
បន្ទា ប់ពីទទួលបានការយល់ព្ពមពីព្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា វគ្គបំប៉ន
សារលបងសតីពីភាពជាអនរដឹរនំ្ទសាលាររៀន និងការបរព្ងៀន និងររៀនដដល
រ្លើយតបនឹងសមភាពរយនឌ័រ ព្តូវបានររៀបចំរ ើងរនុងចរន្ទល ោះដែរញ្ញា  ដល់ដែ
វចិឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៨។ គ្ណៈព្គ្ប់ព្គ្ង និងព្គ្ឧូរទាសននវទិាសាា នគ្ររុកាសលយ 
និងជនបរគគ លរយនឌ័ររបស់ព្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា មនាីរអប់រ ំយុវជន 
និងរីឡារែតត មនាីររិចចការន្ទររីែតត ការយិាល័យអប់រ ំយុវជន និងរីឡារនុង
រែតតបាត់ដំបង និងបុគ្គលិររបស់អងគការសងគមសីុវលិទំង៥ សរបុចំនួន៨៩
ន្ទរ់ ស្សី៤២ន្ទរ់បានចូលរមួវគ្គបំប៉នរនោះ។ សិកាា កាមដដលបានចូលរមួរលើរ
រ ើងថាវាជាវគ្គបំប៉នដដលមានភាពសីុជរព្ៅ និងែលឹមសារចាស់លាស់។ អនរ
សព្មបសព្មួលវគ្គបំប៉នបានបងកលរាណៈឱ្យសិកាា កាមទំងអស់ចូលរមួយ៉ាង
សរមមរនុងព្គ្ប់សរមមភាពបរព្ងៀន និងររៀន ទនាឹមនឹងរន្ទោះសិកាា កាមរ៏បាន
ដចររដំលរគំ្និតនិងបទពិរសាធន៍របស់ែលួនរលើការររៀបចំសាលាររៀនឱ្យរ្លើយ 

រមមវធីិ App ដដលមានររឿងនិទនដបបអនតររមម គឺ្ជាបណ្ណា ល័យឌីជីថលមួយដដល
មានររឿងនិទនជារព្ចើនសព្មាប់ព្គ្បូរព្ងៀន សិសានុសិសស ឪពុរមាត យ និងសហ
គ្មន៍។ ររឿងនិទនទំងរន្ទោះ្លុោះបញ្ច ឹងពីសាា នភាពជារ់ដសតងអំពីសមភាព និងវសិម
ភាពរយនឌ័រ ឬផ្នត់គំ្និតរយនឌ័រដដលររើតមានរ ើងរៅតាមសហគ្មន៍។  
ព្គ្ប់សាច់ររឿងនិទនទំងអស់រៅរនុងបណ្ណា ល័យរនោះគឺ្មានភាពរស់ររវ ើរ។ រៅ
រពលដដលររឿងនិទនបគា ញរ ើង អនរអានអាចរព្ជើសររ ើសប ូតុង (button) បញ្ញា
រដើមបីសិរាពីតួអងគ និងសាច់ររឿង។ លទធផ្លននសាច់ររឿងនឹងបគា ញរចញមរ

អាស្ស័យតាមការរព្ជើសររ ើសប ូតុងបញ្ញា ណ្ណមួយ។ ររឿងនិទនទំងរនោះផ្តល់ជារមររៀនបទពិរសាធន៍ និង
អប់រដំល់អនរអាន ឱ្យទទួលបាននូវវជិាា សមបទ បំណិនសមបទ និងចរយិាសមបទដដលចំបាច់ រៅរនុង
សងគមដដលមានការវវិឌឍយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ 
អនរនិពនធសររសរររឿងនិទន រហើយដារ់ចូល (upload) រនុងបណ្ណា ល័យឌីជីថល តាមរយៈរគ្ហទំព័រ 
www.tigerkh.org ។ បណ្ណា ល័យរនោះអាចដារ់បានររឿងនិទនរព្ចើនរដាយគ្មម នរំណត់ចំនួន សព្មាប់អនរ
អានទញយរ (download) ទុរអានរពលរព្កាម។ 
សូមអរញ្ា ើញរលារអនរ ទញយររមមវធីិរនោះដារ់រនុងទូរស័ពា រហើយសារលបងអានររឿងនិទន។ រលារ
អនរអាចដសែងរររមមវធីិរនោះរៅរនុង PlayStore ឬតាមរយៈតំណភាា ប់រនោះ: www.bit.ly/tigermobile។  

