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�ូចគោ�េចណែ�លគោ�ោថាោអំ�គោពីើជួួញ�ូរ�នុសុស?

យោ�ោងតាោមអងគកាោរសហប្រ�ជាោជាោតិិ អំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសសគឺឺជាោទាោសភាោ�សម័យទំំយោនុើ� ។ អំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសសគឺឺជាោ

កាោរយោប្រជួើសយោរើស ដូឹកជួញ្ជូូ�នុ យោ�េរ �តល់់ជួប្រមក ឬ ទំទំួល់យកមនុុសសយោ�ោយ�ងំំ យោ�ោក�យោ�ោោតិ ឬ យោ�ោកប្រ�ោស់ ក្នុុ�ង

យោ�ោល់�ំណងយោកងប្រ�វ័័ញ្ចច ។ �ុរស ប្រសត� នុិងកុមាោរប្រគឺ�់វ័័យ ប្រគឺ�់វ័ណះ�សងគមអាោចរងយោប្រ�ោ����ទំឧប្រកិដូឋយោនុ� យោហើយ

វាោអាោចយោកើតិយោ�ើងប្រគឺ�់ទំ�កន្លែនុែងទាោំងអស់ជួុំវ័ិញ�ិភ�យោ�ោក ។ ជួនុយោល់ើើសជួួញដូូរមនុុសស ន្លែតិងន្លែតិយោប្រ�ើប្រ�ោស់ហឹង្

សាោ ឬ យោប្រ�ើប្រ�ោស់ភាាោក់ងាោរ�តល់់កាោរងាោរមិនុ�ិតិ នុិងកាោរសនុា�តល់់អាោហាោរូ�ករណ៍ នុិងឱកាោសកាោរងាោរន្លែកែងកាែោយយោដូើមី�

យោ�ោក�យោ�ោោតិ នុិង �ងំិតិ�ងំំយោល់ើជួនុរងយោប្រ�ោ� ។ យោគឺ�ោនុ�ាោនុ់សាើោនុថាោកាោរជួួញដូូរមនុុសសអាោចរកចំណូល់�ោនុប្រ�មាោណ 

១៥០,២ ពាោនុ់�ោនុដូុ�ែោរក្នុុ�ងមួយឆ្នាំាោំៗ ។ [១]

កាោរជួួញដូូរផ្លូូ�វ័យោភទំគឺឺជាោសកមើភាោ�យោ�ើើអាោជួ�វ័កមើផ្លូូ�វ័យោភទំយោ�ោយ�ងំំ យោ�ោក�យោ�ោោតិ នុិងហឹងា ។ 

គោត្ថិើកាោរជួួញ�ូរផ្លូូ�វគោ�ទគឺឺជាោអំីី?

ចំណុចកំ�ូល់ឧសាហកមើន្លែដូល់មាោនុហាោនុិភ័យខ្ពពស់យោ�ោនុឹងកាោរយោកងប្រ�វ័័ញ្ចចរួមមាោនុវ័ិស័យ�យោចចកវ័ិទំា សយោមែ�ក�ំពាោក់ 

យោនុសាោទំប្រតិ� ដូំណាំោំកាោកាោវ័ សករអំយោ�ោ សំណង់ កសិកមើ  សុខាោភិ�ោល់  �ដូិសណា�រកិចច  កាោរងាោរតាោម�េ� នុិងកន្លែនុែងប្រ�តិិ�តិតិ

កាោរ�រិកាំោ កាោរដូឹកជួញ្ជូូ�នុនុិងឃ្លាំែោំង។

គោត្ថិើជាោគោរឿយៗអំ�គោពីើជួួញ�ូរ�នុសុសគោ�ើត្ថិគោ�ើងគោ�ោ�ណែនែងណាោ?

ខ្ពណ:យោ�ល់ន្លែដូល់មាោនុនុរណាំោមាាោក់អាោចកាែោយជាោជួនុរងយោប្រ�ោ�យោ�ោយអំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសសយោ�ោ�មាោនុប្រកុមមនុុសសជាោក់�ោក់

មួយចំនុួនុក៏អាោចងាោយរងយោប្រ�ោ�យោ�ោនុឹងអំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសស នុិងយោកងប្រ�វ័័ញ្ចច�ងន្លែដូរយោ�ោយសាោរន្លែតិសាាោនុភាោ� ឬតិួ�ោទំ�រ�ស់

�ួកយោគឺយោ�ោក្នុុ�ងសងគម។ 

គោត្ថិើនរណាោជាោជួនណែ�លងាោយរងគោ��ោ�គោ�ោនឹងពីល��មគោ�ោយបងំ�?

