
[Quote text]

អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា  
កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសាសម្រ្រប់ជនពិការ  
សលាកបត្រព័ត៌មានសម្រ្រប់ប្រក្ខជន ២០២១

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី គឺជាឱកាស
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទាំងស្រុងសម្រ្រប់
ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្របីទៅសិក្រសានៅតាម
បណ្ដ្រសាកលវិទ្រយាល័យក្នុងប្រទ្រសអូស្រ្តាលី
។ អាហារូបករណ៍ភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ជូន
សម្រ្រប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ 
ហើយសម្រ្រប់ករណីពិស្រសនឹងមានផ្តល់ជូន
ថ្ន្រក់បណ្ឌិតផងដ្ររ។
ក្រុមប្រក្ខជនមានពិការភាពដ្រលមាន
សកា្ដ្រនុពលសម្រ្រប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍
អូស្រ្តាលី ដ្រលអាចបំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
តម្រូវក្នុងការជ្រើសរើសមានចំនួនតិចតួច
ណស់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រក្ខជនមាន
កាយសម្របទាព្រញល្រញ។ គោលដៅ
របស់យើងគឺបង្កើនចំនួនជនពិការដ្រល
មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រ្រន់ក្នុងការដាក់ពាក្រយ
 ហើយចុងក្រ្រយទទួលបានអាហារូបករណ៍
អូស្រ្តាលី។
កម្មវិធីមាគ៌្រសមធម៌ ធានាឲ្រយជនពិការអាច
ប្រកួតប្រជ្រងយកអាហារូបករណ៍ដោយ
ផ្អ្រកលើគោលការណ៍សមភាព។ 
គោលបំណងន្រកម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសាសម្រ្រប់
ជនពិការរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី
គឺដើម្របី៖
• ផ្ដល់ឱកាសជូនប្រក្ខជនពិការដ្រលមាន

សកា្ដ្រនុពលសម្រ្រប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ 
អូស្ត្រ្រលី ដើម្របីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
ការងារជំនាញរយៈព្រល ២៤ ខ្រ ដ្រល
ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងវិស័យសិក្រសា (
សកា្ដ្រនុពល) ដ្រលពួកគ្របានជ្រើសរើស (
ក្នុងប្រទ្រសអូស្រ្តាលី)។

• បង្កើនការទទួលបានឱកាសន្រភាពជា
អ្នកដឹកនាំ ចំណ្រះដឹង និងបទពិសោធន៍
ទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងវិស័យ
សិក្រសា (សកា្ដ្រនុពល) ដ្រលពួកគ្របាន
ជ្រើសរើស។

• ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កម្មសិក្រសាការើដើម្របី
ចូលរួមក្នុងតម្រូវការពលកម្ម នៅព្រល
ពួកគ្រវិលត្រឡប់មកប្រទ្រសកម្ពុជាវិញ  
(ប្រសិនបើពួកគ្រទទួលបាន
អាហារូបករណ៍) ។

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសា គឺជាផ្ន្រកសំខាន់មួយន្រ
កម្មវិធីមាគ៌្រសមធម៌។
ក្នុងព្រលដំណលគ្ន្រន្រះដ្ររ កម្មវិធី
អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនឹង៖
• ជ្រើសរើស និងសម្រិតសម្រ្រំងកម្មសិក្រសា

ការើពិការដ្រលមានសកា្ត្រនុពលចំនួន ២នាក់
 និង

• ជ្រើសរើសអង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះឬនិយោជក
ដ្រលមានសកា្ដ្រនុពល។

កម្មសិក្សាការី
លក្ខខណ្ឌដើម្បីដាក់ពាក្យសម្្ប់កម្មសិក្សាការី៖
លក្ខខណ្ឌរួមមាន៖
• បំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវភាគច្រើន

