ឯកសាារផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដែ�លតម្រូ�ូវដោ�ោយកាារងាារនោះ�ះ� និិងណែ�នាំំ�ខ្ញុំំ�អំំពីីរបៀ�ៀបនិិយាាយសម្ភាា�សនិិងទំំនាាក់់ទំំនង ពេ�លជួួបជាាមួួយ

អ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�សបុុគ្គគលិិក។ ដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីី EPC រោ�ោងចក្រ� [ផលិិតកាាបូូប] បាានទទួួលយកខ្ញុំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែង
របស់់ពួួកគេ�។ ខ្ញុំំ�សប្បាាយចិិត្តតរកអ្វីី�ប្រៀ��ៀបផ្ទឹឹ�មពុំំ�បាានទេ� ពេ�លខ្ញុំំ�ទទួួលបាានកាារងាារនេះ�ះ ពោ�ោលគឺឺខ្ញុំំ�អាាចរកប្រា�ាក់់ចំំណូូលបាាន
ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុន ដែ�លខ្ញុំំ�មិិនព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីីកាារទំំនុុកបម្រុ�ុងតម្រូ�ូវកាារគ្រួ�ួសាាររបស់់ខ្ញុំំ�ទៀ�ៀតទេ�។ អ្វីី�ដែ�លកាឹឹ�ន់់តែ�ពិិសេ�សនោះ�ះ�
គឺឺលក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។ ខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងម្លលប់់ ហើ�ើយខ្ញុំំ�មាានពេ�លសម្រា�ាកចុុងសប្តាា�ហ៍៍។ ហើ�ើយនេះ�ះជាារឿ�ឿងល្អអ

បំំផុុតដែ�លខ្ញុំំ�សូូមស្នើ�ើ�ឱ្យយផ្ដដល់់ជូូនជនមាានពិិកាារភាាព”។

សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

វិិភាាគទាាន របស់់កម្មមវិិធីី ACCESS

កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនេះ�ះ ចាាត់់ទុុកថាាសំំខាាន់់មិិនមែ�នផ្អែ�ែក

កម្រិ�ិតនៃ�វិិភាាគទាានរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS ក្នុុ�ង

លើ�ើចំំនួួនច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែផ្អែ�ែកលផលប៉ះះ�ពាាល់់វិជ្ជជ
ិ មាាន

កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃថាាសំំខាាន់់។អ្ននកផ្ដដល់់

ដែ� ល បង្ហាា� ញ ថាាគំំនិិ ផ្តួួ� ចផ្តើ�ើ� មនេះ�ះ មាា ន ល ក្ខខ ណៈៈ

ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មគំំនិិតរបស់់ EPC/LFTW កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ ដែ�ល

លើ�ើជីី វិិ ត រ បស់់ អ្នន ក ទទួួ ផ ល ដោ�ោ យ មាា ន ភស្តុុ� តាា ង

បទសម្ភាា�សជឿ�ឿថាា បើ�ើគ្មាា�នកិិច្ចខិ
ច តខំំប្រឹ
ិ
�ឹងប្រែ�ែង និិងកាារ

ស ន្តត និិ យ ដោ�ោ យ សាា រ ទទួួ ល បាា ន កាា រ គាំំ� ទ្រ�ដោ�ោ យ

បាានរាាយកាារណ៍៍ ខាាងលើ�ើមិិ ន អាាចកើ�ើតឡើ�ើ ង បាាន

ភាាពជាាម្ចាា�ស់់របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល និិងកាារចូូលរួួមជាា

ឡើ�ើយ។ ទោះ�ះ�បីីកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះនាំំ�មក

ប្រ�ព័័ន្ធធពីីវិិស័័យឯកជន និិងដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សំំខាាន់់ៗ។

ជោ�ោគជ័័យក៏៏ដោ�ោយ និិរន្តតភាាពនៃ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះ

អ្ននកទទួួលផលគោ�ោលដៅ�ៅ បាានចូូលរួួម និិងទទួួល
បាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីចំំណេះ�ះដឹឹង
អាាជ្ញាា�ធរមូូលដ្ឋាា�ន។

ក៏៏គួួរតែ�ធាានាាថាា នឹឹងបន្តតរក្រោ��ោយចប់់កម្មមវិិធីីដើ�ើម្បីី�

និិងកាារចូូលរួួមពីី

ជនមាានពិិ កាារភាាពបន្តត ទទួួ ល បាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍
បែ�បនេះ�ះ។

អត្ថបទរំលេចការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ៖

ការលើកកម្ពស់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនមានពិការភាព
តាមរយៈការហ្វឹកហ្វឺនការងារ

ឱកាាសកាារងាារនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិតក្នុុ�ងចំំណោ�ោមជនមាានពិិកាារភាាព
នៅ�ៅទូូទាំំ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ាជនមាានពិិកាារភាាពមាានចំំនួួនប្រ�មាាណ៩.៥%នៃ�ចំំនួួនប្រ�ជាាជនសរុុប(CDHS,2014)។ជនមាានពិិកាារភាាព

មាានបញ្ហាា�ប្រ�ឈមជាាច្រើ�ើ�ន នៅ�ៅពេ�លចង់់បាានឱកាាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។ទោះ�ះ�បីីជាាកូូតាាដែ�លដាាក់់ចេ�ញដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលសម្រា�ាប់់កាារងាារ
របស់់ជនមាានពិិកាារភាាពបាានជួួយបង្កើ�ើន
� ឱកាាសប្រ�កបដោ�ោយបរិិយាាបន្នននៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�ប័ន
័ រដ្ឋឋក៏ដោ�ោ
៏ យក៏៏កាារអនុុវត្តតប្រ�កបដោ�ោយបរិិយាាបន្នននៅ�ៅ
ក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ឯកជននៅ�ៅតែ�មាានចំំនួួនតិិចតួច
ួ ។បញ្ហាា�ប្រ�ឈមធំំបំំផុុតនៃ�កាារបញ្ជ្រា�ា�បបាានយឺឺតនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិស័យ
័ ឯកជន រួួមមាានជាាអាាទិ៍៍កង្វះះ�
ចំំណេះ�ះដឹឹងនិិងកង្វះះ�ជំំនាាញរបស់់ជនមាានពិិកាារភាាព

ដែ�លមិិនអាាចបំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាារកាារងាារនិិងកង្វះះ�យន្តតកាារគាំំ�ទ្រ�សម្រា�ាប់់

ក្រុ�ុមនេះ�ះក្នុុង
� កាារទទួួលបាានឱកាាសកាារងាារ។ អត្ថថបទនេះ�ះបង្ហាា�ញពីីកាារផ្លាា�ស់ប្តូូ
់ រ� យ៉ាា�ងសំំខាាន់់ក្នុុង
� កាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ជនមាាន
ពិិកាារភាាពទទួួលបាានកាារងាារ តាាមរយៈៈគម្រោ��ោងហ្វឹឹ�កហាាត់់កាារងាារ (Job Coaching) ដោ�ោយ អង្គគកាារ Light for the World (LFTW)

និិងដៃ�គូូរបស់់ខ្លួួ�ន Essential Personnel Cambodia (EPC) ដែ�លទទួួលបាានហិិរញ្ញញប្បបទាានពីីកម្មមវិិធីី ACCESS ។ គម្រោ��ោងនេះ�ះអនុុវត្តត
នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតគោ�ោលដៅ�ៅចំំនួួន៣ គឺឺខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប កំំពង់់ចាាម និិងកំំពង់់ស្ពឺឺ�។

វិិធីីសាាស្រ្ត�តជាាប្រ�ព័័ន្ធធសម្រា�ាប់់កាារងាាររបស់់ជនមាានពិិកាារភាាព
មុុនពេ�លចាាប់់ដៃ�គូូជាាមួួយ LFTW EPC ពឹឹងផ្អែ�ែកជាាចម្បបងលើ�ើកាារទំំនាាក់់ទំំនង និិងបណ្តាា�ញរបស់់ខ្លួួ�នថែ�មទាំំ�ង ស្វែ�ែងរកកាារងាារ

តាាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នលទ្ធធភាាព រកឱកាាសកាារងាារសម្រា�ាប់់ជនមាាន
អាាសយដ្ឋាា�នៈៈ

អគាារលេ�ខ ២៤០ ជាាន់់ទីី៣ អគាារ អាានីីណាា ផ្លូូ�វ ២៧១ សង្កាា�ត់់បឹឹងទំំពុុន

		ខណ្ឌឌមាានជ័័យ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា
ទូូរស័័ព្ទៈៈ�

(៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ម៉ែ�ែល:

info@accesscambodia.org

វេេបសាាយៈៈ

www.accesscambodia.org
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ពិិកាារភាាព។ កាារណ៍៍នេះ�ះមាានន័័យថាា EPC អាាចណែ�នាំំ�ដល់់អ្ននកទទួួលផល

EPC គឺឺជាាអង្គគកាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាលដែ�លផ្តោ�ោ�ត

ដោ�ោយមាាន

លើ�ើកាារផ្តត ល់់ ភាាពអង់់ អាាចដល់់ យុុ វ ជនកម្ពុុ� ជាាដែ�ល

វិិធីីសាាស្រ្ត�ត ជាាប្រ�ព័័ន្ធធ និិងមាានគុុណភាាពល្អអជាាងមុុនដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នលទ្ធធភាាព

បណ្តាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកកាារងាារ និិងឯករាាជ្យយ

សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ� ស្តីី�ពីីកាារហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នកាារងាារ និិងរៀ�ៀបចំំវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

មាានពិិកាារភាាពទទួួលបាានកាារអប់់រំំ

សមស្រ�ប និិងដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់កាារស្វែ�ែងរកកាារងាារ។ ទីីពីីរEPC

ភាាពគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ� កាាររស់់នៅ�ៅ

ដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចចអតីីតយុុទ្ធធជន និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាា។

លេ�ញ។

របស់់ខ្លួួ�ននូូវចំំនួួននិិងប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗ

នៃ�ឱកាាសកាារងាារ។

កាារគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីកម្មមវិិធីី ACCESS តាាមរយៈៈ LFTW EPC អនុុវត្តត

មាានពិិកាារភាាពតាាមរយៈៈកាារអប់់រំំ និិងកាារបណ្តុះះ��

ទទួួលបាានកាារងាារ សម្រា�ាប់់អ្នក
ន ទទួួលផលរបស់់ខ្លួន
�ួ ។ ទីីមួយ
ួ EPC បាានបង្កើ�ើត
�

ភាាព។ គោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ EPC គឺឺដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាា យុុវជន

វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ជាាមួួយដៃ�គូូរបស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�បំំពាាក់់បំំប៉៉នអ្ននកទទួួលផលនូូវជំំនាាញ

ជំំនាាញវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងកាារងាារ ដើ�ើម្បីី�ធាានាាឱ្យយមាាននូូវ

ជួួយសម្រួ�ួលដល់់កាារបង្កើ�ើ�តគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារជាាតិិនៃ�វេេទិិកាាកាារងាារ(NEFC)

ដោ�ោយឯករាាជ្យយ និិងកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងសហគមន៍៍ពេ�ញ

កាារអភិិវឌ្ឍឍ

សមាាជិិកនៃ� NEFC នេះ�ះ រួួមមាាន ក្រ�សួួងពាាក់់ព័័ន្ធធ អង្គគកាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាលក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងអន្តតរជាាតិិ និិយោ�ោជកវិិស័័យឯកជន។

ចំំនួួន ៣០នាាក់់ ទទួួលបាានកាារងាារជាាផ្លូូ�វកាារដោ�ោយនិិយោ�ោជក

បរិិយាាបន្ននពិកា
ិ ារភាាពទៅ�ៅក្នុុ�ងអាាជីីវកម្មមរបស់់ពួក
ួ គេ�។NEFCក៏៏ដើ�ើរតួួនាាទីីយ៉ាា�ងសំំខាាន់់ក្នុុង
� កាារផ្តតល់កា
់ ារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជំំនាាញផ្នែ�ែកទន់់

វគ្គគបណ្ដុះះ�� បណ្ដាា�លវិិជ្ជា�ជី
ា វៈ�
ី ហើ�ើយអ្ននកនៅ�ៅសល់់ត្រូ�វូ ដាាក់់ក្នុុង
� បញ្ជីី�រ

បាានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដែ�លត្រូ�ូវកាារនិិងជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�ចេះ�ះត្រៀ��ៀមខ្លួន
ួ� សម្រា�ាប់់ដំំណើ�ើរកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សកាារងាារ។ទាំំ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅ

មាានអ្ននកចូូលរួួមកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ននាាពេ�លអនាាគត់់ទោះ�ះ�បីីកត់់សម្គាា�ល់់

ដំំណើ�ើរកាារស្រ�បគ្នាា�និិងបំំពេ�ញឱ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅមកក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវលទ្ធធភាាពទទួួលបាានឱកាាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

កាាររើើ�សអើ�ើងជាាលក្ខខណៈៈប្រ�ព័័ន្ធធក៏៏ដោ�ោយ ហើ�ើយ ពេ�លវេេលាា

NEFCត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើតឡើ
� �ើងជាាវេេទិិកាាមួួយដើ�ើម្បីី�ផ្សាាភ្ជាា�ប់ទំំ
់ នាាក់់ទំំនងរវាាងជនមាានពិិកាារភាាពនិិងនិិយោ�ោជកដែ�លប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តចំ
ត ំពោះ�ះ�

ដែ�លបាានបញ្ជាា�ក់់ក្នុុ�ងនោះ�ះ�០៤នាាក់់ត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅចូូលរួួម

និិងផ្នែ�ែករឹឹងក្រោ��ោមកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលជាាមួួយអ្ននកផ្តតល់សេ�
់ វាាដៃ�គូូដើ�ើម្បីី�បញ្ជូូ�នអ្ននកស្វែ�ែងរកកាារងាារដែ�លមិិនមាានជំំនាាញឱ្យយទទួួល

រង់់ចាំំនិ
� យោ�ោ
ិ
ជកដែ�លមាានសក្តាា�នុុពល។ កម្មមវិធី
ិ នេះ�ះរំ
ី
ពឹ
ំ ង
ឹ ថាានឹឹង

ណែ�នាំំ�ស្ដីី�ពីកា
ី ារហ្វឹឹ�កហ្វែ�ែនកាារងាារនិិងNEFCត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ជាាផ្លូូ�វកាារដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលកម្ពុុជា
� ា។វិិធីសាាស្រ្ត�
ី
ទាំ
ត ំ�ងពីីរនេះ�ះកំំពុុង

ឃើ�ើញថាា វិិថីឆ្ពោះី �ះ��ទៅ�ៅរកបរិិយាាបន្ននបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវប្រ�ឈមដោ�ោយ

សម្រា�ាប់់ជនមាានពិិកាារភាាព។

និិងធនធាានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវកាារ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាន
ជោ�ោគជ័័យកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ ទោះ�ះ�បីីកន្លលងមកកាារទទួួលបាាន

ជោ�ោគជ័័ យ នៅ�ៅតិិ ចតួួ ចក៏៏ ដោ�ោ រហូូ តម កដល់់ ពេ� លនេះ�ះគម្រោ��ោង

បាានបង្ហាា�ញពីីមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ�ក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះដែ�ល បង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដោ�ោយ LWFT និិង EPC។

បេ�ក្ខខភាាពមាានជនពិិកាារភាាពចំំនួួន ០៨នាាក់់ កំំពុុង
រង់់ចាំំ�សម្ភាា�សន៍៍កាារងាារនៅ�ៅរោ�ោងចក្រ� Win Grown

ជនមាានពិិកាារភាាពជាាច្រើ�ើ�ន កំំពុុងទទួួលបាានកាារងាារជាាផ្លូូ�វកាារដោ�ោយមាានលក្ខខខណ្ឌកា
ឌ ារងាារសមរម្យយលើ�ើសពីីក្ដីី�ស្រ�មៃ�របស់់

ពួួកគេ�។សម្រា�ាប់់អ្នក
ន ខ្លះះ�កាារទទួួលបាានកាារងាារគឺឺជាាក្តីី�សង្ឃឹឹ�មមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាទោះ�ះ�បីីជាាគេ�មាានជំំនាាញគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ស
់ ម្រា�ាប់់កាារងាារ

ក៏៏ដោ�ោយ ពីីព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មាានពិិកាារភាាពមួួយចំំនួួន ។សម្រា�ាប់់អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត កាារមាានកាារងាារធ្វើ�ើ� ខណៈៈពេ�លដែ�លត្រូ�ូវបាាន
គេ�ចាាត់់ ទុុ ក ថាាជាាជនមាានពិិ កាារភាាពគឺឺ ជាាឯកសិិ ទ្ធិិ�ល្អអ ណាាស់់ ទៅ�ៅហើ�ើយដោ�ោយសឹឹ ង តែ�មិិ ន បាាច់់ សួួ រ ថាាតើ�ើកាារងាារនោះ�ះ�មាាន

លក្ខខខណ្ឌឌល្អអឬមិិនល្អអទេ�។ជាាឧទាាហរណ៍៍ កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាា ទទួួលបាានកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លផ្នែ�ែកកាាត់់ដេ�រគាាត់់បាានបញ្ចចប់់វគ្គគ

បណ្តុះះ��បណ្តាា�លផ្នែ�ែកកាាត់់ដេ�រនៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៩ ពីីមជ្ឈឈ មណ្ឌឌលបណ្តុះះ��បណ្តាា�លសមាាគមអន្តតរកម្មមជប៉ុុ�ន-កម្ពុុ�ជាា។ ថ្វីី�បើ�ើជំំនាាញ

កាាត់់ដេ�ររបស់់គាាត់់ទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយស្ថាា�ប័័នក៏៏ដោ�ោយ កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាា នៅ�ៅតែ�មិិនអាាចស្វែ�ែងរកកាារងាារដែ�លគាាត់់ចង់់ធ្វើ�ើ�បាាន
លោ�ោក Yang Vuo អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងកម្មមវិិធីីនៃ� EPC ផ្តតល់់កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដល់់អ្ននកទទួួលផលមាានពិិកាារភាាព ស្ដីី�ពីីកាារយល់់ដឹឹង
អំំពីីតួួនាាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់អ្ននកស្វែ�ែងរកកាារងាារធ្វើ�ើ�។

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មខាាងលើ�ើ ដំំបូូងឡើ�ើងត្រូ�ូវកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ1 ជនមាានពិិកាារភាាពដោ�ោយ

EPC ដោ�ោយមាានកិិច្ចចសហកាារពីីអាាជ្ញាា�ធរមូូលដ្ឋាា�ន។ បន្ទាា�ប់់មក ធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃអ្ននកទទួួលផលដែ�លបាានកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ
ដោ�ោយប្រើ�ើ�លក្ខខណៈៈវិិនិច្ឆ័
ិ យ
័� សិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បាានកាារហ្វឹក
ឹ� ហ្វឺឺ�នកាារងាារឬកម្មមវិធី
ិ បណ្តុះះ
ី
��បណ្តាា�លវិិជ្ជាា�ជីវៈ�
ី ។អ្ននកដែ�លមាានជំំនាាញរួួចហើ�ើយ

ភាាគច្រើ�ើ�នមាានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់ស
់ ម្រា�ាប់់កម្មមវិធី
ិ ហ្វឹ
ី ក
ឹ� ហ្វឺឺ�នកាារងាារដែ�លផ្ដដល់ជូ
់ ន
ូ ពួួកគេ�នូូវសកម្មមភាាពបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

រយៈៈពេ�ល ០៣ថ្ងៃ�ៃ។ កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លរយៈៈពេ�ល ០៣ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ពួួកគេ�ទទួួលបាានជំំនួួយ និិងគាំំ�ទ្រ�ពីីគ្រូ�ូហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នកាារងាារ
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកកាារងាារដែ�លសមស្រ�បនឹឹងជំំនាាញរបស់់ពួួកគេ� ដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារ និិងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់កាារសម្ភាា�សន៍៍

កាារងាារ។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត អ្ននកដែ�លមិិនមាានជំំនាាញអ្វីី�សោះ�ះ� ជាាទូូទៅ�ៅត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នទៅ�ៅឱ្យយចូូលរួួមកម្មមវិិធីីបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល

រហូូតដល់់គាាត់់ត្រូ�ូវបាានណែ�នាំំ�ឱ្យយទៅ�ៅរក EPC។ កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាា បាានចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្វែ�ែងរកកាារងាារ ហើ�ើយ

ទទួួលបាានកាារហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�ន ស្ដីី�ពីីកាាររៀ�ៀបចំំពាាក្យយសុំំ�ធ្វើ�ើ�កាារ និិងកាារសម្ភាា�សន៍៍។ ដោ�ោយមាានកាារគាំំ�ទ្រ�ពីី EPC និិងកាារតស៊ូូ�របស់់គាាត់់

កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាាត្រូ�ូវបាានទទួួលយកដោ�ោយ Fair Weave Shop ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ ក្នុុ�ងនាាមជាាជនមាាន
ពិិកាារភាាពគ្មាា�នឪពុុកម្តាា�យ ហើ�ើយពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកាារគាំំ�ទ្រ�ខ្លះះ�ពីីបងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តដែ�លបាានរៀ�ៀបកាារហើ�ើយនិិងម្តាា�យមីីង លទ្ធធភាាព

អាាចរកប្រា�ាក់់ចំំណូូលបាានដោ�ោយខ្លួួ�នឯង គឺឺជាាក្តីី�សុុបិិនដ៏៏ធំំបំំផុុតក្នុុ�ងឆាាកជីីវិិតរបស់់កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាា។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារទទួួលយក

ដោ�ោយអាាជីីវកម្មម Fair Weave គឺឺជាាពេ�លវេេលាាដ៏៏រំំភើ�ើបបំំផុុតក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គាាត់់ ដោ�ោយគាាត់់បាានស្រែ��កយំំថាា “ទីីបំំផុុតក្តីី�សុុបិិន

របស់់ខ្ញុំំ�បាានក្លាា�យជាាកាារពិិតហើ�ើយ

ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ�អាាចរកប្រា�ាក់់ចំំណូូលបាាន

ទោះ�ះ�បីីគ្មាា�នអ្ននកណាាជួួយគាំំ�ទ្រ�ក៏៏ដោ�ោយ”។

លោ�ោកសុុខាា បេ�ក្ខខជនម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមគម្រោ��ោង

វិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ដែ�លមាានរយៈៈពេ�លចាាប់់ពីី ០៣ ទៅ�ៅ ០៦ ខែ� ដោ�ោយទទួួលបាានជំំនួួយឧបត្ថថម្ភភ ទាំំ�ងថ្លៃ�ៃបណ្តុះះ��បណ្តាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិង

Job Coach បាានបន្ថែ�ែមថាា “តាាមពិិតខ្ញុំំ�ជាាសន្តិិ�សុុខប្រ�ចាំំ�

ទីីផ្សាារអនឡាាញនៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម និិងកាាររចនាាក្រា�ាហ្វិិ�ក កសិិកម្មម បណ្តុះះ��កូូនឈើ�ើ និិងបោ�ោកគក់់ ។ល។

អាាចបំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាាររបស់់ខ្ញុំំ�បាានទេ� ហើ�ើយ ស្ថាា�នភាាព

សម្រ�បសម្រួ�ួលរបស់់ NEFC និិង EPC។

មួួយថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយគ្មាា�នថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាកចុុងសប្តាា�ហ៍៍សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�ទេ�។

ថ្លែ�ែស្នាា�ក់់នៅ�ៅ។ ប្រ�ធាានបទបណ្តុះះ��បណ្តាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ភាាគច្រើ�ើ�នគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើផ្នែ�ែកកាាត់់ដេ�រ ជំំនាាញប្រើ�ើ�កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ (MS Office)

ភោ�ោជនីីយដ្ឋាា�ន។ ខ្ញុំំ�រកចំំណូូលពីីកាារងាារនេះ�ះបាាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាមិិន

នៅ�ៅពេ�លអ្ននកទទួួលផលទាំំ�ងនេះ�ះត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចរាាល់់ ពួួកគេ�បាានទាាក់់ទងទៅ�ៅនិិយោ�ោជកដែ�លបាានបញ្ជាា�ក់់តាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារ

កាារងាារក៏៏មិន
ិ សូូវល្អអ។ ខ្ញុំំធ្វើ�ើ
� កា
� ារក្រោ��ោមកម្ដៅ�ៅ�ព្រះ�ះអាាទិិត្យយពេ�ញ

រវាាងខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ដល់់ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� ២០២០ EPC បាានកំំណត់់ និិងគាំំ�ទ្រ�ជនមាានពិិកាារភាាពចំំនួួន ២១៦នាាក់់ មកពីី

បណ្ដាា�ខេ�ត្តតគោ�ោលដៅ�ៅចំំនួួន ០៣ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួម និិងបញ្ចចប់់សកម្មមភាាពកាារហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នកាារងាារ។ជាាលទ្ធធផល ជនមាានពិិកាារភាាព

ហើ�ើយបន្ថែ�ែមថាាខ្ញុំំ�អាាចរស់់នៅ�ៅដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបាាន

ខ្ញុំំចង់
� ប្តូូ
់ រ� ទៅ�ៅរកកាារងាារល្អអជាាងនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំរ� កមិិនបាាន។ ខ្ញុំំបា
� ាន
ស្គាា�ល់់ក្រុ�ុម EPC តាាមរយៈៈមេ�ឃុំំ�របស់់ខ្ញុំំ�។ ក្រុ�ុម EPC បាាន
ជួួ យ ខ្ញុំំ� ក្នុុ� ង កាា រ ស្វែ�ែ ង រ ក កាា រ ងាា រ ណាា ដែ� ល ស័័ ក្ដដ ស មនឹឹ ង

ស្ថាា�នភាាពពិិកាារភាាពរបស់់ខ្ញុំ�។
ំ នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងរកបាានកាារងាារ
1

កាារកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ និិងជ្រើ�ើ�សរើើ�សជនមាានពិិកាារភាាព ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមរយៈៈមន្ទីី�រសង្គគមកិិច្ចចខេ�ត្តត អតីីតយុុទ្ធធជន និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាា មន្ទីី�រសង្គគមកិិច្ចចស្រុ�ុក អតីីត

យុុទ្ធធជន និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាា មេ�ឃុំំ� បណ្តាា�ញជនមាានពិិកាារភាាព និិងអង្គគកាារ DPO។ ទោះ�ះ�បីីជនមាានពិិកាារភាាពគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទត្រូ�ូវបាានស្វាា�គមន៍៍ក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកទទួួល
ផលភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សគឺឺជាាជនមាានពិិកាារភាាពផ្នែ�ែករាាង្គគកាាយ។

3

ដែ�លស័័ក្ដិិ�សមនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់ខ្ញុំំ� ពួួកគេ�បាានជួួយខ្ញុំំ�

ក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំទម្រ�ង់់បែ�បបទសម្រា�ាប់់កាារងាារនោះ�ះ� រៀ�ៀបចំំ កញ្ញាា�ស៊ីី�ណាា នៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាាររបស់់គាាត់់ ឈ្មោះ�ះ�� ហាាង Fair Weave

4

