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ទំណនាក់ទំណនងរវាងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការក្រងប្រថ័ញ្ចលើកុមរ។ ន្រក្នងុ 
ប្រទ្រសកម្ពុជា យើងានឃើញកុមរងយរងគ្រ្រះ និងក្រុមគ្រួសារ 
របស់កុមរាំណងន្រះ ត្រូវថានាក់ាញឲ្រយចូលទ្រកាន់ទីកន្ល្រងគ្រល
ដ្រទ្រសចរណ៍ ដើម្របីរកប្រ្រក់ចំណណូល។ កុមរា និងកុមរី អាចធ្វើការ 
ន្រក្នុងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ ន្រក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដ្រលមិនអំណណ្រយ 
ផលដល់សុថត្ថិភាព និងសុខុមលភាពរបស់ពួកគ្រ។ កុមរដ្រលរក 

ប្រ្រក់ចំណណូលានពីភ្ញៀថទ្រសចរ តាមរយៈការ លក់ថត្ថុអនុស្រសាថរីយ៍ ឬការខាត់ស្រប្រកជើង ទំណនងជាមិនសូថានទ្រ 
សាលារៀនឡើយ។ កុមរាំណងន្រះ ត្រូវថប្រឈមមុខនឹងភាពងយរងគ្រ្រះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ន្រក្នុងការរំល្រភបំណពាន 
លើរាងកាយ  អារម្មណ៍ និងផ្លូថភ្រទ។  

ន្រក្នុងអនុតំណបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ាំណងកុមរា ាំណងកុមរី គឺជារឿយៗានកា្ល្រយខ្លួនជាជនរងគ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពាន 
និងក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លូថភ្រទ រួមាំណងក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ។ កុមរដ្រលធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬក្នុង 
ថិស័យក្រ្រប្រព័ន្ធ គឺជាគ្រលដ្ររបស់អ្នករំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ ក្រ្រពីន្រះ អ្នករំល្រភបំណពានអាចនឹងតម្រង់ 
ឆ្ព្រះទិសទ្ររកកុមរងយរងគ្រ្រះ តាមរយៈការបរីការងរន្រក្នងុសាលារៀន ឬស្រវាថ្រាំណកុមរ តាមមណ្ឌលនានា។ 

ក្នុងនាមជារដ្ឋល្រខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ និងជាប្រធានល្រខាធិការន្រគណៈកម្ម្រធិការជាតិដឹកនាំណ ប.ជ.រ.ព.ភ 
ខ្ញុំណសូមទទួលសា្គ្រល់ និងឲ្រយតម្ល្រយ៉្រងខ្ពស់ចំណព្រះគម្រ្រងកុមរភាព ដ្រលរដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលីានបង្កើតឲ្រយមន 
ការថិនិយ្រគមួយយ៉្រងសំណខាន់ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំណងនឹងទម្រង់ន្រការក្រងប្រថ័ញ្ចដ៏ជាក់លាក់ន្រះន្រក្នុងអនុតំណបន់  
ទន្ល្រម្រគង្គ។ គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាគំណនិតផ្តួចផ្ដើមមួយរបស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ដ្រលានចំណាយប្រ្រក់ 
៧.៥ លានដុលា្ល្ររ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំណងការក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លូថភ្រទកុមរ ន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ 
ក្នុងអនុតំណបន់ទន្ល្រម្រគង្គ (២០១១-២០១៤)។ គម្រ្រងកុមរភាពន្រះ ពឹងផ្អ្រកលើការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរយៈព្រល 
វ្រងរបស់ប្រទ្រសអូស្រ្តាលីសម្រ្រប់កម្មថិធីនានាដើម្របីបង្ក្ររ និងការពារ ការរំល្រភបំណពានមកលើកុមរឲ្រយានកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើង។ 

គម្រ្រងកុមរភាព ាននាំណមកនូថកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្ន្រ រវាងអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការ 
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទកុគ្រឿងញៀន និងឧក្រដិ្ឋកម្ម ដើម្របីឆ្លើយតបទ្រនឹងបញ្ហ្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្រការក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លថូភ្រទ 
កុមរន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍។ គម្រ្រងន្រះដំណណើរការន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាថ ថ្រ និងប្រទ្រសវៀតាម។ 
គម្រ្រងន្រះ ប្រើប្រ្រស់ាំណងថិធីបង្ក្ររ និងការពារ។
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ន្រក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក កំណពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍នានា និង 
រដ្ឋ្រភិាលរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដើម្របីការពារកុមរា និងកុមរីឲ្រយរួចផុតពីការការកា្ល្រយខ្លួនជាជនរងគ្រ្រះន្រក្នុង 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ ាំណងន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ។ 

តាមការស្រ្រថជ្រ្រថរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រកានបង្ហ្រញា មនកង្វះខាតយ៉្រងខា្ល្រំណងផ្ន្រកចំណណ្រះដឹង និងការ 
យល់ដឹងន្រកម្រតិសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទ្រនឹងប្រធានបទ "អ្វជីាការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ ហើយតើវាអាចកើតឡើងដូច 
ម្ត្រច?"។  យើងដឹងា អ្នករំល្រភបំណពានឆក់យកឱកាសាញយកប្រយ្រជន៍ពីកង្វះខាតចំណណ្រះដឹង និងការយល់ 
ខុសាំណងន្រះ ដើម្របីធ្វើការរំល្រភបំណពានលើកុមរា និងកុមរី។ វាចាំណាច់ាស់ក្នងុការច្រករំល្រកព័ត៌មនច្របាស់លាស់ 
ត្រឹមត្រូវថ ទ្រឲ្រយសមជិកសហគមន៍ អំណពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ និងថិធីការពារការរំល្រភបំណពានាំណង ន្រះ។ អ្នក 
តំណាងសហគមន៍មនតួនាទីមួយយ៉្រងសំណខាន់ សម្រ្រប់បង្កើតបរិយកាសមួយក្នុងសហគមន៍ដ្រលអាចថ្ររក្រសា 
កុមរឲ្រយមនសុថត្ថិភាពពីការរំល្រភបំណពាន និងដើម្របីការពារមិនឲ្រយមនការកើតមនឡើង ឬការបន្តនូថការរំល្រភ 
បំណពាន។ វាពិតជាមនសារៈសំណខាន់ាស់ដ្រលអ្នកតំណាងសហគមន៍ាំណងឡាយទទួលាននូថព័ត៌មនច្របាស់លាស់ 
និងាន់សភាពការណ៍ពីការរំល្រភបំណពានកុមរ ព្រមាំណងយល់ដឹងពីថិធីសាស្រ្តធ្វើការរួមគ្ន្រដើម្របីបង្កើតបរិយកាសមួយ  
ប្រកបដ្រយសុថត្ថភិាពន្រក្នងុសហគមន៍ សាលារៀន សាលាឃុំណ មន្ទរីព្រទ្រយ និងទីកន្ល្រងសាធារណៈផ្រស្រងទៀត។

ការទទួលខុសត្រូវថក្នុងការការពារកុមរ ត្រូវថត្រចាត់ទុកជាអាទិភាពសំណខាន់ជាងគ្រសម្រ្រប់មនុស្រសព្រញថ័យគ្រប់រូប។ 
កុមរមិនត្រូវថទទួលការស្ដីបន្ទ្រស ដ្រយការរំល្រភបំណពានមកលើខ្លួនឡើយ។ ក្នុងនាមជាសមជិកសហគមន៍ ដ្រល
ស្ថិតក្នុងមុខដំណណ្រងជារដ្ឋអំណាច ជាា្ន្រក់ដឹកនាំណ និងជាអ្នកមនឥទិ្ធពល  អ្នកតំណាងសហគមន៍ាំណងអស់ គឺស្ថិត 
ក្នុងមុខតំណណ្រងដ៏សំណខាន់ក្នុងការឆ្លើយតប និងដក់ច្រញនូថថិធានការសុថត្ថិភាពឲ្រយអនុថត្ត ដើម្របីការពារសិទ្ធិកុមរ ពី 
ការរំល្រភបំណពាន និងការក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លូថភ្រទ។

ហ្រតុន្រះហើយ រក្រសាកុមរពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសា 
ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍មនតម្ល្រគួរត្រូវថប្រះពុម្ពម្រន។ សៀថភ្រន្រះផ្តល់នូថការណ្រនាំណងយស្រួលអនុថត្តតាម 
និងសម្ភ្ររឧបទ្រសផ្រស្រងៗដ្រលអាចឲ្រយអ្នកសម្របសម្រួលប្រើប្រ្រស់ដើម្របីរៀបចំណវ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយអ្នកតំណាង 
សហគមន៍។ សៀថភ្រន្រះមនព័ត៌មន ដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវថការ ដើម្របីរៀបចំណម្ររៀនការប្រ្រស្រ័យាក់ទង 
គ្ន្រ ាំណងក្នុងបរិបទជាផ្លូថការ និងក្រ្រផ្លូថការ ដ្រយប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររតិចតួច ឬដ្រយប្រើបច្ច្រកថិទ្រា។  គំណនិតនានាន្រ 
ក្នុងសៀថភ្រណ្រនាំណន្រះ ត្រូវថានអង្គការនានា យកមកប្រើប្រ្រស់រួចហើយន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ខ្ញុំណសង្រឃឹមា តាម
រយៈការប្រះពុម្ពផ្រសព្វផ្រសាយជាផ្លូថការន្រះ សៀថភ្រន្រះនឹងផ្តល់ព័ត៌មនដល់មន្រ្តីរដ្ឋ្រភិាល ម្រភូមិ ម្រឃុំណ ប៉ូលីសឃុំណ 
បុគ្គលិកបម្រើការសង្គម  បុគ្គលិកបម្រើការងរយុថជន មន្រ្តីអប់រំ និងសមជិកក្នុងសហគមន៍នានាកាន់ច្រើនឡើង 
ទូាំណងប្រទ្រសកម្ពុជា និងផ្តល់អំណាចឲ្រយពួកគត់ដើម្របីថ្ររក្រសាការពារកុមរន្រក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគត់ឲ្រយរួច 
ផុតពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទជាមិនខាន។ 

ខ្ញុំណសូមលើកទឹកចិត្តឲ្រយមនការប្រើប្រ្រស់ដ៏ទូលំណទូលាយនូថអត្ថបទប្រះពុម្ពន្រះ និងសូមថ្ល្រងអំណណរគុណយ៉្រងជ្រ្រល
ជ្រ្រចំណព្រះរដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី និងអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រកសម្រ្រប់ការថិនិយ្រគ និងការបំណព្រញការងរដ៏ល្អ 
ប្រព្ររបស់ខ្លួន។

        ហត្ថល្ខា 
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សាវតា
គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាគំណនិតផ្តួចផ្ដើមមួយរបស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភផ្លូថភ្រទ 
ក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាថ ថ្រ និង ប្រទ្រសវៀតាម (២០១១-២០១៤)។ 
គម្រ្រងកុមរភាពន្រះ ានមកនូថកិច្ចសហការរវាងអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការ 
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ គម្រ្រងន្រះ ប្រើប្រ្រស់ាំណងថិធីសាស្រ្តបង្ក្ររ និងការពារ។ 

អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក ានសហការជាដ្រគូជាមួយអាជា្ញ្រធរ និងសហគមន៍នានា ដើម្របីការពារកុមរមិនឲ្រយ 
កា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ។ តាមរយៈព័ត៌មន 
ការអប់រំ និងការទំណនាក់ទំណនង អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក មនគ្រលដ្រផ្ដល់ជូននូថចំណណ្រះដឹង និងជំណនាញនានា 
ដល់សមជិកសហគមន៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីថកម្ម និងមន្រ្តីអាជា្ញ្រធរនានា ដើម្របីបង្កើតបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍មួយ ដ្រលកាន់
ត្រមនសុថត្ថិភាពប្រសើរឡើងសម្រ្រប់កុមរ។ 

ដ្រយផ្អ្រកលើលទ្ធផលស្រ្រថជ្រ្រថ ស្ដីពីការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ទ្រលើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ ការអប់រំ 
និងការផ្រសព្វផ្រសាយរបស់គម្រ្រងកុមរភាពផ្ន្រកបង្ក្ររ ានផ្ដល់ព័ត៌មនថ្មី និងសមស្របទ្រតាមទំណនៀមទម្ល្រប់ ដើម្របី 
បំណព្រញកង្វះខាតចំណណ្រះដឹង និងបើកបង្ហ្រញនូថអាថ៌កំណាំណង និងការយល់ខុសនានា ពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ 
ដ្រលអាចទុកឲ្រយកុមរងយនឹងត្រូវថរងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភបំណពាន។ អ្នកតំណាងសហគមន៍ (អ្នកទទួលបន្ទុក 
ន្រក្នុងសហគមន៍ដ្រលមនមុខងរ ជាអ្នកមនអំណាច ជាអ្នកដឹកនាំណ និងជាអ្នកមនឥទ្ធិពល) មនតួនាទីយ៉្រង 
សំណខាន់ ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំណពាន និងដើម្របីការពារមិនឲ្រយការរំល្រភបំណពានកើតឡើង និង/ឬ 
មនជាបន្តទៀត។ វាចាំណាច់ដ្រលត្រូវថទទួលានព័ត៌មនថ្មីៗនិងត្រឹមត្រូវថ ស្ដីពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរ។  
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គោលបំណងន្កញ្ចប់ឧបករណ ៍
សម្្ប់វ្ទិកាពិភាក្សា
វ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយតំណាងសហគមន៍ ជាម៉្រងសិក្រសាខ្លីមួយ ហើយអាចក្រសម្រួលាន ដើម្របីធ្វើឲ្រយអ្នកចូលរួម 
មនចំណណ្រះដឹងនិងជំណនាញ ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទន្រក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។  
វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ អាចត្រូវថានរៀបចំណ និងត្រូវថដឹកនាំណដ្រយនាយកដ្ឋ្រនដ្រលពាក់ព័ន្ធនានារបស់រដ្ឋ្រភិាល ដូចជា 
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុថនិតិសម្របា (ឬសា្ថ្រប័នផ្រស្រងទៀតដ្រលមនអំណាចស្មើគ្ន្រ)  ឬតាមរយៈ 
អង្គការសហគមន៍ដ្រលានបង្កើតរួចហើយ និងមនទំណនាក់ទំណនងជាមួយសហគមន៍ដ្រលឆ្លងកាត់បទពិស្រធន៍លើ
បញ្ហ្រការពារកុមរ។ កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះផ្តល់ការណ្រនាំណ និងឧបករណ៍ងយស្រួលដល់អ្នក 
សម្របសម្រួល ដើម្របីដំណណើរការវ្រទិកាពិភាក្រសាដ្រលមនរយៈព្រលពីរឬបីម៉្រង ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍។ 
កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ មនព័ត៌មនាំណងអស់ដ្រលសំណខាន់ និងចាំណាច់សម្រ្រប់ម៉្រងសិក្រសា។ ខ្លឹមសារន្រក្នុងកញ្ចប់ 
ឧបករណ៍ន្រះ មនអត្ថប្រយ្រជន៍សម្រ្រប់ាំណងការជួបជុំណក្រ្រផ្លូថការនានាក្នុងសហគមន៍ ន្រា្ន្រក់ភូមិឬា្ន្រក់ស្រុក  
ព្រមាំណងក្នងុកម្មថិធីបណ្តះុបា្ដ្រលថិជា្ជ្រជីថៈជាផ្លថូការន្រា្ន្រក់ខ្រត្ត និងា្ន្រក់ជាតិ។ អ្នកសម្របសម្រលួគួរត្រអានកញ្ចប់ 
ឧបករណ៍សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះឲ្រយានច្របាស់ មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មថិធីាមួយ ហើយត្រូវថប្រើសៀថភ្រន្រះ ដើម្របី 
ជួយរៀបចំណវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះឲ្រយានល្អ។ កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ អាចមនការក្រសម្រួល និងការបន្ថ្រម ដើម្របីផ្ល្រស់ប្ដូរ 
គំណនិតាំណងន្រះឲ្រយសមស្របទ្រនឹងអ្នកចូលរួម។ អ្នកអាចាញយកឯកសារជាអ្រឡិចត្រូវនិចន្រកញ្ចប់ឧបករណ៍ 
សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះានពីគ្រហទំណព័រ  http://www.childsafetourism.org និងគ្រហទំណព័រ  
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism។ 
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របៀបប្ើប្្ស់កញ្ចប់ឧបករណ៍
សម្្ប់វ្ទិកាពិភាក្សា
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាមនបីផ្ន្រក ៖

ផ្ន្កទី១ ៖ ការចាប់ផ្ដើម  
ផ្ន្រកន្រះ ផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉្រង ដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវថដឹង និងរៀបចំណជាចាំណាច់  មុននឹងរៀបចំណធ្វើវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ
ឡើង។ ផ្ន្រកន្រះ មនយ្របល់នានាដ្រលមនប្រយ្រជន៍ ស្ដីអំណពីការជ្រើសរីសអ្នកចូលរួម ការរៀបចំណទីកន្ល្រង និង 
សម្ភ្ររ ព្រមាំណងមនគំណនិតាក់ទងនឹងការណ្រនាំណពិស្រស សម្រ្រប់ដ្រះស្រ្រយបញ្ហ្រចាំណាច់នានាស្ដីពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរ។ 

ផ្ន្កទី២៖ ការណ្នាំតាមរយៈសា្ល្យ
ផ្ន្រកន្រះ ផ្តល់ការណ្រនាំណជាជំណហានៗ ដើម្របីជួយដល់អ្នកសម្របសម្រលួក្នងុការផ្តល់គំណនិតន្រក្នងុវ្រទិកាពិភាក្រសា។ អ្នក 
អាចាញយកបទបង្ហ្រញតាមផ្រថឺផ័ញ ស្តពីីអ្នកតំណាងសហគមន៍ ពីគ្រហទំណព័រ http://www.childsafetourism.org 

និងគ្រហទំណព័រ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism ហើយគួរត្រត្រតួពិនិត្រយ និងក្រសម្រលួឯកសារ 
ន្រះឲ្រយានសមរម្រយមុនព្រលបើកវ្រទិកាពិភាក្រសា ដើម្របីបញ្ចូលខ្លឹមសារដ្រលពាក់ព័ន្ធន្រក្នុងប្រទ្រស និង/ឬន្រ 
ា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន។ បើគ្ម្រនឧបករណ៍បញ្ច្រំណងសា្ល្រយទ្រ ឬមិនអាចព្រីនច្រញនូថសា្ល្រយដ្រលន្រលើក្រដសផ្ទ្រំណងធំណន្រះ
ានទ្រ អ្នកសម្របសម្រួលអាចយកផ្ន្រកការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ ន្រះមកធ្វើជាកំណណត់ត្រ្រសម្រ្រប់និយយថិញ។ 
ការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ ក៏មនបញ្ចូលសកម្មភាពចូលរួមនានាទ្រតាមសំណណើដ្ររ ព្រមាំណងផ្ដល់គន្លឹះផ្រស្រងៗដល់
អ្នកសម្របសម្រួល ដើម្របីជំណរុញការពិភាក្រសា និង/ឬគំណនិតឆ្លុះបញ្ច្រំណងរបស់អ្នកចូលរួមទៀតផង។ 

ផ្ន្កទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ
ឧបសម្ព័ន្ធាំណងន្រះ មនបន្ថ្រមឧបករណ៍សម្រ្រប់ធ្វើវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ និងសម្រ្រប់វាយតម្ល្រកម្មថិធីន្រះ ដើម្របីជា 
ការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀត។ ឧបសម្ព័ន្ធាំណងន្រះ រួមមន ៖ 

•  កាតយកតាមខ្លួន

•  ទម្រង់ថត្តមនសម្រ្រប់អ្នកចូលរួម 

•  សំណណួរមុនចូលម្ររៀន និងសំណណួរក្រ្រយម្ររៀន

•  កាតឆ្លើយតបចំណព្រះសំណណួរមុនចូលម្ររៀន និងសំណណួរក្រ្រយម្ររៀន

•  ទម្រង់គំណរូថិភាគលើសំណណួរមុនចូលម្ររៀន និងសំណណួរក្រ្រយម្ររៀន

•  ស្រារីយ៉ូករណីសិក្រសាស្តីពីអ្នកតំណាងសហគមន៍ 

•  ទម្រង់ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំណ 

•  ទម្រង់គំណរូរាយណ៍ក្រ្រយការបណ្តុះបា្ដ្រល 
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ការចាប់ផើ្តម
តើនរណាអាចសម្បសម្ួលវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះបាន?
ដ្រយសារវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ លើកឡើងពីបញ្ហ្រចាំណាច់នានាន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ អ្វីដ្រលសំណខាន់ គឺត្រូវថ 
ជ្រើសរីសអ្នកសម្របសម្រួលដ្រយយកចិត្តទុកដក់ ដ្រយអ្នកសម្របសម្រួលាំណងន្រះ ត្រូវថមនសមត្ថភាព 
សមរម្រយ និងមនជំណនាញក្នុងការច្រកចាយគំណនិតន្រះ។ 

គ្ររំពឹងា អ្នកសម្របសម្រួលមនាំណងចំណណ្រះដឹង និងជំណនាញ ដូចខាងក្រ្រម ៖ 

•  ជាអ្នកជំណនាញដ្រលមនចំណណ្រះដឹងពីបញ្ហ្រការពារកុមរ ដ្រយមនការយល់ដឹងពិស្រស អំណពី 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 

•  មនបទពិស្រធន៍ចាំណាច់លើការអប់រំសហគមន៍ សម្របសម្រួល បង្រៀន និង/ឬការបណ្តុះបា្ដ្រល

•  មនសមត្ថភាពក្នុងការទំណនាក់ទំណនងានច្របាស់លាស់ មនប្រសិទ្ធិភាព ព្រមាំណងសម្រ្រចាននូថលទ្ធផលល្អ 
ក្នុងការរៀនសូត្រ តាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ថិធីសាស្រ្តដ្រលមនការចូលរួម។  

អ្នកសម្របសម្រួល មិនត្រឹមត្រត្រូវថមនភាពងយស្រួលក្នុងការពិភាក្រសាពីប្រធានបទន្រការរំល្រភបំណពានលើកុមរ 
ជាពិស្រសការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ពួកគត់ថ្រមាំណងត្រូវថត្រអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហ្រលំណាកផ្រស្រងៗដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធ និងដ្រលកើតឡើងន្រក្នុងការពិភាក្រសាាំណងន្រះទៀតផង។ បញ្ហ្រាំណងន្រះ រួមមនបញ្ហ្របច្ច្រកទ្រស និង 
បញ្ហ្រមិនច្របាស់លាស់នានា ដ្រលអាចនឹងកើតមនចំណព្រះអ្នកចូលរួមនានា ដ្រលខ្លួនគត់ផ្ទ្រល់ ប្រហ្រលជាាន 
ទទួលរងនូថការរំល្រភបំណពានរួចទ្រហើយន្រះ។ បើគិតទ្រលើបញ្ហ្រដ្រលត្រូវថពិភាក្រសាន្រក្នុងវ្រទិកាន្រះ ដ្រលពាក់
ព័ន្ធដ្រយផ្ទ្រល់ទ្រនឹងបញ្ហ្របំណពានផ្លូថភ្រទ វានាំណឲ្រយមនការជាប់ាក់ទងទ្រនឹងទំណនាក់ទំណនងផ្លូថភ្រទរវាងមនុស្រស និង 
មនុស្រស ទ្រះដ្រយមនការព្រមព្រៀងគ្ន្រក្តី ឬមិនព្រមព្រៀងគ្ន្រក្ដី។ ត្រូវថមនការយកចិត្តទុកដក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស ់
បំណផុត ដើម្របីធានាា អ្នកសម្របសម្រួលពិតជាមិនប្រកាន់ឥរិយបថ ឬគំណនិតរីសអើងឡើយ ទ្រះជាដ្រយផ្ទ្រល់ ឬ 
ដ្រយប្រយ្រលក្ដី រួមាំណងាក់ទងនឹងទំណន្ររផ្លូថភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ។ ការប្រកាន់នូថគំណនិតរីសអើងដ្រយ
ផ្អ្រកលើយ្រនឌ័រ ទំណន្ររផ្លូថភ្រទ ពូជសាសន៍។ល។ គឺមិនស្របទ្រនឹងសិទ្ធិជាសាកលរបស់កុមរឡើយ ហើយវាក៏ជា
ការរួមចំណណ្រកន្រក្នុងការធ្វើឲ្រយមនភាពងយរងគ្រ្រះនានា ដ្រលដក់កុមរឲ្រយស្ថិតន្រក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ
បំណពានទៀតផង។ គ្រលការណ៍ណ្រនាំណពិស្រសអំណពីការបណ្តុះបា្ដ្រលស្ដីពីកិច្ចការពារកុមរ ត្រូវថានបញ្ចូលទ្រក្នុង
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។

តើនរណាគួរចូលរួមក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សា?
វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ ត្រូវថានរៀបចំណឡើងសម្រ្រប់អ្នកតំណាងសហគមន៍។ អ្នកតំណាងសហគមន៍ មនដូចជាបុគ្គលិក 
រដ្ឋ្រភិាលក្នងុសហគមន៍ ដ្រលមនមុខតំណណ្រងមនសមត្ថកិច្ច ជាអ្នកដឹកនាំណ និងជាអ្នកដ្រលមនឥទ្ធពិលជាពិស្រស 
គឺាក់ទងនឹងបញ្ហ្រកុមរ។ ហ្រតុន្រះវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ គឺសក្ដិសមបំណផុតសម្រ្រប់មនុស្រសដូចខាងក្រ្រម 
(និងអ្នកផ្រស្រងទៀត)៖  

• អ្នកដឹកនាំណសហគមន៍

• គ្រូវបង្រៀន

• អ្នកបំណរីការងរផ្ន្រកសង្គមកិច្ច និងយុថជន
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

• អ្នកបំណរីការងរផ្ន្រកសុខភាព វ្រជ្ជមបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋ្រក គ្រូវខ្ម្ររ

• អ្នកដឹកនាំណសាសនា 

• មន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋ្រន

• ចាស់ព្រឹា្ធ្រចារ្រយ 

• មន្ត្រី/អ្នកដឹកនាំណភូមិ/ស្រុក/ឃុំណ

• អ្នកតំណាងអង្គការសហគមន៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធ 

• អ្នកសារព័ត៌មនន្រមូលដ្ឋ្រន 
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

តើលទ្ធផលរំពឹងទុកពីវគ្គសិក្សាន្ះមានអ្វីខ្លះ?
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រការពិភាក្រសា តំណាងសហគមន៍គួរត្រអាច ៖ 

• យល់ពីអ្វីដ្រលហ្រា ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 

• សា្គ្រល់ពីផលប៉ះពាល់ការរំល្រភបំណពានចំណព្រះកុមរ គ្រួសារ និងសហគមន៍ ន្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនក្នុងប្រទ្រស 
តំណបន់ និងា្ន្រក់ជាតិ។

• យល់ា កុមរដ្រលជាជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ មិនត្រូវថទទួលរងនូថការស្ដីបន្ទ្រសសម្រ្រប់ 
ការរំល្រភបំណពានន្រះឡើយ។ 

• យល់បញ្ហ្រជាក់លាក់ន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ 

• ពិចារាអំណពីការទទួលខុសត្រូវថរបស់ខ្លួន ក្នុងការលើកកំណពស់សិទ្ធិកុមរក្នុងការទទួលានកិច្ចការពារពីរាល ់
ទម្រង់ន្រការរំល្រភបំណពាន និងក្រងប្រថ័ញ្ចាំណងអស់។ 

• សា្គ្រល់សូច្ចនាករាំណងឡាយដ្រលបញ្ជ្រក់ា កុមរម្ន្រក់ប្រហ្រលជាកំណពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទ។ 

• កំណណត់ព័ត៌មនដ្រលពួកគ្រធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើទទួលានព័ត៌មនកុមរម្នក់កំណពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់
ន្រការរំល្រភបំណពាន ឬព័ត៌មនា កុមរកំណពុងត្រូវថានគ្ររំល្រភបំណពាន។

• ដឹងពីរបៀបចាប់ផ្ដើមបង្កើតយន្តការសំណខាន់ៗ ដើម្របីជួយកុមរ និងគ្រួសារ ដ្រលានកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះន្រ
ក្នុងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទហើយន្រះ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ដើម្បីរៀបចំវ្ទិកាពិភាក្សា តើត្ូវការអ្វីខ្លះ?

អ្នកចូលរួម • វ្រទិកាពិភាក្រសា សក្តិសមបំណផុតសម្រ្រប់អ្នកចូលរួមចំណនួន២០-២៥ នាក់។ ចំណនួនន្រះអនុញ្ញ្រតិឲ្រយ 
មនការពិភាក្រសា និងការច្រករំល្រកបទពិស្រធន៍ប្រកបដ្រយផ្ល្រផ្ក្រ។

• ប្រសិនបើចំណនួនអ្នកចូលរួមឡើងលើសពី៤០នាក់ ការពិភាក្រសាជាក្រុម និងព័ត៌មនត្រឡប់ថិញ 
អាចត្រូវថចំណាយព្រលយូរ ហើយត្រូវថការព្រលវ្រលាបន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។ 

• ជួនកាល វាជារឿងមួយចាំណាច់ ដ្រលត្រូវថចុះទ្រដល់ក្រុមតូចៗជាងន្រះ ឬក្រុមធំណៗជាងន្រះ។ 
ចំណណុចន្រះអាចធ្វើាន ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនឹងត្រូវថក្រសម្រួលរបៀបបំណផុសឲ្រយមន 
ការចូលរួមរបស់ក្រុមឲ្រយកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធិភាពឡើយ។ 

• បើតាមលក្ខណៈន្រខ្លឹមសារន្រះ ចាំណាច់ត្រូវថធានាា អ្នកចូលរួមគឺជាមនុស្រសដ្រលមនអំណាច 
មនភាពជាអ្នកដឹកនាំណនិងមនឥទ្ធិពលន្រក្នុងសហគមន៍។ 

• អ្វីដ្រលសំណខាន់ផងដ្ររន្រះ គឺត្រូវថធ្វើឲ្រយមនតុល្រយភាពយ្រនឌ័រ  (ាំណងបុរស និងស្រ្តី) ន្រព្រល
អញ្ជមើញអ្នកចូលរួមក្នុងវ្រទិកាពិក្រសាន្រះ។  

• ឧបសម្ព័ន្ធទី២ រួមមន ទម្រង់ថត្តមនសម្រ្រប់អ្នកចូលរួម អាចត្រូវថានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កត់
ត្រ្រព័ត៌មនលម្អិតរបស់អ្នកចូលរួម។

ទីកន្ល្ង • អ្នកសម្របសម្រលួ គួរមនគ្រលដ្របង្កើតឲ្រយមនបរិយកាសមួយដ្រលអំណណ្រយផលដល់ការ 
សិក្រសារៀនសូត្រ និងដ្រលស្ថិតន្រជិត និងមនផសុកភាពចំណព្រះអ្នកចូលរួមតាមដ្រលអាចធ្វើ 
ទ្រាន។ គួរចាំណា ទីតាំណងគឺជាកន្ល្រងដ្រលអ្នកចូលរួមធា្ល្រប់សា្គ្រល់ និងជាទីកន្ល្រងអព្រាក្រឹត្រយ។ 
ឧាហរណ៍៖ សាលាឆានដ្រលន្រក្នងុមូលដ្ឋ្រន មណ្ឌលសហគមន៍។ល។ អ្នកសម្របសម្រលួ 
គួរយកចិត្តទុកដក់បំណព្រញតាមស្រចក្តីត្រូវថការពិស្រសៗរបស់អ្នកចូលរួមដ្រលជាជនពិការ។

• ប្រសិនបើអាចធ្វើាន គួររៀបចំណទីកន្ល្រងក្នុងទម្រង់ជា "រង្វង់" ឬជា "អក្រសរអ៊ុយ" តាមភាពងយ 
ស្រួល។ ការរៀបចំណប្របន្រះ មនលក្ខណៈអំណណ្រយផលដល់ការពិភាក្រសាយ៉្រងសកម្ម។ មិន 
ចាំណាច់ត្រូវថមនតុ សម្រ្រប់វ្រទិកាជជ្រកពិភាក្រសាន្រះទ្រ។ ក្នុងករណីមួយចំណនួន អ្នកចូលរួមាំណង
អស់អាចអង្គុយផ្ទ្រល់ន្រលើឥដ្ឋ ឬន្រលើដី។ 

• ខ្លមឹសារន្រវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះមនអត្ថប្រយ្រជន៍ ចំណព្រះកម្មថិធីបណ្តះុបា្ដ្រលជាផ្លថូការ ដ្រលន្រ 
ក្នងុន្រះអ្នកចូលរួមគួរត្រមនតុអង្គយុ និងជាការប្រសើរន្រកន្ល្រងដ្រលមនបម្រើភ្រសជ្ជមៈផង។

 

 
             

សមា្ភ្រ • ការប្រើប្រ្រស់ជំណនួយរួបភាព អាចជួយបង្កើនបទពិស្រធន៍សិក្រសារបស់អ្នកចូលរួម ានយ៉្រង 
ច្រើន។ ដ្រយផ្អ្រកលើធនធានដ្រលមន ជំណនួយរូបភាពាំណងន្រះអាចមនជាទម្រង់ផ្រស្រងៗ ។  

• ន្រកន្ល្រងដ្រលមនចរន្តអគ្គសិនី និងសម្ភ្ររប្រើប្រ្រស់ អ្នកសម្របសម្រលួអាចប្រើឧបករណ៍បញ្ច្រំណង 
សា្ល្រយ និងអ្រក្រង់ សម្រ្រប់ធ្វើបទបង្ហ្រញផ្រថឺផ័ញ ស្ដីពីអ្នកតំណាងសហគមន៍។ ករណីក្រ្រពី 
ន្រះ វាជាការប្រសើរបំណផុត និង/ឬគួរឲ្រយទុកចិត្តបំណផុតន្រះ គឺប្រើប្រ្រស់សម្ភ្ររដ្រលព្រនីច្រញមក។ 

ទម្ង់ជា អក្សរអ៊ុយ

ជាញឹកញាប់អ្នកសម្របសម្រួលប្រើ 
ទម្រង់ន្រះសម្រ្រប់ថគ្គបណ្តុះបា្ដ្រល

សក្តិសមសម្រ្រប់ថគ្គបណ្តុុះបា្ដ្រល 
មិនផ្លូថការ (គ្ម្រនការរៀបចំណតុ)

ទម្ង់ជា រង្វង់
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• ឧាហរណ៍៖ បទបង្ហ្រញតាមរយៈផ្រថឺផ័ញ ស្ដពីីអ្នកតំណាងសហគមន៍ ត្រូវថព្រនីច្រញលើក្រដស 
ផ្ទ្រំណងធំណ ឬបើមិនដូច្ន្រះទ្រ អ្នកសម្របសម្រលួអាចសរស្ររសារសំណខាន់ៗន្រលើក្រដសធំណក៏ាន។  

• ក្រ្រពីន្រះ អ្នកសម្របសម្រលួអាចបើកវ្រទិកាពិភាក្រសាានដ្រយងយ ដ្រយមិនប្រើ រូបភាពជំណនួយ។

ឯកសារ  
សម្្ប់ 
ច្កជូន 
អ្នកចូលរួម

អាចរៀបចំណឯកសារខាងក្រ្រមន្រះ សម្រ្រប់ច្រកជូនអ្នកចូលរួមនីមួយៗ ៖ 

• កាតយកតាមខ្លួន៖ ឧបសម្ព័ន្ធទី១ 

• កាតឆ្លើយសំណណួរមុនចូលម្ររៀន និងសំណណួររំឭកម្ររៀនសារឡើងថិញ៖ ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ និងទី៤ 
(ជម្រើសមួយទៀត គឺអាចប្រើប្រ្រស់លំណហាត់ដ្រលមនលក្ខណៈជាការប្រ្រស្រយ័ាក់ទងគ្ន្រដ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់កាតឆ្លើយតបសំណណួរមុនផ្តើមម្ររៀន និងរំឭកម្ររៀនឡើងថិញន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៥) 

• ទម្រង់ប្របបទស្ដីពីទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំណ៖ ឧបសម្ព័ន្ធទី៨ (ជម្រើសមួយទៀត អាចនិយយពិភាក្រសា 
គ្ន្រាន)។

• ស្រារីយូ៉ករណីសិក្រសាន្រតំណាងសហគមន៍ ឧបសម្ពន័្ធទី៧ (ជម្រើសមួយទៀត អាចនិយយ 
ទំណនាក់ទំណនងគ្ន្រាន)។

ឯកសារច្រកជូន និង/ឬសកម្មភាពាំណងន្រះ គួរត្រូវថានក្រសម្រួលទ្រតាមតម្រូវថការដើម្របីធ្វើឲ្រយ 
អ្នកចូលរួមដ្រលមនសមត្ថភាពចម្រុះាំណងន្រះ អាចចូលរួមាន។ 

សមា្ភ្រ 
ផ្ស្ងទៀត 

• ក្រដសផ្ទ្រំណងធំណ ឬកា្ដ្រខៀនដីស 

• ប៊ិចហ្វឺត ឬដីស និងក្របលុប 

• ាល់ទន់ (អាចជ្រើសរីសាន ៖ សម្រ្រប់ណ្រនាំណខ្លួនប្រ្រប់គ្ន្រទ្រថិញទ្រមក) 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

តើត្ូវការរយៈព្លប៉ុនា្ម្ន ដើម្បីដំណើរការវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះ? 
វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ នឹងប្រព្រតឹ្តទ្ររយៈព្រលបីម៉្រង បុ៉ន្ត្របើត្រូវថការចាំណាច់ អាចនឹងផ្តល់ការបណ្តះុបា្ដ្រលមួយដ្រល 
មនរយៈព្រលយូរជាងន្រះ គឺអាស្រ័យលើលំណហាត់នានា និងថិធីចូលរួមដ្រលានប្រើ។ កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ មន 
សកម្មភាពនានាដ្រលអាចជ្រើសរីសាន និងដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កម្មថិធីដ្រលមនរយៈព្រលវ្រងជាងន្រះ។  

តារាងខាងក្រ្រមន្រះ មនគ្រលដ្របង្ហ្រញពីផ្រនការព្រលវ្រលាសម្រ្រប់ប្រធានបទ និងសកម្មភាពនីមួយៗ ហើយ  
វាបង្ហ្រញជាគ្រលៗ នូថសកម្មភាពនានាដ្រលអាចជ្រើសរីសាន ក្នុងករណីផ្រនការព្រលវ្រលាន្រះ មនកំណណត់។ 
ន្រក្នុងការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ (ម៉្រងសិក្រសាទី២) សា្ល្រយសំណខាន់ៗ ក៏អាចត្រូវថានសម្គ្រល់ដ្រយអក្រសរត្រ។ 

ម្រៀន ខ្លឹមសារម្រៀន ភាពចាំបាច់ អាចជ្ើស 
រើសបាន រយៈព្ល

ការណ្នាំខ្លួន ពិធីបើកកម្មថិធីពិភាក្រសា ∞ រហូត១ម៉្រង

ការណ្រនាំណខ្លួនពីអ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នក

ចូលរួម៖ តើយើងមកទីន្រះដើម្របីអ្វី? 
∞ ១៥ នាទី

              សកម្មភាព៖ សំណណួរមុនចូលម្ររៀន ∞ ១០ នាទី

តើការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារគឺជាអ្វី?

