គោ�ោលកាារណ៍៍
ណែ�នាំំ� អំំ ពីី
កាារងាារដែ�ល
មាាន សុុ វ ត្ថិិ� ភា ាព

ដូូចម្តេ�េចដែ�លហៅ�ៅថាាអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សស?
ដូូ ច ម្តេ�េ ច ដែ�លហៅ�ៅថាាអំំពើ�ើ ជួួ ញ ដូូ រ មនុុ ស្ស ស?
យោ�ោងតាាមអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិ អំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សសគឺឺជាាទាាសភាាពសម័័យទំំនើ�ើប ។ អំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សសគឺឺជាា
កាារជ្រើ��ើសរើើ�ស ដឹឹកជញ្ជូូ�ន ផ្ទេ�េរ ផ្តតល់់ជម្រ�ក ឬ ទទួួលយកមនុុស្សសដោ�ោយបង្ខំំ� បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត ឬ បោ�ោកប្រា�ាស់់ ក្នុុ�ង
គោ�ោលបំំណងកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចច ។ បុុរស ស្រ្តី�ី� និិងកុុមាារគ្រ�ប់់វ័័យ គ្រ�ប់់វណ្ណះះ�សង្គគមអាាចរងគ្រោះ��ះ�ពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋនេះ�ះ ហើ�ើយ
វាាអាាចកើ�ើតឡើ�ើងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងទាំំ�ងអស់់ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោក
។
ជនល្មើ�ើ�សជួួញដូូរមនុុស្សស
តែ�ងតែ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់ហឹឹង្្
សាា ឬ ប្រើ��ើប្រា�ាស់់ភ្នាា�ក់់ងាារផ្តតល់់កាារងាារមិិនពិិត និិងកាារសន្យាាផ្តតល់់អាាហាារូូបករណ៍៍ និិងឱកាាសកាារងាារក្លែ�ែងក្លាា�យដើ�ើម្បីី�
បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិង បង្ខិិ�តបង្ខំំ�លើ�ើជនរងគ្រោះ��ះ� ។ គេ�បាានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នថាាកាារជួួញដូូរមនុុស្សសអាាចរកចំំណូូលបាានប្រ�មាាណ
១៥០,២ ពាាន់់លាានដុុល្លាា�រក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��ៗ ។ [១]

តើ�ើ កា ារជួួ ញ ដូូ រ ផ្លូូ� វ ភេ�ទគឺឺ ជា ាអ្វីី� ?
កាារជួួញដូូរផ្លូូ�វភេ�ទគឺឺជាាសកម្មមភាាពធ្វើ�ើ�អាាជីីវកម្មមផ្លូូ�វភេ�ទដោ�ោយបង្ខំំ� បោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត និិងហឹឹង្សាា ។

តើ�ើ ជា ារឿ�ឿយៗអំំពើ�ើ ជួួ ញ ដូូ រ មនុុ ស្ស សកើ�ើ តឡើ �ើ ង នៅ�ៅកន្លែ�ែ ង ណាា?
ចំំណុុចកំំពូូលឧស្សាាហកម្មមដែ�លមាានហាានិិភ័័យខ្ពពស់់ទៅ�ៅនឹឹងកាារកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចរួួមមាានវិិស័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់
នេ�សាាទត្រី�ី ដំំណាំំ�កាាកាាវ ស្កករអំំពៅ�ៅ សំំណង់់ កសិិកម្មម សុុខាាភិិបាាល បដិិសណ្ឋាា�រកិិច្ចច កាារងាារតាាមផ្ទះះ� និិងកន្លែ�ែងប្រ�តិិបត្តិិ�
កាារបរិិក្ខាា� កាារដឹឹកជញ្ជូូ�ននិិងឃ្លាំំ��ង។

