ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រូបថត
៤៦

ព្រសួងអប់រ ុំ យុវជន និងរីឡា
ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ
ពារយសសនស
ើ អា
ុំ ុ ជាាប័ណ្ណសបើរព្្រះសាានសិរាចុំសណ្ះទូសៅឯរជន
(រម្មវិធស
ី រ
ិ ាជាតិ និង/ឬ រម្មវធ
ិ ស
ី រ
ិ ាអនតរជាតិ)

នាងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បាទឈ្មោះ........................................ឈ្មោះឡាតាំង.........................................អាយញ..............ឆ្នុំ

ជនជាតិ............................ស្ននក់ឈៅផ្ទោះឈេខ...................ផ្លូវជាតិឈេខ.....................ឃញុំ/សង្កាត់...............................

ស្សុក/ក្កុង/ខណ្ឌ..............................រាជធានី/ឈខតត..............................អតតសញ្ញាណ្បណ្ណ .េិខិតឆ្លងដែនឈេខ
....................................ទូរស័ព្ទឈេខ............................................... E-mail.........................................................។

សូម្សោររជូន
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួងអប់រ ុំ យុវជន និងរីឡា
រម្មវតាុ ៖ សុំឈណ្ើសញុំអាជា្ប័ ណ្ណឈបើកក្្រោះស្នានសិកាចុំ ឈណ្ោះទូឈៅឯកជនកក្រិត.......................................................

ឈៅ  រាជធានីភ្ុំនឈព្ញ  ឈខតត...............................ដែេមានឈ្មោះថា.............................................................

................................................................ឈោយអនញ វតតតារករមវ ិធីសិកា  ជាតិ

 អនតរជាតិ ។

ឈែើរបីររ
ួ ចុំ ដណ្កកនញងការអភ្ិ វឌ្ឍនវ ិស័យអប់រ ុំ និងឈោោះស្ស្នយសុំណ្ូរព្រឈរៀនសូក្តរបស់សិសានញសិសស នាង

ខ្ុំញ/ខ្ុំញបាទ សូរឯកឧតតរឈរតាតព្ិនិតយេទធភាព្ អនញញ្ញាតឲ្យនាងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បាទ បានឈបើកស្នលាឈរៀនឯកជនចុំ ឈណ្ោះ ទូ ឈៅ
ឈ្មោះ”...............................................................................................................” ជាផ្លូវការឈោយអនញឈក្រោះ។
- ទីតាុំងក្្រោះស្នានសិកាសិត
ា ឈៅផ្ទោះឈេខ...................... ផ្លូវឈេខ....................ឃញុំ/សង្កាត់ ...............................
ស្សុក/ខណ្ឌ.......................................... រាជធានី/ឈខតត................................................................................
- អររសិកាសរញប................................... ឈសមើ....................... កនញងឈនាោះមានថានក់ ឈរៀនសរញប................... ថានក់
- សិសសសរញប.................នាក់ ស្សី....................នាក់ ។

សូម្ជូនភ្ជាប់ម្រជាម្ួយនូវ
- ពាកយឈសនើសញុំអាជា្បណ្ណ ឈបើកក្្រោះស្នានសិកាចុំឈណ្ោះទូឈៅ ( តារកក្រិតឈសនើសញុំ ).................................៣ចាប់

- រូបថតមាាស់ករមសិទិធអាជា្បណ្ណ ៤x៦ ……………………………………………………………….……….……..៣សនលរក
- េិខិតបញ្ញ
ា ក់ទីតាុំង បលង់បុំក្ព្ួញទីតាុំង និងចុំណ្ត ( មាននី តានញកូេភាព្ព្ីឃញុំ/សង្កាត់ ) .................៣ចាប់

- កិចាសនាជួ េផ្ទោះ ឬរបស់ករមសិទិធ ( មាននីតានញកូេភាព្ព្ី ឃញុំ/សង្កាត់) ......................................... ៣ចាប់
- កិចាសនារបស់អតិថិជនជារួ យក្កសួងអប់ រ ុំ យញវជន និងកី ឡា........................................................៣ចាប់

- បញ្ាីរាយឈ្មោះចេនវតាញ និងអចេនវតាញ .......................................................................................៣ចាប់

- រូបថតទីតាុំងអាជី វករម ( ថតចុំ ព្ីរញខ ) .............................................................................................៣ចាប់

- បញ្ាីរាយនារក្កុរក្បរកាភ្ិបាេ ្ណ្ៈក្្ប់ក្្ង នាយក នាយិកា នាយករង នាយិការង បញ្គេិក ក្្ូ

