េសចកតីរបកសព័ត៌មន
សរមប់ករផសពវផសយ: ៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ ឆន២
ំ ០១៥

ធនគរ ANZ Royal
ផតលក
់ រគ ំរទដល់
ិ យ
័ សិលបៈ និងបេងកត
 ឪកសអភិវឌឍន៍
វឌឍន៍
ំរទដល់វស
េនៃថងេនះធនគរ ANZ Royal បនរបកសអំពីកញចប់ថវ ិក ចំនួន ២០,០០០ ដុលលកនុងករឧបតថមភគំរទ

សហរគសសងគមហវរ េដ មបីអភិវឌឍវ ិស័យសិលបៈកនុងសហគមន៍កមពុជក៏ដូចជករផតល់នូវឱកសសរមប់
យុវជនរកីរកចូលរួមសកមមភពវបបធម៌ឲយបនកន់ ែតេរចន។

ធនគរ ANZ Royal និងសហរគសសងគមហវរនឹងេធវករជមួ យគនកនុងករេរៀបចំរពឹតិតករណ៍សហគមន៍
និងសិកខសល ជេរចនកនុងឆនំ ២០១៥។

េលក Grant Knuckey នយករបតិបតតិៃនធនគរ ANZ Royal បនឱយដឹងថ៖ េយងមនករេបតជញចិតតយ៉ង
ខលំងចំេពះសហគមន៍ ែដលេយងកំពុងរស់េននិងរបកបករងរ។ ទំនួលខុសរតូវចំបងរបស់េយង
គឺជួយបេងកតនិរនតន៏ភពតមរយៈករអប់ រ ំ។
េលក បនតេទៀតថ៖ តមរយៈករផតួចេផតមេនះេយងនឹងអភិ វឌឍចំ េណះដឹងនិងករបេងកតឱកសសរមប់ យុវជន
រកីរក។ ហវរ គឺ ជៃដគូដ៏អសចរយមួ យ េរពះហវរបនផដល់ករគំរទដល់ករអប់ រ ំ និងផតល់នូវករបំផុសគំនិត
ជពិេសសសរមប់ យុវជនកមពុជ។ គុណតៃមលរម
ួ េនះ នឹងេធវឲយកិចចសហកររវង ធនគរ ANZ Royal
និងសហរគសសងគមហវរ កន់ែតគួ រឲយចប់ អរមមណ៏។

េលក ហួត តរ នយករបតិ បតតិៃនសហរគសសងគមហវរ បនមនរបសសន៏ ថ៖ សរកនុងសិលបៈគឺមន
លកខណៈជសកលែដលងយយល់និងមនរបសិទធភពកនុងករបញូជ នេទកន់អនកទសសន។ ទសសនិកជន

អចយំេសចេហយបនទប់ មកពួកេគនឹងចងចំគនលឹះកនុងករទទួលយកសរពី សិលបករ។ េនះគឺ ជឧបករណ៍ដ៏
សំខន់ ណស់សរមប់ ករផលស់បូតរសងគមនិងករអប់ រ ំ។ ភពជៃដគូ ជមួ យេនះ ធនគរ ANZ Royal

អនុញញតឱយសិលបករៃនសមគមហវរបេងកនលទធភពកនុងករជរមុញនិងនំមកនូវភពផលស់បូតរជវ ិជជមន

និងគំនិតៃចនរបឌិតេទកនុងបណ
ត ញយុវវ ័យកមពុជ។ េលក តរបនតេទៀតថ ភពជៃដគូយុទធសរសតរបស់ធនគរ

ANZ Royal ជមួយនឹងករេបតជញចិតតរបស់សហរគសសងគមហវរ នឹងឆលុះបញ
ច ំងអំពីទំនួលខុសរតូវកនុងសងគមរបស់
រកុមហ៊ុនកនុងរបេទសកមពុជ។

តមរយៈភពជៃដគូ េនះធនគរ ANZ Royal និង សហរគសសងគមហវរ នឹងេធវករសហករគន៖
•

ករេរៀបចំ សិកខសលេសៀកមួយសរមប់កុមរតូចៗ
ែដលមកពី អងគករមិនែមនរដឋភិបលននរួមជមួ យនិង បុគគលិកធនគរ ANZ Royal ផងែដរ។

•

ឱកសកនុងករទទួលយកមនុ សសដ៏ ឆលតវ ័យកនុងករបំ ផុសគំ និតេនកនុងសហគមន៍របស់េយងេដយករ
េរៀបចំ យុទធនករេពញមួយឆនំេដមបីផតល់ឱកស ឈនះសំបុរតេទេម ល«េលខនេសៀកកមពុជ ហវរ»

ជមួយនិងអហរេពលលងចសរមប់មនុ សសពី រនក់ ។
•

ករឧបតថមភរបស់ធនគរ ANZ Royal កនុងករេរៀបចំ មេហរសពេសៀកអនតរជតិ «ទីេនះ ទីេនះ»របចំឆនំ
េនែខឧសភ។ មេហរសពេនះរយៈេពល ១០ ៃថងេនះែដលនឹងនំមកនូវសិលបករេសៀកមកពីទូទំង
របេទសកមពុជនិងេនេរករបេទស េធវករសែមតងរួមគនកនុងករែចករ ំែលកចំេណះដឹង
េនកនុងរជធនីភំនេពញេខតតេសៀមរបនិ ងបត់ដំបង។

•

េរៀបចំសិកខសលអកខរកមមហិរញញ វតថុសរមប់ សិលបករបុ គគលិករបស់ហវរ ក៏ដូចជរកុមេផសងៗេទៀតេនកនុង

សហគមន៍ េដមបីជួយពរងីកអជីពនិងជី វ ិតរបស់ពួកេគនេពលអនគត។
•

បងហញករសែមតងេដយឥតគិតៃថលេនកនុងសហគមន៍។

អំពីសកមម
សកមមភពសហគមន៍
របស់ធនគរANZ
ធនគរANZ Royal
ពសហគមន៍របស់
ធនគរ
តមរយៈកមមវ ិធី សហគមន៍របស់ធនគរ ANZ Royal េយងេផតតេទេលករេធវវ ិភគទនដល់ សហគមន៍ តម
រយៈករឧបតថមភគំរទទំងែផនកហិរញញ វតថុ ទឹកចិតត និងករងរសម័គចិតតរបស់បុគគលិក។ ជមួយករសហករជមួយ

អងករសបបរសនន ធនគរ ANZ Royal បនេបដជញកនុងករេលកសដួយករអប់ រ ំ និងបេងកនឧកសករងរសរមប់

យុវជនរកីរក។ សកមមភពែផសងៗែដលេយងេធវមនដូចជ កររកវ ិភគទនេទជួ យដល់អនកែដលជួបនឹងេរគះមហ

នតរយ ករបរ ិចចកឈមែដលេធវេឡងេនតមសខធនគរ ANZ Royal។
េនឆនំ២០១៤ ធនគរ ANZ Royal បនផតល់នូវទឹករបក់ចំនួន $ ១00,000 កនុងករគំរទហិរញញ វតថុដល់
អងករសបបុរសជនកនុងរសុក។ េលសពី េនះេទៀតបុគគលិកេយងបនចូ លរួមចំែណកកនុងេសវសម័រគចិតតកុនងសហគមន៍
េលសពី៣០០០េម៉ ង កនុងភពជៃដគូ ជមួ យអងគករជង២០េផសងៗគនេដមបីគំរទដល់ករអប់ រ ំ សុខភពនិង
គំនិតផតួចេផតមបរ ិសថន។

អំពីសហរគសសងគមហវរ
បនទប់ពីបនតស៊ូយ៉ងសរសក់សរសំអស់រយៈេពលជង ២០ ឆនំ កនុងករពំនំមកវ ិញនូ វសិលបៈេលខនេសៀក

សែមតងេលឆក សហរគសសងគមហវរបនបនតរតួសរតយផលូវ កនុងករបងហញ និងេលកសទួយសិលបៈ វបបធម៌ ែខមរ
ទំងេនកនុងរបេទសនិងេរករបេទស។
សហរគសសងគមហវរមនទសសនវ ិស័យេមលេឃញនូ វគំ និតៃចនរបឌិ តរបស់សិលបៈែដលរគប់ គនរបដូចេទ
និងរទពយសមបតតិដ៏មនតៃមលែដលជយុទធសរសតដ៏សំខន់ សរមប់ករអភិ វឌឍរបស់សងគម និង េសដឋកិចចឲយមនករ
រ ីកចំេរ ននិងរស់រេវ ក។ វបេងកតករងរែដលមនគុ ណភពខពស់ រកសទុកនូវផលរបេយជន៍ែដលបនពី
វ ិស័យេទសចរណ៍សរមប់របជជនកនុងតំបន់ ពរងឹងអតដសញញណវបបធម៌ែខមរនិងេធវេអយរបេសរេឡងនូវ

ករទទួ លបនករអប់រ ំសរមប់យុវវ ័យែដលមនជីវភពរកី រកេតកយ៉ ក។

សរមប់ព៌ត័មនេផសងៗសួមទក់ទងេទកន់៖
Melissa FOURNAUX
សហរគសសងគមហវរ
ទូរស័ពទ: +855 (0) 10 986 020
អុីែម៉ល: fournaux.melissa@pharecambodiancircus.org
េជត ច័នទកណណិ ក
អនករគប់រគងខងែផនកទំ នក់ ទំនងនិងកមមវ ិធី សហគមន៍ៃនធនគរ ANZ Royal
ទូរស័ពទ: +855 (0) 95 777 947
អុីែម៉ល: chankanika.cheth@anz.com

