ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ
េំណួរផ្ែលេួរញឹកញាប់

រត្ើសាលាអ្ែ កមានទទួលម្ហូបអាហារខុេគ្នែពីសាលាអ្ែ កក្កឬរទ?
រ

ើងមានម្ុខម្ហប
ូ ចំនួន 17 ម្ុខខុេៗគ្នែ ផ្ែលបានដាក់បង្ហហញរៅកែុងរេហទំព័ររបេ់រ

ើង។ ម្ហូបំំងអ្េ់ផ្ែលក្ត្ូាបានន់ល់យនៅរៅមទម្ទី

សាលាររៀននានាននេង្ហាត្់សាលាររៀនអ្ូកឡិនែ៍ មានលកខណៈែូចគ្នែនឹងម្ហូប និងរក្េឿងនស ំផ្ែលមានេុណភាពខព េ់ ម្ិនេិត្ពីទីមទំងននសាលា
ររៀនណាំំងអ្េ់។ រំោះបីជាម្ហប
ូ ហែឹងក្ត្ូាបានររៀបចំរ្វើរៅទីកុង
ែ សាលាររៀន ឬរៅកែុងនទោះបា
និងទីកផ្នែងផ្ែលន់លម្
់ ប
ហូ ផ្ែលរ

្ំរបេ់រ

ើងមាន។ កំ រតត្ាែក់ផ្ែលក្ត្ូាបានន់ល់ម្ប
ហូ យនៅរៅមទម្ទីសាលាររៀននីម្ួ

ររៀបចំបញ្ជ ម្
ី ុខម្ហូប ជាពិរេេេឺក្បរេទម្ហប
ូ និងបរតមាណអាហារម្ួ

ើងក៏រដា

េឺវាអាក្េ័

រលើការចម្អិន

ៗ េឺមានឥទធិពលនងផ្ែររលើការ

ចំផ្អ្ត្។

រត្ើនរណាជាអ្ែ កររៀបចំបញ្ជ ីម្ុខម្ហូប? រត្ើេិេសក្ត្ូាបានយនៅចូលរួម្ររៀបចំផ្ែរឬរទ?
អ្ែ កររៀបចំបញ្ជ ម្
ី ុខម្ហូបរបេ់រ

ើង េឺជាអ្ែ កជំនាញមានេញ្ញាប័ក្ត្ក្ត្ឹម្ក្ត្ូាខាងកំណត្់របបអាហារ (RD) ផ្ែលេហការយ
៉ា ងជិត្េែ ិត្ជាម្ួ

អ្ែ កក្ត្ួត្ក្មទរលើកម្ម ាត្ី Farm to School (កម្ម ាត្ីនាំ

អាហារ, ក្បេពរែើម្ននម្ុខទំនិញ និងររៀបចំបរងាើត្រូបម្ន់រ្វម្
ើ ហូបថ្មីៗ។ េិេសំំងឡា
រក្ចើនែងផ្ែលអាចមានរៅកែុងឆ្ែំនីម្ួ

នឹ

កនលែំណាំពីកេិដាានម្កកាន់ទីសាលាររៀន) និងបុេល
គ ក
ិ ក្េប់ក្េង រែើម្បីររៀបចំម្ហូប
នឹងក្ត្ូាបានរេែ េ
ើ ុំយនៅចូលរ្វើរត្េ់ ខាងេែក់ម្ខ
ុ ម្ហប
ូ ថ្មៗ
ី ជា

ៗ រក្រោះាម្ត្ិរយបល់របេ់ពួករេេឺមានក្បរយជន៍ខាែំងណាេ់។

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជាម្ហូបផ្ែលដាក់យនៅទទួលំនកែុងអាហារដាាន ម្ិនែូចគ្នែនឹងម្ហូបកែុងបញ្ជ ីម្ុខម្ហូបផ្ែលបានដាក់បង្ហហញជូន?
ការរកើត្មានការដាក់ម្ុខម្ហូបថ្មីជំនេ
ួ ភាេរក្ចើនេឺរដា
ម្ួ
រហើ

