ពាក្យស្នើ្ុំអាហារូបករណ៍
សិល្បៈអមតៈអាន ចនផន

រូបថត
(4 x 6)

សនោះជាទប្ម្ង់ពាក្យសសនើសុំអាហារូបករណ៍ សប្មាប់សបកខជនដែលមានសោលបុំណងនិងឆនទៈអេិវឌ្ឍជុំនាញសិល្បៈនិងអាជីពរបស់ខ្េួន
សៅកនុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម្៌ឲ្យ

នសៅរកកប្ម្ិតអាជីព។ ែូសចនោះម្ននឹងបុំសពញពាក្យសសនើសុំសនោះ សូម្ឲ្យប្ាកែប្បជាថ្ សោក

អនកមានលកខណៈសម្្បតតិប្គ្ប់ប្ោន់សៅតាម្លកខនតិកៈ សហ្ើយដែលអាហារូបករណ៍សនោះពិតជាតប្ម្ូវការជាអាទិភាពរបស់សោកអនក កនុង
ការចាប់យកជុំនាញសិល្បៈនិងអាជីពកនុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម្៌ែព
៏ ិតប្ាកែម្ួយ។
សបើសោកអនកមានចម្ងល់កនុងការបុំសពញពាក្យសសនើសុំ សូម្ទាក់ទងសលខ្ ០១០ ៩៤១ ២២៤។

១. ការស្រើ្សរើ្្បសេទអាហារូបករណ៍
ក. ចូរគូស  នូវវគ្គសិក្ាដែលសសនើសុំ (អាចគូសបានតតមួយ្បអប់តតបណ៉ុ
ប្បសេទអាហារូបករណ៍

ស

ោះ្ )

្ោះវគ្គសិក្ាដែលអាចសសនើសុំ មានែូចតសៅ៖

សូមគូស  នូវវគ្គសិក្ាដែល
អាចសសនើសុំ

ថ្ន្ក់បរិញ្ញ្បប្តសៅសាកលវិទ្ាល័យេូម្ិនទវិចិប្តសិល្បៈ
(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)
អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍

ហ្វឹកហាត់ជាម្ួយប្គ្ូសិលប្ ៈឯកជន

រុំនាញ្ិល្បៈ

(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)
វគ្គសិក្ាផ្ាេងៗ
(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)
ភាសាអង់សគ្េសទូសៅ (វគ្គសប្ៅសមា្ង, សពញសមា្ង)
ជុំនាញកុំព្យូរទ័រទូសៅ

អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍
រុំនាញមិនមមន្ិល្បៈ

ម្ហាវិទ្ាល័យ
(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)
អនបណឌិត
(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)
វគ្គសិក្ាផ្ាេងៗ
(សូមបញ្ជក
ា ់ពីជំនាញ....................................................)










* ចុំសពាោះសបកខជនសសនើសុំវគ្គសិក្ាហ្វឹកហាត់ជាម្ួយប្គ្ូសល
ិ ្បៈឯកជន សហ្ើយចង់សសនើសុំទិញឧបករណ៍សេេង សូម្បញ្ជ្ក់សៅទីសនោះ

........................................................................................................................................................................
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍

ទុំព័រ
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ខ. ចូរបុំសពញចសនា្្ោះខាងសប្កាម្ជាដាច់ខាត។
សតើសោកអនកចង់សរៀនសៅទីណា? ឬជាម្ួយនរណា?
ស

្ោះ (សាោ/សមាគ្ម្/ប្គ្ូ)

..........................................................................................................................................................................
អាសយដ្ឋ្ន (សាោ/សមាគ្ម្/ប្គ្ូ)
េូម្ិ...........................................ឃុំ/សង្ក្ត់........................................ ប្សក/ខ្ណឌ...............................................
សខ្តត.............................................................. ទូរស័ពទ (សបើមាន) ..........................................................................
អ៊ីសម្៉េល (សបើមាន).................................................................................................................................................
២. រីវ្បវតតិផ្ទ្ល់ខ្លួន
- នាម្ប្តកូលនិងនាម្ខ្េួន “អក្សរដខ្មរ”..................................................“អក្សរឡាតាុំង”.................................................
- (ចូរគូស  បញ្ជក
ា ់ពីផេទរបស់អនក)

សេទស្សី



សេទស្បុស



 ..............................................

