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១. រសចកតីរផ្សតើម 
គម្រោង FRIENDS គឺជាគម្រោងមួយដែលបានទទួលការគាំរទមូលនិធិពីកមមវិធី Erasmus+ សរោប់ជួយ 

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឧត្តមសិកា។ គម្រោងម្នេះបម្ងកើត្ម្ ើងម្រកាមការសហការនិងកិច្ចខិត្ខាំរបឹងដរបងម្ោយ រគឹេះ

ស្ថថ នឧត្តមសិកា(HEIs) ច្ាំនួន១២ ននរបម្ទសជានែគូ(Partner Countries)ម្ៅអាស ី និងរគឹេះស្ថថ នឧត្តមសិកា 

(HEIs) ច្ាំនួន ៤ ននរបម្ទសកមមវិធី(Program countries)ម្ៅសហភាពអឺរ  ប។ FRIENDS បម្ងកើត្ម្ ើងកនុង

ម្គលគាំនិត្នន អនតរជាត្ូបនីយកមមម្ៅកនុងរគឹេះស្ថថ ន និង ការកស្ថងសមត្ថភាពសរោប់ការងារម្នេះ កនុងរបម្ទស

ជានែគូទាំងរបាាំដែលច្ូលរួមកនុងគម្រោងរួមោន របម្ទសប ូតាន់ កមពុជា ោ៉ា ម្ ស ី ហវីលីពីន និងរបម្ទសនៃ។  

កមមវិធី The Home Away from Home Programme រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ ើងម្ែើមបីបាំម្ពញនូវត្រមូវការរបស់

និសសិត្អនតរជាត្ិ និងនិសសិត្ដែលោនវបបធម៌ច្រមុេះ កាំព ងសិកាម្ៅរគឹេះស្ថថ នទាំង១២ននរបម្ទសជានែគូ។ កមមវិធី

ម្នេះគឺជាគរមូមួយសរោប់ការគាំពារនិងការគាំរទែល់និសសិត្ ម្ែើមបីបម្ងកើត្នូវបរិយាកាសសិកាមួយ ដែលោន

ភាពកកម់្ដៅ  សន ិទធស្ថន ល និង ម្លើកទឹកច្ិត្តសរោប់និសសិត្អនតរជាត្ិ ែូច្ដែលបានលមអិត្ម្ៅកនុងឯកស្ថរម្នេះ។  
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ឯកស្ថរម្នេះរត្ូវបានម្រៀបច្ាំបម្ងកើត្ម្ ើងដអអកតាមកិច្ចរបជ ាំពភិាកា ការបាំអ សគាំនិត្ ម្រៀបច្ាំកនុងកមមវិធ ី The 

Home Away From Home Virtual Tea Party ដែលបានរបារពធម្ ើងកាលពីនៃៃទី៨ ដខត្ លា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ម្ោយោនការច្ូលរួមពីប គគលិក៤៩រូប និងសោជិករបត្ិបត្តិមកពីសហគមន៍FRIENDS។  

មគគុម្ទេសក៍ម្នេះរត្ូវបានដកសរមួលឲ្យរសបនឹងស្ថថ នភាពជាក់ដសៅ ង និងរត្ូវបានអន ម័ត្ោក់ឲ្យម្របើរបាស់ម្ៅកនុង

សកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង។ 

២. រគលនរោបាយ និងបទ្យបញ្ញត្ត ិ
ម្គលនម្យាបាយ និងបទបញ្ញត្តិម្នេះោនស្ថរៈសាំខាន់ម្ោយបានបងាា ញម្អាយម្ ើញថាវាជាភាពទទួលខ សរត្ូវ

របស់រគឹេះស្ថថ ននីមួយៗម្ែើមបីអតល់ជូននិសសិត្អនតរជាត្ិនូវស វត្ថិភាព សនតិស ខ និងបរិយាកាសមួយដែលោនការ

យកច្ិត្តទ កោក់ ជួយគាំរទ និងអតល់ម្អាយនូវរាល់ត្រមូវការរបស់និសសិត្ម្អាយបានរសបតាមការខិត្ខាំរបឹង

