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គោលបំណ្ងៈ 

 គោលបណ្ងគោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្ល 
(BFC) គឺគេើមប ឲ្យមានគណ្គនយយភាពឆំគ ោះសហគមន៍កមពុជាសត្មាប់គុណ្ភាពននកមមវធិ  និងគសវកមម
ខេលបានផ្តល់គោយអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា (TLC)។ គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និង      
បណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្ល របស់គយើងគនោះផ្តល់ជាផ្លូវគេើមប គោោះស្រសាយបញ្ហា  និងកត កងវល់នានា ការ
ពត្ងឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ខេលគយើងគធវើការជាមួយ បញ្ហា ក់ព គមាល ត និងឱកាសសត្មាប់ការរ  ក
ឆគត្មើន ជាពិគសសគៅកនុងការត្បគល់កមមវធិ  និងគលើកកមពស់គករ តិ៍គ ម្ ោះអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ខេលជាអ្ងគ-
ការសហគមន៍មូលោា ន និងេំគណ្ើ រការអ្ងគការ។ វជាការផ្តល់ឲ្យមានការវភិាគគពលគវលាជាក់លាក់នន     
ផ្ល់ប៉ាោះ ល់េល់កមមវធិ នានារបស់គយើង រមួទំងការគពញឆិតតរបស់សហគមន៍របស់គយើង និងវសិាលភាព
ននតត្មវូការរបស់ពួកោត់ត្តូវបានបំគពញ។ វនឹងជួយឲ្យអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា បញ្ហា ក់នូវបញ្ហា  ឬក៏បញ្ហា  
ឆំបងជាមុន គឆញព បញ្ហា តិឆតួឆគៅ ធៃន់ធៃរបំផុ្ត េូឆជាការកំណ្ត់គោលគៅកមមវធិ ខុស ឬក៏គោលគៅ
ខេលមិនសូវមានតត្មវូការ ឬមានផ្លវបិាកគោយគឆតនា កងវោះខាតព័ត៌មាន ឬេំគណ្ើ រការ ការគត្បើត្បាស់
ជំនួយមិនត្តឹមត្តូវគោយបុគគលិក ឬសហគមន៍ (ការខកលងបនលំ ឬលំគអ្ៀង) ឬគោយសារអាកបបកិរោិ
បុគគលិកមិនលអ រមួមានការបំ នគោលនគោបាយសុវតថិភាពកុមារបស់គយើង និងគោលនគោបាយត្កម
ស លធ៌ម។ 

 គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្លរបស់គយើង 
នឹងការ រសុវតថិភាព និងគសឆកត នងលងនូរននអ្នកខេលគធវើបណ្តឹ ងតវ៉ា ក៏េូឆជាអ្នកខេលត្តូវបានគគបតឹងអំ្ព  និង 



ផ្តល់នូវការជួសជុលសងនូវកខនលងត្តវូការចំបាឆ់។ វក៏បង្ហា ញព ការគបតជាា ឆិតតរបស់គយើងឆំគ ោះសិទធិរបស់ 
សហគមន៍ និងការគបតជាា ឆិតតរបស់គយើងកនុងការសគត្មឆគោលគៅរបស់ខលួន។ 

 គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្លរបស់គយើងរមួ
បញ្ចូ លទំងយនតការផ្លូវការ និងគត្ៅផ្លូវការ គេើមប ផ្តល់ផ្លូវជាគត្ឆើនននព័ត៌មានត្តឡប់ខេលត្តូវបានផ្តល់េល់
សហគមន៍តាមខេលអាឆគធវើគៅបាន។ ការគត្បើត្បាស់គទោះជាយនតការផ្លូវការ ឬគត្ៅផ្លូវការកត  នឹងពិចរណា
គៅគលើគយ៉ានេ័រ និងការការ របញ្ហា រមូមាន ឧទហរណ៍្េូឆជាភាពសមស្រសបននវបបធ៌ម កនុងការទំនាក់
ទំនងផ្ទា ល់រវងត្បជាជនននត្កុមគយ៉ានេ័រខុសោន  ឆលនាសាធារណ្ៈ និងការឆូលរមូ ការទំនាក់ទនងតាម
ទូរស័ពាឆល័តសត្មាប់ត្កមុគយ៉ានេ័រ និងអាយុខុសោន  គហើយនិងហានិភ័យអ្វ ខេលអ្នកទទួលផ្លអាឆ
ត្បឈម ត្បសិនគបើបានរកគ ើញថាគគបានផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ ឬក៏បណ្តឹ ងតវ៉ា។ 

និយមន័យៈ  

 យនតការសត្មាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្លៈ គឺជាត្បព័នធ និង
េំគណ្ើ រការខេលផ្តល់ឲ្យ អ្នកទទួលកមមវធិ របស់អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា នូវឱកាសផ្តល់មតិ គោបល់ ការេឹង
គុណ្ ឬការរោិះគន់ ផ្លិតផ្ល គសវកមម ឬក៏គោលគៅននគគត្មាង ឬកមមវធិ  ខេលពួកោត់ជាអ្នកទទួល។ 

ការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ៈ ត្បជាជនមានសិទធិកនុងការបគញ្ចញសំគឡងរបស់ពួកោត់កនុងការកាត់គសឆកត នន
ការគ្លើយតបគៅនឹងតត្មវូការខេលបានកំណ្ត់របស់ពួកោត់។ ការសាកសួរសត្មាប់ការពិនិតយគឡើងវញិ
ត្បជាជនខេលរងផ្លប៉ាោះ ល់ ខេលអាឆជួយឲ្យគយើងបានយល់ព ភាពខុសោន  ខេលគយើងបានគធវើកនុងគពល
បំគពញការង្ហររបស់គយើង គហើយមិនចំខតគៅឆុងបញ្ច ប់កមមវធិ គនាោះគទ។ ព័ត៌មានត្តឡប់របស់អ្នកទទួល
ផ្លរមួមាន មតិ គោបល់ គសឆកត ខងលងការព ការគពញឆិតត និងការរោិះគន់តិគទៀនគោយអ្នកទទួលគគត្មាង
នានារបស់អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា។ 

បណ្តឹ ងតវ៉ាៈ បណ្តឹ ងតវ៉ាគឺជាការបតឹងខេលបានគធវើគឡើងគោយបុគគល ឬត្កុមននបុគគល ឬក៏សហគមន៍ ខេល
គជឿថាអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា បរជ័យកនុងការគ្លើយតបនឹងការគបតជាា ឆិតតរបស់ខលួន។ ការគបតជាា ឆិតតគនោះអាឆ
ជាប់ ក់ព័នធនឹងខផ្នការកមមវធិ  ឬគគត្មាងមួយ ការគត្ជើសគរ ើសអ្នកទទួលផ្ល កាលវភិាគសកមមភាព គំរូ
បទោា នបគឆចកគទសអ្នុវតត គុណ្តនមលអ្ងគការ ការតត្មូវខផ្នកឆាប់ ឬក៏ឆំណុ្ឆេ៏នទគផ្េងគទៀត។ បណ្តឹ ងតវ៉ា
មិនសូវធៃន់ធៃរ អាឆជាប់ទក់ទងគៅនឹងគុណ្ភាពមិនលអ ឬការអ្នុវតតន៍ការង្ហរ ឯបណ្តឹ ងតវ៉ាធៃន់ធៃរបានេល់ 
ការលួឆបនលំ អាកបបកិរោិបំ ន ឬការគកងត្បវញ័្ច គលើកុមារ។ 

 ការគលើកគឡើងនូវបណ្តឹ ងតវ៉ាគោយខលួនឯង ជាបណ្តឹ ងអ្វជិាមាន (ការបតឹង) ការបតឹងតវ៉ា និងការខសវង
រកការគោោះស្រសាយ ខេលអាឆជាេំគណ្ើ រការវជិាមាន ខេលគបើកឲ្យគយើងខកតត្មវូបញ្ហា  និងខកលមអកមមវធិ របស់   
ខលួន។ 



 បណ្តឹ ងតវ៉ាព អ្នកទទួលផ្ល ខេលគៅខាងគត្ៅវសិាលភាពកមមវធិ របស់អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ឬ 
គសវកមមខេលគួរខតត្តូវបានបញ្ាូ នគៅត្កសួង ក់ព័នធ ឬអ្ងគការគត្ៅរោា ភិបាលគផ្េងៗ។ 

