
 

  

 

អង្គការសហគមន៍យ ើង្ 
 របា ការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨ 



 
 

មាតកិារ 
 

សារពីនាយកគ្រប់គ្រង _____________________ ៣ 

កគ្រងរបូភាពគ្បចាំឆ្ន ាំ ______________________ ៥ 

ករមវធិីអាហារបូករណ៍ ___________________________ ៧ 

ករមវធិីសកិាឥតរិតថ្លៃ _____________________ ៩ 

ករមវធិីជាំនួយសហររន ៍_________________________ ១១  

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ______________________________ ១៣ 

 

   

 



 
 

សារពីនាយកគ្រប់គ្រង 

 

សូមគោរពជូន សហគមន៍របស់អង្គការសហគមន៍គ ើង្ 

ជាដំបូង្ខ្ញំសូមនិយា អំពីគរឿង្ផ្ទា ល់ខលួនរបស់ខ្ញំ គបើគ ោះបីទឹកភ្នែករបស់ខ្ញំបានហូរ "សារពីនា កគ្គប់គ្គង្" គៅកែញង្របា 
ការណ៍គ្បចំឆ្ែ ំកាលពីឆ្ែ ំមញន ភ្ដលបានគ្បកាសអំពីការចកគេញរបស់ខ្ញំពី JWOC ប ញភ្នែខ្ញំបែជាែន្តគៅទីគនោះ។ ជាការពិត
ណាស់ខ្ញំមិនគ្តឹមភ្តគៅទីគនោះគទ ប ញភ្នែខ្ញំគបែជ្ាថាខ្ញំនឹង្គៅទីគនោះរហូតដល់ឆ្ែ ំ ២០២០! គតើអវីភ្ដលនំាឱ្យមានការផ្ទល ស់េិតែរបស់
ខ្ញំភ្លល មៗភ្បបគនោះ? បរយិាកាសភ្ដលគោរគពញគៅគោ ពនលឺគ្ពោះអាទិតយ សាែ មញញឹមគោរគពញគោ មិតែភ្លពភ្ដលខ្ញំេូល
េិតែ សតវឆ្ា េិញ្ច ឹមពីរកាលរបស់ខ្ញំ... ំង្អស់គនោះវាគ្ោន់ភ្តជាគរឿង្តូេតាេមួ ែ ៉ុណ ណ្ ោះ ប ញភ្នែខ្ញំគជឿជាក់ថា JWOC គឺគៅ
ភ្កែរនឹង្អវីមួ ភ្ដលអសាច រយគហើ ខ្ញំេង់្កាល  ជាេំភ្ណកមួ ននវាផង្ភ្ដរ។ 

 

កែញង្ឆ្ែ ំ២០១៨ គ ើង្បានកំណត់នូវអវីភ្ដលJWOCគ្វើបានលអបំផញត គោ គ្វើការងារជាមួ សហគមន៍របស់គ ើង្គលើគគគ្មាង្
អស់រ ៈគពលមួ ឆ្ែ ំគពញគដើមែីសាែ ប់នូវមតិគយាបល់របស់ពួកគគគៅគលើកមាវ ិ្ ីបេចញបែនែរបស់គ ើង្ គហើ សំគលង្របស់
ពួកគគគឺណ ើម្បីជួ កែញង្ការគរៀបេំភ្ផនការ ញទធសាស្រសែរបស់ពួកគ ើង្កែញង្ការអនញវតែនាឆ្ែ ំ ២០១៩។ ឥឡូវគនោះពួកគ ើង្បាន
សិកាកាន់ភ្តសញីជគគ្ៅគៅគលើការគរៀបេំកមាវ ិ្ ី និង្ការគរៀបេំភ្ផនការ ញទធសាស្រសែសគ្មាប់រ ៈគពលបីឆ្ែ ំរបស់ពួកគ ើង្ 
ភ្ដលគ ើង្នឹង្គ្វើការផសពវផា ជាមួ គ្កុមគ្គសួាររបស់JWOC ំង្មូលកែញង្គពលឆ្ប់ៗគនោះ ដូេគនោះគហើ គ្តូវគ្បាកដថា
អែក ំង្អស់ោែ គៅភ្តបនែតាមោនពីសកមាភ្លពរបស់ពួកគ ើង្តាមរ ៈបណាែ ញសង្គម និង្គបើកអាន្អញីភ្ម លរបស់ពួកគ ើង្
ផង្ភ្ដរ។ ជាបទឧគទាសនាមខលីៗននកមាវ ិ្ ីអាហារបូករណ៍ គឺនឹង្គ្តូវបានវវិឌ្ឍខលួនកាល  គៅជាកមាវ ិ្ ីសែូលមួ  គោ មាន
និសសិតគគ្តៀមខលួនបញ្ច ប់ការសិកាភ្ដលទទួលបានការគរៀបេំយា ង្លអគ្បគសើរជាង្មញន គហើ នឹង្េូលរមួជាមួ និសសិតរបស់
ពួកគ ើង្សរញបេំនួន១៧៣នាក់ភ្ដលបានបញ្ច ប់ការសិកា គដើមែីជួ ដឹកនំាសហគមន៍និង្អនិវឌ្ឍគ្បគទសកមពញជា! 
 

