េសចកតីរបកសព័ត៌មន
សរមប់ករផសពវផសយ:: ៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន២
ំ ០១៥

កមមវធ
ិ ី ANZ Royal $20 Challenge
ៃថងេនះធនគរ ANZ Royal សូ មរបកសនូ វរកុមែដលទទួលជ័យលភព
ិ ី “ANZ Royal $២០ Challenge”
ី ីកមមវធ

ែដលបនចប់េផតមរបកូតតំងពីែខធនូ ឆន២
ំ ០១៤ េទដល់និសសត
ិ ៃនអងគករេដមបភ
ី ពញញឹម
ៃនកុមរ (PSE)។

សរមប់កមមវធ
និសសត
ិ ី “ANZ Royal $២០ Challenge” េនះ ធនគរ ANZ Royal បនផដល់ថវករេទដល់
ិ
ិ

កនុងឆនស
ំ ិកសទី១ និងទី២ ៃនអងគករ PSE ចំនួន២០រកុម េដមបប
ី េងកតអជីវកមមខនតតូចរបស់ ពួកេគែដលមន

ផលិតផលដូចជ ចំនីអហរតមផលូវ រ ឺវតថុអនុសសវរយែកៃចន
។ កមមវធ
ិ ីេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងកនុងេគលបំណង
ី

បេងកតនូវគំនិតៃចនរបឌិត និងសមតថភពកនុងងករវន
នួន២០ដុ លលរប៉ុេណ
ណ ះ
ិ ិេយគរបស់អនកចូលរួម េដយជមួយថវកចំ
ិ

កមមវធ
ិ ីេនះតរមូវេអយអនកចូលរួមែសវងរកចំណូលឱយបនេរចនអស់ពីលទធភពកនុងរយៈេពល ៨សបតហ៍។ កមមវធ
ិ ីេនះ

ក៏ជែផនកមួយជួយដល់ យុវជនឱយមនេចះបណុ ដ ះគំនិតអជីវកមម បេងកតករយល់ដឹងពីករេធវជំនញ និងអភវិ ឌឍ
សមតថភពផទល់ខួ លនរបស់អនកចូ លរួម។

េលក Grant Knuckey អគគនយកធនគរ ANZ Royal បនមនរបសសន៍ថ៖ ធនគ ANZ Royal
មនករេបតជញចិតតយ៉ងខលង
ំ េទេលសហគមន៍ែដលេយងរស់ េន និងេធវករ។ េគលករណ៍ចំបងមួយកនុងេគល

ករណ៍ទំងអស់ៃនទំនួលខុសរតូវសងគមរបស់េយងគឺជួយជរមុញេអយទទួលបននូវេជរភពតមរយៈករអប់រ ំជ
ពិេសសករទទួលបនចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ។ េហតុេនះតមរយៈកមមវធ
ិ ីដូចជកមមវធ
ិ ី$២០ Challenge
ែដលអចេអយេយងសំេរច។

េលក Knuckey បនបនតរេទៀតថ៖ េយងមនករេជឿជក់ ថករយល់ដឹងពី ែផនកពណិជជកមមេនះ
នឹងផតល់ដល់និសសិតនូវករអនុវតតនិងជំេនឿទុកចិតតកុនងករកសងនិងអភិវឌឍន៍ពណិជជកមមខនតតូចរបកប
េដយេជរភពេដមបីរទរទង់ជីវ ិតរបស់ពួកេគនិងបុគគលេផសងេទៀតនេពលអនគត។
រកុមេឆនមចំនួន១០កនុងកមមវធ
ិ ី$២០ Challenge បនបេងកតរបក់ចំេណញសរុបចំនួន១៤០០ដុលលរ
េចញពីរបក់េដមចំនួន២០០ដុ លល។ សូមអបអរដល់រកុមែដលជប់ចំណត់ ថនក់៖

•

មុី រសីនី និងសង រសីមុម
៉ ចំណត់ថនក់ េលខ១ បនែសវងរកចំណូល២៦១,០០ដុលលរ

•

ស ពនលក និងប៊ន
ិ បញញ ចំណត់ថនក់េលខ២ បនែសវងរកចំណូល២១៤,១៥ដុលលរ

•

សំ ពិសី និងទិតយ វ៉ ន់ហ៊ង ចំណត់ថនក់ េលខ៣ បនែសវងរកចំណូល៣៣៥,៧០ដុលលរ

េលក ឌិត សុចល នយកនយកដឋនេសវកមមធនគរពណិជជកមម និងសជីវកមមធនគ ANZ Royal
និងជគណៈកមមករមនក់កុ នងចំេណមគណៈកមមកររបំរប
ូ បនមនរបសសន៍ថ៖ ចំណុចខលង
ំ របស់

