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អារម្ភកថា

 យុទ្ធសាស្រ្ត " ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន " ឆ្បំ២០១៧-២០២១ បានអភិវឌបឍដ�ើងដោយផផអែកតាមយុទ្ធសាស្រ្តទី១ 

្រ្តីពីការទប់សា្បត់បឋម មតង់ចំណុចមគរួសារ និងកូនៗ ននផផនការ្រកម្មភាពជាតិ្រ្តីពី ការទប់សា្បត់អំដពើហិងបសាដលើស្រ្តី ទី២ 

( ២០១៤-២០១៨ ) ដោយមានការ្រមមប្រមមរួលពីមក្រួងកិច្ចការនារី និងចូលរួមផ្តល់បដច្ចកដទ្រ និងដោបល់ផកលមអែ 

ពីមកុមការងារបដច្ចកដទ្រថ្បក់ជាតិ រួមមានមក្ួរងស្ាបប័នពក់ព័ន្ធ និងនដគូអភិវឌបឍន៍ ដោយដ ត្បតដៅដលើឧបករណ៍ 

ផបសព្វផបសាយ និងបណ្តុះបណា្បលចំនួន ៣ កមមិតដផបសងៗោ្ប។ ឧបករណ៍ផបសព្វផបសាយ្រកល (កមមិតទី១) ននយុទ្ធសាស្រ្ត ្រ្តីពី  

ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន បានដរៀបចំរួចរាល់ ដោយមានការឯកភាព និងចុុះហត្ថដលខាទទួលស្ាបល់ពីថ្បក់ដឹកនំា 

មក្រួងកិច្ចការនារី។ 

 ជាដមាទនភាពមួយថ្មីបផន្ថមដទៀតរប្់រនាយកោ្បនស្រ្តី និងការអប់រំ ននអគ្គនាយកោ្បនអភិវឌបឍន៍្រង្គមរប្់រ

មក្ួរងកិច្ចការនារី ផដលបានដរៀបចំឧបករណ៍បណ្តុះបណ្ាបលកំណត់ដោលដៅ (កមមិតទី២) ននយុទ្ធសាស្រ្ត្រ្តីពី  

ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន។ កន្ងមកដៅមបដទ្រកម្ពុជាកុមារ ផដលមានអាយុចាប់ពី០ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ ទទួលរង 

ផលអវិជ្ជមានជាដមចើនពី្ំរណាក់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងពីអនែកផដលរ្់រដៅជំុវិញខ្លួនដូចជា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ ឬការមិនយកចិត្តទុកោក់។ ទដង្វើទំាងអ្់រដនុះអាចបណ្ាបលមកពីមូលដហតុ 

ជាដមចើនដូចជា ទម្ាបប់ ឥរិោបថ និងការមបមពឹត្តរប្់រ្រង្គម ផដលបានអនុវត្តតៗោ្បជាយូរោណា្់រមកដហើយ 

ដោយសារកង្វុះខាតការយល់ដឹងអំពី្រិទ្ធិកុមារ និងភាពមកីមក។ កតាតបទាំងដនុះ អាចញពុាំងឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាមួយចំនួនធំធ្ាបប់្រផម្តងដ�ើងនូវ្រកម្មភាពមិន្រមរមបយដៅដលើកុមារដូចជា ការគំរាមកំផហង មិនដអើដពើ  

ឬមិនយកចិត្តទុកោក់ មិនឱបយតនម្ និងមិនផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បដលើកុមារ ឬអាចបញ្ជលូនកុមារដៅរ្់រដៅឆ្បយពីមគរួសារ  

ឬកនែពុងមណ្ឌលផថទាំ។

 ឯកសារដនុះ មានដោលបំណងបដងកើនចំដណុះដឹង និងដលើកកម្្់រការយល់ដឹងអំពី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន 

និង្្ប្់រប្តលូរទម្ាបប់ ឥរិោបថ និងការមបមពឹត្តរប្់រមគរួសារ និង្រង្គម ផដលោំមទដល់ការចិញ្ចឹមកូន ផដលបានអនុវត្ត 

ដោយការោក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរ និងអដំពើហិងបសា មពមទាំងដលើកកម្្រ់ឥរិោបថផ្រ្វងរកជំនួយ ឆន្ទៈ  និងចំណាប់អារម្មណ ៍

ចំដពុះកិច្ចោំមទដល់ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន។ កនែពុងដនាុះក៏មតរូវកំណត់រកឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

ផដលមតរូវការការោំមទបផន្ថម្រមមាប់ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន។ ទនឹ្មនឹងដនុះ មក្ួរង ស្ាបប័នពក់ព័ន្ធ នដគូអភិវឌបឍន៍  

មសន្តី បុគ្គលិក អនែក្រ្ម័មគចិត្តមគប់លំោប់ថ្បក់ផដលដធ្វើការងារពក់ព័ន្ធនឹងកុមារគបបេីចូលរួមបដងកើនចំដណុះដឹងមូលោ្បន  

និងដលើកកម្្រ់ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានឱបយមាននិរន្តរភាព និងដជាគជ័យ។





សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ
 មក្ួរងកិច្ចការនារី ្ូរមផថ្ងអំណរគុណោ៉បងមជាលដមរៅដល់ មូលនិធិអង្គការ្រហមបជាជាតិដដើមបេីកុមារ  

(UNICEF) និងអង្គការ Save the Children ចំដពុះកិច្ចោំមទហិរញ�វត្ថពុ និងបដច្ចកដទ្រ ដ៏នថ្ថ្បតាមរយទៈដំដណើរការ 

អភិវឌបឍ ឧបករណ៍បណ្តុះបណា្បល កំណត់ដោលដៅ (កមមិតទី២) ននយុទ្ធសាស្រ្ត្រ្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានដនុះ។ 

្ូរមផថ្ងអំណរគុណចំដពុះ ជំនួយហិរញ�វត្ថពុរប្់រទីភ្ាបក់ងារជំនួយអាដមរិក (USAID) និងទីភ្ាបក់ងារ្រមមាប់ 

កិច្ច្រហមបត្តិបត្តិការអភិវឌបឍន័រដវ្របស តាមរយទៈ Save the Children Norway។

 ្ូរមផថ្ងអំណរគុណជាពិដ្រ្រចំដពុះ លោកជំទាវ ហូ៊ សាមិត្ត រដ្ឋដលខាធិការមក្ួរងកិច្ចការនារី លោកជំទាវ  

លទស ច័ន្ទសាល�ឿន អនុរដ្ឋដលខាធិការមក្រួងកិច្ចការនារី លោកជំទាវ ញាណ សុចិត្រា  អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកោ្បន 

អភិវឌបឍន៍្រង្គមមក្ួរងកិច្ចការនារី ផដលផតងផតផ្តល់ការោំមទ ្រមមប្រមមរួល ដលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អនុសា្រន៍កនែពុង 

ការដរៀបចំ និងអភិវឌបឍឧបករណ៍បណ្តុះបណា្បល កំណត់ដោលដៅ (កមមិតទី២) ននយុទ្ធសាស្រ្ត្រ្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនផបប 

វិជ្ជមានដនុះ។ 

 ្ូរមផថ្ងអំណរគុណផងផដរចំដពុះមក្ួរងស្ាបប័នពក់ព័ន្ធ អង្គការដ្រវា្រង្គមកិច្ចកម្ពុជា (SSC) និងអង្គការ 

បុតាតបភិបាលដដើមបេីវឌបឍន្រង្គមកម្ពុជា (ICS-SP) ផដលបានចូលរួមផ្តល់ជាបដច្ចកដទ្រកនែពុងការដរៀបចំ និងផក្រមមរួល 

ឧបករណ៍បណ្តុះបណា្បល កំណត់ដោលដៅ (កមមិតទី២) ននយុទ្ធសាស្រ្ត្រ្តីពី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានដនុះកន្ងមក។  

មក្រួងសា្បប័នពក់ព័ន្ធទាំងអ្រ់រួមមាន៖

កេសួងកិច្ចការនារី

 � លោក មមែន សម្បត្ត ិ អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកោ្បនអភិវឌបឍន៍្រង្គម 

 � លោកត្សរី នុំ បូផា�ី  មបធាននាយកោ្បនស្រ្តី និងការអប់រំ 

 � លោកត្សរី មត ដាលរីន អនុមបធាននាយកោ្បនស្រ្តី និងការអប់រំ 

 � លោកត្សរី ជិន ទិត្យទរីនរី មបធានការិោល័យអប់រំកុមារតូច 

 � កញ្្ គឹម សុខ័ណ្ឌ�ី មបធានការិោល័យដលើកកម្្រ់ការអប់រំស្រ្តី និងកុមារី 

 � លោកត្សរី លសឿង សុខចំល�ីន អនុមបធានការិោល័យអប់រំ្រុខុមាលភាព្រង្គម

 � កញ្្ អ៊ុក ច័ន្ទសុរីថា អនុមបធានការិោល័យអប់រំកុមារតូច

កេសួងព័ត៌មាន

 � លោកត្សរី នង ធួក  អគ្គនាយករងទូរទ្របសន៍ជាតិកម្ពុជា

កេសួងមហាផ្ទេ

 � លោក មិន សុរីថា  អនុមបធាននាយកោ្បនកិច្ចការរដ្ឋបាលមកុង ម្រុក ឃុំ ្រងា្បត់

 � លោក សា�ូ �ដ�ជាតិ អនុមបធានការិោល័យផផនការ មកុង ម្រុក ឃុំ ្រងា្បត់



កេសួងសង្គមកិច្ចក អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា

 � លោកត្សរី វ៉្ន់ កញ្្  អនុមបធាននាយកោ្បន្រុខុមាលភាពកុមារ

 � លោកត្សរី សា៊្ន បែូលរីន  អនុមបធាននាយកោ្បន្រុខុមាលភាព្រង្គម

 � លោកត្សរី ជា សុមាលរី  មបធានការិោល័យ 

 � លោក មកវ សុមម  មបធានការិោល័យ

កេសួងវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ

 � លោកត្សរី �ស់ ដា�ី   មបធានការិោល័យ

កេសួងារងារ និងបណ្តុះបណ្តេលវិជ្ជេជីវៈ

 � លោកត្សរី លេត្ជ សា្្សិ�ី  អនុមបធាននាយកោ្បនដពទបយការងារ

កេសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា

 � លោកត្សរី �ស់ លសដា្្  មបធានការិោល័យនាយកោ្បនអប់រំកុមារតូច

 � លោកត្សរី លថាង ច័ន្ទឆដា  អនុមបធានការិោល័យនាយកោ្បនអប់រំកុមារតូច

 � លោកត្សរី អា៊្ម ផា�ី�័ត្ន  មសន្តីនាយកោ្បនបឋម្រិកបសា

 � លោកត្សរី សុឺង សុវណ្ណ  មសន្តីនាយកោ្បនមធបយម្រិកបសាចំដណុះទូដៅ

កេសួងសុខាភិបាល

 � លោកត្សរី សា្្យ សា�ី  មសន្តីកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ

អង្គារបុត្តេភិបាលដើមេបីវឌេឍនសង្គមកម្ពុជជ (ICS-SP)

 � លោក ឆាយ វីវូឌរីន  នាយក

 � លោកត្សរី ប៊ូ មករា  បុគ្គលិកបណ្តុះបណា្បល

អង្គារសេវាសង្គមកិច្ចកកម្ពុជជ (SSC)

 � លោក អ៊ុក ប៊ុនលធឿន  មបធានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ាបល 

អង្គារយូនីសេហ្វ

 � លោក �តនៈ ជរីវិត  មសន្តីឯកដទ្រផផនែកកិច្ចការពរកុមារ

អង្គារ Save the Children

 � លោកត្សរី លន់ ប�មរី  មបធានកម្មវិធីការការពរកុមារ 

 � លោក លអង ហុក  មសន្តីកម្មវិធីការការពរកុមារ 



មាតិា
លសចក្តរីល្្តើម .............................................................................................................................១

វគ្គទរី១ ជំនួបដំបូង ................................................................................................................... ៣

វគ្គទរី២ ................................................................................................................................ ១៩

 ដមដរៀនទី១៖ ការការពរកុមារ

វគ្គទរី៣ ................................................................................................................................ ៥១

 ដមដរៀនទី២៖ ្រុខុមាលភាពឪពុកមាតបយ

វគ្គទរី៤ ................................................................................................................................. ៨១

 ដមដរៀនទី៣៖ ការមបាម្រ័យទាក់ទងកនែពុងមគរួសារ

វគ្គទរី៥ .................................................................................................................................៩៧

 ដមដរៀនទី៤៖ កាតព្វកិច្ចរប្រ់ឪពុកមាតបយ និងភារកិច្ចរប្រ់កូន

វគ្គទរី៦ ...............................................................................................................................១៤៥

 ដមដរៀនទី៥៖ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន

វគ្គទរី៧ ..............................................................................................................................១៦១

 ដមដរៀនទី៦៖ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (១)

វគ្គទរី៨ .............................................................................................................................. ១៨៧

 ដមដរៀនទី៦៖ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (២)

វគ្គទរី៩ ..............................................................................................................................២៣៩

 ដមដរៀនទី៦៖ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៣)

វគ្គទរី១០ ...........................................................................................................................២៦៧

 ដមដរៀនទី៦៖ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៤)

វគ្គទរី១១ ........................................................................................................................... ២៨៩

 ដមដរៀនទី៦៖ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៥)

វគ្គទរី១២ ជំនួបចុងលត្េាយ ....................................................................................................៣០៧

  





សេចក្តីផ្តើម

 ឪពុកមាតបយមគប់រូបផតងផតចង់បាននូវអ្វីៗ ផដលលអែ្រមមាប់កូនៗរប្់រខ្លួន។ ពួកោត់្រងបឃឹមថដៅដពលផដល 

កូនៗធំដ�ើង ពួកដគនឹងមាន្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ មានទំនុកចិត្តកនែពុងខ្លួន មានចំដណុះដឹង និងជំនាញ្រមមាប់ 

បដងកើត និងឧបត្ថម្ភមគរួសារ មពមទាំងបន្តនូវមបនពណី និងវបបេធម៌រប្រ់ពួកោត់។ 

 ការចិញ្ចឹមកូនមិនផមនជាកិច្ចការសាមញ�ដនាុះដទ គឺទាមទារឱបយមានភាពអត់ធ្មត់ ការមគប់មគងអារម្មណ៍ ដោលដៅ 

ជាក់លាក់ និងការផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ រួមទំាងជំនាញកនែពុងការដោុះមសាយបញ្បដទៀតផង។ ឪពុកមាតបយ 

មួយចំនួន ធំធាត់កនែពុងមគរួសារផដលមានស្ាបនភាពងាយរងដមោុះ និងមិនមាន្ុរភមង្គលពិតមបាកដ ពួកោត់នឹង 

មិនមានចំដណុះដឹង និងជំនាញកនែពុងការចិញ្ចឹមកូនឱបយបានលអែដនាុះដទ។ 

 មក្ួរងកិច្ចការនារីបានបដងកើត ឧបក�ណ៍បណ្តុះបណ្្លកំណត់លោលលៅ (កត្មិតទរី២) ដនុះដ�ើងដដើមបេីបដងកើន 

ចំដណុះដឹងដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំពីវិធីកនែពុងេា�ចិញ្ឹមកូនមបបវិជ្ជមាន ។ 

 ឧបករណ៍ដនុះ បានបងា្បញនូវខ្ឹមសារ្រំខាន់ៗ ដូចខាងដមកាម៖ 

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ ងាយម្ួរលកនែពុងការទទួលយក និងដមបើមបា្់រ ដហើយកូន  

ឬកុមាររប្់រពួកោត់ក៏ចូលចិត្តរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបដនុះផដរ ដោយសារផតពួកោត់មាន 

អារម្មណ៍ថ ទទួលបានក្តីម្រឡាញ់ពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងអាចដរៀន្ូរមតឱបយក្ាបយ 

ជាកូន ឬកុមារផដលមានអាកបបេកិរិោ និងការមបមពឹត្តលអែ ។ 

 �  កាត់បន្ថយទំហំដមោុះថ្បក់ និងការឈឺចាប់ផដលកូន ឬកុមារខ្ុះទទួលបានដោយសារផតឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាធ្ាបប់ដមបើអំដពើយង់ឃនែង និងឈឺចាប់ កនែពុងដោលបំណងចិញ្ចឹមពួកោត់ឱបយ 

ក្ាបយជាមនុ្របសលអែ។ កូន ឬកុមារផដលមតរូវបានចិញ្ចឹមដោយមិនមានហិងបសា គឺអាចមានការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍរាងកាយ អារម្មណ៍ និង្រតិបញ្បបានលអែ ដហើយដៅដពលផដលពួកដគធំដ�ើង គឺអាចមាន 

អាកបបេកិរិោលអែ មានទំនាក់ទំនងលអែកនែពុង្រង្គម  និងអាចដោុះមសាយបញ្បដោយអហិងបសា។ ឧបករណ៍ដនុះ  

គឺ្រមមាប់បណ្តុះបណ្ាបលដល់មកុមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផដលមានកូន ឬកុមារដៅ 

កនែពុងបន្ពុកដហើយងាយរងដមោុះ ឬរងដមោុះដោយសារការរំដលាភបំពន និងអំដពើហិងបសា។ 

 មកុមឪពុកមាតបយ ផដលមាន្រមាជិកចូលរួមចដនា្បុះពី ១៥ ដៅ ២៥នាក់ ទាំងបុរ្រ និងស្រ្តី ដៅកនែពុង្រហគមន៍នឹង

មតរូវបានអដញ្ជើញឱបយជួបជំុោ្បជាដទៀងទាត់ដដើមបេីសាតបប់ ដមើល និងដរៀន្ូរមតអំពីផផនែកដផបសងៗ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន។ 

អនែក្រ្ម័មគចិត្តផដលទទួលការបណ្តុះបណ្ាបលទំាងខឹ្មសារ និងវិធីសាស្រ្ត្រមមប្រមមរួល នឹង្រមមប្រមមរួលអំពីដមដរៀន 

នានា ដោយដមបើការពិភាកបសាជានដគូ ឬមកុមតូច ការមបមូលផ្តពុំគំនិត ្ំរណួរ ចដម្ើយ និងការដមបើបោ្្បំងធំៗ ដដើមបេី 

បណ្តុះបណ្ាបល។ ការជួបជំុោ្បដនុះមានរយទៈដពលមបផហល ១២០ ដៅ ១៦០នាទី ដោយបានបញ្ចលូលដម៉ាបង្រមមាប់ 

