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បញ្ជ ស
័ ៌ានសំខាន់
ី ំណួរទី ១ - សម្រាប់សាាសន៍អ្នកផ្តល់ពត
Form 1: KEY INFORMANT QUESTIONNAIRE
សសចកតសី ផ្តើ ម Introduction:
ជម្រាបសួរ! យ
សម្រាប់រ

ង
ើ ខ្ញុំមកយ េះយ ើមបយើ វេង

ល់ពើផលបេះពាល់ន យម្ររេះមហ តរា

មកយលើសហគម ៍របស់អ្នក ។ យ

1

ៈយពលម្របហហល 45 នាទើ (ឬក លេះយាង) យ ម
ើ បស
ើ ួរ ូវសុំណួរខលេះៗពើស្ថា ភាពយម្ររេះមហ តរា

ង
ើ ខ្ញុំសញុំការអ្ ញញ្ញាតិពើអ្នក

យៅទយើ េះ ។ រាល់ចយមលើ

របស់អ្នក

ង
ល់ម្រគួស្ថរហ លរងយម្ររេះជាងយគបញយ្ណេះ ។
ឹ ម្រតូវបា រកាជាការសាាត់ ។ យហើ ព័ត៌ា ទុំងអ្ស់ ឹងម្រតូវបា យម្របើម្របាស់សម្រាប់ហតការជួ
1
“Hello. We are here to understand how the disaster has affected communities like yours. We would appreciate about 45
minutes of your time to ask you some questions about the situation. What you tell us we will keep private. The information will
only be used to try and help families who are very vulnerable“.
លរ

សំណួរ Questions

No

ចសមលយ
ើ តប Response

ព័តា
៌ នទូសៅ ៖ សូមសរសសរស្មោះទក
ន យ
័ មូលដ្ឋានឃំ សង្កាត់ Overview (spell location names as in Commune Database)
ី ន្នលងឲ្យម្រតវូ សៅតាមទន
ិ ន

1.

- យលខសាាល់អ្នកសួរ Enumerator ID number:
- កាលបរយចេ
ិ ទ Date:

…………/…………./201……

- យខតត Province:
- ម្រសុក District:

- ឃញ ុំ Commune:

- ភូមិ Village:

- យលខសាាល់ ជើភើយអ្ស GPS Ref:

- តួនាទើអ្នកផតល់បទសាាស ៍ Key Informant (KI) role:

……………………………………………

ព័តា
៌ នទាក់ទងសៅនង
ឹ សម្ររោះមហនតរាយ Disaster-related Information:

2.

2.1. កាលបរយចេ
ិ ទន យម្ររេះមហ តរា
2.2. ម្របយភទយម្ររេះមហ តរា

…………/…………./201……

(Date of disaster):
01. រា ុំងសាួត Drought

Type of Disaster

់ ម្រាប់ចយមលើ ហ លសមម្រសប Circle
(គូសរងេងស

02. ទក
ឹ ជុំ

appropriate answer)

់ Flood

03. ខយល់ពយញេះ Storm

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (specify)

តម្រមវូ ការជាអាទភា
ិ ព Priority Needs:

3.

3.1. យតើា តម្រមូវការជាអាទិភាពបនាា ់ចុំ ួ ៣ អ្េើខលេះ
សម្រាប់តុំប ់យ េះ បនាាប់ពយើ ម្ររេះមហ តរា

បា

យកើតយ ង
ើ ?
What are the 3 top immediate priority needs
in this area arising from the disaster?

់ ម្រាប់ចយមលើ ហ លសមម្រសប Circle
(គូសរងេងស

01. ជម្រមកស្ថនក់យៅ Shelter
02. យសបៀងអាហារ Food
03. ទឹកផឹក Drinking Water
04. អ្នាម័

Sanitation

05. សាារៈមិ ហម ជាយសបៀងអាហារ Non-food items (ឧ. ស្ថបូ, សាារៈ
ចមអិ អាហារ e.g. soap, cooking utensils). (សូមបញ្ញាក់) (specify)

appropriate answer)
06. ការហែទុំខាងយវជាស្ថស្រសត Medical care
07. ការម្រពួ

បារមាពើស តិសញខ/កិចចការពារ Security/protection concerns

08. មយយោបា

យយេើ ុំយណើរយផេងៗ Transportation (ឧ. ទូក e.g. boats) (សូម

បញ្ញាក់) (please specify)

1

យៅម្របយទសកមពញជា យម្ររេះមហ តរា យម្រចើ សុំយៅយៅយលើ ទឹកជ ុំ

់ ិ ងយភលៀង In the Cambodian context ‘disaster refers principally to flooding and rains
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09. សកមមភាពបយងកើ ម្របាក់ចុំណូល/លញ

Income-generating

activities/cash
010. វតាញធាតញហ លយម្របើសម្រាប់កសិកមម/យ ស្ថទ (សាារៈ, ឧបករណ៍)
Agriculture/fishing inputs (equipment, tools)
99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)
អ្ំសោយ/ជំនួយន្ែលបានផ្តលឲ្
់ យ Assistance Provided:

4.

4.1. យតើា ជុំ ួ

ផតល់ឲ្យម្រគួស្ថរយៅតុំប ់យ េះហ រឬយទ?

Has assistance been provided to families in
this area?
4.2. យតើា ម្របយភទជុំ ួ

01. ា

Yes

02. មិ ា យទ No

អ្េើខលេះហ លម្រតូវបា ផតល់ឲ្យ ិងា បរាណប
ញនាម ? (ឧ. ម្របយភទ ិងបរាណគ
ិ
ិ
ិតជាគើ ូម្រកាមន យសបៀង

អាហារ) What kind of assistance has been provided and what amount (e.g. type & kg of food)
ម្របយភទជុំ ួ
Kind of assistance

4.3. យតើអ្នកបា

ឹងពើជុំ ួ

្មួ

ពើអ្នក្?

ផតល់យៅឲ្យបញនាម ម្រគួស្ថរ?

ផតល់យៅកហ លង្?

ផតល់ឲ្យយៅយពល្?

From whom?

To how many families?

Where?

When?

ហ លម្រតូវបា

01.

យម្ររង ឹងផតល់ឲ្យនាយពលខាងមញ ខហ រឬយទ?

02. មិ

Are you aware of any future planned assistance?
4.4. ម្របសិ យបើា យតើម្របយភទជុំ ួ

ឹង Yes

98. មិ

ឹង No

ឹង Don’t Know

អ្េខ
ើ លេះ? If yes, what kind of assistance?

ម្របយភទជុំ ួ
Kind of assistance

ពើអ្នក្?

ផតល់យៅឲ្យបញនាម ម្រគួស្ថរ?
For how many families?

From whom?

យតើយៅយពល្?
When?

ម្ររជាជនន្ែលរងការបោះពាល់ (សោងតាមតួសលខម្ររជាពលរែាសៅកនងទន
ន យ
័ មូលដ្ឋានឃំ សង្កាត់ នង
ន យ
័ ន្ែលានម្រាប់) Affected people:
ិ ន
ិ ការវិ ភាគទន
ិ ន

5.

(cross-reference population figures in CDB and secondary data analysis)
5.1. យតើា ម្រគួស្ថរ2បា ផ្លលស់ទើលុំយៅហ រឬយទ?

Are any families3 displaced?

01. រម None
02. ា ខលេះ Some
03. ា ពាក់ក្
ត ល Half
04. ា ភាគយម្រចើ Most
98. មិ

ឹង Don’t Know

ម្រគួស្ថរម្រតូវបា កុំណត់យៅកនញងយសៀវយៅម្រគួស្ថរយៅកនញងឃញ ុំ ហ លជាមយយមម្រគួស្ថរ ម
ើ ួ ៗា សាជិក ៤,៦នាក់ Families are defined as per the commune family book; the
average family size is 4.6 people
3 Families are defined as per the commune family book; the average family size is 4.6 people.
2
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5.2. យតើា ម្រគួស្ថរខលេះ កនញងចុំយ្មម្រគួស្ថរហ លបា

ផ្លលស់ទ)
ើ បា វ ិលម្រត

ប់មកផាេះវ ិញហ រឬយទ?

Have any of the displaced families returned?
5.3. យតើម្រគួស្ថរហ លមិ បា វ ិលម្រត

ប់មកផាេះវ ិញ

កុំពញង ស្ថនក់យៅកហ លង្ ?

01. ា

Yes

02. មិ ា No
98. មិ

ឹង Don’t Know

01. កហ លងសញវតាិភាព/កហ លងជយមលៀសយៅ Safe/Evacuation Areas
02. យៅកនញងសហគម ៍ In Communities

2

Where are those families2 that have not

98. មិ

ឹង Don’t Know

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)

returned?

5.4. យតើា ម្រគួស្ថរចុំ ួ បញនាម

ពាល់ យា ់យារយោ
4

ហ លទទួលរងការបេះ

ស្ថរយម្ររេះមហ តរា

?

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:

How many families have been severely
affected4 by the disaster?
- ចុំ ួ ម្រគួស្ថរសរញប Total families:

ម្រគួស្ថរ Families

- ចុំ ួ ម្រគួស្ថរហ លា ស្រសតើជាយមម្រគួស្ថរ Female

headed families:

ម្រគួស្ថរ Families

- ចុំ ួ ម្រគួស្ថរហ លា ប័ណណម្រកើម្រក IDPoor families:

ម្រគួស្ថរ Families

5.5. យតើមូលយហតញសុំខា ់ចុំ ួ ៣ ហ លម្របជាជ ទទួល

រងការបេះពាល់ ា អ្េើខលេះ?

What are the top three reasons people are
affected?

01. ខូចខាត/បាត់បង់ជម្រមកស្ថនក់យៅ Damage/loss to shelter
02. រម ទក
ឹ ស្ថអតសម្រាប់ផឹក No clean drinking water
03. ខេេះខាតយសបៀងអាហារ Lack of food

04. បាត់បង់មញខរបរចិញ្ចឹមជើវ ិត Lost livelihoods
05. ា ជុំងឺ Illness

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)

5.6. យតើា ម្រគួស្ថរចុំ ួ បញនាម

ពាល់យា ់យារយោ

កុំពញងម្រតូវការ ជុំ ួ

ហ លទទួលរងការបេះ

ស្ថរយម្ររេះមហ តរា
ភាលមៗ ?
5

ហ ល

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:
ម្រគួស្ថរ Families

Approximately how many of the families
affected by the disaster are in need of
immediate assistance5?
5.7. យតើកហ លងសញ វតាភា
ិ ព/មណឌលជយមលៀស ា ទទួល

01. ា

Have safe areas/evacuation centres been affected

02. មិ ា យទ No

រងការបេះពាល់យោ យម្ររេះយមមជាតហិ រឬយទ?

by the disaster?

4

Yes (សូមបញ្ញាក់) (please specify)

់
រួមបញ្ចូ លម្របជាជ ហ លរងការបេះពាល់ជាទម្រមង្
មួ យោ ស្ថរយម្ររេះយមមជាតិ ។ ម ញសេទុំងអ្ស់អាចមិ ម្រតូវការជុំ ួ ហផនកម ញសេយម៌យទ ។ អ្នកហ លម្រតូវការជុំ ួ ពត
ិ ម្របាក អាច

ម្រតូវបា យៅថា ម្របជាជ ហ លម្រតូវការជុំ ួ

។ ម្របជាជ រងការបេះពាល់ ា

់ ួ ល , រងរបួស ខ). ផ្លលស់ទើយៅកហ ង
ូចជា ក). ស្ថលប់, បាត់បងខ
ល សញវតាិភាព, ផ្លលស់ទើយៅយម្រៅកហ លងជយមលៀសយចញ

(ឧ. យៅតាម ងផលូវ), ផ្លលស់យៅផាេះយផេងយទៀត មិ ផ្លលស់ទើហតរងការបេះពាល់យោ ស្ថរការខូចខាត/ការបាត់បង/់ ការបង្អអក់យសវា ។ល។ Includes people affected in some way by the
disaster. Not all affected people may need humanitarian assistance; those who do need assistance can be termed people in need (see 5.6). Affected people can include:
a) dead, missing, injured; b) Displaced to safe areas, displaced outside of evacuation areas (e.g. roadside), displaced to other homes, non-displaced but affected due to
damage/losses/service disruption etc.
5
ម្រគួស្ថរហ លម្រតូវការជុំ ួ ហផនកម ញសេយម៌ខលេះៗ អាចជាម្របជាជ ហ លបា បាត់បង់សាជិកម្រគួស្ថរ យោ ស្ថរហតការផ្លលស់ទើ ការខូចខាតផាេះរបស់ពួកយគយោ ហផនក ឬទុំងម្រសុង បាត់បង់

ផល ុំ្/ុំ ម្រទពយសមបតត/ិ របរចញ្
ល
។ល។ Families requiring some humanitarian assistance, could include those that have lost family members; due
ឺ ូ វកា
ិ ច ឹមជើវ ិត របួស ង
ិ ជុំងផ
to displacement; partial or total destruction of their homes; loss of crops/assets/livelihoods; physical injury/sickness etc.
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6.

