
�រអំ�វ�វឱ្យ�ក់សំេណើ៖ 
�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណងដល់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យស្រ�ប់�� ំ 2022 
េដើម្ីបប�្ឈប់ផលប៉ះ�ល់ៃន�រចម�ងេមេ�គ 

�លបរ �េច�ទេបើកទទួល�ក្យ៖ ៃថ�ចន�  ទី២៤ ែខតុ� �� ំ២០២២ 

�លបរ �េច�ទបិទឈប់ទទួល�ក្យ៖ ៃថ�ច័ន�  ទី៩ ែខមក� �� ំ២០២៣ 

EJN កំពុងផ�ល់ជំនួយឥតសំណងដល់អង�ក�ពព ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 
រមួ�ងំ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យព័ត៌�នែបប្របៃពណី ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យែបបផ�យដំណឹង 
្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�រ�រអភិវឌ្ឍន៍ ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យថ� ីនិង្របព័ន�ផ្សព�ផ�យឯក�ជ្យ 
េដើម្បី�ំ្រទដល់សកម��ពក�ងសមត��ពស្រ�ប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 
និងអ�ក�រព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រយល់ដងឹ និង�រ�រ�រ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ zoonotic ។ 

សូម�នែផ�ក�ងេ្រ�មេ�យ្រប �ង្របយ័ត�  េ្រ�ះ��នព័ត៌�នសំ�ន់ៗអំពីសិទ�ិទទួល�ន 
និងដំេណើរ�រ�ក់�ក្យ។ 

ទិដ��ពទូេ�  

េ្រចើន�ង 6 ក� �ងចំេ�ម10ជំងឺឆ�ងែដលេគ�� ល់គឺ�ជំងឺ zoonotic–
ឆ�ងពីសត�េ�មនុស្ស�មរយៈ�រប៉�� ល ់ឬ�មរយៈ��រ ទឹក ឬបរ ��� ន។ �រ�៉ន់�� នមួយប�� ញ� 
75% ៃន�� ក់�របង�េ�គែដលេលចេ�� រ �នេដើមកំេណើតពីសត�  ។ ជំងឺ�តត�ត Covid-19 
ប�� ញពីផលវ ��ក��កលដ៏��វៃនជំងឺ zoonotic េ្រ�ពីេនះ 
េយើងមិន�ន់យល់្រគប់�៉ងែដលេយើង្រត�វដឹង េដើម្បីទប់�� តជំងឺ�តត�តេ្រ�យៗេ�ះេទ។ 

�ងពីរ�� ំប�� ប់ពី Covid-19 �ន�� យ�េរឿងព័ត៌�នពិភពេ�កដ៏ធំបំផុត ជំងឺ zoonotic 
េ�ែតបន��្របភពៃន�រជែជកែវកែញក ជេ�� ះ និងព័ត៌�នមិនពិតទូ�ងំពិភពេ�ក 
ែដលរមួចំែណកដល់�រយល់ដឹង���រណៈ�នក្រមិតអំពី�និភ័យែដលពួក�បង�េឡើង។ 
េដើម្បីេធ� �សកម��ព រ�� ភិ�ល អ�កបេង� ើតេ�លនេ��យ 
និងសហគមន៍្រត�វ�រព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន ែផ�កេលើភស� ��ង និងរ �ង�ំ 
េដើម្បីជូនដំណឹងដល់�រសេ្រមចចិត�  និងជំរុញឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រ។ 

អ�ក�រព័ត៌�ន និងអង��រ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�នតួ�ទីសំ�ន់ក� �ង�រផ�ល់ព័ត៌�នេនះ 
ប៉ុែន� វត��នៃនព័ត៌�នខុសឆ�ង និងព័ត៌�នមិនពិត កង�ះទិន� ន័យែដល�ន���រណៈ 
និងឧបសគ�េផ្សងេទៀតបង�ប�� ្របឈមដល់�រផលិត�រ�រអ�ក�រព័ត៌�នែដល�នគុណ�ពខ�ស់
អំពី�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ zoonotic និង�រេ្រត�មលក�ណៈ�តត�ត។ �របណ� � ះប�� ល 
និងធន�នបែន�មេទៀតគឺ្រត�វ�រ��ំ�ច់ េដើម្បី�ំអ�ក�រព័ត៌�នឱ្យេលឿនរហ័ស 
ដូេច�ះពួកេគ�ចផ្សព�ផ�យព័ត៌�នដល់សហគមន៍ែដល�ន�និភ័យបំផុត។  