៣ 



 
 

គៅកែញង្របា ការណ៍គ្បចំឆ្ែ ំគនោះ អែកនឹង្អាចអានពីផលប ោះោល់និង្បញ្ហា គ្បឈមពីកមាវ ិ្ ីនីមួ ៗរបស់ពួកគ ើង្ គហើ ខ្ញំ
សង្ឃឹមថាអែកនឹង្មានគមាទនភ្លព គោ ដឹង្ថាវាគ្តូវបានសគគ្មេគោ មានការោំគ្ទពីមនញសសដូេអែក ំង្អស់ោែ ។ មិនថា
មិនថាអែកបានបរចិច គ បានសា័គ្គេិតែកែញង្កមាវ ិ្ ីរបស់ពួកគ ើង្ បានេញេLikeនិង្បានភ្េករភំ្លកគគហទំព័ររបស់ពួកគ ើង្គៅ
គលើទំព័រគហវសប ញក ឬគ្ោន់ភ្តបានគលើកគឡើង្អំពីគ ើង្គៅកាន់មិតែន័កែិរបស់អែកក៏ជាការរមួេំភ្ណកកែញង្កិេចខិតខំគ្បឹង្ភ្គ្បង្
គដើមែីគ្វើឲ្យវាមានដំគណើ រការលអគ្បគសើរគៅបាន។ វាពិតជាគ្វើឲ្យខ្ញំគពញេិតែគោ ដឹង្ថាខ្ញំនឹង្បនែការគ្វើការងារ ំង្គនោះ
ជាមួ អែក ំង្អស់ោែ កែញង្ឆ្ែ ំ២០១៩ និង្នាឆ្ែ ំខាង្មញខៗគទៀត។  
 

េញង្គគ្កា គោ មិនេង់្ឲ្យមានការជោះឥទធិពលគៅគលើទមាល ប់ននការអានរបស់អែក ំង្អស់ោែ  ខ្ញំសូមរមលឹកសាា រតីអែក ំង្
អស់ោែ ថា សកមាភ្លព ំង្អស់ភ្ដលអែកនឹង្អានគៅទំព័របនែបនាា ប់គនាោះ គឺគ្តូវបានគ្វើសគគ្មេគោ គ្កុមការងារដ៏តូេមួ 
ភ្ដលមានការគបែជ្ាេិតែយា ង្មញតមំាបូករមួ ំង្និសសិតអាហារបូករណ៍េំនួន៦៩នាក់ ភ្ដលពួកគគបានខិតខំភ្បង្ភ្េកគពល
គវលាឲ្យបានគសាើៗោែ  ំង្ការសិកាគៅសាកលវទិាល័  និង្ការគបែជ្ាេិតែគលើការគ ើ្វការងារ។ ខ្ញំគិតថាអែក ំង្អស់ោែ នឹង្
 ល់ស្សបជាមួ ខ្ញំថា JWOC គឺជាកភ្នលង្មួ ដ៏ពិគសស។ 

 

ជូនពរសំណាង្លអ, 
 

Kneath Heard 
នាយកគ្របគ់្រង 
 

 

 

៤ 



 
 

កគ្រងរបូភាពគ្បចាំឆ្ន ាំ 
មគហាស្សពវទិាសាស្រសែនិង្វសិវកមាកមពញជា 

 

 

 

 

 

សកមាភ្លពនរអងាគ សថវកិាគដើមែីការអប់រ ំ
 

 

     

 

 

អំណានគ្បចំសបាែ ហ៍ 

 

 

  

៥ 



 
 

អែកសាគ្គ័េិតែ         សិកាា សាលាអំពីការសរគសរសំគណរ 
  

 

 

 

 

កម្មវធីិបង្ហា ញទេពទោសល្យរបស់ JWOC 

 

 

  

 

គ្កុមការងាររបស់JWOC 

 

 

 

៦ 



 
 

ករមវិធីអាហារបូករណ៍ 

ឧបតថមភដល់និសសតិអាហាររបូករណ៍ ំង្អស់គដើមែបីញ្ច ប់ការសិការបស់ពួកគគជាសាថ ពរជាគរៀង្រាល់ឆ្ែ ំ និង្បានផែ
ល់អាហារបូករណ៍ថាីដល់សិសសនិង្និសិសតេំនួន ១៦នាក់ គៅកែញង្ឆ្ែ  ំ២០១៨   
 

