
កិច$ស&' សរបស់ ចំ លួត 
ក៖ អ%កស'( ស ថន រ,-      ខ៖ អ%ក/ត1វ3នស'( ស ចំ លួត 
 
ក៖ 3ទ េ:ៃថ<េនះគឺៃថ<ទី ១២ ែខធE F G% ំ ២០១៩។ ខK L ំ3ទេMN ះ ថន រ,-  
គឺO/ក PមRរSររបស់គេ/'ង/បវតW ិYZ ល់ខ[ \នរបស់/បOជនកម̂ FO 
គេ/'ងេនះ/ត1វ3ន_ំ/ទេ,យaកលវ bទcល័យe fgh យយូរសហរដ-lេមរ bច។ 
េហmយគេ/'ងេនះផងែដរ 'នែវhបaយ cambodianoralhistories.byu.edu 
អ�� ឹងៃថ<េនះ ខK L ំមកRន់ភូមិទទឹងៃថ<ែដលO/ស Pកំេណmតរបស់ខK L ំ 
េហmយខK L ំជួបOមួយនឹង'ខK L ំេMN ះ 'លួត។ _ត់'នlយុ ៥២ G% ំ។ 
អ�� ឹងេ_លបំណងៃនRរស'( សេនះ គឺេដmម�ីរក�ទុកេ:/បវតW ិខ[ \ន 
របស់'របស់ខK L ំស/'ប់ទុកដល់កូនៗេ�ជំ�ន់េ/Rយ 
េដmម�ីlចេរ�នសូ/តផងែដរ។ អ�� ងឹេយmង�ប់េផWmម 'សូមជយយជ/'បេMN ះ 
'េពញ�ស់។ េMN ះអីែដរ?  
ខ៖ ចំលួត។  
ក៖ ''នេMN ះហភេ/�េទ? 
ខ៖ អត់ែដរ។ 
ក៖ Rលេ:ពីេកNង''នេMN ះអីែដរ? 
ខ៖ អត់។ េMN ះអ�� ឹងរហូតមក។ 
ក៖ បច�ប�ន%  'lយុប៉ុ�N នេហmយ? 
ខ៖ lយុ ៥២។ 
ក៖ '�ំៃថ<ែខG% ំកំេណmតOែខN រេទ G% ំអី ៃថ<អ?ី 
ខ៖ អត់�ំ �ំែតG% ំរRរប៉ណ� ឹង។ 
ក៖ �ក់ទងនឹង�aរ េតm' េ/�ពី�aរែខN រ េតm'េចះ�aរអីេផ�ងេទ? 
ខ៖ អត់េចះ។ 
ក៖ េចះ�aរៃថេទ? 
ខ៖ អត់េចះ។ 
ក៖ �aរែខN រ 'lចlន3នសរេសរ3នេទ?  
ខ៖ សរេសរ3នតិចៗ។ 
ក៖ អ�� ឹង/ស Pកកំេណmតរបស់' េកmតេ:ភូមិ� ឃំុ� /ស Pក�ែដរ? 
ខ៖ /ស Pកកំេណmត េកmតេ:េនះឯង។ 3ទ ភូមិទទឹងៃថ<។ 
ក៖ អ�� ឹងបច�ប�ន%  េពលឥឡ1 វេនះ 'ក៏រស់ននឹងេនះែដរ? 
ខ៖ 3ទ! រស់េ:េនះែដរ។ 
ក៖ 'េរ�បRរOមួយមីងរយៈេពលប៉ុ�N នេហmយ? 
ខ៖ េរ�បRររយៈេពលប៉ុ�N នេទ េភ�ចេហmយ។ 
ក៖ /បែហលប៉ុ�N នG% ំេហmយ? 
ខ៖ /បែហលO /ប'ណG% ំេហmយ? ែម៉កំពរ េយmង3ន_% ប៉ុ�N នG% ំេហmយ? ២៩ 
G% ំេហmយ។ 
ក៖ អត់អីេទ/បសិនOអត់�ំlចេ/បm ក¡¢/បែហល3ន។ 
a£ ល់_% រយៈេពលប៉ុ�N ន េទmប�ប់េផWmមេរ�បRរ? 
ខ៖ a£ ល់_% /បែហេលOបីែខ បួនែខេហmយ។  
ក៖ Rលនឹងអ%ក�Oអ%កេរ�បចំេlយ? 
ខ៖ ែម៉ឪ េរ�បច។ំ 
ក៖ Rលេ�ះ ប�� Rរប៉ុ�N ន? 
ខ៖ Rលេ�ះអត់៤ជី។ 
ក៖ គឹតមកដល់ឥឡ1 វ៤ជីប៉ុ�N នែដរ? 
ខ៖ ឥឡ1 វ៤ជី។ ដឹង១ជីប៉ុ�N ន? aN ន១ជីេសN mOលុយ៤០០អីេនះ។  
ក៖ មូលេហតុអី3នO' សេ/មចចិតWេរ�បRរOមួយមីង? 



ខ៖ ចុះេបmេយmងេនះេ¦ េរ�បRរបេ�W យ។ េបmេយmង/ស§ញ់_%  េរ�បRរបេ�W យ។ 
ក៖ អ�� ឹង '/ស§ញ់មីង/តង់កែន�ង�? /តង់_ត់äត /តង់_ត់ស[ Fត 
/តង់©ងរុវរបស់_ត់េ�ះ�?  
