អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌
ប្បចាំឆ២
្ាំ ០២១
សសចកតីប្បកាសទទួលពាក្យ
កាលបរិសចេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៣១ ខែមីនា

« ែ្ញាំសូមមានដាំបូនាន
ម្ សប្មាប់អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍សៅថ្ងៃមុែគឺ សូមចត់ទុកកមមវិធីសនេះ ឱ្យដូច
នឹងប្ាប់សេជ្យអ្៊ីចឹង។
ប។

ស

ែ្យ
ញាំ ល់ស

ើញថា កមមវិធសី នេះេិតជាមានតថ្មៃណាស់សប្មាប់សិកាខ្កាមប្គប់រូ

ើយវាេិតជាសាំខាន់ណាស់ខដលសយើងប្តូវចូលរួមប្គប់សកមមភាេកនញងកមមវិធីសនេះ

សយើងមានសេលសវលាដ៏រវល់ក៏សោយ។

កនញងអ្ាំឡញងសេលសិកាខ្សាលា

សបើស

េះជា

ែ្េ
ញាំ ិតជាសេញចិតតកង
នញ ការសដើរ

សមើលកខនៃងងមីៗសៅជុវាំ ិញប្បសទស និងយល់កាន់ខតសប្ចើនអ្ាំេីកមពញជា។ ែ្សញាំ ជឿជាក់ថា បុគគលខដលែ្ញាំបាន
ជួបកនៃងមកកនញងកមមវធ
ិ ីសនេះ នឹងកាល្យជាមិតតជាសរៀងរ

ូត សប្ពាេះសយើងមានគុណតថ្មៃដច
ូ ា្្។»

«កាលេីមុនចូលរួមកមមវិធអា
ី ហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌សនេះ ែ្សញាំ ចេះខតសធវើការងារខដលសគោក់ឲ្យ ាមន
្
គាំនិតចង់សធវើអ្សវី លើសេីការទទួលែុសប្តូវរបស់ែស្ញាំ នាេះសទ

ខតសៅសេលខដលែ្បា
ញាំ នចូលរួមកមមវិធសី នេះ

ចប់ ែ្ញាំមានគាំនត
ិ ចង់សធវើអ្សវី ប្ចើនជាងតួនាទីភារកិចរច បស់ែ្ញាំបខនែម។ ែ្ញាំសមើលស
ខដលសយើងអាចសប្បើប្បាស់សិល្បៈកនញងការជាំរុញឲ្យមានការផ្ល្ស់បដូរលអៗ
របស់ែ្ញាំឲយ្ ចង់បសងកើតសា្្ថ្ដ និងសធវើការងារសិល្បៈបខនែមសទៀត។ »
«សមសរៀនខដលែ្ញាំបានសរៀនេីកមមវិធសី នេះ

ស

ញ
ើ ឱកាសយ្ងសប្ចើន

តុសនេះវាបានញង
្ាំ ចិតត

េិតជាមានសារៈសាំខាន់ណាស់សប្មាប់ែ្ញាំ

អាចយកសៅអ្នុវតតនក
៍ នញងការងារប្បចាំថ្ងៃរបស់ែ្ញាំ។»

ស

ើយខដលែ្ញាំ

ទិដឋភាេទូសៅ
អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌

ជាកមមវិធីបង្កើតង

ើ្ជាពិងសស

សម្រាប់អ្នកកំពុ្ងធវើការកនុ្វិស័យសិល្បៈ និ្វប្បធម៌ងៅម្របងទសកមពុ
ជា ដែលានបទពិងោធន៍ងម្ររើនឆ្្ំកនុ្វិស័យងនេះ (រួមាន សិល្បករ
ម្ររូសិល្បៈ អ្នកងរៀបរំកមមវិធីសិល្បៈ ឬអ្នកម្រោវម្រជាវសិល្បៈ-វប្បធម៌)
និ្ជាអ្នកដែលសកមមកនុ្ការផ្ដួរងផ្ដើមរំនិតថ្មី

