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About ADTJK
ADTJK is a Khmer non-profit organization,
specializing in the protection of vulnerable children
in rural areas of Cambodia.
For more than 20 years, we have been
working with children and families of the
Banteay Meanchey province to improve
their
autonomy
through
access
to
education, health and culure. Our team support
more than 700 underprivileged children each year.
The historical partner and main donor of ADTJK
is the French NGO AEC-Foyer Lataste. ADTJK
runs the programs at the children’s home Foyer
Lataste, in cooperation with AEC-Foyer Lataste
representatives.
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Our Mission and Values

We are independent, non-partisan and nondenominational. As part of a sustainable action,
ADTJK ensures that the help given to the
children does not create privileges, assistantship
or inequalities in their environment.
Our goal is to contribute to Cambodia’s
development by supporting disadvantaged
children while respecting their culture, traditions
and dignity.
The help given to the children enables them to
freely decide on their future and become actors
of the development in the field they choose.

គេ�មាងសកម�ភាពរបស់សមាគម
ការគាំពារកុមារ

េយីងផ�ល់ឱកាសដល់កុមារកំ�ពា កុមារែដល�ត�វបានបាះបង់ ចាល
កុមារែដលខ�ះការយកចិត�ទុកដាក់ ឬ�បឈមេទនឹងការលំបាក
ក��ុង�គ�សារ េទកែន��ងែដលមានសុវតិ�ភាព និងេបីកចំហក��ុងការរស់
េន និងែដលជាកែន�ងពួកេគ អាចចេ�មីនវ័យេឡីង �បកបេដាយ
សុខសន�ិភាព។

ការអប់រំ

េយីងេធី�ការ េដីម�ីផ�ល់ឱកាសឱ�កុមារជួបការលំបាកទទួលបានការ
អប់រំេដាយ ឥតគិតៃថ�និង�បកបេដាយគុណភាពចាប់ពីមេត�យ�សិ
ក�ាដល់ឧត�មសិក�ា។

វប�ធម៌ែខ��រ

េយីងគាំ�ទការេលីកតេមី�ងៃនវិស័យសិល�ៈេនក��ុង�បេទសកម��ជា
និ ងេលី ក ទឹ ក ចិ ត � កុ មារឱ � មានភាពរី ក ចេ�មី ន តាមរយៈការបង�ា ញ
សកម�ភាពសិល�ៈ។

សុខភាព

េយីងមានេគាលបំណងេធី�ឱ��បេសីរេឡីងនូវការទទួលបានការែថ
ទាំសុខភាព និងអភិវឌ�ការការពារេនក�មិតសហគមន៍។

កសិកម�� & បរិស�ាន

េយីងេលីកកម�ស់ការយល់ដឹងអំពីបពា�ាបរិស�ាន ក��ុងេនាះ កុមារនិង
�ក�ម�គ�សារេដីម�ីគាំ�ទពួកេគ �បកបេដាយការអភិវឌ�មានលក�ណៈ
និរន�រភាព។

Our Fields of Actions
Child protection
We offer children who are orphaned, abandoned, mistreated
or facing family difficulties a safe and open place to live.

Education
We work to give disadvantaged children access to free and
quality education, from pre-school to higher education.

Khmer Culture
We support the revival of arts in Cambodia, and
encourage children to flourish throught artistic expression.

Health

We aim to improve access to medical care and develop
prevention at the community level.

Agriculture

Environment

We raise awareness of environmental issues among children
and families to support a sustainable development.

ការជួយឧបត��ម�
Support Us
េធ�ជ
ី ាអ�កស��័ គចិត� - អ�កឧបត�ម�
េយីងស�ាគមន៍អ�កស�័�គចិត�ទាំងអស់ ែដលមានបំណងបេ�មីការ
ងារេនក��ងមណ�លសិក�ឡាតាស�ិ៍ េដាយអា�ស័យេទេលីជំនាញ
និងបទពិេសាធន៍របស់ពួកេគ ្ សកម�ភាពរបស់េយីង �ត�វចាន
ឧបត�ម�គាំ�ទេដាយ ឪពុកម�ាយធម ៌ និងអង�ការៃដគូ ទំនាក់ទំនង

មកេយីងខំ� េដីម�ីជួយកសាងអនាគតកាន់ែត�បេសីរេឡីងស�មាប់
កុមារកម��ុជា។

Volunteering or sponsorhip
We welcome all volunteers wishing to work with us
and share their skills and exprerience !
Our actions are supported by Godparents
and our partner organizations!
Contact us to help build a better
future for Cambodian children.

បរិចា� គ - Donate
អ�កអាចេធី�ការបរិច�ាគតាមរយៈការេផ�រ�បាក់តាមធនាគារ
សូមេផ�ីអុីែម៉លមកេយីងខំ� េដីម�ីបពា�ាក់អំពី�បតិបត�ិការ
You can make a donation via a bank transfer.
Send us an email to confirm the transaction.

ABA Bank
Account

name

CHAYLO

Account

number

001 874 389

សូមអរគុណចំេពាះ ការគាំ�ទរបស់េលាក-អ�ក!
Many thanks for your support !

ទំនាក់ទំនងេយីងខំ�
Contact Us

�បអប់សំបុ�ត ១០៦ �កុងសិរីេសាភ័ណ
េខត�បន�ាយមានជ័យ �បេទសកម��ជា
PO Box 106, Serey Sophoan Town,
Banteay Meanchey Province, Cambodia

នាយក�បតិបត�ិ - Executive Director
opdir.lataste@gmail.com

អ�កស�មបស�មួួលកម�វិធី - Field coordinator
coordination.lataste@gmail.com

(+៨៥៥) ៥៤ ៦៤៤ ១៤ ៤៤
(+៨៥៥) ១២ ៥០៨ ៧៦៤
(+855) 54 644 14 44
(+855) 12 508 764

www.adtjk.org
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