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PHNOM PENH   
SIEM REAP   
BATTAMBANG  

Formations 
sur mesure

LE  
FRANÇAIS 
EN ENTREPRISE

Le réseau 
culturel français, 
votre partenaire pour 
la montée en compétence 
linguistique de vos 
équipes

Cambodge



ភាសាបារាំងនៅក្នុង 
សហគ្រ្រសនិងក្នុងរដ្ឋបាល
ភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រ្រសផ្តល់ជូនលោកអ្នក 
នូវប្រសិទ្ធភាពដ្រលលោកអ្នកកំពុងស្វ្រងរក 
នៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលបន្ត៖

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសម្ភ្ររៈបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ទ្រល់ខ្លួន 

ស្វ័យសិក្រសាក្នុងអំឡុងព្រលនិងក្រ្រយព្រល 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល

ការអភិវឌ្រឍជំនាញភាសា និងវប្របធម៌ 
ដ្រលចាំបាច់ខ្ល្រំងសម្រ្រប់ 
បរិយាកាសការងារ។

លោកអ្នកជា
អ្នកគ្រប់គ្រង

ហើយចង់ឱ្រយនិយោជិត 

របស់លោកអ្នក...

អាចប្រើប្រ្រស់ភាសាបារាំងក្នុងទំនាក់ទំនង 
ប្រចាំថ្ង្រក្នុងអង្គភាព

អាចប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវ ឬដ្រគូរបស់
លោកអ្នកដ្រលនិយាយភាសាបារាំង

ដឹងពីរបៀបទំនាក់ទំនង ឬចរចាដោយសម្រប 
ខ្លួនទៅនឹងវប្របធម៌ន្រដ្រគូរសន្ទនា 

បុគ្គលិក

នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិយាយ 

ភាសាបារាំងហើយលោកអ្នកចង់...

មនលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការប្រជុំដ្រលភាសា 
បារាំងត្រូវបានប្រើជាភាសាសម្រ្រប់ការងារ

ទទួលបានជំនាញភាសា និងវប្របធម៌ដើម្របី 
រីកចម្រើននៅក្នុងអង្គភាព

ទំនាក់ទំនងក្រ្រផ្លូវការជាមួយមិត្តរួមការងារ 
ដ្រលនិយាយភាសាបារាំងរបស់លោកអ្នក។

kh fr

LE 
FRANÇAIS  
EN ENTREPRISE 
& EN ADMINISTRATION
vous offre l’efficacité  
que vous recherchez dans tout  
programme de formation continue

Responsable
et vous souhaitez  
que vos collaborateurs…

soient en mesure de prendre part 
aux échanges quotidiens en français 
à l’intérieur de votre organisation ;

puissent accueillir vos clients ou 
partenaires francophones ;

sachent mener des interactions ou 
négociations en s’adaptant  
à la culture de leurs interlocuteurs ;

Employé·e
dans une structure 
francophone  
et vous aimeriez…

pouvoir participer à une réunion 
dont la langue de travail est  
le français ;

acquérir des compétences 
linguistiques et culturelles pour 
progresser dans votre organisation ;

communiquer de manière informelle 
avec vos collègues francophones.

Diagnostic et matériel  
de formation personnalisés ;

Accompagnement personnalisé 
pendant et à l’issue de  
la formation ;

Développement des 
compétences linguistiques 
et culturelles strictement 
nécessaires au cadre 
de travail. 

VOUS ÊTES 
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300 millions  
de francophones

លោកអ្នកនិយាយភាសាបារាំង  
300 លាននាក់

106 pays et territoires

លើដែនដ ីនិងប្រទ្រសចំនួន 
106

langue mondiale  
par le nombre  
de locuteurs

ភាសាទី5 នែពិភពលោកដែល
មានលោកអ្នកនិយាយចែើន

des échanges 
commerciaux en français

នែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម 
បែើបែែស់ភាសាបារាំង

LE  
FRANÇAIS  
DANS LE MONDE
ភាសាបារាំងក្នុងពិភពលោក

20%

5e

langue la plus apprise

langue d’information 
dans les médias

langue des affaires

langue de l’internet

2e

2e

3e

4e

LE  
MONDE  
FRANCOPHONE
ពិភពលោកអ្នកនិយាយភាសាបារាំង

ភាសាទី2 ដែលគែរៀនចែើនបំផុត

ភាសាទី2 នែព័ត៌មានក្នុងបែព័ន្ធ 
ផែសព្វផែសាយ

ភាសាទី3 នែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

ភាសាទី4 នែអីុនធឺណែត
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À  
L’INSTITUT FRANÇAIS  
DU CAMBODGE  
& À L’ALLIANCE FRANÇAISE 
DE SIEM REAP
វិទ្រយាសា្ថ្រនបារាំងនៅកម្ពុជា 
និងសមគមសម្ព័ន្ធភាពបារាំង 
ខ្រត្តសៀមរាប 

440 000 Cambodgiens 
francophones

បែជាជនកម្ពុជាចំនួន  
440 000 និយាយភាសាបារាំង

400 entreprises 
françaises

សហគែែសបារាំងមានចំនួន 
400

langue la plus 
demandée dans  
les offres d’emploi

ភាសាទី3 ដែលតែូវបានស្នើសុំ
ចែើនបំផុតនៅក្នុងការផ្តល់ជូន
ការងារ

des entreprises 
françaises valorisent  
sa connaissance

សហគែែសបារាំង 80% 
ឱែយតម្លែចំណែះដឹងភាសាបារាំង 

La France est le 
premier investisseur 
européen

បែទែសបារាំងគឺជាវិនិយោគិន 
អ៊ឺរ៉ុបទីមួយនៅកម្ពុជា

80%

3e

1er 

LE  
FRANÇAIS  
AU CAMBODGE
ភាសាបារាំងនៅកម្ពុជា

Chaque année,  
ce sont + de :

5 000 étudiants  
 et stagiaires formés ;

30 000 heures  
de formation dispensées ;

900 diplômes et certifications 
délivrés par le ministère français 
de l’Éducation nationale.

ជារៀងរាល់ឆ្ន្រំ 
មាន៖

និស្រសិត និងលោកអ្នកចុះកម្មសិក្រសា 
ដែលបានបណ្តុះបណ្តែលចំនួន  
5000 នាក់

ការបណ្តុះបណ្ត្រលចំនួន 
30000ម៉្រង    តែូវបានធ្វើឡើង

សញ្ញ្របត្រ និងវិញ្ញ្របនបត្រចំនួន 
900 តែូវបានចែញដោយកែសួងអប់រំ
ជាតិបារាំង។
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Nous sommes régulièrement en contact avec  
des clients venant des quatre coins de la planète.  
Cela implique la capacité de communiquer avec 
assurance dans une langue étrangère, notamment  
en français. De plus, l’apprentissage d’une langue 
étrangère élargit le champ des possibilités pour nos 
collaborateurs dirigeants, gestionnaires, qui aspirent  
à une amélioration constante de leurs capacités. 

