ើម្ប ីកុមារ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ (អ.ក.ក.អ)
អង្គការកម្ពជាសដ
ុ
Cambodian Organization for Children and Development (COCD)
ពាកយដសនស
ើ ប
ុំ ុ ុំដរ ើការងាររបស់ដបកខជនJOB APPLICATION FORM
ចុំណ ុំ: មានតែបបក្ខជនបដលបំបពញពាក្យបនេះប៉ុប្ណេះ បដលនិងរែូវបានពិចារ្ក្ន៉ុងការសបរមចថា ជាបបក្ខជនតដលរែូវ
បរជើសបរ ើស។ពាក្យបសនើស៉ុំបនេះទាមទារឲបបក្ខជនបំបពញបៅតាមចំណ៉ុចតដលមានក្នងការពិពណ៌នាអំពីការងារ។

បេែ៉ុបនេះ

បបក្ខជនគួតែក្ែ់សំគាល់ការពិពណ៌នាពីការងារ បៅក្ន៉ុងដំណឹងបរជើសបរ ើសប៉ុគគលិក្។

Note: Only those applicants completing this application form will be considered as an eligible
applicant. This application refers to points in the job description and applicants should therefore
be familiar with its job description.
ែួនាទីតដលរែូវដាក្់ពាក្យ/Position
របាក្់បបៀវែសន៍តដលរ ំពឹងទ៉ុ ក្/

Applied:…………………………………………………………..

Salary Expectation…………………………………………………US$

ទីក្តនលងការងារ/Location:……………………………………………………………………………
ថ្ងៃតែឆ្នំតដលអាចចាប់បផដើមការងារ/Available
១ - ពែ៌មានផ្ទទល់ែួន/
ល Personal

Start Date:………………………………………………

Data

នាមែលួនៈ

នាមរែក្ូលៈ

បភទៈ

First Name

Last Name

Sex

ថ្ងៃតែឆ្នំក្ំបណើែៈ

ទីក្តនលងក្ំបណើែៈ

សញ្ជ
ា ែិៈ

Date of Birth

Place of Birth

Nationality

ទីលំបៅបចច៉ុបបនន/

ទូរស័ពទទំនាក្់ទំនងៈ

Present Address:

Contact Number
អ៊ីម ៉ែល/Email:

ទីលំបៅអចិថ្រនដៈ

Permanent Address:
ស្ថថនភាពរគួស្ថរៈ

Family Status:

 បៅលីវ
 Single

ប្មេះ បដី / របពនធៈ

 បរៀបការ  បពាេះមាយ  បមមាយ
 Married
 Widower
 Widow
ចំនួនក្ូនៈ

ក្ូនរបុសៈ

ក្ូនសសីៈ

Spouse Name:

Number of Children:
Son:
Daughter:
អនក្ទំនាក្់ទំនងក្ន៉ុងក្រណីបនាទន់/In Case of Emergency, Contact មានទំនាក្់ទំនងជា/Relationship: ……
Person: …………………………………………
……………………………………..
អាស័យដាាន

ទូរស័ពទទំនាក្់ទំនងៈ

Address…………………………………………

Contact Number
អ៉ុីតមល/Email:

២ - ការសិក្ា (សូមដាក្់បតនថមតារាង បបើសិនរែូវការដាក្់ពែ៌មានបរចើនជាងតារាងតដលមាន)

2- Education (Please add more rows if the space provided is not enough)
របបភទស្ថលា

ប្មេះស្ថលា

ឆ្នំសិក្ា

ក្រមិែបញ្ចប់សិក្ា

បផសងៗ

Type of School

Name of School

Year

Major / Degree

Others

ចាប់បផដើម

បញ្ចប់

Start

End

Earned

៣ - ការបណ៉ុដ េះប្
ដ លបផសងៗ (សូមដាក្់បតនថមតារាង បបើសិនរែូវការដាក្់ពែ៌មានបរចើនជាងតារាងតដលមាន)

3- Trainings (Please add more rows if the space provided is not enough)
ឆ្នំសិក្ា
របបភទស្ថលា

ប្មេះស្ថលា

Type of Training

Name of School

ក្រមិែបញ្ចប់សិក្ា

Year
ចាប់បផដើម

បញ្ចប

From

To

Certificate Earned

បផសងៗ
Others

៤ - ពែ៌មានបទពិបស្ថធន៍ការងារ (សូមដាក្់បតនថមតារាង បបើសន
ិ រែូវការដាក្់ពែ៌មានបរចើនជាងតារាងតដលមាន)

4- Employment Record (Please add more rows if the space provided is not enough)
ប្មេះរក្ុមេ៉ុន ឬ អងគការ

ប្មេះអនក្រគប់រគង

កាលបរ ិបចេទ

របាក្់បបៀវែសន៍

Name of Organization:

Name of Last
Supervisor:

Employment
Date:

Salary:

អាស័យដាានៈ

ចាប់បផដើមៈ

ចាប់បផដើមៈ

Address:

From

Start

បញ្ចប់ៈ

ច៉ុងបរកាយៈ

To

Final

ទូរស័ពទៈ

Phone Number:
ែូនាទីការងារ

Your last job title
បេែ៉ុផលថ្នការលាឈប់ពីការងារ/Reason for leaving (be specific):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
អធិបាយពីភារក្ិចច និងទំនួលែ៉ុសរែូវ

Description of your duties and responsibilities

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
៥ - ចំបណេះដឹងអំពីភាស្ថៈ ភាស្ថក្ំបណើែ?

5- Knowledge of language: What is your mother tongue?
ភាស្ថបផសងបទៀែ

ការអាន

ការសរបសរ

ការនិ យាយ

ការស្ថដប់

Other Language

Read

Write

Speak

Understand

ងាយសសួល

ពិបាក្

ងាយសសួល

ពិបាក្

ងាយសសួល

ពិបាក្

ងាយសសួល

ពិបាក្

Easily

Not

Easily

Not

Easily

Not

Easily

Not Easily

Easily

អង់បគលស

English

Easily

Easily

































៦ - ពែ៌មានទូបៅ/General

Information

ចំបពាេះអនក្ បែើការការពារក្៉ុមារមានន័យដូចបមដច?

What does child protection mean to you?

បែើអក្
ន មានការយល់ដឹងដូចបមដចតដរអំពីការចូលរួមរបស់ក្៉ុមារ?What

is your understanding about children’s

participation?

បែើអក្
ន ធ្លលប់ បានបគបញ្ចប់ក្ិចស
ច នាការងារតដរ ឬបទ?Have

 បទ/No

 ចាស៎/បាទ

- សូមពនយល់ Yes, Explain:

បែើអក្
ន ក្ំព៉ុងជាប៉ុគគលិក្រដាតដរ ឬបទ?Are

 ចាស៎/បាទ

you ever been terminated by other employers?

you employing by the government sector?

- សូមពនយល់/Yes, Explain:

 បទ/No

បែើអក្
ន មានមិែតភក្តិ ឬស្ថច់ញាែិបធវើការក្ន៉ុងអងគការ អ.ក្.ក្.អ តដរឬបទ?

relatives employed by COCD?

 បទ/No  ចាស៎/បាទ

បែើអក្
ន ធ្លលប់បធវើការជាមួយ ឬបធវើការបដើមបីក្៉ុមារតដរឬបទ?Have

 បទ/No  ចាស៎/បាទ

សូមពនយល់/Yes,

Do you have any close friend or
សូមពនយល់/Yes,

Explain:

you ever been worked with or for the children?

Explain:

៧ - អនក្ធ្លនាៈ បរៀបរាប់អក្
ន ធ្លនាពីរនាក្់យាងែិច តដលជាអនក្ធ្លលប់បធវើកាជាអនក្រគប់រគងសមែថភាពការងារ រពមទាំងបមើល
ការែ៉ុលរែូវអាក្បបក្ិរ ិយារបស់អក្
ន បៅបពលបធវើកាបរជាមួយអនក្ពីម៉ុន (មិនបរៀបរាប់ពីរគួស្ថរ)

7- Reference: List at least two referees who are familiar with your work competency and
attitude in addition to the supervisor previously noted under employment (Do not list relatives)
ប្មេះបពញ

អាស័យដាាន (ទូរស័ពទ ឬ អ៉ុីតមល)

ម៉ុែរបរ ឬ ែួនាទី

Full name

Full address (phone number & Email)

Business or
Occupation

ែ្ំ៉ុសូមអេះអាងថាព័ែ៌មានតដលបានបរៀបរាប់បនេះបានបឆលើយែបយាងពិែរបាក្ដ

បពញបលញ

និងរែឹមរែូវបៅ

តាមសំនួរ ចំបពាេះការយល់ដឹង និងការបជឿជាក្់របស់ែំ៉ុ។
្ ែ្ំ៉ុយល់ថាការបរៀបរាប់បៅក្ន៉ុងទរមង់បនេះមិនរែឹមរែូវ ឬ
មានការបជៀសវាងពីការពិែថ្នែរមូវការរបស់អងគការ បនាេះវាជាមូលបេែ៉ុសរមាប់ការចញ្ឈប់ែំ៉ុ។
្

I certify that the statements made by me in answer to the foregoing questions are true,
complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any
misrepresentation or material omission made on an application form or other documents
requested by the SCA may be caused for dismissal.
េែថបលខានិងកាលបរ ិបចេទ/

Signature and date

ប្មេះ/Name:………………………….

