
!រសំ%ស៏របស់អ*កមីងេហង សំេរ2ន 

ក៖ អ%កែដលសំ+ស៏េគ/នេរ2ន3រ 4ន ខ៖ អ%កែដល6ត8វេគសំ+ស៏េហង សំេរ<ន 

 

ក៖ សូមជំ@បសួរអ%កមីងេតDអ%កមីង/នេEF ះអH ីែដល។ 

ខ៖ JខK L ំគឺេEF ះNេហង សំេរ<ន។ 

ក៖ េហង េរ<ន ។ 

ខ៖ េហង សំេរ<ន។ 

ក៖ OនអPQ ឹងខK L ំចង់សួរអ%កមីងNេតDអ%កមីង/នេEF ះេ6Uេទអ%កមីង? 

ខ៖ JខK L ំ/ន។ 

ក៖ េហDយេEF ះេYេ6UនិងេគេYNមិចែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ េYNអម។ 

ក៖ អម។េហDយចុះេEF ះពីវ ]យកុ/រេតDអ%កមីង/នែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ /ននិងេEF ះដ៏ែដលនិង។ 

ក៖ អ៏េEF ះដ៏ែដលេហDយខK L ំចង់សួរមីងNអ%កមីងនិងេចះប៉ុ_F ន+3ែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េចះែតមួយេទ។ 

ក៖ េចះែតមួយ+3េទែមនេទអ%កមីង។ 

ខ៖ J!។ 

ក៖ 
a+3ែខF រែមនេទអ%កមីងេហDយេតDអ%កមីងេចះbនអកcរែខF រឬក៏េចះសេរសរអីេទអ%កមីង
ដូចa 
 Oនេរeនគួរឬក៏/នaមូយនិង6គ8េហDយេតDអ%កមីងនិងេចះសរេសរ+3ែខF រនិងO
នfមរេបeប gែដលអ%កមីង? 

ខ៖ JខK L ំេចះសរេសរនិងbនខK L ំេចះេhយ3រខK L ំនិងេរeនេi3j។ 

ក៖ គឺអ%កមីងនិងេរeនគឺ/នេi3j។ 

ខ៖ គឺ/នអ%ក6គ8និងេjក6គ8និងaអ%កបេ6ងkន។ 

ក៖ េហDយចុះឥឡ8 វនិងេតDអ%កមីងេiកn LងភូមិអH ីែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េiកn Lងភូមិវតpគរុq 

ក៖ វតpគេរ rេហDយេiកn Lង6ស sកអH ីែដលអ%កមីង? 

ខ៖ មួយនិងទីរមួេខតpែមន? 



ក៖ 6ស sក។េហDយនិងេគេY6ស sកអីេគែដល? 

ខ៖ 6ស sកអីេគេទ_គខK L ំេភtចេហDយ_គអូនិងេហDយ6ស sកOត់ដំបងេខតpOតដំបង។ 

ក៖ េហDយចុះ6ស sកកំេណDតរបស់មីងេiកែនtងgែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ ែកvរអូឈឺxល។ 

ក៖ ែកvរអូឈឺxលន៏អ%កមីង? 

ខ៖ J! 

ក៖ ប៉ុែនp ៃថ{េនះមិងរស់េiទីេនះគឺ|មិនែមនa6ស sកកំេណDតរបស់អ%កមីងេទែមនេទ? 

ខ៖ Jក} ~យ? 

ក៖ េហDយចុះ6ស sកកែនtងរបស់អ%កមីងនិងេតDកែនtងgែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េiភូមិវតpគរ ឃំុវតpគរ។ 

ក៖ អញឹង6ស sកកំេណDតរបស់អ%កមីងគឺេi? 

ខ៖ អូឈឹxល។ 

ក៖ េi6បេទសកម� LaេហDយេiេខតpgែដលអ%កមីង 

ខ៖ េខតpOតដំបង។ 

ក៖ អូេខតpOតដំបងអូ។ភូមិ ឃំុ 6ស sកgែដលអ%កមីង/នដឹងេទអ%កមីង? 

