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អារម្ភកថា
វិស័យទ្រសចរណ៍ន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា មនការរើកចម្រើនជា 
បន្តបនា្ទ្រប់យ៉្រងឆប់រហ័ស។ ន្រឆ្ន្រំ២០១៣ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
ានទទួលសា្វ្រគមន៍ដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិចំនួន 
៤,២លាននាក់ ដ្រយចំនួនន្រះានកើនឡើង ១៧,៥% បើធ្វើការ 
ប្រៀបធៀបទ្រនឹងឆ្ន្រំ២០១២។ ការអភិវឌ្រឍវិស័យទ្រសចរណ៍កំពុង 
នាំមកនូវកាលានុវត្តភាពជាច្រើនសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា និង 
សហគមន៍នានា ។  

ក្នុងព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះ យើងក៏ានសង្ក្រតឃើញនូវចំណុចអវិជ្ជមន
ន្រទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ។ 
ន្រក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា យើងានឃើញកុមរងយរងគ្រ្រះ 
និងក្រុមគ្រួសាររបស់កុមរាំងន្រះ ត្រូវវានាក់ាញឲ្រយចូលទ្រកាន់ 
ទីកន្ល្រងគ្រលដ្រទ្រសចរណ៍ ដើម្របីរកប្រ្រក់ចំណូល។ ាំងកុមរា 

និងកុមរើ អាចធ្វើការន្រក្នុងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ន្រក្នុងលក្ខខណ្ឌដ្រលមិនអំណ្រយផលដល់សុវត្ថិភាព និង 
សុខុមលភាពរបស់ខ្លួន។ កុមរដ្រលរកប្រ្រក់ចំណូលានពីភ្ញៀវទ្រសចរ តាមរយៈការលក់វត្ថុអនុស្រសាវរើយ៍ ឬ 
ការខាត់ស្រប្រកជើង ទំនងជាមិនសូវានទ្រសាលារៀនឡើយ។ កុមរាំងន្រះ ត្រូវវប្រឈមមុខនឹងភាពងយ 
រងគ្រ្រះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ន្រក្នុងការរំល្រភបំពានលើរាងកាយ អារម្មណ៍ និងផ្លូវភ្រទ ។  

ន្រក្នុងអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ាំងកុមរា និងកុមរើគឺជាជនរងគ្រ្រះដ្រយការរំល្រភបំពាន និងក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ 
រួមាំងក្នុងការធ្វើដំណើរ និងវិស័យទ្រសចរណ៍។ អ្នករំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ មនគ្រលដ្រទ្រលើកុមរដ្រល
ធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬក្នុងវិស័យក្រ្រប្រព័ន្ធ។ ក្រ្រពីន្រះ អ្នករំល្រភបំពានអាចនឹងតម្រង់ឆ្ព្រះទិសទ្ររក 
កុមរងយរងគ្រ្រះ តាមរយៈការបម្រើការងរន្រក្នុងសាលារៀន ឬស្រវាថ្រាំតាមមណ្ឌលសម្រ្រប់កុមរ។  ដ្រយ
ពុំមនការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រ្រន់ ជួនកាលឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ជួយសម្រួលឲ្រយអ្នករំល្រភបំពានចូលដល់ 
កុមរា និងកុមរើងយរងគ្រ្រះ ហើយអាចនឹងមនលទ្ធភាពធ្វើការក្រងប្រវ័ញ្ចទៀតផង។

ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរន្រក្នុងការធ្វើដំណីរ និងក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺជាាតុភូតសកលមួយដ្រលាន 
រើករាលដលពីទ្វបីអាម្ររិកទ្រទ្វបីអាហ្វ្រចិ អាសីុា៉្រសីុហ្វកិ និងទ្វបីអឺរុ៉ប។  គ្ម្រនប្រទ្រសណមួយមនភាពសុា្រឡំើយ។ 
ន្រព្រលវិស័យទ្រសចរណ៍មនការរើកចម្រើនឆប់រហ័សក្នុងតំបន់  យើងត្រូវវត្រធ្វើការឆ្លើយតប និងដក់ច្រញនូវ 
វិធានការសុវត្ថិភាពឲ្រយអនុវត្ត ដើម្របីការពារសិទ្ធិកុមរពីការរំល្រភបំពាននិងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ។

តាមរយៈគម្រ្រងកុមរភាព រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ានបង្កើតឲ្រយមនការវិនិយ្រគមួយយ៉្រងសំខាន់ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំង  
នឹងទម្រង់ន្រការក្រងប្រវ័ញ្ចន៍ដ៏ជាក់លាក់ន្រះន្រក្នងុអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។ គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាគំនិតផ្តចួផ្ដើមមួយ 
របស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ដ្រលានចំណយប្រ្រក់៧,៥លានដុលា្ល្ររ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លវូភ្រទកុមរ 
ន្រក្នងុការធ្វើដំណើរ និងវិស័យទ្រសចរណ៍ក្នងុអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ (២០១១-២០១៤)។ គម្រ្រងកុមរភាពពឹងផ្អ្រក 
លើការជួយឧបត្ថម្ភក្នងុរយៈព្រលវ្រង របស់ប្រទ្រសអូស្រ្តាលីសម្រ្រប់កម្មវិធីនានាដើម្របីការពារ និងទប់សា្ក្រត់ការរំល្រភ 
បំពានកុមរឲ្រយានកាន់ត្រប្រសើរឡើង ។ 



iv

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

គម្រ្រងកុមរភាព ាននាំមកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្ន្ររវាងអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការ 
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម ដើម្របីឆ្លើយតបទ្រនឹងបញ្ហ្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្រការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ 
កុមរន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ គម្រ្រងន្រះដំណើរការន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ប្រទ្រសឡាវ ប្រទ្រសថ្រ និងប្រទ្រស 
វៀតណម។ គម្រ្រងន្រះប្រើប្រ្រស់ាំងវិធីការពារ និងវិធីទប់សា្ក្រត់ ។

ន្រក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រកកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ សហគមន៍នានា 
និងរដ្ឋ្រភិាលន្រព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ដើម្របីការពារកុមរា និងកុមរើឲ្រយរួចផុតពីការកា្ល្រយខ្លួនជាជនរងគ្រ្រះ 
ន្រក្នុងការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទាំងន្រក្នុងការធ្វើដំណើរ និងក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ 

ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនការទទួលខុសត្រូវវ គឺជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យទ្រសចរណ៍របស់ប្រទ្រសកម្ពជុា។ 
ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនការទទួលខុសត្រូវវ រួមមនាំងការទទួលសា្គ្រល់ហានិភ័យរបស់កុមរន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងចាត់វិធានការនានាដើម្របីបន្ថយគ្រ្រះា្ន្រក់ឲ្រយន្រមនកម្រតិតិចតួចបំផុត។  វិស័យទ្រសចរណ៍មនឥទ្ធពិលដ្រយ 
ផ្ទ្រល់ទ្រលើបរិយកាសទ្រសចរណ៍ និងសកា្ត្រនុពលចំព្រះអត្ថប្រយ្រជន៍ដ៏ធំធ្រងពីការអនុវត្តនានាដ្រលជួយ 
ថ្ររក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ និងចូលរួមចំណ្រកឆ្ព្រះទ្រកាន់ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនការទទួលខុសត្រូវវ។

ហ្រតុន្រះហើយ រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំល្ភបំពាន៖  កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួលវគ្គ 
បណ្តុះបណ្ត្លប្តិបត្តិករទ្សចរណ៍ មនតម្ល្រគួរត្រូវវប្រះពុម្ពម្រន។ សៀវភ្រន្រះផ្តល់នូវការណ្រនាំទូលំទូលាយ 
និងសម្ភ្ររឧបទ្រសផ្រស្រងៗដ្រលអាចឲ្រយអ្នកសម្របសម្រលួប្រើប្រ្រស់ ដើម្របីរៀបចំការបណ្តះុបណ្ត្រលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ចាប់ពីបុគ្គលិកអនុវត្តផ្ទ្រល់រហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រង និងមន្រ្តីរដ្ឋ្រភិាល។ ការបណ្តុះបណ្ត្រល
មនសារៈសំខាន់ណស់ សម្រ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ដ្រលាក់ទងនឹងគុណភាពវិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងឆ្លើយតបទ្រនឹងតម្រូវវការរបស់អតិថិជនសម្រ្រប់ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនការទទួលខុសត្រូវវ។ 

តាមរយៈគម្រ្រងកុមរភាព និងក្នុងភាពជាដ្រគូជាមួយអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក  ក្រសួងទ្រសចរណ៍ន្រ 
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ានយកគំនិតនានាន្រក្នុងសៀវភ្រណ្រនាំន្រះមកប្រើប្រ្រស់រួចហើយ ដើម្របីអប់រំ និងផ្តល់
អំណចដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ន្រទូាំងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។ ខ្ញុំសង្រឃឹមា ដ្រយមនការ 
ប្រះពុម្ពផ្រសព្វផ្រសាយជាផ្លូវការន្រះសៀវភ្រន្រះ នឹងផ្តល់អំណចដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ាំងឡាយនូវ
ចំណ្រះដឹង និងជំនាញនានា ដើម្របីថ្ររក្រសាការពារឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ និងជាពិស្រសការពារកុមររបស់យើង 
ឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទជាមិនខាន។ 

ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្រយមនការប្រើប្រ្រស់ដ៏ទូលំទូលាយនូវអត្ថបទប្រះពុម្ពន្រះ និងសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រង 
ជ្រ្រលជ្រ្រចំព្រះរដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី  និងអង្គការទស្រសនៈពិភពល្រកសម្រ្រប់ការវិនិយ្រគ និងការបំព្រញការងរ 
ដ៏ល្អប្រព្ររបស់ខ្លួន ។

ប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍



v

សាវតា
គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយរបស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្ត្រ្រលី ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងការរំល្រភបំពាន
ផ្លូវភ្រទលើកុមរ ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណីរ ន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាវ ថ្រ និងប្រទ្រសវៀតណម 
(ឆ្ន្រំ២០១១-២០១៤)។ គម្រ្រងកុមរភាព កសាងបន្ថ្រមលើការគំទ្ររយៈព្រលវ្រងរបស់ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី 
ចំព្រះកម្មវិធីនានា ដើម្របីការពារកុមរ និងទប់សា្ក្រត់ការរំល្រភបំពានលើកុមរ ឲ្រយកាន់ត្រានប្រសើរថ្រមទៀត។ 
គម្រ្រងកុមរភាព ជាការរួបរួមគ្ន្ររបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួល  
បន្ទុកផ្ន្រកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ កម្មវិធីន្រះប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តពីរ គឺវិធីសាស្រ្តបង្ក្ររ និងការពារ។ 

អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក កំពុងធ្វើជាដ្រគូជាមួយរដ្ឋ្រភិាល និងសហគមន៍ ដើម្របីបង្ក្ររកុំឱ្រយកុមរកា្ល្រយជា 
ជនរងគ្រ្រះន្រការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណីរ។ តាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មន 
ការប្រ្រស្រ័យាក់ទង និងការអប់រំ អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក មនបំណងបំពាក់ចំណ្រះដឹង និងជំនាញ ដល ់
សមជិកសហគមន៍ អាជីវកម្ម និងមន្ត្រីរដ្ឋ្រភិាល ដើម្របីធ្វើឱ្រយបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍ាំងមូលកាន់ត្រមនសុវត្ថិភាព
សម្រ្រប់កុមរ។

ដ្រយកសាងបន្ថ្រមលើការឆ្លើយតបជាងពីរទស្រសវត្រសរ៍កន្លងមកលើបញ្ហ្រន្រះ កម្មវិធីសិក្រសាស្ដីពី រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ 
ពីការរំល្រភបំពានន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្រ្តសិក្រសាដ្រលមនបច្ចុប្របន្នភាព និងវិធីសាស្ត្រ 
ព្រញល្រញមួយ ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ចំព្រះកុមរន្រក្នុងបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍។ មនអ្នកចូលរួមប្រមណ 
ជិតពីរពាន់នាក់ ដ្រលានចូលរួមវគ្គសិក្រសាន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាវ ថ្រ និងប្រទ្រសវៀតណម ានទទួល 
អត្ថប្រយ្រជន៍ពីកម្មវិធីសិក្រសារបស់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។ ដ្រយហ្រតុា វិស័យទ្រសចរណ៍ន្រក្នុងតំបន់ន្រះ 
បន្តរើកចម្រើនយ៉្រងឆប់រហ័ស ហើយមនឱកាសជាច្រើនសម្រ្រប់ចំណូល និងការអភិវឌ្រឍន៍ ហ្រតុន្រះ ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ចាំាច់ត្រូវវមនលទ្ធភាពទទួលានដំបូនា្ម្រនជាក់ស្ដ្រងា តើពួកគ្រអាចធ្វើយ៉្រងណដើម្របីធ្វើសកម្មភាព  
ការពារកុមរន្រក្នុងដ្រនន្រឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន។ វិស័យទ្រសចរណ៍ ជះឥទ្ធិពលដ្រយផ្ទ្រល់ខា្ល្រំងបំផុតលើបរិសា្ថ្រន 
ទ្រសចរណ៍ និងមនសកា្ដ្រនុពលក្នុងការទទួលានអត្ថប្រយ្រជន៍យ៉្រងធំធ្រងពីការអនុវត្តការងរក្នុងលក្ខណៈដ្រល 
ជួយរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ និងចូលរួមវិភាគានឆ្ព្រះទ្របង្កើតឱ្រយមនទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ។

  



vi

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

គោលបំណងន្កញ្ចប់ឧបករណ៍
កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ ផ្ដល់ឱ្រយអ្នកសម្របសម្រួលនូវការណ្រនាំ និងឧបករណ៍ងយស្រួលអនុវត្តជាច្រើន ដើម្របីរៀបចំ
អនុវត្តការបណ្តុះបណ្ត្រលស្ដីពី រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពានន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ សម្រ្រប់ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ សម្ភ្ររាំងន្រះ ត្រូវវានក្រសម្រួលឱ្រយងយស្រួលសម្រ្រប់អ្នកចូលរួមដ្រលមកពី 
វិស័យនានា ាំងអ្នកធ្វើការក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ  និងក្រ្រប្រព័ន្ធ ព្រមាំងអ្នកធ្វើការន្រកម្រិតផ្រស្រងៗគ្ន្រ ដ្រយ 
រួមមនចាប់តាំងពីបុគ្គលិកជួរមុខក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ រហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងា្ន្រក់កណ្ត្រលនិងជាន់ខ្ពស់ ម្ច្រស ់
អាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិករ ក៏ដូចជាមន្ត្រីមកពីក្រសួង និងទីភា្ន្រក់ងរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ្រភិាល។ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ 
អាចរៀបចំធ្វើឡើងដ្រលមនកម្មវិធីរយៈព្រលមួយថ្ង្រព្រញ ឬបំប្រកជាវគ្គតូចៗ សម្រ្រប់អំឡុងព្រលជាក់លាក់ណ 
មួយក៏ាន។ បើគិតទ្រលើតថភាពជាក់ស្ដ្រងក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម គ្រក៏អាចបង្ហ្រញសារសំខាន់ៗ ក្នុងវគ្គសិក្រសា 
ខ្លី ដ្រលមនរយៈព្រលមួយម៉្រង ឬពីរម៉្រងផងដ្ររ។ 

ឧបករណ៍ន្រះ ត្រូវវានសរស្ររឡើងដ្រយប្រើប្រ្រស់ភាសាសាមញ្ញ ដើម្របីឱ្រយអ្នកអានទូទ្រងយស្រួលយល់។  
ដើម្របីអាចទទួលប្រយ្រជន៍ាំងស្រុងពីខ្លឹមសារឯកសារន្រះ អ្នកសម្របសម្រួលគួរអានកញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះឲ្រយ 
យល់ច្របាស់មុនដល់ព្រលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រល ហើយត្រូវវប្រើកញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះជាជំនួយក្នុងការរៀបចំការ 
បណ្តុះបណ្ត្រល។ អ្នកអាចក្រសម្រួល និងបន្ថ្រមបន្ថយថ្រមទៀត ដើម្របីឲ្រយសមស្របទ្រតាមអ្នកចូលរួមក្រុម 
នីមួយៗ។ ឯកសារអ្រឡិចត្រូវនិច អាចបើកមើលានន្រ  http://www.childsafetourism.org និង  

http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism.

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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របៀបប្ើប្្ស់កញ្ចប់ឧបករណ៍
កញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ ច្រកច្រញជាបីផ្ន្រក៖ 

ផ្ន្កទី១ ៖ ការចាប់ផ្ដើម 
ផ្ន្រកន្រះផ្ដល់នូវព័ត៌មនដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវដឹង ដើម្របីត្រៀមខ្លួនមុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល។ ផ្ន្រកន្រះ
ផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនដ្រលមនសារៈប្រយ្រជន៍ ស្ដីពីការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម ទីកន្ល្រង និងការរៀបចំត្រៀមឧបករណ៍ 
វិធីសាស្ត្របង្រៀន ការណ្រនាំសំខាន់ៗនានាដើម្របីឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទដ្រលងយរសើបន្រការការពារកុមរ 
ព្រមាំងមនគន្លឹះល្អៗដើម្របីជួយដល់ការអនុវត្តន៍ការបណ្តុះបណ្ត្រលប្រកបដ្រយជ្រគជ័យ។

ផ្ន្កទី២៖ ការណ្នាំតាមរយៈសា្ល្យ
ផ្ន្រកន្រះ ផ្ដល់នូវការណ្រនាំមួយជំហានម្ដងៗ ដើម្របីជួយសម្រួលដល់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបង្រៀន លើគ្រប់ 
ទិដ្ឋភាពាំងអស់ដ្រលមនន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលស្ដីពីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពានក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍។ អ្នកអាចាញយក បទបង្ហ្រញផ្រវើភ័ញសម្រ្រប់វិស័យទ្រសចរណ៍ ពីគ្រហទំព័រ  
http://www.childsafetourism.org និង http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism 

ហើយគួរត្រអាន និងក្រសម្រួលខ្លឹមសារឯកសារាំងន្រះមុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្របីដក់បញ្ចូលនូវខ្លឹមសារ 
ដ្រលពាក់ព័ន្ធនានាន្រកម្រិតជាតិ និង/ឬមូលដ្ឋ្រន។ ប្រសិនបើមិនអាចមនលទ្ធភាពរកម៉្រសុីនបញ្ច្រំងសា្ល្រយ ឬ 
ឧបករណ៍ដ្រលពាក់ព័ន្ធដូចជាម៉្រសុីនសម្រ្រប់ប្រះពុម្ពសន្លឹកធំទ្រន្រះ អ្នកសម្របសម្រួលអាចប្រើផ្ន្រកន្រះ 
ជាកំណត់សម្គ្រល់សម្រ្រប់និយយក៏ាន។ គ្រលការណ៍ណ្រនាំន្រះ ក៏ស្នើឡើងនូវសកម្មភាពប្របការចូលរួម 
និងគន្លឹះមួយចំនួនទៀត ដើម្របីឱ្រយអ្នកសម្របសម្រួលអាចឆ្កឹះអ្នកចូលរួមឱ្រយពិភាក្រសា និង/ឬឆ្លុះបញ្ច្រំងដ្រយ 
ផុសផុលថ្រមទៀត។

ផ្ន្កទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមនឧបករណ៍បន្ថ្រមទៀត ដើម្របីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ក៏ដូចជាដើម្របីវាយតម្ល្រកម្មវិធីសម្រ្រប់ 
ការរៀនសូត្រនាព្រលអនាគត។ ឧបករណ៍ាំងន្រះមន៖ 

• គំរូរបៀបវារៈវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 

• កាតយកតាមខ្លួនសម្រ្រប់អ្នកចូលរួម

• ទម្រង់បញ្ជីវត្តមនអ្នកចូលរួម

• សំណួរមុនចូលម្ររៀន និងសំណួរក្រ្រយម្ររៀន 

• ស្រណរើយ៉ូករណីសិក្រសាសម្រ្រប់បុគ្គលិកទ្រសចរណ៍ 

• ស្រណរើយ៉ូករណីសិក្រសាសម្រ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកទ្រសចរណ៍ 

• ទម្រង់អំពីទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ 

• គំរូវិញ្ញ្របនប័ត្រ

• ទម្រង់រាយការណ៍ក្រ្រយវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
 

http://www.childsafetourism.org
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

កំណត់ត្ ្
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍



3

ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ស្ចក្តផី្តើម 
តើនរណអាចសម្បសម្ួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះបាន?
ដ្រយហ្រតុា វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ លើកឡើងនូវបញ្ហ្រងយរសើបស្ដីពីភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរ 
ជាពិស្រស គឺភាពងយរងគ្រ្រះចំព្រះការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទន្រះ វាជាការសំខាន់ណស់ដ្រលត្រូវវ ជ្រើសរើស 
អ្នកសម្របសម្រួលដ្រយប្រុងប្រយ័ត្ន រកនរណដ្រលមនសមត្ថភាព និងជំនាញសមស្របដើម្របីដំណើរ 
ការវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ 

តាមការរំពឹងទុក អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ត្រូវវមនាំងចំណ្រះដឹង និងជំនាញ 
ដូចរៀបរាប់ខាងក្រ្រម៖ 

 x ចំណ្រះដឹងជាអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហ្រការពារកុមរ ដ្រយមនការយល់ដឹងជាក់លាក់អំពីការរំល្រភបំពានលើកុមរ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។

 x បទពិស្រធន៍ច្រើន ក្នុងការបង្រៀន និងការបណ្តុះបណ្ត្រល 
 x សមត្ថភាពក្នុងការប្រ្រស្រ័យាក់ទងច្របាស់លាស់ ប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធិភាព និងសម្រ្រចាននូវលទ្ធផលន្រការ
សិក្រសាតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់វិធីបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលមនការចូលរួម។

អ្នកសម្របសម្រួល មិនត្រឹមត្រអាចពិភាក្រសាអំពីប្រធានបទន្រការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ ជាពិស្រសការរំល្រភបំពាន
ផ្លូវភ្រទានដ្រយងយស្រួលត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ក៏ប៉ុន្ត្រត្រូវវត្រមនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសា្ថ្រនភាពលំាកនានាដ្រលកើត
មន ន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រភ្រទន្រះ។ សា្ថ្រនភាពលំាកាំងន្រះ រួមមនសំណួរផ្ន្រកខាងបច្ច្រកទ្រស និង 
បញ្ហ្រដ្រលមិនអាចដ្រះស្រ្រយានន្រឡើយ របស់អ្នកចូលរួមដ្រលធា្ល្រប់រងនូវការរំល្រភបំពាន។  អាស្រ័យ  
ដ្រយកម្មវត្ថុសិក្រសារបស់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ាក់ទងនឹងបញ្ហ្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ ហ្រតុន្រះវាចាំាច់ 
ត្រូវវាក់ទងនឹង ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្រទរវាងមនុស្រសនិងមនុស្រស ទ្រះជាទំនាក់ទំនងដ្រយមនការ ព្រមព្រៀង ឬគ្ម្រន 
ការព្រមព្រៀងក្ដី។ អ្នកសម្របសម្រួល ចាំាច់ត្រូវវយកចិត្តទុកដក់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ដើម្របីធានា ឱ្រយានា 
ខ្លួនមិនបញ្ច្រញឥរិយបទ ឬទស្រសនៈប្របរើសអើង ទ្រះបីជាដ្រយផ្ទ្រល់ ឬដ្រយប្រយ្រលក្ដី ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹង
បញ្ហ្រទំន្ររផ្លូវភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រជាដើម។ ការប្រព្រឹត្តនូវទស្រសនៈរើសអើងផ្ន្រកយ្រនឌ័រ ទំន្ររផ្លូវភ្រទ 
ពូជសាសន៍ជាដើម គឺមិនអនុល្រមទ្រតាមគ្រលការណ៍សិទ្ធិកុមរអន្តរជាតិឡើយ ហើយក៏ជាការចូលរួមចំណ្រក 
ធ្វើឱ្រយមនភាពងយរងគ្រ្រះ ដ្រលជម្រុញកុមរឱ្រយធា្ល្រក់ក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬការរំល្រភបំពានផងដ្ររ។ គ្រលការណ៍
ណ្រនាំពិស្រសស្ដីពីរបៀបផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រលការការពារកុមរ គឺមនន្រក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ន្រះ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដ្រយសមត្ថភាព គឺជាកតា្ត្រដ៏សំខាន់មួយដ្រលកំណត់នូវជ្រគជ័យរបស់
កម្មវិធី។ ប្រសិនបើអ្នកសម្របសម្រួលខ្វះចំណ្រះដឹង ឬជំនាញបណ្តុះបណ្ត្រល នឹងបង្កើតឱ្រយមន 
លទ្ធផលាប។ ហ្រតុន្រះ វាជាការសំខាន់ខា្ល្រំងណស់ដ្រលអង្គការដ្រលរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល
ន្រះ ត្រូវវត្រជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលដ្រលមនសមត្ថភាពខ្ពស់ ធា្ល្រប់ផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រល 
ប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធិភាពកន្លងមក។  
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

តើនរណគួរចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះ? 
កម្មវិធីសិក្រសាស្ដីពី រក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពានន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ត្រូវវានតាក់ត្រងឡើង
សម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ ភាគីពាក់ព័ន្ធាំងន្រះ មនដូចខាងក្រ្រម៖

ឧស្សាហកម្ម

បុគ្គលិកជួរមុខក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណើរ

 x អ្នកបើករថយន្តតាក់សុី/បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
 x មគ្គុទ្ទ្រសក៍ទ្រសចរណ៍ 
 x បុគ្គលិកសន្តិសុខសណ្ឋ្រគរ និងកន្ល្រងនានា 
 x បុគ្គលិកផ្ន្រកស្រវាកម្មរបស់សណ្ឋ្រគរ និងផ្ទះសំណក់ 

(បុគ្គលិកបញ្ជរមុខ អ្នកជួយយួរឥវា៉្រន់ អ្នករៀបចំបន្ទប់ 
អ្នកប្រសសំអាត។ល។) 

 x ម្ច្រស់ភ្រជនីយដ្ឋ្រន និងក្លឹបរាត្រី និងបុគ្គលិករបស់ពួកគ្រ។   

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកទ្រសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណើរ 
និងម្ច្រស់អាជីវកម្ម

 x ប្រធានផ្ន្រកធនធានមនុស្រស
 x ប្រធានផ្ន្រកការទទួលខុសត្រូវវសង្គម
 x អ្នកចាត់ការទូទ្រ 
 x ម្ច្រស់អាជីវកម្ម 

សា្ថ្រប័នា្ន្រក់ខ្ពស់ក្នុង      
វិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណើរ

 x សមគមន៍ា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រនដ្រលពាក់ព័ន្ធ
 x សមគមន៍ា្ន្រក់ជាតិដ្រលពាក់ព័ន្ធ
 x សមគមន៍ា្ន្រក់តំបន់ដ្រលពាក់ព័ន្ធ

ដ្រគូឯកជនដ្រលមិនស្ថិតក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍

 x អ្នកផ្ដល់ស្រវាដល់ជនបរទ្រស 
 x ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន (អ្នកធ្វើដំណើរ បញ្ជូនទំនិញ 
នាវាកំសាន្ត) 

 x ក្រុមហ៊ុនស្រវាសាជីវកម្ម 
 x ក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មន 
 x ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 

រដ្ឋ្ភិបាល 
ក្រសួងទ្រសចរណ៍

 x បុគ្គលិកផ្ន្រកអភិវឌ្រឍគ្រលនយ្រាយ 
 x បុគ្គលិកផ្ន្រកបណ្តុះបណ្ត្រលទ្រសចរណ៍ 
 x បុគ្គលិកផ្ន្រកបទដ្ឋ្រន និងការទទួលសា្គ្រល់គុណភាព 

 

ការកំណត់ព្រលវ្រលាសម្រ្រប់សិកា្ខ្រសាលាបណ្តុះបណ្ត្រល អ្នកសម្របសម្រួលគួរធ្វើការជ ាមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធី 
ដើម្របីកំណត់រកអ្នកចូលរួមដ្រលសមស្របបំផុត។ ដ្រយហ្រតុា អ្នកចូលរួមក្រុមផ្រស្រងគ្ន្រ មនតម្រូវវការទទួល 
ព័ត៌មនផ្រស្រងគ្ន្រ។ ហ្រតុន្រះវាជាការសំខាន់ណស់ដ្រលត្រូវវសម្រួលខ្លឹមសារការបណ្តុះបណ្ត្រល ឱ្រយត្រូវវតាម      
អ្នកចូលរួម។ ឧាហរណ៍ ព័ត៌មនដ្រលបុគ្គលិកជួរមុខផ្ន្រកទ្រសចរណ៍ត្រូវវការ ជារឿយៗត្រងត្រខុសពីព័ត៌មន 
ដ្រលអ្នកគ្រប់គ្រង ឬម្ច្រស់អាជីវកម្មត្រូវវការ។ អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ ក៏មនឱកាសផ្រស្រងៗគ្ន្រ ក្នុងការធ្វើឱ្រយមនឥទ្ធិពល 
លើបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ ហើយអ្នកសម្របសម្រលួត្រូវវទទួលសា្គ្រល់ចំណុចន្រះ។ ថ្វបីើមនវិសាលភាពសម្រ្រប់ 
ការពិភាក្រសាសមស្រប និងពង្រឹងការយល់ដឹងពីវិធីដ៏សម្របូរប្របជាច្រើន ដើម្របីការពារកុមរ ព្រលយើងយកមនុស្រស 
ដ្រលមនប្រវត្តិការងរផ្រស្រងៗគ្ន្រមករួមគ្ន្រក្ដី អ្នកសម្របសម្រួលចាំាច់ត្រូវវមនជំនាញ និងបទពិស្រធន៍ខ្ពស់ 
ជាពិស្រស ដើម្របីអាចគ្រប់គ្រងអ្នកចូលរួមដ្រលមនបទពិស្រធន៍ប្ល្រកៗគ្ន្រជាច្រើនប្របន្រះាន។   
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

តើអ្វីខ្លះជាលទ្ធផលរំពឹងទុក ថានឹងទទួលបានពីការរៀនសូត្ន្ះ?
រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពានន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ផ្ដល់ចំណ្រះដឹងចាំាច់ដល់អ្នកាំងឡាយណ
ដ្រលចាប់អារម្មណ៍ ចង់ក្រលំអគុណភាពទ្រសចរណ៍ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង ដើម្របីឱ្រយវិស័យ 
ន្រះផ្ដល់អត្ថប្រយ្រជន៍ពិតប្រ្រកដដល់ស្រដ្ឋកិច្ច សហគមន៍ និងផ្ដល់ប្រយ្រជន៍ទ្រវិញទ្រមកដល់មនុស្រស 
ាំងអស់គ្ន្រ។ វគ្គសិក្រសាន្រះ ជួយជម្រុញអ្នកចូលរួមឱ្រយច្រះឆ្លើយតប ជាមួយតម្រូវវការកាន់ត្រកើនឡើងរបស់ 
អតិថិជន ដ្រលចង់ានទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ និងមនសីលធម៌ខ្ពស់។ អ្វីដ្រលសំខាន់ 
បំផុតន្រះ វគ្គសិក្រសាន្រះមនគ្រលដ្រដើម្របីពង្រឹងបរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយការការពារសម្រ្រប់កុមរ ន្រក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ និងដើម្របីបង្ក្ររកុំឱ្រយកុមរា និងកុមរើត្រូវវរងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទ។

ន្រព្រលបញ្ចប់វគ្គន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 x ទទួលសា្គ្រល់នូវទំនាក់ទំនងជាទូទ្រ រវាងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងកុមរងយរងគ្រ្រះ។ 
 x ស្វ្រងយល់ពីវិធីដ្រលវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ អាចធ្វើឱ្រយមនភាពងយរងគ្រ្រះដល់កុមរ 

ជាពិស្រសការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ។ 
 x សា្គ្រល់នូវសញ្ញ្រចង្អុលបង្ហ្រញាកុមរកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រ្រះា្នក់ន្រការរំល្រភបំពាន និងមធ្រយាាយន្រទម្រង់      

ខុសៗ គ្ន្រន្រការរំល្រភបំពានជាប់ាក់ទងគ្ន្រទ្រវិញទ្រមក។
 x កំណត់នូវវិធីដ្រលពួកគ្រអាចធ្វើសកម្មភាព ន្រក្នុងដ្រនមនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគ្រ 

ដើម្របីបង្កើតឱ្រយមនបរិយកាស  និងធ្វើឱ្រយវិស័យទ្រសចរណ៍មនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។
 x ចាប់ផ្ដើមមនអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវវ ានដឹង និងមនការពង្រឹងភាពម្ច្រស់ការ អំពីអ្វីដ្រលពួកគ្រអាចធ្វើាន  

ដើម្របីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំលាភបំពានន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ 

តើវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះ គួរមានអ្នកចូលរួមប៉ុនា្ម្ននាក់?
ចំនួនអ្នកចូលរួមដ្រលល្អបំផុតសម្រ្រប់សិកា្ខ្រសាលាបណ្តុះបណ្ត្រល គឺចន្ល្រះពី៣០-៤០នាក់។ ប្រសិនបើចំនួន 
អ្នកចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រលឡើងលើសពី៤០នាក់ន្រះ ការពិភាក្រសាក្រុម និងការផ្ដល់យ្របល់ត្រលប់ 
នឹងមនរយៈព្រលវ្រង ហើយត្រូវវការព្រលបន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ការបណ្តុះបណ្ត្រល។ លទ្ធភាពន្រការចូលរួមរបស់ 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ក៏នឹងត្រូវវថយចុះផងដ្ររ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

មនវិធីផ្រស្រងៗគ្ន្រជាច្រើន ដើម្របីអញ្ជើញអ្នកចូលរួម អាស្រ័យទ្រតាមលក្ខណៈសម្របត្តិ និងអ្នករៀបចំ 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ ឧាហរណ៍ ក្នុងករណីមួយចំនួន ព្រលកម្មវិធីត្រូវវានរៀបចំដ្រយអង្គការទ្រសចរណ៍ជាតិ 
(NTO)1  ត្រូវវមនលិខិតអញ្ជើញផ្លូវការបញ្ជូនទ្រកាន់អង្គការសមគម និងបុគ្គលជាក់លាក់។ ដើម្របីាន 
អ្នកចូលរួមចំនួន៣០-៤០នាក់ ប្រហ្រលជាចាំាច់ត្រូវវអញ្ជើញអ្នកចូលរួម៦០-៨០នាក់ ហើយទទួលយក ការចុះ
ឈ្ម្រះតាមលំដប់អ្នកដ្រលានឆ្លើយតបមុន។ ក្នុងករណីមួយចំនួនទៀត អាចមនជាការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម 
អំពីកម្មវិធីន្រះជាសាធារណៈ  រួចទទួលការចុះឈ្ម្រះរហូតដល់គ្រប់ចំនួនដ្រលចង់ាន។ យើងអាចចាប់ផ្ដើម 
បង្កើតបញ្ជីឈ្ម្រះរង់ចាំមួយ ដើម្របីអាចអនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកដ្រលមនឈ្ម្រះន្រក្នុងបញ្ជីរង់ចាំចូលសិក្រសាក្នុង 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ បើសិនជាមនអ្នកអវត្តមនឬបដិស្រធមិនចូលរួមវិញ។ អ្នកចូលរួមត្រូវវការការជូនដំណឹងពី 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលឱ្រយានមុន ដើម្របីធានាាពួកគត់អាចមនព្រលចូលរួម។ អ្នកចូលរួមត្រូវវការការជូនដំណឹង 
យ៉្រងតិចមួយខ្រមុន។ ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្នុងស្រុក ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម និងអ៊ីម៉្រលតាមបណ្ត្រញ និង 
សមគមទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរដ្រលមនស្រ្រប់ ត្រូវវានគ្រឃើញា ជាមធ្រយាាយដ៏ល្អដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយ 
ដំណឹងស្ដីពីការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។ ប៉ុន្ត្រ គ្រអាចរៀបចំជាការបណ្តុះបណ្ត្រលសម្រ្រប់បុគ្គលិកក្នុងសា្ថ្រប័ន  
សម្រ្រប់និយ្រជិត/អ្នកជាប់កិច្ចសន្រយា ដ្រយក្នុងករណីប្របន្រះ សា្ថ្រប័នន្រះផ្ទ្រល់ត្រូវវមនវិធីផ្ទ្រក្នុងរបស់ខ្លួន 
ក្នុងការជូនដំណឹង និងបញ្ជ្រក់ការចូលរួម ទ្រដល់អ្នកចូលរួម។ ដើម្របីាក់ាញឱ្រយានចំនួនការចូលរួមខ្ពស់            
គួរពិចារណដក់ព្រលវ្រលាការបណ្តុះបណ្ត្រលក្នុងអំឡុង “រដូវទ្រសចរណ៍ចុះាប”។ 

 

តើវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លគួរមានរយៈព្លប៉ុនា្ម្ន? 
ការបណ្តុះបណ្ត្រលអាចធ្វើឡើងដ្រលមនកម្មវិធីរយៈព្រលមួយថ្ង្រ ឬជាវគ្គដច់ៗពីគ្ន្រ ក្នុងអំឡុងរយៈព្រល 
ជាក់លាក់ណមួយ។ ការបញ្ជ្រក់រយៈព្រលសម្រ្រប់វគ្គនីមួយៗ មនបញ្ជ្រក់ជូនក្នុងផ្ន្រកទី២៖ គ្រលការណ៍ណ្រនាំ 
តាមរយៈសា្ល្រយ និងក្នុងរបៀបវារៈគំរូន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១។ វគ្គសិក្រសាន្រះ អាចមនរយៈព្រលវ្រង ឬខ្លី អាស្រ័យ 
ទ្រតាមលំហាត់ និងវិធីសាស្ត្រប្របចូលរួមដ្រលត្រូវវានជ្រើសរើសយកមកប្រើ។ ប្រសិនបើមនព្រលខ្លី 
(ឧាហរណ៍មួយម៉្រង ឬពីរម៉្រង) អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវានលើកទឹកចិត្តឱ្រយផ្ដល់អាទិភាពចំព្រះសា្ល្រយ 
ាំងឡាយណដ្រលមនដក់សញ្ញ ∞

1  NTO គឺជាសា្ថ្រប័នសាធារណផ្ន្រកទ្រសចរណ៍របស់ជាតិ ទទួលខុសត្រូវវលើការអភិវឌ្រឍទ្រសចរណ៍ន្រក្នុងប្រទ្រស ឧ. ក្រសួងទ្រសចរណ៍
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ចុះចំណ្កវាគ្មិនវិញ?
វាគ្មិនអាចដើរតួនាទីដ៏មនតម្ល្រន្រក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រល ប្រសិនបើប្រធានបទរបស់ពួកគត់មនការពាក់ព័ន្ធល្អ 
និងបន្ថ្រមតម្ល្រដល់ខ្លឹមសារន្រវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។

គួរអញ្ជើញវាគ្មិន ប្រសិនបើវាគ្មិននឹងបន្ថ្រមគំនិតជំនាញដ្រលមនសារៈប្រយ្រជន៍ ដ្រលនឹងជួយពង្រីកការយល់ 
ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមលើបញ្ហ្រន្រះ។ ជំនួសមកវិញ វាគ្មិនអាចជួយផ្ដល់បរិបទបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
បន្ថ្រម ដ្រលបញ្ជ្រក់បង្ហ្រញពីលក្ខណៈ បញ្ហ្រ ឬគ្រ្រះា្ន្រក់។ យ្របល់មួយចំនួនលើការពិចារណក្នុងការប្រើប្រ្រស់
វាគ្មិនកិត្តិយសមនដូចជា៖  

 x សមជិកប៉ូលីស ឬអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិាលក្នុងមូលដ្ឋ្រន អាចនិយយអំពីសា្ថ្រនភាពក្នុងមូលដ្ឋ្រនាក់ទងនឹង 
ភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរនិងការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ និងករណីនានាដ្រលពួកគត់ធា្ល្រប់ជួប។ 

 x ជំនាញការផ្ន្រកច្របាប់ ឬអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិាលអាចនិយយអំពីច្របាប់ាក់ទងនឹងការរំល្រភបំពានកុមរ

 x អ្នកតំណងស្រវាសង្គមកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋ្រន អាចនិយយអំពីផលប៉ះពាល់ន្រភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរ       
និងការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរលើជនរងគ្រ្រះជាកុមរ។ (វាគ្មិនន្រះ អាចមកពីនាយកដ្ឋ្រនរបស់រដ្ឋ្រភិាលក្នុង 
មូលដ្ឋ្រន ឬអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិាល)។ 

 x តំណងម្ន្រក់មកពីសហគមន៍អាជីវកម្ម អាចនិយយអំពីវិធីនានាដ្រលពួកគ្រអាចការពារកុមរយ៉្រងសកម្មឱ្រយ 
រួចផុតពីការក្រងប្រវ័ញ្ច។ 

 x តំណងម្ន្រក់មកពីក្លឹបកុមរ ឬក្លឹបយុវជន អាចនិយយអំពីផលប៉ះពាល់របស់វិស័យទ្រសចរណ ៍លើជីវិតរបស់ 
ពួកគ្រ និងអំពីគំនិតរបស់ពួកគ្រ ាតើមនុស្រសព្រញវ័យអាចជួយឱ្រយវិស័យទ្រសចរណ៍មនសុវត្ថិភាពចំព្រះ 
កុមរ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រងានដ្រយរបៀបណ។ 

គន្លឹះដើម្បីជួយសម្ួលដល់វាគ្មិនរបស់អ្នក

ន្រព្រលអ្នកជ្រើសរើស និងអញ្ជើញវាគ្មិនឱ្រយចូលរួម សូមចងចាំនូវគន្លឹះមួយចំនួន ដូចខាងក្រ្រម៖

 x ផ្ដល់ការជូនដំណឹងជាមុនឱ្រយានគ្រប់គ្រ្រន់ដល់វាគ្មិនរបស់អ្នក។ យ៉្រងហ្រចណស់ ក៏ត្រូវវព្រយាយមអញ្ជើញ  
ពួកគត់ឱ្រយានយ៉្រងហ្រចណស់ក៏មួយសា្ដ្រហ៍មុនការបណ្តុះបណ្ត្រលដ្ររ។ 

 x សូមគូសបញ្ជ្រក់ឱ្រយច្របាស់អំពីចំណុចសំខាន់ៗ ដ្រលអ្នកចង់ឱ្រយវាគ្មិនលើកឡើង។ ជាការល្អ ប្រសិនបើអ្នកអាច 
ផ្ដល់របៀបវារៈន្រវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលមួយច្របាប់ដល់វាគ្មិន ដើម្របីឱ្រយគត់អាចជៀសវាងមិននិយយច្រំដ្រលលើ 
ប្រធានបទដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលាននិយយរួចហើយ។

 x សូមសួរពួកគត់បញ្ជ្រក់ា តើពួកគត់មនចំណ្រះដឹង/ភាពបុិនប្រសប់/ជំនាញគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីលើកឡើងនូវ
ប្រធានបទដ្រលានស្នើឡើងន្រះឬទ្រ។ ប្រសិនបើមិនានទ្រ សូមស្នើឱ្រយគត់ផ្ដល់យ្របល់ឱ្រយអ្នកវិញ ដើម្របី
អ្នកអាចទ្ររកអ្នកជំនាញដ្រលសមស្របណម្ន្រក់ផ្រស្រងទៀត។

 x ផ្ដល់ការពិពណ៌នាអំពីអ្នកចូលរួមឱ្រយានច្របាស់លាស់ (តើពួកគត់ជានរណ? 
តើមនមនុស្រសប៉ុនា្ម្រននាក់ចូលរួម? តម្រូវវការព័ត៌មន) ដើម្របីឱ្រយវាគ្មិនអាចសម្រួលបទបង្ហ្រញរបស់ពួកគ្រ 
ស្របទ្រតាមន្រះ និងនាំយកឯកសារគ្រប់គ្រ្រន់មកឱ្រយក្រុមអ្នកចូលរួម។

 x ដក់ព្រលវ្រលាកំណត់ច្របាស់លាស់។ សូមពន្រយល់ប្រ្រប់ា ព្រលវ្រលាសម្រ្រប់ការបណ្តុះបណ្ត្រលមនកម្រិត 
កំណត់ និងត្រូវវបញ្ជ្រក់ា គត់ចាំាច់ត្រូវវបញ្ចប់បទបង្ហ្រញទ្រតាមព្រលវ្រលាដ្រលានកំណត់។

 x ជម្រ្របប្រ្រប់ពួកគត់អំពីបរិកា្ខ្រដ្រលនឹងមនន្រក្នុងបន្ទប់បណ្តុះបណ្ត្រល (ឧាហរណ៍ ម៉្រសុីនបញ្ច្រំងទិន្នន័យ 
កុំព្រយូទ័រយូរដ្រ មីក្រូវហ្វូនក្រដសផ្ទ្រំងធំ។ល។) 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

 x ត្រូវវធានាា ពួកគត់សា្គ្រល់ច្របាស់អំពីបទដ្ឋ្រនការពារកុមរ ដូចជាការច្រករំល្រកព័ត៌មនសម្គ្រល់អត្តសញ្ញ្រណ
អំពីកុមររងគ្រ្រះ ឬរូបថតជាដើម។    

 x ស្នើសុំសំណ្របទបង្ហ្រញរបស់ពួកគត់ ពីរបីថ្ង្រមុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល។ ការធ្វើប្របន្រះ នឹងជួយអ្នកឱ្រយ 
ពិនិត្រយមើលា តើបទបង្ហ្រញន្រះឆ្លើយតបនឹងតម្រូវវការឬទ្រ ព្រមាំងមនព្រលដើម្របីក្រសម្រួល 
ប្រសិនបើចាំាច់។ 

ការជ្ើសរើសទីកន្ល្ង
អ្នកសម្របសម្រួលគួរព្រយាយមផ្ដល់បរិសា្ថ្រនដ្រលអំណ្រយផលដល់ការរៀនសូត្រ និងសមស្របទ្រនឹងសកម្មភាព
ដ្រលអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវវធ្វើ។ ទំហំ ប្លង់រៀបចំ និងបរិសា្ថ្រនបន្ទប់រៀន មនឥទ្ធិពលយ៉្រងសំខាន់លើការសម្រ្រចាន
លទ្ធផលន្រការរៀនសូត្រ។

ជាការសំខាន់បំផុត ក្នុងការជ្រើសរើសទីកន្ល្រងដ្រលមនទំហំធំគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់ចំនួនអ្នកចូលរួម ដើម្របីអាច 
ចូលរួមយ៉្រងសកម្មក្នុងការងរក្រុម និងសកម្មភាពបណ្តុះបណ្ត្រលដទ្រទៀត។ ន្រព្រលជ្រើសរើសទីកន្ល្រង 
បណ្តុះបណ្ត្រល ត្រូវវធានាឱ្រយានផងដ្ររា មនម៉្រសុីនកំដ្រ/ម៉្រសុីនត្រជាក់ បរិកា្ខ្ររបន្ទប់ទឹក ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី 
សម្រ្រប់មីក្រូវហ្វូន និងម៉្រសុីនបញ្ច្រំងទិន្នន័យ និងអ្រក្រង់បញ្ច្រំង។



9

ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ប្លង់រៀបចំទីកន្ល្ងបណ្តុះបណ្ត្ល

ដ្រយហ្រតុា ការបណ្តុះបណ្ត្រលប្រើប្រ្រស់រូបមន្តការបណ្តុះបណ្ត្រលប្របការចូលរួម ដ្រលលើកទឹកចិត្ត
ដល់ការចូលរួមរបស់បុគ្គល និងក្រុម ជាការល្អគួររៀបចំប្លង់ទីតាំងបណ្តុះបណ្ត្រលក្នុងទម្រង់ “Cabaret” 
(សូមមើលដ្រយាក្រ្រមទី ១)។ 

ដ្រយាក្រ្រមទី ១ – ជម្រើសសម្រ្រប់ការរៀបចំប្លង់បន្ទប់បណ្តុះបណ្ត្រល

ប្លង់រៀបចំ តុមូលដច់ពីគ្ន្រ គឺជាការរៀបចំល្អបំផុតសម្រ្រប់ការងរជាក្រុម។ ការរៀបចំន្រះ ក៏លើកទឹកចិត្ត 
អ្នកចូលរួមឲ្រយអង្គុយលាយឡំគ្ន្រ និងអនុញ្ញ្រតិឲ្រយអ្នកបណ្តុះបណ្ត្រលអាចផ្ល្រស់ទីានកាន់ត្រងយស្រួលក្នុង 
បន្ទប់ាំងមូលផងដ្ររ។ ថ្វីបើរូបខាងលើបង្ហ្រញរូបភាពជាតុមូលក្ដី ប្លង់រៀបចំ  តុមូលដច់ពីគ្ន្រ ក៏មនប្រសិទ្ធិភាព 
ដូចគ្ន្រសម្រ្រប់តុរាងបួនជ្រុង។ សូមកត់សម្គ្រល់ា មិនត្រូវវឲ្រយមនអ្នកចូលរួមប្ររខ្នងទ្រខាងមុខបន្ទប់ឡើយ។  
អ្នកចូលរួមាំងអស់ត្រូវវត្រអាចមើលឃើញអ្នកសម្របសម្រួល ដ្រយមិនចាំាច់ត្រូវវដកក ឬខ្នងរបស់ខ្លួនឡើយ។

ប្រសិនបើមិនអាចរៀបចំតាមទម្រង់ តុមូលដច់ពីគ្ន្រ ទ្រន្រះ ប្លង់រៀបចំប្របអក្រសរអ៊ុយ (U) ក៏អាចយកមក 
ប្រើានដ្ររ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើាន សូមជៀសវាងកុំប្រើប្លង់រៀបចំប្របផ្លូវការដូចជាប្លង់ “រ្រងល្ង្រន” ជាដើម 
ព្រ្រះការរៀបចំប្របន្រះសមស្របសម្រ្រប់ត្របទឧទ្ទ្រសខ្លីៗ ព្រ្រះវារារាំងដល់ការចូលរួម និងការងរជាក្រុម។

ក្នុងបរិយកាក្រ្រផ្លូវការ មិនចាំាច់ត្រូវវប្រើតុន្រះទ្រ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកចូលរួមអាចនឹងចង់អង្គុយលើ 
ឥដ្ឋ ឬលើដី។ 

សក្តិសមសម្រ្រប់វគ្គបណ្តុុះបណ្ត្រល 
មិនផ្លូវការ (គ្ម្រនការរៀបចំតុ)

សក្តិសមសម្រ្រប់វគ្គបណ្តុុះបណ្ត្រលផ្លូវការ
សក្តិសមសម្រ្រប់ការងរជាក្រុម

ទម្ង់ជា រង្វង់ទម្ង់ជា កិច្ចប្ជុំផ្លូវការទម្ង់ជា តុមូលដច់ពីគ្ន្

ទម្ង់ជា ថា្ន្ក់រៀនទម្ង់ជា អក្សរអ៊ុយទម្ង់ជា រ្ងល្ង្ន

ជាញឹកញាប់ប្រើទម្រង់ន្រះសម្រ្រប់  
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ទ្រល់ពីអ្នកសម្របសម្រួល

ជាញឹកញាប់ប្រើទម្រង់ន្រះ 
ន្រព្រលនិយយទ្រកាន់ក្រុមធំ ប្រើសម្រ្រប់កិច្ចការឯកត្តជន
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

អ្នកជំនួយការ

គួរមនអ្នកជំនួយការម្ន្រក់ (ឬច្រើនជាងន្រះ ប្រសិនបើមនអ្នកចូលរួមច្រើន) ដើម្របីជួយសម្រួលរឿងឧបករណ៍     
ផ្ដល់មីក្រូវហ្វូនព្រលអ្នកចូលរួមចង់និយយ។ល។ ការធ្វើប្របន្រះ នឹងបង្កឱ្រយមនការរំខានកម្រិតតិចតួចបំផុតដល់ 
អ្នកសម្របសម្រួល។ 

ការចំណយសម្្ប់ទីកន្ល្ង

ការចំណយសម្រ្រប់ទីកន្ល្រងអាចមនតម្ល្រខ្ពស់។ ប៉ុន្ត្រត្រូវវដឹងា មនសណ្ឋ្រគរជាច្រើនដ្រលមនឆន្ទៈបញ្ចុះ 
តម្ល្រ ឬផ្ដល់ទីកន្ល្រងដ្រយឥតគិតថ្ល្រ ដើម្របីគំទ្រចំព្រះវត្ថុបំណងរបស់ការបណ្តុះបណ្ត្រល។ ន្រព្រលកក់ទីកន្ល្រង 
បណ្តុះបណ្ត្រល សូមកំណត់រកទីកន្ល្រងណ ដ្រលអាចនឹងមនឆន្ទៈផ្ដល់ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង។

តើឧបករណ៍ និងធនធានអ្វីខ្លះដ្លត្ូវការ?
ត្រូវវធានាា មនឧបករណ៍ាំងអស់រួចរាល់ មុនព្រលការបណ្តុះបណ្ត្រល។ យើងផ្តល់យ្របល់ា ត្រូវវធ្វើត្រស្ត 
ឧបករណ៍ាំ្រងន្រះ មុននឹងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលចាប់ផ្តើម ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រ្រកដា មិនមនបញ្ហ្រន្រព្រលបណ្តុះបណ្ត្រ។ 
ខាងក្រ្រមន្រះ គឺជាបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទ្រត់សាមញ្ញមួយ ដ្រលអាចយកទ្រប្រើដើម្របីត្រៀមន្រមុនព្រលសិកា្ខ្រសាលា 
បណ្តុះបណ្ត្រលនីមួយៗ។ សូមគូសសញ្ញ្រ √ ន្រក្នុងតារាងខាងក្រ្រមបើសិនជាមនឧបករណ៍ដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់
ក្នុងការងរន្រះ ។
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទ្ត់ឧបករណ៍

មីក្រូវហ្វូន (១ x អ្នកសម្របសម្រួល, ១ x ចល័ត, ១ x អ្នកបកប្រ្រ) (ប្រសិនបើមនអ្នកចូលរួមច្រើន 
ត្រូវវមនមីក្រូវហ្វូនចល័តច្រើនដ្ររ)។

ម៉្រសុីនបញ្ច្រំងទិន្នន័យ

អ្រក្រង់បញ្ច្រំងទិន្នន័យ

កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ

ម៉្រសុីនបំពងសំឡ្រង (សម្រ្រប់តម្រូវវការផ្ន្រកសម្ល្រង រួមាំងវើដ្រអូផងដ្ររ)

សា្ល្រយផ្រវើភ័ញ

កា្ដ្ររខៀន

ក្រដសផ្ទ្រំងធំ 

ហ្វឺតសរស្ររ (១២ ដើម សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួល និងប្រើប្រ្រស់ក្នុងព្រលធ្វើការងរក្រុម)

ស្កុតស្អិត ម្ជុល និង ដីឥដ្ឋសិប្របនិម្មិត សម្រ្រប់បិទក្រដសបង្ហ្រញន្រលើជញ្ជ្រំង

កន្ត្រ្រ

ក្រដសស្អិតសម្រ្រប់បិទសម្គ្រល់ ក្រដសស និងខ្ម្រដ្រសម្រ្រប់អ្នកចូលរួមកត់កំណត់ហ្រតុ 
និងក្រុមពិភាក្រសា

ាល់ាត់សម្រ្រប់ល្រងក្នុងបន្ទប់ (មនជម្រើស ក្នុងសកម្មភាពណ្រនាំឱ្រយសា្គ្រល់គ្ន្រទ្រវិញទ្រមក)

តុសម្រ្រប់ចុះឈ្ម្រះ (និងបញ្ជីវត្តមនអ្នកចូលរួម)

ឯកសារសម្រ្រប់ច្រកជូន (របៀបវារៈ  សំណួរវាយតម្ល្រមុន និងក្រ្រយវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
ការវាយតម្ល្រចុងវគ្គ កាតយកតាមខ្លួន ស្រណរើយ៉ូ វិញ្ញ្របនប័ត្របញ្ជ្រក់ការសិក្រសាម្ន្រក់១)

បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទ្ត់ដទ្ទៀត 

ប្រមូលព័ត៌មនក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពសា្ល្រយាំងអស់យ្រងទ្រតាមន្រះ

អញ្ជើញវាគ្មិនដ្រលសក្ដិសម

កំណត់ភា្ន្រក់ងរបញ្ជូនក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងនាំយកព័ត៌មនលំអិតសម្រ្រប់ទំនាក់ទំនងទ្រកាន់កន្ល្រង 
បណ្តុះបណ្ត្រល 