ការរចញផ្ាយរលើរទី ២              ដែ ធនូ ២០១៨
មាតិកា 
 
១. អំពីវគ្គបំប៉នរបស់គ្រព្មាង TIGER 
២. ររឿងនិទនតាមរយៈរមមវធីិ App 

៣. ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសីុវលិ 
៤. ទំន្ទរ់ទំនង 

អំពីវគ្គបំប៉នរបស់គ្រព្មាង TIGER 

ររឿងនិទនតាមរយៈរមមវធីិ App 

តបនឹងសមភាពរយនឌ័រ ដដលផ្តល់ជាធាតុចូលលអៗ រនុងការដរលមអឯរសារ
ដណនំ្ទរនោះ។  

សិកាា កាមរធែើការជានដគូ្រដើមបីដរពិរសាធន៍ពីផ្លប៉ោះពាល់ 
ននផ្នត់គំ្និតររ ើសរអើងរយនឌ័ររៅរនុងការរស់រៅ និងសងគម។ 



ការចូលរមួរបស់អងគការសងគមសីុវលិ 

ព្ពឹតតិប័ព្តព័ត៌មានរនោះ ផ្លិតរដាយមានការគំ្មព្ទហិរញ្ាវតាុពីសហភាពអឺ
រ ៉បុ។ ែលឹមសារដដលមានរនុងព្ពឹតតិប័ព្តរនោះគឺ្ជាការទទួលែុសព្តូវ

ទំងស្សុងរបស់ អងគការ VVOB, GADC, PKO និង KAPE រហើយវាមិន
្លុោះបញ្ញច ំងពីទសសនៈរបស់សហភាពអឺរ ៉បុរ ើយ។ រដាា ភិបាលដបលហសុិរ
មិនអាចទទួលែុសព្តូវចំរពាោះែលឹមសាររបស់ព្ពឹតតិប័ព្តព័ត៌មានរនោះដដរ។ 

អាសយដាា ន៖ ផ្ាោះរលែ  B-53, ភូមិរមមររ, សគក ត់សាែ យរប៉ា,  
ព្រុង-រែតតបាត់ដំបង, ព្បរទសរមពុជា។ 
 រគ្ហទំព័រ៖ www.cambodia.vvob.be/tiger 
ដសែងររពួររយើងតាមរយៈរហែរបុរ៖ @vvobcambodia, @kapeaction, 
@genderissue, @pkocambodia.org  
 

 

គ្រព្មាង TIGER បានរព្ជើសររ ើសនដគូ្សហការពីអងគការសងគមសីុវលិចំនួន៥ ដដលជាភាគី្ទីបីរនុងការអនុវតគគ្រព្មាង។ អងគការសងគមសីុវលិទំងរនោះនឹង
ទទួលបានការអភិវឌឍសមតាភាពរយៈរពល ២ ឆ្ន ំសតីពីភាពជាអនរដឹរនំ្ទសាលាររៀន និងការបរព្ងៀន និងររៀនដដលរ្លើយតបនឹងសមភាពរយនឌ័រ។ គ្រព្មាង
នឹងផ្តល់ជំនួយថវកិាខ្នន តតូចដល់អងគការនីមួយៗរដើមបីររៀបចំសរមមភាពអភិវឌឍសមតាភាពដល់សាលាររៀនរគ្មលរៅចំនួន២០បដនាមរទៀត។ ព្រមុការគរ
គ្រព្មាង TIGER នឹងផ្តល់ការដណនំ្ទ និងជំនួយបរចចររទសដល់អងគការសងគមសីុវលិទំងរនោះ រនុងដព្បកាល យសាលាររៀនរគ្មលរៅរបស់ែលួនឱ្យរ្លើយតបនឹង
សមភាពរយនឌ័រ។  រយើងមានរសចរតីររីរាយរនុងការដណនំ្ទអងគការសងគមសីុវលិទំង ៥ និងសូមសាែ គ្មន៍ពួរគ្មត់ចូលជាសមាជិររបស់គ្រព្មាង TIGER ។ 