អនែកចូលរួម្ួររ្ំរណួរ និងឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីបទពិដសាធន៍រប្់រខ្លួនកាលពីដៅជាកុមារភាព និងដពលក្ាបយជាឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។ 
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 ឧបក�ណ៍បណ្តុះបណ្្លកំណត់លោលលៅ (កត្មិតទរី២) មតរូវបានដរៀបចំដ�ើងជា ៦ ដមដរៀន និងផចកដចញ 

ជា ១២វគ្គតៗោ្ប មានន័យថ អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវដលើកយកដមដរៀនតាមលំោប់លំដោយ ្រមមាប់យកដៅ 

បណ្តុះបណ្ាបលដល់មកុមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផដលបានដមជើ្រដរី្រ ដហើយពួកោត់នឹងមតរូវចូលរួម 

ចាប់តាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គបញ្ចប់ផងផដរ ។ 

 វគ្គទាំង១២ ដៅកនែពុងឧបករណ៍បណ្តុះបណា្បលកំណត់ដោលដៅ (កមមិតទី២) ដនុះរួមមាន៖ 

 វគ្គទរី១ ជំនួបដំបូង

 វគ្គទរី២ ការការពរកុមារ 

 វគ្គទរី៣ ្រុខុមាលភាពរប្រ់ឪពុកមាតបយ

 វគ្គទរី៤ ការមបាម្រ័យទាក់ទងកនែពុងមគរួសារ

 វគ្គទរី៥ កាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ និងភារកិច្ចរប្រ់កូន 

 វគ្គទរី៦ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន

 វគ្គទរី៧ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (១)៖ ដោលដៅយូរអផង្វង ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់

 វគ្គទរី៨ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (២)៖  យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍   

(កុមារអាយុចដនា្បុះពី ០ឆ្បំ ដល់ ១២ឆ្បំ)

 វគ្គទរី៩ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៣)៖  យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍      

(កុមារអាយុចដនា្បុះពី ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ)

 វគ្គទរី១០ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៤)៖  ដោុះមសាយបញ្ប   

(កុមារអាយុចដនា្បុះពី ០ឆ្បំដល់ ១២ឆ្បំ)

 វគ្គទរី១១ ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន (៥)៖  ដោុះមសាយបញ្ប   

(កុមារអាយុចដនា្បុះពី ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ)

 វគ្គទរី១២ ជំនួបចុងដមកាយ
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សេចក្តីផ្តើម

 ការយល់ដឹងពីដោលបំណងទូលំទូលាយ និងខឹ្មសាររប្់រកម្មវិធីននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន នឹងជួយ 

ដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំដធ្វើការ្រដមមចចិត្តកនែពុងការចូលរួមកម្មវិធីដនុះដោយដពញចិត្ត និងរីករាយ។

 ជាទូដៅឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកូន ឬកុមារ ផតងផតជួបជំុោ្បដៅតាមឱកា្រ ឬកម្មវិធីដផបសងៗ 

កនែពុងជីវិតមបចំានថ្ង។ ការជួបជំុោ្បដនុះ ហាក់បីដូចជាមិន្ូរវបានដលើកយករដបៀប ឬបទពិដសាធន៍ទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹម 

កូនមកផចករំផលក ឬរិុះរកមដធបយាបាយនានាដដើមបេីោំមទ និងដោុះមសាយបញ្បផដលពួកោត់ផតងជួបមបទុះកនែពុងការចិញ្ចឹម 

កូន។ ដូដចនែុះដហើយ វគ្គដនុះនឹងជួយដល់អនែក្រមមប្រមមរួល និងមកុមទំាងមូលកសាងនូវទំនាក់ទំនងជិត្រនែិទ្ធ 

ដោយរីករាយដៅកនែពុងការបដងកើតដោលការណ៍រួមោ្ប ការផចករំផលកនូវបទពិដសាធន៍នានាអំពីការចិញ្ចឹមកូន ការ 

រ្់រដៅមបចំានថ្ង មពមទំាងដោលបំណង និងខឹ្មសារោ៉បងទូលំទូលាយរប្់រកម្មវិធីននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន 

ផដលជាការរំពឹងទុករប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផដលបានចូលរួមកនែពុងកម្មវិធីចាប់ពីវគ្គដំបូងរហូត 

ដល់វគ្គបញ្ចប់។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖

 �  កសាងទំនាក់ទំនង និងមានការទុកចិត្តោ្បដៅវិញដៅមកមបកបដោយភាពរីករាយ  

និងកក់ដ្តប

 �  បញ្បក់ោ៉បងចបបា្់រពីដោលបំណងននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន និងដធ្វើការ្រដមមច 

ចិត្តចូលរួមកនែពុងកម្មវិធីតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គបញ្ចប់

 �  ផចករំផលក និងឆ្ពុុះបញ្បំងពីបទពិដសាធន៍្្បល់ខ្លួនដៅវិញដៅមកផដលទាក់ទងដៅ 

នឹងការចិញ្ចឹមកូនកន្ងមក

 � បដងកើតដោលការណ៍មកុម និងអនុវត្ត្រមមាប់វគ្គបន្តបនា្បប់។

វគ្គទី១
ជំនួបដំបូង

3ជំនួបដំបូង



�យៈព្ល ១៣០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � ដោលបំណងវគ្គផដលបាន្ររដ្ររដលើមកោ្រ្្បំងធំ

 � ឯកសារលំហាត់សាកលបេងមុនវគ្គ

ខ្លឹមសា�លម្អិត ១. ទស្សនទានទាក់ទងេា�ចិញ្ឹមកូន ឬកុមា�

ការផ្តល់នូវការយកចិត្តទុកោក់ ការផថទំា ការការពរ ការផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់ 

ការផ្តល់ចំណីអាហារ និងការអប់រំដមបៀនមបដៅកូន ឬកុមារ ដគដៅថ កាតព្វកិច្ចរប្់រ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារ។ ដៅដពល 

ផដលដលាកអនែកមានបំណងចង់បានកូន ដនាុះដលាកអនែកចាប់ដផ្តើមមានការពក់ព័ន្ធ 

ដៅនឹងកាតព្វកិច្ចននការចិញ្ចឹមកូនរួចជាដម្រចដៅដហើយ (កាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមានតាំងពីមុនកូនដកើតមកដម្ុះ)។ កាតព្វកិច្ចននការចិញ្ចឹមកូន 

រួមមាន ការបំដពញតមមរូវការមូលោ្បនមានដូចជា ផ្តល់អាហារផដលមានជីវជាតិមគប់មោន់  

ផ្តល់ទីជមមកផដលមាន្ុរវត្ថភិាព ្រដម្ៀកបំពក់្រមរមបយ ការផថទំា្ុរខភាព អនាម័យ  

ផ្តល់នូវក្តីម្រឡាញ់ ភាពកក់ដ ត្ប និងការអប់រំជាដដើម។ កាតព្វកិច្ចទំាងដនុះទាមទារឱបយ 

មានការអត់ធ្មត់ និងជំនាញកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន មានន័យថ ឪពុកមាតបយអាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទំាអាចផ្តល់ការផថរកបសា មគប់មគង បណ្តុះបណ្ាបលឱបយកូនស្ាបល់គុណតនម្ផដល 

មានមបដោជន៍ដូចជា ការដមបៀនមបដៅផបបវិជ្ជមាន ការដោរពខ្លួនឯង និងអនែកដនទ និង 

ការបដងកើតឱបយមានបរិោកា្រមបាម្រ័យទាក់ទងទូលំទូលាយ និងមាន្រុវត្ថិភាព្រមមាប់ 

កូនៗ ឬកុមារ។

ដៅកនែពុងមបដទ្រកម្ពុជា ទ្របសនទៈអំពីពកបយថ “មគរួសារ” គឺរាប់តាំងពីមគរួសារ្្បល់ខ្លួន 

រួមបញ្ចលូលទាំងជីដូនជីតា សាច់ញាតិ និងមគរួសារធម៌ជាដដើម។ កុមារមួយចំនួនធំមិនបាន 

ដមើលផថដោយ្្បល់ពីឪពុកមាតបយដទ គឺពួកដគមតរូវបានចិញ្ចឹម ឬដមើលផថដោយជីដូនជីតា  

ឬសាច់ញាតិ។ ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងជីវិតជាកុមារភាពរប្់រកុមារ អាចទទួលរង 

ឥទ្ធិពលខ្ាបំងពីវបបេធម៌ មពឹត្តិការណ៍ ឬដរឿងរ៉ាបវផដលដកើតមានកនែពុងជិវិត និងកតាតបបរិបទ 

ដនទដទៀតផងផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូប ផតងផតចង់ឱបយកូន 

រប្រ់ខ្លួនមានអនាគតលអែ ប៉ុផន្តជួនកាលដោលបំណងរប្រ់ពួកោត់អាចមិនបាន្រដមមច 

ដូចអ្វីផដលពួកោត់រំពឹងទុកដនាុះដទ ទំាងដនុះអាចបណ្ាបលមកពីកត្ាបដំណរពូជ មគរួសារ  

និង្រង្គមរ្រ់ដៅ ដោយសារផតពួកោត់ខ្វុះចំដណុះដឹង ខ្វុះជំនាញ ខ្វុះលទ្ធភាព ឬ្រមត្ថភាព 

ផដលអាចជួយដល់កូនៗឱបយកា្បយដៅជាមនុ្របសផដលពួកោត់ចង់បានោ៉បងពិតមបាកដ។
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ឧទាហរណ៍៖ ទដង្វើមួយចំនួនរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 
ផដលដមបៀនមបដៅកូន ឬកុមារដោយដជរ វាយ មបមាថ ្រ្តីបដនា្ប្រ ្រំ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម  
ឬោក់ងារដផបសងៗ អាចដធ្វើឱបយកូនៗមានអារម្មណ៍ថ ពួកដគមិនបានទទួលនូវដ្រចក្ត ី
ម្រឡាញ់ និងភាពកក់ដ ត្បពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដនាុះដទ ផតផ្ពុយ 
ដៅវិញ កូនៗ ឬកុមារបានទទួលនូវការឈឺចាប់ គំុគួន រឹងរូ្រ អ្់រ្រងបឃឹម ឬយកគំរូ 
តាមដៅវិញដទ។ ដូចដនុះ ការដលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 
ឱបយឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីបទពិដសាធន៍ផដលបានជួបមបទុះ និងការមបមពឹត្តកន្ងមក មពមទំាង 
ផ្រ្វងយល់ពីផលប៉ុះពល់ផដលអាចដកើតមានចំដពុះកូន ឬកុមារ គឺជាមដធបយាបាយមួយ 
ផដលជួយឱបយពួកោត់អាចដរៀន និងយល់ពីរដបៀបផដលដធ្វើឱបយមបដ្រើរដល់ការចិញ្ចឹមកូន 
មបកបដោយការដពញចិត្ត ឬម្របតាមបំណងផដលពួកោត់ចង់បាន។

២. �ចនាសម្័ន្ធ និង�យៈលេលសិក្សាននកម្មវិធរី

ការជួបោ្បរប្់រមកុមឪពុកមាតបយ គឺអាម្័រយដៅដលើការយល់មពម និងឯកភាព 
រប្រ់មកុម ថដតើមកុមនឹងជួបោ្បដរៀងរាល់្របាតបហ៍ ឬពីរ្របាតបហ៍ម្តង ឬមួយផខម្តង។ ដហើយ 
ដពលដវលាននការមបជំុកនែពុងវគ្គនីមួយៗមានរយទៈដពលចដន្ាបុះពី ១២០ ដៅដល់ ១៥០នាទី  
ដហើយដពល្ិរកបសាដៅកនែពុងកម្មវិធីមតរូវបានដរៀបចំជារចនា្រម័្ន្ធដូចៗោ្បរួមមាន៖ ការ 
សា្បគមន៍ ការកសាងមកមុ ការរំឭកដមដរៀនចា្រ់ ការចាបដ់ផ្តើមដមដរៀនថ្មី និងការឆ្ពុុះបញ្បំង។  
កម្មវិធីទាំងមូលមាន ៦ដមដរៀន ផដលមានវត្ថពុបំណងដូចខាងដមកាម៖

 �  កំណត់បានពីមបដភទដផបសងៗននអំដពើហិងបសា និងការរំដលាភ 

បំពនដលើកុមារ

 � ដរៀបរាប់បានពីផលប៉ុះពល់ននការរំដលាភបំពនដលើកុមារ

 �  កំណត់បាននូវឥរិោបថផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើ ដដើមបេី 

ការពរកុមារពីការរំដលាភបំពន

 �  បដងកើនការយកចិត្តទុកោក់ដល់កុមារផដលមានតមមរូវការ 

ពិដ្រ្រ និងកុមារផដលមានពិការភាព។

មេរៀនទី ១៖
ារារពារកុមារ

គោលបំណង

 �  ឆ្ពុុះបញ្បំងពីស្ាបនភាពទូដៅនន្ុរខុមាលភាពរប្់រឪពុក 
មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ

 �  កំណត់បាននូវភាពតានតឹងចិត្ត មពមទំាងវិធីសាស្រ្តផដល 
អាចបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្តរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  
ឬអនែកផថទាំ

 �  កំណត់បាននូវភាពតានតឹងចិត្ត មពមទំាងវិធីសាស្រ្តផដល 
អាចបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្តរប្រ់កុមារ

 �  ដធ្វើការមបាម្័រយទាក់ទងជាមួយកូន ឬកុមារឱបយមាន 
មប្រិទ្ធភាព។

មេរៀនទី ២៖
សុខុមាលភាព

ឪពុកមា្តេយ

គោលបំណង
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 �  ដរៀបរាប់ពដីហតុផល និងសារទៈ្រំខាន់ននការមបាម្រយ័ទាក់ទង 

កនែពុងរង្វង់មគរួសារ

 �  កត់្រម្ាបល់ និងយល់ពីអត្ថន័យននការមបាម្័រយទាក់ទង 

តាមរយទៈកាយវិការ និងការនិោយ

 �  ឆ្ពុុះបញ្បំងពីកមមិតននការមបាម្័រយទាក់ទងកនែពុងរង្វង់មកុម 

មគរួសាររប្រ់ខ្លួន

 �  បង្ាបញពីការសាតបប់ដោយយកចិត្តទុកោក់ និងដលើកទឹក 

ចិត្តកូន ឬកុមារឱបយមានជំនាញមបាម្័រយទាក់ទងផដលមាន 

មប្រិទ្ធភាព។

មេរៀនទី ៣៖ 
ារបេេសេ័យ

ទាក់ទងក្នុជង
គេួសារ

គោលបំណង

 �  វិភាគបាននូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើកនែពុងការ 

ចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ

 �  ដលើកកម្្់រទម្ាបប់លអែ ឬរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ  

និង្្ប្់រប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ការ 

លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ បំដពញកាតព្វកិច្ច 

និងោំមទដល់កូន ឬកុមារ ដដើមបេីឱបយពួកដគមានការលូតលា្រ់ 

និងអភិវឌបឍបានលអែ

 �  បដងកើនការយកចិត្តទុកោក់ដល់កូន ឬកុមារ ផដលមាន 

តមមរូវការពិដ្រ្រ និងកុមារផដលមានពិការភាព។

មេរៀនទី ៤៖
ាតព្វកិច្ចករបស់
ឪពុកមា្តេយ និង

ភារកិច្ចករបស់កូន

គោលបំណង

 �  កំណត់ពីអត្ថន័យ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន និងផ្រ្វងយល់ 

ពីរដបៀបដផបសងៗោ្បននការចិញ្ចឹមកូន

 �  វិភាគនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើកនែពុងការ 

ចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ ដហើយបន្តអនុវត្តនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរ 

ដធ្វើ និង្្ប្់រប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ 

ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ

 �  ផ្រ្វងយល់ពីភាពខុ្រោ្បរវាងការោក់ទណ្ឌកម្ម និងការ 

អនុវត្តវិន័យ។

មេរៀនទី ៥៖
 របៀបនេ

ារចិញ្ចកឹមកូន

គោលបំណង
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៣. លក្ខខណ្ឌន្េា�ចូល�ួម

 �  ្រមាជិកជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំកូន ឬកុមារ នឹងមតរូវបានចង 

មកងជាមកុមៗដៅតាមភូមិ ឬ្រហគមន៍ ដដើមបេីចូលរួមមបជំុជាដទៀងទាត់ដូចផដល 

បានកំណត់ និងឯកភាពពីអនែកទាំងអ្រ់ោ្ប

 � មកុមឪពុកមាតបយមួយមកុមៗអាចមានចំនួនពី ១៥ ដៅ ២៥នាក់

 �  ្រមាជិកថ្មមិីនអនុញ្បតិឱបយចូលរួម បន្ាបប់ពីការមបជំុ បានចាប់ដផ្តើមម្តង ឬពីរដង 

រួចដហើយ

 �  អនែកចូលរួមអាចប្តលូរ្រមាជិកកនែពុងមគរួសារចូលរួមបាន ផតមតរូវធានាថោត់បានផចក 

រំផលកអ្វីផដលបានពិភាកបសាពីការមបជំុ ជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ ដដើមបេីអាចឱបយោត់ 

តាមោន និងទទួលបានចំដណុះដឹងដពញដលញ។

 �  កំណត់ និងវិភាគអំពីចំណុចផដលមតរូវផបសារភ្ាបប់រវាង 

ដោលដៅរយទៈដពលខ្ី និងដោលដៅយូរអផង្វង។

 �  ផ្រ្វងយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកុមារ តាមរយទៈ  

ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារផដលមានអាយុពី ០ឆ្បំ 

ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ

 �  ទទួលស្ាបល់ពីសារទៈ្ំរខាន់ននការផ្តល់ផដនកំណត់ និង 

អនុវត្តនូវវិធីនានាផដលមានមប្ិរទ្ធភាពកនែពុងការផ្តល់ 

ផដនកំណត់្រមមាប់កូន

 �  ទទួលសា្បល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍នានា ផដលបណា្បល 

ឱបយកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោមបឆំងនឹងអ្វីៗផដល 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំបានរំពឹងទុក

 �  ទទួលស្ាបល់ពីមូលដហតុនានាននអាកបបេកិរិោផដល 

ពិបាកៗ តាមរយទៈការអនុវត្តចំដណុះដឹងននការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍកុមារ

 �  ទទួលសា្បលថ់កូន  ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោពិបាកនានាដៅ 

តាមដំណាក់កាលនីមួយៗននការអភិវឌបឍ ដហើយផថមទំាង 

រកឱបយដឃើញនូវមូលដហតុននអាកបបេកិរិោដនាុះ ដដើមបេីជួយ 

ោំមទដល់កូន ឬកុមារ រួមទាំងជួយឱបយមានភាពងាយម្រួល 

កនែពុងការមគប់មគងអារម្មណ៍ផដលមបតិកម្មកនែពុងខ្លួនផងផដរ 

 �  ហាត់អនុវត្តដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារផដល 

មានអាយុពី ០ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ ដោយដមបើដោលការណ៍ 

្ំរខាន់ៗទំាង៥ និងធាតុផបសំទំាង៤ ននការចិញ្ចឹមកូន 

ផបបវិជ្ជមាន។

មេរៀនទី ៦៖
 ារបេៀនបេៅ

កូនបេបវិជ្ជមាន

គោលបំណង

7ជំនួបដំបូង



លំហាត់សាកល្បងមុនវគ្គ
សម្្ប់ក្ុមឪេុកមា្ត្យ (Pre-Test)

(បំព្ញក្នុងជំនួបដំបូង)

ល្ខសមា្គ្ល់៖..............................

