ការប្រកាសបរើកកម្មវិធអា
ី ហារ ូរករណ៍សំរារ់បៅសិកា
បៅប្របេសអូស្ត្រាលីកងឆ្
នុ
ន ំបប្កាយ
នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ កុ ម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា

នោកជាំ ទាវ អាលីសន
ុ បរើររ ូ និងឯកឧតាម្រណ្ិ ឌ ត រយ សំអាល់ រដ្ឋម្ន្តនាីថ្នប្កសួងររ ិរាន

បានរួម្គ្ននប្រកាសនរើកជាផ្លូវការនូ វកម្មវ ិធី អាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី នដ្ើម្បីរនាការសិកានៅប្រនទស
អូ ស្ត្រាលីកុងឆ្
ន
ន ាំនប្កាយ។

នោកជាំ ទាវឯកអគ្គរាជទូត នរើ ររូ បាននលើកទឹ កចិតដ្
ា ល់ប្រជារលរដ្ជកម្ពុជាទាាំងអស់ខដ្ល

ចរ់អារម្មណ្៍នឹ ងកម្មវ ិធីអាហារូរករណ្៍ននះ នអាយចូលរួម្ដាក់ពាកយប្រលងនដ្ើម្បីទទួ លបានអាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី។

នោកជាំ ទាវបានមានប្ររសន៍ថា៖ “ការអរ់ រ ាំនៅប្រនទសអូ ស្ត្រាលី គ្ឺជាម្នធោបាយដ្៏ មាន
ប្រសិទិ ភា
ធ រសាំរារ់ប្រជារលរដ្ឋកម្ពុជាខដ្លមាននទរនកាសលយ។
ម្ួ យចាំ នួន

អូ ស្រារាលីមានសកលវ ិទោល័យ

ខដ្លជារ់ចាំណាត់ថានក់ជាសកលវ ិទោល័យខដ្លលអផ្តាច់ នគ្នៅកនុងរិ ភរនោក។

សិការីប្រនទសអូ ស្ត្រាលី

ការ

អាចផ្ាល់ជាំនាញនិងចាំនណ្ះដ្ឹ ងរខនាម្ខដ្លអនកប្តូវការសាំរារ់ នធវើការខក

ខប្រនិ ងអភិវឌ្ឍនៅកនុងប្រនទសររស់អក
ន ”។
នោកជាំ ទាវឯកអគ្គរាជទូត នរើ ររូ និ ងឯកឧតាម្រណ្ិ ឌ ត រយ សាំអាល់ ក៏ បានរវគ្ម្ន៍ នូវ

ការវ ិលប្តលរ់ម្កកាន់មាតុ ភូម្ិវ ិញថ្ននិ សសិតកម្ពុជាចាំ នួន៥៣រូរ
អូ ស្ត្រាលី ន

ខដ្លបានទទួ លអាហារូរករណ្៍

ើយរញ្ចរ់ការសិកាកាលរីឆ្នាំ២០១៤ រីរណា
ា សកលវ ិទោល័យនានានៅអូ ស្ត្រាលី នលើ

ម្ុ ែវ ិជាជនផ្សងៗ រួម្មាន ចរ់ តាំងរី ខផ្នករនឋដាររ
ឯកអគ្គរាជទូត

ូតដ្ល់ខផ្នករនចចកវ ិជាជជី វៈរស្ត្ស។
ា នោកជាំ ទាវ

ក៏បាននលើកទឹ កចិ តដ្
ា ល់និសសិតខដ្លនទើរខតរញ្ចរ់ការសិកា

នអាយនប្រើប្បាស់

ជាំ នាញងមីៗររស់រួកនគ្នៅកម្ពុជា។
ការដាក់ ពាកយប្រលងអាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី នដ្ើម្បីនៅសិកាថានក់ នប្កាយឧតាម្នៅប្រនទស
អូ ស្ត្រាលីនាឆ្នាំ២០១៦ នឹ ងចរ់ នផ្ាើម្នរើ កទទួ លចរ់រីនរលននះតនៅ ន

ើយនឹ ងរិ ទនៅវ ិញនៅថ្ងៃ

ទី ៣០ ខែ នម្រ ឆ្នាំ២០១៥។ អាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី នឹងផ្ាល់ជូននៅរុ គ្ល
គ ន្នើម្នដ្ើម្បីសិកានលើ
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ម្ុ ែជាំ នាញនានា

