For Immediate Release:
1 July 2019

NagaWorld collaborates with
Ministry of Education, Youth and Sport
to improve education in Cambodia
Phnom Penh, Cambodia, 1 July 2019 – In support of the government’s ongoing efforts to develop
and improve the education sector in Cambodia, NagaWorld has signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with the Ministry of Education, Youth and Sport to provide a year-long
sponsorship of study materials and stationery sets to 55 primary schools in 11 provinces.
As part of NagaWorld’s Corporate Social Responsibility (CSR) programmes focusing on Education
Enhancement, the collaboration will also include essential learning opportunities such as fire safety
awareness and donation of fire extinguishers to selected secondary and high schools.
NagaWorld Managing Director, Mr Pern Chen, said, “We are deeply honoured to collaborate with
the Ministry to enhance the education development of the Kingdom as it plays a crucial role in
nation building. Since 2014, we have contributed towards a better learning environment and
provided educational materials alongside conducting various activities focusing on education,
sports and the environment for more than 181,000 students in over 100 schools across 10 provinces
in Cambodia. This year, we have extended our reach to include one more province. We hope our
contributions will particularly help the underprivileged families who struggle to afford basic study
items for their children.”
“Over the past 2 years, we have also conducted fire safety workshops for the benefit of nearly 5,000
students. With this MoU, we will also expand our Fire Safety Awareness programme to more
schools, essentially to educate our communities and help protect them from the devastating effects
of fires.”
Minister of Education, Youth and Sport, H.E. Dr Hang Chuon Naron, said, “We sincerely appreciate
the valuable contributions and commitment from NagaWorld to support the education sector
development in Cambodia and providing essential life-saving fire prevention knowledge to our
students and communities.”
The Stationery Set Distribution is conducted at primary school compounds with NagaWorld Kind
Hearts volunteers delivering stationery sets to students in Grades 1-6 and motivating them to study
hard for their future betterment and to achieve their dreams. Prizes are also given to top performing
students as an encouragement to others to strive for improvements in their efforts and not to lose
sight of their goals.

The Fire Safety Awareness programme has been running at all secondary and high schools in Phnom
Penh and, this year, will be expanded to Kandal, Kampong Speu and Takeo provinces. Sessions are
conducted by members of NagaWorld’s in-house Fire Safety Department to educate students on
fire prevention and fire safety awareness, with fire extinguishers donated to schools.
###

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 200,000
Cambodians have benefitted through these programmes.
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រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១ ខែកកកដា ឆ្នំ២០១៩ ៖ ពដើម្បីគំម្រទដល់កិចចែិតែំម្របឹងខម្របងរបស់រាជរដាាភ្ិ បា
លកនងការអភ្ិ វឌ្ឍ

និងពលើកកម្ពស់វ ិស័យអប់ រ ំកនងម្របពទសកម្ពជា

ណាហ្គាពវ ើលដ៍

បានចុះហតថ

ពលខាពលើអនសសរណៈពោគយល់គន (MoU) ជាម្ួ យម្រកសួងអប់រ ំ យវជន និ ងកី ឡាពដើម្បីឧបតថម្ភ
សាភរសិការយៈពេលម្ួយឆ្នំដល់សាលាពរៀនចំនួន ៥៥ ពៅកនងពែតតចំនួន ១១ ។
ជាខផ្សនកម្ួ យថ្នកម្មវ ិធីទំនួលែសម្រតូវកនងសងាម្របស់ណាហ្គាពវ ើលដ៍ ខដលពតតតពៅពលើការពលើក
កម្ពស់វ ិស័យអប់ រ ំ ការសហការពនុះ ក៏ នឹងពតតតពៅពលើការពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំ េីសវតថិភាេ
អគាីភ្័យ និ ងការឧបតថម្ភបំេង់េនលត់អគាីភ្័យពៅតាម្អនវ ិទាល័យ និងវ ិទាល័យផ្សងខដរ។
ន្ទយកម្រគប់ ម្រគងណាហ្គាពវ ើលដ៍ ពលាក Pern Chen បានានម្របសាសន៍ ថា “ពយើងានកិ តិ យ
ត ស
ោ៉ា ងខាលំងខដលបានសហការជាម្ួ យម្រកសួងពដើម្បីជួយពលើកកម្ពស់ការអភ្ិវឌ្ឍវ ិស័យអប់ រ ំកនងម្រេុះ
រាជាណាចម្រកកម្ពជា
២០១៤

េីពម្ររុះវាពដើ រោ៉ា ងសំខាន់កងការកសាងម្របពទសជាតិ
ន
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ពយើងបានចូ លរួម្ពធវើឲ្យបរ ិោកាសថ្នការសិកាពរៀនសូម្រតម្របពសើរព

ើង

ចាប់ តាំងេី ឆ្នំ
និងបានផ្សតល់

សាភរសិកាដល់សិសានសិសសជាង ១៨១.០០០ ន្ទក់ ពៅតាម្សាលាពរៀនជាង ១០០ ពៅតាម្
ពែតតចំនួន ១០ កនងម្របពទសកម្ពជា។ កនងឆ្នំពនុះ ពយើងបានេម្រងី កគពម្រាងពនុះពៅកាន់ ពែតតម្ួយពទៀ
ត។ ពយើងសងឃឹម្ថា ការឧបតថម្រភ បស់ពយើង នឹ ងជួយម្រគួសារខដលានជីវភាេែវុះខាតឲ្យទទួ ល
បានសាភរសិកាសម្រាប់កូនៗរបស់េួកពគ”។
“កនងរយៈពេល ២ ឆ្នំកនលងពៅពនុះ ពយើងបានផ្សតល់សិកាាសាលាសតីេីសវតថិភាេអគាីភ្័យផ្សងខដរ
ខដលបានផ្សតល់ផ្សលម្របពោជន៍ដល់សិសានសិសសម្របាណ ៥.០០០ ន្ទក់ ។ ជាម្ួ យអនសសរណៈ
ពោគយល់គនពនុះ

ពយើងក៏នឹងេម្រងីកកម្មវ ិធី ពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំេីសវតថិភាេអគាីភ្័យពនុះ

ពៅដល់សាលាពរៀនពម្រចើនជាងម្ន ជាេិ ពសសជួ យអប់ រ ំសហគម្ន៍ របស់ពយើង និ ងការររេួកពគេី
ម្ហនតរាយថ្នអគាីភ្័យ”។

ឯកឧតតម្បណិ ឌ តសភាចារយ ហង់ ជួ នណារន
៉ា រដាម្ន្តនតីម្រកសួងអប់រ ំ យវជន និងកី ឡា បានាន
ម្របសាសន៍ ថា “ពយើងសូម្សរពសើរ និ ងវាយតថ្ម្លែពស់ចំពរុះការឧបតថម្ភ និងការពបតជាាចិតតរបស់ម្រកុម្
ហនណាហ្គាពវ ើលដ៍កងការជួ
ន
យឧបតថម្ភ

និងគំម្រទដល់ការអភ្ិ វឌ្ឍវ ិស័យអប់ រ ំកនងម្របពទសកម្ពជា

និ ងផ្សតល់ចំពណុះដឹ ងសពន្ត្ាុះជី វ ិតេីអគាីភ្័យដល់សិសានសិសស និងសហគម្ន៍របស់ពយើង”។
ការខចកសាភរសិកា ម្រតូវបានពធវើព

ើងពៅតាម្ទី ធាលសាលាបឋម្សិកាពដាយានអនកសម័ម្រគចិតតថ្ន

ម្រកុម្ការ្រសងាម្ណាហ្គាពវ ើលដ៍ ពបុះដូ ងសបបរសជាអនកជួ យខចកសាភរសិកាដល់
សិសានសិសសថានក់ ទី ១-៦ និងពលើកទឹកចិ តឲ្
ត យេួ កពគម្របឹ ងខម្របងពរៀនសូម្រតពដើម្បីអន្ទគតភ្លឺសាវង
និ ងសពម្រម្ចកតីស្សថ្ម្របស់េួកពគ។ ណាហ្គាពវ ើលដ៍ ក៏បានផ្សតល់រ្វន់ដល់សិសសេូ ខកផ្សងខដរពដើម្បី
ឲ្យេួ កពគកាន់ ខតែិតែំពរៀនសូម្រត និ ងម្ិ នពបាុះបង់ ពគលពៅជី វ ិតរបស់េួកពគ។
រ ីឯ កម្មវ ិធីពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំ េីសវតថិភាេអគាីភ្័យវ ិញ ម្រតូវបានពធវើព

ើងពៅតាម្អនវ ិទាល័

យ និ ងវ ិទាល័យទូ ទំងរាជធានីភ្ំ ពន េញ ពហើយកនងឆ្នំពនុះ ណាហ្គាពវ ើលដ៍នឹងេម្រងី កកម្មវ ិធី សពន្ត្ាុះ
ជី វ ិតដ៏ ានសារសំខាន់ ពនុះពៅកាន់ ពែតតកណា
ត ល កំេង់ សឺ ព និងពែតតតាខកវ។ ការបណតុះបណា
ត ល
និ ងសិកាាសាលា ម្រតូវបានផ្សតល់ជូនពដាយម្រកុម្ការ្រជំ ន្ទញេនលត់អគាីភ្័យរបស់ម្រកុម្ហនណាហ្គា
ពវ ើលដ៍ ពដើម្បីអប់រ ំដល់សិសានសិសសអំេីវ ិធី ប្ករអគាីភ្័យ និងសវតថិភាេអគាីភ្័យ ម្រេម្ទំងឧបតថម្ភ
បំ េង់ េនលត់អគាីភ្័យដល់សាលាពរៀនផ្សងខដរ។
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អំេីម្រកុម្ការ្រសងាម្ណាហ្គាពវ ើលដ៍ពបុះដូងសបបរស
ចាប់ តាំងេី បពងកើតព

ើងកនងឆ្នំ

ម្របកបពដាយទឹកចិតតសបបរស

១៩៩៥

ណាហ្គាពវ ើលដ៍ បាន

និ ងកំេងពធវើសកម្មភាេសងាម្

និ ងចូ លរួម្អភ្ិ វឌ្ឍពសដាកិចចសងាម្ថ្នម្របពទសកម្ពជាម្របកបពដាយ

ភាេវ ិជជាន។ កនងខែម្ី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ម្រកុម្ការ្រសងាម្ណាហ្គាពវ ើលដ៍ ពបុះដូ ងសបបរស ម្រតូវបាន
បពងកើតព

ើងពដាយបគាលិកណាហ្គាពវ ើលដ៍ ខដលានពគលបំ ណងពតតតពៅពលើសសរសតម្ភ ៤ គឺ

ការពលើកកម្ពស់វ ិស័យអប់ រ ំ ការផ្សារភាជប់ ជាម្ួ យកនងសហគម្ន៍ ការអភ្ិវឌ្ឍវ ិស័យកី ឡា និ ងការ
គំររបរ ិសាថនពៅកនងម្របពទសកម្ពជា។ បចចបបនន ានម្របជាជនកម្ពជាជាង ២០០.០០០ ន្ទក់ បាន
ទទួ លផ្សលម្របពោជន៍េីគំនិតផ្សតួចពផ្សតើម្ពនុះ។

សម្រាប់សំ សួរទាក់ទំ នឹងកឹរផាសព្វផ្សព ឬរូាភប់សព វផរសភាក់ទំនឹាទរផងំ រ រ
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金界与教青体部携手提升柬埔寨教育
柬埔寨金边 7 月 1 日讯 – 为了支持柬埔寨政府提升教育的目标，金界今日与教育、
青年及体育部签署一份谅解备忘录，以为 11 个省份内 55 所小学，提供为期一年的教
学材料及上学文具。
这项具有意义的捐助活动，乃金界履行企业社会责任（CSR）计划之一，除了关注改
善教育课题，这项合作也包含其它教育机会，如防火安全意识，以及捐助灭火器给
部分中学及高中。
金界董事总经理曾羽鹏先生表示，“我们深感荣幸能与该部门合作，为提高柬埔寨
教育发展而努力，这对国家建设扮演着重要角色。自 2014 年开始，我们朝向提供更
好地学习环境及提供教育材料而付诸心力，让在柬埔寨各省份超过 100 所学校的 181,
000 学生因此受惠，希望我们的付出，能够帮助那些弱势家庭，减轻他们供孩子接
受教育的负担。”
“在过去两年，我们开办防火安全意识课程，让将近 5, 000 名孩童学习如何安全防
火。在这项谅解备忘录中，也将防火安全意识扩展至更多校园，主要教育社群及保
护他们免受火患带来的损失和影响。”
教育、青年及体育部长 Hang Chuon Naron 博士阁下也说，“我们非常感谢金界的捐
献和承诺协助，不断支持柬埔寨提升教育领域，并为我们的学童和社群传授安全防
火知识。”
值得一提的是，金界爱心的义工们，也在小学分派学习文具给 1 至 6 年级的学生，鼓
励他们勤奋学习，以实现未来的梦想。成绩表现杰出的学生们也获得奖赏，以鼓励
他们的努力成果，并为目标而持续努力。
而防火安全意识活动，也在金边所有中学及高中展开。今年，这项活动将推展至干
丹省、磅士卑省及茶胶省。来自金界的安全防火部门职员，将为学生们传授火患防
范教育及防火安全意识，并捐赠灭火器给这些学校。

###

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 大目标支柱为教育提升、社区关
怀、体育发展及环境保护，如今，已有超过 200, 000 的柬埔寨子民在此计划下受惠。
媒体咨询，敬请联络：

龙美伶女士
资深市场传讯经理
电话: (+855) 10 737 684
电邮: melanieloong@nagaworld.com

李嘉宝女士
资深市场传讯主任
电话: (+855) 10 859 113
电邮: britneyli@nagaworld.com

