ការេលកកមស់ភាពជាអកដឹកនាំរបស់ សី
េនកុង បេទសកមុជា
#WeduCambodia400
កាយជាមនុស មាក់ចំេណម
មនុស ទាំង 400 នាក់!
េគលបំណងរបស់េយង គឺេដម គាំ
ី
ទដល់អកេនកុងមាគ៌ាអាជីពការងារ
តាមរយៈការផល់ជូនអកនូវការបណុ ះ
បណាលតាម បព័នអនឡាញ និង
េដយផាល់ ផល់មូលនិធិស មាប់ការ
អប់រតាមរយៈកិ
ំ
ចសន ា FISAs ការ
ែណនាំពីការអភិវឌ បុគល និងការ
បេ ង នពីអាជីពការងារ។
កមវ ិធីេនះ គឺលបំផុតស មាប់ សី
ែដល៖
ជាជនជាតិែខរ
មានអាយុចេនះពី 17 – 35 ឆាំ
សិស ានុសិស និស ិតប ប់
ការសិក ា ឬអកជំនាញវ ័យេកង
(មកពីែផក STEM តវបានផល់
អាទិភាព)
ទទួលបានការេលកទឹកចិតកុង
ការបេងតឱកាសភាពជាអក
ដឹកនាំ

កមវ ិធីេនះ េផតជាសំខាន់េលការគាំ ទដល់ សីកមុជាឈានមុខចំនួន 400 នាក់ែដល
មានចំណាប់អារមណ៍េលវ ិស័យេផ ងៗកុងែផក STEM និងេនកុងែផកេផ ងេទ ត។
តាមរយៈការផល់ការែណនាំ ការបេ ង នស មាប់ការកំណត់េគលេដ និងវគសិក ាពី
ការេធែផនការអាជីពការងារ េយងមានកី បាថាចង់ជួយគាំ ទអកេនកុងការអភិវឌ
ជំនាញភាពជាអកដឹកនាំរបស់អក។

េដម ីែសងយល់ព័ត៌មានបែនម:
ៃដគូផ ពផ ាយ

weduglobal.org/cambodia400
ឧបតម
េដយ

Advancing Women’s Leadership in
Cambodia
Be a part of the 400!
Would you like support along
your career path? By providing
you with online and in-person
training, mentoring for personal
development and career
coaching, we aim to nurture your
leadership journey.
This programme is ideal for
women who are:
Cambodian nationals
Between the ages of 17 - 35
Students, graduates or
young professionals
(STEM fields preferred)
Inspired to develop
leadership opportunities

#WeduCambodia400
The programme is focused on supporting 400 driven Cambodian women who
are interested in different sectors of STEM as well as other fields. By offering
mentorship, coaching for goal setting and career planning courses, we aspire to
support you with your leadership skills development.

For more information:
weduglobal.org/cambodia400
Outreach Partners

Supported by

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
What are the criteria to apply?
លកនិកៈ ស មាប់េធការដាក់ពាក
Female
េភទ
Cambodian nationals
ស ាតិ
Between the ages of 17-35
អាយុចេនះពី ១៧ េទ ៣៥ឆាំ
Students (need to be attending school grade 11th or above), graduates, or young
professionals (STEM fields preferred)
សិិស (ចាប់ពីថាក់ទី១១េឡង) និស ិត និស ិតប ប់ការសិក ា ឬអកជំនាញវ ័យេកង
(ចង់បានជំនាញ ពាក់ព័ននឹង វ ិទ ាសា ស បេចកវ ិទ ា វ ិសកម និងគណិតសា ស)
Interested in learning more about a career in STEM
ចាប់អារមណ៍េនកុងការែសងយល់បែនមេលជំនាញពាក់ព័ននឹងវ ិទ ាសា ស បេចកវ ិទ ា
វ ិសកម និងគណិតសា ស
Inspired to develop leadership opportunities
ញុាំងឲ មានការបេងនឱកាសៃនភាពជាអកដឹកនាំ
Can I apply if I am Cambodian but not living in the country?
េតខំុអាចដាក់ពាក បានេទ បសិនេបខំុមានស ាតិកមុជា ប៉ុែនកំពុងរស់េនេ ក
បេទស?
Yes. You can apply if you are a female Cambodian national even if you are not
currently living in Cambodia, as some of the programme opportunities will be
available online. However, you need to plan to return to Cambodia within one
year’s time so that your training can help fellow Cambodians.
បាន ។ អកអាចដាក់ពាក បាន បសិនេបអកជា សី (យុវតី) មានស ាតិកមុជា េប
េទះបីជាអកមិនរស់េនកុង បេទសកមុជាក៏េដយ នាេពលបចុប ន ។ ជាមួយគាេនះែដរ
កមវ ិធីរបស់ Wedu គឺផល់ការបណុ ះបណាលតាមរយៈ បព័នអុីនថឺណិត ។ េទះបីជា
យ៉ាងណាក៏េដយ លកណត មវឲ អកវ ិល តឡប់មក បេទសកមុជាវ ិញ កុងរយៈ
េពល១ឆាំ េដម ីជា បេយជន៍ដល់ការែចករ ំែលកចំេណះដឹងរបស់អក េទដល់ជនជាតិ
កមុជាេផ ងេទ ត ។

