ព័តមា
៌ នស្តព
ី ី
កម្មវធ
ិ អា
ី ហារូបករណ៍ស្ល
ិ ប្ ៈអម្តៈ អាន ចនផន

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ស្ិល្បៈអម្តៈ អាន ចនផន របស្់ស្ិល្បៈខ្មមរអម្តៈ ផតល់អាហារូបករណ៍ ២ ប្បភេទ៖
១. អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍ជនា
ំ ញស្ិល្បៈ
បណ្តុះបណ្ត្លជំនាញស្ិល្បៈកប្ម្ិតអាជីព ដូចជា ថ្ន្ក់បរិញ្ញ្បប្តភៅសាកលវិទ្ាល័យេូម្ិនទវិចិប្តស្ិល្បៈ និងហ្វឹក
ហាត់ជាម្ួយប្រូស្ិល្បៈឯកជនទំងខ្ផែកបុរាណនិងស្ម្័យ

អែកប្សាវប្ជាវ

និងអែកម្កពីខ្ផែកដទទភទៀតភៅកែុងវិស្័យ

ស្ិល្បៈនិងវប្បធម្៌។
២. អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍ជនា
ំ ញម្ិនខ្ម្នស្ិលប្ ៈ
អេិវឌ្ឍជំនាញម្ិនខ្ម្នស្ិល្បៈ

ភដើម្្បីជួយអេិវឌ្ឍអាជីពភៅកែុងវិស្័យស្ិល្បៈនិងវប្បធម្៌ដូចជាថ្ន្ក់បរិញ្ញ្បប្ត

(ស្ណ្ឋ្គារ និងបដិស្ណ្ឋ្រកិចចភទស្ចរណ៍ ប្បព័នធផ្សពវផ្ាយ -ល-) ថ្ន្ក់អនុបណឌិត ថ្ន្ក់កុំព្យូទ័រ ភាសាអង់ភរេស្ភប្ៅ
ភមា្ង ឬភពញភមា្ងជាភដើម្។
វរគស្ិកា
្ និងរយៈភពលទនអាហារូបករណ៍៖
ប្បភេទ

ភ

ុះ្ អាហារូបករណ៍

វរគស្ក
ិ ា
្ ខ្ដលអាចភស្ែស្
ើ ុំ មានដូចតភៅ
ថ្ន្ក់វិទ្ាល័យ ភៅសាលាម្ធ្យម្ស្ិក្ាវិចិប្តស្ិល្បៈ
(ជំនាញ៖ តូរ្យតន្តនតី, ស្ូនរូប, របំ, ភលាខ្ន, ភស្ៀក)

១

អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍

ថ្ន្ក់បរិញ្ញ្បប្តភៅសាកលវិទ្ាល័យេូម្ិនទវិចិប្តស្ិល្បៈ

ជំនាញស្ិល្បៈ

(ជំនាញ៖ តូរ្យតន្តនតី, ស្ិល្បៈនាដសាន្តស្ត, ស្ិល្បៈស្ូនរូប)
ហ្វឹកហាត់ជាម្ួយប្រូឯកជនភប្ៅភមា្ង
(ជំនាញ៖ ស្ភមាភ្រ, ស្មូត, បុីពក , អក្សរភេេង, ព្ាណូ -ល-)

២

រយៈភពល
យូរបំផត
ុ *
៣ ឆន្ំ
៤ ឆន្ំ
២ ឆន្ំ

វិទ្ាល័យ

៣ ឆន្ំ

ភាសាអង់ភរេស្ទូភៅ (វរគភប្ៅភមា្ង, ភពញភមា្ង)

៣ ឆន្ំ

អាហារូបករណ៍អេិវឌ្ឍន៍

ជំនាញកុំព្យូទ័រទូភៅ

១ ឆន្ំ

ជំនាញម្ិនខ្ម្នស្ិល្បៈ

ម្ហាវិទ្ាល័យ (ជំនាញ៖ ភាសាអង់ភរេស្,
បដិស្ណ្ឋ្រកិចច និង ភទស្ចរណ៍, រណភនយ្យ -ល-)
អនុបណឌិត (ជំនាញ៖ បុរាណវិទ្ា -ល -)

៤ ឆន្ំ
២ ឆន្ំ

* ការភផតើម្អាហារូបករណ៍មានរយៈភពល១ ឆន្ំ។ អាហារូបករណ៍របស្់ភបកខជនជ័យលាេី នឹងបនតជាភរៀងរាល់ឆន្ំ ភោយភោង
ភៅតាម្លទធផលទនការស្ិក្ារបស្់ភបកខជន និង រយៈភពលយូរបំផុតខ្ដលបនបញ្ជ្ក់ជូនខាងភលើ។ ស្ិល្បៈខ្មមរអម្តៈ នឹង
ពិចារណ្ពាក្យភស្ែើស្ុំអាហារូបករណ៍ទំងពីរប្បភេទ។

ពាក្យភស្ែើស្ុំវរគស្ិក្ាណ្ខ្ដលម្ិនមានភៅកែុងបញ្ជីទនវរគស្ិក្ាខ្ដល

អាចភស្ែើស្ុំខាងភលើ (ដូចជា៖ ប្សាវប្ជាវ ។ល។) នឹងប្តូវពិចារណ្ផងខ្ដរ ដរាបណ្ភបកខជនអាចពន្យល់ពីវរគស្ិក្ាភនាុះ
ទក់ទងនឹងអាជីពភៅកែុងវិស្័យស្ិល្បៈ

និងវប្បធម្៌។

ស្ិល្បៈខ្មមរអម្តៈ

ក៏មានម្ូលនិធិមេុះស្ប្មាប់ជួយកែុងការទិញ

ឧបករណ៍ភេេង ចំភពាុះភបកខជនភស្ែើស្ុំវរគស្ិក្ាហ្វឹកហាត់ជាម្ួយប្រូឯកជនភប្ៅភមា្ង។
ភតើនរណ្អាចោក់ពាក្យភស្ែស្
ើ អា
ុំ ហារូបករណ៍ភនុះបន?
ស្ិល្បករអាជីព ភលាកប្រូ អែកប្រូស្ិល្បៈ និង អែកភធវើការកែុងវិស្័យស្ិល្បៈនិងវប្បធម្៌ (អែកម្ិនខ្ម្នជាស្ិល្បករ ខ្តភធវើការ
កែុងវិស្័យស្ិល្បៈ និងវប្បធម្៌ ដូចជា ផលិតករ អែកប្រប់ប្រង អែករចនាពិព័រណ៍ អែកប្សាវប្ជាវ អែកនិពនធ -ល-) ខ្ដលម្កពី
ប្រប់ទប្ម្ង់ស្ិល្បៈទំងបុរាណទំងស្ម្័យ។
ភតើអក
ែ ប្តូវមានលកខមណឌដច
ូ ភម្តចមេុះភដើម្ប្ ីអាចោក់ពាក្យបន?


ប្តូវមានអាយុោ្ងតិច ១៦ ឆន្ំ



ជាជនជាតិខ្មមរ ឬមានស្ញ្ជ្តិខ្មមរ



ភរៀនស្ិល្បៈខ្មមរបុរាណ ឬស្ម្័យ ឬទប្ម្ង់ស្ិល្បៈដទទភទៀត ដូចជា របំ ចភប្ម្ៀង ភាពយនត សាថ្បត្យកម្ម ចមាល្ក់ និង
រំនូរជាភដើម្ ឬស្ិល្បៈដទទភទៀតោ្ងតិច៣ឆន្ំ ឬមានបទពិភសាធន៍ការងារកែុងវិស្័យស្ិល្បៈ និងវប្បធម្៌ ោ្ង
តិច៣ឆន។
្ំ

ភតើអក
ែ នឹងទទួលបនផលប្បភោជន៍អម
វី ុះេ ពីកម្មវិធអា
ី ហារូបករណ៍ភនុះ?


ការកសាងស្ម្តថភាពតាម្រយៈការចូលរួម្វរគបណ្តុះបណ្ត្លរុណតទម្េ

ស្ប្មាប់ការអេិវឌ្ឍមេួន

ភាពជាអែក

ដឹកនាំ និងអាជីពការងារ


ឱកាស្ចូលរួម្ទស្្សនកិចចស្ិក្ា ស្ិកាខ្សាលា ប្ពឹតតិការណ៍ស្ិល្បៈ និងរភប្មាងស្ម័ប្រចិតតនានា



ជំនួយខ្ផែកសា្្រតី និងការប្បឹក្ាភោបល់ពីប្កុម្ការងារស្ិល្បៈខ្មមរអម្តៈ



ប្បក់ឧបតថម្ភការស្ិក្ា ១២០០ ដុលាល្រ កែុង១ឆន្ំ

ភតើអាហារូបករណ៍ភនុះភបើកទទួលពាក្យភៅភពលណ្?
អាហារូបករណ៍ភនុះភបើកទទួលពាក្យភស្ែើស្ុំភៅភរៀងរាល់ខ្មម្ីនានិងឈប់ទទួលពាក្យភៅចុងខ្មឧស្ភា។ ដូចភនុះអែកមាន
រយៈភពល៣ខ្មស្ប្មាប់ការោក់ពាក្យ។
ភតើភធវដ
ើ ច
ូ ភម្តចភដើម្ប្ ទ
ី ទួលបនព័តមា
៌ នពីកម្មវធ
ិ អា
ី ហារូបករណ៍?
ព័ត៌មានបខ្នថម្ ស្ូម្ចូលភៅកាន់ www.cambodianlivingarts.org/arn-chorn-pond-livng-arts-scholarship/
អ៊ីភម្៉េល៖ sormanak@cambodianlivingarts.org
ទទួលពាក្យភស្ែស្
ើ ុំ និងភផញើប្តឡប់ម្កវិញភៅអងគការស្ិល្បៈខ្មមរអម្តៈខ្ដលមានអាស្យោឋ្ន៖
េែភំ ពញ

ផទុះភលម១២៨G៩ ផេូវស្ុធារស្ ស្ងាក្តទ
់ ភនេបសាក់ មណឌចំការម្ន
តាម្រយៈ ភលាក ឥនទ ស្មា្ណ្ក់ អែកស្ប្ម្បស្ប្ម្ួលកម្មវធ
ិ ី
អេិវឌ្ឍន៍ស្ិល្បៈ ០៧៧ ៧៥៧ ១៩០/ ០១០ ៩៤១ ២២៤

ភស្ៀម្រាប

ភស្ៀម្រាប៖ វតតរាជបូរណ៌ ស្ងាក្ត់សាលាកំភរើក
តាម្រយៈភលាក ស្ុង ភស្ង អែកប្រប់ប្រងកម្មវធ
ិ ី
០១២ ៥៨៣ ៨៩១ /០៦៣ ៩៦៧ ០៣២

ស្ិលប្ ៈខ្មមរអម្តៈ ភបតជាច
ញ្ ិតគា
ត ប្ំ ទដល់ភបកខជនទំងអស្់ ភោយគា្ន
្ ការភរើស្ភអើងអំពព
ី កា
ិ រភាព ជនជាតិភដើម្ភារតិច ភេទ អតតស្ញ្ញណ
្ ភេទ សាថន
្ ភាពប្រួសារ សាស្នា ស្ងគម្

ភស្ដឋកិចច និងស្ហ្រម្ន៍ខ្ដលមានស្ំភឡងតិចភឡើយ។ ប្បស្ិនភបើភបកខជនខ្ដលមានពិការភាពមានការលំបកកែង
ុ ការបំភពញពាក្យភស្ែស្
ើ ុំ អាចតតជាវើភដអូភផញើម្ក ឬទក់ទងម្ក
ភលមទូរស្័ពទ ០១០ ៩៤១ ២២៤ ស្ប្មាប់ពត
័ មា
៌ នបខ្នថម្។

