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សកម្មភាពដែលបានដកសមមរួល
តនួាទីភេទ នងិភេនឌរ័ ទពំរ័ 42 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ  Gender or sex: Who cares?, Ipas, US, 2001 
http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas Publications/Gender-or-sex--Who-cares-.aspx

ស្រអ្រភ់េនឌរ័ ទពំរ័ 44 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Isofi toolkit: Tools for learning and action on gender and sexuality.  

្រសរា្រព់ត័រ៌ានភោះពុម្ពផ្សាេ ្ូរមភមើលទពំរ័ 334 ។ 

្រកម្មភាពក្ុងមេួថ្ងៃ ទពំរ័ 48 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Keep the best, change the rest: Participatory tools for 
working with communities on gender and sexuality, International HIV/AIDS Alliance, Great Britain, 2007  
www.aidsalliance.org/resources/316-257-keep-the-best-change-the-rest

លលបែងកសំាន្តដូមណូី ទពំរ័ 56 លលបែងកសំាន្ត Sexy bingo ទំពរ័ 86 នងិលលបែងកសំាន្តភរឿងនិទានស្រួសារ២ ទពំរ័ 182 

ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Games for Adolescent Reproductive Health, Program for Appropriate Technology in 
Health (PATH), US 2002  
www.path.org/publications/files/gamesbook.pdf

រភ្រៀ្រនយិាេភោេភស្រើពាក្យ “ខ្ុ”ំ ទពំរ័ 59 និងេណុំេភ្វើឲ្យរាន្រភសមើ្រ ទពំរ័ 89 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Sexuality and 
life-skills, “One way of telling people how we think and feel,” International HIV/AIDS Alliance, Great Britain, 
2008   
www.aidsalliance.org/resources/317-our-future-teaching-sexuality-and-lifeskills

េង ់សោថ្្ នងិមនិេង ់ទពំរ័ 102 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ How to Get the Sex You Want - 14, Sexplanations with  
Dr. Doe, US, 2013 
http://youtu.be/xoYxd3E3UXU

ការល្រវងរករតន្រមបែត្តិ ទពំរ័ 135 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Feel! Think! Act! A guide to interactive drama for sexual 
and reproductive health with young people, International HIV/AIDS Alliance, Great Britain, 2008  
www.aidsalliance.org/resources/318-feel-think-act

អណំាេភសេើន និង អំណាេតេិ ទពំរ័ 154 ដកស្រងភ់េញពី Oakland Men’s Project, US, 2003 
http://www.paulkivel.com

ការភ្រើុ្រអភងកេតជាសករុមអពីំអាជ្ា្រមលូោឋា ន ទពំរ័ 172 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅTalking About Domestic Violence: 
A Handbook for Village Facilitators, UNDP Cambodia and the Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2010

នយិាេថ្ភទេំភពាះការ្រ្តី្រភនាទោ ្រ នងិការ្រន្តះុ្រង្អា ្រ ់ទពំរ័ 262 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Abortion attitude transformation: 
A values clarification toolkit for global audiences, Ipas, US, 2008  
www.ipas.org/en/Resources/Ipas Publications/Abortion-attitude-transformation--A-values-clarification-
toolkit-for-global-audiences-2.aspx

ភ្វើលផ្នទីអណំាេ ទំពរ័ 284 និងការ្រភងកេើតសារត្ូ៊រមតិលដលរានស្រ្ិរទ្ធភាព ទពំរ័ 290 ដកស្រងភ់េញពភី្រៀវភៅ Mobilising 
Communities on Young People’s Health and Rights: An Advocacy Toolkit for Programme Managers, Family 
Care International, New York, 2008  
www.familycareintl.org/en/resources/publications/66
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ឈ ម្ ោះក្រុមនិងគឈករោងដែលបរិយាយឈៅ្្ រុងឈ�ៀវឈៅឈនោះ
មានក រ្ុមអង្គការតាមសហគមនជ៍ាចករើនចៅជំុវញិពិភពចោ្បានចរ្រចំែ្ចរឿងរ៉ា វអពីំការងាររបស់ពួ្ ចគជាមយួចយើងខ្ុ។ំ 
ខាងចកកាមចនះ គជឺាបញី្ចរឿងរ៉ា វចែែចយើងបានបញ្ចូ ែ្ុ្ងចសៀវចៅចនះ កពមទាងំពត័ម៌ានទនំា្ទ់នំងអង្គការទាងំចនាះផងចែរ។ 

ចខសែអំចបាះពណ៌ក្ហម របួរមួសសី្ចៅកបចទសគុយយ៉ា ណា ទពំរ័ 50
red_thread@gol.net.gy

បុរសវយ័ច្មេងកបឆាងំនឹងគនិំតភាពជាបុរសខាលា ងំចៅកបចទសចអកាវា ឌរ័ ទពំរ័ 61
អង្គការ Cascos Rosa (មួ្ សុវតិ្ភាពពណ៌សីុជម្ចូរ)
https://twitter.com/CascosRosaec

សិកាខា សាោចយនឌរ័សកមាបបុ់រស ទពំរ័ 62, HASIK (ច្ៀរគរគនិំតផ្ួរចផ្ើម 
នងិ រំចណះែងឹចែែពងឹចផអ្ែ ចែើខលាួនឯង) ទកី្រុង Quezon City កបចទសហវាែីីពនី 
(មនិមានចគហទពំរ័ ឬអីុចម៉ាែចទ)

ច្មេងកសីកាលា យជាអ្្ ែឹ្នាចំៅកបចទសហសុែមីបាបចវ ទពំរ័ 66 អង្គការ The Girl ChildNetwork

www.girlchildnetworkworldwide.org

សិទ្សិស្ីចមមា៉ា យចៅកបចទសច្នយ៉ា  ទពំរ័ 71 សម្ន័អ្ង្គការ GROOTS (សម្ន័អ្ង្គការមចូែដ្ឋា នសហកបតិបត្កិារចែើម្សីសី្) 
grootsk@grootskenya.org

ការបញ្បអ់ាពាហ៍ពពិាហ៍្ុមារចៅកបចទសមា៉ា ឡាវ ីទពំរ័ 72 អង្គការ Girls Empowerment Network (GENET)

info@genetmalawi.org

ការទទែួយ្គនំតិថមេីៗ អពីំរំណចូ ែរិត្ផលាចូវចភទចៅកបចទសចនបា៉ា ែ់ ទពំរ័ 76 អង្គការ Aruna Uprety, RHEST

www.rhest.org.np

ការបញ្បអ់ំចពើចរ ើសចអើងចែើម្ចីែើ្្មស់្សុខភាពចៅកបចទសគុយយ៉ា ណា ទពំរ័ 81 អង្គការ SASOD (អង្គការ 
សង្គមកបឆាងំនងឹការចរ ើសចអើងចភទ)។ manager@sasod.org.gy

អង្គការ Dear Auntie Stella ចៅកបចទសហសុែមីបាបចវ ទពំរ័ 85 មជ្ឈមណ្ឌ ែគាកំទការបណុ្ះបណ្ាែ នងិកសាវកជាវ 
(TARSC). www.auntiestella.org/

ការជយួ��ដែគចូឲ្យទទែួបានទនំា្ទ់នំងផលាចូវចភទែអែ ចៅកបចទសនីចហសែរយី៉ា  ទពំរ័ 91 អង្គការ INCRESE (មជ្ឈមណ្ឌ ែអនរ្ជាតិ 
ចែើម្សិីទ្សុិខភាពបនព្ចូជ និងសិទ្ចិផ្្ ផលាចូវចភទ)  http://increse-increse.org/

ការពិភា្សាជាក្រុមចែើម្ចីសវាងយែ់ពភីាពខុសគ្ា្្ុងរណំចូ ែរិតផ្លាចូវចភទ ចៅកបចទសមា៉ា ឡាវ ីនងិហសាបំ៊ ីទពំរ័ 98            
អង្គការ Strategies for Hope រក្ភពអងច់គលាស។ www.stratshope.org/ and sfh@stratshope.org