ឬែឹកនំរងម្រា្ងៅ

តាមសហរមន៍ ឬកំពុ្ម្របតិបតតិការកនុ្ោថ្ប័នអ្្គការណាមួយ។
កមមវិធីងនេះរួមាន «សិកាោ
ខ្ លាទស្សនវប្បធម៌» រំនួន ៤ ងធវើងៅរុ្
សប្ដហ
្ ៍ ងៅតាមទីតាំ្សិល្បៈននជុំវញ
ិ ម្របងទសកមពជា
ុ
ដែលាន
សកមមភាពងធវើការជាម្រកុម ងោយានវារមិនដែលានបទពិងោធន៍យូរឆ្្ំមកពីជុំវិញតំបន់អាសុី។ សិកាខ្
ោលានីមួយៗានម្របធានបទខុសៗគ្្្

ង្ដ្តងៅងលើោថ្នភាពននការអ្ភិវឌ្ឍវិស័យសិល្បៈ-វប្បធម៌ងៅ

ម្របងទសកមពុជាបរចុប្បនន។ តាមរយៈ សិកាខ្ោលាទំ្ងនេះ សិកាខ្កាមនឹ្ានឱកាសពម្រ្ីកបណាត្ញទំនក់
ទំន្របស់ខលួនទំ្កនុ្ម្រសុក តំបន់ និ្អ្នតរជាតិ តាមរយៈទំនក់ទំន្ជាមួយវារមិន អ្នកែឹកនំ និ្ម្របតិប
តិតករសិល្បៈ-វប្បធម៌ និ្បណាត្ញការងារជាងម្ររើនងទៀតងៅអាសុី។

ក្រៅពីក្នេះ សិក្ខាក្មនឹងររូវក្្វើទសាសនកិច្ចរាវរាវ និងកាងបណ្ដាញមួយ
ក្ៅក្ន់របក្ទសមួយកនុងរំបន់ក្មគងគ។ ក្

ើយក្ៅច្ុងកមមវិ្ី សិក្ខាក្មទំង

អស់ររូវរួមគ្នាក្្វើគក្រោងរូច្មួយ ក្ោយោនក្រឧបរថមភផ្ននក

ិរញ្ញវរថុពីអងគក្រ

សិលាបៈផ្មមរអមរៈ។ សិក្ខាក្មក៏ររូវសរក្សរអរថបទវិភាគមួយ និងររូវផ្ច្ក
រំផ្លកកនុងក្ពលក្្វប
ើ ទបង្ហញ
ា ាាធារណៈមួយ។ សិក្ខាក្មនឹងទទួលបាន
ក្រផ្ណនំ និងបង្ហារ់បង្ហញ
ា ក្ោយផ្ទល
ា ់ក្រៀងៗមលួន កនង
ុ អំឡុងក្ពលកមមវិ្ី និង
ទទួលបានជំនួយកនុងក្រក្រៀបច្ំសំក្ណរឆលុេះបញ្ាំង / បទបង្ហាញពីរគូបងវឹកោនាក់
នងផ្ែរ។

សាលសៅថ្នកមមវធ
ិ ី
អាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌ងនេះ ានងគ្លបំណ្ប្កលទធភាព និ្អ្ភិវឌ្ឍធនធាន ដែលាន
សកាត្នុពលងផ្្ស្ៗកនុ្វិសយ
័ សិល្បៈ-វប្បធម៌។ កមមវិធីងនេះប្នបង្កើតង

ើ្ ងោយផ្តល់ឱកាសែល់សកា
ិ ខ្

កាមឆលុេះបញ្្
្ំ អ្ំពីការងារជាក់ដសដ្របស់ខលួន តាមរយៈឧទហរណ៍ជាក់ដសត្ និ្ពាក់ព័នធនឹ្ការអ្នុវតត
ការងារម្របចំនថ្ៃ ងែើម្បីងវវ្យល់ពីការងាររបស់ពួកងរ។ កមមវិធីងនេះមិនប្នម្រប្ប់ងោយម្រត្់ៗថា សិកាខ្
កាមម្រតូវងធវើអ្វីងនេះងទ បុដនតកមមវិធីងនេះ ផ្ដលជា
់ ទិែឋភាពការងារកនុ្ម្រជុ្ៗខុសៗគ្្្ និ្បទពិងោធន៍នន
ដែលសិកាកា
ខ្ មអារងម្រជស
ើ ងរើសយករំនិត រំរូ ឧទហរណ៍ និ្វិធីោស្តសកា
ត រងារ តម្រមូវតាមបរិបទការងារ
របស់ខលួន។
សាលសៅរបស់កមមវធ
ិ ីមានដូចតសៅ៖
●

ផ្តល់ឱកាស និ្ងពលងវលាម្ររប់ម្រគ្ន់សម្រាប់សិកាកា
ខ្ ម ងធវើការឆលុេះបញ្្ំ្ដបបសុីជងម្រៅ និ្វិភារ
ងៅងលើការងារខលួនកនុ្វិសយ
័ សិល្បៈ-វប្បធម៌ ែូរជា៖
o

ងែើម្បីរក្ារុណតនមលោ្នែសិល្បៈ ងតើសិល្បកររួរងធវើយ្
្ ណា ងែើម្បីរក្ានិរនតរភាពទី
ផ្្ារ?

o

ជាធមមតា

អ្នកម្ររប់ម្ររ្

និ្អ្នកងរៀបរំកមមវិធីសិល្បៈានតួនទីបង្កើតទីតាំ្សិល្បៈ

(ពិព័រណ៍ មងហាម្រសព សិកាោ
ខ្ លា...) ងែើម្បីទស្សនិកជនទទួលប្នបទពិងោធន៍ពីកមម
វិធីសិល្បៈទំ្ងនេះ។ ងតើអ្នកម្ររប់ម្ររ្ និ្អ្នកងរៀបរំកមមវិធីសិល្បៈានឥទធិពលអ្វីខលេះ ងៅ
ងលើការទទួលប្នបទពិងោធន៍សិល្បៈរបស់ទស្សនិកជន?
●

ប្កលកខណៈែល់សិកាកា
ខ្ មឱ្យប្នយល់ែឹ្កាន់ដតសុីជងម្រៅ

ទក់ទ្នឹ្បញហ្សំខាន់ៗននការ

អ្ភិវឌ្ឍវប្បធម៌
o

ងតើរាល់ការលក់ោ្នែ ឬផ្លិតផ្លសិល្បៈ អារានផ្លអ្វិជជានអ្វីខលេះ?

o

ងតើសិល្បករ និ្អ្នកម្ររប់ម្ររ្សិល្បៈ ានតួនទីអ្វីខលេះកន្
ុ ស្គម?

●

បង្កើនឱកាសកោ្ទំនក់ទំន្បណាត្ញការងារជាតិ និ្អ្នតរជាតិ

●

ប្កឱកាសងវវ្យល់ពីអ្តថន័យននពាក្យ «ភាពជាអ្នកែឹកនំ» និ្សមតថភាពតសូមតិសម្រាប់វិ
ស័យសិល្បៈ

●

ផ្តល់ការគ្ំម្រទែល់អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌ ទំ្លកខណៈបុរគល និ្អាជីព ងែើម្បី
ពួកងរប្នងវវ្យល់កាន់ដតសុីជងម្រៅអ្ំពីការបង្កើតទស្សនៈវិស័យងៅងលើការងារសិល្បៈ និ្វប្ប
ធម៌របស់ពក
ួ ងរ
o

ងតើអ្នកែឹកនំអារងធវើអ្វីប្នខលេះងែើម្បីបង្កើតអ្នកែឹកនំងផ្្ស្ៗងទៀត?

o

ងតើសិល្បករ ឬអ្នកែឹកនំសល
ិ ្បៈ/វប្បធម៌ រ្់ង
ពលអ្វីខលេះ?