តើអ្វីទ្រជាការរំល្រភបំណពានលើកុមរ?

តើអ្វីទ្រជាការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ?
∞ រហូត ១៥ នាទី

សំណណួរសម្រ្រប់ឆ្លុះបញ្ច្រំណងពីគំណនិត/
ពិភាក្រសា៖តើអ្នកធា្ល្រប់ានដឹងពីអ្វខី្លះ? ∞ រហូត ១៥ នាទី

ផលប៉ះពាល់នានា ដ្រលបា្ដ្រលមកពី 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ ∞ ៥ នាទី

តើអ្នកតំណាង 
សហគមន៍ត្ូវដឹង 
ព័ត៌មានអ្វីខ្លះ?

តើអ្នកាខ្លះ គឺជាជនរងគ្រ្រះ? ∞ ៥ នាទី

តើនរា គឺជាអ្នករំល្រភបំណពាន? 
តើអ្នកាំណងន្រះ ប្រព្រឹត្តិដូចម្ត្រចខ្លះ? ∞ ២០ នាទី

តើមនសញ្ញ្រអ្វីខ្លះ ដ្រលបង្ហ្រញឲ្រយឃើញា 
មនកុមរម្ន្រក់ អាចនឹងស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់? ∞ ២០ នាទី

តើបច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល និងការរំល្រភបំណពាន 
កុមរ មនទំណនាក់ទំណនងគ្ន្រដូចម្ត្រច? ∞ ១៥ នាទី

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖  
គ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលប៉ះពាល់ដល់សុថត្ថភិាព 

កុមរកើតឡើងដ្រសារបច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។
∞ ៥ នាទី

តើថិស័យទ្រសចរណ៍ មនទំណនាក់ទំណនងដូច 
ម្ត្រចខ្លះ ជាមួយការរំល្រភបំណពានកុមរ? ∞ ១០ នាទី

សំណណួរបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖ គ្រ្រះា្ន្រក់ 
ដ្រលប៉ះពាល់ដល់សុថត្ថិភាពកុមរ 

កើតឡើងដ្រយសារការរីកចម្រើនន្រថិស័យ
ទ្រសចរណ៍។ 

∞ ៥ នាទី
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ម្រៀន ខ្លឹមសារម្រៀន ភាពចាំបាច់ អាចជ្ើស 
រើសបាន រយៈព្ល

តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ 
ត្ូវមានការទទួលខុស 
ត្ូវអ្វីខ្លះ ដ្លត្ូវអនុវត្ត 
ទ្តាមច្បាប់ និងគ្ល 
នយ្បាយ

ច្របាប់ និងគ្រលនយ្រាយដ្រលពាក់ព័ន្ធ ∞ ១០ នាទី

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖ 
ផលប៉ះពាល់ទ្រលើយុទ្ធសាស្រ្ត/
ផ្រនការជាតិ

∞ រហូត ១៥ នាទី

តើយើងអាចត្ូវធ្វើ 
សកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បី 
ការពារកុមារបានល្អ?

             សកម្មភាព៖ តើសហគមន៍របស់ខ្ញុំណ     
                        មនសុថត្ថិភាពកម្រិតា? ∞ រហូត ១០ នាទី

បើកការពិភាក្រសា និងការទំណនាក់ទំណនង ∞ ១០ នាទី

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖ 
ឧាហរណ៍ល្អៗ បង្ហ្រញពីការ 

ពិភាក្រសាជាចំណហ និងការទំណនាក់ទំណនង។
∞ រហូត ១៥ នាទី

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ក្ររ ∞ ១០ នាទី

សំណណួរឆ្លះុបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖  
ឧាហរណ៍ល្ៗអ បង្ហ្រញពី 
យុទ្ធសាស្រ្តបង្ក្ររ

∞ រហូត ១៥ នាទី

ការការពារ ∞ ៥ នាទី

របៀបឆ្លើយតបទ្រនឹងការប្រ្រប់ពីបញ្ហ្រ ∞ ១៥ នាទី

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖ និតិ 
ថិធីដ្រលត្រូវថអនុថត្ត ប្រសិនបើកុមរ
ម្ន្រក់ស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់  

∞ ៥ នាទី

             សកម្មភាព៖ ស្រារីយ៉ូករណី 
            សិក្រសា ∞ ២០ នាទី

សកម្មភាព៖ការបង្កើតសហគមន៍មួយ 
ដ្រលធ្វើឲ្រយមនសុថត្ថភិាពដល់កុមរ ∞ ៣០ នាទី

សន្និដ្ឋ្ន
សកម្មភាព៖ ការវាយតម្ល្រ ∞ ១០ នាទី

សកម្មភាព៖ សំណណួរក្រ្រយម្ររៀន ∞ ១០ នាទី

បញ្ចប់កម្មថិធី ∞ ៥ នាទី

ការបិទកម្មថិធី ∞ រហូត ៣០ នាទី
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

គ្លការណ៍ណ្នំាពិស្សសម្្ប់ការបណ្ដះុបណា្តល្ស្ដពីីការការពារកុមារ 

ត្ូវយកចិត្តទុកដក់សម្បសម្ួលការពិភាក្សាន្ះឲ្យបានល្អ 

ការរំល្រភបំណពានកុមរ ជាពិស្រសការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ គឺជាបញ្ហ្រមួយដ្រលងយនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ 
កុមរ ហើយត្រូវថការជាចាំណាច់នូថការឆ្លុះបញ្ច្រំណង និងការពិចារាពីសំណាក់អ្នកចូលរួម។ អ្នកចូលរួមគួរត្រទទួល 
ានឱកាសឡើងមនយ្របល់ ពីប្រធានបទនានា ដ្រលមិនមនលក្ខណៈប្រឈមមុខដក់គ្ន្រ ដូចដ្រលានកំណណត ់
ន្រក្នុងការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ មុននឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្រសាអំណពីការរំល្រភបំណពានកុមរ។ តាមរយៈការធ្វើឲ្រយអ្នក 
ចូលរួម "បញ្ច្រញមតិ" ក្នុងព្រលធ្វើសកម្មភាពនានាន្រព្រលចាប់ផ្ដើម ពួកគត់នឹងមនអារម្មណ៍កាន់ត្រស្រួលក្នុង 
ចិត្តក្នុងការនិយយពីបញ្ហ្ររំល្រភបំណពានកុមរ ន្រព្រលវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះកំណពុងមនដំណណើរការ។ 

ត្ូវរៀបចំជាស្្ចនូវព័ត៌មានលម្អិតសម្្ប់ទំនាក់ទំនង ដើម្បីផ្តល់ស្ាពិគ្្ះយ្បល់ 
ប្កបដ្យវិជា្ជ្ជីវៈ ឬស្ាបញ្ជូន

អ្នកត្រូវថដឹងា អ្នកចូលរួមខ្លះអាចជាជនរងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភបំណពាន។ ដូច្ន្រះចាំណាច់ត្រូវថចងចាំណទុកក្នុងចិត្ត
ា មនុស្រសផ្រស្រងគ្ន្រមនប្រតិកម្មខុសគ្ន្រចំណព្រះការរំល្រភបំណពាន។ ឧាហរណ៍ មនុស្រសខ្លះនឹងមិនានគិតអំណពីបញ្ហ្រ 
ន្រះទ្រពីមុន ឬក្នុងរយៈព្រលយូរមកហើយ ហើយការពិភាក្រសាន្រះ អាចនឹងនាំណមកនូថការចងចាំណដ៏ស្រកស្រ

១
។ 

ចាំណាច់ត្រូវថយល់ពីអ្វីៗ ដ្រលអាចនឹង កើតឡើងានគ្រប់ព្រល។ បើអ្នកចូលរួមចង់និយយពីបទពិស្រធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួន 
របស់គត់ សូមឲ្រយពួកគត់និយយន្រកន្ល្រងាមួយដច់ដ្រយឡ្រកពីគ្រ (ន្រព្រលសម្រ្រកឬន្រព្រលបញ្ចប់ការ 
ពិភាក្រសា)។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រានរៀបចំណជាស្រ្រចនូថព័ត៌មនលម្អិតសម្រ្រប់ទំណនាក់ទំណនង ដើម្របីផ្តល់ស្រវា 
ពិគ្រ្រះយ្របល់ប្រកបដ្រយថិជា្ជ្រជីថៈ ឬស្រវាបញ្ជូនសម្រ្រប់អ្នកចូលរួមាម្ន្រក់ ដ្រលចង់ពិភាក្រសាលម្អិតពី 
សា្ថ្រនភាពរបស់ខ្លួន ។ 

ត្ូវរាយការណ៍ជាបនា្ទ្ន់ នូវការប្្ប់ការពិតអំពីកុមារមា្ន្ក់ ដ្លអាចឆ្លងកាត់បទពិស្ធន៍ន្
ការរំល្ភបំពាន

អ្នកចូលរួមខ្លះ ប្រហ្រលជាអាចនឹងច្រករំល្រកព័ត៌មនដ្រលបង្ហ្រញា ក្នុងព្រលន្រះកុមរម្ន្រក់ អាចកំណពុងជួបប្រទះ
ការរំល្រភបំណពានន្រក្នុងគ្រួសាររបស់គ្រ សមគមន៍ ឬន្រកន្ល្រងផ្រស្រងទៀត។ ន្រព្រលមនការលាតត្រដងពីសា្ថ្រន
ភាពប្របន្រះ អ្នកត្រូវថត្រយកចិត្តទុកដក់យ៉្រងហ្មត់ចត់ ដ្រយរក្រសាការសម្ង្រត់ និងចាត់ថិធានការឲ្រយានាន់ព្រល 
វ្រលា ពីព្រ្រះកុមរម្ន្រក់កំណពុងស្ថតិក្នងុគ្រ្រះា្ន្រក់។ បើមនហ្រតុការណ៍ ប្របន្រះកើតឡើង ត្រូវថជម្រ្របដល់ទីភា្ន្រក់ងរ 
មូលដ្ឋ្រនដ្រលសមគួរ (រាប់បញ្ចូលាំណងអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិាល និងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនផង)។ អ្នកសម្របសម្រួល 
ត្រូវថសា្គ្រល់ភា្ន្រក់ងរបញ្ជូនន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រនដ្រលមនសមត្ថកិច្ចក្នុងការសុើបអង្ក្រតពីហ្រតុការណ៍ដ្រលានបង្ហ្រញ 
ាំណងន្រះ។ រាល់ហ្រតុការណ៍ដ្រលានបង្ហ្រញត្រូវថរាយការជាបនា្ទ្រន់។ 

១. វាជាធម្មតាទ្រសម្រ្រប់មនុស្រសដ្រលធា្ល្រប់រងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទក្នុងការបំណាត់ការចងចាំណ្ររបស់ខ្លួនអំណពីបទពិស្រធន៍ជាយុទ្ធសាស្រ្តទប់ទល់មួយ
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ត្ូវច្ះឆ្លើយតបនឹងសំណួរដ្លពិបាក និង/ឬឥរិយាបថរំខាននានា 

វាជាការចាំណាច់ក្នងុការគិតគូរ និងគ្ររពថប្របធម៌របស់អ្នកចូលរួម បុ៉ន្ត្រថប្របធម៌ មិនគួរប្រើជាល្រសសម្រ្រប់ជាមូលហ្រតុ 
សមស្របន្រក្នុងការរំល្រភបំណពានកុមរឡើយ។ 

ប្រហ្រលជាអាចមនសំណណួរច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទំណន្ររផ្លូថភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រ
ត្រៀមខ្លួនឲ្រយរួចជាស្រ្រច ដើម្របីឆ្លើយតបន្រក្នុងការពិភាក្រសាប្របន្រះឲ្រយានច្របាស់លាស់និងត្រង់ទ្រត្រង់មក។   
អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រសង្កត់ធ្ងន់ា កុមរាំណងអស់មនសិទ្ធិទទួលានកិច្ចការពារ ដ្រយមិនប្រកាន់ពីទំណន្ររ 
ផ្លូថភ្រទ និង/ឬ អត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ ហើយភាពអាម៉្រស់ ការរីសអើង ឬការមិនអើពើ នឹងបញ្ហ្រទំណន្ររផ្លូថភ្រទ 
និង/ឬ អត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ អាចជំណរុញកុមរមួយចំណនួន ឲ្រយធា្ល្រក់ចូលទ្រក្នុងសា្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះ ប្រសិនបើគ្ម្រន
អ្នកាន្រក្នុងសហគមន៍គំណទ្រពួកគត់ទ្រ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រធ្វើឲ្រយប្រ្រកដា ការលើកឡើងជាយ្របល់នានារបស់អ្នកចូលរួម ដ្រលមិនពិត ឬដ្រល
មិនបង្ករឲ្រយមនបរិយកាសមនសុថត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរទ្រន្រះ គួរត្រត្រូវថានដ្រះស្រ្រយដ្រយប្រុងប្រយ័ត្ន។ 
ឧាហរណ៍ ការផ្តល់យ្របល់លើសម្លៀកបំណពាក់របស់កុមរី គឺមិនពាក់ព័ន្ធទ្រនឹងប្រធានបទន្រក្នុងការពិភាក្រសា 
ឡើយ ហើយអាចធ្វើឲ្រយអ្នកដ្រលមនអាកប្របកិរិយលម្អៀងផ្ន្រកយ្រនឌ័រ និងបន្តប្រកាន់គំណនិតដ្រលស្ដីបន្ទ្រសទ្រ  
លើជនរងគ្រ្រះ។ អ្នកសម្របសម្រួលមិនគួរជំណរុញឲ្រយមនការពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រាំណងន្រះឡើយ ត្រផ្ទុយទ្រថិញ គួរត្រ 
ផ្ត្រតលើសារសំណខាន់ៗ ដ្រលត្រូវថានលើកឡើងន្រក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ។     

ក្នុងកាលៈទ្រសៈខ្លះ អ្នកសម្រួលសម្រួលនឹងជួបអ្នកចូលរួមដ្រលសម្ដ្រងឥរិយបថរំខាន (ឈ្ល្រះប្រក្រក និយយ 
ឥតឈប់ អាកប្របកិរិយរំខាន ឬអ្នកដ្រលជឿាខ្លួនដឹងអ្វីគ្រប់យ៉្រង)។ ដើម្របីធ្វើឲ្រយរសាយនូថជម្ល្រះ ត្រូវថលើកទឹកចិត្ត
ឲ្រយអ្នកចូលរួមផ្តល់យ្របល់ក្នុងការរកដំណណ្រះស្រ្រយបញ្ហ្រ ដ្រលពួកគត់ានលើកឡើង។ ចៀសវាងការមិនអើពើ 
នឹងអ្នកចូលរួមផ្រស្រងទៀត ដ្រយសារត្រឥរិយបថរបស់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ឲ្រយស្រះ។ 

ន្រព្រលចាំណាច់ សូមរំឭកអ្នកចូលរួមា កុមរមិនម្រនជាអ្នកដ្រលគួរត្រូវថស្តីបន្ទ្រស ចំណព្រះការដ្រលពួកគ្រកា្ល្រយជា
ជនរងគ្រ្រះន្រក្នុងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទន្រះទ្រ។  
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

កំណត់ត្ ្
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ផ្ន្រកទី២៖  

ការណ្នាំតាមរយៈសា្ល្យ

ផ
្ន្រកទី២

៖ កា
រណ

្នា
ំតា

ម
រយ

ៈសា
្ល្យ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

ការណ្នំាតាមរយៈសា្លយ្
ផ្ន្រកន្រះ ផ្ដល់ការណ្រនាំណជាជំណហានៗ ដើម្របីជួយអ្នកសម្របសម្រលួវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។ អ្នកអាចាញយកបទបង្ហ្រញ 
តាមផ្រថឺផ័ញសំណរាប់អ្នកតំណាងសហគមន៍ ពីគ្រហទំណព័រ http://www.childsafetourism.org និងគ្រហទំណព័រ 
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism ហើយត្រូវថធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ និងក្រសម្រួលបទបង្ហ្រញន្រះ 
ដើម្របីបញ្ចូលខ្លឹមសារដ្រលពាក់ព័ន្ធន្រា្ន្រក់ជាតិ និង/ឬា្ន្រក់តំណបន់។ បទបង្ហ្រញតាមផ្រថឺផ័ញន្រះ គឺជាឧបករណ៍ 
គំណទ្រដល់គ្រលបំណណងថគ្គសិក្រសា និងជួយអ្នកចូលរួមចងចាំណសារសំណខាន់ៗ ន្រព្រលដំណណើរការវ្រទិកាពិភាក្រសា។  
ប្រសិនបើមិនអាចប្រើសា្ល្រយាំណងន្រះធ្វើជាឧបករណ៍រូបភាពានទ្រ (ដូចជាបង្ហ្រញន្រលើឧបករណ៍បញ្ច្រំណងសា្ល្រយ 
ឬព្រីនច្រញន្រលើក្រដសផ្ទ្រំណងធំណ) អ្នកសម្របសម្រួល អាចប្រើការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយទ្រជាសំណណ្ររសម្រ្រប់ 
ការពិភាក្រសា។  

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រព្រាយមបង្កើតបរិយកាសសិក្រសាដ្រលមនការចូលរួម តាមរយៈការពន្រយល់លម្អិតន្រលើ 
សា្ល្រយនីមួយៗ និងបញ្ចូលសកម្មភាពន្រចន្ល្រះប្រធានបទនីមួយៗ ដូចដ្រលានណ្រនាំណ។ ន្រក្នុងការណ្រនាំណ 
តាមរយៈសា្ល្រយ គួរត្របង្កើតជាសំណណួរដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលអាចប្រើ ដើម្របីជំណរុញការពិភាក្រសាក្នុងក្រុមាំណងមូល 
និង/ឬការឆ្លះុបញ្ច្រំណងផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់អ្នកចូលរួម និងព្រលវ្រលា (ដូចានដក់សញ្ញ្រសម្គ្រល់ា ជាសំណណួរឆ្លះុបញ្ច្រំណង/ 
ពិភាក្រសា។ កាតយកតាមខ្លួន  (ឧបសម្ព័ន្ធទី១) គួរត្រច្រកដល់អ្នកចូលរួមន្រមុនដំណណើរការវ្រទិកាពិភាក្រសា ហើយ 
ត្រូវថយកធ្វើជាឯកសារយ្រងន្រក្នុងការពិភាក្រសាាំណងមូល។ អ្នកសម្របសម្រួល គួរត្រលើកទឹកចិត្តដល់ចូលរួមឲ្រយ 
ប្រើប្រ្រស់កាតយកតាមខ្លួនាំណងន្រះ ធ្វើជាឯកសារយ្រងដ៏មនប្រយ្រជន៍។ អ្នកចូលរួមអាចប្រើប្រ្រស់ កាតយក 
តាមខ្លួនាំណងន្រះ ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មនបន្តដល់គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ខ្លួន ក្រ្រយព្រលបញ្ចប់វ្រទិកា 
ពិភាក្រសាន្រះ។ ក្នុងករណីប្រើសំណណួរចូលទ្រកាន់ម្ររៀន ជាលក្ខណៈសរស្ររ អ្នកសម្របសម្រួលក៏អាចជ្រើសរីស 
ផ្ដល់សំណណួរចូលទ្រកាន់ម្ររៀន (ឧបសម្ព័ន្ធទី៣) ក្នុងព្រលត្រមួយ ជាមួយនឹងកាតច្រកជូនន្រះានដ្ររ ហើយ 
ត្រូវថហ្រអ្នកចូលរួមឲ្រយមកបំណព្រញសំណណួរន្រចំណណុចពាក់ព័ន្ធាមួយ ន្រក្នុងការពិភាក្រសាន្រះ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

ស្ចក្តីផ្តើម

សា្ល្យទី១ ∞

រក#$សុវត)ិ+ពកុ-រពី/ររ01ភបំ5នផ89វ:#ទ<
អ>កតំ?ងAសហគមន៍ - F#ទិ/ពិ+ក#$<

!"#ះអ&កស)#បស)#+ល៖.
!"#ះសហគមន៍៖.
4លបរ678#ទ៖.

• សា្ល្រយផ្ដើម៖អាចបញ្ច្រំណងបង្ហ្រញន្រព្រលអ្នក 
ចូលរួមកំណពុងដើរចូលមកក្នងុវ្រទិកាពិភាក្រសា

• សូមធ្វើឲ្រយសា្ល្រយន្រះ មនលក្ខណៈសុីនឹង 
បរិបទមូលដ្ឋ្រន តាមរយៈការដក់បន្ថ្រម 
ឈ្ម្រះសហគមន៍ ឈ្ម្រះ សហ-អ្នកសម្រ
បសម្រួលដ្រលមកពីអង្គការដ្រគូហើយបើ
សមស្រប អាចដក់បញ្ចូលសា្ល្រកសញ្ញ្រអង្គ
ការដ្រគូផង។ 

• ក្នុងករណីមនប្រ្ររព្ធពិធីបើកថគ្គ ដ្រយមន 
សន្ទរកាបើកថគ្គជាផ្លថូការ ត្រូវថមនសា្ល្រយមួយ 
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីបង្ហ្រញត្រង់ចំណណុចន្រះ។

សា្ល្យទី២∞

<

G#ចកIីJIើម<

• អរុណសួស្ដី/សាយ័ន្តសួស្ដី

• ត្រូវថថ្ល្រងអំណណរគុណដល់គ្រប់គ្ន្រដ្រលាន 
ចំណាយព្រលមកចូលរួមក្នងុវ្រទិកាពិភាក្រសា

• អ្នកសម្របសម្រួលចាប់ផ្ដើមណ្រនាំណខ្លួនឯង 
និងអ្នកដទ្រទៀតដ្រលគំណទ្រដល់វ្រទិកា 
ពិភាក្រសា។

• ដ្រយសារមនព្រលវ្រលាតិចសម្រ្រប់វ្រទិ
កាជជ្រកពិភាក្រសារបស់អ្នកតំណាងសហគ
មន៍ សូមធ្វើថគ្គស្រចក្ដីផ្ដើមន្រះឲ្រយខ្លី។

• គ្រលបំណណងន្រថគ្គស្រចក្ដីផ្ដើម គឺដើម្របី 
ធ្វើឲ្រយអ្នកចូលរួមមនអារម្មណ៍ស្រួលចិត្ត 
ជាមួយប្រធានបទ និងផ្ដល់ឱកាសឲ្រយគត់ 
ណ្រនាំណខ្លួនទ្រ កាន់ក្រុម និងសា្គ្រល់អ្នកចូល 
រួមដទ្រទៀត មុនព្រលចាប់ផ្តើមលើកឡើង
ពីបញ្ហ្ររសើប ាក់ទងនឹងការរំល្រភបំណពាន
ផ្លូថភ្រទកុមរ ន្រថគ្គបនា្ទ្រប់។

សា្ល្យទី៣ ∞

•  គ:##ងកុ=រ>ព គឺAគំនិតផFGចIFើមK#កមLវ6ធីផFល់ជំនួយបរT#ស 
របស់រUV#ភិXលអូZ#Fាលី.

•  \ើម#]ីទប់^_#ត់4រ`#ងa#វ័cdផefវg#ទកុ=រhក&iងវ6ស័យT#សចរណ៍.
•  k#lវXនអនុវតFmយអងn4រទស#oនៈពិភពqកhក&iងa#T#ស     
កមriA  sវ  t#  និងa#T#សuៀតwម។.

<<
G
#ចកIីJ

Iើម<
    <

• សូមពន្រយល់ា សម្ភ្ររអប់រំន្រះ ត្រូវថាន 
បង្កើតឡើងដ្រយអង្គការទស្រសនៈពិភព 
ល្រក សម្រ្រប់គម្រ្រងកុមរភាព ផ្ន្រក 
បង្ក្ររ និងជាគំណនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋ្រភិាល 
អូស្រ្តាលី ក្នុងកិច្ចការពារមិនឲ្រយមនការ 
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរន្រក្នុង 
ថិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណណើរ។ 

• អ្នកសម្របសម្រលួគួរត្រធ្វើការបរិយយដ្រយ 
សង្ខ្រប ាតើសហគមន៍មនទំណនាក់ទំណនង 
ដូចម្ត្រច ជាមួយថិស័យទ្រសចរណ៍ 
(ឧាហរណ៍៖ វាជាកន្ល្រងគ្រលដ្រថ្មីមួយ 
សម្រ្រប់ទ្រសចរណ៍ ជា កន្ល្រងគ្រលដ្រ 
ទ្រសចរណ៍ ដ្រលកំណពុងមនការរីកចម្រើន 
មនការធ្វើចំណាកស្រុកមកពីសហគមន៍ 
ផ្រស្រង មកកាន់កន្ល្រងគ្រលដ្រទ្រសចរណ៍ 
។ល។ កតា្ត្រប្របន្រះ បង្កើតឲ្រយមនមជ្រឈដ្ឋ្រន 
និងបរិបទសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។

• ន្រព្រលដ្រលអាច អ្នកសម្របសម្រួល 
គួរត្រធ្វើឲ្រយប្រ្រកដា ការរំល្រភបំណពានផ្លូថ 
ភ្រទកុមរ ក៏កើតឡើង ក្នុងសហគមន៍ដ្រល 
ពុំណម្រនជាទីគ្រលដ្រទ្រសចរណ៍ដ្ររ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ
សា្ល្យទី៤ ∞
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• ថ្ង្រន្រះខ្ញុំណចាត់ទុកា ល្រក ល្រកស្រីគឺជា
អ្នកតំណាងប្រកបដ្រយថិជា្ជ្រជីថៈមកពី 
សហគមន៍ន្រះ។ 

• ល្រក ល្រកស្រមួីយចំណនួនសា្គ្រល់គ្ន្ររួចហើយ 
ប៉ុន្ត្រប្រហ្រលជាន្រមនមនុស្រសមួយចំណនួន 
ដ្រលល្រក ល្រកស្រីមិនាន់ានសា្គ្រល់ 
ន្រឡើយ។ ហ្រតុន្រះ ដើម្របីឲ្រយយើងអាច 
សា្គ្រល់គ្ន្រាន ខ្ញុំណសូមអញ្ជមើញអ្នកាំណងអស់
គ្ន្រណ្រនាំណខ្លួន តាមរយៈការឆ្លើយសំណណួរ 
ងយៗចំណនួនពីរ៖ 

 – តើអ្នកឈ្ម្រះអ្វី?

 – តើអ្នកធ្វើការន្រឯា? 

• បនា្ទ្រប់ពីការណ្រនាំណខ្លួនចប់៖

 – គ្ររពចំណព្រះបទពិស្រធន៍ និងថិជា្ជ្រជីថៈ 
កម្រិតខ្ពស់ ដ្រលមនន្រក្នុងបន្ទប់។ 

 – ទទួលសា្គ្រល់ថិស័យខុសៗគ្ន្រ ដ្រលមន 
តំណាងន្រក្នុងវ្រទិកា និងគុណតម្ល្រន្រ
បទពិស្រធន៍របស់ពួកគ្រ។

 – លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្រយច្រករំល្រក 
បទពិស្រធន៍ ក្នុងព្រលពិភាក្រសា។

 – ជម្រ្របអ្នកចូលរួមា វ្រទិកាពិភាក្រសា 
ជាឱកាសដ្រលអាចជួយអ្នកចូលរួម 
ក្នុងការងររបស់ពួកគ្រ។ 

 – ពន្រយល់ប្រ្រប់ា វ្រទិកាពិភាក្រសា នឹងជួយ 
បង្កើនចំណណ្រះដឹង និងជំណនាញរបស់គ្រ 
ក្នុងកិច្ចការពារកុមរ ឲ្រយរួចផុតពីការ 
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ។  

 – សូមពន្រយល់ា វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ ក៏ 
នឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមធ្វើការ 
សហការគ្ន្រានកាន់ត្រល្អប្រសើរឡើង។ 

• ដើម្របីធ្វើឲ្រយថគ្គន្រះ កាន់ត្រមនភាពរស់រវីក 
និងមនការចូលរួម សូមចាប់ផ្ដើមការណ្រ 
នាំណខ្លួន ដ្រយការប្រះាល់ក្រស៊ូទ្រឲ្រយ 
អ្នកចូលរួមាម្ន្រក់។ បនា្ទ្រប់ពីគត់ាន 
ណ្រនាំណខ្លនួឯងរួចហើយ គត់អាចជ្រើសរីស 
អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ទៀត តាមរយៈការប្រះាល់ 
ទ្រអ្នកន្រះ។  សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម 
ឲ្រយប្រះាល់ទ្រនរាដ្រលពួកគត់មិន
ធា្ល្រប់ានជួបពីមុនមក។

• ក្នុងព្រលណ្រនាំណខ្លួន អ្នកសម្របសម្រួលគួរ 
អរគុណបុគ្គលម្ន្រក់ៗ ហើយកត់ត្រ្រទុកអំណពី 
ថិស័យផ្រស្រងៗគ្ន្រ ដ្រលពួកគត់តំណាង (ឧ. 
អប់រំ សុខាភិាល ជម្រុញការអនុថត្តច្របាប់ 
អង្គការ សាសនា។ល។)   

• វាជាការល្អបំណផុតន្រះ គឺត្រូវថកត់សម្គ្រល់ និង 
ត្រូវថដឹងាតើអ្នកចូលរួមសា្គ្រល់គ្ន្រឬអត់ និង 
ា តើអ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ យល់ពីតួនាទី និង 
ការទទួលខុសត្រូវថចំណព្រះខ្លួនឯង និងចំណព្រះ 
គ្ន្រទ្រថិញទ្រមកឬទ្រ។ ការយល់ពីគ្ន្រទ្រ 
ថិញកាន់ត្រច្របាស់ ជួយឲ្រយពួកគត់សហការ
គ្ន្រដើម្របីការពារកុមរ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ
សា្ល្យទី៥ ∞
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តើយើងមកទីន្ះដើម្បីអ្វី? 

• ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ ដ្រលធ្វើ 
ការដ្រយផ្ទ្រល់ជាមួយកុមរ អ្នកមនតួនាទី 
សំណខាន់ក្នុងកិច្ចការពារកុមរ ឲ្រយរួចផុតពីការ
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ។ 

• តាមរយៈតួនាទីផ្ន្រកថិជា្ជ្រជីថៈរបស់អ្នក 
ជារឿយៗ 

 – អ្នកគឺជាជនដំណបូងដ្រលានឃើញ ឬ 
ធ្វើការកំណណត់សញ្ញ្រផ្រស្រងៗដ្រលបង្ហ្រញ 
ា កុមរកំណពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រ
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ

 – អ្នកត្រូវថសាកសួរ និងរាយការបញ្ជូន 
ព័ត៌មនតាមការចាំណាច់ និង 

 – អ្នកអាចផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មន និងជួយអប់រំ 
សមជិកសហគមន៍ ឲ្រយព្រាយមបង្ក្ររមិន
ឲ្រយមនការរំល្រភបំណពានកើតមនឡើង។ 

• ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ ល្រក 
ល្រកស្រីម្ន្រក់ៗ គឺជា "អ្នកមនតួនាទី" 
ដ្រលមនកាតព្វកិច្ចច្រងយ៉្រងច្របាស់ន្រ 
ក្នុងច្របាប់។

• បើទ្រះបីជាល្រក ល្រកស្រីសុទ្ធត្រមន 
ថិជា្ជ្រជីថៈខ្ពស់ន្រក្នុងថិស័យរបស់ខ្លួនក្ដី ប៉ុន្ត្រ 
យើងដឹងាល្រក ល្រកស្រី អាចនឹងមន 
ការលំណាកក្នុងការនិយយពីបញ្ហ្រផ្លូថភ្រទ។ 
ថ្ង្រន្រះ ប្រហ្រលជាលើកទីមួយដ្រលល្រក 
ល្រកស្រី ជជ្រកអំណពីបញ្ហ្រាំណងអស់ន្រះ។ 

• បុ៉ន្ត្រដើម្របីឲ្រយកុមររបស់យើងមនសុថត្ថភិាព 
វាជាការសំណខាន់ាស់ដ្រលយើងត្រូវថទទួល 
ានព័ត៌មនអំណពីបញ្ហ្រន្រះ ហើយយើងមិន
ត្រូវថន្រស្ងៀមសា្ង្រត់ចំណព្រះប្រធានបទស្ដីពី
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរឡើយ។

• គ្រ្រន់ត្រតាមរយៈការចូលរួមក្នងុវ្រទិកា 
ពិភាក្រសាន្រះ ល្រក ល្រកស្រាីនឈាន 
ជំណហានយ៉្រងសកម្មមួយ ដើម្របីការពារកុមរ 
ក្នងុសហគមន៍របស់ល្រក ល្រកស្រ ីពី 
ការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ។

យ្រងលើ កាតយកតាមខ្លួនល្ខ១  
(រក្សាកុមារឲ្យមានសុវត្ថិភាព រួចផុតពីការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ)

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ
ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ

អ្នកតំណាងសហគមន៍
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សំណណូមពរមួយចំណនួន៖

• ខ្ញុំណដឹងា អ្នកាំណងអស់គ្ន្រមនការមមញឹក
នឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួន ប៉ុន្ត្រដ្រយសារថ្ង្រន្រះ 
យើងមនព្រលវ្រលាតិច សូមបិទសម្ល្រង
រ្រទិ៍ក្នុងទូរស័ព្ទដ្ររបស់ល្រក ល្រកស្រី 
ឬសូមដើរច្រញទ្រក្រ្រ/ឲ្រយឆ្ង្រយ បើមន 
ការទូរស័ព្ទមកក្នុងករណីចាំណាច់។  

• ការចូលរួមថិភាគានរបស់ល្រក ល្រកស្រី 
ាំណងអស់គ្ន្រលើប្រធានបទន្រះ គឺមនតម្ល្រ 
ាស់។

• ប្រសិនបើមនចំណណុចាមួយមិនយល់ 
សូមលើកឡើង។ អ្នកដទ្រក៏ ទំណនងជាមិន 
យល់ដ្ររ។ បើចង់ឲ្រយមន ភាពងយស្រួល 
ជាងន្រះន្រះ អ្នកក៏ អាចជួបខ្ញុំណក្រ្រយព្រល
បញ្ចប់វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។

• បើសិនជាអ្នកមនការព្រយួារម្ភដ្រលកុមរ 
នាព្រលបច្ចុប្របន្នអាចទទួលរងគ្រ្រះន្រការ 
រំល្រភបំណពាន សូមប្រ្រប់ឲ្រយពួកយើងដឹង 
បនា្ទ្រប់ពីវ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។ ពួកយើងនឹង
ធ្វើសកម្មភាពដើម្របីការពារកុមរាំណងន្រះ។

សា្ល្យទី៦ ∞

សំណZរមុនចូល[#\ៀន<
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សកម្មភាព៖ សំណួរមុនចូលម្រៀន 

ល្រក ល្រកស្រីមួយចំណនួន ានដឹងរួចហើយ 
ពីការរំល្រភបំណពានកុមរ ប៉ុន្ត្រសម្រ្រប់ល្រក 
ល្រកស្រីខ្លះ ន្រះគឺជាព័ត៌មនថ្មី។ ដើម្របីឲ្រយ
កាន់ច្របាស់ពីព័ត៌មនដ្រលពួកយើងផ្តល់ជូន 
ាវាសមស្របបំណផុតសម្រ្រប់អ្នកដ្រលពាក់ 
ព័ន្ធឬទ្រ ពួកយើងចង់សួរសំណណួរមួយចំណនួន។ 

សូមប្រ្រប់អ្នកចូលរួមឲ្រយពិនិត្រយមើលន្រក្នងុទម្រង់ 
ឯកសារសំណណួរមុនចូលម្ររៀនរបស់ខ្លនួហើយ 
ចំណាយព្រលពី៣ទ្រ៥នាទីដើម្របីបំណព្រញ 
ទម្រង់ាំណងន្រះបនា្ទ្រប់មកទើបប្រមូលទុក។

អាស្រ័យលើប្រភ្រទអ្នកចូលរួម អ្នកសម្រប 
សម្រួលអាចប្រើសំណណួរមុនចូលម្ររៀន ជា 
សកម្មភាពប្រ្រស្រ័យាក់ទងងយៗ ដ្រល 
មនបង្ហ្រញន្រក្នុង កំណណត់ត្រ្រគំណទ្រ 
(ជួរឈរខាងសា្ដ្រំណ)។

សំណណួរមុនចូលម្ររៀន មនន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៣។  

សំណណួរមុនចូលម្ររៀន៖ សកម្មភាពប្រ្រស្រ័យ 
ាក់ទងគ្ន្រ ដ្រលអាចជ្រើសរីសាន។

១. ច្រកឈុតប័ណ្ណឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណណួរផ្តើម 
ម្ររៀន និងសំណណួររំឭកម្ររៀនសារឡើង 
ថិញ (ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥) ដល់អ្នកចូលរួម 
ម្ន្រក់ៗ។ អ្នកចូលរួមត្រូវថលើកប័ណ្ណដ្រលគូស 
សញ្ញ្រធីក () ប្រសិនបើពួកគត់ឆ្លើយ 
"ាទ/ចាស" និងលើកសញ្ញ្រខ្វ្រង(x) បើ 
ពួកគត់ឆ្លើយា "ទ្រ" ហើយត្រូវថលើកប័ណ្ណ 
ដ្រលមនសញ្ញ្រសួរ (?) ក្នុងករណីពួក 
គត់មិនដឹងចម្លើយចំណព្រះសំណណួរនីមួយៗន្រ 
ក្នងុកម្រងសំណណួរចូលទ្រកាន់ម្ររៀន។ អ្នក 
សម្របសម្រលួ(ឬជំណនួយការ)នឹងត្រូវថកត់ត្រ្រ 
ចំណនួនសញ្ញ្រធីក () សញ្ញ្រខ្វ្រង (x) 
និងសញ្ញ្រសួរ (?) ឲ្រយានត្រមឹត្រូវថសម្រ្រប់ 
សំណណួរនីមួយៗ ន្រក្នុងទម្រង់ជាគំណរូ ដ្រល 
មនស្រ្រប់ន្រក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

២. មនជម្រើមួយងយស្រួលក្នុងការផ្តល់ 
ចម្លើយជាសញ្ញ្រធីក() សញ្ញ្រខ្វ្រង(x) 
និងសញ្ញ្រសួរ(?) គឺត្រូវថប្រងច្រកបន្ទប់ជាបី 
ផ្ន្រក។ ផ្ន្រកទី១សម្រ្រប់អ្នកមនសញ្ញ្រធីក 
() ទី២ដក់អ្នកមនសញ្ញ្រខ្វ្រង(x) និង 
ទី៣ដក់សញ្ញ្រសួរ(?)។ សូមប្រ្រប់អ្នក 
ចូលរួមឲ្រយចូលទ្រកាន់កន្ល្រងដ្រលមនសញ្ញ្រ 
ផ្អ្រកលើចម្លើយរបស់ខ្លួន គឺាតើខ្លួនឆ្លើយ 
"ាទ/ចាស" ប្រើសញ្ញ្រធីក() ឆ្លើយ  
"ទ្រ" ប្រើសញ្ញ្រខ្វ្រង(x) ឬឆ្លើយ "មិនដឹង" 
ប្រើសញ្ញ្រសួរ (?)។

តើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ គឺជាអ្វី? 