សផ្សងៗ

- នងងដខ្ឆន្ុំកុំសណើត ................................សៅេូម្ិ......................................ឃុំ-សង្ក្ត់...................................................
ប្សកខ្ណឌ......................................សខ្តត-ប្កង.........................................................................................................
- ម្ខ្របរសពវនងង សធវើអវី? សៅឯណា?.............................................................................................................................
- អាសយដ្ឋ្នសពវនងង...............................................................................................................................................
- សលខ្ទូរស័ពដទ ខ្្សទី១.............................................សលខ្ទូរស័ពទដខ្្សទី២ (សបើមាន).......................................................
- អ៊ីសម្៉េល (សបើមាន)........................................................សហ្វសបក (សបើមាន)...............................................................
- ចុំសណោះែឹងភាសាបរសទស និងកប្ម្ិត........................................................................................................................
៣. ្បវតតនិ នការ្ិក្ា្ិល្បៈវប្បធម៌ (ណបើមន
ិ ធ្លប
្ មា
់ ន្បវតតស
ិ ិក្្ា បត៉ុ នតមានបទពិណោធន៍ការងារសិលប្ ៈវប្បធម៌
សូមរំលងសំនរួ ទី៣ ណ
ស

ើយបំណពញសំណរួ ទី៥ ជំនួសវិញ)

្ោះ និងអា្យដ្ឋ្ន
(សាលា/្មាគម/្គូ)

ស

ការ្ិក្ា្ិល្បៈវប្បធម៌

រយៈសេល

្ញ្ញ្ប្តទទួលបាន
(សបើមាន)

្ោះ.........................................

ដផនក...........................

ពី................................

...................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ជុំនាញ.......................

ែល់.............................

...................................

ស

្ោះ.........................................

ដផនក...........................

ពី................................

...................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ជុំនាញ.......................

ែល់.............................

...................................

ស

្ោះ.........................................

ដផនក...........................

ពី................................

...................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ជុំនាញ.......................

ែល់.............................

...................................

សូម្ភ្ជប
ា ប
់ ដនែម្ ប្បសិនសបើសោកអនកមានប្បវតតិននការសិក្ាសិល្បៈវប្បធម្៌សប្ចើនជាងសនោះ ។
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍

ទុំព័រ
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៤. ្បវតតិននការ្ិក្ាចុំសណោះដឹងទូសៅ
សាលា
សាោបឋម្សិក្ា

អនវិទ្ាល័យ

វិទ្ាល័យ

ម្ហាវិទ្ាល័យ

ស

រយៈសេល

្ញ្ញ្ប្តទទួលបាន (សបើមាន)

្ោះ.........................................

ពី............................

................................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ែល់........................

................................................

ស

្ោះ.........................................

ពី............................

................................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ែល់........................

................................................

ស

្ោះ.........................................

ពី............................

................................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ែល់........................

................................................

ស

្ោះ.........................................

ពី............................

................................................

សខ្តត/ប្កង....................................

ែល់........................

ស

្ោះ និងអា្យដ្ឋ្នសាលា

................................................

សូម្ភ្ជាប់បដនែម្ ប្បសិនសបើសោកអនកមានប្បវតតនិ នការសិក្ាចុំសណោះែឹងទូសៅសប្ចើនជាងសនោះ ។

៥. បទេិសសាធន៍ការងារកនង
ុ វិ្័យ្ិល្បៈវប្បធម៌
ស
ស

្ោះ និងអាសយដ្ឋ្នអងគភាព

រយៈសពលននការបុំសពញការង្រ

តួនាទី

្ោះ...................................................

ពី....................................................

.............................................

សខ្តត/ប្កង..............................................

ែល់.................................................

.............................................

ស

្ោះ...................................................

ពី....................................................

.............................................

សខ្តត/ប្កង..............................................

ែល់.................................................

.............................................

ស

្ោះ...................................................

ពី....................................................

.............................................

សខ្តត/ប្កង..............................................

ែល់.................................................

.............................................

ស

្ោះ...................................................

ពី....................................................

.............................................

សខ្តត/ប្កង..............................................

ែល់.................................................

.............................................

