គោលនគោបាយ ននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់
និងបណ្ឹត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្នកទទួលផ្ល

គោលនគោបាយគលខៈ ០០

ជំ នាន់ទៈ ០១

ពគត្ងៀងគោយៈ គេត្បា វ៉ា យ

អ្នុម័តតគោយៈ ត្កុមត្បឹ កាភិ បាល គៅ
នងៃទ១២ ខខគមសា ឆ្នំ២០១៨

គពលគវលាត្តួតពិ និតយគឡើងវ ិញកាលបរ ិគឆេទ

អ្នកទទួ លខុ សត្តូវៈ ត្កុមត្បឹ កាភិ បាល

គោលបំណ្ងៈ
គោលបណ្ងគោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និ ងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់ អ្ក
ន ទទួ លផ្ល
(BFC) គឺ គេើ មបឲ្យមានគណ្គនយយភាពឆំ គ

ោះសហគមន៍ កមពុជាសត្មាប់ គុណ្ភាពននកមមវ ិធ និ ងគសវកមម

ខេលបានផ្តល់គោយអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា (TLC)។ គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និង

បណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្ក
ន ទទួលផ្ល របស់គយើងគនោះផ្តល់ជាផ្លូវគេើ មបគោោះស្រសាយបញ្ហ
ា និងកតកងវល់នានា ការ
ពត្ងឹ ងទំ នាក់ទំនងជាមួ យសហគមន៍ ខេលគយើងគធវើការជាមួ យ បញ្ហ
ា ក់ ពគមាលត និ ងឱកាសសត្មាប់ ការរក

ិ៍ ត
ឆគត្មើ ន ជាពិ គសសគៅកនុងការត្បគល់កមមវ ិធ និងគលើកកមពស់គករគ្
ម ោះអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ខេលជាអ្ងគការសហគមន៍មូលោាន
ផ្ល់ប៉ាោះ

វជាការផ្តល់ឲ្យមានការវ ិភាគគពលគវលាជាក់ លាក់ នន

និ ងេំ គណ្ើរការអ្ងគការ។

ល់េល់កមមវ ិធនានារបស់គយើង រួមទំងការគពញឆិតតរបស់សហគមន៍របស់គយើង និងវ ិសាលភាព

ននតត្មូវការរបស់ពួកោត់ ត្តូវបានបំ គពញ។ វនឹងជួយឲ្យអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា បញ្ហ
ា ក់ នូវបញ្ហ
ា ឬក៏បញ្ហ
ា
ឆំ បងជាមុន គឆញពបញ្ហ
ា តិ ឆតួ ឆគៅ ធៃន់ធៃរបំ ផ្ុត េូ ឆជាការកំ ណ្ត់ គោលគៅកមមវ ិធខុ ស ឬក៏ គោលគៅ

ខេលមិនសូវមានតត្មូវការ ឬមានផ្លវ ិបាកគោយគឆតនា កងវោះខាតព័ត៌មាន ឬេំ គណ្ើរការ ការគត្បើ ត្បាស់
ជំ នួយមិ នត្តឹមត្តូវគោយបុគគលិក
បុ គគលិកមិនលអ រួមមានការបំ

ឬសហគមន៍

(ការខកលងបនលំ

ឬលំគអ្ៀង)

ឬគោយសារអាកបបកិ រ ិោ

នគោលនគោបាយសុវតថិភាពកុ មារបស់គយើង និងគោលនគោបាយត្កម

សលធ៌ ម។
គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់
នឹ ងការ

និ ងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្ក
ន ទទួលផ្លរបស់គយើង

រសុវតថិភាព និងគសឆកតនងលងូរននអ្ន
ន
កខេលគធវើបណ្ឹ ត ងតវ៉ា ក៏ េូឆជាអ្នកខេលត្តូវបានគគបតឹងអ្ំព និង

ផ្តល់នូវការជួ សជុ លសងនូវកខនលងត្តូវការចំបាឆ់។ វក៏បង្ហាញពការគបតជាាឆិតតរបស់គយើងឆំ គ

ោះសិទិ រធ បស់

សហគមន៍ និងការគបតជាាឆិតតរបស់គយើងកនុងការសគត្មឆគោលគៅរបស់ខួន។
ល
គោលនគោបាយននការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និ ងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់ អ្ក
ន ទទួលផ្លរបស់គយើងរួម
បញ្ូច លទំងយនតការផ្លូវការ និ ងគត្ៅផ្លូវការ គេើមបផ្តល់ផ្ូវជាគត្ឆើ
ល
នននព័ត៌មានត្តឡប់ ខេលត្តូវបានផ្តល់េល់

សហគមន៍ តាមខេលអាឆគធវើគៅបាន។ ការគត្បើ ត្បាស់គទោះជាយនតការផ្លូវការ ឬគត្ៅផ្លូវការកត នឹ ងពិ ចរណា
គៅគលើគយ៉ានេ័ រ និ ងការការ

របញ្ហ
ា រូមមាន ឧទហរណ្៍េូឆជាភាពសមស្រសបននវបបធ៌ម កនុងការទំ នាក់

ទំ នងផ្ទាល់រវងត្បជាជនននត្កុមគយ៉ានេ័ រខុ សោន ឆលនាសាធារណ្ៈ និងការឆូ លរូម ការទំ នាក់ ទនងតាម
ទូ រស័ពឆ
ា ល័តសត្មាប់ត្កុមគយ៉ានេ័ រ
ត្បឈម ត្បសិនគបើ បានរកគ

និងអាយុខុសោន

គហើយនិ ងហានិ ភ័យអ្វខេលអ្នកទទួ លផ្លអាឆ

ើញថាគគបានផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ ឬក៏បណ្ឹ ត ងតវ៉ា ។

និយមន័យៈ
យនតការសត្មាប់ការផ្តលព
់ ័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្ក
ន ទទួលផ្លៈ គឺ ជាត្បព័ នធ និ ង
េំ គណ្ើរការខេលផ្តល់ឲ្យ អ្នកទទួ លកមមវ ិធរបស់អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា នូ វឱកាសផ្តល់មតិ គោបល់ ការេឹង
គុ ណ្ ឬការរ ិោះគន់ ផ្លិតផ្ល គសវកមម ឬក៏ គោលគៅននគគត្មាង ឬកមមវ ិធ ខេលពួ កោត់ ជាអ្នកទទួ ល។
ការផ្តលព
់ ័ត៌មានត្តឡប់ៈ

ត្បជាជនមានសិទិ ក
ធ ុងការបគញ្
ន
ច ញសំគឡងរបស់ពួកោត់ កុងការកាត់
ន
គសឆកតនន

ការគ្លើយតបគៅនឹងតត្មូវការខេលបានកំ ណ្ត់ របស់ពួកោត់ ។
ត្បជាជនខេលរងផ្លប៉ា ោះ

ការសាកសួរសត្មាប់ ការពិ និតយគឡើងវ ិញ

ល់ ខេលអាឆជួ យឲ្យគយើងបានយល់ពភាពខុ សោន ខេលគយើងបានគធវើកុងគពល
ន

បំ គពញការង្ហររបស់គយើង គហើយមិនចំខតគៅឆុងបញ្ចប់ កមមវ ិធគនាោះគទ។ ព័ត៌មានត្តឡប់ របស់អ្ក
ន ទទួល
ផ្លរួមមាន មតិ គោបល់ គសឆកតខងលងការពការគពញឆិតត និ ងការរ ិោះគន់តិគទៀនគោយអ្នកទទួ លគគត្មាង
នានារបស់អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា។

បណ្ឹ ត ងតវ៉ា ៈ បណ្ឹ ត ងតវ៉ា គឺជាការបតឹងខេលបានគធវើគឡើងគោយបុគគល ឬត្កុមននបុគគល ឬក៏ សហគមន៍ ខេល
គជឿថាអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា
ជាប់

បរជ័ យកនុងការគ្លើយតបនឹ ងការគបតជាាឆិតតរបស់ខួន។
ល

ការគបតជាាឆិតតគនោះអាឆ

ក់ព័នន
ធ ឹងខផ្នការកមមវ ិធ ឬគគត្មាងមួ យ ការគត្ជើ សគរ ើសអ្នកទទួ លផ្ល កាលវ ិភាគសកមមភាព គំរូ

បទោានបគឆចកគទសអ្នុ វតត គុ ណ្តនមលអ្ងគការ ការតត្មូវខផ្នកឆាប់ ឬក៏ ឆំណ្ុឆេ៏នទគផ្េងគទៀត។ បណ្ឹ ត ងតវ៉ា
មិ នសូវធៃន់ធរៃ អាឆជាប់ ទក់ ទងគៅនឹ ងគុ ណ្ភាពមិនលអ ឬការអ្នុវតតន៍ការង្ហរ ឯបណ្ឹ ត ងតវ៉ា ធន
ៃ ់ធៃរបានេល់
ការលួឆបនលំ អាកបបកិរ ិោបំ

ន ឬការគកងត្បវ ័ញ្ចគលើកុមារ។

ការគលើកគឡើងនូ វបណ្ឹ ត ងតវ៉ា គោយខលួនឯង ជាបណ្ឹ ត ងអ្វ ិជាមាន (ការបតឹង) ការបតឹងតវ៉ា និ ងការខសវង

រកការគោោះស្រសាយ ខេលអាឆជាេំ គណ្ើរការវ ិជាមាន ខេលគបើកឲ្យគយើងខកតត្មូវបញ្ហ
ា និងខកលមអកមមវ ិធរបស់
ខលួន។

បណ្ឹ ត ងតវ៉ា ពអ្នកទទួ លផ្ល ខេលគៅខាងគត្ៅវ ិសាលភាពកមមវ ិធរបស់អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ឬ

គសវកមមខេលគួ រខតត្តូវបានបញ្ូា នគៅត្កសួង

ក់ព័នធ ឬអ្ងគការគត្ៅរោាភិ បាលគផ្េងៗ។

ការសមាៃត់ៈ
បណ្ឹ ត ងតវ៉ា ខេលអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជាទទួ លបាន

ពិ ភាកា ជាមួ យភាគ

នឹ ងត្តូវរកាជាការសមាៃត់

ប៉ាុខនតអាឆត្តូវបាន

ក់ព័នគធ ៅកនុងសហគមន៍ (គោយមានការអ្នុ ញ្ហាតពអ្នកបតឹងតវ៉ា ) ឬពបុគគលិកសម

ស្រសបគៅកនុងអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ខេលនឹងជួ យគោយផ្ទាល់កុងការគោោះស្រសាយបណ្
ន
ឹ ត ងតវ៉ា គនោះ។ ខេល
ជាកខនលងមានបញ្ហ
ា

ក់ព័នធនឹងការគចទត្បកាន់ អ្ំពការអ្នុវតតន៍របស់បុគគលិកជាក់ លាក់

ព័ ត៌មានគនោះនឹ ង

ត្តូវរ ឹតបនតឹងជូ នគៅនាយកត្បតិ បតតិ និ ងត្កុមត្បឹ កាភិបាល របស់អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា នឹ ងអ្នកខេលត្តូវ
ត្បគល់ការង្ហរ គោយនាយកត្បតិបតតិ គេើមបគធវើការគសុើបអ្គងេត និងសត្មបសត្មួល ឬេំ គណាោះស្រសាយកនុង
នាមអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា។ បណ្ឹ ត ងតវ៉ា នឹងត្តូវបានចត់ ខឆងគោយអ្នុគោមតាមគោលនគោបាយត្កម
សលធ៌ ម និ ងវ ិន័ យរបស់អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា។
វ ិធសាស្រសត ននការោក់បណ្ឹ ត ងតវ៉ា
អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជានឹងទទួ លព័ ត៌មានត្តឡប់ តាមរយៈបណា
ត ញផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។ អ្តិងិជន

អាឆគត្ជើ សគរ ើសផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ របស់ខួនគោយផ្ទ
ល
ា ល់េល់បុគគលិកកមមវ ិធ ត្បធានកមមវ ិធ ត្បធានខផ្នក
នាយកត្បតិបតតិ ឬក៏ ត្កុមត្បឹកាភិ បាល។ ទត្មង់សត្មាប់ ផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់

នឹងត្តូវផ្តល់ជូនជាភាសា

អ្ង់គគលស និ ងខខមរ។
ព័ត៌មានត្តឡប់មិនផ្លូវការ អាឆទទួ លគោយផ្ទាល់ តាមទូរស័ពា (០៦៣៩៦៦០៥០) ឬសារគអ្ឡិឆត្តូនិឆតាម
រយៈគគហទំ ព័ររបស់គយើងគឺ contact@thislifecambodia.org។ ព័ ត៌មានទំ នាក់ទំនងលមអិតសត្មាប់ នាយក
ត្បតិ បតតិ ឬត្កុមត្បឹកាភិ បាល អាឆត្តូវបានផ្តលតាមការគសនើសុំ។
ព៏័ត៌មានត្តឡប់ផ្ូវការ
ល
ជាទូ គៅគឺគៅកនុងទត្មងជា

កយបណ្ឹ ត ង ឬតាមរយៈការវយតនមលសិកាាសាលា ឬការ

ព័ ត៌មានត្តឡប់មកអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា

គួរខតត្តូវបានកត់ ត្តាទុកគៅគលើទត្មង់ឯកសារភាាប់។

សមាាសន៍ ត្កុមគោលគៅកនុងេំគណ្ើរការវយតនមលកមមវ ិធ។

ឯកសារគេើ មនឹងត្តូវរកាទុកគោយបុគគលិកអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា

គៅគពលឆុ ោះសួរសុខទុកាសហគមន៍

គហើយគលើសពគនោះអាឆរកបាន (ទត្មងខេលបានទញយកមក) ពគគហទំព័រ និ ងកនុងការ ិោល័យរបស់
គយើង ឆំ ណ្ុឆសំខាន់ៗគៅកនុងទត្មង់រម
ួ មាន កាលបរ ិគឆេទ គ្មោះអ្នកផ្តឹងតវ៉ា (អ្នកបតឹងតវ៉ា អាឆឆង់ឲ្យលាក់

អ្តតសញ្ហាណ្ គ្មោះរបស់បុគគលិកខេលរងការបតឹងតវ៉ា ។ ធមមជាតិ ននបណ្ឹ ត ងតវ៉ា និ ងលទធផ្លសមរមយ ខសវង
រកគោយអ្នកបតឹងតវ៉ា ឬអ្នកោក់

កយបតឹងតវ៉ា ។

េំគណ្ើរការសត្មាប់ចត់ខឆងព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្ក
ន ទទួលផ្ល
អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា កនុងការទទួ លព័ត៌មានត្តឡប់ និ ងគធវើតាមជំហានេូ ឆតគៅ៖
 ទទួ លសាគល់ព័ត៌មានត្តឡប់ និងត្បមូ លព័ត៌មានចំបាឆ់ គៅកនុងទត្មង់ឯកសារខេលបានភាាប់
 វយតនមល និ ងវ ិភាគនូ វព័ ត៌មានត្តឡប់ គហើយកំ ណ្ត់ថាគតើ ត្តូវគធវើការគសុើបអ្គងេតបនត ឬអ្ត់ ។
 ពិ គត្ោោះជាបមួ យនាយកត្បតិ បតតិ និងត្បធានខផ្នក

ក់ ព័នធ គេើ មបខតងតាំងត្បសិនគបើ ចំបាឆ់

អ្នកខេលសមស្រសបគេើមបគធវើការគសុើបអ្គងេតបញ្ហ
ា សត្មុោះសត្មួល និ ងគោោះស្រសាយបញ្ហ
ា គផ្េងៗ ការសត្មុោះសត្មួលបញ្ហ
ា គឺ ជាវ ិធសាស្រសតសមរមយ គេើ មបចត់ ខឆងព័ត៌មានត្តឡប់ គបើ គទោះ
បជាវអាឆគៅរួឆក៏គោយ។
 បុ គគលិកណាខេលត្តូវបានចត់ ខឆងឲ្យគសុើបអ្គងេត នឹ ងផ្តល់របាយការណ្៍ពការគោោះស្រសាយ
បញ្ហ
ា ជូនគៅត្បធានកមមវ ិធ និ ងនាយកត្បតិបតតិ។
 ករណ្ខេលព៌ ត៌មានត្តឡប់ គចតត្បកាន់ពការត្បត្ពឹតតកំហុសរបស់បុគគលិក នាយកត្បតិបតតិ
និ ងគសនើសុំត្កុមត្បឹ កាភិ បាល ខេលអាឆតត្មូវឲ្យនាយកត្បតិបតតិ និ ងអ្នកត្គប់ត្គង ធនធាន
មនុ សេគេើមបគសុើបអ្គងេតបញ្ហ
ា និងផ្តល់អ្នុសាសន៍ពសមមភាពគនាោះជូនត្កុមត្បឹកាភិ បាល។
 ទិ នន
ន ័ យសមាៃត់នឹងត្តូវបគងេើតគឡើង និ ងរកាទុកគេើមបតាមោន និ ងត្តួតពិនិតយគោោះស្រសាយ
ព័ ត៌មានត្តឡប់ ត្តួតពិ និតយឆរនតនានា និងជូ នរបាយការណ្៍ជាត្បចំគៅត្កុមត្បឹកាភិ បាល។
ទំនាក់ទំនង និងការអ្នុវតតន៍ននេំគណ្ើរការព័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា ៈ ត្បធានកមមវ ិធនឹងទទួ លខុ សត្តូវ
គេើមបធានាថាបុគគលិករបស់ខួនបានផ្េពវ
ល
ផ្ាយ និងពនយល់ពេំ គណ្ើរការគនោះ គៅសហគមន៍ ខេលពួកគគ គធវើ

ការង្ហរជាមួ យ និងត្តូវផ្តល់ទត្មង់ គេើមជូនគៅសហគមន៍ តាមការគសនើសុំ។ ត្បធានខផ្នក និ ងអ្នកត្គប់ ត្គង នន
ថានក់ េឹកនាំជាន់ខពស់នឹងតត្មូវឲ្យគធវើរបាយការណ្៍ពការអ្នុ វតតន៍េំគណ្ើរការគនោះ
ត្គប់ ត្គង និ ងគធវើរបាយការណ្៍ត្បចំត្តមាសជូននាយកត្បតិបតតិ។

ការអ្នុញ្ហាតៈ
ត្កុមត្បឹកាភិ បាល
កាលបរ ិគឆេតអ្នុ ម័តគោយត្កុមត្បឹកាភិ បាលៈ នងៃទ១២ ខខគមសា ឆ្នំ២០១៨

សត្មាប់កមមវ ិធកនុងការ

ទត្មង់គំរក
ូ ងការផ្ត
លព
់ ័ត៌មានត្តឡប់ និងបណ្ឹ ត ងតវ៉ា សត្មាប់អ្ក
ន ទទួលផ្ល
ុន
អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ត្តូវបានគបតជាាឆិតតកុងការផ្ត
ន
ល់នូវកមមវ ិធត្បកបគោយគុណ្ភាពខពស់ គេើមប

គ្លើយតបនឹ ងតត្មូវការរបស់សហគមន៍ ។ គយើងផ្តល់តនមលសត្មាប់ ការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ របស់អ្ក
ន ។ ខេល
គនោះជាឆំនុឆវ ិជាមាន (ការសរគសើរ) ឬអ្វ ិជាមាន (ការបតឹងតវ៉ា )។ សូមគត្បើ ត្បាស់ទត្មង់ គនោះ គេើមបឲ្យគយើងបាន
េឹ ងទំងអ្វខេលអ្នកគិតថាគយើងគធវើបានលអ ឬក៏ ខណ្នាំពបញ្ហ
ា កងវល់ និ ងអ្ំពអ្វខេលអ្នកឆង់ ោក់

កយបណ្ឹ ត ង

តវ៉ា ។
ទត្មង់ គនោះនឹ ងជួ យឲ្យគយើងត្បាកេថាព័ត៌មានត្តឡប់ របស់អ្ក
ន ត្តូវបានលឺោ៉ាងឆាស់ និងត្តូវបាន
ត្គប់ ត្គងត្បកបគោយត្បសិទិ ភា
ធ ព គោយគយើងខាំុ កនុងការគោោះស្រសាយបញ្ហ
ា គផ្េងៗខេលអ្នកអាឆនឹងមាន។
ឆូ រឆងអុលបង្ហាញនូ វការគ្លើយតបខាងគត្កាមជាមួ យនឹងសញ្ហា X
គនោះគឺ ជាៈ

ការសរគសើរ

បណ្ឹ ត ងតវ៉ា

ព័ ត៌មានត្តឡប់
ទូ គៅ

១- ព័ត៌មានលមអិតរបស់អ្ក
ន
អ្នកអាឆឆង់ផ្តល់ព័ត៌មានខបបអ្នាមិក ត្បសិនគបើគនោះជាឆំ ណ្ង់ឆំណ្ូលឆិ តរត បស់អ្នក សូមបញ្ហ
ា ក់គៅទគនោះ
គោយសញ្ហា X។ គទោះបជាោ៉ា ងណា គយើងខសវងរកេំគណាោះស្រសាយបញ្ហ
ា គោយមិ នគិ តពភាពអ្នាមិ កគទ។
គយើងមិនអាឆផ្តល់ការគ្លើយតបគៅនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានអ្នាមិ កគទ។
អ្នាមិក?
បាទ/ចស

គទ

គតើអ្នកឆង់ឲ្យគយើងខាំុគ្លើយតបគៅអ្នកវ ិញឬគទ? ត្បសិនគបើ ឆង់ សូមផ្តល់ព័ត៌មានលមអិតរបស់អ្នកេូ ឆតគៅៈ
នាមខលួន

នាមត្តកូ ល
អ្ស័យោាន
គលខទូរស័ពឆ
ា ល័ត
សារគអ្ឡិឆត្តូនិឆ- email

២ សូមផ្តលព
់ ័ត៌មានសមអិតពបណ្ឹ ត ងតវ៉ា របស់អ្ក
ន ឬការសរគសើរ
កមមវ ិធ
កាលបរ ិគឆេទកិឆចសនា
អ្នកទំ នាក់ទំនង គ្មោះ និងតួ នាទ

៣ សូមបញ្ហ
ា ក់ពកងវល់របស់អ្ក
ន
សូមផ្តល់ព័ត៌មានលមអិតអ្ំពកតកងវល់ឆមបងៗ រួមទំងត្ពឹ តិ កា
ត រណ្៍ខេលបាននាំគៅេល់ការគធវើបណ្ឹ ត ង
តវ៉ា ការសរគសើរ ឬការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់ ទិននន័យត្បហាក់ ត្បខហល និ ងអ្នកខេលជាប់

ន់ ព័នធ។

៤ គតើមានសកមមភាពអ្វខលោះគហើយ ខេលអ្នកបានគធវើកងទំ
់ ័ត៌មានត្តឡប់គនោះ?
ុន នាក់ទំនងគៅនឹងការផ្តលព
គតើអ្នកបានពិ ភាកាពកតកងវល់របស់អ្ក
ន ជាមួ យនឹងត្បធានកមមវ ិធ ឬអ្នកគផ្េងគទៀត គេើ មបពាោម
បញ្ហ
ា ក់ពកតកងវល់របស់អ្ក
ន ? (បង្ហាញពការគ្លើយតបរបស់អ្ក
ន គោយសញ្ហា X )
បាទ/ចស

គទ

ត្បសិនគបើ គ្លើយថា បាទ/ចស ជាមួ យអ្នកណា គហើយលទធផ្លអ្វ?

ខផ្នកទ៥ គតើអ្ក
ន គ

ញ
ើ អ្វជាលទធផ្លសមរមយខលោះពការផ្តលព
់ ័ត៌មានត្តឡប់របស់អ្ក
ន ?

ខផ្នកទ៨ ឯកជនភាព
អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ត្តូវបានគបតជាាឆិតតកុងការការ
ន

រនូ វឯកជនភាពរបស់អ្ក
ន ។ គយើងត្បមូ ល និ ង

ត្បគល់ជូននូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខួនខេលអ្ន
ល
កបានត្បគល់ជូនគៅកនុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់

កនុងទត្មង់គនោះ

សត្មាប់ គោលបំ ណ្ងននការគសុើបអ្គងេតបញ្ហ
ា កងវល់ នឹ ងការគ្លើយតបជាមួយអ្នក។
អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា

នឹងគត្បើ ត្បាស់ព័ត៌មានគោយគោងគៅគលើសិទិឯ
ធ កជន

និងឆាប់ គផ្េងៗ

គទៀត។ គេើ មបឲ្យគយើងផ្តល់គសវកមមជូនអ្នកត្បកបគោយត្បសិទិ ភា
ធ ព គយើងអាឆត្តូវការខឆករ ំខលកនូវព័ ត៌មានផ្ទាល់ខួនជាមួ
ល
យអ្នកគផ្េងគទៀតខេលអាឆគោោះស្រសាយបញ្ហ
ា
របស់អ្នក។

ត្បសិនគបើអ្ក
ន គៅខតរកាភាពអ្នាមិ ករបស់អ្នកគនាោះ
ជូ នអ្នកវ ិញបានគទ។

ខេលបានបញ្ហ
ា ក់ គៅកនុងព័ត៌មានសមអិត

អ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជានឹ ងមិ នអាឆគ្លើយតប

ត្បសិនគបើអ្ក
ន ឆង់ ទក់ទងអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា ខេលជាអ្នកគ្លើយតបសត្មាប់ការត្គប់ ត្គងព័ត៌មាន

ផ្ទាល់ខួនខេលអ្ន
ល
កផ្តល់គៅកនុងទត្មងគនោះ

សូមទំនាក់ ទំនងជាមួ យគយើងតាមរយៈគហទំព័ររបស់គយើងគឺ

contact@thislifecambodia.org
ខផ្នកទ៩ ការត្បកាស

ព័ ត៌មានខេលបានផ្តល់ជូនគៅកនុងទត្មង់ គនោះគឺ ត្តឹមត្តូវពិតត្បាកេ។
ហតថគលខា

កាលបរ ិគឆេទ

សូមអ្រគុ ណ្ខេលបានឆំណាយគពលគវលាផ្តល់ព័ត៌មានត្តឡប់អ្ំពអ្ងគការជវ ិតគៅកមពុជា។
ការង្ហរគនោះគេើមបគសុើបអ្គងេត

គយើងគធវើ

និងគោោះស្រសាយកតកងវល់ណាមួ យខេលអ្នកបានគលើកគឡើងអ្ំពអ្ងគការជវ ិត

គៅកមពុជា ឬបុគគលិករបស់អ្ងគការឲ្យបានទន់គពលគវលា និ ងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូ វការគ្លើយតបកនុងរយៈគពល៥នងៃ
នននងៃគធវើការ។

