ឆ្នាំ2019ដាំណ រើ ទស្សនកិច្ក្ច កមុ ក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌កមពជាុ មានការច្ូលរួមណក្រើស្
ណរើស្ស្មារិកក្រសា
ួ រ
មូលនិធស្ិ ក្មាប្់ស្តស្ករី ណូ រ៉េ(한국여성재단)ជាមួយហាណារឹមយងុ រឺរប្៉េុ (하나금융그룹)និងណក្កាមការឩប្ត្ថមរភ ប្ស្់ស្ហរមន៍
ស្ុខមាុ លភាពគាំក្ទដាំណ រើ ទស្សនកិច្រច ប្ស្់ក្កមុ ក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌ណដើមបីណៅណលងក្ស្កុ កាំណ ត្ើ ។ណ ញើ អារីវកមមទស្សនកិច្នច ងិ
តាមរយៈដាំណ រើ ទស្សនកិច្ណច នេះការផ្រលស្់ ទិ អធិ ណា
ាំ ច្ដល់ស្តស្ណរី រៀប្ការ,ណលើកកមពស្កា់ រយល់ដងឹ រវាងប្រក្ី ប្ពនធណៅវញិ ណៅមកកនងុ ក្រសា
ួ រ,ណដើមបីគាំក្ទដល់កមមវធិ ឯី កណទស្
ជាណក្ច្នើ និង យល់ដងឹ អាំពវី ប្បធម៌រប្ស្់ក្ប្ណទស្មារយរប្ស្់កមាុ រននក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌។
Ⅰ. ទិដឋភាពទូណៅននការគាំក្ទ

រយៈណពលណធវដើ ាំណ រើ : នងៃណៅរ៍ទី 17 ខខ8 ឆ្នាំ2019 ~នងៃអាទិត្យទី 25 ខខ 8 (7យប្់ 9នងៃ)
※ កាលប្រិណច្េទកនង
ុ ករ ីណនេះអាច្មានការផ្លាស្់ប្ដូរណៅបាន
■ ក្ប្ណទស្ : ភ្នណាំ ពញ កមពជា
ុ (캄보디아 프놈펜)
■ ស្ិទទ
ធិ ទួលបាន: ឪពុកមារយនិងកូនៗ ននក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌កមពុជាខដលរស្់ណៅកនងុ ក្ប្ណទស្កូណរ៉េ
■

ស្ាំរាប្់ខត្ក្រសា
ួ រខខមរ (មានខត្ឪពុកមារយនិងកូនប្ណុ ណាណេះ)
※ក្រសា
ួ រខដលមានឪពុកឬមារយមានក់ជារនជាត្ិខខមរមានស្ិទដាធិ ក់ពាកយស្ុបាាំ ន (អនករស្់ណៅក្ប្ណទស្កូណរ៉េ)
※ណច្ញ.ច្ូល និងការណធវដ
ើ ណាំ រើ កនងុ ក្ស្កុ ,ក្ពត្ឹ ការិ រ អា៍ រីវកមម។ល។ក្ត្វូ មានការអនុញ្ញាត្ិណក្ប្ក្ើ បាស្់ ឯកសារផ្លាល់ខនាួ បាន
※ណរៀប្ច្ាំណដាយមូលនិធស្តិ ស្ក
រី ណូ រ៉េ ពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2018 <ក្ប្ណទស្កាំណ ត្ើ
(យាយតា) ទស្សនារណក្មាងគាំក្ទ> ក្រសា
ួ រខដលច្ូលរួមរួច្ណហើយមិនអាច្ដាក់ពាកយច្ូលរួមបានណទៀត្ណទ
ិ មី នុ (1 យប្់ 2 នងៃ),ទស្សនកិច្ក្ច ស្កុ កាំណ ត្ើ និងការគាំក្ទកមមវធិ កី ងនុ ក្ស្កុ
■ មាត្ិកាការគាំក្ទ: កមមវធ
■ រយៈណពលដាក់ពាកយ : នងៃអង្គារ ទី 23 ខខ4 ឆ្នាំ2019 ~នងៃច្នច័ ទី 20 ខខ5, ណផ្ញរើ ស្ាំប្ក្ុ ត្តាមនក្ប្ស្ យ
ី (៍ 우편접수)
■ ការដាក់ពាកយ និង ការទាំនាក់ទន
ាំ ង
ត្ាំប្ន់
ត្ាំប្ន់ក្កមុ អងាការ
អាស្យ័ដាឋន
នាក់ក្រប្់ក្រង ណលខទូរស្ពា័
ណរៀងណាាំ,ណរៀងប្កុ ,
ប្សា
ូ ន,ណងរូ,អលូ សាន់, មរឈម ឌ លស្ិទមិធ នុស្សក្ស្តីប្រណទស្ណងរូ យមយូណរៀង 053-944-2979 (41206)
대구광역시 동구 아양로 18 5층
대구이주여성인권센터
염유경
ណររូ
※

ឆុងណាាំ,ឆុងប្កុ ,ណងច្ន់,
ឆន់ប្កុ ,ឆន់ណាាំ,កាវាំងរូ
ណស្អលូ ∙ ណរៀងរី
អុនី ឆន់ ∙ខាំងវ៉េនុ ់

មរឈម ឌ លស្តស្អារី ស្ុី

아시아이주여성센터

អុីណស្រ៉េុម

이새롬

អាន់សាន់មរឈម ឌ លគាំក្ទក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌ ណឆមីហាវ
안산시다문화가족지원센터

최미화

(54996)
063-243-0333 전주시 완산구 태평5길 26 3층
전주시다문화가족지원센터
(15385)
031-599-1705 경기도 안산시 단원구 화정로 26
안산글로벌다문화센터 201호

មូលនិធស្ិ ក្មាប្់ស្តស្ករី ណូ រ៉េ(한국여성재단)
■ ស្ហការើ : មរឈមស្ិទក្ធ ស្ប្
តី រណទស្ណងរូ(대구이주여성인권센터), មរឈម ឌ លស្តស្អារី ស្ុី
(아시아이주여성센터), អាន់សាន់មរឈម ឌ លគាំក្ទក្រសា
ួ រពហុក្រសា
ួ រ (안산시다문화가족지원센터)
■ ការឧប្ត្ថម:ភ ហាណារឹមយង
ុ រឺរប្៉េុ (하나금융그룹), ស្ហរមន៍ស្ខុ មាុ លភាពស្ងាម(사회복지공동모금회)
■주최:

Ⅱ. ព័ត្៌មានលមអត្ិ ស្រពី ីការគាំក្ទ
1.

ស្ិទទធិ ទួលបាន ឪពុកមារយនិងកូនៗននក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌កមពជាុ ខដលរស្់ណៅកនងុ ក្ប្ណទស្កូណរ៉េ

2.

មូលដាឋនការគាំក្ទ

※

ក្ត្វូ ខត្ក្ត្វូ ប្ាំណពញលកខខ័ ឌ ទាំងប្ី

ក្រសា
ួ រប្ណងកត្ើ (ឪពុក.មារយប្ណងកត្ើ ) ពួកណរទាំងអស្់កពាំ ង់រស្់ណៅកនងុ ក្ប្ណទស្កមពជាុ
② យល់អព
ាំ ប្ី ាំ ងរប្ស្់កមមវធិ ,ី ក្រសា
ួ រខដលអាច្ច្ូលរួមកនងុ កមមវធិ ណី នេះបាន
③ ក្រសា
ួ រខដលដាក់ពាកយទាំងអស្់គនមិនពាក់ពនធណ័ រឿងឧក្កដិ កឋ មមអមវី យួ អាច្ណច្ញច្ូលណក្ៅក្ប្ណទបាន
①

