
ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតសិិសិ្សនិិសិ្សិតសេ្វាសាធារណៈៈខាងក្រៅ្្ និិងការជ្រើ្�សិរើើសិបុុគ្គគលិិកថ្មីី�ពហុុវបុ្បធម៌៌ 
(MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT, MOR)

“UW គ្គឺជាសាលារើៀនិដែ្លិរួម៌មានិហុុុម៌ព័ទូធទាំំងអសិ់ដែ្លិ
មិ៌និបានិធ្វើើ�ឱ្្យខ្ញុំំ�ំជ្រើ្�សិរើើសិ ចំំណាបុ់អារម៌ីណៈ៍របុសិ់ខ្ញុំំ�ំទៅលើ�អើ�ម៌ួយ
ផ្ស្្ងនោះះទេ្។ ខ្ញុំំ�ំមានិឱ្កាសិ គ្គំនិិត និិងបុរិយាកាសិនៃ្សាា្បុ័និធ�
មួ៌យ — និិងសិហុគ្គម៌និ៍ដែ្លិរឹតចំំណៈងតឹងណែ្និនៃ្អើ�តូចំម៌ួយ។”

“ខ្ញុំំ�ំពិតជាម៌ិនិដ្ឋឹងព�វិធ�— ឬ  ថាតើ� — ខ្ញុំំ�ំនិឹងអាចំលៃ្លិក
ចំំណាយលើ�ការអបុ់រំថាា្ក់ឧតតម៌សិិក្សារបុសិ់ខ្ញុំំ�ំឬអត់នោះះ
ទេ្។ អើ�គ្រ្បុ់យាា្ងបានិផ្លាា្សិ់បុូ�រនៅថ្ងៃៃ្ដែ្លិបុុគ្គគលិ MOR ដ្ឋ៏
អសាា្រ្យបានិហុុចំអោយខ្ញុំំ�ំនិូវសេៀវភៅអាហារូបុករណៈ៍តម្រូ្�វ
តាម៌បុុគ្គគលិរបុសិ់ខ្ញុំំ�ំ។”

“កុ�ងកិចំចសិមាា្សិនិ៍ជាម៌ួយបុណាា្ក្រុ្ុម៌ហុុុនិ,  អុក
សិមាា្សិនិ៍របុសិ់ខ្ញុំំ�ំ មានិកូ�រំភើ�បុចំំពោះះបុទូពិសោធនិ៍
ដ្ែលិខ្ញុំំ�ំមានិនៅពេ្លិកនិលងទៅនៅ  
 UW។”   

“សិហុគ្គម៌និ៍របុស់ិខ្ញុំំ�ំបានិរកខ្ញុំំ�ំឃើ�ញ! សិិស្ិសម៌កព�សិម័័៌និធសិិសិ្ស
បុូូលិ�នេ្សិុ� (Polynesian Student Alliance) បានិកំពុងត្ែ
ដើ�រជុំុំវិញបុរិវេ្និសាលារើៀនិ អំឡុ�ងថ្ងៃៃ្ផ្លាា្ស់ិចំូលិ និិងបានិមើ�លិ
ការខ្ញុំុសិត្រូ្�វលើ�ខ្ញុំំ�ំបានិយាា្ងលិអ។ ឥឡុ�វនេ្ះ ពួកគេ្ខ្ញុំលះគឺ្គជា   
ម៌ិតតភកតិជុំិតសិុិទូធរបុសិ់ខ្ញុំំ�ំ។”

“ការដែ្លិខ្ញុំំ�ំបានិសាា្លិ់ UW វាជាការសិម្រេ្្ចំចិំតតដ្ឋ៏ត្រូ្ឹម៌ត្រូ្�វសិម្រា្្ប់ុខ្ញុំំ�ំ 
ដោយសារតែ្វារួម៌បុញ្ចូច�លិ របៀៀបុដែ្លិវាសាា្គ្គម៌ន៍ិម៌ិនិត្រូ្ឹម៌ត្ែខ្ញុំំ�ំ បុូុន្តែត្
គ្រ្�សាររបុស់ិខ្ញុំំ�ំផងដ្ែរ។ វា បានិសាា្គ្គម៌ន៍ិមាា្យរបុសិ់ខ្ញុំំ�ំជាភាសា
អេ្ស្ិប៉ាា្ញ — ភាសារបុសិ់គាត់។ ខ្ញុំំ�ំម៌ិនិចាំំបាចំ់ត្្រូ�វបុកប្រែ្្នោះះទេ្។"