ដរបង របស់ពួកម្គម្ែើមបីម្អាយសម្រមច្បានលទធអលលអរបម្សើរកនុងកាំ ុងម្ពលសិកា ។ 

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង(SRU) ធានានូវបរិយាកាសមួយដែលោន ស ខ ស វត្ថិភាព និង ការគាំពាែល់ភាព

ច្រមុេះននវបបធម៌ ម្ែើមបីគាំរទែល់និសសិត្អនតរជាត្ិ និងនិសសិត្ងាយរងម្រគេះ រគប់រូបបានទទួលទាំងច្ាំម្ េះែឹង 

និងបទពិម្ស្ថធអនតរវបបធម៌។ 

២.១. បុ គ្លកិគងំ្ទ្យ 
ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀងោនប គគលិក ២ (ពីរ) រូប សរោប់ជួយគាំរទនិសសិត្ រសបតាមម្គលនម្យាបាយ

ម្អាយបានលអរបម្សើ។ ប គគលិកទាំង២រូបម្នេះបាំម្ពញការងារម្ៅតាមម្ោ៉ា ងម្ពលការងាររបស់រគឹេះស្ថថ ន និង ម្ៅ

តាមភាពចាំបាច្់ជាក់ដសៅ ង ច្ូលរួមម្ោេះរស្ថយម្ៅម្លើស ខ ោលភាព និងស វត្ថិភាពសរោប់និសសិត្ទាំងអស់

ម្ោយផ្ទេ ល់ តាមទូរស័ពេ របព័នធអសពវអាយសងគម ឬតាមមម្ធាបាយទាំនាក់ទាំនងម្អសងៗម្ទៀត្។ 

២.២. ទំ្យនាក់ទំ្យនងបនាា ន់ ២៤/៧ 
ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀងោនប គគលិក២(ពីរ)រូបទទួលខ សរត្ូវច្ាំម្ពាេះករ ីោនកិច្ចការបនាេ ន់ទក់ទងនឹង

និសសិត្បរម្ទស ដែលនឹងច្ូលម្ៅកនុងការម្ោេះរស្ថយកនុងរយៈម្ពល២០នាទីយា៉ា ងយូរ។ ប គគលិកទាំងពីរ ម្រជើស

ម្ច្ញពីការិយាល័យទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ និងមកពីមហាវទិាល័យភាស្ថបរម្ទស។ 

២.៣. ឯកសា សកិា 
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ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀងអៅល់ការគាំរទ ម្ែើមបីធានាថា ឯកស្ថរចាំបាច្់នានាបានែល់នែនិសសិត្និង យល់រជួត្

រជាបម្ែើមបីបងកលកខ ៈសិកាែល់ពួកម្គម្ៅស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀងបាន។ 

២.៤. សទិ្យធិ និងកាត្ពាកិចច បសនិ់សសតិ្អនត ជាតិ្ 
រាល់ការអន វត្តសិទធិ និងកាត្ពវកិច្ចទាំងអស់របស់និសសិត្ទូម្ៅក៏រត្ូវបានអន វត្តជាមួយនឹងនិសសិត្អនតរជាត្ិអងដែ

រ។ និសសិត្អនតរជាត្ិរត្ូវអន វត្ត និងម្គរពតាមរាល់បទបញ្ញត្តិរបស់ស្ថលា (ែូច្ជា ការលួច្ច្មលងម្ពលរបលង 

ការលួច្ច្មលងឯកស្ថរម្អសងៗ ឬកមមសិទធិបញ្ញញ ជាម្ែើម...)។ និសសិត្អនតរជាត្ិនឹងបានទទួលព័ត្៌ោនជាក់លាក់និង

យល់ច្ាស់អាំពីបទបញ្ញត្តិដែលបានកាំ ត្់ម្ោយរគឹេះស្ថថ ន។ 

៣. កា គពំានិងគងំ្ទ្យ លន់ិសសតិ្ 

៣.១. កា គងំ្ទ្យកា សកិា 
កា ណែនាមំុនរពលមក ល ់

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀងនឹងអៅល់ជូនតាមអនឡាញជាភាស្ថអង់ម្គលស នូវកូនម្សៀវម្ៅមគគុម្ទេសក៍ ម្សៀវម្ៅ

