
កម�វ�ធី��រូបករណ៍របស់
កម�វ�ធីអភិវឌ��ជំ�ញ
�រ�រឌីជីថល USAID

បន�ក�សីបិុន�របស់អ�ក តាមរយៈ



១. អំពីអាហារូបករណ៍
គេ្រមាងអាហារបូករណ៍របស់ USAID េ�កម�ជុា ជាគេ្រមាងផ�ល់អាហារបូករណ៍
រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ(២០២១-២០២៦) េ្រកាមជនំយួមលូនធិិរបសទ់ភីា� កង់ារសហរដ�
អាេមរ �កស្រមាប់ការអភវិឌ្ឍអន�រជាត ិ(USAID) តាមរយៈសាកលវ �ទ�ល័យ
California េ� Berkeley (UCB)។ េគាលបំណងសខំានម់យួរបសគ់េ្រមាងេនះគឺ
ជរំញុការចលូរមួរបសៃ់ដគកូ �ងុវ �សយ័ឯកជនេដមី្បជីយួដល់ ការបេង�ីតកម�វ �ធីអាហា 
របូករណ៍ ែដលព្រងីកលទ�ភាពទទលួ�នវ ���បនប្រត នងិបរ ���ប្រត្របកបេដាយ
គណុភាពស្រមាប់នសិ្សតិែដលមានេទពេកាសល្យពាកព់ន័ �នងឹឌជីថីល។

កម�វ �ធីអាហារបូករណ៍េនះមានេគាលបំណងផ�ល់ការែណនា ំស�ពីកីារអនវុត � កម�វ �ធី
អាហារបូករណ៍េ�តាម្រគះឹសា� នឧត�មសកិ� នងិជាមយួអង�ការមិនែមនរដា� ភ�ិល ែដល
្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សេដមី្បជីយួដល់នសិ្សតិែដលមានសកា� នពុលឱ្យទទលួ�នការអប់រ�
ឧត�មសកិ�េលីមខុវ �ជា� ែដលពាកព់ន័ �នងឹឌជីថីល។

២. ក�មិត និងមុខវ�ជ�ាសិក��ា

អាហារបូករណ៍នងឹ្រត �វ�នផ�ល់ជនូស្រមាប់ បរ ���ប្រតែដលពាកព់ន័ �នងឹមខុវ �ជា�
ឌជីថីល ដចូជា៖

ថា� កប់រ ���ប្រត វ �ស�កម�ពត័ម៌ានវ �ទ�
សាកលវ �ទ�ល័យភមិូន�ភ �េំពញ (RUPP)

៣. េតើនរណាខ�ះអាចដាក់ពាក��
សុំអាហារូបករណ៍�ន?

៤. អត��បេយោជន៍អាហារូបករណ៍

នសិ្សតិ្រស� ីែដលចង់ចះុេឈា� ះចលូេរ�នមខុវ �ជា� ខាងេលី ក្រមិតបរ ���ប្រតរង ឬបរ ���ប្រត 
េ�វ �ទ�សា� នជាតពិហបុេច�កេទសកម�ជុា។

កម�វ �ធីអាហារបូករណ៍របស ់កម�វ �ធីអភវិឌ្ឍន៍
ជនំាញការងារឌជីថីល USAID

្របេភទៃនអាហារបូករណ៍៖
អាហារបូករណ៍េនះនងឹរមួប��លូ ៃថ �សកិ� ្រ�កឧ់បត �ម �ការរសេ់� កុពំ្យទូរ័ (laptop) 
ការធានារា �ប់រងសខុភាព នងិអេន�រវាសកិដា� ន។

េបក�នារ � ទទលួអាហារបូករណ៍ែដល្រត �វ�នេ្រជសីេរ �ស ្រត �វបំេពញលក�ខណ� ដចូខាងេ្រកាម

បរ ���ប្រតរង (២ ឆា� )ំ ៖ ប��ប់ថា� កទ់ ី១២ (នេិទ �ស F នងិ E)
បរ ���ប្រត (៤ ឆា� )ំ ៖ ប��ប់ថា� កទ់ ី១២ (យ៉ាងេហាចណាសន់េិទ�ស D)
បំេពញលក�ខណ� ត្រម �វស្រមាប់ការទទលួឱ្យចលូេរ�ន ឬជាប់េតស�្របឡងចលូ
េរ�នែដលេរ�បចេំឡងីេដាយវ �ទ�សា� នជាតពិហបុេច�កេទសកម�ជុា។

• ការេប�ជា� ចិត� ៖ េបក�នារ �្រត �វេផ �េីសចក�អីះអាងផា� ល់ខ�នួ (សេង�ប) េហយីេបក�នារ �ែដល្រត �វ
�នេ្រជសីេរ �សយក នងឹឆ�ងកាតក់ារសមា� សនេ៍ដមី្បបីងា� ញការេប�ជា� ចតិ �ចេំពាះការេរ�នស្ូរត 
នងិខតិខបំ��ប់ការអប់រ� េលីមខុវ �ជា� ែដលពាកព់ន័ �នងឹឌជីថីល។