※ កនុងករ
※

ខី ដលក្ស្តីណរៀប្ការ មិនបានណៅណលងខខមរណសាេះ,កូនៗមិនខដលបានណៅណលងយាយតាណសាេះ, កូនអាយុ7ឆ្នាំ ~ 9ឆ្នាំ(រាប្់ 5 ឆ្នាំ ~ 7 ឆ្នាំ) ក្ត្វូ បានណក្រើស្ណរើស្មុន

អនកក្ត្វូ ច្ូលរួមកមមវធិ ី ច្ូលរួមទាំងអស្់ក្ស្ប្តាមកាលវភាិ ររប្ស្់អកន ណរៀប្ច្ាំ

ដល់ឆ្នាំ 2018 ណរៀប្ច្ាំណដាយមូលនិធស្តិ ស្ករី ណូ រ៉េ <ក្ប្ណទស្កាំណ ត្ើ (យាយតា) ទស្សនារណក្មាងគាំក្ទ> ក្រួសារខដល
ច្ូលរួមរួច្ណហើយមិនអាច្ដាក់ពាកយច្ូលរួមបានណទ
※ ឆ្នាំ 2016
※
※
3.

អនកខដលច្ូលរួមកមមវធិ ីណនេះវាអាច្ក្ត្ូវបានផ្សពវផ្ាយតាមរយៈសារពត្៌មាន

អនកច្ូលរួមទាំងអស្់ក្ត្វូ ក្ត្លប្់ណៅផ្ាេះវញិ តាមកាលកាំ ត្់ប្នាាប្់ពដី ណាំ រើ ទស្សនកិច្ណច នេះច្ប្់

មាត្ិកាការគាំក្ទ

កាលវភាិ រ
※ កនង
ុ ករ ណី នេះអាច្មានការផ្លាស្់ប្រដូ កាលប្រិណច្េទណនេះបាន
※ ស្មារិកក្រសា
ួ រខដលក្ត្វូ បានណក្រស្ើ ណរើស្ដាច្់ខត្ក្ត្វូ ច្ូលរួមកនងុ កមមវធិ ខី ននាាំណនេះជាមុន (កមមវធិ ខី ននាាំមនុ / ដាំណ រើ ទស្សនកិច្/ច របាយការ ច្៍ ងុ ណក្កាយ).
1)

កាលប្រិណច្េទ

ព័ត្មា៌ នលមអត្ិ
កមមវធិ ខី ននាាំមនុ
․ ការរួប្រុគ
ាំ ន កនងុ ក្ស្កុ

នងៃ(ណៅរ៏)ទី13 ~
(អាទិត្យ)14 ខខ7 (កកកដា)

․

នងៃណៅរ៍ ទី17 ខខ8
នងៃណៅរ៍ ទី17 ខខ 8 ~ នងៃពធុ ទី21

․

នងៃក្ពហស្បត្ត្ិ៍ ទី22 ខខ8
នងៃស្ក្ុ ក ទី23 ខខ8
នងៃណៅរ៍ ទី24 ខខ8
នងៃអាទិត្យ ទី25 ខខ8
នងៃណៅរ៍ ទី5 ខខ10

ណច្ញដាំណ រើ ពី អីនឆន់
․ ខប្ងខច្កគន ណៅណលងក្រសា
ួ រណរៀងៗខានួ
․ រួប្រុគ
ាំ ន ណៅស្ណាឋគ
ិ រី ប្ួ រុពាំ សា
․កមមវធ
ិ អាហារនងៃក្ត្ង់នងិ កខនាងសាន
ក់ណៅ
ិ ប្ី ទពីណសាធន៌វប្បធម៌កងនុ ក្ស្កុ
․ កមមវធ

