េតើនរ�ខ� ះ ែដល�ច�ក់�ក្យ�ន ?

េតើខ��ំ�ក់�នេ�យរេបៀប�ែដរ ?

េដើម្បី�ក់�ក្យ�ន េ�កអ� ក្រត�វែត ៖

សូ មមកយក�ក្យេស� ើសុំ េ� ៖
េស�លំេ���ន និងភូ មិ��ន
ៃនមជ្ឈមណ�លធន�នភូ មិ��ន
100 ផ� វ� �ប់ែប៊លយូ ្របដេវយ៍ (W. Broadway),
បន� ប់ 550
ឡ
� ង� �ច, CA 90802

 រស់េ�ក��ង្រក �ងឡ�ង� �ច
 �ន�យុ �៉ងេ�ច�ស់ 18 ��ំ
 បំេពញ�ក្យេស� ើសុំ េហើយ�ក់ឱ្យ�ន
មុន�លបរ �េច� ទកំណត់

 �ក់លិខិតែណ�ំពីអង� �រ ឬ ្រក �ម�មួ យ
េ�ឡ
� ង� �ច

េ�កអ� កក៏�ចេស� ើសុំយក �ក្យេស� ើសុំ �មទូ រសព� េលខ
(562) 570-1010 ។
�ក់�ក្យេស� ើសុំ េ�យ�នលិខិតែណ�ំ
ពីអ�កដឹក�ំ��ក់ របស់អង� �រ
ឬ្រក �ម�មួ យេផ្សងេទៀត េ�ឡ
� ង� �ច ដូ ច� ៖

 ស�គមភូ មិ��ន
 �ជីវកម� អង� �រសហគមន៍
ឬអង� �រវ ���ជីវៈ

 ្រកសួ ងៃន��្រក �ងឡ�ង� �ច
 ្រក �ម�ស�
 ស�គមអតីតស�ជិកកម� វ �ធី�ព�អ� ក
ដឹក�ំក��ងភូ មិ��ន

ព័ត�
៌ នេនះ �ចរក�ន ក��ងទ្រមង់េផ្សងេទៀតែដរ
េ�យ្រត�វេស� ស
ើ េុំ �េលខ (562) 570-3807 ។
ស្រ�ប់ទ្រមង់េអឡិច្រត�នក
ិ របស់ឯក�រេនះ
សូ មចូ លេ�េគហទំព័រ www.lbds.info ។
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� �ព�
កម� វធី
អ� កដឹក�ំក��ង
ភូ មិ��ន

� �ព�អ� កដឹក�ំ
េតើកម� វធី
ក��ងភូ មិ��ន �អ� ីេ� ?
កម� វ �ធី�ព�អ� កដឹក�ំ ក��ងភូ មិ��ន
្រត�វ�នផ� ល់ឱ្យេ�យ �រ ��ល័យេស�លំេ���ន
និងភូ មិ��ន របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ។
កម� វ �ធីពហុ�� ែដល�នរយៈេពល្រ�ំែខេនះ
ជួ យដល់និេវសនជន េ�មូ ល��ន
េហើយផ� ល់ឱ្យពួ កេគ នូ វជំ�ញ ចំេណះដឹង
និងធន�ន ែដលពួ កេគ្រត�វ�រ
េដើម្បីេធ� ើឱ្យ�ន�ពខុសែប� កពីមុន
េលើគុណ�ពជី វ �តរបស់សហគមន៍េយើង ។
កម� វ �ធីេនះ �ចចូ លរ ួម�ន
េ�យមិនគិតៃថ� េ�ះេទ េហើយ�ទទួ ល�នមូ លនិធិ
េ�យែផ� ក �មរយៈកម� វ �ធីជំនួយឥតសំណង
ស្រ�ប់ែផ� កអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDBG) ។
ថមមី សុីមុន (Tommie Simmons)
��ក់��ំ 2012
«NLP �ន�រៈសំ�ន់�ស់
ក��ង�របេ្រង�នខ��ំ
នូ វជំ�ញ្រ�្រស័យ�ក់ទង និងរេបៀប ��ប់ប�
� ញ
�មួ យអ� កេផ្សងេទៀត េដើម្បីបំេពញកិច��រ ។»

