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Introduction to Microsoft Windows
I. Windows 2000 (February 2000)
Often abbreviated as “W2K” Windows 2000 is an operating system for business desktop and laptop system
to run software application connect to Internet and intranet sites, and access files, printers, and network
resource, Microsoft released versions for Window 2000 : Professional (for business desktop and laptop
systems). Server (both a Web server and an office server), Advanced Server (for line-of-business
applications) and Datacenter Server (for high traffic computer networks).
II.
Windows XP (October 2001)
Window XP was first introduced in 2001. Along with a redesigned look and feel to the user interface, the
new operating system is built on the windows 2000 kernel, giving the user a more stable and reliable
environment than previous versions of Window XP comes in two versions, Home and Professional.
Microsoft focused on mobility for both editions, including plug and play features for connecting to wireless
networks. The operating system also utilizes the 802. 11x wireless security standard. Window XP is one of
Microsoft best-selling products.
III.
Window Vista (November 2006)
Window vista offered advancement in reliability, security, ease of deployment, performance and
manageability over windows XP. New in this version was capabilities to detect hardware problems before
they occur security features of protect again the latest generation of threats faster start up time and low
power consumption of the new sleep start. In many cases, windows vista is noticeably more responsive
than Windows XP on identical hardware. Windows vista simplifies and centralizes desktop configuration
management, reducing the cost of keeping systems update

IV.
Windows 7 (October,2009)
Windows 7 made its official debut to the public on October 22, 2009 as the latest in the 25-year –old line
of Microsoft Windows operating system and as the successor to windows vista (which 2008 R2, Windows
7’s server counterpart. Enhancements and new features in windows 7 include multi-touch support, Internet
Explorer 8, improved performance and start –up time, Aero Snap, Aero Snake, support for virtual hard
disks, a new and improved Windows Media Center, and improved security.
V. Windows 8 (Codename, ExspetedRelease2012)
Window 8 is a completely redesigned operating systems that’s been developed from the ground up with
touchscreen use in mind as well as near-instant-on capabilities that enable a Window 8 PC to load and start
up in the matter of second rather than a minute. Windows 8 will replace the more traditional Microsoft
Windows OS look and feel with a new “Metro” design system interface that first debuted in the window
phone 7 mobile operating system. The Metro user interface primarily consist of a ‘Start screen” made up
of “Live Tiles” which are links to applications and feature that are dynamic and update in real time. Window
8 supports both x86 PCs and ARM processors. Online media sites indicate that this version will be available
in 2012, with October and fall being the most quoted time frame.
VI.
Microsoft Operating Systems for Servers and Mobile Devices
Aside from operating systems designed for use on personal computers (PCs) and laptops, Microsoft has
also developed operating systems for services, handheld devices and mobile phone from:
www.webpedia.com.
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CURRICOLUM VITAE
YON CHETTOLA
No 15, Kampongcham Commune,
4x6
Kampongcham District, Kampongcham Province, Cambodia.
Contact
: 078 89 89 01
E-mail
: tola@kpc.ncdd.gov.kh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONAL DATA
 Nationality
: Cambodian
Date of Birth
: 10 October 1981
 Marital
: Married
Place of Birth
: Kampongcham
 Sex
: Male
EDUCATION
 2006-2008
 2001-2005



1998-2001
1994-1998

: I have studied at Western University, year II Faculty of English.
: Graduated with Bachelor of Science in Computer, Faculty of Science Institute
of Management Science (IMS).
: High school Certificate (Bacc II), Phras Sihanouk High school.
: Secondary School Certificate, Phras Sihanouk High School.

TRAINING COURSES
 Jan-May 2011
: Certificated of completed in ITSTAR, Computer Networking.
 Jan-May 2011
: Certificated of completed in ITEC. Adobe Illustrator. Video Editing Level 1 &
II and Access Programing.
 Jan-May 2000
: Computer Course, Pacific Technical school, certificated of complete MsWord, Ms-Excel.
WORK EXPERIENCES
 Jan 12-Dec 17
: Provincial IT Officer, Kamponcham Provincial Hall.
 Jan 07-Jan 12
: Computer Instructor, PEK VANNA GENERAL ECUCATION SCHOOL
(PVA), Kampongcham.
 July 04-Jan 07
: Computer Instructor, Democracy resource center for peace and Development
(DND).
 Jan 04-Jan 05
: Computer Repairing,Maintenance &Networking, Apsara Shop Kampongcham.
 May 03-July-04 : Teacher of Computer Training Course, Kampongcham Computer Centre,
Introduction to Personal Computer, Ms-Word & Excel, Computer Repairing, Ms-Access.
LANGUAGES
 English

: Excellent comprehension and speaking skills, fair writing.

HOBBIES

: Reading newspaper, football, Internet searching.

REFERENCE

: Available upon request
Mr. PEK VANNA, President of PEK VANNA GENERAL
Tel: 012 923 063
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បញ្ចុះសមាពយធឈាម ៥ យយងដោយមិនចាំបាច់ដ្បើថ្យំ

១- ដ ើរ៖ ដោងតាមការពិដោធន៍ជាដ្រើនបង្ហាញថា សម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺដ លដ ើរ
ហាត់្ាណជា្បចំថយរុះាន្បម្ពណ ៨-៦ mmHg ។ ការដធវើរលនាជួយស្មួលអ្កស៊ី
ដសនរបស់ដបុះ ូងម្ពន្បសិទ្ិភា
ធ ពជាង។ ដ្ដើមព៊ីដនាុះជំរញ ំដណើរការបូមឈាមដៅ ល់បណ្ដ
ដ
ដ្នកកនងសរ ៊ីរាងគ។ ហ្វឹកហាត់ ៣០នាទ្៊ី កនងមួយថ្ថៃ បដងកើនថាមពលរ ឹងម្ពំឱ្យដបុះ ូង។
២-

ក ដងាើមដែងៗ៖

ក ដងាើមដែងៗ មួយៗ គួប្សំនឹងការហាត់កម្ពលំងធាត យូហាគ ថ្តកាវន់ ូ

ជួយបនថយពពួកអ្័រមូនបងកតានតឹង ភានក់ង្ហរដធវើឱ្យដកើនបរ ិម្ពណ Renin ដ លជា ្បដេទ្អ្ង់ហ្ស៊ី

មមួយកនងត្មងដនាម ដ លដធវើឱ្យដកើនសម្ពាធឈាម។ ែ ិធ៊ី្បសិទ្ិភា
ធ ពបំ្ត គឺហាត់ ក ដងាើមដែ
ងៗ ៥នាទ្៊ីដពល្ពឹក និងដពលយប់ ។

៣- អាហារសមបូរបូតាសយូម៖ តាមោស្ត្ោាចរយ Linda Van អ្នកជំនាញការដៅមហាែ ិទ្ាល័

យឱ្សថ Feinberg (អាដមរ ិក) ពពួកបដនលដមើម, ដ្លដ

ើ សមបូរបូតាសយូម សំខាន់បំ្តកនងការ

ស្មួលសម្ពាធឈាម។ បរ ិម្ពណបូតាសយូមសមស្សបគឺព៊ី ២០០០០-៤០០០០ ម៊ីល៊ី្កាមកនង
មួយថ្ថៃ។ ពពួកអាហារសមបូរបូតាសយូម រួមម្ពន ំឡូងារាំង ដបងដាុះ ទ្ឹក្កូរដោធិ៍ោត់ ដរក
សដណដក្កហ្ម សដណដកដហាឡំងតាែ ឪឡឹក ្តសក់ស្សូែ និងពពួកដ្លដ

ើ ្ាម

ូរជាដ្ល

្ពូន និង ទ្ំោំងាយជូរ្ាម។

៤. កាដហ្វមិន្ទកកាដហ្វអ្៊ីន៖ ការស្ោែរបស់មជឈមណឌលដែជជោស្ត្សា ឱ្សថោស្ត្សាមហាែ ិទ្ា

ល័យ Duke (អាដមរ ិក) បង្ហាញថា ៥០០ម៊ីល៊ី្កាម កាដហ្វអ្៊ីនកនង ៣ដកែកាដហ្វ(្បម្ពណ ២២០ម៊ី
ល៊ី្កាម ល៊ី្ត) ដធវើឱ្យដកើនសម្ពាធឈាមដថម៤ម៊ីល៊ីល៊ី្ត ហ្វិតូ្កាម។ តាម្ពឹទ្ធបរសរង Jim
Lare ដៅមហាែ ិទ្ាល័យ Duke កាដហ្វអ្៊ីនដធវើឱ្យដកើនសម្ពាធឈាមដោយែ ិធ៊ីរ ឹតបនាឹងសរថ្ស
ឈាម និងបំដាង្បតិកមមតានតឹង “ដពលតានតឹង ដបុះ ូងនឹងបូមឈាមដ្រើនជាងដគ ដធវើឱ្យដកើន
សម្ពាធឈាម ដហ្ើយកាដហ្វអ្៊ីន រួមរំដណមបំដាង្បតិកមមដនុះ។

៥.ស្ម្ពកកាយឱ្យានដ្រើន៖ តាមការស្ោែ្ជាែរបស់មហាែ ិទ្ាល័យ កាល៊ីហ្័រវ ញ (អាដមរ ិ

ក) ដលើ្បជាជនជាង ២៤.២០៥នាក់ ដនាុះការដធវើការដលើស៤១ដម្ពង កនងមួយសាដហ្៍នឹងជំរញ

ខ្ាស់ដ្ាុះថានក់ដលើសឈាមដឡើង ១៥ភាគរយ។ ដធវើការហ្ួសក្មិត នឹងកាត់បនថយដពលដែលា
ដធវើរលនា និងទ្ទ្ួលទាន្តឹម្តូែ។ លអបំ្តគូរដធវើការ និងស្ម្ពកកាយតាមកាលកំណត់ឱ្យ
ាន្តឹម្តូែ ដ ើមប៊ីថ្លទ្កដពលដៅហាត់្ាណ ៀដរចបរំអាហារសមបូរជ៊ីែជាតិ។
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កមា្យំងចិតត

ថ្ថៃមួយម្ពនកម្ពរឧសាហ្៍ម្ពនក់ ានខ្ិតខ្ំសរដសរអ្តថបទ្មួយអ្ំព៊ី សតវរិញ្ចឹមរបស់ខ្ួ ន
ល
។

កម្ពរតូរខ្ិតខ្ំសរដសរអ្ស់ដពលមួយថ្ថៃទ្៊ីបំ្តកម្ពរដនាុះក៏សរដសររប់។ កនងដពលជាមួយាន
ដនាុះម្ពនកម្ពរខ្ជិលម្ពនក់ដទ្ចត មិនានខ្ិតខ្ំសរដសរអ្វ៊ីដទ្ ដហ្ើយកម្ពរដនាុះានមកជិតកម្ពរ
តូរដ លខ្ំសរដសរអ្តថបទ្ដនាុះ ដោយដោលវាចថា ៖ “ឯងខ្ំសរដសរដធវើអ្៊ី? ខ្ំោងណ្ដក៏មិន

ានពិនទលអដ រ” ។ កម្ពរតូរដ្លើយតបែ ិញថា ៖ “ខ្្ំខ្ំសរដសរានពិនទបនាមន ក៏ជាោនថ្ របស់ខ្ំ្

ដ រ ។ រុះឯងែ ិញសរដសរអ្តថបទ្ដ លអ្នក្គូោក់ឱ្យសរដសរដហ្ើយៀដៅ?” កម្ពរខ្ជិលស្ស ៊ីថា៖
“ខ្្ំមិនសរដសរដទ្ ្ាន់ដតទ្ិញនំអ្នក្គូដៅានពិនទដ្រើនាត់ដៅដហ្ើយ ដៅខ្ំសរដសរនាំដតរក
ថ្ ដធវើអ្៊ី” ។ កម្ពរតូរអ្ន់រិតាជាខាលំងដោយឮោកយ ូដរនុះ ។ ចប់ព៊ីថ្ថៃដនាុះមក កម្ពរតូរ

ប់ខ្ំ

សរដសរអ្តថបទ្ ូរមនដទ្ចតដហ្ើយ ដោយគិតថា ដទាុះជាខ្ំសរដសរក៏អ្ត់្បដោជន៍ ដោលគឺ
មិនានពិនទលអ។ លុះ ល់ដពលដ្កាយមកកម្ពរតូរម្ពនការដោកោដយោងខាលំង ដោយោរ
ទ្៊ីបំ្តដៅខ្លួនាត់កាលយជាមនសសដ លមិនម្ពនរំដណុះ ឹង

ដោយោរដតឆាប់ាក់ទ្ឹករិតា

ដពលដ លឮោកយសមដ៊ីរបស់អ្នក ថ្ទ្ ។

“កំ្តដរចកស ោកយលអគួរ្តង្តាប់ ោកយបង្ហអប់កំយកគិត”
ដនុះជាសំណួរសាមញញមួយថ ដតើអ្នក្តូវដធវើដូចដមេចដដើមយប៊ីបានញយំផ្លែ្កូចមួយ?
1. រដមលើយទ្៊ី១ គឺអ្នក្តូែដៅរក្កូរមកញ។
ំ
2. រដមលើយទ្៊ី២ គឺអ្នកញដំ ្លោវយដ លម្ពនដៅទ្៊ីដនុះស្ោប់។
្បសិនដបើអ្នកដ្ជើសដរ ើសរដមលើយទ្៊ី ១

អ្នក្តូែដតដៅ្ារដ ើមប៊ីរកទ្ិញ្កូរមកញំ។

បដនាដបើអ្នកដ្ជើសដរ ើសយករដមលើយទ្៊ី ២ អ្នកអារញដំ ្លោវយានឥឡូែដនុះដតមដង ដ្ោុះម្ពនដៅ
ទ្៊ីដនុះស្ោប់ដៅរំដោុះមខ្អ្នក។ ខ្្ំ រង់ឱ្យអ្នកគិតព៊ី ជដ្មើសដ្សងៗ ដៅកនងអ្តថបទ្ដនុះ។ ជំនួស
ឱ្យដ្ល្កូរ អ្នកអារញដំ ្លោវយដ លម្ពនស្ោប់ែ ិញ។

កនងការដសវងរកការង្ហរក៏ ូរានអ្៊ីរឹងដ រ ្បសិនដបើអ្នកមិនទាន់រកានការង្ហរដ ល
អ្នករង់ដធវើ
ដនាុះ?

