�រអំ�វ�វរកគំនិត – គេ្រ�ងយុត�ិធម៌ចណ
ំ ី��រ

្រកសួងសុខ�ព��រណៈ �យក��នប��រជំងឺ��ៃំ រ� សុខ�ពល�ហ�ល
� ី (Department of Public Health, Division of Chronic Disease
Prevention, Get Healthy Philly)
មូ លនិធិ���
ំ រេពើពន� 2020 - ទី 1 កក� � 2019 - ទី 30 មិថ�
ុ 2020

�រអំ�វ�វរកេបក� ជន�ក់លខ
ិ ិតប��ក់ចំ�ប់�ម� ណត
៍ ំ�ក់�លទី 1
�យក��នប��រជម� ឺ��ៃំ រ�ៃន្រកសួ ងសុខ�ព��រណៈ ្រក �ងហ� ��ែឌលេហ�្យ� (The Philadelphia Department of Public Health’s Division of
Chronic Disease Prevention) ែដល្រត�វេគេ�ផងែដរ� Get Healthy Philly (GHP) កំពុងែស� ងរកសំេណើគេ្រ�ងែដល�ន�រៃច�្របឌិត
ស្រ�ប់អនុវត� គេ្រ�ង�រសហគមន៍ �ក់ព័ន�នឹង�រផលិតេស្ប�ង��រយុត�ិធម៌ ស្រ�ប់ពលរដ�្រក �ងហ� �
� ែឌលេ�ហ� �� ំងអស់�� ។
គេ្រ�ង� ំងេ�ះ �ចទទួ ល�នមូ លនិធិឧបត� ម�សរុបរហូ តដល់ $200,000 េហើយ្រត�វអនុវត� សកម� �ពឲ្យចប់រ ួច�ល់ក��ងរ�ងៃថ�ទី 1 ែខកក� �
2019 – ៃថ�ទី 30 ែខមិថុ� 2020 ែដល�នស��នុពល�ចទទួ ល�នថវ ��ឧបត� ម�បន� េ្រ�យពីអំឡ
� ងេពលេ�ះ ។
ប��ត់េពលេវ�
1. ៃថ�ទី9 ែខមក� 2019 ព័ត៌�ន/�ទីសំណួរចេម� ើយ �ប់ពេី �៉ង 3-5��ច េ�ឯ 1401 JFK Blvd, 16th Floor, Innovation Lab
េរៀបចំេ�យ្រក �ម្របឹក�េ�លនេ��យេស្ប�ង្រក �ងហ� ��ែឌលេហ�្យ� (Philadelphia Food Policy Advisory Council) (www.phillyfpac.org)
2. ៃថ�ទី 20 ែខកុម�ៈ �លបរ �េច� ទផុតកំណត់ស្រ�ប់ត�
ំ ក់�លទី 1 - លិខិតប��ក់ចំ�ប់�រម� ណ៍ (LOI)
3. ៃថ�ទី 22 ែខមី� – �រជូ នដំណឹងអំព�
ី រអេ�� ើញឲ្យ�ក់សេំ ណើគេ្រ�ងេពញេលញស្រ�ប់ដ�
ំ ក់�លទី 2
4. ៃថ�ទី 10 ែខឧស�- ៃថ�ផុតកំណត់�ក់សំេណើគេ្រ�ងតំ�ក់�លទី 2 ។
5. ែខឧស� / មិថុ� – ស��សន៍េបក� ជនចុងេ្រ�យ និងផ� លថ
់ វ ��ឧបត� ម�គេ្រ�ង ។
6. ទី 1 ែខកក� � – គេ្រ�ង�ប់ដេំ ណើរ�រ ។

