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សុវត្ថិភាព និង សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។ កុមារដែលរកប្រាក់ចំណូលបានពីភ្ញៀវទេសចរ តាមរយៈការលក់វត្ថុ
អនុស្សាវរីយ៍ ឬការខាត់ស្បែកជើង ទំនងជាមិនសូវបានទៅសាលារៀនឡើយ។ កុមារទាំងនេះ ត្រូវប្រឈមមុខនឹង
ភាពងាយរងគ្រោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ នៅក្នុងការរំលោភបំពានលើរាងកាយ អារម្មណ៍ និងផ្លូវភេទ។
នៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ទាំងកុមារា ទាំងកុមារី គឺជារឿយៗបានក្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះ ដោយការរំលោភបំពាន
និងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ រួមទាំងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។ កុមារដែលធ្វើការ នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់
ឬក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធ គឺជាគោលដៅរបស់អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។ ក្រៅពីនេះ អ្នករំលោភបំពានអាច
នឹងតម្រង់ឆ្ពោះទិសទៅរកកុមារងាយរងគ្រោះ តាមរយៈការបំរើការងារនៅក្នុងសាលារៀន ឬសេវាថែទាំកុមារ
តាមមណ្ឌលនានា។
តាមរយៈគម្រោងកុមារភាពផ្នែកបង្ការ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីបានបង្កើតឱ្យមានការវិនិយោគមួយយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចដ៏ជាក់លាក់នេះ នៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងកុមារភាព
ផ្នែកបង្ការ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្ដើមមួយរបស់ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ដែលបានចំណាយថវិកា ៧,៥ លានដុល្លារ ដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៏ និងការធ្វើដំណើរ ក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
(ឆ្នាំ២០១១-២០១៤)។ គម្រោងកុមារភាពនេះ ពឹងផ្អែកលើការជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេស
អូស្រ្តាលីសម្រាប់កម្មវិធីនានា ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានមកលើកុមារ ឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។
គម្រោងកុមារភាពផ្នែកបង្ការ បាននាំមកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នា រវាងអង្គការទស្សនៈពិភពលោក និងការិយាល័យ
អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ
កុមារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ គម្រោងនេះដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។
គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ទាំងវិធីបង្ការ និងការពារ។
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍នានា និង
រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីការពារកុមារា និងកុមារី ឱ្យរួចផុតពីការក្លាយខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ទាំងនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។
តាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកបានបង្ហាញថា មានកង្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកចំណេះដឹង
និងការយល់ដឹងនៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទ “អ្វីជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ហើយ
តើវាអាច កើតឡើងដូចម្តេច?” ។ តាមពិតទៅ ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ មានការយល់ដឹង និងចំណេះដឹងតិចតួច
ទាក់ទងទៅនឹងសមាជិកទាំងឡាយនៅក្នុងសហគមន៍។ យើងដឹងថា អ្នករំលោភបំពានឆក់ឱកាសទាញយក
ប្រយោជន៍ពីកង្វះខាតផ្នែកចំណេះដឹង និងការយល់ខុសទាំងនេះ ដើម្បីបានទៅជួប និងរំលោភបំពានលើកុមារា
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និងកុមារី។ វាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយ ទៅឱ្យសមាជិកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង
សហគមន៍ពីការបំពានផ្លូវភេទ និងវិធីការពារការរំលោភបំពានទាំងនេះ។ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់
សម្រាប់ ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំទាំងឡាយ ទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងទាន់សភាពការណ៍អំពការ
ី
រំលោភបំពានកុមារ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចការពារកូនៗរបស់ពួកគាត់ពីគ្រោះថ្នាក់បាន និងអប់រំពួកគេអំពីរបៀបរក្សា
សុវត្ថិភាពខ្លួន។ តួនាទីរបស់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំក្នុងកា
 រការពារ កូនៗពីគ្រោះថ្នាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់
ណាស់។
ហេតុនេះហើយ រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍ សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុង
វេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ ពិតជាមានតម្លៃគួរត្រូវបោះពុម្ពមែន ។ សៀវភៅនេះផ្តល់នូវការ
ណែនាំងាយស្រួលអនុវត្តតាម និងសម្ភារឧបទេសផ្សេងៗ ដែលអាចឱ្យអ្នកសម្របសម្រួលប្រើប្រាស់ ដើម្បី
រៀបចំ វេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារ និងក្មេងជំទង់។ សៀវភៅនេះមានអ្វីៗ ដែល
អ្នកសម្របសម្រួល ត្រូវការដើម្បីរៀបចំមេរៀនការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ទាំងក្នុងបរិបទផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ
ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារ និងបច្ចេកវិជ្ជាតិចតួច។ គំនិតនានានៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបាន អង្គការសហគមន៍
នានា សាលារៀន និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល យកមកប្រើប្រាស់រួចហើយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា
ដោយមានការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនេះ ព័ត៌មាននានានៅក្នុងសៀវភៅនេះ នឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃ របស់ឪពុក
ម្តាយ និងអ្នកថែទាំកាន់តែច្រើនឡើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្តល់អំណាចឱ្យពួកគាត់ដើម្បីការពារកូនៗរបស់គាត់
ឱ្យរូចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាមិនខាន ។
យើងសង្ឃឹមថា ការបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការនេះ នឹងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ដល់កុមារា និងកុមារីកាន់ តែច្រើននៅ
ទូទាំងប្រទេស និងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការពារកុមារ ឱ្យរូចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
សូមលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនូវអត្ថបទបោះពុម្ពនេះ និងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី សម្រាប់ការវិនិយោគលើកិច្ចការដ៏មានសារសំខាន់ទាំងនេះ។
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សាវតា
គម្រោងកុមារភាព គឺជាគំនិតផ្តួចផ្ដើមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ដើម្បីការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភផ្លូវភេទ
ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរនៅប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និង ប្រទេសវៀតណាម (២០១១-២០១៤)។
គម្រោងកុមារភាពនេះ បានមកនូវកិច្ចសហការរ វាងអង្គការទស្សនៈពិភពលោក និងការិយាល័យអង្គការ
សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ គម្រោងនេះ ប្រើប្រាស់ទាំងវិធីសាស្រ្តបង្ការ និងការពារ។
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានសហការជាដៃគូជាមួយអាជ្ញាធរ និងសហគមន៍នានា ដើម្បីការពារកុមារមិនឲ្យ
ក្លាយ ជាជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។ តាមរយៈព័ត៌មាន
ការអប់រំ និងការទំនាក់ទំនង អង្គការទស្សនៈពិភពលោក មានគោលដៅផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹង និងជំនាញនានា
ដល់សមាជិកសហគមន៍ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងមន្រ្តីអាជ្ញាធរនានា ដើម្បីបង្កើតបរិស្ថានទេសចរណ៍មួយ ដែលកាន់
តែមានសុវត្ថិភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់កុមារ។
ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ស្ដីពីការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ទៅលើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ការអប់រំ
និងការផ្សព្វផ្សាយរបស់គម្រោងកុមារភាពផ្នែកបង្ការ បានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មី និងសមស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បី
បំពេញកង្វះខាតចំណេះដឹង និងបើកបង្ហាញនូវអាថ៌កំបាំង និងការយល់ខុសនានា ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
ដែលអាចទុកឲ្យកុមារងាយនឹងត្រូវរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាន។ អ្នកតំណាងសហគមន៍ (អ្នកទទួល
បន្ទុក នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានមុខងារ ជាអ្នកមានអំណាច ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាអ្នកមានឥទ្ធិពល) មានតួនាទី
យ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពាន និងដើម្បីការពារមិនឲ្យការរំលោភបំពានកើតឡើង និង/
ឬមានជាបន្តទៀត។ វាចាំបាច់ដែលត្រូវ ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងត្រឹមត្រូវ ស្ដីពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។
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ោ បំណងនៃកញ្ចបឧ
់ បករណ៍
សម្រប
ា វ
់ ទ
េ កា
ិ ពិភាក្សា
វេទិកាពិភាក្សាសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទំា គឺជាវគ្គដែលមានភាពបត់បែន ហើយអាចកែសម្រួលបាន
ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកចូលរួមមានចំណេះដឹង និងជំនាញ ដើម្បីការពារកុមារឱ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
នៅក្នុងសហគមន៍ របស់ខ្លួន។ កញ្ចប់ឧបករណ៍វេទិកាពិភាក្សា ផ្តល់ឱ្យអ្នកសម្របសម្រួលនូវឧបករណ៏ និង
គោលការណ៏ណែនាំ ដែលអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាគ្នារយៈពេលពីរម៉ោង
ជាមួយនឹងឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ។ ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលតម្រូវឱ្យមាននៅវគ្គសិក្សានេះ គឺមាននៅក្នុងកញ្ចប់
ឧបករណ៍សម្រាប់វេទិកា ពិភាក្សានេះ។ អ្នកសម្របសម្រួល គួរតែអានកញ្ចប់ឩបករណ៍ស្ដីពីវេទិកាពិភាក្សានេះ
ឱ្យបានច្បាស់ មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីណាមួយ ហើយត្រូវប្រើសៀវភៅនេះ ដើម្បីជាជំនួយក្នុងការរៀបចំវេទិកា
ពិភាក្សានេះឱ្យបានល្អ។ ឯកសារនេះអាចមានការកែសម្រួលបន្ថែម ដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងអ្នកចូលរួម។ អ្នកអាច
ទាញយកឯកសារជាអេឡិចត្រូនិចនៃសៀវភៅណែនាំស្ដីពីវេទិកាពិភាក្សា នេះបានពីក្នុងគេហទំព័រ http://www.
childsafetourism.org និងគេហទំព័រ http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism.
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របៀបប្រើកញ្ចប់ឧបករណ៍វេទិកា
ពិភាក្សា
កញ្ចប់ឧបករណ៍វេទិកាពិភាក្សា មានបីផ្នែក៖

ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្ដើម
ផ្នែកនេះមានផ្ដល់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវការដឹង និងត្រៀមរៀបចំមុនពេលធ្វើវេទិកាពិភាក្សានេះ
ឡើង។ វាផ្ដល់ជូននូវដំបូន្មានមានប្រយោជន៍អំពីការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម ទីកន្លែង និងការរៀបចំសម្ភារបរិក្ខារ និង
ការណែនាំពិសេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលើប្រធានបទរសើបពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។

ផ្នែកទី ២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ
ផ្នែកនេះផ្ដល់ជូននូវការណែនាំជាជំហានៗ ដើម្បីជួយដល់អ្នកសម្របសម្រួលឱ្យផ្ដល់នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃ
វេទិកាពិភាក្សា។ ឯកសារជាស្លាយ ផៅវើភ័ញស្ដីពីឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំនេះ អាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ៖
http://www.childsafetourism.org និង
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism ហើយគួរត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងកែសម្រួល
មុនពេលវេទិកាពិភាក្សា ដើម្បីដាក់បញ្ចូលនូវខ្លឹមសារថ្នាក់ជាតិ និង/ឬ ក្នុងមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ។
បើគ្មានឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយទេ ឬមិនអាចបោះពុម្ពស្លាយដែលនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំនោះបានទេ

អ្នកសម្របសម្រួលអាចយកផ្នែកការណែនាំតាមរយៈស្លាយ នេះមកធ្វើជាកំណត់ត្រាសម្រាប់និយាយវិញ។
ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ ក៏មានបញ្ចូលសកម្មភាពចូលរួមនានាទៅតាមសំណើដែរ ព្រមទាំងផ្ដល់គន្លឹះផ្សេងៗ
ដល់អ្នកសម្របសម្រួល ដើម្បីជម្រុញការពិភាក្សា និង/ឬគំនិតឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នកចូលរួមទៀតផង។

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន្ធ
ឧបសម្ព័ន្ធទាំងនេះ មានបន្ថែមឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើវេទិកាពិភាក្សានេះ និងសម្រាប់វាយតម្លៃកម្មវិធី ដើម្បីជាការ
សិក្សាបន្ថែមទៀត។ ឧបសម្ព័ន្ធទាំងនេះរួមមាន៖
 កាតយកតាមខ្លួន
 ទម្រង់វត្តមានអ្នកចូលរួម
 សំណួរមុនចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀន
 ទម្រង់ស្ដីពីមតិរបស់ខ្ញុំ
 កាតចម្លើយសំរាប់សំណួរមុនចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀន
 គំរូសម្រាប់ការវិភាគសំណួរមុនចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀន
 គំរូរបាយការណ៍ក្រោយវគ្គវេទិកាពិភាក្សា
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ការចាប់ផ្ដើម

1

ផ្នែកទី១៖ ការចាប់ផ្ដើម

ផ្នែកទី១

ផ្នែកទីមួយ៖ ការចាប់ផ្តើម

ការចាប់ផ្ដើម
តើនរណាអាចសម្របសម្រួលវេទិកាពិភាក្សានេះបាន?
ដោយសារតែវេទិកាពិភាក្សានេះ លើកឡើងពីបញ្ហាចាំបាច់នានា នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនោះ អ្វីដែល
សំខាន់ណាស់ គឺត្រូវជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវមាន
សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងមានជំនាញក្នុងការផ្ដល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះ ដល់អ្នកចូលរួម។ គេរំពឹងថា
អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវមានទាំងចំណេះដឹង និងជំនាញដូចខាងក្រោម៖
 ជាអ្នកជំនាញការដែលមានចំណេះដឹងស្ដីពីបញ្ហាការពារកុមារ ដោយមានការយល់ដឹងជាពិសេសពី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។
 មានបទពិសោធន៍ចាំបាច់ក្នុងការអប់រំក្នុងសហគមន៍ សម្របសម្រួល បង្រៀន និង/ឬបណ្តុះបណ្តាល
 មានសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ មានប្រសិទ្ធិភាព ព្រមទាំងអាចសម្រេចបាននូវ
លទ្ធផលល្អ ក្នុងការរៀនសូត្រ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលមានការចូលរួម។
អ្នកសម្របសម្រួល មិនត្រឹមតែត្រូវមានអារម្មណ៍ងាយស្រួល ក្នុងការពិភាក្សាពីប្រធានបទ នៃការរំលោភបំពាន
លើកុមារ ជាពិសេសការរំលោភបំពានផ្លូវភេទប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគាត់ថែមទាំងត្រូវតែអាច គ្រប់គ្រងលើស្ថានភាព
និងបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាទាំងនេះទៀតផង។
កត្តានេះរួមមាន បញ្ហាបច្ចេកទេស និងបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់នានា ដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះអ្នកចូលរួម
ដែលពួកគេផ្ទាល់ប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទទួលរងនូវការរំលោភបំពានរួចទៅហើយនោះ។
ដោយសារតែប្រធានបទ នៃការពិភាក្សានេះ ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានផ្លូវភេទ វាផ្តោតទៅលើ
ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរវាងមនុស្ស ទាំងទំនាក់ទំនងដែលមានការយល់ព្រម និងមិនយល់ព្រម។ ត្រូវតែមានការ
យកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បីធានាថា អ្នកសម្របសម្រួលពិតជាមិនប្រកាន់ឥរិយាបថ ឬគំនិត
រើសអើងចំពោះទំនោរផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រទោះបីជាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្ដី។ ការប្រកាន់នូវ
គំនិតរើសអើងដោយផ្អែកលើយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ ឬពូជសាសន៍ គឺមិនស្របទៅនឹងសិទ្ធិជាសកលរបស់កុមារ
ឡើយ ហើយវាក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឱ្យមានភាពងាយរងគ្រោះនានា ដែលដាក់កុមារឱ្យស្ថិតនៅក្នុង
គ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានទៀតផង។ គោលការណ៍ណែនាំពិសេសពីការបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ
ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍វេទិកាពិភាក្សានេះ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

តើអ្នកណាខ្លះ គួរចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សានេះ?
វេទិកាពិភាក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងមានលក្ខណៈសមស្របបំផុតសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ (ឧ.
បុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ)។ បុគ្គលទាំងនេះរួមមាន៖
 ការចូលរួមរបស់ឪពុក ឬម្តាយ ឬទាំងពីរនាក់តែម្តង។ ក្នុងករណីដែលអាច ទាំងឪពុក និងម្តាយគួរត្រូវបាន
លើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួម។
 ចំពោះហេតុផលមួយចំនួន កុមារពេលខ្លះមិនត្រូវបានថែទាំពេញម៉ោង ពីសំណាក់ឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់គេ
នោះទេ។ វេទិកាពិភាក្សានេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកថែទាំផងដែរ ។ អ្នកថែទាំ រួមមានសាច់ញាតិ
បង្កើត ឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម ជីដូនជីតា និងមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទៀតដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំ
កុមារ ។
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ផ្នែកទីមួយ៖ ការចាប់ផ្តើម

តើលទ្ធផលរំពឹងទុកពីវគ្គសិក្សានេះមានអ្វីខ្លះ?
នៅចុងបញ្ចប់នៃវេទិកាពិភាក្សា ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំនឹងមានសមត្ថភាពអាច៖
 យល់ពីការរំលោភបំពានកុមារ
 ស្គាល់ពីរបៀបដែលកុមារអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
 យល់ថា កុមារដែលជាជនរងគ្រោះពីអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មិនត្រូវរងការស្ដីបន្ទោសចំពោះ
ការរំលោភបំពាននោះទេ។
 យល់ពីបញ្ហាជាក់លាក់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។
 យល់ពីរបៀបដែលអាចរក្សាកុមារឱ្យមានសុវត្ថិភាព រួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
 ធ្វើសកម្មភាព និងអាកប្បកិរិយាការពារយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីរក្សាកុមារឱ្យមានសុវត្ថិភាព រួចផុតពី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
 ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ នៅពេលជួបករណីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។
 កំណត់បាននូវយន្តការគាំទ្រដ៏មានប្រយោជន៍នៅកម្រិតមូលដ្ឋាន និងកម្រិតជាតិ ដែលពួកគេអាចស្វែងរក
បាន ប្រសិនបើពួកគេត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម។

5

សូមកុំសន��
រក���រស���ត់

កុំសួរសំណ�រ�ំមុខ

Prevention

Protection

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ផ�ល់�រស���ល
ចិត�ដល់កុ�រ

តើគេត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំវេទិកាពិភាក្សានេះ?
អ្នកចូលរួម

�ព័ត៌�ាបនលម�
ិត���
 វេទិកាពិភាក្សានេះ គឺសក្តិសកត់
មបំ�
ផុតសម្រ
់អ្នកចូល
រួមចំន�មួន២០-២៥នាក់។ ចំនួននេះ
 អនុញ្ញាតិឱ្យមានការពិភាក្សានិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រកបដោយផ្លែផ្កា។
 ប្រសិនបើចំនួនអ្នកចូលរួមឡើងលើសពី៤០នាក់ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងព័ត៌មានត្រឡប់វិញ
អាចត្រូវចំណាយពេលយូរ ហើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀត សម្រាប់វេទិកាពិភាក្សានេះ។
សូម���ប់អ�កទទួលខុស���វ
ជួនកាល វាជារឿងមួយចាំបាច់ ដែលត្រូវសម្របសម្រួលក្រុមតូចៗ ឬក្រុមសូ
ធំៗមជាងនេ
។ រ�យ
���ប់កះុ�
យកចិ
�ក់
ចំណុចនេះអាចធ្វើបាន ដោយគ្រាន់តែអ្នកសម្របសម្រួល ត្រូវកែសម្រួលរបៀបបំ
ផត
ុស�ទឱ្ុកយមាន
ការចូលរួមរបស់ក្រុម ឱ្យកាន់តែផុសផុល និងមានប្រសិទ្ធិភាព។
 អាស្រ័យដោយធម្មជាតិនៃប្រធានបទមានលក្ខ
ណ
ប ហើយអាចនឹងមានចម្លើយ
សូម��ើ�រទំ�
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ខុសគ្នាពីអ្នកចូលរួមជាស្ត
ី
្រ
និ
ង
ជាបុ
រ
សនោ
ះ
ប្រ
ហ
ល
ែ
ជាការល្អ
�មួយនគរ�ល ឬ���សង�មកិចក
� ្នុងការបែងចែក
ក្រុមអ្នកចូលរួមទៅតាមភេទ សម្រាប់វេទិកាពិភាក្សានេះ។ ដូចនេះតុល្យភាពយេនឌ័រ
រវាងម្តាយនិងឪពុក និងអ្នកថែទាំស្រ្តី/បុរស គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។ ជាញឹកញាប់នៅក្នុង
ការរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំ តែងតែមានផលប៉ះពាល់ច្រើនលើការចូលរួម (ដោយបុរស និងស្រ្តី)។
ផ�ហគមន៍
ល់�រស���ល
ជាឧទាហរណ៍ តាមបទពិសោធន៍បង្ហាញថា អាស្រ័យលើការឯកភាពរបស់ស
ចិ
តមានឬគ្ម
�ដល់កុ�ានរ
ការប្រជុំ ដែលត្រូវ បានគ្រោងធ្វើសម្រាប់ពេលល្ងាច ឬចុង សប្តាហ៍នោះ អាចនឹង
ការជ្រើសរើស អ្នកចូលរួមបន្ថែម។
 ដោយសារតែវេទិកាពិភាក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកចូលរួមពេញវ័យ
អ្នកសម្របសម្រួល គួររៀបចំឱ្យមានអ្នកថែទាំកូនៗរបស់អ្នកចូលរួម នៅជិតកន្លែងដែល
�ព័ត
រៀបចំវគ្គសិក្សានេះ តាមតែអាចធ្វើបាន។ ព័ត៌មានដែលចែករំលែកក្នុងកត់
អំឡ�
ុងពេ
ល៌�
នៃនលម�
ការ ិត����ម
ពិភាក្សា អាចនឹងមិនមានភាពសមស្របសម្រាប់កុមារឡើយ។

ទ��ង់�អក��រអ៊ុយ

បន�ប់��ជំុ

 ឧបសម្ព័ន្ធទី២ រួមមាន ទម្រង់ចុះបញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួម អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កត់ត្រាទុកនូវ
ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកចូលរួម។
សូម���ប់អ�កទទួលខុស���វ

ទីកន្លែង

 អ្នកសម្របសម្រួល គួរបង្កើតឱ្យមានបរិយាកាសមួយ ដែលអំណោយផលដល់ការសិក្សា
រៀនសូត្រ មានភាពងាយស្រួល និងមានផាសុកភាពចំពោះអ្នកចូលរួម តាមដែលអាចធ្វើទៅ
�ះប���ល���ល់
ំ�ប់�រ�រ���ុម ឬ
បាន។��
គួរើស
ចាំំ�
ថាប់បទីណ�
តាំង
គឺជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួម��
ធ្លាបើស់ស
្គាល់ និងជាទីកន្លែងអព្យាក្រឹត្យ។
សំ�ប់��ជំុផ�វ�រ សូម��ើ�រទំ�ក់ទំនង
ពីអ�កស��បស���ល
ឧទាហរណ៍៖ សាលាឆទានដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍
។ល។ ឬ���សង�មកិច�
�មួយនគរ�ល
អ្នកសម្របសម្រួល គួរយកចិត្តទុកដាក់បំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការជាពិសេសរបស់អ្នកចូលរួម
ំុ
ទ��ង់�ជនីយ���ន
ដែល�ល��
ជាជនពិកាជរ។
 ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន គួររៀបចំទីកន្លែងក្នុងទម្រង់ជា “រង្វង់” ឬជា “អក្សរអ៊ុយ” តាមភាព
ងាយស្រួល។ ការរៀបចំបែបនេះ មានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការពិភាក្សាយ៉ាងសកម្ម
ដោយ មិនចាំបាច់ត្រូវមានតុ សម្រាប់វេទិកាពិភាក្សានេះទេ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកចូលរួម
ទាំងអស់អាចអង្គុយនៅលើឥដ្ឋ ឬផ្ទាល់ដី។


��ើសំ�ប់និ�យមនុស��
��ើន�ក់

វេទិកាពិភាក្សានេះមានអាច នៅទីវាល។ បើស្ថិតក្នុង��
ស្ថ
ពបែ
បនេះ អ្នុមកសម្របសម្រួលត្រូវ
ើសានភា
ំ�ប់�
រ�រ���

ធានាឯកជនភាពតាមតែអាចធ្វើបាន។

ទ��ង់�រង�ង់

ស���ប់វគ�មិនផ��វ�រ(���នតុ)

ទ��ងទ��
់��កង
់�់�
ៀនអក��រអ៊ុយ

��ើសំ�ប់បណ��ះប���ល���ល់
��ពីើស
ប់�ប
រ�រ��
�ក់ៗ
អ�កំ�ស��
ស���ល

�ល��ជំុ
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បន�ប់��ជំុ

��ើសំ�ប់�រ�រ���ុម ឬ
សំ�ប់��ជំុផ�វ�រ

ទ��ង់�ជនីយ���ន

សូមកុំស
រក���រ

ផ្នែកទីមួយ៖ ការចាប់ផ្តើម

សម្ភារ

 អ្នកសម្របសម្រួលគួរដឹងអំពីកម្រិតអក្ខរកម្ម និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នារបស់អ្នកចូលរួម និង
សម្រួលវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងសម្ភារសិក្សាឱ្យត្រូវទៅតាមនោះដែរ។
 ការប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសជំនួយ អាចជួយបង្កើនបទពិសោធន៍សិក្សារបស់អ្នកចូលរួមបាន
យ៉ាងច្រើន។ អាស្រ័យលើធនធានដែលមាន គេអាចប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសផ្សេងទៀតជា
ជំនួយ។
 នៅកន្លែងដែលមានភ្លើងអគ្គិសនី និងសម្ភារបរិក្ខារ អ្នកសម្របសម្រួលអាចប្រើប្រាស់
ឧបករណ៍ និងផ្ទាំងបញ្ចាំងស្លាយ ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពី ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ ឪពុកម្តាយ
និងអ្នកថែទាំ។ ម្យ៉ាងទៀត វាអាចកាន់តែងាយស្រួល និង/ឬ អាចទុកចិត្តបានកាន់តែល្អ
ប្រសិនបើ មានប្រើឯកសារជំនួយដែលបោះពុម្ភចេញ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ឯកសារការធ្វើ
បទបង្ហាញរបស់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ គឺអាចបោះពុម្ភចេញបានលើក្រដាសផ្ទាំងធំ 
ឬអ្នកសម្របសម្រួល អាចសរសេរដោយដៃលើក្រដាសផ្ទាំងធំនូវសារសំខាន់ៗបាន។
 អាស្រ័យលើជម្រើសផ្សេងទៀត អ្នកសម្របសម្រួលអាចរៀបចំធ្វើវេទិកាពិភាក្សាបានយ៉ាង
ងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ សម្ភារឧបទេសជំនួយ។

ឯកសារចែក
ជូនអ្នកចូលរួម

ឯកសារចែកជូន ខាងក្រោមអាចត្រៀមរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ៖
 កាតយកតាមខ្លួន៖ ឧបសម្ព័ន្ធទី១។
 កាតចម្លើយសម្រាប់សំណួរមុនចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀន៖ ឧបសម្ព័ន្ធទី៥ ឬប្រសិនបើ
អ្នកសម្របសម្រួល ចង់រៀបចំសំណួរមុនចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
គួរថតចម្លងឧបសម្ព័ន្ធទី៣ និង ទី៤ សម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។
 ប្រសិនបើអ្នកសម្របសម្រួលចង់ប្រមូលព័ត៌មានត្រឡប់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អាចថតចម្លង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៧ សម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។ ទោះជាយ៉ាងណា វាជាការល្អដែល
អ្នកសម្របសម្រួល ប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាពាក្យសម្តី។
ឯកសារចែកជូន និង/ឬ សកម្មភាពទាំងនេះ គួរត្រូវបានកែសម្រួល តាមការចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់
អ្នកចូលរួម ដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នាក្នុងការចូលរួម។

ឯកសារ
ផ្សេងទៀត

 ក្រដាសផ្ទាំងធំ ឬក្ដារខៀន
 ហ្វឺត ឬ ដីស និងប្រដាប់លុបក្ដារខៀន
 កូនបាល់ទន់ (តាមជម្រើស)
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

តើគេត្រូវការពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីដំណើរការវេទិកានេះ?
វេទិកាពិភាក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់រយៈពេលពីរម៉ោង។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនចាំបាច់ គេអាចផ្ដល់ការ បណ្ដុះ
បណ្ដាលនោះរយៈពេលវែងជាងនេះ ដោយអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្ត និងវិធានការបែបចូលរួមដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។
តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញពីផែនការពេលវេលាសម្រាប់ប្រធានបទ និងសកម្មភាពនីមួយៗ ហើយវាបង្ហាញ សកម្មភាព
គោលនានា ដែលអាចជ្រើសរើសបាន ក្នុងករណីផែនការពេលវេលានោះមានកំណត់។ នៅក្នុង គោលការណ៍ណែនាំជា
បទបង្ហាញ (ផ្នែកទីពីរ) គេសម្គាល់ស្លាយសំខាន់ៗ ដោយសញ្ញា ∞។

មេរៀន

ខ្លឹមសារ

សំខាន់

សេចក្ដីផ្តើម

ការណែនាំពីអ្នកសម្របសម្រួល

∞
∞

សកម្មភាព៖
ការបំផុសក្រុមពិភាក្សាពីអ្វី
ដែលឪពុកម្តាយ/ អ្នកថែទាំធ្វើ
សកម្មភាព៖ សំណួរពេលចាប់ផ្ដើម
តើអ្វីជាការរំលោ
ភបំពានផ្លូវភេទកុ
មារ?
តើយើងអាចធ្វើ ឱ្យ
ប្រសើរដល់ការការ
ពារកុមារយ៉ាងដូច
ម្ដេច?

