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ការិយាល័យរដ្ឋបាល 
Administration

សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប 
Visual and Applied Arts School (VAAS)

សាលាតន្ត្ី
Music School

ស្វាគាំទ្សង្គម
Social Support Services

តង់សំដ្ង
Big Top

សាលាល្ខ្ន
Theatre School

សាលាសៀក
Circus Hall

សាលារដ្ឋប
Public School

បណ្ណ្ល័យ
Library

សាលាមត្ត្យ្យ
Kindergarten

មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ
Child Development Centre

ារ / ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍
Bar / Boutique  fa
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ឧបត្ថម្ភដោយ / Supported by
Diversity of
Cultural Expressions

With the support of

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization



ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ខៃកក្កដា / FRIDAY 3rd JULY

ម៉ៃង / TIME សកម្មភាព / ACTIVITY ទីតាំង / LOCATION

មួយថ្ង្ព្ញ
All day

ចុះឈ្ម្ះសំរាប់ចូលសិក្សាអប់រំ, សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព និង 
សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប
Registration for Education, Visual Arts and Performing Arts Schools

បារ / Bar

8:15 ទស្សនកិច្ចរបស់អភិាល សម្្ប់វិស័យអប់រំ ពិព័រណ៍សា្ន្ដ្សិល្បៈសូនរូប និង 
ការបង្ហ្ញអំពីការបង្ៀនរបស់សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព
Tour of Education programs, Visual Art exhibition and 
Performing Art class demonstrations.

បារ / Bar

8:50- 9:50 កម្មពិធីបើកសម្ព្ធ / Opening ceremony: 
• ការថ្ល្ងនូវកិច្ចសា្វ្គមន ៍/ Welcome speeches
• រាំ និង តន្ត្ី សៀក / Dance and circus concert
• ចាក់បញ្ច្ំងគំនូរជីវចល / Animation screening
• ការសំដ្ងរបស់ក្ុមកុមារតូចៗ / Performance by kindergarten children

តង់សំដៃង / Big top

9:50-10:10 បទបង្ហ្ញអំពីផ្ន្កគាំទ្សង្គម៖ ឈ្វ្ងយល់ អំពីរបៀបដ្លយើងគាំទ្គ្ួសសារជួប
ការលំាកនៅក្នុងសហគមន៍
Social Support presentation: learn about how we support 
the disadvantaged families in the community

តង់សំដៃង / Big top

10:15-10:45 បទបង្ហ្ញអំពីសាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដ្ល
ថ្ន្ក់រាំ ល្ខ្ន តន្្តី និងសៀក ព្មទាំងទស្សនាការបង្ហ្ញខ្លីៗពីកម្មវិធីនីមួយៗ
Performing Art School presentation: learn about the training 
programs for dance, theatre, music and circus and see a short presentation 
from each program

សាលាសៀក / Circus hall

10:45-11:25 ការបង្ហ្ញអំពីការបង្ៀនរបស់ សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ 
ទស្សនាសិស្សរៀនជំនាញសិល្បៈទស្សនីយភាពនៅក្នុងថ្ន្ក់
Performing Art School class demonstration: watch the students in class as 
they learn performing arts skills

សាលាសៀក, បន្ទប់ភ្លៃង, 
សាលាល្ខៃន / Circus hall, 
music room, theatre hall

11:30- 12:15 បទបង្ហ្ញសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប៖ ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះ 
បណ្ដ្លថ្ន្ក់សិល្បៈសូនរូប រចនាក្្ហ្វិក និងគំនូរជីវចល
Visual Art School presentation: learn about the training programs in visual 
art, graphic design and animation

សាលាជំនាញសិលៃបៈសូនរូប 
/ VAAS

លា្ងៃច / AFTERNOON

14:00 - 15:00 វ្ទិការពិភាក្សារបស់មាតាបិតា៖ ទស្សនាការបង្ហ្ញអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដ្លនៅក្នុង
ផ្ន្កនីមួយៗ ហើយចោទសំណួរទៅកាន់ប្ានគ្ប់គ្ងសមាគមហា្វ្រពន្លឺសិល្បៈ
Parent’s Forum: see a presentation about the training programs in each 
department and ask questions to the managers of PPS.

សាលាល្ខៃន / Theatre hall

15:00- 15:20 បទបង្ហ្ញអំពីផ្ន្កគាំទ្សង្គម៖ ឈ្វ្ងយល់ អំពីរបៀបដ្លយើងគាំទ្គ្ួសសារជួប
ការលំាកនៅក្នុងសហគមន៍
Social Support presentation: learn about how we support 
the disadvantaged families in the community

សាលាល្ខៃន / Theatre hall

15:30- 16:30 ការបង្ហ្ញអំពីការបង្ៀនរបស់ សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ 
ទស្សនាសិស្សរៀនជំនាញសិល្បៈទស្សនីយភាពនៅក្នុងថ្ន្ក់
Performing Art School class demonstration: watch the students in class as 
they learn performing arts skills

សាលាសៀក, បន្ទប់ភ្លៃង, 
សលាល្ខៃន, / Circus hall, 
music room, theatre hall

បទបង្ហ្ញសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប៖ ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះ 
បណ្ដ្លថ្ន្ក់សិល្បៈសូនរូប រចនាក្្ហ្វិក និងគំនូរជីវចល
Visual Art School presentation: learn about the training programs in visual 
art, graphic design and animation