កាលបរិដចឆេទ ៖ នថ្ងទ.ី . . . ........ផខ............ឆ្បំ. . . . ........

ទីកផន្ង ៖ ភូមិ.....................ឃុំ.................... 

ម្រុក........................ដខត្ត.....................................

គោលេា�ណ៍ណ្នាំ

មុននឹងចាប់ដផ្តើមដមដរៀនដយើងនឹងដធ្វើលំហាត់មួយ ដហើយលំហាត់ដនុះគឺមោន់ផតចង់ដឹងថ ដតើដលាកអនែកមានចំដណុះដឹង ឬ 

បទពិដសាធន៍អ្វីខ្ុះ ដហើយមតរូវការអ្វីបផន្ថមដទៀតដដើមបេីជួយដលាកអនែកកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឱបយមានការលូតលា្រ់បានលអែ។  

ចដម្ើយរប្់រដលាកអនែកនឹងមតរូវរកបសាការ្រម្ាបត់ ្ូរមដលាកអនែកដធ្វើការបំដពញតាមបទពិដសាធន៍រ្់រដៅមបចំានថ្ងរប្់រ 

ដលាកអនែក។
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 ចុុះ្រំបុតបកំណើត និងបញ្ជលូនកូនទៅរៀន

 ផ្តល់អាហារដបលមានជីវជាតិគបប់គបបន់

 វាយ ដើមបេីបបៀនបបៅចំពោុះកូនដបលមិនសាតបប់បងា្បប់

 ផ្តល់ភាពកក់កតប ក្តីសបឡាញ់ និងធ្វើជាគំរូលអែ

១-  តើឪពុកមា្តេយតេូវធ្វើអ្វីខ្លះសមេេប់ កូន ឬកុមារ?

 ជួយធ្វើការងារផ្ុះ និងខិតខំរៀន្រូតប

 លបង និងធ្វើ្រកម្មភាពតាមអ្វីដបលខ្លួនចង់ធ្វើ

 បបបប់ឪពុកមាតបយពបលមានទុក្ខកង្វល់

 សាតបប់ និងធ្វើតាមដំបូនា្មបនលអែៗ ពីឪពុកមាតបយដើមបេី ការពរខ្លួន

២- តើកូន ឬកុមារមានភារកិច្ចកធ្វើអ្វីខ្លះ ៅក្នុជងគេួសារ?

 មើលមុខ ងក់កបបាល បន្រពកបយ ្រួរបញ្បក់

 ្រួរ្រំណួរតបរូវតាមសាច់រឿង

 ្រង្ខបបសាច់រឿងបាន

 ធ្វើការបណ្ើរ សាតបប់បណ្ើរ

៣- តើធ្វើយ៉េងណទើបដឹងថា មនុសេស មា្នេក់ កំពុង សា្តេប់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់?

្រមា្បល់៖្រូមគូ្រ្រញ្ប (√) នៅកនែពុងបបអប់ចម្ើយទាំងឡាយណាដបលលោកអនែកយល់ថតបឹមតបរូវ។
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 សាតបប់បងា្បប់ និងធ្វើតាម ទោុះបីមិនពបញចិត្តក៏ដោយ

 ទទួលបានព័ត៌មានពីោ្បទៅវិញទៅមក

 អាចស្វបងរកដំណោុះសបបយតាមតមបរូវការ

 ការពរកូនពីការរំលោភបំពនផបសបងៗ និងការពរខ្លួន

៤- តើារបេេសេ័យទាក់ទងក្នុជងគេួសារ មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

 វាយកូនដើមបេីឱបយកូនសាតបប់ដំបូនា្មបន

 ប៉ុះពល់បបោប់ភបទកុមារ ពបលលាង្រមា្អបត

 ចាប់បង្ខំ ឬរំលោភផ្លូវភបទកុមារ

 ទុកកុមារតូចឱបយនៅផ្ុះតបមា្បក់ឯង

៥- តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដេលចាត់ទុកថាជាររំលោភបំពានលើកុមារ?

 ចបុះបបុងបបយ័តនែ និងមានការអត់ធ្មត់

 ភ័យខា្បច និងយល់្រប្តអាកបក់

 រាងកាយលូតលា្រ់មិនបានលអែ និងអាចពិការភាព

 រៀនមិនចបុះ និងមិនចូលសាលា

៦- តើាររំលោភបំពានកុមារ មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?
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 ណបនាំពីរបៀបការពរខ្លួន និងបបបប់ពីលបេិចឆបោករប្រ់ជនខិលខូច

 សាតបប់កូន ឬកុមារឱបយបានចបើន

 ចាក់សោរកូនកនែពុងផ្ុះ ជាជាងយកទៅផ្ញើសាច់ញាតិ

 ទុកវត្ថពុអាចបងកគបបុះថ្បក់ឱបយផុតពីដបកូន

៧- តើឪពុកមា្តេយគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមេបីារពារកូនពីាររំលោភបំពាន?

 ដកដង្ហើមឱបយវបងៗ

 ោំដំណាំ ឬធ្វើការងារផ្ុះផបសបងៗ

 ជជបកលបងជាមួយអនែកដទប

 ផឹកសបប ឬជក់បារី

៨-  ៅពេលដេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសបេបាយចិត្ត ឬតនតឹងចិត្ត 
តើលោកអ្នកធ្លេប់បានធ្វើអ្វីខ្លះ?

 ្រម្ពុត និងវាយកូន 

 ្រួរ និងសាតបប់ពីហបតុផល

 ពិភាកបសាជាមួយកូនដើមបេីរកដំណោុះសបបយ

 នាំកូនធ្វើ្រកម្មភាពផបសបងៗ ដើមបេីបន្ធលូរអារម្មណ៍

៩- ៅពេលដេលកូន ឬកុមារមានអាកបេបកិរិយមិនល្អ តើលោកអ្នកធ្លេប់បានធ្វើអ្វីខ្លះ?
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 វាយ ហើយលួងលោមតាមកបបយ

 នៅកបេបរកូននៅពបលដបលកូនតបរូវការ

 សាតបប់កូននិោយដោយយកចិត្តទុកោក់

 ចំណាយពបលលបងជាមួយកូន

១០- តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដេលបងា្ហេញថា ជារផ្តល់ភាពកក់ក្តេដល់កូន?

 បងកើនភាព្រនែិទ្ធសា្បលរវាងឪពុកមាតបយនឹងកូន

 កាត់បន្ថយជម្បុះ ឬអំពើហិងបសាកនែពុងគបរួសារ

 កូនមានទំនុកចិត្តកនែពុងការបបបប់រឿងកង្វល់រប្រ់ខ្លួន

 ឪពុកមាតបយមានអាទិភាពកនែពុងការ្រមបបចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ

១១- តើារផ្តល់ភាពកក់ក្តេមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

  កុមារី (មានរដូវ ដើមទបរូង និងតបគៀករីកធំ) កុមារា (ប្តលូរ្រំឡបង 

មានទឹកកាម សា្មបរីកធំ)

  អារម្មណ៍ឆបវឆវ និងមិន្រូវសាតបប់បងា្បប់

  ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមិត្តភក្តិចបើនជាងគបរួសារ

  ចូលចិត្តធ្វើការងារផ្ុះ

១២- ពេលកូន ឬកុមារឈានចូលវ័យជំទង់ តើពួកគេមានារបេេបេួលអ្វីខ្លះ?
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១ េា�សា្្គមន៍ (២០នាទរី)  ¡    អនែក្រមមប្រមមរួលរួមទាំងនដគូ ដធ្វើការផណនាំខ្លួនបនា្បប់មកដ្រនែើ្រុំ 

អនែកចូលរួមដលងផលបេងផណនាំខ្លួន ដដើមបេីកសាងទំនាក់ទំនង និង 

ទំនុកចិត្តដលើោ្បបផន្ថមដទៀតតាមរយទៈ ្រកម្មភាពដូចខាងដមកាម៖

 ?   ឱបយអនែកចូលរួមឈរជាកបុមតាមចំនួនកូន (កបុមអនែកមិនទាន ់

មានកូន កូន១ កូន២ កូន៣ ។ល។ បើ មាន អនែកមិនទាន ់

រៀបការឈរជាមួយកបុមមិនទាន់រៀបការ)

 ?  ឈរជាជួរតាមលំោប់អាយុពីតិចជាងគបទៅចបើនជាងគប 

តាមកបុមខាងលើ។ បនា្បប់មក សនែើ្រុំឱបយអនែកចូលរួមធ្វើការ 

ណបនាំខ្លួនម្តងមា្បក់ៗ ដោយបបបប់អំពីឈ្មបុះ ទីកន្បងរ្រ់នៅ  

មុខរបរ និងអ្វីដបលោត់ចូលចិត្តបំផុត

 ¡  ដ្រនែើ្ំុរអនែកចូលរួមឱបយអង្គពុយតាមកផន្ងដរៀងៗខ្លួនវិញរួចបន្ត 

្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ េា��ំេឹងទុក�បស់អ្នក
ចូល�ួមក្នុងវគ្គន្ុះ

(១៥នាទរី)  ¡  ផចកអនែកចូលរួមជាមកុមតូចៗ  (៣ ដៅ ៤នាក់ កនែពុងមួយមកុមរួច 

ឱបយោត់ពិភាកបសា អំពីការរំពឹងទុករប្់រពួកោត់កនែពុងការចូលរួម 

វគ្គទាំងមូល។

 ?   កបុមនីមួយៗ តបរូវជបើ្ររី្រតំណាងកបុម្រមបបប់កត់តបប  

រួចឡើងបងា្បញទៅកបុមទាំងមូល

 ¡   អនែក្រមមប្រមមរួល កត់មតាការរំពឹងទុករប្់រអនែកចូលរួមោក់ 

កនែពុងមកោ្រ្្បំងធំ ដោយោក់ការរំពឹងទុកដៅតាមមកុមចំដពុះ 

ការរំពឹងទុកណាផដលដូចោ្ប ឬមបហាក់មបផហលោ្ប។

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរកបសា្្បំងមកោ្រផដល 

្ររដ្ររអំពីការរំពឹងទុកដនុះដដើមបេីដធ្វើការពិភាកបសា និងដមបៀបដធៀប 

ជាមួយដោលបំណងននការជួបមបជំុទំាងមូល និងការឆ្ពុុះបញ្បំងពី 

បទពិដសាធន៍្្បល់ខ្លួនដៅ្រកម្មភាពបនា្បប់ដទៀតបាន។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន៖
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៣ ណ្នាំគោលបំណងវគ្គ (១០នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបងា្បញពីចំណងដជើងននវគ្គ (ផដលបានដមតៀម 

ទុកជាដម្រច) រួចដធ្វើការបងា្បញពីដោលបំណងននការជួបជុំោ្បនថ្ង 

ដនុះដូចខាងដមកាម៖

 ? កសាងទំនាក់ទំនង និងបងកើតភាព្រនែិទ្ធសា្បលជាមួយោ្ប

 ? ធ្វើលំហាត់សាកលបេងមុនពបលចាប់ផ្តើមវគ្គ

 ? ណបនាំ និងបងា្បញពីគោលបំណងវគ្គទាំងមូល

 ? ចបករំលបក និងឆ្ពុុះបញ្បំងពីបទពិសោធន៍្្បល់ខ្លួនដបល 

ទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមកូនកន្ងមក។

 ? បងកើតគោលការណ៍កបុម និងអនុវត្ត្រមបបប់វគ្គបន្តបនា្បប់

៤ លំហាត់សាកល្បងមុនវគ្គ (៣០នាទរី)  ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើមដោយពនបយល់ថ 

 ? មុននឹងចាប់ផ្តើមមបរៀនយើងនឹងធ្វើលំហាត់មួយ ហើយលំហាត់ 

នបុះគឺគបបន់តបចង់ដឹងថ តើលោកអនែកមានចំណបុះដឹងអ្វីខ្ុះ  

ហើយតបរូវការអ្វីបន្ថបមទៀតដើមបេីជួយលោកអនែកកនែពុងការចិញ្ចឹម 

បីបាច់កូន ឬកុមារឱបយមានការលូតលា្រ់បានលអែ។ ចម្ើយ 

រប្រ់លោកអនែកនឹងតបរូវរកបសាការ្រមា្បត់ ្រូមលោកអនែកធ្វើការ 

បំពបញតាមបទពិសោធន៍រ្រ់នៅបបចាំថ្ងបរប្រ់លោកអនែក។

 ?  ្រួរអនែកចូលរួម បើមានអនែកមិនចបុះអកបសរ ឬមិនអាចអាន 

បាន ្ររសបរបាន ្រូមឱបយពួកោត់អង្គពុយមួយកបុមោច ់

ដោយឡបកពីអនែកចបុះអកបសរ ហើយអនែក្រមបប្រមបរួលមា្បក ់

ទៀតជួយោត់កនែពុងការឆ្ើយ្រំណួរ។

 ? ចបកឯកសារ្រំណួរឱបយអនែកចូលរួមធ្វើការបំពបញ រួចបបបប់ថ  

ការបំពបញ្រំណួរមានរយទៈពបល ៣០នាទី។
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៥ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
អំេរីភាេ�ីករាយ  

និងេា�លំបាក�បស់ 
ឪេុកមា្ត្យ

(២៥នាទរី)  ¡  ពនបយល់ថ ដោយសារផតដយើងនឹងដរៀនពីរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន 

ផបបវិជ្ជមាន ដូចដនុះដយើងនឹងពិភាកបសាពីបទពិដសាធន៍ខ្ុះៗកនែពុងការ 

ចិញ្ចឹមកូនផដលដលាកអនែកអនុវត្តកន្ងមក។ អនែក្រមមប្រមមរួល 

ចាប់ដផដើម្រួរ្រំណួរ៖

 ? តើឪពុកមាតបយលោកអនែកបានធ្វើអ្វីខ្ុះ ដបលធ្វើឱបយលោកអនែក 

មានភាពរីករាយ ឬ្របបបាយចិត្ត?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ឱប ថើប លបងជាមួយ ទិញរប្រ់ឱបយ 

និោយពកបយផអែបមល្ហបម នៅជិតពបលខ្ញពុំឈឺ ឬខា្បចជាដើម។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ដធ្វើការកតម់តាចំណុច្រំខាន់ៗដៅដលើមកោ្រ 

្្បំងធំ បនា្បប់មក្រួរ្រំណួរបន្ត៖

 ? តើឪពុកមាតបយលោកអនែកបានធ្វើអ្វីខ្ុះ ដបលធ្វើឱបយលោកអនែក 

មិន្របបបាយចិត្ត ឬមិនពបញចិត្ត?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ វាយ បោច្រក់ ្រ្តីជបរ បន្ប្រ ្រំ�ពុត  

គំរាមកំហបង បនា្បច បបដូចខ្ញពុំទៅនឹងអ្វីដបលអាកបក់ៗ ទុក 

ខ្ញពុំចោលជាដើម។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តាចំណុច្រំខាន់ៗដៅដលើមកោ្រ 

្្បំងធំ បនា្បប់មក្រួរ្រំណួរបន្ត៖

 ? តើលោកអនែកពបញចិត្តកិច្ចការអ្វីខ្ុះ នៅកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ 

កូន?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ បញ្ចពុកអាហារ បំបៅកូន បំពបរកូន ងូតទឹក 

ឱបយកូន លបងជាមួយកូនជាដើម។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តាចំណុច្រំខាន់ៗដៅដលើមកោ្រ

្្បំងធំ បនា្បប់មក្រួរ្រំណួរបន្ត៖

 ? តើលោកអនែកមានការលំបាកអ្វីខ្ុះ នៅកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច ់

កូន?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ពបលកូនយំ កូនឈឺ លួងកូនឱបយគបង  

បោកកន្បកូន យកកូនទៅចាក់ថ្បំបងា្បរជាដើម។

15ជំនួបដំបូង



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តាចំណុច្រំខាន់ៗដៅដលើមកោ្រ 

្្បំងធំ រួចដធ្វើការ្ររុបគំនិតរប្់រអនែកចូលរួម។ បន្ាបប់មកដធ្វើ 

ការពនបយល់បផន្ថម ជីវិតកុមារភាពផដលមានភាពរីករាយគឺមាន 

ឥទ្ធពិលវិជ្ជមានដៅដលើជីវិត និងអារម្មណ៍រប្់រដលាកអនែកដៅ 

ដពលផដលដលាកអនែកធំដ�ើង។ ចំផណកឯកុមារភាពផដលមិន 

រីករាយក៏មានឥទ្ធិពលដលើជីវិតផងផដរ ដហើយឥទ្ធិពលដនាុះអាច 

ជាឥទ្ធពិលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។ កនែពុងនាមជាឪពុកមាតបយមតរូវដធ្វ ី

អ្វីៗទាំងអ្រ់ផដលទាក់ទងដៅនឹងការផថទាំ និងការផ្តល់ការោំមទ  

ភាពកក់ដ ដ្ប ដ្រចកដីម្រឡាញ់ ថ្បក់ថនែមចំដពុះកូនៗរប្់រដលាក 

អនែក ដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកុមារភាពដ៏ផ្រនរីករាយ និងការចង 