Julia Jannon-Shields, ’21 

Santa Clara, CA 

ផ្នែ�ែកទំំនាកទ់ំំនង និង CEP 

(community, environment 

and planning (សហគមន,៍ 

បរិសិ្ថាា ន និងការិធ្វើ�ើ�ផ្នែ�នការិ))
Ammara Touch, ’21 
Kent, WA 

ការិសិកាជីីវវទិំា និង
ការិសិកាពីី
ជីនជាតិិភាគតិិចអាធ្វើមរិកិ

Letauaeletise Hunkin, ’23 
Spanaway, WA 

ការិសិកាពីីជីនជាតិិភាគតិិច
អាធ្វើមរិកិ និងនរិវទិំា  

Rosario Ocampo, ’22 
Mt. Vernon, WA 

ការិអនុវតិតនធ្វើ�បាយ   
និងទំសសនវជិាា   

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21 
Black Diamond, WA 

ផ្នែ�ែករិដ្ឋឋបាលពាណិិជីាកមម (ទីំ�ារិ) 

Tina Nguyen, ’22 
Seattle, WA 

ផ្នែ�ែកពីត័ិម៌ានវទិំា និង
ចិតិតវទិំា

Favian Mares, ’22 
Toppenish, WA 

ការិអបរ់ិ ំសហគមន ៍និង
អងគការិ

Mahilet Abraha, ’23 
Shoreline, WA 

ផ្នែ�ែកគ្រគបគ់្រគង�នធានមនុសស 
និងគ្របពីន័ធពីត័ិម៌ាន 

Andy V. Manzano, ’23 
Palmdale, CA 

រិដ្ឋឋបាលពាណិិជីាកមម និង
ភាពីធ្វើ�សងៗគ្នាែ

ជាភាសាផ្លាា្លិ់ខ្ញុំល�និរបុសិ់ពួកគេ្ជាភាសាផ្លាា្លិ់ខ្ញុំល�និរបុស់ិពួកគេ្



ជឿឿលើើកីី្ដីសុបិុិនរបិស់ុអ្ននក្ដី។
យើើងជឿឿ។

ជឿឿលើើកីី្ដីសុបិុិនរបិស់ុអ្ននក្ដី។
យើើងជឿឿ។



ទើយើងដឹឹងថា អ្ននកមានកើីសុុបិន�ំទើ�ង និងកំពុីង�ិត�ំទើ�ើើការទើដឹើមុសីុទើម្រាមចវា។ 
ទើ�យស្មារតែតអ្ននក�ើល់័ខាើ យអ្នំពីជីួីវិតិបនាំា បពី់ីវិ�ិាល័័យ ទើយើងអ្នទើញ្ចជ ើញអ្ននកឱ្យយសិុកាអំ្នពីី
ស្មាកល័វិ�ិាល័័យវាា សីុុនទើ�ន តែដឹល័សុុបិនទាំងំទើនាំ�អាចកូាយជាការពីិត។

ម្រាកុមការងារទើសុវាស្មាធារ�ៈខាងទើម្រា� និងការទើម្រាជួើសុទើរ ើសុបុគិាលិ័ក�ុីពី�ុវិបុ�ម ៌
(Multicultural Outreach & Recruitment, MOR) គឺិទើ��ីទើន�ទើដឹើមុជីានៃដឹគូិរបស់ុ
អ្ននក និងជាអ្ននកដឹឹកនាំសំ្មា�រ�ំបំផុតរបស់ុអ្ននក។ ភាជ ប�់ំនាំក�់ំនងជាមយួ�ីម្រាបឹកា
��ួល័ស្មាា ល់័ MOR របស់ុទើយើងទើ�នៃ�ាទើន�។ ពួីកទើគិទើម្រាតៀម�ូួនទើ�ូើយសំុ�ួរទើផសងៗអ្នំពីី
ដឹំទើ�ើ រការពាកយសំុុ ជួំនួយ�ិរញ្ចា វិតិុ និងទើល័ើសុពីទីើន�។ ទើ�ើយទើ�ទើពីល័អ្ននកកូាយជា 
Husky ផូូវិការ, ការយិ៉ាល័័យកិចចការជួនជាតិភាគិតិច និងភាពីទើផសងគាំន  គឺិម្រាតូវិបាន
វិនិិទើយ៉ាគិទើល័ើភាពីទើជាគិជួយ័របស់ុអ្ននក �មម្រាគិបវ់ិ�ិីចំទើពា�ការបញ្ចច បក់ារសិុកា។