នរ�ខ� ះ�ច�ក់សំេណើគេ្រ�ង�ន
�រអំ�វ�វរកគំនិតេ�យេបើកចំហេនះ គឺស្រ�ប់ពលរដ� ទូេ� ។ សូមេផ�ឲ
ើ ្យេយើងខ��ន
ំ ូ វគំនិតៃច�្របឌិតរបស់អ�ក និងយុទ���ស�យុត�ិធម៌ចំណី
��រែដល�ចព្រងីក�ន ែដល�ចលូត�ស់េ�យ�ន�រ�ំ្រទ ។
េយើងខ��ំ��គមន៍គំនិត និងគេ្រ�ង� ំងអស់ពីបុគ�ល្រគប់រ ូប អង� �រ �ជីវកម� ឬអ� កេធ� ��ររ ួម�� ែដលចង់ក�ងយុត�ិធម៌ចំណី��រ
េ�ទី្រក �ងហ� ��ែឌលេហ�្យ� េ�យ�នប��ល
� ចក�� វ �ស័យយុត�ិធម៌សុខ�ព ។ េបើអ�ក�ននិងកំពុងេធ� �
� រែផ� កជួ យឲ្យសហគមន៍ទទួ ល�នេស្ប�ង
��រអស់រយៈេពល�យូរកន� ងមក េហើយអ� ក្រត�វ�រជំនួយេ្រ�មែ្រជងមួ យចំនួន េដើម្បីព្រងីកសកម� �ព និង�នមួ យជំ�នេ�មុខេទៀត
គឺេយើងខ��ំចង់ដឹងពីគំនិតរបស់េ�កអ� ក ។ េបើេ�កអ� ក�អង� �រ្រប�ំមូល��ន និងេធ� ��រែផ� កក�ងសមត� �ព េហើយ�នវ �ធីច�ស់�ស់
ក��ង�រប��ល
� ��រ្រទ្រទង់សុខ�ព ក��ងែផន�ររបស់ខ� �ន េយើងខ��ំក៏ចង់ដឹងពីគំនិតរបស់េ�កអ� កែដរ ។ េបើេ�កអ� ក�សហ្រគិនថ�ី ែដល
�នគនិតថ�ី េយើងខ��ំចង់ដឹងពីគំនិតរបស់េ�កអ� ក ។ េបើេ�កអ� ក�អ� កផលិត �ំដុះ លក់ ឬបរ �េ�គ��រ េយើងចង់ដឹងពីគំនិតរបស់អ�ក
។
ែតចំណុចសំ�ន់ គឺេយើងខ��ំចង់េលើកទឹកចិត�ឲ្យអង� �រមូ ល��ននិង/ឬអង� �រែដលដឹក�ំេ�យជន�តិែស្បកេ��/្រស�ំ ែដល�នបំណង
បេ្រមើត្រម�វ�រសហគមន៍ ។ សំេណើគេ្រ�ង គួ រប��ល
� នូ វគេ្រ�ងែដល�ក់ឫសគល់�៉ងេ្រ�េ�ក��ងតំបន់ែក្បរ�ង �រ��ស់ប�រ្របព័
�
ន�
ចំណី��រ ឬក៏គេ្រ�ង�នែផន�រអនុវត� សកម� �ពេ�ទូ � ំង្រក �ង (ឬក៏ស��នុពល ចំេ�ះ�រព្រងីកសកម� �ពគេ្រ�ងេ�ទូ � ំង្រក �ង) ។
និយមន័យ ៖
1. យុត�ិធម៌សុខ�ព ៖ ចល�េដើម្បីរ ួម��ផ្សះផ�សង� ម និងលុបបំ�ត់ឧបសគ� ែដល��ំង�រេ�ង�ប់យកឱ�ស េ�យេធ� ��រ
្របឈមនឹង្របព័ន�ែដល�នបេង� ើតឲ្យ�ន�ពខុស�� ចំេ�ះលទ�ផលែផ�កសុខ�ព េ�យែផ� កេលើពូជ�សន៍ អត� ស��ណេយនឌ័រ
វណ�ៈ លទ� �ព ហ្ស
� ិបកូ ដ ្របេទសកំេណើត ឬរច�សម� ័ន�េផ្សងេទៀតរបស់សង� ម ។ សូ ម�នព័ត�
៌ នបែន� មេ�ទីេនះ ៖
http://foodfitphilly.org/health-justice-summit-2018/
2. យុត�ិធម៌��រ ៖ សហគមន៍�ចេ្របើសិទ�ិរបស់ខ� �នក��ង�រ�ំដុះ លក់ និងទទួ ល�ន��រ្រទ្រទង់សុខ�ព (ពីយុត�ិធម៌��រJustFood)