ននអ្ែ កនគត្់នង
គ ់ទំនិញកណា
់ ល រហើ
ន់ល់ម្ករ

សារផ្ត្មានបញ្ញហរចញពីអ្ែកនគត្់នង
គ ់។ អ្ែ កលក់ទន
ំ ិញរបេ់រ

បនាទប់ម្កពួករេបំរពញការបញ្ញជទិញពីសាលាររៀនរបេ់រ

ើងនូារបេ់ជំនេ
ួ ាតញផ្ែលរ

ើង ែឹករៅដាក់រៅទីកផ្នែង

ើង។ ជួន កាល អ្ែ កនគត្់នង
គ ់លក់អ្េ់ទំនញ
ិ

ើងពុំបានដាក់បញ្ញជទិញ។

ការន់ល់របេ់ជំនេ
ួ ម្់ងមាាល ក្ត្ូាបានរ្វើរឡើង ពីរក្រោះមានបញ្ញហបុេល
គ ិក ឬរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ។ េូម្ជូនជាឧំហរណ៍ខែោះៗ ែូចជា បុេល
គ ិក
ផ្ែលក្ត្ូាបំរពញការង្ហរ ពុំអាចម្ករ្វើការបាន, ឡ ឬទូទឹកកកេឺខូច រើឯទឹករដ់កែុងនទោះបា

ក៏គ្នមន។

សា
ថ នការណ៍ំំងរនោះ េឺរ្វើយនៅមានការពិបាកចិត្ខា
់ ែ ំងណាេ់ំំងចំររោះេិេសសាលា ំំងបុេល
គ ិករបេ់រ

ើង។

រត្ើរហត្ុអ្វីសាលាររៀនរបេ់ខុ្ ំទទួលម្ហូបកញ្ច ប់?
ម្ហូបកញ្ច ប់ជាលកខណៈរណិជក
ជ ម្ម េឺមានផ្ត្រៅកែុងបញ្ជ ីម្ខ
ុ ម្ហប
ូ ប៉ារុ ណាណោះ រៅរពលណាម្ុខម្ហប
ូ ហែឹងបំរពញរៅមទម្ត្ក្ម្ូាការននបញ្ជ ីម្ខ
ុ ម្ហប
ូ រហើ
ក្ត្ូាបានេិេសរបេ់ចល
ូ ចិត្ញា
់ ុ ំ ខាែំងណាេ់ និងមានលកខណៈេនស ំេំនច។ ម្ហូបកញ្ច ប់រចញពីនោះទ បា
សាលាររៀននានា រៅរពលណាទីកផ្នែង ឬកម្មកររៅឯសាលាររៀនរបេ់អ្ែក ពុំអាចជួ
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្ំរបេ់រ

រ្វើម្ហូបកែុងនទោះបា

ើង ក្ត្ូាបានបញ្ជូ នរៅកាន់ទី

បាន។

ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ
េំណួរផ្ែលេួរញឹកញាប់
រត្ើរៅរពលណារៅរទើបនទោះបា
ពិ្ីកំណត្់

្ំថ្ីក្ម ត្ូាបានសាងេង់រួចរាល់ រែើម្បីយនៅឆ្ប់បានបញ្ជូ នម្ហូបរៅកាន់ទីសាលាររៀននានា?

កទីកផ្នែងសាងេង់នោះទ បា

្ំថ្ីម ផ្ែលមានទីមទំងរៅឯ Marcus Foster េឺក្ត្ូាបានរក្គ្នងរ្វើរៅកែុងផ្ខ្ែនូ នឆ្ែំ 2015។ នថ្ៃផ្ខរំពឹង

ទុកានឹងបានសាងេង់រួចរាល់ េឺមានរ
ម្់ងបន់ិចៗកែុងរ

រត្ើម្ហូបរចញពីនោះទ បា
រ្វើម្ហូបរក្ចើនរដា

ៈរពលម្ួ

ឆ្ែំបនាទប់ពីរពលហែឹងម្ក។ ប៉ាផ្ុ ន់ ការផ្លែេ់ប់ូររៅកាន់នោះទ បា

ៈរពលពីរបីឆ្ែំ រៅរពលផ្ែលវានឹងក្ត្ូាបានប់រូ រៅជានទោះបា

្ំថ្ីម នឹងក្ត្ូាបានផ្លែេ់ប់ូររៅ

ផ្ែលសាងេង់រួចរាល់រែើម្បីេក្ម្ួលែល់ក្បព័នធថ្ី។
ម

្ំមានលកខណៈខុេគ្នែយ
៉ា ងណាពីម្ហូបេពវនថ្ៃរនោះ?