12

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

គ្លការណ៍ណ្នាំពិស្ស សម្្ប់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្លស្តីពីការការពារកុមារ

ត្ូវយកចិត្តទុកដក់សម្បសម្ួលការពិភាក្សាដ្យការប្ុងប្យ័ត្នខ្ពស់

ការរំល្រភបំពានលើកុមរ ជាពិស្រសគឺការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ គឺជាបញ្ហ្រងយរសើបមួយ ដ្រលចាំាច់ត្រូវវការ 
ការឆ្លុះបញ្ច្រំង និងការពិចារណពីអ្នកចូលរួម។ ហ្រតុន្រះ អ្នកចូលរួមគួរទទួលានឱកាស ដើម្របីជជ្រកលើ 
ប្រធានបទ ដ្រលមិនប្រឈមមុខ ដក់គ្ន្រ ដូចមនច្រងក្នុងគ្រលការណ៍ណ្រនាំសម្រ្រប់សា្ល្រយ មុនព្រលចាប់ផ្ដើម 
ការពិភាក្រសា អំពីការរំល្រភបំពានលើកុមរ។ តាមរយៈការផ្ដល់“សម្ល្រង” ដល់អ្នកចូលរួមក្នុងអំឡុងព្រលធ្វើ 
សកម្មភាពចាប់ផ្ដើមនាព្រលដំបូង ពួកគ្រនឹងមនអារម្មណ៍ កាន់ត្រងយស្រួលក្នុងការនិយយច្រញមកនូវ 
បញ្ហ្រការរំល្រភបំពានលើកុមរក្នុងព្រលការបណ្តុះបណ្ត្រលដំណើរការទ្រមុខ។

ត្រូវវត្រៀមព័ត៌មនលំអិតសម្រ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់ស្រវាប្រឹក្រសាយ្របល់ ឬស្រវាបញ្ជូននានាឱ្រយានស្រ្រចរួចរាល់

ត្រូវវដឹងា អ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាចជាជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំពាន។ វាជាការល្អ ដ្រលគួរចាំទុកក្នុងចិត្ត 
ាមនុស្រសផ្រស្រងគ្ន្រ មនប្រតិកម្មខុសគ្ន្រចំព្រះការរំល្រភបំពាន។ ឧាហរណ៍ មនុស្រសមួយចំនួននឹងមិនគិតពី 
រឿងន្រះអស់ព្រលជាយូរ ហើយការ ពិភាក្រសាពីរឿងន្រះ អាចរំលឹកឡើងវិញនូវការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ន្រះជាថ្មី។ 
វាជាការសំខាន់ណស់ ដ្រលត្រូវវគិតអំពីលទ្ធភាពន្រះន្រគ្រប់ព្រលាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមមន 
បំណងចង់និយយអំពីបទពិស្រធន៍ផ្ទ្រល់ខ្លួន សូមអញ្ជើញគត់ឱ្រយទ្រ និយយន្រក្នុងបរិយកាសឯកជន 
(ក្នុងព្រលសម្រ្រក)។ អ្នកសម្របសម្រួល គួរត្រៀមជាស្រ្រចនូវព័ត៌មនលំអិតសម្រ្រប់ ទំនាក់ទំនង របស់ស្រវា 
ប្រឹក្រសាយ្របល់ និងស្រវាបញ្ជូនសម្រ្រប់អ្នកចូលរួមាំងឡាយណ ដ្រលមនបំណងចង់ជជ្រកពិភាក្រសា              
អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់ខ្លួនលម្អិតបន្ថ្រមទៀត។   

ត្រូវវរាយការណ៍ជាបនា្ទ្រន់នូវរាល់ការលាតត្រដងប្រ្រប់អំពីករណីដ្រលកុមរប្រហ្រល 
ជារងការរំល្រភបំពាន។

ក្នុងករណីមនអ្នកចូលរួមច្រករំល្រកព័ត៌មនដ្រលជាសញ្ញ្រណឱ្រយយើងដឹងា ប្រហ្រលជាមនកុមរណ
ម្ន្រក់កំពុងជួបការរំល្រភបំពានន្រក្នុងគ្រួសាររបស់គ្រ ក្នុងសហគមន៍ ឬន្រកន្ល្រងណមួយផ្រស្រងទៀត។ 
ត្រូវវចាប់អារម្មណ៍ឱ្រយានខា្ល្រំង និងាន់ព្រលវ្រលា ចំព្រះការលាតត្រដងប្រ្រប់ាំងអស់ន្រះ ក្នុងករណីកុមរ 
កំពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់។ អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រកប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការទប់សា្ក្រត់ការរំល្រភបំពានលើ កុមរ 
ជាពិស្រសគឺការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ ហើយរាល់ការលាតត្រដងអំពីករណីាំងន្រះ ចាំាច់ត្រូវវត្របញ្ជូន 
ទ្រកាន់ភា្ន្រក់ងរសមស្របក្នុងមូលដ្ឋ្រន (រួមាំងអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិាល និងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនផងដ្ររ) 
ឱ្រយ ានឆប់បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើាន។ អ្នកសម្របសម្រួលចាំាច់ត្រូវវដឹង/សា្គ្រល់ភា្ន្រក់ងរ ក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
ដ្រលគ្រអាចបញ្ជូនករណីសមស្របទ្រទីន្រះ ដើម្របីឱ្រយគ្រសុើបអង្ក្រតលើការលាតត្រដងប្រ្រប់ាំងន្រះ។         

ចាំបាច់ត្ូវរាយការណ៍រាល់ការលាតត្ដងប្្ប់ាំងអស់ជាបនា្ទ្ន់។

ត្រូវវឆ្លើយតបដ្រយប្រុងប្រយ័ត្នចំព្រះសំណួរ និង/ឬអាកប្របកិរិយរំខាន  

វាជាការសំខាន់ណស់ ដ្រលត្រូវវគ្ររពវប្របធម៌របស់អ្នកចូលរួម។ ទ្រះជាដូចន្រះក្ដី វប្របធម៌មិនត្រូវវានគ្រលើក 
ជាល្រស ដើម្របី គំទ្រការរំល្រភបំពានលើកុមរន្រះឡើយ។  

អាចមនសំណួរលើកឡើងអំពីទំន្ររផ្លូវភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រៀមខ្លួន
ឆ្លើយតបនឹង ការពិភាក្រសាប្រភ្រទន្រះ ក្នុងលក្ខណៈច្របាស់លាស់ និងត្រង់ទ្រត្រង់មក។ អ្នកសម្របសម្រួល 
គួរសង្កត់ធ្ងន់ា កុមរាំងអស់ មនសិទ្ធិ ទទួលានការការពារ មិនាគ្រមនទំន្ររផ្លូវភ្រទ និងអត្តសញ្ញ្រណ 
យ្រនឌ័រណមួយក៏ដ្រយ។ ការស្អប់ខ្ពើម ការរើសអើង ឬការស្ងៀមសា្ង្រត់ ចំព្រះបញ្ហ្រទំន្ររផ្លូវភ្រទ និង 
អត្តសញ្ញ្រណយ្រនឌ័រ អាចរុញច្រ្រនកុមរមួយចំនួនឱ្រយធា្ល្រក់ក្នុង សា្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះ ប្រសិនបើពួកគ្រ 
មិនានទទួលការគំទ្រពីក្នុងសហគមន៍ទ្រន្រះ។ 
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

អ្នកសម្របសម្រួលគួរធានាឱ្រយមនការឆ្លើយតបដ្រយប្រុងប្រយ័ត្ន លើរាល់ពាក្រយសម្តីរបស់អ្នកចូលរួមាំងឡាយ
ណ ដ្រលជាជំនឿខុសឆ្គង ដ្រលមិនអំណ្រយផលដល់ការបង្កើតបរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ។ 
ឧាហរណ៍ ការលើកឡើង អំពីការស្លៀកពាក់របស់កុមរើ គឺមិនពាក់ព័ន្ធសម្រ្រប់ការពិភាក្រសាន្រះទ្រ ហើយអាច 
សាបព្រ្រះឥរិយបទ លំអៀងផ្ន្រកយ្រនឌ័រ ដ្រល“បន្ទ្រសជនរងគ្រ្រះ” ថ្រមទៀត។ អ្នកសម្របសម្រួលមិនគួរ 
លើកទឹកចិត្តការពិភាក្រសាប្រភ្រទន្រះឡើយ ហើយត្រូវវប្ររមកផ្ដ្រតលើសារសំខាន់ៗដ្រលមនន្រក្នុងសម្ភ្រររបស់ 
យើងវិញ។

ក្នុងកាលៈទ្រសៈខ្លះ អ្នកសម្របសម្រួលនឹងានជួបអ្នកចូលរួមដ្រលបង្ហ្រញអាកប្របកិរិយរំខាន (ចូលចិត្ត 
ប្រក្រកតវា៉្រ និយយឥតឈប់ ឥរិយបទអវិជ្ជមន រំខានគ្រឯង ឬមនុស្រសដ្រលជឿាខ្លួនច្រះអ្វីគ្រប់យ៉្រង)។ 
ដើម្របីកុំឱ្រយមនជម្ល្រះកើតឡើង ត្រូវវធ្វើយ៉្រងណឱ្រយអ្នកចូលរួមាំងន្រះ ចូលរួមក្នុងការ កំណត់រកដំណ្រះស្រ្រយ 
ចំព្រះបញ្ហ្រដ្រលពួកគត់ានលើកឡើង។ សូមកុំភ្ល្រចអ្នកចូលរួមដទ្រទៀត ដ្រយសារត្រអាកប្របកិរិយរបស់ 
អ្នកចូលរួមមនចរឹកពិាកម្ន្រក់ឱ្រយស្រះ។

គ្រប់ព្រលវ្រលាាំងអស់ ជាការចាំាច់ណស់ ដ្រលត្រូវវរំលឹកអ្នកចូលរួមា កុមរមិនគួរទទួលការស្ដីបន្ទ្រស    
ដ្រយសារត្រពួកគ្រានកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទន្រះឡើយ។ 

វិធីសាស្្តបណ្តុះបណ្ត្ល
ការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ទទួលសា្គ្រល់ា មនុស្រសមនវិធីរៀនសូត្រខុសៗគ្ន្រ។ ហ្រតុន្រះ កម្មវិធីសិក្រសាត្រូវវយក 
វិធីបង្រៀន ច្រើនប្រភ្រទមកប្រើប្រ្រស់ដូចជាគ្រលវិធីប្របអន្តរកម្ម និងមនការចូលរួម ហើយមិនត្រូវវអនុវត្តតាម 
គំរូប្របប្រព្រណី ដ្រលអកម្ម និងមនគ្រូវជាអ្នកជម្រុញ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរព្រយាយមគ្ររពបទពិស្រធន៍ 
ផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្ន្រក់ៗ លើកកំពស់កិច្ចសន្ទនាទ្រវិញទ្រមក លើកទឹកចិត្តចំព្រះការឆ្លុះបញ្ច្រំងផ្ទ្រល់ខ្លួន 
និងបង្កើតបរិសា្ថ្រនរៀនសូត្រដ្រលមន លក្ខណៈធូរស្របើយ ប៉ុន្ត្រប្រកបដ្រយាមពលខ្ពស់។

វគ្គនីមួយៗ រួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពនានាដូចជាករណីសិក្រសា ការសម្ដ្រងតួ ការពិភាក្រសាក្រុម និងការងរជាក្រុម 
ដើម្របីលើក ទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួម និងលើកកម្ពស់ដល់ការរៀនសូត្រ។ កំណត់សម្គ្រល់សម្រ្រប់សា្ល្រយផ្រវើភ័ញ 
នឹងចង្អុលបង្ហ្រញផ្លូវដល់ អ្នកសម្របសម្រួល ន្រក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។ 

គ្រប់ព្រលាំងអស់ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវដឹងអំពីអ្នកចូលរួមដ្រលមិនអាចអាន ឬសរស្ររាន ឬអ្នកដ្រលមន 
បញ្ហ្រក្នុងការសា្ដ្រប់ និងការមើល ឬបញ្ហ្រដទ្រទៀត។ អ្នកសម្របសម្រួល គួរធ្វើផ្រនការជាមុន អំពីវិធីដើម្របីសម្រួល 
ដំណើរការការបណ្តុះបណ្ត្រល យ្រងទ្រតាមមនុស្រសដ្រលមនពិការភាព ឧ. ការពិចារណទ្រលើការរៀបចំកន្ល្រង
អង្គុយ ការពិចារណឲ្រយមនការជួយមួយទល់មួយ ប្រះពុម្ពឯកសារដ្រយប្រើទំហំអក្រសរធំ។ល។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

ដើម្របីផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រយជ្រគជ័យ អ្នកសម្របសម្រួលគួរធានាឱ្រយានាគត់ត្រូវវ៖ 

 x សា្ដ្រប់អ្នកចូលរួមាំងអស់ដ្រយយកចិត្តទុកដក់ និងគ្ររពចំព្រះបទពិស្រធន៍ និងជំនាញរបស់ពួកគ្រ 
 x និយយឱ្រយច្របាស់លាស់ និងសាមញ្ញ ហើយជាការល្អ ត្រូវវនិយយភាសាដ្រលអ្នកចូលរួមភាគច្រើនច្រះ
 x ប្រើប្រ្រស់ឧាហរណ៍ក្នុងស្រុក គ្រប់ព្រលដ្រលអាចធ្វើាន។ 
 x លើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកចូលរួម និងអ្នកចូលរួម 
 x និយយ និងធ្វើបទបង្ហ្រញដ្រយមនទំនុកចិត្តខ្ពស់ 
 x ប្រើប្រ្រស់មធ្រយាាយជំនួយការមើលឃើញដ្រយប្រុងប្រយ័ត្ន 
 x ត្រៀមចំណុចគ្រលសម្រ្រប់និយយជាមុន ហើយត្រូវវហ្វឹកសមឱ្រយរួចរាល់មុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល
 x ធ្វើត្រស្ដឧបករណ៍មុនព្រលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 

ន្ថ្ង្បណ្តុះបណ្ត្ល
ការប្ើប្្ស់សា្ល្យ

បទបង្ហ្រញផ្រវើភ័ញរបស់វិស័យទ្រសចណ៍អាចាញយកានពី http://www.childsafetourism.org និង 
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism.សា្ល្រយផ្រវើភ័ញ ត្រូវវានរៀបចំឡើង ដើម្របីជាឧបករណ៍ 
មួយ ជួយគំទ្រដល់វត្ថុបំណងន្រការរៀនសូត្រ និងជួយលើកកម្ពស់ ដល់ការចងចាំរបស់អ្នកចូលរួមនូវសារសំខាន់ៗ 
ក្នុងអំឡុងព្រលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ សា្ល្រយន្រះ មិនានតាក់ត្រងឡើង ដើម្របីអ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកចូលរួម 
អានមួយសា្ល្រយម្ដងៗន្រះឡើយ។ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវពិនិត្រយ និងក្រសម្រួលសា្ល្រយឡើងវិញមុនដល់ព្រល 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្របីដក់បញ្ចូលនូវខ្លឹមសារក្នុងប្រទ្រសនិង/ឬក្នុងមូលដ្ឋ្រន ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។

ដ្រយហ្រតុា ការបណ្តុះបណ្ត្រលមនបំណងឱ្រយអ្នកចូលរួមយ៉្រងសកម្ម សា្ល្រយមនលក្ខណៈជាការបំផុសគំនិត 
ដ្រលងយស្រួលយល់ ក្នុងបំណងដើម្របីាញចំណប់អារម្មណ៍របស់ អ្នកចូលរួម។ អ្នកសម្របសម្រួលមន 
តួនាទីក្នុងការបង្កើតបរិសា្ថ្រន រៀនសូត្រដ៏សកម្មនិងផុសផុលមួយ តាមរយៈការពិនិត្រយលម្អិតទ្រលើសា្ល្រយ និង 
ដក់បញ្ចូលនូវសកម្មភាពនានា រាល់ចន្ល្រះព្រលវគ្គសិក្រសានីមួយៗ។ “សារគន្លឹះ” និង “កំណត់សម្គ្រល់” ន្រក្នុង 
ស្រចក្តីណ្រនាំលើសា្ល្រយ ផ្លល់នូវការពិពណ៌នា និងព័ត៌មន លម្អិតបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីជួយអ្នកសម្របសម្រួល 
ក្នុងការផ្ដល់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។
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ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្តើម

ការប្ើប្្ស់កាតយកតាមខ្លួន

កាតយកតាមខ្លួន ជាឯកសារច្រកជូនដល់អ្នកចូលរួម ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះហើយដ្រលពួកគ្រអាចយកទ្រ
ជាមួយខ្លួនាន ដើម្របីរំលឹកពួកគ្រ អំពីចំណុចសំខាន់ៗដ្រលពួកគ្រានរៀនរួចហើយ ។ គួរផ្ដល់កាតយកតាមខ្លួន 
(ឧបសម្ព័ន្ធទី១)  ទ្រឱ្រយអ្នកចូលរួមន្រព្រលចាប់ផ្ដើមការបណ្តុះបណ្ត្រល ហើយត្រូវវលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារឯកសារ 
ន្រះជារឿយៗ ន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលាំងមូល។ អ្នកសម្របសម្រួល គួរលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្រយប្រើប្រ្រស់ 
កាតាំងន្រះជាឯកសារយ្រង ន្រព្រលពួកគ្រត្រលប់ទ្រផ្ទះ និងកន្ល្រងធ្វើការវិញ ហើយត្រូវវច្រករំល្រកព័ត៌មន  
ដ្រលពួកគ្រានរៀនសូត្រទ្រដល់មិត្តរួមការងរដទ្រទៀត។ យើងខ្ញុំសូមណ្រនាំឲ្រយថតចម្លងកាតយកតាមខ្លួនន្រះ
ដ្រយប្រើកាតពណ៌ធម្មជាតិ ឬពណ៌ស/ខ្ម្រ ក្រដសទំហំ A៦ ាំងសងខាង។ ការធ្វើដូចន្រះ នឹងជួយឲ្រយគ្រអាច 
ចងចាំកាតាំងន្រះានកាន់ត្រល្អ និងងយស្រួលក្នុងការប្រើប្រ្រស់។ 

 

ការប្ើប្្ស់ឯកសារច្កជូនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្ល

បន្ថ្រមលើន្រះ ឯកសារបណ្តុះបណ្ត្រលសម្រ្រប់ច្រកជូន ត្រូវវានដក់ក្នុងទម្រង់ដ្រលងយស្រួលថតចម្លង
ន្រខាងចុងសៀវភ្រណ្រនាំន្រះ។ ជានិច្ចកាល ត្រូវវថតចម្លងសំណ្រឯកសារច្រកជូនឱ្រយានលើសចំនួន 
ក្រ្រងល្រមនអ្នកចូលរួមបន្ថ្រម ឬអ្នកអង្ក្រតការមកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។ 

សម្្កពិសារអាហារសម្ន់

អ្នកចូលរួមជាមនុស្រសព្រញវ័យ ានទទួលអត្ថប្រយ្រជន៍ពីការសម្រ្រកពិសារអាហារសម្រន់ដ្រលត្រូវវានធ្វើឡើង 
ជាប្រក្រតី ដើម្របីរក្រសាទំនាក់ទំនង និងរក្រសាកម្រិតាមពលរបស់ពួកគ្រ។ របៀបវារៈត្រូវវានតាក់ត្រងឡើង ដើម្របីដក់
បញ្ចូលនូវការសម្រ្រកពិសារអាហារសម្រន់តាមការគួរ ដ្រលស្របន្រនឹងលំដប់លំដ្រយន្រវគ្គនីមួយៗ។ 

ជាការល្អបំផុត គួរមន “ការសម្រ្រកខ្លី” រយៈព្រលប្រ្រំនាទី បនា្ទ្រប់ពីការបណ្តុះបណ្ត្រលមួយម៉្រងៗ។ ការសម្រ្រក 
ខ្លីន្រះ គួរត្រូវវានបំព្រញបន្ថ្រមដ្រយការសម្រ្រករយៈព្រលយូរជាងន្រះ សម្រ្រប់ការពិសារអាហារសម្រន់ព្រលព្រឹក 
និងព្រលរសៀល។ ការសម្រ្រកពិសារអាហារសម្រន់នីមួយៗ គួរមនរយៈព្រលដប់នាទី។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរ 
ធានាា វគ្គនីមួយៗត្រូវវានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញតាមព្រលវ្រលាកំណត់ ហើយការសម្រ្រកមិនត្រូវវានពន្រយាព្រលយូរ។ 

អាស្រ័យដ្រយការរំពឹងទុកផ្ន្រកវប្របធម៌ាក់ទងនឹងការកំណត់ព្រលសម្រ្រកអាហារថ្ង្រត្រង់ អ្នកសម្របសម្រួលគួរ  
ទំនាក់ទំនងជាមួយភា្ន្រក់ងរដ្រគូដើម្របីកំណត់ការរៀបចំដ្រលសមស្រប។ ប្រសិនបើអាចធ្វើាន ត្រូវវកំណត់ព្រលការ
សម្រ្រកអាហារថ្ង្រត្រង់ឱ្រយន្រត្រឹមមួយម៉្រង ប៉ុន្ត្រត្រូវវដឹងា ប្រសិនបើមិនមនការព្រមព្រៀងដ្រយក្រុមាំងមូលទ្រ 
ការធ្វើប្របន្រះ នឹងបណ្ត្រលឱ្រយមនការត្រលប់មកវិញយឺតយ៉្រវ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សូមគ្ររពម៉្រងដ្រលត្រូវវបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្ត្រល។ អ្នកចូលរួម នឹងប្រកអារម្មណ៍យ៉្រងខា្ល្រំងប្រសិនបើមនការ 
តម្រូវវឲ្រយពួកគត់ត្រូវវន្ររៀនតទ្រទៀត យូរជាងព្រលវ្រលាបញ្ចប់ដ្រលានសន្រយាគ្ន្រ។ 

ការវាយតម្ល្
ការវាយតម្ល្រគឺជាសមសធាតុដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការកំណត់ា តើវត្ថុបំណងរបស់ការបណ្តុះបណ្ត្រលត្រូវវាន 
ឆ្លើយតបឬន្រ។  អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក ព្រយាយមវាស់វ្រងប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងការរៀនសូត្រ និងបំលាស់ប្ដូរ 
អាកប្របកិរិយរបស់អ្នកចូលរួមតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ជាច្រើន៖

កម្រិតទី ១៖ ប្រតិកម្មតប

តើអ្នកចូលរួមមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រចចំព្រះការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ? ការវាស់ប្រតិកមុ្មតបវិញរបស់អ្នកចូលរួម 
គឺជាការវាយតម្ល្រភា្ល្រមៗ ព្រ្រះការវាយតម្ល្រន្រះ ធ្វើឡើងតាមរយៈការសង្ក្រត និងការសួរសំណួរដ្រយផ្ទ្រល់។      
គ្រអាចវាស់ប្រតិកម្មតបរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុងអំឡុងព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល តាមវិធីដូចខាងក្រ្រម៖ 

 x ការសង្ក្រត៖ អ្នកសម្របសម្រួលអាចសង្ក្រតា តើអ្នកចូលរួមមនប្រតិកម្មតបចំព្រះសំណួរយ៉្រងដូចម្ដ្រច? 
តើពួកគត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រុមយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើពួកគត់ចាប់អារម្មណ៍វគ្គសិក្រសាឬទ្រ? តើពួកគត់ 
សួរសំណួរដ្រលានគិតគូរល្អិតល្អន់ឬទ្រ? អ្នកសម្របសម្រួលគួរកត់ត្រ្រការសង្ក្រតាំងន្រះក្នុងអំឡុងព្រល
ការបណ្តុះបណ្ត្រល ហើយបើចាំាច់ ត្រូវវក្រសម្រួលប្របបទន្រការសម្របសម្រួល ឱ្រយស្របទ្រតាមន្រះ។    
ជំនួយការក៏អាចជួយផ្ដល់ព័ត៌មនល្អៗ ផ្អ្រកលើការសង្ក្រតរបស់ខ្លួន និងការទំនាក់ទំនងដ្រលខ្លួនមនជាមួយ
អ្នកចូលរួមផងដ្ររ។ 

 x ការវាយតម្ល្រក្រ្រយវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល៖ ន្រចុងបញ្ចប់ន្រការបណ្តុះបណ្ត្រល អ្នកសម្របសម្រួលអាចច្រញ 
ទម្រង់វាយតម្ល្រក្រ្រយការបណ្តុះបណ្ត្រលមួយ (គំរូទម្រង់វាយតម្ល្រ មនភា្ជ្រប់ន្រឧបសម្ព័ន្ធទី៨) 
ដ្រលតម្រូវវ  ឱ្រយអ្នកចូលរួមផ្ដល់យ្របល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ ដ្រលបញ្ជ្រក់អំពីប្រតិកម្មតបរបស់ខ្លួនចំព្រះ 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល។

កម្រិតទី២៖ ការរៀនសូត្រ

តើអ្នកចូលរួមានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះ ជាលទ្ធផលន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ? ចំណុចន្រះអាចវាស់វ្រងាន តាមរយៈ 
ការប្រើប្រ្រស់ការវាយតម្ល្រមុន និងក្រ្រយការបណ្តុះបណ្ត្រល ដ្រលនឹងជួយប្រៀបធៀបលទ្ធផលទទួលានមុន 
និងក្រ្រយការបណ្តុះបណ្ត្រល។ គម្រ្រងកុមរភាព ផ្ន្រកបង្ក្ររ ានតាក់ត្រងឡើងនូវលំហាត់មុនចាប់ផ្តើម និង 
លំហាត់ព្រលបញ្ចប់ ដើម្របីផ្ដល់ជារង្វ្រស់ដ៏ងយស្រួល ក្នុងការវាស់វ្រងការប្រ្រប្រួលចំណ្រះដឹងដ្រលទទួលានពី
ការបណ្តុះបណ្ត្រលរបស់អ្នកចូលរួម (ឧបសម្ព័ន្ធទី៤ និងទី៥)។ ប្រសិនបើព្រលវ្រលាមនកំណត់ លំហាត់មុន 
ចាប់ផ្តើម និងលំហាត់ព្រលបញ្ចប់អាចធ្វើ់ឡើងតាមរយៈការលើកដ្រ បើទ្រះបីជាន្រះមិនម្រនជាជម្រើសល្អបំផុតក្ដី។ 
ត្រូវវកត់ត្រ្រឱ្រយានច្របាស់លាស់នូវចំនួនន្រការលើកដ្រសម្រ្រប់សំណួរនីមួយៗ។

កម្រិតទី៣៖ ការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយ

តើអ្នកចូលរួមនឹងធ្វើអ្វីខ្លះខុសប្ល្រកពីមុន ដ្រលជាលទ្ធផលន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ? ការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយ  
គឺជាលទ្ធផលដ្រលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលចង់ានបំផុត។ ប៉ុន្ត្រជាធម្មតា គ្រមិនអាចវាស់វ្រងការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយ 
ានទ្រ រហូតាល់ត្រក្រ្រយព្រលការបណ្តះុបណ្ត្រលានបញ្ចប់ និងព្រលអ្នកចូលរួមានត្រលប់ទ្រកន្ល្រងធ្វើការងរ 
របស់ខ្លួនវិញ។ ថ្វីបើការវាយតម្ល្រតាមដន តម្រូវវឱ្រយធ្វើការវាស់វ្រងការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយក្នុងរយៈព្រលណមួយ
បនា្ទ្រប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលចប់ក្ដី ក៏យើងន្រត្រអាចវាស់វ្រង អំពីច្រតនាន្របំលាស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយភា្ល្រមៗានដ្ររ។ 
ជាលទ្ធផល ទម្រង់ការវាយតម្ល្រក្រ្រយព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល (ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៨) រួមមនសំណួរអំ
ពីច្រតនាក្នុងការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយន្រះ។ 
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អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវទទួលខុសត្រូវវក្នុងការប្រមូល និងចងក្រងជាឯកសារនូវព័ត៌មនដ្រលានទទួលពីប្រតិកម្ម
តបការរៀនសូត្រ និងការផ្ល្រស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយរបស់អ្នកចូលរួម និងច្រករំល្រកព័ត៌មនន្រះជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង/
អង្គការសា្ថ្រប័ន ដើម្របីគំទ្រដល់ការក្រលំអកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះជាបន្ដទៀត។ 

ទម្រង់មួយ ដើម្របីបង្រួបបង្រួមឧបករណ៍តាមដន និងវាយតម្ល្រផ្រស្រងៗាំងអស់ន្រះបញ្ចូលគ្ន្រ មនន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤។  
 

វិញ្ញ្បនប័ត្

វិញ្ញ្របនប័ត្រគឺជាវិធីដ៏សំខាន់មួយ ដើម្របីទទួលសា្គ្រល់ការចូលរួម ក៏ដូចជាដើម្របីផ្ដល់ឱ្រយអ្នកចូលរួមនូវ “ភស្តុតាង” 
មួយ ដ្រលពួកគត់អាចដក់បង្ហ្រញន្រកន្ល្រងធ្វើការងររបស់ខ្លួន ន្រក្រ្រយព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល។ គួរប្រះពុម្ព  
វិញ្ញ្របនប័ត្រមុនព្រលការបណ្តុះបណ្ត្រល ដ្រយមនកាលបរិច្ឆ្រទ និងអ្នកចុះហត្ថល្រខា។ គំរូវិញ្ញ្របនប័ត្រ គឺមន 
ន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៩។ យើងសូមណ្រនាំឱ្រយបញ្ចូលឈ្ម្រះអ្នកចូលរួម ន្រក្នុងវិញ្ញ្របនប័ត្រមុនកម្មវិធី ឬន្រក្នុង 
ព្រលសម្រ្រកពិសារអាហារថ្ង្រត្រង់ ដ្រយផ្អ្រកតាមបញ្ជីវត្តមនអ្នកចូលរួម។

គួរផ្ដល់វិញ្ញ្របនប័ត្រ ឲ្រយត្រអ្នកចូលរួមណដ្រលានចូលរួមការបណ្តុះបណ្ត្រលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ត្រ 
ប៉ុណ្ណ្រះ។ មិនគួរឱ្រយមនអ្នកចូលរួមណ យកវិញ្ញ្របនប័ត្រជំនួសឱ្រយអ្នកចូលរួម ដ្រលមិនានចូលរួមគ្រប់តាម 
ចំនួនថ្ង្រន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលមុនន្រះឡើយ។ 

បើន្រកន្ល្រងដ្រលបណ្តុះបណ្ត្រល ានទទួលការឧបត្ថម្ភគំទ្រពីអាជា្ញ្រធរសាធារណៈ ដូចជាសា្ថ្រប័នទ្រសចរណ៍ 
ជាតិជាដើម អាចសុំការអនុញ្ញ្រតជាមុន ដើម្របីដក់បញ្ចូលបន្ថ្រមក្នុងវិញ្ញ្របនប័ត្រ នូវសា្ល្រកសញ្ញ្រសម្គ្រល់របស់ 
សា្ថ្រប័ន (និងហត្ថល្រខាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សា្ថ្រប័ន)។ ម្រយា៉្រងទៀត អ្នកក៏ អាចយកវិញ្ញ្របនប័ត្រគំរូមួយទ្របង្ហ្រញ 
ដល់អ្នកចូលរួម ន្រព្រលចាប់ផ្ដើមការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះានដ្ររ។ ពិធីច្រកវិញ្ញ្របនប័ត្រខ្លីមួយ ដឹកនាំដ្រយ 
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬអ្នកមនកិត្តយស (ប្រសិនបើអាច) ណម្ន្រក់ដ្រលគំទ្រចំព្រះម្ររៀន និងព័ត៌មនដ្រលយើងាន 
ច្រករំល្រក។ 
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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

តើត្ូវប្ើប្្ស់ស្ចក្តីណ្នាំពីសា្ល្យាំងន្ះដ្យរបៀបណ?

ផ្ន្រកន្រះផ្ដល់នូវការណ្រនាំមួយជំហានម្ដងៗ ដើម្របីជួយសម្រួលដល់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបង្រៀន លើគ្រប់ 
ទិដ្ឋភាពាំងអស់ដ្រលមនន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ អ្នកអាចាញយកបទបង្ហ្រញផ្រវើភ័ញសម្រ្រប់វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ានពី http://www.childsafetourism.org និង http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism 
ហើយគួរត្រអាន និងក្រសម្រួលខ្លឹមសារឯកសារាំងន្រះ មុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្របីធ្វើយ៉្រងណដក់បញ្ចូល 
នូវខ្លឹមសារដ្រលពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្រិតជាតិ និង/ឬមូលដ្ឋ្រន។ បទបង្ហ្រញផ្រវើភ័ញ គឺជាឧបករណ៍មួយដើម្របីគំទ្រ 
វត្ថបំុណងន្រការរៀនសូត្រ និងជម្រញុការចងចំាសារសំខាន់ៗ ក្នងុអំឡុងព្រលការបណ្តះុបណ្ត្រល។ អ្នកសម្របសម្រលួ 
អាចប្រើប្រ្រស់សា្ល្រយណ្រនាំ ជាកំណត់សម្គ្រល់សម្រ្រប់និយយ ក្នុងករណីគត់មិនអាចប្រើឧបករណ៍ទំនើប ដូចជា 
ន្រលើម៉្រសុីនបញ្ច្រំងសា្ល្រយ ឬការប្រះពុម្ពលើក្រដសផ្ទ្រំងធំានទ្រន្រះ។ 

អ្នកសម្របសម្រលួ ត្រូវវព្រយាយមធ្វើយ៉្រងណ បង្កើតបរិសា្ថ្រនរៀនសូត្រប្រកបដ្រយភាពរស់រវើក តាមរយៈការពន្រយល់ 
លម្អិតទ្រលើសា្ល្រយ និងដក់បញ្ចូលសកម្មភាពនានា ន្រចន្ល្រះព្រលដ្រលានណ្រនាំ។ ក្នុងស្រចក្តីណ្រនាំន្រះ 
ក៏មនសំណួរដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលអាចសួរទ្រអ្នកចូលរួម ដើម្របីលើកទឹកចិត្តឱ្រយមនការពិភាក្រសាក្នុងក្រុម 
ាំងមូល និង/ឬការឆ្លះុបញ្ច្រងំជាលក្ខណៈបុគ្គល យ្រងទ្រតាមចំនួនអ្នកចូលរួម និង ព្រលវ្រលា (ដក់សញ្ញ្រសម្គ្រល់ 
ា "សំណួរសម្រ្រប់ឆ្លះុបញ្ច្រងំ/ពិភាក្រសា")។ គួរផ្ដល់ កាតយកតាមខ្លនួ (ឧបសម្ពន័្ធទី២) ទ្រឱ្រយអ្នកចូលរួមន្រព្រល 
ចាប់ផ្ដើមការបណ្តុះបណ្ត្រល ហើយត្រូវវលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារឯកសារន្រះជារឿយៗន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
ាំងមូល។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយប្រើប្រ្រស់កាតាំងន្រះ ដើម្របីជាឧបករណ៍ពិគ្រ្រះដ៏ 
មនប្រយ្រជន៍ ន្រព្រលពួកគ្រត្រលប់ទ្រផ្ទះ និងទ្រកន្ល្រងធ្វើការវិញ ហើយត្រូវវច្រករំល្រកព័ត៌មនដ្រលពួកគ្រ 
ានរៀនសូត្រទ្រដល់មិត្តរួមការងរដទ្រទៀត។ អ្នកសម្របសម្រួលក៏អាចជ្រើសរើសក្នុងការច្រក "លំហាត់មុន 
ចាប់ផ្តើម" (ឧបសម្ព័ន្ទទី៤) ន្រព្រលជាមួយគ្ន្រដ្រលច្រកកាតយកតាមខ្លួនន្រះដ្ររ រួចប្រ្រប់អ្នកចូលរួមឱ្រយបំព្រញ
លំហាត់ន្រះន្រក្នុងចំណុចព្រលដ្រលពាក់ព័ន្ធន្រព្រលពិភាក្រសា។
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វគ្គទី ១៖ ស្ចក្ដីផ្ដើម

សង្ខ្ប
វគ្គសិក្រសាណ្រនាំមនគ្រលបំណងធ្វើឱ្រយអ្នកចូលរួមមនអារម្មណ៍ប្រកបដ្រយផសុកភាព ដើម្របីលើកកម្ពស់បទពិស្រធន៍
ន្រការរៀនសូត្ររបស់ពួកគ្រ។

អ្នកចូលរួមនឹងកាន់ត្រមនអារម្មណ៍ធូរស្របើយន្រក្នុងបរិសា្ថ្រនន្រការរៀនសូត្រថ្មី ប្រសិនបើអ្នកសម្របសម្រួលផ្ដល់កិច្ច 
សា្វ្រគមន៍យ៉្រងកក់ក្ដ្រ ណ្រនំាខ្លនួបុគ្គលិកសំខាន់ៗ ផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមឱ្រយណ្រនំាខ្លនួឯង និងបង្ហ្រញពីរបៀបវារៈណ្រនំា 
អំពីប្រធានបទពិភាក្រសាតាមប្របសហការ និងបង្កើតច្របាប់និងវិន័យដ្រលព្រមព្រៀងសម្រ្រប់វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលាំងមូល ។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចារម្ភអំពីភាពងយរសើបន្រប្រធានបទបណ្តុះបណ្ត្រល។ ក្តីារម្ភន្រះនឹងត្រូវវកាត់បន្ថយប្រសិនបើ
អ្នកសម្របសម្រួលពន្រយល់អំពីខ្លឹមសារ និងគ្រលបំណងន្រការបណ្តុះបណ្ត្រល។ ជាពិស្រស គឺបង្ហ្រញឱ្រយឃើញច្របាស់ា 
ការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះពិតជាមនការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកចូលរួម។ 

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះអ្នកចូលរួមនឹង៖

• យល់អំពីវត្ថបំុណងន្រការបណ្តះុបណ្ត្រលនិង ព្រមព្រៀងគ្ន្រគ្ររពទ្រតាមច្របាប់និងវិន័យដ្រលបង្កើតសម្រ្រប់វគ្គសិក្រសាន្រះ។

• មនអារម្មណ៍ផសុកភាព ក្នុងការចូលរួមជាមួយអ្នកចូលរួមដទ្រទៀត និងអ្នកសម្របសម្រួលដ្រលលើកកម្ពស់ដល ់
កិច្ចពិភាក្រសាផុសផុលន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលាំងមូល។

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៣០នាទី(ដ្រយមិនរាប់ 
បញ្ចូលពិធីបើកវគ្គ និង 
សកម្មភាពផ្រស្រងទៀត)

• សំណួរមុនចូលម្ររៀន(មួយច្របាប់សម្រ្រប់ 
អ្នកចូលរួមម្ន្រក់)

• របៀបវារៈ(មួយច្របាប់សម្រ្រប់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់)

• កាតយកតាមខ្លួន

• ក្រដសផ្ទ្រំងធំ

• ហ្វឺតសរស្ររ

• ាល់ទន់ៗ (អាចមនជម្រើសសម្រ្រប់ 
វគ្គណ្រនាំខ្លួន)

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១ 

រក#$សុវត)ិ+ពកុ-រពី/ររ01ភបំ5ន7
ក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍7

!"លបរ&'()ទ៖,
-.)ះអ1កស4)បស4)5ល៖,

• សា្ល្រយន្រះអាចដក់បង្ហ្រញន្រព្រល 
អ្នកចូលរួមចូលក្នុងបន្ទប់យកមកប្រើ 
ជំនួសឱ្រយការទិញ "បដសម្រ្រប់ការប្រជុំ" 
ដ្រលផ្តល់ដ្រយកន្ល្រងមួយចំនួន។

• សូមក្រសម្រួលសា្ល្រយឱ្រយសមស្របតាម 
បរិបទមូលដ្ឋ្រនតាមរយៈការបន្ថ្រមចូល 
ឈ្ម្រះសហ-អ្នកសម្របសម្រួល និងអង្គការ 
ដ្រគូ និងសា្ល្រកសញ្ញ្រអង្គការដ្រគូទ្រតាម 
ការគួរ។ ប្រសិនបើមនពិធីបើកវគ្គដ្រយ 
មនសុន្ទរកាបើកផ្លូវការ អាចបន្ថ្រមសា្ល្រយ
ដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំងលើចំណុចន្រះ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២  ∞

7

B#ចកCីDCើម 

ផ្តល់ការណ្រនាំសង្ខ្របដល់អ្នកចូលរួម៖

• សា្វ្រគមន៍អ្នកចូលរួម

• ណ្រនាំខ្លួនភ្ញៀវសំខាន់ៗ និងវាគ្មិនដ្រល 
ានអញ្ជើញមកពីខាងក្រ្រដទ្រទៀត

• ណ្រនាំខ្លួនឯង

• ពន្រយល់ប្រ្រប់ា សម្ភ្ររៈបណ្តុះបណ្ត្រល 
ត្រូវវានបង្កើតឡើងដ្រយអង្គការទស្រសនៈ
ពិភពល្រក គម្រ្រងកុមរភាព ផ្ន្រកបង្ក្ររ 
ដ្រលជាការផ្ដចួផ្ដើមគំនិតមួយរបសប់្រទ្រស 
អូស្ត្រ្រលី ក្នុងការបង្ក្ររការរំល្រភបំពាន
ផ្លូវភ្រទកុមរ ន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណើរ។

ចំណប់អារម្មណ៍ដំបូងមនសារៈសំខាន ់
ណស់។ សូមផ្តល់ការណ្រនាំដំបូងពីការ 
ណ្រនាំដល់អ្នកចូលរួមសម្រ្រប់សា្ល្រយាំង 
អស់ន្រះដើម្របីឱ្រយពួកគត់មនអារម្មណ៍ា 
មនភាពងយស្រួលចិត្តជាមួយផ្រនការ 
បណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលានគ្រ្រងទុក និងមន 
ទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពអ្នកសម្របសម្រួល។

សា្ល្យទី៣ 

Gើអ8កIនរJ? 
77B
#ចកCីD
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សកម្មភាព៖ ស្រចក្តីផ្តើម

• វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលថ្ង្រន្រះមនអ្នកចូលរួម 
ដ្រលមកពីកន្ល្រងផ្រស្រងៗក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍។ ឯកឧត្តម អស់ល្រក ល្រកស្រ ី
អ្នកនាង កញ្ញ្រមួយចំនួនប្រហ្រលជាសា្គ្រល់ 
គ្ន្ររួចហើយ ប៉ុន្ត្រមនឯកឧត្តម អស់ល្រក 
ល្រកស្រី អ្នកនាង កញ្ញ្រខ្លះទៀត ដ្រលន្រ 
មិនាន់ធា្ល្រប់ជួបគ្ន្រន្រឡើយ។ ដើម្របីឱ្រយ 
យើងអាចសា្គ្រល់គ្ន្រទ្រវិញទ្រមកសូម 
អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗណ្រនាំខ្លួនឯងដ្រយ 
សង្ខ្រប ដ្រយការឆ្លើយសំណួរបីន្រះ៖
 – តើអ្នកឈ្ម្រះអ្វី?

 – តើអ្នកធ្វើការន្រកន្ល្រងណ?

 – តើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍អស់ 
រយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំហើយ?

• ន្រចុងបញ្ចប់ន្រការណ្រនាំខ្លួនាំងអស់៖

 – សូមលើកឡើងពីប្រភ្រទអាជីវកម្មដ្រល
ខុសៗគ្ន្រឬប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រដ្រល 
មនវត្តមន។ 

 – សូមផ្តល់ការគ្ររព លើបទពិស្រធន៍
ន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍សរុបដ្រល 
មនក្នុងបន្ទប់។

• ដើម្របីធ្វើឱ្រយវគ្គន្រះកាន់ត្រមនភាពរស់រវើក 
យើងអាចចាប់ផ្តើមការណ្រនាំខ្លួនតាមរយៈ
ការដ្រះាល់ក្រស៊ូទន់ៗទ្រឱ្រយអ្នកចូលរួម
ម្ន្រក់។ បនា្ទ្រប់ពីអ្នកចូលរួមន្រះណ្រនាំខ្លួន 
រួចហើយ ពួកគ្រអាចជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម
បនា្ទ្រប់ទៀតតាមរយៈការប្រះាល់ទ្រឱ្រយ
អ្នកន្រះ។ សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយ
ប្រះាល់ទ្រអ្នកដ្រលពួកគត់មិនធា្ល្រប់ 
ានជួបពីមុនមក។

• បនា្ទ្រប់ពីបុគ្គលម្ន្រក់ៗានណ្រនំាខ្លនួរួចហើយ 
សូមសរស្ររចំនួនឆ្ន្រំ និងបទពិស្រធន៍ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍របស់អ្នកន្រលើ 
កា្ត្ររខៀន។ ស្នើសុំឱ្រយអ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗគិត 
ចំនួនឆ្ន្រំសរុប។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

 – ណ្រនាំដល់អ្នកចូលរួមា វគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រលនឹងអាចមនអត្ថប្រយ្រជន៍ 
កាន់ត្រច្រើន ប្រសិនបើពួកគត់ច្រករំល្រក 
បទពិស្រធន៍ដ៏មនសារៈសំខាន់របស់ 
ពួកគត់ន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។

សា្ល្យទី៤ 

សំណKរមុនចូលN#Oៀន 

77B
#ចកCីD

Cើម7
    7

សកម្មភាព៖ សំណួរមុនចូលម្ររៀន

• សូមពន្រយល់អំពីសារៈសំខាន់ទ្រលើ 
សារប្រយ្រជន៍ និងប្រសិទ្ធិភាពន្រ 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ 

• ណ្រនំាប្រ្រប់អ្នកចូលរួម ឱ្រយជួយសម្រលួដល់
ដំណើរការន្រះានតាមរយៈការបំព្រញ 
លំហាត់ខ្លីមួយ មុនព្រលផ្តើមម្ររៀន និង
ន្រព្រលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។  សូម 
ផ្តល់ប្រធានបទលំហាត់ និងផ្តល់ព្រលវ្រលា 
ដល់អ្នកធ្វើលំហាត់ន្រះ។

• ផ្តល់លំហាត់ និងផ្ដល់ព្រល ៣-៥ នាទី 
ឱ្រយអ្នកចូលរួមបំព្រញ។ 

• ស្នើសុំឱ្រយអ្នកចូលរួមដ្រលានបញ្ចប់មុនគ្រ
ជួយប្រមូលលំហាត់របស់អ្នកដទ្រទៀតន្រ
ព្រលដ្រលពួកគត់ធ្វើរួច។

សំណួរមុនចូលម្ររៀនអាចរកានន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤

មនព្រលវ្រលាតិចអ្នកសម្របសម្រូវលអាច 
ធ្វើសំណួរមុនចូលម្ររៀនន្រះតាមរយៈការឱ្រយ 
អ្នកចួលរួមលើកដ្រ។ កត់ត្រ្រចំនួនដ្រដ្រល 
អ្នកចូលរួមលើកសម្រ្រប់សំណួរនីមួយៗ។

សា្ល្យទី៥

GើខR9ំនឹងOៀនអំពីអTីUVW#X#ះ?7
•  6ើ"រ"រ8រកុ:រ;អ<ី? 6ើ>:នទំAក់ទំនងដូចGH)ច 

;មួយខMNំ?,
•  6ើ"ររOPភបំ8នRើកុ:រ;អ<ី?,
•  6ើវ&ស័យU)សចរណ៍Xច:នY))ះZ[)ក់អ<ីខ\ះចំ]ះកុ:រ?,
•  6ើសុវត_ិaពកុ:រក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍;អ<ី?,
•  6ើcើងXចd<ើដូចGH)ច 

eើម)fីឱ)hវ&ស័យU)សចរណ៍:នសុវត_ិaពចំ]ះកុ:រ?,
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ផ្តល់ទិដ្ធភាពទូទ្រមួយន្រប្រធានបទសំខាន់ៗ 
ដ្រលយើងនឹងត្រូវវសិក្រសាដ្រយយ្រងទ្រតាម
សា្ល្រយន្រថ្ង្រន្រះ។ ពន្រយល់ប្រ្រប់ា ព័ត៌មន 
និងម្ររៀនន្រះ មិនត្រឹមត្រជួយការពារកុមរ
ត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រ វាថ្រមាំងអាចជួយពង្រឹង
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ និងឧស្រសាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ាំងមូលានផងដ្ររ។

សូមយ្រងលើរបៀបវារៈការ បណ្តុះបណ្ត្រល 
(មនគំរូន្រក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១)។ 

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន ("ការ
ការពារកុមារគឺជាតួនាទីរបស់មនុស្សគ្ប់រូប")

ការការពារកុមារ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស ់
មនុស្រសគ្រប់រូប  
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាទទួលបានបាយាជន៍ពីវិស័យទាសចរណ៍បាកបដាយការទទួល 
ខុសតាូវក្នុងការការពារសមាបត្តិធម្មជាតិ វបាបធម៌ មនុសាសាតិ និងាពិសាសគឺកុមាររបស់យើង។  
ប៉ុន្តាសាបពាលដាលវិស័យទាសចរណ៍រីកចមាើននាជុំវិញពិភពលាក  កុមារក៏មានភាពងាយ 
រងគាាះដាយការរំលាភបំពានដារ។

កុមារតាូវការការការពារាពិសាស។ វាមិនមានាការទទួលខុសតាូវរបស់អង្គភភាពាមួយ 
តាមា្នាក់ឯងនាះឡើយ។ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាមានទំនួលខុសតាូវក្នុងការការពារកុមារ។ 

អ្នកអាចជួយកសាងសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បាន 
យើងទំាងអស់គ្នេ សុទ្ធតេមានតួនាទីក្នងុារារពារកុមារពីាររំលេភបំពាន។ 

កុមារ

អ្នកទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ 

អង
្គកា

រទ
្រស

ចរ
ណ

៍ជា
តិ ឧស

្រសាហ
កម្មទ

្រស
ចរណ៍

 

ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំ 

អ្នកបំព្រញសិទ្ធិ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៦

B#ចកCីZ#[ំក89ងវគ]បណ^_ះបJ`#ល7
•  សូមបិទសG\)ងទូរស័ពijទk,
•  សូមអនុវតHlmមn)លo)pq)លrនកំណត់,
•  :នវ&st)បនប័u)បsv)ក់"រសិក)wជូនចំ]ះអ1ក:នវតH:ន
y)ប់z{)ងសិក)w ,

•  សូមចូលរួម|)ករO})កបទពិ~ធន៍ និងសូមសួរសំណÄរ,
•  Åើ:នកង<ល់Çមួយ8ក់ព័នÉនឹងកុ:រq)លស_ិតក1Nង  
Y))ះZ[)ក់ សូមផHល់ដំណឹងឱ)hcើងខMNំ 
eើម)fីឱ)hcើងXចÜត់វ&áន"រ។,

77B
#ចកCីD

Cើម7
    7

ពន្រយល់អំពីដំណើរន្រការបណ្តុះបណ្ត្រលស
ម្រ្រប់ថ្ង្រន្រះ៖ 

• ខ្ញុំដឹងាអ្នកាំងអស់គ្ន្រសុទ្ធត្រមនការងរ  
រវល់រៀងៗខ្លួន ប៉ុន្ត្រដ្រយសារយើងមន 
ព្រលតិចសម្រ្រប់ថ្ង្រន្រះ ហ្រតុន្រះសូម 
បិទសម្ល្រងទូរស័ព្ទ ហើយសូមច្រញទ្រ 
ខាងក្រ្រនិយយ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវវលើក 
ទូរស័ព្ទសម្រ្រប់ករណីបនា្ទ្រន់ណមួយ។

• សូមអ្នកាំងអស់គ្ន្រចូលរៀន និងត្រលប់ 
ពីសម្រ្រកវិញឱ្រយាន់ព្រលវ្រលា ដើម្របីឱ្រយ
យើងអាចបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្ត្រលរបស់
យើងតាមព្រលកំណត់។

• អ្នកចូលរួមគួរចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
តាំងពីដើមដល់ចប់ (ជាការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តដើម្របី 
កុមរ) ហើយវិញ្ញ្របនប័ត្រនឹងត្រូវវផ្ដល់ជូន
ត្រចំព្រះអ្នកដ្រលានចូលរួមព្រញល្រញ
ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។

• សូមផ្តល់តម្ល្រចំព្រះការចូលរួមរបស់អ្នក 
ាំងអស់គ្ន្រ លើប្រធានបទន្រះ។ សូមផ្ដល់
ការគ្ររពចំព្រះអ្នកដទ្រព្រលគ្រនិយយ។

• ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់អ្វីម្រយា៉្រង សូមលើក 
ឡើង ហើយកុំមនអារម្មណ៍ខា្ម្រសអៀន។ 
ប្រហ្រលជាអាចមនមនុស្រសមួយចំនួន 
ទៀតមិនយល់ដូចយើង ឬបើអ្នកគិតា 
ជួបខ្ញុំស្រួលជាងការនិយយន្រក្នុង 
ចំណ្រម សូមជួបខ្ញុំព្រលក្រ្រយចប់ម៉្រង។

• ប្រសិនបើអ្នការម្ភា មនកុមរណម្ន្រក់ 
កំពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទ សូមប្រ្រប់ឱ្រយខ្ញុំានដឹងន្រ
ក្រ្រយព្រលចប់ម៉្រងរៀន ន្រះយើងនឹង 
អាចធ្វើសកម្មភាពដើម្របីការពារកុមរន្រះ។

• មិនត្រូវវច្រកចាយបទពិស្រធន៍របស់អ្នក 
ដទ្រដ្រលមនលក្ខណៈងយរសើបទ្រ 
ខាងក្រ្រា្ន្រក់រៀនឡើយ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

វគ្គទី២៖  តើ "សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍" ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដូចម្ត្ចខ្លះ?

សង្ខ្ប
វគ្គន្រះ ណ្រនាំពីគ្រលការណ៍ន្រសិទ្ធិកុមរ ជាពិស្រសសិទ្ធិរបស់កុមរា និងកុមរើ ក្នុងការទទួលានការការពារពីការរំល្រភ
បំពាន និងពន្រយល់ាមនុស្រសព្រញវ័យាំងអស់ (រួមាំងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍) គឺមនតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុង
ការការពារកុមរា និងកុមរើ។

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា
ន្រព្រលបញ្ចប់វគ្គន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

• យល់ច្របាស់ា មនការរំល្រភបំពានលើកុមរជាច្រើនទម្រង់ដ្រលមនទំនាក់ទំនងគ្ន្រទ្រវិញទ្រមក។ 

• ទទួលសា្គ្រល់កាន់ត្រខា្ល្រំងនូវផលប៉ះពាល់ន្រការរំល្រភបំពាន ដ្រលមនមកលើកុមរ និងសហគមន៍។ 

• ពិចារណា តើវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះពាក់ព័ន្ធដូចម្ដ្រចខ្លះចំព្រះតួនាទីរបស់ពួកគ្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

• យល់ច្របាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវវជាលក្ខណៈបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវវក្នុងការងររបស់ខ្លួន ដើម្របីការពារកុមរ។ 

• ចាប់ផ្ដើមមនអារម្មណ៍ទទួលខុសត្រូវវក្នុងការជួយរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ។ 

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៤៥ នាទី • កាតយកតាមខ្លួន • ក្រដសផ្ទ្រំងធំ

• ហ្វឺតសរស្ររ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៧

Gើសុវត)ិ+ពកុ-រក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍
-នទំ[ក់ទំនងចំcះខR9ំde#ងដូចNC#ច?7

ល្រក ល្រកស្រីមួយចំនួនប្រហ្រលជាអាច 
មើលឃើញទំនាក់ទំនងដ្រយផ្ទ្រល់រវាង 
ការការពារកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ដ្រយ 
យ្រងទ្រតាមការងររបស់ល្រកអ្នក។ ប៉ុន្ត្រ 
ល្រក ល្រកស្រីមួយចំនួនទៀតប្រហ្រលជា
ឆ្ងល់ា តើការងរន្រះពាក់ព័ន្ធនឹងការងរ 
របស់ល្រកអ្នករបៀបណ?