ជម្រមកានក់សៅ នង
ិ សាារៈមន
ិ ន្មនជាសសបៀង Shelter and Essential Non Food Items (NFIs)
បារមាខាលង
ុំ អ្េើខលេះទក់ទងយៅ ង
ឹ
ជម្រមក ស្ថនក់យៅ?

01. រម ផាេះស្ថនក់យៅ No home

What are the main shelter concerns?

03. រម សញវតាិភាព Unsafe

6.1. យតើា ការម្រពួ

02. រម របររកសញើចិញ្ចឹមជើវ ិត No livelihood
04. រម យសវាយផេងៗ No services

05. រម ែវ ិកាសម្រាប់យយេើ ុំយណើរ No money for transport
06. ជុំពាក់បុំណញលយគ Indebted
07. ា ជុំងឺ Illness

08. ា របួស injury

09. បា យយេើចុំ្កម្រសុកយោ

ស្ថរយហតញផលយផេងៗ Migrated for other reason

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)

6.2. ចុំ ួ បា ់ស្ថម ន ផាេះហ លទទួលរងការបេះពាល់
Estimated number of houses affected
ហផនកខលេះៗ6 Partially6

ចុំ ួ ផាេះ Houses

- បេះពាល់ទង
ុំ ម្រសុង7 Fully7

ចុំ ួ ផាេះ Houses

- បេះពាល់យោ

6.3. យតើម្របជាជ ហ លរងការបេះពាល់ ា … Do
affected people have…

01. ា

Yes

01. ា

Yes

ហ រឬយទ? Blankets?

01. ា

Yes

មញងហ រឬយទ? Mosquito nets?

01. ា

Yes

01. ា

Yes

សាារៈចមអិ អាហារហ រឬយទ? Cooking items?
កយ ាលហ រឬយទ? Mats?

ភួ

តង់ ឬម្រក្ត់បាលសាិកហ រឬយទ? Tarpaulin/plastic

02. មិ ា
02. មិ ា
02. មិ ា
02. មិ ា
02. មិ ា

No
No
No
No
No

98. មិ

ឹង Don’t Know

98. មិ

ង
ឹ Don’t Know

98. មិ

ឹង Don’t Know

98. មិ
98. មិ

ឹង Don’t Know
ឹង Don’t Know

sheets?
6.4. យតើអ្នកគិត(រ ុំពឹង)ថា ពួករត់ភាគយម្រចើ

ឹងវ ិលម្រត

ប់មកផាេះវ ិញកនញងយពលឆាប់ៗហ រឬយទ? Do you

01. ចាស៎/បាទ Yes
02. យទ No

expect most people to return home soon?
6.5. ចុំយពាេះអ្នកហ ល ឹងមិ វ ិលម្រត

ប់មកផាេះវ ិញកនញង

កុំ ញងយពល ៧ - ១០ នែាខាងមញខ យោ

ស្ថរហត ៖

For those unlikely to return home within 7-10
days it’s due to:

01. រម ផាេះស្ថនក់យៅ No home

02. រម របរចិញ្ចឹមជើវ ិត No livelihood
03. ា ជុំងឺ Illness

04. រម ការផាត់ផាង់ទឹក No water supply

05. រម ការផាត់ផាង់យសបៀងអាហារ No food supply
06. ផាេះមិ ា សញវតាិភាព House unsafe
07. ជុំពាក់លញ

Owe money

08. ខេេះយសវាយផេងៗ Lack of services

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)
………………………………………………………………………

6
7

ផាេះហ លខូចខាតយោ ហផនក ជាផាេះហ លា ហផនកខលេះខូចខាត ហតអាចរស់យៅកនញងផាេះយនាេះបា ។ Partially damaged houses have some structural damage but can be lived in.

ផាេះហ លខូចខាតទុំងម្រសុង ជាផាេះហ លខូចខាតភាគយម្រចើ យហើ មិ អាចរស់យៅកនញងផាេះយនាេះបា ។ Fully damaged houses have major structural damage and cannot be lived in
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7.

ការផ្គតផ្
់ ង
គ ់ទក
ឹ Water Supply
7.1. យតើា អ្េខ
ុំ ទក់ទងយៅ ង
ើ លេះហ លអ្នកបារមាខាលង
ឹ

ទឹក? What are people’s main water concerns?

7.2.យតើា ម្រគួស្ថរបញនាម ហ លមិ អាចទទួលបា ទឹក
ស្ថអតម្រគប់ម្ររ ់ (យងតិចបុំផញត ១៥ លិម្រត កនញង
ានក់កញ ងមួ
ន
នែា)? How many families do not

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:
ម្រគួស្ថរ Families

have access to sufficient clean (potable) water
(at least 15 litres/person/day)?
7.3. យតើម្របជាជ កុំពញងសាអតទក
ឹ ( ូចជា
ឹ សម្រាប់ផក
ោុំទក
ឹ /យម្របើស្ថរធាតញគម
ើ /ើ យម្របច
ើ យម្រាេះ) ហ រឬយទ?
Are people treating drinking water
(boiling/chemicals/filtration)?

7.4. យៅយពលយៅ

ក/ ងទឹក យតើា ការម្រពួ

បារមាពើ

ស តស
ិ ញខហ រឬយទ? Are there any security
concerns when collecting water?

01. ចាស៎/បាទ Yes
02. យទ No
98. មិ

ង
ឹ Don’t Know

01. ា ការបារមា Yes
02. មិ ា No

7.5. យតកា
ើ រយយេើ ុំយណើរយៅ
(ហមម្រត)? រ

ក/ ងទក
ឹ ា ចាា បញ នាម
ៈយពលបញ នាម (នាទ)
ើ ?

ហមម្រត meters
នាទើ minutes

How far do people have to travel to collect
water (meters/minutes)?
7.6. ម្របសិ យបក
ើ ហ លងា សញ វតាភា
ិ ព/ា កហ លងម្របភព
ទក
ឹ យៅតាមឃញ ុំ ។ យតកា
ើ ររង់ចា ុំ ក/ ងទក
ឹ ម្រតូវ
ចុំ្ យពលអ្ស់បញនាម (នាទើ)?

នាទើ minutes

If at safe areas/communal water points, what
is the waiting time to collect water (minutes)?
8.

អ្នាម័យ Sanitation:
8.1. យតើា ម្រគួស្ថរចុំ ួ បញនាម យៅកនញងសហគម ៍របស់
អ្នកហ លមិ អាចរកបងា ់អ្នាម័
យោ

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរសរញប Number of families:

យម្របើបា

ម្រគួស្ថរ Families

ស្ថរហតយម្ររេះយមមជាតិ? How many

families in your community do not have
access to toilets because of the disaster?
8.2. យតើា ចុំ ួ បងា ់អ្នាម័

បញ នាម កុំពញង ុំយណើរការ

យៅទើកហ លងសញវតាិភាព ឬមណឌលជយមលៀស?

How many toilets are functioning in the safe
areas/evacuation centres?
8.3. ចុំយពាេះម្រគួស្ថរហ លរងការបេះពាល់ហ លមិ យម្របើ
បងា ់អ្នាម័ យតា
ឧបសគាសុំខា ់ៗអ្េខ
ើ
ើ លេះ?
For those affected families not using
sanitation facilities, what are the main
barriers?

01. នែលចុំ្

យលើការស្ថងសង់បងា ់អ្នាម័

Cost of building a toilet

02. មិ ា បងា ់សម្រាប់យម្របើ ក/. យៅកនញងសហគម ៍ ខ/. កហ លងសញវតាិភាព

គ/. កហ លងជយមលៀសយៅ (សូមយម្រជើសយរសចយមល
ើ
ើ

ហ លសមម្រសប) - There

is no toilet available in the a) community, b) safe area, or c)
evacuation area – choose as appropriate)
03. បងា ់ម្រតូវទក
ឹ ជុំ ់លច
ិ អ្ស់ Facility flooded/damaged
04. មិ បា យម្របើតាង
ុំ ពើមញ មក Didn’t use before

99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)
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8.4. ម្របសិ យបើមិ យម្របើបងា ់ យតើពួករត់យយេើ ូចយមតច? If
not using sanitation facilities, what are they
doing?
8.5. ម្របជាជ អាចលាងសុំអាតន ឧ. រកាអ្នាម័

ូចមញ

ហ រឬយទ? Are people able to

យម្ររេះមហ តរា

wash their hands, i.e. maintain hygiene as
before the disaster?
9.

…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………..

01. អាច Yes

98. មិ

ឹង Don’t Know

02. មិ អាច No

សនតស
ិ ខសសបៀងអាហារ Food Security:
9.1. យតើា ការម្រពួ

បារមាខាលង
ុំ អ្េខ
ើ លេះអ្ុំពើស តស
ិ ញខ

យសបៀងអាហារ? What are the main food

…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………..……………………

security concerns?
9.2. យតើបចចញបប នយ េះ ា បញនាម ម្រគួស្ថរហ លខេេះខាត

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:

យសបៀង? How many families have food

ម្រគួស្ថរ Families

shortage now?
9.3. យតើា បញនាម ម្រគួស្ថរ/ផាេះហ លម្របវម ឹងការខេេះ
ខាតយសបៀងអាហារយៅយពលខាងមញខយ េះ? (ចុំ ួ
នែា/សបាតហ៍ខាងមញខ) How manyHH/families
face imminent food shortages (in the next
days/weeks)?
-

តិចជាង៥នែា Less than 5 day

ម្រគួស្ថរ Families

ព៦
ើ យៅ១០នែា From 6 to 10 days

ម្រគួស្ថរ Families

ពើ១១យៅ១៥នែា From 11 to 15 days

-

-

ម្រគួស្ថរ Families

បនាាប់ព១
ើ ៥នែា In the next 15 days

9.4. កនញងចុំយ្មម្រគួស្ថរ/ផាេះទុំងយ េះ យតើា បញនាម

ម្រគួស្ថរ Families
ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:

ម្រគួស្ថរហ លា ស្រសតជា
ើ យមម្រគួស្ថរ ឬា ប័ណណម្រកើ

ម្រគួស្ថរហ លា ស្រសតើជាយមម្រគួស្ថរ Female-headed

ម្រក?How many of the families facing food

ម្រគួស្ថរហ លា ប័ណណម្រកើម្រក ID Poor Families

shortages are female-headed and/or IDPoor?
9.5. ឥ ូវយ េះ យតា
ការផតល់ជុំ ួ
ើ

យសបៀងអាហារ

ល់ម្រគួស្ថរយៅទើយ េះហ រឬយទ? ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ ិង

បរាណជាមយយមគ
ត
ិ
ិ ជា គើ ូម្រកាម?

Is food assistance currently provided to families
here? # families and average # kg?
- ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of families:
- បរាណយសបៀងអាហារ
Quantity of food:
ិ
9.6. ម្របសិ យបើពិតជាា តម្រមូវការជុំ ួ យសបៀង
អាហារបហ ាមហម យតើសម្រាប់បញ នាម ម្រគួស្ថរ

(ចុំ ួ ) ិងបរាណប
ញ នាម (គើ ូម្រកាម)?
ិ

01. ា

Yes

02. មិ ា
98. មិ

No

ឹង Don’t Know

ម្រគួស្ថរ Families
គើ ូម្រកាមកនញង១ម្រគួស្ថរ Kilogram for a family
ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ #families
បរាណយសបៀងអាហារ
ជាគើ ូម្រកាមកនញង១ម្រគួស្ថរ
ិ
Quantity of food in kilogram for a family

If additional food assistance is needed, for
how many families (number) and what
quantity (kg)?
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9.7. ជាទូយៅ យតប
លម្រគួស្ថរ
ើ រាណយសបៀងអាហារហ
ិ

កុំពញងហូបម្របចាុំនែាា ការហម្របម្របួល/ផ្លលស់បូ តរ ហ រ
ឬយទ? In general has the amount of food

01. ា ការផ្លលស់បូ រត Yes

02. មិ ា ការផ្លលស់បូ រត No

families are eating each day changed?
9.8. យៅកនញងតុំប ់របស់អ្នក យតើា យសបៀងអាហារ
បម្រមុងទញកសម្រាប់ការជួ

01.

សយស្រង្អាេះបនាា ់ហ រ

02.