ចាំរីករាយ ផដលអាចជួយឱបយពួកដគអាចឈានដៅដល់ការ្រដមមច 

បាននូវ្រកាតបនុពលដ៏ដពញដលញ។

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរជួយឱបយអនែកចូលរួមបាន 

ដមតៀមខ្លួនជាមួយអារម្មណ៍ដូចជា ការឈឺចាប់ ដសាកសាតបយ បដនា្ប្រ 

ខ្លួនឯង ខកចិត្ត តានតឹង ខឹង ្រអែប់ខ្លួនឯងជាដដើម ផដលអាចដកើត 

មានដ�ើងដៅដពលផដលពួកោត់គិត និងឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីអតីតកាល 

រប្់រពួកោត់។ អ្វីផដលអាចដធ្វើបានគឺ ជួយដល់អនែកចូលរួមទទួល 

ស្ាបល់់ពីការប៉ុះទង្គិចនានា ដោយ្ំុរឱបយពួកោត់ដធ្វើលំហាត់ដក 

ដដង្ហើម។ វិធីសាស្រ្តមួយដទៀតអនែក្រមមប្រមមរួលអាចជួយឱបយអនែក 

ចូលរួមវិលមត�ប់មកដពលបច្ចពុបបេននែវិញ ដោយការដ្រនែើឱបយអនែកចូលរួម 

រាប់ចំនួនរប្រ់របរដៅកនែពុងបន្ប់ ្រួរពីនថ្ង ផខ ឆ្បំ និង្រកម្មភាពផដល 

បានដធ្វើដៅកនែពុងវគ្គបណ្តុះបណា្បលដនុះ។

៦ េា�ណ្នាំ 
អំេរី�ចនាសម្័ន្ធ 

និងដំណើ�េា�កម្មវិធរី 
បណ្តុះបណ្្ល

(១០នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលយកមកោ្រ្្បំងធំផដលមានបិទការរំពងឹទុក 

និងកំណត់មតាចំណុច្ំរខាន់ៗផដលជាឧប្រគ្គកនែពុងការចិញ្ចឹម 

កូនរប្់រអនែកចូលរួមមកបិទដៅកផន្ងផដលអនែកចូលរួមអាច 

ដមើលដឃើញ

 ¡  បនា្បប់មកដទៀត អនែក្រមមប្រមមរួលបងា្បញកម្មវិធីបណ្តុះបណា្បល 

ទំាងមូលផដលបានដមតៀម និង្ររដ្ររដៅកនែពុងមកោ្រ្្បំងធំ 

រួចជាដម្រច អំពីរចនា្រម្័ន្ធ និងរយទៈដពល្រិកបសា (ដូចមានដៅ 

កនែពុងខ្ឹមសារដមដរៀន) រួចដធ្វើការផ្គលូរផ្គងជាមួយនឹងការរំពឹងទុក និង 

លទ្ធផលននការឆ្ពុុះបញ្បំងរប្រ់ោត់។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៧ បង្កើត 
គោលេា�ណ៍ក្ុម

(១៥នាទរី)  ¡  និោយដៅកាន់អនែកចូលរួមថ ដដើមបេីឱបយការមបជំុមកុមមានដំដណើរ 

ការលអែ ដយើងនឹងពិភាកបសា ដហើយកំណត់អំពីដោលការណ៍ និង 

វិន័យមួយចំនួន្រមមាប់អនុវត្តដៅកនែពុងកិច្ចមបជុំរប្រ់ដយើង។

 ¡  ដ្រនែើអនែកចូលរួមគិត និងដលើកដ�ើងអំពីវិន័យផដលោត់គិតដឃើញ  

ដហើយមានមបដោជន៍្រមមាប់ការមបជុំដលើកដមកាយៗ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តាគំនិតដោបល់រប្រ់អនែកចូលរួម 

ោក់ដលើមកោ្រ្្បំងធំ ឬគូររូបតំណាងក៏បាន។ ដោលការណ៍ 

វគ្គអាចជា៖

 } ចូលរួមទៀតទាត់ និងគោរពពបលវបលា

 } គោរព និងឱបយតម្បោ្ប

 } ោំទប និងលើកទឹកចិត្តោ្ប

 } រកបសាការ្រមា្បត់ និងមិនវិនិចឆេ័យ

 } ចូលរួមពិភាកបសា និងបញ្ចបញមតិយោបល់

 } ផបសបងទៀតអាសប័យលើការយល់ពបម ឬយោបល់ពីអនែក 

ចូលរួម។

៨ បញ្ប់កម្មវិធរី (៥នាទរី)  ¡  ឪពុកមាតបយផចករំផលកខ្ឹមសារផដលបានពិភាកបសាជាមួយ្រមាជិក 

មគរួសារ និងកូនៗរប្រ់ពួកោត់។

 ¡ កំណត់ដពលដវលា និងផណនាំមបធានបទ្រមមាប់វគ្គដមកាយ។

 ¡ ផថ្ងអំណរគុណ!
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សេចក្តីផ្តើម

 តាមការអដងកតដៅឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្រួងកិច្ចការនារី និងអង្គការយូនីដ្រហ្វ (UNICEF) ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើកុមារ 

បានឱបយដឹងថ កុមារម្ាបក់កនែពុងចំដណាមពីរនាក់ បានទទួលរងអំដពើហិងបសាផ្លូវកាយ កុមារម្ាបក់កនែពុងចំដណាម៤នាក់  

បានទទួលរងអំដពើហិងបសាផ្លូវចិត្ត ដហើយកុមារម្ាបក់កនែពុងចំដណាម២០នាក់ បានទទួលរងអំដពើហិងបសាផ្លូវដភទ។ ការ 

្ិរកបសាដនាុះក៏បានបង្ាបញផដរថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែិទ្ធជាមួយកុមារ 

បំផុតដូចជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ។ ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវដនុះបានបញ្បក់ថ   

កុមារដៅកនែពុងមបដទ្រកម្ពុជាដៅមិនទាន់មាន្រុវត្ថិភាព និងការអភិវឌបឍដពញដលញដៅដ�ើយដទ។ 

 ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរ្ិរកបសាផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសាដលើកុមារ និងផលប៉ុះពល់ដលើ 

កុមារ មគរួសារ ្រង្គមជាតិ ដ្រដ្ឋកិច្ចមគរួសារ និងដ្រដ្ឋកិច្ចមបដទ្រជាតិ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយ 

ឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ។ បផន្ថមពីដលើដនុះ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគបបេីទទួលបានការោំមទកនែពុងការការពរកុមារពីអំដពើហិងបសាមគប់ទមមង់ រួមទំាងការមិន 

ដអើដពើដលើកុមារផដលអាចដកើតមានដ�ើងទាំងដៅខាងកនែពុងផ្ុះ និងដម្ផ្ុះ។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖

 � កំណត់បានពីអំដពើហិងបសាមគប់ទមមង់ និងមបដភទដផបសងៗននការរំដលាភបំពនដលើកុមារ

 � ដរៀបរាប់បានពីផលប៉ុះពល់ននការរំដលាភបំពនដលើកុមារ

 �  កំណត់បាននូវឥរិោបថផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើដដើមបេីការពរកុមារពីការរំដលាភ 

បំពន

 �  បដងកើនការយកចិត្តទុកោក់ដល់កុមារផដលមានតមមរូវការពិដ្រ្រ និងកុមារផដល 

មានពិការភាព។

វគ្គទី២
មេរៀនទី១៖ ារារពារកុមារ
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�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ការរំដលាភបំពនដលើកុមារ

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ

 � រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី ការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី ការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទ

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី ការមិនដអើដពើ

 � រូបភាពទី ៦ បងា្បញពី អារម្មណ៍ភ័យខា្បច

 � រូបភាពទី ៧ បងា្បញពី យល់្រប្ត

 � រូបភាពទី ៨ បងា្បញពី អារម្មណ៍អ្រ់្រងបឃឹម

 � រូបភាពទី ៩ បងា្បញពី អារម្មណ៍ខូចចិត្ត

 � រូបភាពទី ១០ បងា្បញពី ហូបបាយមិនបាន

 � រូបភាពទី ១១ បងា្បញពី គិតថខ្លួនឯងោ្មបនតនម្

 � រូបភាពទី ១២ បងា្បញពី រងរបួ្រ

 � រូបភាពទី ១៣ បងា្បញពី អាកបបេកិរិោដផ្គើន

 � រូបភាពទី ១៤ បងា្បញពី អាកបបេកិរិោដឆ្ើយតបហិងបសា

 � រូបភាពទី ១៥ (A3) បងា្បញពី មបដភទននការរំដលាភបំពន

 � បណ្ណរូបភាព (Poster) ្រមមាប់ផចកជូនអនែកចូលរួម

 � ចំណុចកុមារគួរចងចាំ

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត 

 � មកមា៉ប ឬកផនបសង (្រមមាប់ដធ្វើតុកកតា) ឬរូបតុកកតា

 � កមមាល ្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម ្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីដោលការណ៍ផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង
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ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I. និយមន័យ ារារពារ និងាររំលោភបំពានលើកុមារ

 ១. េា�េា�ពា�កុមា�

ការការពរកុមារគឺជា វិធីផដលដយើងទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងដមោុះថ្បក់ 

ផដលដកើតដ�ើងដោយដចតនា និងដោយអដចតនាចំដពុះកុមារ។

ដោលបំណងននការការពរកុមារគឺ ដដើមបេីដលើកកម្្់រការការពរ និងបំដពញ្ិរទ្ធិ 

កុមារកនែពុងការការពរពីការរំដលាភបំពន ការមិនដអើដពើ ការដកងមបវ័ញ្ច និងអំដពើហិងបសា។

  ១.១.  េា�េា�ពា� សម្្ប់កុមា�ដ្លមានតម្ូវេា�េិស្ស និងកុមា� 
ដ្លមានេិេា�ភាេ

កុមារផដលមានពិការភាពមតរូវការ ការការពរពិដ្រ្រជាងកុមារដផបសងដទៀត 

ដោយសារពួកោត់អាចមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍយឺតជាងកុមារដនទ ដហើយពួកោត់ 

មតរូវការ ការយកចិត្តទុកោក់ោ៉បងខ្ាបំងផដលតមមរូវឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំាមានការអត់ធ្មត់ និងពបយាោមផ្រ្វងរកចំដណុះដឹងដផបសងៗផដលអាចជួយកុមារ 

ផដលមានពិការភាពឱបយមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍដៅតាមលទ្ធភាពរប្រ់ពួកដគ។

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរផ្តល់ការផថទំាជាពិដ្រ្រដដើមបេីការពរ 

កុមារផដលមានពិការភាពពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។ កុមារទំាងដនាុះនឹងទទួល 

បានមគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅផដរដូចជា ចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះ 

ដឈា្មបុះចូលដរៀន។ ពួកដគនឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ  

ោ៉បងដហាចណា្់រមួយឆ្បំមុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្ិរកបសា ដហើយដៅបន្ត 

ការោំមទ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យ វិទបយាល័យ ឬ 

មហាវិទបយាល័យដូចកុមារទូដៅផដរ។ ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ 

្រិកា្បសាលា និង្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គមផងផដរ។ 

មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកំដណើត (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) កំ�ពុងដពលដកើត (្រមមាល) ដហើយ 

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀតអាចមានពិការភាពដមចើនជាងមួយមបដភទ។  

ខាងដមកាមដនុះជាមបដភទពិការភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖

 �  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជាផលវិបាក 

្រមមាប់ពួកោត់គឺដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បានមិនលអែ)។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់ពីមបដភទពិការភាពដនុះដៅដពលផដល 

កុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាកដមើល មិនភ្ាបក់ដៅដពល 

ដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍ ទាន់ដពលដវលាដល់កូន  

ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់អាចឱបយពួកោត់មានឱកា្រដរៀនភាសាបាន 
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លអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាទទួលបាន 

ការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកម្ាបំង និងទឹកចិត្តបន្តជួយកូន ឬកុមារផដល 

មានពិការភាពដនុះដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាពដលងជាមួយពួកដគដូចជា 

និោយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ្រមា្បរទៈមាន្រំដ�ង។ ្រកម្មភាព 

ទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ ការមបាម្័រយទាក់ទង មានភាព 

កក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គម។ បច្ចពុបបេននែ 

មានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមានពិការភាពផបបដនុះដូចជា អង្គការ 

មគរួសារថ្មី អង្គការមា៉បរីណុល និងអង្គការ All Ears Cambodia ជាដដើម។ 

 �  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ 

្រតិបញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់របានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក  

ដគង និងហូបចុកជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀត មានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកដគមិនអាចដមើលផថទាំខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវការ 

អនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់  

និងការរ្់រដៅមបចំានថ្ងជាដដើម។ កុមារទំាងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រ 

ផថមដទៀតពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដល 

មានដៅមូលោ្បន ឬដៅទទួលដ្រវាដៅមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមាន 

ទីតាំងដៅកនែពុងមន្ីរដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 �  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀត មាន្រតិបញ្បធម្មតា 

ឬដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាច 

ដដើរបានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទ 

ដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន ឬដៅទទួលដ្រវាពីមជបឈមណ្ឌល្រុខភាព 

ផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតាំងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណា្បល មជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាបន្ាបយមពប  ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។

 �  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់កូន ឬកុមារផដលមានបញ្បផភនែក 

តំាងពីតូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្ូរវមានចលនា មិនដងើបក មិន 

ដឈាងចាប់រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ ទារកដលងកមបសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯង 

ដមចើន ឬមិន្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះ 

22 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចជួយកូន ឬកុមារតំាងពីពួកដគដៅជា 

ទារក ដោយការដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។  

ពួកដគក៏មតរូវការការផថទំា និងការោំមទពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន និង 

មជបឈមណ្ឌលសាតបរនីតិ្រមបេទានានា។

២. េា��ំលោ្បំពានកុមា�

ការរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺ្ំរដៅដលើមគប់្រកម្មភាពទំាងអ្់រននការដធ្វើទុក្ខ 

បុកដមនែញ ទំាងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ ការមិនដអើដពើ ការមបមពឹត្តខ្ជីខ្ាប ការជួញដូរ ឬការ 

ដកងមបវ័ញ្ចដផបសងៗដទៀត ផដលជាដហតុបណ្ាបលឱបយមានការឈឺចាប់ដឃើញជាក់ផ្រ្តង ឬ 

មិនទាន់ដឃើញជាក់ផ្រ្តងដៅដលើ្រុខភាព ការរ្រ់រានមានជីវិត ការអភិវឌបឍ ឬដ្រចក្តីនថ្ថនែលូរ 

រប្រ់កុមារដៅកនែពុងបរិបទននទំនាក់ទំនង ការទទួលខុ្រមតរូវ ការដជឿទុកចិត្ត ឬអំណាច។

ការរំដលាភបំពនក៏បានគិតដៅដល់ការបង្ាបញរូបភាពអាមកាត មបោប់ដភទ ឬ 

ការបង្ាបញរូបភាពកុមារដលើមបព័ន្ធផបសព្វផបសាយដផបសងៗ ផដលដគបានថតយករូបភាពកុមារ 

ោ្មបន្រដម្ៀកបំពក់ ឬរូបភាពទំាងឡាយណាផដលកុមារមិនបានអនុញ្បតឱបយដធ្វើការ 

ផបសព្វផបសាយជាសាធារណទៈ។ ដបើករណីកុមារមិនទាន់មាន្រមត្ថភាពកនែពុងការ្រដមមចចិត្ត  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគិតពិចារណាដៅដលើរូបភាពផដលអាចមាន 

ផលប៉ុះពល់ដល់កុមារ ឬដធ្វើឱបយកុមារមានដមោុះថ្បក់ដផបសងៗផដលអាចដកើតដ�ើងដោយ 

យថដហតុ។

កុមារផដលមានពិការភាព និងកុមារមិនមានពិការភាព ្រុទ្ធផតអាចទទួលការរំដលាភ 

បំពនដូចោ្ប ដហើយកុមារាក៏អាចទទួលការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទដូចកុមារីផដរ ដូចដនុះ 

ពួកដគមតរូវទទួលបានការការពរោ៉បងហ្មត់ចត់ពីមនុ្របសដពញវ័យ និងមជបឈោ្បនជុំវិញខ្លួន។

II. បេភេទនេាររំលោភបំពាន

ការរំដលាភបំពនដលើកុមារមាន៤មបដភទ៖ ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ  

និងការមិនដអើដពើ។

 ១. េា��ំលោ្បំពាន្្លូវេាយ

គឺជាការដធ្វើឱបយកុមារមានរបួ្រ ឬស្ាបមដលើរាងកាយដោយដចតនា ឬអដចតនាពី 

្ំរណាក់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងមនុ្របសដពញវ័យដផបសងៗដទៀត  

ដហើយដធ្វើឱបយកុមារមានភាពអន់ថយ្រុខភាព និងប៉ុះពល់ដល់ការអភិវឌបឍរប្រ់ពួកដគ។

ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ មានដូចជា៖

 � ការវាយដំ

 � ការរុញមចានខា្បំងៗ

 � មួល ទាត់ ឬទុះ

23ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



 � ក្តិច ដបាច្រក់

 � មចបាច់ក

 � ដធ្វើឱបយមានរបួ្រសា្បម។

េា�លឆ្លើយតបលលើេា��ំលោ្បំពាន្្លូវេាយ

  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរដជៀ្រវាងដធ្វើ្រកម្មភាពដូចជា វាយ 

អមងរួន ឬោក់ទណ្ឌកម្មដលើរាងកាយដៅដពលផដលកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោដូចជា  

និោយកុហក ឬដធ្វើផបក្រមា្បរទៈ។ល។ ផ្ពុយដៅវិញឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ 

គួរផ្រ្វងរក្រកម្មភាពដឆ្ើយតបផបបវិជ្ជមានណាផដលផ្តល់នូវដ្រចក្តីម្រឡាញ់ ភាព 

កក់ដ ត្ប ទំនុកចិត្ត ឬភាពដជឿជាក់ដល់កូន ឬកុមារផដលជួយឱបយកូន ឬកុមារមាន 

ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍបានលអែមបដ្រើរ រួមទំាងអាចក្ាបយដៅជាមនុ្របសផដលមាន 

្រុខុមាលភាពលអែ។

  អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើទំាងដនាុះនឹងមិនជួយដល់ដលាកអនែកកនែពុងការបដមងៀន 