សា្ល្យទី៨ 

G
ើស
ុវត)ិ+

ពកុ-
រក89ងវ;ស

័យ
>
#ស
ចរណ៍

-
នទំ[

ក់ទំនងចំc
ះខR9ំd

e#ងដូចg
N
C#ច?7

Gើh#តុអTីiនIខR9ំj#kវ/រ5រកុ-រ?7

សកម្មភាព (ាក់ទងទ្រនឹងកុមរ)

• សុំឱ្រយអ្នកចូលរួមងើបឈរឡើង ប្រសិនបើ 
ពួកគ្រមនកូន។

• ន្រព្រលពួកគ្រកំពុងឈរន្រឡើយ សូម 
សួរអ្នកចូលរួមផ្រស្រងទៀត ដ្រលអង្គុយា 
តើពួកគ្រមនប្អូនស្រី ប្អូនប្រុស ក្មួយស្រី  
ឬក្មួយប្រុសដ្រលមនអាយុក្រ្រម១៨ឆ្ន្រំ 
ដ្ររឬទ្រ។ បើសិនជាន្រមនអ្នកមិនាន់ 
ក្រ្រកឈរទៀត សូមសួរា តើអ្នកន្រជិត 
ខាងផ្ទះ មនកុមរឬទ្រ? និងចុងក្រ្រយ 
សួរាតើពួកគ្រធា្ល្រប់ជាកុមរឬទ្រ? 

ន្រះជាសកម្មភាពរហ័សមួយ ដ្រលត្រូវវាន 
រៀបចំឡើងដើម្របីជួយឱ្រយអ្នកចូលរួមមន 
ចលនា និងមនាមពល ដើម្របីជួយពួកគ្រ 
ឲ្រយយល់អំពីប្រធានបទវគ្គសិក្រសា។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ទីបំផុត ាំងអស់គ្ន្រប្រ្រកដជាក្រ្រកឈរ។ 

• ពួកយើងភាគច្រើនដ្រលមិនាន់មនកូនក ៏
ន្រមនសាច់ញាតិជាកុមរ។ ពួកយើង 
ាំងអស់ក៏ធា្ល្រប់ជាកុមរ ហ្រតុន្រះយើង 
សុទ្ធត្រដឹងពីបទពិស្រធន៍របស់យើងព ី
សា្ថ្រនភាពរបស់កុមរ។

សំណួរឆ្លះុបញ្ច្រងំ/ពិភាក្រសា៖ 

• ផ្អ្រកលើមូលដ្ឋ្រនន្រះ តើហ្រតុអ្វីានជា 
យើងត្រូវវការការពារកុមរ? បើព្រលវ្រលា 
អនុញ្ញ្រតិ អ្នកសម្របសម្រួលអាចបង្កើត
ឲ្រយមនក្រុមពិភាក្រសាធំ ដើម្របីបំផុសគំនិត 
និងរកចម្លើយទ្រនឹងសំណួរន្រះ។  

• ជំរុញអ្នកចូលរួមឱ្រយឈានទ្រពិនិត្រយមើល 
ការទទួលខុសត្រូវវផ្ន្រកច្របាប់ និងផ្ន្រក 
សីលធម៌របស់ខ្លួនចំព្រះកុមរ។

• មនុស្រសព្រញវ័យាំងអស់មនទំនួល 
ខុសត្រូវវក្នុងការការពារកុមរ។

• កុមរមិនគួរទទួលខុសត្រូវវក្នុងការការពារ 
ខ្លួនឯងន្រះទ្រ។ 

• ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រកបដ្រយការទទួល 
ខុសត្រូវវ (ឪពុកម្ត្រយ អ្នកជិតខាង 
សមជិកសហគមន៍) និងអ្នកតំណង 
វិស័យទ្រសចរណ៍(បុគ្គលិកជួរមុខ 
អ្នកគ្រប់គ្រង ម្ច្រស់ហាង មន្រ្តីរដ្ឋ្រភិាល) 
យើងមនតួនាទីលើកកម្ពស់ការការពារ 
សិទ្ធិកុមរ។

សា្ល្យទី៩ ∞

Gើសិទlិកុ-រ-នអTីខmះ?7

•  â)U)សកមäN;គឺ;ហត_R)ខីមួយéក1Nងអនុសst)អនHរ;តិសHីពីសិទÉិ
កុ:រ។ ,

•  កុ-រy)ប់រូប:នសិទÉិ៖,
 ១. សិទÉិរស់êន:នជីវ&ត,
!២. សិទÉិក1Nង"រអភិវឌ)ìន៍,
!៣. សិទÉិក1Nង"រចូលរួម,
!៤. សិទÉិទទួលrន"រ"រ8រ,
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ើសុ
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ក់ទំនងចំc
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e#ងដូចg
N
C#ច?7

តើសិទ្ធិកុមារជាអ្វី?

• បន្ថ្រមទ្រលើសិទ្ធិមនុស្រស ដ្រលមនុស្រសគ្រប់ 
គ្ន្រទទួលាន កុមរក៏មនសិទ្ធិជាក់លាក់ 
របស់ខ្លួនដ្រលឆ្លើយតបទ្រនឹងស្រចក្តី 
ត្រូវវការជាក់លាក់របស់ពួកគ្រផងដ្ររ។

• អនុសញ្ញ្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិ
កុមរ គឺជាឯកសារផ្លូវច្របាប់អន្តរជាតិមួយ 
ដ្រលច្រងាកុមរគ្រប់រូបមនសិទ្ធិ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺជាហត្ថល្រខីមួយន្រ 
អនុសញ្ញ្រស្តីពីសិទ្ធិកុមរ។ ន្រះមនន័យា
រដ្ឋ្រភិាលានយល់ព្រមលើកកម្ពស់សិទ្ធិ
ាំងអស់ន្រះ។

• សិទ្ធិកុមរគឺជាសិទ្ធិរបស់កុមរគ្រប់រូប  រួម
ាំងកុមរចំណកស្រុកន្រក្នុងប្រទ្រស 
កុមរជនជាតិភាគតិច កុមរើ និងកុមរាក៏
ដូចជាកុមរដ្រលមនពិការភាពផងដ្ររ។ 
កុមរគ្រប់រូប ន្រគ្រប់ទីកន្ល្រង។

• សិទ្ធកុិមរអាច ច្រកជាបួនក្រមុធំៗ រួមមន៖

 – សិទ្ធិរស់រានមនជីវិត (ឧ.តម្រូវវការជា 
មូលដ្ឋ្រនដូចជាអាហារ ជម្រក ស្ដង់ដរ 
រស់ន្រគ្រប់គ្រ្រន់ និងលទ្ធភាពទទួល 
ានស្រវាវ្រជ្ជសាស្ត្រ)។

 – សិទ្ធទិទួលការការពារ(ឧ.ការការពារពីគ្រប់ 
ទម្រង់ាំងអស់ន្រការរំល្រភបំពាន)។

 – សិទ្ធកិ្នងុការអភិវឌ្រឍន៍(ឧ. សិទ្ធទិទួលាន 
ការអប់រំ ល្រងកំសាន្ត សម្រ្រកលំហ្រ 
ឬលទ្ធភាពទទួលានព័ត៌មន។ល។) 

 – សិទ្ធចូិលរួម (ឧ.ស្ររើភាពក្នងុការបញ្ច្រញ 
មតិយ្របល់ សិទ្ធិក្នុងការនិយយច្រញ
ពីបញ្ហ្រាំងឡាយណដ្រលប៉ះពាល់ 
ដល់ជីវិតរបស់ពួកគ្រ។ល។)

• ថ្ង្រន្រះ យើងផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់លើ 
សិទ្ធិទទួលការការពាររបស់កុមរ ប៉ុន្ត្រ  
ព្រលយើងបន្តពិភាក្រសាទ្រមុខ យើងនឹង 
ឃើញា សិទ្ធិកុមរាំងអស់ន្រះ គឺមន 
ទំនាក់ទំនងគ្ន្រទ្រវិញទ្រមកមិនអាច 
កាត់ផ្ដ្រច់គ្ន្រាន។

សា្ល្យទី១០ ∞

Gើច#nប់Iតិo#ល5ក់ព័នl-នអTីខmះ?7
eើម)fី"រ8រសិទÉិកុ:រ ñ)បខណóច)òប់éក1Nងâ)U)សកមäN; 
:នបទបôöតHិõងú))ម៖ 
•  រដùធមûនុôö!!!១៩៩៣,
•  ñ)ម†)ហûទណó២០០៩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! នីតិវ&ធី†)ហûទណó!២០០៧!!  

នីតិវ&ធីរដùប)fo)ណី២០០៦!            ñ)មរដùប)fo)ណី២០០៨,
•  ច)òប់សHីពី"រប•¶))បអំnើជួញដូរមនុស)®!និងអំnើd<ើXជីវកមûផ\©វ!™)ទ!២០០៨,
•  ច)òប់សHីពី"រទប់´¶)ត់អំnើហិង)wក1Nងy)5´រ!និងកិច¨"រ8រជនរងY))ះ!២០០៥,
•  ច)òប់សHីពី"រÆរ!១៩៩៧,
•  ច)òប់សHីពី"ររOលូតកូន១៩៩៧,
•  ច)òប់សHីពីសsv)តិ!១៩៩៦,
•  ច)òប់សHីពីU)សចរណ៍២០០៩,
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តើច្បាប់ជាតិដ្លពាក់ព័ន្ធមានអ្វីខ្លះ?

• សិទ្ធិកុមរត្រូវវានដក់បញ្ចូលន្រក្នុងច្របាប់
នានាន្រក្នុងពិភពល្រក។ 

• ប្រទ្រសកម្ពុជាយើងមនច្របាប់យ៉្រងតឹងរុឹង
ដើម្របីការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន។

• អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រផ្តល់ស្រចក្តីសង្ខ្រប
ខ្លីមួយពីក្របខណ្ឌផ្ន្រកច្របាប់។

អ្នកសម្របសម្រួលគួរស្រ្រវជ្រ្រវព័ត៌មនខាង
ក្រ្រមក្នុងព្រលបង្រៀន។

• រដ្ឋធម្មនុញ្ញ១៩៩៣

• ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ២០០៩

• នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ២០០៧

• នីតិវិធីរដ្ឋប្របវ្រណី២០០៦

• ក្រមរដ្ឋប្របវ្រណី២០០៨
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

 – តើច្របាប់អ្វីខ្លះន្រក្នុងប្រទ្រសន្រះ?

 – តើច្របាប់ការពារកុមរសំខាន់ៗនិងច្របាប់
ព្រហ្មទណ្ឌសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ដ្រលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការរំល្រភបំពានលើកុមរ?

 – តើមនការដក់ទណ្ឌកម្មអ្វីខ្លះចំព្រះការ 
រំល្រភបំពានលើកុមរន្រក្នងុប្រទ្រសន្រះ?

• តើមនឧាហរណ៍អ្វីខ្លះ អំពីរបៀបអនុវត្ត 
ច្របាប់ាំងន្រះន្រក្នុងប្រទ្រសន្រះឬទ្រ?

• ច្របាប់ស្តីពីការបង្ក្រ្របអំពើជួញដូរមនុស្រស 
និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្រទ២០០៨

• ច្របាប់ស្តីពីការទប់សា្ក្រត់អំពើហិង្រសាក្នុង 
គ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រ្រះ២០០៥

• ច្របាប់ស្តីពីការងរ១៩៩៧

• ច្របាប់ស្តីពីការរំលូតកូន ១៩៩៧

• ច្របាប់ស្តីពីសញ្ជ្រតិ១៩៩៦

• ច្របាប់ស្តីពីទ្រសចរណ៍២០០៩

សា្ល្យទី១១ ∞

GើអTីpIqល/រណ៍ 7
“r#sជន៍r#Bើរបំផុត” ?7

•  “â)Øជន៍â)∞ើរបំផុត”របស់កុ:រ គឺ;"រពិÜរÇបឋមRើ!
êល់∞)ចកHីស≤))ចចិតH និងសកមûaព≥ំង¥យ q)លrនd<ើµើង   
8ក់ព័នÉនឹងកុ:រ ។,

•  â)"សR)ខ! ៨៥៧ ចុះ∂∑)ទី ០៣ ∏)កst) π[)ំ២០០៩ របស់ñ)សួង 
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តើគ្លការណ៍ "ឧត្តមប្យ្ជន" គឺជាអ្វី?

• មនគ្រលការណ៍ជាមូលដ្ឋ្រនមួយក្នុង 
ច្របាប់អន្តរជាតិ ដ្រលតម្រូវវឱ្រយរាល់ 
ការសម្រ្រចចិត្ត និងសកម្មភាពាំងអស់ 
ដ្រលត្រូវវធ្វើឡើងាក់ទងនឹងកុមរគួរត្រ 
ជាការសម្រ្រចចិត្តនិងសកម្មភាពដ្រល 
បម្រើឲ្រយ "ឧត្តមប្រយ្រជន៍" របស់កុមរ។

• ឧាហរណ៍ដូចជា ន្រក្នុងការសុើបអង្ក្រត 
ព្រហ្មទណ្ឌ ប៉ូលីសត្រូវវសម្រ្រចចិត្តរវាងការ 
ប្រមូលភស្តុតាងបន្ថ្រម (កុមរត្រូវវាន 
រំល្រភបំពាន) ឬត្រូវវបញ្រឈប់ការរំល្រភ
បំពានភា្ល្រមៗ។ ក្នុងករណីន្រះ បើផ្អ្រកលើ 
"ប្រយ្រជន៍ប្រសើរបំផុត" ប៉ូលីសនឹងត្រូវវ 
ជ្រើសរើសការបញ្រឈប់ការរំល្រភបំពាន
ជាបនា្ទ្រន់ ជាជាងការចាំប្រមូលភ័ស្តុតាង 
ដ្រលអាចប្រមូលតាមក្រ្រយាន។

• យើងនឹងត្រលប់មកមើលគ្រលការណ៍
ន្រះម្ដងទៀត ន្រព្រលយើងពិចារណ
លើសកម្មភាពទ្រសចរណ៍ ដ្រលនឹង
ផ្ដល់ការពិចារណលម្អិតបន្ថ្រមទៀត
ទ្រលើផលប្រយ្រជន៍អ្នកទ្រសចរណ៍ 
ដ្រលខ្ពស់ជាងប្រយ្រជន៍កុមរ។

អ្នកសម្របសម្រួលគួរស្រ្រវជ្រ្រវព័ត៌មន 
អំពីគ្រលការណ៍ដ្រលជា ឧត្តមប្រយ្រជន៍
ដើម្របីដក់បញ្ចូលទ្រក្នុងច្របាប់ជាតិជាចម្របង 
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។   

• ប្រកាសល្រខ៨៥៧ចុះថ្ង្រទី០៣ ខ្រកញ្ញ្រ 
ឆ្ន្រំ២០០៩ របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្របា ស្តីពី 
បទដ្ឋ្រនអប្របបរម សម្រ្រប់កិច្ចការពារ
ជនរងគ្រ្រះដ្រយអំពើជួញដូរ មនុស្រស៖ 
ក្នុងន្រះមន ៥ជំពូក និង ១៦ប្រការ។

សា្ល្យទី១២ ∞
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តើ "ការការពារកុមារ" ជាអ្វី? 

• ការការពារកុមរ គឺាក់ទងនឹងការបង្ក្ររ 
និងការឆ្លើយតបចំព្រះអំពើហិង្រសាគ្រប់ 
ទម្រង់ាំងអស់ប្រឆំងកុមរ រួមាំង 
ការរំល្រភបំពានផងដ្ររ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១៣∞
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តើ "ការរំល្ភបំពានកុមារ" ជាអ្វី?

• ការរំល្រភបំពានកុមរ គឺជាសកម្មភាព 
(ឬការមិនធ្វើសកម្មភាព) ាំងឡាយណ 
ដ្រលពុំម្រនជារឿងច្រដន្រយហើយដ្រលបង្ក
ការឈឺចាប់ដល់កុមរ ឬដក់កុមរឱ្រយស្ថិត 
ក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់។

• ការរំល្រភបំពានកុមរ អាចបង្កឱ្រយមនជា 
គ្រ្រះា្ន្រក់ជាក់ស្ដ្រង ឬគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលអាច 
កើតឡើង ដល់សុខភាព ការរស់រាន 
មនជីវិត ការអភិវឌ្រឍន៍ និង/ឬស្រចក្ដីថ្ល្រថ្នូរ 
របស់កុមរ។

• ការរំល្រភបំពានកុមរមនបួនទម្រង់ធំៗ 
ហើយជារឿយៗ ត្រងត្រកើតឡើងដំណល
គ្ន្រនឹងការរំល្រភបំពានផ្រស្រងទៀត។ 

ការរំល្រភបំពានផ្លូវកាយ 

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវកាយ គឺកើតមនន្រ 
ព្រលណមនុស្រសម្ន្រក់បង្ករបួស ឬគម្រ្រម 
ា នឹងបង្ករបួសដល់កុមរណម្ន្រក់ដ្រយ
ច្រតនា។

• ការរំល្រភបំពានន្រះរួមមនដូចជា 
ការវាយដំ ដល់ អង្រន់ ធាក់ ដុត ច្រ្រន 
ធ្វើឱ្រយថប់ដង្ហើម សង្កត់/ចង បំពុល 
ឬកំហិតលើបម្ល្រស់ទីរបស់កុមរ។ 

ការរំល្រភបំពានផ្លូវចិត្ត 

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវចិត្តគឺជាការប្រព្រឹត្ត
អាក្រក់ផ្ន្រកអារម្មណ៍ដ្រលបន្តអស់រយៈ
ព្រលយូរ និងធ្ងន់ធ្ងរ។  

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវចិត្តវាយប្រហារដល់
ការយល់ឃើញចំព្រះខ្លួនឯងរបស់កុមរ។  

• ការរំល្រភបំពានន្រះអាចល្រចឡើងក្នុង 
ទម្រង់ជាការជ្ររកុមរដ្រយពាក្រយថ្រកាប 
ឬធ្វើឱ្រយឈឺចាប់ គំរាម ចំអក បំភិតបំភ័យ ឬ 
បំប្រកកុមរឱ្រយន្រត្រឯង។ 

• រាល់ទម្រង់ន្រការរំល្រភបំពានលើកុមរ
សុទ្ធត្រមនផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកអារម្មណ៍។

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន 
("តើអ្វីជាការរំល្ភបំពានកុមារ? ")

"កុមារ" គឺាមនុសាសដាលមានអាយុកាាម ១៨ឆ្នាំ។ ការរំលាភបំពានកុមារ គឺាសកម្មជភាព 
ាមួយ (ឬ មិនមានសកម្មជភាព) ដាលធ្វើឡើងមិនមានដាយចាដនាយ  ហើយធ្វើឲាយកុមារ 
ឈឺចាប់ ឬធ្វើឲាយកុមារមានគាាះថ្នាក់។ 

មានកុមាររាប់លាននាក់ នាជុំវិញពិភពលាក បានទទួលរងគាាះដាយារការរំលាភ 
បំពានារៀងរាល់ថ្ងា។ ការរំលាភបំពានកុមារកើតឡើងនាគាប់បាទាសទាំងអស់នាលើ 
ពិភពលាក។

�បេភទៃនការរំេលោភបំពានកុមារ  
ការរំលាភបំពានកុមារមាន៤បាភាទសំខាន់ៗ។ ាញឹកញាប់ការរំលាភបំពានលើសពីមួយ  
បាភាទបានកើតឡើងក្នុងពាលដំាលគ្នា ។ 

ផលប៉ះពាល់ន្រការរំលោភបំពានកុមារ  
ការរំលាភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ ហើយអាចបា្តាលឲាយកុមារមានបញ្ហា 
ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពាលវាង។ 

ផលវិបាកនាការរំលាភបំពានគឺមិនតាឹមតាប៉ះពាល់ទាលើជនរងគាាះប៉ុណ្ណាះទាប៉ុន្តាវា 
ក៏ជះឥទ្ធិពលទាដល់គាួារ សហគមន៍ និងវិស័យទាសចរណ៍ផងដារ ។ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវាយ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវភេទ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវចិភត្ត 

ារមិភនអើពើ 

តើអ្វីទៅជាការរំលោភបំពានកុមារ?  
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

ការមិនអើពើ

• ការមិនអើពើ គឺជាការខកខានធ្ងន់ធ្ងរក្នុង 
ការផ្តល់ឱ្រយកុមរនូវទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗន្រ 
ការថ្រាំ។ 

• ឧាហរណ៍៖ ការមិនការពារកុមរពីការ
ប៉ះពាល់ជាមួយគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬមិនផ្តល់ការ 
យកចិត្តទុកដក់ផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្រ្ត ឬមិន 
ផ្តល់ឱ្រយកុមរនូវតម្រូវវការជាមូលដ្ឋ្រន 
(ដូចជាអាហារ ជម្រក ឬការមិនយកចិត្ត
ទុកដក់ផ្ន្រកអារម្មណ៍)។

ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ 

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកើតឡើងន្រព្រល
ដ្រលមននរណម្ន្រក់ឱ្រយកុមរចូលរួមន្រ 
ក្នងុសកម្មភាពផ្លវូភ្រទតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ 
អំណចរបស់ខ្លួនទ្រលើកុមរ ឬការាញ
ប្រយ្រជន៍ពីការទុកចិត្តរបស់កុមរ។  

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ រួមមន  
អាកប្របកិរិយផ្លូវភ្រទដ្រលមិនចង់ាន 
គ្រប់ទម្រង់។ ទង្វើន្រះអាចរួមមនាំង 
ការប៉ះពាល់ ឬការមិនប៉ះពាល់ាល់ 
ត្រស្រះ។

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមររួមមន៖

 – ការប៉ះពាល់ ការបង្កើតរូបភាព/រូបថត/
វើដ្រអូអំពីកុមរដ្រលមនលក្ខណៈ 
រំល្រភបំពាន

 – ការបង្ខំកុមរឱ្រយមើល ឬចូលរួមក្នុង 
សកម្មភាពផ្លូវភ្រទ ឬ 

 – ការបង្ខំកុមរឱ្រយរួមភ្រទ ឬចូលរួមក្នុង
សកម្មភាពផ្លូវភ្រទជាមួយកុមរដទ្រ ឬ 
ជាមួយមនុស្រសព្រញវ័យ។

ជាការសំខាន់ណស់ដ្រលត្រូវវដឹងា 
ការរំល្រភបំពានាំងបួនប្រភ្រទន្រះ 
ជារឿយៗ ត្រងមនទំនាក់ទំនងគ្ន្រទ្រវិញ 
ទ្រមក ហើយពុំកើតមនដច់ត្រឯង 
ន្រះឡើយ។ ឧាហរណ៍៖ កុមរម្ន្រក់ដ្រល 
រងនូវការរំល្រភបំពានផ្លូវចិត្ត ជារឿយៗ  
ក៏ត្រងរងនូវការមិនយកចិត្តទុកដក់ផងដ្ររ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី១៤ ∞
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•  "ររOPភបំ8នRើកុ:រ ¬ើតµើងéy)ប់â)U)ស≥ំងអស់ 
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តើការរំល្ភបំពានកុមារមានអត្្រើករាល
ដលកម្ិតណ? 

• ពុំមនស្ថិតិជាក់ច្របាស់ណមួយស្ដីពីចំនួនកុ
មរដ្រលរងការរំល្រភបំពានន្រះឡើយ។

• យើងពិាកដឹងចំនួនាន ពីព្រ្រះមនុស្រស 
ភាគច្រើនពុំរាយការណ៍ពីករណីរំល្រភ 
បំពានឡើយ ហើយជារឿយៗ ពុំមន 
ការរាប់ករណីន្រះឡើយ។ 

• ប៉ុន្ត្រ គ្រានា៉្រន់ប្រមណា តួល្រខកុមរ 
រងការរំល្រភបំពាន គឺមនរាប់លាននាក់។

• កុមរាំងន្រះ គឺមនន្រគ្រប់ស្រាប់
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម  គ្រប់អាយុ សាសនា 
និងវប្របធម៌ាំងអស់។

• ការរំល្រភបំពានកុមរ មិនម្រនកើតមន 
ត្រន្រក្នុងតំបន់ន្រះត្រមួយ ឡើយ។ បញ្ហ្រ 
ាំងន្រះ កើតមនន្រគ្រប់ប្រទ្រសាំង 
អស់ក្នុងពិភពល្រក។

• កុមរអាចនឹងទទួលរងនូវការរំល្រភបំពាន 
ជាច្រើនទម្រង់ ជាប្រចាំ ជាជាងជាករណី
ការរំល្រភបំពានដច់ត្រឯង។ ឧាហរណ៍ 
កុមរម្ន្រក់អាចរងការមិនយកចិត្តទុកដក់ 
ពីឪពុកម្ដ្រយ រួចហើយរត់ច្រញទ្ររស់ន្រ 
តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយកា្ល្រយជាជនរងគ្រ្រះ 
ពីការធ្វើាបផ្លូវកាយនិងរងនូវការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវចិត្ត។ 

ការពិនិត្រយឡើងវិញ ន្រឆ្ន្រំ២០១២ ដ្រយ 
អង្គការយូនីស្រហ្វអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ាន 
រកឃើញាៈ

• ប្រ្រវា៉្រឡង់ន្រការ រំល្រភលើរាងកាយកុមរ 
កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ មនពី៩% ទ្រដល់ជិត 
២៥% ន្រក្នុងតំបន់។

• ចន្ល្រះពី ១៤% ទ្រ ៣០% ាំងកុមរា 
និងកុមរើត្រូវវានរាយការណ៍ា មន 
បទពិស្រធន៍ន្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ
ន្រក្នុងឆកជីវិតរបស់ពួកគ្រ។

• មនុស្រសជំទង់ និងមនុស្រសព្រញវ័យដ្រល 
ធា្ល្រប់មនបទពិស្រធន៍រងការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទ និង/ឬ ការរំល្រភបំពាន 
ផ្លវូកាយកាលពីពួកគ្រន្រជាកុមរ មនអត្រ្រ 
ន្រការដ្រលានគិត ឬប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តាត 
បួនដងច្រើនជាងអ្នកដ្រលគ្ម្រនប្រវត្តិន្រ 
ការរំល្រភបំពាន។

(UNICEF, ការធ្វើាបកុមរ៖ ប្រ្រវា៉្រឡង់ 
ការកើតមនថ្មី និងផលវិាកក្នុងតំបន់ 
ា៉្រសុីហ្វិច និងអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ២០១២)

ន្រក្នុងប្រទ្រស ការសិក្រសាថ្មីៗបង្ហ្រញា៖

សា្ល្យទី១៥  ∞
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Children Communities 

•  Negative reputation 
•  Climate of fear 
•  Social problems 

escalated 
•  Negative impact on 

economy  
•  Entices other 

abusers to 
community 

•  Diminishes culture 
and traditions 

Families កុ-រ7
•  êង"យ ,
•  ផ\©វចិតH,
•  សHីបø«)សlRើជនរង 

Y))ះ ,
•  បs»)សង∫ម,
•  ផលវ&rករយៈn)ល )ង ,
•  ផលប៉ះ8ល់ដល់កូនÃ 

ជំAន់ú))យ q)លrន¬ើត 
មក ú))យពី/បA«)ប់ពី"រ 
រOPភបំ8នÕ)ះ ,

សហគមន៍ 7
•  ¬)រŒœ-.)ះមិនល–,
•  បរ&—"សភ័យõ≈)ច,
•  បs»)សង∫ម"ន់“):ន 

សaពធ∑ន់ធ∑រ ,
•  :នផលប៉ះ8ល់អវ&ជ”:ន

Rើ∞)ដùកិច¨,
•  ≥ក់≥ញជនរOPភបំ8ន 

ដ‘)Uៀត ឲ)hចូលlក1Nង 
សហគមន៍,

•  d<ើឲ)h:នaពអន់ថយដល់ 
វប)fធម៌ និងâ)Ÿ)ណី ,

|#}~រ 7
•  បន)®ល់´≈)ក´[)មឈឺÜប់,
•  ខូច¬)រŒœ-.)ះ,
•  ភ័យõ≈)ច និងrត់ទំនុកចិតH ,
•  បនiNក€1)កហិរôöវត_N,
•  :នXរមûណ៍´‹)ំlនឹង 

"ររOPភបំ8ន ,

តើការរំល្ភបំពានកុមារមានផលប៉ះពាល់អ្វខី្លះ? 

• ការស្រ្រវជ្រ្រវានបង្ហ្រញឱ្រយឃើញា  
ការរំល្រភបំពានមនផលប៉ះពាល់យ៉្រង 
ធ្ងន់ធ្ងរចំព្រះកុមរ។

• កុមររងនូវការប៉ះទង្គិចផ្ន្រកផ្លូវកាយ និង 
ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងររយៈព្រលវ្រង ហើយបង្កឱ្រយ 
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព។

• កុមរមិនអាចសម្រ្រចនូវសកា្ដ្រនុពលន្រ 
ការអភិវឌ្រឍន៍របស់ខ្លួនានាំងស្រុង។ 
 ចំណុចន្រះធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ 
និង សហគមន៍របស់ពួកគ្រ ព្រលគ្រធំឡើង 
កា្ល្រយជាមនុស្រសព្រញវ័យ។ ពួកគ្រអាចនឹង 
រងគ្រ្រះដ្រយបញ្ហ្រផ្ន្រកផ្លវូចិត្ត និងផ្លវូសា្ម្ររតី 
រយៈព្រលវ្រង ដ្រលបង្កជាបញ្ហ្រសង្គមន្រ 
ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ
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r#ភពៈ អង]/រទស#Åនៈពិភព1កក, អ8កÇTើដំÉើរo#ល-នសុវត)ិ+ពចំcះកុ-រ, ឆ8ំា២០១៣,

តើការរំល្ភបំពានកុមារ មានផលប៉ះពាល់
អ្វីខ្លះដល់វិស័យទ្សចរណ៍? 

• ផលប៉ះពាល់ន្រការរំល្រភបំពាន កើតម
នមិនត្រឹមត្រចំព្រះជនរងគ្រ្រះផ្ទ្រល់ន្រះ
ទ្រ ត្រវាប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ សហគមន៍ 
និងវិស័យទ្រសចរណ៍ាំងមូល។ 

• សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន បដិស្រធមិនឱ្រយ 
មនទ្រសចរណ៍។

• វិស័យទ្រសចរណ៍ាត់បង់អាជីវកម្មទទួល 
ានក្ររ្ត៍ឈ្ម្រះអាក្រក់ ាត់បង់ការងរ។

• ការស្រ្រវជ្រ្រវានបង្ហ្រញា ទ្រសចរ  
ដ្រលធ្វើដំណើរទ្រកាន់តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ 
រងផលប៉ះពាល់ពីជំនួបរបស់ពួកគ្រ 
ជាមួយកុមរងយរងគ្រ្រះ។ ម្រយា៉្រងទៀត  
ការាក់ទងន្រការរំល្រភបំពានកុមរក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ បង្កើតឱ្រយមនក្ររ្ត៍ឈ្ម្រះ
អាក្រក់សម្រ្រប់ទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ន្រះ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលអាចយ្រងទ្រលើ 
រាយការណ៍របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក 
ដ្រលមនចំណងជើងា The Child Safe 

Traveller ឆ្ន្រំ២០១៣ ដ្រលានស្ទង់មតិ 
លើអ្នកទ្រសចរណ៍ជិត ៣០០នាក់ដ្រល
ធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ន្រះ ស្ដីពីទស្រសនៈ 
យល់ឃើញរបស់ពួកគ្រចំព្រះការរំល្រភ 
បំពានកុមរ។ ដ្រយាក្រ្រមព័ត៌មន ដ្រលសង្ខ្រប 
ការរកឃើញរបស់រាយការណ៍ន្រះ គឺមន 
ន្រក្នងុ កាត 
យកតាមខ្លួន  
(អ្នកធ្វើដំណើរ 
ដ្លមាន 
សុវត្ថិភាព 
សម្្ប់កុមារ)។

សា្ល្យទី១៧ ∞

•  ក‚\)ងq)ល;„ល‰U)សចរណ៍ ≥ក់≥ញកុ:រÆយរងY))ះ 
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•  កុ:រéក1Nងតំបន់U)សចរណ៍AA "ន់“):នaពÆយរងY))ះ 
æយ´រ"ររOPភបំ8ន ។ ,
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• យើងដឹងា ទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ ាក់ាញ 
កុមរងយរងគ្រ្រះ និងគ្រួសារដ្រលកំពុង
ស្វ្រងរកចំណូល។ 

• កុមរន្រតាមទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ អាចនឹង 
រងគ្រ្រះជាពិស្រសចំព្រះការរំល្រភបំពាន។ 

• ពុំមនបុគ្គល ឬទីភា្ន្រក់ងរណអាចការពារ 
កុមរានត្រម្ន្រក់ឯងន្រះឡើយ។

សា្ល្យទី១៨ ∞
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• យើងាំងអស់គ្ន្រសុទ្ធត្រមនតួនាទីក្នុងការ 
ការពារកុមរ ហើយពួកយើងជាច្រើនសុទ្ធ
ត្រមនតួនាទីលើសពីមួយ។ 

• ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដ្រយ អ្នកជិតខាង 
បុគ្គលិកទ្រសចរណ៍ គ្រូវបង្រៀន អង្គការ 
ក្រ្ររដ្ឋ្រភិាល មន្ត្រីរដ្ឋ្រភិាលយើងមន 
ការទទួលខុសត្រូវវផ្រស្រងៗគ្ន្រក្នុងការ 
ការពារកុមរ។

• សូមយ្រងទ្រលើដ្រយាក្រ្រមន្រលើសា្ល្រយ 
និងសុំឱ្រយអ្នកចូលរួមគិតឆ្លុះបញ្ច្រំងា តើ 
ពួកគ្រស្ថិតន្រកន្ល្រងណន្ររូបភាពន្រះ។ 
អ្នកចូលរួមអាចនឹងស្ថិតន្រលើចំណុចជា
ច្រើន។

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន 
("ការការពារកុមារ គឺជាការងាររបស់ 
មនុស្សគ្ប់រូប")

ការការពារកុមារ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស ់
មនុស្រសគ្រប់រូប  
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាទទួលបានបាយាជន៍ពីវិស័យទាសចរណ៍បាកបដាយការទទួល 
ខុសតាូវក្នុងការការពារសមាបត្តិធម្មជាតិ វបាបធម៌ មនុសាសាតិ និងាពិសាសគឺកុមាររបស់យើង។  
ប៉ុន្តាសាបពាលដាលវិស័យទាសចរណ៍រីកចមាើននាជុំវិញពិភពលាក  កុមារក៏មានភាពងាយ 
រងគាាះដាយការរំលាភបំពានដារ។

កុមារតាូវការការការពារាពិសាស។ វាមិនមានាការទទួលខុសតាូវរបស់អង្គភភាពាមួយ 
តាមា្នាក់ឯងនាះឡើយ។ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាមានទំនួលខុសតាូវក្នុងការការពារកុមារ។ 

អ្នកអាចជួយកសាងសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បាន 
យើងទំាងអស់គ្នេ សុទ្ធតេមានតួនាទីក្នងុារារពារកុមារពីាររំលេភបំពាន។ 

កុមារ

អ្នកទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ 

អង
្គកា

រទ
្រស

ចរ
ណ

៍ជា
តិ ឧស

្រសាហ
កម្មទ

្រស
ចរណ

៍ 

ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំ 

អ្នកបំព្រញសិទ្ធិ
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អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ

���វ�នព��ករណ៍ទុក�នឹង�ននូវកំ�ើន���វ
��សចរ��ើន�ង��បំផុត��ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍
��ក��ងរយៈ��ល ២ ទស��វត���ងមុខ��ះ។ 

�នមក����សកម��� �វ �� និង�ៀត�ម��ក��ង���២ំ០១២

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ���ន 
អ�ក���ំ�ើរ���មដងផ��វ។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ���ម

មូល���ន ��ើ�រ��ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍។ �រទំ�ក់ទំនង���� 
��ើន�ន��ើឲ��អ�ក��សចរ�ន�រម�ណ ៍��ក���យ �នកំហុស 
���យ�រម�  និងខកបំណង ។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ��ទីក���ង 
ប��ើ��� ��សចរណ៍ ��ល�នដូច� ស����រ 
��ជនីយ���ន ។ល។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ�� 
មណ�លកំ�ន���ល���ី ។

អំពីរ�ៀប���យ�អ�ក��ើដំ�ើរ
��ល�នសុវត�ិ�ពចំ��ះកុ�រ 

អ�ក��សចរ��លយល់អំពីសុវត�ិ�ពកុ�រក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍
ចំនួនអ�ក��សចរសរុប�ំងអស់ 

អ�កចូលរួមក��ង�រ���វ���វ

�រ�រ�រកុ�រ គឺ��រទទួលខុស���វ 
របស់�ើង�ំងអស់���

ជ��ើសស���ប់អ�ក��ើ���ស់ 
��ល��ប���នឹងសុវត�ិ�ពកុ�រ 
ក��ងវ�ស័��សចរណ៍។

���យ����កមួយ �ើម��ីឲ��
�ន�រ���ស់ប��រ  
��លដឹក�ំ��យរ���ភិ�ល 
និងឧស��ហកម���សចរណ៍ ។

��ភព៖    របកគំ�ុើញពី�រសិក�����វ���វ�មួយអ�ក��ើដំ�ើរ ២៦៨�ក់  មកពី ៣៩����ស  មក�ន់�សីុ����យ៍  ����� ដល់ឧស�  ���២ំ០១៣។  អង��រទស��នៈពិភព��ក។  អ�ក��ើដំ�ើរ��ល�នសុវត��ិពចំ��ះកុ�រ  ២០១៣។ 

អ�ក��សចរ��
����សកម���

៣,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�វ

២២,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស��

៦,៨ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�ៀត�ម

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ មិន��ើឲ��កុ�រទទួលរង���ះ 
ពី�ររ��ភបំ�ន�ើយ។  

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• មនការទទួលខុសត្រូវវផ្រស្រងៗគ្ន្រជាច្រើនក្រ្រម 
កម្រិតនីមួយៗន្រប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមរ។

• ថ្ង្រន្រះយើងនឹងពិភាក្រសាគ្ន្រពីអ្វដី្រលអ្នកអាច 
ធ្វើានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ ដ្រលមនទំនួល 
ខុសត្រូវវ និងន្រក្នងុឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ 
ក្នុងស្រុក និងទូាំងសកលល្រក ដើម្របី 
លើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមរ គ្ររពតាមច្របាប់ និង
កសាងបរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយកិច្ចការពារមួយ
សម្រ្រប់កុមរ។

• តាមរយៈការការពារសិទ្ធិកុមរអ្នកក៏អាចរួម 
ចំណ្រកជួយលើកកម្ពស់វិស័យឧស្រសាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ និងមន 
និរន្តភាពកាន់ត្រខ្ពស់។ ទង្វើន្រះហុចជា 
អត្ថប្រយ្រជន៍ជាច្រើន សម្រ្រប់យើងាំង 
អស់គ្ន្រ ដូចជាមនឱកាសការងរច្រើនរក្រសា
សុវត្ថិភាពចំណូល ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធកាន់
ត្រប្រសើរ។ល។ 

សា្ល្យទី១៩

GើខR9ំ-នទំ[ក់ទំនងដូចNã#ចខmះ 
Iមួយកុ-រ Uក89ង/រçររបស់ខR9ំ?  

 
សកមé+ព: សូមប‡·ើតបô”ីមួយ 
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សកម្មភាព៖ តើអ្នកមនទំនាក់ទំនង
ជាមួយកុមរដ្រយរបៀបណ?

• សុំឱ្រយអ្នកចូលរួមគិតពីកន្ល្រងធ្វើការរបស់ 
ពួកគ្រ និងសរសរច្រញមកនូវបញ្ជីមួយស្តីពី
វិធី ឬឱកាសផ្រស្រងៗ ដ្រលពួកគ្រ អាជីវកម្ម 
និងបុគ្គលិករបស់ពួកគ្រមនទំនាក់ទំនងជា
មួយកុមរ រួមាំងក្តីារម្ភដ្រលគ្រមន។ 

• សំុអ្នកចូលរួមឱ្រយច្រករំល្រកចម្លើយរបស់ខ្លនួ។ 
សស្ររចម្លើយន្រលើកា្ត្រខៀន ឬក្រដស 
ផ្ទ្រំងធំ និងព្រយាយមចាត់ចំណត់ា្ន្រក់ា 
តើទំនាក់ទំនងន្រះជាប្រភ្រទទំនាក់ទំនង
ដ្រយផ្ទ្រល់/ដ្រយប្រយ្រលន្រតាមផ្លូវ 
ឬតាមរយៈអតិថិជនរបស់ពួកគ្រ។ល។ 

• គូសបញ្ជ្រក់នូវភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធន្របញ្ហ្រ និង
សមត្ថភាពរបស់វិស័យទ្រសចរណ៍ក្នងុការធ្វើ
ឱ្រយឥទ្ធពិលសមស្របទ្រលើជីវិតរបស់កុមរ 
និងលើបរិសា្ថ្រនន្រះ។ 

ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមត្រូវវការសំណួរបំផុស 
គំនិតបន្ថ្រម សូមលើកពីឱកាសនានា ដ្រល 
ពួកគ្រអាចជួប និង មនទំនាក់ទំនងជាមួយ 
កុមរដូចជា៖
• ចុះបញ្ជីន្រព្រលគ្រួសារមនកូនចូលមក

សា្ន្រក់ន្រក្នុងផ្ទះសំណក់ឬសណ្ឋ្រគរ។

• ជួបជាមួយកុមរន្រតាមផ្ទះដ្រល 
ភ្ញៀវទ្រសចរទ្រសា្ន្រក់ន្រជាមួយប្រជាជន 
ក្នុងសហគមន៍។

• ជួបកុមរដ្រលលក់វត្ថុអនុ-ស្រសាវរើយ៍ និង 
អាហារដល់ ភ្ញៀវទ្រសចរ ន្រតាមទីតាំង 
ទ្រសចរណ៍ល្របីៗនិង ភ្រជនីយដ្ឋ្រនន្រ 
ព្រលអ្នកកំពុងរង់ចាំដឹកជញ្ជួនអ្នកទ្រសចរ
តាមរថយន្តតាក់សុី ឬរុឺម៉កម៉ូតូ។

• ការផ្ដល់ព័ត៌មនដល់ភ្ញៀវទ្រសចរពីឱកាស
ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយកុមរន្រក្នុងទីតាំង
របស់អ្នក។ 

• ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទ្រមើលការសម្ដ្រង 
របស់កុមរ ន្រ "មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ"

• រៀបចំដំណើរទ្រសចរណ៍របស់ "មណ្ឌល 
កុមរកំព្រ្រ" 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• សា្ថ្រនភាពដ្រលគ្រមនអារម្មណ៍មិនស្រួល
ក្នុងចិត្តជាមួយភាពងយរងគ្រ្រះរបស់ 
កុមរក្នុងមូលដ្ឋ្រន ប៉ុន្ត្រមិនដឹងប្រ្រកដា
ត្រូវវធ្វើដូចម្ដ្រច (អារម្មណ៍ាំងន្រះ អាច
ល្រចឡើងន្រក្នុងឧាហរណ៍ណមួយក្នុង
ចំណ្រមឧាហរណ៍ខាងលើ។  
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

វគ្គទី៣ ៖ តើវិស័យទ្សចរណ៍មានគ្្ះថា្ន្ក់អ្វីខ្លះចំព្ះកុមារ?

សង្ខ្ប
វគ្គន្រះជួយអ្នកចូលរួមស្វ្រងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមន និងអវិជ្ជមនន្រវិស័យទ្រសចរណ៍ រួមាំងទំនាក់ទំនងរវាង 
ភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរជាមួយនឹងវិស័យទ្រសចរណ៍។ 

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងមនសមត្ថភាពអាច៖ 

• ដឹងាការលូតលាស់ន្រវិស័យទ្រសចរណ៍មនលទ្ធផលវិជ្ជមន និងអវិជ្ជមនដ្រលអាចជះឥទ្ធិពលលើកុមរ។ 

• ទទួលសា្គ្រល់ និងស្វ្រងយល់អំពីចំណុចប្រសព្វរវាងទ្រសចរណ៍ និងភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរទូទ្រ។ 

• ច្រកឱ្រយដច់ពីវិធីដ្រលវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ អាចជួយជម្រុញដល់ការរំល្រភបំពានកុមរ 
ជាពិស្រសគឺការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ។

• ទទួលសា្គ្រល់ាការរំល្រភបំពានកុមរកើតមនន្រទូាំងសកលល្រក និងក្នុងតំបន់

• អាចកំណត់ានពីធម្មជាតិន្របញ្ហ្រ

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៨០នាទី • កាតយកតាមខ្លួន • ក្រដសផ្ទ្រំងធំ

• ហ្វឺតសរស្ររ

• រង្វ្រន់សម្រ្រប់លំហាត់ ដូចជាស្ករគ្រ្រប់ 
ប៊ិច។ល។ (តាមជម្រើស) 

 

 

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី២០

Gើកុ-រj#kវr#ឈមនឹងê##ះëí#ក់
អTីខmះក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍ ? 7

• វិស័យទ្រសចរណ៍ជាឧស្រសាហកម្មមួយ 
ដ្រលរើកលូតលាស់លឿនជាងគ្របំផុតក្នុង 
ពិភពល្រក។

• អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទកុទ្រសចរណ៍ 
ពិភពល្រក ានព្រយាករា ទ្វីបអាសុីនឹង 
មនការលូតលាស់ខា្ល្រំងកា្ល្រជាងគ្របំផុត 
ន្រក្នុងពីរទសវត្រសរ៍ខាងមុខ។

• ទ្រសចរណ៍បង្កប់នូវរឿងរា៉្រវល្អ និងគួរជាទី 
រើករាយដូចជាវិស្រសមកាល ការល្រងកំសាន្ត 
ព្រលលំហ្រ ការផ្រសងព្រ្រង និងសកម្មភាព 
ដ្រលសប្របាយៗ។ ហ្រតុន្រះយើងប្រហ្រល 
ជាឆ្ងល់ា តើការរំល្រភបំពានកុមរ និង 
វិស័យទ្រសចរណ៍មនទំនាក់ទំនងគ្ន្រដូចម្ត្រច? 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ប៉ុន្ត្រមនគ្រ្រះា្ន្រក់សំខាន់ៗចំព្រះកុមរ 
ដ្រលពាក់ពន្ធ័ដ្រយផ្ទ្រល់ជាមួយនឹង 
ទ្រសចរណ៍។

• ព្រលវិស័យទ្រសចរណ៍បន្តរើកលូតលាស់ 
យ៉្រងឆប់រហ័ស ការរំល្រភបំពានកុមរក៏ 
មនសកា្ដ្រនុពលរើកធំធាត់ និងមនសា្ថ្រនភាព 
កាន់ត្រអាក្រក់ទ្រៗផងដ្ររ ប្រសិនបើយើង
មិនធ្វើសកម្មភាពពីព្រលឥឡូវន្រះទ្រ

សា្ល្យទី២១
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សកម្មភាព៖ លំហាត់ (តាមជម្រើស)

• ធ្វើលំហាត់ទ្រសចរណ៍ដ៏ឆប់មួយ ដើម្របី 
បង្កើនាមពលដល់អ្នកចូលរួម និងធ្វើឱ្រយ 
ពួកគ្រគិតអំពីភាពអសា្ច្ររ្រយន្រទ្រសចរណ៍ 
និងសា្ថ្រនភាពដ្រយឡ្រកន្រក្នុងប្រទ្រស 
របស់ខ្លួន។

• លំហាត់ន្រះមនសំណួរធំបួនសំខាន់ៗ 
(អ្នកសម្របសម្រួលអាចបន្ថ្រមសំណួរ 
ទៀតប្រសិនបើអាច)។ ជាការសំខាន់ណស់ 
ដ្រលអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវវទទួលាន 
ចម្លើយន្រសំណួរាំងន្រះ មុនព្រល 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ 

១. តើមនភ្ញៀវអន្តរជាតិប៉ុនា្ម្រននាក់ដ្រល   

     មកប្រទ្រសកម្ពុជាន្រឆ្ន្រំកន្លងទ្រ?

   ២. តើមនហ្រតុផលអ្វីខ្លះដ្រលភ្ញៀវមក 

        កាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា?

   ៣. ចូររាប់ឈ្ម្រះប្រទ្រសសំខាន់ៗប្រ្រំដ្រល   
       ជាប្រទ្រសរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរាំងន្រះ?  

   ៤. តើកន្ល្រងណខ្លះជាកន្ល្រងទ្រសចរណ៍  
     ដ្រលមនប្រជាប្រិយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា?

• ន្រះគឺជាសា្ល្រយដ្រលមនចលនា។ មនត្រ 
សំណួរមួយ ប៉ុណ្ណ្រះ នឹងរត់លើផ្ទ្រំងបញ្ច្រំង 
សា្ល្រយម្តង ដើម្របីធ្វើឱ្រយមនភាពភា្ញ្រក់ផ្អើល
សម្រ្រប់សំណួរនីមួយៗ។ 

• ប្រសិនបើអាចធ្វើាន អាចផ្ដល់រង្វ្រន់តូចៗ 
ដូចជាស្ករគ្រ្រប់ ឬប៊ិចជាដើមចំព្រះចម្លើយ
ត្រឹមត្រូវវ។
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6ើវ&ស័យU)សចរណ៍:នផល
ប៉ះ8ល់;វ&ជ”:នអ<ីខ\ះចំ]ះ

កុ:រ? ,
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ចំ]ះកុ:រ? ,

ក្នុងនាមជាឧស្រសាហកម្មមួយក្នុងចំណ្រម 
ឧស្រសាហកម្ម ដ្រលរើកលូតលាស់លឿន 
ន្រក្នុងពិភពល្រក វិស័យទ្រសចរណ៍ 
ាននាំមកនូវអត្ថប្រយ្រជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្ត្រ 
ទ្រសចរណ៍ក៏អាចមនផលប៉ះពាល់ជា 
អវិជ្ជមនផងដ្ររ។  

សកម្មភាព៖ ការប្រកួតប្រជ្រង 
(តាមជម្រើស)

• សូមពន្រយល់ា វិស័យទ្រសចរណ៍គឺជា  
ឧស្រសាហកម្មមួយក្នុងចំណ្រមឧស្រសាហកម្ម 
លូតលាស់ជាងគ្រន្រក្នុងពិភពល្រក។ 
កំណើនភ្ញៀវទ្រសចរាននាំមកនូវ 
អត្ថប្រយ្រជន៍ជាច្រើន ប៉ុន្ត្រក៏អាចមន 
ចំណុចជាអវិជ្ជមនផងដ្ររ។ 

•  សូមច្រកអ្នកចូលរួមជាពីរក្រុម។ សូមផ្តល់
ឱ្រយក្រុមនីមួយៗនូវក្រដសផ្ទ្រំងធំ និងហ្វឺត

• ណ្រនាំប្រ្រប់ក្រុមាពួកគ្រ មនរយៈព្រល 
បីនាទី ដើម្របីរៀបចំបញ្ជីមួយដ្រលគូស 
បញ្ជ្រក់អំពីផលប៉ះពាល់ន្រទ្រសចរណ៍មក
លើសហគមន៍ (រួមាំងកុមរ)។ ក្រុម 
មួយនឹងផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់លើ 
ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមន។ ក្រមុមួយទៀតនឹង 
ផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់លើផលអវិជ្ជមន។

• បនា្ទ្រប់ពីរយៈព្រលបីនាទីានបញ្ចប់ទ្រសូម 
ចាប់ផ្តើមឱ្រយក្រុមវិជ្ជមនច្រករំល្រកចម្លើយ 
របស់ខ្លួន និងជួយជម្រុញបន្ថ្រមទ្រលើ 
អត្ថប្រយ្រជន៍ ដ្រលវិស័យទ្រសចរណ៍ 
នាំមកដល់កុមរ។ បនា្ទ្រប់មកសូមឱ្រយក្រុម 
អវិជ្ជមនច្រករំល្រកលទ្ធផលរបស់ខ្លួន ។

• លទ្ធផលន្រការពិភាក្រសា អាចត្រូវវាន 
ប្រើប្រ្រស់ជាចំណុចចាប់ផ្តើមការពិភាក្រសា 
អំពីវិធីនានា ដ្រលកុមរងយរងគ្រ្រះ 
អាចនឹងរងនូវការរំល្រភបំពានតាមរយៈ 
វិស័យទ្រសចរណ៍។

ប្រសិនបើក្រុមត្រូវវការសំណួរបំផុសគំនិត 
អាចលើកឧា-ហរណ៍មួយចំនួនមនដូចជា៖ 

ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមន

• បង្កើនឱកាសមុខរបរសម្រ្រប់ គ្រួសារ 
ដ្រលអាចធ្វើឱ្រយជីវភាពរបស់កុមរកាន់ត្រ 
មនភាពប្រសើរឡើង។

• ចំណូលកាន់ត្រច្រើន អាចនាំឱ្រយមនការ 
បង្កើនឱ្រយមនហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន្ធ័កាន់ត្រ
ប្រសើរ (រួមមនផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន 
ស្រវាវ្រជ្ជសាស្រ្ត)

ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមន

• ការលាយបញ្ចូលគ្ន្រន្រមនុស្រស និងវប្របធម៌ 
ខុសៗគ្ន្រអាចនាំទ្ររកជម្ល្រះ មនការជះ 
ឥទ្ធិពលន្រអំណច និង/ឬលុយកាក់។ 

• កុមររងការប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលពីអាជីវកម្ម 
អវិជ្ជមន។ 

• កុមរមនភាពងយរងគ្រ្រះន្រព្រលដ្រល 
ពួកគ្រសុំាន ឬលក់ដូរតាមផ្លូវផ្លូវថ្នល់ 
ដើម្របីរកលុយពីទ្រសចរ។ ការរស់ន្រ ឬ 
ការធ្វើការតាមចិញ្ចើមថ្នល់ អាចធ្វើឱ្រយកុមរ 
ងយរងគ្រ្រះចំព្រះការរំល្រភបំពានក្នុង 
ទម្រង់ដទ្រទៀត។ 

• កុមរមនភាពងយរងគ្រ្រះន្រព្រល 
ទ្រសចរទ្រទស្រសនាកន្ល្រងនានា ដ្រលគួរ 
ត្រជាកន្ល្រងកំណត់សម្រ្រប់មនុស្រសធំ 
ដ្រលគួរទុកចិត្ត ដូចជាមណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ 
សាលារៀន ផ្ទះជាដើម។ 
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យើងឃើញាទ្រសចរណ៍ ប្រសព្វជាមួយ 
ភាពងយរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំពានកុមរ
តាមវិធីធំៗបី៖

១. កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់

• ទីមួយយើងឃើញកុមរ ន្រតាមផ្លូវនានា 
ក្នុងបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍

• ឧាហរណ៍ កុមរងយរងគ្រ្រះ និងគ្រួសារ 
របស់ពួកគ្រ ត្រូវវានាក់ាញទ្រកាន់ 
ទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ ដើម្របីរកចំណូល

• ព្រលខ្លះកុមរាំងន្រះ ត្រូវវស្ថិតក្រ្រមការ 
គ្រប់គ្រងរបស់មនុស្រសព្រញវ័យ មិនាអ្នក 
ន្រះជាគ្រួសារ ឬអ្នកមិនម្រនជាគ្រួសារ
របស់ពួកគ្រន្រះឡើយ។ កុមរាំងន្រះ 
ប្រហ្រលជាមិនានទ្រសាលារៀន  
ជាពិស្រសប្រសិនបើពួកគ្រជាកុមរ 
ចំណកស្រុក វារឹតត្រធ្វើឱ្រយពួកគ្រកាន់ត្រ 
ងយរងគ្រ្រះថ្រមទៀត។

• កុមរ និងយុវជនាំងន្រះ ប្រហ្រលជាធ្វើ 
សម្មភាពរកចំណូលមួយចំនួនន្រតាមផ្លូវ  
ដូចជាសុំាន ឬលក់ឥវា៉្រន់/អាហារ សម្រ្រប់ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ។ 

• គឺកុមរដ្រលចំណយព្រលយ៉្រងច្រើន 
ន្រតាមផ្លូវ ឬន្រតាមទី "សាធារណៈ" 
ដទ្រទៀតន្រះហើយ ដ្រលមនភាពងយ 
រងគ្រ្រះចំព្រះការរំល្រភបំពានបំផុត។

• ការបណ្ត្រយឱ្រយកុមរងយរងគ្រ្រះន្រជិត 
ជាមួយភ្ញៀវទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរដ្រល 
មនប្រ្រក់ មនន័យា ភ្ញៀវទ្រសចរ និង 
អ្នកធ្វើដំណើរាំងន្រះ មនឥទ្ធិពលក្នុងការ 
"បង្កគ្រ្រះា្ន្រក់ ឬជួយ" ដល់មនុស្រសក្នុង 
សហគមន៍។

• ជារឿយៗ ភ្ញៀវទ្រសចរ និងអ្នកដំណើរមក 
ពីប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ ពុំដ្រលានឃើញកុមរ 
ន្រតាមចិញ្ចើមផ្លូវដូច្ន្រះឡើយ។ ន្រក្នុង 
ប្រទ្រសជាច្រើន (ឧ. អូស្ត្រ្រលី ឬចក្រភព 
អង់គ្ល្រស) ប្រសិនបើពលរដ្ឋណម្ន្រក់ឃើញ 
កុមរធ្វើការន្រតាមផ្លូវន្រះ ពួកគ្រត្រូវវ 
រាយការណ៍ទ្រស្រវាការពារកុមរ  ដើម្របីឲ្រយ 
មនការវាយតម្ល្រលើកុមរ និងរកវិធីនានា 
ដើម្របីជួយ។

សូមយ្រងទ្រ កាតយកតាមខ្លួន (តើ 
វិស័យទ្សចរណ៍មានគ្្ះថា្ន្ក់អ្វីខ្លះ 
ចំព្ះកុមារ?) 