En répondant à ces besoins professionnellement, 
les réseaux IF et AF se posent en partenaires 
incontournables.

ពួកយើងមនកិច្ចសហការណ៍ជាអចិន្រ្តៃយ៍ជាមួយអតិថិជន 

ដ្រលមកពីគ្រប់ទិសទីន្រពិភពលោក។ ទាំងអស់ន្រះ បញ្ជ្រក់ពី 

សមត្ថភាពន្រទំនាក់ទំនងល្អតាមរយៈ ការប្រើប្រ្រស់ភាសាបរទ្រស 

ជាពិស្រសជាភាសាបារាំង។ ជាងន្រះទៅទៀត ការរៀនភាសាបរទ្រស 

បានផ្តល់ឳកាសសម្រ្រប់អ្នកដ្រលជាថ្ន្រក់ដឹកនាំនិយោជិក អ្នកដឹក 

នាំផ្ន្រកគ្រប់គ្រង ដ្រលត្រងត្រចង់បង្កើនសមត្ថភាពផ្ន្រកភាសា 

របស់ពួកគ្រ។ 

ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្ន្រកវិជា្ជ្រជីវៈ បណ្ត្រញរបស់ IF និង AF 

គឺជាដ្រគូដ៏សំខន់មិនអាចខ្វះបាន។

POURQUOI FAIRE APPEL  
AU RÉSEAU CULTUREL 
FRANÇAIS ?

ហ្រតុអ្វីត្រូវមនទំនាក់ទំនង 
ជាមួយបណ្ត្រញ 
វប្របធម៌បារាំង? 

La formation en français professionnel dispensée  
par l’Institut français du Cambodge m’a permis  
de développer des compétences dans le français  
de ma spécialité : les relations internationales.  
J’ai maintenant une connaissance approfondie  
de la manière dont les pays francophones et  
les grandes institutions internationales communiquent. 

De plus, j’étudie avec des fonctionnaires venant  
des ministères et des institutions qui utilisent la langue 
française, ce qui nous permet de partager à la fois  
connaissances et expériences dans notre vie 
professionnelle.

ការបណ្តុះបណ្ត្រលភាសាបារាំងផ្ន្រកជំនាញធ្វើឡើងដោយវិទ្រយាសា្ថ្រន 

បារាំងនៅកម្ពុជា (IFC) បានផ្តល់ឱកាសអោយសិស្រសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាន

ស្វ្រងយល់បន្ថ្រមពីភាសាបារាំងសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងជំនាញឯកទ្រស 

របស់ខ្លួន ជាពិស្រសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។  នាងខ្ញុំបានយល់សុី

ជម្រ្រពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ត្រប្រទ្រស

ប្រើប្រ្រស់ភាសាបារាំងនិងក្នុងសា្ថ្រប័នអន្តរជាតិធំៗ។ 

បន្ថ្រមទៅលើន្រះនាងខ្ញុបំានសិក្រសារួមជាមួយមន្រ្តរីាជការពីក្រសួងសា្ថ្រប័ន 

ដ្រលប្រើប្រ្រស់ភាសាបារាំងដូចគ្ន្រដ្រលធ្វើអោយយើងបានច្រករំល្រកគ្ន្រ

ទាំងចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ត្រង។

Arnaud DARC, 
Président et PDG  

du groupe Thalias

នាយកបែតិបត្តិនែ 
សហព័ន្ធរបស់ Thalias 

Sokunthy CHIP
កញ្ញែជីប សុគន្ធី 

Élève  
haut fonctionnaire,  

École Royale  
d’Administration

និស្រសិតមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី ១១ 
ន្រសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
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Cambodge

QUI  
SOMMES- 
NOUS ?

Partout dans le monde,  
les services de coopération  
et d’action culturelle du  
réseau diplomatique français 
ont pour mission première 
la promotion de la langue 
française, de nos valeurs,  
de nos savoirs faires et savoirs 
être, au service de la coopération 
bilatérale et de notre diplomatie 
économique. 

Au Cambodge, l’Institut français est 
directement placé sous la direction 
du Conseiller de Coopération 
et d’Action culturelle. L’Alliance 
française de Siem Reap est une 
association de droit local, comme 
tous ses homologues à travers 
la planète. Pour autant, elle est 
pleinement intégrée au réseau de 
l’Ambassade, afin de garantir  
à Siem Reap la même qualité  
de service qu’à Phnom Penh  
et Battambang. 

Nos établissements, par ce 
lien organique avec notre 
poste diplomatique, sont les 
interlocuteurs privilégiés des 
institutions cambodgiennes, 
notamment dans les domaines  
de la fonction publique,  
de la santé, de l’économie  
et du développement, mais aussi 
dans “le secteur de la sécurité  
et de la défense. Nos partenariats 
nous lient également aux acteurs 
multilatéraux à l’instar de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie ou encore à l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, 
ainsi qu’au monde des entreprises 
grâce à une collaboration 
permanente avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie France 
Cambodge.

តើយើង 
ខ្ញុំជានរណ?
នៅពាសព្រញពិភពលោកស្រវា 
សហប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពវប្របធម៌ន្រ 
បណ្ត្រញការទូតបារាំងមនគោលដៅ 
ចម្របងគ្របង្អស់គឺ ការលើកកម្ពស់ 
ភាសាបារាំង គុណតម្ល្រ ចំណ្រះធ្វើ និង 
សុភាវធម៌របស់យើងខ្ញុំ ដើម្របីបម្រើឱ្រយកិច្ច 
សហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីនិងការទូតស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់យើងខ្ញុំ។ 

នៅកម្ពុជា ក៏ដូចជា នៅទីកន្ល្រងដទ្រទៀត 
 វិទ្រយាសា្ថ្រនបារាំងគឺជាស្រវាមួយរបស់សា្ថ្រន
ទូតបារាំង ហើយសមគមសម្ព័ន្ធភាពបារាំង 
ខ្រត្តសៀមរាប ដ្រលជាសមគមក្នុងស្រុកត្រូវ 
បានធ្វើសមហរណកម្មទាំងស្រុងទៅក្នុង 
បណ្ត្រញរបស់សា្ថ្រនទូត។ ដូច្ន្រះគុណភាព 
ន្រស្រវា គឺដូចគ្ន្រទាំងអស់ ទាំងនៅភ្នំព្រញ 
សៀមរាប និងបាត់ដំបង។

 
 

 

