
 

រSTOP Spillover Story Grants 2022
(ររឿងការបញ្ឈប់ការចម្លងជាជំនួយឥតសំណងស
ម្រាប់ឆ្ន ំ 2022) 

 

EJN កពំងុផ្តលជ់នំយួឥតសណំងជាសាចរ់រឿងដលអ់្នកសារពត័ម៌ានមកពបីងក់្លា ដដស កមពជុា កតូឌវីរ័ លរីបរយី៉ា  រសៀរ៉ា រេអ្នូ អ្ ហូ្គងដ់ា នងិរវៀតណាម 
រដើមបរីយក្លរណអ៍្ពំជីងំដឺដលចមាងតាមសតវតាមរយ៖វរី៉ាសុ នងិក្លរខតិខបំ្បងឹដប្បងរដើមបកី្លរពារក្លរចមាងពសីតវរៅមនសុស។ 

សូមអានដផ្នកខាងរប្ក្លមរដាយប្បងុប្បយ័តន រប្ពាោះវាមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំ្ពីសិទ្ធិ 
និងដំរណើរក្លរដាក់ពាកយ។ 
 

ទ្ដិឋភាពទ្រូៅ 
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រប្ចើនជាង 6 កនុងចំរណាម 10 ជំងឺឆ្ាងដដលរេសាគ ល់េឺចមាងពីសតវ – 
ចមាងពីសតវរៅមនុសសតាមរយៈក្លរប៉ាោះពាលផ់្ទា ល់ ឬតាមរយៈអាហារ ទ្ឹក ឬបរិសាា ន។ 
ក្លរប៉ា ន់ប្បមាណមួយបង្ហា ញថា 75% 

ននភាន ក់ង្ហរបងកររេដដលកំពុងរលចរេើង េឺមានប្បភពរដើមពីសតវ។ កូវីដ-១៩ 
រំរលចពីផ្លវិបកដ៏អាប្កក់ជាសាកលននជំងឆ្ាងពីសតវ រៅរេើយ 
ជាងពីរឆ្ន ំននក្លររតតាតរនោះ រយើងមិនទាន់យល់ប្េប់យ៉ា ងដដលរយើងប្តូវដឹង 
រដើមបីទ្ប់សាក ត់ជំងឺបន្ទា ប់រទ្ៀត។ 
ក្លរយល់ដឹងជាសាធារណៈអ្ំពីហានិភ័យននជំងឺឆ្ាងពីសតវរៅមនុសសេឺរៅមានកប្មិត 
រហ្ើយដផ្នកជារប្ចើនននពិភពរោក 
ក្លររឆ្ាើយតបនឹងជំងឺរតតាតប្តូវបនរេសមាគ ល់រ ើញថាកងវោះទ្ិននន័យ 
និងព័ត៌មានដកាងក្លា យដដលផ្សពវផ្ាយយ៉ា ងរហ្័សនិងមិនអាចប្េប់ប្េងបន។ 
រដើមបីរ្វើសកមមភាពប្បកបរដាយប្បសិទ្ធភាព រដាឋ ភិបល អ្នកបរងកើតរោលនរយបយ 
និងសហ្េមន៍ប្តូវក្លរព័ត៌មានដដលអាចទ្ុកចិតតបន ដផ្ែករលើភសតុតាង 
និងរឹងមាំរដើមបីរ្វើក្លរសរប្មចចិតតប្បកបរដាយក្លរយលដ់ឹង និងជំរុញឱ្យមានក្លរផ្ទា ស់បតូរ។ 

រដើមបីឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានដដលដផ្ែករលើវិទ្ាសាស្តសតដល់សហ្េមន៍ដដលមានហា
និភ័យបំផ្ុត EJN បនចូលរួមជាមួយសមព័នធសកលដដលដឹកន្ទំរដាយសាកលវិទ្ាល័យ Tufts 

និង USAID ដដលប្តូវបនរេសាគ ល់ថាជា បញ្ឈប់ក្លរចមាង ដដលកំពុងដតរ្វើក្លររដើមបីដសវងយល់ 
និងរដាោះប្សាយហានិភ័យដដលបងករេើងរដាយរមររេដដលរេសាគ ល់ថាជាវីរ៉ាុសចមាងពីសតវ 
ជាមួយនឹងសក្លត នុពលកនុងក្លររីករលដាលពីសតវ និងបណាត លឱ្យមានក្លរផ្ាុោះរេើង ជំងឺរតតាត 
និងជំងឺរតតាតរៅកនុងមនុសស។ 

