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និពនធដោយ៖ ប ៊ីល ហ្វប 

អ្នកដផទៀងផ្ទទ ត់ចំបង៖ ដឃើសសទ៊ីន បូសឺ និង ដគលន មា៉ាយ 

អ្នកដផទៀងផ្ទទ ត់បន្ទទ ប់បនសំ៖ ដជន រាវ ៊ីស 

សូមថ្ថលងអំ្ណរគុណផងថ្ដរចំដពាោះ ដជន៊ីដហ្វើ អូ្រ ៉ាណូា សំរាប់កិចចខិតខំរបឹងថ្របងជួយឲ្យគំដរាង 
បានមានជ៊ីវតិដ ើង។ 

សសៀវសៅកិច្ចការទាំងសនេះ ររូវបានសរសសរសឡើងសោយអនកនិពនធជាសរច្ើន ដដលបានលេះបង់សពល
សវលា និងជាំនាញរបស់ពួកសេ។ អងគការ Viva មានកតីសោមនសសខ្ល ាំងណាស់ កនុងការឲ្យអនកសរបើ
សសៀវសៅកិច្ចការសនេះ សដើមីបបណតុ េះបណាត លមនុសសដដលស្វើការដែទាំកុមារដដលងាយរងសររេះ។ 
សូមទទួលោគ ល់ និងឲ្យរាំលលដល់ោន ដដអនកនិពនធទាំងសនាេះ និងអងគការ Viva ផងដដររបសិនសបើ
អនកសរបើសសៀវសៅកិច្ចការទាំងសនេះសដើមីបស្វើការបណតុ េះបណាត ល។ ការដដលអនកដឹងពីការសបាេះពុមភ
ផាយរបស់អងគការ Viva នឹងជួយឲ្យសយើងបសងកើនេុណភាពលន្នធានរបស់សយើង សៅលែៃអនាេរ
ដែមសទៀរ។ សូមផតល់មរិយល់ស ើញរបស់សលាកអនកតាមរយៈដបបបទចុ្េះស ម្ េះ និងវាយរាំលល។  
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ស ច្កតីណែនាំ 
សមសរៀនទាំង ១៥កនុងសសៀវសៅសនេះនឹងជួយសិសសឲ្យដឹងពីពរ៌មានសាំខ្ន់ចាំបាច់្ សដើមីបឲ្យអងគការ 
បាំសពញរួនាទីរបស់ពួកសេកនុងការការពារកុមារ។ សមសរៀនទាំងអស់និយាយពីសរលការណ៍ និង  

ដាំសណើ ការបឋម ប ុដនតសាំរាប់ការដសវងពីសមសរៀនកាន់ដរសីុជាំសៅសទៀរសនាេះ អនកអានររូវបានសលើក 
ទឹកចិ្រតឲ្យសិកានូវ្នធានទាំងប ុនាម នដដលមានកនុងបញ្ជ ីេនថនិសទស ជាពិសសស្នធានសាំរាប់ 
ការបណតុ េះបណាត លដដលមានកនុងសេហទាំព័រអងគការ Keeping Children Safe: 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/ 

ដតើដសៀវដៅកិចចការដនោះសំរាប់នរណា? 
ដសៀវដៅកិចចការដនោះរតូវបានបដងកើតដ ើងជាចំបងសំរាប់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត និងរបធានកនុង អ្ងគ
ការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទ ថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងផ្ទទ ល់ណាមួយជាមួយកុមារ ឬ ថ្ដលមាន ឥទិធ
ពលដលើជ៊ីវតិកុមារ។ ដមដរៀនខលោះនិយយអំ្ព៊ីដរលការណ៍មូលោា ន និងអាចអ្នុវតតបាន ដោយ
បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត និងរបធានកនុងអ្ងគការ។ ដមដរៀនដផសងៗដទៀតនិយយអំ្ព៊ីរបព័នធ និងដរល
នដយបាយថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរតូវមានដដើម៊ីបរកាកុមារឲ្យមានសុវតថិភាព។ ដមដរៀនខលោះដផ្ទត ត
ដលើទំនួលខុសរតូវរបស់របធាន វាជាការមានរបដយជន៍ថ្ដលបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតយល់ព៊ីដម
ដរៀនទំងអ្ស់ ដដើម៊ីបឲ្យពួកដគអាចការពារកុមារកនុងទំនួលខុសរតូវការងាររបស់ពួកដគ ដហ្ើយក៏រំ
រទដល់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចទំងមូលកនុងកិចចការពារកុមាររបស់ពួកដគ។ 

រចន្ទសមព័នធដសៀវដៅ 
ដមដរៀនទំងដនោះរតូវបានចាត់ជារកុមមាន ៦ជំហាន ថ្ដលរតួតព៊ីដលើរន ៖ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
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បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់សសៀវសៅកិច្ចការសនេះសហើយ សិកាា កាមេួរដរអាច្អនុវរតសរលការណ៍ការពារ កុមារ
កនុងការងារផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកសេ។ សិកាា កាមនឹងសររៀមខ្លួនសិកា និងអនុវរតសមសរៀនឲ្យសីុ ជាំសៅ
ដែមសទៀរ ដូច្ជា វេគបណតុ េះបណាត លរបស់អងគការ Keeping Children Safe ដដលមានឯកោរ 
សយាងកនុងសសៀវសៅសនេះសដើមីបផសពវផាយ និងជួយឲ្យការការពារកុមារបានរបសសើរសឡើងកនុងអងគការ 

ឬ ព័នធកិច្ចរបស់ពួកសេ1។ 

                                                           
1
 Keeping Children Safe គឺជាសមព័នធអ្ងគការអ្នតរជាតិ ថ្ដលដបតជាញ បដងកើនការការពារដល់កុមារ ាមរយៈដរលនដយបាយការពារកុមារ និង ការ
របតិប័រតការងារកនុងស្ថថ ប័ន និងអាជាញ ធរ ថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ។ អ្នកអានទំងឡាយណាថ្ដលចង់បដងកើនចំដណោះដឹង និងជំន្ទញននការ ការពារ
កុមារ រតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្ដរបើធនធានបណតុ ោះបណាត លននអ្ងគការ Keeping Children Safe បន្ទទ ប់ព៊ីដរៀនដសៀវដៅដនោះចប់។ ធនធាន ទំងដនោះ
មានដលើដគហ្ទំព័រ http://www.keepingchildrensafe.org.uk/resources.htm  
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ជាំហានទី ១៖ ការណែនាំពីការការពារកមុារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ដៅកនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងទទួលនូវការថ្ណនំ្ទអំ្ព៊ីការការពារកុមារ ដផ្ទត តដលើការកំណត់និយម 
ន័យអំ្ព៊ីការការពារកុមារ និងបងាា ញព៊ីស្ថរៈសំខាន់។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ១៖ សហតុអែីបានជាការការពារកមុារ ាំខាន់? 
សដងខប៖ 
 មូលោា នរពោះគមព៊ីរសំរាប់ការពារកុមារ 
 ការថ្សវងយល់ព៊ីការការពារកុមារ 
 ដតើអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទមានទំនួលខុសរតូវអ្វ៊ីខលោះ? 
 ដរលការណ៍មូលោា នននការការពារកុមារ 

ការការពារកុមារគឺជាទំនួលខុសរតូវរបស់មនុសសរគប់រន ។ វាគឺជាដរឿងថ្ដលមិនអាចទទួលយក 
បានដទ ថ្ដលកុមាររតូវទទួលរងនូវការរដំោភបំពានណាមួយដន្ទោះ2។ 

 

អ្ងគការ និងព័នធកិចចដផ្ទត តដលើកុមាររតូវបានបដងកើតដ ើង ដដើម៊ីបជួយកុមារលូតោស់ រ ៊ីករាយនឹង  
ជិវតិដពញដលញ និងសំដរចនូវសកាត នុពលថ្ដលរពោះរបទនឲ្យកនុងរគួស្ថរ និងសហ្គមថ្ដល
ចិញ្ច ឹម និងការពារកុមារ។ 

រពោះគមព៊ីរផតល់នូវរបូភាពដរចើនអំ្ព៊ីកុមារ ថ្ដលធំដឹងកត៊ីដ ើងកនុងបរោិា នសុវតិថភាព និងមានការ   
ប៊ីបាច់៖ ឧទហ្រណ៍ “នឹងថ្លងមានកូនតូចថ្ដលរស់ដៅបានថ្តប៉ាុន្ទម ននថង … និងមិនខំដធវើជាឥត 
របដយជន៍ ឬ បដងកើតកូនមកឲ្យថ្តបានរតូវវនិ្ទសដន្ទោះដ ើយ” (ដអ្ស្ថយ ៦៥៖២០, ២៣)។ រគ៊ីសត 
បរស័ិទមាននិមិតតដមើលដឃើញកុមាររស់ដៅ និងធំដឹងកត៊ីដ ើងកនុងរគួស្ថរ និងសហ្គមថ្ដលមាន 
សុវតិថភាព ដោយមិនភ័យខាល ចព៊ីអ្សនតិសុខ ឬ ការដរ ើទ៊ីលំដៅ។ 

ដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចថ្ដលមនុសសថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារដឹងស្រស្ថប់ ដហ្ើយមាន កុមារ
ដរចើនណាស់ថ្ដលមិនបានធំដឹងកត៊ីដ ើងកនុងទ៊ីកថ្នលលថ្ដលមានសុវតិថភាព។ កុមារគឺជាមនុសស
ដំបូងថ្ដលទទួលរងទុកខ ឬ ស្ថល ប់ដោយស្ថរសង្រ្ងាគ ម ដររោះទុរភិកស ការដបាករបាស់ ឬ អំ្ដពើបាប។ 
ជាអ្កុសលនរកថ្លង មានរបូភាពកុមារថ្ដលរងទុកខដវទន្ទជាដរចើនកនុងដសៀវដៅ  
សមព័នធដមរត៊ីចាស់ (សូមដមើល ទំនុកតំដកើង ១០៦, ដយរ ៊ីមា ៣១, សំដណាក ១, ២ និង ៤, យូថ្អ្ល 
៣, ដអ្ម៉ាូស ៣, ដសផ្ទន៊ី ១)។ កុមារកនុងរគប់សហ្គមទំងអ្ស់ទទួលរងនូវអំ្ដពើហិ្ងា និងការ
រដំោភបំពាន។ ការរពដងើយកដនតើយ និងការរដំោភបំពានកនុងរគួស្ថរ ការដរ ើសដអ្ើងកនុងសហ្គម 
និងអំ្ដពើអ្យុតតិធម៌កនុងរបព័នធរោា ភិបាល សុទធថ្តបងករបួសស្ថន មដល់កុមារ។ ការរដំោភបំពានដនោះ
រារាងំកុមារមិនឲ្យសំដរចសកាត នុពលរបស់ពួកដគ និងប៉ាោះពាល់ដល់ការលូតោស់ថ្ផនកស៊ីលធម៌ 
                                                           
2
 Viva www.viva.org 

http://www.viva.org/
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និងរពលឹងវញិ្ញដ ណរបស់ពួកដគ។ រពោះដយស ូបានមានរពោះបនទូលថ្ន “ដបើអ្នកណាដធវើឲ្យកូនតូចមួយ
ដនោះថ្ដលដជឿដល់ខញុំ រវាតចិតតដចញ ដន្ទោះសមឲ្យដគយកថមតាល់កិនយ៉ាងធំចងកអ្នកដន្ទោះ ដហ្ើយ
ពនលង់ដៅកនុងសមុរទទ៊ីដរៅវញិ” (មា៉ាថ្នយ ១៨៖៦) 

អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទមានទំនួលខុសរតូវកនុងការខិតខំ សំដរចឲ្យបាននូវកំរតិខពស់ននការ 
ការពារកុមារថ្ដលពួកដគដធវើការដោយផ្ទទ ល់ ឬ របដយល។ ថ្តយ៉ាងណាមិញអ្ងគការ និងព័នធកិចច
ជាដរចើនមិនមានចំដណោះដឹងរគប់ររន់អំ្ព៊ីកាត ដររោះថ្នន ក់ និងការគំរាមកំថ្ហ្ងដល់កុមារទំងដនោះ
ដទ ដហ្ើយក៏មិនបានដឹងព៊ីជំហានដផសងៗថ្ដលរតូវដធវើ ដដើម៊ីបការពារពួកដគព៊ីដររោះថ្នន ក់ថ្ដរ។ 

“ការរដំោភបំពានកុមារដកើតដ ើងដរៀងរាល់ន្ទទ៊ី ដរៀងរាល់នថង ដហ្ើយវាដកើតដ ើងកនុងរគប់សហ្គម
ទំងអ្ស់។ ការរដំោភបំពានកុមារដកើតដ ើងកនុងរគប់ដសដាកិចច ពូជស្ថសន៍ ជនជាតិ ស្ថសន្ទ ឬ 
រគប់មនុសសទំងអ្ស់។ រម នថ្ផនកណាមួយននសងគមរបស់ដយើង ថ្ដលរម នការ រដំោភបំពានកុមារ
ដទ។ ដូដចនោះកនុងន្ទមជារគ៊ីសតបរស័ិទ ដយើងរតូវបានរាស់ដៅឲ្យមានការ របយ័តនរបថ្យងបថ្នថម

ដទៀត កនុងការការពារកុមារកនុងចំដណាមដយើង3” 
 

ដតើការការពារកុមារគឺជាអ្វ៊ី? 
អងគការ និងព័នធកិច្ចជាសរច្ើននិយាយអាំពីការការពារកុមារ ដរមានរិច្ណាស់ដដលច្ាំណាយ សពល
ផតល់និយមន័យដល់ “ការការពារកុមារ”។ អងគការ Keeping Children Safe ផតល់និយម ន័យដល់ការ
ការពារកុមារថា “សកមមភាពដដលបុេគល អងគការ របសទស និងសហេមស្វើ សដើមីប ការពារកុមារពី
សររេះថាន ក់ដដលមានការប ុនប ង និងរម នការប ុនប ង”។ សកមមភាពសនេះរមួមាន ការការពារកុមារពី
អាំសពើហិងា និងការសរ ើសសអើងកនុងរេួោរ និងសហេម ប ុដនតវាក៏រមួទាំងការ ការពារពីការេាំរាម
កាំដហងពីបុេគលិកលនអងគការ និងព័នធកិច្ចដដរ។ 

“ការការពារកុមារគឺជាការចាត់វធិានការរគប់យ៉ាង ដដើម៊ីបទប់ស្ថក ត់ និងដឆលើយតបចំដពាោះ 
ការដកងរបវញ័្ច  ការរពដងើយកដនតើយ ការរដំោភបំពាន និងរគប់ទំរង់ននអំ្ដពើហិ្ងា  

ថ្ដលប៉ាោះពាល់ដលើកុមារ។4” 
  

                                                           
3
 Thomburg Melton  ររូវបានដកស្សង់សមតីកនុងសសៀវសៅមួយដដលមានច្ាំណងសជើងថា “ដផនការការពារ៖ ដផនការការពារកុមារ និង យុវវយ័, 
ដផនការការពារសាំរាប់រកុមជាំនុាំ” Carol Wiebe, Melodie Bissell, និង Jane Cates សមព័នធរគ៊ីសតបរស័ិទ និងដបសកជនកនុងរបដទស កាណាោ 
២០០៧ ទំព័រ ១៤ 
4អ្ងគការទសសនៈពិភពដោកអ្នតរជាតិ 
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ដតើអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទរតូវដធវើអ្វ៊ីខលោះ? 

 ទ៊ីមួយ អ្ងគការរតូវធាន្ទថ្ន ខលួននឹង ផតល់បរោិា នសុវតិថភាព និងមិនទុកឲ្យកុមាររបឈមមុខ 
នឹងដររោះថ្នន ក់ដោយអ្ដចតន្ទ ាមរយៈកិចចរបតិបតិតការថ្ដលមិនលអដទ 

 ទ៊ីព៊ីរ អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារមានទំនួលខុសរតូវខពស់កនុងការ 
ការពារសុវតិថភាពកុមារ ដៅដពលពួកដគចូលកនុងសកមមភាពដផសងៗកនុងអ្ងគការ ដរពាោះអ្ងគការ
ជាអ្នកទទួលខុសរតូវ ចំដពាោះអាកបបកិរយិរបស់បុគគលិករបស់ពួកដគ។ ឪពុកមាត យ និង
កុមារោក់ការទុកចិតតដលើបុគគលិករបស់អ្ងគការថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ។ 

េួរឲ្យសោកោត យ មានសហរុការណ៍ជាសរច្ើនដដលបុេគលិកកនុងអងគការ ដដលដផែកសលើសសច្កតីជាំសនឿ 
និងអងគការមនុសស្ម៌ រកុមជាំនុាំ និងព័នធកិច្ចោសនាសផសងសទៀរ បានរបរពឹរតិអាំសពើហិងាសលើកុមា
រ។ កនុងការសិកាែមីរបស់អងគការ Save the Children UK មានអនកទទួលរបសយាជន៍ពីកមមវ ិ្ ីជាង 
៣០០នាក់ (ភាេសរច្ើនជាកុមារ) ដដលមកពីអងគការសផសងៗ ររូវបានសាំភាសន៍ទក់ទងនឹងការ
រ ាំសលាភបាំពានពីបុេគលិកអងគការ។ អនកចូ្លរមួកនុងការសិកាស្ោវរជាវសនេះជាងពាក់កណាត លបាន
អេះអាងពីសហរុការណ៍លនការប េះពាល់ដផនកផលូវសភទ និងការរមួសភទសោយបងាាំ។ កនុងច្ាំសណាមអនក
ចូ្លរមួទាំងសនេះ មាន ១៨% និង ២៣% ដដលបាននឹកចាំពីសហរុការណ៍ដបបសនេះដដលបានសកើរ

សឡើងច្ាំនួន ១០ ឬ សលើស១០ករណី5។ 

ដរលការណ៍មូលោា ន 
សមព័នធ Keeping Children Safe បានកាំណរ់នូវសរលការណ៍ច្ាំនួន ៥ ដដលេូសបញ្ជជ ក់នូវកិច្ច 
ខ្នេះដខ្នងសលើកកាំពស់នូវការការពារកុមារ៖ 

1. រគប់កុមារទំងអ្ស់មានសិទិធដសមើរន  កនុងការទទួលការការពារព៊ីការរដំោភបំពាន និង ការ
ដកងរបវញ័្ច  

2. រគប់កុមារទំងអ្ស់គួរថ្តទទួលការដលើកទឹកចិតត ឲ្យបំដពញនូវសកាត នុពលរបស់ពួកដគ 
ដហ្ើយជំុរញុឲ្យផ្ទល ស់បតូរគំនិតអំ្ព៊ីអ្សមភាព 

3. រគប់រន មានទំនួលខុសរតូវកនុងការថ្ថទំ និងការពារកុមារ 
4. អ្ងគការដរៅរោា ភិបាលមានភារកិចចផតល់ការថ្ថទំដល់កុមារ ថ្ដលពួកដគ និងអ្នក តំណាង

របស់ពួកដគដធវើការជាមួយ 

                                                           
5“មិនដឹងរកជាំនួយពីនរណា៖ ការខ្វេះការរាយការណ៍ពីការរ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវញ័្ច ផលូវសភទសលើកុមារ សោយបុេគលិកមនុសស្ម៌ និង 
បុេគលិករកាសនតិភាព” Corinna Csaky, Save the Children, 2008  
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5. របសិនដបើស្ថថ ប័នដធវើការជាមួយនដគូ ពួកដគមានទំនួលខុសរតូវបំដពញកំរតិបទោា នននការ
ការពារជាអ្តិបរមិាសំរាប់កុមារកនុងកមមវធិ៊ីនដគូរបស់ពួកដគ6 

ដមដរៀនដផសងៗដទៀតកនុងដសៀវដៅដនោះ នឹងជួយឲ្យអ្នកអានយល់ព៊ីដរលការណ៍ទំងដនោះ និង 
ចាប់ដផតើមសិកាដមើលថ្នដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់ពួកដគអាចអ្នុវតតដរលការណ៍ទំងដន្ទោះ 
ដោយរដបៀបណា 

ស្ថរសនូលននការសិកាជាស្ថកល និងពិស្ថត ដលើកដំបូងអំ្ព៊ីអំ្ដពើហិ្ងាដលើកុមារដនោះគឺថ្ន  
មិនមានការដោោះស្ថរណាមួយចំដពាោះអំ្ដពើហិ្ងាដលើកុមារដន្ទោះដទ ដហ្ើយរគប់អំ្ដពើហិ្ងាដលើ

កុមារទំងអ្ស់អាចទប់ស្ថក ត់បាន7។ 

                                                           
6ការបណតុ េះបណាត លអាំពីការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, 

Powerpoint   
7របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារPaulo Sergio Pinheiro, United Nations (2006)   
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ករែី កិា 

សំដលងកុមារ 

សំដលងកុមារអាចផតល់នូវការជំរញុឲ្យអ្ងគការ និងបុគគលិករបស់ពួកដគទទួលខុសរតូវយ៉ាង 
របាកដរបជាដលើការការពារកុមារ។ ពាកយសមត៊ីរបស់កុមារខាងដរកាមអាចជួយឲ្យអ្ងគការរបស់ អ្នក
គិតពិចារណាព៊ីស្ថរៈសំខាន់ននការការពារកុមារ។ ពិភាកាព៊ីឃ្លល ន៊ីមួយ ដដើម៊ីបរកដមើលនូវ គំនិត 
និងដយបល់សំរាប់សហ្គម ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក។ 
“កុមារជំទង់យល់ចាស់អំ្ព៊ីបញ្ញា ដផសងៗ ថ្ដលទក់ទងនឹងពួកដគ - ដកមងៗយល់ព៊ីការឈឺចាប់ 
របស់ដកមងៗដនទដទៀត ដហ្ើយអាចជួយមនុសសធំឲ្យរកដំដណាោះស្រស្ថយបាន។” (យុវជនមាន ក់មកព៊ី 
របដទសនថ) 

“សូមរបរពឹតិតចំដពាោះកុមារទំងអ្ស់ដសមើភាពរន  ដដើម៊ីបឲ្យដយើងទំងអ្ស់រន មានអារមមណ៍ននកត៊ី 
ស្រសោញ់ និងមិនរងដររោះ” (យុវជនជនជាតិដវៀតណាម) 

“ការពារកុមារកនុងពិភពដោកដនោះ តស ូសំរាប់សិទិធទទួលបានជ៊ីវតិរបដសើរ។ ដធវើយ៉ាងណាឲ្យអា
ន្ទគតរបស់ពួកដគកាល យជាអ្វ៊ីមួយថ្ដលដយើងទំងអ្ស់រន មានដមាទនភាព។”  
(យុវជនជនជាតិរ ៉ាមូាន៊ី8) 

“ការការពារកុមារទមទរឲ្យមានធនធានហិ្រញ្ដវតថុដរចើន ប៉ាុថ្នតជ៊ីវតិ និងសុខមាលភាពកុមាររាប់ 
ោនន្ទក់ពឹងថ្ផអកដលើរោា ភិបាល ថ្ដលមានចិតតចាត់វធិានការថ្ដលចំាបាច់។ ចំដពាោះទសសនៈ 
របស់ដយើង អំ្ដពើហិ្ងាថ្ដលដធវើដលើកុមារ គឺជាឧទហ្រណ៍មួយននអំ្ដពើហិ្ងាដៅដលើកុមារជាដរចើ
ន។” (កុមារមកព៊ីទវ៊ីបអារហ្៊ីវចខាងលិច និងកណាត ល9) 

“ដដើម៊ីបដចៀសវាងអំ្ដពើហិ្ងា ដយើងរតូវទទួលបាននូវការស្ថត ប់ ដយើងរតូវការឳកាសថ្ផនក ដសដាកិចច 
ការងារ និងថ្ផនកអ្ប់រ។ំ ដយើងរតូវការឳកាសដដើម៊ីបពរងឹងគុណភាពននជ៊ីវតិរបស់ដយើង ដយើងមាន
សិទិធរស់ដៅកនុងបរោិា នមួយថ្ដលរម នអំ្ដពើហិ្ងា។” (ដកមងរបុសជំទង់, អាដមរចិ ឡាទិន) 

“ខញុំធាល ប់គិតថ្ន ការដធវើជាដកមងស្រស៊ីដធវើឲ្យខញុំរម នសិទិធតវា៉ា ដៅដពលដកមងរបុស និងមនុសសរបុសមាន 
អាកបបកិរយិមិនសមរមយចំដពាោះខញុំ។ ប៉ាុថ្នតបន្ទទ ប់ព៊ីចូលរមួកលឹបកុមាររចួមក ខញុំបានទទួលស្ថគ ល់ ថ្ន 
ខញុំមានសិទិធទទួលបានសុវតិថភាពរគប់ដពលជានិចច។ ខញុំអាចការពារ និងតវា៉ាដៅដពលថ្ដល នរណា
                                                           
8សមតីទាំងអស់ខ្ងសលើររូវបានដកស្សង់សច្ញពី “កុមារយល់ពីការឈឺចប់របស់កុមារដលទសទៀរ៖ កុមារ និងសកមងជាំទង់និយាយអាំពីការសកង របវញ័្ច
ផលូវសភទ” អងគការទសសនៈពិភពសលាកអនតរជារិ (២០០៨) 
9សមតីសផសងសទៀរបានដកស្សង់សច្ញពីរបាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations (2006): pp. 

268, p111, 320, 324, 335, 12, 23.  
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មាន ក់ពាយមរខំាន ឬ រដំោភបំពានខញុំ។ រាងកាយរបស់ខញុំគឺជារបស់ខញុំ ដហ្ើយខញុំមានសិទិធការពារ
ខលួនខញុំ។” (កុមារ ៊ី ១៣, អាសុ៊ីខាងតបូង) 

“រដបៀបមួយដដើម៊ីបកាត់បនថយអំ្ដពើហិ្ងា គឺការដធវើការជាមួយអ្នកដឹកនំ្ទរបស់ដយើងកនុងភូមិរបស់ 
ដយើង។” (ដកមងរបុស, ដកាោះស្ថ ូម៉ាូន) 

“អ្នកមិនបានការពារខញុំដទដៅដពលខញុំដៅដកមង ដហ្ើយខញុំនឹងរស់ដៅដោយមានការឈឺចាប់ថ្បបដនោះ
អ្ស់មួយជ៊ីវតិខញុំ។ ប៉ាុថ្នតកនុងន្ទមជាយុវជនមាន ក់កនុងសងគមដនោះ ខញុំសនាថ្ន ដដើម៊ីបបញ្ឈប់អំ្ដពើហិ្ងា
ដនោះសំរាប់ជំន្ទន់ដរកាយ។ អ្នកអាចឈររំរទខញុំ ឬ អ្នកអាចថ្បរខនងរបស់អ្នក។” (កុមារថ្ដលធាល ប់
រងដររោះ និងរស់ដៅាមផលូវ, អាដមរចិខាងដជើង) 

“ខញុំមិនចង់ដធវើជាដកមងដទ ខញុំមិនចូលចិតតដទដពលដគនវ ៉ាខញុំ ដហ្ើយមិនយកចិតតទុកោក់ចំដពាោះខញុំ។ ខញុំ 
មានអារមមណ៍។ ខញុំរតូវការដសចកត៊ីស្រសោញ់ ការថ្ថទំ ការការពារ និងការយកចិតតទុកោក់។” 
(ដកមងស្រស៊ី, ១៣ឆ្ន ំ, អាសុ៊ីខាងតបូង) 

“ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាទវ៊ីបអាង្រ្ហ្វិច ថ្ដលជាទវ៊ីបមួយសំបូរដៅដោយធនធាន វបបធម៌ និងគុណតំនលមិន
បានការពារដកមងៗ ធនធានបចចុបបនន និងអ្ន្ទគតរបស់ពួកដគ? (ដកមងដភៀសខលួន, ទវ៊ីបអាង្រ្ហ្វ៊ីកខាង
ដកើត និងខាងតបូង) 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទមានទំនួលខុសរតូវ កនុងការខិតខំសំដរចកឲ្យបាននូវកំរតិខពស់បំផុតនន 
_____________ សំរាប់កុមារ ថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយ។ ការការពារកុមាររមួបញ្ចូ លនូវរាល់ 
សកមមភាព និងវធិានការទំងអ្ស់ ដដើម៊ីបការពារកុមារព៊ី ____________ ដោយដចតន្ទ និងអ្ដចត
ន្ទ។ កុមាររបឈមនឹងការគំរាមកំថ្ហ្ងចំដពាោះសុវតិថភាពរបស់ពួកដគ ព៊ីរគួស្ថរ សហ្គម និង
ដពលខលោះព៊ី ______________។ អំ្ដពើហិ្ងាដលើកុមារគឺជាអ្វ៊ីមួយថ្ដល _______________ ដហ្ើយ
រាល់អំ្ដពើហិ្ងាដលើកុមារគឺជា _______________។ 
 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នកជួបរបទោះអំ្ដពើហិ្ងារបដភទណាខលោះ? 
2. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាអ្នកគិតថ្ន ការការពារកុមារគួរថ្តជាថ្ផនកមួយដ៏សំខាន់កនុងព័នធកិចចរបស់ 

អ្នក? 
3. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកបានដធវើអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យអ្នកយល់ព៊ីការការពារកុមារ? 
4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកនឹងដរបើជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបផតល់កថ្នលងថ្ដលមានសុវតិថភាពរបដសើរសំរាប់

កុមារ? 
 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន 

5. ដតើការការពារកុមាររតូវនឹងដរលបំណង ឬ ដបសកកមមរបស់អ្ងគការរបស់អ្នកយ៉ាងណា
ថ្ដរ? 

6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកបានដរបើជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបបំដពញទំនួលខុសរតូវកនុងការការពារ 
កុមារ? 

7. ដតើអ្នកគិតថ្ន អ្ងគការរបស់អ្នកអាចដរបើជំហានអ្វ៊ីបថ្នថមដទៀត ដដើម៊ីបបំដពញទំនួលខុសរតូវ
របស់ខលួនកនុងការការពារកុមារ? 

8. ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតកនុងអ្ងគការរបស់អ្នកមានចំដណោះដឹង និងមានាំងចិតតទទួល
ខុសរតូវប៉ាុណាណ កនុងការដោោះស្រស្ថយកាត ដររោះថ្នន ក់ដៅដលើការការពារកុមារ? 

សាំរាប់ច្ាំសណេះដឹងបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមារលនអងគការ Keeping 

Children Safe, វេគ ៣ លាំហារ់ ៣.១ និង ៣.២ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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ជាំហានទី ២៖ ការណ ែងយលព់ីការរ ាំសោភបាំពានកមុារ 

 
 

 

 

 

 

 

ដៅកនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងសិកាអំ្ព៊ីនិយមន័យននរដំោភបំពានកុមារ កុមាររបដភទណាថ្ដល 
ងាយទទួលនូវការរដំោភបំពាន នរណាជាអ្នករដំោភបំពានកុមារ ដហ្ើយដតើការរដំោភបំពាន 
កុមារមានន័យយ៉ាងណាកនុងរបដទសរបស់អ្នក។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ២៖ សតើការរ ាំសោភបាំពានកមុារគឺជាអែី? 
សដងខប៖ 
 ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (និយមន័យ និងឧទហ្រណ៍) 
 ការថ្សវងយល់ព៊ីរបដភទកុមារថ្ដលងាយទទួលនូវការរដំោភបំពាន 

របធាន បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតកនុងអ្ងគការ និងព័នធកិចចថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ រតូវថ្តយល់ 
អំ្ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ ដូដចនោះពួកដគអាចនឹងដបាោះជំហានយ៉ាងមានរបសិទិធភាព ដដើម៊ីប ការពារ
កុមារ។ ដយើងអាចគិតថ្ន ដយើងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារដហ្ើយ ប៉ាុថ្នតដយើងមិនបាន ដឹងព៊ីទំរង់
ននការរដំោភបំពានដផសងៗ ថ្ដលដកើតដ ើងដលើកុមារ។ 
ដតើការរដំោភបំពានកុមារគឺជាអ្វ៊ី? 

ជាទូដៅ ការរដំោភបំពានកុមារគឺជាសកមមភាពដធវើបានកុមារដោយដចតន្ទ ដោយមនុសសធំ។ ការ
រដំោភបំពានកុមារមានទំរង់ដផសងៗ។ 

ឧទហ្រណ៍ននការរដំោភបំពានកុមារ10 
ការថ្ស្រសកោក់កុមារ ការមិនបញ្ជូ នដកមងស្រស៊ីដៅស្ថោ

ដរៀន 
រោិះគន់កុមារដោយរម នភាព
រតឹមរតូវ 

រម នការដររពចំដពាោះកុមារ ការទុកកុមារដចាលដោយរម នអ្នក
ដមើលខុសរតូវ 

ការវាយដំ ឬ ទោះតប់ 

រពឹំងឲ្យកុមារបំដពញចំណង់
ផលូវដភទរបស់ខលួន 

ការរដំោភបំពានផលូវដភទរបស់
កុមារ 

ការរពដងើយកដនតើយដល់កុមារ 

ការឲ្យកុមារឈរដលើបង់
អ្ងគុយ 

ការមិនយកចិតតទុកោក់ដលើកុមារ
ពិការ 

ការឲ្យកុមារដដើរសំុទន 

ការដរៀបការជាមួយកុមារ ការឲ្យកុមារដធវើការរកលុយ  

“នដទំងព៊ីររបស់មាត យខញុ ំពរខញុ ំ ថ្ថទំខញុ ំ ដនោះខញុ ំចូលចិតត ប៉ាុថ្នតដៅដពលនដទំងព៊ីររបស់មាត យខញុ ំវាយតប់
ខញុ ំ ដនោះខញុ ំមិនចូលចិតត។11” 

                                                           
10ដកស្សង់សច្ញការបណតុ េះបណាត លការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children Safe, Jenny Myers, Save the Children UK, 2006   
11សកមងស្សី, អាសីុបូព៌ា និងរាំបន់បា សីុហវិក 
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ថ្ផនកខាងដរកាមដនោះ មានរបដយជន៍ជួយឲ្យដយើងយល់ថ្ថមដទៀតព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ៖ 
 ការរដំោភបំពានផលូវកាយ៖ ការដធវើបាបថ្ផនករាងកាយដោយដចតន្ទរបស់មនុសសធំដៅដលើកុមារ 
 ការរដំោភបំពានផលូវដភទ៖ ដៅដពលកុមារមានសកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទជាមួយមនុសសធំ ឬកុមារ

ធំមាន ក់។ សកមមភាពដនោះរមួមាន ការរមួដភទ ការបងាា ញកថ្នលងដករ តិ៍របស់កុមារ ការស្ថទ បអ្ថ្ងអល
សំរាប់សំដរ ើបថ្ផនកផលូវដភទ ឬ បងាា ញរបូអាសអាភាសដល់កុមារ 

 ការរដំោភបំពានផលូវអារមមណ៍៖ “អាកបបកិរយិថ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់ការលូតោស់ផលូវអារមមណ៍ 
និងភាពដជឿជាក់ដលើខលួនឯង។ ការរដំោភបំពានផលូវអារមមណ៍ រមួមាន ការរោិះគន់ឥតឈប់ឈរ 
ការចំថ្អ្រចំអ្ន់ ការបន្ទទ បបដន្ទថ ក ការដមើលងាយ ការបដិដសធ ការរពដងើយកដនតើយ ឬការថ្ញក
កុមារោច់ដោយថ្ ក។ វាក៏បញ្ចូ លកំហុ្សរបស់ឪពុកមាត យ ឬអ្នកថ្ថទំថ្ដលមិនបានផតល់
ដល់កុមារនូវដសចកត៊ីស្រសោញ់ ជំនួយផលូវអារមមណ៍ និងការដឹកនំ្ទ។12” 

 ការរពដងើយកដនតើយ៖ ការមិនបានបំដពញនូវតរមូវការបឋមរបស់កុមារ ដៅដពលថ្ដលមនុសសធំ
មានមដធាបាយអាចផគត់ផគង់សំរាប់តរមូវការទំងដន្ទោះ។ តរមូវការបឋមរមួមាន សុខភាព ការ
អ្ប់រ ំការអ្ភិវឌឍន៍ថ្ផនកអារមមណ៍ អាហារបូតថមភ សំដលៀកបំពាក់ ការថ្ថទំថ្ផនកដពទយ និងដធមញ 
ជំរក និងលកខណននការរស់ដៅមានសុវតថិភាព 

 ការដកងរបវញ័្ច ផលូវដភទ៖ ការរដំោភដលើអំ្ណាច ឬ ការរដំោភដលើភាពទុកចិតតសំរាប់ដរល 
បំណងថ្ផនកផលូវដភទ។ ការដកងរបវញ័្ច ផលូវដភទរមួមាន ការរករបាក់ចំដណញថ្ផនកដសដាកិចច 
សងគម ឬ នដយបាយព៊ីការរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារ។ ឧទហ្រណ៍៖ ដបសាចារកុមារ 
របូភាព/ដរឿងអាសអាភាស និងការជួញដូរសំរាប់ការរដំោភបំពានផលូវដភទ 

 ការដកងរបវញ័្ច ថ្ផនកដសដាកិចច៖ ការដរបើរបាស់កុមារឲ្យដធវើការងារ ឬ សកមមភាពដនទដទៀតសំរាប់
របដយជន៍អ្នកដនទ។ ការដកងរបវញ័្ច ថ្បបដនោះ មិនថ្មនររន់រមួបញ្ចូ លពលកមមកុមារប៉ាុដណាណ ោះ
ដទ។ ការដកងរបវញ័្ច ថ្ផនកដសដាកិចចមានផលប៉ាោះពាល់អ្វជិជមានដលើសុខភាពរាងកាយ ឬ ផលូវចិតត 
ការអ្ប់រ ំការអ្ភិវឌឍន៍ថ្ផនកស៊ីលធម៌ ឬ អារមមណ៍ និងសងគម13 

 ការរដំោភបំពានថ្ផនករពលឹងវញិ្ញដ ណ៖ “ការរដំោភបំពានដលើអំ្ណាចសិទិធ និងការទុកចិតតព៊ី
សំណាក់អ្នកដឹកនំ្ទស្ថសន្ទ ឬមនុសសមាន ក់ថ្ដលសិថតកនុងតំថ្ណងននសិទិធអំ្ណាចខាងរពលឹង
វញិ្ញដ ណ… ដោយមានដរលបំណង រគប់រគង បងខំ រតួតរា ឬ របសងកត់ដលើកុមារ 14។ការ

                                                           
12“ដផនការណ៍ការពារ៖ ដផនការណ៍ការពារកុមារ និងយុវជន ដផនការការពារសាំរាប់រកុមជាំនុាំ” Carol Wiebe, Melodie Bissell, និង Jane Cates, ស
មព័នធរេីសតបរស័ិទ និងសបសកជនកនុងរបសទសកាណាោ, ២០០៧, ទាំព័រ ១៩ 
13

 WHO, 1999, p. 16.   
14

 Save the Children UK, 2006, p. 145. សូមដមើលចាប់ព៊ីដមដរៀនទ៊ី ១០ដៅ សំរាប់ការពនយល់បថ្នថមដលើការរដំោភបំពានថ្ផនករពលឹង 
វញិ្ញដ ណ 
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រដំោភបំពានដនោះ រមួមាន ការដៅកុមារថ្នជា ដកមងចនរង ឬ ពាយមបងខំឲ្យ ពួកដគមានជំដនឿ
ណាមួយ 

 ការរដំោភបំពានថ្ផនកសងគម៖ ការរដំោភបំពានដនោះ សំដៅដលើការរារាងំកុមារមិនឲ្យរ ៊ីករាយ 
នឹងធនធានសងគម ដូចជា ការបដងកើតទំន្ទក់ទំនងជិតសនិទធិ ការចូលរមួកនុងរកុមសងគមណា មួយ 
ឬ ការទទួលរបដយជន៍ព៊ីដសវាសងគម (ដូចជា ដសវាសុខភាពស្ថធារណៈ ការថ្ថទំកុមារដពល
នថង ការធាន្ទរា៉ា ប់រង ឬ ដសវាពិដររោះដយបល់ 

ដតើកុមាររបដភទណាងាយទទួលនូវការរដំោភបំពាន? 

កុមារទំងអ្ស់ងាយទទួលនូវការរដំោភបំពាន ប៉ាុថ្នតកុមារខលោះសថិតកនុងស្ថថ នភាពថ្ដលងាយទទួល
នូវការរដំោភបំពាន។ ដហ្តុផលននភាពងាយរងដររោះដនោះខុសរន ាមបរបិទន៊ីមួយៗ ដហ្ើយបទ
ពិដស្ថធន៍ននកុមារថ្ដលទទួលនូវការរដំោភបំពានខុសៗរន ដរពាោះកុមារខលោះអាចរតលប់មកសភាព
ដដើមវញិ (ងាយជាសោះដសបើយជាងកុមារដនទដទៀត) ឬ អាចការពារខលួនឯងកនុងលំបាកដផសង 1ៗ5។ 

                                                           
15សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមសលើរបធានបទសនេះ សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៣ កនុងកាំរ  ងសមសរៀនសនេះ “ករតសររេះថាន ក់ និងការជាសេះសឡើងវញិ”។ សាំរាប់
បញ្ជ ីផលប េះពាល់រយៈសពលខ្លី និងរយៈសពលដវងលនការរ ាំសលាភបាំពានសលើកុមារ សូមសមើលទាំព័រ ១៥-១៦ លនរបាយការណ៍សកលអាំពី អាំសពើហិងាសលើ
កុមារ  Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006.   
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កុមារមួយចំនួនថ្ដលជាញឹកញាប់ងាយទទួលនូវការរដំោភបំពានមាន៖ 

កុមារពិការ  កុមារកនុងមណឌ ល   កមមករកុមារ  

កុមារកំរពា កុមារថ្ដលរស់ និងដធវើការាមផលូវ កុមាររងដររោះដោយដររោះអាសនន  
(ជាពិដសស កុមារថ្ដលរម នអ្នកដមើល
ថ្ថ ឬ កុមារថ្ដលោច់ឆ្ង យព៊ីអ្នកដនទ) 

ដកមងរបុស ៧៣ោន និងដកមងស្រស៊ី ១៥០ោនន្ទក់មានបទពិដស្ថធន៍នូវការបងខំឲ្យរមួដភទ និងទំរង់
ដផសងៗននអំ្ដពើហិ្ងាថ្ផនកផលូ វដភទ ទក់ទងនឹងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយ។ 

កនុងការសិកាថម៊ីៗដនោះ ដៅដលើរបដទសកំពុងអ្ភិវឌឍន៍ចំនួន ១៦ បានរកដឃើញថ្ន ភាគរយននកុមារ
ថ្ដលចូលដរៀន បានរាយការណ៍ព៊ីការគំរាមកំថ្ហ្ងថ្ផនកពាកយសមត៊ី និងរាងកាយកនុងរយៈដពល ៣០

នថងមុនមានលំោប់ព៊ី ២០%កនុងរបដទសខលោះ និងដ ើងដល់ ៦៥%កនុងរបដទសដផសងដទៀត។ 
កនុងមួយឆ្ន ំៗ កុមារចំនួន ២៧៥ោនន្ទក់ដៅទូទំងពិភពដោករតូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន បានដមើល

ដឃើញអំ្ដពើហិ្ងាកនុងរគួស្ថរ។ 
កនុងចំដណាមកមមករកុមារថ្ដលមានចំនួនបា៉ា ន់របមាណ ២១៨ោនន្ទក់កនុងឆ្ន ំ ២០០៤ មានកុមារ 

១២៦ន្ទក់ដធវើការងារថ្ដលមានដររោះថ្នន ក់ដល់សុខភាព។ 
កនុងឆ្ន ំ ២០០០ កុមារចំនួន ៥.៧ោនន្ទក់រតូវបានបងខំឲ្យដធវើពលកមម ឬ ពលកមមសងបំណុល 

កុមារ ១.៨ោនន្ទក់សថិតកនុងអំ្ដពើដពសាចារ និងអំ្ដពើ និងរបូភាពអាសអាភាស  
ដហ្ើយចំនួនបា៉ា ន់ស្ថម នននកុមារ ១.២ោនន្ទក់ជាជនរងដររោះការជួញដូរ។ 

កនុងអ្នុតំបន់ស្ថហារា៉ាកនុងទវ៊ីបអាង្រ្ហ្វ៊ីច របដទសដអ្ហ្្ស៊ីប និងរបដទសស ូោន កុមារ ៊ី និងស្រសត៊ី ៣
ោនន្ទក់ទូទំងពិភពដោករតូវបានដគកាត់របោប់ដភទរាល់ឆ្ន ំ។ កុមារចំនួនរបថ្ហ្លជា 

៥៣,០០០ន្ទក់ថ្ដលមានអាយុព៊ី ០-១៧ឆ្ន ំស្ថល ប់កនុងឆ្ន ំ ២០០២ ដោយឃ្លតកមម16។ 

                                                           
16ការសិការបស់អេគរដឋសលខ្្ិការអងគការសហរបជាជារិ អាំពីរបអប់ផតល់ពរ៌មានផសពវផាយពីបញ្ជា អាំសពើហិងាសលើកុមារ៖ របកេាំសហើញលន ការ
សិកាស្ោវរជាវ, អងគការសហរបជាជារិ, ២០០៦ 
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ករែី កិា 

ការរដំោភបំពានផលូវដភទ17 

វចិិរត និងដឌឿនអាយុ ១៥ឆ្ន ំទំងព៊ីរន្ទក់ រតូវបានជនបរដទសរដំោភបំពាន (ដជម) ដៅដពលពួក
ដគអាយុ ១២ឆ្ន ំ។ ដជមបានដៅជួបដកមងទំងព៊ីរន្ទក់ដនោះដៅថ្កបរផារថម៊ីកនុងទ៊ីរកុងភនំដពញដហ្ើយ
បានទិញអាហារឲ្យពួកដគទំងព៊ីរន្ទក់។ការដនោះបានចាប់ទំន្ទក់ទំនង ដោយដជមបានទិញ និងសំ
ដលៀកបំពាក់ឲ្យពួកដគ និងអ្នុញ្ញដ តិឲ្យពួកដគដដកកនុងសណាា រររបស់រត់ ដហ្ើយនំ្ទពួកដគដដើរជំុ
វញិរបដទស។ វចិិរត និងដឌឿនមិនបានដឹងថ្ន ដជមកំពុងថ្តលួងដោមពួកដគ ដដើម៊ីបនំ្ទដៅរមួដភទ
ដទ។ ពួកដគររន់ថ្តគិតថ្ន ដជមគឺជា “ឪពុកធម៌” លអមាន ក់។ វចិិរតរតូវបានដជមរដំោភបំពានមុនដគ 
បន្ទទ ប់ព៊ីបានជួបដជម ៦ថ្ខមក។ ដឌឿនរតូវបានរដំោភបំពានផលូវដភទដៅដពលបានស្ថគ ល់ដជម ១២
ថ្ខមក។ 

ទំងព៊ីរដលើក ដជមបានដរបើវធិ៊ីស្ថស្រសតដថ្ដលៗ ដដើម៊ីបឲ្យដកមងៗធាល ក់កនុងការលបួងរបស់ខលួន។ បន្ទទ ប់
ព៊ីនំ្ទដកមងៗដដើរដលងដៅដរៅទ៊ីរកុងភនំដពញ ដៅដខតតឆ្ង យៗ ដជមបានរបាប់ដកមងរបុសៗទំងដន្ទោះ
ថ្ន របសិនដបើពួកដគមិនរពមរមួដភទជាមួយរត់ដទ ដន្ទោះរត់នឹងទុកឲ្យពួកដគដៅដខតតដន្ទោះ ដហ្ើយ
មិនឲ្យលុយជិោះឡានរតលប់មកភនំដពញដទ ដហ្ើយពួកដគនឹងដៅជាប់ទ៊ីដន្ទោះរហូ្ត។ ដកមងរបុសទំង
ព៊ីរមានអារមមណ៍ភ័យខាល ច ដហ្ើយដធវើាមបំណងរបស់ដជម។ មាន ក់ៗទទួលបាន $១០ សំរាប់
សកមមភាពរមួដភទមួយដង។ ដៅដពលថ្ដលដជមរតូវបានចាប់ខលួនព៊ីបទអំ្ដពើរបាសចាកស៊ីលធម៌ 
មានដកមងរបុសប៊ីន្ទក់ដទៀតបានដធវើសកខ៊ីភាពរមួជាមួយវចិិរត និងដឌឿន ថ្នដជមបានដរបើវធិ៊ីស្ថស្រសត
លួងដោមដថ្ដលដនោះជាមួយពួកដគ។ 

ការរដំោភបំពានរាងកាយ អារមមណ៍ និងរពដងើយកដនតើយ18 

“ខញុំបានជួបបញ្ញា ដរចើន។ ឧទហ្រណ៍ ដៅដពលខញុំបដន្ទទ របង់ដៅថ្កបរផទោះខញុំនឹងរតូវដគវាយជាមិន  
ខាន។ អ្នកដផសងទុកឲ្យខញុំដៅផទោះថ្តមាន ក់ឯង រម នអ្នកណាជួយដងទឹកឲ្យខញុំញុាដំទ។ ឪពុកចុងរបស់
ខញុំ និយយដមើលងាយខញុំដោយស្ថរខញុំពិការថ្ន “ឯងពិការ! ដតើដយើងហ្នឹងជាអ្នកដធវើឲ្យឯងពិការឬ?” 

