
 

សំណ ើរឧបត្តមណ ើគណរោង 

 អងគការ ការអបរំ់ AHHA 



អង្គការ ការអប់រ ំAHHA  គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលផ្តល់នូ្វកមមវធីិដែលទទួលបាន្
ពាន្រង្វា ន់្កនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍្សកាត នុ្ពលរបស់មនុ្សស។  

ការរកីចម្មើន្របស់អង្គការ ការអប់រ ំAHHA ចាប់តំង្ពីឆ្ន ំ២០០០មក ម ើយបាន្បមង្កើត

ណសចក្តត មអិត្របសអ់ងគការ AHHA 

       ភាព្កី្ក: មិន្អាចបង់្ថ្លៃមលើការអប់រ ំម ោះតិចឬម្ចើន្ 

 

             កាយសមប : មិន្អាចទប់ទល់និ្ង្ការសិកាពីម្ពាោះក្មិតថ្ន្ការមតត តអារមមណ៍    

                             ម ើយនិ្ង្ត្មូវការ IQ  ខ្ពស់ 

 

           ការមរ ើសមអើង្ជាតិសាសន៍្: ការែក ូត ឬ គ្មម ន្ការអប់រអំាស្ស័យមលើ មភទ ជាតិ 

                                    សាសន៍្ សាសនា ។ល។ 

 

ណោ បំ ងរបសណ់ ើង 

មគ្មលបំណង្ចមបង្របស់អង្គការ ការអប់រ ំAHHA  មនាោះគឺផ្តល់ការអប់រ ំ
្បកបមោយគុណភាពខ្ពស់ និ្ង្មពញមលញ តមរយៈកមមវធីិដែលមរៀបចំស្ាប់
ការង្វរនិ្ង្បំណិន្ជីវតិ ចំមពាោះយុវជន្ដែលគ្មម ន្ឱកាសម ើយពួកគ្មត់្បឈមនិ្ង្

ទសសនៈវិស ័របសណ់ ើង 
 

ទសសន្ៈវស័ិយរបស់មយើង្គឺមនុ្សសាន ក់ៗដែលមយើង្អាចជួយគ្មត់បាន្ នឹ្ង្យល់
អំពីមគ្មលបំណង្ដែលគ្មត់បាន្មកើតមកកនុង្មោកមន្ោះ ម ើយមយើង្ាន្ឩបករណ៍
ក៏ែូចជាកដន្ៃង្ស្ាប់អភិវឌ្ឍសកាត នុ្ពលរបស់គ្មត់ កនុង្វធីិសាស្តសតមួយពិត
្បាកែនិ្ង្មពញមលញ។ 

ណបសកកមមរបសណ់ ើង 

 



មោកបណឌិ ត Dr. Madenjit Singh ដែលាន្ង្វរថា មោក្គូធំ (Big Teacher) គឺជាអនកវទិាសស្តសត អនកថ្ចន្បឌិ្ត 
និ្ង្ជាមោក្គូ ម ើយគ្មត់បាន្ទទួលបទពិមសាធន៍្ែ៏មលើសលប់កនុង្វស័ិយអប់រ ំនិ្ង្ការអភិវឌ្ឍន៍្កនុង្្បមទសចំនួ្ន្១០។ 
ម ើយគ្មត់គឺជា្គូបង្ាឹកកមមវធីិ SMCI ដែលទទួលសាគ ល់មៅរែឋតិចសាស(ស រែឋអាមមរកិ) ម ើយគ្មត់គឺជាសាស្តសាត ចារយ
ធំមួយរបូមៅសកលវទិាល័យន័្រតុន្កមពុជា។ 
 

គ្មត់គឺជាស ្គិន្ស្ាប់មនុ្សសជាតិ ម ើយគ្មត់បាន្ម្បើជីវតិរបស់គ្មត់កនុង្ការមលើកទឹកចិតត  ាឹកហាត់ និ្ង្ជួយយុវជន្
្កី្កកនុង្ស គមន៍្ ឲ្យសម្មចកិចចការជាម្ចើន្កនុង្ជីវតិ។ អស់រយៈមពល ជាង្៣០ឆ្ន ំ មោកបណឌិ ត Dr.Madenjit 