រហូតដល់ ១៥ នាទី
៥ នាទី

∞

រហូតដល់ ១០ នាទ

∞

១០ នាទី

∞

២០ នាទី

តើនរណាខ្លះជាជនរងគ្រោះ ?

∞

៥ នាទី

តើនរណាខ្លះជាអ្នករំលោភបំពាន?
តើគេធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្ដេច?

∞

២០ នាទី

តើផលប៉ះពាល់ ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
លើកុមារមានអ្វីខ្លះ?

∞

៥ នាទី

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?
តើអ្វីជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ?
១. តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការដឹង?

តើអ្វីខ្លះជាទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិជ្ជា
ឌីជីថល និងការរំលោភបំពានលើកុមារ?
សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិភាក្សា៖
គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារ
បណ្តាលមកពីបច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល។
តើអ្វីខ្លះជាទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទេសចរណ៍
និងការរំលោភបំពានលើកុមារ?
សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិភាក្សា៖
គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារ
ដោយការរីកចម្រើនក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍
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៥ នាទី

∞

ការណែនាំពីអ្នកចូលរួម
ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅទីនេះ?

តាមជម្រើស ម៉ោង

∞

១៥ នាទី

∞

៥ នាទី

∞

៥ នាទី

∞

៥ នាទី

ផ្នែកទីមួយ៖ ការចាប់ផ្តើម

មេរៀន

ខ្លឹមសារ

សំខាន់

តាមជម្រើស ម៉ោង

២. តើយើងអាចនិយាយជាមួយកុមារអំពីការ
រក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់គេយ៉ាងដូចម្ដេច?
សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិភាក្សា៖ តើ
អាកប្បកិរិយាការពារខ្លួនអ្វីខ្លះ
ដែល អ្នក លើកទឹកចិត្ត?

∞

១០ នាទី

បង្កើតទំនាក់ទំនងបើកចំហ និងទំនាក់ទំនង
ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន

∞

៥ នាទី

និយាយជាមួយកុមារអំពីបញ្ហាភេទ និង
ផ្លូវភេទ

∞

១០ នាទី

ការបង្រៀនពីយុទ្ធសាស្រ្តការពារ

∞

១៥ នាទី

∞

៥ នាទី

∞

៥ នាទី

៣. តើសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលចង្អុលបង្ហាញថា
កុមារអាចកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់?
៤. តើត្រូវទៅកន្លែងណាដើម្បីរកជំនួយ?
ធនធានក្នុងសហគមន៍

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

បិទកម្មវិធី

សកម្មភាព៖ ធ្វើផែនទីធនធាន
សហគមន៍របស់យើង

∞

រហូតដល់ ១៥ នាទី

សកម្មភាព៖
ធ្វើផែនការសកម្មភាព

∞

រហូតដល់ ១៥ នាទី

សកម្មភាព៖ ការវាយតម្លៃ

∞

៥ នាទី

សកម្មភាព៖ សំណួរក្រោយមេរៀន

∞

១០ នាទី

∞

៥ នាទី
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

គោលការណ៏ណែនាំពិសេស សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលពីការការពារ
កុមារ
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលការពិភាក្សានេះឲ្យបានល្អ
ការរំលោភបំពានលើកុមារ គឺជាបញ្ហារសើប ដែលនឹងត្រូវការការត្រិះរិះ និងការពិចារណា ជាពិសេសពីអ្នកចូលរួម។
សិក្ខាកាមគួរត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការលើកឡើងពីប្រធានបទដែលមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នា ដូចដែលមាន
កំណត់នៅក្នុង គោលការណ៍ណែនាំតាមរយៈសា្លយ មុនពេលចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាអំពីការរំលោភបំពានលើកុមារ។
តាមរយៈការផ្ដល់ឱ្យអ្នកចូលរួមនូវឱកាសបញ្ចេញ “មតិយោបល់” ក្នុងអំឡុងពេលនៃសកម្មភាពណែនាំ ពួកគាត់នឹង
មានអារម្មណ៍កាន់តែងាយស្រួល ក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហារំលោភបំពានលើកុមារ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើររបស់
វេទិកាពិភាក្សា។

ត្រូវរៀបចំជាស្រេចនូវព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ដើម្បីផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ប្រកប
ដោយវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាបញ្ជូន
ត្រូវដឹងថា អ្នកចូលរួមមួយចំនួន អាចជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន ឧទាហរណ៍ អ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតអំពី
បញ្ហានេះពីមុន ឬជាយូរយារណាស់មកហើយ ហើយការពិភាក្សានេះ អាចនឹងនាំមកនូវការចងចាំដែលឈឺចាប់1។
វាជាការសំខាន់ ដែលត្រូវមានការឆ្លើយតបខ្ពស់ចំពោះលទ្ធភាពអាចកើតមាននេះគ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើអ្នក
ចូលរួមចង់និយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ សូមអញ្ជើញឱ្យគាត់ទៅនិយាយ នៅក្នុងកន្លែងឯកជនមួយ
(ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាក ឬនៅពេលធ្វើការសន្និដ្ឋាននៃការពិភាក្សា)។ អ្នកសម្របសម្រួលគួររៀបចំត្រៀមទុកនូវ
ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់បែបជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ និងសេវាបញ្ជូនបន្តផ្សេងទៀត សម្រាប់
អ្នកចូលរួមណាដែលមានបំណងចង់ពិភាក្សាពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនជា លម្អិត។

ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ នូវការប្រាប់ការពិតអំពីកុមារម្នាក់ ដែលអាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃ
ការរំលោភបំពាន
អ្នកចូលរួមខ្លះ ប្រហែលជាអាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មានដែលបង្ហាញថា ក្នុងពេលនេះកុមារម្នាក់ អាចកំពុងជួបប្រទះ
ការរំលោភបំពាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេ សមាគមន៍ ឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀត។ នៅពេលមានការលាតត្រដាងពី
ស្ថានភាពបែបនេះ អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយរក្សាការសម្ងាត់ និងចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់
ពេលវេលា ពីព្រោះកុមារម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់។ បើមានហេតុការណ៍ បែបនេះកើតឡើង ត្រូវជម្រាបដល់
ទីភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានដែលសមគួរ (រាប់បញ្ចូលទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផង)។
អ្នកសម្របសម្រួល ត្រូវស្គាល់ភ្នាក់ងារបញ្ជូននៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីហេតុការណ៍
ដែលបានបង្ហាញ ទាំងនេះ។ រាល់ហេតុការណ៍ដែលបានបង្ហាញត្រូវរាយការជាបន្ទាន់។

ត្រូវចេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលពិបាក និង/ឬឥរិយាបថរំខាននានា
វាជាការចាំបាច់ក្នុងការគិតគូរ និងគោរពចំពោះសាវតារវប្បធម៌របស់អ្នកចូលរួម។ ប៉ុន្តែ វប្បធម៌មិនត្រូវទទួលយក
ក្នុងលក្ខណៈជាលេសសម្រាប់ការកែតម្រូវការរំលោភបំពានកុមារនោះទេ។
អាចនឹងមានការលើកឡើងនូវសំណួរអំពីការផ្ដោតលើផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណភេទ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរ
ត្រៀមខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការពិភាក្សាបែបនេះក្នុងលក្ខណៈច្បាស់លាស់ និងត្រង់ៗ។
1
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វាជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពាន ក្នុងការបំបាត់ចោលនូវការចងចាំនូវបទពិសោធន៍ទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈជាយន្តការ
ដោះស្រាយបញ្ហា។

ផ្នែកទីមួយ៖ ការចាប់ផ្តើម

អ្នកសម្របសម្រួលគួរសង្កត់ធ្ងន់ថា កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ ដោយមិនគិតពីទំនោរផ្លូវភេទ
និង/ឬ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រនោះទេ ហើយស្លាកស្នាមឈឺចាប់ ការរើសអើង ឬការមិនខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានៃ
ទំនោរផ្លូវភេទ និងអត្តសញ្ញាណភេទនេះ អាចនឹងរុញច្រានកុមារឱ្យធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ ប្រសិនបើ
ពួកគេមិនទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេ។
អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវធានាថា រាល់ការលើកឡើងទាំងឡាយរបស់អ្នកចូលរួមដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿមិនពិត ឬ
មិនមានអំណោយផលល្អ សម្រាប់បង្កើតបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារ ត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗ និង
មិនត្រូវបានព្រងើយកន្តើយឡើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។ ឧទាហរណ៍ដូចជា មតិយោបល់អំពីការស្លៀកពាក់
របស់កុមារី គឺមិនទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាទេ ហើយអាចភ្ជាប់គំនិតទៅនឹងឥរិយាបទរើសអើងផ្អែកលើភេទ
ដែល “ស្ដីបន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះ” ។ អ្នកសម្របសម្រួល មិនត្រូវលើកទឹកចិត្តចំពោះការពិភាក្សាប្រភេទនេះ
ទេ តែផ្ទុយទៅវិញ គួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសារសំខាន់ៗ ដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍
អំពីវេទិកាពិភាក្សា។
ពេលខ្លះ អ្នកសម្របសម្រួលអាចនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមណាម្នាក់ ដែលបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិន
លំបាក (បែបបង្កររឿង និយាយមិនឈប់ ឥរិយាបថអវិជ្ជមាន រំខានច្រើន ឬអ្នកដែលជឿថាខ្លួនដឹងរឿង
គ្រប់យ៉ាង)។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ត្រូវដាក់អ្នកចូលរួមឱ្យចូលរួមក្នុងការកំណត់រកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែល
ពួកគាត់បានលើកឡើង។ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវចៀសវាងការមិនអើពើដល់អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដោយសារតែ
ឥរិយាបថរបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់។
នៅគ្រប់ពេល ជាការសំខាន់គឺត្រូវរំឭកដល់អ្នកចូលរួមថា កុមារមិនគួរត្រូវបានស្ដីបន្ទោសដោយសារតែគេត្រូវបាន
ក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនោះឡើយ។
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កត ់ចណាំ
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ការណែន

ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ផ្នែកទី២

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ
ផ្នែកនេះ ផ្ដល់នូវការណែនាំជាជំហានៗ ដើម្បីជួយដល់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ដល់នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃវេទិកា
ពិភាក្សានេះ។ ឯកសារបទបង្ហាញរបស់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំអាចទាញយកបានពីគេហទំព័ http://www.
childsafetourism.org និង
http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism និងគួរត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ និងកែសម្រួលដើម្បី
ដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារថ្នាក់ជាតិ និង/ឬ មូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ។ បទបង្ហាញស្លាយនេះ គឺជាឧបករណ៍មួយ
សម្រាប់គាំទ្រដល់ គោលបំណងនៃការសិក្សា និងលើកកម្ពស់ការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់អ្នកចូលរួមនូវសារសំខាន់ៗ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃវេទិកាពិភាក្សានេះ។ ប្រសិនបើមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្លាយទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈ
សម្ភារជំនួយបន្ថែមទេនោះ (ដូចជាបង្ហាញនូវឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយ ឬបោះពុម្ភចេញលើក្រដាសផ្ទាំងធំ)
អ្នកសម្របសម្រួលអាចប្រើប្រាស់ សេចក្ដីណែនាំជាស្លាយ ដើម្បីធ្វើជាកំណត់ត្រាសម្រាប់បទបង្ហាញរបស់ខ្លួន
បាន។
អ្នកសម្របសម្រួលគួរខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយថាមពល ដោយរៀបរាប់លម្អិតនៅតាម
ស្លាយនីមួយៗ និងបញ្ចូលសកម្មភាពនានានៅក្នុងអំឡុងចន្លោះពេលបង្ហាញ តាមការគួរ។ កាតយកតាមខ្លួន
(ឧបសម្ព័ន្ធទី១) គួរផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សា និងប្រើជាឯកសារយោងក្នុង
អំឡុងពេលនៃការពិភាក្សា។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមឱ្យប្រើប្រាស់ កាតយកតាមខ្លួន
ជាឯកសារ យោងដែលងាយស្រួលប្រើ។ អ្នកចូលរួមអាចប្រើ កាតយកតាមខ្លួន ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយ
នឹងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់គេបាន បន្ទាប់ពីវេទិកាពិភាក្សានេះ។ ប្រសិនបើប្រើ សំណួរមុនចូលមេរៀន
អ្នកសម្របសម្រួល អាចជ្រើសរើសចែកជូននួវសំណួរមុនចូលមេរៀន(ឧបសម្ព័ន្ធទី៣) ក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង
កាតយកតាមខ្លួន និងសុំឱ្យអ្នកចូលរួមបំពញ
េ សំណួរខ្លីនេះនៅពេលដែលមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលនៃ
ការពិភាក្សា។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

សេចក្តីផ្តើម
ស្លាយទី១ ∞

 ស្លាយផ្ដើម៖ អាចបញ្ចាំងបង្ហាញនៅពេល
អ្នកចូលរួមកំពុងដើរចូលមកក្នុងវេទិកា
ពិភាក្សា
 សូមធ្វើឱ្យស្លាយនេះ មានលក្ខណៈ
សមស្របនឹងមូលដ្ឋាន តាម រយៈការដាក់
បន្ថែមឈ្មោះសហ-អ្នកសម្របសម្រួល
ដែលអញ្ជើញមកពីអង្គការដៃគូ ហើយបើ
សមស្រប អាចដាក់បញ្ចូលស្លាកសញ្ញារបស់
អង្គការដៃគូ។

រក#$សុវត)ិ+ពកុ-រ ពី/ររ01ភបំ5នផ89វ:#ទ
ឪពុក-=#យ និងអAកB#Cំ - D#ទិ/ពិ+ក#$E

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

ស្លាយទី២ ∞
F#ចកHីIHើម
E

 អរុណសួស្ដី /ទិវាសួស្តី/សាយ័ណ្ហសួស្ដី។
 សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាន
ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ
ដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សានេះ។
 រំឭកដល់អ្នកចូលរួមថា តាមរយៈ
ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ នៅក្នុងវេទិកា
ពិភាក្សានេះ គឺពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាព
ដើម្បីផលប្រយោជន៍កូនៗជាទីស្រឡាញ់
របស់គាត់។
 អ្នកសម្របសម្រួលចាប់ផ្ដើមលើកឡើង
ដោយសង្ខេបនិងណែនាំខ្លួនបែប
ស្និទ្ធស្នាល និងណែនាំពីអ្នកផ្សេងទៀត
ដែលកំពុងគាំទ្រដល់វេទិកាពិភាក្សានេះ។

 ដោយសារមានពេលវេលាតិចសម្រាប់
វេទិកាជជែកពិភាក្សាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ
និងអ្នកថែទាំ សូមធ្វើវគ្គសេចក្ដីផ្ដើមនេះ
ដោយខ្លី។
 គោលបំណងនៃវគ្គសេចក្ដីផ្ដើមនេះ គឺ
កំណត់ឱ្យច្បាស់ថា ការចូលរួមរបស់
ពួកគាត់ គឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើដើម្បីកូនៗ
របស់គាត់។
 ផ្នែកនេះក៏ជួយអ្នកចូលរួមឱ្យមានអារម្មណ៏
ថាមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងប្រធាន
បទ និងផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគេនិយាយពី
បញ្ហាស្រាលៗនៅមុខអ្នកចូលរួមដទៃទៀត
មុនពេលពួកគេពិភាក្សាពីប្រធានបទរសើប
នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
 សកម្មភាពចំនួនពីរ (តាមជម្រើស នៅក្នុង
ការណែនំា (ការណែនាំពីអ្នកចូលរួម និង
ការបំផុសគំនិតក្នុងក្រុម) គួរតែត្រូវបាន
អនុវត្តយ៉ាងលឿននិងមិនចំាបាច់បរិយាយ
វែងទេ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ
ស្លាយទី៣ ∞

របស់រUV#ភិXលអូZ#Fាលី.

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

E

E

F#ចកHីIHើមE
E
• គ:##ងកុ=រ>ព គឺAគំនិតផFGចIFើមK#កមLវ6ធីផFល់ជំនួយបរT#ស

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 ពន្យល់ថា ឯកសារអប់រំនេះត្រូវបានបង្កើត
ឡើងដោយអង្គការទស្សនៈពិភពលោក
សម្រាប់គម្រោងកុមារភាព ផ្នែកបង្ការ
ជាគំនិត ផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាល
អូស្រ្តាលី ដើម្បីការពារកុមារពីការរំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និង
ការធ្វើដំណើរ។

 ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ អ្នកសម្របសម្រួល
គួរណែនាំដោយសង្ខេបពីរបៀបដែល
សហគមន៍ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិស័យ
ទេសចរណ៍ (ឧទាហរណ៍៖ កន្លែងគោលដៅ
ទេសចរណ៍ដែលមានការរៀបចំបានល្អ
កន្លែងគោលដៅ ទេសចរណ៍ដែលមានការ
រីកចម្រើន ការធ្វើចំណាកស្រុកពីសហគមន៍
ទៅកាន់តំបន់គោលដៅទេសចរណ៍
ជាដើម)។ លក្ខណៈនេះបានផ្ដល់នូវសាវតា
និងបរិបទសម្រាប់វេទិកាពិភាក្សា
 នៅពេលដែលអាច អ្នកសម្របសម្រួល
គួរតែធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការរំលោភបំពានផ្លូវ
ភេទកុមារ ក៏កើតឡើង ក្នុងសហគមន៍ដែល
ពុំមែនជាទីគោលដៅទេសចរណ៍ដែរ។

17

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ
ស្លាយទី៤
E

E

F#ចកHីIHើមE
E

LើអAកMនរN?E

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

សកម្មភាព៖ ការណែនាំអ្នកចូលរួម
(ជាជម្រើស៖ ប្រសិនបើអ្នកចូលរួម
មិនទាន់ស្គាល់គ្នា)

 ដើម្បីធ្វើឲ្យវគ្គនេះ កាន់តែមានភាពរស់រវើក
និងមានការចូលរួម សូមចាប់ផ្ដើមការណែនាំ
ខ្លួន ដោយការបោះបាល់កៅស៊ូទៅឲ្យអ្នក
ចូលរួមណាម្នាក់។
បន្ទាប់ពីគាត់បានណែនាំ ខ្លួនឯងរួចហើយ
គាត់អាចជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម ម្នាក់ទៀត
តាមរយៈការបោះបាល់ទៅអ្នកនោះ។ សូម
លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឲ្យបោះបាល់ទៅ
នរណាដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់បានជួបពី
មុនមក។

 ពួកយើងដឹងថា លោក លោកស្រីភាគ
ច្រើនគឺជាឪពុកម្ដាយ ឬអ្នកថែរក្សាកុមារ
និងមនុស្សវ័យក្មេង (អាយុក្រោម១៨
ឆ្នាំ)។
 លោក លោកស្រីមួយចំនួនស្គាល់គ្នារួច
ហើយ ប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមានមនុស្ស
មួយចំនួនដែលលោក លោកស្រីមិនទាន់
បានស្គាល់នៅឡើយ។
 ដើម្បីឱ្យយើងអាចស្គាល់គ្នាបាន ខ្ញុំសូម
អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំខ្លួនតាម
 រយៈការឆ្លើយសំណួរពីរសំណួរ៖
–– តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?
–– តើមានកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងប៉ុន្មាន
នាក់ដែលអ្នកកំពុងមើលថែទាំ?
 អ្នកសម្របសម្រួល អាចចាប់ផ្ដើមដោយ
ការណែនាំខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍
ខ្ញុំឈ្មោះ [និយាយឈ្មោះ] ហើយខ្ញុំមាន
[និយាយចំនួនកូន] នាក់។
 នៅចុងបញ្ចប់នៃការណែនាំខ្លួន
អ្នកសម្របសម្រួលអាច៖
–– លើកសរសើរអំពីចំនួនឆ្នាំ នៃ
បទពិសោធន ៍ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សា
កុមារ ដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់។
–– ទទួលស្គាល់ចំនួនកុមារសរុប ដែល
មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ត្រូវថែទាំ។
–– ពន្យល់ប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
វេទិកាពិភាក្សានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង
យ៉ាងពិសេស ដើម្បីជួយពួកគាត់ ក្នុង
ការការពារ កុមារឱ្យមានសុត្ថិភាព
រួចផុតពីការ រំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
–– លើកសរសើរអ្នកទាំងអស់គ្នាថា នៅ
ពេលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុង
វគ្គនេះ ពួកគាត់បានឈានជំហាន
ទៅមុខ ដើម្បីការពារកូនៗរបស់ខ្លួន
ប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាន។
–– សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម ឱ្យចែក
រំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន
ក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាពិភាក្សា។

18

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៥ ∞

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវអញ្ជើញមកទីនេះ?
E

E

F#ចកHីIHើមE
E

LើO#តុអPីQនMRើងមកទីS#ះ?E

 ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាត្រួសៗពីថា
តើយើងអាចរក្សាកុមារឲ្យមានសុវត្ថិភាព
រួចផុត ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយ
វិធីណា។
 ក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យ យើងដឹងថា
ប្រហែលជាមានការលំបាកក្នុងការ
និយាយពីបញ្ហាភេទ។ នេះប្រហែលជា
លើកទីមួយហើយ ដែលលោក លោកស្រី
ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (ការការពារកុមារ
គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូប)
ការការពារកុមារ គឺជាការទទួលខុសត្ូវ
របស់យើងទាំងអស់គ្ន្

កុមារ គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដ្លមានអាយុក្ម ១៨ ឆ្ន្ំ។ កុមារត្ូវការារារពារ
ជាពិស្ស។ ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទាំជាអ្នការពារចំបង និងសំខាន់បំផុតរបស់កុមារ។

ា សទ
ំ ញ
្ន បព
ិ ិ្
អក

ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថាទាំ មនតួនាទីសំខាន់បំផុតដើមាបីរកាសា
សុវត្ថិភាពកុមរឲាយរួចផុតពីការរំលាភបំពាន។

 ប៉ុន្តែ ដើម្បីឱ្យកុមាររបស់យើងមាន
សុវត្ថិភាព វាជាការសំខាន់ណាស់ដែល
យើង ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយអំពីប្រធានបទនេះ។
នេះមានន័យថា យើងមិនអាចនៅ
ស្ងៀមស្ងាត់អំពីបញ្ហារំលោភបំពានផ្លូវភេទ
លើកុមារឡើយ។

សំណូមពរ
 ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកគ្រប់គ្នាអំពី
ប្រធានបទនេះ គឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ ។
 ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់អ្វីម្យ៉ាង សូមលើក
ឡើង។ អ្នកដទៃក៏ទំនងជាមិនយល់ដែរ។
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពី ប្រធានបទ
នេះសូមសួរ (ឬបើចង់ឱ្យងាយស្រួល
ជាងនេះទៀត អ្នកអាចជួប ខ្ញុំនៅចុងម៉ោង
បាន)។
 ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងអំពីស្ថានភាពដែល
កុមារណាម្នាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះ
ថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ សូមប្រាប់
ឱ្យខ្ញុំដឹង នៅចុងម៉ោងនេះ ដើម្បី ឱ្យយើង
អាចធ្វើសកម្មភាពការពារពួកគេបាន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៦
E

E

F#ចកHីIHើមE
E
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សកម្មភាព៖ ការបំផុសគំនិតក្រុម
(តាមជម្រើស)
 ទទួលស្គាល់ថា ការចិញ្ចឹមកុមារ គឺជា
ការងារពេញម៉ោង។
 សូមឱ្យអ្នកចូលរួមលើកឡើងពីការងារទាំង
អស់ដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើសម្រាប់កុមារជា
រៀងរាល់ថ្ងៃ។
 អ្នកសម្របសម្រួល ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណា
ម្នាក់នៅក្នុងក្រុម អាចសរសេរចំណុច
ទាំងនេះនៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។
 ទទួលស្គាល់ថា អ្នកចូលរួមមានការងារ
រវល់ខ្លាំងណាស់ និងការទទួលខុសត្រូវ
ដែលពេញលេញជាឪពុកម្តាយ និងអ្នក
ថែទំា ដើម្បីការពារកុមារពីគ្រោះថ្នាក់គ្រប់
ប្រភេទទំាងអស់។
 ពន្យល់ថា ក្នុងខណៈពេលដែលពួកយើង
យល់ពីរបៀបការពារកុមារ ពីទម្រង់
មួយចំនួននៃគ្រោះថ្នាក់ (ដូចរបៀបឆ្លង
កាត់ផ្លូវដែលសុវត្ថិភាព របៀបនៃការ
ប្រព្រឹត្តពេលនៅក្បែរភ្លើង) ពួកយើងដឹង
ឪពុកម្តាយនិងអ្នកថែទំាជាច្រើនមិន
ច្បាស់ពីរបៀបរក្សាកូនរបស់ពួកគេឱ្យមាន
សុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទេ។
 វេទិកាពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះ ត្រូវបង្កើតឡើង
ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលរួមនូវព័ត៌មានពីរបៀប
ដែលពួកគេអាចរក្សាកូនរបស់អ្នកឱ្យមាន
សុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
 បានលើកទឹកចិត្តឱ្យពិភាក្សាអ្វីគ្រប់យ៉ាង
ដែលពួកគាត់ធ្វើសម្រាប់កូនៗរបស់គាត់។
សកម្មភាពនេះផ្ដល់ឱ្យអ្នកចូលរួមឱកាស
បញ្ចេញ “មតិយោបល់” ក្នុងបរិបទមួយ
ដែលមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុង
អំឡុងពេលដំណាក់ដំបូងនៃវេទិកា។ ការ
ធ្វើបែបនេះជួយដល់អ្នកចូលរួមឱ្យមាន
អារម្មណ ៍ងាយស្រួលនៅពេលដែលនិយាយ
អំពីបញ្ហាផ្លូវភេទកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងអំឡុង
ពេលនៃដំណើរការការពិភាក្សា ។

 ការឆ្លើយតបគួររួមមាន៖ សម្អាតភាពគ្មាន
សណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពួកគេ បញ្ជូនពូកគេទៅ
សាលារៀន បង្រៀនពួកគេពីការងារផ្ទះ
ផ្ដល់អាហារ សម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគេ
រក្សាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេជាដើម។

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៧ ∞

សកម្មភាព៖ សំណួរពេលចាប់ផ្តើម
E

E
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សំណ[រមុនចូល]#^ៀន

 អ្នកចូលរួមមួយចំនួន បានដឹងរួមមក
ហើយអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
ប៉ុន្តែប្រធានបទនេះ អាចជាប្រធានបទថ្មី
សម្រាប់អ្នកមួយចំនួនទៀត។ ដើម្បីឱ្យ
កាន់តែច្បាស់ពួកយើងបានផ្តល់ព័ត៌មាន
ដែលសមស្រប និងពាក់ពន្ធ័អ្នកបំផុត
ពួកយើងនឹងសួរ សំណួរពេលចាប់ផ្តើម។
 អ្នកសម្របសម្រួលអាចជ្រើសរើស
សកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាព
សាមញ្ញៗ ដែលមានលក្ខណៈរស់រវើក
ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុង តារាងកំណត់
សម្គាល់ (ខាងស្តាំដៃ) ដើម្បីសាកល្បង
ចំណេះដឹងរបស់អ្នកចូលរួម។
សកម្មភាពនេះត្រូវបានរកឃើញថា
មានភាពសមស្រប ច្រើនសម្រាប់
ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ ហើយអាច
ចំណេញពេលវេលាច្រើន ជាងការធ្វើ
សកម្មភាពដោយសរសេរ។ ប្រសិនបើចង់
ធ្វើសកម្មភាពសរសេរ គឺអាច ប្រើប្រាស់
និងចែកចាយ សំណួរមុន ចូលមេរៀន
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៣) បាន។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
ពេលវេទិកាពិភាក្សា។ មានការផ្ដល់អនុសាសន៍
ច្រើនថាសំណួពេលចូល គួរត្រូវបានរៀបចំ
ឡើងជាសកម្មភាពដោយមានការចូលរួម
ដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ។
ជម្រើសផ្សេងទៀតសំណួរពេលចាប់ផ្ដើម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (ឧបសម្ព័ន្ធទី៣)
ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរ ។

សំណួរពេលចាប់ផ្ដើម–សកម្មភាពបែបចូលរួម
 ចែកជូននូវប័ណ្ណចម្លើយសំណួរពេល
ចាប់ផ្ដើម និងពេលបញ្ចប់ (ឧបសម្ព័ន្ធទី៥)
ឱ្យទៅអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ និងសុំឱ្យពួកគាត់
លើកប័ណ្ណ ដែលមានគូស “ធីក”
ប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយ “បាទ/ចាស” លើក
កាតគូសខ្វែង ប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយថា
“ទេ” និងលើកប័ណ្ណជា “សញ្ញាសួរ”
ប្រសិនបើចម្លើយរបស់គាត់ថា “មិនដឹង”
ជាការឆ្លើយនឹង សំណួរពេលចាប់ផ្ដើម។
អ្នកសម្របសម្រួល (ឬជំនួយការ)
នឹង ត្រូវកត់ត្រាដោយប្រុងប្រយ័ត្នទុក
ចំនួនគូស “ធីក” “សញ្ញាខ្វែង” និង
“សញ្ញាសួរ”សម្រាប់សំណួរនីមួយៗ នៅ
លើក្រដាសគំរូដែលបានផ្ដល់ឱ្យនៅក្នុង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៦។
 ជម្រើសងាយស្រួលមួយផ្សេងទៀតក្នុងការ
បែងចែក “សញ្ញាធីក” “សញ្ញាខ្វែង” និង
“សញ្ញាសួរ” គឺត្រូវចែកបន្ទប់ជាបីចំណែក ។
 ដាក់ “សញ្ញាធីក” “សញ្ញខ្វែង” និង
“សញ្ញាសួរ” ជាបីកន្លែងផ្សេងគ្នា។ ហើយ
សុំឱ្យអ្នកចូលរួមដើរទៅកាន់ផ្នែកនៃ
បន្ទប់ស្របតាម ការឆ្លើយរបស់ពួកគាត់
ដោយមានចម្លើយ “បាទ/ចាស”
(សញ្ញាធីក) “ទេ” (សញ្ញា ខ្វែង) ឬ
“មិនដឹង” (សញ្ញាសួរ)។

តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារគឺជាអ្វី?
ស្លាយទី៨ ∞
Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?