េដើម្បីបំេពញចេ�� ះេនះ EJN �នចូលរមួ�មួយសម� ័ន�សកលែដលដឹក�ំេ�យ�កលវ �ទ�ល័យ Tufts 
និង USAID ែដល្រត�វ�នេគ�� ល់�� ប�្ឈប់ឥទ�ិពលៃន�ររ �ក�ល�ល 
ែដលកំពុងេធ� ��រេដើម្បីែស� ងយល់ និងេ�ះ្រ�យ�និភ័យែដលបង�េឡើងេ�យេមេ�គ zoonotic 
ែដលេគ�� ល់ �មួយនឹងស�� នុពលៃន�រេហៀរេចញពីសត�  និងប�� លឱ្យ�ន�រផ� �ះេឡើង 
ចំនួនករណីឆ�ងេកើនេឡើង និង�តត�តដល់មនុស្ស។ �ែផ�កមួយៃន�រប�្ឈប់�រចម�ង STOP Spillover 

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11516376/
https://earthjournalism.net/projects/stop-spillover


EJN កំពុងផ�ល់ជំនួយឥតសំណងដល់អង��ព�� េដើម្បី�ំ្រទដល់សកម��ព�យ�រណ៍ 
និង�រអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ េដើម្បីបេង� ើនព័ត៌�ន��រណៈ 
និងសមត��ពអ�ក�រព័ត៌�នជុំវ �ញ្រប�នបទេនះ។  

អង��ព�ងំេនះនឹងទទួល�ន�រ�ំ្រទែផ�កហិរ�� វត� � និងបេច�កេទស 
េដើម្បីព្រងីក�រ្រគបដណ� ប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យៃន�និភ័យ និង�រ�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនេមេ�គ 
zoonotic ���ក� �ងតំបន់ េធ� ��របណ� � ះប�� លស្រ�ប់អ�ក�រព័ត៌�ន�មរយៈសិ�� �� 
ឬវគ�សិ�� សិក��មអន�ញ ្រ�វ្រ�វពីប�� �ក់�ក់�មរយៈ�ច់េរឿងែបបសហ្រ�ស 
ឬែបបេសុើបអេង�ត បេង� ើតវគ�សិក��មអុីនធឺណិត ឬធន�នេផ្សងេទៀតស្រ�ប់ អ�ក�រព័ត៌�ន 
និងអ�ក�រព័ត៌�ន និងសកម��ពស�� នុពលេផ្សងេទៀត។ 

្រប�នបទ និងេ�លបំណងៃនគេ្រ�ង 

េយើងកំពុងទទួលយក�រ�ក់�ក្យ�ងំ�យ�ែដលស� ះែស� ងេដើម្បីព្រងីកតំបន់ផ្សព�ផ�យ 
ឬបណ� � ះប�� លអ�ក�រព័ត៌�នេលើ្រប�នបទ�េ្រចើនែដល�ក់ទងនឹង�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លៃន
េមេ�គ zoonotic ែដល�ន�ទិ�ពខ�ស់ និង�រ�ត់បន�យជំងឺ។ 
េយើង�ប់�រម�ណ៍�ពិេសសចំេ�ះគេ្រ�ងែដលជួយអ�ក�រព័ត៌�នែស�ងរក និងេ្របើ្រ�ស់ទិន� ន័យ 
និង�រ្រ�វ្រ�វវ �ទ���ស� ចុងេ្រ�យបង�ស់ក� �ង�រ�យ�រណ៍របស់ពួកេគ។ 
ែស� ងរកវ �ធីេដើម្បីពន្យល់ឱ្យ�ន់ែត្របេសើរេឡើងអំពីអ�កចម�ងេមេ�គ 
និង�ព្រប�ក់្រក�របស់ពួក��មួយនឹងប�� សកលេផ្សងេទៀត និងេលើកកម�ស់សំេឡងរបស់�ស� ី 
និងសហគមន៍្រកី្រក េផ្សងេទៀតែដល្របឈមនឹង�និភ័យបំផុត។ 

�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ ្រត�វែតេ�� តេលើជំងឺ zoonotic �ងេ្រ�ម។ 
សំេណើែដលេ�� តេលើជំងឺែដលមិន�ន�យេ�� ះេ�ទីេនះនឹងមិន្រត�វ�នពិ�រ�េទ។ 