មសចកតីលមអិតអំពីសាា បនិ្ក 

ពាន្រង្វា ន់្្បចំាឆ្ន ំ២០១២
មោយសាគមន៍្ Better 

Malaysia Foundation  

ឈនោះពាន់្រង្វា ន់្ អាសីុ្បចំា
ឆ្ន ំ ថ្ន្ប ុសតិ៍អាសីុព័ត៌ាន្ 

(CNA)ឆ្ន ំ២០០៩ 

ទទួសាគ ល់មោយ្បមទសជប ុន្
អំពីការផ្តល់នូ្វមសវាស គមន៍្ែ៏
ម្នើមកនុង្ចំមោមមសវាស គម
ន៍្ ំង្១០០ទូ ំង្ពិភពមោក។ 

្គូមចនើម ំង្១០ថ្ន្ពាន្
រង្វា ន់្្គូែ៏មចនើមរបស់ពិភព
មោកកនុង្ឆ្ន ំ២០១៥ 

ពាន្រង្វា ន់្ 

“ មយើង្្តូវដតាន្តុលយភាពកនុង្ជីវតិ។ 
វាគ្មម ន្ន័្យមទមបើរស់មៅមោយមិន្បាន្
សម្មចមគ្មលបំណង្។ មយើង្្តវូដត
ដចករដំលកមៅអនកែថ្ទ ជាពិមសសអនក

្កី្ក មោយមិន្គិតពីឋាន្ៈនិ្ង្
សាសនាម ើយ។“ 

មោក្គូធំ ការទទួលសាគ ល់ 
• នាយករែឋមន្តន្តីថ្ន្្បមទសា ម សីុ មោកបណឌិ ត មហាមទវ ី

• ្បធានាធិបតីថ្ន្្បមទសទីម័រ ដែលបាន្ឈនោះពាន្រង្វា ន់្ ណូដប៊ែល 
មោក ចូមស រ ម ុស  ូត 

• នាយករែឋមន្តន្តីថ្ន្្បមទសទីម័រ មោក សាោោ  គូសម   

• ្ពោះមហាកស្តថ្ន្្ពោះរជាោច្កកមពុជា ្ពោះបាទន្មរតតម សីុ នុ្ 



 

 ទធផ  

 

 

បម្ង្ៀន្សិសសជាង្ 

10,000 នាក់្បចំាថ្លៃ 

កមមវធីិការអប់រ ំំង្ 9 

បាន្បម្ង្ៀន្សិសសជាង្ 

150,000 
នាក់ 

កមមវធីិតៃ ស់បតូរបទពិមសាធន៍្ 
ស្ាប់សិសស 200 នាក់មៅ
្បមទស ា ម សីុ ឡាវ ថ្ល        
សីុង្ហាគ ពួរ ឥោឌ  ទីម័រខាង្

មកើតនិ្ង្កមពុជា 
 
 99 % 

ថ្ន្សិសសបញ្ច ប់ការសិកា
ទទួលបាន្ការង្វរមធាើ 

អនកបញ្ច ប់ការសិកាាន្មុខ្
តំដណង្ខ្ពស់ 

ែូចជា នាយក អនក្គប់្គង្ 
ស ្គិន្។ល។ 

បាន្មធាើសកមមភាពកនុង្ 7 

មជឈមណឌ លទូ ំង្្បមទស 

 
បមង្កើត 150 មជឈមណឌ ល

តំង្ពីឆ្ន ំ 2000 

បាន្ ាឹក ាឺន្្គសូាោ    
រែឋចំនួ្ន្400នាក់ 

 