កូន ឬកុមារមបកបដោយមប្រិទ្ធភាព ឬ្រដមមចបានតាមដោលបំណងដ�ើយ។ ផ្ពុយដៅវិញ 

វាអាចរួមចផំណកផ្តល់បទពដិសាធន៍ផ្លូវចិត្តមបកបដោយដមោុះថ្បក់ដល់កូន ឬកុមារ ដូចជា 

ជំងឺធា្បក់ទឹកចិត្ត ឬថប់បារម្ភជាដដើម។

  ការផណនំាមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រ ពីដមពុះវាជួយឱបយកូន ឬកុមារដរៀន្ូរមតអំពី 

អ្វីផដលគួរដធ្វើ ឬមិនគួរដធ្វើ។ ការដធ្វើដូចដនុះក៏ជួយឱបយកូន ឬកុមារផ្រ្វងយល់អំពីកំហុ្រ 

រប្់រខ្លួន ដហើយក៏ជួយឱបយពួកដគដធ្វើបានកាន់ផតមបដ្រើរដៅដពលដមកាយ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមួយចំនួនម្រឡាញ់កូន ឬកុមារ ដហើយពួកោត់ដមបៀនមបដៅ 

កូន ឬកុមារដោយដមបើអំដពើហិងបសា ឬការមិនដអើដពើ ដោយមានជំដនឿថ ជាវិធីមតឹមមតរូវ 

កនែពុងការអប់រំ ឬដមបៀនមបដៅកូន ឬកុមារ ដោយពួកោត់មិនបានគិតដៅដល់ផលប៉ុះពល ់

ដូចបានបងា្បញខាងដលើ ដហើយពួកោត់ក៏មិនបានដឹងថ ការដមបើអំដពើហិងបសា ឬការមិនដអើដពើ 

ដលើកុមារគឺជាអំដពើមបឆំងនឹងចបបាប់រប្រ់ជាតិ និងអន្តរជាតិដ�ើយ។

២. េា��ំលោ្បំពាន្្លូវចិត្ត៖

  គឺជា្រកម្មភាពទំាងឡាយណា ផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ផ្លូវចិត្តកុមារ (ដចតនា ឬ 

អដចតនាពី្ំរណាក់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងមនុ្របសដពញវ័យ 

ដផបសងៗដទៀត ដហើយដធ្វើឱបយកុមារមានភាពអន់ថយ្ុរខភាព និងប៉ុះពល់ដល់ការអភិវឌបឍ 

រប្រ់កុមារ។

ការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្តមានដូចជា៖

 � ការរិុះគន់ផដលដកើតដ�ើងម្តងដហើយម្តងដទៀត

 � ការនិោយដមើលងាយ បនា្បបបដនា្បក

 � ្រ្តីបដនា្ប្រ ការគំរាមកំផហង

24 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



 � ការបំបិទ្រិទ្ធិដ្ររីភាព

 � ដ្រើចចំអក

 � ការបដិដ្រធ ឬការមចានដចាលម្តងដហើយម្តងដទៀត

 � ការបនា្បច ឬបំភ័យ

 �  ការបដិដ្រធចំដពុះការដឆ្ើយតបផ្លូវអារម្មណ៍ (មិនយកចិត្តទុកោក់ពីអារម្មណ៍រប្់រ 

កុមារ)។ល។

េា�លឆ្លើយតបលលើេា��ំលោ្បំពាន្្លូវចិត្ត

  ដជៀ្រវាងការផម្រកគំហក ដជរមបមាថដល់កូន ឬកុមារ ជាពិដ្រ្រការដមបៀបដធៀប 

កូន ឬកុមារដៅកុមារដផបសងដទៀតដោយផបរមកពិភាកបសា ្ួររបញ្បក់ និងពនបយល់ 

ដហតុផលដល់កូន ឬកុមារដដើមបេីឱបយោត់បានដឹងពីដោលបំណងរប្រ់ដយើងជាឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។ 

  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវផចកឱបយោច់រវាងការមបមពឹត្ត និង 

អាកបបេកិរិោរប្់រកូន ឬកុមារ (ទិដតៀនដលើអាកបបេកិរិោ ដជៀ្រវាងទិដតៀនដលើកុមារ 

ទំាងមូល)។ ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាចំាបាច់ជួយកុមារឱបយបាន 

យល់ចបបា្់រថ អាកបបេកិរិោណាផដលពួកដគអាចបន្តដធ្វើ និងអាកបបេកិរិោណាផដលដធ្វើ 

ឱបយប៉ុះពល់ដល់ទំនាក់ទំនង និងអាចមានដមោុះថ្បក់។

៣. េា��ំលោ្បំពាន្្លូវភ្ទ

  គឺជាការបង្ខិតបង្ខំកុមារ ឬដមបើកុមារជាមដធបយាបាយ្រមមាប់រួមដភទ ផដលរាប់បញ្ចលូល 

ទំាងការមបឈមដៅនឹងរូបភាពអា្រអាភា្រ និងការប៉ុះពល់អង្គជាតិដភទកនែពុងលក្ខណទៈ 

រួមដភទ។

ការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទមានដូចជា៖

 � រំដលាភដ្រព្រន្ថវទៈ

 �  ទមមង់ ឬរូបភាពណាមួយននការដធ្វើឱបយមាន្រដមមើបផផនែកដភទដូចជា ការដបៀតដបៀន 

មបោប់ដភទ សា្បបគូទ សា្បបដោុះ ឬសា្បបដៅ្ប។ល។

 � ការប៉ុះពល់ដោយមាត់ ឬដោយមបោប់ដភទ

 � ការរួម្រងា្ប្រ ឬការោក់បញ្ចលូលមបោប់ដភទ

 �  ការដមបើរូបភាពណាមួយននការបង្ាបញផ្លូវដភទដល់កុមារដូចជា រូបភាព វត្ថពុ ឬ្រម្ាបរទៈ  

អា្រអាភា្រ ឬការបងា្បញឱបយដឃើញមបោប់ដភទខ្លួន្្បល់

 � ការដមបើមបា្រ់កុមារដដើមបេីផលិតរូបភាពអា្រអាភា្រ

 � ដព្របយាកម្មកុមារ។ល។

25ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ចំណំ៖ ជនដល្មើ្រអាចជាមនុ្របសចា្រ់ ដក្មងជំទង់ ជាកុមារ  ជាមនុ្របសផដលអាយុដមចើនជាង  

ឬធំជាង ឬមានអំណាចជាង ជាមនុ្របសផដលកុមារស្ាបល់ ឬទុកចិត្ត ដហើយពួកដគ 

ដកងមបវ័ញ្ចដៅដលើភាពពឹងផផអែករប្់រកុមារ និងភាពមិនទាន់ដពញវ័យរប្់រកុមារ។ 

ជនដល្មើ្រមានទំាងមនុ្របសមបុ្រ និងមនុ្របសម្ីរ ដហើយជនរងដមោុះមានទំាងកុមារា  

និងកុមារី។

េា�លឆ្លើយតបលលើេា��ំលោ្បំពាន្្លូវល្ទ

 � ផ្រ្វងយល់អំពីលបេិចកលជនខិលខូច

 �  ដៅណាមកណាមតរូវមានោ្បដមចើន ឬមានមគរួសារ ចា្់រទំុដៅជាមួយ និងមតរូវ្រ្ថតិដៅ 

កផន្ងផដលអនែកដនទអាចដមើលដឃើញ

 �  មតរូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរប្់រមនុ្របសចផម្កដៅឪពុកមាតបយ ឬមនុ្របសផដល 

កូន ឬកុមារទុកចិត្ត

 �  មតរូវមបុងមបយ័តនែចំដពុះចំណីអាហារ ដភ្រជ្ជទៈ ដៅដពលដដើរដលងជាមួយមិត្តភក្តិ ឬ 

អនែកផដលដទើបនឹងសា្បល់ោ្ប

 �  ដជៀ្រវាងដដើរឆ្បញពីផ្ុះផតម្ាបក់ឯង ឬដៅកផន្ងផដលមិនស្ាបល់ដហើយោ្មបននរណា 

ដឹង

 � មិនមតរូវ្រ្ថិតដៅកផន្ងផដលសា្បត់ ឬឆ្បយោច់ពីផភនែកអនែកដនទផតពីរនាក់

 �  មិនមតរូវដជឿពកបយលួងដលាមរប្់រដគដូចជា ការ្រនបយាផ្តល់លុយកាក់ ឬរប្់ររបរ 

ដផបសងៗ ឬ្រនបយាផ្តល់ការងារឱបយដធ្វើ

 � មិនមតរូវដមើលវីដដអូ ឬអានទ្របសនាវដ្តីអា្រអាភា្រ

 �  រាយការណ៍ពីមុខ្រញ្បជន្រងបស័យផដលលួងដលាម និងដបាកបដញឆបតកុមារដៅ 

្រមត្ថកិច្ច ឬអាជា្បធរឱបយបានដឹង

 �  មតរូវទំនាក់ទំនងដៅដលខទូរ្័រព្ពិដ្រ្ររប្់រនគរបាល ១២៨៨ ឬ ១១៧ និង 

បណា្បញទូរ្រ័ព្ជំនួយកុមារ ១២៨០ ។ 

៤. េា�មិនអើពើ៖

  គឺជាការខកខានមិនបានផ្តល់នូវតមមរូវការមូលោ្បនដល់កុមារ និងទុកកុមារ 

ដចាលដោយោ្មបនអនែកណាមតរួតពិនិតបយ យកចិត្តទុកោក់ និងការដមើលផថពី្ំរណាក់ 

មនុ្របសធំ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។ 

ការមិនដអើដពើមានដូចជា៖

 � កុមារមិនមានឱកា្រចូលដរៀន

 � មិនផ្តល់ភាពកក់ដ្តប

 � មិនបានទទួលការចាក់ថ្បំបងា្បរមគប់មោន់

26 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



 � មិនបានចុុះ្រំបុមតកំដណើត

 � ការបំផបកកូនដចញពីមគរួសារ

 � ការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភមិនបានមគប់មោន់

 � ្រំដលៀកបំពក់មិន្រមម្របនឹងរដូវកាល

 � ការរ្រ់ដៅោ្មបនអនាម័យ

 � មិនមានការផថទាំ្រុខភាពបានមតឹមមតរូវ

 � ខ្វុះការអប់រំ

 � ោ្មបន្រុវត្ថិភាព ។ល។

ការដឆ្ើយតបដលើការមិនដអើដពើ

  ដ្្រើរផតមគប់ដមោុះថ្បក់ផដលដកើតមានដ�ើងទំាងអ្់រ្ុរទ្ធផតអាចបង្ាបរបាន។  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវផតយកចិត្តទុកោក់ជាពិដ្រ្រកនែពុងការ 

ដរៀបចំផ្ុះ្រផមបេង បរិស្ាបនឱបយមាន្ុរវត្ថិភាព និងដមើលផថកូន ឬកុមារតូចៗដដើមបេី 

ទប់សា្បត់ពួកដគពីឥរិោបថផដលបងកដមោុះថ្បក់។

  ្ូរមរកបសាឱបយកូន ឬកុមារឱបយ្រ្ថិតដៅកនែពុងមគរួសារដបើដទាុះជាមគរួសារមានជីវភាព 

ោ៉បងណាក៏ដោយ។ ដៅកនែពុងមណ្ឌលកុមារកំមព កុមារងាយនឹងរងអំដពើហិងបសា ការមិន 

ដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពននានាពី្រំណាក់កុមារដៅដលើកុមារ ឬពីមនុ្របសធំដៅដលើកុមារ។

  មប្ិរនដបើកូនរប្់រដលាកអនែកមានពិការភាព ្ូរមដលើកទឹកចិត្តឱបយមានការអភិវឌបឍ 

ដមចើនបំផុតតាមផដលដលាកអនែកអាចដធ្វើបាន ដោយអនុញ្បតឱបយកូន ឬកុមារបានដលង 

ជាមួយកុមារដនទដទៀតឱបយចូលដរៀន និងផ្រ្វងរកដំបូនា្មបនពីមកុមជំនាញ ពីបុគ្គលិកបដមមើ 

ដ្រវា្រុខាភិបាល និងដ្រវា្រង្គមកិច្ចដៅកនែពុងមូលោ្បន។

III. ផលប៉ះពាល់ពីាររំលោភបំពាន

 ការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ ្រុទ្ធផតប៉ុះពល់ដល់កុមារ មានដូចជា៖

 � ភ័យខា្បច

 � បាត់បង់ទំនុកចិត្តដលើខ្លួនឯង

 � រងរបួ្រ ឬមានជំងឺ

 � គិតថខ្លួនោ្មបនតនម្

 � ខូចចិត្ត

 � អ្រ់្រងបឃឹម

 � ខួរកបបាលអភិវឌបឍយឺត។ល។
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IV. ារារពារកុមារកុំឱេយមានាររំលោភបំពាន

 ក.  ជំហានទាងំ៥ ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មតរូវដធ្វើដដើមបេីការពរកូន 

ឬកុមារពីការរំដលាភបំពន

 ១) សា្ត្ប់ កូន ឬកុមារ

 ២) លជឿ ដលើកូន ឬកុមារ

 ៣)  មសវែងយល់ អំពីការរំដលាភបំពន ឬការមិនដអើដពើដលើកុមារ និងចរិកលក្ខណទៈ 

កនែពុងការការពរកុមារ និងមនុ្របសវ័យដក្មង

 ៤)  បលត្ងៀន កូន ឬកុមារអំពី្ិរទ្ធិដផបសងៗរប្់រពួកដគ និងយុទ្ធសាស្រ្តដផបសងៗដដើមបេី 

ដរៀបចំចរិកលក្ខណទៈកនែពុងការការពរ

 ៥) បលង្កើត ឱបយមានវបបេធម៌្រុវត្ថិភាព និងមានការដឹងឮដៅកនែពុង្រហគមន៍រប្រ់អនែក

 ខ. ចំណុចផដលកុមារមតរូវចងចាំ 

 �  ស្ាបល់ ឬចំាដលខទូរ្័រព្ទំនាក់ទំនងរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 

និងមនុ្របសផដលដយើងទុកចិត្ត

 �  មបាប់ និង្ំុរការអនុញ្បតពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដៅដពល 

ផដលចាកដចញពីផ្ុះ ដទាុះបីជាដៅជាមួយមនុ្របសផដលអនែកសា្បល់ក៏ដោយ។

 �  មិនទទួលយកអំដណាយ ឬរប្់ររបរពីមនុ្របសផដលអនែកស្ាបល់ ឬមិនស្ាបល់ ឬពី 

មនុ្របសផប្កមុខដទ ដលើកផលងផតឪពុកមាតបយរប្រ់អនែកដៅជាមួយ។

 �  ជាទូដៅ ដៅណាមកណាផតងផតដៅជាមួយមិត្តភក្ត ិ និងមានោ្បដៅជាមួយ។ ដហើយ 

មិនមតរូវដៅណាមកណាផតមា្បក់ឯងដនាុះដទ។

 �  មតរូវនិោយថដទ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់មកប៉ុះពល់ផដលដធ្វើឱបយអនែកមាន 

អារម្មណ៍មិនលអែ ឬអារម្មណ៍ភ័យខា្បច។

 �  មតរូវចងចំាមនុ្របសផដលអាចជួយអនែក និងមនុ្របសផដលអនែកដជឿជាក់អាចជួយអនែកបាន 

ដៅដពលផដលអនែកមតរូវការជំនួយ មានដូចជា ដមភូមិ ជំនួយការភូមិ ចា្់រមពឹទ្ាបចារបយ  

មពុះ្រងបឃ បណា្បញកុមារ ឬយុវវ័យ អនែក្រ្ម័មគចិត្ត មគរូបដមងៀន នាយកសាលា នាយប៉ុ្រ្តិ៍ 

មបជាការពរភូមិ ដមឃំុ ជនបដង្ាបលទទួលបន្ពុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃំុ ្រង្ាបត់ 

ជាដដើម។

 �  មបាប់ដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំារប្់រអនែក មប្ិរនដបើមាននរណា 

មា្បក់មានអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយ ឬដធ្វើឱបយមានអារម្មណ៍ភ័យខា្បច។

 �  មតរូវបដិដ្រធ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់ផដលអនែកមិនស្ាបល់្ួររអនែក ឬឱបយអនែកជួយ 

ជូនដៅទីកផន្ងណាមួយ។

 �  មតរូវរត់ដគចឱបយឆ្បយ មប្ិរនដបើមនុ្របសផដលអនែកមិនស្ាបល់ដដើរតាមអនែក ដទាុះបីជា 

ោត់សា្បល់ដឈា្មបុះអនែកក៏ដោយ។
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 �  មតរូវនិោយថដទ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់បបួលអនែកឱបយដមបើមបា្់រដមគឿងដញឿន  

ឬមបមពឹត្តអ្វីផដលអនែកគិតថវាជាការមិនមតឹមមតរូវ។

 �  មបាប់ដល់ឪពុកមាតបយរប្រ់អនែក និងរាយការណ៍ដៅអាជា្បធរមាន្រមត្ថកិច្ចអំពីមនុ្របស 

ផដលមានបំណងមិនលអែមកដលើអនែក ឬមានបំណងមិនលអែចំដពុះកុមារដផបសងដទៀត។

 �  មតរូវផម្រកឱបយខ្ាបំង និងរកដគឱបយជួយ មប្ិរនដបើអនែក្រ្ថិតកនែពុងស្ាបនភាពមានដមោុះថ្បក់  