ខ៖ 6ស sកកំេណDតែមន? 

ក៖ 
ឥលូវនិងរស់េiអឺ6ក sងOត់ដំបងេហDយខK L ំចង់សួរអ%កមីងN�% ំេនះអ%កមីង/នbយុប៉ុ_F ន
េហDយ អ%កមីង? 

ខ៖ ខK L ំនិង/នbយុ�សិបបីេហDយ។ 

ក៖ អូ�សិបបីេហDយេតDអ%កមីងនិងេកDតេi�% ំgែដលអ%កមីង/នJំេទ? 

ខ៖ េកDតេi�% ំដូចa62ឬ64េទ_គអត់ច�ស់េទខK L ំេ6�ះខK L ំ_គJស់េហDយ។ 

ក៖ 
អត់អីេទអ%កមីង6បែហលaយកេ�ដកaមួយនិង2017|bចនិងេឃDញ�% ំរបស់អ%កមីងនិ
ងែតមpង  អPQ ឹងអ%កមីង6OកដNអ%កមីងេកDតេi�% ំ64ែមនេទអ%កមីង? 

ខ៖ J! 

ក៖ អPQ ឹងអត់អីេទអ%កមីងអPQ ឹងអឺអ%កមីង/នJំេiេពលវ ]យកុ/រេទ? 

ខ៖ វ ]យកុ/រខK L ំេiJំ�លជំ_ន់េ_ះគឺសម័យពល់ពត។ 

ក៖ Oទ Oទអ%កមីងbច6Oប់ខK L ំOនេទអ%កមីង ។ 



ខ៖ សម័យពល់ពតខK L ំនិងេiដកងចលត័ប៉ុ_F នេទ_គ។  

ក៖ េiកងចល័តន៏អ%កមីង។ 

ខ៖ J! 

ក៖ អ%កមីង�៉ងមិចែដលអំពី�លរស់េiរបស់អ%កមីង�លនិង? 

ខ៖ J�លរស់េi�លមុនគឺ|េវ_។ 

ក៖ េហDយេតDេពលមុននិងេតD|េវ_�៉ងមិចខtះែដលអ%កមីង? 

ខ៖ |េ6បDេbយេធH D�រ�រអីអPQ ឹងេ�េbយអីសីុអត់6គប់6�ន់អីអPQ ឹងេ�។ 

ក៖ /នសកមF+ពអH ីេផcងេទeតេទអ%កមីង? 

ខ៖ សកមF+ពេផcងេទeត/នគឺប៉ុែនp 6�ន់Nកុ/រអត់សូវ/នសកមF+ពអH ីេ6ចDនេទ។ 

ក៖ 
អPQ ឹងអ%កមីងខK L ំចង់ដឹងNេតDអ%កមីងនិងចង់េbយខK L ំនិងេធH DអH ីខt ះែដលអ%កមីង�លេiពី 
សម័យេ_ះអ%កមីងដូចa�របេ6ងkនេbយអ%កមីងនិង6ត8វេធH DអីអីអPQ ឹងអ%កមីង? 

ខ៖ អត់/នបេ6ងkនេbយេធH DអីផងនិងដូចaេគនិងេbយជីតដីេធH D6បែឡយអីអPQ ឹងេ�។ 

ក៖ េហDយចុះ�រហូបP� L ះ�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េពលហូបP� L ះនិងគឺបរបប@វ@វនិងេ�? 

ក៖ OនេហDយចុះមួយៃថ{និងេតDេគេbយអ%កមីងនិងហូបប៉ុ_F នេពលែដលអ%កមីង? 

ខ៖ 
ដូចaOនែតពីរេពលេទ6ពឹកនិងj{ ចេពល6ពឹកនិងេ/៉ង6បែហល11និងេពលj{ ចេ/៉ង5
។ 

ក៖ អPQ ឹងេពលនិងេតDអ%កមីងនិងOន�sំ6គប់6�ន់ែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ អត់Oន�sំ6គប់6�នេ់ទ។ 

ក៖ OទOទអ%កមីង? 

