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ទេង់ទេេយកម្មវិធីនិងមាតិកាកម្មវិធី
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រកេសាសិទ្ធិដេយអង្គការមូលនិធិអេ២១ឆ្នេំ២០២០។
មូលនិធិអេ២១ជាអង្គការមិនស្វេងរកបេេក់ចំណេញនិងមិនមេនរដ្ឋេភិបាល។
សូមរកេសាសិទ្ធិគេប់យ៉េងគ្មេនផ្នេកណាមួយនេសមា្ភេរដេលតេូវបានការពារដេយសិទ្ធិរបស់
អ្នកនិពន្ធនេះតេូវបានផលិតឡើងវិញឬបេើបេេស់ក្នុងទមេង់ណាមួយឬតាមមធេយោបាយ
ផេសេងៗក្នុងការបេះពុម្ពផ្នេកទាំងអស់ឬផ្នេកណាមួយដេយគ្មេនការអនុញ្ញេតជាលាយលក្ខណ៍
អកេសរពីមា្ចេស់កម្មសិទ្ធិឡើយ។
សំណើសុំការអនុញ្ញេតគួរតេតេូវបានផ្ញើតាមរយៈអីុមេលមកកាន់អាសយដ្ឋេនinfo@A21.org;

បេធានបទ៖ការសុំអនុញ្ញេតការរកេសាសិទ្ធិ។
ការបដិសេធ៖រាល់តួរអង្គនិងរឿងរា៉េវនេក្នុងធនធានសមា្ភេរៈនេះគឺជាការបេឌិត។
ឈ្មេះដេលមាននេក្នុងករណីនីមួយៗមិនមានលក្ខណៈជាបុគ្គលឬតំណាងឱេយ
បុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ឈ្មេះតំបន់នានាដេលបានរៀបរាប់នេ
ក្នុងករណីនីមួយៗមិនបង្ហេញពីទមេង់នេការជួញដូរមនុសេសណាមួយកើតឡើង
នេក្នុងតំបន់ទាំងនេះទេ។

03កម្មវ ិធីទប់សាាេត់បឋម  //
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ទិដ្ឋភាពទូទេ

កម្មវិធីទប់សាាេត់បឋម
យើងខ្ញុំសូមអរគុណលេកអ្នកដេលបានជេើសរើសក្នុងការសិកេសាស្វេងយល់បន្ថេមអំពីអំពើជួញដូរមនុសេស
និងវិធានការដើមេបីទប់សាាេត់។ដេយបេើវិធីសាសេ្តផ្តេតទេលើកុមារកម្មវិធីនេះមានគេលបំណងធ្វើឱេយកុមារ
ចេះសហការគ្នេជាមួយមិត្តភក្ដិរបស់ពួកគេដេយមានការដឹកនាំពីអ្នកសមេបសមេួល។ កម្មវិធីនេះតេូវបានរៀប
រៀងឡើងដើមេបីផ្តល់អំណាចដល់កុមារនិងដើមេបីគំទេដល់សំលេងរបស់ពួកគេពេមទាំងបងេៀនពួកគេឱេយ
មានសមត្ថភាពក្នុងការសមេេចចិត្តដើមេបីការពារខ្លួនគេនិងអ្នកដទេ។សូមរើករាយក្នុងការធ្វើវាដេយខ្លួនឯង
ហើយកុំសា្ទេក់ស្ទើរក្នុងការសួរសំណួរមកកាន់យើង៖ A21.ORG/CONTACT យើងខ្ញុំទន្ទឹងរងចាំ
សា្តេប់អំពីលទ្ធផលដេលលេកអ្នកសមេេចបានក្នុងការតស៊ូដើមេបីសេរើភាព។

តើអ្វីគឺជាគាលបំណងរបស់យើង?

តើកមែវិធីនាះមានរយៈពាលប៉ុន្មាន?

តើកមែវិធីនាះបង្កើតឡើងសមាាប់នរណា?

០១ 

០២ 

០៣

កំណត់និងការពារគុណតម្លេពេមទាំងសិទ្ធិមនុសេសរបស់កុមារ។

ទប់សាាេត់អំពើជួញដូរមនុសេសការធ្វើចំណាកសេុកគ្មេនសុវត្ថិភាពនិងការកេងបេវ័ញ្ច។

ផ្តល់ជូននូវធនធាននានានិងរបៀបនេការតស៊ូមតិសមេេប់កុមារ។

កម្មវិធីនេះមានវគ្គសិកេសារយៈពេល០១ម៉េងចំនួន០៣វគ្គដេលអាចបត់បេនបានហើយអាចឆ្លើយតបទេនឹង
បរិបទរបស់អ្នកចូលរួមនិងរយៈពេលនេថ្នេក់រៀនរបស់អ្នក។

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងសមេេប់កុមារដេលមានអាយុចាប់ពី៦ឆ្នេំដល់១២ឆ្នេំហើយកម្មវិធីនេះអាចសមេបសមេួល
ជាមួយទំហំនេកេុមណាមួយក៏បាន។

04កម្មវ ិធីទប់សាាេត់បឋម  //
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ការសមាបសមាួលកមែវិធី

ស្តង់ដាររបស់កមែវិធី

កម្មវិធីនេះអាចនឹងតេូវបានបេើបេេស់នេតាមសហគមន៍ឬនេក្នុងសាលារៀនដើមេបីបងេៀនកុមារអំពីតម្លេរបស់
ពួកគេក្នុងនាមជាមនុសេសជាតិហើយជួយឱេយពួកគេយល់ថទេះបីជាពួកគេជាអនីតិជននេឡើយក៏ពួកគេនេតេ
ជាបុគ្គលដេលមានសិទ្ធិស្វ័យសមេេចរបស់ខ្លួន។ធនធានទាំងនេះផ្តេតទេលើជំនាញបំណិនជីវិតបេកប
ដេយបេសិទ្ធភាពតម្លេផ្ទេល់ខ្លួនសេចក្តីថ្លេថ្នូរអំណាចនេការសមេេចចិត្តការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព
ការណេនាំអំពីអំពើជួញដូរនិងការកេងបេវ័ញ្ចនិងសុវត្ថិភាពតាមតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេត។

បេធានបទដេលមានភាពស្មុគសា្មេញតេូវបានធ្វើឱេយមានលក្ខណៈ
សមសេបទេតាមអាយុនិងតេូវបានធ្វើឱេយសេបតាមបរិបទនេ
ស្តង់ដរអប់រំរបស់បេទេសនីមួយៗកម្មវិធីនេះតេូវបានសាកលេបង
មុនគេបង្អស់នេតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ជាមួយកុមារជាង៧០០០នាក់
ហើយមាតិកាទាំងអស់នេកម្មវិធីនេះតេូវបានធ្វើឱេយសេបទេតាម
មូលដ្ឋេនគេឹះនេកម្មវិធីសិកេសាB.E.២៥៥១(២០០៨)
របស់បេទេសថេ។កម្មវិធីនេះតេូវបានគេវាយតម្លេក្នុងភាពជាដេគូ
តាមរយៈការសិកេសាសេេវជេេវផ្នេកសិកេសាធិការជាមួយសាកល
វិទេយោល័យVirginia Commonwealth University ដេលចាប់
ផ្តើមនេឆ្នេំ២០១៩។កម្មវិធីកមេិតស្តង់ដរអន្ដរជាតិនេះបានរកេសា
នូវសមត្ថភាពស្នូលសំខាន់ៗហើយអាចតេូវបានធ្វើឱេយមាន
លក្ខណៈទេតាមបរិបទរបស់បេទេសនីមួយៗដើមេបីឆ្លើយតបទេ
នឹងបទដ្ឋេនអប់រំនិងតមេូវការសមេេប់ការបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ
និងការចេកចាយបន្ត។
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កមែវិធីបណ្តុះបណា្តាល

សំណើសុំអនុសាសន៍

ដើមេបីបង្ហេញពីសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់កម្មវិធីយើងបានបង្កើត
ធនធានវើដេអូអប់រំដេលមានលក្ខណៈជាសេ៊រើនិងសា្លេយសមេេប់
បញ្ចេំងដល់អ្នកសមេបសមេួលតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេតការ
បណ្តុះបណា្តេលនេះរួមបញ្ចូលទាំងការថតវើដេអូនិងសម្លេង
អំពីទិដ្ឋភាពទូទេនេវគ្គនីមួយៗនិងសកម្មភាពដេលតេូវបាន
សមេបសមេួលដេយគេូនេក្នុងថ្នេក់រៀនហើយវាក៏អាចតេូវបាន
បេើបេេស់ជាធនធានសមេេប់ហ្វឹកហ្វឺនដល់គេូបង្គេលផងដេរ។
ដើមេបីទទួលបានការបណ្តុះបណា្តេលពេញលេញសូមចូលទេកាន់៖ 
A21.ORG/TRAINING

យើងខ្ញុំចង់ឮអំពីអ្នកវិញខណៈពេលដេលកម្មវិធីនេះតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយបេើបេេស់
ដេយមិនគិតថ្លេយើងខ្ញុំស្នើសុំឱេយលេកអ្នកជួយតេួតពិនិតេយមើលនិងវាយតម្លេអំពីផល
ប៉ះពាល់នេកម្មវិធីនេះ។បនា្ទេប់ពីលេកអ្នកបានសមេបសមេួលកម្មវិធីនេះរួចហើយ
សូមមេតា្តេជួញបំពេញទមេង់នេការស្ទង់មតិខ្លីនេះ៖
A21.ORG/EDUCATION-SURVEY



06កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //



07កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាាត់់ប់ឋម្ម  //

ទិដ្ឋភាពទូទេ

ទិដ្ឋភាពទូទេនេអង្គការមូលនិធិអេ២១

តើយើងជានរណា?

តើអ្វីគឺជាបាសកកមែរបស់យើង?

តើយើងធ្វើការនាកន្លាងណា�្លះ?

លុបបំបាត់ទាសភាពនេគេប់ទីកន្លេងនិងជារៀងរហូត។

អង្គការមូលនិធិអេ២១គឺជាអង្គការមិនស្វេងរកបេេក់ចំណេញអន្តរជាតិដេលបានប្តេជា្ញេចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់
អំពើជួញដូរមនុសេសតាមរយៈយុទ្ធសាសេ្តបេតិបត្ដិរួមមាន៖ការទប់សាាេត់ការជួយសង្គេេះនិងការសា្តេរឡើងវិញ។

សូមអានបន្ថេមអំពីការងររបស់យើងនេជុំវិញពិភពលេក

អង្គការមូលនិធិអេ២១បានចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងនេក្នុងឆ្នេំ២០០៨ហើយចាប់តាំងពីពេលនេះមកយើងបាន
បង្កើតការិយល័យមូលដ្ឋេនមណ្ឌលសហគមន៍មជេឈមណ្ឌលតស៊ូមតិសមេេប់កុមារនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋេននេ
ទូទាំងពិភពលេក។

សមេេប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីទីតាំងនេអង្គការមូលនិធិអេ២១
សូមចូលទេកាន់៖A21.ORG/WHERE-WE-WORK

A21.ORG/ABOUT



08កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //



09កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាាត់់ប់ឋម្ម  //

តើអ្នកដឹងដារឬទា?

ការការពារគឺជាគន្លឹះក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងទេនឹងអំពើរំលេភ
សិទ្ធិមនុសេស។យើងជឿជាក់ក្នុងការបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាពដល់
មនុសេសជំនាន់កេេយនូវជំនាញដើមេបីផ្តល់នូវអំណាចនិងពី
របៀបការពារខ្លួនគេពីការរំលេភបំពាននិងលទ្ធភាពនេការ
កេងបេវ័ញ្ចទាំងនេះ។

ទិដ្ឋភាពទូទេ

អំពើពើជួញដូរមនុសេស

• គេបានបា៉េន់បេមាណថសព្វថ្ងេនេះនេគេប់ទីកន្លេងមានមនុសេស
• ចន្លេះពី២០,៩លានទេ៤០,៣លាននាក់តេូវបានស្ថិតនេ
• ក្នុងសា្ថេនភាពជាទាសភាព។[១]ជនរងគេេះមា្នេក់ក្នុងចំណេម

០៤នាក់ដេលរងគេេះដេយទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាកុមារ។[២]

• មានការកើនឡើងយ៉េងខា្លេំងអំពីចំនួនជនអន្តេបេវេសន៍អន្តរជាតនិេទូទាំងពិភពលេក។[៣]  
ជនចំណាកសេុកនេតេស្ថិតក្នុងចំណេម"សមាជិកដេលងយរងគេេះបំផុតនេសង្គម"ដេល
ស៊ូទេេំនឹងការរំលេភសិទ្ធិមនុសេសការរំលេភបំពាននិងការរើសអើង។[៤]

• ១០%នេចំនួនបេជាជនសរុបនេក្នុងពិភពលេករស់នេកេេមចំណូលតិចជាង១.៩០
ដុលា្លេរក្នុងមួយថ្ងេ។[៥] បេជាជនភាគចេើនដេលរស់នេក្នុងភាពកេីកេមិនមានលទ្ធភាព
ទទួលបាននូវការអប់រំ។ពួកគេរស់នេតាមតំបន់ជនបទធ្វើការងរដេលមិនមានសុវត្ថិភាព
(មិនមានសុវត្ថិភាពនិងមិនមានស្ថេរភាព)ហើយជាងពាក់កណា្តេលនេពួកគេគឺជាអ្នកដេល
មានអាយុកេេម១៨ឆ្នេំ។[៦]មានកុមារក្មេងជំទង់និងយុវជននេទូទាំងពិភពលេកចំនួន
២៦៤លាននាក់មិនបានចូលរៀន។[៧]

• 
• មានយុវជនចំនួន១០៣លាននាក់នេទូទាំងពិភពលេកខ្វះជំនាញអក្ខរកម្មហើយជាង

៦០ភាគរយនេពួកគេគឺជាស្តេី។ [៨]

• ជារៀងរាល់ឆ្នេំមានកុមារនិងក្មេងជំទង់ចំនួន២៤៦លាននាក់នេជុំវិញពិភពលេកតេូវបាន
រាយការណ៍ថពួកគេបានទទួលរងនូវអំពើហិងេសាឬការសម្លុតធ្វើបាបនេឯសាលារៀន។[៩]

• យេងតាមស្ថិតិនេលើពិភពបានបង្ហេញថអតេេនេការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុចំបងទី២
នេការសា្លេប់ក្នុងចំណេមអ្នកដេលមានអាយុចន្លេះពី១៥ទេ២៩ឆ្នេំការសេេវជេេវក៏បាន
បង្ហេញផងដេរថអាកបេបកិរិយនេការធ្វើអត្តឃាតកើតឡើងពីកតា្តេហានិភ័យមួយចំនួនដេល
ពុំមានការការពារ។[១០]



10កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាាត់់ប់ឋម្ម  //

តើអ្នកដឹងទា?

• ចំនួនកុមារនេក្នុងសកលលេកដេលមិនបានចូលរៀនបានធា្លេក់ចុះជិតពាក់កណា្តេលចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០០០។[១១]

វាគឺជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការរកេសាកុមារឱេយបានចូលរៀនពេេះការអប់រំក៏តេូវបានគេចាត់ទុកថជា“មធេយោបាយ
មួយដេលមានឥទ្ធិពលនិងមានភាពបេេដបេជាបំផុតសមេេប់ការអភិវឌេឍបេកបដេយចីរភាព”។[១២]

• ការរកេសាភាពតេឹមតេូវនេការធ្វើចំណាកសេុកបេកបដេយសុវត្ថិភាពគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរកឱេយឃើញនូវការធ្វើ
ចំណាកសេុកដេលមិនមានភាពបេកេតីនិងការហាមឃាត់សកម្មភាពឆ្លងដេនដេយខុសចេបាប់ដូចជាការជួញដូរ
មនុសេសការរត់ពន្ធមនុសេសការធ្វើចំណាកសេុកនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌនានា។

• ការនិយយអំពីបញ្ហេដេលអាចកាត់បន្ថយអតេេធ្វើអត្តឃាតនិងរេគសញ្ញេនេការធា្លេក់ទឹកចិត្តផេសេងៗ។ជាញឹកញាប់
មនុសេសដេលធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពួកគេពិតជាមិនមានបំណងធ្វើឳេយខ្លួនឯងឈឺចាប់នេះទេប៉ុន្តេដេយសារពួកគេ
ពេយោយមបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដេលជាក់លាក់ដូចជាទុក្ខពេួយភាពអស់សងេឃឹមនិងកំហឹង
ជាដើម។[១៣]

• គេលដេអភិវឌេឍន៍បេកបដេយចីរភាព(SDGs)តេូវបានបង្កើតឡើងនេឆ្នេំ២០១៦ដេយកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍នេ
អង្គការសហបេជាជាតិ។ជារួមកម្មវិធីអភិវឌេឍបេកបដេយចិរភាពនេះមានអន្តរគេលបំណងចំនួន១៧ដូចជាការ
កាត់បន្ថយភាពកេីកេការលើកម្ពស់គុណភាពអប់រំការលើកកម្ពស់សមាសភាពយេនឌ័រការទប់សាាេត់អំពើជួញ
ដូរមនុសេសការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាព(ឧទាហរណ៏សុខភាពផ្លូវចិត្ត)
ដេលមានគេលដេធ្វើឱេយពិភពលេកទាំងមូលដើរលើផ្លូវរើកចមេើននិងការអភិវឌេឍន៍បេកបដេយចិរភាព។[១៤]

ស្ថិតិទាំងពើនះបង្ហេញថពើទាះបីជាមានពើរឿងរា៉េវអាក្រកក់ៗជាពើក្រចើនដែដលបានពើកើតពើ�ើងពើ�ក្នុងពិភពពើលាកពើយើងពើនះ
ប៉ុដែន្តពើ�ពើពលដែដលពើយើងចាប់ពើផ្តើមក្របយុទ្ធយ៉េងសកម្មចំពើពាះបញ្ហេទាំងពើនាះពើយើងនឹងចាប់ពើផ្តើមពើមើលពើ�ើញពីការ
ផ្លេស់បូូរ។ក្តីសងេឃឹមរបស់ពើយើងគឺថតាមរយៈកម្មវិធីពើនះគឺពើយើងនឹងចាប់ពើផ្តើមអប់រំកុមារនិងអ្នកសក្រមបសក្រមួល
ពើដើមេបីបពើង្កើតឱេយមានការផ្លេស់បូូរ។ពើយើងពើជឿជាក់ថការលុបបំបាត់អំពើពើជួញដូរនិងការពើកងក្របវ័ញ្ចមនុសេសគឺអាចពើធ្វើ
ពើ�បានក្នុងដំណរជីវិតរបស់ពើយើងពើហើយកម្មវិធីពើនះគឺជាការឈានមួយជំហានពើទៀតពើដើមេបីពើឆះេះពើ�រកការសពើក្រមច
បាននូវក្តីសងេឃឹមពើនះ។សូមអរគុណចំពើពាះការចូលរួមពើធ្វើដំពើណើរជាមួយពួកពើយើង។
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— លាកសាី គាីស្ទីន ខាន គឺជាអ្នកតស៊ូមត ិ
របស់អង្គការមូលនិធិអា២១
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គ្មាននរណាមា្នាក់អាចធ្វើអ្វីគាប់យ៉ាងបាន
តាមា្នាក់ឯងនាះទាប៉ុន្តាយើងមា្នាក់ៗអាច
ធ្វើអ្វីមួយបាន ។
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• សេចក្តីណេនាំសមេេប់អ្នកសមេបសមេួល៖ផ្តល់ការណេនាំជាជំហានៗដើមេបីជួយឱេយអ្នកដឹកនាំកេុមរបស់អ្នកឆ្លងកាត់វគ្គនីមួយៗ
ដេយជេគជ័យ។ 

សេចក្តីណេនាំសមេេប់ធ្វើសកម្មភាព៖ផ្តល់សកម្មភាពសមេេប់វគ្គនីមួយៗ។យើងសូមណេនាំឱេយអ្នកពិនិតេយមើលសកម្មភាព
នីមួយៗជាមុនសិនពីពេេះសមា្ភេរខ្លះតេូវការពេីនឬបេះពុម្ភចេញតេូវការកាត់និងតេូវការរៀបទុកចំជាមុន។ជួនកាលវាតមេូវ
ឱេយមានការរៀបចំសមា្ភេរទាំងនេះទុកជាមុន។

សេចក្ដីណេនាំអំពីការបេើបេេស់ធនធាន៖ផ្តល់ធនធាននិងព័ត៌មានបន្ថេមសមេេប់អ្នកនិងកេុមរបស់អ្នកដើមេបីបន្តសិកេសាស្វេង
យល់បន្ថេមទៀតអំពីការការពារខ្លួនពីអំពើជួញដូរមនុសេស។

ការរៀបចំគឺជាផ្នេកមួយដេលមានសារៈសំខាន់នេក្នុងវគ្គនីមួយៗដេលតេូវបានរៀបរៀងឡើងដើមេបីជួយដល់អ្នក
សមេបសមេួលក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរផេសេងៗ៖ដើមេបីបញ្ចប់វគ្គសិកេសានេះបេកបដេយជេគជ័យតើយើងតេូវការអ្វីខ្លះ?

ការបងេៀនគឺជាផ្នេកមួយដេលផ្តេតសំខាន់នេក្នុងវគ្គនីមួយៗដេលតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីបំពាក់ប៉នសមត្ថភាព
ដល់អ្នកសមេបសមេួលក្នុងការឆ្លើយសំណួរផេសេងៗ៖

តើសិសេសតេូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះហើយអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនេពេលដេលពួកគេបញ្ចប់វគ្គនីមួយៗ?
តើមានជំហានដេលចាំបាច់អ្វីខ្លះនេក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តេលនេះដើមេបីលើកទឹកចិត្តសិសេសរបស់ខ្ញុំឱេយមានការចូលរួម?

• សេចក្តីថ្លេងអំពីគេលបំណងចំនួន០៣ចេបាប់
• សំណួរសំខាន់ៗចំនួន០៣សំណួរ

• លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួន០៦
• សមា្ភេរៈ(បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយនិងឧបសម្ព័ន្ធ)

តើកមែវិធីនាះតាូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងដូចម្តាច?

