ស្វែងរក
អ្នកវាយតម្លៃកលមវិធីអាហារូបករណ៍វិល្បៈអ្លតៈ អាន ចនផន

សវចកតីវសងេប
ឆ្នាំ២០២១ គឺជាខួប១០ឆ្នាំនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សិលនបៈអម្តៈ អាៃ ចៃផៃ។ តាំងពីឆ្នាំ២០១១
ម្កមាៃម្ៃុសនស១០០នាក់ជាងបាៃទទួលអាហារូបករណ៍ពីកម្មវធ
ិ ីនៃេះ

ដែលការគាំទ្ទមាៃទ្បាក់ឧបតថម្ភ

ការសិកនាដែលទាក់ទងៃឹងអាជីពការងាររបស់ពួកនគកនង
ុ វិស័យសិលនបៈ

ៃិងការគាំទ្ទបដៃថម្សទ្មាប់ការ

អភិវឌនឍខលៃ
ួ ៃិងអាជីពអាំឡង
ុ នពលទទួលបាៃអាហារូបករណ៍។ នគលបាំណងនៃការផតល់អាហារូបករណ៍គឺ៖
•

បណ្តេះអនកែឹកនាាំ (ដែលនទើបចាប់នផតើម្ ៃិងកាំពុងនធវើការ) កនុងវិស័យសិលនបៈ ឲនយមាៃទសនសៃវិស័យ
នបើកចិតតទូលាយ ៃិងមាៃគុណតនម្លរម្
ួ បញ្ចូល

•

ពទ្ងឹងឱកាសការងារសទ្មាប់អនកទទួលអាហារូបករណ៍

កនុងអាំឡុងខួប១០ឆ្នាំនៃេះ សិលនបៈដខមរអម្តៈៃឹងផតល់ម្ូលៃិធិែល់ការនធវើរងាវនយតនម្លឯករាជនយចាំន

េះ

កម្មវិធីអាហា-រូបករណ៍នៃេះ នែើម្នបីពៃ
ិ ិតនយនម្ើលលទធផលនៃកម្មវិធក
ី ៃលងម្ក ក៏ែូចជាទទួលបាៃអៃុសាសៃ៍
សទ្មាប់អភិវឌនឍកម្មវធ
ិ ីបដៃថម្ នែើម្នបីន្លើយតបៃឹងបរិបទនៃសិលនបករៃិងអនកនធវើការកនុងវិស័យវបនបធម្៌នានពល
បចចុបនបៃនៃិងអនាគតកនុងទ្បនទសកម្ពុជា។

ប្បវតតិកលមវិធី
កនុងឆ្នាំ២០១០ នៅនពលដែលសិលនបៈដខមរអម្តៈមាៃនាយកទ្បតិបតតិ នយើងក៏បាៃចាប់នផតើម្នរៀបចាំ
ែាំនណើរការការងារៃិងរចនាសម្ព័ៃប
ធ ដៃថម្ នលើកម្មវិធីរបស់ខលួៃ។ ឆ្នាំ២០១១ នយើងចាប់នផតម្
ើ ែាំនណើរការសាក
លនបងកម្មវិធី

អាហារូបករណ៍ជានលើកែាំបូងដែលមាៃែាំនណើរការកនុងការដាក់

កនយនសនើសុាំ ៃិងមាៃការផតល់

អាហារូបករណ៍៣ទ្បនភទ (អាហារូបករណ៍កទ្ម្ិតវិទនាល័យ, អាហារូបករណ៍កទ្ម្ិតសាកលវិទនាល័យៃិង
អាហារូបករណ៍អភិវឌនឍៃ៍អាជីពការងារ)។
រយៈនពល ៣ ឬ ៤ ឆ្នាំនទ្កាយម្ក កម្មវធ
ិ ីទ្តូវបាៃដកសទ្ម្ួលៃិងពទ្ងឹងនរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជាក់ដសតងកនុង
ឆ្នាំ២០១២