សា្ល្យទី៧ ∞

Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រWអUី?<

មុននឹងពិភាក្រសាអំណពី "ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ 
លើកុមរ" យើងត្រូវថយល់ពី "ការរំល្រភបំណពាន 
លើកុមរ" ជាមុនសិន។

សា្ល្យទី៨ ∞

Lើ/ររ01ភបំ5នកុ-រWអUី? <
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អំyើwមួយ (ឬមិន{#នAអំyើ) |#លមិន{#នA4រ}#ដន#�ÄÄ 
ÅើយÇÉើឲ#�កុ=រ=ន4រឈឺÜប់ ឬUក់កុ=រក&iង^á#ន>ពà##ះâä#ក់។.
.

• ការរំល្រភបំណពានកុមរ គឺជាសកម្មភាព 
មួយ(ឬមិនម្រនសកម្មភាព)ដ្រលពុំណម្រន 
កើតឡើងដ្រយច្រដន្រយ ហើយធ្វើឲ្រយកុមរ 
ឈឺចាប់ឬទុកឲ្រយកុមរស្ថិតន្រក្នុងសា្ថ្រន 
ភាពគ្រ្រះា្ន្រក់។

• ការរំល្រភបំណពានកុមរ អាចនាំណឲ្រយមន 
គ្រ្រះា្ន្រក់ជាក់ស្ត្រង ឬគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលអាច 
នឹងកើតឡើងចំណព្រះសុខភាព ការរស់រាន 
មនជីថិត ការអភិថឌ្រឍន៍ និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ 
របស់កុមរ។

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន 
(តើការរំល្រភបំណពានកុមរជាអ្វី)

អ្នកសម្របសម្រួល 
គួរត្រមើលនិយម- 
ន័យ និងផ្ន្រកដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធន្រក្នងុច្របាប់ 
ជាតិតាមការគួរ

សា្ល្យទី៩ ∞
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ការរំល្រភបំណពានកុមរមនបួនទម្រង់សំណខាន់ៗ 
ប៉ុន្ត្រជារឿយៗ មនចំណណុចដូចគ្ន្រខ្លះ៖ 

ការរំល្ភបំពានលើរាងកាយ 
• ការរំល្រភបំណពានលើរាងកាយ កើតឡើងន្រ 

ព្រលមនុស្រសម្ន្រក់ មនច្រតនាធ្វើឲ្រយរបួស 
ឬគំណរាមកំណហ្រងធ្វើឲ្រយរបួសដល់កុមរម្ន្រក់។

• ចំណណុចន្រះរួមមន ការវាយដំណ ការក្ដិច ការ 
ចាប់រលាក់ ការាត់ធាក់ ការធ្វើឲ្រយរលាក 
ការច្រ្រន ការធ្វើឲ្រយថប់ដង្ហើម ការចាប់/ចង 
ការបំណពុល ឬការហាមឃាត់មិនឲ្រយកុមរកម្រើក។ 

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

ាររំល្ភបំពានកុមារ គឺជាសកម្មភាពណាមួយ (ឬ មិនម្នសកម្មភាព) ដ្លធ្វើកឡើកងមិនម្ន 
ដ្យច្ដន្យ  ហើកយធ្វើកឲ្យកុមារឈឺចាប់ ឬធ្វើកឲ្យកុមារមានគ្្ះថា្ន្ក់ ។ 

មានកុមាររាប់លាននាក់ ន្ជុំវកិញពិភពល្ក បានទទួលរងគ្្ះដ្យសារាររំល្ភបំពានជារៀង
រាល់ថ្ង្ ។ ាររំល្ភបំពានកុមារកើកតឡើកងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ន្លើកពិភពល្ក ។ 

ប្ភ្ទន្ការរំលោភបំពានកុមារ 

ាររំល្ភបំពានកុមារមាន៤ប្ភ្ទសំខាន់ៗ ។ ជាញឹកញាប់ាររំល្ភបំពានលើកសពីមួយ ប្ភ្ទ
បានកើកតឡើកងក្នុងព្លដំណាលគ្ន្្ ។ 

ផលប៉ះពាល់ន្ការរំលោភបំពានកុមារ 

ាររំល្ភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកកុមារ ហើកយអាចបណា្ត្លឲ្យកុមារមានបញ្ហ្ទាំងផ្លូវក
ាយ និងផ្លូវកចិត្តក្នុងរយៈព្លវ្ង។

ផលវកិបាកន្ាររំល្ភបំពានគឺមិនត្ឹមត្ប៉ះពាល់ទ្លើកជនរងគ្្ះប៉ុណ្ណ្ះទ្ប៉ុន្ត្ាក៏ 
ជះឥទ្ធិពល ទ្ដល់គ្ួសារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិផងដ្រ ។ 

យើកងមិនត្ូវកបន្ទ្សកុមារចំព្ះាររំល្ភបំពាន ឬផលប៉ះពាល់ដ្លកើកតមានចំព្ះគ្ួសារ 
និងសហគមន៍ន្ះឡើកយ។

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវកាយ

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវភាទ 

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវចិត្ត

ការមិនអើពើ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ
ការរំល្ភបំពានផ្លូវចិត្ត
• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថចិត្ត គឺត្រងត្រកើតមន 

ហើយធ្វើឲ្រយរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់សតិអារម្មណ៍ ។

• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថចិត្ត គឺជាការវាយប្រហារ 
ទ្រលើការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់កុមរ។

• វាកើតឡើងក្នងុទម្រង់ ជាការដក់ងរដ្រលធ្វើ 
ឲ្រយកុមរឈឺចាប់ ឬជាការមើលងយដល់កុមរ 
ការគំណរាមកំណហ្រង ការចំណអក ការបំណភិតបំណភ័យ 
ឬការទុកឲ្រយកុមរឲ្រយន្រដច់ត្រឯងជាដើម។

• រាល់ទម្រង់ន្រការរំល្រភបំណពានកុមរ គឺមន 
ផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកសតិអារម្មណ៍ទ្រលើកុមរ។   

ការមិនអើពើ 
• ការមិនអើពើ គឺជាការខកខានមួយយ៉្រងធ្ងន ់

ធ្ងរ ក្នងុការផ្ដល់ការថ្រាំណសំណខាន់ៗដល់កុមរ។

• ឧាហរណ៍៖ កិច្ចការពាកុមរឲ្រយរួចផុតពី 
មជ្រឈដ្ឋ្រនគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬការមិនព្រមផ្ដល់ការ 
យកចិត្តទុកដក់ថ្រាំណសុខភាព ឬតម្រូវថការ 
ចាំណាច់របស់កុមរ (ដូចជាចំណណីអាហារ 
សម្លៀកបំណពាក់ ទីជម្រក ឬការថ្រាំណផ្ន្រក 
សតិអារម្មណ៍)។

ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ កើតឡើងន្រព្រល 

ជនាម្ន្រក់ នាំណកុមរធ្វើសកម្មភាពផ្លូថភ្រទ 
ដ្រយប្រើកម្ល្រំណងរបស់ខ្លួនទ្រលើកុមរន្រះ 
ឬឆក់ឱកាសាញយកប្រយ្រជន៍ ពីទំណនុក 
ចិត្តរបស់កុមរន្រះ។  

• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ មនគ្រប់រូប
ភាពន្រឥរិយបថផ្លូថភ្រទដ្រលកុមរមិនត្រូវថ 
ការ។ ការបំណពានន្រះ រាប់ាំណងការការប៉ះ ឬ 
សូម្របីត្រមិនប៉ះក៏ដ្រយ។  

• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ រួមមន ៖ 

 – បង្កើតជារូបភាព/រូបថត/ថីដ្រអូរំល្រភ 
បំណពានកុមរ 

 – បង្ខំណកុមរឲ្រយមើល ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាព 
ផ្លថូភ្រទ ឬ

 – បង្ខំណ/លួងល្រមកុមរឲ្រយរួមភ្រទ ឬពាក់ 
ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្លូថភ្រទ ជាមួយកុមរ 
ឬមនុស្រសព្រញថ័យដទ្រទៀត។

ថ្ង្រន្រះ យើងផ្ដ្រតលើការរំល្រភបំណពានប្រភ្រទ
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

ទី៤ គឺការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទកុមរ។ ទ្រះជា 
យ៉្រងាក៏ដ្រយចាំណាច់ត្រូវថដឹងាការរំល្រភ 
បំណពានាំណងបួនប្រភ្រទន្រះ ជារឿយៗ មន 
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្ន្រ ហើយមិនកើតឡើងដច ់
ត្រឯងឡើយ។ ឧាហរណ៍៖ កុមរដ្រលទទួល 
រងការរំល្រភបំណពានផ្លូថចិត្ត និងផ្ន្រកសត ិ
អារម្មណ៍ ជារឿយៗ មិនានទទួលការ 
យកចិត្តទុកដក់ទ្រ។

សា្ល្យទី១០ ∞
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é#ប់រូប>ពAa#Üំ។ .

• ពុំណមនស្ថិតិជាក់លាក់ាមួយដ្រលបង្ហ្រញ 
តួល្រខន្រចំណនួនកុមរ ដ្រលទទួលរងការ 
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទឡើយ។ 

• យើងពិាកដឹងពីចំណនួនន្រះាស់ ព្រ្រះា 
ជារឿយៗ មនុស្រសមិនរាយការករណី ប្រប 
ន្រះឡើយ ហើយជាញឹកញាប់គ្រមិនរាប់ 
ចំណនួនករណីាំណងន្រះឡើយ។ 

• បុ៉ន្ត្រ គ្រា៉្រន់សា្ម្រនាមនដល់រាប់លានករណី 

• កុមរាំណងន្រះមនប្រភពមកពីគ្រប់ស្រាប់ 
ថណ្ណៈស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គម គ្រប់ថ័យ គ្រប់ 
សាសនា និងគ្រប់ថប្របធម៌ាំណងអស់។

• ការរំល្រភបំណពានកុមរគឺមិនម្រនត្រក្នុង 
តំណបន់ន្រះទ្រ។ បញ្ហ្រាំណ្រងន្រះកើតឡើងគ្រប់ 
ប្រទ្រសន្រលើពិភពល្រក។

• វាគឺជារឿងធម្មតាដ្រលកុមរមនបទពិស្រធន៍ 
រងការរំល្រភបំណពានជាច្រើនរូបភាពជាងត្រមួយ 
ប្រភ្រទន្រករណីរំល្រភបំណពាន។ ឧាហរណ៍ 
កុមរអាចត្រូវថ ឪពុកម្ត្រយមិនយកចិត្តទុកដក់ 
និងផ្ល្រស់ទីរស់ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយ 
ពួកគ្រអាចកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថកាយ និងការរំល្រភបំណពានផ្លូថចិត្ត 
និង/ឬការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ។ 

តាមទស្រសនៈថិស័យមួយន្រក្នុងតំណបន់ 
រាយការណ៍ស្រ្រថជ្រ្រថឆ្ន្រំណ២០១២ របស់ 
អង្គការយូនីស្រហ្វ អាសុីបូពា៌្រ និងា៉្រសុីហ្វិក 
ានរកឃើញា៖

• ការរីករាលដលន្រការរំល្រភបំណពានធ្ងន់ធ្ងរ
លើរាងកាយ ានកើនឡើងចំណព្រះកុមរន្រ
ក្នុងតំណបន់ន្រះ ពី៩% ទ្រ២៥%។ 

• គ្ររកឃើញា កុមរា និងកុមរី ពី១៤% 
ទ្រ ៣០% ានជួបប្រទះ នឹងបញ្ហ្ររួមភ្រទ 
ដ្រយការបង្ខិតបង្ខំណន្រក្នុងឆកជីថិតរបស់
ពួកគ្រ។ 

• ក្ម្រងជំណទង់ និងមនុស្រសព្រញថ័យ ដ្រលធា្ល្រប់ 
ឆ្លងកាត់ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ និង/ឬ  
ការរំល្រភបំណពានលើរាងកាយ ព្រលខ្លួន 
ន្រជាកុមរ គឺទំណនងជាគិតដល់ ឬប៉ុនប៉ង 
ធ្វើអត្តឃាតដល់ទ្របួនដងច្រើនជាង 
អ្នកដ្រលមិនធា្ល្រប់មនប្រថត្តិរងការរំល្រភ 
បំណពាន ។

(ប្រភព: យូនីស្រហ្វ ការធ្វើទុក្ខទ្រសកុមរ 
ប៉្រេវ៉ា្រឡង់ ឧប្របត្តហិ្រតុ និងផលថិាកន្រ តំណបន់ 
អាសុីខាងកើត និងាសីុហ្វិច ឆ្ន្រំណ២០១២)

សា្ល្យទី១១
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សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា 
(អាចជ្រើសរីស) 

• សូមសួរអ្នកចូលរួមា តើពួកគត់ធា្ល្រប់ាន 
ឃើញ ឬានលឺអ្វីខ្លះន្រកន្ល្រងធ្វើការរបស់ 
ខ្លួន ន្រជុំណថិញកន្ល្រងរស់ន្រ ក្នុងសហគមន៍ 
និងន្រក្នុងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ាក់ទងនឹង
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរឬទ្រ។ 

• ផ្ន្រកន្រះមនគ្រលបំណណងចាប់ផ្ដើមការ 
សន្ទនា អំណពីការយល់ដឹងលើការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ ផ្ន្រកន្រះ ក៏ជួយឲ្រយ 
អ្នកសម្របសម្រួលយល់ដឹងថ្រមទៀតពី 
បញ្ហ្រន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន ព្រមាំណងកម្រិតន្រ
ការយល់ដឹងន្រក្នុងក្រុម។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• វាជាការសំណខាន់ាស់ ដ្រលត្រូវថសុំណឲ្រយអ្នក 
ចូលរួមច្រករំល្រករឿងរ៉ា្រថាំណងន្រះដ្រយមិន 
ចាំណាច់បញ្ជ្រក់ឈ្ម្រះ ឬបង្ហ្រញព័ត៌មន 
លម្អិតពីអត្តសញ្ញ្រណរបស់ជនរងគ្រ្រះ ឬ 
ជនល្មើសឡើយ។

• តាមរយៈរឿងដ្រលអ្នកចូលរួមច្រករំល្រក 
សូមលើកឡើងនូថព័ត៌មនបឋមមួយចំណនួន 
ពីអ្វីដ្រលអ្នកតំណាងសហគមន៍ានកន្លង 
មក ដើម្របីការពារកុមររបស់ខ្លនួពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទ។

• ដើម្របីសង្កត់ធ្ងន់លើភាពពាក់ព័ន្ធ បរិបទ និង  
តថភាពក្នុងមូលដ្ឋ្រន អ្នកសម្របសម្រួល 
គួរផ្ដល់ឧាហរណ៍ាញច្រញពីប្រព័ន្ធផ្រសព្វ 
ផ្រសាយដ្រលលើកឡើងពីករណីរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទលើកុមរន្រា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រននិងា្ន្រក់ 
ជាតិ។ ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់ន្រករណីសិក្រសាអាច 
ត្រូវថានបង្ហ្រញដ្រលអាចជួយលុបបំណាត់រឿង 
រា៉្រថដ្រលមិនពិតពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ
ដ្រលានកើតឡើង។ឧ. អ្នករំល្រភបំណពាន 
គឺជាមនុស្រសម្ន្រក់ដ្រលត្រូវថានគ្រជឿទុក 
ចិត្តជនរងគ្រ្រះជាកុមរា។

• វាអាចជាជំណនួយផងដ្ររសម្រ្រប់អ្នកសម្រប 
សម្រលួក្នងុការច្រករំល្រកទិន្នន័យា្ន្រក់ជាតិ 
ឬទិនា្ន្រការ ដូច្ន្រះ អ្នកចូលរួមអាចមើលឃើញ 
រូបភាពទូលំណទូលាយ ពីអ្វីដ្រលអ្នកជំណនាញ 
ការា្ន្រក់ជាតិ ឬមន្រ្តីរដ្ឋ្រភិាលកំណពុង 
និយយលើប្រធានបទន្រះ។

• ការពិភាក្រសា មិនគួរធ្វើឡើងដ្រយបង្ខំណឡើយ 
ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមមិនាន់ានត្រៀមខ្លួន
រួចរាល់ ឬន្រអៀនប្រៀនន្រឡើយ។

• អនុញ្ញ្រតិឲ្រយអ្នកចូលរួមច្រករំល្រករឿងពីរ 
ឬបី។ 

• សា្ដ្រប់រឿងាំណងន្រះ។ ប្រសិនបើរឿងន្រះ 
ចង្អុលបង្ហ្រញា កុមរាម្ន្រក់កំណពុង 
ប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំណពាន 
សូមប្រ្រប់ទ្រក្រុមាន្រះគឺជាបញ្ហ្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ 
មួយ និងបញ្ជ្រក់ា អ្នកនឹងសុំណនិយយជា
មួយអ្នកចូលរួមរូបន្រះ ន្រព្រលសម្រ្រក 
(ឬព្រលសរុបលទ្ធផលន្រវ្រទិកាពិភាក្រសា) 
ដើម្របីទទួលានព័ត៌មនក្របាះក្របាយ ក្នុង
គ្រលដ្រតាមដនករណីន្រះបន្តទៀត។ 

• សូមកត់ត្រ្រនូថរាល់ព័ត៌មនពីសកម្មភាព 
និងអាកប្របកិរិយដ្រលអ្នកតំណាងសហគមន៍ 
ត្រូវថត្រការពារកុមរក្នុងសហគមន៍របស់ 
ពួកគ្រ ពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ។ ចំណណុច 
ន្រះអាចលើកឡើងន្រព្រលក្រ្រយ ន្រ 
ព្រលមនការពិភាក្រសាពីការឆ្លើយតប។
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and traditions 
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à##ះ .
•  បôö#សងnម.
•  ផលវ6Xករយៈy#លõ#ង .
•  ផលប៉ះåល់ដល់កូនù 
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•  បន#oល់^¶#ក^ä#មឈឺÜប់.
•  ខូច`#រ°¢!"#ះ.
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• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ មនផល 
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទ្រលើកុមរ។

• ការរំល្រភបំណពានអាចនាំណឲ្រយមនក្តីអន្តរាយ  
ក្នុងរយៈព្រលខ្លី និងរយៈព្រលវ្រង។

• ផលប៉ះពាល់ លើកុមរមនដូចជា៖

 – ផ្លូថកាយ (របួស ការចម្លងជម្ងឺកាមរ្រគ 
ការរប្រើប្រ្រស់សារធាតុញៀន)  

 – ផ្លូថចិត្ត (បញ្ហ្រសុខភាពផ្លូថចិត្ត និង 
អារម្មណ៍ រួមមនភាពតានតឹង ភ័យារម្ភ 
ធ្វើអត្តឃាត ធ្វើឲ្រយខ្លួនឯងរបួស)

 – ការស្ដីបន្ទ្រសទ្រលើជនរងគ្រ្រះ ជា 
ជាងអ្នករំល្រភបំណពាន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

 – បញ្ហ្រសង្គម (បញ្ហ្រទំណនុកចិត្ត អារម្មណ៍ 
មិនមូល ឬអារម្មណ៍គ្ម្រនមិត្តភក្ដិ មិន 
អាចចុះចំណណ្រមគ្រាន ឬមិនអាចរក 
ានការងរធ្វើ)។

 – ផលថិាកក្នុងរយៈព្រលយូរ មនដូចជា
ការចូលទ្ររកសា្ថ្រនភាពក្រងប្រថ័ញ្ច ឬ 
"ការងរ" ដ្រលមិនចង់ធ្វើ។

 – ផលប៉ះពាល់ពីជំណនាន់មួយទ្រជំណនាន់ 
មួយលើកុមរ ដ្រលកើតឡើងពីទំណនាក ់
ទំណនងប្រកបដ្រយការរំល្រភបំណពាន ឬ 
ក្រ្រយព្រលមនទំណនាក់ទំណនងដ្រយ 
ការរំល្រភបំណពាន។

• ផលប៉ះពាល់ពីការរំល្រភបំណពាន ក៏ជះ 
ឥទ្ធិពលដល់មនុស្រសផ្រស្រងទៀត ក្រ្រពីជន 
រងគ្រ្រះ និងប៉ះពាល់ទ្រលើគ្រួសារ និង 
សហគមន៍ពីមួយជំណនាន់ទ្រមួយជំណនាន់។
 – ភាពអាម៉្រស់ចំណព្រះគ្រសួារ
 – សហគមន៍ឲ្រយតម្ល្រតិចតួច ឬបដិស្រធន៍ 
ក្រមុគ្រសួារន្រះ

 – ខូចក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះគ្រសួារ
 – មនគំណនិតភ័យខា្ល្រច និងមិនទុកចិត្ត 
 – បន្ទកុចំណាយកើនឡើង ដ្រយសារភាព 
ចាំណាច់ត្រូវថថ្រាំណជនរងគ្រ្រះដ្រយសារ
ការរំល្រភបំណពាន។

 – មនអារម្មណ៍សាុ្រំណនឹងការរំល្រភបំណពាន

• អាចមនផលប៉ះចំណព្រះសហគមន៍នានា 
ដូចជា៖
 – ក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះមិនល្អ 
 – បរិយកាសភ័យខា្ល្រច 
 – បញ្ហ្រសង្គមមនការកើនឡើង 
 – ផលប៉ះពាល់មិនល្អទ្រលើស្រដ្ឋកិច្ច 
 – ាក់ាញអ្នករំល្រភបំណពានដទ្រទៀតឲ្រយ 
ចូលមកកាន់សហគមន៍។ 

 – ធ្វើឲ្រយថប្របធម៌ ប្រព្រណី មនភាពអន់ថយ

កុមរមិនគួរទទួលរងនូថការស្ដីបន្ទ្រសដ្រយ 
សារការរំល្រភបំណពាន ដ្រលខ្លួនានឆ្លងកាត ់
ឬដ្រយសារផលប៉ះពាល់ដ្រលកើតឡើង 
ចំណព្រះគ្រួសារ និងសហគមន៍ឡើយ។ កុមរ 
ាម្ន្រក់ ដ្រលានជួបប្រទះការរំល្រភបំណពាន 
គួរទទួលានការធានាយ៉្រងច្របាស់ា ន្រះ 
មិនម្រនជាកំណហុសរបស់ពួកគ្រឡើយ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ ត្ូវដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះ? 

សា្ល្យទី១៣∞

LើXើងlំVច់m#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

• តើយើងត្រូវថដឹងព័ត៌មនអ្វីខ្លះអំណពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ? (ទ្រកាន់សា្ល្រយ 
បនា្ទ្រប់)

សា្ល្យទី១៤ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

Lើជនរងp##ះ Wនរ?? <

•  កុ=î និងកុ=រπ.
•  ìយុពី ០- ១៧ Ωä#ំ.
•  ស∂ិតក&iងé#+^រ=ន™#ដ´កិចdé#ប់ក)#ិត - ប៉ុæF#Aញឹកøប់=នជីវ>ព¿#ី¿# ។.
•  =ន4រអប់រãé#ប់ក)#ិត‒ ប៉ុæF# Aêឿយៗ êៀនសូk#Xនតិច។.
•  ìចAកុ=រចំwកZ#ុក  កុ=រ|#លសងnមមិនសូវ¬ើyើ  កុ=រពិ4រ។ .
•  Aêឿយៗ ពួក√#Aជនរងà##ះពី4ររãqភបំåនmយទ)#ង់I#o#ងៗ .

តើនរណាជាជនរងគ្្ះ?  

• ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ អាចកើត 
ឡើងចំណព្រះកុមរដ្រលមនប្រថត្តិគ្រប់ 
ប្រភ្រទាំណងអស់។ 

• ជនរងគ្រ្រះអាចជាកុមរី ឬជាកុមរា

• យ្រងតាមច្របាប់កុមរគឺជាមនុស្រសាំណង 
ឡាយដ្រលមនអាយុក្រ្រម១៨ឆ្ន្រំណ។ 
ជនរងគ្រ្រះអាចស្ថិតក្នុងអាយុាមួយ 
រវាង០-១៧ ឆ្ន្រំណ ពួកគ្រអាចជាារក 
ក្ម្រងតូច ឬក្ម្រងថ័យជំណទង់។

• ព្រលខ្លះ ជនរងគ្រ្រះជាកុមរមកពីសា្ថ្រនភាព 
លំណាក។ ពួកគ្រអាចមនជីថភាពក្រីក្រ រស់ 
ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់/ឆ្ន្ររសមុទ្រ មិនាន 
ទ្រសាលារៀន ជាកុមរជនជាតិដើម 
ភាគតិច ឬមកពីគ្រសួារដ្រលប្រកាក់គ្ន្រ។ 
ម្រា៉្រងទៀត ជនរងគ្រ្រះច្រើនត្រជួបការ 
រំល្រភបំណពានក្នុងទម្រង់ដទ្រទៀត ន្រផ្ទះ 
ឬន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់។

• ទ្រះយ៉្រងាក្ដី ជនរងគ្រ្រះក៏អាចជា
មនុស្រសស្ថិតក្នុងគ្រួសារដ្រលមនជីថភាព 
មធ្រយម និងជីថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ផងដ្ររ។ ពួកគ្រ 
ប្រហ្រលជារងឥទ្ធិពលពីសម្ភ្ររៈនិយម 
(ជារឿយៗ ច្រើនត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការអូស 
ាញពីមិត្តភក្ដិ)។ ពួកគ្រប្រហ្រលជាមិន 
ានដឹងអំណពីគ្រ្រះា្ន្រក់ាក់ទងនឹងសា្ថ្រនភាព 
របស់ពួកគ្រឡើយ។

• អ្នកសម្របសម្រួល គួរត្រប្រមូលព័ត៌មន 
និងផ្តល់ឧាហរណ៍បញ្ជ្រក់ពីព័ត៌មនផ្ទ្រល់
ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រ្រះ ដ្រយផ្អ្រកលើអាយុ 
យ្រនឌ័រ ទីតាំណង។ល។ 

• ឧាហរណ៍ាំណងឡាយាដ្រលានមកពី 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ (ដ្រយមិនបង្ហ្រញ 
អត្តសញ្ញ្រណ របស់ជនរងគ្រ្រះ) អាចមន 
ប្រយ្រជន៍សម្រ្រប់ចំណណុចន្រះ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• កុមរដ្រលមនពិការភាព (ពិការភាពគ្រប់ 
ប្រភ្រទ) ក៏អាចស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការ
រំល្រភបំណពានដ្ររ  ដូច្ន្រះគួរមនការថ្រាំណ 
និងយកចិត្តទុកដក់ពិស្រស ដើម្របីការពារ 
កុមរាំណងន្រះ។ កតា្ត្រន្រះ ត្រូវថរាប់បញ្ចូល 
ាំណងបុគ្គលដ្រលមនពិការភាពគ្រប់ប្រភ្រទ 
ដូចជាពិការភាពផ្លូថកាយ ពិការភាពខាង 
ថិញាណ (ដូចជាកំណស្រយខាងការសា្ត្រប់ ឬ 
ការមើលឃើញ) ពិការភាពផ្ន្រកសតិបញ្ញ្រ 
និងពិការភាពផ្ន្រកចិត្តថិកល។

• មិនត្រូវថស្ដីបន្ទ្រសកុមរចំណព្រះការរំល្រភ 
បំណពានដ្រលកើតឡើងចំណព្រះពួកគ្រជាដច់ 
ខាត។ មនុស្រសព្រញថ័យ ជាអ្នកត្រូវថទទួលខុស 
ត្រូវថការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទ។ ជួនកាល មនការស្ដី 
បន្ទ្រសដ្រយផ្ទ្រល់ ឬដ្រយប្រយ្រល។ 
កុមរាក៏ដ្រយដ្រលជាជនរងគ្រ្រះន្រ
ក្នុងការរំល្រភបំណពាន គួរត្រទទួលានការ
ធានាយ៉្រងច្របាស់លាស់ា ពួកគត់នឹងមិន
ត្រូវថគ្រស្ដីបន្ទ្រសជាដច់ខាត ចំណព្រះអ្វីដ្រល
ានកើតឡើងលើពួកគ្រឡើយ។   

ត្រូវថយកចិត្តទុកដក់ឲ្រយានច្រើនបំណផុត ចំណព្រះ 
ការប្រកាន់ថណ្ណៈ ឬអាកប្របកិរិយរីសអើងដ្រល 
អាចនឹងរីករាលដល ដើម្របីធានាធ្វើយ៉្រងា
ឲ្រយមនភាពស្មើគ្ន្រសម្រ្រប់កុមរាំណងអស់។ 
ការយកចិត្តទុកដក់ និងការថ្រាំណច្រើនបំណផុត 
គឺត្រូវថការជាចាំណាច់ ដើម្របីធានាា អ្នកសម្រប 
សម្រួលមិនបន្តអាកប្របកិរិយ ឬ ទស្រសនៈរីស 
អើងឡើយ ទ្រះជាដ្រយផ្ទ្រល់ ឬដ្រយ 
ប្រយ្រលក្ដី បូករួមាំណងអាកប្របកិរិយពាក់ព័ន្ធ 
នឹងទំណន្ររផ្លូថភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ។ 
ការបន្តនូថគំណនិតរីសអើង ដ្រលផ្អ្រកលើភ្រទ 
ទំណន្ររផ្លូថភ្រទ ពូជសាសន៍។ល។ គឺមិន 
អនុល្រមទ្រតាមសិទ្ធិកុមរអន្តរជាតិឡើយ 
ហើយចូលរួមចំណណ្រកធ្វើឲ្រយមនភាពងយ 
រងគ្រ្រះ ដ្រលដក់កុមរឲ្រយស្ថិតន្រក្នុង 
គ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំណពាន។

សា្ល្យទី១៥ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

•  ¨ំងកុ=î និងកុ=រπ ƒយរងà##ះmយ^រ4ររãqភផefវg#ទ។.
•  ជួន4ល =ន4រយល់ខុសâ កុ=îមិនìចAជនរងà##ះmយÄ
^រ4ររãqភបំåនផefវg#ទT#។.

•  4រយល់≈#ប†#ះ 
ìចÇÉើឲ#�កុ=îƒយរងà##ះmយ4ររãqភបំåន4ន់ß#ខeំាងçើ
ង។.

• ជារឿយៗ មនការយល់ច្រឡំណា កុមរា 
មិនអាចជាជនរងគ្រ្រះដ្រយសារការ 
រំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទទ្រ។

• ហ្រតុន្រះ ជានិច្ចជាកាល សហគមន៍ 
ការពារកុមរីច្រើនជាងកុមរា។

• កតា្ត្រប្របន្រះ ានធ្វើឲ្រយកុមរា ស្ថិតក្នុង 
ភាពងយរងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភ 
បំណពានកាន់ត្រច្រើនឡើង។

• កតា្ត្រប្របន្រះ ក៏ធ្វើឲ្រយកុមរាមនការលំណាក 
ក្នុងការលាតត្រដងប្រ្រប់អ្នកាម្ន្រក់ អំណពី 
ការរំល្រភបំណពានដ្រយសារត្រភាពអាម៉្រស់
ន្រក្នុងសង្គម និងការយល់ខុសដ្រលពាក់ 
ព័ន្ធនានា។

ការស្រ្រថជ្រ្រថានបង្ហ្រញា ជារឿយៗ 
សហគមន៍មិនជឿាកុមរាអាចជាគ្រលដ្រ 
ន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទឡើយ។ កតា្ត្រ 
ន្រះធ្វើឲ្រយមនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទ្រលើ 
សុខុមលភាពកុមរាផងដ្ររ ហើយក៏មនន័យ 
ា សហគមន៍មិនអាចប្រើប្រ្រស់យន្តការ 
ការពារឲ្រយានម៉ត់ហ្មត់ចត់ចំណព្រះកុមរាទ្រ 
ធៀបជាមួយនឹងយន្តការដ្រលប្រើចំណព្រះ 
កុមរីន្រះ។ ឧាហរណ៍៖ គ្រានរកឃើញ 
ា ន្រក្នងុប្រទ្រសមួយចំណនួន កុមរាគឺជាជន 
ងយរងគ្រ្រះចំណព្រះការជួញដូរមនុស្រស  
សម្រ្រប់ក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លូថភ្រទ ព្រ្រះឪពុកម្ត្រយ 
មនបំណណងឲ្រយកូនប្រុសខ្លួន ធ្វើចំណាកស្រុក 
ាំណងប្រថុយនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលជាការខុស 
ស្រឡះពីកូនស្រី។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១៦ ∞
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#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

តើអ្នករំល្ភបំពាន ជានរណា?

អ្នករំល្រភបំណពានលើកុមរ អាចជានរា 
ក៏ាន៖ 

• បុរស ឬស្រ្តី

• សមជិកគ្រួសារ (ឪពុក ម្ត្រយ បងប្អូន 
ជីដូនមួយ ជីតា ឬសាច់ញាតិជាស្ត្រី)

• អ្នកជិតខាង  មិត្តភក្ដិ ឬមនុស្រសដ្រលគ្រជឿ 
ទុកចិត្ត (គ្រូវបង្រៀន អ្នកធ្វើការន្រក្លឹប 
កីឡា បុគ្គលិកវ្រជ្ជមសាស្ត្រ។ល។) សូមចង 
ចាំណា កុមរភាគច្រើនត្រូវថានមនុស្រសដ្រល
ពួកគ្រសា្គ្រល់រំល្រភបំណពាន។

• មនុស្រសប្ល្រកមុខ

• កុមរ និងយុថថ័យដទ្រទៀត។ ចាំណាច់ត្រូវថ 
យកចិត្តទុកដក់ទ្រលើការរំល្រភបំណពានផ្លថូ 
ភ្រទ ដ្រលជួនកាលគឺជាទង្វើរបស់កុមរ 
ដទ្រទៀត ដ្រលមនអាយុច្រើនជាង។

• មនុស្រសមកពីសហគមន៍ ឬប្រទ្រសា 
មួយ ក្នុងថ័យអាជីព ឬកាន់សាសនាអ្វ ី
ក៏ដ្រយ។ 

ថ្វីបើគ្រមិនអាចកំណណត់អត្តសញ្ញ្រណអ្នក 
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ តាមរយៈការមើល
ត្ររូបរាងខាងក្រ្ររបស់ពួកគ្រក្ដី គ្រអាចដឹង
ានពីអាកប្របកិរិយគួរឲ្រយសង្រស័យដ្រល 
បង្ហ្រញច្រញ។

អ្នកសម្របសម្រលួអាចលម្អតិទ្រលើព័ត៌មន 
ដ្រលានមកពីករណីសិក្រសាន្រមូលដ្ឋ្រន/ក្នុង 
ប្រទ្រស/អន្តរជាតិ។ ករណីសិក្រសាគួរត្រត្រូវថាន 
ប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់បង្ហ្រញពីព័ត៌មនផ្ទ្រល់ខ្លួន 
នានា របស់អ្នករំល្រភបំណពានាំណងឡាយដ្រល 
ត្រូវថានចាប់ខ្លួនន្រក្នុងប្រទ្រស។ 

ជាថ្មីម្ដងទៀត ជាការចាំណាច់ដ្រលត្រូវថយក 
ចិត្តទុកដក់ទ្រលើផ្នត់គំណនិតយ្រនឌ័រ ដ្រល 
កើតមន អំណពីអ្នករំល្រភបំណពាន។ ទ្រះបីជា 
ករណីដ្រលគ្ររាយការមកន្រះ បង្ហ្រញា 
អ្នករំល្រភបំណពាន ជាទូទ្រគឺជាបុរសន្រះ 
ក៏មនការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើនា មនុស្រស
ស្រីក៏ប្រព្រឹត្តទង្វើរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើ 
កុមរផងដ្ររ ហើយផលប៉ះពាល់មកលើកុមរ 
គឺមនសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្ន្រ។

ត្រូវថបង្ហ្រញា ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទជា 
ច្រើនករណីត្រូវថានគ្ររាយការា កើតឡើង 
ដ្រយសារមូលហ្រតុផ្រស្រងៗគ្ន្រជាច្រើន ដូច្ន្រះ  
បញ្ហ្រន្រះមនរូបភាពមិនច្របាស់លាស់ទ្រ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១៧ ∞
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•  ∆#ើ«##ស់វ6ធីI#o#ង»ä#A…#ើន\ើម#]ីXនចូលជិត និងរãqភ 
បំåនកុ=រ។.

•  អ&ករãqភបំåន និង/ឬ #អÀÃើកß#ងß#ចំwយy#លបÕŒើត 
ទំûក់ទំនងជិតស&ិទœAមួយកុ=រ (និងy#លខeះAមួយé#+^រ 
របស់កុ=រ)។.

តើអ្នកបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារ ប្ព្ឹត្តអំពើ 
ទាំងន្ះដូចម្ដ្ច? 

• អ្នករំល្រភបំណពាន ចូលទ្ររកកុមរ ហើយ
ប្រព្រឹត្តអំណពើរំល្រភបំណពានតាមថិធីផ្រស្រងៗ។ 

• មនុស្រសជាច្រើនត្រងត្រគិតា ការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតឡើងជាទង្វើពាស
វាលពាសកាលរបស់មនុស្រសប្ល្រកមុខ។

• ជាក់ស្ត្រង វាជាការធម្មតាដ្រលអ្នករំល្រភ 
បំណពានកុមរ/ម្រអណ្តើកនឹងចំណាយព្រល 
ដើម្របីកសាងទំណនាក់ទំណនងជាមួយកុមរ 
(និងជួនកាលជាមួយគ្រួសារកុមរ)។ 

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន 
(តើអ្នកបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារ ប្ព្ឹត្តអំពើ
ទាំងន្ះដូចម្ដ្ច?) 

តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ប្តិបត្តិការយ៉្ងដូចម្ដ្ច? 

