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1. សេចក្តីី�ផ្តើីីម
បរិយិាបន្ននឌីីយីីថលអាចឱ្យយនិ្នយីមន័្នយីថាជាស្ថាា ន្នភាពចុងក្រោ��យីដែ�លមនុ្នស្សស��ប់រិបូមាន្នឱ្យ�ស្ស
�បកបក្រោ�យីស្សមធម៌ក្រោ�ីមីចូីលរិមូកនងុស្សងគមក្រោ�យីក្រោ�បីបក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថលនានា (Digital Inclusion 
Research Group, 2017)។

រិបាយី�រិណ៍៍ស្សីីពីបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នរិបស់្សអ្ននកក្រោ�បី�បាស់្ស (UX)ស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុ
ដែ�លពំុសូ្សវិបាន្នទ្យាទ្យា�ល�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ �ឺជាដែ�នកដែ�លមាន្នក្រោ�កនងុរិបាយី�រិណ៍៍ស្សីីពី�រិយីល់�ឹង
សីុ្សជីក្រោ��ក្រោ�ក្រោលីអ្ននកក្រោ�បី�បាស់្សបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលជាក្រោស្សេរិ ីដែ�លអ្ននុ្នញ្ញាា តីឲ្យយក្រោធើីក្រោ�ងីក្រោ�យី Te Tari 
Taiwhenua �កស្ស�ងមហាផ្ទៃ�ៃ (DIA)។ ក្រោ�លបំណ៍ងផ្ទៃន្នរិបាយី�រិណ៍៍ជាក្រោស្សេរិកី្រោន្នះ �ឺក្រោ�ីមីដីែស្សើងយីល់ពី
បទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្ន�រិរិស់្សក្រោ�រិបស់្ស�កមុមនុ្នស្សសដែ�លជាក្រោរិឿយីៗ�តីវូិបាន្នផាត់ីក្រោចញពី�រិក្រោ�បី�បាស់្សបក្រោចេកវិទិ្យាា
ឌីីជីីថល ។

អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ក៏ជា�កមុក្រោ�លក្រោ�
ម�យីដែ�លបាន្នទ្យាទ្យា�ល�រិក្រោ�ជាមដែ�ជីងតិីចតី�ចពី�ំនិ្នតី�ី�ចក្រោ�ីីមរិបស់្សរិ�ា �ិបាល ក្រោបីក្រោ�បៀបនឹ្នង�កមុ�ផ្ទៃទ្យា  �ូចអ្នើីដែ�លបាន្នរាយី�រិណ៍៍ក្រោ�កនងុរិបាយី�រិណ៍៍រិបស់្សរិ�ា �ិបាលស្សីីពី�បជាស្ថា�ស្សកី្រោ�លក្រោ� ។ 

សូ្សមអាន្នដែ�នក 2 ផ្ទៃន្នរិបាយី�រិណ៍៍ ៖ �រិវាយីតីផ្ទៃមួក្រោ�ងីវិញិនូ្នវិបរិយិាបន្ននឌីីជីីថល ៖ ក្រោតីីបរិយិាបន្ននឌីីជីីថល
មាន្នស្ថាា ន្នភាពដែបបណាក្រោ�កនងុជី�រិរិ�ា �ិបាល ។

�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោរិៀបចំក្រោ�ងីក្រោ�ីមី៖ី

• កំណ៍ត់ីឧបស្ស�គ �រិ�បឈម និ្នងបញ្ញាា ក្រោកីតីក្រោ�ងីមិន្នឈប់ផ្ទៃន្ន�ំក្រោណី៍រិផ្ទៃន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្ស
អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់

• ដែស្សើងយីល់ថាក្រោតីី�កមុក្រោន្នះចូលរិ �មក្រោ�បី�បាស់្សបក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថលបាន្នបុុណាា  ក្រោ�កនងុ�កបខ័្លួណ៍ឌ បរិយិា
បន្ននឌីីជីីថល ។

�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោន្នះសិ្សកាក្រោ�ក្រោលីបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្ស�កមុក្រោន្នះក្រោ� Aotearoa �បក្រោទ្យាស្ស 
នូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ក្រោ�កនងុអំ្ន�ុងក្រោពលទាំងំអ្នស់្សក្រោន្នះ — �ឺអំ្ន�ុងក្រោពល3 ដែខ្លួ�ំបូង និ្នង3 ឆ្នាំន �ំំបូង ។

�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោន្នះបាន្នក្រោធើីក្រោ�ងីពីដែខ្លួក្រោមស្ថា �ល់ដែខ្លួមិថុនា ឆ្នាំន 2ំ021 ក្រោ� 6 តំីបន់្ននានាទូ្យាទាំងំ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិល 
ក្រោស្ស�ង់។ ជាស្សរិបុ មាន្នអ្ននកចូលរិ �មចំន្ន�ន្ន 41 នាក់ តំីណាងឱ្យយ�កមុជីន្នជាតិីនានាចំន្ន�ន្ន 20 ។ ស្សមាា ស្សន៍្ន 
សីុ្សជីក្រោ��ជាម�យីអ្ននកចូលរិ �ម�តីវូិបាន្នក្រោធើីក្រោ�ងីម�យីទ្យាល់ម�យី និ្នងទ្យាល់មុខ្លួ�ន  ។ ក្រោ�ក្រោពលចាំបំាច់ ក្រោយីីងមាន្ន
ជំីន្ន�យីពីអ្ននកបកដែ�បភាស្ថាផាៃ ល់មាត់ីក្រោ�យីផាៃ ល់ ឬតាំមទូ្យារិស័្សពៃ។

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
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សេ�ចកី្តី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
�កស្ស�ងមហាផ្ទៃ�ៃ (DIA) សូ្សមដែថួងអំ្នណ៍រិ�ុណ៍យុាងកក់ក្រោ�ីបំ�ុតី�ល់ជីន្ន��ប់រិបូដែ�លបាន្នដែចករិដំែលកក្រោរិឿង
រិបស់្សព�កក្រោ� និ្នងបាន្នចូលរិ �មក្រោ�កនងុ�ក្រោ�មាង�ស្ថាវិ�ជាវិពីបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នរិបស់្សអ្ននកក្រោ�បី�បាស់្ស (UX)។ �កមុ
បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលក៏សូ្សមដែថួងអំ្នណ៍រិ�ុណ៍�ល់�កស្ស�ងទ្យាទ្យា�លបន្នៃុកស្សហ�មន៍្នជីន្នជាតិីភា�តិីចដែ�លបាន្ន
ក្រោធើី�រិជាម�យីអ្ននក�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោ�ីមីសី្ស�មបស្ស�មលួ�ល់�រិចូលរិ �មរិបស់្សស្សហ�មន៍្ន ក្រោ�យីរិ �មមាន្នអ្នងគ�រិ
ក្រោ��រិ�ា �ិបាល (NGOs) ក្រោ�ីមីកី្រោរិៀបចំស្សមាា ស្សន៍្ន និ្នង�ីល់�រិដែណ៍នា ំនិ្នងព័ត៌ីមាន្ន�តី�ប់ ។

�កស្ស�ងមហាផ្ទៃ�ៃ (DIA) សូ្សមបញ្ញាា ក់ថាព័ត៌ីមាន្ន និ្នង�រិរិកក្រោ�ីញដែ�លមាន្នក្រោ�កនងុរិបាយី�រិណ៍៍ក្រោន្នះ�ឺ
ឆុួ្លុះះបញ្ញាេ ងំពីទ្យាស្សសន្នៈរិបស់្សបុ�គលដែ�លបាន្នចូលរិ �មកនងុស្សមាា ស្សន៍្ន និ្នង�កមុក្រោ�សងៗដែ�លព�កក្រោ�តំីណាងឱ្យយ ។

ព័័ត៌៌មានកុុ្តីងរបាយការណ៍
ក្រោរិៀបចំស្ស�មាប់ Te Tari Taiwhenua �កស្ស�ងមហាផ្ទៃ�ៃ និ្នង�កស្ស�ងទ្យាទ្យា�លបន្នៃុកស្សហ�មន៍្នជីន្នជាតិីភា�តិីច ។

ក្រោរិៀបចំក្រោ�យី Jas Hua។

�លបរិកិ្រោចេទ្យា ៖ ផ្ទៃថៃទី្យា30 ដែខ្លួវិចិេិ� ឆ្នាំន 2ំ021

សេ�ចកី្តី�ដក្តីស្រ�ង់
Hua, J។ (ឆ្នាំន 2ំ021ដែខ្លួវិចិេិ�)។ ‘ក្រោស្សចកីីស្សក្រោងេបផ្ទៃន្ន�រិយីល់�ឹងសីុ្សជីក្រោ��ក្រោ�ក្រោលីអ្ននកក្រោ�បី�បាស់្សបរិយិា
បន្ននឌីីជីីថល — អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លក្រោ�បីភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្សជាភាស្ថាទី្យាពីរិ។’ 
បកដែ�បក្រោចញពីរិបាយី�រិណ៍៍ជាភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស �កស្ស�ងមហាផ្ទៃ�ៃ ។ https://www.digital.govt.nz/
dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-
migrants-with-english-as-a-second-language/html

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
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2. ការរក្តីឃើ�ញសំខាន្ន់ៗ
ដែ�នកក្រោន្នះស្សក្រោងេប�រិរិកក្រោ�ីញសំ្សខាន់្នៗដែ�ល�ស្សង់ពី�រិវិភិា�ក្រោ�ក្រោលីអ្នតីាបទ្យាសំ្សក្រោណ៍រិ និ្នង�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិដែ�ល
បាន្នក្រោធើី ក្រោហីយីក�ីក្រោ�សងៗក្រោទ្យាៀតីដែ�លបុះពាល់�ល់បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្សអ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្ន
ចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់។

លទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្ស និ្នងបំណិ៍ន្ន�ឺជាឧបស្ស�គចមីង2 �ល់បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន 
និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ ។ 

កតីាំក្រោ�សងៗក្រោទ្យាៀតីដែ�លបក្រោងើីតីឧបស្ស�គ�ល់បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះ�ឺ ៖

• ជំីនាញភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្សមាន្នក�មិតីទាំបជាងអ្ននក�ផ្ទៃទ្យា
• ឧបស្ស�គដែ�នកវិបីធម៌
• ស្ថាា ន្នភាពក្រោស្ស�ាកិចេស្សងគមមាន្នក�មិតីទាំប ។

2.1. សេ�ចកី្តី��សេងេបនៃនការវិភិាគុសេ�សេ��អំត៌ថបទ�ំសេណរ
ក្រោយីីងបាន្នដែស្សើងរិកអ្នតីាបទ្យាសំ្សក្រោណ៍រិដែ�លមាន្ន�ស្ថាប់ស្សីីពីបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន  និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លក្រោ�បីភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្សជាភាស្ថាទី្យាពីរិ(ESL) ក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ និ្នង�បក្រោទ្យាស្ស
ក្រោ�សងៗក្រោទ្យាៀតីជំុីវិញិពិ�ពក្រោ�កពីមូល�ា ន្នទិ្យាន្ននន័្នយីចំន្ន�ន្ន�បា ំ។ �រិច�មាញ់ព័ត៌ីមាន្ន�ំបូងក្រោ�កនងុក្រោស្សចកីី
ស្សក្រោងេបបាន្នក្រោធើីកំណ៍ត់ី�តាំចំន្ន�ន្ន 36 ។ ក្រោចញពីក្រោស្សចកីីស្សក្រោងេបក្រោន្នះ ក្រោយីីងបាន្នពិនិ្នតីយក្រោ�ងីវិញិនូ្នវិកំណ៍ត់ី�តាំ 
នី្នម�យីៗ ក្រោ�ីមីកំីណ៍ត់ីរិកក្រោមីលភាពពាក់ព័ន្នធក្រោ�នឹ្នងវិសិ្ថាលភាពផ្ទៃន្ន�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ ។ 

�រិយីល់�ឹងសីុ្សជីក្រោ��ក៏�តីវូិបាន្នក្រោ�បីក្រោ�ីមី�ីីល់ព័ត៌ីមាន្ន�ល់ដែ�ន្ន�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ�ងដែ�រិ ។ 

ភាព័ខុុ�គុ្នានៃននិយមន័យ និងបទពិ័សេ�ធន៍ រវាង 'ជនសេ�ៀ�ខុែ�ន' និង 
'ជនចំណាក្តីស្រ�កុ្តី' 
មាន្នភាពខុ្លួស្ស�ន ដែ�នកចាប់យុាងចាស់្សរិវាងជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�ល�តីវូិបាន្ន
ទ្យាទ្យា�លស្ថាគ ល់ក្រោ�យីមហាស្សន្ននិបាតីអ្នងគ�រិស្សហ�បជាជាតិីក្រោ�កនងុក្រោស្សចកីី�ប�ស្សនា�កងុញូវិយុីកស្សីីអំ្នពី
ជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុ (មហាស្សន្ននិបាតីអ្នងគ�រិស្សហ�បជាជាតិី ឆ្នាំន  ំ2016) និ្នងឧតីីមស្សនង�រិ
អ្នងគ�រិស្សហ�បជាជាតិីទ្យាទ្យា�លបន្នៃុកជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន (UNHCR)។

ជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុឆួ្លុះង�ត់ីបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នក្រោ�សងៗ�ន  ក្រោ�ក្រោពលព�កក្រោ�មក�ល់�បក្រោទ្យាស្សថីី ។ 
ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ �កមុជីន្នទាំងំក្រោន្នះទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិ��ំទ្យាកនងុ�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�ក្រោ�សងៗ�ន  ដែ�ល
�ីល់ក្រោ�យី�កស្ស�ងអ្នក្រោនីា�បក្រោវិស្សន៍្ន (INZ) កនងុភាពជាផ្ទៃ��ូជាម�យីភាន ក់ងារិរិ�ា �ិបាលក្រោ�សងៗក្រោទ្យាៀតី និ្នងអ្ននក
�ីល់ក្រោស្សវាជាភា�ីទី្យាបី ។

ភាព័ស្រ�សេដៀងគុ្នាថ្លែដ�សេយ�ងបានដឹងរវាង 'ជនសេ�ៀ�ខុែ�ន' និង 'ជន
ចំណាក្តីស្រ�កុ្តីថ្លែដ�ពំុ័�ូវិទទ��បានការយក្តីចិតី៌ទុក្តីដាក់្តី'
មាន្ន�កមុជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លជី�ប�រិ�បឈម�ស្សក្រោ�ៀង�ន ក្រោ�នឹ្នង�រិ�បឈមដែ�ល�កមុអ្នតីីតីជីន្ន
ក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្នជី�ប�បទ្យាះ កនងុ�ំក្រោណី៍រិផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្សព�កក្រោ� ។ �រិ�បឈមទាំងំក្រោន្នះរិ �មមាន្ន�រិ�បឈម
ដែ�នកស្សងគម ក្រោស្ស�ាកិចេ វិបីធម៌ និ្នងន្នក្រោយាបាយី ។ អ្នងគ�រិជី�យីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុ Belong 
Aotearoa និ្នងអ្នងគ�រិក្រោ��រិ�ា �ិបាលក្រោ�សងៗក្រោទ្យាៀតីក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ពិពណ៌៍នា�កមុក្រោន្នះថាជា 
‘ជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់’ ។ (Belong Aotearoa, UMMA Trust, 
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RASNZ, NZ Red Cross, Asylum Seekers Support Trust, Aotearoa Resettled Community 
Coalition, Family Action, 2020)។

ជាស្សក្រោងេប មាន្នក�មិតីផ្ទៃន្នភាពរិ �មខ្លួពស់្សរិវាងអ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�ល
បាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ដែ�ល�តីវូិ�រិទ្យាទ្យា�លបាន្នក្រោស្សវា��ំទ្យានានាស្ស�មាប់�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្សព�កក្រោ� ។ 
មាន្នភាពរិ �មតិីចជាងរិវាងអ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នង�កមុជីន្នចំណាក�ស្សកុ�ផ្ទៃទ្យាក្រោទ្យាៀតី �ូចជាជីន្នចំណាក�ស្សកុ
ដែ�លមាន្នជំីនាញជាក្រោ�ីម ។ �រិក្រោផីាតីចមីងកនងុ�រិសិ្សកា�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោន្នះ�ឺក្រោ�ក្រោលីអ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នង
ជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ ។

ស្របធានបទ�ំខាន់ៗថ្លែដ�បានរក្តីសេ��ញសេចញព័�ការវិភិាគុសេ�សេ��អំត៌ថបទ
�ំសេណរ

• មាន្នឧបស្ស�គនានាចំក្រោពាះ�រិក្រោ�បី�បាស់្សព័ត៌ីមាន្នតាំមអ្នន្នឡាញពី�ប�ព�ូួវិ�រិក្រោ�យីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន 
និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លក្រោទី្យាបមក�ល់កនងុក្រោពលថីីៗក្រោន្នះ ។ 

• បក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថលអាចជី�យីឱ្យយជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុបំក្រោពញតី�មវូិ�រិម�យីផ្ទៃន្ន
តី�មវូិ�រិសំ្សខាន់្នៗរិបស់្សព�កក្រោ� ៖ �រិទំ្យានាក់ទំ្យាន្នងដែ�លមាន្នតីផ្ទៃមួស្សមរិមយក្រោ�យីក្រោ�បីបណីាញស្សងគម
រិបស់្សព�កក្រោ� ។ ក្រោទាំះជាយុាងណាក៏ក្រោ�យី ឧបស្ស�គនានាក្រោ�ដែតីមាន្នចំក្រោពាះ�រិក្រោ�បី�បាស់្សឧបករិណ៍៍
ឌីីជីីថលស្ស�មាប់�ល�បក្រោយាជីន៍្នរិបស់្សព�កក្រោ� ។ 

• មនុ្នស្សសដែ�លមាន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្សក្រោ�មចបាន្ននូ្នវិ�រិបញ្ចូេូលខួ្លួ�ន្នកនងុស្សងគម និ្នងសុ្សខុ្លួមាលភាព
បាន្ន�បក្រោសី្សរិជាង ។

ក្រោ�យីបាន្នរិកក្រោ�ីញក្រោ�កនងុ�រិវិភិា�ក្រោ�ក្រោលីអ្នតីាបទ្យាសំ្សក្រោណ៍រិ �បធាន្នបទ្យាសំ្សខាន់្នៗទាំងំ 3 ក្រោន្នះជី�យីក្រោឆីួ្លុះយី
សំ្សណ៍� រិម�យីដែ�នកក្រោ�កនងុ រិក្រោបៀបវារិៈផ្ទៃន្ន�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោ�ក្រោលីបរិយិាបន្ននឌីីជីីថល ក៏�ូចជា�ីល់ព័ត៌ីមាន្ន�ល់
វិសិ្ថាលភាពផ្ទៃន្ន�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិក្រោន្នះ�ងដែ�រិ ។ 

ឧបស្ស�គនានាចំក្រោពាះបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុ�តីវូិបាន្ន�សំក្រោ�ងី
ក្រោ�យីកតីាំក្រោ�សងក្រោទ្យាៀតី រិ �មទាំងំ�រិ�បឈមដែ�នកស្សងគម វិបីធម៌ ក្រោស្ស�ាកិចេ និ្នងន្នក្រោយាបាយីដែ�លក្រោកីតីក្រោ�ងី
ក្រោ�ក្រោពលតាំងំទី្យាលំក្រោ�ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សមាេ ស់្ស�ៃះថីីរិបស់្សព�កក្រោ� ។ 

មាន្នស្សមតិីីកមថីា�រិក្រោលីកកមពស់្សស្សមាស្សធាតុីផ្ទៃន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថល — ក្រោហតុីជំីរិញុទឹ្យាកចិតីី លទ្យាធភាពក្រោ�បី 
បំណិ៍ន្ន និ្នងក្រោស្សចកីីទុ្យាកចិតីី (MAST) — នឹ្នងក្រោធើីឱ្យយ�បក្រោសី្សរិក្រោ�ងីនូ្នវិបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្ស�កមុក្រោន្នះ ក្រោហីយី
�ូក្រោចនះក៏ក្រោធើីឱ្យយ�បក្រោសី្សរិក្រោ�ងីនូ្នវិកតីាំនានាដែ�លពាក់ព័ន្នធនឹ្នង�ំក្រោណី៍រិផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្សព�កក្រោ�ដែ�រិ ។