ឬយទ? Are there any food reserves for an

ា បម្រមុងទញក Yes
មិ ា No

98. មិ

ង
ឹ Don’t Know

emergency in your area?
9.9. យតផ
ើ ារកនញងមូលោា កុំពញងលក់ ូរតាមយមមតាហ រ

01. ចាស៎/បាទ Yes

98. មិ

ឹង Don’t Know

9.10. យតើម្របជាជ អាចយៅកា ់ផារកនញងមូលោា បា

01. ចាស៎/បាទ Yes

98. មិ

ឹង Don’t Know

98. មិ

ង
ឹ Don’t Know

98. មិ

ឹង Don’t Know

98. មិ

ឹង Don’t Know

ឬយទ? Is/are the local market(s) functioning?

ឬយទ? Can people get to the local market(s)?

02. យទ No

02. យទ No

9.11. យតម
ើ ញខទុំ ញ
ិ ជាយសបៀងអាហារ ូ ចខាងយម្រកាមយ េះ ា លក់យៅទើផារហ រឬយទ?
Are the below food items currently available in the market(s)?
អ្ងករ Rice
ម្រតើ ម្រសស់/យម្រកៀម Fish – fresh/dried

ស្ថច់ Meat

បហ ល/ហផលយវើ Vegetables/Fruit

យម្របងឆា Oil
អ្ុំបល
ិ Salt

01. ា

Yes

01. ា

Yes

01. ា

Yes

01. ា

Yes

01. ា

Yes

01. ា

Yes

02. មិ ា

No

02. មិ ា

02. មិ ា

No
No

02. មិ ា

02. មិ ា
02. មិ ា

No
No
No

98. មិ
98. មិ

98. មិ

ឹង Don’t Know
ឹង Don’t Know
ឹង Don’t Know

9.12. យតម
េើ លេះ ហ លមិ ា លក់យៅទើ
ើ ញខទុំ ញ
ិ ចាុំបាច់អ្ខ

…………………………………………………………………………………..……………

9.13. យតើតនមលយសបៀងអាហារខពសជា
់ ងមញ ហ រឬយទ?

01. ចាស៎/បាទ Yes

ផារ? Any other essential items not available?

Are food prices higher than before?
9.14. បា ់ម្របាណចុំ ួ ម្រគួស្ថរហ លជុំពាក់លញ

……………………………………………………………………..………………......……

02. យទ No

យគ?

98. មិ

ឹង Don’t Know

ម្រគួស្ថរ Families

Estimate # of families who owe money?
9.15. បា ់ម្របាណចុំ ួ ម្រគួស្ថរហ លមិ អាច(មិ

ម្រគួស្ថរ Families

ា លទធភាព)ទញ
ិ យសបៀងអាហារបា ?

Estimate # of families who cannot afford to
buy food?
10.

អាហារូបតថមា Nutrition:
10.1. ចុំ ួ បា ់ម្របាណន កញារអា ញ យម្រកាម៥ឆាន?
ុំ
Estimated # of children aged under 5?
10.2. ចុំ ួ បា ់ម្របាណន ស្រសតើា នផាយពាេះ ឬស្រសតប
ើ ុំយៅ
យោេះកូ

Estimated # of Pregnant or Lactating

កញារ

ស្រសតើ

នាក់ Children

នាក់ Persons

Women (PLWs)
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01. ាត

10.3. យតើា បញ្ញាទក់ទង ឹងអាហារូបតាមាហ រឬយទ?

មិ អាចបុំយៅយោេះកូ Mothers unable to breastfeed

02. កាត់ប ា

Are there any nutrition challenges?
ចូរយម្រជើសយរសព
ើ ើ Choose from: (ចយមលើ ហ ល

ចុំ ួ

ងន ការផតល់អាហារ ល់កញារអា ញយម្រកាម២ឆាន ុំ

Reduced # of times children under 2 are fed

សមម្រសបទុំងអ្ស់ select all relevant

03. គញណភាពទបន អាហារសម្រាប់កញារអា ញយម្រកាម២ឆាន ុំ
Low quality of food for children under 2

answers)

04. បយងកើ ការយម្របើយមៅទឹកយោេះយរសម្រាប់កញារអា ញយម្រកាម២ឆាន ុំ
Increase in use of infant formula for children under 2
05. មិ ា អាហារម្រគប់ម្ររ ់សម្រាប់កញារអា

ញយម្រកាម៥ឆាន ុំ

No enough food for U-5
06. មិ ា ទក
ឹ ស្ថអត No clean water

07. មិ ា សាារៈសម្រាប់សាអត No cleaning products

10.4. យតើអ្នកា តម្រមូវការពិយសសហ រឬយទ ចាប់តាង
ុំ ពើា ទឹកជុំ

់? Do you have special needs since the floods?

ស្ថនក់យៅតាមផាេះ

យៅកហ លងសញវតាិភាព/មណឌលជយមលៀស

At home:

At safe areas/ evacuation centres:

បាទ/ចាស៎
Yes

សូមបញ្ញាក់

យទ

No

specify

បាទ/ចាស៎

សូមបញ្ញាក់

Yes

specify

យទ

No

កញារអា ញយម្រកាម៥ឆាន ុំ U-5

01

02

01

02

កញារអា ញយម្រកាម២ឆាន ុំ U-2

01

02

01

02

ស្រសតា
នផាយពាេះ ង
ើ
ិ ស្រសតប
ើ ុំយៅយោេះកូ PLWs

01

02

01

02

10.5. យតើា ផលិតផលទឹកយោេះយរ (ឧទហរណ៍ យមៅទឹកយោេះយរ) ិង/ឬ បទឹក

យោេះយរ/កាល បសម្រាប់ទរក ម្រតូវបា ផតល់/ហចកឲ្យកនញងសហគម ៍ ឬកហ លង
សញវតាិភាពហ រឬយទ?

01. ា

Yes

02. មិ ា No
98. មិ

ឹង Don’t Know

Have infant milk products (eg. milk formula) and/or baby bottles/teats
been donated/distributed within community or "safe area"?
10.6. យតើា កមមវ ិយើផតល់អាហារបុំប ទូ យៅ ឬសម្រាប់ម្រកុមជាក់លាក់យៅកនញងសហគម ៍
ឬកហ លងសញវតាិភាពហ រឬយទ? In the community or "safe area" are there
Blanket or Targeted Supplementary Feeding Programme?
10.7. យតើា កមមវ ិយើចិញ្ចឹមទរក ិងកញ ារតូច ( ូចជា ការបុំយៅយោេះកូ /ការផតល់
អាហារបហ ាម) យៅកនញងសបគម ៍ ឬកហ លងសញ វតាិភាព ហ រឬយទ?

In the community or "safe area" are there infant & young child feeding
sessions (breastfeeding/ complementary feeding?

01. ា

Yes

02. មិ ា No
98. មិ

ឹង Don’t Know

01. ា

Yes

02. មិ ា
98. មិ

No

ឹង Don’t Know

11. កសក
ិ មម នង
ិ របរចញ្
ិ ចម
ឹ ជី វិ ត Agriculture and Livelihoods:
11.1. យតា
បញនាម ម្រគួស្ថរហ លបា បាត់បង់របរចិញ្ចឹមជើវ ិត? How many families have lost livelihoods?
ើ
ុំ្ុំ Crop

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

- សតេពាហ ៈ Livestock

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

- ម្របាក់កនម្រមពលកមមកសិកមម Agricultural wage labor

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

-

- ម្របាក់កនម្រមពលកមមយផេងយទៀត Other wage labor

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families
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- ម្រសេះម្រត/ើ វារវបបកមម
Fish ponds/aquaculture
ើ

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

- ម្របាក់យគយផ្រើ មកឲ្យ Remittances

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

- ការលក់ ូ រ Trading

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

- សិបបកមម/យទសចរណ៍ Handicrafts/tourism

ចុំ ួ ម្រគួស្ថរ Number of Families

11.2. ការបា ់ម្របាណនផា ើសរញប ហ លបា ោុំ ញេះ/រងការបេះពាល់/ខូចខាត(បុំផ្លលញ) (សូមបញ្ញាក់ម្របយភទ ុំ្ុំ ង
ិ នផា ើគិតជាហក
ិ តា)
Estimates of total area cultivated/affected/destroyed (please state crop type and area in hectares)
នផា ើសរញប

Total area

នផា ើ ុំ្ស
ុំ ុំខា ៗ
់ រួមា - ម្រសូវ ុំ ូង

Primary crop - rice, cassava

នផា ើ ុំ្រុំ ម
ួ ផេុំ រួមា - បហ ល ហផលយវើ

Secondary crop-vegetables, fruit
trees

នផា ើហ លបា ោុំ ញេះ
Area cultivated
នផា ើរងការបេះពាល់/
Area affected
នផា ើរងការបុំផ្លលញ
Area destroyed
11.3. យតើា បញនាម ម្រគួស្ថរ ហ លបា បាត់បង់សតេពាហ
ៈ ឬម្រទពយសមបតត?
ិ How many families have
lost livestock or assets?

- ម្រជូក Pigs
- ា ់ទ Poultry

ម្រគួស្ថរ Families
ម្រគួស្ថរ Families

- យរ/ម្រកបើ Cows/buffalo

ម្រគួស្ថរ Families

- ឧបករណ៍កសក
ិ មម Agricultural equipment

ម្រគួស្ថរ Families

- ឧបករណ៍យ ស្ថទ Fishing equipment

11.4. យតព
ើ ួករត់ម្រតូវការអ្េើខលេះ ហផអកតាមលុំោប់ន ភាព
សុំខា ់? What do people need in order of
importance?
(1= សុំខា ់បុំផញត, 2= សុំខា ់, 3=មិ សូវសុំខា ់)
(សូមបង់យលខចយមលើ

ជាយលខ 1, 2 ឬ 3) (1=most

ម្រគួស្ថរ Families

…. ម្ររប់ពូជម្រសូវ/ម្ររប់ពូជ ុំ្ុំ Rice/crop seeds
…. សតេពាហ ៈ (រួមា ការចាក់វាក់ស្ថង
ុំ ) Livestock (inc.

vaccinations)
…. យ ធា ហផនកកសិកមម (សាារៈ/ែវ ិកា ឧបករណ៍យម្របើយោ

ន )

Agricultural inputs (equipment/cash, hand tools)

important, 2=important, 3=Not very important)
(number the answers 1,2 or 3)
11.5. យតើា ម្រគួស្ថរចុំ ួ បញនាម ហ លម្រតូវការជាបនាា ់
ូវការរុំម្រទហផនករបរចិញ្ចឹមជើវ ិត?

ម្រគួស្ថរ Families

How many families need immediate
livelihoods support?
12.

សខភាព - អ្នកជំនាញខាងសខភាពស្លយ
ើ សំណួរសដ្ឋយន្ែកពរ
ី ន Health: KI in health sector to ANSWER SEPARATELY
12.1. កត់ចយមលើ

ចាស៎/បាទ/យទ សម្រាប់ការបារមាទក់ទង ឹងសញខភាព ថាយតើបញ្ញាខាងសញខភាពា ការយកើ យ ង
ើ ហ រឬយទ កនញងរ

ពើរបើនែា/សបាតហ៍ចញងយម្រកា

ៈយពល

យ េះ?

List yes/no whether the following health concerns have increased in the last few days/week since the floods?
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កញារអា ញយម្រកាម៥ឆាន ុំ Under 5
ា

មិ ា

Yes

ា

No

Yes

មិ ា

ស្ថលប់ Deaths
ា

No

Yes

មិ ា
No

ជុំងឺរាករូស Diarrhea

01

02

01

02

01

02

ម្រគុ យៅត ិងា ក ួ ល
ា Fever & Rash

01

02

01

02

01

02

កអក Cough

01

02

01

02

01

02

បញ្ញាហសបក Skin conditions

01

02

01

02

01

02

ជុំងរឺ លាកហភនក Eye infection

01

02

01

02

01

02

ពស់ចក
ឹ Snake-bite

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

ការលង់ទឹកស្ថលប់ Drowning
ផលវ ិបាកន ការា នផាយពាេះ/ការសម្រាល
កូ

កញារអា ញយលើស៥ឆាន ុំ 5+ years

Pregnancy/delivery complications

12.2. ចុំ ួ បា ់ម្របាណន ម្រគួស្ថររងការបេះពាល់ហ លមិ អាច

ម្រគួស្ថរ Families

ទទួលបា ការហែទុំ ិង/ឬ មិ ទទួលបា សាារៈខាងស
យស្រង្អាេះបនាា ់

ង
ិ ម្រតូវការជុំ ួ

ហផនកយវជាស្ថស្រសត? Estimated

# affected families without access to emergency care
and/or supplies, and need medical assistance?
12.3. យតា
ម្របជាជ ហ លា ជុំងរា
ឺ ញ ុំនរ ង
ើ
ិ រម ឱសែ/ការពោបាលហ រ

ឬយទ? ឧទហរណ៍ ជុំងយឺ អ្ ស៍ ជុំងឺទឹកយនាមហផអម ជុំងឺយលើសឈាម

12.4. យតើមណឌលសញខភាពចុំ ួ បញ នាម ហ លមិ កុំពញង ុំយណើរការ?
01. ា

Yes

02. មិ ា

12.6. យតម
ើ ណឌលសញខភាពា អ្គាស
ិ
ើសម្រាប់យម្របើម្របាស់ហ រ

01. ា

ឬយទ? Do health centres have electricity?

ឹង Don’t Know

មណឌលសញខភាព Health Centers

How many health centres are not functioning?

ឬយទ? Do health centres have clean water?

Yes

02. យទ No
98. មិ

Are there people with chronic illness without medicine/
treatment e.g. HIV/AIDS, diabetes, high blood pressure

12.5. យតម
ើ ណឌលសញខភាពា ទក
ឹ ស្ថអតសម្រាប់យម្របើម្របាស់ហ រ

01. ា

No

Yes

02. មិ ា

No

12.7. ចុំ ួ មណឌលសញខភាពហ លខូចខាត
Number health centres damaged
- ខូចខាតហផនកខលេះ8 Partially8

- ខូចខាតទុំងម្រសុង Fully
9

12.8. យតម
ើ ណឌលសញខភាពា ចុំ ួ បញ គាលក
ិ ម្រគប់ម្ររ ់ហ រ
ឬយទ?

9

មណឌលសញខភាព Health Centers
មណឌលសញខភាព Health Centers
01. ា ម្រគប់ម្ររ ់ Yes
02. ា មិ ម្រគប់ម្ររ ់ No

Are there enough health staff?
12.9. យតើា តម្រមូវការបញគាលិកសញខភាពហផនក្ខលេះ?
8

ខូចខាតយោ ហផនក ា

9

ខូចខាតទុំងម្រសុង ា

…………………………………………………………………………………..…

័ ថា មណឌលសញខភាពយៅហតកុំពញងយម្របើម្របាស់ ។ Partially damaged means centre is still in use.

័ ថាខូចខាតភាគយម្រចើ យហើ មិ អាចយម្របើម្របាស់បា ។ Fully damaged means major structural damage and cannot be used.
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……………………………………………………………………………

What health staff are needed?
12.10. យតើា សាារៈយពទយ ង
ិ ឱសែម្រគប់ម្ររ ់ហ រឬយទ?
Are there sufficient medical supplies?

01. ា ម្រគប់ម្ររ ់ Yes

12.11. យតា
យសវាសញខភាពចល័តហ រឬយទ?
ើ

01. ា

02. ា មិ ម្រគប់ម្ររ ់ No

02. មិ ា

Are there mobile health services?
12.12. យ ើមបយើ ៅកា ់មណឌលសញខភាព/យសវាសញខភាពជិតបុំផញត
យតើម្រតូវការយម្របើរ

Yes
No

01. តច
ិ ជាង30នាទើ Less than 30mn

ៈយពលបញ នាម នាទើ?

02. ចយនាលេះពើ 30 នាទើ យៅ 60 នាទើ About 30 to 60mn

How long does it take to get to the nearest health

03. យម្រចើ ជាង 60នាទើ Over 60mn

facility?

04. មិ អាចយៅរួច Not possible

12.13. យៅសបាតហ៍ ខាងមញខ យតើ ង
ឹ ា ការម្រពួ

…………………………………………………………………………………..………

បារមា

…………………………………………………………………………

ខាលង
ុំ អ្េើខលេះ ទក់ទងយៅ ង
ឹ សញខភាព?
What are the main health concerns in the
coming weeks?

.…………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………

13. ការអ្ប់រ ំ Education:
13.1. យតើា ស្ថលាយរៀ ចុំ ួ បញនាម
ហ លមិ

ិងម្របយភទ្ខលេះ

ុំយណើរការបយម្រងៀ យៅកនញងឃញយុំ េះ? ( ូច

ជា ស្ថលាមយតត

យ បឋមសិកា

ង
ិ មយយមសិកា)
How many and which type of schools are not
functioning in the commune? (includes preschools, primary and secondary)
13.2. សូមសរយសរយរៀបរាប់យឈាមេះស្ថលា ម
ើ ួ
List each by Location and Need?
យឈាមេះស្ថលា
Name of schools

ចុំ ួ ស្ថលាយរៀ សរញបហ លមិ

ុំយណើរការ Total number of schools not

functioning
ចុំ ួ ស្ថលាមយតត

យ # Pre-schools …………………………………

ចុំ ួ ស្ថលាបឋមសិកា # Primary schools …..……………..……………
ចុំ ួ ស្ថលាមយយមសក
ិ ា # Secondary schools ………………………………

ៗ ហផអកយៅតាមទើតាង
ុំ
ិងតម្រមូវការ?

ទើតាង
ុំ យៅកនញងឃញ ុំ

តម្រមូវការ

Location in commune

Needs

13.3. យតើមូលយហតញអ្េើខលេះហ លប្
ត លឲ្យកញារមិ អាចយៅស្ថលាយរៀ បា ? (សូមគូ សរងេង់សម្រាប់ចយមលើ

ហ លសមម្រសប) What are the

main reasons why children are not able to go to school? (circle all appropriate answers)
ុំបូលបា ខូចខាត
ឬទុំងអ្ស់ អ្ណូ ត ងទក
ឹ
Major repairs required for infrastructure- any or all of latrine, well, roof are damaged

01. ម្រតូវការជួសជញលចុំបងសម្រាប់យហោារចនាសមព័ ធ ៖ បងា ់អ្នាម័

្មួ

ង
ិ សាារៈសិកាម្រតូវការ ូវការសាអតយោ ស្ថរទឹកជុំ ់ ឬភក់
Classrooms and furniture needs cleaning of flood water or mud

02. ថានក់យរៀ

03. ស្ថលាយរៀ ម្រតូវបា យម្របើជាកហ លងសញវតាិភាព School used as Safe Area
04. រម /ា ម្រគូបយម្រងៀ មិ ម្រគប់ម្ររ ់ No/insufficient teachers
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05. សិសេរងការបេះពាល់ពើទឹកជុំ
06. ស្ថលាយរៀ បិទទេរ យោ

់ Students affected by floods

ស្ថរយម្ររេះមហ តរា

ឬខូចខាតអ្ស់/រម ទើកហ លងបយម្រងៀ បយ្
ត េះអាស ន

School closed due to disaster or damage/no TLS
07. ឪពញកាត បារមាពើសញវតាិភាពរបស់កូ Parents concerned about safety
08. ទញកកូ ឲ្យយៅផាេះជួ

យ្លើ តបយៅ ង
ឹ យម្ររេះមហ តរា /ជួ យយេើការង្អរ
Children kept home to help respond to disaster/work

09. រម មយយោបា

យយេើ ុំយណើរ/មយយោបា យយេើ ុំយណើរា កម្រមិត No/limited transport

10. ផលូវមិ អាចយយេើ ុំយណើរបា

Roads inaccessible

11. រម សាារៈសក
ិ ា/យសៀវយៅម្រគប់ម្ររ ់ No education materials/books
99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)

13.4. យៅយពលបចចញបប ន យតើា សិសេម្របហហលបញ នាម នាក់
ហ លម្រគប់អា ញសម្រាប់សក
ិ ាយៅថាន់ក់បឋម ង
ិ

ថានក់មយយមសិកា មិ មកយរៀ យៅស្ថលាយរៀ ឬមិ

មកយរៀ យៅទក
ត េះអាស ន?
ើ ហ លងបយម្រងៀ បយ្
About how many children of primary or
secondary-school age are not attending school
or Temporary Learning Spaces now?
13.5. យតើា ទើកហ លងយរៀ /ស្ថលាយរៀ បយ្
ត េះអាស ន
កុំពញង ុំយណើរការហ រឬយទ?

សស
ិ េម្រគប់អា ញសម្រាប់ថានក់បឋមសក
ិ ា Primary school-age students
សស
ិ េម្របុស Boys

សស
ិ េម្រសើ Girls

សស
ិ េម្របុស Boys

សស
ិ េម្រសើ Girls

សស
ិ េម្រគប់អា ញសម្រាប់មយយមសក
ិ ា Secondary school-age students

01. ា

Yes

យបើា សូមកត់ម្រតាទើតាង
ុំ ទុំងយ េះ If yes, please list locations

…………………………………………………………………………………

Are there any Temporary Learning
Spaces/School operating (TLS)?

…………………………………………………………………………………

02. មិ ា

No

14. កច
ច រពារ - តំោងកច
ច រនារសី ្លយ
ិ កា
ិ កា
ើ សំណួរសដ្ឋយន្ែក Protection: WOMEN’S AFFAIRS REP TO ANSWER SEPARATELY
14.1. សូមកត់ម្រតាបញ្ញាស តិសញខ ឬការម្រពួ
ទក់ទង ឹងកិចចការពារ

បារមា

List major security or protection concerns

01. ម្រតូវបា គុំរាមកុំហហង, បងខុំឲ្យវ ិលម្រត

ប់យៅវ ិញ ឬបងខុំឲ្យផ្លលស់បូ រទ
ត ើតាង
ុំ

Threatened or forced return or relocation
02. ា អ្ុំយពើហង
ិ ា Incidents of violence

03. ការរ ុំយលាភចាប់ Breakdown of law & order (e.g. looting)
04. រម កហ លងសញ វតាិភាព No safe space
05. ខេេះយភលើងបុំភលឺ Lack of lighting
06. យតា
ហា ភ
ើ
ិ ័

ន ការជួញ ូរម ញសេហ រឬយទ (ឧទហរណ៍ ការបងខិត

ុំ យយយេើការ ការ ឹកជញ្ាូ ម ញ សេយោ មិ ា ការ
បងខឲ្

ល់ម្រពមពើពួកយគ

័ យផេងៗ) risk of human trafficking (e.g.
កនញងយរលបុំណងយកងម្របវញ្ច
forced recruitment, harboring or transport of people without
their consent for the purpose of exploitation)
99. យផេងៗ (សូមបញ្ញាក់) Other (please specify)

14.2. សូមកត់ម្រតាចុំ ួ ម្របជាជ ហ លា តម្រមូវការពិយសស - ជ ពិកា, ជ ចាស់ជរា, ម្រគួស្ថរហ លា យមម្រគួស្ថរហតានក់ (ម្របសិ យបើា

សូមផតល់ព័ត៌ា យៅវ ិស័
-

ហ លពាក់ព័ ធ)

យៅកហ លង្?

List number of people with special needs (i.e. disabilities, elderly, single-headed HH) (If so, advise relevant sector)
Where?
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14.3. យតើា ការចញេះយឈាមេះ ិងយសវារុំម្រទយផេងៗហ រឬយទ?
Are registration and support services available?
14.4. យម្រកា

យពលា យម្ររេះមហ តរា

ញទធភណឌមិ ទ ់ផញ េះា ឬការធាល

ថានក់ .....

02. យទ No

រួចមក យតើា ម្ររប់មើ /ម្ររប់

យចញស្ថរធាតញគម
ើ ើ ឬយម្ររេះ

Since the disaster have any ERW/UXO or chemical
leakage or accident....
ម្រតូវបា រកយឃញ
ើ ហ រឬយទ been found?

ម្រតូវបា រា

01. ចាស៎/បាទ Yes

ការណ៍ហ រឬយទ? been reported?

ម្រតូវបា បងកឲ្យា របួសហ រឬយទ/ caused injury?
ម្រតូវបា បងកឲ្យស្ថលប់ហ រឬយទ? caused death?

សម្រាប់សុំណួរ ើមួ

ៗ សូមយម្រជើសយរស
កមួ
ើ

01 ឬ 02 (For

each please select 01 or 02)
01. បា រកយឃញ
ើ Yes

02. យទ No

ការណ៍ Yes

02. យទ No

01. បា បងកឲ្យរបួស Yes

02. យទ No

01. បា បងកឲ្យស្ថលប់ Yes

02. យទ No

01. បា រា

ម្របសិ យបើបា យឃញ
ើ សូមទក់ទងអាជា្យរកុំចាត់មើ យៅម្របយទសកមពញជា យលាក ែ អ្នកសម្រមបសម្រមួលហផនកអ្ប់រ ុំហា ភ
ិ ័

មើ របស់,

CMAC យលខទូរស័ពា ០៨៨ ៨៦០ ៣៦០ ង
ិ យលាក យម្រចៀង អ្នកម្រគប់ម្រគងហផនក MRE CMAC យលខទូរស័ពា ០១២ ៦៩៦ ២១៧ ។
If so contact Cambodian Mine Action Authority; Mr. Thorn, CMAC Mine Risk Education Coordinator, 088 860 360; Mr.
Chreang, CMAC MRE Manager; 012 696 217
14.5. ចាប់តាង
ុំ ពយើ ពលា យម្ររេះមហ តរា

កញារហ លរម អ្នកហែទុំហ រឬយទ?

យកត
ើ យ

ង
ើ យតើា

Are there any unaccompanied children since the
disaster?
14.6. សូមសរយសរយឈាមេះកហ លងយលងកុំស្ថ ត10របស់
កញារ ឬកហ លងយលងម្របហាក់ម្របហហលរន?
List how many, and locations of Child
Friendly Spaces11 or equivalent?

01. ា

Yes

02. មិ ា
98. មិ

No

ឹង Don’t Know

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

15. ការផ្តលស់ ោបល់ នង
ិ ការអ្សងាតសផ្េងៗ Comments and Observations:
សូមសរយសរបហ ាម ូវព័ត៌ា យផេងៗ យៅខាងយម្រកាម
យ េះ

Please note anything additional in the space
below.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

10

ជាកហ ង
ល ហ លា សុំណង់របង ហ លកញារអាចយលង ហ លា ការម្រគប់ម្រគងម្រតួតពិ ិតយ ា ផលូវចូល ហ លា ការចញេះយឈាមេះកញារ ិងា សាារៈសម្រាប់កញារយលងកុំស្ថ ត

ិងយរៀ សូម្រត ។
A structured fenced area where children can play, which is supervised, has an entrance, where child registration is undertaken, and recreation facilities and
learning materials are available
11

HRF Rapid-Assessment-KI-Questionnaire_Revised-August-12-2015-In-English-and-Khmer.docx

13

Humanitarian Response Forum (Cambodia) updated August 2015

ឧបករណ៍សម្រាប់ប៉ាន់ម្របាណរហ័សនៅនេលាននម្ររោះមហនតរាយ
INITIAL RAPID ASSESSMENT TOOL DURING EMERGENCY

ាំ
់
ការសម្ភាសន៍ ការពិភាក្សាជាក្ក្សុម និង ការអង្ងត
េ ង្ ើចបាច
Interview, Focus Group Discussion and Observation as necessary
កាល រង្ចេ
ិ ទ Date:

័ នទូង្ៅ
1. ព៌តម្ភ

IDENTIFINCATION INFORMATION

1.1 ទីក្សន្នែងៈ ភូ មិ

Place: Village :

ឃាំ

ក្សក្ស

, Commune :

ចម្ភាយផ្ែូវង្្វដ
ើ ង្ាំ

ើ រ ពីទីរួមង្េតត
1.2 មង្្ោយបាយង្្វដ
ើ ង្ាំ
ើ រ:
Accessibility

ង្េតត

, District :

រថយនត

ទូក្ស

By car

Province :

Travel distance from provincial capital :

មូ តូ

By boat

 ង្ថមរើ ង្ ង
ើ

By motorbike

walking

1.3 ទីក្សន្នែងន្ដលក្តូវង្្វើការបាន់ក្ ម្ភ
Type of site being assessed
ភូ មិ
 រាំ ាំមនផ្ែ
វតត
ក្ពះវហារក្រ
សទ
ិ
ិ ូ វការ មស
ី
Village

ម ឈម

Informal camp

ឌ លក្ មូ លផ្តាំ

Collective center

សូ ម ញ្ជ
ា ក្ស់ Note:

Mosque

 រាំ ាំផ្ូ វការ
ែ
Formal camp

ាំ ងង្ៅមូ លដ្ឋាន Site contact:
1.4 អនក្សទាំនាក្ស់ទន
ង្្មះ
Name:

1.5 ក្ក្សុមង្្វើការបាន់ក្ ម្ភ
ង្្មះ

Pagoda

Assessment team:

Name:

Church

តាំ ន់ជាយក្ក្សុង
Urban area

Name:

តួ នាទី

អងគការ

តួ នាទី

អងគការ

Position:

Other

អងគការ

Organization

ក្សនងទីត ាំងន្ដលក្តូវង្្វើការបាន់ក្ ម្ភ
អាយ 0-5

Age from 0-5

ក្ ុស Male

ង្ផ្េងៗ

Organization

2. ចាំនួនក្ ជា ន ការង្បាះទត
ត ែ ល់ ទសា
ី ាំងង្ៅ និងការ ូ រ/ផ្ល
ី ន ក្ស់ង្ៅ
ង្ភទ Gender

សាលាង្រៀន

Organization

Title

2.1 ចាំនួនក្ ជា នសរ

Other

Tel

តួ នាទី

Name:

Town

ទូរសពទ័ៈ

Title

ង្្មះ

ររួី មង្េតត

តួ នាទី

Title

ង្្មះ

School

ង្ផ្េងៗ

POPULATION SIZE, SETTLEMENT AND DISPLACEMNET

Total population at site being assessed

អាយ 6-18

Age from 6-18

មនសេចស់ 18 Up
Adults age from 18 up

ក្សី Female
សរ Total
ចាំណ ាំៈ ក្ ភពទិននន័យៈ
Note: Source of data:

ាំ ត?
2.2 ង្តមន
សេក្ ង្ភទណេែះ (ទាក្ស់ទងនឹង វី ភាពរស់ ង្ៅ) ន្ដលរងង្ក្រះង្ដ្ឋយសារ ង្ក្រះមហនតរាយជាងង្រ ផ្
ើ
Which groups (in term of livelihood) are the most affected by the disaster?

ក្សម្ភរ
Children

យ វ ន

Adolescent

មនសេចស់
Adult

ចស់ រា
Elderly

ង្ផ្េងៗ
Other
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2.3 ទាំហាំននក្ ជា នន្ដលរងង្ក្រះ Size of affected population:
ង្ភទ

Gender

ចាំនួនក្សម្ភរ

ចាំនួនក្សម្ភរ

Age from 0-5

Age from 6-18

អាយ 0-5

អាយ 6-18

ចាំនួនមនសេ

ចស់ 18 ឆ្ន ាំង្

ើង

Adults age from
18 up

ក្ ុស Male

ចាំនួនក្រួសាររងង្ក្រះ # affected families
ចាំនួនក្រួសារ
Household

ចាំនួនស្រសតីជាង្មក្រួសារ

Female Head Household

ក្សី Female
សរ

Total

ចាំណ ាំៈ ក្ ភពទិននន័យៈ
Note: Source of data:

2.4 ង្តើម្ភនមនសេ នាមននាក្ស់ សាែ ់ បាត់េួ ន
ែ រងរ ួ ស ឬពិការ ង្ដ្ឋយសារង្ក្រះមហនតរាយង្នះ?
How many people are dead, missing, injured or disabled due to the crisis?

ក្សម្ភរ

Children

មនសេចស់
Adults

- សាែ ់

ក្ ុស

ក្សី

ក្ ុស

ក្សី

- បាត់េួ ន
ែ

ក្ ុស

ក្សី

ក្ ុស

ក្សី

Dead

Male

Missing

Male

- រ ួស

ក្ ុស

Injured

Male

- ពិការផ្ែូវកាយ
-

ក្ ុស

Disabled physical

Male

ាំ ឺផ្វច
ង
ិ
ូ ែ តត

ក្ ុស

Disabled mental

Male

ាំ ឺវញ្ជ
ង
ិ ា

ក្ ុស

Disabled sensory

Male

Female
Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

Male
Male

ក្ ុស
Male

ក្ ុស
Male

ក្ ុស
Male

ក្ ុស
Male

Female
Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

ក្សី

Female

2.5 ង្តើម្ភនក្រួសារ និងក្ ជា ន នាមននាក្ស់ បានផ្លែស់ ូ រទ
ត ី លាំង្ៅ? How many HHs and people are displaced?
ក្រួសារ
ចាំនួនក្ ជា ន
បានផ្លែស់ ូ រទ
ត ីលាំង្ៅ ឬង្្វើចាំណក្សក្សក្ស
HHs:

People:

displaced from their home.

ង្តើក្ ជា នន្ដលផ្លែស់ ូ រទ
ត ី លាំង្ៅទា ាំងង្នាះ រស់ង្ៅទីណនាង្ពល ចច បនន?
Where are the displaced people currently living?

ង្តក្ើ ជា នន្ដលផ្លែស់ ូ រទ
ត ី លាំង្ៅទា ាំងង្នាះមក្សពីណ?
Where did the displaced people come from?

2.6 ង្ហតអវីបានជាពួ ក្សង្រមិនក្ត

Why are they not returning home?

់ង្ៅផ្ទះវញ?
ិ

2.7 មនសេសាំខាន់ន្ដលក្តូវទាក្ស់ទងៈ(ង្្មះ ង្លេទូ រស័ ពទ)
Key people to contact (Name and Tel):

2.8 ង្តម្ភនអងគ
ការ ឬស បរស នណេែះ ន្ដលបាន ួ យដល់ ក្ ជា នផ្លែស់ ូ រទ
ត ី លាំង្ៅទា ាំងង្នះង្ទ?
ើ
Have any orgs/others support the displaced people:

ម្ភន
Yes

រមន សូ មផ្តល់ង្្មះ
No

Please provide name

3. ក្សចច
ិ ការពារក្សម្ភរ CHILD PROTECTION
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3.1 ក្សម្ភរ(រមនមនសេចស់ង្មលន្ថរ)
ឬក្សម្ភរក្សាំក្ពាន្ដលបានទក្សង្ចល Separated children or orphan:
ើ

- ង្តើម្ភនក្សម្ភរន្ដលក្តូវង្រទក្សង្ចលន្ដរឬង្ទ (រមនមនសេចស់ ង្មើលន្ថរ) ម្ភន រមន ង្ ើម្ភនង្តើ នាមន
Are there any separated children (no adult take care)

- ង្តម្ភនក្ស
ម្ភរក្សាំក្ពាក្តូវសាច់ញាតិឬអនក្សដ៏នទ យក្សង្ៅចិញ្ចឹ មន្ដរឬង្ទ?
ើ

Yes

No if yes, how many

ម្ភន រមន ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមន

Are there any unaccompanied children taken to live with their extended relative/foster parent? Yes

No

- ង្តើម្ភនក្សម្ភរផ្លែស់ ូ រទ
ត ី លាំង្ៅឬង្ទ?

ម្ភន រមន

ង្ ើម្ភនង្តើ នាមន

- ង្តម្ភនក្រួ
សារបាត់ក្សូនន្ដរឬង្ទ?
ើ

ម្ភន រមន

ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមន

Are there any displaced children?

Yes

No

Yes

No

Are there any injured children in this disaster

Yes

No

Are there any children lost their primary care giver

Yes

No

Are there any children killed in this disaster

Yes

No

Yes

No

Are there any families missing children

if yes, how many
if yes, how many

- ង្តម្ភនក្ស
ម្ភររងរ ួ សក្សនងង្ក្រះមហនតរាយឬង្ទ? ម្ភន រមន
ើ

ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមន
if yes, how many

- ង្តើម្ភនក្សម្ភរណបាត់អាណពោបាល ថមឬង្ទម្ភន រមន
- ង្តម្ភនក្ស
ម្ភរសាែ ់ក្សងង្ក្រះមហនត
រាយឬង្ទ?
ន
ើ
- ង្តក្ស
ើ ម្ភរម្ភនបាន ញ្ាូ លង្ៅទីសវតថភាពឬង្ទ?
ិ
Are there any children sent away to safe places?

if yes, how many

ង្ ើម្ភនង្តើ នាមន
if yes, how many

ម្ភន រមន

ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមន
if yes, how many

ម្ភន រមន ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមន

if yes, how many

- ង្ ើក្រួសារ ញ្ាូ នក្សម្ភរង្ៅទីសវតថិភាព ង្តើទីសវតថិភាពក្ ង្ភទណ? ង្ហើយង្ៅទីណ?
If families sent away children to safe places, what type of safe places and where are these?

ង្ៅជាមួ យឪពក្សម្ភតយ ,

Remaining parent

ជាមួ យ ង ូ ន
អ

ម

Extended family

ឌ លក្សម្ភរក្សាំក្ពា

Orphanage

ង្ផ្េងង្ទៀត
Other

- មូ លង្ហតចមបងន្ដលនា ាំឱ្យម្ភនការទក្សក្សម្ភរង្ចល? (ក្ ភពៈ អាជាា្រ អងគការង្ផ្េងៗ)
What were reported as main causes of separated children? (Source: local authorities, org/NGO, others)

ឪពក្សម្ភតយសាែ ់ង្ចល,
Death parent

ការង្្វដ
ើ ង្ាំ

 ការ ម្ភែសក្សម្ភរង្ចញ
Evacuation of the children

ើ រ ឬ ម្ភែស់ទីង្ដ្ឋយរមនការចត់ន្ចងចាស់លាស់,  ង្

Disorganized flight or movement/travelling

ត ញង្ចញ/រត់ង្ចញពីម

Release/escape from institutions

ឌ ល

ង្ផ្េងង្ទៀត Others __________________________________________________

- ង្តការចូ
លង្ៅក្សនង រាំ ាំ/ម
ើ

ឌ លសវតថិភាព និងការដក្សក្សម្ភរ ម្ភនការក្រ ់ក្រងចាស់ លាស់ និងម្ភនសវតថិភាពឬង្ទ?

Is access to camps/centers, safe areas and removal of children effectively controlled and safe?

- រ ង វាំ ញ
រាំ ាំ/ម
ិ

ឌ ល

Fencing around camps/centers

- ការក្រ ់ក្រងការង្ចញចូ លរ ស់ក្សម្ភរ
Control of entry/exit of children

ម្ភន

ន្ផ្នក្សេែះ

រមន

ម្ភន

ន្ផ្នក្សេែះ

រមន

Yes,
Yes,

Partial,
Partial,

- អនក្សមក្សត ាំងទីលាំង្ៅថមី បាន ង្ងេើតជាក្ក្សុមថមី ង្ដើមបការពារការ
ង្
ី
Communities of displaced regrouped (helps protect removal)

None
None

ត ញង្ចញ ម្ភន
Yes,

ន្ផ្នក្សេែះ
Partial,

រមន

None

- ង្តើក្សម្ភរន្ដលង្រទក្សង្ចលក្ ឈមមេនឹង ញ្ជ
ា អវីេែះ (អាហារ ទឹក្ស ទី ក្មក្ស ការន្ថទា ាំសេភាព ការអ ់រ ាំ ។ល។)?
What problems are separated children facing (Food, Water, Shelter, Health care, Education, etc.)?

- ង្តម្ភនមន
សេទទួ លេសក្តូវក្សនងការន្ថទា ាំក្សម្ភរន្ដរឬង្ទ? ម្ភន រមន, ង្ ម្ភន
ង្តើអនក្សណ
ើ
ើ
Are there any care responsibilities for children?

ាំ ត
- ង្តក្ក្សុ
ើ មណេែះន្ដលរងង្ក្រះខាែ ាំង ផ្
Which groups are the most affected?

ក្សម្ភរា
Boy

- ង្តើម្ភនស្រសតីម្ភននផ្ទង្ពាះង្ៅក្សនងទីត ាំងង្នាះន្ដរឬង្ទ?

Yes

 ក្សម្ភរ ី
Girls

No

if yes, who are they

 ក្សម្ភរង្ក្កាម ៥ឆ្ន ាំ
Children<5

ង្ផ្េងៗ
Other

Are there any pregnant women in the site?

3.2

សវតថភាពន្ផ្ន
ក្សកាយសមបទារ Physical safety:
ិ
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- ង្តម្ភនក្ស
ម្ភរពិការន្ដរឬង្ទ?
ើ

Are there any children with disability?

Humanitarian Response Forum (Cambodia) updated August 2015

ម្ភន រមន ង្ ម្ភនង្ត
ើ
ើ នាមនៈ
Yes

No

if yes, how many

ាំង្លាភ ពា
ាំ នង្លើរាងកាយឬផ្ែូវង្ភទក្សម្ភរន្ដរឬង្ទ?
- ង្តម្ភនការរ
ើ
Are there any physical or sexual abuse happened against children?

ម្ភន រមន ង្ ើម្ភនង្តើ នាមន
Yes

No

-ង្តើម្ភនក្សម្ភរង្ក្ចើនង្ទ ន្ដល ង្ហាញពីការផ្លែស់ ូ រអាក្ស
បក្សិរយារ
ស់ពួក្សង្រ?
ត
ិ

if yes, how many

Are there any significant numbers of children showing changes in behavior?

If yes, please describe ង្ ើម្ភន សូ មង្រៀ រា ់

ម្ភន រមន
Yes

No

- ង្តើក្សម្ភរន្ដលង្រទក្សង្ចល/រមនឪពក្សម្ភតយមក្សជាមួ យ ចាំណយង្ពលង្្វើអវីេែះ ក្សនងង្ពលង្នាះ?
Where do separated/unaccompanied children spend their time during the day?

- ង្តើក្សម្ភរន្ដលម្ភនឪពក្សម្ភតយមក្សជាមួ យង្រ ចាំណយង្ពលង្្វើអវីេែះ ក្សនងង្ពលង្នាះ?
Where do accompanied children spend their time during the day?

- ង្តើម្ភនទីសវតថិភាពសក្ម្ភ ់ក្សម្ភរ ង្លងន្ដរឬង្ទ
Are there any safe places for children to play?

សូ មង្រៀ រា ់

ម្ភន

រមន

Yes

No

Please describe

- ង្តម្ភនមន
សេចស់ ណ ទទួលេសក្តូវចាំង្ពាះន្ថទា ាំក្ក្សុមក្សម្ភរន្ដរឬង្ទ?
ើ
Have any individual adults assumed care responsibility for group of children?

រមន សូ មង្រៀ រា ់

ម្ភន
3.3

Yes

No

Please describe

ញ្ជ
ា ន្ផ្នក្សចតត
ិ សាស្រសត Psychological concerns

់ ី ង្ក្រះមហនតរាយមក្ស ក្សម្ភរក្ ក្ពឹតត/សាំន្ដងអាក្ស បក្សរិ យាយា
- ង្តើ នាទ ព
ងដូ ចង្មតចន្ដរ?
ិ
How are children acting after the emergency?

- ង្តើម្ភនក្សម្ភរ ង្ហាញពីសញ្ជាននភាពតនតឹង ឬតក្ស់សតខា
ែ
ែ ាំងឬង្ទ? ម្ភន រមន
Are children showing signs of distress or severely shocking?
 អារមម

៍ ភ័យខាែចង្ដ្ឋយសារង្ៅឯង្កា ង្ហើយចង់រស់ង្ៅ ួ

Afraid to be alone and wanted to stay close to their parents

់
 មង្មមម្ភយង្ពលយ
ើ

Yes

No

ាំ មួ យឪពក្សម្ភតយ
ជា

Night mares

៍ ក្ច ូ ក្សក្ច ល់ ង្ហើយពិបាក្សសញ្ាឹ ងរត
ិ Feels confused and has difficulties to concentrate
 សាាត់ង្សាៀម និងមិនចូ លរួ មង្លងជាមួ យអនក្សដនទ Silent/distant from others and don’t want to play
 មិនចង់និយាយអាំពីក្ពឹតតិការ ៍ បានង្ក្សើតង្ ើង Avoids to talk about what happened in relation to the incident

 ម្ភនអារមម

 ម្ភនអារមម

៍ ខាែច និងពិបាក្សចតត
ិ ខាែ ាំង Looked scared and anxious

៍ ង្ក្ក្សៀមក្ក្សាំ និងរតក្សន
ងផ្ែូវអាក្ក្សក្ស់ Feels sad/has mostly negative thoughts
ិ
ាំ ឹ ក្សញា ់ និងមួ រង្ៅង្ក្ចើន Cries often/excessively
 យញ

 ម្ភនអារមម

ង្ផ្េងង្ទៀតសូ មង្រៀ រា ់ Others please describe:
- ង្តម្ភនសក្សមម
ភាពជាក្ក្សុមសក្ម្ភ ់ក្សម្ភរឬង្ទ?
ើ
Are group activities available for children?

ម្ភន
Yes

រមន
No

- ង្តើម្ភនក្រូឬអនក្សង្ផ្េង ន្ដលអាចង្រៀ ចាំនិង ួ យ ក្សនងការ អភិវឌ្ឍន៍ និងអាក្ស បក្សិរយាដល់
ក្សម្ភរន្ដរឬង្ទ?
ិ
ម្ភន Yes
រមន No
Are there teachers or others who can recognize and assist children with developmental and behavioral problems?

ង្ ើម្ភនសូ មង្រៀ រា ់

If yes, please describe:

- ង្តក្ស
ើ ម្ភរម្ភនសាគល់ ពីទីក្សន្នែង រង្ ៀ និង នន្ដលក្តូវរាយការ ៌ ង្ៅឱ្យ ង្ៅង្ពលន្ដលពួ ក្សង្រក្ ឈម
ាំ នង្លើផ្ែូវង្ភទ រ ាំង្លាភ ពា
ាំ ន និង ង្នាថក្សន្ដរឬង្ទ?
មេ/ម្ភនអារមម ៍ ថា ក្តូវង្ររក្ម្ភម ពា
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Do children know where, how and who to report to when they face/feel threaten, harassment, abused, humiliate?

ម្ភន
Yes

រមន ង្ ើម្ភនសូ មង្រៀ រា ់_______________________
No

- ង្តក្ស
ើ ម្ភរ/មនសេចស់ ម្ភនក្សាំ

If yes, please describe

ត់អតតសញ្ជា

មនសេចន្មែក្សមេ ចូ លក្សនងសហរមន៏ង្រន្ដរឬង្ទ?

ម្ភន Yes

Did children/adult identify any stranger enters into their community?

រមន No

- ង្តើម្ភនង្សវាក្សមមណេែះ ន្ដលក្សម្ភរអាចទទួលបានង្សវាក្សមមឬ ួ យង្ពលម្ភនង្ក្រះមហនតរាយ? ង្តើន្ផ្នក្ស
អវ?
ី What services are children can access to emergency services/supports? To what extent?

4. ការអ រ់ ាំ

EDUCATION

- សាថនភាពអ ់រ ាំមននិងង្ក្កាយ ង្ពលង្ក្រះមហនតរាយ Education situation before and after the crisis:

មនង្ក្រះមហនតរាយ
Before crisis

ក្សម្ភរ Children

ង្ក្កាយង្ក្រះមហនតរាយ
After crisis

អក្តចូ លង្រឿនរ ស់ក្សម្ភរតូ ច

ក្ ុស Male:

ក្សី Female:

ក្ ុស Male:

ក្សី Female:

អក្តចូ លង្រឿនរ ស់

ក្ ុស Male:

ក្សី Female:

ក្ ុស Male:

ក្សី Female:

ECCD enrollment rate (%)

ឋមសិក្សា (%) Primary

អក្តេូចខាត

Damaged Rating (Physical)

10-30%

30-70%

70-100%

education enrolment rate

………………………………
………………………………
………………………………

ង្ហដ្ឋារចនាសមពនធ និង្នធានរ ស់ សាលា School infrastructure and resource
ចាំនួនសាលាង្រៀន
# of school

ចាំនួនអាររសិក្សា
# of building

ចាំនូនថានក្ស់ង្រៀន
# of classroom

ចាំនួន ងគន់
# of toilet

ចាំនួនអ

# of wells

ូត ង

ចាំនួនឧ ក្សរ

៌ សតក្សទឹក្ស

# of water catchment

-

ង្តើអវីេែះជាក្សតតចមបង ក្សនងការរារា ាំងក្សម្ភរទទួ លបានការអ ់រ ាំ?
What are the main factors preventing children access to education?

 សាលាង្រៀនក្តូវបានេូចខាត/ទឹក្សលិច School building have been damaged/flooded
 រមនមង្្ោបាយង្្វើដង្ាំ

ើ រ No travelling transport
 ការង្្វដ
វតថភាព
Travelling has become dangerous
ើ ង្ាំ
ើ រមនម្ភនស
ិ
ិ
 ទឹក្សសាអតង្ៅសាលាង្រឿនមនម្ភនស
វតតិភាពឬរមន Water on school premises in us safe/not available
ិ

 មនម្ភនឧ
ក្សរ
ិ
 រមន/េវះក្រូ

៍ /សម្ភារៈ Equipment /material not available

No/lack of trainer
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 ក្រួសារមនអាចម្ភនលទធ
ភាពក្សនងការទិញសម្ភារៈសិក្សារ Families cannot afford to buy school material
ិ
 ជា ង្ណ
ត ះអាសននក្សន្នែងង្រៀនរមនសវតថិភាព No safety/temporarily learning place

 ក្សម្ភរមួ យចាំនួនក្តូវរងវ ិ តតិផ្ែូវចិតត Some children have been traumatized
 ង្ផ្េងៗ Others:__________________________________________________________________________

ង្តក្សន្នែ
ងណេែះន្ដលអាចង្ក្ ជាក្សន្នែ
ងសិក្សា ង្ណ
ត ះអាសននបាន? ង្តើអាចដ្ឋក្ស់បានក្សម្ភរ នាមននាក្ស់? សូ មផ្តល់
ើ
ើ
លមអតៈ
What locations can be used for temporary learning place? And how many children are accommodated? Please provide detailed:
ិ

-

ក្សន្នែងសិក្សា ង្ណ
ត ះអាសនន

-

ង្ផ្េងៗ

អាចដ្ឋក្ស់បានក្សម្ភរចាំនួន

ង្តម្ភនអន
ក្សណេែះ ន្ដលអាចម្ភនង្ពល ង្ក្ងៀនក្សម្ភរ? ង្ ម្ភន
ង្តើម្ភន នាមននាក្ស់ៈ Who is/might be available to teach
ើ
ើ
children? If have how many:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-

ង្តើសក្សមមភាពអ ់រ ាំអេែ
ីវ ះ ន្ដលក្តូវការច ាំបាច់ជា នាទន់ ន្តមិនទាន់បានង្្វើ? (សូ មចត់អាទិភាព តមលាំដ្ឋ ់
លាំង្ដ្ឋយ ន្ដលអាចម្ភនទា ាំង ការសិក្សាអាំពីចម្ភេរមន
ី អនាម័យ ការពង្នែឿនន្នការសិក្សារ)

Which education activities urgently need to take place but are not? (Rank in priority order – possible urgent activities might include
landmine education, hygiene messages, accelerated learning)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
-

ង្ សាលាម្ភនដ
ង្ាំ
ើ

ណ ់អារមម
ើ រការ ង្តអវ
ើ ជាចាំ
ី

៍ ទូ ង្ៅ ទាក្ស់ទងនឹងរ

ភាពននការ ង្ក្ងៀន និងង្រៀន?

If the school are operational, what is the general impression of the quality of teaching and learning?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
5. សេភាព និងអាហាររូ តថមា HEALTH and NUTRITION
5.1 ការន្ថទា ាំងសេភាព HEALTH CARE

ង្តអវ
ា ចមបងន្ផ្នក្សសេភាព ? What are the main health concerns were reported?
ើ ីេែះជា ញ្ជ
ចាំនូនក្សរ

ចាំនួនអនក្សសាែ ់ ក្សនងរយៈ

ចាំនូនក្សរ

ចាំនួនអនក្សសាែ ់ ក្សនង រ

#cases in last 7 days

#deaths in last 7 days

ី ក្សនង រ
យៈង្ពល ៧នថា ចង
ង្ក្កាយ #cases in
last 7 days

ង្ក្កាយ #deaths in
last 7 days

ី ក្សនងរយៈ
ង្ពល ៧ចងង្ក្កាយ

ក្សម្ភរ

Children

ចស់

Adult

ង្ពល ៧នថាចងង្ក្កាយ

ក្សម្ភរ

Children

ចស់

ក្សម្ភរ

Children

Adult

ក្សស្រញ្ាិ ល Measles

អាសននង្រារ

ក្រុនចញ់ Malaria

រ ួ ស Injuries

មារាររូ
ស
ឺ

Diarrhoeal diseases

ចស់

Adult

យៈង្ពល ៧នថាចង

ក្សម្ភរ

Children

ចស់Ad
ult

Cholera (AWD)

ញ្ជ
ា ទាក្ស់ទង

នឹងស្រសតី ម្ភនរក្ស៌
Pregnancy
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related conditions

ការឆ្ែង មាផ្ែ
ឺ ូវ
ដង្ងាើមខាែ ាំង Acute

ង្ផ្េងង្ទៀត

respiratory infections

ង្តម្ភនការរាយការ
ើ

សូ ម ញ្ជ
ា ក្ស់

Other (specify)

៍ ណមួ យទាក្ស់ទងនឹងការង្ក្សនង្
ើ

ើ ងេស្មមតនន មាឺ ឬ ពាក្សយចចមអារាមន្ដរឬង្ទ?

Have there been any reports of unusual increases in illness or rumours of outbreaks? Yes No

ម្ភន រមន ម្ភន (specify)សូ ម ញ្ជ
ា ក្ស់__________________________________________________
សហរមន័អាចន្សវងរក្សង្សវាក្សមមន្ផ្នក្សសខាភិបាល Health Services Accessible by Community
ម្ភន រមន if yes please tick below ង្ ើម្ភនសូ ម រូ សក្សនងក្ អ ់ខាងង្ក្កាម

Yes No

អងគការ

Organization

មនទីរង្ពទយ Hospital

ត ាំងពី?

Since when?

ចម្ភាយជារី ូ ន្មត
How far (Km)

រយៈង្ពលរិតជាង្ម្ភង

សក្សមមភាពចមបងៗ

How long (hr.)

Main activities

ង្ពទយ ន្ងអក្ស Outreach
ម

ឌ លសេភាព Health Center

ពហពោបាល Clinic

ង្ផ្េងៗ Others

ង្តើអវីជាអាទិភាពចមបងៗក្សនងង្ពលថមីៗង្នះ ន្ដល ង្ហាញង្ដ្ឋយ ក្ ជា នទាក្ស់ទងនឹងសេភាព/ វស័
ិ យសខាភិបាល?
What are the current priorities expressed by the population concerning health?

Hygiene

-

Unclean water

-

ង្តើម

ឌ លសេភាពម្ភន រគលិក្សក្រ ់ក្រន់ន្ដឬង្ទ?

រមន

ម្ភន

Does the health center have adequate staff?

Yes

No

់ក្រន់សូមង្រៀ រា ព
់ ី តក្មូវការន្ផ្នក្ស រគលិក្សសខាភិបាលៈ
ង្ ម
ើ នម្ភនក្រ
ិ
If No, describe health staff needed:

-

ង្តម
ើ

ឌ លសេភាពម្ភនសម្ភារៈ និងថាន ាំង្ពទយ ក្រ ់ក្រន់ន្ដឬង្ទ?

Does health center have adequate supplies and medicines?

ង្ ើមិនម្ភនសម្ភារៈ និងថាន ាំង្ពទយក្រ ់ង្ទ

រមន

ម្ភន
Yes

No

If No, describe supplies and medicines needed:

-

ង្តម្ភនឆ្ម
ង្ដម
ើ ប ី ួ យដល់ ការសក្ម្ភលក្សូ នន្ដរឬង្ទ?
ើ

ម្ភន

ង្តម្ភនន្ផ្ន
ក្សសេភាពន្ដលង្ៅ ិតង្នះន្ដរឬង្ទ?
ើ

រមន

Are there midwives available to support delivery of baby?

-

Any closure of health facilities? How long?

Yes

ម្ភន
Yes

No

រមន
No

នាមនរី ូ ន្មត? _______

How many Km

- សាថនភាព រកា
ិ ា ង្ពទយ មននិងង្ក្កាយង្ពលម្ភនង្ក្រះមហនតរាយ Health facility situation before and after the crisis:
មនង្ពលង្ក្រះមហនតរាយ
Before crisis

់ ី ង្ក្រះមហនតរាយ
នាទ ព
After crisis

ចាំនួនអាររសេភាព

អក្តេូចខាត

Damaged Rating (Physical)

10-30%

30-70%

70-100%

# of health building

ចាំនួន នទ ់
# of room

ចាំនួន ងគន់
# of toilet

ចាំនួនអ

ូ ត ងទឹក្ស

# of wells

ចាំនួនឧ រក្ស

៏ សតក្សទឹក្ស

# of water catchment

ឧ ក្សរ

៍ ង្ពទយ

Equipment

រកា
ិ ា ថាន ាំង្ពទយ
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Health medical supply

5.2 ក្សងវះអាហាររូ តថមា MALNUTRITION
-

ង្តម្ភនរបាយការ
ើ

៍ ឬ ភសតតងណ ន្ដល ង្ហាញអាំពីការ ញ្ជ
ា ក្សងវះអាហាររូ តថមម
ា នង្ពលម្ភនង្ក្រះមហនត

រាយន្ដរឬង្ទ? Are there reports or evidence of outbreaks of any micronutrient deficiency disorders before the emergency?

 ម្ភន

-

រមន

ង្តម្ភ
ើ ត យម្ភន ង្ាំ ៅង្ដ្ឋះក្សូ នពួ ក្សង្រន្ដរឬង្ទ?

ម្ភន

Are there mother's breastfeeding their babies?

-

រមន

Yes

No

ង្តើទារក្ស រង្ភារអវ
ិ
ីង្ ើង្រមិនបានទទួ លការ ង្ាំ ៅង្ដ្ឋះង្នាះង្ទ?
What are babies eating if they are not breastfeeding?

-

ង្តម្ភនក្សរ
ើ

ី រាររួ សក្សនងចាំង្ណមក្សម្ភរង្ក្កាមអាយង្ក្កាម៥ឆ្ន ាំន្ដរង្ទ? ម្ភន

Are there cases of diarrhea among children under 5?

រមន

Yes

No

ង្ ម្ភន
ង្តើម្ភនក្សម្ភរក្ ន្ហល នាមននាក្ស់ ន្ដលបានង្ក្សតព
ើ
ើ
ី រនថាក្សនែងមក្សង្នះ?
If yes, approximately how many children in the past 2 days?

-

ង្តើក្សម្ភរម្ភន នាមននាក្ស់ន្ដលក្ក្សិន?

ក្សម្ភរ:____________
ី

ក្សម្ភរា:_______________

ង្តក្ស
ើ ម្ភរ នាមននាក្ស់ន្ដល ម្ភន មាសគ
ឺ មសាគ ាំង? ក្សម្ភរ:____________
ី

ក្សម្ភរា:_______________

How many children are stunting?

-

How many children are wasting?

Girl
Girl

5.3 សនតិសេង្សបៀង FOOD SECURITY
់ក្រន់ន្ដរង្ទ?
ង្តក្ស
ើ ម្ភរម្ភនអាហារ និងទឹក្ស រង្ភារក្រ
ិ
Do children have adequate food and water?

-

ង្តើង្លាក្សអនក្សទទួ លទានអាហារមួ យនថា នាមនដង?________
How many times do you have food?

-

-

-

Boy
Boy

 ម្ភន

រមន

ង្ក្សើន

ដូ ចមន

Yes

No

Increased

Same before

How many water in liter per person do you drink? Before crisis

iters

Are there any markets open and stocked with available?

Yes

ង្តម្ភនផ្ារណេែ
ះ ង្ៅង្ ក្សទា
វ ង្ហើយម្ភនទាំនិញលក្ស់ន្ដរឬង្ទ?
ើ
ើ

After crisis:

ម្ភន

ចាំង្ពាះអនក្សន្ដលម្ភនង្សបៀងអាហារង្ៅក្សនងផ្ទះ ង្តើពួ ក្សង្រម្ភន នាមន ង្ហើយ ម្ភនអាហារ ន្

រមន

liters

No

ណេែះ?

For those who have food stocks in their homes, how much and what kind of food do they typically have?

Depend to families, 15

ម្ភនមង្្ោបាយទិញ ឬសតក្សទក្សអាហារសក្ម្ភ ់រយៈង្ពលយាងតិច ៧ នថាន្ដរឬង្ទ?

ម្ភន រមន

Do people have means to buy or obtain food for at least 7 days?

-

Decreased

ង្តើមួ យនថាមនសេម្ភនក្ស់ផ្ឹក្សទឹក្ស នាមនលីក្ត? មនង្ក្រះមហនតរាយ_____ នាទ ់ពីង្ក្រះហនតរាយ_____លីក្ត

out of 254 families have enough food to eat and the rest are shortage

-

ថយចះ

Yes

No

ង្តើម្ភនមង្្ោបាយចមបងៗណេែះន្ដលក្ ជា នបានទទួលអាហារថមីៗង្នះ? (ពិនិតយង្មើលអាំពី យទធសាស្រសត ក្សនង
ការទទួ លអាហារ ន្ដលជាក្ ភពង្សបៀងសាំខាន់ សក្ម្ភ ់ក្រួសារ ក្សនងចាំង្ណមក្ ជា ន រងង្ក្រះ)

What are the major ways in which people are currently obtaining food? (Check each food access strategy that is currently an
important food source for households in the affected population)

ការទិញអាហារ
Purchasing food

ង្្វើការង្ដើមបអាហារ
ី
Working for food

ង្ដ្ឋះដូ ររ ស់ រ រជាមួ យនឹងអាហារ
Exchange or barter of goods for food

ាំ ហារង្រ រង្ភារ
សអា
ិ
Begging for food

-

ាំ ួ យ
ការង្ក្ ើក្បាស់ ង្សបៀង ន
Consuming food aid

 ង្សបៀងេចីង្រ
Borrowing food

ក្ មូ ល អាហារតមក្សន្នែងង្ផ្េងៗ
Collection of wild food

 របាញ់ ឬង្នសាទ
Hunting or fishing

ង្តើក្សនងក្សក្សម្ភនមាូ អារហារចមបងណេែះន្ដលអាចរក្សបាន?

ង្ផ្េងៗ:
Other

What are major types of food are locally available?

6. ទី ក្មក្ស និងសម្ភារៈចមបងង្ផ្េងៗ មនន្មនជាអាហារ
SHELTER and ESSENTIAL NON-FOOD ITEMS (NFIs)
ិ
6.1 ការម្ភនទី ក្មក្ស Access to shelter
ង្តម្ភនក្រួ
សារ នាមនន្ដលបាត់ ង់ផ្ទះពួ ក្សង្រ?
ើ
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How many households have lost their houses?

-

HHs

ាំ ួ យ?
ង្តើម្ភនផ្ទះ នាមនន្ដលអាច ួ ស លបាន ង្ដ្ឋយង្ក្ ើ ក្សញ្ច ់ ន

ផ្ទះ

How many houses are repairable with kits?

-

ង្តម្ភនក្រួ
សារ នាមន ន្ដល ថមៗ
ត ះអាសនន?
ី ង្នះរស់ ង្ៅក្សនង ក្មក្ស/ផ្ទះ ង្ណ
ើ
How many households currently live in the temporary shelter/housing?

-

ង្តទ
ើ ី ក្មក្សង្នាះសមរមយឬង្ទ? (ផ្តល់ភាពក្សក្ស់ង្តត និងការពារ)

-

ក្រួសារ
HHs

ម្ភន រមន

Are shelters suitable (keep people warm, protected)?
-

houses

Yes

No

Are there separate (partitioned) living areas for different families?

Yes

No

Are there private changing areas available?

Yes

No

ង្តើម្ភន តាំ ន់រស់ ង្ៅ ដ្ឋច់ង្ដ្ឋយន្

ក្សពីរន សក្ម្ភ ់ក្រួសារង្ផ្េងរនន្ដរង្ទ? ម្ភន រមន

ាំ ក្ស់ ផ្លទល់ េួ នន្ដរឬង្ទ?
ង្តម្ភនក្សន្នែ
ងផ្លែស់ ូ រសាំ
ង្លៀក្ស ពា
ត
ែ
ើ

ម្ភន រមន

ង្ ើទី ក្មក្ស់ក្តូវបានផ្តល់ឱ្យ ង្តើម្ភនសាថ ័ន និងក្សមមវ្
ិ ីទទួលេសក្តូវ ។ សូ មផ្តល់ពត៌ម្ភនលមអិតដូ ចតង្ៅៈ

If shelter is currently being provided, responsible institutions and program details:

សាថ ័ន:

Institutions

រយាយ:
ិ

Description

6.2 ការទទួលបានសម្ភារៈច ាំ ចច់ង្ផ្េងៗ Access to essential NFIs
-

ាំ ក្ស់យាងតចព
ង្តក្ើ ជា នម្ភនសាំង្លៀក្ស ពា
ិ
ី រឈតឬង្ទ? (អាវ ង្ខា ង្ខាអាវក្សនង)
Do people have at least 2 full sets of clothing (shirt, pants, underwear)?

-

់ង្ៅង្ពលយ ់ង្ទ?

ម្ភន

៍ សក្ម្ភ ់សម្ភអតទឹក្សលក្ស់ង្ៅទីផ្ារន្ដរង្ទ?

ម្ភន

ង្តើក្ ជា នម្ភនភួ យដ

ត

Do people have sufficient blankets to keep them warm at night?

-

ង្តម្ភនឧ
ក្សរ
ើ

ង្តស្រសត
យ ឬសម្ភារៈច ាំបាច់ង្ផ្េងៗន្ដរឬង្ទ?
ើ ី និងក្សម្ភរ ី អាចរក្ស សមែអនាម័
ី
Do women and girls have access to sanitary napkins or other relevant materials?

-

ង្តើក្ ជា នម្ភន្ងសក្ម្ភ ់ ដងទឹក្សក្រ ់ក្រន់ន្ដរង្ទ?
ង្តក្ើ ជា នម្ភនឧ ក្សរ

៍ ឬសម្ភារៈសក្ម្ភ ់ចមអនអារហារន្ដរឬង្ទ?
ិ

Do people have equipment and materials for cooking?
-

ង្តក្ើ ជា នម្ភនង្សបៀង/អងេរក្រ ់ក្រន់ ង្ដើមបចមអ
ិ
ិ ង រង្ភារន្ដរឬង្ទ?
ិ
ី នន
Do people have sufficient food to cook and eat?

-

ង្តើម្ភនពនែឺង្ភែើងសក្ម្ភ ់ង្ក្ ើ ក្រ ់ក្រន់ន្ដរឬង្ទ?
Is there adequate lighting/illumination?

-

ង្តម្ភនក្
ភពង្ភែង/ក្សាំ
ង្ៅសក្ម្ភ ់ច ាំ
ើ
ើ
Is there adequate hit for cooking?

-

Yes

ម្ភន
Yes

ម្ភន

Do people have sufficient containers to carry water?
-

Yes

Yes

Are sanitation items available in the market?

-

ម្ភន រមន

Yes

ម្ភន
Yes

ម្ភន
Yes

ម្ភន
Yes

ិ នអារហារន្ដរឬង្ទ?

ម្ភន
Yes

ង្ ើសម្ភារៈច ាំបាច់មិនន្មនង្សបៀងក្តូវបានផ្តល់ឱ្យ ង្តើម្ភនសាថ ័ននិងក្សមមវ្
ិ ីទទួ លេសក្តូវ

No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

រមន
No

If NFIs are being provided, responsible institutions and program details:

សាថ ័ន:

Institutions

រយាយ:
ិ

Description

7. ទឹក្សសាអត និង អនាម័យ WATER, SANITATION AND HYGIENE (WASH)
7.1 ការទទួលបានទឹក្ស Access to water
-

់ ក្ស
ង្តម្ភនទ
ឹ និងដ្ឋ ាំសក្ែ រ ់ក្រន់ន្ដរឬង្ទ?
ើ
ឹក្សសក្ម្ភ ផ្
Is adequate drinking and cooking water available?

ម្ភន
Yes

HRF Rapid-Assessment-KI-Questionnaire_Revised-August-12-2015-In-English-and-Khmer.docx

រមន
No
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ង្តម្ភនទ
ើ
ឹក្សក្រ ់ក្រន់សក្ម្ភ ់ងូតន្ដរង្ទ?

-

ម្ភន

Is adequate water available for bathing?

រមន

Yes

ង្តក្ើ ជា នងូ តទឹក្សង្ៅឯណ?

-
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No

Where are people bathing?

ង្តើម្ភនការន្ ងន្ចក្សដ្ឋច់រវាងក្សន្នែងងូ តទឹក្ស រស និងស្រសតីន្ដរឬង្ទ?

-

Are there separate bathing areas for women and men?

ង្តក្ើ ភពទឹក្សចមបងៗសក្ម្ភ ់ផ្ក្ស
ឹ ម្ភនអវីេែះ?

-

What are the main sources of water for drinking?

ទឹក្សទង្នែ ឹង ូ រ

អនក្សលក្ស់ទឹក្ស

ទឹក្សសីន្ទន

ទង្នែរ ន្ក្ពក្ស សទឹង ឹង

ង្ផ្េងង្ទៀត

Tanker

ង្តើក្ ជា នក្តូវង្្វើដង្ាំ

Surface water

Water seller

River or spring

Other:

ើ រឆ្ាយ ណាង្ដើមបដងទ
ឹក្ស?
ី

រមន

Yes

ទឹក្សម្ភសីន
Tap

-

ម្ភន

No

អ ូ ត ងសន ់
Hand pump

មិនដឹង

Don't know

How far and how long do people have to travel to collect water?

ចម្ភាយ : 0.5 – 3 km
How far

ង្ ើទឹក្សក្តូវបានផ្តូលឱ្យ

-

រយៈង្ពល: 15 – 60 mn
How long

ង្តើម្ភនសាថ ័ន និងក្សមមវ្
ិ ីទទួ លេសក្តូវ ។ សូ មផ្តល់ពត៌ម្ភនលមអិតដូ ចតង្ៅៈ

If water is currently being provided, responsible institutions and program details

សាថ ័ន

Institutions:

រយាយ:
ិ

7.2
-

Description

់ នាម័យ Access to sanitation
ការទទួលបាន ងគនអ

ង្តើម្ភន រកា
ិ ា ងគន់អនាម័យក្សាំពងដង្ាំ

ើ រន្ដរឬង្ទ?

Are there functioning sanitation facilities available?

-

ង្តើក្ ជា ន ង្នាទរ ង់ង្ៅទីណ?
Where are people defecating?

-

ង្តើ ងគន់ង្ៅទីសាធារ

ៈ (សាលានិងម

ម្ភន
Yes

រមន
No

បានឬង្ទ?
ឌ លសេភាព) អាចឱ្យក្សម្ភរង្ក្ ក្បាស់
ើ

Does the toilet in public place (school and health center) are function for children used?

សាលា :

 ម្ភន

 រមន

ម

 ម្ភន

រមន

School

ឌ លសេភាព:

Health center

-

Yes
Yes

No
No

ចាំង្ពាះ ងគន់ អនាម័យ ន្ដលអាចម្ភនសក្ម្ភ ់ក្ ជា នន្ដលរងង្ក្រះ ង្នាះរៈឺ
For the sanitation facilities that are available to the affected population that are:

ង្ៅឆ្ាយង្ពក្ស

េវះពនែឺង្ៅង្ពលយ ់ ហានិភ័យទាក្ស់ទងនឹងសវតថិភាពផ្លទល់ េួ ន
ែ

ក្សេវក្ស់

េវះការន្ ងន្ចក្សរវាង រស និងស្រសតី

Too far away
Dirty

-

Lack of lighting at night

Lack of gender separate facilities

ង្តម្ភន
ងគន់អនាម័យសក្ម្ភ ់ន្តក្សម្ភរន្ដរឬង្ទ?
ើ
Are there special sanitary facilities for children?

-

Personal safety risk

ម្ភន
Yes

ង្ផ្េងៗ
Other

រមន
No

ង្តើម្ភនក្ ដ្ឋ ់ទក្សដ្ឋក្ស់សក្ម្ភមអវីេែះ ន្ដលម្ភន? What types of garbage disposal system are in place?

7.3 អនាម័យ Hygiene

% ននក្រួសារន្ដលម្ភនសម្ភារៈដូ ចខាងង្ក្កាម
% of households who possess the following?

< 25%

25-50%
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50-75%

> 75%

មនដ
ឹង
ិ

Unknown
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សា ូ Soap

មង Mosquito nets (in good condition)

្ងទឹក្ស water container (e.g. Jerry can)

ង្តើអវីេែះជាអាទិភាពន្ដលក្ ជា ន ច ់អារមម

□
□
□

□
□
□
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□
□
□

៍ ទាក្ស់ទងនឹង រកា
ិ ា ទឹក្សសាអត អនាម័យសាធារ

What are the priorities expressed by the population concerning water supply, sanitation and hygiene?

-

□
□
□

□
□
□

និងអនាម័យផ្លទល់ េួ ន?
ែ

ង្តម្ភនអងគ
ការ/ភានក្ស់ង្ហរមនសេ្ម៌ នាមនន្ដលម្ភនវតតម្ភន ឬក្សាំពងង្ឆ្ែើយត ង្ៅក្សនងតាំ ន់ង្នះ?
ើ
Have any humanitarian organization / agencies presenting or responding to this area?

ង្្មះរ ស់អងគការ
Name of NGO /
Organization

កាល រង្ចច
ិ ទ
Date

ន្ផ្នក្សសាំខាន់ននក្សមមវ្
ិ ីសង្ស្រង្ហគះ នាទន់

តាំ ន់ភូមិសាស្រសតន្ដលបានង្សនើង្

programmes

Proposed geographical area of

Focus sectors for emergency

ទាក្ស់ទងនឹងការ

ួ យអនតរារមន៍

ើង

intervention

សូ មផ្តល់នូវការវន
ិ ិ ចេ័យរ ស់ ង្លាក្សអនក្សផ្លទល់ ថាង្តើ ក្ ភពព័ត៌ម្ភនង្នះអាចទក្សចតត
ិ បាន។
Please provide your own judgment whether the information source / informant is reliable.

ភាពន្ដលអាចទក្សចតត
ិ បាន:
Reliability

ទា
Low

ម្យម
Med

េពស់
High

ហតថង្លខា និងង្្មះ អនក្សក្ មូ លទិននន័យៈ
Signature and Name of Data Collection:
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