 
បម្ង្ៀន្ភាសាអង់្មគៃស
មៅសាោរែឋចំនួ្ន្ 30 



មជ្ឈម ឌ  តាមបណ្តត ណេត្តនិងទើរកុង 
មជឈមណឌ លតមបោត មខ្តតនិ្ង្ទី្កុង្មិន្្តឹមដតែំមណើ រការស្ាប់ផ្តល់ការអប់រដំត
មួយមុខ្មទ ប ុដន្តមែើរតួជាទីសាន ក់ការកោត លស្ាប់មរៀបចំមសវាស គន៍្មផ្សង្ៗ
ផ្ង្ដែរ។ អនក្គប់្គង្និ្ង្មោក្គូអនក្គូជាមរឿយៗមរៀបចំសកមមភាពមសវាស គម
ន៍្ែូចជា ការសាអ តស គមន៍្ ការជួយអនកជិតខាង្ ការជួសជុលផ្ៃូវសាធារណៈជា
មែើម។ កនុង្មជឈមណឌ លផ្ង្ដែរ្តូវបាន្ម្បើ្បាស់ស្ាប់ការ្បគំុតន្តន្តីនិ្ង្កមមវធីិ  
មផ្សង្ៗកនុង្ស គមន៍្។ 

មជឈមណឌ លតមបោត មខ្តតនិ្ង្ទី្កុង្្តូវបាន្បមង្កើតម ើង្មែើមបីជួយ
ផ្គត់ផ្គង់្ ិរញ្ញវតាុែល់មសវាស គមន៍្របស់មយើង្។ មោយាន្កមមវធីិ
ែូចជា ថាន ក់សិកាភាសាអង់្មគៃស្បចំាថ្លៃដែលបង់្កថ្្មសិកាតិច    

តួច។ សាោ AHHA ្បចំាមៅកមពុជាអាចបន្តប្ងី្កឬចាប់មផ្តើម
គម្ាង្ការលមីដែលមយើង្ផ្តល់ែល់ស គមន៍្្កី្កនូ្វការអប់រ ំឬមស



កមមវធីិសិកានិ្ង្សាន ក់មៅ 

យុវជន្អាយុចាប់ពី១៦ឆ្ន ំែល់២៩ឆ្ន ំ្ៃង្កាត់ការអប់ររំយៈ
មពល២០ដខ្មលើការ ាឹក ាឺន្ជំនាញការង្វរនិ្ង្បំណិន្ជីវតិ។
សិសានុ្សិសសសិកា្បធាន្បទែូចជា៖ ភាសា ព័ត៌ាន្វទិា ភាពជាអនក
ែឹកនំា ការបម្ង្ៀន្ ការ្គប់្គង្ គណមន្យយ ។ល។ កនុង្ការអនុ្វតតន៍្ជាក់
ដសតង្សិសស ំង្អស់កាៃ យជា្គបូម្ង្ៀន្ អនកជំនួ្យការ និ្ង្ការកាន់្កាប់មលើ
តួនាទីមផ្សង្ៗជាម្ចើន្ 

កមមវធីិស្ាប់សិសសសិកានិ្ង្សាន ក់មៅរយៈមពល២០ ដខ្ 

កមមវធីិផ្ទោះទីពីរផ្តល់ែំមោោះស្សាយែល់សិសសកមពុជាជាម្ចើន្ដែល
ខ្ាោះខាតសាោមរៀន្មោយការផ្តល់កដន្ៃង្សាន ក់មៅកនុង្មជឈមណឌ លមយើង្
ម ើយពួកមគអាចមៅសាោរែឋដែលមៅជិតនិ្ង្ចូលរមួកមមវធីិអប់ររំបស់
សាោមយើង្កនុមពលដតមួយ។ 

កមមវធីិផ្ទោះទីពីរ 

កមមវធីិស្ាប់វសិសមកាលរយៈមពល៣ដខ្ 

កមមវធីិស្ាប់វសិសមកាល ៣ដខ្គឺអនុ្ញ្ញញ តឲ្យសិសសរល់គ្មន
ដែលចង់្មកសិកាកំ ុង្វសិសមកាល ។ កមមវធីិមន្ោះគឺស្សមែៀង្មៅ

និ្ង្កមមវធីិ ២០ដខ្ កនុង្្ាសទី ២។សិសសដែលបាន្បញ្ច ប់ការសិកាមោយ
មជាគជ័យ ទទួលបាន្សញ្ញញ ប្តក្មិត   ១ ឬ ក្មិត ២។  



