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(<រសែង@បពីខD E ំនិមល ខD E ំចូលចិតH5តង់Jជីវ LតMត់Nន<រលំOកPQ ងំRស់េដTមUីរកសីុចVW ឹ
មជីវ LតកូនMត់ ែតMត់េYែតមិនចុះZញ់<រលំOក\ងំអស់េ]ះេទ) 

 

ក៖ អVW ឹង`ដំបូងខD E ំសូមអរគុណេbកcែដរOនអនុdតិេeយខD E ំមកសំ(សន៏េbកc
ៃថiហ% ឹង េហTយេអT េbកcខD E ំ]ក់សំ(សន៏េkl ះកុសល- វឌmនះ និមល េហTយៃថiែខែដរសំ(ស
ន៏គឺេYៃថiទី១២ ែខ១២ q% ំ២០១៧។ េហTយេអT ទីcំងែដរសំ(សន៏គឺេYភូមិvw យេចកថl ីឃំុ
ែ5ពកេy%  ខណz ័ែសនសុក 5ក |ងភ% ំេពញ។ េហTយេbកcេអT <រសំ(សន៏េនះគឺ5ត7វOនេរ}បចំ
េឡTងេ�យវ Lទ�ល័យមួយែដរេYសហរដ�eេមរ Lក ែដរNនេkl ះJ BYU  �� េbកc។ 

ខ៖ Oទ Oទ។ 

ក៖ េហTយេMលបំណងរបស់vbគឺចង់ជួយដល់កូនេ� នឹង5ប`ជនែខl រ\ងំអស់ Mត់e
ចNនឧ<សែថរក�5បវតH ិ5គ�vរMត់ទុក។ េហTយេដTមUីេeយកូនេ�ជំ]ន់េ5<យៗេទ}តរ
បស់េbកceចNនឪ<សេរ}នពីជីវ Lតរបស់េbកcអVW ឹង�� Rេbកc។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស អVW ឹង`ដំបូងខD E ំចង់Zប់េផHTមសួរេbកcJ េតTេbកcNនេkl ះេពញ េkl ះអី
េគែដរេbកc?  

ខ៖ េkl ះកំេណTតខD E ំេហ� ស? 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េkl ះកំេណTតខD E ំ េ: មុខ។ 

ក៖ េ: មុខ? 

ខ៖ Oទ េ:។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ េ: មុខ នឹងេហTយ។ 

ក៖ Zសអ៊ុ� េហTយេbកcNនេkl ះេ�េ5�េហ� ស? 

ខ៖ អត់Nនេទ Nនែតមួយហ% ឹង េkl ះខD E ំ។ 

ក៖ ZសZសអ៊ុ�Zស។ 

ខ៖ េអT Nនែតមួយហ% ឹង េkl ះខD E ំហ% ឹង។ 

ក៖ Zស។ 



ខ៖ ែម៉ឪ�ក់មកែតមHង។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយអត់Nនែកេkl ះអីេទ ហិហិហិ។ 

ក៖ ZសZស។ េហTយចុះេអT េbកc5បសិនេបTគិតមកដល់ឥឡ7 វ q% ំេនះេbកcNនeយុ
ប៉ុ]l នេហTយ? 

ខ៖ ខD E ំeយុ៦៧។ 

ក៖ ៦៧q% ំ? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយេអT េតTេbកcេកTតេYៃថiR ែខR q% ំRែដរ? 

ខ៖ េអTយ Ml នZំេទ ក� �យេអTយ។ 

ក៖ អត់Zំេទ? 

ខ៖ អត ់អត់Zំេទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយ? 

ខ៖ Zំែតq% ំeយុហ% ឹងម៉ង។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ ហឺ ។ 

ក៖ េហTយេbកcq% ំែខl រ េអT q% ំអីេគែដរ? q% ំសតwអី? 

ខ៖ Oទ។ q% ំែខl រអី? 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េអT q% ំដូចេគេ��ល់ែតៃថiអVW ឹង ហិហិហិ។ 

ក៖ q% ំដូច` q% ំម�ញ់ ឬមម ីឬក៏េ�ងអីអVW ឹងRc។ 

ខ៖ Oទ ហ% ឹងេហTយOទ។ 

ក៖ q% ំអីេគេbកc? 

ខ៖ ខD E ំq% ំេJះ។ 

ក៖ q% ំេJះ? 

ខ៖ Oទ។ 



ក៖ q% ំេJះសតwទន�យRc? 

ខ៖ សតwទន�យ។ 

ក៖ ហ� រ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ ចុះេហTយ េតTេbកcេកTតេYកែនQងRែដរ? ដូច`េYភូមិអ ី5ស |កអ ីេខតHអី? 

ខ៖ ខD E ំេកTតេYហិហិ 5ស |កកំេណTតខD E ំេYេអT េអT ភូមិ ភូមិ�ង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ឃំុនគរ�ជ 5ស |ក5ពះេសH ច េខតHៃ5ពែវង។ 

ក៖ ហ� រ អVW ឹងេអT ។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ 5ស |កកំេណTតខD E ំ។ 

ក៖ ZសZស។  

ខ៖ ហិហិហិហិ។ 

ក៖ Zស Zស Zស។ េហTយេអT េតTេbកcNនបងប� �នប៉ុ]l ន]ក់ែដរ? 