2.2. សេ�ចកី្តី��សេងេបនៃន�ទធផ��ិក្តីាស្រ�វិស្រ�វិ
លទ្យាធ�លផ្ទៃន្ន�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ�តីវូិបាន្នវិភិា�ក្រោ�យីក្រោ�បី�កបខ័្លួណ៍ឌ  MAST ដែ�លរិ �មមាន្នស្សមាស្សធាតុីដែ�ល
ពឹងពាក់�ន ក្រោ�វិញិក្រោ�មកចំន្ន�ន្ន 4�ូចខាងក្រោ��ម ៖ ក្រោហតុីជំីរិញុទឹ្យាកចិតីី លទ្យាធភាពក្រោ�បី បំណិ៍ន្ន និ្នងក្រោស្សចកីី
ទុ្យាកចិតីី ។

សេ�តុ៌ជំរញុទឹក្តីចិតី៌
អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាក�ក់ម�យីចំន្ន�ន្ន�ីន្ន
បទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នពីមុន្នកនងុ�រិក្រោ�បី�បាស់្សឧបករិណ៍៍ឌីីជីីថល អីុ្នន្នធឺណិ៍តី ឬក្រោស្សវាអ្នន្នឡាញក្រោទ្យា ក្រោ�មុន្នក្រោពល
មក�ល់�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ។ ក្រោន្នះបក្រោងើីតីឱ្យយមាន្ន�មួាតីក្រោ�កនងុចំក្រោណ៍ះ�ឹងរិបស់្សព�កក្រោ�ស្សីីពីអ្នើីដែ�លអាច
ក្រោធើីក្រោ�ីមីសី្សក្រោ�មចបាន្ន ក្រោ�យីក្រោ�បីបក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថល។ 

ឋានានុ្ន�កមផ្ទៃន្នតី�មវូិ�រិមាន្នអាទិ្យាភាព ក្រោហីយីលទ្យាធភាព�ូួវិចិតីីកនងុ�រិក្រោរិៀន្ន�ឺក�មមាន្ន ។ ស្ស�មាប់អ្ននកដែ�ល
យីល់ពីអ្នតីា�បក្រោយាជីន៍្នស្សងគម និ្នងក្រោស្ស�ាកិចេផ្ទៃន្នបក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថល អ្នតីា�បក្រោយាជីន៍្នទាំងំក្រោន្នះមិន្នស្សក្រោ�មច
បាន្នក្រោទ្យា ក្រោ�យីស្ថារិដែតី�រិខ្លួើះលទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្សឧបករិណ៍៍ និ្នងបំណិ៍ន្នពាក់ព័ន្នធ ។ �រិភាា ប់ទំ្យានាក់ទំ្យាន្នង
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ជាម�យី�កមុ��សួ្ថារិ និ្នងមិតីី�កិីក្រោ�ក្រោ���បក្រោទ្យាស្ស�ឺជាក្រោហតុីជំីរិញុទឹ្យាកចិតីី�៏ធំបំ�ុតី និ្នង�រិក្រោ�បី�បាស់្សសី្ថាតី ហើូន្នញឹកញាប់បំ�ុតីស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះ ។ 

“ខំុំ្លួ�តីវូិចំណាយីក្រោពលយូីរិណាស់្សកនងុ�រិក្រោរិៀន្នក្រោ�បីសី្ថាតីហើូន្ន ក្រោទាំះជាយុាងណាកីី�ូចជា មិតីី�កិី ឬ
មិតីីរិ �មថាន ក់ដែ�លខំុំ្លួធួាប់ក្រោរិៀន្នជាម�យី ព�កក្រោ�មាន្នសី្ថាតីហើូន្ន ក្រោហីយីព�កក្រោ�បាន្នចាំប់ក្រោ�ីីមក្រោ�បី�បាស់្សវា
មុន្នខំុំ្លួបាត់ីក្រោ�ក្រោហីយី ។ ខំុំ្លួ�ីន្នសី្ថាតីហើូន្នក្រោ�បី�បាស់្សភួាមៗក្រោនាះក្រោទ្យា ។ មុាងក្រោទ្យាៀតី ខំុំ្លួមិន្នបាន្ន�ឹងថា
�រិមិន្នក្រោចះក្រោ�បីសី្ថាតីហើូន្ន�ឺជា�រិ�បឈមក្រោនាះក្រោទ្យា ក្រោ�ពាះខំុំ្លួមិន្ន�ឹងថាសី្ថាតីហើូន្នអាចក្រោធើីអ្នើីបាន្នខួ្លួះ
ក្រោទ្យា ។ ក្រោហីយីក្រោ��យីមកខំុំ្លួក៏បាន្នសុ្ថានឹំ្នងរិក្រោបៀបរិស់្សក្រោ�រិបស់្សខំុំ្លួខួ្លួះៗ រិហូតី�ល់ក្រោពលទូ្យារិស័្សពៃរិបស់្សខំុំ្លួ
បាន្នដែបក ។ ក្រោហីយីបនាៃ ប់មកខំុំ្លួ�តីវូិទិ្យាញសី្ថាតីហើូន្នថីីម�យីក្រោ��ឿង ។ ក្រោហីយីក្រោ�ទី្យាបញ្ចូេប់ក្រោយីីងបាន្នទិ្យាញ
សី្ថាតីហើូន្នម�យីក្រោ��ឿងជូីន្នមីាយីខំុំ្លួ និ្នងស្ស�មាប់ខួ្លួ�ន្នខំុំ្លួផាៃ ល់ ។ ខំុំ្លួ�តីវូិចំណាយីក្រោពលអ្នស់្ស 3 ឆ្នាំន ។ំ”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ

�ទធភាព័សេស្រប�ស្របា�់
តីផ្ទៃមួ�ឺជាឧបស្ស�គចមីងស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះក្រោ�ីមីមីាន្នលទ្យាធភាពក្រោ�បីឧបករិណ៍៍ធំៗ �ូចជាកំុពយទ័ូ្យារិក្រោលីតុី  កំុពយទ័ូ្យារិយី�រិផ្ទៃ� ទិ្យាន្ននន័្នយី និ្នង�ក្រោ�មាងទូ្យារិស័្សពៃចល័តី ក្រោហីយីនិ្នង�ក្រោ�មាងអីុ្នន្នធឺណិ៍តីក្រោ�បីក្រោស្សរិកី្រោ��ៃះ ។ 

 �រិតីភាា ប់ក្រោ�វាាយីហាើ យី (wifi) ស្ថាធារិណ៍ៈក្រោ�យីមិន្ន�ិតីផ្ទៃថួ�តីវូិបាន្នរាយី�រិណ៍៍ថា�ច់ៗ  
មាន្នក្រោលី�ន្នយឺីតី ឬកំណ៍ត់ីក្រោពលក្រោវិ� ឬក៏ក្រោហតុី�លទាំងំអ្នស់្ស�ូចខាងក្រោលី ។

ស្ស�មាប់�រិចូលក្រោ�បីក្រោស្សវារិបស់្សរិ�ា �ិបាល �រិក្រោ�ក្រោ�យីផាៃ ល់ក្រោ�ដែតី�តីវូិបាន្នក្រោ�ក្រោមីលក្រោ�ីញថាជា
មក្រោធាបាយីមាន្ន�បសិ្សទ្យាធភាពជាងក្រោ�កនងុ�រិក្រោធើីកិចេ�រិសំ្សខាន់្នៗ និ្នងក្រោ�ះ�ស្ថាយីបញ្ញាា  និ្នងសំ្សណ៍� រិនានា ។ 

កនងុរិយីៈក្រោពល 3 ដែខ្លួ�ំបូង �រិណាត់ីជី�បក្រោ�យីផាៃ ល់ ឬតាំមទូ្យារិស័្សពៃក្រោ�យីមាន្នក្រោស្សវាបកដែ�បផាៃ ល់មាត់ី�ឺជា
រិក្រោបៀបផ្ទៃន្ន�រិក្រោ�បីក្រោស្សវាដែ�លនិ្នយីមជាងក្រោ� ។ �រិ��ំទ្យាផ្ទៃន្នបណាា ញស្សងគម�ូចជាអ្ននកស្សី័��ចិតីី បុ�គលិក
ជី�យីកនងុ�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ� ស្សមាជិីក��សួ្ថារិ ឬស្សមាជិីកស្សហ�មន៍្ន �ឺជា�នឹួ្នះស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះក្រោ�ីមីកី្រោ�បី
អីុ្នន្នធឺណិ៍តី ឧបករិណ៍៍ និ្នងក្រោស្សវាសំ្សខាន់្នៗ មិន្នថាតាំមអ្នន្នឡាញ ឬមិន្នតាំមអ្នន្នឡាញក្រោ�យីី ។ 

�រិក្រោ�បីស្សើ័យីក្រោស្សវាកមតីាំមអ្នន្នឡាញមិន្នអាច�ំក្រោណី៍រិ�រិក្រោ�រិ �ចក្រោនាះក្រោទ្យា ក្រោ�យីស្ថារិមាន្នឧបស្ស�គ
ភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស កងើះធន្នធាន្នជាភាស្ថាជីន្នជាតិីភា�តិីច បំណិ៍ន្នឌីីជីីថលមាន្នក�មិតី និ្នងភាពមិន្នចាស់្សអំ្នពី
រិក្រោបៀបដែ�ល�បព័ន្នធអ្នន្នឡាញ�ំក្រោណី៍រិ�រិ ។ និ្ននាន �រិក្រោន្នះភា�ក្រោ�ចីន្នក្រោ�ដែតីមិន្នផួាស់្សបូីរិស្ស�មាប់រិយីៈក្រោពល 3 ឆ្នាំន ំ
�ំបូងផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ស្ស�មាប់មនុ្នស្សសភា�ក្រោ�ចីន្នផ្ទៃន្ន�កមុក្រោន្នះ ។