អ្នករំល្ភបំពាន អាចប្ើកប្្ស់វកិធីផ្ស្ងៗជាច្ើកនដើកម្បីចូលទ្រកកុមារនិងរំល្ភបំពានកុមារ។ 

មនុស្សជាច្ើកនត្ងគិតថា ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ច្ើកនត្កើកតឡើកងក្នុងលក្ខណៈជាារាយ  
ប្ហារដ្យមនុស្សមិនដ្លសា្គ្ល់គ្ន្។ តាមពិត អ្នករំល្ភបំពាន និង/ឬម្អណ្ដើកកច្ើកន ចំណាយ
ព្លដើកម្បីសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ (និងព្លខ្លះជាមួយគ្ួសាររបស់កុមារ)។ 

ដំណើករារន្ះហ្ថា “ារល្បួង” ហើកយអាចរួមមានជំហា៊្នជាច្ើកន៖ 

មិនម្នអ្នករំល្ភបំពានទាំងអស់សុទ្ធត្ប្ើកប្្ស់បច្ច្កទ្សល្បួងន្ះឡើកយ។ វកិធីដទ្ទៀត 
មានដូចជា ារាយប្ហារា្ល្មៗ ារទិញ ារបញ្ឆ្ត និងក្ងប្វក័ញ្ច ារបង្ខំ។ ជារឿយៗ អ្នក       
រំល្ភបំពានមិនធ្វើកសកម្មភាពត្មា្ន្ក់ឯងន្ះឡើកយ។ ពួកគ្អាចនឹងទទួលារជួយជ្្មជ្្ង 
ឬារគំទ្ពីមនុស្សផ្ស្ងទៀត ដូចជាជំនួយារ អ្នករកទិញ ា្ន្ក់ារ ម្អណ្ដើកក និងអ្នកសម្ប 
សម្ួល ជាដើកម។ 

កំណត់�ល� 

ក�ងទំនុកចិត� 

រក���រស���ត់ 

�ល�លដល់ប���ផ��វ��ទ

��តិបត�ិ

អ្នករំល្ភបំពានស្វ្ងរកកុមារដ្លខ្លួនចង់រំល្ភបំពាន 
។ ជារឿយៗ ពួកគ្ច្ើកនជ្ើកសរីសយកកុមារដ្លាយ
រងគ្្ះ។

អ្នករំល្ភបំពានកសាងារទុកចិត្តពីកុមារ តាមរយៈារ
ច្ករំល្កចំណាប់អារម្មភណ៍ជាមួយកុមារ ផ្ដល់អំណ្យ
ផ្ស្ងៗដល់កុមារនិងធ្វើកជាមិត្តរបស់កុមារ។

អ្នករំល្ភបំពានចាប់ផ្ដើកមមានារសមា្ងត់្ជាមួយកុមារ 
និងប្ើកប្្ស់ារសន្យា ារគម្្ម ឬារបង្ខ ំដើកម្បីឲ្យ 
កុមាររក្សាាពស្ងៀមសា្ងត់្។ 

អ្នករំល្ភបំពាន ពងី្កលក្ខណៈផ្លវូកភ្ទន្ក្នងុ 
ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្ ាន់ត្ធំឡើកងៗ។ 
ពួកគ្លើកកឡើកងអំពីបញ្ហផ្្លវូកភ្ទ និងច្ករំល្កសមា្ភរ្ៈ 
ផ្លវូកភ្ទដើកម្បីឲ្យកុមារសំ្៊ា។

អ្នករំល្ភបំពានអនុវកត្ត (ប្តិបត្តិ) សកម្មភាពដ្ល 
មានលក្ខណៈរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។ 

តាមរយៈការសិក្រសាពីឥរិយបថរបស់អ្នករំល្រភ 
បំណពានផ្លថូភ្រទកុមរ ដ្រលតុលាការានប្រកាស 
សាលក្រមផ្តនា្ទ្រទ្រសន្រះ អ្នកស្រ្រថជ្រ្រថអាច 
ានឃើញទម្រង់ និងភាពស្រដៀងគ្ន្រយ៉្រង 
ច្របាស់លាស់ ពីរបៀបដ្រលអ្នករំល្រភបំណពាន 
ប្រព្រតឹ្ត។ ព័ត៌មនន្រះភាគច្រើន គឺផ្អ្រកទ្រលើ 
ទិន្នន័យដ្រលានមកពីបច្ចឹមប្រទ្រស របៀប 
ដ្រលជនល្មើសរំល្រភបំណពានលើកុមរន្រ 
ទ្វីបអាសុី។

សា្ល្យទី១៨∞

ដំqើរ/រលួង1ម 

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

កំណត់rលs - អ&ករãqភបំåនÇÉើ4រកំណត់កុ=រ|#លពួក√#ចង់ 
រãqភបំåន។.

• ដំណណើរការន្រការកសាងទំណនាក់ទំណនងជាមួយ 
កុមរ និង/ឬក្រុមគ្រួសារកុមរ ត្រូវថានដឹង 
ាជា "ការល្របួង" ហើយពាក់ព័ន្ធមួយ 
ជំណហានម្តងៗ។

• ដំណបូង អ្នករំល្រភបំណពានសង្ក្រត និងកំណណត់ 
គ្រលដ្រកុមរ។ ជារឿយៗ ពួកគ្រច្រើនត្រ
ជ្រើសយកកុមរដ្រលងយរងគ្រ្រះ។

• កុមរងយរងគ្រ្រះ គឺជាក្ម្រងដ្រលប្រហ្រល 
ជាមិនអាចនិយយអ្វីដ្រលខ្លួនមិនព្រញចិត្ត 
ាន គឺជាជនដ្រលត្រូវថគ្រមិនយកចិត្តទុក 
ដក់ ឬផ្ដ្រច់ទំណនាក់ទំណនងពីមនុស្រសព្រញថ័យ 
ដ្រលអាចទុកចិត្តាន ឬត្រូវថសហគមន ៍
ផត់ច្រល។ ឧាហរណ៍ ឪពុក ឬម្ដ្រយ 
ម្ន្រក់ រស់ន្រជាមួយកូនច្រើននាក់ កូនដ្រល 
រស់ន្រឆ្ង្រយពីគ្រួសារ កូនដ្រលមនពិការ 
ភាព កូនដ្រលមនបញ្ហ្រសតិអារម្មណ៍ន្រ
ក្នុងជីថិត កូនដ្រលប្រឈមមុខជាមួយអំណពើ
ហិង្រសាក្នុងគ្រួសារ។ល។ 

ន្រក្នងុប្រទ្រសខ្លះ "ការល្របួង" គឺជាបទល្មើស 
ឧក្រិដ្ឋ ពីព្រ្រះគ្រជឿាវាជាទង្វើដ្រលធ្វើឲ្រយ
កុមរមនគ្រ្រះា្ន្រក់។ សូមដក់បញ្ចូលច្របាប់
ជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើមន។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១៩ ∞

ដំqើរ/រលួង1ម 

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

ក^ងទំនុកចិតI - អ&ករãqភបំåន ÇÉើឲ#�កុ=រទុកចិតFíមរយៈ4រ–—#ត 
ចំwប់ìរមLណ៍òើកុ=រ  ផFល់អំ“យដល់កុ=រ  និងÇÉើAមិតFភកFិ 
Aមួយកុ=រ។.
<

• បនា្ទ្រប់មក អ្នករំល្រភបំណពានកសាងការទុក 
ចិត្តរបស់កុមរតាមរយៈការច្រករំល្រកចំណាប់ 
អារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ ផ្ដល់ការយកចិត្តទុក 
ដក់ខា្ល្រំណងដល់កុមរ ផ្ដល់ជាអំណណ្រយដល់ 
កុមរ និងធ្វើជាមិត្តរបស់កុមរ។ ព្រលខ្លះ 
អ្នករំល្រភបំណពានក៏ចូលមកធ្វើសិទ្ធសា្ន្រល 
ជាមួយគ្រួសារផងដ្ររ។ ឧាហរណ៍៖ អ្នក 
រំល្រភបំណពានម្ន្រក់ អាចធ្វើជាមិត្តម្ន្រក់របស់ 
ម្ដ្រយដ្រលន្រលីថ ដើម្របីទទួលានស្រចក្តី 
ទុកចិត្តពីម្ត្រយរូបន្រះ និងចូលទ្ររំល្រភ 
បំណពានកុមរ។ សកម្មភាពន្រះ អាចរួមមន 
ដូចជា ផ្ដល់ការគំណទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញថត្ថុដល់ 
គ្រួសារ រស់ន្រជាមួយគ្រួសារ ន្រះ ដ្រយ
ផ្ដល់ការគំណទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញថត្ថុដល់កុមរ 
(សម្រ្រប់ឲ្រយកុមរទ្រសាលារៀន ឬ 
សម្រ្រប់តម្រូវថការដទ្រទៀតរបស់កុមរ)។  

• ក្នុងករណីភាគច្រើន អ្នករំល្រភបំណពានមន 
អំណាចមួយចំណនួនលើកុមរ អាស្រយ័ដ្រយ 
អាយុ ភាពចាស់ទុំណ កម្ល្រំណងាយ ឬតួនាទី 
ន្រអំណាច ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគ្រ។

សា្ល្យទី២០ ∞

ដំqើរ/រលួង1ម 

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

រក#$/រស-t#ត់ - អ&ករãqភបំåនÜប់IFើម=ន4រស=”#ត់Aមួយកុ=រ 
\ើម#]ីÇÉើឲ#�«##កដâ កុ=រនឹងមិន‘តk#Uង4រពិតពី4ររãqភបំåន 
ïះóអ&កដÆ#។.
<

• ន្រព្រលដ្រលអ្នករំល្រភបំណពានសាង 
ទំណនាក់ទំណនងជាមួយកុមរ ពួកគ្រចាប់ផ្ដើម 
បង្កើតការសម្ង្រត់ជាមួយកុមរ ដើម្របីធានា 
ឲ្រយានា កុមរនឹងមិនលាតត្រដង 
ការពិតពីការរំល្រភបំណពាន។

• ជារឿយៗរឿងសម្ង្រត់ពាក់ពន្ធនឹ័ងការសន្រា 
ការគំណរាម កំណហ្រង ការបង្ខិតបង្ខំណ ជួនកាល 
អ្នករំល្រភបំណពាន ហ្ររឿងប្របន្រះាជា 
"ទំណនាក់ទំណនងពិស្រសរបស់ខ្លួន ជាមួយ 
កុមរ"។ ជាធម្មតា កុមរត្រូវថរងការរំល្រភ 
បំណពានផ្ន្រកអារម្មណ៍ ហើយត្រូវថទទួលរងការ
គបសង្កត់ពីអ្នកបំណពាន។

• ឧាហរណ៍៖ កុមរអាចនឹងមនអារម្មណ៍ 
ា អ្នករំល្រភបំណពាន គឺជាមនុស្រសត្រម្ន្រក់ 
គត់ ដ្រលយល់ពីគត់ឬនាង ហើយកា្ល្រយ
ទ្រជាមនុស្រសដ្រលគត់ទុកចិត្ត។ 

• ជារឿយៗ ព្រលកុមរមនបញ្ហ្រ កុមរមន 
អារម្មណ៍ា មនុស្រសព្រញថ័យមិនយល់ពីបញ្ហ្រ 
ន្រះឡើយ។ ហ្រតុន្រះ កុមរអាចទទួល 
រងឥទ្ធិពលដ្រយងយ ន្រព្រលពួកគ 
េប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយមនុស្រសព្រញថ័យ
ម្ន្រក់ ដ្រលយល់ច្របាស់ពីខ្លួន។  
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២១∞

ដំqើរ/រលួង1ម 

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

uលvលដល់បwx#ផ89វ:#ទ - អ&ករãqភបំåន បÕŒើនទំûក់ទំនងផefវg#ទÄÄ
4ន់ß#•¶#ំងçើង។.

• ព្រលវ្រលាអាចប្រ្រប្រលួបុ៉ន្ត្រអ្នករំល្រភបំណពាន 
អាចធ្វើអ្រយរឹតត្រកាន់ឡើងនូថទំណនាក់ទំណនង 
ផ្លថូភ្រទ។ ន្រះរាប់បញ្ចលូការផ្រសព្វផ្រសាយសម្ភ្ររ 
ផ្លថូភ្រទ ដូច្ន្រះកុមរអាចមិនងយរំភើប ឬមិន 
សូថមនអារម្មណ៍តក់ស្លតុ ឬពិាកចិត្តឡើយ។  

• ឧាហរណ៍៖ អ្នកបំណពានអាចចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ 
លើកុមរ ឬបង្ហ្រញកុមរន្រះ នូថរូបភាព 
មួយចំណនួន ដ្រលជំណរុញអារម្មណ៍ផ្លូថភ្រទ។ 
ក្រ្រពីន្រះ អ្នករំល្រភបំណពានអាចនឹងចាប់
ផ្តើមជជ្រកជាមួយកុមរអំណពីសកម្មភាព 
ផ្លូថភ្រទត្រម្ដង។ 

សា្ល្យទី២២ ∞

ដំqើរ/រលួង1ម 

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

y#តិបតIិ - អ&ករãqភបំåនa#’#ឹតFសកមL>ព≈#បរãqភបំåនផefវg#ទ។.

• អ្នករំល្រភបំណពានពង្រីកកាន់ត្រធំណនូថការប៉ះ
ពាល់ផ្លូថភ្រទ និងឥរិយបថរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទផ្រស្រងៗ។

• សូមចងចាំណ្រា ការរំល្រភបំណពានកុមរមិន 
ម្រនមនន័យាត្រជាការរំល្រភតាមរយៈ 
ការស៊កបញ្ចូលប្រដប់ភ្រទផ្លូថភ្រទន្រះ 
ទ្រ។ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្លូថភ្រទ 
ដទ្រទៀត ដ្រយរាប់បញ្ចលូាំណងការប៉ះពាល់ 
ឬសូម្របីត្រមិនានប៉ះស្រះក៏ដ្រយ 
(ជាមួយនឹងអថៈយថៈភ្រទ)។ 

• យូរៗទ្រ ការរំល្រភបំណពានអាចរីករាល 
ដលកាន់ត្រធំណឡើង ដ្រយចាប់ផ្ដើមពី 
រឿងតូចតាចទ្រ។

• រឿងន្រះអាចនឹងកើតឡើងក្នុងព្រលវ្រលា 
មួយរយៈកាល បុ៉ន្ត្រន្រមនឱកាសក្នងុការ 
ទប់សា្ក្រត់ការរំល្រភបំណពានន្រះមិនឲ្រយមន 
ភាពកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរទ្រ ប្រសិនបើយើងអាច 
ធ្វើការកំណណត់ពីការរំល្រភបំណពានន្រក្នុង 
ដំណាក់កាលន្រះ។

• ខណៈព្រលន្រះ កុមរក៏ត្រូវថានគ្រ "ល្របួង"  
ឲ្រយមនអារម្មណ៍ផ្លូថភ្រទ យ៉្រងល្អរួចទ្រ 
ហើយ និងស្ថិតន្រក្រ្រមការគ្រប់គ្រង 
របស់អ្នកបំណពានទៀតផង។

• ល្របិចលួងល្រមអាចកើតមន ន្រក្រ្រម 
ការកំណណត់គ្រលដ្រផ្រស្រងៗ (ឧ. ផ្ទះ 
សាលារៀន ក្លឹបកីឡា សួនឧទ្រាន បន្ទប់ 
ជជ្រកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណ្រត)។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២៣ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

មz#{VយJ#}#ង~ៀត <
�#លអនុវតIÄយអ>ករ01ភបំ5នកុ-រ: 

•  èយa#÷រ>¶#មៗ.

ការាយប្ារភា្ល្មៗ

• អ្នករំល្រភបំណពានមិនម្រនប្រើត្របច្ច្រកទ្រស 
លួងល្រមទ្រ។ ថិធីផ្រស្រងទៀត ដ្រលអ្នក 
រំល្រភបំណពានម្ន្រក់អាចចូលទ្ររកកុមរ
ាន គឺការចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពរំល្រភ
បំណពានភា្ល្រមៗត្រម្តង។  

• អ្នករំល្រភបំណពាន អាចបំណពានលើកុមរភា្ល្រម
ន្រព្រលដ្រលឱកាសល្អហុចឲ្រយ។ 

សា្ល្យទី២៤ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

មz#{VយJ#}#ង~ៀត <
�#លអនុវតIÄយអ>ករ01ភបំ5នកុ-រ: 

•   #អÀÃើក - អ&ករãqភបំåនìចចំwយថវ64ជួលនរw 
=ä#ក់\ើម#]ីរកកុ=រមកឲ#�ខeGន \ើម#]ីរãqភបំåន។.

ការបញ្ចុះបញ្ចូល

• អ្នកបំណពានអាចចំណាយប្រ្រក់ជួលអ្នកា
ម្ន្រក់ឲ្រយរកកុមរាម្ន្រក់ ដើម្របីធ្វើការ 
រំល្រភបំណពាន។

• ន្រព្រលន្រះ ម្រខ្រយល់នឹងសំណដ្រទ្ររក 
កុមរន្រះ ឬគ្រួសាររបស់កុមរន្រះ។ 

• ឧាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នករំល្រភបំណពាន 
មកពីក្រ្រសហគមន៍ ពួកគ្រអាចនឹងប្រើ 
បា្ដ្រញក្នុងមូលដ្ឋ្រនឬម្រខ្រយល់ ដើម្របីជួយ 
ខ្លួនស្វ្រងរក និងរំល្រភបំណពានលើកុមរ។ 

អ្នកសម្របសម្រួល អាចលម្អិតព័ត៌មនាន
មកពីករណីសិក្រសាតាមពីមូលដ្ឋ្រន/ប្រទ្រស/
អន្តរជាតិ។ 

ឧាហរណ៍មួយចំណនួនរួមមន៖ 

• ករណីមនការរាយការណ៍ពីសំណាក់អ្នកបើក 
បរតាក់សុី ឬអ្នករត់មូ៉តូឌុបដ្រលនាំណអ្នករំល្រភ 
បំណពាន ទ្រកាន់ផ្ទះបន ឬកន្ល្រងផ្រស្រងទៀត 
ជាកន្ល្រងដ្រលកុមររងនូថការក្រងប្រថ័ញ្ច។ 
បើមិនដូច្ន្រះទ្រ អ្នកបើកបរន្រ មូលដ្ឋ្រនាន 
នាំណកុមរទ្រឲ្រយអ្នករំល្រភបំណពានតាមសំណណើរ 
របស់គ្រ ដើម្របីទទួលានប្រ្រក់កម្រ្រ។ 

• ជាមួយគ្ន្រន្រះ ក៏មនរាយការណ៍ស្ដីពី 
បា្ដ្រញដ្រល ានរៀបចំណទុកមុន និងការ 
ជួញដូរមនុស្រស ជាកន្ល្រងដ្រលកុមរត្រូវថគ្រ 
នាំណទ្រន្រក្នុងប្រទ្រស ឬឆ្លងកាត់តាម 
ព្រំណដ្រន ដើម្របីក្រងប្រថ័ញ្ចផ្លូថភ្រទ។

• មនករណីច្រើនស្ដីពីកុមរ ដ្រលជាជនរង 
គ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទខ្លនួឯង 
ផ្ទ្រល់ ហើយាននាំណក្ម្រងដទ្រទៀតទ្រឲ្រយអ្នក 
ដ្រលធា្ល្រប់ានរំល្រភបំណពានមកលើខ្លួន។ 

ឧាហរណ៏ថ្មីៗ ក្នងុប្រទ្រសមួយចំណនួនបើមន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២៥ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

មz#{VយJ#}#ង~ៀត <
�#លអនុវតIÄយអ>ករ01ភបំ5នកុ-រ: 

•  ឆរÿក និង∆#ើមÇ#ŸXយÿកប⁄€#ត.
•  បង‹ិតបង‹ំ.

តាមរយៈការឆរប្ក និងការប្កបញ្ឆ្ត 

• ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួងល្រម អ្នករំល្រភ 
បំណពាន ឬម្រខ្រយល់ អាចប្រកប្រ្រស់ ឬប្រក 
បញ្ឆ្រតកុមរ ឬគ្រួសាររបស់កុមររូបន្រះ។ 
ន្រះគឺជាគ្រ្រះា្ន្រក់ជាក់លាក់មួយ ដ្រល 
ន្រក្នុងន្រះ កុមរឬគ្រួសារគត់ គឺស្ថិតន្រ
ក្នុងសា្ថ្រនភាពមួយដ៏លំណាក។ 

តាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ  

• កតា្ត្រន្រះ ជាប់ាក់ទងទ្រនឹងថិធីនានាដ្រល
ានរៀបរាប់រួចមកហើយ ប៉ុន្ត្រក៏អាចមន
ការជំណរិតារប្រ្រក់ ការគំណរាមកំណហ្រង និង 
ទម្រង់ន្រការរំល្រភបំណពានផ្រស្រងទៀត។ 

សា្ល្យទី២៦ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

Lើនរ?ខ8ះ~ៀត�#ល5ក់ព័នÇ?<

•  Aêឿយៗ អ&ករãqភបំåនមិន|#លអនុវតFសកមL>ពÄ
របស់ខeGនß#=ä#ក់ឯងïះT#។.

តើអ្នកណាខ្លះទៀតដ្លពាក់ព័ន្ធ? 

• ន្រព្រលយើងមើលទ្រមធ្រាាយផ្រស្រងៗ 
ដ្រលអ្នករំល្រភបំណពានប្រើប្រ្រស់ន្រះ គឺ 
ច្របាស់ាស់ា ជារឿយៗអ្នករំល្រភ 
បំណពាន មិនម្រនប្រព្រឹត្តអំណពើន្រះានត្រម្ន្រក់
ឯងឡើយ។

• អ្នករំល្រភបំណពាន អាចមនជំណនួយ ឬការ 
ជ្រ្រមជ្រ្រងពីមនុស្រសម្ន្រក់ ឬមនុស្រសផ្រស្រង 
ទៀតដ្រលជួយដល់ខ្លួន ដើម្របីទ្ររកកុមរ 
ហើយក៏ប្រព្រឹត្តអំណពើរំល្រភបំណពាន។  

• ក្នងុន្រះ អាចមនអ្នកជំណនួយការម្រអណ្តើក 
ភា្ន្រក់ងរ អន្តរការី និងម្រអណ្តើកជាដើម។ 

• ឧាហរណ៍ ន្រក្នុងករណីជាច្រើនដ្រលគ្រ 
ានដឹង អ្នករំល្រភបំណពានជាបុរស នឹងប្រើ 
មិត្តស្រីរបស់ខ្លួន ឲ្រយជួយបញ្ចុះបញ្ចូល និង 
ប្រកបញ្ឆ្រតកុមរ ព្រ្រះកុមរមនទំណន្ររ 
ទុកចិត្តមនុស្រសស្រីច្រើនជាង។ មនករណី 
ជាច្រើន ដ្រលមនុស្រសស្រីានជួយជ្រ្រម 
ជ្រ្រងជនល្មើសដ្រលជាមនុស្រសប្រុស ដើម្របី 
ានរំល្រភបំណពានលើកុមរ ឧាហរណ៍ 
ដូចជាមិត្តភក្តិ  មិត្តស្រី  ម្ច្រស់ផ្ទះបនព្រស្រសា 
ឬជាស្រ្តីរកសុីផ្លូថភ្រទ។ 

អាស្រ័យលើពាក់ព័ន្ធ អ្នកសម្របសម្រួល ក៏ 
អាចាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមចំណព្រះ 
កុមរ ដ្រលកំណពុងត្រូវថឃា្ល្រតឆ្ង្រយពី គ្រួសារ 
កុមរដ្រលរស់ន្រក្នុងអង្គការ ឬ"មណ្ឌល 
កុមរកំណព្រ្រ"។ ក្នុងករណីខ្លះ  ឪពុកម្ត្រយ និង 
គ្រួសារ ានទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូល និង/ឬ 
យល់ស្របបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនទ្រកាន់ 
"មណ្ឌលកុមរកំណព្រ្រ" ឬអង្គការ ដើម្របីទទួល 
ានឱកាស និងការអប់រំល្អប្រសើរជាងន្រះ។ 
ដ្រយយល់ាខ្លួននឹងកំណពុងផ្ដល់ជីថិតមួយដ ៏
ប្រសើរសម្រ្រប់កូនៗខ្លួន ឪពុកម្ត្រយក៏បញ្ជូន 
កូនឲ្រយច្រញឆ្ង្រយពីបរិសា្ថ្រនដ្រលទទួលាន 
ការការពារពីគ្រួសាររបស់ខ្លួន ហើយចូលទ្រ 
ក្នុងបរិសា្ថ្រន ដ្រលពុំណមនសុថត្ថិភាព ដ្រយន្រ 
ទីន្រះ កុមរអាចនឹងងយរងគ្រ្រះដ្រយ 
សារការរំល្រភបំណពាន។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២៧ ∞
LើសwÉ#ស-Ñ#ល់អUីខ8ះ  �#លបÖx#ញÜ 
កុ-រAáចស)ិតក>àងp##ះÜâ#ក់?< L

ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

១. ឥរ6§បថរបស់កុ=រ.
២. ឥរ6§បថរបស់អ&កដÆ#Tៀត.
៣. សô·#¥&#កîង4យ.
៤. 4រ«##ប់4រពិតmយកុ=រw=ä#ក់.
៥. សô·#ផFល់ព័ត៌=នពីសហគមន៍.

តើមានសញ្ញ្អ្វីខ្លះ ដ្លបង្ហ្ញថា 
កុមារមា្ន្ក់ អាចស្ថិតក្នុងគ្្ះថា្ន្ក់? 

មនសញ្ញ្របង្ហ្រញចំណនួនប្រ្រំណសំណខាន់ៗដ្រល 
ចង្អុលប្រ្រប់ាកុមរអាចជាជនរងគ្រ្រះន្រ 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ ឬធា្ល្រប់មនទទួល 
រងនូថការរំល្រភបំណពាន។

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើខ្ញុំគួរចាប ់
អារម្មណ៍ចំព្ះអ្វីខ្លះ?) 

តើសញ្ញ្អ្វីខ្លះដ្លបង្ហ្ញថាកុមារ       
ប្ហ្លជាកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្នក់? 

 អាកប្បកិរិយរបស់កុមារ 
 ថ្វបីើកសញ្ញទំ្ាងន្ះជានិច្ចាលពំុម្នមានន័យថាកុមារធ្លប់្បានឬកំពុងតូ្វកបានគ្រំល្ភបំពានក្ត ីបុ៉ន្ត ្ 
 ាបញ្ជក់្ថាយើកងតូ្វកមានារយកចិត្តទុកដាក់បន្ថម្ទៀតលើកសា្ថន្ាពន្ះ៖

• អារម្មភណ៍ប្្បួ្ល, ដកខ្លនួពីគ្ឯង តានតឹងចិត្ត ខឹងា្លម្ៗ ឬកម្្ល 
• រត់ច្ញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លនួរយៈព្លយូរ
• មានារប្្បួ្លចំព្ះលទ្ធផលរៀនសូត្ន្សាលា ឬគ្ចសាលាដ្យគ្មន្មូលហ្តុ  
• មានលុយ អំណ្យ ទូរស័ព្ទដ្ដ្យមិនមានមូលហ្តុ 
• ប្ើកប្្ស់បំពានសារធតុផ្ស្ងៗ (ដូចជាថា្ន្ញំៀន និងគ្ឿងស្វឹកង)
• អាកប្បកិរិយាក្នងុលក្ខណៈផ្លវូកភ្ទមិនសមស្បតាមអាយុ
• កុមារដ្លតូ្វកបានគ្ចាត់ទុកថាជា “អ្នកបង្កបញ្ហ”្

 អាកប្បកិរិយរបស់មនុស្សដទ្ទៀត
តូ្វកដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សព្ញវ័កយដ្លន្ជំុវិកញកុមារ។ អាកប្បកិរិយាន្ះអាចរួមមាន៖ 
ារយកចិត្តទុកដាក់ហួសប្មាណ ារឲ្យអំណ្យ ារស្ឡាញ់ហួសប្មាណ 
ារស្នើកឲ្យចំណាយពាលន្ត្មា្នក់្ឯង និងារមកល្ងដ្លមិនមានអ្នកផ្ស្ងន្ជាមួយ

 សញ្ញ្ និងរោគសញ្ញ្ផ្ន្ករាងកាយ
សញ្ញ្ និងរ្គសញ្ញ្ផ្ន្ករាងាយរួមមាន ារមានផ្ទ្ព្ះ របួសរាងាយ ឬឆ្លងជំង ឺ(ដូចជាម្រ្គ 
និងជំងឺឆ្លងតាមាររួមភ្ទ )។ 

 ការប្្ប់ឲ្យដឹងរបស់កុមារ
ព្លខ្លះ បើកកុមារមានអារម្មភណ៍មិនសួ្លក្នងុារនិយាយជាមួយឪពុកមា្តយ្ ឬអ្នកថ្ទំា ពួកគ្នឹង       
និយាយប្្ប់ពីាររំល្ភបំពានដល់មនុស្សព្ញវ័កយដ្លគ្ជឿទុកចិត្ត។

 សញ្ញ្គួរឲ្យប្យ័ត្នក្នុងសហគមន៍
ន្ព្លកុមារកំពុងរស់ន្ក្នងុសា្ថន្ាពលំបាក ពួកគ្ាយរងគ្្ះដ្យាររំល្ភបំពាន 
ណាស់។ សូមសម្លងឹរកមើកលទ្ក្នងុសហគមន៍នូវក៖ កុមារដ្លដើករសំុទាន មិនទ្សាលារៀន រស់ន្ 
និងឬធ្វើការន្តាមផ្លវូក គ្មន្ារមើកលថ្គ្ប់គ្្ន់របស់ឪពុកមា្តយ្ រស់ន្ក្នងុគួ្សារដ្លមាន 
ាពាយរងគ្្ះ ញៀនអី៊នធើកណ្តឬហ្គម្។ សូមរកមើកលផងដ្រទ្លើកកំណើកនមនុស្សព្ញវ័កយ 
ឬកន្លង្កំសាន្តព្លយប់ ឬស្ាទ្សចរណ៍ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយឧស្សាហកម្មភផ្លវូកភ្ទ។

៥

៤

៣

២

១
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#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

១. ឥរåçបថរបស់កុ-រ<

•  ìរមLណ៍វ6លវល់ ìចóAកុ=រទុយមុយ  ‰#ៀម¿#ំចិតF Ωប់ខឹង ឬΩប់Â#Êត.
•  រត់Áលផ≥ះ ឬXត់ខeGនរយៈy#លយូរ.
•  4រË¶#ស់បFfរhក&iង4រសិក#È ឬ√#ច^‘.
•  =នលុយ ផFល់អំ“យ =នទូរស័ព≥mយមិនដឹងXនមកពីw.
•  ∆#ើ«##ស់^រÍតុÎÏន (Äរួម=នâä#ំÎÏន និងÌ#ឿងZ#វÓង).
•  បƒö#ញឥរ6§បថផefវg#ទ|#លមិនសមនឹងìយុ.
•  កុ=រß#ងß#=ន!"#ះâ AÄ”អ&កបងŒបôö#”Ä .

១. ឥរិយាបថរបស់កុមារ

យកចិត្តទុកដក់លើឥរិយបថរបស់កុមរ។ 
មនសញ្ញ្រមួយចំណនួនដ្រលកុមរធា្ល្រប់ជួបបញ្ហ្រ 
ការរំល្រភបំណពាន។ ថ្វីបើរ្រគសញ្ញ្រាំណ្រងន្រះ 
មិនមនន័យជាចាំណ្រាច់ា កុមរត្រូវថានគ្រ 
រំល្រភបំណពាន ពួកគ្រានធ្វើល្អបំណផុតនូថ 
លទ្ធផល ដើម្របីចំណាយព្រលយកចិត្តទុក 
ដក់ច្រើនពីសា្ថ្រនភាពន្រះ។

• អារម្មណ៍ផ្ល្រស់ប្តូរ  មនចិត្តរារ្រក កើតទុក្ខ 
ផ្ទុះកំណហឹងភា្ល្រមៗ ឬរករឿងឈ្ម្រះ។ 

• ការរត់ច្រញពីផ្ទះ ឬាត់ខ្លនួក្នងុរយៈព្រលយូរ។ 

• ការប្រ្រប្រួលសកម្មភាពរបស់កុមរន្រ 
សាលារៀន ឬាត់ពីសាលាដ្រយមិនដឹង 
មូលហ្រតុ។

• មិនានពន្រយល់ប្រ្រប់ពីលុយ អំណណ្រយ   
ទូរស័ព្ទដ្រ 

• ប្រើប្រ្រស់សារធាតុញៀន (រួមាំណងគ្រឿង 
ញៀន និងគ្រឿងស្រថឹង)

• ឥរិយបថរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទដ្រលមិន 
សមស្របនឹងអាយុរបស់ពួកគ្រ។

• កុមរដ្រលគ្រដក់ងរជា "ក្ម្រងបង្ករបញ្ហ្រ"

អ្វីដ្រលជាចំណណុចសំណខាន់បំណផុត គឺ ត្រូវថសង្ក្រត 
ការប្រ្រប្រួលពីឥរិយ បថកូនរបស់ខ្លួន។ វា 
អាចប្រ្រពី "ល្អ" មកជា"អាក្រក់"។ ជារឿយៗ 
កុមរដ្រល ចាប់ផ្តើមប្រព្រឹត្តិ អាក្រក់ មិនត្រូវថ 
ានគ្រមើល ឃើញា អាចជាជនរងគ្រ្រះ 
ឡើយ។ ផ្ទុយទ្រថិញ ពួកគ្រ ប្ររជាត្រូវថគ្រដក់ 
ងរាជា "ក្ម្រងបង្ករបញ្ហ្រ" ទ្រថិញ។ កតា្ត្រប្រប 
ន្រះ ធ្វើឲ្រយពួកគត់កាន់ត្រស្ថតិក្នងុសភាពងយ 
រងគ្រ្រះកាន់ត្រខា្ល្រំណងឡើងពីការរំល្រភបំណពាន 
ដ្រលកំណពុងកើតមន ហើយជារឿយៗ ការ 
ត្អូញត្អ្ររ និងការរាយការណ៍របស់កុមររូបន្រះ 
មិនមនអ្នកាម្ន្រក់ជឿគត់ឡើយ។ ន្រះ
គឺជាការខកខានមិនទទួលខុសត្រូវថរបស់យើង 
ចំណព្រះកុមរាំណងន្រះ។ 
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២. ឥរåçបថរបស់មនុស#}ដê#~ៀត<

•  Xនដឹងពីឥរ6§បថរបស់មនុស#oធំ¨ំងអស់hជុំវ6ញខeGនកុ=រ រួម=នស=ជិក 
é#+^រ មិតFភកFិ មនុស#o|#លìចគួរទុកចិតFXន និងជនច{e#កមុខ។.

•  ឥរ6§បថ†#ះរួម=ន៖ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ.
–  យកចិតFទុកUក់ហួសÅ#តុy#ក .
–  ជូនអំ“យ.
–  Z#sញ់ហួសÅ#តុy#ក.
–  ™&ើសុំចំwយy#លh=ä#ក់ឯង.
–  óò#ងកុ=រmយ»"#នឳពុក=—#យ/អ&ក#¨ំកុ=រhAមួយ.

ឥរិយាបថរបស់មនុស្សផ្ស្ងទៀត

ត្រូវថដឹងពីឥរិយបថរបស់មនុស្រសដ្រលន្រជុំណថិញ
កុមរ រួមបញ្ចលូសមជិកគ្រសួារ មិត្តភក្តិ  
មនុស្រសដ្រលមនតួនាទីដ្រលគួរទុកចិត្ត។

អាកប្របកិរិយរបស់គត់រួមមន៖ 

• ការយកចិត្តទុកដក់ហួសហ្រតុព្រក

• ការជូនអំណណ្រយ 

• ការចូលចិត្តហួសហ្រតុព្រក

• ការសុំណចំណាយព្រលជាមួយកុមរត្រឯង 

• ទ្រកំណសាន្តទីាមួយដ្រយពុំណមនអ្នកនាំណទ្រ

សា្ល្យទី៣០ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

៣.AសwÉ#í>#កuង/យ AនិងìគសwÉ#<

•  =នÒ≥#Úះ  ^ä#មរបួសòើîងn4យ  ឬឆeងជម®ឺ4មÛគ។.

៣. សញ្ញ្ផ្លូវកាយ និងរ្គសញ្ញ្

• សញ្ញ្រផ្លូថកាយគឺរាប់បញ្ចូលាំណងការមន 
ផ្ទ្រព្រះ របួសផ្លូថកាយ ឬការឆ្លងរ្រគ 
(ដូចជាជំណងឺដ្រលាក់ទងនឹងផ្លូថភ្រទ)។

សា្ល្យទី៣១ ∞
L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

៤. /រï##ប់ពី/រពិតរបស់កុ-រ<

•  ជួន4ល hy#ល|#លកុ=រ=នìរមLណ៍មិនល£ ក&iង4រនិ§យ«##ប់ 
ឪពុក=—#យ ឬអ&ក#¨ំកុ=រ ពួក√#នឹង«##ប់ពី4ររãqភបំåនïះ 
óមនុស#oy#ញវ័យ=ä#ក់Tៀត|#ល√#ទុកចិតF។.

•  អ&កìចAមនុស#o|#លកុ=រìចនឹងនិ§យ«##ប់។.
•  សូម^—#ប់ កុំសFីបïñ#សកុ=រ Åើយនិ§យ«##ប់កុ=រâ 
អ&កıឿអÉី|#ល√#«##ប់។.

៤. ការលាតត្ដងការពិតដ្យកុមារ

• ព្រលខ្លះ ន្រព្រលដ្រលកុមរមនអារម្មណ៍
គ្ម្រនសុថត្តិភាពក្នុងការនិយយជាមួយឪពុក 
ម្ត្រយឬអ្នកថ្រាំណ្រ ពួកគ្រនឹងលាតត្រដង 
ការពិតប្រ្រប់ពីការរំល្រភបំណពានទ្រមនុស្រស 
ព្រញថ័យផ្រស្រងទៀតដ្រលពួកគ្រទុកចិត្ត។

• អ្នកអាចជាមនុស្រសម្ន្រក់ដ្រលពួកគ្រជ្រើស 
រីសនិយយប្រ្រប់។ វាជាការសំណខាន់ដ្រល 
ត្រូវថសា្ត្រប់កុមរ មិនស្តីបន្ទ្រសពួកគ្រ ហើយ 
អះអាងប្រ្រប់កុមរា អ្នកជឿអ្វីដ្រលពួកគ្រ 
ប្រ្រប់អ្នក។

• កុមរតូចៗ អាចនឹងលាតត្រដងការពិត 
តាមរយៈថិធីាមួយដ្រលមិនម្រនជាការ 
និយយ ដូចជា គូរគំណនូរ គំណនូរផត់ពណ៌។ល។ 

• យើងនឹងពិភាក្រសាគ្ន្រអំណពីរបៀបឆ្លើយតប 
ដ្រយខ្លី ចំណព្រះការលាតត្រដងការពិត។

អ្វីដ្រលជាការសំណខាន់ន្រះ ត្រូវថចាំណ ា អ្នក 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរមួយចំណនួន ព្រាយមប្រើ 
ល្រសយករួច ខ្លួន ឬពន្រយល់ហ្រតុផលបញ្ជ្រក់ 
ពីឥរិយបថរបស់កុមរ ដ្រយប្រ្រប់មនុស្រស 
ដទ្រា "ន្រះជាការច្រដន្រយ ឬកុមរមនការ 
យល់ខុសចំណព្រះសា្ថ្រនភាពន្រះ"។ អ្នក 
រំល្រភបំណពានខ្លះសង្កត់ធ្ងន់ា កុមរានកុហក 
អំណពីរឿងដ្រលានកើតឡើងន្រះ ឬកុមរគឺជា 
អ្នកបង្ករបញ្ហ្រ ឬកុមរគឺជាអ្នកមនចំណណង ់
ផ្លូថភ្រទ។ ការប៉ុនប៉ងបង្វ្ររសាច់រឿងាំណងន្រះ 
ានធ្វើឲ្រយខូចក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ ឬការទុកចិត្តទ្រលើ 
កុមរ ដ្រលជាជនរងគ្រ្រះ។ ដូច្ន្រះ វាជា 
ការសំណខាន់ ដ្រលត្រូវថលើកទឹកចិត្តកូនរបស់ 
អ្នកា អ្នកកំណពុងសា្ដ្រប់គត់ ហើយអ្នកជឿនូថអ្វ ី
ដ្រលគត់កំណពុងនិយយប្រ្រប់អ្នក។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៣២ ∞

L
ើX
ើងl

ំV
ច់m

#nវដឹងអUីខ8ះ ?<

៥. សwÉ#ផIល់ព័ត៌-នពីសហគមន៍<

•  កុ=រសុំ¨ន  កុ=រលក់ដូរ កុ=រមិនXនចូល^‘។ .
•  កុ=រ|#លរត់Áលផ≥ះ កុ=ររស់híមចិˆdើមថ&ល់ ឬ»"#ន4រé#ប់é#ង 
របស់ឪពុក=—#យ។.

