
កិច$ស&' សរបស់ ,ត់ េឃ0ម 
ក៖ អ%កស'( ស ថន រ,-     ខ៖ អ%ក/ត1វ3នស'( ស 4ត ់េឃ8ម 
 
ក៖ 3ទ ៃថ<េនះគឺៃថ<១៤ ែខធD E F% ំ ២០១៩។ ខL M ំ3ទ េNO ះថន រ,-  
គឺP/ក QមRរSររបស់គេ/'ង/បវតV ិXY ល់ខ[ \នរបស់/បPជនកម̂MP។ 
េហ̀យគេ/'ងេនះ/ត1វ3នbំ/ទេ,យcកលវ dទeល័យមួយេhiBYUេmសហរដ-
oេមរ dច។ 
េហ̀យេbលបំណងៃនគេ/'ងមួយេនះគឺេដ`មrីរកtទុកនូវ/បវតV ិXY ល់ខ[ \នរបស់បង
បw Eន/បPជនកម̂MPេយ̀ងទុកស/'ប់េករតV xតំែណលឬដល់កូនេzជំ{ន់េ/Rយ។ 
អ|} ឹងៃថ<េនះខL M ំមកជួបមិញរបស់ខL M ំគឺមីងេឃ8ម 
បច}បrន%អ%កមីងរស់េmភូមិទទឹងៃថ< ឃំុឬស�ីេ�ក /ស Qកជីែ/កង េខតVេស�ម�ប។ 
អ|} ឹងខL M ំនឹង�ប់េផV`មសួរសំណួរេ�អ%កមីងែតមVង 
អ%កមីងសូមជួយជ/'ប់េNO ះរបស់អ%កមីងមVងេទ�ត។ 
ខ៖ i េមច? 
ក៖ េNO ះអីេគ? 
ខ៖ េNO ះ �ញេ{ះ? 
ក៖ េNO ះមីងឯង? 
ខ៖ អូ! េNO ះ េឃ8ម។ 4ត់ េឃ8ម។ 
ក៖ មីង 'នេNO ះេhេ/�េទ? 
ខ៖ េhអី? េhេ/�េមច? 
ក៖ េNO ះែដលេគែតងែតេhមីង។  
ខ៖ អូ! េNO ះ េឃ8ម។ 
ក៖ មីងRលេmេកOង េគេhមីងiេមចែដរ? 
ខ៖ េhេមច។ េhi េឃ8មេ{ះឯង។ 
ក៖ អ|} ឹង �ក់ទងនឹងoយុរបស់ មីង។ ឥឡ1 វoយុប៉ុ{O នេហ̀យ? 
ខ៖ ប៉ុ{O នoយុ៤០។ /ចឡំ៣៩អីនឹងឯង។ 
ក៖ េហ̀យF% ំែខO រអ%កមីង�ំ3នេទ iេត`តF% ំអី ែខអី ៃថ<អី?  
ខ៖ អត់�ំ3នេទ។ 
ក៖ េក`តF% ំអីមីង? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ ដឹងេក`តែខអី មិនដឹង។ 
ក៖ �ក់ទងនឹង�cរ។ េ/�ពី�cរែខO រ'នេចះអីេផ�ងេទ�តេទ? 
ខ៖ អត់េចះេទ។ អត់េចះេទ។  
ក៖ េហ̀យ�cរែខO រoច oន3នសរេសរ3នេទ? 
ខ៖ អត់។ អត់េចះសរេសរេទ។ ក សរេសរមិនេក`តផង។  
ក៖ /ស Qកកំេណ̀តរបស់មីងេm ភូមិ� ឃំុ�? 
ខ៖ ឃំុ ឬស�ីលក។ 
ក៖ ភូមិ អីេគ? 
ខ៖ ទទឹងៃថ<។ 
ក៖ /ស Qកអីេគ? 
ខ៖ /ស Qក។ ឃំុ ឬស�ីលក េខតVជីែ/កង។ េខតVអីេគ? សន� Mយេចះ? 
ក៖ /ស Qកជីែ/កង។ 
ខ៖ េអ`! /ស Qកជីែ/កង។ 
ក៖ េខតVេស�ម�ប។ 
ខ៖ េខតVេស�មេរ�ប។ និ�យរមួជិះ4នេ�េគiេខតVេស�ម�បៗ  
ក៖ អ|} ឹងពីមុនអ%កមីងរស់េmភូមិទទឹងៃថ< /ស Qកជីែ/កង េខតVេស�ម�ប។ 
ប៉ុែនVឥឡ1 វមីងក៏រស់េmទីេនះដែដល/ត1វេទ? 
ខ៖ រស់េmទីេនះដែដល'នេ��? 



ក៖ RលពីមុនផYះមីងេmឯ�? 
ខ៖ េmេនះឯងៗ។ ផYះសr1 វក/ន� Mបៗលិចអស់។ 
ក៖ មីងៗ ជួយជ/'ប់អំពី។ ជួយជ/'បអំពី �ក់ទងនឹងo�ហ៍ពិ�ហ៍។ 
េហ̀យមីង3នយកb% PគូរPមួយនឹង' រយៈេពលប៉ុ{O នF% ំេហ̀យ? 
ខ៖ រយៈេពលប៉ុ{O នF% ំ? ហូ� រយៈេពលប៉ុ{O នF% ំេហ̀យេទ? 
ែហងជួយ�បមក�ស។ េម`ល�ប់េម`លប៉ុ{O នF% ំ i។ �ញេmេនះែដលេ{ះ។ 
ប៉ុ{O នF% ំ? េម`លកូនoញ់េមបង ២១។ អុស ២២។ ២០F% ំេហ̀យដឹង? 
ក៖ េហ̀យc� ល់b% ប៉ុ{O ន 3នសេ/មចចិតVយកb% Pគូរមីង? 
ខ៖ c� ល់�? �មក។ �េឃ̀ញ��ប់។ មិន3នc� ល់b% ែដរ។  
ក៖ េពល�ប់េហ̀យយក។ េអ`េពល�ប់េហ̀យយក។ 
ខ៖ េពល�ប់េហ̀យយក។ 
ក៖ េហ̀យRលេ{ះ អ%ក�Pអ%កេរ�បចំែសនេ/បនេoយ? 
ខ៖ �? ែសនែ/បនែម៉។ �យេ�៉។  
ក៖ Rលេ�ះ �យេ�៉យកៃថ�ទឹកេ,ះប៉ុ{O ន? 
ខ៖ Rលេ�ះប៉ុ{O នេទ? ១០០០អី? �េiកែដរជំ{ន់Rលេ{ះ។ ១០០០។ 
ក៖ មូលេហតុអ  ី3នPមីង សេ/មចចិតVេរ�បRរ និងសេ/មចយកbត់Pគូរ។ 
ខ៖ យកក៏មកេរ�បែតងែខ¡រRរេ�។ 
ក៖ េហតុអី3នសេ/មចចិតVយកbត់Pគូរ? 
ខ៖ យកPគូរ។ កូនធំៗអស់។ 'នយកេធ  `អី។ យកPគុរេ{ះឯង។ 
ក៖ /ស�ញ់bត់/តង់�? 
ខ៖ /ស�ញ់/តង់�? /ស�ញ់េ{ះឯង3នយក េប`មិន/ស�ញ់ែដលយក។ 
ក៖ បងបw Eនរបស់អ%កមីង'នប៉ុ{O ន{ក់ែដរ? 
ខ៖ បងបw Eន'នប៉ុ{O ន{ក់�ំេម`ល�ប់សិន។ បួន /3ំ /3ំមួយ បួន /3ំ /3ំពីរ។ 
បងបw Eន/3ំពីរ{ក់។ 
ក៖ /ប Qសប៉ុ{O ន? /សីប៉ុ{O ន?  
ខ៖ /សី'នបី។ /ប Qសបួន។  
ក៖ {ក់ទី១េNO ះអី? 
ខ៖ {ក់ទី១? សួរ�? សួរកូនoញ់? 
ក៖ សួរបងបw Eន? 
ខ៖ oញ់បង។ េNO ះេឃ8ម។ 
ក៖ ចុះ{ក់ទី២វ dញ? 
ខ៖ {ក់ទី២? {ក់ទី២ សុខុម។ អុស oសុP oសុP។ សុខ ឃុមេទ គឺសុឃុម។ 
ក៖ ឃុម។ 
ខ៖ េNO ះឃំុ។  
ក៖ bត់េmឯ�?  
ខៈ េmៃថ។  
ក៖ bត់'ន/គ¢cរេហ̀យនូវ? 
ខ៖ 'នេហ̀យ។ 
ក៖ bត់'នកូនប៉ុ{O ន{ក់?  
ខ៖ កូន១។ 
ក៖ កូនប៉ុ�£ េហ̀យ? 
ខ៖ oយុ ១៧។ ១៧ េហ̀យកូន�/សី។  
ក៖ 'ន/គ¢cរ េហ̀យនូវ? 
ខ៖ នូវេទ នូវេទ។ 
ក៖ ចុះឃុមេ�ៃថ បV ីbត់េNO ះអី? 
ខ៖ អត់c� ល់េNO ះ។ 
ក៖ អត់c� ល់េNO ះេទ? 



