
 

សន�ិសទីសកិ្សោ្របចឆំា�  ំេលកទី៦ ៃនមជ្ឈមណ� លសកិ្សោ្រសវ្រជាវនីតមិនុស្សធម ៌
ស�អីំពី នីតិសទិ�ិមនុស្សេ្របៀបេធៀប 

ៃថ�ស្ុរក ទី១២ ែខវិច�ិក ឆា� ២ំ០២១ 
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េម៉ាង រេបៀបវរៈ 

០៨:៣០ – ០៩:០០្រពឹក កររងចំវត�មានរបស់អ�កចូលរមួសន�ិសីទ 

កិច�ស� គមន៍កម�វធីិ និងសុន�រកថាេបកកម�វធីិ វគ�ិន 

 

 

 

 

០៩:០០ – ០៩:៤០្រពឹក 

ELBBL និងករជ្រម�ញករអប់រ្ំរបកបេដយគុណភាព និងករសិក្សោ

�សវ្រជាវ 

េលក�សីស�ស� ចរ្យ Margaret   Ryan នាយិក កម�វធីិ 
ELBBL/RULE  

ជំនួយរបស់RWI ក�ុងវស័ិយឧត�មសិក្សោ េលក Ali Al-Nasani  នាយក វទិ្យោស� នរ៉អុលវ៉េលនបឺក 
ច្បាប់សិទ�ិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌ ្របចំ្របេទសកម�ុជា 

េហតុអ�ីសន�ិសីទសិក្សោ្របចំឆា� ំេលកទី៦ របស់ CSHL មានសរៈសំខន់ េលក សយ គឹមសន នាយក មជ្ឈមណ� ល CSHL 

ករេធ�បទបង� ញអំពីេគហទំព័រថ�ីរបស់មជ្ឈមណ� ល CSHL េលក�សី ទុយ េសភ័ណ បណា� រក្ស និងម�ន�ីទំនាក់ទំនង 
ៃនមជ្ឈមណ� ល CSHL 

០៩:៤០ – ១០:១០្រពឹក ថតរបូជំុគា�  / ស្រមាក 

េវទិកពិភាក្សោទី១ - យុត�ិធម៌អន�រកលេន្របេទសកម�ុជា 

អ�កស្រមបស្រម�ល៖ េលក ែកវ ដួង ស�ស� ចរ្យ្របវត�ិវទិ្យោ េនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 

េម៉ាង ចំណងេជង វគ�ិន 

១០:១០ – ១០:៣០្រពឹក  ចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយជីវ្របវត�ិជនរងេ្រគាះស-២១េនេលកម�វធីិសិក្សោ

្របវត�ិស�ស�ែខ�រ្រកហម 

ក�� ទឹម ខួចសុភ័�ត�  បុគ�លិកគេ្រមាងេសវសន�ិភាពសីុវលិ 
ៃនសរមន�ីរឧ្រកិដ�កម�្របល័យពូជសសន៍ទួលែស�ង 

១ 
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១០:៣០ – ១០:៥០្រពឹក េលសពីសលក�ីែខ�រ្រកហម ៖ ករបក�សយករខ�ះខតករផ្សះផ្សោរ

េនក្រមិតមូលដ� ន 

េលក ម៉ម សុវណ� អ�ក�សវ្រជាវឯករជ្យ 

១០:៥០ – ១១:១០្រពឹក ករកំណត់ទស្សនាទន “េសចក�ីៃថ�ថ�ូរជាមនុស្ស” េនកម�ុជា៖ ករពិនិត្យ

េលច្បាប់ េគាលនេយាបាយ និងឯកសររបស់សង�មសីុវលិ 

េលក�សី តន់ បូរ៉វនី អ�ក�សវ្រជាវ ៃនមជ្ឈមណ� ល CSHL  

១១:១០ – ១១:៣០្រពឹក សំនួរ និង ចេម�យ / កិច�ពិភាក្សោ 

១១:៣០–១:០០រេសៀល ថតរបូជំុគា�  / ស្រមាកអហរៃថ�្រតង់ 

េវទិកពិភាក្សោទី២ - េយនឌ័រ 

អ�កស្រមបស្រម�ល៖ េលក េសន មូ៉ស� ហ�  ម�ន�ីកម�វធីិ ៃនវទិ្យោស� នរ៉អុលវ៉េលនបឺក ច្បាប់សិទ�ិមនុស្ស និងមនុស្សធម៌ ្របចំប្របេទសកម�ុជា 