ជាដផ្នកមួយននេរប្មាងរនោះ EJN កំពុងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ររឿងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន 
រដើមបីបរងកើនព័ត៌មានសាធារណៈ និងសមតាភាពអ្នកសារព័ត៌មានជំុវិញប្បធានបទ្រនោះ។ 
ជាមួយនឹងក្លរដណន្ទំ 1-1 
អ្នកសារព័ត៌មាននឹងសាិតកនុងជំហ្លែកនុងក្លរប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនឹងព័ត៌មានខុស និងមិនពិត 
និងផ្លិតរបយក្លរណ៍ដដលមានេុណភាពខពស់សតីពីក្លរេំរមកំដហ្ងននជំងឺចមាងពីសតវ 
ក៏ដូចជាដំរណាោះប្សាយរដើមបីក្លរពារប្ពឹតតិក្លរណ៍រហ្ៀរហ្ូរន្ទរពលអ្ន្ទេត។ 

 
ប្បធានបទ្ររឿង 

រយើងសាវ េមន៍េំនិតននសាច់ររឿងដដលរផ្ទត តរលើរមររេដដលចមាងពីសតវខាងរប្ក្លម៖ 

• រអ្បូឡា 
• Marburg 
• រមររេេវរី៉ាសុប្េនុផ្ទត សាយ្បំ្បភពរដើមរចញពសីតវ 
• រមររេករូ៉ាណូាវរី៉ាសុប្បភពរដើមឆ្ាងពសីតវ (SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-

CoV) 
• Nipah virus 
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• Lassa virus 

 
រយើងមានរោលបំណងរដើមបីោំប្ទ្ដល់ក្លរផ្លិតររឿងដដលរលើកកមពស់ក្លរយល់ដឹងអំ្ពីរមររេវីរ៉ាុ
សដដលឆ្ាងពីសតវ និងជំរុញក្លរសនាន្ទកនុងចំរណាមសហ្េមន៍ 
និងអ្នកបរងកើតរោលនរយបយរៅថាន ក់មូលដាឋ ន ថាន ក់ជាតិ និងតំបន់។ 
សំរណើដដលរពញចិតដេឺរផ្ទត តរលើប្បធានបទ្ 
ឬសាច់ររឿងដដលមិនប្តូវបនប្េបដណត ប់យ៉ា ងទូ្លំទ្ូោយ។ 
បញ្ហា ដដលបនទ្ទួ្លក្លរប្េបដណត ប់ពី ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយរប្ចើនរួចរហ្ើយ ឬមិនផ្តល់មុំពិរសស 
ទ្ំនងជាមិនសូវប្តូវបនរប្ជើសររីសរទ្។ 

រយើងសាវ េមន ៍ចំរពាោះសាច់ររឿងដដលរំរលចទ្ិននន័យ និងក្លរប្សាវប្ជាវវិទ្ាសាស្តសតចុងរប្ក្លយបំផុ្ត 
និងពនយល់អ្ំពីភាន ក់ង្ហរចមាងរមររេពីសតវ កំណត់យុទ្ធសាស្តសតក្លរពារ រដើមបីប្បរមើលរមើល 
និងក្លត់បនាយក្លរផ្ាុោះរេើងន្ទរពលអ្ន្ទេត និងលមែិតរលើចំណុចប្បសពវននសុខភាពសាធារណៈ 
និងបញ្ហា សកលរផ្សងរទ្ៀត។ 

រយើងចាប់អារមមណ៍ជាពិរសសចំរពាោះេំនិតននសាច់ 
ររឿងដដលមានរោលបំណងរយក្លរណ៍អ្ំពីជំងឺដដលចមាងពីសតវ 
និងក្លរចមាងកនុងលកខណៈដដលប្បក្លន់រយនឌ័រ រហ្ើយររំលចេំនិតដដលរផ្ទត តរលើបញ្ហា រយនឌ័រ 
ជាពិរសសរៅកនុងសហ្េមន៍ដដលង្ហយរងរប្ោោះចំរពាោះ ក្លរេំរមកំដហ្ងខាា ំងននក្លរចមាង។ 
ដល់ទ្ីបញ្ចប ់េំនិតដដលមិនរួមបញ្ចូលទ្សសនៈរយនឌ័រចំរពាោះជំងឺដដលចមាងរដាយសតវ 
និងបញ្ហា ប្បឈមននក្លររីករលដាលរបស់ពួករេទំ្នងជាមិនសូវប្តូវបនរប្ជើសររសីរទ្។  