ខ៖ Oទែតមួយរស់ៗែតមួយJៗនិងេហDយតិចៗេបDនិ�យពីែវកវ 4ញ|ពិនេវកសអីនិងវ 4ញ 
�F នេឃDញ បរបបអីេទ។ 

ក៖ OទOទអ%កមីងេហDយអ%កមីង/នសកមF+ពអH ីេផcងេទeតេទអ%កមីង? 

ខ៖ អី/នេទអត់េ3F ះ។ 

ក៖ អPQ ឹងbរមFណ៏អ%កមីងេពលនិងេតDអ%កមីងនិងគឺពិតaពិOក�t ងំែមនេទអ%កមីង? 

ខ៖ អូពិOកgស់ដូចaេi�{ យអីអPQ ឹង។ 



ក៖ 
េហDយឥឡ8 វខK L ំមកសួរអ%កមីងអំពីbយុេពលនិង6បែហលអ%កមីងនិងគឺbយុ17េ�18ែមនអ%
កមីង? 

ខ៖ េiេទ�លនិងេ_ះbយុ6បែហលa13េ�14អីនិង? 

ក៖ 
អPQ ឹង/នៃនN�លពីសម័យេ_ះអ%កមីង/នbយុ13េ�14�% ំេហDយេពលនិង/នxក់ទ
ងa 
 មួយនិងសង�ឬក៏អី�៉ងមិចែដលេហDយអPQ ឹងេតDអ%កមីងនិងបp ីរបស់អ%កមីងនិង/
នទំ_ក់ទំនង aមួយ និង�% �៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ អត់/នសង�អីផងនិង។ 

ក៖ អPQ ឹងអត់/នេទន៏អ%កមីង។ េហDយអPQ ឹងអ%កមីងនិង/នបp ីែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ បp ីខK L ំនិងខK L ំOន3� ល់�ត់និងគឺេiសម័យេនះេទ? 

ក៖ េហDយចុះអ%កមីងនិងOនេរeប�រនិងេiេពលgែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ ខK L ំេរeប�រនិង6បែហលa�% 9ំ0aងេហDយ។ 

ក៖ 
អPQ ឹងខK L ំនិងចង់សួរអ%កមីងថេតDfមសកមF+ពមួយនិងេតDអ%កមីងនិង/នទំ_ក់ទំនង
a  មួយ�ត់និងfមរេបeបgែដលអ%កមីង? 

ខ៖ fមJស់Jស់។ 

ក៖ 
អូfមJស់Jស់ែដល�ត់និងOនែន_ំេbយ3� ល់�% អPQ ឹងែមនេហDយេពលនិងេតDអ%កមី
ង 
 /នគិតN/ន+ពលំOកអីេទេពលនិងដូចa/នអH ីមកេធH Dមិនេbយអ%កមីងនិ
ងដូចOនឧបសគ�  @@q ងឬឬដូចaផងអវ 4ជ�/នgមួយែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ ដូចaអត់/នអីផងនិង។ 

ក៖ 
អPQ ឹងដូចaអត់អីេទដូចaធមFfេទេហDយ�ត់និងក៏6សjញ់អ%កមីងែដលែមនេទអ%កមី
ង? 

ខ៖ J! 

ក៖ 
អPQ ឹង�ត់និងេiែត6ស3ញ់អ%កមីងនិងធមFfេហDយអPQ ឹងខK L ំនិងចង់ដឹកNេតD�% ំែដលអ%
កមីង  េរeបb�ហ៏ពិ�ហ៏និងេiេពលgែដលអ%កមីងbច6Oប់Oនេទអ%កមីង? 

