
បទបង� ញេដយៈ េលក តន ់ភចិធរ័
្របធានែផ�ករកករងរ



Objective

• ជាករយិាល័យករងរនិងមុខ
របរែដលមនុស្ស្រគប់របូអច
ចូលមកទទួលេសវបាន

• គំា្រទយុវវយ័   និងមនុស្សេពញ  
វយ័ទទួលបានករងរ និងមាន    
េស�រភាព

• បេង�តេឡងេដយអង�ករ 
Friends-International េនក�ុង
ឆា� ំ២០១៦

េត Futures Office ជាអ�ី?



Futures Office Services

្របឹក្សោេយាបល់

េលគន�ងអជីព
វគ�បណ�ុ ះបណា� ល

ជំនាញទន់

បណា� ល័យ

េសវកម� Futures Office



Futures Office Services

គំា្រទក�ុងករេបកអជីវកម�ខ� តតូច

ដក់ឲ្យេធ�ករងរ កម�សិក្សោ ឬករ

ហត់េរៀនេធ�ករ

េសវកម� Futures Office



េសវកម� Futures Office



Employment Readiness Trainingsវគ�បណ�ុ ះបណា� លថា� កេ់្រត�មដកក់រងរ

គន�ះឹទងំ៧ េដម្បអីនាគតេជាគជយ័

គន�ះឹទងំ៧ េដម្បកី� យជាបុគ�លិកេឆ�ម

្របវត�រិបូសេង�ប នងិបទសមា� សនក៍រងរ

គន�ះឹទងំ៧ េដម្បកី� យជាអជវីករ េជាគជយ័
(+ែផនករអជវីកម�)

ករ្រគប្់រគងថ់វកិ



Futures Office េនជំុវញិពិភពេលក

Thailand:
• Bangkok

Laos: 
• Vientiane

Switzerland:
• Geneva

Cambodia:
• Phnom Penh
• Siem Reap
• Sihanoukville
• Poipet



Network of Employersករសហករជាមួយនឹង្រក�មហ៊ុន

• មានជាង ៦០០ ្រក�មហុ៊នេនក�ុងអសីុអេគ�យ៍

• កែន�ងអជីវកម�នីមួយៗ្រត�វបានេធ�ករវយតៃម�េដម្ីបសុវត�ិ

ភាពករងរ និងលក�ខ័ណ� ករងរ្រតឹម្រត�វ

• េធ�ករតមដនជា្របចំនូវេសចក�ីេពញចិត�របស់និេយាជក 

និងនិេយាជិក។



2016 - Acntលទ�ផលសរបុ ២០១៧ ដល ់២០១៨

យុវវយ័ និងមនុស្សេពញវយ័ បានទទួលករងរ និង      

និង អជីវកម�ខ� តតូច
1093

យុវវយ័ និងមនុស្សេពញវយ័ បានទទលួវគ�បណ�ុ ះ

បណា� លថា� កេ់្រត�មដកក់រងរ (ជំនាញទន)់

មាន្រក�មហុ៊នឯកជនជាៃដគូ

1358

>400

11K Facebook futures Phnom Penh page reach 



• ផ្សព�ផ្សោយនិង ព្រងីក េសវ កម�  តម រយៈ ផ្សោយផា� ល់វទិ្ុយ្រគ�សរ; ករ

ចូលរមួ្របជំុជាមួយអជា� ធរែដនដី សង� ត់ ខណ� ; ករចូលរមួ្របជំុ

ជាមួយអង�ករៃដគូ; ផ្សព�ផ្សោយេដយ ផា� ល់ក�ុង សហគមន៍

• បទបង� ញដល់សិស្សវទិ្យោល័យ និងសកលវទិ្យោល័យ

• ករ វយ តៃម� គេ្រមាង    និង ព្រងឹង   សមត�ភាព   ភាព ជា អជីព ករងរ

• សិក្សោ លទ�ផល យុទ�ស�ស�  និរន�ភាព គេ្រមាង

ករយិាលយ័ែស�ងរកករងរនិងមខុរបរ Futures
ជាលទ�ផលសរបុ ២០១៧ ដល ់២០១៨



ប�� ្របឈម

• ត្រម�វ ករ បុគ�លិក របស់ ្រក�មហុ៊ន ៃដ គូរ េ្រចន ជាងករ ផ�ត់ផ�ង់

• ករ គំា្រទ អតី ត អ�ក េ្រប្របាស់ េ្រគ�ងេញ�ន  រក្សោ ករងរ  មាន ករ ពិបាក ខ� ំង 



ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩

• ករវយតៃម�គេ្រមាងស្រមាប់រយៈេពល៣ឆា� ំ  (២០១៦-២០១៨)

• ករគិតៃថ�េសវ (ករងរ)

• បន�ករផ្សព�ផ្សោយ និងសហកររវងអង�ករៃដគូ សកវទិ្យោល័យ វទិ្យោល័

យ េផ្សងៗ េដម្បីប��ូ នអតិថិជនមកកន់ករយិាល័យែស�ងរកករងរ និង

មុខរបរ Futures office



សកម�ភាពចុះកម�សិក្សោ របស់សិស្សមជ្ឈមណ� លបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ
ថា� កអ់គ�ិសនី និងថា� កផ់្សោរែដកេនផ្សោរទំេននអីុនអនមល៉II  (AEON Mall II)



សកម�ភាពចុះកម�សិក្សោ របស់សិស្សមជ្ឈមណ� ល

បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈែផ�កសំអងកយ
បទបង� ញអំពីេសវកម�ដល់អង�

ករៃដគូ



ករផ្សព�ផ្សោយអំពីេសវកម�ដល់សិស្ស និស្សតិ អង�ករៃដគូ និងតមរយៈវទិ្ុយ



ពត័ម៌ានបែន�មសមូទំនាកទំ់នង

• ទូរស័ព�េលខៈ ០៨៧ ៣០០ ២២៥/៣០០  ២២១
• អីុែម៉លៈ futures.tc@futures-offices.org
• េហ�សបុ៊កេផក: Futures Phnom Penh 

សមូអរគុណ
ចំេពះករយកចិត�ទកុដក់

ស� ប់របសេ់លកអ�ក

mailto:futures.tc@futures-offices.org
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