សស្ី្សាងទនុំ្រិត្្ ្ុងការពិភា្សាពីរំណចូ ែរិតផ្លាចូវចភទចៅកបចទសបា៉ា គីស្ាន ទពំរ័ 101 អង្គការ Rahnuma,               

Planned Parenthood. www.fpapak.org/about-us.html  ចែខទចូរស័ព្ទជំនយួសកមាបយុ់វវយ័ : ០៨០០-៤៤៤៨៨

វធិសីាសសថ្មេចបាះជហំាន ទពំរ័ 104 អង្គការ Strategies for Hope

www.stratshope.org/resources/stepping_stones_item/what-is-stepping-stones

ការពិនតិ្យសុខភាពសកមាបច់ធវាើចតស្ជងំកឺាមចរគចៅកបចទសបា៉ា ពញួចូ វហ្គចីន ទពំរ័ 117                                                  
អង្គការ Marie Stopes International។ www.mariestopes.org

សាែចោខា នចស្្ចៅទីក្រុង Lucknow កបចទសឥណា្ឌ  ទពំរ័ 120 អង្គការ Breakthrough’s Rights Advocates

www.youtube.com/watch?v=jTPmNm491aM
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បុរសនិងការបងាកា រជំងចឺអែស៍ចៅកបចទសតងហ់សានី ទពំរ័ 126 គចកមាង The CHAMPION Project                       
ដនអង្គការ Engender Health។ www.engenderhealth.org/our-work/major-projects/champion.php

បុរសជាដែគចូ (MAP) ទពំរ័ 129 អង្គការ Engender Health កបចទសអាសហវាិ្ ខាងត ច្ូង
www.engenderhealth.org/our-work/gender/men-as-partners.php

គចកមាងមកី្រូហរិញ្ញ វត្ុ បងបអែចូនកសីចែើម្ជីវីតិចៅកបចទសអាសហវាិ្ ខាងត ច្ូង ទពំរ័ 136
www.wits.ac.za/academic/health/publichealth/radar/socialinterventions/10453/intervention_with_

microfinance_for_aids_gender_equity.html

សារពត័ម៌ាន Straight Talk នងិសុខភាពផលាចូវចភទចៅកបចទសអ៊ចូហ្គងដ់្ ទពំរ័ 138 អង្គការ Straight Talk

http://straighttalkfoundation.org/  អីុចម៉ាែ : strtalk@straight-talk.or.ug

្មមេវធិតីាមសាោចែើម្ចីែើ្្មស់្សុខភាពផលាចូវចភទចៅកបចទស ច្ូឡុំប៊ ីទពំរ័ 139 អង្គការ PROFAMILIA

www.profamilia.org

ចមចរៀនពអីង្គការ Oakland Men’s Project, ទពំរ័ 157
www.paulkivel.com/

ការកតិះរះិបានចធវាើច្មេងកបរុសឲ្យចោទសួរពភីាពអយុត្ធិមច៌ផ្្ ចយនឌរ័ចៅកបចទសនីចហសែរយី៉ា  ទពំរ័ 158,                           
អង្គការ Conscientizing Male Adolescents (CMA).

មនិមានស្មមេភាពចទៀតចទ ប៉ាុចនអ្ារទាញយ្ចសៀវចៅពីចគហទពំរ័ :
www.popcouncil.org/uploads/pdfs/qcq/qcq14.pdf

យុទន្ាការបចូរពណ៌ស ទពំរ័ 161
កបចទសកាណាដ្ : www.whiteribbon.ca/

កបចទសអាសហវាិ្ ខាងត ច្ូង : whiteribbon.co.za/

កបចទសឥណា្ឌ  : www.ektamadurai.org/white-ribbon-campaign/

អង្គការ Breakthrough India ទពំរ័ 162
www.breakthrough.tv/

អង្គការ Puntos de Encuentro ចៅកបចទសនីការ៉ា គរ័ ទពំរ័ 163
www.puntos.org.ni/index.php/es/

អង្គការ Raising Voices កបចទសអ៊ចូហ្គងដ់្ ទពំរ័ 163
http://raisingvoices.org/

សាែ Ambush Theatre ចៅកបចទសអាសហវាិ្ ខាងត ច្ូង ទពំរ័ 164 អង្គការ Sonke Gender Justice Network

www.genderjustice.org.za

www.youtube.com/watch?v=9APzGdoQVOY

វចីែអចូ “Through Our Eyes” អពីំហងិសា និងរចំោភ ចៅកបចទសែីចបរយី៉ា  ទពំរ័ 165
www.comminit.com/community-radio-africa/content/through-our-eyes

្មម្េ ររបួរមួចែើម្ែីងផលាចូវមានសុវត្ភិាពចៅកបចទសកសីែងាកា  ទពំរ័ 169 សហជីព្មម្េ រតំបនព់ាណិជ្្ មមេចសរ ីKatunayake 

(KFTZWU). ftzunion@wow.lk

សស្ីប្ចូរចភទទបស់ាកា តហ់ងិសា ចៅកបចទស ច្ូឡុំប៊ ីទពំរ័ 170 មចូែនធិិ Santamaría Fundación

www.sfcolombia.org
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្មមេវធិសីាោបញ្ឈបវ់ែ្ដនហងិសា ចៅទកី្រុងដណរ ៉ាចូប៊ ីកបចទសច្នយ៉ា  ទពំរ័ 171 អង្គការ Rehma Ta Allah Community 

Development Group. http://rehmataallah.org/

កបពន្័តុោការឯ្រជ្យចៅកបចទសឥណា្ឌ  ទពំរ័ 175 អង្គការ Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA)             

http://bmmaindia.org

ក្រុមសស្ីផ្លា ស់ប្ចូរគនិំតរបស់បុរស ចៅកបចទសចនបា៉ា ែ់ ទពំរ័ 185 សមាគមកា្បាទក្ហមចនបា៉ា ែ់ (NRCS)

http://cedpa.org/files/691_file_nepal_reward.pdf

ចផនការកគរួសារនងិវប្ធម ៌និងកបដពណីជនជាតិចែើមភាគតរិ ចៅកបចទសចអកាវា ឌរ័ ទពំរ័ 208 អង្គការ Jambi Huasi 

(ផ្ទះសុខភាព) ដនអង្គការ GlobeMed ចៅសា្ែវទិយាែ័យ Loyola ។ loyola@globemed.org

ចធវាើការងារជាមយួចមែឹ្ នាសំហគមនច៍ែើម្គីាកំទចផនការកគរួសារចៅកបចទសហា្គ ណា ទវាបីអាសហវាិ្ ខាងែិរ ទពំរ័ 209 
្មមេវធិីចផនការ និងចសវាសុខភាពតាមសហគមន ៍Navrongo 
Fred Binka: fred.binka@gmail.com, James Phillips: jfp2113@columbia.edu

បុរសចរៀនអពីំការសកមាែ ច្ូន និងសញ្្ញ ចកគាះថ្្្ ់ចៅកបចទសអាហវាហា្គ នស្ីាន ទពំរ័ 237 ្មមេវធិជីនំាញ                          
សចសងា្គ ះជវីតិ ចពែសកមាែ ច្ូន (BLiSS)
www.mercy.se/projects/afghanistan/bliss-national-program

មរណភាពមាតា នងិការតស៊ចូចែើម្ចីសវារែំចូតចដ្យសុវត្ភិាព ចៅកបចទសចនបា៉ា ែ់ ទពំរ័ 248 និង270 អង្គការ Rural 

