
 
 

 
 
 
 

អង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអបរ់នំៅកម្ពុជា 
 Kampuchea Action to Promote Education (KAPE) 

 
នសចកដីជូនដំណឹង្សដពីី 

ការអន ជ្ ើញចូលរមួ្នដញថ្លៃការជួសជុលបនទប់នរៀន និង្ជួសជុលបនទប់ទឹកអនាម្័យ សម្រាប់  
គនម្រាង្ សម្ព័នធភាពនដើម្បអីភិវឌ្ឍម្របកបនោយនចរភាពនិង្ការគមំ្រទសនំេង្នដើម្បសីម្ធម្៌សង្គម្ 

ថ្នអង្គការ  សកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពុជា នេត្ត  កំពត្   

នម្រកាម្ជំនួយលវិកាពីអង្គការ នអដ នអ អាកសយងុ្ កម្ពុជា 

 

 អង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពុជា (អង្គការ នេប) សូម្ជម្រាបជូនដំណឹង្ដល់ម្រកុម្ហ ុន និង្អនកន ៉ៅការសាង្
សង់្កនុង្ម្រសុកទងំ្អស់ ដដលបានចុុះបញ្ជ ីម្ររឹម្ម្ររូវកនុង្ម្រពុះរាជាណាចម្រកកម្ពុជាឱ្យបានម្រជាបថា៖ គនម្រាង្ សម្ព័នធភាពនដីម្បី
អភិវឌ្ឍម្របកបនោយនចរភាពនិង្ការគមំ្ររសំនេង្នដីម្បសីម្ធម៌្សង្គម្ ននអង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពុជា (នេរត 
កំពរ) នឹង្ោក់ឱ្យនដញនលៃជាសាធារណៈនដីម្បនីម្រជីសនរសីម្រកុម្ហ ុន ឬអនកន ៉ៅការ ជួសជុលបនទបន់រៀន និង្ជួសជុលបនទបរឹ់ក    
អនាម្យ័ នៅតាម្សាលាបឋម្សិកា ចំនួន៖ ០៩សាលា និង្អនុវរិាល័យ ចំនួន៖ ០២សាលានរៀន ជាសាលានរៀននគលនៅ
របសគ់នម្រាង្សថិរនៅកនុង្ម្រសកុ រឹកឈូ និង្ម្រសុក កំពង្ម់្រតាច នេរត កំពរ។ 
  ម្រកុម្ហ ុន និង្អនកន ៉ៅការសាង្សង់្ ដដលានចំណាប់អារម្មណ៍ សូម្នធវីការទក់រង្ម្កអង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការ
អប់រនំៅកម្ពុជា (អង្គការ នេប) នដីម្បោីក់ឯកសារដដលពាក់ព័នធកនុង្ការចូលរមួ្នដញនលៃតាម្អាសយោា ន (Email) ដដលបាន
ជូនភាជ ប់ខាង្នម្រកាម្ ឬទក់រង្ម្កការយិាល័យរបស់អង្គការ នេប ដដលានអាសយោា ននៅអាគរនលេ៖ ៤០៥, ភូមិ្រី៦, 
សង្កា រ់ វាលវង់្, ម្រកងុ្ កំពង់្ចាម្, នេរត កំពង់្ចាម្  ចាបពី់នលៃរី១២ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ រហូរដល ់នលៃរី២៥ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២  
នវលានា៉ៅ ង្០៥:០០នារីលាៃ ចជាកំហរិ។ 
➢ ចូលរមួ្រម្រម្ង្រិ់សនៅតាម្រយៈអនឡាញ (Zoom Meet) នឹង្ម្របម្រពឹរតិនៅនៅនលៃរី២៦ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ នវលានា៉ៅ ង្០៩:

០០នារីម្រពឹក។ ឯកសារនដញនលៃដដលបានបំនពញរចួ ម្ររូវម្របគល់ជូនម្កការយិាល័យអង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រ ំ
នៅកម្ពុជា (អង្គការ នេប) ដដលានអាសយោា ននៅអាគរនលេ៖ ៤០៥, ភូមិ្រី៦, សង្កា រ់ វាលវង់្, ម្រកងុ្ កំពង់្ចាម្, នេរត 
កំពង់្ចាម្ ម្ររឹម្នលៃរី២៩ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ នវលានា៉ៅ ង្០៩:០០នារី ម្រពឹកជាកំហរិ។ 

➢ ការនបីកកញ្ច ប់ឯកសារនដញនលៃនឹង្ម្របម្រពឹរតិនៅនោយផ្ទទ ល់ នៅនលៃរី២៩ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ នវលានា៉ៅ ង្ ០៩:០០នារីម្រពឹកជា  
កំហរិនោយខានមិ្នបាន។ 

បញ្ជជ ក៖់  
• អនកចូលរមួ្នដញនលៃទងំ្អស ់ម្ររវូបំនពញនៅកនុង្តារាង្បា៉ៅ នស់ាម នរនម្ៃនូវ៖ រនម្ៃសាា រ និង្រនម្ៃពលកម្មដដលគិរពនធនសវា

កម្ម១៥% ផង្ដដរ។  
• អនកចូលរមួ្នដញនលៃទងំ្អស ់ ម្ររវូបំនពញដបបបរោកព់ាកយនដញនលៃតាម្រម្រម្ង្ដូ់ចបានជូនភាជ បន់ម្រកាយនពលរម្រម្ង្រិ់ស

រចួ បនាទ បម់្កោកចូ់លនម្រសាម្សំបុម្ររបិរជិរ ដោយមានច ុះហត្ថដេខា ឬដ ុះត្រា ដៅដេើដត្រោមសំប ត្រត្ រចួបញ្ជូ នម្ក
ការយិាលយ័របស ់អង្គការ ដេប (សថិត្ដៅក្ន ង្បរដិេណោលាគរ ដកាសេយ និង្ េតិ្រកឹ្ត្ការ ដេត្ត កំ្ពង្ច់ាម) អាគរនលេ៖ ៤០៥, 
ភូមិ្រី៦, សង្កា រ ់វាលវង្,់ ម្រសកុ កំពង្ច់ាម្, នេរត កំពង្ច់ាម្ ឱ្យបានមុ្ននលៃកំណរ។់  



• អនកចូលរមួ្នដញនលៃទងំ្អស ់ ម្ររវូម្កចូលរមួ្នបីកកញ្ចបក់ារនដញនលៃឱ្យទនន់ពលនវលាតាម្កាលបរនិចេរខាង្នលី ម្របសិន 
នបីចូលរមួ្មិ្នទនន់ពលនវលា ឬកអ៏វរតាន (រយៈនពល ១៥នារី) ឯកសារនដញនលៃរបសម់្រកមុ្ហ ុន ឬអនក្ដ ៉ៅការននាុះ ម្ររវូបាន
ចារ់រុកជាអាសាបង្។់ 

• នយងី្េំុ្សូម្រកាសិរទិផ្ទៃ ស់បតូរកាលបរនិចេរនបីកសម្រម្ង្រ់នម្ៃនបីានការចាបំាច ់ នហយីនយងី្េំុ្នឹង្ជូនដំណឹង្ជាមុ្ននៅ
ម្រកមុ្ហ ុនដដលបាននផី្ឯកសារនដញនលៃម្ក។ 

 
ពរ័៌ាននផេង្ៗសូម្រំនាករ់ំនង្៖ 
អង្គការ សកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពុជា (អង្គការ នេប) 
អាសយោា ន ៖ ោលាគរ ដកាសេយ និង្ េតិ្រកឹ្ត្ការ ដេត្ត កំ្ពង់្ចាម) អាគរនលេ៖ ៤០៥  ភូមិ្រី៦  សង្កា រ់ វាលវង់្ 
ត្រក្ុង្ កំពង់្ចាម្ នេរត កំពង់្ចាម្។ 
ន ម្ ុះ  ៖ ឈួន  ោរ៉ៅន  ត្របធានរដ្ឋ េ និង្ធនធានមន សស 
រូរសពទ ៖  ០១២ ៧៥២ ៥៥៣ ឬ ០៩៦ ៤៦៤ ៧៧៧៧ ឬ ០៩៧ ៦៩៨ ៨៤៨៤ 

អីុដម្ល  ៖ saran@kapekh.org 

  ចម្ៃង្ជូន ៖ vanna@kapekh.org, sambath@kapekh.org, kimhun@kapekh.org, 
sovanthy@kapekh.org, veasna@kapekh.org, roeun.ngeth@kapekh.org 

                           Makara@kapekh.org 
 
    នលៃចនទ ៤នរាច ដេមិ្គសិរ ឆ្ន ខំាល ចតាវ ស័ក ព.ស.២៥៦៦ 
    កំពង់្ចាម្, នលៃរី១២ ដេធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 
    អង្គការ សកម្ភាពសម្រាប់ការអប់រនំៅកម្ពុជា 
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