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ម្រាប់�ិនសៀប់ើអុក្នុបានសៀ�ើញអី�មួួយណែ�លគួួរសៀ�យ�ង័�យ�ូមួនិយាយវាសៀ�ញមួក្នុ

អំសៀ�ើជួួញ�ូរមួន��័គឺួជាការសៀម្រាជួើ�សៀរ ើ�  ការម្រាគួប់់ម្រាគួង និងការសៀម្រាប់ើម្រាបា�់រាងកាយ និងក្នុ�ំំង�លក្នុមួមរប់�់�ួក្នុសៀគួ។ វាគឺួជាទា�ភា��មួ�យទំំសៀនើប់

សៀ�ើយបានជួះឥទំិិ�ល�លប់�រ�ស្ត្រី�ី�និងក្នុ��រ រាប់់លាននាំក់្នុសៀ�ជួ�ំវញិ�ិភ�សៀលាក្នុ។ វាក៏្នុសៀក្នុើតសៀ�ើងសៀ�ក្នុុ�ង��គួមួន៍រប់�់សៀយើងណែ�រ។

ប់ណី្តាញទូំរ����ជំួនួយក្នុ��រក្នុមួុ�ជា៖ សៀលខ ១២៨០ 
សៀគួ�ទំំ��រ� www.childhelpline.org.kh

សៀលខទូំរ����ទាន់សៀ�ត�ការ�៏ រប់�់នាំយក្នុដ្ឋាា នម្រាប់ឆំាំងការជួួញ�ូរមួន��័ 

និង ការពារអន�តិជួន នៃនអគួគ�ងុការដ្ឋាា ននរគួបាលជាតិ 

សៀលខ ០១៧ ២៧៦ ២២២
ឬ ប់ណី្តាញទូំរ����ជំួនួយក្នុ��រ ១២៨៨ 

�ន�ញ្ញាា មួួយ�ំនួនណែ�លប់ញ្ញាា ក់្នុថាកូ្នុនរប់�់អុក្នុ��ទំំនងជាម្រាតូវបានសៀគួជួួញ�ូរឬ ម្រាតូវបានសៀគួលួងសៀលាមួសៀ�យធំ្លាក់្នុសៀ�ក្នុុ�ងអនាំ� ក់្នុនៃនការជួួញ�ូ

ររមួួ�ន៖

• �ក្នុមួមភា� ឬ�ក្នុប់្បរយិាណែ�ល�នទំំសៀនាំរសៀ�សៀលើផំូវសៀភទំឬការសៀម្រាប់ើពាក្នុ្យណែ�លមិួន�មួស�ប់សៀ�នឹង�យ��រប់�់�ួក្នុសៀគួ

• ប់ង្ហា ញនូវការផំ្�់ប់ីូរភំាមួៗសៀ�ក្នុុ�ងការ�ិក្នុសា  ឥរយិាប់ថ ឬ ការសៀ�ៀំក្នុពាក់្នុរប់�់�ួក្នុសៀគួ

• �នមិួតីភក្នុីិថម�ជាសៀម្រា�ើន សៀ�ើយជាញឹក្នុញាប់់ គឺួជាមិួតីណែ�ល�នវ �យសៀម្រា�ើនជាង ឬ�ន“ មិួតមី្រាប់រុ�” ឬ“ មិួតីស��” ណែ�ល�ន�យ��សៀម្រា�ើនជាង

• �នរប់�់រប់រថម�ៗសៀម្រាប់ើម្រាបា�់ណែ�ល�ួក្នុសៀគួមិួន���នលទំិភា�ទិំញសៀដ្ឋាយខំួនឯង (ឧទា�រ�៍�ូ�ជា ទូំរ����នៃ� �សៀមួំៀក្នុបំ់ពាក់្នុថម�  

ផលិតផលណែថរក្នុសា�ម្រាមួ�់  ម្រាប់ដ្ឋាប់់ម្រាប់ដ្ឋាសៀក្នុមងសៀលង ឬរប់�់រប់រឌ�ជួ�ថល�ូ�ជា�វា៉ាតា�គ�ន �ម្រា�ប់់សៀលងសៀ�គមួអនឡាញ ជាសៀ�ើមួ)

