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ង្ោលបាំណខ

ប្របធាៃអៃតរជាតធ៖ រាខកាយព្កួមង្យ ខ ជ ិ ធតព្កួមង្យ ខ ៃធខសធទ្ធធព្កួមង្យ ខ (may17.org)
ប្របធាៃបទ្កមនុខកម មិ្វ ធី  រក់៉ម៖ ែុ្ាំទ្ទ្លួយកម 

ង្ោលបាំណខ៖
• ព្ប្រខឹខការខងទាំសុែភាព្ សុែមាលភាព្ ភាព្ីៃ់ ស្តថភាព្ ភាតរភាព្ ៃធខសា្គ្គ ភាព្របស់សមាជធកម អនកមហាត់
ការ ៃធខបុគ្គលធកមរបស់សហគ្្ៃ៍ឥៃទីៃូកម ព្ុជា (រក់៉ម) ង្ៅកមនុខដាំង្ណ រ ការនៃយុទ្ធនាការ "ែុ្ាំទ្ទ្លួយកម"ស្ភាព្
ច្បាប់អាពាហ៍ព្ធពាហ៍សប្រមាប់នដគូ្អនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន ។

• គូ្សបញ្ជា ក់មៃូិការអៃុិតតលអៗ អាំព្ ិ ធី  សាស្តសតនៃង្សវាសាធារណៈ ប្របព័្ៃធខងទាំ ៃធខោាំប្រទ្សុែភាព្ ៃធខសុែមាល
ភាព្របស់ សហគ្្ៃ៍ អនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន កមនុខប្របង្ទ្សកម ព្ុជា។ 

• កមសាខ ព្ប្រខឹខ ៃធខព្ប្រខ កមទ្ាំនាក់មទ្ាំៃខជា្យួ្ស្តៃត ជាៃ់ែពស់របស់រាជរដ្ឋា េធាលកម ព្ុជា នដគូ្អេធិឌ្ឍ ៃធខិ ធស័យឯកម
ជៃ ង្ដ ្ប ោាំប្រទ្យុទ្ធនាការ "ែុ្ាំទ្ទ្លួយកម"ស្ភាព្ច្បាប់អាពាហ៍ព្ធពាហ៍សប្រមាប់នដគូ្អនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន ។

https://may17.org/the-theme-for-2022-is-out/


Objectives

Global Theme: Our Bodies, Our Lives and Our Rights (may17.org)

Theme of RoCK’s Pride and IDAHOTB 2022: I Accept 

Objetives:

• Strengthening self-care, wellbeing , resilience,  capacity,  and solidarity of RoCK’s members, 

interns and staff team as part of  the ‘I Accept’ legal marriage equality campaign processes

• Identifying wellbeing, healthcare, and support system of LGBT+ community in Cambodia

• Engaging with high level government officials, development partners, and private sector for 

supporting the ‘I Accept’ legal marriage equality campaign.



សកម្មវភាព្
នងៃទ្ ១៦ ខែឧសភាឆ្ន ាំ២០២២ ង្ៅសណ្ឋា ោរ ហុ ម៉ាវ៉ារ  

• អនកមចូ្បលរួ្ ច្បាំៃៃួ ៥៤នាក់ម ្កមព្ ១១ ង្ែតត
ប្រកមុខ ៃធខរាជធាៃ 
▪ អនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាបុរស ១៨នាក់ម 
▪ អនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាស្តសត ៧នាក់ម 
▪ បុរសប្រសឡាញ់បុរស ៧នាក់ម
▪ ស្តសត ប្រសឡាញ់ស្តសត ១៦នាក់ម 

• អនកមោាំប្រទ្៖ ស្តសត ៥នាក់ម ៃធខ បុរស ១នាក់ម



Activities

16th May 2022 at Himawari Hotel

• Participants: 54 from 11  Provinces, 

Towns and Cities

▪ Transgender men: 18 

▪ Transgender women: 7

▪ Gay men: 7 

▪ Lesbians : 16

▪ Allies: Female: 5 and Male: 1



សកម្មវភាព្

ព្ប្រខឹខការខងទាំសុែភាព្ 
សុែមាលភាព្ ការបាំពាក់ម
បាំប៉ៃ ៃធខភាព្ីៃ់របស់
បុគ្គល ៃធខសហគ្្ៃ៍

ពួ្កមង្យ ខចាប់ង្ផត ្ង្ដ្ឋយការង្ វី លាំហាត់ដង្ខហ ្ ការសមា ធី ៃធខការព្ត់ដខែលួៃ



Activities

Individual and Collective 

Care, Wellbeing, 

Nurture, and Resilience

We started by doing the meditation, mindfulness and stretching exercise, led by a Yogi

who voluntarily supporting RoCK, as part of this Pride & IDAHOT celebration. 