ព័ត្៌ោនសរោប់និសសិត្ ម្គហទាំព័រឬអងគភាពពាក់ព័នធ រួមបញ្ចូលទាំងព័ត្៌ោនសាំខាន់ៗដែលទក់ទងនឹងការ

ម្រៀបច្ាំខលួនសរោប់ការសិកាម្ៅស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង យល់ែឹងជាម ននូវអវីដែលអាច្ជួបរបទេះ រពមទាំង

ត្រមូវការ និងការគាំរទដអនកការសិកា។ និសសិត្នឹងទទួលបានការធានា តាមរយៈការរបឹកាតាមរបព័នធម្អ ិករត្ូ

និក ឬការរបឹកាម្ោយផ្ទេ ល់ម នម្ពលមកែល់ ម្ែើមបីជូនែាំ ឹងែល់ពួកម្គពីកមមវធិីសិកា ឯកម្ទសតាមដអនក

នីមួយៗ និងព័ត្៌ោនសាំខាន់ៗដែលរត្ូវម្រត្ៀមទ កជាម ន។ 

កមមវធិីត្ង្មងទ់្យិស 

ស្ថកលវិទាល័យនឹងម្រៀបច្ាំកមមវធិីត្រមង់ទិស (ែូច្ជាសបាត ហ៍ត្រមង់ទិស) ម្ែើមបីដ នាាំនិសសិត្អាំពីម្សវាសិកា 

(ឧៈ បណ្ណា ល័យ ពត័្៌ោនវិទា ដអនកម្សវាកមមនិសសិត្ នងិការិយាល័យសិកា) រពមទាំងសកមមភាពសងគម  នងិ

សកមមភាពកាំស្ថនតនានា ម្ែើមបីសរមួលែល់ការអៅល់ែាំបូនាម នពីរការសិកាែាំបូង ជូនែាំ ឹងែល់និសសិត្បរម្ទសពី

ច្ាប់ និងបទបញ្ញា នអេកនុងរបស់រគឹេះស្ថថ ន បញ្ញា ក់ពីត្រមូវការសាំខាន់ៗននករមិត្នីមួយៗ និងដអនការននការ

សិកា។ ការត្រមង់ទិសនឹងរួមបញ្ចូលទាំងទសសនកិច្ចកនុងបរិម្វ ស្ថលា ភាពងាយរសួលម្អសងៗ និងែាំម្ ើរ

កាំស្ថនៅកនុងត្ាំបន ់។ល។ រគឹេះស្ថថ នឧត្តមសិកានឹងដ នាាំនសិសិត្ៃមីឲ្យមកែល់ ពីរ បី នៃៃម នម្ពលកាំ ត្ម់្ែើមបីច្ូល

រួមកនុងកមមវិធីត្រមង់ទិសម នម្ពលដែលពកួម្គចប់ម្អៅើមច្លូម្រៀន។ 
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អនកណែនា ំឬអនកង្បរកាអពំីកា សកិា 

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) នឹងធានាថាោនអនករបឹកាអាំពីការសិកា ឬសោជិកប គគលិកចត្់តាាំងណ្ណ

ោន ក់ដែលអាច្ជួយ និងដ នាាំែល់និសសិត្ អាំពីបញ្ញា របចាំនៃៃដែលទក់ទងនឹងការសិការបស់ពួកម្គ ។ អនក

ដ នាាំ ឬអនករបឹការត្ូវរត្ួត្      ពិនតិ្យការសិការបស់និសសិត្ មធយមភាគពិនេុសរ ប (GPA)  និងច្ាំនួនវត្តោន 

រពមទាំងធានាថានិសសិត្ទទួលបានការម្ពញច្ិត្តជាមួយវគគសិកាម្នេះ និងម្ែើមបីអតល់នូវការជួយគាំរទឱ្យទន់ម្ពល

ម្វលារបសិនម្បើចាំបាច្់ ។ 

កា គងំ្ទ្យណផ្សនកភាសា 

និសសិត្ភាគម្រច្ើនមិនដមនជាជនជាត្ិម្ែើម ដែលនិយាយភាស្ថអង់ម្គលស ឬភាស្ថដខមរម្ទម្ហើយម្ទេះបីជាពួកម្គ