ស

្ោះ...................................................

ពី....................................................

.............................................

សខ្តត/ប្កង..............................................

ែល់.................................................

.............................................

សូម្ភ្ជប
ា ប
់ ដនែម្ ប្បសិនសបើសោកអនកមានបទពិសសាធន៍ការង្រកនុងវិស័យសិល្បៈសប្ចើនជាងសនោះ ។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍

ទុំព័រ
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៦. ្ុំណរួ អធិប្ាយ
ក. សតើអនកមានសោលសៅនាសពលអនាគ្តែូចសម្តចកនុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម្៌? សហ្ើយសតើកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សនោះ អាចជួយ
អនកានយ្ងែូចសម្តចសែើម្្បីសសប្ម្ចសោលសៅសនាោះ?

ខ្. សតើមានម្ូលសហ្តអវីខ្េោះ ដែលសិលប្ ៈដខ្មរអម្តៈ គ្ួរដតសប្ជើសសរើសអនក ឲ្យទទួលានអាហារូបករណ៍សនោះ?

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍

ទុំព័រ
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គ្. សិល្បៈដខ្មរអម្តៈផតល់ប្ាក់អាហារូបករណ៍ ១,៥០០ ែោ្្រ កនុង១ឆន្ុំ។ ប្ាក់នឹងប្តូវសបើកជា៤ែង សដ្យសបើកប្ាក់ម្តង
៣៧៥ ែោ្្រ។ សតើអនកនឹងចាត់ដចងប្ាក់អាហារូបករណ៍សនោះែូចសម្តចសប្មាប់សោលបុំណងននការសិក្ានិងការអេិវឌ្ឍខ្េួន?

៧. េ័ត៌មានអនកបញ្ជ្ក់ចសុំ ពាោះសបកខរន ចុំនួន២នាក់ (េុំមមនជា្មារិកកនុង្គួសារ)
ស

ោះ្ ............................................. អងគភាព................................................... តួនាទី......................................................

ទូរសពទ................................... អ៊ីសម្៉េល (សបើមាន)...........................................................................ហ្តែសលខា.....................
ស

ោះ្ ............................................. អងគភាព................................................... តួនាទី......................................................

ទូរសពទ................................... អ៊ីសម្៉េល (សបើមាន)...........................................................................ហ្តែសលខា.....................

៨. កិច្ច េមស្េៀងនិងសបតជាញ្រប្់សបកខរនសៅសលើកមមវិធីអាហារូបករណ៍
ប្បសិនសបើ ខ្្ុុំាទ/នាងខ្្ុុំ ប្តូវានសប្ជើសសរើសជាសបកខជនជ័យោេីនន កមមវិធីអាហារូបករណ៍្ិល្បៈអមតៈ អាន ចនផន
របស់សិលប្ ៈដខ្មរអម្តៈ សនោះ ខ្្ុុំាទ/នាងខ្្ុុំសបតជាថ្
ញ្ នឹងអនវតតតាម្សោលការណ៍ និងសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍
ជាេិស្្ ការចូលរួមវគគបណ្តោះគណតនមលឲយ្ បានសទៀងទាត់ (េ័ត៌មាន្សងខបតាមឆ្្ុំនីមួយៗមានសៅទុំេរ័ បនាទ្ប់)។ ខ្្ុុំ
ក៏យល់ច្ាស់ដែរថ្ ការអនវតតម្ិនានតាម្សោលការណ៍ ននកម្មវិធីសនោះអាចនឹងប្តូវបញ្ឈប់ពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សនោះ។
ហ្តែសលខាសបកខជន ...................................................
ស
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

្ោះ .............................................. កាលបរិសចេទ ............................................
ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍
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កាលបរិសចេទ្ុំខាន់ៗ
១ សម្សា ២០២២

សបើកទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍

៣១ ឧសភា ២០២២

បិទទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍

សាតហ្
្ ៍ទ៣
ី ម្ិងនា ២០២២

ផតល់ែុំណឹងែល់អនកជាប់សៅវគ្គជប្ម្ោះ

២ កកកដ្ ២០២២

វគ្គជប្ម្ោះ សកម្មភាពសធវកា
ើ រជាប្កម្

៣ កកកដ្ ២០២២

វគ្គសមាភ្សចងសប្កាយជាម្ួយគ្ណៈកម្មការ

សាតហ្
្ ៍ទ៤
ី កកកដ្ ២០២២

ប្បកាសលទធផលអាហារូបករណ៍

ចងដខ្សីហា ២០២២

វគ្គបណ្តោះគ្ណតនម្េប្បធានបទទី១ កនុងឆន្ុំទ១
ី ចាប់សផតើម្

សែើម្ដខ្តោ ២០២២

សបើកប្ាក់អាហារូបករណ៍សប្មាប់ប្តីមាសសលើកទី១

វគគបណ្តោះគណតនមល ននកមមវិធីអាហារូបករណ៍កនុងឆ្្ុំនីមួយៗ
ឆ្្ុំ

សោលសៅ សមសរៀន និង្កមមភាេ
សោលសៅកនុងឆន្ុំទី១ គ្ឺការអេិវឌ្ឍខ្េួន។ ប្បធានបទរួម្មាន “ផនត់គ្ុំនិត”, “ខ្្ជា
ុុំ នរណា”, “សិល្បៈនន

ឆន្ុំទ១
ី

ការសធវើការជាប្កម្” (៣នងងសៅសខ្តតប្ពោះវិហារ), “ការបសងកើតទស្សនវិសយ
័ សបសកកម្ម និងគ្ណតនម្េ
ផ្ទ្ល់ខ្េួន”, “ការកុំណត់សោសៅនិងការសធវើដផនការ”, “សិល្បៈននការប្គ្ប់ប្គ្ងងវិកាផ្ទល
្ ់ខ្េួន”, និង
“ភាពជាពលរែឋ”។

ឆន្ុំទ២
ី

សោលសៅកនុងឆន្ុំទី២ គ្ឺចុំសណោះែឹងនិងបណាត្ញកនុងវិសយ
័ សិល្បៈ។ ប្បធានបទរួម្មាន “ប្បវតតិ
សិល្បៈនិងការគ្ិតសីជសប្ៅ”, “ការកសាងសហ្គ្ម្ន៍សល
ិ ្បៈ”, និង “សិល្បៈនិងការផតល់តនម្េ”។
សោលសៅកនុងឆន្ុំទី៣ គ្ឺភាពជាពលរែឋនិងទុំនួលខ្សប្តូវកនុងសងគម្។ សិស្សអាហារូបករណ៍នឹង

ឆន្ុំទ៣
ី

ប្តូវអនវតតគ្សប្មាងម្ួយជាប្កម្ទាក់ទងនឹងសោលសៅខាងសលើ។ ម្ននឹងអនវតតគ្សប្មាង សិស្សនឹង
ប្តូវចូលរួម្វគ្គសិក្ា “ម្ូលដ្ឋ្នប្គ្ឹោះននការប្គ្ប់ប្គ្ងគ្សប្មាង” កនេោះនងង។

ឆន្ុំទ៤
ី

សោលសៅកនុងឆន្ុំទី៤ គ្ឺការប្គ្ប់ប្គ្ងគ្សប្មាង។ សិស្សអាហារូបករណ៍នឹងប្តូវអនវតតគ្សប្មាងម្ួយដត
មាន្ក់ឯងឬជាប្កម្ ដែលសប្ជើសសរើសប្បធានបទសដ្យខ្េួនឯង។

សិស្សអាហារូបករណ៍ នឹងប្តូវចូលរួម្វគ្គបណ្តោះគ្ណតនម្េសនោះ សៅតាម្ចុំនួនឆន្ុំដែលទទួលានអាហារូបករណ៍។ មានន័យ
ថ្ សបើទទួលានអាហារូបករណ៍ចុំនួន២ឆន្ុំ អាចចូលរួម្វគ្គបណ្តោះគ្ណតនម្េប្តឹម្ឆន្ុំទី២។ វគ្គបណ្តោះគ្ណតនម្េនឹងសកើតស

ើង

ភាគ្សប្ចើនចុំនងងចងសាត្ហ្៍ (សៅរ៍ និង/ឬ អាទិត្យ)។
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សល
ិ ្បៈអម្តៈ អាន ចនផន

ពាក្យសសនស
ើ ុំអាហារូបករណ៍
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