កមាវ ិ្ ីអាហារបូករណ៍គៅភ្តបនែបគគ្មើសហគមន៍គោ បគង្កើតអែកដឹកនំាភ្ដលមានទំនញកេិតែខពស់ គដើមែីដឹកនំាគៅនថៃ
ភ្សអក។ និសសិតេំនួន ១១ នាក់ បានបញ្ច ប់ការសិកាគោ គជាគជ័ ពីកមាវ ិ្ ីកែញង្ឆ្ែ ំ២០១៨គនោះ គោ ទទួលបានបរញិ្ហា បគ្ត
ភ្ផែកេាប់ ភ្ផែកគទសេរណ៍និង្បដិសណាា រកិេច ភ្ផែកគណគន យ និង្ភ្ផែកអប់រផំង្ភ្ដរ។ គ ើង្នឹង្រង្ចំគមើលអំពីសមិទធិផល
លអៗរបស់និសសតិភ្ដលគគ្តៀមខលួននឹង្បញ្ច ប់ការសិកាឆ្ែ ំគនោះ គៅគគ្កា ការបញ្ច ប់ថាែ ក់នាគពលនថៃអនាគតរបស់ពួកគគ។ 

 

 កែញង្េំគនាមនិសសតិ 69 នាក់ មាននិសសិតេំនួន២នាក់នាគដើមឆ្ែ ំគនោះគ្តូវបានចកគេញពីកមាវ ិ្ ីរបស់គ ើង្មញនកាល
កំណត់ គោ សារភ្តមានបញ្ហា សញខភ្លពផ្ទា ល់ខលួន និង្គ្គសួារ។ គ ោះបីជាយា ង្ណាក៏គោ ពួកគ ើង្ភ្តង្ភ្តមានការគសាក
សាែ  ជានិេចកែញង្ការភ្ដលគ ើញនិសសិតណាមាែ ក់ចកគេញពីកមាវ ិ្ ី តួយា ង្េំនួនតួរគលខនននិសសតិភ្ដលបានឈប់មានការ
គកើនគឡើង្យា ង្ខាល ំង្គិតគ្តឹមឆ្ែ ំ២០១៧ គោ គៅគពលគនាោះមាននិសសិតេំនួន ៩ នាក់ គ្តូវបានចកគេញពីកមាវ ិ្ ី។ អគ្តា
ចកគេញគ្តូវបានកាត់បនថ យា ង្គគ្េើន ដូេគនោះគ ើង្អាេសនាតបានថាវាជាការខិតខំគ្បឹង្ភ្គ្បង្របស់ពួកគ ើង្ភ្ដលគ្វើ
ការងារជាមួ គ្កុមគ្គួសាររបស់ពួកគគយា ង្សកមា គដើមែីធានាថានិសសិតមាែ ក់ៗនឹង្ទទួលបានការគ្បឹកាគយាបល ន់គពល
គវលា។ 

 

កែញង្អំឡញង្គពលដំគណើ រការននការគគ្ជើសគរ ើសនិសសតិថាីគដើមែីេូលរមួកែញង្កមាវ ិ្ ីអាហារបូណ៍គៅឆ្ែ ំ ២០១៩ JWOC ទទួលបាន
ោកយគសែើសញំេំនួន ១៧៣ ោកយ ភ្ដលមានការគកើនគឡើង្ ៩០% គ្ៀបនឹង្ឆ្ែ ំ ២០១៧ ។ វាជាការគលើកទឹកេិតែមួ ភ្ដលគ ើង្
អាេគមើលគ ើញពីការគកើនគឡើង្កែញង្ការេង់្បានការអប់រខំពស់គៅកែញង្សហគមន៍របស់គ ើង្ និង្ជានសែញតាង្មួ ភ្ដលវ ិ្ ី
សាស្រសែថាីរបស់ពួកគ ើង្កែញង្ការចប់គផែើមដំគណើ រការននកមាវ ិ្ ីជាដំណាក់កាល គឺមានគ្បសិទធិភ្លព។ គៅភ្ខវេិឆិកាឆ្ែ ំ ២០១៨ 

JWOC បានផែល់អាហារបូករណ៍ដល់និសសិតេំនួន ១៧ នាក់ ដល់សិសសនិសសិតភ្ដលសាកសមនឹង្ទទួលបាន។  
គ្កុមការងារននកមាវ ិ្ ីអាហារបូកណ៍
ដំបូង្គឡើ គឺមានគគគ្មាង្ផែល់ 

អាហារបូករណ៍េំនួន១៦នាក់ភ្ត
ប ញគណាណ ោះប ញភ្នែគោ សារទទួលបាន
អែកឧបតថមភភ្ដលអាេអនញញ្ហា តឲ្យ
គ្កុមការងារពួកគ ើង្អាេផែល់បាន
អាហារបូករណ៍បភ្នថមមួ កភ្នលង្
គទៀត។ 

  

 

 

៧



 
 

ការវា តំនល ផលប ោះោល់ ូរអភ្ង្វង្ននកមាវ ិ្ ីអាហាររបូករណ៍របស់ JWOC គៅឆ្ែ  ំ២០១៨ ភ្ដលជាខួបគគ្មប់ 
១០ឆ្ែ នំនការបញ្ច ប់ការសិកាដំបូង្គគរបស់និសសតិJWOC 

 

