ការពិពណ៌នាការងារ ៖
ជំនួយការទូទៅ មណឌលសិលប្ ៈនិងវប្បធម៌
ផ្នែក ក៖ ពត៌មានទូទៅ
មុខងារ៖

ជំនួយការទូទៅ មណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌

ទីតំង៖

មណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌
ទៅក្នុងវិទ្ាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ, រាជធានីភ្នំទរញ

ទទួលខុសព្ត្វចំទ

ះ៖

អ្នក្សព្មបសព្មល ក្មមវិធីអ្ប់រំសិល្បៈនិងវប្បធម៌

ផ្នែក ខ៖ អំពីសិល្បៈផ្ខែរអមតៈ
ទយើងទជឿជាក្់ថា សងគមមួយអាចរីក្ចទព្មើនទរញទលញទៅបាន ទោយមានការចូលរួមរីសិល្បៈ ។ ទយើងមានទស្សនវិស័យថា
សិល្បៈនិងវប្បធម៌ មានសារៈសំខាន់ដែលមិនអាចខវះបានសព្មាប់អ្នាគត្ែ៏រុងទរឿងរបស់ក្មពុជា ។ ទបសក្ក្មម ននអ្ងគការ
សិល្បៈដខមរអ្មត្ៈ គឺទែើរត្ួជាក្តត្ជំរុញ ទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈែ៏រស់រទវីក្ ដែលជួយញុំុំាងទឹក្ចិត្តអ្នក្ជំនាន់ថ្មី ។
យុទធសាស្រសតសម្រមាប់ទោលទៅរបស់ទយើងកែុងអំឡុងឆ្្ំ ២០១៧-២០២១ គឺ ៖


ផ្តល់លទធភារែល់សិល្បក្រ និងអ្នក្ែឹក្នាំដផ្នក្វប្បធម៌ តមរយៈ ការបណ្្តះបណ្ត្ល, ការផ្តល់មូលនិធិនិងធនធាន។



បញ្ជ្រ្បសិល្បៈនិងវប្បធម៌ទៅក្នុងបទរិទសាធន៍ជីវិត្របស់មនុស្សវ័យទក្មង ។



រព្ងីក្ទីផ្្ារ និងទស្សនិក្ជន សព្មាប់សិល្បៈទស្សនីយភារ ទៅក្មពុជា ។



សព្មបសព្មលឲ្យមានទំនាក្់ទំនង និងសហព្បត្ិបត្តិការព្បក្បទោយព្បសិទធភារ
ទៅតម បណ្ត្សហគមន៍សិល្បៈទៅក្មពុជា និងត្ំបន់អាសុី ។

ទោលបំណងបនតរបស់ទយើងគឺ ៖


ែឹក្នាំ គំនិត្ផ្តួចទផ្តើមដផ្នក្សិល្បៈសំខាន់ៗ ដែលគំព្ទអ្ភ្ិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈទៅក្មពុជា ។



សព្មបសព្មល និងទលើក្សទួយការផ្ល្ស់បតូរវប្បធម៌គន្ទៅវិញទៅមក្ ក្នុងត្ំបន់ និងទព្ៅត្ំបន់ ។