ទើយើងគឺិរទំើ�ើបតែមនតែ�នអ្នំពីីអ្ននាំគិតរបស់ុអ្ននក — ទើ�ើយទើយើងមនិអាចរងច់ាទំើ�ើើឱ្យយ UW 
ជាតែផនកនៃនដំឹទើ�ើ ររបស់ុអ្ននក។ ចូល័រមួជាមយួទើយើង។

តែម្រាបកូាយកើីសុុបិនរបស់ុអ្ននកឱ្យយ 
ទើ�ជាការពីិត

តែម្រាបកូាយកើីសុុបិនរបស់ុអ្ននកឱ្យយ 
ទើ�ជាការពីិត



University of Washington
Multicultural Outreach & Recruitment
Box 355845
Seattle, WA 98195
(206) 221-6463
reach@uw.edu
depts.washington.edu/reach

@uwmor
@uwomadmor
@uwmor

ការិចូល័ទៅមហាវិិទ្្យាល័័យន់ឹងបើ�ក់ទាំា្រិ  
ទៅរិក់ប់ណាា្ឱ្កាសដែ្ល័មិន់អាចរិក់បាន់
សម្រា្្ប់់យើ�ងក់ន�ងន្ទាមជាក្រុ្ុមគ្រ្�សារិ
អ្នន្តោោ្ប្រ្វេ្សន់៍ដ្ែល័មាន់ប្រា្្ក់់ច�ណ៍ូល័ទាំប់។ 
ខ្ញុំំ��មក់កាន់់ UW ដោយសារិត្ែវាបាន់ផ្ដដល័់ជូូន់
ក់មមវិិធីីទាំ�ងអ្នស់ដើ្ល័ខ្ញុំំ��ចាប់់អារិមមណ៍៍លើ� 
— និ់ងជូ�ន់�យហិរិញ្ចញវិត់ុ�ច្រើ្�ន់ប់�ផ្ដុត់។

“

”

Favian Mares, ’22 
Toppenish, WA 

ការអ្នបរ់ ំសុ�គិមន ៍និង
អ្នងាការ  



តោះះធ្វើើ�ឱ្្យថ្នាា្ក់់មហាវិិទ្្យាល័័យកាន់់ត្ែងាយស្រួ្�ល័ 
ថាតផអ្ននកទើ�ើបតែតចាបទ់ើផើើមគិិតអំ្នពីីវា ឬបានរកទើ�ើញរចួទើ�ើយឬយ៉ាា ងណា ថាន កម់ហាវិ�ិាល័័យនៃនកើីសុុបិន
របស់ុអ្ននក ទើយើងដឹឹងថា វាមានភាពីសុុុគិសុ្មាញ។ ដូឹទើចន�ទើន�ជាកាសុនារបស់ុទើយើង៖ មនិថាអ្ននកកំពុីងសុិិត
កនុងការទើ�ើើដឹំទើ�ើ ររបស់ុអ្ននក ទើយើងនឹងនាំផូូំវិអ្ននក ទើ�ើយជួួយអ្ននកទើ�ើើឱ្យយវាដំឹទើ�ើ រការ។ អ្ននកមានចំតែ�កទើ� 
UW — ទើ�ើយទើយើងចងទ់ើ�ើញអ្ននកទើ��ីទើន�។ 