 - ជួនុចំណាំោកប្រសុក  ជួនុចំណាំោកប្រសុកមិនុប្រ�ប្រកតិ� ប្រ�ជាោជួនុន្លែដូល់�ើោនុប្រ�យោទំសនុិង ជួនុយោភៀសខ្លួូ�នុ

 - ប្រកុមន្លែដូល់�ោតិ់�ង់ឱកាោស

 - អាកន្លែដូល់មាោនុ�ិកាោរភាោ�រាោងកាោយ ឬ��ាោសាើោរតិ�

 - អាកន្លែដូល់ប្រ�ឈមនុឹងអសាិរភាោ�កាោរងាោរ  អសនុតិសុខ្ពហិរញ្ចាវ័ត្ថុុ� នុិង�ំណុល់

�ូចគោ�េចណែ�លគោ�ោថាោអំ�គោពីើជួួញ�ូរ�នុសុស?

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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យោតិើមាោនុស�ាោអើ�ខ្ពែ�ន្លែដូល់អាោច�ងាាោញថាោនុរណាំោមាាោក់កំ�ុងប្រតិូវ័�ោនុយោគឺជួួញដូូរ?

�ុមាោរ�៏អាោចរងគោ��ោ�គោ�ោយសាោរកាោរបងំ�ឱ្យយគោ�ីើពីល��ម�គឺប់�បគោ�ទ 

គោ�ោយសាោរ ភាោពីងាោយរងគោ��ោ� ន�ងកាោរពឹីងណែ�ែ�គោលើអាោណាោពីាបាោល 

ណែ�លជាោ�នុសុសគោពីញវ័យ។

ឥរិ�ោ�ថន្លែដូល់ប្រតិូវ័�ោនុយោគឺប្រគឺ�់ប្រគឺង

 - ប្រតិូវ័�ោនុអមដូំយោណើរយោ�ោយអាកប្រតិួតិ�ិនុិតិយ

 - មិនុអាោចនុិ�ោយយោ�ោយខ្លួូ�នុឯង�ោនុ

 - យោ�ើើសកមើភាោ�យោ�ោតាោមកាោរន្លែណ�ោំទាោំងប្រសុងរ�ស់មនុុសសមាាោក់យោទំៀតិ

 - ប្រតិូវ័�ោនុយោគឺដូឹកជួញ្ជូូ�នុយោ�ោ ឬមក��កន្លែនុែងយោ�ើើកាោរងាោរ

 - រស់យោ�ោ នុិងយោ�ើើកាោរងាោរយោ�ោកន្លែនុែងន្លែតិមួយ

 - កាោរសនុេ�ោជាោមួយប្រគឺួសាោរ នុិងមិតិតភកតិប្រតិូវ័�ោនុយោគឺប្រគឺ�់ប្រគឺង / �ោក់កប្រមិតិ / ហាោមឃ្លាំោតិ់

 - មាោនុកាោរភ័យខាែោច  កាោរថ�់�ោរមភ  កាោរធ្លាែោក់ទំឹកចិតិត  កាោរចុ�ចូល់ហួសយោហតិុយោ�ក នុិងកាោរយោគឺចយោចញ��ប្រកន្លែសន្លែភាក

អាកដូ៏ទៃទំ។

 - ទំទំួល់�ោនុកាោរឧ�តិាមភតាោមកប្រមិតិកំណតិ់��នុរណាំោមាាោក់យោ�សងយោទំៀតិ

ល់កំខ្ពណឌកាោរងាោរន្លែដូល់មិនុយុតិតិ�ម៌   ឬយោសើើភាោ�

 - មិនុអាោចរកាប្រ�ោក់ចំណូល់រ�ស់�ួក�ោតិ់យោ�ោយខ្លួូ�នុឯង

 - �ួកយោគឺកំ�ុងយោ�ើើកាោរងាោរយោដូើមី�សង�ំណុល់

 - យោ�ើើកាោរងាោរយោប្រចើនុយោមាាោងយោ�ោយ�ើោនុយោ�ល់សប្រមាោក

 - មិនុអាោចចាោកយោចញ���រិ�ោកាោសកាោរងាោរយោ�ោតាោមឆនុេ�រ�ស់�ួកយោគឺ (អាោចរស់យោ�ោយោល់ើទំ�តាោំង)