ខ៖ អត់c� ល់េNO ះអត់ែដរមកែដរេគ3នេ/Rយ។ 
េគ3នេ/Rយេគមិនែដលមក។ បV ីេ{ះជិត/បែហល¥4ត់។ 
សព ៃថ<Pប់b% សព ៃថ<។ �ស់/តង់�ស់/បែហលពុក។ េmៃថសព ៃថ<។ 
ក៖ ចុះពួកbត់េ�ៃថ /បកបមុខរបរអ  ីែដរ? 
ខ៖ សួរ�?  
ក៖ សួរ ឃុម? 
ខ៖ ឃុម េធ  `Rរសំណង់ ក៏c¦ ង េគកc¦ ង។ 
ក៖ 3ទ។ ចុះបងបw Eនទី៣របស់មីងេNO ះអី? 
ខ៖ សុP។ 
ក៖ សុPឥឡ1 វbត់ េm�? 
ខ៖ េនះេmេនះ េmផYះែដលេ��រកអី េធ  `ែ/សទិចៗ ហូប។  
ក៖ សុP'ន/បពន§េហ̀យរេ̈m? 
ខ៖'នេហ̀យ។ 
ក៖ សុខP/សីរក̈៏/ប Qស? 
ខ៖ /ប Qស។ 
ក៖ /បពន§bត់េNO ះអី? 
ខ៖ Rរ។ 
ក៖ Rរេm�? 
ខ៖ �ងពុង។ 
ក៖ bត់េរ�បRរPមួយb% ប៉ុ{O នF% ំេហ̀យ? 
ខ៖ េរ�បRរPមួយb% ប៉ុ{O នF% ំេហ̀យ កូន២។ ប៉ុ{O នF% ំេទ? ១០F% ំេហ̀យ។ 
ក៖ កូន២ េNO ះអីខ� ះ?  
ខ៖ ១ បងេគoគ� ី។ បw Eនេគoែឡន។ 
ក៖ ចុះអ%កទី៤ បងបw EនទីបួនេNO ះអី? 
ខ៖ បងបw Mនទី៤ៗ េNO ះ Nន។   
ក៖ េហ̀យ©ន bត់oយុប៉ុ{O នេហ̀យ? 
ខ៖ ©នេ{ះ។ ©នoយុប៉ុ{O នេទ�ស។ ៃម(Pងេហ̀យ។ ៃម(/3ំេហ̀យ។ 
ក៖ ©នbត់'នក� Mម/គ¢cរេហ̀យេm? 
ខ៖ 'ន។ កូន២ែដរ។ 
ក៖ បV ីbត់េNO ះអី? 
ខ៖ េNO ះ oត។ 
ក៖ ចុះកូន២{ក់ឈកេ'ះអី? 
ខ៖ oមួយគឹមឯង oបងេគគឹមoន។ oគឹមឯង។ បw Eនេគគីមoន។ 
ក៖ គឹមឯង'នoយុប៉ុ{O ន? 
ខ៖ ប៉ុ{O នេទ។ ប៉ុ{O នF% ំ? oមួយ១០F% ំ។ oមួយ៥F% ំ។ 
ក៖ ពួកេគេmេរ�ន? 
ខ៖ េរ�នេត` សុទ§ែតេរ�នៗ។ 
ក៖ អ|} ឹង បងបw Eនទី៤េNO ះអី? /សី/ប Qស? 
ខ៖ នរ�? 
ក៖ បងបw Mនមីង? 
ខ៖ អូ! បងបងបw Eន? 
ក៖ បងបw Eនទី៥? 
ខ៖ អូស! oែដលទី៥? 
ក៖ 3ទ។ 
ខ៖ ទី៥o�ម។ 
ក៖ o�ម។ bត់ឥឡ1 វoយុប៉ុ{O នេហ̀យ? 