ដហ្តអ្វ៊ីមិនដធវើការដ លម្ពនស្ម្ពប់អ្នក

វាសំខាន់ណ្ដស់ស្ម្ពប់អ្នាគតរបស់អ្នក

ដហ្ើយ្តូែនឹងជំនាញដ លអ្នកម្ពន្ង
អ្នកអារម្ពនបទ្ពិដោធន៍ដ្រើនព៊ីការង្ហរ

ដ លអ្នកដធវើ។ បនាទប់មកដទ្ចតអ្នកអារដសវងរកការង្ហរដ លអ្នករង់ដធវើាន។
“ដ្បើជំនាញដ្សងៗរបស់អ្ក
ន ដ លម្ពនទាំងអ្ស់ កំដដដតដតដលើជំនាញមួយដ លអ្នកម្ពន”។

ស៊ី ដអ្ស យូ ដខ្ គឺជាអ្នាគត ៏លរអ បស់អ្ក
ន !
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រចនាសមព័នសា
ធ លាចំដណុះទ្ូដៅ
ក្រុ មក្រឹរាអរ់ រ ំ

នាយរ
រុ ៉ិ វណ្ណា
នាយររង

នាយររង

លោរ ច៉ិន ឡ ំ

អន រស្រី ល ៀរ ណ្ណរ ័ត្ន

រ ឋាល

ការ ិ.សិកា

ដលខា

ដបឡ

កំពយូទ្័រ

ដយម គឺ មស្ោាង

លន់ បា នជា

យន់ សំដោភា

ដ ចប ណ្ដរ ៊ី

យន់ រិ តាតលា

១-........................

១-........................

១-........................

១-........................

១-........................

២-........................

២-........................

៣-.......................

៣-.......................

៤-........................

៤-........................

៥-........................

៥-........................

២-........................
៣-.......................
៤-........................
៥-........................

២-........................
៣-.......................
៤-........................
៥-........................

២-........................
៣-.......................
៤-........................
៥-........................

្បេពធនធានមនសស៖ អ្នកដ្បើ្ាស់រងដ្កាយ និងជំនាញការ
ការ្តួតពិនិតយការ្បតិបតាិ
ទ្ិននន័យបញ្ូច ល
្បេពព័ ត៌ម្ពន

ទ្ិននន័យបញ្ូច ល
្បេពព័ ត៌ម្ពន

ទ្ិននន័យបញ្ូច ល
្បេពព័ ត៌ម្ពន

្បេពធនធានព័ត៌ម្ពនទាំងឡយ៖ ព័ត៌ម្ពន និងរំដណុះ ឹង
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ការ្តួតពិនិតយការ្បតិបតាិ
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្បេពធនធានHardware ៖ ្បព័នធម្ពស៊ី នដ្សងៗ

គ្មូ្បព័នធព័ត៌មាន
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្ពុះរាជាណាច្កកមពជា
ច
ជាតិ សាសនា ្ពុះមហាកយស្ត

3

ពាកយយសំដបើកទ្៊ីតង
ំ អាជ៊ីកមម
ខ្្ំាន-នាងខ្្ំ....................................................សញ្ជ
ជ តិ...............អាយ...........ដេទ្................
ដកើតថ្ថៃទ្៊ី..........ដខ្..................ឆានំ.................ទ្៊ីលំដៅ្ទុះដលខ្..............្លូែដលខ្..............្កុមទ្៊ី..........

ឃំ/សង្ហកត់................................ស្សុក/ខ្ណឌ................................ដខ្តា/្កុង............................. .........។
រូ មលោរពជូន
................................................
តមរយៈ :

- ដលាក្បធានគណៈកមមការ្ារ
-................................................

កមមវតថច :

សំដណើរសំដបើកទ្៊ីតាំងអាជ៊ីែកមម.........................................