កមមវិធើដែ មិនត្រមូវឲ្យសិសសសិកានិងស្នា កណ់ៅ 

ថ្នា កស់កិាដែ បងក់ម្រមសកិាតិចត្ចួ 
  ថាន ក់សិកាដែលបង់្កថ្្មសិកាតិចតួច្តូវបាន្ផ្តល់មសវាកមមកនុង្
សាោរបស់មយើង្។ មយើង្ផ្តល់ការអប់រមំលើភាសាអង់្មគៃសនិ្ង្កំុពយូទ័រ
្បកបមោយគុណភាព។ វគគសិកាមន្ោះគឺស្ាប់សិសសសាោ សិសសសកល
វទិាល័យ បុគគលិក្កមុ ៊ែុន្ដែលចង់្មរៀន្ភាសាអង់្មគៃសឬកំុពយូទ័រ។ ថាន ក់សិកា
្បចំាថ្លៃគឺចាប់ពីថ្លៃចន្ទែល់ថ្លៃសុ្ក។  

ថាន ក់សិកាមោយឥតគិតថ្លៃរបស់អង្គការ ការអប់រAំHHA កមពុជាបម្ង្ៀន្សិសស ភាសា
អង់្មគៃស ភាពថ្ចន្បឌិ្ត មមតត ករុោធម៌ ម ើយនិ្ង្តថ្មៃសីលធម៌ម្កាមរបូភាពរកីរ
យ។ 

មកមង្ៗសិកាតមរយៈការ្បាស្ស័យ ក់ទង់្គ្មន រវាង្មិតតភកតិតូច និ្ង្ធំជាម្ចើន្ ដែល
ជួយឲ្យពួកមគអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គម តំង្ពីតូច។ ថាន ក់មរៀន្របស់មយើង្មតត តមៅមលើការ
អភិវឌ្ឍន៍្មូលោឋ ន្្គិោះថ្ន្អតតចរតិែ៏រងឹ្ាំុនិ្ង្ការអភិវឌ្ឍន៍្សកាត នុ្ពលរបស់ពួកមគ។  

ថ្នា កស់ិកាណោ ឥត្គិត្ម្លៃសរោបក់ោុរររចំម្លៃ 

កមមវធីិសិកាជាមួយថ្ែគូរបស់មយើង្គឺជាថ្ែគូរវាង្សាោអប់រ ំAHHA កមពុជានិ្ង្សាោបឋម
សិកា អនុ្វទាល័យ វតតអារម មន្ទីរមពទយ ពន្ធនាគ្មរ ឬកដន្ៃង្ដផ្សង្ៗដែល្តូវការការអប់រ។ំ 
មយើង្ផ្តល់កមមវធីិអប់ររំបស់មយើង្(ជាចមបង្ភាសាអង់្មគៃស) រយៈមពល១មា ង្មៅ ២មា ង្កនុង្
មួយថ្លៃ។ ថាន ក់សិកាគឺឥតគិតថ្លៃ ម ើយសិសានុ្សិសសរកីរយនិ្ង្ការជួយបដន្ាមដែលពួក
មគបាន្ទទួលពីកមមវធីិរបស់មយើង្។ 

កមមវិធើសិកាជាម ួម្ែគអូភិវឌ្ឍររចំម្លៃ 



អនកសម័្គចិតតម្នើមៗែកបទពិមសាធន៍្២ឆ្ន ំមៅ្បមទសម្ៅមៅ
កនុង្សាខាម្ៅ្បមទសរបស់មយើង្ែូចជា៖ ្បមទសឡាវ ឬ

្បមទសទីម័រ។ បនាទ ប់ពីទទួលបាន្បទពិមសាធន៍្និ្ង្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជំនាញជាម្ចើន្ 
អនកសម័្គចិតត ំង្អស់្ត ប់មក្បមទសកមពុជាវញិមែើមបីមធាើការមផ្ទរចំមណោះែឹង្និ្ង្
ជំនាញដែលទទួលបាន្មៅយុវជន្ដខ្មររយៈមពល៦ដខ្។ 