ខ៖ េi�% 9ំ0៕ 



ក៖ 
អូេi�% 9ំ0ន៏អ%កមីងេហDយរយះេពលប៉ុ_F នែដលេទDបអ%កមីងនិងJប់េផpDមេរeបb�ហ៏ពិ
�ហ៏ ដូច aេពលgែដល/នទំ_ក់ទំនងaមួយនិង�ត់និង? 

ខ៖ អត់/នទំ_ក់ទំនងអីផងនិងfមែតJស់Jស់និង។ 

ក៖ អូអPQ ឹង6�ន់ែតេឃDញ+t មចូលមកសp ី+t មែតមpងន៏អ%កមីង? 

ខ៖ J�ត់និងចូលមកដល់Jស់ទុំfមផ¡ ¢វច�ប់។ 

ក៖ fម|/នរយះេពលមួយែដលខt ីេហDយចុះបgp �រ�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ បgp �រអត់អីផងគឺេ�េhយរលូន។ 

ក៖ 
អPQ ឹងខK L ំនិងចង់សូរអ%កមីងនិងNេតDអ%កមីងនិងOនជួបេjកពូនិងេiកែនtងgែដល 
អ%កមីង? 

ខ៖ េiឯភូមិេឈDxលនិង។ 

ក៖ ដូចaអ%កមីងនិងជួយពួក�ត់និងេiចំ�រេiផ¤ះឬេiកែនtងgេផcងែដល? 

ខ៖ និ�យរមួេ�គឺអ%កភូមិaមួយនិង�% និងgេឃDញ�% េហDយជួប�% ក៏6សjញ់�% េ�។ 

ក៖ អូេហDយជួប�% និងេiកែនtងនិងែតមpង 
េហDយអPQ ឹងខK L ំនិងចង់សួរអ%កមីងវ 4ញNេតDអ%កមីងនិង/ន 
 បងប¥ ~នប៉ុ_F នអ%កែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ខK L ំនិង/នបងប¥ ¢នចំនួន6Oំ_ក់។ 

ក៖ 6Oំ_ក់េហDយចុះ6សីប៉ុ_F ន6ប sសប៉ុ_F នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ អត់/ន6ប sសេទគឺ6សីxងំអស់។ 

ក៖ អូ6សីxងំអស់េហDយចុះឥឡ8 វនិង�ត់និងរស់េiទីgែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ បងប¥ ¢នខK L ំែមន�ត់3t ប់ខt ះ។ 

ក៖ អូេហDយ3t ប់អ%កgេគខtះ។ 

ខ៖ 3t ប់ចំនួនពីរ_ក់េiសល់និងបី_ក់។ 

ក៖ 
អូអPQ ឹងេiសល់ែតបី_ក់េទ។អ%កមីងអPQ ឹងអ%កមីង/នដឹងN�ត់និងខូចេhយ3រអី
ែដលេទ  អ%កមីង? 

ខ៖ ខូតេhយ3រជំងឺនិងែតមpង។ 

ក៖ OនអPQ ឹងចង់សួរអ%កមីងនិងតេទeតNេតDអ%កមីងនិងaកូនទីប៉ុ_F នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ខK L ំនិងaកូនទី6Oំ។ 



ក៖ 
អូកូនទី6OំអPQ ឹង/នន័យNអ%កមីងaកូនេ¦6ត8វេទអ%កមីងេហDយេiសល់បង6សីពីរ_ក់
។ 

ខ៖ J។ 

ក៖ ខK L ំនិងចង់ដឹងNេតDអ%កមីងនិង/នកូនប៉ុ_F ន_ក់ែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ សពHៃថ{និងខK L ំ/នកូនចំនួនពីរ_ក់។ 