ការសមាៃ ត់ៈ 

 បណ្តឹ ងតវ៉ាខេលអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជាទទួលបាន នឹងត្តូវរកាជាការសមាៃ ត់ ប៉ាុខនតអាឆត្តូវបាន
ពិភាកា ជាមួយភាគ  ក់ព័នធគៅកនុងសហគមន៍ (គោយមានការអ្នុញ្ហា តព អ្នកបតឹងតវ៉ា) ឬព បុគគលិកសម
ស្រសបគៅកនុងអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ខេលនឹងជួយគោយផ្ទា ល់កនុងការគោោះស្រសាយបណ្តឹ ងតវ៉ាគនោះ។ ខេល
ជាកខនលងមានបញ្ហា  ក់ព័នធនឹងការគចទត្បកាន់អំ្ព ការអ្នុវតតន៍របស់បុគគលិកជាក់លាក់ ព័ត៌មានគនោះនឹង
ត្តូវរតឹបនតឹងជូនគៅនាយកត្បតិបតតិ និងត្កមុត្បឹកាភិបាល របស់អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា នឹងអ្នកខេលត្តវូ
ត្បគល់ការង្ហរ គោយនាយកត្បតិបតតិ គេើមប គធវើការគសុើបអ្គងេត និងសត្មបសត្មួល ឬេំគណាោះស្រសាយកនុង
នាមអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា។ បណ្តឹ ងតវ៉ានឹងត្តូវបានចត់ខឆងគោយអ្នុគោមតាមគោលនគោបាយត្កម
ស លធ៌ម និងវន័ិយរបស់អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា។ 

វធិ សាស្រសត ននការោក់បណ្តឹ ងតវ៉ា 

 អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជានឹងទទួលព័ត៌មានត្តឡប់តាមរយៈបណាត ញផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។ អ្តិងិជន
អាឆគត្ជើសគរ ើសផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់របស់ខលួនគោយផ្ទា ល់េល់បុគគលិកកមមវធិ  ត្បធានកមមវធិ  ត្បធានខផ្នក 
នាយកត្បតិបតតិ ឬក៏ត្កមុត្បឹកាភិបាល។ ទត្មង់សត្មាប់ផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ នឹងត្តូវផ្តល់ជូនជាភាសា
អ្ង់គគលស និងខខមរ។ 

ព័ត៌មានត្តឡប់មិនផ្លូវការ អាឆទទួលគោយផ្ទា ល់ តាមទូរស័ពា (០៦៣៩៦៦០៥០) ឬសារគអ្ឡិឆត្តនិូឆតាម 
រយៈគគហទំព័ររបស់គយើងគឺ contact@thislifecambodia.org។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលមអិតសត្មាប់នាយក 
ត្បតិបតតិ ឬត្កមុត្បឹកាភិបាល អាឆត្តូវបានផ្តលតាមការគសនើសំុ។ 

ព័៏ត៌មានត្តឡប់ផ្លូវការ ជាទូគៅគឺគៅកនុងទត្មងជា កយបណ្តឹ ង ឬតាមរយៈការវយតនមលសិកាា សាលា ឬការ
សមាា សន៍ត្កមុគោលគៅកនុងេំគណ្ើ រការវយតនមលកមមវធិ ។ 

 ព័ត៌មានត្តឡប់មកអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា គួរខតត្តវូបានកត់ត្តាទុកគៅគលើទត្មង់ឯកសារភាា ប់។ 
ឯកសារគេើមនឹងត្តវូរកាទុកគោយបុគគលិកអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា គៅគពលឆុោះសួរសុខទុកាសហគមន៍ 
គហើយគលើសព គនោះអាឆរកបាន (ទត្មងខេលបានទញយកមក) ព គគហទំព័រ និងកនុងការោិល័យរបស់
គយើង ឆំណុ្ឆសំខាន់ៗគៅកនុងទត្មង់រមួមាន កាលបរគិឆេទ គ ម្ ោះអ្នកផ្តឹងតវ៉ា (អ្នកបតឹងតវ៉ាអាឆឆង់ឲ្យលាក់
អ្តតសញ្ហា ណ្ គ ម្ ោះរបស់បុគគលិកខេលរងការបតឹងតវ៉ា។ ធមមជាតិននបណ្តឹ ងតវ៉ា និងលទធផ្លសមរមយ ខសវង
រកគោយអ្នកបតឹងតវ៉ា ឬអ្នកោក់ កយបតឹងតវ៉ា។ 