បងាា ញពីសមត្ថភាពភាស្ថអងម់្គលស សរោប់ម្គលម្ៅននការសិកាក៏ម្ោយ ក៏ប៉ា ដនតពួកម្គភាគម្រច្ើនម្ៅដត្ោន

បញ្ញា កនុងការនិយាយភាស្ថអង់ម្គលស និងោនអលពិបាកជាម្រច្ើនកនុងការរប ងបញ្ចប់ ដែលវាជាត្រមូវការរបស់

រគឹេះស្ថថ នឧត្តមសិកាជាម្រច្ើន។ វាជេះឥទធិពលយា៉ា ងខាល ាំងែល់ទាំងការសិកា និងការដកសរមួលដអនកសងគមរបស់

ពួកម្គ។ ស្ថកលវិទាល័យនឹងអៅល់ការគាំរទដអនកការសិកាភាស្ថអង់ម្គលស ទាំងកនុងទរមង់ការសវ ័យសិកាតាម

របព័នធអ ីនធឺ ិត្ (Internet) ឬវគគសិកាឯកម្ទសភាស្ថអង់ម្គលស ឬការបម្រងៀនផ្ទេ ល់ រួមទាំងថាន ក់បម្រងៀន

ម្រត្ៀមរប ងម្អសងៗ។ និសសិត្កនុងរបម្ទសនីមួយៗ ដែលពូដកភាស្ថអង់ម្គលស ឬកលឹបសិការបស់និសសិត្អាច្ជួយ

និសសិត្ឱ្យបម្ងកើនជាំនាញភាស្ថអង់ម្គលសរបស់ម្គ ឬជាំនួយែល់ម ខវិជាា ែនទម្ទៀត្ដែលពួកម្គជួបរបទេះនឹងការ

លាំបាក ។ បដនថមពីម្នេះម្ៅម្ទៀត្ ស្ថកលវិទាល័យនឹងម្រៀបច្ាំថាន ក់សិកាភាស្ថជាត្ិករមិត្មូលោា នែល់និសសិត្

បរម្ទស ម្ែើមបីឱ្យនិសសិត្បរម្ទស អាច្ម្របើរបាស់បានទាំងម្រដថាន ក់ម្រៀន ឬម្រដបរមិ្វ ស្ថកលវិទាល័យ ។ 

៣.២. សមាហ ែកមមវបបធម៌ និងសងគម 
ង្បព័នធដ ្សូហកា  

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) នឹងចត្់តាាំងត្ាំណ្ណងនិសសិត្ និងកមមវិធីសហការម្ែើមបីជាជាំនួយែល់និសសិត្

ែនទម្ទៀត្ ។ និសសិត្ទាំងម្នេះ នឹងម្ធវើបែិសណ្ណា រកិច្ច ម្រៀបច្ាំទសសនកិច្ចកនុងបរមិ្វ ស្ថកលវិទាល័យ និង

ចត្់ដច្ងែាំម្ ើរកាំស្ថនៅម្ៅកនុងមូលោា នែល់និសសិត្ រពមទាំងជួយសរមួលបញ្ញា បម្ច្ចកម្ទស ែូច្ជាការម្បើក

គ នីធនាគរជាម្ែើម ។  
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និសសិត្បរម្ទស អាច្ជួបមិត្តភកតិៃមីៗរបស់ពួកម្គ កនុងកាំ ុងម្ពលម្ធវើការត្រមង់ទិស ឬអាច្ជួបម នម្ពលមកែល់

រគឹេះស្ថថ ន តាមរយៈទាំនាក់ទាំនងតាមរបព័នធអ ីនធឺដ ត្។ មិត្តនិសសិត្ នឹងបងាា ញពីបរិយាកាសកនុងរបម្ទសរបស់

ខលួន ជ ាំវិញវបបធម៌ ទាំម្នៀមទោល ប់ របនព ី រម្បៀបម្ធវើមាូបអាហារ ែល់និសសិត្ៃមីៗ ។ 

កមមវធិីសាា ្មន៍ នងិត្ង្មង់ទ្យសិ 

ម្ៅកនុងកមមវិធីត្រមង់ទិស នឹងោនការម្ធវើបទបងាា ញពីវបបធម៌កនុងត្ាំបន់ ម្ហើយនិសសិត្នឹងរត្ូវបានដ នាាំពី