 - ល់កំខ្ពណឌកាោរងាោរមិនុមាោនុសុវ័តិាិភាោ� ខ្ពុសចា�់ នុិងយោប្រ�ោ�ថាាោក់

 - មាោនុកំណតិ់ ឬ�ើោនុល់ទំធភាោ�ក្នុុ�ងកាោរទំទំួល់�ោនុនុូវ័កាោរន្លែថទាោំសុខ្ពភាោ�(ជាោ�ិយោសសយោប្រកាោយយោ�ល់មាោនុយោប្រ�ោ�ថាាោក់)

 - ល់័កំខ្ព័ណឌកាោរងាោរឬភាោរកិចចខ្ពុស�ាោប្រស����អើ�ន្លែដូល់�ោនុប្រ�មយោប្រ�ៀង��ដូំ�ូង

 មិនុយោច�ភាោសាោ

 - យោទំើ�ន្លែតិមកដូល់់ប្រ�យោទំសយោ�សងថើ�ៗ

 - មិនុយោច�នុិ�ោយ ឬអាោនុភាោសាោទៃនុប្រ�យោទំសន្លែដូល់�ួកយោគឺយោ�ោដូល់់ (យោនុ�មាោនុ�ល់�ា�ពាោល់់ដូល់់កាោរចុ�ហតិាយោល់ខាោយោល់ើ 

ឯកសាោរ/កិចចសនុា នុិងកាោរទំទំួល់ជួំនុួយយោ�សងៗ)
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កាោររំយោ�ោភ�ំពាោនុយោ�ោយយោប្រ�ើសាោរធ្លាោតិុយោញ�នុ

កងើ�ទៃនុកាោរយោជួឿទំុកចិតិត

ខ្ពើ�រ�ស់រ�រផ្ទាេោល់់ខ្លួូ�នុ

ស�ាោទៃនុកាោររំយោ�ោភ�ំពាោនុ នុិង�ា�ទំងគិចផ្លូូ�វ័ចិតិត 

 - មាោនុសាាោមជាោំ  សាែោកសាាោមនុិងស�ាោយោ�សងយោទំៀតិទៃនុកាោររំយោ�ោភ�ំពាោនុយោល់ើរាោងកាោយ នុិងកាោរយោ�ើើទាោរុណកមើ 

(ជាោញឹកញាោ�់ជួនុរងយោប្រ�ោ�ប្រតិូវ័�ោនុយោគឺវាោយយោ�ោប្រតិង់កន្លែនុែងន្លែដូល់ មិនុយោ�ើើឱយខ្ពូចរាោងកាោយ រ�ស់�ួកយោគឺដូូចជាោ

យោ�ោកន្លែនុែងចាោ�់��យោប្រកាោមខ្ពាង ឬចយោងក�ចុ�យោប្រកាោម) ។

 - ប្រតិូវ័�ោនុយោគឺ�ដូិយោស� អាោហាោរ ទំឹក កាោរយោគឺងនុិង / ឬកាោរន្លែថទាោំយោវ័ជួជសាោប្រសត។

 - សាាោនុភាោ�រស់យោ�ោល់ំ�ោកឬយោប្រកាោមកប្រមិតិសតង់�ោររស់យោ�ោ។

 - រស់យោ�ោនុិងយោ�ើើកាោរងាោរក្នុុ�ងកន្លែនុែងន្លែតិមួយ។

 - កងើ�អ�ោម័យផ្ទាេោល់់ខ្លួូ�នុ ឬខ្ពើ�ភាោ�សាាោតិទៃនុសយោមែ�ក�ំពាោក់ (យោ�ោយសាោរន្លែតិមិនុទំទំួល់�ោនុនុូវ័�រិកាំោអ�ោម័យជាោ

មូល់�ឋោនុដូូចជាោ កន្លែនុែងងូតិទំឹក នុិង មាាោសុ�នុយោ�ោកគឺក់ ជាោយោដូើម ) ។

 - �ងាាោញ��ស�ាោទៃនុកាោរយោប្រ�ើប្រ�ោស់យោប្រគឺឿងយោញ�នុ / កាោរយោស�យោប្រគឺឿងប្រសវ័ឹង (ជួនុរងយោប្រ�ោ�អាោចប្រតិូវ័�ោនុ�ងំំឱយ

យោប្រ�ើប្រ�ោស់យោប្រគឺឿងយោញ�នុយោ�ោយអាក ជួួញដូូររ�ស់ខ្លួូ�នុ ឬងាោកយោ�ោយោប្រ�ើប្រ�ោស់យោប្រគឺឿងយោញ�នុយោដូើមី�ជួួយយោ�ោ�ប្រសាោយ 

ភាោ�ជាោទាោសកររ�ស់ខ្លួូ�នុ)"។

 - ហាោក់ដូូចជាោមិនុទំុកចិតិតនុិងគឺួរឱយសងស័យ (ជួនុរងយោប្រ�ោ�អាោចយោ�ើើសកមើភាោ�ដូូច ជាោ�ួកយោគឺមិនុទំុកចិតិតចំយោពាោ�

មនុុសសណាំោមាាោក់ន្លែដូល់�តល់់ជួំនុួយឬ�ា�ោមនុិ�ោយ ជាោមួយ�ួកយោគឺ)។

 - មាោនុរ�ស់រ�រផ្ទាេោល់់ខ្លួូ�នុតិិចតិួច ឬ�ើោនុ។

 - មិនុមាោនុសយោមែ�ក�ំពាោក់សមរមយតាោមរដូូវ័កាោល់។

*តាោរាោង�ញ្ចជ�យោនុ� មិនុមាោនុនុ័យថាោ�ោនុរួម�ញ្ជូូ�ល់រាោល់់ស�ាោយោប្រ�ោ�ថាាោក់ ឬ ប្រតិូវ័�ោនុយោប្រ�ើជាោមយោ�ា�ោយកំណតិ់អតិតស�ាោណជួនុន្លែដូល់អាោចរងយោប្រ�ោ�

យោ�ោ�យោទំ ។ ប្រ�សិនុយោ�ើអាកសយោងកតិយោ�ើញស�ាោយោប្រ�ោ�ថាាោក់យោនុ� អាកអាោច�ិចាោរណាំោសួរ�ោំឲ្យយ�ោនុយោប្រចើនុ ឬ យោ�ើើកាោររាោយកាោរណ៍យោ�ោន្លែខ្ពសទំូរស�េយោឆែើយតិ�

��េោនុ់យោ�ោកាោនុ់អំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសសប្រ�ចាោំប្រ�យោទំសអាក ។ អាកក៏អាោចន្លែសើងយល់់�ន្លែនុាម តាោមរយ��នុធ្លាោនុនុិងឯកសាោរយោ�ោងន្លែដូល់មាោនុ�តល់់ជួូនុក្នុុ�ង

យោ�ោល់កាោរណ៍ន្លែណ�ោំយោនុ��ងន្លែដូរ ។ 
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គោត្ថិើមាោនសុញ្ញាាោអំីីខ្លះែ�ណែ�លអាោចបងាាោញពីីឱ្យកាោសុកាោរងាោរ��នពី�ត្ថិឬគោបាោ��បាោសុ់?

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុយោគឺ�តល់់កាោរងាោរយោ�ោយ�ើោនុកាោរ�នុយល់់ចាស់�ោស់អំ��ល់កំខ្ពណឌទៃនុកាោរងាោររ�ស់អាក"។

 - ឯកសាោរ��ជោក់��អតិតស�ាោណរ�ស់អាកប្រតិូវ័�ោនុយោគឺដូកហូតិទំុក។

 - ឯកសាោរយោ�ើើដូំយោណើរ  កាោរសាាោក់យោ�ោ នុិងកាោរយោ�ើើដូំយោណើររ�ស់អាកប្រតិូវ័�ោនុយោគឺ�ង់ទៃថែជួំនុួស។

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុ�តល់់កាោរងាោរយោអាោយយោ�ោយជួនុចន្លែមែក។

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុយោគឺ�ងំំឱយយោដូក នុិងយោ�ើើកាោរយោ�ោកន្លែនុែងន្លែតិមួយ។

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុ�ងំំឱយយោ�ើើកាោរន្លែដូល់អាកមិនុយោ�ញចិតិតយោ�ើើ។

 - អាកមិនុប្រតិូវ័�ោនុយោគឺអនុុ�ាោតិឱយនុិ�ោយជាោមួយប្រគឺួសាោរ ឬមិតិតភកតិរ�ស់អាកយោទំ។

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុយោគឺប្រ�ប្រ�ឹតិត�ោក់តាោមរយោ�ៀ�ឈ្លាែោនុពាោនុខាោងរាោងកាោយ ឬយោ�ោយពាោកយសំដូ�។

 - អាកមិនុប្រតិូវ័�ោនុយោគឺអនុុ�ាោតិឱយឈ�់សប្រមាោកកំល់ុងយោ�ល់យោ�ើើកាោរងាោរយោទំ។

 - អាកមិនុប្រតិូវ័�ោនុអនុុ�ាោតិឱយផ្ទាែោស់ទំ�យោ�ោយយោសរី ឬចាោកយោចញ��កន្លែនុែងយោ�ើើកាោរងាោរយោទំ។

 - អាកមិនុទំទំួល់�ោនុសំណងប្រគឺ�់ប្រ�ោនុ់សប្រមាោ�់កាោរងាោរន្លែដូល់អាកយោ�ើើយោទំ។

 - អាកប្រតិូវ័�ោនុ�ងំំឲ្យយប្រ�ប្រ�ឹតិត�ទំឧប្រកិដូឋ ឬ ល់ក់ថាាោំយោញ�នុផ្លូុ�យ��ឆនុេ�រ�ស់អាក 

 - យោគឺ�ោំអាកយោ�ោយោ�ើើកាោរយោ�ោទំ�តាោំងកាោរងាោរខ្ពុស��ទំ�តាោំងន្លែដូល់អាកយល់់ប្រ�មយោ�ើើកាោរ

ដូឹង��ប្រ�ោក់ឈួួល់អ�ី�រមាោយោ�ោក្នុុ�ងប្រ�យោទំសន្លែដូល់អាកយោ�ើើកាោរងាោរ៖កុំចាោញ់យោ�ោកតាោមកាោរសនុាយោអាោយប្រ�ោក់ន្លែខ្ពខ្ពពស់ហួស��ភាោ�

ជាោក់ន្លែសតង យោ�ោយោ�ល់អាក�ោក់ពាោកយសុំកាោរងាោរ�យោណះ��អាោសនុា នុិងឬតិួ�ោទំ��ើោនុជួំ�ោញក្នុុ�ងប្រសុក ឬយោប្រ�ោប្រសុក ។ យោ�ើកាោរ�តល់់

ជួូនុយោ�ោ�សាតោ�់យោ�ោហាោក់ "ដូូចជាោល់ាយោ�ក" វាោអាោចមិនុន្លែមនុជាោកាោរ�ិតិ ។ �ិនុិតិយយោមើល់ប្រ�ោក់ន្លែខ្ពជាោម�យមយោ�ោយោល់ើប្រ��័នុធអី�នុ�ឺណិតិ

សប្រមាោ�់មុខ្ពតិំន្លែណងន្លែដូល់អាកកំ�ុង�ោក់ពាោកយសុំ។ ប្រ�សិនុយោ�ើ�ួកយោគឺសនុានុឹងអាកយោប្រចើនុជាោងយោនុ�វាោប្រ�ន្លែហល់ជាោមាោនុអើ�ខ្ពុស��

�មើតាោយោហើយ។

គោត្ថិើមាោនគឺនែឹ�សុុវត្ថិិ�ភាោពីអំីីខ្លះែ�គោ�ោគោពីលណែសុីងរ�កាោរងាោរគោ�ោគោ��ោ�បគោទសុ?

សូមធ្លាោ�ោថាោកាោរងាោររ�ស់អាកមាោនុកិចចសនុាប្រតិឹមប្រតិូវ័៖ នុិយោ�ោជួករ�ស់អាកយោ�ោ�រយោទំសនុិង / ឬទំ�ភាាោក់ងាោរអនុតរកាោរីមាោនុ

កាោតិ�ើកិចច�តល់់ ឱយអាកនុូវ័កិចចសនុាជាោភាោសាោកំយោណើតិរ�ស់អាកឬជាោភាោសាោន្លែដូល់អាកសាេោតិ់ជួំ�ោញ។ យោទាោ���ជាោទំ�ភាាោក់ងាោរ 

អនុតរកាោរី�ោនុ�តល់់ឱយអាកនុូវ័កិចចសនុាជាោ��រភាោសាោក៏យោ�ោយ យោយើងសូមឱយដូំ�ូ�ើោនុអាកថាោ អាកគឺួរន្លែសើងរកអាក�កន្លែប្រ�ឯករាោជួយ 

ណាំោមាាោក់  យោដូើមី�យោ�ើើឱយប្រ�ោកដូថាោកិចចសនុាយោនុ�មាោនុតិមាែោភាោ�។ ប្រតិូវ័ប្រ�ោកដូថាោទំ�ភាាោក់ងាោរអនុតរកាោរីមាោនុអាោជាាោ�័ណះប្រតិឹមប្រតិូវ័ 

ន្លែដូល់យោចញយោ�ោយរ�ឋោភិ�ោល់ នុិង�តល់់យោសវាោកមើកាោរងាោរយោ�ោក្នុុ�ងប្រ�យោទំសទាោំងយោ�ោ�យោហើយវ័ិជាជោជួ�វ័�ទៃនុកាោរ�តល់់យោសវាោកមើ

ទាោំងយោ�ោ�ន្លែដូល់មាោនុន្លែចងយោ�ោក្នុុ�ងអាោជាាោ�័ណះន្លែដូល់�ោនុអនុុ�ាោតិ។ កុំចុ�ហតិាយោល់ខាោយោល់ើកិចចសនុាណាំោន្លែដូល់ន្លែចងថាោអាកនុឹង 

អនុុវ័តិតសកមើភាោ�យោ�សងយោទំៀតិ យោ�ោយមិនុ�ោនុ�ិ�ណ៌�ោចាស់�ោស់យោ�ោក្នុុ�ងកិចចសនុា។

02

01

គឺនែឹ�សុ�ខាោន់ៗសុ�មាោប់សុុវត្ថិិ�ភាោពីកាោរងាោរគោ�ោ

គោ��ោ�បគោទសុ



6គោ�ោលកាោរណ៍៍  ណែណ៍នាំោ�  អំ�ពីី  កាោ រងាោរ  ណែ�ល មាោន សុុ វត្ថិិ�ភា ោពី

សូមរាោយកាោរណ៏ ប្រ�សិនុយោ�ើយោរឿងយោនុ�ឬអើ�មួយន្លែ��យោនុ�ធ្លាែោ�់យោកើតិយោ�ើងចំយោពាោ�អាកសូមកុំខាើោស់យោអៀនុ។កាោរយោកងប្រ�វ័័ញ្ចចប្រ�យោភទំយោនុ�

គឺឺជាោអំយោ�ើខ្ពុសចា�់យោហើយវាោមិនុន្លែមនុជាោកំហុសរ�ស់អាកយោទំ។

សិទំធិថតិចមែង៖ ©២០២២ យុទំធ�ោកាោរយោអ២១ ជាោសាាោ�័នុមិនុរកប្រ�ោក់ចំយោណញ រកាសិទំធិប្រគឺ�់�ាោង ។ រាោល់់អតិានុ័យ ខ្ពែឹមសាោរ ទៃនុសមាភោរ�យោនុ�ប្រតិូវ័�ោនុកាោរពាោរនុិងមិនុប្រតិូវ័�ោនុអនុុញាោតិិឲ្យយ�យោងកើតិសាោរយោ�ើងវ័ិញ ឬ យកយោ�ោ

យោប្រ�ើប្រ�ោស់ យោទាោ�ក្នុុ�ងទំប្រមង់ ឬ មយោ�ា�ោយណាំោក៏យោ�ោយ យោ�ោយ�ើោនុកាោរអនុុញាោតិិជាោ�ោយល់កំអកសរ��អងគកាោរយោអ២១�ោនុយោទំ ។ រាោល់់សំយោណើរសុំកាោរអនុុញាោតិិអាោចយោ�ាើយោ�ោកាោនុ់អាោសយ�ឋោនុអី�ន្លែមាល់ info@a21.org; យោ�ោយ

��ជោក់ជាោចំណងយោជួើងថាោ៖ កាោរសុំសិទំធិថតិចមែង 

�ោក់កាោរកាោរពាោរយោ�ោនុឹងកន្លែនុែង រកាទំំ�ោក់ទំំនុងជាោមួយប្រកុមប្រគឺួសាោរ នុិងមិតិតភកតិរ�ស់អាកយោហើយ�តល់់ឱយ�ួកយោគឺនុូវ័ 

�័តិ៌មាោនុទំំ�ោក់ទំំនុងនុិង�័តិ៌មាោនុទំ�តាោំងថើ�ៗរ�ស់អាក។
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 - យោ�ាើរូ�ថតិថើ�ៗរ�ស់អាកយោអាោយយោ�ោ�ួក�ោតិ់។

 - �យោងកើតិពាោកយ ឬឃ្លាំែោន្លែដូល់អាោចយោអាោយប្រគឺួសាោររ�ស់អាកដូឹងប្រ�សិនុយោ�ើអាកកំ�ុងសាិតិយោ�ោក្នុុ�ងសាាោនុភាោ�យោប្រ�ោ�ថាាោក់

 - ប្រ�សិនុយោ�ើអាកមាោនុកាោរសងស័យអំ��កាោរងាោររ�ស់អាកសូមន្លែសើងរកយោមធ្លាោវ័ីន្លែដូល់អាកទំុកចិតិ �តនុិង�ងាាោញកិចចសនុា 

ឱយ�ោតិ់�ោនុដូឹង។

 - ប្រតិូវ័ដូឹង��សិទំធិរ�ស់អាកយោ�ោក្នុុ�ងប្រ�យោទំសមួយន្លែដូល់អាកនុឹងប្រតិូវ័យោ�ើើកាោរ។

 - ប្រតិូវ័មាោនុល់ុយតិិចតិួចជាោ�់ខ្លួូ�នុប្រគឺ�់យោ�ល់យោវ័�ោក្នុុ�ងករណ�មាោនុអាោសនុាយោ�សងៗ។

 - �ាោងយោហាោចណាំោស់ប្រតិូវ័យោរៀនុឃ្លាំែោចាោំ�ោច់មួយចំនុួនុយោ�ោក្នុុ�ងភាោសាោទៃនុប្រ�យោទំសន្លែដូល់អាកនុឹងសាាោក់យោ�ោដូូចជាោ "សូមជួួយខ្លួំ�ំ�ង" នុិង "យោតិើ

�ាុសត��ាូល់�សយោ�ោឯណាំោ?"។

 - ទំយោនុេញចាោំយោល់ខ្ពទំូរស័�េន្លែដូល់មាោនុប្រ�យោ�ោជួនុ៍មួយចំនុួនុមុនុយោ�ល់អាកយោ�ោយោ�ើើកាោរយោ�ោយោប្រ�ោប្រ�យោទំស៖ ដូូចជាោយោល់ខ្ព 

ទំូរស័�េរ�ស់ភាាោក់ងាោរន្លែដូល់យោ�ើើកាោរទាោក់ទំងនុឹងកាោរជួួញដូូរមនុុសសក្នុុ�ងទំ�តាោំងន្លែដូល់អាកសាិតិយោ�ោយោល់ខ្ពទំូរស័�េរ�ស់សាាោនុទំូតិរ�ស់អាកយោ�ោក្នុុ�ង

ប្រ�យោទំសន្លែដូល់អាកនុឹងយោ�ោយោ�ើើកាោរងាោរ ក៏ដូូចជាោយោល់ខ្ពទំូរស័�េទាោនុ់យោហតិុកាោរណ៏�ោ�ោ។

 - �យោងកើតិន្លែ�នុកាោរសុវ័តិាិភាោ� នុិងប្រចកផ្លូូ�វ័សុវ័តិាិភាោ�មួយន្លែដូល់អាកអាោចរំយោ�ោ�ខ្លួូ�នុឯងយោចញ�ោនុ ក្នុុ�ងករណ�ជួួ�សាាោនុភាោ�រំយោ�ោភ�ំពាោនុ ឬ 

�ងំិតិ�ងំំ ។ 

 - កុំសនុាិ�ឋោនុថាោ ភាាោក់ងាោរយោប្រជួើសយោរើស�ល់ករគឺឺប្រស�ចា�់ យោ�ោយយោប្រពាោ�ន្លែតិភាាោក់ងាោរយោ�ោ�មាោនុអាោជាាោ�័ណះយោចញយោ�ោយសម�ប្រ�យោទំសន្លែដូល់អាក

កំ�ុងរស់យោ�ោ ។ ភាាោក់ងាោរយោប្រជួើសយោរើស�ល់ករមាោនុអាោជាាោ�័ណះក៏អាោចនុិងជាោ�់ពាោក់�័នុធ ឬជួួយសប្រមួល់ដូល់់អំយោ�ើជួួញដូូរមនុុសសន្លែដូរ ។ 

អាកប្រតិូវ័រកាទំុកឯកសាោរ��ជោក់អតិតស�ាោណផ្ទាេោល់់ខ្លួូ�នុរ�ស់អាក យោ�ោយោ�ល់ន្លែដូល់អាកសាាោក់យោ�ោ�រយោទំសមិនុប្រតិូវ័�តល់់ 

អតិតស�ាោណ�័ណះរ�ស់អាកយោ�ោ នុរណាំោមាាោក់យោប្រកាោមយោល់សឬយោហតិុ�ល់ណាំោមួយយោ�ើយ។ថតិចមែងឯកសាោររ�ស់អាក��រ��សនុែឹក

យោហើយរកាទំុកយោ�ោកន្លែនុែងយោ�សងៗ�ាោ។ ប្រ�សិនុយោ�ើនុិយោ�ោជួករ�ស់អាកយោសាើសុំឱយអាក�តល់់អតិតស�ាោណ�័ណះ អាកអាោច�តល់់ឱយ 

�ោតិ់នុូវ័ឯកសាោរថតិចមែងមួយចា�់។ ប្រតិូវ័ចាោំអំ��ទំិ�ឋោកាោរកាោរងាោរ យោប្រពាោ�វាោជាោមយោ�ា�ោយន្លែតិមួយគឺតិ់ន្លែដូល់អាកអាោចយោ�ើើកាោរ យោ�ោ

យោប្រ�ោប្រ�យោទំសជាោផ្លូូ�វ័កាោរ�ោនុយោទាោ���អាកកំ�ុងន្លែសើងរកមុខ្ពតិំន្លែណង�យោណះ��អាោសនុាក៏យោ�ោយ។ ប្រតិូវ័ប្រ�ោកដូថាោនុិយោ�ោជួិកសកាតោនុុ�ល់

រ�ស់អាកប្រតិូវ័�ោនុអនុុ�ាោតិឱយជួួល់ជួនុ�រយោទំសយោដូើមី��យោប្រមើកាោរ។
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ប្រតិូវ័ប្រ�ោកដូថាោអាកដូឹង���័តិ៌មាោនុល់ំអិតិទៃនុដូំយោណើរនុិងទំ�កន្លែនុែងន្លែដូល់អាកនុឹងប្រតិូវ័រស់យោ�ោ។ មុនុយោ�ល់យោ�ើើដូំយោណើរអាកគឺួរន្លែតិដូឹង��ទំ�កន្លែនុែង

ន្លែដូល់ប្រតិូវ័យោ�ោ  អាោសយ�ឋោនុទំ�ប្រកុងន្លែដូល់អាកនុឹងសាាោក់យោ�ោ  មាោនុ�័តិ៌មាោនុទំំ�ោក់ទំំនុងល់មាិតិ យោល់ខ្ពទំូរស័�េរ�ស់មនុុសសន្លែដូល់អាកនុឹង

យោ�ោជាោមួយ ប្រ�មទាោំងមាោនុយោល់ខ្ពនុិងអាោសយ�ឋោនុរ�ស់សនុតិសុខ្ពទាោំងអស់ (�ាូល់�សទៃនុប្រ�យោទំសយោ�ោ�  យោសវាោសុខាោភិ�ោល់ អងគកាោរ

យោប្រ�ោរ�ឋោភិ�ោល់ន្លែដូល់អាោចជួួយអាក�ោនុ ... ) អាកក៏គឺួរន្លែតិដូឹង���័តិ៌មាោនុល់មាិតិទៃនុកាោរយោ�ើើដូំយោណើរ  យោ�ល់យោវ័�ោនុិងទំិសយោ�ោរ�ស់ អាក 

នុិង ឯកសាោរយោ�ោងទៃនុដូំយោណើរជាោយោដូើម។ អាកប្រតិូវ័ន្លែតិមាោនុ�័តិ៌មាោនុន្លែដូល់ទាោក់ទំងនុឹងទំ� 

កន្លែនុែងយោ�ើើកាោររ�ស់អាកទាោំងអស់ នុិង�េ� ន្លែដូល់អាកប្រតិូវ័សាាោក់យោ�ោក្នុុ�ងប្រ�យោទំសយោ�ោល់យោ�ោយោ�ោ��ងន្លែដូរ។

�បសុ�នគោបើអំន�គោ�ើញអំីី�ួយ��ន�ប��ត្ថិីសុូ�ន�យាោយវាោគោចញ��

A21.ORG/EDUCATION

ក្នុុ�ងករណ�មាោនុអាោសនុា៖ ១២៨៨

សប្រមាោ�់�នុធ្លាោនុ�ន្លែនុាមសត���កាោរកាោរពាោរ��កាោរជួួញដូូរមនុុសស 

សូមចូល់យោ�ោកាោនុ់យោគឺហទំំ�័រ៖

យោដូើមី�រាោយកាោរណ៍��ករណ�កាោរសងស័យថាោមាោនុអំយោ�ើជួួញដូូរកមាែោំង�ល់កមើ៖

សូមទំូរស័�េយោ�ោ:០១៧ ២៧៦ ២២២


