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សមូណ្លែងអែំរគែុ
ការផ�ិត ក្តៀវកៅ  ្តកមមែភាព ក�ើម្បី ្ុត្ភាព ស្ត្របី កនះ គជឺ្ ការងារ ផុ្ត កចញពបី ក្របី ម្តឡាញ់ ផ្រួចកផ្រើមក�ើង កោយ ស្ត្របី មយួមករុម 

ណ�� រាន �ះបង ់កមាលា ងំកាយ ចតិ្រ ក�ើម្បី ធានាថា ស្ត្របី មកបីមក និង ងាយ រងកមោះ បំផុត ក្ុង ពភិពកលាក អាច ទទ�ួរាន នតូវ ពត័ម៌ាន 

មពមទាងំ ណក�ម្អ ជបីវតិ រប្់ត ពួកកគ។ ការមបងឹណមបង រប្់ត ស្ត្របី ទាងំកនះ រាន រ បីកចកមមើន ក�ើ្តពបី មពតឹ្រិបមត ពត័ម៌ាន រប្់ត អង្គការ 

Hesperian កៅកទៀត។ មពតឹ្រិបមត ពត័ម៌ាន ណ��មាន ចំែងកជើង ថា Women’s Health Exchange គជឺ្ កចិ្ច្តហការ រវាង 
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អំែរគុែ ជ្ពកិ្ត្ត ចំកពាះ ការជំរញុ គកមមាង កនះ និង �ំកែើ រការ រប្់ត វា កោយរាន ចតូ�រមួ យៅ ង យកចិត្រទុកោក ់ជ្មយួនឹង 

្តហគមន ៍នានា យៅ ង ទតូ�ំទតូលាយ ជ្ �ក្ខែៈ អន្ររជ្ត។ិ 

ការសាក�្ង តាម មតូ�ោឋា ន កោយ ន�គតូ កុ្ង ្តហគមន ៍ចនំនួ៤១ ក្ុងមបកទ្ត ចនំនួ២៣ រាន មបមតូ� ផ្រុោ្ំ នតូវ មករុម ស្ត្របី វយ័កកមែង 

នងិ វយ័ ចំណា្់ត ជ្កមចើន ជ្ មករុម ណ�� រមួផសេ ំពបី កកមែងម្តបីជទំង់ៗ  ស្ត្របី វយ័កកមែង ករៀបការ រចួ និង មករុម កយនឌរ័ ចមមរុះ។ អវបីណ�� គួរ 

ឲ្យ ភាញា កក់ផ្អើ� កនាះ គឺមាន មនុ្តសេ ចំននួ ១៤០០នាក ់រាន ចតូ�រមួ កុ្ងការ ពភិាកសា ្តណម្រង ក្ុង ្តកមមែភាពកផសេងៗ មពមទាងំ 

ផ្រ�់កយប�់ មត�ប ់និង ការយ�់ក�ើញ រប្់ត ល្ាួន អំពបី បញ្ហា  ទាងំឡាយ ណ��មាន សារ្ំតខាន ់បផុំត ចំកពាះ ្តហគមន ៍រប្់ត 

ពួកកគ។

្តតូម អរគុែ ��់ មករុមការងារ តាម ្តហគមន ៍ណ�� រានផ្រ�់ ជតូន យៅ ងកមចើន នតូវ ទកឹចិត្រ កព�កវលា នងិ បទពិកសា្ន ៍រប្់ត្លាួន 

ក�ើម្បី ជយួ�� ពកួកយើង ឲ្យ ផ�ិត ក្តៀវកៅ កនះ ក�ើង មបកបកោយ សារមបកយជន ៍ជ្ទបីបំផុត ្តមមាប ់ស្ត្របី ទាងំអ្់ត កៅ ទតូទាងំ 

ពភិពកលាក៖

Bangladesh: Change Associates  
Cambodia: Women’s Resource Center  
China: Yunnan Health and Development 
Association (YHDRA)  
Ethiopia: Venture Strategies Innovations (VSI)  
Ghana: One Africa Research Development and 
Extension Programme, Village Exchange Ghana, 
Widows Fight  
Guatemala: Centro Ecuménico de Integración 
Pastoral Quetzaltenango, Centro de Educación y 
Recuperación Nutricional Emmanuel (CERNE), 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA), Tan Ux’il  
Guinea: Today’s Women International Network 
(TWIN)  

India: Centre for Health Education, Training 
and Nutrition Awareness (CHETNA), Jamkhed 
Institute for Training in Community Health 
and Development, SAMA Health Forum, Self-
employed Women’s Association (SEWA), Tathapi 
Trust  
Kenya: National Organization of Peer 
Educators (NOPE), Rehma Ta Allah Community 
Development Group  
Lebanon: Women’s Humanitarian Organization 
(WHO)  
Liberia: Women’s Solidarity Inc. (WOSI), 
Planning, Empowering, Advocating for 
Community Endeavors (PEACE)  
Malawi: Girls Empowerment Network (GENET)  
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Mexico: Comité por una Maternidad Sin Riesgos 

Oaxaca, Grupos de Estudio sobre la Mujer Rosario 

Castellanos  

Mongolia: Princess Center  

Nepal: Rural Health Education Services Trust 

(RHEST)  

Nicaragua: ATRAVES  

Nigeria: Family-Centered Initiatives for 

Challenged Persons (FACICP) 

Pakistan: Social Transformation and Educational 

Prosperity (STEP), Women in Need (WIN)  

Philippines: Likhaan  

Rwanda: The Ihangane Project  

Sierra Leone: Midwives on Missions of Service 

(MOMs)  

US/Choctaw Nation: JourneyWomen  

Zambia: Central Action on HIV/AIDS (CAHA)

អង្គការ បនាទា ប ់កនះ រានផ្រ�់ ការោមំទ � ៏មានតនមលា បផុំត តាមរកបៀប ជ្កមចើន ក�ើម្បី ផ�ិត ក្តៀវកៅ កនះ ក�ើង ៖ Ipas, The 

Youth Leadership in Sexual and Reproductive Health Program (GOJoven) and Adolescent 

Girls’ Advocacy & Leadership Initiative (AGALI) of the Public Health Institute, Global Fund for 

Women, និង អង្គការ CARE មបកទ្ត Peru ។

កយើង ក ៏្តតូម ណថលាងអំែរគុែ យៅ ង កសាមែ ះ្តមែ័មគ ��់ បុគ្គ� ជ្កមចើន នាក ់កទៀត ណ�� រានផ្រ�់ កព�កវលា កទ ព្យ កកា្ត�្យ និង 

ការោមំទ រប្់ត ល្ាួន ជ្ពកិ្ត្ត ចំកពាះ ៖

Oladayo Afolabi  

Maria Aguilar 

Sajida Arif  

Sarah Arshad 

Ximena Avellaneda Diaz  

Magdalena Bacalando 

Erick Ballena 

Memory Banda 

Maggie Bangser 

Enhjargal Banzragch  

Esther Barajas  

John Bergez 

Deborah Bickel 

Patricia Ravelo Blancas  

Sera Bonds  

James Briggs  

James Brooks 

Hallie Brown 

August Burns 

Jenna Burton 

Sarah Buttrey 

Blanca Castanon 

Emma Delfina Chirix  

Haile Eshe Cole 

Kellee Coleman 

Gina Conde  

Elizabeth Cox 

Miatta Darwolor 

Junice Demeterio-Melgar  

Meagan Demitz 

Karin DeNevi 

Ivonne Diaz del Valle 

Milka Dinev 

Hector Dominguez 

Lina Echeverri 

Shalini Eddens 

Christina Ekpedzor  

Mary Ellsberg 

Teresa Emeterio  

Greta-Stina Engelbert  

Elena Esquiche  

Kurt Eulau,  

Paul Farmer  

Rudy A. Felipe 

Audrey Fernandes 

Miriam Ford 

Latanya Mapp Frett  

Graciela Freyermuth  

Edith Friedman 

Alanna Galati  

Del Garcia  

Iris Garcia  

Daria Garina 

Michela Garrison 

Connie Gates 

Araceli Gil  

Jaclyn Gilstrap 

Anna Giske 

Maenna Glenn 

Laura Goldman 

Jacob Goolkasian  

Ishan Gordon  

Miriam Bird Greenberg  

Flora Gutiérrez 

Anya Gutman 

Pham Bich Ha 

Paula Hammond 

Leigh Haynes 

Zena Herman  

Ana Maria Hernandez 

 Cárdenas 

Lorena Herrera 

Leila Hessini 

Shobha Hiatt 

Nazneen Huq 
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Alyson Hyman 

Andrea Irvin 

Sharon Ishcomer-Fleming  

Ellen Israel  

Megan Ivankovich 

Zeina Jamaladdine 

Peg Johnston 

Dorcas Khasowa 

Pisey Khim 

Jasmine Kaur 

Laura Kirkpatrick 

Paul Kivel 

Michael Klitsch 

Beatrice Korto 

Kranti and Sabala 

Miriam Lara-Meloy 

BA Laris  

Clara Lawal 

Wendy Leonard 

Eduardo Liendro 

Rebecca Lightsey 

Chona Lobitana 

Claire Long  

Ronnie Lovich 

Irene Lu  

Christine Lungu 

Brinton Lykes 

Jay MacGillivray 

Gina Margillo 

Tara Mathur 

Eileen McCormick 

Laurie McWhorter 

Elvia Mendoza 

Christiane Milev 

Sierra Miley-Boland  

Pilar Montalvo 

Jennifer Moss  

Katie Muller  

Sonia Navani 

Meira Neggaz 

Candice Newman 

Kofi Nyalimba 

Josephat Nyamwaya 

Dollina Odera 

Helen Abazie Ogechi  

Thank-God Okosun  

Rebecca Okuamoah  

Magdalena Olivera 

 Ramirez  

Jen Olson 

Yesenia Ortega 

Alana Ortez  

Jessica Osorio 

Deborah Ottenheimer 

Emma Ottolenghi 

Waela Oweity 

Nancy Owen Lewis 

Foyeke Oyedokun 

Sana Patel  

Alissa Petrites  

Ha Pham Bich 

Ndola Prata  

Helen Pu  

Minal Rahimtoola 

Pilar Ramirez  

Dee Redwine 

Cecile Richards 

Janie Riley 

Luciane Rocha  

José Ros  

Patricia Ross 

Antonieta Rued 

Dan Rutz  

Ada Ruzer  

Yinusa Olanrewaju Saheed  

Tahira Saleem 

Diana Santana 

Rene Castro Santoro  

N.B. Sarojini 

Hallie Sekoff 

Katharine Shapiro 

Lonny Shavelson 

Leslie Shipman 

José Ros Silvestre 

Josefina Simbajon 

Amrita Singh 

Anuradha Singh 

Megan Sloat  

Maia Small  

CP Smitha  

Barbara de Souza 

Peggy Stern  

Dayna Stimson 

A.O. Sule-Odu 

Esther Tahrir 

Dorothy Tegeler 

Cabbell Tennis II 

Claire Tibbits 

Oyungerel Tsedekdamba 

Laura Turiano 

Leah Uberseder 

Ekeate Umoh 

Irma Valasquez 

Valerie Varco 

Marvin Vásquez 

Arnold Vega 

Adrian Velasquez 

Lily Walkover 

Curt Wands-Bourdoiseau  

Glen Williams 

Paula Worby 

Robin Young 

Sandra Zerbo 

Victor Zubeldia

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



្ញាុ,ំ កវជ្ជបែ្ឌិ ត Melissa Smith ្តតូម អរគុែ ��់ Charles Hale, នងិ Amalia មពមទាងំ Sofia Smith Hale ចំកពាះ 

ការោមំទ យតូរអណងវង ការមបកឹសា មបកបកោយ គតិបែ្ឌិ ត ក្របី ម្តឡាញ់ នងិ ការ ្ត្ថិត កៅជ្ប ់ជ្មយួ រហតូត ចប ់�កំែើ រ ការផ�ិត 

ក្តៀវកៅ កនះ, ��់ ឪពុកមា្រ យ ្ ញាុ ំ Dorothy និង Palmer Smith ណ�� រាន ក្វើជ្ ជន គំរតូ នន ការក្វើការងារ ក�ើម្បី ក្តចក្របី �្អ 

��់ មនុ្តសេ ទតូកៅ។ ្ញាុ ំ ក ៏្តតូម អរគុែ ��់ បុគ្គ�ិក ្ុតខាភរិា� នងិ ឆមែប ក្ុង ្តហគមន ៍ទាងំឡាយ កៅក្ុង មបកទ្ត នន ទវបីបអាកមរកិ 

កណា្រ � នងិ មបកទ្ត មុ ិក ្ុតបី កតូ  ណ�� ្ ញាុ ំ មានឱកា្ត រានក្វើ ការងា រ ជ្មយួ កហើយ ភាព នច្មបឌតិ នងិ ការតាងំ ចតិ្រ ក�ើម្បី យុត្រិ្ ម ៌

្តង្គម រប្់ត ពកួកគ រាន �ឹកនា ំមាោ៌ ជបីវតិ រប្់ត្ញាុ ំ ផ្ទា �់។ Sarah Shannon ្តតូម អរគុែ ��់ ស្ត្របី ក្ុងមបកទ្ត ណអែ � សាវាៅ  ឌ ័រ 

ណ�� ការងារ រប្់ត ពកួកគ ក�ើម្បី យុត្រិ្ ម ៌្តង្គម និង ្តមភាព កយនឌរ័ រាន ជរំញុ ទកឹចិត្រ ��់ ្ ញាុ ំ នងិ មនុ្តសេ ជ្កមចើន កទៀត; និង ��់ 

Pedro, Mercedes, Phyllis, Robin និង ្តហការ បី �នទកទៀត កៅ មបកទ្ត កុង តា (Conta) ណ�� រាន បកមងៀន ្ ញាុ ំ ពបី ការអបរ់ ំ

អពំបី អាមតា មបជ្ជន។ Kathleen Vickery ្តតូម អរគុែ ��់ មករុម ស្ត្របី កៅ ទបីមករុង សាន ់ទបី អា ហ្គតូ នន មបកទ្ត ឈបី �បី ណ�� រាន 

បកងកើត អង្គការ Isis International មពមទាងំ មនុ្តសេ ទាងំឡាយ ណ��មាន គនិំត ការត្តែតូ  នងិ ចក្ខុវ្័ិតយ �តូចោ្ ក្ុងការ ផ្លា ្់តប្រតូរ 

តាមរយៈ បណា្រ ញ ្ុត្ភាព ស្ត្របី មបចា ំអាកមរកិ ឡាទបីន និង ខា រ បី បែបី ន។ ការត្តែតូ  មតិ រប្់ត ពកួកគ រាន ជយួ�� ��់ ឆមែប ច�នា ្ុត្ភាព 

ស្ត្របី ទតូទាងំ ្តក�កលាក និង រាន ជរំញុ ទកឹចិត្រ ្ ញាុ ំ ឲ្យ រមួចំណែក កុ្ងការ ផ�ិត ក្តៀវកៅ កនះ ក�ើង។

្តតូម ណថលាងអែំរគុែ ��់ មតូ�និ្ ិ ទាងំកនះ ណ�� រានផ្រ�់ ការោមំទ ហរិញញា វត្ថុ ��់ គកមមាង កនះ ៖ AHS Foundation; 

Arntz Family Foundation; Cogan Family Foundation; Conservation, Food and Health 

Foundation; Cornell Douglas Foundation; Flora Family Foundation; Ford Foundation; Grousbeck 

Family Foundation; International Foundation; Ipas; Kadoorie Charitable Foundation; Lalor 

Foundation; Lakeshore Foundation; May and Stanley Smith Charitable Trust; New Field 

Foundation; North Star Fund; Overbrook Foundation; Partnership Foundation; School for 

Advanced Research; United Methodist Church Women’s Division; Virginia Wellington Cabot 

Foundation; West Foundation; និង WestWind Foundation ។

កយើង ក ៏្តតូម អរគុែ ��់ បុគ្គ� ជ្កមចើន ណ�� 

រាន ោមំទ ហរិញញា វត្ថុ ��់ គកមមាង កនះ ជ្ពកិ្ត្ត 

ចំកពាះ៖ Carolyn Bain, Fam Bayless, 

Sally and Alan Black, Marjorie Boetter, 

Betty Bottler, Paula Brentlinger, Kay 

Bullitt, Tina Bullitt, Morry Cater, Lynn 

Chapman, Karen Daubert and Jared 

Smith, Ann Dittmar, Barbara and Paul 

Freeman, Meg Fuell, Leslie Grace, 

Caroline Hale, Charles A. Hale and 

Lenore Hale, Roger Hale, Theodore Held, Jun Hurt, Elizabeth and Jeff Klein, Jim Krieger and 

Kimberly Wicklund, William Lankford, George Martin, Linda Mason, Jane Maxwell, Gary and 

Linda Oman, Wenda O’Reilly, Joana and L. Scott Ramos, Margaret Rosenfeld, Ollie Royer, Ruth 

Sherer, Michael Shimkin, Roslyn Solomon and David Groff, Alec and Jane Stevens, Margaret and 

David Thouless, Barbara Trenary, Jean Walkinshaw នងិ Diana Weihs ។
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រដ�ៀ�ដ្�ើ្ រាស់ដសៀវដៅដេះ
ក្តៀវកៅ ្តកមមែភាព ក�ើម្បី ្ុត្ភាព ស្ត្របី មតរូវរាន ្តរក្តរ ក�ើង ក�ើម្បី ជយួ�� ��់ ស្ត្របី នងិ បុរ្ត ក្ុងការ ជរំញុ ្តហគមន ៍រប្់ត្លាួន 

ពបីការ សា្គ �់ បញ្ហា  កៅជ្ ការពភិាកសា អំពបី ផ�បៅះពា�់ នងិ ឈាន��់ ្តកមមែភាព ្តមមាប ់ការផ្លា ្់តប្រតូរ ក�ើម្បី ណក�ម្អ ្ុត្ភាព ស្ត្របី 

នងិ កកមែង ស្ត្របី ឲ្យ កានណ់ត មបក្តើរ។ ក្តៀវកៅ កនះ មតរូវរាន ករៀបចំក�ើង ក�ើម្បី ជយួ�� ��់ �ំកែើ រការ ទាងំកនាះ។ អ្ក មនិចារំាច ់អាន 

ជពំតូកនបីមយួៗតាម �ំោប�ំ់កោយ កនាះកទ។ អ្ក អាច ចាបក់ផ្រើម មតង ់មបធានបទ ណា ណ�� មតរូវ នងឹ តមមរូវការ និង បញ្ហា  រប្់ត អក្ 

ណតម្រង។

ជពំតូក២ ៖ “្តហគមន ៍ក្វើការ ករៀបចំ ក�ើម្បី ្ុត្ភាព ស្ត្របី” នងិ ជពំតូក១០ ៖ “ការបកងកើត ច�នា ក�ើម្បី ្ុត្ភាព ស្ត្របី” អាចជយួ�� 

ឲ្យ អក្ ណ្តវងយ�់ អំពបី �ំកែើ រការ នន ការបកងកើត ណផនការ ្តកមមែភាព នងិ ការករៀបចំ ្តហគមន។៍ ជំពតូក៣ ៖ “កយនឌរ័ នងិ ្ុត្ភាព” 

នងិ ជពំតូក៤ ៖ “ចែំតូ �ចតិ្រ ផលាតូវកភទ និង ្ុត្ភាព ផលាតូវកភទ” ផ្រ�់នតូវ ពត័ម៌ាន្ំតខាន់ៗ  ការវភិាគ និង ្តកមមែភាព ជ្កមចើន ណ��ជ្ 

មតូ�ោឋា ន ្តមមាប ់ការអបរ់ ំនងិ ការងារ ករៀបចំកផសេងៗណ��មាន កៅក្ុង ជពំតូក �នទកទៀត។

ជពំតូកនបីមយួៗចាបក់ផ្រើម កោយ តារាង មាតកិា ណ�� មរាប ់ពបី ណផក្្ំតខាន់ៗ  នងិ ្តកមមែភាព នានា កៅក្ុង ជពំតូក កនាះ។ អ្ក 

អាច កមើ� បញ្ជ បី ្តកមមែភាព ណ�� ្ត្ថិតកៅ បនាទា បព់បី ទំពរ័ មាតកិា ក�ើម្បី រ�ំង កៅកាន ់្តកមមែភាព នានា ណតម្រង។ ណផក្ ក្តចក្របី  បណន្ថម 

្ ៖ “ការមបជុំ � ៏�្អ, ពបី កព� ចាបក់ផ្រើម ��់ទបី បញ្ចប”់ នងិ ក្តចក្របី បណន្ថម គ ៖ “្តកមមែភាព ក�ើម្បី ក�ើកទកឹចិត្រ អក្ចតូ�រមួ” ផ្រ�់នតូវ 

្តកមមែភាព បណន្ថមកទៀត ក�៏តូចជ្ គនលាះឹកផសេងៗអពំបី រកបៀប ្តមមប្តមមរួ� ការមបជុំ ការ�ឹកនា ំការពិភាកសា�ំរាកៗ និង ការជយួ�� ��់ 

មករុម ទាងំឡាយ ឲ្យ មបជុំ នងិ ក្វើការ រមួោ្ យៅ ង រ�តូន។  
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