• ត្រម�វការគា្ំរទែផ�កហិរ��វត�ុ ៖ នសិ្ិសត្រស� ីែដលខ�ះខាតហរិ� �វត �ុ
(នងិមកព្ីរគ �សារ្រក្ីរក) ្រត �វ�នផ�ល់អាទភិាព។ នសិ្សតិ្រស� ីគរួភា� ប់ឯកសារគា្ំរទ េដមី្បី
ប�� កព់កីារខ�ះខាតហរិ� �វត �រុបសខ់�នួ ដចូជា ប័ណ �្រក្ីរក ្របេភទ១ ឬប័ណ �្រក្ីរក ្របេភទ២ 
លិខតិប�� កព់អីាជា� ធរមលូដា� ន ឬរបូថត្រគ �សារ  នងិផ�ះសែម្បង។   ក �ងុករណីខ�ះ 
្រក �មការងារអាហារបូករណ៍របសេ់យីងអាចចះុដល់លំេ�ដា� នេដមី្បបី�� កព់សីា� នភាពរសេ់�
របសន់សិ្សតិ។

៥. លក�ណៈសម��ត�ិ ឬលក�ខណ�ត�ម�វ

មនុេពលដាកព់ាក្យសុអំាហារបូករណ៍ ្រក �មការងារអាហារបូករណ៍របស ់កម�វ �ធីអភវិឌ្ឍន៍
ជនំាញការងារឌជីថីល USAID េស�ឱី្យអ�កអនវុត �តាមជហំានខាងេ្រកាម ៖

ជំហានទី១ ៖  ្រសាវ្រជាវអំពវី �ទ�សា� នជាតពិហបុេច�កេទសកម�ជុា 
នងិលក�ខណ� ត្រម �វស្រមាប់ការទទលួឱ្យចលូសកិ�

៦. ការេ�តៀមមុនេពលដាក់ពាក��សុំអាហារូបករណ៍

ជហំានទ២ី ៖ អានលក�ខណ� ផ�ល់អាហារបូករណ៍ឱ្យ�នច�សល់ាស់

ជហំានទ៣ី ៖េរ�បចពំាក្យសុ ំនងិឯកសារភា� ប់ ែដលចា�ំច់
ដចូមានេរ�បរាប់ក�ងុែផ �កទ ី៨ ឯកសារភា� ប់ជាមយួពាក្យេស�សីុំ



ជំហានទី១ ៖ បំេពញ/េដានឡដូ ទ្រមង់ពាក្យេស�សីុ ំនងិគរំឯូកសារេផ្សងេទ�ត តាម 
[តណំភា� ប់េនះ] ឬ QR-Code ែដលមានបងា� ញខាងេលី ឬែស�ងរក ពាក្យេស�សីុំ
អាហារបូករណ៍ នងិគរំឯូកសារេផ្សងៗេទ�តព្ីរក �មការងារអាហារបូករណ៍។ 

ជំហានទី២ ៖ បំេពញពាក្យេស�សីុំ

ជំហានទី៣ ៖ ដាកព់ាក្យេស�សីុ ំតាមអនឡាញ ឬេផ�េី�្រក �មការងារអាហារបូករណ៍ 
តាមរយៈេលខទរូសព័�ែដលមានផ�ល់ជនូខាងេ្រកាម។

ជំហានទី៤ ៖ រង់ចាទំទលួអីុែមល ឬទរូសព័�ប�� កព់្ីរក �មការងារ ្របសនិេបីអ�ក្រត �វ
�នេ្រជសីេរ �សស្រមាប់ដណំាកក់ាលបនា� ប់។

ជំហានទី៥ ៖ ្របសនិេបីអ�ក្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សស្រមាប់ដណំាកក់ាលសមា� សន ៍សមូ
េ្រត�មខ�នួស្រមាប់ការសមា� សនអ៍ាហារបូករណ៍។ គណៈកមា� ធិការសមា� សនម៍ានភាព
រាកទ់ាក ់ េហយីនងឹមានបគុ�លិកចាជំយួដល់អ�ក្របសនិេបីអ�ក្រត �វការជនំយួ។
ដេូច �ះ សមូកុ�ំរម �!

- អ�កអាចដាកព់ាក្យសុអំាហារបូករណ៍ជាភាសាែខ�រតាម ្របពន័ �េអឡចិ្រត �នកិ 
  (Online Application) េដាយចចុេ�្រតង់េនះ ឬ  ែស�នកដូខាងេ្រកាម
  https://tinyurl.com/usaiddwdscholarshipngo

ឬែស�ន៊ QR Code 

៧. រេបៀប�ក់�ក��េស�ើសុំ��រូបករណ៍

េបក�ជនទាងំអសែ់ដលដាកព់ាក្យេស�សីុអំាហារបូករណ៍ ្រត �វដាកេ់ផ�ឯីកសារភា� ប់
ដចូខាងេ្រកាម (ឯកសារខាងេ្រកាមេនះត្រម �វឲ្យែតអ�កជាប់វគ�សមា� សនែ៍តប៉េុណា�ះ) ៖

១. ពាក្យេស�សីុអំាហារបូករណ៍ (អាហារបូករណ៍របស ់USAID) នងិេសចក�អីះអាង
    ផា� ល់ខ �នួ 