HealthEducation Services Trust (RHEST)។ www.rhest.org.np

ការជយួ��សស្ីចែែកតរូវការចសវារែំចូត ចៅកបចទសមិ្ សិុ្ ទពំរ័ 269 មចូែនធិិ MARIA ចែើម្យុីត្ធិមស៌ង្គម
www.fundabortionnow.org/funds/maria-fondo-de-aborto-y-justicia-social

maria.balance@gmail.com

សស្ីច្ៀរគរចែើម្សីចកមរបាននចូវតកមរូវការសុខភាពរបស់ពួ្ចគ 
ចៅកបចទសឥណា្ឌ  ទពំរ័ 276 សមាគមសស្ីកប្បរបរផ្្ទ ែ់ខលាួន (SEWA)។ 
www.sewa.org, Email: mail@sewa.org

បុរសជនជាតិឃតឺចែើម្សីមភាព ទពំរ័ 291
www.facebook.com/KurdMenForEquality

បណ្ាញពត័ម៌ានសង្គមចែើម្បីចងកាើតតំបនសុ់វត្ភិាពសកមាបស់ស្ី ចៅកបចទសចអហសុែបី 
ទពំរ័ 291 អង្គការ HarrassMap

http://harassmap.org/en/

ស្មមេជនពកិារភាពររនាទីក រ្ុងមយួចែែអារឲ្យជនពិការចធវាើែចំណើ រកានច់តងាយកសរួែ ទពំរ័ 293 អង្គការសង្គមចសរភីាព 
ដនការចធវាើែចំណើ រ។ www.disabilityworld.org/01-03_02/access/russia.shtml

ចវទកិាសុខភាពកបជាជន (People’s Health Tribunals) ចែើ្្មស់្ចសវាសុខភាព ចៅកបចទសឥណា្ឌ  ទពំរ័ 294                 
អង្គការ Jan Swasthya Abhiyan(JSA)។ www.pacsindia.org/jan-swastha-abhiyan

ការការពារសិទ្សិសី្ និង្ុមារ ចៅកបចទសចនបា៉ា ែ់ ទពំរ័303 ចវទកិាចែើម្សីស្ី របាប ់និងការអភវិឌ ្ឍ (FWLD)
www.fwld.org/
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ការររៀបចំផែនការគរ្រោង 
ការបណ្ត ុះបណ្្ល និងការវាយតម ល្ៃ

មជ្ឈមណ្ឌ ល ARROW (មជ្ឈមណ្ឌ លធនធាន និងស្រាវស្រាវ
អាសី៊ប៉ា សី៊ហ្កិសស្រាបស់ស្ី) 

រានមលូដ្ឋា ននៅក្៊ងទីស្ករុងគូឡាឡាពំរួ ស្បនទសរា៉ា នេសី៊ 
មជ្ឈមណ្ឌ ល ARROW ផលិតនូវឯករារធនធានន្្តនលើ
សកម្មភាព នងិភាពរាកស់សង្ និងនលើកទឹកចិតឲ្្យរានការ 
ន្្ោះប្ូរ ឯករារនបោះព៊ម្ពផសាយរាមយួអង្គការដទទ។ ឯករារ  
មជ្ឈមណ្ឌ ល ARROW នដើម្កីារ ល្ា ស់ប្ូរ (AFC) សដល នបោះ
ព៊ម្ពផសាយរាភារាអងន់គលាសពីរដងក៊្ងមយួឆ្្ ំន្្ត សំខាន ់
នលើ បញ្ហា សដលទាកទ់ងនឹងស៊ខភាព ចណូំលចិតផ្លាូវនេទ និង 
សិទ្។ិ 
www.arrow.org.my/?p=arrow-for-change-afc

អ៊ីសម៉ាល : arrow@arrow.org.my

សរាគម AWID : សរាគមនដើម្សិីទ្សិស្ីក្៊ងការអេវិឌ ្ឍ

AWID គរឺាអង្គការអន្ររាតិមយួសដលនបរ្ាញា ចត្ិនធ្ើការនដើម្ី
សនស្មចនូវសមភាពនយនឌរ័ ការអេវិឌ ្ឍស្បកបនដ្យចីរភាព 
នងិសិទ្មិន៊ស្សរបស់សស្ី។ នគហទពំរ័អង្គការននោះរានពត័រ៌ាន 
បច្៊ប្នភ្ាពអពំសីកម្មភាពនៅជំ៊វញិពិេពនោកសដល 
ប៉ាោះពាល់ ដល់សស្ី។ 
www.awid.org

រាបជ់យ័ជមោ្ះរបស់នយើង : នសចក្ីសណនាពំកីារបណ៊្ោះ 
បណ្្ល  អពីំការអបរ់ ំនងិការចាតស់ចងសដលរាន 
ស្បរាស្បយិភាព

នដ្យ Denise Nadeau 

រាននោលបណំងជយួ��ស្ករុមនៅតាមសហគមនន៍ធ្ើការបនងកើត 
អង្គការរបស់ពកួនគ ពស្ងងឹគនំតិចាតស់ចង ទ្ា ល់របស់ពកួនគ 
នងិ នធ្ើការសហការរាមយួស្ករុមដទទនទៀត។ អាចសកសស្បនដើម្ី
បំនពញតាមតស្មរូវការក្៊ងមលូដ្ឋា ននីមយួៗបន។ 
ល៊បនចាល ការផលិតកច្ិស្ពមនស្ពៀង : ធនធានរារពត័រ៌ាន 
នដើម្ ីការ  នកៀរគរ ស្បនទសកាណ្ដ្ ឆ្្១ំ៩៩៦
http://208.89.55.99/devel/wp-content/

uploads/CountingOurVictories2001.pdf

ការបនងកើតកម្មវធិស៊ីខភាពសហគមន៍

នដ្យ Ted Lankester 

នសៀវនៅសណនាសំរនសររាលក្ខណៈរាមញ្ញ សតពរ្ិារ 
ស្គប ដណ្បរ់ាល់នោលការណ៍រាមលូដ្ឋា នស្ីពកីារសែទា ំ
ស៊ខភាព តាមសហគមន ៍ការការនរៀបចំ និងវាយតទមលាកម្មវធិី 
ការបនងកើតកម្មវធិស៊ីខភាពរាកោ់ក ់និងការស្គបស់្គងបគ៊្គលិក 
នងិហរិញ្ញ វត្៊សដលរានស្បសិទភ្ាពបផ៊ំត។ 
មគ្គ៊នទទាសកស៊៍ខភាពរបស់អង្គការ Hesperian 

www.hesperian.org

អ៊ីសម៉ាល : bookorders@hesperian.org

្បភពែល្់ព័ត៌រោនបផនថ្ែ
អង្គការ ឯករារនបោះព៊ម្ពផសាយ នងិធនធានអ៊នីធណិឺតខាងនស្កាមផល់្នូវពត័រ៌ានស៊ខភាពសសី្សដលរានរារស្បនោជន ៍

នងិសកម្មភាពនផ្សងៗរានស្ចើននទៀត។ នយើងបនបញូ្លធនធានសស្រាបស់្បធានបទោ៉ា ងនស្ចើនសដលរាននៅក្៊ងនសៀវនៅននោះ 

នងិអង្គការ សដលនធ្ើការនៅតាមបណ្្ស្បនទសជំ៊វញិពេិពនោក។ រានរឿយៗ ឯករាររានទស្មងរ់ា PDF សដលអាចឲ្យទាញយក 

បននដ្យ ឥតគតិទែលាពនីគហទពំរ័សដលរានក្៊ងបញី្ នហើយស្ករុមទាងំននោះរានស្ចើនករ៏ានទពំរ័ Facebook ផងសដរ។

សស្រាបព់ត័រ៌ានអបរ់អំពំស៊ីខភាពសស្ី និងស្បរាជន បសនម្ សូមចូលនៅកានន់គហទពំរ័របស់ អង្គការ                                       

www.hesperian.org  សដលរាននសៀវនៅនអេិកស្តរូនិកនផ្សងៗនទៀតរបស់អង្គការ Hesperian អាចឲ្យទាញយក បនរាង 

