
សូមសេង�ប ខ�ីៗ   ។ ការេ�ះពុម�អត�បទ ឬ ជាឯកសារ ឌជីថីល  េធ�កីារ េ�ះ ពុម�ផ�យ អត�បទ វ �ចារណកថា ជទំាស ់ (ជាធម�តា  មានពាក្យ
 មនិេលសីពី  500-750 ពាក្យេនាះេទ ) េហយីលខិតិ េផ�ជូីន អ�កេ�ះពុម�ផ�យ   (ជាទូេ� មាន ពាក្យ តចិជាង  500)។ 

សរេសរឲ្យ�នច�ស ់ នងិ មានភាព ទាកទ់ាញ ។  មាន ្របេយាគបងា� ញ ្របធានបទ ។  ្រត�វ្រ�កដថា ្របេយាគ ទមួីយ  ឬ
 ្របេយាគទពីីរ  េធ�កីារពន្យល ់ពីខ�មឹសារែដលអ�កចង់នយិាយ ។ 

្រត�វ យលច់�សព់ី ខ�មឹសារែដលអ�ក កពុំង េស�សុី ំឲ្យ អ�កេ�ះពុម� ផ�យ អនុវត�៖ កណំតអ់ត�ស�� ណ ឯកសារែដលអ�កេផ�ជូីនេនះ ថា ជា 
លខិតិ  ឬ អត�បទវ �ចារណកថា ជទំាស ់។ 

េផ�ីេ� ឲ្យ េរាងេ�ះពុម� កាែសត  នូវ ឯកសារចម�ង ល� បផុំត ែដលអ�កអាច េធ��ីន ។  ឲ្យអ�ក េផ្សងេទ�ត– 
មនុស្ស ពីរបនីាក ់េផ្សងេទ�ត  – អានវា មុនេពលអ�ក ប��ូន ឯកសារេនាះ ។  េនះគ ឺមានសារៈសខំាន ់បផុំត  េដាយសារែត េយងី  គជឺា
 អ�កអបរ់ � នងិ ជា អ�ក តស៊ូមត ិគា្ំរទការអបរ់ � ។  អត�បទែដលនយិាយ គា� ន ចុងគា� នេដមី នងិ មានកហុំសេ្រចនី នងឹ មនិ ផ�ល ់នូវ  សារ
 ្រតមឹ្រត�វ អពំី ការអបរ់ � ្របកបេដាយគុណភាពខ�សេ់នាះេទ េហយីនងឹ មនិ្រត�វ �នយកេ�េ�ះពុម�ផ�យេឡីយ ។ 

កណំតអ់ត�ស�� ណ របសអ់�ក ឲ្យ�នេពញេលញេ�ក�ុ ងជួរ អក្សរេ្រទត េ�ែផ�កខាងេ្រកាម អត�បទ ឬ
 េ�ក�ុ ងែផ�ក ហត�េលខា  ៃន លខិតិរបសអ់�ក ។  “John Smith គជឺា នាយកេ� សាលា  Jane Doe High េ�ក�ុ ងទ្ីរក�ង  Philadelphia។ ”

សូម្រ�កដថា ទឡ�ីករ របសអ់�ក  គែឺផ�កេលភីាព ្រតមឹ្រត�វ  មនិែមនែផ�កេល ី មូលេហតុ របសអ់�កដៃទ  
ឬ កនំតិ ផា� លខ់�ួ ន អ�ក េឡីយ ។  ្រត�វនយិាយថា  “េយងី ចា�ំច្់រត�វ េធ�កីារវ �នេិយាគ េ�េល ីកូនេ�របសេ់យងី  តាមរយៈ
 ការ ផ�ល្់រ�កែ់ខ ែដលមាន ការ ្របកួត ្របែជង ដលបុ់គ�លកិរបសេ់យងី ” ជាជាងនយិាយថា   “បុគ�លកិ េផ្សងេទ�តមានការដេំឡីង ្រ�កែ់ខ 
ដូេច�ះ េយងី ក ៏គប្ប ីទទួល �ន ការដេំឡីង ្រ�កែ់ខែដរ ។”

បន� េផា� តទឡ�ីករបសអ់�ក ជាវ �ជ�មាន េ�េល ីត្រម�វការ កូនេ� នងិបុគ�លកិ  មនិែមន ជាការយល្់រចឡំ 
ឬ ជាការផ�លព់័តម៌ានមនិពិតេនាះេទ ។  ្រត�វនយិាយថា  “េយងី េជ�ជាកថ់ាសសិ្សទាងំអសអ់ាច សកិ� �ន  ” ជាជាងនយិាយថា  
“វាមនិយុត�ធិមេ៌ទ ែដលមនុស្ស ្រគបគ់ា�  គតិថា សសិ្ស េ�សាលារបសខ់�ុ  ំមនិអាចសកិ� �ន  -- ពួកេគ យលខុ់សេហយី ។”

ដងឹ ច�ស ់ថាអ�កអានជា នរណា ។   អ�កអានការេ�ះពុម�ផ�យមួយចនួំន  ជាដូចជា  ការែសត Inquirer ជាេដមី គឺ
 មាន ចនួំន េ្រចនីណាស ់។  អ�កអានឯកសារ េ�ះពុម�ផ�យពិេសស ឬឯកសារ េ�ះពុម�ផ�យ ឯកេទស  អាច នងឹមាន  លក�ណៈដូចៗគា�  ។ 

រក�ការ គួរសម នងិ ការ  ពិតជាកែ់ស�ងេ�ក�ុងការបងា� ញ គនំតិេយាបល ់ ។  អ�ក
 នងឹ មាន ភាព ទាកទ់ាញតាមរយៈ ទឡ�ីករ មានេហតុផលសម្រសបេ្រចនីជាង  ពាក្យសម� ីែដល បងា� ញអារម�ណ៍ ខងឹ សម�រ ។  

គន�ះឹ ស�ពីីការ ជរំញុឲ្យ
េធ�កីារេ�ះពុម� ផ�យអត�បទ បងា� ញ ពី
ទស្សនៈយលេ់ឃញី 

ស្រមាប់េសចក�ីលម�ិតបែន�ម េទ�ត ស�ីពី រេប�ប តស៊ូ មតិ េ�ក�ុ ងទី្រក�ង  Harrisburg េ�េល ី
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