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កម្មវិធីសាលារ ៀនជំនាន់ថ្មី 
 ទម្ម្ងព់ាកយរ្នើ្  បំរម្ងៀនរៅសាលារ ៀនជំនាន់ថ្ម ី

 

្រងេបអំពីតួនាទី 
សាលាជំនានថ់្មីននេះផ្តួចនផ្តើមនោយបានការគទំ្រនោយទ្រសួងអបរ់យុំវជន និង រីឡា នឹងស្សែងររទ្រូ
បនទ្ងៀនស្ែលមានមនសិការវជិ្ជា ជីវៈខ្ពស់ នែើមបរីសាងធនធានអបរ់សំតវតសរី ២១ នៅសាលានរៀនជំនាន់
ថ្មី(NGS) អនុវរិាល័យ នគរទ្រីង ស្ែលជ្ជស្ផ្ែរមយួននរមមវធីិអបរ់ថំ្នែ រជ់្ជតិថ្មីរបស់ទ្រសួងរែុងការរំស្ែ
រទ្មង។់ រនទ្មាងការននេះបានស្សែងររទ្រូបនទ្ងៀនមយួចំនួន ែូចខាងនទ្កាម: 

មុខ្វជិ្ជា  
តទ្មូវការទ្រូ

បនទ្ងៀន 
 តទ្មូវការតួនារី

នផ្សងនរៀត 
 

ចំនួន 
1. រីមវីរិា  រីទ្បឹរាអាជីរ  
2. របូវរិា ១   
3. ជីវវរិា    
4. បនចេរវរិា ១   
5. រែិតវរិា ១   
6. ភាសាស្ខ្មរ ២   
7. ទ្បវតតិវរិា    
8. សីលធម ៌រលរែឋវរិា    
9. ភូមវិរិា     
10. ភាសាអងន់រេស ១   
11. នសែឋរិចេ    

សរបុ  សរបុ  
 

•  សាលាជំនានថ់្មីនឹងផ្តល់ជូន 4 ជំនរ ើសមុខ្វជិ្ជា រិនសស ែល់សិសស រមួមាន៖  
(រ) រីមវីរិា  (ខ្) របូវរិា  (រ) ជីវវរិា និង (ឃ) បនចេរវរិា។ 

•  ទ្រូបនទ្ងៀនស្ែលទ្តូវនទ្ជើសនរ ើស នឹងទ្តូវបនទ្ងៀនអបបបរមា 20 នមា៉ោ ង / សបាត ហ៍។ 
• បុរគលិរស្ែលមនិស្មនជ្ជអែរបនទ្ងៀន នឹងទ្តូវតទ្មូវឱ្យនធែើការ រយៈនរល 42 នមា៉ោ ង / សបាត ហ៍ 
• ែំនែើ រការ ការនទ្ជើសនរ ើសននេះតាមរយៈការសម័ទ្រចិតត, ការទ្បរួតទ្បស្ជងនិងមានតមាេ ភារ។ 
• ទ្រូបនទ្ងៀនស្ែលទ្តូវបានររួលចូលរែុងរមមវធីិសាលានរៀនជំនានថ់្មី (NGS )ននេះ នឹងមនិទ្តូវបាន

អនុញ្ញា តឱ្យបនទ្ងៀននរៀនរួ រែុងអំឡុងនមា៉ោ ងនធែើការ ឬ ជ្ជមយួសិសសស្ែលរួរនរបានបនទ្ងៀននៅរែុង
ថ្នែ រន់រៀនរបស់ខ្េួន។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹងទ្តូវបាន នសែើសំុឱ្យចុេះរិចេសនារយៈនរលមយួឆ្ែ រំែុងតួនារី ការ
ររួលខុ្សទ្តូវ និង អតថទ្បនោជនរ៍បស់ខ្េួន។ 

• រមមវធីិននេះទ្តូវបាន ររឹំងថ្ននឹងចាបន់ផ្តើមនៅស្ខ្តុលា ឆ្ែ  ំ2017 ។ 
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កា ផ្តលម់្បរោជន៍ដលម់្រូបរម្ងៀន 
• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹងទ្តូវបានផ្តល់ទ្បារឧ់បតថមភចំនួន ៤០០ ០០០៛ (ស្សសិបមុ៉ឺននរៀល)

នថ្ររែុង១ស្ខ្បស្នថមនលើទ្បារស់្ខ្ធមមតាស្ែលធាេ បរ់រលួបានរបស់ររួនរ រែុងរំឡុងនរលបនទ្ងៀន
បនំរញការងារ (មនិផ្ដល់ជួននរនៅរែូវវសិសមកាល)។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹងទ្តូវបានររួលទ្បារ ់បស្នថមនៅនលើទ្បារឧ់បតថមភនថ្រសទ្មាបរិ់ចេការ
បស្នថមរបស់រួរនរស្ែលបានសម័ទ្រចិតតអនុវតតន ៍(នមា៉ោ ងបស្នថម ែឹរនារំេិបសិរា ជ្ជនែើម)។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹង ររួលបាននូវ រំុរយរូរ័យួរនែមយួនទ្រឿងសទ្មាបក់ារនទ្បើទ្បាស់រែុង
ការងាររែុងសាលា។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើស នឹងទ្តូវបានររួលការឧបតថមភអាហារបូររែ៍ សទ្មាបក់ារបនងកើន
សមតថភាររបស់រួរនរ នៅចុងសបាត ហ៍ រ ៉ឺ នៅនរលយប ់។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹងទ្តូវបានររួលការនធែើែំនែើ ររសសនៈរិចេសិរានៅបរនរសែូចជ្ជ
ទ្បនរសនថ្ និងនៅកានស់ាលានរៀនមយួចំនួនរែុងទ្បនរសរមពុជ្ជ។ 

• បុរគលស្ែលបាននទ្ជើសនរ ើសនឹងររួលបានការបនតការគទំ្រការអភវិឌ្ឍជំនាញវជិ្ជា ជីវៈនៅរែុង        
វស័ិយ ICT ររនុកាសលយថ្មីនិងជំនាញនលើមុខ្វជិ្ជា ផ្ទា ល់របស់រួរនរ។ ការននេះនឹងរមួមានការនធែើ   
សិកាា សាលាបំប៉ោនញឹរញាប ់ការនធែើស្ផ្នការផ្េូវអាជីរនិងរំរងែ់នរនរៀតននការគទំ្រជំនាញវជិ្ជា  
ជីវៈ។ 

ដំរ ើ  កា រម្ជើ្រ ើ្  
• សាលាជំនានថ់្មី (NGS) នឹងស្សែងររទ្របូនទ្ងៀនស្ែលមាននររនកាសលយ ស្ែលទ្តូវបានជទ្មញុ
ោ៉ោ ងខាេ ងំរែុង ការអភវិឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈខ្េួនឯង ។ ខ្ែៈនរលស្ែលនៅរែុងរមមវធីិននេះអែរស្ែលមានជំនាញ
វជិ្ជា ជីវៈនិងជ្ជទ្របូនទ្ងៀនវយ័នរមង ទ្តូវបាននលើររឹរចិតតឱ្យោរព់ារយ។ 
• នបរាជននឹងទ្តូវនធែើសមាភ សនោយរែៈរមាម ធិការស្ែលមានសមាជិរមររីទ្រសួង និងអងគការ 
KAPE ។ ែំនែើ រការននេះនឹងទ្តូវបានស្ផ្ែរនលើការរិនិតយនឡើងវញិរីលរាែៈសមបតតិទ្របទ់្គន,់ ការ
នលើររឹរចិតតនិងការចាបអ់ារមមែ៍នៅនលើជំនាញវជិ្ជា ជីវៈ ។ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

នបរាជនស្ែលមានចំណាបអ់ារមមែ៍ទ្តូវបំនរញរទ្មងព់ារយនសែើ សំុស្ែលបានភាា បន់ហើយផ្តល់ទ្តឡបន់ៅ 
ការោិល័យសាលានរៀនជនំានថ់្មី (NGS) សថិតនៅរែុ ងអនុវរិាល័យ នគរទ្រីង ទ្សុរសាែ យទ្ជុ ំនខ្តតសាែ យ

នរៀង ទ្តឹមនថ្ៃរី ៣០ ស្ខ្ សីហា  ឆ្ែ ២ំ០១៧ នវលានមា៉ោ ង ៥:០០ លាៃ ច ។  
ទម្ម្ង់ពាកយរ្នើ្   ំ

ក. ពត័៌មានផ្ទា លខ់្លួន 
 
នគតតនាម នាម៖ _____________________________________________________ 
អាយុ៖ ______________    ឆ្ែ  ំ         នភរ    ទ្បុស        ទ្សី       
មុខ្វជិ្ជា ឯរនរសរំរុងបនទ្ងៀន៖ ____________________________________________ 
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ថ្នែ ររ់ំរុងបនទ្ងៀនរី៖__________________________________________________ 
បាននធែើជ្ជទ្របូនទ្ងៀនអស់រយៈនរល_____________ ឆ្ែ  ំ
នលខ្រូរស័រា៖ __________________________________________   
សារនអឡិចទ្តូនិច៖  __________________________________________ 
នតើតួនារីអែីស្ែលអែររំរុងោរព់ារយ (សូមនទ្ជើសយរមយួ)៖ 
      ទ្រូបនទ្ងៀន      (សូមបញ្ញា រមុ់ខ្វជិ្ជា ជំនាញ)៖ ____________________________ 
      បណាា ររស       (មនិបនទ្ងៀន) 
      រីទ្បឹរាអាជីរ (មនិបនទ្ងៀន) 
      រែននយយររសាលា (មនិបនទ្ងៀន) 
      អែរស្ថ្សួន (មនិបនទ្ងៀន) 
ខ្. ចំ ង់ចំ ូលចិតត និង កា ងា ដដលអាចរធវើបាន 
នតើអែររំរុងបនទ្ងៀន,នធែើការងារនៅសាលានរៀនខាងនទ្ៅស្ែររ ៉ឺនរ?   បារ/ចាស    នរ         
នតើអែរធាេ បប់នទ្ងៀនប៉ោុនាម ននមា៉ោ ងរែុងមយួសបាត ហ៍(នៅសាលាមុន)?     ________ នមា៉ោ ង 
នតើអែរចងន់ធែើការងារស្បបណា?     នរញនមា៉ោ ង              នទ្ៅនមា៉ោ ង    
នតើអែរអាចនធែើការងារ/បនទ្ងៀនប៉ោុនាម ននមា៉ោ ងរែុងមយួនថ្ៃ?       
នថ្ៃចន័ា៖ _____ នមា៉ោ ង៖       នថ្ៃអងាគ រ៖ _____ នមា៉ោ ង៖ នថ្ៃរុធ _____  នមា៉ោ ង 
នថ្ៃទ្រហសប៖៍ ____នមា៉ោ ង៖     នថ្ៃសុទ្រ៖ _____ នមា៉ោ ង៖  នថ្ៃនៅរ ៍_____ នមា៉ោ ង 
ចងប់នទ្ងៀនមុខ្វជិ្ជា អែីខ្េេះ៖____________________________________________ 
ចងប់នទ្ងៀន: ថ្នែ ររី់ ៧             ថ្នែ ររី់ ៨             ថ្នែ ររី់ ៩       
                 ថ្នែ ររី់១០           ថ្នែ ររី់១១            ថ្នែ ររី់១២   
 
ឃ. កំ តិវបបធម្៌ និង កំ តិជំនាញ  
រំរតិជំនាញ៖   ______________________________________________________ 
ន ម្ េះសាថ បន័៖ _____________________________________________________ 
ឆ្ែ ចំាបន់ផ្តើ៖ ________        ឆ្ែ បំញ្េ ប៖់_________ 
វរគសិរាស្ែលពាររ់ន័ធ បានចូលរមួរែុងអំឡុងនរល៥ឆ្ែ ចុំងនទ្កាយ៖ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
រំរតិភាសាអងន់រេស៖  
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       រំរតិខ្ពស់                រំរតិមធយម               នរើបចាបន់ផ្តើម             មនិនចេះនសាេះ    
 
សមតថភារជនំាញនលើ  ICT៖ 
       រំរតិខ្ពស់                រំរតិមធយម               នរើបចាបន់ផ្តើម             មនិនចេះនសាេះ 
១. ចំណាប់អា ម្ម ៍ផ្ទា លខ់្លួន៖ សូមបងាា ញរីចំណាបអ់ារមមែ៍ផ្ទា ល់ខ្េួន(១៥០-២០០
ពារយ) ថ្ននហតុអែីបានជ្ជអែរចាបអ់ារមមែ៍រែុងការចូលរមួជ្ជមយួរំនោងការផ្តួចនផ្តើមននសាលា
នរៀនជំនានថ់្មី? 
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២. អនកធានាអះអាងចំននួ០២នាក់៖ 

1)នគតតនាម នាម៖ ___________________________________________________ 
តួនារី៖ _______________________________________________________ 
សាថ បន័៖ _________________________________________________________ 
នលខ្រូរស័រា៖ ________________________________________________ 
សារនអឡិចទ្តូនិច៖ __________________________________________________ 
2)នគតតនាម នាម៖ __________________________________________________ 
តួនារី៖ _________________________________________________________ 
សាថ បន័៖ _________________________________________________________ 
នលខ្រូរស័រា៖ ____________________________________________________ 
សារនអឡិចទ្តូនិច៖ __________________________________________________ 

ខំុ្្សូមបញ្ញា រថ់្នោល់រត៌មានខាងនលើរ៉ឺជ្ជការរិត និង នរញនលញ។ ខំុ្្យល់នហើយថ្នការ ផ្តល់រត៌មាន
មិនរិត ជ្ជមូលោឋ នននការស្ែលមិនអនុញ្ា តនអាយខំុ្្ចូលរមួរែុ ងរមមវធីិសាលានរៀនជនំានថ់្មីននេះ រ ៉ឺ ជ្ជការ
បញ្ឈបជ់្ជបនាា នន់នការងាររបស់ខំុ្្នៅនរលអនារត។ខំុ្្អនុញ្ា តនអាយមានការនផ្ាៀងផ្ទា តន់ឡើងវញិនូវោល់ 
រត៌មានខាងនលើ។  
 
ហតថនលខា៖___________________                  នថ្ៃរី       ស្ខ្             ឆ្ែ  ំ


