
កម្ម វធិីសុវត្ថ ិភាព និងយុត្ត ិធម្៌៖ សម្រម្ចឱ្យបាននូវសិទ្ធ ិ និងឱ្

កាសរបស់ពលករម្ទ្សនតររបម្វសន៍ជាស្រសត កីន ុងត្ំបន់អាស៊ា ន

ករម្ងព័ត្៌មានម្សវា៖ អមំ្ពើ

ហិងាម្លើពលករចំណាករសកុ

ជាស្រសត ីម្ៅអាស៊ា ន

bit.ly/services4wmw



អំពីករម្ងព័ត្៌មានម្សវាម្នេះ
• ការសម្របសម្រួល និងការបញ្ជ នូម្បកបដោយម្បសិទ្ធភាពគឺចាំបាច់ សម្ាប់ការដ ល្ ើយតបចាំដ ោះតម្រូវការរបស់

ពលករចាំណាកម្សកុជាស្រសត ីដែលជួបម្បទ្ោះនូវអាំដពើហិងា។ ករម វធីិសុវតថ ិភាព និងយុតត ិធរ៌  (Safe and Fair) បាន

ដរៀបចាំកម្រងព័ត៌ានដសវាថ្នា ក់តាំបន់ដនោះដ ើយ សម្ាប់ដោលបាំណងរួយដនោះ (កម្រងព័ត៌ានដសវាដពញដលញ ក៏

កាំពុងម្តវូបានដរៀបចាំផងដែរ ដហើយនឹងានសម្ាប់ដម្បើម្បាស់នាដពលឆាប់ៗដនោះ)។ 

• កម្រងព័ត៌ានដសវាដនោះជួយសម្រួលែល់ការបញ្ជ នូស្រសត ី រាប់បញ្ច លូទ ាំងពលករចាំណាកម្សកុជាស្រសត ីដែលជួបម្បទ្ោះនូវ

អាំដពើហិងាផងដែរ តាររយៈការដចករំដលកព័ត៌ានអាំពីអាកផដល់ដសវាដែលានឯកដទ្សដ ល្ ើយតបចាំដ ោះតម្រូវការ

របស់ជនរងដម្ោោះដោយសារអាំដពើហិងាដលើស្រសត ីដៅកន ុងតាំបន់ទាំង រូល ។

• បញ្ជ ីខាងដម្ការដនោះ ររួាន អងគការសាថ ប័នដែលបាំដពញតួនាទ្ីជួររុខ កន ុងការោាំម្ទ្ែល់ពលករចាំណាកម្សកុជាស្រសត ី

ដែលរងដម្ោោះដោយសារអាំដពើហិងាដៅករព ុជា ឥណឌ ដូនសីុ ឡាវ ា៉ា ដ សីុ រីយ៉ា ន់ា៉ា  ហវ ីលីពីន សិងហបូរ ីថៃ និងដវៀតណា

រ។

• ដសវាដែលបង្ហហ ញជូនកន ុងកម្រងព័ត៌ានដនោះ ររួាន ដសវាសុខភាព នគរបាល/ដសវាយុតត ិធរ៌ ដសវាសងគរកិចច ដស

វាការង្ហរ ម្ពរទាំងដលខទូ្រស័ពទបនាទ ន់ និងជម្រកសុវតថ ិភាព ដហើយដសវាទាំងដនោះគឺជាដសវាចាំបាច់សាំខាន់ៗបាំផុត 

សម្ាប់ដ ល្ ើយតបចាំដ ោះតម្រូវការរបស់ពលករចាំណាកម្សកុជាស្រសត ីដែលរងដម្ោោះដោយសារអាំដពើហិងាដៅកន ុងអាសា៊ា ន



ម្សវាសុខភាព

សម្រាប់ការធ វ្ ើធកាសល្យវចិ័យ

• រនទ ីរដពទ្យបដងែកម្កងុនំា ាំដពញ

• ទូ្រស័ពទ៖ 077 559 983
• អាសយោា ន៖ អោរដលខ 

១៣៧ ១៣៩ ផល វូដ្កូសល វូាគី

(ផល វូដលខ ១៦៩) ដកងផល  ូវ
ដលខ ១៣៤ រាជធានីនំា ាំដពញ

https://www.facebook.com/page
s/category/Government-
Organization/Phnom-Penh-
Municipal-Referral-Hospital-
1668292960055924/

នាយកដ្ឋា នម្របឆាំងការជួញដូរ

មនុសស និងការពារអនីតិជន

• ទូ្រស័ពទ៖ 1288, 023 997 919

• ដហវសប៊ាុក៖ 

https://www.facebook.com

/pg/Cambodian-Anti-

human-Trafficking-

Juvenile-Protection-Police-

1657135634508745/about

អងគការកមព ុជាធដើមបីជួយស្រសត ីាន

 វបិតត ិ (CWCC)

