Mith Samlanh Job Announcement

គ្រូអប់រំក្គ្ៅគ្រព័ន្ធ
ត ើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្វើការងារជាម្ួយកុមារ យុវវ័យ ដែលបា ់បង់ឱ កាស តែើម្្បីបំប៉នចំតណេះែឹងពួក
តេអាចបនតការសិក្ារតៅសាលារែឋដែរឬតេ? ត ើអ្នកចង់ត្វើការជាម្ួយក្កុម្អ្នកជំនាញ ដែលផ្តល់នូវតសវាកម្ម

សងគ ម្ ជាតក្ចើ ន ែល់ ស ហេម្ន៍ តៅរាជធានី ភ្នំ តពញដែរឬតេ? ក្បសិ ន មានមានចំ ណា ប់ អា រម្ម ណ៍ សូ ម្
ក្បញាប់ម្កដាក់ពាក្យតៅអ្ងគការម្ិ តសំឡាញ់។

អ្ន ក នឹ ង ចូ ល រួម ជាមួ យ ក្កុ ម ការងាររបស់ អ្ ងគ កា រមិ ត្ត សំ ឡា ញ់ ដែលមានអ្ន ក ជំ នា ញ ជាង២០០នាក់ ធ្វើ កា រ
ជាមួយ គ្នា ធែើ មាបីផ្តល់ នូវធសវាសងគ មជាធក្ចើនធៅែល់ កុមា រ និងយុ វវ័យ ដែលបាត្់បង់ ឱកាស និង ក្កុមក្រួ សា រ
របស់ពួកធរ។ ធយើងបានបធងកើត្វិ្ីសាស្រសតរួមមួយចំនួន ធែើមាបីគ្ំក្រឲាយកុមារក្ត្ឡប់ធៅរស់ធៅជាមួយក្កុមក្រួសារ
និងបនតការសិកាារបស់ពួកធរវិញ

ធានាកនុងការផ្តល់ ការបណ្ត ុះបណ្តា ល ជំនា ញ ឬការងារធៅែល់យុវវ័យ

រួមទំងការគ្ំក្រក្រួសារ និងសហរមន៍ កនុងការជួយដែទំ កូនរបស់គ្ត្់។ ធយើងបានផ្តល់ការបណ្ត ុះបណ្តា ល
ែល់ យុវជនធលើ ជំនា ញជាធក្ចើនែូចជា ចុង ធៅ ធសវាកមម ជួសជុល មូត្ូ សមាអា ងកាយ ជាងកាត្់សក់ ជាងផ្ាា
ដផ្នកអ្រគិសនី ដផ្នកកាត្់ធែរ និងការបណ្តុះបណ្តាលធែើមាបីបធងកើត្ចំណូលែល់អាណ្ពាាបាល។
ត ើអ្នកក្ ូវត្វើអ្ខ្
វី លេះ?
ត្ួនារីជា ក្េូអ្ប់រំតក្ៅក្បព័នធ អ្នកនឹងររួលខុសក្ត្ូវ កនុងការបធក្ងៀនថ្នាក់បំបនែល់កុមារ ធៅតាមសហរមន៍
ធែើមាបីឲាយគ្ត្់មានចំធណុះសមលមមអាចនឹងបនតការសិកាាធៅសាលារែឋបាន។
អ្នកនឹងេេួលខ្ុសក្ ូវែូចខាងតក្កាម្ៈ
 បង្រៀនសិសសា ថ្នាក់អ្ប់រំធក្ៅក្បព័នធ និងថ្នាក់បំប៉នក្ត្ឹមកំរិត្បឋមសិកាា
 ផ្លិត្ និងធរៀបចំសមាភារ:ឧបធរទសសក្មាប់បធក្ងៀនសិសាស
 សហការជាមួយអ្ណ្ពាាបាល អ្ជាញា្រដែនែី និងបុរគលិកសងគម ធែើមាបីធ្វើសមាហរណកមមកុមារធៅ
សាលារែឋ
 តាមដាន និងវាយត្ម្មៃការសិកាារបស់សិសាស
 បធងកើត្រំនាក់រំនងលអជាមួយអាណ្ពាាបាលសិសសា
 ផ្តល់ការគំ្រកុមារ/យុវវ័យ និរ្កុម្រួសារងៅកាន់ងេវាងផ្ាេរៗ
 តាមដានការសិកាាសិសាសសាលារែឋ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការជ្រើសជរើសៈ
 មានសញ្ញាប័ក្ត្រុត្ិយភូមិ ឬេញ្ញាប័្រដែលមានរម្មៃងេមើ
 មានបរពិងសាធន៍បង្រៀនេិេាេយាររិច ១ឆនំា
 មានជំនាញកនុរការរំនាក់រំនរ ពិង្គោះងយបល់ និរងធវើការងារជា្កុម
 មានចំង

ោះែឹរដផ្នកេរគមសាស្រេត និរចិរតសាស្រេត កាន់ដរ្បងេើរ

 មានភាពអំ

រ់, ភាពរហ័េរហួន និរមានឆនទោះកនុរការងធវើការជាមួយកុមារ/

យុវវ័យបាត្់បង់ឪកាស
 អាចបរ់ដបនងៅតាមសាថានភាព និរងពលងវលា
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េីតំងការងារ៖ តពញតមា្ង (ក្បចំតៅ ំបន់តត្ម្)
ធបកខ ជនដែលមានចំ ណ្ ប់ អា រមមណ៍ និ ង រុ ណ សមា បត្តិ ក្រប់ ក្គ្ន់ សូ ម ធផ្ញើ ពា កា យសុំ និ ង ក្បវត្តិ រូប សធងខ ប (C V

a n d C o v e r L e t t e r ) មកកាន់រីសានាក់កា រអ្ងគកា រមិត្តសំឡា ញ់ តាមអាសយដាឋា នផ្ទុះធលខ២១៥ ផ្ៃូវ

ធលខ១៣ សងាកាត្់ជ័យជំនុះ ខណឌែូនធពញ រាជធានីភនំធពញ (ខាងធជើងសារមនទីរជាត្ិ) ឬ023 220 596 ឫ E ma i l : h r @mi t h s a ml a n h .o r g ។ សូមបញ្ជាក់ពីក្បាក់ធបៀរវត្ាសរំពឹងរុក និងត្ួនារី ដែលអ្នក
ដាក់ពាកាយ។

ការធក្ជើសធរើសនឹងក្ត្ូវបានធ្វើធឡើងក្បកបធដាយត្មាលាភាព។
ធបកខជនដែលមានលកខណៈសមាបត្តិក្រប់ក្គ្ន់ នឹង ក្ត្ូវបានរំនាក់រំនងមកធ្វើការសមាភាសន៍។

ធបកខជនដែលធជារជ័យនឹងក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲាយ ធគ្រពតាមធគ្លការណ៍ ការពារកុមាររបស់អ្ងគការមិត្តសំឡាញ់។
េេួលពាក្យចប់ពីថ្ងៃជូនែំណឹងតនេះរហូ ែល់ថ្ងៃេី២០ ដខ្កុម្ភៈ ឆ្ំ្២០២០។
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