តើមានគ្រ្រះថ្ន្រក់អ្វីខ្លះចំពោះកុមារនៅ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍?  

ភាពងាយរងគាាះរបស់កុមារ និងទមាង់ផាសាងៗទៀតនា 
ការរំលាភបំពាន មានទំនាក់ទំនងគ្នាទាវិញទាមក។

១

២

៣

កុមារនេតាមចិភញ្ចើមផ្លូវ ក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍
ឧទាហរណ៍ កុមារអាចសុំទាន ឬលក់ទំនិញ/ អាហារសមាាប់អ្នកទាសចរ។ កុមារា និង 
កុមារីដាលចំាយពាលចាើននាតាមផ្លូវ គឺងាយរងគាាះពីការរំលាភបំពានាស់ ។

កុមារដេលធ្វើារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ឬ វិស័យពាក់ព័ន្ធផេសេងៗទៀត 
ជារឿយៗស្ថិភតនេក្នុង សា្ថេនាពដេលតេូវគេកេងបេវ័ញ្ច 
ឧទាហរណ៍ កុមារអាច ធ្វើការនាក្នុងឧសាសាហកម្មជទាសចរណ៍ រួមមានមគ្គុទាសក៏ 
ទាសចរណ៍ ធ្វើការនាក្នុងភាជនីយដា្ឋាន បារ ខារា៉ាអូខា។ល។ កុមារក៏អាចតាូវបាន 
គាកាងបាវ័ញ្ច នាក្នុងឧសាសាហកម្មជផ្លូវភាទផងដារ ។ 

អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកទេសចរអាចចូលទេរកកុមារបានយ៉េងងាយ 
ឧទាហរណ៍ អ្នកបាពាឹត្តិបទល្មជើសផ្លូវភាទកុមារនាពាលធ្វើដំណើរនាះ ងាយសាួលក្នុង 
ការចូលទាជិតកុមារា កុមារីដាលងាយរងគាាះដាយចូលទាបំរីការនាក្នុងាលារៀន  
ឬ "នាក្នុងមណ្ឌលកុមារកំពាា" ។ និនា្នាការគួរឲាយពាួយបារម្ភនាះ មានដូចា៖ 

•  "ទេសចរណ៍ទេាន់មណ្ឌលកុមារកំពេេ"  ដាលអាចបា្តាលឲាយមាន 
គាាះថ្នាក់ដល់ការអភិវឌាឍ និងសុខមាលភាពរបស់កុមារ ហើយធ្វើឲាយ 
កុមារ ស្ថិតនាក្នុងគាាះថ្នាក់នាការរំលាភបំពាន ។ 

•  "ទេសចរណ៍ស្មគ័េចិភត្ត"  នាក្នងុអង្គភការដាលមើលថាទំាកុមារ ាកន្លាងដាល 
អ្នកស្មជ័គាចិត្តមិនតាូវបានគាឆាកឆារ ឬ  "តាួតពិនិតាយ" ឲាយបានហ្មជត់ចត់។ 

•  "ារសា្នេក់នេតាមផ្ទះ"  ដាយពុំមានការកំណត់ទីកន្លាងពាំដានឲាយបាន 
សមសាបរវាងអ្នកទាសចរ និងកុមារាក់លាក់ ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូលឧាហរណ៍ក្នុង 
មូលដ្ឋ្រន ដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ពីគ្រ្រះា្នក់ 
ជាក់លាក់ចំព្រះកុមរក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍។

អ្នកសម្របសម្រួល ក៏គួរត្រទទួលសា្គ្រល់ា  
អ្នកចូលរួមអាចនឹងមនចំណ្រះដឹងច្រើនជាង
ខ្លួន អំពីរបៀបដ្រលកុមររងការរំល្រភបំពាន 
ន្រក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍។ ក្នងុករណីាំងន្រះ 
វគ្គសិក្រសាន្រះ គឺជាទីកន្ល្រងមួយដ្រលជម្រញុ 
ដល់ការគិត និងការឆ្លុះបញ្ច្រំងនូវអ្វីដ្រលគ្រ 
ប្រហ្រលជានឹងមិនានគិតដល់ពីមុន ។ 

សូមកត់សម្គ្រល់ា ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ 
មួយចំនួន មិនធា្ល្រប់ឃើញកុមរងយរងគ្រ្រះ 
ឡើយ ហើយជាញឹកញយ ពួកគត់សួរ 
ប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍ពីសា្ថ្រនភាពាំងន្រះ
ប្រ្រប់គត់។ ជាការល្អ ប្រសិនបើអ្នកអាច 
សង្ក្រតស្វ្រងយល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវាំង
ន្រះ ន្រព្រលណមួយ ដូចជាក្នុងសា្ថ្រនភាព
ភ្ញៀវណម្ន្រក់សម្រចចិត្តទិញក្រមពីកុមរ
ម្ន្រក់ជាដើម។
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២. ការក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ 

• ទីពីរ ព្រលខ្លះ យើងឃើញកុមរធ្វើការ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ឬវិស័យពាក់ព័ន្ធ 
ដទ្រទៀត ក្នុងសា្ថ្រនភាពដ្រលមនការ 
ក្រងប្រវ័ញ្ច។

• ឧាហរណ៍ កុមរប្រហ្រលជាធ្វើការតាមផ្លូវ 
ជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្រសាវរើយ៍ អាហារសម្រន់ 
សន្លឹកឆ្ន្រត ារើ ឬកាតអនុស្រសាវរើយ៍ ឬ 
ធ្វើការជាអ្នកខាត់ស្រប្រកជើងជាដើម

• កុមរក៏ធ្វើការក្នុងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ 
តាំងពីន្រអាយុតិច ដូចជាធ្វើជាមគ្គុទ្ទ្រសក៏ 
ទ្រសចរណ៍ ន្រក្នុងភ្រជនីយដ្ឋ្រន ហាង 
កាហ្វ្រ ក្លិបខារា៉្រអូខ្រ ក្លឹបរាត្រី សណ្ឋ្រគរ 
ជាដើម។

• ម៉្រយាងទៀត មនភស្ដុតាងបង្ហ្រញា កុមរ 
ត្រូវវគ្រក្រងប្រវ័ញ្ចន្រក្នុងឧស្រសាហកម្ម 
ផ្លូវភ្រទ និងក្នុងអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ចំណ ី
អាហារ សម្រ្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ។

អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូលឧាហរណ៍ 
ក្នុងមូលដ្ឋ្រន ដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយឃើញពី 
គ្រ្រះា្នក់ជាក់លាក់ ចំព្រះកុមរក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍។

ផ្ដល់ព្រលឱ្រយអ្នកចូលរួមគិតឆ្លុះបញ្ច្រំងលើ 
សា្ថ្រនភាពាំងន្រះ និងទំនាក់ទំនងរបស ់
ពួកគ្រជាមួយសា្ថ្រនភាពាំងន្រះ។ អាចនឹង 
មនអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលមួយចំនួនកើត 
មនឡើង ដូចជា អារម្មណ៍ស្រកសា្ដ្រយ 
មនវិប្របដិសារើ  និងអារម្មណ៍មនកំហុស 
ជាដើម។ អ្នកសម្របសម្រួល គួររំលឹក 
អ្នកចូលរួមា សកម្មភាពរបស់យើងកន្លងមក 
អាចជាទង្វើដ្រលមិនមនផលល្អដល់កុមរ 
ប៉ុន្ត្រយើងគិតា យើងមនបំណងល្អត្រ 
ប៉ុណ្ណ្រះ។ សម្តីប្របន្រះ អាចជួយបន្ធូរបន្ថយ 
អារម្មណ៍ថប់ារម្ភ។ សូមរំលឹកប្រ្រប់ដល់ 
អ្នកចូលរួមា វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ជាវគ្គ 
ដ្រលជួយឱ្រយពួកគ្រ រឹតត្រមនចំណ្រះដឹង 
កាន់ត្រច្រើនឡើង។
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៣. កុមារដ្លងាយនឹងជួប 

• ចំណុចទីបីដ្រលគួរជាទីារម្ភន្រះគឺន្រត្រង់ 
ា ភ្ញៀវទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរអាចមន 
លទ្ធភាពចូលទ្ររកកុមរានដ្រយងយ 
ស្រួល។ កុមរមិនម្រនចាំាច់ត្រធ្វើការន្រ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ប៉ុណ្ណ្រះឡើយ ប៉ុន្ត្រ 
យើងក៏ឃើញា ព្រលខ្លះឧស្រសាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍អាចជម្រុញ បណ្ត្រលឱ្រយមន 
ការរំល្រភបំពានដ្រយមិនដឹងខ្លនួ តាមរយៈ 
ការធ្វើឱ្រយឱកាសស្វ្រងកុមរើ និងកុមរា 
កាន់ត្រមនភាពទូលាយ និងងយស្រួល។

• ឧាហរណ៍ ជនល្មើសផ្លូវភ្រទកុមរដ្រលជា
អ្នកធ្វើដំណើរ អាចមនលទ្ធភាពចូល ទ្រ 
រកកមុរដ្រយពុមំនការា្ល្រំមើលពអី្នកដទ្រ 
តាមរយៈការធ្វើការងរន្រក្នុងសាលា រៀន 
ឬមណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូលឧាហរណ៍ក្នុង 
មូលដ្ឋ្រន ដ្រលបង្ហ្រញឱ្រយឃើញ ពីគ្រ្រះា្នក់ 
ជាក់លាក់ចំព្រះកុមរក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍។

ការឆ្លុះបញ្ច្រំងស្ដីពីភ្ញៀវទ្រសចរ 
ទ្រល្រងន្រសាលារៀន 
និងមណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ ទំនងជានឹងធ្វើឱ្រយមន
ការជជ្រកដ្រញដ្រលកើតឡើង។ តាមធម្មតា 
ការជជ្រកាំងន្រះ គឺគួរផ្ដ្រតទ្រលើ 
"ប្រយ្រជន៍ប្រសើរបំផុត" របស់កុមរ 
ជាជាងអ្វីដ្រលភ្ញៀវទ្រសចរចង់ធ្វើ។ 
វាជាការសំខាន់ណស់ ដ្រលត្រូវវឆ្លើ
យតបនឹងការពិភាក្រសាន្រះដ្រយទន់
ភ្លន់ ប៉ុន្ត្រស្របព្រលជាមួយគ្ន្រន្រះ 
ត្រូវវបញ្ជ្រក់ឱ្រយច្របាស់ា 
ផលប្រយ្រជន៍ប្រសើរបំផុត របស់កុមរ ចាំ
ាច់ត្រូវវត្រជាការគិតគូរមុខគ្របង្អស់។ (សូម
មើលព័ត៌មនលម្អិតន្រវគ្គបនា្ទ្រប់)
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• រឿងាំងន្រះ ក៏កើតមនន្រតាមសហគ្រ្រស 
"ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុស 
ត្រូវវ" ឬ "ទ្រសចរណ៍វប្របធម៌" ផងដ្ររ។ 

ព្រលដល់ចំណុចន្រះ វាជាការល្អក្នុងការរំលឹក 
ដល់អ្នកចូលរួមពី "គ្រលការណ៍ឧត្តមប្រយ្រជន៍"  
ព្រលគឺឧត្តមប្រយ្រជន៍សម្រ្រប់កុមរ ចំាាច់ 
ត្រូវវត្រជាការពិចារណចំបងបំផុតន្រក្នុងគ្រប់ 
ការសម្រ្រចចិត្ត និងសកម្មភាពាំងអស់ដ្រល 
ត្រូវវានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកុមរ។ 
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• ឧាហរណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួនមនដូចជា៖ 

 – "ទ្រសចរណ៍ទ្រកាន់មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ" 
ជាទីដ្រលគ្រអនុញ្ញ្រតិឱ្រយអ្នកធ្វើដំណើរ 
ចូលទ្រល្រង និងប្រ្រស្រ័យាក់ទង 
ជាមួយកុមរដ្រលស្ថិតក្រ្រមការថ្រាំ 
របស់សា្ថ្រប័នន្រះ។

 – "ការងរស្មគ័្រចិត្ត" ន្រក្នងុសកម្មភាពដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយកុមរ ដ្រលជានិច្ចកាល
មិនមនការត្រួតពិនិត្រយគ្រប់គ្រ្រន់ លើ 
មនុស្រសព្រញវ័យដ្រលធ្វើការជាមួយ 
កុមរឡើយ។ 

 – "ទ្រសចរណ៍សា្ន្រក់តាមផ្ទះប្រជាជន" ដ្រល
អនុញ្ញ្រតិឱ្រយមនុស្រសព្រញវ័យដ្រលគ្រមិន 
សា្គ្រល់សា្ន្រក់ន្រតាមផ្ទះប្រជាជន ជារឿយ 
ៗត្រងមនការប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយ
កុមរដ្រយមិនមនការា្ល្រំមើល។

• "សកម្មភាព" ាំងន្រះផ្ដ្រតលើ "បទពិស្រធន៍" 
ដល់ទ្រសចរ ក្នុងការបំព្រញបំណងរបស់ 
ពួកគ្រក្នងុការ "ជួយ" ជាជាងការផ្ដ្រតទ្រលើ 
អត្ថប្រយ្រជន៍រយៈព្រលវ្រងសម្រ្រប់កុមរ។ 

• ប្រទ្រសជាច្រើនមិនអនុញ្ញ្រតឱ្រយមនុស្រសមក 
ប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយកុមរ ដ្រយមិន 
គ្ររពតាមដំណើរការត្រួតពិនិត្រយសាវតា 
និងគុណសម្របត្តិយ៉្រងតឹងរុឹងន្រះឡើយ។

"ទ្រសចរណ៍ទ្រកាន់មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ" 
គឺជាក្ដីារម្ភជាពិស្រសមួយក្នុងតំបន់ ហើយ
ពុំម្រនជារឿងដ្រលយើងត្រូវវលើកទឹកចិត្តន្រះ
ឡើយ ព្រ្រះាការទ្រទស្រសនារយៈព្រលខ្លី 
ពីសំណក់ទ្រសចរ មនន័យស្មើនឹងការដក
ហូតពីកុមរនូវសិទ្ធិទទួលានបរិយកាស 
ផ្ទះសម្រប្រងឯកជន និងមនសុវត្ថិភាពមួយ។ 
ការស្រ្រវជ្រ្រវានបង្ហ្រញា ការទ្រទស្រសនា 
រយៈព្រលខ្លី អាចបង្កគ្រ្រះា្ន្រក់ដល់ 
ការអភិវឌ្រឍន៍ និងសុខុមលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ 
កុមរផងដ្ររ។ ជាងន្រះទ្រទៀត ប្រសិនបើ 
មិនមនការត្រួតពិនិត្រយគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រលើ 
ភ្ញៀវទ្រន្រះ អាចធ្វើឱ្រយកុមរត្រូវវប្រឈមនឹង 
គ្រ្រះា្នក់ន្រការ រំល្រភបំពាន។ "អ្នកធ្វើការ 
ផ្ដល់ការថ្រាំក្ល្រងកា្ល្រយ" (សំដ្រលើអ្នកប្រកប 
វិជា្ជ្រជីវៈ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដ្រលរំល្រភបំពាន 
កុមរ ដ្រលខ្លួនធ្វើការជាមួយ) គឺជាប្រភ្រទ
ដ្រលគ្រសា្គ្រល់ាជាជនល្មើសផ្លូវភ្រទកុមរ 
ដ្រលជាអ្នកធ្វើដំណើរ។
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:នអ1កd<ើដំÈើរចំនួន៩៥% rនជួបនឹងកុ:រ 
éមូលªº)ន ក1Nងតំបន់U)សចរណ៍ ។ 
"រÊ))Ï)័យ≥ក់ទង;Ì)ើន ;មួយU)សចរ 
rនd<ើឱ)hU)សចរ :នXរមûណ៍មិនសប)òយចិតH 
:នកំហុស :នកង<ល់ និងខកចិតH។ ,

• ភ្ញៀវទ្រសចរស្ទើរាំងអស់ ជួបជាមួយ 
កុមរក្នុងស្រុកន្រព្រលគ្រធ្វើដំណើរទ្រ 
តំបន់នានា។ 

• ការស្រ្រវជ្រ្រវានបង្ហ្រញា ការទំនាក់ទំនង 
ជាច្រើនានធ្វើឱ្រយទ្រសចរមនអារម្មណ៍ 
ក្រៀមក្រ ំមនកំហុស ព្រយួារម្ភ និងខកចិត្ត។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចយ្រង រាយការណ៍ 
របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពល្រក ដ្រលមន 
ចំណងជើងា The Child Safe Traveller 

ឆ្ន្រ២ំ០១៣ ដ្រលានធ្វើការស្ទង់មតិអ្នកទ្រសចរ 
ប្រមណជិត៣០០ នាក់ដ្រលធ្វើដំណើរ 
មកកាន់តំបន់ន្រះ ស្ដីពីទស្រសនៈយល់ឃើញ 
របស់ពួកគ្រចំព្រះការរំល្រភបំពានកុមរ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ក្នុងករណីមួយចំនួន ទ្រសចរបង្ហ្រញពី 
បំណងក្នុងការផ្តល់ការជួយឱ្រយានច្រើន 
ថ្រមទៀត។ ប៉ុន្ត្រ ទ្រសចរមួយចំនួនទៀត 
បង្ហ្រញពីភាពអល់អ្រក ដ្រយសារត្រគ្រ 
មិនឃើញមនុស្រសក្នុងស្រុក ធ្វើសកម្មភាពឱ្រយ 
ានច្រើនជាងន្រះ។

• ទ្រសចរជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់  
(ផ្លូវអារម្មណ៍) ជាពិស្រសន្រព្រលពួកគ្រ 
ឃើញកុមរធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមផ្លូវ 
ឬសុំាន។ 

• ទ្រសចរមួយចំនួនានបញ្ជ្រក់ា ការ
ធ្វើដំណើររបស់ពួកគ្រមកកាន់តំបន់ន្រះ 
ប្រហ្រលជាអាចប្រសើរឡើង ប្រសិនបើពួក
គ្រឃើញកុមរទទួលានកិច្ចការពារប្រសើរ
ជាងន្រះ។

ដ្រយាក្រ្រមព័ត៌មន ដ្រលសង្ខ្របការរកឃើញ 
របស់រាយការណ៍ន្រះ មនន្រក្នុង 
កាតយកតាមខ្លួន (អ្នកធ្វើដំណើរដ្លមាន
សុវត្ថិភាពសម្្ប់កុមារ)។ 

1
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អ�ក���ំ�ើរ���មដងផ��វ។
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��ើន�ន��ើឲ��អ�ក��សចរ�ន�រម�ណ ៍��ក���យ �នកំហុស 
���យ�រម�  និងខកបំណង ។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ��ទីក���ង 
ប��ើ��� ��សចរណ៍ ��ល�នដូច� ស����រ 
��ជនីយ���ន ។ល។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ�� 
មណ�លកំ�ន���ល���ី ។

អំពីរ�ៀប���យ�អ�ក��ើដំ�ើរ
��ល�នសុវត�ិ�ពចំ��ះកុ�រ 

អ�ក��សចរ��លយល់អំពីសុវត�ិ�ពកុ�រក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍
ចំនួនអ�ក��សចរសរុប�ំងអស់ 

អ�កចូលរួមក��ង�រ���វ���វ

�រ�រ�រកុ�រ គឺ��រទទួលខុស���វ 
របស់�ើង�ំងអស់���

ជ��ើសស���ប់អ�ក��ើ���ស់ 
��ល��ប���នឹងសុវត�ិ�ពកុ�រ 
ក��ងវ�ស័��សចរណ៍។

���យ����កមួយ �ើម��ីឲ��
�ន�រ���ស់ប��រ  
��លដឹក�ំ��យរ���ភិ�ល 
និងឧស��ហកម���សចរណ៍ ។

��ភព៖    របកគំ�ុើញពី�រសិក�����វ���វ�មួយអ�ក��ើដំ�ើរ ២៦៨�ក់  មកពី ៣៩����ស  មក�ន់�សីុ����យ៍  ����� ដល់ឧស�  ���២ំ០១៣។  អង��រទស��នៈពិភព��ក។  អ�ក��ើដំ�ើរ��ល�នសុវត��ិពចំ��ះកុ�រ  ២០១៣។ 

អ�ក��សចរ��
����សកម���

៣,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�វ

២២,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស��

៦,៨ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�ៀត�ម

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ មិន��ើឲ��កុ�រទទួលរង���ះ 
ពី�ររ��ភបំ�ន�ើយ។  

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ

ជាថ្មមី្ដងទៀត អ្នកសម្របសម្រលួ អាចអនុញ្ញ្រត 
ឱ្រយមនការសម្រ្រករយៈព្រលខ្លី ដើម្របីផ្តល់ 
ព្រលវ្រលាឱ្រយអ្នកចូលរួមឆ្លុះបញ្ច្រំងលើ 
អារម្មណ៍របស់ពួកគ្រ ក្រ្រយព្រលាន 
ទទួលព័ត៌មនាំងន្រះ។ 

សា្ល្យទី២៨ ∞

•  aពÆយរងY))ះរបស់កុ:រពី"ររOPភបំ8ន :នទំAក់ទំនង 
lនឹងទ4)ង់Ó)®)ងៗUៀត¡)"ររOPភបំ8ន ។,

•  ជនRûើសផ\©វ™)ទកុ:រq)ល;អ1កd<ើដំÈើរU)សចរណ៍ Æយចូល 
lជិតកុ:រ q)លd<ើ"រémមចិ¨ើមផ\©វ ឬémមអង∫"រ 
ឬពួកfi) Xចចូលជិតកុ:រq)លÆយរងY))ះ mមរយៈ"រd<ើ"រ 
éក1Nង´p ឬémមមណóលកុ:រកំÎ)) ។,

•  ពួកfi)ក៏XចÚ)ើÊ))ស់បÇÛ)ញ ឬG)អÈÙើកéក1NងÏ)ុកrនq)រ ។ ,
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៍ ? 7
• ន្រព្រលយើងពិនិត្រយទ្រលើភាពងយរងគ្រ្រះ 

ចំព្រះការក្រងប្រវ័ញ្ច និងទម្រង់ផ្រស្រងៗន្រ 
ការក្រងប្រវ័ញ្ច យើងឃើញច្របាស់ា 
ភាពងយរងគ្រ្រះ និងការក្រងប្រវ័ញ្ច 
ាំងន្រះ មនទំនាក់ទំនងគ្ន្រ។ 

• បញ្ហ្រជាច្រើនខាងលើ ផ្រសារភា្ជ្រប់ ឬអាច 
បណ្ត្រលឱ្រយមនការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ។ 

• ដ្រយផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ទ្រលើ 
បញ្ហ្រជាក់លាក់ ស្តីពីការក្រងប្រវ័ញ្ចលើ 
កុមរក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍ នំាឱ្រយយើងដឹងា 
ជនល្មើសអាចមនលទ្ធភាពចូលទ្ររក 
កុមរ ដ្រលកំពុងធ្វើការន្រតាមចិញ្ចើមផ្លូវ 
ឬគ្រឹះសា្ថ្រននានា ឬពួកគ្រអាចចូលទ្ររក 
កុមរងយរងគ្រ្រះដទ្រទៀត តាមរយៈ 
ការធ្វើការងរក្នុងសាលារៀន ឬមណ្ឌល 
កុមរកំព្រ្រ។ល។

• ពួកគ្រអាចនឹងប្រើប្រ្រស់បណ្ត្រញក្នុងស្រុក 
ឬម្រអណ្តើក (ព្រលខ្លះអាចជាអ្នកធ្វើការក្នងុ 
ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍) ដើម្របីជួយរក 
កុមរឱ្រយគ្ររំល្រភបំពាន។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទលើកុមរក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ គឺជាាតុភូតសកល 
មួយដ្រលកើតឡើងន្រសហរដ្ឋអាម្ររិក 
អាហ្រ្វិក អាសុី និងអឺរ៉ុប។ មិនមនប្រទ្រស 
ណមួយ រួចផុតពីបញ្ហ្រន្រះឡើយ។ 

• ន្រះគឺជាបញ្ហ្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ ដ្រលាមារ 
នូវការយកចិត្តទុកដក់ជាបនា្ទ្រន់។ 

សា្ល្យទី២៩ ∞
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តើអ្វីជាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារក្នុង 
វិស័យទ្សចរណ៍? 

• ដូចយើងានដឹងហើយា ការមកដល ់
របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកកាន់តំបន់ន្រះ  
បន្តកើនឡើងពីមួយឆ្ន្រំទ្រមួយឆ្ន្រំ។ 

• ភ្ញៀវភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើដំណើរប្រកបដ្រយ 
ការទទួលខុសត្រូវវ ហើយពួកគ្រគ្ររព 
វប្របធម៌ បរិសា្ថ្រន និងប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋ្រន 
ព្រលពួកគ្រធ្វើដំណើរ ឬរស់ន្រក្នុង 
ប្រទ្រសណមួយ។

• ប៉ុន្ត្រ អ្នកធ្វើដំណើរមួយកា្ដ្រប់តូច ប្រើប្រ្រស់ 
ការធ្វើដំណើរជាឱកាស ដើម្របីរំល្រភ 
បំពានលើកុមរ។ មនុស្រសមួយចំនួនអាចជា
ពិរុទ្ធជនន្រក្នុងប្រទ្រសរបស់ខ្លួនក៏មន។ 

• ជនល្មើសដ្រលធ្វើដំណើរដើម្របីរួមភ្រទ 
ជាមួយកុមរ គឺជាទ្រសចរ អ្នកធ្វើដំណើរ  
ឬអ្នកតាំងទីលំន្របរទ្រសដ្រលប្រព្រឹត្ត 
ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ ន្រក្នុង 
ប្រទ្រសមួយ ឬប្រទ្រសច្រើនដ្រលពួកគ្រ 
ានទ្រទស្រសនា ឬទ្ររស់ន្រ។

សា្ល្យទី៣០ ∞
Gើជន�éើសផmöវ°#ទ�ើកុ-រ 
ក89ង/រÇTើដំÉើរIអ8កJ? 7
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• គ្ម្រនអ្វីអាចកត់សម្គ្រល់ានរណម្ន្រក់ជា
ជនល្មើសរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរដ្រល
ជាអ្នកធ្វើដំណើរទ្រ។ ជនល្មើសប្រភ្រទន្រះ 
គឺមកពីគ្រប់ប្រទ្រសាំងអស់។

• ពកួគ្រអាចជាជនបរទ្រសដ្រលកពំងុរស់ន្រ
ក្នុងប្រទ្រសក្រ្រ អាជីវករដ្រលធ្វើដំណើរ 
ឬទ្រសចររយៈព្រលខ្លី។

• ពួកគ្រអាចនឹងធ្វើការន្រក្នុងវិស័យវិជា្ជ្រជីវៈ
ណមួយ (ដូចជាគ្រូវបង្រៀន វ្រជ្ជបណ្ឌិត ឬ 
វិជា្ជ្រជីវៈដ្រលជនល្មើសអាចកសាងទំនាក់ទំ
នងជាមួយកុមរមុនព្រលពួកគ្ររំល្រភ 
បំពានលើកុមរ)។ 

ក្នុងអំឡុងការពិភាក្រសាន្រះ វាជាការសំខាន 
់ដ្រលត្រូវវកត់សម្គ្រល់ា កុមរច្រើនត្រត្រូវវ 
ានរំល្រភបំពានដ្រយអ្នកដ្រលសា្គ្រល់ 
ពួកគ្រ ហើយបញ្ហ្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ
កុមរគឺមិនម្រនគ្រ្រន់ត្រជាបញ្ហ្រ "បរទ្រស" 
ន្រះទ្រ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ពួកគ្រអាចជាមនុស្រសប្រសុ ឬជាមនុស្រសស្រ។ី

• ពួកគ្រអាចជាមនុស្រសព្រញវ័យ គ្រប់អាយុ 
ាំងអស់ ជាយុវវ័យ និងជាមនុស្រសចាស់។

• គ្រមិនអាចសម្គ្រល់ជនល្មើសដ្រលរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទកុមរ ដ្រលធ្វើដំណើរ 
តាមរយៈរូបរាងខាងក្រ្រានឡើយ។ 
ផ្ទុយទ្រវិញ វាជាការសំខាន់ណស់ដ្រល 
ត្រូវវដឹងពីសា្ថ្រនភាពប្រថុយប្រានសម្រ្រប់
កុមរ និងអាកប្របកិរិយគួរឱ្រយសង្រស័យដ្រល
មនុស្រសព្រញវ័យបង្ហ្រញច្រញមក។

សា្ល្យទី៣១ 

Gើ/រÇTើដំÉើរជួយស¢#}លដល់អ8កr#£#ឹតCិ
បទ�éើសផmöវ°#ទ�ើកុ-រដូចNã#ចp ? 7
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,
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រOPភបំ8នផ\©វ™)ទ។ ,
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• ជនល្មើសដ្រលរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ 
ធ្វើដំណើរទ្របណ្ត្រប្រទ្រសនានាន្រក្នុង 
អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដើម្របីរំល្រភបំពានលើកុមរ
ដ្រយសារហ្រតុផលជាច្រើន។ 

• ឧាហរណ៍ មនច្របាប់ និងនីតិវិធីត្រតួពិនិត្រយ 
យ៉្រងតឹងរុឹងន្រក្នុងបណ្ត្រប្រទ្រសជាច្រើន 
ដ្រលទប់សា្ក្រត់មិនឱ្រយជនល្មើសអាចមន 
លទ្ធភាពចូលទ្ររកកុមរដ្រលងយរងគ្រ្រះ 
ាន។ ហ្រតុន្រះ ជនល្មើសផ្ត្រតគ្រលដ្រ
ទ្រលើបណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលមនច្របាប់មិន
សូវតឹងរឹង។

• ដូចគ្ន្រន្រះដ្ររ ជនល្មើសផ្ត្រតគ្រលដ្រ
ទ្រលើបណ្ត្រប្រទ្រសដ្រលមនលក្ខខណ្ឌ 
ស្រដ្ឋកិច្ច-សង្គមាបដ្រលធ្វើឱ្រយកុមរ 
ងយរងគ្រ្រះ។

• ជនល្មើសដ្រលរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ 
ប្រើប្រ្រស់វិធីសាស្រ្តផ្រស្រងៗជាច្រើនដើម្របី 
ចូលទ្ររកកុមរដូចជា៖ 

 – អ្នករំល្រភបំពានមួយចំនួន ធ្វើការរៀបចំ
ទុកជាមុនដើម្របីរំល្រភបំពានកុមរន្រ 
ក្នុងទីកន្ល្រងជាក់លាក់ណមួយ។

 – អ្នករំល្រភបំពានមួយចំនួនាញ 
អត្ថប្រយ្រជន៍ពីបរិយកាស វិស្រសមកាល 
ដើម្របីរំល្រភបំពានកុមរ។

 – មនុស្រសមួយចំនួនធ្វើដំណើរពីបរទ្រសទ្រ 
កាន់ទីតំាងដ្រលានរាយការាមនកុមរ 
សម្រ្រប់ការរួមភ្រទ។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចផ្ដល់ឧាហរណ៍ 
ពាក់ព័ន្ធថ្មីៗ ដ្រលមនក្នុងប្រទ្រសរបស់ខ្លួន។ 

ឧាហរណ៍ថ្មីៗ មនដូចជា៖
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

 – អ្នករំល្រភបំពានមួយចំនួន អាចនឹង 
ធ្វើដំណើរមកប្រទ្រសមួយន្រះជា 
ញឹកញាប់ ហើយមួយលើកៗ អាចសា្ន្រក ់
ន្រជាច្រើនខ្រ ឬច្រើនឆ្ន្រំ។ ក្នុងករណី 
ប្របន្រះ គ្រមិនម្រនជាទ្រសចរទ្រ 
ប៉ុន្ត្រជាអ្នកតាំងទីលំន្របរទ្រស ដ្រល 
មនផ្ទះ ឬផ្ទះល្វ្រងផ្ទ្រល់ខ្លួន។

 – អ្នករំល្រភបំពានមួយចំនួនប្រើប្រ្រស់ 
បច្ច្រកវិជា្ជ្រជីឌីថល ដើម្របីរំល្រភបំពាន 
កុមរន្រប្រទ្រសផ្រស្រង (ឧ. តាមរយៈ 
ការប្រើ "វ្របឃ្រម"ជាដើម)។  

 – មនុស្រសមួយចំនួនធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត/
គ្រូវបង្រៀន/វ្រជ្ជបណ្ឌិត ន្រក្រ្រប្រទ្រស 
និងរំល្រភបំពានកុមរដ្រលដ្រលពួកគ្រ 
ានជួប តាមរយៈការងរន្រក្នុងអង្គការ 
ក្រ្ររដ្ឋ្រភិាល មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ 
សាលារៀន គ្លីនិកវ្រជ្ជសាស្រ្ត ។ល។

 – អ្នករំល្រភបំពានមួយចំនួនប្រើប្រ្រស់ 
ម្រអណ្តើក និងបណ្ត្រញក្នុងស្រុក ដើម្របី 
ជួយគ្រក្នុងការស្វ្រងរក និងរំល្រភបំពាន 
កុមរ។ ដូចយើងាន កត់សម្គ្រល់រួចមក 
ហើយា មនមនុស្រសជាច្រើនដ្រលអាច 
ជួយសម្រួលដល់អ្នករំល្រភបំពានឱ្រយ 
មនលទ្ធភាពចូលទ្ររក និងរំល្រភ 
បំពានលកុមរ។

សា្ល្យទី៣២ ∞
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•  ;√ឿយៗ ពួកfi);ជនរងY))ះពី"ររOPភបំ8នæយទ4)ង់Ó)®)ងៗ ,

G
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 ៍? 7

តើជនរងគ្្ះជានរណ?

• អ្នករំល្រភបំពានអាចផ្ដ្រតគ្រលដ្រលើ 
កុមរគ្រប់រូប។

• ជនរងគ្រ្រះអាចជាកុមរា  ឬកុមរើ ។

• កុមរគឺជាជនាំងឡាយណ
ដ្រលមនអាយុក្រ្រម១៨ ឆ្ន្រំ។ 
ជនរងគ្រ្រះអាចស្ថិតក្នុងអាយុណមួយ 
ចាប់ពី ០-១៧ ឆ្ន្រំ។ 

• ជនរងគ្រ្រះអាចជាារក កុមរតូច 
ឬក្ម្រងជំទង់។ 

របស់ជនរងគ្រ្រះមកពីប្រទ្រសរបស់ខ្លនួ ដើម្របី 
បង្ហ្រញពីលក្ខណៈផ្រស្រងៗគ្ន្ររបស់ជនរគ្រ្រះ 
ាក់ទងនឹងអាយុ យ្រនឌ័រ ទីតាំង។ល។ 

ឧាហរណ៍ដ្រលានមកពីប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 
(ដ្រយមិនបង្ហ្រញអត្តសញ្ញ្រណផ្ទ្រល់ខ្លួន 
របស់ជនរងគ្រ្រះ)។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• កុមរភ្រទទីបី ឬកុមរកំពុងស្វ្រងយល់ពី 
អត្តសញ្ញ្រណភ្រទរបស់ខ្លួន អាចប្រឈម 
នឹងគ្រ្រះា្ន្រក់កាន់ត្រខ្ពស់ ហើយក៏ដូចគ្ន្រ 
ន្រះដ្ររសម្រ្រប់កុមរមនពិការភាព 
(ពិការភាពគ្រប់ប្រភ្រទ)។ ពិការភាព 
ាំងន្រះ រួមមនពិការភាពផ្ន្រករាងកាយ 
ពិការភាពផ្ន្រកវិញ្ញ្រណណមួយ (ឧ. ការ  
លំាកក្នុងការសា្ត្រប់ ឬការមើលឃើញ) 
ពិការភាពផ្ន្រកបញ្ញ្រ និងពិការភាពផ្ន្រក 
ចិត្តវិកល។

• កុមរជាជនរងគ្រ្រះន្រការរំល្រភបំពាន 
ច្រើនត្រជាកុមរស្ថតិក្នងុសា្ថ្រនភាពលំាក។ 
ជារឿយៗ ពួកគ្រច្រើនត្រក្រីក្រ រស់ន្រតាម 
ចិញ្ចើមថ្នល់/ឆ្ន្ររសមុទ្រ ពំុានទ្រសាលារៀន 
មកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ឬ 
មកពីគ្រួសារប្រកាក់។ ជារឿយៗ កុមរ
ច្រើនត្រជួបការរំល្រភបំពានទម្រង់ដទ្រ
ទៀត ន្រផ្ទះ ឬន្រតាមផ្លូវ។ 

• ប៉ុន្ត្រ ជនរងគ្រ្រះ ក៏អាចមកពីគ្រួសារមន 
ចំណូលមធ្រយម និងចំណូលខ្ពស់ផងដ្ររ។ 
ពួកគ្រអាចនឹងរងឥទ្ធិពលពីសម្ភ្ររនិយម 
(ជារឿយៗ ច្រើនត្ររងសំពាធពីមិត្តភក្ដិ)។ 
ម្រយា៉្រងទៀត ពួកគ្រប្រហ្រលជាពុំានដឹងពី
គ្រ្រះា្ន្រក់ាក់ទងនឹងសា្ថ្រនភាពរបស់ខ្លួន
ឡើយ។ 

• កុមរក៏អាចត្រូវវានគ្រស្វ្រងរកតាម 
ប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត តាមរយៈបច្ច្រកវិជា្ជ្រ 
ឌីជីថលផងដ្ររ។ 

• មិនគួរយល់ាកុមរជាអ្នកមនកំហុស ក្នុង
ការបង្កឱ្រយមនការរំល្រភបំពានចំព្រះខ្លួន
ឯងឡើយ។ 

• ជានិច្ចកាល កុមរគឺជាជនរងគ្រ្រះ។

• មនុស្រសព្រញវ័យត្រូវវទទួលខុសត្រូវវក្នុងការ
ការពារកុមរពីការរំល្រភបំពានន្រះ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៣៣ ∞
GើចំណäចX#ះ-នន័យដូចNã#ចចំcះg  
វ;ស័យ>#សចរណ៍?7

•  សុវត_ិaពកុ:រក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍Üប់ÓHើមពីរូបអ1ក ។ ,
•  អ1កXច:នផលប៉ះ8ល់;វ&ជ”:ន ក1Nង"រប‡·ើត 
បរ&—"ស:នសុវត_ិaពសΩ))ប់កុ:រ ៖ 

– យល់ច)òស់អំពីបs»),
–  ដឹងអំពីអ<ីq)លu)¸វសម\ឹងរកGើល ,
– d<ើសកមûaពeើម)fី"រ8រកុ:រ,

G
ើកុ-

រj
#kវr
#ឈ
មនឹងê

##ះë
í#ក់អTីខmះក89ងវ;ស

័យ
>
#ស
ចរណ

៍ ? 7

• ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដ្រលមនការទទួល
ខុសត្រូវវ និងជាសមជិកមួយរូបន្រក្នុង
ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍សកលល្រក 
(មិនាអ្នកកាន់មុខតំណ្រងអ្វី) អ្នកអាច 
មនឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមនលើការកសាង 
បរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់ 
កុមរ។

• បុគ្គលិកទ្រសចរណ៍ន្រជុំវិញពិភពល្រក 
កំពុងជួយកសាងបរិសា្ថ្រន "សុវត្ថិភាពកុមរ
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍" ។

• ជាការសំខាន់ណស់ដ្រលអ្នកត្រូវវយល់ 
ពីបញ្ហ្រន្រការរំល្រភបំពានកុមរក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ ហើយអ្នកត្រូវវដឹងពីអ្វី 
ដ្រលអ្នកត្រូវវធ្វើ ដើម្របីអាចការពារកុមរពី
គ្រ្រះា្ន្រក់ានប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធិភាព។

ត្រូវវធានាា គ្រប់គ្ន្រានយល់អំពីពាក្រយដ្រល
មនន័យា បរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍អាចធ្វើឱ្រយ
កាន់ត្រមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ តាមរយៈ
ការកាត់បន្ថយឱកាសកុំឱ្រយការរំល្រភបំពាន
កើតឡើង។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

វគ្គទី៤ ៖  តើសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍គឺអ្វី?

សង្ខ្ប
វគ្គសិក្រសាន្រះ ណ្រនាំអ្នកចូលរួមឱ្រយសា្គ្រល់អំពីគ្រលគំនិត "សុវត្ថិភាពកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍" និងាតើគ្រលគំនិតន្រះ 
ផ្តល់អត្ថប្រយ្រជន៍ចំព្រះកុមរ និងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍យ៉្រងដូចម្ត្រចខ្លះ។

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា៖
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះអ្នកចូលរួមនឹងអាច៖ 

• ពន្រយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ និងសុវត្ថិភាពកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

• កំណត់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដ្រលទទួលខុសត្រូវវក្នុងការកសាងសុវត្ថិភាពកុមរក្នុងវិស័យ

• ទ្រសចរណ៍។

• ទទួលសា្គ្រល់ា សុវត្ថិភាពកុមរក្នុវវិស័យទ្រសចរណ៍ ពិតជាផ្តល់អត្ថប្រយ្រជន៍សំខាន់ៗចំព្រះវិស័យន្រះ។

• កំណត់សមសធាតុ ដ្រលបង្កើតឱ្រយមនបរិសា្ថ្រនដ្រលមនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

• យល់អំពីការទទួលខុសត្រូវវផ្ទ្រល់ខ្លួន និងការទទួលខុសត្រូវវផ្ន្រកវិជា្ជ្រជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារ កុមរពីការរំល្រភ 
បំពានកុមរន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៣០ នាទី • កាតយកតាមខ្លួន • ក្រដសផ្ទ្រំងធំ 

• ហ្វឺត 

 

 

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ
សា្ល្យទី៣៤ ∞

GើអTីpI សុវត)ិ+ពកុ-រ 
ក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍? 7

• តើវិស័យទ្រសចរណ៍អាចធ្វើការឆ្លើយតប 
នឹងបញ្ហ្រន្រះដ្រយវិធីណ? តើយើងអាច 
បង្កើត "ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាព 
ចំព្រះកុមរ" ដ្រយវិធីណ? តើ 
"ទ្រសចរណ៍ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ" ជាអ្វី? 
តើហ្រតុអ្វីានជាវាមនសារៈសំខាន់? 

សា្ល្យទី៣៥ ∞

សុវត)ិ+ពកុ-រក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍ 7
គឺ;U)សចរណ៍q)ល៖,
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• វិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាព 
ចំព្រះកុមរគឺជាវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រល៖   

 – ទទួលសា្គ្ល់ តួនាទី និងឥទ្ធិពលជា 
សកា្ដ្រនុពលរបស់ខ្លួន មកលើការរំល្រភ 
បំពានកុមរ។

ដើម្របីជំនួយដល់ការយល់ពីអត្ថន័យន្រពាក្រយ 
"ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាពចំព្រះកុមរ" 
យើងអាចពន្រយល់តាមវិធីខាងក្រ្រម។ 
ជំហានទី១ គឺជាគ្រឹះ ជំហានទី២  ផ្អ្រកលើ 
ជំហានទី១ ហើយជំហានទីបី គឺផ្អ្រកលើ 
ជំហានទីពីរ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

 – ទទួលខុសត្ូវ ក្នុងការកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់ដ្រលបង្កឡើងដ្រយ គ្រ្រះា្ន្រក់ 
(ដ្រយផ្ទ្រល់ ឬដ្រយប្រយ្រល) 
ទ្រលើកុមរដ្រលងយ រងគ្រ្រះ និង

 – ប្កាន់យកតួនាទីសកម្ម ក្នុងការពង្រឹង 
និងរក្រសាបរិសា្ថ្នប្កបដ្យសុវត្ថិភាព
សម្្ប់កុមារាំងអស់។

ការទទួលសា្គ្ល់នូវតួនាទី និងផលប៉ះពាល់ 
គឺាក់ទងនឹងការយល់អំពីទំនាក់ទំនង ដូច 
អ្វីដ្រលយើងានធ្វើខាងលើ។ គ្រប្រហ្រល 
ជាមើលពុំឃើញច្របាស់ ប៉ុន្ត្រអ្វីៗគ្រប់យ៉្រង 
ដ្រលយើងធ្វើ មនផលប៉ះពាល់ដល់ 
អ្នកផ្រស្រងទៀត។

ការទទួលខុសត្ូវ ាក់ទងនឹងបំណង 
និងការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តផ្ទ្រល់ខ្លួន ដើម្របីពិចារណ 
លើផលប៉ះពាល់ាំងន្រះ ន្រព្រលធ្វើការ 
ជ្រើសរើស និងសម្រ្រចចិត្ត។

ប្កាន់យកតួនាទីសកម្ម ាក់ទងនឹងការ 
ស្វ្រងរងដ្រយការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត នូវឱកាស និង 
លទ្ធភាពដ្រយមនគ្រលបំណងបង្កើត 
នូវបរិសា្ថ្រនដ្រលមនសុវត្ថភិាព។ ឧាហរណ៍ 
ដូចជា ការចាប់យកនូវការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្ម ី
មួយជាដើម។ 
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• វិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាពចំព្រះ 
កុមរ គឺជាផ្ន្រកមួយន្រ "ទ្រសចរណ៍ប្រកប
ដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ" 

• អ្នកប្រហ្រលជាសា្គ្រល់ "ទ្រសចរណ៍ប្រកប
ដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ" រួចហើយ។

• ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ 
គឺយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការថ្ររក្រសាធនធាន 
ធម្មជាតិ វប្របធម៌ និងធនធានមនុស្រស  
ជាពិស្រសគឺកុមរដ្រលត្រូវវការកិច្ចការពារ
ជាពិស្រស។

• អ្នកធ្វើដំណើរកាន់ត្រច្រើនឡើង គំទ្រដល់ 
ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ។

• ប្រការន្រះឆ្លះុបញ្ច្រងំពីតម្រូវវការរបស់មនុស្រស 
មួយចំនួន ដ្រលគ្រគិតា វាជាការចាំាច់ 
ក្នុងការស្វ្រងរកបទពិស្រធន៍ "ប្រកបដ្រយ 
អត្ថន័យល្អ" (ដូចជា "ការស្មគ័្រចិត្ត") ជាដើម។

• បុ៉ន្ត្រយើងត្រូវវធានាឱ្រយប្រ្រកដាបទពិស្រធន៍ 
ាំងន្រះមិនធ្វើឱ្រយកុមរប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ឬមនផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមនលើ 
សុខុមលភាពរបស់ពួកគ្រឡើយ។

អ្នកសម្របសម្រួលក៏អាចដក់បញ្ចូលផ្ន្រក 
ដ្រលពាក់ព័ន្ធន្រក្នុងគ្រលនយ្រាយ ឬ 
យុទ្ធសាស្ត្រទ្រសចរណ៍ជាតិ ដើម្របីឆ្លុះបញ្ច្រំង
អាទិភាពា្ន្រក់ជាតិចំព្រះគុណភាព  និងការ
ទទួលខុសត្រូវវរបស់ទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ។

គ្រលនយ្រាយ និងយុត្តិសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ  
ផ្ន្រកទ្រសចរណ៍មនដូចជា៖ 

ប្រសិនបើមិនមនស្ដង់ដរជាតិទ្រន្រះ អ្នក 
អាចយ្រងទ្រស្តង់ដរអន្តរជាតិ និងធនធាន 
មួយចំនួនស្ដីពីទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការ 
ទទួលខុសត្រូវវ ដូចជាអាចលើកឡើងអំពី៖

• ក្រមសីលធម៌សាកល អាចបើកមើលាន 
ន្រ៖ http://www.unwto.org/
ethics/index.php
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ 
គឺត្រូវវានគំទ្រដ្រយទីភា្ន្រក់ងរទ្រសចរណ៍ 
អន្តរជាតិ រួមមន អង្គការសហប្រជាជាតិ 
ទទួលបន្ទកុវិស័យទ្រសចរណ៍ (UNWTO) 
ដ្រលានបង្កើតឡើងនូវក្រមសីលធម៌ជា 
សកល ដើម្របីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថភិាពក្នងុ 
វិស័យទ្រសចរណ៍។ ន្រក្នុងក្រមសីលធម៌ជា 
សកលន្រះានបញ្ជ្រក់ា ការក្រងប្រវ័ញ្ច 
លើកុមរ គឺផ្ទុយាំងស្រុងពីគ្រលបំណង 
ន្រទ្រសចរណ៍។ អង្គការសហប្រជាជាតិ 
ទទួលបន្ទុកវិស័យទ្រស-ចរណ៍ានគំទ្រនូវ
យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយពីសុវត្ថិភាពកុមរក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ន្រះ។

• ក្រសួងទ្រសចរណ៍របស់បណ្ត្រប្រទ្រស
អាសា៊្រនាំងដប់ានចុះហត្ថល្រខាលើ
ក្រមសីលធម៌សកលរបស់ UNWTO។ 
តាមរយៈការចុះហត្ថល្រខាន្រះ ប្រទ្រស 
នីមួយៗ ានធ្វើការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តជាផ្លូវការា 
បញ្រឈប់ការរំល្រភបំពានលើកុមរដ្រលកើត
ឡើងដ្រយសារវិស័យទ្រសចរណ៍។

សា្ល្យទី៣៧ ∞
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• "ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាពចំព្រះកុមរ" 
ាមារនូវកិច្ចខិតខំដ្រលមនការ 
សហការណ៍គ្ន្រ ពីសំណក់ដ្រគូនានា។ វា 
តម្រូវវឱ្រយយើងយល់ មិនត្រឹមត្រអំពីតួនាទី 
របស់យើងត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រយើងក៏ត្រូវវ 
យល់ពីតួនាទីរបស់អ្នកដទ្រទៀតដ្ររ។ ការ 
យល់ពីតួនាទីរបស់យើង និងតួនាទីរបស ់
អ្នកដទ្រ ជួយយើងឱ្រយអាចធ្វើការជាមួយ 
គ្ន្រាន។

• អ្នកសម្របសម្រលួ ត្រូវវយ្រងទ្រលើដ្រយាក្រ្រម 
ដើម្របីនិយយពីតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នីមួយៗ។

• ន្រព្រល យើងចង់ជួយកុមរ យើងចាំាច់
ត្រូវវជួយគ្រជាលក្ខណៈរួមគ្ន្រជាប្រព័ន្ធ ព្រល
គឺត្រូវវជួយគ្រន្រក្នុងប្រព័ន្ធគ្រួសារ ឬន្រក្នុង
ប្រព័ន្ធសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• វាជាការសំខាន់ណស់ ដ្រលត្រូវវចងចាំា ថ្វី 
បើការការពារកុមរគឺជាការងររបស់មនុស្រស 
ាំងអស់គ្ន្រក្ដី ប៉ុន្ត្រមនវិជា្ជ្រជីវៈមួយចំនួន 
ដ្រលានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រល និង 
មនបទពិស្រធន៍ក្នុងការធ្វើការងរន្រះ និង 
ដឹងច្របាស់ពីស្រវានានា ដ្រលកុមរត្រូវវការ។ 
យើងត្រូវវទទួលសា្គ្រល់ពីសារៈសំខាន់ន្រ 
តួនាទីរបស់ពួកគ្រ ហើយត្រូវវប្រឹក្រសាយ្របល់  
ជាមួយពួកគ្រ ន្រព្រលណដ្រលចាំាច់។ 
បើពំុដូច្ន្រះទ្រ យើងប្រហ្រលជាធ្វើការសម្រ្រច 
ចិត្តខុស ព្រ្រះយើងគិតាយើងមនបំណង 
ល្អ ប៉ុន្ត្រទង្វើរបស់យើងអាចមិនមនផលល្អ 
ដល់កុមរក៏ាាន។ បន្ថ្រមជាងន្រះ គឺវា 
អាចបង្កើតឱ្រយមនផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមន
លើកុមរថ្រមទៀត។

• ឧាហរណ៍ ព្រលខ្លះ ព្រលដ្រលអាជីវកម្ម 
ឬបុគ្គលណមួយចង់ជួយកុមរ ពួកគ្រនឹក 
ឃើញភា្ល្រមអំពីកុមរដ្រលស្ថិតក្រ្រមការ 
ថ្រាំក្នុងសា្ថ្រប័ន (ដូចជា "មណ្ឌលកុមរ 
កំព្រ្រ" ជាដើម)។ ប៉ុន្ត្រភស្ដុតាងន្រទូាំង 
ពិភពល្រកបង្ហ្រញា កន្ល្រងដ៏ល្អបំផុត 
សម្រ្រប់កុមរ គឺន្រក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួន 
ន្រះ ដូច្ន្រះយើងគួរគំទ្រប្រព័ន្ធន្រះវិញ 
ទើបជាការប្រសើរ។

• ន្រះជាបរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាព ដ្រល 
យើងចង់បង្កើតឡើង ដើម្របីការពារកុមរ 
ប្រកបដ្រយនិរន្តរភាព។

• អាជីវកម្ម អង្គការសហគមន៍ និងភា្ន្រក់ងរ 
ន្រា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រនរបស់រដ្ឋសុទ្ធត្រអាចទទួល 
ខុសត្រូវវបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីធានាឱ្រយានា 
កុមរានទទួលសុវត្ថិភាព ព្រមាំងបង្កើត
បរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយការការពារ។ 

•  ភ្ញៀវទ្រសចរខ្លួនឯងផ្ទ្រល់ ក៏អាចដើរតួនាទី 
សំខាន់ ក្នុងការគ្ររពតម្ល្ររបស់សហគមន៍ 
និងសន្តិសុខសង្គមរបស់កុមរ ព្រមាំង 
ជនងយរងគ្រ្រះដទ្រទៀត។

• ភ្ញៀវទ្រសចរចាំាច់ត្រូវវានទទួលព័ត៌មន 
និងជួយឱ្រយមនការយល់ច្រើន ដើម្របីធ្វើការ 
ជ្រើសរើសនិងសម្រ្រចចិត្ត ដ្រលអាចជួយ 
រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ។
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តើភ្ញៀវទ្សចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរចង់ 
ដើរតួនាទីជាអ្វី? 

• ការស្រ្រវជ្រ្រវានបង្ហ្រញា ភ្ញៀវទ្រសចរ 
ដ្រលមកកាន់តំបន់ន្រះ ចង់ជួយកុមរ ដ្រល
ពួកគ្រជឿាកំពុងប្រឈមគ្រ្រះា្ន្រក់ប៉ុន្ត្រ 
ពួកគ្រប្រហ្រលអាចយល់ច្រលំចំព្រះសកម្ម
ភាពដ្រលខ្លួនគួរធ្វើ។

• ការស្រ្រវជ្រ្រវក៏ានបង្ហ្រញដ្ររា ភ្ញៀវទ្រស
ចរចង់ចូលរួមចំណ្រកដ្រយបំណងល្អ និង
ចង់ានព័ត៌មនបន្ថ្រមទៀតអំពីអ្វីដ្រលពួក
គ្រអាចធ្វើាន។ 

• ភ្ញៀវទ្រសចរជាច្រើន គឺគំទ្រអាជីវកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ ដ្រលមនអនុវត្តគ្រលការណ៍
សុវត្ថិភាពកុមរ។ 

• អ្នកធ្វើដំណើរ និងភ្ញៀវទ្រសចរ ដ្រលមក 
កាន់តំបន់ន្រះ ចង់ានទ្រសចរណ៍ដ្រល 
មនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។

• ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ 
គឺងយស្រួលអនុវត្ត។ 

• ជាការពិតណស់ ជាការសំខាន់ដ្រលត្រូវវ 
សង្កត់ធ្ងន់ា អ្នកទ្រសចរណ៍ និងអ្នកធ្វើ 
ដំណើរម្ន្រក់ៗ គឺមិនដូចគ្ន្រទ្រ។

• ភ្ញៀវទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ មនទិដ្ឋភាព 
ផ្រស្រងៗចម្រុះគ្ន្រ មិនខុសអ្វីពីពិភពល្រក 
ន្រះឡើយ!