គណៈកម្មការនទ្ជើសនរើសទ្តូវបាៃបនងកត
ើ នឡើង ដែលមាៃតាំណាងបុគគលិកសិលនបៈដខមរអម្តៈ

តាំណាងទ្កុម្ទ្បឹកនាភិបាល ៃិងសិលនបករ។ កនុងឆ្នាំ២០១៣ ទ្បនភទអាហារូបករណ៍ទ្តូវបាៃនរៀបចាំដបងដចក
នឡើងវិញនែើម្នបីផតល់ភាពបត់ដបៃៃិងជនទ្ម្ើសបដៃថម្នៅកាៃ់សិសនសអាហារូបករណ៍។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ នយើង

បាៃបនងកត
ើ ការអៃុវតតជា សតង់ដារម្ួយនដាយផតល់អាហារូបករណ៍ថ្មីចៃ
ាំ ួៃ១០នាក់កនុងម្ួយឆ្នាំ នដាយតទ្ម្ូវ
ឲនយមាៃសម្ភាពដយៃឌ័រកនុងចាំនណាម្ជ័យលាភី នហើយនយើងបាៃពទ្ងីកការផនសពវផនាយនៅកាៃ់សហគម្ៃ៍
នានា ែូចជានខតតដែលនៅតាំបៃ់ដាច់ទ្សយាល។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ នយើងបាៃដាក់បញ្ចូលកម្មវធ
ិ ីផលូវការ
ម្ួយ សទ្មាប់ការអភិវឌនឍខលៃ
ួ ៃិងអាជីពការងារសទ្មាប់សិសនសទាាំងអស់ នហើយមាៃគណៈកម្មការឯករាជនយ
កនុងែាំនណើរការនទ្ជើសនរើស។
សទ្មាប់រយៈនពល៥ឆ្នាំចុងនទ្កាយនៃេះ កម្មវធ
ិ ីអាហារូបករណ៍ បាៃផតលជ
់ ាំៃួយគាំទ្ទ២ដផនក គឺ៖
•

ជាំៃួយថ្វិកា ១,២០០ ែុលាលនរកនុងម្ួយឆ្នាំនៅកាៃ់សិសនសមា្នក់ៗ ដែលទ្តូវនបើកនរៀងរាល់៣ដខម្តង ៃិ ង

•

“វគគបណ្តេះគុណតនម្ល” ដែលរួម្មាៃសិកាខនសាលា ទសនសៃកិចចសិកនា ៃិងសកម្មភាពកសាងបណាតនញ
ដែលនរៀបចាំនដាយសិលនបៈដខមរអម្តៈ។ នគលនៅគឺនែើម្នបីអភិវឌនឍគុណតនម្លៃិងសកាតនៃព
ុ លរបស់ពក
ួ
នគនលើការែឹកនាាំកង
នុ វិស័យសិលនបៈដែលមាៃការគិតទូលាយ។
នែើម្នបីដាក់

កនយនសនើសុាំអាហារូបករណ៍ នបកខជៃតទ្ម្ូវឲនយបាំនពញទទ្ម្ង់នសនើសុាំៃង
ិ លិខិតបញ្ជនក់។

នបកខជៃដែលជាប់វគគជទ្ម្ុេះតទ្ម្ូវឲនយចូលរួម្សកម្មភាពនធវកា
ើ រជាទ្កុម្

នហើយបៃតនៅែាំណាក់ កាល

សមាភនសម្ុៃនពលកាលនយជានបកខជៃជ័យលាភី។ នបកខជៃដែលជួបការលាំបាកកនង
ុ ការបាំនពញ
អាចនសនើសុាំម្កសិលនបៈដខមរអម្តៈ

សទ្មាប់ជៃ
ាំ ួយឬក៏ថ្តជាវើនែអូន្លើយសាំណួរ

កនយ ពួកនគ

នហើយនផញម្
ើ កសិលនបៈដខមរ -

អម្តៈ។
នែើម្នបីបាំនពញទ្គប់លកខខណឌ នបកខជៃទ្តូវដតជាពលរែឋកម្ពុជា ឬអនកកាៃ់ទិដាឋនការ K-Visa, មាៃ
អាយុ១៦ឆ្នាំយានងតិច