ខែួ នរ

ើង, ក្េប់ក្េងម្ូលដាានរក្ចើនរដា

ខែួ នរ

ើង, រ្វើយនៅម្ហូបរ

ើងកាន់ផ្ត្មានរេជាត្ិឆ្ៃញ់ពិសា! ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូប

ត្ថម្ភននេង្ហាត្់សាលាររៀនអ្ូកឡិនែ៍ នឹងេិត្ផ្ត្ពីររឿងរៅម្ុខកែុងការខិត្ខំនល
់ ់យនៅកាន់ផ្ត្ត្ិចរៅៗនូាម្ហូបផ្កននែ រហើ
ត ័
ម្ូលដាានកែុងក្េុកយនៅបានកាន់ផ្ត្រក្ចើនរឡើងជាងម្ុន។ ការរើកចំរ រើនជារក្ចើនផ្ែលបានរ្វើរៅកែុង ាេ

នាំ ចូលនូាម្ហូបផ្ែលម្កពី

រនោះ ឥឡូាក្ត្ូាបានរារាំ ងរដា

រហដាារចនា

បចចុបបនែរនោះ។

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជារ
រ

ើងពុំអាចមាននលែំណាំរេរើរាងគ ?

ើងទទួលនលែំណាំពត្
ី ំបន់កុង
ែ ក្េុកយនៅបានរក្ចើនបំនុត្មទម្ការអាចរ្វើរៅបាន។ របើេិនជាអ្ែ កដាំ ែំណាំេ រើរាងគ អាចន់ល់យនៅរ

ែំណាំកុង
ែ បរតមាណណាម្ួ

, កាត្់ត្ក្ម្ឹម្មទម្លកខណៈផ្ែលនទោះបា

ែឹកម្កដាក់ែល់ទីកផ្នែងំំងអ្េ់របេ់រ

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជារ

របេ់រ

ើងកែុងត្នម្ែលម្
ម អាចចំណា

ើងក្ត្ូាការ, ផ្នែរ

បានរនាោះ រ

ើងនូានល

ំ
ើ ំងម្ូលមានទំហំែូចគ្នែំំងអ្េ់ រហើ

អាច

ើងចាេ់ជានឹងជាានលែំណាំេ រើរាងគរនោះជាក់ជាម្ិនខាន។

ើងពុំអាចមានក្កុម្ហុនរ ៉ា ការម្កពីខាងរក្ដ (ែូចជាក្កុម្ហុនរ ៉ា ការ Revolution Foods) ររៀបចំរ្វើម្ហូបេំ

រាប់សាលាររៀន?
េម្្ម្៌ – សាលាររៀនំំងអ្េ់ទទួលបាននូាម្ហូបែូចគ្នែំំងអ្េ់។ អាការៈខាងរក្ដ និងរេជាត្ិននម្ហូប អាចមានភាពខុេគ្នែរដា
រក្េឿងបរតកាខររក្បើក្បាេ់ (ែូចជារក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ, ក្បព័នធទឹកកែុងអាគ្នរ, ទូទឹកកក ។ល។) រៅមទម្ទីសាលាររៀននីម្ួ
ចម្អិនរៅនឹងទីកផ្នែង, ដាក់យនៅេិេេញាុំរៅកែុងនថ្ៃហឹង
ែ ផ្ត្ម្់ង; រ្វើរៅកែុងនទោះបា
េិេសញាុំផ្ត្ម្់ង។ អ្ែ កលក់ម្កពីខាងរក្ដ ក្ត្ូាែឹក
ដាក់ផ្ត្រៅមទម្ទីកផ្នែងម្ួ

សារផ្ត្

ៗ។ ម្ហប
ូ អាចក្ត្ូាបាន

្ំ, ាតចខច ប់, ែឹកជញ្ជូ ន និងករ ់ ម្ហូបរៅនថ្ៃបនាទប់រែើម្បីដាក់យនៅ

ករៅដាក់ែល់ទសា
ី លាររៀនំំងអ្េ់របេ់រ

ើង (រួម្ំំងទីកផ្នែងរ្វើម្ហូបនងផ្ែរ), ពុំផ្ម្ន

ចំនួនរនាោះរទ។

ត្នម្ែខពេ់ – អ្ែ កលក់ម្កពីខាងរក្ដ ន់ល់បានផ្ត្ម្ហប
ូ អាហារប៉ាុរណាណោះ រហើ
រូបត្ថម្ភ រៅផ្ត្ក្ត្ូាបង់នថ្ែ រែើម្បីក្េប់ក្េងកម្ម ាត្ី – ក្បត្ិបត្់ិការននការតយល័

វាមានត្នម្ែខពេ់រពកផ្ែលរ

ង
ើ គ្នមនលទធភាព។ ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហា

កណា
់ ល (ការអ្នុាត្់ន៍, ការចុោះបញ្ជ ីេណរន

ៅ, ការហវឹកហវន
ឺ

។ល។) និងបុេល
គ ក
ិ ក្បចំ ទីកផ្នែង រែើម្បីធានាយ
៉ា ងណារគ្នលការណ៍ផ្ណនាំ របេ់រែាេហព័នធេំរាប់ម្ប
ហូ អាហារ ទទួលបាននូាក្បាក់េំណង, មាន
ម្ហូបអាហារេុាត្ថភា
ិ ព ។ល។ នថ្ែចណា
ំ

រលើការកម្មករ នឹងរផ្ម្ងរៅែូចគ្នែែផ្ែល។

រៅរពលកម្ម ាត្ីនល
់ ម្
់ ហូបអាហារ រឡើងនថ្ែរលើេក្បាក់េំណងពីេហព័នធ និងរែារនាោះ េង្ហាត្់សាលាររៀននឹងជួ
អាហារូបត្ថម្ភមទម្រ
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ៈម្ូលនិ្ិទូរៅ។

រចញក្បាក់ែល់ផ្នែកបំរ រើរេវា

ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ
េំណួរផ្ែលេួរញឹកញាប់

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជារ

ើងពុំអាចន់ល់ទឹករគ្នរ្វើពីេផ្ណ់ករេៀង?

បទបញ្ញជរបេ់េហព័នធត្ក្ម្ូាយនៅន់ល់ទឹករដាោះរគ្នទុកជាអាហារផ្ែលអាចទទួលបាននូាក្បាក់េំណងម្កាតញ។ ការន់ល់អ្វីជំនួេរបេ់ផ្ែលម្ិនរ្វើ
ពីទឹករដាោះរគ្នរនាោះ ក្ត្ូាផ្ត្មានជីាជាត្ិក្ទក្ទង់កា

យនៅរេម ើនឹងទឹករដាោះរគ្ន រហើ

កូនេិេសភាេរក្ចើនចូលចិត្ញា
់ ុ ំទឹករដាោះរគ្ន។ ប៉ាុផ្ន់រកមងជំទង់ៗម្ួ

ជាទូរៅវានថ្ែរពក។

ចំនន
ួ ត្ិច ម្ិនអាចញាុំទឹករគ្នបាន រៅរពលផ្ែលពួករេមានា័

ចេ់រៅៗ។

ទឹករដាោះរគ្នក្ត្ូាបានន់លយន
់ ៅេិេសញាុំ ប៉ាុផ្ន់របើពក
ួ រេម្ិនចង់ញាុំ ក៏ម្ិនអ្ីផ្ែរ។ ទឹកេុទធេឺមានរៅកែុង ឬរៅជិត្ទីអាហារដាានក្េប់រពលរាលា។

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជាក្កុម្សាលាររៀន ឬមាមទបិមទម្ិនអាចលក់ែូរម្ហូបរៅកែុងរពលទទួលំនអាហារ?
បទបញ្ញជននកម្ម ាត្ីនល
់ ់អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀនជាត្ិ ម្ិនអ្នុញ្ញាត្យនៅលក់ែូរម្ហប
ូ រៅរពលណាម្ហូបសាលាររៀនក្ត្ូាបានន់ល់យនៅេិេសញាុំ
រនាោះរទ។ រ

ើងខ្ុ ំជំរញ
ុ យនៅេិេសំំងអ្េ់របេ់រ

េុខភាព និងទទួលបាននូាភាពរជាេជ័
រទ ប៉ាុផ្ន់យ
៉ា ងណាក៏រដា

រ

ើង ញាុំម្ហូបសាលាររៀន រែើម្បីទទួលបាននូាជីាជាត្ិក្ត្ឹម្ក្ត្ូាផ្ែលក្ទក្ទង់កា

កែុងការេិកា។ រំោះបីជាកូនេិេសចូលចិត្់ ឬម្ិនចូលចិត្ម្
់ ប
ហូ ក៏រដា

ើងខ្ុព
ំ ិត្ជាចង់បានយនៅពួករេចូលចិត្ម្
់ ប
ហូ របេ់រ

ចំ បាច់េំរាប់

វាជាររឿងចំណូលចិត្ផ្ល
់ ទ ល់ខែួន

ើង។ យ
៉ា ងណាម្ិញ ម្ហូបជារក្ចើនផ្ែលរេចង់លក់រនាោះ ពុំមានលកខ

ណៈក្េបរៅមទម្ចាប់ក្បត្ិបត្់ិេរា
ំ ប់េុខមាលភាពននេង្ហាត្់រទ – ជាឧំហរណ៍ េុបកំប៉ាុង, េា រក្គ្នប់, ទឹកេូដា, ែំឡូងរចៀន ជារែើម្។

រត្ើម្ហូបផ្ែលរៅេល់រនាោះរេ
រ

ករៅណា?

ើងខ្ុ ំនឹងម្ិនដាក់យនៅញាុំម្់ងរទៀត្នូាម្ហូបណាផ្ែលក្ត្ូាដាក់ករ ់ ម្់ងរួចរៅរហើ

រលាកអ្ែ កបានរ្វើការររៀបចំេំរាប់អ្ងគការេររង្ហគោះទទួល

រនាោះរទ។ រ

កម្ហប
ូ អាហារផ្ែលរៅេល់។ រ

ើងខ្ុរំ បាោះវារចល លុោះក្មទផ្ត្សាលាររៀនរបេ់
ើងខ្ុ ំចង់រ្វើយ
៉ា ងណាយនៅម្ហូបអាហារផ្ែលក្ត្ូាន់ល់

យនៅរៅអ្ងគការេររង្ហគោះរនាោះ ក្េបមទម្េ់ ង់ដារេុាត្ថិភាពម្ហប
ូ អាហារ។ េូម្ទូរេ័ពទំក់ទងផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ រែើម្បីររៀបចំទទួល

ក

ការបរតចចកម្ហប
ូ អាហារ។

រត្ើកូនេិេសផ្ែលញាុំម្ិនំន់ផ្នអត្អាចទទួលំនអាហារម្ួ
មទម្ចាប់ រ
រ

ើងខ្ុ ំពុំអាចន់ល់យនៅអាហារម្ួ

រពលផ្ថ្ម្រទៀត្បានផ្ែរឬរទ?

រពលរទៀត្ ឬអាហាររក្ដម្ួ

ចំផ្ណកផ្ថ្ម្រទៀត្ែល់េេ
ិ សបានរទ។ អាហារដាានជារក្ចើនរបេ់

ើង េុទធមានត្ុដាក់ម្ហូបផ្ចកគ្នែ ជាទីផ្ែលេិេសដាក់ម្ហូបសាលាផ្ែលពួករេម្ិនំន់បានហូបទុកផ្ចកែល់េិេសណាផ្ែលចង់បានញាុំផ្ថ្ម្រទៀ

ត្។

រត្ើនរណាជាអ្ែ កកំណត្់រពលទទួលំនអាហារ?
អ្ែ កក្េប់ក្េង់សាលាររៀនជាអ្ែ កកំណត្់រពលទទួលំនអាហារ។ េូម្ំក់ទងចងហាវងសាលាររៀនរបេ់រលាកអ្ែក របើេិនជារលាកអ្ែ កមាន
េំរណើរយបល់ចង់រ្វើការផ្លែេ់ប់ូរ។ រគ្នលរៅរបេ់រ

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជាេិេសក្ត្ូាផ្ត្
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កផ្នែរ

ើង េឺនល
់ ់រពលរាលាក្េប់ក្គ្នន់ រែើម្បីយនៅេិេសទទួលំនអាហាររបេ់ពួករេ។

ើ ឬបផ្នែ ម្កជាម្ួ

នឹងម្ហូបរបេ់របេ់ពួករេ?

ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ
េំណួរផ្ែលេួរញឹកញាប់
កម្ម ាត្ីនល
់ ម្
់ ហូបអាហារ ទទួលបាននូាម្ូលនិ្ិពីកម្ម ាត្ីនល
់ ់អាហាររពលក្ពឹក និងអាហាររពលនថ្ៃននសាលាររៀនជាត្ិ។ បទបញ្ញជននរែាេហព័នធ េឺ
រកើត្រចញពីចាប់ Healthy Hunger Free Kids (កុមារមានេុខភាពលអផ្ែលម្ិនអ្ត្់អាហារ) ផ្ែលត្ក្ម្ូាយនៅេិេសក្ត្ូា
រែើម្បីយនៅេង្ហាត្់សាលាររៀន ទទួលបាននូាថ្ាតការេំរាប់ម្ប
ហូ អាហារហែឹង។ របើម្ិនអ្ញ្ជ ឹងរទ រនាោះរ
អាហារហែឹងរឡើ

។ ចាប់រនោះេឺរកើត្រចញពីការេិកាក្សាាក្ជាា ផ្ែលបានបង្ហហញយនៅរ

ក្គ្នន់ជាប់ជាក្បចំ រឡើ

កផ្នែរ

ើ និង/ឬ បផ្នែ

ើ នឹងម្ិនទទួលបាននូាថ្ាតការេំរាប់ម្ប
ង
ហូ

ើញា កុមារភាេរក្ចើនពុំបានញាុំផ្នែរ

ើ និងបផ្នែក្េប់

។

រត្ើេិេស និងក្េូបរក្ងៀនអាចរក្បើរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារកែុងអាហារដាានរបេ់រ
ផ្ែរឬរទ? រត្ើេិេស និងក្េូបរក្ងៀនអាចរក្បើទូទឹកករបេ់រ

ើង រែើម្បីករ ់ ម្ហូបផ្ែល

កម្កពីរេហដាានបាន

ើង រែើម្បីដាក់ម្ហូបយនៅក្ត្ជាក់បានផ្ែរឬរទ?

រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារកែុងអាហារដាាន អាចរក្បើក្បាេ់បានផ្ត្េំរាប់កម្ម ាត្ីនល
់ ់ម្ប
ហូ េិេសសាលាប៉ាុរណាណោះ - ម្ូលនិ្ិផ្ែលបានន់ល់យនៅរដា

រែា

េហព័នធ េំរាប់រក្េឿងក្បដាប់ក្បដាររនោះ បានបញ្ញជក់យ
៉ា ងចាេ់លាេ់ា េំរាប់ផ្ត្ការរក្បើក្បាេ់ផ្បបហែឹងរទ។ កម្មករក្បចំ ផ្នែកបំរ រើម្ហូបេិេស
សាលា េឺមានទំនួលខុេក្ត្ូារលើការរ្វើយនៅមានភាពសា
អ ត្បាត្ និងការរក្បើក្បាេ់រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារយនៅបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូា។ រ

ើងខ្ុ ំធាែប់រកើត្មាន

ររឿងរា៉ាា រៅរពលផ្ែលបុេល
គ ិករក្ដអាហារដាានេិេសសាលា និងក្បជាេហេម្ន៍ បានទុករចលយនៅរក្េឿងក្បដាប់ក្បដារខូចបាក់ផ្បក និងរ្វើយនៅ
ត បានក្បទោះរ
រសា
ម េរក្គ្នេ។ កម្មករបំរ រើម្ហូបអាហារេិេសសាលា ម្់ងមាាលរៅរពលផ្ែល ាតលក្ត្ឡប់ចល
ូ ម្ករ្វើការាញ
បានរបើករេែើងទុករចល ឬទូទឹកកកក្ត្ូាបានបិទរេែើងរដា

នចែនៅ។ ការរក្បើក្បាេ់រក្េឿងក្បដាប់ក្បដារម្ិនក្ត្ឹម្ក្ត្ូា អាចបណា
់ លយនៅមានការ

បាត្់បង់ ឬបាក់ផ្បករក្េឿងក្បដាប់ក្បដារ ឬរ្វើយនៅម្ហប
ូ អាហារខូចនអម្
ូ េអុ
អាហារេិេសសាលា និងែល់ម្ូលនិ្ិរបេ់រ

រត្ើរហត្ុអ្វីបានជាម្នុេសរពញា័

ក្ត្ូាផ្ត្បង់នថ្ែម្ហូប?
ក្ត្ូាបានញន់ល់ម្ល
ូ និ្ិយនៅរដា

រែា។ ការន់ល់ម្ហូបអាហាររដា

េឺជាការបំរនរលើចាប់រែាេហព័នធ។ រំោះបីជាេិេសំំងអ្េ់រៅឯសាលាររៀនទទួលម្ហប
ូ រដា

ម្ហូបំំងហែឹងពុផ្ំ ម្នបានម្ករដា
រ

ផ្ែលរ្វើយនៅប៉ាោះរល់ជាអ្ាតជមា
ជ នែល់េិេសសាលា ែល់កម្មករបំរ រើម្ហូប

ើង។

អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀន េឺេរា
ំ ប់ផ្ត្េិេសសាលារទ រហើ
ែល់ម្នុេសរពញា័

ើង បូករួម្ំំងម្ហូបផ្ែលរ

ើញាឡអាំ ងសាច់ក្ត្ូា

ឥត្េិត្នថ្ែ

ឥត្េិត្នថ្ែក៏រដា

ប៉ាផ្ុ ន់

ទរទររនាោះរទ។ ផ្នែកបំរ រើរេវាអាហារូបត្ថម្ភ េឺមានទំនួលខុេក្ត្ូារលើការមទម្ដានម្ហូបអាហារំំងអ្េ់របេ់

ើងខ្ុក្ំ ត្ូាបានបងខំយនៅរបាោះរចលនងផ្ែរ រែើម្បីក្បត្ិបត្់ិមទម្បទបញ្ញជនានាននរែាេហព័នធ។

របើេិនជាខ្ុ ំបំរពញផ្បបបទ LCFF ម្ួ

ចាប់ រត្ើខុ្ ំក្ត្ូាការបំរពញរកៅេុំម្ហូបអាហារផ្ែររទ?

ម្ិនក្បាកែាអ្ញ្ជ ឹងំំងអ្េ់រទ។ ផ្បបបទំំងពីររនោះ ពុំមានជាប់ំក់ទងគ្នែអ្វ ីរទ។
មទម្រូបម្ន់នល
់ ់ម្ល
ូ និ្ិក្េប់ក្េងម្ូលដាានរនាោះ សាលាររៀនរបេ់រលាកអ្ែ ក ទទួលថ្ាតការពីរែា រដា

ផ្នអករលើទក្ម្ង់ក្បជាសារេ់ ននេិេស

សាលាផ្ែលពួករេបំរ រើ។ ម្ូលនិ្ិ LCFF ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេ់រែើម្បីរ្វកា
ើ រផ្កលំអ្លទធនលននេិេសសាលា។
រកៅេុំអាហារ ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេ់រែើម្បីកំណត្់រលើភាពមានលកខខណឌក្េប់ក្គ្នន់េំរាប់កម្ម ាត្ីនល
់ ់អាហារនថ្ៃក្ត្ង់ននសាលាររៀនេហព័នធ។
សាលាររៀនម្ួ

ចំនួន ក្ត្ូាបានចត្់ទុកាជាសាលាររៀន Provision II ឬកម្ម ាត្ី CEP (កម្ម ាត្ីមានលកខខណឌក្េប់ក្គ្នន់ននេហេម្ន៍) ផ្ែលម្ិន

បានត្ក្ម្ូាយនៅបំរពញរកៅេុំអាហារជាររៀងរាល់ឆ្ែំរទ។ អាក្មទទទួលអាហារនថ្ៃក្ត្ង់រដា

ឥត្េិត្នថ្ែ ឬមទម្ការបញ្ចុ ោះនថ្ែ រៅឯសាលាររៀន អាច

ក្ត្ូាបានរក្បើក្បាេ់កុង
ែ ការកំណត្់រលើការមានលកខខណឌក្េប់ក្គ្នន់េំរាប់កម្ម ាត្ីនល
់ ់ម្ល
ូ និ្ិម្ួ
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