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NagaWorld Kind Hearts Support
Children’s Education
Phnom Penh, Cambodia, 18 January 2019 – Education is the basic building block of every society,
states the United Nations’ Academic Impact initiative. With this in mind, NagaWorld Kind Hearts is
collaborating with not‐for‐profit organisation Cambodia Outreach on their Children@Risk
programme, which was started in 2003 with the aim of supporting education of children from
underprivileged families.
According to the most recently published Cambodia Socio‐Economic Survey report, only 11.8
percent of the total population aged 25 and above have completed lower secondary education.
Cambodia Outreach executive director Wayne Hester noted that one of the main reasons for the
high drop‐out rate was financial difficulties. “Parents need their children to go out to find a job or
work in the fields to contribute to household income. This situation is still the major barrier to
children’s education in Cambodia,” he said.
NagaWorld managing director Mr. Pern Chen said, “We hope this collaboration will help the poor
children have equal access to education. We are glad that our employees have been very supportive
towards this meaningful initiative, where many of them have also contributed personally in addition
to funds raised by NagaWorld. The financial support will see the children complete their education,
providing the knowledge for them to escape the poverty cycle, which will in turn benefit generations
to come.”
The programme, which focuses on students in Grades 10 to 12, will sponsor school fees, study
materials, meals, uniform and other items for a duration of 3 years. Their academic progress will be
monitored regularly. Qualified graduates will also be offered training opportunities and internship
placement at NagaWorld.
NagaWorld Kind Hearts regularly organises activities in education enhancement including
distribution of free reading materials and stationery sets to primary school students. NagaWorld
fire safety officers, meanwhile, visit schools to teach fire prevention and safety techniques to
children and community members as well as donate fire extinguishers. On community engagement
initiatives, the Clean School Competition has seen students at 30 participating secondary schools
encouraged to maintain good hygiene practices and keep their campuses clean, with monthly cash
prizes for winners to be spent on school improvements for the benefit of all.
###

About NagaWorld Kind Hearts
Since its establishment in 1995, NagaWorld has embraced kindness of heart, contributing positively
to the socioeconomic growth and development of Cambodia. NagaWorld Kind Hearts was formed
in March 2014 by employees with NagaWorld’s full support to promote volunteerism towards
Corporate Social Responsibility programmes focussing on 4 key pillars: Education Enhancement,
Community Engagement, Sports Development and Environmental Care. At present, over 160,000
Cambodians have benefitted through these programmes.
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金界爱心资助孩童教育
金边 2 月 18 日讯，响应联合国学术影响组织倡导“教育乃社会建设之基础！” 宣言，金界
爱心与非政府组织携手合作推行 Children@Risk 运动。自 2003 年推广至今，已资助许多贫
苦子弟继续求学之路。
根据柬埔寨最近发布的多份社会经济调查报告，仅有 11.8%年龄 25 岁以上的国家人口，曾
完成初级中学教育。Cambodia Outreach 非政府组织执行总监 Wayne Hester 先生提及原
因：“父母为了补贴家用，不惜牺牲孩童教育机会，让他们出外工作。这种情况是导致柬埔
寨孩童辍学的最大障碍。”
金界董事总经理曾羽鹏先生说：“我们希望这次合作，可以协助弱势孩童获得公平教育的机
会。我们欣见职员们都热心支持这项有意义的活动，在金界号召下捐献他们的心力。这笔费
用让孩童完成教育，让知识带离他们摆脱贫穷困境，以惠泽下一代。”
这项活动目标，志于专注第十至十二级别的高中学生，捐助他们学费、教育用具、膳食、校
服及其它物品，为期三年。此外，校园也会督察学生学习进展，符合资格的毕业生也将获金
界提供实习机会。
金界爱心不时推行教育改善活动，包括捐赠阅读材料及上学用品予校园。并为学生和社群提
供安全防火及灭火技巧，以及捐出救火用具。在社群互动方面，金界爱心身体力行，特选
30 所中学举办校园清洁比赛，以维持卫生良好习惯及校园整洁。胜出的学校还可赢取奖
金，用于提升校园设备用途。
###

关于金界爱心
自 1995 年创立以来，金界爱心持续为柬埔寨的社会经济成长及发展作出贡献良多。在 2014
年 3 月，金界爱心由金界职员群体号召下设立，希望为柬埔寨社会作出回馈，而这项理念也
获得金界的鼎力支持。金界爱心的 4 大目标支柱为改善教育、社区互动、体育发展及环境保
护，如今，已有超过 160,000 的柬埔寨子民在此计划下受惠。
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