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េតើេយើងចំ��យ���ក់ 
េលើអ�ី េ��េពលេនះ?

្រត�វមាន្រកដស (ឬកែសតចស់ៗ 
ឬ្របអប្់រកដសកតុង) និងប៊ចិមយួេដើម

គូររូបភាពអំពី អ�ីៗទងំអស់ ែដលអ�ក 
និង្រគ�សររបស់អ�ក ចំណាយ្របាកទិ់ញ  
ជាេរៀងរល់ែខ

សរេសរតៃម� េនជិតរូបភាពនីមយួៗ

បូកសរុបចំនួនលុយ ែដលអ�ក្រត�វ
ចំណាយជាេរៀងរល់ែខ

ក��ងែផន��រថវ���
របស់អ�ក���ល់

ែស�ងរក ដំុថ� ឬអ�ីៗ ែដលមានជាបំែណក
តូច ៗ មយួេស្បោង។ េនះគឺជាលុយរបស់អ�ក  
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សេ្រមចចិត�ជា្រគ�សរថា េតើអ�កនឹង្រត�វ
ករចំណាយ្របាកេ់លើអ�ីខ�ះ និងដកដំុ់ថ�
េនេលើ រូបភាពរបស់អ�ក

្របសិនេបើ អ�កអចសន្សបំាន សូម្បែីត
ចំនួនតិចតួច ស្រមាបេ់ពលអនាគត 
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និ��យអំពី ត�មូវ��រ 
និង��រចង់��ន

ត�មូវ��រ៖ អ�ីៗែដលមានសរសំខន ់
ឬ្រត�វែតមាន ស្រមាបក់ររស់រនមានជីវតិ
របស់្រគ�សរ? (ដូចជា េស្ប�ងអហរ 
សប៊ូលងៃដ ត្រម�វករស្រមាបស់មាជិក
្រគ�សរ ែដលមាន ជំងឺ ឬមានពិករភាព)

��រចង់��ន៖ អ�ីែដលគួរែតមាន 
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ពិភាក្សោជាមយួ កូនៗរបស់អ�ក អំពី អ�ីៗ
ែដលអ�កអចព្យោយាមចំណាយ្របាក ់តិចតួច 
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អំពីអ�ីែដលេយើង្រត�វចំណាយ្របាក ់េទះបីជា
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សួរថាេតើមានទីកែន�ង
ណាខ�ះ  កំពុងផ�ល់ករ
គា្ំរទឬជំនួយ េនក�ុង
សហគមនរ៍បស់អ�ក
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ជំនួយ ណាខ�ះែដល 

អ�កអចទទួលបាន
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