 



េំគណ្ើ រការសត្មាប់ចត់ខឆងព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាសត្មាប់អ្នកទទួលផ្ល 

 អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា កនុងការទទួលព័ត៌មានត្តឡប់ និងគធវើតាមជំហានេូឆតគៅ៖ 

 ទទួលសាគ ល់ព័ត៌មានត្តឡប់និងត្បមូលព័ត៌មានចំបាឆ់គៅកនុងទត្មង់ឯកសារខេលបានភាា ប់ 
 វយតនមល និងវភិាគនូវព័ត៌មានត្តឡប់ គហើយកំណ្ត់ថាគតើត្តូវគធវើការគសុើបអ្គងេតបនត ឬអ្ត់។ 
 ពិគត្ោោះជាបមួយនាយកត្បតិបតតិ និងត្បធានខផ្នក ក់ព័នធ គេើមប ខតងតំាងត្បសិនគបើចំបាឆ់ 

អ្នកខេលសមស្រសបគេើមប គធវើការគសុើបអ្គងេតបញ្ហា  សត្មុោះសត្មួល និងគោោះស្រសាយបញ្ហា គផ្េ-
ងៗ ការសត្មុោះសត្មួលបញ្ហា គឺជាវធិ សាស្រសតសមរមយ គេើមប ចត់ខឆងព័ត៌មានត្តឡប់ គបើគទោះ 
ប ជាវអាឆគៅរឆួក៏គោយ។ 

 បុគគលិកណាខេលត្តូវបានចត់ខឆងឲ្យគសុើបអ្គងេត នឹងផ្តល់របាយការណ៍្ព ការគោោះស្រសាយ
បញ្ហា ជូនគៅត្បធានកមមវធិ  និងនាយកត្បតិបតតិ។ 

 ករណ្ ខេលព៌ត៌មានត្តឡប់ គចតត្បកាន់ព ការត្បត្ពឹតតកំហុសរបស់បុគគលិក នាយកត្បតិបតតិ 
និងគសនើសំុត្កមុត្បឹកាភិបាល ខេលអាឆតត្មូវឲ្យនាយកត្បតិបតតិ និងអ្នកត្គប់ត្គង ធនធាន
មនុសេគេើមប គសុើបអ្គងេតបញ្ហា  និងផ្តល់អ្នុសាសន៍ព សមមភាពគនាោះជូនត្កមុត្បឹកាភិបាល។ 

 ទិននន័យសមាៃ ត់នឹងត្តវូបគងេើតគឡើង និងរកាទុកគេើមប តាមោន និងត្តតួពិនិតយគោោះស្រសាយ
ព័ត៌មានត្តឡប់ ត្តតួពិនិតយឆរនតនានា និងជូនរបាយការណ៍្ជាត្បចំគៅត្កមុត្បឹកាភិបាល។ 

ទំនាក់ទំនង និងការអ្នុវតតន៍ននេំគណ្ើ រការព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ាៈ ត្បធានកមមវធិ នឹងទទួលខុសត្តូវ
គេើមប ធានាថាបុគគលិករបស់ខលួនបានផ្េពវផ្ាយ និងពនយល់ព េំគណ្ើ រការគនោះ គៅសហគមន៍ខេលពួកគគ គធវើ
ការង្ហរជាមួយ និងត្តូវផ្តល់ទត្មង់គេើមជូនគៅសហគមន៍តាមការគសនើសំុ។ ត្បធានខផ្នក និងអ្នកត្គប់ត្គង នន
ថាន ក់េឹកនំាជាន់ខពស់នឹងតត្មូវឲ្យគធវើរបាយការណ៍្ព ការអ្នុវតតន៍េំគណ្ើ រការគនោះ សត្មាប់កមមវធិ កនុងការ
ត្គប់ត្គង និងគធវើរបាយការណ៍្ត្បចំត្ត មាសជូននាយកត្បតិបតតិ។ 
 