សម្រ្រប់ដាក់អាហារូបករណ៍
 (លើកល្រងត្រលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្ន្រក
ភាសាអង់គ្ល្រស និង បទពិសោធន៍ការងារ
 ២៤ ខ្រ) ឧ.
 - ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា (ត្រប៉ុណ្ណ្រះ)

Page 1អាហារូបករណ៍អូស្ត្រ្រលី - កម្ពុជា គ្រប់គ្រងដោយ Coffey, ក្រុមហ៊ុន Tetra Tech, ដ្រលជាតំណងឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលី

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី
 ទទួលសា្គ្រល់សារៈសំខាន់ន្រ
ការចូលរួមចំណ្រកពីសំណក់
ជនពិការកម្ពុជានៅក្នុង
សហគមន៍ សង្គមសុីវិល
 សា្ថ្រប័នក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល និង
រដា្ឋ្រភិបាល។
រដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលីប្ដ្រជា្ញ្រ
ធានាធ្វើយ៉្រងណ ឲ្រយជនពិការ
មានឱកាសស្មើគ្ន្រក្នងុការទទួល
បានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី
អភិវឌ្រឍន៍អូស្រ្តាលី។
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 - បច្ចុប្របន្នកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
 និងមានបំណងរស់នៅក្នុងប្រទ្រស
ន្រះរហូតដល់ព្រលពួកគ្រដាក់ពាក្រយសុំ
អាហារូបករណ៍អូស្ត្រ្រលី

 - មានបំណងដាក់ពាក្រយសុអំាហារបូករណ៍
អូស្រ្តាលីក្នុងរយៈព្រល ៣ ឆ្ន្រំ

 - បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ 
• មានចំណ្រះដឹងផ្ន្រកភាសាអង់គ្ល្រសយ៉្រង

ទាបបំផុតត្រឹមកម្រិតមធ្រយម (កម្មវិធីនឹង
រៀបចំធ្វើត្រស្ត)

• ត្រូវបានបញ្ជ្រក់ថពិតជាមានពិការភាព និង
ត្រូវត្រៀមខ្លួនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្រយភាព
ពិការ ក៏ដូចជាការបញ្ជ្រក់ផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្រ្ត 
ដើម្របីកំណត់ការសម្របសម្រួលដ៏សមស្រប
 ដ្រលអាចតម្រូវឲ្រយកន្ល្រងការងារ ឬសាលា
ផ្តល់ឲ្រយ។ប្រសិនបើចាំបាច់។

លក្ខខណ្ឌសម្្ប់ការជ្ើសរីសកម្មសិក្សាការី៖
ការជ្រើសរើសកម្មសិក្រសាការើ (ជាអាទិភាព
ផ្ដល់ជូន ស្ត្រីមួយនាក់់ និងបុរសមួយនាក)់ នឹង
ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈសម្របត្តិ
របស់ប្រក្ខជន។ ប្រក្ខជនដ្រលជោគជ័យនឹង
ត្រូវ៖
• បងា្ហ្រញការជំរុញ ឬលើកទឹកចិត្តផ្ទ្រល់ខ្លួន 

ទំនុកចិត្ត និងសមត្ថភាពបញ្ញ្រ។
• កំណត់មុខជំនាញសិក្រសា (សកា្ដ្រនុពល) 

នៅប្រទ្រសអូស្រ្តាលី ដ្រលខ្លួនព្រញចិត្ត
 និងអាចបញ្ជ្រក់ច្របាស់អំពីហ្រតុផល និង
ផ្រនការរបស់ពួកគ្រក្នុងការចូលរួមចំណ្រក
ដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសកម្ពុជា ។

• បងា្ហ្រញថ ពួកគ្រមានផ្រនការសិក្រសា
ច្របាស់លាស់ និងមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុង
ការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថភាពផ្ន្រកភាសាអង់គ្ល្រស
របស់ខ្លួន។ 