ឪពុកចុងខញុំដរបើពាកយសមត៊ីដដើម៊ីបរដំោភបំពានខញុំ និងដមើលងាយពិការភាពរបស់ខញុំ។ ដៅដពលរត់
ទិញមាូបឆ្ង ញ់ៗ ដូចជា រត៊ី ឬ ស្ថច់ និងអ្នកដផសងដគញុាមំាូបដន្ទោះ ថ្តខញុំរត់មិនបានឲ្យញុាដំទ។  

                                                           
17ស ម្ េះទាំងអស់ររូវបានបតូរ។ ការរ ាំសលាភបាំពានផលូ វសភទសលើកុមារតាមផលូ វកនុ ងទីរកុងភនាំសពញ និងរកុងរពេះសីហនុ៖ ឯកោររបវរិតរបូជន រងសររេះ 
Katherine Keane Action Pour Les Enfants, British Embassy, Phnom Penh, 2006   
18សកមងស្សីពិការជនជារិយូហាក ន់ោ។ អាំសពើហិងាសលើកុមារ៖ សាំសលងកុមារ និងមនុសស ា្ំជនជារិយូហាក ន់ោ។ Dipak Naker, Save the 

Children in Uganda, 2005, pp. 36-37   
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នថងមួយឪពុកចុងខញុំទិញរត៊ីមក ដហ្ើយបងបអូនស្រស៊ីៗរបស់ខញុំដផសងដទៀតជាអ្នកដធវើមាូប ដហ្ើយដៅដពល
ខញុំកំពុងញុាសំថ្ណត កដ៊ី រត់ក៏ចាប់ដផតើមវាយដំខញុំ ដោយខញុំរម នដធវើអ្វ៊ីខុសដស្ថោះ។ រត់និយយថ្ន “ឪ
របស់ឯងស្ថល ប់ដៅ មិនទុកលុយទុកអ្៊ីឲ្យអ្ញដទ?”។ រត់បានដរ ើសយកស្រសូវម៊ីដយ មកោក់កនុងខទោះ
ធំមួយ រចួោក់វាដៅដលើកាលខញុំ ស្រស្ថប់ថ្តខទោះដន្ទោះធាល ក់ចុោះ ដហ្ើយខញុំក៏ដួលថ្ដរ ស្រស្ថប់ថ្តរត់ចាប់
ដផតើមវាយខញុំ រហូ្តទល់ថ្តឈាមហូ្រព៊ីកាលខញុំ។ មាត យរបស់ខញុំរតលប់មកវញិ ដហ្ើយបានដៅបតឹង
អ្នកដឹកនំ្ទរកុមរបឹកា ដហ្ើយដគនិយយថ្ន គួរថ្តចាប់ឪពុកចុងរបស់ខញុំោក់គុក។ ថ្តរត់បានសំុ
ការដលើកថ្លងដទស ដោយនិយយថ្ន រត់ដធវើថ្បបដនោះ ដរពាោះរត់ស្រសវងឹថ្តរត់ដៅថ្តវាយខញុំ
រាល់នថង។ ដគរបាប់ឲ្យរត់នំ្ទខញុំដៅមនទ៊ីរដពទយ ដហ្ើយរត់បាននំ្ទខញុំដៅព៊ីរដង ដហ្ើយក៏ឈប់នំ្ទខញុំ
ដៅដទោះប៊ីជារបួសមិនទន់ជាក៏ដោយ។ ចាប់ព៊ីដពលដន្ទោះមក ដៅដពលថ្ដលខញុំដឃើញរត់ ខញុំថ្តង
ថ្តលូនដៅគុមពដពាតដៅថ្កបរផទោះ ដហ្ើយដៅដពលថ្ដលរត់មិនដៅផទោះ ឬ ដគងលក់ មាត យរបស់ខញុំ
ថ្តងថ្តនំ្ទខញុំចូលដគងកនុងផទោះ។ 
បងរបុសបងស្សីរបស់ខ្ញុាំដដលមានអាវៈយវៈ្មមតា ស្វើបាបខ្ញុាំ សហើយមិនជួយងូរទឹកឲ្យខ្ញុាំសទ។ ពួក
សេដរងដរសៅខ្ញុាំថា “មីសកមងពិការ មិនសច្េះសដើរ”។ អាំសពើសោរសៅរមួយសទៀរសកើរសឡើង សៅសពល
ដដលមានមនុសសដុរផទេះរបក់សបូវរបស់ខ្ញុាំ សៅសពលដដលខ្ញុាំកាំពុងសេងកនុងផទេះ។ អនកជិរខ្ងមាន ក់
បានសលារចូ្លកនុងផទេះដដលកាំពុងស េះ សហើយបីខ្ញុាំសច្ញពីផទេះ។ បនាទ ប់ពីសនាេះមក ខ្ញុាំររូវបានសេនាាំ
សៅកដនលងសបសកកមម សហើយខ្ញុាំចប់សផតើមសរៀនរហូរដល់ P7 សៅឆ្ន ាំ ២០០២។ ឥឡូវសនេះ ខ្ញុាំស្វើការកនុង
ហាងទាំនិញកនុងោលាសរៀន សហើយខ្ញុាំមិននឹកផទេះសដមបងសទ សរពាេះសៅទីសនេះ មានមនុសសស្សលាញ់
ខ្ញុាំ និងដែរកាខ្ញុាំ។” 

 

 

លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

ជាទូដៅ ការរដំោភបំពានកុមាររតូវបានពិពណ៌ន្ទថ្នជា សកមមភាព ______________ ដោយ 
មនុសសធំដដើម៊ីបដធវើបាបកុមារ។ មានរបដភទននការរដំោភបំពានជាដរចើន រមួទំង ការរដំោភបំពាន
រាងកាយ ការរដំោភបំពានផលូវដភទ ការរដំោភបំពាន ___________ ការរពដងើយកដនតើយ ការដកង
របវញ័្ច ផលូវដភទ ឬ ដធវើអាជ៊ីវកមម __________ __________ និងការរដំោភបំពានថ្ផនកសងគម។ 
កុមារទំងអ្ស់ ____________ នឹងការរដំោភបំពាន ថ្តក៏មានកុមារមួយចំនួនថ្ដល ________ 
_____________ ការរដំោភបំពានថ្ដរ។ 
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 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នកជួបរបទោះនឹងការរដំោភបំពានរបដភទណា? 
2. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាកុមារខលោះងាយទទួលនូវការរដំោភបំពានដរចើនជាងកុមារដនទដទៀត?  

ដតើកុមាររបដភទណាងាយទទួលការរដំោភបំពានខាល ំងបំផុត កនុងសហ្គមរបស់អ្នក? 
3. ដតើអ្នកដឹងអំ្ព៊ីករណ៊ី ននការរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារណាមួយ កនុងសហ្គមរបស់អ្នក

ឬដទ? របសិនដបើមិនដឹង ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាអ្នកគិតថ្ន អ្នកមិនបានលឺព៊ីដហ្តុការណ៍ននការ
រដំោភបំពានណាមួយ? 

4. ដតើរបជាជនកនុងសហ្គមរបស់អ្នក អាចទទួលពត៌មានព៊ីការរដំោភបំពានកុមារដោយ 
រដបៀបណា? 

 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង 

5. ដតើការរដំោភបំពានទំរង់ណាខលោះ ថ្ដលបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក 
យល់ និងស្ថគ ល់? 

6. កនុងចំដណាមកុមារថ្ដលអ្ងគការរបស់អ្នកដធវើការជាមួយ ដតើកុមាររបដភទណាថ្ដលអ្នក គិត
ថ្ន ងាយទទួលនូវការរដំោភបំពានខាល ំងបំផុត? ដហ្តុអ្វ៊ី? 

7. ដតើអ្នកអាចដធវើអ្វ៊ីខលោះដដើម៊ីបជួយឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតយល់ដឹងថ្ថមដទៀតព៊ីការ រដំោភ
បំពានកុមារ? 

8. ដតើការយល់ដឹងបថ្នថមអំ្ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារដនោះ អាចផ្ទល ស់បតូរអាកបបកិរយិរបស់ 
បុគគលិក និងអ្ងគការទំងមូលដោយរដបៀបណា? 

 ាំរាប់ពត៌មានបណនថម 
សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe វេគ ២ 

លំហាត់ ២.១ និង ២.២ 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៣៖ សតើកមុារ្តូវទទួលការការពារពីអែី និងពីនរណា? 

សដងខប៖ 
 ការបំថ្របំរលួការរដំោភបំពានកុមារដៅាមបរបិទ (ការរបតិបតត/ិរបនពណ៊ី ថ្ដលដររោះថ្នន ក់ 

និងការោក់ពិន័យដលើរាងកាយ) 
 ដតើនរណារដំោភបំពានកុមារ? 
 អ្នករដំោភបំពានផលូវដភទកុមារ 

ការរដំោភបំពានកុមារដកើតដ ើងកនុងរគប់វបបធម៌ អំ្បូរជនជាតិ វជិាជ ជ៊ីវៈ សងគម និងដសដាកិចច។ 
ថ្ផនកដំបូងននដមដរៀនដនោះនឹងជួយឲ្យអ្នកពិចារណានូវចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ទក់ទងនឹងការ 
ថ្ដលកុមារអាចនឹងទទួលការរដំោភបំពានកនុងបរបិទរបស់អ្នក។ 

ទំដនៀមទំោប់ និងវបបធម៌អ្វជិជមាន 

ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ និងទំរង់ននការរដំោភបំពានកុមារ មានលកខណៈខុសរន
ព៊ីបរបិទ និងវបបធម៌ន៊ីមួយៗ ដូដចនោះដយើងរតូវថ្តពិភាកាអំ្ព៊ីថ្នដតើការរដំោភបំពានកុមារដកើតដ ើង
យ៉ាងដូចដមតចកនុងបរបិទរបស់ដយើង និងដធវើការវភិាគដលើការរបតិបតិត ឬគំនិតដផសងៗ កនុងវបបធម៌
កនុងស្រសុក ថ្ដលអាចនឹងបងកដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ។ របនពណ៊ី  និងវបបធម៌កនុងតំបន់ភាគដរចើនមាន
របដយជន៍ចំដពាោះកុមារ ដៅដពលពួកដគថ្សវងយល់កាន់ថ្តចាស់ព៊ីរបវតិតស្ថស្រសត និងអ្តតសញ្ញដ ណ
របស់ពួកដគ ប៉ាុថ្នតរបនពណ៊ី  និងវបបធម៌ខលោះមិនលអ ដហ្ើយថ្ថមទំងមានការរដំោភបំពានដទៀតផង។ 
សកមមភាពថ្បបដនោះដៅថ្តបនតមានកនុងសហ្គម ដោយស្ថរជំដនឿ និង ការដរ ើសដអ្ើងរបស់សហ្គម 
ថ្ដលរតូវថ្តទទួលការរបឈម និងផ្ទល ស់បតូរ។ ជាទូដៅ ការផ្ទល ស់បតូរកនុងថ្ផនកដនោះចំណាយដពលយូរ 
ប៉ាុថ្នតអាចដធវើការសិកាាមរយៈថ្សវងយល់ព៊ីកុមារកនុង រពោះគម៊ីពរ សិទិធ និងបទពិដស្ថធន៍របស់កុមារ 
និងឥទិធពលននទំោប់ថ្បបរបនពណ៊ី ថ្ដលបងករដររោះថ្នន ក់19។ 

ទំោប់របនពណ៊ី  និងវបបធម៌ថ្ដលអារកក់ដូចជា ការកាត់អ្វៈយវៈដភទដកមងស្រស៊ី ការោក់ទណឌ កមម
ដលើរាងកាយ (កនុងផទោះ ស្ថោដរៀន ឬ កថ្នលងដផសងដទៀត) ការដរៀបការដៅវយ័ដកមងដពក ពលកមម
កុមារ និងពិធ៊ីបញ្ចូ លសមាជិកថម៊ី។ 

“ខញុ ំមិនចូលចិតតការដរៀបការដៅវយ័ដកមងដពកដទ។ ខលួនខញុ ំផ្ទទ ល់ ខញុ ំដរៀបការដៅវយ័ដកមង ដហ្ើយ បងបអូន
នថលរបស់ខញុ ំបងខំឲ្យខញុ ំដគងជាមួយបត៊ីរបស់ខញុ ំ ដហ្ើយរត់ដធវើឲ្យខញុ ំឈឺចាប់ដពញមួយយប់។ បន្ទទ ប់ព៊ីដន្ទោះ

                                                           
19សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ១ សមសរៀនទី ៣ 
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មក ដៅដពលដល់ដពលយប់មតងៗ ខញុ ំថ្តងថ្តខាល ចថ្នវានឹងដកើតដ ើងថ្បបដនោះមតងដទៀត។ ខញុ ំពិតជា
សអប់ខាល ំងណាស់។” ដកមងស្រស៊ីអាយុ ១១ឆ្ន ំ, ដរៀបការអាយុ ៥ឆ្ន ំ, ទវ៊ីបអារហ្៊ីវចបូព៌ា និងខាងតបូង20

 

ទណឌ កមមរាងកាយ និងការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី 

ការោក់ទណឌ កមមរាងកាយ និងការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី គឺជាទំរង់ននការរដំោភបំពាន
ថ្ដលដកើតមានជាញឹកញាប់ កនុងសហ្គមជាដរចើន ដហ្ើយជាញឹកញាប់រតូវបានចាត់ទុកថ្នជា
សកមមភាពធមមា ឬ អាចទទួលយកបាន ដហ្ើយថ្ថមទំងរតូវបានរំរទដោយព័នធកិចចរគ៊ីសត
បរស័ិទមួយចំនួនដទៀតផង។ 

 ទណឌ កមមរាងកាយគឺជា “ការដរបើកំោងំកាយដោយមានបំណងដធវើឲ្យកុមារឈឺចាប់ ប៉ាុថ្នត 
មិនដធវើឲ្យរបួសដទ កនុងដរលដៅថ្កតរមូវ ឬ រគប់រគងដលើអាកបបកិរយិរបស់កុមារ21” 

 ការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី រមួមាន ការរោិះគន់ ការដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ ឬ ការគំរាម 
កំថ្ហ្ងដដើម៊ីបពាយមរគប់រគងអាកបបកិរយិរបស់កុមារ។ ដទោះប៊ីជាការរដំោភបំពាន 
ដនោះដកើតដ ើងជាទូដៅ ថ្តការោក់ទណឌ កមមរាងកាយ និងការរដំោភបំពានដោយពាកយ 
សមត៊ីមិនថ្មនជាវធិ៊ីស្ថស្រសតអ្ប់រមំានរបសិទិធភាព ដហ្ើយដពលខលោះអាចបងកដររោះថ្នន ក់ធងន់ធងរ
ដល់កុមារដទៀតផង 

ការោក់ពិន័យសលើរាងកាយ និងការោក់ពិន័យស្វើឲ្យអាមា ស់មិនមានរបសិទិធភាព សដើមីបដកដរប
អាកបបកិរយិារបស់កុមារសទ សរពាេះកុមារមិនបានពីអាកបបកិរយិាលែពីការោក់ទណឌ កមមដបបសនេះសទ 
ផទុយសៅវញិ វាស្វើឲ្យពួកសេបារ់បង់ការសររព ច្ាំសពាេះមនុសស ា្ំដដលស្វើដបបសនេះច្ាំសពាេះពួកសេ។ 
សយាងតាមអងគការ Keeping Children Safe ការោក់ទណឌ កមមសលើរាងកាយ និងការោក់ទណឌ កមមស្វើ

ឲ្យអាមា ស់ បងករឲ្យមានផលប េះពាល់អវជិជមានដដលអសច្រនាដ៏្ៃន់្ៃរមួយច្ាំនួនដូច្ជា22៖ 

 វាអាចដធវើឲ្យកុមារកាន់ថ្តមានអាកបបកិរយិរបទូសរា៉ាយ និងន្ទំឲ្យឈានដៅរកអំ្ដពើហិ្ងា 
កនុងទំន្ទក់ទំនងនថងអ្ន្ទគត 

 វាមិនបានពនយល់ព៊ីមូលដហ្តុអ្វ៊ីថ្ដលអាកបបកិរយិដន្ទោះខុសដន្ទោះដទ 
 វាដធវើឲ្យកុមារមានភាពភ័យខាល ច បារមភ និងមានកំហឹ្ង និងអាចដធវើឲ្យពួកដគដគចដវសព៊ី 

មនុសសធំ 
 វាដធវើឲ្យកុមារមិនសូវមានទំនុកចិតត ខវោះជំនួយ និងដធវើឲ្យមានអារមមណ៍អាមា៉ាស់ 

                                                           
20របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 58   
21ការបណតុ េះបណាត លពីការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe, Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 52   
22កនុងសសៀវសៅដដដល៖ បទបងាា ញោល យ 
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 វាអាចន្ទំដៅរកការរដំោភបំពាន។ សំរាប់ឪពុកមាត យ/អ្នកថ្ថទំ/រគូបដរងៀនភាគដរចើនពួក
ដគោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយកុមារ កនុងដរលបំណងពាយមថ្កថ្របអាកបបកិរយិកុមារ 
ឬ បដរងៀនកុមារ “ដមដរៀន” មួយ ាមរយៈការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ 

ដហ្តុផលចុងដរកាយថ្ដលដយើងមិនរតូវដរបើទណឌ កមមដលើរាងកាយ គឺថ្ន កុមារមានសិទិធដចៀសវាង
ការរដំោភបំពានដលើរាងកាយ។ មនុសសធំមានសិទិធទទួលការការពារព៊ីទណឌ កមមដលើរាងកាយ។ 
មនុសសធំទទួលការការពារការរដំោភបំពានដលើរាងកាយព៊ី បត៊ី/របពនធ រគូបដរងៀន របធានអ្នកជិត
ខាង និងរគូដពទយ ដូដចនោះ កុមារក៏រតូវទទួលការការពារថ្បបដន្ទោះថ្ដរ។ 

ទំរង់ទណឌ កមមទូដៅមួយចំនួន ថ្ដលអាចបានចាត់ទុកថ្នជាការរដំោភបំពាន 

ការទោះកំដផលៀង ការទោះតប់កាល ការោល់ 

កតិច/ខំា/មួល/ទត់/ធាក់ ដុត/ដធវើឲ្យរោក ដរបើវតថុអ្វ៊ីមួយដធវើឲ្យឈឺចាប់រាងកាយ 

ការបងអត់អាហារ/ទឹក ការោក់ដខាន ោះនដ ឬ ចងថ្ខសរពួរ ពាកយសមត៊ី ឬ សកមមភាពដរ ើសដអ្ើង 

ការោក់ហាលដៅត /រតជាក់ គំរាមដោយអំ្ដពើហិ្ងា ការឲ្យហាត់របាណហួ្សកំោងំ 

ការដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ ការដបាចសក់/ទញរតដចៀក ការសំ ុតបំភ័យ 

ការសូកបា៉ា ន់ ការដៅដឈាម ោះអារកក់ៗ ការដជររបដទច/ោក់បណាត ស្ថ 

ដតើនរណាជាអ្នករដំោភបំពានកុមារ? 

កុមារអាចកាល យជាអ្នករងដររោះដោយការរដំោភបំពានព៊ីសំណាក់ ឪពុកមាត យ ស្ថច់ញាតិ អ្នកជិត
ខាង មិតតភ័កតរគួស្ថរ អ្នកស្ថគ ល់រន  ឬ អ្នកជិតខាង។ អ្នករដំោភបំពានកុមារអាចជាមនុសសរបុស ឬ 
មនុសសស្រស៊ី ពួកដគអាចជាមនុសសធំ ដកមងជំទង់ ឬ ដកមង។ អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញ ក់ដផអើល សកមមភាពអំ្ដពើ
ហិ្ងាភាគដរចើន ដកើតដ ើងដោយស្ថរមនុសសថ្ដលពួកដគស្ថគ ល់ និងគួរឲ្យទុកចិតត៖ ឧទហ្រណ៏ 
ឪពុកមាត យ មិតតរបុស ឬ មិតតស្រស៊ី បត៊ី របពនធ និងនដគូ មិតតរមួស្ថោ រគូបដរងៀន និងនិដយជក។ 

ជនរដំោភបំពានផលូ វដភទដលើកុមារ 
ទំរង់ដ៏អារកក់ និងមានបំផលិចបំផ្ទល ញមួយននការរដំោភបំពានកុមារ គឺការរដំោភបំពានផលូវដភទ 
ដលើកុមារ។ “ជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារ” គឺជាមនុសសមាន ក់ថ្ដលមានចំណង់ផលូវដភទដលើ
កុមារ។ 
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ជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារមួយចំនួន មានចំណង់ផលូវដភទពិដសសជាមួយកុមារ។ ជន 
រដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារដផសងដទៀត មិនមានចំណង់ផលូវដភទពិដសសជាមួយកុមារដទ ប៉ាុថ្នត 
ចូលរមួកនុងសកមមភាពដផសងៗ ថ្ដលមានការបងខំឲ្យកុមារធំៗបំដរ ើសកមមភាពផលូវដភទ។ ជនរដំោភ 
បំពានផលូវដភទដលើកុមារមួយចំនួនមកព៊ីរបដទសខលោះ ថ្ដលមានជំដនឿខុសឆគងអំ្ព៊ីការរមួដភទជាមួយ
កុមារ - ថ្នការរមួដភទជាមួយកុមារអាចពាបាលដមដរាគដអ្ដស៍បាន ដធវើឲ្យមនុសសធំមានអំ្ណាច 
ឬ ដធវើបនសុតរពលឹងវញិ្ញដ ណរបស់ពួកដគ។ ជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារភាគដរចើនជាមនុសស
របុស ថ្តករណ៊ី ខលោះក៏ជាមនុសសស្រស៊ីថ្ដរ ដហ្ើយក៏មានករណ៊ី ជាដរចើនថ្ដលមនុសសស្រស៊ីជួយរកកុមារ
ឲ្យជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារថ្ដរ ដដើម៊ីបរកលុយ។ 

ជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារមានរបវតិត វជិាជ ជិវៈ និងកំរតិដសដាកិចចដផសងៗ។ ដពលខលោះពួកដគ
កាន់មុខដំថ្ណងមានអំ្ណាច និងមានការដររព ឬ មានការងារឯកដទសដផសងៗ។ ជនទំងដនោះ
អាចជាមនុសសថ្ដលដរៀបការដហ្ើយ អ្នកស្រសោញ់ដភទផទុយរន  អ្នកស្រសោញ់ដភទដូចរន  ឬ អ្នក
ស្រសោញ់ដភទទំងព៊ីរ។ ពួកដគអាចជាមនុសសជំទង់ ឬ មនុសសធំ។ អ្នកខលោះរដំោភបំពានដកមងៗកនុង
រគួស្ថររបស់ពួកដគផ្ទទ ល់ អ្នកខលោះរដំោភបំពានកុមារថ្ដលពួកដគស្ថគ ល់ចាស់ ដហ្ើយអ្នកខលោះ
រដំោភបំពានកុមារថ្ដលពួកដគមិនស្ថគ ល់។ អ្នកទំងដនោះអាចជាមនុសសពូថ្កកស្ថងទំន្ទក់
ទំនងជាមួយកុមារ និងជាមួយមនុសសធំផងថ្ដរ។ 
ករែី កិា23 

ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាអ្នកគិតថ្ន ការរបរពិតតិខាងដរកាមរតូវបានចាត់ទុកថ្នជាការរដំោភបំពាន ឬ ដររោះ
ថ្នន ក់ដល់កុមារ? 
ដតើជំដនឿអ្វ៊ីថ្ដលរទរទង់ការរបរពិតតិថ្បបដនោះ? 
ដតើអ្នកគិតថ្នអ្វ៊ីដៅគឺជាផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើកុមារ? 

១. កនុងដំដណើ រចុោះសួរសុខទុកខកនុងកមមវធិ៊ីថ្ថទំកុមាររបស់អ្ងគការនដគូមួយដយើងដឃើញកុមារមាន
នដដហ្ើម និងមានស្ថន មជំាដលើខលួន។ ដមើលដៅកុមារទំងដនោះហាក់ប៊ីដូចជារតូវវាយដំ។ ន្ទយក
របស់អ្ងគការដន្ទោះដលើកខរពោះគមព៊ីរថ្ដលនិយយថ្ន “មិនវាយដំកុមារដធវើឲ្យកុមារខូច”។ 

២. កុមារថ្ដលមានផលលំបាកកនុងការដរៀនសូរត រតូវទុកឲ្យអ្នកភូមិថ្ថទំ ដហ្ើយពួកដគមិនបាន
ទទួលការអ្ប់រ ំឬ ជំន្ទញដដើម៊ីបរស់ដរៀនឯករាជយដន្ទោះដទ។ 

                                                           
23ដកស្សង់ពី វេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, p. 46.   
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៣. កុមារពិការរតូវបានឪពុកមាត យដបាោះបង់ដចាលដៅវយ័ដកមងដមលោះ ដដើម៊ីបឲ្យរដាជាអ្នកចិញ្ច ឹម។ 
រគួស្ថរថ្ដលមានកូនពិការថ្បបដនោះ មិនរតូវបានរពឹំងទទួល “បនទុក” កនុងការដមើលថ្ថដន្ទោះដទ។ 

៤. ដៅដពលដកមងរបុសដល់អាយុដពញវយ័ ពួកដគរតូវកាត់ថ្សបក។ 

៥.  ដកមងស្រស៊ីៗកនុងតំបន់ជាដរចើនដៅថ្តរតូវបានដគបនតកាត់ថ្សបក (កាត់ថ្សបករបោប់ដភទស្រស៊ី) 
ដទោះប៊ីជាចាប់របដទសមានការហាមរបាមក៏ដោយ 

៦. របសិនដបើដកមងស្រស៊ីមាន ក់រតូវបានដគរដំោភ ដន្ទោះការពាបាលថ្បបរបនពណ៊ី  គឺឲ្យន្ទងដរៀបការ
ជាមួយអ្នកថ្ដលរដំោភន្ទង 

៧. វាជាការអាចទទួលយកបានថ្ដលដកមងស្រស៊ីអាយុ ១៤ឆ្ន ំដរៀបការ របសិនដបើនដគូថ្ដលជាបុរស
ដន្ទោះមានការងារដធវើ និងអាចផគត់ផគង់ឲ្យន្ទងបាន 

៨. កនុងតំបន់ដនោះ ការថ្ដលកុមារដធវើការជាអ្នកបំដរ ើកនុងផទោះ រតូវបានចាត់ទុកថ្នជាដរឿងធមមាដោយ
ពួកដគមិនរតូវដៅស្ថោដរៀន។ សមាជិករគួស្ថររបស់ពួកដគពឹងថ្ផអកដលើពួកដគកនុងការផគត់ផគង់
មាូបអាហារ 

៩. ដោយស្ថរភាពរក៊ីរកខាល ំងកនុងតំបន់ដនោះ កុមារ ៊ីជាដរចើនថ្ដលមានអាយុ ១២ឆ្ន ំរតូវបានបញ្ជូ នព៊ី
តំបន់ជនបទ ឲ្យដៅដធវើការដពសាចារកនុងទ៊ីរកុងដដើម៊ីបរកលុយ 

១០. កុមាររតូវបាននំ្ទដៅជួបអាចារយកនុងភូមិ ដដើម៊ីបបដណត ញវញិ្ញដ ណអារកក់។ ឪពុកមាត យដជឿថ្ន 
ការដធវើថ្បបដនោះនឹងបញ្ឈប់អាកបបកិរយិអារកក់។ ស្រស៊ីៗរតូវបានដគដឹងថ្ន ទុកកូនរបស់ពួកដគ
ដចាល របសិនដបើដគគិតថ្នមានវញិ្ញដ ណអារកក់ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនខាងដរកាម៖ 

ការរដំោភបំពានកុមារដកើតដ ើងកនុងរគប់វបបធម៌ ជនជាតិ វជិាជ ជ៊ីវៈ សងគម និង __________។ 
អ្នករដំោភបំពានអាចជាមនុសសរបុស ឬ ស្រស៊ី ដហ្ើយពួកដគអាចជាមនុសសធំ ដកមងជំទង់ ឬ កុមារ។ 
អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញ ក់ដផអើលដន្ទោះគឺ សកមមភាពអំ្ដពើហិ្ងាដលើកុមារភាគដរចើនបានរបរពឹតិត ដោយ
មនុសសថ្ដលពួកដគ __________។ របនពណ៊ី  និងវបបធម៌កនុងតំបន់ភាគដរចើនមានរបដយជន៍
ចំដពាោះកុមារ ដរពាោះវាជួយបដងកើនការយល់ដឹងអំ្ព៊ីរបវតិត និងអ្តតសញ្ញដ ណរបស់ពួកដគ របនពណ៊ី  
និងវបបធម៌ដផសងដទៀតមានដររោះថ្នន ក់ ដហ្ើយថ្ថមទំង ____________។ អាកបបកិរយិថ្បបដនោះ
ដៅថ្តបនតមានកនុងសហ្គម ដោយស្ថរថ្តជំដនឿ និងការដរ ើសដអ្ើងកនុងតំបន់ ថ្ដលរតូវថ្តជំរញុឲ្យ
មានការផ្ទល ស់បតូរ។ ការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ និងការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី 
__________ ជាវធិ៊ីស្ថស្រសតោក់វន័ិយដ៏មានរបសិទិធភាពបំផុតដន្ទោះដទ ដហ្ើយដពលខលោះអាចនឹងបងក
ដររោះថ្នន ក់ធងន់ធងរដល់កុមារផងថ្ដរ។ “ជនរដំោភបំពានផលូវដភទកុមារ” គឺជាមនុសសមាន ក់ថ្ដលមាន 
__________ __________ ចំដពាោះកុមារ។ 
 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើការោក់ទណឌ កមមដលើរាង ឬ ការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ីដដើម៊ីបដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ គឺជា
អ្វ៊ីថ្ដលដកើតដ ើងដរចើនកនុងសហ្គមរបស់អ្នកឬ? ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាដកើតដ ើងដរចើន ដហ្ើយ
របសិនដបើមិនដកើតដ ើងដរចើនដហ្តុអ្វ៊ី? 

2. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ និងការរដំោភបំពានដលើពាកយសមត៊ីមិនមាន
របសិទិធភាព? 

3. ដតើមានទំោប់អ្វ៊ីខលោះកនុងតំបន់របស់អ្នក ថ្ដលផលប៉ាោះពាល់មិនលអដល់កូនៗរបស់អ្នក? 
4. ដតើជំដនឿ ឬ បុដរនិចឆ័យអ្វ៊ីខលោះថ្ដលថ្ដលបណាត លឲ្យមនុសសដរបើនូវទំោប់ទំងដនោះ? 
5. ដតើអាចមានការរពួយបារមភធំៗកនុងសហ្គមថ្ដរឬដទ របសិនដបើពួកដគបញ្ឈប់ទំោប់ទំង

ដនោះ? 
 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង 

6. ដតើបុគគលិកអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នករតូវផ្ទល ស់បតូរឥរយិបថ ឬ ការយល់ដឹងអ្វ៊ីខលោះអំ្ព៊ីការ
រដំោភបំពាន និងអ្នករដំោភបំពាន? 

7. ដតើទំោប់អ្វ៊ីខលោះថ្ដលបងកដររោះថ្នន ក់កុមារកនុងតំបន់របស់អ្នក? 
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8. ដតើព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចចាប់ដផតើមជោះឥទិធពលឲ្យមនុសសផ្ទល ស់បតូរទំោប់ដនោះដោយរដបៀប
ណា? 

9. ដតើរពោះគមព៊ីរមានទសសនៈយ៉ាងណាអំ្ព៊ីការោក់វន័ិយដលើកុមារ? 
10. របសិនដបើកុមារកនុងកមមវធិ៊ីរបស់អ្នកមានអាកបបកិរយិមិនសមរមយ ដតើមានជំដរ ើសោក់ វ ិ

ន័យដផសង ជំនួសការោក់ពិន័យដលើរាងកាយថ្ដលសមរមយបំផុតថ្ដរ ឬដទ? 

 
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children 

Safe វេគ ២ 

លំហាត់ ២.៤ និង ២.៥ និង វគគ ៤ លំហាត់ ៤.៣ 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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ជាំហានទី ៣៖ ការវាយតាំលលកត្តត ស្រោះថ្នា ក់ដលក់មុារ ណដលបងកស ើងសោយអងគការ 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងជំហានដនោះ អ្នកនឹងពិចារណាព៊ីរដបៀបដផសងៗថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចដធវើឲ្យ 
កុមាររបឈមនឹងដររោះថ្នន ក់ ឬ ការរដំោភបំពាន។ ជំហានដនោះរមួបញ្ចូ លនូវការពិចារណា 
ពិដសសដលើកាត ដររោះថ្នន ក់ ថ្ដលអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទអាចបងកដ ើងដល់កុមារ។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ៤៖ សតើអងគការ ឬ ព័នធកិច្ចរប អ់ាកអាច្ សធែើកមុារ្បឈមនឹងការរ ាំសោភ បាំពាន
ោ៉ា ងដូច្សមតច្? 

សដងខប៖ 
 ដតើកុមារអាចរបឈមនឹងដររោះថ្នន ក់ដោយរដបៀបណា កនុងសកមមភាពថ្ដលដឹកនំ្ទដោយអ្ងគ

ការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទ? 

 កាត ដររោះថ្នន ក់ជាក់ោក់កនុងអ្ងគការរគ៊ីសបរស័ិទ៖ ការរដំោភបំពានខាងរពលឹង វញិ្ញដ ណ, 
ជំដនឿខុសឆគង និងអ្នករដំោភបំពានថ្ដលដផ្ទត តដលើអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ 

មានអ្ងគការ និងព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទជាដរចើនថ្ដលមានការដបតជាញ ចិតតចំដពាោះកុមារ អ្ងគការណាក៏ 
អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដរ។ មានឧទហ្រណ៍អារកក់ៗជាដរចើនអំ្ព៊ីកុមារ 
ថ្ដលរតូវដគរដំោភបំពានកនុងអំ្ ុងដពលចូលរមួកនុងសកមមភាពដផសងៗ ថ្ដលដំដណើ រការដោយ 
អ្ងគការថ្ដលមានដរលបំណងលអ។ មានរដបៀបមួយចំនួនថ្ដលអ្ងគការអាចនឹងដធវើឲ្យកុមារ 
របឈមនឹងដររោះថ្នន ក់ ដូចជា៖ 

 កុមាររតូវដគរដំោភបំពានផលូវដភទ ឬ រតូវបានរខំានយយ៊ីដោយកុមារដនទដទៀត ថ្ដលចូល
រមួកនុងសកមមភាពដផសងៗ 

 បុគគលិកដរបើនូវការោក់ទណឌ កមមហិ្ងាដលើកុមារ ដដើម៊ីបពាយមរគប់រគងអាកបបកិរយិ 
របស់កុមារ 

 កុមារមានរបួសដលើរាងកាយព៊ីស្ថថ នភាពអ្សុវតិថភាព ឬ ដររោះថ្នន ក់ដផសងៗដូចជា កំាបិត
ទុកដលើតុផទោះបាយ ឬ ឧបករណ៍សំរាប់ដកមងថ្ដលរម នសុវតិថភាព 

ដមដរៀនបនតបន្ទទ ប់ខាងមុខ នឹងនិយយអំ្ព៊ីរដបៀបជាក់ោក់ចំនួន ៣ ថ្ដលអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ  
រគ៊ីសតបរស័ិទអាចនឹងដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងការរដំោភបំពាន ឬ ដររោះថ្នន ក់ដោយអ្ដចតន្ទ។ 
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ភាពងាយរងដររោះដៅនឹងការរដំោភបំពានកុមារកនុងអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ 

អ្វ៊ីថ្ដលគួរឲ្យភាញ ក់ដផអើលគឺ អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទ ងាយនឹងកាល យជាបរយិកាសថ្ដល 
រដំោភបំពានដល់កុមារ24៖ 

១. ការរដំោភបំពានថ្ផនករពលឹងវញិ្ញដ ណ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ២ សំរាប់និយមន័យននការរដំោភ 
បំពានថ្ផនករពលឹងវញិ្ញដ ណ) 
ការរដំោភបំពានថ្ផនករពលឹងវញិ្ញដ ណមានទំរង់មួយចំនួន ដូចជា៖ 

 បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតកនុងរកុមជំនំុ ឬ អ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ ដរបើសិទិធអំ្ណាចរបស់ពួកដគ
ដដើម៊ីបបងខំឲ្យកុមាររមួកនុងរកុមជំនំុ ដោយផទុយព៊ីឆនទោះរបស់ពួកដគ25 

 កុមារទទួលសមាព ធផ្ទល ស់បតូរជំដនឿដៅជារគ៊ីសតបរស័ិទ ដដើម៊ីបទទួលបានផលរបដយជន៍ 
មួយចំនួនកនុងព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទ 

 កុមាររតូវបានបងខំឲ្យសរមុោះសរមួលជាមួយជនដលមើស ថ្ដលរដំោភបំពានពួកដគ កនុងន្ទម 
ថ្នជាការអ្ត់ដទសឲ្យជនដលើមសដន្ទោះ 

២. ជំដនឿខុសឆលង 
ជំដនឿខាងដរកាមដនោះ ថ្ដលមានកនុងអ្ងគការ និងព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទ អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹង 
ការរដំោភបំពាន។ 

 ឋានៈខពស់របស់អ្នកដឹកន្ទំ និងរគូបដរងៀន៖ មនុសសខលោះដជឿថ្ន អ្នកដឹកន្ទំស្ថសន្ទមិនអាច
រដំោភបំពានកុមារដទ ដូដចនោះដៅដពលថ្ដលអ្នកដឹកន្ទំមាន ក់រតូវបានដចាទរបកាន់ព៊ីបទ
រដំោភបំពាន ពួកដគថ្បជាបដន្ទទ សកុមារដៅវញិ ដោយនិយយថ្ន កុមារជាអ្នក “លបួង” 
មនុសសធំដៅវញិ។ 

 ការខវល់ខាវ យអំ្ព៊ីការផាយដំណឹងលអ៖ អ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទមួយចំនួនស្ថទ ក់ដសទើមិនហា ន
របឆំ្ងនឹងអ្នកដឹកនំ្ទរបស់ខលួន ដៅដពលពួកដគថ្សវងរកដឃើញថ្នការរដំោភបំពានដោយ
ពួកខវល់ខាវ យព៊ីដករ តិ៍ដឈាម ោះរបស់រកុមជំនំុ និងមានផលប៉ាោះពាល់មិនលអដល់ការផាយ
ដំណឹងលអ។ 

                                                           
24សលាកបណឌិ រ Roman Paur (វទិាោថ នអនតរជាំសនឿដផនកការប េះទងគិច្ខ្ងផលូវសភទ) បានដែលងកនុងសសៀវសៅ “កោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព”៖ ឯក
ោរបណតុ េះបណាត លអាំពីការទទួល និងការសសុើបអសងករពីការរ ាំសលាភ និងការសកងរបវញ័្ច ពីសាំណាក់បុេគលិកមនុសស្ម៌។ រកុមរបឹកាោថ ប័ន អនក
សម័រេចិ្រតអនតរជារិ រម នលែៃដខ្បញ្ជជ ក់ ទាំព័រ ១១២-១១៧ 
25សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចទី ៤ សដើមីបដសវងយល់ពីអរថបទសនេះបដនថមសទៀរ 
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 ជំដនឿអំ្ព៊ីការអ្ត់ដទស៖ បន្ទទ ប់ព៊ីស្ថរភាពរចួ ជនរដំោភបំពានខលោះរតូវបានផតល់ឳកាសឲ្យ
បនតដធវើការជាមួយកុមារដទៀត ដោយគិតស្ថម នថ្ន ជនដលមើសដន្ទោះនឹងថ្លងរបរពឹតតិថ្បបដន្ទោះ
ដទៀត ដហ្ើយកុមារក៏អាចទទួលស្ថរមិនរតឹមរតូវថ្ន របសិនដបើពួកដគទទួលការ រដំោភ
បំពាន ពួកដគមិនគួរបងកបញ្ញា ដោយរាយការណ៍អំ្ព៊ីដហ្តុការណ៍ដន្ទោះដទ។ 

 ជំដនឿអំ្ព៊ីការពាបាល៖ កុមារថ្ដលទទួលការដចាទរបកាន់ថ្នមានវញិ្ញដ ណអារកក់កនុងខលួន 
កនុងស្ថថ នភាពខលោះ ពួកដគរតូវបានបងខំឲ្យឆលងកាត់ពិធ៊ីជាដរចើនថ្ដលរដំោភបំពានដល់ពួកដគ 
“ដដើម៊ីបដោោះឲ្យពួកដគមានដសរ ៊ីភាព”។ ការរដំោភបំពានកនុងស្ថថ នភាពទំងដនោះរមួមាន ការ
វាយដំ ការដធវើឲ្យរោក ការបងអត់បាយទឹក (កនុងន្ទមជាការតមអាហារ) ការគំរាមកំថ្ហ្ង 
និងការោក់ឲ្យដៅឯកា។ 

 ជំដនឿអំ្ព៊ីការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ៖ មនុសសជាដរចើនដលើកខរពោះគមព៊ីរដដើម៊ីបរំរទនូវការ 
ោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយជាពិដសស សុភាសិត ១៣៖២៤ “អ្នកណាថ្ដលមិនសូវដរបើរពំាត់
ដន្ទោះដឈាម ោះថ្នសអប់កូន ថ្តអ្នកណាថ្ដលស្រសឡាញ់កូនវញិ ដន្ទោះឧសាហ៍្វាយផ្ទច លវា” 

ដវទិការដរលនដយបាយការពារកុមាររបដទសអាង្រ្ហ្វិច ចងអុលបងាា ញយ៉ាងចាស់ថ្ន ដនោះគឺជាការ
យល់ខគមព៊ីរខុស 

(ពាកយរពំាត់) ថ្ដលរតូវបានដរបើជាញឹកញាប់កនុងអ្តថបទគមព៊ីរសុភាសិត ជាភាស្ថដហ្រពឺដៅថ្ន  
“សុ៊ីវតិ”។ ពាកយ “សុ៊ីវតិ” មានន័យថ្ន ដំបងធំសំរាប់ដដើរថ្ដលដមរគួស្ថរជាអ្នកកាន់ដូចជា ដំបង
រាជយរបស់ដសតច ឬ ដំបងរបស់អ្នកគងាវ ល ថ្ដលដរបើដដើម៊ីបជួយសដង្រ្ងាគ ោះ និងដឹកន្ទំដចៀម។  

ការដឹកន្ទំរតូវដធវើដ ើងដោយអ្នកគងាវ លថ្ដលចិតតលអ និងដចោះទទួលខុសរតូវ ថ្ដលដរបើដំបងដដើ
ម៊ីបដឹកន្ទំ និងការពារដចៀមរបស់ពួកដគ មិនថ្មនដរបើសំរាប់វាយដទ។ “សុ៊ីវតិ” រតូវបានកាន់ដោយ
អ្នកដឹកន្ទមរពោះវហិាររហូ្តមកដល់សពវនថងដនោះ ជាសញ្ញដ មួយននការដឹកនំ្ទ និងមិនថ្មនវាយដំ
ដទ។ ដយើងគួរថ្តចងចាំថ្ដរថ្ន ពាកយ “ដំបង” ថ្ដលដរបើកនុងទំនុកតដមកើង ២៣ កំស្ថនតមនុសស។ 

…កនុងចាប់សញ្ញដ ចាស់ទំងមូល ថ្ដលរពោះបានបងាា ញដល់របជារាស្រសតរបស់រពោះអ្ងគ រម នកថ្នលង
ណាមួយថ្ដលបងាា ញព៊ីការវាយដំកុមារដទ… កនុងអ្តថបទរពោះគមព៊ីរមិនមានការ ថ្ណនំ្ទព៊ីការវាយដំ 
ឬ បងាា ញព៊ីដពល ឬ នរណាថ្ដលរតូវវាយដំដទ។ រគ៊ីសតបរស័ិទសំលឹងដមើល រពោះដយស ូព៊ីរដបៀប
រស់ដៅជ៊ីវតិរបស់ពួកដគ។ រម នភសតុាងណាមួយបងាា ញថ្ន រពោះអ្ងគដលើកខគមព៊ីរដដើម៊ីបបងាា ញព៊ី
ការវាយដំកុមារដទ។ រាល់កំណត់ដហ្តុព៊ីទដងវើរបស់រពោះដយស ូជាមួយកុមារសុទធថ្តជាភាពទន់ភលន់ 
សុភាព និងមានការដររព… រពោះដយស ូមានបនទូលថ្ន រពោះរាជយរបស់រពោះជាមាច ស់ហាក់ប៊ីដូចជា
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កូនដកមងតូចថ្ដរ ដហ្ើយអ្វ៊ីក៏ដោយថ្ដលដយើងដធវើចំដពាោះ កុមារតូចដន្ទោះដយើងដធវើចំដពាោះរពោះអ្ងគ។  
ខគមព៊ីរដនោះបងាា ញយ៉ាងចាស់ថ្នរម នការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ និងការដធវើឲ្យដកមងអាមា៉ា ស់។ 

៣. ជនរដំោភបំពានថ្ដលដផ្ទត តដលើអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ 
ជួនកាល ជនរដំោភបំពានកុមារដផ្ទត តដលើអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទ ដដើម៊ីបអាចចូលដៅជិតកុមារ ថ្ដល
ងាយរងដររោះ។ កនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតអាចបដងកើតទំន្ទក់
ទំនងជិតសនិតជាមួយកុមារ។ កនុងទំន្ទក់ទំនងដនោះ ពួកដគអាចអូ្សទញកុមារឲ្យបដញ្ចញ 
សកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទ និងគំរាមកំថ្ហ្ងពួកដគមិនឲ្យរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពានដនោះដទ។ 
ដពលខលោះ ជនថ្ដលរដំោភបំពានកុមារក៏ដធវើការកនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទដរពាោះ “ពួកដគ
ដឹងថ្ន ជាទូដៅរគ៊ីសតបរស័ិទមានការអ្ត់ដទសដរចើន មានការទុកចិតតដរចើន និងដជឿជាក់។ បថ្នថមព៊ី
ដលើដនោះដទៀត ពួកដគដឹងថ្នដៅកនុងអ្ងគការខលោះ របសិនដបើពួកដគរតូវបានដគចាប់បានការថ្កថ្របចិតត
គំនិតរគប់ររន់នឹងទទួលការដលើកថ្លងដទស និងដចៀសវាងនូវការកាត់ដទស។26” 

                                                           
26កោងអងគការសុវរិថភាព ទាំព័រ ១១៥ 
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ករែី កិា 

ដតើគួរថ្តដធវើអ្វ៊ីដផសងវញិដដើម៊ីបបញ្ឈប់ការរដំោភបំពានកនុងឧទហ្រណ៍ខាងដរកាម? 
ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាព័នធកិចចដនោះដរជើសដរ ើសយកជំហានដនោះ ដដើម៊ីបបញ្ឈប់ការរដំោភបំពាន ដហ្ើយដតើ 
ភាពអ្សកមមរបស់ពួកដគមានលទធផលថ្បបណា? 
១. មណឌ លកុមារកំរពាតូចមួយ រតូវបានបដងកើតដ ើងដោយមាច ស់ជំនួយមាន ក់ ថ្ដលចុោះមកដលង 
មតងមាក ល។ វាគឺជាផទោះស្ថមញ្ដមួយកនុងសហ្គម ដហ្ើយដមើលដៅជាផទោះសមរមយ ប៉ាុថ្នតអ្នកទសសន 
កិចចមាន ក់ដឹងថ្ន ាមការពិត កុមារទទួលបានអាហារ សំដលៀកបំពាក់ ឬ ការថ្ថទំថ្នន ំដពទយ តិចតួច
បំផុត។ មណឌ លរតូវបានរគប់រគង ២៤/៧ ដោយស្រសត៊ីមាន ក់ និងទទួលបានជំនួយតិចតួចព៊ីរគូ
គងាវ លកនុងសហ្គម។ ស្រសត៊ីដន្ទោះអ្ស់កំោងំ និងមួរដ ៉ា ជាដហ្តុដធវើឲ្យន្ទងបដញ្ចញកំហឹ្ងដោយ
វាយដំ និងដជររបដទចកុមារ។ ដៅដពលដភញៀវទសសនៈកិចចដន្ទោះបានដៅជួបមាច ស់ជំនួយ ដដើម៊ីបឲ្យ
បដងកើនថវកិារ រត់និយយថ្ន រត់ចង់ឲ្យមណឌ លកុមារកំរពាដនោះមាន “កំរតិសមរមយដូចរបជាជន
កនុងសហ្គមថ្ដរ ដដើម៊ីបឲ្យពួកដគអាចដធវើសមាហ្រណកមមដៅសហ្គមវញិ”។ ាមការពិតរត់ដធវើ
ការថ្រអ្ងាគ សលុយបានដរចើនព៊ីសហ្គមដោកខាងលិច ដហ្ើយទុកលុយភាគដរចើនកនុងដហាដ ៉ា
របស់ខលួន ! មណឌ លកុមារកំរពាដនោះរតូវបានរាយការណ៍ដៅរោា ភិបាល ដហ្ើយរោា ភិបាលបានដចញ
បញ្ជ ៊ីអ្នុស្ថសន៍ ឲ្យមាច ស់ជំនួយបដងកើនកំរតិបទោា ន27។ 

                                                           
27ករណីសិកាដាំបូងររូវបានសរសសរសឡើងសោយ បណឌិ រ សេលន មា យ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

អ្ងគការណាក៏អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈម_________ ____ ________។ ថ្តយ៉ាងណាមិញ អ្ងគការ
រគ៊ីសតបរស័ិទមានរដបៀបជាក់ោក់ដផសងៗ ថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះថ្នន ក់បាន ដូចជា 
១) _____________ ថ្ដលរមួមានការបងខំឲ្យកុមារដធវើសកមមភាព “រគ៊ីសតបរស័ិទ” ផទុយព៊ីឆនទៈរបស់
ពួកដគ ២) ជំដនឿខុសឆគងអំ្ព៊ីអ្នកដឹកន្ទំ __________ __________ ការអ្ត់ ដទស ___________ 
ឬ ការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ ថ្ដលនំ្ទដៅរកការទទួលយកការ រដំោភបំពាន ឬ ថ្ថមទំងការ
ដលើកទឹកចិតតនូវការរដំោភបំពានដទៀតផង។ ៣) ជំដនឿ វបបធម៌ និងទំោប់របស់អ្ងគការរគ៊ីសតមួយ
ចំនួន បានដធវើឲ្យកុមារងាយទទួលរងដររោះដៅនឹង ________ ដោយពាយមដរបើពួកដគដដើម៊ីប
ចូលដៅជិតកុមារ និងរដំោភបំពានពួកដគ។ 
 ាំនួរពិភាកា៖ 

1. ដតើអ្នកធាល ប់លឺព៊ីកុមារថ្ដលទទួលការរដំោភបំពាន ាមរយៈការចូលរមួរបស់ពួកដគកនុង 
សកមមភាពរបស់រគ៊ីសតបរស័ិទ? 

