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បញ្ជាា�ក់់ក់ម្រិ�ិតភា�សា� 
បា�រាំ��ងរាំបសា់លោ��ក់អ្ននក់
ជាាមួួយសញ្ញាាាបត្រ�អន្តតរជាា�ិ!

   លោម្រិតៀ�ខួ្លួ�ន

   លោ�ើ�ីើចូ�ូម្រិបឡង



               

ក់�រាំបញ្ជាា�ក់់ពីើក់ម្រិ�ិតភា�សា�រាំបសា់លោ��ក់អ្ននក់គឺឺពីិតជា�ចូ��បា�ចូ់
ណា�សា់សាម្រិ��ប់ក់�រាំអ្ននុវតតគឺលោម្រិ��ងរាំបសា់លោ��ក់អ្ននក់៖ កាារសិកាាា
កាុ�ងវិិស័យដែ�លប្រើត្របើត្រ�ាស់ភាាសា�ារា�ង កាារ�ាកា់ប្រើបកាខភាាពសត្រមួាប់

កាមួមវិិធីីផ្លាាាស់បត�រកាារសិកាាា គប្រើត្រមួោងជាីវិិ�ប្រើន្តៅកាុ�ងត្របប្រើ�សន្តិយាយ
ភាាសា�ារា�ង កាារ��ួល�ាន្តកាារងារថ្មីមី ឬកា៏កាាាយជាាអុកាដែកាកាិច្ចចកាារ

ត្របឡង ឬអុកាត្រ�ួ�ពិន្តិ�យកាារត្របឡង។...

�ូប្រើច្ចុ�ត្រកាសួងអប់រំជាា�ិ ន្តិងយុវិជាន្តផ្លាតល់ជាូន្តវិិញ្ញាាាបន្តបត្រ� ន្តិង
សញ្ញាាាបត្រ�ជាាភាាសា�ារា�ងដែ�លជាាភាាសាបរប្រើ�ស លោ�ើ�ីើបញ្ជាា�ក់់

ថា�ជា�ន�ញភា�សា�រាំបសា់លោ��ក់អ្ននក់��នសាុពី�ភា�ពី ច្ចាប់ពី
កាារសិកាាា��បូង រហូូ��ល់កាត្រមួិ�ខ្ពពស់ប�ផ្លាុ�។

សញ្ញាាាបត្រ��ា�ងប្រើន្ត�ដែ�លមួាន្តសុពលភាាពអស់មួួយជាីវិិ� ន្តិង
សមួត្រសបសត្រមួាប់មួន្តុសាត្រគប់វិ័យ ត្រ�ូវិ�ាន្តទទួ�សាា��់ជា�

អ្ននតរាំជា�តិ ប្រើហូើយត្រ�ូវិផ្លាតល់ជាូន្តប្រើន្តៅ�ាមួមួណ្ឌឌលត្របឡងជាាង 1,200 
កាដែន្តាង �ាមួបណ្ឌាាត្របប្រើ�ស 175 ប្រើ�ោយអន្តុប្រើលោមួ�ាមួត្រកាបខ្ពណ្ឌឌ

ប្រើយោង�ូប្រើ�ៅនៃន្តសហូភាាពអឺរុុប។

�ណាឌ�ម្រិបឡងផ្លូួ�វក់�រាំតែត�ួយគឺត់

ប្រើន្តៅត្របប្រើ�សកាមួព�ជាា វិិ�យាសាាន្ត�ារា�ងគឺជាាមួជាឈមួណ្ឌឌលដែ�មួយួគ�់ ដែ�លផ្លាតល់ជាូន្តន្តូវិប្រើសវិា 

ច្ចា��ាច្ច់�ា�ងអស់ប្រើន្ត�សត្រមួាប់ភាាពប្រើជាោគជា័យរបស់ប្រើលោកាអុកា៖

   វគឺាលោរាំៀនលោម្រិតៀ�សាម្រិ��ប់ម្រិបឡង DELF / DALF 

   ក់�រាំលោរាំៀបចូ�ខ្លួួ�នសាម្រិ��ប់ម្រិបឡង TCF 

   �ណាឌ�ម្រិបឡងម្រិបឡង DELF / DALF 

   �ជាឈ�ណាឌ�ម្រិបឡង TCF TP / ANF / លោក់បិចូ/ ក់�ណា��� 

ប្រើន្តៅកាុ�ងប្រើសៀវិប្រើភាៅមួគុ�ប្រើ�ទសកា៍ប្រើន្ត� ប្រើលោកាអុកាន្តឹង��ួល�ាន្តព័�៌មួាន្តស�ខ្ពាន្ត់ៗអ�ពី 
កាារត្របឡង DELF / DALF ន្តិង TCF កា៏�ូច្ចជាា��ណ្ឌាកា់កាាលដែ�លត្រ�ូវិអន្តុវិ�តសត្រមួាប់ 
កាារច្ចុ�ប្រើ�មោ�។

 

https://institutfrancais-cambodge.com/examens-et-certifications/ 

Cambodgeលោតើលោ��ក់អ្ននក់ក់�ពីុង
ប្រើរៀន្ត ឬបប្រើត្រងៀន្តភាាសា

�ារា�ងដែមួន្តប្រើ�?

គឺុណាសា�ីតតិរាំបសា់វិទា�សាា�នបា�រាំ��ង៖

   សា�ម្រិសាត�ចូ�រាំាតែ��តែក់ក់ិចូចក់�រាំម្រិបឡង  

     និងលោ�ម្រិបលោយ�គឺតែ����នសា�តាភា�ពីជា�លោម្រិចូើនរាំូប 

   ��លោណាើរាំក់�រាំ�៏��នគឺុណាភា�ពីតែ��ជា�រាំុញលោ��យម្រិក់សាួងអ្នប់រាំំជា�តិ 

   ក់�រាំម្រិតួតពីិនិតាជា�ម្រិបចូ��លោ��យសាា�នទូតបា�រាំ��ងម្រិបចូ��លោនៅក់�ុ�ជា�

 

      

ពី័ត៌��នបតែនា�៖    



               

លោតើម្រិតូវលោម្រិតៀ�ខ្លួួ�នលោ��យរាំលោបៀបណា� ?
ច្ចូរប្រើត្រ�ៀមួខ្ពា�ន្តសត្រមួាប់កាារត្របឡងជាាមួួយវិគុសិកាាាប្រើត្រ�ៀមួ DELF!  

   បលោងើើនឱក់�សាម្រិបឡងជា�ប់ DELF / DALF រាំហូូត��់ 30% 

   វគឺាសាិក់ា���នរាំយៈលោពី� 30 លោ�ោ�ង 

   ក់�រាំពីម្រិងឹងតែផ្លូនក់ភា�សា� ក់�រាំម្រិបឡងសា�ក់�ីង ក់�រាំម្រិបឹក់ា�លោយ�ប�់ ...

   ��ន 4 វគឺាក់ន�ង�ួយឆ្នាំន�� (ថ្ងៃថាៃលោ�ើើក់�រាំ ឬថ្ងៃថាៃលោសាៅរាំ៍)

                     infocours@institutfrancais-cambodge.com   

                    +855 (0) 12 367 335 / 337

DELF  
និង DALF

សញ្ញាាាបត្រ�សិកាាាភាាសា�ារា�ង  
ន្តិងសញ្ញាាាបត្រ�ជាាន្ត់ខ្ពពស់ដែផ្លាុកាភាាសា�ារា�ង

DELF
Prim’ 

លោតើ DELF Prim គឺឺជា�អ្នើើ?

● សញ្ញាាាបត្រ�ផ្លាា�វិកាារប្រើច្ចញប្រើ�ោយត្រកាសួង 
អប់រំជាា�ិ�ារា�ង

● បត្រមួុង�ុកាសត្រមួាប់កាុមួារដែ�លមួាន្តអាយុពី 7 �ល់ 
11 ឆ្នាំុា�៖ សមួាារៈ�ាកា់�ងន្តឹងដែលែងកាមួាាន្តត 
ត្របធីាន្តប�ជាាកា់លាកា់សត្រមួាប់កាុមួារ

● កាត្រមួិ�៖ A1.1 A1 A2

● មួាន្តសុពលភាាពមួួយជាីវិិ� 

ឧ�ាហូរណ្ឌ៍នៃន្តវិិញ្ញាាាសា៖ ciep.fr/delf-prim/

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង DELF Prim?

● ប្រើ�ើមួែីផ្លាតល់សុពលភាាពជាាផ្លាា�វិកាារ ន្តិងអស់មួួយជាីវិិ� 
�ល់កាារប្រើរៀន្តភាាសា�ារា�ងជាាប្រើលើកា��បូងរបសកាូន្ត
ប្រើលោកាអុកា

● ប្រើ�ើមួែីផ្លាតល់�នៃមួា�ល់ជា�ន្តាញ��ន្តាកា់��ន្តងថ្មីមីជាាភាាសា
�ារា�ងរបស់កាូន្តប្រើលោកាអុកា

● បណ្ឌា��បណ្ឌាាល ន្តិងផ្លាតល់��ន្តុកាច្ចិ�ត�ល់កាូន្តប្រើលោកា
អុកា កាុ�ងកាារត្របឡងភាាសាន្តាប្រើពលអន្តាគ�

DELF
Junior

លោតើ DELF Junior គឺឺជា�អ្នើើ?

● សញ្ញាាាបត្រ�ផ្លាា�វិកាារប្រើច្ចញប្រើ�ោយត្រកាសួងអប់រំជាា�ិ
�ារា�ង

● បត្រមួុង�ុកា ន្តិងមួាន្តភាាពសមួត្រសបសត្រមួាប់ប្រើកាមង
ជា��ង់ អាយុពី 12 �ល់ 17 ឆ្នាំុា�
● កាត្រមួិ�៖ A1 A2 B1 B2

● មួាន្តសុពលភាាពមួួយជាីវិិ� 

ឧ�ាហូរណ្ឌ៍នៃន្តវិិញ្ញាាាសា៖    
ciep.fr/delf-junior-scolaire/
 

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង DELF Junior? 

● ប្រើ�ើមួែីបន្តតកាារសិកាាាប្រើន្តៅសាកាលវិិ�យាល័យ ឬ
សាលាជាាន្ត់ខ្ពពស់ ដែ�លប្រើត្របើត្រ�ាស់ភាាសា�ារា�ង

● ប្រើ�ើមួែីផ្លាតល់�នៃមួា�ល់ជា�ន្តាញ��ន្តាកា់��ន្តងថ្មីមីជាាភាាសា
�ារា�ងរបស់កាូន្តប្រើលោកាអុកា

● បណ្ឌា��បណ្ឌាាល ន្តិងផ្លាតល់��ន្តុកាច្ចិ�ត�ល់កាូន្តប្រើលោកា
អុកា កាុ�ងកាារត្របឡងភាាសាន្តាប្រើពលអន្តាគ�

DELF/DALF
Tout public

លោតើអ្នើើលោទៅជា� DELF / DALF Tout public ?

● សញ្ញាាាបត្រ�ផ្លាា�វិកាារប្រើច្ចញប្រើ�ោយត្រកាសួងអប់រំជាា�ិ�ារា�ង 

● កាត្រមួិ�៖ A1 A2 B1 B2 C1 ន្តិង C2 

● មួាន្តសុពលភាាពមួួយជាីវិិ� 

ឧ�ាហូរណ្ឌ៍នៃន្តវិិញ្ញាាាសា៖  ciep.fr/delf-dalf

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡងយក់  
DELF / DALF Tout public ?

● ប្រើ�ើមួែីសប្រើត្រមួច្ចគប្រើត្រមួោងរបស់ប្រើលោកាអុកាប្រើន្តៅ 
  ថ្មីុាកា់ឧ�តមួសិកាាា
> ដែផ្លាុកាប្រើត្របើត្រ�ាស់ភាាសា�ារា�ង  អាហូារូបការណ្ឌ ៍ 
    (BGF, Eiffel, ពហូុបប្រើច្ចចកាប្រើ�ស) 

● ច្ចូលរួមួកាុ�ងកាមួមវិិធីីផ្លាាាស់បត�រកាារសិកាាា
> សញ្ញាាាបត្រ�ប្រើ�េ�ង កាារសម័ត្រគច្ចិ�តរបស់ពលរ�ឋ  
   និ្តងកាមួមវិិធីីអន្តតរជាា�ិ ...

● ប្រើ�ើមួែី��ួល�ាន្តកាារងារប្រើន្តៅកាុ�ង�ីផ្លាាារ 
   កាារងារកាមួព�ជាា ឬអន្តតរជាា�ិ
> ត្រ�ាកា់ដែខ្ព�ល់ + 30% សត្រមួាប់ប្រើលោកាអុកាដែ�ល 
   និ្តយាយភាាសា�ារា�ង!

លោតើអ្ននក់ណា�ខ្លួួ�អ្ន�ចូម្រិបឡងយក់ DELF / 
DALF Tout public ?

● ជាន្តបរប្រើ�ស

● ជាន្តជាា�ិ�ារា�ងដែ�លមួាន្តប្រើ�ើមួកា�ប្រើណ្ឌើ� 
   ពីត្របប្រើ�សដែ�លមួិន្តន្តិយាយភាាសា�ារា�ង  
   ប្រើហូើយមួិន្តមួាន្តសញ្ញាាាបត្រ�មួធីយមួសិកាាា  
   ឬឧ�តមួសិកាាាសាធីារណ្ឌៈពីត្របប្រើ�ស�ារា�ង

ពី័ត៌��នបតែនា�៖    



/DELF A1* រាំយៈលោពី� ពីិនុ� /DELF A2 រាំយៈលោពី� ពីិនុ�

  
 វ

ិញ្ជា
ា�សា

�

សាត�ប់
ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងឯកាសារសតាប់ខ្ពាីៗ ច្ច�ន្តួន្ត 3 ឬ 4 
ដែ�ល�ាកា់�ងន្តឹងសាាន្តភាាពរស់ប្រើន្តៅត្របច្ចា�នៃថ្មីៃ  
(សតាប់�ាន្តពីរ�ង) 

រយៈប្រើពលអ�ិបរមួានៃន្តឯកាសារគឺ  3 ន្តា�ី

ត្របដែហូល  
20 ន្តា�ី

/25

  
 វ

ិញ្ជា
ា�សា

�

សាត�ប់
ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងឯកាសារសតាប់ដែ�ល�ាកា់�ងន្តឹង 
សាាន្តភាាពរស់ប្រើន្តៅត្របច្ចា�នៃថ្មីៃ (សតាប់ពីរ�ង) 

រយៈប្រើពលអ�ិបរមួានៃន្តឯកាសារគឺ  5 ន្តា�ី

ត្របដែហូល  
25 ន្តា�ី

/25

អ្ន�ន ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងឯកាសារជាាស�ប្រើណ្ឌរច្ច�ន្តួន្ត 4 ឬ 5 
ដែ�ល�ាកា់�ងន្តឹងសាាន្តភាាពរស់ប្រើន្តៅត្របច្ចា�នៃថ្មីៃ។

ត្របដែហូល  
30 ន្តា�ី

/25

អ្ន�ន ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងឯកាសារស�ប្រើណ្ឌរខ្ពាីៗ ជាាប្រើត្រច្ចើន្ត 
ដែ�ល�ាកា់�ងន្តឹងសាាន្តភាាពរស់ប្រើន្តៅត្របច្ចា�នៃថ្មីៃ

30 ន្តា�ី /25

  
  

វិញ្ជា
ា�សា

�

សា�លោណារាំ

វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាពីរដែផ្លាុកា៖ 

● ប�ប្រើពញ�ារាងឯកាសារមួួយច្ចែាប់  
   �ត្រមួង់ដែបបប�មួួយច្ចែាប់

● �ាកា់ដែ�ងឃ្លាាាត្របប្រើយោគសាមួញ្ញាា 
   (កាា�បុុសតាល់ សារ ប្រើរឿងន្តិ�ាន្ត... )   
   �ាកា់�ងប្រើ�ៅន្តឹងត្របធីាន្តប�នៃន្តជាីវិិ�ត្របច្ចា�នៃថ្មីៃ

 30 ន្តា�ី /25

  
  

វិញ្ជា
ា�សា

�

សា�លោណារាំ

វិិញ្ញាាាសា�ាកា់�ងន្តឹងកាារពិពណ្ឌ៌ន្តា (ត្រពឹ�តិកាារណ្ឌ៍ 
ប�ពិប្រើសោធីន្ត៍ផ្លាទាល់ខ្ពា�ន្ត... ) ន្តិង កាារសន្តទន្តា  
(កាារអប្រើញ្ញាើើញ អរគុណ្ឌ សុ�ប្រើ�ោស ប្រើសុើសុ� សួរ 
ផ្លាតល់��ណ្ឌឹង សរប្រើសើរ... )

45 ន្តា�ី /25

និយ�យ
វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាបីដែផ្លាុកា៖ 

● កាារសមួាាសន្ត៍ដែ�លមួាន្តរច្ចន្តាសមួព័ន្តធ 
   �ាមួបញ្ញាើីស�ណ្ឌួរ

● កាារផ្លាាាស់បត�រព័�៌មួាន្ត

● កាារសន្តទន្តាប្រើ�ោយប្រើ�ើរ�ួរ

5 ប្រើ�ៅ 7 ន្តា�ី

រយៈប្រើពល 
ប្រើត្រ�ៀមួ៖ 10ន្តា�ី

/25

និយ�យ
វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាបីដែផ្លាុកា៖ 

● កាារសមួាាសន្ត៍ដែ�លមួាន្តរច្ចន្តាសមួព័ន្តធ 
   �ាមួបញ្ញាើីស�ណ្ឌួរ

● កាារន្តិយាយដែ�មួុាកា់ឯង�ាកា់�ងប្រើ�ៅន្តឹងអេីមួួយ

● ល�ហូា�់�ាកា់�ងប្រើ�ៅន្តឹងកាារសន្តទន្តា

6 ប្រើ�ៅ 8 ន្តា�ី

រយៈប្រើពល 
ប្រើត្រ�ៀមួ៖ 
10ន្តា�ី

/25

ក់�ណាត់សា�ា��់សាម្រិ��ប់ម្រិគឺប់ក់ម្រិ�ិត៖    

ពិន្តទ�សរុបប្រើលើ 100 កាត្រមួិ�ពិន្តទ�ជាាប់សត្រមួាប់��ួល�ាន្តសញ្ញាាាបត្រ�៖ 50/100  

ពិន្តទ�អបែបរមួាដែ�លអាច្ច��ួលយកា�ាន្តសត្រមួាប់វិិញ្ញាាាសាន្តីមួួយៗ៖ 5/25

* សត្រមួាប់ DELF Prim A1.1 សូមួប្រើមួើល៖ http://www.ciep.fr/delf-prim 

ខ្លួួឹ�សា�រាំថ្ងៃនវិញ្ជាា�សា�



/DELF B1 រាំយៈលោពី� ពីិនុ� /DELF B2 រាំយៈលោពី� ពីិនុ�

  
 វ

ិញ្ជា
ា�សា

�

សាត�ប់
ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់�ាកា់�ង
ន្តឹងឯកាសារសតាប់ជាាប្រើត្រច្ចើន្ត (សតាប់ពីរ�ង)

រយៈប្រើពលអ�ិបរមួានៃន្តឯកាសារគឺ  6 ន្តា�ី

ត្របដែហូល  
25 ន្តា�ី

/25

  
 វ

ិញ្ជា
ា�សា

�

សាត�ប់
ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងឯកាសារសតាប់ជាាប្រើត្រច្ចើន្ត  
(សតាប់ពីរ�ង) 

រយៈប្រើពលអ�ិបរមួានៃន្តឯកាសារគឺ  15 ន្តា�ី

ត្របដែហូល  
30 ន្តា�ី

/25

 
អ្ន�ន

ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់�ាកា់�ង
ន្តឹងឯកាសារស�ប្រើណ្ឌរជាាប្រើត្រច្ចើន្ត 

● �ាញយកាព័�៌មួាន្តស�ខ្ពាន្ត់ៗ�ាកា់�ងន្តឹង 
   កាិច្ចចកាារដែ�ល�ាន្តផ្លាតល់ជាូន្ត

● វិិភាាគខ្ពាឹមួសារនៃន្តឯកាសារ�ាមួអ�ាន្ត័យ�ូប្រើ�ៅ

45 ន្តា�ី /25

 
អ្ន�ន

ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរ ដែសេងយល់ 
ដែ�ល�ាកា់�ងន្តឹងអ�ាប�ស�ប្រើណ្ឌរជាាប្រើត្រច្ចើន្ត

១ប្រើមួុោង /25

  
  

វិញ្ជា
ា�សា

�

សា�លោណារាំ

វិិញ្ញាាាសា�ាកា់�ងន្តឹងស�ប្រើណ្ឌរពី�សាន្តៈផ្លាទាល់ខ្ពា�ន្ត
ប្រើលើត្របធីាន្តប��ូប្រើ�ៅមួួយ (អ�ាប�ត្រ�ិ�រិ�, ស�បុត្រ�, 
អ�ាប�កាារដែស� ... )  45 ន្តា�ី /25

  
  

វិញ្ជា
ា�សា

�

សា�លោណារាំ
សរប្រើសរអ�ពីប្រើគោលជា�ហូរផ្លាទាល់ខ្ពា�ន្តជាាមួួយន្តឹង
អ�ណ្ឌ�អ�ណ្ឌាង (កាារច្ចូលរួមួន្តឹងកាារ�សូូមួ�ិ 
ស�បុត្រ�ផ្លាា�វិកាារ អ�ាប�រិ�គន្ត់) ១ប្រើមួុោង /25

និយ�យ

វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាបីដែផ្លាុកា៖ 

● កាារសមួាាសន្ត៍ដែ�លមួាន្តរច្ចន្តាសមួព័ន្តធ 
   �ាមួបញ្ញាើីស�ណ្ឌួរ

● ល�ហូា�់�ាកា់�ងប្រើ�ៅន្តឹងកាារសន្តទន្តា

● កាារបងាាញ�សាន្តៈ�ាកា់�ងឯកាសារគន្តាឹ�អេីមួួយ

15 ន្តា�ី

រយៈប្រើពល 
ប្រើត្រ�ៀមួ៖ 10 ន្តា�ី

/25

និយ�យ

ប្រើធីេើកាារបងាាញ ន្តិងកាារពារ�សាន្តៈផ្លាទាល់ខ្ពា�ន្ត 
មួួយប្រើ�ោយដែផ្លាែកាប្រើលើឯកាសារគន្តាឹ�ខ្ពាីណ្ឌាមួួយ 20 ន្តា�ី

រយៈប្រើពល  
ប្រើត្រ�ៀមួ៖ 30 ន្តា�ី

/25

ខ្លួួឹ�សា�រាំថ្ងៃនវិញ្ជាា�សា�
ក់�ណាត់សា�ា��់សាម្រិ��ប់ម្រិគឺប់ក់ម្រិ�ិត៖

ពិន្តទ�សរុបប្រើលើ 100 កាត្រមួិ�ពិន្តទ�ជាាប់សត្រមួាប់��ួល�ាន្តសញ្ញាាាបត្រ�៖ 50/100  

ពិន្តទ�អបែបរមួាដែ�លអាច្ច��ួលយកា�ាន្តសត្រមួាប់វិិញ្ញាាាសាន្តីមួួយៗ៖ 5/25



/DELF C1 រាំយៈលោពី� ពីិនុ� /DELF C2 រាំយៈលោពី� ពីិនុ�

វិញ្ជា
ា�សា

�សា
ត�ប

់ សាត�ប់

កាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់ពាកា់ព័ន្តធន្តឹង
ឯកាសារសតាប់ជាាប្រើត្រច្ចើន្ត

● ឯកាសារសតាប់�៏ដែវិងមួួយ (កាារសមួាាសន្ត៍   
   វិគុសិកាាា សន្តុិសី� ...) មួាន្តរយៈប្រើពល  
   ត្របដែហូល 8 ន្តា�ី (សតាប់ពីរ�ង) 

● ឯកាសារសតាប់ខ្ពាីៗជាាប្រើត្រច្ចើន្ត (កាារផ្លាាាយ  
   ព័�៌មួាន្តខ្ពាីៗ កាារសទាបសទង់ កាារផ្លាាាយ 
   ពាណ្ឌិជាើកាមួម... ) (សតាប់មួួយ�ង)

រយៈប្រើពលអ�ិបរមួានៃន្តឯកាសារគឺ  10 ន្តា�ី

ត្របដែហូល  
40 ន្តា�ី

/25

វិញ្ជា
ា�សា

�សា
ត�ប

់ ន
ិង

 ន
ិយ

�យ

សាត�ប់

 

វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាបីដែផ្លាុកា៖

● ប្រើធីេើរ�ាយកាារណ្ឌ៍អ�ពីខ្ពាឹមួសារនៃន្ត 
   ឯកាសារសតាប់មួួយ (សតាប់ពីរ�ង) 

● ប្រើធីេើកាារអភាិវិឌ្ឍឍមួ�ិផ្លាទាល់ខ្ពា�ន្តដែផ្លាែកាប្រើលើ 
   ត្របធីាន្តប� ដែ�លមួាន្តប្រើន្តៅកាុ�ងឯកាសារសតាប់

●  ប្រើធីេើកាារ�សូូមួ�ិជាាមួួយគណ្ឌៈវិិន្តិច្ច័័យ
ត្របដែហូល  
30 ន្តា�ី

/25

អ្ន�ន ប្រើឆ្នាំាើយ�បប្រើ�ៅន្តឹងកាត្រមួងស�ណ្ឌួរដែសេងយល់
�ាកា់�ងន្តឹងអ�ាប�អ�ពីគ�ន្តិ�អេីមួួយ  
(អកាារសាត្រសត ឬសារព័�៌មួាន្ត) ដែ�លមួាន្តពី 
1,500 ប្រើ�ៅ 2,000 ពាកាយ

50 ន្តា�ី /25

  
  

  
វិញ្ជា

ា�សា
�

សា�លោណារាំ

វិិញ្ញាាាសាដែច្ចកាជាាពីរដែផ្លាុកា៖

● ប្រើធីេើកាារស�ប្រើយោគពីឯកាសារស�ប្រើណ្ឌរជាាប្រើត្រច្ចើន្ត 
   ឱ្យយ�ាន្តត្របដែហូល 1,000 ពាកាយ 

● សរប្រើសរអ�ាប�អ�ណ្ឌ�អ�ណ្ឌាងប្រើ�ោយ 
   ដែផ្លាែកាប្រើលើខ្ពាឹមួសារឯកាសារជាាប្រើត្រច្ចើន្ត

2 ប្រើមួុោង 
30 ន្តា�ី

/25
   

   
   

 វិញ្ជា
ា�សា

�អ្ន
�ន

 ន
ិង

 សា
រាំលោ

សា
រាំ

អ្ន�ន  

និង 

សារាំលោសារាំ

�ាកា់ដែ�ងអ�ាប� ស�ប្រើណ្ឌរមួួយ ដែផ្លាែកាប្រើលើអ�ា
ប�ប្រើផ្លាាងៗ (អកាារសាត្រសត ឬសារព័�៌មួាន្ត) 
ដែ�លមួាន្តត្របដែហូល 2,000 ពាកាយ

2 ប្រើមួុោង  
30 ន្តា�ី

/50

និយ�យ
កាារប្រើធីេើប�បងាាញប្រើ�ោយដែផ្លាែកាប្រើលើឯកាសារ
ស�ប្រើណ្ឌរអមួជាាប្រើត្រច្ចើន្ត បន្តទាប់មួកាប្រើធីេើកាារពិភាាកាាា
ជាាមួួយគណ្ឌៈ វិិន្តិច្ច័័យ

30 ន្តា�ី

រយៈប្រើពល 
ប្រើត្រ�ៀមួ៖  1 ប្រើមួុោង

/25

ខ្លួួឹ�សា�រាំថ្ងៃនវិញ្ជាា�សា�
ក់�ណាត់សា�ា��់សាម្រិ��ប់ម្រិគឺប់ក់ម្រិ�ិត៖

ពិន្តទ�សរុបប្រើលើ 100 កាត្រមួិ�ពិន្តទ�ជាាប់សត្រមួាប់��ួល�ាន្តសញ្ញាាាបត្រ�៖ 50/100  

ពិន្តទ�អបែបរមួាដែ�លអាច្ច��ួលយកា�ាន្តសត្រមួាប់វិិញ្ញាាាសាន្តីមួួយៗ៖ 5/25



TCF 
Tout Public

លោតើ TCF Tout Public ជា�អ្នើើ?

● ប្រើ�សតវិាយ�នៃមួាជា�ន្តាញភាាសា�ារា�ង�ូប្រើ�ៅ 
ពីកាត្រមួិ� A1 �ល់កាត្រមួិ� C2

● សុពលភាាពរយៈប្រើពលពីរឆ្នាំុា�

● ត្រ�ូវិរង់ច្ចា� 30 នៃថ្មីៃ រវិាងកាារត្របឡង 
   ច្ច�ន្តួន្ត 2 �ង

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង  
TCF Tout Public?

● ប្រើ�ើមួែីវិាយ�នៃមួាច្ច�ប្រើណ្ឌ��ឹង 
ភាាសា�ារា�ងរបស់ប្រើលោកាអុកា

● ប្រើ�ើមួែីប្រើធីចើឱ្យយជា�ន្តាញរបស់ប្រើលោកាអុកា  
មួាន្ត�នៃមួាប្រើន្តៅកាុ�ងអាជាីពកាារងារ

● ប្រើ�ើមួែីបន្តតកាារសិកាាាប្រើ�ៅសកាលវិិ�យាល័យ

លោតើលោ��ក់អ្ននក់ណា�អ្ន�ចូម្រិបឡង  
TCF បា�ន?

● ប្រើកាមងជា��ង់ (ច្ចាប់ពីអាយុ 16 ឆ្នាំុា�) ន្តិង
មួន្តុសាប្រើពញវិ័យដែ�លភាាសា�ារា�ង
មួិន្តដែមួន្តជាាភាាសាកា�ប្រើណ្ឌើ� 

លោតើ��នវិញ្ជាា�សា�អ្នើើខ្លួួ� / លោតើក់�រាំ
ម្រិបឡងម្រិតូវបា�នបងា�ញយោ�ង�ូចូ
លោ�តចូ?