កម្មវិធីក៏នឹងវាយតម្ល្រផងដ្ររ ថតើកម្មសិក្រសា
ការើអាចបំព្រញលក្ខខណ្ឌដើម្របីទទួលបានការ
អនុញ្ញ្រតឲ្រយចូលសិក្រសាមុខវិជា្ជ្រដ្រលពួកគ្រ
ព្រញចិត្តនៅប្រទ្រសអូស្រ្តាលីបានដ្ររឬទ្រ  
(ឬ ត្រូវមានការណ្រនាំ ឬគំទ្រមួយចំនួន
ដើម្របីអាចសម្រ្រចការងារន្រះបាន)។

អត្ថប្យោជន៍ដ្លកម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្ត្្លី
ផ្ដល់ដល់កម្មសិក្សាការី៖
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្ត្រ្រលីនឹងផ្ដល់ជូន
ប្រក្ខជន ប្រក្ខនារើដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើស
សម្រ្រប់កម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសាដូចជា៖ 
• ការបណ្ដុះបណ្ដ្រលផ្ន្រកភាសាអង់គ្ល្រស

ក្រ្រម៉្រងរហូតដល់ ៣០ ខ្រ (រួមទាំងការ
ធ្វើត្រស្ត)1 ។

• ការជួយសម្របសម្រួល ដើម្របីទទួល
បានបទពិសោធន៍ការងារព្រញម៉្រង
រយៈព្រល២៤ខ្រតាមរយៈការចុះធ្វើ
កម្មសិក្រសាក្នុងមុខតំណ្រងការងារជំនាញ 
និងក្នុងតួនាទីដ្រលទាក់ទងនឹងវិស័យសិក្រសា
ដ្រលពួកគ្របានជ្រើសរើស។

• ទទួលបានឱកាសអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំ

តាមរយៈកម្មសិក្រសា ក៏ដូចជា ចំណ្រះដឹង
 និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍លើ
វិស័យដ្រលទាក់ទងនឹងការសិក្រសាដ្រល
បានជ្រើសរើស។ 

• ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ២០០ ដុលា្ល្ររ ក្នុងមួយ
ខ្រសម្រ្រប់កម្មសិក្រសាការើរស់នៅភ្នំព្រញ
 និង ២៤០ ដុលា្ល្ររ ក្នុងមួយខ្រ សម្រ្រប់អ្នក
រស់នៅក្រ្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។

• វិភាគទានសោហ៊ុយធ្វើដំណើរមក
ធ្វើការ មកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដ្រល
ភាសាអង់គ្ល្រស (រួមទាំងការធ្វើត្រស្ត) និង
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសមធម៌  (ប្រសិនបើ
មានការតម្រូវ)។ 

• ការចូលរួមសិកា្ខ្រសាលាដើម្របីឲ្រយកម្មសិក្រសា
ការើបន្តផ្ត្រតទៅលើការសិក្រសារបស់ពួកគ្រ
 លើផ្រនការដាក់ពាក្រយសុំអាហារូបករណ៍
 លើវឌ្រឍនភាពការងាររបស់ពួកគ្រ និង
សម្រ្រប់ជាការជួយគ្ន្រទៅវិញទៅមក
 និងឱកាសរៀនសូត្រ (ដូចជាការ
បណ្ដុះបណ្ដ្រលជំនាញទន់)។ 

• ការចូលរួមក្នុងបណ្ដ្រញក្រ្រផ្លូវការរបស់
អ្នកណ្រនាំ និងអ្នកលើកទឹកចិត្តដ្រលអាច
ច្រករលំ្រកបទពិសោធន៍របសពួ់កគ្រជាមួយ

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីមាគ៌្រសមធម៌  
(ភាពជោគជ័យ និងបញ្ហ្រប្រឈម)

• ជំនួយ និងមតិណ្រនាំក្នុងការកំណត់ថតើ
ការទទួលបានការអនុញ្ញ្រតឲ្រយចូលសិក្រសា
ក្នុងសាកលវិទ្រយាល័យអូស្រ្តាលីអាចធ្វើទៅ
បានដ្ររ ឬទ្រ។

