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DW Akademie គឺឺជាអងគការឈាន្ធមុ្មខសេគឺរប់�់ប្រប់សេទ�អាលើឺមុ្មង់�ប្រមាប់់ការអ
ភិ័�ឌ័ា៍ប្រប់ព័័ន្ធធផ្សសព័វផ្សាយអន្ធិរជាតិ៌។ អងគការសេន្ធ�គ្នាបំ្រទការអភិ័�ឌ័ឈន៍្ធប្រប់ព័័ន្ធធផ្សសព័វផ្សាយ
សេ�រ ី និ្ធងត៌មាើ ភាព័សេ�យព័ប្រងឹងគុឺណ៍ភាព័ និ្ធង�ម្មត៌ភិាព័ដែផ្សាក្ខសារព័័ត៌៌មាន្ធ។
DW Akademie បាន្ធចូ្បាលរមួ្ម�ុង�ក្ខម្មមក្ខាុងការអភិ័�ឌ័ឈន៍្ធប្រប់ព័័ន្ធធផ្សសព័វផ្សាយ
សេ�ក្ខាងុប្រប់សេទ�ក្ខម្មាុជាអ�់រយៈសេព័លជាង១០ឆាា មំ្មក្ខសេហ្វឹើយ។ អងគការសេន្ធ�បាន្ធ និ្ធង
កំ្ខពុ័ង�ហ្វឹការជាមួ្មយម្មណ៍ឌ លព័័ត៌៌មាន្ធប្រ�ិើក្ខម្មាុជា (WMC) និ្ធងម្ម�ឈម្មណ៍ឌ លក្ខម្មាុជា
សេដូើម្ម្ើប្រប់ព័័ន្ធធផ្សសព័វផ្សាយឯក្ខរា�យ (CCIM) �ប្រមាប់់គឺសេប្រមាង "�ំសេឡងយុ��ន្ធមាន្ធ
សារៈ�ំខាន់្ធ" (២០២០-២០២២)។ គឺសេប្រមាងសេន្ធ�ប្រត៌�ូបាន្ធគ្នាបំ្រទដែផ្សាក្ខហិ្វឹរ�ញា�ត៌ិុ
ហិ្វឹរ�ញា�ត៌ិុតាម្មរយៈ�ំនួ្ធយឥត៌�ំណ៍ងរប់�់�ហ្វឹគឺម្មន៍្ធអឺរ ុបុ់សេដូើម្ម្ើសេលើក្ខ�ាួយលទធិ-
 ប្រប់ជា�ិប់សេត៌យយ និ្ធងដែផ្សាក្ខ�ិទធិម្មនុ្ធ�ស។ សេគ្នាលបំ់ណ៍ងនៃន្ធគឺសេប្រមាងសេន្ធ� គឺឺសេដូើម្ម្ើ
សេលើក្ខទឹក្ខចិ្បាតិ៌ដូល់យុ��ន្ធ និ្ធងនិ្ធ�សិត៌សេ�តាម្មទើប្រក្ខ �ង និ្ធង�ន្ធប់ទឱ្យយសេប្រប់ើប្របា�់
ប្រប់ព័័ន្ធធផ្សសព័វផ្សាយសេដូើម្ម្ើចូ្បាលរមួ្មក្ខាុងកិ្ខច្បាេពិ័ភាក្ខាជាសាធារណ៍ៈ និ្ធងដំូសេណ៍ើ រការ
លទធិប្រប់ជា�ិប់សេត៌យយ។ តាម្ម��ិើសេន្ធ�យុ��ន្ធនិ្ធងនិ្ធ�សិត៌អាច្បាអនុ្ធ�តិ៌�ិទធិរប់�់ពួ័ក្ខសេគឺ
ប្រប់ក្ខប់សេ�យប្រប់�ិទធភាព័ ចំ្បាសេ��សេ�រភីាព័ក្ខាងុការប់សេ�េញម្មតិ៌និ្ធងការទទួលបាន្ធ
ព័័ត៌៌មាន្ធដូូច្បាដែដូលបាន្ធសេរៀប់រាប់់សេ�ក្ខាងុសេ�ច្បាកិ្ខើប្រប់កា�ជា�ក្ខល�ិើព័ើ�ិទធិម្មនុ្ធ�ស
រប់�់អងគការ�ហ្វឹប្រប់ជាជាតិ៌។ 

េគាលបណំង ៃន ការសកិ� 

 សេគ្នាលបំ់ណ៍ង នៃន្ធ ការ�ិក្ខា សេយន្ធឌ័័រ សេន្ធ� គឺឺ សេដូើម្ម្ើ ដែ�វងយល់ ឱ្យយ កាន់្ធដែត៌ច្បាា�់ អំព័ើ 
ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង និ្ធង ឥរ�ិប់ថ រប់�់ យុ��ន្ធ ក្ខម្មាុជា ចំ្បាសេ�� ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង កំ្ខណ៍ត់៌ 
ព័ើ ត៌ប្រម្ម�ូការ និ្ធង ចំ្បាណ្តាប់់អារម្មមណ៍៍ ក្ខាងុការ �ិក្ខា រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ ទាក់្ខទង នឹ្ធង  សេ�រភីាព័ នៃន្ធ 
ការប់សេ�េញម្មតិ៌ (FoE) និ្ធង ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ (AtI) ។ សេលើ�ព័ើសេន្ធ� សេទៀត៌ ការ�ិក្ខា 
សេន្ធ� កំ្ខណ៍ត់៌ ព័ើ ហានិ្ធភ័័យ  និ្ធង ប់ញ្ហាា  ប្រប់ឈម្ម រប់�់ វា �ប្រមាប់់ យុ��ន្ធ ក្ខម្មាុជា អាយុ ព័ើ ១៥
 សេ� ៣០ ឆាា  ំ។ ការ�ិក្ខា សេន្ធ� សេផិ្ទាត៌ ពិ័សេ�� សេ�  សេលើ ទិដូឋាភាព័ សេយន្ធឌ័័រ ។ សេគ្នាលបំ់ណ៍ង 
ការ�ិក្ខា សេន្ធ� គឺឺ សេដូើម្ម្ើ កំ្ខណ៍ត់៌ ភាព័ខុ�ដែប់ើក្ខ គ្នាា  រវាង សេយន្ធឌ័័រ ទាក់្ខទង នឹ្ធង ចំ្បាសេណ៍�  ដឹូង 
ត៌ប្រម្ម�ូការ �ិក្ខា និ្ធង ចំ្បាណ្តាប់់អារម្មមណ៍៍ ប្រព័ម្មទាងំ ហានិ្ធភ័័យ និ្ធង ប់ញ្ហាា  ប្រប់ឈម្ម ជាក់្ខលាក់្ខ 
ដែដូល ទាក់្ខទង នឹ្ធង សេ�រភីាព័  នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌  (FoE)  និ្ធង ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ (AtI) ។