• �នការជួណែជួក្នុសៀលងជាញឹក្នុញាប់់តាមួរយ�ម្រាប់��និអ��នធឺណែ�តម្រាប់�ន�ិប់ណី្តាញផ័�ីផសាយ�ងគមួឬតាមួវ �សៀ�អូសៀ�គមួ (�ួក្នុសៀគួណែតងណែត�យាយាមួ

លាក់្នុឥរយិាប់ទំសៀនះ)

ទំ�ក្នុណែនំងណែ�លសៀក្នុមងជំួទំង់ម្រាតូវបានសៀគួសៀម្រាជួើ�សៀរ ើ�សៀ�យ�ូលសៀ�ក្នុុ�ងអនាំ� ក់្នុនៃនការជួួញ�ូររមួួ�ន សៀ�តាមួម្រាប់��និផ័�ីផសាយប់ណី្តាញ�ងគមួ  

ការជួណែជួក្នុសៀដ្ឋាយផ្� ល់ តាមួវ �សៀ�អូសៀ�គមួ ឬប់ន�ប់់ជួណែជួក្នុសៀលងកំ្នុសានីតាមួអនឡាញសៀ�ផ�ះមិួតីភក្នុីិឬម្រាក្នុរុមួរប់�់�ួក្នុសៀគួសៀ�ឯ�ិធ�ជួប់់សៀលៀងនិងសៀ�ឯក្នុណែនំងការ

ង្រណែ�លជាសៀ�លសៀ��មួ្បងរប់�់យ�វវ �យ (ឧទា�រ�៍�ូ�ជាសៀ�សៀភាជួន�យដ្ឋាា ន សៀ�ផសារទំំសៀនើប់ និង សៀ�សៀរាងក្នុ�ន ជាសៀ�ើមួ) ។

និយមួន�យ

�ូ�នាក្នុរ

ទំ�តំាងឬទំ�ក្នុណែនំងសៀផ័ងៗ

តើ�ើអំំតើ�ើ ជួួញ ដូូរ
មនុុស្សសគឺឺ ជា អំី�?
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សៀតើម្រាប់ធ្លានប់ទំអី�ខំះណែ�លអុក្នុ��សៀលើក្នុមួក្នុជួណែជួក្នុជាមួួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុ?

�ូមួនិយាយសៀ�កាន់�ួក្នុសៀគួថា “�៉ា ក់្នុបា៉ា នឹងមិួនភាា ក់្នុសៀផើើល�ំសៀពាះអី�ណែ�លកូ្នុននឹងនិយាយម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា សៀនាំះទំ សៀទាះប់�វាជាសៀរឿងណែ�លកូ្នុនបានគិួតថា�ម្រាក្នុក់្នុក៏្នុ

សៀដ្ឋាយ។ �ូមួកូ្នុនក្នុ�ំខំ្លា�ក្នុុ�ងការម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា នូវអី�ណែ�លជាការ��ា ត់ ឬការណែ�លហាក់្នុប់��ូ�ជាកូ្នុនបានបំ់ពានសៀ�លការ�៏រក្នុសាការ�ំង្ត់។. �៉ា ក់្នុបា៉ា  
បារមួភ�ំសៀពាះកូ្នុនសៀម្រាពាះ�នមួន��័សៀម្រា�ើនណែ�លសៀធីើ��តថា�ួក្នុសៀគួយក្នុ�ិតីទំ�ក្នុដ្ឋាក់្នុ�ំសៀពាះកូ្នុននិង�ង់សៀ�យនូវអី�ៗណែ�លកូ្នុនម្រាតូវការប់៉ា�ណែនីទំាងអ�់សៀនាំះគឺួជាល្បិ�

ក្នុលណែ�ល�ួក្នុសៀគួម្រា�ន់ណែត�ង់សៀ�យសៀធីើអី�មួយា៉ាង�ម្រា�ប់់ម្រាប់សៀយាជួន៏ផ្� ល់ខំួនរប់�់�ួក្នុសៀគួណែតប់៉ា�សៀណ្តាះ ះ។ T�នសៀ�លខំះ សៀ�សៀ�លណែ�លកូ្នុនជួួប់នរណ្តា�ុក់្នុណែ�ល