 
អ្នកដដលមានសទិ្ធដិាកព់ាកយ 

មានដតអ្នកសារព័ត៌មានដដលមានមូលដាឋ នរៅកនុង បងក់្លា ដដស កមពជុា កតូឌវីរ័ លរីបរយី៉ា  
រសៀរ៉ា រេអ្នូ អ្ ហូ្គងដ់ា និងរវៀតណាម ដដលមានសទិ្ធិដាក់ពាកយ។ 

អ្នកសារព័ត៌មានជាប្កុម មានសិទ្ធិដាក់ពាកយ។ រទាោះជាយ៉ា ងរន្ទោះក៏រដាយ 
ក្លរដាក់ពាកយប្តវូដតរ្វើរេើងរដាយមានរ ម្ ោះរបកខភាពដឹកន្ទំមាន ក់។ 
របកខភាពដឹកន្ទំប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងក្លរទ្ំន្ទក់ទំ្នងជាមួយ EJN 
និងទ្ទួ្លមូលនិ្ិកនុងន្ទមប្កុម ប្បសិនរបើសរប្មចយឈនោះ។ 

សប្មាប់រោលបំណងននឱ្ក្លសក្លរផ្ដល់ជំនួយរនោះ រយើងនឹងទ្ទ្ួលយកពាកយសុំជាភាសាអ្ង់រេាស 
រវៀតណាម ដខមរ និងបរំង។ រទាោះជាយ៉ា ងរន្ទោះក៏រដាយ 
សាច់ររឿងអាចប្តូវបនផ្លិតជាភាសាណាមួយក៏បន។ 

ក្លរដាក់ពាកយេឺរបើកចំហ្សប្មាប់អ្នកសារព័ត៌មានដដលរ្វើក្លរកនុងប្េប់មជឈដាឋ ន (អ្នឡាញ 

របោះពុមព ទ្ូរទ្សសន ៍វិទ្យុ)។ អ្នករយក្លរណ៍ឯករជយ និងបុេគលិករយក្លរណ៍មកពីសាា ប័នអ្នតរជាតិ 
ជាតិ កនុងប្សុក ឬសហ្េមន៍មានសិទ្ធិដាក់ពាកយ។ រយើងរលើកទ្ឹកចិតតឱ្យមានក្លរដាក់ពាកយ 



ពីអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពថ្មីរថាម ង 
ប៉ាុដនតអ្នកយកព័ត៌មានដដលមានបទ្ពិរសា្ន៍ដដលមានកំណត់ប្តាននក្លររយក្លរណ៍អ្ំពីបញ្ហា សុ
ខភាព និងបរិសាា នក៏ប្តូវបនសាវ េមន៍កនុងក្លរដាក់ពាកយផ្ងដដរ។ 

EJN រកាសិទ្ធិកនុងក្លរដកសិទ្ធិរបកខជនពីក្លរពិចារណា 
ប្បសិនរបើពួករេប្តូវបនរេរករ ើញថាបនចូលរួមកនុងក្លរប្បប្ពឹតតិខុសវិជាា ជីវៈ ឬមិនប្តឹមប្តូវ។ 

 
ភសតភុារសប្មាបស់ាចរ់រឿង 

រយើងរំពឹងថានឹងផ្តល់រង្ហវ ន់ យ៉ា ងរហាចណាសជនំយួឥតសំណងមយួដលប់្បរទ្សរោលរៅនមីយួ
ៗ ជាមយួនងឹថ្វកិ្លជាម្យមចនំួន $1,200កនងុមយួប្បរទ្ស ។ 

រយើងរប្ោងនឹងបរញ្ចញជំនួយឥតសំណងរៅដខសីហា ឆ្ន ំ 2022 

រដាយរំពឹងថាសាច់ររឿងទាំងអ្ស់នឹងប្តូវបនរបោះពុមពរៅនថ្ៃទី្ 30 
ដខវិចឆិក្លរៅរពលចុងរប្ក្លយបំផុ្ត។ 
អ្នកដាក់ពាកយេួរដតពិចារណាអំ្ពីរពលរវោរនោះរៅរពលប្ពាងដផ្នក្លរក្លរង្ហររបស់ខាួន។ 