UW គឺឺសម្រា្្ប់់អ្ននក់ 

ពីី Puget Sound ដឹល់័ Spokane, Bellingham ដឹល់័ Walla Walla និង �ួសុពីី�នងឹទើ�ៀត, UW មាន
ទើមា�នភាពីកូាយជាស្មាកល័វិ�ិាល័័យសុម្រាមាបព់ីល័រដឹឋវាា សីុុនទើ�នទាំងំអ្នស់ុ។ កនុងឆ្នាំន  ំ2020, ទើយើងបាន
ស្មាើ គិមនច៍ំនួនជាកំ�តម់្រា�មយួនៃនសិុសុសឆ្នាំន �ីំមយួពីី បណាើ សុ�គិមនត៍ែដឹល័តំណាង — រមួទាំងំសិុសុស
ជាទើម្រាចើនតែដឹល័ជាកូនដឹំបូងកនុង ម្រាកុមម្រាគិួស្មាររបស់ុពួីកទើគិតែដឹល័ចូល័ទើរៀនថាន កម់ហាវិ�ិាល័័យរយៈទើពីល័បនួ
ឆ្នាំន ។ំ ម្រាគិួស្មារ Husky ដឹ�៏ំតែបូកពីីទើគិរបស់ុទើយើង មាន�ីកតែនូងសុម្រាមាបអ់្ននក។

កនុងចំទើណាម 
Huskies ទើ� UW 
គិឺជានិសុសតិមហាវិ ិ
�ាល័័យជួំនាំន់
�ីមយួ។

កនុងចំទើណាមនិសុសតិ UW 

ម្រាតូវិបានជួួល័ឱ្យយទើ�ើើការកនុង
ទើពីល័ម្រាបាមំយួតែ�បនាំា បពី់ី
បញ្ចចបក់ារសិុកា។ 

ហាា នសុុបិនហាា នសុុបិន



ដើ�ម្បីីប់ញ្ចចប់់ប់ន្ទាា្ត់ ់

ការគាំមំ្រា�របស់ុទើយើងមនិបញ្ចច បទ់ើ�ទើពីល័អ្ននក��ួល័បានលិ័�ិតផើល់័ជូួនរបស់ុអ្ននកទើនាំ�ទើ�។ និសុសតិទើម្រាចើនទើ�ៀតចាបពី់ីម្រាកុមតែដឹល័តំណាងតិច 
បញ្ចច បក់ារសិុកាពីីបរទិើវិន UW កនុង�ីម្រាកុង Seattle ជាងពីីសិ្មាបន័ស្មាធារ�ៈបនួឆ្នាំន ទំើផសងទើ�ៀតណាមយួកនុងរដឹឋវាា សីុុនទើ�ន។ ទើយើងរទំើ�ើប
រកីរាយតែដឹល័ទើ�ើញអ្ននកចាបទ់ើផើើមអាជីួពីរបស់ុអ្ននក និងទើ�ើើឱ្យយមានភាពី�ុសុគាំន កនុងពិី�ពីទើ�ក ទើ�ើយទើយើងចងធ់ានាំថា ការម្រាបឹងតែម្រាបងរបស់ុ
អ្ននក��ួល័ផល័តបសុនងវិញិ។  

ម្រាកុមតំណាងតិចរមួទាំងំនិសុសតិនៃនពី�៌សុមុរុ (ជួនជាតិអាទើមរកិឥណាា /ជួនជាតិទើដឹើមអាឡាស្មាា  អាទើមរកិតែសុុកទើ�ុ/អាទើមរកិទើដឹើមកំ�ត់
អាហ្វ្រិ�ើិក �ីុសុាានិក/ឡា�ី�ូ ជួនជាតិទើដឹើមហានៃវិ ា/អ្ននកទើកា�បាា សីុុ�ើិក និងជួនជាតិអាសីុុអាទើគិនយ)៍ ផងតែដឹរនិសុសតិពីីបណាើ ម្រាកុមតែដឹល័ឱ្យយមាន
ទើសុរភីាពីជាម្រាបវិតិិស្មាហ្វ្រិសុិពីីការអ្នបរ់កំម្រាមតិឧតិម។ 