ណក្ប្ៀប្ណធៀប្
ុ ក្រសា
※ មុននិងណច្ញណៅរួប្ក្កម
ួ រណយើងមាន
ផ្រលណ់ ៅកមមវធិ ឪី ពុកមារយនិងកុមារ
ណក្កាយពីខច្កផ្ាវូ គន ណៅណលងក្ស្កុ រួច្ណហើយនងៃ
ក្ពហស្បត្ិ៍ទ8ី ខខ29ណពលក្ពកឹ ក្ត្វូ ខត្មករួប្រុគាំ ន ណៅស្
ណាឋគ
※

កមមវធិ ី ប្រក្ី ប្ពនធនងិ កុមារ
ិ
․ ក្ត្ឡប្់មកវញ
․ របាយការ ច្
៍ ងុ ណក្កាយ
․

ក្ប្វត្រនិ នការគាំក្ទ
ិ ខី ននាាំមនុ (1យប្់ 2នងៃ)
① ខខ7 កមមវធ

2)

- មានផ្រលរ់ នូ កមមវិធី
②

ឪពុកមារយនិងកុមារ(នងាណធវត្ើ ាំណ រើ ,នងាសានក់ណៅ,នងាប្រិណភារ,រាំនយួ កមមវធិ )ី

ណៅខខ8 ទស្សនកិច្ផ្ច េះា និងកមមវធិ កី ងនុ ក្ស្កុ (7យប្់ 9នងៃ)

មានឧប្ត្ថមស្ភ ប្ាំ ក្ុ ត្យនរណហាេះរូនដល់ស្មារិកក្រសា
ួ រពី: អុិនឆន់(인천공항) ↔ ភ្នណាំ ពញ(프놈펜공항)
- រួយណច្ញនងាណធវដ
ើ ណាំ រើ កនុងក្ស្កុ : ផ្ាេះនីមយួ ៗ ↔ អុនិ ឆន់(인천공항)
- រួយណច្ញនងាណធវដ
ើ ណាំ រើ កនងុ ក្ស្កុ : ភ្នណាំ ពញ ↔ ផ្ាេះ(ក្ស្កុ កាំណ ត្ើ )
- មានផ្រលរ
់ នូ កមមវធិ កី ងនុ ក្ស្កុ (ប្រិណភារអាហារនងៃក្ត្ង់,ប្ទពិណសាធន៍វប្បធម៌,កមមវធិ )ី ការគាំក្ទ
-

-

ណៅភ្នណាំ ពញក្រសា
ួ រខដលច្ូលរួមនិងឪពុកមារយ (ប្ងអនូ ) (1យប្់2នងៃ)

ការច្ាំណាយណផ្សងៗណក្ៅពីណនេះ អនកក្ត្វូ ខត្ណច្ញក្បាក់ផ្លាល់ខនាួ
③ ការគាំក្ទច្ូលរួមរកិច្ក្ច ប្រុច្
ាំ ងុ ណក្កាយ (នងាណធវត្ើ ាំណ រើ , ប្រិណភារ, រាំនយ
ួ កមមវធិ )ី
※

4.