• េអបូ� 
• Marburg 
• េមេ�គគវ �រ�ុស្រគ �ន�� �យធំ្របភពេដើមេចញពីសត�  
• េមេ�គកូរ��ូវ �រ�ុស្របភពេដើមឆ�ងពីសត�  (SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV) 
• Nipah virus 
• េមេ�គ�� 

សូមចំ��ំ សំេណើ្រត�វែតេរៀប�ប់ពីវ �ធី��ស� ែដល��ំ� ស� ីពី 
តួ�ទីៃនេភទ�មួយែដល�ន�និភ័យចំេ�ះឥទ�ិពល�រចម�ងេមេ�គ 
និង�ពខុស�� ៃន�និភ័យរ�ងបុរស �ស�  ីនិងេភទេផ្សងៗែដល្រត�វ�នកំណត់��ន�ព្រកី្រក។ 

សកម��ពែដល�នេលើកេឡើងគួរែតរមួចំែណកដល់េ�លបំណងសំ�ន់ៗដូច�ងេ្រ�មៈ  

• ព្រងឹងកិច�សហ�ររ�ង្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ អ�កវ �ទ���ស�  អ�កជំ�ញសុខ�ព 
និងសហគមន៍មូល�� ន 
េដើម្បីទទួល�ន�រយល់ដឹង�ន់ែតសុីជេ្រ�អំពី�ររ �ក�ល�លេមេ�គ zoonotic; 

• បេង� ើត�រយល់ដឹង�ន់ែតេ្រចើនេ�ក� �ងសហគមន៍ 
និងក្រមិតេ�លនេ��យៃន�និភ័យៃនជំងឺ zoonotic េដើម្បីជួយសហគមន៍ អ�កវ �ទ���ស�  
និងអ�កបេង� ើតេ�លនេ��យកំណត់ ្របេមើលេមើល 
និង�ត់បន�យ�រផ� �ះេឡើង�េពលអ�គត។  



• ែកលម�ឬព្រងឹងសមត��ពរបស់អ�ក�រព័ត៌�ន និងអង��ព្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 
េដើម្បីផលិតព័ត៌�នែដល�នគុណ�ពខ�ស់ ្របកបេ�យ�រពិត ភស� ��ង�មូល�� ន 
និង�រផ�រ�� ប់នឹងព័ត៌�ន��រណៈស� ីពីឥទ�ិពលៃន�រចម�ងេមេ�គ zoonotic 
យុទ���ស��រ�រ និងវ �ទ���ស��ន់សម័យបំផុត; 

• បេង� ើនបរ ��ណៃន�តិ�ែដល�នគុណ�ពខ�ស់ 
និងតំបន់្រគបដណ� ប់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេលើ្រប�នបទសុខ�ព��រណៈសំ�ន់ៗ 
េដើម្បីេ�� ត�រយកចិត�ទុក�ក់េលើចំណុច្របសព�រ�ងជំងឺ បរ ��� ន និងវ ��្រតសង�ម 
រមួ�ងំសន� ិសុខេស្ប�ង �រេធ� �ចំ�ក្រស �ក េយនឌ័រ និងេ្រចើនេទៀត។ 

• ផ�ល់សិទ�ិអំ�ចដល់�ស� ី ជន្រកី្រក យុវជន ស�ជិក LGBTQIA+សហគមន៍ ជន�តិេដើម 
ជន�តិ�គតិច ជនពិ�រ និង្រក �មអ�កទីទ័លេផ្សងេទៀត 
េដើម្បីេ�ះ្រ�យផលប៉ះ�ល់មិនស��្រតៃនជំងឺេ�យ�រព្រងីកសំេឡងរបស់ពួកេគ 
និងបេង� ើនលទ��ពទទួល�នព័ត៌�នែដល�នគុណ�ពខ�ស់ ែដល�ចរក�ន���រណៈ។ 

ឧ�ហរណ៍ៃនសកម��ពែដល�ច�នរមួប�� �ល ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ៖  