• ទូ្រស័ពទ៖ 855-23-997967

• http://www.cwcc.org.kh/

contact.php

• https://www.facebook.co

m/

people/Cwcc-

Cambodia/10000779734
5795

ខ្សសទូរស័ព្ទទាន់ធេតុការណ៍ (រមួ

អាំធព្ើេិងាធល្ើស្រសត ី)របស់អងគការ 

បណ្តត ញទូរសព្ទ ័ជាំនួយកុារធៅ

កមព ុជា 

• ទូ្រស័ពទ៖ 1280

• ដគហទ្ាំព័រ៖ 

http://childhelpline.org.k

h/km/

នគរបាល/

ម្សវាយុត្ត ិធម្៌

 វស័ិយសងមម្កិចច

ការងារ

របម្ទ្សកម្ព ុជា

ខ្ខែទូ្រស័ពទរាយការណ៍

ទាន់ម្ហត្ុការណ៍ និង

ជរម្កសុវត្ថ ិភាព

ម្រកសួងកិចចការនារ ើ

• មនទ ីរកិចចការនារ ើ រាជធានីភ្ន ាំធព្ញ៖ 

012 828 368; 086 238 288; 095 690 600

• មនទ ីរកិចចការនារ ើ ធសតតបនាទ យានជ័យ៖ 

012 655 792; 012 523 366; 089 334 492 

• មនទ ីរកិចចការនារ ើ ធសតតធសៀមរាប៖ 

012 636 185; 017 533 884; 012 428 766

• មនទ ីរកិចចការនារ ើ ធសតតកាំព្ង់្ាំ៖  012 684 956; 092 811 550; 092 923 69
• មនទ ីរកិចចការនារ ើ ធសតតបាត់ដាំបង៖

012 239 387; 017 892 604; 012 422 487

ទីភ្នន ក់ងារជាតិមុសរបរ និងការងារ

• ទូ្រស័ពទ៖ 023 63 57 177

• ដគហទ្ាំព័រ៖ www.nea.gov.kh

• ដហវសប៊ាុក៖ 

https://www.facebook.com/ne
akhmer/

មជឈមណឌ ល្្នធានធទសនតរម្របធវសក៍

• ដខតតដសៀររាប 078 682 268, 
063 210 277

• ដខតតកាំពង់ធាំ 077 450 488, 012 
436 536

• ដខតតបនាទ យានជ័យ 092
501761

• ដខតតបាត់ែាំបង 097 369 7779 / 
017 714 407

អងគការធម្រៅរដ្ឋា ភ្ិបាល្៖ អងគការផ្ដល់្

ជាំនួយផ្ល វូចាប់ដល់្កុារ និងស្រសត ី
(LSW)

• ទូ្រស័ពទ៖ 077 455 516

• ដគហទ្ាំព័រ៖ 
http://www.lscw.org/

• ដហវសប៊ាុក៖ 

https://www.facebook.com/LS

CW02/

https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Phnom-Penh-Municipal-Referral-Hospital-1668292960055924/
https://www.facebook.com/pg/Cambodian-Anti-human-Trafficking-Juvenile-Protection-Police-1657135634508745/about/
http://www.cwcc.org.kh/%0bcontact.php
https://www.facebook.com/%0bpeople/Cwcc-Cambodia/100007797345795
http://childhelpline.org.kh/km/
http://www.nea.gov.kh/
https://www.facebook.com/neakhmer/
http://www.lscw.org/
https://www.facebook.com/LSCW02/


ម្សវាសុខភាព

ម្វជជបណឌ ិត្ ប ូ ម្គ ររ ៊ីយ ូ  នូរហរ ហូូ 

(Dr. Boge Priyo Nugroho ) 

(ទ្ីរកងុចាកាតា)

• ទូរស័ព្ទ៖ +62 811-1922-024

(មជ្ឈមណ្ឌ លសង្គ រ្ ោះគសត ីមាន

វិ បត្តត ដង្យសាររំពង្ព្ហ ដង្សា

ទាក់ទង្សនឹង្សង្សានឌ័រវដែល

មានទីតពង្សង្ៅមនទ ីរង្ព្ទយវត

រ៉ាកាន់វ(Tarakan)

ម្េឡាយ ណាន់ ត្ឺផាឌូ ម្េនីយីន

តាស់ ម្េើម្រ៉េម្េួន ដាន់     អាណាក់ 

(P2TP2A) រ៉េមូា ហ៍ សកិត្ អ៊ាូម្ ុម្ 

ប ូសត្ (RSUP) សងហ្គម លាហ៍

(Pelayanan Terpadu Penyintas

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Sanglah)

• ទូរស័ព្ទ៖ (0361) 227911 ត្នត

15

ខ្ហល ម្រ៉េណាក់តា (Help 

Renakta) អងមការជំនួយេល  ូវ

ចាប់/ម្េម្បា ហ្គម  បា ន់ទួ្ន ហូគូ

ម្  (Lembaga Bantuan

Hukum - LBH) (APIK) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +62 813 8882 2669

(តមរសាៈ ៉ិាត់ដសែត្វ

(WhatsApp))

• ំ ីដមល៖វ

lbh.apik@gmail.com

P2TP2A ឌីម្ខអាយ ចាកាតា (DKI Jakarta)

(អងមភាពេដល់ភាពអង់អាចដល់ស្រសត ី និងការពារកុមារ)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖ 112

• ទូរស័ព្ទ៖ 0813 1761 7622

• ំ ីដមល៖ konsultasi.uptp2adki.2007@gmail.com

នគរបាល/

ម្សវាយុត្ត ិធម្៌
 វសិ័យសងមម្កិចច ការងារ

ឥណឌ ូម្នសុី

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណ៍

ទាន់ម្ហតុ្ការណ៍ និង

ជរម្កសុវត្ថ ិភាព

រកសួងម្លើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់

ស្រសត ី និងការពារកុមារ (MOWECP)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖

+62821 2575 1234

• ំ ីដមល៖វ

pengaduan@kemenpppa.go.id

• ង្េ ទពព្័រ៖វ

http://bit.ly/kamitetapada

កូណាស់ េឺម្រ៉េម្ភួន (Komnas

Perempuan)

• ទូរស័ព្ទ៖ (+6221) 390 3963

• ំ ីដមល៖វ

petugaspengaduan@komnasp

erempuan.go.id;

• mail@komnasperempuan.go.id

• ង្េ ទពព្័រ៖វhttp://s.id/6Tsdx

យ យ សន់ ប ូ លិហ៍ (Yayasan Pulih)

• ទូរស័ព្ទ៖ +62 811 843 6633

ង្េ ទពព្័រ៖

http://yayasanpulih.org/konsultasi-

online/

BNP2TKI (ទ្ីភាា ក់ងារជាតិ្ខ្សែ ង

រកការងារ និងេដល់ការការពារ

ដល់ពលករចំណាករសកុឥណឌ ូម្ន

សីុ) ម្ជឈម្ណឌ លជួយអាកមានវបិត្ត ិ 

• អាសសាយា ន៖ BNP2TKI 

ំគារវង្ជ្ំ ដលវំ ឹមធីវហាវរ យសា ូ

ណូ្វកាិវ.៥២វចាកាតវ12095 

(Building  Jl. MT Haryono

Kav. 52 Pancoran, Jakarta 

12095)

• ទូរស័ព្ទ៖ +62 21 791 88924

(ង្មា ង្សង្ធវ ហការ៖វថ្ងៃវចនទ-ស ក្កវវ

ង្មា ង្សវ9-16 pm)

Halo TKI (ម្ជឈម្ណឌ លម្ៅ

ទូ្រស័ពទ) 0800 1000 (ម្ៅទូ្រស័ពទ

ម្ដាយម្ិនគិត្ថ្លៃម្ៅកន ុងរបម្ទ្ស) 

អាចម្របើរបាស់ ២៤ ម្មា ង

• ទូរស័ព្ទ៖ +6221 292 44800 

(អាចង្តចូលព្ីង្ក្ៅក្ត្ង្ទសវ

ង្យសាមានការេដតថ្ងៃង្សវា) 

7266 (ង្្ញហររសក្មាត្់ករណ្ីត្ន្ទទ ន់

ង្យសាមដនេដតថ្ងៃ) សូមវាសាពាកយ

ថា៖ ACA#TKI#sender

name#issue complained

mailto:lbh.apik@gmail.com
mailto:Konsultasi.uptp2adki.2007@gmail.com
mailto:pengaduan@kemenpppa.go.id
http://bit.ly/kamitetapada
mailto:petugaspengaduan@komnasperempuan.go.id
mailto:mail@komnasperempuan.go.id
http://s.id/6Tsdx
http://yayasanpulih.org/konsultasi-online/


ម្សវាសុខភាព

រកសួងសុខាភិបាល (ម្នទរី

ម្ពទ្យម្ិត្តភាព) 

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 2222 

6161

រកសួងយុត្ត ិធម្៌

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 2220 

4047

សមាគម្អភិវឌឍន៍ស្រសត ី និង

អប់រំេល វូចាប់ (ADWLE)

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 5562 

8773

ម្ជឈម្ណឌ លេដល់របឹកា និងការពារស្រសត ី និងកុមារ 

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖វ1362

គណៈកមាម ធិការជាតិ្ម្ ៃ្ ើយត្បចំម្ពាេះជំងឺកូវដី-១៩

ទូ្រស័ពទទានម្ហតុ្ការណ៍៖ 16666

នគរបាល/

ម្សវាយុត្ត ិធម្៌
 វសិ័យសងមម្កិចច ការងារ

របម្ទ្សឡាវ

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណ៍

ទាន់ម្ហតុ្ការណ៍ និង

ជរម្កសុវត្ថ ិភាព

ម្ជឈម្ណឌ លេដល់របឹកា និង

ការពារស្រសត ី និងកុមារ 

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 2222 8831

ឬ 856 21 771 302

សមាគម្អភិវឌឍន៍ម្យនឌរ័

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 5550 4960

គណៈកមាម ធិការជាតិ្ម្លើកកម្ពស់

ឧត្តម្របម្យជន៍របស់ស្រសត  ីនិង

មាតា-កុមារ (NCAWMC)

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 9980 1868

រកសួងការងារ និងសុខុមាល

ភាពសងមម្

• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 2804 

0309

សហភាពសហជីពឡាវ
• ទូរស័ព្ទ៖ 856 02 2208 

8805

ខ្ខែទូ្រសព័ទទានម់្ហតុ្ការណ៖៍ 

• 1512



ម្សវាសុខភាព

ម្ជឈម្ណឌ លរចកម្ចញចូលខ្ត្

មួ្យ ម្ដើម្បីជួយអាកមានវបិត្ត ិ 

(ម្នទ ីរម្ពទ្យគូឡាឡំាពួរ)

