
 

របបៀបប្នើ ត្ ុំចូលបរៀនៈ ការបណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ ៈបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ   

1. ដាកព់ាកយប ន្ើ ត្ ុំចូលបរៀនតាមប្បពន័ធអនទ្បាញ តាមសាបអទ្បបចិប្រូនិក ឬតាមទ្បប្មងប់្កដា្ ឲ្យបានមតនថ្ងៃ  ២៥ ខែ មងិតនា ឆ្ន ុំ២០២០។  

2. ប្វើបរ្្ចូលបរៀនបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ (២៩-៣០ មងិតនា ២០២០) -្ប្ាប់្ ិ្សប ន្ើ ត្ ុំចូលបរៀនថ្នន កឆ់្ន ុំទ្ប ១ប តបណ្តណ ុះ។  

3. ការប្បកា្លទ្បធផលប្បលងចូលឆ្ន ុំទ្ប ១បៅថ្ងៃទ្ប  ៦ ខែ កកកដា ឆ្ន ុំ២០២០។ 

4. ដាកព់ាកយ ត្ុំជុំនួយហិរញ្ញ វរថត-កនត ងករណ រប្មូវ។ 

5. ទ្បទ្បួលយកទ្បប្មងប់ ន្ើ ត្ ុំ  និងកញ្ចបហិ់រញ្ញ វរថតរប្់អនក (កនត ងករណ រប្មូវ) 

6. រប្មងទ់្បិ្មតនចាបប់ផ្ើម្ិកាបៅថ្ងៃទ្ប  ២៨-២៩ ខែ កញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០២០ និងចាបប់ផ្ើមចូលបរៀនបៅថ្ងៃទ្ប  ០១ ខែ រតលា ឆ្ន ុំ ២០២០ ។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

បហរតអវ ប្រូវមកបរៀនបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូកនតងបែរ្បារ់ដុំបង?  

1. សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូសាវ គមនច៍ុំបពាុះការចូលរមួរប្់អនក ជ្ជមយួប្កុមប្គួសារអងគការហ្វវ រពនលឺ្ិលបៈ 
ខដលជ្ជកខនលងអាចឲ្យអនក្ហការជ្ជមយួ្ិ្សទុំងបៅសាលា្ិលបៈទ្ប្សន យភាព និង្ូនរបូ។  

2. សាលាខដលឈានមតែបគ ខផនកគុំនូរជ វចល រចនាប្កាហវិក និង្ិលបៈ្ូនរបូ។ ្ិ្សបញ្ចបក់ារ្ិកាព សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូខរង
ទ្បទ្បួលបានឱកា្ការងារព បណ្តា ប្កុមហ តនជ្ជរិ និងអន្រជ្ជរិ។ 

3. បារដ់ុំបងជ្ជបែរម្យួខដលានភាពថ្ចនប្បឌរិរប្់កមពតជ្ជ ខដលជ្ជកខនលង្មបរូបដាយវចិិប្រសាល្ិលបៈ ហ្វងលកទ់្បុំនិញ និងអនកជុំនាញ
ថ្ចនប្បឌិរជ្ជបប្ចើនផង។   

4. បែរប្នុះលអ្ ប្ាប់្ ិ្ស បប្ពាុះថ្នវាានភាពទកទ់ញ និង្មបរូបដាយ្ាា រៈចាុំបាចប់្គបប់្បបេទ្ប បហើយគ្មា ន ុ្ំបទ្បបងរ ុំខាន ឬចរាចរណ៍
មាញឹកបនាុះបទ្បប ើយ។ 

5. ្ិ្សនឹងានអារមាណ៍ថ្ន ត្វរថិភាពកនតងបែរ្បារដ់ុំបង បប្ពាុះជ្ជកខនលងខដលានបទ្បបលាើ្រិចរួច។  
ថ្ងល្ិកា និងកមាវ ិ្  ្ិកា 

ពតុំានការបងថ់្ងលបពញមយួឆ្ន ុ្ំ ប្ាបក់ារបរៀនបៅថ្នន កប់ប្រៀម។  

្ិ្សខដលមនិានជុំនាញកនតងការគូររបូអាចប ន្ើ ត្ ុំ បរៀនបៅថ្នន កប់ប្រៀម មតននឹងចូលបរៀនថ្នន កប់ណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈ។ សាលានឹងបចញថ្ងល្ិកា
កនតងថ្នន កប់ប្រៀមបនុះ្ប្ាប់្ ិ្សខដលប្រូវបានទ្បទ្បួលឲ្យចូលបរៀន។  