្រក�ម / តបំន ់េគាលេ� 

 ការ�ិក្ខា សេយន្ធឌ័័រ សេន្ធ� ប្រត៌�ូបាន្ធ សេ�វើសេឡើង សេ�យ ដែផ្សែក្ខសេលើ ការ�ាង់ម្មតិ៌ ដែដូលមាន្ធ 
អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ចំ្បានួ្ធន្ធ ២៣៧ �ក់្ខ (១៤១ ឬ ៦០% ជា ប្រ�ិើ ) ។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម មាន្ធ យុ��ន្ធ 
និ្ធ�សិត៌ សាក្ខល�ទិយាល័យ ( និ្ធ�សិត៌ សាក្ខល�ទិយាល័យ �ំ�ញ សារព័័ត៌៌មាន្ធ  ដែដូល
មាន្ធ ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង ដែផ្សាក្ខ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ក្ខប្រមិ្មត៌ ខា�់ និ្ធង និ្ធ�សិត៌ ក្ខាងុ ��័ិយ សេផ្សសងសេទៀត៌ 
[ �ិ�ស ទូសេ� ]) និ្ធង អាក្ខ  �ំ�ញ សារព័័ត៌៌មាន្ធ �យ័សេក្ខមង ។ ប្រក្ខ �ម្ម ទាងំប់ើ សេន្ធ� យល់ប្រ�ប់ 
ជាមួ្មយ សេគ្នាលសេ� �ំខាន់្ធ នៃន្ធ គឺសេប្រមាង " �ំសេឡង យុ��ន្ធ មាន្ធ  សារៈ�ំខាន់្ធ " ។ សេ�ក្ខាងុ 
ការ�ិក្ខា សេន្ធ� ប្រក្ខ �ម្មទើ ព័ើរ ប្រត៌�ូបាន្ធ ដែប់ងដែច្បាក្ខ ប់ន្ធិសេទៀត៌ សេដូើម្ម្ើ ពិ័ចារណ្តា ព័ើ ក្ខប្រមិ្មត៌ ខុ�ៗ 
គ្នាា  នៃន្ធ  �ំ�ញ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ រវាង និ្ធ�សិត៌ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង និ្ធ�សិត៌ ក្ខាងុ ��័ិយ 
សេផ្សសងសេទៀត៌ ។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ម្មក្ខព័ើ ទើប្រក្ខ �ង  ភ័ាំសេព័ញ សេខតិ៌បាត់៌ដំូប់ង និ្ធង សេ�ៀម្មរាប់ ។

 េត ីអ�ក គតិថា អ�កមាន សទិ� ិេពញេលញ ក�ុងការ ទទួល�ន 
ព័តម៌ាន  ែដល អ�ក ចង់ ទទួល ែដរឬេទ ?
 អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ �របុ់ : ២២៨ �ក់្ខ 

 េត ីអ�ក គតិថា យុវជន កម�ុ ជា អាច បេ��ញមត ិឬ គនំតិ របស ់
ពួកេគ ជា សាធារណៈ េដាយ េសរ � �ន ែដរឬេទ ?
 ដែប់ងដែច្បាក្ខ តាម្ម ប្រប់សេភ័ទ អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ 

 របូភាព ទី១:  ក្ខប្រមិ្មត៌ នៃន្ធ សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌ 
ប្រប់ភ័ព័ ៖ ការប្រសា�ប្រជា� ផ្ទាា ល់ខើួន្ធ ។ សេលខ គិឺត៌ ជា ភាគឺរយ ។

 របូភាព ទី២:  ក្ខប្រមិ្មត៌ នៃន្ធ ការទទួលបាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ 
ប្រប់ភ័ព័ ៖ ការប្រសា�ប្រជា� ផ្ទាា ល់ខើួន្ធ ។ សេលខ គិឺត៌ ជា ភាគឺរយ ។ 
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 អ�កជំនាញ សារព័ត៌មាន 

 និស្ិសត សាកលវ�ទ�ល័យ ទូេ� 

 និស្ិសត សាកលវ�ទ�ល័យ ជំនាញ ែផ�ក ្របព័ន� ផ្សព�ផ�យ 

 យុវជន 

 ខ�ុំ គិតែបបេន 
 ខ�ុំ មិន គិតែបបេន 
 ខ�ុំ មិន ្រ�កដ
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 អ�កជំនាញ សារព័ត៌មាន 

 និស្ិសត សាកលវ�ទ�ល័យ ទូេ� 

 និស្ិសត សាកលវ�ទ�ល័យ ជំនាញ ែផ�ក ្របព័ន� ផ្សព�ផ�យ 

 យុវជន 

 ខ�ុំ គិតែបបេន 
 ខ�ុំ មិន គិតែបបេន 
 ខ�ុំ មិន ្រ�កដ

Yes, I do
No, I don‘t think so
I am not sure
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វ �ធសីា្រស� 