អ្នកសម្របសម្រួលអាចនិយយយ្រង 
ទ្រលើរាយការអង្ក្រតស្តីអំពីអ្នកដំណើរ 
ដ្រលរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមររបស់អង្គការ 
ទស្រសនៈពិភពល្រក ដ្រលមនចំណងជើង 
ា The Child Safe Traveller 

ឆ្ន្រំ២០១៣ ដ្រលានធ្វើការស្ទង់មតិ 
អ្នកទ្រសចរប្រមណជិត៣០០ នាក់ដ្រល 
ធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ន្រះ ស្ដីពីទស្រសនៈ 
យល់ឃើញរបស់ពួកគ្រចំព្រះការរំល្រភ 
បំពានកុមរ។

ដ្រយាក្រ្រមព័ត៌មន ដ្រលសង្ខ្របការរកឃើញ 
របស់រាយការណ៍ន្រះ មនន្រក្នុងកាតយក 
តាមខ្លួន (អ្នកធ្វើដំណើរដ្លមានសុវត្ថិភាព
សម្្ប់កុមារ)។ 
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អ�ក��សចរ��
����សកម���

៣,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�វ

២២,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស��

៦,៨ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�ៀត�ម

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ មិន��ើឲ��កុ�រទទួលរង���ះ 
ពី�ររ��ភបំ�ន�ើយ។  

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ

សា្ល្យទី៣៩ ∞
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•  „រពវប)fធម៌ក1NងÏ)ុក,
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,
•  ıំ$)សហគមន៍ ,
•  ផHល់ចំÈ)ះដឹង “)មិនផHល់ស:%)រ,

មនឧាហរណ៍ស្តីពីការបង្កើតថ្មី  
ន្រទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះ 
កុមរជាច្រើនន្រជុំវិញពិភពល្រក។ 
ការបង្កើតថ្មីាំងន្រះមនដូចជា៖ 

• ក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍ ដ្រលបង្ហ្រញដល់ 
អតិថិជនរបស់ខ្លួនា អំពីវិធីដ្រលពួកគ្រ 
អាចគំទ្រដល់សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន តាមរយៈ 
ការធ្វើខ្លួនឱ្រយមនការទទួលខុសត្រូវវ គ្ររព 
វប្របធម៌ក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងការផ្ដល់ "ការលើក 
ដ្រឡើង" ត្រមិនម្រន "ការលាដ្រទ្រ" ន្រះ 
ឡើយ។ 

អ្នកសម្របសម្រួលអាចបន្ថ្រមឧាហរណ៍ 
ល្អ ដ្រលមនន្រក្នុងប្រទ្រស ដើម្របីចង្អុល 
បង្ហ្រញពីការអនុវត្តន៍ល្អៗ

អ្នកសម្របសម្រួល ត្រូវវបញ្ជ្រក់ពីភាពខុសគ្ន្រ 
រវាងគំនិតផ្តួចផ្តើម។គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្លះ ផ្តល់ជា 
គំនិត ខ្លះទៀតផ្តល់នូវការអប់រំ និងខ្លះទៀត 
គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម ដ្រលណ្រនាំពីសកម្មភាព
ជាក់ស្ត្រងត្រម្តង។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ក្រមុហុ៊នទ្រសចរណ៍ រួមាំងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 
ដ្រលច្រករំល្រកព័ត៌មនជាមួយអតិថិជនរបស់ 
ខ្លួនអំពីរបៀបធ្វើយ៉្រងណដើម្របីកា្ល្រយជាអ្នក
ធ្វើដំណើរដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។ 

សា្ល្យទី៤០ ∞
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ឧាហរណ៍ដទ្រទៀត អាចមនដូចជា៖ 

• អាជីវកម្ម និងអង្គការាំងឡាយណដ្រល
ដក់បញ្ចូលការបណ្តុះបណ្ត្រលស្ដីពី ការ 
ការពារកុមរសម្រ្រប់ជាការតម្រង់ទិសនិង
ការអភិវឌ្រឍន៍វិជា្ជ្រជីវៈដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

• អាជីវកម្ម និងអង្គការាំងឡាយណ ដ្រល 
មនគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ 
ច្របាស់លាស់ ដ្រយច្រងពីការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្ត 
របស់ក្រុមហ៊ុនចំព្រះការការពារកុមរ និង 
មននីតិវិធីរាយការណ៍ច្របាស់លាស់ ប្រសិន 
បើមនការរកឃើញ ឬសង្រស័យលើសា្ថ្រនភាព 
ណមួយ។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចបន្ថ្រម ឬដក់បញ្ចូល 
ឧាហរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋ្រន ដើម្របីជា 
ឧាហរណ៍ បង្ហ្រញអំពីការអនុវត្តល្អៗដ្រល
កំពុងកើតមន។

សា្ល្យទី៤១ ∞
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មនឧាហរណ៍ស្ដីពីគំនិតបង្កើតថ្មី ដើម្របី 
ការពារកុមរផងដ្ររ ដូចជា៖

• ភ្រជនីយដ្ឋ្រនដ្រលទទួលយកអតីតជន 
រងគ្រ្រះ និង/ឬគ្រួសាររបស់ពួកគ្រឲ្រយ 
ធ្វើការងរ។

• សហគ្រ្រសសង្គមដ្រលផ្ដល់ជាជម្រើសននា 
ដល់មនុស្រសវ័យក្ម្រងដ្រលងយរងគ្រ្រះ 
និង/ឬគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។

• ផ្រសព្វផ្រសាយពីទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាព 
ចំព្រះកុមរ កិច្ចពិភាក្រសា និងជជ្រក 
ដ្រញដ្រលអំពីប្រធានបទន្រះ ន្រតាម 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនានា ។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចបន្ថ្រមឧាហរណ៍ 
ល្អ ដ្រលមនន្រក្នុងប្រទ្រស ដើម្របីចង្អុល 
បង្ហ្រញពីការអនុវត្តន៍ល្អៗ



54

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤២
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Gើ´ជីវកមéទទួលiនr#sជន៍អTីខmះ? 7
 

សកមé+ព៖ ប‡·ើតmêង√ៀបêប់ពីរÅៀប q)លXជីវកមû 
របស់អ1កទទួលrន ពី"រជួយរក)wសុវត_ិaពកុ:រ។,

សកម្មភាព៖ ការពិភាក្រសាក្រុមតូច

• ច្រកអ្នកចូលរួមទ្រជាក្រមុតូចៗ ទ្រតាម 
ក្រមុឯកទ្រសរបស់ពួកគ្រ (ឧាហរណ៍  
បុគ្គលិកសណ្ឋ្រគរ ក្រមុហុ៊នដឹកជញ្ជនូ 
ទ្រសចរណ៍ ភា្ន្រក់ងរធ្វើដំណើរ និងមគ្គទុ្ទ្រសន៍ 
ទ្រសចរណ៍ បុគ្គលិកអាកាសចរណ៍ អ្នកលក់ 
វត្ថអុនុស្រសាវរើយ៍ ។ល។)។

• ស្នើឱ្រយក្រមុនីមួយៗ គិតពីអត្ថប្រយ្រជន៍ 
នានា ដ្រលអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ អាចទទួល 
ានពីវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាព 
ចំព្រះកុមរ។

• ផ្តល់រយៈព្រលប្រ្រនំាទីសម្រ្រប់ក្រមុពិភក្រសា។  
បនា្ទ្រប់មកសូមអនុញ្ញ្រតិឱ្រយក្រុមនីមួយៗ 
ច្រករំល្រកការរកឃើញរបស់ខ្លួន។ 

សូមផ្តល់ក្រដសផ្ទ្រំងធំដល់ក្រុមដើម្របី 
កត់ត្រ្រចម្លើយរបស់ពួកគ្រ។

សា្ល្យទី៤៣ ∞

Gើសុវត)ិ+ពកុ-រក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍ ÇTើឱ#Ø  
´ជីវកមéទទួលiន~រៈr#sជន៍អTីខmះ? 7
សុវត_ិaពកុ:រក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍d<ើឱ)hXជីវកមûទទួលrន  !
´រៈâ)Øជន៍&))ះ៖ 

•  ជួយñ)ុមហ៊ុនរបស់អ1កឱ)hរក)wrននូវទំAក់ទំនង ,
•  ¿\ើយតបlនឹង"រ¬ើនµើង¡)ត4)¸វ"ររបស់អ1កÚ)ើÊ))ស់,
•  ជួយឱ)hñ)ុមហ៊ុនរបស់អ1ក:ន¬)រŒœ-.)ះ និងយី'គួរ;ទីn)ញចិតH 
និង:នaព≥ក់≥ញ ,

•  ប‡·ើន¬)រŒœ-.)ះ ñ)ុមហ៊ុន និង"ត់បន_យY))ះZ[)ក់ ,
•  ប‡·ើនលទÉaពរកÊ))ក់ចំណÁល និង:ន"រអភិវឌ)ìន៍យូរអ(<)ង,
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"ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ" 
ធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មទទួលានផលល្អ។

• វាជួយឱ្រយក្រមុហុ៊នអ្នករក្រសាាននូវភាពឈាន
មុខគ្រ ក្នងុការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវវការ នានា

• វាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវវការកាន់ត្រធំឡើងៗរបស់ 
អ្នកធ្វើដំណើរ និងភ្ញៀវទ្រសចរដ្រលចាប់ 
អារម្មណ៍នឹងតំបន់ដ្រលពួកគ្រទ្រល្រង។

• វាជួយក្រុមហ៊ុនអ្នកឱ្រយរក្រសាាននូវក្ររ្ត៍
ឈ្ម្រះ និងម៉្រកយីហ្រដ៏គួរឱ្រយាក់ាញ 
និងគួរជាទីចូលចិត្ត។

• វាជួយឱ្រយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមនលក្ខណៈ
ខុសប្ល្រក និងពិស្រសជាងបណ្ត្រក្រុមហ៊ុន 
និងអាជីវកម្មដទ្រទៀត។

• វាជួយបង្កើនក្ររ្តឈ៍្ម្រះក្រមុហុ៊នអ្នក និងកាត់ 
បន្ថយគ្រ្រះា្ន្រក់ក្នងុការមនឈ្ម្រះអវិជ្ជមន។

• វាជួយឱ្រយក្រមុហុ៊នអ្នកានទទួលមតិ 
វាយតម្ល្រល្ៗអ ពីអតិថិជន។

• វាជួយផ្ដល់មូលដ្ឋ្រនល្អប្រសើរ ក្នុង 
ការកំណត់តម្ល្រខ្ពស់ពីអតិថិជន។

• ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ន្រកអាជីវកម្មដទ្រទៀត ទំនង
ជានឹងជួយផ្រសព្វផ្រសាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក
តាមបណ្ត្រញរបស់ពួកគ្រ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ចំណុចាំងអស់ខាងលើ សុទ្ធត្រផ្ដល់ឱ្រយនូវ 
ប្រ្រក់ចំណ្រញ និងគំទ្រដល់ការលូតលាស់
រយៈព្រលវ្រងសម្រ្រប់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ 
គឺជាទស្រសនៈានមួយ នឹងជាបទពិស្រធន៍ផ្ន្រក 
ទ្រសចរណ៍គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ដ្រលធ្វើឲ្រយ 
មនុស្រសចង់ស្វ្រងយល់អំពីវា។ វាអាចជួយឲ្រយ 
អតិថិជនឱ្រយមនអារម្មណ៍ល្អ។ ក្រុមហ៊ុនអាច 
ទទួលានប្រ្រក់ចំណ្រញ តាមរយៈការផ្ដល់ 
បទពិស្រធន៍ាំងន្រះ (ដ្រយសុឆន្ទៈ) 
ដល់អតិថិជនដ្រយខ្លួនឯង បើពុំដូច្ន្រះទ្រ 
អ្នកដទ្រគ្រនឹងធ្វើមុនយើង។

សា្ល្យទី៤៤ ∞

Gើសុវត)ិ+ពកុ-រក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍ ÇTើឱ#Ø 
´ជីវកមéទទួលiន~រៈr#sជន៍អTីខmះ? (ត) 
សុវត_ិaពកុ:រក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍ d<ើឱ)hXជីវកមûទទួលrន !
´រៈâ)Øជន៍&))ះ៖ 
•  ≥ក់≥ញអ1កដំÈើរq)លយកចិតHទុកªក់ចំ]ះសង∫ម,
•  Rើកកមäស់"រផ)®ព<ផ)wយ q)លនិ—យតı[)ពី:ត់មួយl:ត់មួយ,
•  រªº)ភិrល និងសហគមន៍ ចង់rនñ)ុមហ៊ុនq)ល:ន"រ 
ទទួលខុសu)¸វ ,

•  អ1កវ&និØគq)លយកចិតHទុកªក់ចំ]ះសង∫ម ,
•  ))ើស√˘ស និងរក)wទុកបុគ∫លិកល–ៗ ,
•  Rើកកមäស់គុណaពវ&ស័យU)សចរណ៍,
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"ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ" 
ក៏ជួយដល់ក្រមុហុ៊នអ្នកឱ្រយអាចបំព្រញការទទួល 
ខុសត្រូវវផ្ន្រកសង្គមរបស់សាជីវកម្មផងដ្ររ។ 

• វាាក់ាញអ្នកធ្វើដំណើរដ្រលយកចិត្តទុក
ដក់ចំព្រះសង្គម (អតិថិជនបច្ចុប្របន្នស្វ្រង 
រកក្រុមាំងឡាយណដ្រលការពារកុមរ 
និងបរិសា្ថ្រន។ យើងអាចបង្វ្ររអ្នកធ្វើដំណើរ
ាំងអស់ន្រះឱ្រយច្រញពីបទពិស្រធន៍ដូចជា 
"ទ្រសចរណ៍ទ្រកាន់មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រ" 
ដ្រលបង្កគ្រ្រះា្ន្រក់ដល់កុមរ។ ការធ្វើដូច 
ន្រះ អាចលើកកំពស់ក្រុមហ៊ុនឧស្រសាហកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ដ្រលគំទ្រដល់ស្រដ្ឋកិច្ច 
សហគមនជ៍ំនួសវិញ) ។ 

• លើកកំពស់ការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មពីមត ់
មួយទ្រមត់មួយ(អតិថិជនដ្រលមនការ
យកចិត្តទុកដក់ផ្ន្រកសង្គម នឹងណ្រនាំអ្នក
ទ្រឱ្រយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគ្រ)។

• រដ្ឋ្រភិាល និងសហគមន៍ចង់ានក្រុមហ៊ុន
ដ្រលមនការទទួលខុសត្រូវវ (រដ្ឋ្រភិាល 
ចង់ជួលអាជីវកម្មាំងឡាយណ ដ្រល 
គំទ្រកម្មវិធីការពារកុមរា្ន្រក់ជាតិ)។  

• ស្រដៀងគ្ន្រន្រះដ្ររ សហគមន៍ត្រងចង់ាន
ក្រុមហ៊ុនាំងឡាយណដ្រលបង្ហ្រញការ 
ទទួលខុសត្រូវវរបស់ខ្លួន ក្នុងការរក្រសាកុមរ 
ឲ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពាន)។                                                     
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សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• នាំឱ្រយមនអ្នកវិនិយ្រគ ដ្រលយកចិត្ត 
ទុកដក់ផ្ន្រកសង្គម (អ្នកវិនិយ្រគមន 
ចំណប់អារម្មណ៍កាន់ត្រច្រើនចំព្រះ 
ក្រុមហ៊ុនាំងឡាយណដ្រលបង្ហ្រញឲ្រយ 
ឃើញការទទួលខុសត្រូវវផ្ន្រកសង្គមរបស់ 
អាជីវកម្មានល្អ)

• អាចជួយដល់អាជីវកម្មឱ្រយជ្រើរើស និងរក្រសា 
ទុកបុគ្គលិក (ដ្រយហ្រតុាបុគ្គលិកចូលចិត្ត 
ធ្វើការន្រក្នុងអាជីវកម្មដ្រលផ្ត្រតត្រឡប់ទ្រ
ឲ្រយសហគមន៍វិញ)។

• ធ្វើឲ្រយគុណភាពវិស័យទ្រសចរណ៍កាន់ត្រ 
ប្រសើរឡើង (ទ្រសចរណ៍មនគុណភាព 
កាន់ត្រប្រសើរឡើងមនន័យា គ្ម្រនការ 
បំផ្ល្រញវប្របធម៌ ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និងស្រវា 
នានាកាន់ត្រប្រសើរឡើង មុខរបរ និង 
អាជីវកម្មកាន់ត្រច្រើន និងបរិសា្ថ្រនការងរ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពនិងមនការអភិវឌ្រឍន៍
ទ្រមុខ)។  
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

វគ្គទី៥ ៖ តើបុគ្គលមា្ន្ក់ៗ អាចធ្វើដូចម្ត្ចខ្លះ ដើម្បីឱ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍?

សង្ខ្ប
វគ្គន្រះនឹងផ្តល់ឱ្រយអ្នកចូលរួមនូវឧាហរណ៍នានាស្តីពីសកម្មភាពជាក់ស្ត្រងដ្រលពួកគ្រអាចធ្វើានក្នុងនាមជាបុគ្គលដើម្របី 
កាពារកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។  

សមា្គ្ល់៖ ក្នុងករណីការបណ្តុះបណ្ត្លន្ះ ផ្ដ្តគ្លដ្លើថា្ន្ក់គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់ និង/ឬមន្ត្្ីរដ្ឋ្ភិបាល អ្នកអាច 
បង្ៀនម្រៀនន្ះដ្យសង្ខ្ប ឬអាចសង្ខ្បខ្លីៗបាន រួចអ្នកសម្បសម្ួលអាចបន្តទ្ម្រៀនទីប្្ំមួយ ឬប្្ំពីរ 
បានត្ម្ដង។ 

លទ្ធផលសិក្សាដ្លរំពឹងទុក
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះអ្នកចូលរួមនឹងមនសមត្ថភាពអាច៖ 

• ពិចារណា តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដ្រលពួកគ្រអាចធ្វើានក្នុងនាមជាបុគ្គល ដើម្របីការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

• យល់អំពីអត្ថប្រយ្រជន៍ន្រការធ្វើសកម្មភាពជួយ ជាជាងការព្រងើយកណ្តើយក្នុងព្រលដ្រលកុមរអាចប្រឈម 
ទ្រនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់។

• កំណត់នូវកម្រងសកម្មភាពដ្រលពួកគ្រអាចធ្វើ ដើម្របីការពារកុមរន្រក្នុងស្រណរើយ៉ូករណីសិក្រសា ដ្រលនឹងផ្តល់ជូន 
ក្នុងវគ្គសិក្រសាន្រះ។

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៧៥ នាទី • កាតយកតាមខ្លួន ទីបួន

• បុគ្គលិកទ្រសចរណ៍ ករណីសិក្រសា 
និងការសម្ត្រងតួ (ឧបសម្ព័ន្ធទី៦)

• ក្រដសផ្ទ្រំងធំ 

• ហ្វឺត

 

 

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤៥

Gើបុគ]ល-í#ក់ៗ´ចÇTើអTីខmះ 
±ើម#•ីឱ#Øកុ-រ-នសុវត)ិ+ព 
ក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍? 7

មិនាយើងជាបុគ្គល សមជិកសហគមន៍ 
អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច ឬក្រុមហ៊ុនធំៗន្រះឡើយ 
យើងាំងអស់គ្ន្រសុទ្ធត្រអាចចូលរួមចំណ្រក 
ដើម្របីធ្វើឱ្រយទ្រសចរណ៍មនសុវត្ថិភាព 
សម្រ្រប់កុមរ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤៦

១. qរពកុ-រ  
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ក្នុងនាមជាមនុស្រសធ្វើការក្នុងអាជីវកម្ម មន
សកម្មភាពជាច្រើនដ្រលយើងអាចធ្វើាន
ដើម្របីធ្វើឱ្រយវិស័យទ្រសចរណ៍កា្ល្រយជាមន
សុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ ហើយដ្រលអាច 
រក្រសាឱ្រយាននគង់វង្រសន្រអាជីវកម្ម ដ្រលអ្នក 
កំពុងដំណើរការផងដ្ររ។ សកម្មភាពាំងន្រះ 
អាចអាស្រ័យលើករណី និងកុមរម្ន្រក់ៗ និង 
ពីវិធីដ្រលយើងអាចជួយការការពារ ន្រក្នុង 
សហគមន៍របស់យើង។

១.  គ្រពកុមារ

ជាដំបូង យើងអាចគ្ររពកុមរដ្រយចាប់ 
ផ្តើមពីខ្លួនយើងមុន។ ត្រូវវធានាឲ្រយានា 
អាកប្របកិរិយរបស់អ្នកមនភាពសមស្រប 
ចំព្រះកុមរ។ ការធ្វើដូចន្រះគឺអាចការពារ 
កុមរផង និងការពារខ្លួនឯងផង។ 
ឧាហរណ៍៖

• ជានិច្ចកាលត្រូវវប្រព្រឹត្តចំព្រះកុមរ 
ដ្រយក្តីគ្ររព 

• មិនត្រូវវឱ្រយលុយកុមរដ្រលសុំាន (ចូរ 
ជ្រើសរើសជម្រើសសមស្របដទ្រទៀត 
ដូចជាជួយគំទ្រដល់ឪពុកម្ដ្រយកុមរ 
ជំនួសវិញ។ អ្នកអាចធ្វើដូច្ន្រះានតាមវិធី
ជាច្រើន ហើយវិធីដ្រលងយស្រួលបំផុតគឺ
តាមរយៈការបរិចា្ច្រគទ្រដល់សា្ថ្រប័នមនុស្រស 
ធម៌ណមួយ ដ្រលផ្ដល់ការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង 
ដល់គ្រួសារប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ និង 
គ្រួសារងយរងគ្រ្រះ។

• ត្រូវវជៀសវាងនូវការប៉ះពាល់ផ្ន្រករាងកាយ
ដ្រលមិនចាំាច់ចំព្រះកុមរដ្រលមិនម្រន
ជាសមជិកគ្រួសាររបស់អ្នក

• សូមសា្ត្រប់សម្តរីបស់កុមរដ្រយប្រងុប្រយ័ត្ន

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន (តើ 
យើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ដើម្បីធ្វើឲ្យបរិសា្ថ្ន 
ទ្សចរណ៍មានសុវត្ថិភាពសម្្ប់កុមារ?)

គេរពកុមារ 
ធានាថអាកបាបកិរិយារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មានភាពសមរមាយចំពាះកុមារា និងកុមារី។

ផេសព្វផេសាយ 
បាាប់ដល់គាួារ មិត្តរួមការងារ អតិថិជន និងសហគមន៍អំពីគាាះថ្នាក់ចំពាះកុមារ និង 
អំពីវិធីដាលពួកគាអាចធានាបានថកុមារមានសុវត្ថិភាព ក្នុងវិស័យទាសចរណ៍។  

បេយ័ត្ន និភងសា្គេល់សញ្ញេណដេលបងា្ហេញថាកុមារមានគេេះថា្នេក់ 
តាូវបាយ័ត្នចំពាះអ្វីដាលកំពុងកើតឡើងនាក្នុង បរិយាកាសជុំវិញអ្នក។ សូមពិនិតាយ 
មើល ា្ថានភាពដាលកុមារា និងកុមារីអាចមានគាាះថ្នាក់ដាយការរំលាភបំពាន។ 

ចាត់វិធានារ បេសិភនបើអ្នកឃើញកុមារមានគេេះថា្នេក់ 
ខ្ញុំបាាប់អ្នកគាប់គាង ឬថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំ។ អនុវត្តតាមគាលនយាបាយការពារកុមារ
របស់កាុមហ៊ុន(បាសិនបើមាន)។ សរសាររៀបរាប់លំអិតទាំងអស់នូវអ្វីដាលខ្ញុំបាន
ឃើញ។ បនា្ទាប់មកធ្វើរបាយការណ៍ផ្លូវការ (សូមបើករកលាខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង)។ 

១

២

៣

៤

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ដើម្របីធ្វើឲ្រយ 
ទ្រសចរណ៍មានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារ
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២. លើកកំពស់ការយល់ដឹង

• អ្នកអាចលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងាន 
តាមរយៈការនិយយប្រ្រប់គ្រួសារ មិត្តភក្តិ 
មិត្តរួមការងរ អតិថិជន របស់អ្នកក៏ដូចជា
សហគមន៍របស់អ្នកស្តីពីគ្រ្រះា្ន្រក់ចំព្រះ
កុមរនិងលើកទឹកចិត្តឱ្រយពួកគ្រការពារ 
កុមរផងដ្ររ។

• អ្នកក៏អាចច្រកកាតយកតាមខ្លួន និង 
សម្ភ្ររផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងទៀត ន្រក្នុងថ្ង្រ 
បណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។ 

• បើកមើលគ្រហទំព័រ  
www.childsafetourism.org  

រួចជួយផ្រសព្វផ្រសាយដល់អ្នកដទ្រ។

• ការដ្រលយើងនាគំ្ន្រនិយយកាន់ត្រច្រើនពី 
បញ្ហ្រន្រះ យើងនឹងឃើញាមនសន្ទុះកាន់
ត្រច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងសហគមន៍។

សា្ល្យទី៤៨
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៣. ត្រូវវប្រុងប្រយ័ត្ននិងសា្គ្រល់សញ្ញ្រដ្រល 
បង្ហ្រញា កុមរអាចស្ថិតន្រក្នុងគ្រ្រះា្ន្រក់

• ចំណុចន្រះាក់ទងនឹងការយកចិត្តទុកដក់
ចំព្រះអ្វីដ្រលកំពុងកើតឡើងន្រជុំវិញខ្លួន
អ្នក និងការគិតគូរពិចារណ អំពីសា្ថ្រនភាព
ដ្រលកុមរអាចងយរងគ្រ្រះ។

• ចំណុចន្រះពាក់ព័ន្ធនឹងការយកចិត្តទុកដក ់
ចំព្រះអារម្មណ៍ខាងក្នុងខ្លួនយើងចំព្រះ 
កុមរងយរងគ្រ្រះ។ ជារឿយៗយើងច្រើន 
ត្របិទភ្ន្រកមើលរំលង ការឃើញកុមរស្ថិត 
ក្នុងសា្ថ្រនភាពងយរងគ្រ្រះ (កុមរសុំាន 
តាមផ្លូវ) ព្រ្រះយើងពិាកក្នុងចិត្ត និងមិន 
ចង់ឃើញកុមរន្រក្នុងសា្ថ្រនភាពលំាក
ប្របន្រះ។ 

• ន្រកន្ល្រងដ្រលមនកុមរប្រឈមនឹង 
គ្រ្រះា្ន្រក់ច្រើន អ្នកអាចលើកពីក្ដីារម្ភ 
របស់អ្នកន្រក្នុងកម្មវិធីជួបជុំ របស់ 
សហគមន៍ និង ន្រក្នុងការប្រជុំនានា 
របស់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។

ជាការសំខាន់ណស់ដ្រលត្រូវវជួយសម្រ្រល 
ក្ដីារម្ភរបស់អ្នកចូលរួម ដ្រយបញ្ជ្រក់ា 
ចំណុចន្រះមិនម្រនមនន័យាពួកគត់ត្រូវវ 
ទទួលខុសត្រូវវចំព្រះសា្ថ្រនភាពរងគ្រ្រះរបស់ 
កុមរត្រម្ន្រក់ឯងន្រះឡើយ។ ផ្ទុយទ្រវិញ 
ត្រូវវយល់អំពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន។ សូមបញ្ជ្រក់ 
ឱ្រយច្របាស់ៗា យើងពិតជាមនដ្រនកំណត់ 
ក្នុងការធ្វើអ្វីដ្រលយើងអាធ្វើាន ឬមិនអាច 
ធ្វើាន ប្រសិនបើយើងមិនមនតួនាទីការងរ 
ដ្រលមនសមត្ថកិច្ចទ្រន្រះ។  

http://www.childsafetourism.org
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៤៩

៤. j#kវ∏ត់វ;πន/រ ∫ើអ8កជួបកុ-រ-í#ក់ស)ិត  ក89ង ê##ះëí#ក់7
វ&áន"រសមÏ)ប រួម:ន ៖,
•  Ê))ប់អ1កy)ប់y)ង ឬអ1កដឹកAំរបស់អ1ក ,
•  អនុវតHmម„ល"រណ៍!)Aំស+ីពី„លនØrយ"រ8រកុ:រéក1Nង      
ñ)ុមហ៊ុនរបស់អ1ក (â)សិនÅើ:ន),

•  កត់,))ព័ត៌:នលម–ិតអំពីអ<ីq)លអ1កrន-ើញ,
•  d<ើរrយ"រណ៍ផ\©វ"រ,
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៤. សូមធ្វើសកម្មភាព ប្សិនបើអ្នកឃើញ 
កុមារមា្ន្ក់កំពុងប្ឈមនឹងគ្្ះថា្ន្ក់ 

សកម្មភាពាំងន្រះអាចរួមមន៖

• ប្រ្រប់អ្នកគ្រប់គ្រង ឬប្រធានរបស់អ្នក។ 

• គ្ររពតាមគ្រលការណ៍ណ្រនាំដ្រលមន
ច្រងក្នុងគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ 
របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក (ប្រសិនបើមន)

• សរស្ររច្រញមកនូវព័ត៌មនលម្អិតនូវ
អ្វីដ្រលអ្នកានឃើញ ប្រសិនបើអាច 
កន្ល្រង និងព្រលវ្រលាដ្រលអ្នកានឃើញ 
(ដើម្របីធានាាអ្នកនឹងមិនភ្ល្រច)។ 

• ធ្វើការរាយការណ៍ជាផ្លូវការ។  

ប្រការន្រះតម្រូវវឱ្រយមនការយល់ដឹងា យើង 
អាចធ្វើសកម្មភាព ខ្លះទ្រតាមសិទ្ធិអំណច 
និងសមត្ថភាពផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់យើង។

សា្ល្យទី៥០

ជª#ើសរបស់អ8ក-ន~រៈសំºន់7
•  6ើនឹង:នអ<ី¬ើតµើង ÅើខMNំមិន˚ើnើនឹង√ឿងÕ)ះ?,
•  6ើនឹង:នអ<ី¬ើតµើង ÅើខMNំd<ើអ<ីម).{)ងអំពី√ឿងÕ)ះ?,
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• ជាការចាំាច់ណស់ដ្រលអ្នកត្រូវវធ្វើ 
សកម្មភាព ប្រសិនបើមនកុមរកំពុង 
ប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់។

• បើយើងព្រងើយកន្តើយចំព្រះបញ្ហ្រន្រះ 
កុមរនឹងប្រឈមគ្រ្រះា្ន្រក់ធ្ងន់ធ្ងរចំព្រះ 
ការរំល្រភបំពាន។ 

• ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក 
ការរាយការណ៍ 
អាជា្ញ្រធរមនសមត្ថកិច្ចអាច  
ស្រ្រវជ្រ្រវដ្រយយកចិត្តទុកដក់ ដើម្របី 
កំណត់ាតើមនបញ្ហ្រអ្វីឬទ្រ ហើយព្រល 
ន្រះ កុមរអាចនឹងានទទួលការការពារ 
ពីការរំល្រភបំពាន។

សា្ល្យទី៥១

GើខR9ំ´ចwយ/រណ៍iនg7
§យរ∫ៀបJ?7
•  ផHល់ដំណឹងដល់អ1កy)ប់y)ងរបស់អ1ក,
•  ទូរស័ពilបÇÛ)ញ"រ8រកុ:រZ[)ក់;តិ !ទូរស័ពi!
≥ន់Ë)តុ"រណ៍R)ខ! ១២៨៨ ,

•  ទំAក់ទំនងX;/)ធរមូលªº)នmមR)ខ..................,
•  ទំAក់ទំនងទីa[)ក់Æរ"រ8រកុ:រ q)ល:ន¬)រŒœ!-.)ះល–៖!,
!- អង∫"របÇÛ)ញទូរស័ពiជំនួយកុ:រកមäN;ទូរស័ពiR)ខ!១២៨០,
!- អង∫"រសកមûaពeើម)fីកុ:រ!ទូរស័ពiR)ខ ០៩២ ៣១១!៥១១,
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• មនវិធីជាច្រើនដើម្របីរាយការណ៍៖

 – ជូនដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក 
អំពីសា្ថ្រនភាពន្រះ។

 – ទូរសព្ទ័ទ្រទូរសព្ទ័ាន់ហ្រតុការណ៍ 
ការពារកុមរា្ន្រក់ជាតិ

 – ទំនាក់ទំនងទ្រអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន

 – ាក់ទងទ្រភា្ន្រក់ងរការពារកុមរដ្រល
ធា្ល្រប់មនក្ររ្ត៍ឈ្ម្រះល្អក្នុងការជួយ 
សង្គ្រ្រះកុមរ

មុនព្រលបណ្តុះបណ្ត្រល អ្នកសម្របសម្រួល 
គួររកព័ត៌មនលម្អិតសម្រ្រប់ទំនាក់ទំនងនូវ 
រាល់កន្ល្រងដ្រលអ្នកចូលរួមអាចរាយការណ ៍
ានពីករណីសង្រស័យ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ជាការសំខាន់ណស់ ន្រព្រលអ្នកធ្វើ 
រាយការណ៍មួយ អ្នកចាំាច់ត្រូវវផ្តល់ 
ព័ត៌មនឱ្រយានច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាច
ធ្វើទ្រានព័ត៌មនាំងអស់ន្រះរួមមន៖

 – តើអ្នកានឃើញអ្វី? 

 – តើអ្នកានឃើញន្រទីណ? 

 – តើអ្នកានឃើញន្រព្រលណ? 

 – តើមននរណខ្លះពាក់ព័ន្ធ?

 – តើព័ត៌មនលម្អិតអ្វីខ្លះដ្រលអ្នកដឹង 
អំពីបុគ្គលដ្រលប្រហ្រលជាកំពុងត្រ 
ក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ? (ភ្រទ អាយុ 
រូបរាង សញ្ជ្រតិ។ល។) 

 – តើព័ត៌មនលម្អិតអ្វីខ្លះ ដ្រលអ្នកដឹងអំពី
កុមរដ្រលប្រហ្រលជាកំពុងប្រឈម 
នឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំពាន 
(ភ្រទ អាយុ រូបរាង)។ 

 – ក្នុងនាមជាភាគីពាក់ព័ន្ធមួយក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ អ្នកពុំម្រនជាប៉ូលីសន្រះ 
ឡើយ។ កាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺមិនម្រន 
ទ្រច្រទប្រកាន់ ឬធ្វើអន្តរាគមន៍ន្រក្នុង 
លក្ខណៈមិនសមស្របន្រះឡើយ។ ការ
ធ្វើប្របន្រះអាចធ្វើឱ្រយអ្នកមនគ្រ្រះា្ន្រក់។ 

• ផ្ទុយទ្រវិញជាការសំខាន់ណស់ដ្រលត្រូវវ 
រាយការណ៍ទ្រឱ្រយអាជា្ញ្រធរដ្រលពាក់ពន្ធ័ 
ដ្រយហ្រតុាពួកគត់ានទទួលការ 
បណ្តុះបណ្ត្រល ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព 
ដ្រយសមស្រប។

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន (តើខ្ញុំ
ត្ូវរាយការណ៍ដ្យរបៀបណ?)

តើខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ដោយរបៀបណា?  
សូមកុំពេងើយកន្តើយចំពេះសា្ថេនាពដេលកុមារ អាចមានគេេះថា្នេក់ពីាររំលេភ 
បំពាន។ តាមរយៈារធ្វើរបាយារណ៍ នេះអ្នកអាចជួយទប់សា្កេត់ាររំលេភបំពាន 
បាន។  

ជូនដំណឹងដល់អ្នកគាប់គាងរបស់អ្នក

ទូរសព័្ទទាបា្តាញទូរសព័្ទទាន់ហាតុការណ៍ការពារកុមារថ្នាក់ាតិ  

១២៨៨

ទាក់ទងអាា្ញាធរមូលដា្ឋាន  

ទំនាក់ទំនងទីភា្នាក់ងារការពារកុមារ ដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះល្អៈ  

០៩២ ៣១១ ៥១១
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥២
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GើខR9ំនឹងÇTើអTី? 
 
 

"រស0H)ងតួ,

សកម្មភាព៖ ការសម្ត្រងតួទ្រសចរណ៍

• ច្រកសំណ្រសាច់រឿង "សម្រ្រប់សម្ត្រងតួ 
ឲ្រយអ្នកចូលរួមាំងអស់"(ឧបសម្ព័ន្ធទី៦)។

• អញ្ជើញអ្នកចូលរួមបួននាក់ឱ្រយចូលរួមជា
តួខុសៗគ្ន្រ។ ណ្រនាំអ្នកផ្រស្រងទៀតា 
ពួកគត់ត្រូវវមើលការសំដ្រងតួ និងត្រូវវ 
ឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណួរន្រព្រលបញ្ចប់ 
ការសម្ត្រង។ 

• អនុញ្ញ្រតឱ្រយអ្នកចូលរួមាំងបួននាក ់
ចាកច្រញពីបន្ទប់រយៈព្រលបីនាទី ដើម្របី 
ត្រៀមខ្លួន។ សូមអ្នកចូលរួមដទ្រទៀត 
ពិចារណាតើពួកគត់នឹងធ្វើដូចម្ត្រច 
ប្រសិនបើពួកគត់ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវន្រ 
សណ្ឋ្រគរ។   

• អញ្ជើញអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តឱ្រយចាប់ផ្តើមសម្ត្រង 
តួ។ ក្រ្រយពីការសម្ត្រងតួហើយ សូមសួរ 
សំណួរដ្រលមនន្រក្នុង (ឧបសម្ព័ន្ធ៦)។  

សា្ល្យទី៥៣ ∞
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∞)Çរ˘យ៉ូករណីសិក)wបុគ∫លិកក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍,
 

សកម្មភាព៖ ខ្រស្ររឿងករណីសិក្រសា

• ច្រកអ្នកចូលរួមក្នុងា្ន្រក់ទ្រជាក្រុមតូចៗ។ 
 ប្រសិនជាអាចសូមច្រកពួកគត់ទ្រតាម 
ប្រភ្រទការងរប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ (ឧ.  
បុគ្គលិកសណ្ឋ្រគរ មគ្គុទ្រសក៏នាំ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ អ្នកបើកតាក់សុី) 

• ច្រកសំណ្រ "ខ្រស្ររឿងករណីសិក្រសាសម្រ្រប់ 
បុគ្គលិកទ្រសចរណ៍" (ន្ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ 
ទី៦) ទ្រឱ្រយក្រុមនីមួយៗ។ 

• សូមឱ្រយក្រុមនីមួយៗពិភាក្រសាករណីសិក្រសា 
និងត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណួរ 
ដ្រលមនន្រក្នុងឯកសារច្រកជូនរបស់ 
ពួកគ្រ។ ពិភាក្រសាទ្រលើការឆ្លើយតប 
របស់ក្រុមនីមួយៗ។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

វគ្គទី ៦ ៖ តើអាជីវកម្មអាចធ្វើយ៉្ងណ ដើម្បីឱ្យវិស័យទ្សចរណ៍មានសុវត្ថិភាពចំព្ះ 
កុមារ? (សម្្ប់អ្នកគ្ប់គ្ង មា្ច្ស់អាជីវកម្មត្ប៉ុណ្ណ្ះ)

សង្ខ្ប
វគ្គសិក្រសាន្រះ នឹងផ្ដល់ឱ្រយអ្នកចូលរួមនូវសកម្មភាពងយៗ និងមិនអស់ថវិកាច្រើន)  ដ្រលពួកគ្រ អាចការពារនិងរក្រសា 
សុវត្ថិភាពកុមរ ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។ 

សមា្គ្ល់៖ ប្សិនបើការបណ្តុះបណ្ត្ល ផ្ដ្តគ្លដ្លើបុគ្គលិកទ្សចរណ៍ ដ្លមានតួនាទីសាមញ្ញៗន្ះ 
ដូចន្ះម្រៀនន្ះ គឺមិនត្ូវនឹងយកមកបង្ៀនទ្។ អ្នកសម្បសម្ួលគួរបន្តទ្ផ្ន្កសន្និដ្ឋន។ ប្សិនបើ 
ការបណ្តុះបណ្ត្លន្ះ ផ្ដ្តគ្លដ្ចំព្ះមន្ត្្ីរដ្ឋ្ភិបាល អ្នកគួរបន្តទ្ម្រៀនទីប្្ំពីរត្ម្ដង។ 

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សាៈ
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះអ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

• បញ្ជ្រក់អំពីវិធីនានា ដ្រលពួកគត់អាចធ្វើសកម្មភាព ន្រក្នុងដ្រនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីធ្វើឱ្រយបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍
កាន់ត្រមនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ (អាស្រ័យន្រលើមុខតំណ្រងរបស់ពួកគ្រន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ រាប់បញ្ចូលាំង
សកម្មភាពផ្ទ្រល់ខ្លួនជាលក្ខណៈបុគ្គល ការបង្កើតគ្រលនយ្រាយ យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយជាដើម។ល។)

• ទទួលានការជម្រុញទឹកចិត្តផុសផុល ក្នុងការនិយយអំពីភាពងយរងគ្រ្រះពីការក្រងប្រវ័ញ្ចរបស់កុមរ ន្រក្នុង 
សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៦០ នាទី • កាតយកតាមខ្លួន

• "ស្រណរើយ៉ូករណីសិក្រសាសម្រ្រប់ 
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកទ្រសចរណ៍" 
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៧)

• ក្រដសផ្ទ្រំងធំ

• ហ្វឺត 

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៤

Gើ´ជីវកមé´ចÇTើអTីខmះ 
±ើម#•ីÇTើឱ#Øវ;ស័យ>#សចរណ៍
-នសុវត)ិ+ពចំcះកុ-រ ?7

• មិនាជាលក្ខណៈបុគ្គល អាជីវកម្មខា្ន្រតតូច 
ឬជាក្រុមហ៊ុនធំក្ដី ក៏យើងាំងអស់គ្ន្រអាច 
ធ្វើ ឱ្រយទ្រសចរណ៍មនសុវត្ថភិាពចំព្រះកុមរ។ 

• មនសកម្មភាពសាមញ្ញៗជាច្រើន ដ្រល 
អាជីវកម្មទ្រសចរណ៍អាចជះឥទ្ធិពលជា 
វិជ្ជមនចំព្រះទ្រសចរណ៍ដ្រលមន 
សុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ ហើយដ្រលនឹង 
ផ្ដល់អត្ថប្រយ្រជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស ់
អ្នកផងដ្ររ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៥
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សកម្មភាព៖ តើអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍
របស់ខ្ញុំមនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ
កម្រិតណ?

• ច្រកកាតយកតាមខ្លួន "តើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ
មនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរកម្រិតណ?"

• ប្រ្រប់អ្នកចូលរួមឱ្រយបំព្រញការស្ទង់មតិ 
និងបូកពិន្ទុរបស់ពួកគ្រ។ 

• ឱ្រយអ្នកចូលរួមលើកដ្រឡើង 
ប្រសិនបើពួកគ្រទទួលានពិន្ទុ "៥"។ 
សូមលើកសរសើរដល់អាជីវកម្មាំងន្រះ 
ចំព្រះកិច្ចខិតខំរបស់ពួកគ្រ ក្នុងការការពារ 
កុមរ។ សួរសំណួរទ្រពួកគ្រ ា "តើពួកគ្រ 
អនុវត្តវិធានការការពាររបស់ពួកគ្រដ្រយ 
របៀបណ និងលទ្ធផលជ្រគជ័យដ្រល 
កើតច្រញមក។

• សុំឱ្រយអ្នកចូលរួមដ្រលានពិន្ទុ "៤" ឬ តិច 
ជាងន្រះឱ្រយលើកដ្រឡើង។ ពន្រយល់ប្រ្រប់ 
ពួកគ្រា ពួកគ្រកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងដ៏ល្អ 
បំផុត ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសមស្រប  
ដើម្របីការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន។ 

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន  
("តើអាជីវកម្មទ្សចរណ៍របស់ខ្ញុំមាន 
សុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារកម្ិតណ?")

តើអាជីវកម្មទ្រសរណ៍របស់ខ្ញុ ំមាន 
សុវត្ថភិាពចំពោះកុមារកម្រតឹណា?  
សូមធ្វើតេស្តិ៍ខាងកេេម៖  
សូមគូសសញ្ញេ       ចំពេះចម្លើយដេល តេឹមតេូវ  ទេ

១. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា 
រំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសរចរណ៍ 

២. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំដឹង ពីរបៀបកំណត់ថកុមារ 
មានគាាះថ្នាក់ពីការរំលាភបំពាន  

៣.បុគ្គភលិកនាក្នងុអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុដឹំងអំពីរបៀបឆ្លើយតប និងរាយការណ៍ 
ពីករណីរំលាភបំពានកុមារាពិសាសការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ  

៤. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ គំទាគាួារ ងាយរងគាាះនាតាមមូលដា្ឋាន 
ាលារៀន និង/ឬកម្មជវិធីសង្គភមដាលជួយកុមារ

៥.បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ទទួលបានការបណ្តុះបា្តាល 
អំពី បញ្ហារំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ 

៦.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំមានគាលនយាបាយការពារកុមារដាលយើង 
អនុវត្តយា៉ាងសកម្មជដើមាបីទប់ា្កាត់ការរំលាភបំពានកុមារ 

៧.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ បានជូនដំណឹងដល់អតិថិជន/កាុមហ៊ុនដាគូ  
អំពីការប្តាា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារកុមារ 

៨. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ជួយផាសព្វផាសាយអំពី បញ្ហាកង្វល់ទូទាអំពីការ 
រំលាភបំពានកុមារ នាតាមសហគមន៍ និងវាទិកាទាសចរណ៍ ។ 

លទ្ធផល ៖ 
បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "បាទ/ចាស" នូវសំណួរ ទាំងអស់ខាងលើ នាះអាជីវកម្មជរបស់អ្នក  
កំពុងតាចាត់វិធានការដ៏ល្អដើមាបីការពារកុមារ។ សូមបន្តរកាសាការងារដ៏ល្អនាះ!

បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "ទា" នូវសំណួរាមួយ នាះសូមតាឡប់ទាមើលខ្នងប័ណ្ណឡើងវិញ  
ដើមាបីពិនិតាយមើលនូវវិធីាសា្តដាលអ្នកអាចធ្វើឲាយមានបរិយាកាសវិជ្ជមមានសមាាប់កុមារបាន ។ 

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ

បាទ/ចាស

សា្ល្យទី៥៦

១. Uក89ងΩ#ុមហ៊ុនរបស់ខR9ំ៖7
•  ប‡·ើត និងអនុវតH„លនØrយ"រ8រកុ:រ,
•  ផ+ល់វគ∫បណÙ1ះបÇÛ)ល!ស+ីពី"រ"រ8រកុ:រ!ដល់បុគ∫លិក≥ំងអស់,
•  áAឱ)h:ន∏)®)បÇÛ)ញច)òស់pស់ សΩ))ប់ផHល់ដំណឹងអំពីករណី 
AA "រ†)5យrរម2 និងរrយ"រណ៍Ó)®)ងៗ។,

•  ផHល់អំÇចឱ)hបុគ∫លិកd<ើសកមûaព,
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វិធីសាមញ្ញៗ ដ្លអ្នកអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរប
ស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារ  

• ជារឿយៗ អាជីវកម្មច្រើនត្រគិតាការ 
ការពារកុមរជារឿងពិាក។ 

• តាមពិតជំហានាំងន្រះគឺងយស្រួល 
ហើយវាមិនត្រឹមត្រជួយការពារកុមរ 
ត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ត្រថ្រមាំងជួយ 
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ 
ថ្រមទៀតផង។

• អាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចការពារកុមរាន 
ដ្រយរបៀបណ គឺអាស្រ័យទ្រលើ 
ធម្មជាតិន្រការងររបស់អ្នក និងគំនិតបង្កើត
ថ្មីរបស់អ្នកមនប្រសិទ្ធិភាពកំរិតណ។

• មនសកម្មភាពច្រើន ដ្រលអ្នកអាចធ្វើាន
ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាមួយអតិថិជន/
អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក និងជាមួយសហគមន៍
ដ្រលអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិការ។

សូមយ្រងទ្រលើ កាតយកតាមខ្លួន  
(" វិធីដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព 
ចំព្ះកុមារ") 

នេទីតាំងធ្វើអាជីវកម្ម ៖
• បង្កើតនិងអនុវត្តគាលនយាបាយការពារកុមារ 

• បណ្តុះបា្តាលបុគ្គភលិកទាំងអស់ អំពីការការពារកុមារ  

• ផ្តល់សិទ្ធិឲាយបុគ្គភលិកធ្វើសកម្មជភាព 

• បង្កើតបាព័ន្ធចាបាស់លាស់ សមាាប់ការបញ្ជូនសំណុំរឿង កង្វល់ ឬរបាយការណ៍ ។  

ជាមួយអតិភថិភជន/អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៖ 

• ជូនដំណឹងអតិថិជន និងកាុមហ៊ុនផាសាងៗអំពីការប្តាា្ញាចិត្តរបស់កាុមហ៊ុនអ្នក ។ 

• បញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង វិស័យទាសចរណ៍ ទាក្នុងឯការកាុមហ៊ុន 
របស់អ្នក រួមមានការផាសាយពាណិជ្ជមកម្មជ គាហទំព័រ សមា្ភាផាសព្វផាសាយពាណិជ្ជមកម្មជ 
និងវិក្កយបតា ។  

• ផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារ តាមរយៈការចាកផាសាយសមា្ភារ 
យុទ្ធនាការនាទីកន្លាងាធារណៈនាអាជីវកម្មជរបស់អ្នក ។  

នេក្នុងសហគមន៍ ៖

• គំទាកម្មជវិធីកុមារដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះ  

• ផ្តល់ឱកាសការងារ និងបណ្តុះបា្តាល មុខរបរដល់គាួារកុមារ 
ដាលងាយរងគាាះ។ 

• លើកពីបញ្ហាកុមារងាយរងគាាះទូទានាក្នុងសហគមន៍មូលដា្ឋាន  
តាមរយៈ បា្តាញសហគមន៍សមសាប ។ 

• តាូវមានគំនិតច្នាបាឌិត។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើមាបីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ 
ចំពាះកុមារ?

វិធីសស្រ្តដ្រលធ្វើឲ្រយអាជីវកម្មរបស់អ្នក
មានសុវត្ថភិាពចំពោះកុមារបាន 

១

២

៣

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

១. ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

• បង្កើត និងអនុវត្តគ្រលនយ្រាយ 
ការពារកុមរ។ 

• ផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រលស្ដីពីការការពារ 
កុមរសម្រ្រប់បុគ្គលិកាំងអស់។ បង្កើត 
កម្មវិធីបណ្តះុបណ្ត្រលសម្រ្រប់បុគ្គលិករបស់ 
អ្នក។ អ្នកអាចប្រើសម្ភ្ររបណ្តុះបណ្ត្រល 
ាំងន្រះ ឬអញ្ជើញអ្នកជំនាញឱ្រយទ្រជួយ 
អ្នកក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រល។

• លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់អ្នក ឱ្រយធ្វើ 
សកម្មភាព និងគ្ររពតាមគ្រលនយ្រាយ 
ការពារកុមរ។ ផ្តល់ឱ្រយបុគ្គលិកនូវចំណ្រះដឹង 
និងជំនាញ ដើម្របីឆ្លើយតបក្នុងករណីពួកគ្រ 
សង្ក្រតឃើញមនគ្រ្រះា្ន្រក់ចំព្រះកុមរ។ 
សូមផ្ដល់រង្វ្រន់ដល់បុគ្គលិកណដ្រល 
និយយច្រញមក និងគ្ររពតាមគ្រល 
នយ្រាយ។

• សរស្ររល្រទទូរស័ព្ទធំៗ និងច្របាស់ៗសម្រ្រប់ 
ការរាយការណ៍ពីកង្វល់ និងរាយការណ ៍
បន្ត។ ការបញ្ជូនន្រះ អាចជាប៉ូលីសក្នុង 
ស្រុក ស្រវាសង្គមកិច្ច ឬ អង្គការមិនម្រន 
រដ្ឋ្រភិាលក្នុងមូលដ្ឋ្រន។ គួរត្រួតពិនិត្រយ 
ប្របបទន្រការបញ្ជូន យ៉្រងហ្រចណស់ 
ប្រ្រំមួយខ្រម្ដង។

គ្រលនយ្រាយការពារកុមរ យ៉្រងហ្រច 
ណស់ ក៏ត្រូវវច្រងអំពីស្ដង់ដរ និង 
គ្រលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ាក់ទងនឹងការ 
រំល្រភបំពានកុមរដ្ររ។ បន្ថ្រមលើន្រះទៀត 
គួរច្រងពីអាកប្របកិរិយ ទង្វើ និងព្រឹត្តិការណ៍ 
ប្របណ ដ្រលគួររាយការណ៍ ប្រសិនបើមន 
ការសង្រស័យ។ គួរពន្រយល់ឱ្រយច្របាស់ អំពី 
ដំណក់កាលតាមលំដប់លំដ្រយ ពីរបៀប 
រាយការណ៍ករណីសង្រស័យាំងន្រះ។ គួរធ្វើ 
ឱ្រយនិយ្រជិតាំងអស់ មនអារម្មណ៍ទុកចិត្ត 
ា អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគំទ្រគ្រល 
នយ្រាយន្រះ។ (សូមមើលសា្ល្រយ 
 ខាងក្រ្រមដើម្របីទទួលានព័ត៌មនបន្ថ្រម
ទៀត)។ វគ្គន្រះ ព្រយាយមជម្រុញឱ្រយមន 
គ្រលនយ្រាយការពារកុមរ។ 

សា្ល្យទី៥៧
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អំពី"រÅH);/)ចិតHរបស់អ1ក,

•  បô¨©លយុទÉA"រផ)®ព<ផ)wយអំពីសុវត_ិaព 
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២. ជាមួយអតិថិជន/អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក

• ជម្រ្របជូនអតិថិជន និងក្រុមហ៊ុនដទ្រទៀត 
អំពីការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់អ្នក។ ដក់បញ្ចូល
ព័ត៌មនអំពីការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់អ្នកលើ
ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះ
កុមរ ន្រក្នុងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក 
រួមាំងការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រហទំព័រ 
សម្ភ្ររផ្រសព្វផ្រសាយ និងវិក្កយប័ត្រ។

• លើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីទ្រសចរណ៍ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ តាមរយៈ 
ការដក់តាំងបង្ហ្រញនូវសារផ្រសព្វផ្រសាយ 
ន្រតាមការិយល័យចុះឈ្ម្រះ ព្រលគឺន្រ 
តាមទីតាំងចំហ ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ 
អ្នកអាចាញយកសារផ្រសព្វផ្រសាយពីគ្រហទំព័រ៖   
www.childsafetourism.org.

http://www.childsafetourism.org
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សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៨
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៣. ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

• គំទ្រដល់កម្មវិធីកុមរ ដ្រលមនប្រវត្តិល្អ
ក្នុងការជួយកុមរ។ សុើបរកកម្មវិធីនានា
ដ្រលកំពុងផ្ដល់ការគំទ្រដល់កុមរក្នុង
តំបន់របស់អ្នក។ សូមរកវិធីងយស្រួល
ដ្រលអ្នកអាចគំទ្រកម្មវិធីាំងន្រះាន 
(ឧ. ការចូលជាថវិកា ការបរិចា្ច្រគអាហារ 
ឬសម្លៀកបំពាក់)។

• ផ្ដល់ឱកាសការងរ/បង្ហ្រត់បង្រៀនដល់ 
គ្រួសារកុមរប្រឈមគ្រ្រះា្ន្រក់។ ផ្តល់និង 
បង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រ្រប់គ្រួសារស្ថិតក្នុង 
ការលំាក ជារឿយៗត្រងជួយកាត់បន្ថយ 
គ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលកុមរជួបប្រទះ។ សូម 
ពិចារណលើរាល់វិធីាំងឡាយណ ដ្រល
អ្នកអាចជួយសម្រួលដល់ឪពុកម្ដ្រយក្នុង 
តំបន់របស់អ្នក ដ្រយផ្ដល់ឱកាសការងរ 
សមស្របដល់ពួកគត់។ 

• លើកឡើងនូវបញ្ហ្រទូទ្រ ស្ដីពីភាពងយ 
រងគ្រ្រះរបស់កុមរន្រក្នុងសហគមន៍ 
មូលដ្ឋ្រន តាមរយៈការនិយយទ្រកាន់ 
បណ្ត្រញគណកម្មការនានា អភិាល 
មន្ត្រីរដ្ឋ្រភិាល ចាស់ព្រឹា្ធ្រចារ្រយក្នុង 
សហគមន៍ និងអ្នកតំណងដទ្រទៀត។

• ត្រូវវមនគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់។ តើអ្នកអាច 
ធ្វើអ្វីានខ្លះ ដើម្របីធ្វើឱ្រយមនការផ្ល្រស់ប្តូរ 
ល្អក្នុងជីវិតកុមរ? ា្រកដជាមន 
សកម្មភាពអ្វីម្រយា៉្រង ដ្រលអ្នកអាចធ្វើាន 
ន្រក្នុងអាជីវកម្មអ្នក ដ្រលអាចជះឥទ្ធិពល
ជាវិជ្ជមនដល់ការកសាងបរិសា្ថ្រនមួយ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។ យើង
លើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្រយមនភាពច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៥៩

GើខR9ំOៀបចំសរB#រqលនdiយ/រ
5រកុ-រ§យរ∫ៀបJ?7
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១. 6ើអ<ីlគឺ;"រÅH);/)ចិតHរបស់Xជីវកមû/ñ)ុមហ៊ុនខMNំក1Nង"រ"រ8រកុ:រ?,
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តើត្ូវសរស្រគ្លនយ្បាយការពារកុមា
រដូចម្ត្ច?
• អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនគិតា ការសរស្ររ 

គ្រលនយ្រាយគឺជារឿងពិាក។ ប៉ុន្ត្រ 
ការរៀបចំគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ 
សម្រ្រប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក គឺជារឿងមួយ 
ដ៏សាមញ្ញ។

• គ្រលនយ្រាយការពារកុមរ គឺជាឯក
សារជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរដ៏សាមញ្ញមួយ 
(អាចតិចជាងមួយទំព័រផងក៏មន) ដ្រល
ឆ្លើយតបទ្រនឹងសំណួរដូចខាងក្រ្រម៖
 – តើអ្វីជាការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ  
ក្នុងការការពារកុមរ? ប្រយ្រគន្រះ 
អាចជាប្រយ្រគដ៏សាមញ្ញមួយ ដ្រល 
ពន្រយល់ា អ្នកនឹងមិនអត់ទ្រ្រំចំព្រះ 
ការរំល្រភបំពានឡើយ ហើយអ្នករំពឹង 
ាបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងាំងអស់នឹង 
គ្ររពតាមគ្រលនយ្រាយន្រះ។

 – តើអ្នកនឹងអនុវត្តនីតិវិធីអ្វី ដើម្របីការពារ
កុមរពីការរំល្រភបំពាន? ចំណុចន្រះ
ពន្រយល់អំពីសកម្មភាពដ្រលអ្នកនឹងធ្
វើ ដើម្របីការពារកុមរពីការក្រងប្រវ័ញ្ច។ 
ចំណុចន្រះ អាចរួមបញ្ចូលនូវ៖

 » ការបណ្តុះបណ្ត្រលសម្រ្រប់បុគ្គលិក
ាំងអស់ ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចឆ្លើយ 
តបទ្រនឹងការការពារកុមរ។

 » ការរំពឹងទុកា បុគ្គលិកាំងអស់នឹង
រាយការណ៍អំពីកង្វល់ផ្ន្រកការពារ 
កុមរាំងអស់ទ្រា្ន្រក់គ្រប់គ្រង។

 » ការប្ដជា្ញ្រចិត្ត ដ្រលា្ន្រក់គ្រប់គ្រងនឹង 
សុើបអង្ក្រតទ្រលើការរាយការណ៍ និង 
ជូនដំណឹងដល់អាជា្ញ្រធរដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ 

• សូមចងចាំា៖ គ្រលនយ្រាយរបស់អ្នក 
ត្រូវវត្រសាមញ្ញ ងយស្រួលអនុវត្ត និងអាច 
ធ្វើានងយៗ។

• អ្វដី្រលសំខាន់បំផុតន្រះគឺាគ្រលនយ្រាយ 
របស់អ្នកមិនគ្រ្រន់ត្រជាពាក្រយន្រលើក្រដស 
ត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រគួរត្រច្រងឲ្រយច្របាស់ អំពី 
គ្រលការណ៍ណ្រនំានានាដ្រលអ្នកគ្រប់គ្រង 
និងបុគ្គលិកាំងអស់ត្រូវវអនុវត្តតាមយ៉្រង 
សកម្ម។

អ្នកសម្របសម្រួល គួរព្រយាយមលុប បំាត ់
នូវគំនិតយល់ខុសឆ្គងអំពីដំណើរការន្រការ 
សរស្ររគ្រលនយ្រាយ។ អ្នកគ្រប់គ្រង 
ជាច្រើន មិនមនបទពិស្រធន៍សរស្ររគ្រល 
នយ្រាយកាលពីមុនមកទ្រ។ ពួកគ្រនឹង 
រើករាយ ហើយសា្វ្រគមន៍នូវការដឹងពីវិធីងយៗ 
ក្នងុការរៀបចំគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ។

សូមយ្រងតាម កាតយកតាមខ្លួន ("ការសរ
ស្រគ្លនយ្បាយការពារកុមារ")

ការសរស្ររគោលនយោបាយការពារកុមារ  
គាលនយាបាយដាលសរសារាលាយលក្ខណ៍អកាសរ បញ្ជាក់យា៉ាងចាបាស់ថកាុមហ៊ុនរបស់ 
អ្នកនឹងមិនអត់ឱនឲាយចំពាះការរំលាភបំពានកុមារាមួយនាះឡើយ ។ គាលនយាបាយនាះ 
ដាក់បញ្ចូលនូវដំណើរការយា៉ាងចាបាស់ក្នុងការទប់ា្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពាះការរំលាភបំពាន 
កុមារ។ គាលនយាបាយតាូវមានភាពាមញ្ញ សមសាប និងអាចសមាាចគាលដាបាន ។ 

អ្វីដាលសំខាន់នាះ គឺគាលនយាបាយរបស់ អ្នកមិនមានមានតានាលើាកាដាសនាះទា  
ប៉ុន្តាាគាលការណ៍ណានាំពាញលាញដាលទាំងថ្នាក់អ្នកគាប់គាង និងបុគ្គភលិកទាំងអស់តាូវ 
គារពតាមឲាយបានយា៉ាងសកម្មជ ។  

ផ្ទះសំណាក់ឆ្នេរមាស គេលនយេបាយារពារកុមារ 

ផ្ទះសំាក់ឆ្នារមាស ជឿាក់ថកុមារទាំងអស់ តាូវមាន  
សុវត្ថិភាពពីគាាះថ្នាក់។ យើងខ្ញុំនឹងមិនអត់ឱនចំពាះទមាង់ 
ាមួយនាការរំលាភបំពានកុមារឡើយ។ ផ្ទុយមកវិញ យើងខ្ញុំ 
ការពារកុមារតាមរយៈការអនុវត្ត (គាលនយាបាយ) នាអាជីវកម្មជរបស់យើងខ្ញុំ។   

•  យើងផ្តល់នូវការបណ្តុះបា្តាលដល់បុគ្គភលិក ទាំងអស់ដើមាបីឲាយពួកគាមានសិទ្ធិចាត់ 
វិធានការ នាក្នុងា្ថានភាពដាលកុមារបាឈមមុខនឹងការរំលាភបំពាន។  

•  យើងរំពឹងទុក និងសូមលើកទឹកចិត្តបុគ្គភលិក ទាំងអស់របស់យើងឲាយរាយការណ៍អំពី 
កង្វល់ពីការការពារកុមារដល់ថ្នាក់គាប់គាង ។  

•  ថ្នាក់គាប់គាងប្តាា្ញាចិត្តធ្វើការតាមដាន និងរាយការណ៍ ពាមទាំងបញ្ជូនព័ត៌មានអំព ី
ការរំលាភបំពានកុមារទាអាា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។ 

•  យើងសុទ្ធតាបានបងា្ហាញយ៉ាាងសកម្មជនូវយុទ្ធនាការសុវត្ថភិាពកុមារក្នងុវិស័យទាសចរណ៍ 
នាក្នងុអាជីវកម្មជរបស់យើងដូច្នាះអតិថិជនរបស់យើងសុទ្ធតាបានដឹងអំពីជំហររបស់យើង។ 

• យើងខ្ញុបំានចូលរួមនាក្នងុឱកាសាចាើនដើមាបីគំទាយ៉ាាងសកម្មជដល់កុមារតាមមូលដា្ឋាន 
នាក្នុងសហគមន៍របស់យើង រួមមានការលើកអំពីបញ្ហាទូទាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយ 
រងគាាះរបស់កុមារទាកាន់អាា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសមាគមតាមសហគមន៍។ 

ឧទាហរណ៍

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៦០
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សុវត_ិaពរួចផុតពីY))ះZ[)ក់។ cើងខMNំ!Å+);/)ចិតHក1Nង"រ!,

"រ8រកុ:រ éក1Nង"រអនុវតHXជីវកមûរបស់cើង≥ំងមូល។ ,
,

•  cើងនឹងផ+ល់"របណÙ1ះបÇÛ)ល!ដល់បុគ∫លិក≥ំងអស់ eើម)fីឲ)hពួកfi)!:នសិទÉិអំÇច ក1Nង"រd<ើសកមûaព â)សិន 
Åើពួកfi)!-ើញ´6)នaពមួយ q)លកុ:រâ)ឈម!និង!"ររOPភបំ8ន ឬ!"រ¬)ងâ)វ័ô¨ន៍។ ,

•  cើង:ន"ររOពឹងទុក និងRើកទឹកចិតH!ដល់បុគ∫លិក≥ំងអស់!ឲ)hêយ"រណ៍êល់កង<ល់≥ំងអស់របស់ពួកfi) ស+ីពី"រ8រ 
កុ:រ!lដល់Z[)ក់y)ប់y)ង។,

•  Z[)ក់y)ប់y)ង!Å+);/)ចិតHZនឹងmមªន!êល់"រêយ"រណ៍≥ំងអស់ និងបô”©នព័ត៌:ន!អំពី"រ¬)ងâ)វ័ô¨ន៍Rើកុ:រ!ជូនl!
X;/)ធរ:នសមត_កិច¨។,

•  cើងខMNំនឹងmំងបÆ»)ញ—{)ងសកមû!នូវយុទÉA"រ"រ8រកុ:រក1NងXជីវកមûរបស់cើង eើម)fីឲ)hអតិថិជនរបស់cើង!rនដឹង 
អំពី„លជំហររបស់cើង។,

•  cើងនឹងរកវ&ធីeើម)fីផ+ល់"រıំ$);វ&ជ”:ន ដល់កុ:រក1Nងមូលªº)ន!សហគមន៍របស់cើង រួម≥ំង"រRើកµើងនូវបs»)ទូl 
អំពីaពÆយរងY))ះរបស់កុ:រ ជូនដល់X;/)ធរមូលªº)ន និង!ស:គមន៍AA របស់សហគមន៍។,

!

សកម្មភាព៖ ការសរស្ររ 
គ្រលនយ្រាយការពារកុមរ 
(តាមជម្រើស)

• សុំឱ្រយអ្នកចូលរួមសរស្ររគ្រលនយ្រាយ 
ការពារកុមរសម្រ្រប់កន្ល្រងធ្វើការងររបស់ 
ពួកគ្រ។ សូមលើកទឹកចិត្តពួកគ្រឱ្រយសរស្ររ 
គ្រលនយ្រាយន្រះ ដ្រយលក្ខណៈជាក់ 
ស្ដ្រង និងសមស្របបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើ
ទ្រាន។

• ផ្ដល់ព្រល ១០ នាទីដល់ការសរស្ររគ្រល 
នយ្រាយ។ បនា្ទ្រប់មក សុំឱ្រយអ្នកចូលរួម 
ពិភាក្រសាលើគ្រលនយ្រាយរបស់ពួកគ្រ 
ន្រក្នុងក្រុម ដ្រលរួមមនមនុស្រសមកពី 
កន្ល្រងធ្វើការងរប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ 
(ឧ.ផ្ទះសំណក់ ស្រវាដឹកជញ្ជូន)។ សូម 
លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយ "ចម្លងតាម" 
គំនិតដ្រលអ្នកដទ្រានប្រើ ប្រសិនបើគំនិត
ាំងន្រះសមស្របសម្រ្រប់យកទ្រប្រើ 
ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រដ្ររ។

• បនា្ទ្រប់ពីការពិភាក្រសាក្រុមមក សូមសួរាតើ 
មនក្រុមណមួយ ដ្រលអាចកំណត់ឃើញ
នូវគ្រលនយ្រាយដ៏ល្អមួយ ដ្រលពួកគ្រ 
ានឮន្រក្នុងក្រុមរបស់ពួកគ្រឬទ្រ ហើយ 
សូមអញ្ជើញបុគ្គលន្រះឱ្រយឡើងអាន /
ពន្រយល់ឱ្រយអ្នកដទ្រទៀតសា្ដ្រប់។
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Z[)ក់y)ប់y)ងវ&ស័យU)សចរណ៍,

7

សកម្មភាព៖ ខ្រស្ររឿងករណីសិក្រសា

• ច្រកអ្នកចូលរួមន្រក្នងុា្ន្រក់ទ្រជាក្រមុតូចៗ។ 
ប្រសិនបើអាច សូមច្រកអ្នកចូលរួមទ្រតាម 
ក្រមុប្រភ្រទការងរដ្រលប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រ 
(ឧ. បុគ្គលិកសណ្ឋ្រគរ មគ្គុទ្ទ្រសក៏នាំ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ អ្នកបើកតាក់សុី)

• ច្រកសំណ្រ "ខ្រស្ររឿងករណីសិក្រសាអំពី 
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកទ្រសចរណ៍" (ន្រក្នុង 
ឧបសម្ព័ន្ធទី៧) ទ្រដល់ក្រុមនីមួយៗ។

• ឲ្រយក្រមុនិមួយៗពិភាក្រសាលើករណីសិក្រសានីមួយ 
ៗ និងរៀបចំចម្លើយតបទ្រនឹងសំណួរដ្រល 
ផ្ដល់ឲ្រយ ន្រក្នុងឯកសារដ្រលច្រកជូន។

• ពិភាក្រសាលើចម្លើយរបស់ក្រុមនីមួយៗ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៦២
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សកម្មភាព៖ ដំណ្រះស្រ្រយ 
អាជីវកម្ម (តាមជម្រើស)

• សកម្មភាពន្រះចាប់ផ្ដើមជាលក្ខណៈបុគ្គល។ 
ប្រ្រប់អ្នកចូលរួមឱ្រយគិតអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ 
ផ្ទ្រល់ និងពិចារណាតើមនសកម្មភាព 
ងយៗ ដ្រលពួកគ្រអាចអនុវត្ត ដើម្របីធ្វើឲ្រយ 
វិស័យទ្រសចរណ៍មនសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់
កុមរ។

• ផ្ដល់ព្រលប្រ្រំនាទី ឱ្រយអ្នកចូលរួមគិត។ 

• ប្រ្រំនាទីក្រ្រយមក សូមប្រ្រប់ពួកគត់ឲ្រយ 
គិតអំពីការអនុវត្តគំនិតាំងន្រះ(តើពួកគត់ 
នឹងធ្វើការងរន្រះដ្រយរបៀបណ? 
ព្រលណ? តើមននរណខ្លះដ្រលនឹង 
ពាក់ព័ន្ធ តើពួកគ្រត្រូវវការធនធានអ្វខី្លះ?)។ 

• បនា្ទ្រប់មកទៀត សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម 
ឲ្រយប្រើប្រ្រស់លំហាត់ន្រះជាផ្រនការអាជីវកម្ម 
ការពារកុមររបស់ពួកគ្រ។ សូមស្នើទ្រ 
អ្នកចូលរួម ឲ្រយដក់ល្រខរៀងទ្រតាម 
លំដប់លំដ្រយន្រភាពសំខាន់របស់ 
ចំណុចនីមួយៗ ជាពិស្រសត្រូវវកំណត់ា 
តើចំណុចណមួយដ្រលត្រូវវធ្វើជាបនា្ទ្រន់។

• សួរទ្រអ្នកចូលរួមា តើមននរណមន 
បំណងចង់ច្រករំល្រកនូវអ្វដី្រលពួកគ្រនឹងធ្វើ 
ជាមួយក្រុមឬទ្រ។សូមទះដ្រឲ្រយអ្នកចូលរួម 
ម្ន្រក់ៗដ្រលានច្រករំល្រកគំនិតរបស់ 
ពួកគ្រ។ សូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមដទ្រទៀត
ឲ្រយចម្លងតាមគំនិតាំងឡាយណដ្រល 
សមស្រប ដ្រលអ្នកចូលរួមដទ្រទៀតាន
ច្រករំល្រក។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

វគ្គទី៧ ៖ តើរដ្ឋ្ភិបាលអាចធ្វើយ៉្ងណខ្លះ ដើម្បីឱ្យវិស័យទ្សចរណ៍មានសុវត្ថិភាព 
ចំព្ះកុមារ? (សម្្ប់ត្មន្្តីរដ្ឋ្ភិបាល)

សង្ខ្ប
វគ្គន្រះណ្រនំាអ្នកចូលរួមឱ្រយដឹងច្របាស់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ្រភិាល ក្នងុការធ្វើឱ្រយកុមររួចផុតពីការរំល្រភបំពានរួមាំង 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងសមសធាតុនានា ដ្រលបង្កើតឱ្រយមនប្រព័ន្ធការពារកុមរដ្រលមនសុវត្ថិភាព។ អ្នកចូលរួម  
ត្រូវវានលើកទឹកចិត្តឱ្រយពិនិត្រយប្រព័ន្ធការងររបស់ខ្លួនផ្ទ្រល់ និងលើកឧាហរណ៍អំពីការអនុវត្តន៍ល្អៗដ្រលមន។ 

សមា្គ្ល់៖ ម្រៀនន្ះ គឺត្ូវប្ើសម្្ប់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្លសម្្ប់មន្្តីរដ្ឋ្ភិបាលប៉ុណ្ណ្ះ។ ប្សិនបើកម្មវិធីបណ្តុះ
បណ្ត្លមានអ្នកចូលរួមភាគច្ើនមកពីវិស័យទ្សចរណ៍ន្ះ អ្នកសម្បសម្ួលគួររំលងទ្វគ្គសន្និដ្ឋ្នត្ម្ដង។ 

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា៖
ន្រចុងបញ្ចប់វគ្គន្រះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

• យល់អំពីតួនាទីរបស់រដ្ឋ្រភិាលា្ន្រក់ជាតិ/ខ្រត្តក្នុងការការពារកុមរ ឲ្រយមនសុវត្ថិភាពពីក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទន្រក្នុងវិស័យ
ទ្រសចរណ៍ដ្រយផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ពិស្រសទ្រលើក្រសួង/មន្ទីររបស់ខ្លួនផ្ទ្រល់។

• កំណត់នូវសមិទ្ធិផលផលរបស់រដ្ឋ្រភិាល ក្នុងការដ្រះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រះ។

• សា្គ្រល់ឧារហណ៍ន្រការអនុវត្តល្អៗ ពីបណ្ត្រប្រទ្រសដទ្រទៀត និងលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តន៍ន្រក្នុងប្រទ្រសរបស់ខ្លួន។

• ពិនិត្រយទ្រលើវិស័យនានាដ្រលាមារឲ្រយមនការក្រលំអ និងសកម្មភាពជាក់លាក់ដ្រលអាចធ្វើានន្រ កម្រិតជាតិ/
ខ្រត្ត ដើម្របីការពារកុមរឲ្រយានកាន់ត្រប្រសើ។

• គ្ររពទទួលសា្គ្រល់ា ការការពារកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ាមារឲ្រយមនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍រវាងរដ្ឋ្រភិាល 
និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត ហើយក្នុងន្រះរដ្ឋ្រភិាលជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់។

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៦០នាទី – ២.៥ម៉្រង 
(អាស្រ័យទ្រលើការ 
ជ្រើសរើសសកម្មភាព)

• កាតយកតាមខ្លួន • ក្រដសផ្ទ្រំងធំ

• ហ្វឺតសរស្ររ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៦៣

Gើរx©#ភិiល´ចÇTើដូចNã#ច 
±ើម#•ីឱ#Øវ;ស័យ>#សចរណ៍-ន 
សុវត)ិ+ពចំcះកុ-រ?7

• ការរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពាន 
ផ្លូវភ្រទន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និង 
ការធ្វើដំណើរ ឬ  គឺជាការទទួលខុសត្រូវវ 
រួមគ្ន្ររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដូចជា 
ឪពុកម្ត្រយ អ្នកថ្រាំ អាជា្ញ្រធរ សហគមន៍  
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិាល និងវិស័យឯកជន 
គឺសុទ្ធត្រមនតួនាទីសំខាន់ក្នុងការ 
ការពារកុមរ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ប៉ុន្ត្រ រដ្ឋ្រភិាលមនការទទួលខុសត្រូវវ 
យ៉្រងធំធ្រង ទ្រលើការការពារសិទ្ធិកុមរ 
រួមាំងកិច្ចការពារទ្រលើការរំល្រភបំពាន
ផ្លូវភ្រទកុមរ។ ថ្វីបើក្រសួង ឬមន្ទីរណមួយ
មនតួនាទីឈានមុខគ្រក្នុងការងរន្រះក្តី  
ប៉ុន្ត្រក្រសួង និងមន្ទីររដ្ឋ្រភិាលជាច្រើន 
សុទ្ធត្រដើរតួនាទីក្នុងការងរន្រះ។

សា្ល្យទី៦៤

តួ[ទីរបស់រx©#ភិiលក89ង/រ/រ5រកុ-រ7
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• មិនាអ្នកធ្វើការន្រក្នងុរដ្ឋ្រភិាលា្ន្រក់ជាតិ  
ឬា្ន្រក់ខ្រត្តន្រះឡើយ ក៏អ្នកមនតួនាទី 
ការពារកុមរពីគ្រ្រះា្ន្រក់ និងការរំល្រភ 
បំពាននានាដ្ររ។

• ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺជាហត្ថល្រខីមួយន្រក្នុង
អនុសញ្ញ្រសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធកុមរ។ 
រដ្ឋ្រភិាលកម្ពជុាមនការទទួលខុសត្រូវវក្នងុ
ការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការធានាការពារសិទ្ធិកុមរ 
ហើយរដ្ឋ្រភិាលក៏ានព្រមព្រៀងានឹង 
ទទួលខុសត្រូវវចំព្រះការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តន្រះ 
ចំព្រះមុខសហគមន៍អន្តជាតិផងដ្ររ។

• មិនខុសពីរដ្ឋដទ្រទៀតន្រក្នុងអនុសញ្ញ្រ 
ន្រះទ្រ ប្រទ្រសកម្ពុជា មនកាតព្វកិច្ច 
អនុវត្តន៍សកម្មភាព និងគ្រលនយ្រាយ 
ាំងអស់ដើម្របីឧត្តមប្រយ្រជន៍របស់កុមរ។  

• ប្រសិនបើសមស្រប សូមច្រកសំណ្រ 
អនុសញ្ញ្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្តអំីពីសិទ្ធិ 
កុមរ ដ្រលមនមួយទំព័រ និងរំលឹកដល់ 
តំណងរដ្ឋ្រភិាលពីសិទ្ធិជាក់លាក់ដ្រល
ឆ្លើយតបទ្រនឹងការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ  
រួមាំងការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទផងដ្ររ។

• ប្រសិនបើអាចធ្វើាន សូមច្រកអត្ថបទ 
សង្ខ្របន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិ/ច្របាប់ជាតិ 
ស្តីអំពីសិទ្ធិកុមរ និងការការពារកុមរ។

សា្ល្យទី៦៥
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សកម្មភាព៖ តើវិស័យទ្រសចរណ៍  
ក្នុងប្រទ្រសរបស់ខ្ញុំមនសុវត្ថិភាព 
សម្រ្រប់កុមរកម្រិតណ?

• សូមយើងពិចារណអំពីវិធានការសុវត្ថភិាព
ដ្រលានអនុវត្តដ្រយរដ្ឋ្រភិាលកម្ពជុានា
ព្រលបច្ចបុ្របន្ន ដើម្របីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិ 
ភាពពីការរំល្រភបំពានក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍ 
ពិស្រសគឺការរំល្រភបំពានផ្លវូភ្រទ។

• សូមយ្រងទ្រកាតយកតាមខ្លួន "តើ 
ទ្រសចរណ៍ន្រប្រទ្រសរបស់ខ្ញុំមន 
សុវត្ថិភាពកម្រិតណចំព្រះកុមរ?"  និង
សូមស្នើទ្រអ្នកចូលរួមឱ្រយបំព្រញលើសន្លឹក
ស្ទង់មតិ និងគណនាពិន្ទុរបស់ពួកគ្រ។

សូមយ្រងទ្រ កាតយកតាមខ្លួន "តើទ្សច
រណ៍ន្ប្ទ្សរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពកម្ិត
ណចំព្ះកុមារ?" 

តើអាជីវកម្មទ្រសរណ៍របស់ខ្ញុ ំមាន 
សុវត្ថភិាពចំពោះកុមារកម្រតឹណា?  
សូមធ្វើតេស្តិ៍ខាងកេេម៖  
សូមគូសសញ្ញេ       ចំពេះចម្លើយដេល តេឹមតេូវ  ទេ

១. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា 
រំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសរចរណ៍ 

២. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំដឹង ពីរបៀបកំណត់ថកុមារ 
មានគាាះថ្នាក់ពីការរំលាភបំពាន  

៣.បុគ្គភលិកនាក្នងុអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុដឹំងអំពីរបៀបឆ្លើយតប និងរាយការណ៍ 
ពីករណីរំលាភបំពានកុមារាពិសាសការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ  

៤. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ គំទាគាួារ ងាយរងគាាះនាតាមមូលដា្ឋាន 
ាលារៀន និង/ឬកម្មជវិធីសង្គភមដាលជួយកុមារ

៥.បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ទទួលបានការបណ្តុះបា្តាល 
អំពី បញ្ហារំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ 

៦.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំមានគាលនយាបាយការពារកុមារដាលយើង 
អនុវត្តយា៉ាងសកម្មជដើមាបីទប់ា្កាត់ការរំលាភបំពានកុមារ 

៧.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ បានជូនដំណឹងដល់អតិថិជន/កាុមហ៊ុនដាគូ  
អំពីការប្តាា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារកុមារ 

៨. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ជួយផាសព្វផាសាយអំពី បញ្ហាកង្វល់ទូទាអំពីការ 
រំលាភបំពានកុមារ នាតាមសហគមន៍ និងវាទិកាទាសចរណ៍ ។ 

លទ្ធផល ៖ 
បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "បាទ/ចាស" នូវសំណួរ ទាំងអស់ខាងលើ នាះអាជីវកម្មជរបស់អ្នក  
កំពុងតាចាត់វិធានការដ៏ល្អដើមាបីការពារកុមារ។ សូមបន្តរកាសាការងារដ៏ល្អនាះ!

បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "ទា" នូវសំណួរាមួយ នាះសូមតាឡប់ទាមើលខ្នងប័ណ្ណឡើងវិញ  
ដើមាបីពិនិតាយមើលនូវវិធីាសា្តដាលអ្នកអាចធ្វើឲាយមានបរិយាកាសវិជ្ជមមានសមាាប់កុមារបាន ។ 

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ

បាទ/ចាស
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ឲ្រយអ្នកចូលរួមលើកដ្រ ឡើងប្រសិនបើពួក
គ្រានទទួលពិន្ទុចាប់ពី "១១" ឡើង។

• សូមសរសើរអ្នកតំណងាំងអស់ន្រះ 
ចំព្រះកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋ្រភិាលពួកគ្រក្នុង 
ការការពារកុមរ។ ជាមួយគ្ន្រន្រះផងដ្ររ 
សូមសួរសំណួរ អំពីវិធី ដ្រលពួកគ្រអនុវត្ត 
វិធានកិច្ចការពារកុមររបស់ខ្លួន និងពី 
ជ្រគជ័យដ្រលពួកគ្រានទទួល។

• សូមឲ្រយអ្នកចូលរួមដ្រលានពិន្ទុ "១០" 
ឬតិចជាងន្រះលើកដ្រឡើង។ សូមពន្រយល់ 
ប្រ្រប់ទ្រពួកគ្រា ពួកគ្រស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អ
បំផុតដើម្របីធ្វើសកម្មភាពសមស្របក្នុង 
ការការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន។

• សូមពន្រយល់ប្រ្រប់ អ្នកចូលរួមា ពួកគ្រអាច 
នឹងមិនដឹងចំលើយាំងអស់ន្រះទ្រ។ សូម 
និយយបន្តា "ហ្រតុដូចន្រះ ដល់ព្រល 
ដ្រលត្រូវវស្រ្រវជ្រ្រវបន្ថ្រម ដើម្របីពិនិត្រយមើល 
ាតើរបស់ប្រទ្រសយើង ានធ្វើអ្វីខ្លះ និង 
ដល់កម្រិតណ"។

• មុនព្រលវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលអ្នកសម្របសម្រលួ 
គួរប្រមូលចម្លើយ ពីការធ្វើត្រស្តន្រះជាមុន 
សិន។ សូមប្រើចម្លើយាំ្រងអស់ន្រះសម្រ្រប់ 
ជាមគ្គុទ្រសក៏សម្រ្រប់មន្រ្តីរដ្ឋ្រភិាល 
ន្រព្រលពូកគ្រកំពុងពិចារណរកសកម្មភាព 
សមស្របសម្រ្រប់រដ្ឋ្រភិាលាំងន្រ 
កម្រិតជាតិ និងកម្រិតខ្រត្ត។

• សូមគូសបញ្ជ្រក់ា ការការពារកុមរពី 
គ្រ្រះា្ន្រក់មនន័យា ការពារពួកគ្រឲ្រយរួច 
ផុតពីការរំល្រភបំពានគ្រប់ប្រភ្រទ។ ប្រសិន 
បើយើងផ្ត្រតត្រទ្រលើ "ការរំល្រភបំពាន 
ផ្លវូភ្រទ" យើងនឹងបរាជ័យន្រក្នងុការការពារ 
កុមរឱ្រយានគ្រប់គ្រ្រន់ព្រ្រះាមនមូលហ្រតុ 
និងឬសគល់ន្ររំល្រភបំពានដទ្រទៀត។

• វិធានការទប់សា្ក្រត់ការពារាមារនូវ  
វិធានការឆ្លើយតប ដ្រលមនលក្ខណៈ 
ទូលំទូលាយជាងន្រះ។  

សា្ល្យទី៦៦

Gើរx©#ភិiល´ចÇTើអTីiន?7
១.  Oៀបចំប√ƒើត និងxក់≈#ញនូវ ∆#ន/រIតិសCីពី/រ/រ5រកុ-រ,

–  „លនØrយ;តិ¿\ើយតបនឹង"ររOPភបំ8នកុ:រ រួម≥ំង"ររOPភផ\©វ™)ទ,
–  â)ព័នÉច)òប់,
–  បទªº)នសΩ))ប់â)តិបតHិករU)សចរណ៍,

២.  ∏ត់វ;πន/របù#«ប់/រú#ងr#វ័ùôកុ-រUក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៍,
–  យុទÉA"រ˛≈)ស់បH©រឥរ&—បថ  "រអប់រO´áរណជន និងកិច¨ពិaក)wសង∫ម,
–  R)ខទូរស័ពiសΩ))ប់êយ"រណ៍ និង∞)>ជួយកុ:រ,
–  បណÙ1ះបÇÛ)លដល់ម7)Hីរªº)ភិrល(រួម≥ំងប៉ូលីស ម8H)ីU)សចរណ៍ អ1កផHល់∞)>សុខ:លaពសង∫ម),
–  ពិនិត)hGើលអ1កq)លd<ើ"រ;មួយកុ:រ˛«)ល់,

៣.  សហ/រក~ងបJ`#ញសុវត)ិ+ពឱ#Ø-នr#សិទl+ពចំcះកុ-រ  ,
–  កិច¨សហâ)តHិបតHិ"រឆ\ង"ត់†)ំq)ន,
–  កិច¨សហâ)តិបតHិ"រZ[)ក់;តិ,
–  កិច¨សហâ)តិបតHិ"រZ[)ក់មូលªº)ន("របô”©ន/"រស4)បស4)5ល),
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សូមយ្រងទ្រ កាតយកតាមខ្លួន "វិធីដ្ល 
រដ្ឋ្ភិបាលអាចធ្វើឲ្យទ្សចរណ៍ដ្លមាន 
សុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារ"

ពន្រយល់ប្រ្រប់អំពីជំហានសំខាន់ៗដ្រល 
រដ្ឋ្រភិាលអាចធ្វើាន ដើម្របីការពារកុមរ 
ពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍។ សូមផ្តល់ឧាហរណ៍ក្នុងស្រុក 
អំពីអ្វីដ្រលានធ្វើរួចហើយ។ 

មធ្រយោបាយនានាដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលអាចធ្វើបាន 
ដើម្របីកសងសុវត្ថភិាពកុមារក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍

សមាាប់តារដា្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាះ 

រៀបចំ និភងដាក់ចេញនូវគេលនយេបាយ យុទ្ធសាសេ្ត និភងផេនារថា្នេក់ 
ជាតិភអំពីារារពារកុមារ ៖ 
• គាលនយាបាយាតិឆ្លើយតបទានឹងការរំលាភបំពានកុមារ រួមទាំង 

ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ ។

• បាព័ន្ធចាបាប់ 

• បទដា្ឋានសមាាប់បាតិបត្តិករទាសចរណ៍ 

 ចាត់វិធានារបញេឈប់ាររំលេភបំពានកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ៖
• យុទ្ធនាការដើមាបីការផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ  ការអប់រំាធារណៈ និងកិច្ចពិភាកាសាសង្គភម។

• លាខទូរស័ព្ទរាយការណ៍បនា្ទាន់ និងខាសាទូរស័ព្ទសមាាប់ផ្តល់ជំនួយដល់កុមារ។ 

• បណ្តុះបា្តាលមនា្តីរដា្ឋាភិបាល ។ 

• ពិនិតាយមើលបាវត្តិអ្នកដាលធ្វើការាមួយកុមារផ្ទាល់។ 

សហបេតិភបត្តិភារដើមេបីារពារកុមារ ៖
• កិច្ចសហបាតិបត្តិការអន្តរាតិ

• កិច្ចសហបាតិបត្តិការថ្នាក់ាតិ 

• កិច្ចសហបាតិបត្តិការតាមមូលដា្ឋាន (ការបញ្ជូន/ ការសមាបសមាួល) 

១

២

៣

• ប្រសិនបើអាច សូមអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ 
រដ្ឋ្រភិាលឱ្រយមកផ្ដល់បទបង្ហ្រញរយៈព្រល 
៥នាទី។

• វត្ថុបំណងសំខាន់សម្រ្រប់បទបង្ហ្រញន្រះ 
គឺដើម្របីសង្កត់ធ្ងន់ារដ្ឋ្រភិាលា្ន្រក់ជាតិ 
យកចិត្តទុកដក់ខា្ល្រំងចំព្រះការការពារ 
កុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ជាពិស្រស 
គឺការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ និងរំពឹងា  
ក្រសួង និងនាយកដ្ឋ្រនពាក់ព័ន្ធរបស់ 
រដ្ឋ្រភិាល(ន្រកម្រិតជាតិនិងកម្រិតខ្រត្ត) 
អនុវត្តតាមការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តាំងអស់ន្រះ។
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• បទបង្ហ្រញន្រះគួរលើកឡើងដ្រយសង្ខ្រប
បំផុតនូវចំនុចដូចខាងក្រ្រម៖ 

១. តើប្រទ្រសរបស់យើងចុះហត្ថល្រខា
លើអនុសញ្ញ្រអង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្តីពីសិទ្ធិកុមរន្រព្រលណ?

២.តើនរណជាទីភា្ន្រក់ងររដ្ឋ្រភិាល 
ដ្រលនាំមុខគ្រក្នុងការរក្រសាកុមរឲ្រយ 
មនសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍
និងការធ្វើដំណើរ? តើក្រសួងដទ្រ
ណទៀតដ្រលទទួលខុសត្រូវវ?

៣. តើយើងមនផ្រនការសកម្មភាពជាតិ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធឬទ្រ? ប្រសិនបើមន 
សូមពិពណ៌នាជាសង្ខ្របពីការប្ដ្រជា្ញ្រ 
ចិត្តដ្រលមនន្រក្នុងន្រះ? ប្រសិន 
បើមិនមនទ្រសូមពិពណ៌នាជាសង្ខ្រប 
អំពីយុទ្ធសាស្រ្ត/គ្រលនយ្រាយ 
ដទ្រទៀត របស់រដ្ឋ្រភិាល ដ្រល 
ឆ្លើយតប ទ្រនឹងបញ្ហ្រកិច្ចការពារ 
កុមររួម ាំងន្រក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ។

៤. លើកកម្ពស់វិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រល 
មននិរន្តភាព និងមនសុវត្ថិភាព 
សម្រ្រប់កុមរ។

៥. សង្កត់ធ្ងន់ារដ្ឋ្រភិាលា្ន្រក់ជាតិ 
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើការការពារ 
កុមរពីការក្រងប្រវ័ញ្ចក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ និងរំពឹងាក្រសួងនិង 
មន្ទីដ្រលពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ្រភិាល 
(ន្រា្ន្រក់ជាតិ និងា្ន្រក់ខ្រត្ត)គ្ររព 
តាមការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តន្រះ។

៦. លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយបន្តផ្តល ់
គំនិតណ ដ្រលរដ្ឋ្រភិាលអាច 
ធ្វើឲ្រយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការ 
រក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពកាន់ 
ត្រប្រសើរឡើង។



74

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ
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• ក្រសួង និងមន្ទីរជាច្រើន អាចចូលរួម 
វិភាគាន ដើម្របីធ្វើឱ្រយមនបរិសា្ថ្រនប្រកប
ដ្រយសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមរ។ 

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ការពិភាក្រសា 

• តើមន្ទីរ និងក្រសួងណខ្លះ ដ្រលទទួលខុស 
ត្រូវវក្នុងការការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ន្រប្រទ្រសកម្ពុជា?

• តើនាយកដ្ឋ្រនាំងន្រះមនតួនាទី និង 
ការទទួលខុសត្រូវវជាក់លាក់អ្វីខ្លះ ាក់ទង 
នឹងការការពារកុមរ?

• តើគ្រប់គ្ន្រយល់ច្របាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង
ការងរមួយទ្រការងរមួយ ដើម្របីធ្វើការរួម
គ្ន្រក្នុងការការពារកុមរឬទ្រ? 

អ្នកសម្របសម្រួល ចាំាច់ត្រូវវដឹងអំពីភាគី 
ពាក់ព័ន្ធផ្ន្រករដ្ឋ្រ-ភិាលសំខាន់ៗ និងគួរ 
លើកទឹក ចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយនិយយអំពីក្រសួង 
/មន្ទីរនានាន្រា្ន្រក់ជាតិ និងា្ន្រក់ខ្រត្ត រួមាំង 
ក្រសួង/មន្ទីរ ដ្រលាក់ទងនឹងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ មហាផ្ទ្រ យុត្តិធម៌ ជម្រុញការ 
អនុវត្តន៍ សុខុមលភាពសង្គម អប់រំ សុខភាព 
កិច្ចការពារកុមរ។ សូមពិចារណផងដ្ររទ្រ
លើអង្គការមិនម្រនរដ្ឋ្រភិាល និងស្រវាដ្រល
គំទ្រដ្រយរដ្ឋ្រភិាលដទ្រទៀត។

សា្ល្យទី៦៨
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• ការការពារកុមរពីការរំល្រភបំពានក្នុង 
វិស័យទ្រសចរណ៍ ជាពិស្រសគឺការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទ ាមារនូវប្រព័ន្ធការពារ 
កុមរជាច្រើនកម្រិត ដ្រលរួមបញ្ចូលនូវ៖

 – អាកប្របកិរិយផ្ន្រកសង្គម

 – ប្រព័ន្ធផ្ន្រកច្របាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

 – ប្រព័ន្ធសុខុមលភាពសង្គម

• វិស័យាំងន្រះគឺមនទំនាក់ទំនងគ្ន្រ 
ទ្រវិញទ្រមក និងបង្កើតជាយន្តការសម្រ្រប់ 
ប្រព័ន្ធការពារកុមរប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធភិាព។ 
ធាតុាំងអស់ន្រះរួមគ្ន្រ អាចបង្កើតជា 
បរិសា្ថ្រនប្រកបដ្រយការការពារសម្រ្រប់កុមរ។

• ន្រព្រលយើងនិយយអំពី "ប្រព័ន្ធ" យើង 
មិនម្រនចង់និយយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស ់
រដ្ឋ្រភិាលចាំាច់ត្រូវវបង្កើតឡើងន្រះទ្រ។ 
ផ្ទុយទ្រវិញ ន្រះគឺជាវិធីមួយ ក្នុងការរៀប
ចំនូវអ្វីដ្រលចាំាច់ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ (អង្គការ 
យូនីស្រហ្វ ឆ្ន្រំ២០០៩ កញ្ចប់ឧបករណ៍យុ
ទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីការពារកុមរ) 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• អ្នកសម្របសម្រលួគួរពិពណ៌នាសមសធាតុ 
នីមួយៗ ន្រប្រព័ន្ធការពារកុមរ៖

• អាកប្បកិរិយសង្គម៖ គឺជាឥរិយបថ និង 
អាកប្របកិរិយរបស់បុគ្គល ក្រមុ និង សា្ថ្រប័ន។ 
ឥរិយបថ និងអាកប្របកិរិយាំងន្រះ 
រួមាំងចំណ្រះដឹង និងប្រព័ន្ធជំនឿផ្លូវការ 
និងក្រ្រផ្លូវការ។

• ប្ព័ន្ធផ្ន្កច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ៖ ច្របាប់  
គ្រលនយ្រាយ និងយន្តការជម្រុញ 
ការអនុវត្តន៍ (រួមាំងយុត្តិធម៌)។

• ប្ព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គម៖ ស្រវាសង្គម 
ជាច្រើន ជុំវិញសុខមលភាព ការអភិវឌ្រឍន៍ 
និងការការពារកុមរ (រួមាំងស្រវានានា 
ដ្រលផ្ដ្រតទិសដ្រចំព្រះកុមរ) (អង្គការ 
យូនីស្រហ្វ ឆ្ន្រំ ២០០៩ កញ្ចប់ឧបករណ៍ 
យុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីការពារកុមរ)  

សា្ល្យទី៦៩
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សង.ម  

ច"1ប់ 

និងបទប67តិ9 

សុខ*ល,ព

សង.ម 

•  យុទ&@Aរអប់រC 

•  D"Eទូរស័ពGជំជំនួយ 

•  Aរផ9ល់ព័ត៌*ន 

•  បទMN"នO"សចរណ៍ 
•  ពិនិត"RSើលនិតិវ<ធីសX""ប់អYក[\ើAរ]មួយកុ*រ 
•  !"ព័ន&យុត9ិធ៌ម 
•  ^យAរណ៍អំពីAរAរ_រកុ*រ 
•  D"EជួយAរ_រកុ*រ 

•  អYក*នវ<]`"ជីវៈb"ល[\ើAរ]មួយកុ*រcd"ល់ 
•  កeងសមតf,ពបុគ.លិកសង.ម 
•  hើកកមiស់Aរj"រក"kកុ*រb"លសfិតកlmងn""ះpq"ក់ 
•  ផ9ល់Aរrំs"លt!"DើរសX""ប់u"veរសfិតកlmងn""ះpq"ក់ 
•  ផ9ល់ឱAសxY"កD"ដzកិច{សX""ប់ឪពុក*}"យ~យរងn""ះ 

សកម្មភាព  ប្រព័ន្ធការពារកុមរ 

• ច្រកអ្នកចូលរួមជាបីក្រុម។ ក្រុមនីមួយៗ 
នឹងត្រូវវផ្ដ្រតលើប្រធានបទណមួយ 
ក្នុងចំណ្រមប្រធានបទខាងក្រ្រម៖ 

 – អាកប្របកិរិយសង្គម

 – ច្របាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

 – សុខុមលភាពសង្គម 

• ន្រក្នុងក្រុមពិភាក្រសា សូមស្នើឱ្រយអ្នកចូលរួម 
ធ្វើបញ្ជីឈ្ម្រះ និងតួនាទីរបស់ក្រសួង និង 
មន្ទីរដ្រលទទួលខុសត្រូវវ និងកំពុងបំព្រញ 
ភារកិច្ច ក្នុងវិស័យន្រះ ដ្រលផ្រសារភា្ជ្រប់ 
ជាពិស្រសជាមួយនឹងការរំល្រភបំពាន 
(ជាពិស្រសគឺលើការរំល្រភបំពានផ្លវូភ្រទ) 
 ចំព្រះកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ (មិនា 
តាមយន្តការដ្រយផ្ទ្រល់ ឬដ្រយប្រយ្រល 
ក្ដី)។

• ដើម្របីជួយជម្រញុការគិត អ្នកសម្របសម្រលួ 
ត្រូវវផ្ដល់ឧាហរណ៍ខាងក្រ្រមន្រះ ដើម្របី 
បង្ហ្រញពីការងរក្រ្រមចំណត់ប្រភ្រទ 
នីមួយៗ៖ 

 – បំលាស់ប្ដូរអាកប្របកិរិយសង្គម៖ 
យុទ្ធនាការអប់រំសម្រ្រប់កុមរ គ្រួសារ 
ឬសាធារណជន បណ្ត្រញទូរស័ព្ទជំនួយ 
ការផ្ដល់ព័ត៌មន ដូចជាព័ត៌មនអំព ី
គ្រ្រះា្ន្រក់ចំព្រះកុមរ ការលើកទឹកចិត្ត
ឱ្រយមនការទទួលខុសត្រូវវកាន់ត្រច្រើនពី
សមជិកសហគមន៍ន្រក្នុងការការពារ 
កុមរ បង្កើនកិច្ចសន្ទនាតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីការការពារកុមរ។

 – ច្របាប់ និងបទបញ្ញត្តិ៖ បទដ្ឋ្រន 
ទ្រសចរណ៍សម្រ្រប់ សណ្ឋ្រគរ និង 
ស្រវានានា នីតិវិធីត្រួតពិនិត្រយ សម្រ្រប់ 
មនុស្រសព្រញវ័យដ្រលធ្វើការជាមួយកុមរ 
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រ្រប់ការការពារកុមរ 
ការរាយការណ៍អំពីកង្វល់ និងសំណុំរឿង 
ផ្ន្រកការការពារកុមរ ការទទួលខុសត្រូវវ 
ជាផ្លូវការចំព្រះស្រវាការពារកុមរ 
ទ្រកាន់ប៉ូលីស ឬអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។



76

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

• ផ្ដល់ព្រលដប់នាទី ដើម្របីឲ្រយអ្នកចូលរួមកត់ត្រ្រ 
ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគ្រ។ សំុឱ្រយក្រមុនីមួយៗ 
ចាត់តាំងអ្នកតំណងម្ន្រក ដើម្របីច្រករំល្រក 
អំពីគំនិតរបស់ក្រមុខ្លនួ។ ផ្ដល់ឱកាសសម្រ្រប់
ឲ្រយសមជិកក្រុមដទ្រទៀត ធ្វើការពិភាក្រសា 
និងបន្ថ្រមនូវចំណុចថ្រមទៀត។  

 – សុខុមលភាពសង្គម៖ អ្នកមនវិជា្ជ្រជីវៈ 
ដ្រលធ្វើការងរផ្ទ្រល់ជាមួយកុមរ 
ការបញ្ជូន ការកសាងសមត្ថភាពដល ់
បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ការថ្រាំកាន់ត្រ 
ប្រសើរសម្រ្រប់កុមរប្រឈមនឹង 
គ្រ្រះា្ន្រក់ការគំទ្រកាន់ត្រប្រសើរដល់ 
គ្រួសារដ្រលប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់  
ឱកាសអភិវឌ្រឍផ្ន្រកមុខរបរសម្រ្រប់ 
ឪពុកម្ដ្រយដ្រលងយរងគ្រ្រះ។   

សា្ល្យទី៧០
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ឧាហរណ៍ពីការអនុវត្តន៍ល្អៗ

• រដ្ឋ្រភិាលជំុវិញពិភពល្រក កំពុងណ្រនំាឲ្រយ 
មនប្រព័ន្ធជាផ្លវូការ ដើម្របីការពារកុមរពីអ្នក 
ដ្រលអាចបង្កគ្រ្រះា្ន្រក់ដល់សុវត្ថភិាពរបស់
ពួកគ្រ។

• ក្នុងប្រទ្រសជាច្រើន តម្រូវវឱ្រយអ្នកាំងឡាយ 
ណដ្រលធ្វើការ ឬស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងរ 
ជាមួយកុមរត្រូវវទទួលការ "ត្រួត ពិនិត្រយ" ឬ 
"វាយតម្ល្រ" ជាមុន។ និយ្រជកទ្រសាកសួរ 
ប៉ូលីសក្នុងស្រុក/ា្ន្រក់ជាតិ ដើម្របីដឹងា 
តើអនាគតនិយ្រជិតន្រះធា្ល្រប់ទទួល
ការច្រទប្រកាន់ឬការសម្រ្រចឱ្រយជាប់
ទ្រសអ្វី ដ្រលធ្វើឱ្រយគ្រមិនសក្ដិសមធ្វើ
ការជាមួយកុមរឬទ្រ? (ឧាហរណ៍៖ 
តើធា្ល្រប់មនបទល្មើសប្រឆំងកុមរ 
បទល្មើសា្ន្រំញៀន បទល្មើសការវាយដំ 
ឬអំពើហិង្រសា ឬទ្រ។)

• ដើម្របីឱ្រយប្រព័ន្ធន្រះមនប្រសិទ្ធិភាពទ្រាន 
ប៉ូលីសជាតិចាំាច់ត្រូវវត្រមនប្រព័ន្ធផ្ទុក 
ទិន្នន័យមួយ ដ្រលកត់ត្រ្រនូវប្រវត្តិ 
បទឧក្រិដ្ឋរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទ្រសខ្លួន។

• ថ្វីបើមនការទទួលសា្គ្រល់ា ភាគច្រើនន្រ
ជនល្មើសផ្លូវភ្រទលើកុមរមិនមនកំណត់
ត្រ្របទឧក្រិដ្ឋ (ព្រ្រះបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគ្រ 
មិនត្រូវវានគ្រចាប់ាន/មិនត្រូវវាន 
រាយការណ៍) ក្ដី ប៉ុន្ត្រវិធានការន្រះ ក៏ន្រត្រ
ជាវិធានការដ៏មនប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការទប់
សា្ក្រត់កុំឱ្រយជនរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទលើកុមរ 
មនលទ្ធភាពអាចចូលទ្ររកកុមរាន។ 
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

ន្រះក៏ជាវិធីល្អមួយផងដ្ររ ដើម្របីឱ្រយដឹងាតើ 
មនុស្រសណម្ន្រក់អាចនឹងបង្កគ្រ្រះា្ន្រក់ណ 
មួយចំព្រះកុមរឬទ្រ?ឧាហរណ៍ តើ 
ពួកគ្រធា្ល្រប់ានប្រព្រតឹ្តអំិពើហិង្រសា ជាពិស្រស 
គឺបទល្មើសហិង្រសាចំព្រះកុមរឬទ្រ។ 

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖ 

ប្រសិនបើរដ្ឋ្រភិាលរបស់អ្នក មិនាន់មន 
ប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាផ្លូវការទ្រន្រះ តើមន 
យន្តការត្រួតពិនិត្រយអ្វី ដ្រលអាចបង្កើតឲ្រយមន 
ការត្រួតពិនិត្រយនិយ្រជិតដ្រលធ្វើការជាមួយ
កុមរ?

ចម្លើយអាចរួមមន៖

• រដ្ឋ្រភិាលមួយចំនួនមិនាន់មន 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីធ្វើការ 
ត្រួតពិនិត្រយប្រវត្តិរបស់ជនល្មើសន្រឡើយ។

• ព្រលដ្រលមិនាន់មនប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយ 
របស់ប៉ូលីស អង្គការនានាដ្រលធ្វើការ 
ជាមួយកុមរ ក៏ន្រត្រអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ 
និយ្រជិត ដ្រយការសុើប សួរទ្រកាន់ 
និយ្រជកមុនៗ។

• រដ្ឋ្រភិាល អាចតម្រូវវឲ្រយបណ្ត្រអង្គការទ 
ាំងឡាយដ្រលធ្វើការជាមួយកុមរ ត្រូវវ 
ត្រួតពិនិត្រយប្រវត្តិរបស់និយ្រជិត ឲ្រយាន 
ម៉ត់ចត់។

សា្ល្យទី៧១
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• ប៉ូលីសចក្រភពអង់គ្ល្រសានបង្កើត 
មជ្រឈមណ្ឌលការពារការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ 
តាមប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត (CEOP)។  
មជ្រឈមណ្ឌលន្រះផ្ត្រតលើការលុបបំាត់ 
ការរំល្រភបំពានចំព្រះកុមរ។

• CEOP ធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រគូដ្រយផ្ទ្រល់ 
ជាមួយនាយកដ្ឋ្រនរដ្ឋ្រភិាល ភា្ន្រក់ងរ 
បូ៉លីសអន្តរជាតិ អង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិាល និង 
វិស័យឯកជនដទ្រទៀត (រួមាំងក្រុមហ៊ុន 
ធំៗដូចជា វើសា និងម៉្រយក្រូវសុស ជាដើម)

• CEOP បង្កើតគ្រហទំព័រឈ្ម្រះ 
ThinkUKnow ដ្រលផ្ដល់ព័ត៌មន និង 
ស្រវារាយការណ៍ប្របអនាមិក សម្រ្រប់កុមរ 
ឪពុកម្ដ្រយ អាណព្រយាាល គ្រូវបង្រៀន 
និងសាធារណជនដ្រលយកចិត្តទុកដក ់
ចំព្រះសុវត្ថិភាពកុមរ។

• CEOP ក៏ធ្វើការជាដ្រគូជាមួយប៉ូលីសន្រ 
អាសីុអាគ្ន្រយ៍ ដើម្របីគំទ្រដល់កិច្ចខិតខំរបស់ 
ពួកគ្រក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវ
ភ្រទកុមរ ដ្រយផ្ដ្រតការយកចិត្តទុកដក់
ជាពិស្រសទ្រលើវិស័យទ្រសចរណ៍។

• យុទ្ធនាការប្រហាក់ប្រហ្រលគ្ន្រន្រះ ក៏ត្រូវវ
ានធ្វើឡើងន្របណ្ត្រប្រទ្រសដទ្រទៀត
ផងដ្ររ។

សម្រ្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំពី ThinkUKnow 

អាចរកានន្រ៖  
http://www.thinkuknow.co.uk/ 

http://www.thinkuknow.co.uk/
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សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖

• តើអ្នកអាចផ្ដល់ឧាហរណ៍ អំពីវិធីដ្រល 
អ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ អាចប្រើប្រ្រស់ 
អីុនធើណ្រត មុននិងក្នុងព្រលធ្វើដំណើរ 
របស់ពួកគ្រ ដើម្របីសម្រួលដល់ការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទកុមរឬទ្រ?

• តើរដ្ឋ្រភិាលរបស់អ្នក ផ្ដល់ស្រវាអ្វីខ្លះ  
ដើម្របីការពារកុមរពីគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ
បំពានផ្លូវភ្រទតាមរយៈអីុនធើណ្រត? 