ការអ្នុញ្ហា តៈ 

ត្កមុត្បឹកាភិបាល 

កាលបរគិឆេតអ្នុម័តគោយត្កមុត្បឹកាភិបាលៈ នងៃទ ១២ ខខគមសា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

 

 



ទត្មង់គំរកូនុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្តឹ ងតវ៉ា សត្មាប់អ្នកទទួលផ្ល 

អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ត្តូវបានគបតជាា ឆិតតកនុងការផ្តល់នូវកមមវធិ ត្បកបគោយគុណ្ភាពខពស់ គេើមប 
គ្លើយតបនឹងតត្មូវការរបស់សហគមន៍។ គយើងផ្តល់តនមលសត្មាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់របស់អ្នក។ ខេល
គនោះជាឆំនុឆវជិាមាន (ការសរគសើរ) ឬអ្វជិាមាន (ការបតឹងតវ៉ា)។ សូមគត្បើត្បាស់ទត្មង់គនោះ គេើមប ឲ្យគយើងបាន
េឹងទំងអ្វ ខេលអ្នកគិតថាគយើងគធវើបានលអ ឬក៏ខណ្នំាព បញ្ហា កងវល់ និងអំ្ព អ្វ ខេលអ្នកឆង់ោក់ កយបណ្តឹ ង
តវ៉ា។ 

ទត្មង់គនោះនឹងជួយឲ្យគយើងត្បាកេថាព័ត៌មានត្តឡប់របស់អ្នកត្តូវបានលឺោ៉ាងឆាស់ និងត្តូវបាន 
ត្គប់ត្គងត្បកបគោយត្បសិទធិភាព គោយគយើងខាុំ កនុងការគោោះស្រសាយបញ្ហា គផ្េងៗខេលអ្នកអាឆនឹងមាន។ 

ឆូរឆងអុលបង្ហា ញនូវការគ្លើយតបខាងគត្កាមជាមួយនឹងសញ្ហា  X 

គនោះគឺជាៈ  ការសរគសើរ  បណ្តឹ ងតវ៉ា  ព័ត៌មានត្តឡប់
ទូគៅ 

 

 

១- ព័ត៌មានលមអិតរបស់អ្នក 

អ្នកអាឆឆង់ផ្តល់ព័ត៌មានខបបអ្នាមិក ត្បសិនគបើគនោះជាឆំណ្ង់ឆំណូ្លឆិតតរបស់អ្នក សូមបញ្ហា ក់គៅទ គនោះ 
គោយសញ្ហា  X។ គទោះប ជាោ៉ាងណា គយើងខសវងរកេំគណាោះស្រសាយបញ្ហា គោយមិនគិតព ភាពអ្នាមិកគទ។ 
គយើងមិនអាឆផ្តល់ការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានអ្នាមិកគទ។ 

អ្នាមិក? 

បាទ/ចស  គទ  
គតើអ្នកឆង់ឲ្យគយើងខាុំគ្លើយតបគៅអ្នកវញិឬគទ? ត្បសិនគបើឆង់សូមផ្តល់ព័ត៌មានលមអិតរបស់អ្នកេូឆតគៅៈ 

នាមខលួន  
នាមត្តកូល  
អ្ស័យោា ន  

 
គលខទូរស័ពាឆល័ត  
សារគអ្ឡិឆត្តនិូឆ- email  

 

 

 



២ សូមផ្តល់ព័ត៌មានសមអិតព បណ្តឹ ងតវ៉ារបស់អ្នក ឬការសរគសើរ 

កមមវធិ  
 

 

កាលបរគិឆេទកិឆចសនា 
 

 

អ្នកទំនាក់ទំនង គ ម្ ោះ និងតួនាទ  
 

 

 

៣ សូមបញ្ហា ក់ព កងវល់របស់អ្នក 

 សូមផ្តល់ព័ត៌មានលមអិតអំ្ព កត កងវល់ឆមបងៗ រមួទំងត្ពឹតតិការណ៍្ខេលបាននំាគៅេល់ការគធវើបណ្តឹ ង
តវ៉ា ការសរគសើរ ឬការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ ទិននន័យត្បហាក់ត្បខហល និងអ្នកខេលជាប់ ន់ព័នធ។ 

 

៤ គតើមានសកមមភាពអ្វ ខលោះគហើយ ខេលអ្នកបានគធវើកនុងទំនាក់ទំនងគៅនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់គនោះ? 