មាន់សហគឺមន់៍ត់ូចៗជាច្រើ្�ន់មែ្ន់ទែ្ងនៅក់ន�ងប់រិិវេ្ន់។ 
ខ្ញុំំ��មាន់ស�ណាងដែ្ល័រិក់ឃើ�ញរិប់ស់ខ្ញុំំ��យ៉ាា្ងឆាប់់រិហ័ស 
ដោយសារិតែ្ក់មមវិិធីីដែ្ល័ UW ផ្ដដល័់ជូូន់ ដូូច្នេះន្ះមាន់
មន់ុស្សដែ្ល័សាា្ល័់រិ�ចហើ�យ។

Mahilet Abraha, ’23  
Shoreline, WA 

តែផនកម្រាគិបម់្រាគិង�នធាន 
មនុសុសនិងម្រាបពីន័ធពីត័ម៌ាន 

“

”



ការិជូជែ្ក់ពីីប្រា្្ក់ ់
ជូ�នឿឿសាមញ្ចញ៖ អាហារបូករ�៍ គិឺសុម្រាមាបត់ែតនិសុសតិកំពូីល័ៗ និងអ្នតិពីលិ័កបាុទើណាះ �។  

ការិពីិត់៖ UW ស្មាើ គិមនអ៍្ននកតែដឹល័�គាំន  និងអ្នតិពីលិ័កតំណាងស្មាកល័វិ�ិាល័័យ — បាុតែនិទើយើង
មានឱ្យកាសុអាហារបូករ�៍ និងការអ្ននុញ្ញាា តតែដឹល័បានរចនាំសុម្រាមាបន់ិសុសតិទាំងំអ្នស់ុ។  

ជូ�នឿឿសាមញ្ចញ៖ ការចូល័ទើរៀនមហាវិ�ិាល័័យមាននយ័រាបទ់ើ�ននៃនកមចនិីសុសតិ។ 

ការិពីិត់៖ និសុសតិ UW បញ្ចចបក់ារសិុកាជាមយួបំ�ុល័តិចជាង  
ចំនួនជាម�យមថាន កជ់ាត ិ— និង 63% នៃននិសុសតិបញ្ចច បក់ារសិុកាទើ�យមនិមានបំ�ុល័តែដឹល័ស្មាា ល់័។ 

ការបងម់្រាបាកស់ុម្រាមាបម់ហាវិ�ិាល័័យមនិគិួរទើ�ើើឱ្យយខាតដឹល់័�នាំគាំរទើនាំ�ទើ�។ ពីីអាហារបូករ�៍ និង
ការអ្ននុញ្ញាា តដឹល់័មុ�តំតែ�ងការងារ-ការសិុកា មានជួទើម្រាមើសុជាទើម្រាចើន។ �ីម្រាបឹកា�ិរញ្ចា វិតិុរបស់ុទើយើង
នឹងជួួយអ្ននក និងម្រាគិួស្មាររបស់ុអ្ននកដឹឹកនាំដំំឹទើ�ើ រការ ទើដឹើមុឱី្យយអ្ននកអាចផើល់័�ិរញ្ចា វិតិុដឹល់័ការអ្នបរ់រំបស់ុ
អ្ននក និងបញ្ចច បក់ារសិុកាទើ�យមានបំ�ុល័តិចជាង។  

ទើ�យផើល់័ជាម្រាបចាំ
ឆ្នាំន ទំើល័ើជួំនួយ�ិរញ្ចា វិតិុ 

�ន

មហាវិ�ិាល័័យ

(CNBC Make It)

ការទើនាំ�ផើល់័ផល័
យ៉ាា ងទើម្រាចើនបំផុត 

ទើ��ទើ�ើើឱ្យយវាអាចទើ�រចួទើ��ទើ�ើើឱ្យយវាអាចទើ�រចួ

$400$400
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HUSKY PROMISE រិប់ស់យើ�ង  