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
Can I apply if I live outside of Phnom Penh? Will the programme be delivered in
other provinces outside Phnom Penh?
េតខំុអាចដាក់ពាក បានេទ បសិនេបខំុរស់េនេ កពី កងភំេពញ? េតកមវ ិធី ផល់ឱកាស
ឬវគបណុ ះបណាលេនតាមេខតនានា េ កពីរាជធានីភំេពញេទ?
Yes. We strongly encourage applications from all Cambodian provinces. The
programme will be available online and at selected locations throughout the
country.
បាន ។ កមការងារេយង េលកទឹកចិតឲ មានការដាក់ពាក ទាំង គប់បណាេខតទាំង
អស់ ។ អកអាចចូលរួមកមវ ិធីបានតាមរយៈអនឡាន និងេនតាមទីតាំងែដលេ ជសេរ ស
ណាមួយ េនកុង បេទស កមុជា ។
Can I apply if I am not Cambodian?
េតខំុអាចដាក់ពាក បានេទ េបខំុមិនមានស
No.
អត់បានេទ ។

ាតិកមុជា?

I am male, can I apply?
ខំុជាបុរស (យុវជន) េតខំុអាចដាក់ពាក បានឬេទ?
No. This project is focused on supporting women in STEM, as they currently
represent a minority in this field both in Cambodia and around the world.
អត់េទ េដយសារែតគេ មងេនះ តវបានេផតសំខាន់េទេលការគាំ ទ សី េនកុង
វ ិស័យវ ិទ ា ស បេចកវ ិទ ា វ ិសកម និងគណិតសា ស េដយសារែតពួកេគកំពុងែតសិត
េនកុងចំេនម កមភាគតិចេនកុងវ ិស័យទំាងេនះេនកមុជា រួមទាំងេនកុងសកល
េលកផងែដរ។
I will be 17 this year, can I apply?
ខំុនឹងមានអាយុ១៧ឆាំ េនកុងឆាំេនះ ។ េតខំុអាចដាក់ពាក បានឬេទ ?
Yes.
បាន ។

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
I will be turning 36 soon, can I still apply?
ខំុនឹងមានអាយុ៣៦ឆាំឆាប់ៗេនះេហយ ។ េតខំុអាចដាក់ពាក បានឬេទ?
Yes, you may apply as long as you are 35 or younger at the time of your
application.
បាន ។ អកអាចដាក់ពាក បាន ដរាបណាអកមានអាយុ៣៥ឆាំ ឬក៏ទាបជាងេនះ រាប់ដល់
ៃថែដលអកដាក់ពាក ។
I am not working or studying in a STEM-related field. Can I still apply?
ខំុមិនេធការ ឬក៏សិក ា ពាក់ព័ននឹងជំនាញ វ ិទ ាសា ស បេចកវ ិទ ា វ ិសកម និង
គណិតសា ស េទ។ េតខំុអាចដាក់ពាក បានេទ?
Yes, you can apply. Please note, however, that we will give preference to those
studying or pursuing a career in a STEM-related field.
បាន ។ សូមកត់ចំណាំថា េយង គាន់ែតផល់ឱកាសអាទិភាពដល់អកែដលសិក ា ឬេធ
ការពាក់ព័ននឹងជំនាញ វ ិទ ាសា ស បេចកវ ិទ ា វ ិសកម និងគណិតសា ស ។
What training sessions are available?
េតមានផល់វគបណុ ះបណាលណាខះ?
The following opportunities will be available
ឱកាសទាំងអស់េនះ មានដូចជា៖
Mentoring
ការែណនាំ
Career planning and coaching
ការេធែផនការអាជីព និងបងឹក
Personal development sessions
វគពាក់ព័ននឹងការអភិវឌ ខួនឯង
Leadership training
វគបណុ ះបណាលពាក់ព័ននឹង ភាពជាអកដឹកនាំ

