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Kiri loved to read.
She read about ice cream 
and primates and sand,
She read about engines 
and faraway lands,
She read from the moment 
she woke in her bed,
She read till the sun set 
and down went her head.

គរីចីលូចតិ្ត ន។
មិន្រ ក្រ ន្តគរី ី នេសៀវេភ្រគបម់ុខ 

ដចូជេសៀវេភសរេសរអំពីកេរម៉កឆីង ញ់អ ច រយ
េសៀវេភេរៀប បអ់ំបូរ ្វ  

និងេសៀវេភសិក អំពីខ ចធ់រណី។

នង នវកវ់ ីេសៀវេភេ្រគ ងម៉សុីនតចូធ ំ
និងតបំនឆ់ង យ ឆង យ ចស់ែង្វង

េ យឥតចែំបង នង នមិនែលង 
ងំពី្រពលឹមរហូតទល្រពលប ់យបង់ងតឹ។
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But her mother grew weary of unfi nished chores,
She said “Stop all this reading and go out of doors.”
Now Kiri was restless, Kiri was blue,
How could she fi nish with so much to do?

ប៉ុែន្ត ករងរផទះសទះេធ្វើមិនទន ់
ម្ដ យនងែបរជធញុ្រទន់

គតក់ ៏ នម់តន់ិយយថ «ឈប់ ន 
េទៀតេទ  េហើយ្រតូវមកេធ្វើករភ្ល ម!»

គរីេីនមិនសខុេសង ម មិន្រសណុកពិបកកនុងចតិ្ត
នងកគ៏តិេតើឱយនងេធ្វើរចួយ៉ងេមច៉េទ 

េបើសលេ់នេ្រចីនែបបេនះ?

If she made a contraption 
she might just be able,
To fi nish her chores while 
she read at the table.

Then Kiri thought 
hard and came up 
with a plan...

េបើនងបេងកើតម៉សុីនមួយ 
នងនឹងែលង្រពួយ តបតិ ចជយួ 

េធ្វើកចិ ចករផទះបន 
េហើយនង ចស្រមួល្របណ 
នេសៀវេភបន េ យ ឥតែ្រកង។

ខ្រតិះរះិ គរី្របឹងគតិ 
េហើយមនគនំិតមួយ 
េលចេចញេឡើង...
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The fi rst of her chores 
was the chickens to feed,
She wondered aloud, 
“Now what will I need?”
She searched through 
the house to fi nd 
pieces of junk,
Then tied them together 
and climbed on her bunk.

កចិចករដបំូងនង ដចូេគេផទ ង គឺ កច់ណំីមន់
នងសរួខ ្លនួឯងជបនទ នថ់ «េតើឥឡូវេនះ  ខ ញុ្រតូវករអ្វីខ ្លះ? »

នងរកុរករបសច់ស់ៗ  ែដល ចេ្របី្របសែ់កៃចនបន 
ឥត្រ ក្រ ន្តេន្រគបក់ែន្លងកនុងផទះ 

នងជមនះយកចណំងចងភជ បប់ញចូ លគន មលំ ប់  
េហើយសទុះ ទ េ ងេឡើងេលើែ្រគខ ពស។់
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នងបង្ហួសេបើកបង្អួច 
រចួេអើតេទេ្រកេ យ្របុង្របយត័ន។
បនទ បម់ក នងយកម៉សុីនែកៃចន 

ស្រមបស់ត្វ េហើយទញបំពងប់ង្ហូរេចញ
រចូនងបំេពញបំពងេ់ យចណំីមន់

ជបនទ ន ់ចណំីបញ់្រតង ់
ត្រមងហ់្វូងមន។់

She opened the window and carefully leaned out,
Then took her contraption and pulled on the spout,
She fi lled it with bird feed and snapped back the band,
Then fi red off the food with her very own hand.
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The chickens were startled 
and raised their beaks high,
They’d never seen food coming down 
from the sky!
Kiri was happy and took out her book,
Then fi red out more food without even a look.