ក៖ អូ/នចំនួនពីរ_ក់េហDយេតD�ត់និង6បកបរបរអH ីែដលអ%កមីង។ 

ខ៖ កូនខK L ំនិង6បលង§t ក់េហDយ�ត់និងអត់Oនេ�េរeនេទeតផងនិង។ 

ក៖ /នន័យN�ត់និងេiផ¤ះែមនេទអ%កមីង។ 

ខ៖ អត់េទខK L ំនិងេbយ�ត់និងេ��ង�t ក់វ 4ញ។ 

ក៖ អPQ ឹងអ%កមីងេbយ�ត់និងេរeន�ង�t ក់វ 4ញ6ត8វេទអ%កមីង។ 

ខ៖ J។ 

ក៖ និងេហDយចុះមួយេទeតអ%កមីង។ 

ខ៖ ដូច�% និង។ 

ក៖ 
អូដូច�% េហDយអត់/នអH ីេផcងេទអ%កមីង�ត់េiេរeនឬក៏6បកបរបរចិPQ ឹមជីវ 4តអីអ%កមីង
។ 

ខ៖ អូ�ត់និងេiេរeន ៊

ក៖ េហDយចុះសកមF+ព�ត់និងេតD�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ |ដូចមិនេនះែដលនិង។ 

ក៖ េហDយពួក�ត់និងេពញចិតpនិង�រ�រនិងែដលេទអ%កមីេងD 

ខ៖ េពញចិតp។ 

ក៖ 
អូចង់/នន័យNពួក�ត់និង6សjញ់េហDយេពញចិតpេហDយេពលនិង�ត់េពញចិតpេhយ 
 ខ¡ ~ន �ត់ឬក៏អ%កមីងចិតpេbយ�ត់េ��ងនិងផងអ%កមីង។ 

ខ៖ ពួកេគនិងគឺេពញចិតpេហDយែតមិនដឹងNេ�មុខេទeតនិង�៉ងមិចេទ? 

ក៖ អPQ ឹងខK L ំនិងនិងបំែបរេ�និ�យអំពីbយុរបស់ពួក�ត់
និងវ 4ញេហDយេតDអ%កមីងនិង/នJំ  ៃថ{ ែខ�% ំកំេណDតរបស់ពួក�ត់ែដលឬេទអ%កមីង? 

ខ៖ អត់JំេទJំែតbយុរបស់ពួក�ត់េទ? 

ក៖ អូOទអ%កមីង។ 



ខ៖ Jំ/p យ�រខK L ំនិងេiរស់។ 

ក៖ អPQ ឹងដឹងN�ត់និងេiរស់ែតេពល�ត់និង3t ប់េ�ក៏េភtចOត់ែដល។ 

ខ៖ ដូចaៃថ{េហDយ�% ំប៉ុ_F នេទ_គេបD�ត់និងរស់េiសពHៃថ{និង6បែហលa86�% េំហDយ។ 

ក៖ ចុះ/៉ក?់ 

ខ៖ /៉ក់និងឯងbយុ86។ 

ក៖ េហDយចុះO៉វ 4ញ? 

ខ៖ O៉ក8៏6ែដរ។ 

ក៖ អូអPQ ឹងពួក�ត់និងbយុដូច�% និង។ 

ខ៖ Jប៉ុែនp ពួក�ត់និង3t ប់អស់េហDយ។ 

ក៖ អPQ ឹងពួក�ត់និង3t ប់អស់េហDយ 
fំងពីអ%កមីងនិងរស់េiaមួយពួក�ត់និងេតDអ%កមីងនិង/ន 
 ជីវ+ព�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ J! 

ក៖ 
ដូចaេតDអ%កមីងនិង�លរស់េiaមួយនិងពួក�ត់និងេតDអ%កមីងនិង/នជីវ+ព�៉ង
មិចែដល?  /នឬក៏6កឬមធ©ម? 

ខ៖ និ�យេរ<ងជីវ+ពគឺមធ©ម។ 

ក៖ អូេពលែដលអ%កមីងនិងរស់និងែមន។ 

ខ៖ |មិន/នេពលក៏មិន6កេពកែដល។ 

ក៖ 
ែតbឥឡ8 វនិងគឺពួក�ត់គឺខូតអស់េហDយែមនេទអ%កមីងេហDយៃថ{ែខ�% ំកំេណDតវ 4ញអ%កមីង
និង  អត ់ Jំេទែមនេទ? 