ឬមតរូវដគប៉ុះពល់រាងកាយ

 � មតរូវផ្រ្វងយល់ពីការរំដលាភបំពននានា និងលបេិចកលជនខិលខូច

 � មតរូវរកបសាទុកដលខទូរ្រ័ព្ពិដ្រ្រ និង្រដសងា្បុះបនា្បន់រប្រ់អនែកផដលពក់ព័ន្ធ

 �  មតរូវទំនាក់ទំនងដៅដលខទូរ្័រព្ពិដ្រ្ររប្់រនគរបាល ១២៨៨ ឬ ១១៧ និង 

បណា្បញទូរ្រ័ព្ជំនួយកុមារ ១២៨០ ។ 

V. លេបិចកលជនខិលខូច

ជាទូដៅជនខិលខូចផតងផតដមបើលបេិចកលមួយចំនួនមានដូចជា៖

 � ្រនបយាថ និងផ្តល់ការងារដោយទទួលបានមបាក់ផខខ្្រ់

 � ្រនបយាថជួយរកការងារឱបយដធ្វើ

 � ទិញទឹកចិត្តមកុមមគរួសារដោយផ្តល់ជា្រមា្បរទៈ និងមបាក់កា្រ

 � លួងដលាមដធ្វើជា្រងបសារ

 � ដមបើលបេិចជាដរៀបការជាមួយ រួចយកដៅលក់

 � ដមបើថ្បំដញៀន ឬថ្បំ្រណ្ំ

 � ្រុំដធ្វើជាបងបអែលូនធម៌ ឬកូនចិញ្ចឹម

 � លួងដលាម និងអូ្រទាញឱបយចូលរួមពិធីដផបសងៗ

 � បបួលដដើរដលងកផន្ងសា្បត់ ឬកផន្ងផដលអនែកដនទដមើលមិនដឃើញ

 � ដធ្វើជាមានចិត្ត្របបេពុរ្រ និងមនុ្របសធម៌

 � តាំងខ្លួនជាមនុ្របសផដលចូលចិត្ត និងម្រឡាញ់កុមារដូចជាកូនរប្រ់ខ្លួន

 � ្រនបយាដរៀបការជាមួយ

 � ដចុះ្្បប់ផ្គពុន និងដធ្វើជាមនុ្របសមានទំនាក់ទំនងលអែជាមួយកុមារ និងមគរួសារ

 � ការពួនសា្បក់ និងការចាប់ពមងត់

 � ដធ្វើជាមគរូពបយាបាលជំងឺ

 � ដធ្វើជាអនែកជួយឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌលកុមារកំមព

 �  ការឱបយខ្ចីមបាក់ ដដើមបេីបង្ាបញការដជឿជាក់ ដោយមិនយកការមបាក់ ឬយកការមបាក់ 

តិច។ល។ 
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកិច្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ?  ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមចបករំលបកការរ្់រនៅរប្់រពួកោត់ 

 ? ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្បកាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖  

 ? តើគោលការណ៍កបមុរប្់រយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ? 

 y  បើ្រិនជា្រមាជិកកបុមមិនបានចាំ អនែក្រមបប្រមបរួលអាច 

រំឭក ឬបងា្បញទៅលើកបោ្រ្្បំងធំ (គោលការណ៍កបុម)  

ដបលបាន្ររសបរចំណុចដបលពួកោត់បានពបមពបៀង 

កាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខុ្ះៗដូចជា ្រួរដៅ

ពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
េរីេា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 y  តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបលើកមុនជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 y អនែក្រមបប្រមបរួលកត់តបបនូវការលំបាកដបលអនែកចូលរួម 

លើកឡើង និងសនែើ្រុំឱបយកបុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដើមបេីស្វបង 

រករបៀបដបលអាចជួយដល់ការលំបាកទាំងនុះ រួចអនែក 

្រមបប្រមបរួលបន្ថបមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

30 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

(១០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដ្រនែើឱបយអនែកចូលរួមឈរជារង្វង់ និងមបាប់ពី 

ដឈា្មបុះ្រកម្មភាព ”ផលបេងផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់ដល់កុមារ”

 �  ដដើមបេីដលងផលបេងដនុះ ដយើងមតរូវមាន ឬបដងកើតតុកកតាមួយ

 �  ករណីបដងកើតតុកកតា ដ្រនែើឱបយអនែកចូលរួមដមបើមបា្់រ្រម្ាបរទៈផដល

មានអាចជា មកោ្រ្្បំងធំ តុកកតា ឬមកមា៉ប។ល។

 ¡  ដមកាយដពលបដងកើតតុកកតារួចមក អនែក្រមមប្រមមរួលពនបយល់ពី 

ដំដណើរការដលង ដោយ្រួរដៅអនែកចូលរួមមា្បក់ម្តងៗ

 ?  តើលោកអនែកធ្វើអ្វី ដើមបេីបងា្បញថ លោកអនែកផ្តល់ក្តីសបឡាញ់ 

ចំពោុះកុមារ?

 ¡  បន្ត្ួររអនែកចូលរួមរហូតដល់មគប់ៗោ្ប បន្ាបប់មកចាប់ដផ្តើមដលង 

ផលបេងដោយឱបយតុកកតាដៅអនែកចូលរួម ដដើមបេីដធ្វើ្រកម្មភាពននក្ត ី

ម្រឡាញ់ចំដពុះកុមារផដលពួកោត់បាននិោយមា្បក់ម្តងៗ។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�េា�ពា�កុមា�

េា�េា�ពា� 
កុមា�

(៥នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើមដោយនិោយថ៖

ឥ�លូវដនុះដយើងនឹងនិោយពីការការពរកុមារពីដមោុះថ្បក់ ឬ 

ការរំដលាភបំពនដផបសងៗដោយដចតនា និងអដចតនាពីមនុ្របស និង 

មជបឈោ្បនផដលដៅជុំវិញកូន ឬកុមារ បនា្បប់មក្រួរ

 ? ហបតុអ្វីបានជាកុមារតបរូវការ ការការពរ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ កុមារ្រំខាន់ ោត់នៅតូច ោ្មបនអំណាច  

ទន់ខបសាយ ចបើនគបធ្វើបាប ងាយនឹងមានគបបុះថ្បក់។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួច្រួរបន្ត

 ?  តើកុមារដបលមានពិការភាពតបរូវការ ការការពរដបរឬទប? 

ពបបុះអ្វី?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ តបរូវការ ពបបុះោត់មិនអាចជួយខ្លួនឯង 

បាន ោត់ទន់ខបសាយ អវទៈយវទៈមិនគបប់គបបន់ បញ្បខបសាយ  

ងាយរងគបបុះ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម ដហើយ្រដង្ខបថ មិន 

ថកុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព គឺពួកដគ្ុរទ្ធផត 

មតរូវការ ការការពរពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។

31ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

សវែ្ងយល់ 
េរីអំពើហិង្សា  

និងេា� 
�ំលោ្បំពាន
(១០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបំផុ្រគំនិតដល់អនែកចូលរួម ដោយបង្ាបញ 

រូបភាពទី១ រួច្រួរ្រំណួរ

 ? តើលោកអនែកគិតថ រូបភាពនបុះបងា្បញពីអ្វី?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ យំ កើតទុក្ខ ភ័យខា្បច មិន្របបបាយចិត្ត  

ទុក្ខពបរួយ ឯកោ ខឹង ឈឺចាប់ ឪពុកមាតបយវាយ តបរូវបាន 

គបធ្វើបាប គប្រ្តីឱបយ គបមើលងាយ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម មពមទំាងអាចពនបយល់

ពីនិយមន័យននការរំដលាភបំពន ករណីអនែកចូលរួមមិនយល់ 

រួចបន្ត្រួរ

 ? តើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះដបលអាចចាត់ទុកជាការរំលោភបំពនលើ

កុមារ? 

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ វាយ ចាប់រំលោភ ជបរ ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល កតម់តានូវអ្វីៗ ផដលអនែកចូលរួមបានផចករំផលក  

ដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ។ បន្ាបប់មក្ររុបចដម្ើយអនែកចូលរួម និង 

បផន្ថមខ្ឹមសារ។ 

ប្ភ្ទន្េា� 
�ំលោ្បំពាន
(២០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ្រំណួរ

 ?  តាមរយទៈការលើកឡើងពី្រកម្មភាពខាងលើ លោកអនែក 

គិតថ ការរំលោភបំពនលើកុមារ មានប៉ុនា្មបនបបភបទ? គ ឺ

អ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ លើផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវភបទ។ល។

 ¡  បន្ាបប់ពីអនែកចូលរួមបានដលើកដ�ើងពីមបដភទននការរំដលាភបំពន 

រួចដហើយ ដធ្វើការ្ររុប ដោយពនបយល់អំពីរូបភាពនីមួយៗ (រូបភាព 

ទី២ ទី៣ ទី៤ និងទី៥)  ផដលបង្ាបញអំពីមបដភទទំាង៤ ននការ 

រំដលាភបំពនដលើកុមារ (រំដលាភបំពនផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ  

និងការមិនដអើដពើ)។ 

 ¡  បនា្បប់មកដទៀត ដធ្វើការផបងផចកអនែកចូលរួមជា ៤មកុម ដហើយមកុម 

នីមួយៗដធ្វើការដឆ្ើយ្រំណួរដូចខាងដមកាម៖

 �  មកុមទី១៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ផដលចាត់ទុកថ ជាការរំដលាភ 

បំពនផ្លូវកាយ?

 �  មកុមទី២៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ផដលចាត់ទុកថ ជាការរំដលាភ 

បំពនផ្លូវចិត្ត?

32 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 �  មកុមទី៣៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ផដលចាត់ទុកថ ជាការរំដលាភ 

បំពនផ្លូវដភទ?

 �  មកុមទី៤៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ផដលចាត់ទុកថ ជាការមិន 

ដអើដពើ?

 ¡  តំណាងមកមុនិីមួយៗ នឹងដធ្វើការបងា្បញលទ្ធផលរប្រ់មកមុ បនា្បប ់

ពីកិច្ចពិភាកបសាបានបញ្ចប់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការបូក្ររុប និងបផន្ថមតាមខឹ្មសារ ការ 

រំដលាភបំពនទាំង ៤មបដភទ និងអំដពើហិងបសាដលើកុមារ។

្លបែុះពាល់ 
ន្េា� 

�ំលោ្បំពាន 
លើកុមា�

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល ្រួរ្រំណួរបំផុ្រដៅមកុមធំ ដោយ្រួរ៖ 

 ? នៅពបលដបលកុមារទទួលរងនូវការរំលោភបំពន តើកុមារ 

រងផលប៉ុះពល់អ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ប៉ុះពល់្រុខភាព មានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត ្រសប 

បបសាទ រងរបួ្រ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ  

ដោយពនបយល់អំពីរូបភាពនិមួយៗ (រូបភាពទី៦ រហូតដល់រូបភាព 

ទី១៤) ផដលបង្ាបញអំពី ផលប៉ុះពល់ននការរំដលាភបំពន និង 

អំដពើហិងបសាដលើកុមារ 

េា�ទប់សា្ក្ត់  
និង 

េា�ឆ្លើយតប 
ចំពោុះេា� 

�ំលោ្បំពាន 
លើកុមា�

(២៥នាទរី)

 ¡  ដូចដនុះ ដដើមបេីដជៀ្រវាងនូវផលប៉ុះពល់ដផបសងៗចំដពុះកូន ឬកុមារ  

ដយើងមតរូវការផ្រ្វងយល់ពីរដបៀបការពរកុមារ និងស្ាបនភាព 

ននការរំដលាភបំពន ដោយ្រួរ

 ?  តើលោកអនែកនឹងធ្វើោ៉បងណាដើមបេីការពរកូន ឬកុមារ ព ី

ការរំលោភបំពនផបសបងៗ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ មិនបបើអំពើហិងបសាលើកូន ឬកុមារ ពនបយល ់

ហបតុផលពបលកុមារធ្វើអ្វីមួយខុ្រ ធ្វើរបងការពរ ឬ 

គបបមាត់អណ្ូង មើលថប បញ្ចពុកចំណី មិនទុកចោលមា្បក់ឯង  

មិនឱបយធ្វើការហួ្រកមា្បំង ផ្តល់អាហារគបប់គបបន់ ផ្តល់ភាព 

កក់កតប ថ្បក់ថនែម ក្តីសបឡាញ់ និងការពរការឆក់ខបសបភ្ើង  

ជាដើម។

33ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ  

ដោយបិទរូបភាពទី១៥ ផដលបង្ាបញអំពីមបដភទននការរំដលាភ 

បំពន។

 ¡ បនា្បប់មក អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរបន្ត

 ?  ចំណបកកុមារដបលមានពិការភាពវិញ តើលោកអនែកតបរូវធ្វើ 

អ្វីខ្ុះ ដើមបេីការពរពួកគប?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ មើលថបដិតដល់ យកចិត្តទុកោក់ បងបៀន  

លបងជាមួយ មិនរី្រអើង បញ្ចលូនកូនទៅសាលា។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ  

(ដមើលខឹ្មសារអនែក្រមមប្រមមរួលផផនែកកុមារផដលមានពិការភាព 

ខាងដលើ) រូច្រួរបន្ត

 ? តើកុមារអាចទទួលរងការរំលោភបំពននៅកន្បងណាខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ នៅកន្បងសា្បត់ តាមពបប ផ្ុះ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយអនែកចូលរួម និងបញ្បក់ថ ការ 

រំដលាភបំពនអាចមានដៅមគប់ទីកផន្ង ដហើយដមចើនជាងដគគឺ 

ដៅផ្ុះ។ រួច្រួរបន្ត

 ? តើនរណាខ្ុះ អាចជាអនែករំលោភបំពនលើកុមារ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ អនែកជិតខាង អនែកចមា្បយ អនែកដបលកុមារ 

សា្បល់មិនចបបា្រ់ សាច់ញាតិ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកថបទាំ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ។  

តាមការមសាវមជាវ បានរកដឃើញថ អនែកផដលរំដលាភបំពនកុមារ 

ដមចើនជាងដគ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែទិ្ធជាមួយបំផុត។ 

រួច្រួរបន្ត

 ? តើមានមូលហបតុអ្វីខ្ុះ ដបលនាំឱបយកុមាររងការរំលោភបំពន?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ទុកកូន ឬកុមារចោល តបរូវគបលួងលោម  

កុហក ្រនបយាឱបយរប្រ់អ្វីមួយ ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួចបផន្ថមខឹ្មសារអំពី 

លបេិចឆដបាករប្រ់ជនខិលខូច។

34 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

សង្ខ្បម្រៀន 
(៥នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីការការពរកុមារ ដហើយដដើមបេី 

ការពរកុមារ ្ំរខាន់ដយើងមតរូវ ផ្រ្វងយល់ពីការរំដលាភបំពនដផបសងៗ 

ផដលអាចប៉ុះពល់ដល់កុមារ។ ការរំដលាភបំពនផចកជាបួនមបដភទ 

ខុ្រៗោ្បគឺ ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ ការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត ការ 

រំដលាភបំពន ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។ មគប់មបដភទននការរំដលាភ 

បំពនទំាងអ្់រ្ុរទ្ធផតមានផលប៉ុះពល់ ដល់ការលូតលា្់រ និង 

អភិវឌបឍរប្់រកុមារ។ ការការពរកុមារមិនផមនដ ត្បតផតដលើកុមារផដល  

មានកាយ្រមបេទា និង្រតិបញ្បលអែដនាុះដទ ដហើយក៏ដ ត្បត្ំរខាន់ 

ដលើកុមារផដលដខបសាយកាយ្រមបេទា និង្រតិបញ្បផងផដរ ដមពុះ 

ពួកដគមតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រដដើមបេីទទួលបានការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍដូចជាកុមារទូដៅផដរ។ ចំផណកកុមារផដលអាចរងការ 

រំដលាភបំពនមិនផមនមានផតកុមារីដនាុះដទ កុមារាក៏មបឈមខ្ាបំងពី 

ការរំដលាភបំពនផងផដរ ជាពិដ្រ្រ គឺការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទ។

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ? តើលោកអនែកយល់ថបបធានបទនបុះ មានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ 

ចំពោុះលោកអនែក? 

 ? តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចម្តបចដបរ  

ទៅលើទង្វើរប្រ់យើងកន្ងមក?

 ? តើតបរូវយកទៅអនុវត្តោ៉បងដូចម្តបច នៅកនែពុងគបរួសាររប្រ ់

លោកអនែក? 

កិច្េា�្្ទុះ 
(៥នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង។

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោផដលអាចការពរកុមារ មិនផមន 

ដ ត្បតផតដលើកុមារដៅកនែពុងផ្ុះបុ៉ដណាណបុះដទ គឺអាចចូលរួមការពរ 

កុមារផដលដៅដម្ផ្ុះផងផដរ កនែពុងការជួយពួកដគឱបយរួចផុតពីការ 

រំដលាភបំពនដផបសងៗផដលដកើតមានដ�ើងចំដពុះពួកដគ។

 ¡  ដបើមានការរំដលាភបំពនមតរូវរាយការណ៍ដៅ គណទៈកមា្មបធិការ 

ទទួលបន្ពុកកិច្ចការនារី និងកុមារ (គ.ក.ន.ក) ឃុំ។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។

35ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១

ាររំលោភបំពានលើកុមារ

36 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ២

ាររំលោភបំពានផ្លូវាយ

37ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៣

ាររំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត

38 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៤

ាររំលោភបំពានផ្លូវភេទ

39ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៥

ារមិនអើពើ

40 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៦

អារម្មណ៍ភ័យខា្លេច

41ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៧

យល់សប្ត

42 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៨

អារម្មណ៍អស់សងេឃឹម

43ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ៩

អារម្មណ៍ខូចចិត្ត

44 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១០

ហូបបាយមិនបាន

45ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១១

គិតថាខ្លួនឯងគ្មេនតម្លេ

46 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១២

រងរបួស

47ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១៣

អាកបេបកិរិយ ផ្គើន

48 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១៤

អាកបេបកិរិយឆ្លើយតបហិងេសា

49ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



រូបភាពទី ១៥

បេភេទនេាររំលោភបំពាន

50 ជំនួបដំបូងការការពារកុមារ



សេចក្តីផ្តើម

 ្ុរខុមាលភាពរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា គឺជាគនឹ្ុះ្រមមាប់ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន  

ផដលអាចបង្ាបរអំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ។ តាមឯកសារដមដរៀន្រ្តីពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមាររប្់រអង្គការ 

បុតាតបភិបាលដដើមបេីវឌបឍន្រង្គមកម្ពុជា (ICS-SP) អង្គការដ្រវា្រង្គមកិច្ចកម្ពុជា (SSC) និងការ្ិរកបសាមួយចំនួនបាន 

បង្ាបញថ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផដលមានបញ្ប្ុរខភាពផ្លូវចិត្តដូចជា តានតឹងចិត្តកមមិតខ្្់រ  

ជំងឺថប់បារម្ភ ជំងឺធ្ាបក់ទឹកចិត្តអាចនឹងមានផលប៉ុះពល់ផបបអវិជ្ជមានដៅដលើកូនដៅដពលផដលពួកោត់បំដពញ 