ខ៖ ខD E ំNនបងប� �ន5Oំពិល]ក់។ 

ក៖ Zស េហTយេbកc`កូនទីNណ? 

ខ៖ ខD E ំបងេគបង�ស់។ 

ក៖ Zស Zស Zស។ េហTយេអT េbកceចេរ}ប�ប់េkl ះបងប� �នរបស់េbកc\ងំអស់
Oនេហ� ស? 

ខ៖ Oន មិនអីេទ ហឹម។ 

ក៖ បងទីមួយេkl ះ? 

ខ៖ Oទ បងទីមួយខD E ំេkl ះ េ: មុខហ% ឹង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ ប� �នទីពី េមត។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ប� �នទីបី �៉ន។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េអT េអT ប� �នទីបួន េស៊}ន។ 

ក៖ Zស។ 



ខ៖ ប� �នទី5OំេអT េអT ប៉ុង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ប� Eនទី5Oំមួយ សួន។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ប� �នទី5Oំពិលេkl ះ េយ េភQចេទ}តេហTយេទTបែត5Oប់។ 

ក៖ ហិហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិ េkl ះ ប៉ូច។ 

ក៖ េkl ះ ប៉ូច? 

ខ៖ Oទ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ Zស អរគុណេ5ចTនc។ 

ខ៖ Oទ OទOទ។ 

ក៖ Zស េហTយេអT េតTេbកcZំvច់េរ�ងេYេពលែដរេbកcេYេកlងៗ`មួយM% រ េតTc
Oន OនNនអនុស�វរ �យ៏អីខQ ះ`មួយM% រ? 

ខ៖ បH ី5បពន�ឬក៏េកlងៗ? 

ក៖ បងប� �នេbកc��  េYេពលែដរេbកcេYេកlងៗ? 

ខ៖ ហ� រ មិនែដរេចះ\ស់ែទងM% រអីេទបងប� �នខD E ំ \ល់ែតNន5គ�vរែបកM% រែតមHង។ 

ក៖ 5សឡញ់M% រ? 

ខ៖ 5ស ញ់M% រតហូត \ល់ែតេនះ Nន5គ�vរអស់។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ប៉ុែនHខD E ំ<ល5បវតH ិខD E ំ¡5កី5កRស់ ែម៉ឪ5កី5កRស់។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ 5បវតH ិខD E ំ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ដូចJពិOក �៉ប់យឺនអត់Nនធូ£ហ% ឹងេគេទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ ែម៉ឪខD E ំលំOក។ 



ក៖ Zស េហTយចុះេអT េពលេbកcេYេកlងេbកcចូលចិតHេអT េធw Tអw ីឬក៏េលងែលUង5ប`
5បីយ៏អី`មួយហ% ឹងបងប� �នcែដរ? 

ខ៖ េលងដូច`េលងអង¤ Eញ ដូច`Nនបុណ-\នអ ីេ¥�ែំរកអី េលងសប¦យបងប� �នេ¥
Oទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ េ5�េលង េ5�ពីហ% ឹងមិនែដរេចះេលងេទ ហឹម។ 

ក៖ Zស ZសZស។ 

ខ៖ Oទ អត់េចះេលង។ 

ក៖ េហTយេអT េតTNH យរបស់េbកcេkl ះអw ីែដរ? 

ខ៖ េអT NH យខD E ំេkl ះ ប៉ូង។ 

ក៖ េkl ះ ប៉ូង? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយចុះឪពុក? 

ខ៖ ឪពុកេkl ះ េ:។ 

ក៖ ឪពុកេkl ះ េ:? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយចុះេអT ពួកMត់\ងំពីេបTគិតមកដល់ឥឡ7 វMត់Nនeយុប៉ុ]l នេហTយ? 

ខ៖ េអT eយុMត់ហ% ឹង¡ គិតេ¥ហ% ឹង¡ េ�`ងេហTយ មួយរយេហTយ ហឹម ប៉ុែនHMត់vQ ប់អស់
េហTយ។ 

ក៖ ZសZស អVW ឹងMត់eយុេ5ចTនេហTយ? 

ខ៖ eយុេ5ចTនេហTយ Oទ េបTខD E ំ�ហុកសិបេហTយ ហុកសិប`ងេហTយ។ 

ក៖ ZសcZស។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ េហTយចុះេអT cZំពីៃថi ែខ q% ំកំេណTតពួកMត់េហ� ស? 

ខ៖ អត់Zំេទ េ5§ះMត់Zស់Zស់អស់េហTយ ខD E ំអត់Zំផង។ 

ក៖ Zស ចុះcZំq% ំែខl រMត់េហ� ស ដូច`ពួកMត់q% ំអីេគ? 

ខ៖ អត់េកTត ហ� រេកTតអត់\ន់Mត់ផង េបTMត់អត់5Oប់ផង។ 

ក៖ ហ� រ អVW ឹងcអត់ZំេទR? 

ខ៖ Oទ OទZំ¡មិនOន។ 



ក៖ ចុះcv̈ល់ពីកែនQងកំេណTតរបស់Mត់េហ� ស Mត់េកTតេYភូមិអី 5ស |កអ ីេខតHអី? 