សំណួរទីមួយ ចម្លើយអាចរួមមន៖

• កំណត់ទីតាំង/តំបន់ ដ្រលកុមរងយ 
មនភាពរងគ្រ្រះ

• ប្រ្រស្រ័យាក់ទងជាមួយបណ្ត្រញ 
ជនល្មើសផ្លូវភ្រទ ដើម្របីកំណត់ទីកន្ល្រង 
ទ្រសចរណ៍ដ្រលពួកគ្រអាចប្រព្រឹត្ត 
បទល្មើសដ្រយគ្ម្រនទ្រស

• ធ្វើជាមិត្តជាមួយកុមរតាមអីុនធើណ្រត

• ឆ្លើយឆ្លងជាមួយភា្ន្រក់ងរធ្វើដំណើរ/
ក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍ ដ្រលជួយសម្រួល 
ដល់ការក្រងប្រវ័ញ្ចលើកុមរ។

• ឆ្រកមើលប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយតាមអុីនធើណ្រត 
ដើម្របីកំណត់ទីតាំងដ្រលមិនមនសុវត្ថិភាព 
សម្រ្រប់ការរំល្រភបំពានកុមរ (ផ្អ្រកលើ 
ភស្ដុតាងន្រការចាប់ខ្លួនកន្លងមក)

• អ្នកសម្របសម្រួលអាចផ្ដល់ឧាហរណ៍ 
ជាក់ស្ដ្រង។ 

សំណួរទីពីរ សូមផ្តល់សំណូមពរមួយចំនួន៖

• សូមឲ្រយមនការបណ្តុះបណ្ត្រល/ផ្រសព្វផ្រសាយ
ន្រតាមសាលារៀនអំពីគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រល 
អាចកើតមនតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណ្រត

• សូមឲ្រយមនការបណ្តុះបណ្ត្រល/
ផ្រសព្វផ្រសាយសម្រ្រប់ឪពុកម្ដ្រយ និង 
គ្រូវបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត

• យុទ្ធនាការជាក់លាក់ ដ្រលបង្រៀនកុមរ 
អំពីគ្រ្រះា្ន្រក់តាមប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត

• កិច្ចសហការជាមួយក្រសួងទទួលបន្ទុក 
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មនវិទ្រយា ដើម្របីពង្រឹង 
បណ្ត្រញសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត 
សម្រ្រប់កុមរ។



79

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៧២

r#>#សអូÕ#Cាលី 7
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អូÏ)Hាលី និងéបរU)ស។,
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Gើរx©#ភិiលr#>#សដœ#>ៀត កំពុងÇTើអTីខmះ?(ត) 

• នាយកដ្ឋ្រនកចិ្ចការបរទ្រសរបស់រដ្ឋ្រភិាល 
អូស្ត្រ្រលី ានបង្កើតគ្រហទំព័រ Smart 

Travellers (អ្នកធ្វើដំណើរដ៏ឆ្ល្រតវ្រ) 
ដ្រលផ្ដល់ព័ត៌មន និងដំបូនា្ម្រនសម្រ្រប់ 
អ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិអូស្ត្រ្រលី មុនព្រល 
ពួកគ្រច្រញដំណើរទ្របរទ្រស។

• គ្រហទំព័រ "អ្នកធ្វើដំណើរដ៏ឆ្ល្រតវ្រ" ផ្ទុកនូវ
សារដស់តឿនដល់អ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិ  
អូស្ត្រ្រលី អំពីការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទលើ 
កុមរក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ 
គឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយក្នុងប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី 
និងន្របរទ្រស។

• សម្រ្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំពី  
 Smart Traveller អាចរកានន្រ៖  
http://www.smartraveller.gov.au/ 

សា្ល្យទី៧៣
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r#>#សកមî9I 7
fi)ហទំព័រៈ www.tourismcambodia.org,
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Gើរx©#ភិiលr#>#សដœ#>ៀត កំពុងÇTើអTីខmះ?(ត) 

• គ្រហទំព័ររបស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ន្រ 
ប្រទ្រសនីមួយៗ ត្រូវវានអ្នកដំណើរអន្តរជាតិ 
ប្រើប្រ្រស់ ដើម្របីស្វ្រងរកព័ត៌មនផ្រស្រងៗ។ 
ក្រសួងទ្រសចរណ៍ប្រទ្រសកម្ពុជា មនសារ 
សា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ប៉ុន្ត្រក៏ានបញ្ជ្រក ់
យ៉្រងច្របាស់អំពីការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុង
ការការពារកុមរ តាមរយៈការរួមបញ្ចូល 
សារការពារកុមរមួយន្រលើទំព័រមុខន្រ 
គ្រហទំព័ររបស់ខ្លួន។   

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖ 

   ១. តើគ្រហទំព័ររដ្ឋ្រភិាលរបស់អ្នក ផ្ដល់ 
ព័ត៌មនអ្វខី្លះ ដើម្របីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថភិាព 
ពីការរំល្រភបំពានក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍?  

   ២) តើធ្វើយ៉្រងណទើបអ្នកអាចលើក 
កំពស់ការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តរបស់អ្នក ក្នុងការរក្រសា 
កុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពាន 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍? 

• ដើម្របីមើលគ្រហទំព័ររបស់ក្រសួង 
ទ្រសចរណ៍កម្ពុជា សូមបើកមើល៖  
http://www.tourismcambodia.
org/

 

សំណួរទីពីរ ចម្លើយអាចរួមមន៖

• ដក់សារយុទ្ធនាការការពារកុមរលើ 
គ្រហទំព័រទ្រសចរណ៍របស់អ្នក។

• លើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍ឱ្រយ 
ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីយុទ្ធនាការការពារកុមរ 
ន្រលើគ្រហទំព័ររបស់ខ្លួន។

• ធ្វើយុទ្ធនាការជាសាធារណៈ ដ្រលផ្ដ្រត 
សំខាន់លើភ្ញៀវអន្តរជាតិ ដ្រលមន 
ភាគរយច្រើនជាងគ្រ 

http://www.smartraveller.gov.au/
http://www.tourismcambodia.org/
http://www.tourismcambodia.org/
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៧៤
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r#>#ស–##សុីល 7
គ—##ងរួមបù“öលសង]ម7
ñ)សួងU)សចរណ៍¡)â)U)សÚ))សុីលrន 
ប‡·ើតគ;))ងបô”©លសង∫មæយផHល់ 
ជំAញសΩ))ប់មនុស)®វ័យ¬û)ងeើម)fី"រ8រ 
"រ¬)ងâ)វ័ô¨ពួកfi)ក1Nងវ&ស័យU)សចរណ៍។,

Gើរx©#ភិiលr#>#សដœ#>ៀត កំពុងÇTើអTីខmះ?(ត) 

• រដ្ឋ្រភិាលប្រ្រសុីល គំទ្រគម្រ្រងសង្គម 
មួយ ដ្រលផ្ដល់ឱកាសការងរដល់មនុស្រស 
វ័យក្ម្រង ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ការក្រងប្រវ័ញ្ច 
ន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។

• ច្របាប់ការងរន្រប្រទ្រសវៀតណម ហាម 
ាត់ការជួលកុមរឱ្រយធ្វើការន្រក្នុងមុខរបរ 
មួយចំនួន (រួមមន ខារា៉្រអូខ្រ ម៉្រស្រសា  
សណ្ឋ្រគរ និងឌីស្កូ) យ្រងតាមការ 
កំណត់អំពីអាយុអប្របរម។

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖ 

តើរដ្ឋ្រភិាលរបស់អ្នក កំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របី 
ការពារកុមរពីមុខរបរប្រកបដ្រយគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ន្រក្នុងឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ ដ្រលអាច 
នាំឲ្រយពួកគ្រប្រឈមនឹងការរំល្រភបំពាន 
ផ្លូវភ្រទ? 

• មុនព្រលបណ្តះុបណ្ត្រល អ្នកសម្របសម្រលួ 
គួរដឹងាតើរដ្ឋ្រភិាលកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របី
ការពារកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការ 
ក្រងប្រវ័ញ្ចក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ 

សា្ល្យទី៧៥
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<)បបទêយ"រណ៍mម mមអ៊˜នdើÈ)ត,
របស់ប៉ូលីសសហព័នÉអូÏ)Hាលីអនុst)តិឱ)h 
´áរណជនêយ"រណ៍æយអAមិកអំពី,
ឥរ&—បថគួរឱ)hសង)®័យq)លចង–NលបÆ»)ញZ 
កុ:រXចស_ិតក1NងY))ះZ[)ក់¡)"ររOPភ ផ\©វ™)ទ។,

Gើរx©#ភិiលr#>#សដœ#>ៀត កំពុងÇTើអTីខmះ?(ត) 

ប៉ូលីសសហព័ន្ធរបស់ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី ផ្ដល់ 
ទម្រង់រាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអុីនធើណ្រតមួយ 
ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយសាធារណជនរាយការណ ៍
ជាអនាមិក ពីករណីដ្រលកុមរអាចប្រឈម 
នឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ បំពានផ្លូវភ្រទក្នុង
វិស័យទ្រសចរណ៍។ 

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖ 

• ជល់ឱ្រយសាធារណជននូវស្រវារាយការណ៍ 
តាមអីុនធើណ្រត អំពីសា្ថ្រនភាព ដ្រលកុមរ 
ប្រឈមជាមួយគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទ មនអត្ថប្រយ្រជន៍អ្វីខ្លះ?

• តើការផ្ដល់ឱ្រយសាធារណជននូវទីកន្ល្រង 
មួយ ដើម្របីធ្វើរាយការណ៍អនាមិក មន 
គុណសម្របត្តិអ្វីខ្លះ? 

• តើធ្វើយ៉្រងណ ទើបរដ្ឋ្រភិាលអាចលើក 
ទឹកចិត្តដល់សាធារណជនឱ្រយប្រើប្រ្រស់ 
ទម្រង់រាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអីុនធើណ្រត
ាន?

សម្រ្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមទៀតស្ដីពីទម្រង់
រាយការណ៍តាមអីុនធើណ្រតរបស់ AFP 
សូមមើល៖ https://forms.afp.gov.au/
online_forms/cst_form 

សំណួរទីមួយ ចម្លើយអាចរួមមន៖

• ងយស្រួល និងអាចរកាន សម្រ្រប់ 
សាធារណជន ក្នុងការរាយការណ៍អំព ី
កង្វល់របស់ពួកគ្រ។

• សាធារណជន ប្រហ្រលជាមិនមនឆន្ទៈក្នុង 
ការទ្រកាន់ប៉ុស្ដិ៍ប៉ូលីសន្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រ 
នឹងប្រើប្រ្រស់ទម្រង់រាយការណ៍តាម 
អីុនធើណ្រត។

សំណួរទីពីរ ចម្លើយអាចរួមមន៖

• អាស្រយ័ដ្រយភាពងយរសើបន្របទឧក្រដិ្ឋ 
ផ្លូវភ្រទ កុមរ សាធារណៈជនអាចនឹងខា្ល្រច 
គ្រសា្គ្រល់អត្តសញ្ញ្រណរបស់ខ្លួន។

សំណួរទីបី ចម្លើយអាចរួមមន៖

• ត្រូវវធានាឲ្រយានា សាធារណៈជនដឹងពី 
ទម្រង់រាយការណ៍តាមអុីនធឺណិត តាមរយៈ 
ការផ្រសព្វផ្រសាយទម្រង់ន្រះ ន្រក្នងុយុទ្ធនាការ 
ការពារកុមរ។

https://forms.afp.gov.au/online_forms/cst_form
https://forms.afp.gov.au/online_forms/cst_form
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លែយ
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• លទ្ធផលការពារកុមរ អាចសម្រ្រចាន 
ន្រព្រលប្រទ្រសនានាសហការគ្ន្រ។ 
ថ្មីៗន្រះ ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ អូស្ត្រ្រលី និង 
ស្វីស ានរួមកម្ល្រំងគ្ន្រ ដើម្របីធ្វើយុទ្ធនាការ 
ទប់សា្ក្រត់ការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទកុមរ 
ន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ 
របស់ពលរដ្ឋក្នុងបណ្ត្រប្រទ្រសនិយយ 
ភាសាអាល្លឺម៉ង់។ 

សំណួរឆ្លុះបញ្ច្រំង/ពិភាក្រសា៖ 

• តើរដ្ឋ្រភិាលអន្តរជាតិណខ្លះ ដ្រលជាដ្រគូ 
សំខាន់របស់អ្នក ន្រក្នុងការរក្រសាកុមរឲ្រយ 
មនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍?

• តើអ្នកសហការគ្ន្រយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើធ្វើ 
យ៉្រងណ ទើបអ្នកអាចធ្វើឱ្រយកិច្ចសហការ
កាន់ត្រប្រសើរនាព្រលអនាគត? 
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• ស្របព្រលដ្រលរដ្ឋ្រភិាលន្រប្រទ្រស 
កម្ពុជាកំពុងខិតខំ ដើម្របីរក្រសាកុមរឲ្រយមន
សុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពានក្នុងវិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ វាជាបញ្ហ្រមួយ ដ្រលកំពុងត្រ 
រើករាលដលន្រជុំវិញពិភពល្រក។

• ខណៈដ្រលទ្រសចរណ៍រើកលូតលាស់យ៉្រង 
ឆប់រហ័ស បច្ច្រកវិទ្រយាកំពុងមនភាពប្រសើរ 
ឡើង សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មក៏កាន់ត្រមន 
សភាពស្មុគ្រសា្ម្រញឡើង វាធ្វើឱ្រយកុមរត្រូវវ
ប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់កាន់ត្រច្រើន។ 

• ក្នុងនាមជារដ្ឋ្រភិាល យើងចាំាច់ត្រូវវត្រ 
ខិតខំ ដើម្របីឆ្លើយតបទ្រនឹងការក្រងប្រវ័ញ្ច
លើកុមរ។ ថ្វីបើយើងានធ្វើសកម្មភាពល្អ
ប្រសើរហើយក្ដី ប៉ុន្ត្រន្រត្រចាំាច់ក្នុងការ៖ 

 – បង្កើនកិច្ចខិតខំរបស់យើងឱ្រយកាន់ត្រ 
ខា្ល្រំងថ្រមទៀត

 – បំព្រញការខ្វះខាតដ្រលមនន្រក្នុង 
ប្រព័ន្ធការពារកុមររបស់យើង

 – ធ្វើឱ្រយសកម្មភាពការពារកុមររបស់យើង
កាន់ត្រមនភាពប្រសើរឡើង

 – បង្កើត និងអនុវត្តសកម្មភាពថ្មីៗ

 – ក្រសម្រួលវិធីដ្រលយើងសហការគ្ន្រ  

ជាការសំខាន់ណស់ដ្រលអ្នកសម្របសម្រួល
ត្រូវវប្រើប្រ្រស់សកម្មភាពន្រះ ដើម្របី រួមសរុប
នូវអ្វីដ្រលានរៀនសូត្រពីវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល
ន្រះ និងបំផុសអ្នកចូលរួមឱ្រយពិចារណយ៉្រង
យកចិត្តទុកដក់ លើការក្រលំអន្រា្ន្រក់ជាតិ/
ខ្រត្ត។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍
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• ការរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភ
បំពានក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺមិនម្រនជា
ការទទលួខសុត្រូវវរបស់ភាគីពាកព់ន័្ធត្រមយួ 
ន្រះទ្រ។ ការងរន្រះាមារនូវការសហការ 
របស់ដ្រគូជាច្រើន។ បើសិនជាអាជា្ញ្រធរ 
ទទួលបន្ទុកការពារកុមរ មិនសហការ និង 
ធ្វើការរួមគ្ន្រទ្រន្រះ វានឹងធ្វើឱ្រយមនភាព 
ទន់ខ្រសាយន្រក្នុងប្រព័ន្ធការពារកុមរ 
ហើយកុមរត្រូវវបន្តប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ 
រួមាំងការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទផងដ្ររ។ 

សកម្មភាព  
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

• ច្រកអ្នកចូលរួមទ្រជាបីក្រុម។ ច្រកប្រធាន
បទមួយក្នុងចំណ្រមប្រធានបទាំងបីខាង
ក្រ្រម ដល់ក្រុមនីមួយៗ៖

 – ក្រុមមួយ៖ កម្រិតអន្តរជាតិ

 – ក្រុមពីរ៖ កម្រិតជាតិ

 – ក្រុមបី៖ ា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន (ខ្រត្ត)

• ឲ្រយក្រុមនីមួយៗពិចារណលើសំណួរខាង
ក្រ្រម៖

 – តើនរណខ្លះជាដ្រគូដ្រលរដ្ឋ្រភិាល 
ន្រប្រទ្រសកម្ពុជាគួរសហការជាមួយ 
ន្រក្នុងកម្រិតន្រះ (អន្តរជាតិ ជាតិ 
ឬមូលដ្ឋ្រន)?

 – តើអ្នកអាចសហការានតាមរបៀបណ?

 – តើយើងអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះាន 
ដើម្របីឱ្រយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់ត្រ 
ប្រសើរឡើង?

• ពិភាក្រសាលើចម្លើយរបស់ក្រុម និងលើក 
ទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយព្រយាយមរកកិច្ចខិតខ ំ
នានា ដើម្របីក្រលំអកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្រយ 
កាន់ត្រប្រសើរឡើងន្រគ្រប់កម្រតិាំងអស់។

• រដ្ឋ្រភិាល ដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ន្រក្នងុការ 
រក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថភិាពពីការរំល្រភបំពាន 
ផ្លវូភ្រទន្រក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍។ មិនាអ្នក 
ធ្វើការន្រកម្រតិជាតិ ឬកម្រតិខ្រត្តន្រះឡើយ 
យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្រយអ្នកធ្វើសកម្មភាព 
ដូចជាអ្វដី្រលយើងានពិភាក្រសាគ្ន្រន្រថ្ង្រន្រះ 
ដើម្របីការពារកុមរ និងលើកកំពស់វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ។ 

• សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្រយគិតពីដ្រគូ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធាំងអស់ មកពីរដ្ឋ្រភិាល 
វិស័យឯកជន សហគមន៍ កុមរ អង្គការ 
មិនម្រនរដ្ឋ្រភិាល។ល។

• សូមពិចារណរកវិធីប្រកបដ្រយភាពច្ន្រ 
ប្រឌិត ដើម្របីសហការគ្ន្រ (រួមាំងការ 
បង្កើតឲ្រយមនក្រុមការងរស្នូលា្ន្រក់ជាតិ 
កិច្ចប្រជុំន្រា្ន្រក់សហគមន៍ ការចូលរួម 
របស់កុមរ។ល។) 
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វគ្គទី៨ ៖ សន្និដ្ឋ្ន

សង្ខ្ប៖
វគ្គបញ្ចប់ន្រះ នឹងអញ្ជើញអ្នកចូលរួម ឱ្រយផ្ដល់យ្របល់ត្រលប់ និងរលឹកឡើងវិញនូវសារគន្លឹះរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល  
ដើម្របីលើកទឹកចិត្តឱ្រយមនសកម្មភាពល្អប្រសើរ ក្រ្រយវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ដើម្របីរក្រសាកុមរឱ្រយមនសុវត្ថិភាព។

លទ្ធផលរំពឹងទុកន្វគ្គសិក្សា៖
ន្រចុងបញ្ចប់ន្រវគ្គន្រះអ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

• ផ្ដល់យ្របល់ត្រលប់ ដ្រយគូសបញ្ជ្រក់អំពីយ្របល់ត្រលប់របស់ពួកគ្រចំព្រះវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ 

• ដ្រះស្រ្រយសំណួរាំងឡាយណដ្រលមនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលាំងមូល។ 

• រំលឹកឡើងវិញនូវម្ររៀនដ្រលានរៀនន្រក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលស្ដីពីសុវត្ថិភាពកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍

រយៈព្ល ឯកសារដ្លត្ូវការ សមា្ភ្រផ្ស្ងទៀត

៤៥នាទី • សំណួរក្រ្រយម្ររៀន

• ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ (ការវាយតម្ល្រក្រ្រយ 
វគ្គសិក្រសា)

• វិញ្ញ្របនប័ត្រ

សម្ភ្ររយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយសុវត្ថិភាពកុមរ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសម្រ្រប់ 
ច្រកឲ្រយអ្នកចូលរួម។ 

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៧៩

B#ចកCីសន8ិx©#ន7

សន្និដ្ឋ្រនដ្រយនិយយា៖

• កុមរាំងអស់មនសិទ្ធិ ជាពិស្រស 
ពួកគ្រមនសិទ្ធិទទួលានសុវត្ថិភាពព ី
ការរំល្រភបំពាន។

• យើងម្ន្រក់ៗសុទ្ធត្រមនការទទួលខុសត្រូវវ
ាំងលក្ខណៈបុគ្គល និងវិជា្ជ្រជីវៈ ដើម្របី 
ការពារកុមរពីការរំល្រភបំពាន ។ 

• វាសំខាន់ខា្ល្រំងណស់ ដ្រលយើងត្រូវវដឹង 
អំពីរបៀបចូលរួមវិភាគានន្រក្នុងបរិសា្ថ្រន 
ប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាព និងឆ្លើយតប 
ន្រព្រលណដ្រលកុមរកំពុងប្រឈមនឹង 
គ្រ្រះា្ន្រក់។ 

សកម្មភាពរបស់អ្នក នឹងជួយបង្ក្ររកុំឱ្រយ 
គ្រ្រះា្ន្រក់កើតឡើងចំព្រះកុមរ និងជួយ 
កសាងវិស័យទ្រសចរណ៍ឱ្រយមនលក្ខណៈ 
កាន់ត្រប្រសើរន្រក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជា និង 
ក្នុងតំបន់។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៨០

 /រ◊យតÿm#  7
និងសំណKរŸ##យN#Oៀន7

B
#ចកCីស

ន8ិx
©#ន7

សកម្មភាព៖ ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ  

• យ្របល់ត្រលប់របស់អ្នក មនតម្ល្រណស់ 
សម្រ្រប់ពួកយើង។ 

• តាមរយៈការច្រករំល្រកគំនិតរបស់អ្នកអំពី
ការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ អ្នកអាចជួយឲ្រយ 
យើងអាចធ្វើឱ្រយការងរការពារកុមររបស់
យើងកាន់ត្រប្រសើរឡើង។ 

• ឥឡូវន្រះ ខ្ញុំនឹងច្រកទម្រង់វាយតម្ល្រដល់ 
អ្នក ហើយសូមអរគុណអ្នកចំព្រះការផ្ដល់
យ្របល់ត្រលប់ដ្រយស្ម្រះពីចិត្ត។

សកម្មភាព៖ សំណួរក្រ្រយម្ររៀន

• ច្រកទម្រង់ សំណួរក្្យម្រៀន 
(ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៥)

ច្រក សំណួរក្្យម្រៀន/ទម្ង់អំពី 
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 

ប្រសិនបើមនព្រលខ្លី អ្នកសម្របសម្រួល 
អាចធ្វើ ការសា្ទ្របស្ទង់មតិបញ្ចប់ន្រះាន 
តាមរយៈការលើកដ្រ។ ត្រូវវធានាា ចំនួន 
ការលើកដ្រត្រូវវានកត់ត្រ្រទុក។ 

សា្ល្យទី៨១

វ;≥¥#បនប័j#ប≥⁄#ក់/រសិក#$7

B
#ចកCីស

ន8ិx
©#ន7

វ;≥¥#បនប័j#ប≥€#ក់/រសិក#$7
សូមបs?)ក់Z,

‹›#ះអ8កចូលរួម7
rនបô¨ប់វគ∫សិ"@)´pបណÙ1ះបÇÛ)លសHីពី,

សុវត)ិ+ពកុ-រក89ងវ;ស័យ>#សចរណ៏7
វគ.បណ�ÄះបÅÇ"លសុវតfិ,ពកុ*រកlmងវ<ស័យO"សចរណ៏Ñនផ9ល់Ö"យអYកចូលរួម*នAរAរ_រAន់Ü"

!"DើរáើងពីAររCà"ភបំ_ននិងä"ង!"វ6{័កុ*រ កlmង វ<ស័យO"សចរណ៏និង[\ើដំãើរ 
www.childsafetourism.org	  	  

	  

ការប្រគល់វិញ្ញ្របនប័ត្រ

• អបអរសាទរអ្នកចូលរួមដ្រលានរៀន 
ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល

• ពន្រយល់ប្រ្រប់ាអ្នកចូលរួមាំងអស់ដ្រល
ានបញ្ចប់វគ្គសិក្រសាន្រះដ្រយជ្រគជ័យ 
នឹងានទទួលវិញ្ញ្របនប័ត្របញ្ជ្រក់ការ 
បញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្ត្រល ដ្រលទទួល 
សា្គ្រល់នូវសារៈសំខាន់ន្រវគ្គសិក្រសាអំពីការ 
ការពារកុមរ ដ្រលពួកគ្រានបញ្ចប់។ 

• លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម ឲ្រយដក់តាំង 
វិញ្ញ្របនប័ត្រន្រះន្រកន្ល្រងធ្វើការរបស់ 
ពួកគ្រ និងផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនដល់អនាគត 
និយ្រជក ពីវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល។ ពួកគ្រ 
នឹងគិតាអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍របស់អ្នក 
ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ។

• ហ្រឈ្ម្រះអ្នកចូលរួមឲ្រយមកទទួល 
វិញ្ញ្របនប័ត្ររបស់ពួកគ្រ។ ក្នុងករណីមន 
ក្រុមធំ អាចទះដ្របន្ទររហូតដល់អស់ 
វិញ្ញ្របនប័ត្រ។

• ថតរូបអ្នកចូលរួមាំងអស់ជុំគ្ន្រដ្រយឲ្រយ 
ពួកគ្រកាន់វិញ្ញ្របនប័ត្ររបស់ពួកគ្រន្រ 
ក្នុងដ្រ។ 
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សា្ល្យ សារគន្លះឹ កំណត់សមា្គ្ល់ជំនួយ

សា្ល្យទី៨២

សូមអរគុណ! សូមទំAក់ទំនងមកcើងmម៖,
ព័ត៌-នលម÷ិតរបស់អ8កស¢#បស¢#}ល/សហអ8កស¢#បស¢#}ល៖7

គហទំព័រ៖  childsafetourism.org  -  wvi.org/asiapacific/childsafetourism 
ហ<សប៊ុក៖  facebook.com/childsafetourism  
ធ<ីតdើ៖  @childsafetravel  

អរគុណ សម្រ្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រម

• អរគុណអ្នកចូលរួមចំព្រះការយកចិត្ត 
ទុកដក់ និងការចូលរួមរបស់ពួកគ្រ។

• លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្រយធ្វើសកម្មភាព
ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ ដើម្របីកសាង
ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយសុវត្ថិភាព។

• អញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្រយទស្រសនាគ្រហទំព័រ 
សុវត្ថិភាពកុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ 
(www.childsafetourism.org)  

និង សូមរក្រសាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្ន្រតាម 
ហ្វ្រសប៊ុក (www.facebook.

com/ChildSafeTourism) និង 
twitter (www.twitter.com/
ChildSafeTravel)

http://www.childsafetourism.org
http://www.facebook.com/ChildSafeTourism
http://www.facebook.com/ChildSafeTourism
http://www.twitter.com/ChildSafeTravel
http://www.twitter.com/ChildSafeTravel
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កំណត់ត្ ្
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ផ្ន្រកទី៣៖  

ឧបសម្ព័ន្ធ

ផ
្ន្រកទី៣

៖ ឧប
ស

ម
្ព័ន្ធ



88

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍



89

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ គំរូរបៀបវារៈន្ការបណ្តុះបណ្ត្លមួយថ្ង្ព្ញ 
រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពានក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍របៀបវារៈ

ចំណងជើងម្រៀន មាតិកា
រយៈព្ល 

(សូមបន្ថ្រមព្រលវ្រលាជាក់
ស្ដ្រងន្រក្នុង ក្រឡ្រនន្រះ)

ស្ចក្ដីផ្ដើម

ការណ្រនាំខ្លួនអ្នកចូលរួម

របៀបវារៈន្រការបណ្តុះបណ្ត្រល 

សំណួរមុនចូលម្ររៀន មុនចាប់ផ្តើម

៣០ នាទី

តើ“ទ្សចរណ៍ដ្លមានសុវត្ថិភាព 
ចំព្ះកុមារ”ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុ ំ

ដូចម្ដ្ចខ្លះ?

ការការពារកុមរ និងវិស័យទ្រសចរណ៍ 

សិទ្ធិកុមរ

ក្របខណ្ឌផ្ន្រកច្របាប់ការពារកុមរ 

ទីកន្ល្រងរបស់ខ្ញុំក្នុងប្រព័ន្ធការពារកុមរ

៤៥ នាទី

តើក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ 
មានគ្្ះថា្ន្ក់ អ្វីខ្លះចំព្ះកុមារ?

សា្ថ្រនភាពទ្រសចរណ៍ជាតិ 

ផលប៉ះពាល់ន្រវិស័យទ្រសចរណ៍លើការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទកុមរ 

ភាពងយរងគ្រ្រះរបស់កុមរក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ 

ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទ្រសចរណ៍និងការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទកុមរ

៨០ នាទី

តើអ្វីជា“ទ្សចរណ៍ដ្លមាន  
សុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារ”? 

ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ 
និងទ្រសចរណ ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ 

តើនរណខ្លះអាចចូលរួមវិភាគានក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ?

អត្ថប្រយ្រជន៍ន្រទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាព 
ចំព្រះកុមរ 

ការអនុវត្តល្អៗ ក្នុងទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាព 
ចំព្រះកុមរ។  

៣០ នាទី

តើបុគ្គលមា្ន្ក់ៗអាចធ្វើយ៉្ងណ
ខ្លះ ដើម្បីឱ្យវិស័យទ្សចរណ៍មាន 

សុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារ?

វិធីនានាដ្រលបុគ្គលម្ន្រក់ៗអាចការពារកុមរាន៖

 x ផ្ដល់ការគ្ររពចំព្រះកុមរ 

 x លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ដ្រលអាចកើតមនចំព្រះកុមរ 

 x ទទួលសា្គ្រល់គ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលអាចកើតមនចំព្រះកុមរ 

 x ធ្វើសកម្មភាពដើម្របីការពារកុមរ។

៧៥ នាទី
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តើអាជីវកម្មាំងឡាយ អាចធ្វើ 
យ៉្ងណខ្លះ ដើម្បីឲ្យវិស័យ 

ទ្សចរណ៍មានសុវត្ថិភាពចំព្ះ 
កុមារ? (សម្្ប់ត្អ្នកគ្ប់គ្ង/

មា្ចស់្អាជីវកម្ម/អ្នកប្តិបត្តកិារបុ៉ណ្ណះ្) 

វិធីនានាដ្រលអាជីវកម្មអាចការពារកុមរាន៖

 x ន្រក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

 x ជាមួយអតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 

 x ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

៦០ នាទី

តើរដ្ឋ្ភិបាលអាចធ្វើយ៉្ងណខ្លះ 
ដើម្បីឱ្យវិស័យទ្សចរណ៍
មានសុវត្ថិភាពចំព្ះកុមារ 

(សម្្ប់ត្រដ្ឋ្ភិបាលប៉ុណ្ណ្ះ)

វិធីនានាដ្រលរដ្ឋ្រភិាលអាចការពារកុមរពីការរំល្រភ 
បំពានផ្លូវភ្រទក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍

 x តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវវរបស់ក្រសួង/មន្ទីរនានា

 x ឧាហរណ៍អំពីការអនុវត្តន៍ល្អៗ 

 x ការពង្រឹងកិច្ចសហការណ៍

៦០ នាទី

សន្និដ្ឋ្ន

សំណួរ និងបូកសរុបវគ្គសិក្រសា 

ការវាយតម្ល្រ

ផ្ដល់វិញ្ញ្របនប័ត្រ 

បិទវគ្គ

៤៥ នាទី



91

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ កាតយកតាមខ្លួន

សូមផ្ដល់កាតន្រះ ទ្រឱ្រយអ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ។ អ្នកចូលរួមអាចយកកាតន្រះទ្រផ្ទះាន ដើម្របីពួកគ្រអាចរំលឹក 
ពីចំណុចសំខាន់ៗដ្រលពួកគ្រានរៀន។  គួរត្រថតចម្លងកាតយកតាមខ្លួនន្រះលើកាតទំហំ A5 ឬA6 
ដ្រយព្រីនសងខាង។ ការធ្វើដូចន្រះ នឹងជួយឱ្រយគ្រអាចចងចាំកាតាំងន្រះានកាន់ត្រល្អ និងអាចកា្ល្រយជា
ធនធានដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់ាន ន្រព្រលអ្នកចូលរួមត្រលប់ទ្រផ្ទះ ឬកន្ល្រងធ្វើការរបស់ខ្លួនវិញ។ 
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ដំណោះស្រ្រយសុវត្ថភិាពកុមារ
ក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍ 

ដើម្របីទប់ស្ក្រត់ការរំលោភបំពានកុមារក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍  



ការការពារកុមារ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស ់
មនុស្រសគ្រប់រូប  
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាទទួលបានបាយាជន៍ពីវិស័យទាសចរណ៍បាកបដាយការទទួល 
ខុសតាូវក្នុងការការពារសមាបត្តិធម្មជាតិ វបាបធម៌ មនុសាសាតិ និងាពិសាសគឺកុមាររបស់យើង។  
ប៉ុន្តាសាបពាលដាលវិស័យទាសចរណ៍រីកចមាើននាជុំវិញពិភពលាក  កុមារក៏មានភាពងាយ 
រងគាាះដាយការរំលាភបំពានដារ។

កុមារតាូវការការការពារាពិសាស។ វាមិនមានាការទទួលខុសតាូវរបស់អង្គភភាពាមួយ 
តាមា្នាក់ឯងនាះឡើយ។ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតាមានទំនួលខុសតាូវក្នុងការការពារកុមារ។ 

អ្នកអាចជួយកសាងសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បាន 
យើងទំាងអស់គ្នេ សុទ្ធតេមានតួនាទីក្នងុារារពារកុមារពីាររំលេភបំពាន។ 

កុមារ

អ្នកទ្រសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរ 

អង
្គកា

រទ
្រស

ចរ
ណ

៍ជា
តិ ឧស

្រសាហ
កម្មទ

្រស
ចរណ

៍ 

ឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំ 

អ្នកបំព្រញសិទ្ធិ



"កុមារ" គឺាមនុសាសដាលមានអាយុកាាម ១៨ឆ្នាំ។ ការរំលាភបំពានកុមារ គឺាសកម្មជភាព 
ាមួយ (ឬ មិនមានសកម្មជភាព) ដាលធ្វើឡើងមិនមានដាយចាដនាយ  ហើយធ្វើឲាយកុមារ 
ឈឺចាប់ ឬធ្វើឲាយកុមារមានគាាះថ្នាក់។ 

មានកុមាររាប់លាននាក់ នាជុំវិញពិភពលាក បានទទួលរងគាាះដាយារការរំលាភ 
បំពានារៀងរាល់ថ្ងា។ ការរំលាភបំពានកុមារកើតឡើងនាគាប់បាទាសទាំងអស់នាលើ 
ពិភពលាក។

�បេភទៃនការរំេលោភបំពានកុមារ  
ការរំលាភបំពានកុមារមាន៤បាភាទសំខាន់ៗ។ ាញឹកញាប់ការរំលាភបំពានលើសពីមួយ  
បាភាទបានកើតឡើងក្នុងពាលដំាលគ្នា ។ 

ផលប៉ះពាល់ន្រការរំលោភបំពានកុមារ  
ការរំលាភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ ហើយអាចបា្តាលឲាយកុមារមានបញ្ហា 
ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពាលវាង។ 

ផលវិបាកនាការរំលាភបំពានគឺមិនតាឹមតាប៉ះពាល់ទាលើជនរងគាាះប៉ុណ្ណាះទាប៉ុន្តាវា 
ក៏ជះឥទ្ធិពលទាដល់គាួារ សហគមន៍ និងវិស័យទាសចរណ៍ផងដារ ។ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវាយ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវភេទ 

ាររំលេភបំពាន 
ផ្លូវចិភត្ត 

ារមិភនអើពើ 

តើអ្វីទៅជាការរំលោភបំពានកុមារ?  



ប្រភ្រទន្រការរំលោភបំពានកុមារ 

រំលាភបំពានដាយបាើ 
ពាកាយសម្តីមិនល្អចំពាះកុមារ

បង្ខំកុមារឲាយប៉ះពាល់ផ្នាកា 
មួយនារាងកាយរបស់ខ្លួន

មិនយកចិត្តទុកដាក់ថាទាំកុមារ 
ដូចាមិនសមា្អាត ស្លៀកពាក់  

និងឲាយចំណីអាហារ

វាយដំ និងសើចចំអក 
ឲាយកុមារនាាលារៀន

និយាយលូកលាន់លើ 
កុមារដាលមិនចាំបាច់

មិនា្តាប់សម្ដីកុមារ

ធ្វើឲាយកុមារបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
លើខ្លួនឯង

បាើបាាស់កុមារធ្វើ 
ាអ្នកបមាើ

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ 
តមាូវការផ្នាកសុខភាព 
រាងកាយរបស់កុមារ

នាំឲាយកុមារឃើញ 
សកម្មជភាព ឬរូប 

អាសអាភាសផ្លូវភាទ 

វាយដំ ឬធ្វើឲាយកុមារឈឺចាប់ 
ារឿយៗ ដើមាបីរំាយ 

កំហឹងខ្លួនឯង 

ប៉ះពាល់លើកុមារនាផ្នាកា
មួយនារាងកាយដាលកុមារ 

មិនចង់ឲាយប៉ះ

បាកបព្ឆាតកុមារ

ធ្វើឲាយកូនរបស់ខ្លួនកា្លាយា  
"អ្នកបមាើ" ដាយមិនឲាយមាន 

ពាលលំហារនិងសិកាសា

ទុកកុមារចាលគ្មាន 
អ្នកមើលថា 

មិនយកចិត្តទុកដាក ់
លើសាចក្តីតាូវការផ្នាក 

សតិអារម្មជណ៍របស់កុមារ

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើតមាូវការ
ផ្នាកអប់រំរបស់កុមារ

រូបភាព និងអត្ថបទដកសាង់ចាញពីផ្ទាងំរូបភាព " តើអ្វទីាាការរំលាភបំពានលើកុមារ "   
ដាលផលិតដាយ Childline Thailand Foundation. ក្នងុគាហទំព័រ http://childlinethailand.org 
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��សចរណ៍�មមណ�ល
កុ�រកំ���

ឲ��លុយកុ�រសុំ�ន ទិញឥ���ន់ពីកុ�រ ថតរូប�មួយកុ�រ
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twitter.com/childsafetravel
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ទ�បី�សីុ 

អ�ក��សចរ�ង ៣៦�ន�ក់ 

៣,៦ �ន 
  

 

៩៥% 
កុ�រ�ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍

អ�ក��សចរ ��ន់
តំបន់�សីុ����យ៍
ចង់�ន៖ 

  
�យទទួលរង���ះ ពី�រ��ង��វ័�� និង�ររ���ភបំ�ន  

ព័ត៌�នច��ស់�ស់

សកម��ព��ល��ើឲ��កុ�រទទួលរង���ះ���ក់

 

 

១
  

   
 

២
   

 

៣
   

 

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ

���វ�នព��ករណ៍ទុក�នឹង�ននូវកំ�ើន���វ
��សចរ��ើន�ង��បំផុត��ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍
��ក��ងរយៈ��ល ២ ទស��វត���ងមុខ��ះ។ 

�នមក����សកម��� �វ �� និង�ៀត�ម��ក��ង���២ំ០១២

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ���ន 
អ�ក���ំ�ើរ���មដងផ��វ។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ���ម

មូល���ន ��ើ�រ��ក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍។ �រទំ�ក់ទំនង���� 
��ើន�ន��ើឲ��អ�ក��សចរ�ន�រម�ណ ៍��ក���យ �នកំហុស 
���យ�រម�  និងខកបំណង ។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ��ទីក���ង 
ប��ើ��� ��សចរណ៍ ��ល�នដូច� ស����រ 
��ជនីយ���ន ។ល។

��អ�ក��ើដំ�ើរ�ន�ើញកុ�រ��ើ�រ�� 
មណ�លកំ�ន���ល���ី ។

អំពីរ�ៀប���យ�អ�ក��ើដំ�ើរ
��ល�នសុវត�ិ�ពចំ��ះកុ�រ 

អ�ក��សចរ��លយល់អំពីសុវត�ិ�ពកុ�រក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍
ចំនួនអ�ក��សចរសរុប�ំងអស់ 

អ�កចូលរួមក��ង�រ���វ���វ

�រ�រ�រកុ�រ គឺ��រទទួលខុស���វ 
របស់�ើង�ំងអស់���

ជ��ើសស���ប់អ�ក��ើ���ស់ 
��ល��ប���នឹងសុវត�ិ�ពកុ�រ 
ក��ងវ�ស័��សចរណ៍។

���យ����កមួយ �ើម��ីឲ��
�ន�រ���ស់ប��រ  
��លដឹក�ំ��យរ���ភិ�ល 
និងឧស��ហកម���សចរណ៍ ។

��ភព៖    របកគំ�ុើញពី�រសិក�����វ���វ�មួយអ�ក��ើដំ�ើរ ២៦៨�ក់  មកពី ៣៩����ស  មក�ន់�សីុ����យ៍  ����� ដល់ឧស�  ���២ំ០១៣។  អង��រទស��នៈពិភព��ក។  អ�ក��ើដំ�ើរ��ល�នសុវត��ិពចំ��ះកុ�រ  ២០១៣។ 

អ�ក��សចរ��
����សកម���

៣,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�វ

២២,៣ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស��

៦,៨ �ន 
អ�ក��សចរ��
����ស�ៀត�ម

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ មិន��ើឲ��កុ�រទទួលរង���ះ 
ពី�ររ��ភបំ�ន�ើយ។  

អ�ក��ើដំ�ើរ��លជួយរក��សុវត��ិពកុ�រ



តើមានគ្រ្រះថ្ន្រក់អ្វីខ្លះចំពោះកុមារនៅ 
ក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍?  

ភាពងាយរងគាាះរបស់កុមារ និងទមាង់ផាសាងៗទៀតនា 
ការរំលាភបំពាន មានទំនាក់ទំនងគ្នាទាវិញទាមក។

១

២

៣

កុមារនេតាមចិភញ្ចើមផ្លូវ ក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍
ឧទាហរណ៍ កុមារអាចសុំទាន ឬលក់ទំនិញ/ អាហារសមាាប់អ្នកទាសចរ។ កុមារា និង 
កុមារីដាលចំាយពាលចាើននាតាមផ្លូវ គឺងាយរងគាាះពីការរំលាភបំពានាស់ ។

កុមារដេលធ្វើារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ឬ វិស័យពាក់ព័ន្ធផេសេងៗទៀត 
ជារឿយៗស្ថិភតនេក្នុង សា្ថេនាពដេលតេូវគេកេងបេវ័ញ្ច 
ឧទាហរណ៍ កុមារអាច ធ្វើការនាក្នុងឧសាសាហកម្មជទាសចរណ៍ រួមមានមគ្គុទាសក៏ 
ទាសចរណ៍ ធ្វើការនាក្នុងភាជនីយដា្ឋាន បារ ខារា៉ាអូខា។ល។ កុមារក៏អាចតាូវបាន 
គាកាងបាវ័ញ្ច នាក្នុងឧសាសាហកម្មជផ្លូវភាទផងដារ ។ 

អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកទេសចរអាចចូលទេរកកុមារបានយ៉េងងាយ 
ឧទាហរណ៍ អ្នកបាពាឹត្តិបទល្មជើសផ្លូវភាទកុមារនាពាលធ្វើដំណើរនាះ ងាយសាួលក្នុង 
ការចូលទាជិតកុមារា កុមារីដាលងាយរងគាាះដាយចូលទាបំរីការនាក្នុងាលារៀន  
ឬ "នាក្នុងមណ្ឌលកុមារកំពាា" ។ និនា្នាការគួរឲាយពាួយបារម្ភនាះ មានដូចា៖ 

•  "ទេសចរណ៍ទេាន់មណ្ឌលកុមារកំពេេ"  ដាលអាចបា្តាលឲាយមាន 
គាាះថ្នាក់ដល់ការអភិវឌាឍ និងសុខមាលភាពរបស់កុមារ ហើយធ្វើឲាយ 
កុមារ ស្ថិតនាក្នុងគាាះថ្នាក់នាការរំលាភបំពាន ។ 

•  "ទេសចរណ៍ស្មគ័េចិភត្ត"  នាក្នងុអង្គភការដាលមើលថាទំាកុមារ ាកន្លាងដាល 
អ្នកស្មជ័គាចិត្តមិនតាូវបានគាឆាកឆារ ឬ  "តាួតពិនិតាយ" ឲាយបានហ្មជត់ចត់។ 

•  "ារសា្នេក់នេតាមផ្ទះ"  ដាយពុំមានការកំណត់ទីកន្លាងពាំដានឲាយបាន 
សមសាបរវាងអ្នកទាសចរ និងកុមារាក់លាក់ ។ 



គេរពកុមារ 
ធានាថអាកបាបកិរិយារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មានភាពសមរមាយចំពាះកុមារា និងកុមារី។

ផេសព្វផេសាយ 
បាាប់ដល់គាួារ មិត្តរួមការងារ អតិថិជន និងសហគមន៍អំពីគាាះថ្នាក់ចំពាះកុមារ និង 
អំពីវិធីដាលពួកគាអាចធានាបានថកុមារមានសុវត្ថិភាព ក្នុងវិស័យទាសចរណ៍។  

បេយ័ត្ន និភងសា្គេល់សញ្ញេណដេលបងា្ហេញថាកុមារមានគេេះថា្នេក់ 
តាូវបាយ័ត្នចំពាះអ្វីដាលកំពុងកើតឡើងនាក្នុង បរិយាកាសជុំវិញអ្នក។ សូមពិនិតាយ 
មើល ា្ថានភាពដាលកុមារា និងកុមារីអាចមានគាាះថ្នាក់ដាយការរំលាភបំពាន។ 

ចាត់វិធានារ បេសិភនបើអ្នកឃើញកុមារមានគេេះថា្នេក់ 
ខ្ញុំបាាប់អ្នកគាប់គាង ឬថ្នាក់លើរបស់ខ្ញុំ។ អនុវត្តតាមគាលនយាបាយការពារកុមារ
របស់កាុមហ៊ុន(បាសិនបើមាន)។ សរសាររៀបរាប់លំអិតទាំងអស់នូវអ្វីដាលខ្ញុំបាន
ឃើញ។ បនា្ទាប់មកធ្វើរបាយការណ៍ផ្លូវការ (សូមបើករកលាខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង)។ 

១

២

៣

៤

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ដើម្របីធ្វើឲ្រយ 
ទ្រសចរណ៍មានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារ



តើខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ដោយរបៀបណា?  
សូមកុំពេងើយកន្តើយចំពេះសា្ថេនាពដេលកុមារ អាចមានគេេះថា្នេក់ពីាររំលេភ 
បំពាន។ តាមរយៈារធ្វើរបាយារណ៍ នេះអ្នកអាចជួយទប់សា្កេត់ាររំលេភបំពាន 
បាន។  

ជូនដំណឹងដល់អ្នកគាប់គាងរបស់អ្នក

ទូរសព័្ទទាបា្តាញទូរសព័្ទទាន់ហាតុការណ៍ការពារកុមារថ្នាក់ាតិ  

១២៨៨

ទាក់ទងអាា្ញាធរមូលដា្ឋាន  

ទំនាក់ទំនងទីភា្នាក់ងារការពារកុមារ ដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះល្អៈ  

០៩២ ៣១១ ៥១១



តើអាជីវកម្មទ្រសរណ៍របស់ខ្ញុ ំមាន 
សុវត្ថភិាពចំពោះកុមារកម្រតឹណា?  
សូមធ្វើតេស្តិ៍ខាងកេេម៖  
សូមគូសសញ្ញេ       ចំពេះចម្លើយដេល តេឹមតេូវ  ទេ

១. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា 
រំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសរចរណ៍ 

២. បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំដឹង ពីរបៀបកំណត់ថកុមារ 
មានគាាះថ្នាក់ពីការរំលាភបំពាន  

៣.បុគ្គភលិកនាក្នងុអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុដឹំងអំពីរបៀបឆ្លើយតប និងរាយការណ៍ 
ពីករណីរំលាភបំពានកុមារាពិសាសការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ  

៤. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ គំទាគាួារ ងាយរងគាាះនាតាមមូលដា្ឋាន 
ាលារៀន និង/ឬកម្មជវិធីសង្គភមដាលជួយកុមារ

៥.បុគ្គភលិកនាក្នុងអាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ទទួលបានការបណ្តុះបា្តាល 
អំពី បញ្ហារំលាភបំពានកុមារនាក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ 

៦.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំមានគាលនយាបាយការពារកុមារដាលយើង 
អនុវត្តយា៉ាងសកម្មជដើមាបីទប់ា្កាត់ការរំលាភបំពានកុមារ 

៧.អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ បានជូនដំណឹងដល់អតិថិជន/កាុមហ៊ុនដាគូ  
អំពីការប្តាា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារកុមារ 

៨. អាជីវកម្មជរបស់ខ្ញុំ ជួយផាសព្វផាសាយអំពី បញ្ហាកង្វល់ទូទាអំពីការ 
រំលាភបំពានកុមារ នាតាមសហគមន៍ និងវាទិកាទាសចរណ៍ ។ 

លទ្ធផល ៖ 
បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "បាទ/ចាស" នូវសំណួរ ទាំងអស់ខាងលើ នាះអាជីវកម្មជរបស់អ្នក  
កំពុងតាចាត់វិធានការដ៏ល្អដើមាបីការពារកុមារ។ សូមបន្តរកាសាការងារដ៏ល្អនាះ!

បើអ្នកជាើសរីសចម្លើយ "ទា" នូវសំណួរាមួយ នាះសូមតាឡប់ទាមើលខ្នងប័ណ្ណឡើងវិញ  
ដើមាបីពិនិតាយមើលនូវវិធីាសា្តដាលអ្នកអាចធ្វើឲាយមានបរិយាកាសវិជ្ជមមានសមាាប់កុមារបាន ។ 

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ

បាទ/ចាស



នេទីតាំងធ្វើអាជីវកម្ម ៖
• បង្កើតនិងអនុវត្តគាលនយាបាយការពារកុមារ 

• បណ្តុះបា្តាលបុគ្គភលិកទាំងអស់ អំពីការការពារកុមារ  

• ផ្តល់សិទ្ធិឲាយបុគ្គភលិកធ្វើសកម្មជភាព 

• បង្កើតបាព័ន្ធចាបាស់លាស់ សមាាប់ការបញ្ជូនសំណុំរឿង កង្វល់ ឬរបាយការណ៍ ។  

ជាមួយអតិភថិភជន/អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៖ 

• ជូនដំណឹងអតិថិជន និងកាុមហ៊ុនផាសាងៗអំពីការប្តាា្ញាចិត្តរបស់កាុមហ៊ុនអ្នក ។ 

• បញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង វិស័យទាសចរណ៍ ទាក្នុងឯការកាុមហ៊ុន 
របស់អ្នក រួមមានការផាសាយពាណិជ្ជមកម្មជ គាហទំព័រ សមា្ភាផាសព្វផាសាយពាណិជ្ជមកម្មជ 
និងវិក្កយបតា ។  

• ផាសព្វផាសាយការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារ តាមរយៈការចាកផាសាយសមា្ភារ 
យុទ្ធនាការនាទីកន្លាងាធារណៈនាអាជីវកម្មជរបស់អ្នក ។  

នេក្នុងសហគមន៍ ៖

• គំទាកម្មជវិធីកុមារដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះ  

• ផ្តល់ឱកាសការងារ និងបណ្តុះបា្តាល មុខរបរដល់គាួារកុមារ 
ដាលងាយរងគាាះ។ 

• លើកពីបញ្ហាកុមារងាយរងគាាះទូទានាក្នុងសហគមន៍មូលដា្ឋាន  
តាមរយៈ បា្តាញសហគមន៍សមសាប ។ 

• តាូវមានគំនិតច្នាបាឌិត។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើមាបីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ 
ចំពាះកុមារ?

វិធីសស្រ្តដ្រលធ្វើឲ្រយអាជីវកម្មរបស់អ្នក
មានសុវត្ថភិាពចំពោះកុមារបាន 

១

២

៣

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ



ការសរស្ររគោលនយោបាយការពារកុមារ  
គាលនយាបាយដាលសរសារាលាយលក្ខណ៍អកាសរ បញ្ជាក់យា៉ាងចាបាស់ថកាុមហ៊ុនរបស់ 
អ្នកនឹងមិនអត់ឱនឲាយចំពាះការរំលាភបំពានកុមារាមួយនាះឡើយ ។ គាលនយាបាយនាះ 
ដាក់បញ្ចូលនូវដំណើរការយា៉ាងចាបាស់ក្នុងការទប់ា្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពាះការរំលាភបំពាន 
កុមារ។ គាលនយាបាយតាូវមានភាពាមញ្ញ សមសាប និងអាចសមាាចគាលដាបាន ។ 

អ្វីដាលសំខាន់នាះ គឺគាលនយាបាយរបស់ អ្នកមិនមានមានតានាលើាកាដាសនាះទា  
ប៉ុន្តាាគាលការណ៍ណានាំពាញលាញដាលទាំងថ្នាក់អ្នកគាប់គាង និងបុគ្គភលិកទាំងអស់តាូវ 
គារពតាមឲាយបានយា៉ាងសកម្មជ ។  

ផ្ទះសំណាក់ឆ្នេរមាស គេលនយេបាយារពារកុមារ 

ផ្ទះសំាក់ឆ្នារមាស ជឿាក់ថកុមារទាំងអស់ តាូវមាន  
សុវត្ថិភាពពីគាាះថ្នាក់។ យើងខ្ញុំនឹងមិនអត់ឱនចំពាះទមាង់ 
ាមួយនាការរំលាភបំពានកុមារឡើយ។ ផ្ទុយមកវិញ យើងខ្ញុំ 
ការពារកុមារតាមរយៈការអនុវត្ត (គាលនយាបាយ) នាអាជីវកម្មជរបស់យើងខ្ញុំ។   

•  យើងផ្តល់នូវការបណ្តុះបា្តាលដល់បុគ្គភលិក ទាំងអស់ដើមាបីឲាយពួកគាមានសិទ្ធិចាត់ 
វិធានការ នាក្នុងា្ថានភាពដាលកុមារបាឈមមុខនឹងការរំលាភបំពាន។  

•  យើងរំពឹងទុក និងសូមលើកទឹកចិត្តបុគ្គភលិក ទាំងអស់របស់យើងឲាយរាយការណ៍អំពី 
កង្វល់ពីការការពារកុមារដល់ថ្នាក់គាប់គាង ។  

•  ថ្នាក់គាប់គាងប្តាា្ញាចិត្តធ្វើការតាមដាន និងរាយការណ៍ ពាមទាំងបញ្ជូនព័ត៌មានអំព ី
ការរំលាភបំពានកុមារទាអាា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។ 

•  យើងសុទ្ធតាបានបងា្ហាញយ៉ាាងសកម្មជនូវយុទ្ធនាការសុវត្ថភិាពកុមារក្នងុវិស័យទាសចរណ៍ 
នាក្នងុអាជីវកម្មជរបស់យើងដូច្នាះអតិថិជនរបស់យើងសុទ្ធតាបានដឹងអំពីជំហររបស់យើង។ 

• យើងខ្ញុបំានចូលរួមនាក្នងុឱកាសាចាើនដើមាបីគំទាយ៉ាាងសកម្មជដល់កុមារតាមមូលដា្ឋាន 
នាក្នុងសហគមន៍របស់យើង រួមមានការលើកអំពីបញ្ហាទូទាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយ 
រងគាាះរបស់កុមារទាកាន់អាា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសមាគមតាមសហគមន៍។ 

ឧទាហរណ៍

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ



អតិថិជនចូលចិត្តអាជីវកម្មមានការទទួល
ខុសត្រូវក្នុងការរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមារ 
ការសាាវជាាវបានបញ្ជាក់ថ អ្នកទាសចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់អនុតំបន់ទន្លាមាគង្គភ និយម 
ចូលចិត្តអាជីវកម្មជមានការទទួលខុសតាូវក្នុងការរកាសាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលាភបំពាន។  
ដូច្នាះ សូមឲាយអតិថិជន អ្នកវិនិយាគនិងកាុមហ៊ុនដាគូ ដឹងថអាជីវកម្មជរបស់អ្នកមានការប្តាា្ញា 
ចិត្តចំពាះការការពារកុមារ ។ 

ចូលរួមនេក្នុងយុទ្ធនាារផេសព្វផេសាយអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 

• ផាសព្វផាសាយយុទ្ធនាការនាលើ គាហទំព័រ និងទីកន្លាង ធ្វើការរបស់អ្នក ។

• ដាក់បញ្ចូលារសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ 
នាក្នុងខិត្តប័ណ្ណផាសព្វផាសាយ ារព័ត៌មាន និងការផាសាយ          
ពាណិជ្ជមកម្មជ ។ 

• សំុអញ្ជមើញអតិថិជនឲាយជួយអ្នកក្នងុការខិតខំបាងឹបាាងដើមាបី 
ការពារកុមាររបស់អ្នក។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកធ្វើដំណើរ 
អំពីរបៀបធ្វើាអ្នកដំណើរដាលរកាសាសុវត្ថិភាពកុមារ។    

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ដើមាបីស្នើសុំសមា្ភាៈផាសព្វផាសាយ 
សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ ឬពិភាកាសាអំពី
ឱកាសនាការផាសព្វផាសាយពាណិជ្ជមកម្មជ រួមគ្នាតាមរយៈ 
childsafetourism@wvi.org

Be a Child Safe Traveller

www.childsafetourism.org

When children beg or work on the street they are 
vulnerable to exploitation. Giving money to them 
only keeps them there.

សមាាប់អ្នកគាប់គាង /មា្ចាស់អាជីវកម្មជតាប៉ុណ្ណាះ

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

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



សមាាប់តារដា្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាះ 

តើត្រវូធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីឲ្រយកុមារមានសុវត្ថភិាពក្នងុ 
វិស័យទ្រសចរណ៍នៅក្នងុប្រទ្រសរបស់ខ្ញុ?ំ
សូមធ្វើតេស្តិ៍ខាងកេេម៖  
សូមគូសសញ្ញេ       ចំពេះចម្លើយដេល តេឹមតេូវ  ទេ

១. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំ គឺាហត្ថលាខីចំពាះអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។  

២. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំមានគាលនយាបាយ យុទ្ធាសា្តថ្នាក់ាតិ  
ឬផានការសកម្មជភាពក្នុងការពងាឹងបាព័ន្ធការពារកុមារ ។  

៣. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុទំទួលា្គាល់ថកុមារមានសិទ្ធពិិសាសក្នងុការ 
ទទួលបានការការពារ ។   

៤. រដា្ឋាភិបាលរបសខ់្ញុមំានបាព័ន្ធចាបាប់មានបាសទិ្ធភាពក្នងុការដាះសាាយ
ការរំលាភបំពានកុមារ ាពិសាសការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ។  

៥.  រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំ អនុវត្តបទដា្ឋានសមាាប់ឧសាសាហកម្មជទាសចរណ៍
ដាយបញ្ជាក់អំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារកុមារ។  

៦. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំបានបណ្តុះបា្តាលមន្តាីពាក់ព័ន្ធអំពីរបៀប 
ការពារកុមារ និងឆ្លើយតបទានឹងករណីរំលាភបំពានកុមាររួមទាំង 
ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ ។  

៧. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំ មានខាសាទូរស័ព្ទបនា្ទាន់សមាាប់រាយការណ៍អំពី 
កង្វល់នាការការពារកុមាររួមទាំងការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ ។  

៨. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំ គំទាឲាយមានខាសាទូរស័ព្ទផ្តល់ជំនួយសមាាប់កុមារ 
ឪពុក មា្តាយ និងអ្នកថាទាំ ដើមាបីទាក់ទងសុំការបាឹកាសាយាបល់។ 

៩. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុ ំគំទាឲាយមានការអប់រំាាធារណៈ និងការពិភាកាសា 
សង្គភមអំពីការការពារកុមាររួមទាំងការរំលាភបំពានផ្លូវភាទកុមារក្នុង 
វិស័យទាសចរណ៍។  

១០. នាយកដា្ឋានសំខាន់ៗនាក្នុងរដា្ឋាភិបាលរបស់បាទាសខ្ញុំសហការគ្នា 
ក្នងុការការពារកុមារពីការរំលាភបំពានរួមទំាងការរំលាភបំពានផ្លវូភាទ។ 

១១. រដា្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំ សហការាមួយវិស័យឯកជន អង្គភការកាា 
រដា្ឋាភិបាល និងសហគមន៍ ដើមាបីបញាឈប់ការរំលាភបំពានកុមារ 
ក្នុងវិស័យទាសចរណ៍ ។ 

បាទ/ចាស



មធ្រយោបាយនានាដ្រលរដ្ឋ្រភិបាលអាចធ្វើបាន 
ដើម្របីកសងសុវត្ថភិាពកុមារក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍

សមាាប់តារដា្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាះ 

រៀបចំ និភងដាក់ចេញនូវគេលនយេបាយ យុទ្ធសាសេ្ត និភងផេនារថា្នេក់ 
ជាតិភអំពីារារពារកុមារ ៖ 
• គាលនយាបាយាតិឆ្លើយតបទានឹងការរំលាភបំពានកុមារ រួមទាំង 

ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ ។

• បាព័ន្ធចាបាប់ 

• បទដា្ឋានសមាាប់បាតិបត្តិករទាសចរណ៍ 

 ចាត់វិធានារបញេឈប់ាររំលេភបំពានកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ៖
• យុទ្ធនាការដើមាបីការផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ  ការអប់រំាធារណៈ និងកិច្ចពិភាកាសាសង្គភម។

• លាខទូរស័ព្ទរាយការណ៍បនា្ទាន់ និងខាសាទូរស័ព្ទសមាាប់ផ្តល់ជំនួយដល់កុមារ។ 

• បណ្តុះបា្តាលមនា្តីរដា្ឋាភិបាល ។ 

• ពិនិតាយមើលបាវត្តិអ្នកដាលធ្វើការាមួយកុមារផ្ទាល់។ 

សហបេតិភបត្តិភារដើមេបីារពារកុមារ ៖
• កិច្ចសហបាតិបត្តិការអន្តរាតិ

• កិច្ចសហបាតិបត្តិការថ្នាក់ាតិ 

• កិច្ចសហបាតិបត្តិការតាមមូលដា្ឋាន (ការបញ្ជូន/ ការសមាបសមាួល) 

១

២

៣
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ ទម្ង់បញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួម
 

ទីតាំងការបណ្តុះបណ្ត្រល៖                                                                                                                           

កាលបរិច្ឆ្រទការបណ្តុះបណ្ត្រល៖                                                                                                                          

គ្ត្តនាម/នាម ភ្ទ តំណ្ង/ក្ុមហ៊ុន អីុម៉្ល/ទូរស័ព្ទ ហត្ថល្ខា
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ សំណួរមុនចូលម្រៀន

សូមអានសំណួរនីមួយៗ និងជ្ើសរើសយកចម្លើយណមួយ 
ដ្យគូសសញ្ញ្ 

បាទ/ចាស ទ្ មិនដឹង 

១ តើមនត្រកុមរើទ្រឬ ដ្រលងយរងគ្រ្រះពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ? 

២ តើន្រតាមកន្ល្រងទ្រសចរណ៍នានា កុមរអាចប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ន្រការរំល្រភបំពានឬទ្រ? 

៣ តើន្រក្នុងប្រទ្រសយើង ធា្ល្រប់មនករណីការរំល្រភបំពានកុមរ 
ន្រតាមកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ដ្ររឬទ្រ? 

៤ តើអ្នកយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងការរំល្រភបំពានកុមរ                    
នឹងវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលអ្នកកំពុងបម្រើការងរដ្ររឬទ្រ?

៥ តើអ្នកដឹងា មនសកម្មភាពអ្វីខ្លះដ្រលអ្នកអាចធ្វើាន ដើម្របីរក្រសា     
សុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពានន្រតាមទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍? 

៦ តើអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍អាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របីការពារកុមរពី 
ការរំល្រភបំពាន?

៧ តើអ្នកសា្គ្រល់មនុស្រស និងទីកន្ល្រងដ្រលត្រូវវាក់ទង ដើម្របីរាយការណ៍ពី 
ករណីសង្រស័យណមួយន្រការរំល្រភបំពានកុមរដ្ររឬទ្រ?ប្រសិនបើ
សា្គ្រល់ សូមសរស្ររឈ្ម្រះ និង/ឬល្រខទូរស័ព្ទ ន្រទីន្រះ

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

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

៨ តើមនត្រកុមរដ្រលសុំាន ឬរស់ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ត្រប៉ុណ្ណ្រះ     
ដ្រលប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ ម្រនឬទ្រ? 



108

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥៖ សំណួរក្្យម្រៀន

សូមអានសំណួរនីមួយៗ និងជ្ើសរើសយកចម្លើយណមួយ 
ដ្យគូសសញ្ញ្ 

បាទ/ចាស ទ្ មិនដឹង 

១ តើមនត្រកុមរើទ្រឬ ដ្រលងយរងគ្រ្រះពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ? 

២ តើន្រតាមកន្ល្រងទ្រសចរណ៍នានា កុមរអាចប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ 
ន្រការរំល្រភបំពានឬទ្រ? 

៣ តើន្រក្នុងប្រទ្រសយើង ធា្ល្រប់មនករណីការរំល្រភបំពានកុមរ 
ន្រតាមកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ដ្ររឬទ្រ? 

៤ តើអ្នកយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងការរំល្រភបំពានកុមរ                    
នឹងវិស័យទ្រសចរណ៍ដ្រលអ្នកកំពុងបម្រើការងរដ្ររឬទ្រ?

៥ តើអ្នកដឹងា មនសកម្មភាពអ្វីខ្លះដ្រលអ្នកអាចធ្វើាន ដើម្របីរក្រសា     
សុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពានន្រតាមទីកន្ល្រងទ្រសចរណ៍? 

៦ តើអាជីវកម្មទ្រសចរណ៍អាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របីការពារកុមរពី 
ការរំល្រភបំពាន?

៧ តើអ្នកសា្គ្រល់មនុស្រស និងទីកន្ល្រងដ្រលត្រូវវាក់ទង ដើម្របីរាយការណ៍ពី 
ករណីសង្រស័យណមួយន្រការរំល្រភបំពានកុមរដ្ររឬទ្រ?ប្រសិនបើ
សា្គ្រល់ សូមសរស្ររឈ្ម្រះ និង/ឬល្រខទូរស័ព្ទ ន្រទីន្រះ

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

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

៨ តើមនត្រកុមរដ្រលសុំាន ឬរស់ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់ត្រប៉ុណ្ណ្រះ     
ដ្រលប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ ម្រនឬទ្រ? 
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦ ៖ ស្ណរើយ៉ូករណីសិក្សា និងការសម្ត្ងពី 
                     បុគ្គលិកវិស័យទ្សចរណ៍

ការសម្ត្ងតួ
កំណត់សមា្គ្ល់សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល 

១.   ច្រកសំណ្រឯកសារ "ស្រណរើយ៉ូការសម្ដ្រងតួ" ដល់អ្នកចូលរួមាំងអស់ (ទំព័របនា្ទ្រប់)។

២.   អញ្ជើញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបួននាក់ឲ្រយសម្ត្រងតួផ្រស្រងៗគ្ន្រ។ ជម្រ្របដល់អ្នកចូលរួមន្រក្នុងវ្រទិកាឲ្រយសង្ក្រតមើល 
ការសម្ដ្រងតួ រួចឆ្លើយតបនឹងសំណួរន្រចុងបញ្ចប់ការសម្ត្រង (ារម្ភអំពីកុមរ ារម្ភអំពីការងររបស់ខ្លួន  
ារម្ភអំពីប្រតិកម្មរបស់អតិថិជន)។

៣.  អនុញ្ញ្រតិឲ្រយអ្នកចូលរួមាំងបួននាក់ច្រញពីបន្ទប់រយៈព្រលបីនាទី ដើម្របីត្រៀមខ្លួនសម្ត្រង។ 

៤.   ប្រ្រប់អ្នកចូលរួមដទ្រទៀតឲ្រយអានស្រណរើយ៉ូ និងពិចារណា តើពួកគត់នឹងធ្វើដូចម្ដ្រច បើសិនជាពួកគ្រ 
ជាបុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវម្ន្រក់។ 

៥.   អញ្ជើញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឲ្រយចាប់ផ្ដើមការសម្ដ្រងតួ។

៦.   បនា្ទ្រប់ពីការសម្ដ្រងតួចប់ សូមសួរនូវសំណួរខាងក្រ្រម៖ 

 x តើបុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវមនប្រតិកម្មយ៉្រងដូចម្ដ្រច?

 x តើអ្នកគិតា បុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវម្ន្រក់អាចនឹងមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រច  ប្រសិនបើន្រះជាសា្ថ្រនភាពកើតឡើង 
ជាក់ស្ដ្រង? (ដ្រលារម្ភពីកុមរពីការងររបស់នាង និងពីអតិថិជនផ្រស្រងៗទៀត)? 

 x តើការឆ្លើយតបរបស់បុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវសមស្របឬទ្រ? (ក្នុងប្រទ្រសជាច្រើន ភ្ញៀវត្រូវវផ្ដល់សំណ្រ 
លិខិតឆ្លងដ្រន ឬអត្តសញ្ញ្រណប័ណ្ណមួយច្របាប់ ព្រលគ្រចុះឈ្ម្រះចូលសា្ន្រក់ន្រសណ្ឋ្រគរ ឬផ្ទះសំណក់។ល។ 
 វិធីមួយន្រះ គឺដើម្របីធានាឲ្រយានា ជានិច្ចកាលកុមរមនការអមដំណើរពីឪពុកម្ដ្រយ ឬអ្នកថ្រាំ ព្រលគ្រ
សា្ន្រក់ន្រតាមកន្ល្រងសា្ន្រក់ន្រនានា។)

 x តើអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋ្រគរអាចធ្វើអ្វីាន ដើម្របីជួយដល់បុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវន្រក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ?    
(ផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រលមូលដ្ឋ្រនដល់អ្នកបំរើការន្របញ្ជរសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវ អំពីរបៀបដ្រលត្រូវវអនុវត្ត 
គ្រលនយ្រាយរបស់សណ្ឋ្រគរ ដក់តាំងបង្ហ្រញគ្រលនយ្រាយសណ្ឋ្រគរយ៉្រងច្របាស់ៗ ពីតម្រូវវការ 
នានាព្រលចុះឈ្ម្រះចូលសា្ន្រក់ន្រ ក៏ដូចជាគ្រលនយ្រាយទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថភិាពចំព្រះកុមរ។) 

 x តើបុរសបរទ្រសមនប្រតិកម្មដូចម្ដ្រចចំព្រះការបដិស្រធរបស់បុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវ?

 x តើអ្នកគិតា បុរសន្រះានដឹងអំពីលទ្ធផលតាមផ្លូវច្របាប់ដ្រលនឹងកើតមន ដ្រយសារការរួមភ្រទ 
ជាមួយកុមរឬទ្រ?

 x តើអ្នកគិតា គត់នឹងធ្វើអ្វីន្រព្រលន្រះ? ហ្រតុអ្វី? 

 x តើអ្នកគិតាកុមរមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រចន្រក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ? 

 x តើអ្នកគិតា ហ្រតុអ្វីានជាកុមរស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពន្រះ?

 x តើមនុស្រសជុំវិញខ្លួន (ដូចជាភ្ញៀវទ្រសចរដទ្រទៀតជាដើម) អាចជួយដល់កុមរ? 
(ពួកគ្រអាចសាកសួរទ្រកុមរ ដើម្របីដឹងាតើកុមរមិនអីទ្រឬយ៉្រងណ)។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

 x តើអ្នកគិតាភ្ញៀវទ្រសចរដទ្រទៀតមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រច?

 x តើភ្ញៀវទ្រសចរដទ្រគួរត្រធ្វើដូចម្ដ្រច? 

 x តើភ្ញៀវទ្រសចរអាចធ្វើអ្វីាន៖

 – ក្នុងអំឡុងព្រលសន្ទនា?

 – ក្រ្រយមកន្រព្រលការសម្រ្រកវិស្រសមកាលរបស់ពួកគ្រ? (បង្ហ្រញក្ដាីរម្ភរបស់ខ្លនួប្រ្រប់ទ្រ 
ា្ន្រក់គ្រប់គ្រងសណ្ឋ្រគរ និងស្នើឲ្រយសណ្ឋ្រគរមនបទដ្ឋ្រនច្របាស់លាស់ ដើម្របីធានាាកុមរ 
មនសុវត្ថិភាពពីការរំល្រភបំពាន) ។

 – បនា្ទ្រប់ពីពួកគ្រត្រលប់ទ្រផ្ទះវិញ? (និយយជាមួយមិត្តភក្ដិ និងគ្រួសាររបស់ពួកគ្រអំពីការ  
ជ្រើសរើសកន្ល្រងសា្ន្រក់ន្រ និងអ្នកផ្ដល់ស្រវាទ្រសចរណ៍ណដ្រលផ្ដល់អាទិភាពចំព្រះទ្រសចរណ៍ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។ )

 x តើមនចម្លើយណមួយរបស់អ្នកនឹងផ្ល្រស់ប្ដូរឬទ្រ ប្រសិនបើ "បុរស" ន្រះអាយុ ២៥ឆ្ន្រំ?  
(ចម្លើយមិនគួរផ្ល្រស់ប្ដូរទ្រ។ អ្នករំល្រភបំពានអាចជានរណក៏ាន ស្ថិតក្នុងអាយុណមួយក៏ាន។ 

 x តើមនចំលើយណមួយរបស់អ្នកនឹងផ្ល្រស់ប្ដូរឬទ្រ ប្រសិនបើ "បុរស" ន្រះគឺជាមនុស្រស "ស្រី" ឬប្រសិនបើ 
កុមរន្រះជា "កុមរា"? (ចម្លើយមិនគួរផ្ល្រស់ប្ដូរទ្រ។ ជាការសំខាន់ដ្រលត្រូវវចងចាំា ាំងបុរស និងស្ត្រីគឺ
សុទ្ធត្រអាចរំល្រភបំពានកុមរ។ ដូចគ្ន្រន្រះដ្ររ ាំងកុមរើ និងកុមរាសុទ្ធត្រមនភាពងយរងគ្រ្រះចំព្រះ
ការរំល្រភបំពាន)។ 

 x តើមនចំលើយណមួយរបស់អ្នកនឹងផ្ល្រស់ប្ដូរឬទ្រ ប្រសិនបើកុមរន្រះជាកុមរចំណកស្រុក/ជនជាតិដើម 
ភាគតិច? (ចម្លើយមិនគួរផ្ល្រស់ប្ដរូទ្រ។ ជាការសំខាន់ដ្រលត្រូវវចងចំាា កុមរាំងអស់សុទ្ធត្រមនសិទ្ធទិទួល 
ការការពារពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន កុមរចំណកស្រុកឬកុមរជនជាតិដើមភាតិច 
អាចមនភាពងយរងគ្រ្រះជាង ហ្រតុន្រះពួកគ្រត្រូវវការការថ្រាំជាពិស្រសដើម្របីធានាឱ្រយានាពួកគ្រ 
មនសុវត្ថិភាព។



111

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

ស្ណរើយ៉ូសម្ដ្ងតួ 

សា្ថ្នភាព

បុគ្គលិកសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវម្ន្រក់ កំពុងធ្វើការន្រខាងក្រ្រយតុសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវក្នុងសណ្ឋ្រគរមួយ។ មន 
ភ្ញៀវទ្រសចរម្ន្រក់ កំពុងឈរន្រកន្ល្រងទទួលភ្ញៀវ។ បុរសបរទ្រសម្ន្រក់ទៀត អាយុប្រហ្រល ៤៥-៥០ឆ្ន្រំ  
ដើរចូលមក ដ្រយកាន់ដ្រក្ម្រងស្រីម្ន្រក់ អាយុប្រហ្រល១៣ ឬ១៤ឆ្ន្រំ។ ពួកគ្រាំងពីរ ដើរជាមួយគ្ន្រទ្រ 
រកតុសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវ ហើយបុរសន្រះសួររកបន្ទប់មួយ។ បើទ្រះបីជាបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ ន្រះមិនសូវដឹង 
ច្របាស់អំពីគ្រលនយ្រាយរបស់សណ្ឋ្រគរក្ដី ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមនអារម្មណ៍ាព្រស្រយាចារ្រយកុមរ គឺជារឿង 
ខុសច្របាប់ និងចង់បដិស្រធមិនឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរ និងក្ម្រងស្រីន្រះចូលឡើយ។ 

ការណ្នា៖ំ 

អុ្នកចូលរួមបួននាក់ ត្រូវវានស្នើសុំឲ្រយស្ម័គ្រចិត្តសម្ដ្រងតួដូចខាងក្រ្រម។

តួសម្ដ្ង សកម្មភាព

បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ បដិស្រធមិនឲ្រយភ្ញៀវបរទ្រស និងកុមរន្រះចូលសណ្ឋ្រគរ។

បុរសបរទ្ស
ទទូចចង់ានបន្ទប់មួយ ដ្រយលើកឡើងានឹងផ្ដល់លុយបន្ថ្រម ខឹង និងសុំជួបនិយយជាមួយ 
អ្នកគ្រប់គ្រង។ 

កុមារ ន្រខាងជនបរទ្រស ឆ្លើយសំណួរប្រសិនបើគ្រសួរ។

ភ្ញៀវទ្សចរ 
មា្ន្ក់ទៀត

ឈរសង្ក្រតការសន្ទនា។ សូមគិតអំពីអារម្មណ៍ ដ្រលភ្ញៀវទ្រសចរជាក់ស្ដ្រងម្ន្រក់អាចនឹងគិត 
ន្រក្នុងករណីន្រះ។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

%

%

%

ស្ណរើយ៉ូករណីសិក្សា អំពីប្តិបត្តិករទ្សចរណ៍ 
 

ស្ណរើយ៉ូទី ១
អ្នកធ្វើការងរជាមគ្គុទ្ទ្រសក៏នាំភ្ញៀវទ្រសចរក្នុងក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍មួយ ដ្រលមនជំនាញផ្ន្រកទ្រសចរណ៍ខា្ន្រតតូច 
ទ្រកាន់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិច។ ឥឡូវន្រះ អ្នកកំពុងអមដំណើរទ្រសចរបរទ្រសមួយក្រុម ដ្រលមនគ្ន្រប្រ្រំបួននាក់ 
ទ្រកាន់សហគមន៍ជនបទមួយ ដ្រយអ្នកានចំណយព្រលបីថ្ង្រកន្លងមក ដើម្របីដើរល្រងជុំវិញភ្នំ និងត្រលប់មកភូមិវិញ
ដើម្របីសា្ន្រក់ន្រផ្ទះសំណក់តាមផ្ទះអ្នកភូមិន្រព្រលយប់។ កុមរក្នុងមូលដ្ឋ្រនរកលុយ ដ្រយការលក់វត្ថុអានុស្រសាវរើយ៍ដល់ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ។ ជារឿយៗ កុមរាំងន្រះត្រងមិនចូលសាលា ហើយដើរតាមភ្ញៀវទ្រសចរន្រព្រលពួកគ្រដើរកំសាន្ត  
(ដ្រយសង្រឃឹមាភ្ញៀវាំងន្រះនឹងទិញវត្ថុអានុស្រសាវរើយ៍)។ អ្នកានសង្ក្រតឃើញភ្ញៀវទ្រសចរម្ន្រក់ក្នុងចំណ្រមាំង 
៩នាក់ន្រះ (៣០ឆ្ន្រំា្ល្រយ) ានបង្កើតភាពស្និទ្ធសា្ន្រលជាមួយកុមរើន្រភូមិន្រះម្ន្រក់ (៨-១០ ឆ្ន្រំ)។ កុមរើន្រះដើរ 
កៀកគត់ ន្រព្រលថ្ង្រ ហើយពួកគ្រនិយយល្រងសើចសប្របាយជាមួយគ្ន្រ។ គត់ានថតរូបកុមរើន្រះជាច្រើន។ 
ព្រលរសៀលន្រះ អ្នកានឃើញពួកគ្រត្រលប់មកពីដើរកំសាន្តត្រពីរនាក់ ន្រក្រ្រភូមិ។  

១. តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដ្រច?

២.តើក្រុមហ៊ុនទ្រសចរណ៍របស់អ្នកគួរធ្វើយ៉្រងណក្នុងព្រលខាងមុខ?

 

ស្ណរើយ៉ូទី  ២

អ្នកជាអ្នករត់រឺម៉កម៉ូតូ។ អ្នកចំណយព្រលភាគច្រើន ដើម្របីរង់ចាំភ្ញៀវ ន្រកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ដើរកំសាន្ត និងន្រតាមតៀម 
កាហ្វ្រ និងារទ្រសចរណ៍ល្របីៗ។ ន្រព្រលអ្នកកំពុងរង់ចាំ អ្នកឃើញមនក្ម្រងលក់ឥវា៉្រន់ និងក្ម្រងរស់ន្រតាមចិញ្ចើមថ្នល់
ជាច្រើន។ ន្រព្រលអ្នកព្រយាយមហ្រភ្ញៀវឲ្រយជិះរឺម៉កម៉ូតូរបស់អ្នក ក្ម្រងៗក៏មកលក់វត្ថុអនុស្រសាវរើយ៍ លក់អាហារញាុ្រំល្រង 
ឬសុំលុយពីភ្ញៀវាំងន្រះដ្ររ។ យប់ន្រះបុរសបរទ្រសម្ន្រក់ចំណយព្រលដ៏យូរនិយយជាមួយកុមរាៗាំងន្រះ 
(ប្រហ្រលអាយុ ១០ឆ្ន្រំ)។ អ្នកានឮបុរសន្រះនិយយហ្រកុមរាៗាំងន្រះឱ្រយទ្រល្រងវើដ្រអូហ្គ្រមន្រសណ្ឋ្រគរ 
របស់គត់។ ព្រលន្រះបុរសន្រះសួរអ្នកា តើអ្នកយកថ្ល្រប៉ុនា្ម្រន ដើម្របីដឹកកុមរៗទ្រសណ្ឋ្រគររបស់គត់។ 

១. តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដ្រច? 

 

ស្ណរើយ៉ូទី ៣

អ្នកជាមគ្គុទ្ទ្រសក៏នាំភ្ញៀវទ្រសចរម្ន្រក់។ ក្នុងផ្ន្រកមួយន្រការធ្វើដំណើរកំសាន្ត ក្នុងតំបន់អភិរក្រសមួយ តាមធម្មតាអ្នកត្រង
ឈប់ន្រក្នុងភូមិកុលសម្ព័ន្ធមួយ ដ្រលមនមនុស្រសលក់ត្រ និងអាហាញាុ្រំល្រង ក៏ដូចជារបស់សិប្របកម្មធ្វើដ្រយដ្រឲ្រយ 
អតិថិជនជាភ្ញៀវទ្រសចររបស់អ្នកទិញ។ គ្រប់ព្រលដ្រលអ្នកឆ្លងកាត់ភូមិ កុមរៗត្រងរត់មករកអតិថិជនរបស់អ្នកយ៉្រង 
កកកុញជុំវិញភ្ញៀវ និងសុំលុយ អាហារ និងអំណ្រយដទ្រទៀត។ ជារឿយៗ អតិថិជនមនអារម្មណ៍មិនដឹងត្រូវវធ្វើ 
យ៉្រងណជាមួយក្ម្រងៗ ហើយទីបំផុតក៏ឲ្រយលុយ អាហារ បង្អ្រម ក៏ដួចជារបស់របរដទ្រទៀតដល់កុមរ។ អ្នកាន 
សង្ក្រតឃើញា មនកុមរកាន់ត្រច្រើនឡើងៗ ចូលមករកអតិថិជនរបស់អ្នកដើម្របីសុំលុយ។

១. តើអ្នកគិតដូចម្ដ្រចចំព្រះរឿងន្រះ? តើបញ្ហ្រន្រះបង្ហ្រញឲ្រយឃើញអំពីគ្រ្រះា្ន្រក់អ្វីចំព្រះកុមរ? 

២. តើក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើររបស់អ្នកគួរធ្វើយ៉្រងណក្នុងរយៈព្រលវ្រង ដើម្របីផ្ដល់អត្ថប្រយ្រជន៍ដល់កុមរ និងឆ្លើយតប   
នឹងបំណងប្រ្រា្ន្ររបស់អតិថិជន? 
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

កំណត់សមា្គ្ល់អ្នកសម្បសម្ួល ៖ បញ្ហ្ដ្លត្ូវពិចារណ

ស្ណរើយ៉ូទី ១

១.   សាកសួរ៖ តើក្ម្រងស្រនី្រះមិនអីទ្រ/មនសុវត្ថភិាពឬទ្រ? តើបុរសន្រះានដឹងឬទ្រា វាជាការមិនសមស្រប ទ្រ 
ក្នុងការនាំកុមរច្រញទ្រ ដ្រយពុំមនការមើលខុសត្រូវវ/ការអនុញ្ញ្រតសមស្រប? ប្រសិនបើសា្ថ្រនភាពន្រមន 
ភាពមិនច្របាស់លាស់ ហើយអ្នកមនក្ដីារម្ភក្រ្រងកុមររងការរំល្រភបំពាន ឬកំពុងប្រឈមនឹងគ្រ្រះា្ន្រក់ន្រះ 
សូមនិយយទ្រកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក និង/ឬរាយការណ៍ទ្រកាន់ អង្គការ/អាជា្ញ្រធរដ្រលទទួលបន្ទុក 
ការពារកុមរ។ 

២.   ក្រុមហ៊ុនអាចសរស្ររ និងអនុវត្តគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមនដំណើរការច្របាស់លាស់ 
(ឧ. តើបុគ្គលិកគួររាយការណ៍ពីកង្វល់ស្ដីពីការការពារកុមរដ្រយរបៀបណ និងរាយការណ៍ទ្រនរណ?)។ 
ក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រល និងផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់បុគ្គលិក ដើម្របីឲ្រយគ្រយល់អំពីរបៀបការពារ 
កុមរ ន្រក្នុងបរិបទន្រការងររបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្រសព្វផ្រសាយ ឬច្រករំល្រកសំណ្រគ្រលនយ្រាយ 
ការពារកុមររបស់ខ្លួនទ្រអតិថិជន (ភ្ញៀវទ្រសចរ) ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រានដឹងអំពីអាកប្របកិរិយ ដ្រលពួកគ្រគួរ  
ប្រព្រតឹ្តជាមួយកុមរក្នងុមូលដ្ឋ្រន ក្នងុអំឡុងព្រលពួកគ្រធ្វើដំណើរ។ ក្រមុហុ៊នអាចអប់រំអតិថិជនអំពីទ្រសចរណ៍ 
ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ។  

ស្ណរើយ៉ូទី ២

មិនត្រូវវយល់ព្រមដឹកគត់ទ្រសណ្ឋ្រគររបស់គត់ឡើយ។ ធ្វើការសាកសួរ៖ តើកុមរាន្រះមិនអីទ្រ/មនសុវត្ថិភាព 
ឬទ្រ? ត្រូវវរាយការណ៍ទ្រកាន់អង្គការ/អាជា្ញ្រធរ ដ្រលទទួលបន្ទុកការពារកុមរ។ សូមចងចាំភិនភាគ និងរូបរាង 
របស់បុរសន្រះ ដើម្របីជួយប៉ូលីសក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណគត់។ 

ស្ណរើយ៉ូទី ៣

១.   អាចមនគ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រយកុមរកាន់ត្រច្រើនឡើងៗនឹងទ្ររកភ្ញៀវន្រះដ្រយផ្ទ្រល់ដើម្របីានអំណ្រយជា
លុយ។ ចំណុចន្រះអាចធ្វើឲ្រយកុមរមិនានទ្ររៀនសូត្រ មិនមនសុវត្ថិភាព និងធ្វើឲ្រយពួកគ្រមនភាព 
ងយរងគ្រ្រះចំព្រះការរំល្រភបំពាន។ 

២.  ក្រុមហ៊ុនអាចសរស្ររ និងអនុវត្តគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមនដំណើរការច្របាស់លាស់ 
(ឧ. តើបុគ្គលិកគួររាយការណ៍អំពីកង្វល់ស្ដីពីការការពារកុមរដ្រយរបៀបណ និងរាយការណ៍ទ្រនរណ? 
តើក្រុមហ៊ុននឹងគំទ្រសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋ្រនឲ្រយការពារកុមរដ្រយរបៀបណ?) ក្រុមហ៊ុនអាចផ្ដល់ 
ការបណ្តុះបណ្ត្រល និងផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់បុគ្គលិក ដើម្របីឲ្រយគ្រយល់អំពីរបៀបការពារកុមរ ន្រក្នុងបរិបទ 
ន្រការងររបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្រសព្វផ្រសាយ ឬច្រករំល្រកសំណ្រគ្រលនយ្រាយការពារកុមររបស់
ខ្លួនទ្រអតិថិជន (ភ្ញៀវទ្រសចរ) ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រានដឹងអំពីអាកប្របកិរិយដ្រលពួកគ្រគួរប្រព្រឹត្តជាមួយ 
កុមរក្នុងមូលដ្ឋ្រន ក្នុងអំឡុងព្រលពួកគ្រធ្វើដំណើរ។ ក្រុមហ៊ុនអាចអប់រំអតិថិជន អំពីទ្រសចរណ៍ដ្រល 
មនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ រួមាំងជម្រើសដទ្រផ្រស្រងទៀត ក្នុងការផ្ដល់លុយ ឬអំណ្រយផ្រស្រងៗដល់កុមរ 
ដ្រយផ្ទ្រល់ដ្រ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចពិនិត្រយផងដ្ររា តើខ្លួនគួរធ្វើយ៉្រងណដើម្របីគំទ្រគ្រួសារក្នុងមូលដ្ឋ្រន  
និង/ឬការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្រស្រងៗ ដើម្របីផ្ដល់ការជួយសមស្របសម្រ្រប់កុមរងយរងគ្រ្រះ។ 
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%

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ ស្ណរើយ៉ូករណីសិក្សាអំពីអ្នកគ្ប់គ្ងផ្ន្កទ្សចរណ៍ 

 

ស្ណរើយ៉ូទី ១

អ្នកគឺជាម្ច្រស់ផ្ទះសំណក់មួយ។ ផ្ទះសំណក់របស់អ្នកមន ១៦បន្ទប់ ដ្រលសក្ដិសមសម្រ្រប់អ្នកធ្វើដំណើរដ្រលមន 
ថវិកាតិចតួច។ អ្នកមនបុគ្គលិកមួយក្រុមតូច រួមមនបុគ្គលិកទទួលសា្វ្រគមន៍ភ្ញៀវបីនាក់ (ម្ន្រក់ធ្វើការជារៀងរាល់យប់) 
អ្នកប្រសសំអាតម្ន្រក់ និងបុរសម្ន្រក់ដ្រលផ្ដល់ស្រវាសន្តិសុខន្រព្រលយប់។ ដ្រយសារអ្នកមនអាជីវកម្មផ្រស្រងទៀត 
អ្នកមកមើលផ្ទះសំណក់ត្រ ១-២ ដងក្នុងមួយសា្ដ្រហ៍ ដើម្របីពិនិត្រយមើលរបៀបរៀបរយ ការរៀបចំ និងការថ្រនាំនានា។ 
រសៀលន្រះ ព្រលអ្នកមកដល់ផ្ទះសំណក់ អ្នកសង្ក្រតឃើញមនកុមរក្នុងន្រភូមិជិតន្រះពីរនាក់ (១២-១៤ឆ្ន្រំ)     ច្រញ 
ពីបន្ទប់មួយរបស់បុរសបរទ្រសម្ន្រក់។ ន្រះជាលើកទីមួយហើយ ដ្រលអ្នកានឃើញទិដ្ឋភាពប្របន្រះ។ ពីមុនមក   អ្នក មិន 
ដ្រលបង្កើតឲ្រយមនការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតការពារកុមរណមួយន្រក្នុងកន្ល្រងធ្វើការរបស់អ្នកឡើយ។ 
១. តើអ្នកមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រចចំព្រះសា្ថ្រនភាពន្រះ? តើមនគ្រ្រះា្ន្រក់អ្វីចំព្រះកុមរឬទ្រ? 

២.តើភា្ល្រមៗន្រះអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

៣.តើអ្នកមនមធ្រយាាយណមួយនាព្រលអនាគត?

 

ស្ណរើយ៉ូទី ២

អ្នកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរមួយ។ ន្រឆ្ន្រំកន្លងទ្រថ្មីៗន្រះ អ្នកានសង្ក្រតឃើញា ទ្រសចរបរទ្រស  
ចង់បង្កើនបទពិស្រធន៍ការធ្វើដំណើររបស់ខ្លនួ តាមរយៈ"ការចូលរួម" ជាមួយមនុស្រសក្នងុមូលដ្ឋ្រន និងសហគមន៍មូលដ្ឋ្រន។ 
ន្រព្រលគ្រកក់ការដំណើរទ្រសចរណ៍របស់ខ្លួន ភ្ញៀវបរទ្រសត្រងចង់ាន មិនត្រឹមត្រកន្ល្រង ល្របីៗ ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រ 
ក៏ចង់ចូលរួមជាមួយប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋ្រន ហើយព្រលខ្លះពួកគ្រថ្រមាំងចង់ផ្ដល់ស្រវាស្ម័គ្រ ចិត្ត ដើម្របីគំទ្រសហគមន៍ 
ក្រកី្រផងដ្ររ។ មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រតូចមួយក្នងុមួលដ្ឋ្រនានស្នើា (ដើម្របីប្រ្រក់កម្រ្រតិចតួច) អ្នកអាចនំាក្រមុភ្ញៀវទ្រសចរ
បរទ្រសចូលទ្រកាន់មជ្រឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួន ដើម្របីទ្រទស្រសនកិច្ចន្រព្រលថ្ង្រជាមួយកុមររបស់ខ្លួន។ ប្រសិនបើចង់  
ទ្រសចរអាចនាំកុមរទ្រដើរល្រងានដ្ររ ត្រម្ន្រក់ឯងក៏ាន។ 

១. តើអ្នកមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រចចំព្រះសា្ថ្រនភាពន្រះ? តើមនគ្រ្រះា្ន្រក់អ្វីចំព្រះកុមរឬទ្រ? 
២.តើភា្ល្រមៗន្រះអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?
៣.តើអ្នកមនមធ្រយាាយណមួយនាព្រលអនាគត?
៤. តើសកម្មភាពអ្វីដ្រលអ្នកអាចផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់អ្នកាន ជំនួសឱ្រយការទ្រទ្រសចរណ៍ន្រមណ្ឌល 
កុមរកំព្រ្រ? តើអ្នកនឹងផ្ដល់ដំបូនា្ម្រនដូចម្ដ្រចទ្រមណ្ឌលកុមរកំព្រ្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន និងមនវិធីអ្វីប្រសើរជាងន្រះ 
ដ្រលអ្នកអាចគំទ្រដល់ពួកគ្រាន? 

 

ស្ណរើយ៉ូទី ៣

អ្នកជាម្ច្រស់ភ្រជនីយដ្ឋ្រន/ារមួយ។ អតិថិជនជាច្រើនរបស់អ្នក គឺជាទ្រសចរ ហើយជារឿយៗពួកគ្រច្រើនត្រ
មកដល់កន្ល្រងអ្នកន្រព្រលលា្ង្រច។ អ្នកសង្ក្រតឃើញា ន្រព្រលយប់ជ្រ្រ ព្រលខ្លះរហូតដល់ម៉្រង ១១យប់ 
មនក្ម្រងស្រីលក់ផ្ក្រម្ន្រក់ (៨ឆ្ន្រំ) ត្រងចូលមកក្នុងបរិវ្រណកន្ល្រងរបស់អ្នក ដើម្របីព្រយាយមលក់ផ្ក្រឲ្រយអតិថិជន។ 
ជារឿយៗ មនបុរសម្ន្រក់រង់ចាំនាងន្រខាងក្រ្រ។ 

១. តើអ្នកមនអារម្មណ៍ដូចម្ដ្រចចំព្រះសា្ថ្រនភាពន្រះ? តើមនគ្រ្រះា្ន្រក់អ្វីចំព្រះកុមរឬទ្រ? 

២.តើភា្ល្រមៗន្រះអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

៣. តើអ្នកជ្រើសរើសយកដំណ្រះស្រ្រយអ្វីនាព្រលអនាគត? 

%

%
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

កំណត់សមា្គ្ល់សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល៖ 
សកម្មភាពដ្លត្ូវធ្វើបនា្ទ្ន់

ស្ណរើយ៉ូទី ១
 x ការសាកសួរផ្ទ្រក្នុង (និយយជាមួយបុគ្គលិក និងពិនិត្រយកំណត់ហ្រតុ ធ្វើកំណត់ហ្រតុជាលាយលក្ខណ៍អក្រសរ) 

 x តើកុមរាន្រះចុះឈ្ម្រះចូលសា្ន្រក់ន្រជាមួយមនុស្រសព្រញវ័យឬទ្រ? តើអត្តសញ្ញ្រណប័ណ្ណអ្វី ដ្រលគ្រាន 
ផ្ដល់ឲ្រយព្រលចុះឈ្ម្រះសា្ន្រក់ន្រ?  តើភ្ញៀវរបស់សណ្ឋ្រគរជានរណ? តើកុមរាន្រះជានរណ? 

 x មិនគួរអនុញ្ញ្រតឲ្រយកុមរាត្រលប់ទ្រកាន់បន្ទប់វិញឡើយ រហូតាល់ត្រការត្រួតពិនិត្រយជាមូលដ្ឋ្រនន្រះ 
ត្រូវវានធ្វើឡើងរួចរាល់ហើយ។ 

 x ប្រសិនបើសា្ថ្រនភាពន្រត្រមិនាន់ច្របាស់លាស់ សូមរាយការណ៍ទ្រកាន់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។ 

ស្ណរើយ៉ូទី ២
 x មិនត្រូវវឲ្រយមនទស្រសនកិច្ចព្រលថ្ង្រ ទ្រកាន់មណ្ឌលកុមរកំព្រ្រឡើយ

 x ការពិចារណដើម្របី៖
 – ពិនិត្រយក្ររ្ត៍ឈ្ម្រះ និងសុខមលភាពរបស់កុមរន្រក្នុងមណ្ឌលកុមរកំព្រ្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន
 – វិភាគលើបុគ្គលិក និងភ្ញៀវ 
 – ភាពញឹកញាប់ និងលក្ខណៈសម្របត្តិន្រការទ្រទស្រសនកិច្ច

ស្ណរើយ៉ូទី ៣
 x មិនត្រូវវអនុញ្ញ្រតិឲ្រយកុមរើន្រះចូលមកក្នុងភ្រជនីយដ្ឋ្រនដើម្របីលក់ផលិតផលឡើយ

 x សាកសួរអំពីកុមរើន្រះ ដូចជា៖ តើនាងជានរណ? និងតើនាងមនទំនាក់ទំនងដូចម្ដ្រចជាមួយបុរស 
ដ្រលន្រខាងក្រ្រ? 

 x ប្រសិនបើមនកង្វល់ សូមរាយការណ៍ទ្រកាន់អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។

សម្្ប់រយៈព្លមធ្យម និងរយៈព្លវ្ង ចំណុចខាងក្្មន្ះ អាចមានសកា្ដ្នុពល 
ពាក់ ព័ន្ធនឹងស្ណរើយ៉ូ៖  

 x សរស្ររ និងអនុវត្តគ្រលនយ្រាយការពារកុមរ ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមនដំណើរការច្របាស់លាស់  
(ឧ. តើបុគ្គលិកគួររាយការណ៍អំពីកង្វល់ស្ដីពីការការពារកុមរដ្រយរបៀបណ និងរាយការណ៍ទ្រនរណ?)

 x អប់រំ និងផ្ដល់ភាពកា្ល្រហានដល់បុគ្គលិក ដើម្របីអនុវត្តគ្រលនយ្រាយ 

 x ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីគ្រលការណ៍ការពារកុមរឲ្រយភ្ញៀវានដឹងជាសាធារណៈ 

 x អប់រំភ្ញៀវអំពី (យុទ្ធនាការ) ទ្រសចរណ៍ដ្រលមនសុវត្ថិភាពចំព្រះកុមរ 

 x គំទ្រដល់គ្រួសារ និង/ឬការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងមូលដ្ឋ្រន ដ្រលធ្វើការងរដើម្របីផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមនដល់ 
កុមរដ្រលងយរងគ្រ្រះ។ 

 x លើកបញ្ហ្រឡើង និងពិភាក្រសាជាមួយសហការើក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។ 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី៨៖ ទម្ង់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ

ត្រូវវរៀបចំទម្រង់ន្រះ សម្រ្រប់អ្នកចូលរួមម្ន្រក់ៗ។ ត្រូវវច្រកជូនទម្រង់ាំងន្រះដល់អ្នកចូលរួម ន្រក្នុងម៉្រង 
សរុបម្ររៀន។ ក្រ្រពីន្រះ អ្នកសម្របសម្រួលអាចកំណត់កម្រិតចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមដ្រយការនិយយ 
តាមរយៈការសួរសំណួរងយៗមួយចំនួនដូចជា តើម៉្រងសិក្រសាន្រះមនប្រយ្រជន៍ឬទ្រ? តើថ្ង្រន្រះអ្នកាន 
ដឹងព័ត៌មនដ្រលមនប្រយ្រជន៍អ្វខី្លះ? តើមនអ្វដី្រលយើងគួរផ្ល្រស់ប្តរូសម្រ្រប់ម៉្រងសិក្រសាក្រ្រយៗឬទ្រ?  

ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 
យើងឲ្រយតម្ល្រលើទស្រសនៈរបស់អ្នក! ត្រូវវផ្ដល់ព័ត៌មនត្រឡប់វិញដ្រយស្ម្រះត្រង់របស់អ្នក ដើម្របីជួយដល់យើង 
ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចការពារកុមររបស់យើង។

១. តើអ្នកធ្វើការន្ក្នុងវិស័យអ្វី?  

   រដ្ឋ្រភិាល    អាជីវកម្ម    សហគមន៍

   បើផ្រស្រងពីន្រះ សូមបញ្ជ្រក់

២.  តើភ្ទរបស់អ្នកជាអ្វី? 

    ស្រី    ប្រុស    ផ្រស្រងពីន្រះ 

៣. សូមដក់កម្ិតវាយតម្ល្ដូចខាងក្្ម ៖ 

អ្នកសម្របសម្រួលពន្រយល់ច្របាស់លាស់ 
ហើយម្ររៀនមនភាពងយស្រួលអនុវត្ត។ 

  យល់ស្រប   អព្រយាក្រឹត   មិនយល់ស្រប

សម្ភ្ររាំងឡាយសុទ្ធត្រមនប្រយ្រជន៍។   យល់ស្រប    អព្រយាក្រឹត    មិនយល់ស្រប

ការពិភាក្រសា ជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំ 
ពីបញ្ហ្រន្រះ។ 

  យល់ស្រប    អព្រយាក្រឹត   មិនយល់ស្រប

ការពិភាក្រសាានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ 
ឲ្រយបង្កើនសកម្មភាពការពារកុមរ។ 

  យល់ស្រប    អព្រយាក្រឹត   មិនយល់ស្រប
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៤.តើផ្ន្កណមួយន្ម្រៀនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះមានសារៈប្យ្ជន៍បំផុតសម្្ប់អ្នក ក្នុងការងារ/
ជីវិតរបស់អ្នក?

៥. តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីឲ្យវគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះកាន់ត្ប្សើរឡើង?

៦.សូមកំណត់សកម្មភាពមួយដ្លអ្នកនឹងធ្វើដើម្បីរួមចំណ្កក្នុងកិច្ចការពារកុមារបនា្ទ្ប់ពីការចូលរួមក្នុង 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្លន្ះ។

៧. តើអ្នកមានយ្បល់ផ្ស្ងទៀតដ្រឬទ្?
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៩៖ គំរូវិញ្ញ្បនប័ត្
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ឧបសម្ពន័្ធទី១០៖  គំរូវិភាគលទ្ធផលលើសំណួរមុនចូលម្រៀន និងសំណួរក្្យម្រៀន 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី១១៖ ទម្ង់គំរូរបាយការណ៍ក្្យការបណ្តុះបណ្ត្ល

គួរប្រើប្រ្រស់ទម្រង់គំរូន្រះក្នុងការពង្រឹងឧបករណ៍ងយៗសម្រ្រប់ការត្រួតពិនិត្រយ និងវាយតម្ល្រ ន្រក្នុង 
វ្រទិកាពិភាក្រសាន្រះ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត្រជាអ្នកត្រូវវបំព្រញទម្រង់គំរូ និងច្រកជូនទ្រឲ្រយអ្នកគ្រប់គ្រង/
អង្គការនានា ដ្រលពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីអាចប្រើប្រ្រស់លទ្ធផលតាមដនការសិក្រសាន្រះ និងដើម្របីលើកកម្ពស់ 
សកម្មភាពនានាក្នុងព្រលអនាគត។ 

ក. សំណួរមុនចូលម្រៀន និងក្្យម្រៀន 
ត្រូវវបញ្ចូលខ្លឹមសារសង្ខ្របន្រ ឧបសម្ព័ន្ធទី១០ ៖ ការវិភាគសំណួរមុនចូលម្ររៀន និងរំឭកម្ររៀនឡើងវិញ

ខ. ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 
ចូរត្រួតពិនិត្រយមើល ទម្រង់ស្ដីពី "ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ" ដ្រលានទទួល ដើម្របីធ្វើការសង្ខ្របដូចតទ្រ ៖

១. តារាងលម្អិតតាមវិស័យ និង ភ្ទ  

វិស័យ ចំនួនសរុប ស្្តីសរុប បុរសសរុប ផ្ស្ងៗ សរុប

រដ្ឋ្រភិាល  

អាជីវកម្ម

សហគមន៍

ផ្រស្រងពីន្រះ 

 

២. កម្ិតវាយតម្ល្ 

យល់ស្ប 

ល្រខ និង %
អព្យាក្ឹត 

ល្រខ និង %
មិនយល់ស្ប 

ល្រខ និង %

អ្នកសម្របសម្រួលពន្រយល់ច្របាស់លាស់ 
ហើយម្ររៀនមនភាពងយស្រួលអនុវត្ត។ 

សម្ភ្ររៈាំងឡាយសុទ្ធត្រមនប្រយ្រជន៍។ 

ការពិភាក្រសា ជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំ 
ពីបញ្ហ្រន្រះ។ 

ការពិភាក្រសាានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ ឲ្រយបង្កើនសកម្មភាព 
ការពារកុមរ។ 
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៣. សូមដកស្រង់ចម្លើយដ្រលឆ្លើយតបនឹងសំណួរ “តើផ្ន្រកណន្រក្នុងការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ដ្រលមន 
សារៈប្រយ្រជន៍បំផុតសម្រ្រប់អ្នកន្រក្នុងការងរ/ជីវិតរបស់អ្នក?” 

 

៤. សូមដកស្រង់ចម្លើយដ្រលឆ្លើយតបនឹងសំណួរ “តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្របីក្រលម្អការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ 
ឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត?”

 

៥. សូមដកស្រង់ចម្លើយដ្រលឆ្លើយតបនឹងសំណួរ “សូមកំណត់នូវអ្វីមួយដ្រលអ្នកនឹងធ្វើខុសពីមុន 
ដ្រលជាលទ្ធផលកើតច្រញពីព័ត៌មន និងធនធានដ្រលអ្នកានទទួលពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ។”

៦. សូមផ្តល់យ្របល់ដទ្រផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នកមន
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

គ. ការសង្ក្តរបស់អ្នកសម្បសម្ួល

ការសង្ក្រតរបស់អ្នកសម្របសម្រួល គឺជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រការវាយតម្ល្រ និងសកម្មភាពក្រលម្អ។ 
អ្នកសម្របសម្រួល គួរអង្ក្រតមើលាតើអ្នកចូលរួមឆ្លើយតបសំណួរដ្រយរបៀបណ? តើពួកគ្រចូលរួម 
ក្នុង សកម្មភាពក្រុមយ៉្រងណខ្លះ? តើពួកគ្រមនចំណប់អារម្មណ៍ឬទ្រ?  និងតើពួកគ្រសួរសំណួរបំផុស 
ដល់ការគិតឬទ្រ?  ន្រះគឺជាវិធីមួយដើម្របីវាស់ប្រតិកម្មតបរបស់អ្នកចូលរួម ការរៀនសូត្រ និងបំលាស់ប្ដូរ 
អាកប្របកិរិយ។ 

១. សូមពន្រយល់អំពីចំណប់អារម្មណ៍ទូទ្ររបស់អ្នកលើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រល។

២. សូមពន្រយល់ា តើអ្នកានជួបប្រទះបញ្ហ្រណខ្លះ?

៣. តើមនការលើកឡើងអំពីបញ្ហ្រការការពារកុមរដ្ររឬទ្រ? 
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ

៤. សូមផ្ដល់យ្របល់អំពីកម្រិតការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់អ្នក 

៥. តើអ្នកយល់ឃើញា ម្ររៀនន្រះផ្តល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ ដើម្របីជាមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ការរៀបចំកម្មវិធី 
ប្របន្រះន្រព្រលខាងមុខ? 

៦. តើយើងគួរត្រក្រលម្អការបណ្តុះបណ្ត្រល និងសម្ភ្ររសម្រ្រប់បណ្តុះបណ្ត្រលន្រះដូចម្ដ្រចខ្លះ?

៧. តើចាំាច់ត្រូវវការការបណ្តុះបណ្ត្រលបន្ថ្រមទៀតឬទ្រ? តើសម្រ្រប់នរណ? ហ្រតុអ្វី? 
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

កំណត់ត្ ្
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

កំណត់ត្ ្
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួលវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍

កំណត់ត្ ្
 



សម្ភ្ររអប់រំផ្រស្រងទៀត ដ្រលត្រូវវានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់គម្រ្រងកុមរភាព ផ្ន្រកបង្ក្ររ រួមមន ៖ 

រក្សាសុវត្ថិភាពពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៖  
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួល សម្រ្រប់ការអប់រំកុមរ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រង

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៖  
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសា ជាមួយឪពុកម្ត្រយ និងអ្នកថ្រាំ 

រក្សាសុវត្ថិភាពឱ្យ រួចផុត
ពីការរំលោភបំពាន
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់ការអប់រំកុមារ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រង

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការ 
រំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រ្រប់អ្នកសម្របសម្រួល 
ក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយឪពុកម្ដ្រយ និងអ្នកថ្រាំ

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារព ី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ 
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល 
ក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សា ជាមួយអ្នកតំាងសហគមន៍

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៖ 
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់វ្រទិកាពិភាក្រសាជាមួយអ្នកតំណងសហគមន៍

ឯកសារន្រះក៏មនជាភាសាខ្ម្ររ ថ្រ និងវៀតណមផងដ្ររ ដ្រយត្រូវវានក្រសម្រួលឲ្រយស្របទ្រតាមបរិបទប្រទ្រសនីមួយៗ។



គម្រ្រងកុមរភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋ្រភិាលអូស្រ្តាលី ក្នុងគ្រលបំណងការពារកុមរឲ្រយរួចផុតពីការរំល្រភបំពានផ្លូវភ្រទ ន្រក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍  
និងការធ្វើដំណើរ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាវ ថ្រ និងប្រទ្រសវៀតណម (២០១១-២០១៤)។ គម្រ្រងកុមរភាពន្រះ ាននាំមកនូវកិច្ចសហការគ្ន្ររវាងអង្គការ  
ទស្រសនៈពិភពល្រក និងការិយល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ កម្មវិធីានផ្ត្រតទ្រលើាំ្រងផ្ន្រកទប់សា្ក្រត់ និងការការពារ។

ទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ រួមមនការទទួលសា្គ្រល់គ្រ្រះា្ន្រក់ដ្រលអាចកើតមនចំព្រះកុមរន្រក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍ 
 និងចូលរួមដើម្របីកាត់បន្ថយគ្រ្រះា្ន្រក់ាំងន្រះ។ វិស័យទ្រសចរណ៍ មនឥទ្ធិពលដ្រយផ្ទ្រល់លើបរិសា្ថ្រនទ្រសចរណ៍ និងមន 
សកា្ដ្រនុពលអាចទទួលានអត្ថប្រយ្រជន៍ដ៏ធំធ្រងពីការអនុវត្តនូវគ្រលការណ៍មួយចំនួនដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរ និងចូលរួម 
វិភាគានឆ្ព្រះទ្ររកទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវ។

កញ្ចប់ឧបករណ៍ ដ្រលមនចំណងជើងា រក្រសាសុវត្ថិភាពកុមរពីការរំល្រភបំពាន៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប ់
ការបណ្តុះបណ្ត្រលវិស័យទ្រសចរណ៍ គឺជាមគ្គុទ្ទ្រសន៍ ដ៏ទូលំទូលាយមួយ និងជាពហុឧបករណ៍ ដើម្របីជួយជម្រុញអ្នកសម្របសម្រួល 
ក្នុងការផ្ដល់ការបណ្តុះបណ្ត្រល ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍ ចាប់ពីបុគ្គលិកជួរមុខ រហូតដល់ា្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។ 
ក្នុងន្រះ ក៏មនម្ររៀនជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រ្រប់មន្ត្រីរដ្ឋ្រភិាលផងដ្ររ។ ការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ គឺមនសារៈសំខាន់ណស់ 
សម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យទ្រសចរណ៍ាំងឡាយណ ដ្រលយកចិត្តទុកដក់ ចង់បង្កើនគុណភាពទ្រសចរណ៍ និងចង់ឆ្លើយតបនឹង
តម្រូវវការអតិថិជនដ្រលចង់ានទ្រសចរណ៍ប្រកបដ្រយការទទួលខុសត្រូវវកាន់ត្រច្រើនឡើងៗ។  

ឯកសារន្រះក៏មនជាភាសាអង់គ្ល្រស ឡាវ ថ្រ និងវៀតណមផងដ្ររ ដ្រយត្រូវវានក្រសម្រលួឱ្រយស្របទ្រតាមបរិបទប្រទ្រសនីមួយៗ។