ញ
ើ វិសយ
័ សិល្បៈ និ្វប្បធម៌បង្កើតឥទធិ

អ្តែប្បសយជន៍ខដលសិកាខ្កាមនឹងទទួលបាន
កមមវិធីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌ ងវញបញ្ចល
ូ គ្្្នូវការសិក្ា និ្បទពិងោធការងារ ងម្រកាម
ការសម្រមបសម្រមួល

និ្ការសហការជាមួយោថ្ប័ននែរូងផ្្ស្ៗទំ្កនុ្និ្ងម្រៅម្របងទស។

ែូរប្ន

ងរៀបរាប់ខា្ងលើ ងយើ្ខ្ុំដសវ្រកងបកខជនទំ្ឡាយណាដែលានទស្សនៈវិស័យ មានចាំណាប់អារមមណ៍
សលើចាំសណេះ និងបទេិសសាធន៍ងមីៗ និងមានទមាល្ប់គត
ិ វិភាគសុីជសប្ៅ ងហើយជាអ្នកខដលមានការតាំង
ចិតតែពស់ និងយូរអ្ខងវងកនង
ញ ការបនតអាជីេកនញងវិងីសល
ិ ្បៈ-វប្បធម៌សនេះ និ្ានភាពមិនរួញរា កនុ្ការ
តំណា្ឲ្យខលួនឯ្្ទ្ល់ និ្ោថ្ប័ន ងែើម្បីបងាហ្ញអ្ំពីអ្នុភាពននសិល្បៈកនុ្ឆកអ្នតរជាតិ ។
អ្តែប្បសយជន៍ថ្នកមមវិធីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌មានដូចខាងសប្កាម៖


អ្ភិវឌ្ឍអាជីពសិល្បៈ និ្ការកោ្ងករតិ៍ង

្េះ



ពម្រ្ីកបណាត្ញទំនក់ទំន្កនុ្ម្រសុក កនុ្តំបន់ និ្កនុ្ពិភពងលាក



ទស្សនកិរចងៅម្របងទសមួយកនុ្តំបន់ងមរ្គរំនួន១០នថ្ៃ ងែើម្បីហាត់ងរៀនការងារជាក់ដសត្ និ្ក
ោ្ទំនក់ទំន្ជានែរូ



ទទួលប្ននូវឱកាសទំនក់ទំន្

តាមរយៈបណាតញ
្ ជានែរូននអ្តីតអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍

ទស្សនវប្បធម៌ (Fellows Alumni Network)


ឱកាសម្របឹក្ាងយបល់្ទ្លម
់ ួយទល់មួយជាមួយវារមិន ដែលអ្ងញ្ជើញមករូលរួមកនុ្កមមវិធី



ឱកាសម្របឹក្ាងយបល់្ទ្លម
់ ួយទល់មួយជាមួយម្ររូប្វក
ឹ

ដែលនឹ្ជួយហនឹកហាត់ទក់ទ្នឹ្

ការងធវើបទបងាហ្ញជាោធារណៈ


ឱកាសងប្េះពុមពផ្្ាយឯកោរខលីៗ

លកខែណឌថ្នការសប្ជើសសរើស
ងយើ្ខ្ុំដសវ្រកងបកខជនជាពលរែឋកមពុជា (ឬកាន់ទិែឋការ K-Visa) កំពុ្ោ្្ក់ងៅម្របងទសកមពុជា និ្ាន
បទពិងោធន៍ការងារយ្្តិរ ៥ឆ្្ំ និ្ានលកខណៈសម្បតិតែូរតងៅ៖