ខ៖ 'ន/ស§ញ់/តង់�េទ? 
ក៖ 'នកែន�ង�ែដល'េពញចិតW_ត់?  
ខ៖ ដឹងេឆ� mយ¢េមច? េពញចិតW។  
ក៖ _ត់äតែមនេទ? Rលេ:េកNងäត។ 
ខ៖ ដល់�ស់េហmយ េ/3។ 
ក៖ �ស់ äត«ម�ស់។ អ�� ឹង' 'នបងប¬ Fនប៉ុ�N នអ%កែដរ? 
ខ៖ បងប¬ Fនប៉ុ�N ន? ៩ �ក់។ 
ក៖ េ/ចmន�ស់។ អ�� ឹង 'Oកូនទីប៉ុ�N ន កE Lង/គaរ? 
ខ៖ មិនដឹងកូនទីប៉ុ�N នេទ? �©ំប់សិន។ កូនទី ៥។ 
ក៖ េ:កE Lងចេំ�មបងប¬ Fនរបស់'�ងំអស់ 'ន/ប Pសប៉ុ�N ន? /សីប៉ុ�N ន? 
ខ៖ /សី២ /សី៣ /ប Pសប៉ុ�N នេចះ? េភ�ចអស់េហmយញPំ /សី៣/ប Pស ពីរ បួន /3ំ ។ 
©ប់មWងេទ�ត3នេទ?  
ក៖ 3ន។ 
ខ៖ ពីរ បី បួន /3ំ /3ំមួយ។ ៦ �ក់។ 
ក៖ អ�� ឹង សូម'ជួយ©ប់�ក់ទីមួយេMN ះអី? េហmយ/ស Pកកំេណmតេ:ឯ�? 
បច�ប�ន%_ត់កំពង់េធ° mអី?  
ខ៖ ©បទ់ីមួយបងេគ ©ប់បងេគេ¦? 
ក៖3ទ!  
ខ៖ ©ប់បងេគ។ បង±ត់េ:ឯេ�ះ។ េ:អ/ីស Pកេ3៉យែប៉ត។ 
ក៖ _ត់/បកបRរSរអីែដរ? _ត់េធ° mែ/ស,បំែន�។ 
ក៖ ចុះអ%កទី២? 
ខ៖ទ២_តេ:េនះឯង /ស Pកកំេណmតភូមិទទឹងៃថ<។ េ:ផZះ។ 
_ត់អត់'នេធ° mអីេទេ:Oមួយកូន។  
ក៖ ចុះអ%កទី៣? 
ខ៖ ទី៣ ទី៣េ:ឯេជmង ភូមិទទឹងៃថ<ែដរ។ _ត់/បកបមុខរបរេធ° mែ/សែដរ។  
ក៖ _ត់េMN ះធីវ bញ? 
ខ៖ េMN ះ±ន់ ចំ±ន។់  
ក៖ ទី៤? 
ខ៖ ទី៤ មួយេទ�ត_ត់េ: េ3៉យែប៉តែដរ។ /បកបមុខរបររកសីុ,ដំ�ំ ំ
េធ° mែ/សែដរ។ 
ក៖ _ត់េMN ះអីែដរ? 
ខ៖ េMN ះ±ំ។ 
ក៖ ទី ៥ '/ត1វេទ? 
ខ៖ េ�ះឯង ទី៥ខK L ំ។ 
ក៖ ចុះទី ៦ នរ�េគ? 
ខ៖ ទី៦ '§ង /ស Pលកំេណmត េ:ទទឹងៃថ<ែដរ។ ចិ�� ឹម/ជ Pក។   
ក៖ ទី ៧? អស់/តឹមទី ៧? ចុះ/សីៗ? 
ខ៖ /សីៗ។ 'នែត អ៊ុ´ឡំ១េ�ះ? 
ក៖ អ�� ឹង'ន ៦ �ក់? /សី១�ក់។ 
ខ៖ អ៊´េ±ម។ េ:អ៊´េ±ម១េទ�ត។ េនះេ:ជីតភូមិទទឹងែដរ។ េ:ជិតផZះេនះឯង។  
ក៖ ចុះ_ត់/បកបRរSរែដរ? 
ខ៖ �ស់េហmយ។ _ត់សំុសីល។ អស់េហmយអស់ប៉ុណ� ឹង។  



ក៖ '�ំRលេ:េកNងៗ µ� ប់�ំ_% េ¦េលងឯ�េទ? 
ខ៖ Rលេ:េកNងៗ អត់ែដលµ� ប់េ¦េលងេ:ឯ�េទ។ µ� ប់ែតេដmរេ¦េធ° mឪឡឹក 
េធ° mអី។ េធ° mែ/សេធ° mអី។ ែតប៉ុណ� ឹងឯង។ 
ក៖ បច�ប�ន%  បងប¬ Fនរបស់'�ងំអស់_ត់? ពួក_ត់'ន/គaរអស់េហmយនូវ?  
ខ៖ 'នអស់េហmយ។ 
ក៖ ចុះ/បពន¶ របស់ពួក_ត់េMN ះអីែដរ? �ំ/បពន¶ របស់ពួក_ត់េទ? 