មនទ់ងំ យ្រស ងំកងំ ភញ កេ់ផ្អើលជខ្ល ងំ 
េហើយេង ើយចពំះុខ ពសហ់ួសេទេលើ

ែបបងេីង ើ េធ្វើែភនកែបបភ្លេីភ្លើ 
េ្រពះមិនែដលេឃើញចណំីធ្ល កព់ីេលើេមឃមកដ!ី

គរី ីេកមង្រសីរេំភើបចតិ្តៃ្រក ឥតែថ្លងបន មិនទេំនរ្របណ 
នងកប៏ន នេសៀវេភ

រឯីម៉សុីនេនកនុងៃដនង បេញច ញ ចណំី ឥត េល្អ ង មក បន្ត។
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Watering the garden 
was next on the list,
So she searched for a tap 
and then gave it a twist.
She fastened two buckets 
and a tube all together,
Then looked up at the sky 
to check on the weather.

គរីេីនែតចែំបង េ្រពះកចិចករបនទ ប ់
ជទម្ល ប ់ដងទកឹេ្រ ច ដំ  ំកនុងសនួចបរ។ 
នងនឹករកកែន្លង  មនកបលម៉សុីនទកឹ 

េហើយចបេ់ផ្ដើមគតិ មស្រមួល រចួបង្វលិមួល  
មិនរញុ  នងចងែខ ចណំងភជ បធ់ងុពីរ

េទនឹងបំពងម់ួយរមួគន  េហើយដលេ់វ  នងេមើលេទេមឃ។
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She called for her dog and strapped on the device,
He wasn’t quite sure if he thought it was nice.
But the dog he did water the garden as planned,
While Kiri sat down with a book in her hand.

នងរ សអ់ ្ដ តកក់ៗ  ក្ដកេ់ ែឆក 
រចួេទើបយកែខ មកចងឧបករណ៍ 
ែដលនងបងកៃចនជបន់ឹងែឆក។

កគ៏តិែដរថ េធ្វើែបបេនះ  ខ ្លនួ ល្អ 
ឬ ្អ តយ៉ង េទ?

ែត រតម់ិនទេំនរ េហើយទកឹេរេ្រ ច្រសពដំ  ំ
កនុងសនួចបរ ដចូជករបនេ្រគងទកុ

េពលគរីកីពំងុទេ្រមត្របណ នេសៀវេភ 
ែដលមនកនុងៃដ។
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The fi nal task left 
was to sweep 
all the fl oor,
So she searched 
for some more junk 
inside of a drawer.

មិនសំៃច សលក់ចិចករចងុេ្រកយ ែដល្រតូវេធ្វើឱយេហើយ 
េនះគេឺបសផទះ

ដេូចនះ នងរតូរះែស្វងរករបសរ់បរ មកែន្លង 
ែដលមនែថ្លងកនុងតទុ ូយកមកមូរែកៃចនម្ដងេទៀត។
នង្របឹងេឆ្ល តចងភជ បរ់ក៉មួយជមួយនឹងរង្វងក់ង ់

េ យែខ ្រតងម់ួយសៃសយ៉ងជប់
េហើយនងកច៏ងភជ ប់ នឹងដងឃន សយ់៉ងម។ំ

She fashioned a pulley from string and old wheels,
And tied on a lever with all the right seals.
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Then she poked up a broom 
through a crack in the ceiling,
And read in a hammock 
while doing the cleaning.

ជបនទ ន ់និងរសួ ន ់នងសក៊អំេបសមួយ ម្របេ ង
េនេលើពិ ន េហើយនងបន្របះ្របណ េគងេលើអ្រងឹង 

េពលអំេបសមិនទេំនរ េបស ជ្រមះ សម្អ ត ផទះ។
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Now all jobs were done, but she still had one mission,
To combine her inventions was now her ambition.

រចួកចិចករផទះអសេ់ហើយ 
ឥឡូវេនេឡើយែតេរឿងមួយ 

គនឺង្រពួយ ្រតូវ្របមូលរមួបញចូ លគន េទជរបស់
ែតមួយ នវូអ្វីែដលនងបនបេងកើតរចួ 

េហើយ ច្រតួតជយួេធ្វើករងរបន្រគបយ់៉ង។
េនះជេគលបំណងមយ៉ង ែដលនងបង៉កន្លងមក

So she took an old rice 
box, some screws 
and some string,
then twisted 
and fastened and 
tied everything.

ដេូចនះ នងកយ៏ក្រគបវ់សីខ ្លះ 
ធងុ្រសូវចស ់និងែខ ចណំង
បនទ បម់ក នងចងភជ ប់
បញចូ លគន  យ៉ងជប។់
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Her marvellous machine she 
took outside to test,
But it didn’t quite work as she 
would have liked best.

យលថ់មិនភ្ល ត ់នងយកម៉សុីនែកៃចន 
ែដលជ ន ៃដដអ៏ ច រយរបសន់ង 

េចញេទេ្រក កលបង ែតមិនដចូបង៉ 
ដេំណើ រករមិនសវូល្អេទ។

អំេបសបុករកុេរអនកែដលេនជិត
ចណំីមនល់្អិតៗកស៏ទះ 

រឯីទកឹកេ៏ហៀរជះេចញ មកេ្រក
សំេ បច ចេលើខ នងទ។

The broom poked her neighbour, 
the chick food got stuck,
And the water fl ew out, and onto a duck.
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Then she heard a big gasp and spotted her mother,
Looking and staring one way then the other,
Kiri thought she’d be angry, she’d fi nd it horrendous,
But her mother, she shouted, “My girl that’s stupendous!”

«យីះ!» នងកឮ៏សំេឡងមួយេនះ គរួឱយភញ កេ់ផ្អើល ស់
នងងកេឃើញចបស ់ម្ដ យចំ សឈ់រសំឡកស់ម្លឹង 

្របឹងេមើលេទ្រគបទ់សិទី
ភ្ល មគរីគីតិថ ម្ដ យេនះ នឹងខងឹនង េហើយមិនេទៀង គតន់ឹងគតិ
ពីអ្វីែដលនងផលិតពិតជគរួឱយខ្ល ចរ  េហើយមកថស្ដីបេនទ សឱយ
ែតម្ដ យនងជែបរបេ ្ដ យ េហើយែ្រសកេ យរេំភើបសបបយ  

«កនូ្រសីមសម្ដ យ កនូពិតជពែូកអ ច រយែមន!»

So she tinkered and fi ddled and fi xed her machine,
She shined it right up and gave it a clean.
Then she tested once more, and this time in fact,
It worked like a treat and all stayed intact.

ដេូចនះេហើយនងមនីមន  ផ រភជ បគ់ន  ជសួជលុនិងេធ្វើ េឡើងវញិ។
នងដសុខតេ់ធមញម៉សុីនយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងត្រមូវ ងជ្រមះ
នងៃលលក  កលបងម៉សុីនម្ដងេទៀត។ គម នអ្វីេ្រប ប 

ម៉សុីនដអ៏ ច រយបនដេំណើ រករយ៉ងល្អ្របេសើរេនេលើកេនះ ។
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She showed all her neighbours, her friends and the teacher,
She even considered calling over the preacher.
The neighbours said “Wow”, the friends “Goodness me”
The teacher said proudly “What’s this that I see?

ម្ដ យនងរេំភើបែមនែទន បង្ហ ញម៉សុីនកនូ្រសីេទ មិត្តភក្ដ ិ
អនកជិតខងជក ់និង្រគូៗផង 

េហើយគតក់ប៏ង៉ចងឱ់យ្រពះសងឃបនេឃើញែដរ។
ភ្ល មអនកេនែកបរែ្រសកថ «អូ ៎អ ច រយ! »

មិត្តគតម់ន ក់ កស៏រេសើរ «ឡូយ ស!់»
«អ្វី ឲយ ចបស ់ក ៏ល្អ េម៉្លះ!» ្រគូគរីែី្រសកេចះទងំអំណរ 

You’ve measured, you’ve loaded, 
you’ve balanced and here,
You’ve assembled and strengthened, 
you’re a real ENGINEER!”

គតប់ន្ត «ឯង សប់េ ្ដ យ 
ឯង សទ់ទងឹ ឯង ក ់

ច្រមឹងភជ បរ់បសធ់ងនម់្លឹងៗ 

ឯងមិនេភ្លចេលើកថ្លឹង 
ឯង ច ភជ ប់ ទងំអស់
ហនឹ ងចលូគន យ៉ងមលំ្អ 

ឯងពិតជវសិ្វករ
ដ ៏ចំ នមន កែ់មន ៎ ។»
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“Engineer? Engineer?” said Kiri confused,
“It’s someone who creates things for others to use.”
“Well that sounds quite good, an engineer IS for ME
but I don’t think I’ll start till I’ve fi nished my tea”

«វសិ្វករ? វសិ្វករេនះ ?» គរីចីបេ់ផ្ដើម្រចបលច់និ្ដ  និងឆងល ់
«េគជមនសុ មិនខ ្វល ់ចលូចតិ្តផ្ដលផ់លិតផលថមីៗ 

ស្រមបអ់នកដៃទេ្របី្របសប់ន»
«វសិ្វករចំ ន នងមិន ម ន ្ដ បេ់ទពីេ ះពិ  

វសិ្វករេនះ  គសឺ្រមបែ់តខ ញុ។ំ

ប៉ុែន្តយកល្អ ខ ញុមំិនទនដ់េំណើ រករេធ្វើអ្វីេផ ងេទៀតេឡើយ 
លះុ្រ ែតខ ញុបំេង្ហ ើយទកឹែតខ ញុសំិន។»
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Many years later when Kiri was big, she moved to 
Phnom Penh where she got a great gig. She designed 
the new transport to people’s delight, 
Super-fast tuktuks and 
pods that took fl ight!

េ្រចីនឆន កំន្លងេទ 
គរីេីចញមកេនឯ្រកុងភនេំពញ 

េពលនងេពញធរំបូ ង 
ហូរដចូទកឹេភ្ល ង គនំិតៃចន នង 

្របឌិតេឡើងនវូយនដកឹជញជូ នថមីៗ 
ែដលម ជន្របុស្រសី 
េពញនិយម្រគប្រចក

គមឺ៉ូតរូុមឺក៉ទេំនើបទនស់មយ័ 
មនេលប នេលឿនៃ្រក 

និងយនែកៃចន ចលត័េលើេមឃ។



Th is delightful book tells the story of how Kiri discovers that engineering is all about solving 

problems close to home to help get her chores done so that she can keep doing what she 

loves best: reading.  Engineering is in all young girls and boys and this story shows how 

real problems spark our imaginations to fi nd real solutions. We hope it inspires a whole 

new generation of young engineering girls.

Dawn Bonfi eld, Chief Executive  of the Women’s Engineering Society

A charming and sweet tale which brings the essence and excitement of engineering alive 

for our next generation of girls. 

Louise Rogers, Chair, TES Global

សៀវ  គួរឱយស លា ញ់មួយនះ បងា ញអំពីក្ម ងស ីគីរី ដលបា នរកឃើញថា  វិស្វ កម្ម គឺ ជាអ្វ ីៗ  ដល អាច 
 ះស យ ប   ក្ន ុង ផ្ទ ះ ដើមបីបញ្ច ប់កិច្ច  ការនា នា របស់នា ងបា ន ក្ន ុងពលដលនា ងបន្ត នូវអ្វ ីដល នាង 

ចូលចិត្ត  ៖ កា រ អា ន សៀវ  ។ វិស្វ កម្ម  គឺមា ន  ក្ន ុងខ្ល ួនកុមា រទា ំងស ី ទាំងប ុស ហើយរឿងនះបងា ញ ថា 
មា ន ប   នឹង មា ន កា រ ស មើស ម  ដើមបី រកដំ  ះស យពិតប កដ។ 

យើងខ្ញ ុំសងឃឹមថា  រឿងន ះនឹងជះឥទ្ធ ិពលដល់ក្ម ងស ីៗ ជំនា ន់ក យ ដលចង់កា យ ជាវិស្វ ករ។
Dawn Bonfi eld នា យកប តិបត្ត ិសហគមន៍វិស្វ កម្ម ស ្ត ី

រឿងដ៏ល្អ  និងពី  ះមួយនះ គឺនា ំមកនូវខ្ល ឹមសា រ និងភា ពរំជើបរំជួលដលបា នមកពីវិស្វ កម្ម រស់រវីក 
សម ប់កុមា រីជំនា ន់ក យៗ។

Louise Rogers នា យក TES Global
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