២. ឯកសារចម�ងប័ណ �្រក្ីរក (្របសនិេបីមាន)

៥. ឯកសារចម�ងអត�ស��ណប័ណ�ស�� តែិខ �រ (ឬលិខតិឆ�ងែដន)

៣. ឯកសារ បងា� ញសា� នភាព/លក�ខណ� ្រគ �សារ ឬរបូថត ២ សន�កឹ 
     (របូថតអ�ក នងិ្រគ �សារឈរេ�ខាងមខុផ�ះ) ្របសនិេបីមិនមានប័ណ �្រក្ីរក

៤. ឯកសារចម�ងស��ប្រតមធ្យមសកិ�ទតុយិភមិូ នងិ្រពតឹ �បិ្រតពនិ �ៃុនលទ�ផល្របលង 
    ្របសនិេបីអ�ក�ន្របលងជាប់ថា� កទ់១ី២។ ្របសនិេបីអ�កមិន�ន្របលងជាប់ 
    ថា� កទ់ ី១២ សមូភា� ប់ែត្រពតឹ �បិ្រតពនិ �េុរ�នថា� កទ់ ី១២។ 

៨. ឯកសារភ�ាប់ជាមួយពាក��េស�ើសុំ

រាល់ឯកសារភា� ប់ទាងំអស់េនះមិនចា�ំច់មានការប�� ក់ផ�ូវការេនាះេទ។ 
្រតឹមែតសំេ�ចម�ងធម�តាពីឯកសារេដីមគឺ្រគប់្រគាន់េហីយ។
 

១២. ស�មាប់ព័ត៌មានបែន�ម 

សមូទាកទ់ងេ�្រក �មការងារអាហារបូករណ៍៖ អ�កនាង Hem Mary
េលខទរូសព�៖ 012 521 866
អីុែមល៖ dwdscholarships@asiafoundation.org 

្របសិនេបីអ�កមានការបនា� ន់ណាមយួ សមូទាកទ់ងេ�េលខទរូសព� 096 32 80 273 
(េលាក ជតឺ រស�)ី េដមី្បទីទលួ�នពត័ម៌ានលម�ិតស�ពីកីម�វ �ធីអាហារបូករណ៍របស់
កម�វ �ធីអភវិឌ្ឍនជ៍នំាញការងារឌជីថីល USAID

ជំហានទី១ ៖ ការេ្រជសីេរ �សជុដំបំងូ ៖ គណៈកមា� ធិការអាហារបូករណ៍នងឹពនិតិ្យ នងិ
េ្រជសីេរ �សយកេបក�ជន ស្រមាប់ជុដំបំងូ េដាយែផ�កេលីពត័ម៌ានែដលេបក�ជនផ�ល់ជនូក �ងុ
ដេំណីរការដាកព់ាក្យេស�សីុអំាហារបូករណ៍។

ជំហានទី២ ៖ ការសមា� សន ៍៖  េបក�ជនែដល្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សក�ងុជុដំបំងូ នងឹ្រត �វ�ន
សមា� សនេ៍ដាយ   គណៈកមា� ធិការអាហារបូករណ៍ េ�តាមសាកលវ �ទ�ល័យនមីយួៗែដល
អ�ក�នដាកព់ាក្យេស�សីុអំាហារបូករណ៍។

ជំហានទី៣ ៖ ការ្របកាសេដមី្បបី�� កថ់ាអ�កទទលួ�នអាហារបូករណ៍ ៖ អ�កនងឹទទលួ�ន
ទរូសព័�ទាកទ់ងព្ីរក �មការងារអាហារបូករណ៍ ្របសនិេបីអ�ក្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សស្រមាប់
អាហារបូករណ៍ (ក �ងុ្របេភទអាហារបូករណ៍ណាមយួ)។

៩.ដំេណើរការេ�ជើសេរ�ស

េបក�ជនែដល្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សស្រមាប់អាហារបូករណ៍ទាងំអស ់នងឹ្រត �វចលូរមួក �ងុ
សកិា� សាលាវគ�បណ�ុ ះបណា� លែណនា។ំ េនះជាលក�ខណ� ត្រម �វស្រមាប់េបក�ជន
ទាងំអសែ់ដល្រត �វ�នេ្រជសីេរ �ស។

១០. វគ�បណ��ះបណ�ាលែណនាំ

រាល់េបក�ជនែដល្រត �វ�នេ្រជសីេរ �សស្រមាប់អាហារបូករណ៍ ្រត �វចលូរមួក �ងុការ
បណ�ុ ះបណា� លជនំាញទន ់យ៉ាងេហាចណាសម់�ងក�ងុមយួឆា� ។ំ េបក�ជនទាងំអស ់ក្៏រត �វ
ចលូរមួក �ងុកម�វ �ធីហាតក់ារ យ៉ាងតចិមយួដង ក�ងុអំឡងុេពលៃនកម�វ �ធីអាហារបូករណ៍
ទាងំមលូ។

១១. ការបណ��ះបណ�ាលជំនាញទន់ 
និងឱកាសហាត់ការ