៣០ភារា។ ២ទពំរ័ ច៊ងនស្កាយ ទននសៀវនៅននោះផ្ល់នូវពត័រ៌ានអំពី នសៀវនៅទីណ្សស្ីោ្ម នស្គរូនពទ្យ នសៀវនៅសស្រាបឆ់្មប 

នសៀវនៅសណនាស៊ំខភាព សស្រាបស់សី្ពិការ នសៀវនៅជយួ��ប៊គ្គលិកស៊ខភាពឲ្យនរៀនសូស្តបសនម្  នងិចណំងនជើងនសៀវនៅនផ្សងៗ

នទៀតរបស់អង្គការ Hesperian ។ 
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អង្គការ Help Age International

នចញផសាយទស្សនាវដ្ឥីតគតិទែលា ២ ដងក្៊ងមយួឆ្្។ំ 
រានបណ្្ញអង្គការរាង ៥០ នៅជំ៊វញិពេិពនោក សដល 
នធ្ើការ នដើម្នីលើកកម្ពស់គ៊ណភាពទនជវីតិសស្រាបច់ាស់ជរា។ 
www.helpage.org

Email: info@helpage.org

អង្គការ Mobility International USA (MIUSA) 

MIUSA គរឺាអង្គការមនិសសង្រកស្បកក់ទស្មដកឹនានំដ្យ
ជន ពកិារ នធ្ើការនដើម្នីលើកកម្ពស់សិទ្ជិនពកិារនៅទូទាងំ
សកលនោក។ សកម្មភាពរបស់អង្គការននោះរមួរានដូចរា 
កម្មវធិី ្ លា ស់ប្ូរ ទស្សនកិចសិ្កសាអនរ្រាតសិស្រាបក់ារបណ៊្ោះ 
បណ្្ល ភាពរាអ្កដកឹនាសំស្រាបស់សី្ពកិារ។ 
www.miusa.org

នសៀវនៅ Our Bodies, Ourselves 

នសៀវនៅដល៏្លីបាញននោះផល់្នូវពត័រ៌ាននពញនលញ អពីំ  
ស៊ខភាព សស្ី នងិស្តរូវសស្បសស្មរួលរាភារារាង ២៥។ 
នគហទពំរ័ រានពត័រ៌ានអំពីបញ្ហា រានស្ចើនសដលទាកទ់ងនឹង 
ស៊ខភាពសស្ី។ 
www.ourbodiesourselves.org

ទស្សនាវដ្ី Reproductive Health Matters 

គរឺាទស្សនាវដ្អីនរ្រាតិមយួស្តរូវបននបោះព៊ម្ពផសាយរា 
ភារា អងន់គលាស នងិ ៧ ភារានផ្សងនទៀតនដ្យផ្ល់នូវ 
ពត័រ៌ានអពំសិីទ្ិ នងិស៊ខភាពបន្ពូជ និងផលាូវនេទ និង 
សចកចាយ នដ្យឥតគិតទែលាដល់បណ្្អង្គការនៅក៊្ងស្បនទស
កព៊ំងអេវិឌ ្ឍ។ នគហទពំរ័រាយន ្្ម ោះអង្គការនផ្សងៗនៅជំ៊វញិ
ពេិពនោកសដលនធ្ើការនដើម្សីនស្មចបននូវការទទលួបន
សិទ្ិ នងិស៊ខភាពបនពូ្ជ និងផលាូវនេទនដ្យនស្មើភាពសស្រាប់
មន៊ស្សស្គបរ់ូប។ 
www.rhmjournal.org.uk

សស្រាបភ់ារាដទទ សូមចូលនមើល :
www.rhmjournal.org.uk/translation/

សរាភា រឧបករណ៍ជនំយួការបនស្ងៀនសដលរានតទមលាទាប

នសៀវនៅ វនីដអូ សរាភា របនស្ងៀន និងឧបករណ៍ស៊ខភាព 
រាមញ្ញៗសដលរានតទមលាទាប ឬមនិគតិទែលានរាោះ។ 
www.talcuk.org

អ៊ីសម៉ាល : info@talcuk.org

នសៀវនៅសណនាអំំពីការបណ៊្ោះបណ្្លនដើម្កីារ ល្ា ស់បូ្រ 

នដ្យ Anne Hope នងិ Sally Timmel 

រានសៀវនៅសណនាសំដលរាន៤សផក្សស្រាប ់បគ៊្គលិកអបរ់ ំនងិ 
អេវិឌ ្ឍនស៍ហគមន ៍រានសកម្មភាព នងិ ពត័រ៌ាន សស្រាប ់  
ជយួ��ស្ករុមសសង្រកមលូនហត៊រាឬសគល់ ទនបញ្ហា ។ ស័ក្សិម 
សស្រាបក់ារអបរ់មំន៊ស្សធំ បគ៊្គលិក សង្គមកច្ិ អក្នរៀបចំ 
សហគមន ៍វហិារស្គិស្រាសនា សហជីព  ពាណិជក្ម្ម និង 
រាល់ អក្ពាកព់ន្័នងឹការ បនងកើត យ៊ត្ធិម ៌សង្គម។ 
មគ្គ៊នទទាសកស៊៍ខភាពរបស់អង្គការ Hesperian 
www.hesperian.org

អ៊ីសម៉ាល : bookorders@hesperian.org

រយនឌ័រ

ការបញូ្លប៊រស នងិនក្មងស្បរុសនៅក្៊ងការ ល្ា ស់ប្ូរនយនឌរ័ : 
នសៀវនៅសណនាពំកីារអបរ់សំ្ករុម 

នសៀវនៅសណនាសំស្រាបន់ធ្ើការរាមយួប៊រសនដើម្នីលើករា 
ចម្ងល់ អពំទីស្សនៈភាពរាប៊រសសដលោ្ម នសមភាព នងិបង្ក រ 
អាកប្កិរោិោ្ម នស៊ខភាពសដលនាឲំ្យប៊រស និងទដគូ 
ស្ពមទាងំ ស្គរួរាររបស់ពកួនគស្ិតក្៊ងនស្ោោះថ្្ក។់ សកម្មភាព
សស្រាបន់ស្បើស្បស់រាមយួប៊រសស្គបអ់ាយ៊ និងទាងំស្ករុមប៊រស 
នងិស្ករុមសស្ី នហើយរានភាពង្យស្សរួលក្៊ងការសកសស្មរួល។ 
www.acquireproject.org/archive/files/7.0_

engage_men_as_partners/7.2_resources/7.2.3_

tools/Group_Education_Manual_final.pdf
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អង្គការ Engender Health 

គនំតិផ្ួចនផ្ើមប៊រសរាទដគូ (MAP) រានធនធានបណ៊្ោះ 
បណ្្ល  មយួសស្រាបទ់ាកទ់ាញចំណ្បអ់ារម្មណ៍ ប៊រស នៅ 
នលើ បញ្ហា សដលពាកព់ន័ន្ងឹនយនឌរ័ នងិ ស៊ខភាព បនពូ្ជ 
នដើម្បីង្ក រការឆលាងនមនរាគនអដស៍ នងិ ហងិសា ខាងនយនឌរ័។ 
សូមនមើលនគហទពំរ័ ៖ 
www.engenderhealth.org/pubs/gender/

ppasa-manual.php

សូមនមើលនគហទពំរ័ខាងនស្កាមផងសដរអពីំ Men Engage 

Global Alliance សដលនលើកទឹកចិត្ឲ្យប៊រស នងិនក្មងស្បរុស
ចូលរមួក្៊ងសមភាពនយនឌរ័ នងិការទបរ់ាក តហ់ងិសា ៖ 
www.engenderhealth.org/our-work/gender/

menengage.php

កញ្បឧ់បករណ៍ ISOFI : គនិំតផ្ួចនផ្ើម Inner Spaces 

Outer Faces 

សកម្មភាពសស្រាបសិ់កសាអពំនីយនឌរ័ នងិចណំងផ់លាូវនេទ 
សដល អាចសកសស្បសស្រាបន់ស្បើស្បស់ក្៊ងលក្ខខណ្ឌ  រាកោ់ក ់
ណ្មយួ ៖ 
អង្គការ Cooperative for Assistance and Relief 