ស្ស�មាប់អ្ននកដែ�លមាន្នបំណ៍ងក្រោ�បីស្សើ័យីក្រោស្សវាកមតីាំមអ្នន្នឡាញ វាសីុ្សក្រោពល ពីក្រោ�ពាះព�កក្រោ��តីវូិ�រិក្រោ�បី
ឧបករិណ៍៍បកដែ�បតាំមអ្នន្នឡាញក្រោ�ីមីជីី�យីព�កក្រោ�ឱ្យយយីល់ពីខឹួ្លួមស្ថារិ និ្នងដែអ្នបនានា ។ ក្រោទាំះបីជាព�ក�ត់ី
បាន្នខិ្លួតីខំ្លួ�បឹងដែ�បងយុាងណាក៏ក្រោ�យី ព�កក្រោ�ក៏ក្រោ�ដែតី�តីវូិ�រិជំីន្ន�យីកនងុ�រិក្រោឆីួ្លុះយីសំ្សណ៍� រិ បំក្រោពញតាំម
តី�មវូិ�រិ និ្នងយីល់ពាកយបក្រោចេកក្រោទ្យាស្ស ។
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“ក្រោយីីងមិន្នបាន្ន�ឹងអ្នើីទាំងំអ្នស់្សអំ្នពី�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ក្រោ�មុន្នក្រោពលក្រោយីីងមក�ល់�បក្រោទ្យាស្ស
ក្រោន្នះ ។ ជាទូ្យាក្រោ� មុន្នក្រោពលក្រោយីីងបាន្នមក�ល់�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ក្រោយីីងទ្យាទ្យា�លបាន្នព័ត៌ីមាន្ន
បនិី្នចបនី្ន�ចអំ្នពី�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ។ និ្នយាយីតាំម�តីង់ក្រោ� ក្រោយីីងមិន្ន�ឹងថា�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិល
ក្រោស្ស�ង់ស្សាិតីក្រោ�ឯណាក្រោទ្យា ។ ក្រោ�ក្រោពលខំុំ្លួបាន្នមក�ល់ទី្យាក្រោន្នះ ក្រោ�ទី្យាភាន ក់ងារិជី�យីកនងុ�រិតាំងំទី្យា
លំក្រោ�ក្រោ�ងីវិញិ ព�កក្រោ��ីល់បុ�គលិក��ំទ្យាស្សី័��ចិតីី [មាន ក់] �ល់ខំុំ្លួ �ត់ីបាន្នជី�យីក្រោធើីអ្នើីៗ��ប់យុាង
ឱ្យយខំុំ្លួ �ូចជារិក្រោបៀបក្រោ�ទិ្យាញទំ្យានិ្នញ រិក្រោបៀបក្រោ�បីបណ៍ាធនា�រិ រិក្រោបៀបក្រោ��រិយិាល័យី�រិងារិ និ្នង
�បាក់ចំណូ៍ល ឬរិក្រោបៀបក្រោ�ស្ថា�ក្រោរិៀន្ន រិក្រោបៀបជិីះឡាន្ន�កងុ ឬអ្នើីៗ��ប់យុាង�ឺជាអ្នើីដែ�លបុ�គលិក
��ំទ្យាក្រោន្នះជី�យីខំុំ្លួ ក្រោហីយីដែណ៍នាខំុំំ្លួ និ្នង�ឹកនាខំុំំ្លួ និ្នង��ំទ្យាខំុំ្លួ កនងុ�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�កនងុស្សហ�មន៍្នថីី។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ

បំណិន
មាន្ន�័ស្សីុតាំងដែ�លបញ្ញាា ក់ថា�រិបណុី៍ះបណីាលបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលដែ�លបាន្ន�ីល់ជាភាស្ថាជីន្នជាតិីភា�តិីច
អាចជី�យីស្ស�មលួ�ល់�ំក្រោណី៍រិ�រិផ្ទៃន្ន�រិទ្យាទ្យា�លបាន្នបំណិ៍ន្នឌីីជីីថល ក្រោ�យីមិន្នបាច់មាន្នជំីនាញ
ភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ។ ក្រោទាំះជាយុាងណាក៏ក្រោ�យី វាចាំបំាច់�តីវូិមាន្ន�រិដែបងដែចកចាស់្ស�ស់្សនូ្នវិក�មិតី
បំណិ៍ន្នឌីីជីីថល ក្រោ�ីមីឱី្យយ�រិបណុី៍ះបណីាលអាចមាន្ន�បសិ្សទ្យាធភាព ។ ស្សហ�មន៍្នដែ�លមាន្នទំ្យានុ្នកចិតីី�តីវូិ
បាន្នចាំត់ីទុ្យាកថាជាអាជំាកណីាលលអបំ�ុតីក្រោ�ីមីកី្រោ�ៃរិចំក្រោណ៍ះ�ឹង �ីល់�រិ��ំទ្យា និ្នងស្ស�មបស្ស�មលួ�រិ
បណុី៍ះបណីាលបំណិ៍ន្នឌីីជីីថល ។

ដែ�នកសំ្សខាន់្នជាងក្រោ�បងអស់្សចំន្ន�ន្ន 3 ផ្ទៃន្នបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះ�ឺ ៖

1. បំណិ៍ន្ន�បតិីបតិីី�រិហិរិញ្ចូាវិតីាុតាំមអ្នន្នឡាញ

2. បំណិ៍ន្នសុ្សវិតីាិភាព និ្នងស្សនិី្នសុ្សខ្លួតាំមអ្នន្នឡាញ

3. បំណិ៍ន្ន��ប់��ងព័ត៌ីមាន្ន និ្នងខឹួ្លួមស្ថារិតាំមអ្នន្នឡាញ ។ 

បំណិ៍ន្នឌីីជីីថលជាក់�ក់កំពូលទាំងំ 5 ផ្ទៃន្នបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលនានាដែ�ល�កមុក្រោន្នះចង់ក្រោរិៀន្នឱ្យយបាន្ន�បក្រោសី្សរិក្រោនាះ
�ឺ ៖

1. �រិរិកាទុ្យាកព័ត៌ីមាន្នក្រោ�កនងុក្រោ�ួ�៍ (cloud) និ្នង�រិចូលក្រោ�បីខឹួ្លួមស្ថារិក្រោនាះពីឧបករិណ៍៍ក្រោ�សងៗ

2. �រិក្រោធើីបចេុបីន្ននភាពឧបករិណ៍៍ឱ្យយបាន្នក្រោទ្យាៀងទាំត់ីក្រោ�ីមី�ីរិពារិក្រោមក្រោរា� និ្នងហានិ្ន�័យីក្រោ�សងៗ

3. �រិ��ប់��ង�បាក់ និ្នង�បតិីបតិីី�រិហិរិញ្ចូាវិតីាុតាំមអ្នន្នឡាញ�បកបក្រោ�យីសុ្សវិតីាិភាព

4. �រិទ្យាទ្យា�លបាន្ន និ្នងក្រោ�បី�បាស់្សក្រោស្សវាស្ថាធារិណ៍ៈតាំមអ្នន្នឡាញ ឧទាំហរិណ៍៍ �រិចុះបញ្ចូាីយាន្នយីនី្ន
តាំមវិ ុបិស្ថាយីថ៍ MyMSD

5. �រិបង់ផ្ទៃថួទំ្យានិ្នញ ឬក្រោស្សវាតាំមអ្នន្នឡាញ ។

កងើះជំីនាញភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស�ឺជាឧបស្ស�គយុាងសំ្សខាន់្នកនងុ�រិទ្យាទ្យា�លបាន្នបំណិ៍ន្នឌីីជីីថល ក្រោ�យីស្ថារិ�រិ
បណុី៍ះបណីាលភា�ក្រោ�ចីន្នបំ�ុតី�តីវូិបាន្ន�ីល់ជាភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ។ 
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“ថាន ក់ក្រោរិៀន្នក្រោ�យីមិន្ន�ិតីផ្ទៃថួមាន្នស្ថារិៈសំ្សខាន់្នណាស់្សស្ស�មាប់មនុ្នស្សសក្រោពញវិយ័ី ពីក្រោ�ពាះខំុំ្លួចង់មាន្នន័្នយីថា
ស្ស�មាប់មនុ្នស្សសក្រោពញវិយ័ី ក្រោទាំះបីជាក្រោយីីងមាន្នកំុពយទ័ូ្យារិក៏ក្រោ�យី ក៏មនុ្នស្សសភា�ក្រោ�ចីន្នមិន្នអាចក្រោបីក[វា]
បាន្នក្រោទ្យា មិន្ន�ឹងពីរិក្រោបៀបក្រោ�បី�បាស់្សវា �ូក្រោចនះវិ�គសិ្សកាកំុពយទ័ូ្យារិ�បក្រោ�ទ្យាក្រោន្នះមាន្នស្ថារិៈសំ្សខាន់្នណាស់្សស្ស�មាប់
ព�កក្រោ� ។ បុុដែនី្ន បញ្ញាា ទី្យាពីរិ�ឺវិ�គសិ្សកាក្រោន្នះបក្រោ�ងៀន្នជាភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ។ ក្រោ�មាន្នបញ្ញាា ធំម�យីក្រោទ្យាៀតី ។ 
�ូក្រោចនះ ក្រោបីសិ្សន្នមាន្នអ្ននកណាមាន ក់អាចបក្រោ�ងៀន្នជាភាស្ថារិបស់្សក្រោយីីង ក្រោយីីងនឹ្នងពិតីជាក្រោពញចិតីីយុាងខួាងំ
នឹ្នង�រិបក្រោ�ងៀន្នដែបបក្រោន្នះ ។ ពីក្រោ�ពាះ បចេុបីន្ននក្រោន្នះ បក្រោចេកវិទិ្យាាមាន្នក្រោ�បីក្រោ���ប់ទី្យាកដែនួ្នង ។ �ូក្រោចនះ  
ក្រោ��តីង់ចំណុ៍ចក្រោនាះ យុាងក្រោហាចណាស់្ស ជីន្ន��ប់រិបូ�តីវូិ�រិយីល់�ឹងពីវិ�គសិ្សកាមូល�ា ន្ន ។  
ក្រោហីយី�ូចដែ�លក្រោយីីងបាន្ននិ្នយាយីរិ �ចមកក្រោហីយី រិ�ា �ិបាល ឬអ្នងគ�រិជាក្រោ�ចីន្ន�ីល់វិ�គសិ្សកាទាំងំក្រោន្នះ
ក្រោ�យីមិន្ន�ិតីផ្ទៃថួ បុុដែនី្នវាក្រោ�ដែតីមាន្ន�រិពិបាកស្ស�មាប់ក្រោយីីង�ដែ�ល ។ ក្រោ�យីស្ថារិក្រោយីីងមិន្នក្រោចះ  
ព�កក្រោយីីងភា�ក្រោ�ចីន្នបំ�ុតីមិន្នក្រោចះភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ។ ពាកយបក្រោចេកក្រោទ្យាស្សកំុពយទ័ូ្យារិពិបាកយីល់ជាងក្រោ� ។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ

ជំីក្រោន្នឿចិតីីក្រោលីខួ្លួ�ន្នឯងទាំប និ្នងអាទិ្យាភាពផ្ទៃន្ន�រិបំក្រោពញតី�មវូិ�រិរិស់្សក្រោ�ជាមូល�ា ន្នបុះពាល់�ល់�រិចូលក្រោរិៀន្ន
ជាប់�ប់កនងុថាន ក់បណុី៍ះបណីាលនានា ។

�ស្សីីក្រោ�កនងុ�កមុក្រោន្នះមាន្នហានិ្ន�័យីខ្លួពស់្សជាងផ្ទៃន្ន�រិផាត់ីក្រោចញពី�បព័ន្នធឌីីជីីថល ក្រោ�យីស្ថារិមាន្នក�មិតីបំណិ៍ន្ន
ឌីីជីីថលទាំប និ្នងកងើះឱ្យ�ស្ស និ្នង�រិ��ំទ្យាកនងុ�រិចូលក្រោរិៀន្នវិ�គបណ៍ាុ ះបណាា ល ភា�ក្រោ�ចីន្នក្រោ�យីស្ថារិដែតី�រិ
បំក្រោពញកិចេ�រិដែថទាំកំ្រោ�តាំម�ៃះ ទ្យាទ្យា�លរិងរិប�ស្ស និ្នងធួាក់ខួ្លួ�ន្នឈឺ ។

សេ�ចកី្តី�ទុក្តីចិតី៌
�រិ�័យីខួាចចំក្រោពាះព័ត៌ីមាន្នផាៃ ល់ខួ្លួ�ន្ន — រិ �មទាំងំព័ត៌ីមាន្នលមអិតីអំ្នពីបណ៍ាឥណ៍ទាំន្ន និ្នង�ណ៍នី្នធនា�រិ —  
ក្រោ�យីខួាចថាមាន្នក្រោ�តាំម�ន្ន មាន្នក្រោ��ក់អ្ននាៃ ក់ និ្នងមាន្នក្រោ��បមូលព័ត៌ីមាន្នផាៃ ល់ខួ្លួ�ន្នស្ស�មាប់
ក្រោ�លបំណ៍ងដែ�លមិន្នពាក់ព័ន្នធ �ឺជា�ប�ព�៏ធំបំ�ុតីផ្ទៃន្ន�រិមិន្នទុ្យាកចិតីី ។ ស្ថាា ន្នភាពក្រោន្នះបក្រោងើីតីឲ្យយមាន្ន
ឧបស្ស�គកនងុ�រិក្រោធើីស្សកមភីាពតាំមអ្នន្នឡាញ �ូចជា�រិទិ្យាញទំ្យានិ្នញតាំមអ្នន្នឡាញ �បតិីបតិីី�រិធនា�រិតាំម
អ្នន្នឡាញ និ្នង�រិបង់ផ្ទៃថួស្ស�មាប់ក្រោស្សវាសំ្សខាន់្នៗតាំមអ្នន្នឡាញ ។ 

“ក្រោរិឿងដែ�ល��រិឱ្យយ�ពយួីបារិមាជាងក្រោ�បំ�ុតី និ្នងមិន្ន��រិទុ្យាកចិតីីជាងក្រោ�បំ�ុតីដែ�លខំុំ្លួមិន្នចូលចិតីី
�ឺ�រិល�ចអ្នតីីស្សញ្ញាា ណ៍ ក្រោហីយីអ្ននក�ឹង ស្ស�មាប់ព័ត៌ីមាន្នរិបស់្សអ្ននក សូ្សម�បងុ�បយ័ីតីន ក្រោ�ពាះអ្ននក
មិន្ន�ឹងបាន្នក្រោ�យីីថាក្រោតីីមនុ្នស្សសទាំងំក្រោន្នះនឹ្នងល�ចអ្នតីីស្សញ្ញាា ណ៍រិបស់្សអ្ននកឬក៏ឥតី ក្រោហីយីអ្ននក
មិន្ន�ឹងចាស់្សថាអ្ននកបាន្នក្រោធើីអ្នើីៗ�តឹីម�តីវូិដែ�រិឬក៏ឥតី ក្រោ�ក្រោពលបំក្រោពញទ្យា�មង់ដែបបបទ្យាក្រោនាះ។"

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ

បទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នផាៃ ល់ ឬបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នតីពីក្រោ��លពីមុន្នផ្ទៃន្នឧ�កិ�ាកមតីាំម�បព័ន្នធបក្រោចេកវិទិ្យាា �ូចជា�រិល�ចបនំួ្ន 
�រិឆ្លុះក្រោបាក និ្នង�រិលបចូលល�ចតាំមអ្នន្នឡាញក៏�ត់ីបន្នាយីជំីក្រោន្នឿទុ្យាកចិតីីក្រោ�កនងុពិ�ពឌីីជីីថល�ងដែ�រិ ។

បណីាញទំ្យានាក់ទំ្យាន្នងស្សងគម�ឺជាបណីាញដែ�លមាន្នទំ្យានុ្នកចិតីីក្រោ�ចីន្នបំ�ុតី បនាៃ ប់មក�ឺវិ ុបិស្ថាយីថ៍រិបស់្ស
រិ�ា �ិបាល បណីាញព័ត៌ីមាន្ន និ្នងធនា�រិ ទូ្យារិ�មនា�មន៍្ន និ្នងស្ថាា នី្នយី�ាយីព័ត៌ីមាន្នដែ�លមាន្នក្រោ�ីះ
លីីៗ  ។ ឥទ្យាធិពលស្សងគមក៏ជាកតីាំសំ្សខាន់្នម�យីដែ�លជី�យីស្ស�មលួ�ល់�រិទ្យាទ្យា�លយីកបក្រោចេកវិទិ្យាាឌីីជីីថល�ង
ដែ�រិ ។ 
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2.3. ក្តីតី្តាសេផេងសេទៀត៌ថ្លែដ�បះ�ពា�់ដ�់បរយិាបនុឌី�ជ���
រប�់ស្រក្តីមុសេន�
ក្រោ��ពីស្សមាស្សធាតុីទាំងំ 4 ក្រោ�កនងុ�កបខ័្លួណ៍ឌ បរិយិាបន្ននឌីីជីីថល ក៏ក្រោ�មាន្នកតីាំក្រោ�សងក្រោទ្យាៀតីដែ�លបុះពាល់
�ល់បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលផ្ទៃន្ន�កមុក្រោន្នះដែ�រិ ។ 

ក្តីងះ�ជំនាញភា�អំង់សេគុែ� និងការយ�់ដឹងអំំព័�សេ�វាថ្លែដ�មានផី�់ជូន
កងើះជំីនាញភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស និ្នងកងើះធន្នធាន្នជាភាស្ថាជីន្នជាតិីភា�តិីច�ឺជាឧបស្ស�គរិយីៈក្រោពលដែវិង�ល់ 
បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលផ្ទៃន្ន�កមុក្រោន្នះ ។ 

បញ្ញាា ក្រោន្នះ�ន់្នដែតីធៃន់្នធៃរិក្រោ�ងីក្រោ�យី�រិខ្លួើះ�រិយីល់�ឹង ឬ�រិយីល់អំ្នពីរិក្រោបៀបដែ�លក្រោស្សវានានា�ំក្រោណី៍រិ�រិ
ក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ក្រោហីយីព័ត៌ីមាន្ន និ្នងក្រោស្សវារិបស់្សរិ�ា �ិបាលណាខួ្លួះដែ�លមាន្ន�ីល់ជូីន្ន ជាពិក្រោស្សស្ស
ស្ស�មាប់អ្ននកដែ�ល�ីន្នសិ្សទ្យាធិទ្យាទ្យា�លបាន្នជំីន្ន�យីតាំមរិយីៈកមវីិធីិតាំងំលំទី្យាក្រោ�ថីីរិបស់្សរិ�ា �ិបាល ។

“ខំុំ្លួចង់មាន្នន័្នយីថា ក្រោបីក្រោធៀបនឹ្នងបក្រោចេកវិទិ្យាាដែ�លមាន្នកនងុបចេុបីន្ននក្រោន្នះ អ្នើីៗទាំងំអ្នស់្ស�លពីមុន្ន
មាន្ន�រិលំបាកណាស់្ស។ បុុដែនី្នក្រោ�ក្រោពលក្រោនាះ ក្រោ�យីស្ថារិដែតីខំុំ្លួមិន្ន�ឹងចាស់្សថាក្រោតីីអ្នើីខួ្លួះជាក្រោស្សវា
សំ្សខាន់្នៗ ពីក្រោ�ពាះអ្ននកមិន្នបាន្ន�ឹងចាស់្សអំ្នពីអ្នើីដែ�លអ្ននក�ីន្នក្រោ�ក្រោពលក្រោនាះ �ូក្រោចនះអ្ននក��ន់្នដែតី
ក្រោធើីអ្នើីក្រោ�តាំមលទ្យាធភាព ក្រោហីយីដែថមទាំងំមិន្ន�ិតីថា 'អូ្ន ក្រោរិឿងក្រោន្នះពិបាក' អ្ននកក៏ក្រោចះដែតីក្រោធើីក្រោ�។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ

ឧប�គុគថ្លែផុក្តីវិបបធម៌
ចរិកិលកេណ៍ៈផ្ទៃន្នវិបីធម៌�តីវូិ�រិយីកមកពិចាំរិណា ក្រោ�ក្រោពលក្រោលីកកមពស់្ស�រិយីល់�ឹង ឬ�រិ�ីល់ក្រោស្សវា
រិ�ា �ិបាលនានា ឬក៏ទាំងំក្រោលីកកមពស់្ស�រិយីល់�ឹង�ង និ្នង�ីល់ក្រោស្សវារិ�ា �ិបាល�ង - ជាពិក្រោស្សស្ស 
�បសិ្សន្នក្រោបីក្រោស្សវាក្រោនាះ�តីវូិ�ីល់ជូីន្នតាំមអ្នន្នឡាញ ។ វិបីធម៌ខួ្លួះចាំត់ីទុ្យាកថា�រិស្ស�រិសំ្សណ៍� រិ ឬសំុ្សជំីន្ន�យីជាក្រោរិឿង
អាមុាស់្ស ។ មនុ្នស្សសខួ្លួះមិន្នចង់ឲ្យយជី�ប�បទ្យាះបញ្ញាា ដែបបក្រោន្នះក្រោទ្យា ក្រោ�យីស្ថារិនាឱំ្យយមាន្នក្រោរិឿង�ល់អ្ននក�ផ្ទៃទ្យា ។ �រិ
�ិតីដែបបក្រោន្នះនាឱំ្យយមាន្ន�រិខ្លួើះខាតីព័ត៌ីមាន្ន�តី�ប់�ល់អ្ននក�ីល់ក្រោស្សវា ជាពិក្រោស្សស្សក្រោ�ក្រោពលដែ�លក្រោស្សវានានា
មិន្ន�តីវូិបាន្ន�ីល់ជូីន្នឲ្យយបាន្នលអតាំមអ្នន្នឡាញ ឬមិន្នតាំមអ្នន្នឡាញ - ឧទាំហរិណ៍៍ តាំមទូ្យារិស័្សពៃ ឬក្រោ�តាំម
មជីឈមណ៍ឌ ល�ីល់ក្រោស្សវា ។

“�ូចជា�រិស្ស�រិសំ្សណ៍� រិក្រោ�ីមីសំុី្សជំីន្ន�យី ឬអ្នើីៗដែ�ល�ស្សក្រោ�ៀង�ន ក្រោន្នះ … ពីក្រោ�ពាះវិបីធម៌ក្រោន្នះ
ចាំត់ីទុ្យាកថាជាក្រោរិឿងខីាស់្សក្រោអ្នៀន្នកនងុ�រិស្ស�រិថា ៖ ក្រោតីីអ្ននកអាចជី�យីខំុំ្លួបាន្នឬក្រោទ្យា? [ក្រោ�យី�ិតី
�តី�ប់ក្រោ��យីវិញិ] ខំុំ្លួនឹ្នងក្រោធើីវាខុ្លួស្សពីមុន្ន ខំុំ្លួនឹ្នងស្ស�រិ ក្រោទាំះបីជាខំុំ្លួមិន្នយីល់ក៏ក្រោ�យី។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ
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�ថ នភាព័សេ�ដឋកិ្តីចច�ងគម
ស្ថាា ន្នភាពក្រោស្ស�ាកិចេស្សងគមមាន្នក�មិតីទាំបបក្រោងើីតីជាឧបស្ស�គម�យីក្រោ�សងក្រោទ្យាៀតីចំក្រោពាះបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលផ្ទៃន្ន
�កមុក្រោន្នះ ជាពិក្រោស្សស្សកនងុ�រិចូលក្រោ�បីឧបករិណ៍៍ឌីីជីីថល ទិ្យាន្ននន័្នយី និ្នង�ក្រោ�មាងទូ្យារិស័្សពៃចល័តី និ្នង�ក្រោ�មាង
អីុ្នន្នធឺណិ៍តីក្រោ�បីក្រោស្សរិកី្រោ�តាំម�ៃះ ។ ស្ថាា ន្នភាពក្រោន្នះបុះពាល់�ល់ស្សមាស្សធាតុីផ្ទៃន្នក្រោហតុីជំីរិញុទឹ្យាកចិតីី លទ្យាធភាព
ក្រោ�បី�បាស់្ស និ្នងបំណិ៍ន្នក្រោ�កនងុ�កបខ័្លួណ៍ឌ  MAST ក្រោ�ពាះវា�តីវូិ�រិក្រោពលក្រោវិ�ក្រោ�ីមីដីែកលមអលកេខ្លួណ៍ឌ ក្រោស្ស�ាកិចេ
ស្សងគម ។

ការទទ��បានការអំប់រំ 
�រិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិអ្នប់រិថំាន ក់ឧតីីមសិ្សកាហាក់�ូចជាមាន្នទំ្យានាក់ទំ្យាន្នងជាម�យីនឹ្នងក�មិតីខ្លួពស់្សផ្ទៃន្នបរិយិា
បន្ននឌីីជីីថល ជាពិក្រោស្សស្សក្រោ�កនងុស្សមាស្សធាតុីជំីនាញ ។ ក្រោ�បាន្នស្សក្រោងើតីក្រោ�ីញករិណី៍ក្រោន្នះក្រោ�កនងុអ្នតីីតីជីន្ន
ក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្នដែ�លបាន្នបនី្ន�រិសិ្សកា ឬកំពុងបនី្ន�រិសិ្សកាថាន ក់ឧតីីមសិ្សកាក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ និ្នង
ក្រោ�កនងុជីន្នចំណាក�ស្សកុម�យីចំន្ន�ន្នដែ�លមាន្ន�បវិតិីីទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិអ្នប់រិឧំតីីមសិ្សកា ។ 

2.4. បរយិាបនុឌី�ជ��� និង�ុខុុមា�ភាព័ 

�ទធភាព័សេស្រប�សេ�វា�ងគម
បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលមាន្នឥទ្យាធិពលម�យីដែ�នក�ល់លទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្សក្រោស្សវាកមសី្សងគមនានារិបស់្ស�កមុក្រោន្នះ
កនងុរិយីៈក្រោពលដែវិង ជាពិក្រោស្សស្សក្រោ�យីមាន្ន�រិបូីរិក្រោ�ក្រោ�បីស្សើ័យីក្រោស្សវាតាំមអ្នន្នឡាញ�ន់្នដែតីក្រោ�ចីន្នក្រោ�ងី ។ 
ស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះ ក្រោយីីងបាន្នឆុួ្លុះះបញ្ញាេ ងំពីភាពខុ្លួស្ស�ន រិវាងលទ្យាធភាពក្រោ�បី និ្នងរិក្រោបៀបក្រោ�បីក្រោស្សវាស្សងគម
នានា �លក្រោ��បក្រោទ្យាស្សក្រោ�ីមរិបស់្សព�កក្រោ� និ្នងក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ។ បញ្ញាា ក្រោន្នះ�ន់្នដែតីធៃន់្នធៃរិក្រោ�
ក្រោ�យីស្ថារិកងើះបទ្យាពិក្រោស្ថាធន៍្នពីមុន្នកនងុ�រិចូលក្រោ�បី�បាស់្សអីុ្នន្នធឺណិ៍តី និ្នងឧបករិណ៍៍ឌីីជីីថល និ្នងជំីនាញ
ភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្សទាំបស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុភា�ក្រោ�ចីន្ន។ ស្ថាា ន្នភាពក្រោន្នះក្រោធើីឱ្យយ
លទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្សក្រោស្សវាស្សងគមតាំមអ្នន្នឡាញជី�ប�រិ�បឈម ។ 

ក្រោ�កនងុរិយីៈក្រោពល 3 ដែខ្លួ�ំបូងរិបស់្សព�កក្រោ�ក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ �រិ��ំទ្យារិបស់្សអ្ននកស្សី័��ចិតីី បុ�គលិក
ជី�យីតាំងំទី្យាលំក្រោ� �កមុ��សួ្ថារិ មិតីី�កិី និ្នងស្សមាជិីកស្សហ�មន៍្ននានា�ឺជា�នឹួ្នះកនងុ�រិចូលក្រោ�បី�បាស់្សក្រោស្សវា
សំ្សខាន់្នៗ ។ រិក្រោបៀបចូលក្រោ�បី�បាស់្សក្រោស្សវាដែ�លនិ្នយីមជាងក្រោ��ឺ�រិណាត់ីជី�បក្រោ�យីផាៃ ល់ និ្នងតាំមទូ្យារិស័្សពៃ ។ 
និ្ននាន �រិក្រោន្នះក្រោ�ដែតីបនី្នមិន្នផួាស់្សបូីរិកនងុរិយីៈក្រោពល 3 ឆ្នាំន �ំំបូងរិបស់្សព�កក្រោ�ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សថីីក្រោន្នះ ។ 

ទំនាក់្តីទំនងកុុ្តីង�ងគម និង�ុខុុមា�ភាព័�អំតី៌សេនាម័តិ៌
តីផ្ទៃមួស្សមរិមយផ្ទៃន្នសី្ថាតីហើូន្នដែ�លមាន្ន�រិតីភាា ប់អីុ្នន្នធឺណិ៍តីឋិិតីក្រោឋិរិក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ �ូចជាវាាយី
ហាើ យី (wifi) ក្រោ�តាំម�ៃះបក្រោងើីតីវិធីិស្សន្នសំសំ្សផ្ទៃច និ្នងចីរិភាពស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះក្រោ�ីមីទំី្យានាក់ទំ្យាន្នងជាម�យី��សួ្ថារិ
រិបស់្សព�កក្រោ� ។ �ូក្រោចនះ បរិយិាបន្ននឌីីជីីថលអាចជី�យីឱ្យយ�កមុក្រោន្នះអាចរិកាទំ្យានាក់ទំ្យាន្នងជាម�យី��សួ្ថារិ និ្នង
ស្សងគមក្រោ�ឯបរិក្រោទ្យាស្ស ដែ�លនឹ្នងមិន្នអាចក្រោធើីបាន្នក្រោ�យីី ក្រោបី�ីន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលក្រោទ្យាក្រោនាះ ។ �រិក្រោធើីដែបបក្រោន្នះ
�ីល់អ្នតីា�បក្រោយាជីន៍្នក្រោ�យីផាៃ ល់�ល់សុ្សខុ្លួមាលភាពរិបស់្សព�កក្រោ� ក្រោ�យី�ត់ីបន្នាយីអារិមណ៍ី៍ឯក្រោ� និ្នង�រិ
�ត់ីផីាច់ពីអ្ននក�ផ្ទៃទ្យា ជាពិក្រោស្សស្សស្ស�មាប់អ្ននកមក�ល់ថីី ។ 