ៃិងនរៀៃជាំនាញសិលនបៈវបនបធម្៌ណាម្ួយយានងតិច៣ឆ្នាំឬមាៃបទពិនសាធៃ៍កង
នុ វិស័

យសិលនបៈវបនបធម្៌យានងតិច៣ឆ្នាំ។ សពវនថ្ៃ អនកទទួលបាៃអាហារូបករណ៍ភាគនទ្ចើៃមាៃអាយុចននាលនេះពី១៨
ែល់ ៣០ឆ្នាំ បុដៃតពុាំមាៃការកាំណត់ជាផលូវការៃូវអាយុនទ្ចើៃបាំផត
ុ នៅកនុងកម្មវធ
ិ ីនឡើយ។ នទាេះបី នយើងហាក់
សាំនៅែល់នបកខជៃជ័យលាភីជាសិសនសអាហារូបករណ៍ ពុដាំ ម្ៃរាល់នបកខជៃជ័យលាភីសុទធដតជាសិសនសននាេះ
នទ។ ជាក់ដសតង ពួកនគអាចជាអនកអាជីពរួចនហើយ នហើយពួកនគអាចនទ្បើជាំៃួយថ្វិកាននាេះសទ្មាប់ការសិកនា
នៅទ្គឹេះសាថនៃសិកនាឬនៅសាលាឯកជៃឬជាម្ួយទ្គូឯកជៃ ឬសទ្មាប់ការទ្សាវទ្ជាវឬការសិកនាដបបឯករា
ជនយ។ ែរាបណាពួកនគអាចពៃនយល់យានងចនាស់នៅកនុង
នទ្បើទ្បាស់ថ្វិកា នហើយថានតើវាអាចជួយ

កនយនសនើសុាំពីអវីដែលជាតទ្ម្ូវការរបស់ពក
ួ នគកនុងការ

គាំទ្ទការអភិវឌនឍអាជីពការងាររបស់ពួកនគយានងែូចនម្តច ននាេះ

នយើងអាចបត់ដបៃបាៃ។
នយើងក៏មាៃថ្វិកាបដៃថម្ខលេះ
ែូចជា ឧបករណ៍នភលង ឬកុាំពនយូទ័រ។

កនុងករណីសិសនសទ្តូវការជាំៃួយនែើម្នបីទិញសមាភនរៈសិកនាដែលសាំខាៃ់

អ្ំពីកលមវិធីបណ្តុះគុណតម្លៃ
សិសនសទទួលបាៃអាហារូបករណ៍ចននាលនេះពី១ឆ្នាំ រហូតែល់៤ឆ្នាំ។ ែូនចនេះ នយើងបាៃរចនាកម្មវធ
ិ ីដាច់
នដាយដឡកសទ្មាប់កម្មវិធប
ី ណ្តេះគុណតនម្លកនុងឆ្នាំៃម្
ី ួយៗ។ ទ្បដហល ៤២% នៃសិសនស ទទួលបាៃអាហារូបករណ៍នលើសពី១ឆ្នាំ

ែូនចនេះពួកនគទទួលបាៃការបណ្តេះបណាតនលពីកម្មវិធប
ី ណ្តេះគុណតនម្លនៅឆ្នាំទី២។

ខណៈនពលដែលចាំៃួៃតិចតួចទ្បដហល ៨% បៃតែល់ឆទ
្នាំ ី៣ឬទី៤ នហើយទទួលបាៃការបណ្តេះបណាតនលពី
កម្មវិធប
ី ណ្តេះគុណតនម្លកង
នុ ឆ្នាំននាេះ។
កនុងឆ្នាំទ១
ី

ទ្បធាៃបទវគគបណ្តេះបណាតនលគឺ

“ការអភិវឌនឍខលួៃៃិងភាពជាអនកែឹកនាាំ”

