
(Form 3: Non-Student v3) 

柬埔寨语言使用调查问卷  

 ការស្ទង់មតិជាភាសាខ្មែរ 

亲爱的受访者： 

អ្នកផ្តល់កិច្ចស្ម្ភា ស្ជាជាគោរ រព 

感谢您愿意参与此项语言及家庭背景的问卷调查，本研究是由美国百

翰杨大学白杰理教授(柬埔寨智慧大学的访问学者)主持带领，研究的目的是

为了解柬埔寨的语言使用状况，特别是柬埔寨的中文社区。由于您是金边地

区中文学校的学生，因此我们邀请您参与这项问卷调查。您可以独立填写这

项问卷，如有需要，也可以在家人的协助下完成。 

ម្ញ ុំស្ូមខ្លែងអ្ុំណរគញណយ៉ា ងជ្រជាលរជ្រៅច្ុំរ ោះស្ណ្តត ជច្ិតតរបស់្អ្នក កនញងការបុំរពញការស្ទង់មតិ
ខ្ែលស្តោអ្ុំពោភាសាជិងជ្របវតតិជ្រគួសាររបស់្អ្នក។ ការស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវរជោះជ្រតូវបាជរ្វោរ ោងរោយ បណឌិ ត ោ
ណ្ត ប ូការ ោ (Dana S. Bourgerie) មកពោសាកលវគិាល័យ ជ្រពោ កាុំយុំង នជស្ហរែឋអារមរចិ្ ( ត់ក៏ជា
សាស្រស្តចារយរៅឯសាកលវគិាល័យ បញ្ញា សាស្រស្តកមពញជាផ្ងខ្ែរ)។ រ លបុំណងរបស់្ការស្ទង់មតិរជោះគឺ
រែោមបោខ្ស្វងយល់ពោការរ ោកច្ុំររ ោជខ្ផ្នកភាសារៅកនញងជ្របរគស្កមពញជា ជាពិរស្ស្រៅកនញងច្ុំរណ្តមស្ហគមជា
ខ្ែលជិយយភាសាច្ិជ។ អ្នកជ្រតូវបាជផ្តល់កិច្ចស្ុំភាស្ជា រោយរហតញខ្តអ្នកគឺជាស្ម្ភជិកនជស្ហគមជាខ្មែរ
ចិ្ជកនញ ងរាជធាជោភ្នុំរពញ។ ការស្ទង់មតិរជោះម្ភជរយៈរពលតិច្ជាងកជែោះរម្ភ៉ា ង រហោយអ្នកអាច្បុំរពញវារោយ
មែួជឯង ឬក៏ជាមួយជ្រកុមជ្រគូសាររបស់្អ្នកក៏បាជ។ 

请尽可能地回答每个问题，如有问题涉及到您的隐私或者不方便回答,

您可以选择不回答。当您完成并提交本问卷时，您允许您所提供的信息被用

于语言学研究目的。您的名字及个人信息将不会与研究团队以外的人共享，

也不会在学术期刊上发表使用。如果你对这项调查有疑问，请联络项目

主管，白杰理博士。邮箱地址：bourgerie@byu.edu，电话：(+855) 78-

803171。若有关与参与者权利的问题，请致电 001-801-422-1461 到

mailto:bourgerie@byu.edu


院校研究局 (IRB）。地址：A-285 ASB, Brigham Young University (杨

百翰大学), Provo（普洛夫), UT, USA  84602, 邮箱地址：irb@byu.edu. 