តើ�ើ ន រណាាជាាជនដែ�លងាាយរងគ្រោះ��ះ�ទៅ�ៅនឹឹ ង ពលកម្មម ដោ �ោយបង្ខំំ� ?
ខណ:ពេ�លដែ�លមាាននរណាាម្នាា�ក់់អាាចក្លាា�យជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សសនោះ�ះ�មាានក្រុ�ុមមនុុស្សសជាាក់់លាាក់់
មួួយចំំនួួនក៏៏អាាចងាាយរងគ្រោះ��ះ�ទៅ�ៅនឹឹងអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សស និិងកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចផងដែ�រដោ�ោយសាារតែ�ស្ថាា�នភាាព ឬតួួនាាទីីរបស់់
ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគម។
-

ជនចំំណាាកស្រុ�ុក ជនចំំណាាកស្រុ�ុកមិិនប្រ�ក្រ�តីី ប្រ�ជាាជនដែ�លគ្មាា�នប្រ�ទេ�សនិិង ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

-

ក្រុ�ុមដែ�លបាាត់់បង់់ឱកាាស

-

អ្ននកដែ�លមាានពិិកាារភាាពរាាងកាាយ ឬបញ្ញាា�ស្មាា�រតីី

-

អ្ននកដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងអស្ថិិ�រភាាពកាារងាារ អសន្តិិ�សុុខហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុល

1International Labor Organization, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour (Geneva, 2014) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
2Global Slavery Index. (2020). Global Slavery Index Highlights. Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
3U.S. Department of State. (2015). Trafficking in Persons Report July 2015. Retrieved from http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf
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កុុ មា ារក៏៏ អា ាចរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយសាារកាារបង្ខំំ� ឱ្យ យធ្វើ�ើ�ពលកម្មម គ្រ�ប់់ ប្រ�ភេ �ទ
ដោ�ោយសាារ ភាាពងាាយរងគ្រោះ��ះ� និិងកាារពឹឹ ង ផ្អែ�ែ កលើ�ើ អា ាណាាព្យាាបាាល
ដែ�លជាាមនុុ ស្ស សពេ�ញវ័័ យ ។
តើ�ើ មា ានសញ្ញាា �អ្វីី� ខ្លះះ �ដែ�លអាាចបង្ហាា � ញថាានរណាាម្នាា �ក់់ កំំ ពុុ ង ត្រូ�ូ វបាានគេ� ជួួ ញ ដូូ រ ?
ឥរិិ យាាប ថដែ�លត្រូ�ូ វបាានគេ�គ្រ�ប់់ គ្រ� ង
-

ត្រូ�ូវបាានអមដំំណើ�ើរដោ�ោយអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
មិិនអាាចនិិយាាយដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបាាន
ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពទៅ�ៅតាាមកាារណែ�នាំំ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត
ត្រូ�ូវបាានគេ�ដឹឹកជញ្ជូូ�នទៅ�ៅ ឬមកពីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារងាារ
រស់់នៅ�ៅ និិងធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងតែ�មួួយ
កាារសន្ទទនាាជាាមួួយគ្រួ�ួសាារ និិងមិិត្តតភក្តិិ�ត្រូ�ូវបាានគេ�គ្រ�ប់់គ្រ�ង / ដាាក់់កម្រិ�ិត / ហាាមឃាាត់់
មាានកាារភ័័យខ្លាា�ច កាារថប់់បាារម្ភភ កាារធ្លាា�ក់់ទឹឹកចិិត្តត កាារចុះះ�ចូូលហួួសហេ�តុុពេ�ក និិងកាារគេ�ចចេ�ញពីីក្រ�សែ�ភ្នែ�ែក
អ្ននកដ៏៏ទៃ�។
ទទួួលបាានកាារឧបត្ថថម្ភភតាាមកម្រិ�ិតកំំណត់់ពីីនរណាាម្នាា�ក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