ដែលមាៃ

៧នម្នរៀៃ ែូចជា វគគ “ផនត់គាំៃត
ិ ”, វគគ “ខញុាំជាៃរណា”, វគគ “សិលនបៈនៃការនធវើការជាទ្កុម្”, វគគ “បនងកើតគុណតនម្ល
នបសកកម្ម ៃិងទសនសៃវិស័យផ្ទនល់ខលួៃ”, វគគ “ការកាំណត់នគលនៅៃិងការនធវើដផៃការ”, វគគ “សិលនបៈនៃការ
ទ្គប់ទ្គងថ្វិកាផ្ទនល់ខៃ
លួ ” ៃិង វគគ “ភាពជាពលរែឋ”។ ទាាំងនៃេះជាជាំនាញសាំខាៃ់ ដែលពុាំមាៃបនទ្ងៀៃជាផលូវ
ការនៅកនុងទ្បព័ៃអ
ធ ប់រំ នហើយវគគនៃេះទ្តូវបាៃបនទ្ងៀៃនដាយទ្គូពីខាងនទ្ៅ។
កនុងឆ្នាំទី២ វគគបណ្តេះបណាតនលនផ្តនតនៅនលើ “ចាំនណេះែឹងអាំពីវិស័យសិលនបៈៃិងការកសាងបណាតនញ”
ដែលមាៃ៣នម្នរៀៃ ែូចជា វគគ “សិលនបៈៃិងការគិតដបបសុីជនទ្ៅ”, វគគ “ការកសាងសហគម្ៃ៍សិលនបៈ” ៃិង
វគគ

“សិលនបៈៃិងការផតល់តនម្ល”។

ចាំណុចនគលនៃវគគបណ្តេះបណាតនលនៃេះទ្តូវបាៃរចនានឡើងៃិងែឹកនាាំ

សកម្មភាពនដាយអនករចនាកម្មវធ
ិ ីឯករាជនយសទ្មាប់៣ឆ្នាំែប
ាំ ូង។ សពវនថ្ៃ វគគនៃេះទ្តូវបាៃទ្គប់ទ្គងនដាយឯករាជនយពីអក
ន សទ្ម្បសទ្ម្ួលកម្មវធ
ិ ីផ្ទនល់របស់នយើង។

សិសនសអាហារូបករណ៍ទទួលបទពិនសាធៃ៍កង
នុ ែាំនណើរ

ទសនសៃកិចចសិកនាៃិងការកសាងបណាតនញ ែូចជា ជួបជាម្ួយអនករចនាកម្មវិធី អនកតនម្លើងសា្ននែសិលនបៈ
សិលនបករៃិងអនកនរៀបចាំពព
ិ ័រណ៍ នែើម្នបីដសវងយល់ពីការងារនផនសងៗកនង
ុ វិស័យសិលនបៈវបនបធម្៌។ ទ្សបនពល
ននាេះដែរ សិសនសអាហារូបករណ៍ក៏អាចភាជនបទ
់ ាំនាក់ទៃ
ាំ ងជាម្ួយអនកទាាំងននាេះដែរ។ ពួកនគក៏បាៃសិកនាដសវង
យល់ពីនម្នរៀៃទ្គឹេះអាំពី “ទ្បវតតិសិលនបៈ” ផងដែរ។
កនុងឆ្នាំទ៣
ី

សិសនសអាហារូបករណ៍ចូលរួម្វគគបណ្តេះបណាតនលពី

“ម្ូលដាឋនៃទ្គឹេះនៃការទ្គប់ទ្គង

គនទ្មាង” នហើយទទួលបាៃកញ្ចប់ថ្វិកានែើម្នបីអៃុវតតគនទ្មាងតូចម្ួយ ដែលមាៃនបសកកម្ម្លុេះបញ្្នាំងពី
បញ្ហនសងគម្ នហើយដែលវាទ្សបៃឹងទ្បធាៃបទ “ភាពជាពលរែឋៃិងទាំៃួលខុសទ្តូវកនង
ុ សងគម្”។
កនុងឆ្នាំទី៤ ទ្បធាៃបទសតីពី “ការទ្គប់ទ្គងគនទ្មាង” នហើយតទ្ម្ូវឲនយសិសនសអាហារូបករណ៍អៃុវតត
គនទ្មាងពួកនគនដាយឯករាជនយ។ ជាធម្មត មាៃដតមា្នក់ឬ២នាក់បុ នណា្នេះ នដាយសារចាំៃៃ
ួ សិសនសអាហារូបករណ៍ថ្យចុេះនៅតម្រយៈនពលដែលទទួលបាៃអាហារូបករណ៍។