អ� �ែដលេយើងដឹង
េយើងដឹង� យុត�ិធម៌��រ គឺ�យុត�ិធម៌សុខ�ព (សូ ម�ននិយមន័យ) ។ �្របវត� ិ��ស� ្របព័ន���រ �នេធ� �ឲ្យ�ន�រប�រទី
� កែន� ង
�រយកេធ� �
� �សករ និង�រប��បតៃម� ក��ំងពលកម� សិទ�ិេ្របើ្រ�ស់ដី និង�ត់បង់សិទ�ិស��យសេ្រមចរបស់ជនែស្បកេ�� និងជនែស្បក្រស�ំ
�ស� ី ជនអេ��្របេវសន៍ និងជន�តិេដើម i ។ េ�ក��ង្រក �ងហ� ��ែឌលេហ�្យ�បច��ប្បន� តំបន់ែក្បរ�ងែដលពលរដ� �ន្រ�ក់ចណ
ំ ូ ល�ប�េ្រចើន
រស់េ� ឬ�ទីកែន� ងរបស់ជន�តិែស្បកេ��/្រស�ំរស់េ� គឺព�
ិ កទទួល�ន��រស្រ�ប់្រទ្រទង់សុខ�ព ឬមិន�នជេ្រមើសេ្រចើនស្រ�ប់
�រ�រ�ក់ព័ន�នឹង�រផលិត��រេ�សហគមន៍ និងដំេ�ះ្រ�យចំេ�ះប��េនះ ii ។
កម� វ �ធី Get Healthy Philly �នជួ យេ្រ�មែ្រជងគេ្រ�ងរបស់ៃដគូ �េ្រចើន ក��ងអំឡ
� ងេពល 8 ��ំកន� ងមកេនះ ។ គេ្រ�ង� ំងអស់េ�ះ
�នដូ ច�ផ�រកសិករថ�ី កម� វ �ធី្រ�ក់ឧបត� ម� SNAP �រ��ស់ប�រេដើ
� ម្បីេលើកកម� ស់�ង��រ��តតូ ច �រែកលំអមុខម�ប��រក
�
� � ងកម� វ �ធី
ែដលទទួ លមូ លនិធពី��្រក �ង និងម�ប��រេ�មន�
�
ីរេពទ្យ ្រពម� ំង�របេង� ើតផលិតផល��រថ�ី ។ ែតេយើងខ��ំេជឿ�
គឺេ��នចេ��ះ្របេ�ងសំ�ន់ៗមួ យចំនួន ែដលមិន�ន់�នេ�ះ្រ�យេ�េឡើយ ។ េហើយេយើងខ��ំដឹង� �ន្រក �មដ៏គួរឲ្យស� ប់

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូម�ក់ទងមក�ន់ Amanda.Wagner@phila.gov ឬចូ លទស្ស�
www.foodfitphilly.org/food-justice ។

�រអំ�វ�វរកគំនិត – យុត�ិធម៌ចំណី��រ
ែស� ងមួ យចំនូន កំពុង�ំ��េធ� �
� រ�រសំ�ន់ េដើម្បី�នេ�រកយុត�ិធម៌ចំណី��រ ែដល�ចទទួ ល�ន្របេ�ជន៍ពី�រ វ �និេ�គ
និងេ្រ�មែ្រជងរបស់េយើងខ��ំ ក៏ដូច��ចទទួ ល�ន្របេ�ជន៍ព�
ី រផ�រ��ប់�មួ យ្រក �មេផ្សងេទៀត េ�ទូ � ំង្រក �ង ។
េយើងខ��ំក៏ដឹងែដរ� ហ� ��ែឌលេហ�្យ��នធន�ន��រ�៉ងសន� ឹកស��ប់ ែដលេ�មិន�ន់�នយកមកេ្របើ្រ�ស់ឲ្យអស់លទ� �ព ពីស�
ំ ក់
ពលរដ� និងសហគមន៍ ែដលកំពុង្រត�វ�រ���ង
ំ ។ េយើងខ��ដ
ំ ឹង� េរៀង�ល់��ំ គឺ�នផលិតផល��រ�ប់�នេ�ន ែដល្រត�វ�នដឹកេចញពី
កំពង់ែផហ� �
� ែឌលេហ�្យ� េហើយ្រត�វប��ន
� េ��ន់រដ� ដៃទេទៀត េនះក៏េ�យ�រែត េយើងេ�មិន�ន់�ន្របព័ន�្របកបេ�យ្របសិទ�ិ�ព េដើម្បី
ស្រមបស្រម� ល�រែចក�យេស្ប�ង��រេ�យេសរ � ដល់សហគមន៍ែក្បរ�ងហ� ��ែដលេហ�្យ� ែដលកំពុង្រត�វ�រ��រ� ំងេនះ ។ េយើងខ��ំដឹង�
�ន្រគ� �រ�េ្រចើនកំពុង្រត�វ�រផលិតផល��រែដល�នតៃម� សមរម្យ �នគុណ�ពខ� ស់ និង�រអភិវឌ្ឍេសដ� កិច�ែដលែផ� កេលើ��រ ។
េហើយេយើងខ��ដ
ំ ឹង� �នឱ�ស�េ្រចើនេដើម្បី�ក់ប��ល
� ��នូ វ្របភព��រក��ងមួ ល��នែដល�នគុណ�ពល� �មួ យនឹងកម� វ �ធីេស្ប�ង
��រសហគមន៍ ។
�រ ួម េយើងខ��ំចង់េឃើញ�នដំេ�ះ្រ�យែដលេធ� �េឡើងេដើម្បីជួយដល់ត្រម�វ�រសហគមន៍ េដើម្បីបេង� ើតនូ វ្របព័ន�េស្ប�ង��រែដល�ន់ែត�ន
�ពយុត�ិធម៌�ងមុន ែដលជ្រម �ញសហគមន៍ឲ្យ�ំដុះ លក់ និងបរ �េ�គ��រ្រទ្រទង់សុខ�ព ។

