ការអភិវឌ្ឍន៍ខ
 ្លួនតា
 មក្រុមអា
 យុសម្រាប់កុមារ និងយ
 ុវវ័យ
ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្នាក់ដឹកនាំទា
 ំងឡាយរបស់សាសនាចក្រមានបំណងប្រាថ្នាចង់ព
 ង្រឹងក
 ុមារ និងយ
 ុវវ័យតាមរយៈការបង្កើនសេចក្ដីជំន�ឿល�ើ

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ពង្រឹងកា
 រយល់ដឹងពីដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ និងសាមគ្គីភាពដ៏ធំជាមួយនឹងសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់ និងសមាជិក ។ នៅ

ដ�ើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ កុមារនឹងបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា ហ�ើយយុវវ័យនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនព
 ីថ្នាក់ឬកូរ៉ុមមួយទៅកាន់ថ្
 នាក់ ឬកូរ៉ុមមួយទ�ៀត
តាមក្រុមអាយុ ជំនួសឲ្យតាមថ្ងៃកំណ�ើតរ បស់ពួកគេ ។ ការតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុន និងកា
 រទទួលបានប័ណច
្ណ ូល

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលមានកំណត់កា
 រប្រើប្រាស់នឹងបន្តផ្អែកទៅល�ើភាពស័ក្ដិសម ការត្រៀមខ្លួន និងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ហ�ើយជាធ
 ម្មតាវា
នឹងធ្វើឡ�ើងនៅពេញមួយខែមករា ។

១. ត�ើកាលវិភាគសម្រាប់កា
 រអភិវឌ្ឍន៍ខ
 ្លួនតា
 មក្រុមអា
 យុមានអ្វីខ្លះ ?
ជាធម្មតា កុមារនឹងបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា ហ�ើយចាប់ផ្ដើមចូលរ�ៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្នាក់ប៊ីហៃ ឬកូរ៉ុមឌីកុននៅដ�ើមឆ្នាំដែលពួកគេ
ឈានចូលអាយុ ១២ ឆ្នាំ ។ ជាធម្មតាយុវនារីនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងថ្នាកយ
់ ុវនារី ហ�ើយយុវជនអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងកូរ៉ុមបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុននៅ

ដ�ើមខែមករាក្នុងឆ្
 នាំដែលពួកគេឈានចូលអាយុ ១៤ និង ១៦ ឆ្នាំ ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួននេះនឹងធ្វើឡ�ើងតា
 មក្រុមអាយុ ពុំមែនតាមថ្ងៃកំណ�ើត
របស់កុមារ និងយ
 ុវវ័យម្នាក់ៗឡ�ើយ ។

កុមារឬយុវវ័យខ្លះអាចនឹងព
 ុំផ្លាស់ទៅអង្គភាព ថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមមួយទ�ៀតបានស្របតាមកាលវិភាគធម្មតាដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ។
ប៊ីស្សព និងឪពុកម្ដាយប្រឹក្សារួមគ្នាដ�ើម្បីសម្រេចចិត្តពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ ឬយុវវ័យម្នាក់ៗ ។

២. ត�ើយុវជនអាចទទួលបានការតែងតាំងទ ៅកាន់ត
 ំណែងបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុនមួយនៅពេលណា ? ត�ើយ
 ុវជន និងយ
 ុវនារីអាចទទួលបា
 ន
ប័ណច
្ណ ូលព្រះវិហារបរិសុទដ្ធ ែលមានកំណតកា
់ រប្រើប្រាស់នៅពេលណា ?

យុវជននឹងអាចទទួលបានការតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាពសមរម្យនៅខែមករានៃឆ្នាំដែលពួកគេឈានចូលអាយុ ១២, ១៤និង
១៦ ឆ្នាំ ។ ជាធម្មតា ការតែងតាំងទាំងឡាយនឹងធ្វើឡ�ើងនៅពេញមួយខែមករា ។ យុវនារី និងយុវជនដែលបានតែងតាំងន
 ឹងអាចទទួល
បានប័ណ្ណចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលមានកំណត់កា
 រប្រើប្រាស់ដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករានៃឆ្នាំដែលពួកគេឈានចូលអាយុ ១២

ឆ្នាំ ។ ប៉ុន្តែ ការតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាពមួយសម្រាប់យុវជន និងការទទួលប័ណ្ណចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលមានកំណត់កា
 រ
ប្រើប្រាស់សម្រាប់យុវនារី និងយុវជននឹងបន្ត ដោយផ្អែកល�ើភាពស័ក្ដិសម ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច និងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ។
៣. ត�ើអាយុសម្រាប់ការតែងតាំងយ
 ុវជនទៅកាន់ត
 ំណែងបព្វជិតភាពត្រូវបានណែនាំដោយគោលលទ្ធិដែរឬទេ ?
ទេ ។ អាយុស
 ម្រាប់ការតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុនមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងប ្រវត្តិសាស្ត្រសាសនាចក្រ ។
៤. ត�ើការកែសម្រួលទាំងនេះ
 គួរត្រូ
 វ បា
 នអនុវត្តន ៅពេលណា ?
ថ្នាក់ដឹកនាំក
 ្នុងមូលដ្ឋានគួរអនុវត្តការកែសម្រួលទាំងនេះពេញមួយខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ជាធម្មតា កា
 រផ្លាសព
់ ីថ្នាក់មួយទៅថ្នាក់មួយ និង
ពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយធ្វើឡ�ើងនៅដ�ើមខែមករា ។ ប៉ុន្តែការគាំទ្រ និងការតែងតាំងអា
 ចនឹងត្រូវធ្វើឡ�ើងព េញមួយខែនោះ ដ�ើម្បី
ជួយសម្រួលដល់គ្រួសារ និងការដាក់កាលវិ