ជំនួយគំប្រសផ្េងសរៀតវប្ាប់វិវ្េអាហារូបករណ៍
ពីឆ្នាំទី១ែល់ឆ្នាំទី៤

សិសនសអាហារូបករណ៍មាៃជាំៃួបទ្បចាាំដខជាម្ួយអនកសទ្ម្បសទ្ម្ួលកម្មវធ
ិ ី

របស់នយើងម្ួយទល់ម្ួយ តម្រយៈទូរសពទ ឬសារទាំនាក់ទាំៃង ន
ងាយទ្សួលសទ្មាប់ពួកនគ។

លគឺវធ
ិ ីទាំនាក់ទាំៃងដែលបងកលកខណៈ

ការតម្ដាៃៃិងការវាយតនម្ល
អនកសទ្ម្បសទ្ម្ួលកម្មវិធី មាៃការវាយតនម្លនែើម្ឆ្នាំៃិងចុងឆ្នាំនែើម្នបីពិៃិតនយនម្ើ លលទធផលឬការរើក
ចនទ្ម្ើៃរបស់សិសនសអាហារូបករណ៍ នៅតម្ឆ្នាំសិកនាៃីម្យ
ួ ៗ។ រងាវនយតនម្ល្លុេះបញ្្នាំងពីចាំនណេះែឹង ជាំនាញ
ៃិងឥរិយាបថ្របស់សិសនសអាហារូបករណ៍

នហើយសាំណួរនៅកនុងននាេះនផនសងៗគ្ននៅតម្ឆ្នាំដែលពួកនគ

កាំពុងទទួលអាហារូបករណ៍។

អតីតសិសនសអាហារូបករណ៍
នយើងរកនាទាំនាក់ទាំៃងជាម្ួយអតីតសិសនសអាហារូបករណ៍
រយៈការដចករំដលកព័ត៌មាៃៃិងទ្ពឹតតិការណ៍នានា។

តម្រយៈទ្កុម្នៅកនង
ុ នហវសបុកតម្

នហើយក៏មាៃទ្កុម្

សទ្ម្ួលកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដាក់ទ្បធាៃបទឬសាំណួរ

Messenger

ដែលអនកសទ្ម្ប

នហើយសិសនសអាហារូបករណ៍ដចករំដលកគាំៃិត

នយាបល់។ អតីតសិសនសអាហារូបករណ៍ក៏ដចករំដលកទ្ពឹតកា
តិ រណ៍របស់ពួ កនគតម្រយៈទ្កុម្នៃេះ នហើយដែល
នធវើឲនយទ្កុម្នៃេះមាៃភាពសកម្ម។

សគលសៅវប្ាប់រង្វ្យតម្លៃកលមវិធី
តម្រយៈការនធវើរងាវនយតនម្លនៃេះ នយើងចង់ដសវងយល់៖
•

នតើកម្មវធ
ិ ីអាហារូបករណ៍បាៃផតល់លទធផលអវខ
ី លេះ នធៀបៃឹងនគលបាំណងដែលនយើងបាៃកាំណត់វា

•

អវីដែលែាំនណើរការលអនៅកនុងកម្មវិធីដែលនយើងគួរដតបៃតអៃុវតត នហើយអវីដែលជាចាំណុចដែលនយើង
គួរដកសទ្ម្ួលសទ្មាប់ឆ្នាំនៅម្ុខនទៀត

•

នតើនយើងគួរនធវើអវីបដៃថម្នទៀតនែើម្នបីអាចអភិវឌនឍបណាតនញអតីតសិសនសអាហារូបករណ៍

នអាយកាៃ់ដត

ទ្បនសើរៃិងសកម្មជាងម្ុៃបនាទនប់ពព
ី ួកនគចប់ពក
ី ម្មវិធី
•

រាល់នយាបល់នានានលើការផ្លនស់បតូរនៅនលើនគលនៅៃិងវិធីសាស្រសតកនុងការអៃុវតតកម្មវិធៃ
ី ឹងទ្តូវ
បាៃពិចារណានយាងតម្ភាពសម្ទ្សបនៃបរិបទកនុងទ្សុក