•  កុ=ររស់hក&iងé#+^រƒយរងà##ះ (ជនAតិ>គតិច 
^á#ន>ព™#ដ´កិចd¨ប ចំwកZ#ុកក&iងa#T#ស)។.

•  កុ=រÎÏននឹងអ៊¯នÇើÀ#ត និង˘#]#ង។.
•  ទីកæe#ងកំ^នF និង™#èកមLT#សចរណ៍ |#ល=នទំûក់ទំនង 
mយËñ#ល់/mយa#˙លóនឹងឧស#ÈហកមLផefវg#ទ។.

៥. សញ្ញ្ព្មានពីសហគមន៍

• ខណៈព្រលដ្រលកុមរាម្ន្រក់អាចជា 
ជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ 
កតា្ត្រមួយចំណនួនធ្វើឲ្រយកុមរកាន់ត្រងយរង
គ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពាន។

• ន្រា្ន្រក់សហគមន៍ អ្នកគួរត្ររកមើលាតើ៖

 – មនកុមរសុំណាន កុមរដ្រលលក់ដូរ 
កុមរដ្រលមិនចូលសាលារៀនឬទ្រ

 – កុមរដ្រលរត់ច្រញពីផ្ទះ។ កុមរដ្រល 
រស់ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬមិនមនឪពុក 
ម្ត្រយគ្រប់គ្រង

 – កុមរដ្រលរស់ន្រក្នុងគ្រួសារដ្រល
ងយរងគ្រ្រះ(ជនជាតិដើមភាគតិច 
សា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចាប ជនចំណាក 
ស្រុក និងគ្រួសារដ្រលមនអំណពើហិង្រសា)

តើបច្ច្កវិជា្ជ្ និងការរំល្ភបំពានកុមារ មានទំនាក់ទំនងគា្ន្ដូចម្ត្ច? 

សា្ល្យទី៣៣ ∞

<

Lើបòô#កវåWö# និង/ររ01ភបំ5នកុ-រ 
-នទំõក់ទំនងúâ#ដូច[I#ច?<

បច្ច្កវិជា្ជ្ឌីជីថល៖ តើពាក្យន្ះមានន័យ 
ដូចម្ត្ច? 

• បច្ចុប្របន្នន្រះ មនការអភិថឌ្រឍន៍បច្ច្រកថិជា្ជ្រថ្មី
ៗ ដ្រលផ្តល់ឱកាសច្រើនដល់ពួកយើងក្នុង
ការទទួលានព័ត៌មន និងទំណនាក់ទំណនង 
ជាមួយមនុស្រសន្រជុំណថិញពិភពល្រក។  

• ឧាហរណ៍៖ សព្វថ្ង្រន្រះ មនុស្រសមិនគ្រ្រន់ 
ត្រប្រើប្រ្រស់ទូរស័ព្ទដ្រសម្រ្រប់និយយ 
ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ តាមរយៈទូរស័ព្ទដ្រាំណងន្រះ 
ពួកគ្រថ្រមាំណងអាចផ្ញើសារជាអក្រសរ 
និយយជាមួយគ្ន្រដ្រយប្រើថីដ្រអូ ផ្ញើរូប 
ថត ឬថីដ្រអូទ្រមនុស្រសផ្រស្រងទៀត ប្រើ 
ប្រព័ន្ធជីភីអ្រស (ដូចជាផ្រនទី) ប្រើប្រ្រស់ 
អុីនធឺណ្រត និងការប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗទៀត។

• អុីនធើណ្រត គឺជាផ្ន្រកមួយដ៏ចាំណាច់ន្រជីថិត 
រស់ន្ររបស់មនុស្រសជាច្រើន។ និយយឲ្រយ 
ងយ គឺអុីនធឺណ្រតអាចឲ្រយមនុស្រសទទួល 
ាន ឬផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មន និងទំណនាក់ទំណនង 
តាមរយៈការផ្ដុំណបា្ដ្រញកុំណព្រយូទ័រន្រក្នងុ 
ពិភពល្រក។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• មនុស្រសអាចប្រើប្រ្រស់អ៊ីនធើណ្រតតាម 
កុំណព្រយូទ័រ ទូរស័ព្ទដ្រអាយផ្រត តាប្ល្រត ឬ  
គ្រឿងអ្រឡិចត្រូវនិចដទ្រទៀតដ្រលអាច 
យកតាមខ្លួនាន។

• ន្រព្រលមនុស្រសកំណពុងប្រើអ៊ីនធើណ្រត  
ពួកគ្រអាចធ្វើសកម្មភាពផ្រស្រងជាច្រើន 
ដូចជា ការទទួលាន ឬផ្រសព្វផ្រសាយ 
ព័ត៌មន រូបភាព ឬមើលថីដ្រអូ ឬផ្ញើសារ 
តាមអីុម្រល ផ្ញើសារភា្ល្រមៗ ឬជជ្រកជាមួយ 
អ្នកដទ្រ បា្ដ្រញសង្គម (ឧាហរណ៍៖ 
ការរាប់អានមិត្តភក្ដិ ការទំណនាក់ទំណនងជាមួយ 
មិត្តភក្ដតិាមរយៈហ្វ្រសបុ៊ក)និងល្រងល្រប្រង 
តាមកុំណព្រយូទ័រផ្រស្រងៗ។   

• ដូច្ន្រះ ន្រព្រលយើងកំណពុងនិយយគ្ន្រ អំណពី  
"បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល"យើងកំណពុងនិយយអំណព ី
ឧបករណ៍ ម៉្រសុីននិងប្រព័ន្ធដ្រលមន 
រូបរាង និងការទំណនាក់ទំណនងដ្រលគ្ម្រនរូបរាង។

សា្ល្យទី៣៤ ∞
បò

ô#កវåW
ö# និង/

ររ01
ភបំ5

នកុ-
រ -

នទំõ
ក់ទំនងú

â#<

ឱ/ស និងp##ះÜâ#ក់ចំûះកុ-រ<

•  អ៊¸នÇើÀ#ត.
•  ទូរស័ព≥˝#.
•  បw˛#ញទំûក់ទំនងសងnម (ដូចAបw˛#ញទំûក់ទំនង»ä# 
íមÄÅÉ#សប៊ុក  ធÉិតÇើ ។ល។).

•  ˘#]#ងíមអ៊¸នÇើÀ#ត.

តើបច្ចក្វិជា្ជឌី្ជីថលនំាឲ្យមានគ្្ះថា្នក់្អ្វខី្លះ? 

• ន្រក្នងុមជ្រឈដ្ឋ្រនជាក់ស្ដ្រង គឺជាកន្ល្រងដ្រល 
កុមរប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយមនុស្រស 
ព្រញថ័យ រីឯពិភពឌីជីថល គឺជាមជ្រឈដ្ឋ្រន 
មួយប្របទៀត ជាទីដ្រលកុមរ អាចនឹង
ប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយមនុស្រសដ្រលខ្លួន
មិនធា្ល្រប់សា្គ្រល់ រាប់បញ្ចូលាំណងកុមរ និង 
មនុស្រសព្រញថ័យផងដ្ររ។ 

• បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល កំណពុងត្រមនសារៈ 
សំណខាន់ខា្ល្រំណងឡើងៗ ចំណព្រះមនុស្រសជំណនាន់ 
ថ្មី។ កុមរចាំណាច់ត្រូវថយល់ដឹងពីបច្ច្រកថិទ្រា 
ន្រះ ដើម្របីត្រៀមប្រ្រកា្ល្រយកុមរាំណងន្រះឲ្រយ 
ទ្រជាមនុស្រសព្រញថ័យ ដ្រយន្រក្នុងថ័យ 
ន្រះ កុមរអាចត្រូវថការប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកថិជា្ជ្រ 
ន្រះសម្រ្រប់ការងរ និងជីថិតរស់ន្ររបស់ 
ខ្លនួ។ ហ្រតុន្រះ ចាំណាច់ត្រូវថយល់ពីគុណសម្របត្តិ 
និងគ្រ្រះា្ន្រក់ ដ្រលអាចកើតឡើងដ្រយ
សារបច្ច្រកថិជា្ជ្រន្រះ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល ផ្ដល់ឱកាសល្អៗជា 
ច្រើនដល់យើង និងកូនរបស់យើង ប៉ុន្ត្រ  
មិនខុសអ្វីពីបរិសា្ថ្រនថ្មីមួយឡើយ គឺយើង 
ត្រូវថត្រធ្វើយ៉្រងាឲ្រយកូនរបស់យើងដឹងពី 
របៀបរៀបចំណឥរិយបថ មនការយល់ដឹងព ី
គ្រ្រះា្ន្រក់ និងដឹងពីថិធីការពារខ្លួនឲ្រយរួចផុត
ពីគ្រ្រះា្ន្រក់ាំណងន្រះ រាប់ាំណងការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរផង។

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ការពិភាក្រសា 
(អាចជ្រើសរីសាន) 

• ត្រូវថឲ្រយអ្នកចូលរួមគិតពីគ្រ្រះា្ន្រក់ចំណព្រះ 
សុថត្ថិ-ភាពរបស់កុមរ ដ្រលអាចនឹងកើត
ឡើងតាមរយៈបច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។

ការឆ្លើយតបដ្រលអាចនឹងទទួលាន  
សម្រ្រប់ឆ្លើយទ្រនឹងសំណណួរស្ដីពីគ្រ្រះា្ន្រក់
នានា ដ្រលស្ដ្រងឡើងតាមរយៈបច្ច្រកថិជា្ជ្រ 
ឌីជីថល រួមមន៖ 

• ន្រព្រលដ្រលយើងច្រករំល្រកព័ត៌មន/
រូបភាពន្រលើអីុនធើណ្រត ពួកយើងមិន 
អាចលុបវាានទ្រ។

• កុមរអាចច្រករំល្រកព័ត៌មនឯកជន 
ជាមួយមនុស្រសដ្រលមិនសា្គ្រល់គ្ន្រតាមរយៈ
បច្ច្រកថិជា្ជ្រ។

• កុមរអាចកា្ល្រយជាមិត្តភក្តិជាមួយមនុស្រស 
ដ្រលពួកគ្រមិនសា្គ្រល់តាមរយៈបច្ច្រកថិជា្ជ្រ 
ហើយរៀបចំណជួបផ្ទ្រល់ជាមួយ មនុស្រស 
ាំណងន្រះ។

• អ្នករំល្រភបំណពានអាចប្រើបច្ច្រកថិជា្ជ្រ  
ដើម្របីល្របួងកុមរ

• មនុស្រសព្រញថ័យខ្លះធ្វើពុតជាកុមរផ្រស្រង
ទៀត ក្នុងគ្រលបំណណងកសាងទំណនាក់ទំណនង 
និង ប្រកបញ្ឆ្រតជនរងគ្រ្រះ បនា្ទ្រប់មក 
ស្នើសុំណរួមភ្រទ។

• រូបភាពន្រការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទត្រូវថាន
ច្រករំល្រកតាមបច្ច្រកថិជា្ជ្រ។

• អ្នករំល្រភបំណពានប្រើបច្ច្រកថិជា្ជ្រដើម្របីកំណណត់ 
ទីតាំណងនិងព័ត៌មនលម្អតិផ្ទ្រល់ខ្លនួរបស់កុមរ។

• អ្នករំល្រភបំណពានប្រើបច្ច្រកថិជា្ជ្រ ដើម្របីរក្រសា 
ទំណនាក់ទំណនង និងជួបជាមួយជនរងគ្រ្រះ។

• អ្នករំល្រភបំណពានប្រើល្រប្រងតាមប្រព័ន្ធ 
អុីនធើណ្រតដើម្របីកំណណត់គ្រលដ្រ និងបង្កើត 
ឲ្រយមនទំណនាក់ទំណនងផ្លូថភ្រទតាមក្រ្រយ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៣៥ ∞

វåüន/រ^ម†°ក>àង/រអនុវតI¢ើម#£ីរក#$សុវត)ិ+ព
ចំûះ/រ§#ើï##ស់បòô#កវåWö#ឌីជីថល<
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•  កុំˇ#ករã˘#កព័ត៌=ន  ឬរូបថតËñ#ល់ខeGន។.
•  Íûâព័ត៌=នËñ#ល់ខeGនរបស់កុ=រក&iងបw˛#ញអ៊¯នÇើÀ#ត 
k#lវUក់ក)#ិត  ”ឯកជន”។.

•  ប!#ៀនកុ=រអំពី “4រîយ4រណ៍íមa#ព័នœអ៊¯នÇើÀ#ត ”។.
•  k#+តពិនិត#� និងយល់ដឹងអំពីអÉី|#លកុ=រÇÉើíមប7d#កវ6A"#ឌីជីថល។.
•  និ§យAមួយកុ=រ ពីសកមL>ពប7d#កវ6A"#ឌីជីថលរបស់ពួក√#។.

តើមនុស្សព្ញវ័យ ឆ្លើយតបដូចម្ត្ចទ្នឹង 
គ្្ះថា្ន្ក់នានា ដ្លស្ដ្ងឡើងតាមរយៈ 
បច្ច្កវិជា្ជ្ថ្មីៗ? 

• មនុស្រសព្រញថ័យជាច្រើន ាននិយយា 
ពិភពឌីជីថល កំណពុងថិថត្តយ៉្រងឆប់រហ័ស 
ហើយពួកគ្រមិនអាចតាមាន់ឡើយ។ 

• មនថិធានការងយៗ ដ្រលមនុស្រសព្រញ 
ថ័យ អាចប្រើប្រ្រស់ាន ដើម្របីពង្រឹង 
សុថត្ថិភាព កុមរ ន្រព្រលគ្រប្រើប្រ្រស់
បច្ច្រកថិជា្ជ្រដូចជា កុំណព្រយូទ័រ តាប្ល្រត និង/ឬ 
ទូរស័ព្ទដ្រ។

• ជួយឲ្រយកុមរានយល់ា ដូចគ្ន្រនឹងព្រល 
យើងនិយយជាមួយមនុស្រសទល់មុខគ្ន្រ មន 
រឿងខ្លះងយស្រួល ដ្រលយើងអាចធ្វើាន
ព្រលទំណនាក់ទំណនងតាមបច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។

• ឧាហរណ៍៖

 – ណ្រនាំណកុមរមិនឲ្រយច្រករំល្រកព័ត៌មន 
លម្អិតផ្ទ្រល់ខ្លួនឡើយ (ដូចជាល្រខ 
ទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋ្រន ឈ្ម្រះសាលា 
។ល។) ឬរូបថតរបស់ខ្លួន តាមរយៈ 
បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។

 – ព័ត៌មនាំណងអស់តាមអ៊ីនធឺណ្រត ត្រូវថ 
រក្រសាទុកន្រកន្ល្រងសម្ង្រត់បំណផុត ហើយ 
មិនត្រូវថឲ្រយមនព័ត៌មនាមួយដ្រល 
ច្រករំល្រកជាសាធារណៈឡើយ។

 – បង្រៀនកុមរឲ្រយច្រះរាយការតាម 
អីុនធើណ្រត។ មនគ្រហទំណព័រ និងកម្មថិធី 
ជាច្រើនតាមអ៊ីនធើណ្រត (ដូចជា   
ហ្វ្រសប៊ុក ធ្វីតធើ យូធូប អីុនសា្ត្រក្រ្រម 
សា្ក្រយ) ដ្រលផ្ដល់ថិធីងយស្រួល ដើម្របី 
រាយការពីអ្នករំល្រភបំណពាន ឬព័ត៌មន 
អំណពីការរំល្រភបំណពាន។

 – លើកទឹកចិត្តកុមរឲ្រយប្រ្រប់ដល់អ្នក បើ 
កុមរមនអារម្មណ៍មិនស្រួលន្រក្នុងការ 
ទំណនាក់ទំណនងរបស់ខ្លនួតាមរយៈបច្ច្រកថិជា្ជ្រ។

 – រំឭកកុមរា ពួកគត់គួរត្រានគ្រប់គ្រង
ទ្រលើព័ត៌មនរបស់ខ្លួន និងអ្វីដ្រលខ្លួន
ានឃើញន្រតាមអីុនធើណ្រត។ 

 
 

 

ក្នុងករណីកុមរម្ន្រក់ត្រូវថានាក់ទងតាម 
បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល ដ្រយជនាម្ន្រក់ ដ្រល 
ធ្វើឲ្រយកុមររូបន្រះព្រួយារម្មណ៍ ឬមិន 
សប្របាយចិត្ត អាចរាយការដ្រយផ្ទ្រល់ទ្រ 
កាន់គ្រហទំណព័រ ឬកម្មថិធីអ៊ីនធើណ្រតដ្រល 
ានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ទំណនាក់ទំណនង។ 
ឧាហរណ៍ ៖ 
• គ្រហទំណព័រ  http://www.facebook.

com/help/reportlinks

• គ្រហទំណព័រ https://support.twitter.
com/forms/abusiveuser

• គ្រហទំណព័រ http://www.youtube.
com/yt/policyandsafety/
reporting.html

• គ្រហទំណព័រ http://help.instagram.
com/165828726894770

• គ្រហទំណព័រ https://support.skype.com/ 
en/faq/FA10001/how-do-i-report-
abuse-by-someone-in-skype?

http://www.facebook.com/help/reportlinks
http://www.facebook.com/help/reportlinks
http://help.instagram.com/165828726894770
http://help.instagram.com/165828726894770
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• មនុស្រសព្រញថ័យ ក៏អាចធ្វើអ្វីមួយានដ្ររ 
ដូចជា៖ 

 – ការត្រតួពិនិត្រយ និងការយល់ដឹងអំណពីអ្វដី្រល 
កុមរធ្វើ ន្រតាមបច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។ 

 – ការសួរនាំណកុមរដើម្របីានដឹងអំណពី 
គ្រហទំណព័រ និងបន្ទប់ជជ្រកន្រលើប្រព័ន្ធ 
អីុនធើណ្រតដ្រលកុមរប្រើ។

 – រៀបចំណព្រលវ្រលាឲ្រយានសមគួរ ដើម្របីឲ្រយ
កុមរានប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកថិជា្ជ្រឌីជីថល។

តើវិស័យទ្សចរណ៍មានទំនាក់ទំនងដូចម្ដ្ចខ្លះ ជាមួយការរំល្ភបំពានកុមារ? 

សា្ល្យទី៣៦ ∞
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• ថិស័យទ្រសចរណ៍កំណពុងត្ររីកចំណរីនជុំណថិញ 
ពិភពល្រក និងន្រក្នុងតំណបន់។

• កំណណើនថិស័យទ្រសចរណ៍ អាចផ្តល់ 
ប្រយ្រជន៍ច្រើនដល់ប្រទ្រស និងសហគមន៍។

• អ្នកដំណណើរភាគច្រើន គឺជាអ្នកដំណណើរប្រកប 
ដ្រយការទទួលខុសត្រូវថ និងជាអ្នកគ្ររព 
ថប្របធម៌ បរិសា្ថ្រន និងប្រជាពលរដ្ឋន្រតាម 
មូលដ្ឋ្រន ព្រលពួកគ្រធ្វើដំណណើរ ឬទ្ររស់
ន្រក្នុងប្រទ្រសមួយអស់មួយរយៈព្រល។

• ទ្រះជាយ៉្រងាក៏ដ្រយ មនគ្រ្រះា្ន្រក់ 
មួយចំណនួនកើតឡើងចំណព្រះកុមរ ដ្រលបា្ដ្រល 
មកពីកំណណើនន្រការមកដល់របស់អ្នកទស្រសនា 
និងការអភិថឌ្រឍន៍ថិស័យទ្រសចរណ៍។

សា្ល្យទី៣៧
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សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា 

• សូមឲ្រយអ្នកចូលរួមគិតពិចារាពីគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ាមួយ ដ្រលអាចកើតឡើងានចំណព្រះ 
សុថត្ថិភាពរបស់កុមរ ដ្រលកើតឡើង 
តាមរយៈកំណណើនថិស័យទ្រសចរណ៍ន្រក្នុង
សហគមន៍របស់ខ្លួន។  

ចម្លើយ ដ្រលអាចទទួលាន រួមមន៖ 

• ការដក់មនុស្រស និងថប្របធម៌ ខុសគ្ន្រ 
ឲ្រយន្រជិតគ្ន្រអាចនាំណឲ្រយមនជម្ល្រះ 
ការរំល្រភបំណពានអំណាច និង/ឬប្រ្រក់។

• កុមរប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការ 
ផ្រសាយពាណិជ្ជមកម្មមិនល្អ។

• កុមរអាចត្រូវថានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់រកប្រ្រក់ 
ពីភ្ញៀថទ្រសចរ តាមរយៈការសុំណាន ឬលក់ 
របស់របរន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់។ ព្រលរស់ន្រ 
ឬធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ កុមរអាចងយ 
រងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភបំណពាន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• អ្នកទ្រសចរ អាចចង់ទ្រល្រងន្រទីកន្ល្រង
ាំណងឡាយាកម្រិតឲ្រយត្រមនុស្រសដ្រលគ្រ
ទុកចិត្តចូលទ្រ ដូចជាមណ្ឌលកុមរកំណព្រ្រ 
សាលារៀន ផ្ទះ។ល។ ការដ្រលឲ្រយមនុស្រស 
ព្រញថ័យដ្រលមិនសា្គ្រល់ចូលទ្រទំណនាក់ទំណនង 
ជាមួយកុមរ អាចដក់កុមរឲ្រយស្ថិតក្នុងភាព 
ងយរងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភបំណពាន។ 

• កន្ល្រងកំណសាន្ត ន្រព្រលយប់ ឬកន្ល្រងរកសុី 
ផ្លូថភ្រទអាចកើនឡើង ដើម្របីបំណព្រញតាម 
ស្រចក្តតី្រូវថការរបស់អ្នកទ្រសចរ។ កុមរអាច 
នឹងត្រូវថគ្រលួងល្រម ឬមិនដូច្ន្រះទ្រ ត្រូវថគ្រ 
ក្រងប្រថ័ញ្ច ន្រក្នុងទីកន្ល្រងាំណងអស់ន្រះ។

• ឪពុកម្ត្រយ និងអ្នកថ្រាំណ អាចយល់ព្រម 
ទទួលយកអ្វីដ្រលអ្នកទ្រសចរបរទ្រសផ្តល់ 
ឲ្រយក្នងុការផ្តល់កន្ល្រងសា្ន្រក់ន្រ ឬអប់រំដល់កូន 
របស់ខ្លន ឬឲ្រយកូនខ្លួនចាកឆ្ង្រយពីបរិសា្ថ្រន
ផ្ទះដ្រលស្ថិតន្រក្រ្រមការការពាររបស់ខ្លួន 
ទ្រកាន់កន្ល្រងដ្រលកុមរអាចនឹងងយ 
រងគ្រ្រះដ្រយសារការរំល្រភបំណពាន។  

សា្ល្យទី៣៨ ∞
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• អ្នកធ្វើដំណណើរភាគតិចបំណផុតដ្រលប្រើប្រ្រស់ 
ការធ្វើដំណណើរជាឱកាសក្នុងរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទលើកុមរ។

• អ្នករំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទលើកុមរដ្រលផ្ល្រស់ 
ទីពីកន្ល្រងមួយទ្រកន្ល្រងមួយ គឺជាអ្នកទ្រសចរ 
អ្នកធ្វើដំណណើរ ឬជនបរទ្រស ដ្រលរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរន្រក្នុងប្រទ្រសមួយ 
ឬប្រទ្រសច្រើន ដ្រលពួកគ្រានទ្រល្រង 
ឬសា្ន្រក់ន្រ។

• ខណៈព្រលដ្រលថិស័យទ្រសចរណ៍ាននាំណ្រ
មកនូថផលប្រយ្រជន៍ជាថិជ្ជមមនដល់ប្រទ្រស 
និង សហគមន៍របស់យើង វាគឺជាការសំណខាន់ 
ដ្រលពួកយើងដឹងពីគ្រ្រះា្ន្រក់ ហើយ 
ពួកយើងការពារកុមររបស់យើងពី 
ការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទដ្រយអ្នកទ្រសចរ 
និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំណបន់។

• ព័ត៌មនដ្រលយើងានច្រករំល្រករួច អំណពី 
អ្នកបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ គឺាក់ទងនឹងអ្នក 
ដំណណើរដ្រលរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៣៩ ∞
Lើអ>ករ01ភបំ5នផ89វ:#ទកុ-រ�#ល´¨#ស់ទីពីក≠8#ង
មួយÆក≠8#ងមួយ y#តិបតIិអំØើរបស់ខ8∞នដូច[I#ច?<

ទំõ
ក់ទំនងរ™ងវåស

័យ
~
#ស
ចរណ

៍A និង/
ររ01

ភបំ5
នកុ-

រ<

•  4រa#’#ឹតFíមរ$ៀបI#o#ងៗ.
•  អ&កខeះXនêៀបចំគ:##ងទុកAមុន.
•  អ&កខeះ∆#ើ«##ស់ប7d#កវ6A"#.
•  អ&កខeះÇÉើ4រ/ÇÉើAអ&កសL័é#ចិតFhíមអងn4រåក់ព័នœនឹងកុ=រ.
•  អ&កខeះ∆#ើ«##ស់ #អÀÃើក /បw˛#ញក&iងមូលUV#ន.

• ដូចានពិភាក្រសាហើយា អ្នករំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទកុមរ ប្រើប្រ្រស់មធ្រាាយមួយ 
ចំណនួន។ លក្ខណៈប្របន្រះ គឺដូចគ្ន្រទ្រនឹង
អ្នករំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរដ្រល 
ផ្ល្រស់ទីពីកន្ល្រងមួយទ្រកន្ល្រងមួយដ្ររ។

• ន្រក្នងុបរិបទជាក់លាក់ន្រថិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណណើរ៖

 – អ្នករំល្រភបំណពានានរៀបចំណទុកជាមុន 
ដើម្របីបុ៉នប៉ងរំល្រភបំណពានកុមរក្នងុតំណបន់ 
ាមួយជាក់លាក់។

 – អ្នករំល្រភបំណពានមួយចំណនួន ានយក 
ព្រលវ្រលាសំណរាកដើម្របីរំល្រភបំណពានកុមរ។

 – អ្នករំល្រភបំណពានមួយចំណនួនដ្រលធ្វើ 
ដំណណើរទ្រក្រ្រប្រទ្រស ដើម្របីទ្រកាន់ទី 
កន្ល្រងដ្រលត្រូវថានរាយការាមនកុមរ 
ដ្រលពួកគ្រអាចរកានដើម្របីរួមភ្រទ។

 – អ្នករំល្រភបំណពានខ្លះ អាចនឹងទ្រល្រង 
ប្រទ្រសន្រះជាប្រចាំណ ហើយសា្ន្រក់ន្រ 
ច្រើនខ្រ ឬច្រើនឆ្ន្រំណន្រទីន្រះ។ ក្នុង 
ករណីប្របន្រះ ពួកគ្រមិនដូចជា 
អ្នកទ្រសចរឡើយ ត្រគឺរស់ន្រក្នុង 
លក្ខណៈអ្នកស្រកុដ្រលមកពីប្រទ្រសក្រ្រ  
ដ្រយមនផ្ទះ ឬផ្ទះល្វ្រងផ្ទ្រល់ខ្លួន។

 – អ្នករំល្រភបំណពានខ្លះប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកថិជា្ជ្រ 
ឌីជីថលដើម្របីបំណពានលើកុមរន្រប្រទ្រសក្រ្រ 
(ឧ.តាមរយៈការប្រើប្រ្រស់វ្របខ្រមជាដើម)។

 – អ្នករំល្រភបំណពានខ្លះ បម្រើការងរជា 
គ្រូវបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្ត ឬជាគ្រូវព្រទ្រយន្រ 
ក្រ្រប្រទ្រស ហើយរំល្រភបំណពានកុមរ 
ដ្រលខ្លួនជួបតាមរយៈការងរន្រក្នុង 
អង្គការសប្របុរសធម៌ មណ្ឌលកុមរកំណព្រ្រ 
សាលារៀន មន្ទីរព្រាាល។ល។

 – អ្នករំល្រភបំណពានខ្លះ ប្រើប្រ្រស់ម្រអណ្តើក 
និងបា្ដ្រញនានា ដើម្របីជួយខ្លនួស្វ្រងរក 
និងរំល្រភបំណពានកុមរ។ ដូចដ្រលាន 
កត់សម្គ្រល់ហើយា មនមនុស្រសច្រើន 
ប្រភ្រទ ដ្រលអាចនឹងជួយដល់អ្នកបំណពាន 
ឲ្រយានទ្រជួប និងរំល្រភបំណពានលើ 
កុមរ។

អ្នកសម្របសម្រួល អាចនឹងលម្អិត ព័ត៌មន 
ដ្រលានមកពីករណី សិក្រសាតាមមូលដ្ឋ្រន/
ក្នុងប្រទ្រស/អន្តរជាតិ។ ចាំណាច់ ត្រូវថនិយយ 
រំឭកឡើងថិញ ា ន្រក្នុងសហគមន៍ ាមួយ 
ក៏ដ្រយ ភាគច្រើន អ្នករំល្រភ បំណពាន គឺជា 
មនុស្រស ន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន ន្រះត្រម្ដង ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

ន្ក្្មច្បាប់ និងគ្លនយ្បាយ តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ មានការទទួលខុសត្ូវអ្វីខ្លះ?

សា្ល្យទី៤០ ∞

LើXើង-ន/រទទួលខុសm#nវអUីខ8ះ 
ចំûះមុខច#±ប់និងrលន≤Vយ?<

ក្នុងនាមជាតំណាងសហគមន៍ម្ន្រក់ៗ អ្នក 
អាចជាអ្នកបំណព្រញសិទ្ធិ ដ្រលមនការទទួល
ខុសត្រូវថយ៉្រងជាក់លាក់ ដ្រលានកំណណត ់
ដ្រយគ្រលការណ៍ណ្រនាំណ និងច្របាប់ជាតិ។

សា្ល្យទី៤១ ∞

ស
ិទÇិទទួល

V
នកិចô/

រ5
រ≥

##មច#±ប់W
តិ និងច#±ប់អនIរW

តិ<

Lើច#±ប់ និងrលន≤Vយ<
�#ល5ក់ព័នÇVន¥#ងដូច[I#ចខ8ះ?<

កុ-រ-នសិទÇិទទួលVនកិចô/រ5រ≥##មច#±ប់Wតិ និងច#±ប់អនIរWតិ។<
•  រដ´ធមLនុcµÄÄÄ១៩៩៣.
•  ¿#ម’#ហLទណ&២០០៩ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ នីតិវ6ធី’#ហLទណ&Ä២០០៧ÄÄ  

នីតិវ6ធីរដ´ប#]u#ណី២០០៦Ä ¿#មរដ´ប#]u#ណី២០០៨.
•  ច#)ប់សFីពី4រប*_##បអំyើជួញដូរមនុស#oÄនិងអំyើÇÉើìជីវកមLផefវÄg#ទÄ២០០៨.
•  ច#)ប់សFីពី4រទប់^_#ត់អំyើហិង#Èក&iងé#+^រÄនិងកិចd4រåរជនរងà##ះÄ២០០៥.
•  ច#)ប់សFីពី4រƒរÄ១៩៩៧.
•  ច#)ប់សFីពី4ររãលូតកូន១៩៩៧.
•  ច#)ប់សFីពីសô"#តិÄ១៩៩៦.
•  ច#)ប់សFីពីT#សចរណ៍២០០៩.

ផ្តល់ការបង្ហ្រញខ្លីមួយន្រច្របាប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ 
បំណផុត និងការទទួលខុសត្រូវថដ្រលពាក់ព័ន្ធ
ទ្រនឹងអ្នកតំណាងសហគមន៍ន្រក្រ្រម 
ច្របាប់ និងគ្រលការណ៍/យុទ្ធសាស្ត្រ។

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ការពិភាក្រសា 
(អាចជ្រើសរីស)

• តើយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ/ផ្រនការសកម្មភាព 
ា្ន្រក់ជាតិ មនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទ្រនឹង 
ការងររបស់យើងន្រា្ន្រក់សហគមន៍?

• តើវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខំណប្រឹងប្រ្រង 
របស់យើងក្នុងការពារកុមរពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទដ្រយថិធីា?

ន្រក្នងុប្រទ្រស យុទ្ធសាស្រ្តា្ន្រក់ជាតិ/ផ្រនការ 
សកម្មភាពា្ន្រក់ជាតិខាងក្រ្រមន្រះគឺពាក់ព័ន្ធ៖ 

• ជ្រើសរីសសកម្មភាពជាក់លាក់ដ្រលពាក់ 
ព័ន្ធនឹងការរំល្រភបំណពានកុមរ និងការ 
ទទួលខុសត្រូវថចំណព្រះបទបញ្ញតិា្នក់ជាតិ 
របស់អ្នកតំណាងសហគមន៍។

• ប្រសិនបើសមស្រប ផ្ន្រកន្រះអាចត្រូវថាន 
ច្រកចាយដ្រយមន្រ្តីតំណាងរដ្ឋ្រភិាល 
ដ្រលសក្តិសម។ អាស្រ័យលើបរិបទន្រ 
ក្នុងសហគមន៍ ក៏អាចយ្រងទ្រលើ 
គ្រលនយ្រាយ ឬក្របខណ្ឌពាក់ព័ន្ធ 
នានារបស់ថិស័យទ្រសចរណ៍ ដ្រលប្រកប 
ដ្រយការទទួលខុសត្រូវថ។

តើយើងអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដើម្បីការពារកុមារឲ្យបានល្អប្សើរឡើង? 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤២

LើXើងáចlត់វåüន/រអUីខ8ះ 
¢ើម#£ី/រ5រកុ-រឲ#∑Vន/ន់∏# 
y#Gើរπើង?<

 

សកម្មភាព៖ តើសហគមន៍របស់ខ្ញុំណ 
មនសុថត្ថិភាពកម្រិតាចំណព្រះ 

កុមរ? (អាចជ្រើសរីសាន សម្រ្រប់កម្មថិធី 
មួយថ្ង្រព្រញ) 

• ស្នើអ្នកចូលរួមដើម្របីបំណព្រញទម្រង់ស្ទង់មតិ
ចំណព្រះកាតយកតាមខ្លួនរួចបូកសរុបពិន្ទុ។

• ស្នើអ្នកចូលរួមឲ្រយលើកដ្រ ប្រសិនបើពួកគ្រ 
ទទួលានពិន្ទុ "៧"។ ផ្តល់អនុសាសន ៍
ដល់អ្នកតំណាងាំណ្រងន្រះ ចំណព្រះកិច្ចខិតខំណ 
ប្រឹងប្រ្រងរបស់សហគមន៏ដើម្របីការពារ 
កុមរ។  សូមសួរសំណណួរទ្រពួកគ្រអនុថត្ត 
ថិធានការការពារកុមរ និងភាពជ្រគជ័យ 
នានាដ្រលសម្រ្រចាន។

• ស្នើអ្នកចូលរួមដ្រលមនពិន្ធុ ៦ ឬតិចជាង 
ន្រះដក់លើកដ្រ។ ពន្រយល់ា ពួកគ្រមន 
តួនាទីសំណខាន់ ដ្រលអាចធ្វើសកម្មភាពជា
ថិជ្ជមមនដើម្របីការពារកុមរពីការរំល្រភ 
បំណពាន។

• ពន្រយល់ា អ្នកចូលរួមមួយចំណនួនមិនសា្គ្រល់
ចម្លើយាំណ្រងអស់ទ្រ ហើយ វាមនន័យា 
ពួកយើងចាំណាច់អភិថឌ្រឍគំណនិតឲ្រយកាន់ត្រ 
ច្របាស់ឡើងនូថអ្វីដ្រលសហគមន៏កំណពុងត្រ
ធ្វើដើម្របីការពារកុមរ។

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើសហគមន ៍
របស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពកម្ិតណាសម្្ប់ 
កុមារ?)

