សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៨ តលា ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ត្រូ ការវត្រើសវរ ើសបុគ្ាលក
ិ ជាវត្រើនពាន់នាក់!
រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតលា ឆ្ន២
ំ ០១៩ ៖ ចាប់យកឱកាសព ើម្បីកសាងអាជី េពោគជ័ យោម្ួ យ
ណាហ្គាព ើល ៍។

ានការងារពេញពា៉ោ ង

ខផ្សនកពសវាកម្មម្ូបអាហ្គរ
ហ

និងពភ្សជជៈ

និ ងពម្រៅពា៉ោ ងរាប់ ពាន់ ម្ែតំខែង កំ េងរង់ ចាំអ្ក
ន ពៅកនង

ខផ្សនកពគាម្ និ ងសណា
ា គារស្សបពេលនឹ ងការរ ីកលូតលាស់ ៏

ពលឿនរបស់ម្រកុម្គន។

ដាក់ ពាកយព ើម្បីកាាយោបគាលិកកម្មសិកាខ លោគំនិតផ្សតួចពផ្សតើម្ងមីរបស់ខផ្សនកការងារទំនួលែសម្រតូ

សងាម្របស់ម្រកុម្គនណាហ្គាព ើល ៍ ឬពៅថា “ណាហ្គាព ើល ៍ ពបុះ ូងសបបរស”ខ លពលើកសាយយ
ួ

ជន-យ ន្ទរ ីកម្ពោ ័យពកមងអាចអ្ភ្ិ ឌ្ឍជំ ន្ទញ និងទទួ លបានបទេិ ពសាធន៍ ការងារ ៏ ានតថ្ម្ាពៅកនង
ម្ែតំ ខែងោពម្រចើនពៅម្ែឌលកម្ានតចម្រម្ុុះឈ្នុះពានរងាាន់ លំដាប់ េិភ្េពលាកណាហ្គាព ើល ៍ !
សូម្ព ើរចូ លសាាសន៍ ពដាយពសរ ី ពរៀងរាល់ថ្ងៃ ពៅម្ជឈម្ែឌលបែតុះបណា
ត ល Naga Academy
(អ្គារពលែ ១៤ ផ្សាូ ២៥២) េី ពា៉ោ ង ១១ ម្រេឹ ក

ល់ ៩ យប់ េីពរៀងរាល់ថ្ងៃចនា

ល់ថ្ងៃសម្រក ឬេីពា៉ោ ង ៩

ម្រេឹក ល់ ៥ លាៃច ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃពៅរ ៍ និងថ្ងៃអាទិតយ។ ឬចូ លរួម្កនងេិេ័រែ៍ការងារណាហ្គាព ើល ៍ ៏
ធំ ពៅថ្ងៃទី ២២ និងទី ២៣ ខែតលាពនុះ េី ពា៉ោ ង ៩ ម្រេឹក ល់ ៥ លាៃច ពៅសាលេិ ធី Grand Ballroom
កនងណាហ្គាព ើល ៍ទី១ ោន់ ទី២ ខ លផ្សតល់ឱកាសឲ្យអ្នកខ លកំេងខសាងរកការងារទំងអ្ស់អាចជួ ប
ផ្ទាល់ោម្ួ យម្រកុម្ការងារម្រគប់ខផ្សនករបស់ណាហ្គាព ើល ៍ និងដាក់ ពាកយព ើម្បីទទួលបានការងារភ្លាម្ៗ។
កញ្ចប់អ្តថម្របពោជន៍ែាុះៗសម្រាប់ បគាលិកកម្មសិកា រួម្ានម្របាក់ឧបតថម្ាម្របចាំខែរគូត ល់ ៣០០
លាារ ការញម្
ំ ូបអាហ្គរ
ហ
និងពភ្សជជៈឥតកំ ែត់ និ ងកខនាងសានក់ពៅពៅតាម្ពសនើសំ ។ល។ ម្ិនខត
ប៉ោ ពណាណុះ ណាហ្គាព ើល ៍ ក៏នឹងផ្សតល់ជំន្ទញ និងចំពែុះ ឹ ង ម្រេម្ទំងការបែតុះបណា
ត លពផ្សេងពទៀត
ូ ចោភ្លសាអ្ង់ ពគាស និ ងភ្លសាចិ នផ្សងខ រ។ ោេិ ពសស បគាលិកកម្មសិកានឹងទទួ លបាននូ ម្របាក់
រងាាន់ បខនថម្ោពម្រចើនពទៀតោពរៀងរាល់ខែ