សវុតាភិាព៖ រយើងរលើកទ្ឹកចិតតអ្នកយកព័ត៌មានឱ្យរ្វើតាម ក្លរអ្នុវតតលែបំផុ្ត សប្មាប់ 
COVID-19 ខណៈរពលកំពុងរយក្លរណ៍។ ប្បសិនរបើចាំបច់ 
អ្នកេួរដតដាក់បញ្ចូលក្លរចំណាយទាក់ទ្ងនឹង COVID ដូចជាក្លររ្វើរតសត 
ឬឧបករណ៍ក្លរពារផ្ទា ល់ខាួនរៅកនុងថ្វិក្លរបស់អ្នក។ 

ភាសាននក្លររបោះពមុពផ្ាយ៖ សាច់ររឿងអាចប្តវូបនផ្លិតជាភាសាណាមួយក៏បន។ 
រទាោះជាយ៉ា ងណាក៏រដាយ របកខជនដដលមានបំណងសររសរ 
ឬផ្លិតររឿងជាភាសាកំរណើតរបស់ខាួន ចាំបច់ប្តូវបញ្ចលូក្លរបកដប្បជាភាសាអ្ង់រេាសផ្ងដដរ។ 
សូមបញ្ចូលនថ្ាបកដប្បកនុងថ្វិក្ល ប្បសិនរបើចាំបច់។ 

ថ្វកិ្លសប្មាបស់ាចរ់រឿង៖ របកខជនទាំងអ្ស់ប្តូវបនតប្មូវឱ្យផ្តល់ថ្វិក្លលមែិតជាមួយនឹងរហ្តុផ្
លសប្មាប់ចំនួនទឹ្កប្បក់ដដលបនរសនើសុរំដាយរប្បើេំរូដដលបនផ្តល់ជូនខាងរប្ក្លម។ 
រយើងរសនើសុំឱ្យថ្វកិ្លមានភាពសមរហ្តុផ្ល 
និងេិតេូរពីក្លរចំណាយចាំបច់សប្មាប់ក្លររយក្លរណ៍ ដូចជាក្លររ្វើដំរណើរ 
និងក្លរសាន ក់រៅជារដើម។ សូមកត់ប្តាផ្ងដដររៅរលើទ្ប្មង់ថ្វិក្លរបស់អ្នក 
ប្បសិនរបើអ្នកកំពុងទ្ទ្ួលបនមូលនិ្ិពីមាច ស់ជំនួយរផ្សងរទ្ៀតសប្មាប់សាច់ររឿងរនោះ។ 

និយយជាទ្ូរៅ សំរណើសុំដដលមានថ្វិក្លតូចជាងនឹងមានភាពប្បកួតប្បដជងជាងមុន 
ប៉ាុដនតរយើងនឹងពិចារណារលើបរិមាណជំនួយឥតសំណងដដលមានតនមារប្ចើនជាងសប្មាប់សាច់ររឿ
ងរដាយរប្បើប្បស់វិ្ីសាប្សតដបបនវានុវតដន៍ ដបបសហ្ក្លរោន  
ឬក្លររសុើបអ្រងកតដដលអាចរប្បើប្បស់្នធានរប្ចើន និងចំណាយរពលរប្ចើន។ 

https://earthjournalism.net/resources/staying-safe-while-reporting-on-covid-19


រយើងរំពឹងថាសំរណើនឹងឆ្ាុោះបញ្ហច ំងយ៉ា ងទ្ូលំទ្ូោយនូវអ្វីដដលឧបករណ៍ដដលអ្នករសនើសុំមានលទ្ធភា
ពរប្បើប្បសរ់ួចរហ្ើយ (រួមទាំងក្លរមរ៉ា  ប្ដូន ពនាឺ រជើងក្លរមរ៉ា ។ល។) 
រហ្ើយនឹងមិនេិតេូរអំ្ពីថ្វិក្លដដលរផ្ទត តរលើក្លរទិ្ញឧបករណ៍ថ្មីរន្ទោះរទ្។ 

រយើងនឹងពិចារណារលើប្បក់ឧបតាមភសប្មាប់ប្បកដ់ខរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន ជាពិរសសប្បសិនរបើ
អ្នកដាក់ពាកយជាអ្នកឯករជយ។ សូមប៉ា ន់សាម នរពលរវោដដលអ្នកនឹងប្តូវបំរពញសាច់ររឿងរនោះ 
រហ្ើយរសនើសុជំាសំណងដដលអ្នករជឿថាឆ្ាុោះបញ្ហច ំងពីអ្ប្តាទ្ីផ្ារសមរមយ។ រយើងរសនើថា 

រទាោះដបបណាក៏រដាយថាតនមាមិនរលើសពី 30% ននថ្វិក្លសរុបរទ្។ 

ក្លរទ្ទ្លួសាគ លក់្លរោំប្ទ្ពី EJN៖  សាច់ររឿងដដលបនរបោះពុមពផ្ាយ 

និង/ឬក្លរផ្ាយប្តូវដតបង្ហា ញក្លរោំប្ទ្ EJN រដាយរួមបញ្ចូលសាា ករនោះ៖ 
"សាច់ររឿងរនោះប្តូវបនផ្លិតរេើងរដាយមានក្លរោំប្ទ្ពីបណាត ញសារព័ត៌មានដផ្នដីរបស់ 
Internews" ។ 
សទិ្ធរិបោះពមុពផ្ាយ៖ អ្នកដដលទ្ទួ្លបនជំនួយឥតសំណងមានរសរីភាពកនុងក្លររបោះពុមពផ្ាយ 
ឬផ្ាយសាច់ររឿងរបស់ពួករេជាមុនរៅកនុងប្បព័នធផ្សពវផ្ាយដដលពាក់ព័នធរបស់ពួករេ 
ដរបណា Internews 'EJN នដេូរ និងជាអ្នកផ្តល់មូលនិ្ិជំនួយ USAID 
ក៏ប្តូវបនផ្តល់សិទ្ធិកនុងក្លរដកសប្មួល របោះពមុពផ្ាយ និងដចកចាយវារដាយរសរីផ្ងដដរ។ 

 
លកខណៈវនិចិឆយ័ននក្លរវនិចិឆយ័ 

អ្នកដាក់ពាកយេួរដតពិចារណាចំណុចខាងរប្ក្លមរៅរពលររៀបចំសំរណើសាច់ររឿងរបស់ពួករេ។ 

• ភាពពាកព់័នធ៖ រតើសំរណើប្តូវតាមលកខណៈវិនិចឆ័យ និងរោលបំណងននក្លរ
រសនើសុំឬរទ្? រហ្តុអ្វីសាច់ររឿងរនោះវាសំខាន់ រហ្ើយជនូរៅអ្នកណា? 
រតើបនកំណត់ចាស់ោស់នូវេំនិតសំខាន់ បរិបទ្ 
និងេុណតនមារួមសប្មាប់ទ្សសនិកជនរោលរៅ់ដដរឬរទ្? 

• មុំ៖ ប្បសិនរបើសាច់ររឿងប្តូវបនប្េបដណដ ប់ 
រតើសំរណើរបស់អ្នកន្ទំមកនូវក្លរយល់ដឹងថ្មីៗចំរពាោះប្បធានបទ្ ឬផ្តល់នូវមុំថ្មីឬរទ្? 

• ផ្លប៉ាោះពាល់៖ រតើសរំណើរនោះមានក្លរនិទានកថា ឬធាតុរសុើបអ្រងកតដដលរឹងមាំដដល
នឹងផ្តល់ដំណឹង និងផ្ារភាា ប់ ទាក់ទាញក្លរចាប់អារមមណ៍ បរញ្ឆោះឱ្យមានក្លរជដជក
រដញរដាល និងសកមមភាពរលើកទឹ្កចិតដដដរឬរទ្? 

• ក្លរនទិានររឿងប្បកបរដាយនវានវុតដន៍៖ 
ក្លររប្បើប្បស់វិ្ីសាប្សតប្បកបរដាយភាពនចនប្បឌិត ពហ្ុព័ត៌មាន 
និងទ្ិននន័យដដលអាចរមើលរ ើញនឹងប្តូវបនចាត់ទុ្កថាជាក្លរបូកមួយ។ 

• ដផ្នក្លរសប្មាបក់្លររបោះពមុពផ្ាយទានរ់ពលរវោ៖ អ្នកយកព័ត៌មាន 
មិនថាឯករជយ ឬរ្វើក្លររៅតាមប្បព័នធផ្សពវផ្ាយរទ្ 
នឹងប្តូវបញ្ចូលលិខិតោំប្ទ្ពីអ្នកដកសប្មួលរៅកនុងពាកយសុំរបស់ពួករេ 
រដាយរបតជាា របោះពុមពររឿងឱ្យបនមុននថ្ៃទី្ 30 ដខវិចឆិក្ល។ 



