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ASEAN-ACT បានឆប្ជើស្ឆរ ើស្នដេូ ទាំងឆនោះស្ប្មារ់ ការផ្តល់មូល
និធិឆៅកនុងដាំណាក់កាលដាំរូងឆនោះឆោយខផ្ែកឆលើអ្ភិប្កម និងរទ្
ពិឆសាធន៍ររស្់ពួកឆេកនុងការប្រឆ្ាំងការជួ ញដូរមនុ ស្ស និងមាន
ស្ងគតិភ្នពជាមួយឆរលការណ៍ និងយុទ្ធសាស្តស្តកមមវ ិធីររស្់
ឆយើង។
អ្ងគការឆប្ៅរោាភិ បាលនឹ ងច្ូ លរួមច្ាំ ខណកកនុងការផ្តល់មូលោាន
ភស្តុតាងស្តីពីការជួញដូរមនុ ស្ស និងការប្រឆ្ាំងការជួ ញដូ រ
មនុស្ស តាមរយៈការអ្នុវតតេឆប្មាងទាំងអ្ស្់ឆនោះ ប្ពមទាំងរទ្
ពិឆសាធន៍ និងជាំនាញផ្ទាល់ររស្់ពួកឆេខដលឆធវើការឆលើរញ្ញ
ា ទាំង
ឆនោះ ឆដើមបីជួយដល់កិច្ចស្នានាឆរលនឆោបាយ។
កមមវ ិធីជាំនួយឆផ្ទតតឆលើភ្នពងាយរងឆប្រោះររស្់ពលករច្ាំ ណាក
ស្រស្ុកច្ាំឆពាោះការជួញដូរមនុ ស្ស និងការអ្ភិវឌ្ឍដាំឆណើរការឆរល
នឆោបាយសាធារណៈររ ិោរ័ ននខដលពាក់ព័នធ និងការស្នានា។
ឆយើងកាំពុងឆធវើការជាមួ យអ្ងគការឆប្ៅរោាភិ បាលជួ រមុ ែ និងខដល
មានមូលោានឆលើការស្រសាវប្ជាវ ឆដើមបីឆលើកកមពស្់ស្ិទ្ិធររស្់ពល
ករច្ាំណាកស្រស្ុក។
For further information please contact info@aseanact.org.
ASEAN-ACT is supported by the Australian Government and implemented by Cardno
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