សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៨ មករា ២០២១
ណាហ្គាវ ើលដ៍ គ ាំទ្រគវទ្ោង ‘តុក្តា
ក ខ្លាឃ្នាំុ ៃក្តស
ី ងឃ ឹម’ វដើមប ីជួយដល់សហគមៃ៍ដដល
ោៃជី ភាពខ្វះខ្លត ៃិងការអភិរក្សជី ត
ិ សតវនទ្ព

រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នំ២០២១ ៖ តកកតាខ្លាឃ្ំគួរឲ្យស្សឡាញ់េីរម្របពភ្ទខែលចាក់ េីអំព

ុះ

ពោយស្តសរីមកេី សហគមន៍ខែលានជី វភាេែវុះខ្លត ឥឡូវពនុះានោក់ លក់ពៅណាហ្គាពវ ើលែ៍ ពហើយ។
ពនុះគឺ ជាខផ្សនកមួ យថ្នគំនិតផ្សរួចពផ្សរើម “តកកតាខ្លាឃ្ំថ្នករីសង្ឃឹម” របស់ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ។ ម្រ ក់ ខែល នេី
ការលក់ តកកតាខ្លាឃ្ំខែលគួ រឲ្យស្សឡាញ់ទំង្ពន្ទុះ

នឹង្យកពៅឧបតថមែ
ភ ល់ស្តសរីសិបបករម្រេមទំង្ស្តសរី

ពមា៉ា យខែលរង្ផ្សលប៉ា ុះពាល់ខផ្សនកពសែឋកិចចេីជំង្ឺកូវ ីែ-១៩ និង្ឧបតថមភសម្រាប់ការអភ្ិរកសជីវ ិតសតវថ្ម្រេ
កនង្ម្របពទសកមពជាផ្សង្ខែរ។
ណាហ្គាពវ ើលែ៍ សហការពៅកនង្គំ និតផ្សរួចពផ្សរើមពនុះជាមួ យសហម្រាសសង្ាម Cambodia Knits ខែល

ន

តាំង្េី ឆ្នំ ២០០៩។ ស្តសរីទំង្ពន្ទុះ ម្រតូវ

ុះ

ព្វើការជាមួ យស្តសរីខែលានជីវភាេែវុះខ្លតម្របា
ខែលានគ

នប

២០០ ន្ទក់ ពៅកនង្ និង្ជំ វ ិញរាជធានី ភ្ំពន េញចាប់

រ ុះបណា
រ លជំ ន្ទញចាក់ វតថអនសាវរ ីយ៍ផ្សលិតេីអំព

ភាេែពស់ ស្សស់ស្អាត និង្ទក់ ទញបំ ផ្សត។ ការងារសិបបកម្ពនុះ ផ្សរល់ជពម្រមើ ស និង្ឱ

កាសការងារពែើមបីេួកពគចរចរកម្រ

ក់ចំ

ូ លសម្រាប់ ម្រគាស្អររបស់េួកពគ។

តកកតាខ្លាឃ្ំតូច (១៦$) និង្តកកតាខ្លាឃ្ំ្ំ (២៣$) ខែលចាក់ េីអំព

ុះទំង្ពនុះ ានោក់ លក់ ពរៀង្រាល់ថ្ងៃ

ពៅហ្គង្លក់ វតថអនសាវរ ីយ៍ (ជាន់ទី១ ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ទី១)។ ម្រ

ក់ខែល

នេីការលក់ នឹ ង្ម្រតូវបញ្ូជ ន

ម្រតឡប់ពៅសហម្រាសសង្ាម Cambodia Knits វ ិញពែើមបីជួយែល់ស្តសរីសិបបករ និ ង្ឧបតថមភពៅពលើការ
ចំ ណាយពផ្សសង្ៗថ្នែំ ព