ខ៖ Mត់ ហឹម NH យខD E ំហ% ឹងេYភូមិរុ©េចង 5ស |ក5ពះេសH ច េខតHៃ5ពែវង។ 

ក៖ េខតHៃ5ពែវង? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ ZសZស។ េហTយេអT េតTឪពុករបស់េbកcMត់Oន5បកបមុខរបរអីេគចVW ឹមជីវ LតM
ត់? 

ខ៖ េធw Tែតែ5សហ% ឹងែតមHង Oទ មិនNនអីេធw Tអីេទ។ 

ក៖ េធw Tែ5សរហូត? 

ខ៖ Oទ េធw Tែ5សរហូត\ល់ែតMត់vQ ប់។ 

ក៖ Zស ចុះMត់`មនុសªែបបRែដរc `មនុសªស« �តឬក៏<ច? 

ខ៖ ហ� ឺ ស« �តRស់ ឪពុកខD E ំMត់ស« �តRស់NH យខD E ំMត់ស« �តRស់។ 

ក៖ ហ� រ Zស។  

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយចុះNH យរបស់េbកcMត់Oន5បកបមុខរបរអីេគែដរ? 

ខ៖ េធw Tែ5សដូចែតM% ហ% ឹងR។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ ហ� ឹOទ។ 

ក៖ ]ក់ែ5សចំ<រ? 

ខ៖ បH ី5បពន�Mត់Oនែតេធw Tែ5សចំ<រហ% ឹង Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយMត់`មនុសªែបបRែដរឪពុកេអT NH យរបស់េbកc�� ? 

ខ៖ ហ� ឺ Mត់ដូច`មនុសªេយTងធមlcអVW ឹងOទ។ 

ក៖ Mត់<ចឬក៏ស« �ត? 

ខ៖ Mត់ស« �ត Oទ Mត់ស« �តRស់។ 

ក៖ ស« �ត ZសZស។ េហTយេតTេbកេYចងZំvច់េរ�ងអីខQ ះេអT អំពីឪពុកNH យេbកc 
េYេពលែដរេbកcេYេកlងៗ េតTេbកcNនអនុស�វរ �យ៏អីខQ ះ`មួយពួកMត់? 

ខ៖ ខD E ំZំ ប៉ុនេនះ ZំៃថiMត់ហ% ឹងពិOក ដូចJចVW ឹមកូន ចVW ឹមហឹម បងប� �ន¡េ5ចTន
5Oំពិល]ក់ឯេRះ ។ 

ក៖ Zស។ 



ខ៖ Mត់ដូចេរ}ងហត់េន�យ ហ% ឹងេហTយជួនRេ¥េដTរលក់េដTរដូអីេ¥ ជួនRខwះPតR]
ង។ 

ក៖ ZសZសZស។ 

ខ៖ Mត់Zស់ពីេដTម Mត់េដTទូលេ¥លក់cមផះ cមសែមUងអីេ¥។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ខ« �នឯងខwះPតហ% ឹង ចVW ឹមកូន។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ េហTយេអT េតTឪពុកNH យេbកc£Q ប់5Oប់េរ�ងអីខQ ះេ¥<នេ់bកcJ អំពីជីវ5បវតH ិរប
ស់Mត់េហ� ស? 

ខ៖ Nន5Oប់អីេទ]ង ប៉ុែនHJខD E ំ ក៏ប៉ុែនHJ5បវតH ិរបស់Mត់ហ% ឹង
 គឺJដូចខD E ំនិ�យអVW ឹង Mត់រកជួនRអីអVW ឹងMl នេទ Mត់េដTររកអីចVW ឹមកូនអVW ឹងេ¥
 ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oនេ5<យMត់vQ ប ់មិចមិMត់Ml ន5Oប់េទ។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយចុះេអT េតTេbកcចងZំេkl ះរបស់ជីដូនជីcរបស់េbកc\ងំPងNH យ\ងំ
Pងឪពុកេហ� ស? 

ខ៖ ហ� រ អត់Zំផង]ង។ 

ក៖ អត់Zំេទ អត់Zំ\ងំអស់ម៉ង? 

ខ៖ Oទ អត់Zំ េ5§ះខD E ំេកTតអត់\ន់។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ ខD E ំេកTតអត់\ន់។ 

ក៖ ចុះេអT េbកេbកcZំៃថi ែខ q% ំកំេណTតរបស់ជីដូនជីcេbកcេហ� ស? អត់Zំេទ? 

ខ៖ អត់Zំេទ Oទអត់Zំេទ]ង។ 

ក៖ Zស Zស។ ចុះេbកc£Q ប់ដឹងេរ�ងអីខQ ះអំពីជីដូនជីcរបស់េbកc JពួកMត់N
នជីវ LតលំOកអីខQ ះ ដូចNនបទពិេvធន៏អីខQ ះក® Eងជីវ Lតេហ� ស?  

ខ៖ ជីដូនជីc�� ? 

ក៖ Zស។ 



ខ៖ ជីដូនជីcខD E ំ ដូចែតែម៉ឪខD E ំអVW ឹង Mត់េធw Tែតែ5ស Zស់ពីេដTមអត់Nនេធw Tអីេទ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Mត់េធw Tែតែ5សហ% ឹង Oទ។ 

ក៖ ZសZស។ េហTយចុះេអT អ៊ុ�មករស់េYទី5ក |ងភ% ំេពញេនះអស់រយះេពលNណេហTយ? 