ស្ូមរ្ែោយរៅជឹងស្ុំជួរខាងរជ្រកាម រោយរសាែ ោះជ្រតង់ ជិងរជ្រច្ោជបុំផ្ញតតាមខ្តអាច្រ្វោរៅបាជ។ 
រោយការបុំរពញការស្ទង់មតិរជោះ អ្នកអ្ជញញ្ញា តឲ្យពត៌ម្ភជរបស់្អ្នកអាច្បាជរជ្របោជ្របាស់្ស្ុំរាប់រ លបុំណង
នជការស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវរជោះប៉ា ញរណ្តណ ោះ។ រ ែ្ ោះជិងពត៌ម្ភជផ្ទទ ល់មែួជែនគរគៀតរបស់្អ្នក ជឹងជ្រតូវបាជរជ្របោ
ជ្របាស់្ខ្តកនញងច្ុំរោមជ្រកុមស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវប៉ា ញរណ្តណ ោះ រហោយជឹងមិជជ្រតូវបាជរជ្របោជ្របាស់្កនញងការរបាោះពញមាផ្ាយ
ជាសាធារណៈរគ។ ជ្របស្ិជរបោអ្នក ម្ភជច្ុំងល់ទាក់គងរៅជឹងការស្ទង់មតិរជោះ ស្ូមរផ្្ោអ្ញោខ្ម៉ាលមកកាជ់
បណឌិ ត ោណ្ត ប ូការ ោ  ជាអ្នកស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវផ្ទទ ល់តាមរយៈអាស័្យោឋ ជអ្ញោខ្ម៉ាល៖bourgerie@byu.edu 
ឬ រលមគូរស័្ពទ: (+855) 78-803171 ។ ស្ុំរាប់ស្ុំជួរខ្ែលទាក់គងរៅជឹងស្ិគធិនជអ្នកផ្តល់កិច្ចស្ម្ភា ស្
ជា ស្ូមទាក់គងគណៈកម្ភែ ្ិការស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវជ្របចាុំសាកលវគិាល័យ តាមគូរស័្ពទរលម 001–801-
422-1461, A-85 ASB,Brigham YoungUniversity, Provo,UT84602, ឬតាមរយៈអាស័្យោឋ ជអ្ញោខ្ម៉ា
ល៖ irb@byu.edu 

………………………… 
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姓名: 中文  ___________    高棉语 ___________     英文 _________________ 

រ ែ្ ោះ: (ច្ិជ)_____________ (ខ្មែរ)________________ (អ្ង់រគែស្)_____________________ 

电话号码: ___________                     电子邮件: ____________________ 
រលមគូរស័្ពទ: ____________ អ្ញោខ្ម៉ាល: ______________________ 

性别:_____ 年龄:____ 
រភ្គ: _______     អាយញ: _______  

地址：___________________________________________________________ 
អាស័្យោឋ ជ: ____________________________________________________ 

毕业中文学校______________________________________________________ 
រ ែ្ ោះសាលាច្ិជ (អ្តោតស្ិស្ស/ស្ិស្សបច្ចញបបជន): ________________________________ 

 

1. 出生地 (国家/省/县/市): ________________  

កខ្ជែងកុំរជោត (ជ្របរគស្,រមតត,ជ្រស្ុក/គោជ្រកុង): ________________________________ 

如不是在柬埔寨出生，居留时间多久 _________  

ជ្របស្ិជរបោមិជបាជរកោតរៅជ្របរគស្កមពញជា រតោអ្នករស់្រៅគោរជោះអ្ស់្រយៈរពលប៉ា ញោែ ជឆ្ន ុំរហោយ?______ 

   父亲出生地 (国家/省/市): _______________ 

កខ្ជែងកុំរជោតរបស់្ឪពញក (ជ្របរគស្,រមតត,ជ្រស្ុក/គោជ្រកុង): ______________________________ 

母亲出生地 (国家/省/市): ________________ 

កខ្ជែងកុំរជោតរបស់្ម្ភត យ (ជ្របរគស្,រមតត,ជ្រស្ុក/គោជ្រកុង): _____________________________ 

 

2. 母亲的母语（如果她会说一种以上的语言，请依照使用频率排序， 1 为主

要语言，2 为第二语言, 3 为第三语言等等…） 

រតោភាសាកុំរជោតរបស់្ម្ភត យអ្នកគឺភាសាអ្វោ? ជ្របស្ិជរបោ ត់រច្ោះរជ្រច្ោជភាសា ស្ូមបញ្ញា ក់ពោភាសាខ្ែល
 ត់រជ្របោរជ្រច្ោជជាងរគ ជិងភាសាខ្ែលមិជស្ូវរជ្របោ (ឧទាហរណា ៖ ១.ស្ុំរាប់ភាសារជ្របោរជ្រច្ោជជាងរគ
បុំផ្ញត ២.ស្ុំរាប់ភាសាស្ុំខាជ់បោទ ប់ ៣.ស្ុំរាប់ភាសាបោទ ប់បជសុំ ។ល។) 