• ការសម្របសម្រួលសមស្រប
ក្នុងអំឡុងព្រលដំណើរការសម្រិតសម្រ្រំង
 និងជ្រើសរើស ប្រក្ខភាពសម្រ្រប់ការ
ចុះកម្មសិក្រសា និងធានាថកម្មសិក្រសា
ការើអាចចូលរួមនៅក្នុងការងារ និងវគ្គ
បណ្ដុះបណ្ដ្រលភាសាអង់គ្ល្រស ដោយ
ផ្អ្រកលើគោលការណ៍សមភាព។

• ប្រសិនបើមានហ្រតុផលសមស្រប និង
ប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅ
បាន យើងនឹងធានាថ តម្រូវការរបស់
អ្នកដ្រលជា ជនពិការត្រូវបានបំព្រញ
ក្នុងអំឡុងព្រលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដ្រល
ភាសាអង់គ្ល្រស (និងការធ្វើត្រស្ត) និង
នៅកន្ល្រងធ្វើការ (អាស្រ័យទៅលើប្រភ្រទ
ន្រពិការភាពរបស់អ្នក យើងអាចផ្ដល់
ជូនសមា្ភ្ររៈក្នុងទម្រង់ពិស្រស សូហ្វវ្ររ
 (software) ឬ

1 ប្រក្ខជនពិការធ្ងន់ធ្ងរអាចមានសិទ្ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដ្រលភាសាអង់គ្ល្រសរយៈព្រល 36 ខ្រ (ឧទាហរណ៍ ពិការភ្ន្រក/ថ្លង់ ឬមានពិការភាពច្រើន)។

អាហារូបករណ៍អូស្ត្រ្រលី - កម្ពុជា គ្រប់គ្រងដោយ Coffey, ក្រុមហ៊ុន Tetra Tech, ដ្រលជាតំណងឲ្រយរដា្ឋ្រភិបាលអូស្រ្តាលី



សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
អ្នកដ្រលមានពិការភាព និងដ្រគូរបញ្ជូនបន្ត
 ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្រយទាក់ទងមកកាន់
ការិយល័យផ្តល់អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនៅ
កម្ពុជាដើម្របីពិក្រសា អំពី កម្មវិធី មាគ៌្រសមធម៌ ឬ 
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍។

Ms. Akhara Ung  
Equity Pathways and Awards 
Coordinator

Akhara.Ung@
australiaawardscambodia.org

Phone: +855 12 635 306 
 +855 15 301 127 

Facebook: https://www.facebook.
com/Australia.Awards.Kh/ 

Website: http://
australiaawardscambodia.org/

ហាដវ្ររ (hardware) ជំនួយសម្រ្រប់ការ
កត់ត្រ្រ គ្រូណ្រនាំបន្ថ្រម ជំនួយផ្ន្រកការងារ 
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្រមសម្រ្រប់កន្ល្រងសា្ន្រក់នៅ
 និង/មធ្រយាបាយធ្វើដំណើរសមរម្រយ។ល។) ។ 
ជំនួយន្រះអាចមានកម្រិត។

លក្ខខណ្ឌដ្លកម្មសិក្សាការីត្ូវសម្្ចឲ្យបាន
ក្នុងអំឡុងព្លចុះកម្មសិក្សា៖
លក្ខខណ្ឌខាងក្រ្រមន្រះនឹងអនុវត្តចំពោះ
កម្មសិក្រសាការើ៖
• ត្រូវមានវត្ដមានទៀងទាត់ក្នុងការងារ (

ដោយអវត្តមានទាំងអស់ត្រូវទទួលការ
ឯកភាពពីអង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះឬនិយោជក)។

• ត្រូវបង្កើនសមត្ថភាព និងការរើកចម្រើន
ល្អប្រសើរក្នុងការងារដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល់
 (វាស់ស្ទង់តាមរយៈផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍
ប្រ្រំមួយខ្រម្តង និងការត្រួតពិនិត្រយ
សមត្ថភាពឡើងវិញដោយអង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះ
ឬនិយោជក)។