ែដលទទួលជ័យលភទ
៏ ួរេអយេជឿរជក់ និងមនមរតដឋនរតឹម
ី ំងេនះគឺ សមថភពេរៀបចំនូវគេរមងអជីវកមមដគ

រតូវមួយែដលមិនរតឹមែតអចែសវងរករបក់ចំេនញបនកនុងរយៈេពលដ៏ ខីល ែតអចជួបនឹងតរមូវករ ិបស់អថិតិជ
នេទៀតផង។
មុី រសីនី និងសង រសីមុម
៉ រកុមជប់ចំណត់ថនក់ េលខ១បននិយយថ៖ រកុមបអូនពិតជសបបយចិតតែមនែទន

ែដលអចទទួលេជគជ័យដ៏ធំេធងេនះ។ បអូនមន
ន
វ ង។
ិ ែដលមនមូលដឋន ឬបទពិេសធន៏កុ ងករេធវ
អជីវកមមអីផ
កលពីមុនធលប់ែតមនជំនញខងែណនំេភញៀវពីតំបន់េទសចរណ៏ ែតេពលេនះមកែណនំអតិថិជន

េអយទិញវតថុអនុ សសវរយ៏
ី ពិតជេរឿងមន
ិ ងយេទ។ រកុមខញុំបនគិតរួចេហយថនិងយករបក់ទទួលបនមួយចំនួន
េទឧបតតមភដល់អងគករេដមបភ
ី ពញញឹមៃនកុ មរែដលអចជួ យជនរកីរកេទៀត។

សំ ពិសី និងទិតយ វ៉ ន់ហ៊ង រកុមជប់ចំណត់ថនក់ េលខ៣បននិយយថ៖ ជដំបូងេយងខញុំសូមអគុណ

និងមនករសបបយចិតតជ ខលង
ំ ែដលបនចូ លរួមេលងកនុងកមមវធ
ិ ីេនះ ែដលេផតមេឡងេដយធនគ ANZ Royal
និង អងគករេដមបភ
ី ពញញឹមៃនកុមរ។ េដយភពរកីរក េយងខញុំគមនសមតថភពបេងកតនូវមុខជំនញមួយយ៉ង
សមរមយ ែដលជេសចកតីរសៃមរបស់ខួ នតំ
ល
ងពីកុមរភព។ ប៉ុែនត េពលេនះេយងខញុំបនសេរមចកតីរសៃម

េដយសែតរបក់ $២០ របស់ធនគ ANZ Royal។ កមមវធ
ិ ីេនះជួយេធវេអយនងខញុំយល់ដឹងជេរចន
និងេធវេអយេយងខញុំខិតខំរពឹ ងែរពងេធវកីតរសៃមខលយជករពិត។

េលក ឡ វ ិបុ ល នយកៃនវ ិទយសថន PSE មនរបសសន៍ថ៖ កមមវ ិធីេនះពិតជឪកសដ៏សំខន់ ណស់
សរមប់ េបកខជនេបកខនរ ីែដល ចប់េផតមអជី វកមមដំបូង េដមបីេអយយល់ពីបញ
ហ ែផសងៗកនុងអជីវកមម។

ខញំុផទល់មនេសចកតីេសមនសសរ ីករយយ៉ ងខលំង និងសងឃឹមថធនគរ ANZ Royal និង វ ិទយសថន PSE
បនតភពជៃដគូ រេទមុខេទៀត។

សរមប់ព័តម
៌ នបែនថម សូមទក់ទង៖
េជត ច័នទកណណិ ក
របធនែផនកទំនក់ទំនង
ធនគរ ANZ Royal
ទូរសពទ៖ 095 777 947
អុីែម៉ល៖ chankanika.cheth@anz.com

សួ ន សុ រកិត

វទយស
ថ ន PSE
ិ
ករយល័
យ ទំនក់ទំនង
ិ

ទូរស័ពទ៖ +855 (0) 17 490 783
អុីែម៉ល៖ sokret.soun@site-pse.org
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