高棉语 ____        华语___         其他: (请说明) ____________ 

ភាសាខ្មែរ_______        ភាសាច្ិជ_____  ភាសារផ្សងរគៀត (ស្ូមបញ្ញា ក់)____________ 



汉语方言 ？(请说明) _____________________________________ 

រតោម្ភត យអ្នកម្ភជជិយយភាសាច្ិជតាមតុំបជ់ែ៏នគរគៀតរគ? (ស្ូមបញ្ញា ក់) 
__________________________________ 

 
3. 父亲的母语（如果他会说一种以上的语言，请依照使用率排序， 1 为主要

语言，2 为第二语言, 3 为第三语言等等…） 

រតោភាសាកុំរជោតរបស់្ឪពញកអ្នកគឺភាសាអ្វោ? ជ្របស្ិជរបោ ត់រច្ោះរជ្រច្ោជភាសា ស្ូមបញ្ញា ក់ពោភាសាខ្ែល
 ត់រជ្របោរជ្រច្ោជជាងរគ ជិងភាសាខ្ែលមិជស្ូវរជ្របោ (ឧទាហរណា ៖ ១.ស្ុំរាប់ភាសារជ្របោរជ្រច្ោជជាងរគ
បុំផ្ញត ២.ស្ុំរាប់ភាសាស្ុំខាជ់បោទ ប់ ៣.ស្ុំរាប់ភាសាបោទ ប់បជសុំ ។ល។) 

高棉语 ____        华语___         其他: (请说明) ____________ 

ភាសាខ្មែរ_______        ភាសាច្ិជ_____  ភាសារផ្សងរគៀត (ស្ូមបញ្ញា ក់)____________ 

汉语方言 ？(请说明) _____________________________________ 

រតោឪពញកអ្នកម្ភជជិយយភាសាច្ិជតាមតុំបជ់ែ៏នគរគៀតរគ? (ស្ូមបញ្ញា ក់) 
__________________________________ 
 

 
4. 主要种族?   

      រតោជ្រគួសាររបស់្អ្នកម្ភជរែោមកុំរណោ តពិតជាជជជាតិអ្វោ? 
     高棉  ____        华____       越南____   其他: (请说明) ____________ 

      ខ្មែរ_____   ច្ិជ___   រវៀតណ្តម___ ស្ញ្ញា តិែនគ(ស្ូមបញ្ញា ក់)_______________ 
 

5. 想想您的家庭, 您认为自己主要是: 

ជិយយពោជ្រគួសាររបស់្អ្នកបច្ចញបបជន រតោអ្នកគិតថាមែួជអ្នកជាជជជាតិអ្វោ ី្? 

高棉人 ___ 柬华人 ___     华／汉___ 其他: (请说明) ____________ 

ខ្មែរ_______ ខ្មែរច្ិជ______   ច្ិជ_____  ជជជាតិរផ្សងរគៀត(ស្ូមបញ្ញា ក់)___________ 
 

6. 目前的学历 _______   

កុំរតិនជការស្ិកាោរពលបច្ចញបបជន ____________ 



7. 家庭宗教背景(可勾选一个以上) 

សាស្ោ (អ្នកអាច្គូស្ស្ញ្ញា   រជ្រច្ោជជាងមួយ) 

大乘佛教 __  小乘佛教   ___   伊斯兰 ___  基督教 ___   
ពញគធសាស្ោខ្បបច្ិជ___  ពញគធសាស្ោខ្បបខ្មែរ___    អ្ញោសាែ ម___     សាស្ោជ្រគោស្ទ___ 
其他: (请说明) _________ 
សាស្ោែនគ: (ស្ូមបញ្ញា ក់) ____________ 

 
8. 父亲的教育水平为 ____年 (包括小学) 

កុំរតិនជការស្ិការបស់្ឪពញកអ្នក (គិតជាឆ្ន ុំ)_______ (រតោបាជប៉ា ញោែ ជឆ្ន ុំរោយរួមបញ្ចូ លទាុំងថាន ក់
បឋមផ្ងខ្ែរ?) 

