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ក៖ �សអ៊ុO�ស �ស។ េហ)យ េត)េអ) អ៊ុO�ំ|ជីដូនជីfរបស់អ៊ុOហ% ឹង ពួក�ត់េក)ត
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ខ៖ អង់េគ�ស នឹងP�ងំ។ 
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hរអ៊ុOេហ� ស? 
ខ៖ េប)|ពីតូចដូចអត់{នជំWញអី<ត>វែតពីេរrន។ 
ក៖ ហ� រ �ស។ 
ខ៖ េ<�ះែម៉ខK L ំេ]ែតផ§ះ េ£េធ( )*រែតP៉{% ក់។ 
ក៖ �ស�ស អCD ឹងអ៊ុOជំWញេ<ច)នGងេគគឺ*រសិក�រ? 
ខ៖ �ស។ 
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អំេ¡វ uញ គឺ|េពលហ% ឹងេវទWz�  គឺលំPកែមនែទន។ 
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