Everywhere, Inc. (CARE)

www.icrw.org/files/publications/ISOFIToolkit-

Tools-for-learning-and-action-ongender-and-

sexuality.pdf

អង្គការ Promundo

រានមលូដ្ឋា ននៅក្៊ងស្បនទសនស្បសី៊ល ស្ករុមអង្គការននោះ 
នធ្ើការង្រ នលើកកម្ពស់ទនំាកទ់នំងប៊រស នងិនយនឌរ័ សដល    
ផល់្  ការសែទា ំស្បឆ្ងំហងិសា និង នលើកសទាួយ សមភាព   
រា អនរ្រាត។ិ ឯករារ នបោះព៊ម្ព ផសាយ សស្រាប ់យ៊វវយ័ 
(អាយ៊១៥ ដល់២៤ឆ្្)ំ ោសំ្ទការង្ររបស់ស្ករុម ទាកទ់ង    
នងឹ  អតស្ញ្្ញ ណ នយនឌរ័ ទនំាកទ់នំង ចណូំលចិត្ ផលាូវនេទ 
ស៊ខភាពបន្ពូជ ភាពរាឪព៊ករ្ាយ នមនរាគ នអដស៍ និង  
ស្បធានបទ  នផ្សងៗនទៀត។ នបោះព៊ម្ពផសាយ រាភារា 
ពរ័ទ៊យហា្គ ល់ នអសបា៉ាញ និងភារាអងន់គលាស។ សូមនមើល ៖
នសៀវនៅសណនាពំកីម្មវធិី H : ការនធ្ើការរាមយួប៊រសនក្មងៗ
នសៀវនៅសណនាពំកីម្មវធិី M : ការនធ្ើការរាមយួសស្ីនក្មងៗ
www.promundo.org.br/en/publications-foryouth/

សស្ីនៅមណ្ឌ ល

រាធនធានមយួសស្រាបជ់យួ��នរណ្រ្ាកក់្៊ងការនធ្ើការ 
សនស្មច  ចតិថ្្នតើនសវាស៊ខភាពរាតាក្៊ងមលូដ្ឋា នរានសវា 
សដល  ន្្តការយកចិតទ៊្កដ្កន់លើសស្ី សផអែកនលើសិទ្ិ នងិស្តរូវ
បនរមួបញូ្លរាមយួនសវាដទទនទៀតសដរឬោ៉ា ងណ្។
www.genderhealth.org/files/uploads/YMM.

CHANGE.Info.MaternityCare._FINAL.pdf

នសៀវនៅសណនាពំកីារបណ៊្ោះបណ្្លនសវាយ៊វវយ័នមស្តី 

រានសចក្ីសណនាពីំការបណ៊្ោះបណ្្លសស្រាបអ់ក្ផ្ល់ នសវា 
ស៊ខភាពស្ីពកីារផល់្នសវាសែទាគ៊ំណភាពខ្ពស់ដល់ស្ករុមសស្ី 
ស្សឡាញ់ សសី្ស្ករុមប៊រសស្សឡាញ់ប៊រសស្ករុមស្សឡាញ់មនិ 
នរ ើសនេទ និងស្ករុមបូ្រនេទ។
ស្កសួងស៊ខាេបិល ស្បនទសគ៊យោ៉ា ណ្
www.sasod.org.gy/pdf-ministry-health-

lgbttraining-manual

ចំណលូចិតែ្លៃ លូវរភទ

វារាកម្មវធិសិីកសាមយួ

នសចក្ីសណនា ំនិងសកម្មភាពសស្រាបន់ធ្ើការរាមយួ សស្ី និង
ប៊រសនក្មងៗសដលទាកទ់ងនងឹការអបរ់អំពីំចណូំល ចត្ិ ផលាូវនេទ 
នយនឌរ័ នមនរាគនអដស៍ នងិសិទ្មិន៊ស្ស។ កម្មវធិី សិកសា 
សដល  រាន  នសៀវនៅ ២ កបាលននោះោសំ្ទអក្អបរ់ ំនងិអាចសក 
សស្មរួល នៅតាមរ្ានភាពនផ្សងៗបន។ 
www.popcouncil.org/publications/

books/2010_ItsAllOne.asp

គនស្រាងរកីរាយ

រាគនស្រាងអបរ់ផំលាូវនេទរាអនរ្រាតិមយួសដលរាន បវចនា 
“ការរមួនេទសដលរានស៊វត្ភិាព គឺរាការរមួនេទលអែ។” 
ស្ករុម ននោះ ផល់្ឧបករណ៍សស្រាបអ្់កអបរ់បំនស្ងៀនពកីារអ
បរ់ ំផលាូវនេទសដលន្្តនលើភាពរកីរាយ និងរានតណំភ្ាប់
នៅកានស់្ករុមដទទនទៀតសដលនធ្ើការង្រអបរ់តំាមសបបែ្មនីៅ 
ជំ៊វញិពេិពនោក។ 
http://thepleasureproject.org/
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ការទទលួបនពត័រ៌ានរាវជ្ិរាន នដ្យ Andrea Irvin 

រាកញ្បន់រៀបចំសផនការអបរ់អំំពផីលាូវនេទ សដលផលិតនេើង 
នដ្យ សម្ពន័អ្ង្គការស៊ខភាពសស្ីអនរ្រាតិ រានភាព 
សមស្សប សស្រាបថ្់្កន់រៀនសដលរានសិស្សអាយ៊ចាបព់ី ១០ 
ដល់ ១៩ ឆ្្។ំ រាននមនរៀនសដលង្យស្សរួលសកសស្មរួល 
ទច្ស្បឌតិ និងអន្រសកម្មស្ីពសី្បធានបទនផ្សងៗ ដូចរាបញ្ហា  
នយនឌរ័ ស៊ខភាពផលាូវនេទ រាលា ករ្ាម និង ចណំង ់ផលាូវនេទ។  
http://iwhc.org/resource/positivelyinformed-

lesson-plans-guidance-sexualityeducators-

advocates/

សិទ្ិ នងិចណំង ់: រានសៀវនៅសណនាអ្ំកសស្មបសស្មរួលអពំី
ចណូំលចិតផ្លាូវនេទស្បកបនដ្យស៊ខភាព 

នដ្យ Aziza Ahmed នងិ Sunita Menon 
ធនធានននោះជយួ��អក្សស្មបសស្មរួល នងិស្គរូបនង្្គ លនរៀបចំ 
សិកា្ខ  រាោអពំទីនំាកទ់នំង ការរមួនេទ និង ចណូំល ចតិ្ 
ផលាូវនេទ និងរាននសចកី្សណនាអំពីំការពិភាកសាពីភាពខ៊សោ្
រវាងការយល់ដឹងរារាធារណៈ និងរាបគ៊្គលអពីំចណូំល 
ចតិផ្លាូវនេទ។ 

ប៉ាស៊្ិ៍ទូរទស្សន ៍Breakthrough ទសី្ករុងញូវនដលី 
ស្បនទសឥណ្្ឌ  
http://breakthrough.tv/wp/wp-content/

files_mf/1330806968rights_and_desire.pdf

ជំងឺកា្រោគ និងរ្រោគរេដស៍ 
អង្គការសម្ពន័ន្មនរាគនអដស៍/ជងំនឺអដស៍ អនរ្រាតិ
បន  ផលិត  ឯករារ នបោះព៊ម្ពផសាយរានស្ចើនស្ីអំពីនមនរាគ
នអដស៍ ជងំនឺអដស៍ និងស៊ខភាពផលាូវនេទសស្រាបទ់ាញយក 
រមួទាងំ   ធនធាន   បង្ហា ញ   រារូបភាពលអៗែ  និង សកម្មភាព សស្រាប ់
ស្គរូ បនង្្គ ល   សដល  រាន  បទពិនរាធនស៍្គបក់ស្មតិ។ 
www.aidsalliance.org