ខ៖ o�មអុដឹងoយុន៉ុ{O នេទ? iៗ cO នេ�។ ៤០េ�។ ៣០។ i៣០េ�។ 
iៗេ�។ 
ក៖ េហ̀យbត់/បកបមុខរបរឥ�ល់ៃង? 
ខ៖ េគលក់ដូរៃថ េគលក់អីេទ? 
ក៖ bត់'ន/គ¢cរេហ̀យនូវ? 
ខ៖ 'ន។ 
ក៖ /បពន§េNO ះអី? 
ខ៖ េNO ះ/តប់។ 
ក៖ េហ̀យ'នកូនប៉ុ{O នេហ̀យ? 
ខ៖ កូន១។ កូន/សី។ 
ក៖ េNO ះអី? 
ខ៖ ដឹងេNO ះអី។ មិន3នc� ល់េNO ះអី? 
ក៖ oយុប៉ុ{O ន? 
ខ៖ កូន3នប៉ុនOន? ១ខួបេហ̀យ។ មិន3នc� ល់េNO ះ។ កូនេmឯៃថេ{ះ។ 
ក៖ ចុះបងបw Mនមីងទី៦េNO ះអី? 
ខ៖ ទី៦េNO ះ េ4ះ។ 
ក៖ េ4ះoយុប៉ុ{O នេហ̀យឥឡ1 វ? 
ខ៖ oេ4ះoយុ៣០Pង។ 
ក៖ /សី/ប Qស? 
ខ៖ /ប Qស។ ៣៧ៃថ<ទីប៉ុ{O ន? 
ក៖ មិន�ន់Rរ/បពន§េទណ? 
ខ៖ នូវ។ មិន�ន់Rរេទ។ Rរេឡ̀ងេ�ងៃថ<ទី១ ែខ១ RរFប់េនះឯង។ 
ក៖ /បពន§bត់េNO ះអី? 
ខ៖ /បពន§េគដឹងេNO ះអីអត់ដឹង។ អត់ដឹងែដរេ/�ះមិនែដល3នេ�។ 
ក៖ អ%កឯ�? 
ខ៖ េគេhផtរ�ងអី។ ផt�ង។ 
ក៖ េmេខតV�? 
ខ៖ ដឹងេmេខតV�អត់ដឹងផង។ េប`អត់c� ល់ែដរ។ 
េប`េយ̀ងមិនc� ល់ែដរមិនដឹងេmឯ�? 
ក៖ ង�េ3៉យែប៉តវ dញ? 
ខ៖ េ��េ3៉យែប៉តវ dញៗ មិនែដលលឺ។ ផ[ Eវេ3៉យែប៉ត។ 
ក៖ អ|} ឹង�ក់ទងនឹងបងបw Eន�ងំអស់'នអ%កទី៧អត់? 
ខ៖ នរ�? 
ក៖ អស់ប៉ុេ�£ ះឯង?  
ខ៖ មិន�ន់េឡ̀ងដល់ទី៧េទ។ 
ក៖ មិញដល់ទី៦។ 
ខ៖ ដូងច័នY។ 
ក៖ ដូងច័នYoយុប៉ុ{O នេហ̀យ?  
ខ៖ ដូងច័នYoយុ១៧។ 
ក៖ bត់/បកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ អត់េmផYះ 'នេធ  `អី? េធ  `ែ/ស។ 
ក៖ bត់'ន/គ¢cរេហ̀យនូវ? 
ខ៖ នូវេទ។ 
ក៖ bត់/សី/ប Qស? 
ខ៖ /ប Qស។ 
ក៖ bត់'នសងtរេហ̀យនូវ? 
ខ៖ ដឹង។ ដឹង'នដឹងអី? េប`េគេmF< យែដរ។  



ក៖ bត់េmឯ�ឥឡ1 វ? 
ខ៖ �េmឯផtរ�ងេ{ះឯង។ មិនែដលេដ`រF< យែដរៗ។ េយ̀ងមិនដឹងេទ។ 
ក៖ 3ទ។ អ|} ឹង 'នបងបw Eនេទ�តអត់? 
ខ៖ អត់។ អត់'នេទ។ អស់/តឹមេ�ះេ¥ះ។ 
ក៖ អ|} ឹងខL M ំចង់ជ/'ប់សួរ�ក់ទងេ�នឹងឪពុក'V យវ dញមVង។ ឪពុក'V យ 
េហ̀យនឹងជីដូនជី¥។ មីង មីង'ន'V យេNO ះអី? 
ខ៖ 'V យមីងណ? 
ក៖ 3ទ។ 
ខ៖ េNO ះេ�៉។ 
ក៖ ស¦ ីេ�៉? 
ខ៖ ឪo�̄ន់។ ¥លិត។ ឪbត់េNO ះ¥លិត? លិតល¦ ី�? 
ក៖ លិតេ�៉? 
ខ៖ េអ`! លិតេ�៉។  
ក៖ អ|} ឹង /ស Qកកំេណ̀តbត់េmឯ�? 
ខ៖ /ស Qកកំេណ̀តេmេនះេត`។ េអ`! េយ̀ងេmេនះ ែហងអីេទ`បែតេ�ែដរនឹង។ 
/ស Qកកំេណ̀តbត់េmេនះេត`។ 
ក៖ bត់ពិមុន/បកបមុខរបរអ  ីែដរ? 
ខ៖ 'នមុខរបរអិ 'នែតេmផYះ 'នមុខរបរអី។ 
bត់អត់/សីអត់អិេធ  `bត់េចះែតេឆ�±តេ�F< យ។ bត់អត់bត់េចះែតេ�F< យ 
ដីេmbត់េoយកូន'% ក់បនV ិច '% ក់បនV ិច។ {ំ�យ¥�ស់េហ̀យឈឺេទ�ត។ 
យកមក Rររចួយកមកេម`លឯេនះ។ 
ក៖ ចុះឥឡ1 វbត់េmឯ�? 
ខ៖ េmឯេ�ះ េmផtរ�ង។ េmហួសផtរ�ង។ 
ក៖ oយុbត់ ប៉ុ{O នេហ̀យ? 
ខ៖ ពុកមិនដឹងoយុប៉ុ{O នេទ�ស។ �ស់េហ̀យ។ �ស់។ 
ក៖ �យេ�៉oយុប៉ុ{O ន? 
ខ៖ ដឹងoយុប៉ុ{O ន? អត់�ំ។ អត់�ំoយុ�យេ�៉ផង។ 
ក៖ អ|} ឹងេប`។ េប`សិនPចង់�ប់បងបw Eន។ bត់'នបងបw Eនប៉ុ{O ន{ក់? 
ខ៖ ៧ {ក់។ 
ក៖ បងបw Eប�យេ�៉? 
ខ៖ េអ`! េo! បងបw Mន�យេ�៉? បងបw Eន�យេ�៉ដឹងប៉ុ{O ន េភ�ចអស់? ១០ 
{ក់ដឹងiiេ�។ ១០ តឹស។ 
ក៖ អញចឹងមីងជួយ�ប់េNO ះបងទីមួយរបស់bត់េNO ះអី? 
ខ៖ េoេNO ះ។ បងបw Eប�យេ�៉? ដឹងេNO ះអី�ស? �យេរ̄ត។ 
បងប# $ប%យេ(៉%យ*។ 
ក៖ ទី១2ស? 
ខ៖ %យ*។ េអ7។ 8ប៉ុន។ េ*; ច%យខុម។  
ក៖ 8> យ8នបងប# $នប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ 8> យដឹងប៉ុ?; ន?ក់? េឆD 7យរចួេហ7យ។ %យ*អី? 
ក៖ Hសីប៉ុ?; ន? Hប Iសប៉ុ?; ន? 
ខ៖ Hសីប៉ុ?; ន? Hសី៣។ Hប Iសដឹងប៉ុ?; នអត់ដឹងLប់Mត់។ 
ក៖ ឥឡP វខR S ំសូមសួរ?ក់ទិមួយេW; ះអី? 
ខ៖ ទី១ ហួដឹងឯ2អត់Z[ ល់េW; ះទី១។ Z[ ល់េW; ះទី២%យ*។ 
ក៖ ទី២%%*។ %យ*^ត់8ន។ 
ខ៖ ទី២%យេ(៉។ ទី១%យេ(៉។  
ក៖ ស[ ីេគេ(៉? %យេ(៉8នHគ̀Zរេហ7យេa?  