េម៉ាង ចំណងេជង វគ�ិន 

១:០០ – ១:២០រេសៀល �ស�ីក�ុងវស័ិយនេយាបាយ េនកម�ុជា៖ ប�� ្របឈម និងឱកស េលក�សី សន  សុផានី 

នាយិករងមជ្ឈមណ� លព្រងឹងអភិបាលកិច�និងសង�មស្រមាប់្រគប់គា�  
ៃនវទិ្យោស� នបណ�ុ ះបណា� លនិង�សវ្រជាវេដម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា 

១:២០ – ១:៤០រេសៀល បទពិេសធន៍�ស�ីជាអ�កដឹកនំាេនថា� ក់ឧត�មសិក្សោ េនសកលវទិ្យោ   

ល័យក�ុង្របេទសកម�ុជា 

ក��  គំុ សុម៉ាលី អ�ក�សវ្រជាវ ៃនមជ្ឈមណ� ល CSHL 

១:៤០ – ២:០០រេសៀល ករអប់រឧំត�មសិក្សោ្របកបេដយបរយិាបន�ក�ុងបរបិទកូវដី ១៩៖ ទស្សនៈ 

បុគ�លិកអប់រេំនសកលវទិ្យោល័យនានាេនកម�ុជា 

េលក�សី ទុយ េសភ័ណ បណា� រក្ស និងម�ន�ីទំនាក់ទំនង ៃន

មជ្ឈមណ� ល CSHL 

២ 
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ស�អីំពី នីតិសទិ�ិមនុស្សេ្របៀបេធៀប 
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២:០០ – ២:២០រេសៀល ទឹក និង េ្របង? ករសិក្សោអំពី្រពះពុទ�សសនា និងលទ�ិ�ស�ីនិយម

េនកម�ុជា 

ក��  បុណ្យ រចនា សហស� បនិក និងនាយិក ៃនអង�ករ ក� ហន 

២:២០ – ២:៥០រេសៀល សំនួរ និង ចេម�យ / កិច�ពិភាក្សោ 

២:៥០ – ៣:២០រេសៀល ថតរបូជំុគា�  / ស្រមាក 

េវទិកពិភាក្សោទី៣ - សិទ�ិមនុស្ស និងកូវដី ១៩ 

អ�កស្រមបស្រម�ល៖ េលក�សី ងូ៉វ មុ៉យសឺុ អ�ក�សវ្រជាវ ៃនមជ្ឈមណ� ល CSHL 

េម៉ាង ចំណងេជង វគ�ិន 

៣:២០ – ៣:៤០រេសៀល កររតិត្ិបតសិទ�ិក�ុងករេធ�ដំេណ រេនតំបន់មានករឆ�ងជំងឺកូវដី ១៩ 

ធ�ន់ធ�រ (តំបន់្រកហម េនរជធានីភ�ំេពញ ៃន្របេទសកម�ុជា  

េលក សុខ ពិទូរ្យ បុគ�លិកអង�ករេ្រករដ� ភិបាល 

៣:៤០ – ៤:០០រេសៀល មាគ៌ាៃនករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងវញិៃនជីវភាពរស់េនរបស់្របជា

កសិករខ� តតូចេនតមបេណា� យ្រពំែដនកម�ុជា-ៃថ បនា� ប់ពីកូវដី-១៩ 

ក��  េមឿយ រស�ី អ�ក�សវ្រជាវ ៃនមហវទិ្យោល័យសង�មស�ស� 
និងអភិវឌ្ឍន៍សហមន៍ ៃនសកលវទិ្យោល័យជាតិបាត់ដំបង 

៤:០០ – ៤:២០រេសៀល វ៉ក់សំងបង� រជំងឺកូវដី ១៩ និង ច្បាប់អន�រជាតិ េលក ផល ពិសល អនុ្របធានសមាគមសល្រតជូ និងជា្រគ� 

                             បេ្រង�នច្បាប់ 

េលក រស់ សយម�ូ អ�ក�សវ្រជាវដំបូងៃនសមាគមសល្រតជូ 

៤:២០ – ៤:៤០រេសៀល សំនួរ និង ចេម�យ / កិច�ពិភាក្សោ  

៤:៤០ – ៤:៥០រេសៀល សុន�រកថាបិទកម�វធីិ (សរបុខ�ឹមសរ / ករវយតៃម� / ថតរបូជំុគា�  

៣ 