 មុននឹងនិយាយអំពី “ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទកុមារ” យើងត្រូវយល់ថា
តើអ្វីទៅជា “ការរំលោភបំពានលើកុមារ”
ជាមុនសិន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៩ ∞

ÅើយÇÉើឲ#កុ=រ=ន4រឈឺÜប់ ឬUក់កុ=រក&iង^á#ន>ពà##ះâä#ក់។.

Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?E

Lើ/ររ01ភបំ5នកុ-រMអPី?
អំyើwមួយ (ឬមិន{#នAអំyើ) |#លមិន{#នA4រ}#ដន#ÄÄ

 ការរំលោភបំពានកុមារគឺជាសកម្មភាព
ទាំងឡាយណា (ឬមិនមែនជា
សកម្មភាព) ដែលមិនមែនជាការចៃដន្យ
និងធ្វើឱ្យ ឈឺចាប់ដល់កុមារ ឬធ្វើឱ្យកុមារ
ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់។
 ការរំលោភបំពានលើកុមារអាចនឹងបង្ករ
ឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែង ឬគ្រោះថ្នាក់
អាចកើតមានចំពោះសុខភាពរបស់កុមារ
ការរស់រានមានជីវិត ការអភិវឌ្ឍន៏ និង/ឬ
សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់កុមារ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើអ្វីជាការ
រំលោភបំពានលើកុមារ?)
អ្នកសម្របសម្រួលគួរតែមើលនិយមន័យ
និងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ
តាមការគួរ។
តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?
ាររំល្ភបំពានកុមារ គឺជាសកម្មភាពណាមួយ (ឬ មិនម្នសកម្មភាព) ដ្លធ្វើឡើងមិនម្ន
ដ្យច្ដន្យ ហើយធ្វើឲ្យកុមារឈឺចាប់ ឬធ្វើឲ្យកុមារមានគ្្ះថ្ន្ក់ ។
មានកុមាររាប់លាននាក់ ន្ជុំវកិញពិភពល្ក បានទទួលរងគ្្ះដ្យារាររំល្ភបំពានជារៀង
រាល់ថ្ង្ ។ ាររំល្ភបំពានកុមារកើតឡើងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ន្លើពិភពល្ក ។

ប្ភ្ទន្ការរំលោភបំពានកុមារ
ាររំល្ភបំពានកុមារមាន៤ប្ភ្ទសំខាន់ៗ ។ ជាញឹកញាប់ាររំល្ភបំពានលើសពីមួយ ប្ភ្ទ
បានកើតឡើងក្នុងព្លដំណាលគ្ន្ ។

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវកាយ

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវភាទ

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវចិត្ត

ការមិនអើពើ

ផលប៉ះពាល់ន្ការរំលោភបំពានកុមារ
ាររំល្ភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ ហើយអាចបណា្ត្លឲ្យកុមារមានបញ្ហ្ទាំងផ្លូវក
ាយ និងផ្លូវកចិត្តក្នុងរយៈព្លវ្ង។
ផលវកិបាកន្ាររំល្ភបំពានគឺមិនត្ឹមត្ប៉ះពាល់ទ្លើជនរងគ្្ះប៉ុណ្ណ្ះទ្ប៉ុន្ត្ាក៏ជះ
ឥទ្ធិពលទ្ដល់គ្ួារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិផងដ្រ ។
យើងមិនត្ូវកបន្ទ្សកុមារចំព្ះាររំល្ភបំពាន ឬផលប៉ះពាល់ដ្លកើតមានចំព្ះគ្ួារ
និងសហគមន៍ន្ះឡើយ។

ស្លាយទី១០ ∞
Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?E

មានទម្រង់សំខាន់ៗចំនួនបួន នៃការ
រំលោភបំពានលើកុមារ បើទោះបីជាញឹកញាប់
វាតែងតែកើតឡើង ដំណាលគ្នាក៏ដោយ៖
ការរំលោភបំពានលើរាងកាយ
 ការរំលោភបំពានលើផ្លូវកាយកើតមាននៅ
ពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានបំណងបង្ករ
របួស ឬគំរាមកំហែងចង់បង្កររបួសដល់
កុមារណាម្នាក់។
 សកម្មភាពទាំងនេះរួមមាន ការវាយដាល់
គ្រវែង ទាត់ ដុត ច្រាន ខ្ទប់ដង្ហើម
ចាប់ក្រៀក/ចង បំពុល ឬហាមឃាត់
ការធ្វើចលនារបស់កុមារ។
ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត
 ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តគឺជាការធ្វើបាបចិត្ត
ជាប្រចាំ និងធ្ងន់ធ្ងរ។
 ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តវាយប្រហារដល់
ការគោរពខ្លួនឯងរបស់កុមារ។
 វាក៏អាចមានទម្រង់ជាការហៅឈ្មោះ
កុមារធ្វើឱ្យគេឈឺចាប់ ឬហៅឈ្មោះ
គេដោយពាក្យអសុរោះ គំរាមកំហែង
និយាយចំអកឡកឡឺយ បំភិតបំភ័យ
ឬទុកកុមារឱ្យនៅតែឯង ។
 គ្រប់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានកុមារទាំង
អស់មានផលប៉ះពាល់ផ្លូចិត្តកុមារ។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

ការមិនអើពើ
 ការមិនអើពើ គឺជាការខកខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ក្នុងការផ្ដល់នូវការថែទាំសំខាន់ៗសម្រាប់
កុមារ។
 ឧទាហរណ៍៖ ការពារពួកគេពីការប្រឈម
ទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ ឬមិនផ្ដល់ការយកចិត្ត
ទុកដាក់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ឬតម្រូវការជា
មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ (ដូចជាអាហារ
សម្លៀកបំពាក់ ជម្រក ឬ ការថែទាំផ្លូវ
ចិត្ត)។
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកើតមាននៅ
ពេលដែលនរណាម្នាក់នាំកុមារឱ្យចូលរួម
ក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់គេដោយការ
ប្រើអំណាចលើកុមារ ឬរំលោភលើសេចក្ដី
ទុកចិត្តរបស់កុមារ។
 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ រួមមាន
រាល់ទម្រង់នៃអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដោយ
បង្ខំ។ សកម្មភាពនេះអាចរួមមានទាំង
ការប៉ះពាល់ ឬមិនមានប៉ះពាល់ផងដែរ។
 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមាររួមមាន៖
–– ផលិតរូបភាព/រូបថត/វីដេអូ ជាទម្រង់
រំលោភបំពាននៃកុមារ
–– បង្ខំកុមារឱ្យមើល ឬចូលរួមក្នុង
សកម្មភាពផ្លូវភេទ ឬ
–– បង្ខំ/គំរាមកំហែងកុមារឱ្យមើលរួមភេទ
ឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយ
កុមារ ឬមនុស្សពេញ វ័យផ្សេងទៀត។
ថ្ងៃនេះ យើងផ្ដោតលើការរំលោភបំពាន
ប្រភេទទី៤ គឺការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាំបាច់ ត្រូវដឹងថា
ការរំលោភបំពានទាំងបួនប្រភេទនេះ
ជារឿយៗ មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នា
ហើយមិនកើតឡើងដាច់តែឯងឡើយ។
ឧទាហរណ៍៖ កុមារដែលទទួលរង
ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត ជារឿយៗ
មិនទទួលបានការ យកចិត្តទុកដាក់ទេ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី១១ ∞

• 4ររãqភបំåនកុ=រ `ើតçើងhé#ប់a#T#សក&iងពិភពqក.
• èAêឿងធមLí|#លកុ=រìច រងនូវ4ររãqភបំåនÄ
é#ប់រូប>ពAa#Üំ។ .

Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?E

Lើ`a#ន+ពសកល-នE
លកbណៈដូច]H#ច?

 មិនទាន់មានស្ថិតិច្បាស់លាស់ស្ដីពីចំនួន
កុមារដែលទទួលរងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ។
 ជាញឹកញាប់គឺជាការពិបាកដឹងពីចំនួន
ពិតបប្រាកដណាស់ពីព្រោះជារឿយៗ
មនុស្ស មិនរាយការណ៍ពីករណី
រំលោភបំពានទេ ហើយជាញឹកញាប់ករណី
ទាំងនេះមិនត្រូវបានរាប់នោះបញ្ចូល
នោះទេ។ ប៉ុន្តែតាមការ ប៉ាន់ស្មាន
ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទ មានរាប់លាន
ករណី។
 ការរំលោភបំពានកុមារគឺមិនមែនតែក្នុង
តំបន់នេះទេ។ បញ្ហាទំាងនេះកើតឡើង
គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោក។
 វាគឺជារឿងធម្មតា
ដែលកុមារមានបទ ពិសោធន៍
រងការរំលោភបំពានជាច្រើនរូបភាព
ជាជាងរងការរំលោភបំពានតែមួយ
ប្រភេទ។ ឧទាហរណ៏ កុមារអាចត្រូវ
ឪពុកម្តាយ មិនយកចិត្តទុកដាក់
និងផ្លាស់ទីទៅរស់នៅ តាមចិញ្ចើមថ្នល់
ហើយពួកគេអាចក្លាយជាជនរង
គ្រោះនៃការ រំលោភបំពានផ្លូវកាយ
និងការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត និង/ឬ
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
 ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់នូវភាព ពាក់ព័ន្ធបរិបទ
និងទិដ្ឋភាពពិតក្នុងមូលដ្ឋាន
អ្នកសម្របសម្រួល គួរផ្ដល់ឧទាហរណ៍
ដែលស្រង់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពីករណីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនៅថ្នាក់
មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ។
 វានឹងជាជំនួយសម្រាប់ អ្នកសម្របសម្រួល
ក្នុងការចែករំលែកស្ថិតិ ឬនិន្នាការថ្នាក់ជាតិ
ជាមួយអ្នកចូលរួមនៅដំណាក់កាលនេះ
ដើម្បីឱ្យអ្នកចូលរួមបានដឹងច្បាស់អំពីអ្វី
ដែលអ្នកជំនាញ ឬមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិ បានលើក
ឡើងលើប្រធានបទនេះ។
ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបានបង្ហាញថា៖
តាមទស្សនៈវិស័យមួយនៅក្នុង តំបន់
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០១២ របស់
អង្គការយូនីសេហ្វ អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក
បានរកឃើញថា ៖
 ការរីករាលដាលនៃការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ
លើរាងកាយ បានកើនឡើងចំពោះកុមារនៅ
ក្នុងតំបន់នេះ ពី៩% ទៅ២៥%។
 គេរកឃើញថា ក្មេងកុមារា និងកុមារីពី
១៤% ទៅ ៣០% បានជួបប្រទះ នឹងបញ្ហា
រួមភេទដោយការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងឆាកជីវិត
របស់ពួកគេ។
 ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យ ដែលធ្លាប់
ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការរំលោភ
បំពាន ផ្លូវភេទ និង/ឬ ការរំលោភបំពាន
លើរាងកាយ ពេលពួកគេនៅជាកុមារ គឺ
ទំនងជាគិតដល់ ឬប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតខ្លួន
ឯងដល់ទៅបួនដង ច្រើនជាងអ្នកដែលមិន
ធ្លាប់មានប្រវត្តិរងការរំលោភបំពាន ។
(ប្រភព: យូនីសេហ្វ ការធ្វើទុក្ខទោសកុមារ
ប៉្រេវ៉ាឡង់ ឧប្បត្តិហេតុ និងផលវិបាកនៅ
តំបន់អាស៊ីខាងកើត និងបាស៊ីហ្វិច
ឆ្នាំ២០១២)
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី១២ ∞

កុ-រ-នសិទlិទទួលQនកិចn/រ5រo##មច#pប់Mតិ និងច#pប់អនHរMតិ។E
•

រដîធមLនុcïÄÄÄ១៩៩៣.

•

ô#មö#ហLទណõ២០០៩ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ នីតិវ6ធីö#ហLទណõÄ២០០៧ÄÄ

Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?E

Lើបef#gS#ះ-ន`a#ន+ពដូច]h#ចE
ij#k#សgរបស់Rើង?E

នីតិវ6ធីរដîប#]u#ណី២០០៦Ä ô#មរដîប#]u#ណី២០០៨.
•
•
•
•
•
•

•

ច#°ប់សFីពី4រប¢_#បអំyើជួញដូរមនុស#oÄនិងអំyើÇÉើìជីវកមLផefវÄg#ទÄ២០០៨.

ច#°ប់សFីពី4រទប់^_#ត់អំyើហិង#§ក&iងé#+^រÄនិងកិចd4រåរជនរងà##ះÄ២០០៥.
ច#°ប់សFីពី4រ¶រÄ១៩៩៧.

ច#°ប់សFីពី4ររãលូតកូន១៩៩៧.
ច#°ប់សFីពីសß®#តិÄ១៩៩៦.

 ការរំលោភបំពានកុមារគឺជាអំពើខុស
ច្បាប់។
 កុមារមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ស្របតាមច្បាប់ជាតិ
នានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ច#°ប់សFីពីT#សចរណ៍២០០៩

កុ-រក៏-នសិទlិs#ល-នt#ងio##មច#pប់អនHរMតិផងs#រ។E

 កុមារក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពី
ការរំលោភបំពានគ្រប់ទម្រង់ផងដែរស្រប
តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលអ្នកប្រហែលជា
ធ្លាប់ឮដូចជា អនុសញ្ញាអង្គការសហ
ប្រជាជាតិ ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ដែលគ្រប់
ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍
បានផ្ដល់សច្ចាប័ន។
ស្លាយទី១៣ ∞

រÆង=ំក&iង4រÄ4រåរកុ=ររបស់Øើង។ .

Lើ/ររ01ភផ89វ:#ទកុ-រMអPី?E

• ព័ត៌=ននិងÄកិចdសន™´ÇÉើឱ#បុគnលនិងÄសហគមន៍4ន់≠#=ន>ពÄ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
អ្នកសម្របសម្រួលគួរស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាន
ខ្លះៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ក្នុង
ប្រទេសមុនពេលនៃវេទិកាពិភាក្សា និងធ្វើការ
សង្ខេបខ្លះពី ៖
 តើមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះ?
 តើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស
យ៉ាងដូចម្ដេច?
អនុសញ្ញា អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិ
កុមារ ដែលងាយស្រួលយល់ ក៏អាចចែកចាយ
ជូនផងដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់។

 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ គឺជា
ប្រធានបទងាយរសើបមួយ។ នេះ
ជាអ្វីម៉្យាងដែលយើងមិនចង់និយាយ
ដល់។ ជាលទ្ធផលមនុស្សជាច្រើន មាន
ការយល់ច្រលំលើប្រធានបទនេះ។
មួយវិញទៀត មនុស្សជាច្រើនគិតថា
នេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅឆ្ងាយ ដែលមិន
ប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ សហគមន៍ ឬគ្រួសារ
របស់ពួកគេឡើយ។
 ដោយហេតុថា មនុស្សយើងច្រើនតែមិន
ចូលចិត្តនិយាយអំពីការរំលោភបំពាន
លើកុមារ ជាហេតុធ្វើឱ្យមាន ជំនឿខុសឆ្គង
ជាច្រើន ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើ
កុមារ។
 អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ឆ្លៀត
យកឱកាសនៃការកង្វះចំណេះដឹងរបស់
ប្រជាជនអំពីរបៀបប្រព្រឹត្តិបទល្មើសរបស់
ពួកគេ ដើម្បីរំលោភបំពានកុមារ។ នេះជា
មូលហេតុសំខាន់ដែលយើងត្រូវមានតែ
ព័ត៌មាន និងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះ។
 ព័ត៌មាន និងការពិភាក្សា ធ្វើឱ្យយើងម្នាក់ៗ
និងសហគមន៍ កាន់តែរឹងមាំ ដើម្បីការពារ
កុមាររបស់យើង។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

តើខ្ញុំអាចការពារកូនរបស់ខ្ញុំឱ្យមានសុវត្ថិភាពបានដោយរបៀបណា?
ស្លាយទី១៤ ∞

 ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ យើង
មានតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការការពារ
កូនៗរបស់យើង។

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg
/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

 មានជំហានងាយៗ ដែលយើងទាំងអស់គ្នា
អាចធ្វើបាន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ និងកសាង
បរិស្ថានប្រកបដោយការការពារសម្រាប់
កុមារ៖

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើខ្ញុំអាចការពារ
កួនរបស់ខ្ញុំឱ្យមានសុវត្ថិភាពបានដោយរបៀប
ណា?)
តើខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់ខ្ញុំ
បានដោយរបៀបណា?
១

ត្ូវដឹងព័ត៌មានឲ្យបានច្ើន

២

ត្ូវនិយាយជាមួយកូនរបស់យើង

៣

ត្ូវដឹងអំពីអ្វីដ្លកំពុងកើតឡើង

៤

ត្ូវដឹងថានរណាដ្លអ្នកអាចសុំជំនួយបាន

• ត្វកូ ដឹងព័តមា
៌ នឲ្យបានច្ន
ើ និងជជ្កដ្យបើកចំហរអំពា
ី ររំលភ
្ បំពានកុមារ។

១. មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់
២. និយាយជាមួយកូនរបស់យើង
៣. ដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើង
៤. ស្គាល់អ្នកដែលត្រូវទំនាក់ទំនងដើម្បី
សុំជំនួយ
 នៅពេលយើងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
ដែលយើងអាចធ្វើបាន ដើម្បីធ្វើឱ្យកូន
របស់យើងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះ
សហគមន៍ របស់យើងទាំងមូលយើង
ក៍អាចធ្វើរួមគ្នាបាន ដើម្បីធ្វើឱ្យកុមារ
កាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ នេះរាប់បញ្ចូល
សាលារៀន សួនកំសាន្ត និងទីកន្លែង
ដែលកុមារត្រូវទៅ។
 បច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងនឹងក្រលេកមើល
សកម្មភាពនីមួយៗចំនួនបួន នៅក្នុង
ព័ត៌មានលម្អិត។

1. តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលពួកយើងត្រូវដឹង?
ស្លាយទី១៥ ∞

រ01ភបំ5នផ89វ:#ទកុ-រE
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១. |#}វដឹងព័ត៌-នឱ#wQនÅ#ើន អំពី/រgE

 ដើម្បីការពារកុមារ យើងចាំបាច់ត្រូវទទួល
បានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីការ
រំលោភបំពានលើកុមារ។
 ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ
នឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីកសាង
បរិស្ថានប្រកបដោយការការពារ និងអាច
ឆ្លើយតបបាននៅពេលកុមារប្រឈមជា
មួយបញ្ហា។

• អ្នករំលភ
្ បំពានផ្លវកូ ភ្ទកុមារ អាចឆ្លៀតឱាសបានដ្យារប្ជាជនខ្វះចំណះ្ ដឹងអំពី
របៀបដ្លពួកគ្រល
ំ
ភ
្ បំពានកុមារ។

• ព្លខ្លះ កុមារមិនប្្ប់អ្វីដ្លសំខាន់ជាមួយឪពុកមា្ដ្យរបស់ខ្លួនទ្ ព្្ះពួកគ្ខា្ល្ច
ទទួលពិន័យឬារស្ដីបន្ទ្ស។ អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ប្ើប្ស់ារភ័យខា្ល្ចន្ះ
ជាប្យ្ជន៍របស់ខ្លួន។
• សូមាងទំនាក់ទំនងបើកចំហរ និងទុកចិត្តគ្ន្ជាមួយកូនអ្នក។ សូមធ្វើឲ្យកូនៗដឹងថ
គ្អាចប្្ប់រឿងគ្ប់យា៉្ងដល់អ្នកបាន។
• និយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីាររួមភ្ទ និងបញ្ហ្ផ្លូវកភ្ទ ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លសមស្ប
ទ្នឹងអាយុរបស់ពួកគ្។
• បង្ៀនកូនឲ្យច្ះយុទ្ធាស្ត្ារពារខ្លួនតាំងពីគ្ន្អាយុតិច រួមមាន៖
– ា្គ្ល់ឈ្ម្ះផ្ន្កផ្ស្ងៗន្រាងាយយា៉្ងត្ឹមត្ូវក
– ា្គ្ល់ និងឆ្លើយតបទ្នឹងអារម្មភណ៍ និងារផ្ដល់សញ្ញ្របស់រាងាយ ដើម្បីដឹងថព្
លណាពួកគ្ត្ូវការារារពារ។
– ប្សិនបើកុមារមានអារម្មភណ៍ថ បារម្ភ ឬភ័យខា្ល្ច គ្តអាចនិយាយថ ទ្ និង
ទ្ ឲ្យឆ្ង្យពីា្ថ្នាព និង ប្្ប់ ដល់មនុស្សធំដ្លមានសុវកត្ថិាពណាមា្ន្ក់
អំពីអ្វីដ្លបានកើតឡើង។
• ត្ូវកដឹងថ រឿងន្ះក៏អាចកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានដ្រ។
• ត្វកូ យកចិត្តទុកដាក់មើលទ្លើារប្្ប្ួលផ្ន្កអាកប្បកិរិយារបស់កូនអ្នក។
• ត្វកូ សង្ក្តមើលអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សធំដទ្ទៀតដ្លចំណាយព្លជាមួយកូន
អ្នក។
• ត្ូវកស្វ្ងរកជំនួយា្ល្មៗ ប្សិនបើអ្នកសង្ស័យថកុមារណាមា្ន្ក់កំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថ្ន្ក់ ឬបានរងាររំល្ភបំពាន។

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី១៦ ∞

•
•
•
•
•
•

កុ=∞ និងកុ=រ±.

ìយុពី ០- ១៧ ≤ä#ំ.

ស≥ិតក&iងé#+^រ=ន¥#ដîកិចdé#ប់ក)#ិត - ប៉ុ∂F#Aញឹក∏ប់=នជីវ>ពô#ីô#។.
=ន4រអប់រãé#ប់ក)#ិត ‒ ប៉ុ∂F# Aêឿយៗ êៀនសូk#Xនតិច។.

ìចAកុ=រចំwកZ#ុក កុ=រ|#លសងnមមិនសូវ∫ើyើ កុ=រពិ4រ។ .
Aêឿយៗ ពួកª#Aជនរងà##ះពី4ររãqភបំåនmយទ)#ង់I#o#ងៗ .
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LើជនរងÉ##ះ MនរN?

តើនរណាខ្លះជាជនរងគ្រោះ?

ស្លាយទី១៧ ∞

ºំងកុ=∞ និងកុ=រ± ¶យរងà##ះmយ^រ4ររãqភផefវg#ទ។.

•

ជួន4ល =ន4រយល់ខុសâ កុ=∞មិនìចAជនរងà##ះ
mយ^រ4ររãqភបំåនផefវg#ទT#។.

•

4រយល់æ#បø#ះ ìចÇÉើឲ#កុ=∞¶យរងà##ះ mយ4រ រãqភបំåន
4ន់≠#ខeំាងçើង។.
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•

 អ្នករំលោភបំពាន អាចកំណត់គោលដៅ
ចំពោះកុមារណាម្នាក់មកពីប្រភពណា
មួយ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូល និងផ្ដល់
ឧទាហរណ៍ពីប្រវត្តិរបស់ជនរងគ្រោះមកពី
ប្រទេសរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញពីទម្រង់ផ្សេងៗ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុ ភេទ ទីកន្លែងជាដើម។

 ជនរងគ្រោះអាចជាកុមារា និងកុមារី។

ឧទាហរណ៍នានាពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (មិន
 កុមារគឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមាន ប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ ដោយផ្ទាល់)
អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ។ ជនរងគ្រោះអាចមាន អាចជាការល្អក្នុងស្ថានភាពនេះ។
អាយុចន្លោះពី០-១៧ ឆ្នាំ។ ពួកគេអាចជា
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យ បានច្រើនបំផុតចំពោះ
ទារកកុមារតូច ឬមនុស្សវ័យជំទង់។
ឥរិយាបទប្រកាន់វណ្ណៈ ឬអាកប្បកិរិយា
 កុមារភេទទីបី ឬកុមារដែលកំពុងស្វែង
រើសអើង ដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាន
យល់ ពីទំនោរផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនអាច
ភាពស្មើគ្នា សម្រាប់កុមារទាំងអស់។
ប្រឈមនឹងគ្រោះថា្នក់កាន់តែខ្ពស់។
ការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ
 កុមារពិការក៏អាច ស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់
គឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីធានាថា
កើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរ។
អ្នកសម្របសម្រួល មិនបន្តអាកប្បកិរិយា 
កុមារពិការនេះរួមមាន កុមារពិការគ្រប់
ឬទស្សនៈរើសអើងលើទំនោរផ្លូវភេទនិង
ប្រភេទដូចជាពិការភាពលើរូបរាងកាយ
ពិការភាព ផ្នែកវិញ្ញាណ(ដូចជាការ
អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រទោះជាដោយផ្ទាល់
អន់ថយផ្នែកការស្តាប់ការមើល)
ឬដោយប្រយោលក្ដី។
ពិការភាពសតិបញ្ញា និងពិការភាពផ្នែកចិត្ត ការបន្តនូវទស្សនៈរើសអើង លើទំនោរផ្លូវភេទ
វិកល។
អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ និងពូជសាសន៍
 ការរំលោភបំពានលើកុមារ អាចប៉ះពាល់
គឺមិនអនុលោមទៅតាមសិទ្ធិ កុមារអន្តរជាតិ
ដល់កុមារណាម្នាក់ នៅក្នុងគ្រួសារ។
ឡើយ ហើយចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានភាព
 កុមារមិនគួរត្រូវបានស្តីបន្ទោសអំពីការ
ងាយរងគ្រោះ ដែលដាក់កុមារឲ្យស្ថិតនៅក្នុង
រំលោភបំពានទេ។ សូមចងចាំថា ពេលខ្លះ គ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពាន។
ការស្ដីបន្ទោសមានលក្ខណៈដោយផ្ទាល់
ឬដោយប្រយោល។កុមារណាដែលធ្លាប់
បានក្លាយជាជនរង គ្រោះនៃការរំលោភ
បំពាន គួរត្រូវបានធានាយ៉ាងច្បាស់ថា
ពួកគេ នឹងមិនត្រូវបានស្ដីបន្ទោស ទៅលើ
អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគេទេ។
 ជាញឹកញាប់គេតែងតែយល់ខុសថា កុមារា ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ បានបង្ហាញថា
មិនអាចជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន ជាញឹកញាប់សហគមន៍មិនជឿថា កុមារា
គឺជាគោលដៅនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ផ្លូវភេទនោះទេ។
ទេ។ ការយល់បែបនេះ ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់
 ដោយហេតុនេះ ពេលខ្លះសហគមន៍យក
អវិជ្ជមាន ខ្លាំងសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់
ចិត្តទុកដាក់លើការការពារកុមារីច្រើនជាង
កុមារា ហើយមានន័យថា សហគមន៍ប្រហែល
កុមារា។
ជាមិនបានអនុវត្តនូវយន្តការការពារ ចំពោះ
 ការធ្វើបែបនេះអាចទុកឱ្យកុមារាងាយរង
កុមារា បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុមារី។
ជាឧទាហរណ៍គេបានរកឃើញថា នៅក្នុង
គ្រោះខ្លាំងទៅនឹងការរំលោភបំពាន។
ប្រទេសមួយចំនួន កុមារាប្រឈមភាពងាយ
 វាក៏មានការលំបាកផងដែរ សម្រាប់កុមារា
រងគ្រោះជាពិសេសតែម្តង ចំពោះការជួញដូរ
ក្នុងការប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការរំលោភ
មនុស្សសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ដោយ
បំពាន ដោយសារតែការរើសអើងពីសង្គម
សារតែឪពុកម្តាយរបស់គេមិនសូវហាមឃាត់
វិប្បដិសារីដែលសង្គមជេរស្តី និងការយល់ កូនប្រុសរបស់ខ្លួន ពីការធ្វើដំណើរដែល គ្មាន
ខុសជាដើម។
សុវត្ថិភាពទេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកូនស្រី។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី១៨ ∞

ក្នុងមូលដ្ឋាន/ប្រទេស/អន្តរជាតិ។ ករណី
សិក្សាគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពី
 គេមិនអាចនិយាយជាមុនថា តើអ្នករំលោភ
ទម្រង់ប្រែប្រួលនៃអ្នករំលោភបំពានដែលត្រូវ
បំពាននោះមានភិនភាគដូចម្ដេចនោះទេ។
បាន ចាប់ខ្លួន។
 មនុស្សដែលត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ជាថ្មីម្ដងទៀត វាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវយកចិត្ត
លើកុមារ អាចជានរណាក៏បាន៖
ទុកដាក់ទៅលើផ្នត់គំនិតយេនឌ័រ ដែលកើត
–– បុរស ឬស្រ្តី
មាន អំពីអ្នករំលោភបំពាន។ ទោះបីជាករណី
ដែលគេរាយការមកនោះ បង្ហាញថា
–– សមាជិកគ្រួសារ (ឪពុក ម្តាយ អ៊ំ/
អ្នករំលោភបំពាន ជាទូទៅ គឺជាបុរសនោះ
ពូមីង បងប្អូនជីដូនមួយ ជីតាជីដូន ឬ
ក៏មានគេដឹងកាន់តែច្រើនថា មនុស្សស្រី
សាច់ញាតិផ្សេងទៀត)។
ក៏ប្រព្រឹត្តទង្វើរំលោភបំពាន ផ្លូវភេទលើកុមារ
–– អ្នកជិតខាង មិត្តភក្ត័ ឬមនុស្សដែល
ផងដែរ ហើយផលប៉ះពាល់ មកលើកុមារ
គួរឱ្យទុកចិត្ត (គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិក
គឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នា។
សាលា អ្នកធ្វើការក្លឹបកីឡា បុគ្គលិក
តើនរណាខ្លះជាអ្នករំលោភបំពាន?