• ដំេណើរកំ�ន�  និង/ឬសិ�� ��បណ� � ះប�� លែដល�ំអ�ក�រព័ត៌�ន�មួយនិងជំ�ញ�រ 
• �រអភិវឌ្ឍន៍ធន�នរបស់អ�ក�យ�រណ៍ និងវគ�សិក��មេអឡិច្រត�និក ឬឧបករណ៍ 
• �រផ�ល់្របឹក�ដល់អ�ក�រព័ត៌�ន 
• គេ្រ�ង�យ�រណ៍ពិេសស 
• សកម��ពប�� ញ និង�ព�ៃដគូស្រ�ប់អ�ក�រព័ត៌�ន 
• �រអភិវឌ្ឍេវទិ�និ�នេរឿងថ�ីៗ 
• �របេង� ើតប�� ញអ�ក�រព័ត៌�ន។ 

អ�កែដល�នសិទ� ិ�ក់�ក្យ  

អង��ព្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ រមួ�ន្របព័ន�ផ្សព�ផ�យព័ត៌�ន្របៃពណី ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 
្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�រ�រអភិវឌ្ឍន៍ ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យថ� ី
និង្របព័ន�ផ្សព�ផ�យឯក�ជ្យ្រត�វ�ន�� គមន៍ក� �ង�រ�ក់�ក្យ។ សូមចំ��ំ 
េយើងនឹងមិនពិ�រ��រ�ក់�ក្យែដល�នឫសគល់នែផ�កតស៊ូ មតិ សកម�ជន 
ឬយុទ���រនេ��យេឡើយ។  

េយើងកំពុងទទួល�រ�ក់�ក្យសុំពី្របេទសដូច�ងេ្រ�ម ែតប៉ុេ�� ះ ៖ លីេបរ ��៉ េសៀ�� េឡអូន កូតឌីវ �រ 
បង់�� ែដស កម� �� និងេវៀត�ម។ 
អង��ព្រត�វែត្រត�វ�នចុះេ�� ះេ�យ្រសបច�ប់េ�ក� �ង្របេទសមួយក� �ងចំេ�ម្របេទស�ងំេនះេដើម្បី
�នសិទ�ិ�ក់�ក្យ - េយើងនឹង មិន ទទួលយក�ក្យសុំពីអង��ព�េផ្សង 
ែដលកំពុងែស� ងរក�រេធ� �សកម��ពេ�ក� �ង្របេទសេ�លេ�មួយក� �ងចំេ�ម្របេទសេ�លេ��ងំ
េនះេទ។ អង��ពក៏្រត�វែតរក�គណនីធ��រែដល�នលទ��ពទទួល�ន�រេផ�រ្រ�ក់អន� រ�តិ 
និង��� ប័ណ� សម្រសប ្របសិនេបើ�ំ�ច់ េដើម្បីទទួល�នមូលនិធិពីបរេទស 
(�ពិេសសេ�្របេទសបង់�� ែដស)។ 

ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនឱ�សផ�ល់ជំនួយឥតសំណងេនះ េយើងនឹងទទួលយក�ក្យសុំ���អង់េគ�ស 
បង់�� ែដស ��ងំ េវៀត�ម និងែខ� រ។ �អកុសល 
េយើងមិន�នលទ��ពពិ�រ�កម� វ �ធី���េផ្សងេទៀតេទេ�េពលេនះ 
ប៉ុែន�សកម��ពគេ្រ�ង�ច្រត�វ�នបំេពញ����មួយក៏�ន។  



អង��ពែដល�នទទួល�រ�ំ្រទពី EJN �េពលកន�ងមក�នសិទ�ិ�ក់�ក្យសុំ 
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ 
េយើងនឹងយក�រអនុវត�កន�ងមកមកេដើម្បីេធ� ��រពិ�រ�ក� �ងអំឡ� ងេពលដំេណើរ�រេ្រជើសេរ �ស 
េហើយ�ចអនុេ្រ�ះដល់អង��ពែដលមិន�ន់ទទួល�ន�រ�ំ្រទពីពួកេយើង។  

EJN រក�សិទ�ិក� �ង�រទ�� ក់េបក��ព�មួយពី�រពិ�រ� 
្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�នេគរកេឃើញ��នចូលរមួក� �ង�រ្រប្រពឹត� ិខុសវ ��� ជីវៈ ឬមិន្រតឹម្រត�វ។ 