កាតព្វកិច្ចជាអនែកចិញ្ចឹម និងការមបាម្័រយទាក់ទងជាមួយកូន ឬកុមារ។ ពួកោត់ងាយនឹងមបមពឹត្តហិងបសា និងការមិន 

ដអើដពើដៅដលើកូន ឬកុមារដោយមិនបានដឹងថទដង្វើរប្់រោត់អាចមានផលប៉ុះពល់ផបបអវិជ្ជមានដៅដលើកុមារ ដូចជា 

អាចមានការពិបាកដ ត្បតអារម្មណ៍កនែពុងការ្ិរកបសា មានភាពតានតឹងចិត្ត ដគងមិនលក់ រត់ដចញពីផ្ុះ មានទំនា្់រជាមួយ 

មិត្តភក្តិ គិតថខ្លួនមានកំហុ្រ ឬអាចចាប់ដផ្តើមមានអាកបបេកិរិោមបឆំង្រង្គមជាដដើម។

 ដោងតាមផលប៉ុះពល់ខាងដលើ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរ្ិរកបសាផ្រ្វងយល់អំពីទំនាក់ទំនង 

រវាងភាពតានតឹងចិត្ត និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន។ ការផ្រ្វងយល់ ឬការឆ្ពុុះបញ្បំងដនុះអាចជួយឱបយពួកោត់គិតគូរពី 

្ុរខុមាលភាពរប្់រខ្លួនឯង និងពមងឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារមបកបដោយវិជ្ជមាន។ ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគបបេីទទួលបានការោំមទពីវិធីផដលពួកោត់អាចមបឈមមុខ និងដោុះមសាយជាមួយ 

ភាពតានតឹងចិត្ត ឬកំហឹងដោយវិជ្ជមានពីដមពុះថដបើពួកោត់ដឹងពីវិធីផដលដធ្វើឱបយមាន្រុខុមាលភាពលអែ ដនាុះពួកោត់នឹង 

អាចដធ្វើជាគំរូ និងបដមងៀនកូន ឬកុមារពីវិធីដនាុះផងផដរ។

វគ្គទី៣
មេរៀនទី២៖ សុខុមាលភាពឪពុកមា្តេយ

51ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ឆ្ពុុះបញ្បំងពីស្ាបនភាពទូដៅនន្ុរខុមាលភាពរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំ។

 �  កំណត់បាននូវភាពតានតឹងចិត្តមពមទំាងវិធីសាស្រ្តផដលអាចបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្ត 

រប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។

 �  កំណត់បាននូវភាពតានតឹងចិត្តមពមទំាងវិធីសាស្រ្តផដលអាចបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្ត 

រប្រ់កុមារ

 � ដធ្វើការមបាម្រ័យទាក់ទងជាមួយកូន ឬកុមារឱបយមានមប្រិទ្ធភាព។ 

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ភាពតានតឹងចិត្ត

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី កូនមិនសាតបប់បងា្បប់

 � រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី មានជំងឺរា៉បំនរៃ

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី កូនដឈា្បុះោ្ប

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី ដ្រដ្ឋកិច្ចមគរួសារជួបការលំបាក

 � រូបភាពទី ៦ បងា្បញពី វិវាទដៅកនែពុងមគរួសារ

 � រូបភាពទី ៧ បងា្បញពី អាហារូបត្ថម្ភ

 � រូបភាពទី ៨ (A3) បងា្បញពី ផលប៉ុះពល់ផដលបងកដ�ើងដោយភាពតានតឹងចិត្ត

 � រូបភាពទី ៩ បងា្បញពី កំសាន្តជាលក្ខណទៈមគរួសារ

 � រូបភាពទី ១០ បងា្បញពី ការបួង្រួង

 � រូបភាពទី ១១ បងា្បញពី និោយទូរ្រ័ព្ជាមួយមនុ្របសផដលទុកចិត្ត

 � រូបភាពទី ១២ បងា្បញពី ហាត់មបាណ ឬដលងកីឡា

 � រូបភាពទី ១៣ បងា្បញពី ោំដំណាំ

 � រូបភាពទី ១៤ បងា្បញពី ពិភាកបសាជាមួយមនុ្របសផដលទុកចិត្ត

 � រូបភាពទី ១៥ បងា្បញពី ្រមាធិ

 � រូបភាពទី ១៦ បងា្បញពី សាតបប់ចដមមៀង

 � បណ្ណរូបភាព (Poster) ្រមមាប់ផចកជូនអនែកចូលរួម

-  បណ្ណរូបភាព បងា្បញពី ផលប៉ុះពល់បងកដ�ើងដោយភាពតានតឹងចិត្ត។

-  បណ្ណរូបភាព បងា្បញពី វិធីនានា្រមមាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងចិត្ត។

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត 

 � កងមូល្រមមាប់ដលងផលបេងថមពល

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

52 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតាអំពីវិន័យផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត ១. សុខុមាលភាេ

  ្ុរខុមាលភាព្ំរដៅដៅដលើ អារម្មណ៍រីករាយ ឬ្របបបាយ មាន្ុរខភាពរាង 

កាយរឹងមាំ មានគុណភាពជីវិតលអែ។

២. េា�រានតឹងចិត្ត 

  មានមូលដហតុជាដមចើនផដលនំាឱបយមានភាពតានតឹងចិត្ត ដហើយភាពតានតឹងចិត្ត 

ខុ្រោ្បពីបុគ្គលមា្បក់ដៅបុគ្គលមា្បក់ដទៀត។ ភាពតានតឹងចិត្តដនាុះអាចបណា្បលមកពី៖

 �  កូនមិនសាតបប់បង្ាបប់៖ មានមិត្តភក្តិមិនលអែ ដដើរដលង ដលងផលបេង បដង្ាបុះមូ៉តូ មកុមបង 

តូចបងធំ ឬដធ្វើ្រកម្មភាពផដល្រង្គមមិនឱបយតនម្។

 � មានជំងឺរាុបំនរៃ៖ ដូចជាជំងឺមហារីកដថ្ើម ទឹកដនាមផផអែម ដលើ្រឈាម ឬដអដ្រ៍ជាដដើម។

 � កូនមិនដោរព និងម្រឡាញ់បងបអែលូន ដឈា្បុះោ្ប និងដមបើហិងបសាោក់ោ្ប។

 �  ដ្រដ្ឋកិច្ចមគរួសារជួបការលំបាក៖ មគរួសារមានចំណូលតិច ចំណាយដមចើន ជំពក់ 

បំណុលដគ ។ល។

 � វិវាទដៅកនែពុងមគរួសារ៖ មានដូចជា ដឈា្បុះោ្បជាញឹកញាប់ មិនទុកចិត្តោ្ប មិនឱបយតនម្ោ្ប។

 � ខ្វុះអាហាររូបត្ថម្ភ៖ អាហារមិនមគប់មោន់្រមមាប់្រមាជិកមគរួសារ ។ល។

  កាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយកនែពុងការចិញ្ចឹមកូនក៏ជាកតាតបផដលបងកឱបយមានភាព 

តានតឹងចិត្តខ្ាបំងផងផដរ។ ដហតុដូចដនុះបានជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 

មួយចំនួនបានមបមពតឹ្តអំដពើហិងបសាកនែពុងមគរួសារ រំដលាភបំពន និងមិនដអើដពើដលើកូន ឬកុមារ។  

ការមិនបានចូលរួមចំផណក និងការមិនទទួលខុ្រមតរូវរប្រ់ឪពុក កនែពុងការចិញ្ចឹមកូនក៏ជា 

កតាតបនំាឱបយមានបន្ពុកកាន់ផតធ្ងន់ធ្ងរ និងបងកឱបយមានកមមិតននភាពតានតឹងចិត្តកាន់ផតខ្ាបំង 

ដល់មាតបយ។ កតាតបទំាងដនុះអាចបណ្ាបលឱបយពួកោត់បាត់បង់ការដជឿជាក់ដលើខ្លួនឯងកនែពុង 

ការចិញ្ចឹម អប់រំ និងដមបៀនមបដៅកូន ដោយអាកបបេកិរិោហិងបសាដូចជា វាយ ដជរ មិនដអើដពើ  

ដបាុះបង់កូនដចាល បំផបកកូនដចញពីមគរួសារ ឬយកកូនោក់កនែពុងមណ្ឌលផថទាំ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមួយចំនួនយល់ថមណ្ឌលផថទំាជាកផន្ងផដលអាចជួយ 

ឱបយកូន ឬកុមារទទួលបានការផថទាំ និងអប់រំលអែមបដ្រើរជាងខ្លួនដោយមិនបានគិតដៅដល ់

ការរំដលាភបំពនដផបសងៗផដលអាចដកើតដ�ើងរវាងកុមារ និងកុមារ រវាងអនែកផថទាំ និងកុមារ 

ការគិត អារម្មណ៍ តមមរូវការមូលោ្បនចាំបាច់្រមមាប់កូន ឬកុមារ ដូចជាដ្រចក្តីម្រ� ាញ់ 

និងភាពកក់ដ្តបពី ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។
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៣. រោគសញ្្ន្ភាេរានតឹងចិត្ត

ខ្លឹមសា�សត្មាប់អ្នកសត្មបសត្មួល

លរាគសញ្្ និង្លបែុះពាល់បង្កល�ើងលដាយភាេរានតឹងចិត្ត

ដរាគ្រញ្ប បញ្បដលើផ្លូវកាយ បញ្បដលើផ្លូវចិត្ត បញ្បដលើអាកបបេកិរិោ

 �  ឈឺកបបាល (គិត 

ដមចើន មពរួយដមចើន)

 � វិលមុខ ម្រវាំងផភនែក

 �  ្រ្ងលួតមាត់  

ផណនបំពង់ក

 � តឹងសាច់ដុំ 

 �  ចុកដរាយសាច់ដុ ំ

កនែពុងរាងកាយ  

(ដរាយក សា្មប  

ចុកចដងកុះ)

 �  ញ័រមទរូង ដ្តបមទរូង  

ថប់ដដង្ហើម 

ឬតឹងមទរូង

 � ផបកដញើ្រ

 �  រមួលដពុះចង់កអែលួត  

ឈឺដពុះ (ឈឺមកពុះ  

ដពុះដវៀន រាគរូ្រ)

 �  ្រ្ឹកម្រពន់  

មតជាក់ចុងនដ  

ចុងដជើង

 �  ្រមា្បធឈាម 

ដ�ើងខ្្រ់

 �  ឈឺមកពុះ  

(ដំដៅមកពុះ)

 � ឈឺ្រនា្បក់នដ ដជើង

 �  អ្រកម្ម(ខ្ជិល)  

ហត់ដនឿយ  

អ្រ់កមា្បំង

 �  ថយចុុះចំណង ់

ផ្លូវដភទ

 � ពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ 

 � ឆប់ខឹង

 � រសាប់រ្រល់

 � មួដ�៉ប ធុញថប់

 � ្រមមាន្តមិនលក់

 �  យល់្រប្តដមចើន  

យល់្រប្តអាមកក់

 � ដភ្ចភា្បំង

 �  បាត់បង់ការ 

ដជឿជាក់ដលើខ្លួន

 � មានអារម្មណ៍ឯកា

 �  ដធ្វើអាកបបេកិរិោ 

មបថុយនឹង 

ដមោុះថ្បក់

 � បងកអំដពើហិងបសា

 � ដគចដចញពីដគ

៤. វិធរីសាស្្ត ដើម្បរីដោុះស្្យភាេរានតឹងចិត្តដោយវិជ្ជមាន

  ដពលផដលមានភាពតានតឹងចិត្តដយើងផតងផតរកវិធីសាស្រ្តដផបសងៗកនែពុងការ 

ដោុះមសាយ ឬបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្ត ដហើយរដបៀបដោុះមសាយនីមួយៗផតងផតទទួល 

បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន។ ដូចដនុះដយើងមានវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនផដលអាចដោុះមសាយ 

ភាពតានតឹងចិត្តដូចជា៖

 �  កម្សាន្តជាលក្ខណៈត្គួសា�៖ វាមិនមតឹមផតដធ្វើឱបយដយើងមានអារម្មណ៍ធូរមសាលពីភាព 

តានតឹងចិត្តបុ៉ដណាណបុះដទ វាផថមទំាងជួយឱបយមគរួសារមានទំនាក់ទំនងោ៉បងជិត្រនែិទ្ធ 

ជាមួយោ្បដទៀតផង។

 �  េា�បួងសួង៖ អាចដធ្វើបានដៅតាមជំដនឿ ឬសា្រនារប្់រមនុ្របសម្ាបក់ៗ។ តាម 

ទំដនៀមទម្ាបប់រប្់រផខ្មរមួយចំនួន ចូលចិត្តដធ្វើការបួង្ួរង ឬបន់ម្រន់ដៅដពលផដល 

ោត់ពិបាក ឬមានបញ្បអ្វីមួយពិបាកដោុះមសាយដៅកនែពុងមគរួសារ ដូចដនុះការបន់ម្រន ់
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ក៏អាចអាចដធ្វើឱបយមនុ្របសបានធូរដ្របេើយពីទុក្ខលំបាកដផបសងៗមួយកមមិត ឬមួយ 

រយទៈដពលផងផដរ។

 �  និយាយទូ�ស័េ្ទជាមួយមនុស្សមដលទុកចិត្ត៖ និោយពីដនុះពីដនាុះ ជផជកដលង 

ជាមួយោត់ បដងកើតភាព្របបបាយរីករាយ និងផបសារភា្បប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអនែកដនទឱបយ 

កាន់ផតជិត្រនែិទ្ធ។

 �  ហាត់ត្បាណ ឬលលងករីឡា៖ អាចជួយឱបយមាន្ុរខភាពលអែ និងអារម្មណ៍ម្រ្់រថ្ប 

ដ�ើងវិញ។

 �  ដំាដំណំ៖ ដយើងអាចទាញមបដោជន៍ពីវាបានដមចើនដូចជា កាត់បន្ថយចំណាយ 

ដៅដលើម្ហលូបអាហារ ដហើយក៏ជាគំរូដល់កូនដៅជំនាន់ដមកាយ្រមមាប់អនុវត្តផងផដរ។

 �  និយាយជាមួយមនុស្សមដលទុកចិត្ត៖ ផ្រ្វងរកជំនួយពីមនុ្របសផដលទុកចិត្តដមពុះដគ 

អាចសាតបប់ដរឿងរ៉ាបវរប្់រដយើងដោយយកចិត្តទុកោក់ មិនដធ្វើការវិនិចឆេ័យ និងអាចរកបសា 

ការ្រមា្បត់ឱបយដយើងបាន។

 �  សមាធិ៖ រដបៀបកនែពុងការ្រមាធិមិនផមនមានន័យថឱបយដយើង្រ្ងប់មិនគិតអ្វីដនាុះដទ  

ផតវាអាចជួយឱបយដយើងបានយល់ចបបា្់រពីបញ្ប ឬដរឿងរ៉ាបវដផបសងៗផដលបានដកើតដ�ើង  

ទទួលស្ាបល់បញ្បមពមទំាងអារម្មណ៍ដផបសងៗផដលដកើតមានដហើយ ដធ្វើឱបយដយើងមាន 

ភាពតានតឹងចិត្ត។ បន្ាបប់មកដយើងបន្ធលូរឱបយវាដចញដៅ ដោយដ ត្បតអារម្មណ៍ដលើ 

លំហាត់ខបយល់ដដង្ហើមដចញ និងចូល។

 �  សា្តប់្ចលត្មៀង៖ ជាមដធបយាបាយមួយផដលជួយឱបយអនែកមានអារម្មណ៍ម្រ្់រថ្ប និង 

បំបាត់នូវភាពតានតឹងទាំងឡាយ។

  មនុ្របសមួយចំនួនមិនបានដមជើ្រដរី្រវិធីដោុះមសាយផបបវិជ្ជមានដូចបានដរៀបរាប់ 

ខាងដលើដទ ផតផបជាដមជើ្រដរី្រវិធីដោុះមសាយផបបអវិជ្ជមានដូចជា ដលងផលបេង្ីុរ្រង  

ចូលក្ឹប ចាយលុយខ្ជុះខា្បយ ផឹកមសា ដបាករប្រ់របរ ដឈា្បុះ វាយោ្ប វាយកូន ដជរកូន ឬ 

បដង្ាបុះមូ៉តូជាដដើម។ វិធីអវិជ្ជមានទំាងដនាុះពិតជាអាចដធ្វើឱបយខាតបង់មបដោជន៍ ប៉ុះពល់ 

ដល់្រុខុមាលភាពខ្លួនឯង ទំនាក់ទំនងមគរួសារ និងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ។ 

  ការនលលកដោុះមសាយភាពតានតឹងចិត្តឱបយបានទាន់ដពលដវលា និងមបកបដោយ 

មប្ិរទ្ធភាព គឺពិតជាមានសារទៈ្ំរខាន់បំផុត្រមមាប់ដលាកអនែកផដលជាឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ពីដមពុះការដោុះមសាយទាន់ដពលដវលាអាចជួយដលាកអនែក៖ 

 � មាន្រុខុមាលភាពលអែ

 � បំដពញកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារដោយមានភាពតានតឹងចិត្តតិចតួច

 � មានទំនាក់ទំនង និងអធបយាម្រ័យលអែជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ ឬអនែកដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ដធ្វើជាគំរូលអែដល់កូន ឬកុមារកនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប ឬភាពតានតឹងចិត្ត។ កូន 

ឬកុមារភាគដមចើន ដរៀនដធ្វើ្រកម្មភាពតាមអនែកដៅជុំវិញខ្លួនដគ

 � ដជៀ្រផុតពីការមបមពឹត្តអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ ។ល។
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េា�យល់ដឹងេរីកំហឹង

  ជាការបង្ាបញពីដរាគ្រញ្បននការប៉ុះពល់មកដលើផ្លូវចិត្តផដលបណ្ាបលមកពី 

ភាពតានតឹងចិត្ត ដហើយកតាតបដនុះអាចបណ្ាបលឱបយមនុ្របសឆប់ខឹង ឬនិោយោ៉បងខី្ 

ដៅថកំហឹងផដលអាចឈានដៅដល់ការមបមពឹត្តអំដពើហិងបសា។

 កំហឹងជាអារម្មណ៍មួយផដលផ្តល់នូវកម្ាបំងថមពលដដើមបេីដធ្វើ្រកម្មភាព ដហើយអាច 

ជួយឱបយដយើងបដញ្ចញដចាលនូវភាពតានតឹងចិត្ត។ ការផដលមានអារម្មណ៍ខឹងដនុះគឺជា 

ការធម្មតាដទ បុ៉ផន្តអាកបបេកិរិោខឹងមួយចំនួនដូចជា អំដពើហិងបសា ឬការរំដលាភបំពន 

ដោយពកបយ្ំរដីអាចបដងកើតឱបយមានជដម្ាបុះ ឬឱបយខូតខាតដល់មទពបយ្រមបេត្តិអនែកដនទ និង 

ខ្លួនឯង មពមទាំងអាយុជីវិតផងផដរ។

  ដដើមដហតុផដលបងកជាកំហឹងអាចបណា្បលមកពីអារម្មណ៍ ភ័យមពរួយ ខា្បច ឈឺចាប់  

តូចចិត្ត កដណា្បចកផណ្ង ឯដកា ឬោ្មបនការដោរពជាដដើម។

ឧទាហរណ៍៖ ឪពុកម្ាបក់អាចដមើលដៅដូចជាខឹងខ្ាបំងដោយសារផតកូនម្ីររប្់រោត់  

អត់ដចុះដធ្វើការងារអ្វីដសាុះ្ូរមបេីផតោំបាយ។ បុ៉ផន្តអ្វីផដលបងកប់កនែពុងកំហឹងរប្់រោត់អាច 

ជាការមពរួយបារម្ភពីអនាគតកូនម្រី ឬអារម្មណ៍ខា្មប្រ់ដគ ដោយសារគិតថខ្លួនជាឪពុកមាតបយ 

មិនលអែ ដទើបកូនម្រីមិនដចុះដធ្វើការងារផ្ុះ។

  ដតើមតរូវដធ្វើដូចដម្តចដដើមបេីដោុះមសាយកំហឹងឱបយលអែមបដ្រើរ ដហើយដជៀ្រវាងការមបមពឹត្ត 

អំដពើហិងបសា?