2. ដតើភាពងាយរងដររោះខាងដលើដធវើឲ្យអ្នកមានការភាញ ក់ដផអើលឬដទ? ដតើអ្នកជំទស់ចំដពាោះ 
គំនិតទំងដន្ទោះដទ? ដហ្តុអ្វ៊ី? 

3. ដតើអ្នកគិតថ្ន ជំដនឿ ឬ ឥរយិបថណាខលោះរតូវផ្ទល ស់បតូរកនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក ដដើម៊ីប
កាត់បនថយដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ? 

 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង៖ 

4. ដតើចំនុចណាខលោះខាងដលើ អាចជាកាត ងាយរងដររោះកនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក? 
5. ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតរបស់អ្នកដឹងអំ្ព៊ីចំនុចដររោះថ្នន ក់ទំងដនោះឬដទ? ដហ្តុអ្វ៊ីបាន

ដឹង ឬ ដបើមិនដឹង ដតើដហ្តុអ្វ៊ី? 
6. ដតើអ្នកអាចដធវើអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបធាន្ទបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតមិនមានជំដនឿខុសឆគងខាងដលើ? 
7. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចដរបើជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ 

ទំងដនោះដៅដលើកុមារ? 
សាំរាប់ព័រមានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមារលនអងគការ Keeping 

Children Safe វេគ ២ លាំហារ់ ២.៣ និង ២.៥ និង វេគ ៣ លាំហារ់ ៣.៣ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&i

d=17:english&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៥៖ សតើសយើងអាច្កាត់បនថយកត្តត ស្រោះថ្នា ក់ ណដលអងគការរប ស់យើងបងកស ើង
ដលក់មុារសោរសបៀបណា? 

សដងខប៖ 
 បញ្ចូ លការការពារកុមារដៅកនុងការវាយតំនលកមមវធិ៊ី 
 បញ្ចូ លការការពារកុមារកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ី 
 ធាន្ទនូវការការពារកុមារកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ី 

កមមវធិ៊ីទំងឡាយណាថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ អាចដធវើឲ្យកុមារងាយរងដររោះរបសិនដបើបុគគលិក
ទំងអ្ស់មិនបានពិចារណាព៊ីបញ្ញា ននការការពារកុមារ កនុងការដរៀបថ្ផនការ និងអ្នុវតតសកមមភាព
កមមវធិ៊ីរបស់ពួកដគ។ អ្ងគការទំងដន្ទោះរតូវវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលកុមារអាចរបឈម ដដើម៊ីប
អាចឈានជំហានទប់ស្ថក ត់ ឬ កាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលកុមាររបឈម ដៅដពលចូលរមួកនុង
សកមមភាពរបស់ពួកដគ។វាជាការដររោះថ្នន ក់បំផុត គឺដៅដពលដយើងសនមត់ថ្ន ការរដំោភបំពាន
កុមារមិនអាចដកើតដ ើងកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក។ 

ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នកកុមារមានសុវតិថភាព និងទទួលការការពារ អ្ងគការគួរថ្តគិតពិចារណាដលើថ្ផនក 
ទំងដនោះ ថ្ដលអាចឲ្យកុមាររបឈមនឹងកាត ដររោះថ្នន ក់ (សូមដមើលដមដរៀន ៤ ថ្ដលនិយយព៊ីការ
ខវល់ខាវ យដផសងៗ)។ បថ្នថមព៊ីដលើដនោះដទៀត ជំហានបន្ទទ ប់គួរថ្តជាថ្ផនកមួយនន កមមវធិ៊ីទំងអ្ស់នន
អ្ងគការ និងព័នធកិចច ថ្ដលដធវើការផ្ទទ ល់ ឬ របដយលជាមួយកុមារ28។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ បញ្ចូ លការការពារកុមារកនុងការវាយតំនលកមមវធិ៊ី 
ព័នធកិចចន៊ីមួយៗរតូវយល់ព៊ីការគំរាមដល់ការការពារកុមារ និងយល់ព៊ីធនធានដផសងៗកនុងសហ្គម
ថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយ និងរតូវយល់ព៊ីផលប៉ាោះពាល់ដល់សហ្គមទំងដន្ទោះ (វជិជមាន ឬ 
អ្វជិជមាន) ដោយស្ថរកមមវធិ៊ីថ្ដលដរៀបថ្ផនការដោយព័នធកិចច។ សំរាប់ដរលបំណងដនោះ កនុងសហ្
គម ឬ តំបន់ដរលដៅន៊ីមួយៗ ព័នធកិចចដនោះរតូវវាយតំនល៖ 

 ដតើកុមារទទួលបទពិដស្ថធន៍នូវការរដំោភបំពាន អំ្ដពើហិ្ងា និងការដកងរបវញ័្ច របដភទ 
ណាខលោះកនុងសហ្គមរបស់ដយើង ដហ្ើយដតើកុមាររបដភទណាងាយរងដររោះនឹងការរដំោភ
បំពាន ឬ ការដកងរបវញ័្ច ? 

 ដតើកុមារថ្ដលងាយរងដររោះបំផុតមានជ៊ីវតិថ្បបណាថ្ដរ? ដតើពួកដគអាចរស់រានមានជ៊ីវតិ
ថ្បបណាថ្ដរ? ដតើពួកដគដរបើយនតការ ឬ ធនធានអ្វ៊ីខលោះ សំរាប់ការរស់រានមានជ៊ីវតិ? 

                                                           
28សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៧ អាំពីការបសងកើរ ការររួរពិនិរយ និងការវាយរាំដលកមមវ ិ្  ី
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 ដតើសហ្គមរបស់ដយើងមានធនធានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបជួយដល់ការការពារកុមារ? 
 ដតើមនុសសមានឥរយិបថ និងជំដនឿអ្វ៊ីខលោះចំដពាោះកុមារ? 

“ខញុ ំដទើបថ្តមានអាយុ ១៥ឆ្ន ំ និងដរៀនថ្នន ក់ទ៊ី៩ ដៅដពលដន្ទោះកត៊ីស្រសនម៉ារបស់ខញុ ំរតូវបានបំផ្ទល ញអ្ស់។ 
ខញុ ំបានទទួលរងការវាយរបហារដោយទឹកអាសុ៊ីត ដរពាោះខញុ ំបានបដិដសធសំដណើ រដរៀបការ។  

អ្នកអាចស្រសនម៉ាដមើលព៊ីការឈឺចាប់ ដៅដពលរតូវដគជោះទឹកអាសុ៊ីតដលើមុខ និងខលួនថ្បបដនោះ ប៉ាុថ្នតការ
ឈឺចាប់ដោយស្ថរការដរ ើសដអ្ើងព៊ីសងគម ខាល ំងជាងការឈឺចាប់ថ្ផនករាងកាយ និងអាចមានរយៈ

ដពលយូរ” កុមាររងដររោះដោយទឹកអាសុ៊ីត, អាសុ៊ីខាងតបូង និងកណាត ល29 

២. ការរមួបញ្ចូ លការការពារកុមារដៅកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ី 
ការពិចារណាដៅដលើការការពារកុមារ គួរថ្តរតូវបានរមួបញ្ចូ លកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ីទំងអ្ស់។ 
ការពិចារណាដនោះគួរថ្តដធវើដ ើងដៅដលើកាត ដររោះថ្នន ក់ននការការពារកុមារ ថ្ដលអាចដកើតមាន 
ដ ើងកនុងរគប់សកមមភាពទំងអ្ស់ ដហ្ើយគួរថ្តមានជំហានដផសងៗដដើម៊ីបកាត់បនថយកាត ដររោះ 
ថ្នន ក់ទំងដន្ទោះ។ ឧទហ្រណ៍ រតូវមានវធិានការសមរមយដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន គំដរាងរកសុ៊ីចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិមិន
នំ្ទដៅរកពលកមមកុមារ ដរពាោះឪពុកមាត យរបស់កុមារតរមូវឲ្យកុមារដធវើការកនុងរបររកសុ៊ីថម៊ី សំរាប់
រគួស្ថរ ឬ មណឌ លសំចតអាចរតូវបថ្នថមបនទប់ទឹកទ៊ីព៊ីរ ដដើម៊ីបទប់ស្ថក ត់កំុឲ្យដកមងស្រស៊ី និង ដកមងរបុស
ដធវើអ្វ៊ីមិនសមរមយចំដពាោះរន ដៅវញិដៅមក។ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ដលើការការពារកុមារ រមួ
មាន ការវាយតំនលដដើម៊ីបឲ្យដឹងថ្នដតើមានធនធានណាមួយ ឬ ទ៊ីកថ្នលងណា មួយថ្ដលដររោះថ្នន ក់
កនុងសកមមភាពគំដរាង (ដូចជា កំាបិតកនុងផទោះបាយ ឬ ឧបករណ៍កថ្នលងដកមង ដលងមានដររោះថ្នន ក់)។ 

                                                           
29របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 56   
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ការពិចារណាមួយចំនួនដលើការការពារកុមារ សំរាប់កមមវធិ៊ីថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ រមួមាន៖ 

 ការដឹកជញ្ជូ នកុមារ 
ដៅដពលសកមមភាពគំដរាងរមួបញ្ចូ លការដឹកជញ្ជូ នកុមារ អ្ងគការគួរថ្តមានសតង់ោថ្ដល
ដោោះស្រស្ថយបញ្ញា ទំងដនោះ៖ ការយល់រពមរបស់ឪពុកមាត យ, មនុសសធំថ្ដលអ្មដំដណើ រ (រមួ
មាន ចំនួន, ដភទ, ទំនួលខុសរតូវ, ទដងវើ), ការធាន្ទរា៉ា ប់រង និងថ្ផនការអាសននបន្ទទ ន់។  
សំរាប់ដំដណើ រផលូវឆ្ង យ ដូចជា ដំដណើ រដៅដបាោះជំរុ ំឬ សននិបាត អ្ងគការ គួរថ្តធាន្ទនូវចំនុច
ខាងដលើ រមួមាន ការអ្នុម័តព៊ីកនុងអ្ងគការ ការដរៀបចំរបស់កុមារ ការ សំរាករគប់ររន់របស់
កុមារ និងឳកាសសំរាប់កំស្ថនត 

 ការពិនិតយរគប់រគងកុមារ 
គួរថ្តមានដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទចាស់ោស់អំ្ព៊ីផលដធៀបចំនួន អ្នកពិនិតយរគប់រគង និង
កុមារកនុងសកមមភាពន៊ីមួយៗ។ មនុសសធំថ្ដលពិនិតយរគប់រគងកុមារ គួរថ្តទទួលការបណតុ ោះ
បណាត លដលើការការពារកុមារ (រមួមាន ពិធ៊ីការអាកបបកិរយិ និងការោក់វន័ិយ ដលើកុមារ) 

 សុខភាព និងសុវតថិភាព 
មានបញ្ញា សុខភាព និងសុវតិថភាពដរចើន ថ្ដលរតូវពិចារណា ដៅដពលដរៀបចំសកមមភាព 
កមមវធិ៊ី។ 
អ្ងគការ Keeping Children Safe បានគូសបងាា ញសំនួរខាងដរកាម ដដើម៊ីបដធវើការ ពិចារណា

កនុងកមមវធិ៊ីន៊ីមួយៗ៖ 
ដតើទ៊ីាំងកមមវធិ៊ីមានលកខណៈយ៉ាងណា ទក់ទងនឹងថ្ផនកសុខភាព និងសុវតិថភាព?  

(ឧទ. ដររោះថ្នន ក់អ្គគ៊ីភ័យ, ។ល។) 
ដតើអ្នកមានបនទប់បងគន់រគប់ររន់ឬដទ? 

ដតើអ្នកមានសមាភ រៈសដង្រ្ងាគ ោះបន្ទទ ន់ សំរាប់ដររោះថ្នន ក់បន្ទទ ន់តូចាចឬដទ? 
ដតើទ៊ីាំងកមមវធិ៊ីងាយស្រសួលសំរាប់ជនពិការថ្ដរឬដទ? ដតើមានអាររ  

និងសមាភ រៈសំរាប់ពួកដគឬដទ? 
ដតើកុមារទំងដនោះមានតរមូវការចំណ៊ី អាហារពិដសស ឬ តរមូវការថ្ផនកដពទយឬដទ? 
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 ការយល់រពមរបស់ឪពុកមាត យ 
ដៅដពលអាចដធវើបាន ឪពុកមាត យ ឬ អាណាពាបាលគួរថ្តផតល់ការយល់រពមសំរាប់ កុមារ 
ដដើម៊ីបចូលរមួ ដហ្ើយថ្បបបទថ្ដលបំដពញរចួគួរថ្តរកាទុកកនុងឯកស្ថរ 

 ថ្ផនការអាសននបន្ទទ ន់ 
បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតគួរថ្តដឹងថ្នរតូវទក់ទងដៅនរណា ដហ្ើយដតើគួរថ្តដធវើអ្វ៊ី 
របសិនដបើមានការអាសននបន្ទទ ន់ទក់ទងនឹងកុមារ។ ពត៌មានទក់ទងអាណាពាបាល គួរ
ថ្តទក់ទងបានយ៉ាងស្រសួល។ 

៣. ការធាន្ទនូវការចូលរមួរបស់កុមារកនុង ការបដងកើតកមមវធិ៊ី30 
កុមារ និងដកមងៗជំទង់គួរថ្តចូលរមួកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ី ជួយកំណត់កាត ដររោះថ្នន ក់ដផសងៗ 
ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ពួកដគអាចមានគំនិតដរចើនទក់ទងនឹងទ៊ីកថ្នលងអ្សុវតិថភាព និង 
សុវតិថភាព ឬ ដពលដវោសំរាប់សកមមភាព។ ការសិកាក៏បានបថ្នថមថ្ដរថ្ន ការការពារកុមារ អាច
មានតំនលទក់ទងនឹងការដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតត ដរពាោះកុមារស្ថគ ល់មនុសសធំថ្ដលមានដររោះ
ថ្នន ក់ កនុងសហ្គម ដហ្ើយអាចជួយធាន្ទថ្ន ពួកដគមិនរតូវបានដរជើសដរ ើស ឬ រតូវបានទទួលនូវអ្នក
សម័រគចិតត ឬ បុគគលិកកនុងកមមវធិ៊ីដផសងៗ។ 

“ស្ថត ប់បញ្ញា  និងសំដលងរបស់កុមារ ទក់ទងនឹងបញ្ញា កុមារ… ដលើកទឹកចិតតកុមារឲ្យបងាា ញ និង 
បដងកើតដវទិកាដដើម៊ីបឲ្យកុមារនិយយដចញ។” (យុវជនព៊ីរបដទសនថ និងរបដទសដវៀតណាម)31 

                                                           
30សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ២ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីការចូ្លរមួរបស់កុមារ 
31“កុមារយល់ពីរសបៀបកុមារសផសងសទៀរមានការឈឺចប់៖ កុមារ និងសកមងជាំទង់និយាយសច្ញពីការសកងរបវញ័្ច ផលូវសភទ” អងគការទសសនៈពិភពសលាក
អនតរជារិ (២០០៨) 
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ករែី កិា 

១. កមមវធិ៊ីមណឌ លសំចតសំរាប់កុមារាមចិដញ្ច ើមថនល់ សំដរចចិតតថ្នខលួននឹងបដងកើតកមមវធិ៊ីសិលបៈមួ
យ។ រកុមជំនំុធំមួយដៅសហ្រដាអាដមរចិបានបញ្ជូ នសមាភ រៈសិលបៈ រមួមាន កនង្រ្នត កាវរកោស និង
ដមម នដពណ៌។ មណឌ លកុមារកំរពាបានជួល និងបណតុ ោះបណាត លអ្នកសម័រគចិតតកនុង តំបន់ដដើម៊ីបឲ្យ
ពួកដគបដរងៀនដមដរៀនសិលបៈ ៣នថងកនុង ១សបាត ហ៍្។ 

នថងមួយ ដកមងរបុសៗបានដឈាល ោះរបថ្កករន  ដកមងរបុសមាន ក់បានយកកនង្រ្នត ដហ្ើយចាក់ដកមងរបុស 
មាន ក់ដទៀត។ ដទោះប៊ីជាដកមងដន្ទោះបានជាដោយស្ថរការវោះកាត់ក៏ដោយ ប៉ាុថ្នតដកមងដន្ទោះបានរតូវ 
របួសជាខាល ំង។ ដកមងរបុសថ្ដលចាក់ដកមងមាន ក់ដទៀត រតូវបានចាប់ខលួន និងរតូវបានបញ្ជូ នចូលគុក
សំរាប់ដកមងៗរយៈដពល ១ថ្ខ។ 

បន្ទទ ប់ព៊ីសញ្ជ ឹងគិតរចួមក បុគគលិកអ្ងគការទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ពួកដគមិនគួរមានកនង្រ្នតមុតស្រសួចកនុង 
បរដិវណមណឌ លដទ ដហ្ើយបានសំណូមពរឲ្យរកុមជំនំុដៅសហ្រដាអាដមរចិ បញ្ជូ នកនង្រ្នតរាងមូល 
សំរាប់សកមមភាពសិលបៈ។ បុគគលិកក៏រតូវដធវើការពិភាកាជាមួយកុមារ សមាជិកសហ្គម និង អ្នក
សម័រគចិតត ដដើម៊ីបកំណត់ព៊ីរដបៀបដផសងៗថ្ដលកុមារអាចរបឈមនឹងដររោះថ្នន ក់ ដៅដពលចូលរមួកនុង
សកមមភាពដផសងៗ។ 

ពួកដគបានកំណត់បាននូវកាត ដររោះថ្នន ក់មួយចំនួន រមួមាន ដកមងស្រស៊ីៗដៅបនទប់ទឹកមាន ក់ឯង ការ
ដរបើទណឌ កមមដលើរាងកាយដោយអ្នកសម័រគចិតតមាន ក់ និងឥរយិបថរបស់កុមារមួយចំនួនរបឆ្ំងនឹង
កុមារជនជាតិភាគតិចដៅកនុងមណឌ ល។ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតបានដរៀបជំហានដដើម៊ីបកាត់
បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ទំងដនោះ ដហ្ើយបានបដងកើតរកុមវាយតំនលកុមារ និងមនុសសធំ ដដើម៊ីបជួយឲ្យ
ព័នធកិចចបនតវាស់ថ្វង និងដរៀនព៊ីរដបៀបដផសងៗថ្ដលលអរបដសើរ ដដើម៊ីបជួយឲ្យកុមារមានសុវតិថភាពកនុង
សកមមភាពរបស់ពួកដគ។ 

២. ព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទសំរាប់កុមារាមដងផលូវ មានដជាគជ័យ និងដំដណើ រការបានយ៉ាងលអ។ 
បុគគលិកមានភាពរដំភើបជាខាល ំង អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលរពោះកំពុងដធវើ។ ពួកដគរ ៊ីករាយថ្ដលអ្នកសម័រគចិតតមកដធវើ
ការជាមួយពួកដគ។ ពួកដគមិនមានដរលនដយបាយការពារកុមារ។ 

នថងមួយ ដកមងមាន ក់បានមករបាប់បុគគលិកថ្ន មានអ្នកសម័រគចិតតបរដទសមាន ក់បានរដំោភបំពានខលួន។ 
ដៅដពលជួបនិយយជាមួយអ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះ រត់បានស្ថរភាពថ្ន រត់បានរដំោភបំពានផលូវ
ដភទដលើដកមងរបុស ៨ន្ទក់ ដទោះប៊ីជាដកមងៗខលោះអាយុដលើស ១៨ឆ្ន ំក៏ដោយ។ 
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បុគគលិកមានកំហឹ្ង និងឆងល់ជាខាល ំង។ ពួកដគអ្ត់ដឹងថ្នរតូវដធវើយ៉ាងដម៉ាចដទ ដូដចនោះពួកដគបានសំុ 
ឲ្យអ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះដចញព៊ីមណឌ ល។ អ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះបានរតលប់ដៅស្រសុកកំដណើ តរបស់ខលួន  
វញិ។ បន្ទទ ប់មក បុគគលិករបូដន្ទោះបានចូលរមួដរៀនវគគបណតុ ោះបណាត លការការកុមារ ដហ្ើយទទួល 
ស្ថគ ល់ថ្ន ពួកដគមិនថ្ដលបានដោោះស្រស្ថយបញ្ញា ដនោះឲ្យបានរតឹមរតូវដទ ដហ្ើយពួកដគខាល ចថ្រកង ថ្ន 
ជនបរដទសថ្ដលជាអ្នកសម័រគចិតតដន្ទោះ អាចនឹងដៅរដំោភបំពានកុមារដនទដទៀត។ ដៅដពលដន្ទោះ 
ដករ តិ៍ដឈាម ោះរបស់ព័នធកិចចរតូវប៉ាោះពាល់យ៉ាងខាល ំង32។ 

                                                           
32សរសសរសឡើងសោយបណឌិ រ សេលន មា យ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទសដងខបខាងដរកាម៖ 

អ្ងគការរតូវយល់ព៊ីកាត ដររោះថ្នន ក់ដផសងៗថ្ដលកុមារកំពុងរបឈមដដើម៊ីបអាចដបាោះជំហានទប់ស្ថក ត់ 
ឬ កាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ ថ្ដលកុមារនឹង  _________ __________ ____________ កនុង
សកមមភាពរបស់ពួកដគ។ ការដនោះចាប់ដផតើមជាមួយអ្ងគការ ___________ ការគំរាមកំថ្ហ្ងដៅដលើ
ការការពារកុមារ និងធនធានកនុងសហ្គមដរលដៅ និងអំ្ព៊ីរដបៀបថ្ដលពួកដគអាចទទួលការប៉ាោះ
ពាល់ (វជិជមាន ឬ អ្វជិជមាន) ដោយកមមវធិ៊ីថ្ដលបានដររងទុក។ វាក៏រមួបញ្ចូ ល អ្ងគការថ្ដល
ពិចារណាដល់កាត ដររោះថ្នន ក់ដល់ការការពារកុមារ ថ្ដលអាចដកើតមានកនុងរគប់ ____________ 
និងដបាោះជំហានដដើម៊ីបកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលបានកំណត់ដឃើញ។ ការដនោះរមួបញ្ចូ លកាត
ដររោះថ្នន ក់ ថ្ដលទក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូ នកុមារ ___________ របស់កុមារ សុខភាព និងសុវ
តិថភាព ការរពមដរពៀងរបស់ឪពុកមាត យ និងថ្ផនការសដង្រ្ងាគ ោះបន្ទទ ន់។ ជាចុងដរកាយ _________ 
គួរថ្តចូលរមួកនុងការបដងកើតកមមវធិ៊ីណាមួយ ជួយកំណត់កាត ដររោះថ្នន ក់ទក់ទងនឹងការការពារ
កុមារ។ 
 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចបងករដររោះថ្នន ក់អ្វ៊ីខលោះដល់កុមារ? 
2. ដតើអ្នកស្ថគ ល់ព៊ីដរលការណ៍អ្ងគការរបស់អ្នក កនុងការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ដល់ 

កុមារកនុងថ្ផនកដផសងៗថ្ដលបានដរៀបរាប់ខាងដលើឬដទ? 
3. ដតើអ្នកថ្ដលបានស្ថត ប់កុមារ និងរមួបញ្ចូ លពួកដគ ដដើម៊ីបជួយកំណត់ និងកាត់បនថយកាត  

ដររោះថ្នន ក់កនុងសកមមភាពណាមួយឬដទ? ដតើអ្នកអាចដធវើការដន្ទោះដោយរដបៀបណា? 
 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង 

4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកដរបើដំដណើ រការអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបវាយតំនលបញ្ញា ននការរដំោភបំពាន និង 
បញ្ញា ននការការពារកុមារកនុងសហ្គមរបស់អ្នក? ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់ 
ចូលរមួ ឬ យល់ដឹងអំ្ព៊ីរបកគំដហ្ើញននការវាយតំនលដនោះថ្ដរឬដទ? 

5. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានវភិាគថ្ដរឬដទថ្ន សកមមភាពដផសងៗកនុងគំដរាង/ ព័នធកិចច
របស់អ្នក អាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះថ្នន ក់? ដតើបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់
យល់ព៊ីកាត ដររោះថ្នន ក់ទំងដនោះឬដទ? 
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6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករតូវដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបដធវើការកំណត់ឲ្យកាន់ថ្តចាស់ និងកាត់ 
បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ កនុងសកមមភាពអ្ងគការរបស់អ្នក? 

7. ដតើគំនិតរបស់កុមារអំ្ព៊ីសុវតិថភាព កាត ដររោះថ្នន ក់ និងការការពារ រតូវបានយកមក 
ពិចារណាយ៉ាងយកចិតតទុកោក់កនុងអ្ងគការរបស់អ្នកឬដទ? 

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping 

Children Safe, វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៧ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

សូមសមើលផងដដរអាំពីសមសរៀន រសបៀបអនុវរតកាំររិបទោឋ ន របស់អងគការ Keeping Children Safe “កាំររិ 
បទោឋ នទី ៣៖ បងាក សររេះថាន ក់ច្ាំសពាេះកុមារ ជាំហានទី ៣” 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en

glish-language&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
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ជាំហានទី ៤៖ ការកាត់បនថយកត្តត ស្រោះថ្នា ក់ណដលអងគការបងករស ើងដលក់មុារ 

 
 

 

 

 

 

អ្ងគការគួរថ្តបដងកើត បរោិា នមួយថ្ដលកុមារទទួលបានសុវតិថភាពកនុងសកមមភាពអ្ងគការទំងអ្ស់។ 
កនុងជំហានទ៊ី ៤ អ្នកនឹងដរៀនអំ្ព៊ីជំហានសំខាន់ៗមួយចំនួន ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកគួរថ្ត
ដធវើ ដដើម៊ីបកាត់បនថយ ឬ ដកដចញនូវកាត ដររោះថ្នន ក់ដផសងៗ ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកអាច
បងកដ ើងដៅដលើកុមារ - រមួមាន បដងកើតពិធិការអាកបបកិរយិចាស់ោស់សំរាប់បុគគលិក និងអ្នក
សម័រគចិតត ដដើម៊ីបអ្នុវតតការោក់វន័ិយអ្ហិ្ងា និងវជិចមានដលើកុមារ និង ជួយពួកដគឲ្យទទួលស្ថគ ល់
ការរដំោភបំពាន។ ជំហានដនោះក៏ពិភាកាអំ្ព៊ីរដបៀបដលើកទឹកចិតត និងដឆលើយតបដៅនឹងរបាយ
ការណ៍ននការរដំោភបំពានកុមារ ឬ ការគំរាមកំថ្ហ្ង កនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក។ 

 
 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ៦៖ សតើសរលការែ៍អែីខ្លោះ ណដលបុគគលកិ្តូវសធែើសដើមីបជួយការពារកមុារពី កត្តត
ស្រោះថ្នា ក់? 

សដងខប៖ 
 ដតើពិធ៊ីការអាកបបកិរយិគឺជាអ្វ៊ី? 

 ដតើពិធ៊ីការអាកបបកិរយិគួរថ្តនិយយអំ្ព៊ីថ្ផនកអ្វ៊ីខលោះ? 

 ដតើដរលការណ៍អ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលជាដរលការណ៍ោក់វន័ិយលអសំរាប់កុមារ? 

បុគគលិករបស់ដយើង និងមនុសសដនទដទៀតថ្ដលដធវើការកនុងអ្ងគការជាដរចើន ចំាបាច់រតូវមានដរល
ការណ៍ចាស់ោស់ អំ្ព៊ីអាកបបកិរយិណាថ្ដលអាចទទួលយកបាន និងអាកបបកិរយិណាថ្ដល
មិនអាចទទួលយកបាន ចំដពាោះកុមារ។ ដរលការណ៍ចាស់ោស់អំ្ព៊ីអាកបបកិរយិរបស់បុគគលិក 
ជួយឲ្យកុមារមានសុវតិថភាព ដៅដពលពួកដគចូលរមួកនុងសកមមភាពរបស់ដយើង ក៏ដូចជាបងាក រការ
ដចាទរបកាន់មិនរតឹមរតូវចំដពាោះបុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត ឬ ដភញៀវថ្ដលមកដលង អ្ងគការ។ អ្ងគការ
របស់ដយើងគួរថ្តបដងកើតរបដភទននដរលការណ៍សំខាន់ព៊ីរ៖ ពិធ៊ីការ អាកបបកិរយិ និង ដរល
ការណ៍ោក់វន័ិយកុមារ។ 
ពិធ៊ីការអាកបបកិរយិ 

ពិធ៊ីការអាកបបកិរយិគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងថ្ដលខល៊ីដហ្ើយចាស់ោស់អំ្ព៊ីអាកបបកិរយិថ្ដលបុគគលិក 
និងមនុសសធំដនទដទៀតកនុងអ្ងគការគួររបរពឹតតិចំដពាោះកុមារ និងអាកបបកិរយិណាថ្ដលមិនគួរ  
របរពឹតិត។ ដពលខលោះពិធ៊ីការអាកបបកិរយិក៏អាចដៅថ្ន “រកមកិរយិ”។ ពិធ៊ីការ អាកបបកិរយិគួរថ្ត
ជួយឲ្យបុគគលិករបស់ដយើងយល់ព៊ីតរមូវការ និងការហាមរបាមកនុងថ្ផនកដផសងៗខាងដរកាម៖ 

កិចចការរបតិបតិតលអ ដៅដពលដធវើ
ការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ 

ការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយ ការដឹកជញ្ជូ នកុមារ 

ចាប់មនុសសធំព៊ីរន្ទក់៖ ដៅដពល
ថ្ដលអាចដធវើដៅបានគួរថ្តដធវើដៅ
ាមចាប់ “មនុសសធំព៊ីរន្ទក់”។ 
ដនោះមានន័យថ្ន មនុសសព៊ីរន្ទក់ ឬ 
ដរចើនន្ទក់ រតួតពិនិតយដមើល
សកមមភាពរបស់កុមារថ្នបានចូល
រមួ និងមានវតតមានរគប់ដពល 

បរោិា ន និងកថ្នលងដធវើការ ភាស្ថ និងសមធម៌ 
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ការទទួលស្ថគ ល់ថ្ន មនុសសធំ 
ថ្តងថ្តជាអ្នកទទួលខុសរតូវជានិចច 
ដទោះប៊ីជាកុមារមានអាកបបកិរយិ
ថ្បប “ដស្រសើបស្រស្ថលថ្ផនកផលូវដភទ” 
ឬ ដធវើឲ្យមានរបតិកមម 

ការដរៀបចំកថ្នលងដគង ការោក់វន័ិយ 

សហ្គម (កុមារ និងមនុសសធំ) គួរថ្តទទួលបានពត៌មានចាស់អំ្ព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិរយិ និង 
ទទួលបានរដបៀបរាយការណ៍អំ្ព៊ីការសងស័យព៊ីបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត ថ្ដលបានរដំោភ ពិធ៊ីការ
អាកបបកិរយិ។ 

សូមដមើលដមដរៀន ៩ សំរាប់ពត៌មានលំអិ្តអំ្ព៊ីយនតការននការរាយការណ៍។ 
ការោក់វិន័យ 

ដោយបុគគលិករបស់ដយើងទំងអ្ស់រតូវតរមូវឲ្យផតល់ការថ្ថទំដល់កុមារវាជាការសំខាន់ថ្ដលដយើង
រតូវបំពាក់បំប៉ានពួកដគនូវដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទចាស់ោស់ទក់ទងនឹងការោក់វន័ិយដលើកុមារ។ 

ពាកយថ្នោក់វន័ិយ ដចញមកពាកយឫស “ស្ថវក័” ដហ្ើយមានន័យថ្ន បណតុ ោះបណាត ល ឬ បដរងៀន 
ដដើម៊ីបបដងកើតបុគគលិកលកខណៈ ឬ អាកបបកិរយិជាក់ោក់។ មនុសសជាដរចើនយល់រចលំ ដហ្ើយគិត
ថ្នពាកយ “ោក់វន័ិយ” មានន័យថ្ន “ការោក់ទណឌ កមម។ ាមការពិត ការោក់វន័ិយរមួមានវធិ៊ី

ស្ថស្រសតជាដរចើន ថ្ដលជួយបដងកើតបុគគលិកលកខណៈ និងអាកបបកិរយិវជិជមានកនុងកុមារ។ ការោក់វ ិ
ន័យអាចរតូវបានកំណត់និយមន័យថ្នជា “របព័នធបដរងៀន និងថ្ថទំមួយ ថ្ដលដរៀបចំកុមារឲ្យ 
សំដរចនូវសមតិថភាព ការដចោះទប់ចិតតខលួនឯង ការតំរង់ផលូ វខលួ នឯង និងការថ្ថទំអ្នកដនទ។33” 

្បសភទលនការោក់វិន័យ 

របព័នធោក់វន័ិយថ្ដលមានរបសិទិធភាពរតូវមានធាតុប៊ី។ ធាតុទំងប៊ីដន្ទោះគឺ៖ 

១) បរោិា ន ថ្ដលផតល់ការថ្ថទកំំណត់ដោយទំន្ទក់ទំនងថ្ដលវជិជមាន និងមានការរំរទរវាង 
កុមារ-មនុសសធំ 

                                                           
33“ការដណនាាំសាំរាប់ការោក់វន័ិយដដលមានរបសិទិធភាព” American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of 

Child and Family Health, Pediatrics, Vol. 101, No. 4, April 1998, p. 723.  
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ដនោះគឺជាបរោិា នមួយថ្ដលរបដសើរបំផុត ដដើម៊ីបជួយកុមារឲ្យដរៀននូវអាកបបកិរយិថ្ដលវជិជមាន។ 
អ្នកអាចកស្ថងទំន្ទក់ទំនងថ្ដលវជិជមាន ជាមួយកុមារ ាមរយៈ34៖ 

បងាា ញព៊ីចំណាប់អារមមណ៍ចំដពាោះកុមារមាន ក់ៗ 
និងថ្សវងយល់ព៊ីចំណាប់អារមមណ៍របស់ពួកដគ 

ស្ថវ គមន៍កុមារមាន ក់ដោយដៅដឈាម ោះពួកដគ 

សំរល់ដមើលដៅដពលពួកដគបងាា ញថ្ន  
មានការរខំាន មួដ ៉ា រពួយបារមភ ឬ ខវល់ខាវ យ 

ផតល់ការដលើកទឹកចិតតសំរាប់ការពាយម 
របស់ពួកដគ 

ថ្សវងរកអ្វ៊ីមួយវជិជមាន ដដើម៊ីបនិយយដៅកាន់ 
កុមារមាន ក់ៗដរៀងរាល់នថង 

រពឹំងថ្ន កុមារទំងអ្ស់នឹងមានអារកបប 
កិរយិលអ 

ទុកចិតតពួកដគដោយផតល់ទំនួលខុសរតូវឲ្យដធវើ  

២) យុទធស្ថស្រសតដរតៀមខលួនជាមុន សំរាប់បដរងៀន និងពរងឹងអាកបបកិរយិថ្ដលចង់បាន 

វាគឺជាថ្ផនកដ៏សំខាន់មួយននការោក់វន័ិយដដើម៊ីបពរងឹង និងផតល់រងាវ ន់សំរាប់អាកបបកិរយិវជិជមាន
កនុងកុមារ ដដើម៊ីបឲ្យកុមារយល់ និងអ្នុវតតអាកបបកិរយិទំងដន្ទោះ។ ពាកយសរដសើរថ្ដលចំៗ និងរចំ
ថ្ដលៗ គឺជាវធិ៊ីស្ថស្រសតោក់វន័ិយមួយដ៏សំខាន់បំផុត។ វាជួយឲ្យកុមារដរៀន និង អ្នុវតតអាកបប
កិរយិថ្ដលវជិជមាន ដរពាោះកុមារទំងអ្ស់ចង់បានពាកយសរដសើរ។ វធិ៊ីស្ថស្រសត បដរងៀនថ្បបដរតៀម
ខលួនដ៏សំខាន់មួយដទៀត គឺជាគំរមួូយសំរាប់មនុសសធំ - កុមារដរៀនព៊ីអាកបបកិរយិរបស់មនុសសធំ 
ថ្ដលអាចជួយឲ្យកុមារទទួលយកនូវដមដរៀនថ្ដលមនុសសធំចង់បដរងៀន។ 

ដរលការណ៍សំរាប់ពរងឹងអាកបបកិរយិវជិជមាន 
ផតល់ការយកចិតតទុកោក់វជិជមានជារបចំា ថ្ដលដយើងដៅថ្ន “ដពលដវោពិដសស” (ឳកាសកនុងការ

របាស្រស័យទក់ទងវជិជមាន មានស្ថរៈសំខាន់ណាស់សំរាប់កុមាររគប់អាយុទំងអ្ស់) 
ស្ថត ប់កុមារដោយយកចិតតទុកោក់ និងជួយឲ្យពួកដគដរៀនពាកយដផសងៗ ដដើម៊ីបបដញ្ចញអារមមណ៍ 

របស់ពួកដគ។ 
ផតល់ឳកាសឲ្យកុមារដធវើការសំដរចចិតត ដៅដពលមានជំដរ ើសសមរមយ បន្ទទ ប់មកជួយឲ្យពួកដគដរៀន 

វាយតំនលព៊ីលទធផលននការសំដរចចិតតរបស់ដយើង។ 

                                                           
34ការជួយដល់កុមារដដលមានបញ្ជា ពិបាកដផនកអាកបបកិរយិាៈ មេគុ សទសក៏ដណនាាំសាំរាប់អនកជាំនួយការោលាសរៀន Glenys Fox, David Fulton 

Publishers, inc., 2001, pp. 3-4.   
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ពរងឹងអាកបបកិរយិថ្ដលចង់បាន ដោយដរបើពាកយសរដសើរជាញឹកញាប់និងដមើលរលំងនូវកំហុ្ស
បនតិចបនតួច។ 

ដធវើជាគំរនូូវអាកបបកិរយិថ្ដលមានរដបៀប អាចទទួលយកបាន ការរបាស្រស័យទក់ទងថ្ដលមាន
ការដររព និងយុទធស្ថស្រសតដោោះស្រស្ថយជំដោោះដោយសហ្ការណ៍រន 35។ 

 

៣) យុទធស្ថស្រសតរបតិកមម ដដើម៊ីបកាត់បនថយ ឬ លប់បំបាត់អាកបបកិរយិថ្ដលមិនចង់បាន 

បុគគលិកថ្ថទំកុមារថ្ដលជាមនុសសធំមានទំនួលខុសរតូវ ដដើម៊ីបជួយកុមារយល់ និងដចៀសវាង 
អាកបបកិរយិថ្ដលដររោះថ្នន ក់ មិនសមដហ្តុផល និងបងកដររោះថ្នន ក់ដល់អ្នកដនទ។ បុគគលិក និង 
អ្នកសម័រគចិតតរតូវយល់ថ្ន ការោក់ទណឌ កមមហិ្ងាមិនអាចទទួលយកបានដទ ដហ្ើយពួកដគរតូវមាន
ចំដណោះដឹងអំ្ព៊ីជំដរ ើសថ្ដលមិនដរបើហិ្ងា ដូចជា ផលវបិាកថ្បបធមមជាតិ ដៅមកនិយយការដក
យកដចញសិទិធមួយចំនួន និងការថ្សវងរកដហ្តុផល។ 

ចំនុចសំខាន់ៗទក់ទងនឹងការោក់ទណឌ កមម៖ 
ការោក់ទណឌ កមមរតូវមានលកខណៈនឹងនរ និងាមោនជាប់។ 

ការោក់ទណឌ កមមគួរថ្តដធវើភាល មៗ។ កុមារមានការចងចាំខល៊ី ដៅដពលភាជ ប់ទំន្ទក់ទំនងននកិចចការ 
ដៅនឹងលទធផល។ ការរពមានគឺជាជំហានដំបូង។ 

ការោក់ទណឌ កមមរតូវពនយល់ដហ្តុផល។ វន័ិយថ្ដលបានបំពាន រតូវដធវើការពនយល់។ 
ការោក់ទណឌ កមមចូលកនុងន័យឧរកិដាកមម។ របសិនដបើកុមារដធវើឲ្យរកខវក់ ឬ ពរងាយសំរាម  

ពួកដគរតូវសំអាត។ 
ការោក់ទណឌ កមមរតូវមានភាពយុតិតធម៌។ កំុោក់ទណឌ កមមមនុសសមួយរកុម ដោយស្ថរទដងវើខុស

ឆគងរបស់មនុសសមាន ក់36។ 
 

  

                                                           
35“សរលការណ៍ដណនាាំសាំរាប់ការោក់វន័ិយដដលមានរបសិទិធភាព” American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects 

of Child and Family Health 101 (4)  
36កុមារកនុងោថ នភាពអាសនន Carol Toms and Heather MacLeod, World Vision International, 2008, p. 124.   
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ករែី កិា 

ពិនិតយដ ើងវញិដៅដលើឧទហ្រណ៍ខាងដរកាមអំ្ព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិរយិ និងពិភាកាអំ្ព៊ីភាព 
ទក់ទងរន ននចំនុចន៊ីមួយៗ សំរាប់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកផ្ទទ ល់ 37។ (ឧទហ្រណ៍មួយដទៀត 
មានដៅកនុងឧបសមព័នធ ១) 

បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវផតល់ភាពនថលថនូរ និងការដររពដល់កុមារទំងអ្ស់និងជួយឲ្យពួកដគបដរងៀនព៊ី
ការដររពរន ដៅវញិដៅមក។ អ្ងគការXនឹងអ្នុវតតដរលការណ៍ខាងដរកាមកនុងកមមវធិ៊ីរបស់ដយើង៖ 

 បុគគលិកនិងកុមារមិនគួររតូវបានទុកឲ្យដៅថ្តព៊ីន្ទក់កនុងបនទប់បិទជិតដទ។របសិនដបើបុគគលិក
មាន ក់ និងកុមារមាន ក់ ឬព៊ីរន្ទក់ដៅជាមួយរន ថ្តព៊ីរន្ទក់ ឬប៊ីន្ទក់រតូវទុកឲ្យទវ រដបើក។ ការរបជំុ
ឯកជនរតូវដធវើដ ើងកនុងបនទប់មួយ ថ្ដលមានបងអួច និងទវ រថ្ដលមិនចាក់ដស្ថរ។ ដពលដវោ 
និងទ៊ីកថ្នលងរបជំុឯកជន គួរថ្តរតូវផតល់ពត៌មានដល់ន្ទយកមុន។ 

 ការដរៀបចំកថ្នលងដគង៖ ទវ របនទប់ដគងមិនគួរចាក់ដស្ថរបិទដៅដពលយប់ដៅដពលចូលដគង។ 
កុមារទំងអ្ស់មិនរតូវបានអ្នុញ្ញដ តិឲ្យដគងថ្រគថ្តមួយ។ បុគគលិកមិនរតូវអ្នុញ្ញដ តិឲ្យដគង
ជាមួយកុមារដៅដលើថ្រគរបស់កុមារដទ។ កុមារមិនរតូវបានអ្នុញ្ញដ តិឲ្យចូលដគងកនុងបនទប់
ដគងរបស់កុមារផទុយដភទដទ។ 

 ការប៉ាោះពាល់រាងកាយ៖ 
o បុគគលិក និងកុមារមិនគួរប៉ាោះពាល់កុមារដនទដទៀត ាមរដបៀបថ្ដលមិនសមរមយដន្ទោះ

ដទ។ ដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទ គឺមិនរតូវប៉ាោះពាល់នរណាមាន ក់ ថ្ដលធមមាមានការបិតបាំង
ដោយដខា និងអាវយឺត។ ហាមប៉ាោះពាល់ ឬ ស្ថទ បអ្ថ្ងអងដៅកថ្នលងដន្ទោះផងថ្ដរ។ 

o ការបងាា ញដសចកត៊ីស្រសោញ់សមរមយរមួមាន៖ 
 និយយជាមួយកុមារដៅកំរតិថ្ភនករបស់ពួកដគ និងស្ថត ប់កុមារដោយដរបើរតដចៀក 

និងថ្ភនករបស់អ្នក 
 កាន់នដកុមារដៅដពលនិយយ ឬ ស្ថត ប់កុមារ 
 ប៉ាោះស្ថម  ឬ នដរបស់កុមារថនមៗ ដៅដពលោក់វន័ិយពួកដគ 
 ោក់នដរបស់អ្នកដលើស្ថម កុមារ ដៅដពលលួងដោមពួកដគ 
 ទោះកាល នដ ស្ថម  ឬ ខនងរបស់កុមារដថើៗ ដៅដពលដលើកទឹកចិតតពួកដគ 

o ការបងាា ញដសចកត៊ីស្រសោញ់មិនសមរមយរមួមាន៖ 
 ហាមដថើបកុមារ ឬ សំុឲ្យកុមារដថើបអ្នក 

                                                           
37ឧទហរណ៍អាំពីពិ្ីការអាកបបកិរយិាដកស្សង់សច្ញពី សរលនសយាបាយការពារកុមារ ដច្កចយសោយសមព័នធចប់លដ www.chabdai.org   
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 ហាមដអាប ឬ ដលងចាក់រកដ ក 
 ហាមចាប់កាន់មុខរបស់កុមារ ដៅដពលោក់វន័ិយកុមារ 
 ហាមពរកុមារថ្ដមានអាយុដរចើន និងមិនរតូវឲ្យពួកដគអ្ងគុយដលើដៅល របស់អ្នក 
 ដចៀសវាងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយរយៈដពលយូរជាមួយកុមារ 

o រាល់ការប៉ាោះពាល់ទោះអ្ស់រតូវដធវើដ ើង ដៅកថ្នលងមនុសសរគប់រន ដមើលដឃើញ 
 ដៅដពលបុគគលិកមាន ក់ជួយងូតទឹកឲ្យកុមារមាន ក់ រត់គួរថ្តផតល់ដំណឹងដល់បុគគលិកមាន ក់ 

ដទៀត ឬ ដល់ន្ទយក និងទុកទវ រចំហ្រ។ បុគគលិកស្រស៊ីដន្ទោះប៉ាោះកុមារដៅកថ្នលងថ្ដលចំាបាច់
រតូវសំអាតប៉ាុដណាណ ោះ 

 បុគគលិកមិនរតូវដរបើការោក់ទណឌ កមមរាងកាយ ដៅដពលោក់វន័ិយកុមារដទ។ បុគគលិកមិន
រតូវដកយកអ្វ៊ីៗថ្ដលចំាបាច់សំរាប់ការរស់រានព៊ីកុមារ ជាទំរង់ននការោក់វន័ិយដន្ទោះដទ 
(ឧទ. ចំណ៊ី អ្ហារ, ជំរក, ដសចកត៊ីស្រសោញ់)។ ទំរង់ននការោក់វន័ិយដផសងៗ ដូចជាការ
ោក់វន័ិយថ្ផនកពាកយសមត៊ី ការពរងឹងបញ្ញជ ក់ថ្បបវជិជមាន និងការដកយកនូវឯកសិទិធ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖ 

អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តបដងកើតដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទព៊ីររបដភទ ថ្ដលសំខាន់៖ _________ _______ 
និងដរលការណ៍សំរាប់ __________ របស់កុមារ។ ពិធ៊ីការអាកបបកិរយិគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលង ថ្ដល
ខល៊ី ដហ្ើយចាស់ អំ្ព៊ីអាកបបកិរយិណាថ្ដលគួររបរពឹតិតចំដពាោះកុមារ និងដៅដពលដៅថ្កបរកុមារ 
ថ្ដលជាកត៊ីរពឹំងរបស់អ្ងគការចំដពាោះបុគគលិក និងមនុសសធំដនទដទៀត ដៅកនុងអ្ងគការ និងអំ្ព៊ីអាកបប
កិរយិណាថ្ដលអ្ងគការមិនអាចទទួលយកបាន។ ការោក់វន័ិយគឺជារបព័នធមួយនន __________ 
______ ____________ ថ្ដលដផ្ទត តដលើការអ្ភិវឌឍបុគគលិកលកខណៈ និង អាកបបកិរយិវជិជមាន
កនុងកុមារ។ របព័នធោក់វន័ិយថ្ដលមានរបសិទិធភាព រតូវមានធាតុប៊ី៖ 

១) បរោិា ន _____________ ថ្ដលកំនត់លកខណៈដោយទំន្ទក់ទំនងរវាងមនុសសធំ និងកុមារ 
ថ្ដលវជិជមាន និងមានការរំរទ។ ដនោះគឺជាបរោិា នរបដសើរបំផុត ដដើម៊ីបជួយកុមារឲ្យដរៀនអាកបប 
កិរយិវជិជមាន 

២) យុទធស្ថស្រសត ___________ សំរាប់បដរងៀន និងពរងឹងអាកបបកិរយិថ្ដលចង់បាន 

៣) ___________ ___________សំរាប់កាត់បនថយ ឬលប់បំបាត់អាកបបកិរយិថ្ដលមិនចង់បាន 
 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករពឹំងចង់បានអាកបបកិរយិថ្បបណាខលោះចំដពាោះកុមារ ឬ ដៅដពលដៅ 
ថ្កបរកុមារ? ដតើអ្នកគិតថ្ន មានថ្ផនកណាមួយថ្ដលគួរថ្តផ្ទល ស់បតូរឬដទ បន្ទទ ប់ព៊ីដរៀនដមដរៀន
ដនោះដហ្ើយ? 

2. ដតើអាកបបកិរយិថ្បបណាខលោះចំដពាោះកុមារ ឬ ដៅដពលដៅថ្កបរកុមារ ថ្ដលអ្ងគការរបស់ 
អ្នកមិនអាចទទួលយកបាន? ដតើអ្នកគិតថ្ន មានថ្ផនកណាមួយថ្ដលគួរថ្តផ្ទល ស់បតូរឬដទ 
បន្ទទ ប់ព៊ីដរៀន ដមដរៀនដនោះដហ្ើយ? 

3. ដតើការោក់វន័ិយមានន័យយ៉ាងណា? ដតើជាទូដៅ ពាកយ “ោក់វន័ិយ” មានន័យយ៉ាងណា
កនុងបរបិទវបបធម៌/រកុមជំនំុ/អ្ងគការរបស់អ្នក? 

4. ដតើធាតុផំសទំងប៊ីននរបព័នធោក់វន័ិយដ៏លអមានអ្វ៊ីខលោះ? សូមផតល់ឧទហ្រណ៍ខលោះអំ្ព៊ីរដបៀប 
ថ្ដលអ្នកដរបើធាតុផំសទំងដនោះ ជាមួយកុមារថ្ដលអ្នករស់ដៅជាមួយ ឬ ដធវើការជាមួយ 

5. ដតើអ្វ៊ីជាជំដរ ើសថ្ដលមានរបសិទិធភាពមួយចំនួន ថ្ដលអាចដរបើជំនួសការោក់ទណឌ កមម និង
ការរដំោភបំពានថ្ផនកពាកយសមត៊ី? 
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 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង 
6. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកមាន ឬ គួរមានពិធ៊ីការ ឬ រកមចរយិអ្វ៊ីខលោះ? 
7. ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក រតូវោក់វន័ិយកុមារកនុងស្ថថ នភាពណា 

ខលោះ? 
8. ដតើបុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតមានដយបល់យ៉ាងណាអំ្ព៊ីការោក់ទណឌ កមមដលើរាងកាយ និង

ការរដំោភបំពានដោយពាកយសមត៊ី? 
9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក អាចកស្ថងសមតថភាពសំរាប់បុគគលិករបស់អ្នកយ៉ាងណា កនុងការដរបើ

យុទធស្ថស្រសតោក់វន័ិយថ្ដលមិនដរបើហិ្ងា? ដតើបុគគលិករបស់អ្នករតូវដធវើការផ្ទល ស់បតូរធំៗអ្វ៊ី
ខលោះ? 
 

សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរ រសបៀបអនុវរតកាំររិបទោឋ ន របស់អងគការ Keeping 

Children Safe, “កាំររិសតង់ោរ ៤៖ សរលការណ៍ដណនាាំអាំពីអាកបបកិរយិាច្ាំសពាេះកុមារ” 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en

glish-language&Itemid=4 

សូមសមើលឯកោរបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe វេគ 
២, លាំហារ់ ២.៦ និង ២.៧ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៧៖ សតើអែីខ្លោះជា ញ្ញា លនការរ ាំសោភបាំពាន? 
សដងខប៖ 
 សញ្ញដ ននការរដំោភបំពាន 

 ការកត់សំរល់សញ្ញដ ននការរដំោភបំពាន ចំដពាោះកុមារ និងដកមងរបុសថ្ដលពិការ 

ដមដរៀនប៊ីបន្ទទ ប់ខាងមុខ នឹងជួយឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតស្ថគ ល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះការ 
រដំោភបំពាន។ ទ៊ីមួយ វាជាការសំខាន់ថ្ដលបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតកនុងអ្ងគការន្ទន្ទ ស្ថគ ល់ 
សញ្ញដ ននការរដំោភបំពាន ដៅកនុងកុមារ ដដើម៊ីបឲ្យពួកដគដបាោះជំហានថ្ដលសមរមយ ដដើម៊ីបនឹង 
ពាយមការពារកុមារព៊ីការរដំោភបំពានបថ្នថមដទៀត។ យ៉ាងណាមិញ សញ្ញដ ននការរដំោភ 
បំពានមិនថ្តងថ្តមានភាពចាស់ោស់ ដល់បុគគលិកថ្ដលមិនបានទទួលការបណតុ ោះបណាត ល 
ដន្ទោះដទ។ អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទរតូវថ្តបណតុ ោះបណាត លបុគគលិករបស់ខលួនឲ្យស្ថគ ល់ និងដឆលើយ 
តបចំដពាោះសញ្ញដ ននការរដំោភបំពាន38។ 

សញ្ញដ  ឬ តំរយុននការរដំោភបំពានកុមារ 

ជាញឹកញាប់ កុមារពាយមរបាប់ដល់មនុសសធំ ដៅដពលពួកដគរតូវដគរដំោភបំពាន។ យ៉ាងណា
មិញ ជាញឹកញាប់មនុសសធំមិនបានស្ថត ប់ ដជឿ ឬ យល់ព៊ីពួកដគដទ។ 
“ដៅដពលខញុ ំអាយុ ១២ឆ្ន ំ ខញុ ំគិតថ្នខញុ ំមាននផទដពាោះដោយស្ថរឪពុករបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបាននិយយមកកាន់
ខលួនឯងថ្ន ខញុ ំចង់សំោប់ខលួន «ដតើខញុ ំពនយល់របាប់មនុសសយ៉ាងដម៉ាចអំ្ព៊ី ដហ្តុការណ៍ដនោះ?» ដរពាោះខញុ ំ

ដទើបថ្តអាយុ ១២ឆ្ន ំ។ អ្នកដនទនឹងមិនដជឿខញុ ំដទ” ដកមងស្រស៊ីមាន ក់មកព៊ីទវ៊ីបអាដមរចិខាងដជើង39 

កុមារខលោះនឹងរបាប់មនុសសធំថ្ដលដគទុកចិតតដោយផ្ទទ ល់ ដៅដពលពួកដគរតូវដគរដំោភបំពាន។ 
ប៉ាុថ្នតជាញឹកញាប់ កុមារនឹងពាយមរបាប់អំ្ព៊ីស្ថថ នភាពរបស់ពួកដគ ដោយរបដយល- ាមរយៈ
សកមមភាព និងឥរយិបថរបស់ពួកដគ។ ដពលខលោះ សកមមភាព និងឥរយិបថទំងដនោះ អាចនឹង
ពិបាកកនុងការរគប់រគងសំរាប់មនុសសធំថ្ដលទទួលខុសរតូវដលើកុមារ ដូដចនោះចំដពាោះ កុមារទំងដនោះ 
ដពលខលោះដយើងដៅថ្ន កុមារមានអាកបបកិរយិអារកក់។ ការដនោះបថ្នថមដៅដលើទុកខលំបាករបស់
ពួកដគ។ មានអាកបបកិរយិមួយចំនួនថ្ដលអាចជាតំរយុសំរាប់មនុសសធំ ថ្ដលកុមារទទួលការ
រដំោភបំពាន - ប៉ាុថ្នតសញ្ញដ ទំងដនោះមិនរបាកដថ្នជាសញ្ញដ ននការរដំោភបំពានដទ។ វាជាការ
សំខាន់កនុងការបដងកើតសញ្ញដ បងាា ញថ្ដលរតូវនឹងបរបិទកនុងតំបន់ ដរពាោះអាកបបកិរយិផ្ទល ស់បតូរព៊ី
                                                           
38សាំរាប់ពរ៌មានលាំអិរ និងនិយមន័យលនការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ សូមសមើលសមសរៀនទី ២ កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ “អវីសៅជាការរ ាំសលាភបាំពាន 
កុមារ?” 
39របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 55.   
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កថ្នលងមួយដៅកថ្នលងមួយ។ ខាងដរកាមដនោះ គឺជាបញ្ជ ៊ីស្ថមញ្ដមួយថ្ដល បងាា ញព៊ីសញ្ញដ ននការ
ថ្ដលអាចមានការរដំោភបំពាន40៖ 

 ស្ថន មរោក, មុត, ស្ថន មជំា ឬ ស្ថន មដផសងៗថ្ដលមានរាងវតថុអ្វ៊ីមួយដោយរម នដហ្តុផល 
 ស្ថន មខាំ 
 អាកបបកិរយិមិនចូលចំដណាមសងគម 
 បញ្ញា កនុងស្ថោដរៀន 
 អារមមណ៍ភ័យខាល ចមនុសសធំ 
 រម នអារមមណ៍ស្ថទរ 
 អារមមណ៍ធាល ក់ទឹកចិតតខាល ំង 
 អារមមណ៍ដឆវឆ្វ ឬ ានតឹងអារមមណ៍ 
 ខវោះការផចង់អារមមណ៍ 
 បញ្ញា ននការហូ្បចុក 
 ចំណាប់អារមមណ៍ ឬ ចំដណោះដឹងមិនសមរមយអំ្ព៊ីសកមមភាពថ្ផនកផលូវដភទ 
 យល់សបតិអារកក់ និងដន្ទមោក់ថ្រគ 
 ការផ្ទល ស់បតូរចំណង់អាហារយ៉ាងគំហុ្ក 
 ដរតៀមខលួនស្ថត ប់បងាគ ប់បងាគ ប់រជុល ឬ សកមមភាពហិ្ងារជុល 
 អារមមណ៍ភ័យខាល ចមនុសសណាមាន ក់ ឬ សមាជិករគួស្ថរណាមាន ក់ 
 ដសលៀកសំដលៀកបំពាក់មិនរតូវនឹងអាកាសធាតុ 
 កខវក់ ឬ មិនងូតទឹក 
 អារមមណ៍ឃ្លល នបាយខាល ំង 
 ខវោះការពិនិតយរគប់រគង 
 បញ្ញា ននការលូតោស់/ខវោះអាហារបូតថមភ 
 យឺតយ៉ា វថ្ផនកការអ្ភិវឌឍភាស្ថ 

កុមារ និងដកមងរបុសពិការទទួលការរដំោភបំពានផងថ្ដរ! 

                                                           
40ដផែកសលើ “សញ្ជដ លនការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ” Childhelp, រម នកាលបរសិច្ឆទ 
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វាជាការសំខាន់ណាស់ថ្ដលដយើងរតូវចងចំាថ្ន កុមារណាមួយក៏អាចទទួលការរដំោភបំពានផង
ថ្ដរ ដូដចនោះដយើងរតូវពិនិតយដមើល និងស្ថត ប់ដមើលសញ្ញដ ននការរដំោភបំពានណាមួយ កនុងរគប់
ការងារជាមួយកុមារ។ 

មនុសសមួយចំនួនយល់ខុសថ្ន កុមារមួយរកុមថ្ដលងាយរងដររោះនូវការរដំោភបំពាន គឺកុមារ 
ពិការ ដហ្ើយមនុសសខលោះដជឿថ្ន កុមារពិការមិនមានអារមមណ៍ឈឺចាប់ដទ ឬ ដឹងថ្នពួករតូវដគដធវើ 
បាបដទ។ ដនោះមិនថ្មនជាការពិតដទ។ កុមារពិការងាយទទួលរងការរដំោភបំពាន ដរចើនជាង 
កុមារដនទដទៀត ដរពាោះពួកដគមិនអាចការពារខលួន ឬ និយយព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលកំពុងដកើតដ ើងចំដពាោះពួកដគ
មិនសូវមានទំនុកចិតត និងចំដណោះដឹងអំ្ព៊ីសិទិធរបស់ពួកដគ និងពឹងថ្ផអកដរចើនដៅដលើអ្នកថ្ថទំរបស់
ពួកដគ។ បុគគលិកកនុងអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទ រតូវថ្តរមួបញ្ចូ លកុមារពិការកនុងកិចចខិតខំរបឹងថ្របង
របស់ពួកដគកនុងការការពារកុមារ41។ 

មនុសសជាដរចើនក៏ដជឿថ្ដរថ្ន ដកមងរបុសមិនអាចរតូវដគរដំោភបំពានផលូវដភទដន្ទោះដទ ប៉ាុថ្នតដនោះមិន
ថ្មនជាការពិតដទ។ ជាញឹកញាប់ ដកមងរបុសគឺអ្នករងដររោះដោយស្ថរការជួញដូរផលូវដភទ ប៉ាុថ្នតអ្ងគ
ការជាដរចើនដផ្ទត តដៅដលើការការពារដកមងស្រស៊ី និងផតល់ការថ្ថទំសំរាប់ពួកដគ។ មានដហ្តុផលជា
ដរចើន ថ្ដលដយើងមិនបានដឆលើយតបដៅនឹងការរដំោភបំពាន និងការដកងរបវញ័្ច ផលូវដភទដលើដកមង
របុស ប៉ាុថ្នតអ្វ៊ីថ្ដលដយើងដមើលដឃើញចាស់បំផុតគឺថ្ន ដកមងរបុស និងជាពិដសសដកមងៗជំទង់ “រតូវ
បានរពឹំងថ្នអាចការពារខលួនពួកដគបាន និង/ឬ យកឈនោះ (ការរដំោភបំពានផលូវដភទ) បានយ៉ាង
ដលឿន”42។ ជាញឹកញាប់ ដកមងរបុសក៏មិនសូវរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពាន ផលវដភទ ឬ ស្ថរភាព
ថ្នបានរដំោភបំពានផលូវដភទថ្ដរ ដរពាោះខាល ចភាពអាមា៉ាស់ ការបងាអ ប់ និង ខាល ចដគមិនដជឿ។ បថ្នថម
ព៊ីដលើដនោះដទៀត មានទំដន្ទរមួយថ្ដលមនុសសសនមត់ថ្ន ដកមងរបុស និង យុវជនដកមងៗ អាចនឹង
កាល យជាអ្នករដំោភបំពានដៅនថងអ្ន្ទគតផងថ្ដរ ដោយមិនបានទទួល ស្ថគ ល់ថ្ន ដកមងរបុសទំង
ដនោះក៏ងាយរងដររោះនឹងរតូវដគរដំោភបំពានថ្ដរ។ ការដនោះដកើតដ ើង មួយចំថ្នកធំដោយស្ថរ 
“ករណ៊ី ននការរដំោភបំពានផលូវដភទ ថ្ដលបានរាយការណ៍ភាគដរចើន” គឺជាមនុសសរបុស43។ 

ដៅដពលថ្ដលកុមារបងាា ញព៊ីការរដំោភបំពានណាមួយ បុគគលិកគួរថ្តយកចិតតទុកោក់ស្ថត ប់ពួក
ដគ និងដឆលើយតបដោយការរំរទ និងបំដពញជំហានដំបូង ដោយដសុើបអ្ដងកត ឬ ស្រស្ថវរជាវព៊ីការ
រដំោភបំពានថ្ដលសង័សយដន្ទោះ។ 

                                                           
41សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីកុមារ និងពិការភាព, សូមសមើលសសៀវសៅកិច្ចការទី ៥ កនុងសសរសីសៀវសៅសនេះ 
42“ខ្ញុ ាំេិរថា សរឿងសនេះមិនអាច្សកើរសឡើងច្ាំសពាេះសកមងរបុសសទ” ការរ ាំសលាភបាំពាន និងសកងរបវញ័្ច ផលូ វសភទសកមងរបុសកនុ ងរបសទសកមពុជា - ជាការ សិកា
ស្ោវរជាវ។ Alastair Hilton, World Vision Cambodia, Hagar International and Social Services of Cambodia, 2008. p.8.   
43របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. pp. 15-16. p.55.   
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ករែី កិា 
១. អនកដែទាំកុមារមាន ក់កនុងមណឌ លសាំច្រ បានកោងទាំនាក់ទាំនងដ៏រងឹមាាំជាមួយកុមារតាម
ចិ្សញ្ច ើមែនល់ ដដលមកចូ្លរមួសរៀនថាន ក់អប់រ ាំសរៅរបព័នធ និងអាហារ។ កុមារភាេសរច្ើនដដលសរបើសស
វាកមមមណឌ ល េឺជាសកមងរបុស។ លែៃមួយ អនកដែទាំកុមារបានសាំរល់ស ើញថា សកមងរបុសមាន ក់
ស ម្ េះStuart មានលកាណៈដបបររួររតា និងចិ្រតអារកក់ច្ាំសពាេះសកមងរបុសដលទសទៀរ។ ជា្មមតា 
Stuart ជាសកមងដដលសច្េះេួរសម និងរាក់ទក់ដូសច្នេះបុេគលិកដែទាំកុមារសលើកទឹកចិ្រត Stuart ឲ្យសច្េះ
ជួយ្ុរៈដែមសទៀរ។ វាបានសាំឡក់បុេគលិកសនាេះ សហើយសៅសសៃៀមមិននិយាយសតីសពញមួយរសសៀ
ល។ 

លែៃបនាទ ប់មក Stuart បានស ល្ េះរន  វាយរប់រន ជាមួយសកមងរបុសមាន ក់សទៀរ សហើយោល់សកមងរបុស
សនាេះច្ាំសពាេះរបស់វា។ បុេគលិកដែទាំសនាេះបានទទួលោគ ល់ថា មានអវីមួយដដលប េះពាល់ដល់
អាកបបកិរយិារបស់ Stuart សរពាេះវាមានអាកបបកិរយិាខុ្សពី្មមតា។ បនាទ ប់ពីនាងបញ្ឈប់សកមងទាំង
ពីរ និងទុកឳកាសឲ្យពួកសេសៃប់អារមមណ៍មក ររ់បានសុាំនិយាយជាមួយ Stuart សហើយបាននាាំវា
សដើរសៅកដនលងោៃ រ់។ ររ់បានច្ងែុលបងាា ញថា វាអរ់បានមានអាកបបកិរយិា ដូច្រាល់ដងសទ
ប ុនាម នលែៃសនេះ សហើយបានសួរថាសរើមានអវីដដលស្វើឲ្យវាមួស  ដបបសនេះ។ មុនដាំបូង សកមងសនេះបាន
របដកក ប ុដនតបនាទ ប់ពីបានសរបើសាំនួរសចទសួរដបបទន់ភលន់មក វាបាននិយាយថា ឪពុករបស់វាបាន
វាយវា និងមាត យរបស់វាប ុនាម នយប់សហើយ សរពាេះ Stuart មិនបានរកលុយបានសរច្ើនដូច្រាល់ដង។ 
បុេគលិកដែទាំសនាេះបានសួរសកមងរបុសសនេះថាសរើវាមានរបួសអវីសទ Stuart បាបងាា ញោន មជាាំសៅសលើ
ខ្នងរបស់វា។ បុេគលិកដែទាំសនាេះបាននិយាយថា សកមងរបុសសនេះ កាល ហានណាស់ និងហា៊ា នរបាប់
នាងអាំពីសរឿងសហរុសនេះ សហើយនាងបានរបាប់សកមងរបុសសនេះថា នាងច្ង់ដច្កចយសរឿងសនេះ ជាមួយ
បុេគលិកពិសររេះសយាបល់សៅកនុងមណឌ ល ដូសច្នេះសដើមីបឲ្យពួក សេអាច្ចប់សផតើមស្វើការជាមួយ
រេួោរកុមារ សដើមីបសោេះស្ោយសរឿងសនេះ។ 

២. សមាជិករកុមជំនំុមាន ក់បានដៅដលងមណឌ លកុមារកំរពាមួយ ថ្ដលរកុមជំនំុដន្ទោះឧបតថមភ។ ដៅ
ដពលថ្ដលន្ទងដៅដលងរកុមជំនំុ ន្ទងបានសំរល់ដឃើញថ្ន កុមារមួយចំនួនមានសំដលៀកបំពាក់
កខវក់ និងហាក់ប៊ីដូចជាមិនបានងូតទឹក។ ដកមងរបុសមាន ក់ថ្ដលពិការ កំពុងថ្តដដកដលើថ្រគទំងដខា
ដសើម និងរបោក់។ ដកមងខលោះដគចដវសព៊ីដភញៀវមាន ក់ដន្ទោះចំថ្ណកឯដកមងខលោះដទៀត បងាា ញដសចកត៊ី
ស្រសោញ់ដរចើនចំដពាោះដភញៀវដន្ទោះ- កាន់នដន្ទង, អ្ថ្ងអលដជើងន្ទង និងមិនឲ្យដចញដៅដទ ដទោះប៊ីជា
ដភញៀវដន្ទោះបានសំុន្ទងដហ្ើយក៏ដោយ។ 
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ដភញៀវដន្ទោះបានសួរសំនួរមួយចំនួនដៅន្ទយកមណឌ លដន្ទោះ អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលន្ទងបានអ្ដងកត ដហ្ើយ 
ន្ទយកដន្ទោះបានដកដដងាើមធំ ដហ្ើយនិយយថ្ន “ដកមងទំងដនោះរក៊ីរកណាស់ ដហ្ើយរគួស្ថរជួបការ
លំបាកដរចើន។ ដទោះប៊ីជាដយើងជាមណឌ លកុមារកំរពាក៏ដោយ ក៏ដយើងមិនមានលុយរគប់ររន់
ថ្ដរ - ដយើងមិនអាចផតល់ការថ្ថទំថ្ដលដយើងចង់ឲ្យដៅដល់កុមារទំងដនោះដទ។ 

ន្ទយកមណឌ លដន្ទោះ បានសំុឲ្យដភញៀវដន្ទោះពាយមដលើកទឹកចិតតរកុមជំនំុរបស់ន្ទង ឲ្យផតល់លុយ 
មកមណឌ លបថ្នថមដទៀត។ 

ដទោះប៊ីជាដភញៀវដន្ទោះយល់ព៊ីតរមូវការសំរាប់ធនធានបថ្នថមដទៀត កនុងមណឌ លកុមារកំរពាក៏ដោយ 
ថ្តន្ទងមិនមានអារមមណ៍ស្រសួលអំ្ព៊ីស្ថថ នភាពបចចុបបនន និងការរបរពឹតិតចំដពាោះកុមារដទ។ ន្ទងបាន
សំដរចចិតតនិយយជាមួយអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនំុរបស់ន្ទង អំ្ព៊ីការរពួយបារមភរបស់ន្ទង និង ថ្ណនំ្ទ
ថ្ន ដយើងមិនររន់ថ្តដផញើរលុយដទ ប៉ាុថ្នតរកុមជំនំុចាប់ដផតើមដំដណើ រការននការដធវើការជាមួយមណឌ ល
កុមារកំរពា ដដើម៊ីបដោោះស្រស្ថយព៊ីបញ្ញា ននការរពួយបារមភអំ្ព៊ីការរបរពឹតិតចំដពាោះកុមារ។ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖ 

អ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទរតូវថ្តបណតុ ោះបណាត លបុគគលិកកនុងការទទួលស្ថគ ល់ និងដឆលើយតប ចំដពាោះ 
__________ _______ __________ ននការរដំោភបំពានដលើកុមារ។ ____________ មួយ
ចំនួនរបស់កុមារអាចជាតំរយុមួយសំរាប់មនុសសធំ ថ្ដលកុមារអាចនឹងទទួលការរដំោភបំពាន 
- ប៉ាុថ្នត ________ ននសញ្ញដ ទំងដនោះ គឺជាសញ្ញដ យ៉ាងពិតរបាកដននការរដំោភបំពាន។ កុមារ 
________ ងាយទទួលការរដំោភបំពានដរចើនជាងកុមារដនទដទៀត ដហ្ើយ ______________ ក៏
អាចទទួលការរដំោភបំពានខាងផលូវដភទថ្ដរប៉ាុថ្នតជាញឹកញាប់មានភាពដអ្ៀនខាម ស់កនុងការ ____ 
___________ អំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន។ 
 ាំនួរពិភាកា៖ 

1. ដតើអ្នកគិតថ្ន តំរយុ ឬ សញ្ញដ ននការរដំោភបំពានដលើកុមារញឹកញាប់បំផុតគឺអ្វ៊ីកនុងបរបិទ
របស់អ្នក? 

2. ដតើអ្នកគិតថ្ន ការរដំោភបំពានផលូវដភទដលើដកមងរបុស ឬ កុមារពិការ គឺជាកាត ដររោះថ្នន ក់ 
កនុងសហ្គមរបស់អ្នកឬដទ? ដបើវាជាកាត ដររោះថ្នន ក់ ដហ្តុអ្វ៊ី? ដហ្ើយដបើមិនថ្មន ដហ្តុអ្វ៊ី? 

3. ដតើអ្នកគិតថ្ន អ្នកគួរថ្តដធវើអ្វ៊ី របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្ន បុគគលិកណាមាន ក់កំពុងរដំោភ 
បំពានកុមារ? 

 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន្គប់្គង៖ 

4. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកដធវើការបណតុ ោះបណាត លបុគគលិកឲ្យស្ថគ ល់ និងដឆលើយតបសមរមយចំដពាោះ 
តំរយុ ឬ សញ្ញដ ននការរដំោភបំពានយ៉ាងដូចដមតច? 

5. ដតើមានគំនិត ឬ ការយល់ខុសអ្វ៊ីខលោះអំ្ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ? 
6. ដតើអ្នកគិតថ្ន បុគគលិករបស់អ្នកគួរថ្តដធវើអ្វ៊ីរបសិនដបើពួកដគសង័សយថ្ន បុគគលិកមាន ក់ដទៀត

កំពុងរដំោភបំពានកុមារ? 
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមាររបស់ អងគការ Keeping Children Safe 

វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៤ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:e

nglish&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៨៖ សតើមានអែីណដលរារាាំងកមុារ និងបុគគលកិសធែើការជាមួយកមុារ មិនឲ្យរាយ 
ការែ៍បញ្ញា អាំពីការរ ាំសោភបាំពាន? 

សដងខប៖ 
 ឧបសគគមួយចំនួនថ្ដលរារាងំមិនឲ្យមានការរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពានសំរាប់មនុសស

ធំ និងកុមារ 
 រដបៀបដលើកទឹកចិតតកុមារឲ្យនិយយអំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន 

 រដបៀបដលើកទឹកចិតតមនុសសធំឲ្យរាយការណ៍អំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន 

ដៅដពលមានការរដំោភបំពានដកើតដ ើង មានឧបសគគជាដរចើនថ្ដលរារាងំកុមារ និងមនុសសធំ 
មិនឲ្យនិយយអំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន។ យ៉ាងណាមិញ កុមារមានសិទិធទទួលបានសុវតិថភាព ដហ្ើយ
មនុសសធំមានទំនួលខុសរតូវការពារកុមារ។ 

វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការរបស់ដយើងបដងកើតបរោិា នមួយ ថ្ដលកុមារ ឪពុកមាត យ បុគគលិក និង
មនុសសធំដនទដទៀតអាច និងរតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្យរាយការណ៍អំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន។ 
របសិនដបើការរដំោភបំពានមិនរតូវបានរាយការណ៍ដទ ជនរដំោភបំពាននឹងអាចដៅថ្តបនត 
រដំោភបំពានកុមារដថ្ដល និងអាចបនតរដំោភបំពានកុមារដនទដទៀតថ្ដរ។ ដូដចនោះបុគគលិក និង 
អ្នកសម័រគចិតតរតូវថ្តយកឈនោះដលើឧបសគគទំងដនោះ ដដើម៊ីបនិយយ និងរាយការណ៍អំ្ព៊ីការរដំោភ
បំពាន និងជួយកុមារឲ្យដធវើដូចរន  របសិនដបើអ្ងគការចង់ដធវើជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។ 

ឧបសគគទូដៅមួយចំនួនថ្ដលរារាងំកុមារព៊ីការរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពាន44 

ពួកដគមានអារមមណ៍ភ័យខាល ច ដរពាោះជន
ដលមើសបានគំរាមកំថ្ហ្ងពួកដគ ឬ រគួស្ថរ
របស់ពួកដគ 

ពួកដគដជឿថ្ន ពួកដគសមទទួលកំហុ្សព៊ីការ 
រដំោភបំពាន ឬថ្នអ្នកដផសងនឹងមិនដជឿពួកដគដទ 

ពួកដគពឹងថ្ផអកដលើជនដលមើស សំរាប់ការ
ថ្ថទំ ឬ ចំណ៊ី អាហារ និងមិនបានដឹងអំ្ព៊ីជំ
ដរ ើស ដនទដផសងដទៀតដទ 

ពួកដគមានអារមមណ៍ដអ្ៀនខាម ស់ ឬ មានដទស 
កំហុ្ស និងរតូវទទួលខុសរតូវ ដទោះប៊ីជាការ 
រដំោភបំពានដនោះមិនថ្មនជាកំហុ្សរបស់ពួកដគ
ក៏ដោយ 

ពួកដគមានបញ្ញា ថ្ផនករបាស្រស័យទក់ទង ឬ ពួកដគមិនចង់ឲ្យជនដលមើសជួបបញ្ញា ដទ 

                                                           
44បទបងាា ញ Power Point  
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អាចនឹងមិនមានពាកយដដើម៊ីបនិយយ អំ្ព៊ីអ្វ៊ី 
ថ្ដលបានដកើតដ ើង 

ពួកដគមិនដឹងដៅរកនរណា ឬ មិនដឹងថ្ន
នឹង បតឹងដៅនរណាដទ 

ពួកដគមិនបានដឹងថ្ន ទដងវើដនោះជាការរដំោភ 
បំពានដទ 

អងគការ Keeping Children Safe សលើកទឹកចិ្រតនូវជាំហានអនុវរតមួយច្ាំនួន សដើមីបសលើកទឹកចិ្រតកុមារ 

ឲ្យនិយាយសច្ញពីបញ្ជា លនការរ ាំសលាភបាំពាន45៖ 

ពិភាកាដោយដបើកចំហ្រជាមួយកុមារ អំ្ព៊ីដរលការណ៍ និងដរលនដយបាយការពារកុមារ 
របស់អ្នក46។ 

បងាា ញផ្ទទ ំងរបូភាព ឬ មានខិតប័ណណពត៌មាន ជាពិដសសសំរាប់កុមារថម៊ីៗកនុងសកមមភាពកមមវធិ៊ី 
ថ្ដលនិយយដោយចំហ្រអំ្ព៊ីតរមូវការសំរាប់កុមារ ថ្ដលចង់បានសុវតិថភាព និងសនតិសុខ និង

និយយអំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលរតូវដធវើ របសិនដបើពួកដគមិនមានអារមមណ៍សុវតិថភាព។ 

ដធវើយ៉ាងណាឲ្យកុមារមានមនុសសមាន ក់ ថ្ដលពួកដគអាចដៅរកបាន របសិនដបើពួកដគមានកងវល់
អំ្ព៊ីអ្វ៊ីមួយ។ 

ដរៀបចំកំរ ៉ាងសំនួរខល៊ីៗ ឬ រកុមពិភាកាមតងមាក ល ដដើម៊ីបពិនិតយដមើលដំដណើ រការរបតិបតិតការ។ 

                                                           
45ឯកោរវេគបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, pp. 66- 
46សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមទក់ទងនឹងសរលនសយាបាយការពារកុមារ, សូមសមើលដផនកទី ៣ (សមសរៀន ១០-១៤) កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ 
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ឧបសគគមួយចំនួនថ្ដលរារាងំមនុសសធំ មិនឲ្យរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ47 

ខាល ចដគសងសឹក (រមួទំងខាល ចបាត់បង់ 
ការងារ) ឬ មិនបានដគផតល់ការយកចិតតទុក 
ោក់ 

ការដររពចំដពាោះ/ខាល ចបុគគលិកជាន់ខពស់ ឬ 
បុគគលិកបរដទស 

បញ្ញា  និងបទោា នវបបធម៌ - ការរដំោភបំពាន 
រតូវបានចាត់ទុកថ្ន ជាការរបរពឹតិតថ្ដលអាច 
ទទួលយកបាន កនុងរបដទស/តំបន់ 

អារមមណ៍រចបូករចបល់អំ្ព៊ីមនុសសថ្ដលរតូវ 
បដន្ទទ ស - ឧទ. ដពលខលោះដកមងស្រស៊ីរតូវដគ 
បដន្ទទ សថ្នជា “អ្នកដធវើឲ្យមានភាពដស្រសើប 
ស្រស្ថល” របសិនដបើន្ទងរមួដភទជាមួយមនុសស 
របុសដពញវយ័ ដោយមិនរតូវបានទទួលស្ថគ ល់
ថ្នន្ទងជាដកមងស្រស៊ីថ្ដលរតូវការការពារ 

ខវោះការយល់ដឹងថ្ន ការរដំោភបំពាន និងការ 
ដកងរបវញ័្ច គឺជាទដងវើខុសឆគង 

មានអារមមណ៍ថ្ន បញ្ញា ដនោះមិនសូវធងន់ធងរដទ 

មានអារមមណ៍ថ្ន ពួកដគមិនមានសិទិធតវា៉ាដទ ពួកដគមិនដឹងថ្នរតូវតវា៉ាដោយរដបៀបណា ឬ 
រតូវបតឹងដៅនរណាដទ ឬ មិនដឹងថ្នដតើពាកយ  
បណតឹ ងនឹងរតូវចាត់ថ្ចងដោយរដបៀបណា 

ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដធវើអ្វ៊ីដផសងដទៀត ដដើម៊ីបដលើកទឹកចិតតឲ្យមានការរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភ 
បំពានកុមារ? 

ជំហានខាងដរកាមមានស្ថរៈសំខាន់ណាស់កនុងការជួយបុគគលិក ឲ្យដធវើការរាយការណ៍ព៊ីការ 
រដំោភបំពានដលើកុមារ48៖ 

 ផសពវផាយការយល់ដឹងអំ្ព៊ីការរដំោភបំពានដលើកុមារ រមួមាន ការរដំោភបំពានផលូវដភទ 
និងការដកងរបវញ័្ច ផលូវដភទរមួជាមួយសញ្ញដ ននការរដំោភបំពានផលូវដភទ។ បណតុ ោះបណាត

                                                           
47សសៀវសៅដណនាាំពីការកោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព៖ ឯកោរបណតុ េះបណាត លអាំពីការទទួល និងសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់អាំពី ការ
រ ាំសលាភបាំពាន និងសកងរបវញ័្ច ពីសាំណាក់បុេគលិកមនុសស្ម៌។ រកុមរបឹកាអនតរជារិលនភាន ក់ងារអនកសម័រេចិ្រត, រម នកាលបរសិច្ឆទ ទាំព័រ ២៨ 
48សូមសមើលសមសរៀនទី ៨ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីរសបៀបកនុងការោក់ពាកយបណតឹ ង/រាយការណ៍ 
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លមនុសស (បុគគលិក និងកុមារ) អំ្ព៊ីរដបៀបរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ។ ការដនោះ
គួរថ្តជាថ្ផនកមួយននការបណតុ ោះបណាត លថ្ផនកការពារកុមារ ាមកំរតិបទោា នកនុងអ្ងគការ
របស់អ្នក។ បុគគលិកគួរថ្តរតូវរលឹំកព៊ីចំនុចទំងដនោះ ាមរយៈជំនួយចកខុ និង ការរលឹំកាម
ពាកយសមត៊ីកនុងការបណតុ ោះបណាត ល និងការរបជំុ 

 ដរៀបចំនូវយនតការននការរាយការណ៍ឲ្យបានចាស់ោស់ ជាមួយសហ្គមន៍ (រមួទំង 
កុមារ) និងបុគគលិក 

 ដធវើឲ្យការរាយការណ៍គឺជាការចំាបាច់។ ការរាយការណ៍ថ្ដលចំាបាច់ គួរថ្តរបាប់បុគគលិក 
ទំងអ្ស់ឲ្យចាស់ៗអំ្ព៊ី៖ 

o ដពលរាយការណ៍ 
o រាយការណ៍ដៅនរណា 
o រដបៀបរាយការណ៍ 
o អ្វ៊ីថ្ដលនឹងដកើតដ ើង របសិនដបើពួកដគមិនរាយការណ៍ (រមួទំង វធិានការណ៍ោក់

ពិន័យ) 
 រមួបញ្ចូ លវធិានការណ៍ការពារអ្នកថ្ដលរាយការណ៍ និងោក់ពិន័យមនុសសថ្ដលផតល់ 

របាយការណ៍មិនរតឹមរតូវ ដដើម៊ីបដធវើបាបបុគគលិកមាន ក់ដទៀត 
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ករែី កិា 

នីតិវិធីរាយការែ៍ពីការការកមុារ 

ដរបើារាងខាងដរកាម ដដើម៊ីបបំដពញចដន្ទល ោះ និងសំដរចដៅដលើដំដណើ រការរបស់អ្ងគការរបស់អ្នក។ 
ខាងដរកាមដនោះគឺជាន៊ីតិវធិ៊ីននការដឆលើយតបដៅនឹងការរាយការណ៍ ព៊ីការរពួយបារមភ៖ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការរបស់ដយើងរតូវបដងកើតបរោិា នមួយ ថ្ដលកុមារ ឪពុកមាត យ បុគគលិក 
និងមនុសសធំដផសងដទៀត មានសមតថភាព និងរតូវបានដលើកទឹកចិតតឲ្យ _________ ________។ 
ដៅដពលថ្ដលការរដំោភបំពានដកើតដ ើង មាន __________ ដរចើន ថ្ដលរារាងំកុមារ និង 
មនុសសធំមិនឲ្យនិយយព៊ីការរដំោភបំពាន។ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតរតូវថ្តយកឈនោះដលើ 
ឧបសគគទំងដនោះ និងជួយឲ្យកុមារដធវើដូចរន ថ្ដរ របសិនដបើចង់ឲ្យអ្ងគការន្ទន្ទកាល យជាកថ្នលង សុវ
តិថភាពសំរាប់កុមារ។ ការដនោះអាចសំដរចបានាមរយៈការពិភាកាដោយដបើកចំហ្រ ដដើម៊ីប ពិភាកា
ព៊ី __________ ____________ ជាមួយថ្នន ក់អ្នកដឹកន្ទំ និងបនតសងកត់ធងន់ដលើស្ថរៈសំខាន់នន 
___________។ 

 ាំនួរពិភាកា៖ 

១. ដតើមានឧបសគគអ្វ៊ីខលោះថ្ដលអ្នកគិតថ្នអាចដធវើឲ្យបុគគលិកស្ថទ ក់ដសទើរ កនុងការរាយការណ៍ព៊ីការ 
សង័សយថ្ដលថ្នបុគគលិកមាន ក់ដទៀតបានរដំោភបំពានកុមារ? 
២. ដតើអ្នកគិតថ្ន កុមារនឹងមានរបតិកមមយ៉ាងណាកនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នករបសិនដបើពួកដគ
ទទួលការរដំោភបំពានដៅផទោះ? 
៣. ដតើអ្នកគិតថ្ន កុមារនឹងមានរបតិកមមយ៉ាងណាកនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក របសិនដបើពួកដគ
រតូវបុគគលិករដំោភបំពាន? 
៤. ដតើអ្នកនឹងដធវើយ៉ាងណា របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្នកុមារមាន ក់កនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក 
កំពុងរតូវដគរដំោភបំពាន? 
 ាំនួរពិភាកា ាំរាប់្បធាន៖ 

៥. ដតើមានឧបសគគអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលភាគដរចើនរារាងំនូវការរាយការណ៍ព៊ីការសង័សយននការរដំោភ 
បំពាន? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានឧបសគគអ្វ៊ីខលោះ? 

៦. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានដបាោះជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យបុគគលិកយកឈនោះដៅដលើ
ឧបសគគទំងដនោះ? ដតើអ្នកអាចដធវើអ្វ៊ីបានខលោះដទៀត? 
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៧. ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នកបានដបាោះជំហានណាខលោះ ដដើម៊ីបជួយឲ្យកុមារយកឈនោះដលើ 
ឧបសគគទំងដនោះ ដដើម៊ីបរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពាន? 

៨. កនុងន្ទមជារបធានរគប់រគង ដតើអ្នកមានការរពួយបារមមណ៍អ្វ៊ីខលោះកនុងការបដងកើតបរយិកាសមួយ
ថ្ដលដបើកចំហ្រ និងមានសុវតិថភាពកនុងការរាយការណ៍ព៊ីការរដំោភបំពាន? 

 
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលវេគបណតុ េះបណាត លពីការការពារកុមារលនអងគការ Keeping Children 

Safe វេគ ៣, លាំហារ់ ៣.៥ និង ៣.៦ 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category

&id=17:english&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17:english&Itemid=4
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សមសរៀនទី ៩៖ សតើសយើងសលើកទឹកច្ិតតមនុ សឲ្យរាយការែ៍ពីការរ ាំសោភបាំពានកមុារ  
សោយរសបៀបណា? 

សដងខប៖ 

 ដតើអ្វ៊ីដៅគឺជាយនតការននពាកយបណតឹ ង? 
 ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាយនតការននពាកយបណតឹ ងសំខាន់? 
 ដតើខញុំគួរថ្តដឆលើយតបយ៉ាងណា របសិនដបើដកមងស្រស៊ីមាន ក់របាប់ខញុំថ្ន ន្ទងរតូវបានដគរដំោភ 

បំពាន? 
 ដតើអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចគួរថ្តដឆលើយតបយ៉ាងណាដៅនឹងពាកយបណតឹ ងអំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន 

កុមារ? 

ឪពុកមាត យទុកចិតតអ្ងគការថ្នពួកដគនឹងរកាសុវតិថភាពកូនរបស់ពួកដគ ដៅដពលពួកដគចូលរមួ កនុង
សកមមភាពដផសងៗ ដហ្ើយអ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តទទួលខុសរតូវកនុងការដធវើថ្បបដន្ទោះ។ ដហ្តុដូដចនោះ
ដហ្ើយបានវាជាការសំខាន់ ថ្ដលឪពុកមាត យ និងកូនៗពួកដគរតូវមានរដបៀបថ្ដលមានរបសិទិធភាព
កនុងការរាយការណ៍ព៊ីបញ្ញា ដផសងៗ ទក់ទងនឹងអាកបបកិរយិមិនសមរមយរបស់មនុសសកនុងអ្ងគការ 
និងព័នធកិចចន្ទន្ទ។ អ្ងគការរបស់អ្នកគួរថ្តដរៀបចំយនតការមួយ ថ្ដលកុមារ មនុសសធំ ឬ បុគគលិក
ន្ទន្ទ អាចដរបើបានដដើម៊ីបរាយការណ៍បទរដំោភបំពាន។ 

យនតការពាកយបណតឹ ង 

យនតការពាកយបណតឹ ងគឺជាន៊ីតិវធិ៊ីមួយ ថ្ដលជួយឲ្យមនុសសមាន ក់ផតល់ពត៌មានដល់អ្ងគការ អំ្ព៊ីការ 
ដចាទរបកាន់ ឬ ការសង័សយណាមួយព៊ីបទរដំោភបំពាន ថ្ដលដធវើដ ើងដោយបុគគលិកអ្នកសម័រគ
ចិតត ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នករបឹកា ឬ អ្នកដនទដទៀតថ្ដលពាក់ព័នធនឹងអ្ងគការ។ ដពលខលោះយនតការ
ពាកយបណតឹ ងក៏រតូវបានដៅថ្ន “យនតការរាយការណ៍” ថ្ដរ។ 

ពាកយបណតឹ ងអាចដធវើដ ើងដោយនរណាមាន ក់ -រមួទំងបុគគលិកដផសងដទៀត សមាជិកននអ្ងគការនដគូ 
មនុសសធំ ឬ កុមារថ្ដលមកព៊ីសហ្គមន៍។ ការរកាការសំងាត់មានស្ថរៈសំខាន់ណាស់ កនុងយនត
ការពាកយបណតឹ ង -មិនគួរមានផលអ្វជិចមានណាមួយប៉ាោះពាល់មនុសសថ្ដលរាយការណ៍ព៊ីបទ
រដំោភបំពានដនោះដទ។ បន្ទទ ប់ព៊ីដរៀបចំយនតការពាកយបណតឹ ង អ្ងគការន្ទន្ទរតូវមានបំណង និងាំង
ចិតត ដលើកទឹកចិតតមនុសសឲ្យនិយយដចញ ាមរយៈការផសពវផាយជារបចំា - រមួទំង កុមារ និង
បុគគលិកផង។ 

យនតការពាកយបណតឹ ងថ្ដលលអ មាននូវលទធផលវជិចមានទំងដនោះ៖ 
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 កុមារអាចទទួលការការពារព៊ីការរដំោភបំពាន ាមរយៈការកាត់ដទសជនរដំោភបំពាន 
និងការទប់ស្ថក ត់ជនរដំោភបំពានដផសងដទៀត 

 អ្ងគការន្ទន្ទនឹងមិនសូវទទួលភាពទក់ទញជនរដំោភបំពានដន្ទោះដទ 
 ន៊ីតិវធិ៊ីពាកយបណតឹ ងលអអាចនំ្ទដៅរកការដសុើបអ្ដងកតថ្ដលយុតិតធម៌ - ថ្ដលនឹងការពារសិទិធ

របស់ជនថ្ដលរតូវដគដចាទរបកាន់ និងជនរងដររោះ ក៏ដូចជា អ្ងគការផងថ្ដរ 
 យនតការពាកយបណតឹ ងគឺជាឳកាសដ៏របដសើរមួយ ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ និងដធវើគំរនូនការដបតជាញ  

ចំដពាោះការការពារកុមារ 

ដៅដពលបដងកើតយនតការពាកយបណតឹ ង បុគគលិករតូវថ្តស្រស្ថវរជាវព៊ីរដបៀបថ្ដលកុមារ និងមនុសសធំ
ដោោះស្រស្ថយការរដំោភបំពាន ក៏ដូចជាដសវាជំនួយរបស់រោា ភិបាល និងរកបខណឌ ការងារស្រសប
ចាប់ ថ្ដលទក់ទងនឹងការរដំោភបំពានកុមារ។ បន្ទទ ប់មក ពួកដគរតូវពិដររោះជាមួយរបជាជន
មកព៊ីសហ្គមន៍ (រមួទំង កុមារ និងស្រស៊ីត) កនុងការបដងកើត យនតការ ដោយពិចារណាដៅដលើ សុវ

តិថភាព ការរកាការសំងាត់ តមាល ភាព និង ការចូលថ្កបរ49។ 

ដតើអ្នកនឹងដធវើយ៉ាងណារបសិនដបើពួកដគរបាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគរដំោភបំពាន? 

របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្ន ដកមងមាន ក់កំពុងរតូវដគរដំោភបំពាន អ្នករតូវោក់អាទិភាពដៅដលើសុវតិថ
ភាពកុមារ និងគិតផលរបដយជន៍របស់កុមារជាធំ ដហ្ើយអ្នករតូវរបយ័តនថ្ដរ ដោយដធវើ យ៉ាងណាកំុ
ឲ្យកុមារទទួលរងដររោះថ្នន ក់បថ្នថមដទៀត ដោយសកមមភាពរបស់ពួកដគ។ 

ចូរដធវើាមការថ្ណនំ្ទខាងដរកាមដនោះ របសិនដបើដកមងមាន ក់របាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគរដំោភ 
បំពាន50៖ 

 រគប់រគងអារមមណ៍ 
 របាប់ពួកដគថ្ន វាជាដរឿងរតឹមរតូវដហ្ើយថ្ដលពួកដគរបាប់អ្នក ប៉ាុថ្នតកំុសនាថ្ននឹងោក់ 

ការសំងាត់ - ដរពាោះអ្នកអាចនឹងរបាប់អ្នកដនទ និងសំដរចដធវើសកមមភាពណាមួយ របសិនដបើ
ដកមងដន្ទោះសថិតកនុងស្ថថ នភាពដររោះថ្នន ក់ 

 យកចិតតទុកោក់ចំដពាោះចំដពាោះអ្វ៊ីថ្ដលពួកដគនិយយ ដទោះប៊ីជាវាពាក់ព័នធនឹងមនុសសមាន ក់
ថ្ដលអ្នកមានអារមមណ៍ដឹងចាស់ថ្ន មិនបងកដររោះថ្នន ក់ដល់ពួកដគក៏ដោយ 
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The Humanitarian Accountability Partnership មានមេគុសទសន៍ដ៏របសសើរកនុងការបសងកើរយនតការលនការរាយការណ៍កនុង សរលការណ៍ ដណនាាំពី
កោងអងគការសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងការសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់លនការរ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវញ័្ច សោយបុេគលិក មនុសស្ម៌ 
(http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf)   
50ដកស្សង់សច្ញពី វេគបណតុ េះបណាត លដផនកការការពារកុមាររបស់អងគការ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, 

p. 155.   
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 ដចៀសវាងសំនួរនំ្ទមុខ (រតូវសួរថ្ន “បន្ទទ ប់មក មានដរឿងអ្វ៊ីដកើតដ ើង?” មិនរតូវសួរ “ដតើ 
រត់ប៉ាោះដជើងរបស់បអូនឬដទ?”)។ ពាយមយល់ឲ្យបានចាស់អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលកុមារនិយយមក
កាន់អ្នក 

 ធាន្ទដល់សុវតិថភាពកុមារ។ របសិនដបើកុមាររតូវការជំនួយថ្ផនកដពទយបន្ទទ ន់ ដធវើយ៉ាងណា
ឲ្យរគូដពទយ ឬ បុគគលិកមនទ៊ីរដពទយដឹងថ្ន ដនោះគឺជាបញ្ញា ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ 

 ដធវើការទក់ទងដៅឪពុកមាត យ និងបុគគលិកថ្ថទំកុមារ កនុងករណ៊ី ណាថ្ដលអ្នកបានទទួល
ដំបូន្ទម ន និងការថ្ណនំ្ទព៊ីបុគគលិកចាត់ាំងថ្ផនកការការពារកុមារប៉ាុដណាណ ោះ 

 បន្ទទ ប់ព៊ីនិយយជាមួយកុមាររចួដហ្ើយ បំដពញថ្បបបទរបាយការណ៍ការការពារកុមារឲ្យ 
បានឆ្ប់ាមថ្តអាចដធវើដៅបាន និងរបគល់ជូនាមថ្បបបទដរលនដយបាយការពារ 
កុមាររបស់អ្ងគការរបស់អ្នក51 

រដបៀបដឆលើយតបចំដពាោះពាកយបណតឹ ង 

វាជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចន៊ីមួយៗបដងកើតថ្ផនការណ៍ចាស់ោស់អំ្ព៊ីរដបៀបដឆលើយ 
តបដៅនឹងពាកយបណតឹ ងទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ថ្នន ក់អ្នកដឹកន្ទំជាន់ខពស់គួរថ្តចូលរមួ 
ដឆលើយតបដៅនឹងបទដចាទរបកាន់ដនោះថ្ដរ។ វាជាការសំខាន់ណាស់កនុងការរកាការ
សំងាត់ - ដោយររន់ថ្តថ្ចកចាយជាមួយមនុសសណា “ថ្ដលចំាបាច់រតូវដឹង” ប៉ាុដណាណ ោះ។ 

ខាងដរកាមដនោះគឺជាជំហានដំបូងមួយចំនួនសំរាប់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចច ថ្ដលរតូវអ្នុវតត៖ 

 ទក់ទងជាមួយមនុសសថ្ដលោក់ពាកយបណតឹ ង 
បញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលបានដកើតដ ើង នរណាជាអ្នកដធវើ ដកើតដ ើងដៅកថ្នលង 
ណា នរណាខលោះដៅកនុងដហ្តុការណ៍ដន្ទោះ ដហ្ើយដតើរតូវទក់ទងអ្នកបតឹងមតងដទៀតដោយ 
រដបៀបណា 

 កត់សំរល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះកាត ដររោះថ្នន ក់ចំដពាោះមុខ 
សូមគិតដល់ជនរងដររោះ អ្នកថ្ដលោក់ពាកយបណតឹ ង ស្ថក៊ីស និងជនជាប់ដចាទ និងអ្នក 
ដសុើបអ្ដងកត។ 
ទក់ទងជាមួយកុមារថ្ដលរតូវដគរដំោភបំពាន សូមគិតពិចារណាអំ្ព៊ីរបួសថ្ផនករាងកាយ 
ការមាននផទដពាោះ ជំងឺកាមដរាគ ផលប៉ាោះពាល់ផលូវអារមមណ៍ និងភាពភ័យខាល ច។ 

 បដងកើតថ្ផនការដដើម៊ីបកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ 

                                                           
51សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីសរលនសយាបាយការពារកុមារ សូមសមើលដផនកទី ៣ (សមសរៀន ១០-១៤) កនុងសសៀវសៅកិច្ចការសនេះ 
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ចំនុចដនោះទក់ទងនឹងការបញ្ជូ នមនុសស ដៅរកអ្នកឯកដទសថ្ដលអាចជួយពួកដគបាន 
(ឧទ. រគូដពទយ, អ្នកពិដររោះដយបល់ ឬ អ្នកឯកដទសសុវតិថភាព) 

 ដធវើការដសុើបអ្ដងកត 
របសិនដបើមានពត៌មានរគប់ររន់កនុងការដសុើងអ្ដងកតពាកយបណតឹ ង អំ្ព៊ីការបំពានដលើ 
ដរលនដយបាយការពារកុមារដហ្ើយ ដន្ទោះរកុមដសុើបអ្ដងកតគួរថ្តរតូវបានចាត់ាំងដ ើង
ដោយគណៈដឹកន្ទំជាន់ខពស់ 

កាំែត់ ាំរលព់ិស   ាំរាប់អាកដឹកន ាំ៖ ការសធែើការស ុើបអសងកត 

ដរលដៅននការដសុើបអ្ដងកត 

 ការពារបុគគលមាន ក់ៗព៊ីការរដំោភបំពាន ឬ ដកងរបវញ័្ច បថ្នថមដទៀត 
 ដដើម៊ីបថ្សវងរកដមើលថ្ន ដតើសមាជិកបុគគលិកបានបំពានដលើដរលនដយបាយរបស់អ្ងគការ

ឬដទ 
 ដដើម៊ីបថ្ណនំ្ទព៊ីវធិានការោក់វន័ិយថ្ដលសមរមយ និងរតឹមរតូវ 
 គូសបងាា ញព៊ីបញ្ញា ថ្ដលទក់ទងដៅនឹងការរបតិបតិតការងារមិនលអ 
 កំណត់នូវថ្ផនកដផសងៗននការអ្នុវតតកមមវធិ៊ី ថ្ដលបុគគលិកអាចបងកឲ្យមានដររោះថ្នន ក់ ឬ មាន

ការដកងរបវញ័្ច  

ការដសុើបអ្ដងកតគួរថ្តរមួបញ្ចូ លនូវជំហានខាងដរកាម៖ 

 សុខមាលភាពកុមារគឺជាការយកចិតតទុកោក់សំខាន់បំផុត។ របសិនដបើការរដំោភបំពាន
រតូវបានដកើតដ ើង ឬ រតូវបានសង័សយដន្ទោះរតូវដធវើយ៉ាងណាធាន្ទថ្នកុមារមានរបសិទិធភាព 
និងមិនទទួលរងការរដំោភបំពានដទៀត និងជួយកុមារដោោះស្រស្ថយជាមួយបញ្ញា ប៉ាោះទងគិច
ផលូវអារមមណ៍ ឬ អារមមណ៍ដទសកំហុ្ស ថ្ដលកុមារអាចកំពុងជួបរបទោះ។ ការដនោះអាចរមួ
មាន ការពិដររោះដយបល់ ឬ ជំនួយដផសងៗដទៀត ថ្ដលចំាបាច់ និង សមរមយ។ 

 ជាទូដៅ ដៅដពលថ្ដលបុគគលិកមាន ក់ រតូវបានដចាទរបកាន់ព៊ីបទរដំោភបំពានផលូវដភទដលើ
កុមារ បុគគលិកគួរថ្តរតូវបានផ្ទអ កព៊ីការងារបដណាត ោះអាសនន កនុងអំ្ ុងដពលដសុើបអ្ដងកត។ 
បុគគលិករបូដន្ទោះគួរថ្តទទួលពត៌មានអំ្ព៊ីបទដចាទរបកាន់ដន្ទោះ និងទទួលបាន ឳកាសកនុង
ការដឆលើយតប។ ពួកដគក៏គួរថ្តពត៌មានថ្ដរថ្ន  ដោយស្ថរមូលដហ្តុននបទដចាទរបកាន់
ទំងដនោះ ដហ្ើយអ្ងគការដន្ទោះនឹងចាប់ដផតើមដសុើងអ្ដងកតនផទកនុងអ្ងគការ។ បុគគលិកគួរថ្តរតូវ
បានដលើកទឹកចិតតឲ្យចូលរមួកនុងការដសុើបអ្ដងកត ដោយផតល់នូវពត៌មាន និងដឈាម ោះរបស់ស្ថ
ក៊ីសដដើម៊ីបដធវើការសំភាស។ កនុងដសចកត៊ីសននិោា នននការដសុើងអ្ដងកត បុគគលិកថ្ដលទទួលការ
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ដចាទរបកាន់ គួរថ្តទទួលបានពត៌មានព៊ីលទធផល និងអំ្ព៊ីវធិាន ការថ្កតរមូវរបសិនដបើ
ចំាបាច់ 

 គួរថ្តមាននូវការពិនិតយដ ើងវញិដៅដលើតថភាព ថ្ដលបានបងាា ញកនុងការដសុើបអ្ដងកត ដដើ
ម៊ីបកំណត់អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលពិតជាបានដកើតដ ើង ដោយមាននូវដំដណើ រការននការសំដរចចិតត 
របកបដោយការរបឹកាដយបល់អំ្ព៊ីអ្ន្ទគតននបុគគលិកដន្ទោះ។ បុគគលិកដន្ទោះគួរថ្តទទួល
បានពត៌មានថ្ដលទទួលបានព៊ីការដសុើបអ្ដងកត 

 អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តដធវើាមន៊ីតិវធិ៊ីកនុងការរាយការណ៍ដៅអាជាញ ធរ ដយងាមចាប់កនុង  
របដទស។ កនុងករណ៊ី ខលោះ ប៉ាូល៊ីសកនុងស្រសុកអាចជាអ្នកថ្ដលដធវើការដសុើបអ្ដងកត។ការបងាអ ក់
ដំដណើ រការដនោះអាចនឹងមានផលវបិាកថ្ផនកចាប់សំរាប់បុគគលិក និងអ្ងគការ 

 អ្ងគការន្ទន្ទគួរថ្តបដងកើតថ្ផនការ សំរាប់ដោោះស្រស្ថយជាមួយសំនួររបស់របព័នធ ផសពវផាយ 
ថ្ដលរមួបញ្ចូ លអ្នកតំណាងថ្ដលរតូវបានចាត់ាំង 

 គួរថ្តមានការផតល់ជំនួយដល់បុគគលិក ថ្ដលរតូវបានដចាទរបកាន់ថ្នមានអាកបបកិរយិ 
មិនសមរមយជាមួយកុមារ ដោយផតល់នូវការរបឹកា និងជំនួយដោយសមរមយផង 

 កនុងករណ៊ី ថ្ដលការដចាទរបកាន់ដន្ទោះមិនថ្មនជាការពិត ដន្ទោះគួរថ្តមានការចាត់វធិាន 
សមរមយដដើម៊ីបដធវើការាមោនជាមួយបុគគលថ្ដលរតូវបានដចាទរបកាន់ កុមារ និងបុគគល 
ថ្ដលោក់ពាកយបណតឹ ងផល 

 រាល់ពត៌មានថ្ដលទក់ទងដហ្តុការណ៍ដនោះ និងការដសុើងអ្ដងកតគួរថ្តរតូវចងរកងជា 
ោយលកខណ៍អ្កសរ 

ពរ៌មាន និងការដណនាាំបដនថមអាំពីការសរៀបដផនការ និងការស្វើការសសុើងអសងករ មានសៅសលើសេ

ហទាំព័រ The Humanitarian Accountability Partnership (www.hapinternational.org) ជាពិសសសសៅ

កនុងដផនក “កោងអងគការដដលមានសុវរិថភាព”។ សូមសមើល សរលការណ៍ដណនាាំពីការកោងអងគ
ការដដលមានសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងការសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់ពីការ រ ាំសលាភបាំពាន និង
ការសកងរបវញ័្ច សោយបុេគលិកមនុសស្ម៌ 

(http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf) 

http://www.hapinternational.org/
http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf
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ករែី កិា 
Care for Children េឺជាព័នធកិច្ចរូច្មួយដដលស្វើការជាមួយកុមារងាយរងសររេះ កនុងសហេមន៍ 
ជនបទរកីរក សោយផតល់ថាន ក់អនការកមម និងការអប់រ ាំជាំនាញបាំណិនជីវរិដល់កុមារ និងសរៀបច្ាំ រកុម
សវ័យជាំនួយសាំរាប់មាត យៗរបស់ពួកសេ។ កនុងឆ្ន ាំដាំបូងបនាទ ប់ពីពួកសេបានបសងកើរសរល នសយាបាយ
ការពារកុមារមក ពួកសេបានទទួលោគ ល់ពីោរៈសាំខ្ន់លនការបសងកើរយនតការពាកយ បណតឹ ង សាំ
រាប់កូនៗ និងមាត យ សដើមីបឲ្យពួកសេមានមស្ាបាយសមរមយ និងសុវរិថភាពកនុងការ សលើកសឡើងនូវច្ាំ
ងល់ទក់ទងនឹងការរ ាំសលាភបាំពានកុមារ និងស្រសតី។ បុេគលិកបានរកស ើញតាម រយៈកិច្ចការ
ស្ោវរជាវថា ការរ ាំសលាភបាំពានកុមារេឺជាបទឧរកិដឋមួយ ដដលសពលខ្លេះររឹបនតឹង សោយប ូលីស 
(ជាពិសសសសោយមានសមាព ្ពីរកុមដដលមកពីសរៅសហេមន៍) ប ុដនត សហេមន៍ហាក់បីដូច្ជា
មិនច្ង់ពិភាកាសោយផ្ទទ ល់ ជាមួយមនុសសខ្ងសរៅ។ ពួកសេដឹងថា មាត យៗភាេសរច្ើនមិនសច្េះ
អកសរដដរ។ 

យា ងណាមិញ ពួកសេមិនដឹងច្ាស់ថា ររូវសរបើវ ិ្ ីោស្រសតណាសាំរាប់យនតការពាកយបណតឹ ង។ ពួក
សេបាននិយាយជាមួយោថ ប័នដលទសទៀរ និងពិភាកាអាំពីវ ិ្ ីោស្រសតមួយច្ាំនួន ដដលសមាជិក
សហេមន៍អាច្ោក់ពាកយបណតឹ ងបាន៖ តាមទូរស័ពទ កាត រពរ៌មានសហេមន៍ លិខិ្រ ទាំរង់បាំសពញ
ពាកយបណតឹ ង និងរបអប់ផតល់សយាបល់។ ពួកសេេូររបូវ ី្ ីោស្រសតនីមួយៗ សោយផ្ទរ់ពណ៌សលើ
រកោសសផសងៗរន  សហើយបនាទ ប់មកក៏បានរបមូលរកុមមាត យ និងរកុមកុមារមកជួបពិភាការន ។ 
មុនដាំបូង បុេគលិកបានរ ាំលឹករកុមមាត យ និងកូនៗថា ការរ ាំសលាភបាំពានកុមារេឺ ទសងវើដដលអងគការ 
Care for Children មិនអាច្ទទួលបានទាំងស្សុង(ែមីៗសនេះ សមាជិក សហេមន៍សទើបដរបានទទួល
ការបណតុ េះបណាត លសលើពិ្ីការអាកបបកិរយិា)។ បនាទ ប់មក ពួកសេ បានរបាប់រកុមនីមួយៗថា Care 

for Children ច្ង់ដឹងថាសរើមានបុេគលិក ឬ អនកសម័រេចិ្រតណា មាន ក់រ ាំសលាភបាំពាន ឬ ស្វើបាបកុមារ
តាមវ ិ្ ីទាំងសនេះឬសទ។ ពួកសេបានបញ្ជជ ក់ថា សុវរិថភាព កុមារេឺជាអាទិភាពច្ាំបងរបស់អងគការ 
Care for Children។ ពួកសេបាននិយាយអាំពីយនតការលន ការរាយការណ៍ ការរកាការសាំងារ់ និងសុ
វរិថភាព។ 

បន្ទទ ប់ព៊ីមានការពិភាកាខលោះមក ពួកដគបានបងាា ញរបូភាពដៅកាន់សមាជិកសហ្គមន៍ ដហ្ើយ 
និយយជាមួយកុមារ និងស្រសត៊ីអំ្ព៊ីរដបៀបសមរមយកនុងការរាយការណ៍ព៊ីអាកបបកិរយិមិនរតឹមរតូវ 
របស់បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត។ ស្រស៊ីតថ្ដលជាមាត យ និងកូនបានយល់រពមថ្ន ទូរស័ពទមិនថ្មនជា  
តថភាពជាក់ថ្សតងដទ ដរពាោះមនុសសភាគដរចើនមិនមានទូរស័ពទដទ។ ស្រសត៊ីទំងដន្ទោះនិយយថ្នរបអ្ប់
ផតល់ដយបល់អាចមានរបសិទិធភាព ដទោះប៊ីជាស្រសត៊ីទំងដនោះភាគដរចើនមិនដចោះអាន និង សរដសរក៏
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ដោយដរពាោះពួកដគគិតថ្ន ស្រសត៊ីថ្ដលដចោះអ្កសរអាចជួយអ្នកដនទឲ្យសរដសរពាកយ បណតឹ ងរបស់ពួក
ដគ។ ពួកដគបានឲ្យដយបល់ថ្នឲ្យោក់របអ្ប់ពាកយបណតឹ ងកនុងបនទប់ដរៀនថ្ដលដកមងៗដរបើដហ្ើយ
ោក់មួយដទៀតកនុងរកុមជំនំុកនុងតំបន់។ ពួកដគក៏បាននិយយផងថ្ដរថ្ន ពួកដគមានអារមមណ៍ស្រសួល 
កនុងការនិយយផ្ទទ ល់ជាមួយបុគគលិកស្រសត៊ីមាន ក់ថ្ដលពួកដគទុកចិតត។ 
កុមារទាំងសនាេះមិនមានអារមមណ៍ស្សួល ជាមួយនឹងវ ិ្ ីោស្រសតដដលបានសលើកសឡើងសទ សរពាេះពួក
សេនិយាយថា ពួកសេខ្ល ច្កនុងការរាយការណ៍សោយខ្លួនពួកសេផ្ទទ ល់។ ពួកសេបាននិយាយថា 
រសបៀបមួយដដលពួកសេអាច្ស្វើពាកយបណតឹ ងបាន េឺសៅកនុងរកុមរូច្ៗ សទេះបីជាមានសកមងដរមាន ក់
ររូវសេរ ាំសលាភបាំពានក៏សោយ។ ពួកសេបានសសនើឲ្យកុមារបសងកើរជាេណៈកមមការ ដដលមានរបធាន
សរជើសតាាំង។ របធានេណៈកមមការនឹងរាយការណ៍បញ្ជា ខ្វល់ខ្វ យរបស់រកុមសៅ សមាជិកអងគការ 
Care for Cambodia សោយផ្ទទ ល់ ឬ សរសសរពាកយបណតឹ ងោក់កនុងរបអប់ ពាកយបណតឹ ង។ កុមារទាំង
សនាេះក៏បាននិយាយដដរថា េណៈកមមការនីមួយៗអាច្ជួបជុាំរន យា ង សហាច្ណាស់មួយដខ្មតង និង
ផតល់សយាបល់សៅបុេគលិកអងគការ Care for Cambodia មិនដមន ររន់ដរនិយាយពីការរ ាំសលាភ
បាំពានប ុសណាណ េះសទ ប ុដនតនិយាយពីេាំនិរសផសងៗកនុងការដកលាំអរកមមវ ិ្ ី។ 

បុគគលិកគូររបូភាពថ្ដលមានសញ្ញដ រពួញ ដៅដលើផ្ទទ ំងរកោសធំមួយ ដដើម៊ីបឲ្យមនុសសដមើលដឃើញ 
និងពិភាកាព៊ីយនតការននពាកយបណតឹ ង។ មាត យៗបានឲ្យដយបល់ថ្ន បុគគលិកគួរថ្តបដងកើតផ្ទទ ំងរបូ
ភាពារាងមួយថ្ដលស្ថអ ត រចួបិតដៅកនុងបនទប់ដរៀន និងដៅដលើកាត របិតរបកាស ស្ថធារណៈថ្កបរ
រកុមជំនំុ។ បុគគលិកទំងដន្ទោះដឹងថ្ន ការបដងកើតយនតការពាកយបណតឹ ងររន់ថ្តជា ជំហានដំបូង
ប៉ាុដណាណ ោះ ដហ្ើយពួកដគចាំបាច់រតូវបនតរលឹំកកុមារ និងមាត យៗទំងដន្ទោះថ្ន អ្ងគការ មានចិតតចង់ស្ថត
ប់ពាកយបណតឹ ង និងដយបល់ដឆលើយតបរបស់ពួកដគកនុងឆ្ន ំខាងមុខៗដទៀត។ យ៉ាងណាមិញ ពួកដគ
មិនកត៊ីរដំភើបយ៉ាងខាល ំងកនុងការរមួបញ្ចូ លកុមារ និងមាត យៗរបស់ពួកដគ កនុង ដំដណើ រការដនោះ52។ 

                                                           
52សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមកនុងការសរបើរបាស់ការកនុងការបសងកើរយនតការពាកយបណតឹ ង សូមសមើល៖ របព័នធផតល់សយាបល់របស់សហេមន៍៖ ការ ពាកយប
ណតឹ ង Joshua Pepall, World Vision Sri Lanka. http://www.hapinternational.org/pool/files/wv-sri-lanka-community-complaints-

handling-cards.pdf 

http://www.hapinternational.org/pool/files/wv-sri-lanka-community-complaints-handling-cards.pdf
http://www.hapinternational.org/pool/files/wv-sri-lanka-community-complaints-handling-cards.pdf
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

___________ ___________ គឺជាន៊ីតិវធិ៊ីមួយ ថ្ដលជួយឲ្យមនុសសមាន ក់ផតល់ពត៌មានដល់អ្ងគការ
ព៊ីបទដចាទរបកាន់ ឬ ការសង័សយព៊ីការរដំោភបំពាន ដោយបុគគលិកណាមាន ក់។ ពាកយបណតឹ ងអាច
ដធវើដ ើងដោយ ____________ រមួទំងបុគគលិកដផសងដទៀត សមាជិកអ្ងគការនដគូ មនុសសធំ ឬ 
កុមារកនុងសហ្គមន៍។ របសិនដបើអ្នកសង័សយថ្ន កុមារមាន ក់កំពុងរតូវដគរដំោភបំពានអ្នករតូវគិតព៊ី 
__________ ________ ជាអាទិភាពចំបង ដហ្ើយដធវើយ៉ាងណាកំុឲ្យកុមារកាន់ថ្តរបឈមនឹង
ដររោះថ្នន ក់បថ្នថមដទៀត ដោយសកមមភាពរបស់ពួកដគ។ អាទិភាពចំបងកនុងការដឆលើយតបដៅនឹង
បញ្ញា ននការការពារកុមារ គឺជា __________ និងឧតតមរបដយជន៍របស់កុមារ។ អ្ងគការរតូវមាន
ថ្ផនការចាស់ចំដពាោះការដឆលើយតបដៅនឹងពាកយបណតឹ ង ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ ថ្ដលរតូវ
ដឹកនំ្ទដោយរកុមរគប់រគងដហ្តុការណ៍ ថ្ដលរមួបញ្ចូ លថ្នន ក់ដឹកនំ្ទជាន់ខពស់ផងថ្ដរ។ បន្ទទ ប់ព៊ី
បញ្ញជ ក់ចាស់អំ្ព៊ីពាកយបណតឹ ងរចួដហ្ើយ និងការដបាោះជំហានដដើម៊ីបធាន្ទសុវតិថភាពកុមាររចួដហ្ើយ 
ដន្ទោះជនដលមើស និងដដើមដចាទ និងគណៈកមមការរគប់រគង ដហ្តុការណ៍ គួរថ្តចាប់ដផតើម 
_____________ អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលបានដកើតដ ើង ដោយមានដំដណើ រ ការរបឹកាដយបល់កនុងការសំដរ
ចចិតត អំ្ព៊ីអ្ន្ទគតរបស់បុគគលិកថ្ដលពាក់ព័នធ។ 
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សំនួរពិភាកា 

១. ដតើយនតការពាកយបណតឹ ង/រាយការណ៍គឺជាអ្វ៊ី? ដតើនរណាជាអ្នកដរបើយនតការដន្ទោះ? 

២. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាយនតការពាកយបណតឹ ង/រាយការណ៍សំខាន់? 

៣. ដតើជាទូដៅមនុសសកនុងសហ្គមន៍របស់អ្នកដធវើអ្វ៊ី របសិនដបើដគសង័សយថ្ន នរណាមាន ក់កំពុង 
រដំោភបំពានកុមារ? 

៤. ដតើអ្នកមានកងវល់អ្វ៊ីខលោះអំ្ព៊ីរដបៀបដឆលើយតប របសិនដបើកុមារមាន ក់របាប់អ្នកថ្ន ពួកដគរតូវដគ 
រដំោភបំពាន? 

៥. ដតើអ្ងគការរតូវដបាោះជំហានណាខលោះថ្ដលសំខាន់ ដដើម៊ីបដឆលើយតបដៅនឹងការដចាទរបកាន់ព៊ីបទ 
រដំោភបំពានកុមារ ដោយបុគគលិកមាន ក់ ឬ អ្នកសម័រគចិតតមាន ក់? 

សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង 

៦. ដតើអ្នកមានបទពិដស្ថធន៍ផ្ទទ ល់ខលួន ឬ បទពិដស្ថធន៍ការងារ ទក់ទងនឹងយនតការពាកយបណតឹ ង/
រាយការណ៍ឬដទ? 

៧. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបដលើកទឹកចិតតឲ្យមនុសសដធវើការរាយការណ៍ 
របសិនដបើពួកដគសង័សយថ្ន បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតតមាន ក់បានរដំោភបំពានកុមារ? 

៨. ដតើកុមារ និងមនុសសធំកនុងសហ្គមន៍របស់ពួកដគ មានសុវតិថភាពកនុងការដរបើយនតការពាកយប
ណតឹ ង/រាយការណ៍ឬដទ? ដតើអ្នកអាចថ្សវងយល់ថ្នដតើពួកដគចូលចិតតដរបើយនតការមួយណាជាង? 

៩. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានសមតថភាព និងខវោះសមតថភាពអ្វ៊ីខលោះ កនុងការដសុើបអ្ដងកតព៊ីរបាយការណ៍
ននការរដំោភបំពាន? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចកស្ថងសមតថភាពថ្ដលចំាបាច់ដោយរដបៀបណា? 
សាំរាប់ពរ៌មានបដនថម៖ សូមសមើលឯកោរអាំពី រសបៀបអនុវរតកាំររិបទោឋ ន របស់អងគការ Keeping 

Children Safe “កាំររិបទោឋ ន ២៖ ការអនុវរតសរលនសយាបាយ, ជាំហាន ៤, សកមមភាព ២.៤” 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category

&id=7:english-language&Itemid=4 

សូមសមើល សរលការណ៍កោងអងគការសុវរិថភាព៖ ការទទួល និងសសុើបអសងករបទសចទរបកាន់ពី
ការ រ ាំសលាភបាំពាន និងការសកងរបវញ័្ច  សោយបុេគលិកអងគការមនុសស្ម៌ 

http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.hapinternational.org/pool/files/bso-guidelines.pdf
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ជាំហានទី ៥៖ ការអនុវតតសរលនសោបាយ 

 
 

 

 

 

 

ការបដងកើត និងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារលអ គឺជាទំនួលខុសរតូវមូលោា នសំរាប់ 
អ្ងគការ និងព័នធកិចចរគ៊ីសតបរស័ិទទំងអ្ស់។ ជំហានដនោះនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់ព៊ីជំហានធំៗ និង ការ
ពិចារណាសំខាន់ៗ ដដើម៊ីបបដងកើត និងអ្នុវតតដរលនដយបាយ។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ១០៖ សតើសរលនសោបាយការពារកមុារគឺជាអែី? 
សដងខប៖ 
 ដតើដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាអ្វ៊ី? 

 ដតើអ្វ៊ីខលោះថ្ដលគួរថ្តមានកនុងដរលនដយបាយការពារកុមារ? 

ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងមួយដោយអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចណាមួយអំ្ព៊ីការដបត
ជាញ របស់ខលួនកនុងការរកាសុវតិថភាពដល់កុមារ។ វាជួយឲ្យរគប់រន បានចាស់ថ្ន កុមារទំងអ្ស់រតូវ
ទទួលការការពារ ដហ្ើយវាដរៀបរាប់ព៊ីរបព័នធ និងដំដណើ រការថ្ដលអ្ងគការ និងព័នធកិចចនឹងដរបើ ដដើម៊ីប
បំដពញកាតពវកិចចននការការពាររបស់ខលួន គូសបងាា ញអំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលរតូវដធវើ របសិនដបើមាន បញ្ញា នន
ការការពារកុមាររតូវបានដលើកដ ើង និងផតល់នូវយនតការគណដនយយភាព53 សំរាប់ អ្នុវតតដរលន
ដយបាយ។ 

ដរលនដយបាយការពារកុមារនឹងមានលកខណៈដផសងៗព៊ីរន  ាមបរបិទ និងព័នធកិចច ប៉ាុថ្នតដរល
នដយបាយទំងអ្ស់ថ្ផអកដលើសិទិធកុមារ និងដលើកកំពស់សុខមាលភាពកុមារ ថ្ដលជាការយកចិតត
ទុកោក់សំខាន់បំផុតននអ្ងគការន្ទន្ទ។ ដរលនដយបាយការពារកុមារមានទំន្ទក់ទំនងជាមួយ
មនុសសទំងអ្ស់ ថ្ដលពាក់ព័នធជាមួយអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចមួយ រមួមាន រកុមរបឹកា ន្ទយក, ថ្នន ក់
ដឹកន្ទំ, ថ្នន ក់រគប់រគង, បុគគលិក, អ្នកសម័រគចិតត, អ្នកដធវើការដ ៉ាការ, អ្នករបឹកា, អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចច
នដគូ និងដភញៀវទសសនៈកិចច។ 

មាតិការននដរលនដយបាយការពារកុមារ 

ដមដរៀនដនោះនឹងផតល់នូវពត៌មានសដងខបទូដៅននដរលនដយបាយការពារកុមារ ដហ្ើយដមដរៀនបនត
បន្ទទ ប់សិកាដៅដលើថ្ផនកសំខាន់ដផសងៗ កនុងការបដងកើត និងអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ
ដោយលំអិ្តបថ្នថម។ ខាងដរកាមដនោះគឺជាគំដរាងលំអិ្តននដរលនដយបាយការពារកុមារទូដៅ
មួយ ថ្ដលអ្ងគការន្ទន្ទអាចដរបើបានដៅដពលពួកដគបដងកើតដរលនដយបាយការពារ54៖ 

                                                           
53យនតការេណសនយយភាពេឺជាមស្ាបាយ សដើមីបបងាា ញដល់ោថ ប័ន និងបុេគលដដលពាក់ព័នធ (ដូច្ជា អនកទទួលរបសយាជន៍ របធានរេប់រេង 
នាយក លដេូ ឬ មាច ស់ជាំនួយ) ថា អងគការកាំពុងរបរិបរិត និងរេប់រេង្នធាន សោយមានការទទួលខុ្សររូវ និងមានរបសិទិធភាព សៅតាម លទធផល
ដដលបានយល់រពម 
54ដកស្សង់ពីអងគការ www.viva.org 
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១. ដសចកត៊ីថ្ណនំ្ទ 
ចំនុចដនោះរមួបញ្ចូ ល៖ 

 ទំព័រមាតិការ 
 បុពវកថ្ន ឬ អារមភកថ្ន 
 និយមន័យពាកយ - សន្ទទ នុរកម 
 តរមូវការ និងទំហំ្ននដរលនដយបាយ - ដរលនដយបាយដនោះគួរថ្តបញ្ញជ ក់ថ្នដរល

នដយបាយដនោះសំរាប់បុគគលិក, អ្នកដឹកន្ទំ, សមាជិករកុមរបឹកាន្ទយក, ដភញៀវទសសនៈកិចច, 
អ្នករបឹកា, អ្នកសម័រគចិតត និងអ្ងគការនដគូ 

 ដរលការណ៍ដរលនដយបាយ - និយមន័យកុមារ និងដរលការណ៍ននការរបរពឹតិត និង 
ឲ្យតំនលចំដពាោះកុមារ 

 ការថ្ថលងអំ្ណរគុណ - ចំដពាោះអ្នកថ្ដលបានជួយដរៀបចំដរលនដយបាយដនោះ 
២. បញ្ញា ដរលនដយបាយ 
ថ្ផនកដនោះគួរថ្តរមួបញ្ចូ ល៖ 

 ដសចកត៊ីថ្ថលងព៊ីការដបតជាញ ចិតត - ការរបកាសព៊ីការដបតជាញ ចិតតរបស់អ្ងគការចំដពាោះការការពារ 
កុមារ 

 និយមន័យននការរដំោភបំពានកុមារ - ការឲ្យនិយមន័យននការរដំោភបំពានរបស់អ្ងគការ 
(សំរល់៖ ដរលនដយបាយមិនគួរររន់ថ្តដផ្ទត តដលើការរដំោភបំពានផលូវដភទដទ ប៉ាុថ្នតដផ្ទត
តដលើរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននការការពារកុមារ រមួទំង ទំរង់ដផសងដទៀតននការ រដំោភបំពាន, 
ការោក់វន័ិយ, សុវតិថភាព, ការដធវើការជាមួយកុមារ, របធានរគប់រគង និង វធិានការោក់វ ិ
ន័យសំរាប់បុគគលិក) 

 ទំរង់ទូដៅននការរដំោភបំពាន និងមូលដហ្តុននការរដំោភបំពាន - ពិពណ៌ន្ទព៊ីរបដភទ 
ទូដៅននការរដំោភបំពាន ថ្ដលកុមារជួបរបទោះកនុងតំបន់ 

 ការផគត់ផគង់ាមចាប់សំរាប់កុមារ - ការដលើកដ ើងព៊ីអ្នុសញ្ញដ សត៊ីព៊ីសិទិធកុមារ និងចាប់ 
ដផសងដទៀតថ្ដលកំពុងអ្នុវតតកនុងរបដទស 

 ការរបាស្រស័យទក់ទងអំ្ព៊ីកុមារ - ការដលើកកំពស់ការយល់ដឹង និងការបណតុ ោះបណាត ល 
បុគគលិក។ រដបៀបអ្ងគការដធវើការរបាស្រស័យទក់ទងអំ្ព៊ីកុមារ ការការពារកុមារ និងការ 
រដំោភបំពានកុមារ (ទំងខាងកនុង និងខាងដរៅ) 

 ពិធ៊ីការឥរយិបទ - ដរលការណ៍ឥរយិបទទូដៅសំរាប់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត អ្នករបឹកា 
ដភញៀវទសសនៈកិចច មាច ស់ជំនួយ អ្នកឧបតថមភ និងបុគគលដផសងដទៀតថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជា
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មួយកុមារ ដដើម៊ីបជួយឲ្យកុមារមានសុវតិថភាព និងដដើម៊ីបដជៀសវាងការដចាទរបកាន់មិនរតឹម
រតូវ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ៦ សំរាប់ការពនយល់បថ្នថមអំ្ព៊ីពិធ៊ីការ ឥរយិបទ) 

 គំដរាងនដគូ - ការរពឹំងទុកព៊ីការការពារកុមារសំរាប់អ្ងគការនដគូជាពិដសសដៅដពលអ្ងគការ
មាននដគូកុងរារមួទំងតរមូវការជួយឲ្យអ្ងគការនដគូដធវើាមដរលនដយបាយការពារ
កុមារ 

 ការដរជើសដរ ើស និងសំរតិសំរាងំបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតត - ដរលការណ៍សំរាប់ការដរជើស
ដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ១៤ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថមអំ្ព៊ី ការដរជើស
ដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក) 

 យនតការោក់ពាកយបណតឹ ង - រដបៀបជួយឲ្យកុមារ និងមនុសសរាយការណ៍ព៊ីការសង័សយ ឬ 
ការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរដំោភបំពាន ដោយឥតមានភាពភ័យខាល ចទទួលទណឌ កមម 

 ការដឆលើយតបចំដពាោះបទដចាទរបកាន់ និងការរដំោភបំពានកុមារ - ដរលការណ៍មួយ 
ជំហានមតងៗអំ្ព៊ីរដបៀបដោោះស្រស្ថយ ដៅដពលដធវើការរាយការណ៍/ការដចាទរបកាន់។ ដរល
ការណ៍ទំងដនោះគួរថ្តរមួបញ្ចូ លព៊ីរដបៀបថ្ថទំកុមារ ថ្ដលទទួលការប៉ាោះទងគិច និង រដំោភ
បំពាន, រតូវទក់ទងនរណា (ប៉ាូល៊ីស, អ្នករបឹកាថ្ផនកចាប់, -ល-) និងរដបៀបដធវើ ការដសុើប
អ្ដងកត និងរបរពឹតិតចំដពាោះមនុសស 

 ការតស ូមតិ និងការភាជ ប់បណាត ញ - រដបៀបអ្ងគការដធវើការជាមួយអ្នកដនទ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន 
ការការពារកុមារគឺជាអាទិភាពកនុងរបព័នធចាប់ និងសងគម 