ខ៖ ខD E ំមកេYហ% ឹង ខD E ំមកេYហ% ឹងេអT បីq% ំេហTយ មកកូនេគយកមកេYហ% ឹងេ5§ះអីខD E ំេYN%
ក់ឯង។ 

ក៖ ហ� រ បីq% ំេហTយRអ៊ុ�R? 

ខ៖ Oទ បីq% ំេហTយ។ 

ក៖ ZសZស។ ចុះេbកcNនvច់dតិRេទ}តែដររស់េYេ5�5បេទសខុសពី5ស |កែខl រ
េហ� ស? 

ខ៖ គlនេទ]ង។ 

ក៖ អត់Nនេvះម៉ង? 

ខ៖ Oទ អត់Nន។ 

ក៖ ZសZស។ េហTយចុះេអT ភរ L�របស់េbកcMត់េkl ះអីេគែដរ? 

ខ៖ េអT េ� យុន។ 

ក៖ េ� យុន? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយេbកcេរ}ប<រេYq% ំRែដរ? 

ខ៖ q% ំ៧១។ 

ក៖ ហ� រ យូេហTយ? 

ខ៖ Oទ q% ំ៧១។ 

ក៖ អVW ឹងេអT េbកcេអT <រេរ}បe§ហ៏ពិ§ហ៏របស់េbកcហ% ឹងគឺ5ត7វOនេរ}បចំេឡTង
េ�យឪពុកNH យឬក៏ខ« �នឯង? 

ខ៖ ឪពុកNH យេរ}បចំេeយែតមHង Oនេរ}ប<រ។ 

ក៖ ហ� រZស Zស។ 

ខ៖ ហ� ឺ។ 



ក៖ េហTយ េbកcេYេពលែដរេbកcចូលសH ីដណH ឹងេbក�យ��  េតTេbកcNនៃថQជំនូ
នេeយMត់េហ� ស? 

ខ៖ ហ� រ <លហ% ឹងជូនែដរ]ង ជូនេeយMត់មួយជី។ 

ក៖ ហ� រ Zស។ 

ខ៖ Oទ ជូនMត់មួយជី។ 

ក៖ អនុស�វរ �យ៏ហិហិ។ 

ខ៖ ហិហិអនុស�វរ �យ៏ហិហិ។ 

ក៖ អVW ឹងេអT អត់េ\សេbកc េតTេbកceច5Oប់ខD E ំOនេហ� ស
អំពីមូលេហតុអ ីែដរេbកcOនជួប`មួយហ% ឹងភរ L�េbកc េតTេbកcជួបMត់េYក
ែនQងR េហតុអីេbកc5ស ញ់Mត់អVW ឹង�� ? 

ខ៖ េរ�ងេនះ]ង ខD E ំ�យ<5Oប់]ងcមឪពុកNH យេទខD E ំ។ 

ក៖ អត់v̈ល់េទ? 

ខ៖ Oទ ខD E ំមិនែដរv̈ល់M% រផង ខD E ំឪពុកNH យMត5់គងMត់េ¥ចូលេ¥Mត់ 5គ�vរខD E ំក៏មិន
ែដរេឃTញែដរ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ Oទ េហTយេចះែត�ប់eនM% រ\ល់ែតOនកូន5Oំពិល5Oំបី]ក ់ហឹម ។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ \ល់ែតMត់vQ ប់េ¥។ 

ក៖ Zស អ៊ុ�Zស។ េហTយចុះអ៊ុ�េចះសរេសរនិ�យនឹងeន(vរែខl រOនល� ប៉ុនRែដរ? 

ខ៖ ហ� ឺ ខD Eនំិ�យ5តង់ម៉ង]ងអត់េចះេទ។ 

ក៖ អត់េចះអកªរែខl រ? 

ខ៖ Oទ អត់េចះេទ ហឹមនិ�យ5តង់ម៉ង។ 

ក៖ ហ� រ Zស ចុះេbកcេចះ(vរRេផªងេទ}តខុសពី(vរែខl រេហ� ស? 

ខ៖ អត់េចះែតមHង េចះែតែខl រមួយNមុខហ% ឹងម៉ង ហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិហិ ហ� រេចះនិ�យែតែខl រ? 

ខ៖ Oទ។  

ក៖ Zស េbកcេរ}នOន5តឹមJ% ក់ទីប៉ុ]l នែដរ? 

ខ៖ ខD E ំេរ}នOន5តឹមJ% ក់ទីពីជំ]ន់ហ% ឹងOទ ។ 

ក៖ ZសZស។ េហTយេbកcេរ}នេYvbរRែដរ? 



ខ៖ េរ}នេYេអT vbរឃំុរុ©េចង។ 

ក៖ ឃំុរុ©េចង? 

ខ៖ Oទ ។ 

ក៖ េខតH? 

ខ៖ េខតHៃ5ពែវង។ 

ក៖ េខតHៃ5ពែវង? 

ខ៖ Oទ 5ស |ក5ពះេសH ច។ 

ក៖ Zស េbកc េតTេbកcNនមិតHភ5ក័RែដរេbកcOន�ប់eនM% រcំងពីេកlងៗ
មក េហTយស% ិតv% លេហTយOនធំ£ត់េឡTងមក`មួយM% រេហ� ស? 

ខ៖ Nន ប៉ុែនHJមិនែដរ ពួកN៉កខD E ំមិនែដរេចះ\ស់ែទងM% រេទ។ 

ក៖ ហ� រ Zស។ 

ខ៖ Oទ 5ស ញ់M% ររហូត\ល់ែតZស់ៗអVW ឹង។ 

ក៖ �ល់ៃថiេbកcេYែតNនទំ]ក់ទំនង`មួយMត់េហ� ស? 

ខ៖ Nន Oទ។ េY5ស ញ់M% រ ¡េY5ស |កេ]ះ េY5ស ញ់M% រ។ 

ក៖ ហ� រZសZស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេអT ពយកMត់េkl ះអីេគែដរេbកc? 

ខ៖ �� ? េកQ TខD E ំ? 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ eពួកN៉កខD E ំហ% ឹង េkl ះ �យ។ 

ក៖ េkl ះ �យ? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេkl ះអីេគេទ}តc? 

ខ៖ េkl ះ េស៊}ម។ 

ក៖ េkl ះ េស៊}ម? 

ខ៖ Oទ Oនែតពីហ% ឹងហិហិហិ។ 

ក៖ ែតពីហ% ឹងេហ� សហិហិហិ? 

ខ៖ Oទ។ 



ក៖ Zស េតTេbកcេYចងZំvច់េរ�ងអីខQ ះែដរេbកcOនNនអនុស�វរ �យ៏`មួយM% រ
<លេYេកlងៗេហ� ស? មិតHភ5ក័េbកc�� ? 

ខ៖ � ហឹម <លេYេកlងៗហ% ឹង <លហ% ឹង5ស ញ់M% រRស់ ដូច`ពួកN៉កែតមHងOទ។ 

ក៖ េbកcចូលចិតHេលងអីខQ ះ`មួយM% រ? 

ខ៖ Oទ Nនេលងអីេទ េ¥ជួបហូបចុកអីេ¥ ខD E េំអT ជួបM% រេ¥ហូប5vហូបអីតិចតួចប៉ុែនH
\ស់ែទងM% រMl នែដរេទOទ។ 

ក៖ ហ� រZស។ 

ខ៖ Nសប¦យេ¥Oទ។ 

ក៖ ZសZសេbកc។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេអT េតTេbកc£Q ប់េធw Tែ5សេធw Tចំ<រេទ? 

ខ៖ ខD E ំ£Q ប់ ហត់Rស់]ងេអTយេធw Tែ5សហ% ឹង។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ េធw Tែតែ5សNនរកសីុអីេទខD E ំ។ 

ក៖ េធw Tែ5សចំ<ររហូត? 

ខ៖ េY Oទ េYេកlងOទ ដល់ែតZស់មកេធw Tែតែ5សែដរ មកេនះេ�យvរកូនេទ ឈឺេធw T`
ងេធw Tអីេ¥Nនផះថlផះអីេ¥ ខD EមំកេYេ�យvរកូនេទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយ�ល់ៃថiេbកcេYែតបនHេធw Tែ5សចំ<រេទ? 

ខ៖ ឥឡ7 វអត់េទ ឈប់េហTយOទ កូនែលងេeយេធw TេហTយ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ មកេY`មួយកូន។ 

ក៖ Zស Zស  

ខ៖ កូនេគេeយហូបចុកអ ីកូនេគេeយហូប�ល់ែតៃថi។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ OយសមQរអី។ 

ក៖ Zស េហTយេអT េតTេbកcក® Eងជីវ Lតរបស់េbកc េតTេbកc£Q ប់េធw T<រ°អីខQ ះេទ}ត
េដTមUីរក5Oក់ចVW ឹមជីវ Lតេទ? 



ខ៖ សពwៃថiMl នេធw Tអីេទ]ងេYែតផះហ% ឹងម៉ង។ 

ក៖ ចុះ<លពីមុន? 

ខ៖ ពីមុនខD E ំហត់Rស់។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េធw Tសំណង់ក៏Nនអីក៏Nន <លកូនេYតូចៗ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ រកសីុែតរបរR5ត7វរកOន រកេ¥ Oទ របរRេ¥មិនរចួឈប់េ¥។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ ។ 

ក៖ េbកcNន<ររសូ៊េ5ចTន? 

ខ៖ Oទ តសូ៊េ5ចTន ចVW ឹមកូន Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយcំងពីេកlងរហូតមកដល់ឥឡ7 វេនះ េតTេbកcេឃTញJជីវ Lតរបស់េbកcN
ន<រ±Q ស់ប² �រអីខQ ះេហ� ស? 

ខ៖ Nន]ង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ខD E ំ<លពីេYពីេកlងហត់ ដល់ែតេពលZស់េ¥ធូ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ OនកូនចVW ឹម។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ េរ�ងលុយ<ក់អីហ% ឹងកូនេគេចះផHល់េeយ េរ�ងហូបចុកអីហ% ឹងកូនេគេចះែតជូន នំ
ចំណីហ% ឹងមិនែដរអត់េទ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oនកូន�ល់ៃថi។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ខD E ំZំែតហូបេទ Oទហិហិ។ 

ក៖ ហិហិ េហTយេអT េbកcេឃTញJជីវ Lតរបស់េbកcធូ5vល`ងមុន ែមនេហ� ស? 

ខ៖ Oទ ធូ5vល ធូ5vល។ 

ក៖ េហTយក៏Oនសំ�កពី<រ°? 



ខ៖ Oទ ស5Nកពី<រ°។ 

ក៖ Zស Zស េតTេbកcចូលចិតHdំម³ �បអីេគែដរ? 

ខ៖ ម³ �បធមlcេទ]ង 5ស |កែ5សេយTងហ% ឹង ហឹម Nនអីហូបហ% ឹងអVW ឹងR កូនេគទិញvច់5ជ7
កមកេeយហូបេ¥ ជួនRទិញ5តីមកេ¥ ជួនR េeយែតNនេចះែតហូបេ¥ ហិហិ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេអT ស5Nប់ែលUង5ប`5បីយ័��  េbកc<លេYេកlងៗ េbកcចូលចិតHេលងែលU
ង5ប`5បីយ័5បេភទRែដរ? 

ខ៖ Oទ ខD E ំ<លេYេកlងៗMl នេលងអីេទ េលងែតកូនទឹកមកដំហ% ឹង <លេYេកlងៗ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ Nនែតប៉ុណឹ́ង Nនេចះេលង េប}eេO៉ងអីមិនេចះែតមHង។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេអT ស5Nប់ចេ5មµងវ Lញ េតTេbកcចូលចិតHvH ប់ចេ5មµង5បេភទRែដរ? ដូច`
5បេភទសម័យឬក៏បុ�ណ? 

ខ៖ ហ� រ ខD E ំេបTចូលចិតH ចូលចិតHែតបទ បទេភQង<រែតមHង ។បុ�ណ។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ Oទ បុ�ណ សម័យខD E ំមិនេចះេទ ហិហិហិ។ 

ក៖ ហិហិហិហិ។ 

ខ៖ េហTយមិនសូវេចះvH ប់ផង។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ អVW ឹងអ៊ុ�ចូលចិតHvH ប់បទេភQង<រ? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស ស5Nប់5ក |ម5គ�vររបស់េbកc េតTេYក® Eង5ក |ម5គ�vរេbកcNននRេគេចះ
េលងឧបករណ៏េភQងេហ� ស? 

ខ៖ Ml នេទក� �យ។ 



ក៖ អត់Nនេvះម៉ង? 

ខ៖ អត់Nនេទ។ 

ក៖ Zស Zស។ អVW ឹងេអT េbកc
ផះរបស់េbកc ែដរេbកcរស់េY<លពីមុន��  Nនលក@ណះេមចែដរ? 

ខ៖ ផះខD E ំេY <លខD E ំេYហ% ឹងេអT ផះ <cំង។ 

ក៖ ផះ<cំង? 

ខ៖ Oទ ផះ<cំង បេRH យ៦ ទទឹង៥។ 

ក៖ `ផះេឈTែមនេហ� សេbកc? 

ខ៖ ផះេឈT។ 

ក៖ ហ� រ  Zស។ េហTយផះហ% ឹងគឺ
5ត7វOនvងសង់េឡTងេ�យនRេគ េbកcOនជួយvងសង់េហ� ស? 

ខ៖ vងសង់ហ% ឹង ខD E ំបH ី5បពន�េធw TែតមHង ហឹមេអT ជួល`ងេធw TែតមHង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ប៉ុែនHកំbងំបH ី5បពន�ខD E ំេតT។ 

ក៖ Oនរក5Oក់េដTមUីេធw T¡។ 

ខ៖ Oនរក5Oក់ Oទ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ សម-រមហ% ឹងេគ�� ។ 

ក៖ Zស។ េហTយេអT េតTផះហ% ឹង5ត7វ<រសំ(រះអីេគខQះេដTមUីvងសង់ែដរេbកc? 

ខ៖ េឈTេហTយនឹងែដក។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ 5បក់េលTហ% ឹងែដក។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ជ·̧ំងសងPងហ% ឹងសQ ឹក។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 



ក៖ េហTយែដកេMល? 

ខ៖ Oទ ែដកេMល។ 

ក៖ េឈT? 

ខ៖ េឈTOទ។ 

ក៖ O៉ងឬសªី? 

ខ៖ O៉ងឬសªី។ 

ក៖ <H រ? 

ខ៖ <H រ <H �ក់ជ·̧ំង។ 

ក៖ Zស។ េហTយញញ� រ? 

ខ៖ Oទ ញញ�  ហិហិ។ 

ក៖ ពូេ¹។ 

ខ៖ Oទ ពូេ¹។ 

ក៖ ហ� រ រR។ 

ខ៖ Oទ រR Oទមួយចប់របស់`ងមួយចប់។ 

ក៖ េ5ចTនែមនែទន? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេអT ស5Nប់េbកc± ល់ េតTេbកcNនជំ]ញRែដរេbកcេចះតតមកពី5ក |
ម5គ�vរេbកcេហ� ស? 

ខ៖ ខD E ំនិ�យជំ]ញហ% ឹង Ml នែតមHងOទ។ 

ក៖ ហ� រ អត់Nនេទ? 

ខ៖ Oទ េចះេធw Tែតែ5សហ% ឹងែតមHង។ 

ក៖ Zស អVW ឹងគឺជំ]ញ េចះេធw Tែ5ស? 

ខ៖ Oទ េហTយមកកូនៗេចះ`ង។ 

ក៖ ហ� រ កូនៗេbកcេចះ`ង? 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ `ងអីេគេbកc? 

ខ៖ `ងសំណង់ផះថlេយTង។ 

ក៖ Zស ពួកMត់េចះមកពីRែដរេbកcNនOនេរ}នេហ� ស? 



ខ៖ ¡OនេYេកlងៗហ% ឹង ¡Oនេរ}ន េរ}នែតដល់េពល¡ែបកេ¥ ¡េចះរកសីុែតមHង។ 

ក៖ ហ� រ។ 

ខ៖ ដល់ែតមកភ% ំេពញហ% ឹងេចះែតមHង។ 

ក៖ អVW ឹងេអT ជំ]ញេអT សំណង់ហ% ឹងMត់េរ}នមកពីេគ�i ? 

ខ៖ Oទ េរ}នមកពីេគែដរ។ 

ក៖ Zស Zស។ េហTយេអT េតTេbកceច5Oប់ខD E ំOនេហ� ស JេតTេពលRែដរេbកcលំ
OកបំផុតេYក® Eងជីវ Lតរបស់េbកc�� ? 

ខ៖ ជីវ LតខD E ំ¡លំOក ¡លំOកេហTយ<លេYេកlងេ]ះOទ។ ប៉ុែនHដល់Zស់េ¥ខD E ំធូ។ 

ក៖ Zស េអTេតTអ៊ុ� េអTេតTេbកcNនបទពិេvធន៏RខQះលំOកៗក® Eងជីវ Lតចង់ែចកZយ? 

ខ៖ Oទ លំOកែឆ�តេហTយ េយTងហត់ដូចខD E ំ�យ<ណ៏ជូនេហTយ Oទ ហត់eេរ�ងរកសីុចVW ឹម
កូន កូនេYតូចៗ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េចះែត េចះអីេធw Tហ% ឹងេ¥ Oទ។ 

ក៖ Zស អVW ឹងគឺេbកcលំOក5តង់J។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ គឺេbកc5ត7វេធw T<រPQ ងំេដTមUីរក5Oក់កំៃរេដTមUីចVW ឹមកូនៗR? 

ខ៖ Oទ ចVW ឹមកូនៗOទ។ 

ក៖ Zស េហTយេ\ះបី`¡លំOក េតTេbកcOនឆQង<ត់¡មក�៉ងដូចេមHចែដរ? ដូច`
េbកcOនខំតសូ៊ក® Eងជីវ Lតេហ� ស? 

ខ៖ េអT 5បឹងចVW ឹមកូនហ% ឹង េ5§ះPQ ចកូន¡ពិOកPQ ចកូនMl នហូប េចះែត5បឹងេ¥\ងំបH ី
\ងំ5បពន�ហ% ឹង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ PQ ចលរែតកូនហ% ឹង¡អត់»Q នអVW ឹងេ¥¡ពិOក អVW ឹងេចះែត5បឹងេ¥។ 

ក៖ Zស Zស ។ 

ខ៖ Oទ ហ% ឹងេហTយ។ 

ក៖ េហTយេអT េហTយេអT េតTេbកceច5Oប់ខD E ំOនេហ� ស អំពីបទពិេvនធ៏េbកcែដរស
ប¦យ`ងេគក® Eងជីវ Lតរបស់េbកc�� ? 



ខ៖ ជីវ LតខD E ំ5Oប់]ង5តង់ែតមHង សប¦យ`ងេគេ]ះ Ml នអី`ងeេរ�ង<រហូបចុកអីេ¥
ជុំM% រអីេ¥សប¦យមួយេពលអីេ¥ ែតប៉ុណឹ́ងOទ។ 

ក៖ Zស Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ Zស េហTយេអT គេឺពលកូនេ�មកសួរសុកទុកជុំM% រេbកcសប¦យេហ� ស? 

ខ៖ សប¦យមួយេពលេ¥។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ ែតក៏សប¦យ? 

ខ៖ Oទ សប¦យ។ 

ក៖ Zស េហTយេbកcចង់អVW ឹងរហូតេទ? 

ខ៖ Oទ ហិហិ£Q ប់អVW ឹងេ¥េហTយ។ 

ក៖ Zស ហិហិហិហិ។ 

ខ៖ Oទ ហិហិហិហិ។ 

ក៖ អVW ឹងេអT cំងពីេកlងរហូតមកដល់ឥឡ7 វ េតTេbកc£Q ប់NនកH ី5សៃមឬក៏បំណង5OJ% រ
ែដរេbកcចង់<Q យ`អីេគេYេពលអ]គតេហ� ស? 

ខ៖ េហT Ml ន5OJ% អីេទ 5OJ% រែតហូបចុកOន5គប់5Mន់ហ% ឹងអរេហTយ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ េ5§ះអី ¡ ឯង¡ ¡មិនសូវេចះអី។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ អVW ឹងេធw TcមេអT ដំេណTរេ¥Oទ។ 

ក៖ ZសZស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយចុះេអT េbកcេអT ចង់Nនជីវ(ពមធ-មែមនេទ? 

ខ៖ Oទ មធ-ម]ង។ 

ក៖ Zស មិនNនេពក។ 

ខ៖ មិនលំOកេពក Oទ។ 

ក៖ មិនលំOកេពក ែត5Mប់5Mន់។ 



ខ៖ ែត5Mប់5Mន់ប៉ុណឹ́ង។ 

ក៖ Zស `ចុងេ5<យេបTសិន`េbកceចNនឧ<ស±H េំផ¼Tរដល់កូនេ�ជំ]ន់េ5<យរ
បស់េbកc េតTេbកcចង់និ�យអីខQ ះេ¥<ន់ពួកMត់? ចង់េeយពួកMត់<Q យ`ម
នុសªែបបR? ចង់េeយពួកMត់Nន(ពេ`កជ័យអីខQ ះក® Eងជីវ Lត? 

ខ៖ ហឹម និ�យ5Oប់]ងែតមHង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ សពwៃថiេនះេចះែត�ស់េត�នកូន កូនេអTយ5បឹងរកេ¥ ទុកៗេ¥\ន់ខ« �នេYេកlង។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ េហTយេចះែតNនកូនNនេ�។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ យកកូនេគេចះែត5បឹងេ¥។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ ជំ]ន់ឪលំOកRស់។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖
 េហTយកូនខD E ំOនធូ£ែមន]ងេអTយ ¡Oន¡5បឹងែ5បងេ¥¡ពិOកេវទ]Nណេទ មធ-ម
នឹងេគនឹងឯងនឹងOទ។ 

ក៖ Zស។ េហTយអ៊ុ�Nន§ក-±H េំផ¼Tរអីេទ}តេហ� ស? 

ខ៖ Ml ន§ក-អីេទ]ងេអTយ ហិហិ។ 

ក៖ ចង់េeយMត់Nន(ពេ`កជ័យអីខQ ះក® Eងជីវ Lត? 

ខ៖ Oទ eNនអី ខD E ំេចះែត�ស់េត�នកូន េeយពរកូន េពលយកអី¡½ ន់មកជូនេ¥ េeយ
ពរកូន JកូនេអTយេធw Tេម៉ច5បឹងរកសីុេeយOនហ% ឹងេគេ¥។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ \ងំកូន5ប |ស\ងំកូន5សីហ% ឹងេeយOនeយុែវង េហTយ5បឹងរកសីុេ¥ចVW ឹមកូនច
VW ឹមេ� ឪZស់េហTយ។ 

ក៖ Zស។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយេតTអ៊ុ�ចង់េeយMត់<Q យ`មនុសªែបបRែដរ? 

ខ៖ cម¡ មិនJអី<Q យអីក៏<Q យេ¥ េ¥cមសមH(ព¡ េធw Tប៉ុនROនេធw Tប៉ុណឹ́ងេ¥។ 

ក៖ Zស។ 



ខ៖ Oទ។ 

ក៖ េហTយអ៊ុ�ចង់េeយMត់<Q យ`មនុសªល� េហ� ស? 

ខ៖ Oទ មនុសªល� Oទ។ 

ក៖ Zស េចះជួយ]ក់ដរៃទ។ 

ខ៖ េចះជួយ]ក់ដរៃទ។ 

ក៖ Zស អVW ឹងអរគុណេ5ចTនអ៊ុ�។ 

ខ៖ Oទ Oទ ហិហិហិ។ 

ក៖ េហTយេអT អ៊ុ�េអT ខD E ំដឹងJអw ីែដរអ៊ុ�OនចំRយេពលរបស់អ៊ុ�ែចកZយបទពិេvនធ៏នឹងជីវ L
តរបស់អ៊ុ�។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ នឹងពិ(ក�`មួយខD E ំអំពីជីវ5បវតH ិរបស់អ៊ុ� ¡នឹងជួយដល់កូនេ�ជំ]ន់េ5<យៗេទ}តរប
ស់អ៊ុ��� អ៊ុ�។ 

ខ៖ Oទ ជួយ]ងជួយOទជួយ េចះែត5បែដរ5បេ¾េ�5បែដ5បេ¾កូន កូន5ត7វខំ5បឹងរកសីុ
ពី]ក់ឯងេ¥5បឹងរកសីុេ¥។ 

ក៖ Zស េហTយ េហTយេអTខD E ំ បនប់ពីខD E ំេអT សំ(សន៏េbកcេហTយ ខD E ំនឹងយកសំេលងរបស់
េbកc�ក់ចូលេ¥ក® Eងេវបvយមួយរបស់vbBYU 
ែដរេYសហរដ�eេមរ LកែដរNនេkl ះJ www.cambodaioralhitriec.byu.edu  ។ 

ខ៖ Oទ។ 

ក៖ អVW ឹងេតTេbកcយល់5ពមេដTមUីេeយខD E ំយក<រសំ(សន៏របស់េbកc�ក់ចូលេ¥ក® E
ងេវបvយមួយេនះេហ� ស? 

ខ៖ េ5សចែត]ងេទ យកេ¥ចុះមិនអីេទOទ។សំ(សន៏េ¥ហេហTយ។ 

ក៖ Zស អVW ឹងេbកcយល់5ពម? 

ខ៖ យល់5ពមOទ យល់5ពម។ 

ក៖ Zស អរគុណេ5ចTនRc។ 

ខ៖ Oទ Oទ ខD E ំក៏អរែដរOនយកេ¥។ 

ក៖ Zស ហិហិហិ អរគុណេ5ចTនែមនែទនc។ 

ខ៖ Oទ។ 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  