បឈក្ងៀន ( សក្មាប់កក្រិតរធយរសិកាក្តូវមានក្្ូបឈក្ងៀនតាររញខវ ិជាា ) ..........................................៣ចាប់

- រចនាសរព័នធក្្ប់ក្្ងក្្រោះស្នានសិកា ( អងគការឈេខ និងរចនាសរព័នធក្្រោះស្នានសិកា ) ....................៣ចាប់
- ក្បវតតិរប
ូ សឈងេបក្កុរក្បរ កាភ្ិ បាេ ្ណ្ៈក្្ប់ ក្្ង នាយក នាយិកា នាយករង នាយិការង បញ្គេិក ក្្ូ

បឈក្ងៀន ( បិ ទរូបថត សញ្ញាបក្តថតចរលងដែេមាននីតានញ កូេភាព្ ) ............................................៣ចាប់

- ករមវ ិធីសិកាករអិត ( ជាតិ/អនតរជាតិ ) ទទួ េស្នគេ់ព្ីស្នាប័នពាក់ព្័នធ .............................................. ៣ចាប់

- កាេវ ិភា្តារកក្រិតថានក់ ........................................................................................................... ៣ចាប់
- បទបញ្ញ
ា ផ្ផ្ទកញងរបស់
ន
សិសានញសិសស ( កក្រិតទាបបុំផ្ញតឱ្យស្សបនរងបទបញ្ញ
ា ផ្ផ្ទកញនងផ្នក្្រោះស្នានសិកា

ស្នធារណ្ៈរបស់ក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកី ឡា .............................................................................៣ចាប់

- បទបញ្ញ
ា ផ្ផ្ទកញងរបស់
ន
ក្្ូបឈក្ងៀន និងបញ្គេិក .................................................................................៣ចាប់

- ចកេញវ ិស័យ ឈបសកករម ដផ្នការយញទធស្នស្តសតរយៈឈព្េរធយរ រយៈឈព្េដវង និងដផ្នការសករមភាព្
ក្បចុំឆ្នុំ ( ទទួេស្នគេ់ឈោយក្កុរក្បរកា ឬ្ណ្ៈក្្ប់ ក្្ងស្នលាឈរៀន ) ........................................៣ចាប់
- បញ្ាីស្នរឈព្ើភ្ណ្ឌ ( សមាារបឈក្ងៀន និងឈរៀន ) មានការទទួ េស្នគេ់ឈោយក្កុរក្បរ កា ឬ ្ណ្៖ក្្ប់ ក្្ង

ស្នលាឈរៀន ..................................................................................................................................៣ចាប់
សូរ ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ព្នីត ឈរតាតទទួេនូ វការឈររព្ែ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីនាងខ្ុំញ/ខ្ុំញបាទ។
..........................,ផ្ថៃទី........ ដខ..............
ហតាឈេខាស្នរីខួន
ល

ឆ្នុំ២០១...

ឃុ/ុំ សង្កាត់....................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ឈេខ:………………………

លិខត
ិ បញ្ជ
ា រ់
ទីត ុំង បលង់បុំព្រួញទីត ុំង និងចុំណ្ត
ឈយើងឈៅសង្កាត់/ឈរឃញុំ.........................ស្សុក/ក្កុង/ខណ្ឌ.........................រាជធានី/ឈខតត...............................
សូរបញ្ញ
ា ក់ ថា៖ ក្្រោះស្នានសិកាឯកជនដែេឈសនើសញុំអាជា្ប័ណ្ណមានឈ្មោះថា.....................................................

................................................................................ព្ិតជាមានទីតាុំងក្បកបអាជីវករមឈៅផ្ទោះឈេខ.................
ឃញុំ/សង្កាត់............................ស្សុក/ខណ្ឌ.........................រាជធានី/ឈខតត........................................ព្ិតក្បាកែដរន។
ទី តាុំ ង អាជី វ ករម ខា ងឈេើ មា នចុំ ណ្ តសក្មាប់ ោ ក់ រ ឈធាបាយឈធវើ ែុំ ឈណ្ើ រឈៅកនញ ងទី ធាល និ ង ទី តាុំង ចុំ ណ្តខាង

រញខព្ញុំបោះពាេ់ែេ់សណ្ត
ត ប់ ធានប់រឈបៀបឈរៀបរយស្នធារណ្:ឈ

ើយែូចកនញងបលង់បុំក្ព្ួញទីតាុំងខាងឈក្ការ៖

........................ ផ្ថៃទី…….. ដខ………ឆ្នុំ២០១..
សម្ឃុ/ុំ សៅសង្កាត់

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

រិចចសនា
នាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទឈ្មោះ...............................................ឈភ្ទ............អាយញ............ឆ្នុំ ជនជាតិ .............................
ស្ននក់ឈៅផ្ទោះឈេខ.................ផ្លូវ..............................ឃញុំ/សង្កាត់.........................ស្សុក/ក្កុង/ខណ្ឌ.............................

រាជធានី/ឈខតត.......................................  អតតសញ្ញាណ្ប័ ណ្ណ  េិខិតឆ្លងដែនឈេខ.............................................
សូម្សនាចុំសពាះម្ុខព្រសួងអប់រ ុំ យុវជន និងរីឡាដ្ូចតសៅ៖
១. រាេ់ ព្័ ត៌ មា នដែេបានផ្តេ់ ជូ ន ក្កសួ ង អប់ រ ុំ យញ វ ជន និ ង កី ឡា កនញ ងឈព្េឈសនើសញុំ អា ជា្ ប័ ណ្ណ ឈនោះ្ឺ ជា ព្ិ ត
ក្បាកែព្ញុំ មានការដកលងបនលុំឈ

ើយ

២. ឈររព្ និងអនញ វតតតារចាប់ និងេិខិតបទោាន្តិ យញតត ជាធរមាននានាផ្នក្ព្ោះរាជាណ្តចក្កករពញជា
៣. រិនបឈក្រើឱ្យ្ណ្បកសនឈោបាយណ្តរួ យឈ

ើយ

៤. អនញវតតតារបទបញ្ញ
ា េិខិតដណ្នាុំនានារបស់ក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡា រនទីរអប់ រ ុំ យញវជន និងកីឡា
រាជធានី /ឈខតត និងការ ិោេ័យអប់ រ ុំ យញវជន និងកីឡាស្សុក/ក្កុង/ខណ្ឌ
៥. ឈររព្ និងអនញវតតតារករមវ ិធីសិកា កាេវ ិភា្ របស់ក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡា ( ចុំឈពាោះការអនញវតត
ករមវ ិធី សិកាជាតិ) និងមានការឯកភាព្ព្ី ក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡា (ចុំឈពាោះករមវ ិធីសិកាអនតរជាតិ)
៦. ឈររព្ និងសហការរាេ់ករមវ ិធីអធិការកិចាស្នលាឈរៀន និងថានក់ឈរៀន
៧. ឈធវើរបាយការណ្៍ក្បចុំដខ ឆ្មាស ឆ្នុំ ជូនក្កសួងអប់រ ុំ យញវជននិងកីឡាតារឋានានញក្ករ
៨. ដថរកាសណ្ត
ត ប់ ធានប់ រឈបៀបឈរៀបរយរិនយកចិឈញ្ាើរថនេ់ឈធវើជាកដនលងហាត់ ក្បាណ្ កដនលងឈេងកុំស្ននត ឬ
ជាកដនលងទញកោក់សមាារឈផ្សងៗ

និងឈរៀបចុំកដនលងោក់ រឈធាបាយឈធវើែុំឈណ្ើរក្្ប់ក្បឈភ្ទឱ្យបានសរររយ

រួរទាុំងរិនបងាសឈរលងបោះពាេ់ែេ់អនកជិតខាង
៩. ដថរកាអនារ័យ បរ ិស្នានក្្រោះស្នានសិកា ឬ ថានក់ ឈរៀនឱ្យបានស្នអត េអជាក្បចុំ
១០. ផ្េិតសមាារឧបឈទសឱ្យបានក្្ប់ក្រន់
១១. ជូនែុំណ្រងរកក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡាកនញងករណ្ីផ្លលស់បូតរនាយក/នាយិកាក្្រោះស្នានសិកា
១២. ឈធវើការឈសនើសញុំជាថមីចុំឈពាោះការព្ក្ងីកកក្រិតថានក់ ផ្នក្្រោះស្នា នសិកា និ ងការព្ក្ងីកស្នខាបដនារ
១៣. យកចិតតទញកោក់ចុំឈពាោះការអភ្ិ វឌ្ឍសរតាភាព្ជុំ នាញរបស់បញ្គេិក និងក្្ូបឈក្ងៀន
១៤. សហការេអជារួ យវ ិស័យអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡា អងគភាព្ពាក់ព្័នធ និងរែាបាេថានក់ឈក្ការជាតិនានា
១៥. ករណ្ីក្្រោះស្នានសិកាកស័យធន ឬរ ុំលាយក្្រោះស្នានសិកា មាាស់អាជី វករម ក្តូវសហការជារួយក្កសួង
អបរ ុំ យញវជន និងកីឡាឈែើរបីែកយកក្បាក់កក់កញងឈព្េអនញ
ន
វតតកិចាសនាដែេតរាេ់ទញកឈៅរតនាររ
ជាតិរកឈក្បើ ក្បាស់ជាសុំណ្ងែេ់អនកពាក់ព្័នធ

១៦. ក្កសួងអប់ រ ុំ យញវជន និងកីឡា មានសិទិែ
ធ កយកក្បាក់ តរាេ់កញងឈព្េអនញ
ន
វតតកិចាសនាដែេបានតរាេ់
ឈៅរតនាររជាតិរកឈក្បើ ក្បាស់ជាសុំណ្ងែេ់អនកពាក់ព្័នធតារការជាក់ដសតង ឈៅឈព្េមាាស់ក្្រោះស្នាន
សិការ ុំឈលាភ្ឈេើឈសចកតីទញកចិតតឈោយព្ញុំ មានការទទួ េខញសក្តូវ ឈព្េក្្រោះស្នានសិកាកស័យធន ឬរ ុំលាយ
ក្្រោះស្នានសិកា ( មាាស់ក្្រោះស្នានសិការត់ ឈចេអាជីវករម ) ។
ករណ្ីនាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទ អនញ វតតផ្ញទយព្ីការសនាខាងឈេើឈនោះ នាងខ្ញុំ/ខ្ញុំបាទសូរទទួេខញ សក្តូវចុំ ឈពាោះរញខចាប់
ជាធរមាន។ ក្កសួងអប់រ ុំ យញវជន និងកីឡាមានសិទិធែកអាជា្ប័ណ្ណក្បកបអាជី វករមរបស់ នាងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បាទឈោយរមន
េ័កេខ័ណ្ឌ។

.....................,ផ្ថៃទី.........

ដខ.........

ស្ននរឈរផ្ែ

.........................

ឆ្នុំ២០១........

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
បញ្ា រា
ី យនាម្ស្មះព្រុម្ព្បររាភិបាល ្ណ្:ព្្ប់ព្្ងនាយរ/នាយិកា នាយររង/នាយិការង បុ្គលរ
ិ និង ព្្ូបសព្ងៀន
េ.រ

នារ និងឈរតតនារ

ឈភ្ទ

សញ្ញាបក្ត/បរ ិញ្ញាបក្ត

រញខវ ិជាា/ឯកឈទស

រញខង្ករ

...............................,ផ្ថៃទី..........

ដខ..............

នាយកស្នលា

ឆ្នុំ២០១.....

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ព្្រះសាានសិរាស្មះ................................................................................................
បញ្ា រា
ី យស្មះចលនវតាុ និង អចលនវតាុ
េ-រ

ឈ្មោះសមាារៈ

ចុំនួន

ឈសចកតីឈផ្សងៗ

............,ផ្ថៃទី.......

ដខ............

នាយកស្នលា

ឆ្នុំ២០១.....

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
  
បទបញ្ជ
ា ផ្ទៃរងសព្ាប់
នុ
សស
ិ ានុសស
ិ ស
សព្ាប់

ព្្រះសាានសិរា...............................................................................
ព្បការ១:_

សិសានញ សិសសទាុំងឡាយក្តូវស្នអតជានិ ចា សក់សរររយ (ព្ណ្៌ឈមម ឬ តារធរមជាតិ ហារលាប
ព្ណ្៌ Highlight ) ក្កចកក្តូវកាត់ឱ្យខលី។

ព្បការ២:_

សិសានញ សិសសក្តូវឈសលៀកពាក់ឯកសណ្ត
ា នឱ្យបានសរររយឈៅរាេ់ផ្ថៃសិកាដែេក្្រោះស្នានសិកា
បានកុំណ្ត់។

ព្បការ៣:_

ភាព្ឈឆ្ើតឆ្យ និងឈក្្ឿងអេង្ការឈផ្សងៗក្ព្រទាុំងសមាារ:មានតផ្រល ពាក់ ដវនតាឈមម និងរួក
សិសសក្បុសពាក់ក្កវ ិេ ក្តូវហារឃាត់ោច់ ខាត។

ព្បការ៤:_

កនញងឈមាងសិកា សិសសនញ សិសសទាុំងអស់ក្តូវបិទទូរស័ព្។
ទ ករណ្ីចុំចច់ មាតាបិតា ឬ អាណ្តព្ា
បាេសិសសអាចទាក់ទងជារួ យសិសសបានតាររយ:ការផ្តេ់ព្័ត៌មានរកទីចត់ ការក្្រោះស្នានសិកា
ឬ រកឈលាក ក្្ូអនកក្្ូកុំព្ញងបឈក្ងៀនផ្លទេ់។

ព្បការ៥:_

សិសសនញសិសសទាុំងអស់ក្តូវមានអាកបបកិ រ ិោសលូតបូត សញភាព្រាបស្នរ ឈចោះឈររព្ឈលាកក្្ូ អនកក្្ូ
និងឈចោះស្នរ្គីរនអធាស្ស័យឱ្យរនឈៅវ ិញឈៅរក ក្តូវឈជៀសវាងទុំនាស់ឈផ្សងៗឱ្យបានោច់ខាត។

រាេ់បាតញ ភាព្ដែេឈកើតមានឈៅកនញងស្នលា ក្តូវជក្មាបរកឈលាកនាយក នាយករង ឬ ឈលាកក្្ូ
អនកក្្ូជាបនាទន់។
ព្បការ៦:_

កនញងឈមាងសិកា
ឬ
ឈព្េឈចញឈេងសិសសរិនក្តូវឈចញឈៅឈក្ៅបរ ិឈវណ្ស្នលាឈោយរមនការ
អនញញ្ញាត ឈ ើយ។ករណ្ីសិសសមានធញរៈក្តូវសញុំចាប់ ឈោយមានការធានាព្ីមាតា បិ តា ឬ អាណ្ត
ព្ាបាេសិសសផ្លទេ់។

ព្បការ៧:_

កនញងករណ្ីចុំបាច់ ដែេសិសសឈប់សក្មាក ឬ មានបញ្ញ
ា ឈផ្សងៗសូរមាតាបិតា ឬអាណ្តព្ាបាេ
សិសសឈរតាតរកសញុំចាប់ឬផ្តេ់ែុំណ្រងរកទី ចត់ការស្នលាឬឈលាកក្្ូអនកក្្ូផ្លទេ់។

ព្បការ៨:_

សិសសឈប់ឥតចាប់កនលោះឈព្េស្នលាក្តូវជូនែុំណ្រងែេ់មាតាបិ តាឬអាណ្តព្ាបាេសិសសឈែើរបី
ក្ជាបជាព្័ត៌មានតារបទបញ្ញ
ា ផ្ផ្ទកញងដែេក្តូ
ន
វក្ព្មានឈេើកទី១ ទី២ និងទី៣។ បញដនតឈបើសិសសឈប់
ឈហើយស្នលាអឈញ្ាើញ

មាតាបិតា ឬ អាណ្តព្ាបាេសិសសរិ នបានរកតារការអឈញ្ាើញរបស់

ក្្រោះស្នានសិកា ែូឈចនោះក្្រោះស្នានសិកា ក្តូវក្បជញុំ ជារួយក្កុរក្បរកាវ ិន័ យ និងឈធវើការសឈក្រចចិតតថា
ឈតើសិសសក្តូវបានឈរៀនបនត ឬ ក្តូវបញ្ឈប់ ។
ព្បការ៩:_

ក្្ប់ក្ទព្យសរបតិតរបស់ ក្្រោះស្នានសិកាទាុំងអស់ក្តូវជួយដថរកា។

ព្បការ១០:_

ឈបើមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតឈោយស្នរសិសសណ្តមានក់ ឈនាោះមាតាបិ តាឬអាណ្តព្ាបាេ សិសស
ជាអនកទទួ េខញសក្តូវទាុំងស្សុង។

ព្បការ១១:_

ក្្ប់សិសសទាុំងអស់ឈព្េចូ េរកកនញងបរ ិឈវណ្ក្្រោះស្នានសិកាក្តូវដតឈររព្ឈលាកក្្ូ

អនកក្្ូ

និង

បញ្គេិកឈផ្សងៗឈទៀត។
ព្បការ១២:_

ការអឈញ្ាើញដែេឈសនើសញុំឈោយក្្រោះស្នានសិកា មាតាបិ តា ឬ អាណ្តព្ាបាេសិសសទាុំងអស់ក្តូវ
រកតារការ អឈញ្ាើញកញុំបីខាន។
..................,ផ្ថៃទី.............

ដខ........

នាយរ/នាយិកាសាលា

ឆ្នុំ២០១.....

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រូបថត
៤៦

  
ជីវព្បវតតិរ ូបសសងេប......................................................

១.
២.
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