• ទូរស័ព្ទ៖ +603 2615 5320

អាសសាយា ន៖វំគារង្លសវ២៣វ

ចាឡាន់វប ហាង្សវ50586 េួឡា

ឡា ពពួ្រវ(23 Jalan Pahang, 

50586 Kuala Lumpur)

ម្ជឈម្ណឌ លជំនួយេល វូចាប់គួឡាឡាពួំរ

• ទូរស័ព្ទ៖ +603 2991 1121/ +603 

2692 1122

អាសសាយា ន៖វសូាង្នៀនវ៣.០៣វជាន់ទីវ

៣វវិ យសរ វប យន់វង្ត្ ហារ មវមា ង្េស ីវ

ង្លសវ២វវវវង្លត្ ូ វប រវ50050 េូឡា

ឡាពពួ្រវ(Union3.03, Level 3 Wisma 

Badan Peguam Malaysia, No.2 

Leboh Pasar Besar 50050 Kuala 

Lumpur)

អងមការជួយដល់ស្រសត ី (WAO)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖វ+603 3000 8858

• ង្្ញហររជាំកែរ/ិ៉ាត់ដសែ ត្វវ(Whatsapp)៖ +6018 988 8058

ម្ណឈម្ណឌ លម្សវាទូ្រសព័ទ របឆងំការជួញដូរម្នុសែរបស់មា ម្េសុ ី

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖ 999

ម្ជឈម្ណឌ លម្រត្ៀម្បងាា រ និងម្ ៃ្ ើយត្បចំម្ពាេះវបិត្ត ិ (CPRC) ម្កបាងំសន 

(Kebangsaan)

• ទូរស័ព្ទ៖វ+603 88810200, +603 88810600, +603 88810700

•  ំីដមល៖វcprc@moh.gov.my

នគរបាល/ម្សវាយុត្ត ិធម្៌

 វស័ិយសងមម្កចិច ការងារ

របម្ទ្សមា ម្េសុី

ខ្ខែទូ្រស័ពទរាយការណ៍ទាន់ម្ហត្ុការណ៍ និងជរម្កសុវត្ថ ិភាព

ម្ត្ណាហ្គម ណិតា (Tenaganita)

• ទូរស័ព្ទ៖ +6012 335 0512, 

+6012 339 5350

អាសសាយា ន៖វំគារង្លសវ12 ចា

ឡាពង្សវ6/11 ង្សសក ីង្សា នវ6 ង្ត្ តេី

នង្សវចាយ វមា ង្េស ីវ(No.12, 

Jalan 6/11, Seksyen 6, Petaling

Jaya, Malaysia)

ម្ជឈម្ណឌ លធនធានម្ទ្សនតររបម្វសនថ៍្នសភា សហ

ជីពមា ម្េសីុ 

• ទូរស័ព្ទ៖ +603 8024 3717

• អាសសាយា ន៖ិ យរ វ10-5 ចាឡាពង្សវសា ូ ង្ំសង្ជ្វ9/5

ធីវស ូ ត្ ង្សវចាឡាពង្សវមា ង្េស ីវ(Wisma MTUC, 10-

5, Jalan USJ 9/5T, Subang Jaya Malaysia)

រកសួងការងារថ្នរបម្ទ្សមា ម្េសុី

• ទូរស័ព្ទ៖ +603 8886 5192

•  ំីដមល៖ jtksm@mohr.gov.my

(ធ្វើបច្ចុបបន្នភាពខែកកកដាឆ្ន ាំ ២០២១)

mailto:cprc@moh.gov.my


ម្សវាសុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌ លក្ចកង្ចញចូលដត

មួសាវង្ែហមបីជួ្សាែល់គសត មីាន

វិ បត្តត ដង្យសាររំពង្ព្ហ ដង្សា

ទាក់ទង្សនឹង្សង្សានឌ័រ

មនទ ីរង្ព្ទយទូង្ៅយ ង្ស គ នូវ

(Yangon General Hospital)

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 1 256 112

មជ្ឈមណ្ឌ លក្ចកង្ចញចូលដត

មួសាវង្ែហមបីជួ្សាែល់គសត មីាន

វិ បត្តត ដង្យសាររំពង្ព្ហ ដង្សា

ទាក់ទង្សនឹង្សង្សានឌ័រ

មនទ ីរង្ព្ទយវព្ីនវតវយ (Pin Ta 

Ya Hospital នដង្សមនទ ីរង្ព្ទយថ្ណ្

ព្ីែរវវ(Nay Pyi Taw Hospital)

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 67 343 1071

ដសែទូរស័ព្ទ ដ្ល់ជ្ពនួសារត្ស់ត្ ូ លី

សក្ត្ឆពង្សនឹង្សការជួ្ញែូរ

មន សែវ

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 49 555 

666, 777, 888, 999

ំង្សរការគសត ីអាក់កាយ វមីយ ន់

មា វ(Akhaya Women 

Myanmar) (យក់ពាកយត្ណ្ដ ឹង្ស

ង្ៅកាន់ត្ ូលីសវនដង្ស ដ្ល់ង្សវា

ជ្ពនួសា ល្ ូិ ចាត្់) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 72 677 

433, +95 9 796 877 370

មូលនដធដំត្់រំវនដង្សំភដិឌឍន៍វ

(ជ្ពនួសា ល្ ូិ ចាត្់វែល់គសត ីវនដង្ស

ង្ក ង្សក្សី) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 97 20 56

280

ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍រត្ស់ក្កសួង្សស ស មាលភាព្សង្សរមវ

• +95 673 404222,+95 673 404999

េៃ ីនដកចាត្់មីយ ន់មា វដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍វ២៤វង្មា ង្ស

សក្មាត្់ជ្នរង្សង្ក្គាោះវង្យសាររំពង្ព្ហ ដង្សាទាក់ទង្សនឹង្សង្សានឌ័រ

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 2666 84448, +95 9 2666 84449

នគរបាល/

ម្សវាយុត្ត ិធម្៌
 វសិ័យសងមម្កិចចការងារ

ម្ីយ ន់មា 

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណ៍

ទាន់ម្ហតុ្ការណ៍ និង

ជរម្កសុវត្ថ ិភាព

ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍រត្ស់ន្ទសាកែ្

ឋានស ស មាលភាព្សង្សរមវ

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 673 404222

+95 673 404999

ំង្សរការវត្ ូសដនីសវខាញែ៍វមីយ ន់វ(Business 

Kind Myanmar - CSO) ែល់ជ្ពនួសាសង្សរម

ែល់ព្លករវវវវង្ទសនតរក្ត្ង្ិសក៍ជាគសត ី

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 431 307 50

ក្ព្ោះិ បហារកាង្រ៉ានវប ត្តដសង៍វសនង្ិនសដនវ

(Karen Baptist Convention) ( ដ្ល់ជ្ពនួសា

សង្សរមវនដង្សជ្ក្មកស ិតថ ដភាព្ែល់ព្លករ

ង្ទសនតរង្ិសក៍ជាគសត ីវនដង្សជ្នរង្សង្ក្គាោះ

ង្យសាររការជួ្ញែូរមន សែ) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 520 180 4 

+95 9 254 061 089

ត្ណ្ដដ ញំង្សរការគសត ីវ

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 770 864 28

ក្កមុង្លហកកមពស់ភាព្ំង្ស់អាចរត្សគ់សត ីជ្ន

ជាតដកាដរ៉ានវ(Karen)

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 775 161 049

ស ភាព្ស ជ្ីព្មីយ ន់មា វវ

(CTUM) (ការ្រវនដង្សកដចច

ការគសត ី) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 79 461

7449

ត្ណ្ដដ ញសដទធដព្លករចពណ្ដ

កក្សកុវ(ការ្រវនដង្សកដចចការ

គសត ី) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 262 758 

501

ំង្សរការការ្រសា  ង្សវជ្ីវំូវ

(Yaung Chi Oo) (ការ្រវ

នដង្សកដចចការគសត ី) 

• ទូរស័ព្ទ៖ +95 9 430 499 

73
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រកសួងសុខាភិបាល (DOH)

• ទូរស័ព្ទ៖វ(632) 651-7800

• ដសែទូរស័ព្ទកន ុង្សមូលយា ន៖វ

5003-5004 

• (632) 165-364

ទ្ីសដ ីការថ្នរកសួងសុខាភិបាល៖

• (63) 918-8888364

ម្ជឈម្ណឌ លជាត្ិសរមាប់អាក

ខ្ដលមានវបិត្ត ិេល វូចតិ្ត

• (63) 917 989 8727

ប ូ លីសជាត្ិហែ ីលីពីន

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 177

ម្ជឈម្ណឌ លការពារស្រសត ី និងកុមាររបស់  

ប ូ លីសជាត្ិហែ ីលីពីន (WCPC) 

• ទូរស័ព្ទ៖ 8532-6690

• ំ ីដមល៖វវwcpc_pnp@yahoo.com

wcpc_vawcd@yahoo.com

avawcd.wcpc@pnp.gov.ph

រកមុ្របឹកាអនតរសថ ប័នម្ ៃ្ ើយត្បចំម្ពាេះ

អំម្ពើហិងាម្លើស្រសត ី និងកូនៗរបស់ពួកម្គ

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 8735-1654 ភាា ត្់ត្នត

122 / (632) 8733-6611 

• ំ ីដមល៖វiacvawc@pcw.gov.ph

ប ូ លីសអាកាសយនដាា នអនតរជាត្ិទ្ី

រកងុមា នីល

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 917 839 6242

ខ្ខែទូ្រស័ពទអនតរាគម្ន៍ (របឆំងនឹងការ

ជួញដូរម្នុសែ)

• ទូរស័ព្ទ៖ (6322) 1343

ការយិល័យចាប់ និងសិទ្ធ ិម្នុសែ

សរមាប់ស្រសត ី (WLB)

• ទូរស័ព្ទ៖ (63) 917 565 2077

រកសួងសុខាភិបាល (DOH)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍

៖ 1555

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍អា

ង្េង្សវវវវត្ ូលីសវ(Aleng Pulis)៖

(+63) 919 777 7377

ការយិល័យម្ ៃ្ ើយត្បចំម្ពាេះអំម្ពើ

ហិងាម្លើស្រសត ី និងកុមារថ្ន NBI 

(VAWCD)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖

(632) 8525-6028

ំ ីដមល៖វvawcd@nbi.gov.ph

ម្ជឈម្ណឌ លអនតរាគម្ន៍សរមាប់អាក

ខ្ដលមានវបិត្ត ិ DSWD –NCR អូង

នាយ ន់ ផាក-អាស (DSWD –NCR 

Ugnayan Pag-asa Crisis 

Intervention Center)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍៖

(632) 8734-8639

(632) 8734-8654

(632) 8734-8626 to 27

នគរបាល/

ម្សវាយុត្ត ិធម្៌
 វសិ័យសងមម្កិចច

ការងារ

ហែ ីលីពីន

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណទ៍ាន់

ម្ហតុ្ការណ៍ និងជរម្ក

សុវត្ថ ិភាព

រដាបាលការងាររបម្ទ្សរបសហ់ែ ីលី

ពីន (POEA)