 

9. 母亲的教育水平为 ____年 (包括小学) 

កុំរតិនជការស្ិការបស់្ម្ភត យអ្នក (គិតជាឆ្ន ុំ)_______  (រតោបាជប៉ា ញោែ ជឆ្ន ុំរោយរួមបញ្ចូ លទាុំងថាន ក់បឋម
ផ្ងខ្ែរ?) 

 

10.假如父亲或母亲已逝或退休，生前或退休前的职业为？ ________  

ជ្របស្ិជរបោឪពញកម្ភត យសាែ ប់ឮច្ូលជិវតត រតោពួក ត់ម្ភជមញមរបរអ្វោកាលពោមញជ? ______________ 

您的职业: _______      父亲的职业 _______           母亲的职业 _______  

អាជោពរបស់្អ្នក__________   អាជោពឪពញកអ្នក ____________   អាជោពម្ភត យអ្នក________ 
 

11. 除了国语之外，您您是否还会说其他汉语方言?  是 ___ 否 ___  

រជ្រៅពោភាសាច្ិជគញកងឺ រតោអ្នកអាច្ជិយយភាសាច្ិជតាមតុំបជ់រផ្សងរគៀតរគ?  
បាគ/ចាស្_____ រគ____ 

(如勾选是, 请勾选下列方言(可勾选一个以上). 

(របោរ្ែោយបាគ/ចាស្ ស្ូមគូស្ស្ញ្ញា   (អាច្គូស្រលោស្ពោមួយ) 



1. 潮州话___       2. 福建话 ___              3. 客家话 ___   
1. រឆ្វច្ូវ____      2. ហវូជាជ/ហញក ង___  3. ហាក់កា____ 

4. 海南话___        5. 广东话___     6. 其他 (请说明) __________ 

    4. នហណ្តជ___       5. កាតាុំង____   6. ភាសារផ្សងរគៀត (ស្ូមបញ្ញា ក់)____ 

12. 您在家与家人会用哪些语言沟通? (请勾选您所使用的全部语言,并根据使用频

率排序: 1,2,3…。最常使用的语言为 1，第二常使用的语言为 2, 等等) 

រតោអ្នកជិយយភាសាអ្វោជាមួយជ្រគួសារអ្នករៅផ្ទោះ? ស្ូមស្ររស្រតាមលុំោប់នជភាពញឹកញាប់កនញងការ
រជ្របោជ្របាស់្: 1, 2, 3, ។ល។ (ឧទាហរណា ៖ របោស្ិជជាអ្នកជិយយភាសាខ្មែរ ច្ិជគញកងឺ ច្ិជកាតាុំង រតោ
អ្នកជិយយភាសាមួយណ្តរជ្រច្ោជបុំផ្ញតរជ្រច្ោជបោទ ប់ ?។ល។) 

高棉语 ____   华语 (潮州话___福建话 ___客家话 ___ 海南话___        

广东话___ 其他 (请说明) __________)     

ខ្មែរ____   ច្ិជ(រឆ្វច្ូវ___ហវូជាជ/ហញក ង___ហាក់កា___នហណ្តជ__កាតាុំង____  
ភាសារផ្សងរគៀត ស្ូមបញ្ញា ក់_________________) 

其他语言 (请说明) ________ 

ភាសាែនគរគៀត (ស្ូមបញ្ញា ក់)___________ 
 

13. 除了目前就读的学校，是否有在其他学校就读过? 是 __  否  __ 

រជ្រៅពោសាលាបច្ចញបបជនរបស់្អ្នក រតោអ្នកបាជរៅស្ិការៅសាលាណ្តរគៀតរគ?  
បាគ/ចាស្___ រគ__ 
 

如果是，请列出就读时间以及在校期间使用的语言 

របោរ្ែោយបាគ/ចាស្ ស្ូមររៀបរាប់ពោច្ុំជួជឆ្ន ុំស្ិកា ជិងភាសាខ្ែលរជ្របោរៅសាលា 

曾就读 ______  年  学校语言 ____________________   

ឆ្ន ុំស្ិកា __________  ភាសាខ្ែលរជ្របោរៅសាលា_______________ 



曾就读 ______  年  学校语言 ____________________   

ឆ្ន ុំស្ិកា __________  ភាសាខ្ែលរជ្របោរៅសាលា_______________ 

曾就读 ______  年  学校语言 ____________________   

ឆ្ន ុំស្ិកា __________  ភាសាខ្ែលរជ្របោរៅសាលា_______________ 

 
14. 除了华语与高棉语以外，您还说其他语言吗? _____________  

រតោអ្នកអាច្ជិយយភាសាអ្វោបាជរគៀតរជ្រៅពោភាសាច្ិជ? _____________ 
 

____________________________ 

 