ដសរកដ៊ី ូរម្ពនដរងកនងកមមែតថខាងដលើ ខ្្ំ ាទ្-នាងខ្្ំ ម្ពនកិ តិយ
ា សសូ មជ្ម្ពបជូន....................
ឱ្យាន្ជាបថា

ខ្្ំាទ្-នាងខ្្ំដទ្ើបដតដរញលក់ពំ ទាន់ម្ពនរាប់អ្នញ្ជាតព៊ីរ ឋអ្ំណ្ដរម្ពនសមតថកិរច

ដៅដឡើយ ។ ខ្្ំាទ្-នាងខ្្ំសំ អ្នញ្ជាតបញ្ជ
ជ ក់ដៅទ្៊ីតាំងតូ បដលខ្...............។
អាស្ស័យដហ្តដនុះដ ើមប៊ីស្មួលកនងការសំរាប់អាជ៊ីែកមមថ៊ីព
ម ៊ី្កសួ ងោណិជជកមម ខ្្ំាទ្-នាងខ្្ំ
សូម.............................. ដមតាាពិនិតយ និងសដ្មរជួយ្ដល់នូែលិខ្ិតបញ្ជ
ជ ក់ដលើ ទ្៊ីតាំងអាជ៊ីែកមម ល់ខ្ំ្
ាទ្-នាងខ្្ំដោយអ្នដ្ាុះ ។
សូមដលាកទ្ទ្ួលនូែការដារព ៏ខ្ាង់ខ្ាស់អ្ំព៊ីខ្ំា
្ ទ្-នាងខ្្ំ ។
........ថ្ថៃទ្៊ី...........ដខ្.................ឆានំ...........
ហត្ថលេខា ន៉ិងស្ននមលមដៃ
ដលខ្.............................ប.ជ
ានដឃើញ និ ងបញ្ូជ នមក

......................................................
ដមតាាពិ និតយ និ ងសដ្មរដោយអ្នដ្ាុះ ។
..........ថ្ថៃទ្៊ី.........ដខ្................ឆានំ.............

ដលខ្.............................ប.ជ
ានដឃើញ និ ងបញ្ូជ នមក

ដលាក...................................
ដមតាាពិ និតយ និ ងសដ្មរដោយអ្នដ្ាុះ ។
េនំដពញ ថ្ថៃទ្៊ី.........ដខ្...............ឆានំ.............
ក្រធានគណៈរមម ការផ្សារ..........................
.
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មាឃបូជា

ម្ពឃបូជា ជាពិធ៊ីបណយមួយដ លម្ពនោរៈសំខាន់ដៅកនងពទ្ធោសនាដ លរួមម្ពន ម្ពឃបូជា
ពិោខ្បូជា អាោឍបូជា និ ងបណយបវារណ្ដ (ដរញែសា) ។
បណយម្ពឃបូជា្ារពធដឡើង ដ ើមប៊ីរ ំលឹ ក ល់ថ្ថៃដ ល ្ពុះសម្ពមសមាទ្ធ្ទ្ង់្បកាសបដងកើត្ពុះ
ពទ្ធោសនាដឡើងកនងដលាក នា្បដទ្សឥណ្ដ
ឌ កាលព៊ី ៥៨៨ឆានំ មន្គិសរា
ដ ជ នាថ្ថៃ១៥ដកើ ត ដខ្ម្ពឃ

ការ

ដ្កាយព៊ីការ្តាស់ ឹងរបស់្ពុះអ្ងគរំនួន៩ដខ្កត់ ។
បដងកើត្ពុះពទ្ធោសនាកនង

១-

ឋានៈជា អ្ងគការោសនា

ោសនា

មួយដនុះ

រំដណ្ដម

ដធវើដឡើងកនង

្គប់ស្សទាប់ែណណ ៈទាំងអ្ស់ ។

ម្ពនក់ៗគឺ

បនាមកព៊ី

ដៅកនងមហាសន្

សៃប់» ដយើងអារនិោយថា គឺការបដងកើតដឡើងនូែ
សនាិភាពកនង ួ ងរិ តាដនុះដ រ ក៏ជាមូល ោឋន្គឹុះ

ជ៊ីែ ិត និងស្ម្ពប់យកដៅ្សពវ្ាយ ល់ជន ថ្ទ្
ការណ៍ទាំង១១្បការដនុះម្ពនដឈាមុះថា
ា ិដម្ពកខ»

ថ្នសនាិភាពកនងសងគម ដ លខ្លួនរស់ដៅ

ដាលរ

ការកាន់្ពុះពទ្ធោសនា

«ឱ្វាទ្

និងអ្នែតាន៍ ូរតដៅ

រំដណក ល់សនាិភាពសងគម

:

ដនុះជាកាតពវកិរច

្ង។

គឺជាការ្បឹ ងដ្បង

ដ ើមប៊ីបដងកើតសនាិភាព ល់ខ្ួលន

ដ លពទ្ធោសនិកជនម្ពនក់ៗ្តូែ

សិកាឱ្យយល់ ឹង

ដសរកដ៊ីទ្កខមិនម្ពន

ន័យដសមើនឹងោកយថា «សនាិ» ដ្បថា «ដសរកដ៊ី

១១្បការស្ម្ពប់ឱ្យ

ឱ្យានយល់ព៊ីពទ្ធោសនា។

ទ្កខមិនម្ពន

សភាែ

បញ្ជ
ា ដៅកនង ួ ងរិ តា របស់ខ្ួន
ល ោកយនិ ោវនម្ពន

ិ ៊ី
សម្ពជិកមហាសននិាតទាំងអ្ស់កាន់យកជាែថ
ដទ្ចត

ដសវងរកនិោវនដ លដ្បថា

្ាសចក

និាតដនាុះ ្ពុះសម្ពមសមាទ្ធ ្ទ្ង់ាន្បកាស នូែ
ដាលការណ៍មួយរំនួន

ៀក៏ ូរជាដាល

បំណងរបស់ពទ្ធោសនិក

្ពុះសងឃរំនួន១២៥០អ្ងគជាសម្ពជិក

កនងអ្ងគមហាសននិាតមួយដ លាន

ដាលបំណង្ពុះពទ្ធ

និងរូលរួម
និងពិ េពដលាក

ដ លពទ្ធោសនិកម្ពនក់ៗ្តូែ

្បឹងដ្បង ដធវើឱ្យសដ្មរ ។
២- ដាលដៅ: សនាិភាព ៀនិោវន មិនដមនដកើតដឡើ ងដោយការសំបន់ស្សន់ បួងសួងដទ្ និងក៏ មិនអារ
ដកើតដឡើងដោយោរ្ដល់ៀ្បទានឱ្យដោយរិតាស្សឡញ់ ដមតាារបស់អ្ទ្ិដទ្ព ៀ្ពុះជាម្ពចស់ អ្ងគណ្ដ
មួយដឡើយ សនាិភាពដនុះ ដកើតដឡើងដោយការសនសំ របស់សកមមភាព ៣ោងគឺ :
១-

ការមិនដធវើអា្កក់

ការ

២- ការដធវើអ្ំដពើលអ និ ងរកាអ្ំ ដពើ
កនងជ៊ី ែ ិតរស់

៣-ព្ងឹងរិតា ដ លជាមូល

កម្ពចត់ អ្ំដពើ អា្កក់ និងការោរ

លអឱ្យសថិតដសថរ

អ្ំ ដពើ អា្កក់

ដៅ្បចំថ្ថៃ ទាំងអ្ំ ដពើ លខា
អ ង

កិ ដលស ៀដមដរាគដ លដតាង

្លូែកាយ

រិ តាោអត់ បរ ិសទ្ធ

្គប់ ្បដេទ្មិ ន

ឱ្យ ដកើ តកនងជ៊ីែ ិតរស់ដៅ ទាំង
្លូែកាយ និ ង្លូែសមដ៊ី។
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ឋានថ្នអ្ំដពើ

ដោយកម្ពចត់
មិ នម្ពន

សភាែៈអា្កក់ សិត
ថ ដៅ ។
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លោក ម៊ុុំ រ៊ុខា

លោក លន់ ប៊ុនជា
អ្នកស្រី គីម ល ឿន

អ្នកស្រី ជ៊ុន ណៃ

ដ

រ
ជាគូនឹង

កូនស្បុរនាម

រូមលោរពអ្ល្ជ ញ
ើ

េន់ ចលរ
ំ ើន
ឯកឧតាម

កូនស្រីនាម

អ្នកឧកញ

ដលាកជំទាែ

អ្ដញ្ជើញរូលរួមជាដេ្ៀែកិតិាយស

ដលាក

ដលាកស្ស៊ី

រដ្មើនដជាគជ័ យ

មុ ំ ច៉ិនាា
អ្នកនាងកញ្ជា

សិរស
៊ី ួស៊ី ដ ល់គូរោវម៊ី េរោ
ិ ថម៊ី

និង ្បិយមិតា
និងពិោរ

ដភាជនាហារដៅ ថ្ងៃ ដៅរ៍ ទ្៊ី ១៧ ផ្ែ ឧសភា ឆ្យំ ២០០៨ ្តូែនឹងថ្ថៃ ៩ដកើត ដខ្្លគន ឆានំជូត
រតាវស័ក ព.ស ២៥៤៦ ដែលាដម្ពង ៤រដសចល ដៅដគហ្ោឋនខាងស្ស៊ី េូមិដកាុះសំដរាង ឃំដកាុះសំដរាង
ស្សុកកំពង់ដសចម ដខ្តាកំពង់ចម រំង្ហយ ២០០ម ព៊ី កំពង់ រមលង ដោយដម្ត៊ី ។
សូមអ្រគណ!
ែតាម្ពន

ឯកឧតាម អ្នកឧកញ ដលាកជំទាែ ដលាក ដលាកស្ស៊ី អ្នកនាងកញ្ជា គឺជាកិតិា យស
៏ខ្ាង់ខ្ាស់ ថ្ន្គួោរដយើងខ្្ំ

MR.
MRS.