ទិែាភាពសងគមកនុងអងគភាព ម្រដពដីអនកការសិកា ។ ការត្រមង់ទិស ក៏បានដ នាាំនិសសិត្ អាំពី វិធាន និងម្គល

នម្យាបាយ ដែលអាច្ជួយធានាស វត្ថិភាពែល់ពួកម្គបានកនុងការស្ថន ក់ម្ៅ ។ ោនរពឹត្តិការ ៍ម្អសងៗជាម្រច្ើន 

ដែលនឹងរត្ូវបានរបារពធម្ ើងម្ែើមបីត្រមង់ទិស និងស្ថវ គមន៍ែល់និសសិត្ៃមីៗ ។ ពិធីអាហារជួបជ ាំសរោប់និសសិត្

ឆ្ន ាំទីមួយ ឬរពឹត្តិការ ៍សងគមម្អសងៗម្ទៀត្ នឹងរត្ូវបានរបារពធម្ ើង ម្ែើមបីឱ្យនិសសិត្បរម្ទសបានជួបជាមួយនឹង

ម្រៀមច្បង និងស្ថគ ល់គន ជាមួយមិត្តរួមថាន ក់ៃមីៗរបស់ពួកម្គ ។ 

ទ្យំនាក់ទ្យនំងជាមយួបុ្គលកិកនងុអងគភាព 

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) នឹងភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងនិសសិត្ជាមួយនឹងប គគលិក និងការិយាល័យដែលពាក់

ព័នធនានា ែូច្ជាដអនកទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ ដអនកដបងដច្កការងារនិសសិត្ ឬដអនកម្អសងម្ទៀត្ដែលទក់ទងនឹងការ

ស្ថន ក់ម្ៅរបស់ពួកម្គម្ៅកនុងរគឹេះស្ថថ ន ។ កនុងន័យម្នេះ និសសតិ្អាច្ស្ថគ ល់មន សសដែលពួកម្គអាច្ទក់ទងបាន ម្ៅ

ម្ពលដែលោនការលាំបាកកនុងទាំនាក់ទាំនងសោហរ កមមសងគម កាំ ុងម្ពលការសិការបស់ពួកម្គ ។ និសសិត្

បរម្ទសក៏អាច្ទទួលបានឱ្កាសម្ធវើការជានិសសិត្ហាត្់ការ ម្ៅកនុងការិយាល័យណ្ណមួយរបស់រគឹេះស្ថថ ន ែូច្ជា

ការិយាល័យទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ិ បណ្ណា ល័យ ឬម្ៅការិយាល័យសិកា ។ 

សកមមភាពវបបធម ៌

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) ម្រៀបច្ាំសកមមភាព និងរពឹត្តិការ ៍វបបធម៌នានាជាម្ទៀងទត្ ់ សរោប់

និសសិត្ច្ូលរួមជាមួយគន  ម្ែើមបីដច្ករំដលកនូវវបបធម៌ផ្ទេ ល់ខលួនរបស់ពួកម្គ។ សកមមភាពផ្ទល ស់បតូរវបបធម៌គន  អាច្

នឹងម្ធវើម្ ើងច្ាំនៃៃសរោក ឬនៃៃប  យអនតរជាត្ិ ដែលរួមបញ្ចូលការច្មអិនអាហារ ការម្រច្ៀង និងការរាាំកាំស្ថនតនា

នា។ រពឹត្តិការ ៍ពហ វបបធម៌ម្នេះ ក ៏ម្លើកទឹកច្តិ្តឱ្យោនវបបធម៌ច្រមុេះគន  ម្ៅកនុងបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យ និង

អតល់នូវឱ្កាសជូននិសសិត្បរម្ទស ម្ែើមបីដច្ករំដលកអាំពីទាំម្នៀមទោល ប់ របនព ីផ្ទេ ល់ខលួនរបស់ពួកម្គអងដែរ។ 

ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) ក៏ោនការច្ូលរួមពីនិសសិត្អងដែរ ម្ៅកនុងពធិីប  យរបនព ីជាត្ិ និងពិធី
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ប  យស្ថសនាែនទម្ទៀត្ ។ សកមមភាពវបបធម៌មួយច្ាំននួ រត្ូវបានម្រៀបច្ាំម្ ើងម្ោយស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យ