 

អងគការដែមររដើមបកីារអប់រ ំKHEN 
អងគការដែមររដើមបីការអប់រ ំរធែើសរមមភាពរនុងរែតតបាត់ដំបងរដើមបីពព្ងឹងគុ្ណភាពអប់រ។ំ អងគការដែមររដើមបីការ
អប់របំានរសាង និងជួសជុលសាលាមរតតយយសិរា និងសាលាបឋមសិរា អប់រ ំនិងរធែើការតស ូមតិអំពី
សិទធិរុមារ ជាពិរសសរុមារពិការ។  KHEN រ៏បានរធែើយុទធន្ទការព្បមូលសិសសចុោះរ ម្ ោះចូលររៀន និងធាន្ទ
ឱ្យមានការមរររៀនរទៀងទត់របស់រុមាររដាយមានការជួយរព្ជាមដព្ជងពីឪពុរមាត យ ររៀបចំសរមមភាព
អភិវឌឍសមតាភាពដល់ព្គ្ូបរព្ងៀន ផ្តល់ជំនួយបន្ទា ន់ដល់រុមាររនុងសាា នភាពអាសនន និងសព្មបសព្មលួរិចច
ព្បជំុរវាងសាលាររៀន នដគូ្ និងអជាា ធរមូលដាា ន។ 

អងគការសរមមភាពរុមាររដើមបអីភិវឌឍន៍ 
អងគការសរមមភាពរុមាររដើមបីអភិវឌឍន៍បានបរងកើតរមមវធីិអប់រ ំនិងបណតុ ោះបណ្ណត លដល់សមាជិរព្គ្ួសារទំង
អស់អំពីការអប់រសំហគ្មន៍ អាហារបូតាមភ ការដំាបដនល និងរីឡា។ រនុងរន្ទោះផ្ងដដរ រយើងរ៏បានដណនំ្ទឪពុរ
មាត យអំពីសារៈសំខ្នន់ននការបញ្ាូ នរូនរបស់ពួរគ្មត់រៅសាលាររៀន និងការកាត់បនាយពលរមមរុមារ។ 
រុមារអាចររៀនពីបំណិនជីវតិ និងអភិវឌឍដផ្នរបញ្ញា សាម រតី និងរាងកាយតាមរយៈរមមវធីិរីឡា។ 