�នយាថាស�លាញ់កូ្នុន ទិំញរប់�់រប់រអី�មួួយសៀ�យកូ្នុន  និងសីាប់់កូ្នុននិយាយ��អី�មួួយ  ប់៉ា�ណែនីប់នាំ� ប់់មួក្នុសៀគួក៏្នុ��ំឱ្យ្យកូ្នុនសៀធីើអី�មួួយ�ម្រា�ប់់សៀគួ ណែ�លការសៀនាំះសៀធីើ

ឱ្យ្យកូ្នុន�ន�រមួម�៏មិួនស�ួល។ប់នាំ� ប់់មួក្នុកូ្នុនម្រាប់ណែ�លជា�ន�រមួម�៍ថាភ�យខំ្លា�ក្នុុ�ងការនិយាយម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា៉ា �ាសៀ�សៀ�លណែ�លសៀរឿងទំាងសៀនះបានសៀក្នុើត

សៀ�ើង។ �៉ា ក់្នុបា៉ា សៀ�ទំ�សៀនះសៀ�ើមួ្ប�ជួួយកូ្នុនសៀ�ើយ�ង់ជួួយ�ឹក្នុនំាំកូ្នុនសៀ�ក្នុុ�ងជួ�វតិមួួយណែ�លកូ្នុន�ង់បានសៀទាះប់��នសៀរឿងអី�សៀក្នុើតសៀ�ើង�ំសៀពាះកូ្នុនក៏្នុសៀដ្ឋាយ។ �៉ា ក់្នុបា៉ា

�ង់ជួួយកូ្នុនឱ្យ្យសៀជួៀ�ផ�ត��សាា នភា�ណែ�លសៀធីើសៀ�យកូ្នុន�ន�រមួម�៏មិួនស�ួលឬសៀម្រា�ះថុាក់្នុ។ �៉ា ក់្នុបា៉ា �ង់សៀ�យកូ្នុន�ន�រមួម�៍ថា�ន��វតាិភា�។ សៀតាះ

�ូមួកូ្នុនម្រាបាប់់�៉ា ក់្នុបា៉ា មួក្នុ។”

ការ�ន�នាំជាមួួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុសៀដ្ឋាយសៀប់ើក្នុ�ំ�រនិងប់សៀងើើតឲ្យ្យ�នប់រយិាកា�ណែ�ល�នការសៀជួឿទំ�ក្នុ�ិតីគឺួជាគួនំឹះក្នុុ�ងការការពារកូ្នុនៗអុក្នុរប់�់អុក្នុ។ �ូមួ

ផីល់អំណ្តា��ល់កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុសៀ�ើមួ្ប�ឲ្យ្យ�ួក្នុសៀគួសៀ�ះការពារខំួនក្នុសាងទំំន�ក្នុ�ិតីជាមួួយ�ួក្នុសៀគួ�ូសៀ�ុះសៀធីើសៀ�យ�ួក្នុសៀគួ�ឹងថា�ួក្នុសៀគួ��មួក្នុរក្នុអុក្នុសៀ�ើមួ្ប�និយាយ

ម្រាបាប់់អំ��ក្នុី�បារមួភ  ភា�ង្យរងសៀម្រា�ះ និងប់ទំ�ិសៀសាធន៍រប់�់�ួក្នុសៀគួ។ សៀ�លបំ់�ងគឺួប់សៀងើើតសៀ�យ�នក្នុណែនំង និងប់រយិាកា�ណែ�ល�ន��វតាិភា� សៀ�ើមួ្ប�សៀ�យ

�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៍ស�ួលក្នុុ�ងការ�ិភាក្នុសាម្រាប់ធ្លានប់ទំណ្តាមួួយ។

សៀតើអុក្នុសៀធីើការ �ន�នាំជាមួួយកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុអំ��អំសៀ�ើជួួញ�ូរមួន��័សៀដ្ឋាយរសៀប់ៀប់ណ្តា?

សូ្សមជួជែជួកជាមយួកូនុៗរបស់្សអំនក

�ូមួ�ន្យល់�ួក្នុសៀគួ��រសៀប់ៀប់ណែ�លរាងកាយរប់�់�ួក្នុសៀគួមិួនម្រាតូវបានសៀគួសៀម្រាប់ើម្រាបា�់�ូ�ទំំនិញសៀ�ើមួ្ប�ទំទួំលបានអី�មួួយឬ�ំណ្តាយ�ម្រា�ប់់អី�មួួយសៀនាំះសៀទំ 

(ឧទា�រ�៍ ការប់ង្ហា ញណែផុក្នុឯក្នុជួននៃនរាងកាយសៀ�ើមួ្ប�ទំទួំលបានម្រាបាក់្នុឬអំសៀណ្តាយអី�មួួយ) ។

�ូមួ�ិភាក្នុសាអំ��រសៀប់ៀប់ណែ�ល�ួក្នុសៀគួ�ន�ិទំិិទំទួំលបានម្រា�ំណែ�នផ្� ល់ខំួនរប់�់�ួក្នុ

សៀគួ និងរសៀប់ៀប់ណែ�ល�ួក្នុសៀគួ��កំ្នុ�ត់ម្រា�ំណែ�នផ្� ល់ខំួនទំាងសៀនះជាមួួយអុក្នុ�នៃទំសៀ�ើ

មួ្ប�សៀ�យ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៍លើ។សៀលើ���សៀនះសៀ�សៀទំៀត វា�ិតជា�នសារ��ំខ្លាន់ខ្

លាងំណ្តា�់ក្នុុ�ងការណែ�ល�ន្យល់កូ្នុនៗរប់�់អកុ្នុអំ��មូួលសៀ�ត�ណែ�លប់�គួគល�ុក់្នុៗម្រាតវូ

�យាយាមួជំួរ�ញឬសាក្នុល្បងកំ្នុ�ត់ម្រា�ំណែ�នផ្� ល់ខំួនទំាងសៀនាំះជាអុក្នុ�៏នៃទំសៀ�ើមួ្ប����ឲ្យ្

យ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៏ស�ូ�ួលសៀ�ក្នុុ�ង�ិតី។

�ូមួ�ិនិត្យសៀមួើលភា�ខ���ុរវាងទំំនាំក់្នុណែ�ល�ន��ខ��វតាិភា�និងមិួន�ន��វតាិ

ភា� ឧទា�រ�៍�ូ�ជា �ន្យល់�ួក្នុសៀគួថាសៀ�កុ្នុ�ងទំំនាំក់្នុទំំនងណែ�លម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយភា��្

សៀ�ះម្រាតង់និង�នបំ់�ងលើ នៃ�គូួ�ា ងសៀទំៀតមិួនគួួរសៀ�ុើ��ំឱ្យ្យកូ្នុនសៀធីើអី�មួួយណែ�លកូ្នុន

�ន�រមួម�៏ថាមិួនសៀ�ញ�ិតីឬ�ង់ណែញក្នុកូ្នុន�ញ��ម្រាគួួសារនិងមិួតីភក្នុីិរប់�់កូ្នុនសៀនាំះ

សៀ�ើយ។

គួ��តនៃមួំផ្� ល់ខំួន

ម្រា�ំណែ�ននិងណែផុក្នុឯក្នុជួននៃនរាងកាយ

ទំំនាំក់្នុទំំនងណែ�ល�ន��ខ��វតាិភា�
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�ិទំិិក្នុ��រ៖ផីល់�ិទំិិអំណ្តា��ល់កូ្នុនរប់�់អុក្នុជាមួួយ�មួតាភា�ក្នុុ�ងការនិយាយថាសៀទំសៀ�សៀ�លណែ�ល�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៍ថាមិួនស�ួលក្នុុ�ង�ិតី។ 

�ូមួសៀម្រាក្នុើនរលឹំក្នុ�ួក្នុសៀគួថា�ួក្នុសៀគួ�ន�ិទំិិក្នុុ�ងការនិយាយថាសៀទំម្រាប់�ិនសៀប់ើ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៏ថាមិួន�ន��វតាិភា�ឬ�ន�រមួម�៏ថា�ន�ំពាធ

ឬមិួន�នផ្��ក្នុភា�

ការ�ន�នាំតាមួម្រាប់��និអ��នធឺណែ�តណែ�ល�ន��វតាិភា�និងមិួន�ន��វតាិភា�៖ �ិភាក្នុសាអំ��រសៀប់ៀប់ណែ�លមួន��័សៀផ័ងៗ���យាយាមួសៀបាក្នុប់សៀញ្ញាោ

ត�ួក្នុសៀគួតាមួម្រាប់�ន�ិអ��នធឺណែ�តនិង / ឬតាមួប់ណី្តាញ�ងគមួ (��គ ល់�ឧទា�រ�៍ទំាងសៀនះ��ម្រាតូវបានអន�វតី�ំសៀពាះម្រាប់សៀភទំនៃនការ�ន�នាំសៀផ័ង

សៀទំៀតផងណែ�រ។ )

 1 ១ ម្រាក្នុ�ួងយ�តីិធមួ���រ�ា�សៀមួរកិ្នុ “ការជួួញ�ូរផំូវសៀភទំក្នុ��រ” ឆំុាំ ២០១៧ https://www.justice.gov/criminal-ceos/child-sex-trafficking 

វិធិានុការបង្កាា រតើដូើមី �សុ្សវិ�ិិភា�

“ស្ស�ីថ្ងៃ�ៃតើនុះបុគឺគលម្នាន ក់ៗអាចតើ�បើ��ស់្សជែវិបសាយនុិងបណិ្តាញស្សងគមនានាតើដូើមី � 
ផ្សស�ីផ្សាយអំំ��អំី�មួយ តើដូើមី �កំណ�់តើ�លតើវិលាណ្តា�់ជួួប ឬ តើដូើមី �ជួួញដូូរតើស្សវាកមមផ្ស ្
លូវិភទជាមួយកុម្នារ។ អំនករកសុ្ស�ជួួញដូូរនុិងអំនករ�់�នុធមនុុស្សស�នុតើ�បើ��ស់្ស�ប�័នុធអុំ�នុ
ធឺឺជែណ�នុិងឧបករណ៍ចល័�តើផ្សសងៗតើទៀ�តើដូើមី �តើធីឺើការទំនាក់ទំនុងជាមួយ�កុមតើ�ល
តើ�របស់្ស�ួកតើគឺតើ�តាមស្សហគឺមមូលដ្ឋាា នុ�នុកានុ់ជែ�តើ�ចើនុជាងមុនុជែដូលជាតើហ�ុអា
ចបណិ្តាលឱ្យយជួនុរងតើ��ះម្នានុហានិុភយ័និុងតើ��ះថ្នាន កក់ានុជ់ែ�តើ�ចើនុតើ�ើងៗ”1
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ម្រាក្នុរុមួណែ�ល�ន��វតាិភា�៖�ូមួសៀ�ជាម្រាក្នុរុមួឱ្យ្យបានសៀម្រា�ើនបំ់ផ�តតាមួណែ�ល��សៀធីើសៀ�បានសៀ�ើយ�ូមួក្នុ�ំជិួះឬសៀធីើ�ំសៀ�ើ រជាមួួយមួន��័�ណែមួំក្នុឬអុក្នុណែ�

លមិួនគួួរសៀ�យទំ�ក្នុ�ិតីអុក្នុណ្តាណែ�លសៀធីើឱ្យ្យអុក្នុ�ន�រមួម�៍ថា�ូ�ជាមិួន�ូវស�ួល។

អតី�ញ្ញាា �និងទំ�តំាង

របូ់ថត

សៀគួ�ទំំ��រណែវប់សាយសាធ្លារ��

ផំូវណែ�ល�ន��វតាិភា�

• សៀម្រាប់ើសៀ ម្ ះសៀលើសៀអម្រាក្នុង់ខ����សៀ ម្ ះ�ិតរប់�់អុក្នុ

• �ូមួសៀជួៀ�វាងការដ្ឋាក់្នុប់ញូ្លនូវ��ត��នណែ�ល��កំ្នុ�ត់អតី�ញ្ញាា �ណ្តាមួួយរប់�់អុក្នុសៀ�សៀលើប់ណី្តាញ�ងគមួ (ឧទា�រ�៍�ូ�ជា 

របូ់ភា�រប់�់អុក្នុសៀ�ខ្លាងមួ�ខផ�ះ ឬក្នុណែនំងណែ�លអុក្នុឧ�សា�៍សៀ�ជាញឹក្នុញាប់់

• ម្រាប់�ិន�ននរណ្តា�ុក់្នុសៀធីើឱ្យ្យអុក្នុ�ន�រមួម�៍មិួនស�ួលឬមិួនសៀ�ញ�ិតីក្នុុ�ងការទំំនាំក់្នុទំំនងជាមួួួយ�ូមួប់ំ�ក្នុ�ួក្នុសៀគួសៀោល។

• �ូមួ�ងោំថារបូ់ភា�ណែ�លអុក្នុបានប់សៀង្ហា ះសៀលើម្រាប់��និអ��នធឺណែ�តមិួន��ល�ប់សៀោលវញិបានសៀទំ

• របូ់ថតនិងរបូ់ភា�សៀ�សៀលើសៀអម្រាក្នុង់��ម្រាតូវបានសៀគួរក្នុសាទំ�ក្នុនិងណែ�ក្នុរណំែលក្នុបានយា៉ាងង្យ�ួល

• មួ�នសៀ�លសៀផាើរបូ់ភា�រប់�់អុក្នុសៀ�នរណ្តា�ុក់្នុ�ូមួ�ួរខំួនឯងថា“ សៀតើវា�ិតជាមិួនអ�សៀទំណែមួនសៀទំ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអុក្នុទំាងអ�់�ុសៀ�សាលាបាន

សៀ�ើញរបូ់ថតសៀនះ?”

• ម្រាបាប់់នរណ្តា�ុក់្នុម្រាប់�ិនសៀប់ើអុក្នុបានទំទួំលបានរបូ់ថតណែ�ល�នរមួួប់ញូ្លទំាង�តិកាណែ�លអុក្នុសៀ�ញ�ិតីនិងមិួនសៀ�ញ�ិតី។

• �ូមួ�ិភាក្នុសា��ភា�ខ���ុរវាងសៀគួ�ទំំ��រណែ�លសៀធីើឱ្យ្យអុក្នុ�ន�រមួម�៍ថា�ន��វតាិភា�ឬ�ម ន��វតាិភា�

• �ូមួសៀជួៀ�វាងការនិយាយ�ន�នាំជាមួួយមួន��័ណែ�លអុក្នុមិួនទំ�ក្នុ�ិតីឬមិួនណែ�លសាគ ល់សៀ�ក្នុុ�ងប់ន�ប់់ជួណែជួក្នុកំ្នុសានីតាមួម្រាប់��និអនឡាញឬ

ក្នុមួមវធិ�សៀផាើសារផ្� ល់ខំួនរប់�់អុក្នុ។

• �ូរ�ងោំថាអុក្នុមិួនណែ�លសាគ ល់នរណ្តា�ុក់្នុសៀ�ណែផុក្នុ�ា ងសៀទំៀតនៃនសៀអម្រាក្នុង់សៀនាំះសៀទំ។ សៀ�តនាំរប់�់�ួក្នុសៀគួ��ខ���ុ��អី�ណែ�ល�ួក្នុសៀគួនិយា

យថា�ួក្នុសៀគួជានរណ្តា។

• �ិនិត្យសៀមួើលផំូវណែ�លកូ្នុនអុក្នុសៀធីើ�ំសៀ�ើ រសៀ�ើយ�ិភាក្នុសា���ំ�� �និងវធិ�ណែ�ល�ួក្នុសៀគួ��សៀ�ៀ�វាង��សៀម្រា�ះថុាក់្នុ។

• កំ្នុ�ត់ក្នុណែនំងណែ�ល�ន��វតាិភា�សៀ�ើមួ្ប�សៀ�និងមួន��័ណែ�ល�ន��វតាិភា�ក្នុុ�ងការសៀៅទូំរ����សៀ�ើមួ្ប���ំជំួនួយម្រាប់�ិនសៀប់ើ�ួក្នុសៀគួ�ន 

�រមួម�៍ថាមិួន�ន��វតាិភា�

• �ូមួសៀធីើសៀ�យម្រាបាក្នុ�ថាកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុ�ឹង����យដ្ឋាា នរឬទំ�តំាងណែ�ល�ួក្នុសៀគួកំ្នុ��ង�ាិតសៀ� និងទំ�ក្នុណែនំងណែ�ល�ួក្នុសៀគួម្រាតូវសៀ� ក្នុុ�ង 

ក្នុរ�� ណែ�ល�ួក្នុសៀគួម្រាតូវការអុក្នុសៀ�ទំទួំល�ួក្នុសៀគួម្រាប់�ិនសៀប់ើ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៏មិួនស�ួល។

• សៀតើអុក្នុបានឱ្យ្យកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុណែ�ក្នុរណំែលក្នុទំ�តំាងរប់�់�ួក្នុសៀគួជាមួួយអុក្នុសៀ�សៀលើទូំរ����ណែ�រឬទំ?

គឺនុះ�ះថ្ងៃនុការស្សនុទនាតាម�ប�ន័ុធអំុ�នុធឺឺជែណ�
ជែដូលសុ្សវិ�ិិភា�



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

សៀតើ�នមួសៀធយាបាយអី�ខំះណែ�លខា�ំ��ការពារកូ្នុនៗរប់�់ខា�ំ��ការជួួញ�ូរនិងការរសំៀលាភបំ់ពាន?

• �ូមួ�ំណ្តាយសៀ�លសៀវលាម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយគួ��ភា�ជាមួួយនឹងកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុ

• �ូមួសៀធីើការតាមួដ្ឋាន�ក្នុមួមភា�កូ្នុនៗរប់�់អុក្នុ ទំាងសៀ�សៀលើម្រាប់��និអ��នធឺណែ�ត និងសៀ�សៀម្រារៅម្រាប់��និអ��អ��នធឺណែ�ត។

• ម្រាតូវយក្នុ�ិតីទំ�ក្នុដ្ឋាក់្នុ�ងើតសៀលើរប់�់រប់រសៀម្រាប់ើម្រាបា�់ផ្� ល់ខំួនរប់�់កូ្នុនអុក្នុសៀ�ើយម្រាតូវ�ួរនំាំ�ួក្នុសៀគួម្រាប់�ិនសៀប់ើអុក្នុសៀមួើលសៀ�ើញថា�ួក្នុ�នសៀម្រាគួឿង

សៀអ�ិ�ម្រាតូនិក្នុ �សៀមួំៀក្នុបំ់ពាក់្នុកាបូ់ប់ សៀម្រាគួឿង�ំ�ងនៃថំៗឬរប់�់រប់រណែ�លអុក្នុមិួនបានទិំញសៀ�យ�ួក្នុសៀគួឬជារប់�់ណែ�ល�ួក្នុសៀគួមិួន�ន 

លទំិភា�ទិំញសៀដ្ឋាយខំួនឯង។

• រវូ�ឹងថា សៀតើកូ្នុនរប់�់អុក្នុសៀ�ើរសៀលងជាមួួយអុក្នុណ្តា សៀ�ើយសៀតើអុក្នុណ្តាកំ្នុ��ងណែតសៀលងសៀផាើសារជាមួួយកូ្នុនរប់�់អុក្នុ។

• �ូមួប់សៀងើើតឱ្យ្យ�នទំំនាំក់្នុទំំនងម្រាប់ក្នុប់សៀដ្ឋាយផ្��ក្នុភា�ជាមួួយនឹងកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុសៀ�ើមួ្ប�សៀ�យ�ួក្នុសៀគួ�នទំំនាំក់្នុទំំនងលើជាមួួយអុក្នុសៀ�ើយមួក្នុ