ខ៖ 8នេហ7យ។ 
ក៖ %យេ(៉8នបងប# $នប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ %យេ(៉8នបងប# $នប៉ុ?; ន?ក់? %យេ(៉បងប# Sន^ត់។ 
8នប៉ុ?; ន៧េc៨?ក់។ Lប់អស់។ សពfៃថiេaរស់ េa%យ*។ 
េa%យ*មួយប៉ុេ2j ះ។  
ក៖ ប> ី%យេ(៉េW; ះអី? 
ខ៖ klត់។ 
ក៖ អូ! %យេ(៉ទី១។ េហ7យប?n ប់មក។ ទី២%យ*? 
ខ៖ ទី២%យ*។ oស់។ 
ក៖ %យ*8នប> ីអត់? 
ខ៖ 8ន។ ប> ី^ត់Lប់Mត់។ 
ក៖ េW; ះអីេគ? 
ខ៖ ^ត់។ kហំ។  
ក៖ %យ*8នកូនប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ %យ*កូន។ %យ*កូន៥?ក់។  
ក៖ កូនទិ១េW; ះអី? 
ខ៖ កូនទីមួយេW; ះេZម។ 
ក៖ កូនទី២ េW; ះអីែដរ? 
ខ៖ កូនទី២ សុឃី។ 
ក៖ កូនទី៣ េW; ះអី? 
ខ៖ សុឃីម។ 
ក៖ កូនទី៤េW; ះអី? 
ខ៖ tសី។ 
ក៖ កូនទី៥េW; ះអី? 
ខ៖ ខុន។ ប៉ុេ2j ះឯងកូន^ត់។ 
ក៖ ចុះuងំ៥?ក់8នគូរHសករេហ7យនូវ? 
ខ៖ 8នអស់េហ7យេaZខុនមួយ។  
ក៖ អvw ឹង! បងប# $ន8> យរបស់មីងដែដលប៉ុែន>?ក់ទី៣។ េW; ះអី? 
ប?n ប់%យ*? 
ខ៖ ប?n ប់%យ*? 
ក៖Mទ។ 
ខ៖ ដឹងេW; ះអីអត់Z[ ល់េ?ះ។ tប់Mត់។ %យខុម។ 
ក៖ %យខុម8នប> ីេហ7យរ xេa? 
ខ៖ 8នេហ7យកូនកំេពះ Mនប> ីMនHបពនyអស់េហ7យ។ 
ក៖ ប> ីខុមេW; ះអីេគ? 
ខ៖ kកឺ។ 
ក៖ kកឺ។ េហ7យកូនរបស់ពួក^ត់8នប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ 8កប៉ុ?; ន?ក់េទ? 8ន៥?ក់េa{i យែដល។ កូនេaអូរtកុក។ 
េយ7ងមិនMនដឹងែដរ៥។ |៥េc។  
ក៖ ៥?ក់។ 8នHសីប៉ុនមសន? Hប Iសប៉ុ?; ន? 
ខ៖ Hសី៣។ Hកេព7ន។ Hក}។ ដឹងសន~ Sយេទ�តេទអត់Z[ ល់ផង។ 
េHច7នែដរ�េa{i យ។ �េaជិតេចះែតដឹង។  
ក៖ Hកេព7ន Hក}េ?ះ^ត់8នHគ̀Zរេហ7យរ xនូវ? 
ខ៖ 8នអស់េហ7យ។ 8នេហ7យ។ 



ក៖ 8នេហ7យ។  
ខ៖ tែថន។  
ក៖ ចុះ ឥឡP វមិញកូនទី៣ ប?n ប់ពីមិញ មិញខុម? 
ខ៖ oស់? 
ក៖ ប# $ន8> យមីងទី៣េW; ះខំ? 
ខ៖ ខុម។ 
ក៖ េហ7យប?> ប់ពីខុមេW; ះអី? 
ខ៖ ខុម? ប?n ប់ពីខុមេW; ះ ដឹងេW; ះអីLប់Mត់។ អត់Z[ ល់េW; ះេទ។ 
ក៖ ចុះប?n ប់ពីកូនេ�អីZ[ ល់អត់?  
ខ៖ អត់។  
ក៖ អត់េHចញ? 
ខ៖ អត់េHចញេH}ះ^ត់ប៉ុ?; ន?ក់ប៉ុេ2j ះឯងេត7។ 
8នកូន២?ក់%យេ(៉។ 8ប៉ុនអីLប់អស់េហ7យ។ HMប់េហ7យេត7។ 
Z[ ល់េមប៉ុន១។Lប់អស់។  
ក៖ Hបពនykប៉ុនេW; ះអី? 
ខ៖ េW; ះ%យ វន់។ 
ក៖ %យ វន់។ អញចឹងkប៉ុន8នកូនប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ k ប៉ុន 8ន៣?ក់។ 
ក៖ ឥឡP វជួយ�ប់កូនkប៉ុន។ កូនទី១េW; ះអី? 
ខ៖ េត�! ចុះ�ញេaេនះដឹងែដរេត7។ tប៉ុយខD ឹប។ េ�; បងេគ។ េ�; ។ 
ក៖ មីងេ(៉បងេគ។ 
ខ៖ េមេ�; រចួtប៉ុយ។ េaេនះអត់ដឹង។ េ�; រចួtប៉ុយ។  
ក៖ េa8នហីងអីេទ�តេ?ះ។  
ខ៖ ហីងៗ មិនែមនហីងេទ។ tប៉ុយ។ tប៉ុយប# $ន�ហីង។ 
េ�; Hកហីងេ?ះឯង។ ហីងេ?ះtប៉ុយ។ 
ក៖ ប?n ប់ពីប៉ុយេហ7យេa? 
ខ៖ Hកពីង។ 
ក៖ ពីងេហ7យ8នអីេទ�តអត់? 
ខ៖ ប៉ុណj ឹងេហ7យល# Sយ។ កូន^ត់បួនប៉ុណj ឹងឯងល# Sយkប៉ុន។ 
ក៖ ^ត់សុទy8នHគ̀Zរអស់េហ7យេa? 
ខ៖ �ត់សុទyែត8នHគ̀Zរអស់េហ7យ។ 
ក៖ ប៉ុណj ឹងឯង? 
ខ៖ េអ7ចុះែហងមិនជួយេម7លផង។8នែតបួនប៉េុ2j ះជួយ�ប់េម7ល។ 
ក៖ េ�យZរខR S ំអ�កស8� ស់។ ខR S ំអត់ដឹងេទ។ 
ខ៖ ជួយoំផងHស Iកេយ7ង អត់សូវែដរ។  
ក៖ មីងuក់ទងនឹង8> យ។ ឪពុក8> យ។ 
Mនន័យ|%យk*ង8> យមីងេW; ះអី? 
ខ៖ %យរ�ន។ %យរ �នេទអុយែម៉*ងែម៉?  
ក៖ kអី? 
ខ៖ kលិត។ %យរ �ន kលិត។ 
ក៖ Hស Iលកំេណ7ត^ត់េa2? 
ខ៖ េaេនះឯង។ 
ក៖ �លេ2ះ^ត់Hបកបមុខរបរអី? 
ខ៖ 8នដឹងមុខរបរអីេយ7ងមិនដឹងែដរ។េaែតផnះ។  