អ� �ែដលេយើង្រត�វ�រ ៖
េយើងខ��ំ្រត�វ�របេង� ើន និងព្រងីក សម�ពចំេ�ះ�រទទួ ល�ន��រ្រទ្រទង់សុខ�ពែដល�នតៃម� សមរម្យ �ពិេសសផលិតផល��រ ។
េយើងខ��ំចង់ផ�ល់ឱ�សដល់សហគមន៍ េដើម្បីផលិត លក់ ឬែចក�យ��រ្រទ្រទង់សុខ�ព ែដល�ននិរន� រ�ព និង�ន�ពសមរម្យេ��ម
វប្បធម៌ េ�ក��ងតំបន់រស់េ�របស់ពួកេគ ។ េយើងខ��ំ�នបំណងែស� ងរកស�ជិកសហគមន៍ និងអង� �រមូ ល��ន ែដល�ចកំពុងែតេធ� �កិច��រ
េនះរ ួចេ�េហើយ ែត្រត�វ�រធន�ន េដើម្បីព្រងីក ឬបេង� ើនសកម� �ព េ�ក��ងសហគមន៍របស់ខ� �ន ។

សំេណើសុំ ៖
្របេភទ ៖ ែផន�រ ឬ�រអនុវត� សកម� �ព
សកម� �ពរបស់គេ្រ�ង �ចរ ួមមប��ល
� នូ វ�រ�ំដុះ ឬ�រេធ� �ចំណ�
ី �រ (សួ នច�រដំ� ំ �រេ្រ�មែ្រជងអ� កបេង� ើតមុខរបរថ�ី ឬផ� ះ�យ
សហគមន៍ ។ល។) �រប��ន
� េស្ប�ង��រ (�រទិញ�្រក �ម ្របព័ន�ថ�ីេដើម្បីប��ន
� ��រ ឬដំេ�ះ្រ�យេលើ្របព័ន�ប��ន
� ��រ ។ល។) �រ�ត់
បន� យ�រខូ ច�តចំណ�
ី �រ ឬ�រេធ� �ទីផ�រចំណ�
ី �រ ។
គំរ ូគំនិតសំេណើសុំ ៖
•
�រ�ប់េផ� ើមផលិតកម� ��រ ឬកែន� ងែកៃច� ��រេដើម្បីបែន� មគុណតៃម� ��រ ដូ ច��រែកៃច� ៃផ� េឈើច្រម �ះ�ក់ែកវ
•
�របេង� ើតចំណុចស� �លស្រ�ប់ផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ង��រក��ងតំបន់ ស្រ�ប់កសិករ និងអ� កេធ� ស
� ួ នេ�ទី្រក �ង េដើម្បីលក់ផលិតផល
��រ
•
�របេង� ើត្របព័ន� េដើម្បីែចក�យផលិតផល��រេ�េសសសល់េ�យឥតគិតៃថ� ពីកំពុងែផហ� �
� ែឌលេហ�្យ� េ�ទូ � ំង្រក �ង
•
ដំេ�ះ្រ�យឡ�ជីស�ិកែផ� កែចក�យេស្ប�ង��រ
•
បេង� ើតម៉ូ ែដល�រទិញ��រ�សហករណ៍ េដើម្បីបេង� ើនអំ�ច�រទិញ ស្រ�ប់អ�ក�នមុខរបរ��តតូ ច ដូ ច�មជ្ឈមណ�ល
ែថ� ំេក� ង
•
�រព្រងីកមុខរបរ��រ្រទ្រទង់សុខ�ពែដល�ន្រ�ប់ េដើម្បី�ចបេ្រមើអតិថជ
ិ ន�ន�ន់ែតេ្រចើន�មុន
•
�រេបើកទី�ំងែចក�យផលិតផល��រ េ�តំបន់ហ��លី�ងេជើង េដើម្បីជួយែចក�យផលិតផល��រ ឲ្យ�ចេ�ដល់�ង
លក់�យតូ ចៗ ឬអង� �រមូ ល��ន ។
•
វ �ថីសុវត� ិ�ព េ��ន់��រ្រទ្រទង់សុខ�ព (ជេ្រមើស�រដឹកជ��ន
� ឬយុទ���ស� )
ែតចំណុចសំ�ន់ គឺេយើងខ��ំចង់េលើកទឹកចិត�ឲ្យអង� �រមូ ល��ននិង/ឬអង� �រែដលដឹក�ំេ�យជន�តិែស្បកេ��/្រស�ំ ែដល�នបំណង
បេ្រមើត្រម�វ�រសហគមន៍ ។ សំេណើគេ្រ�ង គួ រប��ល
� នូ វគេ្រ�ងែដល�ក់ឫសគល់�៉ងេ្រ�េ�ក��ងតំបន់ែក្បរ�ង �រ��ស់ប�រ្របព័
�
ន�
ចំណ�
ី �រ ឬក៏គេ្រ�ង�នែផន�រអនុវត� សកម� �ពេ�ទូ � ំង្រក �ង (ឬក៏ស��នុពល ចំេ�ះ�រព្រងីកសកម� �ពគេ្រ�ងេ�ទូ � ំង្រក �ង) ។
សំេណើេនះ គឺស្រ�ប់គេ្រ�ងែដល្រត�វ�រទុនអតិបរ�ចំនួន $200,000 េហើយនឹង្រត�វ�ប់េផ� ើមសកម� �ពេ�ៃថ�ទី 1 ែខកក� � 2019 េហើយ
ថវ ��� ំងអស់េនះ ្រត�វចំ�យឲ្យអស់្រតឹមៃថ�ទី 30 ែខមិថុ� 2020 ។
ចំេ�ះកិច��រេនះ GHP នឹងេរៀបចំគណៈកម� �រេ្រជើសេរ �សគេ្រ�ង ែដលពួ កេគនឹងេធ� ��រពិនិត្យសំេណើសុំ និងផ�ល់មតិេ�បល់ និង�រែណ�ំ
ចំេ�ះគេ្រ�ង�ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ។ ្រកសួ ងសុខ�ព��រណៈ (Department of Public Health) សូ មរក�សិទ�ិេដើម្បីេ្រជើសេរ �ស
េបក� �ពែតមួ យ ឬេ្រចើន�ក់ �មសមត� �ពក��ង�រផ� ល់មូលនិធិេ្រ�មែ្រជង ែដល�្រស័យេលើ��ន�ពរបស់សំេណើសុំ ។
ចំេ�ះសំេណើស�
ុំ ែដលមិន�នេ្រជើសេរ �ស េយើងខ��ំនឹងរក�ទុកស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �ស�េពលអ�គត ឬក៏ពិនត
ិ ្យេដើម្បីែស� ងរកឱ�សទទួ ល
�នមូ លនិធិេ្រ�មែ្រជងេផ្សងេទៀត ែដល�ច�ន�ពសមរម្យ ចំេ�ះ��ន�ពៃនគេ្រ�ង� ំងអស់េ�ះ ។