ជួយគំព្ទនិរនតរភារ ននសាន្នែមត្៌ក្សិល្បៈដខមរ ។

ផ្នែក គ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅននមុខតំផ្ណង
អ្ងគការសិល្បៈដខមរអ្មត្ៈ ក្ំរុងែំទណ្ើរការ គទព្មាងសាក្ល្បង៥ឆន្ំ ក្នុងការរព្ងឹងសក្មមភារអ្ប់រំសិល្បៈនិងវប្បធម៌ តមព្គឹះ
សាថ្នអ្ប់ររំ ែឋទៅក្មពុជា ទោយមានក្ិចចសហការជាមួយ ព្ក្សួងអ្ប់រំ យុវជន និងក្ីឡា, ព្ក្សួងវប្បធម៌ និងវិចិព្ត្សិល្បៈ ព្រម
ទំងអ្ងគការយូទណ្សកូក្មពុជា ។
មណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ ទៅក្នុងវិទ្ាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ មានទគលបំណ្ងដព្បកាល្យជាមណ្ឌលគំរូមួយក្នុងការបទងកើត្ឲ្យមាន
សក្មមភារអ្ប់រំសិល្បៈព្បក្បទោយភារនចនព្បឌិត្ ជំរុញការចូលរួមរីសិស្ានុសិស្សននសាលានានាជិត្ខាង និងសហគមន៍ជុំ
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វិញ ទោយផ្តល់លទធភារឲ្យចូលរួមក្នុងសក្មមភារសិល្បៈទផ្្សងៗ ទែើម្បីបទងកើនចំទណ្ះែឹង បទរិទសាធន៍ ទលើក្សទួយ និងផ្តល់
គុណ្ត្នមៃ ទលើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាត្ិ ។
ជំនួយការទូទៅមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ មានត្ួនាទីសំខាន់ជួយទរៀបចំសណ្ត្ប់ធានប់ ធានាសុវត្ថិភារ និងអ្នាម័យ ក្នុង
បរិទវណ្ជុំវិញ ។ ទលើសរីទនះ ព្ត្វជួយទមើលខុសព្ត្វក្ៃឹបសិល្បៈ (នថ្ៃទៅរ៍-អាទិត្្យ) និងជួយក្ិចចការទូទៅ ែូចជាការទទួល បែិ
សណ្ឋ្រក្ិចចទភ្ញៀវ (សិស្ានុសិស្ស, សិល្បក្រ-ការិនី, ទលាក្ព្គ-អ្នក្ព្គ) ដែលមក្ព្បាព្ស័យទក្់ទងក្នុងមណ្ឌល, ការងារ
ការិយាល័យទូទៅ និងជាជំនួយការទផ្្សងៗទរលមានសក្មមភារសិល្បៈជាទែើម ។
ផ្នែក ឃ៖ ទំនួលខុសម្រតូវ
 សុវតថិភាព សណ្ត្ប់ធ្្ប់ ៖


ធានាសណ្ត្ប់ធានប់និង អ្នាម័យក្នុងបរិទវណ្ជុំវិញ និងផ្សុខភារ សព្មាប់សិស្ានុសិស្សទូទៅ ។



ដថ្ទំនិងព្គប់ព្គងសុវត្ថិភារអ្គរ (បិទទវ្របងអួច ចាក្់ទសារបនទប់ និងទវ្ររបង...) ។



រព្ងឹងការអ្នុវត្តន៍ ទគលការណ្៍សតីរីក្ិចចគំ

រក្ុមារ របស់អ្ងគការសិល្បៈដខមរអ្មត្ៈ ។

 កមែវិធីសិល្បៈ ៖


ជួយទមើលការខុសព្ត្វ ក្ៃឹបសិល្បៈចុងសបាត្ហ៍ (នថ្ៃទៅរ៍ និងអាទិត្្យ) ។



ជួយទរៀបចំបនទប់ទរៀន ទរលមានសក្មមភារសិល្បៈទផ្្សងៗ (ែូចជា ការប្្្ំងភារយនតឯក្សារបាឋក្ថាសិល្បៈ និង
វគគបណ្្តះបណ្ត្លនានា) ។