ភាគសម្ភាសន៍ ។
៥. ត�ើការសម្ភាសន៍យុវវ័យត្រូវធ្វឡើ �ើងនៅពេលណា?
ប៊ីស្សពសម្ភាសយុវនារីម្នាក់ៗនៅពេលនាងបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា ហ�ើយផ្លាស់ទៅថ្នាក់ថ្មីមួយ ។ ប៊ីស្សពសម្ភាសយុវជនម្នាក់ៗ

នៅពេលគាត់បញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា និងនៅពេលគាត់ផ្លាស់ទៅកូរ៉ុមថ្មីមួយ ហ�ើយត្រូវបានតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាព

មួយ ។ យុវវ័យអាយុពី១២ ដល់ ១៥ ឆ្នាគ
ំ ួរជួបនឹងប៊ីស្សពប្រចាំឆ្នាំ និងជា
 មួយនឹងទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់គាត់នៅពេលមួយទ�ៀតនៅអំឡុងឆ្នាំ
នោះ ។ ជាធម្មតា យុវវ័យអាយុព
 ី ១៦ ដល់ ១៨ ឆ្នាំជួបនឹងប៊ីស្សពពីរដងក្នុងម
 ួយឆ្នាំ ។



៦. ត�ើគណៈប៊ីស្សពទទួលស្
 គាល់កុមារដែលបញ្ចបអ
់ ង្គការបឋមសិក្សា អស់អ្នកដែលផ្លាស់ទៅថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមថ
 ម
្មី ួយ និងយ
 ុវជនដែលត្រូវបាន
តែងតាំងទៅកាន់ត
 ំណែងបព្វជិតភាពមួយនៅក្នុងកា
 រប្រជុសាក្រា
ំ
ម៉ង់ដែរឬទេ ?

គណៈប៊ីស្សពពុំទទួលស្គាលក
់ ុមារ និងយ
 ុវវ័យនៅក្នុងការប្រជុំសាក្រាម៉ង់ទេ នៅពេលពួកគេផ្លាសព
់ ីអង្គភាព ថ្នាក់ និងកូរ៉ុមមួយទៅ

អង្គភាព ថ្នាក់ និងកូរ៉ុមមួយទ�ៀត ។ យុវជនដែលត្រូវបានតែងតាំងទៅកាន់តំណែងបព្វជិតភាពមួយត្រូវបានប្រកាសឈ្មោះនៅក្នុងការ
ប្រជុសា
ំ ក្រាម៉ង់សម្រាប់ការគាំទ្រ ។ ពួកគេពុំឡ�ើងម
 កល�ើវេទិកាទេ ប៉ុន្តែឈរនៅក្នុងក្រុមជំនុំ កាលឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រកាស
ហ�ើយពួកគេត្រូវបានគាំទ្រ ។

៧. ត�ើកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ប្ដូរនេះ
 សម្រាប់កា
 រអភិវឌ្ឍន៍ខ
 ្លួនតា
 មអាយុត្រូវធ្វនើ ៅខែមករាជានិចមែ
្ច នទេ ?
ទេ ។ នៅក្នុងត
 ំបន់នៃពិភពលោកដែលខែមករាពុំមែនជាកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ប្ដូរធម្មតាមួយ នោះតំបន់អាចអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដោយ
ផ្អែកល�ើកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ប្ដូរដែលបានធ្វើតាមនៅបច្ចុប្បន្ននេះ ។

៨. ត�ើអង្គការបឋមសិក្សា និងថ្
 នាកសា
់ លាថ្ងៃអា
 ទិត្យផ្លាស់ប្ដូរតាមរប�ៀបណា ?
កុមារអាយុដ
 ប់មួយឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សាចូលរួមសាលាថ្ងៃអាទិត្យ ។ គណៈប្រធានសាលាថ្ងៃអាទិត្យនីមួយៗរ�ៀបចំ

យុវវ័យអាយុពី ១១ ឆ្នាំ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ ចូលទៅតាមថ្នាកទា
់ ំងឡាយ ស្របតាមអាយុ ។ ថ្នាកទា
់ ំងឡាយអាចត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងស
 ម្រាប់ក្រុម
អាយុន
 ីមួយៗ ឬវាអា
 ចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាល�ើសពីក្រុមអាយុម
 ួយ ។ ថ្នាក់អង្គការបឋមសិក្សាក្លាហាន ១១ គឺឈប់មា
 នទ�ៀតហ�ើយ ។
៩. ត�ើយុវវ័យដែលពុំទាន់មា
 នអាយុ ១២ ឆ្នាំអាចចូលរ ួមក
 ្នុងកា
 របោះជំរបា
ំ នដែរឬទេ 
 ? ត�ើយ
 ុវវ័យដែលពទា
ុំ ន់មា
 នអាយុ ១៤ ឆ្នាំអាចចូល
រួមក្នុងកម្មវិធរា
ី ំ និងស
 ន្និសីទយុវវ័យបានដែរឬទេ ?