ក៖ ^ត់tយុប៉ុ?; ន? 
ខ៖ ដឹងtយុប៉ុ?; ន? េក7តអត់uប់េ2ះ។ 
េឆD 7យអvw ឹងេយ7ងេក7តមិនuន់េ?ះ។ េក7ត8នuន់ឯ2។ 
េយ7ងេក7តអត់uន់�លេ2ះ។ 8នអី8នuន់ឯ2។ 
ក៖ ចុះឪពុកេW; ះអី?  
ខ៖ ឪពុក។ ឪពុក2? 
ក៖ ឪពុករបស់មីង? 
ខ៖ klត់។  
ក៖ klត់8នបងប# $នប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ klត់ បងប# $នប៉ុ?; ន?  
ក៖ klត់tយុប៉ុ?; នេហ7យឥឡP វ? 
ខ៖ ៥០េហ7យដឹង។ oស់លឹង។ មុនដំបូង អ៊�េlម។  
ក៖ ប?n ប់ពីklត់គឺ%យេlម? 
ខ៖ េអ7!ណ អូរអ៊�ឡំ។ 
ក៖ %យឡំ8នកូនប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ អូសដឹងកូន^ត់ប៉ុ?; នេទ។ ៤េc៥?ក់។ 
ក៖ ប> ី%យឡំេW; ះអី? 
ខ៖ អ៊�េម�ន។ 
ក៖ ប?n ប់មក។ ប?n ប់ពី%យឡំនរ2េគ? 
ខ៖ អ៊�េlម។ 
ក៖ ប> ី%យេlមេW; ះអី? 
ខ៖ តិត។តិត។ 
ក៖ ចុះប?n ប់ពី%យេlមេW; ះអីេទ�ត?  
ខ៖ េ�ក8lន់។  
ក៖ klន់ HបពនyេW; ះអី? 
ខ៖ េឃង។ 
ក៖ េហ7យប?n ប់ពីklន់ 8នេW; ះអីេទ�ត? 
ខ៖ 8lំង។ 
ក៖ 8lំងHបពនyេW; ះអី? 
ខ៖ ហុន។ 
ក៖ េហ7យប?n ប់ពី8lំង? 
ខ៖ t�ងំ។ អីtច់ HបពនyេW; ះអីtច់។  
ក៖ ពួក^ត់uងំអស់ 8ន8នេទ�តអត់? 
ខ៖ lវLប់Mត់េហ7យ។  
ក៖ Hបពនy8lវេW; ះអី?  
ខ៖ អុីកល់Lប់ែដរ។ 
ក៖ ពួក^ត់េក7តអីMន�ZD ប់uងំពីរ?ក់?  
ខ៖ ដឹងេក7តអីMនZD ប់? 
ក៖ ZD ប់មុនZD ប់េH�យ? 
ខ៖ េអ7ZD ប់មុន ZD ប់េH�យ។ 
ក៖ អvw ឹងពួក^ត់�គេHច7ន Hបកបមុខរបរអf ីែដរ? 
ខ៖ អត់ែដលេឃ7ញ8នរកអីផង។ 
ក៖ េធf 7ែតែHស  
ខ៖ សុីបន> ិចៗ។  



ក៖ េធf 7ែHសណ? 
ខ៖ េអ7! មិនែដរេឃ7ញរកឯ2 ែHស ដូចtញ់អត់ែHសជួលែតេគ។ 
េMកេគេ%កHសPវសុី។ អត់ែHសេធf 7 8នអី8នែតអត់់។ 
ក៖ 8នែតេ^។ 
ខ៖េអ7! 8នែតេ^។  
ក៖ 8នែតផnះ។ Mទ 8នែតេ^ 8នែតផnះ។ 8នែតលុយ។ 
ខ៖ លុយមិន8នផង។ ទិញេ^អស់។ 
ទិញេ^អស់េtយ�យកHបពនy�មិនយក។ 
ក៖ អvw ឹង8នកូនេcHបេទសៃថប៉ុ?; ន?ក់។  
ខ៖ ២។ 
ក៖ េW; ះអី? 
ខ៖ ៃឡ។ លិត។  
ក៖ 8នបងប# $នែដលរស់េaេH�Hបេទសេទ? េatេមរ �ច េaអីអvw ឹង។  
ខ៖ អត់។  
ក៖ ឥឡP វកូន ជH8បកូនរបស់អ�កមីង។ អ�កមីង8នកូនប៉ុ?; ន?ក់ែដរ? 
ខ៖ កូន៤។ 
ក៖ Hសីប៉ុ?; ន? Hប Iសប៉ុ?; ន? 
ខ៖ Hសី១។ Hសីបងេគ។  
ក៖ Hប Iស៣។ 
ខ៖ Hប Iស៣។ ប៉ុែន>  tៃឡប?n ប់នឹងេមHសី។  
ក៖ ឥឡP វអ�កទីមួយ^ត់េW; ះអី? ^ត់8នHគ̀Zរេហ7យននូវ? 
ខ៖ នូវ។ ខន។  
ក៖ ឥឡI វខនេaឯ2? 
ខ៖ ខនេaេM៉យែប៉ត។  
ក៖ ^ត់Hបកបមខុរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធf 7�រេ�ងចHក េដរ។េដរ។ 
ក៖ ប# $នទី២ េW; ះអី? 
ខ៖ ប# $នទី២េW; ះៃឡ។  
ក៖ ៃឡឥឡI វHបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ េធf 7�រសុីណង់េaៃថ។ 
ក៖ ^ត់tយុប៉ុ?; នេហ7យ។ 
ខ៖ ២១។ 
ក៖ ^ត់8នHគ̀Zរេហ7យនូវ? 
ខ៖ នូវ។ 
ក៖ ប# $នទី៣េW; ះអី? tយុប៉ុ?; នេហ7យ? 
ខ៖ ១៨។ 
ក៖ េធf 7�រេa2ែដរ? 
ខ៖ េaៃថ។ 
ក៖ កូនទី៤េW; ះអី? 
ខ៖ ទី៤េW; ះេឡ7យ។ ១៧។ 
ក៖ ^ត់Hបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ សុទyែតេធf 7�រសំណងM់ន២ៃថi។ 
ក៖ េa2? 
ខ៖ េaសន~ Sយ។ េa*w ស់។  