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
Which languages will be used during the programme?
េតកមវ ិធីេធការបណុ ះបណាលជាភាសាអី?
Both Khmer and English. You only need to be proficient in either Khmer or English
to participate, not both.
ទាំងភាសាែខរ និងភាសាអង់េគស ។ អកចាំបាច់ តវេចះភាសាែខរ ឬ
ក៏ភាសាអង់េគស (ភាសាមួយណាក៏បាន) ឲ សាត់ជំនាញ េដម ីចូលរួមកមវ ិធី ។ កមវ ិធី
មិនត មវឲ េចះទាំងពីរេនះេទ ។
What is mentoring? What is coaching?
េតអីេទ “ការែណនាំ”? េតអីេទ “ការបងឹក”?
Mentoring is a professional relationship in which an experienced person (the
mentor) assists another (the mentee) in developing specific skills and knowledge
that will enhance the mentee’s professional and personal growth. Mentorship can
be conducted one-on-one or in a group setting.
“Mentorship” ការែណនាំ គឺជាទំនាក់ទំនងៃនអាជីព ែដលបុគលមាក់ែដលគាត់មានបទ
ពិេសធន៍ ជួយេធការែណនាំ បាប់គនឹះ ដល់បុគលមាក់ េនកុងការអភិវឌ ន៍ជំនាញ និង
ចំេណះដឹង វ ិស័យជាក់លាក់ណាមួួយ ែដលការទាំងអស់េនះ នឹងព ងឹងការយល់ដឹង និង
សមតភាពសីពីអាជីព និង ខួន ឯង ដល់អកែដល តវបានេគបណុ ះបណាល ។
Coaching differs from mentorship in that it normally involves a trained coach or
experienced professional guiding the coachee to plan and achieve goals.
Therefore, coaching is action- and goal-oriented and more focused on developing
specific skills.
“Coaching”ការហឹកហាត់ខុសគាពីការផល់ការែណនាំែដលជាទូេទពាក់ព័ននឹង គបងឹក
ែដលមានការហឹកហាត់ឬជំនាញវ ិជាជីវៈែដលមានបទពិេសធន៏េដម ីជួយដល់អក
ស មបស មលកុងការេរ បចំនិងសេ មចេគលេដ។ ដូេចះការបងឹកបងាត់គឺជា
សកមភាព - និងេផតេគលេដនិងេផតេលការអភិវឌ ជំនាញជាក់លាក់។

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
What is the time commitment of the programme?
េដម ីចូលរួមកមវ ិធី េត តវការេពលេវលាប៉ុនាន?
Programme activities will take place from November 2018 - February 2019. You
are expected to attend at least 1 session from the various activities. Each
activity/session takes approximately 3 hours.
សកមភាពរបស់កមវ ិធីេនះ នឹងចាប់េផមេនែខវ ិចិកា ឆាំ២០១៨ រហូតដល់ែខកុមៈ
ឆាំ២០១៩ ។ អក តវចូលរួមយ៉ាងេហចណាស់ ឲ បាន១វគ េនកុងសកមភាពេផ ងៗគា
។ សកមភាពនីមួយ ឬក៏វគបណុ ះបណាលនីមួយៗ គឺចំណាយេពល បែហលជា៣េម៉ង
ជាមធ ម ។
Do participants receive a certificate at the end of the programme?
េតអកចូលរួមនឹងទទួលបានលិខិតប ាក់ថា ពួកេគបានចូលរួមវគបណុ ះបណាលេនះឬ
េទ
No.
អត់បានេទ ។
Is this the Rising Star programme?
េតេនះជាកមវ ិធីេឈះថា “Rising Star”ឬ?
No. This is not the Wedu standard Rising Star programme. For more information
on the Rising Star programme, please visit www.weduglobal.org/rising-star.
អត់េទ ។ េនះ មិនែមនជាកមវ ិធី “Rising Star” េទ។ ស មាប់ព័ត៌មានបែនម សូមចូលេទ
កាន់េគហទំព័រ េនះ www.weduglobal.org/rising-star ។
Do I need to pay to participate in the programme?
េតខំុ តវការបង់ បាក់ ស មាប់វគបណុ ះបណាលេនះ ឬការចូលរួមកមវ ិធីេនះឬេទ?
No, the programme is free and supported by the British Embassy in Phnom Penh.
េទ ។ អកទទួលវគបណុ ះបណាល ឬចូលរួមកមវ ិធីេនះ េដយមិនបង់ បាក់េឡយ េ ពះ
កមវ ិធីេនះ តវបានការគាំ ទពីសានទូតអង់េគស បចាំេនកមុជា ។

FAQ Questions and Answers
សំណួរ-ចេមយ
What is a FISA?
េត FISA ជាអី?
Future Income Sharing Agreements (FISAs) offer you an affordable way to fund
your education. Unlike loans, FISAs are designed to adjust with the realities of
your unique leadership journey, because repayments are only due when you’re
employed or earning an income. For more information, please see the Wedu
website.
FISA ជាអក រកាត់ភាសាអង់េគសែដលមានន័យជាភាសាែខរថា កិច ពមេ ព ង
ស មាប់ែបកែចក បាក់ចំណូលនាេពលអនាគត ែដលផល់ បាក់សមលមស មាប់់ឧបតម
កុងការសិក ារបស់អក។ FISA ខុសពី បាក់កមី េដយសាវា តវបានបេងតេឡង
េដម ីសម សបជាមួយនិងភាពជាក់ែសងៃនការវ ិវឌ ន៍ភាពជាអកដឹកនាំរបស់់អក
េដយសាររែតការសង តលប់មកវ ិញេធេឡងនូវេពលអកមានការងារេធ ឬមាន បាក់
ចំណូល។ ស មាប់ព័ត៌មានបែនម សូមចូលេមលកុងេគហទំព័រ តាមតំណរេនះ Wedu
website។