រ ៈគពល១០ឆ្ែ ំ គិតពីនិសសតិបញ្ច ប់ការសិកាអាណតែិទី១ ពី JWOC មកទល់គពលគនោះមាននិសសិតេំនួន ១៧៣ 
នាក់គហើ ភ្ដលបញ្ច ប់ការសិកាពីកមាវ ិ្ ីគនោះ។ គដើមែីវា តនមលឲ្យបានគ្តឹមគ្តូវអំពីផលប ោះោល់ដ៏្ំននកមាវ ិ្ ីគនោះេំគោោះអែក
ទទួលផល គលាក Patrick Mcbribe មកពីសាកលវទិាល័  Arkansas, Clinton School of Public Service បានគ្វើការវា 
តនមលអស់រ ៈគពល ២ ភ្ខ អំពីកមាវ ិ្ ីគនោះ គោ អែក ំង្អស់ោែ អាេគមើលបភ្នថមបានគៅទីគនោះ។ អតីតនិសសិតេំនួន ៩៩ នាក់
ក៏បានេូលរមួកែញង្ការសាង់្មតិគនោះផង្ភ្ដរ។ លទធផលជារមួមានភ្លពវជិជមាន និង្បានបងាា ញពីភ្លពគជាគជ័ ននកមាវ ិ្ ីគនោះ
ពីគគ្ោោះ ៩១% ននអតីតនិសសិតនិយា ថាបទពិគសា្ន៍របស់ពួកគគគៅ JWOC គឺបានជួ ឲ្យពួកគគរកការងារគ្វើបាន គហើ 
៩២%បាននិយា ថាគញណភ្លពននជីវតិរបស់ពួកគគបានគ្បគសើរគឡើង្និង្ក៏សូមអរគញណដល់កមាវ ិ្ ីអាហារបូកណ៍របស់ 

JWOCផង្ភ្ដរ ។  
 

គ្កុមថាែ ក់ដឹកនំាននកមាវ ី្ ីបានគ្វើកិេចគ្បជញំជាមួ និសសិតអាហារបូករណ៍ ំង្អស់ គហើ បានរកគ ើញថាបញ្ហា
គ្បឈមដ៏្ំបំផញតរបស់ពួកគគគឺការបគង្កើតនិង្ការបនែគោលគៅ។ គនោះបានសង្កត់្ៃន់គៅគលើតគ្មវូការដ៏ពិតគ្បាកដសគ្មាប់
និសសិតអាហារបូករណ៍ គឺគ្វើយា ង្ណាឱ្យពួកគគមានទំនញកេិតែគលើវ ិ្ ីសាស្រសែភ្ដលពួកគគនឹង្គគ្បើគ្បាស់គដើមែីគោោះស្សា 
បញ្ហា និង្ការអនិវឌ្ឍខលួនឯង្។ វាគឺជាបរយិាកាសដ៏វជិជមានមួ ភ្ដលនិសសតិមានទំនញកេិតែកែញង្ការបគញ្ចញនូវមតិគយាបល់ 
និង្គលើកគឡើង្បញ្ហា គ្បឈមភ្ដលពួកគគជួបគ្បទោះគៅកែញង្កមាវ ិ្ ីគនោះ។ លទធផលននកិេចគ្បជញំ ំង្មូលគនោះបានជំរញញភ្ផនការ
 ញទធសាស្រសែរបស់គ ើង្ភ្ដលគគ្ោង្នឹង្គ្វើគៅកែញង្ឆ្ែ ំ ២០១៩ ។ 

 

គ្ជងុ្មួ ននភ្លពគជាគជ័  ៖ រណីា 

រណីា បានេូលរមួកែញង្កមាវ ិ្ ីអាហារបូករណ៍
កែញង្ឆ្ែ ំ ២០១៣ និង្ជានិសសិតរបស់ JWOC 

អស់រ ៈគពល ៤ ឆ្ែ ំ។ ោត់មានបង្បអូនស្សី 
៣ នាក់ និង្បង្បអូនគ្បុស ១ នាក់ គហើ គ្កុម

គ្គួសាររបស់ោត់មានអាជីវកមាតូេមួ ។ 
គៅគពលភ្ដលរណីាបានមកដល់ JWOC 

ោត់ពិតជាមានេិតែសាទរណាស់កែញង្ការ
គរៀនភ្លសាអង់្គគលសគៅសាកលវទិាល័  

គហើ ឪពញកមាែ  របស់ោត់មានគមាទនភ្លព
ណាស់េំគោោះគជាគជ័ គនោះ។ រណីាមាន 

ឆនាោះខពស់កែញង្ការចប់ កការអប់រកំគ្មិតខពស់ជាង្មញន ភ្ដលគនោះគឺជាមគ្ាបា គដើមែីកាល  ជាអែកមានអាជីព
េាស់លាស់ និង្ឯករាជយ។ បេចញបែនែោត់គ្វើការគៅកែញង្តួនាទីជាបញគគលិកភ្ផែកគ្បតិបតិែការគៅកែញង្គ្កុមហ ញនភ្លែ ក់ងារ
គទសេរណ៍កែញង្ស្សុកមួ គៅកែញង្គខតែគសៀមរាប ភ្ដលអាេឲ្យោត់ជួ ខលួនឯង្និង្គ្គួសាររបស់ោត់បានផង្ភ្ដរ។ 

៨ 

https://jwoc.info/journeys-within-our-community-2018-scholarship-program-evaluation/


 
 

ករមវិធីសកិាឥតរិតថ្លៃ 
គ្តឹមវគគសិកាទី ៣ ននឆ្ែ សិំកា, ៧៤% (គគ្បៀបគ្ៀបនិង្ ៣២% កែញង្វគគទី ១)ទទូលបានកគ្មិត 'គពញេិតែ' តាមរ ៈ
សកមាភ្លពសគង្កតគ្គបូគគ្ង្ៀនគលើការបគគ្ង្ៀនរបស់ពួកគគ 

        គដើមែីធានាគញណភ្លពអប់រ ំ គ្គបូគគ្ង្ៀន
នីមួ ៗទទួលបាននូវការបណែញ ោះបណាែ លនិង្
ការបគគ្ង្ៀនជាគ្បចំអស់រ ៈគពលគពញមួ 

ឆ្ែ ំ។ បួនេំណញ េសំខាន់ៗភ្ដលគ្តូវបាន កមក
សគង្កតគនាោះមាន ភ្ផនការគមគរៀន ការគ្គប់គ្គង្
គមា ង្គពល ភ្លពភ្េែគ្បឌិ្តកែញង្ការបគគ្ង្ៀន និង្
ការបគគ្ង្ៀន។  
  ការសគង្កត ំង្គនោះមិនគ្តឹមភ្តគ្វើគឡើង្គោ 

គ្កុមអែកគ្គប់គ្គង្គនាោះគទ ប ញភ្នែក៏គ្វើតាមរ ៈការ
សគង្កតជានដគូគដើមែីជំរញញគលើកទឹកេិតែឲ្យមានការរកីេំគរ ើនផង្ភ្ដរ។ ការគ្វើភ្បបគនោះបានបងាា ញឲ្យគ ើញថាមានគ្បគយាជន៍
គៅដល់គ្កុមអែកគ្គប់គ្គង្ការងារ ជាពិគសសសគ្មបសគ្មួលដល់ការបណែញ ោះបណាែ លគ្គូបគគ្ង្ៀនកែញង្ការគោោះស្សា បញ្ហា
គ្បឈមជាក់លាក់ភ្ដលពួកគគបានជួបគ្បទោះ។ 

 

កែញង្គ្កាបខាង្គគ្កាមបានបងាា ញពីភ្លពលអគ្បគសើរគឡើង្ននការអនញវតែរបស់គ្គូបគគ្ង្ៀនកែញង្រ ៈគពល ៣ វគគ កនលង្មក។ កែញង្វគគ
ទី ១ គ្គបូគគ្ង្ៀន ៥% បានជួបការរពឹំង្ទញករបស់ពួកគ ើង្ គហើ  ៥៩% ននវ ិ្ ីបគគ្ង្ៀនគ្តូវបានចត់ទញកថាកគ្មិតបង្គួរ ពី
សំណាក់គ្កុមអែកគ្គប់គ្គង្។ គ ោះបីជាយា ង្ណាក៏គោ តាមរ ៈវគគបណែញ ោះបណាែ លេាស់លាស់កែញង្វគគសិកាទី ៣ បាន
បញ្ច ប់គៅគោ ភ្លពវជិជមាន ជាមួ នឹង្វ ិ្ ីបគគ្ង្ៀនភ្ដលគៅគគ្កាមការគពញេិតែខាង្គលើ ១៨% និង្ ០% មិនគពញេិតែេំគោោះ
ការបគគ្ង្ៀន។ 
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០%
០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

គពញេិតែ ខាល ំង្ គពញេិតែ ្មាតា មិនគពញេិតែ 

ការអនុវតតរបសគ់្រូបងគ្ងៀន

វគគទី ១ វគគទី ២ វគគទី ៣

៩ 



 
 

៨៨% (គគ្បៀបគ្ៀប ៧៣% គៅឆ្ែ  ំ២០១៧) សិសសេូលគរៀនថាែ ក់គរៀនគទៀង្ ត់គៅវគគទី 3 

គ្កុមការងារកមាវ ិ្ ីថាែ ក់សិកាឥតគិតនថល មានគោលបំណង្គលើកទឹកេិតែសិសានញសិសសឲ្យេូលគរៀនគទៀង្ ត់កែញង្ថាែ ក់គរៀន 
គដើមែីបគង្កើនកគ្មិតេំគណោះដឹង្របស់ពួកគគ។ វ ិ្ ីសាស្រសែបគគ្ង្ៀនជាគគ្េើនគ្តូវបានរមួបញ្ចូ លគៅកែញង្គមគរៀនគដើមែីធានាឲ្យមាន
ការចប់អារមាណ៍និង្ភ្លពសបា រកីរា គៅកែញង្ថាែ ក់គរៀន។  ំង្គនោះគ្តូវបានគ្វើគឡើង្តាមរ ៈការបគង្កើននូវការគរៀនសូគ្ត
ភ្បបអនញវតែផ្ទា ល់ ការបញ្ចូ លបគេចកវទិាកែញង្ថាែ ក់គរៀន និង្សកមាភ្លពជាគ្កុម។ េញង្បញ្ច ប់ននឆ្ែ ំសិកាភ្លគរ ននសិសសភ្ដល
មកគរៀនគៅ JWOC គទៀង្ ត់គឺ ៧៧%  ភ្ដលទនែិន័ គនោះគឺ បជាង្គោលគៅភ្ដលគ ើង្បានរពឹំង្ទញក ភ្តយា ង្ណាក៏
គោ ក៏គៅភ្តមានភ្លពគ្បគសើរ ភ្ដលកាលពីឆ្ែ ំមញនមានសិសសមកគរៀនគទៀង្ ត់គ្តឹមភ្ត ៧៣%ប ញគណាណ ោះ។ តាមរ ៈការគ្វើ
ការអគង្កតបភ្នថម JWOC បានរកគ ើញថាសិសសជាគគ្េើនមានកាលវភិ្លគខញសោែ ជាមួ សាលាគរៀនរដា និង្បញ្ហា ផ្ទា ល់ 

ខលួន។ គលើសពីគនោះគទៀត គ្ពឹតែិការណ៍ភ្ដលមិនបានរពឹំង្ទញកមញនដូេជាទឹកជំនន់ បានបណាែ លឲ្យមានការធាល ក់េញោះននេំនួន
សិសសមកគរៀនផង្ភ្ដរ។ 

 

 

 

 

 

គ្ជងុ្មួ ននភ្លពគជាគជ័ : ថញល 

ថញល មានអា ញ ១១ ឆ្ែ ំ បានេញោះ
គ ា្ ោះេូលគរៀនគៅថាែ ក់សិកា
ឥតគិតនថល កែញង្អំឡញង្គពលវគគ
សិកាដំបូង្កែញង្ឆ្ែ ំ ២០១៨ របស់ 
JWOC ។ ឪពញកមាែ  របស់ថញល
បានផ្ទល ស់គៅគ្វើការគៅគ្បគទស
នថកាលពី ៥ឆ្ែ ំមញន ដូេគនោះនាង្
និង្បអូនស្សីរបស់នាង្គពលគនោះ
កំពញង្ភ្តរស់គៅជាមួ នឹង្មាែ  
មីង្។ គៅគពលភ្ដលបានេូល
គរៀននាង្បានចប់គផែើមគរៀនថាែ ក់
ដំបូង្របស់គ ើង្គហើ គពលគនាោះនាង្ក៏មិនមានេំគណោះដឹង្ភ្ផែកភ្លសាអង់្គគលសអវីភ្ដរ ប ញភ្នែឥឡូវគនោះនាង្អាេសាែ ប់ 
និង្ ល់បានកាន់ភ្តលអជាង្មញន។ ថញល បានគ្វើជាអែកតំណាង្ឱ្យបាវេនារបស់ JWOC “គរៀននថៃគនោះនឹង្ដឹកនំានថៃ
ភ្សអក” ភ្ដលជាគរឿ ៗនាង្គ្តូវបានគគគមើលគ ើញថា នាង្ជាសិសសភ្ដលេូលេិតែជួ មិតែរមួថាែ ក់គោ ការបកភ្គ្ប
ភ្លសាអង់្គគលសគៅជាភ្លសាភ្ខារ ឬជាអែកសគ្មមសគ្មួលកែញង្ថាែ ក់គរៀន។ 

១០ 



 
 

ករមវិធីជាំនួយសហររន៍ 

ផែល់ការបណែញ ោះបណាែ លភ្ផែកអនាម័ ដល់សិសសេំនួន ៣២០ នាក់ និង្គ្គបូគគ្ង្ៀនេំនួន ១៥ នាក់គៅសាលាបឋម
សិកាតាកំា និង្គ្បាសាទចរ គដើមែបីគង្កើនការ ល់ដឹង្ខាង្ភ្ផែកការលាង្សមាអ តនដ និង្ទមាល ប់ននការសមាអ តគ្ាញ 
កែញង្ ៦ ជំហាន 

កមាវ ិ្ ីជំនួ សហគមន៍ របស់ JWOC បានគៅភ្តបនែជួ សហគមន៍គៅគខតែគសៀមរាប តាមរ ៈការគលើកកមពស់ការអនញវតែ
អនាម័ លអ។ គៅកែញង្ឆ្ែ ំគនោះបនាា ប់ពីការផគត់ផគង់្នូវគ្ចស់ដញសគ្ាញ ថាែ ំដញសគ្ាញ សាប ូ និង្វគគបណែញ ោះបណាែ ល 

អនាម័ េំនួន ១២វគគ គ្តវូបានបគគ្ង្ៀនគៅកាន់សិសសេំនួន ៣៨២ នាក់ គៅនូមិតាកំា និង្នូមិគ្បាសាទចរ។ គ្គូបគគ្ង្ៀនបាន 

រមំលឹកសិសសរបស់ពួកគគឱ្យលាង្នដជាមួ សាប ូ និង្ដញសគ្ាញជាគរៀង្រាល់នថៃ គហើ តាមរ ៈការសគង្កតគនោះបានបងាា ញ
គ ើញថាសិសស ៩៥% បានគៅភ្តបនែទមាល ប់លអ ំង្គនោះ។ េំនួនគ្បគសើរគឡើង្ននកញមារភ្ដលដញសគ្ាញរបស់ពួកគគបាននំាឱ្យ
េំនួនននសិសសភ្ដលមានបញ្ហា ឈឺគ្ាញថ េញោះពី ៥៥% គៅ ២៩%។កមាវ ិ្ ីគនោះបានជោះឥទធិពលវជិជមានដល់ការអប់ររំបស់
សិសសកែញង្តំបន់គោ ជួ ឲ្យពួកគគមានសញខភ្លពលអ គហើ អាេបនែការសិការបស់ពួកគគបាន។ 

 

បគង្កើនេំនួនអែកេូលរមួេំនួន ១២៨ 
នាក់ ភ្ដលនឹង្ទទួលេំគណោះដឹង្លអអំពី
សញខភ្លពមាតញភ្លពោា នគគ្ោោះថាែ ក់ រ ៈ
គពល ៦ ភ្ខ បនាា ប់ពីវគគបណែញ ោះបណាែ ល 
(ពី ៧% ការសាង់្មតិគៅ ៥០%) 

 គគគ្មាង្សញខភ្លពមាតញភ្លពោា ន
គគ្ោោះថាែ ក់ បានបនែោំគ្ទដល់គោលគៅ
របស់គ្កសួង្សញខានិបាលកមពញជាគដើមែីកាត់
បនថ អគ្តាមរណៈភ្លពមាតានិង្ រកគៅ
កមពញជា។គៅឆ្ែ ំគនោះវគគបណែញ ោះបណាែ លេំនួន 
៦ គ្តូវបានគ្វើគឡើង្គៅនូមិេំនួន៣ នូមិ
គោកថាី រហាល និង្គោកគនែ  ភ្ដលមានស្រសែី
េំនួន ១៧៤ នាក់បានេូលរមួ។ លទធផល 
ការវា តនមលអំពីកមាវ ិ្ ីគនោះបានបងាា ញថា 

៩៨% ននស្រសែីបាន ល់ថាវគគបណែញ ោះ- 

បណាែ លគនោះគឺបានផែល់ពួកគគនូវេំគណោះ
ដឹង្បភ្នថមគទៀតអំពីសញខភ្លពមាតា។ 

 

 

 

គ្ជងុ្មួ ននភ្លពគជាគជ័ : ស ញន 

 ស ញន រស់គៅនូមិគតាែ តគ្ជុំ។ ោត់
មិនបានបញ្ច ប់ថាែ ក់វទិាល័ គនាោះ
គទគគ្ោោះគ្គសួាររបស់ោត់សថិតគៅ
កែញង្សាថ នភ្លពលំបាកភ្ផែកថវកិា 
ដូគេែោះោត់ពាយាមរកលញ តាម
រ ោះការគ្វើជាកមាករសំណង់្។ 
គៅគពលភ្ដលោត់ជួបជាមួ  
JWOC ោត់បានបងាា ញពីការតំាង្
ទឹកេិតែរបស់ោត់កែញង្ការចប់គផែើម
វគគបណែញ ោះបណាែ លវជិាជ ជីវៈជាជាង្
គមកានិេ គដើមែីជួសជញលម ូតូ។ 
ស ញនជាសិសសមាែ ក់ភ្ដលគរៀនចប់
បានគលឿន គហើ គ្វើឲ្យោត់អាេ
បនែគោលគៅរបស់ោត់បាន។ 
ឥឡូវគនោះោត់បានបញ្ច ប់វគគបណែញ ោះបណាែ ល គហើ ោត់ក៏បានកាល  គៅជា
ជាង្គមកានិេភ្ដលមានសមតថភ្លពមាែ ក់គៅគខតែគសៀមរាបគនោះផង្ភ្ដរ។ 

១១ 



 
 

អាណាពាបាលបានបងាា ញពីេំគណោះដឹង្ដ៏លអកែញង្ការអប់រកូំន ភ្បបវជិជមាននិង្រគបៀបននការោំគ្ទការគរៀនសូគ្ត 

កូនៗរបស់ពួកណេ 

 JWOC ក៏បានគផ្ទែ តគៅគលើអាណាពាបាលគោ ជួ ឱ្យពួកោត់បាន្េូលរមួបភ្នថមគទៀតកែញង្ការអប់រកូំនៗ
របស់ពួកោត់ ។ គោលគៅឆ្ែ ំគនោះគឺបគង្កើនតួរគលខអាណាពាបាលឲ្យមានទំនាក់ទំនង្លអជាមួ កូនៗរបស់ោត់ អំពីការ
គរៀនសូគ្តរបស់ពួកគគ។ មានអាណាពាបាល េំនួន៧២ នាក់ បានេូលរមួវគគបណែញ ោះបណាែ លគៅកែញង្នូមិគតាែ តគ្ជុំ នូមិអង់្
ដង្គន់ និង្នូមិោម។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១២ 