១. ការខសវខយល់ព្ ៃធៃនការង្េទ្ អតតសញ្ជា ណង្យៃឌ័្រ ង្រឿខផលូិង្េទ្ ៃធខបទ្ព្ធង្សាីៃ៍ង្ៅកមនុខសខគ្។ ង្ៃេះគឺ្ជា
ង្ល កមដាំបូខខដលរក់៉មង្ វី ការជខជកមព្ធភាកមាខបខខច្បកមជាប ប្រកុម្ ង្ៅតា្អតតសញ្ជា ណង្េទ្ ង្យៃឌ័្រ ៃធខទ្ាំង្នារង្េទ្
ង្ដ ្ប បង្ខក តជាឱកាសៃធខទ្ សុិតថធភាព្សប្រមាប់បុគ្គលមាន ក់មៗ។

ប្រកមុ្ទ្ ១ ៖ ប្រកមុ្ង្េទ្កមាំង្ណ តជាស្តសត កមាំណត់ែលួៃជា
ស្តសត ជាស្តសត ប្រសឡាញ់ស្តសត ប្រសឡាញ់អនកមបតូរង្យៃឌ្រ័
ប្រសឡាញ់ទាំខព្ រង្េទ្

ខ្៉ង្ ឿៃ អាយុ ៦៧ឆ្ន ាំ សមាជធកមសកម្មវ ស្តសត ប្រសឡាញ់ស្តសត 
្កមព្ ង្ែតតកមាំព្ខ់ី ាំ៖ 
«ខ្៉ទ្ទ្ួលាៃៃូិច្បាំង្ណេះដឹខព្ សូជ ខដលង្គ្ៃធយាយព្ ង្រឿខ
ៃធនាន ការង្េទ្ ឬ អនកមណ្ឋខដលង្យ ខប្រសឡាញ់ ៃធខច្បាំណខផ់លូ ិ
ង្េទ្។ ខ្៉ាៃចូ្បលរួ្ ព្ធភាកមាយ៉ាខសុ ជង្ប្រៅ។»



1. It’s the first time of RoCK held a concurrent session with identity based workshop to create safe 

space and share similar experiences, discovering their sexuality and identities and their 

experiences in the society.

Group 1: Lesbian , Bisexual and Queer 

Women

Chhoeun,  67 years old,  lesbian active member 

from  Kampong Thom province:

“I gained more learning about SOGIE. We had 

discussed about our sexual orientation or who we 

love and the sexual desire. I could discuss in depth.”



ប្រកមុ្ទ្ ២ ៖ ប្រកមុ្អនកមមាៃង្េទ្កមាំង្ណ តជាប្របសុ ង្ហ យកមាំណត់ែលួៃជាបុរស ឬ ជាស្តសត ។ ប្រសឡាញ់បុរសៃធខប្រសឡាញ់ទាំខព្ រង្េទ្

រូបទ្ ១ ព្ ង្វវខ្កមសាត ាំខ៖ ទ្ខអ់នកមបតូ រង្យៃឌ្រ័ ទ្ខអ់នកម
ប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន ៃធខទ្ខអ់នកមប្រសឡាញ់ទាំខព្ រង្េទ្។



Group 2: Gay Men, Bisexual Men, and Transgender Women

Picture 1, from left to right :Transgender Flag, 

Rainbow Flag and Bisexual flag.



