប្រ�ជុំំ�ខ្លីី� ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាមច្បា�ប់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាល

ការប្រ�ជុំំ�នៅ�សាលាប្រ�ជុំំ� អាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាម

ពិិធីីបុុណ្យយសព និិងពិិធីីរៀ�ៀប

វិិទ្យា�មើ�ើលពីីចម្ងាាយ ។

ដទៃ�ទៀ�ៀតទាំំងអស់់ រួួមទាំំង
អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍

មនុុស្សសចូូលរួួមដល់់ទៅ� ៩៩ នាក់់ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាម ១០០ នាក់់ ឬច្រើ�ើ�នជាងនោះ�ះ សូូមធ្វើ�ើ�តាមច្បា�ប់់

ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ឬអាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមបច្ចេ�េក

ច្បា�ប់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ។

ការនៅ�គម្លាាតពីីគ្នាា ។ សូូមពិិចារណាអំំពីីវិិធីីដើ�ើម្បីី�រក្សាាឲ្យយមានគម្លាាតសមរម្យយមួួយអំំឡុុងពេ�លមានការប្រ�ជុំំ� ឬថ្នាាក់់រៀ�ៀន និិង

នៅ�ពេ�លចូូល និិងពេ�លចេ�ញពីីរោ�ងជំំនុំំ� ឬថ្នាាក់់រៀ�ៀន ។ បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗមកពីីគ្រួ�ួសារតែ�មួួយ អាចអង្គុុ�យជាមួួយគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកដទៃ�
ទៀ�ៀតគួួរតែ�អង្គុុ�យនៅ�គម្លាាតសមរម្យយមួួយ ។ ត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់អនុុសាសន៍៍ថា ក្រុ�ុមចម្រៀ��ៀងគួួរតែ�ផ្អាាកជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន ។

នៅ�ពេ�លមានសមាជិិកកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នចង់់ចូូលរួួម។ នៅ�ពេ�លមានសមាជិិកកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នចង់់ចូូលរួួមលើ�ើសពីីការណែ�នាំំដែ�ល

បានអនុុញ្ញាាត នោះ�ះថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំអាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ការប្រ�ជុំំ�ច្រើ�ើ�នអំំឡុុងថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ ឬអញ្ជើ�ើ�ញសមាជិិកឲ្យយចូូលរួួមនៅ�សប្ដាាហ៍៍ឆ្លាាស់់គ្នាា។
វួួដ ឬ សាខាចម្រុះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ�មួួយ ។ នៅ�ពេ�លមានវួួដ ឬសាខាច្រើ�ើ�នចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ�តែ�មួួយ នោះ�ះ

ប្រ�ធានស្ដេ�េកគួួរតែ�កែ�សម្រួ�ួលម៉ោ�ោងប្រ�ជុំំ�ជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្ននដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយកាលវិិភាគត្រូ�ូវជាន់់គ្នាា។

តំំបន់់ដែ�លមានវួួដមានសមាជិិកច្រើ�ើ�ន។ វួួដដែ�លមានអ្ននកចូូលរួួមច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំ� អាចចាំំបាច់់ត្រូ�ូវរង់់ចាំំចាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ការ

ប្រ�ជុំំ�នៅ�ដំំណាក់់កាលទីី ២ ។ វួួដទាំំងនេះ�ះក៏៏អាចនឹឹងចាំំបាច់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើកា
� រចូូលរួួមឆ្លាាស់់សប្ដាាហ៍៍គ្នាាដើ�ើម្បីី�ឲ្យយសមាជិិកទាំំងអស់់បាន

ចូូលរួួម ។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ពេ�លណាដែ�លសមាជិិកមិិនចូូលរួួមនៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ� នោះ�ះពួួកគេ�អាចធ្វើ�ើ�ការថ្វាាយបង្គំំ�នៅ�ផ្ទះះ� ហើ�ើយ
ពេ�លដែ�លមានការអនុុញ្ញាាតពីីប៊ីី�ស្សសព នោះ�ះពិិធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់អាចធ្វើ�ើ�នៅ�ផ្ទះះ�ដោ�យអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពសក្ដិិ�សមមួួយរូូប ។

អង្គគការបឋមសិិក្សាា ។ អំំឡុុងដំំណាក់់កាលទីី ១ និិងទីី ២ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំអាចកំំណត់់ថាគួួរមានថ្នាាក់់ទារកដ្ឋាាន និិងថ្នាាក់់អង្គគការ

បឋមសិិក្សាាសម្រា�ប់់កុុមារតូូចៗខ្លះះ�ៗឬទេ�។ ពួួកគាត់់ក៏៏អាចកំំណត់់ថាតើ�ើគួួរមានទាំំងម៉ោ�ោងច្រៀ��ៀង និិងថ្នាាក់់រៀ�ៀនផងឬទេ�។

ទម្រ�ង់់ការអនាម័័យ ។ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំត្រូ�ូវប្រា�កដថាអគារត្រូ�ូវបានសម្អាាតយ៉ាាងហ្មមត់់ចត់់បន្ទាាប់់ពីីការប្រ�ជុំំ�នីីមួួយៗ ជាពិិសេ�ស

តំំបន់់ដែ�លមានការប៉ះះ�ពាល់់ដូូចជា ដៃ�ទ្វាារ កុុងតាក់់ភ្លើ�ើ�ង កន្លែ�ែងផឹឹកទឹឹក មីីក្រូ�ូ និិងវេេទិិកា ។ វួួដអាចដាក់់សញ្ញាានៅ�បន្ទទប់់ទឹឹក ជាការ
រំំឭកឲ្យយលាងដៃ�។ បើ�ើអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន សូូមដាក់់ទឹឹកលាងដៃ�សម្លាាប់់មេ�រោ�គនៅ�ច្រ�កចូូលសាលាប្រ�ជុំំ� ។ ស្រ�បតាមច្បា�ប់់របស់់
រដ្ឋាាភិិបាល សមាជិិកអាចត្រូ�ូវលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយពាក់់ម៉ាាស់់ ។ វួួដអាចនឹឹងពិិចារណាបញ្ឈឈប់់ការបោះ�ះពុុម្ពពក្រ�ដាសកម្មមវិិធីីរហូូតដល់់
មានស្ថាានភាពធម្មមតាវិិញ។