ក៖ Mទ! អvw ឹងកូន8នែតប៉ុណj ឹង? 
ខ៖ ប៉ុណj ឹង។ 
ក៖ អត់uន់8នកូនHបZេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ អត់8នេទ។  
ក៖ រកេtយេត7? 
ខ៖ រកប៉ុែន>�អត់យក។ យកលក់េ^ លក់អីេtយ។ យកលុយេគ។  
ក៖ uក់ទងនឹងមីង�n ល់។ uក់ទងនឹងប> ីរបស់មីង8នេW; ះអីែដរ? 
ខ៖ ប> ី? 
ក៖ Mទ។  
ខ៖ kឪ^ត់េW; ះម៉ម។ ម៉ម ឡង។ 
ក៖ ^ត់tយុប៉ុ?; នេហ7យ?  
ខ៖ ៤០។ 
ក៖ ^ត់Hបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ 8នរបរអីេaែតផnះ។ 8នរកអី។ េដកឈឺ។ 8នរបរអី? f̂ លែតេ^។ 

f̂ លេ^រចួ8នប៉ុេ2j ះឯង។ 8នេធf 7អី។ េធf 7ែHស ជួលែHសេគេធf 7តិចៗសុី។ 
២ �ត{� ំេនះសីអត់Hគប់េទ។ កូនេធf 7េaៃថេផ�7រ។ េផ�7រ។ MនHសPវ ២០
�រុងW� ំេនះ។ ម�ិលមិញេវ�នេគេtយ8៉�រុង។  
ក៖ េហ7យ8ឡង Hស Iកកំេណ7ត^ត់េaឯ2?  
ខ៖ ឃុំHបរ�។ូ 
ក៖ Hស Iក2? 
ខ៖ Hបរ�។ូ 
ក៖ េខត>2? 
ខ៖ Hបរ�ដូឹងេខត>2? ជួយHបកបេម7ល។ 
ក៖ េស�ម�ប? 
ខ៖ េអ7។ េខត>េ?ះេគេ�េខត>េស�ម�បែមនHបរ�?ូ េអ7េខត>េស�មរប។ 
េខត>េស�ម�ប។ 
ក៖ េហ7យចុះ8នឡង^ត់8នបងប# $នប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ 8ន៨?ក់។ ដឹងឯ2េទ។ ៨?ក់។ Lប់អស់១អី? 
មិនZ[ ល់េW; ះអស់េទ។មិនZ[ ល់េW; ះអស់េទ។ 
ក៖ ចុះបងប# $ន^ត់ទីមួយេW; ះអី? 
ខ៖ បងប# $នទី១អ៊�l។ 
ក៖ ^ត់Hបកបមុខរបរអីែដរ? 
ខ៖ អត់។ េaផnះ។ យកេ ។ 
ក៖ ^ត់8នHគ̀Zរេហ7យនូវ? 
ខ៖ 8ន។ Lប់Mត់។ 
ក៖ 8នកូនប៉ុ?; ន?ក់? 
ខ៖ កូន^ត់៦េc៧។ 
ក៖ ពួក^ត់េW; ះអី?  
ខ៖ �ស។ 
ក៖ េW; ះអីពួក^ត់។  
ខ៖ េW; ះ l។ 
ក៖ កូន៧ Hប Iសប៉ុន;ន? Hសីប៉ុ?; ន? 
ខ៖ Hសី១។ ផុតពីេ?ះសុទyែតHប Iស។ 
ក៖ ចុះបងប# $នទី២របស់8ឡងេW; ះអី? 



ខ៖ េW; ះអីេទ។ មិនZ[ ល់ែដរេ?ះ។ 
ក៖ ចុះបងប# $នទី៣វ �ញ? 
ខ៖ អត់Z[ ល់េ?ះ។ មិនZ[ ល់េទ។ េcរកសុីេaៃថ។ ធំេឡ7ងេcអស់ៗ។  
ក៖ ពូក^ត់8នHគ̀Zរេហ7យនូវ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េaលីវ? 
ខ៖ េaលីវ។ MនHគ̀Zរ៣?ក់េហ7យ។ េគដណj ឹងអស់។ MនHប Iសៗ។ 
ក៖ អvw ឹង! េaHសី១េ�េគ។ េមHសីេ�េគ។ 
ខ៖ អូដឹងេW; ះអីេទ។ អត់ដឹង។ េcមិនែដលMនoំេW; ះ។ 
េcមិនែដលជួបផងមួយេ?ះ។ 
ក៖ េcេល7កេH�យកំេភDចសួរេW; ះផង។  
ខ៖ មិនMនេទ។ េcដូចដឹងHZប់។ េcរកសុីេaៃថេaអីអស់រលីង។ 
'ននរ�េm។ េមេ²េNO ះធី/តង់�េទ។ េភ�ជេមេ²3ត់។ 
ក៖ សុខ�ពរបស់មីងបច}បrន% េមចែដរ? 
ខ៖ 'នេលO ច។ គឹតែតេរ8ងអត់ែ/សេoយកូន។  
ក៖ /bន់ែតគឹតេ/ច`ន បនV ិចែតប៉ុេ�£ ះ? 
ខ៖ គឹតេ/ច`នតិចប៉ុេ�£ ះ។ េយ̀ងកូន'នបV ីេ�អត់'នែ/សបនV ិចេoយកូន។ 
'នែតដី'៉/bប់ប៉ុណ£ ឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនVអត់ែដល/គ QនរSរអីេទ។ 
ខ៖ /គ Qន។ និ�យមិន/គ Qនេមច។ បV ីoញ់SកឈឺSកឈឺ។ 
មិនែដលរកអី3នេទ។ មVង៧េ�៨រយដុ�� រ។ 
កូនb% រកេឡ̀ងេcះខ´ល់េmែតរកមិន3នេទ�ត។ 
ក៖ ចុះមីងឈឺអីេគ? 
ខ៖ ឈឹអី? ¥ឡងេលrង។ bត់េលបi% ,ំច់េហ̀យ។ ឈឺ/កពះ។ 
/កះេ�ះេវ�នៗេនះឯង។ អណ� M យ�សSក់ក៏េពទ´ៗ។  
ក៖ Rលពីតូចមីងេរ�នេmc��? 
ខ៖ េរ�នc�ទទឹងៃថ<េនះឯង។ 
ក៖ េរ�ន3នi% ក់ទីប៉ុនOន? 
ខ៖ i% ក់ទី១ក៏រត់េ�លc�3ត់។ 
ក៖ រត់េ�លc�េធ  `អី? 
ខ៖ Rលេ�ះមិនដឹងេទ។ មិន3នខំេរ�នេទ។ ែម៉េoយេ�េរ�នក៏យំ។ 
ក៖ អត់ចង់េរ�ន?  
ខ៖ អត់ចង់េរ�ន។ 
ក៖ ចង់ែតេធ  `Rរ។ 
ខ៖ ចង់េធ  `Rរ។ 
ក៖ Rលេmេរ�ន'នc� ល់មិតVភកµ ិអត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ េmេកOងៗ'នមិតVភកµ ិអត? 
ខ៖ អត់េទ។ អត់'នមិតVភកµ ិេទ។ 
ក៖ 
ស/'ប់មីងXY ល់គឹតiពិេកOងរហូតដល់ឥឡ1 វគឹតi'ន�ពខុសែប�កb% េទ? 
ខ៖ ធមO¥។ ខុស 'នខុសែប�កអី។ 
ក៖ េmពីេកOងេមចវ dញ? 
ខ៖ ពីេកOងេចះែតេដ`រេលងសប¶យ។ �ស់េ�េដ`រេលង/តង់�? សប¶យ/តង់� 
េប`�ស់េហ̀យ។ េmផYះេ��។ 
ក៖ អ|} ឹង�ក់ទងនឹងម· Eបវ dញ។ មីងចុលចិតVពិcម· Eបអី? 



ខ៖ ម· Eបអី? 'នcច់េbក៏cច់េbខ�ះេ�។ cច់/ជ1កខ� ះេ�។ស� រម̧ Eរ ស� រអីេ�។ 
េយ̀ងអ%កែ/សRV មខ}ងខ�ះេ�។  
ក៖ ចុលចិតVមួយ�Pងេគ? 
ខ៖ 'នចូលចិតV�។ oំងដុតខ�ះ អីខ� ះ។ cច់េb cច់អី ទិញសីុ។ 
រកែតcច់ែដរេ{ះ។ 
ក៖ ចុះចេ/ម±ង ចូលចិតVចេ/ម±ងអីែដរ? 
ខ៖ ដឹងចូលចិតVចេ/ម±ងអីខL M ំមិនែដលេចះេ/ច±ងេcះ។  
ក៖ ចេ/ម±ងបូ�ណចូលចិតVអត់? មីងចុលចិតVចេ/ម±ងបូ�ណ´ ឬចេ/ម±ងសម័យ? 
ខ៖ ចង់និ�យiចេ/ម±ងពីេដ`មមិញ។ oបុ�ណ´ ពិេ�ះៗ។ ក៖ 
ចុះេរ8ងចុលចិតVេម`លេរ8ងអីែដរ? េរ8ងអីមិនែដល3នេម`លេរ8ងែដរ។ 
ទុរស័ពYក៏មិនែដល'នទុរស័ពYេម`លេរ8ង។ េរ8ងអី? 
ក៖ ទំេនរចុលចិតVអីែដរ? 
ខ៖ េពលេគជួល/ច1តេយ̀ងសីុឈD Eល/ច1តេ�។ េប`អត់េយ̀ងេmផYះ។ 
'នរបរអិេយ̀ង។ មិ3នេ��េ�ណី។ 
ក៖ /ក Qម/គ¢cរមីង 'នអ%កេចះេលងេភ�ង េលងត¹នV ីអីេទ? 
ខ៖ អត់។ អត់'នអិេចះេទ។ 
ក៖ 'នអ%កេចះបេងµ `តឧបrករណ៍ត/នីេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ពួកbត់'នអ%កចូលចិតV េម`ល/ប,ល់អត់? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ កី4/ប,ល់? 
ខ៖ អត់ មិនែដល'នអីេម`ល។មិនែដល3នេ��េmែតផYះ។
'នឌីស'នអិេម`ល។មិនែដល3នេម`ល។ 
ក៖ ផYះរបស់មីងបច}បrន%សង់អំពីអីែដរ? 
ខ៖ សង់អីៗ? 
ក៖ ផYះ។េធ  `ពីអីែដរ? 
ខ៖ េធ  `ពីអិេយ̀ងទិញេឈ̀េគេធ  `។ 
ក៖ សរសរេធ  `ពីអី? 
ខ៖ សមណង់។ 
ក៖ តំបូលេធ  `ពីអី? 
ខ៖ េកr¼ង។ 
ក៖ ចុះជ½¾ ំងេធ  `ពីអី? 
ខ៖ ជ½¾ ងៗRV ។ 
ក៖ ចុះបងw EចផYះេធ  `ពីអី? 
ខ៖ RV ។ 
ក៖ RV ក|} ក់? 
ខ៖ RV ក|} ក់េ{ះឯង។ 
ក៖ របងផYះព័ទ§ជំវ dញ3នអី? 
ខ៖ អត់មិន�ន់3នេធ  `,ក់/Rក់។ អត់'នអីេធ  `េទ។ េ/�ះ�េm/កហិ/កហូេទ។ 
ក៖ ផYះេនះេធ  `ខ[ \នឯងឬក៏ជួលPង? 
ខ៖ ជួលPង។ 
ក៖ អស់ៃថ�ឈD \លប៉ុ{O ន? 
ខ៖ ៃថ�ឈD Eលប៉ុ{O នមយយេល̀កគឺ៤០០០ែដរ។ េឈ̀ខ[ \នេយ̀ង។ ដឹកខ[ \នឯង
៤០០០�ន់។ 
ក៖ /bន់ែតឈ¿ \លអស់៤០០០? 
ខ៖ �ងំេឈ̀�ងំអី។ 'ចប់េយ̀ងដឹកខ[ \នេយ̀ង។ មិនែមន¥ក់តិចេទ។  
ក៖ ផYះេនះេធ  `ប៉ុ{O នF% ំេហ̀យ? 