មានចាំណង់ចាំណូលចិតត និងមានភាេសបើកចាំ

កនង
ញ ការសរៀនសូប្តចាំសណេះ និងបទេិសសាធន៍ងមី



សមតែភាេកនញងការគិតវិភាគសុីជសប្ៅ



មាននិស្ស័យជាស



កប្មិតយល់ដង
ឹ ែពស់អ្ាំេគ
ី តិពាក់េ័នធនង
ឹ តួនាទីសិល្បៈ-វប្បធម៌កង
នញ សងគម



មានការសបតជាច
ញ្ ិតត និងសសចកតីប្សឡាញ់កនញងវិស័យសិល្បៈ-វប្បធម៌



មានការសបដជាច
ញ្ ិតតកនញងការអ្ភិវឌ្ឍែៃួន



ចាំណាប់អារមមណ៍កង
នញ ការកសាងទាំនាក់ទាំនងសៅជុាំវិញអាសុី

ប្គិន (មានអ្តតចរិតសុទិដន
ឋិ ិយម «អាចសធវើបាន»)

ងបកខជនអារជាសិលប្ ករ អ្នកម្ររប់ម្ររ្សិល្បៈ ឬ ជាអ្នកម្រោវម្រជាវ។ ងបកខជន ម្រតូវដតជាអ្នកងធវើការ
កនុ្វិស័យសិល្បៈ ឬអារជាអ្នកដែលមកពីវិស័យែនទងទៀត បុដនតងម្របើម្រប្ស់សិល្បៈ-វប្បធម៌ជាដផ្នកមួយនន
ការងាររបស់ខលួន។ ងបកខជនអារជាអ្នកនិពនធ កវើ អ្នករប្ំ អ្នកម្ររប់ម្ររ្ោរមនទីរ ឬវិរិម្រតោល សិល្បករឯក
រាជ្យ អ្នកងធវកា
ើ ររែឋ ឬឯកជន កនុ្ម្រកបខណឌណាក៏ប្ន។ ម្របសិនងបើអ្នកជាអ្នកងរៀបរំការងារសិល្បករ ជាអ្នក
ងធវើការសងម្រមររិតតអ្វីមួយងៅោថ្ប័នការងាររបស់ខលួន

ជាអ្នកដសវ្រកការគ្ំម្រទកនុ្បុពវងហតុសិល្បៈអ្វីមួយ

ឬជាអ្នករ្់ោកល្ប្នូវរំនិតថ្មីកនុ្ងគ្លងៅងធវើឲ្យវិសយ
័ វប្បធម៌ានការម្របងសើរង

ើ្

ងហើយអ្នកងឆលើយ

តបនឹ្លកខខណឌខា្ងលើ ងយើ្ខ្ុំសូមងលើកទឹករិតតឲ្យងលាកអ្នកោក់ពាក្យរូលរួមកន្
ុ កមមវិធីងនេះ ។
ងែើម្បីអារែឹ្ថា អ្នកពិតជាសកតិសមនឹ្កមមវិធីងនេះ អ្នកអារម្របឹក្ាជាមួយម្រកុមការងារងយើ្ខ្ុំប្ន
ផ្្ដែរ!
សូមងមតាត្ម្រជាបថា ងែើម្បីរល
ូ រួមកនុ្កមមវិធីងនេះ រំងណេះែឹ្ដផ្នកភាោអ្្់ងរលស ជាពិងសសជំនញ
កនុ្ការនិយយ និ្ការោតប
្ ់ ជាតម្រមូវការមួយចំប្រ់ ងោយងហតុថាអ្នករូលរួមនឹ្ម្រតូវងធវើការងារជាមួយ
អ្នកែឹកនំមកពី
បណាត្ម្របងទសអាសុី និ្ម្របងទសែនទងទៀតជុំវិញពិភពងលាក ងហើយម្រតូវរួមម្រប្ម្រសយ
័ ទក់ទ្កនុ្ការងារ
ងោយខលួនឯ្្ទល
្ ់។ ជំនញអាន និ្សរងសរ ពុំសូវចំប្រ់ង