ជហំានក្៊ងការនធ្ើឲ្យការរមួនេទកានស់តរានស៊វតិ្ភាព : ការ 
ចាប ់នផ្ើមពភិាកសា។ រានសចក្ីសណនាមំយួសស្រាបអ់ក្ស្ម័ស្គ 
ចតិត្ាមសហគមន។៍ 

រានសៀវនៅសណនាសំកម្មភាពសដលង្យ ស្សរួលអាន នងិ 
រាន រូបភាព ជនំយួ សស្រាប ់ស្គរូបនង្្គ លែ្មី នងិ ស្គរូ បនង្្គ ល 
សដលរានបទពនិរាធន។៍ 

អង្គការ Healthlink Worldwide

http://aidsaction.net/pdf/steps-to-makingsex-

safer.pdf

យ៊ទរ្ាសសន្ដើម្កី្សីង្មឹ : ធនធានសស្រាប ់បង្ក រ នមនរាគ 
នអដស៍ ផល់្ការសែទា ំនិងការោសំ្ទដល់សហគមន៍

ផលិតនសៀវនៅសណនា ំនសៀវនៅអាន និងភាពយនរ្ានស្ចើន 
ស្បនេទសដលង្យស្សរួលរក រានភាពរាកស់សង្ និងន្្តនលើ 
សកម្មភាព នដើម្ោីសំ្ទដល់សហគមនក៊្៍ងការនដ្ោះស្រាយ 
បញ្ហា ស្បឈមទននមនរាគនអដស៍។ ង្យស្សរួលក៊្ងការសក 
សស្មរួល នដើម្បីំនពញតាមតស្មរូវការក្៊ងមលូដ្ឋា ន។ 

អង្គការ Strategies for Hope Trust

www.stratshope.org

អ៊ីសម៉ាល : sfh@stratshope.org

កអ៏ាច រកបនពីអង្គការ TALC (សរាភា រជំនយួការបនស្ងៀន 
សដលរានតទមលាទាប) www.talcuk.org

ហិងសា 

អង្គការ Girls’ Globe 

រាបណ្្ញ “អក្បនងកើតបលាក”់ ពជំ៊ីវញិពេិពនោកសដលនធ្ើការ 
នលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអពំបីញ្ហា សកលពាកព់ន្័នងឹ សិទ្ិ 
ស៊ខភាព និងការផល់្អណំ្ចដល់សស្ី នងិនក្មងស្សី រមួទាងំ 
ការ បង្ក រ ហងិសា អាពាហ៍ពពិាហ៍ក៊រារ និង នមនរាគ នអដស៍ 
ផងសដរ។ 
http://girlsglobe.org/about/

នសៀវនៅរាយន ្្ម ោះ Hot Peaches 

រានសៀវនៅរាយន ្្ម ោះ (directory) រាអនរ្រាតិមយួ 
នបោះព៊ម្ព  ផសាយ រា១១០ភារាស្ីពនីលខទូរស័ពទា រាយការណ៍ 
ពហីងិសា និងរនំោេ អង្គការផ្ល់ជស្មករ្ាកន់ៅ ផទាោះរាន 
ស៊វត្ភិាព មណ្ឌ លអ្ករានវបិត្ិ នងិអង្គការសស្ី។ 
www.hotpeachpages.net/
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អង្គការ Raising Voices 

នធ្ើការនដើម្រីានឥទ្ពិលនៅនលើថ្មវនទ្នអណំ្ចសដល 

កណំត ់ទនំាកទ់នំង រាពនិសសរវាងសស្ី នងិប៊រស នក្មងស្សី 

នងិ នក្មងស្បរុស នងិមន៊ស្សធំ និងក៊រារ។ រាននសៀវនៅសណនាំ

រានស្ចើនសស្រាបឲ់្យទាញយកនដ្យឥតគិតទែលាពបីណ្ណា ល័យ 

ធនធានរបស់អង្គការ រមួទាងំនសៀវនៅនកៀរគរសហគមន ៍ 

នដើម្ ីបង្ក រហងិសាក្៊ងស្គរួរារ : រានសៀវនៅសណនាមំយួ  

សស្រាប ់បណ្្អង្គការនៅក្៊ងទ្បីអាសហ្កិខាងនកើត និងខាង 

លិច សដលង្យស្សរួលឲ្យសកសស្មរួលនដើម្បីំនពញតាម 

តស្មរូវការ ក្៊ងមលូដ្ឋា ន។ 

នគហទពំរ័ : http://raisingvoices.org/about/

បណ្ណា ល័យ : http://raisingvoices.org/resources/

អ៊ីសម៉ាល : info@raisingvoices.org

កញ្បឧ់បករណ៍ប៊រសរ្ាកអ់ាចនធ្ើបនរបស់យ៊ទ្នាការ 

ទាមទារ យ៊ត្ធិម ៌Sonke Gender

សនលាកឹពត័រ៌ាន នងិគនិំតសកម្មភាពរានឲ្យទាញយករា ភារា 

អងន់គលាស បរាងំ និងភារា Xhosa នដើម្ជីយួ��ប៊រស នងិ នក្មង

ស្បរុសចាតវ់ធិានការបញ្បហ់ងិសាក្៊ងស្គរួរារ និងហិងសាផលាូវនេទ 

នងិសដលនលើកកម្ពស់ទនំាកទ់នំង ស្បកបនដ្យសមភាព 

នងិស៊ខភាពសដលប៊រស នងិសស្ីអាច ទទលួបនទាងំអស់ោ្។  

www.genderjustice.org.za/toolkits/

អង្គការ V-Day 

រាអង្គការចលនាសកម្មជនពិេពនោក មយួ នធ្ើការ  នដើម្ ី 

បញ្ប ់  ហងិសាស្បឆ្ងំនងឹ សស្ីនងិ នក្មងស្សី រមួ ទាងំ អំនពើ រនំោេ 

នសពសន្វៈ វាយដំ ស្មនក្ារ ការស្ចឹប អវយវៈនេទសស្ី 

(FGM) នងិ ទាសភាព ផលាូវនេទ។ អង្គការ V-Day ផ្សពផ្សាយ 

ស្ពតឹ្កិារណ៍ សបបទច្ស្បឌតិ នដើម្ ីបនងកើន ការយល់ដឹង ទរអង្្គ ស 

ស្បកក់ាស នងិ នលើក កម្ពស់ រា្ម រតី របស់ សកម្មជន និងអង្គការ 

ស្បឆ្ងំ ហងិសា។

www.vday.org/home

យ៊ទន្ាការបូរពណ៌ស

រាចលនាសកលមយួរបស់ប៊រស នងិនក្មងស្បរុសសដល នធ្ើការ 

នដើម្បីញ្បហ់ងិសានលើ សស្ី នងិនក្មងស្សី នងិនលើក កម្ពស់ 

សមភាព  នយនឌរ័ ទនំាកទ់នំងស្បកបនដ្យស៊ខភាពលអែ នងិ 

ទស្សនៈ ែ្មី ទន ភាព រាប៊រស។ 

www.whiteribbon.ca/

ផែនការ្គរួសារ

បណ័ណា ពាក្យគនលាោឹះសស្រាបផ់ល់្ស្បឹកសាអពំសីផនការស្គរួរារ

បណ័ណា រូបភាពង្យស្សរួលអានរានពត័រ៌ានអំពមីនធយោបយ 

ពនយោរ កំនណើ តនផ្សងៗ។ បណ័ណា មយួសំណំ៊គសឺស្រាបម់ន៊ស្សធំ 

នងិ មយួសំណំ៊នទៀតសស្រាបន់ក្មងជទំង។់ នគអាចសកសស្មរួល 

បណ័ណា  ទាងំននោះនដើម្ឲី្យសមស្សបតាមតស្មរូវការក្៊ងមលូដ្ឋា ន 

នងិបណ័ណា  ទាងំននោះរានរាភារាអងន់គលាស នងិភារា បរាងំ។ 
www.pathfinder.org/publications-tools/cuecards-