 ការ�ិក្ខា ប្រត៌�ូបាន្ធ សេ�វើសេឡើង ជាមួ្មយ អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ទាងំអ�់ តាម្ម អើ◌ុន្ធ�ឺណិ៍ត៌ ។ ក្ខប្រម្មង 
�ំណួ៍រ មាន្ធ �ំណួ៍រ ទាក់្ខទង នឹ្ធង  ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង និ្ធង ត៌ប្រម្ម�ូការ �ិក្ខា រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ ប្រព័ម្មទាងំ 
ប់ញ្ហាា  ប្រប់ឈម្ម ទាក់្ខទង នឹ្ធង សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌ (FoE) និ្ធង ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ 
(AtI)  ។ សេ�យសារ ចំ្បានួ្ធន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម មាន្ធកំ្ខណ៍ត់៌ លទធផ្សល មិ្មន្ធ តំ៌ណ្តាងឱ្យយ ម្មតិ៌ ឬ 
ឥរ�ិប់ថ   ទូសេ� រប់�់យុ��ន្ធ ក្ខម្មាុជា ទាងំអ�់ សេទ ។ ក្ខប្រម្មង �ំណួ៍រ រមួ្មប់�េូល �ំណួ៍រ 
ព័ហ្វឹ ុ�សេប្រម្មើ�  និ្ធង �ំណួ៍រ សេប់ើក្ខចំ្បាហ្វឹ ។   អនុ្ធសា�ន៍្ធ ប្រត៌�ូបាន្ធ ប់សេងកើត៌សេឡើង សេ�យ ដែផ្សែក្ខសេលើ 
លទធផ្សល នៃន្ធ ការ�ាង់ម្មតិ៌ �ប្រមាប់់ ការអនុ្ធ�តិ៌ គឺសេប្រមាង ។ 

 ចណុំច សខំាន់ៗ  ែដល �ន រកេឃញី 

 អក�រកម� �បព័ន� ផ្ត្សព�ផ្ត�� និង សារព័ត៌ម្លាន  (MIL)
ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង រប់�់ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម អំព័ើ អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង សារ  ព័័ត៌៌មាន្ធ 
(MIL)  មាន្ធកំ្ខណ៍ត់៌ ។ ៣៩% នៃន្ធ អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ទាងំអ�់ បាន្ធឮ ឬ បាន្ធដឹូង អំព័ើ សេរឿង
សេន្ធ� ។ សេ�ទើសេន្ធ� ភាព័ខុ�គ្នាា  រវាង សេយន្ធឌ័័រ គឺឺ គួឺរឱ្យយក្ខត់៌�មាគ ល់ ។ �ក់្ខក្ខណិ្តាល 
នៃន្ធ បុ់រ� អាក្ខសេ�ើើយត៌ប់ (៥១%) បាន្ធប់ង្ា ញ ព័ើ ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង មូ្មល�ឋា ន្ធ អំព័ើ  អក្ខខរក្ខម្មម 
ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង សារព័័ត៌៌មាន្ធ  (MIL) បុុ់ដែនិ្ធ ខាង ប្រ�ើ �ញិ មាន្ធ ដែត៌មួ្មយ ភាគឺប់ើ
(៣១%) បុុ់សេណ្តាណ � ។ ខណ៍ៈសេព័លដែដូល ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង អំព័ើ អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ 
និ្ធង សារព័័ត៌៌មាន្ធ  (MIL)  មាន្ធកំ្ខ រតិ៌ ទាប់ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម (៦៨%) យល់ ព័ើ តួ៌�ទើ និ្ធង 
មុ្មខង្រ ទូសេ� នៃន្ធ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ សេ�ក្ខាងុ �ងគម្ម ប្រប់ជា�ិប់សេត៌យយ ។ អាក្ខសារព័័ត៌៌មាន្ធ 
អាក្ខ�ំ�ញ ខាង  ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង និ្ធ�សិត៌ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ យល់ច្បាា�់ អំព័ើ សេរឿង
សេន្ធ� (១០០%) បុុ់ដែនិ្ធ ការយល់ដឹូង អំព័ើ ប្រប់ធាន្ធប់ទ  សេន្ធ� មាន្ធ ក្ខប្រមិ្មត៌ ទាប់ ជាង ចំ្បាសេណ្តាម្ម 
យុ��ន្ធ (៦០%) និ្ធង និ្ធ�សិត៌ សាក្ខល�ទិយាល័យ ទូសេ� ។ 

 យេសរ�ភាព ៃន ការបយេ��ញមតិ  (FoE)
 អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ភាគឺសេប្រច្បាើន្ធ (៧៣%) យល់ដឹូង ព័ើ សេ�រភីាព័ ក្ខាងុការ ប់សេ�េញម្មតិ៌ក្ខាងុ  ក្ខប្រមិ្មត៌ 
មូ្មល�ឋា ន្ធ ។ ខណ៍ៈសេព័លដែដូល ម្មនុ្ធ�ស ជាសេប្រច្បាើន្ធ យល់ដឹូង ព័ើ សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌
 (FoE) មាន្ធ ម្មនុ្ធ�ស  តិ៌ច្បាជាង យល់សេឃើញថា យុ��ន្ធ ដែខមរ អាច្បា ប់សេ�េញម្មតិ៌ រប់ �់ ពួ័ក្ខសេគឺ 
ជា សាធារណ៍ៈ សេ�យ សេ�រ។ី សេទា��ុងណ្តា សេប់ើ សេម្មើលសេ� ក្ខាងុ ប្រក្ខ �ម្ម �ាង់ ម្មតិ៌ សេ�យ លម្មែិត៌ 
សេយើង សេឃើញថា មាន្ធដែត៌ ៣៦%  នៃន្ធ អាក្ខសារព័័ត៌៌មាន្ធ និ្ធង អាក្ខ�ំ�ញ ប្រប់ព័័ន្ធធ  ផ្សសព័វផ្សាយ 
យល់ប្រ�ប់ នឹ្ធង ម្មតិ៌ សេន្ធ� ។ ផ្សាុយសេ��ញិ ៧៩% នៃន្ធ យុ��ន្ធ សេ�ឿជាក់្ខថា ពួ័ក្ខសេគឺ អាច្បា 
ប់សេ�េញម្មតិ៌ សេ�យ សេ�រ ីសេ� ទើសាធារណ៍ៈ ។ ភាព័ខុ�គ្នាា  មួ្មយសេទៀត៌ គឺឺ បុ់រ� (៧១%) 
សេប្រច្បាើន្ធជាង យុ��រ ី (៦៣%)  មាន្ធ អារម្មមណ៍៍ ថា ពួ័ក្ខសេគឺ អាច្បា ប់សេ�េញម្មតិ៌ រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ 
សេ�យ សេ�រ ីតាម្ម ទើសាធារណ៍ៈ ។ សេ�សេព័ល ឱ្យយ ព័ន្ធយល់ ព័ើ សេរឿងសេន្ធ� អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម បាន្ធ
សេលើក្ខសេឡើង ព័ើ  ការសេរ�ីសេអើង ចំ្បាសេ�� ប្រ�ិើ �មាា � �ងគម្ម ភាព័ ខាម �-សេអៀន្ធ  និ្ធង ការ ប្រប់កាន់្ធ
ខាជា ប់់ សេ�នឹ្ធង ទំសេន្ធៀម្មទមាើ ប់់ ឥរ�ិប់ថ និ្ធងប្រប់នៃព័ណ៍ើ  ។ មាន្ធដែត៌ ២៣%  នៃន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម 
បុុ់សេណ្តាណ � គិឺត៌ថា អាក្ខប់សេងកើត៌ សេគ្នាលន្ធសេ�បាយ ទទួលយក្ខ ម្មតិ៌ ឬ �ំសេឡង ដែដូល  �ើុ�ប់ញ្ហាេ ងំ 
តាម្មរយៈ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ សេដូើម្ម្ើ ពិ័ចារណ្តា សេ�សេព័ល សេ�វើការ �សេប្រម្មច្បាចិ្បាតិ៌ ។ មាន្ធ បុ់រ� 
១០% សេប្រច្បាើន្ធជាង យុ��រ ី គិឺត៌ថា ម្មតិ៌ រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ �ំខាន់្ធ ក្ខាុង ក្ខប្រមិ្មត៌ ន្ធសេ�បាយ ។
 អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ យល់សេឃើញថា ហានិ្ធភ័័យ ឬ ប់ញ្ហាា  ប្រប់ឈម្ម ច្បាម្ម្ង ចំ្បាសេ�� សេ�រភីាព័ នៃន្ធ 
ការប់សេ�េញម្មតិ៌ (FoE) រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ គឺឺជា ការគំឺរាម្មកំ្ខដែហ្វឹង ដូល់ �ុ�ត៌ិិភាព័ ផ្ទាា ល់ខើួន្ធ 
រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ ។ 