បរ ��ណជំនួយឥតសំណង និងភស� ��រ 

េយើង្របេមើលេមើល�នឹងជួយឧបត�ម�ដល់�៉ងេ�ច�ស់ 3 អង��ពែដល�នទឹក្រ�ក់រហូតដល់ 
10,000 ដុ�� រ�េម៉រ �កក� �ងមួយអង��ព។ និ�យ�រមួ 
�ល់�ក្យសុំែដល�នថវ ��តិចតួចនឹង�ន�រ្របកួត្របែជងេ្រចើន 
ប៉ុែន� េយើងនឹងពិ�រ�េលើជំនួយឥតសំណងែដលេ្រចើន�ងរហូតដល់ 10,000 
ដុ�� រ�េម៉រ �កស្រ�ប់គេ្រ�ងែដលេ្របើ្រ�ស់វ �ធី�្រស� ្របកបេ�យន�នុវត�ន៍ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់ធន�
នេ្រចើន និងចំ�យេពលេវ�េ្រចើន។ 

អ�ក�ក់�ក្យ�ងំអស់។្រត�វ�នត្រម�វឱ្យផ�ល់នូវថវ ��លម� ិតបូករមួនិង�រពន្យល់េហតុផល 
ស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នេស� ើសុំេ�យេ្របើ គំរែូដល�នផ�ល់ឱ្យ។ 
េយើងេស� ើឱ្យថវ ���ន�ពសមេហតុផល 
េហើយ្រត�វគិតគូរពី�រចំ�យ�ំ�ច់ស្រ�ប់�រអនុវត�គេ្រ�ង 
អ�ក�ក់�ក្យ�ចេ្របើែផ�កមួយៃនជំនួយឥតសំណងេដើម្បី ទិញឧបករណ៍ 
ប៉ុែន� គួរប�� ក់�៉ងច�ស់អំពីរេបៀបែដលឧបករណ៍នឹងរមួចំែណកដល់លទ�ផលរ�ពឹងទុក 
េហើយ�គួរែត�ត់េចញ�៉ងតិចតួចពីែផ�កេផ្សងៗៃនថវ ��សរុប។  

អ�ក�ក់�ក្យសុំ្រត�វ�នអនុ�� ត 
និងេលើកទឹកចិត�ឱ្យបេង� ើនសហហិរ��ប្ប�នស្រ�ប់សកម��ពែដល�នេស� ើេឡើង 
ប៉ុែន��មិន្រត�វ�នេគត្រម�វេ�ះេទ។ ្របសិនេបើអ�ក�នទទួលសហហិរ��ប្ប�ន�មួយ 
សូមប�� ក់ចំនួន និង្របភពេ�ក� �ង�ក្យសុំរបស់អ�ក។ 

េយើងរ�ពឹង�នឹងជូនដំណឹងដល់អ�ក�ក់�ក្យែដលទទួល�នេ�គជ័យេ�ចុងែខកុម�ៈ ឬែខមី� 
ែដលគេ្រ�ងនឹង�ប់េផ�ើមេធ� ��រេ�ក� �ងែខេម�។ គេ្រ�ង្រត�វប��ប់ក� �ងរយៈេពល 8 ែខ។ 
អ�ក�ក់�ក្យគួរែតពិ�រ�អំពីេពលេវ�េនះេ�េពលែដល្រ�ងែផន�រ�រ�ររបស់ពួកខ� �ន។ 

ស្រ�ប់គេ្រ�ងែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេ�ះពុម�ផ�យ�ច់េរឿង ឬស�� រៈេផ្សងេទៀត សូមចំ��ំ 
Internews, EJN, ៃដគូរបស់ខ� �ន និងអ�កផ�ល់មូលនិធិនឹង្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិក� �ង�រែកស្រម�ល េ�ះពុម�  
ផ្សព�ផ�យ និងែចក�យស�� រៈ�ងំេ�ះេ�យេសរ �។ 

លក�ណៈវ �និច� ័យេដើម្ប�យតៃម�  

�ល់�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ�ងំអស់ែដលេយើងទទួល�នគឺ្រត�វ�នពិនិត្យ 
និងពិ�ក�េ�យ្រក �មេ�្រកមអន�រ�តិ ែដលរមួ�នបុគ�លិក Internews 
និងជំ�ញ�រក� �ង�រ�យ�រណ៍អំពីបរ ��� ន និងសុខ�ព។ 

�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ នឹង្រត�វ�ន�យតៃម�េ�យេ្របើលក�ណៈវ �និច� ័យ�យតៃម��ងេ្រ�ម៖ 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-03/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template.xlsx


