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រត្ើសាលាអ្ែកមានទទួលម្ហូបអាហារខុេគ្នែ ពីសាលាអ្ែកក្កឬរទ? 

 

រ ើងមានម្ុខម្ហបូចំនួន 17 ម្ុខខេុៗគ្នែ  ផ្ែលបានដាកប់ង្ហហ ញរៅកែុងរេហទំព័ររបេរ់ ើង។ ម្ហូបំំងអ្េ់ផ្ែលក្ត្ូាបាននល់់យនៅរៅមទម្ទី

សាលាររៀននានាននេង្ហា ត្់សាលាររៀនអ្ូកឡិនែ៍ មានលកខណៈែូចគ្នែ នឹងម្ហូប និងរក្េឿងនសផំ្ែលមានេណុភាពខពេ់ ម្ិនេតិ្ពីទីមំទងននសាលា

ររៀនណាំំងអ្េ់។ រំោះបីជាម្ហបូហែឹងក្ត្ូាបានររៀបចំរ្វើរៅទីកែុងសាលាររៀន ឬរៅកែុងនទោះបា ្ំរបេ់រ ើងក៏រដា  េឺវាអាក្េ័ រលើការចម្អិន 

និងទីកផ្នែងផ្ែលនល់ម់្ហបូផ្ែលរ ើងមាន។ ក ំរតត្ាែ ក់ផ្ែលក្ត្ូាបាននល់់ម្ហបូយនៅរៅមទម្ទីសាលាររៀននីម្ ួៗ េឺមានឥទធិពលនងផ្ែររលើការ

ររៀបចបំញ្ជមី្ុខម្ហូប ជាពរិេេេឺក្បរេទម្ហបូ និងបរតមាណអាហារម្ួ ចំផ្អ្ត្។  

 

 

រត្ើនរណាជាអ្ែកររៀបចំបញ្ជ ីមុ្ខម្ហូប? រត្ើេិេសក្ត្ូាបានយនៅចូលរួម្ររៀបចំផ្ែរឬរទ? 

 

អ្ែកររៀបចំបញ្ជមី្ុខម្ហូបរបេរ់ ើង េឺជាអ្ែកជំនាញមានេញ្ញា ប័ក្ត្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូាខាងកំណត្់របបអាហារ (RD) ផ្ែលេហការយ៉ា ងជិត្េែ ិត្ជាម្ួ នឹ

អ្ែកក្ត្ួត្ក្មទរលើកម្មាត្ី Farm to School (កម្មាត្ីនំា កនលែំណំាពីកេិដាា នម្កកាន់ទីសាលាររៀន) និងបុេគលកិក្េប់ក្េង រែើម្បរីរៀបចមំ្ហូប

អាហារ, ក្បេពរែើម្ននម្ុខទំនិញ និងររៀបចបំរងាើត្របូម្ន់រ្វើម្ហូបថ្មីៗ។ េិេសំំងឡា នឹងក្ត្ូាបានរេែ ើេុំយនៅចូលរ្វើរត្េ់ខាងេែក់ម្ខុម្ហបូថ្មីៗ ជា

រក្ចើនែងផ្ែលអាចមានរៅកែុងឆ្ែ ំនីម្ួ ៗ រក្រោះាម្ត្ិរយបល់របេ់ពួករេេឺមានក្បរយជន៍ខាែ ំងណាេ់។ 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជាម្ហូបផ្ែលដាក់យនៅទទួលំនកែុងអាហារដាា ន មិ្នែូចគ្នែ នឹងម្ហូបកែុងបញ្ជ ីមុ្ខម្ហូបផ្ែលបានដាក់បង្ហហ ញជូន? 

 

ការរកើត្មានការដាក់ម្ុខម្ហូបថ្មីជំនួេ ភាេរក្ចើនេរឺដា សារផ្ត្មានបញ្ញហ រចញពីអ្ែកនគត្់នគង់។ អ្ែកលក់ទនិំញរបេរ់ ើង ែឹករៅដាក់រៅទីកផ្នែង

ម្ួ ននអ្ែកនគត្់នគង់ទំនិញកណ់ាល រហើ បនាទ ប់ម្កពួករេបរំពញការបញ្ញជ ទិញពីសាលាររៀនរបេ់រ ើង។ ជួន កាល អ្ែកនគត្់នគង់លក់អ្េ់ទំនិញ 

រហើ នល់់ម្ករ ើងនូារបេ់ជំនួេាតញផ្ែលរ ើងពុំបានដាកប់ញ្ញជ ទិញ។  

 

ការនល់់របេ់ជំនួេម្់ងមាា ល ក្ត្ូាបានរ្វើរឡើង ពីរក្រោះមានបញ្ញហ បុេគលិក ឬរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ។ េូម្ជូនជាឧំហរណ៍ខែោះៗ ែូចជា បុេគលិក

ផ្ែលក្ត្ូាបរំពញការង្ហរ ពុំអាចម្ករ្វើការបាន, ឡ ឬទូទឹកកកេខឺូច រើឯទឹករដ់កែុងនទោះបា ក៏គ្នម ន។  

 

សាថ នការណ៍ំំងរនោះ េឺរ្វើយនៅមានការពិបាកចិត្ខ់ាែ ំងណាេ់ំំងចំររោះេិេសសាលា ំំងបុេគលិករបេ់រ ើង។ 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីសាលាររៀនរបេ់ខំុ្ទទួលម្ហូបកញ្ចប់? 

 

ម្ហូបកញ្ចប់ជាលកខណៈរណិជជកម្ម េមឺានផ្ត្រៅកែុងបញ្ជ ីម្ខុម្ហបូប៉ារុណាណ ោះ រៅរពលណាម្ខុម្ហបូហែឹងបរំពញរៅមទម្ត្ក្ម្ូាការននបញ្ជ ីម្ខុម្ហបូ រហើ 

ក្ត្ូាបានេិេសរបេ់ចលូចិត្ញំុ់ាខាែ ំងណាេ់ និងមានលកខណៈេនសេំំនច។ ម្ហូបកញ្ចបរ់ចញពីនទោះបា ្ំរបេរ់ ើង ក្ត្ូាបានបញ្ជូនរៅកាន់ទី

សាលាររៀននានា រៅរពលណាទីកផ្នែង ឬកម្មកររៅឯសាលាររៀនរបេ់អ្ែក ពុំអាចជួ រ្វើម្ហូបកែុងនទោះបា បាន។ 
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រត្ើរៅរពលណារៅរទើបនទោះបា ្ំថ្មីក្ត្ូាបានសាងេង់រួចរាល់ រែើម្បីយនៅឆ្ប់បានបញ្ជូនម្ហូបរៅកានទ់ីសាលាររៀននានា?  

 

ពិ្ីកំណត្់ កទីកផ្នែងសាងេង់នទោះបា ្ំថ្មី ផ្ែលមានទីមំទងរៅឯ Marcus Foster េឺក្ត្ូាបានរក្គ្នងរ្វើរៅកែុងផ្ខ្ែនូនឆ្ែ ំ 2015។ នថ្ៃផ្ខរពំឹង

ទុកានឹងបានសាងេង់រួចរាល់ េមឺានរ ៈរពលម្ួ ឆ្ែ ំបនាទ បព់ីរពលហែឹងម្ក។ ប៉ាផុ្ន់ ការផ្លែ េ់ប់ូររៅកាន់នទោះបា ្ំថ្មី នឹងក្ត្ូាបានផ្លែ េ់ប់ូររៅ

ម្់ងបនិ់ចៗកែុងរ ៈរពលពីរបីឆ្ែ ំ រៅរពលផ្ែលវានឹងក្ត្ូាបានប់ូររៅជានទោះបា ផ្ែលសាងេង់រួចរាលរ់ែើម្បីេក្ម្ួលែល់ក្បព័នធថ្មី។  

 

 

រត្ើម្ហូបរចញពីនទោះបា ្ំមានលកខណៈខុេគ្នែ យ៉ា ងណាពីម្ហូបេពវនថ្ៃរនោះ? 