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 722 1189

រដាបាលសុខុមាលភាពពលករ

ម្រៅរបម្ទ្ស (OWWA)

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 1348

(632)722 1144

សហជីពម្សនរត្ ូ(SENTRO 

Labour Union)

• ទូរស័ព្ទ៖ (632) 666 3545

ំង្សរការង្ទសនតរក្ត្ង្ិសន៍

រកសួងសុខុមាលភាពសងមម្ 

និងអភិវឌឍន៍ (DSWD)

• ទូរស័ព្ទ៖វ(63) 918

9122813

• ដសែទូរស័ព្ទជ្ពនួសា៖វ(02) 

8931-8101 to 07

អងមភាពេដល់ម្សវាតាម្សហ

គម្ន៍ DSWD ថ្នរកសួង

សុខុមាលភាពសងមម្ និង

អភិវឌឍន៍

• ទូរស័ព្ទ៖វ(632) 8733-

0010 to 18 ភាា ត្់ត្នត

116

សា ងការទ្ទួ្លបនទ ុកពលរដា      

ហែ ីលីពីនម្ៅម្រៅរបម្ទ្ស 

(CFO)

• ទូរស័ព្ទ៖វ(632) 552 4700

ម្ជឈម្ណឌ លខ្សែ ងរកការគរំទ្

ដល់ជនម្ទ្សនតររបម្វសក៍

(CMA)

• ទូរស័ព្ទ៖វ(63) 928 795

2222

mailto:wcpc_pnp@yahoo.com
mailto:wcpc_vawcd@yahoo.com
mailto:avawcd.wcpc@pnp.gov.ph
mailto:iacvawc@pcw.gov.ph
mailto:vawcd@nbi.gov.ph


ម្សវាសុខភាព

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណព៍័ត៌្មានទាន់

ម្ហតុ្ការណ៍សរមាប់េដលក់ារខ្លទាំ

ម្ៅថ្នា ក់ជាតិ្៖ 1800-202-6868

(៨វក្ព្ឹក-១២ថ្ងៃក្តង់្សវជាង្រៀង្សរល់ថ្ងៃវ

ចាត់្ព្ីថ្ងៃទីវ១វដសវកញ្ញា ឆន ពវ២០២០វ

ង្ៅ) 

ម្សវាសុខភាពេល វូចិត្ត

• ង្សវា ដ្ល់ក្តឹ្កាតមក្ត្ព្័នធំន

ឡាញរត្ស់វថ្ិវសីាវ(Fei Yue)

• ដសែទូរស័ព្ទ ដ្ល់ជ្ពនួសាវវវវវវស ស

ភាព្ ល្ ូិ ចដតតរត្ស់ិ បរថ នស ស

ភាព្ ល្ ូិ ចដតតវ(6389-2222)

• ំង្សរការរមារ យថាន់ថ្នក្ត្ង្ទស

សដង្សហត្ រ យវ(Samaritans of 

Singapore) (1800-221-4444)

• ំង្សរការរ យនតូ្ទឹកក្បក់រត្ស់សដង្សហ

ត្ រ យវវ(Silver Ribbon 

Singapore) (6385-3714)

• ម្សវាសម្ស្រងាម េះបនាទ នរ់បស់ប ូលីស៖

999

• ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណទ៍ានម់្ហតុ្

ការណ៍របស់ប ូលីស (សរមាប់

ព័ត៌្មានខ្ដលពាក់ព័នធនងឹបទ្

ម្លម ើស) ៖ 1800 255 0000

នគរបាល/ម្សវាយុត្ត ិធម្៌  វស័ិយសងមម្កិចច

ការងារ

របម្ទ្សសិងហបុរ ី

HOME (អងមការម្នុសែធម្៌សរមាប់ម្លើក

កម្ពស់ម្សដាកិចចរបស់ជនចំណាករសកុ)

• ង្េ ទពព្័រ៖ https://www.home.org.sg/

• ដសែទូរស័ព្ទ ដ្ល់ជ្ពនួសាសក្មាត់្ នំកង្ធវ ហការ

តម ទ្ោះ៖វ1800 797 7977 (ង្យសាមដនេដត

ថ្ងៃ) +65 9787 3122 (ង្្ញហតមិ៉ាត់វដសែត្វ

(Whatsapp) / វាសាតឺ្រវ(Viber) / ររជា

ំកែរ)

• ង្លសទូរស័ព្ទសក្មាត់្សួរសពណួ្រទូង្ៅ៖ +65 

9625 4193 

PAVE ម្សវាចរម្េុះសរមាប់េដលក់ារការពារដល់

បុគមល និងរគួសរ 

• ទូរស័ព្ទ៖ 6555-0390

• ង្េ ទពព្័រ៖វ

http://www.pave.org.sg/index.php

• េង្ក្មាង្ស StART

• ង្េ ទពព្័រ៖វ

http://www.carecorner.org.sg/family-

violence

• ទូ្រស័ពទ ៖ 6476-1482

TRANS SAFE Centre (6449-9088)