�ក់េស�ស
ើ ំេណើេ�ទីេនះ

ទំព័រទី 2

�រអំ�វ�វរកគំនិត – គេ្រ�ងយុត�ិធម៌ចណ
ំ ី��រ

្រកសួងសុខ�ព��រណៈ �យក��នប��រជំងឺ��ៃំ រ� សុខ�ពល�ហ�ល
� ី (Department of Public Health, Division of Chronic Disease
Prevention, Get Healthy Philly)
មូ លនិធិ���
ំ រេពើពន� 2020 - ទី 1 កក� � 2019 - ទី 30 មិថ�
ុ 2020

�ក្យសុំដំ�ក់�លទី 1
លិខិតប��ក់ចំ�ប់�រម� ណ៍ (LOI)
េតើេ�កអ� ក �នរ�?

1.

េ��ះអ� ក�ក់�ក្យសុំចម្បង ៖

2.

�សយ��ន ៖

3.

េ��ះស្រ�ប់ទ�
ំ ក់ទំនង ៖

4.

េលខទូ រស័ព� ៖

5.

�ស័យ��នអុីេម៉ល ៖

6.

�រេរៀប�ប់្រតឹម្រត�វបំផុតចំេ�ះអង� �រអ� ក ៖
a.
រកកៃ្រម
b. 501 c 3
c.
មិនរកកៃ្រម េ�យ�នអ� កឧបត� ម�ហិរ�� វ �ត��
d. េផ្សងៗ (សូ មពន្យល់)

7.

សូ ម�ប់�ប់អំពីអង� �រអ� ក រ ួម� ំងេបសកកម� និងទី�ំង ។ េតើអង� �រអ� កជួ យសហគមន៍�/�ខ� ះ?

8.

េតើរច�សម� ័ន�ដឹក�ំរបស់អង� �រអ� ក (�យក្របតិបត� ិ គណៈ្រគប់្រគង ឬេផ្សងៗ) ប��ញនូ វ�ពច្រម �ះ និង�រមិនេរ �សេអើង
រ ួម� ំងពូ ជ�សន៍ េយនឌ័រ និង�ពច្រម �ះៃន�យុ ឬបទពិេ�ធន៍ក��ង�ររស់េ��មួ យជនអត់��ន ឬ�ព្រកី្រក?

9.

េតើអង� �រអ� កេរៀប�ប់�៉ងដូ ចេម� ច ចំេ�ះ�រេធ� �
� រេដើម្បី�នេ�រកយុត�ិធម៌��រ?

10.

�លពីេពលកន� ងេ� េតើអង� �រអ� ក�នអនុវត� គេ្រ�ងអ� �ខ�ះ េហើយ�េតើគេ្រ�ង� ំងេ�ះ�ន�ពេ�គជ័យ�៉ងដូ ចេម� ចែដរ?

េតើអ��គំនិតរបស់អ�ក?

11.

េតើគេ្រ�ង្របេភទ�ែដលអ� កកំពង
ុ �ក់េស� ើ?
A. ែផន�រ
B. �រអនុវត� សកម� �ព

12.

េតើអ���េ�លបំណងចម្បងរបស់គេ្រ�ងអ� ក? (សូ មេ្រជើសេរ �សយកចេម� យ
ើ មួ យ)
a.
�រ�ំដុះ ឬ�រផលិត��រ (ដូ ច� ផ� ះ�យស្រ�ប់ជួយអ� ក�នមុខរបរថ�ី ផលិតកម� ឬ�រែកៃច� ��រ្រទ្រទង់សុខ�ព)

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូម�ក់ទងមក�ន់ Amanda.Wagner@phila.gov ឬចូ លទស្ស�
www.foodfitphilly.org/food-justice ។

�រអំ�វ�វរកគំនិត – យុត�ិធម៌ចំណី��រ
b.
c.
d.
e.

13.

�រដឹកជ��ន
� ��រ (ដូ ច� �រទិញ��រ�សហករណ៍/�្រក �ម �រែចក�យ��រ)
�រលក់��រ
�រេធ� �ទផ
ី �រ��រ
េផ្សងៗ (សូ មពន្យល់) ៖

េតើគេ្រ�ងរបស់អ�ក�នសកម� �ពអ� �េផ្សងេទៀត? (េ្រជើសយកចេម� ើយ� ំងអស់ែដល្រតឹម្រត�វ)

a.
b.
c.
d.
e.

