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ែខ ភគយន្តេនះនឹងចំនយេពល៦សប្ត ហ៍េនវទិយ ថ នៃដគូរបស់េយើងេន្របេទសឥ ្ឌ  
កលវទិយ គុនថ មសី ៉  (DSMU) ទី្រកុង កន់វ  កនុងែខ វចិឆិក ដល់ ធនូ ឆន  ំ២០១៤។ 

 
អនកចូលរមួមនុស ថ្លងរ់បស់េយើងគឺពិតជមនគុណតំៃល ស់។ ពួកេយើង្របកដថអនកថ្លង្់រតូវបន
ចូលរមួយ៉ងេពញទំហឹង ែដល........នងិ េបះបងក់រសិក ្រគបេ់ពលេវ ។ ពួកេយើងចងេ់ យអនកចូលរមួ 
្រពមទងំ សហគមនម៍នុស ថ្លង ់របស់ពួកេគ ទទួលបនផល្របេយជនព៍ីករ្រ វជវេនះ 
ដូេចនះពួកេយើងនឹងេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកចូលរមួកនុងកឡុំងេពល៦សប្ត ហ៍េនះកនុងករmetalinguistic 
និង ភពជអនកដឹកនសំហគមន។៍ ពកួេយើងនឹងផ្តល់ឱកសេ យពួកគតជ់ួបពិភក ជមយួ
អនកេ្របើសញញ េផ ងៗេទៀតែដលមកពី្រគប្់របេទសេនសកលេ ក ដូេចនះ ពួកគត់ ចសិក ពវីបបធម៌
េផ ងៗគន  សក្ត នុពលមនុស ថ្លង ់្រពមសហគមនម៍នុស ថ្លងអ់ន្តរជតិ។ កមមវធិីអភវិឌ នម៍នុស ថ្លង ់(ឌ ីឌ ីភ)ី 
េន្របេទសកមពុជនឹងជយួ ែណន ំនឹងបញជ កព់ីពកួេយើងេ យកនែ់តចបស់ពីគុណ្របេយជន ៍
ៃនករ្រ វ្រជវជូនសហគមនម៍នុស ថ្លងក់មពុជ។ ពួកេយើងចងប់េងកើតភពជៃដគូកនុងករងរេពលខងមុខ។ 
ខញុ ំបនេផញើរទំរងឯ់ក រេដើមប្ីរបមូលទិនននយ័ ្រពមទងំករបកែ្របទំរងឯ់ក រេនះជភ សញញ កមពុជ
េ យអនក្រសី េថសីុ េ្របដហ្វដ ជវេីដអូ។ ពតម៌នលំអិតពីករងររបស់េយើង មរយៈ  
http://islandscentre.wordpress.com/  
http://www.uclan.ac.uk/research/explore/projects/multilingual behaviours sign language 
users.php 
 
វទិយ ថ ន iSLanDS នឹងផ្តល់សំបុ្រត Visa ផ្លូវករ ជូនអនកចូលរមួែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស។ ពួកេយើង
បនេធ្វើករេ្រចើនឆន ជំមយួករ្រ វ្រជវេបកខភពមនុស ថ្លង ់េហើយ្របកដថពួកគតម់នសុវតថិភព និង 
សបបយរកី យ ែដលទទួលបនករសិក  និង បទពិេ ធនព៍ីពួកេយើង។ ពួកេយើងពុំ ចដំេណើ រ
គំេ ងេនះេ យពំុមនជំនញ និង ចំេណះដឹងរបស់អនកចូលរមួអនកថ្លងប់នេឡើយ។ សូមអរគុណចំេពះ
កិចចសហករ និង មនចំនប់ រមមណ៍កនុងគេ្រមងេនះ។ ្របសិនេបើអនកមនសំនួរ សូមេធ្វើករទំនកទ់ំនង
ជមយួខញុ ំ រ ឺេថសីុ ។ 
 
 
 