• គុណ�ពសរុបៃនសំេណើ; 
• �ព�ក់ព័ន� ៃនគេ្រ�ងែដល�នេស� ើេឡើងក� �ង�ររមួចំែណកដល់េ�លបំណង 

និង�ទិ�ពៃនកម� វ �ធីជំនួយឥតសំណងេនះ 
• ផលប៉ះ�ល�យ�េហតុៃនគេ្រ�ងែដល�នេស� ើេឡើង រមួ�ងំគុណ�ព 

និង្របសិទ��ពៃន�ររច�គេ្រ�ង  
• ន�នុវត�ន៍ៃនសកម��ពែដល�នេស� ើេឡើង;  
• លទ��ពហិរ�� វត� � និង្របសិទ��ពចំ�យៃនគេ្រ�ងែដល�នេស� ើេឡើង  
• សមត��ពរបស់អ�ក�ក់�ក្យេដើម្បីអនុវត�គេ្រ�ង 
• ទី�ំងភូមិ��ស� របស់អ�កផ�ល់ជំនួយឥតសំណង។  

ដំេណើរ�រ�ក់�ក្យ 

• ចុចប៊ូ តុង 'Apply now �ក់�ក្យសុំឥឡ� វេនះ' េ�ែផ�ក�ងេលើៃនេគហទំព័រ។ 
• ្របសិនេបើអ�ក�នគណនីែដល�ន្រ�ប់ អ�កនឹង្រត�វចូល។ ្របសិនេបើអ�កមិន�នគណនីេទ 

អ�ក្រត�វែតចុះេ�� ះេ�យចុច "ចូល" េ�ែផ�ក�ងេលើ�ង�� ំៃនទំព័រ េហើយចុចេលើតំណ 
"ចុះេ�� ះ" េ�ែផ�ក�ងេ្រ�មៃនទំព័រែដលេបើក។ ចុច េ�ទីេនះ 
ស្រ�ប់�រែណ�ំលម� ិតអំពីរេបៀបបេង� ើតគណនី និង េ�ទីេនះ 
ស្រ�ប់�រែណ�ំលម� ិតអំពីរេបៀបកំណត់�ក្យស�� ត់របស់អ�កេឡើងវ �ញ។ 

• ្របសិនេបើអ�ក�ប់េផ�ើម�រ�ក់�ក្យ េហើយចង់្រតលប់មកវ �ញ េហើយបំេពញ�េ�េពលេ្រ�យ 
អ�ក�ចចុច 'Save Draft'។ េដើម្បី្រតលប់េ�េសចក� ី្រ�ងវ �ញ អ�កនឹង្រត�វ្រតលប់េ�ឱ�ស 
េហើយចុច 'Apply now'�ក់�ក្យឥឡ� វេនះ' ម�ងេទៀត េដើម្បីប��ប់�រ�ក់�ក្យសុំ។ 

• �រ�ក់�ក្យសុំ គួរែតេរៀប�ប់ពីថវ ��លម� ិតេ�ក� �ង��ង Excel 
�មួយនឹងេហតុផលស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នេស� ើសុំ។ 
�ញយកគំរថូវ ��ឥឡ� វេនះេ�យចុចេលើ តំណ�� ប់េនះ។ 

្របសិនេបើអ�កជួប្របទះ�រលំ�កក� �ង�រ�ក់�ក្យសុំរបស់អ�ក ឬ�នសំណួរអំពីជំនួយ សូមេផ�ើអីុែមល 
info.ejn@internews.org. កំុ�ក់ទងអីុែម៉ល Internews េផ្សងេទៀត�ក់ទងនឹងឱ�សេនះ 
េ្រ�ះេយើងនឹងមិនទទួល�ន�េទ។  

�ក្យសុំែដល�ន�ក់េស� ើប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទកំណត់នឹងមិន្រត�វ�នពិ�រ�េទ។ 
សូមពិ�រ�ពី�រប�� �ន�ក្យេស� ើសុ ំ�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ�មុនៃថ�ផុតកំណត់ 
េដើម្បីេជៀស�ងប�� �មួយ។ 

របូ�ពប�៖ ទូកេន�ទេ� Cape Coast ្របេទស�� � / Credit: Hello Lightbulb, Unsplash. 

ទ្រមង់�ក្យេស� ើសំុស្រ�ប់�� ំ 2022 
�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណងដល់្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 
េដើម្ីបប�្ឈប់ផលប៉ះ�ល់ៃន�រចម�ងេមេ�គ 

អំពី�� ប័នរបស់អ�ក ↴ 
េ�� ះអង��ព 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-03/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template.xlsx
https://unsplash.com/photos/-0lm9r442zE


�� ំៃន�របេង�ើត 

េតើ�� ប័នរបស់អ�ក�នចុះេ�� ះ្រសបច�ប់េទ?  

