ពាក្យសុប
ុំ មរមើការងារ

Photo
4x6

(Application for Employment)

HRform:1301

H ឬមបាះពុមភមដ្ឋយក្ុុំពយូទ្័ រ រួចចុះហតថមលខា។ ទ្ុំរង់ណដល
- សូមបុំ មពញទ្ុំ រង់ មនះ (HRform1301)មដ្ឋយមរបើបិច្មមតា
បុំមពញរួចនឹងរតូវទ្ុក្ដ្ឋក្់នឹងមរបើ របាស់មដ្ឋយការ ិយាល័យ្នធ្លនមនុ សស។

-មនទីមពទ្យក្ុ មារអងគរ ជាអងគភាពណដលផតល់ឱកាសការងារមសមើរភាពគ្ននចុំ មពាះបុលគលិក្។ មយើងមិនមរ ើសមអើងបុលគលិក្
មដ្ឋយណផែក្មៅមលើ ជុំ មនឿ ជាតិសាសន៏ ពែ៌សុំបុរ មភទ្ អាយុ មដើមក្ុំ មែើត សាថនភាពរលួសារ ឬពិ ការភាពមឡើយ។
- Please complete this form (RHform1301) by typing or using ball-point pen and sign. The completed form will be filed
for Human Resources purposes at the Human Resources Department.
- AHC is an equal opportunity employer. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, gender, sexual
preference, age, country of origin, marital status or disability.

តុំណែងចង់បាន (Position applied for)

ក្ុំរ ឹតរបាក្់ណែចង់បាន ( Desired Salary)

មពលណាអាចចូលម្វើការបាន?

មតើអក្
ន មានធ្លលប់ឬក្ុំពុងជាប់ពិរទ្
ុ ឬ
ធ មទ្?

(Date Available for Work dd/mm/yy)

(have you ever been convicted of any crime?)

ពត៌មានទ្ូមៅ (PERSONAL DATA)
នាមរតក្ូល និងនាមែលួនជាមែមរភាសា

នាមែលន
ួ (សរមសជាអង់មលលស) Full name
(Family name)

(Middle name)

(Given name)

មលែអតតសញ្ញាែប័ែណ

សញ្ញ
ា តិ

ថ្ងៃណែឆ្នក្
ុំ ុំមែើត

ក្ណនលង ក្ុំមែើត

ID /Passport Number:

Nationality

Date of Birth(dd/mm/yy)

Place of Birth

រក្ុមGroup

ភូមិ Village

អស័យដ្ឋានផទះមលែ Current Address: house# ផលូវ Road#

សងាាត់/ឃុុំ Sangkat/Commune
មលែទ្ូរស័ពទ Phone Number

ែ័ែឌ/ស្សុក្ Khan/ District
E-mail address

មលែទ្ូរស័ពក្
ទ ងក្រែ
ី បនាទន់
ុន
Emergency Tel. contact:

មែតត/រក្ុង Province/Town
ម្មះ Name

របវតតិការសិក្ា (EDUCATION BACKGROUND)
Academic Qualifications
សូមសរមសររបវតតិសិក្ា (មរកាយឧតតម ឧតតម ឬម្យមសិក្ា) ចុងមរកាយរបស់អនក្មៅជួ រមលើរពមទុំងភាាប់មក្ជាមួយនូ វ
ឯក្សារសញ្ញាបរតងតចមលងសុំមៅមដើ ម។ (Please list the most recent academic education on the top row. All
certifications need to be certified from the original copy and attached with this form.)
ណែឆ្នុំសិក្ា Date
From

To

ម្មះសាលា/ វ ិទ្ាសាថន

សញ្ញាបរតទ្ទ្ួលបាន

ម្មះជុំនាញ

School / Institution attended

Qualification Obtained

Major

ការសិក្ាដ៏ថ្ទ្មទ្ៀត Other Qualifications / Couse Attended
Date
From

To

ម្មះវ ិទ្ាសាថន/អងគការ

វ ិញ្ញាបនបរតទ្ទ្ួលបាន

School / Institution attended

Qualification Obtained

ម្មះជុំនាញ
Brief description
(Training Modules)

ជុំនាញភាសារបរមទ្ស ពត៌មានវ ិទ្ា និងជុំនាញមផសង(LANGUAGES , IT and other SKILLS)
Please indicate your proficiency as follows: Excellent = 4, Good =3 ,
Fair =2 , Basic = 1, None = 0
Language
Reading Written Spoken
English
Other
Other

ពត៌មានវ ិទ្ា (IT Skills)
Khmer Unicode

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Other
Other

Microsoft Outlook
Other

Other Skills and Achievements
(please list any other relevant skills and achievements you would
like to mention.)

Other

Score

របវតតិការងារ (CAREER HISTORY)
សូមបុំមពញរបវតតិការងាររបស់អនក្ណដលក្ុំពុងម្វើនាមពលបចចុបបននក្ុងតារាងមលើ
ន
មល។ (Please start from your current

employment.)

ណែឆ្នុំបុំមរ ើការ

អងគភាព/រក្ុមហុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

តុំណែង

មរកាមអងគភាព
Report to

Position/Job title

To(mm/yy)

ក្ិចចការណដលក្ុំពុងម្វើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនក្ធ្លនា (REFERENCE): លួរជារបធ្លនរបស់អនក្ ណដលសាគល់អនក្ចាស់អុំពីការងារ តួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែុ សរតូវរបស់អនក្។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាទ្ី Position

ម្មះ Name

ណែឆ្នុំបុំមរ ើការ

អងគភាព/រក្ុមហុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

មលែទ្ួរស័ពទ Tel

តុំណែង

ឈប់មដ្ឋយមូលមហតុ

Position/Job title

Reason for leaving

To(mm/yy)

ក្ិចចការណដលបានម្វើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនក្ធ្លនា (REFERENCE): លួរជារបធ្លនរបស់អនក្ ណដលសាគល់អនក្ចាស់អុំពីការងារ តួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែុ សរតូវរបស់អនក្។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាទ្ី Position :

ម្មះ Name:

ណែឆ្នុំបុំមរ ើការ

អងគភាព/រក្ុមហុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

មលែទ្ួរស័ពទ Tel

តុំណែង

ឈប់មដ្ឋយមូលមហតុ

Position/Job title

Reason for leaving

To(mm/yy)

ក្ិចចការណដលបានម្វើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនក្ធ្លនា (REFERENCE): លួរជារបធ្លនរបស់អនក្ ណដលសាគល់អនក្ចាស់អុំពីការងារ តួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែុ សរតូវរបស់អនក្។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

ម្មះ Name:

តួនាទ្ី Position :

មលែទ្ួរស័ពទ Tel

ណែឆ្នុំបុំមរ ើការ

អងគភាព/រក្ុមហុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

តុំណែង

ឈប់មដ្ឋយមូលមហតុ

Position/Job title

Reason for leaving

To(mm/yy)

ក្ិចចការណដលបានម្វើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនក្ធ្លនា (REFERENCE): លួរជារបធ្លនរបស់អនក្ ណដលសាគល់អនក្ចាស់អុំពីការងារ តួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែុ សរតូវរបស់អនក្។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាទ្ី Position :

ម្មះ Name:

មលែទ្ួរស័ពទ Tel

*សុំគ្នល់ (Important notice) :
រាល់ពត៌ មានទុំងអស់ណដលអនក្បានបុំ មពញក្នុងទ្ុំរង់ មនះ លឺ អាចរតូវបានពិនិតយមដើ មបីបញ្ញ
ា ក្់ ភាពរតឹមរតូវ។ រាល់ពត៌មាន

មិនពិត ឬការបុំ ភាន់ពត៌មានមដ្ឋយរបការណាមួយ អាចឲ្យអនក្បាត់បង់ឱកាសជាមបក្ខជន រពមទុំងនឹងរតូវបញ្ឈប់ ពីការងារ
របសិនមបើអនក្រតូវបានរក្មឃើញក្ុំហុសមៅមពលមរកាយ។

Information that you provided on this form is subjected to verification. Falsification or misrepresentations may disqualify you
from consideration for being a candidate or/and may be grounds for termination at a later date.

**ការរបកាសពីភាពរតឹមរតូវរបស់សាមីជន (Declaration)
(

មដ្ឋយមានហតថមលខាែ្ុុំជាសក្ខីភាពខាងមរកាមមនះស្សាប់ ែ្ុុំសូមបញ្ញ
ា ក្់ថា៖ រាល់ពត៌មាននិងលិែិតភាាប់មក្ជាមួយទុំង
អស់លឺរតឹមរតូវមដ្ឋយគ្នមនការណក្ឬណក្លងបនលុំមដ្ឋយរបការណាមួយមឡើយ។ ែ្ុំុអនុញ្ញាតតឲ្យមានការតាមដ្ឋនរបវតតិការងារក្នលងមក្
របស់ែុុំ្របសិនមបើ មានតរមូវការពីមនទីមពទ្យ។

ែ្ុំុយល់ចាស់ថា៖ រាល់ពត៌មានមិនពិតឬមចតនាបុំ ភាន់ពត៌មានទុំងឡាយ អាចឲ្យែ្ុំុបាត់ បង់ឱកាសក្នុងការទ្ទ្ួលបាន
ការងារ ឬែ្ុំុ អាចនឹងរតូវមនទីមពទ្យក្ុមារអងគរបញ្ឈប់ពីការងារភាលមៗ។

With my signature below , I certify that all the information on this and all the attached pages is true, correct and complete to
the best of my knowledge and contains not willful falsification or misrepresentations. I authorize all former employers to release jobrelated information they may have about me. I fully understand that any misrepresentation or omission of any fact will be sufficient
causes for cancellation of employment or dismissal.

ហត្ថ លេខា
Signature _________________________

ថ្ងៃ ណែ ឆ្នុំ

Date(dd/mm/yy)_____________________

*សូមភាាប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារពាក្់ព័នធទុំងឡាយ (មដ្ឋយមានរតាចមលងចាប់មដើម)ដូចជា សញ្ញាបរត វ ិញ្ញាបនបរត លិែិតការងារ ។ល។
*សូមយក្ទ្ុំរង់ណដលបុំមពញរួចមក្ដ្ឋក្់មៅការ ិយាល័យ្នធ្លនមនុសស។
*please attach herewith supporting documents (certified certificates, employment letter from previous job etc.) you might have and send to Human
Resources Department.

*មបក្ខជនណដលរតូវបានមរជើសមរ ើស នឹងតរមូវមអាយម្វើលិែិតមថាាលមទសមៅរក្សួងយុតិត្៌ម មុនមពលចូលបុំមរ ើការងារ
*Criminal Record check from the Ministry of Justice is required for the successful candidate prior employment date.

ពត៌មានបណនថម For more information : job@angkorhospital.org Tel: 099 610 885 , 016 777 929 .
For HR Officials:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