យ
ើ ។

ការោក់ពាក្យ
ងែើម្បីោក់ពាក្យសុំរល
ូ រួមកនុ្កមមវិធីងនេះ សូមផ្តល់នូវម្របវតតិរូបសង្ខប និ្អ្តថបទបញជ្ក់ពីងគ្ល
បំណ្រូលរួមកនុ្កមមវិធីងនេះ។ ងបកខជនក៏ម្រតូវងឆលើយនូវសំនួរែូរខា្ងម្រកាមងនេះ។ រងមលយ
ើ មិនម្រតូវងលើសពី ២
ទំព័រង

ើយ។ សំណរួ ានែូរជា៖

១. ងតើអ្នករិតថា សិលប្ ៈានឥទធិពលអ្វីខលេះងៅងលើស្គមកមពុជាបរចុប្បនន?

២. ងតើបញហ្ម្របវមអ្វីខលេះ ដែលអ្នកប្នជួបម្របទេះកនុ្ការងាររបស់អ្នក និ្អ្នករ្់ងវវ្យល់ពីកមមវិធីងនេះ?
៣. ងតើានបញហ្អាទិភាពអ្វខ
ី លេះងៅកមពុជា ដែលសិល្បៈអាររូលរួមរំដណកងោេះម្រោយ និ្ងហតុអ្?វី

បញ្ជ្ក៖់ ងបកខជនដែលមិនប្នភាជ្ប់មកជាមួយនូវរងមលើយននសំនួរទំ្ងនេះ នឹ្ម្រតូវចត់ទុកថាមិនម្ររប់
លកខខណឌងោយសវ័យម្របវតតិ ។

សសចកតីបខនែមអ្ាំេីកមមវិធី
កមមវិធីងនេះដរកងរញជា៤ដផ្នកែូរខា្ងម្រកាម៖
កនុ្រយៈងពល១ឆ្្ំ សិកាខ្កាមនឹ្រូលរួមកនុ្សិកាខ្ោលាទស្សនវប្បធម៌ងនេះរំនួន ៤ ងលើក។
សិកាខ្ោលាទស្សនវប្បធម៌ នីមួយៗានរយៈងពល៤នថ្ៃ (រាប់បញ្ចូលទំ្ងពលងវលាងធវើែំងណើរ)
។

សកមមភាពននសិកាខ្ោលារួមានែូរជា៖

កិរចពិភាក្ាងលើករណីសិក្ា

និ្ពិភាក្ាងលើ

ម្របធានបទងផ្្ស្ៗកនុ្សិល្បៈ បទបងាហ្ញងោយវារមិន និ្ពិភាក្ាអ្ំពីរំនិតននទក់ទ្នឹ្
សិកាខ្សាលា
ទស្សនវប្បធម៌

សិល្បៈ វប្បធម៌។ កនុ្ឆ្្ំ២០២១ងនេះ កាលបរិងរេទរួមាន៖


សិកាខ្ោលាទី ១ (ងសៀមរាប ១៣ - ១៦ ឧសភា ២០២១)



សិកាខ្ោលាទី ២ (ប្ត់ែំប្ ២២ - ២៥ កកកោ ២០២១)



សិកាខ្ោលាទី ៣ (ភនំងពញ ២៣ - ២៦ កញញ្)



សិកាខ្ោលាទី ៤ (កំពត ១៦ - ១៩ ធនូ)

សិកាខ្កាមនឹ្រូលរួមកនុ្ែំងណើរទស្សនកិរចសិក្ាខលីងៅកាន់ម្របងទសជិតខា្កនុ្មហាតំបន់
ងមរ្គ។ ដតងោយោរវិបតតិោកលវើរុស កូរូណា ែំងណើរទស្សនកិរចសិក្ាងនេះ ងៅរ្់ចំងមើល
កមមវិធីទស្សនកិចចវប្ប