រថ្មល USD ៦០០០ ្ប្ាបក់មាវ ិ្  បណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈ ៣ឆ្ន ុំ បៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ ។  
្ិ្សាន កប់្រូវបងថ់្ងល្ិកាប្បខហល USD ២០០០ កនតងមយួឆ្ន ុំ ឲ្យបៅសាលាបដាយផ្ទា ល់។ បប្ៅព ប្គូបបប្ងៀនខដលាន្មរថភាពបហើយបនាុះ 
្ិ្សខដល្ិកាបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ អាចបប្បើប្បា្់នូវបប្គឿងបរកិាា រដល៏អៗរមួាន: កតុំពយទូ្បរ័ជ្ជង៤០បប្គឿង ជ្ជមយួនឹង    កមាវ ិ្  
រចនាប្កាហវិច និងកមាវ ិ្  គុំនូរជ វចល កាបមរា  និងឧបករណ៍លអៗ ា្ូឌ បោ្បមលង និង ា្ូឌ បោងរវ  ឌ អូនិងរបូ ខដលបានបុំពាកប់បចចកវទិ្បាប្គប់
ប្គ្មនប់្ពមទុំងានបណ្តណ ល័យ្ិលបៈខងមបទ្បៀរផង ។  

សាលាចូលរមួជយួ បងថ់្ងល្ ិកាបដើមប  ការប់នថយការបងថ់្ងលប្បចាុំឆ្ន ុំបអាយបៅ្ល់ប្រមឹ  USD ៧២០   
សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូជ្ជសាថ បន័មយួមនិខ វ្ងរកប្បាកច់ុំបណញ ដូចបនុះទ្បឹកប្បាកទ់ុំងបនុះប្រូវបានប្វើឧបរថមា ត្នបដើមប  ប្ទ្បប្ទ្បងស់ាលា។ 
សាលានឹងានការឧបរថមាបខនថមតាមរយៈ កមាវ ិ្  ជុំនយួហិរញ្ញ វរថត។ ប្ប្ិនបបើអនកមនិានលទ្បធភាពបងថ់្ងល្ិកា USD ៧២០ បនាុះបទ្ប អនកអាច
បប្ជើ្បរ ើ្ យក “ជុំនួយហិរញ្ញ វរថត” បៅបពលអនកប ន្ើ ត្ ុំចូលបរៀន។  

 

 

 

 

កមាវ ិ្  បណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈ 

រប្់សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ 
 

្ិកាជុំនាញវជិ្ជា ជ វៈខផនកគុំនូរជ វចល ការរចនាប្កាហវកិ ឬ្ិលបៈ្ូនរបូបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូថ្ន
អងគការហ្វវ រពនលឺ្ ិលសៈកនតងបែរប្ារដ់ុំបង  

 

 

 

 

 

© Sebastia Galbany 

កាលបរបិចេទ្បផតរកុំណរទ់្បទ្បួលពាកយចូលបរៀនៈ ថ្ងៃទ្ប  ២៥ ខែ មងិតនា ឆ្ន ុំ ២០២០ 

ទ្បុំនាកទ់្បុំនង:  +៨៥៥ (០)១២ ៥៥ ៦១ ៦៦៣; ០៩៦ ៧០០ ៤៦១៥  

ប្បពន័ធអនទ្បាញ: https://phareps.org/vaas-apply-now/  

តាមសាបអទ្បបចិប្រូនិក: admissions@phareps.org 

www.facebook.com/phareVAAS  

www.phareps.org/about-us-vaas 

https://phareps.org/vaas-apply-now/


្ិកា នងិចាបប់ផ្ើមអាជ ពប្បកបបដាយភាពថ្ចនប្បឌរិរប្់អនកបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ 

ជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ 

សាលាានជុំនាញ្ិលបៈដូចជ្ជ ជុំនាញ្ូនរបូ ជុំនាញរចនាប្កាហវិក នងិជុំនាញគុំនូរជ វចល។ រាល់និមរិ្្ញ្ញញ  នាមបណណ   បដា 
ផសពវផាយ នងិកញ្ចបផ់លិរផលខដលអនកបានប ើញគឺប្រូវបានរចនាបទ្បប ើយបដាយអនករចនាប្កាហវកិ។ ្ិលបករ្ូនរបូបានបបងកើររាល់
គុំនូរ ផ្ទា ុំងគុំនូរ របូចាល ក ់របូងរ និងភាពយន្ខដលប្រូវបានប ើញបៅតាមសាល្ិលបៈ បភាជន យដាា ន នងិទ្ប សាធារណៈ។  គុំនូរ    
ជ វចលតាមប្បពន័ធអនទ្បាញ ឬតាមទូ្បរទ្ប្សនខ៍ដលចូលរមួចុំខណកនូវសារអបរ់ ុំ ឬបរឿងរា វណ្តមយួ គឺប្រូវបានបបងកើរបទ្បប ើងបដាយ អនក
បបងកើរគុំនូរជ វចល។  

កមាវ ិ្  បណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈ 

សាលានងឹផល់្ជូនអនកនូវកមាវ ិ្  បណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈរយៈបពល ៣ឆ្ន ុំ ខដលនងឹជយួ អនកទ្បទ្បលួបានជុំនាញ និងការងារានប្បាកខ់ែ្មរមយ។ ្ិ្ស
នឹងទ្បទ្បលួបានឯកបទ្ប្ទុំងខផនករចនាប្កហវិក គុំនូរជ វចល ឬ្ិលបៈ្ូនរបូ។ ចតងបញ្ចបក់មាវ ិ្  ្ ិកា ្ ិ្សកទ៏្បទ្បលួបានផងខដរនូវចុំបណុះដងឹបលើខផនក
ទ្បុំនាកទ់្បុំនង នងិប្បវរ្ថិ្ន្ិលបៈ។ ្ិកាបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូប វ្ើឲ្យអនកទ្បទ្បួលបានការងារប្បកបបដាយជុំនាញ។ 

 សាលានឹងបបប្ងៀនដល់្ិ្សនូវចុំបណុះដឹង និងជុំនាញងា ៗបុំផតរកនតងវ ិ្ ័យឧ្ាហកមាថ្ចនប្បឌិរ 
 ្ិ្សោ ងបហ្វចណ្ត្់បញ្ចបនូ់វបទ្បពិបសា្នក៍ារងារជ្ជកខ់្្ងរយៈបពល៣ខែ (្ា័ប្គចិរ្) 
 អនក្ប្មប្ប្មួលការងារវជិ្ជា ជ វៈរប្់បយើងនឹងជួយ ្ ិ្សបអាយខ្វងរកបាននូវការងារខដលានប្បាកខ់ែ្មរមយ 

 

លកាែណឌ ្ប្ាបអ់នកប្នើ ត្ ុំចូលបរៀន 
កមាវ ិ្  ៣ឆ្ន ុំរប្់សាលា បបើកទូ្បលាយចុំបពាុះប្បជ្ជជនកមពតជ្ជខដលានចុំណ្តបអ់ារមាណ៍ខដលានអាយតចាបព់  ១៧ឆ្ន ុំ ឬបប្ចើនជ្ជងបនុះ។ 
ប្ប្ិនបបើអនកជ្ជបក់ារប្វើបរ្ស្ាកលបង អនកអាចចូលបរៀនរយៈបពល១ឆ្ន ុ្ំ ប្ាបក់ារបណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជ វៈ។កនតងករណ អនកមនិានបទ្បពបិសា្ន៍
ខផនក្ិលបៈ ឬមនិបានជ្ជបប់រ្្សាកលបងបនាុះបទ្ប អនកអាចចូលបរៀនថ្នន កប់ប្រៀមបាន-បដាយឥរបងថ់្ងលរយៈបពល១ឆ្ន ុំ ខដលអាចជួយ អនកបប្រៀមចូល
បរៀនបន្បៅកនតងកមាវ ិ្  បណាត ុះបណ្តា លវជិ្ជា ជ វៈរយៈបពល ៣ឆ្ន ុំ។  
 

 

 
   

  

  

  

   

   

ហ្វវ រពនលឺ្ ិលបៈ អុំព សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ កមាវ ិ្  ្ ិកា 

សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូគជឺ្ជសាលាបរៀនមយួបៅកនតង

អងគការហ្វវ រពនលឺ្ ិលបៈ (PPS)  ជ្ជអងគការមនិខ វ្ងរក

ប្បាកច់ុំបណញមយួ ខដលបជឿជ្ជកប់លើថ្នមពលថ្ន្ិលបៈ

បដើមប  ផ្ទល ្់បូ្រជ វរិ។ អងគការហ្វវ រពនលឺ្ ិលបៈ ប្រូវបាន

បបងកើរប ើងបដាយយតវជនកមពតជ្ជចុំនួន ៩ នាក ់ដឹកនាុំ

បដាយប្គូបបប្ងៀន្ិលបៈជនជ្ជរបិារា ុំងរប្់ពួកបគខដល

បានចុំណ្តយបពលបវលាកាលបៅកតារភាព បៅកនតងជុំរ ុំ

ជនបេៀ្ែលួនបៅប្ពុំខដនថ្ង។ ចាបត់ាុំងព បបើកអងគការ

រប្់ែលួនកនតងឆ្ន ុំ ១៩៩៥ បដើមប  បបើកថ្នន កប់រៀនគុំនូរមក    

អងគការហ្វវ រពនលឺ្ ិលបៈបានពប្ង កបខនថមនូវបគ្មលការណ៍

្ិលបៈជ្ជបប្ចើនប្បបេទ្ប ែណៈបពលខដលែលួនកុំពតងផ្ល់

ប្វាគ្មុំប្ទ្បដល់្ងគម។   

សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូប្រូវបានបបងកើរប ើងបដាយ

ានការគ្មុំប្ទ្បព ថ្ដគូ្ហហិរញ្ញបបទនរប្់បារា ុំង AFD 

និង CCFD ។ សាលាបរៀនបានខណនាុំឱយានការរចនា

ប្កាហវកិ និងគុំនូរជ វចលបៅឆ្ន ុំ ២០១៦  បដើមប  ផ្ល់នូវ    

ឱកា្ការងារ ែណៈបពលខដលានការបកើនបទ្បប ើងនូវការ

ផ្ល់ប្វាកមាថ្នឧ្ាហកមាថ្ចនប្បឌរិបៅកមពតជ្ជ។ 

សាលាានទ្ប តាុំង ថ្ិរបៅកនតងបែរ្បារដ់ុំបង កនតងបរបិវណ

ជ្ជមយួគ្មន នឹងអងគការហ្វវ រពនលឺ្ិលបៈ  ខដលកា៏នជ្ជ

សាលា ុ្ំខដង្ិលបៈ នងិប្ៀក ប្ពមទុំងសាលា        

មបរាយយ។ 

កមាវ ិ្  ្ ិការប្់សាលាប្រូវបានបរៀបចុំប ើង និង 

បបប្ងៀនបដាយអនកជុំនាញជ្ជរ ិនិងអន្រជ្ជរ។ិ  ជ្ជបទ្បៀង

ទរ ់សាលានឹងពនិិរយកមាវ ិ្  ្ិកាបដើមប  ឱយទន់្ មយ័

កាលជ្ជមយួនងឹឧ្ាហកមានាបពលបចចតបបនន។ កមាវ ិ្  

្ិការប្់សាលាគឺប្បកបបដាយការថ្ចនប្បឌិរ បហើយ

ថ្នន កប់រៀនរប្់បយើងមនិខមនជ្ជកខនលង្ប្ាបប់កាងបលង

បនាុះបទ្ប។ ្ិ្សបៅសាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូ ប្រូវ   ប ្

បរជ្ជា ចិរ្ហវឹកហ្វវ រប់ពញបា ងរយៈបពល ៣ ឆ្ន ុំ បដើមប  

បរៀបចុំែលួន្ប្ាបក់ារងារឯករាជយ ឬប វ្ើជ្ជាច ្់មតែជុំនញួ 

ឬបតគគលិកបៅកនតងប្កមុហ តនណ្តមយួ។ 

 

១០០% ថ្ន្ិ្សខដលបញ្ចបក់ារ្ិកាព សាលាជុំនាញ្ិលបៈ្ូនរបូទ្បទ្បួល
បានការងារប្បកបបដាយជុំនាញ និងប្បាកខ់ែ្មរមយ  

សាលារបស់យ ើងមានក្រុមហ ៊ុន
ដៃគូយៅរន៊ុងក្បយេសរមព៊ុជាដៃល
ធានាៃល់ការដសែងររការងារយ្ែើ
របស់អ្នរបនាា ប់ពីបញ្ចប់ការសិរា 
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