for-counseling-adults.html

www.pathfinder.org/publications-tools/

cue-cards-for-counseling-adolescents-

oncontraception.html

មនធយោបយពនយោរកំនណើ តបនាទា ន់

មនធយោបយពនយោរកំនណើ តបនាទា នន់ស្បើស្បស់ថ្្សំ្ោបព់នយោរ 

កំនណើ ត នដើម្បីង្ក រការរានទផទានពាោះនស្កាយពីរមួនេទនដ្យ 

មនិបនការពារ។ នគហទពំរ័ននោះរានពត័រ៌ានរាភារា អារា៉ា ប ់

អងន់គលាស បរាងំ និងនអសបា៉ាញ ផល់្នូវរា៉ា កសញ្្ញ ថ្្សំ្ោប ់

ពនយោរកំនណើ តពិនសស (“សផនការ ខ”) សស្រាបស់្បនទស 

នសទាើរសត ទាងំអស់នៅក្៊ងពិេពនោក និងពន្យល់ពរីនបៀប 

សដល នគអាចនស្បើស្បស់ថ្្សំ្ោបព់នយោរកំនណើ តនទៀងទាត ់រា 

មនធយោបយ ពនយោរកំនណើ តបនាទា នប់ន។ 

www.not-2-late.com
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ការពិតអពីំសផនការស្គរួរារ

ជពូំកង្យស្សរួលអានចនំនួ១០ផ្ល់នូវពត័រ៌ានរាមលូដ្ឋា ន អពំ ី

មនធយោបយពនយោរកំនណើ តនផ្សងៗ។ នគអាចទាញយក ជពូំក 

ទាងំននាោះដ្ចន់ដ្យសេកពីោ្បន។ 

www.fphandbook.org/factsforfamilyplanning

កម្មវធិី iCycleBeads

រាកម្មវធិរីា្ម តហ្ូនសស្រាបន់ស្បើ មនធយោបយ រាបទ់ែ្ង 

(មនធយោបយទែ្ងសង្ដ់្រ) ទនសផនការស្គរួរារ រាមយួ នងឹ 

ទូរស័ពទា iPhone, iPod Touch, iPad ឬទូរស័ពទា Android។ 

www.cyclebeads.com/period-tracker-app

សហពន្័សផនការស្គរួរារអន្ររាត(ិIPPF)

សហពន័្ IPPF នលើកកម្ពស់ និងោសំ្ទសកម្មភាពសផនការ 

ស្គរួរារ នៅទូទាងំសកលនោក នដ្យរានការោិល័យ នៅ 

ជំ៊វញិ ពេិពនោក និងពត័រ៌ានអពីំស្គបទ់ដិឋាភាពទនសផនការ 

ស្គរួរារ នៅនលើនគហទពំរ័របស់សហពន្័។ 

www.ippf.org

អ៊ីសម៉ាល : info@ippf.org

នគហទពំរ័ Planned Parenthood 

នគហទពំរ័សដលរានមូលដ្ឋា ននៅសហរដឋាអានមរកិននោះរាន 

ពត័រ៌ាន ទូលំទូោយង្យស្សរួលយល់អពំសី្គបម់នធយោបយ 

ពនយោរកំនណើ តទាងំអស់។ 

www.plannedparenthood.org/health-info/

birth-control/

ការរំលូត

ការរលូំតកូន ឥរោិបែ ការសកសស្ប: កញ្បឧ់បករណ៍បកស្រា

យតទមលាសស្រាបទ់ស្សនិកជនជំ៊វញិពិេពនោក 

នដ្យ Katherine L. Turner នងិ Kimberly Chapman 

Page 

កញ្បឧ់បករណ៍ននោះរមួរានសកម្មភាព នងិសរាភា រសស្រាប ់

ជយួ�� អក្អបរ់ស៊ំខភាពនលើកកម្ពស់ការោសំ្ទនងិការទទលួ បន 

កានស់តស្បនសើរនូវការសែទានំពលរលូំតសដលរានគ៊ណភាព 

ខ្ពស់ ន្្តនលើសស្ី នងិសិទ្សិផក្ផលាូវនេទ និងបនពូ្ជ។ 

www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20

Publications/VALCLARE08.ashx

អង្គការ Ipas 

រាអង្គការសដលនធ្ើការនដើម្បីង្ក រមរណភាព នងិការរងរបសួ 

នដ្យរារការរលូំតសដលោ្ម នស៊វត្ភិាព។ បនងកើត និង 

សចក ចាយ សរាភា របណ៊្ោះបណ្្ល សឺរាំ៊ ង MVA និងនស្គឿង 

ឧបករណ៍ ដទទនទៀត។ អង្គការ Ipas រានការោិល័យនៅ 

តាម ស្បនទសរានស្ចើនជំ៊វញិពេិពនោក។ 

www.ipas.org

អង្គការ MARIA fondo de aborto para la 

justiciasocial (ស្បនទសមកិសិ៊ក)

អង្គការ MARIA ជយួ��សស្ីនៅក្៊ងស្បនទសមកិសិ៊កឲ្យទទលួ 

បននសវារលូំតស្បកបនដ្យស៊វត្ភិាព និងស្សបចបាប។់ 

www.redbalance.org/maria/

អ៊ីសម៉ាល<maria.balance@gmail.com>

នលខទូរស័ពទា 01800-8327311 ឬ (00152)52435054 

នៅស្បនទសមកិសិ៊ក។ 

អង្គការ Marie Stopes International

ផល់្ពត័រ៌ាន និងនសវាកម្មនដើម្ស៊ីខភាពផលាូវនេទ រមួទាងំ 

ការ រលូំតស្បកបនដ្យស៊វត្ភិាពសស្រាបស់្បរាជននៅ ទូទាងំ 

ពេិពនោក។ 

www.mariestopes.org.uk/
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បញ្ហា ស៊ខភាពផលាូវនេទ និងបនពូ្ជ

នសវាោសំ្ទ២៤នរា៉ា ង/ទែ្ងតាមស្បពន័អ្៊នីធណិឺតរា ភារាអ៊ឌូូ 

នងិ អងន់គលាសសដលរកសាការសរា្ង តន់នោះរាននៅក្៊ង ស្បនទស 

ប៉ា គីរ្ាន និងស្តរូវបនផល់្ជូននដ្យឥតគិតទែលា និង ស្បកប 

នដ្យ ស៊វត្ភិាព។ សស្រាបព់ត័រ៌ានបសន្មអពីំការរលូំត សូម 

នផញាើ អ៊ីសម៉ាល ឬនៅទូរស័ពទាមកផ្ល់រាររាសំណួរនផ្សងៗ ននាោះ

បគ៊្គលិកស៊ខភាពនងឹនឆលាើយតបក្៊ងរយៈនពល២៤នរា៉ា ង។

www.srhmatters.org

អ៊ីសម៉ាល advice@srhmatters.org

នលខទូរស័ពទា 0800-22-333 ឥតគតិទែលា

នគហទពំរ័ Women on Waves 

រានមលូដ្ឋា ននៅស្បនទសហូេង ់នគហទពំរ័ននោះរាន 

ពត័រ៌ាន អពីំការរលូំតនដ្យនស្បើថ្្ ំmisoprostol រា 

ភារា ហូេង ់អងន់គលាស ហ្ារសី៊ បរាងំ ប៉ាេូូញ 

ពរ័ទ៊យហា្គ ល់ នងិនអសបា៉ាញ។ នគហទពំរ័ននោះករ៏ាន 

រាយន ្្ម ោះ អង្គការពាកព់ន្័នងឹសផនការស្គរួរារ ស៊ខភាពសស្ី 

នងិសិទ្រិលូំតនៅទូទាងំសកលនោក រមួទាងំនលខទូរស័ពទា 

សនសង្្គ ោះ បនាទា នផ់ងសដរ។ www.womenonwaves.org

នសវា Women on Web 

រានសវារលូំតសបបនវជរ្ាសសត្ាមស្បពន្័ អ៊នីធណិឺតមយួ សដល 

ជយួ��សស្ីនៅជំ៊វញិពិេពនោកទទលួបននសវារលូំត ស្បកប 

នដ្យស៊វត្ភិាព (នដ្យនស្បើថ្្សំ្ោប ់mifepristone និង 

misoprostol) នដើម្កីាតប់ន្យចនំនួមរណភាពនដ្យរារ

ការរលូំតសដលោ្ម នស៊វត្ភិាព។ www.womenonweb.org

សិទ្ិសស្រី និងការតសូ៊្តិ

អង្គការបនងកើតធនធានសស្រាបក់ារផល់្អណំ្ចក្៊ងសកម្មភាព 

(CREA) 