កមមវធីិស្ាប់ពលរែឋលអ 
(កមមវធីិស្ាប់អនកសម័្គចិតតកនុង្ស្សុក)  

កមមវិធើណផេរជ្ំនាញវិជាា ជ្ិវៈ  

កមមវធីិមន្ោះគឺែំបូង្បមង្កើន្សមតាភាពឲ្យកាៃ យជា្គាូន ក់ដែល
ាន្បទពិមសាធន៍្ អនក្គប់្គង្ និ្ង្អនកែឹកនំាកនុង្វស័ិយមស

វាសង្គមនិ្ង្ការអភិវឌ្ឍន៍្ស គមន៍្។ សិសានុ្សិសសកនុង្កមមវធីិមន្ោះចាប់យក
នូ្វតួនាទីជា្គបូម្ង្ៀន្ ឬកាន់្កាប់មលើកិចចការកនុង្សាោ ផ្ទោះបាយកនុង្សាោ 
ការមរៀបចំសាោនិ្ង្កិចចការមផ្សង្ៗមទៀត។ 

កមមវធីិស្ាប់ពលរែឋលអ 
(កមមវធីិស្ាប់អនកសម័្គចិតតកនុង្ស្សុក) 

 

អនកសម័្គចិតតនឹ្ង្អនុ្វតតជំនាញ ំង្មន្ោះមោយ្គប់្គង្
មជឈមណឌ លមៅតមមខ្តតម្កាមការ្តតួពិនិ្តយពីថាន ក់ែឹកនំា

របស់អង្គការ ការអប់រ ំAHHA។ មៅមពលដែលពួកមគបាន្អភិវឌ្ឍ្គប់ជំនាញ
 ំង្អស់ពួកមគអាចមធាើមសវាកមមសង្គមមោយខ្ៃួន្របស់ពួកមគតទ ល់ ម ើយមយើង្
នឹ្ង្មផ្ទរកមមសិទធមៅឲ្យអនក្គប់្គង្ ំង្អស់មែើមបីឲ្យពួកមគអាចបន្តែំមណើ រការថ្ន្
មជឈមណឌ លមោយឯករជ។ 

កមមវធីិការមផ្ទរភាពជាអនកែឹកនំា 
( ្គប់្គង្សាោ>>ាន្សាោតទ ល់ខ្ៃួន្) 

 



សមូអរគ ុ 
កនុង្ការជួយមយើង្សម្មច

មគ្មលបំណង្! 



មតើអនកអាចជួយឧបតាមមយើង្មោយរមបៀបោ? 

មយើង្ខ្្ុំអមញ្ជ ើញអនកមែើមបកីាៃ យជាថ្ែគូជាមួយមយើង្កនុង្ឱកាសែ៏្បមសើរបំផុ្តកនុង្ការពំានំាយក
ការអប់រដំផ្នកកំុពយូទ័រមៅយុវជន្្កី្កមៅកមពុជា។ តមរយៈការជួយឩបតាមរបស់អនកមយើង្នឹ្ង្
ទិញកំុពយូទ័រចំនួ្ន្៥០ម្គឿង្ មែើមបីបម្ង្ៀន្កំុពយូទ័រែល់កូន្សិសសចំនួ្ន្២៥០្បចំាថ្លៃមៅកនុង្មជឍ
មណឌ លធំរបស់មយើង្។ 
តថ្មៃកំុពយូទ័រមួយម្គឿង្គឺ ២៥០ែុោៃ រអាមមរកិ ែូមចនោះម ើយមយើង្្តូវការលវកិាចំនួ្ន្ ១២៥០០ែុោៃ រអាមមរកិមែើមបី
ទិញកំុពយូទ័រចំនួ្ន្៥០ម្គឿង្ស្ាប់មធាើសកមមភាពមៅមជឍមណឌ លធំរបស់មយើង្ដែលាន្ទីតំង្មៅភនំមពញ។ 

ការជួយឧបតតម 

សិសសកមពុជាចំនួ្ន្៤៥.២ ភាគរយបាន្ចុោះម ម្ ោះចូលមរៀន្កនុង្ការអប់រជំាន់្ខ្ពស់ម ើយសិសស  
កមពុជាដត១៣.១ភាគរយប ុមោណ ោះទទួលបាន្ការអប់រជំាន់្ខ្ពស់។ 
អ្តការមបាោះបង់្ការសិកាខ្ពស់មពលដែលសិសសចូលសិកាថាន ក់អនុ្វទិាល័យ។ អាស្ស័យមលើ
ការស្សាវ្ជាវបាន្បង្វា ញថាអ្តសិសស២១ភាគរយ បជាង្សិសសអនុ្វទិាល័យឆ្ន ំ២០១៤។ ម ោះបីជា
តំបន់្្កី្កឬោច់ស្សយាលយុវជន្ាន្ការរកីចម្មើន្កនុង្ការចូលមរៀន្ថាន ក់ខ្ពស់ក៏មោយ អ្តចុោះម ម្ ោះចូល
មរៀន្មៅដត បមបើម្បៀបមធៀបមៅនិ្ង្យុវជន្តំបន់្ជាយ្កុង្និ្ង្យុវជន្ជាកូន្អនកាន្។ 
ការបង្វា ញលមីៗមួយដែលមធាើមោយ INSEAD (ការ្បគួត្បដជង្មទពយមកាសលយពិភពមោកឆ្ន ំ២០១៨) បាន្
បញ្ញជ ក់ថាកនុង្ចំមោម្បមទសចំនួ្ន្១១៩ ្បមទសកមពុជាជាប់ចំោត់ថាន ក់មលខ្១១៣មៅមលើជំនាញ
បមចចកមទសែូចជាជំនាញ កំុពយូទ័រជាមែើម។ 
ជាមួយសា រណកមម្បមទសអាសា៊ែ ន្ ការអប់រមួំយមន្ោះផ្តល់សកាត នុ្ពលធំមធង្ថ្ន្ការលូតោស់ថ្ន្មសែឋ
កិចច ប ុដន្តមោយសារអ្តភាគរយ បថ្ន្ការទទួលការអប់ររំបស់សិសសកមពុជាមធាើឲ្យពួកមគាន្គុណវបិតតិ
ធៃន់្ធៃរមៅមពលដែលពួកមគ្បឈមមុខ្ជាមួយធន្ធាន្មនុ្សសដែលាន្ដែលាន្ជំនាញម្ចើន្ជាង្ពួកមគ
មកពីបោត ្បមទសអាសា៊ែ ន្។ ្តវូដតាន្ការជ្មុញែ៏ខាៃ ំង្កាៃ បនាទ ន់្ស្ាប់ការអប់រនិំ្ង្ការអភិវឌ្ឍន៍្។ 