ការប្រ�សិិទ្ធធពរដល់់កុុមារ។ ប៊ីី�ស្សសពអាចអនុុញ្ញាាតឲ្យយមានការប្រ�សិិទ្ធធពរធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ផ្ទះះ�របស់់គ្រួ�ួសារនោះ�ះ ឬនៅ�សាលាប្រ�ជុំំ� ។
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សេចក្ដីណែនាំសម្រាប់ការត្រឡប់មកមានការប្រជុំ និងសកម្មភាពសាសនាចក្រឡើងវ

ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 

ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីបញ្ជាាក់់ ។ ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីបញ្ជាាក់់ តម្រូ�ូវឲ្យយមានការអនុុមតិិមកពីីថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំ

បព្វវជិិតភាពដែ�លមានកូូនសោ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ កម្មមវិិធីីពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដែ�លមានមនុុស្សសតិិចត្រឹ�ឹមបួួននាក់់ ឬច្រើ�ើ�ន

បើ�ើមានការអនុុញ្ញាាត។ អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតអាចមើ�ើលពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�។ នោះ�ះអ្ននកផ្លាាស់់ប្រែ��ចិិត្តតជឿ�ឿ
អាចត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់ភ្លាាមៗបន្ទាាប់់ពីីពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់ពួួកគេ� ជាជាងធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ជុំំសាក្រា�ម៉៉
�
ង់់ ទាល់់តែ�ការប្រ�ជុំំ�
សាក្រា�ម៉៉ង់់ត្រ�ឡប់់មកតាមកាលវិិភាគធម្មមតាវិិញ។ បព្វវជិិតភាពអើ�ើរ៉ុុ�ន ក៏៏អាចប្រ�គល់់ឲ្យយបុុរសដែ�លមានវ័័យសមរម្យយភ្លាាមៗ
បន្ទាាប់់ពីីពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីបញ្ជាាក់់របស់់ពួួកគេ� នៅ�ក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់ប៊ីី�ស្សសព ។
ការធ្វើ�ើ�ពិិធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់—គោ�លការណ៏៏ទូូទៅ�
ដើ�ើម្បីី�ជួួយរក្សាាសមាជិិកឲ្យយមានសុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពល្អអ នោះ�ះអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពនៅ�គ្រ�ប់់ករណីីទាំំងអស់់ គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�តាម

ការណែ�នាំំទូូទៅ�ទាំំងនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងការចែ�កសាក្រា�ម៉៉ង់់ មិិនថាពិិធីីនេះ�ះត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ទីីណាទេ�៖

• អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លពុំំ�មានសុុខភាពល្អអ គួួរតែ�ស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� ។
• កន្លែ�ែងណាដែ�លមាន ថ្នាាក់់កាន់់បព្វវជិិតភាពអាចពាក់់ម៉ាាស់់ខណៈៈរៀ�ៀបចំំប្រ�សិិទ្ធធពរ និិងចែ�កសក្រា�ម៉៉ង់់ ។
• ពីីមុុនការរៀ�ៀបចំំ ការប្រ�សិិទ្ធធពរ ឬការចែ�កចាយសាក្រា�ម៉៉ង់់ អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពគួួរតែ�លាងដៃ�យ៉ាាងហ្មមត់់ចត់់ដោ�យសាប៊ូូ�
និិងទឹឹក យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ២០ វិិនាទីី ។ បើ�ើទឹឹកលាងដៃ�សម្លាាប់់មេ�រោ�គពុំំ�មានទេ� នោះ�ះពួួកគេ�គួួរប្រើ��ើទឹឹកលាងដៃ�ដែ�ល

មានជាតិិអាល់់កុុល ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ចៀ�ៀសវាងពីីការចាប់់ដៃ�គ្នាា ឬការប៉ះះ�ពាល់់នឹឹងភ្នែ�ែក ច្រ�មុះះ� ឬមាត់់របស់់ពួួកគេ� ពីីមុុនការ
រៀ�ៀបចំំ ការប្រ�សិិទ្ធធពរ ឬការចែ�កសាក្រា�ម៉៉ង់់ ។

• មនុុស្សសទាំំងអស់់គួួរតែ�ខ្ទទប់់មាត់់របស់់ពួួកគេ�ដោ�យក្រ�ដាស ពេ�លពួួកគេ�ក្អអក ឬកណ្ដាាស់់ ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�បោះ�ះចោ�ល
ក្រ�ដាសនោះ�ះទៅ�ក្នុុ�ងធុុងសម្រា�ម ហើ�ើយលាងដៃ�ដោ�យទឹឹក ឬទឹឹកលាងដៃ�សម្លាាប់់មេ�រោ�គ ។ ផ្ទៃ�ៃខាងលើ�ើនៃ�ថាស
សាក្រា�ម៉៉ង់់ រួួមទាំំងដងយួួរ គួួរតែ�សម្អាាត និិងសម្លាាប់់មេ�រោ�គជាញឹឹកញាប់់ ។
ការធ្វើ�ពិិ
ើ� ធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់នៅ�តាមគេ�ហដ្ឋាាន
�
មួួយរយៈៈ ហើ�ើយគួួរតែ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឲ្យយបុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ ។ បើ�ើចាំំបាច់់ ប៊ីី�ស្សសពអាចបន្ដដផ្ដដល់់ការ
• សមាជិិកខ្លះះ�ពុំំ�បានជួួបជុំំអស់់

អនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លសក្ដិិ�សមរៀ�ៀបចំំ និិងបម្រើ��ើសាក្រា�ម៉៉ង់់នៅ�ផ្ទះះ� ។ បើ�ើពុំំ�មានអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាព
សក្ដិិ�សមនៅ�ផ្ទះះ�ទេ� នោះ�ះប៊ីី�ស្សសពអាចអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាព ដែ�លមានភាពសក្ដិិ�សមដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងវួួដ
រៀ�ៀបចំំ និិងបម្រើ��ើសាក្រា�ម៉៉ង់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់សមាជិិកដែ�លស្នើ�ើ�រសុំំ�ឲ្យយមាននោះ�ះ។

ការធ្វើ�ពិិ
ើ� ធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់នៅ�ក្នុុ�ងសាលាប្រ�ជុំំ� *

• ប៊ីី�ស្សសពអាចនឹឹងពិិចារណាធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួលនៅ�ក្នុុ�ងការចែ�កសាក្រា�ម៉៉ង់់ ។ ឧទាហរណ៍៍ ពួួកគេ�អាចសុំំ�ឲ្យយសមាជិិកអង្គុុ�យ
នៅ�កៅ�អីីចម្លោះ�ះ�ៗគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពអាចចែ�កដល់់សមាជិិកទាំំងអស់់ ជាជាងឲ្យយបុុគ្គគលម្នាាក់់ៗហុុច
ថាសតៗគ្នាា។

**រូូបថតដែ�លបង្ហាាញអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លគោ�លការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះអាចនឹឹងអនុុវត្តតដោ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវគឺឺមាននៅ� Newsroom.ChurchofJesusChrist.org។
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ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២០

គោ�រពជូូន ៖	ពួួកអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចទូូទៅ� អ្ននកកាន់់តំំណែ�ងទូូទៅ� ពួួកចិិតសិិបនាក់់ប្រ�ចាំំតំំបន់់ ប្រ�ធានស្តេ�េក ប្រ�ធានបេ�សកកម្មម ប្រ�ធាន
មណ្ឌឌល និិង ប្រ�ធានព្រះ�ះវិិហារបរិិសុុទ្ធធ ប៊ីី�ស្សសព និិង ប្រ�ធានសាខាទាំំងឡាយ

បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីជាទីីស្រ�ឡាញ់់ ៖
គោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�លំំបាក
យើ�ើងមានអំំណរគុុណជាខ្លាំំ�ងចំំពោះ�ះកិិច្ចចខិិតខំំរបស់់បងប្អូូ�ន ដែ�លមានការប្រុ�ុងប្រ�យត្ន័័�ធ្វើ�តា
ើ� មសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ ពីីថ្នាាក់់ជាតិិ រដ្ឋឋ និិងថ្នាាក់់

ដឹឹកនាំំក្នុុ�ងតំំបន់់ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការរីីករាលដាលនៃ�ជម្ងឺឺ� កូូវីីត-១៩ ។ សាសនាចក្រ�នៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទនៃ�ពួួក
បរិិសុុទ្ធធថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យ ក៏៏បានមានការប្រុ�ុងប្រ�យត្ន័័�ជាមុុន និិងផ្តតល់់ជំំនួួយដល់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវការដែ�លត្រូ�ូវការជំំនួួយ ។

ដោ�យស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មកាលៈៈទេ�សៈៈបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងស្ថាានភាពដែ�លអាចកើ�ើតមាននាពេ�លអនាគត សាសនាចក្រ� និិងសមាជិិកនៃ�

សាសនាចក្រ�នឹឹងប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតដោ�យស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ជា
ើ� ពលរដ្ឋឋល្អអ និិងអ្ននកជិិតខាងល្អអ។

លិិខិិតនេះ�ះបានភ្ជាាប់់មកជាមួួយនឹឹងឯកសារ ដែ�លពន្យយល់់អំំពីីគោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់សាសនាចក្រ�នៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�លំំបាក ។ សេ�ចក្តីី�

ណែ�នាំំទាំំងឡាយ ដែ�លមានភ្ជាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងនេះ�ះ គឺឺសម្រា�ប់់ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធការប្រ�សិិទ្ធធពរ និិងកិិច្ចចការសាសនាចក្រ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដែ�លចាំំបាច់់
ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំថ្នាាក់់ដឹឹកនំាា ឆ្លលងកាត់់វិិបត្តិិ� បច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងគ្រា�លំំបាកទាំំងឡាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខ។

ឯកសារទាំំងនេះ�ះរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការអាក់់ខានតាមទម្រ�ង់់ការសាសនាចក្រ� និិងសកម្មមភាពទាំំងឡាយនៃ�សមាជិិក

ដែ�លបណ្តាាលមកពីីការរាលដាល នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវិិត-១៩ ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ។ វាផ្តតល់់នូូវការណែ�នាំំជានិិច្ចច ដរាបណាមេ�រោ�គឆ្លលងនេះ�ះនៅ�តែ�

កើ�ើតមានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ឬតំំបន់់ជាក់់លាក់់ណាមួួយ ។ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចចេ�ញពេ�លក្រោ��យ ។
ដោ�យសេ�ចក្ដីី�ស្មោះ�ះ�ស្ម័័�គ្រ�

គណៈៈប្រ�ធានទីីមួួយ

ការបកប្រែ��នៃ� First

Presidency letter, 16 April 2020: Administrative Principles in Challenging Times. Cambodian ។

17661 258

គោ�លការណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�លំំបាក
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២០

សាសនាចក្រ�នៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទនៃ�ពួួកបរិិសុុទ្ធធថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យ ផ្តោ�ោតយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើការ

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លបានតែ�ងតាំំងមកពីីព្រះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជួួយសមាជិិកកាលដែ�លពួួកគេ�
រីីកចម្រើ��ើននៅ�លើ�ើផ្លូូ�វនៃ�សេ�ចក្ដីី�សញ្ញាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកជីីវិិតអស់់កល្បបជានិិច្ចច ។ ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រេ��ច

គោ�លបំំណងដ៏៏ទេ�វភាពនេះ�ះ សាសនាចក្រ� និិងថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំរបស់់វាត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្យយនូូវសិិទ្ធិិ�អំំណាច និិង
កូូនសោ�បព្វវជិិតភាព សេ�ចក្ដីី�សញ្ញាា និិងពិិធិិបរិិសុុទ្ធធ ព្រ�មទាំំងការដឹឹកនាំំរបស់់ព្យា�ការីី ។ សាសនាច្រ�ក
បានអញ្ជើ�ើ�ញមនុុស្សសទាំំងអស់់ ឲ្យយមករកព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយមានចិិត្តតស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ក្នុុ�ងការកាន់់តាម
ព្រះ�ះបញ្ញញត្តិិ�ទាំំងឡាយរបស់់ទ្រ�ង់់ ។

គ្រា�លំំបាក

ព្រះ�ះគម្ពីី�របានប្រ�កាសយ៉ាាងច្បា�ស់់ថាគ្រា�កាន់់កាប់់ត្រួ�ួតត្រា�នេះ�ះនឹឹងដកពិិសោ�ធន៍៍គ្រា�ដ៏៏លំំបាកនានា ។ នៅ�កណ្តាាល

ស្ថាានភាពលំំបាកបែ�បនេះ�ះ សាសនាចក្រ�នឹឹងប្រ�កាសគោ�លការណ៍៍គ្រឹះ�ះ� និិងការបម្រើ��ើពិិធីីបរិិសុុទ្ធធទាំំងឡាយដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�

ប្រ�ទានពរដល់់បុុត្រា�បុុត្រី�ីរបស់់ព្រះ�ះវរបិិតាសួួគ៌៌ ។ មិិនថាស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លវេេលា ឬស្ថាានភាពបែ�បណាទេ� ស្ថាានការណ៍៍ជាក់់លាក់់
ទាំំងនោះ�ះគឺឺសំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងសាសនាចក្រ�របស់់ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ ។ ការណ៍៍ទាំំងនោះ�ះរួួមមាន គោ�លលទ្ធិិ� និិង ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធពិិសិិដ្ឋឋ ។
ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវពលរដ្ឋឋជាសកល

សមាជិិកទាំំងឡាយនៃ�សាសនាចក្រ�មានអំំណរគុុណចំំពោះ�ះច្បា�ប់់នៃ�ប្រ�ជាជាតិិជាច្រើ�ើ�នជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក ដែ�លការពារ

សេ�រីីភាពខាងសាសនា និិងការគោ�រពដល់់សេ�រីីភាពដ៏៏ពិិសិិដ្ឋឋនៃ�សតិិសម្បបជញ្ញៈៈ�។

សាសនាចក្រ�បង្រៀ��ៀនសមាជិិកថា គួួរតែ�គាំំទ្រ� និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ដល់់ច្បា�ប់់នៃ�ដែ�នដីីដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ� ។ រដ្ឋាាភិិបាល

ទាំំងនេះ�ះបានអនុុម័័តច្បា�ប់់បែ�បនោះ�ះ ស្រ�បតាមការវិិនិិច្ឆ័័�យផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគេ� ដែ�លបានរិះ��គិិតយ៉ាាងល្អិិ�តល្អអន់់បំំផុុតដើ�ើម្បីី�សុុ

វត្តិិ�ភាពដែ�លជាប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ ។ យើ�ើងទទួួលស្គាាល់់ពីីស្ថាានភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីីដែ�លសិិទ្ធិិ�ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ
អាចនឹឹងត្រូ�ូវដាក់់កំំហិិតដោ�យសមហេ�តុុផលមួួយរយៈៈដើ�ើម្បីី�ការពារសុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈជនទូូទៅ� ។

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ការឆ្លលងជម្ងឺឺ� ឬគ្រោះ��ះមហន្តតរាយសាសនាចក្រ�នឹឹងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះសេ�ចក្តីី�បង្គាាប់់ជាផ្លូូ�វការ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

តាមសកម្មមភាពចំំបាច់់នានាដូូចជាលុុបចោ�ល ឬពន្យា�លពេ�លការប្រ�ជុំំ� ឬការប្រ�មូូលផ្តុំំ��ផ្សេ�េងៗ ។ សាសនាចក្រ� និិងសមាជិិក

ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាពលរដ្ឋឋល្អអ និិងជាអ្ននកជិិតខាងល្អអ។ សាសនាចក្រ�មានប្រ�វត្តិិ�ជាយូូរមកហើ�ើយក្នុុ�ងការឈោ�ងទៅ�រក និិងផ្តតល់់

ជំំនួួយដល់់អស់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវការ ។

ព្រ�មជាមួួយនឹឹងការប្តេ�េជ្ញាាធ្វើ�ជា
ើ� ពលរដ្ឋឋល្អអជាសកល យើ�ើងសូូមអះះអាងដោ�យគោ�រពថា ដំំណោះ�ះស្រា�យសមហេ�តុុផល

នានាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ជូូនដល់់ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូូបដោ�យមិិនប្រ�កាន់់និិន្នាាការជំំនឿ�ឿណាឡើ�ើយ ក្នុុ�ងកាលដែ�លពួួកគេ�ព្យា�យាមចូូលរួួមពិិធីី
សាសនាទាំំងឡាយ ដែ�លជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់ពួួកគេ� ។
ព្រះ�ះអម្ចាាស់់បានរៀ�ៀបចំំសាសនាចក្រ�របស់់ទ្រ�ង់់

ការណែ�នាំំដ៏៏បំំផុុសគំំនិិតជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�មកនេះ�ះ បានរៀ�ៀបចំំ សាសនាចក្រ�របស់់ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ និិងសមាជិិកទាំំងឡាយ ទាំំងខាង

សាច់់ឈាម និិងខាងវិិញ្ញាាណ សម្រា�ប់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ និិងគ្រា�លំំបាកទាំំងឡាយ ។

បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើដំំបូូន្មាានដ៏៏យូូលង់់មកហើ�ើយសម្រា�ប់់សមាជិិកឲ្យយស្តុុ�កម្ហូូ�បអាហារក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ� សមាជិិកនៃ�សាសនាចក្រ�

ក៏៏ផ្តោ�ោតសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើការរក្សាាថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កឲ្យយបរិិសុុទ្ធធ បម្រើ��ើអ្ននកដទៃ� និិងពង្រឹ�ឹងកូូរ៉ុុ�មបព្វវជិិតភាពមិិលគីីស្សាាដែ�ក និិង

សមាគមសង្រ្គោះ��ះ�ផងដែ�រ ។ តាមរយៈៈព្យា�ការីីរបស់់ទ្រ�ង់់ ព្រះ�ះអម្ចាាស់់បានបង្កើ�ើ�នការផ្តោ�ោតការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ លើ�ើការរៀ�ៀនសូូត្រ�

និិងការរស់់នៅ�តាមដំំណឹឹងល្អអដែ�លផ្ដោ�ោតលើ�ើគេ�ហដ្ឋាាន និិងគាំំទ្រ�ដោ�យសាសនាចក្រ�។ សមាជិិកទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹក

ចិិត្តតធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�ហដ្ឋាានរបស់់ពួួកគេ�ក្លាាយជាទីីបរិិសុុទ្ធធនៃ�សេ�ចក្ដីី�ជំំនឿ�ឿ ជាកន្លែ�ែងដែ�លកុុមារ និិងយុុវវ័័យត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀនដំំណឹឹងល្អអ ។
កាលវិិភាគកម្មមវិិធីចូូ
ី រមកតាមខ្ញុំំ� ផ្តតល់់ជាគំំរូូដែ�លសមាជិិកនៅ�គ្រ�ប់់ទិិសទីី អាចរៀ�ៀនដំំណឹឹងល្អអ នៅ�ឯគេ�ហដ្ឋាាន និិងសាសនាចក្រ�
។ ក៏៏មានកម្មមវិិធីីកុុមារ និិងយុុវវ័័យ ផ្ដោ�ោតទៅ�លើ�ើគេ�ហដ្ឋាាន អនុុញ្ញាាតឲ្យយឳពុុកម្តាាយចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់កូូនចៅ�ពួួកគេ�ខាងវិិញ្ញាាណ ខាង

ប្រា�ជ្ញាា ខាងរាងកាយ និិង ខាងសង្គគម។

សមាជិិកទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា� ដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាយដំំណឹឹងល្អអ តាមរបៀ�ៀបងាយៗ និិងតាមសាមញ្ញញ

។ ពួួកអ្ននកផ្សសព្វវផ្សាាយសាសនាទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឧបករណ៍៍ ដែ�លអនុុញ្ញាាតឲ្យយពួួកគេ�ស្វែ�ែងរក និិងបង្រៀ��ៀន ទោះ�ះបីីជា

មិិនអាចទំំនាក់់ទំំនងនឹឹងមនុុស្សសដោ�យផ្ទាាល់់ក្តីី�។ សមាជិិកទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយចូូលរួួមក្នុុ�ងកិិច្ចចការពង្សសប្រ�វត្តិិ� ពីី
គេ�ហដ្ឋាានរបស់់ពួួកគេ� ។

នៅ�ពេ�លយើ�ើងឃើ�ើញគំំរូូដែ�លប្រ�ទាក់់ក្រ�ឡានៃ�កិិច្ចចខិិតខំំ ទាំំងនេះ�ះ និិងកិិច្ចចខិិតខំំផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត នោះ�ះយើ�ើងអាចមើ�ើលឃើ�ើញ

ពីីរបៀ�ៀបដែ�លព្រះ�ះអម្ចាាស់់ បានសម្រ�បសម្រួ�ួល និិង ធ្វើ�ើ�តាមលំំដាប់់លំំដោ�យយ៉ាាងយកចិិត្តតទុុកដាក់់ ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំយើ�ើងសម្រា�ប់់
គ្រា�លំំបាក ។

គោ�លការណ៍៍គ្រឹះ�ះ� និិង ពិិធីីការនានា

សាសនាចក្រ�នៃ�ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទនៃ�ពួួកបរិិសុុទ្ធធថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យគឺឺជាសាសនាចក្រ�ដែ�លមានរបៀ�ៀបរៀ�ៀបរយ ។ ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធ

និិង ពរជ័័យ គឺឺជាកិិច្ចចការដ៏៏ពិិសិិដ្ឋឋមួួយដែ�លត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសិិទ្ធិិ�អំំណាចនៃ�បព្វវជិិតភាព ។ ខណៈៈដែ�លនិិតីីវិិធីីមួួយចំំនួួន

អាចត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ប្តូូ�រអាស្រ័�័យលើ�ើកាលៈៈទេ�សៈៈ តែ�គោ�លលទ្ធិិ�គ្រឹះ�ះ� គោ�លការណ៍៍និិង ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធនានាត្រូ�ូវតែ�បានការពារ ។
ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធមួួយចំំនួួនតម្រូ�ូវឲ្យយដាក់់ដៃ�លើ�ើក្បា�ល ដូូចជា ពិិធីីបញ្ជាាក់់ ការតែ�ងតាំំង ការប្រ�សិិទ្ធធពរ ការញែ�កចេ�ញ និិង

ពិិធីីប្រ�គល់់កូូនសោ�បព្វវជិិតភាព ។ ការតែ�ងតាំំងទាំំងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឲ្យយអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាព ដែ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធ ត្រូ�ូវតែ�នៅ�ក្នុុ�ង

តំំបន់់ដូូចគ្នាានឹឹងអ្ននកទទួួលដែ�រ ។ ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធបព្វវជិិតភាពមិិនអាចធ្វើ�ើ�ពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�បានឡើ�ើយ ។ នៅ�ពេ�ល

កាលៈៈទេ�សៈៈខ្លះះ�តម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�ពិិធីីការ មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើ បច្ចេ�េកវិិទ្យា� ប្រ�សិិនបើ�ើទទួួលបាន
សិិទ្ធិិ�ពីអ្នន
ី កមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចជាអធិិបតីី ។

នៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�ដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចជាអធិិបតីីត្រូ�ូវប្រើ��ើប្រា�ជ្ញាា តើ�ើពិិធីីបរិិសុុទ្ធធណាដែ�លគួួរពន្យា�ពេ�លបណ្តោះ�ះ�

អាសន្នន ។ ខណៈៈដែ�លរោ�គឆ្លលងគឺឺជាកង្វវល់់ នោះ�ះអស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីបរិិ
ី សុុទ្ធធទាំំងនោះ�ះ គួួរតែ�មានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននជាចាំំបាច់់
ដើ�ើម្បីី�ការពារខ្លួួ�នឯង និិង អ្ននកដទៃ�។

ឯកសារភ្ជាាប់់នៅ�ទីីនេះ�ះ គឺឺជាសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធ ការប្រ�សិិទ្ធធពរ និិង កិិច្ចចការសាសនាចក្រ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�ល

ចាំំបាច់់ ។

ឯកសារទាំំងនេះ�ះរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការអាក់់ខានតាមទម្រ�ង់់ការសាសនាចក្រ� និិងសកម្មមភាពទាំំងឡាយ

នៃ�សមាជិិកដែ�លបណ្តាាលមកពីីការរាលដាល នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវិិត-១៩ ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក ។ ពួួកគេ�គួួរតែ�ប្រើ��ើវាជាសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ

រហូូតដល់់ជម្ងឺឺ�ឆ្លលង នេះ�ះបញ្ចចប់់ ហើ�ើយវារួួមមានទាំំងការដាក់់កំំហិិតជាផ្លូូ�វការណ៍៍លើ�ើការប្រ�ជុំំ�នៃ�សាសនាចក្រ� និិង ការចេ�ញទៅ�
ទីីសាធារណៈៈ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន ឬក្នុុ�ងភូូមិិសាស្រ្ត�តផ្នែ�ែកខ្លះះ�ៗនៃ�ប្រ�ទេ�សមួួយ ។ សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចចេ�ញ
ពេ�លក្រោ��យ ។

2

សេ�ចក្ដីី�បញ្ចចប់់

ដូូចនីីហ្វៃ�ៃបាននិិយាយថា « ព្រះ�ះអម្ចាាស់់ទ្រ�ង់់មិិនចេ�ញបញ្ជាាដល់់កូូនចៅ�មនុុស្សសណាឡើ�ើយ លើ�ើកលែ�ងតែ�ទ្រ�ង់់នឹឹងរៀ�ៀបចំំផ្លូូ�វ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�អាចសម្រេ��ចនូូវអ្វីី�ៗដែ�លទ្រ�ង់់បានបញ្ជាាដល់់ពួួកគេ�ទុុកជាមុុនសិិន » (នីីហ្វៃ�ៃទីី១ ៣:៧) ។ ព្រះ�ះអម្ចាាស់់នឹឹងជួួយយើ�ើង ។
អំំណាចនៃ�បព្វវជិិតភាព និិងសេ�ចក្ដីី�សុុចរិិតរបស់់សមាជិិកនឹឹងជួួយយើ�ើងឲ្យយឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកអនាគតខាងមុុខ។

3

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធ ការប្រ�សិិទ្ធធពរ និិងកិិច្ចចការ
សាសនាចក្រ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�លចាំំបាច់់ ។
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២០

នៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�មិិនប្រ�ក្រ�តីីនេះ�ះ ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធអាចសម្រេ��ចបានដោ�យអនុុវត្តតតាមការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននដែ�លចាំំបាច់់
។ ឧទាហរណ៍៍ ខណៈៈដែ�លរោ�គឆ្លលងគឺឺជាកង្វវល់់នោះ�ះ អស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធទាំំងនោះ�ះ គួួរតែ�

លាងដៃ�របស់់ពួួកគេ�ឲ្យយបានសព្វវគ្រ�ប់់ពេ�ល ហើ�ើយអាចពាក់់ស្រោ��មដៃ� និិង ម៉ាាស់់ ។

ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីបញ្ជាា
ី
ក់់

ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីបញ្ជាាក់់ តម្រូ�ូវឲ្យយមានការអនុុម័័តមកពីីថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំបព្វវជិិតភាព

ដែ�លកាន់់កូូនសោ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ នៅ�ពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក អាចចូូលរួួមបានតែ�បួួននាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ៖ គឺឺបេ�ក្ខខជន

ជ្រ�មុុជទឹឹក ពួួកសង្ឃឃ ឬ អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពមិិលគីីស្សាាដែ�កដែ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងសាក្សីី�ពីីរនាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ពិិធីី

បុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ក្រោ��មសិិទ្ធធអំំណាចនៃ�ប៊ីី�ស្សសព ឬ ប្រ�ធានបេ�សកកម្មម ដែ�លកាន់់កូូនសោ�បព្វវជិិតភាពចាំំបាច់់នេះ�ះ ។
ប៊ីី�ស្សសព ឬប្រ�ធានបេ�សកកម្មម ឬ នរណាម្នាាក់់ដែ�លគាត់់បានចាត់់តាំំង ( ជាម្នាាក់់ដែ�លអាចធ្វើ�ជា
ើ� សាក្សីី�) ត្រូ�ូវតែ�ពិិនិិត្យយមើ�ើល និិង

កត់់ត្រា�អំំពីីពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីបញ្ជាាក់់ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ បុុគ្គគលដែ�លផ្តតល់់ការអនុុញ្ញាាតិិនោះ�ះអាច ប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ពីី

ចម្ងាាយ ។ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ និិង មិិត្តតភក្តិិ� អាចមើ�ើលពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា� ។ ខណៈៈពេ�លដែ�លការប្រ�ជុំំ�សាក្រា�
ម៉៉ង់់ត្រូ�ូវបានផ្អាាកជាបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន នោះ�ះអ្ននកប្រែ��ចិិត្តតជឿ�ឿថ្មីី� អាចទទួួលពិិធីីបញ្ជាាក់់ភ្លាាមបន្ទាាប់់ពីីពិិធីីបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក ។
ការតែ�ងតាំំងបព្វវជិិតភាព និិង ពិិធីីញែ�កចេ�ញ

ការតែ�ងតាំំងបព្វវជិិតភាព និិង ពិិធីីញែ�កចេ�ញ តម្រូ�ូវឲ្យយមានការអនុុមតិិជាមុុន ពីីបុុគ្គគលដែ�លកាន់់កូូនសោ�បព្វវជិិតភាព

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ពួួកគេ�ក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយមានការដាក់់ដៃ�លើ�ើក្បា�លដោ�យផ្ទាាល់់ ពីីអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច ។ ពិិធីីបរិិសុុទ្ធធ

នេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយមើ�ើល និិង កត់់ត្រា�ដោ�យបុុគ្គគលដែ�លកាន់់កូូនសោ�បព្វវជិិតភាព ឬ នរណាម្នាាក់់ដែ�លគាត់់បានចាត់់តាំំង
។ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ បុុគ្គគលនោះ�ះពិិនិិត្យយមើ�ើលពិិធីីការបរិិសុុទ្ធធពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា� ។ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ និិង

មិិត្តតភក្តិិ� អាចមើ�ើលពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា� ។

ពិិធីីតែ�ងតាំំងការហៅ�បម្រើ��ើ និិង ពិិធីីញែ�កចេ�ញ អាចប្រា�រព្ធធដោ�យមិិនចាំំបាច់់មានការលើ�ើកដៃ�គាំំទ្រ�តែ�ងតាំំងជាមុុននៅ�ក្នុុ�ង

វួួដ និិងស្តេ�េកក៏៏បានប្រ�សិិនបើ�ើមានការអនុុមតិិជាមុុន ដោ�យបុុគ្គគលដែ�លកាន់់កូូនសោ�បព្វវជិិតភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ចំំណុុចនេះ�ះអនុុញ្ញាាតិិ
ឲ្យយកិិច្ចចការរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាាស់់បន្តតឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខហើ�ើយសកម្មមភាពទាំំងឡាយនឹឹងអនុុម័័តនៅ�ពេ�លក្រោ��យ បន្ទាាប់់ពីីអាចប្រ�ជុំំ�បាន
ឡើ�ើងវិិញ។

ការព្យាាបាលអ្ននកឈឺឺ

ការប្រ�សិិទ្ធធពរបព្វវជិិតភាពតម្រូ�ូវឲ្យយមានការដាក់់ដៃ�លើ�ើក្បា�លដោ�យផ្ទាាល់់ ។ ជាធម្មមតា អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពមិិលគីីស្សាាដែ�ក

ពីីរឬច្រើ�ើ�ន ធ្វើ�ើ�ការបម្រើ��ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសម្នាាក់់អាចធ្វើ�ើ�តែ�ឯងបាន ។ បន្ទាាប់់ពីីធ្វើ�ើ�តាមបម្រា�ម គ្រ�ប់់ការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននដែ�លចាំំបាច់់រួួចហើ�ើយ
នៅ�ពេ�លដែ�លស្ថាានភាពត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់មិិនឲ្យយដាក់់ដៃ�លើ�ើក្បា�លបុុគ្គគលនោះ�ះ នោះ�ះការអធិិស្ឋាានមួួយអាចត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ឲ្យយរួួម

ទាំំងការប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�ផងដែ�រ ។ នោះ�ះគឺឺជាការអធិិស្ឋាានដោ�យសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ មិិនមែ�នជាការប្រ�សិិទ្ធធពរបព្វវជិិតភាពទេ�។ មនុុស្សស
គ្រ�ប់់រូូបអាចអធិិស្ឋាាន តមអាហារ ឬផ្ដដល់់ការងារបម្រើ��ើអ្ននកដទៃ�គ្រ�ប់់ពេ�ល ។

ការចាត់់ចែ�ងសាក្រា�ម៉៉ង់់

សមាជិិកទាំំងអស់់គួួរតែ�ឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសចូូលរួួមក្នុុ�ងការប្រ�សិិទ្ធធពរនៃ�ការប្រ�ជុំំ�សាក្រា�ម៉៉ង់់ និិងទទួួលទានសាក្រា�ម៉៉ង់់ រាល់់

សប្តាាហ៍៍ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន ។ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពដែ�លមានករណីីលើ�ើកលែ�ង នៅ�ពេ�លដែ�លការប្រ�ជុំំ�សាក្រា�ម៉៉ង់់វួួដមិិនបាន

ប្រា�រព្ធធតាមពេ�លវេេលាដែ�លបានកំំណត់់ នោះ�ះប៊ីី�ស្សសពអាចផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាច ដល់់អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លស័័ក្តិិ�សមនៅ�ក្នុុ�ងរួួដ

របស់់លោ�ក ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំ និិងធ្វើ�ើ�ការបម្រើ��ើសាក្រា�ម៉៉ង់់នៅ�ក្នុុ�ងគេ�ហដ្ឋាានផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� ឬ នៅ�ក្នុុ�ងគេ�ហដ្ឋាានរបស់់សមាជិិក
ក្នុុ�ងវួួដ ដែ�លមិិនមានសង្ឃឃ ឬអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពមិិលគីីស្សាាដែ�លស័័ក្តិិ�សមក្នុុ�ងគេ�ហដ្ឋាាន ។ ( សូូមមើ�ើល ក្បួួ�នខ្នាាតភាគ ២