LORN BUNCHEA
KIM THOUN

MR.
MOM SOKKA
MRS. CHUN NAI

Request the honor of your presence
at the wedding reception of our children
BRIDE
MOM CHENDA

GROOM
LORN CHANROUEN

We extend our cordial invitation to you to grace it by your presence at their Wedding
party to be celebrated on Saturday 17th May 2008 at 4:00 PM
at the Bride’s house Kosh Samroung Village, Kosh Samroung Commune,
Kosh Samroung District, Kg-Cham Province.
Thanks!
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ចុច Insert => Object => Microsoft Equation 3.0 => OK
I.

គណនាលីមីតខាងក្រោម៖
ក. 𝐿im

𝑥 2 +2𝑥+3

2𝑥−1

ខ. . 𝐿im (𝑥−3)(2𝑥+1)

𝑥→∞ 𝑥−1

𝑥→3

2𝑥 2 −5𝑥+2

ឃ. 𝐿im 4

𝑥→∞

II.

គណនាលីមីតខាងក្រោម៖
ក. 𝐿im

3

2+ √3𝑥−5

គ. 𝐿im

𝑥→∞

ចូរក្

𝑥→∞ √𝑥+1+√5+2𝑥

3

√𝑥−2√𝑥+1
𝑥−1

ោះស្រាយម៉ា ររីស៖
𝑎 − 𝑐 = 𝑎 − 2𝑏
𝑏 − 𝑑 = −𝑎 + 𝑏
ខ. {
2𝑎 + 𝑐 = 𝑐 + 2𝑑
2𝑏 + 𝑑 = −𝑐 + 𝑑

𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑥 = 𝑎
=𝑏
ក. {𝑥 + 2𝑦
3𝑥 + 7𝑦 − 𝑥 = 𝑐
IV.

3

3+ √𝑥+1

ខ. 𝐿im 5

3𝑥 2 +1

𝑥→∞

III.

3

√𝑥+1− √𝑥−1
3
𝑥→∞ √𝑥+1− √𝑥+1

គ. . 𝐿im 5𝑥2 −7𝑥−6

ចូរបំក្េញចក្នាលោះកនុងតារាងខាងក្រោម៖
រូបមន្ត

(NH4)3 PO4

ចំន្ួន្ធាតុ ក្ុ ងម
ន ូលេគុ េ

គណនាចំន្ួន្អាតូ ម

គណនាមសមលូ េគុ េ

Ca(OH)2
C2H5OH
Al2(SO4)3
NaNO3
2Zn(NO3)2
K3PO4
N=14; H=1; Ca=40; C=12; Al=27; S=32; Na=23; Cl=35; K=39; P=31; Zn=65; O=16
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Physical Inventory Count Sheet
Sheet No.
Performed By
Inventory No.

Item Description

Date
Department
Purchase Price
Quantity

Location

Signature
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Billing Statement

Statement
[Your Company Name]
[Street Address]
[City, ST ZIP Code]
[Phone]
Fax [000-000-0000]
[E-mail address]

DATE

CURRENT

Date: October 18, 2017
Statement # [100]

Comment

Bill To:

DESCRIPTION

1-30 DAYS
PAST DUE

31-60 DAYS
PAST DUE

[Name]
[Company Name]
[Street Address]
[City, ST ZIP Code]
[Phone]
Customer ID [ABC
12345]

BALANCE

61-90
DAYS
PAST
DUE

AMOUNT

OVER 90 DAYS
PAST DUE

REMITTANCE
Statement #
Date
Amount Due
Amount Enclosed

AMOUNT DUE

100

YOUR LOGO
HERE

Make all checks payable to [Your Company Name]
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

[Your company slogan]
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Tracking Your Own Work Hour