� េនះ នឹងជួយេ�កអ� ក ៖
កម� វធី
 ែកលំអជំ�ញ្រ�្រស័យ របស់េ�កអ� ក ។
 ទទួ ល��ល់អត� ្របេ�ជន៍ ៃន�ពច្រម �ះ ។
 បេង� ើត ដំេ�ះ្រ�យ ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍





េដើម្បីែកលំអភូ មិ��ន របស់េ�កអ� ក ។
កំណត់រក ធន�ន និង�ព�ៃដគូ ។
�ក់�ក្យេស� ើសុំ ជំនួយឥតសំណង ។
េធ� ើែផន�រ និង បំេពញ គេ្រ�ងសហគមន៍ ។
ទទួ ល�ន �ពេជឿ�ក់ ក��ង�ម�
អ� កនិ�យ���រណៈ ។
្រគី��ល េដយ៍ (Crystal Day) ��ក់ 2018

«កម� វ �ធី�ព�អ� កដឹក�ំ ក��ងភូ មិ��ន
�នផ� ល់ឱ្យខ��ំ នូ វបណ��ំជំ�ញ ដ៏ រ �ង�ំ �ប់ពី
ជំ�ញសរេសរសំេណើសុំជំនួយឥតសំណង
ដល់ជំ�ញក�ង�ព�ៃដគូ ក��ងសហគមន៍ ។
កម� វ �ធីក៏ផ�លឱ
់ ្យខ��ំ នូ វប�
� ញបុគ�ល�ំ្រទ
េដើម្បីអបអរ�ទរ �ន�បែង� ក និង�ន�រ�ំ្រទ ។
ឹ �ំលក� ណៈបុគ�ល ែដលខ��ំ�នេរៀន
ជំ�ញ�ព�អ� កដក
េ�ក��ងកម� វ �ធី�ព�អ� កដឹក�ំ
ក��ងភូ មិ��ន�នប�
� លឱ្យខ��ំ េធ� �
ើ រេលើកទឹកចិត�
ដល់អ�កេផ្សងេទៀតឱ្យេធ� ើ�អ� កដឹក�ំសកម�
ក��ងសហគមន៍ ។»

េតើ្រត�វ�រេពលេវ�ប៉ុ��នែដរ ?
េពលេវ� ស្រ�ប់កម� វ �ធី�ព�អ� កដឹក�ំ
ក��ងភូ មិ��ន �នក្រមិត��ំង�� ។
វគ� បណ��ះប�
� ល េធ� ើេឡើង ពីរដង ក��ងមួ យែខ
ក��ងរយៈេពល្រ�ំែខ េហើយរ ូមប��ល
�
ជំនួបេ្រ�ផ� វ� �រ េ�ចុងស��ហ៍
និងវគ� េពញមួ យៃថ� េ�រ� មួ យេផ្សងេទៀត ។
អ� កចូ លរ ួម ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងចូ លរ ួម
ក��ង្រគប់វគ� �ំងអស់ ។ សូ មេមើល �ក្យេស� ើសុំ
ស្រ�ប់�លបរ �េច� ទ និងេពលេវ��ក់�ក់ ។
អ� កចូ លរ ួម ក៏នឹង្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងមកជួ បជុំ
េ�េ្រ�េ�៉ងេរៀនធម� � ស្រ�ប់គេ្រ�ង��
ែដលនឹង្រត�វេធ� ើេឡើង
ក��ងភូ មិ��ន�ក់�ក់េ�ឡ
� ង� �ច ។
ែអ៊មមីលី គី�� ��� (Emily
Kiwa Tanaka) ��ក់ 2011
NLP �នជួ យខ��ំ ឱ្យបេង� ើតមិត��ព
្របកបេ�យអត� ន័យ
�មួ យមនុស្ស�នគំនត
ិ ដូ ច��
ែដលចូ លចិត�េធ� ើ�រ�រស� ័្រគចិត�
ស្រ�ប់គេ្រ�ង�មស�ណចិត��� ។
��នជួ យខ��ំ ឱ្យទទួ ល�ន�ពេជឿ�ក់
ក��ង�ររក�ជំ�៊នេ�ះេ�មុខ
េ�យ�រខ��ំ�នេ្រត�មលក� ណៈ េ�យ�នឧបករណ៍
េដើម្បីេធ� ឱ
ើ ្យ «សុបិន�» ��យេ���រពិត ។