 ការទទួល់ ព័ត៌ម្លាន  (AtI)
�ក់្ខក្ខណិ្តាល នៃន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម (៥០%) បាន្ធ ប់ញ្ហាជា ក់្ខថា ពួ័ក្ខសេគឺ “ បាន្ធដឹូង ឮ និ្ធង សេរៀន្ធ 
អំព័ើ ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ (AtI) រចួ្បាសេ�សេហ្វឹើយ” ខណ៍ៈសេព័លដែដូល មួ្មយ ភាគឺប់ើ នៃន្ធ  អាក្ខ 
ចូ្បាលរមួ្មបាន្ធ និ្ធ�យថា ពួ័ក្ខសេគឺ មិ្មន្ធ  ប្របាក្ខដូ (៣៣%) តិ៌ច្បាជាង មួ្មយ ភាគឺ បួ់ន្ធ (១៧
%) មិ្មន្ធ ធាើ ប់់ ឮ អំព័ើ សេរឿងសេន្ធ� ។ សេ�ទើសេន្ធ� មិ្មន្ធមាន្ធ ភាព័ខុ�គ្នាា  រវាង  សេយន្ធឌ័័រ ទាក់្ខទង 
នឹ្ធង ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង រប់�់ ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ  (AtI) ។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ក្ខាុងការ�ាង់ ម្មតិ៌ 
ទទួលបាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ  ភាគឺសេប្រច្បាើន្ធ តាម្មរយៈ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ៣ ប្រប់សេភ័ទ : ១)  ប្រប់ព័័ន្ធធ 
អើ◌ុន្ធ�ឺណិ៍ត៌ (៩១%), ២) ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ដូូច្បាជា  ទូរទ�សន៍្ធ និ្ធង �ទិយ ុ (៤៣%), ៣
) ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ សេបា�ពុ័ម្មា  (២០%) ។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម បាន្ធប់ង្ា ញ ចំ្បាណ្តាប់់អារម្មមណ៍៍  
ពិ័សេ�� ក្ខាងុការ ទទួលបាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ អំព័ើ ប់ញ្ហាា  �ងគម្ម (៧៧%) ការអប់់រ ំការង្រ / អា�ើព័ 
(៧១%) �ុខភាព័ (៧១%) និ្ធង ន្ធសេ�បាយ  (៦៣%) ។ បុុ់ដែនិ្ធ សេ�ាើរដែត៌ �ក់្ខក្ខណិ្តាល នៃន្ធ 
អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម (៤៦%)  គិឺត៌ថា ពួ័ក្ខសេគឺ មិ្មន្ធមាន្ធ �ិទធ ិក្ខាងុ ការទទួល  បាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ ដែដូល ពួ័ក្ខសេគឺ 
ច្បាង់បាន្ធ សេ�យសារដែត៌ ១) ព័័ត៌៌មាន្ធ ដែក្ខើងកាើ យ ; ២) ឥទធពិ័ល រប់�់ រ�ឋា ភិ័បាល សេលើ ប្រប់ព័័ន្ធធ  
ផ្សសព័វផ្សាយ ; ៣) ភាព័លំសេអៀង នៃន្ធ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ; ៤) ការប្រត៌តួ៌ពិ័និ្ធត៌យ នៃន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ 
ដែដូល ផ្សសព័វផ្សាយ សេ� ( ឧទាហ្វឹរណ៍៍ : ន្ធសេ�បាយ ) ។ លទធផ្សល ដែដូល ទទួលបាន្ធ គួឺរឱ្យយ