សាតិិនិ្ង្បញ្ញា  

គម្ាង្លវកិា 
្ទពយសមបតតិសកមមមលរ 

ការពិពណ៌នា ចំនួ្ន្ដែល្តវូទិញ តថ្មៃរយ តថ្មៃសរបុ 

កំុពយូទ័រ 50 250 ែុោៃ រ 12,500 ែុោៃ រ 



ណសចក្តតដលៃងការ រ៍បសន់ា ក 
 អរគុណចំមពាោះមពលមវោដែលអនក
ពិចារោជួយឩបតាមមយើង្កនុង្ការខិ្តខំ្្បឹង្ដ្បង្
អប់រសិំសសកមពុជាមកពីបោត ស គមន៍្្កី្ក។  
តមរយៈអង្គការ ការអប់រ ំAHHA កមពុជា របូខ្្ុំពិត
ជាាន្អតាិភាពែ៏ខ្ពង់្ខ្ពស់កនុង្មបសកកមមមលើ
ការអភិវឌ្ឍន៍្និ្ង្មធាើឲ្យាន្ការរចីម្មើន្នូ្វជីវតិ
យុវជន្្កី្ក។ អស់រយៈមពល២០ឆ្ន ំមន្ោះខ្្ុំនិ្ង្
សាជិក្កុមរបស់ខ្្ុំបាន្មធាើការយា ង្សកមម
កនុង្ការនំាយកការអប់រមំៅែល់សិសសកមពុជាម ើយសកមមភាពមន្ោះវាពិតជាលំបាកនិ្ង្មពញចិតត
រកីរយផ្ង្ដែរ។  
 សពាថ្លៃមន្ោះ អង្គការ ការអប់រ ំAHHA កមពុជាបាន្ជួយយុវជន្្កី្កមៅកមពុជាជាង្១០០០០០
នាក់កនុង្ការទទួលកមមវធីិអប់រនិំ្ង្មសវាកមមសង្គមដែលាន្គុណភាព។ បចចុបបន្នមយើង្បាន្និ្ង្
កំពុង្្បតតិប្តការកនុង្បោត ញមជឈមណឌ លចំនួ្ន្ ០៧ មៅទូ ំង្្បមទស។ មយើង្ ំង្អស់គ្មន មៅ
ដតបន្តពាយាមឲ្យអស់ពីសមតាភាពមែើមបីមធាើឲ្យាន្ការរកីចម្មើន្ែល់មនុ្សសនិ្ង្ស គមន៍្
ម្ចើន្មទៀតម ើយនិ្ង្ចុង្ឆ្ន ំ២០១៩ឬយូរបំផុ្តឆ្ន ំ២០២០មយើង្និ្ង្ផ្តល់មសវកមមជំនាញកំុពយូទ័រ
ែល់សិសសចំនួ្ន្២៥០នាក់កនុង្មជឈមណឌ លធំរបស់មយើង្្បចំាថ្លៃ។  
 លទធផ្លដែលមយើង្បាន្ទទួលសពាថ្លៃមិន្អាចមៅរចួមទ្បសិន្មបើគ្មម ន្ការ្ប ន្ពរពី
្ពោះ ពីសាជិក្កមុែ៏អសាច រយ និ្ង្ការជួយឩបតាមបរចិាច គរបស់អនករល់គ្មន ។ 
មែើមបីសម្មចមគ្មលបំណង្របស់មយើង្ មយើង្្តូវការកំុពយូទ័រចំនួ្ន្៥០ម្គឿង្ដែលកំុពយូទ័រនី្មួយៗ
ាន្តំថ្ល២៥០ែុោៃ រអាមមរកិ មែើមបីមរៀបចំនិ្ង្តំមណើ រការរយៈមពល៥ឆ្ន ំ។ ែូមចនោះម ើយមយើង្
សូមអមញ្ជ ើញអនកជាថ្ែគូជាមួយមយើង្កនុង្ការផ្តល់កំោងំ្ែល់ជីវតិអនក្កី្កមោយការឩបតាមកំុពយូ
ទ័រចំនួ្ន្១ឬក៏មលើសពីមន្ោះមទៀត។  
 ការបរចិាច គរបស់អនកនឹ្ង្្តូវបាន្ម្បើ្បាស់្បកបមោយ្បសិទធភាពនិ្ង្តាៃ ភាព្គប់
្គ្មន់្ម ើយការជួយឩបតាមរបស់អនកនឹ្ង្តៃ ស់បតូរជីវតិយុវជន្កមពុជា្កី្កជាម្ចើន្អនក។ 
 មយើង្អមញ្ជ ើញអនក ំង្អស់គ្មន មែើរមលើវលីិថ្ន្ភាព្បមសើរអសាច រយជាមួយមយើង្មែើមបអីភិវឌ្ឍ
ភាព្បមសើរនាថ្លៃអនាគត។  
 
មោយមសចកតីមសាម ោះ្តង់្ 
សុើឌ្ើ សុើង 



Phone: +855 12 619 719 / +855 16 619 719 
Email: cd.singh.ahhaeducation@gmail.com 

អាសយោឋ ន្: ភូមិមិតតភាព១ សង្វក ត់ដ្ពកឯង្ ខ្ណឌ ចារអំមៅ  

រជធានី្ភនំមពញ កមពុជា 

 

្គូែ៏អសាច រយពន្យល់អាីៗង្វយៗ
ែល់សិសសឲ្យយល់! 

www.ahhaeducation.org 


