
ចេ.ជី.ជី  ផ្ដល់កន្លែងស្នា កច់ៅចោយមលិមាលបងថ់្លែសម្រមាបអ់តីត
ម្ររូសមម្ររេិ័តត ចៅចេតតចសៀមរាប លិងភ្ាចំេញ ចៅចេលន្ែលេកួចរ
បលតការសិកាចៅសកលវទិ្យាល័យ ។ ចេ.ជី.ជី ចៅបលតការគមំ្រទ្យ 
លិងផ្ដល់លូវការន្ែន ំ ន្ែលមាលស្នរៈម្របចោជលស៍ម្រមាបក់ារ
សិការបស់េកួចរ ។ ទ្យម្រមាេំកួចរបញ្ចបក់ារសិការបស់េកួចៅ
សកលវទិ្យាល័យ ទំ្យនកទំ់្យលងរបស់េកួចរជាមយួ ចេ.ជី.ជីកម៏ាល  
រយៈចេលោ៉ា ងចោេណាស់ក១៏១ ឆ្ា នំ្ែរ ។ ការលុបបំបាតភ់ាេ
ម្រកីម្រក រឺម្រតូវការការចបតជាា េិតតច វ្ើរយៈចេលយូរ ។ 

សិសស, បរុគលិក លងិ អាគរចផ្សងៗចទ្យៀត 

េំលលួសិសសរបស់ ចេ.ជី.ជី មាលេំលួល ៦៥០ នក ់ ។ សិសសទងំ
អស់ចលេះទ្យទ្យលួបាលការបង្ហា តប់ចម្រងៀលលូវភាស្នអងច់រែស េីម្ររូសមម្ររ័
េិតតេំលលួ ៦០នក។់ កមមវ ី្ ីចលេះម្ររបម់្ររងចាតន់្េងចោយ បុរគលិក
ន្េមរ  ន្ែលមាលការចបតជាា េិតតេពស់េំលលួ ៥នក ់ លិងបុរគលិកសមម្ររ័
េិតតជាចម្រេើលនកច់ទ្យៀត។  ចេ.ជី.ជីមាលមែឌ លសិកាចៅវទិ្យាល័យ 
ហ ុលន្សលបាកេិ់ចញ្ច ៀល លិងវទិ្យាល័យហ ុលន្សលរចំលេកាុងចេតត 
ចោ្ិ៍ស្នត ់ លិងមែឌ លស្នា កច់ៅសម្រមាបលិ់សសតិមយួកន្លែងចៅ 
ចសៀមរាប លិង  ២កន្លែងចទ្យៀតចៅ ភ្ាចំេញ ។ 

ទ្យនំកទ់្យលំង 

ចៅសហរែឋអាចមរកិ                                                   
ចោកម្រសី រង ់សុខារ ី                                                            
ម្របធាលម្របតិបតតិរបស់អងគការមូលលិ្ិសបបរុស្មេ៌លជីវ ៉ាចូែតទិ្យ   
អីុន្ម៉ាល : jgg.charitychairman@gmail.com     

ទូ្យស័េទ : (1) 252 722 1628 

ការោិល័យម្របតិបតដកិារចៅកាុងម្របចទ្យសកមពុជា                          
ចោក ចទ្យេ មលុរីោឋ    នយកអងគការ                            
អីុន្ម៉ាល : rotha.jggcharity@gmail.com                 

ទូ្យស័េទថ្ែ : (855) 012 970 828  

េតម៌ាលបន្លែម 
Facebook—John Givonetti Giving 

Website—www.jggcharity.org 

ចោក េល ជីវ ៉ាចូែតទិ្យ រឺជាបុរគលមាា កន់្ែលររួឲ្យចគរេ លិងចកាត   
សរចសើរ ។ គតរ់ស់ចៅចោយមាលជីវតិស្នមញ្ញ  ន្តមាលអតែលយ័ម្រជាល
ចម្រៅបំផុ្ត។ គតប់ាលបលសល់ទុ្យកលូវចករ ដិ៍មរកតមយួេំលលួ ន្ែលសេវថ្លៃ
ចលេះបាលបំចរ ើផ្លម្របចោជល ៍ឲ្យមលុសសជាចម្រេើលចៅកាុងេិភ្េចោក។ 

អង្គការមលូនិធិសប្បុរសធមន៌ៅកមពុជា 

សមូអរគណុជាពិនសសចំន ោះ 

ចោកអាកអាេបរចិាច រែូេខាងចម្រកាម 

 ១២ែូោែ  សម្រមាបស់មាា រៈសិកា ( កាបូប បិុេ ។ល។) 
 ១២ែូោែ  សម្រមាបឯ់កសណាឋ លសិកា លិង ន្សបកចជើង។ 
 ៥០ែូោែ  សម្រមាបក់ងច់ៅស្នោចរៀល។ 
 ២៥០ែូោែ  សម្រមាប ់កំុេយទូ្យរ័មយួចម្ររឿង។ 
 ៥០០ែូោែ  សម្រមាបថ់្លែសិកាមយួឆ្ា  ំ។ 
 ចេ.ជី.ជី  សូមធានថាការបរចិាច ររបស់អាកលិងម្រតូវបាលចម្របើម្របាស់
ម្របកបចោយតមាែ ភាេ ចែើមបសីចម្រមេចគលចៅរបស់ ចេ.ជី.ជី។ 



អងគការមលូលិ្ សិបបរុស្មេ៌លជវី ៉ាចូែតទ្យ?ិ 

អងគការមូលលិ្ិសបបរុស្មេ៌លជីវ ៉ាចូែតទិ្យ (ចេ.ជី.ជី) រឺជាមូលលិ
្ិសមបរុ្មឯ៌កជលមយួតូេ ន្ែលម្របភ្េហិរញវតែុេមបងរបស់េែួល
បាលមកេី ចោកេលផាចវសីុ តាមរយេះ វងីអហ័វហូប។ ការោិល័យ
កណាដ លរបស់អងគការ រឺសែិតចៅកាុងស្នោវទិ្យាល័យ ហ ុល ន្សល
បាកេិ់ចញ្ច ៀល ឃុំបាកេិ់ចញ្ច ៀល ម្រសុកភ្ាមំ្រកវាញ ចេតតចោ្ិ៍ស្នត។់ 
អងគការមូលលិ្ិសបបរុស្មេ៌លជីវ ៉ាចូែតទិ្យបាលបចងកើតច ើងចៅឆ្ា ំ
២០០៧ ជាមូលលិ្ិឯកជលមយួ ន្ែលផ្ដល់មូលលិ្ិសម្រមាប់
រចម្រមាងចហោឋ រេនសមពលធតូ័េៗចៅអាសីុអាចរាយ ៍ ។ ចម្រកាយមក
ចៅកាុងឆ្ា ២ំ០១០ អងគការបាលផាែ ស់បដូរេីមូលលិ្ិ មកជាកាបចងកើត
លូវកមមវ ិ្ ីសមបរុស្មផ៌ាទ ល់េែួល ចោយចផាដ តចលើន្តម្របចទ្យសកមពុជា 
ន្តមយួប៉ាុចណាណ េះ ។ ចេ.ជី.ជីបាលេុេះបញ្ជ ីផ្ែូវការចៅកាុងម្របចទ្យសកមពុ
ជា ជាអងគការចម្រៅរោឋ ភ្បិាលកាុងម្រសុក ន្ែលមលិបំចរ ើឲ្យរែបកស
លចោបាយ មលិម្របកាលស់្នសន លិងជាអងគការមលិន្សវករកម្របាកក់
ថ្ម្រម។  

ម្របចទ្យសកមពុជា 

ម្របចទ្យសកមពុជាសែិតចៅអាសីុ
អាចរាយច៍ៅេចនែ េះ ម្របចទ្យស
ថ្ល ចវៀតណាម លិង ឡាវ ។ 
កមពុជាជាម្របចទ្យសមយួន្ែល
ម្រកីម្រកចៅអាសីុ ។ ចៅ 
បេចុបបលាចលេះវស័ិយអបរ់ចំៅ

កមពុជាបាលចាបច់ផ្ដើមរកីែុេះោលោ៉ា ងខាែ ងំ ។ ចេ.ជី.ជី ជាអងគការ
មយួន្ែលបាលជយួ គមំ្រទ្យចលើវស័ិយអបរ់ចំៅកមពុជា។ 

ចបសកកមមរបស់អងគការ 

ចេ.ជី.ជី ផ្ដល់ការអបរ់ចំហើយលិងផ្តល់ការចលើកទឹ្យកេិតតែល់សិសស   
កមពុជាចៅតាមតំបលជ់លបទ្យ ចែើមបឲី្យេកួចរមាលសមតែភាេអាេ
កាែ យជាចមែឹកនជំំនលច់ម្រកាយសម្រមាបម់្របចទ្យសេួកចរ ចហើយលិង
ច វ្ើឲ្យសហរមលរ៍បស់េួកចរចរេចេញេីភាេម្រកីម្រក ។ 

កមមវ ិ្ បីចម្រងៀលភាស្នអងច់រែស 

ចេ.ជី.ជី បែដុ េះបណាដ លសិសសវទិ្យាល័យ ចគលបំែងចែើមបឲី្យេួក
ចរមាលសមតែភាេអាេបចម្រងៀលភាស្នអងច់រែស ែល់សិសសថាា កទី់្យ 
៦ ថាា កទី់្យ៧ លិងថាា កទី់្យ៨  ន្ែលបាលេូលរមួកមមវ ិ្ ីបែដុ េះបណាដ ល 
ភាស្នអងច់រែស រយៈចេល៣ឆ្ា  ំ ចោយមលិបងថ់្លែ ។ កមមវ ិ្ ីអបរ់ ំ

ភាសអងច់រែសរបស់ចេ.ជី.ជី ម្របតិបតតិការ៧ថ្លៃ កាុងមយួសបាដ ហ៍ លិង
១២ន្េ កាុងមយួឆ្ា  ំ។  សមតែភាេភាស្នអងច់រែស រឺជាសមតែភាេ
មយួន្ែលចរម្រតូវការខាែ ងំខាែ បំផុ្ត កាុងម្របចទ្យសកមពុជាសេវថ្លៃចលេះ ។ 
ចាបេី់តនួទី្យកាុងជំលញួលិងកាុងរោឋ ភ្បិាលសំខាល់ៗ  រហូតអាករតម់៉ាូតូ
កងបី់ ន្ែលោកេ់លធ ័ ចលើវស័ិយចទ្យសេរែ៍ ភាស្នអងច់រែស រឺេិត
ជាមាលតម្រមូវការខាែ ងំន្មលន្ទ្យល ។ លិសសតិន្ែលចរៀលចៅសកលវទិ្យា
ល័យនន រឺចាបំាេម់្រតូវចម្របើម្របាស់កមមវ ិ្ ីកំុេយទូ្យរ័ជាភាស្នអងច់រែស 
ចហើយចសៀវចៅន្ែលេកួចរចរៀលចៅសកលវទិ្យាល័យ ភារចម្រេើលរឺជា 
ភាស្នអងច់រែស។ 

សិសាលុសិសសន្ែលរស់ចៅតាមតំបលជ់លបទ្យម្រកីម្រក ន្ែលមលិបាល
ចរៀលភាស្នអងច់រែសឬកច៏រៀលបាលតិេតេួ ម្របាកែជាចាកចេញេី
ស្នោចោយមាលសមតែភាេន្ផ្ាកភាស្នអងច់រែសតិេតួេ ឬគម ល
ចស្នេះ ចហើយេកួចរកម៏លិសូវមាលឪកាសការង្ហរន្ែរ។ 

ការបែដុ េះបណាដ លភាស្ន , កុេំយទូ្យរ័ លងិភាេជាអាកែកឹន ំ

ចេ.ជី.ជី បែដុ េះបណាដ លម្ររូសមម្ររេិ័តត លូវជំនញភាស្នអងច់រែស    
កំុេយទូ្យរ័ ជំនញការង្ហរ លិងភាេជាអាកែឹកន ំ ចែើមបឲី្យម្របាកែថា 
េកួចរមាលអនរតែច៏ជារជយ័ ។ ន្ែលសំខាលបំ់ផុ្តចនេះតាមរយៈ 
ការបចម្រងៀល ភាស្នអងច់រែស រយៈចេល៤ ឆ្ា  ំ ម្ររូសមម្ររេិ័តតទងំអស់
បាលកាែ យជាអាកែឹកន ំតាងំន្តេីេកួចរចៅចរៀលវទិ្យាល័យចមែេះ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ការគមំ្រទ្យការសិកាចៅសកលវទិ្យាល័យ 

ចគលចៅេមបងរបស់ ចេ.ជី.ជី  រឺេងច់ឃើញម្ររូសមម្ររេិ័តតទងំអស់
បលតការសិការបស់េួកចរចៅមោវទិ្យាល័យ ។ ជំោលែំបូងចែើមប ី
សចម្រមេចគលចៅចលេះ េកួចរម្រតូវម្រប ងចអាយបាលជាបប់ាកឌុ់ប 

ន្ែលម្រតូវម្រប ងចៅេុងឆ្ា សិំការបស់េកួចរសិល៕ សម្រមាបក់ារ
ចរៀបេំការម្រប ងបាកឌុ់បែន៏្សលេិបាកចលេះ ចេ.ជី.ជី បាលផ្តល់លូវ
ការបែដុ េះបណាដ លបន្លែមែល់េកួចរ លូវមុេវជិាជ សំខាល់ៗ ជាចម្រេើល
ែូេជា ភាស្នអងច់រែស , រែិតវទិ្យា , រីមវីទិ្យា , លិង របូវទិ្យា ចៅ
ចេលេកួចរចរៀលចៅថាា កទី់្យ ១២ ។ 


