ជ្រើសជរើសវិចិ្រករ ២ នាក់ និងអ្នកនិពនធ ១ នាក់ស្ាប់
កម្មវិធន
ី ិជវសដ្ឋាន និងទសាសនិកិចច ២០១៨
កញ្ចប់ព័រ៌ាន និង ការណែនាាំពីការដ្ក់ពាកាយ
អ្រគុែស្ាប់ការគាំ្ទពី Fresh Sound Foundation និងការសហការជាម្ួយ ម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ Vermont,
អ្ងគការសិលាបៈណមមរអ្ម្រៈ (CLA) ានផ្តល់ជាឱកាសពិជសសម្ួយ រូនដល់ពនលកសិលាបករណមមរចាំនួន៣រូបជដើម្ាបជី ៅស្នាក់ជៅ និង
ទសាសនកិចចជៅម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ Vermont ណដលសថិរជៅ Johnson, សង្ការ់ Vermont, សហរដឋអាជម្រិក, រួម្ទាំងរយៈ
ជពល៩ថ្ងៃចុងបញ្ចប់ថ្នរយៈជពលទសាសនកិចចជនាោះ

នឹងបានជៅទសាសនាដកបទពិជស្ធន៍ដ៏អ្ស្ចារាយជៅកនុងទី្កុងញូវយ៉ក

ផ្ងណដរ ។
កម្មវិធីស្នាក់ជៅនិងទសាសនកិចចជនោះានជគលបាំែង ជធវឲ
ើ ាយសិលាបករណមមរវ័យជកមងានជពលជវលានិងកណនលងស្ាប់ការណសវងរក
សជម្លងខាងកនុងចិរតរបស់ពួកជគ្ពម្ទាំងជដើម្ាបីអ្ភិវឌាឍបនតនូវណបបបទសិលាបៈរបស់ពួកជគ

លុោះជពល្រលប់ម្ក្បជទសកម្ពុជា

វិញ ពួកជគនឹងានពលាំស្មាររីខា្ាាំងកា្ា។ ជពល្រលប់ម្កវិញ ពួកជគនឹង្រវបានរំពឹងថាកា្ាយជាអ្នករសូម្រិ និងអ្នកណែនាាំ
តាម្រយៈការពាាំាាំនាាំនូវគាំនិរយល់ជ

ើញនិងទ្ម្ង់ជធវើការងមីៗ ម្កព្ងឹងសហគម្ន៍សិលាបៈណមមរ ។

កម្មវិធីនិវវសដ្ឋាន និងទសាសនកិ្ច នឹងត្រូវត្រត្រឹរតវ

ើងវៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី០៤ ខែវិ្ឆិកា ឆ្ាាំ២០១៨

ការស្នាក់ជៅម្ជាឈម្ណ្ឌលសទូឌីវោ Vermont (ទី្កុងVermont)ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ណមកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី២៦ ណមរុលា ឆនាាំ២០១៨
និងទី្កុងញូវយ៉ក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ណមរុលា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ណមវិចឆិកា ឆន២
ាាំ ០១៨ ។
ជស្ហុយចាំណាយទាំងអ្ស់គឺខាងកម្មវិធីជាអ្នករាប់រង ។ សិលាបករណដល្រវបានជ្រើសជរើសនឹង្រវបានផ្តល់កណនលងម្ួយកនុង
សទូឌីជោស្ាប់ជធវើការ ្ពម្ទាំងអាចជ្បើ្បាស់ធនធានរបស់ម្ជាឈម្ណ្ឌលសទូឌីវោ Vermont ។ ជាម្ួយគនាជនាោះណដរ ក៏នឹង
ានឱកាសរួបម្ិរតសិលាបករ, អ្នកជរៀបចាំពិព័រែ៍សិលាបៈ និងបញ្ញវ័នតសិលាបៈដថ្ទជទៀរ ។
កម្មវិធីទសាសនកិចចបនាទាប់ពីការជធវើនិជវសដ្ឋាន ្រវបានបជងកើរជ

ើងណផ្ែកជលើស្មាររី បាំពាក់បណនថម្នូវបទពិជស្ធន៍ជលើសពីការជធវើ

ការកនុងសទូឌីជោ។ សិលាបៈណមមរអ្ម្រៈកាំពុងជរៀបចាំជាកម្មវិធីដ៏ម្ាញឹករយៈជពល៩ថ្ងៃជៅទី្កុងញូវយ៉ក កនុងជគលបាំែងផ្តល់
ការណសវងយល់ជាសជងេប

ថ្នពិភពសិលាបៈថ្នទី្កុងញូវយ៉ក្ពម្ទាំងទទួលដឹងនូវបទពិជស្ធន៍បណនថម្ពីការសាំណដងសិលាបៈ

សហសម្័យ ។ កម្មវិធីក៏រួម្បញ្ចូលនូវ ការជៅទសាសនាទីតាាំងសិលាបៈ និងអ្ងគការណដលពាក់ព័នធ, រួបជាម្ួយអ្នកជធវើការកនុងវិស័យ
សិលាបៈ និងអាែិករនណមមរ ។ កម្មវិធីទសាសនកិចចនឹងជរៀបចាំជ

ើងជៅតាម្សិលាបករណដល្រវបានជ្រើសជរើស។

កម្មវិធីលម្អិរ
ជយើងកាំពុងណសវងរកជបកេរនជាសិលាបករណផ្នកទសាសនីយចកេុណដលានភាពចាំជរើនជដ្យឯកររាយ និងជាអ្នកណដលទទួលបានផ្ល
្បជោរន៍របសនងដ៏ជ្ចើនពីឱកាសជនោះជៅមែៈជនោះកនុងអារីពរបស់ពួកជគ ។

ជយើងនឹងជ្រើសជរើស៖
វិចិ្រករ ២ នាក់ (អ្នកគាំនូរ, ជាងចា្ាក់, អ្នកងររូប។ល។)
អ្នកនិពនធ ១ រូប (កាំណាពាយ, ្បជលាម្ជលាក, សាំជែរ ។ល។)
ការស្នាក់ជៅទសាសនកិចចជនោះរួម្ានចាំណាយជពល៤សបាតាហ៍ជៅម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ Vermont នឹងានបណនថម្កាស្នាក់ជៅ
ទី្កុងញូវយ៉កចាំនួន៩ថ្ងៃ។ សិលាបករចាាំបាច់្រវចូលរួម្្គប់សកម្មភាពជៅកនុងអ្ាំ

ុងជពលទសាសនកិចចជនោះ។ ជពល្រលប់ម្ក

្បជទសកម្ពុជាវិញ សិលាបករ្រវណរជធវើបទបង្ហាញជដើម្ាបីណចករំណលកពីចាំជែោះដឹង, បទពិជស្ធន៍ និងស្នាថ្ដសិលាបៈទាំងឡាយ
ដល់ស្ធារែៈរនណមមរ។

បទបង្ហាញចុងជ្កាយនឹងជរៀបចាំជ

ើងជដ្យសិលាបៈណមមរអ្ម្រៈ។

សិលាបករអាចជ្រើសជរើសជធវើការ

ជរៀបចាំជាពិព័រែ៍/អានការង្ររបស់ពួកជគ រាំនួសឲាយការដឹកនាាំការពិភាកាាជាស្ធារែៈ ។
អាំរីម្ជាឈម្ណ្ឌលសទូឌីវោ Vermont
ម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ Vermont ្រវបានបជងកើរជ

ើងជដ្យសិលាបករម្ួយ្កុម្កនុងឆនាាំ១៩៨៤។ ទីតាាំងស្ាប់ការស្នាក់ជៅនិង

ទសាសកិចច ានទីតាាំងសថិរជៅតាម្្ចាាំងទជនល Gihon ជៅកនុងភូម្ិ្បវរតិស្ស្តសត Johnson សង្ការ់ Vermont ។ Vermont ្រវ
បានជ្រើសតាាំងជដ្យជគលបាំែងជលើករជម្កើងភាពថ្ចន្បឌិរតាម្រយៈសហគម្ន៍,

កិចចសហ្បរិបរតិការ

និងការ្រិោះរិោះ

ពិចារណាជដ្យសៃប់ជសៃៀម្ គាំ្ទជដ្យស្ម្ស់ធម្មជារិថ្នភាគខាងជរើងរួរភនាំថ្បរង (Green Mountains)។ ម្រាឈម្ែឌល
សទូឌីជោ Vermont ជាកម្មវិធីស្នាក់ជៅនិងទសាសនកិចចអ្នតរជារិធាំជាងជគជៅកនុងសហរដឋអាជម្រិក ជដ្យបានជធវើជាាចាស់ផ្ទោះ
ជៅដល់សិលាបករណផ្នកទសាសនីយចកេុនិងអ្នកនិពនធចាំនួន៥០នាក់ជាជរៀងរល់ណមម្កពីទូទាំងសហរដឋអាជម្រិកនិងសកលជលាក ។
ការស្នាក់ជៅានផ្តល់ឲាយនូវ៖


បនទប់ផ្ទាល់មលួនជៅកនុងផ្ទោះរួម្រូចលមម្ម្ួយ



ការចូលជៅជ្បើ្បាស់សទូឌីជោផ្ទាល់មលួនជៅកនុងអ្គរសទូឌីជោរាំនាញទាំង៦របស់ពួកជយើងបាន ២៤ ជាាង



អាហារញាាំរួម្៣ជពលកនុងម្ួយថ្ងៃ (បូករួម្ទាំងទឹកណផ្លជ

ើ្សស់, កាជហវ/ណរ/ជភសជរៈ និង្គប់ធញ្ញជារិណដលាន

ជៅ្គប់ជពល
ការ្រវទទួលឲាយចូលរួម្កនុងកម្មវិធីទសាសនាម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ Vermont គឺានលកេែៈ្បកួរ្បណរងនិងណផ្ែកជៅជលើការ
ពិនិរាយលែិរលែន់ជៅជលើសាំែាំពាកាយជសនើសុាំនិងឯកស្រពាក់ព័នធ។

ស្ាប់ព័រ៌ានបណនថម្ពីម្រាឈម្ែឌលសទូឌីជោ

Vermont

សូម្ចូលជៅកាន់ជគហទាំព័រ www.vermontstudiocenter.org
រវរៀរថ្នការដ្ក់ពាកាយ
ការដ្ក់ពាកាយជសនើសុាំ និងជគលការែ៍ណែនាាំ
ពាកាយជសនើសុាំ ្រវបាំជពញឲាយជពញ និងរកាាទុកជាទ្ម្ង់ Word ឬ PDF។ គាំរូថ្នការង្ររបស់អ្នក្រវរួម្បញ្ចូលទាំង (សូម្អ្នុវរត
តាម្ការណែនាាំខាងជ្កាម្)
្បម្ូលពាកាយជសនើសុាំម្កអ្៊ីណម្ល៖
ពាកាយជសនើសុាំ្រវណរបាំជពញឲាយបានជពញជលញនិង រកាាទុកជាចាាប់ឌីរីងលជា Word ឬ PDF ។ គាំរូស្នាថ្ដសិលាបៈរបស់ជលាក
អ្នក្រវភាជាប់ម្កជាម្ួយផ្ងណដរ (សូម្ជគរពតាម្ការណែនាាំពីការដ្ក់ពាកាយ)
សូម្ដ្ក់ពាកាយជដ្យជផ្ញើរអ្៊ីជម្៉លជៅកាន់៖ grants@cambodianlivingarts.org ឬក៏
ដ្ក់ពាកាយជដ្យយក្បគល់ជា Flashdrive ឬក៍ DVD ណដលានផ្ទុកឯកស្រដ្ក់ពាកាយរបស់អ្នកម្កកាន់ការិោល័យអ្ងគការ
សិលាបៈណមមរអ្ម្រៈជៅផ្ទោះជលម១២៨ G៩ ម្ហាវិងីសុធារស ្កុងភនាំជពញ
ទូរស័ពទទាំនាក់ទាំនង៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៦ ០៣២
***សូម្កាំនាំយកនូវស្្ាថ្ដសិលាបៈនិងពាកាយវសនើសាំជា Hardcopies

វយើងទទួលខរពាកាយវសនើសាំជាសកស្រឌីជីងលខររវ
កាលររិវ្ឆទឈរ់ទទួលពាកាយ៖

្ាោះ ។

សូម្រញ្ជូនពាកាយវសនើសាំខដលរាំវរញត្ររ់លកខែណ្ឌ្ង់បាន

ឲាយបានម្នវ

ាង៥ល្ងា្

ថ្ងៃទី៣០ ខែវម្ស្ ឆ្ាាំ២០១៨
ពាកាយជសនើសុាំណដលដ្ក់ជ្កាយជាាងនិងណងៃកាំែរ់ខាងជលើនឹងម្ិន្រវបានពិចារណាជទ ។

ពាកាយជសនើសុាំណដលម្ិនានលកេែៈ

ជពញជលញដូចការណែនាាំក៌ម្ិន្រវបានពិចារណារណដរ ។ បង្កាន់ថ្ដទទួលបាននូវពាកាយជសនើសុាំណដលជពញជលញនឹង្រវ្បកាស
រូនជៅថ្ងៃទី១០ ណមឧសភា ឆន២
ាាំ ០១៨ ។
លកខែ័ណ្ឌដ្ក់ពាកាយ
ការដ្ក់ពាកាយចូលរួម្្បណរងកនុងកម្មវិធីជនោះជបើករូនទូលាយជៅដល់ សិលាបករកម្ពុជា ណដលានអាយុចាប់ពី២១ឆនាាំជ
សិលាបករ្រវណរានអ្រតសញ្ញាែប័ែណរនជារិណមមរ