 

រ្វើម្ហូបរក្ចើនរដា ខែួនរ ើង, ក្េប់ក្េងម្ូលដាា នរក្ចើនរដា ខែួនរ ើង, រ្វើយនៅម្ហូបរ ើងកាន់ផ្ត្មានរេជាត្ិឆ្ៃ ញ់ពិសា! ផ្នែកបំររើរេវាអាហារូប

ត្ថម្ភននេង្ហា ត្់សាលាររៀនអ្ូកឡិនែ៍ នឹងេិត្ផ្ត្ពីររឿងរៅម្ុខកែុងការខិត្ខំនល់់យនៅកាន់ផ្ត្ត្ិចរៅៗនូាម្ហូបផ្កននែ រហើ នំាចូលនូាម្ហូបផ្ែលម្កពី

ម្ូលដាា នកែុងក្េុកយនៅបានកាន់ផ្ត្រក្ចើនរឡើងជាងម្ុន។ ការរើកចំររើនជារក្ចើនផ្ែលបានរ្វើរៅកែុងាតេ័ រនោះ ឥឡូាក្ត្ូាបានរារំាងរដា រហដាា រចនា

បចចុបបនែរនោះ។  

 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជារ ើងពុំអាចមាននលែំណំារេរើរាងគ? 

 

រ ើងទទួលនលែំណំាពីត្ំបន់កែុងក្េុកយនៅបានរក្ចើនបំនុត្មទម្ការអាចរ្វើរៅបាន។ របើេិនជាអ្ែកដំាែំណំាេរើរាងគ អាចនល់់យនៅរ ើងនូានល

ែំណំាកែុងបរតមាណណាម្ួ , កាត្់ត្ក្ម្ឹម្មទម្លកខណៈផ្ែលនទោះបា របេ់រ ើងក្ត្ូាការ, ផ្នែរ ើំ ំងម្លូមានទំហំែូចគ្នែ ំំងអ្េ់ រហើ អាច

ែឹកម្កដាក់ែលទ់ីកផ្នែងំំងអ្េ់របេរ់ ើងកែុងត្នម្ែលមម្អាចចំណា បានរនាោះ រ ើងចាេ់ជានឹងជាានលែំណំាេរើរាងគរនោះជាក់ជាម្ិនខាន។ 

  

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជារ ើងពំុអាចមានក្កុម្ហ ុនរ ៉ា ការម្កពីខាងរក្ដ (ែូចជាក្កុម្ហ ុនរ ៉ា ការ Revolution Foods) ររៀបចំរ្វើម្ហូបេំ

រាប់សាលាររៀន?  

 

េម្្ម្ ៌– សាលាររៀនំំងអ្េ់ទទួលបាននូាម្ហូបែូចគ្នែ ំំងអ្េ់។ អាការៈខាងរក្ដ និងរេជាត្ិននម្ហូប អាចមានភាពខុេគ្នែ រដា សារផ្ត្

រក្េឿងបរតកាខ ររក្បើក្បាេ់ (ែូចជារក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ, ក្បព័នធទឹកកែុងអាគ្នរ, ទូទឹកកក ។ល។) រៅមទម្ទីសាលាររៀននីម្ួ ៗ។ ម្ហបូអាចក្ត្ូាបាន

ចម្អិនរៅនឹងទីកផ្នែង, ដាក់យនៅេិេេញំុារៅកែុងនថ្ៃហែឹងផ្ត្ម្់ង; រ្វើរៅកែុងនទោះបា ្ំ,  ាតចខចប់, ែឹកជញ្ជូន និងករ ់ម្ហូបរៅនថ្ៃបនាទ បរ់ែើម្បដីាក់យនៅ

េិេសញំុាផ្ត្ម្់ង។ អ្ែកលក់ម្កពីខាងរក្ដ ក្ត្ូាែឹក ករៅដាក់ែល់ទសីាលាររៀនំំងអ្េ់របេ់រ ើង (រួម្ំំងទីកផ្នែងរ្វើម្ហូបនងផ្ែរ), ពុំផ្ម្ន

ដាក់ផ្ត្រៅមទម្ទីកផ្នែងម្ួ ចំនួនរនាោះរទ។ 

 