ោថ្នភាពជាក់ដសត្។ ទស្សនកិរចងនេះនឹ្ម្រតូវប្នងរៀបរំង

ើ្ ងោយផ្តល់ឱកាសែល់សិកាខ្

ធម៌មហាតាំបន់សមគងគ

កាមឲ្យប្នសិក្ាដសវ្យល់បដនថម ងលើម្របធានបទននសិកាខ្ោលាទស្សនវប្បធម៌នីមួយៗ និ្
ឲ្យប្នរួមម្រប្ម្រស័យទក់ទ្ពម្រ្ីកនូវបណាត្ញទំនក់ទំន្របស់ខលួន។
កាលបរិងរេទ ទស្សនកិរចងនេះ រឺកនុ្អ្ំ

ុ្ ដខ តុលា ឆ្្ំ២០២១។

ងៅរុ្បញ្ចប់កមមវិធី សិកាខ្កាមនឹ្ម្រតូវែឹកនំរងម្រា្មួយរួមគ្្្។ ម្របធានបទននកមមវិធីសិល្បៈ
គសប្មាងជាប្កុម

ងនេះ នឹ្ម្រតូវងលើកយកមកពិភាក្ាកនុ្រំងណាមសិកាខ្កាម ងៅអ្ំ

ុ្ងពលកមមវិធី ងម្រកាមជំនួយ

ភ័សតុភា និ្ហិរញ្ញវតថុពអ្
ី ្គការសិល្បៈដខមរអ្មតៈ។ សិកាខ្កាមអារពិភាក្ាកំណត់កាលបរិងរេទ
សមម្រសបរួមគ្្្សម្រាប់ការអ្នុវតតរងម្រា្ងនេះ ដែលអារសថិតងៅពីរងន្្េះដខមករា ែល់ដខមីន
ឆ្២
្ំ ០២១។

អ្តែបទវិភាគ និង
សធវើបទបងាហ្ញ

សិកាខ្កាមនីមួយៗ ម្រតូវសរងសរអ្តថបទវិភារ និ្ងធវើបទបងាហ្ញ ពីម្របធានបទមួយ ដែលពួកងរ
ចប់អារមមណ៍កនុ្អ្ំ

ុ្កមមវិធីទស្សនវប្បធម៌ងនេះ។

សិកាខ្កាមនឹ្ទទួលប្នជំនួយកនុ្ការ

ងរៀបរំការងារទំ្ងនេះ។ បទបងាហ្ញងនេះទំន្នឹ្ម្រតូវងធវើងៅដខ ងមោ ឆ្២
្ំ ០២២។

សូមងមតាត្ងផ្្ើឯកោរោក់ពាក្យសុំទំ្ងនេះមកកាន់ info@cambodianlivingarts.org ។ អ្នកអារ
ងរៀបរំឯកោរោក់ពាក្យជាភាោដខមរ ឬអ្្់ងរលសក៏ប្ន។ កាលបរិសចេទឈប់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី ៣១ ខែ
មីនា ឆ្្ាំ ២០២១។

អនកផ្ែលររូវបានក្រជើសក្រើសឲាយច្ូលរួមកនុងកមមវិ្ីអាហារូបករណ៍ទសាសនវបាប្ម៌ក្នេះ នឹងររូវច្ូលរួមកនុងវគគផ្ណនំ
ទូក្ៅអំពីកមមវិ្ីក្នេះ ក្ៅសបាតា

៍ទីបួន ននផ្មក្មា ឆន២
ាំ ០២១។

កមមវិធីអាហារូបករណ៍ទស្សនវប្បធម៌អ្នតរជាតិឆ្ាំ២០២០សនេះ ាាំប្ទសោយមូលនិធិ

W. Mellon Foundation។

The Andrew