 
ដរំណើរក្លរដាកព់ាកយសុ ំ

• ចុចប ូតុង 'ដាក់ពាកយសុំឥេូវរនោះ' រៅដផ្នកខាងរលើននរេហ្ទ្ំព័រ។ 
• បប្បសិនរបើអ្នកមានេណនីដដលមានប្សាប់ អ្នកនឹងប្តូវចូល។ 

រដាយសាររយើងបនរ្វើបចចុបបននភាពរេហ្ទ្ំព័ររបសរ់យើងន្ទរពលថ្មីៗរនោះ 
អ្នកប្បដហ្លជាប្តូវកំណត់ពាកយសមាៃ ត់របស់អ្នករេើងវញិរដាយចុច 
"រភាចពាកយសមាៃ ត់?" តំណភាា ប់រៅកនុងទ្ំព័រចូល។ ប្បសិនរបើអ្នកមិនមានេណនីរទ្ 
អ្នកប្តូវដតចុោះរ ម្ ោះរដាយចុច "ចូល" រៅដផ្នកខាងរលើខាងសាត ំននទំ្ព័រ 
រហ្ើយចុចរលើតំណ "ចុោះរ ម្ ោះ" រៅដផ្នកខាងរប្ក្លមននទំ្ព័រដដលរបើក។ 
ចុច ទ្ីរនោះ សប្មាប់ក្លរដណន្ទំលមែិតអ្ំពីររបៀបបរងកើតេណនី 
រហ្ើយ ទ្ីរនោះ សប្មាប់ក្លរដណន្ទំលមែិតអំ្ពីររបៀបកំណត់ពាកយសមាៃ ត់របស់អ្នករេើងវិ
ញ។ • ប្បសិនរបើអ្នកចាប់រផ្តើមដាក់ពាកយសុំ រហ្ើយចង់ប្តលប់មកវិញ 

រហ្ើយបំរពញវារៅរពលរប្ក្លយ អ្នកអាចចុច 'Save Draft'។ 
រដើមបីប្តលប់រៅរសចកតីប្ពាងវិញ អ្នកនឹងប្តូវប្តលប់រៅឱ្ក្លស រហ្ើយចុច 
'ដាក់ពាកយឥេូវរនោះ' មតងរទ្ៀត រដើមបីបញ្ចប់ក្លរដាកព់ាកយ។ 

• ក្លរដាក់ពាកយេួរដតផ្តល់ថ្វកិ្លលមែិតរៅកនុងតារង Excel 
ជាមួយនឹងរហ្តុផ្លសប្មាប់ចំនួនទឹ្កប្បក់ដដលបនរសនើសុំ។ 
ទាញយកេំរូថ្វិក្លឥេូវរនោះរដាយចុចរលើ តំណរនោះ ។ 

• របកខជនទាំងអ្ស់ចាំបច់ប្តូវផ្តល់លិខិតោំប្ទ្ដដលមានហ្តារលខាពីអ្នកដកសប្មួលរ
បស់ពួកេខាួន 
រដាយបញ្ហា ក់យ៉ា ងចាស់ថាប្បព័នធផ្សពវផ្ាយនឹងរបោះពុមពសាច់ររឿងដដលផ្លិតជាល
ទ្ធផ្លននជំនួយឥតសំណងរនោះ។ 

• របកខជនក៏នឹងប្តូវបញ្ាូន 
ររឿងេំរូចំនួនពីរឬតំណភាា ប់រៅក្លន់ក្លរង្ហរដដលពាក់ពន័ធផ្ងដដរ។ 

ចំណំា៖ 
រេនឹងរសនើសុំឱ្យអ្នកផ្ាុករេើងឯកសារោំប្ទ្ទាំងរនោះរៅរពលដដលអ្នកចាប់រផ្តើមដំរណើរក្លរពាកយ
សុំ ដូរចនោះសូមរមតាដ រប្តៀមឱ្យមានរប្សច។ 

ប្បសិនរបើអ្នកជួបប្បទ្ោះក្លរលំបកកនុងក្លរដាក់ពាកយសុំរបស់អ្នក 
ឬមានសំណួរអ្ំពីជំនួយសូមរផ្ាើអ្ុីដមល info.ejn@internews.org ។ កុំទាក់ទ្ងអីុ្ដម៉ាល 