ត្នម្ែខពេ់ – អ្ែកលក់ម្កពីខាងរក្ដ នល់់បានផ្ត្ម្ហបូអាហារប៉ាុរណាណ ោះ រហើ វាមានត្នម្ែខពេ់រពកផ្ែលរ ើងគ្នម នលទធភាព។ ផ្នែកបរំរើរេវាអាហា

រូបត្ថម្ភ រៅផ្ត្ក្ត្ូាបង់នថ្ែ រែើម្បីក្េបក់្េងកម្មាត្ី – ក្បត្ិបត្់ិការននការតយល័ កណ់ាល (ការអ្នុាត្ន៍់, ការចុោះបញ្ជ ីេណរន ៅ, ការហវឹកហវនឺ 

។ល។) និងបុេគលកិក្បចំទីកផ្នែង រែើម្បីធានាយ៉ា ងណារគ្នលការណ៍ផ្ណនំារបេ់រែាេហព័នធេំរាប់ម្ហបូអាហារ ទទួលបាននូាក្បាក់េំណង, មាន

ម្ហូបអាហារេុាត្ថភិាព ។ល។ នថ្ែចណំា រលើការកម្មករ នឹងរផ្ម្ងរៅែូចគ្នែ ែផ្ែល។  

 

រៅរពលកម្មាត្ីនល់ម់្ហូបអាហារ រឡើងនថ្ែរលើេក្បាកេ់ំណងពេីហព័នធ និងរែារនាោះ េង្ហា ត្់សាលាររៀននឹងជួ រចញក្បាក់ែល់ផ្នែកបរំរើរេវា

អាហារូបត្ថម្ភមទម្រ ៈម្ូលនិ្ិទូរៅ។ 

 



 
 

  
 

ផ្នែកបរំរើរេវាអាហារបូត្ថម្ភ 

េណួំរផ្ែលេរួញកឹញាប ់

 

FAQs Draft 2  / Cambodian 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជារ ើងពុំអាចន់ល់ទឹករគ្នរ្វើពីេផ្ណ់ករេៀង? 

 

បទបញ្ញជ របេ់េហព័នធត្ក្ម្ូាយនៅនល់់ទឹករដាោះរគ្នទុកជាអាហារផ្ែលអាចទទួលបាននូាក្បាក់េំណងម្កាតញ។ ការនល់់អ្វីជំនួេរបេ់ផ្ែលម្ិនរ្វើ

ពីទឹករដាោះរគ្នរនាោះ ក្ត្ូាផ្ត្មានជីាជាត្ិក្ទក្ទង់កា យនៅរេម ើនឹងទឹករដាោះរគ្ន រហើ ជាទូរៅវានថ្ែរពក។  

 

កូនេិេសភាេរក្ចើនចូលចិត្ញំុ់ាទឹករដាោះរគ្ន។ ប៉ាុផ្ន់រកមងជំទង់ៗម្ួ ចំនួនត្ិច ម្ិនអាចញំុាទឹករគ្នបាន រៅរពលផ្ែលពួករេមានា័ ចេ់រៅៗ។ 

ទឹករដាោះរគ្នក្ត្ូាបាននល់យ់នៅេេិសញំុា ប៉ាុផ្ន់របើពកួរេម្ិនចង់ញំុា ក៏ម្ិនអ្ីផ្ែរ។ ទឹកេុទធេឺមានរៅកែុង ឬរៅជិត្ទីអាហារដាា នក្េប់រពលរាលា។ 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជាក្កុម្សាលាររៀន ឬមាមទបិមទមិ្នអាចលក់ែូរម្ហូបរៅកែុងរពលទទួលំនអាហារ? 

 

បទបញ្ញជ ននកម្មាត្ីនល់់អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀនជាត្ិ ម្ិនអ្នុញ្ញា ត្យនៅលក់ែូរម្ហបូ រៅរពលណាម្ហូបសាលាររៀនក្ត្ូាបាននល់់យនៅេិេសញំុា

រនាោះរទ។ រ ើងខុ្ំជំរញុយនៅេេិសំំងអ្េ់របេរ់ ើង ញំុាម្ហូបសាលាររៀន រែើម្បីទទលួបាននូាជីាជាត្ិក្ត្ឹម្ក្ត្ូាផ្ែលក្ទក្ទង់កា ចំបាច់េំរាប់

េុខភាព និងទទួលបាននូាភាពរជាេជ័ កែុងការេិកា។  រំោះបជីាកនូេិេសចូលចតិ្ ់ឬម្ិនចលូចិត្ម់្ហបូក៏រដា  វាជាររឿងចំណូលចិត្ផ់្លទ លខ់ែួន

រទ ប៉ាុផ្ន់យ៉ា ងណាក៏រដា  រ ើងខុ្ពំិត្ជាចង់បានយនៅពួករេចូលចតិ្ម់្ហបូរបេរ់ ើង។ យ៉ា ងណាម្ិញ ម្ហូបជារក្ចើនផ្ែលរេចងល់ករ់នាោះ ពុំមានលកខ

ណៈក្េបរៅមទម្ចាប់ក្បត្បិត្់ិេរំាប់េុខមាលភាពននេង្ហា ត្រ់ទ – ជាឧំហរណ៍ េ ុបកំប៉ាុង, េា រក្គ្នប់, ទឹកេូដា, ែំឡូងរចៀន ជារែើម្។ 

 

 

រត្ើម្ហូបផ្ែលរៅេល់រនាោះរេ ករៅណា?  

 

រ ើងខុ្ំនឹងម្ិនដាក់យនៅញំុាម្់ងរទៀត្នូាម្ហូបណាផ្ែលក្ត្ូាដាក់ករ ់ម្់ងរចួរៅរហើ រនាោះរទ។ រ ើងខុ្រំបាោះវារចល លុោះក្មទផ្ត្សាលាររៀនរបេ់

រលាកអ្ែកបានរ្វើការររៀបចេំំរាបអ់្ងគការេររង្ហគ ោះទទួល កម្ហបូអាហារផ្ែលរៅេល់។ រ ើងខុ្ំចងរ់្វើយ៉ា ងណាយនៅម្ហូបអាហារផ្ែលក្ត្ូានល់់

យនៅរៅអ្ងគការេររង្ហគ ោះរនាោះ ក្េបមទម្េ់ង់ដារេុាត្ថិភាពម្ហបូអាហារ។ េូម្ទូរេព័ទំកទ់ងផ្នែកបំររើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ រែើម្បរីរៀបចទំទួល ក

ការបរតចច កម្ហបូអាហារ។ 

 

រត្ើកូនេិេសផ្ែលញំុាមិ្នំន់ផ្នអត្អាចទទួលំនអាហារមួ្ រពលផ្ថ្ម្រទៀត្បានផ្ែរឬរទ? 

 

មទម្ចាប់ រ ើងខុ្ំពុំអាចនល់់យនៅអាហារម្ួ រពលរទៀត្ ឬអាហាររក្ដម្ួ ចំផ្ណកផ្ថ្ម្រទៀត្ែល់េេិសបានរទ។ អាហារដាា នជារក្ចើនរបេ់

រ ើង េុទធមានត្ុដាក់ម្ហូបផ្ចកគ្នែ  ជាទីផ្ែលេិេសដាក់ម្ហូបសាលាផ្ែលពួករេម្ិនំន់បានហូបទុកផ្ចកែល់េិេសណាផ្ែលចង់បានញំុាផ្ថ្ម្រទៀ

ត្។ 

 

រត្ើនរណាជាអ្ែកកំណត្់រពលទទួលំនអាហារ?  

 

អ្ែកក្េប់ក្េង់សាលាររៀនជាអ្ែកកណំត្់រពលទទលួំនអាហារ។ េូម្ំក់ទងចងហាវ ងសាលាររៀនរបេ់រលាកអ្ែក របើេិនជារលាកអ្ែកមាន

េំរណើរយបល់ចង់រ្វើការផ្លែ េ់ប់ូរ។ រគ្នលរៅរបេរ់ ើង េឺនល់់រពលរាលាក្េប់ក្គ្នន់ រែើម្បីយនៅេិេសទទួលំនអាហាររបេព់ួករេ។ 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជាេិេសក្ត្ូាផ្ត្ កផ្នែរ ើ ឬបផ្នែម្កជាមួ្ នឹងម្ហូបរបេ់របេ់ពួករេ? 

 



 
 

  
 

ផ្នែកបរំរើរេវាអាហារបូត្ថម្ភ 

េណួំរផ្ែលេរួញកឹញាប ់

 

FAQs Draft 2  / Cambodian 

កម្មាត្ីនល់ម់្ហូបអាហារ ទទួលបាននូាម្ូលនិ្ិពីកម្មាត្ីនល់់អាហាររពលក្ពឹក និងអាហាររពលនថ្ៃននសាលាររៀនជាត្ិ។ បទបញ្ញជ ននរែាេហព័នធ េឺ

រកើត្រចញពីចាប់ Healthy Hunger Free Kids (កុមារមានេុខភាពលអផ្ែលម្ិនអ្ត្់អាហារ) ផ្ែលត្ក្ម្ាូយនៅេិេសក្ត្ូា កផ្នែរ ើ និង/ឬ បផ្នែ 

រែើម្បីយនៅេង្ហា ត្់សាលាររៀន ទទលួបាននូាថ្ាតការេំរាប់ម្ហបូអាហារហែឹង។ របើម្ិនអ្ញ្ជ ឹងរទ រនាោះរ ើងនឹងម្ិនទទួលបាននូាថ្ាតការេំរាប់ម្ហបូ

អាហារហែឹងរឡើ ។ ចាប់រនោះេឺរកើត្រចញពីការេិកាក្សាាក្ជាា ផ្ែលបានបង្ហហ ញយនៅរ ើញា កុមារភាេរក្ចើនពុំបានញំុាផ្នែរ ើ និងបផ្នែក្េប់

ក្គ្នន់ជាប់ជាក្បចំរឡើ ។ 

 

រត្ើេិេស និងក្េូបរក្ងៀនអាចរក្បើរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារកែុងអាហារដាា នរបេ់រ ើង រែើម្បីករ ់ម្ហូបផ្ែល កម្កពីរេហដាា នបាន

ផ្ែរឬរទ? រត្ើេិេស និងក្េូបរក្ងៀនអាចរក្បើទូទឹកករបេ់រ ើង រែើម្បីដាក់ម្ហូបយនៅក្ត្ជាក់បានផ្ែរឬរទ? 

 

រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារកែុងអាហារដាា ន អាចរក្បើក្បាេ់បានផ្ត្េំរាបក់ម្មាត្ីនល់់ម្ហបូេេិសសាលាប៉ាុរណាណ ោះ - ម្ូលនិ្ិផ្ែលបាននល់់យនៅរដា រែា

េហព័នធ េំរាបរ់ក្េឿងក្បដាប់ក្បដាររនោះ បានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាេល់ាេ់ា េំរាបផ់្ត្ការរក្បើក្បាេ់ផ្បបហែឹងរទ។ កម្មករក្បចំផ្នែកបំររើម្ហូបេិេស

សាលា េឺមានទំនួលខុេក្ត្ូារលើការរ្វើយនៅមានភាពសាអ ត្បាត្ និងការរក្បើក្បាេ់រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារយនៅបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូា។ រ ើងខុ្ំធាែ ប់រកើត្មាន

ររឿងរា៉ា ា រៅរពលផ្ែលបុេគលិករក្ដអាហារដាា នេិេសសាលា និងក្បជាេហេម្ន៍ បានទុករចលយនៅរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារខូចបាកផ់្បក និងរ្វើយនៅ

រសាម េរក្គ្នេ។ កម្មករបរំរើម្ហូបអាហារេិេសសាលា ម្ង់មាា លរៅរពលផ្ែល ាតលក្ត្ឡប់ចូលម្ករ្វើការាតញ បានក្បទោះរ ើញាឡអំាងសាច់ក្ត្ូា

បានរបើករេែើងទុករចល ឬទូទឹកកកក្ត្ូាបានបិទរេែើងរដា នចែនៅ។ ការរក្បើក្បាេ់រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារម្ិនក្ត្ឹម្ក្ត្ូា អាចបណ់ាលយនៅមានការ

បាត្់បង ់ឬបាកផ់្បករក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ ឬរ្វើយនៅម្ហបូអាហារខូចនអមូ្េអុ  ផ្ែលរ្វើយនៅប៉ាោះរលជ់ាអ្ាតជជមានែល់េិេសសាលា ែល់កម្មករបរំរើម្ហូប

អាហារេិេសសាលា និងែល់ម្ូលនិ្ិរបេ់រ ើង។ 

 

រត្ើរហត្ុអ្វ ីបានជាម្នុេសរពញា័ ក្ត្ូាផ្ត្បង់នថ្ែម្ហូប? 

 

អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀន េឺេរំាប់ផ្ត្េិេសសាលារទ រហើ ក្ត្ូាបានញនល់់ម្លូនិ្ិយនៅរដា រែា។ ការនល់់ម្ហូបអាហាររដា ឥត្េិត្នថ្ែ

ែល់ម្នុេសរពញា័  េឺជាការបរំនរលើចាប់រែាេហព័នធ។ រំោះបីជាេិេសំំងអ្េ់រៅឯសាលាររៀនទទួលម្ហបូរដា ឥត្េិត្នថ្ែក៏រដា  ប៉ាផុ្ន់

ម្ហូបំំងហែឹងពុផំ្ម្នបានម្ករដា ទរទររនាោះរទ។ ផ្នែកបំររើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ េឺមានទំនួលខេុក្ត្ូារលើការមទម្ដានម្ហូបអាហារំំងអ្េ់របេ់

រ ើង បូករួម្ំំងម្ហូបផ្ែលរ ើងខុ្កំ្ត្ូាបានបងខំយនៅរបាោះរចលនងផ្ែរ រែើម្បីក្បត្ិបត្់ិមទម្បទបញ្ញជ នានាននរែាេហព័នធ។ 

 

របើេិនជាខំុ្បំរពញផ្បបបទ LCFF មួ្ ចាប់ រត្ើខំុ្ក្ត្ូាការបំរពញរកៅេុំម្ហូបអាហារផ្ែររទ? 

 

ម្ិនក្បាកែាអ្ញ្ជ ឹងំំងអ្េ់រទ។ ផ្បបបទំំងពីររនោះ ពុំមានជាប់ំកទ់ងគ្នែ អ្វីរទ។ 

 

មទម្រូបម្ន់នល់់ម្លូនិ្ិក្េប់ក្េងម្លូដាា នរនាោះ សាលាររៀនរបេរ់លាកអ្ែក ទទួលថ្ាតការពីរែា រដា ផ្នអករលើទក្ម្ង់ក្បជាសារេ់ននេិេស

សាលាផ្ែលពួករេបរំរើ។ ម្ូលនិ្ិ LCFF ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេ់រែើម្បីរ្វើការផ្កលំអ្លទធនលននេេិសសាលា។  

 

រកៅេុំអាហារ ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេរ់ែើម្បីកំណត្់រលើភាពមានលកខខណឌ ក្េប់ក្គ្នន់េំរាប់កម្មាត្ីនល់់អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀនេហព័នធ។ 

សាលាររៀនម្ួ ចំនួន ក្ត្ូាបានចត្់ទុកាជាសាលាររៀន Provision II ឬកម្មាត្ី CEP (កម្ម ាត្ីមានលកខខណឌ ក្េប់ក្គ្នន់ននេហេម្ន៍) ផ្ែលម្ិន

បានត្ក្ម្ូាយនៅបំរពញរកៅេុំអាហារជាររៀងរាល់ឆ្ែ ំរទ។ អាក្មទទទួលអាហារនថ្ៃក្ត្ង់រដា ឥត្េិត្នថ្ែ ឬមទម្ការបញ្ចុ ោះនថ្ែ រៅឯសាលាររៀន អាច

ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេ់កែុងការកំណត្រ់លើការមានលកខខណឌ ក្េប់ក្គ្នន់េំរាប់កម្មាត្ីនល់់ម្លូនិ្ិម្ួ ចំនួនពីេហព័នធ។ 