លក្ខខខណ្ឌឌ កា ារងាារដែ�លមិិ នយុុ ត្តិិ�ធម៌៌ ឬស្មើ�ើ� ភា ាព
-

មិិនអាាចរក្សាាប្រា�ាក់់ចំំណូូលរបស់់ពួួកគាាត់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង
ពួួកគេ�កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារងាារដើ�ើម្បីី�សងបំំណុុល
ធ្វើ�ើ�កាារងាារច្រើ��ើនម៉ោ�ោ�ងដោ�ោយគ្មាា�នពេ�លសម្រា�ាក
មិិនអាាចចាាកចេ�ញពីីបរិិយាាកាាសកាារងាារទៅ�ៅតាាមឆន្ទៈៈ�របស់់ពួួកគេ� (អាាចរស់់នៅ�ៅលើ�ើទីីតាំំ�ង)
លក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារមិិនមាានសុុវត្ថិិ�ភាាព ខុុសច្បាាប់់ និិងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់
មាានកំំណត់់ ឬគ្មាា�នលទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារទទួួលបាាននូូវកាារថែ�ទាំំ�សុុខភាាព(ជាាពិិសេ�សក្រោ��ោយពេ�លមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់)
ល័័ក្ខខខ័័ណ្ឌឌកាារងាារឬភាារកិិច្ចចខុុសគ្នាា�ស្រ�ឡះះពីីអ្វីី�ដែ�លបាានព្រ�មព្រៀ��ៀងពីីដំំបូូង

មិិ នចេះ�ះ ភាាសាា
-

ទើ�ើបតែ�មកដល់់ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងថ្មីី�ៗ
មិិនចេះ�ះនិិយាាយ ឬអាានភាាសាានៃ�ប្រ�ទេ�សដែ�លពួួកគេ�ទៅ�ៅដល់់ (នេះ�ះមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កាារចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើ
ឯកសាារ/កិិច្ចចសន្យាា និិងកាារទទួួលជំំនួួយផ្សេ�េងៗ)
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សញ្ញាា �នៃ� កាាររំំ លោ �ោភបំំ ពា ាន និិ ង ប៉ះះ�ទង្គិិ�ចផ្លូូ� វចិិ ត្តត
-

មាានស្នាា�មជាំំ�
ស្លាា�កស្នាា�មនិិងសញ្ញាា�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�កាាររំំលោ�ោភបំំពាានលើ�ើរាាងកាាយ និិងកាារធ្វើ�ើ�ទាារុុណកម្មម
(ជាាញឹឹកញាាប់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ត្រូ�ូវបាានគេ�វាាយនៅ�ៅត្រ�ង់់កន្លែ�ែងដែ�ល មិិនធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូចរាាងកាាយ របស់់ពួួកគេ�ដូូចជាា
នៅ�ៅកន្លែ�ែងចាាប់់ពីីក្រោ��ោមខ្ននង ឬចង្កេះ�ះ�ចុះះ�ក្រោ��ោម) ។

-

ត្រូ�ូវបាានគេ�បដិិសេ�ធ អាាហាារ ទឹឹក កាារគេ�ងនិិង / ឬកាារថែ�ទាំំ�វេេជ្ជជសាាស្ត្រ�រ។

-

រស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�កាារងាារក្នុុ�ងកន្លែ�ែងតែ�មួួយ។

-

ស្ថាា�នភាាពរស់់នៅ�ៅលំំបាាកឬក្រោ��ោមកម្រិ�ិតស្តតង់់ដាាររស់់នៅ�ៅ។

-

កង្វះះ�អនាាម័័យផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ឬខ្វះះ�ភាាពស្អាា�តនៃ�សម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់ (ដោ�ោយសាារតែ�មិិនទទួួលបាាននូូវបរិិក្ខាា�អនាាម័័យជាា
មូូលដ្ឋាា�នដូូចជាា កន្លែ�ែងងូូតទឹឹក និិង ម៉ាា�សុីី�នបោ�ោកគក់់ ជាាដើ�ើម ) ។

កាាររំំ លោ �ោភបំំ ពា ានដោ�ោយប្រើ��ើ សា ារធាាតុុ ញៀ�ៀន
-

បង្ហាា�ញពីីសញ្ញាា�នៃ�កាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន / កាារសេ�ពគ្រឿ��ឿងស្រ�វឹឹង (ជនរងគ្រោះ��ះ�អាាចត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឱ្យយ
ប្រើ��ើប្រា�ាស់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនដោ�ោយអ្ននក ជួួញដូូររបស់់ខ្លួួ�ន ឬងាាកទៅ�ៅប្រើ��ើប្រា�ាស់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនដើ�ើម្បីី�ជួួយដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ភាាពជាាទាាសកររបស់់ខ្លួួ�ន)"។