ើងជៅ ។

ជហើយនឹងប័ែណសាគាាល់ថាពិរជាសិលាបករណផ្នកជនោះណម្នឬទ្ម្ង់សិលាបៈ

្បហាក់្បណហល ឬអ្នកនិពនធ ជហើយបានចាប់ម្ុមង្រជាសិលាបករោាងរិចណាស់៣ឆនាាំ ។
និោយនិងយល់ភាស្អង់វរេសត្ររ់ត្ាន់លមម្សត្

វរកខជនទាំងអស់ត្រូវខរវ្ោះ

រ់ការត្បាត្ស័យទក់ទងរាំវរញរាំរូវការររស់ែេួនបាន ។

ការសវត្ម្្វត្ជើសវរើស
គែៈកម្មការជ្រើសជរើសនឹង្ររពិនិរាយជលើពាកាយជសនើសុាំទាំងអ្ស់និងជធវើការសជ្ម្ចចិរតណផ្ែកជលើណរព័រ៌ានណដលជបកេរនផ្តល់
ឲាយកនុងពាកជសនើសុាំប៉ុជណា្ាោះ ។ ជបកេរនទាំងអ្ស់នឹងដឹងលទធផ្លថ្នការជ្រើសជរើសម្ុនឬ្រឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ាាំ២០១៨ ។
សាំណ្ួរខដលត្រូវបានសួរញឹកញារ់
ជរើសិលាបករ្បជភទណាណដល្រវជ្រើសជរើស?
វិ្ិត្រករ ៖ រល់សិលាបករទាំងឡាយណដលជធវើការជលើណផ្នកផ្ាសពវផ្ាាយទសាសនីយចកេុ ដូចជា គាំនូរ, ្បព័នធផ្ាសពវផ្ាាយច្ម្ុោះ, ការ
សាំណដង, ចា្ាក់, សិលាបៈសូនរូប, ការរចនារូបជដើម្ាបីជបាោះពុម្ភ(printmaking), សិលាបៈងររូប, សិលាបៈគាំនូររញ្ជាាំង, សិលាបៈវើជដអ្ូ,
សិលាបៈរូបផ្គុាំពីវរថុច្ម្ុោះ... ។ល។ សុទធសឹងណរអាច្រវលកេម័ែឌអាចដ្ក់ពាកាយបាន ។
អ្នកនិពនធ៖ អ្នកនិពនធណដលជធវើការជៅជលើការសរជសរជរឿង្បជលាម្ជលាក, កាំណាពាយ, កាំែរ់្តា្បវរតិ, ្បវរតិស្ស្តសតណបប្បឌិរ,
ឬការសរជសរណបបថ្ចន្បឌិរជផ្ាសងជទៀរ អាចដ្ក់ពាកាយបាន។
វរើែ្ញាំត្រូវរវងកើរស្្ាថ្ដងមីនឹងរង្ហាញកនញងអាំ

ញងវរលស្្ាក់វៅនឹងទសាសនកិ្ចឬវទ? ៖ ម្ិនានជទ ។ ជលាកអ្នកនឹងម្ិនរ្ម្វ

ឲាយបជងកើរនិងបង្ហាញពីស្នាថ្ដអ្វីជទ ។
វរើខាងអនកវរៀរ្ាំកម្មវិធីឧររថម្វលើ្ាំ

យអវីែេោះ?៖

ថ្ងលសាំបុ្រយនតជហាោះជៅម្កពី្បជទសកម្ពុជា

និងសហរដឋអាជម្រិក

ក្ម្ិរ economy, ថ្ងលស្នាក់ជៅនិងអាហារ, ជស្ហុយជធវើដាំជែើរកនុងសហរដឋអាជម្រិក បូករួម្ទាំងរយៈជពល៩ថ្ងៃជៅកនុងទី្កុង
ញូវយ៉កផ្ងណដរ ។
វរើែ្ញាំត្រូវការ

នលិែិរឆ្េងខដនខដរឬវទ? ៖ ជៅជពលដ្ក់ពាកាយជលាកអ្នកម្ិនរ្ម្វឲាយានលិមិរឆ្លងណដនជទប៉ុណនតជពលណដល

ជលាកអ្នក្រវបានជ្រើសជរើសស្ាប់កម្មវិធី

ជលាកអ្នក្រវានឯកស្រចាាំបាច់ទាំងឡាយស្ាប់ការជធវើដាំជែើរជៅជ្ៅ

្បជទស។
វរើែ្ញាំអា្នាំត្ររនធ/រតី និងកូនវៅជាម្ួយបានវទ?
ជាម្ួយបានជ

៖ កម្មវិធីជនោះម្ិនអ្នុញ្ញារិឲាយជលាកអ្នកនាាំយក្បពនធ/បតី និងកូនជៅ

ើយជៅជពលជលាកអ្នក្រវបានជ្រើសជរើស ។
ព័រានបណនថម្សូម្ទក់ទង: grants@cambodianlivingarts.org or 017-557285