គ្រឹះសា្ថ្រនរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈចំណងសា្ថ្រប័ន
ជាមួយប៉ុស្តិ៍ការទូតរបស់យើងន្រះ ជាគូសន្ទនា 
ឯកសិទ្ធិន្របណ្ត្រសា្ថ្រប័នកម្ពុជា ជាអាទិ៍ 
ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ សុខភិបាល 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្រឍន៍ ក៏ដូចជា វិស័យសន្តិសុខ 
និងការពារផងដ្ររ។ ភាពជាដ្រគូរបស់យ ខ្ញុំក៏ 
ផ្រសាភា្ជ្រប់ជាមួយតួអង្គពហុភាគី ដូចជា អង្គការ 
អន្តរជាតិន្រក្រុមប្រទ្រសនិយាយភាសាបារាំង 
ឬក៏ ទីភា្ន្រក់ងារឧត្ដមសិក្រសាប្រើប្រ្រស់ភាសាបារាំង 
ក៏ដូចជា ជាមួយពិភពសហគ្រ្រស តាមរយៈ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអចិន្ត្រ្រយ៍ជាមួយសភា
ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្រសាហកម្មបារាំង-កម្ពុជា 
ផងដ្ររ។ 
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UN RÉSEAU  
À VOTRE ÉCOUTE
La formation linguistique  
en entreprise et en administration 
répond à plusieurs objectifs :

បណ្ត្រញដ្រល 
ចាំសា្ដ្រប់លោកអ្នក

ការបណ្តុះបណ្ត្រលភាសាសម្រ្រប់ 
ក្នុងសហគ្រ្រសនិងរដ្ឋបាលឆ្លើយ

តបទៅនឹងវត្ថុបំណងជាច្រើន៖

ចំពោះរាល់គម្រ្រងបណ្តុះបណ្ត្រលភាសាបារាំង ក្រុមការងារយើងខ្ញុ ំ
ទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់លោកអ្នក ដើម្របី៖ 

ធាតុមួយន្រគោលនយោបាយធនធានមនុស្រស 
របស់លោកអ្នក ដើម្របីសាបព្រួសដល់បុគ្គលិក 
របស់លោកអ្នកនូវអារម្មណ៍ន្រភាពជាផ្ន្រកមួយន្រ 
ពិភពនិយាយភាសាបារាំង បើទោះបីជា ភាសា 
ការងារអាចជាភាសាខ្ម្ររ ឬក៏ ភាសាអង់គ្ល្រស 
ក៏ដោយ។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនង ការងារ 
ការផ្ល្រស់ប្ដូរពីភាសាកំណើតមួយទៅ ភាសា 
កំណើតមួយរបស់គូសន្ទនា ចូលរួមចំណ្រកនៅ
ក្នុងការពង្រឹងសា្ម្ររតីក្រុម

កំណត់តម្រវូការក្នងុការពង្រងឹសមត្ថភាពរបស់ 
សហការី ព្រលទាក់ទងជាមួយអតិថិជននិយាយ 
ភាសាបារំាង សមភាគី ឬដ្រគូនៅប្រទ្រសបារំាង។

ណ្រនាំជូនលោកអ្នកទាក់ទងនឹងការកំណត់វត្ថុ 
បំណងរបស់លោកអ្នក

ជ្រើសរីសវិធីសាស្ត្រ និងខ្លឹមសារគរុកោសល្រយ 
ដ្រលសមស្របបំផុតទៅនឹងវត្ថុបំណងដ្រលត្រូវ
សម្រ្រចបាន

កំណត់ជាមួយលោកអ្នកនូវចងា្វ្រក់សិក្រសា ដោយ 
គិតគូដល់ភាពទំន្រររបស់បុគ្គលិកលោកអ្នក

បង្កើតការបណ្តុះបណ្ត្រលនៅក្នុងទីតាំងរបស់ 
យើងខ្ញុំ ឬនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។

Un élément de votre politique  
des ressources humaines afin de 
développer parmi vos personnels 
le sentiment d’appartenance à 
l’univers francophone, même si la 
langue de travail peut être le khmer 
voire l’anglais. Dans les relations 
professionnelles, échanger dans l’une 
ou l’autre des langues maternelles 
des interlocuteurs contribue à 
renforcer l’esprit d’équipe ; 

Un besoin identifié de renforcement 
des compétences des collaboratrices 
et collaborateurs au contact d’une 
clientèle francophone, d’homologues 
ou de partenaires en France.

 
 

Pour tout projet de formation linguistique  
en français, nos équipes sont à votre  
disposition pour : 

  

Vous conseiller dans la définition  
de vos objectifs ;

Choisir les méthodes et contenus 
pédagogiques les mieux adaptés  
aux objectifs à atteindre ;

Définir avec vous le rythme 
d’apprentissage, en prenant en 
considération la disponibilité  
de vos personnels ;

Mettre en place les actions  
de formation dans nos locaux  
ou au sein de vos structures.

Nos équipes sont aguerries  
à l’ingénierie linguistique  
afin de transformer vos  

projets en formations valorisantes  
pour vos équipes et au bénéfice  
du développement de votre 
entreprise. 

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមាន 
បទពិសោធន៍ច្រើនផ្ន្រកវិស្វកម្ម 
ភាសាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រគម្រ្រងរបស់

លោកអ្នកទៅជាការបណ្តុះបណ្ត្រលដ ៏
មានតម្ល្រសម្រ្រប់ក្រុមការងាររបស់លោក 
អ្នក និងជួយការអភិវឌ្រឍ  សហគ្រ្រស 
របស់លោកអ្នក។ 
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UNE  
DÉMARCHE, 
6 ÉTAPES
ដំណើរការ៖ 
ជំហានទាំង 6 

Pour construire  
un programme de formation  
adapté aux besoins de votre 

entreprise, nous nous  
appuyons sur une démarche 

en 6 étapes.

សមែែប់ការបណ្តះុបណ្តែលតាមបំណងចង់

បានដើមែបីកសាងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តែល 

មួយដែលសែបទៅតាមតមែូវការរបស ់

សហគែែសលោកអ្នក យើងខ្ញុំផ្អែកលើ 

ដំណើរការមួយដែលចែកចែញ 

ជា 6 ជំហាន។ 

ANALYSE  
PRÉPARATOIRE
Nos formations s’inscrivent  
dans la culture de votre entreprise 
afin d’être au plus proche de  
vos besoins réels. Vos spécificités, 
vos stratégies de développement  
et vos interrogations font donc 
l’objet d’un premier entretien pour 
définir les objectifs généraux.