ខ៖ J! 

ក៖ េហDយេពលនិងេតD6ស sកកំេណDតរបស់អ%កមីងនិងgកែនtងgែដលអ%កមីង? 

ខ៖ េiែកvងអូឈឺេទeលនិង។ 

ក៖ អPQ ឹងអ%កមីងនិងរស់េiនិងែតមូយមpង។ 

ខ៖ និងេហDយfមអតpសª« ប6តនិង/នfមនិង។ 

ក៖ អូOទOទ។ 

ខ៖ J! 



ក៖ 
អPQ ឹងខK L ំនិងចង់សួរបំែបរមកជីដូនជីfរបស់អ%កមីងនិងវ 4ញេតDអ%កមីងនិង/នេiJំេទ
អ%កមីងN ពួកនិង/នbយុប៉ុ_F នែដលអ%កមីង? 

ខ៖ អូមិនដឹងNពួក�ត់និងខូចfំងពីសម័យgមកេមtះេ6�ះពួក|និងគឺយូរេហDយ? 

ក៖ ខK L ំក៏មិនសូវJំែដល េ6�ះ|យូរេហDយ។ 

ខ៖ 6�ន់ែតbយុរបស់ែម៉ខK L ំនិងគឺខK L ំនិងេiែតមិនJំផង។ 

ក៖ 
OទអPQ ឹងស6/ប់េEF ះនិងៃថ{ែខ�% ំកំេណDតរបស់េjក�យនិងេjកfរបស់អ%កមីងនិង
គឺ  អត់Jំេទែមនេទអ%កមីង? 

ខ៖ J! 

ក៖ 
JអPQ ឹងដូចaេi6ស sកកំេណDតរបស់O៉/៉ក់របស់អ%កមីងនិងែដលអ%កមីងOន6Oប់ខK L ំមិ
ញនិង គឹ
 េiឈឺេទeលដ៏ែដលែមនេទអ%កមីង។អPQ ឹងកែនtងែដលពួក�ត់េកDតនិងគឺេi6ស sក
ដ៏ដែដល  េហDយ6បេទសកម� LaេតDែមនេទអ%កមីងេហDយេiេខតpgែដលអ%កមីង? 

ខ៖ គឺេiេខតpOតដំបងេយDងនិង។ 

ក៖ អូអPQ ឹងេiេខតpOត់ដំបង6ក sងOត់ដំបងOទអPQ ឹង6ក sងOត់ដំបងែដលអ%កមីង? 

ខ៖ J! 

ក៖ 
អPQ ឹងខK L ំនិងចង់សូរអ%កមីងវ 4ញអំពីសកមF+ពែដលអ%កមីងនិង§t ប់/នទុកលំOកfំងពី
តូចរហូត ដល់េពលឥឡ8 វនិងេហDយ/នទុកលំOកអH ីខt ះ? 

ខ៖ េបDនិ�យពីទុកលំOក/នែតជីវ+ពនិងលំOកែតប៉ុនហ% ឹង? 

ក៖ 
េហDយbជីវ+ពលំOកនិងfំងពីេកFងមកឬក៏�៉ងមិចែដលអ%កមីងfំងពីេកFងមកឬក៏
េពលែដេល ធំនិងេទអ%កមីងOន/នជីវ+ពនិងលំOកអ%កមីង។ 

ខ៖ �រពីេកFងនិងខK L ំរស់េiaមូយឪពុក/p យរបស់ខK L ំនិងដូច
a|មធ©មេទែតដល់/ន6គ3រមកែបរ a|និង�៉ប់ែដលនិង។ 

ក៖ Oទអ%កមីង។ 

ខ៖ ដូចa|និងមិនធូរ§ដូចaពួកេគអីអPQ ឹងេ�។ 

ក៖ 
អPQ ឹងអ%កមីន/នែដលដឹងអំពីសកមF+ពេផcងេទeតេទេ6Uពីនិងដូចa�រប៉ះ�ល់�% a
មួយ 
 និងកូនឬក៏បp ីអីនិងេតD/នែដល/នែដលេទអ%កមីងេតDអ%កមីងនិង/នព៍ត/ន
អីេទeតែដលេទអ%ក មីង? 



ខ៖ អត់/នេទ។ 

ក៖ េហDយចុះអ%កមីងនិង/នជីវ+ព�៉ងមិចែដលអ%កមីង? 

ខ៖ ជីវ+ពរបស់ខK L ំនិងនិ�យរមួNមធ©មចុះេ6�ះ|/៉រស់/៉រស់។ 

ក៖ អPQ ឹងអត់/ន6កឬក៏អីេទដូចaមិនេពញចិតpេ6�ះេឃDញNលំOកអីអPQ ឹង? 

ខ៖ ចុះេបDមិនេពញចិតpនិងេតD|និង�៉ងមិចែដលេ6�ះ|អPQ ឹងេ�េហDយ។ 

ក៖ 
អPQ ឹងេតDអ%កមីង/នOន3� ល់កមF+ពេផcងេទeតេទពីបងប¥ ¢នអ%កមីងដូចaOនអំពីព
ណ៍/ន  ពួក�ត់និងេ6ចDនេទeតេទអ%កមីង។ 

ខ៖ Jអត់/នេទ។ 

ក៖ OទអPQ ឹងឥឡ8 វអ%កមីងនិង/នជីវ+ព�៉ងមិចែដល? 

ខ៖ ជីវ+ពខK L ំនិងគគឺមធ©មែដល/៉រស់បេgp យេ�។ 

ក៖ អPQ ឹង/នន័យN�ត់និងមិន/នេហDយក៏មិន6កែដលអPQ ឹង/នន័យN/៉រស់។ 

ខ៖ J/៉រស់។ 

ក៖ គិតNអ%កមីងនិងចង់Oន/នែថមេទeតអត់េទ។ 

ខ៖ 
bចង់Oននិង|ចង់OនេហDយែតេហDយខំេហDយែត|មិន/នអPQ ឹងេហDយbេរ<ងែដលចង់
/ន  អ%កgែដលNមិនចង់Oនេ_ះែតbខំរកេហDយ|េiែតមិន/ន។ 

ក៖ 
Oទអ%កមីងេហDយអ%កមីង/នដូចaសកមF+ពអH ីេផcងេទeតេទអ%កមីងដូចaទុកលំOករ
បស់  បងប¥ ¢ន ឬរបស់អ%កមិតpរបស់អ%កមីង។ 

ខ៖ េពលអPQ ឹងមិន�៊នជួបមុខេគេទ។ 

ក៖ ចុះអ%កមីងនិង/នបងប¥ ¢នអីែដលរស់េiបរេទសែដលេទអ%កមីង? 

ខ៖ អត់/នេទ។ 

ក៖ អPQ ឹងអ%កមីងអត់/នបងប¥ ¢នេiឯgេទែមនេទអ%កមីង? 

ខ៖ JនិងេហDយខK L ំអត់/នអ%កgអីេទ។ 

ក៖ អPQ ឹងបងប¥ ¢នរបស់អ%កមីងគឺ/នបងប¥ ¢នចំនូន. 

ខ៖ ចំនួនបី_ក់។ 

ក៖ េហDយពួក�ត់របស់េi។ 

ខ៖ េសeម@ប។ 



ក៖ 
េហDយខK L ំចងសួ់រអ%កមីងNេតDអ%កមីងនិងNពួក�ត់និងេធH DអH ីខt ះេទអ%កមីងេពលនិងេតD|
�៉ងមិច  េទDបអ%កមីងនិងែបប�% អ%កមីង។ 

ខ៖ �លេពលែបបបងប¥ ¢ននិងែមន។ 

ក៖ Oទែបបពីសម័យមុននិងអ%កមីង។ 

ខ៖ 
និង�លេពលខK L ំនិងែបបfំងពី80មកេហDយ@ល់ៃថ{និងខK L ំរស់េiែបបអPQ ឹងេ6�ះពួកែបប
/ន  6គ3រអីអPQ ឹងេ�។ 

ក៖ អូ�លនិងែបប។ 

ខ៖ េហDយមួយេទeតែបបពីbពល់ពត។ 

ក៖ 
អPQ ឹង/នន៏យNអ%កមីងនិងែបបពួក�ត់និងអស់េហDយែមនេទអ%កមីងេហDយេiេពលែដ
ល 
 អ%កមីងនិងខK L ំចង់សួរNេតDេពលែដលពួក�ត់និងរស់@ប់�រេរeប�ររបស់ពួក�ត់
និងេតDអ%កមីង និង/ន Oនចូលរមួែដលេទអ%កមីង។ 

ខ៖ �រេពលែដលប¥ ¢នខK L ំនិងេរeប�រនិងែមន។ 

ក៖ Oទអ%កមីង។ 

ខ៖ JេពលនិងខK L ំនិងចូលរមួេតD។ 

ក៖ 
ដូចaេពលែដលែបបពីbពតនិងមកេតDរយះេពលប៉ុ_F ន�% ំែដលអ%កមីងនិងOនជួប�
ត់អ%កមីង? 

ខ៖ �លនិងេបDចង់ជួប�% ដល់េពលយូរេទDបជួប�% មួយដង។ 

ក៖ អPQ ឹងយូរអPQ ឹងន៏រអ%កមីង។ 

ខ៖ 
េ6�ះពួកេយDងនិងេi�{ យពី�% េហDយេពលែដលOនជួប�% មpងអីអPQ ឹងេ�េbប�% អីអPQ ឹ
ង េ�។ 

ក៖ OទអPQ ឹងអត់ែបប�% េទអPQ ឹងេហDយេពលែដលដល់េពល3�% ំ។ 

ខ៖ បី�% ំ6Oំបីែខែម°ៃថ{។ 

ក៖ អPQ ឹងេពលនិងេតDអ%កមីងនិង�ត់/នbរមFណ៏ដូចa�៉ងgែដលអ%កអ%កមីង។ 

ខ៖ េxះaែបបមកនិងេ6�យNេបD6កឬក៏/នេbយែតខK L ំនិង។ 

ក៖ 
ស6/ប់ខK L ំ វ rញក៏ដូច�% ែដលNេbយែតOនជួបជុំបងប¥ ¢នេ�|និងbចអPQ ឹងែដលេហDយ/
ន 



 សកមF+ពអH ីេផcងេទeតេទអ%កអ%កមីងេ�េi�ងបងប¥ ¢នឬក៏អ%កមីងនិងរស់េi
aមូយនិងអ%កg  េគេផcងែដលអ%កមីង? 

ខ៖ 
ដូចaេiេពលែដលពួកេយDងនិងេពលេនះអPQ ឹងពួកេយDងនិងOនរស់េiaមួយ�% អPQ ឹង
េ� ដល់េពលែដលបងប¥ ¢នរបស់ខK L ំនិងេ�អស់េ�អPQ ឹងេiសល់ែតខK L ំអPQ ឹងេ�។ 

ក៖ 
េតDbឥឡ8 វនិងអ%កមីងរស់េiaមួយនិង6ក sម6គ3រែមនេទអ%កមីងែដល/នកូនពីរ_ក់។ 

ខ៖ JនិងេហDយ/នកូនពីរ_ក់។ 

ក៖ អPQ ឹងអ%កមីងនិង/នអH ីបែន±មេទអ%កមីងេហDយ/នេរ<ងអីេទeតេទអ%កមីង។ 

ខ៖ អត់/នអីេទeតេទ។ 

ក៖អPQ ឹងOទអរគណុអ%កមីងខK L ំក៏/នែតប៉ុនហ% ឹងែដលអ%កមីងអរគុណេ6ចDនអ%កមីងស6/
ប់�រស+ស៏េនះ។ 