ចំំណុុច ១៨.៩.១ ) ។ នៅ�ពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ ពិិធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់អាចចាត់់ចែ�ងដោ�យសង្ឃឃ ឬអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពមិិលគីីស្សាាតែ�ម្នាាក់់

ក៏៏បាន ។

សមាជិិកអាចផ្ដដល់់នំំប៉័័�ង និិង ទឹឹករបស់់ពួួកគេ�ផ្ទាាល់់ ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ការរៀ�ៀបចំំសាក្រា�ម៉៉ង់់គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដោ�យ

អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច ។ អ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពចាត់់ចែ�ងសាក្រា�ម៉៉ង់់ត្រូ�ូវតែ�នៅ�កន្លែ�ែងដូូចគ្នាានឹឹងអ្ននកដែ�ល

ទទួួល នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�កាច់់នំំបុ័័�ង ពោ�លពាក្យយអធិិស្ឋាាន និិង ចែ�កតំំណាង ។ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីី នៅ�ពេ�លដែ�ល
ពិិធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់មិិនអាចធ្វើ�ើ�បាន សមាជិិកទាំំងឡាយត្រូ�ូវបានលួួងលោ�មដោ�យការសិិក្សាាការអធិិស្ឋាានសាក្រា�ម៉៉ង់់ និិងប្តេ�េជ្ញាា

ចិិត្តតរស់់នៅ�តាមសេ�ចក្តីី�សញ្ញាា ដែ�លសមាជិិកបានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយអធិិស្ឋាានទូូលសូូមថាថ្ងៃ�ៃណាមួួយពួួកគេ�អាចទទួួលសាក្រា�ម៉៉ង់់
ដោ�យផ្ទាាល់់វិិញ ដោ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លបានចាត់់ចែ�ងដោ�យបព្វវជិិតភាព ។

បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារត្រូ�ូវបានប្រ�ទានពរ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�អាចថ្វាាយបង្គំំ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើ

គេ�ហដ្ឋាានផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគេ�ជាឯកជន ដោ�យផ្ទាាល់់ ឬពីីចម្ងាាយ ។ ការថ្វាាយបង្គំំ�នោះ�ះរួួមមានការអធិិស្ឋាាន ទំំនុុកតម្កើ�ើ�ង និិង

ការសិិក្សាាដំំណឹឹងល្អអ។ នៅ�ពេ�លអ្ននកកាន់់បព្វវជិិតភាពដែ�លមានសិិទ្ធិិ�អំំណាចមានវត្តតមាន ពិិធីីសាក្រា�ម៉៉ង់់អាចត្រូ�ូវបានប្រ�សិិទ្ធធពរ
និិងចែ�ក ។

កិិច្ចចការផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតរបស់់សាសនាចក្រ�

ការប្រ�ជុំំ�ទាំំងឡាយ ។ នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពដ៏៏លើ�ើសលប់់ទាំំងនេះ�ះ ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំអាចផ្អាាកការប្រ�ជុំំ� និិង សកម្មមភាពទាំំងឡាយជា

បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន ។ ទៅ�តាមស្ថាានភាពដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង នោះ�ះការប្រ�ជុំំ�គណៈៈប៊ីី�ស្សសព ការសម្ភាាស និិង ការប្រ�ជុំំ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

វួួដអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិិទ្យា�ពីីចម្ងាាយ ដូូចជាតាមរយៈៈទូូរសព្ទទ ឬ ការទូូរសព្ទទជាវីីដេ�អូូ ។ ប៊ីី�ស្សសព និិងថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំវួួដដទៃ�ទៀ�ៀតអាច
ប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�សម្រា�ប់់ផ្ញើ�ើ�សារ ដើ�ើម្បីី�បន្ថែ�ែមដល់់ការថ្វាាយបង្គំំ�របស់់សមាជិិកដែ�លផ្តោ�ោតតាមគេ�ហដ្ឋាាន ។

ការងារបម្រើ�ើ� ។ បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីដែ�លផ្ដដល់់ការងារបម្រើ��ើនឹឹងឃើ�ើញថា មានរបៀ�ៀបជាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ដែ�លត្រូ�ូវការ

ដល់់បុុគ្គគល និិងគ្រួ�ួសារដែ�លត្រូ�ូវបានចាត់់តាំំងដល់់ពួួកគេ� ។ មិិនថាការងារបម្រើ��ើធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យផ្ទាាល់់ ឬ ពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើ

បច្ចេ�េកវិិទ្យា�នោះ�ះទេ� គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើស្ថាានភាពក្នុុ�ងតំំបន់់ និិង សេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការ បំំណងប្រា�ថ្នាា និិងសុុខភាពនៃ�បុុគ្គគលដែ�លរួួមចំំណែ�ក
។ ការសម្ភាាសអំំពីីការងារបម្រើ��ើអាចធ្វើ�ើ�ពីីចម្ងាាយដោ�យប្រើ��ើបច្ចេ�េកវិិទ្យា�នៅ�ពេ�លដែ�លចាំំបាច់់ ។ នៅ�ក្នុុ�ងករណីីពិិបាកខ្លាំំ�ង

នោះ�ះការងារបម្រើ��ើដោ�យផ្ទាាល់់អាចត្រូ�ូវបានកំំណត់់ឲ្យយទៅ�ជាការពិិភាក្សាាវិិញ ទាក់់ទងនឹឹងតម្រូ�ូវការខាងរាងកាយ ផ្លូូ�វចិិត្តត ឬ

សតិិអារម្មមណ៍៍ដែ�លធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងបន្ទាាន់់ ។ បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីដែ�លផ្ដដល់់ការងារបម្រើ��ើ គួួរបង្ហាាញសេ�ចក្តីី� ស្រ�ឡាញ់់ និិងការគាំំទ្រ�តាម
របៀ�ៀបត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
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