ី កមែ រដ្ឋអូស្ត្សាាលីខាងត្បង
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ពាកយសច
ុំ ូលជាសមាជិក
MEMBERSHIP APPLICATION
គោយបំគពញនូ វពាកយសច
ុំ ូលជាសមាជិកគនេះ អាត្មាភាព ខ្ំបាទ នាងខ្ំ បានអាន យល់ស្រប និងគោរពគៅត្ម ខលឹ សារ និង
អត្ថន័យទាក់ទងគៅនឹង រិទិធ និងករណ៊ីយកិច្ចរបរ់រមាជិក រមាជិកាមែលបានមច្ងកនងលកខនិក
ដ ៈរបរ់
សមាគមខ្មែរសាជីវកមែ រដ្ឋអូស្ត្សាាលីខាងត្បង។
ូ

អាត្មាភាព ខ្ំ បាទ នាងខ្ំ ក៏មានគរច្កដ៊ីរ ៊ីករាយមែលអាច្ជួ យឧបត្ថ ភែល់ សមាគមខ្មែរសាជីវកមែ រដ្ឋអូស្ត្សាាលីខាងត្បង
ូ
មែលមានច្ំនួនទឹកប្របាក់ច្ំនួន

AUD$

រប្រមាប់ ត្ម្ លច្ូលជារមាជិ កប្របចំឆ្នំ។

By filling this Membership Application, I have read, agreed, and accepted the contents and meaning related to the
rights, duties and obligation of the members stated in the Constitution of the Cambodian Association of South
Australia Inc. I am delighted to be able to support the Cambodian Association of South Australia Inc. for the amount of
(as above) as the payment for my annual membership fee(s).
គោរ ងារ Title

បណិឌ ត្/Dr. គោក/Mr. អនកស្រ៊ី/Mrs/Ms. កញ្ញា/Miss. _________

គ្ាេះ

ជាភាសាមខារ (IN KHMER) ៖

Full Name

នា ប្រត្កូល(គោត្ានា )

នា ខលន
ួ

ជាភាសាអង់គេលរ (IN ENGLISH) ៖
First Name

Surname

ម្ងៃ មខ ឆ្នំកំគណើត្
Date of Birth

DD / MMM / YYYY

គលទទូររ័ពទ
Mobile Number

អ៊ីម ៉ែល
Email
អារយោានសានក់គៅបច្ចបបនន
Residential Address

អារយោានរប្រមាប់ការគ្្ើរំបប្រត្/លិខិត្
នានា (ប្របរិនជាខរព៊ីអារយោានខាង
គលើ) Postal Address (if different)

ខ្ំច្ង់ទទួលបានព័ត្៌មានរបរ់រមាេ

និ ងការគ្លើយត្បនានាត្ម រយៈ(រូ គប្រជើ រគររ
ើ ច្គប្រ ើរមត្ ួ យ)៖

I would like to receive the updates and correspondences from the Association by (pick one only):

អ៊ីម ៉ែល
រំបប្រត្

Email
Postal Address

ការិយាល័យកណ្ត
ា ល Address: PO BOX 186, SALISBURY SA 5108
អ៊ីម ៉ែល Email: info@cambodianassociationsa.org.au

គេហទំព័រ Website: www.cambodianassociationsa.org.au

ី កមែ រដ្ឋអូស្ត្សាាលីខាងត្បង
សមាគមខ្មែរសាជវ
ូ
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បញ្ច ក់
១ ត្ម្ លម្នរមាជិកភាពមានត្ម្ លយា៉ែងត្ិច្ណ្តរ់ AUD$10 (ែប់ែោលរអូ ស្ត្សាាល៊ី) មែលមានរពលភាពច្ំនួន២ (ព៊ី រ)ឆ្នំ។
២ ការបង់ប្របាក់បនារមាជិកភាពនឹង្ត្គៅម្ងៃទ៊ី០១ មខគ សាគរៀងរាល់ឆ្នំ។ រមាេ មខារគយើងនឹ ងជប្រមាបជួន ន១ ( ួយ)មខ
ននឹង្ត្កំណត្់នូវរមាជិ កភាពរបរ់គោកអនក។ ប្របរិនជារមាេ មខារគយើង ិនទទួលបានងរកា
ិ
ននឹងម្ងៃទ៊ី៣០
មខ ិងនាកនងឆ្នំមែលរមាជិ កភាពរបរ់គោកអនក្ត្កំ ណត្់គនាេះគទ រមាជិ កភាពរបរ់គោកអនកនឹងប្រត្ូវបានលបគច្ញព៊ី
រមាេ មខារ។

Note
1 The minimum payment for membership fee is AUD$10 (Ten Australian Dollars) valid for 2 (two) year.
2 The Membership renewal date is the 01st of April each year. A reminder will be sent 1 (one) month in advance. If the
required payment is not received by the 30th of June of that given year, your membership will be cancelled.

ហត្ថគលខា

កាលបរ ិគច្ឆទ

Signature ___________________________

Date______________________________

គោកអនកអាច្បង់ប្របាក់ ត្ម រយៈការបាញ់ច្ូលគៅកនងេណន៊ីរបរ់រមាេ មខារសាជ៊ី វក ាគោយផ្ទទល់៖
Membership payment can be made by depositing directly into our official bank account:

Account Name:
BSB:
Account Number:

Cambodian Association of South Australia or CASA
065 122
1096 4050
ការិយាល័យកណ្ត
ា ល Address: PO BOX 186, SALISBURY SA 5108

អ៊ីម ៉ែល Email: info@cambodianassociationsa.org.au

គេហទំព័រ Website: www.cambodianassociationsa.org.au