ប្រាកដណាស់ ។ ជាទូទៅ យុវវ័យនៅក្នុងថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមួយអាចនឹងរីករាយចំពោះឯកសិទ្ធិដែលសមរម្យចំពោះថ្នាក់ ឬកូរ៉ុមនោះ ។ ដោយ

មានអនុមតិព
 ីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ ក្រុមប៊ីហៃ និងឌ
 ីកុនអា
 ចចូលរួមការបោះជំរព
ំ ីមុនថ្ងៃកំណ�ើតគ
 ម្រប់១២ ឆ្នាំរបស់ពួកគេបាន ។ ដូចគ្នា
ដែរ ម៉ៃម៉េត និងគ្រូអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរាំ និងសន្និសីទយ
 ុវវ័យពម
ី ុនថ្ងៃកំណ�ើតគ
 ម្រប់ ១៤ ឆ្នាំរបស់ពួកគេបាន ។ ប៉ុន្តែ យុវនារីម្នាក់ៗ
ឬយុវជនម្នាកគ
់ ួរមានអាយុយ
 ៉ាងហោចណាស់ ១៦ ឆ្នាព
ំ ម
ី ុនចាប់ផ្ដើមការដ�ើរលេងជាគូ ( សូមម�ើលដ�ើម្បីកម្លាំងន ៃយុវជន[ឆ្នា២
ំ ០១១]
ទំព័រ ៤ ) ។

១០. ត�ើយ
 ុវវ័យដែលពទា
ុំ ន់មា
 នអាយុ ១៤ ឆ្នាំអាចមានការចាត់តាំងកា
 រងារបម្រើដ ែរឬទេ ?
ប្រាកដណាស់ ។ ម៉ៃម៉េត និងគ្រូគ្រប់រូបអាចត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកា
 រងារបម្រើ ហ�ើយអាចមានការចាត់តាំងការងារបម្រើ ។
ពួកគេពុំចាំបាច់ត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ថ ្ងៃក
 ំណ�ើតគ
 ម្រប់១៤ ឆ្នាំរបស់ពួកគេទេ ។
១១. ត�ើកា
 រផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះជះឥទ្ធិពលដល់ថ្ងៃធ្វ
 ស
ើ កម្មភាពយ៉ាងដ
 ូចម្ដេច ?
ប្រសិនប�ើអាចអនុវត្តបាន អង្គការបឋមសិក្សាបន្តធ្វើថ្ងៃសកម្មភាពសម្រាប់កុមារីនិង នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដា

សម្រាប់កុមារា ។ កុមារអាចចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងថ ្ងៃធ្វើសកម្មភាពនៅខែមករានៃឆ្នាំដែលពួកគេឈានចូលអាយុ ៨ ឆ្នាំ ហ�ើយបន្តរហូត
ដល់ព
 ួកគេបញ្ចប់អង្គការបឋមសិក្សា ។

១២. ត�ើកា
 រផ្លាស់ប្ដូរទា
 ំងនេះជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រជុកំ ្រុមកា
 យឫទ្ធិនិងក្រុមកា
 យឫទ្ធិអាយុ ១១ ឆ្នាក
ំ ្នុងស
 ហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេ

ស
កាណាដាតាមរប�ៀបណា ?

រហូតដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីសម្រាប់កុមារ និងយ
 ុវវ័យចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ២០២០ នោះការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនក
 ្នុងការប្រជុំក្រុមកាយឫទ្ធិ និងក្រុម

កាយឫទ្ធិអាយុ ១១ ឆ្នាំបន្តនៅដដែល ។ កុមារាបន្តចូលរួមក្នុងកា
 រប្រជុំក្រុមកាយឫទ្ធិ និងក្រុមកាយឫទ្ធិអាយុ ១១ ឆ្នាំហ�ើយអភិវឌ្ឍខ្លួនពី

ក្រុមកាយឫទ្ធិនីមួយៗនៅថ្ងៃកំណ�ើតរ បស់ពួកគេ ។ ប៉ុន្តែ នៅពេលពួកគេផ្លាស់ចេញពីអង្គកា
 របឋមសិក្សាទៅកូរ៉ុមបព្វជិតភាពអ�ើរ៉ុន នោះ
ពួកគេចេញពីក្រុមកាយឫទ្ធិអាយុ ១១ ឆ្នាំ ហ�ើយចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកាយឫទ្ធិជាមួយនឹងកូរ៉ុមឌីកុន ។
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