អងគការនដគូ្រដើមបកីារអភិវឌឍជនបទ  
របសររមមរបស់អងគការនដគូ្រដើមបីការអភិវឌឍជនបទ គឺ្ផ្តល់ឱ្យររមងស្សីនិងស្រសតីរៅតាមតំបន់ជនបទរៅភាគ្ពាយ័ពយ
ននព្បរទសរមពុជានូវជំន្ទញ និងការគំ្មព្ទចំបាច់រដើមបីរសាងសហគ្មន៍របស់ពួរគ្មត់ឱ្យមានសុែុមាលភាពលអ 
សនតិភាព និងបរយិាប័នន។ គ្រព្មាងរធែើការរតត តរលើររមងស្សី និងស្រសតី បុ៉ដនតគ្រព្មាងរ៏បានផ្តល់ផ្លព្បរយាជន៍ដល់ររមង
ព្បុស និងបុរសផ្ងដដរ។ អងគការនដគូ្រដើមបីការអភិវឌឍជនបទបានផ្តល់នូវការរសាងសមតាភាពដល់គ្ណៈព្គ្ប់ព្គ្ង
សាលាររៀន និងព្គ្ូបរព្ងៀនសតីពីវធីិសាស្រសតបរព្ងៀន ការផ្លិតសមាភ រឧបរទស ការររៀបចំរិចចព្បជំុជាមួយមាតាបិតា 
ការបរងកើតរលឹបអនរអភិររសបរសិាា ន ទឹរសាអ ត និងអន្ទម័យ។ អងគការនដគូ្រដើមបីការអភិវឌឍជនបទរ៏បានផ្តល់សមាភ រៈ
បរព្ងៀន និងររៀន បរងកើតរលឹបរីឡា ផ្តល់អាហារបូររណ៍ដល់សិសសព្រីព្រ និងគំ្មព្ទបណ្ណា ល័យសាលាររៀនជារដើម។ 

 

អងគការផ្ាោះទឹរដូងរមពុជា 
អងគការផ្ាោះទឹរដូងរមពុជារតត តយរចិតតទុរដារ់រលើសហគ្មន៍ និងផ្តល់អំណ្ណចដល់រុមារ និងមនុសសរពញវយ័
តាមរយៈការអប់រ ំការអភិវឌឍសមតាភាព និងការគំ្មព្ទដល់ជីវភាពរស់រៅរបស់សហគ្មន៍ និងសហព្គិ្នភាព។  
អងគការផ្ាោះទឹរដូង បរងកើតមជឍមណឌ លសហគ្មន៍កាត់រដរ រភាជនីយដាា ន ផ្ាោះសព្មាប់លដមា និងហាងលរ់វតាុ
អនុសាវរយី ផ្តល់ការគំ្មព្ទដល់រសិដាា ន និងទីផ្ាររបស់សហគ្មន៍ រសាងសាលាររៀន និងបណតុ ោះបណ្ណត ល
ព្គ្ូបរព្ងៀនភាសាអង់រគ្លស ICT អាហារបូតាមភ និងការបរព្ងៀនសិសសររៀនយឺត។ 

អងគការបណតុ ោះបណ្ណត លសហគ្មន៍រដើមបអីភិវឌឍន៍ 
អងគការបណតុ ោះបណ្ណត លសហគ្មន៍រដើមបីអភិវឌឍន៍បានរលើររមពស់សិទធិរុមារ និងសាលាររៀនរុមាររមព្តីរដាយរតត ត
រលើសមាសភាគ្ទំងព្បំាមួយគឺ្ (១)ការអប់រពំ្បរបរដាយបរយិាប័នន (២)ការសិរាព្បរបរដាយព្បសិទធភាព         
(៣)សុែភាព សុវតាិភាព និងការការពាររុមារ (៤)ការរ្លើយតបរៅនឹងរយនឌ័រ (៥)ការចូលរមួរបស់រុមារ ព្គ្សួារ 
និងសហគ្មន៍រនុ ងដំរណើ រការសាលាររៀនតាមមូលដាា ន (៦)ព្បព័នធអប់រជំាតិផ្តល់ការជួយគំ្មព្ទរមមវធីិសាលារុមារ
រមព្តី និងរលើរទឹរចិតតដល់សាលាររៀនឱ្យរៅជាសាលារុមាររមព្តី។ តាមរយៈការផ្តល់ការអប់ររំដាយឥតគិ្តនថល
ដល់រុមារព្រីព្រនិងព្រមុព្គ្ួសារ និងការវនិិរយាគ្រលើការអភិវឌឍសហគ្មន៍ រគ្មលរៅរបស់ CTOD គឺ្ជួយរដាោះ
ស្សាយបញ្ញា ព្បឈមរបស់ព្គ្ួសាររដើមបីឱ្យមានជីវភាពលអព្បរសើរជាងមុន។ 


