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គំរោងផាប់ភីតហ្្វលបីឆាត
“ការប ៉ះពាលស់មរមយ និងមិនសមរមយ”



The Good Touch Bad Touch Puppets Flipchart Project was developed by the 

Chab Dai Prevention Forum as a way of communicating about sexual 

abuse and exploitation in a creative way.

គំរោងផាប់ភីតហ្វ្លបីឆាត “ការប ៉ះពាល់សមរមយ និងមិនសមរមយ” ត្តូវបាន
បរងកើតរ ើងតាមរយៈរវទិការទប់ស្កក ត់ការជួញដូរននអងគការចាប់នដ រដើមីប

ផ្សព្ផ្្ាយអំពី្ការររំោភបំពាន និងការរេងត្បវញ័្ច ផ្លូវរភទ  តាមររបៀបមួយ
ដដលមានភាព្ននៃត្បឌិត។



Resource Development International 

brought the idea to life through the use of 

puppets and a series of photos which tell 

the story of three children who all become 

affected by abuse in different ways.

អងគការអភិវឌឍន៍ធនធានអនតរជាតិបានរធ្ើឲ្យគំនិតរន៉ះរស់ររវ ើេរ ើង តាម
រយៈការរត្បើផាប់ភីត និងរបូភាព្មួយនំនួន រដើមីបនិទានអំពី្ស្កន់ររឿង

េុមារបីនាេ់ដដលទទួលការប ៉ះទងគិន រោយការររំោភបំពាន តាមររបៀប
រផ្សងៗពី្គ្នៃ ។



Love 146 then initiated a pilot process to test out the flipchart and develop a 
quality product which can now be used across Cambodia.

អងគការេតីស្សោញ់១៤៦ បានផ្តួនរផ្តើមដំរ ើ រការស្កេលបងហ្វ្លបីឆាត និងបរងកើត
ធនធានមួយដដលមានគុ ភាព្ អានយេមេរត្បើត្បាស់បាន ទូទំាងត្បរទស      

េមពុជា។



ការណែនអំំពីហ្្វលបីឆាត
Introduction to the flip chart

































What is sexual abuse?

រតើអ្ីជាការររំោភបំពានផ្លូវភរភ ?



Any form of sexual activity with 
a child, by an adult or another 
child (male or female) where 

there is no consent or consent is 
not possible.

ការររំោភបំពានផ្លូវរភទគឺជាទំរង់
រផ្សងៗននសេមមភាព្ផ្លូវរភទជាមួយ
េុមារ ដដលរធ្ើរោយមនុសសរព្ញវយ័ 
ឬេុមារ (ត្បុស ឬ ស្សី) រោយគ្នម នការ
ត្ព្មរត្ព្ៀង ឬ ដដលមិនអានទទួលការ

ត្ព្មរត្ព្ៀងបាន



Definition of Sexual Abuse: Non-Contact 

Having children pose, 
undress or perform in a 

sexual manner for 
photographs, films or for 

immediate personal 
gratification

និយមន័យននការររំោភបំពានផ្លូវភរភ ៖ រោយមិនប ៉ះពាល់

Exposing children to 
adult sexual activity 
and/or pornography

ការបង្ហា ញសកម្មភាពផ្លូ វភេទ
របស់ម្នុសសធ ំនិង/ឬ         

រូបភាពវភីេអូអាសអាភាសឲ្យ
កុមារភម្ើល

Asking sexually intrusive 
questions

ការសួរសនួំរបបប
ភ្សើប្ាលបផ្ែកផ្លូ វភេទ

Making sexual or leud
comments about a 

child’s body

ការបភចេញភោបល់បបបផ្លូ វ
ភេទ ឬ បបបភ្សើប្ាល
អពីំរាងកាយរបស់កុមារ

ការឲ្យកុមារបង្ហា ញរូបរាង ភ ោះ
សភំលៀកបពំាក់ ឬ សបំេងបបបផ្លូ វ
ភេទ ភេើមី្បថតរូប វភីេអូ ឬ ភេើមី្ប
បភំពញចណំង់ផ្លូ វភេទផ្ទា ល់ួលួន



Definition of Sexual Abuse: Contact

Penetrative intercourse-can 
be vaginally or anally with 

body parts (eg: fingers, 
tongue and penis) and/or 

objects

Sexual kissing or 
oral sex

និយមន័យននការររំោភបំពានផ្លូវភរភ ៖ រោយការប ៉ះពាល់

ការរួម្ភេទភ យស៊កបចេូ ល អាចតាម្
្ប ប់ភេទម្នុសស្សី ឬតាម្រនធគូទ 
ភ យភ្បើបផ្ែកភផ្សងៗននរាងកាយ ឧទា. 
្មាម្នេ, អណ្តា ត និង្ប ប់ភេទម្នុសស

្បុស  និង/ឬ វតថុ ភផ្សងៗភទៀត

Being touched and 
fondled in sexual areas, 

including kissing

Forcing a child to 
touch another 

person's sexual areas

ការប ោះពាល់ ឬាា ប
អបងែលភលើ្ប ប់ភេទ 
រួម្ទាងំ ការភថើប

ការបងខឲំ្យកុមារប ោះ
ពាល់្ប ប់ភេទ
ម្នុសសមាែ ក់ភទៀត

ការភថើបបផ្ែកផ្លូ វ
ភេទ ឬការរួម្ភេទ

តាម្មាត់



Feelings after sexual abuse

អារមមែ៍ររកាយការររំោភបំពានផ្លូវភរភ 



ការគ្នម នអំណាន 
និង ការបាត់បង់ការ

ត្គប់ត្គង
Powerlessness and 

loss of control

សពឹេអារមម ៍
Emotional 
numbness

ការឲ្យតំនល
ខ្លួនទាប
Low self 
esteem

ការរខំាន
ដំរ េ

Disturbed 
sleep

ការបដិរសធ
Denial

ការធាល េ់ទឹេនិតត
Depression

ការផាត ន់ខ្លួនរនញពី្
អៃេដនទ

Alienation/isolation



អារមម ៍   
ដត្បត្បួល

Mood 
changes

ភាព្ជាសត្តូវ
Hostility

េំហឹ្វង
Anger

ខាល នរគប ៉ះពាល់
ោងកាយ

Fear of physical 
contact

អារមម ៍
ភ័យខាល ន

Fear

អារមម ៍ត្នលួ
ត្ចាល

Anxiety



សោំក
Break



The Grooming Process

ដំរែើ រការននការលបងួ



ជំហានននការលងួរោម
ជនភលមើសភ្ជើសភរ ើសកុមារបេលភម្ើលភៅហាក់បីេូចជា ចូលចិតាភ្បើអារម្មណ៍ភ្ចើន គ្មម នសនាិសុួ ាា ត់ភសាៀម្ មិ្នភចោះមាត់ក និង/ឬចង់េឹងចង់ឮ

Perpetrators  tend to select children who appear to be sensitive, insecure, 
quiet, passive and/or curious.

ជាញឹកញាប់ ជនភលមើសចូលភកៀកកុមារតាម្រយៈ្គួារ ឬ តបំន់កុមាររស់ភៅ
They often gain access through the family or 

neighborhood.

ជនភលមើសួលោះភ្បើការយល់ចិតា ការថ្នែ ក់ថែម្ និងកាី្សលាញ់
ភេើមី្បភធវើឲ្យកុមារទុកចិតា

Some use understanding, affection and love to gain the child’s trust.

អែកួលោះភ្បើការសូកប ន់ ឬ អភំណ្តយ
Some use bribery or gifts.ការប ោះពាល់បផ្ែករាងកាយេបូំង ជាទូភៅ ភកើតភ ើង “ភ យ    

នចេនយ” បន្ទា ប់ម្ក កុមារធ្លល ក់កែុងការលបួងបបនថម្ភទៀត
តាម្រយៈពាកយសម្ាីភ្សើប្ាល និងការប ោះពាល់បផ្ែកផ្លូ វភេទ

The first physical contact is usually “accidental” touching then the child 

can be manipulated through increasing levels of sexual talk and 

touching.

Subtle steps



រូបភាព/ភរឿងអាសអាភាស, ភ្គឿងភញៀន និង/ឬ ភ្គឿង្សវងឹ ្តូវ
បនភ្បើភេើមី្បភធវើឲ្យពួកភគចុោះចូល ជាពិភសស ចភំពាោះភកមង្បុសៗ
With boys especially, often pornography, drugs and/or alcohol are used 

to get them to comply.

ជនភលមើសអាចនឹងរកភេតុផ្លភ ោះារចភំពាោះការ
រភំលាេបពំានភនោះ ភ យនិោយថ្ន វា្គ្មន់បតជាការ
អប់រអំពីំផ្លូ វភេទ ឬជាការបង្ហា ញពីកាី្សលាញ់ប ុភណ្ត ោះ

The perpetrator may rationalize the abuse by saying it is sex 
education or a common expression of love.

ភៅភពលការរភំលាេបពំានភនោះភចោះបតបនាភៅមុ្ួ ជាញឹក
ញាប់ ជនភលមើសភ្ចើនភ្បើការគរំាម្កបំេង ឬលាត្ត ង

ភរឿងអាមា ស់របស់កុមារ ភេើមី្បបិតមាត់កុមារ
As abuse progresses, the perpetrator often uses threats of violence 

or exposure to silence the child.

ជនភលមើសអាចនឹងភ្បើអភំពើេិងា ្បសិនភបើកុមារភៅបតរងឹទទឹង
Violence can escalate if the child is resistant.

កែុងកាលៈភទសៈភោរភៅរបផុំ្ត ជនភលមើសនឹងសលំាប់កុមារ ភេើមី្បបបំត់េសាុតាងននការរភំលាេបពំាន
In the worst case scenario, a perpetrator will kill the child to 

cover the abuse.

Subtle stepsជំហានននការលងួរោម



រកមងរបុស និងការររំោភបំពាន

Boys and abuse



ក្មេងស្រីដូចជាស្មណាត់រ ក្ៅក្េល      
ស្រលាម់ក្ហើយ ស្រលាម់រហូត។

ក្មេងស្រុរដូចជាមារទឹម ១០ ក្ៅក្េល
ស្រលាម់ អាចលាងស្រះវិញបាន។

Girls are like 
white linen, once soiled, soiled 

forever. 
Boys are like gold, once dirty 

they can be washed clean again.



ចំនុចពិភាកា

ជនរងភ្គ្មោះជាភេទ្បុស និងផ្ែត់គនិំតអពីំភាពជាម្នុសស្បុស
The male victim and ideas of masculinity. 

ភ្គ្មោះថ្នែ ក់ និងផ្លប ោះពាល់ននការរភំលាេបពំាន
The dangers and effects of abuse.

្បតកិម្មចភំពាោះភកមង្បុស បេលទទួលការរភំលាេបពំាន
Reactions to boys who have experienced abuse.

Discussion points



ររបៀបររបើរាសហ្់្វលបីឆាត
How to use the flip chart



សោំកអាហាររពលនងៃ
Lunch Break



ការអនុវភតតររបើរាសហ្់្វលបីឆាត
Practice using the flip chart



ការសរួសនំួររបសក់មុារ

Anticipating questions



ត ើខ្ញុំអាចដឹងថា នរណាមានបុំណងអាក្ររ់មរត ើខ្ញុំតោយរតបៀបណា?
How can I tell if a person has a bad intention on me?

តេ ុអ្វីបានជាឪពុរមាតាយរបស់តយើងអាចប ៉ះពា ់តយើងបាន តេើយអ្នរត ា្េងមិន
អាច?

Why can our parents touch us and they can’t?

តេ ុអ្វីបានជាតេត្វើបបបតន៉ះចុំតពា៉ះខ្ញុំ?
Why did they do that to me?

តេ ុអ្វីបានជាតេមិនត ឿខ្ញុំ តៅតព ខ្ញុំក្បាប់ថា ខ្ញុំក្ ូវបានតេរំតោភបុំពាន?
Why didn’t they believe me when I told them about the abuse?

តេ ុអ្វីបានជាមនុសាេរំតោភបុំពានរមុារ?
Why do they abuse children?



សោំក
Break



ការរ្លើយតបរៅរពលកមុាររាបព់ី
ការររំោភបំពាន

Dealing with disclosures



- ភធវើោ ងណ្តឲ្យការពិភាកាសថិតភៅកបនលងសុវតិថភាព ាា ត់
ភសាៀម្ ភបើអាចភធវើបន ្តូវភធវើភៅកបនលងណ្ត បេលម្នុសសធំ
មាែ ក់ភទៀតភម្ើលភ ើញ
- ្បប់កុមារភាល ម្ៗថ្ន អែកភជឿសេំីរបស់ពួកភគ
- ្បប់ពួកភគថ្ន ពួកភគភធវើបន្តឹម្្តូវបេលបន្បប់អែក 
និងមានចិតាកាល ហានភធវើបបបភនោះ
- ភ្បើភាារបស់កុមារ
- និោយទន់េលន់ និងពាោម្្គប់្គងអារម្មណ៍
- រកា្កបសរបេែក និងបង្ហា ញថ្ន អែកជាម្នុសសមានសុវតិថភាព
- ទទួលាា ល់ថ្ន វាពិបកកែុងការនិោយអពីំភរឿងទាងំភនោះ

អ្ីដដលគួររធ្ើ..... DO.....

- Ensure the discussion is in a 
safe, quiet place, preferably in 
sight of another adult. 

- Immediately tell the child you 
believe them.

- Tell them they were right to tell 
you and brave to do so.

- Use the child’s language or 
vocabulary.

- Speak softly and calmly.

- Maintain eye contact and have a 
safe posture.

- Acknowledge that it is difficult 
to talk about such things.



- ាា ប់, ាា ប់, ាា ប់, ាា ប់
- ្បប់ពួកភគថ្ន ពួកភគម្ិនបម្នជាអែកទទួលួុស្តូវ
ចភំពាោះអវីបេលបនភកើតភ ើងភន្ទោះភទ
- ្បប់ពួកភគថ្ន ភពលួលោះ ម្នុសសធមំ្ិនបនភធវើអវីបេល
្តឹម្្តូវភទ
- ភធវើអវីភផ្សងៗបេលអែកអាចភធវើបន ភេើម្ីបគ្ម ំ្ ទ និង
ធ្លន្ទេល់កុមារ
- ្បប់កុមារអពីំអវីបេលអែកនឹងភធវើបន្ទា ប់
- បញ្ជា ក់ជាមួ្យកុមារថ្ន អែកនឹង្បប់បតម្នុសសណ្ត
បេលអាចជួយពួកភគបន ម្ិនបម្ន្បប់េល់កុមារ
េនទភទៀតភទ
- ភធវើោ ងណ្តជួយឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍សុវតិថភាព 
បន្ទា ប់ពីពួកភគបន្បប់អែកអពីំភេតុការណ៍រភំលាេ
បពំានរួចម្ក

- Listen, listen, listen, listen.

- Tell them they are not responsible for 
what happened.

- Tell them that sometimes adults do 
things that are not OK.

- Do everything you can to support and 
reassure the child.

- Tell the child what you are going to 
do next.

- Reassure the child that you will only 
tell people who can help and not other 
children.

- Ensure the child feels safe following 
the disclosure. 



-សនាអវីបេលអែកភធវើម្និអាចភធវើបន
-សលន់ភាល រ ឬ បង្ហា ញថ្ន អែកភាា ក់ភផ្ែើល
- បង្ហា ញថ្ន អែកអាចនឹងបភន្ទា សកុមារ
- សួរសនួំរបេលរខំានអារម្មណ៍ ឬ សនួំរបេល
បង្ហា ញចភំលើយ
- ប ោះពាល់កុមារភ យគ្មម នការអនុញ្ជា ត និងប ោះ
ពាល់បតបផ្ែករាងកាយ បេលសុវតិថភាពប ុភណ្ត ោះ
- ពាោម្ភសុើបអភងេត ឬ ្បឈម្មុ្ួជាមួ្យ
បុគាលបេល្តូវបន ភោទ្បកាន់កែុងភេតុការណ៍
ននការរភំលាេបពំាន

អ្ីដដលមិនគួររធ្ើ..... DON’T......

- Make promises you cannot keep. 

- Panic or show that you are shocked.

- Give the impression that you may 
blame the child.

- Ask intrusive questions or suggest 
answers.

- Touch the child unless you ask 
permission  and only on safe parts of 
their body.

- Attempt to investigate or confront 
persons accused in the disclosure.



ការណងទខំ្លួន

Self-care



- អែក្តូវពិភាកាជាមួ្យ្បធ្លនរបស់អែក 
បន្ទា ប់ពីឮពីភេតុការណ៍ននការរភំលាេ
បពំាន បេលវាអាចនឹងប ោះពាល់េល់រូបអែក 
និងកុមារ
- អែក្តូវេងឹពីទីកបនលង និងរភបៀបបចាូ ន
កុមារ ភេើម្បីទទួលជនួំយ មុ្នភពលកុមារ
្បប់អែកអពីំភេតុការណ៍ននការរភំលាេ
បពំាន
- កុោំប់ភផ្ាើម្ភធវើការបណាុ ោះបណ្តា ល 
្បសិនភបើអែកម្និទាន់មានេភំណើ រការសពវ
្គប់ ភេើម្បីជួយកុមារ និងរូបអែកភទ

- Ensure you have a manager 
to talk to after a disclosure as 
it is likely to have an impact 
on you as well as the child.

- Ensure you know how and 
where to refer to before a 
child discloses.

- Do not start training until 
you have things in place to 
support the child and you.



រោលនរោាយការពារកមុារ

Child Protection Policy



It is important that you 
have read the Child 

Protection Policy of your 
organization.

By reading it you will ensure 
that:

-you are familiar with the beliefs 
and commitment of your 

organization.
- you are familiar with its 

screening and selection process.
-you are aware of the appropriate 

codes of conduct.
-you know how to report a 

disclosure.
- you know how to communicate 

about children.

វាជាការសំខាន់ដដលអៃេត្តូវអាន
រគ្នលនរោបាយ ការពារេុមារ 

ននអងគភាព្របស់អៃេ
តាមរយៈការអានរគ្នលនរោបាយរន៉ះ

អៃេនឹង៖
-ាា ល់ពីភគ្មលជភំនឿ និងការភបាជាា ចតិានន

អងាភាពរបស់អែក
-ាា ល់អពីំេភំណើ រការ្តួតពិនិតយ និងការភ្ជើសភរ ើសបុគាលិក

-ាា ល់អពីំ្កម្សីលធម៌្បេល្តមឹ្្តូវ
-ាា ល់ពីរភបៀបរាយការណ៍ពីភេតុការណ៍

ននការរភំលាេបពំាន
-េងឹអពីំរភបៀប្ប្ស័យទាក់ទងអពីំកុមារ



ភតសាិ៍ពិត ឬ ម្និពិត

1. ជាទូភៅ ជនភលមើសភាគភ្ចើនជាជនបរភទស និង/ឬ ជនបេលម្និាា ល់មុ្ួ
A perpetrator is normally a foreigner and/or  a stranger.

2. ការរភំលាេបពំានផ្លូវភេទភាគភ្ចើន្តូវបនរាយការណ៍េល់អាជាា ធរមាន
សម្តថកចិេ
Most incidents of sexual abuse are reported to the authorities.

3. ភកមង្បុសករំ  ្ តូវភគរភំលាេបពំានណ្តស់ ភេើយ្បសិនភបើពួកភគ្តូវភគរភំលាេបពំាន ពួក ភគមានភាពរងឹមាជំាងភកមង្សីកែុងការភ ោះ្ាយអពីំ
បញ្ជា ភន្ទោះ
Boys rarely get abused and if they do, they  are stronger than girls in 

dealing with it.

Quiz - review



4. ជាញឹកញាប់ ភកមងៗពិបកកែុងការបភចេញពីអារម្មណ៍ ឬត្មូ្វការរបស់ពួក
ភគ ភ្ពាោះពួកភគម្និធ្លល ប់្តូវបនភគសួរភទ
Children often find it difficult to express what they feel/need to adults
as they are not used to being asked.

5. ការមាន្បព័នធបចាូ នកុមារភេើម្បីទទួលជនួំយ មានារៈសខំាន់ណ្តស់ភៅ
ភពលភធវើការជាមួ្យកុមារ
Having a support system in place for making referrals is essential when
working with children.

ភតសាិ៍ពិត ឬ ម្និពិត Quiz - review