រក្នុអុក្នុម្រាគួប់់សៀ�លសៀវលាសៀ�ើមួ្ប��ិភាក្នុសាអំ��សាា នភា�ណែ�លសៀធីើឱ្យ្យ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៏មិួន�នផ្��ក្នុភា�ឬអ��វតាិភា�។

• �ូមួប់សៀងើើតណែផនការទំំនាំក់្នុទំំនងណែ�លរមួួប់ញូ្លទំាងវធិ�សាស្ត្រី�សីៀ�ើមួ្ប�ឲ្យ្យកូ្នុនរប់�់អុក្នុសៀ�ះណែ�ងីរក្នុជំួនួយ��អុក្នុម្រាប់�ិនសៀប់ើ�ួក្នុសៀគួបានជួួប់នឹង 

សាា នភា�ណែ�លសៀធីើសៀ�យ�ួក្នុសៀគួ�ន�រមួម�៏ថាមិួន�ូវស�ួលឬមិួន�នផ្��ក្នុភា� (សៀដ្ឋាយមិួន�នប់ញ្ញាហា អី�ទំាងអ�់)

• �ូមួជួួយឱ្យ្យកូ្នុនៗរប់�់អុក្នុទំន�ិញោំ�ត់នូវសៀលខទូំរ����រប់�់មួន��័សៀ�ញវ �យណែ�ល��ទំ�ក្នុ�ិតីបាន��២សៀ�៤នាំក់្នុ សៀ�ើមួ្ប�ណែ�ងីរក្នុជំួនួយក្នុុ�ង

ក្នុរ�� ណែ�ល�ួក្នុសៀគួ�ន��នុឬ�នប់ញ្ញាហា អី�មួួយ

• ផីល់សៀ�លការ�៍ណែ�នំាំ�ម្រា�ប់់វធិ្លានការណែ�ល�ន��វតាិភា�ក្នុុ�ងការសៀម្រាប់ើម្រាបា�់ម្រាប់��និអនឡាញ (ឧទា�រ�៍�ូ�ជា ទំ�តំាងណែ�លបាន 

កំ្នុ�ត់�ម្រា�ប់់ការសៀម្រាប់ើម្រាបា�់ឧប់ក្នុរ�៍ប់សៀ�្ក្នុវទិំយាសៀ�ក្នុុ�ងផ�ះ  ការ�ូលសៀ�សៀម្រាប់ើសៀគួ�ទំំ��រជាក់្នុលាក់្នុណ្តាមួួយ និងម្រាប់��និផ័�ីផសាយ 
�ងគមួននាំ)

• �ូមួដ្ឋាក់្នុប់ញូ្លសៀលខទូំរ�����ម្រា�ប់់រាយការ�៏��ក្នុរ�� ជួួញ�ូរមួន��័សៀ�ក្នុុ�ងប់ញា �ទំំនាំក់្នុទំំនងសៀ�ក្នុុ�ងទូំរ����នៃ�រប់�់អុក្នុ 
 (និងក្នុុ�ងទូំរ����រប់�់កូ្នុនអុក្នុ)

• សៀលខទូំរ����ទាន់សៀ�ត�ការ�៏រប់�់នាំយក្នុដ្ឋាា នម្រាប់ឆំាំងការជួួញ�ូរមួន��័និងការពារអន�តិជួននៃនអគួគ�ងុការដ្ឋាា ននរគួបាលជាតិសៀលខ  

០១៧ ២៧៦ ២២២ ឬ ប់ណី្តាញទូំរ����ជំួនួយក្នុ��រ ១២៨៨ 

សៀ�ើមួ្ប�ទំទួំលបានធនធ្លានប់ណែនាមួ�ី�អំ��ការការពារក្នុ��រ��ការជួួញ�ូរនិងការរសំៀលាភបំ់ពាន�ូមួ�ូលសៀ�កាន់សៀគួ�ទំំ��រ៖  
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