•

នតើសិលនបៈដខមរអម្តៈអាចអភិវឌនឍសម្តថភាពនផទកនុងរបស់ខៃ
លួ យានងែូចនម្តចនែើម្នបីសនទ្ម្ចតម្
នគលនៅរបស់កម្មវិធីឲនយកាៃ់ដតទ្បនសើរ

•

ពិៃិតនយនម្ើលនឡើងវិញនលើវិធីសាស្រសតវាយតនម្លនានពលបចចប
ុ បន ៃនៃិងនយាបល់នានាសទ្មាប់ការ
អភិវឌនឍឲនយទ្បនសើរ

•

អៃុសាសៃ៍នែើម្នបីនធវឲ
ើ នយកម្មវិធីកាៃ់ដតមាៃលកខណៈរួម្បញ្ចូល

នយើងចង់ទទួលបាៃរបាយការណ៍លម្អត
ិ សទ្មាប់រងាវនយតនម្លនផទកង
នុ

នហើយនចញផនាយៃូវរបាយ-

ការណ៍សនងខបសទ្មាប់សាធារណៈ។ នយើងចង់ឲនយអនកនធវើរងាវនយតនម្លផតល់ឲនយនយើងៃូវរងាវនយតនម្លលម្អិត ៃិង
ចាំណុចនគលៗសទ្មាប់រងាវនយតនម្លសនងខប។ នដាយអាទ្ស័យនលើជាំនាញសរនសរៃិងបទពិនសាធៃ៍របស់អនក

នធវើរងាវនយតនម្ល សិលនបៈដខមរអម្តៈអាចទទួលខុសទ្តូវសទ្មាប់ការងារដទ្បសទ្ម្ួលៃិ ងរចនាអតថបទដែលទ្តូវ
នចញផនាយ បុដៃតនយើងចង់ឲនយអនកនធវើរងាវនយតនម្លនៅដតចូលរួម្កនុងែាំនណើរការនៃេះ ៃិងទ្ពម្នទ្ពៀងម្ុៃនពល
របាយការណ៍នចញ

ផនាយ។ នយើងក៏ចង់បាៃរបាយការណ៍សទ្មាប់សាធារណៈមាៃរួម្បញ្ចូលសាច់នរឿង

ៃិងសទ្ម្ង់សម្តម្
ី ួយចាំៃៃ
ួ ពីសិសនសអាហារូបករណ៍ នហើយចង់ឲនយអនកនធវើរងាវនយតនម្លទ្បម្ូ លព័ត៌មាៃទាាំងនៃេះ
អាំឡុងនពលនធវើការងារនលើរងាវនយតនម្ល។
នយើងចង់បាៃរបាយការណ៍លាំអត
ិ សទ្មាប់រងាវនយតនម្លសទ្មាប់នផទកង
នុ ជាភាសាដខមរ។ របាយការណ៍
សនងខបសទ្មាប់សាធារណៈៃឹងនចញជាភាសាអង់នគលសៃិងភាសាដខមរ។

កាលបរិសចេរ
នយើងចង់បាៃរងាវនយតនម្លៃង
ិ អៃុសាសៃ៍សទ្មាប់របាយការណ៍នផទកនុង រួចរាល់ទ្តឹម្ចុង ស្ែវិចេិកា
ឆ្្ំ២០២១។ នយើងអាចចាប់នផតើម្ការងារកនង
ុ ដខកកកដា/សីហា ឆ្នាំ២០២១។ នយើងចង់នចញផនាយរបាយការណ៍ជាសាធារណៈនៅកនង
ុ ដខម្ករា ឆ្នាំ២០២២។

វំសណើវុំ
ទ្បសិៃនបើអក
ន ចាប់អារម្មណ៍នធវើការជាម្ួយនយើងកនង
ុ ការនធវរើ ងាវនយតនម្លកម្មវធ
ិ ី