កង្វះះ�នៃ�កាារជឿ�ឿទុុ ក ចិិ ត្តត
-

ហាាក់់ដូូចជាាមិិនទុុកចិិត្តតនិិងគួួរឱ្យយសង្ស័័�យ (ជនរងគ្រោះ��ះ�អាាចធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពដូូច ជាាពួួកគេ�មិិនទុុកចិិត្តតចំំពោះ�ះ�
មនុុស្សសណាាម្នាា�ក់់ដែ�លផ្តតល់់ជំំនួួយឬព្យាាយាាមនិិយាាយ ជាាមួួយពួួកគេ�)។

ខ្វះះ�របស់់ រ បរផ្ទាា�ល់់ ខ្លួួ� ន
-

មាានរបស់់របរផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នតិិចតួួច ឬគ្មាា�ន។

-

មិិនមាានសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់សមរម្យយតាាមរដូូវកាាល។

*តាារាាងបញ្ជីី�នេះ�ះ មិិនមាានន័័យថាាបាានរួួមបញ្ចូូ�លរាាល់់សញ្ញាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ឬ ត្រូ�ូវបាានប្រើ��ើជាាមធ្យោ�ោបាាយកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណជនដែ�លអាាចរងគ្រោះ��ះ�
នោះ�ះ�ទេ� ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសង្កេ�េតឃើ�ើញសញ្ញាា�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នេះ�ះ អ្ននកអាាចពិិចាារណាាសួួរនាំំ�ឲ្យយបាានច្រើ��ើន ឬ ធ្វើ�ើ�កាាររាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅខ្សែ�ែទូូរសព្ទទឆ្លើ�ើ�យតប
បន្ទាា�ន់់ទៅ�ៅកាាន់់អំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សសប្រ�ចាំំ�ប្រ�ទេ�សអ្ននក ។ អ្ននកក៏៏អាាចស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែម តាាមរយៈៈធនធាាននិិងឯកសាារយោ�ោងដែ�លមាានផ្តតល់់ជូូនក្នុុ�ង
គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�នេះ�ះផងដែ�រ ។

គោ � ោលកា ារ ណ៍៍ ណែ �នាំំ� អំំ ពីី កា ារ ងា ារ ដែ� ល មា ា ន សុុ វ ត្ថិិ� ភា ាព
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គន្លឹះះ��សំំខាាន់់ៗសម្រា�ាប់់សុុវត្ថិិ�ភាាពកាារងាារនៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស
តើ�ើ មា ានសញ្ញាា �អ្វីី� ខ្លះះ � ដែ�លអាាចបង្ហាា � ញពីី ឱ កាាសកាារងាារមិិនពិិតឬបោ�ោកប្រា�ាស់់ ?
អ្ននកត្រូ�ូវបាានគេ�ផ្តតល់់កាារងាារដោ�ោយគ្មាា�នកាារពន្យយល់់ច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កាារងាាររបស់់អ្ននក"។
ឯកសាារបញ្ជាា�ក់់ពីីអត្តតសញ្ញាា�ណរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានគេ�ដកហូូតទុុក។
ឯកសាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅ និិងកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើររបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានគេ�បង់់ថ្លៃ�ៃជំំនួួស។
អ្ននកត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់កាារងាារអោ�ោយដោ�ោយជនចម្លែ�ែក។
អ្ននកត្រូ�ូវបាានគេ�បង្ខំំ�ឱ្យយដេ�ក និិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅកន្លែ�ែងតែ�មួួយ។
អ្ននកត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារដែ�លអ្ននកមិិនពេ�ញចិិត្តតធ្វើ�ើ�។
អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�អនុុញ្ញាា�តឱ្យយនិិយាាយជាាមួួយគ្រួ�ួសាារ ឬមិិត្តតភក្តិិ�របស់់អ្ននកទេ�។
អ្ននកត្រូ�ូវបាានគេ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតដាាក់់តាាមរបៀ�ៀបឈ្លាា�នពាានខាាងរាាងកាាយ ឬដោ�ោយពាាក្យយសំំដីី។
អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�អនុុញ្ញាា�តឱ្យយឈប់់សម្រា�ាកកំំលុុងពេ�លធ្វើ�ើ�កាារងាារទេ�។
អ្ននកមិិនត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឱ្យយផ្លាា�ស់់ទីីដោ�ោយសេ�រីី ឬចាាកចេ�ញពីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារងាារទេ�។
អ្ននកមិិនទទួួលបាានសំំណងគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់កាារងាារដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ទេ�។
អ្ននកត្រូ�ូវបាានបង្ខំំ�ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ឬ លក់់ថ្នាំំ��ញៀ�ៀនផ្ទុុ�យពីីឆន្ទះះ�របស់់អ្ននក
គេ�នាំំ�អ្ននកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅទីីតាំំ�ងកាារងាារខុុសពីីទីីតាំំ�ងដែ�លអ្ននកយល់់ព្រ�មធ្វើ�ើ�កាារ

