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ហិ�ងាាឆ្លើល�ត្រូសុី�ក្នុុ � ងអំឡំុ� ងឆ្លើពលរកី្នុរាាត្ថិត្ថិាាត្ថិនៃនជំងំកឺ្នុវូិ� ១៩

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

នៅ�ៅកុ្នុ�ងស្ថាាៅនភាៅពបចុ្ចុ�បបនុនៃនកាៅររីក្នុរាៅតត�ៅតនៃនជំំងឺក្នុូវិិដ១៩ វិិធាៅនកាៅររក្នុ�ៅគម្លាាៅតពីគ្នាាៅនៅដើម្បីបីបង្កាាៅរកាៅរឆ្លលង អាៅច្ចុបណ្តាាៅលឲ្យយស្ត្រី�ីី�ិ�ត

កុ្នុ�ងហាៅន�ភ័័យនៃនអំំនៅពើហិ�ង�ៅនៅ�សងៗ។ កាៅរបនៅងើើតផែ�នកាៅរ�ុវិតិ�ភាៅពជាៅវិិធីីមួ្បីយជួំយឱ្យយអុំក្នុអាៅច្ចុគ�តទុុក្នុជាៅមុ្បីននៅដើម្បីបីរ�់នៅ�ៅកុ្នុ�ង�ះ� �ហិ

គម្បីន៌ ន�ងក្នុផែនលងនៅធីើើកាៅររប�់អុំក្នុនៅ�ៅយ�ុវិតិ�ភាៅពនៅ�ៅ�បីជាៅស្ថាាៅនភាៅពច្ចុំណ្តាៅក្នុស្ត្រី�ុក្នុរប�់អុំក្នុយ៉ាាៅងដូច្ចុនៅមី្បីច្ចុក៏្នុនៅ�ៅយ។ ផែ�នកាៅរ

�ុវិតិ�ភាៅពអាៅច្ចុជួំយអុំក្នុកុ្នុ�ងកាៅរគ�ត ន�ងនៅរៀបចំ្ចុទុុក្នុជាៅមុ្បីន�ស្ត្រីម្លាៅប់នៅស្ត្រីគ្នាៅ�ថ្នាាៅក់្នុនៅ�សងៗស្ត្រីប��ននៅបើអុំក្នុ�ិ�តនៅ�ៅកុ្នុ�ងស្ថាាៅនភាៅពស្ត្រីបឈម្បីខ្ពព�់ 

ឬម្លាៅនភាៅពភ័័យខ្លាាៅច្ចុពីអំំនៅពើហិ�ង�ៅ ឬកាៅរនៅបៀតនៅបៀនណ្តាៅម្បីួយ។

ផែ�នកាារសុុវត្ថិិ�ភាាព មិ�នអាាចជំំនួសុឱ្យយកាារទូូរស័ុពទរក្នុជំំនួយប់ន្ទាាាន់ឆ្លើ�ាកាាន់ នគរបាាល ឬអាាជ្ញាាាធរ

មាានសុមិត្ថិិក្នុ�ចចឆ្លើ�េងៗឆ្លើឡុ�យ ប់ុុផែនីវាានឹងជំួយអំុក្នុគ�ត្ថិទូុក្នុជ្ញាាមិុននូវអំី�ផែ�លអំុក្នុនឹងត្រូត្ថិូវកាារ។ 

ត្រូត្ថិូវផែត្ថិទូូរស័ុពទរក្នុជំំនួយភាាាមិៗព�នគរបាាលឆ្លើពលផែ�លអំុក្នុត្រូត្ថិូវកាារ។

នៅដើម្បីបីនៅរៀបចំ្ចុផែ�នកាៅរ�ុវិតិ�ភាៅពរប�់អុំក្នុ វាៅចាំៅំបាៅច់្ចុផែដលស្ត្រីតូវិគ�តទុុក្នុជាៅមុ្បីននូវិម្បីនៅធីោៅបាៅយនៅ�សងៗផែដលអាៅច្ចុជួំយអុំក្នុនៅបើ��នជាៅអុំក្នុ

�ិ�តនៅ�ៅកុ្នុ�ងនៅស្ត្រីគ្នាៅ� ថ្នាាៅក្នុ់។ នៅបើ��ននៅបើអុំក្នុធាាៅប់ម្លាៅនវិិធីីស្ថាៅស្ត្រី�ីនៅ�សងៗផែដលអុំក្នុធាាៅប់នៅស្ត្រីបើមុ្បីននៅពលនៃនកាៅររីក្នុរាៅតត�ៅតនៃនជំំងឺក្នុូវិិដ ១៩ 

អុំក្នុស្ត្រីតូវិព�ន�តយនៅម្បីើលថ្នាៅនៅតើវាៅនៅ�ៅអាៅច្ចុនៅស្ត្រីបើនៅដើម្បីបីឱ្យយអុំក្នុម្លាៅន�ុវិតិ�ភាៅពនៅទុៀតឬនៅទុ។

ឆ្លើត្ថិ�ត្រូត្ថិូវឆ្លើធី��ូចឆ្លើមីិចខ្លះើ�!

>> ព�ន�តយនៅម្បីើលថ្នាៅអុំក្នុម្លាៅនឆ្លើលខ្លះទូូរស័ុពទសុត្រូមាាប់់ផែសីុងរក្នុកាារជួំយប់ន្ទាាាន់នៅហិើយ ឬនៅ�ៅ ដូច្ចុជាៅនៅលខ្ព�ម្លាៅជំ�ក្នុស្ត្រីគួស្ថាៅរ អុំក្នុដឹក្នុនាំៅំ

ស្ថាៅ�នាំៅ/�ហិគម្បីន៌ អុំក្នុជំ�តខ្លាៅង ម្បី�តីភ័កី្នុ� ឬម្បី�តីរួម្បីកាៅរង្កាៅរផែដលអាៅច្ចុជួំយអុំក្នុនៅ�ៅកុ្នុ�ងអំំឡុ�ងផែដលស្ថាាៅនភាៅពជំំងឺកូ្នុវិិដ ១៩កំ្នុពុងផែតរីក្នុ

រាៅល�ៅល។

>> ព�ន�ត្ថិយឆ្លើមិ�លថាាអំុក្នុមាានឆ្លើលខ្លះទូូរស័ុពទជំំនួយបនាំាៅន់ ក្នុផែនលងស្ថាាៅក់្នុអាៅស្ត្រី�័យផែដលម្លាៅននៅ�ៅកុ្នុ�ងអំំឡុ�ងនៅពលបចុ្ចុ�បបនុនៃនស្ថាាៅនភាៅពជំំងឺក្នុូ

វិិដ ១៩នៅន�។

>> ព�ន�ត្ថិយឆ្លើមិ�លថាាឆ្លើត្ថិ�មិឆ្លើធោាបាាយណាាផែ�លអំុក្នុអាាចឆ្លើធី��ំឆ្លើ��រឆ្លើ�ាកាាន់ ក្នុផែនើងមាានសុុវត្ថិិ�ភាាពឆ្លើន្ទាា�បាៅននៅបើស្ត្រីបនៅទុ�រប�់អុំក្នុ��ិ

តនៅ�ៅកុ្នុ�ងកាៅររឹត   បណ្តឹាឹងចំ្ចុនៅ�ៅ�កាៅរនៅធីើើដំនៅណ្តឹើរ។ នៅបើអុំក្នុម្បី�នដឹង�ុំ�ួរនៅ�ៅកាៅន់អំងគកាៅរស្ត្រី�ីីផែដលនៅ�ៅជំ�តអុំក្នុបំ�ុត។

>> ចង់ចាំាំនូវឆ្លើលខ្លះទូំន្ទាាក្នុ់ទូំនងសំុខាាន់ៗ ដូនៅចាំាៅ�អុំក្នុអាៅច្ចុផែ�ើងរក្នុជំំនួយភាាៅម្បីៗ។

>> នៅបើ��នជាៅអុំក្នុម្លាៅនកូ្នុន �ូម្បីន�យ៉ាៅយស្ត្រីបាៅប់នៅគជាៅម្បីុនពីផែ�នកាៅរជំនៅម្បីល��បនាំាៅន់នៅន��ង។

ឆ្លើត្ថិ�អំុក្នុនឹងត្រូត្ថិូវកាារអីំ�ខ្លះើ�ត្រូប់សុ�នជ្ញាាអំុក្នុត្ថិត្រូមិូវឱ្យយចាំាក្នុឆ្លើចញប់ន្ទាាាន់

>> ស្ត្រីប��ននៅបើអុំក្នុស្ត្រីតូវិ ឬ�នៅស្ត្រីម្បីច្ចុច្ចុ�តីចាំៅក្នុនៅច្ចុញកុ្នុ�ងស្ថាាៅនភាៅពបនាំាៅន់ វាៅជាៅនៅរឿង�ំខ្លាៅន់ណ្តាៅ�់ផែដលអុំក្នុស្ត្រីតូវិគ�តគូរពីលុយកាៅក្នុ់ 

ស្ត្រីទុពយធីន ឯក្នុស្ថាៅរ ន�ង�ំភាៅរ�ម្បីួយច្ចុំនួនផែដលអុំក្នុនឹងស្ត្រីតូវិកាៅរ។

>> សុនេំលុយ ន�ងលាៅក់្នុវាៅនៅ�ៅក្នុផែនលងណ្តាៅមួ្បីយផែដលអុំក្នុអាៅច្ចុយក្នុបាៅនយ៉ាាៅងនៅលឿន ន�ងង្កាៅយស្ត្រី�ួលស្ត្រីប��ននៅបើអុំក្នុស្ត្រីតូវិចាំៅក្នុនៅច្ចុញនៅ�ៅយ

ស្ត្រីបញាៅប់។ វាៅអាៅច្ចុជាៅលុយ កាៅតនៅអំធីីអីំ�ម្បី (កាៅត�ស្ត្រីម្លាៅប់ដក្នុលុយនៅ�ៅយ�ើ័យស្ត្រីបវិតី�) ផែដលអុំក្នុម្លាៅន�ស្ត្រីម្លាៅប់ចំ្ចុណ្តាៅយនៃ�លនៅធីើើដំនៅណ្តឹើរ ន�ង 

ច្ចុំណ្តាៅយនៅ�សងៗផែដលស្ត្រីតូវិកាៅរ ន�ង ម្បី�តី ឬអុំក្នុជំ�តខ្លាៅងផែដលអាៅច្ចុជួំយបញ្ចូុ�លលុយទូុរ�័ពះឱ្យយអុំក្នុ។

>> រក្នុ�ៅទូុក្នុអំត្ថិីសុញ្ញាាា�ប់័�ណ ឬល�ខ្លះ�ត្ថិ�ើងផែ�នរប់សុ់អំុក្នុ ន�ងក្នុូនឆ្លើ�ាក្នុផែនើងផែ�លលាាក្នុ់បាាំង ន�ងអាៅច្ចុយក្នុបាៅនភាាៅម្បីៗ។

>> �ី�ក្នុទុុក្នុនូវិរប�់ផែដលអុំក្នុស្ត្រីតូវិកាៅរដូច្ចុជាៅ អាៅហាៅរ �ំនៅលល�ក្នុបំ�ៅក់្នុជាៅនៅដើម្បី ផែដលអុំក្នុង្កាៅយស្ត្រី�ួលយក្នុបាៅន។

>> នៅវិច្ចុខុ្ពប់កាាតាាប់សុឆ្លើ��ះា�ប់ន្ទាាាន់�ស្ត្រីម្លាៅប់ខ្ពល�នអុំក្នុ ន�ងលាៅក់្នុវាៅនៅ�ៅក្នុផែនលងម្លាៅន�ុវិតិ�ភាៅពនៅ�ៅ�ះ�អុំក្នុជំ�តខ្លាៅង ឬម្បី�តីភ័កី្នុ�ផែដលអាៅច្ចុនៅជំឿ

ទុុក្នុច្ចុ�តីបាៅន។

>> ប់�ទូកាារតាាមិដាានទូ�តាាំងក្នុុ�ងទុូរ�័ពះ ន�ងឧបក្នុរណ្តឹ៌នៅអំឡុ�ច្ចុស្ត្រីតូន�ច្ចុនៅ�សងៗរប�់អំុក្នុផែដលម្លាៅនម្បីុខ្ពង្កាៅរផែ�ើងរក្នុទុីតាំៅំងរប�់អំុក្នុ នៅបើ��នជាៅ

អំុក្នុគ�តថ្នាៅស្ត្រីតូវិចាំៅក្នុនៅច្ចុញ។ ស្ត្រីតូវិច្ចុង់ចាំៅំថ្នាៅវាៅអាៅច្ចុឱ្យយអំុក្នុស្ត្រីបស្ត្រីពឹតីអំំនៅពើរំនៅលាៅភ័បំ�ៅននៅលើអំុក្នុតាំៅម្បី�ៅនអុំក្នុតាំៅម្បីស្ត្រីបព័នធអំនឡាៅញបាៅន។



>> អំតី�ញ្ញាាៅណ្តឹប័ណ្តឹណ រួម្បី�ៅំងរូប�តមួ្បីយច្ចុំនួន

>> ល�ខ្ព�តឆ្លលងផែដន ល�ខ្ព�តអំនុញ្ញាាៅតកាៅរង្កាៅរ ទុ��ាៅកាៅរ

>> ធាៅនាំៅរាាៅប់រង ន�ងឯក្នុស្ថាៅរ�ំខ្លាៅន់ៗនៅ�សងៗនៅទុៀត។

>> នៅស្ថាៅរស្ថាៅគួរ�ស្ត្រីម្លាៅប់�ះ� ឡាៅន ន�ងក្នុផែនលងនៅធីើើកាៅររប�់

អំុក្នុ

>> លុយ កាៅតនៅអំធីីអីំ�ម្បី (កាៅត�ស្ត្រីម្លាៅប់ដក្នុលុយនៅ�ៅយ

�ើ័យស្ត្រីបវិតី�)

>> �ំនៅលល�ក្នុបំ�ៅក្នុ់បផែនិម្បី ន�ងនៅខ្លាៅអាៅវិកុ្នុ�ង

>> �ំឡុីអំនាំៅម័្បីយ ឬនៅខ្លាៅទុឹក្នុនៅនាំៅម្បី

>> ផែខ្ពសស្ថាៅក្នុទូុរ�័ពះ នៅហិើយនៅបើអាៅច្ចុ កាៅតបញ្ចូុ�លទុូរ�័ពះ

ផែដលអាៅច្ចុនៅស្ត្រីបើបាៅនកុ្នុ�ងនៅពលម្លាៅនអាៅ�នុ

>> ថ្នាាៅំមួ្បីយច្ចុំនួនផែដលអុំក្នុ ន�ងកូ្នុនអុំក្នុនៅស្ត្រីបើជាៅស្ត្រីបចាំៅំ

>> នៅលខ្ពទូុរ�័ពះ�ំខ្លាៅន់ៗ

>> អុំក្នុម្លាៅន��ទុធម្លាៅន�ុវិតិ�ភាៅព ន�ងកាៅរ�ៅរនៅ�ៅ�បីជាៅអុំក្នុ

ម្បី�នផែម្បីនជាៅស្ត្រីបជាៅជំននៅ�ៅកុ្នុ�ងស្ត្រីបនៅទុ�អុំក្នុកំ្នុពុងរ�់នៅ�ៅ ឬ

ក្នុំពុងនៅធីើើកាៅរក្នុ៏នៅ�ៅយ។

>> �ៅក្នុ់ទុងស្ត្រីកុ្នុម្បីស្ត្រី�ីី ឬអំងគកាៅរស្ត្រី�ីី ទុូរ�័ពះ�ៅន់នៅហិតុកាៅ

រណ្តឹ៌ ម្បីន្រ្តីនីីនគរបាៅល ស្ថាាៅនទូុត �ហិជំីព�ៅណ្តឹ�ជំជក្នុម្បីម ម្បីជំឍ

ម្បីណ្តឹឌលពលក្នុរនៅទុ�នីស្ត្រីបនៅវិ�ន៌ គលីន�ក្នុ�ុខ្ពភាៅព ឬនៅ�វាៅ

នៅ�សងៗផែដលអុំក្នុស្ត្រីតូវិកាៅរ។

>> នៅ�ុើ�ុំនៅ�វាៅបក្នុផែស្ត្រីបនៅពលអុំក្នុផែ�ើងរក្នុនៅ�វាៅពីទុូរ�័ពះ

ជំំនួយ នគរបាៅល ម្បីនះីរនៅពទុយ ឬនៅ�វាៅនៅ�សងៗនៅទុៀត។

>> ភាាៅប់ទុំនាំៅក្នុ់ទុំនងជាៅមួ្បីយបណ្តាាៅញជួំយម្បី�តី (ស្ត្រីកុ្នុម្បីស្ត្រី�ីី 

ឬអំងគកាៅរស្ត្រី�ីី) ផែដលអាៅច្ចុ�ីល់ពត៌ម្លាៅនន�ងភាាៅប់អុំក្នុនៅ�ៅរក្នុ

នៅ�វាៅនៅ�សងៗ។

>> រក្នុ�ៅទុុក្នុនៅលខ្ពទូុរ�័ពះស្ថាាៅនទូុត ន�ងនៅ�វាៅក្នុុង�ីុល� 

ពួក្នុនៅគនៅ�ៅទុីនៅនាំៅ�នៅដើម្បីបីជំួយអុំក្នុនៅ�ៅនៅស្ត្រី�ៅស្ត្រីបនៅទុ�។

>> ម្បីនៅធីោៅបាៅយនៅធីើើដំនៅណ្តឹើរ នឹងដឹងអំំពីនៅពលនៅវិលាៅហាៅម្បី

ខ្លាៅត់ម្បី�នឲ្យយនៅធីើើដំនៅណ្តឹើរអំំឡុ�ងនៅពលនៃនជំំងឺក្នុូវិិដ១៩។ នៅបើ

អាៅច្ចុអុំក្នុស្ត្រីតូវិតាំៅម្បី�ៅនបចុ្ចុ�បបនុ ឬ�ភាៅពកាៅរផែស្ត្រីបស្ត្រីបួល

នាំៅនាំៅ រប�់ម្បីនៅធីោៅបាៅយនៅធីើើដំនៅណ្តឹើរផែដលម្លាៅន។

>> កុ្នុ�ងអំំឡុ�ងនៅពលម្លាៅនវិិបតី�បនាំាៅន់ �ៅក្នុ់ទុងនៅលខ្ពជំំនួយ

បនាំាៅន់ អំងគកាៅរស្ត្រី�ីីផែដលនៅ�ៅជំ�តអុំក្នុ ឬម្បីន្រ្តីនីីនគរបាៅល។

>> ម្លាៅន�ៅក្នុយ ឬឃ្លាាៅ�ុវិតិ�ភាៅព�ំរាៅប់នៅស្ត្រីបើជាៅម្បីួយម្បី�តីភ័កី្នុ� 

ឬស្ត្រីកុ្នុម្បីស្ត្រីគួស្ថាៅររប�់អុំក្នុនៅដើម្បីបី�ុំជំំនួយបនាំាៅន់នៅពលនៅ�ៅយ

ម្បី�នចាំៅំបាៅច់្ចុន�យ៉ាៅយនៅ�ៅយស្ត្រីតង់។

>> ផែ�ើងរក្នុនៅម្បីើលថ្នាៅនៅតើម្លាៅនជំនណ្តាៅម្បីួយផែដលជំនស្ត្រីបស្ត្រីពឹតី

ម្លាៅនកាៅរនៅគ្នាៅរព នៅហិើយអាៅច្ចុន�យ៉ាៅយជាៅម្បីួយនៅគឱ្យយឈប់នៅស្ត្រីបើ

អំំនៅពើហិ�ង�ៅ។ នៅ�ៅ�បីជាៅ  រយ�នៅពលខ្ពលីក្នុ៏នៅ�ៅយ។

>> ឱ្យយអាៅជាាៅធីរម្លាៅន�ម្បីតិក្នុ�ចុ្ចុ ម្បីន្រ្តីនីីនគរបាៅល ឬអុំក្នុ

នៅ�សងនៅទុៀតដឹងឮ

>> ឱ្យយម្បីនុ�សផែដលអុំក្នុនៅជំឿ ឬអុំក្នុដឹក្នុនាំៅំស្ថាៅ�នាំៅដឹងឮ។

អំតិបទុ�នៅងេបនៅន�នៅរៀបច្ចុំនៅ�ៅយក្នុម្បីមវិិធីី�ុវិតិ�ភាៅព ន�ងយុតី�ធីម្បី៌��នៅស្ត្រីម្បីច្ចុឱ្យយបាៅននូវិ��ទុធ� ន�ងឱ្យកាៅ�រប�់ពលក្នុរ នៅទុ�នីរស្ត្រីបនៅវិ�ន៍ជាៅស្ត្រី�ីីកុ្នុ�ងតំបន់�ម្លាៅគម្បីស្ត្រីបជាៅជាៅត�អាៅ�ុី
អាៅនៅគុយ៍ (ASEAN) គឺជាៅផែ�ុក្នុម្បីួយនៃនគំន�ត�ី�ច្ចុនៅ�ីើម្បីស្ត្រីបទុីបបំភ័លឺ�ល�វិ (Spotlight) នៅដើម្បីបីលុបបំបាៅត់អំំនៅពើហិ�ង�ៅនៅលើស្ត្រី�ីី ន�ងនៅក្នុមងស្ត្រី�ី ជាៅគំន�ត�ី�ច្ចុនៅ�ីើម្បី�ក្នុលផែដលអំនុវិតីរយ�នៅស្ត្រីច្ចុើន
ឆ្នាំាៅំ រវាៅង�ហិភាៅពអំឺរុ�ប ន�ងអំងគកាៅរ�ហិស្ត្រីបជាៅជាៅត�។ កាៅរអំនុវិតីក្នុម្បីមវិិធីី�ុវិតិ�ភាៅព ន�ងយុតី�ធីម្បី៌ នៅធីើើនៅឡុើង តាំៅម្បីរយ�ភាៅពជាៅនៃដគូរវាៅង អំងគកាៅរអំនីរជាៅត�ខ្លាៅងកាៅរង្កាៅរ (ILO) ន�ង
ភាាៅក្នុ់ង្កាៅរ�ហិស្ត្រីបជាៅជាៅត�នៅលើក្នុក្នុម្បីព�់�ម្បីភាៅពនៅយនឌ័័រន�ង�ីល់ភាៅពអំង់អាៅច្ចុដល់ស្ត្រី�ីី (UN Women) (នៅ�ៅយ�ហិកាៅរជាៅម្បីួយនឹង UNODC) នៅ�ៅយម្លាៅននៅគ្នាៅលនៅ�ៅរួម្បី នៅដើម្បីបី
ធាៅនាំៅថ្នាៅ នៅទុ�នីរស្ត្រីបនៅវិ�ន៍កាៅរង្កាៅរម្លាៅន�ុវិតិ�ភាៅព ន�ងយុតី�ធីម្បី៌�ស្ត្រីម្លាៅប់ស្ត្រី�ីីស្ត្រីគប់រូប ក្នុុ�ងតំបន់អាៅស្ថាាៅន។ ទុ�សនាំៅនៅគហិទុំព័រ https://spotlightinitiative.org �ំរាៅប់ពត៌ម្លាៅន
បផែនិម្បី។

រប់ស់ុផែ�លត្រូត្ថិូវឆ្លើវចខ្លះចប់់ក្នុុ�ងកាាតាាប់សុឆ្លើ��ះា�ប់ន្ទាាាន់
រប់ស់ុអំុក្នុ

អំី�ផែ�លអំុក្នុត្រូត្ថិូវ�ឹងឆ្លើប់�អំុក្នុជ្ញាាត្រូសីុ�ពលក្នុរចំណាាក្នុត្រូសុុក្នុ

អំី�ផែ�លត្រូត្ថិូវគ�ត្ថិជ្ញាាមិុនឆ្លើពលសិុ�ត្ថិក្នុុ�ងឆ្លើពលប់�ឹឹង
កាារឆ្លើធី��ំឆ្លើ��រ

យុទូធសាាត្រូសីុសុុវត្ថិិ�ភាាពឆ្លើ�េងៗឆ្លើទូៀត្ថិផែ�លអាាចមាាន

ឆ្លើ��មិី�ឆ្លើត្ថិសំុុជំំនួយសុូមិទាាក្នុ់ទូងឆ្លើលខ្លះ�ូច
ខាាងឆ្លើត្រូកាាមិឆ្លើន�

ត្រូប់ឆ្លើទូសុ នគរបាាល ឆ្លើសុវាាសុំរាាប់់ជំនរងឆ្លើត្រូ�ា�

ស្ត្រីបនៅទុ�ក្នុម្បីព�ជាៅ 1288 1280
(នៅលខ្ពទុូរ�័ពះជំំនួយ)

ស្ត្រីបនៅទុ�ឥណ្តឹឌ�នៅន�ុី 112 081317617622
(P2TP2A)

ស្ត្រីបនៅទុ�ឡាៅវិ 191 1362
(�ហិជំីពស្ត្រី�ីីឡាៅវិ)

ស្ត្រីបនៅទុ�ម្លាាៅនៅឡុ�ុី 999 03 7956 3488
(អំងគកាៅរជំំនួយស្ត្រី�ីី)

ស្ត្រីបនៅទុ�ភ័ូម្លាៅ 199 067 3 404 222
(�ហិជំីពរ�ាៅភ័�បាៅល)

ស្ត្រីបនៅទុ�ហិើីលីពីន 177 0919 777 7377
(ម្បីជំឈម្បីណ្តឹឌលកាៅរ�ៅរស្ត្រី�ីី ន�ងក្នុុម្លាៅរហិើីលីពីន)

ស្ត្រីបនៅទុ���ងហបុរី 999
1800 777 5555 

(AWARE)

6341 5535 (Home*)

ស្ត្រីបនៅទុ�នៃ� 191 1300 
(ម្បីជំឈម្បីណ្តឹឌលស្ត្រីច្ចុក្នុផែតម្បីួយនៅដើម្បីបីនៅ�ៅ�ស្ត្រីស្ថាៅយវិិបតី�)

ស្ត្រីបនៅទុ�នៅវិៀតណ្តាៅម្បី 113 1900 96 96 80 
(�ហិជំីពស្ត្រី�ីីនៅវិៀតណ្តាៅម្បី)

*ជំំនាំៅញខ្លាៅងស្ត្រី�ីីពលក្នុរចំ្ចុណ្តាៅក្នុស្ត្រី�ុក្នុក្នុុ�ងស្ត្រីបនៅទុ��ឹងហបុរី

https://spotlightinitiative.org