សូម្នផញើម្កជាម្ួយ

គ្នៃូវ៖
•

គនទ្មាងសនងខប (យានងនទ្ចើៃ ៣ ទាំព័រ) ដែលបញ្ជនកព
់ ី៖
o

នតើអនកៃឹងនធវើរងាវនយតនម្លនៃេះយានងែូចនម្តច

o

កាលបរិនចេទដែលបងាហនញពីែាំណាក់កាល សាំខាៃ់ៗនៃការងារ

o

នតើអនកៃឹងទ្តូវការចាំណាយនពលសរុបបុនាមនៃនថ្ៃនែើម្នបីនធវើការនលើគនទ្មាងនៃេះ

នហើយថានតើ

មាៃទ្កុម្ការងារបដៃថម្ឬនែគូដែរនទ
•

គនទ្មាងកញ្ចប់ថ្វិកាដែលនសនើសុាំ

•

គាំរូរបាយការណ៍រងាវនយតនម្លរបស់អក
ន ដែលធាលនប់នចញផនាយពីម្ុៃ (ទ្បសិៃនបើមាៃ រឹតដតទ្បនសើរ ដត
ក៏ពុាំជាកាតវកច
ិ ចននាេះនទ)

ថវិកា និងព័ត៌ានបស្នែល
•

ថ្វិកាដែលអាចផតល់ជៃ
ូ មាៃចននាលនេះពី ៣,៥០០ ែល់ ៥,០០០ ែុលាលនរសហរែឋអានម្រិក (រួម្ទាាំងពៃធ)

•

រាល់ការចាំណាយនដាយផ្ទនល់
សមាភនសៃ៍

ែូចជា

ការនធវើែាំនណើរនៅជួបសិសនសអាហារូបករណ៍សទ្មាប់បទ

ៃឹងទ្តូវរានប់រងនដាយសិលនបៈដខមរអម្តៈ

នយាងនៅតម្វិកយបទ្តចាំណាយជាក់ដសតង

នហើយអៃុនលាម្នៅតម្នគលការណ៍នផទកនុងរបស់សិលនបៈដខមរអម្តៈ។
ដាក់បញ្ចូលកនុងនថ្លនសវារបស់អក
ន នទ។

ចាំណាយនៃេះម្ិៃចាាំបាច់

•

នបកខជៃដាក់

•

នបើមាៃចាំនណេះែឹងអាំពីវិស័យសិលនបៈ រឹតដតទ្បនសើរ ដតក៏ពចា
ុាំ ាំបាច់ដែរ។

•

កនុងែាំនណើរការរងាវនយតនម្លៃឹងមាៃការចូលរួម្ពីសិសនសអាហារូបករណ៍
ៃិងបុគគលិក

•

កនយមាៃបទពិនសាធៃ៍កនុងការនធវើរងាវនយតនម្ល។
គណៈកម្មការនទ្ជើសនរើស

ក់ព័ៃធ។

នយើងរំពឹងថាៃឹងមាៃការទ្បជុាំយាង
ន តិចម្តង

ជាម្ួយអនកនធវើរងាវនយតនម្លបនាទនប់ពីនយើងទទួលបាៃ

របាយការណ៍រងាវនយតនម្ល។
ទ្បសិៃនបើអក
ន ពុាំអាចៃិយាយៃិងសរនសរភាសាដខមរបាៃសាទនត់នទ
ដទ្បឬនែគូបកដទ្បនៅកនង
ុ គនទ្មាងរបស់អនក។

សូម្ ដាក់ថ្វិកាសទ្មាប់អនកបក

មាៃសិសនសភាគនទ្ចើៃពុាំអាចៃិយាយភាសាអង់នគលសបាៃ

នហើយឯក-សារភាគនទ្ចើៃនៃកម្មវិធីសរសរជាភាសាដខមរ។

សូម្នផញើគនទ្មាងរបស់អនកម្កកាៃ់អ៊ីនម្ល
ៃិង/ឬ sormanak@cambodianlivingarts.org
នថ្ៃផុតកាំណត់ទទួល៖ ២១ កកកដា ២០២១