េហmយ_ត់'នកូនប៉ុ�N ន�ក់? 
ខ៖ អូ! អត់�ំ3នេទ។ 
ក៖ a£ ល/បពន¶_ត់អត់? 
ខ៖ a£ ល់។  
ក៖ េMN ះអី? 
ខ៖ ទី១ េMN ះ អ៊´េ·៉។ ទី២ េMN ះេខង។ ទី៣ េMN ះៗ អ៊´ រhុម។ ទី៤ េMN ះ អ៊´ ហុ៊ន។ 
ទី/3ំ /បពន¶ខ[ \នឯងេMN ះេ¸។ ទី៦ េMN ះអីlច់។  
ក៖ /បពន¶'§ង?  
ខ៖ /បពន¶'§ង។ ទី អស់េហmយប៉ុេ�� ះឯង។  
ក៖ បW ី¹យេ±មេMN ះអី? 
ខ៖ បW ី¹យេ±មេMN ះអ៊´ តិត។ _ត់a� ប់3ត់េហmយ។  
ក៖ អ�� ងឹ�ំេទ¢ កូនេ��ងំអស់'នប៉ុ�N ន�ក់ែដរ? 'នេ� 
កូនេ��ងំអស់សរុមប៉ុ�N ន?  
ខ៖ /បែហលO។ កូនេ�'�ងំអស់េនះ? 
ក៖ 3ទ។ 
ខ៖ ©ប់េ¦/បែហលO/3ំដណ� ប់�ក់អីេនះឯង។ 
ក៖ អរគុណែដល3ន/3ប់¢aច់ºតW ិ'នប៉ុ�N ន�ក់អ�� ឹងេ�ះ�ស់។ 
ខ៖ 3ទ។ 
ក៖ ឥឡ1 វ ចូលដល់ចំណុច១េទ�ត�ក់ទងនឹង ឪពុក'W យរបស់'វ bញមWង។ 
េតm'W យរបស់'េMN ះអី? េហmយ_ត់េកmតេ:ឯ�? 
ខ៖ 'W យរបស់ខK L ំ េMN ះ ±ត់ ចំ។ ឃត់ េយ»ម។ 'W យ? េ�ះឯងេMN ះ ឃត់ េយ»ម។ 
េកmតេ:ឯពួកេ�ះ។  
ក៖ _ត់lយុប៉ុ�N នេហmយ'? 
ខ៖ �? 
ក៖ 'W យ'? 
ខ៖ 'W យ៤០ប៉ុ�N ន? ៤៧។  
ក៖ ' 'នដឹង ឬ'ន�ំពី/បវតW ិរបស់_ត់េទ? 
ខ៖ អត់'ន�ំេaះ។ 
ក៖ ចុះRលេ:ជំ_%  េកNងៗេ�ះ? 
ខ៖ េកNងៗ ឯ�?  
ក៖ _ត់µ� ប់បេ/ង½ន'នេធ° mអីខ� ះ? 
ខ៖ អូ! _ត់'នបេ/ង½នេធ° mអី? បេ/ង½នែត 'នែត បេ/ង½នេlយេធ° mែ/ស។ 
¾° លេ_ប៉ុេ�� ះ។ ,ដំំ� ំ,អំី។  
ក៖ 3ទ! 'W យរបស់'ន 'នបងប¬ Fនប៉�ុN ន�ក់'? 
ខ៖ េភ�ចគឹត¢'នបងប¬ Fនប៉ុ�N ន? តិចែដរបងប¬ Fន_ត់/បែហល៥�ក់។ 
ក៖ ៥�ក់។ 'ដឹង¢'ន/សីប៉ុ�N ន? /ប Pសប៉ុ�N នេទ?  
ខ៖ អត់ដឹងេaះ។  
ក៖ /ស Pកកំេណmតរបស់ពួក_ត់េ:ឯ�ែដរ? 
ខ៖ ពុក? 
ក៖ បងប¬ Fនៗ ¿ង'W យ។  
ខ៖ េ:ភូមិេនះ។ 



ក៖ ចុះ'W យរបស់'េMN ះអី? ឪពុកៗសំុេ�ស។ 
ខ៖ ឪពុកេMN ះ 3៉តចំ។ 
ក៖ /ស Pកកំេណmត_ត់េ:�? 
ខ៖ /ស Pកកំេណmត_ត់េ:ភូមិបឹងង៉ត។ ឃំុ«ែយ៉ក។  
ក៖ េហmយ_ត'នបងប¬ Fនប៉ុ�N ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ _ត់'នបងប¬ Fន/បែហលO ៦ �ក់។ 
ក៖ 3ទ! អ�� ឹងបងប¬ Fន¿ង'W យ'ន/បែហលOប៉ុ�N ន�ក់ែដរ'? 
ខ៖ 'ន៦�ក់។ 
ក៖ /សីប៉ុ�N ន? /ប Pសប៉ុ�N ន'? 
ខ៖ មិនដឹង/សីប៉ុ�N ន? អត់ដឹងេaះ។ េ:ែតឯ/ស Pកពួក។  
ក៖ 'ន�ំេMN ះពួក_ត់ខ� ះេទ? 