 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គ្បាក់ជំនួ  ២០១៨ ២០១៧ 

េំនួនននការបរចិច គជាលកាណៈបញគគល ២៧៣ ៣០៦ 

បរមិាណននការបរចិច គ $២៨៦.០១ $២៦៥.៨៧ 

 

េំនូល (ជាដញលាល រ $) ២០១៨ ២០១៧ 

កមាវ ិ្ ីភ្ដលគ្តូវការបំផញត $៥៧,៣០៨.០៨ $៤៥,២១៥.៨៦ 

កមាវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ $៥០,៣៥៦.២៦ $៥៣,៥៨២.១០ 

កមាវ ិ្ ីថាែ ក់ឥតគិតនថល $២៣,០៧៧.៤៩ $៣៨,១៨០.៨៥ 

កមាវ ិ្ ីជំនួ សហគមន៍ $៦៣៧០.៥៥ $១២,៧២៧ 

រដាបាល $១៦,៣៥២.៩៧ $១៧,៤៣១ 

េំនូលសរញប $១៥៣,៤៦៥.៣៥ $១៦៧,១៣៧.៦៧ 

 

េំណា  (ជាដញលាល រ $) ២០១៨ ២០១៧ 

កមាវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ $៥៩,៧៨៨.៨៤ $៥០,១៧៣.០៥ 

កមាវ ិ្ ីថាែ ក់ឥតគិតនថល $៥៥,៥៨០.២៤ $៥២,០២៩.៦៨ 

កមាវ ិ្ ីជំនួ សហគមន៍ $២១,៥៩១.៨២ $១៧,២៥៨.៩៣ 

រដាបាល $៣៣,២៩១.២៧ $២៨,៣៦២.៨៦ 

េំណា សរញប $១៧០,២៥២.១៧ $១៤៧,៨២៤.៥២ 

 

 

ចាំណូលគ្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨ ចាំណាយគ្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨

កមាវ ិ្ ភី្ដល

គ្តវូការបំផញត 

៣៧% 

រដាបាល 

១១% កមាវ ិ្ ីជំនួ  

សហគមន៍ 

៤% 

កមាវ ិ្ ីថាែ ក់ 

ឥតគិតនថល 
១៥% 

កមាវ ិ្ ីអាហា 

របូករណ៍ 

៣៣% 

រដាបាល 

១៩% 

កមាវ ិ្ ីជំនួ  

សហគមន៍ 

១៣% 

កមាវ ិ្ ីថាែ ក់ 

ឥតគិតនថល 
៣៣% 

កមាវ ិ្ ីអាហា 

របូករណ៍ 

៣៣% 

១៣ 



 
 

 

គៅឆ្ែ ំ ២០១៨ ការេំណា មានកគ្មិតខពស់ជាង្គ្បាក់េំណូលខណៈភ្ដលអាហារូបករណ៍ជាគគ្េើនគ្តូវបានបង់្
គ្បាក់មញនគៅឆ្ែ ំ ២០១៦/២០១៧ ។ េំនួននិសសិតអាហារូបករណ៍ខពស់គៅ JWOC កែញង្ឆ្ែ  ំ២០១៨ បានពនយល់ពី
ភ្លពខញសោែ រវាង្ការេំណា ឆ្ែ ំ ២០១៧ និង្ឆ្ែ ំ ២០១៨ ។ គ ោះជាយា ង្ណាក៏គោ គ្បាក់េំណូលរបស់គ ើង្គឺ
 បជាង្ការបា ន់គ្បមាណ $១០,០០០ ភ្ដលអាេគ្តូវបានកំណត់គោ ការទូ ត់គ្បាក់មួ ភ្ផែកភ្ដលនឹង្មក
ដល់គៅកែញង្ភ្ខមករាឆ្ែ ំ២០១៩ ដូគនោះបានជាមានការបាត់បង់្ហិរញ្ាវតថញឆ្ែ ំ២០១៨។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៤ 



 
 

 

 

 

 

 

ការោំគ្ទរបស់អែកេំគោោះ JWOC បានជួ គ ើង្គអា មាន្នធានអប់រនិំង្ការោំគ្ទភ្ដលអាេជួ 
ដល់កញមារ និង្មនញសសគពញវ ័កមពញជាភ្ដលមានគ្បាក់េំណូល ប។ សូមភ្ថលង្អំណរគញណយា ង្គ្ជាល
គគ្ៅ, គោ ឯកបញគគល ំង្អស់គនោះនឹង្អាេបនែការគលើកទឹកេិតែខលួនឯង្ គដើមែីកាល  ជាអែកដឹកនំាគៅ
កែញង្សហគមន៍របស់ពួកគគផ្ទា ល់។ 

 

ឧបតថរភឥឡវូ 

Journeys Within Our Community is a tax-exempt non-profit charitable organization under section 501(c)(3) of the US tax code. 

Details of information submitted to the IRS can be found at www.guidestar.org  
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