ខដ្លរួម្ចាំ ខណ្កកនុងកាំ នណ្ើននសដ្ឋកិចច

និ ងការកាត់ រនាយភារប្កី ប្កនៅកម្ពុជា។

កម្មវ ិធីអាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលីកុងវគ្គ
ន
ននះ នឹ ងនផ្តាតសាំខាន់ នលើវ ិស័យ៖ ន

ដាឋរចនាសម្ព័នឋ កសិកម្ម

សុខាភិ បាល ការប្គ្រ់ប្គ្ងវ ិស័យអរ់រ ាំ ពាណ្ិជជកម្ម និងម្ុ ែវ ិជាជទាាំងឡាយណាខដ្លអាចជួ យកាត់
រនាយអាំ នរើ

ិងានៅនលើស្ត្សី។
ា

អាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី បានផ្ាល់នដាយរដាឋភិ បាលអូ ស្ត្រាលីជានរៀងរាល់ឆ្នាំ ដ្ល់អនាគ្ត

អនកដ្ឹ កនាាំរិភរនោកជាំ នាន់ នប្កាយសាំរារ់ការអភិ វឌ្ឍន៍ ។ សកលវ ិទោល័យអូ ស្ត្រាលី ប្តូវបានទទួ ល
រគល់ថាជារ់ ចាំណាត់ ថានក់កុងចាំ
ន
នណាម្សកលវ ិទោល័យលអផ្តាច់ នគ្នៅនលើរិភរនោក ន
រយៈការសិកានិងការស្រារវប្ជាវ

ើយតម្

និ សសិតទទួ លអាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលីនឹងអភិវឌ្ឍនូ វជាំ នាញនិង

ចាំ នណ្ះដ្ឹ ងខដ្លសាំខាន់ សាំរារ់ដ្ឹកនាាំនអាយមានរ ីកចនប្ម្ើនដ្ល់ស

គ្ម្ន៍ ររស់រួកនគ្។ រខនាម្នលើ

ឱកាសខដ្លបាននៅសិកានៅកនុងសកលវ ិទោល័យខដ្លមានគ្ុ ណ្ភារែពស់ និ សសិតអាហារូរករណ្៍
ក៏មានឱកាសកនុងការរារ់អានម្ិ តាភ័ប្កងមីៗ និងអាចករងនូ វចាំ ណ្ងម្ិតាភារយូរអខងវងជាម្ួ យថ្ដ្គ្ូ
អូ ស្ត្រាលី។

រដាឋភិ បាលអូស្ត្រាលីមានការនរាជាាចិ តា

កនុងការផ្ាល់ឱកាសជូនដ្ល់ម្នុ សសប្គ្រ់ គ្នន

ន

ើយ

នយើងនលើកទឹ កចិ តដ្
ា ល់ស្ត្សី ា ជនរិ ការ និងអនកខដ្លម្ករី តម្រណា
ា នែតានានា កនុងការដាក់ ពាកយ
ប្រលងយកអាហារូរករណ្៍អូ ស្ត្រាលី។

កនុងឱកាសទិ វាសិទិ ធនារ ីអនារជាតិ ខដ្លកាំ រុងខតែិ តចូ លម្ក

ិ ី អាហារូរករណ្៍
ដ្ល់ នយើ ងក៏ សូម្នលើ កចិ តាជារិ នសសដ្ល់ ស្ត្សី ាកុនងការដាក់ ពាកយផ្ងខដ្រ។ កម្មវធ

អូ ស្ត្រាលី នរើកទទួ លពាកយរីនរកខជនខដ្លម្ករីរណា
ា រារ័ នរដ្ឋ អងគការម្ិនខម្នរដាឋភិ បាល ប្រម្
ទាាំងវ ិស័យឯកជន។

រ័ ត៌មានរខនាម្អាំ រីអាហារូរករណ្៍អូស្ត្រាលី សូម្ចូលនៅនវររយ www.australiaawards.gov.au
រ័

រយម្ុន ហ្វលឡវស៍
អនុ ប្រធាននរសកកម្ម
ូ
ភនាំនរញ

នលែ ០២៣ ២១៣ ៤៧០
ទី១១ ខែកុម្ភៈ

២០១៥
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