● វិញ្ជាា�សា�ជា�ក់�តពីើក់ិចូច��នចូ�នួន 3  

   (76 ស�ណ្ឌួរ - 1 ប្រើមួុោង 25 ន្តា�ី) :

>  វិញ្ជាា�សា�សាត�ប់  
    29 ស�ណ្ឌួរ / 25 ន្តា�ី

>  គឺុណាភា�ពីថ្ងៃនរាំចូន�សា�ុ័នធភា�សា� 
    18 ស�ណ្ឌួរ / 15 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�អ្ន�ន 
    29 ស�ណ្ឌួរ / 45 ន្តា�ី

● វិញ្ជាា�សា�បតែនា� 2

>  វិញ្ជាា�សា�និយ�យ រាំយៈលោពី� 12 ន្តា�ី
>  វិញ្ជាា�សា�សា�លោណារាំ រាំយៈលោពី� 60 ន្តា�ី

 

TCF
ខ្ពុសពី DELF / DALF ដែ�លផ្លាតល់ជាាកាត្រមួិ��ូប្រើ�ៅ TCF កា�ណ្ឌ�់កាត្រមួិ�
�ូប្រើ�ៅ ន្តិងកាត្រមួិ��ាមួជា�ន្តាញ។ TCF មួាន្តសុពលភាាពរយៈប្រើពលត្រ�ឹមួពីរ
ឆ្នាំុា� �ូប្រើច្ចុ�ផ្លាតល់ន្តូវិរូបភាាពថ្មីមីៗនៃន្តកាត្រមួិ�ភាាសា�ារា�ងរបស់ប្រើលោកាអុកា។

កាារប្រើធីេើប្រើ�សតច្ច�ប្រើណ្ឌ��ឹងអ�ពីភាាសា�ារា�ង

លោ��យតែផ្លូែក់លោ�ើលោគឺ��ប�ណាង

រាំបសា់លោ��ក់អ្ននក់ ��នលោតសាត 

TCF ជា�លោម្រិចូើនតែ��លោ��ក់អ្ននក់

អ្ន�ចូលោម្រិបើម្រិបា�សា់បា�ន៖

  TCF Tout Public

   TCF សាម្រិ��ប់លោសានើសាុ�សាញ្ជាា�តិបា�រាំ��ង

   TCF លោក់បិចូ 

   TCF ក់�ណា���

 

បញ្ញាើីឯកាសារប្រើយោង ន្តិងប្រើគហូ��ព័រ៖  www.ciep.fr/tcf

               
លោតើម្រិតូវលោម្រិតៀ�ខ្លួួ�នយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

    វិគុសិកាាាសត្រមួាប់បុគុលមួុាកា់ៗ 
     ប្រើ�ើមួែីប្រើត្រ�ៀមួត្របឡង TCF 
                                    

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

ពី័ត៌��នបតែនា�៖    



TCF
TCF ដើ�ើម្បីី�ទទួល
បាានសញ្ជាាាតិិបាារាំា�ង  
(ANF) 

លោតើ TCF ANF  
គឺឺជា�អ្នើើ?

● ប្រើ�សតវិាយ�នៃមួាជា�ន្តាញភាាសា�ារា�ង 
របស់ប្រើលោកាអុកាដែ�ល�ាកា់ពាកាយប្រើសុើសុ�
សញ្ញាើា�ិ�ារា�ង

● មួាន្តសុពលភាាពរយៈប្រើពលពីរឆ្នាំុា�

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង  
TCF ANF?

● សត្រមួាប់កាារប្រើសុើសុ�សញ្ញាើា�ិ�ារា�ង

លោតើអ្ននក់ណា�អ្ន�ចូម្រិបឡង  
TCF ANF បា�ន?

● ប្រើលោកាអុកាដែ�លត្រ�ូវិយកាសញ្ញាើា�ិ�ារា�ង  

ការណ្ឌីប្រើលើកាដែលងមួាន្តប្រើន្តៅប្រើលើ ប្រើគហូ��ព័រ៖  
ciep.fr/tcf-anf

លោតើ��នវិញ្ជាា�សា�អ្នើើខ្លួួ� / លោតើក់�រាំម្រិបឡង
ម្រិតូវបា�នបងា�ញយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

● វិិញ្ញាាាសាជាាកាា�ពេកាិច្ចចមួាន្តច្ច�ន្តួន្ត 4៖

>  វិញ្ជាា�សា�សាត�ប់  
    29 ស�ណ្ឌួរ / 25 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�អ្ន�ន   
    29 ស�ណ្ឌួរ / 45 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�សា�លោណារាំ    
    3 កាិច្ចចកាារ / 30 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�និយ�យ  
     3 កាិច្ចចកាារ / 10 ន្តា�ី

TCF 
ដើ�បិិច

លោតើ TCF លោក់បិចូគឺឺជា�អ្នើើ?

● ប្រើ�សតវិាយ�នៃមួាជា�ន្តាញភាាសា�ារា�ងរបស់
ប្រើលោកាអកុាដែ�ល�ាកាព់ាកាយសុ�អប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍
ប្រើ�ៅកាាន្ត់ប្រើខ្ព�តប្រើកាបិច្ច

● មួាន្តសុពលភាាពរយៈប្រើពលពីរឆ្នាំុា�

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង
TCF លោក់បិចូ?

● សត្រមួាប់�ាកា់ពាកាយប្រើសុើសុ�ប្រើធីេើ
អប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍ប្រើ�ៅប្រើខ្ព�តប្រើកាបិច្ច 

លោតើអ្ននក់ណា�អ្ន�ចូម្រិបឡង  
TCF លោក់បិចូបា�ន?

● ប្រើលោកាអុកាដែ�លមួាន្តប�ណ្ឌងប្រើធីេើ
អប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍ប្រើ�ៅប្រើខ្ព�តប្រើកាបិច្ច

 

លោតើ��នវិញ្ជាា�សា�អ្នើើខ្លួួ� / លោតើក់�រាំម្រិបឡង
ម្រិតូវបា�នបងា�ញយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

● វិញ្ជាា�សា�ពីើ 1 ��់ 4៖:

>  វិញ្ជាា�សា�សាត�ប់
    29 ស�ណ្ឌួរ / 25 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�អ្ន�ន  
    29 ស�ណ្ឌួរ / 45 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�និយ�យ 
    3 កាិច្ចចកាារ / 12 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�សា�លោណារាំ 
    3 កាិច្ចចកាារ / 60 ន្តា�ី

● ច្ចាប់�ា�ងពីឆ្នាំុា� 2013 មួកា កាត្រមួិ�  

B2 គឺច្ចា��ាច្ច់ប្រើ�ើមួែី��ួល�ាន្តពិន្តទ�សរុប  
16 សត្រមួាប់កាារវិាយ��នៃលភាាសាប្រើន្ត�។

               
លោតើម្រិតូវលោម្រិតៀ�ខ្លួួ�នយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

    វិគុសិកាាាសត្រមួាប់បុគុលមួុាកា់ៗ 
     ប្រើ�ើមួែីប្រើត្រ�ៀមួត្របឡង TCF 
                                    

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

ពី័ត៌��នបតែនា�៖    
               

លោតើម្រិតូវលោម្រិតៀ�ខ្លួួ�នយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?
    វិគុសិកាាាសត្រមួាប់បុគុលមួុាកា់ៗ 

     ប្រើ�ើមួែីប្រើត្រ�ៀមួត្របឡង TCF 
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ពី័ត៌��នបតែនា�៖    

កាារប្រើលើកាដែលងអាច្ចប្រើធីេើ�ាន្ត ត្របសិន្តប្រើបើមួាន្ត  
TCF TP DELF DALF៖  ciep.fr/tcf-quebec



TCF
�ាណាា�ា

លោតើ TCF ក់�ណា���ជា�អ្នើើ?

● ប្រើ�សតវិាយ�នៃមួាជា�ន្តាញភាាសា�ារា�ងរបស់
ប្រើលោកាអុកាដែ�ល�ាកា់ពាកាយប្រើសុើសុ�
អប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍ប្រើ�ៅត្របប្រើ�សកាាណ្ឌា�ា

●  មួាន្តសុពលភាាពរយៈប្រើពលពីរឆ្នាំុា�

លោហូតុអ្នើើម្រិតូវម្រិបឡង TCF ក់�ណា���?

● ប្រើ�ើមួែី�ាកា់ពាកាយប្រើសុើសុ�អប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍
ប្រើស�ឋកាិច្ចច ឬប្រើ�ើមួែី��ួល�ាន្តសញ្ញាើា�ិ
កាាណ្ឌា�ាប្រើន្តៅឯត្រកាសួងអប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍ 
ជាន្តប្រើភាៀសខ្ពា�ន្ត ន្តិងសញ្ញាើា�ិកាាណ្ឌា�ា 
(IRCC)

លោតើអ្ននក់ណា�អ្ន�ចូម្រិបឡង TCF 
ក់�ណា���បា�ន?

● ប្រើលោកាអុកាដែ�លច្ចង់ប្រើធីេើអប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍
ប្រើ�ៅកាាន្ត់ត្របប្រើ�សកាាណ្ឌា�ា

● មួិន្តអាច្ចមួាន្តកាារប្រើលើកាដែលង�ាន្តប្រើ�

លោតើ��នវិញ្ជាា�សា�អ្នើើខ្លួួ� / លោតើក់�រាំម្រិបឡង
ម្រិតូវបា�នបងា�ញយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

● វិញ្ជាា�សា�ក់�តពីើក់ិចូចចូ�នួន 4៖

>  វិញ្ជាា�សា�សាត�ប់   
     39 ស�ណ្ឌួរ / 35 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�អ្ន�ន  
     39 ស�ណ្ឌួរ / 60 ន្តា�ី

>  វិញ្ជាា�សា�និយ�យ
     3 កាិច្ចចកាារ / 12 ន្តា�ី

>   វិញ្ជាា�សា�សា�លោណារាំ   
     3 កាិច្ចចកាារ / 60 ន្តា�ី

●  កាត្រមួិ�ដែ�លអាច្ច��ួលយកា�ាន្ត
សត្រមួាប់កាារប្រើធីេើអប្រើន្តតោត្របប្រើវិសន្ត៍ប្រើ�ៅកាាន្ត់
ត្របប្រើ�សកាាណ្ឌា�ាត្រ�ូវិ�ាន្តបញ្ញាើាកា់ប្រើន្តៅប្រើលើ
ប្រើគហូ��ព័រ៖  ciep.fr/tcf-canada

សូមួ�ាកា់�ងប្រើ�ៅមួជាឈមួណ្ឌឌលត្របឡងថ្មីុាកា់ជាា�ិ ឬកាដែន្តាងត្របឡង របស់មួណ្ឌឌល
ត្របឡងថ្មីុាកា់ជាា�ិដែ�លជាាសាាប័ន្ត ��ួល�ាន្តកាារអន្តុញ្ញាាា�ឱ្យយប្រើធីេើកាារត្របឡងជាាផ្លាា�វិកាារ
ជាាភាាសា�ារា�ងប្រើន្តៅត្របប្រើ�សកាមួព�ជាា។

    �ជាឈ�ណាឌ�ម្រិបឡងថាន�ក់់ជា�តិ

�ជាឈ�ណាឌ�ភា�សា�ថ្ងៃនវិទា�សាា�នបា�រាំ��ងលោនៅក់�ុ�ជា� 
218 ផ្លាា�វិ 184 - ត្របអប់ស�បុត្រ�ប្រើលខ្ព 827 

�ីត្រកាុងភាុ�ប្រើពញ

ពីើថ្ងៃថាៃចូ័នុ ��់ ថ្ងៃថាៃសាុម្រិក់៖  
ពីប្រើមួុោង 8 ត្រពឹកា �ល់ ប្រើមួុោង 7 លៃាច្ច 
ថ្ងៃថាៃលោសាៅរាំ៍៖  

ពីប្រើមួុោង 8 ត្រពឹកា �ល់ ប្រើមួុោង 12   នៃថ្មីៃត្រ�ង់

លោ�ខ្លួទូរាំសាពីុ៖ +855 (0) 12 367 335 / 337

infocours@institutfrancais-cambodge.com  
         institutfrancais.ducambodge

    ក់តែនួងម្រិបឡងតែ��បា�នក់�រាំអ្ននុញ្ជាា�ត 

វិទា��័យបា�រាំ��ង René Descartes 

ត្របអប់ស�បុត្រ�ប្រើលខ្ព 1132 ផ្លាា�វិ96 វិ�តភាុ�
+855 (0) 23 722  044 
contact@lfrd.net

�ជាឈ�ណាឌ�ភា�សា�បា�ត់��បង 
ប្រើលខ្ព 180 ផ្លាា�វិ 501 ត្រកាុមួ 41 

ភាូមួិដែត្រពកាមួហូាប្រើ�ព ឃ្លាុ�សេាយប្រើ�ុោ
+855 (0) 53 952 897 
battambang@institutfrancais-cambodge.com

សា�ុ័នធបា�រាំ��ងលោនៅលោសាៀ�រាំ�ប 
ផ្លាា�វិ 22 ភាូមួិវិ�តបូព៌
សងាា�់សាលាកា�ប្រើរើកា
+855 (0) 63 766 759  
info@afsiemreap.org

ប្រើ�ើត្រ�ូវិច្ចុ�ប្រើ�មោ�
ម្រិបឡងយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?
ច្ច�ប្រើពោ�កាារត្របឡងផ្លាា�វិកាារនៃន្តភាាសា�ារា�ង DELF / DALF ឬ TCF 

               
លោតើម្រិតូវលោម្រិតៀ�ខ្លួួ�នយោ�ង�ូចូលោ�តចូ?

    វិគុសិកាាាសត្រមួាប់បុគុលមួុាកា់ៗ 

     ប្រើ�ើមួែីប្រើត្រ�ៀមួត្របឡង TCF 
                                    

infocours@institutfrancais-cambodge.com  
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ពី័ត៌��នបតែនា�៖    



 
 

កាាាយជាា
អ្ននក់តែក់ក់ិចូចក់�រាំម្រិបឡង 

និងលោ�ម្រិបលោយ�គឺ !
ប្រើ�ើប្រើលោកាអុកាបប្រើត្រងៀន្តភាាសា�ារា�ង ប្រើហូើយច្ចង់
កាាាយជាាអុកាដែកាកាិច្ចចកាារត្របឡង ឬប្រើមួត្របប្រើយោគ 
សត្រមួាប់កាារត្របឡង  DELF/DALF ដែ�រឬប្រើ� ? 

សាូ�ចូូ�រាំួ�វគឺាបណាះ��បណាះ��តែ����នក់�រាំ
ទទួ�សាា��់ទូទ��ងពីិភាពីលោ��ក់ លោហូើយ��ន

សាុពី�ភា�ពីរាំយៈលោពី� 5 ឆ្នាំន��!

ជា�ហូ�នទើ 1
ម្រិតូវម្រិបា�ក់�ថា�លោ��ក់អ្ននក់សាាិតក់ន�ងសាា�នភា�ពី�ួយក់ន�ងចូ�លោណា��សាា�នភា�ពី�ូចូខ្លួ�ងលោម្រិក់��៖

1/ មួាន្តសញ្ញាាាបត្រ�
អន្តុបណ្ឌឌិ�បប្រើត្រងៀន្តភាាសា
�ារា�ងជាាភាាសាបរប្រើ�ស 
(FLE) ឬភាាសាបរប្រើ�ស

2/ មួាន្តសញ្ញាាាបត្រ�បប្រើត្រងៀន្ត
ភាាសា�ារា�ងជាា
ភាាសាបរប្រើ�ស ដែ�ល
មួាន្តប�ពិប្រើសោធីន្ត៍គួរឱ្យយ
កា�់សមួុាល់ជាាង 2 ឆ្នាំុា� កាុ�ង
កាារបប្រើត្រងៀន្ត  

3/ មួាន្តប�ពិប្រើសោធីន្ត៍គួរឱ្យយ
កា�់សមួុាល់ច្ចាប់ពី 3 ឆ្នាំុា�
ប្រើឡើងកាុ�ងកាារបប្រើត្រងៀន្តភាាសា
�ារា�ង ជាាភាាសាបរប្រើ�ស

ជា�ហូ�នទើ 2
��ក់់ពី�ក់ាលោសានើសាុ�ចូុ�លោ�ះ��ជា��ួយវិទា�សាា�នបា�រាំ��ងលោនៅក់�ុ�ជា� លោទៅក់�ន់អ្នី�តែ��៖

direction.cdl@institutfrancais-cambodge.com 

ជា�ហូ�នទើ 3
វិទា�សាា�នភា�សា�បា�រាំ��ងលោនៅក់�ុ�ជា�លោផ្លូើើពី�ក់ាសាុ�ចូុ�លោ�ះ��។

ជា�ហូ�នទើ 4
ប�លោពីញពី�ក់ាសាុ�ចូុ�លោ�ះ�� លោ��យភាា�ប់�ក់ជា��ួយនូវឯក់សា�រាំតែ��បា�នលោសានើសាុ�។ 

តថ្ងៃ�ួ
សាម្រិ��ប់សា�ម្រិសាត�ចូ�រាំាលោ�ើើក់�រាំលោនៅ

វិទា�សាា�នបា�រាំ��ង ឬលោនៅសា�ុ័នធបា�រាំ��ងលោនៅ

លោសាៀុ�រាំ�ប

  កាមួមសិកាាាប្រើធីេើជាាប្រើមួត្របប្រើយោគត្របឡង DELF ប្រើលើកា�ី 1៖ ឥ�គិ�នៃថ្មីា
  កាមួមសិកាាាប្រើធីេើជាាប្រើមួត្របប្រើយោគត្របឡង DALF ប្រើលើកា�ី 1៖ ឥ�គិ�នៃថ្មីា

សាម្រិ��ប់សា�ម្រិសាត�ចូ�រាំាលោផ្លូាងលោទៀត 

លោ�ម្រិបលោយ�គឺ ឬអ្ននក់តែក់ក់ិចូចក់��ិនតែ�ន

សា�ម្រិសាត�ចូ�រាំាលោនៅវិទា�សាា�នបា�រាំ��ង

  កាមួមសិកាាាប្រើធីេើជាាប្រើមួត្របប្រើយោគត្របឡង DELF ប្រើលើកា�ី 1៖ បង់ត្រ�ាកា់
  កាមួមសិកាាាប្រើធីេើជាាប្រើមួត្របប្រើយោគត្របឡង DALF ប្រើលើកា�ី 1៖ បង់ត្រ�ាកា់



Cambodge

ភាន�លោពីញ
218 ផ្លាា�វិ 184 
+855 (0)23 985 611/612

បា�ត់��បង 
ប្រើលខ្ព 180 ផ្លាា�វិ 501 ត្រកាុមួ 41 
ភាូមួិដែត្រពកាមួហូាប្រើ�ព ឃ្លាុ�សេាយប្រើ�ុោ
+855 (0)53 952 897   Institut français du Cambodge