ភា� ក់្ខសេផ្សែើល សេប្រ�� ៧៩% នៃន្ធ អាក្ខ�ំ�ញ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង អាក្ខកាដែ�ត៌  សេ�ឿថា �ិទធិ 
នៃន្ធ ការទទួលបាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ រប់�់ ពួ័ក្ខគ្នាត់៌ មាន្ធកំ្ខណ៍ត់៌ បុុ់ដែនិ្ធ មាន្ធដែត៌ ៣៧% នៃន្ធ និ្ធ�សិត៌ 
សាក្ខល�ទិយាល័យ  ឯក្ខសេទ� ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ដែដូល គិឺត៌ ដូូសេច្បាា� ។ ក្ខាុង ការ�ាង់ម្មតិ៌
 មាន្ធដែត៌ ១៦% នៃន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ទាងំ អ �់បុុ់ សេណ្តាណ � សេ�ឿជាក់្ខ  ថា ពួ័ក្ខសេគឺ អាច្បា ទទួលបាន្ធ 
ព័័ត៌៌មាន្ធ សេព័ញសេលញ ។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម យល់ថា “ ព័័ត៌៌មាន្ធ ន្ធសេ�បាយ ” គឺឺជា ព័័ត៌៌មាន្ធ 
ពិ័បាក្ខ រក្ខ  បំ់ផុ្សត៌ (៧៧%) អម្មសេ�យ “ ច្បាាប់់ និ្ធង ឧប្រកិ្ខដូឋាក្ខម្មម ” (៤៣%) និ្ធង “ ប់ញ្ហាា  �ងគម្ម ” 
(៣៧%) ។ ឧប់�គឺគ ឬ ការលំបាក្ខ  ទាក់្ខទង នឹ្ធង ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ (AtI) ដែដូល អាក្ខសេ�ើើយ
  (អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម )  សេប្រច្បាើន្ធ រាយការណ៍៍ គឺឺ ១) ព័័ត៌៌មាន្ធ មិ្មន្ធ ពិ័ត៌ ព័័ត៌៌មាន្ធ  មិ្មន្ធ ប្រតឹ៌ម្មប្រត៌�ូ និ្ធង 
ក្ខងវ� �ន្ធធាន្ធ ដែដូល អាច្បា ទុក្ខចិ្បាតិ៌បាន្ធ ២) ក្ខងវ� ទំនុ្ធក្ខចិ្បាតិ៌ សេលើ ព័័ត៌៌មាន្ធ ៣) ក្ខងវ� ប្រប់ព័័ន្ធធ 
ផ្សសព័វផ្សាយ ឯក្ខរា�យ ៤) ការប្រគឺប់់ប្រគឺង រប់�់រ �ឋា  ភិ័ បាល ៥) ង្យ រងសេប្រគ្នា� សេ�យ �រី�ុ 
កំ្ខ ព័យ ូទ័ រ ។ សេប្រច្បាើន្ធជាងមួ្មយ ភាគឺ បួ់ន្ធ (២៧%) នៃន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ទាងំអ�់ សេម្មើ ល សេឃើញ ភាព័
ខុ�គ្នាា  រវាង រសេប់ៀប់ ដែដូល យុ��រ ីនិ្ធង បុ់រ� សេប្រប់ើប្របា�់ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ សេដូើម្ម្ើ  ទទួល
បាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ , បុុ់ដែនិ្ធ ១/៤ សេទៀត៌ (២៥%) មិ្មន្ធ សេ�ឿថា មាន្ធ ភាព័ខុ�គ្នាា  សេទ ។ សេហ្វឹតុ៌ផ្សល 
ដែដូល ប្រត៌�ូបាន្ធ សេលើក្ខសេឡើង  ញឹក្ខញាប់់ បំ់ផុ្សត៌ �ប្រមាប់់ ភាព័ខុ�គ្នាា  រវាង សេយន្ធឌ័័រ ក្ខាងុការ 
ទទួលបាន្ធ ព័័ត៌៌មាន្ធ គឺឺ “ ភាព័ខុ�គ្នាា  នៃន្ធ �ំ�ញ ក្ខាងុការ  សេប្រប់ើប្របា�់ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ ”។
យុ�ត៌ើ ដែខមរ មិ្មន្ធ មាន្ធការ សេ�ឿន្ធសេលឿន្ធ សេ�ក្ខាងុ � � �័ យ សេន្ធ� សេ�សេឡើយ សេទ ។ 

 ការចូល់រមួ ក�ុង គយេ�ម្លាង សតីពី អក�រកម� �បព័ន� ផ្ត្សព�ផ្ត�� និង ព័ត៌ម្លាន 
អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ភាគឺសេប្រច្បាើន្ធ មាន្ធការ ចាប់់អារម្មមណ៍៍  ក្ខាងុការ ចូ្បាលរមួ្ម ក្ខាងុ គឺសេប្រមាង យុ��ន្ធ 
អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង សារព័័ត៌៌មាន្ធ (MIL) ។ សេ�ទើសេន្ធ� មិ្មន្ធមាន្ធ ភាព័ខុ�គ្នាា   
រវាង សេយន្ធឌ័័រ សេទ ។ សេទា��ុងណ្តា ចំ្បានួ្ធន្ធ អាក្ខ ដែដូល ច្បាង់ ចូ្បាលរមួ្ម ក្ខាុង ក្ខម្មម��ិើ ដែប់ប់សេន្ធ� 
មាន្ធ អាក្ខ�ំ�ញ ខាង ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ  �យ័សេក្ខមង និ្ធង អាក្ខសារព័័ត៌៌មាន្ធ (៩៣%) 
សេប្រច្បាើន្ធជាង យុ��ន្ធ (៨៣%) និ្ធ�សិត៌ សាក្ខល�ទិយាល័យ ដែផ្សាក្ខ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ (៧៧
%) និ្ធង  និ្ធ�សិត៌ សាក្ខល �ទិយាល័យ ទូសេ� (៥៧%) ។ ប្រប់ធាន្ធប់ទ ច្បាម្ម្ង ដែដូល ពួ័ក្ខសេគឺ 
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 ខ�ុំ  គិតែបបេន 

 ខ�ុំ  មិន គិតែបបេន 

 ខ�ុំ  មិន ្រ�កដ 

 ខ�ុំ  មិន ចង់ បេ��ញមតិ 

 ្រសី 
 ្រប �ស 
 សរបុ 

 េត ីអ�ក គតិថា អ�កមាន សទិ� ិេពញេលញ ក�ុងការ ទទួល�ន 
ព័តម៌ាន  ែដល អ�ក ចង់ ទទួល ែដរឬេទ ?
 អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ �របុ់ : ២២៨ �ក់្ខ 