-

តើ�ើ មា ានគន្លឹះះ��សុុ វ ត្ថិិ� ភា ាពអ្វីី� ខ្លះះ � នៅ�ៅពេ�លស្វែ�ែងរកកាារងាារនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស?
01

ដឹឹងពីីប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមាានៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារងាារ៖កុំំ�ចាាញ់់បោ�ោកតាាមកាារសន្យាាអោ�ោយប្រា�ាក់់ខែ�ខ្ពពស់់ហួួសពីីភាាព
ជាាក់់ស្តែ�ែង នៅ�ៅពេ�លអ្ននកដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�កាារងាារបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន និិងឬតួួនាាទីីគ្មាា�នជំំនាាញក្នុុ�ងស្រុ�ុក ឬក្រៅ��ៅស្រុ�ុក ។ បើ�ើកាារផ្តតល់់
ជូូននោះ�ះ�ស្តាា�ប់់ទៅ�ៅហាាក់់ "ដូូចជាាល្អអពេ�ក" វាាអាាចមិិនមែ�នជាាកាារពិិត ។ ពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រា�ាក់់ខែ�ជាាមធ្យយមនៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិត
សម្រា�ាប់់មុុខតំំណែ�ងដែ�លអ្ននកកំំពុុងដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�សន្យាានឹឹងអ្ននកច្រើ��ើនជាាងនេះ�ះវាាប្រ�ហែ�លជាាមាានអ្វីី�ខុុសពីី
ធម្មមតាាហើ�ើយ។

02

សូូមធាានាាថាាកាារងាាររបស់់អ្ននកមាានកិិច្ចចសន្យាាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ៖ និិយោ�ោជករបស់់អ្ននកនៅ�ៅបរទេ�សនិិង / ឬទីីភ្នាា�ក់់ងាារអន្តតរកាារីីមាាន
កាាតព្វវកិិច្ចចផ្តតល់់
ឱ្យយអ្ននកនូូវកិិច្ចចសន្យាាជាាភាាសាាកំំណើ�ើតរបស់់អ្ននកឬជាាភាាសាាដែ�លអ្ននកស្ទាា�ត់់ជំំនាាញ។
ទោះ�ះ�បីីជាាទីីភ្នាា�ក់់ងាារ
អន្តតរកាារីីបាានផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវកិិច្ចចសន្យាាជាាពីីរភាាសាាក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងសូូមឱ្យយដំំបូូន្មាា�នអ្ននកថាា អ្ននកគួួរស្វែ�ែងរកអ្ននកបកប្រែ��ឯករាាជ្យយ
ណាាម្នាា�ក់់
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រា�ាកដថាាកិិច្ចចសន្យាានេះ�ះមាានតម្លាា�ភាាព។
ត្រូ�ូវប្រា�ាកដថាាទីីភ្នាា�ក់់ងាារអន្តតរកាារីីមាានអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ដែ�លចេ�ញដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាល
និិងផ្តតល់់សេ�វាាកម្មមកាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សទាំំ�ងនោះ�ះ�ហើ�ើយវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�នៃ�កាារផ្តតល់់សេ�វាាកម្មម
ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណដែ�លបាានអនុុញ្ញាា�ត។
កុំំ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើកិិច្ចចសន្យាាណាាដែ�លចែ�ងថាាអ្ននកនឹឹង
អនុុវត្តតសកម្មមភាាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�ោយមិិនបាានពិិពណ៌៌នាាច្បាាស់់លាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា។
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ត្រូ�ូវប្រា�ាកដថាាអ្ននកដឹឹងពីីព័័ត៌៌មាានលំំអិិតនៃ�ដំំណើ�ើរនិិងទីីកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវរស់់នៅ�ៅ។ មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងពីីទីីកន្លែ�ែង
ដែ�លត្រូ�ូវទៅ�ៅ អាាសយដ្ឋាា�នទីីក្រុ�ុងដែ�លអ្ននកនឹឹងស្នាា�ក់់នៅ�ៅ មាានព័័ត៌៌មាានទំំនាាក់់ទំំនងលម្អិិ�ត លេ�ខទូូរស័័ព្ទទរបស់់មនុុស្សសដែ�លអ្ននកនឹឹង
នៅ�ៅជាាមួួយ ព្រ�មទាំំ�ងមាានលេ�ខនិិងអាាសយដ្ឋាា�នរបស់់សន្តិិ�សុុខទាំំ�ងអស់់ (ប៉ូូ�លីីសនៃ�ប្រ�ទេ�សនោះ�ះ� សេ�វាាសុុខាាភិិបាាល អង្គគកាារ
ក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាលដែ�លអាាចជួួយអ្ននកបាាន ... ) អ្ននកក៏៏គួួរតែ�ដឹឹងពីីព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តនៃ�កាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ពេ�លវេេលាានិិងទិិសដៅ�ៅរបស់់ អ្ននក
និិង ឯកសាារយោ�ោងនៃ�ដំំណើ�ើរជាាដើ�ើម។ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មាានព័័ត៌៌មាានដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងទីី
កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាាររបស់់អ្ននកទាំំ�ងអស់់ និិងផ្ទះះ� ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវស្នាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សគោ�ោលដៅ�ៅនោះ�ះ�ផងដែ�រ។
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អ្ននកត្រូ�ូវរក្សាាទុុកឯកសាារបញ្ជាា�ក់់អត្តតសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកស្នាា�ក់់នៅ�ៅបរទេ�សមិិនត្រូ�ូវផ្តតល់់
អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណរបស់់អ្ននកទៅ�ៅ នរណាាម្នាា�ក់់ក្រោ��ោមលេ�សឬហេ�តុុផលណាាមួួយឡើ�ើយ។ថតចម្លលងឯកសាាររបស់់អ្ននកពីីរបីីសន្លឹឹ�ក
ហើ�ើយរក្សាាទុុកនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ ប្រ�សិិនបើ�ើនិិយោ�ោជករបស់់អ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយអ្ននកផ្តតល់់អត្តតសញ្ញាា�ណប័័ណ្ណណ អ្ននកអាាចផ្តតល់់ឱ្យយ
គាាត់់នូូវឯកសាារថតចម្លលងមួួយច្បាាប់់។ ត្រូ�ូវចាំំ�អំំពីីទិិដ្ឋាា�កាារកាារងាារ ព្រោះ��ះ�វាាជាាមធ្យោ�ោបាាយតែ�មួួយគត់់ដែ�លអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�កាារ នៅ�ៅ
ក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�សជាាផ្លូូ�វកាារបាានទោះ�ះ�បីីអ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែងរកមុុខតំំណែ�ងបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននក៏៏ដោ�ោយ។ ត្រូ�ូវប្រា�ាកដថាានិិយោ�ោជិិកសក្តាា�នុុពល
របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឱ្យយជួួលជនបរទេ�សដើ�ើម្បីី�បម្រើ��ើកាារ។
ដាាក់់កាារកាារពាារនៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង រក្សាាទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារ និិងមិិត្តតភក្តិិ�របស់់អ្ននកហើ�ើយផ្តតល់់ឱ្យយពួួកគេ�នូូវ
ព័័ត៌៌មាានទំំនាាក់់ទំំនងនិិងព័័ត៌៌មាានទីីតាំំ�ងថ្មីី�ៗរបស់់អ្ននក។
-
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ផ្ញើ�ើ�រូូបថតថ្មីី�ៗរបស់់អ្ននកអោ�ោយទៅ�ៅពួួកគាាត់់។
បង្កើ�ើ�តពាាក្យយ ឬឃ្លាា�ដែ�លអាាចអោ�ោយគ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននកដឹឹងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាានកាារសង្ស័័�យអំំពីីកាារងាាររបស់់អ្ននកសូូមស្វែ�ែងរកមេ�ធាាវីីដែ�លអ្ននកទុុកចិិត ្ត�តនិិងបង្ហាា�ញកិិច្ចចសន្យាា
ឱ្យយគាាត់់បាានដឹឹង។
ត្រូ�ូវដឹឹងពីីសិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារ។
ត្រូ�ូវមាានលុុយតិិចតួួចជាាប់់ខ្លួួ�នគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាាក្នុុ�ងករណីីមាានអាាសន្ននផ្សេ�េងៗ។
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ត្រូ�ូវរៀ�ៀនឃ្លាា�ចាំំ�បាាច់់មួួយចំំនួួននៅ�ៅក្នុុ�ងភាាសាានៃ�ប្រ�ទេ�សដែ�លអ្ននកនឹឹងស្នាា�ក់់នៅ�ៅដូូចជាា "សូូមជួួយខ្ញុំំ��ផង" និិង "តើ�ើ
ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ប៉ូូ�លីីសនៅ�ៅឯណាា?"។
ទន្ទេ�េញចាំំ�លេ�ខទូូរស័័ព្ទទដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍មួួយចំំនួួនមុុនពេ�លអ្ននកទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស៖ ដូូចជាាលេ�ខ
ទូូរស័័ព្ទទរបស់់ភ្នាា�ក់់ងាារដែ�លធ្វើ�ើ�កាារទាាក់់ទងនឹឹងកាារជួួញដូូរមនុុស្សសក្នុុ�ងទីីតាំំ�ងដែ�លអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ៅលេ�ខទូូរស័័ព្ទទរបស់់ស្ថាា�នទូូតរបស់់អ្ននកនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សដែ�លអ្ននកនឹឹងទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារ ក៏៏ដូូចជាាលេ�ខទូូរស័័ព្ទទទាាន់់ហេ�តុុកាារណ៏៏នាានាា។
បង្កើ�ើ�តផែ�នកាារសុុវត្ថិិ�ភាាព និិងច្រ�កផ្លូូ�វសុុវត្ថិិ�ភាាពមួួយដែ�លអ្ននកអាាចរំំដោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯងចេ�ញបាាន ក្នុុ�ងករណីីជួួបស្ថាា�នភាាពរំំលោ�ោភបំំពាាន ឬ
បង្ខិិ�តបង្ខំំ� ។
កុំំ�សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា ភ្នាា�ក់់ងាារជ្រើ��ើសរើើ�សពលករគឺឺស្រ�បច្បាាប់់ ដោ�ោយព្រោះ��ះ�តែ�ភ្នាា�ក់់ងាារនោះ�ះ�មាានអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណចេ�ញដោ�ោយសមីីប្រ�ទេ�សដែ�លអ្ននក
កំំពុុងរស់់នៅ�ៅ ។ ភ្នាា�ក់់ងាារជ្រើ��ើសរើើ�សពលករមាានអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណក៏៏អាាចនិិងជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធ ឬជួួយសម្រួ�ួលដល់់អំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សសដែ�រ ។

សូូមរាាយកាារណ៏៏ ប្រ�សិិនបើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះឬអ្វីី�មួួយបែ�បនេះ�ះធ្លាា�ប់់កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�អ្ននកសូូមកុំំ�ខ្មាា�ស់់អៀ�ៀន។កាារកេ�ងប្រ�វ័័ញ្ចចប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ
គឺឺជាាអំំពើ�ើខុុសច្បាាប់់ហើ�ើយវាាមិិនមែ�នជាាកំំហុុសរបស់់អ្ននកទេ�។
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