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

LើអAករ01ភបំ5នMនរN?

ពេទ្យ។ល។) សូមចាំថា កុមារាត្រូវបាន
រំលោភបំពានដោយអ្នកដែលគេធ្លាប់
ស្គាល់រួចហើយ។
–– មនុស្សប្លែកមុខ
–– កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យផ្សេង
ទៀត។ វាជាការសំខាន់ ដែលត្រូវ
ឃ្លាំមើលការរំលោភបំពាន ផ្លូវភេទដែល
ប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលខ្លះ ដោយកុមារ
ផ្សេងទៀត ជាអ្នកដែលអាយុច្រើន
ជាង។
–– មនុស្សដែលមកពីសហគមន៏ ឬប្រទេស
ផ្សេងទៀត គ្រប់អាយុទាំងអស់ ការងារ
ឬសាសនាផ្សេងៗគ្នា។
–– អ្នករំលោភបំពានភាគច្រើននៅក្នុង
សហគមន៍អាចជាអ្នកនៅក្នុងស្រុក
 ថ្វីបើគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក
រំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ តាមរយៈការ
មើលពីរូបរាងខាងក្រៅរបស់ពួកគេក្ដី
គេអាច ដឹងបានអំពីអាកប្បកិរិយាគួរ
ឱ្យសង្ស័យ ដែលមនុស្សពេញវ័យបង្ហាញ
ចេញមក។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

លើកឡើងថា មានករណីរំលោភបំពានជាច្រើន
មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយសារមូលហេតុ
មួយចំនួន ដូច្នេះរូបភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃបញ្ហា
នេះគឺមិនច្បាស់លាស់ទេ។

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ
ស្លាយទី១៩ ∞
¿#ើ¡#ស់វ6ធីI#o#ង¬ä#A√#ើន\ើម#]ីXនចូលជិត និង
រãqភបំåនកុ=រ។.
•

អ&ករãqភបំåន និង/ឬ ƒ#អ≈∆ើក≠#ង≠#ចំwយy#ល
ប«»ើតទំ´ក់ទំនងជិតស&ិទ…Aមួយកុ=រ (និងy#លខeះ
Aមួយé#+^ររបស់កុ=រ)។

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

LើអAករ01ភបំ5នកុ-រUPើដូច]H#ច?E
•

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារប្រតិបត្តិដូច
ម្ដេច?

សូមមើល កាតតាមខ្លួន "តើអ្នករំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទកុមារប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេច?"

 អ្នករំលោភបំពានជួបជាមួយនឹងកុមារ
ហើយធ្វើការរំលោភបំពានក្នុងរូបភាពជា
ច្រើន។
 មនុស្សច្រើនតែគិតថា ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទលើកុមារ កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈជា
ការវាយប្រហារពីមនុស្សមិនដែល ស្គាល់
មុខ។
 តាមពិត អ្នករំលោភបំពានច្រើនតែ
ចំណាយពេលវេលា ដើម្បីកសាងទំនាក់
ទំនងជាមួយកុមារ (និងពេលខ្លះ កសាង
ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារកុមារ)។

ស្លាយទី២០ ∞
LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

ដំÑើរ/រលួង1ម
កំណត់ÖលÜ - អ&ករãqភបំåនÇÉើ4រកំណត់កុ=រ|#លពួកª#ចង់
រãqភបំåន។.

 ដំណើរការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយ
កុមារ និង/ឬ គ្រួសាររបស់កុមារា ឬកុមារី
គឺត្រូវបានស្គាល់ថាជា“ការល្បួង”។
“ការល្បួង” អាចមានរូបភាពជាច្រើន
ផ្សេងៗគ្នា។

តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ
ប្តិបត្តិការយា៉្ងដូចម្ដ្ច?
អ្នករំល្ភបំពាន អាចប្ើប្ស់វកិធីផ្ស្ងៗជាច្ើនដើម្បីចូលទ្រកកុមារនិងរំល្ភបំពានកុមារ។
មនុស្សជាច្ើនត្ងគិតថ ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ច្ើនត្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈជាារាយ
ប្ហារដ្យមនុស្សមិនដ្លា្គ្ល់គ្ន្។ តាមពិត អ្នករំល្ភបំពាន នឹឹិង/ឬម្អណ្ដើកច្ើនចំណាយ
ព្លដើម្បីាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ (និងព្លខ្លះជាមួយគ្ួាររបស់កុមារ)។
ដំណើរារន្ះហ្ថ “ារល្បួង” ហើយអាចរួមមានជំហា៊្នជាច្ើន៖

Target
កំណត់�ល�

Trust

ក�ងទំនុកចិត�

Secrets

រក���រស���ត់

Escalate
�ល�លដល់ប���ផ�វ��ទ
Execute
��តិបត�ិ

អ្នករំល្ភបំពានស្វ្ងរកកុមារដ្លខ្លួនចង់
រំល្ភបំពាន។ ជារឿយៗ ពួកគ្ច្ើនជ្ើសរីសយក
កុមារ ដ្លាយរងគ្្ះ។
អ្នករំល្ភបំពានកាងារទុកចិត្តពីកុមារ តាមរយៈារ
ច្ករំល្កចំណាប់អារម្មភណ៍ជាមួយកុមារ ផ្ដល់អំណ្យ
ផ្ស្ងៗដល់កុមារនិងធ្វើជាមិត្តរបស់កុមារ។
អ្នករំលភ
្ បំពានចាប់ផម
ើ្ដ មានារសមា្ងត
្ ជា
់ មួយកុមារ
និងប្ប
ើ ស
្ ា
់ រសន្យា ារគម្ម
្ ឬារបង្ខំ ដើមប្ ឲ
ី យ្
កុមាររក្សាាពស្ងៀមា្ងត
្ ។
់
អ្នករំលភ
្ បំពាន ពង្ក
ី លក្ខណៈផ្លវកូ ភ្ទន្កង
ុ្ន
ទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ពក
ួ គ្ ាន់តធ
្ ឡ
ំ ង
ើ ៗ។
ពួកគ្លក
ើ ឡើងអំពប
ី ញ្ហផ
្ វកូ្ល ភ្ទ និងច្ករំលក
្ សមា្ភរ្ ៈ
ផ្លវកូ ភ្ទដើមប្ ឲ
ី យ្ កុមារា៊។
ំ្
អ្នករំល្ភបំពានអនុវកត្ត (ប្តិបត្តិ) សកម្មភាពដ្ល
មានលក្ខណៈរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

មិនម្នអ្នករំល្ភបំពានទាំងអស់សុទ្ធត្ប្ើប្ស់បច្ចក្កទ្សល្បួងន្ះឡើយ។ វកិធីដទ្ទៀត
មានដូចជា ារាយប្ហារា្ល្មៗ ារទិញ ារបញ្ឆ្ត និងក្ងប្វក័ញ្ចក ារបង្ខំ។ ជារឿយៗ អ្នក
រំល្ភបំពានមិនធ្វើសកម្មភាពត្មា្ន្ក់ឯងន្ះឡើយ។ ពួកគ្អាចនឹងទទួលារជួយជ្្មជ្្ង
ឬារគំទ្ពីមនុស្សផ្ស្ងទៀត ដូចជាជំនួយារ អ្នករកទិញ ា្ន្ក់ារ ម្អណ្ដើក និង
អ្នកសម្បសម្ួល ជាដើម។

តាមរយៈការសិក្សាពីឥរិយាបថរបស់អ្នក
រំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ដែលតុលាការ
បានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវអាចបាន ឃើញទម្រង់
និងភាពស្រដៀងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់
ពីរបៀបដែល អ្នករំលោភបំពានប្រព្រឹត្ត។
ព័ត៌មាននេះភាគច្រើន គឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យ
ដែលបានមកពីបច្ចឹមប្រទេស និង/ឬជនល្មើស
នៅបច្ចឹមប្រទេស។ គួរមានការ សិក្សា
ស្រាវជ្រាវបន្ថែម ពីរបៀបដែលជនល្មើស
រំលោភបំពានលើកុមារ នៅទ្វីបអាស៊ី។
 នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន
“ការទាក់ទងកុមារតាមអ៊ិនធើណេត”
គឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ពីព្រោះ
គេបានកត់សម្គាល់ឃើញថា វាបាន
បង្ករផលប៉ះពាល់ដល់កុមារ។

 ដំបូង អ្នករំលោភបំពានបានព្យាយាមស្វែង  បើសមស្រប អ្នកសម្រសម្រួលអាចដក
ស្រង់ច្បាប់នានា ដែលមានក្នុងស្រុក។
រកកុមារ។ ជារឿយៗ ពួកគេជ្រើសរើស
កុមារដែលងាយរងគ្រោះ។
 កុមារងាយរងគ្រោះគឺជាកុមារណាម្នាក់
ដែលប្រហែលជាមិនអាចប្ដឹងតវ៉ាគេបាន
ជាកុមារដែលឯការ ឬមិនឱ្យមានទំនាក់
ទំនងជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលគួរទុក
ចិត្តបាន ឬត្រូវបានសហគមន៍ផាត់ចោល។
ឧទាហរណ៍ដូចជា គ្រួសារមានតែឪពុក/
ម្តាយតែម្នាក់ដែលមានកូនច្រើន កុមារ
ដែលរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារ កុមារពិការ
កុមារ ដែលមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ក្នុង
ជីវិតកុមារដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុង
គ្រួសារជាដើម។
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សារគន្លឺះ

ស្លាយទី២១ ∞
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ដំÑើរ/រលួង1ម
ក`ងទំនុកចិតH - អ&ករãqភបំåន ÇÉើឲ#កុ=រទុកចិតFíមរយៈ4រ

 បន្ទាប់មក អ្នករំលោភបំពានបន្តកសាង
ការទុកចិត្តរបស់កុមារ តាមរយៈការចែក
រំលែកចំណាប់អារម្មណ៍ ផ្ដល់ជាអំណោយ
និងធ្វើជាមិត្តរបស់ពួកគេ។ ពេលខ្លះអ្នក
រំលោភបំពានចូលមកធ្វើជាសិទ្ធស្នាល
ជាមួយគ្រួសារកុមារផងដែរ។
ជាឧទាហរណ៍ អ្នករំលោភបំពានម្នាក់
អាចជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងម្តាយ ដើម្បី
ទទួលបានការទុកចិត្តពីគាត់ និងដើម្បី
មានលទ្ធភាពជួបជាមួយនឹងកូនរបស់
គាត់បាន។
 សកម្មភាពនេះ អាចរួមមានដូចជា ផ្ដល់
ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារ
រស់នៅជាមួយគ្រួសារនោះដោយផ្ដល់
ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល ់កុមារ
(សម្រាប់ឱ្យកុមារទៅសាលារៀន ឬ
សម្រាប់តម្រូវការដទៃទៀតរបស់កុមារ)។
 ក្នុងករណីភាគច្រើន អ្នករំលោភបំពាន
មួយចំនួន មានអំណាច លើកុមារ
ដោយសារវ័យ អាយុរបស់គេ ភាពចាស់ទុំ
កម្លាំងបាយ ឬតួនាទីអំណាច ឬការ
គ្រប់គ្រង។

ស្លាយទី២២ ∞
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រក#$/រស-á#ត់ - អ&ករãqភបំåនÜប់IFើម=ន4រស=Œ#ត់Aមួយកុ=រ

 នៅពេលដែលអ្នករំលោភបំពានកសាង
ទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ពួកគេចាប់ផ្ដើម
បង្កើតរឿងសម្ងាត់ជាមួយកុមារ ដើម្បីធ្វើឲ្យ
ប្រាកដថា កុមារនឹងមិនលាតត្រដាងពីការ
រំលោភបំពាននោះ។
 ជារឿយៗ ការសម្ងាត់នោះ ទាក់ទង
នឹងការសន្យាការគំរាម ឬការបង្ខិតបង្ខំ។
ពេលខ្លះ អ្នករំលោភបំពាន ហៅការ
សម្ងាត់ទាំងនេះថាជា “ទំនាក់ទំនង
ពិសេស” ជាមួយកុមារ។ តាមធម្មតា
កុមាររងនូវការរំលោភបំពាន ផ្លូវចិត្ត និង
ត្រូវអ្នករំលោភបំពានកេងយកចំណេញ។
 ឧទាហរណ៍ កុមារអាចមានអារម្មណ៍ថាអ្នក
រំលោភបំពានគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែល
យកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួន ហើយបុគ្គលនោះ
ក្លាយទៅជាមនុស្ស ដែលគេទុកចិត្តបំផុត។
ជាញឹកញាប់ កុមារមានអារម្មណ៍ថា
មនុស្សពេញវ័យមិនយល់ចិត្តរបស់គេ។
 ដូច្នេះ កុមារអាចនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាង
ងាយស្រួល នៅពេលពួកគេ ប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងជាមួយមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ ដែល
យល់ច្បាស់ពីខ្លួន។
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ស្លាយ
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ដំÑើរ/រលួង1ម
àលâលដល់បef#ផ89វ:#ទ - អ&ករãqភបំåន ប«»ើនទំ´ក់ទំនងផefវg#ទÄÄ
4ន់≠#”‘#ំងçើង។.

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 ពេលវេលាអាចខុសគ្នា ពីមួយករណីទៅ
មួយករណី ប៉ុន្តែជារឿយៗ អ្នក
រំលោភបំពាន នឹងពង្រីកលក្ខណៈផ្លូវភេទ
នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយ
កុមារ ឱ្យកាន់តែធំឡើងៗ។ ទង្វើទាំងនេះ
មានដូចជា ការឱ្យកុមារចូលទៅប៉ះពាល់
ជាមួយសម្ភារផ្លូវ ភេទជាដើម ដើម្បីធ្វើ
ឱ្យកុមារ“លែងមានការ ចាប់អារម្មណ៍" ឬ
មិនសូវមានអារម្មណ៍ រន្ធត់ ឬ តប់ប្រមល់។
 ឧទាហរណ៍ អ្នករំលោភបំពានអាចនឹង
ចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់កុមារ ឬបង្ហាញកុមារ
ពីរូបភាពអាសអាភាសមួយចំនួន។
ជម្រើសផ្សេងទៀតគឺ អ្នករំលោភបំពាន
អាចនឹងចាប់ផ្ដើមជជែកជាមួយនឹងកុមារ
អំពីសកម្មភាពផ្លូវភេទ។

ស្លាយទី២៤ ∞
LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

ដំÑើរ/រលួង1ម
j#តិបតHិ - អ&ករãqភបំåនa#ö#ឹតFសកមL>ពæ#បរãqភបំåនផefវg#ទ។.

 អ្នករំលោភបំពាន ឈានឡើងទៅដល់ការ
ប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈផ្លូវភេទ និង
អាកប្បកិរិយាបែបរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។
សូមចងចាំថា ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
កុមារ មិនមែនត្រឹមតែមានន័យថា ជាការ
រំលោភសេពសន្ទវៈដោយការស៊កអង្គជាតិ
ចូលក្នុងប្រដាប់ភេទតែប៉ុណ្ណោះទេ។
វាក៏អាចពាក់ព័ន្ធ នឹងសកម្មភាពផ្លូភេទ
ផ្សេងទៀតផងដែរ ដោយរាប់បញ្ចូល
ទាំងការប៉ះពាល់ ឬសូម្បីតែមិនប៉ះពាល់
សោះក៏ដោយ។
 ការរំលោភបំពានអាចនឹងកើនឡើងពី
ពេលមួយទៅពេលមួយដោយចាប់ផ្ដើមពី
រឿងតូចៗ។
 ដោយសារសកម្មភាពនេះអាចកើតមាន
នៅក្រោយពីរយៈពេលណាមួយនោះ យើង
មានឱកាសក្នុងការបង្ការការរំលោភបំពាន
កុំឱ្យមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅ
ប្រសិនបើការរំលោភបំពាននោះត្រូវបាន
កំណត់ឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ។
 នៅក្នុងពេលនេះកុមារត្រូវបានគេ “លួង
លោមតាមអ៊ិនធើណេត” យ៉ាងល្អរួចទៅ
ហើយ និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង
របស់អ្នករំលោភ។
 ការល្បួងកើតមានឡើងនៅក្នុង
បរិយាកាសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន (ផ្ទះ
សាលារៀន ក្លឹបកីឡា សួនច្បារការជជែក
លេងតាមអ៊ិនធើណេត)។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី២៥ ∞
s#លអនុវតH yយអAករ01ភបំ5នកុ-រ:
• èយa#’រ>‘#មៗ.

ការវាយប្រហារភ្លាមៗ
LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

មU#äQយI#ã#ងkៀត E

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 មិនមែនអ្នករំលោភបំពានទាំងអស់គ្នា សុទ្ធ
តែប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត “លួងលោម តាម
អ៊ីនធើណេត” នោះទេ។
 វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតដែល
អ្នករំលោភបំពាន អាចនឹងចូលទៅជួប
ជាមួយ នឹង កុមារបានរាប់ទាំង ការវាយ
ប្រហារភ្លាមៗ ផងដែរ។
 អ្នករំលោភបំពាន អាចនឹងវាយប្រហារ
កុមារភ្លាមៗនៅពេលដែលឱកាសល្អ
អំណោយផល។

ស្លាយទី២៦ ∞
s#លអនុវតHyយអAករ01ភបំ5នកុ-រ:
• ƒ#អ≈∆ើក - អ&ករãqភបំåនìចចំwយថវ64ជួលនរw
=ä#ក់\ើម#]ីរកកុ=រមកឲ#ខeGន \ើម#]ីរãqភបំåន។.

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

មU#äQយI#ã#ងkៀត E

ការធ្វើជាមេអណ្តើក
 អ្នករំលោភបំពានអាចនឹងឱ្យប្រាក់ទៅ
នរណាម្នាក់ដើម្បីរកកុមារឱ្យខ្លួនដើម្បី
រំលោភបំពាន។
 បន្ទាប់ទៀតមេអណ្តើកនោះចាប់ផ្ដើម
កំណត់គោលដៅលើកុមារ ឬគ្រួសាររបស់
គេ។
 ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នករំលោភបំពាន
ស្ថិតនៅក្រៅសហគមន៍ គេអាចនឹងប្រើ
ប្រាស់បណ្ដាញក្នុងស្រុកនោះ ឬ
មេអណ្តើក ឱ្យជួយស្វែងរកកុមារ
និងធ្វើការរំលោភ បំពាន។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចរៀបរាប់លម្អិតពី
ព័ត៌មានពីករណីសិក្សាក្នុងស្រុក/ថ្នាក់ជាតិ/
អន្តរជាតិនានា។
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនរួមមាន៖
 ករណីដែលគេរាយការណ៏មានអ្នកបើក
តាក់ស៊ី ឬអ្នករត់ម៉ូតូឌុប ដែលនាំ
អ្នករំលោភបំពាន ទៅកាន់ផ្ទះបន
ឬកន្លែងផ្សេងទៀតជាទីដែល កុមារត្រូវ
បានគេកេងប្រវ័ញ្ច។ ក្នុងករណីខ្លះ
អ្នកបើកបរ ក្នុងស្រុកអាចនឹងនាំយកកុមារ
ទៅឱ្យអ្នករំលោភបំពានតាមការស្នើរបស់គេ
ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃ។
 មានការរាយការណ៍ពីបណ្ដាញដែលមានការ
ចាត់តាំង និងការជួញដូរ ដែលកុមារត្រូវបាន
គេដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសឬឆ្លងប្រទេស
សម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។
 មានករណីដែលកុមារជាជនរងគ្រោះពីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទខ្លួនឯង ណែនាំកុមារ
ផ្សេងទៀតទៅឱ្យអ្នករំលោភបំពានខ្លួនមុន។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី២៧ ∞
s#លអនុវតHyយអAករ01ភបំ5នកុ-រ:
•

ឆរÿក និង¿#ើមÇ#ŸXយÿកប⁄€#ត.

•

បងÉិតបង‹ំ.

ការឆរបោក និងប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោត
LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

មU#äQយI#ã#ងkៀត E

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញជាប្រាក់
ដែលអ្នករំលោភបំពាន ឬឈ្មួញកណ្ដាល
អាចនឹងបោកប្រាស់ ឬរៀបចំផែនការ
បញ្ឆោតកុមារ ឬគ្រួសាររបស់គេ។
ករណីបែបនេះ គឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់នៅ
ពេលដែលកុមារ ឬ គ្រួសាររបស់គេកំពុង
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក។
តាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ
 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញជាប្រាក់
ដែលអ្នករំលោភបំពាន ឬឈ្មួញកណ្ដាល
អាចនឹងបោកប្រាស់ ឬរៀបចំផែនការ
បញ្ឆោតកុមារ ឬគ្រួសាររបស់គេ។
ករណីបែបនេះ គឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់នៅ
ពេលដែលកុមារ ឬ គ្រួសាររបស់គេកំពុង
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក។

ស្លាយទី២៨ ∞

• Aêឿយៗ អ&ករãqភបំåនមិន|#លអនុវតFសកមL>ពរបស់ខeGន
≠#=ä#ក់ឯង–ះT#។.

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

LើនរNខ8ះkៀតs#ល5ក់ព័នl?E

ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ អ្នកសម្របសម្រួលអាច
ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនិន្នាការនៃ
 នៅពេលយើងក្រឡេកមើលពីវិធីផ្សេងៗ
ក្តីបារម្ភជាពិសេស នៃការកុមារដែលកំពុង
ដែលអ្នករំលោភបំពាន ធ្វើសកម្មភាព
ត្រូវបាន បញ្ជូនចេញពីគ្រួសារទៅរស់នៅក្នុង
គឺច្បាស់ណាស់ថា ជាញឹកញាប់
ស្ថាប័ន ឬ “មណ្ឌលកុមារកំព្រា”។ ក្នុងករណីខ្លះ
អ្នករំលោភបំពានមិនអាចធ្វើសកម្មភាព
ឪពុកម្តាយនិងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានគេ
តែឯងបានទេ។
បញ្ចុះបញ្ចូល និង/ឬ យល់ព្រមក្នុងការបញ្ជូន
 អ្នករំលោភបំពានអាចនឹងទទួលការជួយ
កូនរបស់ខ្លួនទៅកាន់ “មណ្ឌលកុមារកំព្រា”
ឬគាំទ្រពីបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើនអ្នកជួយដល់
ឬស្ថាប័នសម្រាប់ឱកាសល្អប្រសើរ និង
ខ្លួនដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងកុមារបាន និង ការអប់រំ។ ដោយការគិតថា កូនៗរបស់ខ្លួននឹង
ប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពាន។
ទទួលបាននូវជីវិតប្រសើរជាងនោះ ឪពុកម្តាយ
 មនុស្សទាំងនេះរួមមាន ជំនួយការ
ព្រមបញ្ជូនកូនៗរបស់ខ្លួន ចេញពីបរិស្ថានមួយ
ឈ្មួញកណ្ដាល ភ្នាក់ងារ អន្តរការី ឬ
ដែលស្ថិតក្រោមការការពាររបស់ពួកគេ
អ្នកសម្របសម្រួលជាដើម។
និងចូល ទៅក្នុងបរិស្ថាន ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព
ជាទីដែលពួកគេអាចងាយរងគ្រោះចំពោះ
 ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីដែលបានដឹង
ពីរំលោភបំពាន។
ជាច្រើន អ្នករំលោភបំពានជាបុរស
តើនរណាខ្លះទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ?

នឹងប្រើប្រាស់ “មិត្តស្រី” របស់ខ្លួន
ជួយខ្លួនក្នុងការទិញជាប្រាក់
ឬរៀបចំបោកបញ្ឆោតកុមារ។
កុមារហាក់ដូចជាជឿជាក់លើមនុស្ស
ស្រីច្រើនជាង។ មានករណីភាគច្រើន
ដែលស្រ្តីគាំទ្រជនល្មើសជាបុរស
ក្នុងការ រំលោភបំពានលើកុមារ។
ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងនាមជាមិត្តភក្ដិ មិត្តស្រី
ឬស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី២៩ ∞

កុ-រE
Children

ê#ë`រ E
Families

សហគមន៍ E
Communities

•

∞ង4យ .

•

បន#oល់^‘#ក^ä#មឈឺÜប់.

•

ផefវចិតF.

•

ខូច`#រ„‰!"#ះ.

••

សFីប–ﬁ#ស—Ãើជនរង

•

ភ័យ”‘#ច និងXត់ទំនុកចិតF .

•

•

à##ះ .
•
•
•

បßﬂ#សងnម.
ផលវ6Xករយៈy#ល‡#ង .
ផលប៉ះåល់ដល់កូន·

ជំ´ន់‚#យ |#លXន`ើត
មក ‚##យពី/ប´ﬁ#ប់ពី4រ
រãqភបំåនø#ះ .

•
•

បន™iកÍ&#កហិរcïវត≥i.
=នìរមLណ៍^Î#ំ—នឹង

4ររãqភបំåន .

••

•
•
•

•
•

•
•

Negative
`#រ„‰!"#ះមិនreputation
លÂ.
Climate
ofយfear
បរ6Ê4សភ័
”‘#ច.
Social problems
បßﬂ#សងnម4ន់≠#=ន
escalated
ស>ពធÁន់ធÁរ .
Negative impact on
=នផលប៉ះåល់អវ6ជË=ន
economy
Ãើ
¥#ដîកិចother
d.
Entices
abusers
toqភបំåន
ºក់ºញជនរã
community
ដ“#Tៀត ឲ#ចូល—ក&iង
Diminishes culture
សហគមន៍.
and
traditions

ÇÉើឲ#=ន>ពអន់ថយដល់

វប#]ធម៌ និងa#È#ណី .

LើRើងuច/រ5រកុ-រឱ#wg/ន់x#j#FើរyយរzៀបN? E

Lើ/ររ01ភបំ5នកុ-រ
-នផលប៉ះ5ល់អPីខ8ះ ? E

តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានផលប៉ះពាល់
អ្វីខ្លះ លើកុមារ?
 ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារមានផល
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ។
 ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ អាចមានលទ្ធផល
អាក្រក់ទាំងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង
 ផលប៉ះពាល់លើកុមារអាចមាន៖
–– រូបរាងកាយ (របួស ការរោគឆ្លង
តាមការរួមភេទ ជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទ
និងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន។
–– ផ្លូវចិត្ត (សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងបញ្ហា
ផ្លូវចិត្តរួមមាន ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ថប់អារម្មណ៍
ប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ធ្វើបាបខ្លួនឯង)។
–– ស្ដីបន្ទោសជនរងគ្រោះច្រើនជាង
អ្នករំលោភបំពាន។
–– បញ្ហាសង្គម (បញ្ហានៃការទុកចិត្ត
អសមត្ថភាព ក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍
ឬបង្កើតទំនាក់ទំនង ពិបាកចូល
ចំណោម ជាមួយអ្នកដទៃ
ឬទទួលបានការងារ)។
–– ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង រួមមានការ
ធ្លាក់ទៅក្នុងវដ្តនៃការកេងប្រវ័ញ្ច ឬ
“ការងារ” ដែលមិនល្អ។
–– ផលប៉ះពាល់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយ
ជំនាន់លើកុមារដែលកើតចេញពីទំនាក់
ទំនងរំលោភ ឬក្រោយពីទំនាក់ទំនង
រំលោភ។
 ផលប៉ះពាល់ នៃការរំលោភបំពាន អាច
រាលដាលហួសពីជនរងគ្រោះផ្ទាល់
គឺប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារ និង
សហគមន៍ច្រើនជំនាន់។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 ផលប៉ះពាល់លើគ្រួសារអាចរួមមាន៖
–– ស្លាកស្នាមឈឺចាប់ក្នុងគ្រួសារ។
–– ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ឬក្រុមគ្រួសារត្រូវ
ទទួលការរើសអើងពីសហគមន៍។
–– បំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារ។
–– វប្បធម៌នៃការភ័យខ្លាច និងការមិន
ជឿទុកចិត្ត
–– បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងដោយសារ
តែមានភាពចាំបាច់ក្នុងការថែទាំ
ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាន។
–– ការធ្វើឱ្យស៊ាំនឹងការរំលោភបំពាន
 ផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍អាចរួមមាន៖
–– ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
–– បរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាច
–– ការកើនឡើងនៃបញ្ហាសង្គម។
–– ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ច។
–– ធ្វើឱ្យបាត់បង់វប្បធម៌ និងប្រពៃណី។
–– ទាក់ទាញអ្នករំលោភបំពានផ្សេងទៀត
ចំពោះសហគមន៍។
 កុមារមិនគួរត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះ
ការរំលោភបំពាន ដែលខ្លួនជួបប្រទះឡើយ
ឬចំពោះការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារ
និងសហគមន៍ឡើយ។ កុមារណាម្នាក់
ដែលជួបប្រទះការរំលោភបំពាន គួរ
ត្រូវទទួលការអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថា
វាមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេឡយ
ើ ។
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ស្លាយ
ស្លាយទី៣០
E

Lើបín#កវìMî# និង/ររ01ភបំ5ន កុ-រ
-នទំïក់ទំនងñó#ដូច]H#ច?