ប្រកមុ្ទ្ ៣ ៖ ប្រកមុ្អនកមមាៃង្េទ្កមាំង្ណ តជាស្តសត ង្ហ យកមាំណត់ែលួៃជាបុរស ៃធខប្រសឡាញ់្ៃុសសមាៃង្េទ្ប្រស ។



Group 3: Transgender Men, attracted to cis gender women



២. គូ្សបញ្ជា ក់មៃូិការអៃុិតតលអៗ អាំព្ ិ ធី  សាស្តសតនៃង្សវាសាធារណៈ ប្របព័្ៃធខងទាំៃធខោាំប្រទ្សុែភាព្ ៃធខសុែមាល
ភាព្របស់ សហគ្្ៃ៍ អនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន កមនុខប្របង្ទ្សកម ព្ុជា

ឥទ្ធធព្លបុគ្គលកមនុខប្របព្ៃ័ធសខគ្ នៃប្របព្័ៃធខងទាំៃធខោាំប្រទ្ ង្ហ យប្រតូិ ោន ង្ៅិ ធញង្ៅ្កម!

អតថៃ័យវលុេះបញ្ជច ាំខនៃការព្ធភាកមា៖ ប្រកមុ្ ប្រគ្ួសារគ្ឺជាប្របព្័ៃធោាំប្រទ្
សាំខាៃ់បាំផុត ង្យ ខៃឹខងាយរខង្ប្រោេះង្ៅង្ព្លង្យ ខោមវ ៃប្របព្័ៃធ
ោាំប្រទ្ង្ៃេះ។ ប្រសបង្ព្លខដលង្យ ខជាអនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន
្ធៃទៃ់មាៃការការពារង្ដ្ឋយង្ោលៃង្យាាយឬច្បាប់ជាកម់
លាកម់ផខខដរង្នាេះ ព្កួមង្យ ខកាៃ់ខតងាយរខង្ប្រោេះ ង្ដ្ឋយការវលខ
កាត់បទ្ព្ធង្សាីៃប៍្រតូិ ង្គ្មាកមង់ាយជាង្ប្រច្ប ៃ ៃធខអាច្បជាដាំង្ៅ ៃធខ
មាៃសាន ្របួស។ ដាំង្ៅនៃបុគ្គលជាដាំង្ៅនៃសខគ្ ។ ដូច្បង្ៃេះ
ង្យ ខគ្ួរបង្ខក តៃធខង្ីវ ជាប្របព្័ៃធោាំប្រទ្សប្រមាប់ោន ង្ៅិ ធញង្ៅ្កម
ង្ដ ្ប ឱយសខគ្ កម្ពុជាង្យ ខមាៃសុែមាលភាព្លអ។



2. Identifying wellbeing, healthcare and support system of LGBT+ community in Cambodia

Influence of individuals in the societal system and vice versa, let’s be each other’s supporting system! 

Reflection of the discussion: Family is an important

supporting system for us which leave us vulnerable

when it is absent. While LGBT+ community are not yet

fully protected by laws and policies, our vulnerability

increased that expose us to stigmatized experience in

our lives and wounded and scarred. Wounded

individuals also wound the societal system. Therefore,

we should create and being a supporting system for

each other so Cambodian soicety is healthy.



បខង្្៉ខប្រទ្ អាយុ ៣៩ឆ្ន ាំ ជាអនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាស្តសត 
្កមព្ ង្ែតតតបូខឃមវុ ាំ៖
«តប្រ្ូិការរបស់សហគ្្ៃ៍ង្យ ខរួ្ មាៃប្របព័្ៃធោាំ
ប្រទ្សប្រមាប់្ៃុសសចាស់ ៃធខការការពារខផនកមច្បាប់។
ង្ហ យង្យ ខក៏មមាៃប្របព័្ៃធោាំប្រទ្ោន ង្ៅិ ធញង្ៅ្កម
ដូច្បង្ៃេះ ង្យ ខ ធ្ៃឯកាង្ទ្។ »



Mengtry 39 years old, RoCK active member

from Tbong Kmom province:

“Our community needs are the supporting

system for elderly as well as legal protection.

We also have a supporting system for each

other, therefore we are not alone.”



