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អារម្ភកថា

នែះជាមោទនភាពមួយថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់នាយកដ្ឋែនសែ្ត្ី និងការអប់រំ នែអគ្គននាយកដ្ឋែន អភិវឌែឍន៍ សង្គនម របស់កែសួង 

កិច្ចការនារី ដែលនឹងជមែែបជូនដល់លោកជំទាវ ឯកឧត្ត្ម លោកសែី លោក  ដែលបាន និង កំពុង អនុវត្ត្ន៍ ការងារទំនាក់ទំនង 

ផ្នែកអភិវឌែឍន៍សង្គនម ក្នុងនោះក៏ានការវិនិយោគ ទៅ លើ កុារ ផងដែរ។ ឯការ  នែះានឈ្មែះា ឧបករណ៍ផាសព្វផាសាយសកល 

(កមាិតទី១) នែយុទ្ធសាស្ត្្រស្ត្ីពី ការចិញ្ចឹមកូនបាប វិជ្ជមាន។ នៅបែទែសកម្ពុជាកន្លងមក កុារដែលានអាយុចាប់ពី ០ ទៅ 

អាយុកែែម ១៨ឆ្នែំ តែូវ បាន ទទួល រង ផលអវិជ្ជមានជាចែើនពីសំណាក់ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ និងពី អ្នកដែល 

រស់ នៅ ជុំវិញ ខ្លួន ដូចជា ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត្ ផ្លូវភែទ និងការមិនអើពើ ឬការមិនយកចិត្ត្ទុកដក់ ។ ទង្វើទាំងអស់ នែះ អាច បណា្តែល 

មក ពី មូលហែតុ ជាចែើនដូចជា  ទា្លែប់ អាកបែបកិរិយា និងការបែពែតឹ្ត្របស់សង្គនមដែលតែវូបានអនុវត្ត្តៗគ្នែជាយូរយាណាស់ មក 

ហើយ ដោយ ារ កង្វះខាតការយល់ដឹង អំពីសិទ្ធស ិកុារ និងភាពកែកីែ។ កត្តែទំាងនែះ អាចញ៉ែងំឱែយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទំា មួយចំនួនធំ ធា្លែប់ សម្ត្ែងឡើងនូវសកម្មភាពមិនសមរមែយទៅលើកុារ ដូចជា ការគំរាម កំហែង មិនអើពើ ឬមិនយកចិត្ត្ 

ទុកដក់ មិនឱែយតម្លែ និងមិនផ្ត្ល់ភាព កក់ក្តែលើកុារ។

ឯការនែះ ានគោលបំណង ដើមែបីបង្កើនចំណែះដឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី ការចិញ្ចឹមកូន បាបវិជ្ជមាន និង 

ផ្លែស់ប្ត្ូរ ទា្លែប់ អាកបែបកិរិយា និងការបែពែតឹ្ត្របស់សង្គនមដែលគំទែដល់ការចិញ្ចឹមកូន ដែលបានអនុវត្ត្ ការដក់ ទណ្ឌមកម្មធ្ងន់ធ្ងរ 

និងអំពើហិងែា ពែមទាំងលើកកម្ពស់ឥរិយាបថស្វែងរកជំនួយ ឆន្ទៈ និងចំណាប់អារម្មណ៍ ចំោះ កិច្ចគំទែដល់ ការចិញ្ចឹមកូន 

បាបវិជ្ជមាន ។ ក្នុងនោះ ក៏តែូវកំណត់រកឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ដែលតែូវការការគំទែ បន្ថែម សមែែប់ ការចិញ្ចឹម 

កូន បាបវិជ្ជមាន  ។

ជាមួយគ្នែនែះដែរ ក៏នៅានកែសួង ា្ថែប័នពាក់ព័ន្ធស ដែគូអភិវឌែឍន៍ មន្ត្ែី បុគ្គនលិក អ្នកស្ម័គែចិត្ត្ គែប់លំដប់ា្នែក់ ដែល 

ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធសនឹងកុារ ដើមែបីចូលរួមបង្កើន ចំណែះដឹង មូលដ្ឋែន និងលើកកម្ពស់ ការចិញ្ចឹមកូនបាបវិជ្ជមាន ឱែយាន 

និរន្ត្រភាព និងជោគជ័យ។
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	 ក្រសួង្រិច្ចការនារី	 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងករាលជករៅដល់	 មូលនិធិអង្គការសហក្ររារាតិជដើមាបី្រុមារ		

(UNICEF)	និងអង្គការ Save the Children ចំជោះ្រិច្ចគាំក្រហិរញ្ញវត្ថុ	និង្រជច្ច្រជ្រស	ដ៏ថ្លែថ្ាតាមរយៈដំជណើរការ	

អភិវឌាឍ	 ឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រវិជ្ជមានជនះ។	

សូមថ្លែងអំណរគុណចំជោះ	 ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់្រីភ្ា្រ់ងារជំនួយអាជមរិ្រ	 (USAID) និង្រីភ្ា្រ់ងារសកមា្រ់	

្រិច្ចសហក្រត្តិ្រត្តិការអភិវឌាឍន័រជវសាស	តាមរយៈ	Save the Children Norway។

	 សូមថ្លែងអំណរគុណរាពិជសសចំជោះ	លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត	 រដ្ឋជលខាធិការក្រសួង្រិច្ចការនារី	លោកជំទាវ  

លេស ច័ន្ទសាល�ឿន	អនុរដ្ឋជលខាធិការក្រសួង្រិច្ចការនារី	លោកជំទាវ ញាណ សុចិត្រា	 	អគ្គនាយ្រ	ថនអគ្គនាយ្រដ្ាន	

អភិវឌាឍន៍សង្គមក្រសួង្រិច្ចការនារី	 ថដលថតងថតផ្តល់ការគាំក្រ	សកម្រសកមរួល	ជលើ្រ្រចឹ្រចិត្ត	និងផ្តល់អនុសាសន៍្រ្ថុង	

ការជរៀ្រចំ	 និងអភិវឌាឍឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រ	

វិជ្ជមានជនះ។	

	 សូមថ ល្ែងអំណរគុណផងថដរចំជោះក្រសួងសា្ា្រ័នោ្រ់ព័ន្ធ	អង្គការជសវាសង្គម្រិច្ច្រម្ថុរា	(SSC)	និងអង្គការ	

្រុតា្ាភិបាលជដើមាបីវឌាឍនសង្គម្រម្ថុរា	 (ICS-SP)	 ថដលបានចូលរួមផ្តល់រា្រជច្ច្រជ្រស្រ្ថុងការជរៀ្រចំ	 និងថ្រសកមរួល	

ឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រវិជ្ជមានជនះ្រនលែងម្រ។		

ក្រសួងសា្ា្រ័នោ្រ់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន៖

កេសួងកិច្ចការនារី

 � លោក មមែន សម្បត្ត	ិ អគ្គនាយ្ររងថនអគ្គនាយ្រដ្ានអភិវឌាឍន៍សង្គម	

 � លោកត្សរី នុំ បូផា�ី 	 ក្រធាននាយ្រដ្ានសស្តី	និងការអ្រ់រំ	

 � លោកត្សរី មត ដាលរីន	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសស្តី	និងការអ្រ់រំ	

 � លោកត្សរី ជិន េិត្យេរីនរី	 ក្រធានការិយល័យអ្រ់រំ្រុមារតូច	

 � កញ្្ គឹម សុខ័ណ្ឌ�ី ក្រធានការិយល័យជលើ្រ្រម្ស់ការអ្រ់រំសស្តី	និង្រុមារី	

 � លោកត្សរី លសឿង សុខចំល�ីន	 អនុក្រធានការិយល័យអ្រ់រំសុខុមាលភពសង្គម

 � កញ្្ អ៊ុក ច័ន្ទសុរីថា	 អនុក្រធានការិយល័យអ្រ់រំ្រុមារតូច

កេសួងព័ត៌មាន

 � លោកត្សរី នង ធួក  អគ្គនាយ្ររង្រូរ្រសាសន៍រាតិ្រម្ថុរា

កេសួងមហាផ្ទេ

 � លោក មិន សុរីថា 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ាន្រិច្ចការរដ្ឋបាលក្រុង	កសុ្រ	ឃុំ	សងា្ាត់

 � លោក សា�ូ �ដ្ឋជាតិ	 អនុក្រធានការិយល័យថផនការ	ក្រុង	កសុ្រ	ឃុំ	សងា្ាត់



ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីព ីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
	 ក្រសួង្រិច្ចការនារី	 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងករាលជករៅដល់	 មូលនិធិអង្គការសហក្ររារាតិជដើមាបី្រុមារ		

(UNICEF)	និងអង្គការ Save the Children ចំជោះ្រិច្ចគាំក្រហិរញ្ញវត្ថុ	និង្រជច្ច្រជ្រស	ដ៏ថ្លែថ្ាតាមរយៈដំជណើរការ	

អភិវឌាឍ	 ឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រវិជ្ជមានជនះ។	

សូមថ្លែងអំណរគុណចំជោះ	 ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរ្រស់្រីភ្ា្រ់ងារជំនួយអាជមរិ្រ	 (USAID) និង្រីភ្ា្រ់ងារសកមា្រ់	

្រិច្ចសហក្រត្តិ្រត្តិការអភិវឌាឍន័រជវសាស	តាមរយៈ	Save the Children Norway។

	 សូមថ្លែងអំណរគុណរាពិជសសចំជោះ	លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត	 រដ្ឋជលខាធិការក្រសួង្រិច្ចការនារី	លោកជំទាវ  

លេស ច័ន្ទសាល�ឿន	អនុរដ្ឋជលខាធិការក្រសួង្រិច្ចការនារី	លោកជំទាវ ញាណ សុចិត្រា	 	អគ្គនាយ្រ	ថនអគ្គនាយ្រដ្ាន	

អភិវឌាឍន៍សង្គមក្រសួង្រិច្ចការនារី	 ថដលថតងថតផ្តល់ការគាំក្រ	សកម្រសកមរួល	ជលើ្រ្រចឹ្រចិត្ត	និងផ្តល់អនុសាសន៍្រ្ថុង	

ការជរៀ្រចំ	 និងអភិវឌាឍឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រ	

វិជ្ជមានជនះ។	

	 សូមថ ល្ែងអំណរគុណផងថដរចំជោះក្រសួងសា្ា្រ័នោ្រ់ព័ន្ធ	អង្គការជសវាសង្គម្រិច្ច្រម្ថុរា	(SSC)	និងអង្គការ	

្រុតា្ាភិបាលជដើមាបីវឌាឍនសង្គម្រម្ថុរា	 (ICS-SP)	 ថដលបានចូលរួមផ្តល់រា្រជច្ច្រជ្រស្រ្ថុងការជរៀ្រចំ	 និងថ្រសកមរួល	

ឧ្រ្ររណ៍ផាសព្វផាសាយស្រល	 (្រកមិត្រី១)	 ថនយុ្រ្ធសាសស្តស្តីពី	 ការចិញ្ចចឹម្រូនថ្រ្រវិជ្ជមានជនះ្រនលែងម្រ។		

ក្រសួងសា្ា្រ័នោ្រ់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន៖

កេសួងកិច្ចការនារី

 � លោក មមែន សម្បត្ត	ិ អគ្គនាយ្ររងថនអគ្គនាយ្រដ្ានអភិវឌាឍន៍សង្គម	

 � លោកត្សរី នុំ បូផា�ី 	 ក្រធាននាយ្រដ្ានសស្តី	និងការអ្រ់រំ	

 � លោកត្សរី មត ដាលរីន	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសស្តី	និងការអ្រ់រំ	

 � លោកត្សរី ជិន េិត្យេរីនរី	 ក្រធានការិយល័យអ្រ់រំ្រុមារតូច	

 � កញ្្ គឹម សុខ័ណ្ឌ�ី ក្រធានការិយល័យជលើ្រ្រម្ស់ការអ្រ់រំសស្តី	និង្រុមារី	

 � លោកត្សរី លសឿង សុខចំល�ីន	 អនុក្រធានការិយល័យអ្រ់រំសុខុមាលភពសង្គម

 � កញ្្ អ៊ុក ច័ន្ទសុរីថា	 អនុក្រធានការិយល័យអ្រ់រំ្រុមារតូច

កេសួងព័ត៌មាន

 � លោកត្សរី នង ធួក  អគ្គនាយ្ររង្រូរ្រសាសន៍រាតិ្រម្ថុរា

កេសួងមហាផ្ទេ

 � លោក មិន សុរីថា 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ាន្រិច្ចការរដ្ឋបាលក្រុង	កសុ្រ	ឃុំ	សងា្ាត់

 � លោក សា�ូ �ដ្ឋជាតិ	 អនុក្រធានការិយល័យថផនការ	ក្រុង	កសុ្រ	ឃុំ	សងា្ាត់



ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

កេសួងសង្គមកិច្ចក អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា

 � លោកត្សរី វ៉្ន់ កញ្្ 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសុខុមាលភព្រុមារ

 � លោកត្សរី សា៊្ន បែូលរីន 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសុខុមាលភពសង្គម

 � លោកត្សរី ជា សុមាលរី 	 ក្រធានការិយល័យ	

 � លោកត្សរី ឈ� សុរីវលហង 	 ក្រធានការិយល័យ

កេសួងវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ

 � លោកត្សរី �ស់ ដា�ី  	 ក្រធានការិយល័យ

កេសួងារងារ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជ្ជេជីវៈ

 � លោកត្សរី លេត្ជ សា្្សិ�ី  ក្រធានការិយល័យ

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា

 � លោកត្សរី �ស់ លសដា្្ 	 ក្រធានការិយល័យនាយ្រដ្ានអ្រ់រំ្រុមារតូច

 � លោកត្សរី លថាង ច័ន្ទឆដា 	 អនុក្រធានការិយល័យនាយ្រដ្ានអ្រ់រំ្រុមារតូច

 � លោកត្សរី អ៊្ម ផា�ី�័ត្ន 	 មសន្តីនាយ្រដ្ាន្រឋមសិ្រាសា

 � លោកត្សរី សុឺង សុវណ្ណ 	 មសន្តីនាយ្រដ្ានមធាយមសិ្រាសាចំជណះ្រូជៅ

កេសួងសុខាភិបាល

 � លោកត្សរី សា្្យ សា�ី  មសន្តី្រម្មវិធីរាតិអាហារូ្រត្ម្ភ

អង្គារបុត្តេភិបាលដើមេបីវឌេឍនសង្គមកម្ពុជជ (ICS-SP)

 � លោក ឆាយ វីវូឌរីន  នាយ្រ

 � លោកត្សរី ប៊ូ មករា  ្រុគ្គលិ្រ្រណ្តះ្រណ្ាល

អង្គារសេវាសង្គមកិច្ចកកម្ពុជជ (SSC)

 � លោក អ៊ុក ប៊ុនលធឿន 	 ក្រធាន្រម្មវិធី្រណ្តះ្រណ្ាល	

អង្គារយូនីសេហ្វ

 � លោក �តនៈ ជរីវិត  មសន្តី្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ

អង្គារសង្គេេះកុមារ

 � លោកត្សរី លន់ ប�មរី  ក្រធាន្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ	

 � លោក លអង ហុក 	 មសន្តី្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ	



ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីព ីការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

ាតិកា

សាចក្តីផ្តើម ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������១

ជំហានរៀបចំ សមាាប់ធ្វើការផាសព្វផាសាយ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ២

គុណសមាបត្តិអ្នកសមាបសមាួល ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៣

អ្នកសមាបសមាួលគួរធ្វើ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៤

កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន ���������������������������������������������������������������������������������������៥

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៦

ក- សំណែះសំណាល និង ណែនាំខ្លួន (១៥នាទី) ����������������������������������������������������������������������������������� ៧

ខ- លំនាំចូលបែធានបទ (២០នាទី) �����������������������������������������������������������������������������������������������������៨

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៩

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា (១០នាទី) �����������������������������������������������������������������������������������������������������១៧

ង- ការអនុវត្ត្ (២០នាទី) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១៨

ច- បណា្តែំផ្ញើ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១៨

ឧបសម្ព័ន្ធស ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១៩

ការបាាសា័យទាក់ទងក្នុងគាួសរ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ២៧

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������២៨

ក- សំណែះសំណាល និង ណែនាំខ្លួន (១៥នាទី) ����������������������������������������������������������������������������������២៩

ខ- លំនាំចូលបែធានបទ (២០នាទី) ��������������������������������������������������������������������������������������������������៣០

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៣៣

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា (១០នាទី) �����������������������������������������������������������������������������������������������������៤២

ង- ការអនុវត្ត្ (១០នាទី) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៤២

ច- បណា្តែំផ្ញើ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៤២

ការអភិវឌាឍរបស់កុារ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៤៣

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៤៤

ក- សំណែះសំណាល និង ណែនាំខ្លួន (១៥នាទី) ���������������������������������������������������������������������������������� ៤៥

ខ- លំនាំចូល បែធានបទ (២០នាទី) ������������������������������������������������������������������������������������������������� ៤៦

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៤៦

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា (១០នាទី) �����������������������������������������������������������������������������������������������������៦៧

ង- ការអនុវត្ត្ (១០នាទី) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៦៧

ច- បណា្តែំផ្ញើ៖ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៦៨

កេសួងសង្គមកិច្ចក អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា

 � លោកត្សរី វ៉្ន់ កញ្្ 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសុខុមាលភព្រុមារ

 � លោកត្សរី សា៊្ន បែូលរីន 	 អនុក្រធាននាយ្រដ្ានសុខុមាលភពសង្គម

 � លោកត្សរី ជា សុមាលរី 	 ក្រធានការិយល័យ	

 � លោកត្សរី ឈ� សុរីវលហង 	 ក្រធានការិយល័យ

កេសួងវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ

 � លោកត្សរី �ស់ ដា�ី  	 ក្រធានការិយល័យ

កេសួងារងារ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជ្ជេជីវៈ

 � លោកត្សរី លេត្ជ សា្្សិ�ី  ក្រធានការិយល័យ

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា

 � លោកត្សរី �ស់ លសដា្្ 	 ក្រធានការិយល័យនាយ្រដ្ានអ្រ់រំ្រុមារតូច

 � លោកត្សរី លថាង ច័ន្ទឆដា 	 អនុក្រធានការិយល័យនាយ្រដ្ានអ្រ់រំ្រុមារតូច

 � លោកត្សរី អ៊្ម ផា�ី�័ត្ន 	 មសន្តីនាយ្រដ្ាន្រឋមសិ្រាសា

 � លោកត្សរី សុឺង សុវណ្ណ 	 មសន្តីនាយ្រដ្ានមធាយមសិ្រាសាចំជណះ្រូជៅ

កេសួងសុខាភិបាល

 � លោកត្សរី សា្្យ សា�ី  មសន្តី្រម្មវិធីរាតិអាហារូ្រត្ម្ភ

អង្គារបុត្តេភិបាលដើមេបីវឌេឍនសង្គមកម្ពុជជ (ICS-SP)

 � លោក ឆាយ វីវូឌរីន  នាយ្រ

 � លោកត្សរី ប៊ូ មករា  ្រុគ្គលិ្រ្រណ្តះ្រណ្ាល

អង្គារសេវាសង្គមកិច្ចកកម្ពុជជ (SSC)

 � លោក អ៊ុក ប៊ុនលធឿន 	 ក្រធាន្រម្មវិធី្រណ្តះ្រណ្ាល	

អង្គារយូនីសេហ្វ

 � លោក �តនៈ ជរីវិត  មសន្តី្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ

អង្គារសង្គេេះកុមារ

 � លោកត្សរី លន់ ប�មរី  ក្រធាន្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ	

 � លោក លអង ហុក 	 មសន្តី្រម្មវិធីការការោរ្រុមារ	



ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

សុខុាលភាពឪពុកា្តាយ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៦៩

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៧០

ក- សំណែះសំណាល និងណែនាំខ្លួន (១៥នាទី) ����������������������������������������������������������������������������������៧១

ខ-  លំនាំចូល ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៧២

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៧៣

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨១

ង- ការអនុវត្ត្ (២០ នាទី) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨១

ច-  បណា្តែំផ្ញើ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨១

ការការពារកុារ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������៨៣

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨៤

ក- សំណែះសំណាល និងណែនាំខ្លួន (១០នាទី) ���������������������������������������������������������������������������������� ៨៥

ខ- លំនាំចូលបែធានបទ (១០នាទី) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨៦

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ៨៦

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា (១០នាទី) ���������������������������������������������������������������������������������������������������១០១

ង- ការអនុវត្ត្ (១០នាទី) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������១០១

ច- បណា្តែំផ្ញើ (១០នាទី) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������១០១

ការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ១០៣

សែចក្ត្ីផ្ត្ើម ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������១០៤

ក- សំណែះសំណាល និងណែនាំខ្លួន (១០នាទី) ��������������������������������������������������������������������������������១០៥

ខ- លំនាំចូល បែធានបទ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������១០៦

គ- ដំណើរការ បែធានបទ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������១១១

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកែា (១០នាទី) ��������������������������������������������������������������������������������������������������១២៧

ង- ការអនុវត្ត្ (១៥នាទី) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������១២៧

ច- បណា្តែំផ្ញើ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ១២៨



1ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

សាចក្តីផ្តើម
ឪពុកា្តែយគែប់រូប និងគែប់ទីកន្លែងតែងតែចង់បាននូវអ្វីៗដែលល្អបំផុតសមែែប់កូនៗរបស់ខ្លួន។ ពួក គត់ សងែឃឹមា កូនៗ 

របស់ពួកគត់ពែលធំឡើងនឹងានសុខភាពល្អ សបែបាយរីករាយ ានទំនុកចិត្ត្ក្នងុខ្លនួ ានចំណែះដឹង និងជំនាញសមែែប់បង្កើត 

និងឧបត្ថម្ភគែួារពួកគែ ពែមទាំងបន្ត្នូវបែពែណី និងវបែបធម៌ របស់ ពួកគត់។

ការចិញ្ចឹមកូនមិនមែនជាកិច្ចការាមញ្ញននោះទែគឺទាមទារភាពអត់ធ្មត់ ភាពកក់ក្តែ គោលៅ ចែបាស់ លាស់ និងជំនាញ 

ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែ។ ឪពុកា្តែយមួយចំនួនដែលធំធាត់ក្នងុកាលៈទែសៈ ដែល បែទែស ជាតិ ានសង្គ្ែែម ឬស្ថតិក្នងុា្ថែនភាព 

មិនានសុខសន្ត្ិភាពពិតបែែកដ ពួកគត់មិនានចំណែះដឹង និងជំនាញចាំបាច់ដើមែបីចិញ្ចឹមកូនឱែយបានល្អនោះទែ។

កែសួងកិច្ចការនារីបានបង្កើត ឧបករណ៍ផាសព្វផាសាយសកល(កមាិតទី១) នែះឡើងដើមែបីផ្ត្ល់ព័ត៌ានទៅដល់ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល និងអ្នកថែទាំទូទាំងបែទែសកម្ពុជា អំពីវិធីក្នុងការចិញ្ចឹមកូនៅថា ការចិញ្ចឹមកូន បាប វិជ្ជមាន ។ វិធីនែះតែូវបាន

បងា្ហែញដោយារានារៈសំខាន់ចែបាស់ពីរចំណុច៖ 

ចំណុចទីមួយ វាជាវិធីជោគជ័យមួយដែលានគែាួររាប់ពាន់គែាួរជាភស្ត្តុង ក្នងុបែទែស កម្ព ុជាាជាវិធីល្អ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល និងអ្នកថែទាំទាំងនោះងាយសែួលក្នុងការទទួលយក និងបែើបែែស់ ហើយកូនៗរបស់ពួកគត់ចូលចិត្ត្វិធីនែះ 

ដោយារតែពួកគែានអារម្មណ៍ា ទទួលបានក្ត្ីសែលាញ់ ពី ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល និងអ្នកថែទាំ និងអាចរៀនសូតែឱែយ 

កា្លែយជាកុារដែលានអាកបែបកិរិយា និង ការបែពែឹត្ត្ល្អ ។

ចំណុចទីពីរ វិធីនែះកាត់បន្ថយទំហំគែែះា្នែក់ និងការឈឺចាប់ដែលកុារខ្លះទទួលបាន  ដោយារ តែ ឪពុកា្តែយពួកគែធា្លែប់

បែើវិធីយង់ឃ្នង និងឈឺចាប់ក្នងុគោលបំណង ចិញ្ចមឹពួកគែឱែយទទួលបានលទ្ធសផល ល្អ។ កុារដែលតែវូបានចិញ្ចមឹដោយមិនាន

ហិងែា គឺអាចអភិវឌែឍរាងកាយ ផ្លូវចិត្ត្ និងអារម្មណ៍ បានល្អ ហើយនៅពែលដែលធំឡើង គឺអាចានអាកបែបកិរិយាល្អក្នុងសង្គនម 

ានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទែ អាច ដោះសែែយ បញ្ហែដោយមិនានហិងែា។ ឧបករណ៍នែះ គឺសមែែប់ផែសព្វផែាយដល់កែុម

មនុសែស ដូចជា ឪពុក ា្តែយ ជីដូនជីត និងយុវវ័យដែលនឹងកា្លែយជាឪពុកា្តែយគែក្នុងពែលឆប់ៗ។ កែុមដែលានគ្នែពី ២៥ ទៅ 

៣៥នាក់ ទំាងបុរសនិងសែ្ត្នីៅក្នងុសហគមន៍នឹងតែវូបានអញ្ជមើញឱែយជួបជំុគ្នែដើមែបីចូលរួមា្តែប់ មើល និង រៀនសូតែអំពីផ្នែកផែសែងៗ 

នែ ការចិញ្ចមឹកូនបាបវិជ្ជមាន ។ អ្នកសមែបសមែលួ គឺជាអ្នក ស្មគ័ែចិត្ត្ ដែល ទទួល ការបណ្តះ៉បណា្តែលនឹងបងា្ហែញពីបែធានបទនានា 

ដោយបែើការពិភាកែាកែុម សំណួរ និងចម្លើយ ការ បែើបដផ្ទែំងធំៗ ដើមែបីផែសព្វផែាយ។ ការជួបជុំគ្នែនែះានរយៈពែល បែហែល 

២មោ៉ែង ហើយនឹងបញ្ចូលមោ៉ែង សមែែប់ អ្នកចូលរួមសួរសំណួរ និងឆ្លុះបញ្ចែំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាឪពុកា្តែយ ឬជាកូនៗ។

ឧបករណ៍ផាសព្វផាសាយសកល (កមាតិទី១) តែវូបានរៀបចំឡើងជា ៦  បែធានបទដច់ដោយ ឡែកៗពីគ្នែ ានន័យា អ្នក សមែប

សមែលួអាចជែើសរីសបែធានបទមួយណាក៏បាន ក្នងុចំោម បែធានបទទំាង ៦ ដើមែបី យកទៅផែសព្វផែាយនៅកមែតិសហគមន៍ ។ 

ដើមែបីឱែយានភាពងាយសែួល អ្នកសមែបសមែួល គួរជែើស រីស បែធានបទដែលអាចឆ្លើយតប ឬដោះសែែយបញ្ហែ និងតមែូវការ 

ជាក់ស្ត្ែង ដែលកំពុងកើត ាននៅក្នុង សហគមន៍។ អ្នកសមែបសមែួលអាចធ្វើ ការ ផែសព្វផែាយ គែប់ បែធានបទទាំងអស ់ បែសិន 

 បើ ានធនធាន គែប់គែែន់ (ធនធានមនុសែស និងថវិកា) ក្នុងការយក ទៅ ផែសព្វផែាយ។

បែធានបទនៅក្នុងឧបករណ៍នែះរួមាន ៖

1> កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តែយ និងភារកិច្ចរបស់កូន

2> ការអភិវឌែឍរបស់កុារ

3> សុខុាលភាពរបស់ឪពុកា្តែយ

4> ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

5> ការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារ

6> ការការពារកុារ



2 ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

ជំហានរៀបចំ សមាាប់ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

មុនការផាសព្វផាសាយ

 � បា៉ែន់បែាណា្ថែនភាព និងតមែូវការកែុមគោលៅ

 � ធ្វើផែនការផែសព្វផែាយរួមគ្នែជាមួយដែគូ និងបែងចែកភារកិច្ច ដូចជា៖

 y កំណត់ពែលវែលា និង កែុមគោលៅ

 y តែៀម និងកំណត់បែធានបទ

 y តែៀមឯការ និងសា្ភែរសមែែប់បែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ

 y ជែើសរីសទីកន្លែង និងបរិា្ថែនដែលសមសែបសមែែប់ការផែសព្វផែាយ  

(អាចានជញ្ជែំង ឬដើមឈើ  ឬាលាឆទាន��� ដែលអាចចងផ្ទែំងរូបភាពបាន)

 y សុំកិច្ចសហការ និងទំនាក់ទំនងអាជា្ញែធរដែនដីដើមែបីរៀបចំ និងធ្វើការផែសព្វផែាយ

 y តែៀមអាហារសមែន់

អំឡុងពាលផាសព្វផាសាយ 

 � ចងផ្ទែំងរូបភាពតមការណែនាំ សមែែប់បែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ ដោយបងា្ហែញតែ ចំណង ជើង នែសកម្មភាពតែ 

ប៉ុោ្ណែះ មិនទាន់បងា្ហែញរូបភាពទាំងអស់ទែ។

 � រៀបចំទីកន្លែងផែសព្វផែាយ

 � ា្វែគមន៍ និងចុះឈ្មែះអ្នកចូលរួម

 � រៀបចំការអង្គនុយរបស់អ្នកចូលរួម ធ្វើយា៉ែងណាឱែយានលក្ខណៈងាយសែួល ដល់ដំណើរការ សមែបសមែួល។

កាាយផាសព្វផាសាយ 

 � រៀបចំអាហារសមែន់

 � រៀបចំទុកដក់សា្ភែរ

 � ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចែំងពីសកម្មភាពផែសព្វផែាយជាមួយដែគូ

 � អ្នកសមែបសមែួលកត់តែែព័ត៌ានតែឡប់ពីដែគូ ដើមែបីអភិវឌែឍផ្ទែល់ខ្លួន

 � ធ្វើកំណត់ហែតុ



3ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

គុណសមាបត្តិអ្នកសមាបសមាួល

អ្នកសមែបសមែួល ពែលធ្វើការផែសព្វផែាយ គួរានដែគូពីរនាក់។ ហើយចាំបាច់តែូវាន លក្ខណៈ សមែបត្ត្ិដូចខាងកែែម៖

 � ានឥរិយាបថល្អ 

 � ានភាពរួសរាយ និងរាក់ទាក់ 

 � គោរព និង ឱែយ តម្លែគ្នែ 

 � ានភាពបត់បែន និងរហ័សរហួន 

 � អាចដោះសែែយបញ្ហែលំបាកៗបាន

 � សមត្ថភាព ានចំណែះដឹងទាក់ទងទៅនឹងបែធានបទ ជាពិសែសការចិញ្ចឹម កូន បែប វិជ្ជមាន

 � ាន ជំនាញ សមែបសមែួល។



4 ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយសកល (កម្ិតទី១) ន្យុទ្ធសាស្្ត ស្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

អ្នកសមាបសមាួលគួរធ្វើ

ក្នុងកំឡុងពែលសមែបសមែួល អ្នកសមែបសមែួលតែូវពិនិតែយមើលអំពីកមែិតនែការចូលរួម និងធ្វើការ បត់បែនទៅតម 

ា្ថែនភាព ជាក់ស្ត្ែង ដើមែបីឱែយានការចូលរួមសកម្ម។ អ្នកសមែបសមែួលអាចធ្វើការ អនុវត្ត្ នូវ គោល គំនិតមួយចំនួន ដូច 

ខាងកែែម៖

 � លើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមធ្វើសកម្មភាព និងពិភាកែាកែុម

 � អ្នកសមែបសមែួលបែើពាកែយកូន ឬកុារ ដោយមិនបែើបែែស់ពាកែយា "ក្មែង" ពែែះវា ហាក់ដូចជា ាន ការរីសអើង។

 � បើានករណីកុារ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា តែូវការសែវាពិគែែះយោបល់ និង តែូវ ការ ដោះសែែយ 

បញ្ហែរបស់ពួកគត់ អ្នកសមែបសមែួលតែូវផ្ត្ល់ព័ត៌ាន ឬបញ្ជមូនទៅសែវា សង្គនមកិច្ច ដែលាននៅក្នុងមូលដ្ឋែន។

 � កុារានពិការភាព តែូវការសែវា ឬស្វែងរកសែវាដែលអាចជួយពួកគែឱែយបានចូលរួម ក្នុងសង្គនម ផែសែងៗ សូមទាក់ទងទៅ

អ្នកជំនាញផ្នែកពិការភាព។

 � តែៀម ឬបែងចែកតួនាទីក្នុងការនាំកុារលែង បើករណីានកុារចែើនដែលមកជាមួយ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ។



កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន
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សាចក្តីផ្តើម

ការស្វែងយល់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ និងភារកិច្ចរបស់កូន ឬកុារានារៈសំខាន់ 

ណាស់សមែែប់ពួកគត់ក្នុងការអនុវត្ត្ការចិញ្ចឹមកូន ឬកុារបែកបដោយគុណភាព និងសែបតមយុទ្ធសាសែ្ត្ស្ត្ីពីការចិញ្ចឹម  

កូនបែបវិជ្ជមានរបស់កែសួងកិច្ចការនារីឆ្នែំ ២០១៧-២០២១។ ការយល់ដឹងនែះពិតជាអាចជួយពងែឹង និងធ្វើឱែយកាន់តែបែសើរ

ឡើងនូវដំណើរការនែការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុារនៅក្នុងគែួារនីមួយៗ។ ជាពិសែសទៅទៀត ក៏ជួយឱែយទំនាក់ទំនង រវាង 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំកូន ឬកុារកាន់តែបែសើរ និងរឹងាំថែមទៀត ដែលជាចំណែកជួយកាត់បន្ថយ ឬ 

បញែឈប់អំពើហិងែា និងការមិនអើពើនៅក្នុងគែួារ។ មែា៉ែងវិញទៀត ក៏ជួយឱែយកូន ឬកុាររស់នៅដោយ ភាព រីករាយ និងាន 

សុភមង្គនលជាមួយកែុមគែួារ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែងចង់ឱែយកូន ឬកុារានសុខភាពល្អ កិរិយា 

ារយាទ ថ្លែថ្នូរ ចែះគោរពចាស់ទុំ ហើយទទួលបានការអប់រំ និងការរស់នៅបានបែសើរ។

ផ្ទុយទៅវិញ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ មួយចំនួនតែងចង់បញ្ជមូនកូន ឬកុារឱែយទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌមលថែទាំ 
និងក្នុងគែួារដែលានជីវភាពធូរធារ ដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ ឬគែែះា្នែក់ផែសែងៗ ដែលអាចកើតានចំោះកូន 

ឬកុារ ពីសំណាក់មនុសែសធំ ឬកុារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌមលថែទាំ ឬគែួារចិញ្ចឹមនោះទែ។ 

មែា៉ែងទៀតវបែបធម៌ក្នុងបែទែសកម្ពុជា ផ្តែតការយកចិត្ត្ទុកដក់ខា្លែំងលើផ្នែកសីលធម៌សង្គនម ដែលអាចានឥទ្ធសិពលទៅលើ

ទា្លែប់នែការចិញ្ចឹមកូន ឬកុាររបស់គែួារនីមួយៗ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែងតែរំពឹងឱែយកូនមើលថែទាំ 

ដើមែបីតបស្នងសងគុណពួកគត់វិញ។ ការកំណត់គោលៅនែការចិញ្ចឹមកូន ឬកុាររបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ 

អ្នកថែទាំ ក៏អាចបង្កឱែយានផលប៉ះពាល់ទៅលើ គុណតម្លែ និងអនាគតកូន ឬកុារផងដែរ។ 

យោងទៅតមហែតុផលខាងលើ យើងឃើញា កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ និងភារកិច្ចរបស់ 

កូន ឬកុារ ានទំនាក់ទំនងគ្នែយា៉ែងជិតស្និទ្ធសទៅនឹងរបៀបនែការចិញ្ចឹមកូន ឬកុារបែកបដោយគុណភាព ដែលអាចឱែយកូន 

ឬកុាររស់នៅក្នុងកែុមគែួារដោយានភាពកក់ក្តែ ហើយពួកគែនឹងកា្លែយទៅជាមនុសែសពែញវ័យដែលានសុខុាលភាព

ល្អ។

គោលបំណង នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � វិភាគបាននូវអាកបែបកិរិយាដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុារ។

 � លើកកម្ពស់ទា្លែប់ល្អនែការចិញ្ចឹមកូន ឬកុារ និងផ្លែស់ប្ត្ូរនូវអាកបែបកិរិយាដែលធ្វើឱែយប៉ះ

ពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ។

 � ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ បំពែញកាតព្វកិច្ច និងគំទែដល់កូន ឬកុារ 

ដើមែបីឱែយពួកគែានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អ។

 � បង្កើនការយកចិត្ត្ទុកដក់ដល់កូន ឬកុារ ដែលានតមែូវការពិសែស ដូចជាកុារ ដែល 

ានពិការភាព។
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 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១ (១,២០មx១,៥០ម) បងា្ហែញពី កាតព្វកិច្ចឪពុកា្តែយ

 � រូបភាពទី២ (១,២០មx១,៥០ម) បងា្ហែញពី ភារកិច្ចកូន ឬកុារ

 � ផ្ទែងំរូបភាព (Poster) (០,៦០មx០,៨០ម) ដែលបងា្ហែញពីតួនាទីឪពុកា្តែយ និង ភារកិច្ច  

កូន ឬកុារ ដើមែបីចែកជូនអ្នកចូលរួម

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀម សា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

 ¥ រយៈពាល ១២០នាទី    

 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត (សួរសំណួរ និងឆ្លើយ)

 � កែុមពិភាកែា (តមា្ថែនភាពជាក់ស្ត្ែង)

 j ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នកសមែបសមែលួសួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

 � បនា្ទែប់មក ណែនាំអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែួល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ពី 

ចំណងជើង សង្ខែបគោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះអាចជួយ   

ពួក គត់ និងអ្នកសមែបសមែួលបានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែបន្ថែមទៀតនៅ

ក្នុងកែុម ដោយធ្វើសកម្មភាព មួយចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ  

ឱែយពួកគែឈរជាកែុមដែលមកពីតំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន 

(អ្នកមិនទាន់ានកូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើានអ្នកមិនទាន់រៀបការឱែយគត់ឈរ 

នៅកែមុមិនទាន់រៀបការ)។ អ្នកសមែបសមែលួនិយាយឡើងវិញពីកែមុនីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

ក- សំណាះសំណាល និង 

ណានាំខ្លួន (១៥នាទី)
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 � អ្នកសមែបសមែលួបញ្ចប់សកម្មភាពណែនំា និងស្នើឱែយអ្នកចូលរួមគិតពីបទពិសោធន៍ដែល

ពួកគត់ធា្លែប់ទទួល បានពីឪពុក ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគត់ កាលពី 

គត់នៅកុារភាពដោយសួរ

 ) នៅពែលដែលលោកអ្នកស្ថិតក្នុងវ័យកុារ តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

លោកអ្នកបាន ធ្វើអ្វីខ្លះ ដែល ធ្វើឱែយលោកអ្នកសបែបាយចិត្ត្?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ឱប ថើប សរសើរ ពនែយល់ណែនាំ បងែៀន លើកទឹកចិត្ត្ ា្តែប់ ។ល។

 �  អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំរបស់លោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱែយ 

លោក អ្នកមិន សបែបាយចិត្ត្?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បនោ្ទែស វាយ គំហក ផ្តែច់ការ បនោ្ទែសបងា្អែប់ សរសើរតែកូនគែ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្ទៀត

 ) នៅពែលដែលលោកអ្នកានកូនលើកដំបូង (ានផ្ទែោះ) តើពែលនោះលោកអ្នក 

ានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ សបែបាយចិត្ត្ ពែញចិត្ត្ ភ័យផង តែែកអរផង ខា្វែយខ្វល់តិចៗ រំភើប 

ឬភា្ញែក់ផ្អើល ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នកានអារម្មណ៍យា៉ែងណា បនា្ទែប់ពីកូនរបស់អ្នកបានសមែែលរួច? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ សបែបាយចិត្ត្ ពែញចិត្ត្ ខកចិត្ត្ ហត់នឿយ  គែងមិនគែប់គែែន់ និង 

ាន ទំនួលខុសតែូវបន្ថែមទៀត។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្ទៀត

 ) តើរាល់ថ្ងែ លោកអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះ ក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុារតមរបៀប 

ឬទា្លែប់ដែលទទួលបានពីឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំលោកអ្នក?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ យកបែែងកូឡាលាបលើបង្ហើយ យកសា្ភែរមុតសែួចដក់លើកែបាល

ដំណែក ស្ត្ីបនោ្ទែស ឱប ថើប ជែរ វាយ សរសើរ បង្អត់បាយ ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) បើតមបទពិសោធន៍ ឬតមអ្វីដែលលោកអ្នកបានដឹង តើអ្វីខ្លះជាទា្លែប់នែការចិញ្ចឹម 

បីបាច់ ថែរកែាកូន ឬកុារ ដែលានពិការភាព?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ចំណាយពែលចែើនជាងកុារធម្មត ទុកចោល មិនអាចទៅរៀន 

ដូច កុារដទែទៀត ានការ នឿយ ហត់ក្នុងការថែទាំ។ល។

ខ- លំនាំចូលបាានបទ 

(២០នាទី)
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

តមការសិកែាសែែវជែែវ របៀបនែការចិញ្ចមឹបីបាច់កូនដែលានការទទួលខុសតែវូ ដូចជា 

ការា្តែប់ ការណែនាំ ការផ្ត្ល់ ឱកាស ឬការពិភាកែាជាមួយកូន ឬកុារ ជួយឱែយ ពួកគែ ាន 

ទំនុកចិត្ត្ ានឯករាជែយា្ចែស់ការ និងកា្លែយជាមនុសែសធំដែលានទំនួលខុសតែូវ ហើយពួក

គែនឹងអាចកា្លែយទៅជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា ដែលានទំនួល ខុសតែូវ 

ផងដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទា្លែប់នែការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ 

អ្នកថែទំា មួយចំនួន ដូចជា វាយ សម្លតុ គំរាម ឬមិនផ្ត្ល់ឱកាស នឹងអាចធ្វើឱែយកុារានភាព

តនតឹងចិត្ត្ គ្មែនទំនុកចិត្ត្ ជំងឺធា្លែក់ទឹកចិត្ត្ ឬបន្ត្បែើអំពើហិងែាទៅលើកូន របស់ពួកគត់ 

នៅពែលដែលពួកគត់កា្លែយជាឪពុកា្តែយ។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ បងា្ហែញកូនអំពីគុណតម្លែល្អៗ និងបែយោជន៍ 

តមរយៈការបែពែឹត្ត្ ដូចជា ការគោរព ការឱែយតម្លែចំោះមនុសែសជុំវិញ ការជួយអ្នកដទែ 

ការបែឹងបែែងរៀនសូតែ ឬធ្វើការងារដោយសុចរិត កូន ឬកុារទំនោរ ធ្វើតែែប់តមការបែពែឹត្ត្

របស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគែ។ សកម្មភាពទាំងនែះ ទំនងជា 

ានឥទ្ធសិពល ចែើនជាង ការបែៀនបែៅដោយពាកែយសម្ត្ី។ ការធ្វើជាគំរូដ៏ល្អ ក៏ជាឧបករណ៍

ល្អមួយផ្នែកដែរក្នងុការចិញ្ចមឹបីបាច់កូន ឬកុារ បែកបដោយបែសិទ្ធសភាពក្នងុការលើកកម្ពស់ 

គុណតម្លែវិជ្ជមាន និងការបែពែឹត្ត្ដោយអហិងែា។

គ- ដំណើរការ បាានបទ គ�១- ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀប ឬទា្លាប់នាការចិញ្ចឹមកូន

 � អ្នកសមែបសមែលួធ្វើការឆ្លះុបញ្ចែងំជាមួយអ្នកចូលរួម អំពីបទពិសោធន៍ល្អ និងមិនល្អ ក្នងុ 

ការ ចិញ្ចមឹកូន ដោយសួរសំណួរ

 ) តមអ្វីដែលលោកអ្នកបានលើកឡើង តើទា្លែប់មួយណាដែលអ្នកគួរធ្វើបន្ត្ និងមិនគួរ 

ធ្វើបន្ត្? ហែតុអ្វី?

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបគំនិតពួកគត់ រួចបន្ថែមខ្លមឹារ។ បែសិនបើអ្នកចូលរួមលើកឡើង

ពីទា្លែប់គួរធ្វើណាមួយ ដែល អាចប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ អ្នក សមែប

សមែួលតែូវធ្វើការឆ្លុះបញ្ចែំង និងពនែយល់ដល់អ្នកចូលរួម។ (សូមមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធស)។

គ�២- កាតព្វកិច្ចអាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំ (៣០នាទី)

 � ឥឡូវនែះយើងនឹងពិភាកែាគ្នែលម្អិតអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តែយ ដែលជួយកុារឱែយាន 

ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ បាន ល្អ។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលចាប់ផ្ត្ើមដោយធ្វើការពនែយល់ពាកែយ “កាតព្វកិច្ច” និង “ភារកិច្ច”

 y “កាតព្វកិច្ច” គឺជាកិច្ចការ ឬតួនាទីដែលតែូវតែបំពែញ ដោយខានមិនបាន។

 y “កាតព្វកិច្ចឪពុកា្តែយ” គឺជាកិច្ចការ ឬតួនាទីរបស់ឪពុកា្តែយដែលតែវូតែបំពែញ ចំោះ 

កូន ដោយខានមិនបាន។

ឧទាហរណ៍៖ ចុះសំបុតែកំណើត យកកូនទៅទទួលា្នែំបងា្កែ បញ្ជមូនកូនទៅរៀន បញ្ជមូន 

 កូនទៅពែាបាលនៅពែលានជំងឺ រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូន ផ្ត្ល់នូវក្ត្សីែឡាញ់ ។ល។
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 y “ភារកិច្ច” គឺជាការងារដែលតែូវបំពែញ តែមិនមែនជាការងារដែលដច់ខាតសមែែប់ 

បំពែញនោះទែ។

 y “ភារកិច្ចកូន ឬកុារ” គឺជាការងារដែលតែូវបំពែញក្នុងនាមជាកូន ឬកុារ តែមិនមែន 

ជាការងារដែលដច់ខាត សមែែប់ ពួកគែនោះទែ។

 y ឧទាហរណ៍៖ ការខិតខំរៀនសូតែ ជួយការងារផ្ទះសែែលៗ ដឹកគោ ដងទឹក ា្តែប់ដំបូនា្មែន 

ឪពុកា្តែយ។ល។ កូន ឬកុារអាចធ្វើការងារទាំងនោះបាន អាសែ័យទៅតមកមែិត 

អាយុ ពិការភាព និងដំណាក់កាលនែការអភិវឌែឍរបស់ ពួកគែ។ ដោយឡែកការមើល 

ថែទាំ ឬចិញ្ចឹមឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំមិនមែនភារកិច្ចរបស់កូន ឬ 

កុារទែ។

 ) ក្នុងនាមជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំល្អ និងដើមែបីជួយកូន ឬកុារឱែយ 

ាន ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ បានល្អ តើលោកអ្នកានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រកលុយ មើលថែកុារ ជូនកុារទៅាលារៀន ធ្វើម្ហូប ផ្ត្ល់ក្ត្ ី

សែឡាញ់ ថែទាំសុខភាព ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួល លើកផ្ទែំងរូបភាពបងា្ហែញអំពី កាតព្វកិច្ចឪពុកា្តែយ និងពនែយល់ព ី

អត្ថន័យនែកាតព្វកិច្ចនីមួយៗ តម ខ្លឹមារមែរៀន ខាងកែែម៖

កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តាយ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ានកាតព្វកិច្ច ចាប់តំងពីកូនបង្កកំណើតរហូត 

ដល់ពែញវ័យ។

1> ពិនិតាយសុខភាពកំឡុងពាលានផ្ទាោះ៖ ក្នងុកំឡុងពែលានផ្ទែោះ ធ្វើការ ពិគែែះ 

យោបល់ និងពិនិតែយ សុខភាព ឱែយបាន ៤ដង និងចាក់ា្នែំបងា្កែរ ដើមែបីជួយធានា  

ឱែយ ទារកក្នុងផ្ទែានសុខភាពល្អ។ នៅពែលដែលកូនចាប់កំណើត ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវយកចិត្ត្ទុកដក់ថែបំប៉នសុខភាពខ្លួនឯង ដោយ 

គិតទៅដល់របបអាហារ ដែលានសុខភាពល្អដល់កូនក្នុងផ្ទែ និងជៀសវាងពីការ 

បែើ គែឿងញៀន ហូបបារី និងបែើគែឿងសែវឹង ដែលអាច ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ 

និងអភិវឌែឍរបស់ទារកក្នងុផ្ទែផងដែរ។ មែា៉ែងទៀត ពែាយាមនិយាយលែង ជាមួយ ទារក 

ក្នុងផ្ទែដោយក្ត្ីសែឡាញ់ និងស្វែងរកកន្លែងដែលានសុវត្ថិភាពក្នុងការសមែែល 

កូន (នៅមណ្ឌមលសុខភាព ឬមន្ទីរ ពែទែយបង្អែក) ដែលានឆ្មប ឬពែទែយជំនាញ។

2> បំបៅដោះកូន ៖ បនា្ទែប់ពីសមែែលកូនរួច ឪពុកា្តែយ តែូវផ្ត្ល់ឱែយកូននូវភាពកក់ក្តែ 

ក្ត្ីសែឡាញ់ និងយកចិត្ត្ ទុក ដក់ ក្នុងការថែទាំទារក ដោយផ្ត្ល់ទឹកដោះដំបូង និង

បំបៅកូនដោយទឹកដោះា្តែយតែមួយមុខរយៈពែល ៦ខែ ឬបន្ត្ការ បំបៅដោះ រហូត 

ដល់ អាយុ ២ឆ្នែំ។

3> ចុះសំបុតាកំណើត៖ បនា្ទែប់ពីកូនបានសមែែលរួច ឪពុក តែូវទៅជួបស្មៀនឃុំ ដើមែបី 

បំពែញបែបបទក្នុងការចុះ សំបុតែ កំណើតឱែយកូន ឱែយបានមុន ៣០ថ្ងែ ចាប់តំងពី កូន 

សមែែលរួច។

4> ថាទាំសុខភាពកូន៖ យកកូន ឬកុារទៅពិនិតែយសុខភាពជាទៀងទាត់ ដូចជា 

សុខភាព ាត់ធ្មែញ សុខភាពភ្នែក សុខភាពខ្លួនបែែណ បញ្ចុះសត្វល្អិត ពែមទាំង

ការចាក់ា្នែំបងា្កែរផែសែងៗទៅតមការកំណត់អាយុកុារ របស់កែសួង សុខាភិបាល 

និងស្វែងរកសែវាតែួតពិនិតែយការលូតលាស់ និងការអភិវឌែឍរបស់កុារ។

5> កំណត់គោលៅរយៈពាលវាង៖ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែងតែ 

ចង់ឱែយកូន ឬកុារធំឡើង កា្លែយ ជាមនុសែសបែកបដោយគុណតម្លែល្អ ដូចជា សោ្មែះតែង់ 

ស្លូតបូត យល់ចិត្ត្ ជួយយកអាារអ្នកដទែ ដោះសែែយ បញ្ហែដោយអហិងែា ឬ 

ាន មុខរបរសុចរិតជាដើម។ ប៉ុន្ត្ែសកម្មភាពបែចាំថ្ងែរបស់ពួកគែមួយចំនួនដែល

បែពែឹត្ត្ ក្នុង ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុារបានរួមចំណែកកែបែែនូវសែចក្ត្ីបែែា្នែនោះ

មិនបានដូចបំណងទៅវិញ។ ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំតែូវ

ជែើសរីសនូវទា្លែប់នែការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុារ ដែលានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្ត្ 

ផ្ត្ល់ឱកាសចូលរួម សមែែចចិត្ត្ និងមិនបែើទណ្ឌមកម្មពែលបែៀនបែៅកូន ឬកុារ 

ជាដើម។

6> ការពារ និងសុវត្ថិភាពនាការលាង៖ ធ្វើយា៉ែងណាឱែយកុារជៀសផុតពីគែែះា្នែក ់

ផែសែងៗដែលវាអាចកើតានឡើង ដោយចែតនា ឬអចែតនា។ បែែប់កុារ ឬយុវជន

ពីគែែះា្នែក់ផែសែងៗដែលអាចកើតានឡើងដូចជា គែែះា្នែក់ ចរាចរណ៍ គែឿងញៀន 

លង់ទឹក ។ល។ ដោយពនែយល់ពីហែតុផលចែបាស់លាស់តែឹមតែូវដល់ពួកគត់។ 
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7> ធ្វើជាគំរូល្អ៖ បែើរបៀបដោះសែែយបញ្ហែ ភាពតនតឹងចិត្ត្ ឬជមោ្លែះដែលបានកើត

ឡើងតមមធែាបាយវិជ្ជមាន និង អហិងែា។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា 

គបែបីធ្វើជាគំរូល្អដល់កូន ឬកុារពីរបៀបបែែសែយ័ទាក់ទងល្អ ជាមួយសាជិក គែាួរ 

និងជាមួយមនុសែសដែលនៅខាងកែែផ្ទះ ដើមែបីឱែយកុារបានរៀនសូតែ និង អនុវត្ត្ តម។

8> យានឌ័រ៖ ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព បានចូលរួមក្នុង 

ការ អភិវឌែឍ និងទទួលបានផល បែយោជន៍ស្មើគ្នែ។ ដូចនែះកុារទាំងអស់បាន 

ចូលរួម និងទទួលផលបែយោជន៍ទាំងអស់គ្នែ នោះការអភិវឌែឍនឹង កើត ានឡើង។

9> បងាៀន និងអប់រំ៖ នៅពែលកូន ឬកុារចមែើនវ័យ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ ចុះឈ្មែះកូន ឬកុារ ចូលរៀននៅាលាមតែ្ត្យែយ និងតមកមែិតា្នែក់ 

ជាបន្ត្បនា្ទែប់ ពែមទាំងបន្ត្អប់រំកូន ឬកុារពីអាកបែបកិរិយា សីលធម៌ ចំណែះដឹង 

បំណិនជីវិត និងជំនាញបន្ថែម។

 � បងាៀន និងអប់រំកុារពីសុខភាពផ្លូវភាទ៖ ពនែយល់កុារ យុវជន ឬយុវនារីពី ការ 

លូតលាស់នែរូបកាយនៅពែល ដែលកុារពែញវ័យ កុារចាប់ផ្ត្ើមាន ចំណង់ 

ផ្លូវភែទ។ ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំពនែយល់កុារពីរបៀប

គែប់គែង់ចំណង់ផ្លូវភែទតមបែបវិជ្ជមាន ដូចជាហាត់បែែណ អាន សៀវភៅ ដើរ 

លំហែ ា្តែប់ចមែៀង ជជែកគ្នែលែងជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ ឬលែង កីឡា ជាដើម ដែល 

សកម្មភាពទាំងអស់នែះ មិនធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯង និង អ្នក ដទែឡើយ។ 

 � គាឿងញៀន៖ នៅពែលដែលកុារចូលវ័យជំទង់ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

នៅតែបន្ត្លើកទឹកចិត្ត្ អប់រំឱែយ កូនយល់ពីភារកិច្ចដែលតែវូជៀសវាងការសែពគប់ 

មិត្ត្ដែលសង្គនមមិនឱែយតម្លែដូចជា បែើបែែស់ា្នែំញៀន ឬគែឿង សែវឹង។ល។ 

លើស ពីនែះ ពនែយល់កុារពីមូលហែតុដែលនំាឱែយានការបែើបែែស់គែឿងញៀន ផល 

ប៉ះពាល់ និង មធែាបាយដែលធ្វើឱែយខ្លនួគែសបែបាយដោយមិនបែើគែឿងញៀន។

10> ផ្តល់ភាពកក់ក្តា និងក្តីសាាញ់៖ ានពែលវែលាសមែែប់កុារ ដូចជា និទានរឿង 

ា្តែប់ការនិយាយរបស់កុារ និយាយ គ្នែលែង ឱប ថើប បែើពាកែយសម្ត្ីទន់ភ្លន់។ល។

11> ធ្វើការងារផ្ទះ៖ កែែអំពីការសិកែា រៀនសូតែ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ តែូវផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកូន ឬកុារ បាន ចូលរួមធ្វើការងារផ្ទះ តមលទ្ធសភាព និង 

អាយុរបស់ពួកគែ ក្នុងការអភិវឌែឍបំណិនជីវិត។

12> រស់នៅចុះសមាុងគ្នា៖ ានកន្លែងា្នែក់នៅសមរមែយ និងសម្លៀកបំពាក់ទៅតម 

ា្ថែនភាពជីវភាព អាកាសធាតុ ពែម ទាំងបរិា្ថែនរស់ នៅដោយការគោរព និង ឱែយ 

តម្លែគ្នែ ដោយគ្មែនអំពើហិងែា។ល។

13> អាកបាបកិរយិា និងឥរយិាបថល្អ៖ ការគោរព ការបែែសែយ័ទាក់ទងដោយការយលចិ់ត្ត្ 

ការចែករំលែក និងការ ចូលរួម សកម្មភាពនានា នៅក្នុងសង្គនម។ល។

ចំណំា៖ ការរកាសាកូន ឬកុារឱាយនៅជាមួយគាសួរ គឺជាមធែាបាយតែមួយគត់ ក្នងុការផ្ត្ល់ឱកាស 

ឱែយកូនទទួលបានការលូតលាស់ និងការអភិវឌែឍបានល្អ។ នៅក្នងុមណ្ឌមល កុារ កំពែែ កុារងាយ រង 

គែែះពីអំពើហិងែា ការរំលោភបំពាន ឬ ការ មិន អើពើ ។ល។ ដូចនែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ គួរតែឱែយកូន ឬកុាររស់នៅក្នុងគែួារ បើទោះជា ានា្ថែនភាព ជីវភាព យា៉ែងណា ក៏ 

ដោយ ហើយតែូវចងចាំា គ្មែនទីណាដែល បែសើរ ជាងផ្ទះ ឬគែួាររបស់កូន ឬ កុារឡើយ។
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គ�៣- ភារកិច្ចរបស់កូន ឬកុារ (៣០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល សួរអ្នកចូលរួម

 ) តើកូន ឬកុារ បានធ្វើអ្វីខ្លះ ជារៀងរាល់ថ្ងែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ លែងកំាន្ត្ សួរ យំ សើចសបែបាយ ទៅរៀន អាចថែទំាខ្លនួឯងបានខ្លះៗ 

ដូចជាស្លៀកពាក់ ហូប អាហារ និងងូតទឹកជាដើម។ ចំោះកូន ឬកុារធំ អាចជួយ 

មើលប្អូន លែងជាមួយប្អូនបងែៀនប្អូន រកអុស ទៅរៀន ដំបាយ លាងចាន បោកខោអាវ 

ទិញម្ហូប ចំអិនអាហារ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នកគិតា កុារីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ? ហើយកុារាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ថែទាំខ្លួនឯងបានដូចជា ស្លៀកពាក់ ងូតទឹក ជួយដំស្ល លាងចាន 

ទៅផែារ បោក និងដែរខោអាវ បោសសអំាតផ្ទះ មើលប្អនូ ទៅរៀនរហតូចប់មហាវទិែាលយ័ 

លែងកីឡា រកការងារធ្វើតមជំនាញ។ ចំណែកកុារា អាចជួយរែកទឹក ពុះអុស ជូនប្អូន 

ទៅាលារៀន លែងកីឡា ជាដើម។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

កុារា កុារី ឬយុវជន សុទ្ធសតែតែូវការ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍដូចគ្នែ។ ពួកគែតែូវ 

ការរៀនពីបំណិនជីវិត ហើយក៏អាចធ្វើ កិច្ចការ ឬចូលរួមសកម្មភាពសង្គនមបានដូចគ្នែដែរ។ 

ទោះយា៉ែងណា យើងគួរគិតទៅដល់លក្ខណៈធម្មជាតិ និងសមត្ថភាព ដែលពួកគត់ាន ពី 

កំណើត ដូចជា កុារា ឬយុវជនជាភែទដែលហាក់ដូចជាានកា្លែំងខា្លែំងជាងកុារី ឬ 

យុវនារី ដូចនែះ ពួកគត់ អាចធ្វើការ ឬសកម្មភាពណាដែលហាក់ដូចជាតែវូការបែើកា្លែងំខា្លែងំ

ជាង។ ចំណែកកុារី ឬយុវនារីជាភែទដែល ហាក់ដូចជាានកា្លែំងទន់ខែាយជាង ដូចនែះ 

ពួកគត់អាចធ្វើការងារណាដែលមិនសូវតែូវការបែើកា្លែំងខា្លែំង។ ក្នុងនាមជា ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំចាំបាច់បងែៀនពួកគត់ឱែយចែះយោគយល់ អធែាសែ័យ ហើយ 

ចែះ មើល ថែទាំប្អូនៗ ដើមែបី ជៀសវាងការទុកកុារឱែយនៅា្នែក់ឯង ដែលអាចបែឈមទៅនឹង 

ការរំលោភបំពាន លង់ទឹក ឬទទួលគែែះា្នែក់ផែសែងៗ ទៀត។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំក៏តែូវឱែយកូន ឬកុារ ចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គនម ដើមែបី ទទួល បាន 

ការរស់នៅ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍល្អបែសើរ។

 � អ្នកសមែបសមែួល បំផុសអ្នកចូលរួមឱែយគិតអំពីកុារដែលានពិការភាព ដោយសួរ

 ) តើលោកអ្នកគិតា កុារពិការ អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ហូបបាយ ងូតទឹក ទៅាលារៀន (តែូវការអ្នកជួយ) ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល៖

បើទោះបីជាកុារពិការក៏អាចចូលរួមធ្វើកិច្ចការដូចកុារដទែទៀតដែរ វាអាសែ័យលើ 

កមែិត អាយុ សមត្ថភាព និងបែភែទ នែពិការភាពតែប៉ុោ្ណែះ។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរផ្ត្ល់ការថែទាំជាពិសែសដើមែបីការពារកុារ 

ដែលាន ពិការភាព ពីការ រំលោភបំពានគែប់បែភែទ។ កុារទាំងនោះនឹងទទួលបានគែប់

យា៉ែងដូចកុារទូទៅដែរ ដូចជា ចុះបញ្ជមីកំណើត សៀវភៅ គែួារ និងចុះឈ្មែះចូលរៀន។ 

ពួកគែ នឹងទទួលបានការគំទែឱែយបានចូលរៀននៅាលាមត្ត្ែយែយ យ៉ាែងហោចណាស់មួយ 

ឆ្នែំមុនចុះឈ្មែះចូលរៀននៅាលាបឋមសិកែា ដោយមិនគិតពីភែទ អាយុ ឬពិការភាព 

នោះទែ ហើយនៅបន្ត្ការគំទែ និងលើកទឹកចិត្ត្ពួកគត់ឱែយបន្ត្រៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទែាល័យ 

វិទែាល័យ ឬមហាវិទែាល័យដូចកុារទូទៅដែរ។ ពួកគែក៏អាច ចូលរួម សកម្មភាពកីឡា 

សិលែបៈ សិកា្ខែសិលា និងសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គនមផងដែរ។ 

បែភែទនែពិការភាពរបស់កុារអាចកើតឡើងផែសែងៗគ្នែ។ បែភែទពិការភាពខ្លះអាច 

កើតានមុនកំណើត (ក្នុងពែលាន ផ្ទែោះ) កំឡុងពែលកើត (សមែែល) ហើយខ្លះទៀត 

អាចកើតានកែែយពីកំណើត។ កុារមួយចំនួនអាចកើតមកាន ពិការភាពតែមួយបែភែទ 

តែកុារមួយចំនួនទៀត អាចានចែើនជាងមួយបែភែទ។ ខាងកែែមនែះជាបែភែទ ពិការភាព 

ផែសែងៗគ្នែដែលអាចកើតានលើកុារមួយចំនួន៖

 y ថ្លង់ ឬមិនអាចស្តាប់បានល្អ៖ កុារអាចានអវៈយវៈ និងសតិបញ្ញែល្អ តែអ្វីដែល 

ផលវិបាកសមែែប់ពួកគត់គឺ មិន អាចា្តែប់បាន ឬា្តែប់បានមិនល្អ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចកត់សា្គ្ែល់ពីបែភែទពិការភាពនែះនៅពែលដែល

កុារានអាយុកែែមបីឆ្នែំ ដូចជា កូន ឬកុារមិនងាកមើល មិនភា្ញែក់នៅពែលៅថ 

ឈ្មែះ ឬានសំឡែង ខា្លែងំៗ។ ការជួយអន្ត្រាគមន៍ ទាន់ពែលវែលាដល់កូន ឬកុារ 

ដែល ថ្លង់ ឬពិបាកា្តែប់នោះអាចឱែយពួកគត់ានឱកាស រៀនភាាបានល្អដូចកុារ 

ដទែទៀតដែរ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវជួយគំទែដើមែបីឱែយ ពួក 

គត់ ានកា្លែំង និងទឹកចិត្ត្បន្ត្ជួយ កូន ឬកុារ របស់គត់ដែលានពិការភាពនែះ 

ដោយជួយជមែុញ ឬធ្វើសកម្មភាពលែងជាមួយពួកគែ ដូចជា និយាយភាា កាយ 

វិការ លែងជាមួយកូន ដោយបែើសា្ភែរានសំឡែង។ សកម្មភាពទាំង នែះ នឹង 

ជួយឱែយកូន ឬកុារានការអភិវឌែឍ ការបែែសែ័យទាក់ទង ានភាពកក់ក្តែ្ និង ាន

ទំនុកចិត្ត្ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គនម។ បច្ចុបែបន្នាន ាលា 

ពិសែស សមែែប់ជួយកុារដែលានពិការភាពបែបនែះ ដូចជា អង្គនការគែួារថ្មី 

អង្គនការ ា៉ែរីណុល និងអង្គនការ All Ears Cambodia ជាដើម។

 y ខាសាយសតិបញ្ញា៖ គឺកើតានតមកមែិត។ កុារមួយចំនួនានបញ្ហែខែាយសតិ

បញ្ញែបែភែទសែែល។ ពួកគត់់ អាចទៅរៀនបានយ៉ាែងហោចណាស់ បានចប់បឋម 

សិកែា ហើយពួកគែក៏អាចមើលថែខ្លនួឯងបាន ដូចជាការស្លៀកពាក់ ងូតទឹក គែង 

និងហូបចុក ជាដើម។ ានកុារមួយចំនួនទៀត ានបញ្ហែខែាយសតិបញ្ញែបែភែទ

ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគែមិន អាចមើលថែទាំខ្លួនឯងបាន មិនចែះនិយាយ ហើយតែូវការអ្នក 
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 ជួយមើលថែទាំជាពិសែស ដូចជា ការបនោ្ទែរបង់ ការ បញ្ចុក អាហារ កាស្លៀកពាក់ 

និងការរសន់ៅបែចាថំ្ងែ។ល។ កុារទាងំនែះក៏តែវូការ ការការពារជាពិសែសថែមទៀត 

ពីការមិនអើពើ ឬការរំលោភបំពានផែសែងៗ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

អាចស្វែងរកសែវាការថែទំាកុារ បែភែទនែះ ពីសែវាសង្គនមកិច្ចដែលាននៅមូលដ្ឋែន 

ឬទៅទទួលសែវាមជែឈមណ្ឌមលសុខភាពផ្លូវចិត្ត្ ដែលានទីតំងនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ 

បង្អែកជ័យជំនៈ ខែត្ត្កណា្តែល។

 y ខាសាយកាយសមាបទា ឬរាងកាយ៖ កុារមួយចំនួនទៀត ានសតិបញ្ញែធម្មត ឬ 

ស្ទើរតែធម្មត តែពួកគែានបញ្ហែ ក្នុងការធ្វើចលនា ឬបនា្លែស់ទី។ ពួកគែអាចដើរ 

បាន ដោយានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយ ដូចជា ឈើចែត់ ឬរទែះរុញ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចស្វែងរកសែវាការថែទាំកុារបែភែទនែះ ពីសែវា 

សង្គនមកិច្ចដែលាននៅមូលដ្ឋែន ឬទៅទទួលសែវាមជែឈមណ្ឌមលសុខភាពផ្លវូចិត្ត្ ដែល

ានទីតំងនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយបង្អែកជ័យជំនៈ ខែត្ត្ កណា្តែល។ មជែឈមណ្ឌមលា្តែរនិតិ 

សមែបទា បនា្ទែយពែែប ឬនៅគៀនឃ្លែំង ក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ។

 y ពិការភ្នាក៖ ានតមកមែិតនែពិការភាព ហើយកុារទាំងនែះអាចានសតិបញ្ញែ 

ធម្មតដូចកុារដទែទៀតដែរ។ កុារ ខ្លះ អាចមើលឃើញដោយលំបាក (កមែាយ 

ការ មើល) ហើយកុារមួយចំនួនទៀត មិនអាចមើលឃើញទាំងសែុងទែ។ ឪពុក 

ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចកត់សា្គ្ែល់កូន ឬកុារ ដែលានបញ្ហែ 

ភ្នែកតំងពីតូច តមរយៈ សកម្មភាពទារកដូចជា មិនសូវានចលនា មិនងើបក 

មិនឈងចាប់របស់របរលែង មិនលូន ឬវារ ទារកលែងកំាន្ត្ តិចតួច នៅតែ ា្នែក់ 

ឯងចែើន ឬមិនសូវបានចូលរួមសកម្មភាពសង្គនមពែលគែានវ័យធំឡើង។ ដូចនែះ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចជួយកូនឬកុារ តំងពីពួកគែនៅជា 

ទារកដោយ ការលែង និយាយ និងចូលរួម សកម្មភាពបែចាំថ្ងែ ឬនៅក្នុងសង្គនម។ 

ពួកគែក៏តែូវការថែទាំ និងការគំទែ ពីសែវាសង្គនមកិច្ចដែលាននៅមូលដ្ឋែន។

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបន្ត្ ដូចខាងកែែម៖

 ) តើកូន ឬកុារានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ទៅាលារៀន ធ្វើកិច្ចការាលា ជួយធ្វើការងារផ្ទះ អនាម័យ ខ្លួន 

បែែណ លែង ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួល លើកផ្ទែំងរូបភាព ដែលបងា្ហែញអំពីភារកិច្ចកុារ និងពនែយល់ពីអត្ថន័យ 
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ភារកិច្ចរបស់កូន ឬកុារ

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

កូន ឬកុារ ានភារកិច្ចមួយចំនួន សមាាប់ការរស់នៅបាាំថ្ងារបស់ពួកគា។ ភារកិច្ច 

ទាំង  នោះ រួមាន៖

1> អនាម័យខ្លនួបាាណ៖ ដូចជា ងូតទឹកសំអាតខ្លនួបាន រស់នៅា្អែត (ហូបា្អែត 

ផឹកា្អែត បរិា្ថែនា្អែត) ដែល អាចជួយឱែយសុខភាពានការលូតលាស់ និង អភវិឌែឍ 

បានល្អ។

2> ដោះសាាយទំនាស់៖ របៀបដោះសែែយបញ្ហែដោយសន្ត្ិវិធី ជៀសវាងពីការបែើអំពើ 

ហិងែាគែប់បែភែទតមរយៈ ការ ា្តែប់ហែតុផល សួរសំណួរបញ្ជែក់ ស្វែងរក ឬស 

គល់ នែបញ្ហែ ានការពិភាកែា និងការចរចារជាដើម។

3> ថាទាំសុខភាព៖ ហាត់បែែណឱែយបានទៀងទាត់ដូចជា ជិៈកង់ លែងបាល់ ឬកីឡា 

ផែសែងៗ ទៀតតមកមែិតអាយុ ដែល អាចធ្វើបាន។

4> ស្តាប់ដំបូនា្មានឪពុកា្តាយ៖ រៀនពីអ្វីដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើទាំងនៅក្នុងគែួារ និង 

នៅ ក្នុង សហគមន៍ ពិសែសរៀន ពីគំរូល្អៗ និងា្តែប់ការទូនា្មែន បែៀនបែៅរបស់ 

ឪពុក ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ។

5> រៀនសូតា៖ ការចូលរៀននៅាលាមតែ្ត្យែយរហូតដល់កមែតិមហាវិទែាល័យ បើសិន 

គត់ អាច ានលទ្ធសភាព និង សមត្ថភាព។ កុារធ្វើកិច្ចការាលា អាន សួរ ឆ្លើយ ជា 

ពិសែស កុារានទីកន្លែង និងពែលគែប់គែែន់ក្នុងការៀនសូតែនៅាលារៀន និង 

ជាមួយ មិត្ត្ភក្ត្ិ។
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6> អាហារូបត្ថម្ភ៖ ញ៉ែំឱែយបានទៀងទាត់ និងគិតដល់អាហារទាំង៣កែុម (អាហារការពារ 

អាហារាងសង់ និង អាហារ ាមពល) និងអាហារដែលានសុវត្ថិភាព។

7> រៀនបំណិនជីវិត៖ គែប់គែងពែលវែលា និងលុយកាក់ រៀនពីរបាំខ្មែរ ចមែៀង ឬ 

សិលែបៈនានា ដំដំណាំ ឬបន្លែ ការចិញ្ចឹម សត្វ ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង ឬការ 

រស់នៅបែចាំថ្ងែ ជាដើម។ល។ ការជួយសមែែលការងារផ្ទះ មិនប៉ះពាល់ ដល់ ការ 

អភិវឌែឍ របស់កូន ឬកុារទែ។ សកម្មភាពទាំងនោះ ានដូចជា ដំស្ល សែែចផ្កែ 

សំអាតផ្ទះ និងជួយ អ្នកជិតខាង មិត្ត្ភក្ត្ិ ឬអ្នកដែលតែូវការជំនួយ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវពនែយល់ឱែយចែបាស់ពីពែំដែននែការជួយដែលមិនាន

ការប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍនិងានគែែះា្នែក់ដល់កូន ឬកុារ។

8> លាង៖ បង្កើននូវភាពរីករាយ និងានារៈសំខាន់ណាស់ចំោះកូន ឬកុារ។ 

ពួកគែ អាចស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងពែមទាំងពិភពនៅជុំវិញរបស់ពួកគែ។ ការលែងក៏ 

ជួយ ឱែយកូន ឬកុារានសមត្ថភាពក្នុងការដោះសែែយបញ្ហែ ការសមែបសមែួលខ្លួន

ទៅតមា្ថែនភាពទទួលា្គ្ែល់អំពីការឈ្នះ និងចាញ់ ចែះរង់ចាំ និងចែករំលែក នូវ 

អ្វី ដែលកុារានជាមួយ បងប្អូន មិត្ត្ភក្ត្ិ ឬអ្នកផែសែងទៀត។

9> គាង៖ គែងឱែយបានគែប់គែែន់ ឧទាហរណ៍៖

 � ទារកអាយុ ០-៣ ខែ តែូវគែង ១៤-១៧ មោ៉ែង (អាចគែង ១១-១៩ មោ៉ែង)

 � ទារកអាយុ ៤-១១ ខែ តែូវគែង ១២-១៥ មោ៉ែង (អាចគែង ១០-១៨ មោ៉ែង)

 � កូន ឬកុារតូចអាយុ ១-២ ឆ្នែំ តែូវគែង ១១-១៤ មោ៉ែង (អាចគែង ៩-១៦ មោ៉ែង)

 � កូន ឬកុារតូចអាយុ ៣-៥ ឆ្នែំ តែូវគែង ១០-១៣ មោ៉ែង (អាចគែង ៨-១៤ មោ៉ែង)

 � កូន ឬកុារអាយុ ៦-១៣ ឆ្នែំ តែូវគែង ៩-១១ មោ៉ែង (អាចគែង ៧-១២ មោ៉ែង)

 � កូន ឬកុារអាយុ ១៤-១៧ ឆ្នែំ តែូវគែង ៨-១០ មោ៉ែង (អាចគែង ៧-១១ មោ៉ែង)

ភារកិច្ចផាសាងទៀត ានដូចជា៖

 y ទំនាក់ទំនងនានាក្នងុសង្គម៖ ចូលរួមកម្មវិធីខ្លះៗជាមួយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ សួរសុខទុក្ខ ាច់ញតិ អ្នកជិតខាង ការជួយសមែបសមែួលចរាចរ

លើដងផ្លវូតមាលា ឬការចូលរួមបែជំុផែសព្វផែាយនានាតមសហគមន៍ ជាដើម។

 y គោរពចាបាប់ និងសីលធម៌សង្គម៖ ពាក់មួកសុវត្ថិភាព ឬខែសែកែវា៉ែត់ពែលធ្វើដំណើរ 

គោរព ភ្លើងសញ្ញែចរាចរណ៍ មិន បែពែឹត្ត្អំពើលួចឆក់ប្លន់ ឬបែើបែែស់គែឿងសែវឹង 

ឬគែឿងញៀន រួមទាំងការគោរព និងឱែយតម្លែដល់មនុសែសនៅជុំ វិញខ្លួន។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា 

(១០នាទី)
 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬានអ្វី 

ចង់បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់កិច្ច 

ពិភាកែា ដោយធ្វើការសង្ខែប
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ថ្ងែនែះយើងបានពិភាកែាគ្នែអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តែយ និងភារកិច្ចរបស់កូន ឬកុារ។ 

ដូចអ្វីដែលលោកអ្នក បានលើកឡើង និងការបងា្ហែញរបស់អ្នកសមែបសមែួល ហើយាន 

កាតព្វកិច្ចចែើនណាស់ ដែលឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទំា តែវូបំពែញក្នងុការចិញ្ចឹម

បីបាច់កូន ឬកុារ និងទាមទារឱែយានការជួយគំទែគ្នែទៅវិញទៅមករវាងអ្នកពាក់ពន្ធស។័ មែា៉ែង

ទៀតយើងក៏អាចជែើសរីសនូវទា្លែប់នែការចិញ្ចឹមកូន ដែលជួយដល់ការសមែែចបាននូវ 

គោលៅ រយៈពែលវែង ដោយមិនានការរំពឹងការតមស្នងពីកូន ឬកុារឱែយមើលថែ ឬចិញ្ចឹម 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែទាំ វិញឡើយ។ ចំណែកកូន ឬកុារក៏ានភារកិច្ចដែល 

តែូវធ្វើ ដើមែបីជួយដល់គែួារ និងអភិវឌែឍខ្លួន។ ចំោះកុារ ដែលានពិការភាពក៏ាន ភារកិច្ច 

ផងដែរ ហើយភារកិច្ចទាំងនោះគឺអាសែ័យទៅតមលទ្ធសភាព សមត្ថភាព និង បែភែទ នែ 

ពិការភាព របស់ពួកគែ។ ទោះជាយា៉ែងណាក៏ដោយ យើងគួរចងចាំា ភារកិច្ចទាំងអស់នោះ 

មិនានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធសិ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កូន ឬកុារឡើយ។

ង- ការអនុវត្ត (២០នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយអ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវអ្វ ី

ដែលបានពិភាកែាគ្នែ។

 ) តើលោកអ្នកជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរធ្វើយា៉ែងណាដើមែបីជួយកូន 

ឬកុារបស់លោកអ្នកឱែយានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អបែសើរជាងមុន?

 yលើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមឱែយបានឆ្លើយ និងគិតទាំងអស់គ្នែ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបយោបល់ពួកគត់ និងបន្ថែមគំនិតដូចជា ការចំណាយពែល 

ជាមួយ កូន ឬកុារ ា្តែប់ពីអារម្មណ៍ តមែូវការ និងលើកទឹកចិត្ត្ឱែយកូន ឬកុារឱែយបំពែញ 

នូវភារកិច្ចរបស់ពួកគែ។ សមែែប់កុារដែលានពិការភាព តែូវការឱែយ ឪពុកា្តែយ អាណា 

ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំានភាពអត់ធ្មត់ និងពែាយាមខ្ពស់ក្នុងការយកចិត្ត្ទុកដក់ចិញ្ចឹម 

បីបាច់ និង ថែរកែា។ មែា៉ែងវិញទៀត លោកអ្នកអាចស្វែងរកសែវាដែលជួយបងា្ហែត់បងែៀន 

កុារដែលានពិការភាព និងសែវាពែាបាលដែលអាចឱែយកុារានការលូតលាស់ និង 

អភិវឌែឍ បានបែសើរជាង។

ច- បណា្តាំផ្ញើ  � លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់ ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង និង

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយគំទែដល់កូន ឬកុារ រួមទាំងកុារ 

ដែល ានពិការភាពផងដែរ ដើមែបីឱែយពួកគែានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អ។

 � ចុងបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។
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ឧបសម្ព័ន្ធ

ជំនឿ និងការពិត នែការចិញ្ចឹមកូននៅកម្ពុជា

លរ  ជំនឿ ការពិត

១ ចែបាច់កែចូឆ្មែរដក់ភ្នែកទារកពែល 
ទារកកើតភា្លែមដើមែបីបងា្កែររោគ

ទឹកកែូចឆ្នែរគឺជាបែភែទមួយនែអាសុីត។ វាអាចធ្វើឱែយរលាក ភ្នែក ទារក ជាលទ្ធសផល 
គឺវាបានបំផ្លែញភ្នែក និងអាចធ្វើឱែយ ទារក ខា្វែក់ បាន

២ ដក់ទឹកដោះ ឬទឹកនោមចូលភ្នែក 
ពែលឈឺភ្នែក

ទឹកនោមមិនបងា្កែរជំងឺឆ្លងទែ ការពិតគឺវាអាចបង្ករ ជាជំងឺ ឆ្លង បាន។ វាអាច ាន 
គែែះ ា្នែក់ នៅពែលដែលដក់ទឹកដោះ ទៅក្នងុភ្នែកទារក បែសិនបើភ្នែក ឈឺ សែែល 
គឺអាចជួយឱែយ ជាបាន ប៉ុន្ត្ែបើវាមិនធ្វើឱែយ ភ្នែកសែលះបាន ឆប់រហ័សនោះ ទែ គឺ 
តែូវតែទៅជួបគែូពែទែយ។

៣ មុជ ឬលាងសែែបៀរពែលទារក 
កើត ដើមែបីធ្វើឱែយសែបែកា្អែត

បែបនែះគឺមិនបង្ករគែែះា្នែក់ដល់ទារកទែ ប៉ុន្ត្ែសែែបៀរ ានជាតិ សុរា ហើយ សុរា 
ងាយស្ងួត ដូច្នែះវាធ្វើឱែយសែបែក របស់ទារកស្ងួត ជាជាង ធ្វើ ឱែយសែបែកទារកា្អែត។

៤ ពន្លែ បែែងកូឡា មែដំបែ ទំពា ស្លឹក 
តែគប កា្តែមបិតបង្ហើយដើមែបី ឱែយ 
បង្ហើយ ឆប់ រឹង

វាគែែះា្នែក់ណាស់ក្នុងការដែលយកអ្វីមួយទៅតែដុសបង្ហើយទារក។ បង្ហើយ 
ទារកទន់ណាស់ ហើយបើប៉ះវា គឺគួរ ប៉ះ ថ្នមៗ។ គ្មែនអ្វីតែូវ យក មក បិត បង្ហើយ 
ទារក ទែ គឺានតែ ពែល វែលាប៉ុោ្ណែះ។ ឆ្អឹង នឹង លូតលាស់ រឹងាំ នៅពែល ទារក 
ានអាយុចនោ្លែះពី ៨ ទៅ ២៤ ខែ។ បែសិនបើ បង្ហើយ  ផត គឺ វា ជាសញ្ញែមួយ នែការ 
ខ្វះជាតិទឹក។ បើវា បោ៉ែង គឺជាសញ្ញែ មួយនែជំងឺឆ្លង ចំោះខួរកែបាល។ សូមពិគែែះ 
ជាមួយ គែូពែទែយ បែសិនបើរឿងបែបនែះ កើតឡើង។

៥ បៀមទឹកអ៊ុនៗទៅសែូបបង្ហើយ 
ដើមែបីឱែយ បង្ហើយឆប់រឹង

៦ ដក់កាំបិតកន្ត្ែែលើកែបាលដើមែបី
ដែញ ខោ្មែចពែែយចែញ និងជួយឱែយ 
ទារកឆប់ គែងលក់

អ្វីៗដែលមុតសែួចដក់កែបែរទារកគឺគែែះា្នែក់ណាស់។ ទារក  ងាយ នឹងរី ហើយវត្ថុ 
សែួចៗងាយនឹងមុតពួកគែ។

៧ កាត់រោមភ្នែក ដើមែបីឱែយបានរោម 
ភ្នែក ឆប់ ដុះបាន វែងៗ

គែែះា្នែក់ណាស់ក្នុងការដែលយកកន្ត្ែែសែួច ឬវត្ថុមុត សែួច  នានា ទៅ ដក់ ជិតភ្នែក 
ទារក។ ការកាត់រោមភ្នែកមិន ធ្វើ ឱែយរោមភ្នែក នោះ វែង ឬា្អែត  ជាង មុននោះទែ។

៨ យកបែែងកូឡា ឬមែែមដែទៅ 
ញីពងកូន ឬពាក់កែវិលឱែយកូន 
ពែល ឃើញពង របស់ គែមិនស្មើគ្នែ

បែែងកូឡាគឺសំរាប់ធ្វើឱែយាច់ដុំដែលចុករោយបានសំរាក និងធូរ សែែល  ពីការ ឈឺ 
ចាប់ មិនមែនសំរាប់គោល បំណង ផែសែងៗទៀតទែ។ វា ាន ជាតិ ឃែមហ្វ ដែល ពុល 
និង ជាតិ ហិរ។ វាបង្កើតឱែយាន អារម្មណ៍  កែហាយ នៅ លើ សែបែក ដូច្នែះ ទារក នឹង ឈឺ 
ក្នុងការ ដែលញី ពង ទារកជាមួយ នឹងបែែង កូឡា ពែែះសែបែកនៅ ទីនែះទន់ ណាស់។ 
ទារកអាចនឹង ប៉ះ វា និងយកដែទៅ ញី ភ្នែក ឬាត់ដែលអាច បណា្តែល ឱែយ ាន អន្ត្រាយ 
ធ្ងន់ធ្ងរ។ វាមិនជួយឱែយ ពងលូតលាស់ទែ ហើយការ ពាក់ កែវិលក៍មិនជួយ ដែរ។

៩ លាបបែែងកូឡា ឬបែាត់ជែូក 
នៅោះ ដើមែបី បងា្កែរការឈឺោះ

សូមមើលចម្លើយ ៨។ ការបែើជាតិ ឃែមហ្វ ចែើនពែក ពិត ជា បង្ករ ឱែយ ាន ជំងឺ 
ោះវៀន  ជាជាង ការពែាបាល ោះវៀន  ចំណែកឯបែាត់ជែូកោរ ពែញ ដោយ  
មែរោគ (បាក់តែរី)។ សូមយកវាចែញឱែយឆ្ងែយពីទារក  បើមិន ដូច្នែះទែ វាអាចបង្ករ 
ឱែយាន ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

១០ ចែបាច់គែែប់ដោះចែញដើមែបីកុំឱែយ 
កូនសែី និងកូនបែុសានដោះធំ

ការចែបាច់ដោះទារកគឺឈឺចាប់ណាស់ហើយពែែផែសែ និង អាច បង្ករ  រោគ។ ដូច្នែះ 
វាគែែះា្នែក់។ ជាធម្មតទារកជា ចែើន  នៅពែលដែល កើតមកាន វត្ថុ រាវដូច ទឹក 
ដោះ ខ្លះៗ បណា្តែលពីអកម៉ូនរបស់ា្តែយ។ វានឹងបាត់ដោយខ្លួនឯង នៅ ពីរបីថ្ងែ 
កែែយមក។ ការចែបាច់ នែះ មិន បាន ផលអ្វីទៅ លើ ការ លូតលាស់ ដោះ របស់ក្មែង 
បែុស និងក្មែងសែី នោះ ទែ។



20 អ្នកសមែបសមែួលគួរធ្វើ

១១ នៅពែលទារកទើបនឹងកើតញញឹម 
ពែល កំពុង គែងលក់ គឺតែូវជែរ និង 
សែែក ដក់ ដើមែបីដែញពួកខោ្មែច 
ពែែយចែញ

ការជែរ និងសែែកដក់ទារកទើបនឹងកើត គឺធ្វើឱែយទារកភ័យ ខា្លែចខា្លែំង ណាស់  
ហើយ ការធ្វើបែបនែះ គឺានភាពពែែផែសែ និងអាចបណា្តែល ឱែយពួកគែ ាន បញ្ហែ 
ចំោះការគែង។

១២ បិតសំបុកឆ្កែញ៉ែំង សំបុកពីងពាង 
ឬ អំបិល ចែិចបិទផ្ចឹត

ការធ្វើបែបនែះគឺានភាពគែែះា្នែក់ខា្លែំងណាស់ ពែែះផ្ចឹត នៅ ពែល នែះ ជា មុខ 
របួសមួយដែលកំពុងផែសះ។ "ទង្វើ" បែប នែះ អាចបណា្តែល ឱែយទារក ាន ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ 
និងអាចា្លែប់ បាន។

១៣ ពែលធ្មែញពែែបាក់បោះឡើង ឬ 
ចុះ កែែម ដើមែបីឱែយធ្មែញថ្មីដុះបានល្អ

មិនានអន្ត្រាយអ្វីទែចំោះការធ្វើបែបនែះ  ហើយក៍មិន ាន  ភស្ត្ុតង  ណា 
បញ្ជែក់ ាការធ្វើបែបនែះបាន ផល ចំណែញ ដែរ។

១៤ អុចោះពែលឈឺ ក្នុងខណៈពែលដែល ប៉ុយ អាចជាា្នែំដ៍ានបែសិទ្ធសិភាព សមែែប់បំបាត់ ការឈឺ 
ចាប់ វាក៍គែែះា្នែក់ផងដែរ បែសិន បើ អ្នក ដែលបែើវាមិនមែន ជាគែូពែទែយឆ្លង កាត់ 
វគ្គនបណ្ត៉ះ បណា្តែល។ វាងាយធ្វើឱែយរលាកខា្លែំង ដល់ កុារ។ សូមកុំ បែើ វា  ដោយ 
គ្មែនជំនួយពីគែូពែទែយ។

១៥ ជួសពិសអាចម៍កុក ដើមែបីយក 
មែរោគ ចែញពីក្នុងោះ

បែបនែះគឺគែែះា្នែក់ខា្លែំងណាស់។ ានសសែពួរ ជាចែើន នៅ នឹង ដែ។ បែសិនបើ
សសែពួរតែូវបានកាត់ផ្តែច់ កុារ នឹង ពិការអស់មួយ ជីវិត។ បា៉ែរា៉ែសុីត នៅក្នុងោះ 
មិនតែូវបាន ពែាបាល តម រយៈការវះដែ នោះទែ។

១៦ មិនយកទារកចែញកែែផ្ទះ ពែល 
ទារក អាយុកែែមបែែំមួយខែ

ខែយល់អាកាសបរិសុទ្ធស និងពន្លឺពែះអាទិតែយបរិាណតូចគឺ ល្អ ណាស់  សមែែប់ ទារក។ 
មិនានអ្វីចាំបាច់តែូវទុកទារក ក្នុង ផ្ទះនោះទែ។ ជា ការ ពិត បែសិន បើទុកនៅកន្លែង 
តូចចែង្អៀត គឺកាន់តែ ងាយឈឹទៅ វិញទែ។

១៧ កោសខែយល់បែើបែែងកាត ម្លូ បែែង 
កូឡា បែែងដូងដើមែបីពែាបាលជំងឺ
ផ្តែសាយ គែុន ឈឺកែបាល ឈឺ 
បំពង់ក ។ល។

មិនានភស្ត្ុតងបែបវិទែាាស្ត្ែណាបងា្ហែញាការកោសខែយល់ានបែសិទ្ធសិភាព   
ទែ។ ការកោសខែយល់ឱែយកុារគឺ ឈឺ ចាប់ ខា្លែំងណាស់ ពែែះ សែបែក របស់ គែទន់ 
ហើយចែើន ដច់ សែបែកពែលកោស ដែល អាច ធ្វើឱែយ ឆ្លងរោគ។ ការកោស ខែយល់ 
ក៍នាំឱែយរលាកសែបែក និងបង្ករ ឱែយឡើងសំពាធឈាម ដូច្នែះ វាបង្ករគែែះា្នែក់ ចំោះ 
កុារ។ ការបែើ បែែង កាត កោស គែែះា្នែក់ ខា្លែំង ណាស់  ពែែះវាកាន់តែធ្វើឱែយរលាក 
សែបែក ថែមទៀត ហើយចំហាយរបស់វា អាចបង្ករជាជំងឺ និងអាចធ្វើ ឱែយកុារសន្លប់។

១៨ ផឹកទឹកដូងតែែំជន្លែន អាចម៍កែៀម 
និង ឆ្អឹងខោ្មែចនៅពែលក្តែខ្លួន 
ឬកើតកញ្ជមែឹល

ការដែលឱែយកុារផឹកលែបាយនែះ គឺស្ទើរតែបណា្តែល ឱែយ ទារក ឈឺ ខា្លែំង  ដោយ ារ 
ក្នុងលែបាយនែះោពែញដោយ បាក់តែរី។ ការដែល ឱែយ លែបាយ នែះ ទៅ កុារ ដែល 
ឈឺសែែប់ ផឹកនោះ គឺធ្វើឱែយជំងឺគែុនក្តែ របស់គែ រឹងតែធ្ងន់ធ្ងរទៅ ទៀត ហើយកុារ 
អាចនឹងា្លែប់ទៀតផង។ ការធ្វើបែបនែះគឺ ានគែែះា្នែក់ ខា្លែំងណាស់។

១៩ កញ្ជមែិល-ា្នែំតែជាក់ (សំបកខែយង 
ស្នែងកែបី ឬសឈើ) តែែំទឹកឱែយ 
កុារមុជ ឬដុសឱែយកុារផឹក

សូមមើលចម្លើយ ១៨។
ការដែលមុជ លែបាយ នែះមិនសូវ គែែះ ា្នែក់ ដូចការផឹកវាទែ ប៉ុន្ត្ែក៍មិនតែូវឱែយទារ ក 
មុជវាដែរ ជាពិសែស នៅពែលណា ដែលសែបែកទារកដច់រហែក។ ទារកដែលកើត 
កញ្ជមែិល  គួរ តែូវពែាបាល ដោយ  គែូពែទែយ ពែែះវាជាជំងឺមួយ គែែះា្នែក់ ដែល ឥឡូវ 
នែះ ានវា៉ែក់ាុែំង ការពារ ហើយ។

២០ ចងខែសែសីា៉ែ ពាក់ខ្ចង កូនសោ 
នៅក កុំឱែយកូនកាច និងកើតជំងឺ

ខែសែសីា៉ែពាក់នៅដែមិនបណា្តែលឱែយានគែែះា្នែក់អ្វីទែដល់កុារ បើ ខែសែ នែះ មិន 
កខ្វក់ ហើយកុារមិនជញ្ជមក់ វាទែ នោះ   ខែសែសីា៉ែ ដែលចង ជាមួយ កូនសោពាក់ 
នៅក គឺ ានគែែះ ា្នែក់ពែែះ កុារអាច លែបខែសែក ឬកូន សោ  ដែល អាច ធ្វើឱែយ 
ស្ទះខ្វល់បានយា៉ែងងាយ។ មិន ានភស្ត្ុតង ណាបញ្ជែក់ ា វិធី  ទាំង នែះអាចបងា្កែរ 
ជំងឺ បាននោះ ទែ។
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២១ ធ្វើខែសែដែដោយភា្ជែប់ក្ត្ឆ្កែខ្មែ ឆ្អើរ 
ឱែយទារក ពាក់ ដើមែបីការពារកុំឱែយ 
កូនយំ និងកាច ។

សូមមើលចម្លើយ ២០។
បែសិនបើទារកដក់វាចូលក្នុងាត់ នោះគែ នឹង  អាច  ឈឺ ធ្ងន់ ដោយារតែាច់ 
ដែលរលួយ នោះ ោរពែញទៅ ដោយ មែរោគ  (បាក់តែរី)។ ដូច្នែះហើយវា ាន 
គែែះា្នែក់ណាស់។ ហើយវាមិនបានការពារ ឬរារាំងទារកមិនឱែយយំចែើន ឬទារក 
កាច នោះទែ។

២២ ពែកកូនឈឺទៅបញ្ចែន់គែូ មើល គែូ 
ឬសែនពែែន

មិនានភស្ត្ុតងណាបញ្ជែក់ាវិធីទាំងនែះបានផលនោះទែ ហើយ វិធី ទាំង នែះ ក៍
មិនបណា្តែលឱែយានអន្ត្រាយអ្វីដែរ។ បែសិនបើគែូមិន បែើ  សកម្មភាព 
អ្វីដែលគែែះា្នែក់ ឬធ្វើឱែយ កុារភ័យខា្លែចទែនោះ។

៣៤ រៀបសងា្វែ - យកវាមកបបរឱែយ 
កូនហូប

ទារកទើបនឹងកើតមិនគួរឱែយអ្វីញ៉ែំកែែតែពីទឹកដោះា្តែយនោះទែ។ អ្នកខ្លះ ជឿា 
បែសិន បើា្តែយបរិភោគ សុក គឺល្អ សមែែប់ ខ្លួនគត់។ មិនាន ភស្ត្ុតង អ្វីពនែយល់ 
ា នែះជាការ ពិត នោះទែ ប៉ុន្ត្ែការធ្វើបែប នែះក៍មិនាន គែែះ ា្នែក់អ្វីដែរ។ ប៉ុន្ត្ែការ 
ដែលឱែយទារកញ៉ែំ វាអាច ឱែយ ានគែែះា្នែក់។

២៤ ទារកទើបកើតមិនគួរឱែយអ្វីញ៉ែំទែ 
តែូវចាំ រហូត ទឹកដោះា្តែយចែញ។ 
មិនតែូវឱែយ កូន បៅទឹកដោះពែែ ឬ 
ទឹកដោះដំបូង (ទឹក ពណ៌ លឿង 
ដែលចែញពីចុងដោះ របស់ ា្តែយ 
លើកដំបូង) នោះទែ

ទឹកដោះដំបូងគឺល្អខា្លែំងណាស់សមែែប់ទារក ហើយវាផ្ត្ល់ អាហារ ចិញ្ចឹម សំខាន់ 
សំរាប់រយៈពែល ពីរបីថ្ងែដំបូង នែជីវិត  បើមិនបាន ញ៉ែំវាទែទារក អាច សែកទំងន់ 
រហូតដល់ កមែិត គែែះ ា្នែក់មួយ។ វាក៏ ផ្ត្ល់ផងដែលនូវ ការ ការពារដ៏ សំខាន់ បែឆំង 
និងជំងឺឆ្លង រហូតទាល់ តែ ទារកាន អាយុចែើន គែប់ គែែន់ដែលអាចទទួល ា្នែំ 
បងា្កែរ ជំងឺ បាន។ បើសិនពុំបានបៅ វាទែ  ទារក ាន ឱកាស ខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺ 
ដូចជា ខាន់  ា្លែក់ គែុនស្វិតដែ ជើង និង ក្អក ាន់។ ា្តែយគួរ ឱែយកូន របស់ខ្លួនបៅឱែយ 
បានភា្លែមៗ កែែយពីកូន កើត

២៥ ក្មែងកើតថ្ងែសៅរ៍តែវូរៀបសែនពែែង 
ពែែះក្មែងងាយឈឺ (ក្មែងកើតថ្ងែ 
អងា្គ្ែរ ចែើនរឹងរួស)

មិនានភស្ត្ុតងណាបញ្ជែក់ជំនឿនែះពិតទែ។ ប៉ុន្ត្ែ សកម្មភាព  នែះ មិនគែែះា្នែក់ 
ដល់កុារទែ បែសិន បើឪពុក ា្តែយ និងគែួារមិន ជឿ ខា្លែំង រហូតដល់បែពែឹត្ត្ 
ដក់កូន ដូច ជា របស់គ្មែនតម្លែទែនោះ។

២៦ កុារចែះដើរមុនខួបគឺមិនល្អ 
ឬចាប់កុារ កុំឱែយដើរមុនខួប

តមធម្មតកុារចែះដើរទៅតមពែលវែលារបស់ខ្លួន បែសិន បើគែ មិនតែូវ បាន បង្ខំ 
ឱែយឈរ ឬឱែយបែើឧបករណ៍ជំនួយការដើរ ឆប់ ទែ នោះ។ វាជារឿង ធម្មតទែដែល 
កុារចែះដើរក្នុងអាយុចនោ្លែះពី១០ ទៅ ១៨ ខែ។ មិនគួរបង្ខំ ឱែយកុាររៀនដើរទែ 
ប៉ុន្ត្ែ ក៍មិនគួរចាប់គែ មិន ឱែយដើរដែរ។

២៧ ធ្វើពុតជាលក់កូនទៅឱែយអ្នកដទែ 
បនា្ទែប់ មក ឪពុកា្តែយ ទៅទិញ 
កូននោះមកវិញ  ដោយារ 
យើងពិបាកចិញ្ចឹមគែពែក

ជំនឿរនែះមិនមែនជាការពិតទែ។ សកម្មភាពនែះមិនាន គែែះា្នែក់ អ្វីទែ។  ប៉ុន្ត្ែ 
បែសិនបើកុារដឹងរឿងនែះនៅ ពែល កែែយមក ពួកគែ នឹង គិតា ខ្លួនតែូវបានគែ 
"លក់"។

២៨ រៀបការឱែយកូនពែលបានកូន ភោ្លែះ 
បែុស មួយ សែីមួយ ពែែះកាល 
ពីជាតិមុន ពួកគែជាប្ត្ីបែពន្ធសនឹងគ្នែ

បែសិនបើពិធីនែះាមញ្ញននោះមិនានគែែះា្នែក់អ្វីទែ។ ប៉ុន្ត្ែ បែសិន  បើ ជំនឿ នែះ 
តែូវបានជឿលើសនែះថែម ទៀត នោះ វាអាចនាំ ទៅរកអំពើ ស្មនការ ដែលធ្វើឱែយ 
ប៉ះពាល់ ទាំង ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត្។

២៩ ពែលានផ្ទែោះ ញ៉ែំពងកា្ងែន 
ពែែះវា ធ្វើ ឱែយកូនកើតមកឆ្លែត

មិនានអ្វីដែលជួយា្តែយានផ្ទែោះ ញ៉ែំទៅជួយឱែយកូន កាន់ តែ ឆ្លែត  នោះ ទែ។ 
ការញ៉ែំអាហារឱែយានតុលែយភាពល្អ គឺធានាឱែយទារក ាន សុខភាព ល្អ បាន។ 
ស៊ុតគឺជាបែភែទ អាហារមួយសំបូរបែូតែអ៊ីន មិនាស៊ុត ាន់ ទា ឬកា្ងែន នោះទែ។
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៣០ ផឹកា្នែំខ្មែរដើមែបីឱែយងាយសែួលក្នុង
ការ សមែែល និង ផឹកសែែា្នែំ 
កែែយ ពែល សមែែល

នៅពែលានផ្ទែោះ ស្ត្ែីមិនគួរញ៉ែំ ឬផឹកអ្វីដែលមិន ដឹងា ខាង ក្នុង វាាន អ្វីខ្លះ 
នោះទែ។ ចំោះា្នែំបូរាណ អាចផឹក បាន  លុះតែែតែ គែូ ពែទែយ ឱែយផឹក បើ មិនដូច្នែះទែ 
គួរតែជៀស វាង ឱែយបាន។ គែែះា្នែក់នែ ការហូបសែែ ក្នុង កំឡុង ពែលាន ផ្ទែោះ 
និងនៅពែលបំបៅដោះ កូន តែូវបានគែសិកែា យា៉ែង ចែបាស់ លាស់។ ការធ្វើបែបនែះ 
អាចបណា្តែល ឱែយ ខូចខួរ កែបាល កុារ និងធ្វើឱែយ ឡើង សា្ពែធឈាមរបស់ា្តែយ។

៣១ កុំញ៉ែំចែើនកំពុងពែលានផ្ទែោះ ស្ត្ែីានផ្ទែោះគួរបរិភោគអាហារដែលានារជាតិចិញ្ចឹមឱែយបានគែប់ គែែន់។ 
គត់មិនគួរកាត់បន្ថយការបរិភោគ ចំណី អាហារ របស់ ខ្លួនទែ បើមិន ដូច្នែះទែវាអាច 
បណា្តែល ឱែយាន ការខ្វះជីវជាតិ ចំោះ ខ្លួនគត់ និងកូនគត់។ ហើយគត់ ក៍ មិន គួរ 
បរិភោគអាហារ ចែើនពែក នោះដែរ។  

៣២ ពែលកើតកូន ា្តែយតែូវផឹក 
ទឹកនោម ជាមួយមែែច

ការផឹកទឹកនោមអាចានគែែះា្នែក់ ពែែះវាជា ារធាតុ បញ្ចែញ  ចោល និងអាច 
ផ្ទុកជាតិរ៉ែ និងជាតិអំបិល កមែិត ខ្ពស់ ដែលអាច បំផ្លែញ តមែងនោម និងវាអាច 
ផ្ទុកនូវ បាក់តែរី  បែសិនបើ វាជា ទឹកនោម របស់ ខ្លួនគត់ ហើយ គត់ផឹក វា  ដោយ 
លាយជាមួយទឹកសុទ្ធស បនា្ទែប់ពីគត់នោមភា្លែមៗ គឺ ឱកាស  នែ គែែះា្នែក់ាន 
តិចតួច។ ទឹកនោម មិនអាច ពែាបាល ជំងឺបានទែ។

៣៣ យកទឹកនោមកូន ជូតអណា្តែត 
ពួកគែដើមែបី កុំឱែយកើតចែែំង

៣៤ ក្មែងចាំជាតិតែូវហូបពងាន់ ការជឿលើការចាប់ជាតិឡើងវិញ គឺមិនគែែះា្នែក់ចំោះ អ្នកណា ា្នែក់ទែ។

៣៥ ពែលានផ្ទែោះកុំឱែយឈងខ្ពស់ 
ឬលើក   របស់ធ្ងន់ ឬពិបាកចិត្ត្ និង 
មិនហូបម្ហូបហិល

អនុាសន៍ទាំងនែះ ានមូលដ្ឋែនពិតបែែកដ ផ្អែកតមការ សិកែា សែែវជែែវ 
លក្ខណៈវិជ្ជមាស្ត្ែ និង តែឹមតែូវ។ ការ ចាក់ ា្នែំការពារ ពិនិតែយ ផ្ទែោះ ហូបវិតមីន 
បន្ថែម និង ពិភាកែា ជាមួយពែទែយដើមែបី ឱែយកូនានសុខភាពល្អ។

៣៦ ស្ត្ែីានផ្ទែោះ តែូវរស់នៅក្នុង 
បរិយាកាស   ល្អ  រីករាយ និងាន 
ផសុខភាព ក្នុងគែួារ

បែសិនបើស្ត្ែីានផ្ទែោះានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព និង រីករាយ  នោះ នាង  
នឹងមិនសូវានការតនតឹងចិត្ត្ ដូច្នែះ អ្នក ានផ្ទែោះ  និងកូន ាន  សុខភាពល្អ។

៣៧ ពែលា្តែយានផ្ទែោះតែូវមើល 
រូបា្អែត និយាយពាកែយល្អៗ ឬ 
និទាន រឿង ឱែយកូន នៅ ក្នុងផ្ទែា្តែប់

ការសិកែាសែែវជែែវបានបងា្ហែញា ទារកដែលនៅក្នុងផ្ទ ែអាច ា្តែប់ លឺ ប៉ុន្ត្ែ មិន 
យល់ អត្ថន័យនែពាកែយនោះទែ។ ហើយ អាចទទួល អារម្មណ៍ តមរយះ  ផ្លូវចិត្ត្ 
របស់ា្តែយ។ ដូច្នែះការនិយាយដោយ ទន់ភ្លន់  និងដោយស្ងប់ស្ងៀម បែែកដ 
ជាជួយ ទាំងា្តែយ និងទារក ។

៣៨ ពែលាន ផ្ទែោះកុំា្តែប់គែ 
និយាយ ពាកែយអាកែក់ៗ កុំ 
មើលរូបភាពអាកែក់ ឬរឿងខោ្មែច 
កុំឱែយចូលរួមបុណែយសព ហែរអ្នកត 
ពែែះវាជារឿងសំណាង អាកែក់

សូមមើលព័ត៌ាន ៣៧

៣៩ កុំឱែយអង្គនុយាត់ជណ្តើរខា្លែចពិបាក 
កើតកូន

ការដែរា្តែយានលទ្ធសភាពក្នុងការអង្គនុយចោងហោងនោះ វានឹងអាច ជួយ ឱែយការ 
សមែែលកូនបានងាយសែួល។ ដូច្នែះវាពុំានការពិតទែ នៅក្នុង ជំនឿ នែះ។

៤០ ពែលស្ត្ែីានផ្ទែោះ ទៅទិញ 
ឥវា៉ែន ់ មុន គែ (កឆយ) តែូវដុត 
កែដសដើមែបី បណ្តែញ ចងែែចែញ

ការជឿបែបនែះគឺានការរីសអើងចំោះស្ត្ែីានផ្ទែោះ និងធ្វើឱែយ ាន ការ រំខាន 
ដល់ចិត្ត្ និងការស្ងប់ា្ងែត់ ដែល តែូវ ការចាំបាច់ សមែែប់  ឱែយស្ត្ែី និងទារក ាន 
សុខភាពល្អ ។

៤១ នៅពែលកើតមក ធ្វើឱែយ ក្នុង គែួារ 
ាន បញ្ហែចែើនគឺជា  កូនចងែែ

ទារកទើបនឹងកើតដែលានសុខភាពល្អ ជាទូទៅតែូវ បាន គែ ា្វែគមន៍  ឱែយ ចូល 
មកនៅក្នុងគែួារ ហើយចាត់ទុកានែះ ជាពរជ័យ ទៅវិញទែ ទោះបីជា ាន 
រឿងហែតុការអ្វីកើត ឡើង ក៏ដោយ។
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៤២ កូនសែីដូចបែហុក កូនបែុស 
ដូចាស ទឹកដប់

ពាកែយសោ្លែកណាដែលបែងចែកអំពីភែទ ដោយភាព អវិជ្ជមាន នោះ វានឹងធ្វើ ឱែយ 
ាន គែែះា្នែក់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត្របស់ កុារ ដោយារតែការ រីសអើង និង  លទ្ធសផល 
នែការបែង ចែកនោះ ។

៤៣ កូនបែុសហួចលើផ្ទះ មិនល្អ សូមមើលចម្លើយ ៤២

៤៤ កូនសែីបង្វិលចង្កែែនមិនជុំ សូមមើលចម្លើយ ៤២។
កូនសែីានលទ្ធសភាពធ្វើការងារជាចែើនទៀត ជាជាងធ្វើ តែការងារ នៅ ចង្កែែ  នបាយ 
ហើយកូនបែុសក៏ានលទ្ធសភាព ធ្វើ ការងារនៅ ចង្កែែ  នបាយដែរ។

៤៥ កូនបែុសតែូវតែកា្លែហាន មិនតែូវ 
សែក់ ទឹកភ្នែក

សូមមើលចម្លើយ ៤២ ។ កូនបែុសក៏ានអារម្មណ៍ដូចគ្នែ ទៅនឹង កូន សែី ដែរ ដូច្នែះ 
កូនបែុសគួតែតែូវបានគែ លើកទឹកចិត្ត្  ឱែយបញ្ចែញ អារម្មណ៍ ទាំងនោះ។

៤៦ កូនសែីកុំដើរ ឬនិយាយខា្លែំងៗ 
ពែែះវាអត់ល្អទែ

សូមមើលចម្លើយ ៤២។ ការដក់កមែិតដូច្នែះលើស្ត្ែីគឺជា ការពងែឹង នូវ 
ការវាយតម្លែទូទៅរបស់សង្គនម ភាពអាា៉ែស និងការរីសអើង។

៤៧ ក្មែងបែុសអៀនចែើនៅថា អាញី 
អាខ្ទើយ ខ្មូរ

សូមមើលចម្លើយ ៤២។ អត្ត្ចរិតជាលក្ខណៈជីវាស្ត្ែ ។ មនុសែស ទាំងពីរភែទ 
អាចានលក្ខណៈអៀនដូចគ្នែ ។ វាមិនមែនានន័យា គែខ្ទើយ រួមភែទដូចគ្នែ 
នោះទែ ។

៤៨ ក្មែងបែុសតែូវលែងរបស់បែុស ក្មែង 
សែីតែូវលែងរបស់សែី

សូមមើលចម្លើយ ៤២ ។ គំនិតដែលា "របស់លែងនែះ សមែែប់ ក្មែង បែុស" គឺជា 
គំនិតមួយដែលកំណត់ឡើង ដោយ សង្គនម។ កុារ គែប់រូបគួរតែផ្ត្ល់ឱកាស និង 
លើកទឹកចិត្ត្ លែងរបស់លែង គែប់ បែភែទ មិនាសមែែប់ក្មែងបែុស ឬក្មែង សែី 
នោះទែ។ កុារកើតមក គឺានចំនង់ ផ្លូវភែទរួច ទៅ ហើយ អំពីាតើគែ សែឡាញ់ 
ភែទដូចគ្នែ ឬខុសគ្នែនោះ ។ ពុំានការទាក់ទងរវាងការចូលចិត្ត្ភែទដូចគ្នែ 
ជាមួយ នឹង របស់ដែលកុារលែងនោះទែ។

៤៩ ក្មែងសែីតែូវធ្វើការងារផ្ទះ បែុសធ្វើ 
ការងារ បែុស ដូចជាសែែចំការ 
ជាដើម ។

សូមមើលចម្លើយ ៤២ ។ ការកំណត់ឱែយមនុសែសធ្វើការ ទៅ តម តួនាទី យែនឌ័រ 
ដែលកំណត់ដោយសង្គនមនោះ គឺ បាន កមែិតពីបទ ពិសោធន៍របស់គែ ហើយនិង 
លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយ ាន ការរីសអើង។

៥០ កូនសែីហួចចងែែ ហើយបើចែៀង 
នៅក្នុង ចង្កែែននឹងបានប្ត្ីចាស់

សូមមើលចម្លើយ ៤២។

៥១ ក្មែងបែុសសែែតក៏មិនអីដែរ 
កុំឱែយតែសែី

កុារទំាងពីភែទ ចូលចិត្ត្ និងសបែបាយរីករាយនឹង សិរីភាព ក្នងុការ រត់ដោយមិនាន
សំលៀកបំពាក់ឱែយតែគែនៅក្នុង បរិា្ថែនមួយ ដែល ានសុវត្ថិភាព និងានអ្នក 
ថែទាំ ដែល គួរ ឱែយជឿទុកចិត្ត្បាន សកម្មភាពនែះ  គឺធ្វើឱែយគែសបែបាយ និង ាន 
សុខភាពល្អ។

៥២ ក្មែងសែីានរូបរាងនែបែដប់ភែទ
ផែសែងៗគ្នែ ហើយគែានសំណាង 
ឬអត់សំណាង  (តណា្ហែកែែស់) 
គឺអាសែ័យទៅ លើរូបរាងនែ 
បែដប់ភែទ ទាំងនោះ

ពុំានភស្ត្ុតងណាដែលអះអាងនូវជំនឿទាំងនែះទែ។ វាមិនាន គែែះា្នែក់ដល់ 
កុារទែ បើសិនជាពុំាន ការរំពឹង ទុកឱែយ កុារីនោះ បានដូចអ្វី  (វាសនា) ដែលគែ 
ទសែសទាយ នោះទែ។ តែការធ្វើនែះ អាច ឱែយានគែែះា្នែក់ដល់ផ្លូវចិត្ត្ របស់កុារ 
ហើយ វាជាការសំខាន់ណាស់ ក្នងុ ការដែល យើង មិនតែវូបញ្ចែញបែដប់ភែទរ បស់    
កុារ ដោយគ្មែនការ ចំាបាច់នោះឡើង ដូចជាអ្វដីែលបានធ្វើនៅក្នងុជំនឿ នែះ ជាដើម។

៥៣ ការលែងបែដប់ភែទរបស់កុារជា 
ពិសែសកុារា គឺជាសញ្ញែនែការ 
បងា្ហែញ ការសែឡាញ់ជិតស្និត

គែែះា្នែក់ចំោះសកម្មភាពនែះគឺា កុារគិតា ការធ្វើនែះ ជា អកបែបកិរិយាធម្មត 
ហើយមិនអាចាន លទ្ធសភាពក្នុងការ បែងចែក បានទែនៅពែលដែល ានការ 
រំលោភ បំពាន កើតឡើង។ ហើយវា ក៏បង្ក ឱែយជនល្មើសានលែសក្នុង ការរំលោភ 
បំពានផងដែរ។
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៥៤ ការឱែយក្មែងលែងទឹកភ្លៀង ឬលែងដី 
គឺធ្វើឱែយ គែាុែំនិងជំងឺ និងមិនចាញ់ 
ជំងឺ

ការលែងនៅកែែផ្ទះគឺធ្វើឱែយកុារានសុខភាពល្អ។ ក៏ប៉ុន្ត្ែ ការ ដែល ឱែយកុារ 
នៅហាលភ្លៀង និងានធូលីចែើន ហួស ហែតុ ពែកអាចនាំ ឱែយ ានជំងឺបាន ។

៥៥ ឱែយក្មែងរៀន កុំឱែយវាលែង ពែែះគ្មែន 
បែយោជន៍

កុារានសិទ្ធសក្នុងការលែង (អនុសញ្ញែអង្កការសហ បែជា ជាតិស្ត្ីពីសិទ្ធសកុារ)។ 
កុារតែូវការលែង។ ការលែងវា សំខាន់  ណាស់ សមែែប់ការរៀនរបស់គែ។ 
ការលែងគឺ ជា របៀប ដែលកុាររៀន។

៥៦ ការបនា្លែចក្មែង ដើមែបីកុំឱែយពួកគែ 
ទៅកន្លែង ណាមួយ

ការបនា្លែចកុារទោះជាានហែតុផលអ្វីក៏ដោយ វាគឺជាការ រំលោភបំពាន ផ្លូវចិត្ត្ 
ដល់ កុារ។ យើងអាចបងែៀន កុារ ឱែយនៅ ឆ្ងែយ ពីអ្វីៗដែលមិនានសុវត្ថិភាពបាន 
ដោយមិន ចាំបាច់ បែើបែែស់ វិធីបំភ័យនែះឡើយ ។

៥៧ បងែៀនឱែយក្មែងមិនទទួលយកការ
បរាជ័យ ដែលនាំឱែយអាា៉ែស់ 
ដល់គែួារ

កុារតែូវការលើកទឹកចិត្ត្ មិនមែនការធ្វើឱែយអាា៉ែស់ ឬការ ស្ត្ី បនោ្ទែស  នោះទែ 
ពែែះ វានាំឱែយានគែែះា្នែក់ ដល់ផ្លូវចិត្ត្ របស់ កុារ។

៥៨ និយាយា កូនឆ្លែត កូនល្អ 
កូននាំសំណាង  ឱែយ ឪពុកា្តែយ

ជំនឿនែះគឺានន័យាកុារដែលមិនសូវឆ្លែតនឹងានអារម្មណ៍ ា ខ្លួនតែូវបាន 
គែមិនរាប់រក ឬគិតា ខ្លួនជាមនុសែស អន់។ កុារាន លទ្ធសភាពក្នុងការធ្វើអ្វីឱែយបាន 
សមែែច ដោយ ល្អបំផុស និងដោយអស់ពី សមត្ថភាពរបស់គែនោះ លុះតែែ តែ 
ពួកគែតែូវបានគែលើកទឹកចិត្ត្ និងានអារម្មណ៍ាខ្លួន តែូវ បានគែសែឡាញ់ ។

៥៩ តែូវានមែត្តែករុណាចំោះកូន 
និង ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកូន

ជំនឿនែះតែូវជាមួយនឹងភស្ត្ុតងបែបវិទែាាស្ត្ែ អំពីការចិញ្ចឹមកូនឱែយាន 
សុខភាព ល្អ និងសបែបាយរីករាយ ។

៦០ តែូវស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់កូន 
ពែល គត់តែូវការអ្វីមួយ?

សូមមើលចម្លើយ ៦០។

៦១ តែូវានពែលវែលាគែប់គែែន់ 
សមែែប់ លែង និងនៅជាមួយកូន 
ដើមែបីផ្ត្ល់ភាព កក់ក្តែ

សូមមើលចម្លើយ ៦០។

៦២ ថែទាំ ការពារ និងយកចិត្ត្ទុកដក់ 
ពែលកូនឈឺ ជួយបងែៀន និងអប់រំកូន

សូមមើលចម្លើយ ៦០។

៦៣ កុារជាទំពាំងស្នងឫសែសី កុារគឺជាអនាគតរបស់យើង ហើយគែនិងជំនួសឱែយ មនុសែស ធំ ទៅ ថ្ងែ កែែយ

៦៤ ក្មែងតែូវតែគោរព និងធ្វើតម 
ចាស់ទុំ

បើសិនជាយើងរំពឹងឱែយកុារគោរព និងធ្វើអ្វីៗ តម យើង នោះ យើង តែូវតែគោរពគែ 
និងា្តែប់ពួកគែសិន ហើយតែូវ សម្ត្ែងអាកបែប កិរិយា គោរពដែលជាគំរូសំរាប់គែ។

៦៥ ពត់ដែកទាន់នៅក្តែ បែៅកូនចៅ 
ទាន់ នៅ ក្មែង

កុាររៀនតំងតែពីគែនៅក្មែងមកម៉្លែះ។ បែសិនបើយើង បែពែឹត្ត្ ដក់ គែដោយ 
ភាពយុត្ត្ិធម៌ ភាពកក់ក្តែ និងផ្ត្ល់ នូវ ការណែនាំ ដល់ គែ តំងតែពីគែនៅក្មែងនោះ 
គែនិងរៀន ធ្វើ នូវ អាកបែបកិរិយាដែល សមរមែយទាំងនោះ។ ហើយបែសិន បើយើង 
បែពែឹត្ត្ដក់គែ ដោយ ភាព កាចាហាវ មិនយុត្ត្ិធម៌ នោះគែនិងរៀនកា្លែយ ទៅ 
ជាកាច ាហាវ ហើយវានិង ាន ការលំបាកក្នុងការបងែៀនគែនូវអាកបែបកិរិយា 
សមរមែយ នៅ ពែល ដែលគែកាន់តែធំ ។

៦៦ ក្មែងទាល់តែបែើធម៌ក្តែ ដើមែបី 
បែអប់រំ និងបែៅពួកគែ (បែើហឹងែា 
ដូចជា វាយដុំ គំរាមកំហែង សែែក 
សំឡុតុ ជែរ ស្ត្ីបនោ្ទែស។)

នែះមិនមែនជាការបែៅទែ វាជាការរំលោភបំពាន។ កុារ នឹង ទទួល រងគែែះ 
ទាំងផ្នែក ផ្លូវកាយ  និងផ្លូវចិត្ត្ដោយ ារ ការបែើ នូវ វិធីាស្ត្ែនែះ។
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៦៧ វិធីាស្ត្ែដែលល្អក្នុងការកែបែែ 
កុារ គឺ វាយ ស្ត្ី បនោ្ទែស ជែរ

សូមមើលចម្លើយ ៦៦ និង ៦៧។

៦៨ ក្មែងកុំតបតជាមួយមនុសែសចាស់ 
តែូវតែ ា្តែប់មនុសែសចាស់ ។

កុារានសិទ្ធសិក្នុងការបញ្ចែញមតិ ចូលរួម និង ការទទួល បាន  ព័ត៌ាន 
(អនុសញ្ញែ អង្គនការសហបែជា ជាតិស្ត្ីពី សិទ្ធសិ កុារ) ដូច្នែះ បែសិនបើមនុសែសធំ 
លើកទឹកចិត្ត្កុារឱែយសួរ សំនួរ ហើយា្តែប់ យោលបល់កុារ  នោះកុារ នឹង 
លូតលាស់ ទៅជា មនុសែសដែលាន អារម្មណ៍ល្អ ចំោះខ្លួន ឯង និងានសុខភាព 
ល្អទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត្ ។

៦៩ ក្មែងមិនតែូវសួរ ឆ្ងល់ ឬកុំចង់ដឹង 
ចែើន ពែកទែ

សូមមើលចំលើយ ៦៩។

៧០ ក្មែងមិនសូវចែះឈឺចាប់ទែ 
ដឹងតែពីសុី (មិនដឹងខែយល់អីទែ)

កុារានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ និងអារម្មណ៍ផែសែងទៀត ដូច មនុសែស ចាស់ ដែរ។ 
ហើយអារម្មណ៍ទាំងនោះគួរតែតែូវ បាន គែទទួលា្គ្ែល់ ដើមែបី ឱែយគែានសុខភាព 
ផ្លូវចិត្ត្ល្អ ។

៧១ ក្មែងល្ងង់មិនសូវគិតជែែទែ ការដែលលាបពណ៌ឱែយកុារាជាក្មែងល្ងង់នោះគឺជាការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវចិត្ត្ ។

៧២ ក្មែងមិនតែូវដឹងរឿងរបស់មនុសែស 
ចាស់ទែ

ខណៈពែលដែលានរឿងខ្លះដែលមនុសែសធំពិភាកែាអាចហួសពី សមត្ថភាព 
យល់ដឹងរបស់កុារ ឬក៏អាចធ្វើឱែយ គែមិន សបែបាយចិត្ត្ ដោយគ្មែនការចាំបាច់នោះ 
កុារចូលចិត្ត្ ឱែយ គែ បញ្ចូលខ្លួន ទៅក្នុង ការពិភាកែារបស់កែុមគែួារ និងគែអាច 
រៀនបានតមរយៈការធ្វើ ដូច្នែះ។

៧៣ កុំសសើរក្មែងនាំឱែយពួកគែបានចិត្ត្ កុារតែូវការការលើកទឹកចិត្ត្ដើមែបីឱែយពួកគែានការអភិវឌែឍនូវការ 
ឱែយតម្លែខ្លួនឯងបានល្អ។

៧៤ និយាយឱែយកុារឈឺចាប់ដើមែបីឱែយ 
កុារខំបែឹង (ជែរ ស្ត្ី បន្ត្ុះបងា្អែប់ 
ឬបែៀបធៀប)

ការបន្ត្ុះបងា្អែប់ ធ្វើឱែយទាបថោកគឺជាទមែង់មួយនែការ រំលោភបំពាន ផ្លូវចិត្ត្ ហើយ
វាក៏មិនធ្វើឱែយកុារខំបែឹងនោះទែ ផ្ទុយទៅវិញគឺវាធ្វើឱែយ កុារ បាក់ទឹកចិត្ត្ និង 
បំផ្លែញ នូវ ការ ឱែយ តម្លែខ្លួនរបស់ពួកគែ។

៧៥ ទុកក្មែងឱែយនៅចោល ដោយមិន 
យកចិត្ត្ ទុកដក់ ដើមែបីឱែយគែកែ 
អាកបែបកិរិយា របសគែ់

នែះគឺជាទមែង់មួយនែការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្។ ានពែល ខ្លះាន បែយោជន៍   
ក្នុងការមិនអើពើចំោះ អាកបែបកិរិយា មួយចំនួនដូចជា ការយំឡាំបា៉ែជាដើម។ 
តែការមិនយក ចិត្ត្ ទុកដក់ និងការមិនផ្ត្ល់ ក្ត្ីសែឡាញ់ស្និតា្នែល គឺធ្វើឱែយាន 
គែែះា្នែក់ដល់កុារ។

៧៦ ពែលកុារជួបការពិបាក កុំជួយវា
ដើមែបីឱែយក្មែងានភាពរឹងាំ

កុារតែូវការការណែនាំ។ កុារអាចរៀនដោះសែែយបញ្ហ ែដោយ ខ្លួន ឯងបាន 
លុះតែែតែពួក គែតែូវបាន គែបងែៀនអំពី វិធីដោះសែែយ បញ្ហែ  តំងពីពែលគែ 
នៅពីក្មែងមក។

៧៧ ពែលក្មែងរពិស ាក្មែងមិនល្អ 
(បំផ្លែញ)

កុាររៀនតមរយៈការស្វែងយល់ និងការលែង។ នែះជា សកម្មភាព ធម្មត ដែល 
នាំឱែយកុារានសុខភាព ទាំងផ្លូវ កាយ និងចិត្ត្។

៧៨ តែូវានហែតុផល មុនពែលវាយ 
កូន

មនុសែសធំមិនតែូវវាយកុារឡើយទោះជាានហែតុផលអ្វីក៏ដោយ ។  ការវាយកុារ
គឺជាទមែង់មួយនែការរំលោភបំពាន



26 អ្នកសមែបសមែួលគួរធ្វើ

៧៩ គែប់គែងអាកបែបកិរយិាមិនល្អដោយ
ការ ដក់ទណ្ឌមកម្ម (ញុឹងស្លឹក 
តែចៀក ខោកកែបាល បង្អត់បាយ 
ចងដែជើង ដក់អង្កែង ឬសែមោច 
ចាប់បោក ទាត់ លត់ជង្គនង់ លើ 
សំបកខ្នុរ ឈរហាលថ្ងែ ឈរជើង 
មួយ ជាដើម)។

គែប់សកម្មភាពទាំងនែះ គឺសុទ្ធសតែជាការរំលោភបំពាន លើ កុារ ទាំង ផ្លូវកាយ 
និងផ្លូវចិត្ត្។ អាកបែបកិរិយា ទាំង នែះ នឹង ធ្វើ ឱែយានគែែះ ា្នែក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់កុារ 
ទាំងផ្លូវចិត្ត្ និង ផ្លូវកាយ ជាពិសែសនៅពែល គែបែើវាជាបន្ត្បនា្ទែប់ ។

៨០ កូនគោរពចាស់ទុំ ស្លូត សុភាពរាប 
ារ ជួយការងារផ្ទះខិតខំរៀនសូតែ 
មិនចែះ ដើរ លែង ៅថាកូនល្អ

មនុសែសធំតែូវតែអនុញ្ញែតឱែយកុារលែង ដើមែបីឱែយគែ អភិវឌែឍ ទៅជា មនុសែស ធំ 
ដែលានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត្។

៨១ ពូជហ្អែងអញ្ចឹង អាកបែបកិរិយាមិនមែនទទួលបានមកពីតំណពូជនោះទែ លើក លែង តែរោគសញ្ញែ 
នែជម្ងឺមួយចំនួន។ អាកបែបកិរិយា គឺបានមកពីការ រៀន និងការបែពែឹត្ត្របស់មនុសែស 
ចាស់។

៨២ កូនអាកែក់មកពីារជាតិវាអាកែក់ 
ហើយមិនអាចកែវាបានទែ។

សូមមើលចម្លើយ ៨១។ 
អាកបែបកិរិយាអាចផ្លែស់ប្ត្ូរបានតមរយៈ ការធ្វើជាគំរូ និង ការណែនាំ។

៨៣ ក្មែងមិនតែូវនិយាយកុហក ឬ 
និយាយ អាកែក់ពីមនុសែសចាស់ 
ឡើយ ។

សូមមើលចម្លើយ ៨២។
កុារអាចរៀនបាននូវអាកបែបកិរិយា និងការបែពែឹត្ត្ទាំងនែះ ពីមនុសែស ជុំវិញខ្លួន។ 
ទោះបីជាយា៉ែងណាក៏ដោយ ក៏កុារ ជាចែើន ដែលទៀងតែង់ និងគោរពមនុសែសធំ 
ដែលចែះ គោរព និងឱែយតម្លែ ពួកគែ ។

៨៤ ក្មែងសុីកន្ទុយតែី ចុងអំពៅ 
ចែះហែលទឹក

របបអាហារមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់កុារក្នុងការហែលទឹកទែ។ 
មនុសែសយើងតែូវការរៀនដើមែបី អាចធ្វើអ្វី មួយបាន ។

៨៥ ក្មែងលែងចែើន វានឹងខូច សូមមើលចម្លើយ ៥៥។

៨៦ ក្មែងអត់របប (ពែលកុារសុំអ្វីៗ 
របស់អ្នក ដទែញ៉ែំ)

វាជារឿងធម្មជាតិសមែែប់កុារដែលឃ្លែន ហើយចង់ញ៉ែំ ពែល  ឃើញ អ្នកដទែ  
ញ៉ែំ ។ ទោះបីជានៅពែលកុារមិន ឃ្លែន ក៏ដោយ  ក៏កុារ នៅ តែចាប់អារម្មណ៍នូវ 
រាល់ សកម្មភាព ដែល អ្នកដទែទៀតធ្វើ។

៨៩ ពែលកុារវាយចាញ់គែ 
វាយ កុារ នោះថែមទៀត

ការវាយដុំលើកុារគឺជាការរំលោភបំពាន ។ ការដក់ ទណ្ឌមកម្ម អ្នកចាញ់ គឺ   
លើក ទឹកចិត្ត្ឱែយកាន់តែ ាន ការ វាយ តប់ និងអំពើកាច ាហាវ។

៩០ កោងធ្វើកង់ តែង់ធ្វើកាំ។ ការ 
ទាំង អស់មិនដូចគ្នែទែ ចូរអប់រំ 
បណ្ត៉ះ បណា្តែលទៅតម និសែស័យ 
របស់គែ

កុារទាំងអស់សុទ្ធសតែខុសៗគ្នែ ហើយគែានភាពខា្លែំង លើផ្នែក ខុសៗគ្នែ។ 
កុារា្នែក់ៗគឺសុទ្ធសតែ ានអ្វីៗដែល សំខាន់សមែែប់ ចូលរួម ចំណែក នៅក្នុង 
ពិភពលោកនែះ។

៩១ រលកកែែយចែែនរលកមុខ កុារគឺជាមនុសែសធំនៅជំនាន់កែែយ ។

៩២ ពែលា្លែប់ទៅកុំកប់កែបែរក្មែង ពុំានភស្ត្ុតងបែបវិទែាាស្ត្ែដើមែបីគំទែជំនឿនែះទែ ក៏ប៉ុន្ត្ែ វាក៏ មិនានគែែះ
ា្នែក់អ្វីដល់កុារទែ។



ការបាាសា័យទាក់ទងក្នុងគាួសរ



28 ការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារ

សាចក្តីផ្តើម

គែួារគឺជាគែឹះមួយនែសង្គនម ដូចនែះការបែែសែ័យទាក់ទងនៅក្នុងគែួារ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនែ ជីវិតគែួារវិជ្ជមាន។  

នៅ ក្នុងគែួារ កុាររៀនពីការធ្វើអន្ត្រកម្មនានាជាមួយអ្នកនៅជំុវិញខ្លួនរបស់ពួកគែ ដូចជា ការរៀននិយាយ និងរៀនា្តែប់ 

ជាដើម។ កុាររៀនបែែសែ័យទាក់ទង តម រយៈគំរូពីឪពុកា្តែយ អាណាពែយបាល ឬអ្នកថែទាំ បងប្អូន និងាច់ញតិរបស់ពួកគែ 

ក្នុងការរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ កុារ ដឹង ពីគុណតម្លែ និងទទួល បានការសែលាញ់ តមរយៈរបៀបបែែសែ័យទាក់ទងរបស់ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ។

ការបែែសែ័យទាក់ទង គឺជាការផ្ត្ល់  និងទទួលបានព័ត៌ាន  ការគិត និងអារម្មណ៍នានាតមរយៈ ការនិយាយ  (ជួបផ្ទែល់ 

តមទូរស័ព្ទ ឬកំុពែយូទ័រ) ដោយការសរសែរ (កត់តែែ ារព័ត៌ាន ារតមទូរស័ព្ទ អីុមែល ហ្វែសប៊ុក) និង កាយវិកា រ 

(ចលនាដែជើង  ទឹកមុខ  ទមែង់រាងកាយ សំឡែង និងកែសែភ្នែក)។

ការបែែសែ័យទាក់ទងធ្វើឡើងក្នុងរង្វង់សាជិកគែួារ ដើមែបី  ក្នុងគោលបំណង៖

 � ចែករំលែកព័ត៌ាន ដែលកើតឡើងបែចាំថ្ងែ 

 � បងា្ហែញ និងបែែប់អំពីអារម្មណ៍ និងការគិតនានាដែលអាចកើតាន

 � ពិភាកែាអំពីបញ្ហែ និងស្វែងរកដំោះសែែយជាមួយគ្នែ។

នៅក្នុងគែួារដែលានភាពរីករាយ ានសុខភាពល្អ សាជិកចង់និយាយរកគ្នែ និងសួរគ្នែអំពីការគិត អារម្មណ៍ និង 

សកម្មភាពរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ បែសិនបើឪពុកា្តែយ បងា្ហែញចំណាប់អារម្មណ៍ និងការគិត ចំោះ ជីវិត បែចាំថ្ងែរបស់កូន ឬកុារ 

នោះពួកគែានអារម្មណ៍ា រូបគែានតម្លែ និងានការអភិវឌែឍទំនុកចិត្ត្ លើខ្លួនឯង។ បើឪពុកា្តែយគែែន់តែបែែប់កូនឱែយធ្វើអ្វីៗ 

ជែរ ស្ត្ីបនោ្ទែស ឬកែតមែូវកូន នោះកូនានអារម្មណ៍ ឯកោ និង គិតា ខ្លួនឯងគ្មែនតម្លែ។ 

គែួារដែលមិនបានចែករំលែកព័ត៌ាន អារម្មណ៍ ឬការគិត នឹងធ្វើឱែយ សាជិកគែួារ ាន អារម្មណ៍ ឯកោ និងមិនបានឱែយ 

ពួកគត់ចែះពីរបៀបបែែសែ័យទាក់ទង ទាំងនៅក្នុងគែួារ ក្នុងសហគមន៍ ឬនៅ ាលារៀន។ កុារ ដែលរស់នៅក្នុងគែួារាន

ការបែែសែ័យទាក់ទងតិច ខែាយ ឬអវិជ្ជមាន នឹងធ្វើឱែយ ាន ការ ពនែយឺតដល់ការអភិវឌែឍគំនិត អារម្មណ៍ រងអំពើហិងែា ការមិនអើពើ 

និងការបែកបាក់គែួារ។

គោលបំណង នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � រៀបរាប់ពីហែតុផល និងារៈសំខាន់នែការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងរង្វង់គែួារ

 � កត់សា្គ្ែល់ និងយល់ពីអត្ថន័យនែការបែែសែ័យទាក់ទងតមរយៈ កាយវិការ និងការ 

និយាយ

 � ឆ្លុះបញ្ចែំងពីកមែិតនែការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងរង្វង់កែុមគែួារខ្លួន 

 � បងា្ហែញពីការា្តែប់ដោយយកចិត្ត្ទុកដក់ និងលើកទឹកចិត្ត្កូន ឬកុារឱែយានជំនាញ 

បែែសែ័យ ទាក់ទង ដែល    ាន  បែសិទ្ធសភាព។ 
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១២០នាទី 

 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពីការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារ 

 � រូបភាពទី២ (A2) បងា្ហែញពី ប្ត្ីបែពន្ធសបែកែកតវា៉ែគ្នែ 

 � រូបភាពទី៣ (A2) បងា្ហែញពី ា្តែយវាយកូន   

 � រូបភាពទី៤ (A2) បងា្ហែញពី ឪពុកមើលរបួសឱែយកូននៅពែលដែលកូនបែុសានគែែះា្នែក់ 

 � រូបភាពទី៥ (A2) បងា្ហែញពី កុារវាយរបស់លែង

 � រូបភាពទី៦ (A2) បងា្ហែញពី ក្មែងជំទង់ឈរឱបដែ

 � រូបភាពទី៧ (A2) បងា្ហែញពី ា្តែយ និងកូនឱបគ្នែ

 � រូបភាពទី៨ (A2) បងា្ហែញពី ា្តែយកំពុងា្តែប់កូននិយាយ

 � ផ្ទែំងសំណួរងាយៗដែលសាជិកគែួារអាចសួរនាំគ្នែ ដើមែបីបង្កើនទំនាក់ទំនង និងការ 

បែែសែ័យ ទាក់ទង ល្អនៅក្នុងគែួារ។ 

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀមសា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត (សួរសំណួរ និងឆ្លើយ)

 � កែុមពិភាកែា (តមា្ថែនភាពជាក់ស្ត្ែង)

 ¥ រយៈពាល

 j ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នក សមែបសមែួល    សួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

 � បនា្ទែប់មក ណែនាំអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែួល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ 

ពី ចំណងជើង សង្ខែប គោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

ក- សំណាះសំណាល និង 

ណានាំខ្លួន (១៥នាទី)
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បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះ អាចជួយ 

ពួកគត់ និង អ្នក សមែបសមែួល បានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែ បន្ថែមទៀត 

នៅក្នុងកែុម ដោយ ធ្វើសកម្មភាព មួយចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ ឱែយ 

ពួកគែ ឈរ ជា កែុមដែលមក ពីតំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន (អ្នកមិន 

ទាន់ានកូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើ ាន អ្នកមិនទាន់ រៀបការឱែយគត់ឈរ នៅ កែុម 

មិនទាន់រៀបការ)។ អ្នកសមែប សមែួល និយាយ ឡើងវិញពីកែុមនីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួល អាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

ខ- លំនាំចូលបាានបទ 

(២០នាទី)
 � អ្នកសមែបសមែួលបញ្ចប់សកម្មភាពណែនាំ រួចចូលបែធានបទ។  ថ្ងែនែះ យើងនឹងនិយាយ 

ពីការ បែែសែ័យ ទាក់ទងនៅក្នុង គែួារ។ បែធាន បទ  នែះានារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុង

ការរស់ នៅ បែចាំថ្ងែ របស់កែុមគែួារ  នីមួយៗ។ នៅ ពែលដែលលោកអ្នកានការបែែសែ័យ

ទាក់ទងល្អ គែួារ ក៏ ាន ភាព ល្អូកល្អើន។ នៅពែល ការបែែសែ័យទាក់ទងមិនល្អ គែួារក៏ 

ជួប ការលំបាក ជាចែើន។ ជាកិច្ចចាប់ផ្ត្ើម ខ្ញុំសូមសួរ សំណួរ មួយ អំពី ជីវិតរស់នៅបែចាំថ្ងែ 

ក្នុងគែួារ លោក អ្នក។ 

 ) តើសាជិកគែួារអ្នក និយាយអ្វីខ្លះនៅពែលអ្នកជួបគ្នែ ឬនៅផ្ទះជាមួយគ្នែ?

 y ចំលើយរំពឹងទុក៖  

 - ថ្ងែនែះានអារម្មណ៍យា៉ែងណា?

 - អាវកំពុងពាក់ហ្នឹង ា្អែតណាស់! 

 - សួស្ត្ីកូន

 - តើកូនរៀនសូតែអ្វីខ្លះ នៅាលារៀនថ្ងែនែះ?

 - តើការងារដូចម្ត្ែចដែរ? 

 - ថ្ងែនែះ បង ឬអូន មកយឺត ឬលឿនម្លែះ?

 - ញញឹម ងក់កែបាល  

 - តើឯងទើបមកពីណា? ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នក ធ្វើការបែែសែ័យទាក់ទងគ្នែតមរបៀបណាខ្លះ?

 y  ចម្លើយរំពឹងទុក៖ និយាយគ្នែ ញញឹមដក់គ្នែ សួរអំពី សុខទុក្ខ ៅថគ្នែទៅវិញទៅមកផ្ត្ល់  

សញ្ញែអ្វីមួយ ជំរាប  សួរ និយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នែ ផ្ញើារ សរសែរសំបុតែ ឱែយ គ្នែ។ល។  

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបន្ថែមខ្លឹមារ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

និយមន័យនាពាកាយ ការបាាសា័យទាក់ទង

ការបែែសែ័យទាក់ទង គឺជាការផ្ត្ល់  និងទទួលបានព័ត៌ាន  ការគិត និងអារម្មណ៍នានា 

តមរយៈ៖

 y ការនិយាយ  ានដូចជា ការជួបផ្ទែល់ តមទូរស័ព្ទ ឬកុំពែយូទ័រ

 y ការសរសែរ ានដូចជា ការកត់តែែ ារព័ត៌ាន ារតមទូរស័ព្ទ អីុមែល 

ហ្វែសប៊ុក

 y កាយវិកា រ ានដូចជា ធ្វើចលនាដែជើង ទឹកមុខ ទមែង់រាងកាយ សំឡែង និង 

កែសែភ្នែក ជាដើម។

មនុសែសជាចែើនគិតាការបែែសែ័យទាក់ទង គែែន់តែជាការផ្ត្ល់ព័ត៌ាន ប៉ុន្ត្ែវាក៏ជា 

ការ ទទួលព័ត៌ាន ឬបងា្ហែញ ពី ការា្តែប់ផងដែរ។ ការា្តែប់ រួមបញ្ចូលទាំងការឮ នូវខ្លឹមារ 

អ្វីមួយ ដែលមនុសែសា្នែក់ទៀតកំពុង និយាយ ឮ និងយល់ ពី អ្វីដែលគត់ កំពុងនិយាយ 

(លឿន យឺត ខែាវៗ ឮៗ ដច់ៗ ឬរលូន)។ ការបែែសែ័យ ទាក់ទង ក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការ 

មើល ឃើញ ការសា្គ្ែល់ យល់ពីទឹកមុខ កាយវិការ ទមែង់រាងកាយ  ដែលមនុសែស  ា្នែក់នោះ 

ាននៅពែលគត់ កំពុង និយាយ។ កាយវិការ ទាំង នោះ បញ្ជមូនារ អារម្មណ៍នានានែការ 

បែែសែ័យ ទាក់ទង។ 

 � ខាងកែែមគឺជាសំណួរមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចសួរសាជិកគែួាររបស់អ្នក ដើមែបីជួយ 

ពួកគត់ និយាយពី ជីវិត បែចាំថ្ងែ និងអារម្មណ៍នានា។

 � សំណួរទាំងនែះនឹងធ្វើជាបណ្ណរូបភាព (Poster) តមកែុមអាយុ ដើមែបីឱែយសិកា្ខែកាមយក 

ទៅ បែើ សមែែប់ ការ បែែសែ័យ ទាក់ទងនៅក្នុងវង្វង់ គែួារ។ 

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

សំណួរនានា សមាាប់សួរកូន ឬកុារ ដាលានអាយុតិច

 y តើកូនបានញ៉ែំអ្វីខ្លះនៅថ្ងែនែះ?

 y តើនៅផ្ទះកូនបានលែងជាមួយអ្នកណាខ្លះ?

 y តើថ្ងែនែះនៅាលាកូនបានលែងជាមួយអ្នកណាខ្លះ?  

 y តើថ្ងែនែះកូនទៅរៀនសបែបាយទែ?

 y តើអ្នកណាជាមិត្ត្ភក្ត្ិល្អជាងគែរបស់កូន?

 y តើនៅាលារៀនាន អ្នកណាខ្លះធ្វើឱែយកូនមិនសបែបាយចិត្ត្? 

 y តើានរឿងអ្វីកើតឡើង ដែលល្អជាងគែសមែែប់កូននៅថ្ងែនែះ?

 y តើានរឿងអ្វីកើតឡើង ដែលអាកែក់ជាងគែសមែែប់កូននៅថ្ងែនែះ?

 y តើអាវរបស់កូន ា្អែតឬទែថ្ងែនែះ?

 y តើថ្ងែនែះគែូរបស់កូន ធ្វើអ្វីខ្លះ? 

 y តើកូនរៀនចែះអ្វីខ្លះនៅថ្ងែនែះ?

 y តើពែលចែញលែង កូនលែងអ្វីខ្លះជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ? 

 y តើមិត្ត្ភក្ត្ិអង្គនុយរៀនកែបែរកូនយា៉ែងដូចម្ត្ែចដែរនៅថ្ងែនែះ? 
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សំណួរនានាសមាាប់សំរាប់សួរកូន ឬកុារ ដាលានអាយុចាើន

 y នៅថ្ងែនែះ កូននិយាយជាមួយអ្នកណាខ្លះ?

 y តើកូនបានរៀនពីអ្វីខ្លះ នៅាលារៀនថ្ងែនែះ?

 y តើកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះកែែយមកពីតែឡប់មកពីាលា? 

 y តើអ្នកណាជាមិត្ត្ភក្ត្ិល្អជាងគែរបស់កូន?

 y តើកូនចូលចិត្ត្មិត្ត្ល្អរបស់កូនចំណុចណាខ្លះ? 

 y តើកន្លែងកំាន្ត្មួយណាដែលកូនចង់ទៅ? 

 y តើថ្ងែនែះានរឿងអ្វីកើតឡើង ដែលល្អចំោះកូន?

 y តើថ្ងែនែះានរឿងអ្វីកើតឡើង ដែលធ្វើឱែយកូនមិនសបែបាយចិត្ត្?

 y តើកូនានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែចដែរថ្ងែនែះ?

សំណួរនានាសមាាប់ សួរប្តី ឬបាពន្ធ (សូមពាយាយាមសួរសំណួរ អំពីទំនាក់ទំនង 

និងអារម្មណ៍នានាកុំសួរ អំពីតម្លារបស់របរ ឬវត្ថុ)។

 y តើអូន ឬបងានអារម្មណ៍យា៉ែងណាដែរថ្ងែនែះ? 

 y តើបង ឬអូនគិតាយើងគួរជួសជុលផ្ទះរបៀបណាដែរ? 

 y តើបងសែីរបស់បង ឬអូនយា៉ែងដូចម្ត្ែចហើយ? 

 y តើអូន ឬបងចូលចិត្ត្ញ៉ែំ ឬធ្វើម្ហូប អ្វីជាងគែ? 

 y តើបង ឬអូនានចំណុចអ្វីខ្លះល្អជាងគែ? តើបង ឬអូនានចំណុចអ្វីខ្លះមិនល្អ? 

 y តើបង  ឬអូនាននឹកអ្នកណាគែ? 

 y តើធ្វើជាា្តែយ ឬឪពុកានចំណុចណាដែលពិបាកជាងគែ? និងងាយសែួល 

ជាង គែ? 

 y តើអូន ឬបងានបំណងបែែា្នែអ្វីខ្លះ? 

 y តើអូន ឬបងបារម្ភពីអ្វីខ្លះ? 

 y នៅពែលដែលបង ឬអូនសោកសៅ តើបងរកអ្នកណានិយាយជាមួយ? 

 y តើានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងែនែះ? 

 y តើអ្វីដែលធ្វើឱែយបងឬអូន សបែបាយ  ចិត្ត្នៅថ្ងែនែះ?

 y តើអ្វីដែលធ្វើឱែយបងឬអូន មិនសបែបាយចិត្ត្នៅថ្ងែនែះ?

 y តើអ្វីដែលធ្វើឱែយបង ឬអូន ានអារម្មណ៍ធុញទែែន់នៅថ្ងែនែះ?

 y តើការងារបង ឬអូនយា៉ែងដូចម្ត្ែចដែរនៅថ្ងែនែះ? 

 y តើអូនបានជួបមិត្ត្ភក្ត្ិអូនណាា្នែក់ទែថ្ងែនែះ? 

តើអូនជួបអ្នកណា? តើគត់សុខសបែបាយជាទែ? 

 y តើបង ឬអូនចូលចិត្ត្ការងារដែលធ្វើរាល់ថ្ងែនែះទែ? 

តើការងារបែភែទណាទៀត ដែលបង ឬអូន ចូលចិត្ត្ធ្វើ?

 y តើទីកន្លែងណាដែលបង ឬអូន ចង់ទៅរស់នៅ?

 y តើបង ឬអូនគិតា កូនៗយើង យា៉ែងដូចម្ត្ែចដែរ? 

 y តើអូន ឬបងចូលចិត្ត្កូនៗរបស់មិត្ត្ភក្ត្ិយើងទែ? 

 y តើបង ឬអូនគិតា មិត្ត្ភក្ត្ិរបស់កូនៗយើង ដូចម្ត្ែចដែរ?

 y តើបង ឬអូន ធ្វើអ្វដីើមែបីឱែយានអារម្មណ៍ល្អ នៅពែលដែលអូន ឬបងខឹង ឬមួម៉ែ?

 y តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើបងឬអូនានអារម្មណ៍ា ានមោទនភាព?
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គ�១- និយមន័យ ការបាាសា័យទាក់ទង (២០នាទី) 

 � អ្នកសមែបសមែួលបងា្ហែញរូបភាពគែួារ បនា្ទែប់មកធ្វើការសួរសំណួរ ដូចខាងកែែម៖

ការបាាសា័យទាក់ទងក្នុងគាួសរ

 ) តើការបែែសែ័យទាក់ទងនៅក្នុងគែួារ ានន័យយា៉ែងដូចម្ត្ែច? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការចែករំលែកព័ត៌ានជាក់ស្ត្ែង ការ បងា្ហែញនូវអារម្មណ៍ទាំងវិជ្ជមាន 

និងអវិជ្ជមាន ការដោះសែែយ បញ្ហែ ការយល់ពី អារម្មណ៍ និងការគិតពីគ្នែទៅវិញ  ទៅ  

មក ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

គ- ដំណើរការ បាានបទ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

អំពីគោលបំណង និងសរៈសំខាន់នាការបាាសា័យទាក់ទង ក្នុងគាួសរ 

ការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារគឺធ្វើឡើងក្នុងរង្វង់សាជិកគែួារដើមែបីចែករំលែក 

ព័ត៌ានដែលកើតឡើងបែចាំថ្ងែ (ឧទាហរណ៍ តើបង ឬអូនញ៉ែំបាយហើយឬនៅ? តើ ថ្ងែ 

នែះ ានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅផ្ទះ?) ឬបែែប់គ្នែទៅវិញទៅមកអំពីអារម្មណ៍) និងការគិត 

នានា ដែល អាច ាន ឬពិភាកែាអំពីបញ្ហែ ស្វែងរកដំោះសែែយជាមួយគ្នែ ។

នៅក្នុងគែួារដែលានភាពរីករាយ ានសុខភាពល្អ សាជិកចង់និយាយរកគ្នែ និង 

សួរគ្នែ អំពីការគិត អារម្មណ៍ និងសកម្មភាពរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ បែសិនបើឪពុកា្តែយ បងា្ហែញ 

ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការគិត ចំោះ ជីវិត បែចាំថ្ងែរបស់កូន ឬកុារ នោះពួកគែាន 

អារម្មណ៍ា រូបគែានតម្លែ និងាន ការអភិវឌែឍទំនុកចិត្ត្ លើខ្លួនឯង សុវត្ថិភាពក្នុងការបែែប់ 

ឬចែករំលែករឿងរា៉ែវនានា ដែលកើតឡើង ចំោះ រូបគែ។ បើ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ 

អ្នក ថែទាំ គែែន់តែបែែប់ កូន ឱែយ ធ្វើអ្វីៗ ជែរ ស្ត្ីបនោ្ទែស ឬកែតមែូវកូន នោះកូននឹងាន 

អារម្មណ៍ ឯកោ គ្មែនតម្លែ និងខា្លែចក្នុងការចែករំលែកព័ត៌ាន ដែល ជាហែតុធ្វើឱែយកូន ឬ 

សាជិក គែួារដទែទៀត  គិតា ពួកគែមិនានអ្នកដែលគត់តែូវបែែប់ អំពី បញ្ហែដែល 

គត់ជួបបែទះទាំងនៅក្នុងគែួារ និងក្នុងសហគមន៍។

គែួារដែលមិនបានចែករំលែកព័ត៌ាន អារម្មណ៍ ឬការគិត នឹងធ្វើឱែយ សាជិកគែួារ 

ាន អារម្មណ៍  ឯកោ និងមិន បាន ឱែយ ពួកគត់ចែះពី របៀបបែែសែ័យទាក់ទង ទាំងនៅក្នុង 

គែួារ ក្នុង សហគមន៍ ឬនៅ ាលារៀន។ កុារ ដែលរស់នៅក្នុងគែួារានការបែែសែ័យ

ទាក់ទងតិច ខែាយ ឬអវិជ្ជមាន នឹងធ្វើឱែយ ាន ការ ពនែយឺតដល់ការអភិវឌែឍគំនិត អារម្មណ៍ 

រងអំពើហិងែា ការមិនអើពើ និងការបែកបាក់គែួារ។

 � អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្ ដោយសួរសំណួរទៅកែុម 

 ) តើយើងអាចដឹងពីបែែសែ័យទាក់ទងល្អ ដោយរបៀបណាខ្លះ?

 y ចំលើយ រំពឹងទុក៖ 

 - សាជិកគែួារជជែកគ្នែដោយសែរី ហា៊ែនសួរ និងហា៊ែនឆ្លើយ

 - នៅពែលឪពុកា្តែយនិយាយ កូនយកចិត្ត្ទុកដក់ា្តែប់ 

 - នៅពែលកូននិយាយ ឪពុកា្តែយយកចិត្ត្ទុកដក់ា្តែប់

 - ឪពុកា្តែយបែើពាកែយសម្ត្ីដែលកក់ក្តែ និងបងា្ហែញក្ត្ីសែលាញ់ចំោះកូន

 - ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ពែាយាមនិយាយសំឡែងធម្មត ទៅកាន់ 

កូន ឬកុារ និងមិនសម្លុត សែែកជែរ  រិះគន់ ឬស្ត្ី បនោ្ទែសពួកគែទែ។

 - ឪពុកា្តែយចែះអត់ធ្មត់នៅពែលកូន ឬកុារសួរសំណួរចែើន ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបន្ត្សកម្មភាព តមរយៈការឆ្លុះបញ្ចែំងលើ 

រូបភាព។
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គ�២- ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើរូបភាព (២០នាទី) 

 � អ្នកសមែបសមែលួបងា្ហែញរូបភាពដែលបងា្ហែញពីការគិត និងអារម្មណ៍ តមរយៈ សកម្ម ភាព  

ទឹកមុខ ឬឥរិយាបថ (ការបែែសែ័យទាក់ទង ដែលមិនមែនជាពាកែយសម្ត្ី  ) ដោយឱែយអ្នក 

ចូលរួម បែែប់ អំពីអារម្មណ៍នានា ដែលាននៅក្នុង រូបភាពនីមួយៗ។

 � អ្នកសមែបសមែួលបងា្ហែញរូបភាពទី ២ រួចសួរសំណួរ

ប្តីបាពន្ធបាកាកតវ៉ាគ្នា

 ) នៅក្នុងរូបភាពទី២នែះ តើពួកគែានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែចដែរ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ខឹង ភ័យខា្លែច កែៀមកែំ ស្អប់ ចង់តបត ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចធ្វើការបងា្ហែញរូបភាពទី៣
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ា្តាយវយកូន

 � បនា្ទែប់មកសួរសំណួរ ទៅអ្នកចូលរួម

 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៣នែះ តើពួកគែានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែចដែរ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ខឹង ភ័យខា្លែច ឈឺចាប់ ស្អប់ តក់ស្លុត ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបងា្ហែញរូបភាពទី៤

ឪពុកមើលរបួសឱាយកូននៅពាលដាលកូនបាុសានគាាះថា្នាក់

 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៤នែះ តើពួកគែានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ សែឡាញ់ ភាពកក់ក្តែ ានទំនុកចិត្ត្ បារម្ភ ពែញចិត្ត្ ភ័យ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបងា្ហែញរូបភាពទី៥
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កុារវយរបស់លាង

 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៥នែះ តើកូន ឬកុារានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយអ្នកចូលរួមអាច៖ ខឹង ចែណែន ស្អប់ កែែវកែែធ មួរម៉ែ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចធ្វើការបងា្ហែញរូបភាពទី៦

ក្មាងជំទង់ឈរឱបដា
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 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៦នែះ តើកូន ឬកុារានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y  ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ ខឹងតិចៗ ធុញទែែន់ អាក់អន់ចិត្ត្ មិនចូលចិត្ត្។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបងា្ហែញរូបភាពទី៧

ា្តាយ និងកូនឱបគ្នា

 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៧នែះ តើពួកគែានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ភាពកក់ក្តែ សែឡាញ់ ស្និទ្ធសា្នែល គោរព ឱែយតម្លែ ជឿជាក់ ាន 

សុវត្ថិភាព និងទុកចិត្ត្។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបងា្ហែញរូបភាពទី៨

ា្តាយកំពុងស្តាប់កូននិយាយ
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 ) នៅក្នុងរូបភាពទី៨នែះ ពួកគែានអារម្មណ៍ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ភាពកក់ក្តែ សែឡាញ់ ស្និទ្ធសា្នែល គោរព ឱែយតម្លែ ជឿជាក់ ាន 

សុវត្ថិភាព និងទុកចិត្ត្។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួមបន្ត្ទៅសកម្មភាពបនា្ទែប់។

គ�៣- ការឆ្លុះបញ្ចាំងលើសកម្មភាពបាាំថ្ងា (២០នាទី) 

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរពីសកម្មភាពទូទៅបែចាំថ្ងែរបស់អ្នកចូលរួម ដើមែបី ឆ្លុះ បញ្ចែំងនូវ 

អាកបែបកិរិយា ឬជំនាញខ្លះៗ នែ ការា្តែប់។

 ) សូមគិតអំពីខ្លនួរបស់អ្នក នៅពែលដែលលោកអ្នកនៅជាមួយនរណាា្នែក់នៅក្នងុគែាួរ  

តើពួកគែានអាកបែបកិរិយា ជាក់ លាក់អ្វីខ្លះ ដែល ធ្វើឱែយអ្នកានអារម្មណ៍ចង់និយាយ 

ទៅ កាន់ពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ 

 - នៅពែលពួកគែបងា្ហែញអាកបែបកិរិយា ា្តែប់ខ្ញុំ

 - នៅពែលដែលពួកគែបានបងា្ហែញការយកចិត្ត្ទុកដក់ចំោះខ្ញុំ ដូចជា៖ មើលមុខខ្ញុំ 

សួរសំណួរសុីនឹងាច់រឿង របស់ខ្ញុំ ឬឆ្លើយបាទ ចាស។ល។

 - នៅពែលដែលពួកគែបញែឈប់សកម្មភាពដែលពួកគែកំពុងធ្វើ ហើយបែរមកនិយាយ 

ឬា្តែប់ខ្ញុំ។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើអ្វីដែលធ្វើឱែយលោកអ្នកមិនចង់និយាយ ទៅកាន់សាជិក នៅក្នុង គែួារ របស់ អ្នក? 

តើពួកគែានអាកបែបកិរិយា ជាក់ លាក់អ្វីខ្លះ  ដែលធ្វើឱែយអ្នកានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែច ក្នុង 

ការ និយាយ  ទៅកាន់ពួកគែ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ 

 - ហាក់ដូចជាខឹង  (មុខកែហម បើកភ្នែកធំៗ សំឡក់។ល។) 

 - សែវឹង ងងុយដែក (ឬងក់)

 - និយាយដោយកំហឹង ឬខុសនឹងសំណួរ ឬាច់រឿងរបស់ខ្ញុំ

 - មិនបញែឈប់សកម្មភាពដែលគែកំពុងធ្វើ 

 - រិះគន់ខ្ញុំពីនែះពីនោះ

 - ស្ត្ីបនោ្ទែសឱែយខ្ញុំ 

 - បែរខ្នងដក់ខ្ញុំ

 - ពួកគែហាក់ដូចជារវល់ជាមួយបញ្ហែផ្ទែល់ខ្លួនរបស់ពួកគែ 

 - បើពួកគែកំពង់តែបែើបែែស់ទូរស័ព្ទ ឬហ្វែសប៊ុក 

គ�៤- ការបងា្ហាញពីបាសិទ្ធភាព នាការបាាសា័យទាក់ទង

 � អ្នកសមែបសមែួលធ្វើការបងា្ហែញ (តមរយៈការសម្ត្ែងតួ) ពីអាកបែបកិរិយាដែលានការ 

លើក ទឹកចិត្ត្ដល់ សាជិក គែាួរក្នងុការបែែសែយ័ទាក់ទងគ្នែ។ អាកបែបកិរិយា ទំាងនោះ ាន 

ដូចជា  ការា្តែប់ មើល ឆ្លើយសំណួរ បងា្ហែញពីការយល់ចិត្ត្ ការអង្គនុយ ឬឈរ  ពែមទាំង 

របៀបក្នុង ការ និយាយ ស្ត្ី និងការឆ្លើយតប ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល 

តើអ្វីខ្លះ ជួយឱាយការបាាសា័យទាក់ទងានបាសិទ្ធភាព?

យើងគួរពែាយាមឆ្លើយតបចំោះសាជិកគែួារដែលនិយាយមកកាន់យើងដោយ៖

 y បងា្ហែញការយល់ចិត្ត្ 

 y មើល 

 y ា្តែប់

 y ឆ្លើយសំណួរ 

 y បងា្ហែញពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំោះអ្វីដែលពួកគែបានសួរ

បែសិនបើយើងមិនានពែលក្នុងការា្តែប់គត់ទែ សូមបែែប់ទៅពួកគត់វិញ ពីពែល 

វែលា ដែលយើងអាចា្តែប់ ពួកគត់ បាន (សូមចាំ ១០នាទី ចាំស្អែក ឬចាំពែលយប់)។  បើ 

ករណី  បនា្ទែន់ យើងគួរសមែែចចិត្ត្ក្នុងការផ្អែកនូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ បន្ត្ិច ដើមែបីា្តែប់នូវ 

តមែូវ ការ របស់ សាជិកគែួារជាមុនសិន។

ការបាកបាក់គាួសរ និងការបាាសា័យទាក់ទងក្នុងគាួសរ

នៅពែលដែលគែាួរមួយានការបែែសែយ័ទាក់ទងខែាយ ឬមិនគែប់គែែន់ ដូចជា ពួក

គត់មិនបានពិភាកែាពីជីវិតបែចាំថ្ងែ ឬបញ្ហែនានា ដែលកំពុងជួបបែទះ ហើយមិនបាន 

ស្វែងរក ដំោះសែែយ ឬមិនបានយកចិត្ត្ទុកដក់ចំោះតមែូវការ នោះ អាចនាំទៅដល់ការ 

បែកគ្នែ។ ឪពុកា្តែយ ឬកូនធំៗអាចចុះចែញពីផ្ទះ ឬបញ្ជមូនកូនទៅឱែយាច់ញតិ ឬនៅក្នុង 

មណ្ឌមលថែទាំ។ ដោយ ារការបែកបាក់គែួារ វាអាចាន គែែះា្នែក់ចំោះកុារ ដែលតែូវ 

ការ ភាពកក់ក្តែ ដែនកំណត់ និងបរិយាកាសគំទែ   ជាការសំខាន់ដែលតែូវានទំនាក់ទំនង 

ជិតដិត ជាមួយកុារ និង តែូវយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់ពួកគែ។

ការការពារកុារ និងការបាាសា័យទាក់ទងក្នុងគាួសរ

នៅពែលកុាររស់នៅក្នងុគែាួរដែលសាជិកគែាួរ ដែលមិនានការ បែែសែ ័យទាក់ទង  

ល្អជាមួយគ្នែ (ស្ត្ីបនោ្ទែស ឬកំហឹង) នោះកុារមិនានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព ក្នុងការ បែែប់ ពី 

ហែតុការណ៍ ឬបញ្ហែដែលពួកគែបានជួបបែទះឡើយ។ 

 y ឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា តែវូបើកចំហរ និងឆ្លើយតបចំោះកូនៗ 

ដើមែបី ឱែយ ពួកគែានអារម្មណ៍ា ឪពុកា្តែយទទួលយក និងា្តែប់ពួកគែ នៅពែល 

ណា  ដែល រឿង រា៉ែវ អាកែក់  ណាមួយកើតឡើង។

 y កុារដែលមិនានអារម្មណ៍សុវត្ថភិាព ក្នងុការនិយាយជាមួយឪពុកា្តែយ អាណា 

ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ នឹងមិន បែែប់ពី បញ្ហែដែល ពួកគែ ាន ឬមិនសួរ សំណួរ 

នានា  អំពី បញ្ហែ ដែលគែ កំពុងជួបបែទះនោះទែ។ 

ទាំងនែះនាំឱែយឱែយកុារមិនទទួលបាននូវការការពារនៅក្នុងគែួារ ដែលជាកន្លែង ដែល  

ពួកគែគិតាានសុវត្ថិភាពបំផុត និងជាកន្លែង ដែល ពួកគែ អាចនិយាយបាន ដោយ សែរី ។
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ការបាាសា័យទាក់ទងជាមួយសាជិកគាួសរ រួមទាំងកុារដាលានពិការភាព

ការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយសាជិកគែួារដែលានពិការភាព គឺតែូវគិតទៅលើ 

សមត្ថភាព  របស់គត់ក្នងុការបែែសែយ័ ទាក់ទង ដូចជា គថ្លង់ មិនអាចនិយាយបាន  និយាយ 

មិនចែបាស់ យឺតក្នុងការរៀន ឬយល់។ កុារដែលពិការភ្នែកគឺអាចា្តែប់ឮ ប៉ុន្ត្ែគែមិនអាច 

ទទួល បាន ព័ត៌ាន ផ្នែកកាយវិការបានទែ ដូច្នែះយើងតែូវពិចារណា នូវចំណុច នានា ដូចខាង 

កែែម៖

 y ដោយារការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារសំខាន់ ហើយអ្វីដែល សំខាន់ ទៀត 

នោះ គឺ ការគិតអំពីរបៀបដែលធានា ាសាជិកគែាួរទំាងអស់តែវូបានរាប់បញ្ចលូ 

ក្នុងដំណើរ ការ បែែសែ័យទាក់ទង ដោយាន “ការបញ្ជមូន” និង “ការទទួល”។

 y នៅពែលដែលសាជិកគែួារណាា្នែក់មិនអាចា្តែប់ឮ ឬមិនអាចនិយាយកើត 

ឬមិន អាច យល់ពីអ្វីដែលអ្នក ផែសែងៗកំពុងនិយាយ សាជិកគែួារ ផែសែងទៀត 

តែូវ តែ ខិតខំបែើ វិធី នានា   ដូចជា ការនិយាយ សរសែរ ធ្វើកាយវិការ ដែ ឬជើង។ល។ 

ដូចនែះសាជិក គែួារ តែូវធានាបានា អ្នកដែលានបញ្ហែក្នុងការបែែសែ័យ 

ទាក់ទង  តែូវបានរាប់ បញ្ចូល ក្នុងការ ផ្ត្ល់  ទទួលព័ត៌ាន អារម្មណ៍ និងអាចយល់ 

និង ធ្វើអ្វីៗបានជាមួយ អ្នក ផែសែងៗ  ទៀតផងនៅរង្វង់ ក្នុងគែួារ។

 y នៅពែលដែលអ្នកានការលំបាកក្នុងការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយកុារ ជាការ 

សំខាន់  ណាស់ ដែលតែូវានការ ខិតខំ ដើមែបីធានាា កុារពិតជាដឹងនូវអ្វីៗ ដែល 

គែតែវូការដឹង ដើមែបីលូតលាស់ អភិវឌែឍ និងចូលរួមបានពែញលែញ ក្នងុជីវិត គែាួរ។ 

ចំណុចនែះ រាប់បញ្ចូល ទាំងផែនការសកម្មភាព និងព័ត៌ាន ដែល សាជិក គែួារ 

ទាំងអស់កំពុង ធ្វើ កំពុងគិត និងអារម្មណ៍ដែលពួកគែកំពុងាន។ ហើយ ការខិតខំ 

ក៏តែូវធ្វើឡើងដើមែបី ស្វែង រកវិធីនានា ក្នុងការជួយ កុារ ដែលាន បញ្ហែក្នុងការ 

បែែសែ័យ ទាក់ទង  បានចូលរួមគំនិត  ក្ត្ីបែែា្នែ ចូលរួមមតិយោបល់ ចួលរួម 

សមែែចចិត្ត្ និងធ្វើផែនការសកម្មភាព នៅក្នុង គែួារ។

ភាពខុសគ្នា រវងការបាាសា័យទាក់ទងជាមួយកុារី និងការបាាសា័យទាក់ទង ជាមួយ 

កុារា

ការបែែសែ័យទាក់ទងរវាងកុារី និងកុារា ានរបៀបខុសៗគ្នែ។ ជាទូទៅ កុារី 

និយាយ  ចែើន ជាងកុារា។ ចំណែកឯ កុារា វិញ ាន សកម្មភាព ចែើនជាងកុារី។ ដូច្នែះ នៅ 

ពែល យើង ពិចារណា ពីរបៀបបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយកុារ យើងតែូវ សមែប ទាំងការា្តែប់ 

និងការនិយាយ របស់យើងឱែយតែូវគ្នែនឹងរបៀបបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយពួកគែ។

តែូវចងចាំផងដែរា កុារដែលានអាយុផែសែងៗគ្នែ ានកមែិតយល់ដឹងខុសៗគ្នែ។ 

ដូច្នែះ ក្នុងនាមជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែទាំតែូវបែែកដា អ្នកតែូវបែើពាកែយ   

និង គំនិត ាមញ្ញនៗពែលនិយាយជាមួយកូនអាយុតិច ហើយពាកែយ និងគំនិតកាន់តែជែែ 

នៅ ពែល  ដែល ពួកគែ ានអាយុចែើន។



42 ការបែែសែ័យទាក់ទងក្នុងគែួារ

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬាន 

អ្វីចង់បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់ កិច្ច 

ពិភាកែា  ដោយធ្វើការសង្ខែប។

បនា្ទែប់ពីានការពិភាកែាគ្នែមក យើងបានដឹងហើយា ការបែែសែ័យទាក់ទង ាន 

ារៈសំខាន់ ណាស់ក្នងុផ្ត្ល់ និងទទួល ព័ត៌ាន ផែសែងៗពីសាជិកនៅក្នងុគែាួរ ជាពិសែស 

ជាមួយកូន ឬកុារ។ ដើមែបីងាយសែលួក្នងុការទទួលព័ត៌ានពីគ្នែ យើង តែូវគិតពី របៀប ក្នុង 

ការា្តែប់ ដើមែបីជួយសមែួលដល់ការបែែសែ័យទាក់ទងឱែយាន បែសិទ្ធសភាព។ បើទោះជាាន 

សាជិក ក្នុង គែួារណាដែលានពិការភាព  យើងតែូវស្វែងរកពីរបៀបផែសែងៗ ដើមែបី ឱែយការ 

បែែសែ័យ ទាក់ទងគ្នែ កាន់តែានភាពជិតស្និទ្ធស។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា 

(១០នាទី)

ង- ការអនុវត្ត (១០នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយ អ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវ អ្វី 

ដែល បាន ពិភាកែាគ្នែ។

 ) បនា្ទែប់ពីចប់វគ្គននែះ នៅពែលដល់ផ្ទះវិញ តើអ្នកគិតា អ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើ ដើមែបីឱែយ

ការបែែសែ័យទាក់ទងនៅក្នុងគែួារានលក្ខណៈល្អបែសើរជាងមុន?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ យកចិត្ត្ទុកដក់ា្តែប់ ផ្ត្ល់ឱកាសក្នុងការនិយាយ ពែាយាមសា្គ្ែល់ 

បែើសំឡែងទន់ភ្លន់ សួរ សំណួរ និងការអង្កែត ជាដើម។ 

ច- បណា្តាំផ្ញើ  � លើកទឹកចិត្ត្ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់             ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង និង

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយគែួារ កូន ឬកុារ រួមទាំង កុារ ដែល 

ាន ពិការភាពផងដែរ ដើមែបីឱែយ ពួកគែ ានការលូត លាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អ។

 � ចុងបញ្ចប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។



ការអភិវឌាឍរបស់កុារ
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សាចក្តីផ្តើម

ការអភិវឌែឍរបស់កុារ គឺជាចំណែះដឹងថ្មីមួយសមែែប់សហគមន៍ ពិសែសសមែែប់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

គែប់រូប ដើមែបីធ្វើការ ស្វែង យល់ និងឆ្លះុបញ្ចែងំអំពីបទពិសោធន៍ពីរបៀប ឬទា្លែប់ នែ ការចិញ្ចមឹកូនរបស់ពួកគត់កន្លងមក។ មែរៀន 

នែះនឹងជួយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំគែប់រូប រួមទាំងអ្នកដែលជិតកា្លែយខ្លួនជាឪពុកា្តែយ  (ស្ត្ែីានផ្ទែោះ   

និង ដែគូ) និងអនាគតជាឪពុកា្តែយ  (យុវវ័យ) ទទួល បាននូវ ចំណែះដឹងសមែែប់ជួយគំទែ ឬធ្វើអន្ត្រាគមន៍ទាន់ពែលវែលា   

ក្នុងការជួយដល់កូន ឬកុារដែល ស្ថិត នៅកែែមការថែទាំរបស់ពួកគត់ ចាប់តំងពី បង្កកំណើតរហូតដល់អាយុកែែម១៨ឆ្នែ ំ  ទំាង 

ផ្នែក ទំនាក់ ទំនង ក្នងុសង្គនម ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយ និងផ្លវូចិត្ត្។ ពូកគែនឹងរៀនបានពីអាកបែបកិរិយា ដែល បាន រំពឹង ទុក ចំោះ 

កូន ឬកុារកែែមការថែទាំរបស់ពួកគត់ទៅតមកមែិតអាយុ និងដំណាក់កាលនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ ពែម ទាំង ការ 

ជួយគំទែ ឬធ្វើអន្ត្រាគមន៍ទាន់ពែលដែលានលក្ខណៈសមសែបទៅនឹងអំឡុង ពែល ដែលកូន ឬកុារលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ 

ក្នុងគោល បំណង បងា្កែរ ឬទប់ា្កែត់នូវការរំលោភបំពាន គែប់ បែភែទ ឬការបំ បែកកុារចែញពីគែួារ។

បើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំយល់ដឹងពីការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ ពែមទាំងផ្ត្ល់ឱកាសដល់កូន

បានបំពែញនូវនូវ តមែូវការមូលដ្ឋែន ដោយានការគំទែ និងលើកទឹកចិត្ត្កុារ ពួកគែនឹងានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍលឿន 

ពែមទាំងទទួលបានសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត្ល្អ។  ផ្ទុយទៅវិញ បើឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំមិនបានយល់ដឹង 

និងយកចិត្ត្ទុក ដក់ ក្នុងការ ជួយ គំទែ លើកទឹកចិត្ត្កុារ ទាំងការផ្ត្ល់ ចំណីអាហារ ា្តែប់ យល់ចិត្ត្ និងផ្ត្ល់ឱកាស  ដល់ កុារ 

នោះទែ ពួកគែនឹងានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍយឺត បែឈមជំងឺផែសែងៗ ខែាយសតិបញ្ញែ ឬពិការភាព។ល។ ផលប៉ះពាល់ 

ទាំងនែះ ក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឱែយានការបំបែកកុារចែញពីគែួារផងដែរ ដោយារឪពុក  ា្តែយ ខ្លះានជំនឿា កូនដែលកើត 

មកានជំងឺចែើន គឺជាកូនអារឺស  ដូច្នែះបើទុកឱែយរស់នៅជាមួយឪពុកា្តែយ  កូននឹងឈឺចែើន ឬអាចា្លែប់ក៏ាន។ 

នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � យល់ដឹងអំពីរបៀបចិញ្ចឹមកូន ឬកុារ ដែលានឥទ្ធសិពលទៅលើការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ 

របស់ កុារ។

 � ផែារភា្ជែប់កមែិតនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារក្នុងដំណាក់កាល នីមួយៗ ទៅនឹង 

ការ បែៀន បែៅ កូនបែបវិជ្ជមាន។  

 � អនុវត្ត្បាននូវគោលគំនិត ដោយផ្អែកលើដំណាក់កាលនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ។

គោលបំណង

 ¥ រយៈពាល ១២០  នាទី
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 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ

 � រូបភាពទី២ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍគភ៌ក្នុងផ្ទែ

 � រូបភាពទី៣ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍទារកពី ០ដល់ 

កែែម ៣ឆ្នែំ

 � រូបភាពទី៤ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ៣ 

ដល់ ៥ឆ្នែំ

 � រូបភាពទី៥ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ៦ 

ដល់ ១២ឆ្នែំ

 � រូបភាពទី៦ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ១៣ 

ដល់កែែម១៨ឆ្នែំ

 � រូបភាពទី៧ (០,៤០មx០,៦០ម) បងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់នែការរំលោភបំពានលើការ 

អភិវឌែឍ ខួរ កែបាល កុារ

 � ផ្ទែងំរូបភាព (Poster) (០,៦០មx០,៨០ម) ដែលបងា្ហែញពីដំណាក់ទំាង ៥ នែការលូតលាស់ 

និង អភិវឌែឍ កុារ

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀម សា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត (សួរសំណួរ និងឆ្លើយ)

 � កែុមពិភាកែា (តមា្ថែនភាពជាក់ស្ត្ែង)

 j  ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នក សមែបសមែលួ   សួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

ក- សំណាះសំណាល និង 

ណានាំខ្លួន (១៥នាទី)
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 � បនា្ទែប់មក ណែនំាអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែលួ និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ ពី 

ចំណងជើង សង្ខែប គោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះ អាចជួយ ពួក 

គត់ និង អ្នក សមែបសមែួល បានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែ បន្ថែមទៀតនៅក្នុង 

កែុម ដោយ ធ្វើសកម្មភាពមួយ ចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ 

ឱែយ ពួកគែ  ឈរ ជា កែុមដែលមកពី តំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន 

(អ្នក មិន ទាន់ ាន កូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើ ាន អ្នកមិនទាន់ រៀបការឱែយគត់ឈរ 

នៅ កែមុ មិន ទាន់ រៀបការ)។ អ្នកសមែប សមែលួ និយាយ ឡើងវិញពីកែមុ នីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

ខ- លំនាំចូល បាានបទ 

(២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលបញ្ចប់សកម្មភាពណែនាំ និងស្នើឱែយអ្នកចូលរួមគិតពីបទពិសោធន ៍

ទាក់ទង នឹងការចិញ្ចឹម កូន ឬកុារ និងការចងចាំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនែការថែទាំកូន 

ឬកុាររបស់ ពួកគត់ កន្លងមក ហើយ បែែប់ពួកគត់ា ពួកគត់ នឹង យល់ពីគោលគំនិត នែះ 

កាន់តែចែបាស់នៅ ពែល ដែលពួកគត់បាននឹកឃើញ និងបងា្ហែញអំពីដំណាក់កាលនែការ 

លូតលាស់ និងអភិវឌែឍ របស់កុារ  ដោយសួរ

 ) តមបទពិសោធន៍នែការចិញ្ចមឹកូនរបស់លោកអ្នក តើកូន ឬកុារចែះដើរនៅអាយុបុ៉នា្មែន?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មុនមួយខួប មួយខួប ជាងមួយខួប ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) មុនពែលកុារចែះដើរ តើពួកគែចែះអី្វខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ចែះកែឡាប់ វារ អង្គនុយ តោងឈរ ដើរតែះតះ យំ សើច និយាយ  ១ 

ទៅ២ពាកែយ ខឹង ងរ ចែណែន ស្អប់ ា្គ្ែល់ សាជិកក្នុងគែួារ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែលួអាចបែើសំណួរបែដែញបន្ត្ទៀតរហូតដល់កូនានអាយុ  ៥ឆ្នែ។ំ បនា្ទែប់  

មក សរុបគំនិត ពួកគត់ រួច សួរបន្ត្ទៀត

 ) អ្វីៗ ដែលកូនយើងអាចធ្វើបានរហូតដល់អាយុ៥ឆ្នែនំែះ  តើានការជួយអ្វខី្លះពីសំណាក់ 

មនុសែស ធំ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ធ្វើបងា្ហែញកូន ធ្វើជាមួយកូន ជួយទប់កូនពែលកូន តោងឈរ ពែល 

កូន រៀន ដើរជួយឱែយកូនតោងដែ និយាយ  ជូនកូនទៅរៀន ឆ្លើយតបទៅកូននូវចម្លើយ 

តែឹមតែូវ ។ល។

គ- ដំណើរការ បាានបទ  � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី១ បងា្ហែញពី ការអភិវឌែឍរបស់កុារ រួចសួរសំណួរ

 ) តើអ្នកគិតា កុារទាំងអស់នែះានអាយុបែហែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ ១៥ឆ្នែំ ១៧ឆ្នែំ ១៤ឆ្នែំ។ល។
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ការអភិវឌាឍរបស់កុារ

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ និងសុំឱែយអ្នកចូលរួមសែមើសែមែពីដំណាក់កាល

នែការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍ របស់កូន ឬកុារ  រហូត  ពួកគត់បានចមែើនវ័យដូចក្នងុរូបភាព 

នែះ រួចសួរបន្ត្

 ) ចាប់តំងពីពែលបង្កកំណើតក្នុងផ្ទែ រហូតដល់ពែញវ័យដូចក្នុងរូបភាពទី១ តើកូន ឬ 

កុារ បាន ឆ្លងកាត់ដំណាក់ កាល នែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ អាចឆ្លើយអ្វក៏ីបានទៅតមបទពិសោធន៍ដែលគត់ធា្លែប់ជួបបែទះ និង 

ចងចាំ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចបន្ត្សកម្មភាពបនា្ទែប់ តមការណែនាំ។

គ�១- ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារក្នុងផ្ទា (២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី២ បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍគភ៌ក្នុងផ្ទែ រួចសួរ 

សំណួរ

 ) តើទារកក្នុងផ្ទែា្តែយានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍអ្វីខ្លះ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ចែះកំរីក បង្វិលកែបាល ។ល។



48 ការអភិវឌែឍរបស់កុារ

ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឈគភ៌ក្នុងផ្ទា

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើា្តែយ និងឪពុកគួរធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពែលានផ្ទែោះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖

 y ប្ត្ី៖   ជួយគំទែផ្លូវចិត្ត្ និងផ្លូវកាយ ជួយធ្វើការងារធ្ងន់ៗ  ដូចជា រែកទឹក ពុះអុស ជូន 

បែពន្ធស ទៅ ពិនិតែយផ្ទែោះ ជារៀងរាល់ខែ   (យា៉ែងហោចណាស់ឱែយបាន ៤ដង ក្នុង អំឡុង 

ពែល  ាន ផ្ទែោះ)  ពិនិតែយឈាម នៅជិតមើលថែ ផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និងនិយាយលែង 

ជាមួយគភ៌ មិនជក់បារី ។ល។

 y បែពន្ធស៖  អនុវត្ត្តមការណែនាំរបស់គែូពែទែយដូចជា លែបា្នែំថែទាំគភ៌ មិនជក់ ឬនៅ កែបែរ 

អ្នកជក់បារី មិនផឹកសែែ ជៀសវាងា្ថែនភាពដែល ធ្វើឱែយានភាពតនតឹង គែង និង 

សមែែក ឱែយបានគែប់គែែន់ ធ្វើការងារសែែលៗ ញ៉ែំអាហារ ដែល ានជីវជាតិ គែប់គែែន់  

វីតមីន និយាយ លែងជាមួយគភ៌។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) បែសិនបើមិនបានទៅពិនិតែយផ្ទែោះ តើនឹងអាចានបញ្ហែអ្វីខ្លះកើតឡើង?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក ៖ កូន ឬា្តែយអាចានសុខភាពមិនល្អ កើតមុនពែលកំណត់ ការ 

លូតលាស់ យឺត ឈឺចែើន មិនឆ្លែត ខែាយសតិបញ្ញែ ឬកា្លែយជាកុារពិការ អាចាន 

គែែះា្នែក់ដល់ ជីវិត ទាំងកូន និងា្តែយ  ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍគភ៌ក្នុងផ្ទា

 y នៅពែលរួមភែទ មែជីវិតឈ្មែលចូលទៅជួបមែជីវិតញី។ ៥០% របស់ា្តែយ ៥០% 

របស់ ឪពុកបង្កើតបានជាគភ៌១០០%នែជីវិតថ្មីមួយ។ ពែលនោះគភ៌ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការ 

បំបែកខ្លួន (មីតូស) ៥០%ជាកូន ៥០%ជា សុក ។ គភ៌ធ្វើដំណើរ មកកាច់ សំបុក ក្នុង 

សែបូន។

 y គភ៌ានអាយុ ២១ថ្ងែ៖ បែះដូងចាប់ផ្ត្ើមលោត និងានទំហំ ៣សង់ទី ម៉ែតែ ។

 y គភ៌ានអាយុ ៣ខែ៖ គភ៌លូតលាស់ពែញលក្ខណៈជាមនុសែស។ បែព័ន្ធស បែាទ    

(ខួរ កែបាល) ចាប់ផ្ត្ើមផែារភា្ជែប់គ្នែ គភ៌អាចកំរីកបានតិចៗ និងអាច កំណត់ ភែទ 

បាន។

 y គភ៌ានអាយុ ៤ខែ៖ ការកំណត់ភែទបានកាន់តែចែបាស់ គភ៌អាចា្តែប់ឮសំឡែង 

បែះដូងា្តែយ និងសំឡែងខាងកែែ។ គភ៌អាចដឹង ពីា្ថែនភាពដែលបាន កើតឡើង 

នៅ ខាងកែែតមរយៈា្តែយ ពែែះកូនអាចា្មែនពីសំឡែងខាង កែែ ជាមួយ នឹង 

អារម្មណ៍ របស់ា្តែយ។ ដូចនែះា្តែយតែូវានសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវ ចិត្ត្ល្អ ដើមែបី ឱែយ 

គភ៌ លូតលាស់ និង អភិវឌែឍបានល្អ ហើយក៏តែូវការការយកចិត្ត្ទុក ដក់ ពីឪពុក ក្នុង 

ការ ា្នែក់ថ្នមា្តែយ ថែរកែាា្តែយឱែយានសុខភាពល្អ និយាយទៅកាន់គភ៌ក្នុងផ្ទែ ដើមែបី 

កូនបានទទួល ា្គ្ែល់សំឡែង ឪពុកា្តែយ និងានអារម្មណ៍កក់ក្តែ។

 y គភ៌ានអាយុ ៧ខែ៖ ផ្នែកនែរូបកាយរបស់គភ៌តែូវបានបំពែញគែប់លក្ខណៈដូចជា 

ានដុះកែចកដែជើង សក់ ភ្នែក អាចបិទបើក មែែម ដែាន ចលនាអាចចាប់ ាត់ 

បិទបើក និងរៀនភ្លកែសទឹកភោ្លែះ។ បើានការ សមែែល ពែលគភ៌ ក្នុងអាយុនែះ កូន អាច 

រស់ តែសុខភាពមិនទាន់រឹងាំ ដូចគភ៌ដែលគែប់ខែទែ (៩ខែ១០ថ្ងែ)។ ចាប់ពីចនោ្លែះ 

ខែទី៧ ទៅខែទី៨ គភ៌បង្វិលកែបាលចុះកែែម ។

 y គភ៌ានអាយុ ៩ខែ៖ តែៀមខ្លួនកើតចែញមក (សមែែល)។

អនុសសន៍ 

ពិគែែះយោបល់អំពីការថែទំាមុនពែលសមែែលឱែយ បាន យ៉ាែងតិច៤ដង និងចាក់ា្នែ ំបងា្កែរ 

ដើមែបីជួយធានានូវការានផ្ទែោះដែលានសុខភាព ល្អ ដោយានការចូលរួមរបស់ ឪពុក 

ផងដែរ។

នៅពែលដែលកូនចាប់កំណើត សែ្ត្ីជាា្តែយយកចិត្ត្ទុកដក់ថែបំប៉នសុខភាព ខ្លួន ឯង 

ដោយគិតទៅដល់របបអាហារ ដែលានសុខភាពល្អដល់គភ៌ក្នុងផ្ទែ និងជៀសវាង ការបែើ 

បែែស់ គែឿងញៀន បារី និងគែឿងសែវឹង ពែែះវាអាចប៉ះពាល់ ដល់ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ 

របសគ់ភ៌ក្នងុផ្ទែផងដែរ។ មែា៉ែងទៀត ពែាយាមនិយាយលែងជាមួយ គភ៌ដោយក្ត្ ីសែឡាញ់ នងិ 

ស្វែងរក កន្លែងសមែែលកូនដែលានសុវត្ថិភាព (មណ្ឌមលសុខភាព ឬមន្ទីរ ពែទែយ បង្អែក 

ជាដើម) ។
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គ�២- ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារអាយុពី ០ឆ្នាំ រហូតដល់កាាម ៣ឆ្នាំ (២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលធ្វើការសួរអំពីការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ កែែយពែល 

កើត រហូត ដល់អាយុ កែែម ៣ឆ្នែំ ដោយសួរសំណួរ

 ) កែែយពែលទារកកើតរហូតដល់អាយុកែែម៣ឆ្នែំ តើទារកានការលូតលាស់ និង 

អភិវឌែឍ អ្វីខ្លះ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  សើច យំ  និយាយ ខឹង ចែណែន កែឡាប់ វារ តោងឈរ ដើរ រត់។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើក្នុងអាយុនែះ (ចាប់ពីកើត រហូតកែែម ៣ឆ្នែំ) មនុសែសធំបានជួយអ្វីខ្លះ ដល់ 

ពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បំបៅ ងូតទឹក បញ្ចុកអាហារ ថែទាំ លែងជាមួយ បងា្ហែត ់ 

បងែៀន ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចបិទរូបភាពទី៣ បងា្ហែញពីការលូតលាស់ និង 

អភិវឌែឍកុារពី ០ឆ្នែំ ដល់ អាយុ កែែម ៣ឆ្នែំ ដោយ ធ្វើការពនែយល់ពីរូបភាពនីមួយៗអំពី 

ការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍរាងកាយ អារម្មណ៍ និងគំនិតបែែជា្ញែ របស់កុារ ។ 

ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារ ពី ០ឆ្នាំ ដល់កាាម ៣ឆ្នាំ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការអភិវឌាឍរបស់កុារកាាយពាលសមាាល

កែែយពែលសមែែលភា្លែម ទារកយំ ដើមែបីឱែយសួតានដំណើរការ។ អំឡុងពែល នៅ ក្នុង

ផ្ទែទារកា្គ្ែល់តែសំឡែងបែះដូងា្តែយ កែែយពែល សមែែល  ទារកប៉ះនឹង បរិយាកាស 

ខាងកែែ  ហើយគែតែូវការពែលវែលាដើមែបីាុែំ។ ដូចនែះ ដើមែបីជួយ ផ្នែក ផ្លូវចិត្ត្  របស់ទារក 

គែតែូវដក់ទារក លើ ទែូងរបស់ា្តែយ ជួយឱែយទារកាន អារម្មណ៍  កក់ក្តែ និងយល់ាា្តែយ 

របស់ គែ មិនបាន បោះបង់គែទែ។ ផ្នែកចិត្ត្ាសែ្ត្ របស់ កូន គិតា រូបគែ និងា្តែយជា មនុសែស 

តែមួយ  ពែែះអ្វីៗ ទាងំអសកូ់នតែវូ ពឹងា្តែយ និងតែវូ ការ ា្តែយ ដើមែបជួីយគែក្នងុការចមែើនវយ័។ 

ពែល នោះដែរ ទារកអាច បៅដោះភា្លែម ដើមែបីទទួលបានទឹកដោះដំបូងដែលាន ារៈសំខាន់ 

ក្នុង ការ  ជួយ បង្កើនភាពាុែំ និងបែព័ន្ធសការពាររបស់ទារកក្នុងមួយជីវិត ហើយអាចជួយដល់ 

បែព័ន្ធស ផលិតទឹកដោះ របស់ា្តែយ ពែមទាំងកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកដោះរបស់ា្តែយនាពែល 

អនាគត។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំក៏គួរយកចិត្ត្ទុកដក់ក្នុងការថែទាំទារក 

និងបំបៅកូន ដោយ ទឹកដោះា្តែយតែមួយមុខគត់យា៉ែងតិចបំផុតរយៈពែល៦ខែ។

 y ចុះសំបុតាកំណើត៖ តែូវទៅចុះសំបុតែកំណើតឱែយកូន ឱែយបានមុន ៣០ថ្ងែ បនា្ទែប់ព ី

សមែែល រួច និងអនុវត្ត្ការថែទាំ ឱែយ បាន តែឹមតែូវ ដូចជា ការចាក់ា្នែំបងា្កែរតមការ 

កំណត់  អាយុ របស់កែសួងសុខាភិបាល ពែាបាលជំងឺ ស្វែងរកសែវា តែួត ពិនិតែយ ការ 

លូត លាស់ និងអភិវឌែឍ របស់កូន។

 y កុារាប់ផ្តើមចាះមើល ស្តាប់ឮសំឡាង និងងាកទៅរកសំឡាងនោះ៖  សមែែប់កូន 

សែី អាចមើលឃើញក្នុងអាយុបែហែល១ខែកន្លះ ហើយ គែចាប់អារម្មណ៍លើ ពណ៌ ។ 

ឯកូន បែុស អាយុបែហែល ៣ខែ ានការចាប់អារម្មណ៍លើ វត្ថុ ដែលានចលនា។ 

ដូចនែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចរៀបចំឱែយានពណ៌ផែសែង ៗ  

(ពិសែស ពណ៌ស និងខ្មែ) ឬវត្ថុដែលានចលនាដើមែបីជួយកូន  ឬ កុារទទួលបាន 

ការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍ។

សំខាន់ណាស់ស មែែប់ទារកក្នុងការ រៀននិយាយ តមរយៈការា្តែប់សូរ ហើយ កកែ 

កករតម។ ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ អ្នកថែទាំ គួរនិយាយ ទៅ កាន់ ទារកក៏ដូច

ជានិទានរឿងឱែយពួកគែា្តែប់ជាទៀងទាត់។ កូន ឬកុារក៏រៀន ពី សែចក្ត្ី  សែឡាញ់ និង 

សែឡាញ់ខ្លួនឯង តមរយៈការទទួលសែចក្ត្ី សែឡាញ់ ពី ឪពុក ា្តែយ ពែែះគែគិតា ខ្លួន គែ 

ានតម្លែ។ ដូចនែះ ទារកយំដើមែបីបែែប់ ទៅ ឪពុក ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំា គែ 

កំពុង ានបញ្ហែ ហើយការយំរបស់ទារក បងា្ហែញ ពីមូលហែតុ និងតមែូវការខុស ៗ គ្នែដូចជា៖ 

ឃ្លែន សត្វទិច ឈឺោះ ឬទាមទារ ការ ចាប់  អារម្មណ៍។ល។ ទារកក៏យល់ផង ដែរ ពីកាយវិការ 

និងពាកែយសម្ត្ីដែល បងា្ហែញ ពី សែចក្ត្ី សែឡាញ់ 

 y កុាររៀនកាាប់៖ ចាប់ពីអាយុបីខែ កូន ឬទារកអាចរៀន និងបែឹងកែឡាប់។ ឪពុក 

ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែទាំរៀប ចំកន្លែងសមែែប់ទារក និងមិនតែូវដក់ទារក 

នៅ  កន្លែង  ដែល ាន ទីទួល ឬខ្ពស់ដែលអាច បណា្តែលឱែយកូន ឬទារកានគែែះា្នែក់។
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 - អាយុពី៤ទៅ៦ខែ៖ ទារកចាប់ផ្ត្ើមធ្វើតែែប់តម និងា្គ្ែល់ឈ្មែះវត្ថុ សត្វខ្លះៗ។ 

ដូចនែះ ឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទំា ពែាយាមពនែយល់ និងផ្ត្ល់ ព័ត៌ាន  

ពិត។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ សូមធ្វើ សកម្មភាព ជាមួយ កូន ឬ 

កុារដូចជា៖ លែង ចែៀង និយាយ អាន និងនិទានរឿង ។ ការធ្វើ សកម្មភាព   

ទាំងនែះជាមួយគត់ នឹងជំរុញឱែយានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ។ 

 - ទារកចាប់ពីអាយុ៦ខែ៖ កែែយរយៈពែល៦ខែ កូន  ឬកុារចាប់ ផ្ត្ើមញ៉ែំអាហារ 

ដូចជា  ស៊ុត តែី ាច់ បន្លែ ផ្លែឈើ។ល។ សូមសួរបុគ្គនលិកមណ្ឌមលសុខភាព ដែល 

នៅជិតអ្នក ពីវិធីបន្ថែមអាហារទំាងនែះទៅក្នងុរបបអាហារបែចាំថ្ងែ របស ់កូន និង 

ស្នើឱែយពួក គត់តមដន និងកត់តែែពីការកើនទម្ងន់កូនអ្នកនៅក្នុង បណ្ណ លឿង។

បរិាណអាហារដាលតាូវផ្តល់ឱាយ

អាយុ 

កុារ

សណា្ឋានអាហារ ចំនួនពាល បរិាណក្នុង 

១ពាល

៦ខែ ផ្ត្ើមពីបបរខាប់ ពាត 

ឱែយ  ម៉ត់ជា មួយអាហារ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ចែក 

ដំឡូវជា្វែ ល្ពែ។ល។

ផ្ត្ល់អាហារ ២ពែលក្នុង ១ ថ្ងែ 

ជាមួយការ បំបៅ ដោះា្តែយ 

ឱែយបានញឹក ញប់ យា៉ែងហោច  

៨ដង ក្នុង១ថ្ងែ

២-៣ ា្លែប 

ពែែបាយ ពែញ 

ក្នុង១ពែល

៧-៨ខែ បន្ត្កា រផ្ត្លប់បរខាប់ 

ពាតជាមួយអាហារ

បង្កើតដល់ ៣ដងក្នុង១ ថ្ងែ 

ជាមួយ ការបំបៅ ដោះា្តែយ 

ឱែយបានញឹក ញប់ យា៉ែង ហោច 

៨ដង  ក្នុង១ថ្ងែ

បង្កើន បន្ត្ិច 

ម្ត្ងៗរហូត ដល់ 

១/២ នែចាន ចង្កឹះ 

ក្នុង១ពែល

៩-១១ខែ កិច ឬចញ្ចែែំអាហារ 

នឹង ពាតឱែយម៉ត់ និង 

អាហារដុំ  ដែលកុារ 

អាច កាន់បាន

អាហារពែល ៣ពែល និង អាហារ 

កែែ ពែល  ១ ពែល នៅចនោ្លែះ 

ពែល បាយ និង ជាមួយការ បំបៅ 

ដោះ ា្តែយ យា៉ែង ហោច  ៦ដង ក្នុង 

១ថ្ងែ

បង្កើន បន្ត្ិច 

ម្ត្ងៗ រហូត ដល់ 

ពែញ ១ចាន 

ចង្កឹះ

១២-២៤ខែ អាហារគែួារ កិន 

ឬចិញ្ចែែំ បើចាំបាច់ 

បបរខាប់

អាហារពែល ៣ពែល និង 

អាហារកែែពែល  ២ ពែល នៅ 

ចនោ្លែះពែល បាយ  និងជាមួយការ 

បំបៅដោះ  ា្តែយយា៉ែង ហោច 

៦ដងក្នុង ១ថ្ងែ

ពែញ១ចាន ចង្កឹះ

អាហារដែលខាប់គឺ នៅជាប់ជាមួយនឹងា្លែបពែែ មិនធា្លែក់ចុះ នៅពែលផ្អៀង ។ អាហារ 

ខាប់ គួរកិនលាយជាមួយ

 - តែី ស៊ុត ឈាម ាច់ចិញ្ចែែំឱែយល្អិត ៅហ៊ូ និងសណ្តែក

 - បន្លែ៖ ស្លឹកតែកួន ស្លឹកផ្ទី ល្ពែ ដំឡូងជា្វែពណ៌លឿង  និងបន្លែផែសែងៗទៀត។
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អាហារកែែពែល  ានដូចជា ផ្លែឈើទុំ (ចែក ា្វែយ ល្ហុង) ចែកចៀន ដំឡូងជា្វែ នំ 

អនែសម ស៊ុបសណ្តែក ឬល្ពែ។ល។

 y កុារចាះលូន វរ និងតោងឈរ៖  កូនអាយុ៧ខាដល់១២ខា៖ ចែះអង្គនយុ វារ  តោងឈរ 

ដើរតតែះតតះ។ បន្ត្បែែប់កូន ពីឈ្មែះវត្ថផុែសែងៗ និងជួយគំទែ សរសើរ លើកទឹក ចិត្ត្ 

កូន និងថែទាំកូនដោយយកចិត្ត្ទុក ដក់បំផុត ពែែះក្នុងអាយុ នែះ កូន ាន  ឱកាស 

ស្វែងយល់ នូវអ្វីៗដែលថ្មី ដើមែបីលូតលាស់ និងអភិវឌែឍខួរកែបាល  ហើយក៏ ជា ពែលដែល 

អាចានគែែះា្នែក់ដែរ។  ដូចនែះឪពុកា្តែយគួរទុកដក់វត្ថុ ដែលអាច បង្ក ឱែយាន 

គែែះ ា្នែក់ ផុតពីដែ និងឆ្ងែយពីកុារ រៀបចំ ផ្ទះដែលអាចផ្ត្ល់ឱែយកុារអាច បំពែញ 

តមែូវការនែ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់គែបានដូចជា៖ ានកន្លែង លែង កមែាន្ត្ 

សមែែក ហើយការពារនូវកន្លែង ដែលអាចានគែែះា្នែក់ ធ្វើទា្វែរជណ្តើរ ឬរនាំង 

សា្ភែរ អគ្គនិសនី សត្វខាំ ឬទិច និងសត្វ ចិញ្ចឹម។ល។

 y អាយុ១ឆ្នាំ ដល់កាាម ៣ឆ្នាំ៖

 - ផ្នាករាងកាយ៖ ចែះរត់ ចែះលោត ឡើងកាំជណ្តើរ

 - ផ្នាកខួរកាបាល៖ ចែះនិយាយ ភាាកាយ វិការ ា្គ្ែល់ផ្នែកនែរាងកាយ ា្គ្ែល់ 

ឈ្មែះ និងសាជិកក្នុងគែួារ ចំណាំផ្លូវ ដឹងពីសញ្ញែ ពាកែយផ្ទុយខ្លះៗ ដឹងពី 

ហែតុ ផល សួរសំណួរ ដឹង និងបែែប់ ពែលបនោ្ទែរបង់ អនាម័យ (ាត់ធ្មែញ ដែមុន 

ញ៉ែំអាហារ) ស្លៀកពាក់ ងូតទឹក។ល។

 - ផ្នាកអារម្មណ៍៖ ចូលចិត្ត្ឱែយគែសរសើរ អៀនខា្មែស់ ខឹង ងរ ចែណែន។ល។

ដូចនែះ ឪពុកា្តែយបន្ត្ការពារកូនពីគែែះា្នែក់ផែសែងៗ ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកូនលែង ផ្ត្ល់ 

ភាពកក់ក្តែ ជួយគំទែកូនក្នុង ការធ្វើ អ្វីមួយ ា្តែប់ សង្កែត ឆ្លើយតប សួរសំណួរ សរសើរ 

លើកទឹកចិត្ត្ ជៀសវាងបនា្លែច ឬបំភ័យកុារ គំរាមកំហែង និងពែាយាម ពនែយល់ហែតុផល 

និងផ្ត្ល់ព័ត៌ានជាក់ លាក់ដល់កុារ បងែៀន និងតមដនពីការថែទាំអនាម័យបែចាំថ្ងែ។

គ�៣- ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារពី ៣ ដល់  ៥ឆ្នាំ (២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរពីការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារអាយុពី ៣ឆ្នែំ ដល់ ៥ឆ្នែំ 

ដោយ សួរ សំណួរ

 ) តើកុារានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍអ្វីខ្លះ ក្នុងចនោ្លែះអាយុពី ៣ ដល់ ៥ឆ្នែំ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ញ៉ែំអាហារខ្លួនឯង ជិះកង់ អាចទិញនំចំណីដោយខ្លួនឯង 

ចែះរាប់លែខ និងអកែសរ ស្លៀកពាក់ ខ្លួនឯង។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំតែូវជួយគំទែ និងផ្ត្ល់អ្វីខ្លះដល់ពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពួកគត់ឆ្លើយអ្វីក៏បានទៅតមបទពិសោធន៍របស់ពួកគត់។ 

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី ៤ បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ ពី  ៣ ដល់ 

៥ ឆ្នែំ រួចពនែយល់ តម ខ្លឹមារបន្ថែម។
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ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារ ពីអាយុ ៣ឆ្នាំ ដល់ ៥ឆ្នាំ

      ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការលូតលាស់ផ្នាករាងកាយ

 y រាងកាយានការលូតលាស់យឺតៗ

 y ការលូតលាស់ផ្នែកទា្លែប់ដូចជា៖ ញ៉ែំ និងចូលគែងទៀងមោ៉ែង ។

ការលូតលាស់ផ្នាកចរិតលក្ខណៈ

 y ក្នុងវ័យនែះ កុារានបញ្ហែខ្លះៗដូចជា ចាប់ផ្ត្ើមចង់ធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង ចូលចិត្ត្ 

បែឆំងតបតគ្នែ តន្ត្ែំ ចែណែន រពឹស មិនា្តែប់បងា្គ្ែប់ដោយារតែ ពួកគែចាប់ផ្ត្ើម 

កាងនូវអត្ត្សញ្ញែណផ្ទែល់ខ្លួន។

 y ចូលចិត្ត្បង្កើតសកម្មភាពថ្មីៗ

 y ស្វែងយល់បទពិសោធន៍ថ្មីៗតមរយៈការលែង

 y តែៀមខ្លួន ដើមែបីចូលរៀនាលា

 y ានចម្ងល់ចែើន។ល។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការឆ្លើយ និងផ្ត្ល់   

ព័ត៌ ានពិត ជាក់លាក់ដល់កូន ឬកុារ។ ជួនពែលខ្លះ ានសំណួរមួយចំនួនដែល 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំក៏មិនបានដឹងចម្លើយដែរ សូមាន ភាពកា្លែ ហាន 

បែែប់ ទៅ កូនា “អត់ដឹង  និងសូមឱែយពួកគែចាំលោកអ្នកស្វែងរកព័ត៌ានបន្ថែមទៀតសិន” 

ដើមែបី ឱែយ កូន ឬកុារ ទទួលា្គ្ែល់ា យើងមិនអាចដឹងរឿងគែប់បែបយា៉ែងនោះ ទែ។ 
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ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាគួរចំណាយពែល ធ្វើសកម្មភាពជាមួយកូនៗ  

ឬកុារដូចជា លែង ចែៀង និយាយ អាន និងនិទានរឿង បែែប់កូន របស់អ្នក ។ ការ ធ្វើ 

សកម្មភាព ទាំងនែះជាមួយកុារ វានឹងជំរុញឱែយានការលូលាស់ និងាន ការអភិវឌែឍ។

ការលូតលាស់ផ្នាកអារម្មណ៍

 y ានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជមែោល ខឹងចែើន ចង់ានភាពឯករាជែយ ានការបែឆំង ជាមួយ នឹង 

ការហាមឃត់របស់ឪពុក ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ នៅពែល ដែល ពួក គត់ 

មិន ឱែយពួកគែធ្វើអ្វីដែលគែចង់បាន។ ឧទាហរណ៍៖ កុំឡើងដើមឈើ កុំ លែង របស់ 

នែះ! តែកូន នៅ តែធ្វើដដែល។

 y នៅក្នុងដំណាក់កាលនែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ានតួនាទី រៀបចំ 

កន្លែង ឱែយានបរិយាកាសល្អ និងសុវត្ថិ ភាព សមែែប់ កុារ ហើយមិនគួរ ហាម ឃត់ 

ពួកគែ រហូតនោះទែ ពែែះការហាមនែះអាចនាំ ឱែយពួកគែគិតា ពិភព លោកនែះនឹង 

មិនាន សុវត្ថិភាពសមែែប់ពួកគែ។

 y ការចែណែន បែឆំងជាមួយប្អូនបែុស ឬប្អូនសែី និងការនោមដក់ខោនៅពែល យប់ 

ានន័យា ពួក គែកំពុងស្វែងរក ការចាប់អារម្មណ៍ ពីអ្នកដទែ ជាពិសែស ពីសំណាក់ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគែ។ តែចំោះ គែួារ ដែលាន 

សាជិក តិច កូនមិនសូវានចិត្ត្ចែណែនគ្នែនោះទែ។

 y ានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែចចែើន ខា្លែចឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំបោះ 

បង់ពួកគែចោល។

 y ចែះា្គ្ែល់ពីអារម្មណ៍ និងានអារម្មណ៍កាន់តែចែើនដូចជា ភ័យ ឈឺចាប់ សែឡាញ់ 

រីករាយ ឬខា្លែចជាដើម។

ការលូតលាស់ផ្នាកភារកិច្ច

 y ក្នុងវ័យនែះ កុាររៀបចំមូលដ្ឋែនគែឹះនែទំនាក់ទំនងសមែែប់អនាគត ដូចនែះ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែទា ំានតួនាទី សំខាន់ដើមែបីជួយពួកគែក្នុង ការ 

រៀប ចំមូលដ្ឋែនគែឹះនែទំនាក់ទំនងនែះ។

 y ពងែឹងជំនាញរបស់ខ្លួនទៅរកភាពា្ទែត់ជំនាញ។ ឧទាហរណ៍៖ ញ៉ែំបាយល្អជាង មុន 

តែវាក៏អាសែ័យទៅលើ ភែទ ផង ដែរ។ កូនបែសុ ឬកុារាចូលចិត្ត្ដើរលែង កូនសែ ី ឬ 

កុារី ចូលចិត្ត្ធ្វើការងារផ្ទះ តមរយៈលែងបាយឡុក បាយឡ ជា  ដើម។

 y ភាានិយាយកាន់តែរីកចមែើន ជួយគំទែភាពឯករាជែយ យល់ចិត្ត្គ្នែ និងលើក ទឹក 

ចិត្ត្ ពួគគែ  សមែែប់  ធ្វើការ ទំនាក់ទំនង ក្នុងសង្គនម។ ដំណាក់កាលនែះ មនុសែស ធំគួរ តែ 

និយាយ យឺតៗ មួយៗ ចែបាស់ៗ ទៅកាន់កុារ បើមិនដូច្នែះ ទែកូន ឬកុារ នឹង ាន 

ការ យល់ចែឡំ។

ឪពុកា្តាយ អាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំគួរធ្វើ៖

 y ទទួលា្គ្ែល់នូវបទពិសោធន៍ និងអាកបែបកិរិយាមិនសូវល្អរបស់កូន ឬកុារ

 y ា្នែក់ថ្នម និងផ្ត្ល់សែចក្ត្ីសែឡាញ់
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 y ផ្ត្ល់នូវសែរីភាព ឯករាជែយភាព ដែលជាកកា្តែនាំឱែយពួកគែានការផ្ត្ួចផ្ត្ើមគែប់ វិស័យ

 y ផ្ត្ល់នូវសុវត្ថិភាព និងបំពែញតមែូវការមូលដ្ឋែនរបស់កូន ឬកុារ នាំឱែយពួកគែាន 

ភាព រីករាយ និងគ្មែនភាព តនតឹងចិត្ត្

 y ានផែនការ និងវិន័យល្អ សមែែប់អនុវត្ត្នៅក្នុងគែួារ

 y បងា្ហែញពីការរំពឹងទុកចំោះកូន ឬកុារ តែមិន គួរធ្វើចែើនពែក ដែលហួសពី សមត្ថភាព 

កូន ឬកុារទែ

 y បង្កើតបរិយាកាសរីករាយនៅក្នុងគែួារ

 y បងែៀនកូនដែលានអាយុចាប់ពី ៣ ឆ្នែំ ឡើងទៅឱែយចែះបែើបង្គនន់អនាម័យ និង 

អនាម័យ ខ្លួ នបែែណ ដោយលាងដែជាមួយនឹងាប៊ូជានិច្ចមុនពែល និងកែែយ 

ពែល ញ៉ែំអាហារ ឬពែលបនោ្ទែរបង់រួច។ 

 y  តែវូ លាងដែជាមួយាបូ៊មុនពែល និងកែែយពែលញ៉ែអំាហារ ពែលបញ្ចកុ អាហារ កូន 

បនា្ទែប់ពីបែើ បង្គនន់ ឬកែែយ ពែលលាងគូទកូន។ 

 y ចុះឈ្មែះកូន ឬកុារទាំងអស់ឱែយ បានចូលរៀនមត្ត្ែយែយនៅពែលគែឈានចូលដល់ 

អាយុ  ៣ ឆ្នែំភា្លែម។ ការចុះឈ្មែះ ឱែយ កូនចូលរៀន នៅមត្ត្ែយែយ និងជួយពួកគែឱែយ តែៀម 

ខ្លួនសមែែប់ា្នែក់បឋមសិកែា។ បែសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកានពិការភាព សូម 

លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយានការលូត លាស់  និងអភិវឌែឍចែើនបំផុតតមដែលអាច ធ្វើ បាន 

ដោយ អនុញ្ញែត ឱែយកុារបានលែងជាមួយកុារដទែទៀត ចូល រៀន និង ស្វែង រក 

ដំបូនា្មែនពីបុគ្គនលិកបមែើ សែវាសុខាភិបាល ឬ សែវា សង្គនមកិច្ច។

គ�៤- ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារពី ៦ ដល់ ១២ឆ្នាំ (២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរពីការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារអាយុពី ៦ ឆ្នែំ ដល់ ១២ ឆ្នែំ 

ដោយ សួរ សំណួរ

 ) តើកុារានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍអ្វីខ្លះ នៅចនោ្លែះអាយុពី ៦ ដល់ ១២ឆ្នែំនែះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ចូលរៀន ដើរលែងចែើន កូនសែីអាចពែញវ័យ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរវាងកូនបែុស និងកូនសែីានភាពខុសគ្នែអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ក្មែងសែាីនការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយលឿនជាងក្មែងបែសុ ក្មែងបែសុ 

រពឹស ជាងក្មែងសែី។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំតែូវជួយគំទែ និងផ្ត្ល់អ្វីខ្លះដល់ពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពួកគត់ឆ្លើយអ្វីក៏បានទៅតមបទពិសោធន៍របស់ពួកគត់។ 

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី ៥ បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ ពី  ៦ ដល់ 

១២ ឆ្នែំ រួចពនែយល់ តម ខ្លឹមារ បន្ថែម។
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ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារ ពីអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ
 

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការលូតលាស់ផ្នាករាងកាយ

 y រាងកាយលូតលាស់លឿន ខ្ពស់ ធ្ងន់ ឬស្គនម។ល។

 y បែព័ន្ធសបន្ត្ពូជកូនសែីអាចចាប់ផ្ត្ើមលូតលាស់។ 

ការលូតលាស់ផ្នាកចរិតលក្ខណៈ

 y ចូលរៀន និងានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ

 y ានបញ្ហែខ្លះៗដែលអាចកើតឡើងមកពីឥទ្ធសិពលកែុមមិត្ត្ភក្ត្ិ ដែលាន វ័យ 

បែហាក់ បែហែល គ្នែ ដូចជា លែងហ្គនែមអែឡិចតែូនិច  ការជក់បារី។ល។

 y គ្មែនសណា្តែប់ធា្នែប់ (ឬកខ្វក់)

 y ានជមោ្លែះខ្លះៗ ជាពិសែសជាមួយមនុសែសដែលានភែទផ្ទុយ

 y កុារារៀនអំពីភាពជោគជ័យ រីឯកុារីរៀនបែបសមែប និងដក់ខ្លួន

 y កុារចូលចិត្ត្រួបរួមជាមួយគ្នែ សែបតមគ្នែជាមួយចែបាប់របស់កែុម។

 y លែងចែើន និងានភាពច្នែបែឌិតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ
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ការលូតលាស់ផ្នាកអារម្មណ៍

 y ានការដស់តឿនខ្លួនឯងជាខា្លែំង ដើមែបីគែប់គែងអារម្មណ៍មិន ល្អចំោះអ្នកដទែ។ 

កំហឹងជារបៀបរបស់កុារ ខា្លែច ជាអារម្មណ៍កំាក ការ ចែណែនានកមែិតទាប។ 

ពែលតនតឹងចិត្ត្ កុារីយំហើយដកថយ ចំណែកកុារាធ្វើឱែយ របស់របរបែកបាក់ 

ឬ បដិសែធក្នុងការ បែឈមមុខជាមួយអ្នកដទែ ក៏ប៉ុន្ត្ែពែលដែលគែគែប់គែង 

អារម្មណ៍ នែះបាន សង្គនមជុំវិញកោតសរសើរយា៉ែងខា្លែំងចំោះពួកគែ។

 y ទន្ទឹមជាមួយការគែប់គែងអារម្មណ៍ដែលមិនសបែបាយ ពួកគែក៏រៀនបន្ធសូរអារម្មណ៍ 

តនតឹងចិត្ត្ តមរយៈការលែង លែបែង ធ្វើការងារបែើ កា្លែំងខា្លែំងៗ ការសើច 

សបែបាយ ការយំ ទាំងអស់នែះអាចធ្វើឱែយអារម្មណ៍តនតឹងចិត្ត្របស់កុារានការ

ថយចុះ ប៉ុន្ត្ែ សមែែប់កុារា មិនងាយឱែយខ្លួនយំនោះទែ។

 y ការចែករំលែកទទួលបានការគំទែយា៉ែងខា្លែំង

 y ឥទ្ធសិពលនែកែុម៖ កែុមផ្ត្ល់ភាពរីករាយនៅពែលលែងលែបែង ជួយឱែយកុារចូលរួម 

(កុារសមែបទៅតមកែុម ពីពែែះ ខា្លែច កែុមបោះបង់ គែចោល)។

 y ានការទាស់ទែងជាមួយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ (ពិសែសអំពី 

ភារកិច្ច និងពែលវែលា)។

 y ានការបែឆំងជាមួយមនុសែសដែលានភែទផ្ទុយគ្នែ ប៉ុន្ត្ែនែះជារបៀបក្នុងការ 

កាង  បុគ្គនលិកលក្ខណៈឱែយកាន់តែានភាពចែបាស់ លាស់។

ការលូតលាស់ផ្នាកភារកិច្ច

 y រៀនចុះសមែុងចំោះកែុមមិត្ត្ភក្ត្ិ

 y ជំនាញរាងកាយដូចជា៖ កីឡា សិលែបៈជាដើម។

 y ានបុគ្គនលិកលក្ខណៈកាន់តែចែបាស់ យល់ពីទិសៅរបស់ខ្លួន និងកា្លែយ ទៅ ជា 

មនុសែសដែលានឯករាជែយភាព

 y យល់ពីតួនាទីភែទរបស់ខ្លួន តែមិនទាន់ចូលចិត្ត្រួបរួមគ្នែនៅឡើយ។

 y ការសិកែា គិត សរសែរ និង អាន (គែូ និងឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

ាន កាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយគែ)។

 y រៀនពីាសនា ចែបាប់ និងទា្លែប់សង្គនម

 y កុារីានភាពពែញវ័យលឿនជាងកុារា ពីពែែះកុារីទទួលបានការណែនាំពី 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ចែើនជាង កុារា។

 y គែរៀនជំនាញផែសែងៗពីមជែឈដ្ឋែនជុំវិញ ដូចជា មិត្ត្ភក្ត្ិ បរិបទសង្គនម សែដ្ឋកិច្ច និង 

ាលារៀន។ល។

 y កុារតូចផ្តែច់ខ្លួនពីា្តែយ ទើបពួកគែអាចានភាពចាស់ទុំ និងអាចនិយាយ ជា 

មួយ អ្នកដទែបានចែើន។

 y គែប់គែងការនិយាយរបស់ខ្លួន ដោយារខា្លែចកែុមមិនទទួលា្គ្ែល់ពួកគែ។
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ឪពុកា្តាយ អាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំគួរធ្វើ 

 y ផ្លែស់ប្ត្ូរអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួន ដើមែបី ទទួលការគោរពពីកូន ឬកុារ។ គុណភាព 

នែ ទំនាក់ ទំនងនែះ អាចនឹងាន ឥទ្ធសិពល ខា្លែំងទៅលើអត្ត្សញ្ញែណរបស់កុារ នា 

ពែល អនាគត។

 y ជែើសរីសមិត្ត្ភក្ត្ិ គែូ ឬវិរៈជនណាា្នែក់តមទូរទសែសន៍ ដើមែបីតែែប់តម ឬជាគំរូ។

 y ទទួលា្គ្ែល់ខ្លួនឯង ដែលនឹងនាំពួកគែឱែយានសែចក្ត្ីសុខផ្ទែល់ខ្លួន។ បើសិនជា 

មិន ទទួល  ា្គ្ែល់ខ្លនួឯងទែ ពួកគែ នឹងរកវិធីផែសែងៗ ក្នងុការការពារខ្លនួឯងកំុឱែយាន

ការ ឈឺ ចាប់។

 y មិនគួរតឹងរឹងពែក ពែែះអាចនាំឱែយកូនានការ អន់ចិត្ត្ ហើយបែឆំងទៅនឹងវិន័យ 

ឬការណែនាំរបស់លោកអ្នក ឬ ចែបាប់សង្គនម ។

 y បែសិនបើគ្មែនការា្នែក់ថ្នម អាចនាំឱែយកុារានការដកថយ គិតាខ្លួនឯងជា 

មនុសែសធំ ានសកម្មភាពហួសហែតុ ឬានភាព អាត្មែនិយម។

 y ការណែនាំានារៈសំខាន់ណាស់ ពីពែែះវាជួយឱែយកុាររៀនសូតែអំពី អ្វីដែល 

គួរ ធ្វើ ឬអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ  ហើយក៏ អាចជួយឱែយកុារស្វែងយល់អំពីទង្វើ និងធ្វើការ 

ពិចារណា។ ហើយទង្វើរបស់ពួកគែ ដោយ ជួយឱែយពួកគែអាចវិភាគ ពិចារណា 

និងធ្វើការ សមែែច ចិត្ត្បានកាន់តែបែសើរ នៅ ពែលកែែយ។

 y ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែងានទា្លែប់ាការ អប់រំកូន ដោយ 

បែើ អំពើ ហិងែា វាជាវិធីតែឹមតែូវក្នុង ការអប់រំ  កូន។  ការ បែើអំពើហិងែា មិនបានជួយ 

ឱែយ ាន ការ ផ្លែស់ប្ត្ូរ នូវអាកបែបកិរិយារបស់កូន ឬដោះសែែយបញ្ហែទែ  ផ្ទុយទៅវិញ 

វាអាច បងែៀន កូនឱែយចែះ បែើអំពើហិងែា នៅពែលដែលាននរណាា្នែក់ ធ្វើអ្វីមួយ 

ដែលគែ មិនពែញចិត្ត្ តែប៉ុោ្ណែះ។

 y គួររកែាកូន ឬកុារឱែយស្ថិតក្នុងគែួារ ឬសហគមន៍ ដើមែបីឱែយពួកគែ ាន ឱកាស  

លូតលាស់ និងអភិវឌែឍទៅតម ដំណាក់កាល និង ពែញលែញ ហើយគួរជៀសវាង 

ការ បំបែកកូន ឬកុារចែញពីគែួារដោយមិនចាំបាច់ ។

គ�៥- ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារ ពី ១៣ ដល់ កាាម១៨ឆ្នាំ (២០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរពីការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារអាយុពី ៦ ឆ្នែំ ដល់ ១២ ឆ្នែំ 

ដោយ សួរ សំណួរ

 ) តើកុារានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍអ្វីខ្លះ នៅចនោ្លែះអាយុពី ១៣ ដល់ កែែម ១៨ 

ឆ្នែំនែះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រីកទំហំដងខ្លួន កម្ពស់ បែដប់បន្ត្ពូជលូតលាស់ពែញលែញ មិនសូវ 

យកចិត្ត្ទុកដក់នូវការណែនាំ ចែះកុហក ឆែវឆវ ផ្តែច់ខ្លួនពីគែួារ ខា្មែសអៀន សែងូត 

សែងាត់ កែៀមកែំ រំភើប។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្
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 ) តើការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរវាងកូនបែុស និងកូនសែីានភាពខុសគ្នែអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ 

 - កុារា រាងកាយរហ័សរហួន សកម្ម រៀនតមការមើល តក់កែហល់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ 

បែងចែកការងារចែបាស់ដោយផ្តែតអារម្មណ៍ម្ត្ង មួយៗ។ល។

 - កុារី  តែងខ្លនួ ានភាពទន់ភ្លន់ មិនសូវានជំនាញវិភាគ ានចំណាប់អារម្មណ៍ ខា្លែងំ 

ជាមួយ ពណ៌ រៀនតមការា្តែប់ គិតចែបាស់លាស់ មុននឹងធ្វើអ្វីមួយ មិនានការបែង 

ចែក ចែបាស់ អាចធ្វើ ការចែើនមុខក្នុងពែលតែមួយ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) នៅក្នុងវ័យនែះ តើអាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ជួបការលំបាកអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពិបាកបែៅ ពិបាកយល់ចិត្ត្ កូនដើរលែងចែើន ខ្ជមិល ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំតែូវជួយគំទែ និងផ្ត្ល់អ្វីខ្លះដល់ពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពួកគត់ឆ្លើយអ្វីក៏បានទៅតមបទពិសោធន៍របស់ពួកគត់។  

 � អ្នកសមែបសមែលួ បិទរូបភាពទី ៦ បងា្ហែញពី ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍកុារ ពី  ១៣ ដល់ 

កែែម១៨ ឆ្នែ ំរួចពនែយល់ តមខ្លមឹារ បន្ថែម។

ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍកុារ 
ពីអាយុ ១៣ឆ្នាំ ដល់ កាាម១៨ឆ្នាំ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល   

ការលូតលាស់ផ្នាករាងកាយ

 y បែព័ន្ធសបន្ត្ពូជានការលូតលាស់ពែញលែញ។

 y ការលូតលាស់នែរាងកាយមិនស្មើ (ម្ត្ងលឿន ម្ត្ងយឺត) ហើយលទ្ធសផល នែការ 

លូតលាស់ មិនស្មើនែះធ្វើឱែយគែានភាពអស់កា្លែងំ ឈឺ  ពែញដងខ្លនួ ឈឺោះ (ការ  

រំលាយ អាហារមិនបានល្អ) បរិភោគអាហារមិន ទៀងទាត់ ។ កុារី ឧសែាហ៍ ឈឺកែបាល 

ហើយជួនកាល សន្លប់ បាត់ ា្មែរតី ក្អួត ធា្លែក់ទឹកចិត្ត្ ឆប់ខឹង ចែបូក ចែបល់ក្នុងចិត្ត្ 

ាន អារម្មណ៍ខុសប្លែក ពី គែ ឆប់ខា្លែច និងានអាកបែបកិរិយាឆ្គ្ែំឆ្គនងជាដើម។

 y រាងកាយបានលូតលាស់ជាមនុសែសពែញវ័យ ហើយានកា្លែំងខា្លែំង។ ប៉ុន្ត្ែបើាន 

ការ លូតលាស់ផ្នែកណាមួយនែ រាងកាយខុសពីការរំពឹងទុក គែអាចានគំនិត 

អវិជ្ជមាន  ចំោះខ្លនួឯង។ ឧទាហរណ៍៖ ានកម្ពស់ទាប ធាត់ពែក ស្គនម ពែក ដែល នំា 

ឱែយពួកគែ  ពិបាកចិត្ត្ជាខា្លែងំ ។

ការលូតលាស់ផ្នាកចរិតលក្ខណៈ

 y វ័យនែះជាវ័យមួយដ៏សំខាន់សមែែប់ការលូតលាស់សរីរាង្គនកាយ និងបែព័ន្ធស បន្ត្ពូជ ។

 y អាកបែបកិរិយាានការបែែបែួលខា្លែំងទៅតមអារម្មណ៍ និងបរិា្ថែនជុំវិញ។ 

 y ឧទាហរណ៍៖ មិនសូវយកចិត្ត្ទុកដក់នូវការណែនាំ ចែះកុហក ឆែវឆវ ផ្តែច់ខ្លួន 

ពីគែួារ ខា្មែសអៀន សែងូត សែងាត់ កែៀមកែំ រំភើប ឬ សងែស័យាគែសម្លឹង និង 

និយាយពីខ្លួនឯងជាដើម។

 y ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍនែះគឺបណា្តែលមកពីអ័រម៉ូន។ ឧទាហរណ៍៖ កុារីចាប់ 

ផ្ត្ើមានរដូវ កុារាានទឹកកាម លើកដំបូង។

 y អំឡុងពែលនែះ ជាពែលនែការផ្លែស់ប្ត្ូរ និងឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅ 

ដំណាក់  កាលមួយទៀតដែលនំាឱែយ ាន វិបត្ត្ិខាងកាងបុគ្គនលិកលក្ខណៈរបស់

ខ្លួន។ ប៉ុន្ត្ែ  រចនា សម្ព័ន្ធសនែចិត្ត្ានការផ្គនុំឡើងតំងពីកុារមកម្លែះមិនអាចផ្លែស់ប្ត្ូរ

បានទែ។ ខណៈ ពែលនែះ ានការផ្លែស់ប្ត្ូរចែើន ដូចជា បាត់តុលែយភាពនែ គោល 

បំណង និង រំជួល អារម្មណ៍ ចែែនចោលនូវគុណសមែបត្ត្ិនែវ័យកុារ ចង់បាន 

ឯករាជែយភាព បែឈម ជាមួយនឹងទំនួលខុសតែូវ។

 y ធ្វើអ្វីមួយានសន្ទុះចិត្ត្ និងបែថុយបែានខ្ពស់ពីពែែះពួកគែាន បទ ពិសោធន៍ 

តិច តួច ក្នុងជីវិត។

 y បងា្ហែញពីអត្ត្សញ្ញែណរបស់ខ្លួន ដោយតែែប់តមទង្វើរបស់មនុសែសធំ ណា ដែល 

ពួក គែ ពែញចិត្ត្ ឬទុកចិត្ត្។

ការលូតលាស់ផ្នាកអារម្មណ៍

 y ានការធា្លែក់ទឹកចិត្ត្ខា្លែងំ (អាចសា្លែប់ខ្លនួ) ដោយារគែមិនពែញចិត្ត្នឹងអ្វីៗ  

ដែល គែាន ផ្ទែល់ខ្លនួ និងខ្វះការ គំទែពីបរិា្ថែនជំុវិញ។

 y អាចានអារម្មណ៍ខុសពីរូបរាងកាយខាងកែែ (អារម្មណ៍ជាមនុសែសបែសុតែរូបរាង

កាយជាមនុសែសសែ ីឬ អារម្មណ៍ជាមនុសែសសែតីែរូបរាងកាយជាមនុសែសបែសុ)
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 y ការពារខ្លួនឯងហួសហែតុ អារម្មណ៍ឆែវឆវ ចង់សងសឹក ដកខ្លួនចែញពីគែដែល 

ជាហែតុធ្វើឱែយពួកគែខឹងជាមួយ ខ្លួនឯង។

 y អាចបង្កជមោ្លែះជាមួយឪពុកា្តែយ ឬអ្នកជុំវិញខ្លួន។

 y ានការខ្វល់ខា្វែយចែើន ពែែះានការបែែបែួលរាងកាយចែើន

 y ជែើសរីសមិត្ត្ភក្ត្ិល្អៗ ២ ទៅ ៣នាក់យា៉ែងចែើនបំផុត សមែែប់  ជីវិតរបស់គែ។

ការទទួលស្គាល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌាឍ 

 y កុារតែូវទទួលា្គ្ែល់ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយ និងតួនាទីបែព័ន្ធសបន្ត្ពូជ របស់ 

ខ្លួន ជា  មនុសែសពែញវ័យ ពែែះ ពួកគែ ឈាន ដល់វ័យ ជំទង់ ហើយចាប់ផ្ត្ើមាន 

ទំនាក់ ទំនង ជាមួយមនុសែសដែលានភែទផ្ទុយគ្នែ ឬមួយចំនួនតូច ជាមួយ ភែទ 

ដូចគ្នែ និងានឯករាជែយភាពខ្លះៗពីឪពុកា្តែយ។

ឪពុកា្តាយ អាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំគួរធ្វើ

 y ជួយកូន ឬកុារឱែយសែឡាញ់ខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន  ដូចជា៖

 - សរសើរពីភាពា្អែតរបស់ពួកគែ

 - ទទួលា្គ្ែល់សមត្ថភាពរបស់កូន ឬកុារ 

 - ជួយកូន ឬកុារ ឱែយា្គ្ែល់ពីភែទរបស់ខ្លួន ជាការសំខាន់ដែល ឪពុកគួរសរសើរ 

កូនសែី ា្តែយសរសើរកូនបែុស។

 - ទទួលា្គ្ែល់ ជំរុញ ឬពងែឹងចំោះអត្ត្ចរិតល្អ។

 - ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយពួកគែានសែរីភាព និងការទទួលខុសតែូវ។

 - ទទួលា្គ្ែល់/យល់ពីលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់កូន

 y ជួយកូន ឬកុារឱែយយល់ដឹងពីខ្លួនឯង ដូចជា៖

 - ផ្ត្ល់ព័ត៌ានពីការថែទាំសុខភាព និងអនាម័យខ្លួនបែែណ។

 - រៀនកត់សា្គ្ែល់ គិត និងបែតិកម្មផែសែងៗនែរាងកាយ ដែលនាំឱែយកើតាន 

អារម្មណ៍ នានា និងរៀនគែប់គែង អាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួន ដែលបណា្តែលមកពី 

ការ បែែបែួល រាងកាយ ឬា្ថែនភាពជុំវិញខ្លួន។

 y ជួយកូន ឬកុារ គែប់គែងបំណងបែែា្នែ និងការច្នែបែឌិត

 - ទទួលា្គ្ែល់ និងគំទែបំណងបែែា្នែល្អរបស់ពួកគែ

 - ជៀសវាងស្ត្ីបនោ្ទែសពីបំណងបែែា្នែដែលពួកគែាន

 - ជួយគែឱែយចែះគែប់គែងអារម្មណ៍

 - ចូលរួមពិភាកែា និងចរចា

 - ចែះអត់ធ្មត់ជាមួយគែ

 - បងែៀនគែឱែយចែះទទួលយកកំហុស និងរៀនពីកំហុស

 - ជួយពួកគែឱែយដឹងនូវអ្វីដែលនាំឱែយានការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនឯង និងអ្នកដទែ

 - រីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលកូនាន

 - បងែៀនគែឱែយចែះរង់ចាំ



63ការអភិវឌែឍរបស់កុារ

 - ជួយពួកគែឱែយានគំនិត ឬបង្កើតបំណងបែែា្នែថ្មី

 - បដិសែធន៍ដោយមុឺងា៉ែត់ចំោះសកម្មភាពដែលនាំឱែយានគែែះា្នែក់ ដោយ 

ធ្វើ ការ ពិភាកែា និងពនែយល់ពី ហែតុផល  ជាក់លាក់។

 y បងែៀនកូន ឬកុារឱែយានចិត្ត្ទូលាយ

 - បងែៀនពួកគែឱែយចែះចែករំលែក ានទំនាក់ទំនង  និងគោរពអ្នកដទែ ទាំង 

រូបកាយ គំនិត និងអារម្មណ៍។

 - ជួយពួកគែឱែយយល់ា មនុសែសា្នែក់ៗានភាពសំខាន់ខុសៗគ្នែ។

 - ជួយពួកគែឱែយចែះទទួលយកការពិត និងទទួលខុសតែូវចំោះខ្លួនឯង

 - ជួយឱែយពួកគែគោរពសែចក្ត្ីណែនាំ និងចែបាប់ទា្លែប់សង្គនមនានា។

 y ជួយកូន ឬកុារ ឱែយចែះដោះសែែយបញ្ហែ

 - ា្តែប់ពីការលំបាក និងជួយឱែយពួកគែឱែយរកឃើញនូវជមែើស។

 - ជឿលើសមត្ថភាព និងសកា្តែនុពលរបស់ពួកគែ នោះគែនឹងអាចានគំនិត 

ច្នែបែឌិត។

 y បងា្ហែញការយល់ចិត្ត្កូន ឬកុារ ឬក្មែងជំទង់

 - ស្តាប់៖ ដោយឱែយពួកគែបញ្ចែញ ឬនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន ស្វែងយល់ពី 

ការគិត អារម្មណ៍ និងអាកបែបកិរិយា របស់ពួកគែ។

 - ឆ្លើយតប៖ ដោយបងា្ហែញពីអារម្មណ៍របស់យើងចំោះរឿងរបស់កូន ឬកុារ 

ោល ពាកែយ សរសើរ និងលើកទឹកចិត្ត្  ផ្ត្ល់ព័ត៌ាននានាដើមែបីបំពែញតមែូវ

ការ របស់ពួកគែ។

ភាពខុសគ្នារវងកុារ និងកុារី

កុារា កុារី

 y រាងកាយរហ័សរហួន សកម្ម

 y ានជំនាញវិភាគក្នុងលំហ

 y ានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្លែំងជាមួយ 

នឹងការធ្វើឱែយអ្វីៗ ឱែយផ្លែស់ទី

 y រៀនតមការមើល

 y តក់កែហល់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ

 y បែងចែកការងារចែបាស់លាស់  ដោយ 

ផ្តែត អារម្មណ៍ ម្ត្ងមួយៗ

 y តែូវការពែលវែលាដើមែបីផ្ចង់ អារម្មណ៍ 

ធ្វើអ្វីមួយ

 y រុករក  ឬស្វែងយល់ និងចង់ដឹងពីអ្វីៗ

ដែលនៅជុំវិញខ្លួន

 y ចូលចិត្ត្បងា្ហែញសកម្មភាពជាង 

និយាយពី អារម្មណ៍ របស់គែ

 y ានភាពទន់ភ្លន់

 y មិនសូវានជំនាញវិភាគ

 y ានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្លែំងជាមួយពណ៌

 y រៀនតមការា្តែប់

 y គិតចែបាស់លាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយ

 y មិនានការបែងចែកចែបាស់ អាចធ្វើ 

ការចែើនមុខក្នុង ពែល តែ មួយ

 y អាចធ្វើអ្វីបានភា្លែមៗ

 y ា្តែប់ ដើមែបីដឹងពីអ្វីៗដែលនៅជុំ វិញ  ខ្លួន

 y ចូលចិត្ត្និយាយ ដើមែបីបងា្ហែញពី អារម្មណ៍ 

របស់ខ្លួន
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គ�៦- ផលប៉ះពាល់នាការរំលោភបំពានលើការលូតលាស់  និងអភិវឌាឍខួរកាបាល

 � ពនែយល់អ្នកចូលរួមា នៅក្នុងដំណាក់កាលនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ ខួរកែបាលក៏ាន 

ការ លូត លាស់ និងអភិវឌែឍ ផងដែរ។ បើសិនជានៅ ក្នងុ ដំណាក់កាល នីមួយៗាន ការរំលោភ 

បំពាន  អំពើហិងែា ឬការមិនអើពើកើតឡើង ធ្វើឱែយានការប៉ះទង្គនិចផ្លូវចិត្ត្ធ្ងន់ធ្ងរ  និងធ្វើឱែយ 

ប៉ះពាល់ ដល់ ការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍខួរកែបាលរបស់កុារ។ ការប៉ះពាល់នែះ នាំឱែយ ាន 

ការ ផ្លែស់ប្ត្ូរ និង ការអភិវឌែឍនានាផ្នែកខួរកែបាល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី ៧ បងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់នែការរំលោភបំពានលើការ 

អភិវឌែឍ ខួរកែបាលកុារ រួចពនែយល់ តម ខ្លឹមារបន្ថែម។

ផលប៉ះពាល់នាការរំលោភបំពានលើការអភិវឌាឍខួរកាបាលកុារ

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ផលប៉ះពាល់នាការរំលោភបំពានលើការអភិវឌាឍ ខួរកាបាលកុារ

មួយផ្នែកនែខួរកែបាលានតួនាទីគែប់គែងអារម្មណ៍របស់យើង    ហើយវាជា “បែព័ន្ធស បែកាស 

ដំណឹង”។ បែសិនបើការរំជួលអារម្មណ៍នែះកើតឡើងចែើនពែក ឬ ខា្លែំងពែកនោះ ការឆ្លើយ 

តបធម្មតទំាងនោះមិនឆ្លើយតបទែ។ ដូច្នែះខួរកែបាលកុារតែវូជាប់ គំង  ”ក្នងុតំបន់ គែែះា្នែក់” 

ដែលកុារ បងា្ហែញភាពជាសតែវូ កាចដក់គែឯង ហើយកុារានការពិបាក គិត ឱែយ បានចែបាស់ 

លាស់ និងពិបាករីករាយជាមួយនឹងក្ត្ី សែឡាញ់ ឬការទុកចិត្ត្។

ផ្នែកមួយទៀតរបស់ខួរកែបាលានតួនាទីក្នងុការចងចំាថ្មបំីផុត។ នៅ ពែល  ដែល កុារ ធា្លែប់

ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ប៉ះទង្គនិចផ្លូវចិត្ត្ធ្ងន់ធ្ងរ តែូវ បាន គែរកឃើញា ផ្នែកនែះ តូច ជាង កុារ 

ដទែទៀត ដែលនាំឱែយានការចងចាំខែាយ ហើយ ពែលខ្លះ នាំឱែយ ានការកាត់ផ្តែច់ ពី សតិ 

ចងចាំ។ បែប នែះ ក៏នាំឱែយានជំងឺថប់បារម្ភ និង រហូតដល់ជំងឺចិត្ត្វិកលទៀតផង។
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ផ្នែកមួយទៀតនែខួរកែបាលានតួនាទីពិចារណាហែតុផល ដើមែបីានការ សមែែចចិត្ត្ផែសែងៗ

ពីការឆ្លើយតបផ្នែកអារម្មណ៍ និងគំនិតកើតឡើង ានដូចជា ការ ធ្វើផែនការ តមដន 

ផ្លែស់ប្ត្រូ ផែនការ គែប់គែង និងផ្តែតការយក ចិត្ត្ ទុកដក់ គែប់គែង អាកបែបកិរិយាតក់កែហល់  

អភិវឌែឍ សមត្ថភាព សមែែច ចិត្ត្សមហែតុផល។ នៅពែលដែលកុាររង ការប៉ះទង្គនិចផ្លូវចិត្ត្ 

ធ្ងន់ធ្ងរ សមត្ថភាព សមែែចចិត្ត្សមហែតុផល ការគែប់គែងអាកបែបកិរិយា សមត្ថភាព គែប់គែង 

ផែន ការ និងការផ្តែតអារម្មណ៍របស់ ពួកគែតែូវបានបំផ្លែញ។

កុារដាលានពិការភាព

បើទោះបីជាកុារពិការក៏អាចចូលរួម ធ្វើកិច្ចការដូចកុារដទែទៀតដែរ វាអាសែ័យ លើ 

កមែិត អាយុ សមត្ថភាព និងបែភែទ នែ ពិការភាព តែប៉ុោ្ណែះ។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរផ្ត្ល់ការថែទាំជាពិសែស ដើមែបី ការពារ កុារ 

ដែលានពិការភាព ពីការរំលោភ បំពានគែប់បែភែទ។ កុារទាំងនោះ នឹងទទួល បាន គែប់ 

យា៉ែង ដូចកុារទូទៅដែរ ដូចជា ចុះបញ្ជមីកំណើត សៀវភៅគែួារ និងចុះឈ្មែះ ចូល រៀន។ 

ពួកគែនឹងទទួល បានការគំទែ ឱែយ បានចូលរៀននៅាលាមត្ត្ែយែយ យា៉ែងហោច ណាស់ មួយ 

ឆ្នែំមុន ចុះ ឈ្មែះ ចូលរៀននៅាលាបឋមសិកែា ដោយមិនគិតពីភែទ អាយុ ឬពិការ ភាព 

នោះទែ ហើយ នៅបន្ត្ការគំទែ និងលើកទឹក ចិត្ត្ពួកគត់ ឱែយបន្ត្រៀន រហូត បញ្ចប់ អនុវិទែាល័យ 

វិទែាល័យ ឬមហា វិទែាល័យដូច កុា រទូទៅដែរ។ ពួកគែក៏អាចចូលរួម សកម្មភាព កីឡា សិលែបៈ 

សិកា្ខែាលា និង សកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គនមផងដែរ។

បែភែទនែពិការភាពរបស់កុារអាចកើតឡើងផែសែងៗគ្នែ។ បែភែទពិការភាពខ្លះ អាច កើត  

ាន  មុន កំណើត (ក្នុងពែលាន ផ្ទែោះ) កំឡុង ពែលកើត (សមែែល) ហើយខ្លះ ទៀត អាច 

កើត ាន កែែយ ពីកំណើត។ កុារមួយចំនួនអាចកើតមកាន ពិការភាពតែមួយបែភែទ តែ 

កុារមួយ ចំនួន ទៀត អាចាន ចែើន ជាងមួយបែភែទ។  ខាងកែែមនែះ ជាបែភែទ ពិការភាព  

ផែសែងៗ គ្នែដែល អាច កើតានលើកុារ មួយ ចំនួន៖

 y ថ្លង់ ឬមិនអាចស្តាប់បានល្អ៖ កុារអាចានអវៈយវៈ និងសតិបញ្ញែល្អ តែអ្វីដែល 

ផល វិបាក  សមែែប់ ពួកគត់គឺ មិន អាច ា្តែប់បាន ឬា្តែប់បានមិនល្អ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចកត់សា្គ្ែល់ពីបែភែទពិការភាពនែះ នៅពែល 

ដែល កុារ ានអាយុ កែែម បីឆ្នែំ ដូចជា កូន ឬកុារមិនងាកមើល មិនភា្ញែក់នៅ 

ពែល ៅថ ឈ្មែះ ឬាន សំឡែងខា្លែំងៗ។ ការជួយអន្ត្រាគមន៍ទាន់ពែលវែលា ដល់ 

កូន ឬកុារ ដែលថ្លង់ ឬពិបាកា្តែប់នោះ អាចឱែយ ពួកគត់ ានឱកាស រៀន ភាា 

បានល្អ ដូច កុារ ដទែ ទៀតដែរ។ ឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ  តែូវជួយ 

គំទែ ដើមែបី ឱែយពួកគត់ ានកា្លែំង និងទឹកចិត្ត្បន្ត្ជួយ កូន ឬកុារ របស់គត់ 

ដែល ាន ពិការ ភាព នែះ ដោយជួយជមែុញ ឬធ្វើសកម្មភាព លែង ជាមួយ ពួកគែ 

ដូចជា និយាយភាាកាយ វិការ លែងជាមួយកូន ដោយបែើ សា្ភែ រាន សំឡែង។ 

សកម្មភាពទាំងនែះនឹង ជួយ ឱែយ កូន ឬកុារានការអភិវឌែឍ ការបែែសែ័ យទាក់ទង 

ានភាពកក់ក្តែ និងានទំនុកចិត្ត្ ក្នងុ ការចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នងុសង្គនម។ 

បច្ចបុែបន្ន ានាលាពិសែស សមែែប់ ជួយ កុារ ដែល ានពិការភាពបែបនែះ  ដូចជា 

អង្គនការគែួារថ្មី អង្គនការា៉ែរីណុល និងអង្គនការ All Ears Cambodia ជាដើម។
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 y ខាសាយសតិបញ្ញា៖ គឺកើតានតមកមែិត។ កុារមួយចំនួនានបញ្ហែ ខែាយ 

សតិ បញ្ញែ  បែភែទសែែល។ ពួកគត់់ អាច ទៅរៀនបាន យា៉ែង ហោចណាស់ បានចប់ 

បឋម សិកែា ហើយ ពួកគែ  ក៏អាចមើលថែ ខ្លួនឯងបាន ដូចជាការ ស្លៀកពាក់ 

ងូតទឹក គែង និង ហូបចុក ជាដើម។ ានកុារមួយចំនួនទៀត ានបញ្ហែ ខែាយ 

សតិ បញ្ញែ បែភែទ ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគែ មិនអាច មើល ថែទាំ ខ្លួនឯងបាន មិនចែះ និយាយ 

ហើយតែូវការអ្នកជួយ មើល ថែទាំជាពិសែស ដូចជា ការបនោ្ទែរបង់ ការបញ្ចុក 

អាហារ កាស្លៀកពាក់ និង ការ រស់ នៅ បែចាំថ្ងែ។ល។ កុារ ទាំងនែះក៏តែូវការ ការ 

ការពារជា ពិសែសថែមទៀត ពី ការ មិន អើពើ ឬការរំលោភបំពាន ផែសែងៗ។ ឪពុក 

ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាច ស្វែងរក សែវាការថែទាំ កុារ បែភែទ នែះ ពី

សែវាសង្គនមកិច្ចដែលាននៅមូលដ្ឋែន ឬ ទៅ ទទួលសែវា មជែឈមណ្ឌមល សុខភាព 

ផ្លូវចិត្ត្ ដែលានទីតំងនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ បង្អែក ជ័យជំនៈ ខែត្ត្ កណា្តែល។ 

 y ខាសាយកាយសមាបទា ឬរាងកាយ៖ កុារមួយចំនួនទៀត ានសតិបញ្ញែធម្មត 

ឬស្ទើរ តែ  ធម្មត តែពួកគែាន បញ្ហែក្នុងការធ្វើចលនា ឬបនា្លែស់ទី។ ពួកគែអាច 

ដើរបាន ដោយ ា ន ការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយ ដូចជា ឈើចែត់ ឬរទែះរុញ។ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចស្វែងរកសែវាការថែទាំ កុារ បែភែទ 

នែះ ពីសែវាសង្គនមកិច្ច ដែល ាននៅ មូលដ្ឋែន ឬទៅទទួលសែវា មជែឈមណ្ឌមល 

សុខភាព ផ្លូវចិត្ត្ ដែលានទី តំង នៅ ក្នុងមន្ទីរពែទែយ បង្អែក ជ័យជំនះ ខែត្ត្កណា្តែល 

និងមជែឈមណ្ឌមលា្តែរនិតិសមែបទា បនា្ទែយ ពែែប ឬនៅ គៀនឃ្លែំង ក្នុងរាជធានី 

ភ្នំពែញ។

 y ពិការភ្នាក៖ ានតមកមែិតនែពិការភាព ហើយកុារទាំងនែះអាចាន សតិ បញ្ញែ 

ធម្មត ដូច កុារដទែទៀតដែរ។ កុារខ្លះអាច មើល ឃើញដោយលំបាក (កមែាយ 

ការមើល) ហើយ កុារមួយចំនួនទៀត មិនអាចមើលឃើញ ទំាងសែងុទែ។ ឪពុក 

ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ  អាចកត់សា្គ្ែល់កូន ឬកុារ ដែលាន 

បញ្ហែភ្នែក តំង ពី តូច តមរយៈសកម្មភាព ទារកដូចជា  មិនសូវានចលនា មិន 

ងើបក មិនឈងចាប់ របស់ របរលែង មិនលូន ឬវារ ទារកលែងកមែាន្ត្តិចតួច  

នៅតែា្នែក់ឯងចែើន ឬ មិន សូវ បានចូលរួមសកម្មភាព សង្គនម ពែល គែានវ័យធំ 

ឡើង។ ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចជួយកូន ឬកុារ  

តំងពី ពួកគែនៅជាទារកដោយ ការលែង និយាយ និងចូលរួមសកម្មភាពបែចាំថ្ងែ   

ឬនៅក្នុងសង្គនម។ ពួកគែក៏តែូវការថែទាំ និងការគំទែ ពីសែវាសង្គនមកិច្ច ដែលាន 

នៅ មូលដ្ឋែន ។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬានអ្វី 

ចង់ បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់ កិច្ច 

ពិភាកែា  ដោយធ្វើការសង្ខែប

ថ្ងែនែះយើងបានពិភាកែាគ្នែដំណាក់កាលនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ។ 

បែធាន បទ នែះ បែងចែកជា៥  ដំណាក់ កាលធំៗដូចជា៖

 y ដំណាក់កាលទី១ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍគភ៌ក្នុងផ្ទែ

 y ដំណាក់កាលទី២ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍទារកពី ០ដល់ កែែម ៣ឆ្នែំ

 y ដំណាក់កាលទី៣ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ៣ ដល់ ៥ឆ្នែំ

 y ដំណាក់កាលទី៤ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ៦ ដល់ ១២ឆ្នែំ

 y ដំណាក់កាលទី៥ ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារពី ១៣ ដល់១៨ឆ្នែំ

ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ ទៅតមកមែិតអាយុ ដូចនែះ 

ឪពុក ា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬ អ្នកថែទាំ តែូវចូលរួម យា៉ែងសកម្ម ដើមែបីបំពែញ និងផ្ត្ល់ ឱកាស 

ដល់កុារ បានលូត លាស់  និងអភិវឌែឍបានពែញលែញ។ ដូចគ្នែ ផងដែរ កុារពិការក៏តែូវ 

ការឱែយឪពុក ា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំបំពែញនូវតមែូវការដូចកុារទូទៅដែរ។ លើស 

ពី នែះ កុារពិការ ានតមែូវការពិសែសលើសកុារទូទៅអាសែ័យតម បែភែទនែពិការភាព 

របស់ ពួកគែ ពិសែសគឺតែូវការការពារ ពួកគែ ពីការ រំលោភបំពានគែប់បែភែទទាំងអស់ ពែែះបើ 

ពួកគែ ទទួលរងនូវការរំលោភបំពាន នឹងានផលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់ 

ពួកគែ។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា 

(១០នាទី)

ង- ការអនុវត្ត (១០នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយ អ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវ អ្វី 

ដែល បាន ពិភាកែាគ្នែ។

 ) ចំោះលោកអ្នកជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តើគួរធ្វើយា៉ែងណា ដើមែបី 

ឱែយកូន  ឬកុារ ានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ បាន ល្អ?

 yលើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមឱែយបានឆ្លើយ និងគិតទាំងអស់គ្នែ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបយោបល់ពួកគត់ និងបន្ថែមគំនិតដូចជា ការចំណាយពែល 

ជាមួយ កូន ឬកុារ ា្តែប់ពីអារម្មណ៍ យល់ពីតមែូវការ និងបំពែញតមែូវការរបស់កូន 

ទៅតមដំណាក់កាល នែ ការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់ពួកគែ។ សមែែប់កុារដែលាន

ពិការភាពតែវូការឱែយឪពុក ា្តែយ  អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទំា ានភាព អត់ធ្មត់ និងពែាយាម

ខ្ពស់ក្នុងការយកចិត្ត្ទុកដក់ ចិញ្ចឹម បីបាច់ ពួកគែ និងទទួលា្គ្ែល់ា អាយុនែការលូត 

លាស់ និងអភិវឌែឍរបស់ពួក គែមិន ដូច កុារ ទូទៅទែ។ មែា៉ែងវិញទៀត លោកអ្នកអាចស្វែង 

រកសែវាដែលជួយបងា្ហែត់ បងែៀនដល់ កុារ ដែលានពិការភាព  និងសែវា ពែាបាលដែល 

អាច ឱែយកុារានការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អបែសើរ។



68 ការអភិវឌែឍរបស់កុារ

 � លើកទឹកចិត្ត្ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់              ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវអាកបែបកិរិយាដែលអាចជួយគំទែដល់កូន ឬកុារ រួមទាំង កុារ ដែល 

ាន ពិការភាពផងដែរ ដើមែបីឱែយ ពួកគែ ានការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍបានល្អ។

 � ចុងបញ្ចប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។

ច- បណា្តាំផ្ញើ៖



សុខុាលភាពឪពុកា្តាយ
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សាចក្តីផ្តើម

សុខុាលភាពរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គឺជាគន្លឹះ សមែែបក់ារ ចិញ្ចឹមកូន បែប វិជ្ជមាន ដែលអាចបងា្កែរ 

អំពើហិងែា និងការមិន អើពើលើកុារ។ តមឯការមែរៀនស្ត្ពីី ការចិញ្ចមឹ បីបាច់ កុាររបស់អង្គនការ បុត្តែភិបាលដើមែបីវឌែឍនសង្គនម 

កម្ពុជា ៅថកាត់ា អាយ សុី អែស អែស ស្ភី (ICS-SP) និងការ សិកែាមួយ ចំនួនបានបងា្ហែញា ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំដែលានបញ្ហែសុខ ភាពផ្លូវចិត្ត្ ដូចជា តនតឹង ចិត្ត្កំរិតខ្ពស់ ជំងឺថប់បារម្ភ ជំងឺធា្លែក់ទឹកចិត្ត្ អាចនឹងានផលប៉ះពាល់ 

បែបអវិជ្ជមានទៅលើកូន នៅពែលដែលពួកគែបំពែញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកចិញ្ចឹម និងការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយកូន ឬកុារ។ 

ពួកគត់ ងាយ នឹងបែពែឹត្ត្ហិងែា និងការមិនអើពើទៅលើកូន ឬកុារដោយមិនបានដឹងា អំពើ ឬ ទង្វើ របស់ គត់ អាច ាន ផលប៉ះ 

ពាល់បែបអវិជ្ជមានទៅលើ  កុារ ដូចជាអាចានការពិបាកផ្តែតអារម្មណ៍ក្នុងការសិកែា ានភាព តនតឹងចិត្ត្ គែង មិន លក់ រត់ 

ចែញពីផ្ទះ ានទំនាស់ជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ គិតាខ្លួនានកំហុស ឬអាចចាប់ ផ្ត្ើម ាន អាកបែបកិរិយាបែឆំងសង្គនមជាដើម ។

យោងតមផលប៉ះពាល់ខាងលើ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំគួរសិកែា ស្វែងយល់ អំពី ទំនាក់ទំនង រវាងភាព 

តនតឹងចិត្ត្ និងការ ចិញ្ចឹម បីបាច់កូន។ ការស្វែងយល់ ឬការឆ្លុះបញ្ចែំងនែះ អាចជួយ ឱែយ ពួកគត់គិតគូរពីសុខុាលភាពរបស់ 

ខ្លួនឯង និងពងែឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កុារ បែកបដោយវិជ្ជមាន។  លើសពី នែះ ទៅទៀត ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

គបែបីទទួលបានការគំទែពីវិធីដែលពួកគត់ អាច បែឈម មុខ និង ដោះសែែយជាមួយភាពតនតឹងចិត្ត្ ឬកំហឹងដោយវិជ្ជមាន 

ពីពែែះា បើពួកគត់ដឹងពីវិធីដែល ធ្វើឱែយ ាន សុខុាលភាពល្អ នោះពួកគត់នឹង អាចធ្វើជាគំរូ និងបងែៀនកូន ឬកុារពីវិធី 

នោះផងដែរ ។ 

នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � ឆ្លុះបញ្ចែំងពីា្ថែនភាពទូទៅនែសុខុាលភាពរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ។

 � កំណត់បាននូវមធែាបាយដែលអាចបន្ធសរូភាពតនតឹងចិត្ត្របស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នក ថែទាំ។ 

 � កំណត់បាននូវភាពតនតឹងចិត្ត្ ពែមទាំងមធែាបាយដែលអាចបន្ធសូរភាពតនតឹងចិត្ត្របស់

កុារ ។

 � ធ្វើការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយកូន ឬកុារឱែយានបែសិទ្ធសភាព។

គោលបំណង

 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១  (១,២០មx១,៥០ម) បងា្ហែញពី មូលហែតុដែលនាំឱែយានភាពតនតឹងចិត្ត្

 � រូបភាពទី២ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយភាពតនតឹងចិត្ត្

 ¥ រយៈពាល ១២០នាទី
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 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត

 � បរិយាយ ឬឧទ្ទែស

 j  ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នក សមែបសមែលួ   សួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

 � បនា្ទែប់មក ណែនាំអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែួល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ 

ពី ចំណងជើង សង្ខែបគោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះ អាចជួយ 

ពួកគត់ និង អ្នក សមែបសមែួលបានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែ បន្ថែមទៀត 

នៅក្នុងកែុម ដោយ ធ្វើសកម្មភាពមួយ ចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ 

ឱែយពួក គែ  ឈរ ជាកែុម ដែលមកពីតំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន (អ្នក 

មិនទាន់ ាន កូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើ ាន អ្នកមិន ទាន់រៀបការឱែយគត់ ឈរ នៅ 

កែុម មិនទាន់ រៀបការ)។ អ្នកសមែប សមែួលនិយាយ ឡើងវិញ ពី កែុម នីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

 � រូបភាពទី៣ (១,២០មx១,៥០ម) បងា្ហែញពី វិធីនានាសមែែប់កាត់បន្ថយភាពតនតឹងចិត្ត្

 � បណ្ណរូបភាព (Poster) សមែែប់ចែកជូនអ្នកចូលរួម (០�៦០ម x ០�៨០ម)

 y បណ្ណរូបភាពបងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយការតនតឹងចិត្ត្។

 y បណ្ណរូបភាពបងា្ហែញពី វិធីនានាសមែែប់កាត់បន្ថយភាពតនតឹងចិត្ត្។

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀម សា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

ក- សំណាះសំណាល 

និងណានាំខ្លួន (១៥នាទី)
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 � អ្នកសមែបសមែួលគួរនិយាយជាមួយអ្នកចូលរួមជាមុនា ក្នុងកំឡុងពែល ពួកគត់ធ្វើការ 

ពិភាកែា ឆ្លុះបញ្ចែំង នូវដំណើរ ជីវិតនែការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុារ ពួកគត់អាចកើតាន 

អារម្មណ៍ នានាទៅតមបទពិសោធន៍ កន្លងមក។ អារម្មណ៍ ទាំង នោះអាចជាអារម្មណ៍ 

ឈឺចាប់ ខឹង តូចចិត្ត្ សបែបាយ ឬខា្មែស់អៀន។ ការចែករំលែក នែះ គឺអាចជួយពួកគត់ឱែយ 

កាត់បន្ថយ នូវ អារម្មណ៍ឈឺចាប់ តនតឹង តូចចិត្ត្ ឬខា្មែស់អៀនចំោះខ្លួនឯង និង ជាមួយ 

អ្នកចូលរួម។ ម៉ែាងទៀត ការចែករំលែកនែះក៏ជួយគំទែគ្នែទៅវិញទៅមក ក្នងុការ រកវិធីាសែ្ត្ 

បែឈម ជាមួយ នឹងា្ថែនភាពឈឺចាប់ទាំងនោះ។ លោកអ្នកាន សិទ្ធសិ មិន ចែករំលែក 

បែសិន បើ ានការលំបាក ឬ ា្ទែក់ស្ទើរក្នុងការបងា្ហែញនូវអារម្មណ៍ទាំងនោះ។

ឧទាហរណ៍៖ “នៅពែលដែលយើងនិយាយ ឬពិភាកែាពីបែធានបទខាងលើ អាចធ្វើឱែយ 

លោកអ្នកនឹក ឃើញ ា្ថែនភាព មួយ ឬចែើនដែលលោកអ្នកបានជួប និងបានបែពែឹត្ត្ជាមួយ 

ខ្លួ នឯង ឬដោយកូន។ ចូរលោក អ្នកគិតាវាជាអតីតកាល ហើយសកម្មភាព ឬអំពើ ទាំង 

នោះ ដែល លោកអ្នក អាចបែពែឹត្ត្ដោយចែតនា ឬ អចែតនា ដែលមិនធា្លែប់នឹកា្មែនាាន 

ផលប៉ះពាល់  ដល់ ការរស់នៅ ការអភិវឌែឍ និងមនោសញ្ចែតនា របស់កូន ឬកុារ គែួារ ឬ 

សហគមន៍ឡើយ។ តែអ្វី ដែល គួរធ្វើ គឺជាការតំងចិត្ត្បែពែឹត្ត្នូវអ្វីដែលមិន បណា្តែល ឱែយ 

ានផលប៉ះពាល់ដូច ខាងលើ  ដល់កុារ គែួារ ឬមនុសែស ជំនាន់ កែែយៗទៀតឡើយ ។"

 � បនា្ទែប់មកអ្នកសមែបសមែួលសួរា

 ) តើលោកអ្នកយល់ា សុខុាលភាពសំៅទៅលើអ្វ?ី ពនែយល់ន័យសុខុាលភាព ដើមែបី  

ឱែយ អ្នក ចូលរួម ងាយយល់ បើសិនអ្នកចូលរួមនៅ តែមិនយល់ អ្នកសមែបសមែួល ពនែយល់ 

បក  សែែយ។

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មិនានជំងឺ ធាត់ សបែបាយចិត្ត្ ានដែជើងខ្លនួបែែណគែប់គែែន់។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតរបស់ពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើក្នុងគែួារលោកអ្នកានបញ្ហែអ្វីខ្លះកើតឡើង?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ អត់លុយ ពិបាកចិត្ត្ធ្វើសែែចំការមិនបានផលល្អ និយាយកូនមិន 

ា្តែប់ ជំពាក់លុយគែ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតរបស់ពួកគត់ រួចសួរបន្ត្ទៀត

 ) នៅពែលដែលលោកអ្នកានសុខភាព និងអារម្មណ៍ល្អ តើការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក 

ជាមួយ កូនាន លក្ខណៈ យា៉ែងណាដែរ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ និយាយពាកែយល្ៗអ  ា្តែប់កូននិយាយ បែឡែងលែងជាមួយកូន ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតរបស់ពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) នៅពែលដែលលោកអ្នកានសុខភាព និងអារម្មណ៍មិនល្អ តើការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក 

ជាមួយ  កូនាន លក្ខណៈ យា៉ែងណាដែរ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មួម៉ែ និយាយពាកែយគំរោះគំរីយ មិន ឱែយកូនមកជិត ឬកែបែរ វាយ ក្ត្ិច 

ស្ត្ីបនោ្ទែស ជាដើម។

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបគំនិតរបស់ពួកគត់ រួចពនែយល់ សុខុាលភាព សំៅទៅលើ 

អារម្មណ៍ រីករាយ ឬសបែបាយ ានភាព តនតឹងក្នងុកមែតិ សែែល ក្នុងរយៈពែលខ្លី ាន 

សុខភាព រាង កាយ រឹងាំ ានគុណភាពជីវិតល្អ។

ខ-  លំនាំចូល
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គ�១- ការយល់ដឹងអំពីភាពតានតឹងចិត្ត

 � អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្ា ពែលានសុខុាល ភាពមិនល្អ គឺយើងពិបាកក្នុងការបែែសែ័យ 

ទាក់ទង ជាមួយកូន ឬកុារ សាជិកគែួារ ឬ ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរបស់ពួកគែ ក៏ 

ដូចជា ការ បំពែញការងារ ឬការបែកបមុខ របរបែចាំថ្ងែជាដើម។ ដូចនែះថ្ងែនែះកែុមយើងនឹង

ពិភាកែាគ្នែ ពីបែធានបទមួយគឺ “សុខុាលភាព របស់ឪពុកា្តែយ” ដោយផ្តែតតែលើ ភាព 

តន តឹងចិត្ត្ ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ ចិញ្ចឹមកូន ឬ កុារ ការរំខាន នានា ដែលប៉ះពាល់ 

ដល់ការរស់នៅ និងដំោះ សែែយបញ្ហែ។

 � អ្នកសមែបសមែួល ធ្វើការបងា្ហែញរូបភាពទី១ រួចសួរ 

 ) នៅក្នុងរូបភាពនែះ តើលោកអ្នកសង្កែតឃើញអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ គែួារានអំពើហិងែា ឈឺ អត់លុយ បង្ហែះម៉ូតូ  កុារឈ្លែះគ្នែ។ល។

មូលហាតុដាលនាំឱាយានភាពតានតឹងចិត្ត

 � អ្នកសមែបសមែួលបំផុសសំណួរពីភាពតនតឹងចិត្ត្ ដោយសួរ

 ) តើលោកអ្នកធា្លែប់ឮគែនិយាយអំពី ភាពតនតឹងចិត្ត្ ដែរឬទែ? តើភាពតនតឹងចិត្ត្ាន  

ន័យ ដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ធុញថប់  តប់បែមល់ ស្មុគ មួម៉ែ តឹងចិត្ត្ ឈឺកែបាល ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្ សួរសំណួរ

 ) តើភាពតនតឹងចិត្ត្ បណា្តែលមកពីអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ កូននិយាយមិនា្តែប់ ទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយដែគូ កូនឈឺ បាត់បង់ 

ការងារ។ល។  

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែមលើរូបភាពទី១។

គ- ដំណើរការ បាានបទ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ានមូលហែតុជាចែើនដែលនំាឱែយានភាពតនតឹងចិត្ត្ ហើយភាពតនតឹងចិត្ត្ ខុសគ្នែ 

ពីបុគ្គនល ា្នែក់ ទៅបុគ្គនលា្នែក់ទៀត។ ភាពតនតឹងចិត្ត្ នោះអាចបណា្តែលមក ពី៖

 y កូនមិនា្តែប់បងា្គ្ែប់៖ ានមិត្ត្ភក្ត្ិមិនល្អ ដើរលែង លែងលែបែង បង្ហែះម៉ូតូ កែុមបង 

តូចបងធំ ឬធ្វើ សកម្មភាព ដែល សង្គនមមិនឱែយតម្លែ។

 y ានជំងឺរាុែំរែ៖ លើសាជិកណាា្នែក់នៅក្នុងគែួារ ដូចជាជំងឺ មហារីកថ្លើម ទឹកនោម 

ផ្អែម លើសឈាម ឬអែដស៍ ជាដើម។

 y កូន មិនរគោរព និងសែឡាញ់បងបងប្អូន ឈ្លែះគ្នែ បែើហិងែាដក់គ្នែ

 y សែដ្ឋកិច្ចគែួារជួបការលំបាក៖ គែួារានចំណូលតិច ចំណាយចែើន ជំពាក់ 

បំណុល  គែ ។ល។

 y វិវាទនៅក្នុងគែួារ៖ ានដូចជា ឈ្លែះគ្នែ ជាញឹកញប់ មិនទុកចិត្ត្គ្នែ មិនឱែយតម្លែ 

គ្នែ ។ល។

 y អាហាររូបត្ថម្ភ៖ គ្មែនអាហារគែប់គែែប់សមែែប់សាជិកគែួារ។

កាតព្វកិច្ចឪពុកា្តែយក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ក៏ជាកត្តែដែលបង្កឱែយានភាព តនតឹងចិត្ត្ ខា្លែំង 

ផងដែរ។ ហែតុដូចនែះបានជា ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ មួយចំនួនបាន 

បែពែឹត្ត្  អំពើ ហិងែា ក្នុងគែួារ រំលោភបំពាន ឬមិនអើពើលើកូន ឬកុារ។ ការមិនានការចូល 

រួម ចំណែក និងការទទួល ខុសតែូវរបស់ ឪពុក ក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ក៏ជាកត្តែ នាំ ឱែយាន បន្ទុក 

កាន់ តែ ធ្ងន់ធ្ងរ និងបង្កឱែយានកមែិតនែភាពតនតឹងចិត្ត្កាន់តែខា្លែំងដល់ ា្តែយ។ កត្តែទាំង 

នែះ អាច បណា្តែល ឱែយពួកគត់បាត់បង់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯង  ក្នុងការចិញ្ចឹម  អប់រំ និង 

បែៀនបែៅកូន ដោយអាកបែបកិរិយាហិងែាដូចជា វាយ ជែរ មិន អើពើ បោះបង់ កូនចោល 

បំបែកកូនចែញ ពីគែួារ ឬយកកូនដក់ក្នុងមណ្ឌមលថែទាំ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំមួយ ចំនួនយល់ា មណ្ឌមលថែទាំជាកន្លែងដែលអាចជួយឱែយកូន  ឬកុារទទួល 

បាន ការថែទាំ និងអប់រំល្អបែសើរជាងខ្លួន ដោយមិន បានគិតទៅដល់ការ រំលោភ បំពាន 

ផែសែងៗ ដែលអាច កើត ឡើងរវាងកុារនិងកុារ រវាងអ្នកថែទាំនិងកុារ ការគិត អារម្មណ៍ 

តមែូវការមូលដ្ឋែន ចាំបាច់ សមែែប់កូន ឬ កុារ ដូចជា សែចក្ត្ីសែឡាញ់ និងភាពក ក់ក្តែ ពី 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ។

 � បនា្ទែប់ពីពនែយល់ និងបងា្ហែញខ្លឹមារមែរៀន នៅក្នុងរូបភាពទី១ រួចចូរបន្ត្សកម្មភាពបនា្ទែប់ 

ដោយសួរ

 ) តើលោកអ្នកសា្គ្ែល់ឃើញា មនុសែសា្នែក់ានភាពតនតឹងចិត្ត្ដោយ របៀបណា?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ឆប់ខឹងមួម៉ែ វាយកូន ជែរ ប្ត្ី វាយបែពន្ធស ពិបាកគែង យល់សប្ត្ិចែើន 

ឈឺកែបាល សែែកឡូឡា។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែមលើរូបភាពទី២។
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ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយភាពតានតឹងចិត្ត

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល 

រោគសញ្ញែ និងផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយភាពតនតឹងចិត្ត្

រោគសញ្ញា បញ្ហា 
លើផ្លូវកាយ

បញ្ហាលើ  ផ្លូវចិត្ត បញ្ហាលើ 
អាកបាបកិរិយា

 y ឈឺកែបាល  (គិតចែើន ពែយួ ចែើន)
 y វិលមុខ សែវាំងភ្នែក
 y ស្ងួតាត់ ណែនបំពង់ក
 y តឹងាច់ដុំ
 y ចុករោយាច់ដុំ ក្នុង រាងកាយ 
(រោយក ា្មែ ចុកចង្គនែះ)

 y ញ័រទែងូ ក្តែទែងូ ថប់ដង្ហើម ឬ 
តឹងទែងូ

 y បែកញើស
 y រមួលោះចង់ក្អួត ឈឺោះ 
(ឈឺកែពះ ោះវៀន រាគរុស)

 y ស្ពកឹសែពន់ តែជាក់ ចុងដែ ចុងជើង

 y សា្ពែធឈាម 
ឡើងខ្ពស់

 y ឈឺកែពះ 
(ដំបៅ កែពះ)

 y ឈឺសនា្លែក់ ដែ 
ជើង

 y អសកម្ម (ខ្ជមិល)  
ហត់នឿយ អស់ 
កា្លែំង

 y ថយចុះចំណង 
់ផ្លូវភែទ

 y ពិបាកផ្ចង់ អារម្មណ៍ 
 y ឆប់ខឹង
 y រាប់រសល់
 y មួម៉ែ ធុញថប់
 y សំរាន្ត្មិន លក់
 y យល់សប្ត្ ចែើន 
សុបិន្ត្ អាកែក់

 y ភ្លែចភា្លែំង
 y បាត់បង់ការជឿ 
ជាក់លើ ខ្លួន

 y ានអារម្មណ៍ឯកា

 y ធ្វើអាកបែបកិរិយា 
បែថុយ នឹងគែែះ 
ា្នែក់

 y បង្កអំពើ ហិងែា
 y គែចចែញពីគែ
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គ�២- ការកំណត់អំពីវិធីសសា្ត ដើមាបីដោះសាាយភាពតានតឹងចិត្ត ដោយវិជ្ជមាន 

 � ឥឡូវនែះយើងពិភាកែាគ្នែ អំពីមធែាបាយ និងវិធីាស្ត្ែនានា ក្នុងការដោះសែែយភាព 

តន តឹង ចិត្ត្ ដោយសួរ

 ) តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលលោកអ្នកធា្លែប់បានធ្វើនៅពែលដែលានភាពតនតឹងចិត្ត្? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ដើរចែញ វាយកូន ជែរ ផឹកសែែ ដើរលែង ដើរលំហែ រកគែូទាយ 

បួងសួង ចែៀងខារា៉ែអូខែ រែកទឹក ា្តែប់ភ្លែង ដំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ ហែលទឹក 

ជិះកង់។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួល ពែាយាមជួយអ្នកចូលរួមឱែយស្វែងរកវិធីាសែ្ត្បែប វិជ្ជមាន ឱែយបាន 

ចែើន បើចែញមកបែបអវិជ្ជមាន អ្នកសមែបសមែួលសួរ សំណួរដើមែបីឱែយអ្នកចូលរួមបាន 

វិភាគ ពី លទ្ធស ផល របស់វា។ សរុបយោបល់អ្នកចូលរួម និងពនែយល់ បន្ថែម នូវរូបភាពទី៣។

វិធីនានាសមាាប់ដោះសាាយភាពតានតឹងចិត្ត

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ពែលដែលានភាពតនតឹងចិត្ត្ យើងតែងតែរកមធែាបាយផែសែងៗ ក្នងុការ ដោះសែែយ ឬ 

បន្ធសរូភាពតនតឹងចិត្ត្ ហើយ របៀប ដោះសែែយ នីមួយៗតែង តែ ទទួលបានលទ្ធស ផលជា វិជ្ជមាន ។ 

ដូចនែះយើងានវិធីាសែ្ត្មួយចំនួនដែលអាចដោះសែែយភាព តនតឹង ចិត្ត្ដូចជា៖

 y កំសន្តជាលក្ខណៈគាួសរ៖ វាមិនតែឹមតែធ្វើឱែយយើងានអារម្មណ៍ធូរសែែលពី 

ភាព  តនតឹងចិត្ត្ប៉ុោ្ណែះទែ វាថែមទាំងជួយឱែយគែួារានទំនាក់ទំនងយា៉ែង ជិត 

ស្និទ្ធស ជាមួយគ្នែទៀតផង។

 y បួងសួង៖ អាចធ្វើបានទៅតមជំនឿ ឬាសនារបស់មនុសែសា្នែក់ៗ។ តម 

ទំនៀម  ទា្លែប់ របស់ខ្មែរមួយចំនួន ចួល ចិត្ត្ ធ្វើការបួងសួង ឬបន់សែន់នៅពែល 
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 ដែល គត់ពិបាក ឬានបញ្ហែអ្វីមួយពិបាកដោះសែែយនៅក្នុងគែួារ ដូចនែះការ 

បន់សែន់ ក៏អាចអាចធ្វើ ឱែយ មនុសែសបានធូរសែបើយពីទុក្ខលំបាកផែសែងៗ មួយកមែតិ ឬ 

មួយរយៈ ពែល ផង ដែរ។

 y និយាយទូរស័ព្ទជាមួយមនុសាសដាលអ្នកទុកចិត្ត៖ និយាយពីនែះពីនោះ ជជែកលែង 

ជាមួយ គត់ បង្កើតភាពសបែបាយរីក រាយ និងផែារភា្ជែប់  ទំនាក់ទំនង  ជាមួយអ្នកដទែ 

ឱែយ កាន់ តែ ជិតស្និត។

 y ហាត់បាាណ ឬលាងកីា៖ អាចជួយឱែយានសុខភាពល្អ និងអារម្មណ៍សែស់ា្លែ 

ឡើងវិញ។

 y ដំដំណាំ៖ យើងអាចទាញបែយោជន៍ពីវាបានចែើនដូចជា កាត់បន្ថយចំណាយ 

ទៅលើម្ហបូអាហារ ហើយក៏ជាគំរូ ដល់ កូនចៅជំនាន់ កែែយសមែែប់អនុវត្ត្ផងដែរ។

 y និយាយជាមួយមនុសាសដាលអ្នកទុកចិត្ត៖ ស្វែងរកជំនួយពីមនុសែសដែលអ្នក ទុកចិត្ត្ 

ពែែះ  គែអាចា្តែប់រឿងរា៉ែវ របស់ យើង ដោយ យក ចិត្ត្ ទុកដក់ មិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យ 

និង អាចរកែាការសា្ងែត់ឱែយយើងបាន។

 y សាធិ៖ របៀបក្នុងការសាធិ មិនមែនានន័យា ឱែយយើងស្ងប់មិនគិត អ្វីនោះ 

ទែ តែវាអាចជួយឱែយយើងបានយល់ចែបាស់ពីបញ្ហែ ឬ រឿងរា៉ែវផែសែងៗដែល បានកើត 

ឡើង ទទួលា្គ្ែល់បញ្ហែ ពែមទំាងអារម្មណ៍ផែសែងៗដែល កើតានហើយ ធ្វើឱែយ 

យើង ាន ភាពតន តឹងចិត្ត្។ បនា្ទែប់មក យើងបន្ធសូរឱែយវាចែញទៅ ដោយផ្តែត 

អារម្មណ៍ លើ លំហាត់ ខែយល់ ដង្ហើម ចែញ និងចូល។

 y ស្តាប់ចំរៀង៖ ជាមធែាបាយមួយដែលជួយឱែយអ្នកានអារម្មណ៍សែស់ា្លែ និង 

បំបាត់ នូវ ភាព តនតឹង ទាំងឡាយ។

មនុសែសមួយចំនួន មិនបានជែើសរីសវិធីដោះសែែយបែបវិជ្ជមានដូចបានរៀបរាប់ ខាង 

លើ ទែ តែបែជាជែើសរីសវិធីដោះសែែយបែបអវិជ្ជមាន ដូចជា លែងលែបែងសុីសង ចូលក្លឹប 

ចាយលុយខ្ជមះខា្ជែយ ផឹកសែែ បោករបស់របរ ឈ្លែះ វាយគ្នែ វាយកូន ជែរកូន ឬ បង្ហែះ 

ម៉ូតូជាដើម។ វិធីអវិជ្ជមាន ទាំងនោះ ពិតជាអាចធ្វើឱែយ ខាតបង់បែយោជន៍ ប៉ះពាល់ដល ់

សុខុាលភាព ខ្លួនឯង ទំនាក់ទំនងគែួារ និងការចិញ្ចឹមកូន  ឬកុារ។ 

ការលែលកដោះសែែយភាពតនតឹងចិត្ត្ឱែយបានទាន់ពែលវែលា និងបែកប ដោយ 

 បែសិទ្ធសភាពគឺពិតជាានារៈសំខាន់បំផុតសមែែប់លោក អ្នកដែលជាឪពុកា្តែយ អាណា 

ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ពីពែែះ ការដោះសែែយទាន់ពែលវែលា អាចជួយ លោកអ្នក៖ 

 y ានសុខុាលភាពល្អ

 y បំពែញកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមកូន ឬកុារដោយានភាពតនតឹងចិត្ត្តិចតួច

 y ានទំនាក់ទំនង និងអធែាសែ័យល្អជាមួយសាជិកគែួារ ឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន

 y ធ្វើជាគំរូល្អដល់កូន ឬកុារ ក្នងុការដោះសែែយបញ្ហែ ឬភាពតនតឹងចិត្ត្។ កូន 

ឬកុារភាគចែើន រៀនធ្វើ សកម្មភាពតមអ្នកនៅជំុវិញខ្លួនគែ។

 y ជៀសផុតពីការបែពែឹត្ត្អំពើហិងែាលើកូន ឬកុារ ។ល។



78 សុខុាលភាពឪពុកា្តែយ

គ�៣- ការការពារកុារ  ពីភាពតានតឹងចិត្ត

 � បនា្ទែប់ពីបងា្ហែញ និងបន្ថែមខ្លឹមាររួច អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្សួរសំណួរ 

 ) តើលោកអ្នកអាចដឹងា កុារា្នែក់ានភាពតនតឹងចិត្ត្ដោយរបៀបណា?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ យំ រញ៉ែំរញ៉ូវ បោកបែែស់ របស់របរ មិននិយាយស្ត្ី គែចចែញពីគែឯង 

ស្ងៀមា្ងែត់  សែែកគំហក។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលធ្វើការបូកសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចបន្ថែមខ្លឹមារ

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល 

រោគសញ្ញា ភាពតានតឹងចិត្ត ចំោះកុារ 

យើងអាចកត់សា្គ្ែល់កូន ឬកុារានភាពតនតឹងចិត្ត្ដោយ សង្កែតឱែយបានដិត ដល់  

លើការបែែបែួលរបស់ពួកគែ តម រយៈរោគសញ្ញែមួយចំនួនដូចខាងកែែម៖

រោគសញ្ញា បញ្ហា លើផ្លូវកាយ បញ្ហាលើ  ផ្លូវចិត្ត បញ្ហាលើ អាកបាបកិរិយា

 y ឈឺកែបាល 

 y តឹងាច់ដុំ

 y ចុករោយាច់ដុំ  

ក្នុង រាងកាយ 

(រោយក ា្មែ 

ចុកចង្គនែះ)

 y ញ័រទែូង ក្តែទែូង 

ថប់ដង្ហើម ឬតឹង 

ទែូង

 y បែកញើស

 y រមួលោះចង់ ក្អួត 

ឈឺោះ 

(ឈឺកែពះ 

ោះវៀន រាគរុស)

 y ស្ពឹកសែពន់ 

តែជាក់ ចុងដែ 

ចុងជើង

 y អសកម្ម 

(ខ្ជមិល)

 y អស់កា្លែំង

 y គែងចែើន ឬ 

គែងមិនលក់

 y បែះដូចលោត  

ញប់

 y ឈឺសនា្លែក់ ដែ 

ជើង

 y ពិបាកផ្ចង់ អារម្មណ៍

 y ឆប់ខឹង

 y ឆែវឆវ

 y សែងូតសែ ងាត់

 y ភ័យខា្លែច

 y ត្អូញត្អែចែើន អំពី 

សកម្មភាព នៅ 

ាលា

 y ការសិកែាធា្លែក់ចុះ

 y រាប់រសល់

 y មួម៉ែ ធុញថប់

 y សំរាន្ត្មិន លក់

 y យល់សប្ត្ ចែើន 

សុបិន្ត្ អាកែក់

 y បាត់បង់ការជឿ 

ជាក់ លើ ខ្លួន

 y ានអារម្មណ៍ឯកា

 y បង្កអំពើ ហិងែា

 y ញ៉ែំចែើន ឬ មិន សូវញ៉ែំ

 y តមស្អិត ជា មួយ ឪពុក 

ា្តែយ ឬគែូ

 y គែចមុខពី ឪពុក ា្តែយ

 y មិនចូលរួម សកម្មភាព 

ជាមួយអ្នក ដទែ

 y នោមដក់ កន្ទែល

 y និយាយ តែដឹត

 y និយាយ កុហក់

 y ធ្វើសកម្មភាព បែឆំង

 � បនា្ទែប់បងា្ហែញអំពីរោគសញ្ញែនែភាពតនតឹងចិត្ត្រួច អ្នកសមែបសមែួលបែែប់អ្នកចូលរួមា 

សកម្មភាពបនា្ទែប់គឺគិតអំពី មធែាបាយ និងវិធីក្នុងការជួយកុារដោះសែែយភាពតនតឹង

ចិត្ត្។ សួរអ្នកចូលរួមនូវសំណួរ ខាងកែែម៖

 ) តើលោកអ្នកអាចជួយកុារក្នុងការដោះសែែយភាពតនតឹងចិត្ត្យា៉ែងដូចម្ត្ែចខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ លួងលោម ឱប ចែៀង លែងជាមួយ ា្តែប់គត់និយាយ ជជែកលែង 

នាំកូនដើរលែង។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបយោបល់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

កូន ឬកុារតូចបែហែលជាអាចសង្កែត ឬធ្វើតែែប់តមនូវសកម្មភាពទាំងឡាយ ដែល 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ អ្នកថែទាំ  បានធ្វើនៅ ពែលដែលពួកគត់ាន ភាព តនតឹង 

ចិត្ត្។ ទោះជាយា៉ែងណាក៏ដោយ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរជួយកូន ឬ 

កុារដោយបែើបែែស់ វិធីទាំងឡាយណាដែលានអត្ថបែយោជន៍ចំោះពួកគែ។ វិធីទាំង 

នោះ ាន ដូចជា៖

 y កុារតូច (កុារដែលរៀននៅាលាបឋមសិកែា)

 - ឱបកូន ដោយបងា្ហែញា លោកអ្នកសែឡាញ់ និងបារម្មណ៍ពីពួកគែ។

 - ផ្ត្ល់តុក្កត ឬរបស់លែងណាដែលពួកគែចូលចិត្ត្ ដើមែបីជួយឱែយានអារម្មណ ៍

កក់ក្តែ និងានសុវត្ថិភាព។

 - ផ្លុំ និងបន្ធសូរប៉ែងបោ៉ែង ចំោះកូនតូចៗ ហើយចំោះកូន ឬកុារដែលានអាយុធំ 

អាចឱែយពួកគត់ដកដង្ហើមវែងៗ។

 - ចំណាយពែលនៅកែបែរ និងលែងជាមួយកូន។

 - លែងលែបែងណាដែលអាចឱែយកូនបញ្ចែញអារម្មណ៍ ដូចជាគូរគំនូរ ផត់ពណ ៌

តុក្កត ហើយលើកទឹកចិត្ត្កូន និយាយ ពីអារម្មណ៍ នោះ។

 - និទានរឿងឱែយកូន ឬកុារា្តែប់ ដែលរឿងនោះ គឺអាចបែហាក់បែហែលទៅ នឹង 

រឿង របស់កូន ហើយពិភាកែា ជាមួយកូន ពីតួអង្គនក្នុងាច់រឿងនោះ។ 

 - បែែប់កូនឱែយចែបាស់ា អ្វីៗដែលកើតានឡើងមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគែទែ។ 

កូន ឬកុារមួយចំនួន តែង បនោ្ទែស ខ្លួនឯង ហើយអាចគិតា ជមោ្លែះឪពុកា្តែយ 

គឺអាចមកពីកំហុសខ្លួនគែ។

 - ក្នុងនាមជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវថែរកែាខ្លួនឯង ហើយតែូវ 

ធ្វើ ចិត្ត្ឱែយស្ងប់ក្នុងការបែឈមជាមួយា្ថែនភាពតនតឹងចិត្ត្ ឬកំហឹងរបស់កូន។

 y ចំោះកូនដែលានអាយុចែើន

 - កាត់បន្ថយសកម្មភាពមួយចំនួនដែលកូនកំពុងធ្វើ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។

 - ទទួលា្គ្ែល់អារម្មណ៍ដែលកូនាន ហើយពនែយល់កូន ឱែយយល់ពីា្ថែនភាព តន 

តឹង ចិត្ត្  នោះ។

 - ា្តែប់កូននិយាយដោយមិនវិនិច្ឆ័យ ហើយជួយពួកគែឱែយនិយាយពីបញ្ហែដែលនាំ 

ឱែយ ានភាពតនតឹងចិត្ត្។

 - ឱែយកូនយំ ឬសែែកនៅកន្លែងដែលានសុវត្ថភិាព ឬក្នងុបន្ទប់ បែសិនបើពួកគែចង់ ធ្វើ

 - បងែៀនកូនឱែយចែះដោះសែែយភាពតនតឹងចិត្ត្បែបវិជ្ជមាន ដោយជែើសរីសនូវ 

សកម្មភាពដូចជា លែងកីឡា ដំផ្កែ ងូតទឹក ា្តែប់ ចំរៀង ។ល។

 - ជានិច្ចកាល ធ្វើជាគំរូកូនដល់កូន ក្នុងការដោះសែែយជាមួយភាពតនតឹងចិត្ត្។
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 y វិធីបង្កើនទំនុកចិត្ត្ និងភាពជឿជាក់ខ្លូនឯងចំោះកូន

 - ទិតៀនតែលើការបែពែតឹ្ត្ តែមិនទិតៀនកូន។ ឧទាហរណ៍ “ការដែលនិយាយ កុហក់” 

“ការយករបស់អ្នក ដទែ ដោយមិនានការ អនុញ្ញែត” មិនមែនជា អាកបែបកិរិយា ល្អ 

ទែ ហើយក៍ជាអាកែបកិរិយាដែលគែមិនអាចទទួលយកបានដែរ។

 - អនុញ្ញែតឱែយកូនធ្វើការាកលែបង ដើមែបីជួយឱែយគែបានរៀន និងស្វែងយល់នូវ 

ផល វិបាក ពីសកម្មភាពនោះ។ ឧទាហរណ៍ កូនមិន មើល មែរៀន ឬធ្វើកិច្ចការ 

ាលា នាំឱែយកូនទទួលបានពិន្ទុមិនល្អ ឬធា្លែក់។ ពនែយល់កូន ឱែយ យល់ពីទំនាក់ទំនង 

រវាង ”អំពើ និងផល” (ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានផលនោះ)។ ដូចនែះ អាណាពែាបាល 

គួរលើក ទឹកចិត្ត្ ឱែយ កូន ឬកុារគិតពីអ្វីដែលគែអាចធ្វើបាន កុំឱែយដូច លើក មុន។

 - ដក់គោលៅណាដែលកូនអាចសមែែចបាន។ ពិភាកែាពីគោលៅនោះ ហើយ 

តែូវបែែកដាកូន ឬកុារ យល់ ពី គោលៅនែះ។ ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត្ ដល់កូន 

និងចំណាយពែលា្ដែប់ ឬសង្កែតពីអ្វីដែលកូន សមែែច បាន។ ទង្វើបែបនែះ ធ្វើ ឱែយ 

កូនាន អារម្មណ៍ ា ខ្លួនគែានតម្លែ។

 y ផ្តល់ឱកាសឱាយកុារនិយាយ៖ លើកទឹកចិត្ត្កូនឱែយនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ គែ  ដែល 

បណា្តែល មក ពីភាពតនតឹង ចិត្ត្។ វាាន ារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើង ជួយឱែយកូន 

អាចដក់ឈ្មែះអារម្មណ៍នានារបស់គែដែលកំពុងកើតាន។ ឧទាហរណ៍ ពែល 

ដែល ា្តែយ ានជំងឺ កូនអាចានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែច ទុក្ខសោក ឬចែបូកចែបល់។ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ  តែូវពិភាកែាពី អារម្មណ៍នោះ ហើយបងា្ហែញនូវ 

ការអះអាង ា មិនាន បញ្ហែអ្វីកើតឡើងចំោះកូនទែ ពែែះានមនុសែសដែល កូន 

ទុកចិត្ត្ នៅមើល ថែទាំកូនបាន។

 y រកាសារបៀបរស់នៅដាលល្អ៖ តែូវផ្ត្ល់នូវរបបអាហារ (អាហារ ៣កែុម) ការសមែែក 

និងគែងបានតែឹមតែូវដល់កូន ឬកុារ។ មួយទៀត ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ តែូវទុកឱកាសឱែយកូនបានលែងសបែបាយ និង លំហែ ផងដែរ។ ចំោះកូន 

វ័យ ជំទង់ គួរាន ពែលសមែែប់ពួកគែ ក្នុងការជួបជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ ដើមែបីពិភាកែាពី 

ការងារ នៅ ាលា ឬបញ្ហែសង្គនមនានា។ 

 y អនុញ្ញាតឱាយកុារចូលរួមក្នងុការសមាាចចិត្តដោះសាាយ៖ វាានារៈសំខាន់ ណាស់  

ដែលឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ បង្កើតឱែយានការ ពិភាកែា ដោយការ 

បំផុសគំនិត និងការចូលរួមយា៉ែងសកម្មពីកូន  ឬកុារ។ ឧទាហរណ៍ ឱែយកុារ 

លើកយក មធែាបាយ មួយចំនួនដែលធ្វើឱែយ គែានអារម្មណ៍បានបែសើរ  ហើយ 

ពិភាកែា  នូវ ជមែើសនោះ។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬាន 

អ្វីចង់បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់ កិច្ច 

ពិភាកែា  ដោយធ្វើការសង្ខែប

យើងបានពិភាកែាគ្នែអំពីសុខុាលភាពរបស់ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ   

ហើយយើងបានដឹងពីមូលហែតុដែលធ្វើឱែយយើង ាន ភាពតនតឹងចិត្ត្ ផលប៉ះពាល់ និងវិធី 

ដែល ជួយកាត់បន្ថយភាពតនតឹងចិត្ត្សមែែប់ដោះសែែយនៅ ក្នុងគែួារ។  បើសិនជាយើង 

មិន បាន បន្ធសូរភាព តនតឹងចិត្ត្ឱែយ បានតែឹមតែូវ នោះវានឹងអាចាន ឥទ្ធសិពល ដល់ការចិញ្ចឹមកូន 

និង ទំនាក់ទំនងក្នុងគែួារ។ មែា៉ែងវិញទៀត  យើងក៏បាន ពិភាកែាដែរ អំ ពី របៀបដែលអាចកត់ 

សា្គ្ែល់ ាកូន ឬកុារាន ភាពតនតឹងចិត្ត្ និងការជួយគត់ចែះដោះសែែយភាពតនតឹង 

ចិត្ត្ និងការធ្វើឱែយពួកគែកាន់តែានទំនុកចិត្ត្លើខ្លួនឯងថែមទៀត។ ដូច្នែះ ដើមែបីជៀសវាងពី 

ផល ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំោះការចិញ្ចឹមកូន ចាំបាច់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

តែូវដឹង ពីវីធី ដែលធ្វើឱែយានសុខុាលភាពល្អ គឺតែូវការានរបៀបកាត់បន្ថយភាព តនតឹង 

នោះ តម បែបវិជ្ជមាន។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា

ង- ការអនុវត្ត (២០ នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយ អ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវ អ្វី 

ដែល  បាន ពិភាកែាគ្នែ។

 ) តើលោកអ្នកជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរធ្វើយា៉ែងណាដើមែបីជួយខ្លួន

ឯងក្នុងការដោះសែែយ ឬ កាត់បន្ថយ ភាពតន តឹងចិត្ត្?

 yលើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមឱែយបានឆ្លើយ និងគិតទាំងអស់គ្នែ

 � បនា្ទែប់មក សួរសំណួរបន្ត្

 ) បើសិនលោកអ្នក ានពែលវែលាបែហែលតែ ១៥នាទីពីការងារបែចាំថ្ងែ តើលោកអ្នក 

នឹងធ្វើអ្វី ដើមែបីទទួលបាន សុខុាលភាព សមែែប់ ខ្លួនឯង?

 yលើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមឱែយបានឆ្លើយ និងគិតទាំងអស់គ្នែ

 � អ្នកសមែបសមែួលធ្វើការចែកឯការ ឬបណ្ណរូបភាព ដល់អ្នកចូលរួម

 y បណ្ណរូបភាព បងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយការតនតឹងចិត្ត្។

 y បណ្ណរូបភាព បងា្ហែញពី វិធីនានាសមែែប់កាត់បន្ថយភាពតនតឹងចិត្ត្។

ច-  បណា្តាំផ្ញើ  � លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់              ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង 

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវអាកបែបកិរិយាដែលអាចដោះសែែយភាពតនតឹង ចិត្ត្ ដើមែបីជួយ ខ្លួន 

ឯង ពែម ទាំងគែួារទាំងមូល បាន សុភមង្គនល។

 � ចុងបញ្ចប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។
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សាចក្តីផ្តើម

តមការអង្កែតនៅឆ្នែំ២០១៣ ដោយកែសួងកិច្ចការនារី និងយូនីសែហ្វ (UNICEF) ស្ត្ីពីអំពើ ហិងែា លើ កុារ បានឱែយដឹងា 

កុារា្នែក់ក្នុង ចំោម ពីរនាក់ បានទទួលរងអំពើហិងែាលើរាងកាយ កុារា្នែក់ក្នុង ចំោម  ៤នាក់ បានទទួលរង អំពើហិងែា 

លើផ្លូវចិត្ត្ ហើយកុារា្នែក់ ក្នុង ចំោម២០នាក់ បានទទួលរង អំពើ ហិងែា លើផ្លូវភែទ។ ការសិកែានោះក៏បានបងា្ហែញដែរា 

អ្នកដែលរំលោភបំពានលើកុារ គឺភាគចែើន ជា មនុសែស ដែលជិតស្និទ្ធសជាមួយកុារបំផុតានដូចជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល   

ឬអ្នកថែទាំកុារ។ យោងទៅ តម លទ្ធសផលសែែវជែែវនែះបានបញ្ជែក់ាកុារនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជានៅមិនទាន់ា នសុវត្ថិភាព   

និងការ អភិវឌែឍ ពែញលែញនៅឡើយ ទែ។ 

ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំគួរសិកែាស្វែងយល់ពីអំពើហិងែាលើកុារ និងផល ប៉ះពាល់ លើកុារ 

គែួារ សង្គនមជាតិ សែដ្ឋកិច្ចគែួារ និងសែដ្ឋកិច្ចបែទែសជាតិ ។ ការយល់ដឹងពី ផល ប៉ះពាល់ នែះ អាចជួយឱែយឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំបញែឈប់អំពើហិងែា និងការមិនអើពើ លើ កុារ។ បន្ថែមពីលើនែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ 

អ្នកថែទាំគបែបីទទួលបានការគំទែ ក្នុងការ ការពារ កុារ ពីអំពើ ហិងែាគែប់ បែភែទ រួមទាំងការមិនអើពើលើកុារដែលអាចកើត 

ានឡើង ទាំង នៅ ខាងក្នុង និងកែែផ្ទះ។ 

នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � កំណត់បានពីបែភែទផែសែងៗនែអំពើហិងែា និងការរំលោភបំពានលើកុារ។

 � រៀបរាប់បានអំពីផលប៉ះពាល់នែការរំលោភបំពានលើកុារ។

 � កំណត់បាននូវឥរិយាបថដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ ដើមែបីការពារកុារពីការរំលោភបំពាន។

 � បង្កើនការយកចិត្ត្ទុកដក់ដល់កុារដែលានតមែូវការពិសែស និងកុារដែលាន ពិការ 

ភាព។

គោលបំណង

 ¥ រយៈពាល ១២០  នាទី

 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានលើកុារ

 � រូបភាពទី២ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ

 � រូបភាពទី៣ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្

 � រូបភាពទី៤ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ

 � រូបភាពទី៥ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការមិនអើពើ

 � រូបភាពទី៦ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ផលប៉ះពាល់នែការរំលោភបំពានលើកុារ

 � រូបភាពទី៧ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពាន ៤បែភែទ ដែលានរូប កុារ 

នៅ កណា្តែល និងានខ្វែងលើបែភែទនែការរំលោភបំពាននីមួយៗ។
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 � Poster សមែែប់ចែកជូនអ្នកចូលរួម (០,៦០មx០,៨០ម)

 � បែភែទទាំង ៤ នែការរំលោភបំបានលើកុារ

 � ចំណុចកុារគួរចងចាំ

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀម សា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត (សួរសំណួរ និងឆ្លើយ)

 � កែុមពិភាកែា (តមា្ថែនភាពជាក់ស្ត្ែង)

 j  ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នក សមែបសមែលួ   សួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

 � បនា្ទែប់មក ណែនាំអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែួល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ 

ពី ចំណងជើងសង្ខែបគោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះ អាចជួយ 

ពួកគត់ និង អ្នក សមែប សមែួលបានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែ បន្ថែមទៀត 

នៅក្នុងកែុម ដោយ ធ្វើសកម្មភាពមួយ ចំនួនដូចខាងកែែមៈ

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ ឱែយ 

ពួកគែ ឈរ ជាកែុម ដែល មកពីតំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន (អ្នកមិន 

ទាន់ ានកូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើ ាន អ្នកមិន ទាន់រៀបការឱែយគត់ឈរ នៅ កែុម 

មិនទាន់រៀបការ)។ អ្នកសមែប សមែួលនិយាយ ឡើងវិញ ពី កែុមនីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

ក- សំណាះសំណាល 

និងណានាំខ្លួន (១០នាទី)
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 � អ្នកសមែបសមែលួបញ្ចប់សកម្មភាពណែនំា និងស្នើឱែយអ្នកចូលរួមគិតពីបទពិសោធន៍ ដែល 

ពួកគត់  ធា្លែប់ជួប បែទះបែចំាថ្ងែ ដោយសួរ

 ) តមដែលលោកអ្នកសង្កែតឃើញ តើកុារធា្លែប់ានគែែះា្នែក់ ឬបញ្ហែអ្វីខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ លង់ទឹក ធា្លែក់ពីលើដើមឈើ គប់គ្នែ វាយគ្នែ គែែះា្នែក់ចរាចរណ៍។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) នៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោកអ្នករស់នៅ តើានកុារពិការដែរឬទែ? តើពួកគែទទួល 

បាន ការថែទាំ យា៉ែង ដូចម្ត្ែច ខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ តែូវការមនុសែសា្នែក់មើលថែជាបែចាំ ងាយសែួលក្នុងការផ្ត្ល់អាហារ 

ដក់ចោល។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្ 

 ) តើលោកអ្នកធា្លែប់ឃើញកូន ឬកុារធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលអាចបង្កឱែយាន គែែះា្នែក់ 

ដល់ ខ្លួនឯង? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ឆ្លងថ្នល់ ឡើងដើមឈើ វាយគ្នែ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នកធា្លែប់ឃើញឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ 

ដែល អាច បង្ក ឱែយកូន ឬកុារាន គែែះា្នែក់? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ វាយកូន ជែរ ស្ត្ីបនោ្ទែស មិនបានទុកដក់របស់មុតសែួចឱែយបាន 

តែឹមតែូវ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់ រួចបន្ត្សកម្មភាពបនា្ទែប់ តមការណែនាំ។

ខ- លំនាំចូលបាានបទ 

(១០នាទី)

គ�១- និយមន័យការការពារកុារ និងការរំលោភបំពាន (១០ នាទី)

គ�១�១- ការការពារកុារ

 � ឥឡូវនែះ យើងនិយាយពីការការពារកុារពីគែែះា្នែក់ ឬការរំលោភបំពានផែសែងៗ ដោយ 

ចែតនា និងអចែតនាពីមនុសែសធំ និងមជែឈដ្ឋែនដែល នៅជុំវិញកូន ឬកុារ ដោយសួរសំណួរ

 ) ហែតុអ្វីបានជាកុារតែូវការ ការការពារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ កុារសំខាន់ គត់នៅតូច គ្មែនអំណាច ទន់ ខែាយ ចែើនគែធ្វើបាប 

ងាយនឹងានគែែះា្នែក់។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់  រួចបន្ថែមខ្លឹមារ។

គ- ដំណើរការ បាានបទ
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ខ្លឹមសររបស់អ្នកសមាបសមាួល

ការការពារកុារគឺជាវិធីដែលយើងទប់ា្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងគែែះ ា្នែក់ដែល កើត 

ឡើង ដោយចែតនា និងដោយ អចែតនា ចំោះកុារ។

គោលបំណងនែការការពារកុារគឺ ដើមែបីលើកកម្ពស់ការការពារ និង បំពែញ សិទ្ធសិកុារ 

ក្នុងការការពារពីការរំលោភបំពាន ការមិនអើពើ ការ កែង បែវ័ញ្ច និងអំពើហិងែា។

 � អ្នកសមែបសមែួលជួយអ្នកចូលរួមឱែយានការចាប់អារម្មណ៍លើកូន ឬកុារដែល ាន 

ពិការភាព រួចសួរបន្ត្

 ) តើកុារដែលានពិការភាពតែូវការ ការការពារដែរឬទែ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ តែូវការ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់  រួចបន្ថែមខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល៖

បើទោះបីជាកុារពិការក៏អាចចូលរួម ធ្វើកិច្ចការដូចកុារដទែទៀតដែរ វាអាសែ័យ លើ 

កមែិត អាយុ សមត្ថភាព និងបែភែទ នែ ពិការភាព តែ ប៉ុោ្ណែះ។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរផ្ត្ល់ការថែទាំជាពិសែស ដើមែបី ការពារ កុារ 

ដែលានពិការភាព ពីការរំលោភ បំពានគែប់បែភែទ។ កុារទាំងនោះ នឹងទទួល បានគែប់ 

យា៉ែង ដូចកុារទូទៅដែរដូចជា ចុះបញ្ជមីកំណើត សៀវភៅគែួារ និង ចុះឈ្មែះ ចូលរៀន។ 

ពួកគែ នឹងទទួល បានការគំទែ ឱែយ បានចូលរៀននៅាលាមត្ត្ែយែយ យា៉ែងហោច ណាស់ មួយ 

ឆ្នែ ំមុនចុះ ឈ្មែះ ចូលរៀននៅាលាបឋមសិកែា ដោយមិនគិតពីភែទ អាយុ ឬពិការភាព នោះ 

ទែ ហើយ នៅបន្ត្ការគំទែ និងលើកទឹក ចិត្ត្ពួកគត់ ឱែយបន្ត្រៀន រហូត បញ្ចប់ អនុវិទែាល័យ 

វិទែាល័យ ឬមហា វិទែាល័យដូច កុារទូទៅដែរ។ ពួកគែក៏អាចចូលរួម សកម្មភាព កីឡា 

សិលែបៈ សិកា្ខែសិលា និង សកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គនមផងដែរ។ 

បែភែទនែពិការភាពរបស់កុារអាចកើតឡើងផែសែងៗគ្នែ។ បែភែទពិការភាពខ្លះ អាច កើត  

ាន  មុន កំណើត (ក្នុងពែលាន ផ្ទែោះ) កំឡុង ពែល កើត (សមែែល) ហើយខ្លះទៀត អាច 

កើត  ាន  កែែយ ពីកំណើត។ កុារមួយចំនួនអាចកើតមកាន ពិការភាពតែមួយបែភែទ តែ 

កុារមួយ ចំនួន ទៀត អាចាន ចែើន ជាងមួយបែភែទ។  ខាងកែែមនែះ ជាបែភែទ ពិការ ភាព  

ផែសែងៗគ្នែដែល អាច កើតានលើកុារ មួយ ចំនួន៖

 y ថ្លង់ ឬមិនអាចស្តាប់បានល្អ៖ កុារអាចានអវៈយវៈ និងសតិបញ្ញែល្អ តែអ្វីដែល 

ផលវិបាក  សមែែប់ ពួកគត់គឺ មិនអាចា្តែប់បាន ឬា្តែប់បានមិនល្អ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចកត់សា្គ្ែល់ពីបែភែទ ពិការ ភាពនែះ នៅពែល ដែល 

កុារ ានអាយុ កែែម បីឆ្នែំដូចជា កូន ឬកុារមិនងាកមើល មិនភា្ញែក់នៅ ពែល ៅថ 

ឈ្មែះ ឬ ាន សំឡែងខា្លែំងៗ។ ការជួយអន្ត្រាគមន៍ ទាន់ពែល វែលាដល់ កូន ឬកុារ 

ដែលថ្លង់ ឬពិបាកា្តែប់នោះ អាចឱែយ ពួកគត់ ានឱកាសរៀន ភាា បាន ល្អដូច កុារ 

ដទែទៀតដែរ។ ឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា  តែវូជួយ គំទែ ដើមែបី ឱែយពួកគត់
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 ានកា្លែងំ និងទឹកចិត្ត្បន្ត្ជួយ កូន ឬកុារ របស់គត់ដែល ាន ពិការភាព នែះ ដោយ 

ជួយ ជមែុញ ឬធ្វើសកម្មភាព លែង ជាមួយ ពួកគែ ដូចជា និយាយភាា កាយវិការ 

លែងជាមួយកូន ដោយបែើ សា្ភែរ ាន សំឡែង។ សកម្មភាព ទាំងនែះនឹង ជួយ 

ឱែយកូន ឬកុារានការអភិវឌែឍ ការបែែសែ័យ ទាក់ទង ានភាពកក់ក្តែ ្និងាន ទំនុក 

ចិត្ត្ ក្នងុការចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នងុសង្គនម។ បច្ចបុែបន្ន ានាលា ពិសែស    សមែែប់ 

ជួយកុារដែលានពិការភាពបែបនែះ  ដូចជា អង្គនការគែួារថ្មី អង្គនការា ៉ែរីណុល   

ន ិងអង្គនការ All Ears Cambodia ជាដើម។ 

 y ខាសាយសតិបញ្ញា៖ គឺកើតានតមកមែិត។ កុារមួយចំនួនានបញ្ហែខែាយ សតិ 

បញ្ញែ  បែភែទសែែល។ ពួកគត់់ អាច ទៅរៀនបាន យា៉ែង ហោចណាស់បាន ចប់ បឋម 

សិកែា ហើយ ពួកគែ  ក៏អាចមើលថែ ខ្លួនឯងបាន ដូចជាការ ស្លៀកពាក់ ងូតទឹក គែង 

និងហូបចុក ជាដើម ។ ានកុារមួយចំនួនទៀត ានបញ្ហែខែាយ សតិបញ្ញែ បែភែទ 

ធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគែ មិនអាច មើល ថែទាំ ខ្លួនឯងបាន មិនចែះ និយាយ  ហើយតែូវការអ្នក 

ជួយមើលថែទាំជាពិសែស ដូចជា ការបនោ្ទែរបង់ ការបញ្ចុក អាហារ កាស្លៀកពាក់ 

និងការរស់នៅបែចាំថ្ងែ។ល។ កុារ ទាំងនែះក៏តែូវការ ការ ការពារ ជាពិសែសថែមទៀត 

ពីការមិនអើពើ ឬការរំលោភបំពាន  ផែសែងៗ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

អាច ស្វែងរកសែវាការថែទំា កុារ បែភែទនែះ ពីសែវាសង្គនមកិច្ចដែលាននៅមូលដ្ឋែន 

ឬទៅទទួលសែវាមជែឈមណ្ឌមល សុខភាព  ផ្លូវចិត្ត្ ដែលានទីតំងនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ 

បង្អែក ជ័យជំនះ ខែត្ត្កណា្តែល។

 y ខាសាយកាយសមាបាទា ឬរាងកាយ៖ កុារមួយចំនួនទៀត ានសតិបញ្ញែធម្មត ឬ 

ស្ទើរ តែ ធម្មត តែពួកគែានបញ្ហែ ក្នុងការធ្វើចលនា ឬបនា្លែស់ទី។ ពួកគែអាច ដើរ បាន 

ដោយ ាន  ការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយ ដូចជា ឈើចែត់ ឬរទែះ រុញ។ ឪពុក ា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ អាចស្វែងរកសែវាការថែទាំ កុារ បែភែទ នែះ ពីសែវា 

សង្គនមកិច្ច ដែលាននៅ មូលដ្ឋែន ឬទៅទទួលសែវា មជែឈមណ្ឌមល សុខភាព ផ្លូវចិត្ត្ 

ដែល ាន ទីតំងនៅក្នុងមន្ទីរពែទែយ បង្អែក ជ័យជំនៈ ខែត្ត្កណា្តែល។ មជែឈមណ្ឌមល 

ា្តែរនិតិ សមែបទា បនា្ទែយពែែប ឬនៅគៀនឃ្លែំង ក្នុងរាជធានីភ្នំពែញ។

 y ពិការភ្នាក៖ ានតមកមែិតនែពិការភាព ហើយកុារទាំងនែះអាចានសតិបញ្ញែ 

ធម្មត  ដូច កុារដទែទៀតដែរ។ កុារខ្លះអាចមើលឃើញដោយលំបាក (កមែាយ ការ 

មើល) ហើយ កុារមួយចំនួនទៀត មិនអាចមើលឃើញ ទាំង សែុងទែ។ ឪពុកា្តែយ 

អាណា ពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ  អាចកត់សា្គ្ែល់កូន ឬកុារដែលាន បញ្ហែ ភ្នែ កតំង ពី 

តូច តម រយៈសកម្មភាព ទារកដូចជា  មិនសូវានចលនា មិន ងើបក មិនឈង 

ចាប់របស់ របរលែង មិនលូន ឬវារ ទារកលែងកំាន្ត្តិចតួច នៅតែា្នែក់ឯងចែើន 

ឬមិន សូវ បាន ចូល រួម សកម្មភាពសង្គនម ពែល ានវ័យធំឡើង។ ដូចនែះ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចជួយកូន  ឬកុារ  តំងពី ពួកគែ នៅជាទារក ដោយ 

ការលែង និយាយ និងចូលរួមសកម្មភាពបែចាំថ្ងែ ឬ នៅក្នុងសង្គនម។ ពួកគែក៏តែូវការ 

ថែទាំ និងការគំទែ ពីសែវាសង្គនមកិច្ច ដែលាន នៅ មូលដ្ឋែន ។
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គ�១�២- ការរំលោភបំពានកុារ

 � អ្នកសមែបសមែួលបំផុសគំនិតរបស់អ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយអ្នកចូលរួមបានគិតពី សកម្មភាព 

ផែសែងៗ   ដែលបងា្ហែញា ជាការ រំលោភ បំពាន (បើ អ្នក  ចូលរួមមិនយល់ពាកែយ “រំលោភបំពាន” 

សូម ពនែយល់ គត់ពីន័យនែពាកែយនោះ) ដោយស្នើឱែយអ្នក ចូលរួម គិត ពីសកម្មភាពដែលគត់ បាន 

ឃើញ នៅ ក្នងុការរស់នៅបែចំាថ្ងែ និងឱែយគត់ចងចំានូវគំនិត របស់គត់ផ្ទែល់ ដោយ សួរ សំណួរ

 ) តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ទុកា ការរំលោភបំពានលើកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រំលោភផ្លូវភែទ វាយ ជែរ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួល លើកផ្ទែំងរូបភាពបងា្ហែញអំពីការរំលោភបំពាន និងពនែយល់ពីអត្ថន័យ 

នែ ការរំលោភបំពាន នីមួយៗ តមខ្លឹមារមែរៀន ខាងកែែម៖

ការរំលោភបំពានលើកុារ

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល៖

ការរំលោភបំពានលើកុារ គឺសំៅលើគែប់សកម្មភាពទាំងអស់ នែការ ធ្វើ ទុក្ខបុក ម្នែញ 

ទំាងផ្លវូកាយ និងផ្លវូចិត្ត្ ការរំលោភ បំពាន ផ្លវូភែទ ការមិនអើពើ ការបែពែតឹ្ត្ខ្ជមខីា្ជែ ការជួញដូរ ឬ 

ការកែង បែវ័ញ្ចផែសែងៗទៀត ដែលជាហែតុបណា្តែលឱែយានការឈឺចាប់ ឃើញ ជាក់ ស្ត្ែង ឬ 

មិនទាន់ ឃើញជាក់ស្ត្ែងទៅលើសុខភាព ការរស់រានានជីវិត ការអភិវឌែឍ ឬសែចក្ត្ីថ្លែថ្នូរ 

របស់កុារ នៅ ក្នុង បរិបទនែការទំនាក់ទំនង ការទទួលខុសតែូវ ការជឿទុក ចិត្ត្ ឬអំណាច។

ការរំលោភបំពានក៏បានគិតទៅដល់ការបងា្ហែញរូបភាពអាកែែត បែដប់ភែទ ឬការ  

បងា្ហែញ រូបភាព កុារលើបែ ព័ន្ធសផែសព្វផែាយ ផែសែងៗ ដែលគែបានថតយករូបភាពកុារគ្មែន 

សម្លៀកបំពាក់ ឬរូបភាពទាំងឡាយណាដែលកុារមិនបានអនុញ្ញែតិឱែយ ធ្វើ ការ ផែសព្វ ផែាយ 

ជាាធារណៈ។ បើ ករណីកុារមិនទាន់ានសមត្ថភាពក្នុងការសមែែចចិត្ត្ ឪពុកា្តែយ  

អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែទាំ គិតពិចារណា ទៅលើរូបភាពដែលអាចានការ ប៉ះពាល់  ដល់ 

កុារ ឬធ្វើឱែយកុារ ានគែែះា្នែក់ផែសែងៗ ដែលអាចកើត ឡើង ដោយយាហែតុ។
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គ�២- បាភាទនាការរំលោភបំពាន (៣០នាទី)

គ�២�១- ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ  

 � អ្នកសមែបសមែួលលើករូបភាពទី២ បងា្ហែញអំពី ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ បនា្ទែប់មកសួរ 

សំណួរ 

 ) តើានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលបងា្ហែញា ជាការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ក្ត្ិច មួល វាយ ទះ ទាត់ ខោក។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់  និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ 

គឺជាការធ្វើឱែយកុារានរបួស ឬា្នែមលើរាងកាយ ដោយចែតនា ឬអចែតនា ពី សំណាក់ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល អ្នក ថែទាំ និងមនុសែស ពែញវ័យផែសែងៗទៀត ហើយធ្វើ ឱែយ កុារ 

ានភាពអន់ថយសុខភាព និងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌែឍរបស់កុារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ានដូចជា៖

 y ការវាយដំ

 y ការរុញចែែនខា្លែំងៗ

 y មូល ទាត់ ឬទះ

 y ក្ត្ិច បោចសក់

 y ចែបាច់ក

 y បង្អត់បាយ

 y របួសមិនបានពែាបាល ។ល។

ការឆ្លើយតបលើការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំគួរជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពដូចជា វាយ អងែួន  

សែែកគំហក ស្ត្ីបនោ្ទែស គំរាមកំហែង ឬដក ់ទណ្ឌមកម្ម លើរាងកាយ នៅ ពែល ដែល កុារ  

ានអាកបែបកិរិយាដូចជា   និយាយកុហក ឬធ្វើបែកសា្ភែរ។ល។ ផ្ទុយទៅ វិញ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬ  អ្នកថែទាំគួរស្វែងរកសកម្មភាពឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមាន ណា ដែល ផ្ត្ល់ 

សែចក្ត្ីសែឡាញ់ ភាពកក់ក្តែ ទំនុកចិត្ត្ ឬភាពជឿជាក់ដល់កុារ ដែលជួយ ឱែយកុារ 

ានការលូតលាស់  និងអភិវឌែឍបានល្អបែសើរ រួមទាំងអាចកា្លែយទៅជា មនុសែស ដែល ាន 

សុខុាលភាពល្អ។

អំពើហិងែា និងការមិនអើពើទាំងនោះនឹងមិនជួយដល់លោកអ្នកក្នុងការ បងែៀន កូន ឬ 

កុារបែកបដោយ បែសិទ្ធសភាព ឬសមែែចបានតមគោលបំណងឡើយ។ ផ្ទយុទៅវិញ វា អាច   

រួមចំណែកផ្ត្ល់បទពិសោធន៍ផ្លូវចិត្ត្បែកប ដោយគែែះា្នែក់ដល់កូន ឬកុារ ដូចជា ជំងឺធា្លែក់ 

ទឹកចិត្ត្ ឬថប់បារម្ភជាដើម។

ការណែនាំានារៈសំខាន់ណាស់ ពីពែែះវាជួយឱែយ កូន ឬកុារ រៀនសូតែអំពីអ្វី ដែល 

គួរធ្វើ ឬមិនគួរធ្វើ។ ការធ្វើដូចនែះ ក៏ ជួយឱែយកូន ឬកុារ ស្វែងយល់អំពី កំហុស របស់ខ្លនួ ហើយ

ក៏ជួយឱែយពួកគែធ្វើបានកាន់តែបែសើរនៅពែលកែែយ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ មួយចំនួន សែឡាញ់កូន ឬកុាររបស់ខ្លួន ហើយពួកគែបែៀន បែៅកូន ឬកុារ ដោយ 

បែើអំពើ ហិងែា ឬការមិនអើពើ ដោយានជំនឿា ជា វិធី តែឹមតែូវ ក្នុង ការអប់រំ ឬបែៀន 

បែៅកូន ឬកុារ ដោយពួគគត់មនិ បានគិត ទៅដល់ផលប៉ះពាល់ ដូចបានបងា្ហែញខាងលើ 

ហើយពួកគត់ក៏មិនបានដឹងា ការបែើអំពើហិងែា ឬការមិនអើពើ លើកុារគឺជាអំពើបែឆំង

នឹងចែបាប់របស់ជាតិ និងអន្ត្រជាតិឡើយ។
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គ�២�២- ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត 

 � អ្នកសមែបសមែួលបងា្ហែញរូបភាពទី៣ បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្ ដោយសួរ

 ) តើានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលបងា្ហែញា ជាការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ជែរ បែាថ គំរាម បំភ័យ លំអៀង។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

 ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត

គឺជាសកម្មភាពទំាងឡាយណា ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់ផ្លវូចិត្ត្កុារ (ចែតនា ឬអចែតនា 

ពីសំណាក់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល អ្នកថែទាំ និង មនុសែសពែញវ័យផែសែងៗទៀត ហើយ 

ធ្វើឱែយកុារានភាពអន់ថយសុខភាព និងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌែឍរបស់ កុារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្តានដូចជា៖

 y ការរិះគន់ដែលកើតឡើងម្ត្ងហើយម្ត្ងទៀត

 y ការនិយាយមើលងាយ បនា្ទែបបនោ្ថែក

 y ស្ត្ីបនោ្ទែស ការគំរាមកំហែង

 y ការបង្អត់ ការបំបិទសិទ្ធសិសែរីភាព

 y សើចចំអក

 y ការបដិសែធន៍ ឬការចែែនចោលម្ត្ងហើយម្ត្ងទៀត

 y ការបនា្លែច ឬបំភ័យ

 y ការបដិសែធន៍ចំោះការឆ្លើយតបផ្លូវអារម្មណ៍  (មិនយកចិត្ត្ទុកដក់ពីអារម្មណ៍ 

របស់កុារ)។
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ការឆ្លើយតបលើការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត

ជៀសវាងការសែែកគំហក ជែរបែាថដល់កូន ឬកុារ ជាពិសែសការបែៀបធៀប កូន  ឬ 

កុារទៅកុារផែសែងទៀត ដោយបែរ  មក ពិភាកែា សួរបញ្ជែក់ និងពនែយល់ហែតុផលដល់ កូន 

ឬកុារ ដើមែបីគត់បានដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ។ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាតែវូចែកឱែយដច់រវាងការបែពែតឹ្ត្ និ ងអាកបែបកិរិយា  

របស់កូន ឬកុារ (ទិតៀនលើ អាកបែបកិរិយា ជៀសវាងទិតៀន លើកុារ ទាំង មូល)។ ដូច្នែះ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំា ចំាបាច់ជួយកុារ ឱែយ បានយល់ ចែបាស់ ា អាកបែបកិរិយា 

ណាដែលពួកគែអាចបន្ត្ធ្វើ និងអាកបែបកិរិយាណាដែលធ្វើឱែយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទំនាក់ទំនង និង 

អាចានគែែះា្នែក់ ។

គ�២�៣- ការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ 

 � អ្នកសមែបសមែួលបងា្ហែញរូបភាពទី៤ បងា្ហែញពី ការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ ដោយសួរ

 ) តើានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលបងា្ហែញា ជាការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រំលោភសែពសន្ថវៈ ប៉ះពាល់ ឬលែងបែដប់ភែទ បងា្ហែញបែដប់ភែទ 

បងា្ហែញរូប ឬរឿងអាសអាភាស ចាប់ សែែត សម្លៀកបំពាក់  ។ល។ 

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការរំលោភបំពានផ្លូវភាទកុារ 

គឺជាការបង្ខិតបង្ខំកុារ ឬបែើកុារជាមធែាបាយសមែែប់រួមភែទជាមួយមនុសែសធំ ដែល 

រាប់បញ្ជមូលទាំងការបែឈមទៅ នឹងរូបភាពអាស អាភាស និងការ ប៉ះពាល់អង្គនជាតិភែទ ក្នុង 

លក្ខណៈរួមភែទ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភាទានដូចជា៖

 y រំលោភសែពសន្ធសវៈ

 y ទមែង់ ឬរូបភាពមួយណានែការធ្វើឱែយានសំរីបផ្នែកភែទដូចជា ការបៀតបៀន 

បែដប់ភែទ ា្ទែបគូទ ា្ទែបដោះ ឬា្ទែបភៅ្លែ ។ល។

 y ការប៉ះពាល់ដោយាត់ ឬដោយបែដប់ភែទ។

 y ការរួមសងា្វែស ឬការដក់បញ្ចូលបែដប់ភែទ។

 y ការបែើរូបភាពណាមួយនែការបងា្ហែញផ្លូវភែទដល់កុារដូចជា រូបភាព វត្ថុ 

ឬសា្ភែរ អាសអាភាស ឬការបងា្ហែញឱែយឃើញបែដប់ភែទខ្លួនផ្ទែល់។

 y ការបែើបែែស់កុារដើមែបីផលិតរូបភាពអាសអាភាស។

 y ពែសែាកម្មកុារ។ល។

ចំណាំ៖ ឧកែិដ្ឋជនអាចជាមនុសែសចាស់ ក្មែងជំទង់ ជាកុារ ជាមនុសែសដែល អាយុ ចែើន 

ជាង ឬធំជាង ឬានអំណាចជាង ជាមនុសែសដែល កុារ ា្គ្ែល់ ឬទុកចិត្ត្ ហើយពួកគែកែង 

បែវ័ញ្ច ទៅលើភាពពឹងផ្អែករបស់កុារ និងភាពមិនទាន់ពែញវ័យ របស់ កុារ។  ឧកែិដ្ឋជនាន 

ទាំង មនុសែស បែុស និងមនុសែសសែី ហើយជនរងគែែះានទាំងកុារា និងកុារី។

ការឆ្លើយតបលើការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ

 y ស្វែងយល់អំពីលែបិចកលជនខិលខូច

 y ទៅណាមកណា តែូវានគ្នែចែើន ឬានគែួារ ចាស់ទុំនៅជាមួយ និងតែូវ ស្ថិត 

នៅ  កន្លែង ដែល អ្នកដទែអាច មើល ឃើញ

 y តែូវផ្ត្ល់ព័ត៌ានអំពីទំនាក់ទំនងរបស់មនុសែសចំលែក ទៅឪពុកា្តែយ ឬ មនុសែស 

ដែល កូន ឬកុារ ទុក ចិត្ត្

 y តែូវបែុងបែយ័ត្នចំោះចំណីអាហារ ភែសជ្ជមៈ នៅពែលដើរលែងជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ  ឬ 

អ្នកដែល ទើប នឹងា្គ្ែល់គ្នែ

 y ជៀសវាងដើរឆ្ងែញពីផ្ទះតែា្នែក់ឯង ឬទៅកន្លែងដែលអ្នកមិនា្គ្ែល់ហើយគ្មែន នរណា ដឹង

 y មិនតែូវស្ថិតនៅកន្លែងដែលា្ងែត់ ឬឆ្ងែយដច់ពីភ្នែកអ្នកដទែតែពីរនាក់

 y មិនតែូវជឿពាកែយលួងលោមរបស់គែដូចជា ការសនែាផ្ត្ល់លុយកាក់ ឬរបស់ របរ 

ផែសែងៗ ឬ សនែា  ផ្ត្ល់ការងារឱែយធ្វើ

 y មិនតែូវមើលវីដែអូ ឬអានទសែសនាវដ្ត្ីអាសអាភាស

 y រាយការណ៍ពីមុខសញ្ញែជនសងែស័យដែលលួងលោម និងបោកបញ្ឆែតកុារ ទៅ 

សមត្ថកិច្ច ឬ អាជា្ញែធរ ឱែយបានដឹង

 y តែូវៅថទៅលែខទូរស័ព្ទពិសែសរបស់នគរបាល ១២៨៨ ឬបណា្តែញទូរស័ព្ទ 

ជំនួយ កុារ ១២៨០។
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គ�២�៤- ការការមិនអើពើ (១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលបងា្ហែញរូបភាពទី៥ បងា្ហែញពី ការមិនអើពើ ដោយសួរ

 ) តើានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលបងា្ហែញា ជាការមិនអើពើលើកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ទុកចោល មិនងូតទឹក មិនសិតសក់ ការផ្ត្ល់អាហារមិនគែប់គែែន់ 

មិន យកកូន ឬកុារទៅមន្ទីរ ពែទែយ ពែលឈឺ មិនឱែយ កូន ឬកុារទៅាលារៀន  មិនបាន 

ផ្ត្ល់ សម្លៀកបំពាក់សមសែប។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

 ការមិនអើពើ
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការមិនអើពើ

គឺជាការខកខានមិនបានផ្ត្ល់នូវតមែូវការមូលដ្ឋែនដល់កុារ និងទុកកុារចោល ដោយ 

គ្មែនអ្នកណា តែួត ពិនិតែយ យកចិត្ត្ ទុកដក់ និងការ មើល ថែពីសំណាក់មនុសែសធំ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ។ 

ការមិនអើពើ ានដូចជា៖

 y កុារមិនានឱកាសចូលរៀន

 y មិនផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ

 y មិនបានទទួលការចាក់ា្នែំបងា្កែរគែប់គែែន់

 y មិនបានចុះសំបុតែកំណើត

 y ការបំបែកកូនចែញពីគែួារ

 y ការផ្ត្ល់អាហារូបត្ថម្ភមិនបានគែប់គែែន់

 y សំលៀកបំពាក់មិនសមសែបនឹងរដូវកាល

 y ការរស់នៅគ្មែនអនាម័យ

 y មិនានការថែទាំសុខភាពបានតែឹមតែូវ

 y ខ្វះការអប់រំ

 y គ្មែនសុវត្ថិភាព

ការឆ្លើយតបលើការមិនអើពើ

ស្ទើរតែគែប់គែែះា្នែក់ដែលកើតានឡើងទាំងអស់ សុទ្ទតែអាចបងា្កែរបាន។ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាតែវូតែយកចិត្ត្ទុកដក់ជាពិសែស ក្នងុការរៀបចំ ផ្ទះ សមែបែង បរិា្ថែន 

ឱែយ ានសុវត្ថភិាព និងមើលថែកូន ឬកុារតូចៗ ដើមែបីទប់ា្កែត់ ពួកគែ ពី ឥរិយាបថ ដែលបង្ក 

គែែះា្នែក់ ។ 

សូមរកែាឱែយកូនៗ ឬកុាររបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគែួារបើទោះជាគែួារាន ជីវភាព 

យា៉ែង ណាក៏ដោយ។ នៅក្នុងមណ្ឌមល កុារ កំពែែ កុារ ងាយ នឹងរងអំពើហិងែា ការមិនអើពើ 

ឬការរំលោភបំពាននានា ពីសំណាក់កុារទៅលើកុារ ឬពីមនុសែសធំ ទៅលើកុារ។

បែសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកានពិការភាព សូមលើកទឹកចិត្ត្ឱែយានការអភិវឌែឍ ចែើន

បំផុតតមដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាន ដោយអនុញ្ញែត ឱែយកូន ឬកុារបានលែង ជាមួយ កុារ 

ដទែទៀត ចូលរៀន និងស្វែងរកដំបូនា្មែនពីកែុមជំនាញ ពីបុគ្គនលិក បមែើ សែវាសុខា ភិបាល 

និង សែវាសង្គនម កិច្ចនៅក្នុង មូលដ្ឋែន។



97ការការពារកុារ

គ�៣- ផលប៉ះពាល់នាការរំលោភបំពាន (១០នាទី)

 � សួរអ្នកចូលរួម

 ) នៅពែលានការរំលោភបំពានកើតឡើង តើានផល់ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំោះកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ភ័យខា្លែច អស់សងែឃឹម ខូចចិត្ត្ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួល សង្ខែបពីការរំលោភបំពានទាំង៤បែភែទ ហើយនៅពែលដែលាន 

រំលោភ បំពាន ឬមិនអើពើកើតឡើង  វាធ្វើឱែយាន ផល ប៉ះពាល់ ដល់កូនៗ ឬកុារ។ ធ្វើការ 

បិទ រូបភាពទី ៦ បងា្ហែញអំពី ផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពានលើកុារ

ផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពាន

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបា នៅពែលដែលកូន ឬកុារតែូវបានរំលោភបំពាន ឬមិនអើពើ 

ទោះ បី ជា នៅ ក្នុងបែភែទនែការ រំលោភបំពានបែបណាក៏ដោយ ក៏កូន ឬកុារ ទទួលរងនូវ 

ផលប៉ះពាល់ ដូចដែលបាន បងា្ហែញខាងលើ

គ�៤- ការការពារកុារ (រំលាចកុារដាលានពិការភាព) (២០ នាទី) 

 � ដូ ចនែះ ដើមែបីជៀសវាងនូវផលប៉ះពាល់ផែសែងៗចំោះកូន ឬកុារ យើង តែវូការស្វែងយល់ពី 

របៀបការពារកុារ និងា្ថែនភាព នែការរំលោភ បំពាន ដោយសួរ

 ) ចំោះលោកអ្នកជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំផ្ទែល់ តើលោកអ្នកនឹងធ្វើ 

យា៉ែង ណា ក្នុងការការពារកូន  ឬកុារ?
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 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មិនបែើអំពើហិងែាលើកូន ឬកុារ ពនែយល់ហែតុផលពែលកុារធ្វើអ្វី 

មួយ ខុស ធ្វើរបងការពារ ឬ គែប ាត់អណ្តូង មើលថែ  បញ្ចុកចំណី មិនទុកចោល 

ា្នែក់ឯង មិនឱែយ ធ្វើការហួសកា្លែំង ផ្ត្ល់អាហារគែប់គែែន់ ផ្ត្ល់ ភាព កក់ក្តែ ា្នែក់ថ្នម 

សែឡាញ់ ការពារ ការ ឆក់ ខែសែភ្លើង។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ ដោយបិទរូបភាពទី៧ 

បងា្ហែញ ពី បែភែទ នែការរំលោភ បំពាន ។

បាភាទនាការរំលោភបំពាន

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរបន្ត្

 ) ចំណែកកុារដែលានពិការភាពវិញ តើលោកអ្នកតែូវធ្វើអ្វីខ្លះដើមែបីការពារពួកគែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មើលថែដិតដល់ យកចិត្ត្ទុកដក់ បងែៀន លែងជាមួយ មិនរីសអើង 

បញ្ចូនកូនទៅាលា។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ (មើលខ្លឹមារអ្នកសមែប

សមែួលផ្នែក កុារដែលាន ពិការភាព ខាងលើ) រូចសួរបន្ត្

 ) តើកុារ អាចរងការរំលោភបំពាននៅកន្លែងណាខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ នៅកន្លែងា្ងែត់ តមពែែ ផ្ទះ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបញ្ជែក់ា ការរំលោភបំពានអាចាន នៅ 

គែប់ ទីកន្លែង ហើយចែើនជាងគែ គឺ នៅផ្ទះ។ រូចសួរបន្ត្

 ) តើនរណាខ្លះ អាចជាអ្នករំលោភបំពានលើកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ អ្នកជិតខាង អ្នកចា្ងែយ អ្នកដែលកុារា្គ្ែល់មិនចែបាស់ ាច់ញតិ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ។ល។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។ តមការសែែវជែែវ បាន 

រក ឃើញា អ្នកដែលរំលោភ បំពាន កុារចែើនជាងគែ គឺភាគចែើនជាមនុសែសដែលជិតស្និទ្ធស

ជាមួយ កុារបំផុត។ រូចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នកគិតា កុាររងការរំលោភបំពានតមមធែាបាយណាខ្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ឱែយនំញំ លួងលោម កុហក់ សនែារឱែយរបស់អ្វីមួយ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតពួកគត់  រួចបន្ថែមខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

លាបិចកលជនខិលខូច

 y សនែាានឹងផ្ត្ល់ការងារ ដោយទទួលបានបែែក់ខែខ្ពស់

 y សនែាាជួយរកការងារឱែយធ្វើ

 y ទិញទឹកចិត្ត្កែុមគែួារដោយផ្ត្ល់ជាសា្ភែរ និងបែែក់កាស

 y លួងលោមធ្វើជាសងែារ

 y បែើលែបិចជារៀបការជាមួយ រួចយកទៅលក់

 y បែើា្នែំញៀន ឬា្នែំសណ្តំ

 y សុំធ្វើជាបងប្អូនធម៌ ឬកូនចិញ្ចឹម

 y លួងលោម និងអូសទាញឱែយចូលរួមពិធីផែសែងៗ

 y បបួលដើរលែងកន្លែងា្ងែត់   ឬកន្លែងដែលអ្នកដទែមើលមិនឃើញ

 y ធ្វើជាអ្នកានចិត្ត្សបែបុរស និងមនុសែសធម៌

 y តំងខ្លួនគឺជាមនុសែសដែលចូលចិត្ត្ និងសែឡាញ់កុារ ដូចជាកូនរបស់ខ្លួនឯង

 y សនែារៀបការជាមួយ

 y ចែះផ្គ្ែប់ផ្គនន់ និងធ្វើជាមនុសែសានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកុារ និងគែួារ

 y ការពួនា្ទែក់ និង ការចាប់ពងែត់

 y ធ្វើជាគែូពែាបាលជំងឺ

 y ធ្វើជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌមលកុារកំពែែ

 y ការឱែយខ្ចីបែែក់ ដើមែបីបងា្ហែញការជឿជាក់  ដោយមិនយកការបែែក់ ឬយកការ បែែក់ 

តិចតួច។

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរបន្ត្

 ) តើកុារាអាចទទួលការរំលោភបំពានដែរឬទែ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ អាចាន

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបចម្លើយអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមា មិនាកុារី ឬកុារាសុទ្ធសតែ អាច 

ទទួល ការរំលោភបំពានដូចគ្នែ ហើយកុារាក៏  អាច ទទួលការរំលោភបំពានផ្លូវភែទដូចកុារី

ដែរ ។ ដូចនែះទំាងកុារី និងកុារា តែូវទទួលបានការការពារយា៉ែងម៉ត់ចត់ពីមនុសែសធំ និង 

មជែឈដ្ឋែន  ជុំ វិញខ្លួន។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ជំហានទាំង៥ ដើមាបីការពារកុារកុំឱាយានការរំលោភបំពាន

1> ស្តាប់ កូន ឬកុារ

2> ជឿ លើកូន ឬកុារ

3> ស្វាងយល់ អំពីការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើលើកុារ និងចរិកលក្ខណៈក្នុងការ 

ការពារ កុារ

4> បងាៀន កូន ឬកុារអំពីសិទ្ធសិផែសែងៗរបស់ពួកគែ និងយុទ្ធសាសែ្ត្ផែសែងៗ ដើមែបី រៀប ចំ  

ចរិក លក្ខណៈក្នុងការការពារខ្លួន

5> បង្កើត ឱែយានវបែបធម៌សុវត្ថិភាព និងានការដឹងឮនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

ចំណុចដាលកុារតាូវចងាំ៖

 y ា្គ្ែល់ ឬចាំលែខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

និងមនុសែសដែលយើងទុកចិត្ត្។
 y បែែប់ និងសុំការអនុញ្ញែតពីឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ នៅ ពែល ដែល 

ចាក ចែញពីផ្ទះ ទោះបី ជា ទៅជាមួយ មនុសែសដែល អ្នកា្គ្ែល់ក៏ដោយ។
 y មិនទទួលយកអំោយ កាដូ ឬរងា្វែន់ ពីមនុសែសដែលអ្នកា្គ្ែល់ មិនា្គ្ែល់ ឬមនុសែស 

ប្លែក មុខ  ទែ លើកលែងតែឪពុកា្តែយ របស់អ្នកនៅជាមួយ។
 y ជាទូទៅ ទៅណាមកណាតែងតែទៅជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ិ និងានគ្នែទៅជាមួយ។ ហើយ 

មិន  តែូវ ទៅណាមកណា តែា្នែក់ ឯងនោះទែ។
 y តែវូនិយាយាទែ បែសិនបើាននរណាា្នែក់មកប៉ះពាល់ ដែលធ្វើឱែយអ្នកាន អារម្មណ៍  

មិនសែលួ អារម្មណ៍មិនល្អ ឬ អារម្មណ៍ ភ័យខា្លែច។
 y តែូវចងចាំ  មនុសែសដែលអាចជួយអ្នក និងមនុសែសដែលអ្នកជឿជាក់អាច ជួយអ្នក បាន 

នៅ  ពែល ដែល អ្នកតែូវការជំនួយ។
 y បែែប់ដល់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ របស់អ្នក បែសិន បើ ាន នរណា  

ា្នែក់ ានអាកបែបកិរិយាមិនសមរមែយ  ឬធ្វើឱែយានអារម្មណ៍ភ័យខា្លែច។
 y តែូវបដិសែធ បែសិនបើាននរណាា្នែក់ដែលអ្នកមិនា្គ្ែល់សួរអ្នក ឬឱែយអ្នក ជួយ  ជូន 

ទៅ ទីកន្លែងណាមួយ។
 y តែូវរត់គែចឱែយឆ្ងែយបែសិនបើមនុសែសដែលអ្នកមិនា្គ្ែល់ដើរតមអ្នក ទោះបីជា គត់  

ា្គ្ែល់ ឈ្មែះ អ្នកក៏ដោយ។
 y តែូវនិយាយាទែ បែសិនមើាននរណាា្នែក់បបួលអ្នកឱែយបែើបែែស់គែឿងញឿន ឬ 

បែពែឹត្ត្  អ្វីដែល អ្នកគិតា វាជាការមិន តែឹមតែូវ។
 y បែែប់ដល់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំរបស់អ្នក និងរាយការណ៍ទៅ 

អាជា្ញែធរ ានសមត្ថកិច្ច អំពីមនុសែស ដែល ា ន បំណង មិនល្អមកលើអ្នក ឬាន បំណង 
មិនល្អ ចំោះកុារផែសែងទៀត។

 y តែូវសែែកឱែយខា្លែំងៗ និងរកឱែយគែជួយ បែសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងា្ថែនភាព ានគែែះ ា្នែក់ 
ឬតែូវគែប៉ះពាល់រាងកាយ។

 y តែូវស្វែងយល់ពីការរំលោភបំពាននានា និងលាបិចកលជនខិលខូច
 y តែូវរកែាទុកលែខទូរស័ព្ទពិសែស និងសងែ្គនោះបនា្ទែន់ របស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធស
 y តែូវៅថទៅលែខទូរស័ព្ទពិសែសរបស់នគរបាល ១២៨៨ ឬបណា្តែញទូរស័ព្ទ ជំនួយ 

កុារ ១២៨០។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬាន អ្វី 

ចង់ បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់ កិច្ច 

ពិភាកែា  ដោយធ្វើការសង្ខែប

ថ្ងែនែះយើងបានពិភាកែាគ្នែអំពីការការពារ កុារ ហើយដើមែបីការពារកុារ សំខាន់ យើង 

តែូវស្វែងយល់ពីការរំលោភ បំពានផែសែងៗ ដែល អាចប៉ះពាល់ដល់កុារ។ ការរំលោភ បំពាន 

ចែកជាបួនបែភែទខុសៗគ្នែគឺ ការរំលោភបំពានផ្លវូកាយ ការរំលោភបំពានផ្លវូចិត្ត្ ការរំលោភ 

បំពានផ្លូវភែទ និងការមិនអើពើ។ គែប់បែភែទនែ ការរំលោភបំពាន ទាំង អស់ សុទ្ធស តែ ាន 

ផលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ របស់ កុារ ។ ការការពារកុារ មិនមែន ផ្តែត តែ 

លើកុារដែលាន កាយសមែបទា និងសតិបញ្ញែល្អនោះទ ែ ហើយក៏ផ្តែតសំខាន់ លើ 

កុារ ដែល ខែាយកាយសមែបទា និងសតិបញ្ញែផងដែរ ពែែះ ពួកគែតែូវការ ការការពារ 

ជាពិសែស ដើមែបី ទទួលបានការលូត លាស់ និងអភិឌែឍដូចជា កុារទូទៅដែរ ។ ចំណែក កុារ 

ដែលអាច រង ការរំលោភ បំពានមិនមែន ានតែកុារីនោះទែ កុារាក៏បែឈមខា្លែងំពីការរំលោភ 

បំពានផងដែរ ជាពិសែស គឺការរំលោភបំពានផ្លូវភែទ។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា 

(១០នាទី)

ង- ការអនុវត្ត (១០នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយ អ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវ 

អ្វីដែល បាន ពិភាកែាគ្នែ។

 ) បែសិនបើអ្នកសង្កែតឃើញា ានការរំលោភបំពានលើកុារ តើលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ 

ចំោះា្ថែនភាពនោះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ទៅជួយ ប្ត្ឹងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន ៅថអ្នកជិតខាង។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបយោបល់ពួកគត់ និងបន្ថែមគំនិតដូចជា 

 y រាយការណ៍ទៅអាជា្ញែធរានសមត្ថកិច្ច អំពីមនុសែស ដែល ា នបំណង មិនល្អចំោះកុារ

 y តែូវរកែាទុកលែខទូរស័ព្ទពិសែស និងសងែ្គនោះបនា្ទែន់ របស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធស

 y តែវូៅថទៅលែខទូរសព័្ទពិសែសរបសន់គរបាល ១២៨៨ ឬបណា្តែញទូរសព័្ទជំនួយកុារ 

១២៨០ ។

ច- បណា្តាំផ្ញើ (១០នាទី)  � លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់              ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវអាកបែបកិរិយាដែលអាចការពារកុារ មិនមែន ផ្តែត តែលើកុារនៅ ក្នុង 

ផ្ទះ បុ៉ោ្ណែះទែ គឺអាចចូលរួមការពារកុារដែលនៅកែែផ្ទះ ផងដែរ ក្នុងការជួយពួកគែឱែយរួច 

ផុត ពី ការរំលោភបំពាន ផែសែងៗដែលកើតានឡើង ចំោះ ពួកគែ។

 � បើានការរំលោភបំពានតែវូរាយការណ៍ទៅ គណៈកា្មែធិការទទួលបន្ទកុកិច្ចការនារី និង 

កុារ (គ�ក�ន�ក) ឃំុ សងា្កែត់ ។

 � ចុងបញ្ចប់  សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។
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សាចក្តីផ្តើម

តមការអង្កែតនៅឆ្នែំ២០១៣ ដោយកែសួងកិច្ចការនារី និងយូនីសែហ្វ (UNICEF) ស្ត្ីពីអំពើ ហិងែា លើ កុារ បានឱែយដឹងា 

កុារា្នែក់ក្នុង ចំោម ពីរនាក់ បានទទួលរងអំពើហិងែាលើរាងកាយ កុារា្នែក់ក្នុង ចំោម  ៤នាក់ បានទទួលរង អំពើហិងែា 

លើផ្លូវចិត្ត្ ហើយកុារា្នែក់ក្នុង ចំោម ២០នាក់ បានទទួលរង អំពើ ហិងែា លើផ្លូវភែទ។ ការសិកែានោះក៏បានបងា្ហែញដែរា 

អ្នកដែលរំលោភបំពានលើកុារ គឺភាគចែើន ជា មនុសែស ដែលជិតស្និទ្ធសជាមួយកុារបំផុតានដូចជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល   

ឬអ្នកថែទាំកុារ។ យោងទៅ តម លទ្ធសផលសែែវជែែវនែះបានបញ្ជែក់ាកុារនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជានៅមិនទាន់ានសុវត្ថិភាព   

និងការ អភិវឌែឍ ពែញលែញនៅឡើយ ទែ។ 

ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំគួរសិកែាស្វែងយល់ពីអំពើហិងែាលើកុារ និងផល ប៉ះពាល់ លើកុារ។ 

ការយល់ដឹងពីផល ប៉ះពាល់នែះ អាចជួយឱែយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំ ធ្វើ ការ កាត់បន្ថយ និងបញែឈប់អំពើហិងែា 

និងការមិនអើពើលើកុារ  ដែលកន្លង មកពួកគត់តែងតែគិតា ការអប់រំ បែៅកូនានពីររបៀបគឺ  តែជាក់ និងក្តែ។ ដោយ យោង 

ទៅលើនិសែស័យរបស់កូន ឬកុារ ការអប់រំ បែៅ កូន ដោយបែបក្តែដូចជាការស្ត្ីបនោ្ទែស ជែរ គំរាម សំឡុត ដក់ទណ្ឌមកម្ម 

វាយដំ។ល។ ពួកគត់ គែែន់ តែ ចង់ ឱែយកូន ឬកុារានអាកបែបកិរិយាល្អតែ ប៉ុោ្ណែះ។  ដូច្នែះពួកគត់គិតាការធ្វើបែបនែះមិនមែន

ជា ការរំលោភបំពាននោះទែ  ដោយារានការគិត ឬទា្លែប់បែបនែះហើយ ទើបនាំឱែយាន ការរំលោភបំពាន ការមិនអើពើ 

ហើយអំពើហិងែានៅតែកើតានលើកូន ឬកុារ។ ដើមែបីទប់ា្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការគិត  ឬទា្លែប់ខាងលើយើងក៏បាន   

រៀបចំចងកែងបែធានបទនែការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន ដើមែបីធ្វើការផែសព្វ ផែាយ ដល់សហគមន៍ពិសែសគឺ ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំគែប់រូប ដោយ រាប់ បញ្ចូល ទាំង អ្នក ដែល ជិតកា្លែយខ្លួនជាឪពុកា្តែយ  (ស្ត្ែីានផ្ទែោះ និងដែគ)ូ  

និង អនាគតជាឪពុកា្តែយ  (យុវវ័យ) បាន  យល់ ដឹង ផ ងដែរ។

ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន គឺជាចំណែះដឹង និងជំនាញបន្ថែមមួយ សមែែប់សហគមន៍ ពិសែស ជួយឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំ គែប់រូប ដើមែបីធ្វើការស្វែងយល់ និងឆ្លុះបញ្ចែំងពីរបៀប  ឬទា្លែប់ នែ ការ ចិញ្ចឹមកូនរបស់ពួកគត់ 

កន្លងមក ដែលជួយឱែយកូន ឬកុារទទួលបាននូវ សែចក្ត្ីណែនាំ និងភាពកក់ក្តែ ដែលពួកគែ តែូវការ ដើមែបីឱែយខ្លួនគែកា្លែយជា 

មនុសែសធំ  ានសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត្ល្អ ។ បែធានបទនែះនឹង ជួយ ណែនាំដល់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំ 

គែប់រូប ដោយរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលជិត កា្លែយ ខ្លួន ជា ឪពុកា្តែយ  (ស្ត្ែីានផ្ទែោះ និងដែគ)ូ និងអនាគត ជា ឪពុកា្តែយ  (យុវវ័យ)  

ទទួលបាននូវមូលដ្ឋែនគែឹះ នែការ ចិញ្ចឹមកូនបែកបដោយសកា្តែនុពល ពិសែសគឺ សែចក្ត្ីណែនាំ ដំបូនា្មែន និង ព័ត៌ាន ផែសែងៗ 

ដែលទាក់ទង នឹង ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន ដែលានលក្ខណៈលើកទឹកចិត្ត្ជាជាងការបែៀនបែៅបែបអវិជ្ជមាន ឬហិងែា ដូច  

ដែល ពួកគត់បានគិត និងអនុវត្ត្កន្លងមក ។

នៅចុងបញ្ចប់នែវគ្គននែះ អ្នកចូលរួមនឹងអាច៖

 � ឆ្លុះបញ្ចែំងពីការបែៀនបែៅដែលពួកគត់ជួបបែទះដោយផ្ទែល់ កាលពីនៅជាកុារភាព 

ក្នុង គោលបំណងពិចារណាអំពីរបៀបនានា ដែលពួកគែបែើក្នុងការចិញ្ចឹមកូននាពែល 

បច្ចុបែបន្ន។

 � ទទួលា្គ្ែល់ាការបែៀនបែៅកូនបែបអវិជ្ជមានដោយការរំលោភបំពានវានឹងានផល

ប៉ះពាល់នានាដល់កូនពិតបែែកដមែន។

គោលបំណង
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 � ហាត់អនុវត្ត្នូវគោលគំនិតនែការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន ដោយបែើធាតុផែសំទាំង៤៖ 

១)� គោលៅ រយៈពែល  វែង ២)� ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ ៣)� យល់ពីការគិត និង 

អារម្មណ៍ ៤)� ការដោះសែែយបញ្ហែ។

 ¥ រយៈពាល ១២០  នាទី

 �សា្ភារ  � រូបភាពទី១ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី បែភែទទាំង៤នែការរំលោភបំពាន 

 � រូបភាពទី២ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី  ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 � រូបភាពទី៣ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី  តើអ្វីជាការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន?

 � រូបភាពទី៤ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី គោលៅយូរអង្វែង

 � រូបភាពទី៥ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់

 � រូបភាពទី៦ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី យល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍

 � រូបភាពទី៧ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី ដោះសែែយបញ្ហែ

 � រូបភាពទី៨ (០,៦០មx០,៨០ម) បងា្ហែញពី លទ្ធសផលនែការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 � ផ្ទែំងរូបភាព បងា្ហែញ តើអ្វីជាការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន?

 � ផ្ទែំងរូបភាព បងា្ហែញពី លទ្ធសផលនែការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 � ស្កុត កន្ត្ែែ 

 � ខែសែចង ឃ្នែបធំ សមែែប់កៀបផ្ទែំងរូបភាព

 � ឧបករណ៍រំពងសំឡែង (ក្នុងករណីចាំបាច់)

 � កមែែល សមែែប់អ្នកចូលរួមអង្គនុយ

 � តែៀម សា្ភែរសមែែប់លែងជាមួយកុារ

 ¥ វិធីសសា្ត  � បំផុសគំនិត (សួរសំណួរ និងឆ្លើយ)

 j  ជំហានសមាាប់ អ្នកសមាបសមាួល  ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

 � ធ្វើការសំណែះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួម ដើមែបីឱែយពួកគត់បានតែៀមខ្លនួក្នងុការចូលរួម។ 

អ្នក សមែប សមែួល  សួរអំពី

 y សុខទុក្ខ

 y ការធ្វើដំណើរ

 y ការរស់នៅរបស់ពួកគត់ខ្លះៗ ដែលគិតាអាចចែករំលែកបាន។

 y ការរំពឹងទុក 

ក- សំណាះសំណាល 

និងណានាំខ្លួន (១០នាទី)
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 � បនា្ទែប់មក ណែនាំអ្នកចូលរួមឱែយា្គ្ែល់អ្នកសមែបសមែួល និងអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន រួចបែែប់ 

ពី ចំណងជើង សង្ខែបគោលបំណងនែបែធានបទដែលតែូវផែសព្វផែាយ។

បញ្ជាក់ (បើអាចធ្វើបាន) សុំអ្នកចូលរួមណែនាំគ្នែខ្លះកាន់តែបែសើរ ពែែះ អាចជួយ ពួក 

គត់ និង អ្នក សមែបសមែួល បានា្គ្ែល់គ្នែខ្លះៗ និងានទំនុកចិត្ត្លើគ្នែ បន្ថែមទៀតនៅក្នុង 

កែុម ដោយ ធ្វើសកម្មភាពមួយ ចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y ឱែយអ្នកចូលរួមឈរតមកែុមភូមិ ឬតមប៉ែក ឬតំបន់ដែលពួកគត់រស់នៅ ដោយ ឱែយ 

ពួកគែ ឈរ ជាកែុម ដែលមកពី តំបន់ជាមួយគ្នែ។ ឈរជាកែុមតមចំនួនកូន (អ្នកមិន 

ទាន់ានកូន កូន១ កូន២ កូន៣ បើ ាន អ្នកមិនទាន់រៀបការ ឱែយគត់ឈរនៅកែុម មិន 

ទាន់ រៀបការ)។ អ្នកសមែប សមែួលនិយាយ ឡើងវិញ ពីកែុមនីមួយៗ។

 y អ្នកសមែបសមែួលអាចបែើវិធីាសែ្ត្ផែសែងៗទៀតបាន។

ខ- លំនាំចូល បាានបទ ខ�១- កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកា្តាយ (១៥នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួលបញ្ចប់សកម្មភាពណែនាំ និងស្នើឱែយអ្នកចូលរួមគិតពីបទពិសោធន ៍

ទាក់ទង នឹងការចិញ្ចឹមកូន  ឬកុារ តមអ្វីដែលគត់ បានអនុវត្ត្ បានឃើញ ឬបានឮ កន្លង 

មក  ដោយសួរ

 ) ក្នងុនាមជាឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទំា តើអ្នកគួរានកាតព្វកិច្ច ឬការទទួល 

ខុស តែវូអ្វខី្លះចំោះកូន ឬ កុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មើលថែទាំ ផ្ត្ល់អាហារ សំលៀកបំពាក់ ពែលកូនឈឺយក កូនទៅ 

មន្ទីរ ពែទែយ ឬមណ្ឌមលសុខភាព សែឡាញ់កូន បញ្ជមូន កនូទៅរៀន  ឬបងែៀនកូនពសីុជវីធម ៌

និងសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ានកាតព្វកិច្ច ចាប់តំងពីកូនបង្ក កំណើត 

រហូត ដល់ពែញវ័យ។

1> ពិនិតាយសុខភាពកំឡុងពាលានផ្ទាោះ៖ ក្នងុកំឡុងពែលានផ្ទែោះ ធ្វើការ ពិគែែះ  

យោ បល់ និងពិនិតែយសុខភាព ឱែយ បាន ៤ដង និង ចាក់ា្នែំបងា្កែរ ដើមែបីជួយធានា ឱែយ ទារក 

ក្នងុផ្ទែាន សុខភាព ល្អ។ នៅពែលដែលកូនចាប់កំណើត ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នក ថែទាំ   តែូវ យក ចិត្ត្ ទុកដក់ថែបំប៉នសុខភាពខ្លួនឯង  ដោយ គិត ទៅដល់របប 

អាហារ  ដែល ាន សុខភាព ល្អដល់កូនក្នុងផ្ទែ និងជៀសវាង ពីការ បែើគែឿងញៀន 

ហូបបារី និងបែើគែឿងសែវឹង ដែលអាច ប៉ះពាល់ ដល់ ការ លូតលាស់ និងអភិវឌែឍ 

របស់ទារក ក្នុងផ្ទែផងដែរ។ មែា៉ែងទៀត ពែាយាមនិយាយ លែង ជាមួយទារក ក្នុងផ្ទែ 

ដោយក្ត្ ីសែឡាញ់ និងស្វែងរក កន្លែង ដែលាន សុវត្ថិភាព ក្នុងការ សមែែលកូន (នៅ 

មណ្ឌមល សុខភាព ឬមន្ទីរ ពែទែយ បង្អែក) ដែលានឆ្មប ឬពែទែយ ជំនាញ។
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2> បំបៅដោះកូន ៖ បនា្ទែប់ពីសមែែលកូនរួច ឪពុកា្តែយ តែូវផ្ត្ល់ ឱែយកូន នូវ ភាពកក់ក្តែ 

ក្ត្ីសែឡាញ់ និង យកចិត្ត្ ទុកដក់ ក្នុងការថែទាំទារក ដោយផ្ត្ល់ ទឹកដោះ ដំបូង និង 

បំបៅកូន ដោយ ទឹកដោះ ា្តែយ តែមួយមុខរយៈពែល ៦ខែ ឬបន្ត្ការ បំបៅដោះ រហូត 

ដល់ អាយុ ២ឆ្នែំ។

3> ចុះសំបុតាកំណើត៖ បនា្ទែប់ពីកូនបានសមែែលរួច ឪពុក ឬជីដូនជីតតែូវទៅជួប 

ស្មៀនឃំុដើមែបី បំពែញ បែបបទក្នងុ ការ ចុះ សំបុតែ កំណើតឱែយកូន ឬចៅឱែយបានមុន ៣០ 

ថ្ងែ ចាប់តំងពី កូន សមែែលរួច។

4> ថាទាំសុខភាពកូន៖ យកកូន ឬកុារទៅពិនិតែយសុខភាពជាទៀងទាត់ ដូចជា 

សុខភាព  ាត់ធ្មែញ សុខភាពភ្នែក សុខភាព ខ្លួនបែែណ បញ្ចុះសត្វល្អិត  ពែមទាំង 

ការ ចាក់ ា្នែំ បងា្កែរ ផែសែងៗទៅតមការកំណត់អាយុកុារ របស់ កែសួង សុខាភិបាល 

និង ស្វែងរក សែវា តែួតពិនិតែយ ការលូត លាស់ និងការអភិវឌែឍរបស់កុារ។

5> កំណត់គោលៅរយៈពាលវាង៖ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬ អ្នក ថែទាំ តែងតែ 

ចង់ ឱែយ កូន ឬកុារធំឡើងកា្លែយជា មនុសែសបែកបដោយ គុណតម្លែល្អ ដូចជា សោ្មែះតែង់ 

ស្លូតបូត យល់ចិត្ត្ ជួយយកអាារអ្នកដទែ  ដោះសែែយ បញ្ហែ

ដោយ អហិងែា ឬានមុខ របរ សុចរិត ជាដើម។ ប៉ុន្ត្ែសកម្មភាព បែចាំថ្ងែរបស់ ពួកគែ 

មួយ ចំនួន  ដែល បែពែឹត្ត្  ក្នុងការ ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុារបាន រួម ចំណែកកែបែែ នូវ 

សែចក្ត្ី បែែា្នែ នោះ មិន បាន ដូចបំណង ទៅវិញ។ ដូចនែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នក ថែទាំ  តែូវជែើសរីស នូវទា្លែប់នែ ការចិញ្ចឹមបីបាច់ កូន ឬកុារ ដែលាន 

លក្ខណៈ លើក ទឹកចិត្ត្ ផ្ត្ល់ឱកាស ចូលរួម សមែែចចិត្ត្ និងមិនបែើ ទណ្ឌមកម្ម ពែល 

បែៀន បែៅ កូន ឬកុារ ជាដើម។

6> ការពារ និងសុវត្ថភិាពនាការលាង៖ ធ្វើយ៉ាែងណាឱែយកុារជៀសផុតពីគែែះ ា្នែក់ ផែសែងៗ 

ដែលវាអាច កើតានឡើងដោយ ចែតនា ឬអចែតនា។ បែែប់កុារ ឬយវុជន ពី គែែះ 

ា្នែក់ផែសែងៗដែលអាច កើតានឡើងដូចជា គែែះា្នែក់ចរាចរណ៍ គែឿងញៀន លង់ 

ទឹក ។ល។ ដោយពនែយល់ ពីហែតុផលចែបាស់លាស់ តែឹមតែូវដល់ ពួកគត់។ 

7> ធ្វើជាគំរូល្អ៖ បែើរបៀបដោះសែែយបញ្ហែ ភាពតនតឹងចិត្ត្ ឬជមោ្លែះ ដែលបានកើត 

ឡើង តមមធែាបាយវិជ្ជមាន និង អហិងែា។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ  គបែបីធ្វើ ជា គំរូល្អដល់កូន ឬកុារពីរបៀបបែែសែ័យទាក់ទង ល្អ ជាមួយ សាជិក 

គែួារ និងជាមួយមនុសែស ដែលនៅខាងកែែផ្ទះ ដើមែបីឱែយកុារបាន រៀនសូតែ និង 

អនុវត្ត្តម។

8> យានឌ័រ៖ ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព បានចូលរួមក្នងុ 

ការអភិវឌែឍ និងទទួលបានផលបែយោជន៍ ស្មើគ្នែ។ ដូចនែះកុារទំាងអស់ បាន ចូលរួម 

និងទទួលផលបែយោជន៍ទំាងអស់គ្នែ នោះការអភិវឌែឍនឹងកើតាន ឡើង។

9> បងាៀន និងអប់រំ៖ នៅពែលកូន ឬកុារចមែើនវ័យ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ ចុះឈ្មែះកូន ឬកុារ ចូល រៀននៅ ាលាមតែ្ត្យែយ និងតមកមែិតា្នែក់ 

ជាបន្ត្បនា្ទែប់ ពែមទាំងបន្ត្អប់រំកូន ឬកុារពីអាកបែបកិរិយា សីលធម៌ ចំណែះដឹង 

បំណិនជីវិត និង ជំនាញបន្ថែម។



108 ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 � បងាៀន និងអប់រំកុារពីសុខភាពផ្លវូភាទ៖ ពនែយល់កុារ យុវជន ឬយុវនារី ពី ការ 

លូតលាស់ នែរូបកាយនៅ ពែល ដែល កុារពែញវ័យ កុារ ចាប់ផ្ត្ើមានចំណង់ 

ផ្លូវភែទ។ ដូចនែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ពនែយល់ កុារ ពី របៀប 

គែប់ គែង់ ចំណង់ផ្លវូភែទតម បែបវិជ្ជមាន ដូចជាហាត់បែែណ អានសៀវភៅ ដើរ 

លំហែ ា្តែប់ចមែៀង ជជែកគ ្នែ លែង ជាមួយមិត្ត្ភក្ត្ ិ ឬ លែងកីឡាជាដើម ដែល 

សកម្មភាព ទំាងអស់នែះ មិនធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់ខ្លនួឯង និង អ្នកដទែ ឡើយ។

 � គាឿងញៀន៖ នៅពែលដែលកុារចូលវ័យជំទង់ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

នៅតែ បន្ត្ លើកទឹកចិត្ត្ អប់រំឱែយ កូនយល់ពីភារកិច្ចដែលតែូវជៀសវាង ការសែព គប់  

មិត្ត្ដែលសង្គនមមិនឱែយតម្លែ ដូចជា បែើបែែស់ា្នែំញៀន ឬគែឿង សែវឹង។ ល។ 

លើស ពី នែះ ពនែយល់កុារពីមូលហែតុដែលនំាឱែយានការបែើបែែស់គែឿង ញៀន ផល 

ប៉ះពាល់ និង មធែាបាយដែលធ្វើឱែយខ្លនួគែសបែបាយដោយមិ ន បែើគែឿង ញៀន។

10> ផ្តល់ភាពកក់ក្តា និងក្តីសាាញ់៖ ានពែលវែលាសមែែប់កុារ ដូចជា និទានរឿង 

ា្តែប់ការនិយាយរបស់កុារ  និយាយគ្នែលែង  ឱប ថើប  ឬបែើពាកែយសម្ត្ី ទន់ 

ភ្លន់។ល។

11> ធ្វើការងារផ្ទះ៖ កែែអំពីការសិកែា រៀនសូតែ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

តែូវ ផ្ត្ល់ឱកាសឱែយកូន ឬកុារ បានចូលរួមធ្វើការងារផ្ទះ តមលទ្ធសភាព និង អាយុ 

របស់ ពួកគែ ក្នុងការអភិវឌែឍបំណិនជីវិត។ 

12> រស់នៅចុះសមាុងគ្នា៖ ានកន្លែងា្នែក់នៅសមរមែយ និងសម្លៀកបំពាក់ទៅតម 

ា្ថែនភាព   ជីវភាព អាកាសធាតុ ពែម ទាំង បរិា្ថែនរស់ នៅដោយ ការគោរព និងឱែយ 

តម្លែគ្នែ ដោយគ្មែន អំពើហិងែា។ល។

13> អាកបាបកិរិយា និងឥរិយាបថល្អ៖ ការគោរព ការបែែសែយ័ទាក់ទងដោយ ការ យល់ចិត្ត្ 

ការចែក រំលែក និងការចូលរួម សកម្មភាពនានា នៅ ក្នុងសង្គនម។ល។

ចំណាំ៖ ការរកែាកូន ឬកុារឱែយនៅជាមួយគែួារ គឺជាមធែាបាយតែមួយគត់ ក្នុងការ 

ផ្ត្ល់ ឱកាស ឱែយកូនទទួលបាន ការលូតលាស់ និងការអភិវឌែឍបានល្អ។ នៅក្នុងមណ្ឌមល កុារ 

កំពែែ កុារងាយរង គែែះពីអំពើហិងែា ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើ ។ល។ ដូចនែះ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរតែឱែយកូន ឬកុាររស់នៅក្នុងគែួារ បើទោះ 

ជាាន ា្ថែនភាព ជីវភាព យា៉ែងណាក៏ដោយ ហើយតែូវចងចាំា គ្មែនទីណា ដែលបែសើរ 

ជាង ផ្ទះ ឬគែួារ របស់កូន ឬកុារឡើយ។

ខ�២- ការរំលោភបំពានលើកុារ

 � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុសទៅអ្នកចូលរួម ពីទង្វើដែលអាចនាំឱែយានការរំលោភ 

បំពាន លើកុារ  ដោយសួរ

 ) តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ទុកា ការរំលោភបំពានលើកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ រំលោភផ្លូវភែទ វាយ ជែរ ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការរំលោភបំពានកុារាន៤បាភាទ

1> ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ 

គឺជាការធ្វើឱែយកុារានរបួស ឬា្នែមលើរាងកាយ ដោយចែតនា ឬអចែតនា ពី សំណាក់ 

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល អ្នកថែទំា និងមនុសែស ពែញវ័យផែសែងៗទៀត ហើយធ្វើ ឱែយ កុារ 

ានភាពអន់ថយសុខភាព និងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌែឍរបស់ កុារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ានដូចជា៖

 y ការវាយដំ

 y ការរុញចែែនខា្លែំងៗ

 y មួល ទាត់ ឬទះ

 y ក្ត្ិច បោចសក់

 y ចែបាច់ក

 y បង្អត់បាយ

 y របួសមិនបានពែាបាល ។ល។

2> ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្

គឺជាសកម្មភាពទំាងឡាយណា ដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់ផ្លវូចិត្ត្កុារ (ចែតនា ឬអចែតនា 

ពីសំណាក់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល អ្នកថែទាំ និង មនុសែសពែញវ័យ ផែសែងៗទៀត ហើយ 

ធ្វើឱែយកុារានភាពអន់ថយសុខភាព និងប៉ះពាល់ដល់ការ អភិវឌែឍ របស់ កុារ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត្ានដូចជា៖

 y ការរិះគន់ដែលកើតឡើងម្ត្ងហើយម្ត្ងទៀត

 y ការនិយាយមើលងាយ បនា្ទែបបនោ្ថែក

 y ស្ត្ីបនោ្ទែស ការគំរាមកំហែង

 y ការបង្អត់ ការបំបិទសិទ្ធសិសែរីភាព

 y សើចចំអក

 y ការបដិសែធន៍ ឬការចែែនចោលម្ត្ងហើយម្ត្ងទៀត

 y ការបនា្លែច ឬបំភ័យ

 y ការបដិសែធចំោះការឆ្លើយតបផ្លូវអារម្មណ៍  (មិនយកចិត្ត្ទុកដក់ពី អារម្មណ៍ 

របស់ កុារ)។

3> ការរំលោភបំពានផ្លូវភែទកុារ 

គឺជាការបង្ខិតបង្ខំកុារ ឬបែើកុារជាមធែាបាយសមែែប់រួមភែទ ជាមួយ មនុសែស ធំ ដែល 

រាប់បញ្ជមូលទាំងការបែឈមទៅ នឹងរូបភាពអាស អាភាស និងការ ប៉ះពាល់ បែដប់ភែទ ក្នុង 

លក្ខណៈរួមភែទ។
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ការរំលោភបំពានផ្លូវភែទានដូចជា៖

 y រំលោភសែពសន្ធសវៈ

 y ទមែង់ ឬរូបភាពមួយណានែការធ្វើឱែយានសំរីបផ្នែកភែទដូចជា ការបៀតបៀន  

បែដប់ភែទ ា្ទែបគូទ ា្ទែបដោះ ឬា្ទែបភៅ្លែ ។ល។

 y ការប៉ះពាល់ដោយាត់ ឬដោយបែដប់ភែទ។

 y ការរួមសងា្វែស ឬការដក់បញ្ចូលបែដប់ភែទ។

 y ការបែើរូបភាពណាមួយនែការបងា្ហែញផ្លូវភែទដល់កុារដូចជា រូបភាព វត្ថុ ឬសា្ភែរ 

អាសអាភាស ឬការបងា្ហែញ ឱែយ ឃើញបែដប់ភែទខ្លួនផ្ទែល់។

 y ការបែើបែែស់កុារដើមែបីផលិតរូបភាពអាសអាភាស។

 y ពែសែាកម្មកុារ។ល។

ចំណាំ៖ ឧកែិដ្ឋជនអាចជាមនុសែសចាស់ ក្មែងជំទង់ ជាកុារ  ជាមនុសែសដែលអាយុ ចែើន 

ជាង ឬធំជាង ឬានអំណាចជាង ជាមនុសែសដែល កុារា្គ្ែល់ ឬទុកចិត្ត្ ហើយពួកគែកែង 

បែវ័ញ្ច ទៅលើភាពពឹងផ្អែករបស់កុារ និងភាពមិនទាន់ ពែញវ័យរបស់ កុារ។  ឧកែិដ្ឋជនាន 

ទាំង មនុសែស បែុស និងមនុសែសសែី ហើយជនរងគែែះានទាំងកុារា និងកុារី។

4> ការមិនអើពើ

គឺជាការខកខានមិនបានផ្ត្ល់នូវតមែូវការមូលដ្ឋែនដល់កុារ និងទុកកុារ ចោល ដោយ 

គ្មែនអ្នកណា តែួត ពិនិតែយ យកចិត្ត្ ទុក ដក់ និងការ មើល ថែ ពីសំណាក់ មនុសែស ធំ  ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ។ 

ការមិនអើពើ ានដូចជា៖

 y កុារមិនានឱកាសចូលរៀន

 y មិនផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ

 y មិនបានទទួលការចាក់ា្នែំបងា្កែរគែប់គែែន់

 y មិនបានចុះសំបុតែកំណើត

 y ការបំបែកកូនចែញពីគែួារ

 y ការផ្ត្ល់អាហារូបត្ថម្ភមិនបានគែប់គែែន់

 y សំលៀកបំពាក់មិនសមសែបនឹងរដូវកាល

 y ការរស់នៅគ្មែនអនាម័យ

 y មិនានការថែទាំសុខភាពបានតែឹមតែូវ

 y ខ្វះការអប់រំ

 y គ្មែនសុវត្ថិភាព

ការបែៀនបែៅដោយការរំលោភបំពាន លើកុារ ពួកគែនឹងទទួលបាន៖

 y ភាពភ័យខា្លែច

 y បាត់បង់ទំនុកចិត្ត្លើខ្លួនឯង

 y រងរបួស ឬានជំងឺ

 y គិតាខ្លួនឯងគ្មែនតម្លែ

 y ខូចចិត្ត្



111ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 y អស់សងែឃឹម

 y ដោះសែែយជមោ្លែះដោយបែើហិងែា

 y ានការបែែសែ័យទាក់ទងមិនបានល្អ

 y ានអាកបែបកិរិយាពិបាកទទួលយក

 y ពិបាកចូល ឬចុះសមែុងជាមួយអ្នកដទែ

 y បំពែញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងគែួារ និងសហគមន៍មិនបានល្អ

 y ខួរកែបាលអភិវឌែឍយឺត មិនលូតលាស់ ឬខូច។

គ- ដំណើរការ បាានបទ គ�១- ការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន ( ១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី២ រួចសួរសំណួរ

 ) តើការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន ានន័យដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ មិនវាយកូន មិនជែរកូន ។ល។

ការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន

 � អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្សកម្មភាព ដោយសួរ

 ) តើលោកអ្នកយល់ដូចម្ត្ែចដែរ នៅពែលដែលឮពាកែយា ការបែៀនបែៅកូនបែប  

វិជ្ជមាន? សូមចង្អុលទៅចំណងជើងធំខាង លើនែរូបភាពផ្ទែំងទីពីរ  (ចំណាំ៖ បើអ្នក 

ចូលរួមមិនយល់ ពាកែយា “វិជ្ជមាន” អ្នកសមែបសមែួល ពនែយល់ ដើមែបីឱែយ អ្នក ចូលរួម 

បានយល់ និង ងាយសែួល ក្នុងការចូលរួមយោបល់)។ អ្នកមិនបាច់បារម្ភអំពី ចម្លើយ 

ដែលពួកគត់ឆ្លើយបាន តែឹមតែូវ នោះទែ។ ដូច្នែះ អ្នកអាច បែែប់ ទៅពួកគត់វិញា
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 � ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមានគឺជា ការចិញ្ចមឹកូនដោយមិនបែើទមែង់ណាមួយនែអំពើហិងែា 

រួមទាំងការមិនអើពើ ដោយ ផ្តែតទៅលើគោល ៅ យូរអង្វែង ការផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និង  ដែន 

កំណត់ ការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ និងការ ដោះសែែយ បញ្ហែរបស់កូន។

រីឯពាកែយា មិនបែើទមែង់ណាមួយនែអំពើហិងែា គឺដូចអ្វីៗ ដែលលោកអ្នកបាន ពិភាកែា  

អមែបាញ់ មិញនែះ ានដូចជា៖ ការមិនស្ត្ីបនោ្ទែស ជែរ សំឡុត គំរាម ដក់ងារ វាយដំ ទះ 

ក្ត្ិចមួល  ទាត់ ធាក់ ដុត បំពុល ការដក់ទណ្ឌមកម្ម ឬ ទុកចោល ឱែយគត់នៅតែា្នែក់ឯង ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលបន្ត្ ដោយសួរ (មិនានចម្លើយក៏បាន)

 ) តើការបែៀនបែៅកូនបែបណា ទើបបងា្ហែញា ជាការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បែើសម្ត្ីទន់ភ្លន់ ផ្អែមល្ហែម មិនស្ត្ីបនោ្ទែស ជែរ វាយ ។ល។

 � ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងសំណួរខាងលើសូមអ្នកសមែបសមែលួបែែប់ពួកគត់ា យើងនឹង ពិភាកែា 

បន្ត្ពីរបៀប នានា ដើមែបី  អនុវត្ត្ឱែយានបែសិទ្ធសភាពក្នុងការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន  

ដែលផ្តែតសំខាន់ លើ ធាតុ ផែសំ ចំនួន៤។ សូមបិទរូបភាពផ្ទែំង ទី៣ ស្ត្ីអំពី «តើអ្វីជាការបែៀន

បែៅកូនបែបវិជ្ជមាន?» រួមទាំងអានដើមែបីឱែយពួកគត់បានា្តែប់ឮ។

តើអ្វីជាការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន?
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គ�១�១- គោលៅយូរអង្វាង (១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី៤ បងា្ហែញពី គោលៅយូរអង្វែង រួចសួរ 

 ) តមការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នក តើរូបភាពនែះានន័យយា៉ែងដូចម្ត្ែច? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ចម្លើយបែបណាក៏បានទៅតមការយល់ឃើញ របស់ពួកគត់។

គោលៅយូរអង្វាង

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងបញ្ជែក់ពាកែយគន្លះឹនែពាកែយ គោលៅ យូរ អង្វែង 

គឺជាការរំពឹងទុករបស់ ឪពុក ា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំទៅលើកូន ឬកុារ នៅពែល 

ដែល ពួកគែ ធំ ឡើង ។

 � បនា្ទែប់មក អ្នកសមែបសមែួល សួរបន្ត្

 ) តើអ្នកចង់ឱែយកូនលោកអ្នក  កា្លែយទៅជាមនុសែសបែភែទណា នៅពែលដែល គែ ធំ ឡើង?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ានការងារធ្វើ ានគែសែឡាញ់រាប់អានចែើន ានសុខភាពល្អ ាន 

ចរិតស្លូតបូត និងចិត្ត្ល្អ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម បនា្ទែប់មកឱែយអ្នកចូលរួមអនុវត្ត្ លំហាត់ មួយ  ដូច 

ឧទាហរណ៍។
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ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នកចង់ឱែយកូនអ្នកធំឡើងកា្លែយជាមនុសែសដែលាន «ការទទួល 

ខុសតាូវ»។

សូមលោកអ្នកសែម៉ែា នៅពែលពែឹកមួយដល់ពែលដែលកូនតែូវទៅាលា អ្នក ចង់ ឱែយ 

កូនទៅាលាទាន់ពែលវែលា ប៉ុន្ត្ែ កូនរបស់អ្នកមិន ពែមកែែកពីដំណែកសោះ  ពែលនោះ 

អ្នកបានគិតា កូនអ្នកនឹងទៅរៀនយឺតហើយ។ ធ្វើការសួរទៅអ្នកចូលរួមា

 ) តើលោកអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ត្ែចចំោះកូន នៅពែលនោះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ដស់ឱែយភា្ញែក់ ៅថឱែយខា្លែំងៗ ចាប់ទាញកូនខា្លែំង ៗ  ក្ត្ិច មួល រួមទាំង 

ការ បងា្ហែញអារម្មណ៍ខឹង ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែម ដូចាននៅក្នុងខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

សកម្មភាពទាំងនែះ គឺលោកអ្នកានគោលបំណងចង់ឱែយកូនលោកអ្នក ទៅ ាលា រៀន 

ទាន់ពែលវែលា ការធ្វើរបៀបនែះ អាច សមែែច បាន គោលៅរយៈពែលខ្លី គឺទៅរៀន ទាន់ 

ពែលវែលា) ប៉ុន្ត្ែលោកអ្នកាកគិតមើលា កូន លោកអ្នកនៅពែល ធំឡើង គត់ នឹង រៀន  

បានអ្វីខ្លះពី លោក អ្នក?) យោងតមលទ្ធសផលនែការសែែវជែែវ ស្ត្ី ពី ការ អភិវឌែឍ កុារមួយ 

បាន បងា្ហែញា ទង្វើរបស់លោកអ្នក (មនុសាសធំ) វជាកតា្តាជះ ឥទ្ធិពល យា៉ាង ខា្លាំងដល់កូន  

ឬកុារ  ពីពាាះនៅពាលគាឃើញលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយ គានឹងអាច ធ្វើតាមអ្នក!

បើដូច្នែះមែនសកម្មភាពដូចជា ការសែែកខា្លែំងៗ ការចាប់ទាញខា្លែំងៗ ក្ត្ិច មួល ជែរ 

សំឡុត ដែលជាទង្វើរបស់អ្នក ធ្វើចំោះកូន នោះពួកគែ នឹងធ្វើតែែប់តមអ្នក។ ដូច្នែះ កូន អ្នក 

នឹង រៀន ឬធ្វើតមអ្នកដូចជា បងា្ហែញអារម្មណ៍ខឹង មួម៉ែ  និងាន អាកបែបកិរិយា សែែកខា្លែំងៗ 

ចាប់ទាញខា្លែំង ៗ  ក្ត្ិចមួល ជែរ សំឡុត។ល។ បន្ត្ទៅកូន ឬកុារកែែមការថែទាំ របស់ពួកគែ 

ទៅ ពែលអនាគតជាមិនខាន។ ដូច្នែះអ្នកមិនអាច សមែែច ការរំពឹងទុក  ឬគោលៅយូរអង្វែង 

ដូចឧទាហរណ៍ខាងលើដែលលោក អ្នក ចង់ ឱែយ កូន  «ានការទទួលខុសតែូវ» នោះបានទែ។ 

ដើមែបីអាចសមែែចគោលៅយូរ អង្វែង បាន លុះតែែតែលោកអ្នកធ្វើការ ពិភាកែា និងរៀបចំ 

ផែន ការ ជា មួយ នឹង  កូនរបស់លោក  អ្នក។

 � បនា្ទែប់មកអ្នកសមែបសមែួលសួរពីមធែាបាយដែលអ្នកចូលរួមអាចធ្វើបាន ដោយសួរ

 ) តើកូន ឬកុារអាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមែបីទៅរៀនឱែយទាន់ពែលវែលា?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ឆប់ចូលគែង រៀបចំទុកដក់សា្ភែរសិកែាពីលា្ងែចឱែយរួចរាល់ ភា្ញែក់ 

ពី ពែលឹម ដែលានពែល សមល្មម សមែែប់ការ រៀបចំខ្លួនបែែណមុនទៅាលា 

ដូចជា   ងូតទឹក  ដុសធ្មែញ   ស្លៀកពាក់  និងញ៉ែំអាហារ ពែលពែឹក។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វី បែសិនបើលោកអ្នកអនុវត្ត្សកម្មភាពខាងលើនែះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ សមែែចគោលបំណងទាំងរយៈពែលខ្លី  និងវែង។ រយៈពែល ខ្លី គឺ 

«ទៅរៀនទាន់ពែល» និងរយៈ ពែល វែង «កូនានការ ទទួលខុសតែូវខ្លួន ឯង»។
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 � អ្នកសមែបសមែួលធ្វើការពនែយល់បន្ថែមា អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ការជួយឱែយកូន ឬ 

កុារ រៀន បាននូវ របៀបស្វែង ដោះសែែយ បញ្ហែដោយ សន្ត្ិវិធី អាកបែបកិរិយាអហិងែា ាន 

សុខ ភាព ផ្លូវចិត្ត្ល្អ ចែះគិតពិចារណា ា្តែប់ពីហែតុផល ដឹងពីរបៀប ឬគន្លឹះនានា ដើមែបី 

ដោះ សែែយបញ្ហែ ទទួលា្គ្ែល់ពីអ្វីៗដែលខ្លួនបានធ្វើ ចែះរៀបចំទុកដក់ និងធ្វើ ផែនការ ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

គោលៅយូរអង្វាង

គឺជាការរំពឹងទុករបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំទៅលើកូន ឬកុារ នៅ 

ពែលដែល គែ ធំ ឡើង ។

គោលៅយូរអង្វែង ានដូចជា៖ 

 y ចង់ឱែយកូនធំឡើង

 y ានទំនុកចិត្ត្លើខ្លួនឯង

 y អាចដោះសែែយបញ្ហែដោយសន្ត្ិវិធី ឬអហិងែា

 y ានការទទួលខុសតែូវក្នុងគែួារ និងសហគមន៍

 y ានចរិតស្លូតបូត និងចិត្ត្ល្អ 

 y ជាអ្នកដែលចែះសមែែចចិត្ត្ដោយភាពឆ្លែតវែ

 y យល់ចិត្ត្អ្នកដទែ ឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន។ល។

បែសិនបើអ្នកសែម៉ែចង់ឱែយកូនអ្នកកា្លែយជាមនុសែសបែភែទណានោះ អ្នកនឹងដឹងា ានអ្វី 

ខ្លះ ដែលអ្នកតែូវធ្វើក្នុងការបែៀនបែៅកូន ដើមែបីជួយគែឱែយកា្លែយជា មនុសែស បែបនោះ!

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាអាចផ្ត្ល់នូវ គោលៅយូរអង្វែង ដល់កូន តមរយៈ

 y ធ្វើជាគំរូល្អដល់កូន ឬកុារ

 y បងា្ហែញដល់កូននូវទង្វើគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ

 y បងែៀនកូនអំពីទា្លែប់ល្អ នៅក្នុងការរស់នៅ

 y ណែនាំអំពី ការទទួលខុសតែូវ និងការឆ្លើយតប

 y ចែះអត់ធ្មត់ និងភាពសោ្មែះតែង់ ។ល។

សូមចងាំថា

ទង្វើរបស់អ្នកវាជាកត្តែជះឥទ្ធសិពលយា៉ែងខា្លែំងដល់កូន  ឬកុារ ពីពែែះ នៅ ពែល គែឃើញ 

អ្នកធ្វើអ្វីមួយ គែនឹងអាច ធ្វើតម  អ្នក!អាកបែបកិរិយារបស់អ្នកដែលបានធ្វើ ចំោះ កូន នឹងជះ 

ឥទ្ធសិពល លើកូន!

ការគិតពីគោលៅយូរអង្វែង ឬការរំពឹងទុករបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ គែប់រូប តែូវបែពែឹត្ត្ឡើងដោយ យុ ត្ត្ិធម៌ និងភាព ស្មើគ្នែ ចំោះកូន ឬកុារ កែែមការ 

ថែទាំរបស់ខ្លួនទោះគត់ជា  កុារា កុារី ឬកុារដែលាន ពិការភាព ក៏ដោយ!
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គ�១�២- ភាពកក់ក្តា និងដានកំណត់ (២០នាទី)

ភាពកក់ក្តា

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី៥ បងា្ហែញពី ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ រួចសួរ 

 ) តមការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នក តើរូបភាពនែះានន័យយា៉ែងដូចម្ត្ែច? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ចម្លើយបែបណាក៏បានទៅតមការយល់ឃើញ របស់ពួកគត់។

ភាពកក់ក្តា និងដានកំណត់

 � បនា្ទែប់មក អ្នកសមែបសមែួល សួរបន្ត្

 ) តើភាពកក់ក្តែានន័យដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការា្នែក់ថ្នម មិនធ្វើឱែយខឹង ការនិយាយលួងលោម ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលបងា្ហែញាលោកអ្នកផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែដល់កូន ឬកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ពរ ឱប ថើប បំពែរ នៅជិតកូន លែងជាមួយកូន និយាយផ្អែមល្ហែម 

បែើ ពាកែយ លើកទឹកចិត្ត្  ជូនកូនទៅាលារៀន មើល ថែទាំ នៅពែលកូនឈឺ ផ្ត្ល់ចំណី 

អាហារ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែមតមខ្លឹមារ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ភាពកក់ក្តា 
គឺជាការគំទែ តមរយៈការផ្ត្ល់ក្ត្ីសែឡាញ់ ដូចជា  ឱប ថើប លួងលោ ម បំពែរ នៅជិត  

កូន លែងជាមួយកូន  ការបែើពាកែយសរសើរ និងលើកទឹកចិត្ត្  ការយក ចិត្ត្ទុកដក់ ការខា្វែយ 
ខ្វល់ ការឱែយតម្លែ ជឿជាក់ ការយល់ចិត្ត្ និងយល់ពីតមែវូការ រួមទំាងការបីបាច់ថែរកែា រាងកាយ 
កូន ឱែយបាន ល្អ។ 

នៅក្នងុបរិយាកាសកក់ក្តែណាមួយ កូនតែងតែចង់យកចិត្ត្ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 
និងអ្នកថែទាំរបស់ពួកគែ។ ភាពកក់ក្តែបែបនែះ អាចជួយលើកទឹកចិត្ត្ នែការ បែពែឹត្ត្ តម   
របស់កូនតែរយៈពែលខ្លបុ៉ីោ្ណែះ ហើយមិនអាចបងែៀនពីតម្លែ សមែែប់រយៈពែលយូរ បាន ឡើយ ។

ភាពកក់ក្តែ ានដូចជា ៖
 y ផ្ត្ល់នូវសែចក្ត្ីសែឡាញ់ដែលគ្មែនល័ក្ខខ័ណ្ឌម
 y ការតភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូន ឬកុារដោយផ្អែកលើកមែតិនំាការលូតលាស់ 

និងអភិវឌែឍ
 y ការយកចិត្ត្ទុកដក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការរបស់កូន ឬកុារ
 y ឆ្លើយតប ដោយការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន ឬកុារ។ល។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ ដល់កូនតមរយៈ
 y និយាយពាកែយា «ម៉ែសែឡាញ់កូន» ឬ «កូនជាមនុសែសសំខាន់សមែែប់ម៉ែ»។
 y បងា្ហែញឱែយពួកគែដឹងា អ្នកសែឡាញ់ពួកគែ ទោះជានៅពែល ពួកគែធ្វើអ្វីខុសឆ្គនង 

ក៏ដោយ 
 y អាន ឬនិទានរឿងឱែយពួកគែា្តែប់
 y បំពែរ ឬឱបពួកគែ
 y លួងលោមពួកគែនៅពែលពួកគែឈឺចាប់ ឬភ័យខា្លែច
 y ា្តែប់ពួកគែ
 y ពិចារណាលើា្ថែនភាពអ្វីមួយទៅតមគំនិតរបស់ពួកគែ
 y អរគុណនៅពែលពួកគែជួយធ្វើអ្វីមួយ
 y លែងជាមួយពួកគែ
 y គំទែ និងលើកទឹកចិត្ត្ពួកគែនៅពែលដែលជួបការលំបាក
 y បែែប់កូន ឬកុារា លោកអ្នកជឿជាក់លើពួកគែ
 y ទទួលា្គ្ែល់ការបែឹងបែែង និងជោគជ័យរបស់ពួកគែ
 y បងា្ហែញឱែយពួកគែឃើញា អ្នកជឿទុកចិត្ត្លើពួកគែ។ល។

កុារគែប់រូប (កុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព) តែូវការភាពកក់ក្តែ  ពី 
ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ចែើនដូចដែល គែតែូវការម្ហូបអាហារ និងទី ជមែក 
ផងដែរ។ ការសែឡាញ់ខ្វល់ខា្វែយរបស់អ្នកចំោះកូន គឺធ្វើនៅគែប់ពែល វែលា ទាំងអស់ 
ដែល រួមបញ្ចូលទាំងនៅពែលដែលគែបានបែពែឹត្ត្អ្វីមួយ ឆ្គ្ែំឆ្គនង។

ឧទាហរណ៍៖ កុារស្ថិតក្នុងកំរិតអាយុ ០ខែ ដល់ កែែម៣ឆ្នែំ ពិតជាតែូវការភាពកក់ក្តែ 
ពី ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំដូចជា ពរ ឱប ថើប បំពែរ បញ្ចុកអាហារ ឬនៅជិត 
ជាដើម។ ប៉ុន្ត្ែ ខណៈពែលដែលពួកគែានអាយុ៦-១២ឆ្នែំ មិនតែូវការទៀតទែ នូវការបងា្ហែញ 
ភាពកក់ក្តែ ដូចជា ពរ  បំពែរ បញ្ចុកអាហារ ។ល។

ដូច្នែះការផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ គឺជួយឱែយកូន ឬកុារ ទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយានទំនុក
ចិត្ត្ ានគុណតម្លែ មិនឯកកោ និងានគែយល់ចិត្ត្។
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ដានកំណត់

 � អ្នកសមែបសមែួល សួរអ្នកចូលរួម

 ) តើដែនកំណត់ ានន័យដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ការដក់ពែំដែន ការហាមបែែណ ការឱែយធ្វើតម។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ រួចសួរបន្ត្

 ) តើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាអាចផ្ត្ល់ដែនកំណត់ទៅកូនយ៉ាែងដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បែែប់កូនឱែយធ្វើអ្វីមួយ បងែៀនកូនឱែយចែះគួរសម ចែះសុំទោសនៅ 

ពែល ដែល ពួកគែធ្វើអ្វីមួយ ខុសឆ្គនង។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែម តមខ្លឹមារមែរៀន។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ដានកំណត់

គឺជាការផ្ត្ល់ព័ត៌ានពីសែចក្ត្ីណែនាំ ល័ក្ខខ័ណ្ឌម គោលការណ៍ចែបាស់លាស់ ការចរចារ 

និងយល់ពីហែតុផលនានានូវអ្វី ដែលគួរធ្វើ និង មិនគួរធ្វើ ។

ដែនកំណត់ ានដូចជា៖

 y បង្កើតគោលការណ៍ណែនាំចែបាស់លាស់ពីអាកបែបកិរិយា និងរបៀបបែពែឹត្ត្នានា

 y បែែប់ពីការរំពឹងទុក និងបញ្ជែក់បែែប់ពីផលប៉ះពាល់នានាឱែយបានចែបាស់ លាស់ 

 y បែែប់ហែតុផលនានាសមែែប់អាកបែបកិរិយា និងការបែពែឹត្ត្

 y ផ្ត្ល់ព័ត៌ានគែប់ជែុងជែែយ ដើមែបីជួយឱែយធ្វើការសមែែចចិត្ត្បានតែឹមតែូវ

 y បែែប់ពីអ្វីដែលគួរធ្វើ ឬមិនគួរធ្វើ

 y ការបងា្ហែញនូវហែតុផលនានា

 y ការចរចារ ។ល។

ដែនកំណត់ជួយកូន ឬកុារឱែយរៀនអំពីអ្វីដែលានារៈសំខាន់ ដែលជួយពួកគែឱែយ 

យល់ អំពីកំហុស និងធ្វើអ្វីមួយដែល ពួកគែ  អាចធ្វើទៅ បានដើមែបីកែកំហុសទាំងនោះ។

ដែនកំណត់ក៏បានផ្ត្ល់ឱែយកូនផងដែរនូវព័ត៌ានដែលពួកគែតែូវការ ដើមែបីទទួលបាន 

ជោគជ័យនៅពែលកែែយទៀត។ វាជា ឧបករណ៍សមែែប់ ជួយពួកគែដោះសែែយបញ្ហែ នានា 

នៅពែលមនុសែសចាស់ដែលធា្លែប់ជួយពួកគែ មិនានវត្ត្ាននៅទីនោះ។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចផ្ត្ល់ដែនកំណត់ឱែយកូនតមរយៈ៖

 y រៀបចំឱែយពួកគែតែៀមខ្លួនសមែែប់ា្ថែនភាពពិបាកៗ ដោយបែែប់ពួកគែ ពីអ្វីៗ 

ដែល តែូវរំពឹងទុក និងរបៀបដែល ពួកគែ តែូវដោះសែែយ

 y បែែប់  ឬពនែយល់ហែតុផលនានាទាក់ទងនឹងចែបាប់ទា្លែប់ដែលាន
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 y ពិភាកែាពីចែបាប់ទា្លែប់ជាមួយពួកគែ និងា្តែប់ពីទសែសនៈនានា របស់ពួកគែទៅ 

តម អាយុ

 y ជួយពួកគែឱែយរកឃើញនូវវិធីនានាដើមែបីកែកំហុសរបស់ពួកគែ តមរបៀបមួយ ដែល 

ពួកគែរៀនបានពីកំហុសនោះ

 y បែកាន់យកភាពយុត្ត្ិធម៌តែឹមតែូវ និងចែះបត់បែន

 y ជួយពួកគែរៀនអំពីរបៀបគែប់គែងអារម្មណ៍ ឬកំហឹង

 y ពនែយល់អំពីទសែសនៈរបស់យើង និងា្តែប់ពីទសែសនៈរបស់ពួកគែ

 y បងែៀនកូន ឬកុារពីផលប៉ះពាល់នែទង្វើរបស់ពួកគែចំោះអ្នកដទែ

 y ផ្ត្ល់ព័ត៌ានដែលពួកគែតែូវការដើមែបីជួយពួកគែឱែយធ្វើការសមែែចចិត្ត្ បាន 

តែឹមតែូវ 

 y ពែាយាមបែែប់ ឬរំលឹកពួកគែឱែយបានញឹកញប់

 y ជៀសវាងការគំរាមកំហែង វាយ ឈប់ផ្ត្លក់្ត្សីែឡាញ់ បនា្លែចាានសត្វចម្លែក 

ខោ្មែច ឬអ្វីៗដែលធ្វើឱែយកុារភ័យខា្លែច

 y ធ្វើជាគំរូ និងអ្នកនាំផ្លូវល្អចំោះពួកគែ។ល។

កុារគែប់រូប (កុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព) តែូវការដែន កំណត់ ទាំងអស់ 

គ្នែ ប៉ុន្ត្ែការផ្ត្ល់ដែនកំណត់ដល់ កូន  ឬកុារ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំគបែបី 

ផ្ត្ល់ឱែយពួកគែទៅតម កមែិតអាយុ និងដំណាក់កាល នែការអភិវឌែឍ  ទើបានបែសិទ្ធសភាព។

ឧទាហរណ៍៖ កុារតូចស្ថតិក្នងុកមែតិអាយុ ០ខែ ដល់កែែម៦ខែ ពួកគែតែវូការភាពកក់ក្តែ 

ចែើនជាងដែនកំណត់  ដោយារ ក្នុងអាយុនែះ ការា្តែប់ និងការគិតរបស់ពួកគែានកមែិត

នៅឡើយ។ ដូច្នែះការផ្ត្ល់ដែនកំណត់នានា ពួកគែមិនអាចយល់ បានទែ ប៉ុន្ត្ែ ខណៈពែល 

ដែល ពួកគែ  ានអាយុកាន់តែចែើន។ ការផ្ត្ល់ដែនកំណត់កាន់តែានារៈសំខាន់  ដើមែបី 

ជួយ ឱែយ ពួកគែ ានអាកបែបកិរិយាល្អ  យល់អំពីកំហុស និងធ្វើ អ្វីមួយដែលអាចកែ កំហុសទាំង 

នោះ ។

ភាពកក់ក្តា និងដានកំណត់រួមបញ្ចូលគ្នា

 � អ្នកសមែបសមែួល សួរអ្នកចូលរួម

 ) ហែតុអ្វីបានជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ចាំបាច់តែូវផ្ត្ល់នូវភាពកក់ក្តែ 

និងដែនកំណត់ក្នុងពែល តែមួយ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ កុំឱែយកូន ឬកុារបានចិត្ត្ កុំឱែយកូន ឬកុារធ្វើអ្វីៗតមទំនើង ចិត្ត្ ឱែយ 

កូន ាន ចែបាប់ទា្លែប់តែឹមតែូវ។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម និងពនែយល់បន្ថែម។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ភាពកក់ក្តា និងដានកំណត់ រួមបញ្ចូលគ្នា

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តែូវផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ ដល់ កូន 

ឬ កុារក្នុងពែលតែមួយ ពីពែែះ៖

 y ការផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែតែមួយដោយមិនានដែនកំណត់ កូននឹងយល់ា   ឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ សែឡាញ់ពួកគែ ហើយពួកគែនឹងានឆន្ទៈ ធ្វើអ្វីមួយ 

ផ្គ្ែប់ ចិត្ត្ឪពុកា្តែយគែវិញ ប៉ុន្ត្ែគែនឹងមិនដឹងពីរបៀបសមែប ខ្លួន ទៅនឹងមនុសែស ជុំវិញ 

ពួកគែឡើយ (ានន័យា ទំនើង ឬទំយើ )

 y ការផ្ត្ល់តែដែនកំណត់ ដោយមិនានភាពកក់ក្តែ កូនអាចានរបៀបគិតហ្មត់ចត់ 

និងជាក់លាក់ អំពីហែតុផលនានា ាអ្វីដែលគួធ្វើ  និងមិនគួធ្វើ  តែបានតែឹមតែជួយ 

កូន ឱែយយល់ដឹងពីសែចក្ត្ី ណែ  នាំ ចែបាប់ទា្លែប់នានាតែប៉ុោ្ណែះ ។ ប៉ុន្ត្ែពួកគែនឹង ាន 

ឆន្ទៈតិចតួចក្នងុការធ្វើតមចែបាប់ទា្លែប់ទំាងនោះ  ហើយានអាកបែបកិរិយា រឹង ត្អងឹ ខា្លែងំ 

ដែលគ្មែន ការលើកលែង និងបត់បែន រួមទាំងខ្វះការស្វែង យល់ពី ទសែសនៈ អ្នកដទែ។ 

ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់គឺជាធាតុផែសំទី២ ហើយតែូវបែើជាមួយគ្នែ ក្នុង ពែល តែ មួយ 

ពែែះវាគឺជារបៀបមួយក្នុងការ បងែៀនកូននៅពែលគែធំឡើង ដើមែបី ៖  

 y កា្លែយជា មនុសែសានចិត្ត្ និងអាកបែបកិរិយាល្អ

 y ចែះគួរសម និងសមែបខ្លួនទៅតមចែបាប់ទា្លែប់គែួារ និងសង្គនម

 y រៀនពីរបៀប រស់នៅ ចុះសមែុងក្នុងគែួារ ឬមនុសែសជុំវិញខ្លួន នៅក្នុងសហគមន៍

 y បង្កើត និង រកែាមិត្ត្ភាពល្អ

 y ចែះដោះសែែយបញ្ហែដោយខ្លួនឯង និងដោយសន្ត្ិវិធី

 y អាចធ្វើអ្វីមួយដែលតែឹមតែូវដោយខ្លួនឯងបាន  នៅពែលដែលមនុសែសធំមិននៅ 

 y ឱែយកូនយល់ពីកំហុសនានារបស់ខ្លួន    និងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគែអាចធ្វើបាន ដើមែបីកែ 

កំហុស នោះ។

 y ឱែយពួកគែរកឃើញនូវរបៀបនានា  និងឧបករណ៍ដែលគែតែវូការ ដើមែបីដោះសែែយ បញ្ហែ ។

 y ានអាកបែបកិរិយាបែបសហបែត្ត្ិបត្ត្ិការ  និងានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព ពីពែែះ ពួក គែ 

ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកដទែទៀតរំពឹងទុកពីពួកគែ។

 y បែកាន់យកភាពយុត្ត្ិធ៌ម តែឹមតែូវ ចែះបត់បែន និងយល់ចិត្ត្អ្នកដទែ។

 y ចែះគែប់គែងកំហឹង  និងជួយឱែយគែយល់ពីផលប៉ះពាល់ នែទង្វើរបស់ខ្លនួ ចំោះ អ្នក ដទែ។

 y មិនបែពែតឹ្ត្ទង្វើ ឬអាកបែបកិរិយាបែបហិងែា ដូចជា ការគំរាមកំហែង ស្ត្បីនោ្ទែស ដក់ 

ទណ្ឌមកម្ម វាយ  និងជែរ បែាថ។ល។

សូមចងាំថា

កូនអ្នកអាចកា្លែយជាមនុសែសបែបណា គឺអាសែ័យលើការជួយគំទែ និងការផ្ត្ល់នូវ 

ព័ត៌ាន ពីអ្នក!
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គ�១�៣- យល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍ (១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី៦ បងា្ហែញពី  ការយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍ រួចសួរ 

 ) តមការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នក តើរូបភាពនែះានន័យយា៉ែងដូច ម្ត្ែច ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ចម្លើយបែបណាក៏បានទៅតមការយល់ឃើញរបស់ពួកគត់។

យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើការយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូនានន័យដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ យល់ពីអ្វីដែលកូនចង់បាន ដឹងពីអារម្មណ៍របស់កូនដូចជា ការខឹង 

និង សបែបាយ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ រួចសួរបន្ត្

 ) តើអ្នកអាចដឹងពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន ឬកុារដោយរបៀបណា?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ដឹងតមពាកែយសម្ត្ី និងអាកបែបកិរិយាផែសែងៗ ដូចជា ភាាកាយវិការ 

ទឹកមុខ ការតុបតែងខ្លួន និង ការស្លៀកពាក់។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។
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ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន

គឺជាការយល់ដឹងពីសែចក្ត្ីតែូវការរបស់កូន ឬកុារដែលផ្តែតលើដំណាក់កាល នែ ការ 

លូត លាស់ និង អភិវឌែឍ រួមទាំងការ គោរព ឱែយ តម្លែពួកគែ ជាមនុសែសា្នែក់ដែលានភាព សំខាន់ 

ដោយ ឡែកៗ ពីគ្នែ។

ឧទាហរណ៍ កុារា្នែក់ពូកែខាងគូរគំនូរ ប៉ុន្ត្ែកុារា្នែក់ទៀតពូកែចែៀង។ល។

ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំអាចស្វែងយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន 

ឬកុារ ានដូចជា៖

 y ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ គួរពែាយាមស្វែងយល់អំពី ហែតុផល នានា 

ដែលធ្វើឱែយកូនរបស់លោកអ្នកានអាកបែបកិរិយា បែប នោះ។

 y កុារគែប់រូប (កុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព) តែូវការឱែយឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ស្វែងយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់ពួកគែ ដោយ 

ផ្ត្ល់ ឱែយានភាពស្មើគ្នែរវាង កូនសែី និងកូនបែុស ពែែះកុារ ានការលូតលាស់ និង 

អភិវឌែឍផ្នែក បញ្ញែ ា្មែរតី អារម្មណ៍ និងសង្គនម ដោយានការបែែបែួលទៅតម កមែិត 

អាយុ ជីវាសែ្ត្ និងអ្វីដែលពួកគែរៀន ឬបងែៀនពីបរិា្ថែនជុំវិញ ដែល ពួកគែ 

រស់នៅ។  ក្នុងន័យនែះ បែសិនបើឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ ាន ការ 

យល់ដឹងអំពីបមែែបមែួលរបស់កូន ឬកុារ អាចនាំឱែយពួកគត់ងាយសែួល បត់បែន 

និងទទួលយកនូវអាកបែបកិរិយានានារបស់កុារ ហើយនឹងអាចគែប់គែ ងអារម្មណ ៍

របស់ខ្លួន ជៀសវាង ឬ កាត់បន្ថយភាពមិនចុះសមែុងគ្នែជាមួយកូន ឬ កុារ ។

ឧទាហរណ៍  

១)  កូន ឬកុារអាយុពី ៣-៥ឆ្នែំ ានការសួរសំណួរចែើន  (បែើសំណួរបែដែញ) ដែល 

ពែលខ្លះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល  ឬអ្នកថែទាំ ានការធុញទែែន់ និង មិនបាន 

ធ្វើការ ឆ្លើយតបដ៏សមរមែយផងដែរ។ ក្នងុដំណាក់កាល នែះ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំ តែូវត ែឆ្លើយតបទៅនឹងការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន ពែែះអាច កាង 

នូវ មូលដ្ឋែន គែឹះ ដ៏ រឹង ាំ មួយសំរាប់ការរៀនសូតែរបស់ពួកគែ  ដោយ ផ្ត្ល់នូវភាព 

កក់ក្តែ រួមទាំងដែនកំណត់ តមរយៈ ការឆ្លើយតបដោយការគោរពរ ទៅកាន ់

សំណូម ពរ របស់ កូន។

២)  កូនឬកុារអាយុពី ៦-១២ឆ្នែំ ចង់ជួយធ្វើការងារផ្ទះដូចជា៖ បោសផ្ទះ បោក ខោអាវ  

។ល។ ពួកគែរៀន និងអនុវត្ត្ បំណិនជីវិតដែលានារៈសំខាន់ដោយ ការ សង្កែត 

មើល  និងការជួយធ្វើការងារផែសែងៗទាំងនោះ។ នៅពែលកូន ឬកុារជួយធ្វើការ 

ពួកគែអាចធ្វើខុសចែើន ពែែះ ពួកគែមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានល្អឥតខោ្ចែះនៅឡើយទែ 

ដោយ ារ ពួកគែានបទពិសោធន៍តិចតួចណាស់ចំោះកិច្ចការទាំងនោះ។ ដូច្នែះ 

ពួកគែ មិន អាច ធ្វើ តមតមែូវចិត្ត្យើងបាន នោះ ទែ  ប៉ុន្ត្ែនែះជារបៀបដែល កូន ឬកុារ 

ាន ឱកាស រៀន សូតែពីកំហុសនោះ។
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សូមចងាំថា

កូនៗ ឬកុារតូចមិនមែនធ្វើអ្វីៗដើមែបីឆឆៅ រំខាន ឬធ្វើឱែយឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំខឹងនោះទែ។

ជាធម្មតកូនៗ ឬកុារក្នុងវ័យជំទង់ ពែាយាមបំពែញតមែូវការរបស់ខ្លួនទៅតមអាយុ 

ឬដំណាក់កាលនែការលូតលាស់ ការអភិវឌែឍ  និង បរិា្ថែនដែលនៅជុំវិញពួកគែ។

ានតែការផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ ដែនកំណត់ ការបែែសែ័យទាក់  ទងល្អ រួមទាំងយល់ពីការគិត 

និងអារម្មណ៍របស់កូនទែ ដែលអាចជួយឱែយកូនៗ ឬកុារានអាកបែបកិរិយាល្អ ឬយល់ពីអ្វី 

ដែល ពួកគែគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ។

គ�១�៤- ដោះសាាយបញ្ហា (១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល បិទរូបភាពទី៧ បងា្ហែញពី  ការដោះសែែយបញ្ហែ រួចសួរ 

ដោះសាាយបញ្ហា

 ) តមការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នក តើរូបភាពនែះានន័យយា៉ែងដូច ម្ត្ែច ? 

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖  ចម្លើយបែបណាក៏បានទៅតមការយល់ឃើញរបស់ពួកគត់។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) តើការដោះសែែយបញ្ហែ ានន័យដូចម្ត្ែច?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បែែប់ពីអ្វីដែលគួរធ្វើ ឬមិនគួរធ្វើ បង្ខំឱែយធ្វើតម ហាមមិនឱែយធ្វើ បង្ខំ 

ឬវាយ។ល។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ រួចសួរបន្ត្

 ) តើបញ្ហែអ្វីខ្លះ ដែលតែងតែកើតានឡើងរវាងឪពុកា្តែយ  អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

ជាមួយ នឹងកូន  ឬកុារ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ បែើពាកែយសម្ត្ីមិនសមរមែយ ស្ត្ីបនោ្ទែស ជែរបែាថ វាយដំ។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបគំនិតអ្នកចូលរួមរួម រួចសួរបន្ត្

 ) នៅពែលានបញ្ហែកើតឡើង តើលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយកូន ក្នុងការដោះសែែយ 

បញ្ហែទាំងនោះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ និយាយដក់ខា្លែំងៗ ស្ត្ីបនោ្ទែស បែែប់ពីដំោះសែែយ បែែប់កូនឱែយ 

ឈប់ បែពែឹត្ត្ ទៀត។ល។

 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបន្ថែមខ្លឹមារ។

ខ្លឹមសរសមាាប់អ្នកសមាបសមាួល

ការដោះសាាយបញ្ហា 

គឺជាការបងែៀនកូន  ឬជួយកូនឱែយចែះធ្វើការដោះសែែយបញ្ហែដោយសន្ត្ិវិធី ឬមិន បែើ 

អំពើ ហិងែា តម រយៈការបែែសែ័យ ទាក់ ទង ល្អជាមួយ អ្នកដទែ រៀនសូតែពីភាពបរាជ័យ និង 

ជោគជ័យ ឬកំហុសដោយការយោគយល់អធែាសែ័យ និងចែះ បត់បែន។

នៅក្នុងគែួារនីមួយៗ តែងតែកើតានបញ្ហែដូចជា ការខ្វែងគំនិតគ្នែ ជមោ្លែះ ការមិន 

សបែបាយចិត្ត្ ។ល។ រវាងឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំជាមួយ នឹងកូន ។

 y កូន ឬកុារានតមែូវការ និងភាពបុិនបែសប់ផែសែងៗពីគ្នែទៅតមកមែិតអាយុ ការ 

លូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់ពួកគែ។

 y កូន ឬកុារដែលានអាកបែបកិរិយាមិនសមរមែយដូចជា យំ កាច កុហក ឬមិន ា្តែប់ 

បងា្គ្ែប់ មិនមែនដោយារតែគែ “មិនល្អ” នោះទែ គែានអាកបែបកិរិយាបែបនោះគឺ 

ដើមែបីពែាយាម បំពែញតមែូវការដែលគែចង់បាន  និងសុវត្ថិភាព សមែែប់ ខ្លួន គែ តែ 

ប៉ុោ្ណែះ។

 y ភារកិច្ចរបស់យើង គឺតែូវជួយកូនឱែយជួបនឹងតមែូវការតមបែបវិជ្ជមាន ដោយឱែយកូន 

ឬកុារមើល  ឃើញ និងកែបែែនូវ អាកបែបកិរិយា មិន សមរមែយទាំងនោះ។

 y ការសែែកគំហក ស្ត្ីបនោ្ទែស គំរាមកំហែង ឬវាយដំកូនមិនបានជួយដោះសែែយ  

បញ ្ហែ ទែ  វាគែែន់តែបងែៀនកូនឱែយចែះ សែែកគំហក ចាប់ កំហុស និងចែះបែើអំពើ ហិងែា 

នៅពែលដែលាននរណាា្នែក់ធ្វើអ្វីមួយដែលគែមិនពែញចិត្ត្តែ ប៉ុោ្ណែះ។

 y កុារគែប់រូប (កុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាព) តែូវការឱែយឪពុកា្តែយ 

អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ យក ចិត្ត្ទុកដក់ គោរព ឱែយតម្លែ ា្តែប់ យល់ពីការគិត 

និងអារម្មណ៍ ដឹងពីតមែូវការ រួមទាំងទទួលា្គ្ែល់ពីភាពសំខាន់ៗ និងភាពបុិន 

បែសព្វ  ផែសែងៗពីគ្នែ និងបែពែឹត្ត្ ស្មើភាពគ្នែរវាងកូនសែី និងកូនបែុស សែប ទៅ តម  

កមែិតអាយុ និងដំណាក់ កាលនែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍ របស់ ពួកគែ។
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 y ានគែាួរខ្លះជួបបញ្ហែអំពីរបៀបនែការដោះសែែយបញ្ហែ ពិសែសជាមួយ អាកបែបកិរិយា 

លំបាកៗរបស់កូន ឬកុារ ដែលអាចបង្កឱែយាន ជមោ្លែះ អំពើហិងែា ក្នុង គែួារ ពែល 

ខ្លះឈានដល់ការទុកចោល លែងយកចិត្ត្ទុកដក់ (ការមិន អើពើ) ការបោះបង់ចោល  

(កា្លែយជាកុារ អនាា) ឬការបំបែកកូន ចែញ ពី គែាួរ (យកកូនទៅដក់មណ្ឌមល) 

ជាដើម។

 y ដូច្នែះឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទំាតែវូធ្វើជាមនុសែសគំរូល្អសមែែប់កូន ឬ 

កុារ ពិសែសគឺផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ រួមទំាង យលដឹ់ងពីការគិត និង 

អារម្មណ៍ចំោះកូន ឬកុារទៅតមកមែិតអាយុ និងដំណាក់កាលនែ ការ លូតលាស់ 

និង អភិវឌែឍរបស់ ពួកគែ។

បញ្ហាទូទៅដាលតាងតាកើតានរវងឪពុកា្តាយ  អាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំ ជាមួយ នឹង 

កូន  ឬកុារ ានដូចជា៖

 y ចង់ឱែយកូនា្តែប់តមបងា្គ្ែប់ពួកគត់  (ការបែើអំណាច)

 y មិនយល់ពីអារម្មណ៍  និងការគិតរបស់កូន ឬកុារ 

 y បែើពាកែយសម្ត្ីមិនសមរមែយ 

 y ដោះសែែយបញ្ហែដោយមិនពនែយល់ហែតុផល និងបែើអំពើហិងែាជាមួយកូន ឬកុារ

 y គិតាខ្លួនជាមនុសែសចាស់ និងានបទពិសោធន៍ចែើនជាង កូន ឬកុារ

 y មិនបែែប់អំពីអ្វីដែលគត់ចង់បានទៅកូន ឬកុារឱែយបានចែបាស់  លាស់។ល។ 

ឪពុកា្តាយ អាណាពាយាបាល ឬអ្នកថាទាំធ្វើការដោះសាាយបញ្ហាជាមួយកូនតាមរយៈ៖

 y មិនបែើអំណាច ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែ

 y តែូវបែើធាតុផែសំទាំង៤ នែការចិញ្ចឹមមកូនបែបវិជ្ជមាន

 y បែើការា្តែប់សកម្ម និងការគោរព ឱែយតម្លែដល់កូន

 y ជឿជាក់ និងទទួលា្គ្ែល់មតិយោបល់ ទសែសនៈ និងអារម្មណ៍របស់កូន

 y តែូវយល់ដឹងពីដំណាក់កាលនានានែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កូន

 y តែវូរកមើលហែតុផលសមែែប់អាកបែបកិរិយា ឬពាកែយសម្ត្រីបស់ពួកគែ ដែលយើងគិតា 

“មិនតែមឹ តែវូ”   ឬ “មិនល្អ” ។ល។

 y ពនែយល់ហែតុផលទៅកូន ឬកុារអំពីអាកបែបកិរិយាដែលឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល 

ឬអ្នកថែទាំមិនចូលចិត្ត្ និង អាកបែប កិរិយាដែលអាច ទទួលយកបាន ឬតើគែគួរាន

អាកបែបកិរិយាបែបណាជំនួសវិញ។

គ�២- លទ្ធផលនាការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន (១០នាទី)

 � អ្នកសមែបសមែួល សួរអ្នកចូលរួម

 ) តើការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន ជួយឱែយកូន ឬកុារពែលគែធំឡើងទទួលបានអ្វខី្លះ?

 y ចម្លើយរំពឹងទុក៖ ានចរិកល្អ ចែះគោរពចាស់ទុំ ឆ្លែត ចែះជួយអ្នកដទែ។ល។
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 � អ្នកសមែបសមែួលសរុបចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួម និងបិទរូបភាពទី៨ បងា្ហែញពីលទ្ធសផល 

នែការ ចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន ដោយអាន និងពនែយល់ ដើមែបីឱែយអ្នកចូលរួា នយល់គែប់ៗគ្នែ។

ការបាៀនបាៅកូនបាបវិជ្ជមាន 
គឺជួយឱាយកូនពាលធំឡើងនឹង ទទួលបាន

 y សុខភាពផ្លូវចិត្ត្ល្អ

 y ានទំនុកចិត្ត្លើខ្លួនឯង

 y ចែះអត់ធ្មត់

 y ស្លូតបូត និងានចិត្ត្ល្អ

 y គិតពីខ្លួនឯង និងអ្នកដទែ

 y ចូលចុះជាមួយអ្នកដទែ និងសង្គនម

 y ការបែែសែ័យទាក់ទងដោយការគោរព

 y ចែះដោះសែែយជមោ្លែះដោយអហិងែា

 y ានការគោរព ឱែយតម្លែខ្លួនឯង និងអ្នកដទែ

 y ានភាពា្ចែស់ការ (ពែលធ្វើអ្វីមួយបានតែឹមតែូវនៅពែលមនុសែសធំមិននៅ)

 y គិតពិចារណាអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទែ

 y ធ្វើអ្វីបានសមែែចដោយមិនបង្កគែែះា្នែក់ដល់អ្នកដទែទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត្

 y បំពែញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងគែួារ និងសហគមន៍បានល្អ

ទង្វើរបស់អ្នកជាកតា្តាជះឥទ្ធពិលយ៉ាាងខា្លាងំដល់កូន ពីពាាះនៅពាលពួកគាឃើញអ្នកធ្វើ 

អ្វមួីយពួកគានឹង ធ្វើតាមអ្នក! អាកបាបកិរិយា របស់អ្នកបានធ្វើចំោះកូន នឹងជះឥទ្ធិពល 

លើកូនអ្នក!
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 � អ្នកសមែបសមែួលសួរទៅអ្នកចូលរួម បញ្ជែក់ា តើពួកគត់ានសំណួរ ចម្ងល់ ឬាន 

អ្វីចង់ បញ្ជែក់បន្ថែមទៀតទែ។ បើាន សូមឆ្លើយតប បើអត់ានទែ សូមធ្វើការបញ្ចប់ 

កិច្ចពិភាកែា  ដោយធ្វើការសង្ខែប

ថ្ងែនែះយើងបានពិភាកែាគ្នែអំពីការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន ដើមែបីជួយ កូន ឱែយ ាន 

អាកបែបកិរិយាល្អ និងសមែែចបាននូវការរំពឹងទុករបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ 

គួរគបែបីអនុវត្ត្នូវធាតុផែសំទាំង៤ដោយមិនអាចខ្វះធាតុផែសំណា មួយឡើយ។

១)  គោលៅយូរអង្វាង គឺជាការរំពឹងទុករបស់ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក ថែ ទាំ 

ទៅលើកូន ឬកុារ នៅពែល ដែល គែ ធំ ឡើង ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ គែប់ រូ បគបែបីបែពែឹត្ត្ឡើងដោយយុត្ត្ិធម៌ និងភាពស្មើគ្នែ ចំោះកូន  ឬកុារ  កែែម 

ការ ថែទាំ របស់ ខ្លួន ទោះជា កុារា កុារី និងកុារដែលានពិការភាពក៏ដោយ។

២)  ភាពកក់ក្តា គឺជាការគំទែ តមរយៈការផ្ត្ល់ក្ត្ីសែឡាញ់ ដូចជា  ឱប ថើប លួង លោម 

បំពែរ នៅជិតកូន លែង ជាមួយកូន  ការបែើពាកែយសរសើរ និងលើកទឹកចិត្ត្  ការយក 

ចិត្ត្ទុកដក់ ការខា្វែយ ខ្វល់ ការឱែយតម្លែ ជឿជាក់ ការយល់ចិត្ត្ និងយល់ពីតមែូវការ 

រួមទាំង ការបីបាច់ថែរកែា រាងកាយកូន ឱែយបាន ល្អ។ រីឯ ដែនកំណត់ គឺជាការ ផ្ត្ល់ 

ព័ត៌ាន ពី សែចក្ត្ី ណែនាំ ល័ក្ខខ័ណ្ឌម គោលការណ៍ចែបាស់លាស់ ការចរចារ និងយល់ពី 

ហែតុផលនានានូវ  អ្វី ដែលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ ។ ឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នក 

ថែទាំ តែូវផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និង ដែន កំណត់ ដល់កូន ក្នុង ពែលតែមួយ។ កូនអ្នកអាច 

កា្លែយជាមនុសែសបែបណា អាសែ័យ លើ ការ ជួយ គំទែ និងការផ្ត្ល់នូវព័ត៌ានពីអ្នក។

៣)  ការយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន គឺជាការយល់ដឹងពីសែចក្ត្ីតែូវការ របស់ 

កូន ឬកុារដែលផ្តែតលើដំណាក់ កាល នែ ការលូត លាស់ និង អភិវឌែឍ រួមទាំងការ 

គោរព  ឱែយតម្លែពួកគែ ជាមនុសែសា្នែក់ដែលានភាព សំខាន់ ដោយ ឡែកៗ ពីគ្នែ។

៤)  ការដោះសាាយបញ្ហា គឺជាការបងែៀនកូន ឬជួយកូនឱែយចែះធ្វើការដោះសែែយ បញ្ហែ  

ដោយសន្ត្ិវិធី ឬមិន បែើ អំពើ ហិងែា តម រយៈការ បែែសែ័យទាក់ទងល្អជាមួយអ្នកដទែ 

រៀនសូតែ ពីភាពបរាជ័យ និង ជោគជ័យ ឬកំហុសដោយការ យោគយល់អធែាសែ័យ 

និង ចែះ បត់បែន។

ដូច្នែះទង្វើរបស់អ្នកវាជាកត្តែជះឥទ្ធសិពលយា៉ែងខា្លែំងដល់កូន  ឬកុារ ពីពែែះ នៅ ពែល   

ពួកគែ ឃើញអ្នកធ្វើអ្វីមួយ ពួកគែនឹង អាចធ្វើតមអ្នក! ឪពុកា្តែយ  អាណាពែយបាល ឬអ្នក ថែទាំ 

តែូវធ្វើជាគំរូល្អសមែែប់កូន ឬកុារ ពិសែសគឺការផ្ត្ល់ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ រួមទាំង 

យល់ដឹងពី ការគិត និងអារម្មណ៍ដល់កូន ឬកុារទៅតមកមែិតអាយុ និងដំណាក់កាល នែការ 

លូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កុារ។

ឃ- បញ្ចប់ការពិភាកាសា 

(១០នាទី)

ង- ការអនុវត្ត (១៥នាទី)  � អ្នកសមែបសមែួលសួរសំណួរបំផុស ដើមែបីឱែយ អ្នកចូលរួម គិតពីការចាប់ផ្ត្ើមអនុវត្ត្នូវ 

អ្វីដែល បាន ពិភាកែាគ្នែ។

 ) ចំោះលោកអ្នកជាឪពុកា្តែយ អាណាពែាបាល ឬអ្នកថែទាំ តើធ្វើការបែៀនបែៅកូន 

យា៉ែង ដូចម្ត្ែច  ទើបបងា្ហែញា ជាការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន?

 yលើកទឹកចិត្ត្អ្នកចូលរួមឱែយបានឆ្លើយ និងគិតទាំងអស់គ្នែ។



128 ការបែៀនបែៅកូនបែបវិជ្ជមាន

 � អ្នកសមែបសមែលួសរុបយោបល់ពួកគត់ និងបន្ថែមគំនិតដូចជា ការបែៀនបែៅកូន បែប 

វិជ្ជមាន  លោកអ្នកតែវូបែើបែែស់ធាតុផែសំទំាង៤ ដូច ដែលបានលើកឡើងខាងលើ (១� គោលៅ 

យូរអង្វែង ២� ភាពកក់ក្តែ និងដែនកំណត់ ៣� យល់ពី ការគិត និងអារម្មណ៍ និង ៤� 

ដោះសែែយ បញ្ហែ) និងរបៀបមួយចំនួនដូចខាងកែែម៖

 y មិនបែើអំណាច ដើមែបីដោះសែែយបញ្ហែ

 y បែើការា្តែប់សកម្ម និងការគោរព ឱែយតម្លែដល់កូន

 y ជឿជាក់ និងទទួលា្គ្ែល់មតិយោបល់ ទសែសនៈ និងអារម្មណ៍របស់កូន

 y តែូវយល់ដឹងពីដំណាក់កាលនានានែការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍរបស់កូន

 y តែវូរកមើលហែតុផលសមែែប់អាកបែបកិរិយា ឬពាកែយសម្ត្រីបស់ពួកគែ ដែលយើងគិតា 

“មិនតែមឹ តែវូ”   ឬ “មិនល្អ” ។ល។

 y ពនែយល់ហែតុផលទៅកូន ឬកុារអំពីអាកបែបកិរិយាដែលឪពុកា្តែយ អាណា ពែាបាល 

ឬអ្នក ថែទាំ  មិនចូលចិត្ត្ និង អាកបែប កិរិយាដែល អាច ទទួលយកបាន ឬតើគែគួរាន 

អាកបែបកិរិយា បែប ណា ជំនួសវិញ។

ច- បណា្តាំផ្ញើ  � លើកទឹកចិត្ត្ ឱែយអ្នកចូលរួម ចាប់ផ្ត្ើមធ្វើការកត់សា្គ្ែល់              ពីអាកបែបកិរិយារបស់ខ្លួនឯង

 � ធ្វើឱែយបែសើរឡើងក្នុងការចិញ្ចឹមកូន តមរយៈ ការអនុវត្ត្នូវធាតុផែសំទាំង ៤ នែការចិញ្ចឹមកូន 

បែប វិជ្ជមាន នៅក្នុងគែួារ។

 � ចុងបញ្ចប់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគត់ ដែលបានមកចូលរួម។