• ត្រូវមានវត្ដមានទៀងទាត់ក្នុងវគ្គ
បណ្ដុះបណ្ដ្រលភាសាអង់គ្ល្រស (វត្ដមាន
យ៉្រងតិច ៨០%) (ដោយអវត្តមានទាំងអស់
ត្រូវទទួលការឯកភាពពីការិយល័យកម្មវិធី
អាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលី)។

• ត្រូវមានការរើកចម្រើនដ៏គួរកត់សមា្គ្រល់ផ្ន្រក
ភាសាអង់គ្ល្រស (លទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ
ត្រូវទទួលបានចាប់ពី ៦០% ឡើងទៅ)។

• ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណ្រនាំស្ដីពីកម្មសិក្រសា
• ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំជាមួយ

អង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះឬនិយោជក និងកម្មវិធី
អាហារូបករណ៍អូស្ត្រ្រលីនៅកម្ពុជា
 ដើម្របីតាមដានការរើកចម្រើនទាំងផ្ន្រក
ភាសាអង់គ្ល្រស និងកម្មសិក្រសា ក៏ដូចជាផ្ដល់
ឱកាសជូនកម្មសិក្រសាការើដើម្របីលើកឡើងនូវ
កង្វល់នានា ឬស្វ្រងរកជំនួយបន្ថ្រម

• ការចូលរួមក្នុងដំណើរការតាមដាន និង
វាយតម្ល្រដោយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ 
អូស្រ្តាលី។

ប្បបទន្ការដាក់ពាក្យសុំចុះធ្វើកម្មសិក្សា
 ការវាយតម្ល្ និងដំណើរការន្ការជ្ើសរីស និង
ព្លវ្លា៖

ជំហានទីមួយ 
ប្រក្ខជនដ្រលមានសកា្ដ្រនុពលនឹងតម្រូវឲ្រយ
ធ្វើការបងា្ហ្រញពីចំណប់អារម្មណ៍ដើម្របីទទួល
បានការពិចារណសម្រ្រប់ការចុះធ្វើកម្មសិក្រសា 
ដោយត្រូវបំព្រញឯកសារដូចខាងក្រ្រមៈ
• ពាក្រយស្នើសុំ (Application Form)
• គំរូប្រវត្តិរូបសង្ខ្រប របស់កម្មវិធី

អាហារូបករណ៍ប្រទ្រសអូស្រ្តាលី (AAS CV 
Template)

(ឯកសារទាំងពីរន្រះអាចទាញយកពី
គ្រហទំព័ររបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ប្រទ្រស
អូស្រ្តាលីបាន)
ប្រក្ខជនត្រូវផ្ញើរឯកសារដ្រលបំព្រញរួចរាល់
ទាំងពីរន្រះត្រឹមម៉្រង ៥ លា្ង្រច ថ្ង្រសុក្រ ទី២០ 
ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ២០២០។

ជំហានទីពីរ 
ពាក្រយស្នើសំុជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ (រួមទំាង CV) 
នឹងត្រវូទទួលការវាយតម្ល្រ៖
• ដើម្របីកំណត់ពីសិទ្ធដិ្រលអាចត្រវូបាន

ជ្រើសរើស ហើយប្រសិនបើត្រវូបានជ្រើសរើស
• នឹងត្រវូវាយតម្ល្រដោយផ្អ្រកទៅលើលក្ខខណ្ឌ

ជ្រើសរើស។

ជំហានទីបី
ប្រក្ខជនដ្រលបំព្រញគ្រប់ លក្ខខណ្ឌ ឬស្ទើរត្រ
គ្រប់លក្ខខណ្ឌន្រការជ្រើសរើស នឹងត្រវូបំព្រញ
លក្ខខណ្ឌតម្រវូដូចខាងក្រ្រម៖
• ធ្វើត្រស្តចូលរៀនដើម្របីបញ្ជ្រក់ពីសមត្ថភាព

ភាសាអង់គ្ល្រសរបស់ពួកគ្រយ៉្រងទាបបំផុតគឺ
កម្រតិមធ្រយម ហើយប្រសិនបើពួកគ្រស្ថតិនៅ
ក្នងុកម្រតិមធ្រយមម្រន

• ត្រវូផ្ដល់ស្រចក្ដចីម្លងន្រឯកសារគំទ្ររបស់
ពួកគ្រ (អត្តសញ្ញ្រណដ្រលមានរូបថតសមា្គ្រល់ 
វិញ្ញ្របនបត្រសញ្ញ្របត្រ និងព្រតឹ្តបិត្រពិន្ទ)ុ

• មានការវាយតម្ល្រទៅលើលទ្ធភាព/ហានិភ័យ
ន្រការចូលសិក្រសានៅសាកលវិទ្រយាល័យ
អូស្រ្តាលី 

ប្រក្ខជនដ្រលបំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រវូនឹង
ត្រវូបានពិចារណឲ្រយឆ្លងទៅវគ្គសមា្ភ្រសន៍ និង
តម្រវូឲ្រយផ្ដល់ឯកសារច្របាប់ដើមសម្រ្រប់ធ្វើការ
ផ្ទៀងផ្ទ្រត់។

ជំហានទីបួន
គណៈកម្មការសមា្ភ្រសន៍នឹងដាក់ពិន្ទ ុហើយផ្ដល់
ចំណត់ថ្ន្រក់ជូនប្រក្ខជន និងជ្រើសរើសយក
ប្រក្ខជន២ នាក់ដើម្របីចូលរួមកម្មវិធីចុះកម្មសិក្រសា
។ គណៈកម្មការសមា្ភ្រសន៍អាចជ្រើសរើសធ្វើការ
សាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលសំអាង ប្រសិនបើ
ចំាបាច់។ ការសមា្ភ្រសន៍នឹងត្រវូរៀបចំឡើងក្នងុ
អំឡុងខ្រមករា ឆ្ន្រ២ំ០២១។

ជំហានទីប្្ំ
កម្មសិក្រសាអាចនឹងផ្ដល់ជូនជាបណ្ដ្រះអាសន្ន
នៅក្នងុខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រ២ំ០២០ ដោយត្រវូរង់ចំា៖
• ឲ្រយមានការផ្គផូ្គងជាមួយអង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះឬ

និយោជក និងស្រចក្ដពិីពណ៌នាអំពីតួនាទី
សម្រ្រប់កម្មសិក្រសាត្រវូបានយល់ព្រម  
(កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្រ្តាលីនៅកម្ពជុានឹង
ចាប់ផ្តើមដំណើរការន្រះដោយពិគ្រ្រះជាមួយ
កម្មសិក្រសាការើ និងអង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះឬនិយោជក)
។ ការចាប់ផ្ដើមការងារត្រវូបានដាក់គោលដៅ
ឲ្រយកើតឡើងក្នងុរយៈព្រល ២ ខ្រ បនា្ទ្រប់ពីការ
ជ្រើសរើសកម្មសិក្រសាការើ។

• ឲ្រយមានការវាយតម្ល្រអំពីពិការភាព និងការ
បញ្ជ្រក់ផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្ត្រអំពីពិការភាព

កម្មសិក្រសាការើនឹងចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដះុបណ្ដ្រល
ភាសាអង់គ្ល្រស ឲ្រយបានឆប់តាមដ្រលអាចធ្វើ
ទៅបាន។ អង្គភាពមា្ច្រស់ផ្ទះអាចនឹងសមា្ភ្រសន៍
កម្មសិក្រសាការើដើម្របីកំណត់តួនាទីដ្រលស័ក្ដសិម
ជាមួយពួកគ្រ។
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