ខ៖ �ំែតអ៊´ េម»ន។ ខÀ Lលក៏េម»នប៉ុេ�� ះ។ ៤�ក់lេ�ះ។ �ំ៤�ក់។  
ក៖ lយុរបស់_ត់/បែហលOប៉ុ�N នេហmយ? 
ខ៖ /បែហលO៧០អីេនះ។ 
ក៖ _ត�ស់ៗ េហmយ។ Oជី«របស់េគ? 
ខ៖ េ�ះឯង។ 
ក៖ 'ខK L ំចង់សួរមួយេទ�ត�ក់ទងនឹងជីដូនជី«¿ង'W យ។ 
¿ង'W យរបស់'េMN ះអីែដ? 
ខ៖ «¿ង'W យអត់a£ ល់ផង។ មិន3នសួរែម៉។  
ក៖ ដឹង¢/ស Pកកំេណmតរបស់_ត់នូវឯ�? 
ខ៖ េ:ពួក។ 
ក៖ ចុះ«¹យ¿ងឪពុក។ _ត់េMN ះអីែដរ? 
ខ៖ «¹យ¿ងឪពុកេMN ះ។ មិនែមនែម៉ឪ¿ង ឪពុកេទ? 
ក៖ ែម៉ឪ¿ងឪពុក។ 
ខ៖ េ�ះឯង។ ែម៉ឪ¿ងឪពុកេMN ះ «ត។  
ក៖ « «ត¹យអី? 
ខ៖ ¹យអី? អត់a£ ល់េទ�ត។ មិនសឹង¹យអី? 
ក៖ _ត់េ:/ស Pក�ែដរ? 
ខ៖ ែនក។ ¿ងឪពុកខK L ំេ�ះ? 
ក៖ 3ទ។ 
ខ៖ ែម៉េ:/ស Pកេយmងបឹងង៉តេនះឯង។ 
ក៖ ចុះែម៉ឪ¿ង'W យេMN ះអី?  
ខ៖ ែម៉ឪ¿ង'W យេMN ះឃុត។ ¹យឃុត។ 
ក៖ ¹យឃុត «អីេគ? 
ខ៖ ¹យឃុត «អី? អត់a£ ល់េទ�ត។ 
ក៖ អ�� ឹងអត់អី។ េយmងបនWេ¦េទ�ត3ន។ អ�� ឹង�ក់ទងនឹង 
''នបងប¬ Fនែដលរស់េ:េ/�/បេទសេទកម̂LOេទ?  
ខ៖ អត់ែដល'ន។ 
ក៖ ចុះ¢'ន�ក់េ¦ៃថេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ 'ន�ក់េ:lេមរ bចេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ ចុះ/បេទសេផ�ងេទ�ត? 
ខ៖ កE Lង/ស PកែខN រ�ងំអស់_% ។ 
ក៖ ចូលដល់សមណូរមួយេទ�ត។ �ក់ទងនឹង/គaរមWង។ 
េតm'ន'នកូនប៉ុ�N នែដរ?  
ខ៖ ''នកុន២�ក់។  



ក៖ /សីប៉ុ�N ន? /ប Pសប៉ុ�N ន? 
ខ៖ /សី១។ /ប Pស១។ 
ក៖ �ក់ទី១_ត់េMN ះអី? េហmយ/ស Pកកំេណmតេ:ឯ�? 
ខ៖ េMN ះ ពរ។ /ស Pកកំេណmតេ:ទទឹងៃថ<។  
ក៖ ពរ_ត់/បកបមុខរបរអីឥឡ1 វ? 
ខ៖ /បកបរបរេធ° mែ/សប៉ុេ�� ះ។ 
ក៖ អ�� ឹងេ/�ពីេធ° mែ/សRត់'នេធ° mអីេទ�តេទ? 
ខ៖ េ/�ពីេធ° mែ/ស_ត់េ¦សីុឈE \លRតែដរេ:េ3៉យែប៉ត។  
ក៖ _ត់'ន/គaរេហmយនូវ?  
ខ៖ 'នេហmយ។ 'ន/គaរេហmយ។ 
ក៖ បW ី_ត់េMN ះអី?បW ី? 
ខ៖ បW ី_ត់េMN ះ នីន។ 
ក៖ េហmយ'នកូនប៉ុ�N ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ 'នកូន២។ 
ក៖ អ�� ឹងកូន�ងំ២េMN ះអ° ីែដរ? 
ខ៖ កុន�ងំ២។ េMN ះ រ Â�១។ េMN ះ សុខលី១។ 
ក៖ រ Â� រ Ã/សី/ប Pស? 
ខ៖ រ Â�/សី។ សុខលី/ប Pស។ 
ក៖ អ�� ឹងកូនទី១េMN ះអីែដរ? 
ខ៖ កូន�? 
ក៖ កូនរបស់'? 
ខ៖ កូនទីពីរេMN ះ ៃឡ។ 
ក៖ _ត់/បកបមុខរបរអីឥឡ1 វេនះ? 
ខ៖ /បកបមុខរបររកសីុRត់េដរេ:េ3៉យែប៉ត។ 
ក៖ អ�� ឹង_ត់'ន/ក Pម/គaរេហmយេ:? 