សមាគម្អាកម្ធែ ើការតាម្េទេះជាជន

បរម្ទ្សសរមាប់េដល់ការគរំទ្សងមម្ 

និងការបណុ្េះបណាដ ល (FAST)

• ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍វ២៤វ

ង្មា ង្ស៖ 1 800 339 4357

• ទូរស័ព្ទ៖ 1800-339-4357

• ង្េ ទពព្័រ៖វwww.fast.org.sg

•  ំីដមល៖វenquiry@fast.org.sg

http://www.ec2.sg/
http://www.silverribbonsingapore.com/
https://www.home.org.sg/
http://www.pave.org.sg/index.php
http://www.carecorner.org.sg/family-violence
http://www.transfamilyservices.org.sg/services-safe
http://www.fast.org.sg/
mailto:enquiry@fast.org.sg


ម្សវាសុខភាព

ខ្ខែទូ្រស័ពទទាន់ម្ហត្ុការណ៍សរមាប់

អាកខ្ដលមានវបិត្ត ិសុខភាពេល វូចិត្ត

• 1323

ម្សវាសុខភាពសរមាប់សថ នភាព

អាសនា

• 1669

ម្នទ ីរម្ពទ្យប ូ លីស (ទ្ីរកងុបាងកក) 

(២៤ ម្មា ង)

• +66-2-207-6000

ម្នទ ីរម្ពទ្យខ្ម្ សុត្ (Mae Sot 

Hospital) (២៤ ម្មា ង) 

• +66-55-531-224, 055-531-

229

ម្នទ ីរម្ពទ្យម្ហ្គរាជណាខន ម្ ៀ

ងថ្ម្  (Maharaj Nakorn Chiang 

Mai Hospital) (២៤ ម្មា ង) 

• +66-53-936-150

ខ្ខែទូ្រស័ពទទាន់ម្ហត្ុការណ៍

របស់ប ូ លីសជាត្ិ (២៤ ម្មា ង)

• 191

HRDF (ទ្ីរកងុបាងកក)

• +66-2-277-6882, 662-

277-6887

េទេះពថ្នៃ (ខ្ម្ សុត្) 

• +66-55-531-123 (09.00-

17.00)

អិល.អិល សីុ (ខ្ម្ សុត្) ( LLC 

(Mae Sot))

+66-55-535-994

មូ្លនិធិ អុឹម្ ម្អ ភី (MAP 

Foundation) (ម្ ៀងថ្ម្) 

• +66-53-328134

ខ្ខែទូ្រស័ពទទាន់ម្ហត្ុការណ៍ទូ្ទាងំរបម្ទ្ស 

1300 (២៤ ម្មា ង)

• 1300

សមាគម្ម្លើកកម្ពស់សថ នភាពស្រសត ី (APSW)

• +66-2-929-2222, or 929-2301 to 7

គម្រមាងសដ រម្សរភីាព (ខ្ម្ សុត្) 

• +66-93-291-8818 (09.00-17.00)  

នគរបាល

/ម្សវាយុត្ត ិធម្៌
 វស័ិយសងមម្កិចច ការងារ

របម្ទ្សថ្ល

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណទ៍ានម់្ហតុ្ការណ៍

និងជរម្កសុវត្ថ ិភាព

ដសែទូរស័ព្ទទាន់ង្ ត ការណ្៍ទូទា ពង្ស

ក្ត្ង្ទសវ1300 (២៤វង្មា ង្ស)

• 1300

មូ្លនិធិម្ិត្តស្រសត ី (មានជាភាស

អង់ម្គៃស) 

• +66-2-513-1001 (៩វក្ព្ឹកវែល់វ

៤វរង្សៀលវថ្ងៃវចនទ វែល់វស ក្ក) 

មូ្លនិធិ អុឹម្ ម្អ ភី (MAP 

Foundation) (ម្ ៀងថ្ម្) 

• +66-53-328134

ហ៊ាូ ម្ណិត្ (Homenet)/ FLEP (ទ្ី

រកងុបាងកក)

• +66-2-5139242 (09.00-

17.00)

បណាដ ញការពារពលករ (LPN) (ស

ម្ុត្សខន) 

• +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ខ្ខែទូ្រសព័ទទាន់ម្ហតុ្ការណ៍

សរមាប់ពលករ
• 1506 (ភាា ត្់ត្នត 3 -ការការពារ

ព្លករ) 

ខ្ខែទូ្រសព័ទទាន់ហតុ្ការសរមាប់

ករណីកូវដី (២៤ ម្មា ង) 
• 1422 

ហ៊ាូ ម្ណិត្ (Homenet)/ FLEP

(ទ្ីរកងុបាងកក)
• +66-2-5139242 (09.00-17.00)

មូ្និធិរា៉េ ក់ថ្ល (Raks Thai 

Foundation) (ទ្ីរកងុបាងកក 

សម្ុត្សខន ស៊ាូ រា៉េ ត្ថ្នថ្ណ) 
• +66-2-089-0680

បណាដ ញការពារពលករ (LPN)

(សម្ុត្សខន) 
• +66-86-163-1390, 085-714-

4320



ម្សវាសុខភាព

ម្នទ ីរម្ពទ្យ 354

• ទូរស័ព្ទ៖វ096 6120

540

• (04) 3762 2595

អាសសាយា ន៖វ១២០វឌ កវ

ងូ្ស, ប ឌដញ, ហាណ្សាវ(120 
Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà

Nội

ម្សវាជំនួយេល វូចាប់

រកសួងយុត្ត ិធម្៌ 

• ទូរស័ព្ទ៖វ024. 37334309; 

0888509566

ដំបូនាម នេល វូចាប់ម្ដាយម្ិន

គិត្ថ្លៃ –ការយិល័យម្ម្ធាវ ីប៊ាូ

យ ឌិង អ៊ាុង (Bui Dinh Ung 

Law Office)

• ង្េ ទពព្័រ៖វ

http://vplsbuidinhung.vn

• ទូរស័ព្ទ៖វ1900636396

អាសសាយា ន៖វសូវ២៩, ងូ្សវ២៩៨, 

ង្ស កឡាព, ្ួង្សវង្ស កវឡាព, ហាណ្សាវ

(Số 29, ngõ 298 Ngọc Lâm, 

Phường Ngọc Lâm, Quận 

Long Biên, Hà Nội)

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណទ៍ានម់្ហតុ្ការណព៍ីករណីជួញដូរម្នុសែ៖

• 111, 18001567

េទេះសនត ិភាព ខ្ខែទូ្រសព័ទទាន់ម្ហតុ្ការណ៍៖ 1900969680

• ង្េ ទពព្័រ៖ http://www.ngoinhabinhyen.vn

• ទូរស័ព្ទ៖ 900 96 96 80; 0946833380

នគរបាល

/ម្សវាយុត្ត ិធម្៌

 វស័ិយសងមម្កិចច ការងារ

របម្ទ្សថ្ល

ខ្ខែទូ្រសព័ទរាយការណទ៍ានម់្ហតុ្ការណ៍

និងជរម្កសុវត្ថ ិភាព

CSAGA - ម្ជឈម្ណឌ លសិកា

និងវទិ្ាសស្រសត អនុវត្តន៍ខ្េាកម្យ

នឌ័រ រគួសរ ស្រសត ី និងម្កមង

ជំទ្ង់

• ទូរស័ព្ទ៖ 024 3333 5599

• Webchat៖ csaga.org.vn 

(ព្ីង្មា ង្សវ៨វ- ២១វថ្ងៃវចនទ-
ង្ៅរ)៍ 

នាយកដាា នការងារម្រៅរបម្ទ្ស
• អាសសាយា ន៖ Cục quản lý

lao động ngoài nước - 41B 

Lý Thái Tổ - Quận Hoàn

Kiếm - Hà Nội

• ទូរស័ព្ទ៖ : 84 4 38249517

•  ំីដមល៖ : 

dolab@dolab.gov.vn

http://vplsbuidinhung.vn/
http://www.ngoinhabinhyen.vn/
mailto:dolab@dolab.gov.vn


អែ ីម្ៅខ្ដលម្ៅថ្នកម្ម វធីិសុវត្ថ ិភាព និងយុត្តិធម៌្ 

• កម ិ បធីសុវត្ថ ិភាព និងយុត្តិធម៌្៖វសង្ក្មចឱ្យបននូិសដទធ ដ នដង្សឱ្កាសរត្ស់ព្លករចព

ណ្ដកក្សកុជាគសត ីង្ៅកន ុង្សតពត្ន់អារ នវេឺជាដ ន្កមួសាថ្នេពនដត ដ្ ចួង្ ដ្ ហម Spotlight

រត្ស់ស ភាព្ំឺរ៉ា ត្វនដង្សំង្សរការស ក្ត្ជាជាតដវង្ែហមបីល ត្ត្ពបត់ំពង្ព្ហ ដង្សាង្លហគសត ីវ

នដង្សង្ក ង្សក្សីវដែលជាេពនដត ដ្ ចួង្ ដ្ ហមសកលដែលំន ិតតជាង្ក្ចហនឆន ពវង្ក្កាមកដចចស 

ការគាន រវាង្សស ភាព្ំឺរ៉ា ត្វនដង្សំង្សរការស ក្ត្ជាជាតដ។វ

• កម ិ បធីស ិតថ ដភាព្វនដង្សសា តត ដធម៌វង្ដដ តង្លហក្ត្ង្ទសង្ៅអារ នវនដង្សំន ិតតតមរសាៈ

ភាព្ជាថ្ែេូរវាង្សំង្សរការព្លកម ំនត រជាតដវ(ILO) នដង្ស UN Women នដង្សំន ិតតង្ៅ

ថាន ក់មូលយា នវនដង្សថាន ក់ជាតដវតមរសាៈរយា ភដបលវស ជ្ីព្ សមាេមនដង្យជ្កវ

សង្សរមស ីិ បលវនដង្សំង្សរការគសត ីវនដង្សង្ៅកក្មដតតពត្ន់វតមរសាៈរថ ត្័នអារ ន។វ

• សក្មាត្់ កមព ុជាវរល់សពណួ្រត្ដនថម៖វឃ នវវវស ភាវវ នំកសក្មត្សក្មួលកម ិ បធីវំ ីដម លវ

sophea.khun@unwomen.org

mailto:sophea.khun@unwomen.org