ក្រោ�ក្រោពលដែ�ល�រិភាា ប់អីុ្នន្នធឺណិ៍តី�តីវូិបាន្នរិខំាន្ន វាបុះពាល់ជាអ្នវិជិីាមាន្នក្រោ�ក្រោលីសុ្សខុ្លួមាលភាពជាអ្នតីីក្រោនាម័តិី
រិបស់្សព�កក្រោ� �បសិ្សន្នក្រោបី�កមុក្រោន្នះបាត់ីបង់ទំ្យានាក់ទំ្យាន្នងជាម�យី�កមុ��សួ្ថារិក្រោ�ឯបរិក្រោទ្យាស្សរិបស់្សព�កក្រោ�
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ក្រោ�ីមីដីែចករិដំែលកអំ្នពីស្ថាា ន្នភាពរិបស់្សព�កក្រោ� ។ �រិរិអាក់រិអ្ន�លក្រោ��បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់អាចបណីាល
មកពី�រិក្រោ�បីទិ្យាន្ននន័្នយី�ល់ក�មិតីកំណ៍ត់ី ឬ�រិ�ច់អីុ្នន្នធឺណិ៍តី ។ ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សក្រោ�ីមរិបស់្សព�កក្រោ� 
ក្រោហ�ា រិចនាស្សមព័ន្នធបណីាញ ឬ�រិតីភាា ប់អាចនឹ្នង�តីវូិបាន្នរិខំាន្នក្រោ�យី�ពឹតិីី�រិណ៍៍ន្នក្រោយាបាយីស្សងគម  
ឬតីផ្ទៃមួអីុ្នន្នធឺណិ៍តីខ្លួពស់្ស ។

“ខំុំ្លួក៏មាន្នឪពុកមីាយីរិបស់្សខំុំ្លួ បងបអូន្ន�បសុ្ស និ្នង�សី្សរិបស់្សខំុំ្លួចំន្ន�ន្ន 2 នាក់ក្រោ�ឯ�ស្សកុកំក្រោណី៍តីរិបស់្សខំុំ្លួដែ�រិ ។ 
ជាអ្នកុស្សល ព�កក្រោ�មិន្នបាន្នរិស់្សក្រោ�កនងុស្ថាា ន្នភាពលអក្រោទ្យា ក្រោ�យីស្ថារិមាន្នស្សង្រ្គាងាគ មកំពុងដែតីបនី្ន 
ក្រោ�កនងុតំីបន់្នក្រោនាះ ។ វាមាន្នភាពតាំន្នតឹីងកនងុ�រិ�ិតីអំ្នពីក្រោរិឿងក្រោន្នះ ។ វាជា�រិលំបាកខួាងំណាស់្ស 
ក្រោ�យីស្ថារិបណីាញអិុ្នន្នថឹណិ៍តីក្រោ�ដែតីក្រោខ្លួាយី ។ �ូក្រោចនះខំុំ្លួក្រោ�ទូ្យារិស័្សពៃក្រោ�ព�កក្រោ�ក្រោ�យីផាៃ ល់ដែតីមីង ។  
ខំុំ្លួក្រោ�បីដែអ្នបក្រោ�សងក្រោ�ីមីកី្រោ�ទូ្យារិស័្សពៃក្រោ�ព�កក្រោ� ពីក្រោ�ពាះក្រោស្សវាធមតីាំមិន្ន�ំក្រោណី៍រិ�រិ ឬមិន្នអាចភាា ប់ខំុំ្លួ
បាន្នក្រោទ្យា ។ បាទ្យា �ូក្រោចនះខំុំ្លួក្រោទី្យាបដែតីបាន្នតីក្រោមីួងដែអ្នប ។ ក្រោយីីងបញ្ចូេូលថទូី្យារិស័្សពៃ និ្នងក្រោ�ទូ្យារិស័្សពៃក្រោ�យី
ផាៃ ល់ក្រោ��ន់្នព�កក្រោ� �បសិ្សន្នក្រោបីវា�ំក្រោណី៍រិ�រិ។ ក្រោហីយី វាមិន្ន�ំក្រោណី៍រិក្រោទ្យាកនងុក្រោពលថីីៗក្រោន្នះ។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ
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3. សេចក្តីី�សន្ននិដ្ឋាាន្ន ន្និងអ្នន្នីសាសន្ន៍ 
មនុ្នស្សសភា�ក្រោ�ចីន្នផ្ទៃន្ន�កមុក្រោន្នះ�ីន្ន�រិរិកីចក្រោ�មីន្នក្រោ�ចីន្នដែ�នកបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្សព�កក្រោ�ក្រោទ្យា ក្រោ�ក្រោពល
ក្រោ�បៀបក្រោធៀបរិយីៈក្រោពល 3 ដែខ្លួ�ំបូង និ្នងរិយីៈក្រោពល3 ឆ្នាំន �ំំបូងផ្ទៃន្នអំ្ន�ុងក្រោពលតាំងំទី្យាលំក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សថីីក្រោន្នះ ។ 
ក្រោទាំះយុាងណាក៏ក្រោ�យី ក្រោ�ក្រោមីលក្រោ�ីញថាមាន្ន�រិរិកីចក្រោ�មីន្នផ្ទៃន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់អ្ននកដែ�លមក
តាំងំទី្យាលំក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់កនងុរិយីៈក្រោពលដែវិងជាងក្រោន្នះ—ឧទាំហរិណ៍៍ ក្រោ�ចីន្នជាង10 ឆ្នាំន  ំ។

ក្រោន្នះបក្រោងើីតីឱ្យ�ស្សម�យីក្រោ�ីមីពីក្រោនួ្ន�ន្ន�ំក្រោណី៍រិផ្ទៃន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្ស�កមុក្រោន្នះ ក្រោ�យីក្រោ�ះ�ស្ថាយី
ស្សមាស្សធាតុីលទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្ស និ្នងជំីនាញជាមុន្នក្រោ�កនងុ�ំក្រោណី៍រិផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្សព�កក្រោ� ។ 

បណីាញស្សងគម�ូចជាអ្ននកស្សី័��ចិតីី បុ�គលិកជី�យីកនងុ�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ� ស្សមាជិីកស្សហ�មន៍្ន និ្នងស្សមាជិីក
��សួ្ថារិ�ឺជា�ប�ពដែ�លមាន្នទំ្យានុ្នកចិតីីក្រោ�ចីន្នបំ�ុតី បនាៃ ប់មកមាន្នបណីាញ និ្នងវិ ុបិស្ថាយីថ៍�ូួវិ�រិនានារិបស់្ស
រិ�ា �ិបាល ។ �ូក្រោចនះ បណីាញទាំងំក្រោន្នះ��រិដែតី�តីវូិបាន្នក្រោ�បី�បាស់្សបដែន្នាមក្រោទ្យាៀតី ក្រោហីយីបណីាញ និ្នងវិ ុបិស្ថាយីថ៍
ទាំងំក្រោន្នះ��រិដែតី�តីវូិបាន្នរិចនាក្រោ�ងីជាពិក្រោស្សស្សក្រោ�ីមីជីី�យីដែកលមអបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្ស�កមុក្រោន្នះ ។

អ្ននុ្នស្ថាស្សន៍្នទាំងំឡាយី�ូចខាងក្រោ��ម�ឺដែ�អកក្រោលីលទ្យាធ�ល�ស្ថាវិ�ជាវិ មិន្នដែមន្នជាអ្ននុ្នស្ថាស្សន៍្ន
ក្រោ�លន្នក្រោយាបាយីរិបស់្សរិ�ា �ិបាលក្រោ�យីី ។

ឱកា�សេដ�មប�សេដា�ស្រ�យបញ្ហាា �ទធភាព័សេស្រប�ស្របា�់
ក្រោ�ីមីជីី�យីក្រោ�ះ�ស្ថាយីបញ្ញាា លទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្ស មាន្នវិធិាន្ន�រិម�យីចំន្ន�ន្នដែ�លអាចជី�យីបាន្នរិ �មមាន្ន�រិ�ីល់
ជូីន្ននូ្នវិ ៖

• ឧបករិណ៍៍ក្រោ�សងៗ�ូចជាកំុពយទ័ូ្យារិយី�រិផ្ទៃ�តាំមរិយីៈជីក្រោ�មីស្សហិរិញ្ចូាវិតីាុក្រោ�សងៗ�ន  និ្នង�រិភាា ប់អីុ្នន្នធឺណិ៍តី
ដែ�ល�តីវូិបាន្នវាយីតីផ្ទៃមួថាជាវិធីិស្ថា�ស្សមីាន្ន�បសិ្សទ្យាធភាពម�យី ។ កមវីិធីិលទ្យាធភាពក្រោ�បី�បាស់្ស�បព័ន្នធ
ឌីីជីីថល�បកបក្រោ�យីស្សមធម៌ (Equitable Digital Access) រិបស់្ស�កស្ស�ងអ្នប់រិ ំ�ឺជាឧទាំហរិណ៍៍
ម�យីផ្ទៃន្នវិធីិស្ថា�ស្សកី្រោជា�ជ័ីយី 

• �រិក្រោ�បី�បាស់្សទិ្យាន្នន្នន័យីដែ�លមិន្ន�ិតីផ្ទៃថួក្រោ�ីមីចូីលក្រោ�បីក្រោស្សវាតាំមអ្នន្នឡាញសំ្សខាន់្នៗ រិ �មទាំងំក្រោស្សវាសំ្ស
ខាន់្នៗរិបស់្សរិ�ា �ិបាល និ្នងក្រោ��រិ�ា �ិបាល

• ទី្យាកដែនួ្នងក្រោ�កនងុស្សហ�មន៍្ន�ូចជាបណាា ល័យីស្ថាធារិណ៍ៈ និ្នងទី្យាកដែនួ្នងក្រោ�រិពបូជាដែ�លជាកដែនួ្នង
បណុី៍ះបណីាលបំណិ៍ន្នឌីីជីីថល ក្រោហីយីស្ថាា នី្នយ៍ីឧបករិណ៍៍ដែ�លព�កក្រោ�អាចចូលក្រោ�បី�បាស់្សបាន្ន ។

ឱកា�សេដ�មប�សេដា�ស្រ�យបញ្ហាា បំណិន
ក្រោ�ីមីជីី�យីក្រោ�ះ�ស្ថាយីបញ្ញាា បំណិ៍ន្ន វិធិាន្ន�រិនានាដែ�លអាចជី�យីបាន្នរិ �មមាន្ន�រិ�ីល់នូ្នវិ ៖

• �រិបណ៍ាុ ះបណាា លបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលជាភាស្ថាជីន្នជាតិីភា�តិីចតាំមរិយីៈអាជំាកណីាលដែ�ល
មាន្នទំ្យានុ្នកចិតីីក្រោ�ីមី�ីត់ីបន្នាយីក្រោពលក្រោវិ�ដែ�ល�កមុក្រោន្នះក្រោ�ដែតី�តីវូិបាន្នក្រោ�ផាត់ីក្រោចញពី�រិក្រោ�បី�បាស់្ស
�បព័ន្នធឌីីជីីថល

• �រិ��ំទ្យាតាំមក្រោ�លក្រោ� និ្នងទូ្យាលំទូ្យា�យីស្ស�មាប់�ស្សីីក្រោ�កនងុស្សហ�មន៍្នជីន្នជាតិីភា�តិីច 
ជាពិក្រោស្សស្សជំុីវិញិកិចេ�រិដែថទាំតំាំម�ៃះ �ូក្រោចនះព�កក្រោ�អាចចូលរិ �មកនងុថាន ក់បណុី៍ះបណីាលនានាបាន្ន

• �រិបណុី៍ះបណីាលបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលក្រោ�យីមាន្នក�មិតីស្សមិទ្យាធិ�លចាស់្ស�ស់្ស �ូក្រោចនះវា
មាន្ន�បសិ្សទ្យាធភាព និ្នង�ីល់សិ្សទ្យាធិអំ្នណាច ឧទាំហរិណ៍៍ �រិបណុី៍ះបណីាលបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលជាក់�ក់
ស្ស�មាប់ក្រោ�បីសី្ថាតីហើូន្នដែ�លជាចំណុ៍ចចាំប់ក្រោ�ីីម ក្រោ�មុន្នក្រោពល�ន្នក្រោ�ក្រោរិៀន្នវិ�គបណុី៍ះបណីាល
បំណិ៍ន្នឌីីជីីថលពិបាកជាងក្រោន្នះកនងុ�រិក្រោ�បី�បាស់្សឧបករិណ៍៍ធំៗ �ូចជាកំុពយទ័ូ្យារិយី�រិផ្ទៃ�ជាក្រោ�ីម 
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• ក្រោផីាតី�រិបណុី៍ះបណីាលក្រោ�ក្រោលីបំណិ៍ន្នឌីីជីីថលកំពូលទាំងំ3ដែ�ល�តីវូិបាន្នកំណ៍ត់ីថាមាន្ន
ស្ថារិៈសំ្សខាន់្នស្ស�មាប់�កមុក្រោន្នះ ៖ បំណិ៍ន្ន�បតិីបតិីី�រិធនា�រិតាំមអ្នន្នឡាញ ជំីនាញសុ្សវិតីាិភាព និ្នង
ស្សនិី្នសុ្សខ្លួតាំមអ្នន្នឡាញ និ្នងបំណិ៍ន្នកនងុ�រិ��ប់��ងព័ត៌ីមាន្ន និ្នងខឹួ្លួមស្ថារិតាំមអ្នន្នឡាញ ។ ក្រោន្នះ
��រិដែតីរិ �មបញ្ចូេូល�រិបណុី៍ះបណីាលក្រោលី�រិចូលក្រោ�បីក្រោស្សវាតាំមអ្នន្នឡាញសំ្សខាន់្នៗ�ូចជា MyMSD 
myIR �ណ៍នី្នអ្នក្រោនីា�បក្រោវិស្សន៍្នតាំមអ្នន្នឡាញ និ្នង�បតិីបតិីី�រិធនា�រិតាំមអ្នន្នឡាញ ។

ការពិ័ចារណាសេផេងៗសេទៀត៌
ក្រោ�ីមីជីី�យីបក្រោងើីន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្សអ្នតីីតីជីន្នក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិបាន្ន
ទ្យាទ្យា�ល�រិយីកចិតីីទុ្យាកេ�ក់ដែ�លកំពុងតាំងំទី្យាលំក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ សូ្សមពិចាំរិណាក្រោលី ៖

• �រិបនី្ន�ីល់អាទិ្យាភាព�ល់�រិបណុី៍ះបណីាលជំីនាញភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស 
• �រិក្រោធើីឱ្យយមាន្នធន្នធាន្នជាភាស្ថាជីន្នជាតិីភា�តិីចតាំមអ្នន្នឡាញ ជាពិក្រោស្សស្សស្ស�មាប់ក្រោស្សវាសំ្សខាន់្នៗ
• �រិក្រោធើីឱ្យយ�រិបណុី៍ះបណីាលបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលជាដែ�នកផ្ទៃន្នកមវីិធីិតាំងំទី្យាលំក្រោ�ថីីស្ស�មាប់អ្នតីីតីជីន្ន

ក្រោ�ៀស្សខួ្លួ�ន្ន និ្នងជីន្នចំណាក�ស្សកុដែ�លពំុសូ្សវិទ្យាទ្យា�លបាន្ន�រិយីកចិតីីទុ្យាកេ�ក់ក្រោ�យីមាន្នកមវីិធីិ
បក្រោ�ងៀន្ន ភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្សជាភាស្ថាទី្យាពីរិ (ESL)

• �រិវិនិិ្នក្រោយា��ន់្នដែតីក្រោ�ចីន្នកនងុ�រិបក្រោងើីន្ន�រិ��ំទ្យាបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលស្ស�មាប់រិយីៈក្រោពល3 ក្រោ� 5 ឆ្នាំន ំ
�ំបូងផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ� 

• �រិក្រោ�បី�រិសិ្សកាក្រោ�យីស្សក្រោងើតីភាពទាំក់ទ្យាង�ន ក្រោ�សងៗផ្ទៃន្ន�បធាន្នបទ្យាម�យីកនងុរិយីៈក្រោពលដែវិងម�យី
ក្រោ�ីមីយីីល់ពី�លបុះពាល់ផ្ទៃន្ន�រិ��ំទ្យាបរិយិាបន្ននឌីីជីីថល�ំបូងក្រោ�ក្រោលីលទ្យាធ�លផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�

• �រិវាស់្សដែវិង និ្នងតាំម�ន្នទី្យាតាំងំផ្ទៃន្នបរិយិាបន្ននឌីីជីីថលរិបស់្ស�កមុក្រោន្នះក្រោ�កនងុបរិបិទ្យាផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យា
លំក្រោ� និ្នងលទ្យាធ�លផ្ទៃន្ន�រិតាំងំទី្យាលំក្រោ�រិបស់្សព�កក្រោ�ក្រោ�កនងុ�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ ។

“ខំុំ្លួមកពីបរិក្រោទ្យាស្ស អ្ននកបក្រោ�ងៀន្នខំុំ្លួភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ក្រោហីយីខំុំ្លួក្រោរិៀន្នភាស្ថារិបស់្ស
�ត់ី ក្រោហីយីខំុំ្លួក្រោធើី�រិក្រោ�ទី្យាក្រោន្នះ ខំុំ្លួបង់ពន្នធ ខំុំ្លួជី�យីរិ�ា �ិបាល ។ �ូក្រោចនះ ខំុំ្លួនឹ្នងមិន្ន
�ួយីជាជីន្នឥតី�បក្រោយាជីន៍្នក្រោទ្យា ខំុំ្លួនឹ្នង�ួយីជាជីន្នមាន្ន�បក្រោយាជីន៍្ន ។ 

ក្រោ�ក្រោពលអ្ននកបក្រោ�ងៀន្នខំុំ្លួ�ណិ៍តីវិទិ្យាា បូកនឹ្នងភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស ខំុំ្លួនឹ្នង�ួយីជាជីន្ន
មាន្ន�បក្រោយាជីន៍្នក្រោ�ចីន្នជាងក្រោន្នះ ។ ខំុំ្លួអាចក្រោធើីអ្នើីបាន្នអ្នស្ថាេ រិយជាងក្រោពលណាៗទាំងំអ្នស់្ស ។ 

ក្រោ�ក្រោពលអ្ននកបក្រោ�ងៀន្នខំុំ្លួកំុពយទ័ូ្យារិ �ូក្រោចនះខំុំ្លួមាន្នមូល�ា ន្ន��ឹះផ្ទៃន្នបក្រោចេកវិទិ្យាាព័ត៌ីមាន្ន 
 ភាស្ថាអ្នង់ក្រោ�ួស្ស និ្នង�ណិ៍តីវិទិ្យាា ។ ខំុំ្លួនឹ្នង�ួយីជាអ្ននកជំីនាញក្រោ�ក្រោពលអ្ននា�តី  

ក្រោហីយីខំុំ្លួនឹ្នងជី�យី�បក្រោទ្យាស្សនូ្នដែវិលក្រោស្ស�ង់ឱ្យយរិកីចក្រោ�មីន្ន�ន់្នដែតីក្រោលឿន្នជាងមុន្នដែថមក្រោទ្យាៀតី ។”

— អ្ននកចូលរិ �មកនងុ�រិ�ស្ថាវិ�ជាវិ
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