 គតើអ្នកបានពិភាកាព កត កងវល់របស់អ្នក ជាមួយនឹងត្បធានកមមវធិ  ឬអ្នកគផ្េងគទៀត គេើមប ពាោម 
បញ្ហា ក់ព កត កងវល់របស់អ្នក? (បង្ហា ញព ការគ្លើយតបរបស់អ្នកគោយសញ្ហា  X ) 

បាទ/ចស  គទ  
ត្បសិនគបើ គ្លើយថា បាទ/ចស  ជាមួយអ្នកណា គហើយលទធផ្លអ្វ ? 

 



ខផ្នកទ ៥ គតើអ្នកគ ើញអ្វ ជាលទធផ្លសមរមយខលោះព ការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់របស់អ្នក? 

 

 

ខផ្នកទ ៨ ឯកជនភាព 

អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ត្តូវបានគបតជាា ឆិតតកនុងការការ រនូវឯកជនភាពរបស់អ្នក។ គយើងត្បមូល និង
ត្បគល់ជូននូវព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលួនខេលអ្នកបានត្បគល់ជូនគៅកនុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ កនុងទត្មង់គនោះ 
សត្មាប់គោលបំណ្ងននការគសុើបអ្គងេតបញ្ហា កងវល់ នឹងការគ្លើយតបជាមួយអ្នក។ 

អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា នឹងគត្បើត្បាស់ព័ត៌មានគោយគោងគៅគលើសិទធិឯកជន និងឆាប់គផ្េងៗ
គទៀត។ គេើមប ឲ្យគយើងផ្តល់គសវកមមជូនអ្នកត្បកបគោយត្បសិទធិភាព គយើងអាឆត្តវូការខឆករខំលកនូវព័ត៌-
មានផ្ទា ល់ខលួនជាមួយអ្នកគផ្េងគទៀតខេលអាឆគោោះស្រសាយបញ្ហា  ខេលបានបញ្ហា ក់គៅកនុងព័ត៌មានសមអិត
របស់អ្នក។ 

ត្បសិនគបើអ្នកគៅខតរកាភាពអ្នាមិករបស់អ្នកគនាោះ អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជានឹងមិនអាឆគ្លើយតប
ជូនអ្នកវញិបានគទ។ 

ត្បសិនគបើអ្នកឆង់ទក់ទងអ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា ខេលជាអ្នកគ្លើយតបសត្មាប់ការត្គប់ត្គងព័ត៌មាន
ផ្ទា ល់ខលួនខេលអ្នកផ្តល់គៅកនុងទត្មងគនោះ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយគយើងតាមរយៈគហទំព័ររបស់គយើងគឺ 
contact@thislifecambodia.org  

ខផ្នកទ ៩ ការត្បកាស 

 ព័ត៌មានខេលបានផ្តល់ជូនគៅកនុងទត្មង់គនោះគឺត្តឹមត្តវូពិតត្បាកេ។ 

ហតថគលខា  កាលបរគិឆេទ  
 

សូមអ្រគុណ្ខេលបានឆំណាយគពលគវលាផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់អំ្ព អ្ងគការជ វតិគៅកមពុជា។ គយើងគធវើ
ការង្ហរគនោះគេើមប គសុើបអ្គងេត និងគោោះស្រសាយកត កងវល់ណាមួយខេលអ្នកបានគលើកគឡើងអំ្ព អ្ងគការជ វតិ
គៅកមពុជា ឬបុគគលិករបស់អ្ងគការឲ្យបានទន់គពលគវលា និងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវការគ្លើយតបកនុងរយៈគពល៥នងៃ
នននងៃគធវើការ។ 

mailto:contact@thislifecambodia.org