និ ងម្របាក់ ឧបតថម្ាអាហ្គរូបករែ៍ព ើ ម្បីឲ្យេួកគាត់បនតការ

សិកាខងម្ពទៀតផ្សង។
ពម្រៅេី ពធាើការ ៨ ពា៉ោ ងកនងម្ួ យថ្ងៃ សម្រាកម្ួ យថ្ងៃកងម្ួ
ន
យសបាតគ៍ ឈ្ប់ សម្រាក ១៨ ថ្ងៃកងម្ួ
ន
យឆ្នំ
បគាលិកកម្មសិកាក៏ នឹងទទួ លបាន ២០០

លាារបខនថម្សម្រាប់ ការម្ិនានចាប់ ឈ្ពឺ េញម្ួ យឆ្នំ។

ទឹ កម្របាក់បខនថម្ រួម្ាន ១៣០% សម្រាប់បគាលិកកម្មសិកាព នយប់ ១៥០% សម្រាប់បគាលិកកម្ម
សិកាបខនថម្ពា៉ោ ង និង ៣០០% សម្រាប់ បគាលិកកម្មសិកាពៅថ្ងៃឈ្ប់ សម្រាកបែយោតិ ។
ព ើម្បីទទួ លបានការសាាសន៍ ភ្លាម្ និងទទួ លបានការងារភ្លាម្ៗ សូម្កំ ពភ្ាចយកម្រប តតិរប
ូ សពងេប អ្តត
សញ្ញាែបែណ ពសៀ ពៅម្រគួសារ សំបម្រតកំ ពែើត និ ង ិញ្ញាបនបម្រតសិកាពាក់ េ័នធម្កកាន់ កម្ម ិធី ព ើ រ
ចូ លសាាស៍ពដាយពសរ ីពរៀងរាល់ថ្ងៃ និ ងេិេ័រែ៍ការងារណាហ្គាព ើល ៍។ សម្រាប់ េ័ត៌ានបខនថម្ សូម្
ចូ លពៅកាន់ទំេ័រពគាសបកការងារណាហ្គាព ើល ៍ NagaWorld – Careers / Naga Academy ពផ្សញើអ្ី ខម្៉ោ លម្
កកាន់ careers@nagaworld.com ឬទូរសេាម្កកាន់ ០១៥ ៧៦០ ៨៦០, ០១៥ ៩៩៥ ៥៩២ ០១៥ ៧៨៩
៨៨៩ ឬ ០១៦ ៣១១ ១៤៤។
ដាក់ ពាកយពធាើការពៅណាហ្គាព ើល ៍កងថ្ងៃ
ន
ពនុះ និងទទួ លអ្ន្ទគតភ្ាឺសាាងោម្ួយពយើង!
###
អ្ំេី ខផ្សនកការងារសងាម្ណាហ្គាព ើល ៍ពបុះ ូងសបបរស
ចាប់ តាំងេី បពងកើតព

ើងកនងឆ្នំ ១៩៩៥ ណាហ្គាព ើល ៍ បាន និងកំ េងពធាើសកម្មភ្លេសងាម្ម្របកបពដាយ

ទឹ កចិ តតសបបរស និងចូ លរួម្អ្ភ្ិ ឌ្ឍពស ក
ា ិ ចចសងាម្ថ្នម្របពទសកម្ពោម្របកបពដាយភ្លេ ិជជាន។ កនង
ខែម្ី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ម្រកុម្ការងារសងាម្ណាហ្គាព ើល ៍ ពបុះ ូងសបបរស ម្រតូ បានបពងកើតព

ើងពដាយ

បគាលិកណាហ្គាព ើល ៍ ខ លានការគាំម្រទោ៉ោ ងពេញទំ គឹងេី ម្រកុម្គនណាហ្គាព ើល ៍ព ើម្បីពលើក
កម្ពស់ការពធាើការសម័ម្រគចិតស
ត ម្រាប់ សងាម្កម្ពោទំងម្ូ លពដាយពផ្ទតតពៅពលើសសរសតម្ា ៤ គឺ ការពលើក
កម្ពស់ ិស័យអ្ប់ រ ំ ការផ្សារភ្លជប់ ោម្ួ យសគគម្ន៍ ការអ្ភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យកីឡា និងការគាំពារបរ ិសាថន។
ម្ក ល់បចចបបនន ានម្របោជនកម្ពោោង ២០៤.០០០ ន្ទក់ បានទទួ លផ្សលម្របពោជន៍េីកម្ម ិធី ទំង
ពនុះ។
សម្រាប់ សំណួរទាក់ ទងនឹងការផ្សព្វផ្ាយ ឬរូបភាព្ សូមទាក់ទងមកកាន់ ៖
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