សារគន្លឺះ

អាស្រ័យលើបរិបទក្នុងមូលដ្ឋាន
តើបច្ចក
េ វិជឌ
ា្ជ ជ
ី ថ
ី ល និងការរំលភ
ោ បំពាន
កុមារមានទំនាក់ទន
ំ ងគ្នយ
ា ង
ា៉ ដូចម្តច
េ ?
អ្នកសម្របសម្រួលអាចសម្រេចចិត្តលើ
(តាមជម្រស
ើ – អាស្រយ
័ លើបរិបទក្នង
ុ ស្រក
ុ ) ប្រធានបទនេះ ថាគួរឬមិនគួរដាក់បញ្ចូលក្នុង
 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបច្ចេក ការពិភាក្សា។ វាអាចគ្រប់គ្រាន់ដោយគ្រាន់
វិជ្ជាថ្មីៗដែលផ្ដល់នូវឱកាសច្រើន សម្រាប់ តែការផ្តល់ឯកសារ យោង ឬគ្រោះថ្នាក់ដែល
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល
យើងក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងការ
នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀត ៃនការពិភាក្សា។
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញ
ពិភពលោក។
 ឧទាហរណ៍៖ បច្ចុប្បន្នមនុស្សមិនត្រឹម
តែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ជជែក
គ្នាប៉ុណ្ណោះទេ។ តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ
មនុស្សក៏អាចផ្ញើសារជាអក្សរ និយាយ
ជាមួយគ្នាដោយប្រើវីដេអូ ផ្ញើរូបភាព
ឬវីដេអូ ឲ្យគ្នា ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធជីភីអេស
(ឧ. ផែនទី) ចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេត
និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
 អ៊ីនធើណេត គឺជាចំណែកសំខាន់មួយ
នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ន។
និយាយដោយខ្លី អ៊ីនធើណេតជួយឱ្យ
មនុស្សអាចទទួលបាន និងចែករំលែក
ព័ត៌មាន និងការទំនាក់ទំនងនៅទូទាំង
ពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ។
 មនុស្សអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតតាម
កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទដៃ អាយផេត និងតាប្លេត
ឬឧបករណ៍យកតាមខ្លួនបានផ្សេងទៀត។
នៅពេលដែលមនុស្ស កំពុងប្រើអ៊ីនធើ
ណេត ឬកំពុង“ នៅលើគេហទំព័រ”
គឺគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនបែប
រួមមាន៖ ចូលទៅគេហទំព័រណាមួយ
ឬបង្ហោះព័ត៌មាន រូបភាព ឬវីដេអូ មើល
ឬផ្ញើអ៊ីម៉ែល ផ្ញើសារភ្លាមៗ ឬជជែកជាមួយ
អ្នកផ្សេងក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
(ឧទាហរណ៍៖ បង្កើតទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិ
និងទាក់ទង(ផ្លូវស្នេហា) តាមរយៈ
ហ្វេសប៊ុក) លេងហ្គេមលើអ៊ីនធើណេត។
 ដូច្នេះ នៅពេលដែលយើងនិយាយពី
“បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល” គឺយើងកំពុងនិយាយ
អំពីឧបករណ៍ ម៉ាស៊ីន និងប្រព័ន្ធទាំងនេះ
ទាំងដោយរូបវ័ន្ត និងតាមរយៈការប៉ះពាល់
ដោយភ្នែក។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៣១

• អ៊ÌនÇើ≈#ត.
• ទូរស័ព™Ó#.
• បwÔ#ញទំ´ក់ទំនងសងnម (ដូចAបwÔ#ញទំ´ក់ទំនង¬ä# íមÄ
ÅÉ#សប៊ុក ធÉិតÇើ ។ល។).

• #]#ងíមអ៊ÌនÇើ≈#ត.

បín#កk#សវìMî# និង/ររ01ភបំ5នកុ-រ -នទំïក់ទំនងñó#E

ឱ/ស និងÉ##ះòó#ក់ចំôះកុ-រE

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

តើគ្រោះថា្នក់អ្វីខ្លះដែលអាចកើតចេញពី
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល? (តាមជម្រើសអាស្រ័យ
លើបរិបទក្នុងប្រទេស)
 ជាមួយនឹងបរិបទផ្លូវកាយ ក្នុងករណីដែល
កុមារមានការទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹង
មនុស្សពេញវ័យ ពិភពឌីជីថលគឺជា
បរិយាកាស មួយផ្សេងទៀតដែល
កុមារអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការ
ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែល ពួកគ
េមិនស្គាល់ រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារ និង
មនុស្សពេញវ័យផ្សេងទៀត។
 បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល ចាប់ផ្ដើមមាន
សារៈសំខាន់ កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ សម្រាប់
មនុស្សជំនាន់ថ្មីៗ។ វាមានសារៈសំខាន់
ណាស់សម្រាប់កុមារដែលត្រូវស្គាល់
ពីបច្ចេកវិជ្ជានេះ ដើម្បីរៀបចំខ្លួនគេសម្រាប់
ពេលដែលគេពេញវ័យ ជាពេលដែលគេ
អាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិជ្ជា
ទាំងនេះសម្រាប់ការងារ និងការរស់នៅ
របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់
ណាស់ដែលត្រូវយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍
និងគ្រោះថា្នក់ដែលវាអាចកើតឡើង។
 បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលផ្ដល់ឱកាសវិជ្ជមាន
ជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើង និងកូនៗ
របស់យើង ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង “បរិយាកាស”
ថ្មីណា មួយក៏ដោយ យើងចាំបាច់ត្រូវធានា
ថាកូនៗ របស់យើងដឹងពីរបៀបប្រព្រឹត្តិ
អាកប្បកិរិយា ដឹងអំពីគ្រោះថា្នក់ និង
ដឹងពីរបៀប ដែលពួកគេអាចការពារ
ខ្លួនគេពីគ្រោះថា្នក់ទាំងនេះ រួមទាំង
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារផងដែរ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ
សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិចារណា
(តាមជម្រើស)
សុំឱ្យអ្នកចូលរួមគិតពីគ្រោះថា្នក់ចំពោះ
សុវត្ថិភាពកុមារដែលអាចកើតចេញពី
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
ចម្លើយអាចឆ្លើយបាន ទៅនឹងសំណួរអំពី
គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតចេញពី បច្ចេកវិជ្ជា
ឌីជីថលរួមមាន ៖
 នៅពេលដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មាន/
រួបភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត គឺយើង
មិនអាចលុបវាចេញវិញបានទេ។
 កុមារអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
ជាមួយមនុស្សដែលគេមិនស្គាល់តាមរយៈ
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល។
 កុមារអាចក្លាយខ្លួនជាមិត្តភក្តិ ជាមួយ
មនុស្សដែលគេមិនស្គាល់ តាមរយៈ
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលនេះ ហើយរៀបចំ
ការជួបជាមួយនឹង មនុស្សទាំងនេះ។
 អ្នករំលោភបំពានអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជា
ឌីជីថលដើម្បីលួងលោមកុមារ។
 អ្នករំលោភបំពានជាមនុស្សពេញវ័យខ្លះ
ធ្វើពុតថាខ្លួនជាក្មេង ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនង
ហើយបន្ទាប់មកបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះ
របស់ខ្លួន ហើយធ្វើការស្នើសុំរួមភេទតែម្តង។
 រូបភាពផ្លូវភេទត្រូវបានចែករំលែកគ្នាតាម
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលដើម្បីកំណត់ទីតាំង
និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់កុមារ។
 អ្នករំលោភបំពានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជា
ឌីជីថល ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ
និង រៀបចំការជួបជាមួយកុមារដែលជា
ជនរងគ្រោះ។
 អ្នករំលោភបំពាន ប្រើប្រាស់ហ្គេមតាម
អ៊ីនធើណេត ដើម្បីកំណត់គោលដៅ
កុមារទុក និង បង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ នៅពេលក្រោយ។

38

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ
ស្លាយទី៣២
ចំôះ /រ†#ើ°#ស់បín#កវìMî#ឌីជីថលE
• កុំÒ#ករã#កព័ត៌=ន ឬរូបថតÚﬁ#ល់ខeGន។.
• Û´âព័ត៌=នÚﬁ#ល់ខeGនរបស់កុ=រក&iងបwÔ#ញអ៊ÙនÇើ≈#ត
k#lវUក់ក)#ិត ”ឯកជន”។.
• បı#ៀនកុ=រអំពី “4រ∞យ4រណ៍íមa#ព័ន…អ៊ÙនÇើ≈#ត ”។.
• k#+តពិនិត# និងយល់ដឹងអំពីអÉី|#លកុ=រÇÉើíមប7d#កវ6A®#ឌីជីថល។.
• និÊយAមួយកុ=រ ពីសកមL>ពប7d#កវ6A®#ឌីជីថលរបស់ពួកª#។.

បín#កk#សវìMî# និង/ររ01ភបំ5នកុ-រ -នទំïក់ទំនងñó#E

វìöន/រ`មõúកAùង/រអនុវតHûើម#üីរក#$សុវត)ិ+ព

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

តើឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាង
ដូចម្ដេច ទៅនឹងគ្រោះថា្នក់ដែលកើតចេញ
ពីបច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលនេះ? (តាមជម្រើស
អាស្រ័យលើបរិបទក្នុងប្រទេស)

ប្រសិនបើកុមារម្នាក់ត្រូវបានទាក់ទងតាម
រយៈបច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលដោយបុគ្គលណា
ម្នាក់ដែលធ្វើឱ្យគេមានក្ដីបារម្ភ ឬខូចចិត្ត
នោះគឺគេអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពី
វិបសាយ ឬកម្មវិធីដែលទំនាក់ទំនង
រំលោភបំពាន ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធី/
វិបសាយនោះ។ ឧទាហរណ៍៖

 មនុស្សពេញវ័យជាច្រើននិយាយថា
ពិភពឌីជីថលរីកចម្រើនលឿនខ្លាំងពេក
ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចតាមទាន់។
 មានវិធានការមួយចំនួនដែលមនុស្សពេញ
វ័យអាចអនុវត្ត ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពរបស់
កុមារនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិជ្ជាដូចជាកុំព្យូទ័រ តាប្លេត និង/ឬ
ទូរស័ព្ទដៃ។

• http://www.facebook.com/help/
reportlinks

 ជួយឱ្យកុមារយល់ថា ដូចគ្នានឹងការជួប
ជជែកផ្ទាល់មុខនឹងគ្នានោះ យើងក៍អាច
រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់យើង នៅពេលដែល
យើងមានទំនាក់ទំនងតាមរយៈប្រព័ន្ធ
បច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថលផងដែរ។ ឧទាហរណ៍៖

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

• https://support.twitter.com/
forms/abusiveuser
• http://www.youtube.com/yt/
policyandsafety/reporting.html

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

––ផ្ដល់យោបល់ដល់កុមារកុំឱ្យចែក
រំលែកព័ត៌មានលម្អិតរបស់ខ្លួន
(ដូចជាលេខទូរសព័្ទ អាស័យដ្ឋាន
ឈ្មោះសាលារៀនជាដើម) ឬរូបភាព
ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈបច្ចេកវិជ្ជាឌីជីថល។
––គ្រប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រវត្តិទាំងអស់
គួរ មានការកំណត់ពីភាពឯកជនឱ្យបាន
ខ្ពស់បំផុត ហើយគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់
មិនត្រូវឱ្យអ្នកក្រៅចូលទៅមើលបានទេ។
–– បង្រៀនកុមារអំពីការរាយការណ៍តាម
បណ្ដាញអ៊ីនធើណេត។ មានគេហទំព័រ
និងកម្មវិធីជាច្រើន (ឧ.ហ្វេសប៊ុក
ធ្វីតធើ យូធូប អ៊ីនស្តាក្រាម ស្កាយ)
ផ្ដល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួល ក្នុងការ
រាយការណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬឯកសារ
ដែលមានការរំលោភបំពាន។
–– លើកទឹកចិត្តឱ្យកុមារប្រាប់អ្នកប្រសិនបើ
ពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមិនស្រួល
ក្នុងចិត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេតាម
បច្ចេកវិជ្ជានេះ។
–– រំលឹកដល់កុមារថា ពួកគេគួរគ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ និងអ្វីដែលគេ
បានឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៣៣ ∞

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

តើវិស័យទេសចរណ៍ និងការរំលោភបំពាន
លើកុមារ មានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្តេច?

Lើវìស័យk#សចរណ៍ និង /ររ01ភបំ5ន
កុ-រ -នទំïក់ទំនងñó#ដូច]H#ច?E

 វិស័យទេសចរណ៍មានការរីកចម្រើននៅ
ជុំវិញពិភពលោក និងនៅក្នុងតំបន់នេះ។
 កំណើនវិស័យទេសចរណ៍អាចនាំមកនូវ
ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះប្រទេស
និងសហគមន៍។
 អ្នកទេសចរភាគច្រើន គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរ
ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ និងគោរព
ចំពោះវប្បធម៌ និងបរិស្ថានក្នុងស្រុក
និងប្រជាជននៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរ
ឬរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះមួយរយៈពេល។
 ប៉ុន្តែមានគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនចំពោះកុមារ
ដែលប្រឈមនឹងចំនួនអ្នកទេសចរដែល
ការកើនឡើងជាលំដាប់ និងការអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យទេសចរណ៍។

ស្លាយទី៣៤
រ¶កចß#ើនកAùងវìស័យk#សចរណ៍? E

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

Lើ-នÉ##ះòó#ក់អPីខ8ះ s#លuច§ើត-ន
ចំôះសុវត)ិ+ពកុ-រ•មរយៈ/រ

សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិភាក្សា
(តាមជម្រើស)
សូមឱ្យអ្នកចូលរួមគិតពីគ្រោះថា្នក់មួយចំនួន
ដែលអាចកើតមានចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារ
ដែល ប្រឈមដោយសារកំណើនទេសចរណ៍
នៅក្នុងសហគមន៍។

ការឆ្លើយតបដែលអាចកើតមានរួមមាន ៖
 ការដាក់មនុស្ស និងវប្បធម៌ ខុសគ្នា
ឲ្យនៅជិតគ្នាអាចនាំឲ្យមានជម្លោះ
ការរំលោភបំពានអំណាច និង/ឬប្រាក់
 កុមារប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ពីការ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនល្អ។
 កុមារអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឱ្យរក
ប្រាក់ពីវិស័យ ទេសចរណ៍ ដោយការសុំទាន
ឬដើរលក់របស់របរ តាមដងផ្លូវ។ ដោយការ
រស់នៅ និងធ្វើការងារនៅតាមដងផ្លូវ កុមារ
អាចងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពាន។
 អ្នកទេសចរអាចស្វែងរកវិធីផ្សេងៗ ដើម្បី
ទៅទស្សនាកន្លែងដែលមានការហាមប្រាម
ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ ដូចជា “មណ្ឌល
កុមាកំព្រា” សាលារៀនផ្ទះជាដើម ។
ការទុក ឱ្យមនុស្សពេញវ័យដែលមិនស្គាល់
នៅជាមួយ នឹងកុមារអាចនាំឱ្យកុមារប្រឈម
នឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាន។
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ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
 “កន្លែងកំសាន្តពេលយប់” ឬកន្លែង
ធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ អាចបង្កើនតម្រូវ
ការកើនឡើងចំពោះភ្ញៀវទេសចរ។
កុមារអាចត្រូវបានលួងលោម ឬត្រូវបាន
រំលោភបំពាននៅនឹងកន្លែងទាំងនេះតែម្តង។
 ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ អាចយល់ព្រម
ឱ្យភ្ញៀវទេសចរជាបរទេសចូលទៅផ្ទះ ឬ
អប់រំកូនរបស់ខ្លួន ឬយកកូនរបស់ខ្លួន ចេញ
ពីផ្ទះ ដែលជាទីកន្លែងផ្តល់ការការពារ ដល់
ពួកគេ ដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹង
ភាពងាយរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាន។

ស្លាយទី៣៥ ∞

អ&កT#សចរ អ&កÇÉើដំ≈ើរ ឬជនបរT#ស|#លមករស់hក&iង
a#T#សwមួយ ឬបwÔ#Äa#T#សI#o#ងៗ Åើយa#ö#ឹតF4រ
រãqភបំåនផefវg#ទកុ=រ |#លª#—Ã#ង ឬរស់h។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

អAករ01ភបំ5នផ89វ:#ទកុ-រs#ល
©™#ស់ទីពីក´8#ងមួយg¨ក´8#ងមួយE

អ្នកទេសចរមួយចំនួនតូចប្រើប្រាស់ការ
ធ្វើដំណើរ ជាឱកាសក្នុងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទកុមារ។
អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារដែល
ផ្លាស់ទី ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
គឺជាអ្នកទេសចរ អ្នកធ្វើដំណើរ
ឬជនបរទេស ដែលតាំងទីលំនៅក្នុង
ប្រទេស ដែលពួកគេធ្វើការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទកុមារ ទាំងនៅក្នុងប្រទេស ឬ
ប្រទេសផ្សេងៗ ដែលកំពុងទស្សនា
និងរស់នៅ។
ខណៈពេលដែលវិស័យទេសចរណ៍បាន
នំាមកនូវផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានដល់
ប្រទេសនិង សហគមន៍របស់យើង វាគឺជា
ការសំខាន់ដែលពួកយើងដឹងពីគ្រោះថ្នាក់
ដែលពួកយើងការពារកុមាររបស់យើងពីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយអ្នកទេសចរនិង
និងប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន ។
ព័ត៌មានដែលយើងបានចែករំលែករួចហើយ
អំពីអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ
គឺមាន ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដំណើរ
ដែល រំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៣៦ ∞
មួយ¨ក´8#ងមួយ j#តិបតHិអំ≠ើរបស់ខ8Æនដូច]H#ច?E
• 4រa#ö#ឹតFíមរ˜ៀបI#o#ងៗ.
• អ&កខeះXនêៀបចំគ:##ងទុកAមុន.
• អ&កខeះ¿#ើ¡#ស់ប7d#កវ6A®#.
• អ&កខeះÇÉើ4រ/ÇÉើAអ&កសL័é#ចិតFhíមអងn4រåក់ព័ន…នឹងកុ=រ.
• អ&កខeះ¿#ើ¡#ស់ƒ#អ≈∆ើក /បwÔ#ញក&iងមូលUV#ន.
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LើអAករ01ភបំ5នផ89វ:#ទកុ-រs#ល©™#ស់ទីពីក´8#ង

 ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងដើម
អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
ធ្វើសកម្មភាព ក្នុងមធ្យោបាយជាច្រើន។
នេះគឺដូចគ្នានឹង ជនល្មើស
ដែលរំលោភបំពាន ផ្លូវភេទកុមារផ្លាស់ទី
ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដែរ។
 នៅក្នុងបរិបទជាក់លាក់នៃ
វិស័យទេសចរណ៍និងការធ្វើដំណើរ៖
––អ្នករំលោភបំពានបានរៀបចំទុកជាមុន
ដើម្បីប៉ុនប៉ងរំលោភបំពានលើកុមារ
ក្នុងតំបន់ណាមួយជាក់លាក់។
––អ្នករំលោភបំពានមួយចំនន
ួ បានយកពេល
វេលាលំហែ ដើម្បីរំលោភបំពានលើកុមារ។
––អ្នករំលោភបំពានមួយចំនួនដែលធ្វើ
ដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីទៅកាន់
ទីកន្លែងដែលត្រូវបានរាយការណ៏ថាកុមារ
គឺអាចដើម្បីរំលោភបំពានផ្លូវភេទបាន។
––អ្នករំលោភបំពានមួយចំនួន អាចនឹងទៅ
ទស្សនាជាទៀងទាត់ នៅក្នុងប្រទេសមួយ
និងស្នាក់នៅម្តងៗ ច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំ។
ក្នុងករណីនេះ ពួកគេភាគច្រើនមិនមែនជា
ទេសចរទៀតទេ ប៉ុន្តែរស់នៅ ដូចជា
ជនបរទេសដែលមានផ្ទះឬផ្ទះល្វែង
ផ្ទាល់ខ្លួន ។
––អ្នករំលោភបំពានខ្លះប្រើប្រាស ់បច្ចេកវិជ្ជា
ឌីជីថលដើម្បីរំលោភបំពានលើកុមារ
នៅក្នុងប្រទេសផ្សេង (ឧ. តាមរយៈ
ការប្រើប្រាស់ “វេបខែម”)។
––អ្នករំលោភបំពានខ្លះទៀតធ្វើការងារជា
គ្រូបង្រៀន ឬវេជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុង
ប្រទេសក្រៅ ហើយរំលោភបំពានកុមារ
ដែលគេបានជួបតាមរយៈការងាររបស់គេ
នៅក្នុងអង្គការសប្បុរសធម៌ “មណ្ឌល
កុមារកំព្រា” សាលារៀន គ្លីនីកសុខភាព
ជាដើម។
––អ្នករំលោភបំពានខ្លះ នឹងប្រើប្រាស់
ឈ្មួញកណ្ដាល និងបណ្ដាញនានា
ដើម្បីជួយដល់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរក
និងរំលោភបំពានកុមារ។ ដូចដែលបាន
លើកឡើង មានមនុស្សច្រើនដែលអាច
ជួយដល់អ្នករំលោភបំពានក្នុងការជួប
និងរំលោភបំពានលើកុមារ។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
អ្នកសម្របសម្រួលអាចរៀបរាប់លម្អិត ជាមួយ
នឹង ព័ត៌មានពីករណីសិក្សាក្នុងមូលដ្ឋាន/
ប្រទេស/អន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួន
រួមមាន៖ វាក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែល
ត្រូវនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងសហគមន៍
ណាមួយ អ្នករំលោភបំពានភាគច្រើនគឺជាអ្នក
ដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះ។

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

២. តើយើងអាចនិយាយជាមួយកូនរបស់យើងពីការរក្សាសុវត្ថិភាពដោយរបៀបណា?
ស្លាយទី៣៧ ∞

• ជ)#ុញឱ#=នទំ´ក់ទំនងÄ|#ល7#ះ¡##Z#័យºក់ទង¬ä#—វ6ញ—មក.
• និÊយAមួយកូនÄíំងពីកូនhវ័យ`L#ង អំពីរ˜ៀបរក#§សុវត≥ិ>ព.
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២. និ∞យMមួយកូនរបស់Rើង

វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថា
អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារខ្លះ
ចំណាយការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនដើម្បីយក
លេស ឬធ្វើឱ្យសមហេតុសមផលសម្រាប់
 តាមរយៈការដឹង និងការចាប់អារម្មណ៍
លើគ្រប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ ដែលកូនៗ អាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនដោយប្រាប់
របស់ អ្នកមានជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យ អ្នកដទៃថា “វាគឺជាឧប្បទ្ទវហេតុ” ឬថា
អ្នកអាច ជួយបង្កើនកម្រិតការពារបានមួយ “កុមារនិយាយបំផ្លើស” ស្ថានភាព។
អ្នករំលោភបំពានខ្លះ សង្កត់ធ្ងន់ថា កុមារ
កម្រិតទៀតសម្រាប់កូនរបស់អ្នក។
និយាយកុហកពីអ្វីដែលកើតឡើងពីមុន ឬគឺ
 អ្នករំលោភបំពានអាចកំណត់គោលដៅ
“អ្នកបង្កររឿង” ឬជាការយល់ច្រទ្បំរឿង
កុមារដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ ឬកុមារ
ផ្លូវភេទ។ ការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឱ្យអាប់អោន
ដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារពួកគេ។
ដល់ចរិតលក្ខណៈ និងភាពអាចជឿទុកចិត្តបាន
 សូម្បីតែកុមារដែលមកពីគ្រួសារដែល
នៃកុមាររងគ្រោះ។ នោះគឺជាហេតុផល
មានការស្រលាញ់និងផ្តល់ការគំាទ្រ
ដែលមានសារៈសំខាន់ ដែលត្រូវធានាចំពោះ
ក៏ដោយ ក៏កុមារទំាងអស់នោះ
កូនរបស់អ្នក ថាអ្នកស្ដាប់ពួកគេ និងជឿជាក់
នៅតែអាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដែរ។
លើអ្វីដែលពួកគេបានប្រាប់អ្នក។
 មធ្យោបាយសំខាន់ជាគន្លឹះមួយទៀត
ដែលយើងអាចប្រើដើម្បីការពារកុមារ
របស់យើង ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង
គឺការទំនាក់ទំនង ដោយបើកចំហ
និងពិភាក្សាជាមួយកុមារា និងកុមារី
តាំងពីនៅក្មេង ពីការរក្សាសុវត្ថិភាព
របស់ពួកគេ។
 តាមរយៈការឃ្លាំមើល និងយល់ដឹង
ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំអាចកាត់បន្ថយ
គ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានលើកុមារ។

 វាមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នា ក្នុងការដែលត្រូវ
មានការសន្ទនាទាំងនេះជាមួយនឹងកូនស្រី
និងកូនប្រុសរបស់យើងដែលសុទ្ធតែងាយ
រងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពាន។
 ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងវគ្គអប់រំរបស់យើង
ជាមួយកុមារ យើងលើកទឹកចិត្តដល់
កុមារឱ្យកំណត់ “មនុស្សពេញវ័យ
ដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត” ដែលពួកគេអាច
និយាយជាមួយបាន ក្នុងករណីដែលពួកគេ
មានអារម្មណ៍ថា “ពួកគេមានបញ្ហា”។
 កុមារគួរមានលទ្ធភាពអាចមករក
និងចែករំលែកអារម្មណ៍របស់គេជាមួយ
នឹងអ្នកដោយ មិនមានការភ័យខ្លាចលើ
ការស្ដីបន្ទោសឡើយ។
 ពេលខ្លះ កុមារមិនចែករំលែកអ្វីដែលមាន
សារៈសំខាន់ជាមួយនឹងឪពុកម្តាយរបស់
គេទេ ពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចថា
នឹងទទួល ការស្ដីបន្ទោស។
អ្នករំលោភបំពានប្រើប្រាស់
ភាពភ័យខ្លាចនេះ ដើម្បីបម្រើផល
ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ
ស្លាយទី៣៨ ∞

E
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LើអAកQនប±#ៀនកូនរបស់អAកg
អPីខ8ះពី/ររក#$សុវត)ិ+ពឲ#wរួចផុតgg
ពី/ររ01ភបំ5ន?

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

សំណួរឆ្លុះបញ្ចាំង/ពិភាក្សា

អ្នកសម្របសម្រួលអាចកត់ត្រាចម្លើយ របស់
អ្នកចូលរួមដែលលើកឡើងនូវការអនុវត្តន៍ល្អៗ
និង ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានៅពេល
ក្រោយទៀត។

 សូមសួរអ្នកចូលរួម តើពួកគេ
បង្រៀនអ្វីខ្លះដល់កូនរបស់គេ ទាក់ទងនឹង
ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារឲ្យរួចផុតពីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទ? តើសារសំខាន់ៗផ្នែក
សុវត្ថិភាព និងយុទ្ធសាស្រ្តការពារខ្លួនអ្វីខ្លះ
ដែលពួកគេលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យអនុវត្ត?

ស្លាយទី៣៩ ∞

• 4រសន™´Äអំពីបßﬂ#ផefវg#ទ គឺAêឿងពិXក។.
• ប៉ុ∂F#កុ=រÄនឹងដឹងÄអំពីêឿងg#ទ មិនâØើងចង់Äឱ#ª#ដឹង ឬÄ
មិនចង់ក¯ី។.
• អ&ករãqភបំåនផefវg#ទÄAមនុស#oធំ `#ងចំ≈#ញÄ
ពីកុ=រ|#លមិនXនÄយល់អំពីបßﬂ#ផefវg#ទXនច#°ស់Ä។.
• សូមÜប់I¯ើមÄ4រសន™´ឱ#Xន≤ប់ក&iងលក‹ណៈមួយÄ|#លសកFិសមÄ
—íមìយុ និងÄដំwក់4លÄលូតœស់របស់កូនអ&ក។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

LើអAកQនប±#ៀនកូនរបស់អAកអPីខ8ះgពី/រ
រក#$សុវត)ិ+ពឲ#wរួចផុតពី/ររ01ភបំ5ន?E

 ជាទូទៅ ក្នុងពេលណាមួយនៃជីវិតរបស់
ពួកគេ កុមារតែងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អំពីការ
រួមភេទ ហើយពួកគេយល់ថា នេះគឺជា
ប្រធានបទដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យ
និយាយ។
 ជួនកាល ភាពងឿងឆ្ងល់របស់ពួកគេ នាំឱ្យ
កុមារស្វែងរក និងចែករំលែកព័ត៌មានមិន
ត្រឹមត្រូវពីការរួមភេទដែលពួកគេទទួល
បាន ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធ
បច្ចេកវិជ្ជាអ៊ីនធើណេត។
 ការសន្ទនាជាមួយកូនរបស់យើងពីបញ្ហា
ផ្លូវភេទគឺជារឿងលំបាក។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ
យើងនៅស្ងាត់ស្ងៀម កូនៗរបស់យើងនឹង
ប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់។
 កុមារនឹងរៀនសូត្រពីរឿងផ្លូវភេទ ទោះបី
ជាយើងចង់ឬមិនចង់ឲ្យពួកគេដឹងក៏ដោយ
។ កុមារនឹងស្វែងរកព័ត៌មានពីប្រភពដទៃ
ទៀត ហើយព័ត៌មានដែលពួកគេទទួល
បាន អាចជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឬមាន
គ្រោះថ្នាក់។ ពេលខ្លះ អ្នករំលោភបំពាន
ជាមនុស្សពេញវ័យកេងយកប្រយោជន៍
ពីកុមារ ដែលមិនបានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហា
ផ្លូវភេទ។
 យើងត្រូវតែបង្កើតឱកាសសមស្រប
ដើម្បីនិយាយជាមួយកូនៗរបស់យើង
ទាំងកូនប្រុស និងកូនស្រី។

44

អ្នកសម្របសម្រួលគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
និងបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់ និងកែតម្រូវដោយ
ទន់ភ្លន់លើគោលគំនិត ឬយុទ្ធសាស្រ្តនានា
ដែលជាអបិយជំនឿ។ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវ
សង្កត់ធ្ងន់ថា អ្នករំលោភបំពានទាញយក
អត្ថប្រយោជន៍ពីការយល់មិនត្រឹមត្រូវទាំងនេះ
ដើម្បីបានឱកាសជួបនិងការរំលោភលើកុមារ។
សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើខ្ញុំអាចរក្សា
សុវត្ថិភាពរបស់កូនខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្ដេច?
តើខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់ខ្ញុំ
បានដោយរបៀបណា?
១

ត្ូវដឹងព័ត៌មានឲ្យបានច្ើន

២

ត្ូវនិយាយជាមួយកូនរបស់យើង

៣

ត្ូវដឹងអំពីអ្វីដ្លកំពុងកើតឡើង

៤

ត្ូវដឹងថានរណាដ្លអ្នកអាចសុំជំនួយបាន

• អ្នករំលភ
្ បំពានផ្លវកូ ភ្ទកុមារ អាចឆ្លៀតឱាសបានដ្យារប្ជាជនខ្វះចំណះ្ ដឹងអំពី
របៀបដ្លពួកគ្រល
ំ
ភ
្ បំពានកុមារ។
• ត្វកូ ដឹងព័តមា
៌ នឲ្យបានច្ន
ើ និងជជ្កដ្យបើកចំហរអំពា
ី ររំលភ
្ បំពានកុមារ។
• ព្លខ្លះ កុមារមិនប្្ប់អ្វីដ្លសំខាន់ជាមួយឪពុកមា្ដ្យរបស់ខ្លួនទ្ ព្្ះពួកគ្ខា្ល្ច
ទទួលពិន័យឬារស្ដីបន្ទ្ស។ អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ប្ើប្ស់ារភ័យខា្ល្ចន្ះ
ជាប្យ្ជន៍របស់ខ្លួន។
• សូមាងទំនាក់ទំនងបើកចំហរ និងទុកចិត្តគ្ន្ជាមួយកូនអ្នក។ សូមធ្វើឲ្យកូនៗដឹងថ
គ្អាចប្្ប់រឿងគ្ប់យា៉្ងដល់អ្នកបាន។
• និយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីាររួមភ្ទ និងបញ្ហ្ផ្លូវកភ្ទ ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លសមស្ប
ទ្នឹងអាយុរបស់ពួកគ្។
• បង្ៀនកូនឲ្យច្ះយុទ្ធាស្ត្ារពារខ្លួនតាំងពីគ្ន្អាយុតិច រួមមាន៖
– ា្គ្ល់ឈ្ម្ះផ្ន្កផ្ស្ងៗន្រាងាយយា៉្ងត្ឹមត្ូវក
– ា្គ្ល់ និងឆ្លើយតបទ្នឹងអារម្មភណ៍ និងារផ្ដល់សញ្ញ្របស់រាងាយ ដើម្បីដឹងថព្
លណាពួកគ្ត្ូវការារារពារ។
– ប្សិនបើកុមារមានអារម្មភណ៍ថ បារម្ភ ឬភ័យខា្ល្ច គ្តអាចនិយាយថ ទ្ និង
ទ្ ឲ្យឆ្ង្យពីា្ថ្នាព និង ប្្ប់ ដល់មនុស្សធំដ្លមានសុវកត្ថិាពណាមា្ន្ក់
អំពីអ្វីដ្លបានកើតឡើង។
• ត្ូវកដឹងថ រឿងន្ះក៏អាចកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានដ្រ។
• ត្ូវកយកចិត្តទុកដាក់មើលទ្លើារប្្ប្ួលផ្ន្កអាកប្បកិរិយារបស់កូនអ្នក។
• ត្វកូ សង្ក្តមើលអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សធំដទ្ទៀតដ្លចំណាយព្លជាមួយកូន
អ្នក។
• ត្ូវកស្វ្ងរកជំនួយា្ល្មៗ ប្សិនបើអ្នកសង្ស័យថកុមារណាមា្ន្ក់កំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថ្ន្ក់ ឬបានរងាររំល្ភបំពាន។

ការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថា ពេលខ្លះ
គុណតម្លៃ បានរារាំងឪពុកម្តាយ កូន
ជាពិសេសកុមារី មិនឱ្យសិក្សាស្វែងយល់ និង
ពិភាក្សាពីភាពគ្រប់ការ ផ្លូវភេទ និងការ រួម
ភេទ។ ព័ត៌មានមានកម្រិតពីរឿងផ្លូវភេទ និង
អាកប្ប-កិរិយាបែបការពារអាចរួមចំណែកដល់
ភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារចំពោះការ
រំលោភបំពាន។

ផ្នែកទី២៖ ការណែនាំតាមរយៈស្លាយ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

 ជាការពិតណាស់ របៀបនិយាយទៅកាន់
កុមារអាយុបីឆ្នាំ ពីបញ្ហានេះ គឺច្បាស់ជា
ខុសពីរបៀបដែលយើងនិយាយជាមួយ
កុមារអាយុ១៧ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ យើងអាចមាន
ការសន្ទនាដែលសមស្របទៅតាមអាយុ
និងការវិវឌ្ឍន៍របស់កុមារបាន។
 នេះជាមូលហេតុដែលយើងក៏ត្រូវតែ
លើកទឹកចិត្តឱ្យសាលារៀនផ្ដល់ការអប់រំ
ផ្លូវភេទដល់កុមារ។
 ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ យើងត្រូវតែ
ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការទទួលខុសត្រូវរបស់
យើងក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំក្រៅផ្លូវការពី
បញ្ហាផ្លូវភេទ នៅផ្ទះ។
 ឥឡូវនេះ យើងនឹងចែករំលែកគំនិតមួយ
ចំនួនពីរបៀបនិយាយជាមួយកុមារលើ
ប្រធានបទទំាងនេះ ដោយផ្អែកលើការ
ស្រាវជ្រាវ និងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ។

ស្លាយទី៤០ ∞

•
•
•

សូមជួយកូនរបស់អ&កÄឱ#=នìរមLណ៍¶យZ#ួលÒ#ករã#កÄក¯ីXរម˘´´Ä
របស់ពួកª#ÄAមួយអ&កÄ.
hy#លកុ=រនិÊយ7#ញមក សូម^˙#ប់ និងÄ˚eើយតបÄចំ¸ះពួកª#ÄmយÄ
យកចិតFទុកUក់ .
k#lវឱ#ពួកª#ដឹងâ a#សិន˜ើÄពួកª#ចង់Ò#ករã#កêឿងអÉីÄAមួយអ&ក–ះ
ពួកª#ìចÒ#ករã#កXន ÅើយÄពួកª#មិនគួរភ័យ”‘#ចÄទទួលរងទណõកមLÄ
–ះT#។ .

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

Tip 1: Build an open and trusting
relationship with your children
គន8ឹះទី១៖ ក`ងទំïក់ទំនងyយzើកចំហនិងôរ≠#ញ
yយ/រទុកចិតHMមួយកូនអAក

គន្លឹះទី១៖ កសាងទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហ មានករណីដែលកុមារមិននិយាយពីការ
រំលោភបំពាន ប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
និងទុកចិត្តគ្នាជាមួយកូនអ្នក។
ព្រោះពួកគេខ្លាចទទួលរងការស្ដីបន្ទោស
 លើកទឹកចិត្តកូនអ្នកឱ្យនិយាយជាមួយ
ដែលពួកគេបានទៅកន្លែងណាមួយដែល
អ្នកពីបញ្ហានោះ។ ជារឿយៗ
ពួកគេមិនគួរទៅ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន
ការលើកទឹកចិត្តឱ្យកូននិយាយចេញ
អ្នកសម្របសម្រួលគួររកករណីសិក្សា
ច្រើនតែចាប់ផ្ដើមដោយការសួរថា តើកូន
ដើម្បីយកមកចែក រំលែកជាមួយអ្នកចូលរួម។
សុខសប្បាយទេ? តើមានអ្វី ដែលកូនចង់
និយាយជាមួយពួក យើងឬទេ?
 ការកសាងទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហ
គឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដើម្បីឱ្យកូន
អ្នកមានអារម្មណ៍ងាយស្រួល ក្នុងការ
ចែករំលែកទុក្ខកង្វល់របស់ពួកគេ ជាមួយ
អ្នក។
 នៅពេលកុមារនិយាយចេញមក សូមស្ដាប់
និងឆ្លើយតបទៅពួកគេវិញ ដោយ
យកចិត្តទុកដាក់។
 សូមឱ្យពួកគេដឹងថា ប្រសិនបើពួកគេចង់
ចែករំលែករឿងអ្វីមួយជាមួយអ្នក គឺគេអាច
ធ្វើបាន ហើយគេមិនគួរមានការភ័យខ្លាច
ដល់ការដាក់ទោសទេ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៤១ ∞

០-៣ πó#ំE
• ^˝#ល់!"#ះÄÄÍ&#កÄÄÄ
K#∞ង4យXនÄ
k#ឹមk#lវ រួមºំងÄ
a#Uប់g#ទÄ.
• ^Ûរណៈ និងÄ
ឯកជនÄ.

• >ពខុស¬ä#Í&#កÄ
Ø#នឌ័រ.

៤-៥ πó#ំE
• មុខ¶ររបស់Í&#កÄ
នីមួយៗK#Ä∞ង4យ
រួមºំងÄa#Uប់g#ទÄ.
• ការប៉ះåល់Ä|#លÄ
សមZ#ប និង4រÄ
ប៉ះåល់Ä|#លÄ
មិនសមZ#ប.
• Ø#នឌ័រ និងÄសងnម.

៥-៩ πó#ំE
• មូលUV#នK#Ä4របនFពូជ.
• 4រy#ញវ័យ.
• ទំ–រផefវg#ទ ÄÄÄ
I#o#ងៗÄ.

៩-១២ πó#ំE
• 4ររួមg#ទ រួមºំងÄ
4ររួមg#ទÄmយÄ
សុវត≥ិ>ពផង|#រ.
• >ពស&ិទ…^ä#ល និង
4ររួមg#ទÄ
hក&iងទំ´ក់ទំនងÄ
¥&#’.
• 4រយល់ដឹងអំពីÄ
a#ព័ន…ផ#oពÉផ#§យ.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

គន8ឹះទី២៖ និ∞យMមួយកូនរបស់អAកgអំពី/ររួម:#ទ
និងបef#ផ89វ:#ទកAùងលកbណៈមួយs#លសកHិសម•ម
uយុ និង ដំNក់/លលូតµស់gរបស់ពួក∂#E

គន្លឹះទី២៖ និយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីភេទ
និងបញ្ហាផ្លូវភេទ តាមវិធីមួយដែលសមស្រប
នឹងវ័យរបស់ពួកគេ។
 ចំណុចនេះ រួមមានទាំងការពិភាក្សាពីការ
ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករាងកាយ សុខភាពផ្លូវភេទ
និងទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន។
 នៅពេលឪពុកម្ដាយចែករំលែកព័ត៌មាន
ទាំងនេះ វាអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឱ្យមាន
ការទទួលព័ត៌មានខុស។ យើងដឹងថា
ជនល្មើសកេងយកប្រយោជន៍ពីការ
ទទួលបានព័ត៌មានខុសទាំងនេះ ដើម្បី
មានលទ្ធភាពចូលទៅរកកុមារ។
 ជាការពិតណាស់ ឪពុកម្ដាយជាច្រើនមាន
អារម្មណ៏មិនស្រួល ឬអៀនខ្មាសក្នុងការ
និយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ ប៉ុន្តែមានវិធី
ជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យការនិយាយនេះ មាន
ភាពងាយស្រួល។ ការនិយាយនេះ នឹង
មិនសូវអាក្រក់ប៉ុន្មានទេ ប្រសិនបើអ្នក
លើកយកប្រធានបទនេះមកនិយាយ
ពេលកូនរបស់អ្នកនៅតូច ហើយឆ្លើយនឹង
សំណួរផ្សេងៗតាមលក្ខណៈធម្មតា។
 ត្រូវចងចាំថា វាក៏អាចជាការអាម៉ាស់ និង
ធ្វើឱ្យមានការពិបាកសម្រាប់កុមារក្នុងការ
និយាយពីរឿងនេះផងដែរ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយបានលើកឡើងពី
ព័ត៌មានខាងក្រោមទៅតាមអាយុសមស្រប៖
អាយុ០-៣ ឆ្នាំ
 បង្រៀនកូនអំពីឈ្មោះដែលត្រឹមត្រូវ
របស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ រួមទាំង
អវៈយវៈភេទផងដែរ។
 ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាង
សាធារណៈ និងឯកជន
 បើកចំហ ចំពោះសំណួរនានា ជាពិសេសគឺ
សំណួរជុំវិញរឿងភាពខុសគ្នា។
អាយុ៤-៥ឆ្នាំ
 ពន្យល់ពីមុខងារខុសៗគ្នា របស់ផ្នែកផ្សេងៗ
នៃរាងកាយ រួមទាំងមុខងាររបស់អវៈយវៈ
ភេទផងដែរ។
 ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត
(ច្បាប់ទម្លាប់ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន)
ពីការប៉ះពាល់ខ្លួនឯង
និងប៉ះពាល់អ្នកដទៃដែលសមរម្យ និង
មិនសមរម្យ ព្រមទាំងការប៉ះពាល់ និង
ការនិយាយជាឯកជន និងជាសាធារណៈ។
 ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីយេនឌ័រ និងសង្គម
(ហេតុអ្វី បានជាពេលខ្លះគេដាក់កុមារីឱ្យ
ដាច់ពី កុមារា តើហេតុអ្វីបានជា ជារឿយៗ
មានការប្រព្រឹត្តិខុសគ្នាទៅលើកុមារា និង
កុមារី?)
អាយុ៥-៩ឆ្នាំ
 កុមារគួរមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីការ
បន្តពូជ។
 ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការពេញវ័យ (ការ
ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករាងកាយ ការចេញទឹកកាម
ការឡើងរឹងនៃប្រដាប់ភេទ ការមករដូវ)។
 ពន្យល់អំពីទំនោរ និងអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទ
 ប្រសិនបើកុមារសួរ អ្នកគួរមានឆន្ទៈផ្ដល់
ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីទង្វើផ្នែកផ្លូវភេទ
ដោយផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតតិចតួច។
អាយុ៩-១២ឆ្នាំ
 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីភេទ រួមទាំងការរួមភេទ
ដោយសុវត្ថិភាព និងរបៀបសម្រេចចិត្តថា
តើពេលណាគួរចាប់ផ្ដើមមានរឿងផ្លូវភេទ
ជាមួយអ្នកដទៃ។
 ព័ត៌មានអំពីភាពកៀកកិតនិងការរួមភេទក្នុង
ទំនាក់ទំនង(ស្នេហា)។
 គាំទ្រចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
និងថា តើសារអំពីភេទនិងយេនឌ័រនៅក្នុង
សង្គម អាចនឹងជា ជំនឿវៀចវេរ ដែលមិន
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ ក្នុងជីវិត
ជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៤២ ∞

• 4រឱ#អ&កដ“#Äƒើល˛ើញÄÍ&#កឯកជនK#∞ង4យរបស់Øើង
AêឿងមិនìចទទួលយកXនT# .
• 7#ះសំ¬ល់ìរមLណ៍ និង សßˇ#
!ឿនìសន&Í&#ក∞ង4យ។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

គន8ឹទី៣៖ ប±#ៀនយុទl`ΩH#/រ5រខ8Æនដល់កូនរបស់
អAក•ំងពី∂#iវ័យ§æ#ងE
• ^˝#ល់!"#ះÄÍ&#កI#o#ងៗÄK#∞ង4យÄឱ#Xនk#ឹមk#lវ។.

គន្លឹះទី៣៖ បង្រៀនកូនអ្នកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ
ការពារខ្លួនតាំងពីនៅវ័យក្មេង
 យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះរួមមាន ការបង្រៀន
កុមារពីឈ្មោះត្រឹមត្រូវអំពីផ្នែកនានានៃ
រាង កាយ។ ការធ្វើបែបនេះ ជួយដល់
កុមារឱ្យដឹងអំពីខ្លួនរបស់គេ និងផ្ដល់
នូវវាក្យស័ព្ទសមស្របសម្រាប់ពួកគេ
ដើម្បី រៀបរាប់ប្រាប់ពីស្ថានភាពបែប
រំលោភបំពានដែលអាចកើតមាន។
 យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ ក៏រាប់បញ្ចូលទាំង
ការជួយកុមារឱ្យយល់ថា វាជាបញ ្ហា
ប្រសិនបើមាននរណាផ្សេងទៀតទៅ
ប៉ះកន្លែងសម្ងាត់ណាមួយនៃរាងកាយ
របស់គេលុះត្រាតែពួកគេត្រូវមានរបួស
ឬត្រូវការជំនួយ។

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
អ្នកសម្របសម្រួលអាចមើលឯកសារ រក្សា
សុវត្ថិភាពកុមារឲ្យរួចផុតពីការ រំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកជំនាញ
សម្រាប់អប់រំកុមារ និងយុវវ័យ (អាចទាញ
យកបានពី http://www.childsafetourism.org និង http://wvi.org/
asiapacific/childsafetourism) ដែល
ផ្ដល់នូវការណែនាំជាជំហានៗដើម្បីចែក
រំលែកការអប់រំអាកប្បកិរិយាបែប ការពារខ្លួន
ចំពោះកុមារក្នុងក្រុមអាយុទាំងបី (៥-៧ឆ្នាំ,
ពី៨-១០ឆ្នាំ និងពី១១-១៧ឆ្នាំ)។

 កុមារក៏គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ
ចេះដឹងច្រើនពីអារម្មណ៍របស ់ពួកគេ
(ឧ. បុកពោះ មានអារម្មណ៍ក្ដៅ
មានអារម្មណ៍ចង់យំ ញ័រជង្គង់
បេះដូងលោតញាប់ ស្ងួតមាត់។ល។
ការស្គាល់ និងការឆ្លើយតបទៅនឹង
សញ្ញាផ្នែករាងកាយទាំងនេះ អាចជួយ
កុមារឱ្យយល់បានថា តើពេលណាដែល
ពួកគេត្រូវការកិច្ចការពារ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៤៣ ∞
/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

គន8ឹះទី៣៖ ប±#ៀនកូនរបស់អAកអំពីយុទl`ΩH#g
/រ5រខ8Æនg•ំងពី∂#iវ័យ§æ#ង (ត)E

គន្លឹះទី៣៖ បង្រៀនកូនអ្នកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកា
រពារខ្លួនតាំងពីវ័យក្មេង (ត)
 យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពមួយទៀត
ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកូនតាំងពីវ័យក្មេង
គឺ “ទេ ទៅ ប្រាប់”។ នេះគឺជាយុទ្ធសាស្រ្ត
ដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែលស្ថានភាព
ដែល មានលក្ខណៈព្រួយបារម្ភត្រូវបាន
កំណត់ឡើង។
 សូមបង្រៀនកូនអ្នកថា ពួកគេមានសិទ្ធិ
និយាយថា “ទេ”។ ឧទាហរណ៍ នៅពេល
ដែលនរណាម្នាក់សុំឱ្យពួកគេធ្វើអ្វីម្យ៉ាង
ដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាជារឿងខុស
ឬធ្វើឱ្យពួកគេភ័យខ្លាច។
 ប្រសិនបើពួកគេអាច ពួកគេគួរ “ទៅ” ពី
ស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅ។
 ត្រូវឱ្យពួកគេដឹងថា ពួកគេគួរ “ប្រាប់” ដល់
អ្នក ឬមនុស្សពេញវ័យដទៃទៀតឱ្យដឹង
ប្រសិនបើមានរឿងអ្វីដែលពួកគេមិន
ចូលចិត្តកើតឡើង។
 កុមារត្រូវការឱកាសញឹកញាប់ដើម្បី
ហ្វឹកហាត់ជំនាញទាំងនេះ ដើម្បីយក
ជំនាញទាំងនេះទៅប្រើ នៅពេលមាន
ស្ថានភាពរំលោភបំពានណាមួយអាច
កើតឡើង។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៤៤ ∞

• 4រសូកX"#ន់ និងÄ4រគ###មកំ$#ង។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

គន8ឹះទី៣៖ ប±#ៀនកូនរបស់អAកអំពីយុទl`ΩH#g
/រ5រខ8Æនg•ំងពី∂#iវ័យ§æ#ង (ត)
• 4រស=Œ#ត់ “គួរAទីរ±ក∞យ” និង “មិនគួរAទីរ±ក∞យ” .

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

គន្លឹះទី៣៖ បង្រៀនកូនអ្នកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ
ការពារខ្លួន តាំងពីវ័យក្មេង (ត)
 រឿងសំខាន់មួយទៀត ដែលគួរបង្រៀន
កុមារ គឺភាពខុសគ្នារវាង រឿងសម្ងាត់
“រីករាយ” និងរឿងសម្ងាត់ “មិនគួរឲ្យ
រីករាយ”។
 បង្រៀនកុមារឱ្យចេះបែងចែកឱ្យដាច់រវាង“
រីករាយ” និងរឿងសម្ងាត់ “មិនគួរឲ្យរីករាយ
ដែលរំខានដល់ពួកគេ ឬជាបន្ទុកមួយ
សម្រាប់ពួកគេគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង
ណាស់។
 ដូចយើងបានពិភាក្សាពីខាងដើមមក
ហើយ ការរំលោភបំពានលើកុមារ
កម្រជាសកម្មភាព ដែលកើតម្ដងរួចចប់
ណាស់។ អ្នក រំលោភបំពានពឹងផ្អែក
លើការសម្ងាត់ដែល បានបង្កើតឡើង
ដើម្បីឱ្យសកម្មភាព រំលោភបំពានអាច
បន្តទៅមុខបាន។
 ការបង្រៀនកុមារឱ្យចេះបែងចែករវាង
រឿងសម្ងាត់ “រីករាយ” និងរឿងសម្ងាត់
“មិនគួរឲ្យរីករាយ” គឺជារឿងចាំបាច់
ណាស់។ កុមារដែលធំៗ អាចរៀនអំពីការ
សូកប៉ាន់ និងការគំរាម។

ស្លាយទី៤៥ ∞

|#លពួកª#Äìច—រកឱ#ជួយXន a#សិន˜ើពួកª#=ន
ìរមLណ៍Äâមិន=នសុវត≥ិ>ព ឬÄXរម˘។ .

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

គន8ឹះទី៣៖ ប±#ៀនកូនរបស់អAកអំពីយុទl`ΩH#g
/រ5រខ8Æនg•ំងពី∂#iវ័យ§æ#ង (ត)
• ជួយកុ=រឱ#7#ះÄកំណត់នូវមនុស#oធំ|#លÄ=នសុវត≥ិ>ព

គន្លឹះទី៣៖ បង្រៀនកូនអ្នកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកា
រពារខ្លួនតាំងពីវ័យក្មេង (ត)
 យើងក៏អាចជួយកូនរបស់យើង ដើម្បី
កំណត់នូវមនុស្សពេញវ័យដែលគួរទុកចិត្ត
នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង ដើម្បីឱ្យ
កុមារ អាចទៅរកអ្នកទាំងនោះបាន ប្រសិន
បើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាព
ឬព្រួយបារម្ភ។
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ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

៣. តើមានសញ្ញាសម្គាល់អ្វីខ្លះ ដែលបង្ហាញថា កុមារអាចស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់?
ស្លាយទី៤៦ ∞

•

សូមកុំគិតÄâêឿងø#ះÄមិនìចÄ`ើត=នក&iងសហគមន៍ ឬÄé#+^ររបស់អ&កÄ
ឱ#%ះ។.

•

k#lវដឹងអំពីÄ4រ&##a#+ល´´ K#ìកប#]កិរ6ÊÄរបស់កូនអ&ក។.

•

ស«»#តìកប#]កិរ6ÊÄរបស់មនុស#oÄធំដ“#Tៀត|#លចំwយy#លu#œÄ

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

៣. |#}វដឹងអំពីអPីgs#លកំពុង§ើតøើងE

Aមួយកូនអ&ក។.

 ប្រសិនបើយើងព្រងើយកន្តើយលើ
បញ្ហានៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
កុមារ យើងកំពុងតែដាក់កុមារនៅ
ក្នុងស្ថានភាពដែលកាន់តែមាន
គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងថែមទៀត។ វាមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវដឹងថា
រឿងនេះ អាចកើតឡើងនៅ ក្នុង
សហគមន៍របស់យើង។
 យើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
ឥរិយាបថ របស់កុមារ ជាមួយមនុស្ស
ពេញវ័យ ដែលនៅ ជុំវិញពួកគេ។

ស្លាយទី៤៧ ∞

•
•
•
•
•
•
•

ìរមLណ៍&#a#+លដកខeGន7#ញពីª#ឯង íនតឹងចិតF ខឹង>‘#មៗ ឬក:##លចូល.
រត់7#ញពីផ™ះ ឬÄXត់ខeGនរយៈy#លយូរ.

=ន4រ&##a#+លចំ¸ះÄលទ…ផលÄêៀនសូk#h^œ ឬÄª#ច^œ
mយ¬"#នមូលÅ#តុÄ .

=នលុយ អំÕយ ទូរស័ព™Ó#Ämយមិន=នមូលÅ#តុ .

¿#ើ¡#ស់បំåន^រÛតុ'(ន (ដូចAâä#ំ'(ន និងÄ)#ឿងZ#វÆង).
ìកប#]កិរ6Êក&iងលក‹ណៈផefវg#ទÄមិនសមZ#បíមìយុÄ.

*គសßˇ#Äផefវ4យ ដូចAÄបßﬂ#ក&iង4រª#ង ¥ើមhy#ល\#ក ជមÁឺÄ4ម*គÄ
A\ើម។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

uកប#üកិរì∞gរបស់កុ-រE

យកចិត្តទក
ុ ដាក់ចំពោះអាកប្បកិរិយា
របស់កូនអ្នក។ មានសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗ
ដែល កុមារអាចនឹងប្រឈមនឹងការរំលោភ
បំពាន។ ស្របពេលដែលអាការៈទាំងនេះ
មិនមែនមានន័យច្បាស់ថា កូនរបស់អ្នកកំពុង
ត្រូវបានគេរំលោភបំពាននោះ វាពិតជាបាន
បង្ហាញពីហេតុផលដ៏ល្អក្នុងការនិយាយ
ជាមួយកូនរបស់អ្នកពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ៖
 ការប្រែប្រួលទឹកមុខ ប្រែទៅជាគ្មានកម្លាំង
តប់ប្រមល់ ខឹងភ្លាមៗ ឬឆេវឆាវ។
 រត់ចេញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លួនរយៈពេលយូរ។
 មានការប្រែប្រួលលទ្ធផលធ្វើកិច្ចការ
សាលារៀនរបស់គេ ឬបាត់ពីសាលារៀន
ដោយគ្មាន មូលហេតុ។
 មានលុយ អំណោយ ទូរស័ព្ទដៃដោយគ្មាន
មូលហេតុដែលអាចពន្យល់បាន។
 ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន (រួមមាន
ថ្នាំញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង)។
 មានអាកប្បកិរិយាខាងផ្លូវភេទ ដែលមិន
ស្របសម្រាប់វ័យរបស់ពួកគេ។
 អាការៈលើរាងកាយរួមមាន៖
បញ្ហាក្នុងពេលដេក មានសើមនៅពេល
ដេក មានរោគឆ្លងតាម ការរួមភេទ។
 ជាកុមារដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅ
ថា “ជាក្មេងបង្ករបញ្ហា”។

50

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (តើខ្ញុំគួរ

ប្រុងប្រយ័ត្នលើអ្វីខ្លះ?)
តើខ្ញុំត្ូវសម្លឹងរកមើលអ្វី?
អាកបាបកិរិយារបស់កូនអ្នក
មានសញ្ញ្នានាដ្លអាចបា្ហ្ញថ កូនរបស់អ្នកប្ហ្លជារងនូវការរំល្ភបំពាន។
ថ្វីបើសញ្ញ្ទាំងន្ះ មិនម្នសុទ្ធត្មានន័យថ កូនរបស់អ្នកត្ូវកគ្រំល្ភបំពានក្តី ប៉ុន្ត្សញ្ញ្ទាំ
ងន្ះក៏អាចផ្ដល់ជាហ្តុផលសមស្បដើម្បីឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពីា្ថ្នាពរបស់
ពួកគ្ ឬដើម្បីស្វ្ងរកជំនួយដ្រ។
•
•
•
•
•
•
•

អារម្មភណ៍ប្ប្ួល, ដកខ្លួនពីគ្ឯង តានតឹងចិត្ត ខឹងា្ល្មៗ ឬកម្្ល
រត់ច្ញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លួនរយៈព្លយូរ
មានារប្្ប្ួលចំព្ះលទ្ធផលរៀនសូត្ន្ាលា ឬគ្ចាលាដ្យគ្ម្នមូលហ្តុ
មានលុយ អំណ្យ ទូរស័ព្ទដ្ដ្យមិនមានមូលហ្តុ
ប្ើប្ស់បំពានារធាតុផ្ស្ងៗ (ដូចជាថ្ន្ំញៀន និងគ្ឿងស្វកឹង)
អាកប្បកិរិយាក្នុងលក្ខណៈផ្លូវកភ្ទមិនសមស្បតាមអាយុ
រ្គសញ្ញ្ផ្លូវកាយ ដូចជាបញ្ហ្ក្នុងារគ្ង ន្មដាក់គ្ ជំងឺាមរ្គជាដើម។

អាកបាបកិរិយារបស់មនុសាសធំនាជុំវិញអ្នក
ត្ូវកប្ុងប្យ័ត្នប្សិនបើអ្នកកត់សំគល់ឃើញមនុស្សធំមានអាកប្បកិរិយាមិនប្ក្តីជាមួយកូន
អ្នក។ អាកប្បកិរិយាទាំងន្ះមាន៖
• យកចិត្តទុកដាក់ហួសប្មាណចំព្ះកូនអ្នក
• ផ្ដល់អណ
ំ
្យជាប្ដាប់ល្ង ឬលុយ
• ចំណាយព្លជាមួយកូនអ្នកត្ឯង
• ចង់យកកូនអ្នកច្ញទ្ក្ ទ្ដើរល្ង និងសម្្កលំហ្រ។

បាសិនបើកុមរម្នាក់ និយាយបាាប់អ្នកា រូបគាបានរងនូវការរំលាភបំពាន សូមធ្វើ
ឲាយគាជឿជាក់ាអ្នកកំពុងស្ដាប់អ្វីដាលគានិយាយ និងជឿលើអ្វីដាលគាកំពុងបាាប់
អ្នក។

នេះមិនមែនជាការរៀបរាប់លម្អិតនោះ
ទេ ហើយជាការពិត ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ
ដឹងច្បាស់ អំពីកូនរបស់ខ្លួនជាងអ្នកណាៗ
ទាំងអស់។
ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវសង្កេតមើលលើការ
ប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយា។ វាអាចប្រែប្រួលពី
“ល្អ” ទៅ “អាក្រក់”។ ជាញឹកញាប់ កុមារ
ដែលចូលចិត្តសម្ដែងអាកប្បកិរិយា
“មិនល្អ” មិនត្រូវបានគេមើលឃើញថា
ជាកុមារដែលអាចជាជនរងគ្រោះនោះទេ តែ
ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេត្រូវបានគេកំណត់ថាជា
“អ្នកបង្ករបញ្ហ”ា ទៅវិញ។ លក្ខណៈនេះ បាន
ធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះចំពោះការ
រំលោភបំពាន ដែលនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់
ហើយជាញឹកញាប់ការត្អូញត្អែររបស់កុមារទាំង
នេះមិនត្រូវបានគេជឿឡើយ។ នេះគឺជាកំហុស
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង
ចំពោះកុមារ។

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

ស្លាយទី៤៨ ∞

• k#lវដឹងអំពីìកប#]កិរ6Êរបស់មនុស#oធំºំងអស់Ä|#លhជុំវ6ញកុ=រ
រួមºំងÄស=ជិកé#+^រ មិតFភក¯ិមនុស#o|#លទុកចិតF និងមនុស#oæe#ក
មុខ។.

• ìចរួម=នÄដូចA4រផ¯ល់អំÕយហួសa#=ណ =នទឹកចិតFÄ

Z#œញ់ហួសa#=ណ ¥&ើសុំចំwយy#ល≠#Äឯង និងមិន=នអ&កÄ
ជួយƒើលខុសk#lវ។.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

uកប#üកិរì∞gរបស់មនុស#ãដ¿#E

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

ត្រូវមានស្មារតីវាងវៃ ប្រសិនបើអ្នកកត់
សម្គាល់ឃើញថា មានមនុស្សពេញវ័យម្នាក់
ដែលសម្ដែងអាកប្បកិរិយាក្នុងរូបភាពបែប
រំលោភបំពាន។ អាកប្បកិរិយានេះរួមមាន ៖
 ការយកចិត្តទុកដាក់ហួសហេតុពេក។
 ការឱ្យអំណោយរបស់លេង ឬប្រាក់កាស
 ការចំណាយពេលនៅតែពីរនាក់ជាមួយកូន
របស់អ្នក។
 យកកូនរបស់អ្នកចេញទៅដើរលេងនៅ
ក្រៅដើរកំសាន្តនិងដើរលំហែ។

៤. តើយើងអាចទៅរកជំនួយបានទៅកន្លែងណា?
ស្លាយទី៤៩ ∞

• !ើ=នជំនួយអÉីខeះÄ|#លª#ìចរកXនhក&iងសហគមន៍Äរបស់អ&ក? .

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

៤. `¡#ល់អAកs#លuចទំïក់ទំនងសុំជំនួយ

 មានជំហានវិជ្ជមានជាច្រើន ដែលអាច
រក្សាកុមារឱ្យមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេស
និងនៅក្នុងតំបន់។

អ្នកសម្របសម្រួលអាចបន្ថែមឧទាហរណ៍មួយ
ចំនួនអំពីជំហានវិជ្ជមាន ដើម្បីការពារកុមារ
នៅកម្រិតថ្នាក់មូលដ្ឋាន និង/ឬ ថ្នាក់ជាតិ។
ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុង
គ្រោះថា្នក់ អាទិភាពសំខាន់បំផុតជាងគេ
របស់អ្នកគឺត្រូវការពារកុមារ ។

 អង្គការក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនអាចជួយ ដល់
អ្នកបានក្នុងការស្វែងរកដំណើរការ និងផ្ដល់
ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។ អ្នកខ្លះទៀតអាច
នឹងផ្ដល់ការគាំទ្របានខ្លះផងដែរ។

 ជំនួយ មានសម្រាប់អ្នក និងសហគមន៍
របស់អ្នក។
សកម្មភាព៖ផែនទីនៃធនធានសហគមន៍
របស់យើង (តាមជម្រើស)

 អញ្ជើញឪពុកម្តាយ ដើម្បីរួម
ចំណែក ក្នុងការបង្កើតដ្យាក្រាមក្រុម ឬផែនទី
គំនិត* ពីប្រភេទនៃសេវាគំាទ្រនានា ដែល
មាននៅក្នុងសហគមន៏ សម្រាប់អ្នកដែល
មានការបារម្ភពីការរំលោភបំពាន កុមារ
ឬសម្រាប់អ្នកដែលរងការរំលោភបំពាន។
(ឧ.៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ច បណ្ដាញ ទូរស័ព្ទ
ទាន់ហេតុការណ៍ មណ្ឌលសុខភាព
សហគមន៍ សាលារៀន ប៉ូលីស ជាដើម)។
*ឧទាហរណ៍អំពីផែនទីគំនិត៖

 រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសារ ដើម្បី
ធានាបាននូវសុខុមាលភាពកូនៗរបស់
ពួកគេ។
 រដ្ឋាភិបាល គាំទ្របណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយ
ដែលកុមារា និងកុមារី គ្រួសារ និងពលរដ្ឋ
ដទៃ អាចទូរស័ព្ទទៅសុំដំបូន្មាន និង
ព័ត៌មាននានា ទាក់ទងនឹងកង្វល់របស់ពួក
គេ
 រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ ដើម្បីការពារ
កុមារ និងកាត់ទោសជនដែលបង្ករ
គ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារ។
 ប៉ូលីសតាមដាន និងស៊ើបអង្កេតករណី
នានា។
 តុលាការកាត់ទោសអ្នករំលោភបំពាន។
 រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗ។

មន្ទីសង្គមកិច្ច

ទីភ្នាក់ងារមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល

បណ្តាញទូរស័ព្ទ
ជំនួយសំរាប់កុមារ

សេវាកម្មគាំទ្រ

មណ្ឌលសុខភាព
សហគមន៌

សាលារៀន

ប៉ូលីស

 មានលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ដើម្បី
រាយការណ៍ពីករណីសង្ស័យអំពីការរំលោភ
បំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។
អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវទទួល និងផ្ដល់នូវ
ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង គ្រប់
សេវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងយន្តការ
រាយការណ៍នានា នៅក្នុងតំបន់ក្នុងមួលដ្ឋាន។
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ
ស្លាយទី៥០
• បwÔ#ញ4រåរកុ=រâä#ក់Aតិ Äទូរស័ព™ºន់Å#តុ4រណ៍

Ã#ខ១២៨៨ E

• ទំ´ក់ទំនងìA+#ធរមូលUV#នíមÃ#ខ .........................................
• ទំ´ក់ទំនងទី>ä#ក់¶រ4រåរកុ=រ |#ល=ន`#រ„‰Ä!"#ះលÂៈÄ.

Äអងn4របwÔ#ញÄទូរស័ព™ជំនួយកុ=រកមriA ទូរស័ព™Ã#ខ ១២៨០E
.

Äអងn4រសកមL>ព\ើម#]ីកុ=រÄ ទូរស័ព™Ã#ខÄÄ០៩២ ៣១១ ៥១១.

/រCក់ទងñó#រ®ងk#សចរណ៌ និង/ររ01ភបំ5នកុ-រE

សូមទំïក់ទំនងអង¬/រ√ងo##ម
ûើម#üីសុំជំនួយ៖ E

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

សូមផ្ដល់នូវព័ត៌មាន លម្អិតសម្រាប់ទំនាក់
ទំនងសម្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាន និង
អង្គការនានាដែលឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ
អាចទំនាក់ទំនងបានសម្រាប់ជំនួយ។

សូមមើល កាតយកតាមខ្លួន (នរណាផ្សេង
ទៀតដែលអាចជួយអ្នកបាន?) និងផ្ដល់ដល់
សិក្ខាកាមនូវព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងថ្នាក់
មូលដ្ឋាន/ថ្នាក់ជាតិ។

Where can I get help?
Do you need more information? Or, do you know a situation where a
child may be at risk of abuse or has experienced abuse?
Call the national child protection hotline

Contact the local authorities

Contact a reputable child protection agency

w: childsafetourism.org and wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ធ្វើផែនការសកម្មភាព
ស្លាយទី៥១

LើRើងuចUPើអPីgQនខ8ះkៀត? E
ƒ#ន/ររបស់gឪពុក-=#យE

សកម្មភាព៖ ផែនការរបស់
ឪពុកម្ដាយ
 ប្រសិនបើមានពេល សូមចែកអ្នកចូលរួម
ទៅជាក្រុមតូចៗ ដោយមានសមាជិក
៥-៦ នាក់ក្នុងមួយក្រុម។
 ប្រាប់អ្នកចូលរួមថា ពួកគាត់គឺជា
គណៈកម្មការថ្មី ទទួលបន្ទុក សម្រប
សម្រួល ការការពារកុមារនៅក្នុង
សហគមន៍របស់ពួកគាត់។
 ឱ្យពួកគាត់បង្កើតផែនការមួយពី
សកម្មភាពទាំងអស់ ដែលពួកគាត់នឹង
ផ្ដួចផ្តើមគំនិតធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីរក្សា
កុមារ ឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុង
សហគមន៍។ សូមផ្ដល់ពេលវេលាប្រាំនាទី
ដើម្បីឱ្យពួកគាត់រៀបចំផែនការ។
 អញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យចែករំលែកផែនការ
របស់ខ្លួន។ បន្ទាប់ពីក្រុមនីមួយៗបាន
ចែករំលែកផែនការរបស់ខ្លួនហើយ សូម
លើកសរសើរដល់ក្រុមចំពោះគំនិត
បង្កើតថ្មី និងលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេធ្វើបន្ត
ទៅទៀត ដើម្បីអនុវត្តគំនិតរបស់ពួកគេ
ទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាងគេ នៅក្នុង
សហគមន៍របស់ពួកគេ។
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ផែនការអាចរួមមាន៖
 លើកទឹកចិត្តដល់ការអប់រំអំពីផ្លូវភេទ
នៅក្នុងសាលារៀន
 គោលនយោបាយការពារកុមារ
ក្នុងសាលារៀន
 មិនត្រូវមើលរំលង ឬស្អប់ខ្ពើមកុមារ ឬជន
រងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដទៃទៀត
នៅក្នុងសហគមន៍។
 ត្រូវឃ្លាំមើលឱ្យបានច្រើនជាងមុនចំពោះ
អត្តចរឹកគួរឱ្យសង្ស័យនិងរាយការណ៍។

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ស្លាយ

សារគន្លឺះ

កំណត់សម្គាល់ជំនួយ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ស្លាយទី៥២ ∞
សូម`កល#üងមhងkៀតE

LើRើងuចUPើអPីgQនខ8ះkៀត? E

សំណ[រo##យ]#^ៀនE

សកម្មភាព៖ ការវាយតម្លៃ
 ដើម្បីឱ្យយើងអាចបន្តកែលម្អ សកម្មភាព
របស់យើងឱ្យប្រសើរឡើង យើងខ្ញុំសុំសួរ
យោបល់ត្រលប់របស់អ្នកចំពោះ
វគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះ។ នរណាក៏អាចឆ្លើយតប
នឹងសំណួរទាំងនេះបានដែរ៖
–– តើវគ្គសិក្សានេះមានសារៈប្រយោជន៍
ឬទេ?
–– តើព័ត៌មានអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់
បំផុត ដែលអ្នកបានរៀនសូត្រនៅថ្ងៃ
នេះ?
–– តើមានអ្វីដែលយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរ សម្រាប់
វគ្គសិក្សានៅពេលខាងមុខដែរឬទេ?
 វាអាចជាជម្រើសផ្សេងទៀត អ្នកសម្រប
សម្រួលអាចចែក ទម្រង់មតិយោបល់ខ្ញុំ
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៧) សម្រាប់ឲ្យអ្នកចូលរួម
បំពេញ។ ការធ្វើបែបនេះអាចនឹងត្រូវការ
ពេលវេលាច្រើន ហើយអាចជាបញ្ហា
ប្រឈមសម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលមាន
កម្រិតអក្ខរកម្មខុសៗគ្នា។ សូមប្រើពាក្យ
ពេចន៍សាមញ្ញៗ ដើម្បីងាយយល់។

ទម្រង់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំ មាននៅក្នុង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៨។ ច្បាប់ថតចម្លងនៃខ្លឹមសារនេះ
អាចត្រូវបានចម្លងជូនដល់អ្នកចូលរួមគ្រប់រូប
នៅមុនពេលវេទិកាពិភាក្សា។
សំណួរក្រោយមេរៀនអាចរកបាននៅក្នុង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤។ ដូចគ្នានឹង សំណួរមុនចូល
មេរៀនដែរ សំណួរនេះអាចត្រូវបានអនុវត្ត
ប្រកបដោយការការចូលរួមខ្ពស់ តាមរយៈការ
ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឆ្លើយតប ដែលមាននៅក្នុង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៥ ឬតាមរយៈការឱ្យអ្នកចូលរួម
នាំគ្នាទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃបន្ទប់ទៅតាមសញ្ញា
“សញ្ញាខ្វែង” “ធីក” ឬ “សញ្ញាសួរ”។
អ្នកសម្របសម្រួល គួររៀបចំឯកសារចម្លើយ
ទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សា សំណួរលើការវាយតម្លៃ
និង សំណួរក្រោយមេរៀន (ប្រសិនបើ
អនុវត្តប្រកបដោយការចូលរួមខ្ពស់)
ដូច្នេះ វាអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង
របាយការណ៍ក្រោយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល
(ឧបសម្ព័ន្ធទី៨)។

សកម្មភាព៖ សំណួរក្រោយមេរៀន
 ពេលនេះខ្ញុំចង់ពិនិត្យបន្តិចថា តើចម្លើយ
របស់អ្នកទៅនឹងសំណួរខ្លីទាំងនេះខុសគ្នា
ពីពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គដែរឬទេ។
 អនុវត្តការធ្វើ សំណួរក្រោយមេរៀន ប្រកប
ដោយការចូលរួម ឬដោយការប្រើប្រាស់
ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុង
ឧបសម្ព័ន្ធទី៤។
 បន្ទាប់មក លើកឡើងពីចម្លើយដែលត្រឹម
ត្រូវដើម្បីធានាថា អ្នកគ្រប់គ្នា យល់អំពី
សារសំខាន់ មុនពេលដែលពួកគាត់ចាក
ចេញពីវេទិកាពិភាក្សានេះ។
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សារគន្លឺះ
 អរគុណអ្នកចូលរួចំពោះការយកចិត្ត
ទុកដាក់ និងការចូលរួមវិភាគទានរបស់
ពួកគេ។
 រំលឹកអ្នកចូលរួមឡើងវិញ ពីតួនាទី
ដ៏សំខាន់របស់ឪពុកម្ដាយ និង អ្នកថែទាំ
ក្នុងការការពារកុមារពីការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ។
 លើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម ឱ្យប្រើប្រាស់
ព័ត៌មាន ដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រ
ពីវគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះ ដើម្បីកសាងបរិស្ថាន
ប្រកបដោយការការពារមួយ សម្រាប់កុមារ
នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។
 អញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យទាក់ទងទៅតាម
ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលបាន
រៀបរាប់ក្នុងអំឡុងវគ្គនេះ ប្រសិន
បើពួកគាត់មានកង្វល់អ្វីមួយ អំពី
ការរំលោភបំពាន ផ្លូវភេទលើកុមារ។
 សូមសង្កត់ធ្ងន់ថា
តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពងាយៗ
ពួកយើង អាចធ្វើឱ្យការការពារកុមាររបស់
យើងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។
 សូមកុំភ្លេចត្រូវអរគុណដល់បុគ្គលិក
គាំទ្រដទៃទៀត ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែង
នៅក្នុងវគ្គសិក្សា។
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កំណត់សម្គាល់ជំនួយ
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កត ់ចណាំ
ំ
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កត ់ចណាំ
ំ
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ផ្នែកទី៣

ឧបសម្ព័ន
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ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ឧបសម្ព័ន្ធទី១: កាតយកតាមខ្លួន
ការណែនាំ៖ ច្បាប់ថតចម្លងនៃកាតទាំងនេះ គួរត្រូវបានធ្វើសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។ អ្នកចូលរួមអាចយក
កាតទាំងនេះតាមខ្លួនបាន ក្រោយពីវេទិកាពិភាក្សា ដើម្បីរំលឹកដល់ចំណុចសំខាន់ៗដែលគាត់បានសិក្សារួច
និងដើម្បចែករំលែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគាត់។ ជាការល្អ គួរថតចម្លងកាតយក
តាមខ្លួននៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី៥ ឬទី៦ ទាំងសងខាង។ ការធ្វើបែបនេះគឺផ្ដល់ឱ្យពួកគាត់នូវធនធានឯកសារ
ដែលងាយចងចាំ និងកាន់តែមានប្រយោជន៍។
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រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ
ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថាទាំ

ការការពារកុមារ គឺជាការទទួលខុសត្ូវ
របស់យើងទាំងអស់គ្ន្

កុមារ គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដ្លមានអាយុក្ម ១៨ ឆ្ន្ំ។ កុមារត្ូវការារារពារ
ជាពិស្ស។ ឪពុកមា្ដ្យ និងអ្នកថ្ទាំជាអ្នការពារចំបង និងសំខាន់បំផុតរបស់កុមារ។

ា សទ
ំ ញ
្ន បព
ិ ិ្
អក

ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថាទាំ មនតួនាទីសំខាន់បំផុតដើមាបីរកាសា
សុវត្ថិភាពកុមរឲាយរួចផុតពីការរំលាភបំពាន។

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?
ាររំល្ភបំពានកុមារ គឺជាសកម្មភាពណាមួយ (ឬ មិនម្នសកម្មភាព) ដ្លធ្វើឡើងមិនម្ន
ដ្យច្ដន្យ ហើយធ្វើឲ្យកុមារឈឺចាប់ ឬធ្វើឲ្យកុមារមានគ្្ះថ្ន្ក់ ។
មានកុមាររាប់លាននាក់ ន្ជុំវកិញពិភពល្ក បានទទួលរងគ្្ះដ្យារាររំល្ភបំពានជារៀង
រាល់ថ្ង្ ។ ាររំល្ភបំពានកុមារកើតឡើងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ន្លើពិភពល្ក ។

ប្ភ្ទន្ការរំលោភបំពានកុមារ
ាររំល្ភបំពានកុមារមាន៤ប្ភ្ទសំខាន់ៗ ។ ជាញឹកញាប់ាររំល្ភបំពានលើសពីមួយ ប្ភ្ទ
បានកើតឡើងក្នុងព្លដំណាលគ្ន្ ។

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវកាយ

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវភាទ

ការរំលាភបំពាន
ផ្លូវចិត្ត

ការមិនអើពើ

ផលប៉ះពាល់ន្ការរំលោភបំពានកុមារ
ាររំល្ភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ ហើយអាចបណា្ត្លឲ្យកុមារមានបញ្ហ្ទាំងផ្លូវក
ាយ និងផ្លូវកចិត្តក្នុងរយៈព្លវ្ង។
ផលវកិបាកន្ាររំល្ភបំពានគឺមិនត្ឹមត្ប៉ះពាល់ទ្លើជនរងគ្្ះប៉ុណ្ណ្ះទ្ប៉ុន្ត្ាក៏ជះ
ឥទ្ធិពលទ្ដល់គ្ួារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិផងដ្រ ។
យើងមិនត្ូវកបន្ទ្សកុមារចំព្ះាររំល្ភបំពាន ឬផលប៉ះពាល់ដ្លកើតមានចំព្ះគ្ួារ
និងសហគមន៍ន្ះឡើយ។

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

រំល្ភបំពានដ្យប្ើពាក្យ និយាយលូកលាន់លើកុមារ
សម្តីមិនល្អចំព្ះកុមារ
ដ្លមិនចាំបាច់

បង្ខំកុមារឲ្យប៉ះពាល់ផ្ន្ក
ណាមួយន្រាងាយរបស់ខ្លួន

មិនយកចិត្តទុកដាក់ថ្ទាំកុមារ
ដូចជាមិនសមា្អ្ត ស្លៀកពាក់
និងឲ្យចំណីអាហារ

ប៉ះពាល់លើកុមារន្ផ្ន្ក
ណាមួយន្រាងាយដ្ល
កុមារមិនចង់ឲ្យប៉ះ

ធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
លើខ្លួនឯង

ប្ើប្ស់កុមារធ្វើជាអ្នកបម្ើ

ាយដំ និងសើចចំអកឲ្យកុមារ
មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
ន្ាលារៀន
តម្ូវការផ្ន្កសុខាពរាងាយ
របស់កុមារ

មិនា្ត្ប់សម្តីកុមារ

ាយដំ ឬធ្វើឲ្យកុមារ
ឈឺចាប់ ជារឿយៗ
ដើម្បីរំាយកំហឹងខ្លួនឯង

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
ស្ចក្តីត្ូវការផ្ន្កសតិអារម្មភណ៍
របស់កុមារ

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
តម្ូវការផ្ន្កអប់រំរបស់កុមារ

នាំឲ្យកុមារឃើញសកម្មភាព
ឬរូបអាសអាាសផ្លូវកភ្ទ

ប្កបព្ឆ្តកុមារ

ធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនា្ល្យជា “អ្នកបម្ើ”
ដ្យមិនឲ្យមានព្លលំហ្រនិងសិក្សា

ទុកកុមារច្លគ្ម្នអ្នកមើលថ្

រូបាព និងអត្ថបទដកស្ងច
់ ញ
្ ពីផង
ំ្្ទ រូបាព “តើអទ
ី្វ ជា
្ ាររំលភ
្ បំពានលើកមា
ុ រ” ដ្លផលិតដ្យ Childline Thailand Foundation ក្នង
ុ គ្ហទំពរ័
http://childlinethailand.org

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ?
• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ កើតមានឡើងន្ព្លមាននរណាមា្ន្ក់ឲ្យកុមារពាក់ព័ន្ធក្នុង
សកម្មភាពផ្លូវកភ្ទ ដ្យប្ើប្ស់អំណាចរបស់ខ្លួនលើកុមារ ឬក្ងចំណ្ញពីារទុកចិត្ត
របស់កុមារ។
• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមាររួមបញ្ចូលនូវកអាកប្បកិរិយាផ្លូវកភ្ទដ្លមិនគួរគប្បីគ្ប់ប្ភ្ទ។
ទង្វើទាំងន្ះ អាចរួមមានទាំងទង្វើដ្លមានារប៉ះាន់ ឬមិនមានប៉ះាន់ទាល់ត្ស្ះ។
• ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមាររួមមាន៖
- ារផលិតរូបាព/រូបថត/វកីដ្អូ ដ្លមានលក្ខណៈរំល្ភបំពានអំពីកុមារ។
- ារបង្ខំកុមារឲ្យមើល ឬឲ្យចូលរួមក្នុងទង្វើផ្លូវកភ្ទ
- បង្ខិតបង្ខំកុមារឲ្យរួមភ្ទ ឬចូលរួមក្នុងទង្វើផ្លូវកភ្ទជាមួយកុមារដទ្ ឬជាមួយមនុស្សធំ។

តើអ្នកដឹងទ្ថា?
ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទកុមរ គឺជាបញ្ហាសកល
ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ កើតឡើងន្គ្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ក្នុងពិភពល្ក។ សូម្បីត្សហគមន៍
របស់យើង ក៏មិនប្្កដថគ្ម្ន ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារដ្រ។ ាគច្ើនន្អ្នករំល្ភបំពាន គឺជា
អ្នកន្ក្នុងស្ុកន្ះ។

ជនរងគាាះនាការរំលាភបំពានផ្លូវភាទ អាចមនទាំងកុមរា និងកុមរី
ទាំងកុមារា និងកុមារីសុទ្ធត្អាចជាជនរងគ្្ះន្ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។ កុមារភ្ទទីបី ឬកុមារដ្លកំពុង
ស្វ្ងយល់អត្តសញ្ញ្ណផ្លូវកភ្ទរបស់ខ្លួន អាចប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ាន់ត្ខ្ពស់។ កុមារមានពិារាព
(ពិារាពគ្ប់ប្ភ្ទ) ក៏អាចប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់ផងដ្រ។ ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ អាចកើតឡើង
ចំព្ះកុមារមកពីគ្ប់ាវកតាទាំងអស់។

ជារឿយៗ អ្នករំលាភបំពាន ចាើនតាជាមនុសាសដាលកុមរស្គាល់
ជារឿយៗ អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារគឺច្ើនត្ជាសមាជិកគ្ួារ សមាជិកក្នុងសហគមន៍ ឬនរណាមា្ន្ក់
ដ្លគ្ទុកចិត្ត។

អ្នករំលាភបំពានអាចធ្វើខ្លួនជាមិត្តភក្ដិជិតស្និទ្ជាមួយកុមរ និងគាួសសររបស់ពួកគា
ជារឿយៗ អ្នករំល្ភបំពានច្ើនត្ាងមិត្តាពជាមួយជនរងគ្្ះ និងគ្ួាររបស់គ្ ជាវកិធីមួយដើម្បី
“លាក់បាំង” ាររំល្ភបំពានរបស់ពួកគ្។

ការរំលាភបំពានផ្លូវភាទកុមរអាចកើតមនក្នុងវិស័យទាសចរណ៍
ជនបរទ្សមួយចំនួនតូច ប្ើប្ស់ារធ្វើដំណើរជាឱាសដើម្បីរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ។ ជនល្មភើសជាអ្នក
ធ្វើដំណើររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ គឺជាអ្នកទ្សចរ អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកតាំងលំន្បរទ្សទាំងឡាយណា
ដ្លប្ព្ឹត្តិាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារក្នុងប្ទ្ស ឬបណា្ត្ប្ទ្សដ្លខ្លួនកំពុងរស់ន្ ឬកំពុងទស្សនា។

ជារឿយៗកុមរមិននិយាយបាាប់មនុសាសធំអំពីការរំលាភបំពាននាះទា
ដ្យារហ្តុផលជាច្ើន ជារឿយៗកុមារត្ងន្ស្ងៀមា្ង្ត់មិននិយាយអំពីាររំល្ភបំពានន្ះទ្។
សូមពិនិត្យរកមើលសញ្ញ្នានា ជាជាងរង់ចាំឲ្យកុមារមករាយារណ៍។

កុមរគាប់រូបមនសិទ្ិទទួលបានការការពារ
កុមារគ្ប់រូបន្ទូទាំងពិភពល្ក មានសិទ្ធិទទួលបានារារពារឲ្យរួចផុតពីាររំល្ភបំពានគ្ប់ទម្ង់
ទាំងអស់។ ក្នុងនាមជាមនុស្សធំ យើងមានារកិច្ចការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីគ្ះថ្ន្ក់។ យើងមិនត្ូវកស្ដីបន្ទ្ស
កុមារចំព្ះាររំលភ
្ បំពានដ្លកើតលើរូបគ្ន្ះឡើយ។

តើខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់ខ្ញុំ
បានដោយរបៀបណា?
១

ត្ូវដឹងព័ត៌មានឲ្យបានច្ើន

• អ្នករំលភ
្ បំពានផ្លវកូ ភ្ទកុមារ អាចឆ្លៀតឱាសបានដ្យារប្ជាជនខ្វះចំណះ្ ដឹងអំពី
របៀបដ្លពួកគ្រល
ំ
ភ
្ បំពានកុមារ។
• ត្វកូ ដឹងព័តមា
៌ នឲ្យបានច្ន
ើ និងជជ្កដ្យបើកចំហរអំពា
ី ររំលភ
្ បំពានកុមារ។

២

ត្ូវនិយាយជាមួយកូនរបស់យើង

៣

ត្ូវដឹងអំពីអ្វីដ្លកំពុងកើតឡើង

៤

ត្ូវដឹងថានរណាដ្លអ្នកអាចសុំជំនួយបាន

• ព្លខ្លះ កុមារមិនប្្ប់អ្វីដ្លសំខាន់ជាមួយឪពុកមា្ដ្យរបស់ខ្លួនទ្ ព្្ះពួកគ្ខា្ល្ច
ទទួលពិន័យឬារស្ដីបន្ទ្ស។ អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ប្ើប្ស់ារភ័យខា្ល្ចន្ះ
ជាប្យ្ជន៍របស់ខ្លួន។
• សូមាងទំនាក់ទំនងបើកចំហរ និងទុកចិត្តគ្ន្ជាមួយកូនអ្នក។ សូមធ្វើឲ្យកូនៗដឹងថ
គ្អាចប្្ប់រឿងគ្ប់យា៉្ងដល់អ្នកបាន។
• និយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីាររួមភ្ទ និងបញ្ហ្ផ្លូវកភ្ទ ក្នុងលក្ខណៈមួយដ្លសមស្ប
ទ្នឹងអាយុរបស់ពួកគ្។
• បង្ៀនកូនឲ្យច្ះយុទ្ធាស្ត្ារពារខ្លួនតាំងពីគ្ន្អាយុតិច រួមមាន៖
– ា្គ្ល់ឈ្ម្ះផ្ន្កផ្ស្ងៗន្រាងាយយា៉្ងត្ឹមត្ូវក
– ា្គ្ល់ និងឆ្លើយតបទ្នឹងអារម្មភណ៍ និងារផ្ដល់សញ្ញ្របស់រាងាយ ដើម្បីដឹងថព្
លណាពួកគ្ត្ូវការារារពារ។
– ប្សិនបើកុមារមានអារម្មភណ៍ថ បារម្ភ ឬភ័យខា្ល្ច គ្តអាចនិយាយថ ទ្ និង
ទ្ ឲ្យឆ្ង្យពីា្ថ្នាព និង ប្្ប់ ដល់មនុស្សធំដ្លមានសុវកត្ថិាពណាមា្ន្ក់
អំពីអ្វីដ្លបានកើតឡើង។
• ត្ូវកដឹងថ រឿងន្ះក៏អាចកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានដ្រ។
• ត្វកូ យកចិត្តទុកដាក់មើលទ្លើារប្្ប្ួលផ្ន្កអាកប្បកិរិយារបស់កូនអ្នក។
• ត្វកូ សង្ក្តមើលអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សធំដទ្ទៀតដ្លចំណាយព្លជាមួយកូន
អ្នក។
• ត្ូវកស្វ្ងរកជំនួយា្ល្មៗ ប្សិនបើអ្នកសង្ស័យថកុមារណាមា្ន្ក់កំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថ្ន្ក់ ឬបានរងាររំល្ភបំពាន។

តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ
ប្តិបត្តិការយា៉្ងដូចម្ដ្ច?
អ្នករំល្ភបំពាន អាចប្ើប្ស់វកិធីផ្ស្ងៗជាច្ើនដើម្បីចូលទ្រកកុមារនិងរំល្ភបំពានកុមារ។
មនុស្សជាច្ើនត្ងគិតថ ាររំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទកុមារ ច្ើនត្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈជាារាយ
ប្ហារដ្យមនុស្សមិនដ្លា្គ្ល់គ្ន្។ តាមពិត អ្នករំល្ភបំពាន នឹឹិង/ឬម្អណ្ដើកច្ើនចំណាយ
ព្លដើម្បីាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ (និងព្លខ្លះជាមួយគ្ួាររបស់កុមារ)។
ដំណើរារន្ះហ្ថ “ារល្បួង” ហើយអាចរួមមានជំហា៊្នជាច្ើន៖

កំណត់�ល�

អ្នករំល្ភបំពានស្វ្ងរកកុមារដ្លខ្លួនចង់
រំល្ភបំពាន។ ជារឿយៗ ពួកគ្ច្ើនជ្ើសរីសយក
កុមារ ដ្លាយរងគ្្ះ។

ក�ងទំនុកចិត�

អ្នករំល្ភបំពានកាងារទុកចិត្តពីកុមារ តាមរយៈារ
ច្ករំល្កចំណាប់អារម្មភណ៍ជាមួយកុមារ ផ្ដល់អំណ្យ
ផ្ស្ងៗដល់កុមារនិងធ្វើជាមិត្តរបស់កុមារ។

រក���រស���ត់

អ្នករំលភ
្ បំពានចាប់ផម
ើ្ដ មានារសមា្ងត
្ ជា
់ មួយកុមារ
និងប្ប
ើ ស
្ ា
់ រសន្យា ារគម្ម
្ ឬារបង្ខំ ដើមប្ ឲ
ី យ្
កុមាររក្សាាពស្ងៀមា្ងត
្ ។
់

�ល�លដល់ប���ផ�វ��ទ

��តិបត�ិ

អ្នករំលភ
្ បំពាន ពង្ក
ី លក្ខណៈផ្លវកូ ភ្ទន្កង
ុ្ន
ទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ពក
ួ គ្ ាន់តធ
្ ឡ
ំ ង
ើ ៗ។
ពួកគ្លក
ើ ឡើងអំពប
ី ញ្ហផ
្ វកូ្ល ភ្ទ និងច្ករំលក
្ សមា្ភរ្ ៈ
ផ្លវកូ ភ្ទដើមប្ ឲ
ី យ្ កុមារា៊។
ំ្
អ្នករំល្ភបំពានអនុវកត្ត (ប្តិបត្តិ) សកម្មភាពដ្ល
មានលក្ខណៈរំល្ភបំពានផ្លូវកភ្ទ។

មិនម្នអ្នករំល្ភបំពានទាំងអស់សុទ្ធត្ប្ើប្ស់បច្ចក្កទ្សល្បួងន្ះឡើយ។ វកិធីដទ្ទៀត
មានដូចជា ារាយប្ហារា្ល្មៗ ារទិញ ារបញ្ឆ្ត និងក្ងប្វក័ញ្ចក ារបង្ខំ។ ជារឿយៗ អ្នក
រំល្ភបំពានមិនធ្វើសកម្មភាពត្មា្ន្ក់ឯងន្ះឡើយ។ ពួកគ្អាចនឹងទទួលារជួយជ្្មជ្្ង
ឬារគំទ្ពីមនុស្សផ្ស្ងទៀត ដូចជាជំនួយារ អ្នករកទិញ ា្ន្ក់ារ ម្អណ្ដើក និង
អ្នកសម្បសម្ួល ជាដើម។

តើខ្ញុំត្ូវសម្លឹងរកមើលអ្វី?
អាកបាបកិរិយារបស់កូនអ្នក
មានសញ្ញ្នានាដ្លអាចបា្ហ្ញថ កូនរបស់អ្នកប្ហ្លជារងនូវការរំល្ភបំពាន។
ថ្វីបើសញ្ញ្ទាំងន្ះ មិនម្នសុទ្ធត្មានន័យថ កូនរបស់អ្នកត្ូវកគ្រំល្ភបំពានក្តី ប៉ុន្ត្សញ្ញ្ទាំ
ងន្ះក៏អាចផ្ដល់ជាហ្តុផលសមស្បដើម្បីឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពីា្ថ្នាពរបស់
ពួកគ្ ឬដើម្បីស្វ្ងរកជំនួយដ្រ។
•
•
•
•
•
•
•

អារម្មភណ៍ប្ប្ួល, ដកខ្លួនពីគ្ឯង តានតឹងចិត្ត ខឹងា្ល្មៗ ឬកម្្ល
រត់ច្ញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លួនរយៈព្លយូរ
មានារប្្ប្ួលចំព្ះលទ្ធផលរៀនសូត្ន្ាលា ឬគ្ចាលាដ្យគ្ម្នមូលហ្តុ
មានលុយ អំណ្យ ទូរស័ព្ទដ្ដ្យមិនមានមូលហ្តុ
ប្ើប្ស់បំពានារធាតុផ្ស្ងៗ (ដូចជាថ្ន្ំញៀន និងគ្ឿងស្វកឹង)
អាកប្បកិរិយាក្នុងលក្ខណៈផ្លូវកភ្ទមិនសមស្បតាមអាយុ
រ្គសញ្ញ្ផ្លូវកាយ ដូចជាបញ្ហ្ក្នុងារគ្ង ន្មដាក់គ្ ជំងឺាមរ្គជាដើម។

អាកបាបកិរិយារបស់មនុសាសធំនាជុំវិញអ្នក
ត្ូវកប្ុងប្យ័ត្នប្សិនបើអ្នកកត់សំគល់ឃើញមនុស្សធំមានអាកប្បកិរិយាមិនប្ក្តីជាមួយកូន
អ្នក។ អាកប្បកិរិយាទាំងន្ះមាន៖
•
•
•
•

យកចិត្តទុកដាក់ហួសប្មាណចំព្ះកូនអ្នក
ផ្ដល់អំណ្យជាប្ដាប់ល្ង ឬលុយ
ចំណាយព្លជាមួយកូនអ្នកត្ឯង
ចង់យកកូនអ្នកច្ញទ្ក្ ទ្ដើរល្ង និងសម្្កលំហ្រ។

បាសិនបើកុមរម្នាក់ និយាយបាាប់អ្នកា រូបគាបានរងនូវការរំលាភបំពាន សូមធ្វើ
ឲាយគាជឿជាក់ាអ្នកកំពុងស្ដាប់អ្វីដាលគានិយាយ និងជឿលើអ្វីដាលគាកំពុងបាាប់
អ្នក។

តើមាននរណាខ្លះទៀតអាចជួយបាន?
តើអ្នកត្ូវការព័ត៌មានបន្ថ្មទៀត ឬទ្? ឬ តើអ្នកដឹងអំពីា្ថ្នាពដ្លកុមារប្ហ្លជាកំពុងប្ឈមនឹង
គ្្ះថ្ន្ក់ពីាររំល្ភបំពាន ឬទ្?
ទូរសព័្ទទ្បណា្ត្ញទូរសព័្ទទាន់ហ្តុារណ៍ារពារកុមារថ្ន្ក់ជាតិ
១២៨៨
ទំនាក់ទំនងទ្អាជា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន

ទំនាក់ទំនងទីា្ន្ក់ារារពារកុមារ ដ្លមានក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះល្អៈ
០៩២ ៣១១ ៥១១

w: childsafetourism.org and wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ទម្រង់ចុះវត្តមានអ្នកចូលរួម
គំរន
ូ ះេ អាចប្រប
ើ ស
ា្រ បា
់ នដើមប្ ក
ី ត់តទ
ា្រ ក
ុ នូវព័តមា
៌ នលម្អត
ិ និងសំខាន់ៗរបស់អក
្ន ចូលរួម។
ទីកន្លែងវេទិកាពិភាក្សា:
និងម៉ោងវេទិកាពិភាក្សា:
គោត្តនាម និងនាម
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ភេទ

លេខទូរស័ព្ទ

អ៊ីម៉ែល (ប្រសិនបើមាន)

ហត្ថលេខា

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ សំណួរមុនចូលមេរៀន
ការណែនាំ៖ យកល្អ សំណួរមុនចាប់ផ្ដើមគួរធ្វើឡើងជាផ្ទាល់មាត់វិញ។ យើងក៏អាចធ្វើសំណួរមុនចាប់ផ្ដើម
នេះជាទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរបានផងដែរ។ ច្បាប់ថតចម្លងករណីនៃសំណួរខ្លីនេះ គួរថតចម្លងជូនអ្នក
ចូលរួមម្នាក់ៗ និងចែកជូនពួកគាត់នៅពេលចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូលឯកសារ
ទាំងនេះដែលបានបំពេញរួច និងរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការវិភាគ (ដោយប្រើប្រាស់គំរូនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦)
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គ។

សូមអានសំណួរនីមួយៗ និងជ្រើសរើសចម្លើយមួយ។

បាទ/ចាស

ទេ

មិនដឹង

១. តើអ្នកយល់ថា “ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ” ជាអ្វីដែរឬទេ?

២. តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់
អ្នកដែរឬទេ?
៣. តើមានតែកុមារីទេឬ ដែលងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ?
៤. ជាធម្មតា តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ កើតឡើងដោយសារ
មនុស្សប្លែកមុខដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ឬ?
៥. តើកុមារមានការលំបាក ក្នុងការប្រាប់មនុស្សពេញវ័យឲ្យបានដឹង
អំពីការរំលោភបំពានឬទេ?
៦. តើអ្នកស្គាល់ពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលបង្ហាញថា កុមារអាចនឹងស្ថិត
ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានឬទេ?
៧. តើអ្នកដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ/
អ្នកថែទាំ ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់កុមារពីការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទទេ?
៨. តើអ្នកស្គាល់អ្នកដែលត្រូវទាក់ទងដែរឬទេ ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា
កុមារអាចនឹងត្រូវបានគេរំលោភបំពាន?
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ សំណួរក្រោយមេរៀន
ការណែនាំ៖ យកល្អ សំណួរក្រោយមេរៀនវគ្គគួរធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់។ យើងក៏អាចធ្វើសំណួរនេះជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរបានផងដែរ។ ច្បាប់ថតចម្លងនៃសំណួរខ្លីនេះ គួរថតចម្លងជូនអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ និង
ចែកជូនពួកគាត់នៅពេលបញ្ចប់វគ្គ។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរប្រមូលឯកសារទាំងនេះដែលបានបំពេញរួច
និងរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការវិភាគ (ដោយប្រើប្រាស់គំរូនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦) បន្ទាប់ពីចប់វគ្គ។

សូមអានសំណួរនីមួយៗ និងជ្រើសរើសចម្លើយមួយ។
១. តើអ្នកយល់ថា “ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ” ជាអ្វីដែរឬទេ?

២. តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក
ដែរឬទេ?
៣. តើមានតែកុមារីទេឬ ដែលងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវ
ភេទ?
៤. ជាធម្មតា តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ កើតឡើងដោយសារ
មនុស្សប្លែកមុខដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ឬ?
៥. តើកុមារមានការលំបាក ក្នុងការប្រាប់មនុស្សពេញវ័យឲ្យបានដឹងអំពី
ការរំលោភបំពានឬទេ?
៦. តើអ្នកស្គាល់ពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលបង្ហាញថា កុមារអាចនឹងស្ថិត ក្នុង
គ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានឬទេ?
៧. តើអ្នកដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ/
អ្នកថែទាំ ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់កុមារពីការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទទេ?
៨. តើអ្នកស្គាល់អ្នកដែលត្រូវទាក់ទងដែរឬទេ ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា កុមា
រអាចនឹងត្រូវបានគេរំលោភបំពាន?
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បាទ/
ចាស

ទេ

មិនដឹង

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ឧបសម្ព័ន្ធទី៥: ប័ណ្ណសម្រាប់ការឆ្លើយតបមុនចាប់ផ្ដើម និងពេលបញ្ចប់
ការណែនាំ៖ ប័ណ្ណទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំធ្វើសំណួរមុន
ចូលមេរៀននិងក្រោយមេរៀន ក្នុងលក្ខណៈជាលំហាត់ចង្អុល បង្ហាញ។
អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗគួរទទួលបានប័ណ្ណនេះមួយសំណុំ (សញ្ញា “ធីក”
“សញ្ញខ្វែង” និង “សញ្ញាសួរ” ) ។ អ្នកសម្របសម្រួលអាចសួរសំណួរ
នៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ហើយអ្នកចូល រួមអាចបង្ហាញ ចម្លើយរបស់
ខ្លួន (បាទ/ចាស ទេ ឬ មិនដឹង)។ ចំនួន និងប្រភេទចម្លើយគួរត្រូវ
បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគំរូ ដែលបានផ្ដល់ឱ្យនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦។

%
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កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ឧបសម្ព័ន្ធទី៦: ទម្រង់គំរូវិភាគសំណួរមុនចូលមេរៀន
និងក្រោយមេរៀន
ការណែនាំ៖ សំណួរពេលចាប់ផ្ដើម/ពេលបញ្ចប់ អាចធ្វើក្នុងទម្រង់ជាសំណេរ ឬដោយផ្ទាល់មាត់។ គំរូនេះ
អាចប្រើប្រាស់បានដោយអ្នកសម្របសម្រួល ដើម្បីកត់ត្រាទុកនូវចម្លើយជាពាក្យសម្ដី ឬអាចប្រើក្រោយពី
បញ្ចប់វគ្គ ដើម្បីរៀបជាលំដាប់ និងវិភាគលើចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ សេចក្ដីសង្ខេប អាចដាក់
បញ្ចូលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៨៖ ទម្រង់គំរូរបាយណ៍ក្រោយការបណ្តុះបណ្តាល។

បញ្ចូលចំនួនអ្នកឆ្លើយ ក្នុងសំណួរនីមួយៗខាងក្រោម
សំណួរមុនមេរៀន
ពេលចាប់ផ្តើម
ការពិភាក្សា

១. តើអ្នកយល់ថា “ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
កុមារ” ជាអ្វីដែរឬទេ?
២. តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារកើតមាននៅ
ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកដែរឬទេ?
៣. តើមានតែកុមារីទេឬ ដែលងាយរងគ្រោះដោយ
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ?
៤.

ជាធម្មតា តើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
កើតឡើងដោយសារមនុស្សប្លែកមុខដែលគេ
មិនធ្លាប់ស្គាល់ឬ?

៥.

តើកុមារមានការលំបាក ក្នុងការប្រាប់មនុស្ស
ពេញវ័យឲ្យបានដឹងអំពីការរំលោភបំពានឬ
ទេ?

៦.

តើអ្នកស្គាល់ពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលបង្ហាញថា
កុមារអាចនឹងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភ
បំពានឬទេ?

្ន ដឹងអំពអ
ី ខ
ី ្វ ះ្ល ដល
ែ អ្នកអាចធ្វបា
ើ ន ក្នង
ុ នាម
៧. តើអក
ជាឪពុកម្តយ
ា / អ្នកថែទាំ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ រកសា
្ សុវត្ថិភាព
របស់កមា
ុ រពីការរំលភ
ោ បំពានផ្លវូ ភទ
េ ទ?
េ
៨.
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តើអ្នកស្គាល់អ្នកដែលត្រូវទាក់ទងដែរឬទេ
ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា កុមារអាចនឹងត្រូវបាន
គេរំលោភបំពាន?

សំណួរក្រោយមេរៀន
ពេលបញ្ចប់ការពិភាក្សា

ផ្នែកទី៣៖ ឧបសម្ព័ន

ឧបសម្ព័ន្ធទី៧៖ ទម្រង់មតិរបស់ខ្ញុំ
ការណែនាំ៖ រៀបចំច្បាប់ថតចម្លងមួយច្បាប់នៃទម្រង់នេះសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ។ ច្បាប់ថតចម្លង គួរត្រូវ
បានចែកចាយជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅពេលបញ្ចប់វគ្គ។ ជម្រើសផ្សេងទៀត អ្នកសម្របសម្រួលអាចវាស់វែង
ចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់មាត់ ដោយសួរទៅកាន់គេនូវសំណួរធម្មតាមួយចំនួនមានដួចជា៖
តើវគ្គនេះមានសារៈប្រយោជន៍ដែរឬទេ? តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះ? តើមានអ្វីខ្លះ
ដែលយើងគួរផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបែបនេះនៅពេលអនាគត? វិធានសួរសំណួរផ្ទាល់មាត់
បែបនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើ។

មតិរបស់ខ្ញុំ
យើងផ្ដល់តម្លៃចំពោះមតិរបស់លោកអ្នក! សូមចែករំលែកព័ត៌មានត្រឡប់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នក ដើម្បីជួយដល់
យើងខ្ញុំក្នុងការកែលម្អការងារការពារកុមាររបស់យើង។
១. តើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យអ្វី?
រដ្ឋាភិបាល

អាជីវកម្ម

សហគមន៍

បើផ្សេងពីនេះ សូមបញ្ជាក់:
២. តើអ្នកមានភេទអ្វី?
ស្រី

ប្រុស

ផ្សេងពីនេះ

៣. សូមដាក់កម្រិតវាយតម្លៃដូចខាងក្រោម ៖
អ្នកសម្របសម្រួលពន្យល់ច្បាស់លាស់
ហើយមេរៀនមានភាពងាយស្រួលអនុវត្ត។

យល់ព្រម

អព្យាក្រឹត្យ

មិនព្រម

សម្ភារទាំងឡាយសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍។

យល់ព្រម

អព្យាក្រឹត្យ

មិនព្រម

ការពិភាក្សា ជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំ
ពីបញ្ហានេះ។

យល់ព្រម

អព្យាក្រឹត្យ

មិនព្រម

ការពិភាក្សាបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ
ឲ្យបង្កើនសកម្មភាពការពារកុមារ។

យល់ព្រម

អព្យាក្រឹត្យ

មិនព្រម
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៤. តើផ្នែកណាមួយនៃវេទិកាពិភាក្សានេះដែលមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការងារ/
ជីវិតរបស់អ្នក?

៥. តើយើងគួរធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើឲ្យវេទិកាពិភាក្សានេះ មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង?

៦. សូមសរសេរអំពីអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើខុសពីមុនដោយសារព័ត៌មាន និងធនធានដែលអ្នកបានទទួលក្នុងអំឡុង
ពេលនៃវេទិកាពិភាក្សានេះ។

៧. តើមានមតិយោបល់អ្វីផ្សេងដែរឬទេ?
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៨ ៖ គំរូរបាយការណ៍ក្រោយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល
ការណែនាំ៖ គំរូគួរត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់បញ្ចូលឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ ដែលត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នានេះ។ គំរូនេះគួរត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកសម្របសម្រួល ហើយចែក
រំលែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង/ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជួយដល់ការត្រួតពិនិត្យតាមដានលើលទ្ធផលនៃការ
សិក្សា និងការធ្វើឱ្យប្រសើឡើងដល់សកម្មភាពនៅថ្ងៃក្រោយ។

១. សំណួរមុនចូលមេរៀននិងពេលបញ្ចប់
រួមមានសេចក្ដីសង្ខេបនៃឧបសម្ព័ន្ធទី៦៖ ការវិភាគសំណួរមុនចូលមេរៀននិងពេលបញ្ចប់។
២. មតិយោបល់របស់ខ្ញុំ
ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើទម្រង់ “មតិយោបល់របស់ខ្ញុំ” ដែលទទួលបានដើម្បីធ្វើការសង្ខេបលើចំណុចខាងក្រោម៖
១. សាវតារវិស័យ និងភេទ
វិស័យ

ចំនួនសរុប

សរុប - ស្រ្តី

សរុប - បុរស

សរុប- ផ្សេងៗ

ចំនួនយល់
ព្រម %

ចំនួនអព្យាក្រិត
%

ចំនួនមិន
ព្រម %

រដ្ឋាភិបាល
ធុរកិច្ច
សហគមន៌
ផ្សេងទៀត

២. ការកំណត់លំដាប់ថ្នាក់

អ្នកសម្របសម្រួលមានភាពច្បាស់លាស់
ហើយមេរៀនគឺ ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតាម។
ឯកសារនេះគឺមានប្រយោជន៏
ការពិភាក្សាជួយកែលម្អដល់ការយល់របស់ ខ្ញុំ
អំពីបញ្ហានេះ
ការពិភាក្សាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឱ្យចាត់វិធានការបន្ថែមក្នុង
ការការពារកុមារ។
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៣. រៀបរាប់ពីការជ្រើសរើសការឆ្លើយជា សម្រង់សម្ដី “តើផ្នែកណាមួយនៃវេទិកាពិភាក្សានេះដែលមាន
សារៈប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការងារ/ជីវិតរបស់អ្នក?”

៤. រៀបរាប់ពីការជ្រើសរើសការឆ្លើយនឹងសំណួរ (អាចជាសម្រង់សម្ដី) “តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកែលម្អវេទិកា
ពិភាក្សានេះ?”

៥. រៀបរាប់ពីការជ្រើសរើសការឆ្លើយនឹងសំណួរ (អាចជាសម្រង់សម្ដី) “សូមសរសេរអំពីអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើខុសពី
មុនដោយសារព័ត៌មាន និងធនធានដែលអ្នកបានទទួលក្នុងអំឡុងពេលនៃវេទិកាពិភាក្សានេះ។”

៦. រៀបរាប់អំពីមតិយោបល់ផ្សេងទៀត
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៣. ការអង្កេតរបស់អ្នកសម្របសម្រួល
ការអង្កេតរបស់អ្នកសម្របសម្រួល គឺជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ នៃការវាយតម្លៃ និងកែលម្អសកម្មភាពនានា។
អ្នកសម្របសម្រួលគួរសង្កេតមើលរបៀបដែលអ្នកចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររួមមាន អំពីរបៀដែលពួកគាត់
ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពក្រុម ទាំងរបៀបបែបដែលអ្នកចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ ឬ មានអ្នកចូលរួមខ្លះ
សួរ សំណួរ ដែលពិបាកឆ្លើយ។ នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វាស់វែងប្រតិកម្ម ការសិក្សា
និងការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា របស់អ្នកចូលរួម។
១. សូមពន្យល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងមូលរបស់អ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល។

២. សូមពន្យល់ពីបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះ?

៣. ត ើមានការល ើកឡ ង
ើ ព ីបញ ្ហាការការពារកុមារ ដែលសារៈសខាន
ំ ់ៗដែរឬទេ?
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៤. សូមផ្ដល់មតិយោបល់លើការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់អ្នកចូលរួម។

៥. តើមេរៀនអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានកំណត់សម្រាប់ព្រឹតិ្តការណ៍ទៅថ្ងៃអនាគត ?

៦. តើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងឯកសារសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអាចត្រូវបានកែលម្អបានយ៉ាងដូចម្ដេច?

៧. តើត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដែរឬទេ? សម្រាប់នរណា? ហេតុអ្វី?

80

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

កត ់ចណាំ
ំ
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កត ់ចណាំ
ំ
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ឯកសារសម្រាប់ការអប់រំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់គម្រោងកុមារភាពផ្នែកបង្ការរួមមាន៖

ការរក្សាកុមារឱ្យ រួចផុត
ពីការរំលោភបំពាន

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារឱ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពាន៖
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ការអប់រំកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង

កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រ្រប់ការអប់រំកុមារ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រង

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖
កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់វេទិកាពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងសហគមន៍

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល

ក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សា ជាមួយអ្នកតំាងសហគមន៍

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភ
បំពានក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍

រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍៖
កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្រប សម្រួលក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រតិបត្តិករវិស័យទេសចរណ៍

កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្្ប់អ្នកសម្បសម្ួល
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្លប្តិបត្តិករទ្សចរណ៍

ឯកសារនេះក៏មានជាភាសាខ្មែរ ឡាវ ថៃ និងវៀតណាមផងដែរ ដោយត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យស្របទៅតាមបរិបទ
ប្រទេសនីមួយៗ។

កុមារដែលធ្វើការ និងរស់នៅក្នុងមជ្ឈដា្ឋនវិស័យទេសចរណ៍ងាយរងគ្រោះជាពិសេសទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និង
ផ្លូវភេទ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្តាយ និងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំត្រូវចូលទៅរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងមានបច្ចុប្បន្នភាព
ដូច្នេះគេអាចការពារកុមារបានកាន់តែប្រសើរ ពីការបង្កផលប៉ះពាល់។

ឯកសារស្ដីពី រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖ កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាមួយ
ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ ផ្ដល់នូវគោលការណ៍ដែល ងាយស្រួលក្នុងការ អនុវត្តតាម និងឧបករណ៍នានាសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល
ដើម្បីប្រើប្រាស់ សម្រាប់រៀបចំវេទិកាពិភាក្សានេះជាមួយនឹងឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ។ កញ្ចប់ឧបករណ៍នេះត្រូវបានតាក់តែងឡើង
ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹង និងជំនាញដល់អ្នកចូលរួម ក្នុងការការពារកុមារ ដែលស្ថិតក្រោមការថែទាំរបស់ខ្លួនពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
និងមានរៀបរាប់អំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួល ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានការចូលរួមខ្ពស់
ទោះជាក្នុងបរិបទផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ជាមួយនឹងសម្ភារបរិក្ខារ ឬបច្ចេកវិជ្ជាតិចបំផុត។
ឯកសារនេះក៏មានជាភាសាខ្មែរ ឡាវ ថៃ និងវៀតណាមផងដែរ ដោយត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យស្របទៅតាមបរិបទប្រទេសនីមួយៗ។

គម្រោងកុមារភាព គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ក្នុងគោលបំណងការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
និងការធ្វើដំណើរ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងប្រទេសវៀតណាម (២០១១-២០១៤)។ គម្រោងកុមារភាពនេះ បាននាំមកនូវកិច្ចសហការគ្នា រវាងអង្គការ
ទស្សនៈពិភពលោក និងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម។ កម្មវិធីបានផ្តោតទៅលើទំាងផ្នែកទប់ស្កាត់ និងការការពារ។