សាលបៃជំុសាលាជំនាញ 
សិលៃបៈសូនរូប  / VAAS
meeting room

16:30-17:30 បើកសម្ព្ធន៍ពិព័រណ៍សា្ន្ដ្សិល្បៈសូនរូប៖ រីករាយទស្សនាសា្ន្ដ្សិស្ស 
និងការលៀងភ្សជ្ជៈ
Visual Art Exhibition Opening: enjoy a cocktail and see student artwork

សាលាជំនាញសិលៃបៈសូនរូប 
/ VAAS

17:30-18:30 ការទស្សនីយភាពតន្ត្ី និងការទស្សនីយភាពគូររូប
Music and live painting concert

ឆាកខាងកៃៃ / Outside stage

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ ខៃកក្កដា / SATURDAY 4th JULY

ម៉ៃង / TIME សកម្មភាព / ACTIVITY ទីតាំង / LOCATION

មួយថ្ង្ព្ញ
All day

ចុះឈ្ម្ះសំរាប់ចូលសិក្សាអប់រំ, សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព និង 
សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប
Registration for Education, Visual Arts and Performing Arts Schools

បារ / Bar

មួយថ្ង្ព្ញ
All day

ពិព័រណ៍សា្ន្ដ្សិល្បៈសូនរូប
Visual Art Exhibition

សាលាជំនាញសិលៃបៈសូនរូប 
/ VAAS

08:00-08:45 បទបង្ហ្ញអំពីសាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដ្ល
ថ្ន្ក់រាំ ល្ខ្ន តន្្តី និងសៀក ព្មទាំងទស្សនាការបង្ហ្ញខ្លីៗពីកម្មវិធីនីមួយៗ
Performing Art School presentation: learn about the training 
programs for dance, theatre, music and circus and see a short presentation 
from each program

សាលាសៀក / Circus hall

08:45-09:30 បទបង្ហ្ញសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប: ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះ 
បណ្ដ្លថ្ន្ក់សិល្បៈសូនរូប រចនាក្្ហ្វិក និងគំនូរជីវចល
Visual Art School presentation: learn about the training programs in visual 
art, graphic design and animation

សាលបៃជំុសាលាជំនាញ 
សិលៃបៈសូនរូប  / VAAS
meeting room

09:30- 09:50 បទបង្ហ្ញអំពីផ្ន្កគាំទ្សង្គម៖ ឈ្វ្ងយល់ អំពីរបៀបដ្លយើងគាំទ្គ្ួសសារជួប
ការលំាកនៅក្នុងសហគមន៍
Social Support presentation: learn about how we support 
the disadvantaged families in the community

សាលាល្ខៃន / Theatre hall

09:50-11:05 ការបង្ហ្ញអំពីការបង្ៀនរបស់ សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ 
ទស្សនាសិស្សរៀនជំនាញសិល្បៈទស្សនីយភាពនៅក្នុងថ្ន្ក់
Performing Art School class demonstration: watch the students in class as 
they learn performing arts skills

សាលាសៀក, បន្ទប់ភ្លៃង, 
សាលាល្ខៃន / Circus hall, 
music room, theatre hall

លា្ងៃច / AFTERNOON

14:00-15:15 ការបង្ហ្ញអំពីការបង្ៀនរបស់ សាលាសិល្បៈទស្សនីយភាព៖ 
ទស្សនាសិស្សរៀនជំនាញសិល្បៈទស្សនីយភាពនៅក្នុងថ្ន្ក់
Performing Art School class demonstration: watch the students in class as 
they learn performing arts skills

សាលាសៀក, បន្ទប់ភ្លៃង, 
សាលាល្ខៃន / Circus hall, 
music room, theatre hall

15:15- 15:35 បទបង្ហ្ញអំពីផ្ន្កគាំទ្សង្គម៖ ឈ្វ្ងយល់ អំពីរបៀបដ្លយើងគាំទ្គ្ួសសារជួប
ការលំាកនៅក្នុងសហគមន៍៍
Social Support presentation: learn about how we support 
the disadvantaged families in the community

សាលបៃជំុសាលាជំនាញ 
សិលៃបៈសូនរូប / VAAS
meeting room

15:35- 16:15 បទបង្ហ្ញសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរូប: ឈ្វ្ងយល់អំពីកម្មវិធីបណ្ដុះ 
បណ្ដ្លថ្ន្ក់សិល្បៈសូនរូប រចនាក្្ហ្វិក និងគំនូរជីវចល
Visual Art School presentation: learn about the training programs in visual 
art, graphic design and animation

សាលបៃជំុសាលាជំនាញ 
សិលៃបៈសូនរូប / VAAS
meeting room

16:15-17:00 ទស្សនាការចាក់បញ្ច្ំង: មើលខ្ស្ភាពយន្តរបស់សិស្ស ជាមួយនឹងសា្ន្ដ្គំនូរជីរចល
របស់សិស្ស និងខ្ស្ភាពយន្តក្ុមអ្នកាជីពជំនាញ
Visual Art School film screening: watch student and professional 
films and animations

សាលបៃជំុសាលាជំនាញ 
សិលៃបៈសូនរូប  / VAAS
meeting room

17:00 - 18:00 ទស្សនីយភាពសៀក, តន្ត្ី និងរាំ (សិស្ស)
Circus, music and dance student concert

ឆាកខាងកៃៃ / Outside stage

ពិព័រណ៍សា្នៃដៃសិសៃស › ថ្ង្សុក្-សៅរ៍ ទី៣-៤ ខ្កក្កដា ២០១៥ › សមាគមន៍ហា្វ្រពន្លឺសិល្បៈ › www.phareps.org Open Day › Friday-Saturday, 3-4, July, 2015 › Phare Ponleu Selpak  › www.phareps.org