ទទួលចុះទ

្ះសិស្ានុសិស្ស ដែលមក្ចូលរួមក្មមវិធីទផ្្សងៗ ។



ជួយការងារទផ្្សងៗ តមត្ព្មវការចាំបាច់ ទរលមានការទរៀបចំសដមតងសិល្បៈ ។

 ភារកិច្ចទូទៅ ៖


ព្គប់ព្គងក្ដនៃងចត្យានយនតរបស់បុគគលិក្ និងទភ្ញៀវ ។



ទធវើបែិសណ្ឋ្រក្ិចច និងទមើលការខុសព្ត្វទលើទភ្ញៀវដែលមក្ទំនាក្់ទំនងការងារ ។



ព្គប់ព្គងការចុះទ



ជួយរត្់សំបុព្ត្ និងទផ្ញើឯក្សារទផ្្សងៗ តមត្ព្មវការជាក្់ដសតង ។



ជំនួយការិយាល័យ និងជួយក្ិចចការទផ្្សងៗតមសំទណ្ើរបស់អ្នក្ព្គប់ព្គង ។

្ះទភ្ញៀវ ក្នុងទសៀវទៅបញ្ជីទភ្ញៀវទចញចូល ។

ផ្នែក ង៖ ជំនាញ និងបទពិទសាធន៍ផ្ដ្លម្រតូវការ


មានបទរិទសាធន៍ដផ្នក្ជំនួយការ និងការងាររែឋបាលទូទៅ ។



មានបទរិទសាធន៍ដផ្នក្បែិសណ្ឋ្រក្ិចចទូទៅ និងព្បកាន់ឥរិយាបទព្ត្ឹមព្ត្វជាមួយអ្នីត្ិជន ។



អាននិងសរទសរភាសាដខមរបានលអ, ទបើអាចទំនាក្់ទំនងជាភាសាអ្ង់ទគៃសបាន ជាការព្បទសើរ ។



មានភារទសា្្ះព្ត្ង់ រួសរាយរាក្់ទក្់ និង យក្ចិត្តទុក្ោក្់ក្នុងការងារ ។



ទគររទរលទវលា និងទចះផ្តល់ែំណ្ឹងព្ត្ឹមព្ត្វ ព្រមទំងមានអ្ធ្ាព្ស័យលអ ។



មានព្ក្មសីលធម៌លអព្បទសើរ និងទចះទគររសិទធិក្ុមារ និងសិស្ានុសិស្ស ។



ព្សឡាញ់ទគររនិងផ្តល់ត្នមៃែល់សិល្បៈវប្បធម៌ ជាអាទិភារ ។
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ផ្នែក ច្៖ ម្រាក់ទបៀវត្ស នឹងអតថម្របទោជន៍
ព្បាក្់ដខចាប់ទផ្តើម ៖

ចទនាល្ះរី ១៥០ែុលាល្ ែល់២០០ែុលាល្/ដខ

រយៈទរលសាក្ល្បងការងារ ៖

៣ ដខ

ច្ាប់ឈប់សព្មាក្ព្បចាំឆន្ំ ៖

១៨ នថ្ៃក្នុងមួយឆន្ំ

ទរលទមា្ងទធវើការ ៖

ទធវើការ៥នថ្ៃក្នុង១សបាត្ហ៍ (ត្ព្មវឲ្យទធវើការនថ្ៃទៅរ៍ និង អាទិត្្យ)
ទមា្ងទធវើការធមមត៖ ព្រឹក្ទមា្ង ៨.០០ - ១២.០០ និងទមា្ង
២.០០ - ៥.៣០លាង្ច
(ទរលខៃះត្ព្មវឲ្យទធវើការទលើសទមា្ង ទបើមានក្មមវិធីចាបា
ំ ច់)

ផ្នែក ឆ៖ ផ្បបបទននការដាក់ពាក្យ
ទែើម្បីោក្់

ក្្យ សូមភារ្ប់ព្បវត្តិរូបសទងេបមានបិទរូបថ្ត្ និងលិខិត្ចំណ្ប់អារមមណ្៍ ទផ្ញើទៅកាន់ទលាក្ព្សី ទឡា វាសនា

តមរយៈអ្៊ីដម៉ែល veasna@cambodianlivingarts.org
ឬទផ្ញើទៅ អងគការសិល្បៈផ្ខែរអមតៈ
ផ្ទះទលខ 128G9 ផ្ៃូវសុធារស សងាក្ត្់ទទនៃបាសាក្់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំទរញ ។
ទូរសរទ ០១៦ ៧៨២ ៦០៤

ឈប់ទទួលពាក្យ នងៃទី៣០ ផ្ខមករា ឆ្្ំ២០១៨ ។
ច្ំណ្ំ៖ ទបកខជនផ្ដ្លម្រតូវានទម្រជើទរើស នឹងតម្រមូវឲ្យមានលិខិតពីអាជ្ញធ
្ រមូលដាឋ្នបញ្ជ្ក់ថាពុំធ្ល្ប់ជ្ប់ទោទពីបទ
រំទោភទលើកុមារ ឬអនីតិជន ។
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