ម្រៀង (SRU) ម្ែើមបីអបអរស្ថទរែល់វបបធម៌ច្រមុេះគន  ម្ៅកនុងបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យ អាច្ជាៈ Erasmus 

Day, International Day, Multicultural Night, ប  យឯករាជយជាត្ិ (ននរបម្ទសនីមួយៗ) ប  យច្ូលឆ្ន ាំ

ច្ិន  International Students Evening, International Food Festival នៃៃប  យននម្សច្កតីរសលាញ់ 

ប  យច្ូលឆ្ន ាំដខមរ ប  យភាុាំបិ ឌ  ។ល។ ម្លើសពីម្នេះម្ៅម្ទៀត្ វបបធម៌ច្រមុេះគន កនុងម្ៅបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យ 

អាច្រត្ូវបានបងាា ញអងដែរ កនុងកាំ ុងនៃៃទិវាកីឡាអនតរជាត្ិ ឬការរបកួត្របដជងនានា ម្ោយម្ធវើការរបមូលអតុាំ

និសសិត្ ម្ែើមបីរបកតួ្គន ម្ៅតាមកីឡារបនព ី និងកីឡាធមមតាទូម្ៅ ។ សកមមភាពទាំងម្នេះ អាច្រត្ូវបានរបរពឹត្ត

ម្ៅម្ោយោនកិច្ចសហរបត្ិបត្តិការរវាងកលឹបសិកានិសសិត្ម្អសងៗម្ៅកនុងរគឹេះស្ថថ ន និងអាច្ោនដលបង

របជារបិយរបនព ី ដែលោនភាពរស់រម្វើកអងដែរ។ 

៣.៣. ជីវិត្រៅសាកលវិទ្យាលយ័  មួបញ្ចូលទងំអគ  ប កិាា   និងកា សាន ក់រៅ 
ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) នឹងចត្់ដច្ងអតត្់អគងរ់ាល់ការស្ថន ក់ម្ៅែល់និសសិត្បរម្ទស ម្ែើមបីទទួលបាន

នូវបទពិម្ស្ថធន៍រស់ម្ៅយា៉ា ងលអរបម្សើរ តាមរយៈការអតល់ជូននូវអគរ និងបរិកាខ រដែលោនគ  ភាព រពមទាំង

កដនលងស្ថន កម់្ៅរបកបម្ោយផ្ទស កភាព ម្ែើមបីជួយពួកម្គឱ្យទទួលបាននូវបទពិម្ស្ថធន៍លអបាំអ ត្ កនុងជីវិត្ម្ៅ

ស្ថកលវិទាល័យ ។ ម្សវាដៃទាំ នងិការរគប់រគងកនុងបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យដែលអាច្ទ កច្ិត្តបាន ក៍ោន

ភាពច្ាស់លាស់ដែលអាច្ទទួលយកបានអងដែរ។ ម្សវាម្អសងៗោនរស្ថប់ និងម្សវាដែលអាច្អៅល់ជូនតាម

ត្រមូវការជាក់ដសៅ ងោនែូច្ជា៖ 

- FRIENDS Teahouse 

- បនេប់អធិោា ន សរោប់អនកកាន់ស្ថសនាមូសល ីម/ បនេប់សរោបព់ហ ជាំម្នឿ 

- បណ្ណា ល័យអតល់ជូនម្សៀវម្ៅតាមអ ិនធឺដ ត្ នងិទសសនាវែតីសិការស្ថវរជាវ 

- ទីតាាំងដែលម្របើរបាស់ភាស្ថអង់ម្គលស/ទីតាាំងដែលនិយាយភាស្ថរបរម្ទសម្អសងម្ទៀត្ 

- កលឹបសិការបស់និសសិត្ និងសងគម  

- អតល់ Wi-Fi ម្ោយឥត្គិត្នៃលម្ៅកនុងបរមិ្វ ស្ថកលវិទាល័យ 

- ហាងកាម្ហវ ត្ូបលក់ម្សៀវម្ៅ និងអាហារោា ន កនុងបរមិ្វ ស្ថកល វិទាល័យ 

ម្រដពីការគាំរទម្ៅកនុងបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យ ពួកម្គក៏រត្ូវបានអតល់ជូនបដនថមពី ការិយា   ល័យទាំនាក់ទាំនង