៣. វលុេះបញ្ជច ាំខអាំព្ យុទ្ធនាការ “ែ្ុ ាំទ្ទ្លួយកម” សារៈ
សាំខាៃ់នៃស្ភាព្ច្បាបអ់ាពាហ៍ព្ធពាហ៍សប្រមាបអ់នកម
ប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន ៃធខតួនាទ្ របស់បុគ្គលមាន កម់ៗ
ង្ៅកមនុខយុទ្ធនាការ ជាប្រកមុ្ីាំ។
អនកមសប្រ្បសប្រ្លួ៖ អនកមប្រស  ង្អខ ចាៃ់ឌ្  សមាជធកម
គ្ណៈកម្មវការយុទ្ធនាការ  “ែ្ុ ាំទ្ទ្លួយកម” ៃធខជានា
យធកាអខគការង្យៃឌ្័រ ៃធខការអេធិឌ្ឍកម្ពុជា

៤. ង្ិទ្ធកាខច្បកមរ ាំខលកមព្ បទ្ព្ធង្សាីៃ៍ ៃធខការអៃុិតត
លអៗ នៃការផតល់បទ្សមាា សកមង៍្ៅកាៃអ់នកមសារ
ព្័ត៌មាៃ ឬ អនកមកាខសត។
វាគ្មវធៃ ៖ អនកមប្រស ង្អខ គ្ ្ហុខ អនកមសារព្័ត៌មាៃនៃ
ិ ធទ្យុារា ាំខអៃតរជាតធ



3. Plenary session reflecting of “I Accept” 

Campaign and the importance of legal 

marriage equality for LGBT+ community in 

Cambodia and the role of individual in this 

campaign. Facilitator:  Mrs. Eng Chandy, I 

Accept campaign Executive Committee 

Member and Executive Director of Gender and 

Development in Cambodia NGO.

4. Open forum sharing experience and best 

practices of providing interview to the press.

Speaker: Mrs. Eng Kimhong, Reporter of Radio 

France International.



កមសាខ ព្ប្រខឹខ ៃធខព្ប្រខ កមទ្ាំនាក់ម
ទ្ាំៃខជា្យួ្ស្តៃត ជាៃ់ែពស់របស់
រាជរដ្ឋា េធាលកម ព្ុជា នដគូ្អេធិឌ្ឍ
ៃធខិ ធស័យឯកមជៃ ង្ដ ្ប ោាំប្រទ្
យុទ្ធនាការ "ែុ្ាំទ្ទ្លួយកម"
ស្ភាព្ច្បាប់អាពាហ៍ព្ធពាហ៍
សប្រមាប់នដគូ្អនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្
ដូច្បោន ។

នងៃទ្ ១៧ ខែឧសភាឆ្ន ាំ២០២២ ង្ៅង្ភាជៃ យដ្ឋា ៃ Farm to Table



17th May 2022 , Solidaty Lunch at Farm to Table

Engaging with high level 

government officials, academia, 

CSOs, and private sector for 

supporting the ‘I Accept’ legal 

marriage equality campaign



• អនកមចូ្បលរួ្ សរបុ ៣២ នាក់ម (អនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាបុរស ៨នាក់ម អនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាស្តសត ៣នាក់ម ស្តសត ប្រសឡាញ់ស្តសត ៥នាក់ម ៃធខបុរសប្រសឡាញ់
បុរស ៤នាក់មប្របុស ៦នាក់ម ប្រស ៧នាក់ម)។

• ការោាំប្រទ្ព្ អនកមប្រគ្ប់ប្រគ្ខង្ភាជៃ យដ្ឋា ៃង្តត តង្ៅង្ល សារនៃកមត ប្រសឡាញ់ ្ធៃង្រ  សង្អ ខ ក៏មដូច្បជាង្ល កមង្  ខៃូិង្ោលគ្ាំៃធតនៃង្ភាជៃ យដ្ឋា ៃ
ខដលផតល់ការគ្ធតគូ្រព្ បរ ធសាថ ៃ ៃធខការង្ល កមទ្ឹកមច្បធតតោាំប្រទ្ផលធតផលរបស់កមសធកមរកមនុខប្រសុកម។

• ការបរ ធចាច គ្ងិ ធកាព្ ឯកមឧតត្ ង្ែៀិ កាញារ  ទ្ធ រដា្ស្តៃត ប្រកមសខួព័្ត៌មាៃ ច្បាំៃួៃ ១លាៃង្រៀល ង្ដ ្ប ោាំប្រទ្ការងាររក់៉ម ៃធខសារតត ាំង្ផ្ សារ ”
ប្រសឡាញ់ែលួៃឯខ! កុមាំសអប់ែលួៃឯខ!”។



• Total participants: 32- Members and network (TGM: 8, TGW: 3, Lesbian: 5, Gay: 3 , Straight Men: 6 and Straight Women: 7); (details 

of government officials in the next slide)

• Support messages from the Restaurant Manager on love and non-hatred, message on restaurant concept and value on environmental 

care, protection, and encouragement customers to support local farmers’ products.

• H.E. Khiev Kanharith, Minister of Ministry of Information, participated and donated 1 million Riels and share one important message 

of “Love yourself! Do not hate yourself.”



្ស្តៃត រាជរដ្ឋា េធាលកម ព្ុជាខដលាៃអង្ ា្  ញចូ្បលរួ្ ព្ធី  ព្ធសាអាហារនងៃប្រតខ់
ប្រកមសខួព្ត័ម៌ាៃ
១. ឯកមឧតត្ ង្ែៀិ កាញារ  ទ្ធ រដា្ស្តៃត ប្រកមសួខព្័តម៌ាៃ
២. ឯកមឧតដ្ កមឹ្ គុ្ណិឌ្ឍៃ ៍រដាង្លខាីធកា នៃប្រកមសួខព្័តម៌ាៃ
៣. ឯកមឧតត្ ល  វ៉ាៃ់ហុខ នៃប្រកមសួខព្័តម៌ាៃ ប្របតធេូរាជរដ្ឋា េធាលទ្ទ្លួបៃទុកមអគ្គនាយកម អគ្គនាយកមដ្ឋា ៃរដាាល ៃធខហធរ ា្កមធច្បច
ប្រកមសខួ្ហានផទ
១. ង្លាកមជាំទិ ហៃ សុគ្នាធ  អៃុប្របធាៃប្រកមុ្ ប្របកឹមាៃ តធកម្មវ ៃធខទ្ទ្ួលបៃទុកមការងារង្យៃឌ្រ័
២. ឯកមឧតដ្ ង្ឌ្ឿៃ ចាៃ់ដ្ឋរ៉ា អៃុប្របធាៃប្រកមុ្ ប្របកឹមាៃ តធកម្មវ
៣. ង្លាកមជាំទិឧតដ្ ង្សៃ យឯ៍កម លឹ្ រសមវ  អគ្គនាយកមរខ នៃអគ្គនាយកមដ្ឋា ៃអតតសញ្ជា ណកម្មវ ៃធខជាប្របធាៃប្រកមុ្ ការងារង្យៃឌ្រ័
ប្រកមសខួិបបី្ៃ៌ធខិ ធច្បធប្រតសធលបៈ 
១. ង្លាកម ឯកម ប ុៃថា អគ្គនាយកមរខនៃ អគ្គនាយកមដ្ឋា ៃបង្ច្បចកមង្ទ្ស ៃធខិបបី្ន៌ៃប្រកមសួខិបបី្៌ ៃធខិ ធច្បធប្រតសធលបៈ
គ្ណៈកមមាមវ ីធការសធទ្ធធ្ ៃុសសកម្ពុជា
១. ឯកមឧតដ្ កមតាដ  អ ៃ សមាជធកមគ្ណៈកមមាមវ ីធការសធទ្ធធ្ ៃុសសកម្ពុជា



Government Officials Joint the lunch gathering

Ministry of Information:

1. H.E. Khiev Kanharith , Minister of Ministry of Information

2. H.E. Kim Kunwath , Secretary of State of Ministry of Information

3. H.E. Ly Vanhong, Government Delegate Responsible for General Department of Administration and Finance

Ministry of Interior

1. H.E. Horn Sokunthea, Vice President of Legislative council and responsible of Gender affair
2. H.E. Deuon Chandara, Vice President of Legislative council
3. H.E. Lieutenant General Lim Raksmey, Deputry Director of General Department of Identification and President of 

Gender Working Group
Ministry of Culture and Art

Mr. Ek Buntha, Deputy Director of General Department of Technical and Culture 

Cambodia Human Rights Committee

H.E. Katta Orn, Member of Cambodia Human Rights Committee

Note: Unofficial translation



អនកមចូ្បលរួ្ ព្ សាំណ្ឋក់ម អនកមពាកមព់្ៃ័ធ តា្រយៈ បណ្ឋត ញសខគ្
Participation of Stakeholders on Social Medias







«ែ្ុ ាំខាៃចូ្បលរួ្ កម្មិវ ធី  ជា្ួយរក៉ម់ ប្របខហល ៧ឆ្ន ាំង្ហ យ ដូច្ប
ង្ៃេះែ្ុ ាំរ  កមរាយ ៃធខកមកម់ង្តត យ៉ាខខាល ាំខង្ៅង្ព្លាៃចូ្បលរួ្
កម្មិវ ធី  សាត ហ៍ង្មាទ្ៃភាព្ ៃធខទ្ធវាប្ឈប់ការង្រ  សង្អ ខអនកម
ប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន ឆ្ន ាំង្ៃេះ! អវ ខដលែ្ុ ាំរ ាំង្េ បបាំផុតង្នាេះគ្ឺ
ភាព្ខាល ាំខនៃប្រកមុ្ ការងាររក៉ម់ ខដលមាៃស្តថភាព្សប្រ្ប
សប្រ្ួលិគ្គៃធខង្កមៀគ្រអនកមោាំប្រទ្កាៃ់ខតង្ប្រច្ប ៃ។ វាជាការតល ស់
បតូរខដលែ្ុ ាំកមត់សមាគ ល់ង្ឃ ញ។» យ៉ា សមាជធកមចាសរ់បស់រក៉ម់
្កមព្ ង្ែតតង្សៀ្រាប



”I haven’t joined RoCK activities around 7 years 

already, which is why I’m so thrilled and felt warm to 

join this year Pride and IDAHOTB celebration! What 

impressed me is how strong RoCK team has become , 

in facilitating sessiona as well as mobilizing more 

supporters. This are changes I noticed.”- Ya, RoCK 

member from Siem Reap province



ព្ួកមង្យ ខប ច្ ប់ង្ដ្ឋយការង្ាេះតខ់ ញុាាំអាហារង្ព្លលាៃ ច្ប ៃធខខច្បកមរ ាំខលកមសាច់្បង្រឿខតទ ល់ែលួៃ
We ended the celebration by camping, enjoying solidarity dinner and sharing our personal stories

Sophea, 24 years old, self identified 

as transgender woman and recently 
became a core group member of 

RoCK:

“Everyone is family, the warm hug I 
have never received before. Thank 

you Rainbow Community 
Kampuchea.”

សុភា អាយុ ២៤ឆ្ន ាំ កមាំណត់ែលួៃជា
អនកមបតូរង្យៃឌ័្រជាស្តសត ៃធខង្ទ្ បចូ្បលរួ្
ជាប្រកុម្សនូលរបស់រក់៉ម៖
«ប្រគ្ប់ោន ជាប្រគ្ួសារ ការឱបដក៏មក់មង្តត
ជាង្ប្រច្ប ៃខដលែុ្ាំ ធ្ៃធាល ប់ទ្ទ្លួាៃ។
អរគុ្ណសហគ្្ៃ៍ឥៃទីៃូកម ព្ុជា។»



ង្យ ខមាន ក់មៗខដលជាសមាជធកម អនកមហាត់ការ អនកម
សមវ័ប្រគ្ច្បធតត ៃធខបុគ្គលធកមរបស់សហគ្្ៃ៍ឥៃទីៃូ
កម្ពុជា (រក់៉ម) គ្ឺជាខផនកមនៃការព្ប្រខឹខការខងទាំ 
ោាំប្រទ្ ខផនកមសុែភាព្ សុែមាលភាព្ ភាព្ីៃ់ 
ស្តថភាព្ ភាតរភាព្ ៃធខសា្គ្គ ភាព្។

Each of us who are members, interns, 

volunteers and staffs of RoCK are part of 

strengthening system of care and support 

of health, wellbeing, resilience, capacity, 

friendship, and solidarity.

រ  កមរាយសាត ហ៍ង្មាទ្ៃភាព្ៃធខទ្ធវាប្ឈបក់ារង្រ  សង្អ ខអនកមប្រសឡាញ់ង្េទ្ដូច្បោន
អនកមបតូរង្យៃឌ្រ័ ៃធខអនកមប្រសឡាញ់ទាំខព្ រង្េទ្ ឆ្ន ាំ២០២២! 

Happy Pride and IDAHOTB 2022!