ការវិភាគត្រៀម
ការបណ្តុះបណ្ត្រលរបស់យើងខ្ញុំសម្រប 
ខ្លួនទៅតាមវប្របធម៌របស់សហគ្រ្រស 
លោកអ្នក ដើម្របីខិតជិតតម្រូវការជាក់ស្ដ្រង
របស់លោកអ្នក។ ដូច្ន្រះ លក្ខណៈពិស្រស 
យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍ និងសំណួររបស់ 
លោកអ្នក នឹងត្រូវយកមកជជ្រកគ្ន្រមុនគ្រ 
ដើម្របីកំណត់វត្ថុបំណងទូទៅ។ 

ÉVALUATION  
LINGUISTIQUE  
ET OBSERVATION  
EN SITUATION
Les objectifs de formation sont  
précisés par une évaluation des 
compétences linguistiques des futurs 
stagiaires, qui peut être complétée par 
une observation de leur environnement 
professionnel et des documents non 
confidentiels propres à votre entreprise, 
pouvant servir de support de cours.

ការវាយតម្ល្រភាសា  
និងការសង្ក្រតក្នុងសា្ថ្រនភាព 
ជាក់ស្ដ្រង
គោលបំណងន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះត្រូវបាន 
បងា្ហ្រញដោយការវាយតម្ល្រជាបឋមទៅលើសមត្ថភាព
ភាសារបស់សិកា្ខ្រកាម នាព្រលអនាគត ហើយការ 
រវាយតម្ល្រន្រះអាចបំព្រញបន្ថ្រមដោយការអនុវត្តនៅ
ក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនការងាររបស់ពួកគត់។ ឯកសារទូទៅ 
មួយចំនួនស្តីពីក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវប្រើជាឯកសារជំនួយ
សម្រ្រប់ការសិក្រសាន្រះ។ 

CONCEPTION  
DE LA FORMATION 
Sur la base des informations récoltées 
au cours des deux premières étapes, 
nous concevons des programmes et 
supports répondant spécifiquement 
aux besoins de vos équipes, ainsi qu’à 
la durée et au rythme de formation 
adaptés à votre activité.

ការរៀបចំការបណ្តុះបណ្ត្រល 
ផ្អ្រកលើព័ត៌មនដ្រលប្រមូលបាននៅក្នុងដំណក់ 
កាលដំបូងទាំងពីរ យើងខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធី និងសម្ភ្ររ 
ឧបទ្រសដ្រលឆ្លើយតបជាពិស្រសទៅនឹងតម្រូវការ 
របស់ក្រុមការងារលោកអ្នក ក៏ដូចជា រយៈព្រល និង 
ចងា្វ្រក់បណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលស្របទៅនឹងសកម្មភាព 
របស់លោកអ្នក។ 

1 
2 

3
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6 
5

4 
SUIVI  
POST-FORMATION
Nous savons combien l’apprentissage 
d’une langue nécessite de la motivation 
et de la pratique. Nous proposons un 
bilan à 3 ou 6 mois une fois la formation 
terminée, avec la participation  
de vos collaborateurs, pour mesurer 
 les compétences acquises et mises  
en pratique.

ការតាមដានក្រ្រយ 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល
យើងខ្ញុំដឹងថ ការសិក្រសាភាសាមួយត្រូវការទឹក 
ចិត្តជម្រុញ និងការអនុវត្តខ្ល្រំងកម្រិតណ។ ដូច្ន្រះ 
យើងខ្ញុំសូមស្នើជូននូវរបាយការណ៍បូក 3 ខ្រ 
ឬ 6 ខ្រ ជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់សហការី
លោកអ្នក ដើម្របីវាស់សមត្ថភាពដ្រលទទួលបាន 
និងបានអនុវត្ត។

VOUS  
AVEZ UN PROJET  

DE FORMATION  
ET SOUHAITEZ UNE 

PROPOSITION ?
តើលោកអ្នកមនគម្រ្រង 

បណ្តុះបណ្ត្រលនិងចង់បានសំណើ 
ផ្ដល់ជូនមួយម្រនទ្រ? 

Contactez-nous !
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ ្ញ ុំ!

PHNOM PENH / BATTAMBANG  
/ PROVINCE  

infocours@institutfrancais-cambodge.com

SIEM REAP 
info@afsiemreap.org

DÉROULEMENT  
DE LA FORMATION  
Nos formations peuvent être mises  
en place dans nos locaux ou au sein  
de votre structure. Quel que soit  
le lieu choisi, vos collaborateurs  
ont un accès garanti, physique  
ou en ligne, aux ouvrages et revues 
professionnelles du réseau culturel  
via nos médiathèques.

ដំណើរការបណ្តុះបណ្ត្រល
អាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ 
ឬនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។ ទោះនៅ 
ទីកន្ល្រងណក៏ដោយ សហការីរបស់លោកអ្នក 
ត្រូវបានធានាថនឹងអាចចូលប្រើប្រ្រស់ដោយ 
ផ្ទ្រល់ ឬតាមអនឡាញនូវសៀវភៅ ព្រមទាំង 
ទស្រសនាវដ្តីការងាររបស់បណ្ត្រញវប្របធម៌ 
តាមរយៈបណ្ណ្រល័យពហុឯកសាររបស់យើង។

BILAN  
PERSONNALISÉ 
Des bilans réguliers vous sont 
communiqués pendant et à l’issue 
de la formation. Ils vous permettent 
de suivre l’avancée du programme, 
l’assiduité de vos collaborateurs en 
formation, ainsi que de faire le point 
sur les préconisations à adopter.

របាយការណ៍ 
បូកសរុបផ្ទ្រល់ខ្លួនមា្ន្រក់ៗ 

ដ្រលត្រូវបូកសរុបជាប្រចាំ ត្រូវបានប្រគល់ 
ជូនលោកអ្នកនៅក្នុងអំឡុងព្រល និងក្រ្រយ 
ចប់ការបណ្តុះបណ្ត្រល។ វាអាចធ្វើឱ្រយលោកអ្នក 
អាចតាមដនការរីកចម្រើនន្រកម្មវិធីសិក្រសា 
វត្តមនរបស់សហការីដ្រលចូលរួម ការរីក 
ចម្រើនន្រការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រន 
ការងារ និង ការណ្រនាំដ្រលសមស្រប។
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EN PRATIQUE តា មកា រអនុវត្ត  
À chaque situation une solution personnalisée
ដំ� ះ�ែ ែយសមែ ែប់បុគ្គ ល�� ែល់មា្ន ែក់ៗសមែ ែប់សា� ែនភា ពនីមួយៗ

LE FRANÇAIS
EN ENTREPRISE
& EN ADMINISTRATION
ភា សា បា រា ំងក្ន ុងសហគ្រ ្រស 
និងក្ន ុងរដ្ឋ បា ល

  QUESTION         RÉPONSE

សហកា រីត្រ ូវឆ្ល ងកា ត់ត្រស្ត កម្រ ិតផ្ទ ្រល់ម ត់ និងសរស្ររ 
ដ្រលកំណត់កម្រ ិតសមត្ថ ភា ពនា នា ផ្ន ្រកភា សា បា រា ំង
របស់ខ្ល ួនផ្អ ្រកតា មតា រា ងយោ ង។ ដូច្ន ្រះ លោ កអ្ន កដឹង
ច្របា ស់អំពីកម្រ ិតភា សា បា រា ំងរបស់ពួកគ ត់។

Je suis responsable de formation 
et j’ai besoin de connaître de façon 
précise et objective les compétences 
linguistiques de mes collaborateurs.

LE DIAGNOSTIC 
LINGUISTIQUE

 ខ្ញ ុំជា អ្ន កទទួលខុសត្រ ូវបណ្ត ុះ
បណ្ត ្រល និងត្រ ូវកា រសា្គ ្រល់ច្របា ស់ រួមទា ំងវត្ថ ុ
បំណងន្រសមត្ថ ភា ពខ ងភា សា របស់
សហកា រើយើងខ្ញ ុំ។

កា រវា យតម្ល ្រចំណ្រះ
ដឹងផ្ន ្រកភា សា 

Vos collaborateurs sont invités à passer un 
test de niveau oral et écrit qui positionne 
leurs différentes compétences en français 
selon une grille de référence. Vous obtenez 
ainsi une photographie exacte de leur niveau 
de français.

Je dirige une société qui traite 
avec des partenaires francophones. 
Pour développer mon activité,
j’ai besoin d’améliorer les 
compétences en français de mes 
équipes. Je cherche un organisme 
de formation qui comprenne 
mes attentes et me construise 
un programme de formation 
sur mesure et adapté à mon budget.

LES FORMATIONS 
COLLECTIVES SUR MESURE

               ខ្ញ ុំដឹកនា ំក្រ ុមហ៊ុនមួយដ្រលធ្វ ើកា រ
ជា មួយ�្រគនូិយា យភា សា បា រា ំង ហើយដើម្របី
អភិវឌ្រឍសកម្ម ភា ពរបស់ខ្ញ ុំ ខ្ញ ុំត្រ ូវកា រក្រលម្អ 
សមត្ថ ភា ពភា សា បា រា ំងរបស់ក្រ ុមកា រងា រខ្ញ ុំ។ 
ខ្ញ ុំកំពុងស្វ ្រងរកសា្ថ ្រប័នបណ្ត ុះបណ្ត ្រលមួយ
ដ្រលយល់អំពីក្ដ ីរ�ពឹងរបស់ខ្ញ ុំ និងរៀបចំជូនខ្ញ ុំ
នូវកម្ម វិធីបណ្ត ុះបណ្ត ្រលតា មបំណងចង់បា ន
មួយដ្រល�្រ បតា មថវិកា របស់ខ្ញ ុំ។

កា របណ្ត ុះបណ្ត ្រលរួម
តា មបំណង�្រ ្រថា្ន ្រ

À partir du diagnostic linguistique de vos 
équipes, des documents de travail re-
cueillis et des situations professionnelles 
observées, nous construisons un pro-
gramme de formation adapté à vos besoins 
spécifi ques. Les formations ont lieu dans 
votre entreprise, dans nos locaux, ou en 
ligne, selon un rythme et des horaires que 
nous aurons déterminés ensemble.

ផ្ដ ើមច្រញពីកា រវិនិច្ឆ ័យផ្ន ្រកភា សា របស់ក្រ ុមកា រងា រ
លោ កអ្ន ក ឯកសា រកា រងា រដ្រលប្រ មូលបា ននិង 
សា្ថ ្រនភា ពកា រងា រដ្រលបា នសង្ក ្រត យើងខ្ញ ំុ
កសា ងនូវកម្ម វិធីបណ្ត ុះបណ្ត ្រលមួយដ្រលស្រ ប
តា មតម្រ ូវរបស់លោ កអ្ន ក។ កា របណ្ត ុះបណ្ត ្រលធ្វ ើ
ឡើងនៅ ក្ន ុងសហគ្រ ្រសរបស់លោ កអ្ន ក កន្ល ្រងសា្ន ្រក់ 
ឬតា មអនឡា ញ ទៅ តា មចងា្វ ្រក់ និង�៉្រងដ្រលយើង
បា នសម្រ ្រចជ្រ ើសយករួមគ្ន ្រ។
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Le français est notre langue  
de travail et j’ai internalisé  
les formations de mes équipes  
en recrutant un formateur.  
Comment m’assurer qu’il maîtrise  
les dernières techniques d’animation 
et d’ingénierie pédagogique ?

LA FORMATION  
DES FORMATEURS

ភាសាបារាំងគឺជាភាសាការងារ 
របស់យើងខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំបានធ្វើការ 
បណ្តុះបណ្ត្រលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុង
សា្ថ្រប័ន ដោយជ្រើសរើសគ្រូបង្គ្រលមា្ន្រក់។ 
តើខ្ញុំអាចធានាថា ពួកគាត់ច្រះសា្ទ្រត់នូវ 
បច្ច្រកទ្រសដឹកនាំ និងវិស្វកម្មគរុកោសល្រយ 
ចុងក្រ្រយបង្អស់យា៉្រងដូចម្ដ្រច? 

ការបណ្តុះបណ្ត្រល 
គ្រូបង្គ្រល

Les techniques d’enseignement d’une 
langue évoluent très rapidement. Nos  
formations de formateurs, organisées dans 
 nos locaux à destination de nos enseignants 
ou créées sur mesure pour votre entreprise,  
permettent à vos enseignants de français  
d’acquérir ou d’approfondir de nouvelles  
pratiques pédagogiques. 

បច្ច្រកទ្រសបង្រៀនភាសាមួយវិវត្តលឿនណស់។  
ការបណ្តុះបណ្ត្រលគ្រូបង្គ្រលរបស់យើងខ្ញុំ ដ្រលរៀបចំ
ឡើងនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំសម្រ្រប់គ្រូបង្រៀន 
របស់យើងខ្ញុំ ឬបង្កើតឡើងតាមបំណងចង់បាន 
សម្រ្រប់សហគ្រ្រសរបស់លោកអ្នក អាចឱ្រយគ្រូបង្រៀន
ភាសាបារាំងរបស់លោកអ្នកទទួលបាន ឬពង្រឹង 
សុីជម្រ្រនូវការប្រតិបត្តិគរុកោសល្រយថ្មីៗ។

VOUS  
AVEZ UN PROJET  

DE FORMATION  
ET SOUHAITEZ UNE 

PROPOSITION ?
តើលោកអ្នកមនគម្រ្រងបណ្តុះបណ្ត្រល 
និងចង់បានសំណើផ្ដល់ជូនមួយម្រនទ្រ? 

Contactez-nous !
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ!

PHNOM PENH / BATTAMBANG / PROVINCE  
infocours@institutfrancais-cambodge.com

SIEM REAP 
info@afsiemreap.org

Mes collaborateurs cambodgiens 
s’isolent de leurs collègues 
francophones ou commettent 
des faux-pas culturels avec notre 
clientèle native, faute de connaître 
leur langue et leur culture. 

LES FORMATIONS  
À L’INTERCULTUREL

 សំណួរ៖ សហការើជនជាតិខ្ម្ររនៅ
ឆ្ង្រយពីសហជីវិននិយាយភាសាបារាំង ឬ 
ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងវប្របធម៌ជាមួយអតិថិជន 
ជនជាតិដើម ដោយសារមិនច្រះភាសា 
និងមិនសា្គ្រល់វប្របធម៌របស់ពួកគាត់។

ការបណ្តុះបណ្ត្រល 
អន្តរវប្របធម៌ 

Sur demande et en complément de la  
formation linguistique de vos équipes, nous 
proposons des modules spécifiques de  
formation à la compréhension interculturelle. 
Des stratégies sont également enseignées 
pour réagir de manière appropriée aux 
spécificités culturelles de l’entreprise, des 
clients ou des collaborateurs francophones. 

តាមសំណើ និងបន្ថ្រមពីលើការបណ្តុះបណ្ត្រលភាសា 
របស់ក្រុមការងារលោកអ្នក យើងខ្ញុំស្នើជូននូវម៉ូឌុល 
ជាក់លាក់ន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលអន្តរវប្របធម៌។  
យុទ្ធសាស្ត្រក៏ត្រូវបានបង្រៀនផងដ្ររ ដើម្របីប្រតិកម្មតប
យា៉្រងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈពិស្រសន្រវប្របធម៌របស់ 
សហគ្រ្រស អតិថិជន ឬសហការីនិយាយ 
ភាសាបារាំង។

Une collaboratrice a rapidement 
besoin d’améliorer une compétence 
linguistique très précise en français.

LE COACHING 
LINGUISTIQUE

 សហការើមា្ន្រក់ត្រូវការក្រលម្អ 
សមត្ថភាពច្របាស់ខ្ល្រំងផ្ន្រកភាសាបារាំងឱ្រយ
បានឆប់រហ័ស។

ការបងា្ហ្រត់បង្រៀនភាសា

À partir d’une analyse précise de votre  
besoin et des compétences linguistiques 
à mobiliser, nous vous proposons un  
programme éclair sur la tâche spécifique 
identifiée : négociation de contrat, conduite 
de réunion, prise de contact téléphonique, 
rédaction de courriels, etc.

ផ្ដើមច្រញពីការវិភាគច្របាស់លើតម្រូវរបស់លោកអ្នក 
និងសមត្ថភាពភាសាដ្រលត្រូវអភិវឌ្រឍ យើងខ្ញុំស្នើ 
ជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធីច្របាស់លាស់មួយស្ដីពីកិច្ចកា
រជាក់លាក់ដ្រលបានកំណត់៖ ការចរចាកិច្ចសន្រយា 
ការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ការទាក់ទងតាមទូរសព្ទ 
ការតាក់ត្រងសំបុត្រ ។ល។
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Une formation réussie implique 3 acteurs : le formateur, l’ap-
prenant et l’entreprise. Nous croyons que le succès de toute 
formation nécessite l’engagement de chacun : 

 LA RECETTE  
   D’UNE FORMATION    
    RÉUSSIE 

រូបមន្តន្រការបណ្តុះបណ្ត្រល 
ជោគជ័យ

FORMATEUR 
អ្នកបណ្តុះបណ្ត្រល

1 / Construire un 
programme sur-mesure

2/ Adapter le cours au fil 
de sa progression

3/ Proposer des cours 
dynamiques

4/ Favoriser la mise  
en situation

5/ Accompagner les 
participants

6/ Evaluer  
les acquis et faire  
des recommandations

1 / បង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តែលតាម
បំណងបែែថ្នែ

2/ កែសមែួលវគ្គបណ្តុះបណ្តែលទៅ
តាមការវិវត្ត

3/ ផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តែល 
ដែលមានភាពរស់រវើក

4/ ជំរុញឱែយមានការចូលរួម 
ក្នុងការបណ្តុះបណ្តែល 

5/ គាំទែដល់អ្នកចូលរួម

6/ វាយតម្លែសមិទ្ធិផល និង 
ផ្តល់អនុសាសន៍

APPRENANT 
អ្នកសិក្រសា

1/ Être volontaire

2/ Assister aux cours

3/ Participer activement

4/ Réviser les contenus 
étudiés

5/ Demander de l’aide  
en cas de difficulté

6/ Utiliser les compétences 
acquises 

1 / គឺជាអ្នកស្ម័គែចិត្ត

2/ ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តែល

3/ ចូលរួមដោយសកម្ម

4/ រំឭកខ្លឹមសារដែលបានសិកែសា

5/ សុំជំនួយពែលជួបការលំបាក

6/ បែើជំនាញដែលបានសិកែសា

 ORGANISATION 
អង្គភាព (សហគែែស)

1 / Impliquer  
les collaborateurs dans  
la définition des besoins 

2/ Faire appel à  
des formateurs experts

3/ Garantir les conditions 
de formation (temps, 
matériel)

4/ Motiver  
ses collaborateurs

5/ Permettre la mise  
en pratique des acquis

6/ Valoriser les formations 
réalisées

1 / ចូលរួមជាមួយនិយោជិតក្នុង 
ការកំណត់តមែូវការ

2/ ស្វែងរកគែូបណ្តុះបណ្តែល 
ដែលជាអ្នកជំនាញ

3/ ធានាបាននូវគែប់លក្ខខណ្ឌនែ 
ការបណ្តុះបណ្តែល (ពែលវែលា 
និងសមា្ភែរៈ)

4/ លើកទឹកចិត្តនិយោជិត

5/ អនុញ្ញែតឱែយមានការអនុវត្តជា
ក់ស្តែងនូវចំណែះដឹងដែលបាន
សិកែសា

6/ លើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តែល 
ដែលបានសមែែច

Une formation réussie 
implique 3 acteurs. 
Nous croyons que le succès  
de toute formation nécessite 
l’engagement de chacun. 

ការបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលទទួល 

បានជោគជ័យត្រូវមានការចូលរួមព ី

តួអង្គចំនួន 3។ 

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថ ការបណ្តុះបណ្តែលមួយ

អាចទទួលជោគជ័យទៅបានលុះតែែតែមាន 

ការប្តែជា្ញែចិត្តពីសំណក់គែប់តួអង្គ 

ទាំងអស់ផងដែរ។

L’APPRENANT 
បណ្តុះបណ្តែល 

L’ORGANISATION 
អង្គភាព

LE FORMATEUR  
អ្នកសិកែសា 
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ALLER 
 +LOIN
ស្រវាបន្ថ្រម 
ទៀត

ក្រ្រពីការបណ្តុះបណ្ត្រលភាសាបារាំងតាមជំនាញ ដ្រលមនរយៈ 
ព្រលខ្លី និងតាមបំណងប្រ្រថ្ន្រ យើងក៏អាចផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
រយៈព្រលវ្រង ជាទូទៅស្របតាមកាលវិភាគន្រ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រល
បានកំណត់ជាមុនផងដ្ររ។

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះអាចធ្វើជាក្រុម ឬជាបុគ្គល នៅក្នុងអង្គភាព 
របស់យើងខ្ញុំ ឬតាមអ៊ីនធឺណិត នៅព្រលថ្ង្រ ឬព្រលលា្ង្រច ជាមួយ 
នឹងជម្រើសដ៏ច្រើនសម្រ្រប់លោកអ្នក ស្របតាមតម្រូវការ និង 
ព្រលវ្រលារបស់លោកអ្នកទៀតផង។

សម្រ្រប់បុគ្គលិកបរទ្រសរបស់លោកអ្នក យើងអាចផ្តល់ជូននូវ 
ការបណ្តុះបណ្ត្រលជាភាសាខ្ម្ររ ហើយវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលគឺផ្ត្រត
ច្រើនលើការអនុវត្ត ដ្រលទាក់ទងទៅនឹងភាសាប្រើប្រ្រស់ប្រចាំថ្ង្រ 
និងមូលដ្ឋ្រនគ្រឹះន្រអំណនផងដ្ររ។

FORMATIONS  
GÉNÉRALISTES 
En complément des formations de français 
professionnel, courtes et sur mesure, il est possible  
de suivre une formation longue et généraliste  
en français, selon un calendrier de sessions  
qui s’échelonnent tout au long de l’année. 

En groupe ou individuels, dans nos locaux ou en ligne,  
en journée ou en soirée, une large palette d’options  
vous est proposée en fonction de vos besoins  
et de vos disponibilités. 

Pour les responsables ou collaborateurs expatriés,  
des formations en khmer sont disponibles. Animées par 
des intervenants natifs, elles privilégient la pratique,  
font une large place à la langue du quotidien  
et fournissent les rudiments de la lecture.

Consultez  
les programmes,  

calendriers et tarifs  
sur notre site Internet

សូមមើលកម្មវិធី ប្រតិទិន និងតម្ល្រ នៅលើវ្របសាយត៍របស់យើងខ្ញុំ
https://institutfrancais-cambodge.com/
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Pourquoi privilégier 
une formation
généraliste ?  

Pour vos collaborateurs ayant besoin 
de renforcer l’ensemble de leurs 
compétences en français mais dont 
les disponibilités en semaine sont très 
différentes ; 

Pour vos collaborateurs souvent en 
déplacement et pour qui il est diffi cile 
de suivre une formation en présentiel ; 

Pour vos collaborateurs expatriés 
désireux de s’intégrer au mieux dans 
l’entreprise en apprenant la langue 
du pays. 

ហ្រតុអ្វ ីបា នជា ផ្ដ ល់អា ទិភា ពទៅ 
លើកា របណ្ត ុះបណ្ត ្រលទូទៅ ? 

សម្រ ្រប់និយោ ជិតរបស់លោ កអ្ន កដ្រលត្រ ូវកា រ
ពង្រ ឹងភា សា បា រា ំងតា មជំនា ញរបស់ពួកគ ត់
ទា ំងអស់ ប៉ុន្ត ្រព្រលទំន្រររបស់ពួកគ្រក្ន ុងមួយ
សបា្ត ្រហ៍ម នភា ពខុសគ្ន ្រខ្ល ្រំងណ ស់

សម្រ ្រប់និយោ ជិតរបស់លោ កអ្ន កដ្រលឧស្រសា ហ៍
ធ្វ ើដំណើរ និងសម្រ ្រប់អ្ន កដ្រលម នកា រលំបា ក
ក្ន ុងកា រចូលរួមវគ្គ បណ្ត ុះបណ្ត ្រលដោ យផ្ទ ្រល់

សម្រ ្រប់និយោ ជិតបរទ្រសរបស់លោ កអ្ន កដ្រល
ចង់ធ្វ ើសម ហរណកម្ម ខ្ល ្រំងនៅ ក្ន ុងសហគ្រ ្រស 
ដោ យរៀនភា សា របស់ប្រ ទ្រសដ្រលពួកគ ត់មក
ធ្វ ើកា រ។

ALLER
 +LOIN
ស្រវា បន្ថ ្រម
ទៀត

DIPLÔMES 
& CERTIFICATIONS

នៅ ក្ន ុងអា ជីពកា រងា រ ជា ញឹក� ប់
ម នកា រស្ន ើឱ្រយធ្វ ើកា របញ្ជ ្រក់ពីកម្រ ិត
ភា សា  ជា អា ទិ៍  ក្ន ុងព្រលផ្ដ ល់កា រងា រ 
ក្ន ុងក្រ បខណ� ន្រចលភា ពអន្ត រជា តិ 
ឬសូម្របីកា រដំឡើង� នៈជា ដើម។ 

វិទ្រយា សា្ថ ្រនបា រា ំងនៅ កម្ព ុជា  
សា ខ ភ្ន ំព្រញ និងបា ត់ដំបង 
ព្រ មទា ំងសម គមសម្ព ័ន្ធ ភា ពបា រា ំង 
ខ្រត្ត សៀមរា ប  គឺជា មណ� លប្រ ឡង
ត្រមួយគត់នៅ ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា ដើម្របី
ប្រ ឡងយកស�� បត្រ  និងវិញ្ញ ្របនបត្រ 
ផ្ល ូវកា រផ្ន ្រកភា សា បា រា ំង។ 

Au cours d’une carrière 
professionnelle, il est 
souvent demandé de 
pouvoir attester son niveau 
linguistique, notamment lors 
de l’embauche, dans le cadre 
d’une mobilité internationale 
ou même d’une promotion. 

L’Institut français du 
Cambodge de Phnom Penh 
et Battambang et l’Alliance 
française de Siem Reap sont 
les seuls centres d’examen 
au Cambodge pour passer 
les diplômes et certifi cations 
offi cielles en langue française.

25 26



បញ្ជ្រក់ 
សមត្ថភាពរបស់លោកអ្នក 
សញ្ញ្របត្រភាសាបារាំងសម្រ្រប់ការងារ
(DFP)

Un atout pour
le développement 
de votre entreprise 

Dans le monde des affaires, la capacité 
à comprendre et à se faire comprendre 
de ses partenaires internationaux  
est un élément clé pour la réussite  
de l’entreprise. Les Diplômes de 
Français Professionnel sont conçus 
à partir de la réalité de votre secteur 
d’activité. Ils permettent de repérer 
les compétences en français sur 
lesquelles s’appuyer pour développer 
une activité dans un environnement 
francophone. 

អត្ថប្រយោជន៍សម្រ្រប់

ការអភិវឌ្រឍសហគ្រ្រស 

របស់លោកអ្នក 

នៅក្នុងពិភពធុរកិច្ច សមត្ថភាពយល់ 
និងពន្រយល់ដ្រគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន គឺជាធាតុគន្លឹះ
មួយសម្រ្រប់ជោគជ័យរបស់សហគ្រ្រស។  
សញ្ញ្របត្រភាសាបារាំងសម្រ្រប់ការងារបង្កើត 
ឡើងច្រញពីតថភាពន្រវិស័យសកម្មភាពរបស់
លោកអ្នក។ សញ្ញ្របត្រន្រះអាចដៅចំណំ 
សមត្ថភាពភាសាបារាំងដ្រលលោកអ្នកអាចផ្អ្រក
លើដើម្របីអភិវឌ្រឍសកម្មភាពមួយនៅក្នុងបរិសា្ថ្រន 
និយាយភាសាបារាំង។

CERTIFIER  
VOS COMPÉTENCES  
AVEC LES DIPLÔMES  

DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL  
(DFP)

Un levier pour 
votre évolution  
professionnelle

Reconnus et adaptés aux réalités  
du monde de l’entreprise, les Diplômes  
de Français Professionnel apportent 
une valeur ajoutée à votre CV  
en offrant une réponse concrète  
aux attentes des employeurs.  
Ils favorisent une évolution vers des 
responsabilités plus importantes. 

គមា្ន្រស់សម្រ្រប់

វិវត្តន៍ការងារ 

របស់លោកអ្នក

ដោយមនការទទួលសា្គ្រល់ និងស្របតាម 
តថភាពន្រពិភពសហគ្រ្រស សញ្ញ្របត្រភាសា 
បារាំងសម្រ្រប់ការងារ ផ្ដល់នូវតម្ល្របន្ថ្រមសម្រ្រប់
ប្រវត្តិរូបសង្ខ្រប (CV) របស់លោកអ្នក ដោយ 
ឆ្លើយតបយា៉្រងជាក់ស្ដ្រងទៅនឹងក្ដីរំពឹងរបស់ 
និយោជក។ ដូច្ន្រះ សញ្ញ្របត្រន្រះបង្កលក្ខណៈដល់
ការវិវត្តឆ្ព្រះទៅកាន់មុខងារទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

Délivrés par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris Île-de-France, ces diplômes attestent 

des compétences en français dans les principaux 
domaines du monde professionnel :  

DFP Affaires, DFP Relations Internationales,  
DFP Tourisme-Hôtellerie-Restauration et DFP Santé.  

ALLER 
 +LOIN
សែវាបន្ថែម 
ទៀត

ច្រញដោយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្រសាហកម្មបា៉្ររើស អ៊ីល-ដឺ-ហ្វ្រង់ 

សញ្ញ្របត្រន្រះបញ្ជក់ពីសមត្ថភាពភាសាបារាំង ក្នុងពិភពការងារ 

សំខន់ៗ៖ ផ្ន្រកធុរកិច្ច ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ផ្ន្រកទ្រសចរណ ៍

សណ្ឋ្រគារ-ភោជនីយដា្ឋ្រន និងផ្ន្រកសុខភិបាល។ 
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CERTIFIER  
VOS COMPÉTENCES  

EN FRANÇAIS GÉNÉRAL 

បញ្ជ្រក់សមត្ថភាព 
ភាសាបារាំងទូទៅរបស់លោកអ្នក

Diplôme d’études  
en langue française (DELF)  

/ Diplôme approfondi  
de langue française (DALF)

Délivrés par le ministère français de l’Éducation 
nationale et reconnus internationalement,  
ces diplômes valident un niveau global en français 
général, du niveau débutant au niveau avancé. 
Distribués dans 175 pays, ils sont valables à vie. 

សញ្ញ្របត្រសិក្រសាភាសាបារាំង (DELF) 

/សញ្ញ្របត្រភាសាបារាំងកម្រិតខ្ពស់ (DALF)

ច្រញដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង និងទទួលសា្គ្រល់ជាអន្តរជាតិ 
សញ្ញ្របត្រទាំងន្រះផ្ដល់សុពលភាពលើកម្រិតភាសាបារាំងទូទៅ 
ជាលក្ខណៈសកល ចាប់ពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់។ 
សញ្ញ្របត្រត្រូវបានច្រកជូននៅក្នុង 175 ប្រទ្រស និងមន 
សុពលភាពអស់មួយជីវិត។

Test de Connaissance  
du Français (TCF)

Aussi délivré par le ministère français  
de l’Éducation nationale et mondialement  
reconnu, ce test, à la différence du DELF-DALF, 
attribue un niveau par compétence pour offrir  
une photographie précise des connaissances  
de vos collaborateurs au moment de l’évaluation.  
Il est valable 2 ans. 

ត្រស្តចំណ្រះដឹងភាសាបារាំង (TCF)

ច្រញជូនដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង 
និងទទួលសា្គ្រល់ជាអន្តរជាតិដ្ររ ត្រស្តដ្រលខុសពី DELF-DALF 

ន្រះ ផ្ដល់ជូននូវកម្រិតតាមសមត្ថភាពនីមួយៗ ដើម្របីបងា្ហ្រញច្របាស់ 
នូវចំណ្រះដឹងរបស់សហការីលោកអ្នក។ត្រស្តន្រះមនសុពលភាព 
រយៈព្រល 2 ឆ្ន្រំ។

Consultez  
les programmes,  

calendriers et tarifs  
sur notre site Internet

សូមមើលកម្មវិធី ប្រតិទិន និងតម្ល្រ នៅលើវ្របសាយត៍របស់យើងខ្ញុំ
https://institutfrancais-cambodge.com/

ALLER 
 +LOIN
សែវាបន្ថែម 
ទៀត
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PHNOM PENH 
ទីក្រ ុងភ្ន ំ�្រញ

  +855 (0)12 367 335/337
  infocours@institutfrancais-cambodge.com

BATTAMBANG
�្រត្ត បា ត់ដំបង

   +855 (0)53 952 897

  battambang@institutfrancais-cambodge.com

SIEM REAP
�្រត្ត �ៀមរា ប

  +855 (0)12 367 315
  info@afsiemreap.org

SIEM REAP
�្រត្ត �ៀមរា ប

  +855 (0)12 367 315
  info@afsiemreap.org

Cambodge