តើសហគមន៍របស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព 
កម្ិតណា ចំពោះកុមារ?
សូមធ្វើត្ស្ត 
សូមគូសចម្លើយរបស់អ្នកដោយសញ្ញ ្ បាទ/ចាស ទ្

១. ខ្ញុំដឹងពីរបៀបកំណត់សញ្ញ្ដ្លបា្ហ្ញថាកុមារប្ហ្លជាកំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថា្ន្ក់ ឬកំពុងជួបប្ទះាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

២. ខ្ញុំដឹងថាត្ូវកឆ្លើកយតបដ្យរបៀបណាប្សិនបើកកុមារកំពុងប្ឈមនឹងាររំល្ភ
បំពាន (ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ ឬារមិនអើកពើក)។  

៣. ខ្ញុំសា្គ្ល់ល្ខទូរស័ព្ទសម្្ប់ទំនាក់ទំនងដើកម្បីបញ្ជូន និងរាយារណ៍ពី 
ករណីសង្ស័យលើការរំល្ភបំពានកុមារ (ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ 
ឬារមិនអើកពើក)។ 

៤. កុមារន្ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំទទួលបានារអប់រំសមស្បដើកម្បីារពារខ្លួនពួក
គ្ពីាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។  

៥. កន្ល្ងធ្វើការរបស់ខ្ញុំមានគ្លនយ្បាយារពារកុមារ ហើកយបុគ្គលិកទាំងអស់
សុទ្ធត្យល់ច្បាស់អំពីារអនុវកត្តគ្លនយ្បាយន្ះ។

៦. អង្គាពរបស់ខ្ញុំអប់រំសាធរណៈជនអំពីរបៀបារពារកុមារពីាររំល្ភបំពាន 
(ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ ឬារមិនអើកពើក)។ 

៧. សហគមន៍របស់យើកងមានបណា្ត្ញអ្នកផ្តល់ស្ាដ្លធ្វើការជាមួយគ្ន្ក្នុងារ 
បញ្ជូនករណីរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ និងារពារជនរងគ្្ះជាកុមារ។

លទ្ធផល៖

ប្សិនបើកអ្នកគូសយកចម្លើកយ “បាទ/ចាស” ចំព្ះគ្ប់សំណួរខាងលើក ន្ះមានន័យថាអ្នកតំណាងសហគមន៍
កំពុងធ្វើការារពារកុមារជាជំហានៗបានយា៉្ងល្អប្សើករ។ សូមបន្តធ្វើការារដ៏ល្អន្ះតទ្ទៀត។

ប្សិនបើកអ្នកគូសយកចម្លើកយ “ទ្” នូវកសំណួរណាមួយ ន្ះសូមមើកលផ្ន្កខាងក្្យន្ប័ណ្ណន្ះ 
ដើកម្បីពិនិត្យរក វកិធីបង្កើកតបរិយាាសដ្លារពារកុមារន្ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

• មុនថគ្គបណ្តុះបា្ដ្រល អ្នកសម្របសម្រួល 
គួរត្រប្រមូលចម្លើយសម្រ្រប់សំណណួរនីមួយៗ 
ក្នុងត្រស្ត។ ប្រើថិធីន្រះ ដើម្របីណ្រនាំណតំណាង 
សហគមន៍ ន្រព្រលពួកគ្រកំណពុងពិចារា
សកម្មភាពដ្រលសមស្របដើម្របីកសាង 
បរិយកាសដ្រលផ្តល់កិច្ចការពារដល់កុមរ។

• សង្ក្រតមើលពីកម្រិតន្រការដឹងសំណណួរ។ 
ការសង្ក្រតន្រះ អាចរាយការណ៍ន្រក្នុង 
រាយការណ៍បណ្តុះបា្ដ្រលក្រ្រយថគ្គ 
(ឧបសម្ពន្ធ័ទី៩)
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• ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ ពួក 
យើងចាំណាច់ប្រុងប្រយ័ត្នចំណព្រះកិច្ចខំណប្រឹង 
ប្រ្រងរបស់យើង ដើម្របីដ្រះស្រ្រយបញ្ហ្រ 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរក្នុងថិស័យ 
ទ្រសចរណ៍។

• សកម្មភាពដ្រលអ្នកតំណាងសហគមន ៍
អាចធ្វើានដើម្របីការពារកុមរអាចត្រូវថាន 
ក្រុមដក់បញ្ចូលក្នុងបរិវ្រណដ្រលសំណខាន់
ចំណនួនបី៖

  ១. បើកកិច្ចសន្ទនា និងការទំណនាក់ទំណនង
  ២.  ការបង្ក្ររ
  ៣.  ការការពារ

• សម្រ្រប់ផ្ន្រកនីមួយៗ ពួកយើងត្រូវថការ 
ធ្វើការរួមគ្ន្រ។

• សូមឲ្រយអ្នកចូលរួមាំណងអស់ ពិនិត្រយមើល 
ផ្ន្រកនីមួយៗឲ្រយានលម្អិត។

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើត្ូវធ្វើ 
ដូចម្ដ្ចខ្លះ ដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើង 
មានសុវត្ថិភាពសម្្ប់កុមារ?)

តើយើងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមាន
សុវត្ថភិាពសម្្ប់កុមារបានដោយរបៀបណា?

ការសន្ទនា និងទំាក់ទំនងដោយបើកចំហ
• ទំនាក់ទំនងនិងពិាក្សាដ្យផ្ទ្ល់ រាងកុមារ និងឪពុកមា្ត្យរបស់ពួកគ្។
• ារសន្ទនាដ្យបើកកចំហស្តីពីារារពារកុមារ តាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

ន្សាលារៀន ន្តាមសា្ថ្ប័ន និងន្ក្នុងសហគមន៍។

ការទប់ស្ក្ត់
• ត្ួតពិនិត្យសាវកតា ាយតម្ល្អ្នកស្មភ័គ្ចិត្ត ឬអ្នកធ្វើការជាមួយកុមារ។

• យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំព្ះករណីដ្លបានរាយារណ៍ និងសុើកបអង្ក្ត 
ករណីសង្ស័យ។

• កំហិតលទ្ធាពរបស់មនុស្សប្ល្កមុខ ក្នុងារចូលទ្រកកុមារ និងចូលទ្ាន់កន្ល្ង
ដ្លកុមារអាចន្ត្មា្ន្ក់ឯងជាមួយមនុស្សធំ។

• បា្ហ្ញពីារមិនអនុគ្្ះចំព្ះាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារន្ក្នុងសហគមន៍។

• កម្មភវកិធីអន្តរាគមន៍ទាន់ព្លវ្លា ដើកម្បីគំទ្ដល់គ្ួសារាយរងគ្្ះ។

ការការពារ
• សូមប្យ័ត្ន! សូមរកមើកលសញ្ញ្គួរឲ្យប្យ័ត្នក្នុងសហគមន៍ដ្លបា្ហ្ញថាកុមារ 

អាចកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់។

• ចាត់វកិធនារា្ល្មៗប្សិនបើកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានថាកុមារណាមា្ន្ក់កំពុងប្ឈម
ជាមួយនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ឬជាជនរងគ្្ះដ្យាររំល្ភបំពាន។

• ផ្តល់ារារពារដល់កុមារដ្លជួបបញ្ហ្ផ្ទ្ល់។

• បញ្ជូនករណីទ្បុគ្គលឬទីា្ន្ក់ារដ្លបានចាត់តាំង។

• គ្រពតាមនីតិវកិធីន្ក្នុងសហគមន៍ដ្លបានព្មព្ៀងគ្ន្រួចហើកយ។

១

២

៣
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤៤ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

១. /រសន∫õÄយªើកចំហ <
និង/រï##Ω#័យæក់ទង<

•  4ររក#È4រ™®Ïម^”#ត់ចំÚះ4ររãqភបំåនផefវg#ទកុ=រ                        
គឺAឧបសគnដ៍ធំស+##ប់4រ#រក#Èសុវត∂ិ>ពកុ=រ។.

១. ការសន្ទនា និងការទំណនាក់ទំណនងលក្ខណៈ 
បើកចំណហ

• ការរក្រសាភាពស្ងៀមសា្ង្រត់ អំណពីការរំល្រភ 
បំណពានគឺជាឧបសគ្គចំណបងដើម្របីរក្រសា 
សុថត្ថិភាពកុមរ។

• ដូចយើងដឹងហើយា ជារឿយៗកុមរ និង 
មនុស្រសព្រញថ័យ មិនច្រករំល្រកព័ត៌មន ឬ 
មិនរាយការណ៍ា ខ្លួនរងការរំល្រភបំណពាន 
ឡើយ។ ក្នុងករណីប្របន្រះ ជនល្មើសន្រ 
ត្របន្តរំល្រភបំណពានតទ្រទៀត ហើយជន 
រងគ្រ្រះ និងសហគមន៍ន្រត្រទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរ។

• ការពិភាក្រសា និងការទំណនាក់ទំណនងលក្ខណៈ
បើកចំណហត្រូវថធ្វើឡើងន្រពីរកម្រតិយ៉្រងតិច។

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រធ្វើការសុើបអង្ក្រត 
និងច្រករំល្រកឧាហរណ៍ា្ន្រក់ជាតិ និង 
ក្នុងតំណបន់ ក្នុងកិច្ចសន្ទនា និងការទំណនាក់ទំណនង
ដ្រលមនលក្ខណៈបើកចំណហ ដ្រលសមស្រប/
ពាក់ពន្ធ័ទ្រនឹងសហគមន៍ដ្រលវ្រទិកា 
ពិភាក្រសាត្រូវថានធ្វើឡើង។

សា្ល្យទី៤៥ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

ឧæហរណ៍អំពី/រសន∫õÄយ <
ªើកចំហ និង/រï##Ω#័យæក់ទង<

•  òើកទឹកចិតFឲ#�=ន4រ«##Z#័យ¨ក់ទងmយËñ#ល់ រèងកុ=រ .
    ឪពុក=—#យ និងអ&ក#¨ំកុ=រ។.

• ទីមួយ ត្រូវថលើកទឹកចិត្តឲ្រយមនការទំណនាក់ 
ទំណនងដ្រយផ្ទ្រល់ និងដ្រយការផ្តល់ព័ត៌មន 
ឲ្រយគ្ន្រទ្រថិញទ្រមក រវាងកូន និងឪពុកម្ត្រយ 
ឬអ្នកថ្រាំណ។

• កូនៗក៏គួរត្រអាចពិភាក្រសាជាមួយមនុស្រស 
ព្រញថ័យដ្រលខ្លួនទុកចិត្ត ក្នុងករណីពួកគ្រ
មនអារម្មណ៍ាគ្ម្រនសុថត្ថិភាព។ 

• ប្រសិនបើអ្នកធា្ល្រប់ស្ថិតន្រក្នុងសា្ថ្រនភាព 
ប្របន្រះ ចាំណាច់ត្រូវថសា្ដ្រប់ដ្រយយក 
ចិត្តទុកដក់ ហើយមិនត្រូវថស្ដីបន្ទ្រស 
កុមរឡើយ ប្រសិនបើកុមររូបន្រះាន 
រាយការណ៍ពីការរំល្រភបំណពាន។  

សា្ល្យទី៤៦  ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

ឧæហរណ៍អំពី/រសន∫õÄយ<
ªើកចំហ និង/រï##Ω#័យæក់ទង 

•  បÕŒើន4រយល់ដឹង ជ)#ុញឲ#�=ន4រពិ>ក#È និង4រសន≥ûÄ
mយ$ើកចំហAមួយកុ=រ ¿#ុមé#+^រ សហគមន៍ 
និងíមរយៈa#ព័នœផ#oពÉផ#Èយ។.

• កម្រិតសំណខាន់ទីពីរន្រការពិភាក្រសា គឺន្រ 
កម្រិតសហគមន៍។ 

• ក្នងុនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ ពួកយើង 
មនតួនាទីសំណខាន់ដើម្របីលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តដល ់
ការពិភាក្រសាដ្រយបើកចំណហ និងការសន្ទនា 
ជាមួយកុមរ គ្រួសារ សហគមន៍ និង 
តាមរយៈប្រពន្ធ័ផ្រសព្វផ្រសាយ។   
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• ពួកយើងផ្តល់ឱកាសសម្រ្រប់កិច្ចសន្ទនា 
ដ្រយបើកចំណហស្តីពីការការពារកុមរ ន្រ 
តាមសាលារៀន ថិទ្រាសា្ថ្រន និងមជ្រឈមណ្ឌល 
សហគមន៍។ ចំណណុចន្រះអាចរួមបញ្ចលូាំណង 
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអប់រំ 
សម្រ្រប់កុមរ និងសម្រ្រប់ក្ម្រងជំណទង់ ស្ដីពី 
របៀបការពារខ្លួន ឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទ។

• ន្រះជាមធ្រាាយដ្រលត្រូវថានអះអាងា 
នឹងលើកកំណពស់ដល់ការផ្ល្រស់ប្តូរសង្គម និង
កាត់បន្ថយការអនុថត្តដ្រលប្រកបដ្រយ
គ្រ្រះា្ន្រក់ចំណព្រះកុមរ។

• ការពិភាក្រសានិងការទំណនាក់ទំណនងជាលក្ខណៈ 
បើកចំណហ ជួយជំណរុញអាកប្របកិរិយន្រការ 
ផ្ល្រស់ប្ដូរទ្រលើកម្រិតមួយ ដ្រលមន 
ទំណហំណធំណជាងន្រះ។

សា្ល្យទី៤៧

ឧæហរណ៍អំពី/រអនុវតIល¿< វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

អប់រãA^Íរណជន និងòើកកមrស់4រយល់ដឹងពីកិចd4រåរកុ=រ    
(íមÄរយៈវ6ទ#�i ទូរទស#oន៍ ^រព័ត៌=ន a#ព័នœអ៊¯នÇើÀ#ត)។.

ឧាហរណ៍ ន្រគំណរូន្រការអនុថត្តន៍ល្អៗ៖

មនឧាហរណ៍ជាច្រើនន្រការអប់រំជា 
សាធារណៈ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
ស្ដពីីការការពារកុមរ។ ជារឿយៗ គំណរូាំណងន្រះ 
មនទម្រង់ជាការការអប់រំន្រតាមបា្ដ្រញ 
ផ្រសព្វផ្រសាយ (ដូចជាថិទ្រយុ ទូរទស្រសន៍ កាស្រត) 
និងតាមអីុនធើណ្រត។ ឧាហរណ៍ន្រគំណរូ 
ន្រះន្រចក្រភពអង់គ្ល្រស គឺមជ្រឈមណ្ឌលការពារ 
កុមរពីការក្រងប្រថ័ញ្ច និងមណ្ឌលការពារ 
កុមរ ានបង្កើតគ្រហទំណព័រមួយដើម្របី 
ផ្ដល់ព័ត៌មនទ្រឲ្រយកុមរ ឪពុកម្ដ្រយ និង 
អ្នកអប់រំពីរបៀបការពារកុមរន្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រន 
អីុនធើណ្រត។

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ការពិភាក្រសា 
(អាចជ្រើសរីសាន)

• តើមនគំណរូល្អៗអ្វីខ្លះន្រក្នុងការពិភាក្រសាជា 
លក្ខណៈបើកចំណហន្រះដ្រលកំណពុងកើតឡើង 
ន្រក្នុងសហគមន៍ និងប្រទ្រសរបស់អ្នក?

• តើមនឱកាសផ្រស្រងទៀតាខ្លះ សម្រ្រប់ 
បង្កើតជាគំណរូាំណងន្រះ? 

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រព្រាយមប្រមូល 
ឧាហរណ៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធទ្រនឹងសហគមន៍ 
ន្រះ ន្រា្ន្រក់ជាតិ ឬក្នងុមូលដ្ឋ្រន។ ឧាហរណ៍ 
ក្នុងមូលដ្ឋ្រន  ន្រការសន្ទនាដ្រយបើកចំណហ 
អាចរួមបញ្ចូលាំណង៖ សុថត្ថិភាពតាមផ្លូថ (ឧ. 
ត្រូវថការប័ណ្ណបើកបរ, យើងប្រ្រប់កូនច្ររបស់ 
យើងពីថិធីឆ្លងផ្លូថ) ទឹកជំណនន់ និងការប្រកាស 
ព័ត៌មនពីអាកាសធាតុ (ថិធីដ្រលសហគមន ៍
ជជ្រកពិភាក្រសា និងត្រៀមបង្ក្ររសម្រ្រប់ 
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ)។

ឧាហរណ៍ខ្លះៗន្រក្នុងប្រទ្រស រួមមន៖
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤៨ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

២. /រ/រ5រ<

•  4រåរa#™ើរAងព#ŸXល.
•  បcdfលយុទœ^Z#F¥#ន4រ4រƒរ “4រåរកុ=រ” óក&iង^‘ កæe#ង 
 ើល#¨ំកុ=រ សួនកុ=រ  និងទី^ÍរណៈដÆ#Tៀត។.

២. ការការពារ 

• ការពារប្រសើរជាងព្រាាល។

• ការប្រឹងប្រ្រងការពារជាមុនរបស់អ្នកចំណព្រះ 
ទង្វើរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ អាចធ្វើឲ្រយ 
កុមររួចផុតពីគ្រ្រះា្ន្រក់ធ្ងន់ធ្ងរ និងដ្រលធ្វើ
ឲ្រយអន្តរាយដល់កុមរអស់មួយជីថិត។

• យុទ្ធសាស្រ្តការពារ អាចប្រើរួមគ្ន្រន្រក្នុង 
បរិបទផ្រស្រងៗគ្ន្រ។ 

• ឧាហរណ៍៖ សាលារៀន ស្រវាថ្រាំណកុមរ 
សួនកុមរ និងទីសាធារណៈផ្រស្រងទៀត។

អ្នកសម្របសម្រួល គួរត្រអង្ក្រត និងច្រក 
រំល្រកឧាហរណ៍មកពីា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន និង 
ា្ន្រក់ជាតិន្រសកម្មភាពបង្ក្ររ ដ្រលសមស្រប 
បំណផុត/ពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ដ្រលវ្រទិកា 
ពិភាក្រសាានរៀបចំណឡើង។

ឧាហរណ៍ខ្លះៗ ន្រក្នុងប្រទ្រសរួមមន៖

សា្ល្យទី៤៩ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

ឧæហរណ៍អំពីយុទÇ^Ω#I<
/រ5រ¡ក>àង^_#ប័ន<

•  ÇÉើ4រពិនិត#� ើលa#វតFិរូប និងk#+តពិនិត#�íមUន ើលអ&កÇÉើ4រAមួយ 
កុ=រ ដូចAé#+ប!#ៀនA\ើម។.

•  ÇÉើរXយ4រណ៍អំពី4រ’#+យXរម,mយយកចិតFទុកUក់ និងÇÉើ4រ™ុើប 
អÕŒ#តពី4រសង#o័យûû។.

•  Uក់កំហិតòើ4រចូលóជិតកុ=ររបស់មនុស#oច{e#ក។.
•  Uក់ក)#ិតឱ#�ហLត់ចត់ពីទីកæe#ង|#លកុ=រìចh=ä#ក់ឯងAមួយមនុស#o 
y#ញវ័យ។.

• គម្រូវយុទ្ធសាស្រ្តបង្ក្ររន្រក្នងុសា្ថ្រប័នរួមមន៖

 – ធ្វើការត្រួតពិនិត្រយលើជីថប្រថត្តិ និងពិនិត្រយ 
ទ្រលើមនុស្រស ដ្រលត្រូវថធ្វើការជាមួយ 
កុមរ ដូចជាគ្រូវបង្រៀនជាដើម។ ការ 
ត្រួតពិនិត្រយប្របន្រះគួរធ្វើឡើងចំណព្រះ 
មនុស្រស ដ្រលន្រក្នុងប្រទ្រស និងមកពី 
ក្រ្រប្រទ្រស។

 – ចាត់ទុកការរាយការណ៍អំណពីបញ្ហ្រារម្ភ
នានាជាកតា្ត្រសំណខាន់ ហើយសុើបអង្ក្រត
ទ្រលើការសង្រស័យនានា។ 

 – ដក់កម្រិតលើការឲ្រយមនុស្រសប្ល្រកមុខ 
ដ្រលចូលទ្ររកកុមរ។ 

 – ដក់កម្រិតលើទីកន្ល្រងនានា ដ្រលអាច 
មនកុមរន្រត្រឯង 
ជាមួយមនុស្រសព្រញថ័យ។

• គ្រលនយ្រាយាំណងន្រះ អាចត្រូវថាន  
បង្កើតឡើងជាផ្លូថការ សម្រ្រប់សា្ថ្រប័ន 
មូលដ្ឋ្រនាំណងអស់។

សា្ល្យទី៥០ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

ឧæហរណ៍អំពីយុទÇ^Ω#IបÖº#រ 

•  បƒö#ញ>ពមិនអត់ឱនចំÚះ4ររãqភបំåនកុ=រhក&iងសហគមន៍.
•  hy#ល=ន’#ឹតFិ4រណ៍^Íរណៈ 4រជួបa#ជុំ»ä# និងíមរយៈ      
™#ចកFីជូនដំណឹង។.

• សំណដ្រងការមិនអត់ធ្មត់ចំណព្រះការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទកុមរន្រក្នុងសហគមន៍។ 
ឧាហរណ៍៖ ន្រក្នុងកម្មថិធីសាធារណៈ 
ផ្រស្រងៗ ន្រក្នុងអង្គប្រជុំណធំណៗ និងតាមរយៈ 
ស្រចក្តីប្រកាសនានា តាមការគួរ។ ន្រះមិន
ម្រនគ្រ្រន់ត្រជាការធានាចំណព្រះសហគមន៍
ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ត្រវាក៏ធ្វើឲ្រយអ្នកដ្រលអាចជាអ្នក
រំល្រភបំណពាន មនការខា្ល្រចរអារកាន់ត្រខា្ល្រំណង
ឡើងថ្រមទៀត។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥១ ∞

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

ឧæហរណ៍<
អំពីយុទÇ^Ω#I/រ5រ <

•  កមLវ6ធីអនFîគមន៍¨ន់y#ល\ើម#]ី»ំ.#é#+^រƒយរងà##ះ 
ឱ#�ជួយ#រក#Èសុវត∂ិ>ពកុ=រ។.

• ឧាហរណ៍មួយផ្រស្រងទៀត បង្ហ្រញពី 
កិច្ចការពារគឺ កម្មថិធីអន្តរាគមន៍ឲ្រយានមុន 
ដើម្របីគំណទ្រគ្រួសារដ្រលងយរងគ្រ្រះឲ្រយ 
ជួយការពារកុមរឲ្រយមនសុថត្ថិភាព។ 

• អន្តរាគមន៍ន្រះរាប់ាំណងទីកន្ល្រងាដ្រល
អាចមនការសង្រស័យ ហើយត្រូវថរាយការណ៍ 
ពីឥរិយបថមិនត្រឹមត្រូវថន្រះផង។ បើមន 
ថិធានការភា្ល្រមៗានាន់ព្រល វាអាច 
ការពារមិនឲ្រយការរំល្រភបំណពានដទ្រទៀត
កើតឡើង។

សា្ល្យទី៥២

ឧæហរណ៍អំពីយុទÇ^Ω#I/រ5រ < វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

លិខិត/_#ល0ស/ដំÀើរ4រផFល់លិខិតបô"#ក់ស+##ប់បុគnលិក ¨ំងអស់Ä
(mយបង់ថវ64ឬmយសL័é#ចិតF) |#លXនÇÉើ4រAមួយកុ=រ។.
.

គំណរូល្អៗ សម្រ្រប់អនុថត្ត៖ 

ន្រក្នុងប្រទ្រសជាច្រើន គ្រប់បុគ្គលដ្រល 
ធ្វើការ ឬស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងរជាមួយកុមរ 
ត្រូវថឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្រយ ឬពិនិត្រយពិច័យ 
ឲ្រយានត្រមឹត្រូវថជាមុនសិន។ បូ៉លីសមូលដ្ឋ្រន 
/ជាតិ ត្រូវថធ្វើការត្រួតពិនិត្រយទ្រលើបុគ្គលិក 
ដើម្របីឲ្រយដឹងា តើអ្នកដ្រលអាចជាបុគ្គលិក 
ន្រះ មនរងការច្រទប្រកាន់ ឬមនទ្រស 
ដ្រលធ្វើឲ្រយគត់មិនសមនឹងធ្វើការជាមួយ 
កុមរឬទ្រ (ឧាហរណ៍ដូចជា បទល្មើសទ្រ 
លើកុមរ បទល្មើសគ្រឿងញៀន ឃាតកម្ម 
ឬការប្រើប្រ្រស់អំណពើហិង្រសា)។ 

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ការពិភាក្រសា 
(អាចជ្រើសរីស)៖ 

• តើមនគំណរូល្អអ្វីខ្លះ  ដ្រលបង្ហ្រញពី  
សកម្មភាពបង្ក្ររ ដ្រលកើតមនន្រ 
ក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទ្រសរបស់អ្នក?  

• តើមនឱកាសអ្វីផ្រស្រងទៀតឬទ្រ សម្រ្រប់  
ពង្រឹងបន្ថ្រមទ្រលើគំណរូាំណងអស់ន្រះ? 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៣ ∞ 

វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

៣.A/រ/រ5រ<

•  ÇÉើ4រកំណត់កុ=រ|#លស∂ិតក&iងà##ះâä#ក់ និងÜត់វ6Íន4រសមZ#ប។.
•  ដឹងâk#lវÇÉើអÉី និង1eើយតបmយរ$ៀបw a#សិន$ើអ&កទទួលXន 
ព័ត៌=នអំពីករណីK#4ររãqភបំåន|#លìច`ើត=នçើង។.

៣. កិច្ចការពារ 

• កិច្ចការពារ សំណដ្រលើការសម្គ្រល់ច្របាស់ 
ាកុមរស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ និងការមន 
ថិធានការសមស្រប។ 

• ចាំណាច់ត្រូវថដឹងពីអ្វីដ្រលត្រូវថធ្វើ និងរបៀប 
ឆ្លើយតប ក្នុងករណីអ្នកទទួលានព័ត៌មន 
អំណពីករណីរំល្រភបំណពានាមួយ ដ្រលអាច 
នឹងកើតឡើង។ 

• មធ្រាាយនានា ដ្រលអាចឲ្រយអ្នកទទួល
ានព័ត៌មនផ្រស្រងៗ រួមមន ៖ 

 – ការសង្រស័យនានារបស់អ្នក។

 – ព័ត៌មនដ្រលានមកពីកុមរ។

 – ព័ត៌មនានមកពីមនុស្រសព្រញថ័យ។

 – ព័ត៌មនានមកដ្រយប្រយ្រល ពី 
អ្នកាម្ន្រក់។ 

សា្ល្យទី៥៤ ∞ 

y#សិនªើកុ-រ-â#ក់ï##ប់ពី/រពិត Lើ-នអUី¶ើតπើង?< វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

កុំសួរសំណZរõំមុខ<

សូម^¬#ប់កុ-រÄ
យយកចិតIទុកvក់<

សូមកុំសន#{រក#$/រ
ស-t#ត់<

ផIល់/រស√#kលចិតI
ដល់កុ-រ<

កត់ƒ##ព័ត៌-នលម¿ិតWបõ≈#ន់<

សូមï##ប់អ>កទទួលខុសm#nវ<

សូមzUើ/រទំõក់ទំនងWមួយនគរVល 
ឬG#™សង∆មកិចô<

តើអ្នកត្ូវឆ្លើយតបដូចម្ត្ចខ្លះ ចំព្ះការ
លាតត្ដងពីការពិតណាមួយ? 

ប្រសិនបើកុមរម្ន្រក់លាតត្រដងពីការពិត
ាមួយា ខ្លួនរងការរំល្រភបំណពាន៖

• សូមសា្ដ្រប់កុមរដ្រយប្រុងប្រយ័ត្ន និង 
ដ្រយយកចិត្តទុកដក់នូថអ្វីដ្រលកុមរ 
និយយប្រ្រប់។

• លើកទឹកចិត្តកុមរា វាជាការល្អាស់ 
ដ្រលគត់ផ្តល់ព័ត៌មនប្របន្រះ ហើយា 
គត់ពុំណមនកំណហុស ឬត្រូវថគ្រស្ដីបន្ទ្រស 
ចំណព្រះសា្ថ្រនភាពន្រះឡើយ។

• សូមពន្រយល់ា អ្នកនឹងត្រូវថផ្តល់ព័ត៌មនន្រះ 
ជាមួយមនុស្រសដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីរក្រសា 
សុថត្ថិភាពដល់កុមរ (មិនត្រូវថសន្រារក្រសា 
ព័ត៌មនន្រះទុកជាការសម្ង្រត់ឡើយ)។

• មិនត្រូវថធ្វើជាអ្នកសុើបអង្ក្រតឡើយ៖  
លើកល្រងត្រអ្នកជាបុគ្គលិកផ្ន្រកសង្គមកិច្ច 
ឬជាប៉ូលីសប៉ុណ្ណ្រះ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ  
អ្នកគ្ម្រននាទីសុើបអង្ក្រតឡើយ។

• អ្នកអាចសួរសំណណួរមួយចំណនួនាន ប៉ុន្ត្រមិន 
អាចសួរសំណណួរនាំណមុខនានា ដូចជាសំណណួរ 
ដ្រលបង្ខំណ ឬជំណរុញឲ្រយកុមរឆ្លើយចម្លើយា
មួយជាក់លាក់ជាដើម។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• ធ្វើរាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ ពីអ្វី 
ដ្រលអ្នកានឮ ឲ្រយានកាន់ត្រឆប់តាមដ្រល 
អាចធ្វើទ្រាន បនា្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ការសន្ទនា។ 
អ្វដី្រលសំណខាន់ន្រះគឺមិនត្រូវថធ្វើរាយការណ៍  
ន្រចំណព្រះមុខកុមរឡើយ។ ដើម្របី 
ចៀសវាងការភាន់ច្រឡំណ ការារម្ភ ឬកំណហុស 
ាមួយន្រះ មិនត្រូវថឲ្រយកុមរានសា្ដ្រប់ឮ
ការសន្ទនាដ្រយច្រដន្រយអំណពីការបង្ហ្រញ 
ព័ត៌មនរបស់កុមរន្រះឡើយ។

• ត្រូវថពិភាក្រសាព័ត៌មនន្រះដ្រយសម្ង្រត់ និង  
ប្រ្រប់ត្រចំណព្រះអ្នកជំណនាញាដ្រលគួរ 
ប្រ្រប់ប៉ុណ្ណ្រះ។

• មិនត្រូវថា៉្រន់សា្ម្រនាបលើភាពសំណខាន់ដ្រល 
ខ្លួនអ្នកមនឡើយ ប៉ុន្ត្រក៏ត្រូវថចៀសវាង 
ការទទួលខុសត្រូវថត្រម្ន្រក់ឯង ក្នុងការ 
ដ្រះស្រ្រយសា្ថ្រនភាពប្របន្រះ។

• អ្វីដ្រលជាការចាំណាច់បំណផុតន្រះ គឺអ្នកត្រូវថ 
ប្រ្រប់ព័ត៌មនន្រះ ដល់អ្នកជំណនាញដ្រល 
អាចជួយដល់សា្ថ្រនភាពន្រះាន។ 
អ្នកតំណាងសហគមន៍ដទ្រទៀត (រួមាំណង 
ស្រវាសុខភាព ប៉ូលីស ស្រវាផ្តល់ទីជម្រក 
អង្គការសប្របុរសធម៌ និងស្រវាសង្គមកិច្ច) 
ប្រហ្រលជាអាចនឹងានដឹងព័ត៌មនអំណពី
ការ រក្រសាសុថត្ថិភាពដល់កុមររួចហើយ។ 
បើរួមគ្ន្រពិភាក្រសាអំណពីព័ត៌មនដ្រលកុមរ 
ានប្រ្រប់ន្រះ  ព័ត៌មនន្រះអាច 
ាក់ាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្រសទ្រ 
លើបញ្ហ្រសំណខាន់នានា សម្រ្រប់រក្រសា 
សុថត្ថិភាពដល់កុមរ។ ក្នុងករណីព័ត៌មន 
ន្រះមិនត្រូវថាន ច្រករំល្រកដល់អ្នកជំណនាញ 
ដ្រលដ្រលពាក់ ព័ន្ធទ្រន្រះ កុមរម្ន្រក់ 
អាចនឹងត្រូវថគ្រដក់ ឲ្រយស្ថិតន្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រន 
អសុថត្ថិភាព ដ្រល អាចនឹងបា្ដ្រលឲ្រយមន 
គ្រ្រះា្ន្រក់។

• ត្រូវថចាំណា សុថត្ថិភាពកុមរ គឺជាកតា្ត្រចម្របង 
ដ្រលត្រូវថយកចិត្តទុកដក់។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៥ ∞
រVយ/រណ៍សIីពី/រ/រ5រកុ-រ គួរJ«ើÆ/ន់៖ < វåü

ន/
រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<

•  (សូមUក់បcdfលអសយUV#នទំûក់ទំនង^á#ប័នåក់ព័នœ).

ត្រូវថផ្ដល់ព័ត៌មនលម្អិតសម្រ្រប់ទំណនាក់ទំណនង
ទ្រកាន់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និងអង្គការនានា 
ដ្រលយើងគួររាយការណ៍ប្រ្រប់។   
 
 

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើមានអ្នក 
ណាផ្ស្ងទៀត ដ្លអាចជួយបាន?) 
ហើយសូមផ្តល់ព័ត៌មនសម្រ្រប់ទំណនាក់ទំណនង 
ក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងក្នុងប្រទ្រសទ្រឲ្រយ 
អ្នកចូលរួម។ ល្រខទូរស័ព្ទទំណនាក់ទំណនងា្ន្រក់ជាតិ 
សម្រ្រប់ការរាយការណ៍ពីកិច្ចការពារកុមរ 
ន្រក្នុងប្រទ្រស។

តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ណាមួយដ្ល
អាចជួយបាន?
ក្នុងនាមជាគ្ូបង្ៀន គិលានុបដា្ឋ្ក វ្ជ្ជបណ្ឌិត អ្នកដឹកនាំសាសនា មន្្តី នគរបាល បុគ្គលិក 
សង្គមកិច្ច ម្ភូមិ មន្ត្ីសហគមន៍ អ្នកបម្ើការផ្ន្កយុវកជន ឬអ្នកជំនាញដ្ល ធ្វើការជាមួយកុមារ  
អ្នកអាចជួយរក្សាសុវកត្ថិាពកុមារពីាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទន្ក្នុង សហគមន៍របស់អ្នកបាន។ 

 

កិច្ចសហប្តិបត្តិារគឺជាគន្លឹះន្ាពជ្គជ័យក្នុងារារពារកុមារ។ ត្ូវកប្្កដថាអ្នកដឹងថានរណា 
ស្ថិតន្ក្នុងបណា្ត្ញារពារកុមារក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើកម្បីឲ្យអ្នកអាចចាត់វកិធនារា្ល្មៗ និងបាន 
សមស្ប ន្ព្លដ្លកុមារកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ន្ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

អ្នកដឹកាំ

សសា
មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់

កុមារយុវជនស្ម័គ្ចិត្ត 
និងអ្នកដឹកាំ

យុវជន

មន្ី្តថា្ន្ក់ភូមិ 
និងសហគមន៍

បុគ្គលិក

សុខាភិបាល

គ្ូបង្ៀន 

និងអ្នកអប់រំ

បុគ្គលិក
សង្គមកិច្ច

សា្ល្យទី៥៦ ∞

ស…`#ប< វåü
ន/

រ¢
ើម#£ី/

រ5
រកុ-

រ ឲ#∑V
ន/

ន់∏
#y
#G
ើរπ

ើង<
•  Üត់វ6Íន4រAបûñ#ន់.
•  សូមផFល់កិចd4រåរòើîង4យកុ=រ|#ល=នបôö#.
•  សូមបc©fនកុ=រó4ន់បុគnល/ទី>ä#ក់ƒរ|#ល=នតួûទីk#ឹមk#lវ.
•  សូមÇÉើíមនិតិវ6ធីរបស់សហគមន៍|#លXនឯក>ព»ä#.

/រ/រ5រកុ-រ គឺW/រទទួលខុសm#nវរបស់មនុស#}j#ប់úâ# 
Xើង-â#ក់ៗ-នតួõទីខុសúâ#ក>àងកិចô/រR#ះ។<

សរុបស្រចក្តីមក៖ 

• ត្រូវថមនថិធានការណ៍បនា្ទ្រន់ ក្នងុករណីទទួល 
ានព័ត៌មនា មនកុមរាម្ន្រក់កំណពុង 
ស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំណពាន 
ានកា្ល្រយជាអ្នករងគ្រ្រះម្ន្រក់ន្រក្នុង 
ការរំល្រភបំណពាន។

• ថិធានការការពារសុថត្ថិភាពរាងកាយកុមរ 
ដ្រលកំណពុងស្ថិតក្នុងភាពសង្រស័យ។ 

• បញ្ជូនករណីាំណងន្រះ ទ្រឲ្រយបុគ្គល ឬ 
ភា្ន្រក់ងរមនសមត្ថកិច្ច។

• អនុថត្តតាមនីតិថិធីសហគមន៍ ដ្រលាន 
ព្រមព្រៀងគ្ន្ររួច។ 

សំណណួរឆ្លុះបញ្ច្រំណង/ពិភាក្រសា៖ 

• ត្រូវថពិនិត្រយឲ្រយានច្របាស់ា តើអ្នកចូលរួម 
ាំណងអស់ានយល់ពីអ្វីដ្រលខ្លួនត្រូវថធ្វើ 
ហើយឬន្រ ក្នុងករណីពួកគត់ានដឹង 
ា កុមរកំណពុងស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

• ថិធានការជាក់លាក់ដ្រលត្រូវថអនុថត្ត នឹងត្រូវថ 
អាស្រយ័ទ្រលើតួនាទីរបស់អាជា្ញ្រធរន្រក្នងុ 
សហគមន៍ និងអំណាចស្របច្របាប់របស់អ្នក។ 
ឧាហរណ៍៖ ប៉ូលីសមនសិទ្ធិចាប់ខ្លួន ឬ 
សុើបអង្ក្រតបទឧក្រិដ្ឋនានា រួមាំណងការ 
រារាំណងអ្នកដ្រលជាប់ពាក់ព័ន្ធន្រក្នុងការ 
ធ្វើឲ្រយកុមរស្ថិតន្រក្នុងការរំល្រភបំណពាន។

• គ្រប់ករណីាំណងអស់ ចំណណុចសំណខាន់បំណផុតគឺ 
សុថត្ថភិាពកុមរ គឺជាកតា្ត្រសំណខាន់បំណផុតដ្រល 
ត្រូវថយកចិត្តទុកដក់។ ឧាហរណ៍៖ ក្នុង 
ករណីត្រូវថរំល្រភបំណពាន គួរមនថិធានការ 
បនា្ទ្រន់នានា ដើម្របីការពារផ្ន្រករាងកាយ 
របស់កុមរ។  ន្រះមនន័យា ជនដ្រល 
ត្រូវថគ្រសង្រស័យាជាអ្នករំល្រភបំណពាន គួរ 
ត្រូវថបញ្ជនូច្រញឲ្រយឆ្ង្រយពីកុមរ។ លើកល្រង 
ត្រគ្រួសារជាអ្នកកំណពុងបង្ករគ្រ្រះា្ន្រក់ដល់ 
កុមរ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ មិនគួរឲ្រយកុមរទ្រ 
រស់ន្រកន្ល្រងឆ្ង្រយពីគ្រួសារឡើយ។

សា្ល្យទី៥៧
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សកម្មភាព៖ 
ស្រារីយ៉ូករណីសិក្រសា 

• ប្រងច្រកអ្នកចូលរួមជាក្រុមតូចៗ

• ច្របល់ក្រុមចូលគ្ន្រ ដើម្របីឲ្រយមនអ្នក 
តំណាងថិស័យផ្រស្រងគ្ន្រន្រក្នុងក្រុមនីមួយ 
(ឧាហរណ៍៖ ថិស័យអប់រំ សុខភាព 
សង្គមកិច្ច ការអនុថត្តច្របាប់) 

• ត្រូវថផ្ដលឯ់កសារស្រារយី៉មួូយច្របាប់ដ្រល 
ានមកពីប័ណ្ណស្រារីយ៉ូលើករណីសិក្រសា 
អំណពីអ្នកតំណាងសហគមន៍(ឧបសម្ពន័្ធទី៧)

• ប្រ្រប់ក្រមុនីមួយៗឲ្រយពិភាក្រសា ពីករណីសិក្រសា 
និងរៀបចំណឆ្លើយសំណណួរនានា ដ្រលមនស្រ្រប់ 
ន្រក្នុងឯកសារច្រកជូន របស់ពួកគ្រ។ បើ 
មនព្រល អ្នកអាចឲ្រយស្រារីយ៉ូមួយ 
បន្ថ្រមទៀតទ្រក្រុមនីមួយៗ។

• សូមពិភាក្រសាទ្រលើចម្លើយរបស់ក្រមុនីមួយៗ។ 

• បនា្ទ្រប់ពីក្រមុនីមួយានបង្ហ្រញចម្លើយរបស់ 
ខ្លួនហើយ ត្រូវថសួរក្រុមដទ្រទៀតមើលាតើ 
ពួកគត់មនគំណនិតអ្វីបន្ថ្រមទៀតដ្ររឬទ្រ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រជ្រើសរីស 
ស្រារីយ៉ូករណីសិក្រសាដ្រលពាក់ព័ន្ធ ពីក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី ៧ ហើយត្រូវថថតចម្លងទុកមុន។ 



52

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ
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សកមÃ+ព៖ ក^ងសហគមន៍មួយ   
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       í#ន/រ/រ5រកុ-ររបស់Xើង<

សកម្មភាព៖ បង្កើតសហគមន៍មួយ 
ដ្រលមនសុថត្ថិភាពដល់កុមរ៖  

ផ្រនការការពារកុមររបស់យើង (អាច 
ជ្រើសរីសានចំណព្រះកម្មថិធីព្រញឲ្រយថ្ង្រ)

អាស្រ័យលើទំណហំណក្រុម និងព្រលវ្រលា ចំណណុច
ន្រះអាចធ្វើការពិភាក្រសាជាក្រុមធំណ ឬតូច។  

• ត្រូវថណ្រនាំណអ្នកចូលរួមា មិនម្រនជា 
គណៈកម្ម្រធិការថ្មី ដ្រលទទួលខុសត្រូវថ 
សម្រ្រប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការពារកុមរ 
ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

• ប្រ្រប់ពួកគត់ា ព្រលន្រះពួកគត់ត្រូវថរៀបចំណ 
បង្កើតផ្រនការសម្រ្រប់រយៈព្រលមួយឆ្ន្រំណ។

 – តើមនកតា្ត្រសំណខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដ្រលដក់ 
កុមរឲ្រយប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការ 
រំល្រភបំណពាន (រួមាំណងការរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទផងដ្ររ)ន្រក្នុងសហគមន៍ន្រះ?