ខ៖ ផYះេនះ៣F% ំេហ̀យ។ 
ក៖ �ក់ទងនឹងជំ{ញវ d្។ មីងÁ� ប់េរ�នជំ{ញអីេទ�ងំពីតូចមក? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ត¶ញកេនYល? 
ខ៖ អត់។ មិនែដលេចះត¶ញកេនYលេទ។ 
ក៖ ចុះÁ� ប់,ដំម�េំទ? 
ខ៖ អត់។ មិនែដល,េំទ។ 
ក៖ Á� ប់េឡ̀ងេ¥% តយកទឹកឬ យកសµ រអត់? 
ខ៖ មិនែដល3នេឡ̀ងេទ។  
ក៖ Á� ប់េធ  `Pលឬ ក¹នVកលក់អត់? 
ខ៖ អត់។ េ�សីុឈD Eលេគ សិុឈD Eល/ច1ត។ អត់េធ  `អីេទ។ 
ក៖ Á� ប់បង់សំ�ញ់ឬក៏េនcទ/តីអត់? 
ខ៖ អត់។ មិនែដលេចះបង់។ 
ក៖ Á� ប់ចិ|} ឹមសត អត់? 
ខ៖ ចិ|} ឹមេត`។ 
ក៖ សត េbចិ|} ឹម3នប៉ុ{O ន? 
ខ៖ េbចិ|} ឹម3ន៦។ 
ក៖ ចុះ'ន់�'នអត់? 
ខ៖ ២េ�៣។ 
ក៖ 'នចិ|} ឹម/ជ1កអត់? 
ខ៖ ចិ|} ឹម/ជ1ក១។ Sប់អស់េហ̀យ។ េm១។ 
ក៖ មីងÁ� ប់ចិ|} ឹមសត ៃ/ពអត់? 
ខ៖ ដឹងPស¦ ីសត ៃ/ព? 'ន់េ{ះ?  
ក៖ េប`'ន់គឺ'នៃ/ព។ Á� ប់ចិ|} ឹមអត់? 
ខ៖ អត់។ នរ�ចិ|} ឹមសត ៃ/ព? 
ក៖ Á� ប់ចិ|} ឹមសត េសក សត cរ dRរអីអត់?  
ខ៖ អត់េទអត់ែដល'ន។ 
ក៖ Á� ប់ចិញចឹមសត ឃ¿ M ំអត? 
ខ៖ អត់។ អត់�ងំអស់។ 
ក៖ 
មីងគឹតi¥ំងពីអ%កមីងេmេកOងរហុតមកដល់ឥឡ1 វេនះÁ� ប់ជួបប½Â លំ3ក
� ងំេទ? 
ខ៖ អត់។ មិនែដល3នc� ល់ពួក'៉ក�ផង។ 
ក៖ Á� ប់ជួបប½Â លំ3កេmកD Mងជីវ dត� ងំេទ? 
ខ៖ ែដលមិនពិ3ក។ េយ̀ងអត់�ស់។ 
ក៖ ពិ3កPងេគេmេពល�? េហ̀យេរ8ងអី? 
ខ៖ េរ8ងអត់េដកអត់លក់។ េយ̀ងអត់ដី អត់ដីអត់ធ� ី។ 
េម`លេ�កូនដឹងឯ�ឯណី។ គឹតេ/ច`នែម៉ក៏។ េយ̀ងអត់'នអីែចកកូន។ 
'% ក់តិច'% ក់តិច3នពីកូន។ េយ̀ងមិន'នអីេទ។ 
េយ̀ង'នដី'នអីដូចែតb% េទ។ ែម៉ឳែដេoយកុនរត់េ�េm/ស Qកេគេទ។  
ក៖ េ�ងមុខអ%កមីងគឹតiនឹងទិញេoយbត់ '% ក់១ប�ង់ៗ? 
ខ៖ អូ! អត់េទ។ 'នអីទិញេទ? កូនេ/ច`ន៤។ ៣េហ̀យ'នទិញឥេទ�ត។ 
'នអីទិញសព ៃថ<ដិៃថ��ប់មុឺន។ 'នែតេយ̀ង'នែតអត់។ 
3នបV ី/បពន§ រកសីុកំ�ងំខ[ \នឯងេ�។ 3នសីុ3ន២គីឡ1 សិុ១គីឡ1 េ�។ 
េយ̀ងេ�រកដីឯ�3ន។  
ក៖ អ|} ឹងអ%កមីងជួយជ/'ប់បនV ិច3នេទi 
បទពិេcធន៍ល¦ ែដលមីង'នេmកD Mងជិវ dត'នអ  ីខ� ះ? 



ខ៖ 'នអិ? អត់'ន។ 
ក៖ េពលេធ  `អិសប¶យជំb% េ{ះ�។  
ខ៖ សព ៃថ<�ស់េហ̀យ មិនដឹងសប¶យពិ/តង់�? 
ពីេកOងមិញេចះែតសប¶យេដ`រ�3ំស�អំី។ 
ដល់សព ៃថ<�ស់េហ̀យ'នសប¶យអីេទ�ត។ ដឹងសប¶យអិ។ 
�មិន'នមុខសប¶យ។ សព ៃថ<េយ̀ងមិនេចះផឹកេចះសីុនឹងេគ។ 
ដល់ពីេដ`មេមញចវផឹកេចះសិុនឹងេគេទ`បសប¶យ។សព ៃថ<អត់េទ។
មិន3នេ��េ��េទ។ មិនសប¶យមិន3នេ��េ�ណីេទ។ 
ពិេដ`មមិញ3ស។ េ�/តង់�3ស។  
ក៖ សប¶យរហូត។  
ខ៖ េអ`សប¶យរហូតម។ /cអត់ផឹកេទ/កពះ។ 
ពិេដ`មមិញផឹក/cេ��ក៏�ែំដរសប¶យ។សម័យសព ៃថ<bO នសប¶យេ��េទ។ 
សព ៃថ<3នងអ%ក/កវ dល។ 3សេគ,ក់។ /cេគ,ក់។ 
ក៖ មីងRលពីេmេកOងគឹតi Rលពីមុនេ{ះ�ស់ 
គឹតiធំេឡ̀ងចង'់នេbលបំណងេធ  `អីេទ? 
ខ៖ អត់។ 'នចង់េធ  `អី។  
ក៖ មីងÁ� ប់ចំ�ក/ស Qកេ�េធ  `Rរេmេ/�េទ។ 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ អ|} ឹងRរស'( សេmកD Mងៃថ<េនះ3នេ�ដល់ទីប|} ប់េហ̀យ�ស់។ 
3ទប៉ុែនVមុននឹងប|} ប់។ ខL M ំចង់ប½¾ ក់េ�អ%កមីងi 
ធ  ីែដលខL M ំ3នស'( សអំ3ញមិញេនះគឺេbលបំណងេដ`មrីរកt/បវតV ិរបូរបស់េយ̀ង
ទុកដល់កូនេ�ជំ{ន់េ/Rយ។ េដ`មrីbត3នដឹងេហ̀យ3នេរ�នសូ/តផងែដរ។ 
អ|} ឹងេប`សិនPអ%កមីងចង់ដឹងអំពីwebsiteអ%កមីងoច'នទូរស័ពYSmart 
Phone 
អ%កមីងoចចុលេ�Rន់េគហទំព័រេNO ះiCambodianoralhistories.byu.eduអ
|} ឹងេប`សិនPេគ'នមួយេ{ះេគoចរកេហ̀យែឆកេNO ះរបស់អ%កមីង។ 
េហ̀យេគនឹងេឃ̀ញសេម�ងរបស់អ%កមីងែដល3ននិ�យេmកD Mងៃថ<េនះ។ 3ទ។ 
អ|} ឹងPចុងេ/Rយអ%កមីង'នសំណូមពរឬ 
ក៏មតV ិេ�បល់អ  ីស/'ប់ផVល់ដល់េកOងៗជំ{ន់េ�ៃថ<�ងមុខចេØ់យេគR� យ
េ�Pអី?  
ខ៖ េអ`។ ដល់េនះេ�េគផtយ¥មេនះ។  
ក៖ និ�យេ�ដល់េពលៃថ<�មយយែដលេគេប`កcV ប់សេម�ងរបស់អ%កមីង 
េហ̀យRត់លឺសេម�ងរបស់អ%កមីងiអ%កមីង'នបងបw Eនប៉ុ{O ន 
Rររស់េm�លំ3ក េហ̀យ'នកង ល់។ េធ  `េoយេគoចេរ�បចំខ[ \ន 
េធ  `អ  ីមយយែដលេគគឹតiល¦ /បេស̀រPង។ អ|} ឹងមីង'នមតិេ�បល់អីែដរ? 
ខ៖ 'នមតិេ�បល់េយ̀ងអត់េនះ។ 'នអី? 
ក៖ ចុះចង់េoយកូនៗ េធ  `េមចែដរ? 
ខ៖ ចងេoយកូនេzរកសីុFប់3ន/បពន§3នអីរកសីុ�យ 
ខំេដញខំរកេ�កូនសុទ§ែតចង់េរ�ន�ងំអស់ ែតែម៉អត់ក៏ឈប់េរ�នអស់។ 
'នអីេប`េយ̀ងអត់។  
ក៖ អរគុណ�ស់អ%កមីង។ 