រានមលូដ្ឋា ននៅក្៊ងស្បនទសឥណ្្ឌ  នងិនធ្ើការ នៅក្៊ង  

តំបន ់  សផក្   ខាងត្ូង ពេិពនោក  អង្គការ CREA ផល់្ការ 

បណ៊្ោះបណ្្ល នដើម្ ីពស្ងងឹ ភាពរា អក្ដកឹនា ំរបស់ សស្ីនលើ 

បញ្ហា   សដល  ទាកទ់ងនងឹ ចណំង ់ផលាូវនេទ នយនឌរ័ ហងិសា ការ 

បនងកើត ចលនា សិទ្ិ នងិស៊ខភាពផលាូវនេទ និងបន្ពូជ និង 

នរៀបចំ គនិំត ផ្ួចនផ្ើម តសូ៊ មតិនផ្សងៗ នទៀត។ អង្គការ CREA 

កស៏ចកចាយធនធានអបរ់រំាភារាហ៊នីឌី នងិអងន់គលាសនៅនលើ
នគហទពំរ័អង្គការផងសដរ។ 

បណ្្ញគនស្រាងការង្រផលាូវនេទសកល : ការនលើកកម្ពស់ 

ស៊ខភាព និងសិទ្មិន៊ស្ស 

អង្គការ NSWP រានពត័រ៌ានអពំបីណ្្ញអ្ករកសី៊ផលាូវនេទ 

នៅជំ៊វញិពេិពនោកសដលតសូ៊មតទិាមទារសិទ្មិន៊ស្ស របស់ 

ពកួនគនៅតាមសន្សីិទក្៊ងស្សរុក និងអន្ររាតរិានស្ចើន។ 

ពត័រ៌ាន ទាងំននោះរានរាភារាចនិ អងន់គលាស បរាងំ រ៊ស្៊ស ី

នងិនអសបា៉ាញ។ 

www.nswp.org

នឆ្្ព ោះស្តងន់ៅកានច់ណ៊ំច : ការនរៀបចយ៊ំទ្រាសសត្សូ៊មតិ

រានសចក្ីសណនាសំដលរាន៣ដណំ្កក់ាលសស្រាបជ់យួ�� 

អង្គការ រានមលូដ្ឋា ននៅសហគមនន៍រៀបចំបនងកើតសផនការតសូ៊

មត។ិ ផ្ល់រារស្បនោជនស៍ស្រាបប់ញ្ហា ស៊ខភាពរាធារណៈ 

នងិបញ្ហា យ៊ត្ធិមស៌ង្គមរានស្ចើន និងរានរាភារាអងន់គលាស 

បរាងំ និងពរ័ទ៊យហា្គ ល់។ www.pathfinder.org/
publications-tools/
publication-series/Straight-to-the-Point-Capacity-
Building-Tools.html
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អង្គការ Women’s Link Worldwide 

រាអង្គការសិទ្មិន៊ស្សសដលរានពត័រ៌ានរាភារា អងន់គលាស 
នងិនអសបា៉ាញ នធ្ើការនដើម្ធីានាថ្ ចបាបទ់ាកទ់ង នងឹ  សិទ្សិសី្ 
សដលអាចនឹងរាននៅក្៊ងស្បនទសមយួ ពតិរា ស្តរូវ បន អន៊វត្ 
នងិស្បកានយ់កនៅក្៊ងសហគមន។៍ 
www.womenslinkworldwide.org

ទភ្ីាកង់្រ Womenwatch 

រាទភ្ីាកង់្រមយួរបស់អង្គការសហស្បរារាតិសដលរាន 
ពត័រ៌ាន និងធនធានពជំ៊ីវញិពេិពនោកទាកទ់ងនងឹ 
សមភាព នយនឌរ័ និងការផ្ល់អណំ្ចដល់សសី្។                       
www.un.org/womenwatch

ជពីចរពេិពនោក : ការនលើក សទាួយ សស្ី រាសំនេង 
សកលមយួ

រាបណ្្ញនគហទពំរ័មយួសដលភ្ាបស់ស្ីទាងំអស់ទូទាងំ 
សកលនោក និងអន៊ញ្្ញ តឲ្យពកួនគសចករសំលកគនិំត 
នងិដំនណ្ោះ ស្រាយសស្រាបប់ញ្ហា សដលប៉ាោះពាល់ដល់សស្ី។                                            
www.worldpulse.org

ចបាប់សិទ្ិ្នុស្សេនរ្ជាតិ និងសិទ្ិសស្រី 

បណ្្អង្គការខាងនស្កាមនធ្ើការនៅជំ៊វញិពេិពនោកនដើម្នីលើ
កកម្ពស់ការយល់ដឹងកានស់តស្បនសើរអពំចីបាបអ់ន្ររាតិ នងិ 
រនបៀបនស្បើស្បស់កិច្ស្ពមនស្ពៀងសិទ្មិន៊ស្ស ឬសិទ្សិសី្នៅក៊្ង
យ៊ទន្ាការក្៊ងស្សរុក ៖ 

កចិ្ស្ពមនស្ពៀងសិទ្មិន៊ស្ស
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/UniversalHumanRightsInstruments.

aspx

នសចក្សីនង្ខបអពំសិីទ្មិន៊ស្ស 

http://hrbrief.org/

អង្គការឃ្លា នំមើលសកម្មភាពសិទ្សិស្ីអន្ររាតិស្បចាតំំបនអ់ាសី៊
ប៉ា សី៊ហ្កិ(IWRAW)

www.iwraw-ap.org

អង្គការគនស្រាងសិទ្សិស្ីអន្ររាតិ (IWRP)

http://iwrp.org

អង្គការ Landesa

www.landesa.org

អង្គការ MADRE

www.madre.org

ស្បពន្័នងិគណៈករា្ម ធកិារសិទ្មិន៊ស្សរបស់ អង្គការ 
សហស្បរារាតិ 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/

HumanRightsBodies.aspx

សស្ីអង្គការសហស្បរារាតិ : មជ្ឈមណ្ឌ លចំនណោះពតិនដើម្ ី
បញ្បហ់ងិសានលើសស្ី និងនក្មងស្សី
http://www.endvawnow.org/en/articles/848-
what-is-international-humanrightsadvocacy.
html

សម្ពន័អ្ន្ររាតកិារពារសិទ្មិន៊ស្សរបស់សសី្ (WHRDIC)

http://defendingwomen-defendingrights.org

កម្មវធិធីនធានសិទ្មិន៊ស្សរបស់សស្ី (WHRR)

www.law-lib.utoronto.ca/diana/mainpage.htm

កម្មវធិី និងបណ្្ញរបយការណ៍សហស្បរារាតសិស្រាបស់ស្ី 
(WUNRN)

www.wunrn.com

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥


