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ឆោយអ្ាំឆពើជួញដូរមនុស្ស និងអ្នក
ខដលមានហានិភ័យ និងឆដើមបីរមួ
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៩ ររស់្ ASEAN-ACT ខដលបាននិង
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សាស្តស្តររស់្កមមវធីិ ASEAN-ACT ។
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ប្រឆទ្ស្ហវីលីពីន
អ្ងគការ Ople Centre
ការស្រសាវប្ជាវ និងការតស្ ូមតិឆរលនឆោបាយ 
ឆដើមបីឆោោះស្រសាយការឆកងប្រវញ័្ច ពលករច្ាំណាក
ស្រស្ុកននប្រឆទ្ស្ហវីលីពីន ខដលជួយដល់ការ
ឆរៀរច្ាំរច្នាស្មព័នធនននាយកោា នថមី។

ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមពុជា
អ្ងគការជាំនួយខផ្នកច្ារ់ស្ប្មារ់ស្តស្ត ីនិងកុមារ
ការស្ប្មរស្ប្មួល និងជាំនួយផ្លូវច្ារ់ឆោយ
ផ្ទា ល់ស្ប្មារ់ជនរងឆប្រោះននអ្ាំឆពើជួញដូរមនុស្ស 
ការតស្ ូមតិឆរលនឆោបាយស្តីពីការកាំណត់
អ្តតស្ញ្ញា ណជនរងឆប្រោះ និងជាំនួយឆៅកនុង
ឆែតតឆរលឆៅកនុងប្រឆទ្ស្កមពុជា។

ប្រឆទ្ស្ឆវៀតណាម

មូលនិធិកុមារBlue Dragon
ការតស្ ូមតិឆរលនឆោបាយស្តីពីឆមឆរៀនខដល
បានឆរៀនសូ្ប្តកនុងការកាំណត់អ្តតស្ញ្ញា ណជន
រងឆប្រោះ ការអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្មតែភ្នព និងការស្ប្មរ
ស្ប្មួលករណីជួញដូរមនុស្ស ននឆែតតឆរលឆៅ
កនុងប្រឆទ្ស្ឆវៀតណាម។
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ASEAN-ACT បានឆប្ជើស្ឆរ ើស្នដេូទាំងឆនោះស្ប្មារ់ការផ្តល់មូល
និធិឆៅកនុងដាំណាក់កាលដាំរូងឆនោះឆោយខផ្ែកឆលើអ្ភិប្កម និងរទ្
ពិឆសាធន៍ររស់្ពួកឆេកនុងការប្រឆ្ាំងការជួញដូរមនុស្ស និងមាន
ស្ងគតិភ្នពជាមួយឆរលការណ៍ និងយុទ្ធសាស្តស្តកមមវធីិររស់្   
ឆយើង។
អ្ងគការឆប្ៅរោា ភិបាលនឹងចូ្លរួមច្ាំខណកកនុងការផ្តល់មូលោា ន 
ភស្តុតាងស្តីពីការជួញដូរមនុស្ស និងការប្រឆ្ាំងការជួញដូរ
មនុស្ស តាមរយៈការអ្នុវតតេឆប្មាងទាំងអ្ស់្ឆនោះ ប្ពមទាំងរទ្
ពិឆសាធន៍ និងជាំនាញផ្ទា ល់ររស់្ពួកឆេខដលឆធវើការឆលើរញ្ញា ទាំង
ឆនោះ ឆដើមបីជួយដល់កិច្ចស្នានាឆរលនឆោបាយ។
កមមវធីិជាំនួយឆផ្ទត តឆលើភ្នពងាយរងឆប្រោះររស់្ពលករច្ាំណាក
ស្រស្ុកច្ាំឆពាោះការជួញដូរមនុស្ស និងការអ្ភិវឌ្ឍដាំឆណើ រការឆរល
នឆោបាយសាធារណៈររោិរ័ននខដលពាក់ព័នធ និងការស្នានា។ 
ឆយើងកាំពុងឆធវើការជាមួយអ្ងគការឆប្ៅរោា ភិបាលជួរមុែ និងខដល
មានមូលោា នឆលើការស្រសាវប្ជាវ ឆដើមបីឆលើកកមពស់្សិ្ទ្ធិររស់្ពល
ករច្ាំណាកស្រសុ្ក។

For further information please contact info@aseanact.org.
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ថ្នន ក់តាំរន់

ឆវទិ្កាជនច្ាំណាកស្រស្កុអាសីុ្
ការស្រសាវប្ជាវ និងការតស្ ូមតិពហុប្រឆទ្ស្
ស្តីពីការឆកងប្រវញ្ច ប្បាក់ឈនួល ខដលអាច្
ជាសូ្ច្នាករននអ្ាំឆពើជួញដូរមនុស្ស។
. ប្ពោះរាជាណាច្ប្កនថ
មូលនិធិសិ្ទ្ធិមនុស្ស និងការអ្ភិវឌ្ឍ
ការស្រសាវប្ជាវ ការតស្ ូមតិឆរល
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