 របូភាព ទី៣:  ឥទធិព័ល នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌ រប់�់ យុ��ន្ធ ក្ខាងុ ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ សេ�សេលើ អាក្ខប់សេងកើត៌ 
សេគ្នាលន្ធសេ�បាយ
ប្រប់ភ័ព័ ៖ ការប្រសា�ប្រជា� ផ្ទាា ល់ខើនួ្ធ ។ សេលខ គិឺត៌ ជា ភាគឺរយ ចំ្បានួ្ធន្ធ �របុ់ ប្រត៌�ូបាន្ធ ប់ងគត់៌ ? ។



ចាប់់ អារម្មមណ៍៍ គឺឺ ៖ ១) អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ  ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង
សារព័័ត៌៌មាន្ធ (MIL), សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌  (FoE) 
និ្ធង ការទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ  (AtI)  ទូសេ� ២)  ច្បាាប់់  និ្ធង �ិទធិ
ទាក់្ខទង នឹ្ធង សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌ (FoE) និ្ធង ការ
ទទួល ព័័ត៌៌មាន្ធ  (AtI) ៣) សេ�ទិកា ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ 
សេផ្សសងៗ គ្នាា  ៤) �និិ្ធ�ុខ និ្ធង �ុ�ត៌ិិភាព័ ក្ខាងុការ សេប្រប់ើ ប្រប់ព័័ន្ធធ
ផ្សសព័វផ្សាយ ៥) កំ្ខណ៍ត់៌ និ្ធង �ភិាគឺ ព័័ត៌៌មាន្ធ ពិ័ត៌ សេ�ៀប់ នឹ្ធង
ព័័ត៌៌មាន្ធ  មិ្មន្ធ ពិ័ត៌ ៦) �ម្មភាព័ សេយន្ធឌ័័រ សេ�ក្ខាងុ ��័ិយ
សារព័័ត៌៌មាន្ធ ។ អាក្ខសេ�ើើយ �ំណួ៍រ ច្បាង់ ទទួលបាន្ធ ការ
ព័ប្រងឹង �ម្មត៌ភិាព័ ក្ខាងុ

 ��័ិយ សារព័័ត៌៌មាន្ធ តាម្មរយៈ � ក្ខម្មម ភាព័ ដូូច្បាជា
១) �ិកាខ សាលា ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ / ក្ខម្មម��ិើ /
សេ�ទិកាសាធារណ៍ៈ ប្រព័ម្មទាងំ ២) ការប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល
និ្ធង ហ្វឹវឹក្ខហាត់៌ ។ ពួ័ក្ខសេគឺ ក៏្ខ ចាប់់អារម្មមណ៍៍ សេលើ ព័័ត៌៌មាន្ធ
ទូសេ� អំព័ើ ការអប់់រ ំប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ , �មាា រៈ �ិក្ខា
និ្ធង ខិតិ៌ប័់ណ៍ណ ។ ក្ខងវល់ ទូសេ� ទាក់្ខទង នឹ្ធង ហានិ្ធភ័័យ
ដែដូល អាច្បា សេក្ខើត៌ មាន្ធនៃន្ធ ការចូ្បាលរមួ្ម ក្ខាុង  �ិកាខ សាលា 
អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ និ្ធង សារព័័ត៌៌មាន្ធ គឺឺ ១)
ដែ�វងរក្ខ សេព័លសេ�លា �ប្រមាប់់ វា ២) ប់ញ្ហាា ន្ធសេ�បាយ 
៣) �ុ�ត៌ិិភាព័ /  �និិ្ធ�ុខ ផ្ទាា ល់ខើួន្ធ ៤) �មាា � �ងគម្ម
និ្ធង ប្រគឺសួារ ។ មាន្ធដែត៌ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម តិ៌ច្បាតួ៌ច្បា បុុ់សេណ្តាណ � ដែដូល
និ្ធ�យថា ពួ័ក្ខសេគឺ  ប្រព័យួបារម្មា អំព័ើ ហានិ្ធភ័័យ �ុខភាព័
ទាក់្ខទង នឹ្ធង កូ្ខ �តី៌ ១៩ ។

ការវិភិាគ គម្លាា ត យេ�នឌ័័រ
៤១%នៃន្ធ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ការ�ិក្ខា ទាងំអ�់ គិឺត៌ថា បុ់រ�
និ្ធង ប្រ�ិើ ប្រត៌�ូបាន្ធ សេគឺ ឱ្យយ ត៌នៃម្មើ សេ�មើគ្នាា  សេ�ក្ខាងុ  �ងគម្ម ក្ខម្មាុជា
។ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ចំ្បានួ្ធន្ធ ៣៩%សេទៀត៌ មិ្មន្ធ យល់ប្រ�ប់ ។
ខណ៍ៈសេព័លដែដូល ៤៤% នៃន្ធ បុ់រ� ដែដូល សេ�ើើយត៌ប់ ទាងំ 
អ�់ សេ�ឿជាក់្ខថា បុ់រ� និ្ធង ប្រ�ិើ ប្រត៌�ូបាន្ធ សេគឺ ឱ្យយ ត៌នៃម្មើ សេ�មើគ្នាា
 មាន្ធដែត៌ ៣៩%នៃន្ធ ប្រ�ិើ ទាងំអ�់ បុុ់សេណ្តាណ � យល់ប្រព័ម្ម
ជាមួ្មយ ម្មតិ៌  សេន្ធ� ។ អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ទាងំសេ�� ដែដូល សេ�ឿ
ថា �ន្ធជាតិ៌ ក្ខម្មាុ ជាមាន្ធ � ម្ម ភាព័ សេយន្ធឌ័័រ �ងកត់៌�ងន់្ធ
ថា បុ់រ� និ្ធង ប្រ�ិើ សេ�មើភាព័ គ្នាា   សេ�មុ្មខ ច្បាាប់់ សេប្រ�� ពួ័ក្ខសេគឺ
មាន្ធ �ិទធិ ដូូច្បាគ្នាា  និ្ធង មាន្ធឱ្យកា� ដូូច្បាគ្នាា  ក្ខាុងការ អប់់រំ
និ្ធង ការដឹូក្ខ� ំ។ មួ្មយ ភាគឺប់ើ នៃន្ធ អាក្ខសេ�ើើយ  ត៌ប់ (៣១%) 
បាន្ធ ចូ្បាលរមួ្ម ក្ខាងុ �គឺគ ប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល អំព័ើ ប់ញ្ហាា  សេយន្ធឌ័័រ
រចួ្បាសេ�សេហ្វឹើយ សេប្រប់ៀប់សេ�ៀប់ សេ�នឹ្ធង សេ�ាើរដែត៌ �ក់្ខ  ក្ខណិ្តាល
នៃន្ធ អាក្ខ សេ�ើើយត៌ប់ ទាងំអ�់ (៤៦%) ដែដូល មិ្មន្ធ ធាើ ប់់ ចូ្បាលរមួ្ម
�ិកាខ សាលា សេលើ ប្រប់ធាន្ធប់ទ សេន្ធ� ។ លទធផ្សល សេន្ធ�  អនុ្ធ�តិ៌
សេ�សេលើ ប្រ�ិើ និ្ធង បុ់រ� ។ 

 អនុសាសន៍
ការ�ិក្ខា សេយន្ធឌ័័រ សេន្ធ� បាន្ធកំ្ខណ៍ត់៌ ព័ើ ត៌ប្រម្ម�ូ ការ�ំខាន់្ធ
ចំ្បាណ្តាប់់អារម្មមណ៍៍ ហានិ្ធភ័័យ និ្ធង ប់ញ្ហាា  ប្រប់ឈម្ម �ប្រមាប់់
ការអនុ្ធ�តិ៌ គឺសេប្រមាង យុ��ន្ធ អក្ខខរក្ខម្មម ប្រប់ព័័ន្ធធ ផ្សសព័វផ្សាយ
និ្ធង សារព័័ត៌៌មាន្ធ  (MIL) សេ�យ សេផិ្ទាត៌សេលើ ការទទួល 
ព័័ត៌៌មាន្ធ  (ATI) និ្ធង សេ�រភីាព័ នៃន្ធ ការប់សេ�េញម្មតិ៌
(FoE) សេ� ក្ខម្មាុជា សេហ្វឹើយសេ�យ ដែផ្សែក្ខសេលើ លទធផ្សល នៃន្ធ
ការ�ាង់ម្មតិ៌

 បានផ្តតល់់ អនុសាសន៍ ដូូចខាងយេ�កាម
 – ធា�ឱ្យយមាន្ធ ការចូ្បាលរមួ្ម ទំាង ប្រ�ិើ និ្ធង បុ់រ� សេ�ក្ខាងុ 
គឺសេប្រមាង សេន្ធ� ចាត់៌�ធិាន្ធការ �ក្ខម្មម សេដូើម្ម្ើ ផិ្សល់ឱ្យយ 
យុ��រ ីនូ្ធ�  ក្ខដែន្ធើង ប្រគឺប់់ប្រគ្នាន់្ធ សេដូើម្ម្ើ ប់ង្ា ញ ព័ើ ក្ខងវល់ 
និ្ធង គំឺនិ្ធត៌ រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ ។ ផិ្សល់ ការប្របឹ់ក្ខា និ្ធង ការ
ប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល ប្រប់�ិន្ធ  សេប់ើ ចំាបាច់្បា ។ សេយើង ប្រត៌�ូ 
កំ្ខណ៍ត់៌ថា ភាព័ សេអៀន្ធខាម �់ សេ�យសារ ប្រប់នៃព័ណ៍ើ  
និ្ធង តួ៌�ទើ សេយន្ធឌ័័រ អាច្បា រារំាង ការចូ្បាលរមួ្ម  រប់�់ ប្រ�ិើ 
ប្រប់ក្ខប់សេ�យ ភាព័សេជាគឺ�័យ ។ 

 – សេប្រប់ើ សេ�ទិកា �ិក្ខា ឬ សេ�ទិកា ទុក្ខចិ្បាតិ៌ សេផ្សសងសេទៀត៌ សេដូើម្ម្ើ 
�ូន្ធដំូណឹ៍ង ដូល់ យុ��ន្ធ និ្ធង សាធារណ៍�ន្ធ ទូសេ� 
អំព័ើ គឺសេប្រមាង សេន្ធ� ។ វា ក៏្ខ អាច្បា�ួយ ឪពុ័ក្ខមិាយ ឬ 
អាណ្តាព័យាបាល យល់ ព័ើ សារៈ�ំខាន់្ធ នៃន្ធ ការអនុ្ធញ្ហាញា ត៌
ឱ្យយ កូ្ខន្ធៗ រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ  ចូ្បាលរមួ្ម �ក្ខម្មមភាព័ និ្ធង គឺសេប្រមាង 
សេផ្សសងៗ ។ ប្រទង់ប្រទាយ សេ�ទិកា អាច្បាជា �សីេដូអូ ខើើ ព័ន្ធយល់ 
ព័ើ គឺសេប្រមាង ជា ភាសា ដែខមរ  ដែដូល នឹ្ធងប្រត៌�ូ ដែច្បាក្ខរដំែលក្ខ តាម្ម 
ប់ណិ្តាញ �ងគម្ម សេហ្វឹ ើ យ យុ��ន្ធ អាច្បា ប់ង្ា ញ សេ� ឪពុ័ក្ខ
មិាយ រប់�់ ពួ័ក្ខសេគឺ ។ 

 – សេប្រប់ើ ��ិើសាប្រ� ិប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល ជាសេប្រច្បាើន្ធ ; ប្រព័ម្មទំាង 
ផិ្សល់ �ិកាខ សាលា មួ្មយចំ្បានួ្ធន្ធ សេដូើម្ម្ើ សេ�វើឱ្យយ យុ��ន្ធ 
ង្យប្រ�លួ  ចូ្បាលរមួ្ម ។ រមួ្មទំាង ការប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល 
/ ការប្របឹ់ក្ខា ផ្ទាា ល់ខើនួ្ធ និ្ធង ការប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល 
តាម្ម អុើន្ធ�ឺណិ៍ត៌ ។ សេយន្ធឌ័័រ គឺឺ  ជា ប្រប់ធាន្ធប់ទ ថមើ មួ្មយ 
�ប្រមាប់់ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម ភាគឺសេប្រច្បាើន្ធ ដូូសេច្បាា� សេយើង ប្រត៌�ូ ផិ្សល់ 
សេ�ទិកា មូ្មល�ឋា ន្ធ អំព័ើ �ម្មភាព័ សេយន្ធឌ័័រ សេ�ក្ខាងុ ប្រប់ព័័ន្ធធ 
ផ្សសព័វផ្សាយ ។ 

 – សេ�វើការ វាយត៌នៃម្មើ មុ្មន្ធ និ្ធង សេប្រកាយ ប្រព័ម្មទំាង ការសេ�វើ 
សេត៌� ិសេប្រកាយ សេ�យ អ�មិ្មក្ខ សេដូើម្ម្ើឱ្យយ អាក្ខចូ្បាលរមួ្ម 
ជាពិ័សេ�� ប្រ�ិើ មាន្ធ សេ�រភីាព័ ក្ខាងុការ ប់សេ�េញម្មតិ៌ 
រប់ �់ ពួ័ក្ខសេគឺ ។ 

 – ប្រប់ធាន្ធប់ទ ដែដូល អាច្បា បុ់��ល់ �តិ៌-អារម្មមណ៍៍ ចំាបាច់្បា 
ប្រត៌�ូបាន្ធ ចាត់៌ទុក្ខថា ជា ដែផ្សាក្ខ មួ្មយ នៃន្ធ ហានិ្ធភ័័យ និ្ធង 
ប់ញ្ហាា   ប្រប់ឈម្ម ចំ្បាសេ�� ការអនុ្ធ�តិ៌ គឺសេប្រមាង ប្រប់ក្ខប់សេ�យ 
ភាព័សេជាគឺ�័យ ។ វា គួឺរដែត៌ ប្រត៌�ូបាន្ធ �ើុ�ប់ញ្ហាេំ ង សេ�ក្ខាងុ 
ដែផ្សន្ធការ �គឺគ �ិក្ខា ឬ ក្ខម្មម��ិើ�ិក្ខា ណ្តាមួ្មយ ។ អាក្ខ 
ប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល ប្រត៌�ូមាន្ធ �ំ�ញ �ជិាជា �ើ�ៈ និ្ធង ដឹូង 
ព័ើ រសេប់ៀប់ សេ��ប្រសាយ  ប់ញ្ហាា  ដែដូល អាច្បា បុ់��ល់ 
�តិ៌អារម្មមណ៍៍ ទំាងសេន្ធ� កំ្ខឡុងសេព័ល ប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល 
សេដូើម្ម្ើ សេច្បាៀ�វាង �ក្ខយប់ណឹិ៍ង ព័ើ  ភាគឺើ �ក់្ខព័័ន្ធធ ដែដូល 
មិ្មន្ធ ចូ្បាលរមួ្ម ផ្ទាា ល់ ។
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DW Akademie គឺឺជា ម្ម�ឈម្មណ៍ឌ ល រប់�់  
Deutsche Welle �ប្រមាប់់ ការ អភិ័ � ឌ័ា៍ ប្រប់ព័័ន្ធធ
ផ្សសព័វផ្សាយ  អនិ្ធរជាតិ៌ ការប់ណុិ៍�ប់ណិ្តាល
សារព័័ត៌៌មាន្ធ និ្ធង ការសេផ្សារ ចំ្បាសេណ៍�ដឹូង ។ គឺសេប្រមាង
រប់�់ សេយើង ព័ប្រងឹង �ិទធិម្មនុ្ធ�ស  សេដូើម្ម្ើ ឱ្យយមាន្ធ
សេ�រភីាព័ ក្ខាងុការ ប់សេ�េញម្មតិ៌ និ្ធង ការទទួលបាន្ធ
ព័័ត៌៌មាន្ធ សេ�យ គ្នាម ន្ធ ឧប់�គឺគ ។ DW Akademie 
ផិ្សល់ អំណ្តាច្បា ដូល់ ប្រប់ជា�ន្ធ ទូទាងំ ពិ័ភ័ព័សេលាក្ខ
សេដូើម្ម្ើ សេ�វើការ �សេប្រម្មច្បាចិ្បាតិ៌ ឯក្ខរា�យ សេ�យ
ដែផ្សែក្ខសេលើ  ការពិ័ត៌ ដែដូល អាច្បា សេ�ឿទុក្ខចិ្បាតិ៌ បាន្ធ និ្ធង
ការ�ន្ធា� មាន្ធ អ ត៌ធ ប្រប់សេ��ន៍្ធ ។ 

DW Akademie គឺឺជា នៃដូគូឺ  យុទធសាប្រ�ិ
រប់�់ ប្រក្ខ�ួង �ហ្វឹព័័ន្ធធ អាលើឺមុ្មង់ �ប្រមាប់់ កិ្ខច្បាេ
�ហ្វឹប្រប់តិ៌ប់តិិ៌ការ និ្ធង ការ អភិ័ � ឌ័ា៍ សេ�ដូឋាកិ្ខច្បាេ
។ ពួ័ក្ខសេយើង ក៏្ខ ទទួលបាន្ធ មូ្មលនិ្ធ�ិ ព័ើ ប្រក្ខ�ួង
ការប់រសេទ� រប់ �់ �ហ្វឹព័័ន្ធធ និ្ធង ព័ើ �ហ្វឹភាព័
អឺរ ុបុ់ ផ្សងដែដូរ ។ សេលើ�ព័ើសេន្ធ� ពួ័ក្ខសេយើង ក៏្ខ សេ�វើការ
�ុង�ក្ខម្មម សេ�ក្ខាងុ ប្រប់សេទ� កំ្ខពុ័ង អភិ័ � ឌ័ឈ ន៍្ធ និ្ធង
ប្រប់សេទ� ដែដូលមាន្ធ  សេ�ដូឋាកិ្ខច្បាេ កំ្ខពុ័ង លូត៌លា�់
ប្រប់មាណ៍ ជាង ៥០ ប្រប់សេទ� ។ 
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