7-day Timecard – Week 1

7-day Timecard – Week 1

Pay period ending

Pay period starting

Pay period ending

Extra time

Regular time
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out

Extra time

Regular time
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out

1st Day

AM PM

3rd Day

AM PM

3rd Day

AM PM

4th Day

AM PM

4th Day

AM PM

5th Day

AM PM

5th Day

AM PM

6th Day

AM PM

6th Day

AM PM

7th Day

AM PM

7th Day

Total

Total

AM PM

2nd Day

AM PM

2nd Day

Total

AM PM

Pay period starting

1st Day

Employee number

AM PM

Employee number

Company:
Employee name

Company:
Employee name

Total

Notes

Notes

Approver’s name & Designation

Approver’s name & Designation

Employee’s
signature

Employee’s
signature

Approver’s signature

Approver’s signature

Biweekly Time Card
Name: Chean Punlork

Page | 12

Microsoft Word 2010

សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ

លំហាត់
Word 2010

CHEA SIM UNIVERSITY OF KAMCHAYMEAR

រាជរដ្ឋាភិបាលកមពជា
៊ុ

ជុំលរឿនទ្យូលៅស្បជារាស្តររ ណនកមពជា
ខែមីនា ឆ្ន ុំ ១៩៩៨
៊ុ

ដខ្តា/្កុង

ដឈាមុះ

ស្សុក/ខ្ណឌ

ឃំ/សង្ហកត់

េូមិ/មណឌល

មណឌលជំដរឿនដលខ្

ដលខ្កូ
ព័ត៌ម្ពនអ្ំព៊ីអាារ/សំណង់ និ ង្គឹុះោថន
សំភារៈសំខាន់ៗកនងការោងសង់

ដលខ្
បនាទត់

អាារ/សំណង់

អាារ

្បដេទ្្គួោរ

ព័ត៌ម្ពនអ្ំព៊ីលកខណៈថ្នដម្គួោរ

1.្គួោរធមមតា ៀ្គួោរ្ប្កត៊ី
2.្គួោរោថប័ន

សំណង់

3.្គួោរាមន្ទុះសំដបង

ដលខ្

្គួោរដលខ្

4.្បជារាស្ត្សារស់ដៅតាមកាណូត
ៀនាវា

2

5

6

7

ដេទ្
1-ប

2-ស

(រុះដលខ្)

5.្បជារាស្ត្សា្ង
ល កាត់ (រុះដលខ្កូ )

1

នាម្តកូលនិងនាមខ្លួន

រំនួនមនសសដ លរស់ដៅជា្បចំកង្គួ
ន
ោរ

8

9

1
2
3
4
5
ទ្ំព័រសរប
សរបរួមស្ម្ពប់ EA*
(**រាប់រំនួនដ លកត់រូលនិ ងរករំនួនសរប)**សរប
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ស្ពះរាជាណាចស្កកមពជា
៊ុ

ជាតិ សារនា ស្ពះមហាកសស្ត

សកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ

3
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ក្រឡងរញ្ចរ់ វគគ Microsoft Word 2016
សិសសដឈាមុះ

៖ ...................................

ដេទ្

៖ ...................................

Student’s Name: ......................................

ថ្ថៃដខ្ឆានំកំដណើត ៖ ...................................
ថ្ថៃដខ្ឆានំរូលដរចន ៖ ...................................

Sex

:.......................................

Date of Birth

: ......................................

Start Date

: ......................................

CSUK គឺជាអ្នាគតដ៏លរអ បរ់លោកអ្នក!

ស

រលបៀបខែរកាខភនក
្ម្ពប់អ្នកដ ល

ដធវើការដោយ

ដ្បើកំពយូទ្័រ ជាប់រហ្ូតដនាុះអារ
បណ្ដ
ដ លឱ្យដេនកសៃត
ួ

ដរាយជាដរឿងធមមតា

និងរក

ូដរនុះអ្នកគួរ

ោក់ឱ្យឆាៃយព៊ីដខ្ស

ដេនក្បដហ្លមួយដាុះថ្

(មួយហ្តថ)

ពិដសស

្តូែដៅដសមើរ្តឹមដខ្ស

ដេនក ។
ល-រ

បិទ្ដេនក៥នាទ្៊ី

ៀដមើលដៅដលើជញ្ជ
ជ ំងពណ៌ស

ើ ពណ៌ថ្បតងក៏ អារជួយានដ រ។

ទ្ឹក្តជាក់ រួរពូតដសើមលមម ោក់សំដអ េនក៥នាទ្៊ី

ដេនក៖

ដអ្្កង់កំ ពយូទ្័រ

៣- ស្ម្ពកដេនករាល់ ៣០នាទ្៊ីមង
ដ ៖ ដោយការ

៤- ដ្បើទ្ឹក្តជាក់សំដអ េនក៖ ្ជលក់្កណ្ដត់នឹង

ល់ដកែ

១- ស្មួលដអ្្កង់កំពយូទ្័រ៖

គួររកដទំង្តងពនលឺមកដ្បើ ។

និងដ ើមដ

ិ ៊ីដថទាំដេនករបស់ អ្នក
យល់ ឹងែធ
ដ ើមប៊ីបនធូរបនថយបនទក

២- ស្មួលពនលឺដអ្្កង់កំពយូទ្័រ៖ កំឱ្យងងឹ តដពក ៀ

។

ជា

ជួយដធវើឱ្យឈាមដធវើរលនាមករិញ្ចឹមដេនក
ជួយបនធូរោរ់ ំដេនក

កមមវិ ីរក
ិ ា
មខ្ែ ិជាជសិកាស្ម្ពប់ដ្នករ ឋាល
MS-Word 2010

MS-Excel 2010

រយៈដពល

តថ្មលសិកា

Window 7

1
2

Name: Chean Punlork

Page | 14

Microsoft Word 2010

និង

សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ
CHEA SIM UNIVERSITY OF KAMCHAYMEAR

Page | 12

លំហាត់
Word 2010