�រ�ំដុះ ឬ�រផលិត��រ (ដូ ច� ផ� ះ�យស្រ�ប់ជួយអ� ក�នមុខរបរថ�ី ផលិតកម� ឬ�រែកៃច� ��រ្រទ្រទង់សុខ�ព)
�រដឹកជ��ន
� ��រ (ដូ ច� �រទិញ��រ�សហករណ៍/�្រក �ម �រែចក�យ��រ)
�រលក់��រ
�រេធ� �ទផ
ី �រ��រ
េផ្សងៗ (សូ មពន្យល់) ៖

f.

ក្រមិតគេ្រ�ង (សូ មេ្រជើសយកែតមួ យ) ៖
a.
សហគមន៍ែក្បរ�ង (សូ មេរៀប�ប់) ៖
b. ទូ � ំង្រក �ង
c.
េផ្សងៗ (សូ មពន្យល់)

g.

សំេណរអន� ងចិត�/ទិដ��ពរ ួម (800 �ក្យ) ៖
េតើគេ្រ�ងរបស់អ�កនិ�យអំពីអ�� េហើយេហតុអ���ន�្រត�វែត�នគេ្រ�ងេនះ? េតើអ���េ�លបំណងគន� ឹះ ឬ�សមិទ�ិផល្រប�ំ��ំ? េបើ
មិន�នគេ្រ�ងេនះេទ េតើ��ន�ព�នឹងេ���៉ង�? ពន្យល់ពី�រេរៀបចំដំេ�ះ្រ�យែបបៃច�្របឌិតរបស់គេ្រ�ង េដើម្បី
េលើកកម� ស់�រទទួ ល�ន��រ្រទ្រទង់សុខ�ព ឬ�របេង� ើត្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់��រែដល�នយុត�ិធម៌�ងមុន េ�ក��ង្រក �ងហ� ��ែឌល
េហ�្យ� និងពន្យល់ពីរេបៀបែដលគេ្រ�ង�ច�នេ�រកយុត�ិធម៌េស្ប�ង��រ ។

h.

យុត�ិធម៌សុខ�ព និង�ព�កម� សិទ�ិរបស់សហគមន៍ (250 �ក្យ) ៖
ពន្យល់�េតើគេ្រ�ងរបស់អ�ក �ប់�ក់ទង�មួ យនឹងយុត�ិធម៌សុខ�ពេ�ក��ង្រក �ងហ� ��ែឌលេហ�្យ��៉ងដូ ចេម� ច
�េតើគេ្រ�ងរបស់អ�ក�នបំណងបេ្រមើដល់នរ� េហើយ�េតើ�នឹង�នឥទ� ិពលចំេ�ះសហគមន៍ (កំណត់និយមន័យសហគមន៍)
�៉ងដូ ចេម� ច។
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i.

េ�ក��ងអង� �ររបស់អ�ក នរ��អ� កដឹក�ំគេ្រ�ង? នរ��្រក �មអនុវត� គេ្រ�ងេ�ក��ងអង� �រអ� ក?

j.

នរ��ែដគូ គេ្រ�ង និងតួ �ទីរបស់ពួកេគ?

ថវ ��ែដល្រត�វ�រស្រ�ប់គេ្រ�ង

k.

ថវ ��ែដលអ� ក្រត�វ�រ (500 �ក្យ) ៖
េតើអ�កេស� ើសុំមូលនិធិឧបត� ម�ចំនួនប៉ុ��ន និងសូ មេរៀប�ប់�ទូ េ� អំពី�រេ្របើថ វ ��� ំងអស់េ�ះ

l.

េតើអ�ក�ន្របភពថវ ��េផ្សងេទៀតែដរឬេទ? (មូ លនិធិឧបត� ម�េផ្សងេទៀត មិនត្រម�វឲ្យេរៀប�ប់េទ)
�ទ/�ស
េទ

m.

េតើអ�ក្រត�វ�រធន�នេផ្សងេទៀតអ� �ខ�ះ េដើម្បី្រទ្រទង់គេ្រ�ងេនះ េហើយេតើអ�ក�ន វ �ធី��ស� ែបប� េដើម្បីទទួ ល�នធន�ន
� ំងអស់េ�ះ?
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Framing from the Castanea Fellowship: https://www.castaneafellowship.org/
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