Internews រផ្សងរទ្ៀតទាក់ទ្ងនឹងឱ្ក្លសរនោះ រប្ពាោះរយើងនឹងមិនទ្ទួ្លវារទ្។ 

ពាកយសុំដដលបនដាក់រសនើបន្ទា ប់ពីក្លលបរិរចឆទ្កំណត់នឹងមិនប្តូវបនពិចារណារទ្។ 
សូមពិចារណាបញ្ាូនពាកយសុំយ៉ា ងរហាចណាស់មួយនថ្ៃមុននថ្ៃផុ្តកំណត់ 
រដើមបីរជៀសវាងបញ្ហាណាមួយ។ 

 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-05/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-05/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-05/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-05/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-02/EJN%20Story%20Grant%20Budget%20Template_USD_0.xlsx
mailto:info.ejn@internews.org


អ្នកសារព័ត៌មានកនុងប្បរទ្សកមពជុា រយើងចង់បនសាច់ររឿងពីអ្នកអ្ពំីជងំឺវីរ៉ាុសដដលចមាងរដាយសតវ 

និងក្លរខិតខំប្បងឹដប្បងរដើមបីក្លរពារក្លររីករលដាលរបសវ់ាពសីតវរៅមនុសស! 
ពាកយសុំជាភាសាដខមរប្តូវបនទ្ទ្ួលយក។ ផ្ុតកំណត់ប្តឹមនថ្ៃទ្ី ៨ ដខសីហា។ 
 

ក្លររំលឹក! អ្នកសារព័តម៌ានពីប្បរទ្សកមពុជា កុំរភាចថា រយើងកពំុងផ្តលជ់ំនយួឥតសំណងរហ្ូតដល់$1,200 

រដើមបីរយក្លរណ៍អ្ពំីជងំឺដដលឆ្ាងរដាយវីរ៉ាុសតាមសតវនងិកិចចខិតខំប្បងឹដប្បងរដើមបីក្លរពារក្លររីករលដា
លរបសវ់ាពីសតវរៅមនសុស។ ប្បសិនរបើសំរណើប្តូវបនអ្នមុ័ត 
អ្នកក៏នងឹទ្ទ្ួលបនក្លរបងវកឹមួយទ្ល់មយួពអី្នកសារព័តម៌ានដដលមានបទ្ពិរសា្នផ៍្ងដដរ។ 
ពាកយសុំជាភាសាដខមរប្តូវបនទ្ទ្ួលយក។ ដាក់ពាកយមនុនថ្ៃទ្ី៨ដខសីហា 

 
អ្តាបទ្ជាប្ក្លប 

• ក្លររយក្លរណ៍អ្ំពជីងំឺដដលចមាងរដាយសតវ 
• ឱ្ក្លសផ្ដលជ់ំនយួឥតសំណង 
• អ្ំពាវន្ទវឱ្យអ្នកសារព័តម៌ានរយក្លរណ៍ពីកចិចខិតខំប្បងឹដប្បងទ្ប់សាក ត់ក្លររីករលដាលពសីតវរៅ

មនុសស 
• ផ្ុតកំណត់នថ្ៃទ្ ី2 ដខសីហា, 2022 

• អ្នកដដលមានសទិ្ធិដាកព់ាកយសុ៖ំ រយើងសាវ េមនក៍្លរដាកព់ាកយសុំពីប្បរទ្ស បង់ក្លា ដដស កមពជុា 

កូតឌីវ័រ លីរបរីយ៉ា  រសៀរ៉ា រេអ្នូ អ្ ូហ្គង់ដា និងរវៀតណាម។  
• ពាកយរសនើសុំជាភាសាអ្ង់រេាស ដខមរ រវៀតណាម នងិបរំងប្តវូបនទ្ទ្ួលយក 
• សាច់ររឿងដដលទាកទ់្ងនឹងរមររេវីរ៉ាុសដចូខាងរប្ក្លមនងឹប្តូវបនផ្តល់អាទ្ិភាព៖ 

o រអ្បូឡា 

o Marburg 
o រមររេេវីរ៉ាុសប្េនុផ្ទត សាយ្ំប្បភពរដើមរចញពសីតវ 
o រមររេកូរ៉ាូណាវីរ៉ាុសប្បភពរដើមឆ្ាងពសីតវ (SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV) 

o Nipah virus 

o Lassa virus 

 