 – តើអ្នកនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វខី្លះក្នងុសហគមន៍ 
ន្រះ ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការ 
រំល្រភបំណពាន (រួមាំណងការរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទ)?

 – តើមនសកម្មភាពជាអាទិភាពសំណខាន់ៗ
អ្វីខ្លះ ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការ 
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ?

 – តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ាខ្លះ ដ្រល 
ត្រូវថចូលរួមក្នុងបា្ដ្រញន្រះ?

 – តើមននរាខ្លះទៀត ដ្រលត្រូវថចូលរួម?

 – តើថិស័យាដ្រលទទួលខុសត្រូវថក្នុងការ
ដឹកនាំណ/គ្រប់គ្រងបា្ដ្រញសហគមន៍?

 – តើថិស័យនីមួយៗ (ឧ. អប់រំ សុខាភិាល 
សង្គមកិច្ច) មនតួនាទីជាក់លាក់អ្វីខ្លះ? 

តើ  អ្នកនឹងត្រូវថការធនធានអ្វីខ្លះ?

• ពិភាក្រសាលើការឆ្លើយតប

• លើកឡើងនូថយ្របល់ដ្រលត្រឹមត្រូវថជាង 
គ្រ ដ្រលក្រុមានបង្ហ្រញ ហើយលើកទឹក 
ចិត្តដល់ពួកគ្រ បន្តអនុថត្តគំណនិតាំណងន្រះ 
ក្រ្រយព្រលវ្រទិកាពិភាក្រសាបញ្ចប់។

ឧាហរណ៍ដ្រលគួរត្រដក់បញ្ចូល 
មនដូចជា៖ 

• គ្រលនយ្រាយន្រក្នុងសាលា និងន្រ 
ក្នុងមជ្រឈមណ្ឌលសុខភាពនានា។ 

• ការព្រមព្រៀងគ្ន្រទ្រថិញទ្រមករវាង 
ទីភា្ន្រក់ងរ និងនាយកដ្ឋ្រននានាដ្រយ 
មនទម្រង់ពិភាក្រសាផ្រស្រងៗដ្រលាន 
ព្រមព្រៀងគ្ន្រ។  

• ការសម្ង្រត់ រឿងផ្ទ្រល់ខ្លនួព្រមាំណងសុថត្តភិាព 
ជនរងគ្រ្រះ និងគ្រួសារ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

ការសន្និដ្ឋ្ន 
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សកម្មភាព៖ ការវាយតម្ល្រ 

• ដូច្ន្រះពួកយើងអាចបន្តធ្វើឲ្រយសកម្មភាពរបស់ 
យើងជាមួយកុមរានប្រសើរឡើង។ យើង 
សា្វ្រគមន៍មតិយ្របល់របស់ល្រក ល្រកស្រ ី
ាំណងអស់ដ្រលឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណណួរ 
ខាងក្រ្រម៖

 – តើថគ្គសិក្រសាន្រះមនសារៈប្រយ្រជន៍ 
ដ្ររឬទ្រ?

 – តើព័ត៌មនអ្វីដ្រលមនសារៈប្រយ្រជន៍ 
បំណផុតដ្រលអ្នកានរៀនសូត្រន្រថ្ង្រន្រះ?

 – តើមនអ្វីដ្រលយើងគួរផ្ល្រស់ប្ដូរសម្រ្រប់ 
ថគ្គសិកា្ខ្រខាងមុខឬទ្រ? 

• ក្រ្រពីន្រះ អ្នកសម្របសម្រលួអាចច្រកទម្រង់ 
ប្របបទស្ដពីីទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំណ (ឧបសម្ពន័្ធទី៨) 
សម្រ្រប់ឲ្រយអ្នកចូលរួមបំណព្រញ។

សកម្មភាព៖ សំណណួររំឭកម្ររៀន 
សារឡើងថិញ 

• ព្រលន្រះ ខ្ញុំណចង់ពិនិត្រយមើលា តើចម្លើយ 
របស់អ្នកាំណងអស់គ្ន្រចំណព្រះសំណណួរាំណន្រះ 
មនភាពខុសគ្ន្រ ឬដូចគ្ន្រទ្រនឹងចម្លើយ 
ដ្រលអ្នកានឆ្លើយមុនព្រលានរៀន។

• សំណណួររំឭកម្ររៀនសារឡើងថិញ 
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៤) ហើយត្រូវថទុកព្រល 
ឲ្រយអ្នកចូលរួមពី៣-៤នាទីដើម្របីបំណព្រញ 
ទម្រង់ន្រះ បនា្ទ្រប់មកត្រូវថប្រមូលទម្រង់
ន្រះទុក (ឈ្ម្រះមិនសំណខាន់ឡើយ)។

• បនា្ទ្រប់មក ត្រូវថប្រ្រប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវថដល់ 
អ្នកចូលរួម ដើម្របីធានាាគ្រប់គ្ន្រានយល់ 
អំណពីសារសំណខាន់ៗមុននឹងបញ្ចប់វ្រទិកា 
ពិភាក្រសា។ 

ទម្រង់ប្របបទស្ដីពីគំណនិតរបស់ខ្ញុំណ មនន្រ 
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៨។ ត្រូវថថតចម្លងទម្រង់ 
ប្របបទាំណងន្រះ ឲ្រយអ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ មុន 
ព្រលដំណណើរការវ្រទិកាពិភាក្រសា លើកល្រង 
ត្រមនការវាយតម្ល្រដ្រយផ្ទ្រល់មត់។

សំណណួររំឭកម្ររៀនសារឡើងថិញ មនន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤។ ដូចគ្ន្រទ្រនឹងសំណណួរមុនផ្តើម 
ម្ររៀនដ្ររ ការឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណណួរាំណង 
ន្រះអាចធ្វើឡើង ដ្រយមនការចូលរួមផុស 
ផុលតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណ ឆ្លើយតប 
ន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៥ ឬតាមរយៈការឲ្រយអ្នក 
ចូលរួមទ្រកាន់កន្ល្រង ដ្រលមនដក់សញ្ញ្រ 
ខ្វ្រង (x) សញ្ញ្រធីក ()និងសញ្ញ្រសួរ 
(?)។

អ្នកសម្របសម្រួលគួរកត់ត្រ្រ ចម្លើយាន 
មកពីការពិភាក្រសាសំណណួរវាយតម្ល្រ និងសំណណួរ 
រំឭកម្ររៀនសារឡើងថិញ (ប្រសិនបើឆ្លើយ 
សំណណួរដ្រយប្រើប្រ្រស់ការចូលរួម) ដើម្របី 
អាចយកចម្លើយាំណងន្រះទ្របញ្ចូលទ្រក្នុង 
រាយការណ៍ក្រ្រយការបណ្តុះបា្ដ្រល 
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៩)។ 
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សា្ល្យ សារគន្លឹះ កំណត់សំគាល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៦០ ∞

សូមអរគុណ !<
<សŒ##ប់ព័ត៌-នប≠)#ម៖ œ–#ះអ>កស√#បស√#kល និងព័ត៌-នទំõក់ទំនង<

childsafetourism.org 

wvi.org/asiapacific/childsafetourism 

• អរគុណអ្នកចូលរួមចំណព្រះការយកចិត្តទុក 
ដក់ និងការចូលរួមមតិយ្របល់របស ់
ពួកគ្រ។

• រំលឹកអ្នកចូលរួមឡើងថិញពីតួនាទីដ៏សំណខាន ់
ដ្រលអ្នកតំណាងសហគមន៍អាចធ្វើានក្នងុ 
កិច្ចការពារកុមរពីការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ។

• លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្រយប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មន 
ដ្រលពួកគត់ានរៀនសូត្រពីថគ្គសិក្រសាថ្ង្រ 
ន្រះ ដើម្របីកសាងបរិដ្ឋ្រនប្រកបដ្រយ 
កិច្ចការពារមួយសម្រ្រប់កុមរ។

• អញ្ជមើញអ្នកចូលរួមឲ្រយាក់ទងទ្រតាម 
ព័ត៌មនសម្រ្រប់ទំណនាក់ទំណនង ដ្រលត្រូវថាន 
រៀបរាប់ ក្នងុអំណឡុងថគ្គន្រះប្រសិនបើពួកគត់ 
មនកង្វល់អ្វីមួយ ពីការរំល្រភបំណពាន 
ផ្លូថភ្រទលើកុមរ។ 

• សូមសង្កត់ធ្ងន់ា តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាព 
ងយៗ ពួកយើងអាចធ្វើឲ្រយសំណាញ់ 
សុថត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរន្រក្នុងសហគមន៍
យើងកាន់ត្រមនភាពប្រសើរឡើង។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

កំណត់ត្ ្
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កំណត់ត្ ្
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ផ្ន្រកទី៣៖  

ឧបសម្ព័ន្ធ

ផ
្ន្រកទី៣

៖ ឧប
ស

ម
្ព័ន្ធ
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ កាតយកតាមខ្លួន

គួរថតចម្លងកាតាំណងន្រះ សម្រ្រប់អ្នកចូលរួមនីមួយៗ។ អ្នកចូលរួមាំណ្រងអស់ អាចយកកាតន្រះទ្រាន 
បនា្ទ្រប់ពីវ្រទិកាពិភាក្រសា ដើម្របីរំឭកចំណណុចសំណខាន់ៗ ដ្រលខ្លួនានរៀន និងដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយប្រ្រប់ដល់គ្រួសារ 
និងសហគមន៍របស់ខ្លួនផង។ ជាការគួរ សូមថតចម្លងប័ណ្ណច្រកជូន ផ្ន្រកក៥ និងក៦ ជាទម្រង់ប័ណ្ណដ្រល 
អាចសរស្ររសងខាងាន។ ធ្វើប្របន្រះ នឹងធ្វើឲ្រយអ្នកចូលរួមប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណាំណងន្រះ ធ្វើជាធនធានដ្រល 
អាចឲ្រយពួកគត់ចងចាំណានល្អ និងមនប្រយ្រជន៍។ 



រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ
ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ

អ្នកតំណាងសហគមន៍



ការការពារកុមារ គឺជាការទទួលខុសត្ូវ 
របស់យើងទាំងអស់គ្ន្  
កុមារ គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដ្លមានអាយុក្្ម ១៨ ឆ្ន្ំ។ កុមារត្ូវការារារពារជា 
ពិស្ស។ មនុស្សគ្ប់រូបដ្លមានទំនាក់ទំនងវកិជា្ជ្ជីវកៈជាមួយកុមារក្នុងសហគមន៍ (រួមមាន         
គ្ូបង្ៀន បុគ្គលិកសុខាភិបាល បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច និងអ្នកបម្ើការផ្ន្កយុវកជន អ្នកដឹកនាំសាសនា 
មន្្តីប៉ូលីស មន្្តីសហគមន៍) មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងារទប់សា្ក្ត់ កំណត់សញ្ញ្ណ និងឆ្លើកយតបទ្
នឹងគ្្ះថា្នក់ដ្លកុមារប្ឈម។   

យើងរួមគ្នា បង្កើតសហគមន៍មួយដាលមានសុវត្ថិភាពសមាាប់កុមារ។

  

 
អ្ន កបំពាញសិទ្ ិ



តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

ាររំល្ភបំពានកុមារ គឺជាសកម្មភាពណាមួយ (ឬ មិនម្នសកម្មភាព) ដ្លធ្វើកឡើកងមិនម្ន 
ដ្យច្ដន្យ  ហើកយធ្វើកឲ្យកុមារឈឺចាប់ ឬធ្វើកឲ្យកុមារមានគ្្ះថា្ន្ក់ ។ 

មានកុមាររាប់លាននាក់ ន្ជុំវកិញពិភពល្ក បានទទួលរងគ្្ះដ្យសារាររំល្ភបំពានជារៀង
រាល់ថ្ង្ ។ ាររំល្ភបំពានកុមារកើកតឡើកងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ន្លើកពិភពល្ក ។ 

ប្ភ្ទន្ការរំលោភបំពានកុមារ 

ាររំល្ភបំពានកុមារមាន៤ប្ភ្ទសំខាន់ៗ ។ ជាញឹកញាប់ាររំល្ភបំពានលើកសពីមួយ ប្ភ្ទ
បានកើកតឡើកងក្នុងព្លដំណាលគ្ន្្ ។ 

ផលប៉ះពាល់ន្ការរំលោភបំពានកុមារ 

ាររំល្ភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកកុមារ ហើកយអាចបណា្ត្លឲ្យកុមារមានបញ្ហ្ទាំងផ្លូវក
ាយ និងផ្លូវកចិត្តក្នុងរយៈព្លវ្ង។

ផលវកិបាកន្ាររំល្ភបំពានគឺមិនត្ឹមត្ប៉ះពាល់ទ្លើកជនរងគ្្ះប៉ុណ្ណ្ះទ្ប៉ុន្ត្ាក៏ 
ជះឥទ្ធិពល ទ្ដល់គ្ួសារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិផងដ្រ ។ 

យើកងមិនត្ូវកបន្ទ្សកុមារចំព្ះាររំល្ភបំពាន ឬផលប៉ះពាល់ដ្លកើកតមានចំព្ះគ្ួសារ 
និងសហគមន៍ន្ះឡើកយ។

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវកាយ

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវភាទ 

ការរំលាភបំពាន 
ផ្លូវចិត្ត

ការមិនអើពើ 



តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

រំល្ភបំពានដ្យប្ើកពាក្យ 
សម្តីមិនល្អចំព្ះកុមារ

បង្ខំកុមារឲ្យប៉ះពាល់ផ្ន្កណា 
មួយន្រាងាយរបស់ខ្លួន

មិនយកចិត្តទុកដាក់ថ្ទាំកុមារ 
ដូចជាមិនសមា្អ្ត ស្លៀកពាក់  

និងឲ្យចំណីអាហារ

ាយដំ និងសើកចចំអកឲ្យកុមារ         
ន្សាលារៀន

និយាយលូកលាន់លើកកុមារ
ដ្លមិនចាំបាច់

មិនសា្ត្ប់សំដីកុមារ

ធ្វើកឲ្យកុមារបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
លើកខ្លួនឯង

ប្ើកប្្ស់កុមារធ្វើកជាអ្នកបម្ើក

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើក 
តម្ូវការផ្ន្កសុខាពរាងាយ 

របស់កុមារ

នាំឲ្យកុមារឃើកញសកម្មភាព 
ឬរូបអាសអាាសផ្លូវកភ្ទ

ាយដំ ឬធ្វើកឲ្យកុមារ 
ឈឺចាប់ ជារឿយៗ 

ដើកម្បីរំសាយកំហឹងខ្លួនឯង

ប៉ះពាល់លើកកុមារន្ផ្ន្ក
ណាមួយន្រាងាយដ្ល

កុមារមិនចង់ឲ្យប៉ះ

ប្កបព្ឆ្តកុមារ

ធ្វើកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនា្ល្យជា “អ្នកបម្ើក” 
ដ្យមិនឲ្យមានព្លលំហ្រនិងសិក្សា

ទុកកុមារច្លគ្ម្នអ្នកមើកលថ្ 

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើក        
ស្ចក្តីត្ូវការផ្ន្កសតិអារម្មភណ៍    

របស់កុមារ

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើក 
តម្ូវការផ្ន្កអប់រំរបស់កុមារ

រូបាព និងអត្ថបទដកស្ង់ច្ញពីផ្ទ្ងំរូបាព “តើកអ្វទ្ីជាាររំល្ភបំពានលើកកុមារ”  ដ្លផលិតដ្យ Childline Thailand Foundation ក្នងុ គ្ហទំព័រ 
http://childlinethailand.org



តើអ្វីជាការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ?
• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ កើកតមានឡើកងន្ព្លមាននរណាមា្ន្ក់ឲ្យកុមា

រពាក់ព័ន្ធក្នុង សកម្មភាពផ្លូវកភ្ទ ដ្យប្ើកប្្ស់អំណាចរបស់ខ្លួនលើកកុមារ 
ឬក្ងចំណ្ញពីារទុកចិត្តរបស់ កុមារ។ 

• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមាររួមបញ្ចូលទាំងអាកប្បកិរិយាផ្លូវកភ្ទដ្លមិនគួរគប្បីគ្ប់ប្ភ្ទ។ 
ទង្វើកទាំងន្ះ អាចរួមមានទាំងទង្វើកដ្លមានារប៉ះាន់ ឬមិនមានប៉ះាន់ទាល់ត្ស្ះ។ 

• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមាររួមមាន៖ 
-  ារផលិតរូបាព/រូបថត/វកីដ្អូ ដ្លមានលក្ខណៈរំល្ភបំពានអំពីកុមារ។ 
-  ារបង្ខំកុមារឲ្យមើកល ឬឲ្យចូលរួមក្នុងទង្វើកផ្លូវកភ្ទ 
-  បង្ខិតបង្ខំកុមារឲ្យរួមភ្ទ ឬចូលរួមក្នុងទង្វើកផ្លូវកភ្ទជាមួយកុមារដទ្ ឬជាមួយមនុស្សធំ។



តើអ្នកដឹងទ្ថា? 
ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទកុមារ គឺជាបញ្ហាសកល
ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ កើកតឡើកងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ក្នុងពិភពល្ក។ សូម្បីត្សហគមន៍ 
របស់យើកង ក៏មិនប្្កដថាគ្ម្ន ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារដ្រ។ ាគច្ើកនន្អ្នករំល្ភបំពាន គឺជា 
អ្នកន្ក្នុងស្ុកន្ះ។ 

ជនរងគាាះនាការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ អាចមានទាំងកុមារា និងកុមារី
ទាំងកុមារា និងកុមារីសុទ្ធត្អាចជាជនរងគ្្ះន្ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។ កុមារភ្ទទីបី ឬកុមារដ្ល        
កំពុងស្វ្ងយល់អត្តសញ្ញ្ណផ្លូវកភ្ទរបស់ខ្លួន អាចប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ាន់ត្ខ្ពស់។ កុមារមានពិារាព 
(ពិារាពគ្ប់ប្ភ្ទ) ក៏អាចប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ខ្ពស់ផងដ្រ។ ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ អាចកើកតឡើកង    
ចំព្ះកុមារមកពីគ្ប់សាវកតាទាំងអស់។

ជារឿយៗ អ្នករំលាភបំពាន ចាើនតាជាមនុសាសដាលកុមារស្គាល ់ 
ជារឿយៗ អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារគឺច្ើកនត្ជាសមាជិកគ្ួសារ សមាជិកក្នុងសហគមន៍ ឬនរណាមា្ន្ក់ 
ដ្លគ្ទុកចិត្ត។

អ្នករំលាភបំពានអាចធ្វើខ្លួនជាមិត្តភក្ដិជិតស្និទ្ជាមួយកុមារ និងគាួសសររបស់ពួកគា
ជារឿយៗ អ្នករំល្ភបំពានច្ើកនត្សាងមិត្តាពជាមួយជនរងគ្្ះ និងគ្ួសាររបស់គ្ ជាវកិធីមួយដើកម្បី 
“លាក់បាំង” ាររំល្ភបំពានរបស់ពួកគ្។ 

ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទកុមារអាចកើតមានក្នុងវិស័យទាសចរណ៍
ជនបរទ្សមួយចំនួនតូច ប្ើកប្្ស់ារធ្វើកដំណើករជាឱាសដើកម្បីរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ។ ពួកគ្ គឺជា 
អ្នកទ្សចរ អ្នកធ្វើកដំណើករ ឬអ្នកតាំងលំន្បរទ្សទាំងឡាយណា ដ្លរំល្ភ បំពានផ្លូវកភ្ទកុមារក្នុង 
ប្ទ្ស ឬបណា្ត្ប្ទ្សដ្លខ្លួនកំពុងរស់ន្ ឬកំពុងទស្សនា។

ជារឿយៗកុមារមិននិយាយបាាប់មនុសាសធំអំពីការរំលាភបំពាននាះទា
ដ្យសារហ្តុផលជាច្ើកន ជារឿយៗកុមារត្ងន្ស្ងៀមសា្ង្ត់មិននិយាយអំពីាររំល្ភបំពានន្ះទ្។ 
សូមពិនិត្យរកមើកលសញ្ញ្នានា ជាជាងរង់ចាំឲ្យកុមារមករាយារណ៍។ 

កុមារគាប់រូបមានសិទ្ិទទួលបានការការពារ 
កុមារគ្ប់រូបន្ទូទាំងពិភពល្ក មានសិទ្ធិទទួលបានារារពារឲ្យរួចផុតពីាររំល្ភបំពានគ្ប់ទម្ង់

ទាំងអស់។ ក្នុងនាមជាមនុស្សធំ យើកងមានារកិច្ចារពារកុមារឲ្យរួចផុតពីគ្្ះថា្ន្ក់។ យើកងមិនត្ូវកស្ដីបន្ទ្ស 
កុមារចំព្ះាររំល្ភបំពានដ្លកើកតលើករូបគ្ន្ះឡើកយ។



តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ប្តិបត្តិការយ៉្ងដូចម្ដ្ច? 

អ្នករំល្ភបំពាន អាចប្ើកប្្ស់វកិធីផ្ស្ងៗជាច្ើកនដើកម្បីចូលទ្រកកុមារនិងរំល្ភបំពានកុមារ។ 

មនុស្សជាច្ើកនត្ងគិតថា ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ច្ើកនត្កើកតឡើកងក្នុងលក្ខណៈជាារាយ  
ប្ហារដ្យមនុស្សមិនដ្លសា្គ្ល់គ្ន្។ តាមពិត អ្នករំល្ភបំពាន និង/ឬម្អណ្ដើកកច្ើកន ចំណាយ
ព្លដើកម្បីសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ (និងព្លខ្លះជាមួយគ្ួសាររបស់កុមារ)។ 

ដំណើករារន្ះហ្ថា “ារល្បួង” ហើកយអាចរួមមានជំហា៊្នជាច្ើកន៖ 

មិនម្នអ្នករំល្ភបំពានទាំងអស់សុទ្ធត្ប្ើកប្្ស់បច្ច្កទ្សល្បួងន្ះឡើកយ។ វកិធីដទ្ទៀត 
មានដូចជា ារាយប្ហារា្ល្មៗ ារទិញ ារបញ្ឆ្ត និងក្ងប្វក័ញ្ច ារបង្ខំ។ ជារឿយៗ អ្នក       
រំល្ភបំពានមិនធ្វើកសកម្មភាពត្មា្ន្ក់ឯងន្ះឡើកយ។ ពួកគ្អាចនឹងទទួលារជួយជ្្មជ្្ង 
ឬារគំទ្ពីមនុស្សផ្ស្ងទៀត ដូចជាជំនួយារ អ្នករកទិញ ា្ន្ក់ារ ម្អណ្ដើកក និងអ្នកសម្ប 
សម្ួល ជាដើកម។ 

កំណត់�ល� 

ក�ងទំនុកចិត� 

រក���រស���ត់ 

�ល�លដល់ប���ផ��វ��ទ

��តិបត�ិ

អ្នករំល្ភបំពានស្វ្ងរកកុមារដ្លខ្លួនចង់រំល្ភបំពាន 
។ ជារឿយៗ ពួកគ្ច្ើកនជ្ើកសរីសយកកុមារដ្លាយ
រងគ្្ះ។

អ្នករំល្ភបំពានកសាងារទុកចិត្តពីកុមារ តាមរយៈារ
ច្ករំល្កចំណាប់អារម្មភណ៍ជាមួយកុមារ ផ្ដល់អំណ្យ
ផ្ស្ងៗដល់កុមារនិងធ្វើកជាមិត្តរបស់កុមារ។

អ្នករំល្ភបំពានចាប់ផ្ដើកមមានារសមា្ងត់្ជាមួយកុមារ 
និងប្ើកប្្ស់ារសន្យា ារគម្្ម ឬារបង្ខ ំដើកម្បីឲ្យ 
កុមាររក្សាាពស្ងៀមសា្ងត់្។ 

អ្នករំល្ភបំពាន ពងី្កលក្ខណៈផ្លវូកភ្ទន្ក្នងុ 
ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្ ាន់ត្ធំឡើកងៗ។ 
ពួកគ្លើកកឡើកងអំពីបញ្ហផ្្លវូកភ្ទ និងច្ករំល្កសមា្ភរ្ៈ 
ផ្លវូកភ្ទដើកម្បីឲ្យកុមារសំ្៊ា។

អ្នករំល្ភបំពានអនុវកត្ត (ប្តិបត្តិ) សកម្មភាពដ្ល 
មានលក្ខណៈរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។ 



តើសញ្ញ្អ្វីខ្លះដ្លបង្ហ្ញថាកុមារ       
ប្ហ្លជាកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្នក់? 

 អាកប្បកិរិយរបស់កុមារ 
 ថ្វបីើកសញ្ញទំ្ាងន្ះជានិច្ចាលពំុម្នមានន័យថាកុមារធ្លប់្បានឬកំពុងតូ្វកបានគ្រំល្ភបំពានក្ត ីបុ៉ន្ត ្ 
 ាបញ្ជក់្ថាយើកងតូ្វកមានារយកចិត្តទុកដាក់បន្ថម្ទៀតលើកសា្ថន្ាពន្ះ៖

• អារម្មភណ៍ប្្បួ្ល, ដកខ្លនួពីគ្ឯង តានតឹងចិត្ត ខឹងា្លម្ៗ ឬកម្្ល 
• រត់ច្ញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លនួរយៈព្លយូរ
• មានារប្្បួ្លចំព្ះលទ្ធផលរៀនសូត្ន្សាលា ឬគ្ចសាលាដ្យគ្មន្មូលហ្តុ  
• មានលុយ អំណ្យ ទូរស័ព្ទដ្ដ្យមិនមានមូលហ្តុ 
• ប្ើកប្្ស់បំពានសារធតុផ្ស្ងៗ (ដូចជាថា្ន្ញំៀន និងគ្ឿងស្វឹកង)
• អាកប្បកិរិយាក្នងុលក្ខណៈផ្លវូកភ្ទមិនសមស្បតាមអាយុ
• កុមារដ្លតូ្វកបានគ្ចាត់ទុកថាជា “អ្នកបង្កបញ្ហ”្

 អាកប្បកិរិយរបស់មនុស្សដទ្ទៀត
តូ្វកដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សព្ញវ័កយដ្លន្ជំុវិកញកុមារ។ អាកប្បកិរិយាន្ះអាចរួមមាន៖ 
ារយកចិត្តទុកដាក់ហួសប្មាណ ារឲ្យអំណ្យ ារស្ឡាញ់ហួសប្មាណ 
ារស្នើកឲ្យចំណាយពាលន្ត្មា្នក់្ឯង និងារមកល្ងដ្លមិនមានអ្នកផ្ស្ងន្ជាមួយ

 សញ្ញ្ និងរោគសញ្ញ្ផ្ន្ករាងកាយ
សញ្ញ្ និងរ្គសញ្ញ្ផ្ន្ករាងាយរួមមាន ារមានផ្ទ្ព្ះ របួសរាងាយ ឬឆ្លងជំង ឺ(ដូចជាម្រ្គ 
និងជំងឺឆ្លងតាមាររួមភ្ទ )។ 

 ការប្្ប់ឲ្យដឹងរបស់កុមារ
ព្លខ្លះ បើកកុមារមានអារម្មភណ៍មិនសួ្លក្នងុារនិយាយជាមួយឪពុកមា្តយ្ ឬអ្នកថ្ទំា ពួកគ្នឹង       
និយាយប្្ប់ពីាររំល្ភបំពានដល់មនុស្សព្ញវ័កយដ្លគ្ជឿទុកចិត្ត។

 សញ្ញ្គួរឲ្យប្យ័ត្នក្នុងសហគមន៍
ន្ព្លកុមារកំពុងរស់ន្ក្នងុសា្ថន្ាពលំបាក ពួកគ្ាយរងគ្្ះដ្យាររំល្ភបំពាន 
ណាស់។ សូមសម្លងឹរកមើកលទ្ក្នងុសហគមន៍នូវក៖ កុមារដ្លដើករសំុទាន មិនទ្សាលារៀន រស់ន្ 
និងឬធ្វើការន្តាមផ្លវូក គ្មន្ារមើកលថ្គ្ប់គ្្ន់របស់ឪពុកមា្តយ្ រស់ន្ក្នងុគួ្សារដ្លមាន 
ាពាយរងគ្្ះ ញៀនអី៊នធើកណ្តឬហ្គម្។ សូមរកមើកលផងដ្រទ្លើកកំណើកនមនុស្សព្ញវ័កយ 
ឬកន្លង្កំសាន្តព្លយប់ ឬស្ាទ្សចរណ៍ដ្លពាក់ព័ន្ធជាមួយឧស្សាហកម្មភផ្លវូកភ្ទ។

៥

៤

៣

២

១



តើសហគមន៍របស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព 
កម្ិតណា ចំពោះកុមារ?
សូមធ្វើត្ស្ត 
សូមគូសចម្លើយរបស់អ្នកដោយសញ្ញ ្ បាទ/ចាស ទ្

១. ខ្ញុំដឹងពីរបៀបកំណត់សញ្ញ្ដ្លបា្ហ្ញថាកុមារប្ហ្លជាកំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថា្ន្ក់ ឬកំពុងជួបប្ទះាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

២. ខ្ញុំដឹងថាត្ូវកឆ្លើកយតបដ្យរបៀបណាប្សិនបើកកុមារកំពុងប្ឈមនឹងាររំល្ភ
បំពាន (ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ ឬារមិនអើកពើក)។  

៣. ខ្ញុំសា្គ្ល់ល្ខទូរស័ព្ទសម្្ប់ទំនាក់ទំនងដើកម្បីបញ្ជូន និងរាយារណ៍ពី 
ករណីសង្ស័យលើការរំល្ភបំពានកុមារ (ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ 
ឬារមិនអើកពើក)។ 

៤. កុមារន្ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំទទួលបានារអប់រំសមស្បដើកម្បីារពារខ្លួនពួក
គ្ពីាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។  

៥. កន្ល្ងធ្វើការរបស់ខ្ញុំមានគ្លនយ្បាយារពារកុមារ ហើកយបុគ្គលិកទាំងអស់
សុទ្ធត្យល់ច្បាស់អំពីារអនុវកត្តគ្លនយ្បាយន្ះ។

៦. អង្គាពរបស់ខ្ញុំអប់រំសាធរណៈជនអំពីរបៀបារពារកុមារពីាររំល្ភបំពាន 
(ាររំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ចិត្ត ភ្ទ ឬារមិនអើកពើក)។ 

៧. សហគមន៍របស់យើកងមានបណា្ត្ញអ្នកផ្តល់ស្ាដ្លធ្វើការជាមួយគ្ន្ក្នុងារ 
បញ្ជូនករណីរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ និងារពារជនរងគ្្ះជាកុមារ។

លទ្ធផល៖

ប្សិនបើកអ្នកគូសយកចម្លើកយ “បាទ/ចាស” ចំព្ះគ្ប់សំណួរខាងលើក ន្ះមានន័យថាអ្នកតំណាងសហគមន៍
កំពុងធ្វើការារពារកុមារជាជំហានៗបានយា៉្ងល្អប្សើករ។ សូមបន្តធ្វើការារដ៏ល្អន្ះតទ្ទៀត។

ប្សិនបើកអ្នកគូសយកចម្លើកយ “ទ្” នូវកសំណួរណាមួយ ន្ះសូមមើកលផ្ន្កខាងក្្យន្ប័ណ្ណន្ះ 
ដើកម្បីពិនិត្យរក វកិធីបង្កើកតបរិយាាសដ្លារពារកុមារន្ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។



តើយើងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមាន
សុវត្ថភិាពសម្្ប់កុមារបានដោយរបៀបណា?

ការសន្ទនា និងទំាក់ទំនងដោយបើកចំហ
• ទំនាក់ទំនងនិងពិាក្សាដ្យផ្ទ្ល់ រាងកុមារ និងឪពុកមា្ត្យរបស់ពួកគ្។
• ារសន្ទនាដ្យបើកកចំហស្តីពីារារពារកុមារ តាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

ន្សាលារៀន ន្តាមសា្ថ្ប័ន និងន្ក្នុងសហគមន៍។

ការទប់ស្ក្ត់
• ត្ួតពិនិត្យសាវកតា ាយតម្ល្អ្នកស្មភ័គ្ចិត្ត ឬអ្នកធ្វើការជាមួយកុមារ។

• យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំព្ះករណីដ្លបានរាយារណ៍ និងសុើកបអង្ក្ត 
ករណីសង្ស័យ។

• កំហិតលទ្ធាពរបស់មនុស្សប្ល្កមុខ ក្នុងារចូលទ្រកកុមារ និងចូលទ្ាន់កន្ល្ង
ដ្លកុមារអាចន្ត្មា្ន្ក់ឯងជាមួយមនុស្សធំ។

• បា្ហ្ញពីារមិនអនុគ្្ះចំព្ះាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារន្ក្នុងសហគមន៍។

• កម្មភវកិធីអន្តរាគមន៍ទាន់ព្លវ្លា ដើកម្បីគំទ្ដល់គ្ួសារាយរងគ្្ះ។

ការការពារ
• សូមប្យ័ត្ន! សូមរកមើកលសញ្ញ្គួរឲ្យប្យ័ត្នក្នុងសហគមន៍ដ្លបា្ហ្ញថាកុមារ 

អាចកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់។

• ចាត់វកិធនារា្ល្មៗប្សិនបើកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានថាកុមារណាមា្ន្ក់កំពុងប្ឈម
ជាមួយនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ឬជាជនរងគ្្ះដ្យាររំល្ភបំពាន។

• ផ្តល់ារារពារដល់កុមារដ្លជួបបញ្ហ្ផ្ទ្ល់។

• បញ្ជូនករណីទ្បុគ្គលឬទីា្ន្ក់ារដ្លបានចាត់តាំង។

• គ្រពតាមនីតិវកិធីន្ក្នុងសហគមន៍ដ្លបានព្មព្ៀងគ្ន្រួចហើកយ។

១

២

៣



តើអ្នកតំណាងសហគមន៍ណាមួយដ្ល
អាចជួយបាន?
ក្នុងនាមជាគ្ូបង្ៀន គិលានុបដា្ឋ្ក វ្ជ្ជបណ្ឌិត អ្នកដឹកនាំសាសនា មន្្តី នគរបាល បុគ្គលិក 
សង្គមកិច្ច ម្ភូមិ មន្ត្ីសហគមន៍ អ្នកបម្ើការផ្ន្កយុវកជន ឬអ្នកជំនាញដ្ល ធ្វើការជាមួយកុមារ  
អ្នកអាចជួយរក្សាសុវកត្ថិាពកុមារពីាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទន្ក្នុង សហគមន៍របស់អ្នកបាន។ 

 

កិច្ចសហប្តិបត្តិារគឺជាគន្លឹះន្ាពជ្គជ័យក្នុងារារពារកុមារ។ ត្ូវកប្្កដថាអ្នកដឹងថានរណា 
ស្ថិតន្ក្នុងបណា្ត្ញារពារកុមារក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើកម្បីឲ្យអ្នកអាចចាត់វកិធនារា្ល្មៗ និងបាន 
សមស្ប ន្ព្លដ្លកុមារកំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ន្ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

អ្នកដឹកាំ

សសា
មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់

កុមារយុវជនស្ម័គ្ចិត្ត 
និងអ្នកដឹកាំ

យុវជន

មន្ី្តថា្ន្ក់ភូមិ 
និងសហគមន៍

បុគ្គលិក

សុខាភិបាល

គ្ូបង្ៀន 

និងអ្នកអប់រំ

បុគ្គលិក
សង្គមកិច្ច



w: childsafetourism.org and wvi.org/asiapacific/childsafetourism

f: facebook.com/ChildSafeTourism   t: twitter.com/childsafetravel
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ទម្ង់វត្តមានសម្្ប់អ្នកចូលរួម 

គំណរូទម្រង់ន្រះ អាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់កត់ត្រ្រព័ត៌មនលម្អិត និងព័ត៌មនសំណខាន់ៗអំណពីអ្នកចូលរួម។

 

ទីតាំណងរៀបចំណវ្រទិពិភាក្រសា ៖                                                                                                     

កាលបរិច្ឆ្រទ និងម៉្រងធ្វើវ្រទិកាពិភាក្រសា ៖                                                                                            

គ្ត្តនាម និង 
នាម

ភ្ទ
មុខងរ/
តួនាទី

ល្ខទូរស័ព្ទ អីុម្ល (បើមាន) ហត្ថល្ខា
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី  ៣ ៖ សំណួរមុនចូលម្រៀន

គួរថតចម្លងទម្រង់សំណណួរន្រះ ច្រកជូនដល់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ ន្រព្រលចាប់ផ្តើមវ្រទិកាពិភាក្រសា។ អ្នកសម្រប 
សម្រួលគួរត្រប្រមូលទម្រង់ដ្រលានបំណព្រញរួចទុកថិញ សម្រ្រប់ធ្វើការថិភាគ (ដ្រយប្រើគំណរូន្រក្នងុឧបសម្ពន័្ធ 
ទី៦) បនា្ទ្រប់ពីចប់ម៉្រងរៀន។ ក្រ្រពីន្រះ អាចប្រើសំណណួរចូលទ្រកាន់ម្ររៀន ជាទម្រង់ប្រ្រស្រយ័ាក់ទងគ្ន្រ 
ក៏ាន ដ្រយប្រើប្រ្រស់គំណនិតនានា ដ្រលមនស្រ្រប់ន្រក្នុងការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ។ 

 

សូមអានសំណួរនីមួយៗ ហើយត្ូវជ្ើសរើសចម្លើយ បាទ/ចាស ទ្ មិនដឹង

១. តើអ្នកយល់ា "ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ" ជាអ្វីដ្ររឬទ្រ?

២. តើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតមនន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក
ដ្ររឬទ្រ?

៣. តើមនត្រកុមរីទ្រឬ ដ្រលងយរងគ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ?

៤. ជាធម្មតា តើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតឡើងដ្រយសារមនុស្រស
ប្ល្រកមុខដ្រលគ្រមិនធា្ល្រប់សា្គ្រល់ឬ?

៥. តើកុមរមនការលំណាក ក្នុងការប្រ្រប់មនុស្រសព្រញថ័យឲ្រយានដឹងអំណពី 
ការរំល្រភបំណពានឬទ្រ?

៦. តើអ្នកសា្គ្រល់ពីសញ្ញ្រសម្គ្រល់ដ្រលបង្ហ្រញា កុមរអាចនឹងស្ថិតក្នុង
គ្រ្រះា្ន្រក់ន្រក្នុងការរំល្រភបំណពានឬទ្រ? 

៧. តើអ្នកដឹងា អ្នកត្រូវថអនុថត្តសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើអ្នកទទួល 
ដំណណឹងា មនកុមរស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬត្រូវថគ្ររំល្រភបំណពាន? 

៨. តើអ្នកសា្គ្រល់មនុស្រស/ ភា្ន្រក់ងរាមួយដ្រលមនសមត្ថកិច្ច ដើម្របី 
រាយការពីករណីសង្រស័យនានា អំណពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 
បើសា្គ្រល់ ចូរសរស្ររឈ្ម្រះ និង/ឬល្រខទូរស័ព្ទន្រទីន្រះ

...................................................................................................

...................................................................................................

៩. ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ម្ន្រក់ តើអ្នកដឹងឬទ្រា អ្នកត្រូវថមន 
ការទទួលខុសត្រូវថអ្វីខ្លះចំណព្រះការរក្រសាសុថត្ថិភាពកុមរ ពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទឬទ្រ?
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ សំណួរក្្យម្រៀន 

គួរថតចម្លងទម្រង់សំណណួរន្រះ ច្រកជូនដល់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ ន្រព្រលចុងបញ្ចប់ម៉្រងរៀន។ អ្នកសម្រប 
សម្រួលគួរត្រប្រមូលទម្រង់ដ្រលានបំណព្រញរួចទុកថិញ សម្រ្រប់ធ្វើការថិភាគ (ដ្រយប្រើគំណរូន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៦) បនា្ទ្រប់ពីចប់ម៉្រងរៀន។ ក្រ្រពីន្រះ អាចប្រើសំណណួរមុនចូលម្ររៀន ជាទម្រង់ប្រ្រស្រ័យ 
ាក់ទង់គ្ន្រក៏ាន ដ្រយប្រើប្រ្រស់គំណនិតនានាដ្រលមនស្រ្រប់ ន្រក្នុងការណ្រនាំណតាមរយៈសា្ល្រយ។ 

សូមអានសំណួរនីមួយៗ ហើយត្ូវជ្ើសរើសចម្លើយ បាទ/ចាស ទ្ មិនដឹង

១. តើអ្នកយល់ា "ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ" ជាអ្វីដ្ររឬទ្រ?

២. តើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតមនន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក
ដ្ររឬទ្រ?

៣. តើមនត្រកុមរីទ្រឬ ដ្រលងយរងគ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ?

៤. ជាធម្មតា តើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតឡើងដ្រយសារមនុស្រស
ប្ល្រកមុខដ្រលគ្រមិនធា្ល្រប់សា្គ្រល់ឬ?

៥. តើកុមរមនការលំណាក ក្នុងការប្រ្រប់មនុស្រសព្រញថ័យឲ្រយានដឹងអំណពី 
ការរំល្រភបំណពានឬទ្រ?

៦. តើអ្នកសា្គ្រល់ពីសញ្ញ្រសម្គ្រល់ដ្រលបង្ហ្រញា កុមរអាចនឹងស្ថិតក្នុង
គ្រ្រះា្ន្រក់ន្រក្នុងការរំល្រភបំណពានឬទ្រ? 

៧. តើអ្នកដឹងា អ្នកត្រូវថអនុថត្តសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើអ្នកទទួល 
ដំណណឹងា មនកុមរស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬត្រូវថគ្ររំល្រភបំណពាន? 

៨. តើអ្នកសា្គ្រល់មនុស្រស/ ភា្ន្រក់ងរាមួយដ្រលមនសមត្ថកិច្ច ដើម្របី 
រាយការពីករណីសង្រស័យនានា អំណពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 
បើសា្គ្រល់ ចូរសរស្ររឈ្ម្រះ និង/ឬល្រខទូរស័ព្ទន្រទីន្រះ

...................................................................................................

...................................................................................................

៩. ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ម្ន្រក់ តើអ្នកដឹងឬទ្រា អ្នកត្រូវថមន 
ការទទួលខុសត្រូវថអ្វីខ្លះចំណព្រះការរក្រសាសុថត្ថិភាពកុមរ ពីការរំល្រភ 
បំណពានផ្លូថភ្រទឬទ្រ?
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖ ប័ណ្ណឆ្លើយតបមុនចូលម្រៀន និងក្្យម្រៀន    
 

អាចប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណន្រះ សម្រ្រប់សួរសំណណួរចូលទ្រកាន់ម្ររៀន និង 
ក្រ្រយម្ររៀនសារឡើងថិញ ក្នុងលក្ខណៈជាលំណហាត់ដ្រលមនការ
ប្រ្រស្រ័យាក់ទងគ្ន្រ។ អ្នកចូលរួម គួរទទួលានប័ណ្ណម្ន្រក់មួយឈុត 
(ប័ណ្ណដ្រលមនសញ្ញ្រធីក () មួយ សញ្ញ្រខ្វ្រង (x) មួយ និង 
សញ្ញ្រសួរ (?) មួយ)។ អ្នកសម្របសម្រួល អាចសួរសំណណួរន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ហើយអ្នកចូលរួមអាចបង្ហ្រញចម្លើយតបរបស់ខ្លួន 
(ាទ/ចាស ទ្រ ឬមិនដឹង)។ ចំណនួន និងប្រភ្រទចម្លើយតប គួរត្រាន
កត់ត្រ្រន្រក្នុងទម្រង់គំណរូ ដ្រលមនស្រ្រប់ន្រក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦។ 

 

 %
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦៖ ទម្ង់គំរូវិភាគសំណួរមុនចូលម្រៀន និងក្្យម្រៀន 

សំណណួរចូលទ្រកាន់/រំឭកម្ររៀន អាចត្រូវថានសួរជាទម្រង់សំណណ្ររ ឬជាការនិយយ។ ទម្រង់គំណរូន្រះអាចឲ្រយ 
អ្នកសម្របសម្រួលប្រើប្រ្រស់ដើម្របីកត់ត្រ្រចម្លើយតបដ្រលាននិយយ ឬអាចប្រើន្រក្រ្រយចប់ម៉្រងរៀន 
ដើម្របីសរុប និងថិភាគលើចម្លើយតបជាសំណណ្ររ។ ស្រចក្តីសង្ខ្របអាចត្រូវថានបញ្ចូលន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៩៖ 
ទម្រង់គំណរូរាយការណ៍ក្រ្រយការបណ្តុះបា្ដ្រល។ 

សូមអានសំណួរនីមួយៗខាងក្្ម  
ហើយជ្ើសរើស ចម្លើយ

សូមបញ្ចូលចំណនួនអ្នកឆ្លើយតបចំណព្រះសំណណួរនីមួយៗដូចខាងក្រ្រម ៖ 

សំណួរមុនចូលម្រៀន
ខាងដើមការពិភាក្រសា

សំណួរក្្យម្រៀន
ចុងបញ្ចប់ការពិភាក្រសា

១. តើអ្នកយល់ា "ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ" 
ជាអ្វីដ្ររឬទ្រ?

២. តើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ កើតមនន្រក្នុង 
សហគមន៍របស់អ្នកដ្ររឬទ្រ?

៣. តើមនត្រកុមរីទ្រឬ ដ្រលងយរងគ្រ្រះដ្រយការ 
រំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទ?

៤. ជាធម្មតា តើការរំល្រភបំណពានផ្លថូភ្រទកុមរកើតឡើង 
ដ្រយសារមនុស្រសប្ល្រកមុខដ្រលគ្រមិនធា្ល្រប់សា្គ្រល់ឬ?

៥. តើកុមរមនការលំណាក ក្នុងការប្រ្រប់មនុស្រស 
ព្រញថ័យឲ្រយានដឹងអំណពីការរំល្រភបំណពានឬទ្រ?

៦. តើអ្នកសា្គ្រល់ពីសញ្ញ្រសម្គ្រល់ដ្រលបង្ហ្រញាកុមរអាច 
នឹងស្ថតិក្នងុគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រក្នងុការរំល្រភបំណពានឬទ្រ? 

៧. តើអ្នកដឹងា អ្នកត្រូវថអនុថត្តសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ប្រសិន 
បើអ្នកទទួល ដំណណឹងាមនកុមរស្ថតិក្នងុគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ឬត្រូវថគ្ររំល្រភបំណពាន? 

៨. តើអ្នកសា្គ្រល់មនុស្រស/ ភា្ន្រក់ងរាមួយដ្រលមន 
សមត្ថកិច្ច ដើម្របី រាយការពីករណីសង្រស័យនានា 
អំណពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ បើសា្គ្រល់ 
ចូរសរស្ររឈ្ម្រះ និង/ឬល្រខទូរស័ព្ទន្រទីន្រះ

.......................................................................

៩. ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ម្ន្រក់ តើអ្នកដឹងឬ 
ទ្រា អ្នកត្រូវថមនការទទួលខុសត្រូវថអ្វីខ្លះចំណព្រះការ 
រក្រសាសុថត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទទ្រ?
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ ស្ណារើយ៉ូករណីសិក្សាសំរាប់អ្នកតំណាងសហគមន៍  

អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រពិនិត្រយទ្រលើស្រារីយ៉ូ និងធ្វើការក្រសម្រួលទ្រតាមករណីដ្រលចាំណាច់ ដើម្របី 
ឆ្លើយតបទ្រនឹងបទដ្ឋ្រនថប្របធម៌ និងបញ្ហ្រនានា ដ្រលប្រឈមមុខនឹងសហគមន៍។ គួរត្រថតចម្លងឯកសារ 
ស្រារីយ៉ូន្រះឲ្រយានមុនវ្រទិកាពិភាក្រសាចាប់ផ្ដើម។ សូមប្រងច្រកអ្នកចូលរួមជាក្រុមតូចៗ និងដក់ឲ្រយមន 
អ្នកតំណាងថិស័យផ្រស្រងៗន្រក្នុងក្រុមនីមួយៗ (ឧាហរណ៍ដូចជា ថិស័យអប់រំ សុខភាព សង្គមកិច្ច និង 
ការអនុថត្តច្របាប់)។ សូមច្រកជូនឯកសារស្រារីយូ៉ចំណនួនមួយច្របាប់ដល់ក្រមុនីមួយៗ។សូមឲ្រយក្រមុនីមួយៗ 
ពិភាក្រសាទ្រលើករណីសិក្រសា និងរៀបចំណឆ្លើយសំណណួរដ្រលមនស្រ្រប់ន្រក្នុងឯកសារច្រកជូន។ បើមនព្រល 
អ្នកសម្របសម្រួលអាចផ្ដល់ករណីសិក្រសាមួយច្របាប់ទៀត ដល់ក្រុមនីមួយៗ។ 

ស្ណារើយ៉ូទី ១ 

ថ្មីៗន្រះ គ្រានដឹងា មនកុមរអាយុ១២ឆ្ន្រំណម្ន្រក់ន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ជាជនរងគ្រ្រះន្រក្នុងការ
រំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ។ តាមពិត កុមរម្ន្រក់ន្រះ ានរងគ្រ្រះអស់រយៈកាលប្រ្រំណឆ្ន្រំណមកហើយ ពីសំណាក់
បុគ្គលិកសុខភាពម្ន្រក់ន្រមូលដ្ឋ្រនន្រះ។ ន្រក្នុងបណ្តឹងតុលាការ មនអ្នកតំណាងសហគមន៍មួយចំណនួន 
(រួមមនគ្រូវបង្រៀន បុគ្គលិកព្រទ្រយ និងបុគ្គលិកផ្ន្រកសង្គមកិច្ច) ាននិយយា ព្រលខ្លះពួកគត់ក៏មនការ
សង្រស័យខ្លះដ្ររ ប៉ុន្ត្រពួកគត់មិនដឹងច្របាស់ាតើត្រូវថធ្វើដូចម្ត្រច ឬមិនចង់ជ្រៀតជ្រ្រករឿងអ្នកដទ្រ។ 

១. ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ តើអ្នកត្រូវថធ្វើដូចម្ត្រច ប្រសិនបើអ្នកសង្រស័យា មនកុមរម្ន្រក ់
កំណពុងរងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ? 

២. ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ តើអ្នកត្រូវថធ្វើដូចម្ត្រច ដើម្របីសហការគ្ន្រឲ្រយានល្អ ក្នុងការឆ្លើយតប
ទ្រនឹងករណីសង្រស័យនានា ន្រក្នុងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ?

ស្ណារើយ៉ូទី ២ 

អ្នកគឺជានាយកសាលាម្ន្រក់ ហើយគ្រូវៗនិងឪពុកម្ត្រយកុមរ ានមកប្ដឹងដល់អ្នក អំណពីទង្វើរបស់ក្ម្រងប្រុស 
ម្ន្រក់អាយុ១៥ឆ្ន្រំណ។ គ្រូវៗ និយយា កុមរាម្ន្រក់ន្រះ ត្រងច្រញពីសាលារៀនជាញឹកញាប់ ហើយន្រព្រល 
គត់មកដល់សាលា គត់ឡូឡា រំខាន និងមិនសា្ត្រប់បង្គ្រប់ឡើយ។  ឪពុកម្ត្រយមិត្តរួមា្ន្រក់របស់កុមរាន្រះ 
ានប្ដឹងា កុមរារូបន្រះ ជះឥទ្ធិពលមិនល្អទ្រលើកូនៗរបស់ពួកគត់។ យ៉្រងហ្រចាស់ ក៏មនគ្រូវម្ន្រក់ 
ដ្ររ ដ្រលានស្ដីបន្ទ្រសទ្រលើកុមរារូបន្រះ លើករណីាត់សម្ភ្ររពីក្នុងា្ន្រក់រៀន។ គ្រូវដឹកនាំណន្រក្នុងសាលា 
ានរាយការមកអ្នកា កុមរាន្រះានប្រ្រប់ឲ្រយដឹងា មនល្រកគ្រូវម្ន្រក់ន្រសាលារៀនន្រះ ានបង្ហ្រញ 
រូបភាពអាសអាភាសន្រក្នុងទូរស័ព្ទដ្ររបស់គត់ដល់ខ្លួន ហើយានព្រាយមប៉ះពាល់លើខ្លួន។ បើមើលទ្រ
តាមក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់កុមរាន្រះ អ្នកមិនទុកចិត្តទ្រា កុមរាន្រះកំណពុងនិយយការពិត។

១. ន្រព្រលន្រះ តើអ្នកគួរមនថិធានការដូចម្ត្រចខ្លះ?

២. តើអ្នកអាចមនថិធីាខ្លះដ្រលល្អប្រសើរសម្រ្រប់សាលារបស់អ្នក ដើម្របីឆ្លើយតបទ្រនឹងករណីសង្រស័យ
លើការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទលើកុមរ?
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ស្ណារើយ៉ូទី ៣

អ្នកានបើកមជ្រឈមណ្ឌលកំណសាន្តមួយសម្រ្រប់កុមរន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងក្ម្រងជំណទង់ ដ្រលកំណពុងរស់ន្រ និង 
ធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់។ ជាច្រើនឆ្ន្រំណកន្លងទ្រន្រះ អ្នកទទួលានបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំណនួន ដ្រលជួយ 
កិច្ចការន្រក្នុងមជ្រឈមណ្ឌលន្រះ និងចំណាយព្រលជួយដល់កុមរ។ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តាំណងន្រះ ក៏ាន 
ឧបត្ថម្ភប្រ្រក់ជួយដល់មជ្រឈមណ្ឌលន្រដ្ររ ហើយប្រ្រក់ន្រះ មនសារៈសំណខាន់ាស់ សម្រ្រប់ជួយឲ្រយ 
មជ្រឈមណ្ឌលន្រះន្រដំណណើរការ។ មនបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីម្ន្រក់ មនភាពរួសរាយជាពិស្រសដក់ក្ម្រងស្រី  
ដ្រលមកល្រងមជ្រឈមណ្ឌលន្រះ ហើយអ្នកានដឹងា នាងកំណពុងន្រជាមួយបុរសជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរូប
ន្រះ ន្រក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់គត់។ 

១. ន្រព្រលន្រះ តើអ្នកគួរមនថិធានការដូចម្ត្រចខ្លះ? 

២. តើអ្នកអាចមនថិធីា ដ្រលល្អប្រសើរសម្រ្រប់មជ្រឈមណ្ឌលរបស់អ្នកឬទ្រ  ដើម្របីធ្វើយ៉្រងាមិនឲ្រយ 
កុមរមនទំណនាក់ទំណនងជាមួយ មនុស្រសព្រញថ័យ "ដ្រលគ្រមិនដឹងប្រថត្តិច្របាស់" (ដូចជាមនុស្រសព្រញថ័យដ្រល
គ្រមិនានពិនិត្រយមើលា តើប្រថត្តិការងរ និងបទល្មើសនានាដ្រលអាចមនន្រះ សមស្របនឹងអាចធ្វើការ
ជាមួយកុមរានឬអត់)?    

៣. តើថិធីាំណងន្រះ គួរប្រើចំណព្រះអ្នកាខ្លះ? 

 

ស្ណារើយ៉ូទី ៤

ន្រព្រលថិស័យទ្រសចរណ៍ន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកមនការរីកចម្រើន អ្នកចាប់អារម្មណ៍ា កុមរបង្ហ្រញ 
ខ្លនួកាន់ត្រច្រើនឡើងន្រទីសាធារណៈ។ កុមរមិនានទ្រសាលារៀនឡើយ ហើយប្ររជាមកធ្វើជាអ្នកលក់ដូរ 
(របស់របរអនុស្រសាថរីយ៍ និងអាហាសម្រន់ ទ្រឲ្រយភ្ញៀថទ្រសចរ) ទ្រថិញ និងធ្វើជាអ្នកសុំណានពីភ្ញៀថទ្រសចរ 
បរទ្រស និងក្នុងស្រុក។ 

១. ចូរពន្រយល់ពីគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលកុមរជួបប្រទះន្រក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ។ 

២. ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ តើអ្នកអាចធ្វើដូចម្ត្រច ចំណព្រះបញ្ហ្រន្រះ? 
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

 

ស្ណារើយ៉ូទី ៥

អ្នកមិនានដឹងអំណពីករណីជាច្រើនាក់ទងទ្រនឹងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ ន្រក្នុងសហគមន៍របស់ 
អ្នក។ ប៉ុន្ត្រ អ្នកានឮា បញ្ហ្រន្រះកំណពុងកើនឡើងទូាំណងពិភពល្រក ហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ អ្នក 
ដឹងា ករណីនានាត្រូវថានរកឃើញន្រក្នុងសហគមន៍នានាដ្រលន្រជិតអ្នក។ អ្នកចង់បង្កើតបរិយកាស 
មួយ ប្រកបដ្រយសុថត្ថិភាព និងមនការពារចំណព្រះកុមរន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ដើម្របីទប់សា្ក្រត់មិនឲ្រយ 
ការបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរកើតមនឡើង។

១. ន្រក្នុងថិស័យរបស់អ្នក (អប់រំ សុខភាព សង្គមកិច្ច ការអនុថត្តច្របាប់) សូមពិភាក្រសាអំណពីដំណណ្រះស្រ្រយ 
នានាដ្រលអ្នកអាចធ្វើាន ដើម្របីការពារ និង/ឬសា្គ្រល់ច្របាស់នូថការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 

២. ឥឡូថ សូមពិភាក្រសាទ្រលើថិធី ដ្រលអ្នកអាចសហការ ជាមួយក្រុមនានាន្រក្នុងសហគមន៍ផ្រស្រងទៀតាន
ដើម្របីលើកកម្ពស់បរិយកាសការពារកុមរ។

ស្ណារើយ៉ូទី ៦

ថិស័យទ្រសចរណ៍ កំណពុងមនការរីកចម្រើនន្រក្នងុសហគមន៍របស់អ្នក។ ន្រព្រលមនភ្ញៀថទ្រសចរមកកំណសាន្ត 
កាន់ត្រច្រើន អ្នកឃើញា សា្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចក៏កំណពុងកើនឡើងដ្ររ។ ប៉ុន្ត្រ ថ្មីៗន្រះ អ្នកានចាប់អារម្មណ ៍
ឃើញា អ្នកដំណណើរប្រុសៗដ្រលជាជនបរទ្រស កំណពុងធ្វើជាមិត្តជាមួយស្រ្តីក្ម្រងៗន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន។ ន្រ 
ព្រលន្រះ មនស្រីក្ម្រងៗខ្លះកំណពុងរស់ន្រជាមួយបុរសបរទ្រសទ្រហើយ។ អ្នកក៏ានឮគ្រខ្រសឹបប្រ្រប់ា 
មិត្តស្រីាំណងន្រះ កំណពុងនាំណក្ម្រងៗពីសហគមន៍របស់អ្នកទ្រសា្ន្រក់ន្រឯផ្ទះរបស់ពួកគ្រទៀតផង។

១. តើសហគមន៍គួរធ្វើដូចម្ត្រច ដើម្របីរក្រសាសុថត្ថិភាពដល់កុមរ មិនឲ្រយរងការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទពីសំណាក់ 
អ្នកដំណណើរប្រុសៗ ដ្រលជាជនបរទ្រសាំណងន្រះ? 

២. តើអ្នកមនតួនាទីអ្វីខ្លះ ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំណពាន ពីសំណាក់ជនបរទ្រស?

ស្ណារើយ៉ូទី ៧

ន្រក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក មនម្ត្រយន្រលីថម្ន្រក់ ានសំណដ្រងនូថការដឹងគុណចំណព្រះការឧបត្ថម្ភប្រ្រក់កាស 
ដ្រលខ្លួនានទទួលពីប្ដីប្រពន្ធជាជនបរទ្រសមួយគូ អស់រយៈកាលពីរបីឆ្ន្រំណកន្លងទ្រន្រះ ហ្រតុន្រះ ម្ត្រយរូប 
ន្រះអាចសង់ផ្ទះ ផ្តល់ចំណណីអាហារ និងអប់រំកូនរបស់នាងាន។ ម្ត្រយរូបន្រះ ានជូនយ្របល់ដល់អ្នកា 
ន្រព្រលន្រះ ប្ដីប្រពន្ធពីរនាក់ន្រះ ជួយនាំណកូនច្របងរបស់នាងទ្ររស់ន្រក្នុងមជ្រឈមណ្ឌលកុមរកំណព្រ្រមួយ 
ដ្រលខ្លួនានបង្កើតឡើងន្រក្នុងទីក្រុងធំណ ដើម្របីឲ្រយកូនប្រុសម្ន្រក់ន្រះ ទទួលានការអប់រំកាន់ត្រល្អ និងមន 
ឱកាសកាន់ត្រប្រសើរ។ 

១. ចូរពន្រយល់ពីគ្រ្រះា្ន្រក់ ដ្រលកុមររូបន្រះជួបប្រទះ ន្រក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ។ 

២. ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ តើអ្នកអាចជួយដូចម្ត្រចខ្លះ ដល់ឪពុកម្ត្រយ និងអ្នកថ្រាំណ ដើម្របីឲ្រយ 
ពួកគត់យល់ា ស្ទើរគ្រប់កាលៈទ្រសៈ កុមរត្រងទទួលានការថ្រាំណយ៉្រងល្អបំណផុតពីគ្រួសាររបស់ខ្លួន? 

%

%

%
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៨៖ ទម្ង់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ

ត្រូវថរៀបចំណទម្រង់ន្រះ សម្រ្រប់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ។ ត្រូវថច្រកជូនទម្រង់ាំណងន្រះដល់អ្នកចូលរួម ន្រក្នុងម៉្រង 
សរុបម្ររៀន។ ក្រ្រពីន្រះ អ្នកសម្របសម្រួលអាចកំណណត់កម្រិតចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមដ្រយការនិយយ 
តាមរយៈការសួរសំណណួរងយៗមួយចំណនួនដូចជា តើម៉្រងសិក្រសាន្រះមនប្រយ្រជន៍ឬទ្រ? តើថ្ង្រន្រះអ្នកាន 
ដឹងព័ត៌មនដ្រលមនប្រយ្រជន៍អ្វខី្លះ? តើមនអ្វដី្រលយើងគួរផ្ល្រស់ប្តរូសម្រ្រប់ម៉្រងសិក្រសាក្រ្រយៗឬទ្រ?  

ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 
យើងឲ្រយតម្ល្រលើទស្រសនៈរបស់អ្នក! ត្រូវថផ្ដល់ព័ត៌មនត្រឡប់ថិញដ្រយស្ម្រះត្រង់របស់អ្នក ដើម្របីជួយដល់យើងក្នុងការលើក 
កម្ពស់កិច្ចការពារកុមររបស់យើង។

១. តើអ្នកធ្វើការន្ក្នុងវិស័យអ្វី?  

   រដ្ឋ្រភិាល    អាជីថកម្ម    សហគមន៍

   បើផ្រស្រងពីន្រះ សូមបញ្ជ្រក់

២.  តើភ្ទរបស់អ្នកជាអ្វី? 

    ស្រី    ប្រុស    ផ្រស្រងពីន្រះ 

៣. សូមដក់កម្ិតាយតម្ល្ដូចខាងក្្ម ៖ 

អ្នកសម្របសម្រួលពន្រយល់ច្របាស់លាស់ 
ហើយម្ររៀនមនភាពងយស្រួលអនុថត្ត។ 

  យល់ស្រប   អព្រាក្រឹត   មិនយល់ស្រប

សម្ភ្ររាំណងឡាយសុទ្ធត្រមនប្រយ្រជន៍។   យល់ស្រប    អព្រាក្រឹត    មិនយល់ស្រប

ការពិភាក្រសា ជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំណ 
ពីបញ្ហ្រន្រះ។ 

  យល់ស្រប    អព្រាក្រឹត   មិនយល់ស្រប

ការពិភាក្រសាានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំណ 
ឲ្រយបង្កើនសកម្មភាពការពារកុមរ។ 

  យល់ស្រប    អព្រាក្រឹត   មិនយល់ស្រប
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៤. តើមានចំណុចណាខ្លះន្ក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះ ដ្លនឹងមានប្យ្ជន៍សម្្ប់អ្នកន្ក្នុងការងរ/ជីវិត? 

៥. តើយើងគួរធ្វើដូចម្ត្ច ដើម្បីធ្វើឲ្យវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះ មានលក្ខណៈកាន់ត្ប្សើរឡើង? 

៦. សូមសរស្រចំណុចមួយ ដ្លអ្នកនឹងផ្ល្ស់ប្តូរនូវទង្វើរបស់ខ្លួន បនា្ទ្ប់ពីទទួលបានព័ត៌មាន និងធនធានន ្
ក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះ។  

៧. តើអ្នកមានយ្បល់អ្វីផ្ស្ងទៀតឬទ្? 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៩៖ ទម្ង់គំរូរបាយការណ៍ក្្យការបណ្ដុះបណា្ត្ល

គួរប្រើប្រ្រស់ទម្រង់គំណរូន្រះក្នុងការពង្រឹងឧបករណ៍ងយៗសម្រ្រប់ការត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ ន្រក្នុង 
វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រជាអ្នកត្រូវថបំណព្រញទម្រង់គំណរូ និងច្រកជូនទ្រឲ្រយអ្នកគ្រប់គ្រង/
អង្គការនានា ដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីអាចប្រើប្រ្រស់លទ្ធផលតាមដនការសិក្រសាន្រះ និងដើម្របីលើកកម្ពស់ 
សកម្មភាពនានាក្នុងព្រលអនាគត។ 

ក. សំណួរមុនចូលម្រៀន និងក្្យម្រៀន 
ត្រូវថបញ្ចូលខ្លឹមសារសង្ខ្របន្រ ឧបសម្ព័ន្ធទី៦ ៖ ការថិភាគសំណណួរមុនចូលម្ររៀន និងរំឭកម្ររៀនឡើងថិញ

ខ. ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 
ចូរត្រួតពិនិត្រយមើល ទម្រង់ស្ដីពី "ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំណ" ដ្រលានទទួល ដើម្របីធ្វើការសង្ខ្របដូចតទ្រ ៖

១. តារាងលម្អិតតាមវិស័យ និង ភ្ទ  

វិស័យ ចំនួនសរុប ស្្តីសរុប បុរសសរុប ផ្ស្ងៗ សរុប

រដ្ឋ្រភិាល  

អាជីថកម្ម

សហគមន៍

ផ្រស្រងពីន្រះ 

 

២. កម្ិតាយតម្ល្ 

យល់ស្ប 

ល្រខ និង %
អព្យាក្ឹត 

ល្រខ និង %
មិនយល់ស្ប 

ល្រខ និង %

អ្នកសម្របសម្រួលពន្រយល់ច្របាស់លាស់ 
ហើយម្ររៀនមនភាពងយស្រួលអនុថត្ត។ 

សម្ភ្ររៈាំណងឡាយសុទ្ធត្រមនប្រយ្រជន៍។ 

ការពិភាក្រសា ជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំណ 
ពីបញ្ហ្រន្រះ។ 

ការពិភាក្រសាានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំណ ឲ្រយបង្កើនសកម្មភាព 
ការពារកុមរ។ 
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៣. សូមរៀបរាប់ជាចំណុចៗ ន្ការដកស្ង់សម្ដីដ្លបានឆ្លើយសំណួរ "តើមានចំណុចណាខ្លះន្ក្នុងវ្ទិកា 
ពិភាក្សាន្ះ ដ្លនឹងមានប្យ្ជន៍សម្្ប់អ្នកន្ក្នុងការងរ/ជីវិត?"

 

៤. សូមរៀបរាប់ជាចំណុចៗ ន្ការដកស្ង់សម្ដីដ្លបានឆ្លើយសំណួរ "តើយើងគួរធ្វើដូចម្ត្ច ដើម្បីធ្វើឲ្យវ្ទិកា 
ពិភាក្សាន្ះ មានលក្ខណៈកាន់ត្ប្សើរឡើង?" 

៥. សូមរៀបរាប់ជាចំណុចៗ ន្ការដកស្ង់សម្ដីដ្លបានឆ្លើយសំណួរ "ចូរសរស្រចំណុចមួយ ដ្លនឹងធ្វើអ្នក 
ផ្ល្ស់ប្តូរទង្វើរបស់ខ្លួន បនា្ទ្ប់ពីទទួលបានព័ត៌មាន និងធនធានន្ក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សាន្ះ។"

៦. សូមរៀបរាប់ជាចំណុចៗ នូវយ្បល់ផ្ស្ងៗ
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គ. ការសង្ក្តរបស់អ្នកសម្បសម្ួល 
ការសង្ក្រតរបស់អ្នកសម្របសម្រួល គឺជាផ្ន្រកមួយយ៉្រងសំណខាន់ សម្រ្រប់វាយតម្ល្រ និងលើកកម្ពស់សកម្មភាពនានា។  
អ្នកសម្របសម្រួលគួរសង្ក្រតពីរបៀបឆ្លើយតបសំណណួររបស់អ្នកចូលរួម របៀបចូលរួមសកម្មភាពក្រុម ចំណាប់អារម្មណ ៍
របស់អ្នកចូលរួម និងសង្ក្រតា តើអ្នកចូលរួមសួរសំណណួរដ្រលជំណរុញឲ្រយមនការគិតឬអត់។ ន្រះ គឺជាមធ្រាាយមួយ 
សម្រ្រប់ស្ទង់ការឆ្លើយតប ការរៀន និងការប្រ្រប្រួលឥរិយបថរបស់អ្នកចូលរួម។ 

១. សូមបង្ហ្ញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទូទ្របស់អ្នក ចំព្ះកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ត្លន្ះ។ 

២. សូមបង្ហ្ញអំពីបញ្ហ្នានា ដ្លអ្នកបានជួបប្ទះ។ 

៣. តើបញ្ហ្សំខាន់ៗអំពីកិច្ចការពារកុមារ ត្ូវបានលើកឡើងឬទ្? 
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

៤. សូមឲ្យយ្បល់ទ្លើកម្ិតយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួម និងការចូលរួមរបស់ពួកគាត់។ 

៥. តើម្រៀនណាខ្លះ ដ្លអ្នកបានដឹងច្បាស់ថា នឹងត្ូវប្ើប្្ស់សម្្ប់កម្មវិធីក្្យៗទៀត? 

៦. តើអាចធ្វើដូចម្ដ្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណា្ត្ល និងសមា្ភ្រសម្្ប់បណ្ដុះបណា្ត្ល? 

៧. តើចាំបាច់ត្ូវមានការបណ្ដុះបណា្ត្លបន្ថ្មទៀតឬទ្? សម្្ប់អ្នកណា? ហ្តុអ្វី?
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

កំណត់ត្ ្
 



សម្ភ្ររអប់រំផ្រស្រងទៀត ដ្រលត្រូវថានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់គម្រ្រងកុមរភាព ផ្ន្រកបង្ក្ររ រួមមន ៖ 

រក្សាសុវត្ថិភាពពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៖  
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួល សម្រ្រប់ការអប់រំកុមរ និងមនុស្រសថ័យក្ម្រង

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៖  
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយឪពុកម្ត្រយ និងអ្នកថ្រាំណ។ 

រក្សាសុវត្ថិភាពឱ្យ រួចផុត
ពីការរំលោភបំពាន
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់ការអប់រំកុមារ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រង

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការ 
រំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួល 
ក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយឪពុកម្ដ្រយ និងអ្នកថ្រាំ

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភ
បំពានក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្លប្តិបត្តិករទ្សចរណ៍

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖  
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួល សម្រ្រប់ថគ្គបណ្តុះបា្ដ្រលក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍។

ឯកសារន្រះក៏មនជាភាសាខ្ម្ររ ថ្រ និងវៀតាមផងដ្ររ ដ្រយត្រូវថានក្រសម្រួលឲ្រយស្របទ្រតាមបរិបទប្រទ្រសនីមួយៗ។



គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាគំណនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ក្នុងគ្រលបំណណងការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ ន្រក្នុងថិស័យទ្រសចរណ៍  
និងការធ្វើដំណណើរ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាថ ថ្រ និងប្រទ្រសវៀតាម (២០១១-២០១៤)។ គម្រ្រងកុមរភាពន្រះ ាននាំណមកនូថកិច្ចសហការគ្ន្ររវាងអង្គការ  
ទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ កម្មថិធីានផ្ត្រតទ្រលើាំណ្រងផ្ន្រកទប់សា្ក្រត់ និងការការពារ។

កុមរដ្រលកំណពុងធ្វើការ និងរស់ន្រក្នុងបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍ មនភាពងយរងគ្រ្រះជាពិស្រស ទ្រនឹងការបំណពានផ្លូថកាយ ផ្លូថចិត្ត  
និងផ្លូថភ្រទ។ អ្នកតំណាងសហគមន៍ (អ្នកទទួលបន្ទុកន្រក្នុងសហគមន៍ ដ្រលមនមុខងរកាន់អំណាច ជាអ្នកដឹកនាំណ និងអ្នក 
ដ្រលមនឥទ្ធិពល) មនតួនាទីយ៉្រងសំណខាន់ ន្រក្នុងការរក្រសាសុថត្ថិភាពដល់កុមរ ឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំណពាន និងមននាទ ី
ទប់សា្ក្រត់មិនឲ្រយការរំល្រភបំណពានកើតឡើង ឬមនជាបន្តទៀត។ អ្វីដ្រលសំណខាន់ន្រះ អ្នកតំណាងសហគមន៍ ទទួលាន 
ព័ត៌មនត្រឹមត្រូវថ និងមនសារៈសំណខាន់ ស្ដីពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទកុមរ។ 

រក្រសាសុថត្ថិភាពកុមរ ពីការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទ៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួល សម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយ 
អ្នកតំណាងសហគមន៍ ានផ្ដល់នូថគ្រលការណ៍ណ្រនាំណនានា ដ្រលងយស្រួលអនុថត្តតាម និងផ្ដល់ឧបករណ៍ផ្រស្រងៗដល់ 
អ្នកសម្របសម្រួល ដើម្របីប្រើប្រ្រស់ន្រក្នុងដំណណើរការវ្រទិកាពិភាក្រសាមួយ ជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍។ កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ 
ត្រូវថានរចនាឡើង ក្នុងគ្រលបំណណងផ្ដល់ចំណណ្រះដឹង និងជំណនាញដល់អ្នកចូលរួម ដើម្របីរក្រសាសុថត្ថិភាពដល់កុមរ និងមិនឲ្រយមន 
ការរំល្រភបំណពានផ្លូថភ្រទន្រក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគត់ ហើយសៀថភ្រន្រះក៏មនអ្វីគ្រប់យ៉្រង ទ្រតាមស្រចក្តីត្រូវថការរបស់ 
អ្នកសម្របសម្រួលដ្ររ ដើម្របីរៀបចំណម្ររៀនដ្រលមនការប្រ្រស្រ័យាក់ទងគ្ន្រ ាំណងក្នុងបរិបទផ្លូថការ និងក្រ្រផ្លូថការ ជាមួយនឹង 
សម្ភ្ររតិចតួច និងដ្រយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកថិជា្ជ្រ។  

ឯកសារន្រះក៏មនជាភាសាអង់គ្ល្រស ឡាថ ថ្រ និងវៀតាមផងដ្ររ ដ្រយត្រូវថានក្រសម្រលួឲ្រយស្របទ្រតាមបរិបទប្រទ្រសនីមួយៗ។
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