ខ៖ េ:អត់�ន់'ន។ 
ក៖ េពល�_ត់រក? 
ខ៖ េពលែដល ¢មួយG% ំេទ�តេគរក។  
ក៖ េហmយ_ត់/ស§ញ់�ក់ឯ�? 
ខ៖ ¢/ស§ញ់�ក់ឯ�ទ? ¢/ស§ញ់�ក់ 3ត់ដំបង។ /aញ់អ%ក3ត់ដំបង។ 
ក៖ អូ! អ�� ឹង? មÄ L ំ�ែដរ�ក់3ត់ដំបង?  
ខ៖ អត់ែដលa£ ល់។ ¢េគ/ស§ញ់ៗ។ មិន�ន់�ក់ទងOប់ពិតែមនែទន។ 
ក៖ អត់�ន់ចÅស់េទណ? 
ខ៖ អត់�ន់ចÅស់េទ។ 
ក៖ អូេខ។ អរគុណ'។�ក់ទងនឹង/ក Pម/គaរ។ បW ី/បពន¶ វ bញមWង។ 
េតm/បពន¶ របស់'េMN ះអី? 
ខ៖ េMN ះេ¸។ 
ក៖ _ត់េកmតេ:េខតW�? 
ខ៖ េកmតេ:េខតWេស�ម©ប។ ភូមិ§ងពុង។ 
ក៖ ចុះ/ស Pក។ ឃំុឬស�ីលក។  
ខ៖ ឃំុឬស�ីលក។ 
ក៖ មីង_ត/បកបRរSរអី©លៃង? 
ខ៖ _ត់'នអី? បិត/aចិ�� ឹម/ជ Pក។ 
ក៖ ចុះ_ត់ចូលចិតWពិaរមÆ Fបអី? 
ខ៖ចូលចិតWែតស� រaរ/តសក់។ េហmយនឹងGខZ ឹម3©ងំែតប៉ុេ�� ះ។ 
ក៖ េហmយ_ត់'នបងប¬ Fនប៉ុ�N ន�ក់ែដរ? 
ខ៖ 'នបងប¬ Fន៤�ក់។ 



ក៖ /សីប៉ុ�N ន? /ប Pសប៉ុ�N ន'? 
ខ៖ /សី២ /ប Pស។ /សី២។ /សី៣ /ប Pស២។ អុះ/ប Pស១។ 
ក៖ ចុះេMN ះរបស់ពួក_ត់េMN ះអីែដរ? 
ខ៖ េMN ះ អ៊´វុន។ េMN ះ វុន។  
ក៖ េMN ះ វុន េហmយេMN ះអីេទ�ត? 
ខ៖ អ៊´ វ bន។  
ក៖ េហmយេMN ះអីេទ�ត? 
ខ៖ េMN ះ ឡ1 ញ។ 
ក៖ 'នេទ�តអត់? 
ខ៖ 'នេMN ះេ¸។ 
ក៖ អ�� ឹងពួក_ត់/បកបមុខរបរអ° ីែដរ? 
ខ៖ _ត/បកបមុខរបរេធ° mែ/ស។ ចិ�� ឹម/ជ Pក។ 
ក៖ 'ន/គaរអស់េហmយេ:? 
ខ៖ 'នអស់េហmយ។ 
ក៖ /បែហលO'នកូន'នេ�េទ�ត? 
ខ៖ 3ទ។ កូនេ�/បែហលO១០�ក់អីេនះឯង។ 'នកូន'% ក់២។ '% ក់៣។ 
ក៖ 3ទ! អ�� ឹងេ/ចmន។ េហmយ�កទងនឹងសុខ�ពរបស់'វ bញេមចែដរ? 
ខ៖ សុខ�ពខK L ំធមN«េទ។ ឈឺែតេ ះបនW ិចៗ។  
ក៖ 'ឈឺេ ះប៉ុ�N នG% ំេហmយ? 
ខ៖ ឈឺ/បែហលO២េ¦៤G% ំេហmយ។ 
ក៖ ចុះេពទ¢េមច'? 
ខ៖ េពទ¢រ§ក់/កពះបនW ិចបនÄ Fច។ ទិញ¢% េំលបgមិន3ត់។ 
ក៖ េ/�ពីទិញ¢% េំលប េតm''នេ/បm¢% ែំខN រ ឬផលិតផលអីេទ? 
ខ៖ េ/�ពី¢% េំលប េ/បm¢% ែំខN រឬស�េឈm ឬស�អីេ/បmអស់េ/ចmនក៏ឈប់េ/បmេ¦។ gេ: 
ដែដលៗ។ 
ក៖ gេ:ឈឺ តិចៗ ដែដលៗ? 
ខ៖ 3ទ។  
ក៖ Rលពីេ:តូច'េរ�នេ:a§�ែដរ? 
ខ៖ Rលេ:តូចខK L ំេរ�នេ:a§ទទឹងៃថ<។ 
ក៖ 'េរ�ន3ន¢% ក់ទីប៉ុ�N ន? 
ខ៖ ខK L ំេរ�ន3ន¢% ក់ទី១។ 
ក៖ ''ន�ំេMN ះមិតWភកÇ ិែដលេរ�នOមួយេទ? 
ខ៖ �ំ។ 
ក៖ េM% ះអីខ� ះ'? 
ខ៖ េMN ះអ៊ុក។  
ក៖ េMN ះអីេទ�ត? 
ខ៖ ែណក េណត។ 
ក៖ អ�� ឹងពយក_ត់។ ឥឡ1 វ_ត់េ:ឯ�? 
ខ៖ ឥឡ1 វេ:ភូមិទទឹងៃថ<ដែដល។ 
ក៖ េ:�ងំអស់_% ? 
ខ៖ 3ទ។ េ:�ងំអស់_% ។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទង«ំងពីេ:េកNង េពញវ Èយ រហូតមកដល់េពលឥឡ1 វេនះ 
េតm'គឹត¢ជីវ bត'នRរខុសែប�ក_% េមចេទ? 
ខ៖ «ំងពីេកNង�ល់ដល់ប៉ុណ% ឹងេនះខK L ំកE Lងជីវ bតេយmងេ�ះ? 
ក៖ 3ទ។  
ខ៖ អូស! ដល់�ស់អ�� ឹង។ ©ងខុសែប�ក។ េ©មរ bតេពញែតខ[ \នេ�ះឯង។ 
�ស់េធ° mRរេaេល»នេទ�ត។ ពិ3ក។ 



ក៖ ចុះពីេកNងេមចែដរ? 
ខ៖ ពីេកNងអត់សូវហត់។ អត់សូវប៉ុ�N នេទ។ 
ក៖ ពិ3កេធ° mRរ។ 
ខ៖ ពិ3កេធ° mRរ។ RរSរមិនសូវហត់។  
ក៖ រហ័សអស់កំ§ងំ? 
ខ៖ រហ័សអស់កំ§ងំ។  
ក៖ Rលេ:េកNង'µ� ប់េរ�នចំអិនមÆ Fបេទ'? 
ខ៖ µ� ប់េរ�នអី? 
ក៖ ចំអិនមÆ Fប។ 
ខ៖ អូ! េ:េកNងអត់3នែដលេរ�នចំអិនមÆ Fប។  
ក៖ េហmយ'YZ ល់។ 'ចូលចិតWºPំមÆ Fបអីែដរ? ពិaមÆ Fបអីែដរ? 
ខ៖ ខK L ំចូលចិតWែតេa< រ។ េa< រេធ° m/ជកហូប។ 3ទេធ° m/ជកហូបេផ�ង។ 
ក៖ /ជកេផ�ង េa< រេផ�ង'នេទ? 
ខ៖ 3ទ។  
ក៖ េហmយ�ក់ទងនឹងចេ/ម½ងេតm'ចូលចិតWចេ/ម½ងអីែដរ? 
ខ៖ ខK L ំចូលចិតWែតចេ/ម½ងពី េដmមៗ។ 
ក៖ បទអីេគខ�ះ'? 
ខ៖ បទពcណូ3ក់ខZង់។  
ក៖ បទេ�ះ«©�េ/ច½ង? 
ខ៖ «©ពួកសិុន សីុaម៉ុត។ 
ក៖ សីុន សីុaម៉ុត េ/ច½ងបទនជែដរ? 'នបទអីេទ�តេទ? 
ខ៖ សីុន សីុaម៉ុតែដរ។ 
ក៖ សីុន សីុaម៉ុត? 
ខ៖ 3ទ។  
ក៖ ខK L ំអត់ែដលសូវលឺ។ អ�� ឹង�ក់ទងនឹង/បេភទកី±វ bញ។ ចូលចិតWកី±អីែដរ? 
ខ៖ ចូលចិតWកី±/ប,ល់។ 
ក៖ កE Lង/បេទសកម̂LO ឬេ/�/បេទសែដល'ចូលចិតWេមmល? 
ខ៖ កE Lង/បេទសេយmងនជឯង។ 
ក៖ េMN ះកី±កអី? 
ខ៖ េMN ះកី±ក។ េMN ះអ%ក,ល់េ�ះ? 
ក៖ 3ទ។ 
ខ៖ េMN ះែកវរÉចង់។  
ក៖ េ§កពូចូលចិតWកី±ករមួយ�? 
ខ៖ ចូលចិតWែកវរÉចង់ ក៏l។ េភ�ចេMN ះ3ត់។  
ក៖ អត់អីេទ'�ំៃថ<�នឹកេឃmញ�ំ/3ប់ខK L ំក៏3ន។ 
អ�� ឹង�ក់ទងនឹងផZះរបស់'ែដលេ:សពZៃថ<ហ% ឹងaងសង់រយៈេពលប៉ុ�N នG% ំ
ែដរ? 
ខ៖ aងសង់រយេពល/បែហល២G% ំ។  
ក៖ អ�� ឹងផZះមួយនឹង សរសរេធ° mពីអីែដរ? 
ខ៖ សរសរេធ° mពីេដmមផ�ឹក។ េឈmផ�ឹក។  
ក៖ តំបូលេធ° mពីអី?  
ក៖ ដំបូលេធ° mពីេឈmខ[ Lងែត�ង។ ,ក់េក�Êងៃថេយmង។  
ក៖ ចុះជËÌ ំង? 
ខ៖ ជËÌ ំង/សេÍ។ 
ក៖ ចុះបង¬ Fច? 
ខ៖ បង¬ Fចក៏/សេÍែដរ។ 
ក៖ ចុះរបងផZះេធ° mពីអី? 



ខ៖ របងផZះេធ° mពី/Rក់។ /Rក់,ក់ចងឬស�ី។ 
ក៖ ទំហំដីផZះរបស់'ធំេទ? 
ខ៖ ធំែដរពី៣៥។ 
ក៖ ចុះទំហំផZះប៉ុ�� ែដរ? 
ខ៖ ទំហំផZះ៦ែម៉/ត។ 
ក៖ ផZះមួយេនះ'aងសង់ខ[ \នឯង ឬជួលOងេធ° m? 
ខ៖ ជួលOងេធ° m។ 
ក៖ អស់ប៉ុ�N នែដរ? 
ខ៖ អស់/បែហលO៨ ន់។ 
ក៖ �ងំអស់/បែហលO៨ ន់? 
ខ៖ 3ទ។ /បែហល៨ ន់។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទងនឹងជំ�ញវ bញ។ 
«ំងពីេកNងរហូតមកដល់ឥឡ1 វេនះេតm'ចូលចិតWជំ�ញ? 
µ� ប់េរ�នជំ�ញអ° ីខ� ះពីមុន?  
ខ៖ ដល់ឥឡ1 វអត់'នµ� ប់ជំ�ញអីេទ។ µ� ប់ជំ�ញចង់ែតេធ° mែ/ស េធ° mអី។ 
ក៖ µ� ប់,ដំំ�េំទ'? 
ខ៖ អត់ែដលµ� ប់ ចង់,ដំំ�ែំដរ។ 
ក៖ 'នចង់,ដំំ�អីំែដរ? 
ខ៖ ,ដំំ�ឪំឡឹក ,េំ ត។ 
ក៖ ''នដីស/'ប់,េំទ? 
ខ៖ 'ន។  
ក៖ េ:G< យេទ'? 
ខ៖ េ:ជិត។ /តឹម២០០ែម៉/តពីផZះ។  
ក៖ ¿ងេ/RយផZះ? 
ខ៖ ¿ងេ/RយផZះ។ 
ក៖ អ�� ឹង'3ន/តស/«យេហmយណ? 
ខ៖ /តសខ�ះេហmយ។ 
ក៖ 'គឹត¢,អំី? ចង់,អំី? 
ខ៖ ចង់,ឪំឡឹក។ 
ក៖ 'គឹត¢រយៈេពលប៉ុ�N នេទ�តlច,ឪំឡឹក3ន? 
ខ៖/បែហលOកន�ះែខេទ�ត។  
ក៖ 'ភÏ Fរ ឬក៏Rប់ដិខ[ \នឯង? 
ខ៖ ភÏ Fរ។ 
ក៖ អ�� ឹង�ក់ទងនឹង¿ងតំ3ញរៃវ'េចះេទ? 
ខ៖អត់េចះ។ 
ក៖ អត់េចះេទ។ 
ខ៖ 3ទ។ 
ក៖ �ក់ទងនឹងេឡmងេ«% ត'េចះេទ? 
ខ៖ អត់ែដរេទ។ 
ក៖ �ក់ទងនឹងRរេធ° mកÐនWក'េចះេទ? 
ខ៖ អត់។ 
ក៖ រក/តីរកអី'េចះេទ? 
ខ៖ ¿ងរក/តីេចះ។ 
ក៖ រក/តីលក់ ឬក៏រក/តីហូប។  
ខ៖ រក/តីលក់ផង រកហូបផង។  
ក៖ ចូលដល់ចំណុចមួយេទ�ត�ក់ទងនឹងសត°ចិ�� ឹមមWង។ 
'µ� ប់ចិ�� ឹមសត°េ_េទ? 



ខ៖ µ� ប់ចិ�� ឹម។  
ក៖ Rលេ�ះ'ចិ�� ឹមប៉ុ�N នែដរ'? 
ខ៖ ចិ�� ឹម/បែហលO៦កÅល។ 
ក៖ េហmយ'ចិ�� ឹមលក់ ឬក៏ចិ�� ឹមស/'ប់េ/បm/3ស់? 
ខ៖ ចិ�� ឹមេ/បm/3ស់ផង លក់ផង។ 
ក៖ 'µ� ប់ចិ�� ឹម'ន់� ឬក៏/ជ1កេទ? 
ខ៖ µ� ប់ចិ�� ឹមែដរ'ន�។ 
ក៖ េហmយgផWល់ចំណូលដល់'េទ? 
ខ៖ ផWល់ខ� ះ។ ផWល់ខ� ះ។ េបm¢gអត់ឈឺក៏3ន។ េបm¢ឈឺក៏អត់។  
ក៖ 'ចុះ�ក់ទងនឹងសត°ៃ/ពវ bញ។ 'µ� ប់ µ� ប់ចិ�� ឹមសត°ៃ/ពពីមុនេទ? 
ខ៖ អត់ែដលµ� ប់។ 
ក៖ ដូចOសត°េសក? 
ខ៖ អត់អត់ែសល3នចិ�� ឹមេទ។ 
ក៖ ឃÀ L ំµ� ប់ចិ�� ឹមេទ? 
ខ៖ ឃÀ L ំអត់។  
ក៖ «ំងពី'េ:េកNងរហូតមកដល់បច�ប�ន% េនះ 
�ក់ទងនឹងបទពិេaធន៍របស់'YZ ល់។ 
េតm'µ� ប់ជួបបËÒ អីែដលពិ3កេ,ះ/aយ µ� ប់'នេទ'? 
ខ៖ អត់។ អត់ែដលµ� ប់។ អត់ែដលជួបបញÓធ<ន់េទ? 
ក៖ 3ទ។ អ�� ឹង�ក់ទងនឹងបទពិេaធន៍ ឬក៏�ពសប�សយរ Âក©យ 
េសmចសបÅយ។ េតm«ំងពីេកNងរហូតមកដលល់ឥឡ1 វ''នµ� ប់ជួបេទ? 
ខ៖ µ� ប់ែតសបÅយ µ� ប់ែតេនះ។ ែលងសបÅយប៉ុេ�� ះ។ 
ក៖ េ¦េលងេ:�'? 
ខ៖ េដmរេលងេ:វតWបឹងង៉តេ�ះឯង។ 
ក៖ េ¦េធ° mអី?  
ខ៖ ឆ�ងវតWឆ�ងអី។ េគGន់េគអីក៏េ¦។  
ក៖ េពលេ¦_% េ/ចmនេទ? 
ក៖ េពលេ¦/បែហល៤េ¦៥�ក់។ 
ក៖ អ�� ឹងRល'េ:េកNងេពលធំេឡmង។ េតm'ចង់េធ° mRរSរអីេទ? 
ខ៖ Rលពីេ:េកNងៗ។ ដល់ធំេឡmងចង់ែតេ¦ៃថ។ 
ក៖ េហតុអីក៏'គឹត¢េពលធំេឡmងចង់េ¦/បេទសៃថ? 
ខ៖ េ¦រកសីុ/បេទសៃថ េឃmញេគរកសីុ'នចង់េ¦នឹងេគ។ 
ក៖ �គេ/ចmនេគlចរកលុយ3នេ/ចmនេ:/បេទសៃថ? 
ខ៖ 3ទ។ 
ក៖ ចុះ'µ� ប់េ¦/បេទសៃថ3នប៉ុ�N នដងែដរ? 
ខ៖ µ� ប់េ¦3នពីរដង។  
ក៖ េ¦េលmកទី១ និងេ¦េលmកទី២ ¹៉ងេមចែដរ? 
ខ៖ េ¦េលmកទី១3ន២G% ំ។ េ¦េលmកទី២3ន២G% ំេទ�ត។ ប៉ុេ�� ះឯង។ 
រកមិនសូវ3នក៏ឈប់េ¦។  
ក៖ អ�� ឹងេលmកទី១ និងេលmកទី២។ មួយ�ែដលlចរកចំណូល3នេ/ចmនOង? 
ខ៖ េលmកទី២រក3នចំណូលេ/ចmនOង។ 
ក៖ អ�� ឹងសំណូរែដលខK L ំសំ�ស'ជិតដល់ទីប�� ប់េហmយ។ 
ប៉ុែនWមុននឹងប�� ប់ខK L ំចង់ជ/'បេ¦Rន់'¢ 
េ_លបំណងៃនRរស'( សេនះគឺេដmម�ីរក�េ:/បវតWYZ ល់ខ[ \នរបស់' 
«មរយៈRរស'( សនឹង ដល់កូនេ�ជំ�ន់េ/Rយេដmម�ីេគlចសិក�េរ�នសូ/ត។ 
«មរយៈសិក�«មសីុឌីេហmយេ:ៃថ<¿ងមុខ។ 
រ Ãក៏«មរយៈែវhបផ�យែដលខK L ំ3នបËÌ ក់/3ប់¿ងេដmមអ�� ឹងេ�ះ�ស់។ 



អ�� ឹងOចុងេ/Rយ េតm'�មេ¹បល់អ° ី 
រ Ãក៏'នែផWYW អំីេ�Rន់កូនេ�ជំ�ន់េ/Rយេដmម�ីេlយពួក_ត់ 
Rន់ែតល̈/បេសmេឡmងOងឥឡ1 វេទ'?  
ខ៖ ខK L ំ'នែផWYW អំី ែផWYW េំ¦កូន អNកេ/Rយេយmងកុំេដmរនិ¹យេដmមេគ។ 
េlយខំែតរកសីុេ¦។ 
ក៖ 
អ�� ឹង''នអីចង់បែនÕមេ/�ពី/បឹងែ/បងរកសីុ'នចង់េlយ_ត់េ¦េរ�នសូ
/ត រ Ãក៏សិក�េlយ3នខÖស់េទ?  
ខ៖ េlយកូនេ�ះ? 
ក៖ េlយកូនេ�? 
ខ៖ កូនេ�េlយែតចង់េរ�នសូ/តេlយ3នខÖស់។  
ក៖ 3ទអរគុណ�ស់'។ 
ខ៖ 3នចប់/បលងេ¦នឹងេគេទ�ត។  
ក៖ អស់ប៉ុណ� ឹងឯងណ? 
ខ៖ 3ទ! 