ផ្នាករៀបចំ

ផ្នាកបងាៀន

ទេង់ទេេយនេកម្មវិធី

តើវគ្គសិកាសាទាំងនាះតាូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងដូចម្តាច?
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មានកមេិតនេការសិកេសាខុសគ្នេចំនួនពីរដេលតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីឱេយសិសេសមានការចូលរួមទាំងនេក្នុងកេុមតូចនិងកេុមធំ។

• សំណួរសំខាន់ៗ
សកម្មភាពណេនាំ

• អន្តរកម្មសកម្មភាព៖មានសកម្មភាពពីរដេលតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីឱេយអ្នកសិកេសាកមេិតដំបូងបានធ្វើបន្តិច
ម្តងៗ។សកម្មភាពទាំងនេះបង្ហេញអំពីការចងចាំការយល់ដឹងនិងការកមេិតការអនុវត្តជាមូលដ្ឋេន។

• ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព៖មានសកម្មភាពដេលជាជមេើសចំនួនបួន(ឧទាហរណ៍៖តនូេីសិលេបៈ
ការសម្តេងនិងការសរសេរបេបច្នេបេឌិត)សមេេប់ការឆ្លើយតបផ្ទេល់មាត់ឬតាមរយៈការសរសេរដេលអាច
ជេើសរើសយកវិធីសាស្ត្រធ្វើជាកេុមឬជាដេគូ។សកម្មភាពទាំងនេះបានជួយបង្កើនកមេិតនេការរៀនសូតេតាម
រយៈការអនុវត្តការវិភាគនិងការវាយតម្លេលើមាតិកានេវគ្គសិកេសា។

តើវគ្គសិកាសានីមួយៗមានអ្វី�្លះ?

ផ្នាកទី ០១ - សាចក្តីផ្តើម

ផ្នាកទី ០២ - អន្តរកមែ (កមាិត ០១)

ផ្នាកទី ០៣ ការបណ្តុះគំនិត (កមាិត ០២)
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ពាកាយគន្ល ឹះ

កុមារតេូវការដឹងថពួកគេមានតម្លេហើយសំលេងរបស់ពួកគេពិតជាមានសារៈសំខាន់។វគ្គនេះនឹងជួយកុមារឱេយសា្គេល់អំពី
សារៈសំខាន់នេគុណតម្លេនិងសិទ្ធិជាមួលដ្ឋេនរបស់ពួកគេមិនតេឹមតេនេក្នុងជីវិតផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តេ
ថេមទាំងមាននេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទេផងដេរ។

គេលបំណងនេវគ្គនេះគឺដើមេបីបំពាក់បំប៉នចំណេះដឹងដល់សិសេសនិងឪពុកមា្តេយរបស់ពួកគេជាមួយនឹងឧបករណ៍ដើមេបីបេងចេករវាងការធ្វើ
ចំណាកសេុកដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។ពេលខ្លះបេជាជនធ្វើចំណាកសេុកដេយមានភាពមិនបេកេតីនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព
ដេលធ្វើឱេយពួកគេខ្វះនូវការការពារដេលជាកតា្តេនាំឱេយងយរងគេេះទេនឹងអំពើជួញដូរនិងការកេងបេវ័ញ្ច។

វគ្គសិកេសានេះនឹងជួយឱេយយើងស្វេងយល់អំពីរបៀបដេលការជួញដូរនិងការកេងបេវ័ញ្ចគឺជាឧកេិដ្ឋកម្មដេលបានកើតឡើង
នេគេប់បេជាជាតិនេជុំវិញពិភពលេក។វគ្គនេះនឹងបងេៀនកុមារអំពីវិធីដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណជនដេលបង្ករគេេះថ្
នាក់និងជួយឱេយពួកគេដឹងថតើនរណាដេលពួកគេគួរនិយយជាមួយនិងពីរបៀបដេលការរកេសាការសមា្ងេត់នាំឱេយមានសុវត្ថិ
ភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។

ការយល់ដឹងអំពីពាកេយគន្លឹះទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋេនគេឹះនេការសិកេសាអំពីកម្មវិធីនេះ។ពាកេយគន្លឹះទាំងនេះតេូវបានរួមបញ្ចូលនេក្នុង
វគ្គសិកេសាទាំងបីនេះ។

វគ្គទី ០១

វគ្គទី ០២

វគ្គទី ០៣

គុណតម្លានិងសិទ្ធិកុមារ

ចំណាកសាុកដាលមានសុវត្ថិភាព

អំពើជួញដូរមនុសាស និងការកាងបាវ័ញ្ច

មាតិកាកម្មវិធី

• ការរើសអើង៖គឺជាការបេពេឹត្តដេយអយុត្តិធម៌ឬលំអៀងទេលើកេុមឬបុគ្គលនីមួយៗដេយផ្អេកទេលើកតា្តេមួយចំនួនដូចជាភេទ
ពូជសាសន៍ជនជាតិដើមអាយុសាសនានិង/ឬបញ្ញេ។

• ការកេងបេវ័ញ្ច៖គឺជាទង្វើនេការបេើបេេស់អ្វីមួយឬនរណាមា្នេក់តាមរបៀបឃេរឃេឬអយុត្តិធម៌ដើមេបីផលបេយេជន៍ខ្លួន។
• សិទ្ធិមនុសេស៖គឺជាគេលការណ៍ចេបាប់សង្គមនិងកេមសីលធម៌នេសេរើភាពសមេេប់មនុសេសទាំងអស់ដេលរួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិរបស់

កុមារផង។
• ភាពអយុត្តិធម៌៖គឺជាការរំលេភលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនិងទង្វើអយុត្តិធម៌។
• យុត្តិធម៌៖ភាពស្មើគ្នេឬការបេពេឹត្តដេយយុត្តិធម៌។
• មនុសេសដេលមិនគួរឲេយទុកចិត្ត(ឬមនុសេសមានកលលេបិច)៖ជាមនុសេសដេលធា្លេប់សា្គេល់ឬជាមនុសេសចម្លេកណាមា្នេក់ដេលធ្វើអ្វីមួយ

ដេយគ្មេនការអនុញ្ញេត(ឧទាហរណ៍៖ការនិយយឬការប៉ះពាល់)ឬបេើការបេកបញ្ឆេត(ឧទាហរណ៍៖ការនិយយកុហក
និងបេើកលលេបិច)ដេលធ្វើឱេយនរណាមា្នេក់មានអារម្មណ៏មិនល្អឬតេូវបានគេកេងបន្លំ។
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សេចក្តីណេនាំសមេេប់អ្នកសមេបសមេួល
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គុណតម្លា និងសិទ្ធិកុមារ

គំនិតសំខាន់

គាលបំណង

សំនួរសំខាន់ៗ

មនុសេសគេប់គ្នេមានតម្លេ។
មនុសេសគេប់គ្នេសុទ្ធតេសំខាន់។
កុមារគេប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារ។

០១ 

០២

០៣

គុណតម្លេនិងសិទ្ធិ៖ការណេនាំនិងអនុវត្តគេលគំនិតសំខាន់ៗនេគុណតម្លេនិងសិទ្ធិកុមារជាមូលដ្ឋេន។

ការសមេេចចិត្តនិងការការពារ៖កំណត់ការសមេេចចិត្តដេលតេឹមតេូវនិងមិនតេឹមតេូវសមេេប់ជំនាញបំណិន
ជីវិតដេលមានសុវត្ថិភាពដើមេបីធ្វើសកម្មភាពបេកបដេយសុវត្ថិភាព។

សមត្ថភាព៖ការវិភាគតម្លេនិងសា្ថេនភាពសិទិ្ធមនុសេសដើមេបីទទួលសា្គេល់ពសីកា្តេនុពលនិងសមត្ថភាព
របស់កុមារក្នុងការបេេសេ័យទាក់ទងការគិតការដេះសេេយបញ្ហេចំណេះដឹងបច្ចេកទេស
និងជំនាញបំណិតជីវិត។

• តើអ្វីជាសិទ្ធិកុមារ?

• តើមានវិធីណាខ្លះដេលមនុសេសមា្នេក់ៗអាចបង្ហេញឱេយអ្នកដទេមើលឃើញពីតម្លេរបស់ពួកគេ?

• តើមនុសេសដេលគួរឱេយទុកចិត្តនិងមនុសេសដេលមានលេបិចកលមានលក្ខណៈខុសគ្នេយ៉េងដូចម្តេចខ្លះ?

• តើការសមេេចចិត្តបេកបដេយសុភវិនិច្ឆ័យនិងឈា្លេសវេអាចការពារកុមារពីគេេះថ្នេក់បានយ៉េងដូចម្តេច?

• តើមានវិធីអ្វីខ្លះក្នុងការទទួលនិងផ្តល់ព័ត៌មានដើមេបីលុបបំបាត់ការឆ្លើយតបបេបអវិជ្ជមានចំពេះសិទ្ធិមនុសេស
និងតម្លេ?

• តើកុមារអាចយកឈ្នះឧបសគ្គនានាតាមរយៈការអនុវត្តគុណតម្លេហេតុផលនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេដេយ
របៀបណា?

វគ្គទី០១
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ការនិយយ៖ យើងនឹងស្វេងយល់អំពីគេលគំនិតសំខាន់ៗនេគុណតម្លេនិងសិទ្ធិរបស់កុមារ។អ្នកឱេយតម្លេទេលើរបស់អ្វី
មួយដេលមានសារៈសំខាន់ចំពេះអ្នក។សូមគិតអំពីផលិតផលមួយឬវត្ថុមួយឬផលិតផលមួយដេលអ្នកមានហើយវា
មានតម្លេចំពេះអ្នក(ឧទាហរណ៍៖ទូរស័ព្ទចល័តសេបេកជើងបេដប់បេដលេង)និងសូមចេករំលេកពីមូលហេតុដេល
អ្នកគិតថវាមានសារៈសំខាន់ចំពេះអ្នកនិងថតើវាមានតម្លេសមេេប់អ្នកយ៉េងដូចម្តេច។របស់ទាំងនេះតេូវបានគេហេ
ថជាទំនិញ។ពួកវាគឺជាទំនិញដេលអាចទិញឬលក់បាន។

វគ្គទី០១-គុណតម្លៃម្លនិងសិទ្ធ ិកុមារ

ពាកាយគន្លឹះ

សកមែភាព

• ការណានំ 
ការឱេយម្លេទេលើតម្លេ(សកម្មភាព០១ក)

•
• អន្តរកមែ 

កមេងសិទ្ធិទាំងបួនរបស់កុមារ(សកម្មភាព០១ខ)
សមភាពនិងសមធម៌(សកម្មភាព០១គ)

• 

• ការបំផុសគំនិត 
ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាព០១�)

ជំហានទី ០១

គំរូចំលើយ៖គុណតម្លេមានសារៈសំខាន់ដូចជាតម្លេរូបិយវត្ថុឬរបស់ដេលមានបេយេជន៍នេអ្វីមួយ។
អាកបេបកិរិយរបស់មនុសេសមា្នេក់ដេលកំណត់ពីរបៀបដេលពួកគេបេពេឹត្ដ។(ឧទាហរណ៍៖មានដូចជា
ភាពគួរឱេយទុកចិត្តការគេរពទំនួលខុសតេូវការអធេយោសេ័យល្អការគេរពបេតិបត្តិភាពស្មេះតេង់និង
ភាពសបេបុរស)។គុណតម្លេមិនមេនជារបស់របរទេ។គុណតម្លេគឺជាអ្វីដេលយើងមិនអាចទិញឬលក់បានទេ។
គុណតម្លេទាំងនេះតេូវបានឆ្លុះបញ្ចេំងតាមរយៈរបៀបដេលអ្នកគិតនិងធ្វើ។

សួរថា៖ "ពើតើគុណតម្លៃម្លមានអ្វីខ្លះ?"

ធ្វើ៖គុណតម្លេ(សកម្មភាព០១ក)

ការណានំ

• លក្ខណៈសកល៖គឺជាកម្មសិទ្ធិឬអនុវត្តជាទូទេនិងសមេេប់មនុសេសទាំងអស់។

• ទំនិញ៖គឺជាផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតផលដេលអាចទិញឬលក់បាន។

• សមភាព៖តេូវបានគេចាត់ទុកថវាជាភាពស្មើភាពគ្នេនេក្នុងសិទ្ធិមនុសេសនិងឱកាស។

• សមធម៌៖យុត្តិធម៌ឬការធានានូវសិទ្ធិទទួលបានឱកាសស្មើភាពគ្នេដើមេបីទទួលបាននូវសមភាព។

• ការគេរព៖ការឱេយតម្លេចំពេះឬការយល់ដឹងពីតម្លេនេឧត្តមភាពរបស់មនុសេសណាមា្នេក់ដើមេបីបង្ហេញការគេរពចំពេះ
ភាពខុសគ្នេរបស់មនុសេសមា្នេក់ៗដូចជាការចូលចិត្តការឱេយតម្លេនិងគុណសមេបត្តិរបស់គេ។

• គុណតម្លេ៖សារៈសំខាន់ឬតម្លេរូបិយវត្ថុឬគុណបេយេជន៍នេរបស់អ្វីមួយឬអាកបេបកិរិយរបស់មនុសេសមា្នេក់ដេល
កំណត់ពីរបៀបដេលពួកគេបេពេឹត្ដ។
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និយយ: អង្គការសហក្របជាជាតិ (អ. ស. ប) បានពើចញពើសចក្តីដែថ្លងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុសេស [១៥] ពើដើមេបីបង្ហេញពីគុ
ណតម្លៃម្លនិងសារៈសំខាន់របស់មនុសេស។ វាក្រតូវបានរពើរៀបចំពើ�ើងពើដើមេប ីការពារសិទ្ធ ិរបស់ក្របជាជនម្លៃនក្របជាជាតិទាំងអស់ពើ�
ក្នុងសកលពើលាក។ ការពើរៀនអំពីគុណតម្លៃម្ល និងសិទ្ធ ិមនុសេសជាសកលអាចជួយឱេយពើយើងពើចះពើគរពគ្នេពើ�វិញពើ�មក។
កិច្ចការពារកុមារ និងសិទ្ធិរបស់ពូួកពើគគឺមានសារៈសំខាន់ខា្លេំងណាស់ដូពើច្នះពើហើយបានជាអង្គការសហក្របជាជាតិបានបពើង្កើត
ឯកសារជាក់លាក់អំពីសិទ្ធិកុមារទាំងពើនះមក។ កុមារទាំងអស់ក្រតូវបានទទួលសា្គេល់ពើដយអនុសញ្ញេអង្គការសហក្របជាជាតិស្តី
ពីសិទ្ធកុមារ ។[16]  ក្របពើទសពើស្ទើរដែតទាំងអស់ពើ�ពើលើពិភពពើលាកបានចុះហត្ថពើលខាពើលើអនុសញ្ញេស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ពើនះមានន័យថ
ពួកពើគបានឯកភាពថកុមារទាំងអស់ពើដយមិនគិតពី “ឋានៈក្នុងសង្គម”មានសិទ្ធិដូចគ្នេក្នុងការទទួលបាននូវបរិយកាសម្លៃនការ
ការរពារមិនថពើ�ពើលើក្របព័ន្ធអុីនធឺណិត ឬពើ�ពើក្រ�ក្របព័ន្ធអុីនធឺណិតពើនាះពើទ  ពើសចក្តីដែថ្លងការណ៍ជាសកលរបស់អង្គការ
សហក្របជាជាតិទាក់ទងពើ�នឹងសិទ្ធិកុមារបានដែចងថ “មិនថពួកពើគជានរណា រស់ពើ�កដែន្លងណា ឪពុកមា្តេយពើធ្វើអ្វីពួកពើគ
និយយភាសាអ្វី  កាន់សាសនាអ្វី   មិនថពួកពើគជាពើក្មងក្របុស ឬពើក្មងក្រសី ពើហើយវបេបធម៌របស់ពួកពើគជាអ្វីមិនថពួកពើគមាន
ពិការភាព ពើហើយពើទាះបីពួកពើគជាអ្នកមាន ឬអ្នកក្រកក៏ពើដយ" គឺគ្មេនកុមារណាមា្នេក់ក្រតូវបានពើគក្របក្រពឹត្តពើដយអយុត្តិធម៌ចំពើពាះ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋេនរបស់ពើគណាមួយបានពើ�ើយ (យូ. អិន.សុី. អ.សុី. ១៩៨៩) ពើសចក្តីដែថ្លងការណ៍ពើនះគឺពើដើមេបីការពារកុមារពី
ភាពអយុត្តិធម៌និងការរំពើលាភសិទ្ធិរបស់ពួកពើគនិងជួយឱេយកុមារមានសុវត្ថិភាពរួចផុតពីពើក្រគះថ្នេក់ពើផេសងៗ។

វគ្គទី០១-គុណតម្លៃម្លនិងសិទ្ធ ិកុមារ

ជំហានទី ០២

គំរូចម្លើយ៖គឺជាមនុសេសដេលមានអាយុៈតិចជាងឬកេេម១៨ឆ្នេំ។

គំរូចំលើយ៖សិទ្ធិមនុសេសគឺជាគេលការណ៍ចេបាប់សង្គមនិងសីលធម៌នេសេរើភាពសមេេប់មនុសេសទាំងអស់ដេលរួមមាន
ទាំងសិទ្ធិកុមារផង។សិទ្ធិសេរើភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយេបស់សិទ្ធិក្នុងការសមេេកនិងការលំហេសិទ្ធិក្នុងការអប់រំ
និងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសេរើភាពនិងសន្តិសុខរបស់មនុសេស។

គំរូចម្លើយ៖តេូវហើយ!កុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិដូចៗគ្នេ។សិទ្ធិមនុសេសគឺជាសិទ្ធិជាសកលដេលមនុសេសគេប់គ្នេៗមាន។

សួរថា៖ “តើកុមារជាមនុសេសដេលមានអាយុៈប៉ុនា្មេន?”

សួរថា៖ “តើសិទ្ធិមនុសេសគឺជាអ្វី?”

សួរថា៖ “តើកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិដូចគ្នេដេរឬទេ?”

ការណានំ

ធ្វើ៖កមេងសិទិ្ធទាំងបួនរបស់កុមារ(សកម្មភាព០១ខ)

និយយ: សិទ្ធិនិងការទទួលបានសិទ្ធិគឺមានភាពខុសគ្នេពើនាះពើហើយជាមូលពើហតុដែដលថពើទាះបីជាមនុសេសក្រគប់រូប
មានសិទ្ធ ិដូចគ្នេក៏ពើដយក៏មិនក្របាកដថពួកពើគទទួលបានការអនុវត្តសិទ្ធ ិរបស់ពួកពើគដូចៗគ្នេដែដរ។
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និយយ: វាជាមានសំខាន់ណាស់ដេលអ្នកតេូវតេចងចាំថអ្នកមានតម្លេទេះបីជាអ្នកជានរណាក៏ដេយ។មនុសេសគេប់រូបមាន
តម្លេហើយគេប់គ្នេសមនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌(តេូវបានទទួលនូវការបេពេឹត្តដេយយុត្តិធម៌)។សិទិ្ធមនុសេសអនុញ្ញេតឱេយកុមារ
ទទួលបាននូវរបស់របរចាំបាច់ដើមេបីរស់នេពេញមួយជីវិតដេលបេកបដេយសុវត្ថិភាពភាពរើករាយនិងមានសុខភាពល្អ។


និយយ: យើងបានសិកេសាអំពីសិទ្ធិតម្លេនិងវិធីការពារខ្លួនយើងរួចហើយ។ឥឡូវនេះយើងនឹងអនុវត្តនូវអ្វីដេលយើង
បានរៀនហើយបង្កើតវិធីសាសេ្តផេសេងៗដើមេបីជមេុញទឹកចិត្តនិងអប់រំដល់អ្នកដ៏ទេទៀត។

វគ្គទី០១-គុណតម្លៃម្លនិងសិទ្ធ ិកុមារ

គំរូចំលើយ៖សមភាពមានគេលបំណងលើកកម្ពស់ភាពយុត្តិធម៌ដេយការផ្តល់ឱេយគេប់គ្នេនូវសិទ្ធិស្មើៗគ្នេ។ ទេះជាយ៉េង
ណាក៏ដេយមនុសេសមា្នេក់ៗរស់នេក្នុងសា្ថេនភាពផេសេងៗគ្នេដេលជួនកាលអាចធ្វើឱេយពួកគេមានការលំបាកក្នុងការទទួលបាន
សិទ្ធិទាំងនេះដេយសេរើនេះហើយជាមូលហេតុដេលយើងតេូវធ្វើឱេយមានសមធម៌។សមធម៌គឺជាការផ្តល់ឱេយមនុសេសគេប់គ្នេ
នូវអ្វីដេលពួកគេតេូវការ(ឱកាសឬធនធាន។ល។)ដើមេបីទទួលបាននូវរបស់ឬអ្វីមួយដូចគ្នេ។ជួនកាលវាមានន័យថ
មនុសេសតេូវបានគេផ្តល់ឱេយនូវអ្វីដេលប្លេកឬចេើនដើមេបីទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នេ។ឧទាហរណ៍៖ជនពិការអាចតេូវការជំនួយ
បន្ថេមរួមមានរទេះរុញឧបករណ៏ជំនួយការសា្តេប់ឬអវយវៈសិបេបនិម្មិតដេលអាចជួយឱេយពួកគេបំពេញការងរបានដូចមនុសេស
ធម្មតាដេរ។

សួរថា៖ “តើអ្វីគឺជាភាពខុសគ្នេរវាងសមភាពនិងសមធម៌?”

ធ្វើ៖សមភាពនិងសមធម៌(សកម្មភាព០១គ)

ធ្វើ៖ ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាពទី០១)

និយយ: វិធីមួយដេលអាចលុបបំបាត់ការឆ្លើយតបបេបអវិជ្ជមានចំពេះសិទ្ធិមនុសេសនិងតម្លេគឺតេូវបន្តការលើកកម្ពស់
យុត្តិធម៌តាមរយៈការធ្វើឱេយមានសមភាពនិងលុបបំបាត់នូវរាល់គំនិតនេការរើសអើងតាមរយៈការលើកកម្ពស់សមធម៌។

គំរូចម្លើយ៖បាទ/ចាស
សិទ្ធិរបស់អ្នកអនុញ្ញេតឱេយអ្នកទទួលបានអាហារនិងទឹកសា្អេតដើមេបីធ្វើឱេយអ្នកមានសុខភាពល្អនិងអនុញ្ញេតឱេយអ្នកទទួល
បានការអប់រំដើមេបីជួយឱេយអ្នកដឹងថតើអ្នកតេូវធ្វើអ្វីបនា្ទេប់ពីរៀនចប់ហើយផ្តល់ឱេយអ្នកនូវឱកាសដើមេបីឈេងចាប់ក្តីសុបិន្ត
របស់អ្នក។

សួរថា៖ “តើអ្នកគិតថសិទ្ធិរបស់អ្នកបានធ្វើឱេយមានភាពខុសប្លេកគ្នេនេក្នុងជីវិតបេចាំថ្ងេរបស់អ្នកដេរឬទេ?ដេយរបៀបណា?”

ជំហានទី ០៣

ការបំផុសគំនិត
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គំនិតសំខាន់

សំនួរសំខាន់ៗ

ការធ្វើចំណាកសេុកគឺជាផ្នេកដ៏ធំមួយនេពិភពលេករបស់យើង។
បេជាជនធ្វើចំណាកសេុកដេយសារមូលហេតុផេសេងៗគ្នេ។
ការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាពអាចជួយសង្គេេះជីវិតមនុសេសបាន។

• តើការធ្វើចំណាកសេុកគឺជាអ្វី?

• តើភាពសេដៀងគ្នេនិងភាពខុសគ្នេរវាងការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាពមានអ្វីខ្លះ?

• តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដេលអាចកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចំណាកសេុកជាមួយមនុសេសមិនគួរអេយទុកចិត្ត
• ឬមនុសេសដេលមានកលលេបិច?

• តើការធ្វើការសមេេចចិត្តបេកបដេយសុភវិនិច្ឆ័យនិងភាពឈា្លេសវេអាចជួយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាក
សេុកដេយសុវត្ថិភាពបានយ៉េងដូចម្តេច?

• តើមានវិធីអ្វីខ្លះដើមេបីទទួលនិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាកសេុកបេកបដេយសុវត្ថិភាព?

• តើអ្នកលុបបំបាត់បញ្ហេនិងឧបសគ្គក្នុងការធ្វើចំណាកសេុកដេយបេើហេតុផលនិងការវិនិច្ឆ័យដេលមាន
លក្ខណៈតេឹមតេូវបានយ៉េងដូចម្តេច?

ចំណាកសាុកដាលមានសុវត្ថិភាព
វគ្គទី០២

គាលបំណង

០១ 

០២ 

០៣

ការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព៖ណេនាំនិងអនុវត្តគេលគំនិតសំខាន់ៗនេការធ្វើចំណាកសេុកដេយ
សុវត្ថិភាព។

ការសមេេចចិត្តនិងការការពារ៖ការបេៀបធៀបការសមេេចចិត្តនេការធ្វើចំណាកសេុកដេលមានសុវត្ថិភាព
និងគ្មេនសុវត្ថិភាព។

សមត្ថភាព៖វិភាគសា្ថេនភាពនេការធ្វើចំណាកសេុកដើមេបីទទួលសា្គេល់ពីសកា្តេនុពលនិងសមត្ថភាពរបស់
កុមារក្នុងការបេេសេ័យទាក់ទងការគិតការដេះសេេយបញ្ហេចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងជំនាញបំណិត
ជីវិត។
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និយយ: ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកគឺពើកើតមានពើ�ក្រគប់ទីកដែន្លង។ វាគឺជាចលនាបំលាស់ទីពីកដែន្លងមួយពើ�កដែន្លងមួយ។ ជា
ពើរៀងរាល់ឆ្នេ ំមានក្រគួសារនិងមនុសេសរាប់លាននាក់ពើ�ជុំវិញពិភពពើលាកចង់ពើធ្វើចំណាកក្រសុកឬក្រតូវការចាកពើចញពីផ្ទះរបស់
ពួកពើគពើដយសារពើហតុផលពើផេសងៗ។ពើ�ពើពលដែដលនរណាមា្នេក់ផ្លេស់បូូរទីលំពើ�ពើ�រស់ពើ�ជាអចិម្លៃ្រនូយ៍ពើ�ក្នុងរដ្ឋបរពើទស
ណាមួយពើនាះក្រតូវបានពើគពើ�ថជាជនអពើនា្តេក្របពើវសន៍។ មានកតា្តេសំខាន់ពីរដែដលទាក់ទងពើ�នឹងការពើធ្វើចំណាកក្រសុកគឺកតា្តេ
ជំរុញនិងកតា្តេអូសទាញ។អ្នកខ្លះពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយសារជពើក្រមើសពើ�ពើពលដែដលពួកពើគក្រតូវបានអូសទាញពើ�កាន់ក្របពើទស
ពើផេសងពើទៀតពើដើមេបីទទួលបាននូវឱកាសល្អក្របពើសើរដូចជាការងរឬពើដើមេបីពើធ្វើពើអាយកក្រមិតជីវភាពរបស់ពួកពើគក្របពើសើរពើ�ើង។អ្នកពើផេសង
ពើទៀតក្រតូវបានជំរុញឬបង្ខំចិត្តឱេយពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយសារដែតស្រង្គេមការពើកងក្របវ័ញ្ចភាពក្រកីក្រកឬពើក្រគះមហន្តរាយធម្មជាតិ
(ឧទាហរណ៍ដូចជា ទឹកជំនន់ អគ្គិភ័យ និង ការរញួួយដី)។ ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកក៏អាចក្រតូវបានជះឥទ្ធិពលពើដយសារ
កតា្តេពើផេសងពើទៀតរួមមាន កង្វះអាហារនិងទីជក្រមក  បញ្ហេបរិសា្ថេន  បញ្ហេនពើយបាយ និងពើសដ្ឋកិច្ច បញ្ហេអសន្តិសុខ និង
ភាពខុសគ្នេម្លៃនវបេបធម៌។ ជាពើរឿយៗ ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកក្រតូវបានផេសារភា្ជេប់ពើ� នឹងបំណងក្របាថ្នេនិងក្តីសងេឃឹមចង់បាននូវ
ពើសរើភាពលក្ខណ័�រស់ពើ�និង/ឬការងរដែដលល្អក្របពើសើរយុត្តិធម៌និងការទទួលបាននូវសិទ្ធិពើស្មើរៗគ្នេ។

• អន្តេបេវេសន៍៖គឺជាផ្លេស់ទីលំនេពីបេទេសមួយទេកាន់បេទេសមួយផេសេងទៀតជាអចិនូេេយ៍។

• ការធ្វើចំណាកសេុក៖គឺជាចលនានេការផ្លេស់លំនេទីពីកន្លេងមួយទេកាន់កន្លេងមួយទៀត។

• ការធ្វើចំណាកសេុកមិនបេកេតី“មិនមានសុវត្ថិភាព”៖គឺជាសកម្មភាពនេផ្លេស់បូូរទីកន្លេងពីបេទេសមួយទេបេទេស
មួយទៀតដេយគ្មេនឯកសារសេបចេបាប់តេឹមតេូវ។

• ការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព៖គឺជាសកម្មភាពនេការធ្វើចំណាកសេុកទេកន្លេងណាមួយដេលបេកបដេយ
សុវត្ថិភាពនិងសេបចេបាប់។

• ជនភៀសខ្លួន៖ជានរណាមា្នេក់ដេលបានផ្លេស់ទេរស់នេបេទេសថ្មីដើមេបីគេចវេសពីបញ្ហេដេលកើតមាននេក្នុង
បេទេសកំណើតរបស់ពួកគេ។

• ការធ្វើចំណាកសេុកតាមរដូវកាល៖គឺជាចលនានេការផ្លេស់បូូរពីកន្លេងមួយទេកន្លេងមួយផេសេងទៀតក្នុងគេល
បំណងធ្វើកសិកម្មបេមូលផលឬដេយសារការបេេបេួលអាកាសធាតុ។

វគ្គទី០២-ចំណាកក្រសុកដែដលមានសុវត្ថ ិភាព

ពាកាយគន្លឹះ

សកមែភាព
• ការណានំ 

បេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុក(សកម្មភាព០២ក)

• អន្តរកមែ 
ការធ្វើចំណាកសេុកមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព?(សកម្មភាព០២ខ)លេបេងចំណាកសេុក
(សកម្មភាព០២គ)

• ការបំផុសគំនិត 
ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាពទី០២�)

ជំហានទី ០១

ការណានំ
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និយយ៖ ពើ�ឆ្នេំកន្លងពើ�ថ្មីៗពើនះមានការពើកើនពើ�ើងយ៉េងខា្លេំងម្លៃនជនអពើនា្តេក្របពើវសន៍អន្តរជាតិពើ�ទូទាំងពិភពពើលាក។អ្នកទំនង
ជាសា្គេល់មនុសេសណាស់មា្នេក់ដែដលបានពើធ្វើចំណាកក្រសុករួចពើហើយ។ ក្របសិនពើបើពើ�ពើទក្នុងមួយជីវិតរបស់ពើនះអ្នកគង់ដែតនឹងបានជួប
នរណាមា្នេក់ដែដលបានពើធ្វើចំណាកក្រសុកជាមិនខាន។ជនចំណាកក្រសុកពើ�ដែតស្ថិតក្នុងចំពើណាម “សមាជិកសង្គមដែដលងយរងពើក្រគះ
បំផុត…ការស៊ូក្រទាំនឹងការរំពើលាភបំពានសិទ្ធិមនុសេសការរំពើលាភបំពានដែផ្នករាងកាយនិងការពើរើសពើអើង”។មនុសេសខ្លះពើធ្វើចំណាកក្រសុក
ពើដយសារដែតមានការពើរើសពើអើងពើ�ពើលើ សញ្ជេតិ ពូជសាសន៍ និងសាសនា។ ពើ�ពើពលខ្លះពួកពើគក្រតូវបានបង្ខំឱេយចាកពើចញពី
ក្របពើទសកំពើណើតរបសពួ់កពើគពើដើមេបរីត់ពើគចពីស្រង្គេមការពើធ្វើទុក្ខបុកពើម្នញឬពើដយសារដែតពើក្រគះមហន្តរាយធម្មជាតិ។កតា្តេពើនះអាចពើធ្វើឱេយ
មនុសេសមា្នេក់ផ្លេស់ទីលំពើ�របស់ខ្លួនពើហើយកា្លេយពើ�ជាជនពើភៀសខ្លួន។ អ្នកពើផេសងពើទៀតពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយផ្លេស់បូូរពីកដែន្លងមួយ
ពើ�កដែន្លងមួយពើផេសងពើទៀតក្នុងពើគលបំណងពើដើមេបីពើធ្វើកសិកម្ម  ពើដើមេបីក្របមូលផល ឬពើដយសារដែតមានការដែក្របក្របួលអាកាសធាតុ។
ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកដែបបពើនះក្រតូវបានពើគសា្គេល់ថជាការពើធ្វើចំណាកក្រសុកតាមរដូវកាល ។ ដូពើច្នះការដែស្វងយល់អំពីក្របពើភទម្លៃនការពើធ្វើ
ចំណាកក្រសុកពើ�ម្លៃថ្ងពើនះនឹងជួយពនេយល់អ្នកអំពីរពើបៀបដែដលមនុសេសមួយចំនួនក្រតូវបានពើគរំពើលាភសិទ្ធិពើ�ក្នុងកំឡុងពើពលម្លៃនការពើធ្វើ
ចំណាកក្រសុក។ ពើហើយនឹងជួយឱេយអ្នកដឹងថមានភាពអយុត្តិធម៌ដែបបណាខ្លះដែដលក្រគួសារទាំងពើនាះបានស៊ូក្រទាំពើដយសារដែតមនុសេស
ដែដលមានកលលេបិចពេយោយមលួងពើលាមឱេយពួកពើគពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយខុសចេបាប់។

សួរថា៖ “តើអ្នកសា្គេល់នរណាមា្នេក់ដេលបានផ្លេស់ទីលំនេទេកន្លេងផេសេងដេរឬទេ?ហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើចំណាកសេុក?”

វគ្គទី០២-ចំណាកក្រសុកដែដលមានសុវត្ថ ិភាព

គំរូចំលើយ៖សត្វបកេសីធ្វើការបំលាស់ទីដើមេបីស្វេងរកចំណីអាហារនិងទឹកនិងដើមេបីស្វេងរកអាកាសធាតុដេលល្អ
បេសើរជាងមុន។

គំរូចំលើយ៖តេូវហើយ!មិត្តរបស់ខ្ញុំបានធ្វើចំណាកសេុកដេយសារតេឪពុករបស់នាងមានការងរថ្មីនេទីកេុង
មួយផេសេងទៀត។

គំរូចំលើយ៖នាងតេូវការពេលពីរបីថ្ងេដើមេបីទេដល់ទីតាំងថ្មីរបស់ពួកគេហើយនាងបានធ្វើដំណើរជាមួយគេួសារ
នាង។

សួរថា៖ “នេពេលយើងគិតអំពីទសេសនៈនេការធ្វើចំណាកសេុកតើអ្នកដឹងទេថសត្វអ្វីខ្លះដេលធ្វើការផ្លេស់ទីពីកន្លេង
មួយទេកន្លេងមួយផេសេងទៀត?ហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើការបំលាស់ទី?”

សួរថា៖ “ តើពួកគេតេូវចំណាយពេលប៉ុនា្មេនដើមេបីទេដល់ទីតាំងថ្មីរបស់ពួកគេ?តើពួកគេបានធ្វើដំណើរជាកេុមដេរឬទេ?”

ធ្វើ៖ បេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុក(សកម្មភាព០២ក)

គំរូចំលើយ៖អ្នកអាចធ្វើចំណាកសេុកដេយជិះយន្ដហេះជិះទូកដើរថ្មើជើងឬជិះឡាន។
សួរថា៖ “ តើការធ្វើចំណាកសេុកមានប៉ុនា្មេនបេភេទហើយតើមានវិធីណាខ្លះដេលបេជាជនធ្វើចំណាកសេុក?”

ជំហានទី ០២

អន្តរកមែ
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វគ្គទី០២-ចំណាកក្រសុកដែដលមានសុវត្ថ ិភាព

គំរូចំលើយ៖ទេះបីអ្នកមិនធ្វើចំណាកសេុកក៏ដេយក៏អ្នកបេហេលជាតេូវការជួយដល់អ្នកដេលបានធ្វើចំណាកសេុក
ឬអ្នកដេលចង់ធ្វើចំណាកសេុក។

ឧទាហរណ៍៖សមាជិកគេួសារឬមិត្តភក្តិឬជាផ្នេកនេការងររបស់អ្នកដូចជាគេូបងេៀនមេធាវើវេជ្ជបណ្ឌិតឬជា
ប៉ូលីសជាដើម។

គំរូចំលើយ៖ឪពុកខ្ញុំចាប់ផ្តើមការងរថ្មីមួយហើយពួកយើងតេូវផ្លេស់បូូរទីលំនេតាំងតេពីពេលខ្ញុំនេតូចម្លេះ។
យើងមានសុវត្ថិភាពពីពេេះពួកយើងបានធ្វើចំណាកសេុកជាមួយគេួសារទាំងមូល។

សួរថា៖ “ តើបញ្ហេនេការធ្វើចំណាកសេុកវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដេរឬទេបេសិនបើអ្នកមិនដេលធ្វើចំណាកសេុក
ផង?បើជាប់ពាក់ព័ន្ធតើហេតុអ្វី/បើមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធតើហេតុអ្វី?”

សួរថា៖ “តើអ្នកធា្លេប់លឺរឿងរា៉េវរបស់នរណាមា្នេក់ដេលបានធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាពឬអ្នកដេលបានធ្វើចំណាក
សេុកដេយគ្មេនសុវត្ថិភាពទេ?តើអ្នកចង់ចេករំលេករឿងនេះដេរឬទេ?”

ធ្វើ៖ លេបេងចំណាកសេុក(សកម្មភាព០២គ)សុវត្ថិភាព?(សកម្មភាព០២ខ)

ធ្វើ៖ ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាពទី០២)

និយយ៖ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខា្លេំងណាស់ដែដលពើយើងក្រតូវចងចាំថការពើធ្វើចំណាកក្រសុកអាចពើធ្វើឱេយពិភពពើលាករប
ស់ពើយើងមានការផ្លេស់បូូរពើហើយក៏អាចជួយសពើ្រង្គេះជីវិតមនុសេសបានក្របសិនពើបើការពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើនាះក្របកបពើដយ
សុវត្ថិភាព។ ពើពលខ្លះវិធីម្លៃនការពើធ្វើចំណាកក្រសុករបស់ក្របជាជនគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នេ និងមានពើហតុផលពើផេសងៗគ្នេ
ផងដែដរវាមិនដែមនដែតងដែតពើកើតពើ�ើងពើដយសារដែតជពើក្រមើសពើនាះពើទ។

និយយ៖  យើងបានសិកេសាអំពីលក្ខណៈនេការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព និងគ្មេនសុវត្ថិភាព ហើយនឹង
មធេយោបាយដើមេបីការពារខ្លួនយើងរួចហើយ។ ឥឡូវនេះយើងនឹងអនុវត្តនូវអ្វីដេលយើងបានរៀន ហើយបង្កើតវិធីដើមេបី
ជមេុញទឹកចិត្តនិងអប់រំអ្នកដទេ។

ជំហានទី ០៣

ការបំផុសគំនិត

គំរូចំលើយ៖គឺការធ្វើចំណាកសេុកដេយគ្មេនលិខិតឆ្លងដេនគ្មេនទិដ្ឋេការឬការលួចឆ្លងកាត់ពេំដេនដេយខុសចេបាប់។

សួរថា៖ “ តើអ្វីដេលអាចធ្វើឱេយការធ្វើចំណាកសេុកគ្មេនសុវត្ថិភាព?”

ធ្វើ៖ ការធ្វើចំណាកសេុកដេលមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព?(សកម្មភាព០២ខ)
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សំនួរសំខាន់ៗ

• តើការជួញដូរមនុសេសនិងការកេងបេវ័ញ្ចគឺជាអ្វី?

• តើទមេង់សំខាន់ៗនេអំពើរជួញដូរមនុសេសមានអ្វីខ្លះ?

• តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដេលអាចកើតមានចំពេះកុមារដេលតេូវបានគេកេងបេវ័ញ្ច?

• តើអ្វីទេជាភាពខុសគ្នេរវាងការប៉ះពាល់រាងកាយដេលសមរមេយនិងមិនសមរមេយ?

• ភាពខុសគ្នេរវាងការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាពមានអ្វីខ្លះ?

• តើកុមារមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងរាងកាយរបស់ពួកគេ?

អំពើជួញដូរមនុសាស និងការកាងបាវ័ញ្ច
វគ្គទី០៣

គំនិតសំខាន់

សព្វថ្ងេនេះអំពើជួញដូរមនុសេសនិងការកេងបេវ័ញ្ចកើតមាននេពាសពេញពិភពលេក។
ដើមេបីការពារកុមារពីការជួញដូរវាគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដេរយើងតេូវទទួលសា្គេល់ពីភាព
ខុសគ្នេរវាងអាថ៌កំបាំងដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។

គាលបំណង

០១ 

០២ 

០៣

ទមេង់នេការជួញដូរមនុសេស៖ការណេនាំអំពីទមេង់មូលដ្ឋេននេការជួញដូរមនុសេស។

ហានិភ័យនិងយុទ្ធសាសេ្តការពារ៖កំណត់សកា្តេនុពលនេការកេងបេវ័ញ្ចនិងការជួញដូរមនុសេសចំពេះកុមារដើមេបីផ្តល់
ចំណេះដឹងឱេយពួកគេនិងឧបករណ៍ដើមេបីការពារខ្លួន។

សមត្ថភាព៖ពិនិតេយមើលលើសា្ថេនភាពដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាពក្នុងទមេង់នេការកេងបេវ័ញ្ចដើមេបី
ទទួលសា្គេល់ពីសកា្តេនុពលនិងសមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការបេេសេ័យទាក់ទងការគិតវិធីដេះសេេយបញ្ហេ
និងជំនាញបំណិនជីវិត។
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និយយ៖ ថ្ងេនេះយើងនឹងរៀនអំពីថតើអំពើជួញដូរ និងកេងបេវ័ញ្ចដេលជាបទល្មើសឧកេិដ្ឋបានកើតឡើងនេគេប់បេជាជាតិ
ទាំងអស់នេជុំវិញពិភពលេកយ៉េងដូចម្តេច? យើងក៏នឹងរៀនពីវិធីដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណជនដេលគួរឱេយគេេះថ្នេក់ដើមេបី
ការពារមនុសេសគេប់គ្នេពីភាពងយរងគេេះ ។ យើងនឹងស្វេងយល់ថតើនរណាដេលអ្នកអាចស្វេងរកជំនួយ ហើយថតើការ
សមា្ងេត់បេបណាដេលមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព។ការកេងបេវ័ញ្ចនិងការជួញដូរមនុសេសកើតមានឡើងគឺដេយសារតេ
“មនុសេសដេលមានកលលេបិច” ។ យើងដឹងហើយថការរើសអើងនិងភាពកេីកេបានបង្កើនឱេយមានភាពងយរងគេេះកាន់តេ
ចេើនឡើងហើយជនដេលងយរងគេេះមិនមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិភាពនេក្នុងការដេលនិយយបេេប់ការពិតដល់អ្នកដទេ
ទេះបីជាគេដឹងថអ្នកនេះគឺជាមនុសេសដេលអាចទុកចិត្តបានក៏ដេយ ។ពេលខ្លះ "មនុសេសដេលមានកលលេបិច" អាចជាអ្នក
ដេលតេូវបានធ្វើពុតថពួកគេសេឡាញ់ និងការពារអ្នកដូចជាសមាជិកគេួសារឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដេរ  ហើយពេលខ្លះពួកគេក៏
អាចជាមនុសេសចម្លេកផងដេរ។

• អំពើជួញដូរមនុសេស៖គឺជាទមេង់នេការកេងបេវ័ញ្ចជាបទល្មើសឧកេិដ្ឋជាការធ្វើអាជីវកម្មខុសចេបាប់លើរាងកាយរបស់មនុសេសក្នុង
គេលបំណងកេងបេវ័ញ្ចកមា្លេំងពលកម្មដេយបង្ខំនិងការជួញដូរផ្លូវភេទ។ការជួញដូរកុមារគឺជាការជួញដូរនរណាមា្នេក់ដេលមាន
អាយុកេេម១៨ឆ្នេំ។

• ការកេងបេវ័ញ្ចកុមារលើបណា្តេញអុីនធឺណិត៖ ជារឿយៗការកេងបេវ័ញ្ចកុមារនេលើបណា្តេញអុីនធឺណិតគឺតាមរយៈការបេើបេេស់
រូបភាពមិនសមរមេយ(រូបអាកេេតឬហិងេសា)។

• ការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាព៖ គឺជាព័ត៌មានដេលមានលក្ខណៈសមា្ងេត់ ឬមិនតេូវបានដឹងដេយអ្នកដទេប៉ុន្តេទីបំផុតនឹងតេូវ
បានបង្ហេញ។(ឧទាហរណ៏៖ការធ្វើឲេយមានការភា្ញេក់ផ្អើល)។

• អ្នកជួញដូរ៖គឺជាមនុសេសដេលធ្វើអំពើជួញដូរនិង/ឬកេងបេវ័ញ្ចលើមនុសេសដ៏ទេផេសេងទៀត។
• ការសមា្ងេត់ដេលគ្មេនសុវត្ថិភាព៖គឺជាព័ត៌មានដេលអាចធ្វើឱេយនរណាមា្នេក់ឈឺចាប់ឬរំលេភចេបាប់ឬជាពត៌មានដេលធ្វើឱេយនរណា

មា្នេក់មានអារម្មណ៍ភ័យខា្លេច ឬមិនសេួលនិងមិនតេូវបានគេដឹងថជារឿងឯកជន ឬមិនតេូវបានអ្នកដទេដឹង(តេូវបានបេេប់ថកុំ
បេេប់គេ)។

• ភាពងយរងគេេ៖ គឺជាទីតាំងឬសា្ថេនភាពដេលមនុសេសណាមា្នេក់ងយទទួលឥទ្ធិពលពីគេេះថ្នេក់លើផ្នេករាងកាយនិងអារម្មណ៍
របស់ពួកគេ។

ពាកាយគន្លឹះ

សកមែភាព

• ការណានំ 
ភាពខុសគ្នេរវាងការរកេសាការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងការនិយយចេញពី
ការសមា្ងេត់ដេលគ្មេនសុវត្ថិភាព(សកម្មភាព០៣ក)

• 

អន្តរកមែ 
ការស្វេងយល់អំពីការកេងបេវ័ញ្ច(សកម្មភាព០៣ខ)

• តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?(សកម្មភាព០៣គ)
• 

• ការបំផុសគំនិត 
ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាព០៣�)

ជំហានទី ០១

ការណានំ

វគ្គទី០៣-អំពើពើជួញដូរមនុសេសនិងការពើកងក្របវ័ញ្ច



26កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

និយយ៖ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការលុបពើចាលការសនេយោអំពីការសមា្ងេត់ដែដលគ្មេនសុវត្ថិភាពពើហើយអ្នកអាចក្របាប់នរណាមា្នេក់ដែដលអ្នក
ទុកចិត្ត។ការសមា្ងេត់ដែដលមិនមានសុវត្ថិភាពឬអាក្រកក់អាចជាប់ទាក់ទងពើ�នឹងអ្វីមួយដែដលមានការឈឺចាប់ឬពើក្រគះថ្នេក់ដូចជា
អំពើពើជួញដូរមនុសេស និងការពើកងក្របវ័ញ្ចជាពើដើម។ មនុសេសដែដលមិនក្រតូវ បានសាាេគមន៏ ឬមានកលលេបិចពើក្រចើនដែតងដែតពើធ្វើឱេយពើក្មងៗ
សនេយោថនឹងរកេសាពើរឿងអាក្រកក់របស់ពួកពើគជា “ ការសមា្ងេត់ ” ។ មនុសេសដែដលមិនគួរឲេយទុកចិត្ត ឬមានកលលេបិចទាំងពើនះក៏អាច
ក្រតូវបានពើគពើ�ថជាអ្នកជួញដូរមនុសេសផងដែដរ។ អំពើពើជួញដូរមនុសេសគឺជាទក្រមង់ម្លៃនការពើកងក្របវ័ញ្ចឬជាសកម្មភាពម្លៃនការពើក្របើក្របា
ស់នរណាមា្នេក់តាមរពើបៀបពើឃារពើ�ឬអយុត្តិធម៌។ ទក្រមង់សំខាន់ៗម្លៃនការជួញដូរមនុសេសរួមមានពលកម្មពើដយបង្ខំ ពលកម្មដែដល
ផេសារភា្ជេប់ពើ�នឹងការពើដះបំណុល ការបង្ខំពើអាយសុំទាន និងការជួញដូរកុមារ។ អំពើពើជួញដូរមនុសេសពើកើតមានពើ�ើងពើ�ក្រគប់
ក្របពើទសទាំងអស់ដែដលក្របពើទសនីមួយៗអាចជាឲេយក្របពើទសក្របភព(ជាក្របពើទសដែដលមនុសេសណាមា្នេក់ក្រតូវបានពើគពើកងក្របវ័ញ្ច
និងបង្ខំឱេយផ្លេស់ពើ�ទីតាំងពើផេសង) ក្របពើទសដែដលឆ្លងកាត់ (ជាក្របពើទសដែដលពួកពើគក្រតូវបានជួញដូរឆ្លងកាត់) និង/ឬជាក្របពើទស
ពើគលពើ� (ជាក្របពើទសដែដលពួកពើគក្រតូវបានពើគជួញដូរពើ�កាន់) ។ ទាសភាពបានពើកើតពើ�ើងពើ�ក្រគប់ក្របពើទស និងទ្វីបទាំងអស់
តាំងដែតពីរាប់ពាន់ឆ្នេំកន្លងមកពើហើយពើដយមានកំណត់ក្រតាដំបូងបំផុតពើ�ក្នុងក្របពើទសចិនតាំងពីសតវតេសរ៍ទី១៦មុនក្រគិសករាជ។
ទាសភាពគឺជាដែផ្នកមួយដ៏ធំម្លៃនវបេបធម៌ជាពើក្រចើនពើ�ក្នុងក្របវត្តិសាក្រស្តម្លៃនមនុសេសពើលាកពើហើយពើ�ក្នុងអារេយធម៌មួយចំនួនក្របជាជន
ភាគពើក្រចើនគឺជាទាសករដែដលមានចំនួនពើលើស''ក្របជាជនដែដលមានពើសរើភាព”ឬពលរដ្ឋ។

និយយ៖ ការជួញដូរនិងការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារគឺពឹងផ្អេកជាសំខាន់ទេលើការសមា្ងេត់។ ដូច្នេះក្នុងនាមជាកុមារវាជា
ការសំខាន់ណាស់ដេលអ្នកតេូវដឹងពីភាពខុសគ្នេរវាងការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។ 

ការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពគឺជាការសមា្ងេត់ល្អដេលនាំមកនូវសុភមង្គល ឬភាពសបេបាយរើករាយដល់នរណាមា្នេក់។
វាគឺជាព័ត៌មានដេលលក្ខណៈជាឯកជន ឬមិនតេូវបានដឹងដេយអ្នកដទេ ប៉ុន្តេទីបំផុតនឹងតេូវបានបង្ហេញចេញ។
ឧទាហរណ៍ៈ ការចង់ធ្វើឱេយនរណាមា្នេក់មានការភា្ញេក់ផ្អើលជាមួយកម្មពិធីជប់លៀងឬផ្តល់អំណេយដេលនឹងតេូវបើក
អេយឃើញក្នុងឱកាសពិសេស។
 
ការសមា្ងេត់ដេលមិនមានសុវត្ថិភាព គឺមិនតេូវបានគេដឹងថវាជារឿងឯកជន ឬមិនតេូវបានអ្នកដទេដឹងទេ ហើយវាអាច
ធ្វើឱេយនរណាមា្នេក់មានអារម្មណ៍ថមិនល្អ ឬមិនសេួល។ ការសមា្ងេត់ដេលគ្មេនសុវត្ថិភាពអាចនាំមកនូវគេេះ
ថ្នេក់ និងការឈឺចាប់ ឬធ្វើឱេយនរណាមា្នេក់ភ័យខា្លេចថនឹងមានរឿងអ្វីដេលអាកេក់កើតឡើងចំពេះគេ។ ឧទាហរណ៍៖
អ្នកណាមា្នេក់ធ្វើបាបអ្នក ឬឱេយអ្នកធ្វើអ្វីមួយដេលអ្នកមានអារម្មណ៍ថមិនមានសុវត្ថិភាព ឬមិនសេួលហើយគេបាន
បេេប់អ្នកថឱេយបេេប់អ្នកដ៏ទេឱេយសេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងមានបញ្ហេ។

វគ្គទី០៣-អំពើពើជួញដូរមនុសេសនិងការពើកងក្របវ័ញ្ច

គំរូចំលើយ៖បេហេលអ្នករៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏គួរអេយភា្ញេក់ផ្អើលមួយសមេេប់មិត្តរបស់អ្នក។
សួរថា៖“ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកណាមា្នេក់តេូវការរកេសាការសមា្ងេត់?”

ធ្វើ៖ រកេសាការសមា្ងេត់ដេយសុវត្ថិភាពនិងការសមា្ងេត់ដេលគ្មេនសុវត្ថិភាព(សកម្មភាព០៣ក)

ជំហានទី ០២

អន្តរកមែ



27កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

និយយ៖ ដំណឹងល្អគឺថទេះបីការជួញដូរ និងកេងបេវ័ញ្ចមនុសេសអាចជារឿងគួរឱេយភ័យខា្លេចក៏ដេយក៏មានមនុសេសដ៏
អសា្ចេរេយ និងអង្គការជាចេើននេជុំវិញពិភពលេកបាននឹងកំពុងតស៊ូបេយុទ្ធបេឆំងដើមេបីយុត្តិធម៌ និង ដើមេបីបញ្ចប់វា។  
អំពើជួញដូរមនុសេសអាចតេូវបានទប់សាាេត់នេពេលដេលអ្នកដឹងពីវិធីការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទេ។ ដូច្នេះវជាការសំខាន់ណា
ស់ដេលតេូវអ្នកតេូវដឹងពីពេំដេននេសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាពផ្ទេល់ខ្លួន សិទ្ធិរបស់ខ្លួន សុវត្ថិភាពលើបេព័ន្ធអនឡាន និង
ឯកជនភាពដេលការពារអ្នកកឲេយកា្លេយទេជាជនរងគេេះដេយអំពើជួញដូរមនុសេស។

និយយ៖ វាជាការសំខាន់ណាស់ក្របសិនពើបើពើយើងបានពើ�ើញអ្វីមួយពើហើយពើយើងនិយយវាពើចញមកពើហើយពើធ្វើអ្វីមួយ
ពើដើមេបីពើឆ្លើយតប។ សក្រមាប់អ្នកដែដលជាកុមារ អ្នកអាចនិយយក្របាប់ក្រគូឬឪពុកមា្តេយរបស់អ្នក។ ពើទាះបីជាអ្នកពើ�ពើក្មង
ក៏ពើដយក៏សពើម្លងរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ដែដរ!ក្របសិនពើបើអ្នកគិតថមាននរណាមា្នេក់កំពុងឈឺចាប់ឬមានពើក្រគះថ្នេក់
អ្វីមួយ ពើនាះអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការនិយយ។ ពើយើងដឹងថអ្នកមានសិទ្ធិដូចជាកុមារដែដលដែចងពើ�ក្នុងអនុសញ្ញេអង្គការ
សហក្របជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិកុមារ យូអិនសុីអសុី ៖ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារ (មាក្រតា៣) ពើហើយអ្នកមាន
សិទ្ធិទទួលបាននូវការសា្តេប់(មាក្រតា១២)។

និយយ៖ យើងបានសិកេសាអំពីការជួញដូរការកេងបេវ័ញ្ចនិងវិធីដេលយើងអាចការពារខ្លួនយើងរួចហើយ។ឥឡូវនេះ
យើងអនុវត្តអ្វីដេលយើងបានរៀនហើយបង្កើតវិធីដើមេបីជមេុញទឹកចិត្តនិងអប់រំអ្នកដទេ។

និយយ៖ កុមារមានសិទ្ធិទទួលនឹងការអប់រំ(ឧទាហរណ៍៖ទេសាលារៀន)មានសុខភាពល្អមានពេលវេលាលេង
ជាមួយមិត្តភក្តិ និងមានការគេប់គេងលើរាងកាយរបស់ពួកគេដេយខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍៖ សិទ្ធិក្នុងការនិយយថទេ
ចំពេះការប៉ះពាល់ដេលមិនសេួល ឬគ្មេនសុវត្ថិភាព) ។សិទ្ធិទាំងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេើបេេស់បេព័ន្ធអុីនធឺណិតផង
ដេរ(ឧទាហរណ៍៖ហ្វេសប៊ុក,អុីនសា្តេហ្គេេម,ទីកតុក,ស្នេបឆត,ឡាញ)និងវិធីដេលពួកគេអាចតេូវគេបានរំលេភ
បំពាន(ឧទាហរណ៍៖អ្វីដេលមនុសេសផេសេងអាចសរសេរអំពីពួកគេរូបភាពនេរាងកាយរបស់ពួកគេការចេករំលេកនិង
អ្នកណាដេលជាមិត្តភក្តិនេលើបេព័ន្ធអុីនធឺណិត)។ សូមេបីតេអ្វីៗដេលមាននេលើអុីនធឺណិតក៏អ្នកនេតេមានសិទ្ធិដូចអ្វី
ដេលអ្នកធ្វើដេយផ្ទេល់ក្នុងនាមជាបុគ្គលហើយអ្នកក៏អាចនិយយថទេបានដេរ។

វគ្គទី០៣-អំពើពើជួញដូរមនុសេសនិងការពើកងក្របវ័ញ្ច

គំរូចំលើយ៖កុមារអាចផ្តល់គំនិតណាមួយឧទាហរណ៍៖តេូវបានគេបង្ខំឱេយធ្វើការចេើនម៉េងនេក្នុងរេងចកេ
ការសមា្អេតផ្ទះរបស់នរណាមា្នេក់ហើយមិនតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយចាកចេញឬបានដេកគេប់គេេន់ឡើយ។

សួរថា៖“ តើអ្នកគិតយ៉េងដូចម្តេចចំពេះការកេងបេវ័ញ្ចឬការជួញដូរមនុសេសនាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ?”

ធ្វើ៖ តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?(សកម្មភាព០៣គ)

ធ្វើ៖ ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព(សកម្មភាព០៣�)

នគរ និងចក្រកភពជាពើក្រចើនក្រតូវបានពើគសាងសង់ពើ�ើងពើដយពើក្របើក្របាស់ទាសករ ឧទាហរណ៍ដូចជា៖ ក្របពើទសក្រកិក
ក្របពើទសរូូម និងក្របពើទសពើអហេសុីុីបនាសម័យបុរាណ។រហូតមកដល់ពើពលថ្មីៗពើនះក្នុងរយៈពើពល២០០ឆ្នេំចុងពើក្រកាយពើនះ
ទាសភាពក្រតូវបានពើគចាត់ទុកថវាគឺជាពើរឿងធម្មតា និងមានការអនុវត្តពើដយក្រសបចេបាប់។ អ្នកក្រតូវបានអនុញ្ញេតឱេយពើធ្វើជា
កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដម្លៃទពើទៀតពើហើយមិនខ្វល់ថពើគបានក្របក្រពឹត្តចំពើពាះយ៉េងដូចពើម្តចពើនាះពើទ។ វាជាពើរឿងដែដលគួរឱេយរន្ធត់ពើ�
ពើពលពើយើងគិតអំពីពើរឿងពើនះពើ�ពើពលពើនះ។ពើទាះបីជាពើមដឹកនាំពិភពពើលាកបានសំពើរចថឥឡូវពើនះទាសភាពគឺជាអំពើពើ
ខុសចេបាប់ក៏ពើដយក៏មានមនុសេសជាពើក្រចើនក្រតូវបានពើគជួញដូរពើកងក្របវ័ញ្ចនិងពើធ្វើជាទាសករពើ�សព្វម្លៃថ្ងពើនះពើក្រចើនជាង
ពើពលណាៗទាំងអស់ពើ�ក្នុងក្របវត្តិសាក្រស្ត។

ធ្វើ៖ ការស្វេងយល់អំពីការកេងបេវ័ញ្ច(សកម្មភាព០៣ខ)

ជំហានទី ០៣

ការបំផុសគំនិត



28កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

សេចក្តីណេនាំអំពីសកម្មភាព



29កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

គុណតម្លានិងសិទ្ធិកុមារ
សកម្មភាព-វគ្គទី០១



30កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

គាលបំណង

សកមែភាព ១ ក

សមាាារ

ដើមេបីបង្ហេញពីគុណតម្លេខាងក្នុងរបស់មនុសេសគេប់រូបនិងស្វេងយល់ពីទសេសនៈនេ
គុណតម្លេដេលកំណត់នូវបទដ្ឋេននេអាកបេបកិរិយរបស់មនុសេសមា្នេក់ៗនិងផ្តេតលើ
ដំណើរការ។ការនេការកំណត់តម្លេ។

កំណត់តម្លេកេដស់បេេក់(នេតម្លេណាមួយ)ពាកេយដេលសម្តេងពីគំនិតដេលគួរឱេយទុកចិត្តនេលើកាតសន្ទសេសន៍។

សួរថា៖“ តើកេដសបេេក់នេះមានតម្លេប៉ុនា្មេន?”(រង់ចាំចម្លើយពីសិសេស)។

សួរថា៖“ ឥឡូវនេះវាមានតម្លេប៉ុនា្មេននេពេលដេលខ្ញុំបត់វាពាក់កណា្តេល?តើឥឡូវនេះវាមានតម្លេតេឹមតេពាក់
កណា្តេលមេនទេ?”(រង់ចាំចម្លើយពីសិសេស)។

ជំហានទី ០៣  បត់កេដសបេេក់ជាពាក់កណា្តេលចំនួនពីរទេបីដងទៀតដេយធ្វើឱេយវាកាន់តេតូចជាងមុន។សូមសួរ
កុមារនូវសំណួរដដេលៗបនា្ទេប់ពីអ្នកបត់កេដសបេេក់នេះម្តងៗ។ ពេយោយមបញ្ចុះបញ្ចូលកុមារថកេដសបេេក់នេះ
បានបាត់បង់តម្លេរបស់វានេរាល់ពេលដេលយើងបត់វាជាពាក់កណា្តេល។ សូមបន្តរបត់កេដស់បេេក់នេះឱេយកាន់តេ
តូចរហូតដល់បត់បន្តរទៀតលេងបានសូមលាវាឱេយតេ�ប់ទេរកទំហំធម្មតាវិញ។

និយយ៖ មិនខ្វល់ថខ្ញុំបានបត់កេដសបេេក់នេះប៉ុនា្មេនដងនេះទេគឺកេដស់បេេក់នេះនេតេរកេសាតម្លេរបស់វាដូចមុនដដេល។
ខ្ញុំនេតេអាចទិញរបស់មួយដេលស្មើរនឹងតម្លេរបស់វាដដេលទេះបីជាវាតេូវបានបត់ជាពាក់កណា្តេលក៏ដេយ។ ឥឡូវនេះសេមេថ
កេដសបេេក់នេះគឺជាមនុសេសមា្នេក់ហើយរាល់ពេលដេលវាតេូវបានបត់ជាពាក់កណា្តេលនេះមានន័យថអ្នកនេះកំពុងតេជួបនូវ
បទពិសេធន៍ដេលលំបាកក្នុងជីវតដេយសារតេមានអ្វីមួយដេលធ្វើឱេយពួកគេមិនអាចគេប់គេងវាបាន។

សួរថា៖“ បេសិនបើអ្នកបានកើតនេក្នុងបេទេសផេសេងតើតម្លេជាមនុសេសរបស់អ្នកមានការផ្លេស់បូូរដេរឬទេ?”

សួរថា៖“ បេសិនបើអ្នកកើតមកមានពិការភាពតើតម្លេជាមនុសេសរបស់អ្នកមានការផ្លេស់បូូរដេរឬទេ?”

សួរថា៖“ បេសិនបើអ្នកកើតមកក្នុងគេួសារកេីកេឬគេួសារអ្នកមានតើតម្លេជាមនុសេសរបស់អ្នកមានការផ្លេស់បូូរដេរឬទេ?”

គំរូចំលើយ៖ទេ!តម្លេរបស់មនុសេសមិនអាចផ្លេស់បូូរដេយសារតេទីកន្លេងកំណើតរបស់ពួកគេនេះទេ។

គំរូចំលើយ៖ទេ!តម្លេរបស់មនុសេសមិនអាចផ្លេស់បូូរដេយសារពួកគេមានពិការភាពនេះទេ។

គំរូចំពើលើយ៖ ពើទ! តម្លៃម្លរបស់មនុសេសមិនអាចផ្លេស់បូូរពើដយពើក្រពាះពួកពើគជាអ្នកមាន ឬអ្នកក្រកពើនាះពើទ។
តាមពិតមិនថពើយើងពើកើតពើ�ទីកដែន្លងណា សមាជិកក្រគួសារពើយើងជានរណាឬកាលៈពើទសៈរបស់ពើយើងដែបបណា
ពើនាះពើទក៏តម្លៃម្លជាមនុសេសរបស់ពើយើងមិនផ្លេស់បូូរពើទ។ ពើយើងទាំងអស់គ្នេមានតម្លៃម្លនិងសិទ្ធិមនុសេសដូចគ្នេៗ។ 
ដូចជាក្រកដស់ក្របាក់ពើនះអញ្ចឹងមិនថខ្ញុ ំបត់វាប៉ុនា្មេនដងពើនាះពើទក៏តម្លៃម្លពើដើមរបស់វាមិនបានផ្លេស់បូូរដែដរ។ 
ឥឡូវពើយើងដឹងពើហើយថពើយើងទាំងអស់គ្នេមានតម្លៃម្លដូពើច្នះពើយើងនឹងនិយយអំពីអ្វីដែដលពើយើងពើអាយតម្លៃម្លម្តង។

ការឱេយតម្លេទេលើតម្លេ

ជំហានទី ០១  បង្ហេញកេដស់បេេក់ដល់កុមារ។

ជំហានទី ០២  សូមបត់កេដស់បេេក់ជាពាក់កណា្តេលហើយសួរទេកាន់កុមារម្តងទៀត។
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សកមែភាពទី ១ក - ការឱាយតម្លាទាលើតម្លា

ជំហានទី ០៤  ពើដយពើក្របើប័ណណសន្ទសេសន៍ជាមួយពាកេសដែដលសដែម្តងពីគំនិតដែដលគួរឱេយទុកចិត្តរួចពើហើយសូមពើក្រជើសពើរើស
កាតមួយពើដើមេបីបង្ហេញវាដល់មិត្តរួមថ្នេក់។ ពិភាកេសាពីតម្លៃម្លដែដលពើ�ពើលើកាតពើហើយកំណត់ថពើតើវាតំណាងឱេយអ្វីដែដលជា
ការពើជឿទុកចិត្ត(គុណតម្លៃម្លដែដលល្អ)ឬអ្វីដែដលវាមិនដែមន(គុណតម្លៃម្លមិនល្អ)។

អាមីណាបានបេេប់មិត្តរបស់នាងមា្នេក់នូវអាថ៌កំបាំងមួយដេលថនាងនឹងឱេយអំណេយដល់មិត្តរបស់ពួកគេ
នេថ្ងេខួបកំណើតរបស់នាង។អាមីណាមិនបានបេេប់នរណាមា្នេក់ថអំណេយនេះជាអ្វីទេពេេះនាងចង់ឱ្
យមានការភា្ញេក់ផ្អើល។

មា៉េក់របស់ចេបានបេេប់ឱេយចេទេរើសតុក្កតាយកមកទុកមុនពេលឱេយគត់ចេញទេលេងនេខាងកេេ។
ផ្ទុយទេវិញចេបានយកតុក្កតានេះទេលាក់នេកេេមគេេរបស់គត់។ នេពេលមា្តេយរបស់គត់សួរថ"តើកូន
បានយកតុក្កតារបស់កូនយកមកទុកតាមអ្វីដេលមា៉េក់បានបេេប់ដេរឬទេ?"ចេនិយយថ"បាទ/ចាស"

ជំហានទី ០៥  សូមអានសេណារើយ៉ូខាងកេេមទេកាន់សិសេសហើយឱេយពួកគេកំណត់ថតើមនុសេសនេក្នុងសេណារើយ៉ូ
នេះគួរឱេយទុកចិត្តឬក៏ពួកគេជាមនុសេសដេលមានលេបិចកលដេយផ្អេកលើគុណតម្លេដេលអ្នកទើបតេបាន
ពិភាកេសានេក្នុងថ្នេក់។

សាណារីយ៉ូទី ០១

សាណារីយ៉ូទី ០២

សួរថា៖“ តើអ្នកគិតថចេជាមនុសេសគួរឲេយទុកចិត្តបានឬទេ?ឬគត់ជាមនុសេសដេលមានកលលេបិច?”

សួរថា៖“ តើនាងជាមនុសេសដេលគួរឱេយទុកចិត្តឬជាមនុសេសដេលមានលេបិច?”

គំរូចំលើយ៖គត់មិនគួរឱេយទុកចិត្តទេ។គត់កំពុងបេើកលលេបិចដេយនិយយកុហកនិងបេកបញ្ឆេត។

គំរូចំលើយ៖នាងជាមនុសេសដេលគួរឱេយទុកចិត្តហើយជាមនុសេសដេលមិត្តរបស់នាងអាចទុកចិត្តបានដេយនាងមាន
ភាពស្មេះតេង់ទេនឹងការរកេសាការសមា្ងេត់។
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មុីមិនបានរៀនតេៀមសមេេប់ការធ្វើតេស្តរបស់នាងទេដូច្នេះនាងបានសុំមិត្តរបស់នាងឱេយជួយបេេប់
ចម្លើយដើមេបីឱេយនាងបានជាប់ការធ្វើតេស្ត។

មីតមើលឃើញថឡេតសាបានជេុះលុយខ្លះចេញពីហេប៉េរបស់នាងដេយមិនដឹងខ្លួនមីត
ក៏បានរើសលុយនេះហើយបេគល់វាឱេយទេឡេតសាវិញ។

អុីសាបេឡាគឺជាបេធានកេុមហើយតេងតេជេើសរើសយកយ៉េរេឌធ្វើជាអ្នកលេងដ៏សំខាន់ដេយដឹងថវា
មានភាពអយុត្តិធម៌ចំពេះកីឡាករដទេទៀតដេលមិនបានចូលលេង។អុីសាបេឡាដឹងថយ៉េរេឌបាន
បន្លំនេពេលគត់លេងនេះដេយជាមូលហេតុដេលនាងតេងតេជេើសរើសគត់។នាងធ្វើអ្វីគេប់យ៉េងឱេយតេ
បានឈ្នះការបេកួតនេះ។

សាណារីយ៉ូទី ០៣

សារណារីយ៉ូទី ០៤

សាណារីយ៉ូទី ០៥

សួរថា៖“ តើនាងជាមនុសេសគួរឱេយទុកចិត្តឬមានលេបិចកល?”

សួរថា៖“ តើនាងជាមនុសេសគួរឱេយទុកចិត្តឬមានកលលេបិច?”

សួរថា៖“ តើគត់កំពុងបង្ហេញលក្ខណៈនេភាពគួរឱេយទុកចិត្តឬលេបិចកល?”

គំរូចំលើយ៖នាងកំពុងលេបិចកលតាមរយៈការកេងបេវ័ញ្ចលើការលេងដេយអយុត្តិធម៌
និងទាញយកផលបេយេជន៍ពីយ៉េរេឌ។

គំរូចំលើយ៖នាងជាមនុសេសមិនស្មេះតេង់ដេយពេេះនាងបានបន្លំឬលួចមើលចម្លើយក្នុងពេលបេលង។

គំរូចំលើយ៖គត់គួរឱេយទុកចិត្តដេយគត់បានបង្ហេញនូវភាពស្មេះតេង់និងសុចរិតភាពរបស់នាង។



33កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ភាពស្មាះតាង់

សាចក្តីពិត

ស្មាះតាង់

សុច្ចរិតភាព

ការកុហក់

ការបាកបញ្ឆាត

ការបាកបាាស់

ការកាងបន្លំ

TRUSTWORTHINESS CONCEPT CARDS - ACTIVITY 1A



34កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ដាលអាចពនាយល់បាន

ភក្ដីភាព ក្លាងកា្លាយ 
ឬកុហក់បាកបាាស់

ការទាញយកអត្ថប្របយោយជន ៍
ពីនរណាមា្នាក់

TRUSTWORTHINESS CONCEPT CARDS - ACTIVITY 1A



35កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

គាលបំណង

បេភេទចំណាត់ថ្នេក់នេសិទ្ធិរបស់កុមារ(កាត់ទាំង០៤ចេញ)កាតសិទ្ធិរបស់កុមារ(កាត់ទាំង១២ចេញ)

ជំហានទី ០៣ ពិភាកេសាឱេយសា្គេល់អំពីប័ណណម្លៃនសិទិ្ធនីមួយៗរបស់កុមារ ពើក្រពាះសន្លឹកបណណ័ពើនាះនឹងក្រតូវបានពើក្រជើសពើរើស
តាមរយៈការពើលងពើហ្គម។សួរកុមារថពើតើចំណាត់ថ្នេក់មួយណាដែដលពួកពើគពើជឿថវាសមក្រសបបំផុតពើ�នឹងសិទ្ធិដែដល
ពួកពើគបានឮពើហើយក្រតូវពើអាយពួកពើគបង្ហេញពីពើហតុផលដែដលពួកពើគពើក្រជើសពើរើសពើ�ឈពើ�ទីក្រជុងពើនាះ។

សិទ្ធិទទួលបានខេយល់អាកស
បរិសុទ្ធសា្អេតទឹកនិង

អាហារដេលមានជីវជាតិគេប់គេេន់

សិទ្ធិក្នុងការចេករំលេកយេបល់
ចូលរួមជាមួយសាសនា
និងសេរើភាពបញ្ចេញមតិ

ការអប់រំការលេងនិងសកម្ម
ហើយនឹងការសមេេក

គ្មេនការសម្លុតឬសុវត្ថិភាពពីការចាប់ពងេត់
ឬលក់និងគ្មេនគេេះថ្នេក់ពីការកេងបេវ័ញ្ច

ជំហានទី ០១  ដក់សា្លេកសញ្ញេនេជេុងនេបន្ទប់នីមួយៗជាមួយសិទ្ធិមួយក្នុងចំណេមបេភេទនេសិទ្ធិទាំងបួនរបស់កុមារ
(ការអភិវឌេឍរស់រានមានជីវិតការចូលរួមនិងការការពារ)។

ជំហានទី ០១  ពើក្រជើសពើរើសយកប័ណណសិទ្ធិកុមារពើហើយអានជាឧទាហរណ៍ដល់សិសេស។  ក្របាប់ឱេយកុមារបន្តពើ�កាន់ក្រជុង
មាាេងពើទៀតម្លៃនបន្ទប់ដែដលពួកពើគពើជឿថវាតំណាងឱេយក្របពើភទសិទ្ធិដែដលសមក្រសបសក្រមាប់និងជាក់លាក់។ សកម្មភាពពើនះ
អាចក្រតូវបានពើលងជាលក្ខណៈពើហ្គមមួយដែដលកុមារក្រតូវផ្លេស់ទីពីក្រជុងមួយពើ�ក្រជុងមួយពើទៀតដែដលពួកពើគគិតថ
ក្រតឹមក្រតូវ។ (ជំពើរើស៖ កុមារដែដលពើ�ក្រជុងខាងសា្តេំនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការពើលងបន្តពើហើយពើ�ដែតបន្តពើ�ក្នុងក្រកុមដ
ដែដល)។

សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត

សិទ្ធិក្នុងការចូលរួម

សិទ្ធិទទួលបានការការពារ

សិទ្ធិក្នុងការអភិវឌាឍន៍

បាភាទនាសិទ្ធរបស់កុមារ

គាលបំណង

សកមែភាព ០១�

ដើមេបីស្វេងយល់អំពីសិទ្ធិសំខាន់ៗទាំងបួនរបស់កុមារដេលមានចេង
នេក្នុងអនុសញ្ញេនេអង្គការសហបេជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

កមេងសិទ្ធិទាំងបួនរបស់កុមារ



36កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

សកមែភាព ១� - កមាងសិទ្ធទាំងបួនរបស់កុមារ (បន្ត)

ជំហានទី ០៤ សង្ខេបពីសកម្មភាពជាមួយសំណួរពិភាកេសាខាងកេេម៖

សួរថា៖“ តើអ្នកគិតថកុមារអាចទទួលរងគេេះថ្នេក់យ៉េងដូចម្តេចខ្លះបេសិនបើសិទ្ធិទាំងនេះមិនតេូវបានការពារ?”

សួរថា៖“ នរណាជាអ្នកទទួលខុសតេូវដើមេបីធានាថសិទ្ធិរបស់កុមារទាំងនេះតេូវបានការពារ?”

សួរថា៖“ តើការសមេេចចិត្តបេកបដេយភាពឆ្លេតវេអាចការពារកុមារពីគេេះថ្នេក់ដេយរបៀបណា?”

គំរូចំលើយ៖បេសិនបើសិទ្ធិរបស់ពួកគេមិនទទួលបាននូវការការពារនេះ ខេយល់អាកាស ទឹក និងអាហារដេលពួកគេ
ទទួលបានអាចកខ្វក់ និងធ្វើឱេយកុមារឈឺ។ និងបណា្តេលឱេយអ្នកផេសេងសម្លុត ហើយបង្កើតឱេយមានការភ័យខា្លេច
និងកង្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។

គំរូចំលើយ៖អ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់និងថ្នេក់ជាតិឪពុកមា្តេយនិងកុមារដទេទៀតក៏មានទំនួលខុសតេូវក្នុងការជួយ
ការពារកុមារនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។

គំរូចំលើយ៖ធ្វើការដេយឆ្លេតវេការពារកុមារពីគេេះថ្នេក់នេពេលពួកគេរៀនជេើសរើសអាហារដេលមានសុខ
ភាពល្អដើមេបីបរិភេគសុំទឹកសា្អេតញាំនិងមានបេេជា្ញេនេពេលពួកគេឃើញអ្វីមួយនេះពួកគេនឹងនិយយវាចេញ
មក។



37កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ក្របពើភទចំណាត់ថ្នេក់ម្លៃនសិទ្ធ ិរបស់កុមារ-សកម្មភាព០១ខ

ស
ទិ្ធរិ

ស
រាន

មា
នជ

វីតិ

ស
ទិ្ធកិ

្នុងកា
រច

ូល
រួម

ស
ទិ្ធទិ

ទួ
ល

បា
នកា

ររកា
រពា

រ

ស
ទិ្ធកិ

្នុង
កា

រអ
ភវិ

ឌា
ឍ



38កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

សិទ្ធិទទួលបាន�ាយល់អាកាសបរិសុទ្ធ

សិទ្ធិទទួលបានអាហារដាលមានជីវជាតិ
គាប់គាាន់

សិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពពីការ 
ចាប់ពងាត ់ឬការលក់ដូរ

សិទ្ធិរួចផុតពីការកាងបាវ័ញ្ច

សិទ្ធិមិនតាូវបានសម្លុត ឬគំរាមកំហាង

សិទ្ធិទទួលបានទឹកសា្អាត

ក្របពើភទចំណាត់ថ្នេក់ម្លៃនសិទ្ធ ិរបស់កុមារ-សកម្មភាព០១ខ



39កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចាញមតិលើបញ្ហានន

សិទ្ធិសារីភាពក្នុងការបញ្ចាញមតិ

សិទ្ធិចូលរួមជាមួយសាសន

សិទ្ធិទទួលបានការលាងលំហា និងសកមែ

សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសិទ្ធិទទួលបានការសមាាក

ក្របពើភទចំណាត់ថ្នេក់ម្លៃនសិទ្ធ ិរបស់កុមារ-សកម្មភាព០១ខ



40កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

គាលបំណង

សកមែភាព ១គ

សមាាារៈប្រតូវការ៖ 

ដើមេបីស្វេងយល់អំពីគេលគំនិតនេពាកេយថសមភាពនិងសមធម៌ដើមេបីយល់ដឹង
អំពីការរើសអើងការកេងបេវ័ញ្ចនិងយុត្តិធម៌។

កាតរូបភាពស្តីអំពីសមភាពនិងសមធម៌

ជំហានទី៣៖ពើក្រជើសពើរើសដំពើណាះក្រសាយមួយដែដលសុវត្ថិភាពនិងក្របកពើដយការពើគរព។ពើយើងអាចមានមពើធេយោបាយ
ពើផេសងដែដលអាចពើធ្វើបានពើដើមេបីឈានពើ�រកដំពើណាះក្រសាយមួយដែដលមានសមធម៌និងផ្តល់ជូនយុត្តិធម៌សក្រមាប់ទាំងអស់
គ្នេ។បង្ហេញសិសេសនូវរូបភាពសមធម៌ដែដលការគំក្រទក្រតូវបានអនុញ្ញេតឲេយផ្តល់ជូនពើ�តាមតក្រមូវការចាំបាច់ពើដើមេបីឲេយ
បុគ្គលក្រគប់រូបអាចទទួលបាននូវសិទ្ធិរស់រានពើដយពើស្មើភាពគ្នេ។

ជំហានទី១៖បង្ហេញរូបភាពដំបូងម្លៃនសមភាពនិងសមធម៌

ជំហានទី២៖ សុំឲ្ាយសិសាសពិភាកាសាគ្នាអំពី លទ្ធផលខ្មែបបណាខ្មែដលអាចនឹងយោកើតយោ�ើង ប្របសិនយោបើសាាានភាពយោនះមិនប្រតូវ 
បានផ្លា្លាស់បូ�រ ។ 

សមភាពនិងសមធម៌

សួរថា៖"ពើតើអ្នកសពើង្កតពើ�ើញអ្វីខ្លះពើ�ក្នុងរូបភាពដំបូងពើនះ?"

សួរថា៖"ពើតើអ្នកគិតថពើក្មងៗក្នុងរូបភាពពើនះយល់ថការផ្តល់ទំហំក្របអប់ពើនះគឺយុត្តិធម៌ដែដរឬពើទ?ពើតើមាន 
 អ្វីខ្លះដែដលអយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពពើនះ?

សួរថា៖"ពើតើអ្វីខ្លះដែដលអាចពើធ្វើបានពើដើមេបីឲេយសា្ថេនភាពពើនះកាន់ដែតមានយុត្តិធម៌?"

ចយោម្លើយគប្រមូ៖  សមភាពគឺកុមារក្រគប់រូបទទួលបានក្របអប់ទំហំប៉ុនៗគ្នេដូចៗគ្នេពើទាះបីជាពួកពើគមា្នេក់ៗ 
 មានកំពស់ខុសៗគ្នេក៏ពើដយ។

ចយោម្លើយគប្រមូ៖ បីផ្តល់ជូនក្របអប់មានទំហំពើស្មើគ្នេមិនមានន័យថលទ្ធផលពើចញមកពើស្មើគ្នេពើនាះពើទ។ពើពលខ្លះ
 បុគ្គលមួយចំនួនក្រតូវការជំនួយពើក្រចើនជាងបុគ្គលដម្លៃទពើទៀតពើដើមេបីអាចសពើក្រមចបានពើគលពើ�ដូចគ្នេ។

ចយោម្លើយគប្រមូ៖ សមធម៌។ផ្តល់ជូនក្របអប់ខ្ពស់ជាងពើនះឬបដែន្ថមចំនួនក្របអប់ដល់កុមារដែដលមានកម្ពស់ទាប
 សក្រមាប់ឲេយគត់ឈរដូពើច្នះគត់អាចពើឈាងចាប់សិទ្ធិរបស់គត់បាន។

ចយោម្លើយគប្រមូ៖លទ្ធផលគឺបញ្ហេគមា្លេតពើ�ដែតបន្តពើកើតមានដដែដលដូពើច្នះកុមារមិនអាចពើឈាងចាប់សិទ្ធិឬទទួល
 បានយុត្តិធម៌សក្រមាប់សិទ្ធិរស់ពើ�ដែដលពើស្មើភាពគ្នេពើនាះពើទ។



41កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

EQUITY + EQUALITY CARDS - ACTIVITY 1C

ស
ទិ្ធមិ

នុស
ាស

ស
ទិ្ធមិ

នុស
ាស

ស
មធ

ម
៌

ស
មភា

ព 



42កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ឱេយសិសេសឆ្លុះបញ្ចេំងពីសារៈសំខាន់នេសិទ្ធិរបស់កុមារដេយបេើវិធីសាសេ្តមួយក្នុងចំណេមវិធីសាស្តេខាងកេេម។
អញ្ជើញពួកគេឱេយបង្ហេញពីរបៀបដេលសិទ្ធិទាំងនេះរួមចំណេកធ្វើឱេយពិភពលេកមួយដេលកុមារគេប់រូបរស់នេបេកប
ដេយសេរើភាព។ សមេេប់បញ្ហេបេឈមបន្ថេមទៀតសូមឱេយកុមារគិតអំពីពិភពលេកមួយដេលគ្មេនការគេរពសិទ្ធិ
មនុសេសនិងគ្មេនចេបាប់។ សួរពួកគេថតើពួកគេគិតថវាជារឿងល្អឬអាកេក់?ហេតុអ្វី?សូមអញ្ជើញពួកគេឱេយពនេយល់
បន្ថេមទៀតដេយបេើវិធីសាស្តេដេលពួកគេបានជេើសរើស។ 

ឱេយសិសេសគូររូបឬផត់ពណ៌លើរូបភាពដេលតំណាងឱេយសិទ្ធិរបស់កុមារឬអំពីអត្ថន័យនេសិទ្ធិទាំងនេះ
ចំពេះពួកគេ។សិសេសក៏អាចធ្វើការជាមួយគ្នេដើមេបីបង្កើតផ្ទេំងរូបភាពផូស្ទឺឬផ្ទេំផេសព្វផេសាយពានិជ្ជកម្ម។

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតការសំដេងឬលាេនដេលផ្អេកលើការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារ។  
ពួកគេនឹងសរសេរខ្លីៗអំពីរឿងដេលតេូវសម្តេងនេះហើយជេើសរើសតួអង្គនីមួយៗចេញពីសមាជិកក្នុង
កេុមរបស់ពួកគេ។

សិសេសនឹងបង្ហេញនូវអ្វីដេល “ជាពិភពលេកមួយបេកបដេយសន្តិភាពឬសហគមន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចេះរបស់ពួកគេ" ជា
ទីកន្លេងដេលកុមារគេប់រូបមានសិទ្ធិសេរើភាពដេយការសសេរ ឬការគូរនិងគំនិតច្នេបេឌិតរបស់ពួកគេ។ ឱេយពួកគេ
ធ្វើការវិភាគទេលើសិទ្ធិជាក់លាក់ទេចំពេះ"សហគមន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចេះ" របស់ពួកគេហើយពីអ្វីដេលនឹងកើតឡើង
បេសិនបើសិទ្ធិរបស់ពួកគេទាំងនេះតេូវបានរំលេភបំពាន។

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតចមេៀងរូេបឬកំណាពេយដើមេបីបង្ហេញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពេះសិទ្ធិរបស់
ពួកគេក្នុងនាមជាកុមារឬពនេយល់ពីសិទ្ធិរបស់កុមារនិងចេករំលេកពីមូលហេតុដេលពួកគេជេើសរើសសិទ្ធិពិសេស
ទាំងនេះក្នុងការបកសេេយតាមរយៈចមេៀងរបស់ពួកគេ។

បង្កើតវា (សិលាបៈ)

ធ្វើសកមែភាពអំពីវា(ការសម្តាង)

ការសរសារវា (និក្ខាបបទ)

បាាប់អំពីវា (តនូាី)

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេថ្នេំលាបកេដសស្ទីគ័រឬវត្ថុផេសេងៗដេលអាចរកបាន

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដសការស្លៀកពាក់

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដស

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដសនិងឧបករណ៍ភ្លេង

សកមែភាព ០១ឃ

ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព
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គុណតម្លា និងសិទ្ធិកុមារ
សកម្មភាព-វគ្គទី០១
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ជំហានទី ០១  ដែណនាំអំពីការពើធ្វើចំណាកក្រសុកទាំង០៤ ក្របពើភទពើដយសួរថពើហតុអ្វីបានជាក្របជាជនពើធ្វើការផ្លេស់
ទីលំពើ�? ពើតើចលនាម្លៃនការផ្លេស់ទីរបស់មនុសេសមានប៉ុនា្មេនក្របពើភទ? បនា្ទេប់មកបង្ហេញរូបភាពមួយក្នុងចំពើណាម
រូបភាពខាងពើក្រកាមពើដើមេបីបង្ហេញពីក្របពើភទម្លៃនការពើធ្វើចំណាកក្រសុកមួយក្នុងចំពើណាមក្របពើភទម្លៃនការពើធ្វើចំណាកក្រសុក
ទាំង០៤(ឬពើក្របើជពើក្រមើស“ក្របអប”់សកម្មភាព)។សូមឱេយសិសេសបកក្រសាយអំពីរូបភាពតំណាងនីមួយៗ។

យោគោលបំណង
ដើមេបីកំណត់និងពនេយល់អំពីបេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុកទាំងបួនបេភេទគឺ៖
ចំណាកសេុកក្នុងសេុកចំណាកសេុកកេេសេុកចំណាកសេុកតាមរដូវកាល
និងអន្តេបេវេសន៍។

ចំណាកសាុកក្នុងសាុក

ចំណាកសាុកតាមរដូវកាល អយោនោាប្របយោវសន៍

ចំណាកសាុកកាាសាុក

សកមែភាព ០២ក

បេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុក

គាលបំណង
រូបភាពចំណាកសេុកជមេើស“បេអប”់សកម្មភាពបេអប់៖បាល់ទឹកមួយកេវ
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សកមែភាព ២ ក - បាភាទនានាការធ្វើចំណាកសាុក (បន្ត)

គឺជាចលនានេការផ្លេស់បូូរនេក្នុងរដ្ឋ
ឬបេទេសមួយ

គឺជាការផ្លេស់បូូរពីកន្លេងមួយទេ
កន្លេងមួយក្នុងគេលបំណងធ្វើ
កសិកម្មការបេមូលផល

ឬដេយសារការបេេបេួលអាកាសធាតុ។

អន្តេបេវេសន៍គឺជាការផ្លេស់បូូរទីលំនេពី
បេទេសមួយទេតាំងទេលំនេនេបេទេស

ថ្មីមួយទៀតជាអចិនូេេយ៍

គឺជាចលនានេការផ្លេស់បូូរទេកាន់រដ្ឋបេទេស
ឬទ្វីបផេសេងៗគ្នេ

ការធ្វើចំណាកសាុកក្នុងសាុក

ការធ្វើចំណាកសាុកតាមរដូវកាល

ចំណាកសាុកកាាសាុក

អនោាបាវាសន៍

បាភាទនាការធ្វើចំណាកសាុក

ជំយោរីស៖“ ប្របអប់” សកមែភាព

បេើបេអប់ទទេចំនួនពីរនិងកូនបាល់ពីរឬបី។បូូរទីតាំងបាល់នេចន្លេះបេអប់ដើមេបីបង្ហេញពីគំនិតនេការធ្វើចំណាក
សេុកនិងបេភេទផេសេងៗនេការធ្វើចំណាកសេុក៖

•  ការធ្វើចំណាកសាុកកាាសាុក-ផ្លេស់ទីបាល់មួយចេញពីបេអប់មួយទេបេអប់មួយទៀត។

•  ការធ្វើចំណាកសាុកក្នុងសាុក-រំកិលទីតាំងរបស់បាល់នេខាងក្នុងបេអប់។

•  ការធ្វើចំណាកសាុកតាមរដូវកាល-ចាក់ទឹកចូលក្នុងបេអប់មួយហើយផ្លេស់ទីរបស់បាល់ទេកាន់
• បេអប់មួយផេសេងទៀត។

•  អនោាបាវាសន ៍-រំកិលទីតាំងរបស់បាល់ពីបេអប់មួយទេបេអប់មួយទៀតហើយបនា្ទេប់មកសរសេរពាកេយ

ថ“ពលរដ្ឋ”នេលើកេដសនេះហើយដក់វាចូលទេក្នុងបេអប់។
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ជំហានទី ០១  ដែចកប័ណណ“សុវត្ថិភាព”និង“គ្មេនសុវត្ថិភាព”ដល់សិសេសមា្នេក់ៗ។

ជំហានទី ០២  សូមអានសេណារើយ៉ូខាងកេេមអេយសិសេសសា្តេប់។សុំឱេយពួកគេលើកកាតដេលពួកគេជឿថតេឹម
តេូវចំពេះសេណារើយ៉ូ(សុវត្ថិភាពឬមិនមានសុវត្ថិភាព)។នេពេលដេលសិសេសទាំងអស់បានលើកកាតរបស់ពួកគេ
ហើយសូមចេករំលេកចម្លើយដេលតេឹមតេូវជាមួយពួកគេ និងសូមចំណាយពេលខ្លះដើមេបីពនេយល់ពីមូលហេតុដេល
សេណារើយ៉ូនេះដេលមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព។

សមាាារៈ សេណារើយ៉ូនេការធ្វើចំណាកសេុក,កាតសុវត្ថិភាពនិងមិនមានសុវត្ថិភាព(មួយឈុតសមេេប់សិសេសមា្នេក់)

ឪពុករបស់សារា៉េមានការងរថ្មីដូច្នេះឥឡូវនេះសារា៉េនិងកេុមគេួសាររបស់នាងកំពុងផ្លេស់ទេរស់នេទីកេុង
ឡុង។ពួកគេបានទេសា្ថេនទូតហើយដក់ពាកេយស្នើរសុំទិដ្ឋេការ។

អុីសាបេឡាបានកេេកពីពេលឹមជាមួយឪពុកមា្តេយរបស់នាងហើយក៏បាននាំគ្នេដើរទេកាន់ពេំដេន។
មានផ្លូវពិសេសដេលពួកគេដើរទេដេយគ្មេននរណាមា្នេក់បានឃើញពួកគេឆ្លងកាត់ពេំដេនឡើយ។
ពួកគេសា្នេក់នេទីនេះដើមេបីថ្ងេធ្វើការហើយបនា្ទេប់មកតេ�ប់មកវិញ។

សាណារីយ៉ូទី ០១ 

សាណារីយ៉ូទី ០២

សុវត្ថិភាព|ពួកគេបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីចេបាប់ហើយបានដក់ពាកេយស្នើរសុំទិដ្ឋេការ។

មិនមានសុវត្ថិភាព | ពួកគេបានដើរតាមផ្លូវមួយដេលបេហេលជាផ្លូវដេលមិនសេបចេបាប់ឬមិនមានសុវត្ថិភាព។
ពួកគេមិនចង់ឱេយគេចាប់បានទេ។

សកមែភាព ០២�

ដើមេបីពិនិតេយមើលឡើងវិញនូវសេណារើយ៉ូដេលអាចកើតមានដើមេបីកំណត់ការធ្វើ
ចំណាកសេុកដេលមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាពនិងដើមេបីពិភាកេសានេក្នុងថ្នេក់
ពីរបៀបដេលធ្វើចំណាកសេុកបេដបដេយសុវត្ថិភាព។

សកមែភាព ០២�

ការធ្វើចំណាកសេុកដេលមានសុវត្ថិភាព
ឬគ្មេនសុវត្ថិភាព?
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អ្នកជិតខាងរបស់ មា៉េយ៉េ បានរត់មករកផ្ទះរបស់ពួកគេហើយសេេកថ “យើងតេូវចាកចេញទេហើយ។
ពួកគេមកដល់ហើយ!” មា្តេយរបស់មា៉េយ៉េចាប់ផ្តើមដក់សម្លៀកបំពាក់នេក្នុងការកាបូប ហើយឪពុករបស់
នាងចាប់យកកាបូបដក់លុយរបស់គត់។ពួកគេរត់ចេញពីផ្ទះយ៉េងលឿនដេលធ្វើឱេយមា៉េយ៉េមិនមានពេល
ដើមេបីយកសៀវភេដេលនាងចូលចិត្តអានទេជាមួយបានទេ។ អ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេសា្គេល់បុរស មា្នេក់
ដេលអាចឱេយពួកគេជិះទូកជាមួយដើមេបីរត់គេចខ្លួន។

យ៉េរេឌតេូវបានគេផ្តល់ការងរដ៏ល្អមួយនេទីកេុងបាងកក។ដេយសារតេគត់មិនមេនជាជនជាតិថេ
គត់តេូវបានគេតមេូវឱេយមានប័ណណការងរនិងទិដ្ឋេការប៉ុន្តេវាថ្លេណាស់សមេេប់គត់ក្នុងការធ្វើវា។
បងប្អូនជីដូនមួយរបស់យ៉េរេឌសា្គេល់ទីកន្លេងដេលគត់អាចទទួលឯកសារទាំងនេះដូច្នេះ
ពួកគេអាចរំលងនីតិវិធីឬតាមវិធីមិនសេបចេបាប់ហើយពួកគេអាចចំណាយបេេក់តិចតួចប៉ុណ្ណេះ។

អាមីណាកំពុងរៀបចំវិសេសមកាលរបស់នាងទេកាន់បេទេសអូស្តេេលី។នាងស្វេងរកមើលពត៌មានដេល
នាងតេូវការតាមបេព័ន្ធអនឡាញមុនពេលនាងធ្វើដំណើរទេ។

សាណារីយ៉ូទី ០៣  

សាណារីយ៉ូទី ០៤

សាណារីយ៉ូទី ០៥

សកមែភាព០២ � - ការធ្វើចំណាកសាុកដាយសុវត្ថិភាពឬគ្មានសុវត្ថិភាព? បន្ត

មិនមានសុវត្ថិភាព | ពួកគេតេូវចាកចេញយ៉េងលឿនហើយពួកគេបានជឿទុកចិត្តលើជនចម្លេកមា្នេក់ដូច្នេះអាចធ្វើឱេយពួក
គេមិនមានសុវត្ថិភាព។

មិនមានសុវត្ថិភាព | គត់ទំនងជាបេើឯកសារក្លេងកា្លេយដេលមិនមានសុវត្ថិភាព។

មានសុវត្ថិភាព | នាងបានសេេវជេេវនិងរៀបចំមុនពេលដេលនាងធ្វើដំណើរទេដូច្នេះនាងអាចមានសុវត្ថិភាព។
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មា៉េរើអូបានធ្វើដំណើរជាមួយគេួសាររបស់គត់ពីរទេបីសបា្តេហ៍ហើយ។ពួកគេកំពុងធ្វើ
ដំណើរទេផ្ទះពូរបស់គត់នេទីកេុងបូសូុនជាទីកន្លេងដេលនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។
មា្តេយរបស់មា៉េរើអូបានបំពេញកេដសសា្នេមហើយនិយយជាមួយអង្គការមួយដេលអាច
ទុកចិត្តបានដេលសនេយោថនឹងជួយពួកគេក្នុងការរៀបចំទិដ្ឋេការបស់ពួកគេ។

សាណារីយ៉ូទី ០៦   

មានសុវត្ថិភាព | គត់បានទទួលជំនួយពីអង្គការដេលអាចទុកចិត្តបានដេយបេើដំណើរការនេការបំពេញ
ឯកសាររបស់គត់ជាផ្លូវការ។

សកមែភាព០២ � - ការធ្វើចំណាកសាុកដាយសុវត្ថិភាពឬគ្មានសុវត្ថិភាព? បន្ត

ជហំានទ០ី៣  ការពិភាកេសានេក្នុងថ្នេក់

និយយ៖ សេណារើយ៉ូទាំងនេះគឺជាសា្ថេនភាពនេជីវិតពិតរបស់មនុសេសជាចេើន។នេពេលដេលយើងកេឡេកមើលពី
សេណារើយ៉ូទាំងនេះជាមួយគ្នេគឺវាមានភាពងយសេួលក្នុងការជួយឱេយយើងមើលឃើញនូវអ្វីដេលនឹងតេូវកើតឡើង
និងពីវិធីដេលយើងអាចធ្វើការសមេេចចិត្តបេកបដេយភាពឆ្លេតវេដើមេបីជួយលើកកម្ពស់ការធ្វើចំណាកសេុកបេកប
ដេយសុវត្ថិភាព។

សួរថា៖“ តើមាននរណាមា្នេក់អាចកំណត់នូវភាពខុសគ្នេរវាងវិធីដេលធ្វើចំណាកសេុកដេយ"សុវត្ថិភាព"
និង“គ្មេនសុវត្ថិភាព”ដេរឬទេ?តើអ្នកគិតថមានសេណារើយ៉ូអ្វីដេលធ្វើឱេយការធ្វើចំណាកសេុកកាន់តេមាន
សុវត្ថិភាពជាងមុន?”

គំរូចំលើយ៖បេសិនបើយើងដក់ពាកេយស្នើសុំទិដ្ឋេការហើយយើងមានលិខិតឆ្លងដេនហើយយើងបានធ្វើដំណើរ
ជាមួយកេុមមនុសេសដេលគួរទុកចិត្តបាននេះហើយគឺជាមធេយោបាយដេលជួយឱេយយើងធ្វើចំណាកសេុកកាន់តេ
មានសុវត្ថិភាពជាងមុន។បេសិនបើយើងពេយោយមធ្វើចំណាកសេុកដេយខ្លួនឯងឬអនុញ្ញេតឱេយមនុសេសដេលមាន
កលលេបិចកជួយយើងក្នុងការធ្វើចំណាកសេុកដេយគ្មេនឯកសារតេឹមតេូវនេះយើងកំពុងដក់ខ្លួនឯងឱេយស្ថិតនេ
ក្នុងសា្ថេនភាពដេលគ្មេនសុវត្ថិភាព។



49កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

សុវត្ថ ិភាព

មិនមានសុវត្ថ ិភាព

ការពើធ្វ ើចំណាកក្រសុកដែដលមានសុវត្ថ ិភាពឬគ្មេនសុវត្ថ ិភាព?បន្ត



50កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ជំហានទី ០២  បពើង្កើតទឹកទពើន្លសិបេបនិមិត្តមួយពើដយពើក្របើពើ�អី រឺដែខេសពួរពើដើមេបីកំណត់សំគល់ពីតំបន់មាត់ទពើន្ល។បនា្ទេប់
មកយកក្រកដសទាំងក្របាំពីរសន្លឹកដែដលមានសរពើសរពាកេយនិយយអំពីក្របពើភទម្លៃន“ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយសុវត្ថិភាព”
យកមកតំពើរៀបជាជួរពើ�ពើលើឥដ្ឋពើដយទុកចពើនា្លេះតូចមួយរវាងក្រកដសពាកេយនីមួយៗពើដើមេបីពើអាយសិសេសអាចពើបាះជំហាន
ពីពើលើក្រកដសពាកេយមួយពើ�ពើលើក្រកដសពាកេយមួយពើទៀតបានយ៉េងងយក្រសួល ។ ពាកេយទាំងពើនាះគួរដែតក្រតូវបានផាេប់ពើ�
នឹងឥដ្ឋ ពើហើយអ្នកអាចពើក្របើសុុតបិទពើ�ដែផ្នកខាងពើក្រកាមពើដើមេបីជួយឱេយក្រកដស់ពាកេយទាំងពើនាះជាប់ពើ�នឹងកដែន្លង។សូម
បពើង្កើតបនា្ទេត់ក្រសបគ្នេមួយពើទៀតពើ�បនា្ទេប់ពីក្រកដសពាកេយទាំងពើនាះ រួចពើហើយសូមយកក្រកដសពាកេយចំនួនបួនដែដល
តំណាងឱេយ “ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយមិនមានសុវត្ថិភាព” មកតំពើរៀបជាជួរពើដយទុកចពើនា្លេះក្របពើហាងរវាពាកេយមួយពើ�
ពាកេយមួយធំជាងមុន។ ដែខេសបនា្ទេត់ពើនះមានន័យថពើធ្វើពើអាយសិសេសមានការលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ តាមរយៈការពើបាះ
ជំហានពីពាកេយមួយពើ�ពាកេយមួយពើទៀតតាំងពីចំណុចចាប់ពើផ្តើមមកពើម្លះ។ ពើហើយក្រតូវឱេយក្របាកដថពាកេយទាំងពើនះក៏ក្រតូវបាន
ដក់ផាេប់ចុះពើក្រកាមផងដែដរ។

ជំហានទី ០៣  ចេកសិសេសជាពីរកេុម។(កេុមទីមួយហេថ“ការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព”និងកេុមទី២ហេថ
“ការធ្វើចំណាកសេុកដេយគ្មេនសុវត្ថិភាព”) ឱេយកេុមនីមួយៗតមេង់ជួរនេពីកេេយកេដសដំបូងក្នុងជួរដេលបានតំរៀប។

វើសាឬទិដ្ឋេការ
លិខិតឆ្លងដេន

លុយ
គេួសារ
សុវត្ថិភាព
ទំនុកចិត្ត
ចេបាប់

គ្មេនទិដ្ឋេការ
គ្មេនលុយ

គ្មេនការគំទេ
គ្មេនលិខិតឆ្លងដេន

ការធ្វើចំណាកសាុកដាយសុវត្ថិភាព ចំណាកសាុកដាលគ្មានសុវត្ថិភាព

ជំហានទី ០១  សរពើសរពាកេយខាងពើក្រកាមពើ�ពើលើក្រកដស(មួយពាកេយក្នុងមួយសន្លឹក)។

គោលបំណង

ដើមេបីណេនាំនិងអនុវត្តគេលគំនិតសំខាន់ៗនេការធ្វើចំណាកសេុកដេយ
សុវត្ថិភាពនិងមិនមានសុវត្ថិភាព។ដេយធ្វើការសហការគ្នេដើមេបីធ្វើឱេយការ
ធ្វើចំណាកសេុកឆ្លងកាត់ទន្លេសិបេបនិមិត្តបានជេគជ័យ។

សកមែភាពទី ០២គ

លេបេងចំណាកសេុក

គាលបំណង
កេដសកាសេតកេអីឬខេសេពួរសមេេប់សមា្គេល់មាត់ទន្លេ។
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ជំហានទី ០៤  ពនេយល់ពីលក្ខ័ណ្ឌនិងពើគលបំណងម្លៃនការពើលងដល់ក្រកុមទាំងពីរ។

ជំហានទី ០៥ចាប់ពើផ្តើមរាប់ថយពើក្រកាយពីរបីមកមួយពើហើយឱេយសិសេសចាប់ពើផ្តើម។សមា្គេល់៖ក្រកុមម្លៃន“ការពើធ្វើ
ចំណាកក្រសុកក្របកបពើដយសុវត្ថិភាព”នឹងអាចចាប់ពើផ្តើមបានពើលឿនជាងរើឯក្រកុមម្លៃន“ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកគ្មេន
សុវត្ថិភាព”នឹងជួបឧបសគ្គពើក្រចើន។បញេឈប់ការក្របកួតភា្លេមពើ�ពើពលដែដលក្រកុមទី១បានបញ្ចប់។

ជំហានទី ០៦នាំក្រកុមទាំងពីរអបអរសាទរដល់ក្រកុមដែដលឈ្នះគឺក្រកុមម្លៃន“ការពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយសុវត្ថិភាព”។
ពិភាកេសាពីមូលពើហតុដែដល“ក្រកុមគ្មេនសុវត្ថិភាព”ជួបការលំបាកដែបបពើនះ។

ពិនិតេយពើមើលពាកេយពើ�ពើលើផ្លូវនីមួយៗពើហើយពនេយល់ពីរពើបៀបដែដលពួកពើគចូលរួមចំដែណកក្នុងការពើធ្វើចំណាកក្រសុកពើដយ
សុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព។

សកមែភាពទី ០២គ - ខ្មែលាបងចំណាកប្រសុក (បន្ត)

• លក្ខណ្ឌ័ទី១៖ជើងរបស់ពួកគេអាចប៉ះតេលើកេដសប៉ុណ្ណេះ។បេសិនបើជើងនរណាមា្នេក់បានប៉ះដីនេះពួកគេតេូវតេ
• ចាប់ផ្តើមឡើងវិញម្តងទៀត។

• លក្ខណ្ឌ័ទី២៖កេុមទាំងមូលតេូវតេរួមគ្នេដេយកាន់ដេគ្នេគេប់ពេលវេលាដូចជាខេសេសងាេក់របស់មនុសេស។
គេលបំណង៖ដើមេបីដើរឆ្លងទន្លេឱេយបានលឿនតាមដេលពួកគេអាចធ្វើទេបានតេតេូវអនុវត្តន៍ទេតាមលក្ខ័ណ្ឌ
នេការលេង។

សួរថា៖ “ ពើហតុអ្វីបានជាក្រកុមរបស់អ្នកមិនពើ�ដល់ទីមុនពើគ?ពើតើមានអ្វីពើកើតពើ�ើង?” 

គំរូចំពើលើយ៖"ពើដយសារពើយើងមានចពើនា្លេះក្របពើហាងពើក្រចើនពើពកពើទើបពើធ្វើឱេយពួកពើយើងដច់ពើចញពីជួរពើហើយបនា្ទេប់មក
ពើយើងក្រតូវចាប់ពើផ្តើមពើ�ើងវិញម្តងពើហើយម្តងពើទៀត។វាពើស្ទើរដែតពើធ្វើពើអាយពួកពើយើងមិនអាចពើ�មុខរួច។"



52កម្មមវិ ិធីីទប់់ស្កាា�ត់់ប់ឋម្ម  //

ឱេយសិសេសបង្កើតសេណារើយ៉ូនេការធ្វើចំណាកសេុកដេយបេើវិធីសាស្តេមួយក្នុងចំណេមវិធីសាសេ្តដូចខាងកេេម។
សូមបញ្ចូលនូវហេតុផលថតើហេតុអ្វីបានជាសេណារើយ៉ូនេះគឺជាឧទាហរណ៍នេការធ្វើចំណាកសេុកដេយសុវត្ថិភាព
ឬគ្មេនសុវត្ថិភាព។
សមេេប់បញ្ហេបេឈមបន្ថេមទៀតសូមឱេយកុមារគិតថបេសិនបើពួកគេជាអ្នកដឹកនាំនេក្នុងទីកេុងឬបេទេសរបស់អ្នក។
តើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមេបីធ្វើឱេយសា្ថេនភាពដេលគ្មេនសុវត្ថិភាពទេជាមានសុវត្ថិភាព?
តើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមេបីធ្វើឱេយសា្ថេនភាពដេលមានសុវត្ថិភាពទេជាគ្មេនសុវត្ថិភាព? 
តើអ្នកដទេអាចនឹងមានបេតិកម្មយ៉េងដូចម្តេចទេចំពេះសា្ថេនភាពទាំងពីរ?
សុំឱេយពួកគេពនេយល់បន្ថេមទៀតដេយបេើវិធីសាស្តេដេលពួកគេបានជេើសរើស។

ឱេយសិសេសគូររូបឬផត់ពណ៌លើរូបភាពដេលតំណាងឱេយការធ្វើចំណាកសេុកបេកបដេយសុវត្ថិភាពនិងគ្មេន
សុវត្ថិភាព។សិសេសក៏អាចធ្វើការជាមួយគ្នេដើមេបីបង្កើតផ្ទេំងរូបភាពផូស្ទឺឬផ្ទេំងសមេេប់ការផេសព្វផេសាយ។

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតការលេងឬការសំដេងលាេនដេលនិយយអំពីការធ្វើចំណាកសេុកដេយ
សុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។ពួកគេនឹងសរសេររឿងខ្លីហើយជេើសរើសតួអង្គចេញពីសមាជិកកេុមនីមួយៗ
ដូច្នេះគេប់គ្នេតេូវបានចូលរួមទាំងអស់គ្នេ។

សិសេសនឹងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីសេណារើយ៉ូនេការធ្វើចំណាកសេុកតាមរយៈការសរសេរឬការគូរ។ឱេយពួកគេវិភាគ
អំពីបេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុក(ក្នុងសេុកកេេសេុកតាមរដូវកាលនិងអន្តេបេវេសន៏)និងកំណត់ថ
តើសេណារើយ៉ូរបស់ពួកគេអាចនឹងផ្លេស់បូូរដេរឬទេបេសិនបើពួកគេជេើសរើសបេភេទខុសៗគ្នេនេការធ្វើ
ចំណាកសេុក។សូមឱេយពួកគេរាប់បញ្ចូលអំពីមូលហេតុអ្វីដេលធ្វើឱេយការធ្វើចំណាកសេុកបេភេទនេះមាន
សុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាព។

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតចមេៀងរូេប ឬកំណាពេយដើមេបីបង្ហេញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពេះការធ្វើចំណាក
សេុកដេយសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាព។នេះអាចជាចងាេក់សាមញ្ញឬបទចមេៀងមួយបទហើយសូមចេករំលេកថ
“ហេតុអ្វី” បាជាពួកគេជេើសរើសយកបេភេទនេការធ្វើចំណាកសេុកនេះដើមេបីយកមកបកសេេយតាមរយៈតនូេីរបស់
ពួកគេ។

បង្កើតវា (សិលាបៈ)

ធ្វើសកមែភាពអំពីវា(ការសម្តាង)

ការសរសារវា (និក្ខាបបទ)

និយយបាាប់អំពីវា (តនូាី)

សមាាារៈប៊ិចខ្មេដេថ្នេំលាបកេដសកេដសបិទឬវត្ថុផេសេងៗដេលអាចរកបាន

សមាាារៈប៊ិចខ្មេដេកេដសនិងការស្លៀកសំលៀកបំពាក់

សមាាារៈប៊ិចខ្មេដេកេដស

សមាាារៈប៊ិចខ្មេដេកេដសនិងឧបករណ៍ភ្លេង

សកមែភាពទី ០២គ  

ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព
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អំពើជួញដូរមនុសាស និងអំពើកាងបាវ័ញ្ច
សកម្មភាព-វគ្គទី០៣
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ភាពខុសគ្នេរវាងការរកេសាការសមា្ងេត់ដេលមាន
សុវត្ថិភាពនិងមិនមានសុវត្ថិភាព

ជំហានទី ០១  សូមអានការរកេសាការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងនិយយរឿងសមា្ងេត់ដេលមិនមានសុវត្ថិភាពហើយ
កំណត់ថតើវាជាគឺការរកេសាការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពឬគ្មេនសុវត្ថិភាពដេយតាមរយៈការសួរសំណួរទាំងនេះ៖

•  តើអ្នកគួររកេសាការសមា្ងេត់ដេរឬទេ?ហេតុអ្វីគួរកេសាឬហេតុអ្វីមិនគួររកេសា?
•  តើអ្នកគួរនិយយបេេប់នរណាមា្នេក់អំពីការសមា្ងេត់ដេរឬទេ?

ជំហានទី ០២  សុំឱេយសិសេសបង្កើតសេណារើយ៉ូអំពីការសមា្ងេត់ថ្មីដេលមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មេនសុវត្ថិភាពហើយឱេយពួកគេ
ចេករំលេកជាមួយដេគូឬនេក្នុងកេុម។ឱេយពួកគេធ្វើជំហានដើមេបីឆ្លើយតបទេនឹងសេណារើយ៉ូថ្មីម្តងទៀត។

សមាាារៈ

ភាពខុសគ្នេរវាងសេណារើយ៉ូនេការរកេសាការសមា្ងេត់ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងការសមា្ងេត់ដេលមិនមានសុវត្ថិភាព៖
កេដសឬកុំពេយូទ័រសមេេប់បង្កើតសេណារើយ៉ូសំងត់ថ្មីដេលមានសុវត្ថិភាពនិងមិនមានសុវត្ថិភាព។

សកមែភាព ០២�

ពិនិតេយមើលសា្ថេនភាព“ការរកេសាការសមា្ងេត់”ដេលមានសុវត្ថិភាពនិងមិនមាន
សុវត្ថិភាពដើមេបីទទួលសា្គេល់ពីសកា្តេនុពលនិងសមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការ
បេេសេ័យទាក់ទងការគិតការដេះសេេយបញ្ហេនិងជំនាញបំណិនជីវិត។

សកមែភាពទា ០៣ក
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សកមែភាព ០៣ក - ភាព�ុសគ្នារវាងការរកាសាការសមា្ងាត់ដាលមានសុវត្ថិភាព និងមិនមានសុវត្ថិភាព។ (បន្ត)

ខាយលីកំពុងតេលេងជាមួយមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់នា
ងហើយពេលនេះនាងបានឃើញសា្នេមជាំនេលើដេ
និងជើងរបស់មិត្តនាង។មិត្តរបស់ខាយលីបានបេេប់
នាងថមានពេលខ្លះឪពុករបស់នាងខឹងហើយបានធ្វើ
ឱេយនាងឈឺចាប់។

យ៉េរេឌកំពុងធ្វើបង្អេមពិសេសសមេេប់ថ្ងេកំណើតរបស់
ឪពុកគត់។មា្តេយរបស់គត់បានបេេប់គត់ថកុំបេេប់
ឪពុករបស់គត់ឱេយដឹងអំពីបង្អេមនេះដើមេបីឱេយគត់
មានការភា្ញេក់ផ្អើល។

មា៉េរើអូកំពុងលេងកុំពេយួទ័រជាមួយមិត្តរបស់គត់។
គត់បានឃើញអ្វីមួយដេលធ្វើឱេយគត់មានអារម្មណ៍ថមិន
សេួលហើយគត់ដឹងថឪពុកមា្តេយរបស់គត់នឹង
អនុញ្ញេតឱេយមើលវាឡើយ។

អាមីណាបានធ្វើកាតពិសេសមួយសមេេប់មា្តេយរបស់
នាងនេឯសាលារៀនហើយនាងបានសុំឱេយបងសេីនាង
កុំបេេប់មា្តេយនាងអេយដឹងមុន។

លីចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីមួយប៉ុន្តេគត់មិនអាចមានលទ្ធភាព
ទិញវាដេយខ្លួនឯងបានទេ។លីបានជួបជាមួយបុរស
បរទេសចំណាស់មា្នេក់ហើយបុរសនេះបានសនេយោថគត់
នឹងទិញឱេយលីបេសិនបើលីពេមមកសា្នេក់នេផ្ទះជាមួយ
គត់។បើសិនជាមានអ្នកណាមា្នេក់សួរគត់បេេប់លីឱេយ
និយយថគត់គឺជាឪពុករបស់លី។

សមាជិកគេួសាររបស់មីតមា្នេក់បានថតរូបភាពមិន
សមរមេយរបស់នាង។គត់បាននិយយថគត់នឹងទិញ
បេដប់លេងឱេយនាងបេសិនបើនាងមិនបេេប់នរណាមា្នេក់ឱេយ
ដឹងអំពីរូបថតនេះទេ។

ពូរបស់មុីបានឱេយនាងរាំលេងនេឯកន្លេងការងររបស់
គត់បនា្ទេប់មុីបានចេញពីរៀន។នាងមិនទាន់គេប់គេេន់
អាយុចូលក្លឹបនេះទេដូច្នេះគត់បានបេេប់នាងថនាងមិន
អាចបេេប់នរណាមា្នេក់បានឡើយពេេះវាគឺជាអាថ៌កំបាំង
របស់ពួកគេ។

សារា៉េបានសមេេចចិត្តទទួលការងរមួយបនា្ទេប់នាងពី
បានរៀនចប់។នាងមិនមានកិច្ចសនេយោការងរនេះទេ។
នេពេលដេលបើកបេេក់ខេថេកេរបស់នាងតេងតេផ្តល់
ឱេយនាងតិចជាងនូវអ្វីដេលគត់បានសនេយោជាមួយនាង។
នាងបានមិនបេេប់ឪពុកមា្តេយរបស់នាងឱេយដឹងទេ។

ចេបានជួបជាមួយអ្នកផលិតកម្មវិធីដ៏លេបីមា្នេក់តាមរយៈ
កេុមជជេកកំសាន្តលើបេព័ន្ធអនឡាញ។អ្នកផលិត
កម្មវិធីនេះបានអញ្ជើញគត់ឱេយមកមើលការសម្តេង
ប៉ុន្តេសូមកុំបេេប់អ្នកណាឱេយដឹងអេយសេះ។

មា្តេយរបស់ចយបានសមេេចថពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទេ
លេងបងសេីរបស់គត់(អ៊ំសេីរបស់ចយ)នេក្នុង
ឳកាសឆ្នេំថ្មីនេះប៉ុន្តេពួកគេនឹងមិនបេេប់ឱេយគត់ដឹងមុន
នេះទេ។ពួកគេបានរៀបចំដំណើរកមេសាន្តនេះជាមួយ
បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ចយហើយបានស្នើសុំគត់មិន
ឱេយបេេប់នរណាមា្នេក់នេះទេ។

សាណារីយ៉ូទី ០១

សាណារីយ៉ូទី ០៣

សាណារីយ៉ូទី ០៧

សាណារីយ៉ូទី ០៥

សាណារីយ៉ូទី ០៩

សាណារីយ៉ូទី ០២

សាណារីយ៉ូទី ០៤

សាណារីយ៉ូទី ០៨

សាណារីយ៉ូទី ០៦

សាណារីយ៉ូទី ១០
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ជំហានទី ០១  ពិភាកេសាអំពីថតើសកម្មភាពនេះនឹងជួយយើងឱេយយល់ពីគំនិតនេភាពអយុត្តិធម៌ដេយរបៀបណា។

ជំហានទី ០២  ឱេយអ្នកស្ម័គេចិត្តទាំងពីរអាវូង់ដីចំនួន៣ដង(ឬកិច្ចការផេសេងទៀត)។នេពេលដេលពួកគេបានបញ្ចប់ការ
អាវូង់ចំនួន០៣ដងគឺមានតេអ្នកស្ម័គេចិត្តមា្នេក់ប៉ុណ្ណេះដេលទទួលបានស្ទីគ័របិត។សុំឱេយពួកគេធ្វើការការអាវូង់ដីចំនួនបីដងបន្ថេមទៀត។
នេពេលពួកគេបានបញ្ចប់ផ្តល់រងាេន់ឱេយតេអ្នកស្ម័គេចិត្តដូចគ្នេដេយមិនអើពើនឹងអ្នកផេសេងទៀតឡើយ។

ជំហានទី ០៣  ធ្វើជំហានទី០២ម្តងទៀតដេយផ្តល់រងាេន់ដល់អ្នកស្ម័គេចិត្តដូចគ្នេនិងមិនអើពើពីអ្នកផេសេងឡើយ។

ជំហានទី ០៤  ពនេយល់ពីសកម្មភាពដេលជាឧទាហរណ៍នេការកេងបេវ័ញ្ចនិងពីរបៀបដេលវាអាចជាទមេង់នេការស្នើសុំឱេយនរណា
មា្នេក់បំពេញភារកិច្ច(ឧទាហរណ៍៖ការងរ)ដេយសនេយោថនឹងផ្តល់រងាេន់ដល់ពួកគេ(ឧទាហរណ៍៖បេេក់ឈ្នួល)ហើយបនា្ទេប់មក
មិនឱេយតាមការសនេយោរបស់ពួកគេនេះទេ។នេក្នុងសកម្មភាពនេះកិច្ចការដេលតេូវធ្វើគឺតេូវជំរុញដើមេបីឱេយទទួលបានរងាេន់។
ខណៈពេលដេលអ្នកស្ម័គេចិត្តទាំងពីរតេូវបានសនេយោថនឹងទទួលរងាេន់អេយដូចគ្នេមានតេមនុសេសមា្នេក់ប៉ុណ្ណេះដេលទទួលបាន
រងាេន់។

ជំហានទី ០៥  ផ្តល់រងាេន់ពីរដល់អ្នកស្ម័គេចិត្តដេលមិនបានទទួល ហើយអរគុណដល់អ្នកស្ម័គេចិត្តទាំងពីរដេលបានចូលរួម។នេ
ពេលពួកគេកំពុងវិលតេ�ប់ទេរកកន្លេងអង្គុយរបស់ពួកគេវិញសូមនិយយដូចតទេ៖ “ពេលខ្លះមនុសេសយើងតេូវបានគេសនេយោ
ផ្តល់ឱកាសការងរកន្លេងធ្វើការងរនិងបេេក់ខេដេលមិនពិតពេលគឺតេូវបានគេកុហក់និងបេកបេេស់។ដូច្នេះពួកគេធ្វើការដេយ
មិនបានទទួលបេេក់ខេសេះ។ក្នុងសា្ថេនភាពជាចេើនដេលពួកគេមិនអាចចាកចេញបានទេ ។ មនុសេសគេប់គ្នេសមនឹងទទួលបាននូវ
បេេក់ឈ្នួលសមេេប់ការខិតខំបំពេញការងររបស់ពួកគេហើយពួកគេសមនឹងទទួលបាននូវលក្ខណ្ឌ័ការងរដេលល្អ។នេពេលដេល
មនុសេសណាមា្នេក់តេូវបានគេបង្ខំឱេយធ្វើការដេយគ្មេនបេេក់ឈ្នួលហើយមិនមានសេរើភាពក្នុងការចាកចេញ នេះយើងអេយឈ្មេះថ
ជាពលកម្មដេយបង្ខំដេលជាទមេង់មួយនេការជួញដូរមនុសេស។នេពេលដេលរឿងនេះកើតឡើងហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធទេនឹងកុមារ
នេះយើងហេថគឺជាការជួញដូរកុមារ"។

សមាាារ

រងាេន់តូចៗបេហេល៥-១០(ឧទាហរណ៏ដូចជា៖ស្ទីគ័រឬស្ករគេេប់)។

សួរថា៖“ តើអ្នកណាអាចអាវូង់ដីបាន?” 
*ជេើសរើសអ្នកស្ម័គេចិត្តពីរនាក់ពីក្នុងចំណេមអ្នកចូលរួមដេលបានឆ្លើយថពួកគេអាចអាវូង់បានហើយសនេយោជាមួយអ្នកស្ម័គេចិត្ត
ទាំងពីនេះថពួកគេនឹងទទួលបានរងាេន់(ឧទាហរណ៍៖ស្ទីគ័របិតឬស្ករគេេប់)នេពេលពួកគេបានបំពេញការងរជាក់លាក់។

សួរថា៖“ តើអ្នកគិតថវាយុត្តិធម៌ដេរឬទេ?ហេតុអ្វីយុត្តិធម៌ឬហេតុអ្វីមិនយុត្តិធម៌?”

គំរូចម្លើយ៖ទេ!វាហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌ទាល់តេសេះ។ទេះបីជាពួកគេទាំងពីរបានធ្វើការអាវូង់ដីចំនួន៣ដងក៏ដេយក៏
មានមនុសេសតេមា្នេក់ប៉ុណ្ណេះដេលតេូវបានទទួលនូវស្ទីគ័របិទ។

ការស្វេងយល់អំពីការកេងបេវ័ញ្ច
សកមែភាព ០២�

វគ្គនេះតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីឱេយកុមារមានបទពិសេធន៍ឬធ្វើជាសាកេសីអំពីការកេង
បេវ័ញ្ចនិងគំនិតនេភាពអយុត្តិធម៌ឬភាពមិនស្មើគ្នេ។
សកម្មភាពនេះអាចធ្វើឱេយកុមារមានអារម្មណ៍តានតឹងនេពេលដេលការសនេយោតេូវបាន
បំភ្លេចហើយផ្តល់ឱកាសសមេេប់ការសន្ទនាដេយបើកចំហនិងដេយស្មេះតេង់អំពី
ការកេងបេវ័ញ្ច។

សកមែភាពទី ០៣�
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•  ការងារដាះបំណុល៖គឺជាការបង្ខំឱេយមនុសេសមា្នេក់ធ្វើការដើមេបីទទួលបានបេេក់ឈ្នួលទាបដើមេបីសងបំណុល។

•  ទាហានកុមារ៖គឺជាការបង្ខំកុមារឱេយចូលរួមក្នុងកងកមា្លេំងបេដប់អាវុធ។

•  ការជួញដូរកុមារ៖គឺជាបេភេទនេការជួញដូរមនុសេសដេលពាក់ព័ន្ធទេនឹងនរណាមា្នេក់ដេលមានអាយុកេេម១៨ឆ្នេំ។

•  ពលកមែដាយបង្ខំ៖គឺជាការបង្ខំឱេយនរណាមា្នេក់ធ្វើការដេយស្ថិននេក្នុងការ�ុំឃាំងដេយទទួលបានបេេក់ខេតិចតួចឬគ្មេនបេេក់ខេ។

•  ការងារបមាើតាមផ្ទះដាយមិនសែ័គាចិត្ត៖គឺជាការបង្ខំនរណាមា្នេក់ឱេយធ្វើការនិងរស់នេកន្លេងតេមួយដេយទទួលបានបេេក់ខេតិចតួច
ឬគ្មេនបេេក់ខេ។


• 

•  ការជួញដូរផ្ល�វភាទ៖គឺការបង្ខំឬការបេកបញ្ឆេតឬបង្ខិតបង្ខំមនុសេសឲេយនរណាមា្នេក់បេកបអាជីវកម្មផ្លូវភេទដេយបង្ខំ។ការជំរុញ
នរណាមា្នេក់ដេលមានអាយុកេេម១៨ឆ្នេំធ្វើសកម្មភាពបេបនេះ។

ជំហានទី ០១  ពិភាកេសាអំពីនិយមន័យនេអំពើជួញដូរមនុសេស។ទមេង់នេការកេងបេវ័ញ្ចគឺជាបទឧកេិដ្ឋនេ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសចេបាប់លើមនុសេសជាពិសេសក្នុងគេលបំណងដើមេបីកេងបេវ័ញ្ចលើកមា្លេំងពលដេយបង្ខំ
និងការជួញដូរផ្លូវភេទ។ការជួញដូរកុមារគឺជាការជួញដូរមនុសេសដេលមានអាយុកេេម១៨ឆ្នេំ។

ជំហានទី ០២  ឱេយសិសេសជេើសរើសបេភេទនេការជួញដូរមនុសេសមួយបេភេទដើមេបីយកមកបង្ហេញ។
នេក្នុងកេុមសូមឱេយពួកគេពិភាកេសាពីរបៀបនិងហេតុអ្វីបានជាការជួញដូរបេភេទនេះតេូវបានគេចាត់ទុកថជា
បទឧកេិដ្ឋ។

កំណត់សំគល់សមាាប់អ្នកសមាបសមាួល៖  វាអាសេ័យលើអាយុនេសិសេសរបស់អ្នកពេេះនិយមន័យនេះ
    បេហេលជាមិនសមរមេយក្នុងការចេករំលេកនេះទេ។

សមាាារៈ

រូបតំណាងនេការជួញដូរមនុសេសជាជំរើស៖កេដសកេដសកេេយ៉ុងខ្មេដេ។

សួរថា៖“ តើបេភេទនេការជួញដូរមនុសេសមានអ្វីខ្លះ?” 
កត់តេេការឆ្លើយតបនិងណេនាំអំពីបេភេទនេការជួញដូរនីមួយៗដេយបេើរូបតំណាងនិងនិយមន័យដេលបានផ្តល់់ឱេយ។
បេៀបធៀបចំនុចដូចនិងចំនុចខុសគ្នេរវាងបេភេទនេការជួញដូរនីមួយៗហើយពនេយល់ពីរបៀបដេលអំពើជួញដូរមនុសេសគឺជា
ទាសភាពសម័យទំនើប។

បាភាទនាការជួញដូរមនុសាស

ជំហានទី ០៣  ពនេយល់ថការជួញដូរមនុសេសគឺជាបទឧកេិដ្ឋមួយដេលអាចកើតឡើងចំពេះមនុសេសគេប់គ្នេដូច្នេះហើយ
វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដេលអ្នកតេូវដឹងថតើអ្នកតេូវធ្វើយ៉េងម៉េចបេសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថមិនមានសុវត្ថិភាព
ឬមិនសេួល។ពិភាកេសាពីភាពខុសគ្នេរវាងមនុសេសដេលមាន"កលលេបិច"និងមនុសេសដេលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយ
សិសេសគួរតេបេេប់នរណាមា្នេក់ដេលពួកគេជឿទុកចិត្តបេសិនបើពួកគេអារម្មណ៍ថមិនមានសុវត្ថិភាព។

តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?
សកមែភាព ០២�

ដើមេបីណេនាំពីទមេង់មូលដ្ឋេននេការកេងបេវ័ញ្ចនិងការជួញដូរមនុសេសដេលជាបទឧកេិ
ដ្ឋនិងការរំលេភលើសិទ្ធិមនុសេស។

សកមែភាព ០៣គ
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សកមែភាពទី ០៣គ - តើអ្នកនឹងតាូវធ្វើដូចម្តាច? (បន្ត)

អ្នកកំពុងលេងនេលើផ្លូវខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកជាមួយមិត្ភភក្តិរបស់អ្នក។ពេលនេះមានគូស្នេហ៍មួយដេលមានភាពរួសរាយរាក់
ទាក់បានបើកឡានចេញខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកហើយអើតតាមកញ្ចក់ឡានដេយនិយយបេេប់អ្នកទាំងសេកសេថពួកគេ
បានបាត់ឆ្កេ។អ្នកមិនដេលសា្គេល់ឬឃើញមុខអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេនេះទេហើយពួកគេបានសុំអេយអ្នកឡើងជិះឡាន
ដើមេបីជួយដើររកឆ្កេនេជុំវិញនេះ។ពួកគេនឹងឱេយអ្នក១០ដុលា្លេរបេសិនបើអ្នកយល់ពេមទេជាមួយពួកគេដើមេបីជួយស្វេងរកកូន
ឆ្កេរបស់ពួកគេ។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

មិត្តរបស់អ្នកមា្នេក់ឈ្មេះអុីសាបេឡាបានជជេកជាមួយមិត្តភក្តិថ្មីៗរបស់គត់តាមរយៈហ្វេសប៊ុក។ពេលនេះនាងបាន

និយយជាមួយមិត្តមា្នេក់តាមរយៈការលេងហ្វេសប៊ុកដេលនាមិនដេលសា្គេល់គេពីមុនសេះតេគេមើលទេដូចជាបុរសវ័យក្មេង

និងសង្ហេរមា្នេក់។ឈ្មេះរបស់គត់គឺជេក។កេេយមកតាមរយៈការសន្ទនារគ្នេចុះឡើងជេកក៏បានសុំណាត់អុីសាបេឡាឱេយទេជួបនេឯផេសារ

តូចមួយនេក្នុងភូមិ។គត់ថេមទាំងបានបេេប់ឱេយឲេយអុីសាបេឡានាំមិត្តរបស់នាងមា្នេក់ទៀតមកជាមួយផង។

អុីសាបេឡាដឹងថឪពុកមា្តេយរបស់នាងនឹងមិនយល់ពេមចំពេះការណាត់ជួបនេះទេ។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

មិត្តរបស់អ្នកមា្នេក់ឈ្មេះចេបានអញ្ជើញអ្នកទេចូលរួមពិធីជប់លៀងនេផ្ទះរបស់គត់បនា្ទេប់ពីចេញពីសាលារៀន។
មានមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជាចេើនមានគមេេងចង់ទេចូលរួមដេរ។មា្តេយរបស់អ្នកកំពុងជាប់រវល់ធ្វើការដូច្នេះចេបាន
អញ្ជើញអ្នកឱេយទេជិះទេផ្ទះជាមួយគត់និងមា្តេយរបស់គត់បនា្ទេប់ពីចេញពីសាលារៀន។មា្តេយរបស់អ្នកក៏បានយល់ពេម។
ពេលចេញពីរៀនមានបុរសមា្នេក់បាននិយយថគត់ជាពូរបស់ចេដេលទើបតេមកពីខាងកេេទីកេុងមកទទួលចេ
និងអ្នកទេផ្ទះជំនួសមា្តេយរបស់ចេ។ចេហាក់ដូចជាមិនសបេបាយចិត្តទេនេពេលដេលបានឃើញពូរបស់គត់។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

អ្នកសំរេចចិត្តជិះកង់ដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តរបស់អ្នកនេផ្ទះអ្នកជិតខាង។នេពេលអ្នកកំពុងជិះកង់របស់អ្នកសេេប់តេមានឡានមួយបើក
យឺតៗតាមពីកេេយអ្នក។អ្នកកំពុងតេស្ថិតនេទីកន្លេងមួយដេលអ្នកមិនធា្លេប់សា្គេល់ហើយផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរនេឆ្ងេយទៀត។
តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

សាណារីយ៉ូទី ០១

សាណារីយ៉ូទី ០២

សាណារីយ៉ូទី ០៣

សាណារីយ៉ូទី ០៤

ជំហានទី ០៤  សូមអានសេណារើយ៉ូខាងកេេមហើយបេេប់សិសេសឱេយចេកចាយនូវអ្វីដេលពួកគេនឹងធ្វើបេសិនបើពួក
គេស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពណាមួយ។ពិភាកេសាជាកេុមដើមេបីឆ្លើយតបបេកបដេយសុវត្ថិភាព។បនា្ទេប់មកកំណត់អត្តថតើ
ការជួញដូរមនុសេសបេភេទណាដេលងយនឹងកើតឡើងដេយផ្អេកទេលើសេណារើយ៉ូដេលបានបង្ហេញ។
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មា្តេយរបស់អ្នកបានទេផេសារដើមេបីទិញគេឿងទេសមួយចំនួនសមេេប់រៀបចំអាហារពិសេសដេលគត់នឹងតេូវចំអិននេពេល
លា្ងេចនេះ។គត់នឹងទេផេសារដេលនេជិតផ្ទះរបស់អ្នកហើយគត់តេូវចំណាយពេលតេពីរឬបីនាទីប៉ុណ្ណេះ។នេពេលនេះ
អ្នកបានលឺនរណាមា្នេក់កំពុងតេគេះទាាេរ។អ្នកបានឃើញមនុសេសដេលអ្នកមិនបានអញ្ជើញឈរនេមាត់ទាាេររបស់អ្នក។
តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

អ្នកកំពុងលេងអុីនធឺរណិតហើយពេលនេះសេេប់តេមានមនុសេសចម្លេកមា្នេក់បានអេតមកសុំធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏
បានយល់ពេម។ពីរបីថ្ងេកេេយមកពួកគេចាប់ផ្តើមជជេកជាមួយអ្នកហើយមើលទេពួកគេដូចជារួសរាយរាក់ទាក់ណាស់។
ពួកគេសួរថតើអ្នកចង់បេើវេបខេមដេរឬទេដើមេបឱេយអ្នកនឹងពួកគេអាចមើលឃើញគ្នេបាន។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

ឪពុកមា្តេយរបស់អ្នកបានបេេប់អ្នកឱេយលក់កនូេកផាេឲេយអស់នេតេឹមពេលលា្ងេចបើមិនដូច្នេះទេអ្នកមិនអាចតេលប់មកផ្ទះ
បានទេ។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

មានមនុសេសចម្លេកមា្នេក់មករកអ្នកហើយបាននិយយថគេនឹងទិញកុំពេយូទ័រយួរដេឱេយអ្នកមួយគេឿង(ទូរស័ព្ទចល័តឬឡានជ័រ)
ពេមទាំងឱេយលុយចាយខ្លះទៀតផងប៉ុន្តេអ្នកតេូវតេមកធ្វើការឱេយគេ។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

អ្នកកំពុងតេញាុេំអាហារពេលលា្ងេចជាមួយឪពុកមា្តេយរបស់អ្នកពេលនេះក៏ឃើញក្មេងសេីតូចមា្នេក់កំពុងលក់ផាេឱេយទេបុរស
មា្នេក់។បុរសនេះបានឱេយលុយទេនាងដើមេបីទិញយកផាេនេះទាំងអស់បនា្ទេប់មកគត់ក៏ចាប់ផ្តើមប៉ះពាល់រាងកាយនាង។
តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

អ្នកកំពុងនេឯសាលារៀនជាមួយមិត្តរបស់អ្នកនេពេលនេះពួកគេបាននិយយបេេប់អ្នកពីនរណាមា្នេក់នេក្នុងគេួសារ
របស់ពួកគេបានប៉ះពាល់បេបមិនសមរមេយមកលើរាងកាយរបស់ពួកគេខណៈពេលដេលគ្មេននរណាមា្នេក់នេជិតអ្នកឡើយ
(ពួកគេជាមនុសេសគួរអេយស្អប់/មានលេបិចកល)។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

សាណារីយ៉ូទី ០៦

សាណារីយ៉ូទី ០៧

សាណារីយ៉ូទី ០៨

សាណារីយ៉ូទី ០៩

សាណារីយ៉ូទី ១០

សាណារីយ៉ូទី ១១

ខេសេភាពយន្តបានចប់តេអ្នកនិងមិត្តរបស់អ្នកកំពុងស្ថិតនេរេងកុនដើមេបីរង់ចាំឪពុកមា្តេយរបស់អ្នកមកទទួលយកទេផ្ទះ។
ពេលនេះមានសុភាពបុរសមា្នេក់បានដើរមករកអ្នកហើយនិយយថគេចង់ជូនអ្នកទេផ្ទះ។អ្នកបានបេេប់គត់ថទេ
ពីពេេះឪពុកមា្តេយរបស់អ្នកនឹងមកដល់ទីនេះឆប់ៗ។គត់នេតេទទូចចង់ជូនអ្នកទេផ្ទះដេយចាប់ទាញកេងដេអ្នក
ហើយជំរុញឱេយអ្នកដើរឆះេះទេរកឡានរបស់គត់។តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វី?

សាណារីយ៉ូទី ០៥
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សូមអានសេណារើយ៉ូនេអំពើជួញដូរមនុសេសខាងកេេម(ឬមើលវើដេអូតើអ្នកអាចមើលខ្ញុំដេរឬទេ?នឹងដំណរភា្ជេប់
ទេកាន់ធនធានឯកសារនេក្នុងវគ្គទី០៣)។អញ្ជើញសិសេសឱេយឆ្លើយតបនិងជេើសរើសវិធីសាស្តេមួយក្នុងចំណេម
វិធីខាងកេេមដើមេបីឆ្លើយតបនឹងទសេសនៈនេអំពើជួញដូរមនុសេស។ចំពេះបញ្ហេបេឈមបន្ថេមទៀតសូមឱេយកុមារគិត
អំពីសេណារើយ៉ូដេលពួកគេបានសរសេរនិងបង្ហេញពីកតា្តេជំរុញចំនួនពីរនិងកតា្តេអូសទាញចំនួនពីរ។នេពេលដេល
ពួកគេបានកំណត់កតា្តេទាំងនេះហើយសូមសួរពួកគេថតើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានដើមេបីការពារបេជាជនឱេយបានល្អ
បេសើរជាងនេះ?អញ្ជើញពួកគេឱេយពនេយល់បន្ថេមទៀតដេយបេើវិធីសាស្តេដេលពួកគេបានជេើសរើស។

សាណារីយ៉ូ អំពីការជួញដូរកមា្លាំងពលកមែ

ខណៈពេលដេលគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទូទាំងបេទេសរបស់គត់ លេក អានតុន តេូវបានគេ
ផ្តល់ឱកាសឱេយទេធ្វើការនេកេេបេទេស ។ គត់មានក្តីរំភើបរើករាយនិងបានទទួូលយកឳកាសនេះ។
ប៉ុន្តេលេកអានតុន តេូវបានគេកុហកបេកបេេស់ទេ។ នេពេលគត់ទេដល់ អ្វីៗទាំងអស់គឺខុសពីការ
ដេលគេបានសនេយោជាមួយគត់។ឯកសារបញ្ជេក់អត្តសញ្ញេណរបស់គត់តេូវបានគេដុតចេលហើយគត់
តេូវបានអ្នកជួញដូរវាយដំ។ពួកគេបានបង្ខំឲេយគត់ធ្វើការនេក្នុងរេងចកេ នេឯកសិដ្ឋេននិងធ្វើការងរ
តាមផ្ទះដេយទទួលបានបេេក់ខេតិចតួច ឬគ្មេនបេេក់ខេទាល់តេសេះ។ គត់តេូវបានគេធ្វើឱេយកា្លេយទេ
ជាទាសករ និងតេូវបានគេរំលេភបំពានអស់រយៈពេល០៣ឆ្នេំ។ បនា្ទេប់ពីការប៉ុនប៉ងលួចរត់ជាចេើន
ដងនេទីបំផុតលេកអានតុនក៏អាចរត់គេចខ្លួនបាន។ចាប់ពីពេលនេះតទេគត់លេងរស់នេក្នុងភាព
ជាទាសករទៀតហើយ។

ឱេយសិសេសគូររូបឬផត់ពណ៌រូបភាពដេលមើលទេតំណាងឱេយការជួញដូរនិងការកេងបេវ័ញ្ចដូចជា
(ឧទាហរណ៍៖ទមេង់មួយក្នុងចំណេមទមេង់សំខាន់ៗនេអំពើជួញដូរមនុសេស)ឬអំពីអត្ថន័យរបស់វា។
សិសេសក៏អាចធ្វើការជាមួយគ្នេដើមេបីបង្កើតផ្ទេំងរូបភាពផូស្ទឺឬផ្ទេំងផេសព្វផេសាយពានិជ្ជកម្ម។

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតការសម្តេងលាេនឬរឿងនិទានមួយដេយផ្អេកលើការសមា្ងេត់ជុំវិញការជួញដូរ
និងកេងបេវ័ញ្ចមនុសេស។ពួកគេតេូវបានគេរំពឹងថនឹងសរសេររឿងសង្ខេបខ្លីមួយដេលបង្ហេញពីអ្វីដេលពួកគេចង់
ធ្វើហើយបនា្ទេប់មកជេើសរើសតួអង្គដេយបានតេឹមតេូវក្នុងចំណេមសមាជិកមា្នេក់ៗនេកេុមរបស់ពួកគេដូច្នេះ
សិសេសទាំងអស់តេូវបានចូលរួមទាំងអស់គ្នេ។

បង្កើតវា (សិលាបៈ)

ធ្វើសកមែភាពអំពីវា (ការសម្តាង)

សមាាារៈប៊ិចខ្មេដេថ្នេំលាបកេដសស្ទីគ័រពណ៍ឬវត្ថុផេសេងៗដេលអាចរកបាន

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដសកាស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់។ល។

ការអំពាវនាវឱេយធ្វើសកម្មភាព
សកមែភាពទី ០៣គ
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សកមែភាពទី ០៣គ - ការអំពាវនវឱាយយោធ្វ ើសកមែភាព (បន្ត)

ឱេយសិសេសទាំងអស់ធ្វើកំណត់ហេតុអំពីសេណារើយ៉ូនេការជួញដូរមនុសេសនិងពីរបៀបដេលពួកគេនឹងតេូវឆ្លើយ
តបចំពេះសេណារើយ៉ូនេះ។សកម្មភាពនេះអាចធ្វើតាមរយៈការសរសេរឬគូរគំនូរដេលចេញពីគំនិតនិងការ
ច្នេបេឌិតផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

បាាប់អំពីវា (តនូាី)

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដស

ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេុមដើមេបីបង្កើតការសម្តេងលាេនឬរឿងនិទានមួយដេយផ្អេកលើការសមា្ងេត់ជុំវិញការ
ជួញដូរនិងកេងបេវ័ញ្ចមនុសេស។ពួកគេតេូវបានគេរំពឹងថនឹងសរសេររឿងសង្ខេបខ្លីមួយដេលបង្ហេញពីអ្វីដេល
ពួកគេចង់ធ្វើហើយបនា្ទេប់មកជេើសរើសតួអង្គដេយបានតេឹមតេូវក្នុងចំណេមសមាជិកមា្នេក់ៗនេកេុមរបស់
ពួកគេដូច្នេះសិសេសទាំងអស់តេូវបានចូលរួមទាំងអស់គ្នេ។

ការសរសារវា (និក្ខាបបទ)

សមាាារៈ  ប៊ិចខ្មេដេកេដសកាស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់-ល។ 
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ធនធាននិងឯកសារយេង
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ឯកសារយេង
•  អង្គការពលកមែអន្តរជាតិ (ឆ្នាំ ២០១២) ។ ការបា៉ាន់បាមាណថែីរបស់ អាយ អិល អូ .ពលកមែដាយបង្ខំ៖ ២០.៩ លាននក ់

ជនរងគាាះ។ទាញយកព ីhttp://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_182109/lang--en/index.
html

•  អង្គការពលកមែអន្តរជាតិនិងមូលនិធិដើមាបីសារីភាព។ (ឆ្នាំ ២០១៧) ។ ការបា៉ាន់សា្មានជាសកលនាទាសភាពសម័យទំនើប: ការងារដាយបង្ខំ និង 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ដាយបង្ខំ។ ទាញយកពី  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/docu-
ments/publication/wcms_575479.pdf 

•  អង្គការទាសន្តរបាវាសន៏អន្តរជាតិ ។ (២០១៩) Retrieved from  
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019

• Rogowski, R. (2013). ។ទាសភាព:គំរូដេលមានលំនឹងពីរជាមួយឧទាហរណ៍បេវត្តិសាស្តេមួយចំនួន។

ជមេើសសាធារណៈ។V.១៥៥,៣-៤,(ទំព័រ១៨៩-២០៩)DOI១០.១០០៧/s១១១២៧-០១១-៩៨៧០-៣

• Schottenhammer, A. (2003) ទាសភាពនិងទមេង់នេទាសភាពនេចុងអធិរាជចិន(សតវតេសទី១៧ដល់ដើមសតវតេសរ៍ទី
២០)ទាសភាពនិងការលុបបំបាត់ចេល៖ទិនានុបេបវត្តិនេការសិកេសាទាសភាពនិងកេេយទាសករ24:2,143-154,DOI:10.1080/
០១៤៤០៣៩០៣០៨៥៥៩១៦១

• ធនគរពិភពលាក (ឆ្នាំ ២០១៩)។ភាពកេីកេ

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

• គាលដារបស់អង្គការសហបាជាជាតិ (ឆ្នាំ ២០១៧) គាលដាទី ១៖ បញ្ចប់ភាពកាីកានាគាប់ទមាង់ទាំងអស់នាគាប់ទីកន្លាង 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 

• អង្គការសហបាជាជាតិនយកដា្ឋានកិច្ចការសាដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ (ឆ្នាំ ២០១៧) ។ របាយការណ៍អនោាបាវាសន៍អន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៧ ។ pdf "  
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Mi-
grationReport2017_Highlights.pdf 

• កមែវិធីអភិវឌាឍន៍សហបាជាជាតិ។ (ឆ្នាំ ២០១៧) ។ គាលដាទី ៤ គាលដា។ ទាញយកពី http://www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education/targets/ 

• អង្គការអប់រំវិទាយាសាស្តា និងវបាបធម៌របស់អង្គការសហបាជាជាតិ (យូណាស្ក�) ឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

កាត់បន្ថយភាពកាីកាជាសកលតាមរយៈការអប់រំបឋមសិកាសានិងមធាយមសិកាសាសកល។ ទាញយកពី  http://uis.unesco.org/sites/default/
files/documents/reducing-global-poverty-through-universal-primary-secondary-education.pdf

• យូណាស្ក�។ (ឆ្នាំ ២០១៧) ។ អំពើហិងាសានិងការសម្លុតនាតាមសាលារៀន៖ របាយការណ៍សាាានភាពសកលឆ្នាំ២០១៧។ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246970e.pdf 

• កមែវិធីអភិវឌាឍន៍សហបាជាជាតិ (យូអិនឌីភី) (២០១៨) គាលដាទី ៤៖ ការអប់រំបាកបដាយគុណភាព។ 

ដកសេង់ចេញពី http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quali-
ty-education.html

•  យូអិនឌីភី។ (២០១៧) ។ គាលដាអភិវឌាឍន៍បាកបដាយចីរភាព  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html 
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• អង្គការសុ�ភាពពិភពលាក។ (២០១៩) ។ សុ�ភាពផ្ល�វចិត្ត៖ ទិន្នន័យធ្វើអត្តឃាត 

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/estimates/en/

• អង្គការសុ�ភាពពិភពលាក (ឆ្នាំ ២០១៤) ។ ការការពារពីការធ្វើអត្តឃាត៖ ជាកិច្ចការចាំបាច់ជាសកល។ដកសេង់ចេញពី

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/

• Zelnick-Abramovitz, R. (ឆ្នេំ២០០៩)ទាសករដេលតេូវបានដេះលេងនិងសា្ថេនភាពរបស់ពួកគេនិងការគេប់គេងរដ្ឋរបស់ពួកគេនេ

បេទេសកេិកសម័យបុរាណការពិនិតេយបេវត្តិសាសេ្តអ៊ឺរូុបៈការពិនិតេយឡើងវិញនូវបេវត្តិសាស្តេអឺរូុប៖១៦,៣,៣០៣-៣១៨.,doi: 10.1080 
/ 13507480902916779

ឯកសារយាង បន្ត
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ធនធាននានា

• សាចក្តីបាកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុសាសរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ (UNUDHR)៖ 

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf  

• អនុសញ្ញាអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ (UNCRC)៖ 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

• សិទ្ធិមនុសាសរបស់អង្គការសហបាជាជាតិ៖ https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 

• ការការពារកុមាររបស់យូនីសាហ្វ អុីអាភីអរអូ ទីកាុងបាងកកក្នុងយុគសម័យឌីជីថល៖  
https://www.unicef.org/csr/files/Child_Protection_in_the_Digital_Age.pdf 

• អត្ថបទស្តីអំពីការកាងបាវ័ញ្ច៖ https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/exploitation/ 

• វីដាអូយូធូបរបស់អង្គការយូនីសាហ្វដាលមានចំណងជើង សួស្តីកុមារ - ស្វាងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់កុមារ៖ 
https://www.youtube.com/watch?v=dGzbmf8NEto  

• អង្គការទាសន្តរបាវាសន៍អន្តរជាតិ (IOM) https://www.iom.int 

• អង្គការពលកមែអន្តរជាតិិ (ILO)  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

• ទិន្នន័យអំពីការធ្វើចំណាកសាុក៖ https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_

• អត្ថបទស្តីអំពីការរីសអើង៖ https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/discrimination/ 

• ការសមា្ងាត់ល្អ និង មិនល្អ - វីដាអូកែាងបាុសៗ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hYlUT5CBXCo

• Yell & Tell - by Createfuturegood: https://www.youtube.com/watch?v=oTS6C6yafMM

• វីដាអូស្តីអំពីបាវត្តិនាទាសភាព៖ https://www.youtube.com/watch?v=ra6Bs_VpsBw 

• NetSmartz Kids: http://www.netsmartzkids.org  

• Wolak J, Finkelhor D, Mitchell K, Ybarra M. អ្នកពាយាបាល "លើអុីនធឺណាតនិងជនរងគាាះ៖ ទាវកថា, តថភាព និងផល

ប៉ះពាល់សមាាប់ការការពារនិងការពាយាបាល។ ចិត្តវិទាយាអាមារិចឆ្នាំ ២០០៨; ៦៣, ១១១-១២៨៖ https://www.apa.org/pubs/
journals/releases/amp-632111.pdf  

• វីដាអូដាលមានចំណងជើងថា តើអ្នកអាចឃើញ�្ញុំដារឬទា (CYSM) ស្តីអំពីការជួញដូរកមា្លាំងពលកមែ របស់អង្គការអា២១ 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DELqLm1xFD0 

វគ្គទី ០១

វគ្គទី ០២

វគ្គទី ០៣

A21.ORG/EDUCATION

សូមទាញយកសៀវភេណេនាំមាតាបិតារបស់អង្គការអេ២១
ដើមេបីជជេកជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពីអំពើជួញដូរមនុសេស៖




