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សៀវភៅណែនាំសមែែប់មាតាបិតាក្នុងការអប់រំកូនៗ
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ក្នុណែនែងណែ�លសៀក្នុេងៗម្រា�ូវបានសៀ�សៀម្រាើ��សៀរ ��សៀ�យធ្លាែ ក់្នុចូូលសៀ�ក្នុុ�ងការើួញ�ូររមួ�នសៀ�ក្នុុ�ងប់ណ្តាា ញទំំនាំក់្នុទំំនង�ងគម  តាមរយៈវសីៀ�អូសៀ�គម តាម
 

រយៈការើណែើក្នុកំ្នុសានាសៀល�ម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ��  សៀ�ផ្ទះះ�រប់�់មិ�ាភក្នុាិ សៀ�ផ្ទះះ�រប់�់ម្រាក្នុុមពួ័ក្នុសៀ�  សៀ�ឯពិ័ធីឺើប់់សៀលៀង  សៀ�ឯសាលាសៀរៀន 
សៀ��ួនក្នុមានា ឬសៀ�ក្នុណែនែងសៀផ្ទះេងសៀទំៀ�ណែ�លសៀក្នុេងៗចូូលចិូ�ានំាំគុ្នា សៀ�សៀលង។

ម្រាប់�ិនសៀប់�អុក្នុបានសៀ��ញអីីមួយណែ�ល�ួរសៀ�យ�ងេ័យ�ូមនិយាយវាសៀចូញមក្នុ

អំសៀព័�ើួញ�ូរមន��េ�ឺជាការសៀម្រាើ��សៀរ ��  ការម្រា�ប់់ម្រា�ង និងការសៀម្រាប់�ម្រាបា�់រាងកាយនិងក្នុ�ែ ំងព័លក្នុមេរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�។ វា�ឺជាទា�ភាព័�ម័យទំំសៀន�ប់ 
សៀ��យបានើ�ឥទំធិព័ល�ល់ប់�រ� ស្រ្តី�ាី និង ក្នុ��ររាប់់លាននាំក់្នុសៀ�ើ�ំវញិពិ័ភព័សៀលាក្នុ។ វាក៏្នុសៀក្នុ��សៀ��ងសៀ�ក្នុុ�ង���មន៍រប់�់សៀយ�ងណែ�រ។

ប់ណ្តាា ញទូំរ�ព័័ះើំនួយក្នុ��រក្នុមុ�ជា៖ សៀលខ ១២៨០
សៀ��ទំំព័័រៈ www.childhelpline.org.kh

សៀលខទូំរ�័ព័ះទាន់សៀ���ការ�៏រប់�់នាំយក្នុដ្ឋាា នម្រាប់ឆំាំងការើួញ�ូរមន��េ  
និង ការពារអនី�ិើននៃនអ�គ�ងុការដ្ឋាា ននរ�បាលជា�ិ 

សៀលខ ១២៨៨ ឬ ០១៧ ២៧៦ ២២២

�ន�ញ្ញាា មួយចំូនួនណែ�លប់ញ្ញាា ក់្នុថាកូ្នុនរប់�់អុក្នុ�ចូទំំនងជា ម្រា�ូវបានសៀ�ើួញ�ូរឬ ម្រា�ូវបានសៀ�លួងសៀលាមសៀ�យធ្លាែ ក់្នុសៀ�ក្នុុ�ងអនាំះ ក់្នុនៃនការ 
ើួញ�ូររមួ�ន៖

• ការប់ង្ហា ញសៀចូញនូវការផ្ែ �់ប់ាូរភាែ មៗសៀ�ក្នុុ�ងការ�ិក្នុា  ឥរយិាប់ថ ឬ របូ់រាងខាងសៀម្រារៅរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�

• �នមិ�ាភក្នុាិថេីជាសៀម្រាចូ�ន សៀ��យជាញឹក្នុញាប់់ �ឺជាមិ�ាណែ�ល�នវយ័សៀម្រាចូ�នជាង

• �នរប់�់រប់រថេីៗសៀម្រាប់�ម្រាបា�់ ណែ�លពួ័ក្នុសៀ�មិន�ចូ�នលទំធភាព័ទិំញសៀដ្ឋាយខែួនឯង (ឧទា�រ�៍�ូចូជាទូំរ�័ព័ះនៃ� �សៀមែៀក្នុបំ់ពាក់្នុថេី   
ផ្ទះលិ�ផ្ទះលណែថរក្នុា�ម្រាម�់  ម្រាប់ដ្ឋាប់់ម្រាប់ដ្ឋាសៀក្នុេងសៀលង ឬរប់�់រប់រឌីើីថល�ូចូជា�វា៉ាតា�គីន �ម្រា�ប់់សៀលងសៀ�គមអនឡាញ ជាសៀ��ម) 

• �នការើណែើក្នុកំ្នុសានាជាញឹក្នុញាប់់សៀ�តាមម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ��ឬសៀ�សៀល�សៀវទិំកាម្រាប់ព័័នធផ្ទះេព័ីផ្ទះាយ�ងគមឬសៀ�ក្នុុ�ងវ�ីអូសៀ�គម  
(ជាសៀរឿយៗពួ័ក្នុសៀ��ចូព័ាយាមលាក់្នុឥរយិាប់ទំសៀន�)

និយមន័យ

�ូចូនាំក្នុរ

ទីំតំាងឬទីំក្នុណែនែងសៀផ្ទះេងៗ

តើ�ើអំំតើ�ើជួួញដូូរ
មនុុស្សសគឺឺជាអំី�?
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����នៃមែផ្ះ ល់ខែួន

ការ�នះនាំគុ្នាជាមួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុសៀដ្ឋាយសៀប់�ក្នុចំូ�រនិងការប់សៀងើ��ប់រយិាកា�ណែ�លនំាំសៀ�យពួ័ក្នុសៀ�សៀើឿទំ�ក្នុចិូ�ាបាន�ឺជា�នែឹ�ក្នុុ�ងការការពារពួ័ក្នុ
សៀ�ពី័ការើួញ�ូរឬរសំៀលាភបំ់ពានសៀផ្ទះេងៗ។�ូមធ្លានាំថាកូ្នុនៗរប់�់សៀលាក្នុអុក្នុម្រា�ូវ បានណែថទំាសៀដ្ឋាយយក្នុចិូ�ាទំ�ក្នុដ្ឋាក់្នុ សៀ��យសៀលាក្នុអុក្នុណែ�ងណែ�ចូង់ 
បាននូវអីីៗណែ�លលអបំ់ផ្ទះ���ម្រា�ប់់ពួ័ក្នុសៀ�ណែ�ប់៉ា�សៀណ្តាះ �។ សៀលាក្នុអុក្នុម្រា�ូវសៀធឺី�ឱ្យយកូ្នុនៗរប់�់សៀលាក្នុអុក្នុម្រាបាក្នុ� ក្នុុងចិូ�ាថាពួ័ក្នុសៀ�នឹងមិន�នប់ញ្ញាហា អីីសៀទំ 
សៀ�សៀម្រាកាយសៀព័លណែ�លពួ័ក្នុសៀ�និយាយសៀចូញនូវសៀរឿងរា៉ា វឬប់ញ្ហហា ធឺងន់ធឺងរណែ�លបានសៀក្នុ��សៀ��ងចំូសៀពា�ពួ័ក្នុសៀ�ម្រាបាប់់អុក្នុសៀប់�សៀទា�បី់ជាពួ័ក្នុសៀ��ិ�ថាវាជា 
កំ្នុ���រប់�់ពួ័ក្នុសៀ�ក៏្នុសៀដ្ឋាយ។

សៀ��សៀលាក្នុអុក្នុ�ចូើណែើក្នុជាមួយកូ្នុនៗរប់�់សៀលាក្នុអុក្នុអំពី័អំសៀព័�ើួញ�ូរមន��េសៀដ្ឋាយរសៀប់ៀប់ណ្តា?

សៀ���នម្រាប់ធ្លានប់ទំអីីខែ�ណែ�លអុក្នុ�ចូសៀល�ក្នុមក្នុើណែើក្នុជាមួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុ?

�ូមនិយាយថា“�៉ា ក់្នុបា៉ា ចូង់សៀធីឺ�ឱ្យយម្រាបាក្នុ�ថាកូ្នុនៗ�ន��វ�ិិភាព័សៀ��យ�ចូរ�់សៀ�កុ្នុ�ងើីវ�ិរប់�់កូ្នុនៗម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយផ្��ក្នុភាព័ តាមណែ�ល
�៉ា ក់្នុបា៉ា �ចូសៀធីឺ�សៀ�បាន។ប់៉ា�ណែនា�៉ា ក់្នុបា៉ា �នក្នុាីបារមភ�៍ចំូសៀពា�កូ្នុនសៀម្រាពា��នមន��េជាសៀម្រាចូ�នណែ�លសៀធីឺ�ព័��ថាពួ័ក្នុសៀ�យក្នុចិូ�ាទំ�ក្នុ 
ដ្ឋាក់្នុចំូសៀពា�កូ្នុននិង�នាសៀ�យនូវអីីៗណែ�លកូ្នុនម្រា�ូវការ ប់៉ា�ណែនាទំាងអ�់សៀនាំ��ឺជាក្នុលលិិចូណែ�លពួ័ក្នុសៀ�ម្រាគ្នាន់ណែ�ចូង់សៀ�យកូ្នុនសៀធីឺ�អីីមា៉ា ង 
�ម្រា�ប់់ពួ័ក្នុសៀ�ណែ�ប់៉ា�សៀណ្តាះ �។ �នសៀព័លខែ�សៀ�សៀព័លណែ�លកូ្នុនើួប់នរណ្តា�ុក់្នុណែ�ល�នាថាស្រ�លាញ់កូ្នុនឬចូង់ទិំញរប់�់រប់រអីីមួយ 
សៀ�យកូ្នុន សៀ��យយក្នុចិូ�ាទំ�ក្នុដ្ឋាក់្នុសាា ប់់កូ្នុននិយាយពី័សៀរឿងអីីមួយ ប់៉ា�ណែនាប់នាំះ ប់់មក្នុសៀ�ក៏្នុ��ំឱ្យយកូ្នុនសៀធីឺ�អីីមួយ�ម្រា�ប់់សៀ�ណែ�លការសៀនាំ�សៀធីឺ�ឱ្យយ
កូ្នុន�ន�រមេ�៏ថាមិន�ូវស្រ�ួលឬមិនចូូលចិូ�ា។ ប់នាំះ ប់់មក្នុកូ្នុនម្រាប់ណែ�លជា�ន�រមេ�៍ថាភ័យខាែ ចូកុ្នុ�ងការណែ�លនិយាយម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា  
សៀ�សៀព័លណែ�លសៀរឿងទំាងសៀន�បានសៀក្នុ��សៀ��ង។ �៉ា ក់្នុបា៉ា ចូង់ើួយកូ្នុនឱ្យយសៀចូៀ�ផ្ទះ��ពី័សិានភាព័ទំាងសៀន� សៀ��យសៀធីឺ�ការជាមួយគុ្នាសៀ��មិី 
សៀដ្ឋា�ស្រសាយប់ញ្ញាហា សៀន��ូសៀចុូ��ូមកូ្នុននិយាយម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា តាមម្រា�ង់មក្នុ។

• ការណែថទំារាងកាយ៖ ប់សៀម្រាងៀនកូ្នុនអុក្នុពី័រសៀប់ៀប់ឱ្យយ�នៃមែនិងណែថរក្នុារាងកាយរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�សៀដ្ឋាយការសៀគ្នារព័ (ឧទា�រ�៍អន�វ�ាអនាំម័យ
សៀ�យម្រា�ឹមម្រា�ូវញាំ�ហារណែ�ល�នើីវជា�ិនិង�ម្រា�ក្នុសៀ�យបានម្រា�ប់់ម្រាគ្នាន់) ។

• ការសៀគ្នារព័រាងកាយ៖ �ូមព័នយល់ពី័រសៀប់ៀប់ណែ�លរាងកាយរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�មិន�ចូម្រា�ូវបានសៀម្រាប់�ម្រាបា�់សៀ��មិីទំទួំលបានអីីមួយឬចំូណ្តាយ
�ម្រា�ប់់អីីមួយសៀនាំ�សៀទំ (ឧទា�រ�៍ការប់ងហាញណែផ្ទះុក្នុឯក្នុើនៃនរាងកាយសៀ��មិីជាការសៀដ្ឋា��ូរជាមួយ�ើម្រាគ្នាប់់ឬម្រាប់ដ្ឋាប់់ម្រាប់ដ្ឋារ�ម្រា�ប់់
សៀលង ជាសៀ��ម)។

• ម្រាពំ័ណែ�ន��វ�ិិភាព័៖ ចូូរពិ័ភាក្នុាអំពី័រសៀប់ៀប់ណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ន�ិទំធិទំទួំលបាន 
នូវម្រាពំ័ណែ�នផ្ះ ល់ខែួននិងពី័រសៀប់ៀប់ណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ចូកំ្នុ��់ម្រាពំ័ណែ�នផ្ះ ល់ខែួន 
ទំាងសៀន�ជាមួយ អុក្នុ�៏នៃទំសៀ��មិីសៀ�យពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៍ថា��ខស្រ�ួលសៀ�
ក្នុុ�ងចិូ�ា។�ូមក្នុ�ំប់ងំំកូ្នុនរប់�់ អុក្នុសៀ�យប់៉ា�ពាល់ឬសៀ�យឱ្យប់ឬម្រា�ូវបាន 
សៀ�យសៀ�សៀល�ក្នុបី់ឬសៀ�យអងគ�យសៀ�សៀល�សៀ�ែ រប់�់មន��េណ្តា�ុក់្នុណែ�លកូ្នុន 
រប់�់អុក្នុមិនសៀព័ញចិូ�ាឬមិនចូង់សៀ�យ�នការប់៉ា�ពាល់សៀល�ណែផ្ទះុក្នុរាងកាយ 
ជាមួយ។ សៀទា�បី់ពួ័ក្នុសៀ�ជា��ើិក្នុម្រា�ួសារ ឬមិ�ាភក្នុាិណែ�លទំ�ក្នុចិូ�ាក៏្នុសៀដ្ឋាយ 
សៀម្រាពា�វាជាការ�ំខាន់ណ្តា�់ណែ�លកូ្នុនរប់�់អុក្នុយល់ថាម្រាពំ័ណែ�នរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�
ម្រា�ូវបានសៀគ្នារព័។ វាក៏្នុជាការផ្ទះាល់អំណ្តាចូសៀ�យពួ័ក្នុសៀ�បានសាា ប់់តាម 
�ភាវ��ិរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�និងកំ្នុ��់ម្រាពំ័ណែ�នណែ�លនឹងការពារពួ័ក្នុសៀ�សៀ�យ�ន
��វ�ិិភាព័។ 

• ទីំ��វ�ិិភាព័៖ �ូមព័នយល់កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុថាពួ័ក្នុសៀ��ួរណែ�ម្រាបាប់់�ល់មន��េ
សៀព័ញវយ័ណែ�ល�ចូទំ�ក្នុចិូ�ាបានម្រាប់�ិនសៀប់��នក្នុេងៗឬមន��េសៀព័ញវយ័សៀផ្ទះេង
សៀទំៀ�សៀធឺី�សៀ�យពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៍ថាមិន�ួលក្នុុ�ងចិូ�ា ឬបានល�ក្នុល�យ 
ទីំក្នុណែនែងផ្ះ ល់ខែួនឬប់រយិាកា�រប់�់ពួ័ក្នុសៀ�

• (ឧទា�រ�៏៖ ចូូលក្នុុ�ងប់នះប់់ទឹំក្នុឬប់នះប់់�ងរប់�់ពួ័ក្នុ�) ។ 
• �ូមរលឹំក្នុពួ័ក្នុសៀ�ថា�ូមិីណែ���ើិក្នុម្រា�ួសារនិងមិ�ាភក្នុាិើិ��ុិទំធបំ់ផ្ទះ��រប់�់

ពួ័ក្នុសៀ�ក៏្នុ�ួរណែ�សៀគ្នារព័ម្រាពំ័ណែ�នរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�ណែ�រ។ផ្ះ ល់ខែួនរប់�់កូ្នុន។

ការជួជែជួកជាមយួកូនុៗរបស់្សអំនក

ណែ�នកំ្នុ��់និងណែផ្ទះុក្នុឯក្នុើននៃនរាងកាយ
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ការប់៉ា�ពាល់ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័និងមិន�ន��វ�ិិភាព័៖ ណែចូក្នុរណំែលក្នុភាព័ខ��គុ្នារវាងការប់៉ា�ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័និងគ្នាេ ន��វ�ិិភាព័។ 
�ូមសៀើៀ�វាងការសៀម្រាប់�ពាក្នុយថា ការប់៉ា�ពាល់ណែ�ល“ លអឬ�ម្រាក្នុក់្នុ” សៀម្រាពា��នសៀព័លខែ�ការប់៉ា�មិនលអ�ចូ�ន�រមេ�៍លអសៀ��យ�ចូសៀធឺី�សៀ�យ�ន
ការភាន់ម្រាចូ�ំ។

ការ�នះនាំតាមម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ��ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័និងមិន�ន��វ�ិិភាព័៖ ពិ័ភាក្នុាអំពី័រសៀប់ៀប់ណែ�លមន��េសៀផ្ទះេងៗ�ចូព័ាយាម 
សៀបាក្នុប់សៀញ្ញាោ �ពួ័ក្នុសៀ�តាមម្រាប់ព័ន័ធអ�ីនធឺឺណែ��និង/ឬតាមប់ណ្តាា ញ�ងគម (��គ ល់ៈ ឧទា�រ�៍ទំាងសៀន��ចូម្រា�ូវបានអន�វ�ាចំូសៀពា�ម្រាប់សៀភទំនៃនការ 
�នះនាំសៀផ្ទះេងសៀទំៀ�ផ្ទះងណែ�រ។ )

�ិទំធិក្នុ��រ៖ �ូមផ្ទះាល់អំណ្តាចូ�ល់កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុជាមួយនឹង�ម�ិភាព័ក្នុុ�ងការនិយាយថាសៀទំ សៀ�សៀព័លណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៍ថាមិន�ូវស្រ�ួល
សៀ�ក្នុុ�ងចិូ�ា។ ម្រាបាប់់កូ្នុនអុក្នុថា កូ្នុន�ន�ិទំធិនិយាយថាសៀទំចំូសៀពា�នរណ្តា�ុក់្នុម្រាប់�ិនសៀប់�កូ្នុន�ន�រមេ�៍ថាមិន�ន��វ�ិិភាព័ ។ 

ការ��ង �់ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័និងមិន�ន��វ�ិិភាព័៖ ពិ័ភាក្នុាអំពី័ទំំនាំក់្នុទំំនងម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយសៀម្រាគ្នា�ថុាក់្នុនិងការើួញ�ូរក្នុ��រ 
សៀដ្ឋាយណែផ្ទះអក្នុជា�ំខាន់សៀ�សៀល�ការ��ង �់។ ចូូរព័នយល់ពី័សារៈ�ំខាន់នៃនវធីិឺសៀ��មិី�ឹងពី័ភាព័ខ��គុ្នារវាងការ��ង �់ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័និងគ្នាេ ន 
��វ�ិិភាព័។

វិធិានុការបង្កាា រតើដូើមី �សុ្សវិ�ិិភា�

• ការ��ង �់ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័ៈ �ឺជាព័័�៌�នមួយណែ�ល�នន័យថាជាព័័�៌�ន��ង �់ ឬមិនម្រា�ូវបាន�ឹងសៀដ្ឋាយអុក្នុ�នៃទំ 
ប់៉ា�ណែនាទីំបំ់ផ្ទះ��នឹងម្រា�ូវបានប់ង្ហា ញ (ឧទា�រ�៍៖ ការសៀធឺី�សៀ�យភាញា ក់្នុសៀផ្ទះអ�ល)

• ការ��ង �់ណែ�លមិន�ន��វ�ិិភាព័៖ �ឺជាព័័�៌�នណែ�ល�ចូសៀធឺី�ឱ្យយនរណ្តា�ុក់្នុឈឺចាប់់ឬរសំៀលាភចូបាប់់សៀធឺី�ឱ្យយនរណ្តា�ុក់្នុ�ន 
�រមេ�៍ភ័យខាែ ចូ មិនស្រ�ួល និងមិនម្រា�ូវបានសៀ��ឹងថាជាលក្នុំ�ៈ ឯក្នុើនឬមិនមិនម្រា�ូវបាន�ឹងសៀដ្ឋាយអុក្នុ�នៃទំ (ម្រា�ូវបានសៀ� 
ម្រាបាប់់ថាក្នុ�ំម្រាបាប់់អុក្នុ�៏នៃទំ)

• ការប់៉ា�ពាល់ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័៖ �ឺជាការប់ង្ហា ញពី័ភាព័�ុិទំធសុាលធឺមេតា�ូចូជាការចាប់់នៃ�គុ្នាសៀ��មិីសីា�មន៍  ការសៀគ្នា�ខុង 
ឬការឱ្យប់សៀដ្ឋាយរាក់្នុទាក់្នុ។ �ូមរលឹំក្នុពួ័ក្នុសៀ�ថាពួ័ក្នុសៀ�សៀ�ណែ��ចូប់៉ា�ពាល់ជាមួយមន��េណ្តាណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៍�ន 
��វ�ិិភាព័។

• ការប់៉ា�ពាល់ណែ�លគ្នាេ ន��វ�ិិភាព័៖ �រមេ�៏ណែ�លមិនចូង់បានឬមិនស្រ�ួលចំូសៀពា� ការប់៉ា�ណែផ្ទះុក្នុឯក្នុើននៃនរាងកាយ (�ំប់ន់ម្រា�ប់��ា ប់់
សៀដ្ឋាយឈ��ងូ�ទឹំក្នុឬសៀខា�វម្រាទំនាំប់់) ។ វាក៏្នុ�ចូ�ននរណ្តា�ុក់្នុសៀ�ុ���ំឱ្យយអុក្នុប់៉ា�ពួ័ក្នុសៀ�សៀ�ក្នុណែនែងណែ�លម្រា�ប់��ា ប់់សៀដ្ឋាយឈ��ងូ�
ទឹំក្នុឬ សៀខា�វម្រាទំនាំប់់រប់�់ពួ័ក្នុសៀ�ឬសៀ�ក្នុណែនែងសៀផ្ទះេងសៀទំៀ�ណែ�លសៀធឺី�ឱ្យយអុក្នុ�ន�រមេ�៍មិនស្រ�ួល។
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ផ្ទះែូវ��វ�ិិភាព័៖ ពិ័និ�យសៀម�លផ្ទះែូវណែ�លកូ្នុនអុក្នុសៀធឺី��ំសៀ�� រសៀ��យពិ័ភាក្នុាពី័ចំូ�� ចូនិងវធីិឺណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ចូសៀចូៀ�វាងពី័សៀម្រាគ្នា�ថុាក់្នុ។ ណែ�ងីរក្នុសៀម�លក្នុណែនែង
ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័ណែ�លពួ័ក្នុសៀ��ចូសៀ�បានម្រាប់�ិនសៀប់�ពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៍ថា�ូវមិនស្រ�ួល�ម្រា�ប់់ពួ័ក្នុសៀ�។ សៀល��ពី័សៀន�សៀទំៀ��ូមម្រាបាប់់ឱ្យយកូ្នុន 
រប់�់អុក្នុណែចូក្នុរណំែលក្នុពី័ទីំតំាងរប់�់ពួ័ក្នុសៀ�សៀ�យអុក្នុបាន�ឹង។

��វ�ិិភាព័ក្នុុ�ងម្រាក្នុុម៖ �ូមឱ្យយកូ្នុនរប់�់អុក្នុសៀ�ណ្តាមក្នុណ្តាជាម្រាក្នុុមតាមណែ�ល�ចូសៀធឺី�សៀ�បានសៀ��យម្រា�ូវសៀម្រាក្នុ�នរលឹំក្នុពួ័ក្នុសៀ�ក្នុ�ំឲ្យយើិ�ឬសៀធឺី��ំសៀ�� រ 
ជាមួយមន��េចូណែមែក្នុឬអុក្នុណ្តាណែ�លពួ័ក្នុសៀ�មិនទំ�ក្នុចិូ�ាឬអុក្នុណ្តាណែ�លសៀធឺី�ឲ្យយពួ័ក្នុសៀ��ន�រមេ�៏មិនស្រ�ួល។

អ�ា�ញ្ញាា �និងទីំតំាង

ការម្រាបាស្រ�័យទាក់្នុទំង

• �ូមក្នុ�ំប់សៀង្ហា �ព័័�៌�នផ្ះ ល់ខែួនសៀល�ប់ណ្តាា ញ�ងគម (ឧទា�រ�៏�ូចូជា សៀ េ្ �  ��យដ្ឋាា នសៀលខទូំរ�័ព័ះ និង �យ�)

• �ូមសៀើៀ�វាងការដ្ឋាក់្នុប់ញូ្្ហលនូវព័័�៌�នណែ�ល�ចូកំ្នុ��់អ�ា�ញ្ញាា �ណ្តាមួយរប់�់អុក្នុសៀ�សៀល�ប់ណ្តាា ញ�ងគម (ឧទា�រ�៍�ូចូជា 
របូ់ភាព័រប់�់អុក្នុសៀ�ខាងម�ខផ្ទះះ�ឬក្នុណែនែងណែ�លអុក្នុឧ�ា�៍សៀ�ជាញឹក្នុញាប់់

• �ូមក្នុ�ំដ្ឋាក់្នុប់ង្ហា ញនូវ�រមេ�៍រប់�់អុក្នុឬរប់�់រប់រអីីមួយណែ�លអុក្នុសៀ�ុ���ំឬរប់�់រប់រអីីមួយណែ�លអុក្នុចូង់បានឬសៀ�វាក្នុមេណ្តាមួយ 
ណែ�លអុក្នុចូង់បាន។

• �ូមទំទួំលយក្នុណែ�មិ�ាភក្នុាិនិងម្រាក្នុុមម្រា�ួសារណ្តាណែ�លអុក្នុសាគ ល់និងទំ�ក្នុចិូ�ាបានសៀ��យ

• ម្រាប់�ិន�ននរណ្តា�ុក់្នុសៀធឺី�ឱ្យយអុក្នុ�ន�រមេ�៍មិនស្រ�ួលឬមិនសៀព័ញចិូ�ាក្នុុ�ងការទំំនាំក់្នុទំំនងជាមួួយ�ូមប់ែ�ក្នុពួ័ក្នុសៀ�សៀចាល។

គឺនុះ��សុ្សវិ�ិិភា�នៃនុការស្សនុទនាតាមប្រប�ន័ុធអំុ�នុធឺឺជែ�� 

• ការម្រាបាស្រ�័យទាក់្នុទំងតាមម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ��ណែ�ល�ន��វ�ិិភាព័៖ រមួប់ញូ្្ហលទំាងការប់សៀង្ហា �សារអ�ិប់ទំឬអ�ីណែម៉ាលសៀ�សៀល�ប់ណ្តាា ញ
�ងគម�ម្រា�ប់់មន��េណែ�លសាគ ល់និងទំ�ក្នុចិូ�ា។ សៀន�រមួប់ញូ្្ហលទំាងការសៀផ្ទះញា�របូ់ថ�ណែ�ល�មរមយសៀ�ម្រាក្នុុមម្រា�ួសារនិង មិ�ាភក្នុាិ សៀ��យ�ូម
សៀផ្ទះញា�សៀ�ណែ�ចំូសៀពា�អុក្នុណ្តាណែ�លអុក្នុ�ិ�ថាមិនអីសៀទំ។

• ការម្រាបាស្រ�័យទាក់្នុទំងតាមអ�ីនធឺឺណែ��ណែ�លមិន�ន��វ�ិិភាព័៖ �ឺជាការផ្ទះេព័ីផ្ទះាយសៀ�សៀល�ប់ណ្តាា ញ�ងគមឬអ�ីណែម៉ាលសៀ�កាន់ 
មន��េណែ�លមិនសាគ ល់និងមិន�ចូទំ�ក្នុចិូ�ាបាន។ សៀន�រមួប់ញូ្្ហលទំាងការណែចូក្នុរណំែលក្នុពាក្នុយ��ង �់ ឬព័័�៌�នផ្ះ ល់ខែួនជាមួយអុក្នុណ្តា
�ុក់្នុ តាមអ�ីនធឺឺណែ�� ទំទួំលរបូ់ភាព័ណែ�លរាប់់ប់ញូ្្ហល ទំាង��ិកាណែ�លមិចូង់បានឬមិនចូង់បាន និង�ននរណ្តា�ុក់្នុសៀ�ុ���ំឱ្យយអុក្នុ 
ប់ង្ហា ញណែផ្ទះុក្នុឯក្នុើននៃនរាងកាយរប់�់អុក្នុ (ឧទា�រ�៏ តាមសៀ��ទំំព័័រណែវសៀខម) ឬសៀផ្ទះញា�របូ់ភាព័ណែ�លមិន�មរមយ សៀ�យអុក្នុ។



6សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នំាំ�ម្រា�ប់់�តាបិ់តាកុ្នុ�ងការអប់់រកូំ្នុនៗ  / /

សៀ���នមសៀធឺាបាយអីីខែ�ណែ�លខញា�ំ�ចូការពារកូ្នុនរប់�់ខញា�ំពី័ការើួញ�ូរ?

• �ូមសៀធឺី�ការតាមដ្ឋាន�ក្នុមេភាព័កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុទំាងសៀ�សៀល�ម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ��និងសៀ�សៀម្រារៅម្រាប់ព័័នធអ�ីអ�ីនធឺឺណែ��។

• រវូ�ឹងអំពី័កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុសៀ�យបានចូបា�់�ឺម្រា�ូវ�ឹងពី័អីីណែ�លពួ័ក្នុសៀ�កំ្នុព័�ងសៀម�លនិងនរណ្តាណែ�លពួ័ក្នុសៀ�កំ្នុព័�ង�នទំំនាំក់្នុទំំនងជាមួយ

សៀ��យ�ូមកំ្នុ��់ម្រាពំ័ណែ�នណែ�ល�នផ្��ក្នុភាព័ជាមួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុនិង ចូូលរមួជាមួយកូ្នុនៗអុក្នុក្នុុ�ង�ំសៀ�� រនៃនការអន�វ�ាវា។

• អន�វ�ាវធិ្លានការ�៍ការពារតាមម្រាប់ព័័នធអ�ីនធឺឺណែ�� (ឧទា�រ�៍�ូចូជា  សាក្នុថេសៀម្រា�ឿងសៀអ�ិចូម្រា�ូនិចូរប់�់កូ្នុនអុក្នុសៀ�ខាងសៀម្រារៅប់នះប់់ 
សៀ�ងសៀព័ញមួយយប់់  �ំសៀ��ង�ូ�ណីែវរណែ�លឪព័�ក្នុ�ា យ�ចូម្រា�ួ�ពិ័និ�យសៀ�សៀល� ឧប់ក្នុរ�៍សៀអ�ិចូម្រា�ូនិចូរប់�់កូ្នុនអុក្នុ  ម្រា�ួ�ពិ័និ�យសៀល� 
��នីម្រាប់ព័័នធផ្ទះេព័ីផ្ទះាយ�ងគមរប់�់កូ្នុនអុក្នុនិង�ឹងពី័សៀលខកូ្នុ���ង �់រប់�់ពួ័ក្នុសៀ�)   

• ប់សៀងើ��ឱ្យយ�នទំំនាំក់្នុទំំនងលអនិងម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយ��វ�ិិភាព័ជាមួយកូ្នុនរប់�់អុក្នុ�ូសៀចូុ�ពួ័ក្នុសៀ�នឹងហា៊ា នសៀធឺី�ការម្រាបាស្រ�័យទាក់្នុទំងជាមួយអុក្នុ
សៀ��មិីនិយាយម្រាបាប់់អំពី័សិានភាព័ណែ�លពួ័ក្នុសៀ��នមិន�រមេ�៏��ខស្រ�ួលឬគ្នាេ ន��វ�ិិភាព័

• នំាំកូ្នុនអុក្នុ�នសៀ�ៀវសៀ�ជាមួយគុ្នាសៀម្រាពា�វា�ចូើួយក្នុ��រសៀចូ�ពិ័ភាក្នុាសៀល�ម្រាប់ធ្លានប់ទំណែ�លទាក់្នុទំងសៀ�នឹងសាច់ូសៀរឿងឬ�ួអងគសៀ�ក្នុុ�ង 
សៀរឿងណែ�លបាន�ន។

• �ូមប់ញូ្្ហលសៀលខទូំរ�័ព័ះទាន់សៀ���ការ�៏ សៀ��មិីរាយការ�៏ពី័ក្នុរ�ីើួញ�ូរសៀ�ក្នុុ�ងប់ញ្ហា ីទំំនាំក់្នុទំំនងនៃនទូំរ�័ព័ះរប់�់អុក្នុ 
(និងក្នុុ�ងទូំរ�័ព័ះរប់�់កូ្នុនអុក្នុ)

• សៀលខទូំរ�័ព័ះទាន់សៀ���ការ�៏រប់�់នាំយក្នុដ្ឋាា នម្រាប់ឆំាំងការើួញ�ូរមន��េនិង ការពារអនី�ិើន នៃនអ�គ�ងុការដ្ឋាា ននរ�បាលជា�ិ 
សៀលខ ០១៧ ២៧៦ ២២២ឬ ប់ណ្តាា ញទូំរ�័ព័ះើំនួយក្នុ��រ ១២៨៨ 

សៀ��មិីទំទួំលបានធឺនធ្លានប់ណែនិម�ាីអំពី័ការការពារក្នុ��រពី័ការើួញ�ូរ�ូមចូូលសៀ�កាន់សៀ��ទំំព័័រ៖ 
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