15. 您曾经居住过柬埔寨以外的国家吗? 是 ___  否  ___ 

រតោអ្នកធាែ ប់រស់្រៅរជ្រៅជ្របរគស្រគ? បាគ/ចាស្_____ រគ____ 
 

如有, 请列出: _________                    居住时间: ______ 

របោធាែ ប់ រៅគោណ្ត? _______________            អ្ស់្រយៈរពលប៉ា ញោែ ជឆ្ន ុំ? ________ 

居住目的：读书 _______                    或其他 (请说明) _______________ 

រតោអ្នកបាជរ្វោអ្វោមែោះរៅគោរោោះ? ស្ិកា________   ររឿងរផ្សងរគៀត(ស្ូមបញ្ញា ក់)___________ 
16. 读写能力 

ស្មតថភាពនជការអាជជិងស្ររស្រ 

您和您的家庭的中文阅读写作水平如何？（从0到10评分，10为最高分） 

រតោអ្នកជឹងជ្រគួសាររបស់្អ្នកអាច្អាជ ជិងស្ររស្រភាសាច្ិជបាជជ្រតឹមកុំរតឹណ្ត? (ស្ូមោក់រលមមួយ
កនញងច្ុំរោម 0 រៅ 10 ខ្ែល10គឺរច្ោះរជ្រច្ោជបុំផ្ញត) 
阅读：你自己________父亲________母亲 _________  

ការអាជ៖  មែួជអ្នកផ្ទទ ល់_________ ឪពញករបស់្អ្នក_________  ម្ភត យរបស់្អ្នក_________ 



写作：你自己 _________ 父亲________母亲 _________ 

ការស្ររស្រ៖ មែួជអ្នកផ្ទទ ល់_________ឪពញករបស់្អ្នក_________ម្ភត យរបស់្អ្នក___________ 

 

17.与华人朋友，您最常使用的是哪种语言？ 

     រតោអ្នកខ្តងខ្តជិយយភាសាអ្វោជាមួយមិតតភ្កតិរបស់្អ្នក ខ្ែលជាជជជាតិខ្មែរច្ិជែូច្ ន ? 

     最常使用高棉语_____最常使用中文_____高棉语和汉语都使用_____其他 

（请说明）_____________ 

ជាគូរៅខ្មែរ________ជាគូរៅច្ិជ________ ជាគូរៅខ្មែរលាយច្ិជ________  ភាសាែនគ
រគៀត (ស្ូមបញ្ញា ក់) _________________ 

…………………… 

我愿意留下我的联系方式，以便参加后续的调查研究。包括一个为时

30-45 分钟，有关我的家庭语言背景问题的记录（视频或音频: 是 ___ 否____)  
ម្ញ ុំពិតជាច្ង់បជតគុំោក់គុំជងស្ុំរាប់កិច្ចស្ិកាជ្រសាវជ្រជាវបជតបោទ ប់រគៀត។ វាក៏រួមបញ្ចូ លទាុំងកិច្ច

ស្ម្ភា ស្ជាលតជាលកៈណៈវ ោរែអ្ូ ឮជាស្ុំរ ង ជ្របខ្ហលជា 30រៅ 45ោគោ ខ្ែលទាក់គិជរៅជឹងជ្របវតតិ
ភាសានជជ្រគួសាររបស់្អ្នក។ បាគ/ចាស្________ រគ________         

………………………… 

行政使用 (勿填)  ខ្ផ្នកស្ុំរាប់ស្ម្ភា ស្ជាស្ររស្រប៉ាញ រណ្តណ ោះ 
受访者 ID#  ______ រលមស្ុំ ល់ខ្តស្# ___________ 

Location of Survey:   

Special Notes: 

Form 3.3: Chn_Khmer_non_student 