• �ទ 
• េទ 

េតើ�� ប័នរបស់អ�ក�នគណនីធ��រេទ? 

• �ទ 
• េទ 
• េផ្សងេទៀត... 

�សយ�� នរបូវន�  

េគហទំព័រ និង/ឬ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យសង�ម 

�រពិពណ៌�សេង�បអំពីអង��ពរបស់អ�ក។ 

សូមពណ៌�អំពី្របវត� ិ េបសកកម�  គេ្រ�ង និងសកម��ពបច� �ប្បន�  ទស្សនិកជនេ�លេ� 
និងលទ��ព�៉ន់�� នៃន�� ប័នរបស់អ�ក។ 

េ�� ះ និងមុខ�របុគ�លែដលដឹក�អំង��ព 

េ�� ះស�ជិក្រក �ម្របឹក�ភិ�ល ឬអ�កទទួលខុស្រត�វ 

ចំនួនបុគ�លិកែដល�ន្រ�ក់ែខ 

ចំនួនអ�កស� ័្រគចិត� 

ចំនួនស�ជិក 

េតើអ�ក�នផ�ល់�របណ� � ះប�� លពីមុនេទ?  

• �ទ [្របសិនេបើ�ន៖ សូម�យឧ�ហរណ៍មួយចំនួន។] 
• េទ 

េតើគេ្រ�ងសកម��ព ឬ�ច់េរឿង�មួយរបស់អ�ក�េំ�រកេ�លនេ��យវ �ជ��ន 
ឬ�រ�� ស់ប� �រសង�មេទ?  

សូមផ�ល់ឧ�ហរណ៍មួយចំនួន និងពន្យល់ពីរេបៀបែដល�រ�ររបស់អ�ក�នរមួចំែណកដល់�រ�� ស់ប� �រ។ 

េតើអ�កទទួល�នមូលនិធិពី�? 

សូម�យេ�� ះអ�កផ�ល់មូលនិធិសំ�ន់ៗរបស់អ�ក 
េហើយពន្យល់្របសិនេបើអ�ក�នទទួលមូលនិធិអន� រ�តិពីមុនមក។ 

�រពិពណ៌�គេ្រ�ង↴ 

េ�� ះគេ្រ�ង 



រយៈេពលៃនគេ្រ�ងគិត�ែខ 

�រពិពណ៌�គេ្រ�ង 

សូមេឆ� ើយសំណួរ�ងេ្រ�មេ�ក� �ង�រពិពណ៌�របស់អ�ក៖ 

• េតើសកម��ពសំ�ន់ៗ�នអ� �ខ� ះ?  
• េតើសកម��ព�ងំេនះ�ក់ព័ន�នឹង្រប�នបទែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ង�រអំ�វ�វឱ្យ�ក់

សំេណើដូចេម�ច? 
• េតើអ�ក��អ�ក�� ប់េ�លេ� និង/ឬអ�កទទួលផល? 
• េហតុអ� ��ន�គេ្រ�ងេនះគួរទទួល�នមូលនិធិ? 

េ�លបំណងៃនគេ្រ�ង 

សូមប�� ក់អំពីេ�លបំណងរមួរបស់គេ្រ�ង 
និងរេបៀបែដល��ក់ទងេ�នឹងេ�លបំណងែដ�នប�� ក់េ�ក� �ង�រអំ�វ�វឱ្យ�ក់សំេណើ។ 

ទី�ងំៃនសកម��ពែដល�នេស� ើេឡើង 

សូមេ្រជើសេរ �ស្របេទស ឬ្របេទស និងតំបន់ែដល្រត�វេធ� �សកម��ព។ 

េពលេវ�ៃន�រអនុវត� 

សូមផ�ល់េពលេវ�ែបបសេង�ប េ�យេរៀប�ប់េតើេពល�ែដលអ�ករ�ពឹង�នឹងអនុវត�ស�ស�គនី 
មួយៗរបស់គេ្រ�ង។ 