ើ រការរបស់សហម្រាស និ ង្វគាប

រ ុះបណា
រ លកនង្ពេលអន្ទគត។ ស្តសរីពមា៉ា យ

ពៅកនង្សហគមន៍ ម្រកី ម្រកខែលជួ បបញ្ហ
ា ហិរញ្ញ វតថខែលបង្កេីជំង្ឺកូវ ីែ-១៩

ក៏ នឹង្ទទួ ល

នជំនួយេី ការ

លក់ ពនុះផ្សង្ខែរ។
ពលើសេី ពនុះ ទឹកម្រ

ក់ ១$ េី តកកតាខ្លាឃ្ំនីមួយៗខែលម្រតូវ

សតវថ្ម្រេខែលមិនរកម្រ

ក់ចំព

នលក់ នឹ ង្ឧបតថមភែល់អង្ាការការពារជី វ ិត

ញ Free The Bears Cambodia របស់អូស្តស្អរលីខែល

ការកខនាង្ជួ យសពគងាាុះសតវខ្លាឃ្ំកង្ម្របពទសកមព
ន
ជា។ ានទី តាំង្ពៅកនង្មជឈម
ភ្នំតាព

៉ាកង្ពែតរ
ន
តាខកវ កខនាង្ជួ យសពគងាាុះពនុះ ផ្សរល់ទីជម្រមក ចំ

សតវខ្លាឃ្ំម្របា

១២០ កាលខែលម្រតូវ

ី

ន និ ង្កំេង្ែំ ព

ើរ

ឌ លសពគងាាុះសតវថ្ម្រេ

និ ង្ការពមើ លខងពរៀង្រាល់ថ្ងៃែល់

នសពគងាាុះេី ការជួ ញែូ រែសចាប់។

ន្ទយកម្រគប់ ម្រគង្ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ពោក Pern Chen
សង្ឃឹម’ ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ានពាលបំ

នឲ្យែឹង្ថា “តាមរយៈកម្វ ិ្ី ‘តកកតាខ្លាឃ្ំថ្នករី

ង្ពលើកកមពស់ជីវភាេរបស់េលរែឋខែលេឹង្ខផ្សាកពលើសិបបកម្

ពៅកនង្ម្របពទស”។ “ការសហការរបស់ពយើង្ជាមួ យសហម្រាសសង្ាម Cambodia Knits គឺ ជាគំ និតផ្សរួចពផ្សរើ
មមួ យកនង្ចំ ពណាមគំនិតផ្សរួចពផ្សរើមជាពម្រចើនរបស់ពយើង្

និ ង្ជាខផ្សនកមួ យថ្នការពបរជាាបនរបន្ទាប់ របស់ណា

ហ្គាពវ ើលែ៍ សំពៅពឆ្ពុះពៅរកការឧបតថមភាំម្រទែល់សហគមន៍ ម្របកបពោយនិ រនររភាេ និ ង្កស្អង្ម្របពទស
កមពជា”។
ពោក Pern Chen

នខងាង្បនរថា “តកកតារូបខ្លាឃ្ំែ៏ស្សស់ស្អាតទំង្ពនុះ ម្រតូវ

េី ទឹកចិតរស្សឡាញ់របស់ស្តសរីសហគមន៍ ខែលពភ្ាៀវ និង្ស្អធារ

នចាក់ យ៉ាង្ផ្សចិតផ្សចង្់ពចញ

ជនចរចជាវយកពៅពគហោឋន ឬព្វើជា

អនសាវរ ីយ៍។ ជាមួ យនឹង្កាយវ ិការ និ ង្ទឹកចិតស
រ បបរសរបស់ពភ្ាៀវខែលជួយទិ ញតកកតាខ្លាឃ្ំ វានឹង្
ជួ យែល់ម្រគាស្អរជាពម្រចើ នខែលកំេង្ម្រតូវការជំនួយជាេិ ពសសពៅកនង្ពេលថ្នជំង្ឺកូវ ីែ-១៩
វាក៏ ជាវ ិ្ីែ៏លផ្ស
ា ង្ខែរពែើ មបីជួយែល់ជីវ ិតសតវថ្ម្រេែ៏ ានតថ្មារបស់ពយើង្ពោយម្រ

ពនុះ។

ការលក់ តកកតា នឹង្ម្រតូវយកពៅពម្របើ ម្រ

ែ៏ លំ
ក់ ខែល

ក
នេី

ស់សម្រាប់កិចចការពារ និ ង្អភ្ិរកសសតវខ្លាឃ្ំកមពជាឲ្យរស់ពៅកនង្

ជម្រមក្ម្ជាតិ របស់វា”។
ស្អថបនិកសហម្រាសសង្ាម Cambodia Knits អនកស្សី Monika Nowaczyk
និ ង្ចរចចូ លរួមកាត់ បនថយភាេម្រកីម្រកពៅកនង្សហគមន៍ របស់េួកពគ
ម្រ

ក់ ចំ

ូ លរបស់េួកពគពៅកនង្វ ិស័យសខ្លភ្ិ

គួ របញ្ហ
ជ ក់ ថា

ននិយយថា “ស្តសរីានអំណាច
ន។

េួកពគចរចព្វើការវ ិនិ ពយគ

ល អប់រ ំ និង្អន្ទគតរបស់ម្រគាស្អររបស់េួកពគ”។

ណាហ្គាពវ ើលែ៍ ពបុះែូង្សបបរសខែលជាខផ្សនកការងារសង្ាមរបស់ម្រកុមហនណាហ្គាពវ ើលែ៍

ន និ ង្កំេង្ព្វើសកម្ភាេពៅកនង្សហគមន៍ ជាពម្រចើន ែូចជា គពម្រាង្ ‘្ី នឆ្ពឡនថ្នកមពជា’ ខែល
ជួ យឧបតថមែ
ភ ល់យវជនរង្ពម្រាុះឲ្យកស្អង្ជី វ ិតរបស់េួកពគពឡើង្វ ិញតាមរយៈការប

រ ុះបណា
រ លវ ិជាជជី

វៈ និ ង្ការផ្សរល់ម្របឹ កាពយបល់ ជាពែើម។ កនង្ពេលែំ ណាលានពនុះ កម្វ ិ្ី គពម្រាង្ ‘Children@Risk’
ឧបតថមែ
ភ ល់សិសសខែលានជីវភាេែវុះខ្លតឲ្យបញ្ចប់ការសិកាកម្រមិតវ ិទយាលល័យ។
សូមរ ំឭកផ្សង្ខែរថា ណាហ្គាពវ ើលែ៍ពបុះែូង្សបបរស
សរបានទឹកម្រ

នព្វើការឧបតថមភជាបនរបន្ទាប់ កាលេី ឆ្នំមនខែល

ក់ ជាង្ ១១៨.០០០ ែោារពែើមបីជួយែល់សហគមន៍ ម្រកី ម្រកខែលទទួ លរង្ផ្សលប៉ា ុះពាល់

ខផ្សនកពសែឋកិចច និង្ការរ ឹតតបិតខែលបង្កពឡើង្ពោយជំ ង្ឺកូវ ីែ-១៩ ម្រេមទំង្ចូលរួមជួ យែល់រោឋភ្ិ

ល

កនង្ការទប់ ស្អកត់ ការរ ីករាលោលថ្នជំង្ឺរាតតាតផ្សង្ខែរ។ ការឧបតថមភ រួមាន ា៉ា សីនព្វើពតសររកពម
ពរាគ ឧបករ
ខ្លភ្ិ
ក៏ ម្រតូវ

៍ ព្វើពតសររកពមពរាគ ឧបករ

ល និ ង្ឧបករ

៍ ម្របមូ លសំណាកពមពរាគ និង្កំេយូទ័ រយួរថ្ែែល់ម្រកសួង្ស

៍ ការពារផ្ទាល់ែួនែល់
ា
ស្អថប័នរែឋែថ្ទពទៀត។ ទឹ កម្រ

ក់ ៥៥.០០០ ែោារចរពមរ ិក

នឧបតថមភែល់ស្អោរាជធានីភ្ំ ពន េញផ្សង្ខែរពែើមបីយកទិ ញអង្ករម្របា

ខចកជូនែល់ម្រគាស្អរខែលរង្ផ្សលប៉ា ុះពាល់្ន
ៃ ់ ្រៃ ពោយជំ ង្ឺរាតតាតកូ វ ីែ-១៩។
###

១០០ ពតានសម្រាប់

អំពីផ្នែកការងារសង្គមណាហ្គគវ ើលដ៍វប្េះដូង្សប្បុរស
ចាប្់ តំង្ពី ប្វង្កើតវ

ើង្កែុង្ឆ្ែំ១៩៩៥ ណាហ្គគវ ើលដ៍ បាន និ ង្កំ ពុង្ចូ លរួមអភិ ឌ្ឍវសដឋកិចចសង្គមនន

ប្ប្វេសកមពុជាប្ប្កប្វោយភាព ិជ្ជមាន។ ណាហ្គគវ ើលដ៍ វប្េះដូង្សប្បុរស ប្តូ បានប្វង្កើតវ

ើង្កែុង្ផ្ែមី

នា ឆ្ែំ ២០១៤ វោយប្ុគ្ល
គ ិកផ្ដលមានការគំប្េពី ប្កុមហុនណាហ្គគវ ើលដ៍ វដើមបីវលើកកមពស់ការវ្វើការ
សម័ប្គ្ចិតតសប្មាប្់ សង្គមកមពុជាវោយវតតតវៅវលើសសរសតមភ ៤ គ្ឺ ការវលើកកមពស់ ិស័យអប្់ រ ំ ការនារ
ភាជប្់ ជាមួ យសហគ្មន៍ ការអភិ ឌ្ឍ ិស័យកី ឡា និ ង្ការគំពារប្រ ិស្ថាន។ មកដល់ប្ចចុប្បនែ មានកុ មារ និង្
ប្ប្ជាជ្នវៅកែុង្សហគ្មន៍ ជាង្ ៣៣៩.០០០ នាក់បានេេួ លប្ប្វោជ្ន៍ពីកមម ិ្ី ទំង្វនេះ។
សប្មាប្់ សំណួរអំ ពីការនសពវនាយ ឬរូប្ភាព សូមទក់ េង្មកកាន់ ៖
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