 ការរកាការសំងាត់ - ការថ្ណនំ្ទព៊ីរដបៀបរកាពត៌មានអំ្ព៊ីការរដំោភបំពាន ជាការសំងាត់ 
៣. ថ្បបបទបំដពញ 
ថ្បបបទពិនិតយដមើលស្ថវា, ថ្បបបទរបកាសអំ្ព៊ីខលួនឯង, ថ្បបបទពិធ៊ីការឥរយិបទ, ថ្បបបទ 
យល់រពមព៊ីឪពុកមាត យ, ថ្បបបទរាយការណ៍ព៊ីបទរដំោភបំពាន 
៤. ពត៌មានលំអិ្តអំ្ព៊ីបុគគលថ្ដលរតូវទក់ទង 
ដលខទូរស័ពទ និងពត៌មានទំន្ទក់ទំនងដផសងដទៀត សំរាប់បុគគលទទួលបនទុកថ្ផនកការពារកុមារ។ 
អ្ងគការរតូវថ្តងាំងបុគគលថ្ដលរតូវទទួលខុសរតូវ និងថ្បងថ្ចកសិទិធអំ្ណាច ដពលដវោ និង 
ធនធានឲ្យបានរគប់ររន់ ដដើម៊ីបរតួតពិនិតយដមើលសកមមភាពការពារកុមារ។ 

គាំរសូរលនសោបាយការពារកមុារ 

Child Rights Information Network Child Protection Policy  

http://www.crin.org/docs/FileManager/child_protection_policy.doc 

Plan USA Child Protection Standards  

http://www.crin.org/docs/FileManager/child_protection_policy.doc
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http://www.planusa.org/site/protection.php 

World Vision International Child Protection Standards  

http://www.worldvision.ca/Sponsor-a-Child/Documents/FY09-ChildProtectionStandardsPolicy.pdf 

International Save the Children Child Protection Policy 

www.savethechildren.net/alliance/resources/child_protection.pdf 

http://www.planusa.org/site/protection.php
http://www.worldvision.ca/Sponsor-a-Child/Documents/FY09-ChildProtectionStandardsPolicy.pdf
http://www.savethechildren.net/alliance/resources/child_protection.pdf
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ករែី កិា 
ដកស្រសង់ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារ55 

ដសចកត៊ីថ្ណនំ្ទ 
_________ គឺជាអ្ងគការមួយ ថ្ដលមាននិមិតតចង់ដឃើញរបជាជនកមពុជាមានដសរ ៊ីភាពរស់ដៅ 
ដោយកត៊ីសងឹឃម កត៊ីស្រសោញ់ អំ្ណរ និងសនតិភាព ដោយស្ថគ ល់រពោះអ្មាច ស់ដយស ូរគ៊ីសត។ 
___________ មានមណឌ លមួយសំរាប់កុមារកំរពាកនុងទ៊ីរកុងភនំដពញ ដហ្ើយក៏ដធវើការជាមួយ កុមារ 
និងយុវជនកនុងគំដរាងាមភូមិន្ទន្ទថ្ដរ។ 

ដរលបំណងននដរលនដយបាយដនោះគឺដដើម៊ីបទប់ស្ថក ត់ការរដំោភបំពានកនុងកមមវធិ៊ីអ្ងគការរបស់
ដយើង និងដដើម៊ីបការពារបុគគលិកព៊ីការដចាទរបកាន់រដំោភបំពានថ្ដលមិនពិត។ _______ គឺជាអ្ងគ
ការរគ៊ីសតបរស័ិទ ថ្ដលដជឿថ្នរពោះគមព៊ីរគឺជាមគគុដទសក៍កនុងការការពារកុមារ។ 

“ដបិរសយើងខ្ញុ ាំខ្ាំស្វើការលែ មិនដមនសៅច្ាំសពាេះរពេះអមាច ស់ដរប ុសណាណ េះ េឺសៅច្ាំសពាេះមនុសស 
សលាកដដរ” (២ កូរនិែូស ៨៖២១) 

“ឳបងបែូនសអើយ សបើបានទន់ស ើញមនុសសណាស្វើខុ្សអវីសនាេះ អនករាល់រន ដដលសដើរ សោយ
រពេះវញិ្ជដ ណ ចូ្រដាំរង់អនកសនាេះសោយចិ្រតសុភាព… ចូ្រយកអាោររន សៅវញិសៅ មក យា ង
សនាេះសទើបបានសាំសរច្តាមរកិរវន័ិយលនរពេះរេីសទ” (កាឡាទី ៦៖១-២) 

 

__________ សបតជាញ ចិ្រតស្វើតាមច្ាប់របសទសកមពុជា ទក់ទងនឹងបញ្ជា លនការរ ាំសលាភបាំពាន និង 
សកងរបវញ័្ច ។ __________ សបតជាញ ចិ្រតស្វើតាមអនុសញ្ជដ សតីពីសិទិធកុមារលនអងគការសហរបជាជារិ។ 
ការការពារកុមារេឺជាសរលសរឿងមួយកនុងច្ាំសណាមសរលសរឿងទាំង ៤ ដដលដាំសណើ រការកនុងអនុ
សញ្ជដ សតីពីសិទិធកុមារ ដដលចូ្លជា្រមានជាច្ាប់អនតរជារិកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩០។ កមពុជាជារបសទស
ហរថសលខី្លនអនុសញ្ជដ សតីពីសិទិធកុមារ ដូសច្នេះសយើងេួរសរបើរួនាទីរបស់សយើងកនុងការរាំរទយា ងមឺុង
មា រ់សលើអនុសញ្ជដ សនេះ សៅកដនលងដដលររូវអនុវរត។ កនុងរបសទសមួយដដលកុមារ េឺរកុមមនុសស
ដដល ា្ំជាងសេ សហើយសទសច្រណ៍ផលូវសភទ ការរ ាំសលាភផលូវសភទកុមារ និងការ រ ាំសលាភបាំពានកុមារ
កាំពុងសកើនសឡើង _________________ បុេគលិក និងអនកសម័រេចិ្រតនឹងស្វើអវីៗ រេប់យា ងតាមអាំណាច្
ដដលពួកសេមាន សដើមីបការពារកុមារកនុងរេួោររបស់ពួកសេពីការរ ាំសលាភបាំពានបដនថមសទៀរ។ 

  

                                                           
55ដច្កចយសោយអងគការសមព័នធចប់លដ។ សរលនសយាបាយទាំងមូលមានសៅកនុងឧបសមព័នធទី ២ 
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សសច្កតីដែលងពីការសបតជាញ ចិ្រត 

រេប់រន ររូវចុ្េះហរថសលខ្- សមាជិករកុម, បុេគលិករយៈសពលខ្លី, អនកសម័រេចិ្រត និងសភញៀវទសសនៈ 
កិច្ច។ សសច្កតីដែលងពីការសបតជាញ ចិ្រតមួយច្ាប់ររូវរកាទុកជាឯកោរកនុងការយិាល័យ។ 

ខ្ញុាំរបកាសថា៖ 

 ខ្ញុាំបានអាន និងយល់អាំពីសរលនសយាបាយការពារកុមារ 
 ខ្ញុាំនឹងស្វើការតាមនីរិវ ិ្ ី និងពិ្ីការដូច្មានដច្ងកនុងសរលនសយាបាយសនេះ 
 ខ្ញុាំមិនធាល ប់ររូវបានទទួលការសចទរបកាន់ ឬ ជាប់ពិរទុធពីបទសលមើសណាមួយ ទក់ទង នឹង

ការរ ាំសលាភបាំពានរាងកាយ ឬ ផលូវសភទសលើកុមារសទ 

 ខ្ញុាំយល់ថា របសិនសបើមានពាកយបណតឹ ងណាមួយច្ាំសពាេះខ្ញុាំទក់ទងនឹងការរ ាំសលាភបាំពាន 
កុមារ កនុងសពលបាំសពញសកមមភាពសផសងៗ ការសចទរបកាន់សនេះនឹងររូវស្វើការសសុើបអងករ 
យា ងម រ់ច្រ់ សោយមានការសហការណ៍ជាមួយអាជាញ ្រមានសមរថកិច្ច 

ស ម្ េះ__________________________________ 

ហរថសលខ្______________________________ 

កាលបរសិច្ឆទ_____________________________ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖ 

ដរលនដយបាយការពារកុមារ គឺជាដសចកត៊ីថ្ថលងព៊ីការដបតជាញ របស់អ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីប 
ជួយឲ្យកុមារមាន ____________។ វាបងាា ញរគប់រន យ៉ាងចាស់ថ្ន ________ រតូវទទួលការ 
ការពារបងាា ញព៊ីការបំដពញតួន្ទទ៊ីការពាររបស់អ្ងគការ និងផតល់នូវយនតការ ______________ សំ
រាប់បំដពញតួន្ទទ៊ីដន្ទោះ។ ជាទូដៅ ដរលនដយបាយមួយមាន ដសចកត៊ីថ្ណនំ្ទ បញ្ញា ដរល 
នដយបាយ (ឧទ. និយមន័យនន _________ រដបៀបរាយការណ៍ និងដឆលើយតបចំដពាោះការរដំោភ
បំពាន, ការដរជើសដរ ើសបុគគលិក), បញ្ជ ៊ីនន _____________ ព៊ីបុគគលិក ថ្បបបទថ្ដលចំាបាច់ និងព
ត៌មានទំន្ទក់ទំនងននបុគគលថ្ដលរតូវថ្តងាំងជាភាន ក់ងារការពារកុមារ។ 

សំនួរពិភាកា 

១. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុមារឬដទ? ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាមាន ឬ ដបើអ្ត់ 
ដហ្តុអ្វ៊ី? 

២. របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុមារ ដតើអ្នកគិតថ្នវាប៉ាោះពាល់យ៉ាង
ចំដពាោះអ្ងគការរបស់អ្នក? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមានដរលនដយបាយការពារដទ ដតើអ្នក
គិតថ្ន ដរលនដយបាយការពារកុមារអាចនឹងមានឥទិធពលយ៉ាងដៅដលើអ្ងគការរបស់អ្នក? 

៣. ដតើដរលនដយបាយការពារកុមារគួរថ្តនិយយអំ្ព៊ីនរណា កនុងអ្ងគការ ឬ ព័នធកិចចរបស់អ្នក? 

៤. របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមានពិធ៊ីការឥរយិបទ ដតើអ្នកមានសំនួរអំ្ព៊ីចំនុចណាមួយឬដទ 
ដហ្ើយដហ្តុអ្វ៊ី? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមានពិធ៊ីការឥរយិបទដទ ដតើឥរយិបទណាខលោះ 
ចំដពាោះកុមារ ថ្ដលអ្នកគិតថ្នមិនសមរមយ ឬ សមរមយសំរាប់បុគគលិក? 

សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង 

៥. ដតើអ្នកគិតថ្ន ដហ្តុអ្វ៊ីបានដរលនដយបាយការពារសំខាន់ចំដពាោះអ្ងគការរបស់អ្នក? 

៦. ដតើអ្នកគិតថ្ន ថ្ផនកណាមួយននដរលនដយបាយការពារកុមារមានឥទិធពលខាល ំងបំផុតដលើ 
ឥរយិបទរបស់បុគគលិក? 

៧. ដតើថ្ផនកណាមួយននដរលនដយបាយការពារកុមារ ពិបាកសំរាប់បុគគលិកយល់បំផុត?  
ដហ្តុអ្វ៊ី? 
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៨. របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមានពិធ៊ីការឥរយិបទ ដតើអ្នកបានជួបការលំបាកអ្វ៊ីខលោះកនុងការ 
ផសពវផាយ និងពរងឹងពិធ៊ីការឥរយិបទ ដហ្ើយដហ្តុអ្វ៊ី? របសិនដបើអ្ងគការរបស់អ្នកមិនមាន ពិធ៊ី
ការឥរយិបទដទ ដហ្តុអ្វ៊ី? 

សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖សូមដមើល កំរតិបទោា នសំរាប់ការពារកុមារ របស់អ្ងគការការពារសុវតិថភាព
កុមារ “កំរតិបទោា នទ៊ី ១៖ ដរលនដយបាយការពារសុវតិថភាពកុមារជាោយលកខណ៍អ្កសរ” 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:stan
dards&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:standards&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:standards&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១១៖ សហតុអែីបានជាសយើង្តូវការសរលនសោបាយការពារកមុារ សហើយ សតើ
សយើងចាប់សផតើមសោយរសបៀបណា? 

សដងខប៖ 
 ស្ថរៈសំខាន់ និងផលរបដយជន៍ននដរលនដយបាយការពារកុមារ 
 ារាងសវ័យរតួតពិនិតយដរលនដយបាយការពារកុមារ 
 ការបា៉ា ន់របមាណហានិភ័យននការពារកុមារ 

សហតុអែីបានជាសរលនសោបាយការពារកមុារ ាំខាន់? 

ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាមូលោា នសំរាប់កិចចការពារកុមារទំងអ្ស់របស់ព័នធកិចច ឬ អ្ងគ
ការ។ រគប់អ្ងគការទំងអ្ស់ថ្ដលពាក់ព័នធ ឬមានផលប៉ាោះពាល់ណាមួយដលើកុមារគួរថ្តមានដរល
នដយបាយការពារ។ ដទោះប៊ីជាអ្ងគការថ្ដលមិនដផ្ទត តជាក់ោក់ដលើកុមារក៏ដោយ ជាទូដៅក៏មាន
ការពាក់ព័នធខលោះជាមួយខលោះជាមួយកុមារ ាមរយៈការពាររបស់ពួកដគកនុង សហ្គមន៍ថ្ដរ ដូដចនោះដនោះ
គឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយសំរាប់រគប់អ្ងគការទំងអ្ស់។ វាជាការសំខាន់ថ្ដលរតូវមានចំនុច
ទំងដនោះសរដសរជាដរលនដយបាយ ដដើម៊ីបឲ្យបុគគលិកទំងអ្ស់អាចទទួលការបណតុ ោះបណាត ល 
និងមានឯកស្ថរមួយថ្ដលមានការរពមដរពៀង និងសំរាប់ផតល់ការថ្ណនំ្ទដៅដពលជួបស្ថថ នភាព
លំបាកៗ។ 

រម នដរលនដយបាយការពារកុមារណាអាចជួយរកាសុវតិថភាពកុមារបាន១០០%ដទ ប៉ាុថ្នតដរល
នដយបាយដ៏លអអាចជួយបាន៖ 

 ជួយការពារកុមារដោយកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ននការរដំោភបំពាន និងដកងរបវញ័្ច  
 ជួយការពារបុគគលិកដោយផតល់ដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទចាស់ៗសំរាប់អាកបបកិរយិ ថ្ដល 

សមរមយ និងន៊ីតិវធិ៊ីចាស់ៗ ដដើម៊ីបដឆលើយតបចំដពាោះកងវល់ ឬការដចាទរបកាន់ន្ទន្ទ 
 ជួយការពារអ្ងគការព៊ីការឈាល នពានរបស់ជនដលមើសណាមួយ56 
 ជួយការពារអ្ងគការព៊ីផលប៉ាោះពាល់ ថ្ដលអាចបណាត លមកព៊ីការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរដំោភ

បំពាន 

                                                           
56

 Viva Website, www.viva.org 

http://www.viva.org/
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ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការពារកុមារជួយបដងកើតអ្ងគការ “កុមារសុវតិថភាព”៖ 
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលមាន “វបបធម៌យល់ដឹង” អំ្ព៊ីការពារកុមារ 

ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលមានកិចចខិតខំ ដដើម៊ីបទប់ស្ថក ត់កាត ដររោះថ្នន ក់ដោយដចតន្ទ  
និងអ្ដចតន្ទដៅដលើកុមារ 

ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារមានអារមមណ៍សុវតិថភាព 
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារអាចនិយយដចញបាន 

ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមាររតូវបានដគស្ថត ប់ 
ជាទ៊ីកថ្នលងថ្ដលកុមារ និងបុគគលិកទទួលបានការដររព និងសិទិធអំ្ណាច57 

 

ជំហានដំបូង 

មុននឹងចាប់ដផតើមសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ អ្ងគការរបស់អ្នកគួរថ្តយល់អំ្ព៊ីចំនុច 
ខាល ំង និងចំនុចដខាយរបស់អ្ងគការអ្នក ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ។ ដទោះប៊ីជាអ្ងគការន្ទន្ទ មិន
បានដធវើការងារដផ្ទត តដលើកុមារក៏ដោយ ក៏គួរថ្តពិចារណាអំ្ព៊ីផលប៉ាោះពាល់ដោយរបដយលដៅដលើ
សុវតិថភាព និងការលូតោស់របស់កុមារ ាមរយៈកមមវធិ៊ីរបស់ពួកដគថ្ដរ។ ឧបករណ៍ សវ័យរតួត
ពិនិតយដលើកិចចការពារកុមារ រតូវបានថ្ណនំ្ទសំរាប់ជំហានដនោះ។ 

ឧបករណ៍ស្វ័យត្រួរពិនិរយរបស់្អង្គការ Keeping Children Safe គឺជនធានដ៏អស្ចា រយមួយ ដដើម្ប
ជួយវាស់្ស្ទង់្ចនុំចខ្ល ងំ្ និង្ចនុំចខ្វះខ្រទាក់ទង្នឹង្ការការពារកុមារ។ ដោកអនកអាចស្ស្វង្រក

បានតាមដគហទពំ័រ 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:engl

ish-language&Itemid=4. 
 

ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយគឺជាសំណំុសំនួររតួតពិនិតយ ថ្ដលអ្ងគការ និងព័នធកិចចន្ទន្ទថ្ដលមាន
ការដបតជាញ កនុងការការពារកុមារ គួរថ្តពាយមបំដពញ។ យ៉ាងណាមិញ ចំនុចខលោះអាចទក់ទងនឹងប
របិទមួយចំនួនដរចើនជាងចំនុចដផសងៗដទៀត។ ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយជួយបុគគលិកឲ្យគិតអំ្ព៊ី 
៦ចំនុចដផសងៗរបស់អ្ងគការ៖ 

                                                           
57ឧបករណ៍បដងកើតដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារ៖ រដបៀបបដងកើតអ្ងគការកុមារដមរត៊ី Elanor Jackson and Marie Wernham, Elanor 

Jackson and Marie Wernham and ChildHope, 2005, p. 28.  

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
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 កុមារ និង្អង្គការ 
 ដោលនដោបាយ និង្ន្រិវធ្ិ 
 ការទប់ស្ចា រ់ការឈឺចាប់លឺកុមារ 
 ការអនុវរត និង្ការបណតុ ះបណ្តត ល 
 ពរ៌មាន និង្ការត្បាត្ស័្យទាក់ទង្ 
 ការត្រួរពិនិរយ និង្រលឹំកដ ើង្វញិ 

ការវាយតនមលហានិភ័យ 

បន្ទទ ប់ព៊ីដធវើសវ័យរតួតពិនិតយរចួដហ្ើយ បុគគលិកគួរថ្តគិតអំ្ព៊ីសំនួរខាងដរកាម៖ 

 ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចកំពុងដធវើអ្វ៊ីថ្ដលវជិជមានដដើម៊ីបការពារកុមារ? 
 ដតើអ្ងគការមានចំនុចដខាយអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមារជួបដររោះថ្នន ក់? 
 ដតើមានការគំរាមកំថ្ហ្ងព៊ីខាងដរៅអ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអាចនឹងប៉ាោះពាល់ដល់កុមារកនុងអ្ងគការ? 
 ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរតូវការអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបបំដពញការងារឲ្យបានរបដសើរថ្ថមដទៀត? 

បន្ទទ ប់ព៊ីអ្នកចូលរមួបានបំដពញការវាយតនមលហានិភ័យរចួដហ្ើយ ពួកដគគួរថ្តសដងខបនូវចំនុចខាល ំង 
និងកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលបានដលើកមកពិភាកា និងជំហានគនលឹោះដផសងៗដដើម៊ីបដធវើដំដណើ រដៅមុខ។ 
ឧទហ្រណ៍ របសិនដបើចំនុចខវោះខាតគឺថ្ន អ្ងគការរម នដរលនដយបាយ ឬន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារដទ 
របថ្ហ្លជាការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាជំហានដំបូង ថ្ដលអ្ងគការរតូវដធវើដហ្ើ
យ។ របសិនដបើអ្ងគការមិនបានទទួលការបណតុ ោះបណាត លអំ្ព៊ីពិធ៊ីការអាកបបកិរយិននការការពារ
កុមារសំរាប់អ្នកសម័រគចិតតដទ របថ្ហ្លជាដនោះគឺជាជំហានបន្ទទ ប់សំរាប់អ្ងគការដន្ទោះដហ្ើយ។ 
របសិនដបើមានឳកាសលអដដើម៊ីបទទួលការបណតុ ោះបណាត លអំ្ព៊ីការការពាកុមារព៊ីអ្ងគការកនុងស្រសុក
ថ្ដលមានជំន្ទញខាងថ្ផនកដនោះ ដូដចនោះវាអាចជាជំហានថ្ដលមានរបដយជន៍ថ្ដលគួរបថ្នថមកនុងការ
ដរៀបថ្ផនការថ្ដរ។ 

សវ័យរតួតពិនិតយ និងការវាយតនមលកាត ដររោះថ្នន ក់គួរថ្តដធវើដ ើងយ៉ាងដហាចណាស់ ៣ឆ្ន ំមតង 
ដោយមានការថ្កសរមួលកនុងដរលនដយបាយការពារកុមារ របព័នធ និងវធិានការន្ទន្ទ។ 
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ករណ៊ី សិកា 

Trinity Church បានដំដណើ រការកមមវធិ៊ីបដរងៀនថ្នន ក់ាមផទោះកនុងរកុមជំនំុរបស់ពួកដគរយៈដពលព៊ីរប៊ី
ឆ្ន ំដហ្ើយ ប៉ាុថ្នតថម៊ីៗដនោះបានទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ពួកដគចាំបាច់រតូវបដងកើតដរលនដយបាយការពារ
កុមារ បន្ទទ ប់ព៊ីរកុមជំនំុមួយដទៀតកនុងតំបន់របស់ពួកដគមានឧបទទវដហ្តុដ៏រនធត់មួយ ថ្ដលកុមារ
មាន ក់រងរបួសជាទំងន់ ដោយស្ថរអ្នកសម័រគចិតតមាន ក់មិនបានឃ្លល ដំមើលកុមារឲ្យបានដិតដល់។ អ្នក
ដឹកនំ្ទរកុមជំនំុ និងអ្នកដឹកនំ្ទកមមវធិ៊ីដរកាយថ្នន ក់ដរៀន ដធវើការសវ័យរតួតពិនិតយ និង ការវាយតនមលហា
និភ័យ ដោយដរបើឯកស្ថរសុវតិថភាពកុមារ។ ជំហានទំងដនោះបងាា ញថ្ផនកមួយចំនួនថ្ដលចំាបាច់
រតូវដោោះស្រស្ថយ។ 

 ដំបូងពួកដគទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ពួកដគរម នដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទជាោយលកខណ៍អ្កសរ ថ្ដល
ដរៀបរាប់អំ្ព៊ីអាកបបកិរយិថ្ដលអាចទទួលយកបាន និងមិនអាចទទួលយកបានសំរាប់
បុគគលិក ឬ អ្នកសម័រគចិតត ថ្ដលដធវើការងារផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ 

 ពួកដគក៏ទទួលស្ថគ ល់ផងថ្ដរថ្ន ពួកដគរម នដរលការណ៍ថ្ណនំ្ទមំាទំដទ សំរាប់ចំនួន 
មនុសសធំ និងកុមារ កនុងអំ្ ុងដពលសិកាដរៅថ្នន ក់ដរៀន 

 ចុងដរកាយ ពួកដគទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ដោយស្ថរពួកដគមិនបានបណតុ ោះបណាត លបុគគលិកអំ្ព៊ី
បញ្ញា  និងទំនួលខុសរតូវអំ្ព៊ីការពារកុមារ។ មានកាត ដររោះថ្នន ក់មួយថ្ដលបុគគលិក ឬអ្នក
សម័រគចិតតអាចនឹងប៉ាោះទងគិចកុមារ ឬបងករដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ ាមរយៈសកមមភាពដោយ
ដចតន្ទ ឬការខកខានមិនបានបំដពញទំនួលខុសរតូវ 

បន្ទទ ប់ព៊ីពិនិតយដមើលដ ើងវញិដៅដលើលទធផលននសវ័យរតួតពិនិតយ និងការវាយតនមលកាត ដររោះ 
ថ្នន ក់ននដរលនដយបាយការពារកុមាររចួដហ្ើយ រកុមអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនំុបានដធវើការសំដរចចិតតថ្ន 
រកុមជំនំុ និងកមមវធិ៊ីបន្ទទ ប់ព៊ីថ្នន ក់ដរៀនរតូវការនូវដរលនដយបាយការពារកុមារ។ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះអ្តថបទដមដរៀនខាងដរកាម៖ 

ដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជា ___________ចំដពាោះកិចចការពារកុមារទំងអ្ស់របស់ព័នធកិចច 
ឬអ្ងគការ។ ដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ដលលអអាចជួយការពារកុមារ _______និងអ្ងគការ។ 
ជំហានដំបូងកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារគឺរតូវបដងកើតការយល់ដឹង
អំ្ព៊ី_____________ _____________ ននអ្ងគការរបស់អ្នក ទក់ទងនឹងការការពារកុមារាមរ
យៈសវ័យរតួតពិនិតយ។ ឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយព៊ី ________ ________គឺជាធនធានដ៏អ្ស្ថច
រយមួយ ដដើម៊ីបអាចសំដរចការដនោះបាន។ បន្ទទ ប់មក វាជាការសំខាន់កនុងការអ្នុវតត _______ 
___________ ដដើម៊ីបកំណត់នូវសកមមភាព ឬស្ថថ នភាពដផសងៗថ្ដលអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹង
ដររោះថ្នន ក់ ឬមាននូវឥទិធពលអ្វជិជមានដលើដរលបំណង និងដករ តិ៍ដឈាម ោះរបស់អ្ងគការអ្នក។ 
 ាំនួរពិភាកា 

1. ដតើដហ្តុអ្វ៊ីបានជាសំខាន់កនុងការថ្ដលអ្ងគការរបស់អ្នករតូវមានដរលនដយបាយការពារ 
កុមារ? 

2. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានទំន្ទក់ទំនងផ្ទទ ល់ ឬរបដយលជាមួយកុមារឬដទ? 
3. ដតើឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយដលើការការពារកុមារវាស់ដៅដលើអ្វ៊ី? 
4. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាការបា៉ា ន់របមាណកាត ដររោះថ្នន ក់ដលើការការពារកុមារជាការសំខាន់? ដតើវាជួយ

មនុសសឲ្យយល់ព៊ីពត៌មានសំខាន់អ្វ៊ីខលោះ? 
5. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានចំនុចខាល ំង និងចំនុចដខាយអ្វ៊ីខលោះទក់ទងនឹងការពារកុមារ? 
6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកកាល យជាអ្ងគការ “កុមារសុវតិថភាព” ដោយរដបៀបណា? ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក

រតូវថ្កលំអ្រដូចដមតច? 
7. ដតើការដធវើសវ័យរតួតពិនិតយដលើការការកុមារមានឧបសគគអ្វ៊ីខលោះ ដហ្ើយដតើឧបសគគទំងដន្ទោះអាច

រតូវបានយកឈនោះដោយរដបៀបណា? 
8. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានចំនុចខាល ំង និងចំនុចដខាយអ្វ៊ីខលោះកនុងការពារកុមារ? 
9. របសិនដបើអ្នកមានដរលនដយបាយការពារកុមារ ដតើវាស្រសដដៀងរន នឹងគំរកូនុងដគហ្ទំព័រដនោះ

ដោយរដបៀបណា៖ http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc 
10. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករតូវឈានជំហានបន្ទទ ប់អ្វ៊ីខលោះ កនុងការបដងកើត ឬថ្កសរមួលដរលនដយ 

បាយការពារកុមារ? 

http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc
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ដដើម៊ីបទទួលពត៌មានបថ្នថម៖ សូមពិនិតយដមើលឯកស្ថរ ការបណតុ ោះបណាត លចំដពាោះការពារកុមារ 
របស់អ្ងគការ Keeping Children Safe ―  

“Core Workshop 1: Stage 1” 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:train
ing&Itemid=4 

សូមពិនិតយដមើលឯកស្ថរ រដបៀបអ្នុវតតកំរតិបទោា ន របស់អ្ងគការ Keeping Children Safe“
ដំណាក់កាលទ៊ី ១៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីរបូភាពននអ្ងគការរបស់អ្នក” សកមមភាព ១.៣ និង ១.៤ 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:training&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:training&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១២៖ សតើសយើង រស រសរលនសោបាយការពារកមុារសោយរសបៀបណា? 
សដងខប៖ 
 ដតើនរណាខលោះគួរថ្តពាក់ព័នធកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ? 

 ៦ ជំហានកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ 

បន្ទទ ប់ព៊ីដធវើសវ័យរតួតពិនិតយ និងការបា៉ា ន់របមាណកាត ដររោះថ្នន ក់មក និងបន្ទទ ប់ព៊ីកំណត់នូវ 
ជំហានគនលឹោះកនុងការឈានដៅមុខកនុងការការពារកុមារ វាដល់ដពលកនុងការចាប់ដផតើមដំដណើ រការ 
កនុងការអ្ភិវឌឍដរលនដយបាយការពារកុមារ។ ដមដរៀនដនោះដរៀបរាប់អំ្ព៊ីជំហានធំៗកនុងដំដណើ រ 
ការននការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ។ 

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដំដណើ រការមួយ ថ្ដលទមទរនូវមតិចូលរមួព៊ី 
អ្ងគការ ឬព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នដរលនដយបាយដន្ទោះរតូវនឹងអ្ងគការ និងដដើម៊ីបកស្ថងភាព
ជាមាច ស់ននដរលដយបាយដនោះកនុងចំដណាមបុគគលិក និងអ្នកដឹកនំ្ទ។ របសិនដបើបុគគលិកចូលរមួ
កនុងការបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុមារ ពួកដគនឹងយល់អំ្ព៊ីដរលនដយបាយដនោះកាន់ថ្ត
ចាស់ និងដរតៀមអ្នុវតតវា ដហ្ើយពួកដគនឹងអាចជួយថ្កលំអ្រវា របសិនដបើបរបិទ ឬ អ្ងគការមាន
ការផ្ទល ស់បតូរកនុងរយៈដពលខាងមុខ។ 

១. បដងកើតរកុមការងារពិដសស 

ជំហានដំបូងកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារ គឺរតូវបដងកើតរកុមការងារពិដសសកនុង
ការសរមបសរមួល និងដឹកនំ្ទដំដណើ រការ។ រកុមការងារពិដសសគួរថ្តរមួបញ្ចូ លថ្នន ក់ដឹកនំ្ទជាន់
ខពស់ និងបុគគលិកព៊ីថ្ផនកដផសងៗននអ្ងគការ (រមួទំង រកុមរបធានរគប់រគង ក៏ដូចជាអ្នកថ្ដល ដធវើការ
ផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ)។ ជាធមមា រកុមការងារពិដសសដនោះគួរថ្តមានអ្នកចូលរមួព៊ី ៣-៨ន្ទក់។ 

២. ដធវើកិចចការស្រស្ថវរជាវ 

មុនដំបូង រកុមការងារពិដសសគួរថ្តដធវើការស្រស្ថវរជាវដៅដលើអ្វ៊ីថ្ដលអ្ងគការ ឬព័នធកិចចន្ទន្ទបាន 
ដធវើអំ្ព៊ីដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារន្ទន្ទ ដរពាោះពួកដគអាចនឹងមានគំរលូអ ដហ្ើយ 
របដភទអ្ងគការដផសងៗរតូវមានដសចកត៊ីបញ្ញជ ក់ដផសៗកនុងដរលនដយបាយការពារកុមាររបស់ពួកដគ 
(ឧទ. ដរលនដយបាយការពារកុមារសំរាប់រកុមជំនំុ អាចដផសងព៊ីដរលនដយបាយកនុង មណឌ ល
កុមារកំរពា)។ អ្ងគការ Viva អាចជាធនធានដ៏មានរបដយជន៍មួយកនុងការបដងកើតទំន្ទក់ទំនងទំង
ដនោះ (www.viva.org)។ សមាជិករកុមការងារពិសសសេួរដរពិនិរយសឡើងវញិសៅសលើ ឯកោរបណតុ េះ

http://www.viva.org/
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បណាត លរបស់ Keeping Children Safe ផងដដរ។ ទីបញ្ច ប់ វាជាការសាំខ្ន់កនុងការ របឹកាជាមួយ
សមធាវ ីសដើមីបដសវងយល់អាំពីច្ាប់ដដលពាក់ព័នធកនុងស្សុក កនុងដាំសណើ រការសនេះ។ 

៣. ការបសងកើរដផនការ 

ជាំហានបនាទ ប់េឺររូវបសងកើរដផនការកនុងការសរសសរសរលនសយាបាយសនេះ។ សូមពិនិរយសឡើងវញិ
សៅសលើដផនកសផសងៗកនុងសរលនសយាបាយការពារកុមារ ពីសមសរៀនទី១០ រមួជាមួយរបកេាំសហើញពី
ឧបករណ៍សវ័យររួរពិនិរយ និងការបា ន់របមាណកតាត សររេះថាន ក់របស់អនក។ សូមពិនិរយសមើល
្នធានសាំខ្ន់ៗសផសងៗ ដូច្ជា ឯកោរ Keeping Children Safe សហើយសូមពិចរណាពីរសបៀប
រពាងដផនកនីមួយៗលនសរលនសយាបាយសនេះ។ សៅសពលបសងកើរដផនការ រកុមការងារពិសសសេួរដរ
សាំសរច្សរជើសសរ ើសថា េួររមួបញ្ចូ លនរណាកនុងដាំសណើ រការពិសររេះសយាបល់។ សរលនសយាបាយ
ការពារកុមារទក់ទងនឹងអងគការទាំងមូល ដូសច្នេះរេប់រន ររូវមាន ឳកាសចូ្លរមួកនុងការបសងកើរ
សរលនសយាបាយរមួទាំង បុេគលិក្នធានមនុសស អនកសម័រេចិ្រត រកុមរបធានជាន់ខ្ពស់ និង
បុេគលិកពីរេប់ដផនកទាំងអស់លនអងគការ។ បុេគលិកភាេសរច្ើនអាច្របឹកាសយាបល់បានសោយផតល់
ឲ្យពួកសេនូវឳកាសកនុងការពិនិរយពរងាងសរលនសយាបាយដាំបូងសឡើងវញិនិងផតល់នូវមរិសយាបល់ 

៤. សរសសរពរងាងសរលនសយាបាយដាំបូង 

ពរងាងដាំបូងអាច្ររូវបានសរសសរសឡើងសោយរកុមបុេគលិករូច្មួយ ដដលមានសមរថភាពសរកាម
ការដឹកនាាំរបស់រកុមការងារពិសសស។ សរលនសយាបាយសនេះេួរដរសរសសរសឡើងឲ្យបានច្ាស់ 
និងងាយស្សួលយល់ រមួទាំងការសរបើភាោជារិផង។ សរលនសយាបាយការពារកុមារពរងាងេួរ
ដរសោេះស្ោយច្ាំសពាេះច្ាំនុច្សផសងៗ ដដលមានកនុងសមសរៀនទី១០។ Viva ក៏មានេាំរសូរលនសយាបាយ
ការពារកុមារដដរ ដដលជារបសយាជន៍កនុងការដណនាាំពីរសបៀបសរសសរសរលនសយាបាយការពារ
កុមារ៖ http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc 

៥. ថ្ចកចាយពរងាងដរលនដយបាយដំបូងដដើម៊ីបទទួលមតិដឆលើយតប 
ពរងាងដរលនដយបាយដំបូងគួរថ្តថ្ចកចាយឲ្យបុគគលិកកនុងអ្ងគការ ដដើម៊ីបអាន និងទទួល ដយ
បល់។ របថ្ហ្លជាអ្នកអាចថ្ចកចាយឲ្យបុគគលថ្ដលពាក់ព័នធខាងដរៅអានពរងាងដនោះ ដូចជា 
រកុមរបឹកាចាប់ កុមារ ឬ អ្ងគការនដគូ។ មតិដឆលើយតបគួរថ្តរបមូលទុកមួយកថ្នលង និង វភិាគដដើម៊ីប
កំណត់ព៊ីកាត រពួយបារមភធំៗ ចំនុចសំខាន់ៗ និងថ្ផនកដផសងៗថ្ដលបុគគលិកមិនយល់ ព៊ីដរលន
ដយបាយ។ 
៦. សរដសរពរងាងដរលនដយបាយចុងដរកាយ 
ពរងាងចុងដរកាយអាចរតូវបានបដងកើតដ ើង ថ្ដលគួរថ្តដលើកមកពិភាកា និងអ្នុម័តដោយរកុម
អ្នកដឹកន្ទំរបស់អ្ងគការ ឬព័នធកិចច។ 

http://www.viva.org/en/articles/child_prot/policy_template.doc


 
 

ដសៀវដៅកិចចការពិធ៊ីការកុមារ
 

93 
 

ករណ៊ី សិកា 
បន្ទទ ប់ព៊ីរកុមអ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនំុ Trinity Church បានសំដរចចិតតថ្ន ពួកដគរតូវការដរល 
នដយបាយការពារកុមារ ពួកដគចាត់ាំងរកុមការងារពិដសសដដើម៊ីបបដងកើតដរលនដយបាយដនោះ
ដ ើង។ រកុមការងារពិដសសដនោះរមួមានរគូគងាវ លដរៀមចបង រគូគងាវ លព័នធកិចច អ្នកសរមប 
សរមួលកមមវធិ៊ីបដរងៀនបន្ទទ ប់ព៊ីស្ថោដរៀននិងអ្នកសម័រគចិតតមាន ក់កនុងកមមវធិ៊ី។ បន្ទទ ប់មក សមាជិក
រកុមការងារពិដសសបានអានឯកស្ថរ Keeping Children Safe និងបានជួបបួន ដលើក ដដើម៊ីប
ពិភាកាព៊ីជំពូក និងដមដរៀនដផសងៗកនុងឯកស្ថរដន្ទោះ។ បន្ទទ ប់មកដទៀត រកុមការងារ ពិដសស
បដងកើតថ្ផនការសរដសរដរលនដយបាយកនុងរយៈ៦ថ្ខ។ ពួកដគដធវើយ៉ាងឲ្យរបាកដថ្ន ថ្ផនការដនោះ
រមួបញ្ចូ លជំហាន ថ្ដលជួយឲ្យអ្នកស័រគចិតត ឪពុកមាត យ បុគគលិករកុមជំនំុ និង កុមារផ្ទទ ល់អាចផត
ល់នូវមតិចូលរមួចំដពាោះពរងាងននដរលនដយបាយដនោះ។ 
ាមការពិត រគូគងាវ លព័នធកិចចបានសរដសរដរលនដយបាយកនុងការងារព៊ីមុនៗមក ដូដចនោះរត់ 
សម័រគចិតតដឹកន្ទំសរដសរពរងាងដរលនដយបាយដំបូង។ រត់បានដធវើការរយៈដពលរបថ្ហ្ល១ថ្ខ 
ដោយពិនិតយឯកស្ថរ Keeping Children Safe ដោយសុ៊ីជំដៅ ដធវើបទសំភាសន៍ និងមានរកុម
ពិភាកាជាមួយបុគគលិកគនលឹោះកនុងព័នធកិចច និងសរដសរថ្ផនកដផសងៗននដរលនដយបាយ។ មួយថ្ខ
ដរកាយមក រត់បានបងាា ញពរងាងដរលនដយបាយដំបូងដល់រកុមការងារពិដសស ដដើម៊ីបរតួត
ពិនិតយស្ថរជាថម៊ី។ ពួកដគមានការរបជំុរយៈដពល ២ដមា៉ាង ដដើម៊ីបពិនិតយដមើលដរលនដយបាយដនោះ
ឲ្យបានសុ៊ីជំដៅ និងផតល់ជាមតិដយបល់មួយចំនួន។ បុគគលិកមាន ក់ដទៀតសម័រគ ចិតតថ្កសរមួល
ដរលនដយបាយដនោះដ ើងវញិ ដយងាមមតិដឆលើយតបរបស់ពួកដគ បន្ទទ ប់មករត់ក៏បានថ្ចក
ចាយដល់បុគគលិករកុមជំនំុ និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់កនុងព័នធកិចចដន្ទោះ ដដើម៊ីបទទួលមតិដឆលើយតប
របស់ពួកដគ។ ព៊ីរសបាត ហ៍្ដរកាយមក រត់បានចងរកងមតិដឆលើយតបទំងដនោះ រពមទំងថ្កសរមួល
ពរងាងដរលនដយបាយមតងដទៀត។ 
ដំដណើ រការដនោះបានចាប់ដផតើមនូវការពិភាកាដ៏មានរបដយជាន៍ជាដរចើនកនុងចំដណាមបុគគលិក និង
អ្នកសម័រគចិតតអំ្ព៊ីការការពារកុមារ និងដធវើព័នធកិចចជាមួយកុមារ។ ពួកដគថ្ថមទំងសំដរចចិតត 
ពាយមទទួលវគគបណតុ ោះបណាត លខលោះកនុងឆ្ន ំដនោះ សំរាប់បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតអំ្ព៊ីរដបៀបដធវើជា
បន្ទទ ល់ចំដពាោះកុមារ។ ឥ ូវដនោះពួកដគបានយកពរងាងដរលនដយបាយទ៊ីព៊ីរ និងដបើកការរបជំុ
ស្ថធារណៈដដើម៊ីបទទួលមតិដឆលើយតបចំដពាោះដរលនដយបាយដនោះ។ កនុងការរបជំុដនោះ បនទប់មួយ
សំរាប់ឪពុកមាត យកុមារ ថ្ដលចូលរមួកនុងកមមវធិ៊ីបដរងៀនដរៅដមា៉ាងស្ថោ ដហ្ើយបនទប់មួយដទៀត
សំរាប់កុមារថ្ដលចូលរមួកមមវធិ៊ី។ ពួកដគពិភាកាដរលនដយបាយយ៉ាងសុ៊ី ជំដៅ រមួទំងចំងល់ ឬ
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សំនួរដផសងៗ។ ឪពុកមាត យ និងកុមារដលើកនូវគំនិត និងដយបល់លអៗ មួយចំនួនអំ្ព៊ីដរល
នដយបាយ (ជាពិដសស ទក់ទងនឹងការោក់ពិន័យកុមារ) និងដយបល់ដផសងៗអំ្ព៊ីរដបៀបអ្នុវតត
ដរលនដយបាយ បន្ទទ ប់ព៊ីបញ្ច ប់ដរលនដយបាយពរងាងមក។ 
បន្ទទ ប់មករកុមការងារពិដសសថ្កសរមួលដរលនដយបាយស្ថរជាថម៊ីមតងដទៀត ថ្ផអកដលើមតិចូល
រមួដ៏មានរបដយជន៍ដនោះ ដហ្ើយបន្ទទ ប់មក ជាជំហានចុងដរកាយពួកដគបានសួរដមធាវ ៊ីថ្ដលជា
សមាជិកននរកុមជំនំុឲ្យពិនិតយដរលនដយបាយដនោះជាថម៊ី ាមទសសនៈវស័ិយថ្ផនកចាប់។ រត់
បានផតល់ដយបល់តូចៗព៊ីរអំ្ព៊ីការដរៀបឃ្លល មួយចំនួនកនុងពិធ៊ីការអាកបបកិរយិ។ ជាជំហានចុង
ដរកាយ រកុមការងារពិដសសបងាា ញនូវដរលនដយបាយដល់រកុមអ្នកដឹកន្ទំ រកុមជំនំុថ្ដលបាន
អ្នុម័តយ៉ាងរ ៊ីករាយ។ រគប់រន មានអារមមណ៍សបាយរ ៊ីករាយអំ្ព៊ីដជាគជ័យកនុងការបដងកើតដរល
នដយបាយការពារកុមារ ដហ្ើយដំដណើ រការដនោះទំងមូលបានដធវើឲ្យមានការពិភាកា និងចំណាប់
អារមមណ៍ជាដរចើនកនុងការការពារកុមារ និងព័នធកិចចជួយកុមារ។ 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖ 

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារគឺជាដំដណើ រការមួយ ថ្ដលទមទរនូវមតិចូលរមួព៊ី 
អ្ងគការ ឬព័នធកិចចមួយ ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នដរលនដយបាយដន្ទោះ _____________ និងដដើម៊ីបកស្ថង 
ភាពជាមាច ស់ននដរលដយបាយដនោះកនុងចំដណាមបុគគលិក និងអ្នកដឹកនំ្ទ។  _______________ 
ថ្ដលរមួបញ្ចូ លថ្នន ក់ដឹកនំ្ទជាន់ខពស់គួរថ្តសរមបសរមួល និងដឹកនំ្ទដំដណើ រការបដងកើតដរល 
នដយបាយការពារកុមារ។ ដោយស្ថរដរលនដយបាយការពារកុមារទក់ទងនឹង _________ 
___________ រគប់រន រតូវមានឳកាសរមួចំថ្ណកបដងកើតដរលនដយបាយដនោះ - រមួទំង បុគគលិក
ធនធានមនុសស អ្នកសម័រគចិតត រកុមរបធានរគប់រគងជាន់ខពស់ និងបុគគលិកព៊ីរគប់ថ្ផនក ទំងអ្ស់កនុង
អ្ងគការ។ បន្ទទ ប់ព៊ីបុគគលិកបានផតល់មតិចូលរមួដៅដលើពរងាងដំបូងដហ្ើយ ពរងាង ចុងដរកាយនន
ដរលនដយបាយការពារកុមារគួរថ្តរតូវបានអ្នុម័តដោយ _______ ________ ដោយអ្ងគការ 
ឬព័នធកិចច។ 

សំនួរពិភាកា៖ 

1. ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយអ្វ៊ីខលោះ? 
2. ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាការសំខាន់ថ្ដលអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នកមានដរលនដយបាយការពារ 

កុមារ? 
3. ដតើអ្នកគិតថ្ន នរណាខលោះគួរថ្តចូលរមួកនុងការបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុមារកនុងអ្ងគការ 

ឬព័នធកិចចរបស់អ្នក? 

សំនួរពិភាកាសំរាប់របធាន៖ 

4. ដតើអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នកជួបការលំបាកអ្វ៊ីខលោះកនុងការសរដសរដរលនដយបាយការពារ 
កុមារ? 

5. នរណាគួរថ្តសថិតកនុងរកុមការងារពិដសស ដដើម៊ីបសរមបសរមួល និងដឹកនំ្ទការបដងកើតដរល 
នដយបាយការពារកនុងអ្ងគការ ឬព័នធកិចចរបស់អ្នក? 

6. ដតើនរណាខលោះគួរថ្តចូលរមួកនុងការសរដសរ ឬថ្កសរមួលដរលនដយបាយការពារកនុងអ្ងគការ
របស់អ្នក? 

7. ដតើថ្ផនកណាខលោះកនុងដរលនដយបាយការពារកុមារ ថ្ដលពិបាកសរដសរបំផុតសំរាប់អ្ងគការ ឬ
ព័នធកិចចរបស់អ្នក? ដហ្តុអ្វ៊ី? 
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ដដើម៊ីបដរៀនបថ្នថមដទៀត៖ 

សូមដមើល រដបៀបអ្នុវតតកំរតិបទោា ន របស់ Keeping Children Safe “កំរតិបទោា ន ២៖ អ្នុវតត 
ដរលនដយបាយ” 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4 

សូមសមើល ការបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមារ របស់ Keeping Children Safe, Core Workshop 

1: Stages 2-5 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:train
ing&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:training&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:training&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១៣៖ សតើសយើងអនុវតតសរលនសោបាយការពារកមុារសោយរសបៀបណា? 
សដងខប៖ 
 ថ្ផនការសកមមភាព 

 ការផសពវផាយ 

 ការបណតុ ោះបណាត ល 

 ការដរៀបថ្ផនការ និងការរតួតពិនិតយ 

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារររន់ថ្តជាជំហានដំបូងប៉ាុដណាណ ោះ ថ្ដលនឹងដធវើឲ្យ អ្ងគ
ការកាល យជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។ កិចចការថ្ដលលំបាកដធវើជាងដនោះគឺការអ្នុវតតដរល
នដយបាយដៅកនុងរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននអ្ងគការ រមួទំងចំដណោះដឹង និងអាកបបកិរយិរបស់
បុគគលិកផង។ 

ចំនុចខាងដរកាមដនោះជាចំនុចសំខាន់កនុងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ 
ដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ដលលអ ទល់ថ្តមានអ្នកដធវើាម ដរពាោះរកោសមួយសនលឹកមិន

អាចជួយការពារកុមារបានដទ។ 
របសិនដបើអ្នកមិនមានថ្ផនការសកមមភាពចាស់ោស់ អំ្ព៊ីរដបៀបអ្នុវតតដរលនដយបាយ 

ការពារកុមារដទ វានឹងមិនជួយការពារសុវតិថភាពដល់កុមារដទ។ 
បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវស្ថគ ល់ដរលនដយបាយដនោះ ទទួលវគគបណតុ ោះបណាត ល និងយល់ព៊ី ការអ្នុ

វតតរបស់វា58។ 

ការបដងកើតថ្ផនការសកមមភាព 
បន្ទទ ប់ព៊ីបដងកើតដរលនដយបាយការពារកុមារមក វាជាការសំខាន់កនុងការបដងកើតថ្ផនការសកមម 
ភាពជាដំបូងដដើម៊ីបឲ្យរបាកដថ្ន បុគគលិកកនុងអ្ងគការយល់ព៊ីដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីដហ្ើយ
នឹងរតូវដធវើជំហានមួយចំនួនដដើម៊ីបអ្នុវតតរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់កនុងដរលនដយបាយ។ 
គនលឹោះកនុងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ និងន៊ីតិវធិ៊ី គឺការផសពវផាយ, ការបណតុ ោះបណាត
ល, ការដរៀបថ្ផនការ និងការរតួតពិនិតយ59។ 
 
                                                           
58វេគបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមារ Keeping Children Safe. Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, Powerpoint Presentation.   
59ដកស្សង់ពី www.viva.org 

http://www.viva.org/
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 ការផសពវផាយ៖ 
មុនដំបូង វាជាការសំខាន់ថ្ដលបុគគលិកទំងអ្ស់អានដរលនដយបាយ និងចុោះហ្តថដលខា
ដលើការរពមដរពៀង។ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់គួរថ្តមានភាពងាយស្រសួលកនុងការ
អាន និងមានដរលនដយបាយជាប់ខលួនដៅកនុងអ្ងគការ (ឧទ. កនុងដសៀវដៅបុគគលិក និង
ដសៀវដៅដរលនដយបាយអ្ងគការដផសងដទៀត)។ 

 ការបណតុ ោះបណាត ល៖ 
រគប់បុគគលិកទំងអ្ស់មានតួន្ទទ៊ីកនុងការការពារកុមារ។ ពួកដគអាចការពារកុមារបាន 
របសិនដបើពួកដគមានឥរយិបថរតឹមរតូវចំដពាោះកុមារ យល់ព៊ីបញ្ញា ននការការពារកុមារ និង
មាននូវចំដណោះដឹងថ្ដលចំាបាច់អំ្ព៊ីដំដណើ រការ និងដរលនដយបាយការពារកុមារ។ វាគឺ
ជាទំនួលខុសរតូវរបស់អ្ងគការ កនុងការផតល់វគគបណតុ ោះបណាត លរគប់ររន់ដល់បុគគលិក ដដើ
ម៊ីបឲ្យពួកដគបំដពញតួន្ទទ៊ីដនោះ។ 
សមាជិកសហ្គមគួរថ្តទទួលការបណតុ ោះបណាត លអំ្ព៊ីរដបៀបរាយការណ៍ព៊ីបទរដំោភ
បំពានកុមារ60។ 

“ចំដពាោះអ្ងគការ ពួកដគអ្នុវតតការផសពវផាយអំ្ព៊ីអំ្ដពើដកងរបវញ័្ច ផលូ វដភទ ដមដរាគដអ្ដស៍/ជំងឺដអ្ដស៍ 
និងជំងឺកាមដរាគ ប៉ាុថ្នតដៅដពលយប់ ពួកដគជាអ្នករដំោភបំពានកុមារ ៊ីអាយុ ១២ឆ្ន ំទំងដនោះ។”61 

ារាងខាងដរកាមបងាា ញអំ្ព៊ីកំរតិបទោា នននសមព័នធ Keeping Children Safeដដើម៊ីបបណតុ ោះបណាត ល
បុគគលិកអំ្ព៊ីការការពារកុមារ62៖ 

                                                           
60សូមសមើលសមសរៀនទី ៨ និង ៩ សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមអាំពីរសបៀបជួយកុមារ និងសមាជិកសហេមសផសងសទៀរឲ្យស្វើការរាយការណ៍អាំពី អាកបបកិរយិា 
ឬការរ ាំសលាភបាំពានរបស់បុេគលិក ឬអនកសម័រេចិ្រត 
61ដកស្សង់ពី From Camp to Community: ការសិការបស់របសទសលីសប៊ាើរអីាំពីការសកងរបវញ័្ច សលើកុមារ Save the Children UK, 2006   
62ការបណតុ េះបណាត លសាំរាប់ការការពារកុមាររបស់ Keeping Children Safe Jenny Myers, Save the Children UK, 2006   
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ការបណតុ ោះបណាត លសំរាប់កំរតិបទោា នននការការពារកុមារ 

បុគគលិក, អ្នកសម័រគចិតត និងសហ្ការ ៊ីដផសងដទៀតទទួលការបណតុ ោះបណាត លអំ្ព៊ីការការពារកុមារ 
ដៅដពលពួកដគចូលរមួជាមួយស្ថថ ប័នការងារ ថ្ដលស្ថថ ប័នការងារដនោះផតល់នូវការថ្ណនំ្ទអំ្ព៊ី 
ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារ។ 

បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់មានឳកាសដរៀនអំ្ព៊ីរដបៀបសំរល់ និងដឆលើយតបចំដពាោះ 
កងវល់ដផសងៗទក់ទងនឹងការរដំោភបំពានកុមារ។ 

កុមារទទួលបាននូវដំបូន្ទម ន និងជំនួយកនុងការរកាសុវតិថភាពខលួនឯង។ 

បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់ថ្ដលមានទំនួលខុសរតូវពិដសសកនុងការរកាសុវតិថភាព 
កុមារ មានឳកាសទទួលបានការបណតុ ោះបណាត លជារបចំា ដដើម៊ីបឲ្យជំន្ទញ និងចំដណោះដឹងរបស់ 
ពួកដគរតូវាមកាលសម័យ។ 

ការបណតុ ោះបណាត លរតូវបានផតល់ដល់បុគគលិកណា ថ្ដលមានទំនួលខុសរតូវកនុងការដោោះ 
ស្រស្ថយចំដពាោះបទដចាទរបកាន់ និងន៊ីតិវធិ៊ីោក់វន័ិយ ទក់ទងនឹងការរដំោភបំពានកុមារ និង 
អាកបបកិរយិមិនសមរមយចំដពាោះកុមារ។ 

ការបណតុ ោះបណាត ល និងដរលការណ៍ជាោយលកខអ្កសរអំ្ព៊ីសុវតិថភាពកនុងការដរជើសដរ ើស 
បុគគលិក សំរាប់បុគគលិកថ្ដលទទួលខុសរតូវកនុងការដរជើសដរ ើស និងជួលបុគគលិក។ 

មានឳកាសដផសងៗកនុងការដរៀនព៊ីបទពិដស្ថធន៍ការងារ ដដើម៊ីបថ្កលំអ្រការបណតុ ោះបណាត លដលើ 
ការការពារកុមារ។ 

 ការដរៀបថ្ផនការ និងការរតួតពិនិតយ៖ 
អ្ងគការរតូវថ្តរតួតពិនិតយដមើលការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ។ កនុងករណ៊ី ភាគ
ដរចើន ការដនោះអាចដធវើបានរបដសើរបំផុតាមរយៈការថ្តងាំងបុគគលចាស់ទំុមាន ក់ ថ្ដល
ទទួលខុសរតូវដលើការការពារកុមារ (មង្រ្នត៊ីការពារកុមារ) ថ្ដលមានការរំរទព៊ីរកុមអ្នក
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ដឹកន្ទំជាន់ខពស់ ឬដោយគណៈកមមការការពារកុមារ ថ្ដលរមួមានអ្នកដឹកន្ទំជាន់ខពស់ផង
ថ្ដរ។ បុគគលិក ឬភាន ក់ងារការពារកុមារគួរថ្តដរៀបចំ និងរតួតពិនិតយការបណតុ ោះបណាត ល និង
ការអ្នុវតតដរលនដយបាយ។ គណៈកមមការការពារកុមារគួរថ្តបដងកើតថ្ផនការសកមមភាព
ចាស់ោស់ និងជាក់ោក់ ដដើម៊ីបដោោះស្រស្ថយដៅដលើចំណុចដខាយ និងពរងឹងចំនុចខាល ំង 
ថ្ដលរតូវបានកំណត់កនុងឧបករណ៍សវ័យរតួតពិនិតយ និងការបា៉ា ន់របមាណកាត ដររោះថ្នន ក់។
មុនដំបូង របថ្ហ្លជាអ្ងគការរតូវផ្ទល ស់បតូររបព័នធ ឬសកមម ភាពមួយចំនួនបដងកើតថ្បបបទ
ដផសងៗ និងអ្នុវតតនូវដំដណើ រការថម៊ីៗ ដដើម៊ីបស្រសបាម ដរលនដយបាយ។ ដរៀងរាល់ឆ្ន ំអ្ងគ
ការគួរថ្តពិនិតយការរ ៊ីកចំដរ ើនដ ើងវញិដោយដធៀប ដៅនឹងថ្ផនការសកមមភាពរបឹកាជាមួយ
បុគគលិក និងកុមារអំ្ព៊ីបញ្ញា ននការការពារ កុមារ និងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពថម៊ី។ 
ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីននការការពារកុមារគួរថ្តរតូវពិនិតយដ ើងវញិកនុងរវាង ៣ឆ្ន ំ 
មតង ដោយដធៀបដៅនឹងន៊ីតិបញ្ដតិតថម៊ី ឬកាត ដររោះថ្នន ក់ ឳកាស ឬឧបសគគថម៊ីៗ។ កិចចការ 
របតិបតតិលអៗ គួរថ្តរតួតពិនិតយដ ើងវញិ ដដើម៊ីបជាដមដរៀនកនុងការការពារកុមារ។ 
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ករែី កិា 

បន្ទទ ប់ព៊ីរកុមអ្នកដឹកន្ទំ Trinity Church អ្នុម័តដលើដរលនដយបាយការពារកុមារដហ្ើយ (សូម
ដមើលករណ៊ី សិកាកនុងដមដរៀនទ៊ី១២) ពួកដគទទួលស្ថគ ល់ថ្ន ដរលនដយបាយដនោះឥតរបដយជន៍
ដទ របសិនដបើពួកដគមិនបានដរៀបថ្ផនការសកមមភាពដដើម៊ីបអ្នុវតតដន្ទោះ។ ដូដចនោះពួកដគបានបដងកើត
ការពិភាកាមួយថ្ដលពិនិតយដមើលដៅដលើដរលនដយបាយថម៊ី រមួជាមួយលទធផលននឧបករណ៍
សវ័យរតួតពិនិតយ រពមទំងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខសំរាប់ការអ្នុវតតដរល
នដយបាយដំបូង។ ថ្ផនការសកមមភាពដនោះមានចំនុចសកមមភាពធំៗប៊ី រមួជាមួយសកមមភាព/
ជំហានអ្នុវតតតូចៗមួយចំនួន។ 

ចំនុចធំៗមាន៖ 

 ផសពវផាយដរលនដយបាយការពារកុមារថម៊ីដល់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត និងកុមារថ្ដល 
ចូលរមួ រមួជាមួយឪពុកមាត យផង។ មុនដំបូង ពួកដគនឹងដធវើជាោយលកខណ៍អ្កសរ ដហ្ើយ
សំុឲ្យបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតចុោះហ្តថដលខាដលើការទទួលស្ថគ ល់ និងរពមដរពៀងដលើ
ដរលនដយបាយដនោះ។ ជាមួយកុមារ ពួកដគនឹងផសពវផាយដរលនដយបាយដនោះ ាមរ
យៈការពិភាកាថ្ដលមានសមាសធាតុរមួ និងផតល់ឳកាសឲ្យពួកដគដលើកជាសំនួរ និងថ្ចក
ចាយនូវគំនិតឆលុោះបញ្ញច ងំ។ ពួកដគនឹងដផញើរកំណត់ដហ្តុមួយរមួជាមួយដរលនដយបាយ
ការពារដៅឲ្យឪពុកមាត យកុមារ រមួជាមួយពត៌មានអំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលរតូវដធវើរបសិនដបើឪពុកមាត
យសង័សយថ្នបុគគលិក ឬអ្នកសម័រគចិតតបំពានដលើដរលនដយបាយ 

 បណតុ ោះបណាត លបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតអំ្ព៊ីការការពារកុមារ។ បុគគលិកនឹងនំ្ទអ្នកឯក 
ដទសកនុងស្រសុកមាន ក់ដដើម៊ីបមកបណតុ ោះបណាត លបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតអំ្ព៊ីបញ្ញា ននការ 
ការពារកុមារបឋម រមួទំងការយល់ដឹងអំ្ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ និងការការពារ កុមារ, 
សញ្ញដ ននការរដំោភបំពាន, អំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលរតូវដធវើរបសិនដបើដយើងសង័សយថ្ន កុមារមាន ក់រតូវដគ
រដំោភបំពាន, អំ្ព៊ីពិធ៊ីការឥរយិបថ និងយនតការននការរាយការណ៍/ពាកយបណតឹ ង 

 បដងកើតយនតការពាកយបណតឹ ងបឋម ថ្ដលកុមារអាចដមើលដឃើញ និងរាយការណ៍ព៊ី អាកបប
កិរយិមិនសមរមយរបស់បុគគលិក ឬអ្នកសម័រគចិតត 

រកុមអ្នកដឹកន្ទំដផទរទំនួលខុសរតូវដមើលការខុសរតូវដលើថ្ផនការសកមមភាព ដៅឲ្យអ្នកសរមប 
សរមួលព័នធកិចចកុមារ ដរពាោះរត់មានដពលដវោ និងឆនទៈដរចើនចំដពាោះបញ្ញា ដនោះ។ រាល់ប៊ីថ្ខមតង 
អ្នកសរមបសរមួលព័នធកិចចកុមាររាយការណ៍ដៅរកុមអ្នកដឹកនំ្ទ អំ្ព៊ីការរ ៊ីកចំដរ ើនថ្ដលមានកនុង 
ថ្ផនកសំខាន់ៗទំងដនោះ។ 
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មួយឆ្ន ំដរកាយមក រកុមអ្នកដឹកន្ទំដធវើសវ័យរតួតពិនិតយដលើដរលនដយបាយការពារកុមារមតង 
ដទៀត និងរតួតពិនិតយការរ ៊ីកចំដរ ើនកនុងថ្ផនការសកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខចុងដរកាយ។ ពួកដគដធវើ
ការរមួរន ដដើម៊ីបបដងកើតថ្ផនការរយៈ ១២ថ្ខថម៊ី ថ្ដលរមួមាន សកមមភាពគនលឹោះដូចខាងដរកាម៖ 

 ដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតតបថ្នថម ដដើម៊ីបឲ្យអ្នុបាតមនុសសធំ/កុមារកនុងកមមវធិ៊ីដរៅស្ថោ 
បនថយមកដៅរតឹម ១:៥ ដូចមានបងាគ ប់កនុងដរលនដយបាយការពារកុមាររបស់ពួកដគ 

 បដងកើតយនតការការពារកុមារកនុងការដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតត (សូមដមើលដមដរៀនបន្ទទ ប់សំ
រាប់ពត៌មានបថ្នថម) 

 បណតុ ោះបណាត លបុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតថ្ដលដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ អំ្ព៊ីវធិ៊ីស្ថស្រសត 
ោក់វន័ិយវជិជមាន និងមិនដរបើហិ្ងា 
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

ការសរដសរដរលនដយបាយការពារកុមារររន់ថ្តជាជំហានដំបូង ដឆ្ព ោះដៅរកអ្ងគការមួយ ថ្ដល
ជាកថ្នលងសុវតិថភាពសំរាប់កុមារ។ ការលំបាកធំជាងដនោះគឺការ ____________ ដរលនដយបាយ
ដៅកនុងថ្ផនកទំងអ្ស់ននអ្ងគការ រមួទំង ការយល់ដឹង និងអាកបបកិរយិរបស់បុគគលិក។ គនលឹោះកនុង
ការអ្នុវតតដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារ គឺការផសពវផាយការបណតុ ោះបណាត លការដរៀប
ថ្ផនការ និង ____________ ។ វាគឺជាទំនួលខុសរតូវរបស់អ្ងគការ កនុងការផតល់ ____________ 
រគប់ររន់ដល់បុគគលិកទំងអ្ស់ ដដើម៊ីបបំដពញតួន្ទទ៊ីរបស់ពួកដគ កនុងការការពារកុមារ។ បន្ទទ ប់ព៊ី
បដងកើតដរលនដយបាយការពាររចួមក អ្ងគការគួរថ្តបដងកើត __________ _________ ដដើម៊ីបឲ្យ
របាកដថ្ន ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីដូចរន កនុងអ្ងគការ និងការឈានជំហានចំាបាច់កនុងការ
អ្នុវតតរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននដរលនដយបាយ។ដរៀងរាល់ឆ្ន ំ អ្ងគការគួរថ្តពិនិតយដលើការរ ៊ីកចំដរ ើន
ដធៀបដៅនឹងថ្ផនការសកមមភាព របឹកាជាមួយបុគគលិក និងកុមារអំ្ព៊ីបញ្ញា ននការការពារកុមារ 
និងបដងកើតថ្ផនការសកមមភាពថម៊ី។ ទ៊ីបញ្ច ប់ ដរលនដយបាយ និងន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារគួរថ្តរតូវ
ពិនិតយដ ើងវញិយ៉ាងដហាចណាស់ដរៀងរាល់ ________ ដោយដរបៀបដធៀបនឹងន៊ីតិវធិ៊ីថម៊ី ឬថ្ផនកថម៊ីៗ
ននហានិភ័យ ឧបតថមភ ឬឳកាសដផសងៗ។ 

សំនួរពិភាកា៖ 

1. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកផតល់ពត៌មានដល់អ្នក អំ្ព៊ីការការពារកុមារដៅដពលអ្នកចាប់ដផតើមដធវើការ 
ថ្ដរឬដទ? របសិនដបើអ្ងគការអ្នកបានផតល់ដល់អ្នក ដតើផតល់ដោយរដបៀបណា? របសិនដបើមិន 
បានផតល់ដទ ដហ្តុអ្វ៊ី? 

2. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកបានដធវើអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបបណតុ ោះបណាត លបុគគលិកអំ្ព៊ីបញ្ញា ននការការពារកុមារ ឬ
ដរលនដយបាយននការការពារកុមារ? 

3. ដតើកុមារអាចទទួលពត៌មានអំ្ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារដោយរដបៀបណា? 
4. ដតើឪពុកមាត យកុមារអាចទទួលពត៌មានអំ្ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារដោយរដបៀបណា? 
5. ដតើអ្ងគការន្ទន្ទអាចដធវើអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបរតួតពិនិតយការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ? 
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សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង៖ 

6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកជួបឧបសគគអ្វ៊ីខលោះកនុងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ? 
7. ដតើនរណាដៅកនុងអ្ងគការរបស់អ្នករតូវការការបណតុ ោះបណាត លបថ្នថមអំ្ព៊ីការការពារកុមារ?  

ដតើពួកដគរតូវអ្ភិវឌឍជំន្ទញ ឬចំដណោះដឹងអ្វ៊ីខលោះ? 
8. ដតើនរណាខលោះគួរថ្តចូលរមួកនុងការដរៀបថ្ផនការដរលនដយបាយការពារកុមារ និង ការរតួត 

ពិនិតយកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក? 
9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះកនុងថ្ផនការសកមមភាពការពារកុមារ? 
10. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានសកមមភាពការពារកុមារលអៗ អ្វ៊ីខលោះ ថ្ដលអ្នកដនទអាចដរៀនបាន? 

សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖ 

សូមពិនិតយដមើល រដបៀបអ្នុវតតកំរតិបទោា ន ននអ្ងគការ Keeping Children Safe “កំរតិបទោា ន ១០
៖ ការអ្នុវតត និងរតួតពិនិតយកំរតិបទោា ន” 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
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សមសរៀនទី ១៤៖ សតើសយើងការពារកមុារកាងុការស្ជើ សរ ើ បុគគលកិ និងទទួលសភញៀវទ សនៈ
កិច្ចសោយរសបៀបណា? 

សដងខប៖ 
 កាត ដររោះថ្នន ក់ចំដពាោះកុមារព៊ីសំណាក់បុគគលិក អ្នកសម័រគចិតត និងដភញៀវទសសនៈកិចច 
 ការការពារកុមារាមរយៈន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើស និងជួលបុគគលិក 

 ការការពារកុមារ ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្ងគការនដគូ  

ដូចមានបងាា ញកនុងដមដរៀនទ៊ី ៤ ដពលខលោះជនរដំោភបំពានជាមនុសសថ្ដលដៅកនុងអ្ងគការ និង ព័នធ
កិចច ដហ្ើយដពលខលោះដទៀត ជនរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារនឹងមានបំណងពាយមដធវើការ ឬ
សម័រគចិតតកនុងព័នធកិចច ឬអ្ងគការ ដដើម៊ីបអាចចូលដៅថ្កបរកុមារ និងរដំោភបំពានកុមារ។ កុមារក៏អាច
ជាដរលដៅរបស់ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្ងគការនដគូរបស់អ្នកថ្ដរ។ ាមរយៈការអ្នុវតត ន៊ីតិវធិ៊ី
ការពារកុមារ និងពិធ៊ីការឥរយិបថយ៉ាងមុតមំាកនុងការដរជើសដរ ើសបុគគលិក ជាទូដៅអ្ងគការអាច
បថ្ងវងជនដលមើសរដំោភបំពានផលូវដភទដលើកុមារព៊ីការពាយមចូលកនុងអ្ងគការ របស់ពួកដគ។ កនុង
ករណ៊ី ថ្ដលបុគគលិក ឬដភញៀវទសសនៈកិចចរតូវបានដចាទព៊ីបទរដំោភបំពានកុមារ ថ្នន ក់ដឹកន្ទំអ្ងគការ
អាចបងាា ញថ្ន ពួកដគខិតខំកនុងការការពារកុមារកនុងដពលដរជើសដរ ើសបុគគលិក។ 

ដតើមានជំហានអ្វ៊ីខលោះថ្ដលដយើងអាចការពារកុមារបាន កនុងន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើស និងជួលបុគគលិក? 

ន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារកនុងការដរជើសដរ ើស និងជួលបុគគលិករតូវថ្តបានអ្នុវតតដ ើងសំរាប់បុគគលិក 
សមាជិកគណៈន្ទយក អ្នកសម័រគចិតត បុគគលិកកិចចសនា និងអ្នករបឹកា។ អ្នកដឹកន្ទំអ្ងគការ (រមួ
ទំងគណៈន្ទយក) គួរថ្តដធវើជាគំរ ូដោយដររពាមតរមូវការថ្ផនកការពារកុមារកនុងការដរជើសដរ ើស 
និងជួលបុគគលិក។ 

ជំហានខាងដរកាមគឺជាន៊ីតិវធិ៊ីអ្បបបរមិាថ្ដលរតូវបានថ្ណនំ្ទ សំរាប់ដំដណើ រការដរជើសដរ ើស និង 
ជួលបុគគលិក៖ 

ការដបតជាញ ចិតតរបស់អ្ងគការកនុងការ
ការពារកុមារ 

បញ្ញជ ក់ព៊ីការដបតជាញ ចិតតរបស់អ្ងគការកនុងការការពារកុមារកនុង
រកោសរបកាសរកការងារថ្បបបទបំដពញពាកយ រកោស
ពណ៌ន្ទព៊ីការងារ និងការសំភាសការងារ 

សំនួរសំភាសន៍ សួរសំនួរននការការពារកុមារកនុងអំ្ ុងសំភាសដរជើសដរ ើស
បុគគលិកដូចជា៖ 
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 អនកដឹង្ដហើយថា អង្គការរបស់្ដយើង្បាន ស្ង្ារ់ធងន់ខ្ល ងំ្
ដៅដលើកុមារ ដូដចនះដទាះប្ជាអនកមិនដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយ
កុមារក៏ដោយវាជាការមានត្បដោជន៍ស្ដលដយើង្ដឹង្អព្ំ
បទពិដស្ចធន៍ការងាររបស់្អនកជាមួយកុមារ 

 សូ្មត្បាប់ដយើង្អព្ំបទពិដស្ចធន៍របស់្អនកកនុង្ការដធវើការ
ជាមួយកុមារកនុង្បរោិកាស្ដូចជា (ឧទា. កស្នលង្ដធវើការ, 
ផទះ, ត្កុមជនំុំ ឬ ស្ហគម) 

 សូ្មផតល់ឧទាហរណ៍អព្ំការស្ដលអនកបានការពារកុមារ 
និង្អព្ំអវ្ស្ដលអនកបានដរៀន? 

 ដរើអនកពាោមដជៀស្វាង្អាកបបកិរោិមួយ ឬដៅដពល
អនកដៅជាមួយកុមារ ស្ដលមិនស្មនជាកូនរបស់្អនក? 

ការដសុើបសួរអ្នកធាន្ទ ដសុើបសួរអ្នកធាន្ទយ៉ាងដហាចណាស់ប៊ីន្ទក់ មុននឹងជួល
បុគគលិក (សួរអ្នកធាន្ទថ្ដលស្ថគ ល់បុគគល ដន្ទោះឲ្យរបាប់អំ្ព៊ី
ភាពស្ថកសមកនុងការដធវើការ ជាមួយកុមារ និងសួរថ្នដតើពួកដគ
ដឹងថ្នដតើបុគគល ដន្ទោះបានរដំោភបំពានដលើកុមារឬដទព៊ីមុន
មក)។  
ចំនុចដនោះអាចរមួបញ្ចូ លជាការធាន្ទដលើការងារវជិាជ ជ៊ីវៈ និង
អ្តតចរតិ និងអាចដធវើដ ើងដោយជួប មុខរន ជាោយលកខណ៍
អ្កសរ ឬាមទូរស័ពទ (ដពលខលោះ អ្នកធាន្ទនឹងថ្ចកចាយពត៌មាន
ាមទូរស័ពទ ថ្តមិនហា នសរដសរ)។ 

លិខិតដថ្នក លដទស ដបើចាប់កំណត់ អ្ងគការ ឬព័នធកិចចន្ទន្ទគួរថ្តដធវើ ការាមរយៈ
មង្រ្នត៊ីប៉ាូល៊ីសកនុងរបដទស/តំបន់កំដណើ ត របស់ដបកខជន ដដើម៊ីបដធវើ
លិខិតដថ្នក លដទស ឬថ្ឆក របវតិតរបូ ដដើម៊ីបរកដមើលពិរទុធណា
មួយទក់ទងនឹង ការរដំោភបំពានកុមារ។ អ្ងគការគួរថ្តសំុ
លិខិត រពមដរពៀងព៊ីដបកខជន ដដើម៊ីបទទួលពត៌មានអំ្ព៊ី ដទស
កនលងមករបស់ដបកខជន ឬដំដណើ រការោក់ ពិន័យទក់ទងនឹង
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កុមារ។ សូមដមើលថ្បបបទ ១ ដៅចុងដសៀវដៅ ជាគំរថូ្បបបទ
រពមដរពៀង។ 

ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អ្តតសញ្ញដ ណ ទមទរឯកស្ថរព៊ីដបកខជនដដើម៊ីបបញ្ញជ ក់ព៊ីអ្តតសញ្ញដ ណ និង 
ភសតុាងននលកខណៈសមបតតិវជិាជ ជ៊ីវៈ ថ្ដល ដរៀបរាប់កនុងថ្បប
បទសំុការងារ ឬរបវតិតរបូសដងខប 

ថ្បបបទសវ័យរបកាសការពារ
កុមារ 

ដបកខជនគួរថ្តទទួលបានថ្បបបទមួយ ថ្ដលពួកដគ របកាសថ្ន 
ពួកដគមិនថ្ដលរបរពឹតតិ ឬជាប់ពិរទុធព៊ី បទរដំោភបំពានកុមារ
ដទ។ សូមដមើលថ្បបបទ ២ ដៅចុងដសៀវដៅជាគំរថូ្បបបទ
សវ័យរបកាស 

ការថ្ណនំ្ទការងារ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតថម៊ីៗទំងអ្ស់គួរថ្តទទួលពត៌មាន
ថ្ណនំ្ទអំ្ព៊ីរគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់ននដរល នដយបាយការពារ
កុមារ រពមទំងចុោះហ្តថដលខា ដលើការទទួលស្ថគ ល់ និងយល់
រពមដលើដរលនដយ បាយ រមួទំងពិធ៊ីការឥរយិបថផង។ 
ការថ្ណនំ្ទ ដនោះគួរថ្តរមួបញ្ចូ លដសចកត៊ីពនយល់ចាស់អំ្ព៊ីន៊ីតិ
វធិ៊ីរាយការណ៍/ោក់ពាកយបណតឹ ង ក៏ដូចជា ន៊ីតិវធិ៊ីរគប់រគងបទ
ដចាទរបកាន់ទក់ទងនឹងការការពារកុមារ 

ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្ងគការនដគូ 

កនុងករណ៊ី ខលោះ ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្ងគការនដគូ អ្នករបឹកា ឬបុគគលិកកិចចសនាមិនចំាបាច់ពិនិតយ 
ដរលនដយបាយការពារកុមារទំងមូលដទ ប៉ាុថ្នតយ៉ាងដហាចណាស់ ពួកដគទទួលបានពត៌មាន 
និងចុោះហ្តថដលខាយល់រពមដលើពិធ៊ីការឥរយិបថ។ កិចចរពមដរពៀងថ្ដលបានចុោះហ្តថដលខាដនោះ 
គួរថ្តរកាទុកជាឯកស្ថរកនុងអ្ងគការ ដហ្ើយគួរថ្តមានន៊ីតិវធិ៊ីរតួតពិនិតយដភញៀវទសសនៈកិចចមុន នឹង
ពួកដគដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ ដហ្ើយរាល់ទំន្ទក់ទំនងរវាងកុមារ និងដភញៀវទសសនៈកិចច (ជា 
ោយលកខណ៍អ្កសរ និងទំន្ទក់ទំនងដោយផ្ទទ ល់) គួរថ្តរតូវរតួតពិនិតយដោយអ្ងគការរបស់អ្នក។ 
អ្ងគការនដគូថ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជាមួយកុមារ គួរថ្តតរមូវ និងរំរទឲ្យមានដរលនដយបាយ
ការពារកុមារ។ 
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ករែី កិា 

Trinity Church ទទួលស្ថគ ល់ថ្ន បន្ទទ ប់ព៊ីបានអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមាររយៈដពល 
មួយឆ្ន ំមក ខលួនរតូវបដងកើតយនតការការពារកុមាររតួតពិនិតយ កនុងការដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគចិតត ថ្ដល
នឹងដធវើការងារផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារកនុងកមមវធិ៊ីបដរងៀនដរៅដមា៉ាងស្ថោ (សូមដមើលករណ៊ី  សិកាកនុង
ដមដរៀនទ៊ី ១៣ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម)។ ដូដចនោះពួកដគបានរមួបញ្ចូ លវាជាចំនុចសំខាន់កនុងថ្ផនការ
សកមមភាពរយៈដពល ១២ថ្ខ។ ន្ទយកថ្ផនកព័នធកិចចរតូវទទួលខុសរតូវកនុងការដរជើសដរ ើសអ្នកសម័រគ
ចិតត ដូដចនោះកនុងរវាង ១២ថ្ខបន្ទទ ប់ រត់បានដធវើជំហានខាងដរកាម៖ 

 បានបថ្នថមចំនុចខាងដរកាមដៅនឹងដសចកត៊ីរបកាសរបស់រកុមជំនំុ ទមទរឲ្យមានអ្នកសម័រគ
ចិតតបថ្នថម៖ “ព៊ីដរពាោះដយើងទទួលស្ថគ ល់ថ្ន កុមាររតូវបានបដងកើតមកាមរបូអ្ងគរពោះ ព័នធកិចច
រកុមជំនំុរបស់ដយើងដបតជាញ កនុងការការពារកុមារ និងមិនដរបើអ្នកសម័រគចិតតថ្ដលមានរបវតិតមិន
ស្ថកសមកនុងការដធវើការជាមួយកុមារ។ អ្នកសម័រគចិតតទំងអ្ស់ថ្ដលដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ
រតូវថ្ឆករបវតិត និងអ្នកធាន្ទ។” 

 ដៅដពលសំភាសអ្នកសម័រគចិតតថ្ដលចាប់អារមមណ៍ ន្ទយកព័នធកិចចសំដរចថ្នរត់នឹងសួរសំនួរ
ព៊ីរខាងដរកាមជានិចច៖ 

o ដតើអ្នកអាចផតល់ឧទហ្រណ៍អំ្ព៊ីការថ្ដលអ្នកបានជួយកុមារ និងអំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលអ្នកបានដរៀឬដទ? 
o ដតើអ្នកពាយមដជៀសវាងអាកបបកិរយិដផសងៗ ដៅដពលអ្នកដៅជាមួយកុមារ ថ្ដលមិនថ្មន

ជាកូនរបស់ឬ? 
 មុននឹងបញ្ញជ ក់ថ្នអ្នកសម័រគចិតតណាមាន ក់រតូវដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ ពួកដគរតូវមានអ្នក 

ធាន្ទអ្តតចរតិយ៉ាងដហាចណាស់ព៊ីរន្ទក់ ថ្ដលរមួបញ្ចូ លការសួរអ្នកធាន្ទថ្នដតើពួកដគមាន
បញ្ញា អ្វ៊ីឬដទអំ្ព៊ីដបកខជនសម័រគចិតតថ្ដលដធវើការជាមួយកុមារ 

 រកុមជំនំុនឹងសំុឲ្យអ្នកសម័រគចិតតថម៊ីៗចុោះហ្តថដលខាដលើថ្បបបទសវ័យរបកាសថ្ដលបញ្ញជ ក់ថ្ន 
ពួកដគមិនបានរដំោភបំពានកុមារ ឬជាប់ពិរទុធព៊ីបទរដំោភបំពានកុមារដទដហ្ើយ រកុមជំនំុ
នឹងរកាថ្បបបទទំងដនោះជាឯកស្ថរ 

 បន្ទទ ប់ព៊ីអ្នកសម័រគចិតតរតូវបានដរជើសដរ ើសដហ្ើយ ន្ទយកព័នធកិចចនឹងរតូវបណតុ ោះបណាត ល 
យ៉ាងម៉ាត់ចត់អំ្ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារ ថ្ដលមានការបញ្ញជ ក់ពិដសសអំ្ព៊ីពិធ៊ីការ
ឥរយិបថន្ទយកព័នធកិចចក៏នឹងដរៀបចំការរបជំុជាមួយប៉ាូល៊ីសតំបន់ផងថ្ដរ ដដើម៊ីបដរៀនព៊ីរដបៀប
ថ្ឆករបវតិតរបូ ចំដពាោះដបកខជនសម័រគចិតតថ្ដលចាប់អារមមណ៍ ដរពាោះរម ននរណាមាន ក់កនុងរកុម
អ្នកដឹកន្ទំរកុមជំនំុ ដឹងព៊ីរដបៀបដធវើវាដទ។ 
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លំហាត់អ្នុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខប៖ 

ជាថ្ផនកមួយននដរលនដយបាយការពារកុមារ វាជាការសំខាន់ថ្ដលរតូវអ្នុវតតន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើស 
និងជួលបុគគលិក សំរាប់បុគគលិក សមាជិកគណៈន្ទយក ______________ បុគគលិកកិចចសនា 
និងអ្នករបឹកា។ ន៊ីតិវធិ៊ីការពារកុមារកនុងការជួលបុគគលិកគួរថ្តនិយយអំ្ព៊ីការដបតជាញ ចិតតការពារ
កុមារកនុង ____________________ ថ្បបបទបំដពញពាកយ លិខិតពណ៌ន្ទការងារ និងបទសំ
ភាសន៍ការងារ។ អ្ងគការគួរថ្តសួរសំនួរទក់ទងនឹងការការពារកុមារកនុងអំ្ ុងដរជើស
ដរ ើស_____________________ និងមានលិខិតថ្ឆកអ្តតចរតិ ថ្ដលមានសំនួរទក់ទងនឹងការ
ការពារកុមារ។ ដៅដពលថ្ដលអាចដធវើបាន អ្ងគការគួរថ្តដធវើ _________ _________ 
__________ ទក់ទងនឹងបទឧរកិដាដលើកុមារ។ អ្ងគការគួរថ្តសំុឲ្យដបកខជនបុគគលិកចុោះហ្តថដលខា
ដលើថ្បបបទមួយ ថ្ដលរបកាសថ្នពួកដគមិនថ្ដលរបរពឹតិត ឬជាប់ពិរទុធព៊ីបទ ________ ________
។ជាចុងដរកាយ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតថម៊ីៗទំងអ្ស់គួរថ្ត ________ រគប់ថ្ផនកទំងអ្ស់នន 
ដរលនដយបាយការពារកុមារ និងចុោះហ្តថដលខាយល់រពម និងដធវើាមដរលនដយបាយការ 
ពារកុមារ រមួទំងពិធ៊ីការឥរយិបថផង។ ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្ងគការនដគូ អ្នករបឹកា ឬបុគគលិក កិចច
សនាគួរថ្តទទួលបានពត៌មាន និងចុោះហ្តថដលខារពមដរពៀងដលើ _________ _________ ននអ្ងគ
ការ។ 

សំនួរពិភាកា៖ 

1. ដតើមានជំហានអ្វ៊ីខលោះថ្ដលអ្ងគការរបស់អ្នកអាចដធវើបាន ដដើម៊ីបរារាងំជនដលមើសមិនឲ្យចូលកនុង 
អ្ងគការរបស់អ្នកបាន? 

2. ដតើន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើសបុគគលិកថ្ដលលអអាចជួយការពារកុមារដោយរដបៀបណាខលោះ?  
ដតើវាអាច ការពារអ្ងគការអ្នករដបៀបណាខលោះ? 

3. ដតើសំនួរសំភាសន៍ទក់ទងនឹងការការពារណាខលោះ ថ្ដលសមរមយកនុងបរបិទរបស់អ្នក? 
4. ដតើអ្នកបានឆលងកាត់ជំហានដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកទក់ទងនឹងការការពារកុមារណាខលោះដៅ

ដពលអ្នកចាប់ដផតើមចូលដធវើការកនុងអ្ងគការអ្នក? 
5. ដតើជំហានដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកទក់ទងនឹងការការពារកុមារណាខលោះ ថ្ដលអ្នកនឹងថ្ណនំ្ទ

ដល់អ្ងគការរបស់អ្នក? 
6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករបឈមនឹងឧបសគគអ្វ៊ីខលោះ កនុងការអ្នុវតតន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកនន

ការការពារកុមារដ៏លអ? 
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7. ន៊ីតិវធិ៊ីដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកអ្វ៊ីខលោះថ្ដលអ្នកគិតថ្ន មានរបសិទិធភាពបំផុតកនុងការរារាងំ និង/
ឬ កំណត់មុខជនដលមើសកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក? 

8. ដតើអ្នកអាចទទួលលិខិតដថ្នក លដទសបានឬដទ ដហ្ើយដតើវាមានរបសិទិធភាពឬដទកនុងតំបន់ 
របស់អ្នក? 

9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករតូវមាន/គួរមានរបព័នធដរៀបឯកស្ថរអ្វ៊ី ដដើម៊ីបរកាឯកស្ថរននជំហានរតួត
ពិនិតយដលើការការពារកុមារសំរាប់បុគគលិកមាន ក់ៗ? ដហ្តុអ្វ៊ីបានជាសំខាន់? ដតើអ្នករតូវបដងកើត 
ថ្បបបទអ្វ៊ីខលោះ? 

10. ដតើអ្នករតូវដបាោះជំហានអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបពរងឹងជំន្ទញ និងការអ្នុវតតដរលនដយបាយការពារកុមារ
កនុងដំដណើ រការដរជើសដរ ើស/ជួលបុគគលិកកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក? 

សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម៖ សូមដមើលឯកស្ថរ រដបៀបអ្នុវតតកំរតិបទោា ន ននបណាត ញ Keeping 
Children Safe “កំរតិបទោា នទ៊ី ៣៖ ការទប់ស្ថក ត់កុមារព៊ីដររោះថ្នន ក់ ជំហានទ៊ី ១” 
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:en
glish-language&Itemid=4 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:english-language&Itemid=4
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ជាំហានទី ៦៖ សលើកកាំព ក់ារការពារកមុារកាងុ ហគម 

 

 

 

 

 

 

បថ្នថមព៊ីដលើការកាល យជាអ្ងគការសុវតិថភាពកុមារ អ្ងគការអាចបដងកើត និងអ្នុវតតកមមវធិ៊ី និងសកមម 
ភាព ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ និងពរងឹងការការពារកុមារកនុងសហ្គម។ ជំហានទ៊ី ៦ នឹងជួយថ្ណនំ្ទឲ្យ
អ្នកស្ថគ លព៊ីសមាសធាតុ និងវធិ៊ីស្ថស្រសតននកមមវធិ៊ី ថ្ដលពាយមជួយសហ្គមឲ្យការពារសុវតិថ
ភាពកុមារ។ 

ជំហានទ៊ី ១៖ ការថ្ណនំ្ទព៊ីការការពារកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ១) 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការថ្សវងយល់ព៊ីការរដំោភបំពានកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ២-៣) 

ជំហានទ៊ី ៣៖ ការវាយតំនលកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការអាចមានដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៤-៥) 

ជំហានទ៊ី ៤៖ ការកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ថ្ដលអ្ងគការបងកដ ើងដលើកុមារ (ដមដរៀនទ៊ី ៦-៩) 

ជំហានទ៊ី ៥៖ ការោក់បញ្ចូ លជាដរលនដយបាយ (ដមដរៀនទ៊ី ១០-១៤) 

ជំហានទ៊ី ៦៖ ការផសពវផាយព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គម (ដមដរៀនទ៊ី ១៥) 
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សមសរៀនទី ១៥៖ សតើសយើងអាច្បសងកើត ហគមណដលមាន វុតិថភាព ាំរាប់កមុារសោយ
រសបៀបណា? 

សដងខប៖ 
 ការដរៀនជាមួយសហ្គមអំ្ព៊ីការការពារកុមារ 
 ការដរៀនអំ្ព៊ីទំនួលខុសរតូវ និងកាតពវកិចចដដើម៊ីបការពារកុមារ 
 ការដរៀបគំដរាងកមមវធិ៊ីការពារកុមារ 

ដមដរៀនកនលងមកបានរកដលកដមើលដៅដលើរដបៀបការពារសុវតិថភាពកុមារ ដៅដពលពួកដគចូលរមួ
កនុងសកមមភាពគំដរាង កនុងអ្ងគការ ឬព័នធកិចច។ ដមដរៀនដនោះថ្ផអកដលើមូលោា នដនោះដោយថ្ណនំ្ទអ្នក
ឲ្យស្ថគ ល់រដបៀបមួយចំនួន ថ្ដលអ្ងគការអាចដលើកកំពស់ និងពរងឹងដលើការការពារកុមារកនុងសហ្
គម។ ការដលើកកំពស់ការការពារកុមារកនុងសហ្គមអាចនឹងបំថ្បកជាប៊ីជំហាន ថ្ដលមានពនយល់
ដៅខាងដរកាម៖ 
ជំហានទ៊ី ១៖ ការដរៀនជាមួយសហ្គម 
អ្ងគការរបស់អ្នក និងសហ្គមគួរថ្តដរៀនជាមួយរន អំ្ព៊ីបញ្ញា  និងការគំរាមកំថ្ហ្ងទក់ទងនឹងការ
ការពារកុមារ ក៏ដូចជាដរៀនអំ្ព៊ីធនធានកនុងតំបន់ និងចំនុចខាល ំងថ្ដលអាចដោោះស្រស្ថយបញ្ញា ទំង
ដន្ទោះ។ ការដនោះអាចដធវើបានាមរយៈការសរមបសរមួលការដផ្ទត ោះផតងសនទន្ទជាមួយ សហ្គមរមួ
ទំងការពិដររោះដយបល់ជាមួយកុមារ។ 

 ការសនទន្ទជាមួយសហ្គម 
វាជាការមានរបដយជន៍កនុងការដរៀបចំ ឬសរមបសរមួលការសនទន្ទកនុងកថ្នលងរបជំុថ្បប 
កនុងសហ្គមអំ្ព៊ីអ្វ៊ីដៅថ្ដលដៅថ្នជ៊ីវតិលអសំរាប់កុមារ ដហ្ើយដតើអ្វ៊ីថ្ដលរារាងំកុមារមិនឲ្យ
ទទួលជ៊ីវតិលអ។ កនុងការសនទន្ទទំងដនោះ សមាជិកសហ្គមគួរថ្តនិយយអំ្ព៊ីរបដភទនន
អំ្ដពើហិ្ងាថ្ដលកុមារជួបរបទោះ មូលដហ្តុននអំ្ដពើហិ្ងាដន្ទោះ ដហ្ើយដតើកុមាររបដភទណា
ថ្ដលងាយរងដររោះចំដពាោះអំ្ដពើហិ្ងា។ ពួកដគគួរថ្តរមួបញ្ចូ លទំោប់ថ្បបបុរាណ ថ្ដល
អាចដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ និងការពារដល់កុមារ។ ពួកដគក៏គួរថ្តពិភាកាអំ្ព៊ីចំនុចខាល ំង
ថ្ដលសហ្គមមានទក់ទងនឹងការការពារកុមារ63។ 

                                                           
63ខ្ញុាំនឹងបដនថមកាំណរ់សាំរល់ចុ្ងទាំព័រកនុងឯកោរចុ្ងសរកាយ ដដលជាឯកោរ SEARCH Developmental Assets សហើយក៏នឹងរកសមើលឯកោរ សយាង
ដ៏លែមួយអាំពីការសនទនាជាមួយសហេម។ សូមសមើលសសៀវសៅ ២ សមសរៀន… 
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 ការពិដររោះដយបល់ជាមួយកុមារ64 
ទសសនៈរបស់កុមារ ជាពិដសសកុមារថ្ដលងាយរងដររោះរតូវថ្តជាចំនុចសនូលននការ 
ពាយមយល់ និងដលើកកំពស់ការការពារកុមារ។ កុមារអាចផតល់នូវទសសនៈោក់ដោយ 
ថ្ ក និងពិដសសអំ្ព៊ីបញ្ញា សំខាន់ៗ រមួមាន៖ 

 កថ្នលងថ្ដលកុមារមានអារមមណ៍សុវតិថភាព 
និងរម នអារមមណ៍សុវតិថភាព និងមូលដហ្តុ 

 មនុសសណាថ្ដលជួយកុមារដរចើនបំផុត 

 មនុសសណាថ្ដលកុមារទុកចិតត  អ្វ៊ីថ្ដលកុមារដធវើដៅដពលថ្ដលពួកដគរតូវ 
ដគរដំោភបំពាន 

 ដតើកុមាររបដភទណាថ្ដលងាយទទួលការ 
រដំោភបំពានបំផុត 

 លកខណៈបុគគលថ្ដលអាចកាល យជាជន 
ដលមើស - ដពលខលោះកុមារអាចកំណត់បាននូវ 
អ្តតសញ្ញដ ណបុគគលថ្ដលអាចជាជនដលមើស 
កនុងសហ្គមរបស់ពួកដគបាន 

 
“ដៅដពលខញុ ំដចញព៊ីផទោះ មនុសសបានចងអុលោក់ខញុ ំ ដហ្ើយនិយយថ្ន   «ដហ្តុអ្វ៊ីមិនដៅផទោះ? ដមើលខលួន

ឯងដៅដមើល! ដដើរមិនរតង់ផលូ វផង! »” ដកមងរបុសអាយុ ១២ឆ្ន ំ ថ្ដលពិការរាងកាយ,  
អាសុ៊ីខាងតបូង65 

ជំហានទ៊ី ២៖ ការដរៀនអំ្ព៊ីទំនួលខុសរតូវ និងកាតពវកិចចអំ្ព៊ីការការពារកុមារ 
បុគគលបំដពញកាតពវកិចចគឺជាមនុសស និងស្ថថ ប័ន ថ្ដលមានករណ៊ី យកិចច និងទំនួលខុសរតូវ ដដើម៊ីប
ធាន្ទថ្នសិទិធទទួលការការពារកុមាររតូវបានបំដពញ។កាតពវកិចចរបស់ពួកដគរតូវបានកំណត់ដោយ
ចាប់ដហ្ើយថ្ផអកដលើកំរតិបទោា នសិទិធមនុសសអ្នតរជាតិ ជាពិដសសអ្នុសញ្ញដ សត៊ីព៊ីសិទិធ 
កុមារ។ បុគគលបំដពញកាតពវកិចចអាចជារដា ឬបុគគលមាន ក់ (ឪពុក/មាត យ, បុគគលិកថ្ថទំ, -ល-)។ ដៅ
ដពលបដងកើតកមមវធិ៊ី វាជាការសំខាន់កនុងការវភិាគថ្នដតើនរណាមានកាតពវកិចចកនុងការការពារកុមារ 
អំ្ព៊ីកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ និងវធិានការកនុងការបំដពញកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ ក៏ដូចជាការជំរញុ
ទឹកចិតត សិទិធអំ្ណាច ធនធាន និងសមតថភាពកនុងការបំដពញកាតពវកិចចរបស់ពួកដគ។ ាមរយៈ 
ការវភិាគដនោះ កមមវធិ៊ីអាចកំណត់អំ្ព៊ីបុគគលថ្ដលមានទំនួលខុសរតូវ និងមានសមតថភាពកនុងការនំ្ទ
មកនូវការផ្ទល ស់ថ្របវជិជមានកនុងស្ថថ នភាពកុមារ និងរំរទពួកដគឲ្យបំដពញ តួន្ទទ៊ីរបស់ពួកដគ66។ 
                                                           
64សាំរាប់ពរ៌មានបដនថមទក់ទងនឹងការចូ្លរមួ និងការោត ប់កុមារ សូមសមើលសសៀវសៅទីពីរលនបណតុាំ សសៀវសៅសនេះ 
65របាយការណ៍សកលអាំពីអាំសពើហិងាសលើកុមារ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 302.   
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ជំហានទ៊ី ៣៖ ការដរៀបថ្ផនការការពារកុមារ 
បន្ទទ ប់ព៊ីយល់ចាស់ព៊ីបញ្ញា ននការការពារកុមារកនុងសហ្គមមក សកមមភាព និងកមមវធិ៊ីដផសងៗ 
អាចរតូវបានបដងកើតដ ើង ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ និងពរងឹងការការពារកុមារ។ កមមវធិ៊ីទំងអ្ស់គួរថ្ត 
មានយនតការពាកយបណតឹ ង/រាយការណ៍ម៉ាត់ចត់ (សូមដមើលដមដរៀនទ៊ី ៩ សំរាប់ពត៌មានបថ្នថម)។ 
កមមវធិ៊ីទំងអ្ស់រតូវមានវធិានការពិដសសដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន កុមារថ្ដលងាយរងដររោះអាចបដញ្ចញ 
មតិដយបល់របស់ពួកដគ និងដធវើការសំដរចចិតត។ កុមារថ្ដលងាយរងដររោះរមួមាន៖ ដកមងស្រស៊ី, 
កុមារថ្ដលពិការ, កុមាររស់ដៅ និងដធវើការាមដងផលូវ, កុមារផទុកដមដរាគដអ្ដស៍, កុមារដភៀស ខលួន 
ឬផ្ទល ស់ទ៊ីលំដៅ និងកុមារព៊ីអំ្បូរភាគតិច។ 
កមមវធិ៊ីការពារកុមារមួយចំនួន រមួមាន៖ 

 ការដលើកកំពស់ការយល់ដឹង និងការដលើកនិយយបញ្ញា ការពារកុមារ ដូចជា អំ្ដពើហិ្ងា
កនុងរគួស្ថរ 

 ការបណតុ ោះបណាត លបុគគលិកសុខភាព ឬរគូបដរងៀនឲ្យស្ថគ ល់ និងរាយការណ៍អំ្ព៊ីសញ្ញដ នន
ការរដំោភបំពាន និងរបួសបងកដ ើងដោយអំ្ដពើហិ្ងា 

 ការពរងឹងរគួស្ថរាមរយៈរកុមជំនួយឪពុកមាត យ និងដលើកកំពស់ការោក់ពិន័យអ្ហិ្ងា
កនុងការបណតុ ោះបណាត លរដបៀបចិញ្ច ឹមកូន 

 រដបៀបចំសមព័នធសហ្គមថ្ដលរមួផតុំរកុមជំនំុ និងអ្ងគការមានមូលោា នដលើដសចកត៊ីជំដនឿ រោា
ភិបាល អាជ៊ីវកមម និងអ្ងគការន្ទន្ទឲ្យទទួលខុសរតូវចំដពាោះការការពារកុមារកនុងសហ្គម 

 ការបំពាក់បំប៉ានដភញៀវទសសនៈកិចចាមផទោះ - ស្រសត៊ី និងបុរសថ្ដលសម័រគចិតតទទួលខុសរតូវកនុង
ការកំណត់អ្តតសញ្ញដ ណ រតួតពិនិតយ ផតល់ជំនួយ និងការពារកុមារកំរពា និងងាយរង 
ដររោះ 

 ផតល់សិទិធទទួលដសវាកមមដសមើភាពរន  ជាពិដសសសំរាប់កុមារថ្ដលងាយរងដររោះ ដូចជា 
កុមាររងដររោះដោយដមដរាគដអ្ដស៍/ជំងឺដអ្ដស៍ កុមារជនជាតិភាគតិច កុមាររចួផុតព៊ីការ
ដកងរបវញ័្ច , -ល- 

 ដលើកកំពស់ការចុោះបញ្ជ ៊ីកំដណើ តសំរាប់កុមារទំងអ្ស់ រមួទំងអំ្បូរជនជាតិភាគតិច និង 
កុមារពិការ ដដើម៊ីបឲ្យពួកដគអាចទទួលបានដសវាកមមដូចកុមារដនទថ្ដរ 

 រមួបញ្ចូ លកុមារកនុងការអ្ប់រដំរៅរបព័នធ និងកមមវធិ៊ីបំណិនជ៊ីវតិ ជួយឲ្យកុមារមានសមតថ 
ភាពការពារខលួន និងផតល់សិទិធអំ្ណាចដល់កុមារកនុងការដធវើជាអ្នកដលើកកំពស់ការការពារ 
កុមារកនុងសហ្គម 

                                                                                                                                                                                                 
66បដនថម្នធានមួយច្ាំនួនដដលបានដណនាាំ 
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 ការតស ូមតិដៅដលើរកបខណឌ ថ្ផនកចាប់ និងការអ្នុវតតដសវាកមមកនុងការការពារកុមារ 

“របសិនដបើអ្នកចង់ផ្ទត់របូ ដៅរកជាងផ្ទត់របូ។ របសិនដបើអ្នកចង់ញុា ំដៅរកចុងដៅ ដហ្ើយ
របសិនដបើអ្នកចង់ដឹងអំ្ព៊ីបញ្ញា ដកមងៗ អ្នករតូវដៅសួរដកមងៗ។” ដកមងមាន ក់67 

                                                           
67រកុមរបឹកាអងគការសាំរាប់របាយការណ៍ោកលអាំពីបញ្ជា អាំសពើហិងាសលើកុមារ។ Paulo Sergio Pinheiro, United Nations, 2006. p. 335.   
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ករែី កិា 

យទុធនការបញ្ជកីាំសែើ ត68 

អ្ងគការទសសនៈពិភពដោកមានភាពសកមមកនុងការជួយសហ្គម កនុងដខតតស្ថបំ ៊ីដសៀ កនុងរបដទស 
មូស្ថបំ ៊ីក ដដើម៊ីបបដងកើតរកុមរបឹកាតស ូមតិ ថ្ដលជាមដធាបាយមួយកនុងការដឆលើយតប ចំដពាោះបញ្ញា
ទក់ទងនឹងកុមារ។ រកុមរបឹកាតស ូមតិមានសមាសភាពអ្នកដឹកនំ្ទកនុងតំបន់ និង សមាជិកសហ្
គមសំខាន់ៗដនទដទៀត។ ពួកដគទទួលវគគបណតុ ោះបណាត លព៊ីអ្ងគការទសសនៈពិភពដោក បន្ទទ ប់មក
កំណត់នូវវធិានការសំរាប់បញ្ញា តស ូមតិ។ បញ្ញា គនលឹោះមួយថ្ដលរកុម របឹកាតស ូមតិបានសំដរចចិតត
យកមកពិភាកា គឺបញ្ញា ននការចុោះបញ្ជ ៊ីកំដណើ តសំរាប់កុមារ។ 

ាមរយៈដំដណើ រការននការវភិាគស្ថថ នភាពថ្ដលដឹកនំ្ទដោយសហ្គម រកុមរបឹកាព៊ីរកនុងស្រសុកព៊ីរ
ដផសងព៊ីរន កនុងដខតតស្ថបំ ៊ីដសៀ បានសំរល់ថ្ន ការចុោះដឈាម ោះកំដណើ តគឺជាបញ្ញា តស ូមតិមួយ ថ្ដល
ប៉ាោះពាល់ដល់កុមារជាទូដៅ កុមារកំរពា ជាពិដសសកុមារងាយរងដររោះ( OVC)។ ការខវោះការចុោះ
សំបុរតកំដណើ តរារាងំកុមារមិនឲ្យទទួលដសវាជំនួយ ដហ្ើយជាញឹកញាប់ដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹង
ការទង្រ្ន្ទទ នកមមសិទិធ។ រកឹមរបឹកាតស ូមតិសំភាសកុមារកនុងតំបន់របស់ពួកដគ ដហ្ើយរកដឃើញថ្ន
កុមារភាគដរចើនមិនបានចុោះសំបុរតកំដណើ តដទ ដហ្ើយជាលទធផលមិនមានសំបុរតកំដណើ ត ថ្ដលជា
ឯកស្ថរមួយសំខាន់។ បន្ទទ ប់មករកុមរបឹកាបានជួបជាមួយបុគគលិកអ្រានុកុលោា នស្រសុក ដហ្ើយ
បានបងាា ញនូវបញ្ញា មួយដដើម៊ីបបងាា ញមូលដហ្តុជាដរចើនថ្ដលបងកបញ្ញា  និងដំដណាោះស្រស្ថយ 
ដោយមានដយបល់ថ្នឲ្យបដងកើនចំនួនកុមារចុោះបញ្ជ ៊ីកំដណើ ត។ ដារកាមទំងដនោះរតូវបានថ្ចក
ចាយដៅថ្នន ក់សហ្គម និងជាមួយបណាត ញ OVC ដខតត ស្ថបំ ៊ីដសៀដៅកំរតិដខតត។ បណាត ញដនោះ
បានដលើកយកបញ្ញា ដនោះមកឲ្យន្ទយកោា នបញ្ជ ៊ីកំដណើ ត ដខតត ដដើម៊ីបពិភាកាដំដណាោះស្រស្ថយថ្ដល
អាចមាន។ 

យុទធន្ទការចុោះបញ្ជ ៊ីកំដណើ តគឺជាលទធផលភាល មៗមួយ ដហ្ើយដំដណាោះស្រស្ថយថ្ដលថិតដថរទមទរ
ឲ្យមានការដឆលើយតបភាល មៗដៅកំរតិថ្នន ក់ជាតិ។ ទ៊ីបំផុត អ្ងគការនដគូជាដរចើនយល់រពមដធវើយុទធន្ទ
ការចុោះបញ្ជ ៊ីកំដណើ ត។ កនុងករណ៊ី អ្ងគការទសសនៈពិភពដោក យុទធន្ទការមួយរតូវបានដធវើដ ើងកនុង
ឆ្ន ំ ២០០៦ ថ្ដលកនុងដន្ទោះមានកុមារ ៧៩០០០ន្ទក់ រពមទំងឪពុកមាត យរបស់ពួកដគចុោះដឈាម ោះ
ដោយឥតគិតនថល  ! 
                                                           
68ករណីសិកាសរៀបច្ាំសោយ Jaime Chivite, World Vision Mozambique។សសៀវសៅកោងសមរិថភាពអងគការ៖ ជាំពូក ២៧, ការរស៊ាូមរិ World 

Vision International, 2008, p. 74.   
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លាំហាត់អនុវតត 

បំដពញចដន្ទល ោះកនុងអ្តថបទដមដរៀនសដងខបខាងដរកាម៖ 

ការផសពវផាយអំ្ព៊ីការការពារកុមារកនុងសហ្គមចាប់ដផតើមជាមួយនឹង _______________ជាមួយ
សហ្គមអំ្ព៊ីបញ្ញា  និងការគំរាមកំថ្ហ្ងទក់ទងនឹងការការពារកុមារ ក៏ដូចជា ______ ______ 
ថ្ដលអាចដោោះស្រស្ថយអំ្ព៊ីបញ្ញា ទំងដន្ទោះបាន។ ដំដណាោះស្រស្ថយដនោះអាចដធវើបានាមរយៈការ
ពិភាកាកនុងសហ្គម __________ __________ ជាពិដសស ទំោប់ថ្បបរបនពណ៊ី  និង វបបធម៌
ថ្ដលការពារ និងបងកដររោះថ្នន ក់ដល់កុមារ។ បន្ទទ ប់មក អ្ងគការគួរថ្តដរៀនអំ្ព៊ី ______________ 
________ ថ្ដលមានកាតពវកិចច ទំនួលខុសរតូវ និងគណដនយយភាព ដដើម៊ីបធាន្ទថ្ន __________ 
________ ចំដពាោះការការពារកុមាររតូវបានសំដរច ការពារ និងបំដពញ។ បន្ទទ ប់ព៊ីជំហានននការ
ដរៀនសូរតទំងដនោះ សកមមភាព និងកមមវធិ៊ីដផសងៗអាចរតូវបានដរៀបចំដ ើង ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ និង
ពរងឹងការការពារកុមារ។ កមមវធិ៊ីន្ទន្ទគួរថ្តពាយមដលើកកំពស់ និងពរងឹងធនធានកនុងតំបន់សំ
រាប់ការការពារកុមារ។ 

សំនួរពិភាកា 

1. ដតើមានវធិ៊ីស្ថស្រសតអ្វ៊ីលអបំផុតកនុងការដរៀនជាមួយសហ្គម និងដរៀនព៊ីសហ្គមអំ្ព៊ីការការពារ 
កុមារកនុងបរបិទរបស់អ្នក? 

2. ដតើនរណាជាអ្នកមានតួន្ទទ៊ីកនុងការការពារកុមារកនុងសហ្គមអ្នក ដហ្ើយដតើពួកដគមានទំនួល
ខុសរតូវអ្វ៊ីខលោះកនុងការការពារកុមារ? 

3. ដតើកុមាររបដភទណាងាយរងដររោះបំផុតកនុងសហ្គមរបស់អ្នក? ដតើអ្នកអាចរមួបញ្ចូ លពួកដគ
កនុងកមមវធិ៊ីរបស់អ្នកដោយរដបៀបណា? 

4. ដតើគំដរាង ឬសកមមភាពននការការពារកុមារណាខលោះ ថ្ដលអាចសមរមយ និងមានរបសិទិធភាព 
កនុងសហ្គមរបស់អ្នក? 
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សំនួរពិភាកាសំរាប់របធានរគប់រគង៖ 

5. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានឧបករណ៍ ឬសមតថភាពអ្វ៊ីខលោះកនុងការសរមបសរមួលការពិភាកា សហ្
គមអំ្ព៊ីការការពារកុមារ? 

6. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នករបឹកាដយបល់ជាមួយកុមារាមរដបៀបណាខលោះ ដដើម៊ីបដរៀនអំ្ព៊ីការការ ពារ
កុមារ? ដតើអ្ងគការអ្នកដធវើឲ្យវាកាន់ថ្តរបដសើរដោយរដបៀបណាខលោះ? 

7. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នក មានទំន្ទក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួលខុសរតូវដលើការការពារកុមារមួយ ណា? 
ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចមានឥទិធពលដលើ ឬជួយរទរទងអ្នកមានទំនួលខុសរតូវទំង ដនោះដោយ
រដបៀបណា ដដើម៊ីបពរងឹងការការពារកុមារ? 

8. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកមានឳកាសអ្វ៊ីខលោះ ដដើម៊ីបដលើកកំពស់ការការពារកុមារកនុងសហ្គម? 
9. ដតើអ្ងគការរបស់អ្នកអាចកាល យជាគំររូដបៀបណា កនុងការរមួបញ្ចូ លកុមារថ្ដលងាយរងដររោះ 

បំផុត? 
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ឧប មព័នធ ១ 

ឧទហ្រណ៍ ២៖ រកមស៊ីលធម៌/ពិធ៊ីការឥរយិបថ Tearfund69 
វាជាការសំខាន់ថ្ដលបុគគលិកទំងអ្ស់ និងអ្នកដផសងថ្ដលដធវើការផ្ទទ ល់ជាមួយកុមារ គឺ៖ 

 ស្ថគ ល់ព៊ីស្ថថ នភាពថ្ដលអាចបងកដររោះថ្នន ក់ និងរគប់រគងស្ថថ នភាព 
 ដរៀបចំការងារ និងកថ្នលងដធវើការ ដដើម៊ីបកាត់បនថយកាត ដររោះថ្នន ក់ 
 រគប់រន ដមើលដឃើញដៅដពលដធវើការជាមួយកុមារ 
 បដងកើត និងរកាឥរយិបថមិនវាយរបហារ និងវបបធម៌ដបើកចំហ្រ កនុងការពិភាកាអំ្ព៊ីបញ្ញា

ដផសងៗ 
 បដងកើតវបបធម៌គណដនយយភាពរមួ ដដើម៊ីបថ្កតរមូវអាកបបកិរយិថ្ដលរដំោភបំពាន 
 បដងកើតវបបធម៌មួយថ្ដលកុមារអាចនិយយអំ្ព៊ីទំន្ទក់ទំនងរបស់ពួកដគបុគគលិក និងអ្នក 

ដផសងៗដោយដបើកចំហ្រ 
 ដររពចំដពាោះរពំថ្ដនរបស់កុមារ និងជួយឲ្យពួកដគយល់អំ្ព៊ីសិទិធរបស់ពួកដគ ក៏ដូចជាជួយ

ពួកដគដឹងអំ្ព៊ីអ្វ៊ីថ្ដលពួកដគអាចដធវើបាន របសិនដបើពួកដគមានអារមមណ៍ថ្នមានបញ្ញា  

ជាទូដៅ វាមិនថ្មនជាការសមរមយដទថ្ដល៖ 

 ចំណាយដពលដវោដរចើនថ្តមាន ក់ឯងជាមួយកុមារ ថ្ដលអ្នកដនទដមើលមិនដឃើញ 
 នំ្ទកុមារដៅផទោះរបស់អ្នក ជាពិដសសដៅដពលកុមារដៅថ្តមាន ក់ឯងជាមួយអ្នក 

បុគគលិក និងអ្នកដនទមិនរតូវ៖ 

 វាយដំ ឬរដំោភបំពានរាងកាយកុមារដទ 
 បដងកើតទំន្ទក់ទំនងរាយកាយ/ផលូវដភទជាមួយកុមារដទ 
 បដងកើតទំន្ទក់ទំនងជាមួយកុមារ ថ្ដលអាចរតូវបានចាត់ទុកថ្នការដកងរបវញ័្ច  ឬការ 

រដំោភបំពាន 
 បដញ្ចញសកមមភាពថ្ដលអាចជាការរដំោភបំពាន ឬអាចដធវើឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររោះ 

ថ្នន ក់ននការរដំោភបំពាន 

បុគគលិក និងអ្នកដនទរតូវថ្តដជៀសវាងសកមមភាព ឬអាកបបកិរយិណាថ្ដលអាចចាត់ទុកថ្នជា 
សកមមភាពមិនលអ ឬអាចជាការរដំោភបំពាន។ ឧទ. ពួកដគមិនគួរ៖ 

                                                           
69ការបណតុ េះបណាត លសលើការការពារកុមារលនបណាត ញរកាសុវរិថភាពកុមារ Jenny Myers, Save the Children UK, 2006, CD-ROM.   
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 ដរបើភាស្ថ ផតល់ដយបល់ ឬដំបូន្ទម នថ្ដលមិនសមរមយ ប៉ាោះពាល់អារមមណ៍ ឬមានការ 
រដំោភបំពានដទ 

 មានអាកបបកិរយិមិនសមរមយ ឬបដញ្ចញសកមមភាពផលូវដភទថ្បបដស្រសើបស្រស្ថល 
 ឲ្យកុមារថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយស្ថន ក់ដៅដពលយប់ដៅផទោះរបស់ពួកដគ ដោយរម នអ្នក 

រគប់រគង 
 ស្ថន ក់ដៅកនុងបនទប់ ឬថ្រគថ្តមួយជាមួយកុមារថ្ដលពួកដគដធវើការជាមួយ 
 ដធវើអ្វ៊ីៗសំរាប់កុមារដោយមានលកខណៈផ្ទទ ល់ខលួន ថ្ដលពួកដគអាចដធវើសំរាប់ខលួនឯងបាន 
 យល់រពម ឬចូលរមួជាមួយអាកបបកិរយិរបស់កុមារ ថ្ដលខុសចាប់ រម នសុវតិថភាព ឬ 

រដំោភបំពាន 
 បដញ្ចញសកមមភាពថ្ដលដធវើឲ្យអាមា៉ា ស់ ឬបន្ទថ បបដន្ទថ ក 
 ដរ ើសដអ្ើង លំដអ្ៀង ឬបងាា ញការចូលចិតតកុមារដផសងៗមិនដសមើរន  
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ឧប មព័នធទី ២ 

ឯកស្ថរដរលនដយបាយការពារកុមារថ្ចកចាយដោយសមព័នធចាប់នដ 
(www.chabdai.org) 

ការដណនាាំ 

_______ គឺជាអ្ងគការមួយថ្ដលមានទសសនៈដមើលដឃើញរបជាជនកមពុជាមានដសរ ៊ីភាពរស់ដៅ 
ដោយកត៊ីសងឹឃម ដសចកត៊ីសងឹឃម អំ្ណរ និងសនតិភាពដោយស្ថគ ល់រពោះអ្មាច ស់រពោះដយស ូ។ ____ 
មានលំដៅោា នមួយសំរាប់កុមារកំរពាកនុងទ៊ីរកុងភនំដពញ ដហ្ើយក៏ដធវើការជាមួយកុមារ និងយុវ
ជនាមរយៈគំដរាងកនុងភូមិ។ 

ដរលបំណងននដរលនដយបាយដនោះ គឺដដើម៊ីបទប់ស្ថក ត់ការរដំោភបំពានកនុងកមមវធិ៊ីអ្ងគការ និង
ដដើម៊ីបការពារបុគគលិករបស់ដយើងព៊ីការដចាទរបកាន់ព៊ីបទរដំោភបំពានថ្ដលមិនរតឹមរតូវ។ 
_________ គឺជាអ្ងគការរគ៊ីសតបរស័ិទថ្ដលដជឿដលើរពោះគមព៊ីរជាមគគុដទសក៏ កនុងការការពារកុមារ។ 

“ដិបរដយើង្ខ្្ុខំ្ដំធវើការលអ មិនស្មនដៅចដំពាះត្ពះអមាា ស់្ស្រប ុដណ្តណ ះ គឺដៅចដំពាះមនុស្សដោក
ស្ដរ” (២ កូរនិថូស្ ៨៖២១) 

“ឳបង្បអូនដអើយ ដបើបានទាន់ដ ើញមនុស្សណ្តដធវើខុ្ស្អវ្ដ ះ អនករាល់ោន ស្ដលដដើរដោយត្ពះ
វញិ្ញា ណ ចូរដរំង់្អនកដ ះដោយចិរតសុ្ភាព… ចូរយកអាស្ចោន ដៅវញិដៅមក ោ ង្ដ ះដទើប

បានស្ដំរចតាមត្កិរយវន័ិយននត្ពះត្គ្ស្ទ” (កាឡាទ្ ៦៖១-២) 
_________ដបតជាញ ដធវើាមចាប់របដទសកមពុជាកនុងបញ្ញា ននការរដំោភបំពាន និងដកងរបវញ័្ច ។ 
________ក៏ដបតជាញ ដររពាមអ្នុសញ្ញដ សត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការ។ ការការពារកុមារគឺជារបធាន 
បទមួយកនុងចំដណាមរបធានបទទំងបួន ដៅកនុងអ្នុសញ្ញដ សត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការថ្ដលបាន 
ចូលជាធរមានចាប់អ្នតរជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៩០។ របដទសកមពុជាគឺជារបដទសហ្តថដលខ៊ីមួយដលើ អ្នុ
សញ្ញដ សត៊ីព៊ីសិទិធកុមារននអ្ងគការ ដូដចនោះដយើងរតូវឲ្យតនមលដល់តួន្ទទ៊ីរបស់ដយើងកនុងអ្នុវតត ាមអ្នុ
សញ្ញដ ដនោះ។ ដៅកនុងរបដទសមួយថ្ដលកុមារគឺជារកុមមនុសសធំជាងដគ ដហ្ើយវាការដកើនដ ើងនន
ដទសចរណ៍ផលូវដភទកុមារ ការរដំោភដសពសនធវៈកុមារ និងការរដំោភបំពានកុមារកំពុងដកើនដ ើង 
_________ បុគគលិក និងអ្នកសម័រគចិតតនឹងដធវើអ្វ៊ីៗទំងអ្ស់ាមសមតថភាពរបស់ខលួនដដើម៊ីបការពារ
កុមារកនុងរគួស្ថររបស់ពួកដគ ព៊ីការរដំោភបំពានថ្ថមដទៀត។ 
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និយមន័យននការរដំោភបំពាន 
ការរដំោភបំពានកុមារគឺជាសកមមភាពមួយ ថ្ដលរបរពឹតិតដោយឪពុកមាត យ បុគគលិកថ្ថទំ ឬ 
បុគគលមាន ក់ថ្ដលរតូវបានទុកចិតត ថ្ដលមិនថ្មនជាដរឿងនចដនយ និងប៉ាោះទងគិច ឬគំរាមកំថ្ហ្ងសុខ 
ភាពរាងកាយ ឬផលូវចិតត ឬសុខមាលភាពកុមារ។ 

កុមារ៖ កុមារគឺជាមនុសសមាន ក់ដរកាមអាយុ ១៨ឆ្ន  ំ

ការរដំោភបំពានរាងកាយ៖ ការរដំោភបំពានរាងកាយគឺជាការបងខំថ្ផនករាងកាយ ឬសកមមភាព 
ថ្ដលបងក ឬអាចបងករបួសដល់កុមារ។ វាអាចជា ការោល់ ការទោះតប់ ការវាយដំ ការចាប់អ្រងន់ 
ការដធវើឲ្យរោក ការខំា ឬរគថ្វងកុមារ។ វាខុសព៊ីការោក់ពិន័យថ្ដលសមដហ្តុផល។ 

ការរដំោភបំពានផលូវដភទ៖ ការរដំោភបំពានផលូវដភទដកើតដ ើង ដៅដពលថ្ដលកុមាររតូវបានដរបើ 
សំរាប់អារមមណ៍សបាយរបស់មនុសសធំ ឬកុមារធំជាង។ វាអាចរមួបញ្ចូ លការដសពសនធវៈ ការ
បងាា ញកថ្នលងដករ ិ៍ តខាម ស់របស់កុមារ ពាកយសមត៊ីអាសអាភាស ការប៉ាោះពាល់ដដើម៊ីបបំដពញ អារមមណ៍ផលូវ
ដភទ ឬការឲ្យកុមារដមើរបូភាព/វ ៊ីដដអូ្អាសអាភាស។ 

ការរដំោភបំពានផលូវអារមមណ៍៖ ការរដំោភបំពានអារមមណ៍គឺជាសកមមភាពមួយ ថ្ដលប៉ាោះពាល់ 
ដល់ការលូតោស់ផលូវអារមមណ៍ និងទំនុកចិតតរបស់កុមារ។ វាអាចរមួបញ្ចូ លការរោិះគន់ ការចំអ្ក 
ការបន្ទទ បបដន្ទថ ក ការដធវើឲ្យមួដ ៉ា ការមិនរាប់រក ការឲ្យកុមារដៅោច់ដោយថ្ ក។វាក៏រមួបញ្ចូ ល
ការខកខានរបស់បុគគលិកថ្ថទំ ថ្ដលមិនបានផតល់ដសចកត៊ីស្រសោញ់ ជំនួយផលូវអារមមណ៍ និងការ
ថ្ណនំ្ទ។ 

ការរដំោភបំពានថ្ផនកស្ថម រត៊ី៖ការរដំោភបំពានថ្ផនកស្ថម រត៊ីគឺជាការដរបើអំ្ណាច និងទំនុកចិតត មិន
រតឹមរតូវព៊ីសំណាក់មនុសសមាន ក់ ថ្ដលសថិតកនុងតំថ្ណងសិទិធអំ្ណាច (អាចជាអ្ងគការ, ស្ថថ ប័ន, 
រកុមជំនំុ ឬរគួស្ថរ) ដោយមានដរលបំណងរគប់រគង បងខំ គំរាមកំថ្ហ្ង ឬរតួតរាដលើកុមារ។ 
ការរដំោភបំពានថ្ផនកដនោះប៉ាោះពាល់ដល់កុមារ ដហ្ើយវាអាចទក់ទងនឹងការរដំោភបំពានដផសង
ដទៀត ដូចជា ការរដំោភបំពានថ្ផនករាងកាយ អារមមណ៍ និងផលូវដភទ។ 

ការរពដងើយកដនតើយ៖ ការរពដងើយកដនតើយគឺជាការខកខានកនុងការបំដពញតរមូវការបឋមរបស់ 
កុមារសំរាប់ចំណ៊ី អាហារ សំដលៀកបំពាក់ ជំរក ដំដណក ថ្នន ំដពទយ ការអ្ប់រ ំនិងការការពារព៊ីដររោះ
ថ្នន ក់ 
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ន៊ីតិវធិ៊ីននការដរជើសដរ ើស និងរតួតពិនិតយបុគគលិក 
______ នឹងបំដពញដំដណើ រការននការដរជើសដរ ើសបុគគលិក ដដើម៊ីបធាន្ទថ្នកុមារថ្ដលសថិតកនុង 
មណឌ លថ្ថទំរតូវបានការពារព៊ីជនដលមើស។ដំដណើ រការននការបំដពញថ្បបបទដរជើសដរ ើសបុគគលិកថម៊ី
នឹងរមួបញ្ចូ ល៖ 

 របវតិតរបូសដងខបដពញដលញថ្ដលមានបទពិដស្ថធន៍ការងារពាក់ព័នធថម៊ីៗ ការអ្ប់រ ំនិងរបវតិត
ផ្ទទ ល់ខលួន 

 ការថ្ឆកជាមួយអ្នកធាន្ទ អាចដធវើបានាមទូរស័ពទ ឬជួបមុខទល់មុខ 
 ការសំភាសន៍ទល់មុខ 
 ដបកខជនព៊ីរបដទសដផសងៗរតូវរបគល់លិខិតដថ្នក លដទស ព៊ីរបដទសកំដណើ តរបស់ពួកដគ។ 

ដបកខជនជាតិថ្ខមរអាចរបគល់លិខិតធាន្ទបថ្នថមព៊ីដមឃំុរបស់ពួកដគ មិនថ្មនលិខិតដថ្នក ល
ដទសដទ 

 ការចុោះហ្តថដលខាដលើដរលនដយបាយការពារកុមារ និងឆលងកាត់ការថ្ណនំ្ទការការពារ 
កុមារជាមួយន្ទយក ឬរបធានមាន ក់ដទៀត 

របសិនដបើបុគគលិកថម៊ីរតូវបានរកដឃើញថ្នមានរបវតិតននការរដំោភបំពាន ពួកដគនឹងរតូវបានដក 
ដចញព៊ីមុខដំថ្ណង។ 

ដរលការរបតិបតិត និងឥរយិបថ 
បុគគលិកទំងអ្ស់រតូវស្ថគ ល់ដរលនដយបាយដនោះ និងដឹងព៊ីការថ្កថ្របទំងដន្ទោះ ដហ្ើយនឹងរតូវ 
អ្នុវតតវាដៅកនុងគំដរាង _______។ បុគគលិកនឹងផតល់ភាពនថលថនូរ និងការដររពដល់កុមារ ដហ្ើយ 
ជួយឲ្យពួកដគដរៀនដររពដល់រន ដៅវញិដៅមកផងថ្ដរ។______ នឹងអ្នុវតតដរលការណ៍ខាង 
ដរកាមកនុងកមមវធិ៊ីរបស់ដយើង៖ 

 បុគគលិក និងកុមារមិនគួរដៅមាន ក់ឯងកនុងបនទប់បិទជិតដទ។ របសិនដបើបុគគលិក និងកុមារ 
មាន ក់ ឬព៊ីរន្ទក់ដៅមាន ក់ឯង ទវ ររតូវទុកចំហ្រ។ ការរបជំុឯកជននឹងរតូវដធវើកនុងបនទប់មួយ 
ថ្ដលទវ រ និងបងអួចចំហ្រ។ ទ៊ីកថ្នលងរបជំុ និងដពលដវោរបជំុគួរថ្តរតូវរាយការណ៍ដល់ 
ន្ទយកជាមុន។ 

 កថ្នលងដគង៖ ទវ រថ្រគដគងមិនគួររតូវចាក់ដស្ថរដៅដពលយប់ដទ។ កុមារមិនរតូវអ្នុញ្ញដ តិឲ្យ
ដគងថ្រគរមួរន ដទ។ បុគគលិកមិនរតូវដគងដលើថ្រគរបស់កុមារជាមួយកុមារដទ។ កុមារមិនរតូវ
អ្នុញ្ញដ តិឲ្យចូលបនទប់ដគងកុមារថ្ដលមានដភទផទុយរន ដទ 
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 ការប៉ាោះពាល់រាងកាយ៖ 
o បុគគលិក និងកុមារមិនគួរប៉ាោះពាល់កុមារដផសងដទៀតដោយរដបៀបមិនសមរមយដទ។ ដរល

ការណ៍គឺថ្ន មិនរតូវប៉ាោះពាល់នរណាមាន ក់ដៅកថ្នលងថ្ដលជាធមមារតូវបិទបាំង ដខាខល៊ី 
និងអាវ។ ហាមអ្ថ្ងអល មា៉ាសា ឬស្ថទ បកថ្នលងដផសងដទៀត 

o ការបងាា ញដសចកត៊ីស្រសោញ់ថ្ដលសមរមយគឺ៖ 
 និយយជាមួយកុមារដៅកំរតិថ្ភនកកុមារ ដហ្ើយស្ថត ប់ដោយរតដចៀក និងថ្ភនក 

ដោយយកចិតតទុកោក់ 
 កាន់នដកុមារដៅដពលនិយយជាមួយកុមារ ឬស្ថត ប់កុមារ 
 កាន់ស្ថម  ឬនដកុមារថនមៗដៅដពលោក់វន័ិយកុមារ 
 ោក់នដរបស់អ្នកដលើស្ថម កុមារ ដៅដពលកំស្ថនតអារមមណ៍កុមារ 

o រដបៀបបងាា ញដសចកត៊ីស្រសោញ់ដោយមិនសមរមយ៖ 
 ហាមដថើបកុមារ ឬសំុឲ្យពួកដគដថើបអ្នក 
 ហាមដអាបកុមារ ឬចាក់រកដ កយូរដពក 
 ហាមចាប់កាន់មុខកុមារ ដៅដពលោក់ពិន័យកុមារ 
 ហាមដលើកពរកុមារថ្ដលមានអាយុដរចើន ឬឲ្យអ្ងគុយដលើដៅល របស់អ្នក 
 ដជៀសវាងការប៉ាោះពាល់ថ្ផនករាងកាយកុមារយូរដពក 

o រាល់ការប៉ាោះពាល់ទំងអ្ស់រតូវដធវើដ ើយដោយអ្នកដផសងដមើលដឃើញ 
 ដៅដពលបុគគលិកមាន ក់ជួយងូតទឹកឲ្យដកមងតូចមាន ក់ បុគគលិកដន្ទោះគួរថ្តផតល់ពត៌មានដល់ 

បុគគលិកមាន ក់ដទៀត ឬដល់ន្ទយក ដហ្ើយទុកចំហ្រទវ រ។ បុគគលិករបូដន្ទោះគួរថ្តប៉ាោះពាល់ 
កុមារដៅកថ្នលងថ្ដលចំាបាច់រតូវប៉ាោះពាល់ប៉ាុដណាណ ោះ 

 បុគគលិកមិនរតូវដរបើទណឌ កមមដលើរាងកាយ ដដើម៊ីបោក់ពិន័យកុមារដទ។ បុគគលិកមិនរតូវ 
យកតរមូវការមូលោន នដចញព៊ីកុមារ ដដើម៊ីបោក់ពិន័យដទ (ឧទ. អ្ហារ, ជំរក, ដសចកត៊ី 
ស្រសោញ់)។ ទំរង់ដផសងដទៀតននការោក់ពិន័យរតូវបានដលើកទឹកចិតត រមួមាន ការោក់ 
ពិន័យថ្ផនកពាកយសមត៊ី ការនិយយបញ្ញជ ក់ដោយវជិជមាន និងការដកយកសិទិធដផសង  ៗ

ដរលការណ៍ដភញៀវទសសនៈកិចច 
 ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នកសម័រគចិតត និងបុគគលិករយៈដពលខល៊ីទំងអ្ស់រតូវអាន និងចុោះហ្តថ

ដលខាដលើដរលនដយបាយការពារកុមារ មុនដពលដធវើការជាមួយកុមារដៅ ________។ 
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ដភញៀវទសសនៈកិចចមណឌ លទំងអ្ស់រតូវចុោះហ្តថដលខាជាមួយបុគគលិកសនតិសុខ មុនដពល 
ចូលកនុងអាររ _______។ 

 ដភញៀវទសសនៈកិចច អ្នកសម័រគចិតត និងបុគគលិករយៈដពលខល៊ីទំងអ្ស់រតូវបានរពឹំងថ្ននឹងដធវើ 
ាមដរលការណ៍ឥរយិបថកនុងដរលនដយបាយដនោះ 

 ពួកដគនឹងរតូវឃ្លល ដំមើលព៊ីបុគគលិករគប់ដពល 
 កនុងកាលៈដទសៈថ្ដលអាចដធវើបាន ដរលការណ៍រតួតពិនិតយនឹងរតូវពរងឹង 

ការរបាស្រស័យទក់ទង 
_______ ទទួលស្ថគ ល់ថ្ន អុ្៊ីនដធើណិតកំពុងរតូវបានដរបើរបាស់កាន់ថ្តដរចើនដ ើង ដោយជន 
ដលមើសថ្ដលពាយមរដំោភបំពានកុមារ ដហ្ើយរបូថតកុមាររតូវបានផ្ទល ស់បតូរ ដដើម៊ីបបងកឲ្យមាន 
ការរដំោភបំពានថ្ថមដទៀតដលើកុមារ។ 

 បុគគលណាថ្ដលថតរបូកនុង _______ រតូវសំុការអ្នុញ្ញដ តិព៊ីន្ទយកជាមុនសិន 
 _______ បងាា ញរបូកុមារថ្តដៅកនុងរកុមប៉ាុដណាណ ោះ 
 ដភញៀវទសសនៈកិចច និងអ្នកសម័រគចិតតរតូវហាមមិនឲ្យបដញ្ចញអ្តតសញ្ញដ ណកុមារ ដហ្ើយទ៊ី

ាំងជាក់ោក់មិនគួររតូវបងាា ញដទ 
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ការរាយការណ៍ និងការដឆលើយតបចំដពាោះការរដំោភបំពាន 
របសិនដបើបុគគលណាមាន ក់ដៅកនុងអ្ងគការសងស័យព៊ីការរដំោភបំពាន ឬលឺព៊ីបទដចាទរបកាន់នន 
ការរដំោភបំពានណាមួយ ពួកដគមានទំនួលខុសរតូវកនុងការរាយការណ៍។ 

 បទដចាទរបកាន់ដន្ទោះគួរថ្តរតូវរាយការណ៍ដៅន្ទយកផ្ទទ ល់។ រតូវមានការោក់ការ 
សំងាត់ ដហ្ើយការទំោយអាទកំបំាងរតូវដ ើងចំដពាោះបុគគលិកថ្ដលរតូវដឹងថ្តប៉ាុដណាណ ោះ 

 កំណត់រាននការដចាទរបកាន់ និងន៊ីតិវធិ៊ីន្ទន្ទនឹងរតូវរកាទុកជាឯកស្ថរសំងាត់។ 
ន្ទយក និងបុគគលថ្ដលរាយការណ៍ការរដំោភបំពាននឹងរតូវបំដពញថ្បបបទរាយការណ៍
ការរដំោភបំពានថ្ដលរតូវសង័សយ 

 អ្ងគការដផសងៗនឹងរតូវបានទក់ទងសំុដំបូន្ទម ន កនុងករណ៊ី មានបទរដំោភបំពានថ្ដល 
សង័សយ ដហ្ើយប៉ាូល៊ីសនឹងចូលរមួអាស្រស័យដលើស្ថថ នភាព។ របសិនដបើជនដលមើសថ្ដល  
សង័សយជាជនបរដទស ស្ថម៊ីស្ថថ នទូតនឹងទទួលដំណឹង 

 ាមរយៈដំដណើ រការទំងមូល កុមាររងដររោះ និងជនជាប់ដចាទនឹងទទួលភាពនថលថនូរ និង 
ការដររព។ ការរបឹកាដយបល់ខាងដរៅនឹងរតូវផតល់ដល់កុមាររងដររោះដោយការរដំោភ
បំពាន 

 បុគគលិកមាន ក់នឹងរតូវថ្តងាំងឲ្យដោោះស្រស្ថយជាមួយរបព័នធផសពវផាយ ដហ្ើយបុគគលិក 
ដផសងដទៀតមិនគួររបាស្រស័យទក់ទងជាមួយរបព័នធផសពវផាយ 

 ជនដលមើសថ្ដលសង័សយអាចនឹងរតូវផ្ទអ កព៊ីតួន្ទទ៊ីបដណាត ោះអាសនន ដៅដពលមានការដសុើបអ្
ដងកត។ បុគគលិកយល់ថ្នការរដំោភដលើដរលនដយបាយដនោះ នឹងនំ្ទឲ្យមាន វធិានោក់
ពិន័យ រហូ្តដល់ការបដណត ញដចញព៊ីការងារ 

ការបណតុ ោះបណាត ល ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតនមល 
 បុគគលិកថម៊ីនឹងទទួលការបណតុ ោះបណាត លថ្ផនកការពារកុមារ មុននឹងទទួលមុខដំថ្ណង ថ្ដល

ទមទរការទុកចិតត 
 បុគគលិកនឹងទទួលការបណតុ ោះបណាត លព៊ីការការពារកុមារជាដរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
 វតតមានចូលរមួនឹងរតូវកត់រាទុកកនុងវគគបណតុ ោះបណាត លន៊ីមួយៗ និងទុកជាឯកស្ថរ 
 ដរលនដយបាយដនោះនឹងរតូវថ្កសរមួលដៅាមតរមូវការកមមវធិ៊ី មតងដរៀងរាល់ប៊ីឆ្ន ំ។  

ការវាយតនមលដរលនដយបាយដនោះបន្ទទ ប់នឹងរតូវដធវើដៅឆ្ន ំ ២០១១ 
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ដសចកត៊ីថ្ថលងននការដបតជាញ ចិតត 
រតូវចុោះហ្តថដលខាដោយសមាជិករកុម បុគគលិករយៈដពលខល៊ី អ្នកសម័រគចិតត និងដភញៀវទសសនៈកិចច។ 
ចាប់ថតចំលងនឹងរតូវរកាជាឯកស្ថរកនុងការយិល័យ _________។ 

ខញុំរបកាសថ្ន៖ 

 ខញុំបានអាន និងយល់ព៊ីដរលនដយបាយការពារកុមារនន _________ 
 ខញុំនឹងដធវើការាមន៊ីតិវធិ៊ី និងពិធ៊ីការថ្ដលមានថ្ចងកនុងដរលនដយបាយដនោះ 
 ខញុំមិនធាល ប់ទទួលការដចាទរបកាន់ ឬជាប់ពិរទុធព៊ីបទដលមើសទក់ទងនឹងការរដំោភបំពាន 

រាងកាយ ឬផលូវដភទដលើកុមារ 
 ខញុំយល់ថ្នរបសិនដបើមានពាកយបណតឹ ងមួយមកដលើខញុំ ទក់ទងនឹងការរដំោភបំពានកុមារ 

ដៅដពលខញុំបំដពញការងារ _______ ការដចាទរបកាន់ដនោះនឹងរតូវដសុើបអ្ដងកតដោយ សហ្
ការណ៍ជាមួយអាជាញ ធរមានសមតថកិចច 

ដឈាម ោះ៖ _______________________________ 

ហ្តថដលខា៖ ____________________________ 

កាលបរដិចឆទ៖ ___________________________ 