លទ�ផលរ�ពឹងទុក 

សូមពណ៌�អំពីលទ�ផលែដលអ�កេ្រ�ងនឹងបេង� ើត�លទ�ផលនរបស់គេ្រ�ងេនះ។ េតើផលិតផលអ� � ឬ
ស�� រៈអ� �ខ� ះែដលគេ្រ�ងេនះនឹងជួយផ�ត់ផ�ង់? 
សូមប�� �លផងែដរនូវចំនួនទិន�ផលនីមួយៗែដលអ�ករ�ពឹង�គេ្រ�ងនឹងផលិត។  

លទ�ផលរ�ពឹងទុក 

សូមពណ៌�អំពីលទ�ផលែដលអ�ក�នបំណងេធ� �ឱ្យសេ្រមច�ន�មរយៈគេ្រ�ងេនះ។ េតើជំ�ញ 
ឬចំេណះដឹងអ� �ខ� ះែដលអ�ក�� ប់េ�លេ�របស់អ�ក 
ឬអ�កទទួលផលនឹងទទួល�នេ�យ�រែតគេ្រ�ងេនះ? េតើអ�កគិត�គេ្រ�ងេនះនឹង�ន
ផលប៉ះ�ល់អ� �ខ� ះដល់សហគមន៍ជុំវ �ញ អ�កបេង� ើតេ�លនេ��យ ឬអ�ក�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀត?  

ែផន�រ្រត�តពិនិត្យ និង�យតៃម�  

សូមពណ៌�អំពីរេបៀបែដលអ�កនឹង�ម�នលទ�ផល �ស់ែវងលទ�ផល 
និង�យតៃម�លទ�ផលៃនគេ្រ�ងេនះ។ 

�រផ្សព�ផ�យលទ�ផល 

សូមពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ�កនឹងែចករ�ែលក 
និងផ្សព�ផ�យលទ�ផលែដលទទួល�ន�មរយៈគេ្រ�ងេនះ។ 



�រប�� �ល្រក �មអ�កទីទ័ល 

ពន្យល់ពីរេបៀបែដលគេ្រ�ងរបស់អ�ក��ដល់្រក �មែដលខ�ះ�ត ដូច��ស� ី យុវជន ជន�តិេដើម 
ជន�តិ�គតិច ស�ជិក LGBTQIA+ សហគមន៍និងជនពិ�រ �ចចូលរមួ 
ឬទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍ពីសកម��ពគេ្រ�ង។ 
េតើអ�កនឹង�ត់�ទិ�ព�រ��ក់ប�� �លក� �ង�រអនុវត�គេ្រ�ងដដូចេម�ច? 

ផលប៉ះ�ល់ៃន Covid-19 

េតើ�នស�ស�តុ�មួយចំេ�ះគេ្រ�ងែដលអ�ក�នេស� ើេឡើង ែដល�ចរងផលប៉ះ�ល់េ�យ Covid-
19 ដូច��រេធ� �ដំេណើរ ឬ្រពឹត� ិ�រណ៍ ជួប�� េ�យ�� ល់? េបើដូេច�ះ 
សូមពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ�ក�នគេ្រ�ង�ត់បន�យប�� េនះ។ 

ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នេស� ើសំុ 

សូមប�� ក់ចំនួនថវ ��ែដល�នេស� ើសុំ�ដុ�� រ។ េ្របើែតេលខ �� នស�� េក្ប�ស ឬអក្សរេទ។ 

សូមបេ�� ះថវ ��ែដល�នេស� ើេឡើងរបស់អ�ក។ 

េបក�ជន�ងំអស់្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់េស� ើថវ ���មួយនឹងទ្រមង់�ក្យេស� ើសុំ។ សូម�ញយក គំរេូនះ។ 
េដើម្បីបេង� ើតថវ ��គេ្រ�ងរបស់អ�ក េហើយបេ�� ះ��ងេ្រ�ម។ 
ទ្រមង់ថវ ��េផ្សងេទៀតនឹងមិន្រត�វ�នទទួលយកេទ។ 

ឯក�រជំនួយបែន�ម�មួយ។ 

ព័ត៌�នលម�ិតទំ�ក់ទំនង↴ 
េ�� ះអ�កទំ�កទំ់នងបឋម 

�សយ�� នអីុែមលរបស់បុគ�លែដលេគ្រត�វ�ក់ទង�បឋម 

េ�ល�រណ៍ឯកជន�ព ↴ 

សូមប�� ក់�អ�ក�ន�ន និងយល់្រពម�មលក�ខណ� ៃនេ�ល�រណ៍ឯកជន�ពរបស់េយើង។ 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-03/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template.xlsx