អនតរជាត្ិ ការិយាល័យកិច្ចការនិសសិត្ និងមហាវិទាល័យភាស្ថបរម្ទស។ 
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៣.៤. ជំនួយកា កនងុប រិវែសាកលវិទ្យាលយ័ 
ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) បានចត្់តាាំងប គគលិក១រូប ម្ែើមបីទាំន កបរមុងនិសសិត្បរម្ទស កនុងរយៈ

ម្ពលននការសិការរបស់ពួកម្គ ។ ែូម្ច្នេះ សោជិកប គគលិករត្ូវបានចត្់ឱ្យអៅល់ការដ នាាំ និងជាំនួយែល់និសសិត្

បរម្ទស កនុងកិច្ចការម្ធវើទិោា ការ និង អម្នាត របម្វសន៍ម្អសងម្ទៀត្ ។  កនុងអាំ ុងម្ពលត្រមង់ទិស មន្រនតីអម្នាត របម្វសន៍ 

អាច្រត្ូវបានអម្ញ្ាើញ ម្ែើមបដីៃលងអាំពីនីត្ិវធិីអម្នាត របម្វសន៍ និងម្្លើយសាំ ួរនានា ជូននិសសិត្បរម្ទស ។  រគឹេះស្ថថ ន

នឹងម្រៀបច្ាំឲ្យោនកមមវធិីជួបជ ាំ រវាងមន្រនតី/អនកជាំនាញអម្នាត របម្វសន៍ ជាមួយប គគលិក និងនិសសិត្អនតរជាត្ិ ម្ែើមបី

អតល់ម្សវាកមមែល់កនុងបរិម្វ ស្ថកលវិទាល័យ។ 

ព័ត្៌មានគងំ្ទ្យ 
ស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) នឹងបញ្ាូនព័ត្ោ៌នម្ៅកានស់ហគមន៍អនតរជាត្ិតាមរយៈម្គហទាំព័រជា

ភាស្ថអង់ម្គលសរបស់អងគភាពខលួន ។  ម្លើសពីម្នេះម្ទៀត្ មហាវិទាល័យនីមួយៗ អាច្អតល់នូវព័ត្៌ោនជាភាស្ថ

អង់ម្គលសម្លើម្គហទាំព័ររបស់ខលួន ដែលោនព័ត្៌ោនសិកាចាំបាច្់នានា សរោប់និសសិត្បរម្ទស ។ ម្ហវសប  ក និង

ម្ត្ម្ រកាមក៏នឹងរត្ូវបានម្របើរបាស់អងដែរ ម្ហើយការម្របើរបាស់ទាំងអស់ នឹងរត្ូវបានអតល់ជាភាស្ថអង់ម្គលស។  

ប គគលិកគាំរទ ដែលរត្ូវបានចត្់តាាំង និងនិសសិត្ដែលអាច្និយាយភាស្ថអង់ម្គលសបាន នឹងបនតអតល់ដ នាាំនានា

ែល់និសសិត្បរម្ទស អាំពីការផ្ទល ស់បតូរណ្ណមួយដែលអាច្ជេះឥទធិពលែល់ពួកម្គ តាមរយៈការដកដរបម្គល

នម្យាបាយ របស់រាជររោា ភិបាលទាំងម្ៅថាន ក់ជាត្ ិឬថាន ក់ម្រកាមជាត្ ិ។ ការដកដរបម្នេះ រត្ូវបានម្ធវើម្ ើងម្ោយ

រកុមរបឹកាស្ថកលវិទាល័យស្ថវ យម្រៀង (SRU) ឬការដរបរបួលែនទម្ទៀត្ អាច្នឹងប៉ាេះពាល់ែល់ពួកគត្់ ។ 

បានអន ម័ត្ម្ោយគ ៈរគប់រគងននស្ថកលវិទាល័យនិងោក់ឲ្យម្របើរបាស់ចបព់ីនៃៃទី២២ ដខម្មស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 