Husky Promise របស់ុទើយើងគឺិជាការធានាំរបស់ុទើយើងដឹល់័និសុសតិរដឹឋវាា សីុុនទើ�ន៖ ទើយើងនឹងមនិអ្ននុញ្ញាា តឱ្យយមានការម្រាបឈម�ិរញ្ចា វិតិុ
ទើល័ើវិ�ិី��ួល័បានកម្រាមតិ UW ។ ម្រាបសិុនទើបើអ្ននកមានសិុ�ធិ��ួល័ Husky Promise, នៃ�ូសិុការបស់ុអ្ននកនឹងម្រាតូវិបានម្រាគិបដឹ�ើ បទ់ាំងំ 
ម្រាសុុង (ការទើនាំ�គិឺម្រាតឹមម្រាតូវិ — ម្រាគិបដឹ�ើ បទ់ាំងំម្រាសុុង!) រយៈទើពីល័បនួឆ្នាំន ។ំ រាល់័ឆ្នាំន  ំនិសុសតិវាា សីុុនទើ�នទើសុាើរតែត 10,000 នាំក ់មនិបាន
បងន់ៃ�ូសិុកាដឹល់័ UW ទើ�, សូុមអ្នរគុិ�ដឹល់័ Husky Promise ។ ការទើនាំ�ជារបូអ្ននក។ 

តែសុើងរកបតែនិម៖ uw.edu/huskypromise    

ខ្ញុំំ��ជាអ្ននក់ទ្ទ្�ល័អាហារូិប់ក់រិណ៍៍ភាពីផ្្ស្ងគ្នាា្ 
Costco អ្នមជាម�យ Husky Promise ន់ិង
ការិអ្នន់ុញ្ញាា្ត់ជាច្រើ្�ន់។ ធីន់ធាន់ទាំ�ងនឿ្ះបាន់
គ្រ្ប់ដូណ៍ដប់់ថ្លៃៃ្ច�ណាយរិប់ស់ខ្ញុំំ��នៃ្ការិ
ចូល័រៀៀន់នៅ UW — អ្នើីម�យមិន់អាចន់ឹង
ស្រួ្មៃ្បាន់ដែ្ល័មក់ពីីគ្រ្�សារិដែ្ល័បាន់ត់សូូ
ធ្វើើ�ឱ្្យប់�ពេ្ញប់ញ្ចចប់់បាន់។ 

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21  
Black Diamond, WA 
តែផនករដឹឋបាល័ពា�ិជួជកមុ (�ីផារ) 

“

”



ទ្ីក់ន្លែៃ្ងដែ្ល័អ្ននក់ជាក់មមសិទ្ិ ិ
UW គិឺមនិម្រាតឹមតែតជា�ីកតែនូង វាជាម្រាគិួស្មារ។ អ្ននកអាចរកទើ�ើញមនុសុសរបស់ុអ្ននកកនុងកូឹបតែដឹល័មានសិុសុសទើម្រាចើនជាង 1,000 នាំក ់—  ពីី
អ្នងាភាពីវិបុ�ម ៌ទើ�ដឹល់័ជួីវិតិម្រាកិក, កីឡាបាញ់�នូទើ� acapella ។ អ្នើីកទ៏ើ�យតែដឹល័ទើ�ើើឱ្យយមានពីនូឺដឹល់័ចំណាបអ់ារមុ�៍របស់ុអ្ននក ឱ្យកាសុ
ទើផសងៗគឺិថាអ្ននកនឹងរកទើ�ើញអ្ននកដឹនៃ�តែដឹល័តែចករតំែល័កការរទំើជួើបរជំួួល័របស់ុអ្ននក។  

ផ្ដះះទ្ីពីីរិរិប់ស់អ្ននក់  
បរទិើវិន UW គិឺជាសុ�គិមនម៍យួ — ទើ�ើយផា�របស់ុអ្ននកគឺិទើ�ឆ្នាំា យពីីផា�។ �ូទាំងំបរទិើវិន អ្ននកនឹងរកទើ�ើញ�ីលំ័�តែដឹល័ស្មាើ គិមន ៍ពីីស្មាល័
ស្មាន កទ់ើ� ដឹល់័មជួឈម�ា ល័វិបុ�មជ៌ួនជាតិភាគិតិច Samuel E. Kelly (មជួឈម�ា ល័វិបុ�មម៌ហាវិ�ិាល័័យ�ំបំផុតកនុងម្រាបទើ�សុ) និង 
wǝɫǝbʔaltxʷ – ផា�បញ្ញាា វិនិ �ីលំ័�ម្រាបមូល័ផើុ ំរចនាំប�ផា�តែវិងសុម្រាមាបន់ិសុសតិអាទើមរកិឥណាា  និងជួនជាតិទើដឹើមអាឡាស្មាា ។  

សហគឺមន់៍នៅក្រោ្្យអ្ននក់  

អ្ននកនឹងមនិតែមនជា�ូួនឯងទើ� UW ទើ�ើយ។ សូុមុមុីនទើពីល័អ្ននកមកដឹល់័�ីទើន� អ្ននកអាចពឹីងតែផែកទើល័ើអ្ននកតែ�នាំតំែដឹល័ស្មាា ល់័ 
វាទើមើល័ទើ�ដូឹចទើ�កនុងទើរឿងរាា វិរបស់ុអ្ននក។ ការយិ៉ាល័័យកិចចការជួនជាតិភាគិតិច និងភាពីទើផសងគាំន និងម្រាកុមការងារទើសុវាកនុង 
សុ�គិមន ៍និងការទើម្រាជួើសុទើរ ើសុបុគិាលិ័ក�ុីពី�ុវិបុ�ម ៌ទើ�ើើការទើដឹើមុបីទើងាើតបរទិើវិនភាពីទើផសងគាំន  តែដឹល័រមួបញ្ចចូ ល័ជាកតែនូងតែដឹ 
ល័អ្ននករាល់័គាំន អាច��ួល័ទើជាគិជួយ័។ 

តែសុើងរកម្រាគិួស្មាររបស់ុអ្ននកតែសុើងរកម្រាគិួស្មាររបស់ុអ្ននក



អ្នងគភាពីនិ់ស្សិត់ ន់ិងវិប់្បីធីម៌ រិ�មមាន់៖  
សុ�ជួីពីនិសុសតិតែសុុកទើ�ុ

សុម័ន័ធនិសុសតិគាំពំារពីិការភាពី

សុមាគិមនន៍ិសុសតិអាទើមរកិទើដឹើមកំទើ�ើ ត�ើីលី័ពីីន

ម្រាបជាជាតិដឹំបូងទើ� UW

សុមាគិមនន៍ិសុសតិតែ�ុរ 

MEChA de UW

សុម័ន័ធនិសុសតិបាូលី័ទើនសីុុ 

ម្រាកុមពី�៌ស្មាើ យ

សុម័ន័ធមនុសុសពី�៌សុមុរុតែបូក 

… និងជាទើម្រាចើនបតែនិមទើ�ៀត! 

ខ្ញុំំ��ភ័័យខ្លាា្ចដែ្ល័ដឹូងថ្នាមហាវិិទ្្យាល័័យជាច្្រើ�ន់គឺឺជាសាា្ប់័ន់ស្្បី្ក់ស
យ៉ាា្ងលើ�សល័ប់់ ន់ិងមាន់អារិមមណ៍៍ដូូចថ្នា ខ្ញុំំ��មិន់មែ្ន់ជាក់មមសិទ្ិិ។ ភាពី
ស្រួ្ណ៍ុក់បាន់មក់ពីីការិទ្ទ្�ល័សាា្ល់័ថ្នាខ្ញុំំ��ន់ឹងមិន់នៅមាា្ក់់ឯង ថ្នា
មាន់ក់មមវិិធីីដូូចជាការិិយ៉ាល័័យន្ៃក់ិចចការិជូន់ជាតិ់ភាគឺត់ិច ន់ិងភាពី
ផ្្ស្ងគ្នាា្ដើ�ម្បីីគ្នា�ទ្រ្ជូ�ន្ទាន់់ទ្ីម�យ, និ់ស្សិត់ដែ្ល័ត់�ណាងត់ិច។ 

Ammara Touch, ’21 
Kent, WA 

ការសិុកាជីួវិវិ�ិា និង
ការសិុកាពីីជួនជាតិភាគិ 
តិចអាទើមរកិ 

“

”



MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT
BOX #355845
SEATTLE, WA 98195

ក្ដីី�សុុបិិនរបិសុ់អ្ននក្ដីក្ដីំពុងតែែហៅរក្ដី ក្ដីី�សុុបិិនរបិសុ់អ្ននក្ដីក្ដីំពុុងតែែហៅរក្ដី

FIRST LAST NAME
ADDRESS LINE 1
ADDRESS LINE 2
CITY, STATE ZIP