ឯកសារពាកយណស្នស្ើ ុាំ

ឯកសារក្ត្វូ ដកណច្ញណក្កាយពីនងៃទ1ី ខខ4ឆ្នាំ2019
※ ក្ប្ស្ិនណប្ើមាត្ិកាននឯកសារមិនក្ត្មឹ ក្ត្វូ ណនាេះការណក្រស្
ើ ណរើស្អាច្ក្ត្វូ បានលុប្ណោល.
ខប្ងខច្ក
ច្ាំននួ
ណស្ច្ករលី មអត្ិ
1) ពាកយណស្នស្
ើ ុាំ ① , ② , ③
1ស្នាក
ឹ ※ឯកសារភាាប្់អត្ថប្រណយារន៍នងិ ក្ទង់ក្ទយ
※ឯកសារភាាប្់អត្ថប្រណយារន៍នង
ិ ក្ទង់ក្ទយ
※ត្ាំណាងមរឈម ឌ លគាំក្ទក្រសា
ួ រក្ស្ណតី រៀប្ការ, ត្ាំណាងអង្គករស្តស្ច្រី ណា
ាំ ក
2) អនុសាស្ន៍
1ស្នាក
ឹ ក្ស្កុ ។ល។ ក្រប្ូ ណក្ងៀនកុមារ,មរឈម ឌ លស្ហរមន៍ស្យវ ត្័ ,
ការិយាល័យសាលា ។ុាំ ល។,(ក្ស្ណតី រៀប្ការ)ត្ាំណាងក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៍។ល។
ស្ូមរួយប្ាំណពញ
※ច្ាំណពាេះក្ស្តីណរៀប្ការ ខដលបានស្ញ្ញាត្ិណរ នាេះក្ត្វូ យកអត្រស្ញ្ញា ប្ ណ ័
3) អត្ថស្ញ្ញា ប្ ណ ័
ងត្ច្ាំលងមុខណក្កាយ1ស្នាកឹ
※ ឯកសារទាំងអស្់ក្ត្វូ ដកណច្ញណក្កាយពី
1ស្នាក
ឹ ※ស្តស្ណរី រៀប្ការណដាយសារមលូ ណហត្ុមនិ បានច្ូលស្ញ្ញាត្ិ ណហើយណទេះប្មី និ បានច្ុេះណ្ម េះ
នងៃទ1ី ខខ4ឆ្នាំ2019
កនងុ មញ្ាសា
ី ន ក់ណៅណនាេះណទ ដាច្់ខត្ ក្ត្វូ ប្ញ្នាូ ឯកសារ ប្រឬី ក្ប្ពនធជារនជាត្ិកណូ រ៉េមក
※

4)

វកាិ យប្ក្ត្ប្័ ង់នងាធានារា៉េប្់រងស្ុខភាព

វិញ្ញាប្នប្័ក្ត្ណច្ញច្ូលកនងុ ណក្ៅក្ប្ណទស្
ឪពុកមារយនិងកុមារ
※ ឯកសារទាំងអស្់ក្ត្វូ ដកណច្ញណក្កាយពី
នងៃទ1ី ខខ4ឆ្នាំ2019
5)

6)

ការក្ប្មូលកិច្ចក្ពមណក្ពៀងផ្លាល់ខាួន

5.

រណប្ៀប្ដាក់ពាកយ

ិ

ងសាវ មីវញ្ញាប្ ណ ប្័ ក្ត្ននការទូទត្់កងនុ រយៈណពល
ស្នាកឹ ※3ក្ស្ខខច្ុណតី រៀប្ការនិ
ងណក្កាយណទើប្អាច្ដាក់បាន(3ខខកាលប្រិណច្េទផ្រលរ់ នូ ជាសាធារ ៈ)

1

ក្ស្តីណរៀប្ការ(នងៃខដលច្ូលមកកនងុ ក្ប្ណទស្)និង កូនទាំងអស្់(នងៃខខឆ្នាំលណាំ ត្ើ
ច្ាប្់ណដើម)យកប្័ក្ត្ណច្ញច្ូលកនុងណក្ៅក្ប្ណទស្យកណៅដាក់ពាកយ
1ស្នាក
ឹ ※ប្័ក្ត្ណច្ញច្ូលកនុងណក្ៅក្ប្ណទស្ណប្ើណៅរិត្សាសាក្ស្ុក(구청), ណៅម រឈម ឌ ល
ស្ហរមន៍ (동주민센터)ក៍អាច្ដកបានខដរ, រដាឋភ្ិបាលវិប្ផ្ត្ងល24 ‘정부민원포털 민원24’
※

អាច្ដកណៅណលើប្ណារញណវប្សាយបាន (홈페이지에서 온라인으로도 발급받을 수 있음)
1ស្នាក
ឹ ※ឯកសារភាាប្់អត្ថប្រណយារន៍នងិ ក្ទង់ក្ទយ

រយេះណពលដាក់ពាកយ : នងៃអង្គារ ទី23 ខខ4 ឆ្នាំ2019 ~ នងៃច្នចទ័ 2ី 0ខខ5 ទទួលស្ាំប្ក្ុ ត្ (※ 우편 도착분에 한함)
2) រណប្ៀប្ដាក់ពាកយ:អាច្មកផ្លាល់ទក៍ណផ្ញរើ ស្ាំប្ក្ុ ត្តាមនក្ប្ស្ ីយ※
៍ មិនអាច្ណផ្ញតាើ មអុខី មលឬក៍ fax បានណទ)
3) ទីកខនាងដាក់ពាកយ:ណៅត្ាំប្ន់ខដលណយើងរស្់ណៅណទើប្អាច្ដាក់ពាកយបាន
1)

ត្ាំប្ន់

ត្ាំប្ន់ក្កមុ អងាការ

ណរៀងណាាំ,ណរៀងប្កុ ,
ប្សា
ូ ន,ណងរូ,អលូ សាន់, មរឈម ឌ លស្ិទមិធ នុស្សក្ស្តីប្រណទស្ណងរូ
대구이주여성인권센터
ណររូ

នាក់ក្រប្់ក្រង

ណលខទូរស្ពា័

យមយូណរៀង

053-944-2979

염유경

អាស្យ័ដាឋន
(41206)
대구광역시 동구 아양로 18 5층

ឆុងណាាំ,ឆុងប្កុ ,ណងច្ន់,
ឆន់ប្កុ ,ឆន់ណាាំ,កាវាំងរូ
ណស្អលូ ∙ ណរៀងរី
អុនី ឆន់ ∙ខាំងវ៉េនុ ់

아시아이주여성센터

អុីណស្រ៉េុម

이새롬

(54996)
063-243-0333 전주시 완산구 태평5길 26 3층
전주시다문화가족지원센터

អាន់សាន់មរឈម ឌ ល
គាំក្ទក្រសា
ួ រពហុវប្បធម៌

ណឆមីហាវ

(15385)
031-599-1705 경기도 안산시 단원구 화정로 26
안산글로벌다문화센터 201호

មរឈម ឌ លស្តស្អារី ស្ុី

안산시다문화가족지원센터

최미화

6. ណស្ច្ករក្ី ប្កាស្

នងៃកាំ ត្់:ណៅពាក់កណារល ខខ 6 ឆ្នាំ2019 (កាំ ត្់ណពលណវលា)
2) ណស្ច្ករក្ី ប្កាស្ : ការណលើកកាំពស្់មល
ូ និធស្ិ ក្មាប្់ស្តស្ករី ណូ រ៉េណវប្សាយ www.womenfund.or.krការរូនដាំ ងឹ ឯករន
1)

(선정발표 : 한국여성재단 홈페이지 www.womenfund.or.kr 및 개별통지)

※

ស្មារិកក្រសា
ួ រខដលក្ត្វូ បានណក្រស្ើ ណរើស្ដាច្់ខត្ក្ត្វូ ច្ូលរួមកនងុ កមមវធិ ខី ននាាំណនេះជាមុន (1យប្់2នងៃ) /ដាំណ រើ ទស្សនកិច្(ច 7យប្់9នងៃ)

អនកក្ត្វូ ខត្ច្ូលរួមណៅដល់វរាច្ងុ ណក្កាយ។

※ ក្ប្ស្ិនណប្ើអត្ថនយ័ននឯកសារមិនក្ត្មឹ ក្ត្វូ ណនាេះការណក្រស្
ើ ណរើស្អាច្ក្ត្វូ បានលុប្ណោល
7.

មានឯកសារ ※ ពាក់ពន័ ឯធ កសារ ស្ូមណមើលណៅខងណក្កាម
1) ឯកសារពាកយណស្នរើ ស្ុាំ
2) អនុសាស្ន៍
3) ការក្ប្មូលកិច្ក្ច ពមណក្ពៀងផ្លាល់ខន
ាួ