  មប្ិរនដបើអនែកអាចកត់្រម្ាបល់ពីអារម្មណ៍នានា ឬខឹង ដហើយដឹងពីដហតុផល 

ននអារម្មណ៍ទាំងដនាុះ ដយើងនឹងអាចរកវិធីដដើមបេីបដញ្ចញកំហឹងដោយ្រុវត្ថិភាព។

  ការមពដងើយកដន្តើយ ឬមិនដោុះមសាយនូវអារម្មណ៍ខឹងទំាងដនាុះវានឹងជុះឥទ្ធិពល 

ដល់ខ្លួនដយើង និងអនែកដៅជុំវិញជាពិដ្រ្រកូនៗ ឬកុមារ។

  មនុ្របសមគប់ោ្បមិនផមន្ុរទ្ធផតបដញ្ចញមបតិកម្មដោយកំហឹងចំដពុះស្ាបនភាព 

ដូចោ្បដនាុះដ�ើយ។ ការបដញ្ចញមបតិកម្មដោយកំហឹងចំដពុះស្ាបនភាពជាក់លាក់មួយ 

គឺអាម្័រយដៅដលើការគិត គំនិត ជំដនឿ និងបទពិដសាធន៍ផដលដៅពីដមកាយស្ាបនភាព 

ដនាុះ ផដលអាចជុះឥទ្ធិពលដល់មបតិកម្មរប្់រដយើងចំដពុះស្ាបនភាពពិដ្រ្រណាមួយ  

ផដលអាចបងា្បញដៅកនែពុងគំរូននការយល់ដឹងអំពីអាកបបេកិរិោខាងដមកាម៖
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លដើមលហតុ (ក) គំនិត ឬជំលនឿសវែ័យត្បវត្តិ (ខ) លទ្ធ្ល (គ)

កូនដធ្វើផបកផកវ “កូនដនុះ ដលើកណាក៏ដភ្ើអញ្ចឹងផដរ  

្រអែីក៏មិនដចុះផដរពូផកផតខាង 

បង្ហិនបដងា្បច”

ចាប់ដផដើមមានកំហឹង

“កំហុ្រ និងដរឿងនចដនបយ 

វាដកើតមានចំដពុះមនុ្របសមគប់ោ្ប 

រួមទាំងឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ 

ផងផដរ“

 �  មបតិកម្មតបតវិញដោយ្រ្ងប ់

អារម្មណ៍

  ដូដចនែុះ ចំដពុះស្ាបនភាពដូចោ្ប អាចមានមបតិកម្មតបខុ្រៗោ្បដមចើន អាម្័រយ 

តាមគំនិតដផបសងៗ។ សារទៈ្ំរខាន់មិនផមន្រ្ថិតដលើដដើមដហតុផដលដកើតដ�ើងដនាុះដទ  

ផតវា្រ្ថតិដលើការផដលដយើងមបតិកម្មតបតដៅវិញ។ ការយល់ដឹងអំពីចំណុចដនុះ គឺជា 

គនឹ្ុះកនែពុងការទប់ស្ាបត់ និងមគប់មគងកំហឹង មប្ិរនដបើដយើង្្ប្់របដលូរអំពីគំនិត ជំដនឿ ដនាុះ 

លទ្ធផលក៏មានការ្្ប្់រប្តលូរផដរ។ មបយ៉ាបងដទៀតដយើងអាចយកវិធីសាស្រ្តននការដោុះមសាយ 

ភាពតានតឹងចិត្តខាងដលើ ដដើមបេីដោុះមសាយកំហឹង។

  មប្រិនដបើមនុ្របសមា្បក់ខឹង វិធីលអែបំផុត គឺដដើរដចញឱបយឆ្បយពីោត់ ដហើយចំណាយ 

ដពលដដើមបេីគិតរកដហតុផល បន្ាបប់មកមតរូវរង់ចំារហូតដល់ោត់្រ្ងប់អារម្មណ៍ ដទើបជផជក 

អំពីបញ្បដនាុះ។

៥. រោគសញ្្ន្ភាេរានតឹងចិត្ត�បស់កុមា�

  ដយើងអាចកត់្រម្ាបល់កូន ឬកុមារមានភាពតានតឹងចិត្តដោយ្រដងកតឱបយបាន 

ដិតដល់ដលើការផមបមបរួលរប្រ់ពួកដគតាមរយទៈដរាគ្រញ្បមួយចំនួនដូចខាងដមកាម៖
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លរាគសញ្្ បញ្្លលើ្្លូវេាយ បញ្្លលើ្្លូវចិត្ត
បញ្្លលើ 

អាកប្បកិ�ិយា

 � ឈឺកបបាល

 � តឹងសាច់ដុំ

 �  ចុកដរាយសាច់ដុ ំ

កនែពុងរាងកាយ  

(ដរាយក សា្មប  

ចុកចដងកុះ)

 �  ញ័រមទរូង ដ្តបមទរូង  

ថប់ដដង្ហើម ឬ 

តឹងមទរូង

 � ផបកដញើ្រ

 �  រមួលដពុះ ចង់កអែលួត  

ឈឺដពុះ (ឈឺមកពុះ  

ដពុះដវៀន រាគរូ្រ)

 �  ្រ្ឹកម្រពន់ 

មតជាក់ចុងនដ 

ចុងដជើង

 � អ្រកម្ម (ខ្ជិល)

 � អ្រ់កមា្បំង

 �  ដគងដមចើន 

ឬដគងមិនលក់

 � ដបុះដូចដលាតញាប់

 � ឈឺ្រនា្បក់នដ ដជើង

 � ពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍

 � ឆប់ខឹង

 � ដឆវឆវ

 � ម្រងូតម្រងាត់

 � ភ័យខា្បច

 �  តអែលូញផតអែដមចើន 

អំពី្រកម្មភាព  

ដៅសាលា

 � ការ្រិកបសាធា្បក់ចុុះ

 � រសាប់រ្រល់

 � មួដ�៉ប ធុញថប់

 � ្រមមាន្តមិនលក់

 �  យល់្រប្តដមចើន 

យល់្រប្តអាមកក់

 �  បាត់បង់ការដជឿជាក់ 

ដលើខ្លួន

 � មានអារម្មណ៍ឯកា

 � បងកអំដពើហិងបសា

 �  ញពុាំដមចើន 

ឬមិន្រូវញពុាំ

 �  តាម្រអែិតជាមួយ  

ឪពុកមាតបយ ឬមគរូ

 �  ដគចមុខព ី

ឪពុកមាតបយ

 �  មិនចូលរួម 

្រកម្មភាព 

ជាមួយអនែកដនទ

 � ដនាមោក់កដន្ល

 � និោយមតដឹត

 � និោយកុហក

 �  ដធ្វើ្រកម្មភាព 

មបឆំង

  ចំដពុះកុមារផដលមានពិការភាព ការបង្ាបញថមានភាពតានតឹងចិត្ត គឺមិន្ូរវ 

ខុ្រពីកូន ឬកុមារទូដៅដទ ដហើយក៏អាម្័រយដៅដលើមបដភទ និងកមមិតពិការភាពរប្់រ 

ពួកោត់ផដរ។

ឧទាហរណ៍៖ ដបើ្រិនជាកូន ឬកុមារមានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប ដហើយមានភាពតានតឹង 

ចិត្ត ពួកោត់អាចផម្រកយំ ដបាករប្រ់របរ ដធ្វើបាបខ្លួនឯង (ដបាច្រក់ ខាំ ដបាកកបបាល) 

ដ្រ្ងៀមសា្បត់ ឬពិបាកដគង ។ល។ ចំដពុះកូន ឬកុមារពិការផភនែក អវទៈយវទៈ ឬថ្ង់ក៏អាចបងា្បញ  

ឬ្រផម្តងដចញអារម្មណ៍ និងអាកបបេកិរិោ មបហាក់មបផហលនឹងកូន ឬកុមារទូដៅផដរ  

ដៅដពលពួកដគមានភាពតានតឹងចិត្ត។

៦. �បៀបដោុះស្្យភាេរានតឹងចិត្ត�បស់កុមា�

  កូន ឬកុមារតូចមបផហលជាអាច្រដងកត ឬដធ្វើមតាប់តាមនូវ្រកម្មភាពទាងំឡាយ 

ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបានដធ្វើដៅដពលផដលពួកោត់មានភាព 

តានតឹងចិត្ត។ ដទាុះជាោ៉បងណាក៏ដោយ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរ 

ជួយកូន ឬកុមារដោយដមបើមបា្់រវិធីទំាងឡាយណាផដលមានអត្ថមបដោជន៍ចំដពុះ 

ពួកដគ។ វិធីទាំងដនាុះមានដូចជា៖
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កុមា�ដ្លមានអាយុចន្ល្ុះេរី ០ឆា្ន្ំ ដល់ ១២ឆា្ន្ំ

 � ឱបកូន ដោយបងា្បញថ ដលាកអនែកម្រឡាញ់ និងបារម្ភពីពួកដគ។

 �  ផ្តល់តុកកតា ឬរប្់រដលងណាផដលពួកដគចូលចិត្ត ដដើមបេីជួយឱបយមានអារម្មណ៍កក់ដ ត្ប  

និងមាន្រុវត្ថិភាព។

 �  ផ្ពុំ និងបន្ធលូរដប៉ាបងដប៉ាបងចំដពុះកូនតូចៗ ដហើយចំដពុះកូន ឬកុមារផដលមានអាយុធំ 

អាចឱបយពួកោត់ដកដដង្ហើមផវងៗ។

 � ចំណាយដពលដៅផកបេរ និងដលងជាមួយកូន។

 �  ដលងផលបេងណាផដលអាចឱបយកូនបដញ្ចញអារម្មណ៍ ដូចជាគូរគំនូរ ្ត់ពណ៌ តុកកតា  

ដហើយដលើកទឹកចិត្តកូននិោយពីអារម្មណ៍ដនាុះ។

 �  និទានដរឿងឱបយកូន ឬកុមារសាតបប់ ផដលដរឿងដនាុះគឺអាចមបហាក់មបផហលដៅនឹងដរឿង 

រប្រ់កូន ដហើយពិភាកបសាជាមួយកូនពីតួអង្គកនែពុងសាច់ដរឿងដនាុះ។ 

 �  មបាប់កូនឱបយចបបា្់រថ អ្វីៗផដលដកើតមានដ�ើងមិនផមនជាកំហុ្ររប្់រពួកដគដទ។  

កូន ឬកុមារមួយចំនួនផតងបដន្ាប្រខ្លួនឯង ដហើយអាចគិតថជដម្ាបុះឪពុកមាតបយ គឺ 

អាចមកពីកំហុ្រខ្លួនដគ។

 �  កនែពុងនាមជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវផថរកបសាខ្លួនឯង ដហើយមតរូវដធ្វើ 

ចិត្តឱបយ្រ្ងប់កនែពុងការមបឈមជាមួយសា្បនភាពតានតឹងចិត្ត ឬកំហឹងរប្រ់កូន។

កុមា�ដ្លមានអាយុចន្ល្ុះេរី ១៣ ដល់ក្្ម ១៨ឆា្ន្ំ

 � កាត់បន្ថយ្រកម្មភាពមួយចំនួនផដលកូនកំពុងដធ្វើ ដបើ្រិនជាអាចដធ្វើបាន។

 �  ទទួលស្ាបល់អារម្មណ៍ផដលកូនមាន ដហើយពនបយល់កូនឱបយយល់ពីស្ាបនភាពតានតឹង 

ចិត្តដនាុះ។

 �  សាតបប់កូននិោយដោយមិនវិនិចឆេ័យ ដហើយជួយពួកដគឱបយនិោយពីបញ្បផដលនំាឱបយ 

មានភាពតានតឹងចិត្ត។

 � ឱបយកូនយំ ឬផម្រកដៅកផន្ងផដលមាន្រុវត្ថិភាព ឬកនែពុងបន្ប់ មប្រិនដបើពួកដគចងដ់ធ្វើ។

 �  បដមងៀនកូនឱបយដចុះដោុះមសាយភាពតានតឹងចិត្តផបបវិជ្ជមានដោយដមជើ្រដរី្រនូវ 

្រកម្មភាពដូចជា ដលងកីឡា ោំ្្ប ងូតទឹក សាតបប់ចំដរៀង ។ល។

 � ជានិច្ចកាល ដធ្វើជាគំរូដល់កូន កនែពុងការដោុះមសាយជាមួយភាពតានតឹងចិត្ត។

វិធរីបង្កើនទំនុកចិត្ត និងភាេជឿជាក់ខ្លូនឯងចំពោុះកូន

 �  ទិដតៀនផតដលើការមបមពឹត្ត ផតមិនទិដតៀនកូន។ ឧទាហរណ៍ “ការផដលនិោយកុហក” 

“ការយករប្់រអនែកដនទដោយមិនមានការអនុញ្បត” មិនផមនជាអាកបបេកិរិោលអែដទ  

ដហើយក៏ជាអាកបបេកិរិោផដលដគមិនអាចទទួលយកបានផដរ។ 

 �  អនុញ្បតឱបយកូនដធ្វើការសាកលបេង ដដើមបេីជួយឱបយដគបានដរៀន និងផ្រ្វងយល់នូវ 

ផលវិបាកពី្រកម្មភាពដនាុះ។ ឧទាហរណ៍ កូនមិនដមើលដមដរៀន ឬដធ្វើកិច្ចការសាលា 

នំាឱបយកូនទទួលបានពិន្ពុមិនលអែ ឬធ្ាបក់។ ពនបយល់កូនឱបយយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាង  
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”អំដពើ និងផល” (ដធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានផលដនាុះ)។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាគួរដលើកទឹកចិត្តឱបយកូន ឬកុមារគិតពីអ្វីផដលដគអាចដធ្វើបានកំុឱបយដូច 

ដលើកមុន។

 �  ោក់ដោលដៅណាផដលកូនអាច្រដមមចបាន។ ពិភាកបសាពីដោលដៅដនាុះ ដហើយមតរូវ 

មបាកដថកូន ឬកុមារយល់ពីដោលដៅដនុះ។ ផដល់ការដលើកទឹកចិត្តដល់កូន និង 

ចំណាយដពលសាដបប់ ឬ្រដងកតពីអ្វីផដលកូន្រដមមចបាន។ ទដង្វើផបបដនុះដធ្វើឱបយកូន 

មានអារម្មណ៍ថខ្លួនដគមានតនម្។

្្តល់ឱេាសឱ្យកុមា�និយាយ៖ 

 ដលើកទឹកចិត្តកូនឱបយនិោយពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ ផដលបណ្ាបលមកពីភាពតានតឹង 

ចិត្ត។ វាមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រផដលដយើងជួយឱបយកូនអាចោក់ដឈា្មបុះអារម្មណ៍នានា 

រប្់រដគផដលកំពុងដកើតមាន។ ឧទាហរណ៍ ដពលផដលមាតបយមានជំងឺកូនអាចមាន 

អារម្មណ៍ភ័យខ្ាបច ទុក្ខដសាក ឬមចបូកមចបល់។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទំា មតរូវពិភាកបសាពីអារម្មណ៍ដនាុះ ដហើយបង្ាបញនូវការអុះអាងថ មិនមានបញ្បអ្វ ី

ដកើតដ�ើងចំដពុះកូនដទ ដមពុះមានមនុ្របសផដលកូនទុកចិត្តដៅដមើលផថទាំកូនបាន។

�ក្សា�បៀប�ស់នៅដ្លល្អ៖

 មតរូវផ្តល់នូវរបបអាហារ (អាហារ ៣មកុម) ការ្រមមាក និងដគងបានមតឹមមតរូវដល់ 

កូន ឬកុមារ។ មួយដទៀត ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មតរូវទុកឱកា្រឱបយកូន 

បានដលង្របបបាយ និងលំផហផងផដរ។ ចំដពុះកូនវ័យជំទង់គួរផ្តល់ដពលដវលា្រមមាប់ 

ពួកដគ កនែពុងការជួបជាមួយមិត្តភក្តិ ដដើមបេីពិភាកបសាពីការងារដៅសាលា ឬបញ្ប្រង្គមនានា។ 

អនុញ្្តឱ្យកុមា�ចូល�ួមក្នុងេា�សម្្ចចិត្តដោុះស្្យ៖ 

 វាមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា បដងកើត 

ឱបយមានការពិភាកបសាដោយបំផុ្រគំនិត និងការចូលរួមោ៉បង្រកម្មពីកូន ឬកុមារ។  

ឧទាហរណ៍ ឱបយកុមារដលើកយកមដធបយាបាយមួយចំនួនផដលដធ្វើឱបយដគមានអារម្មណ៍បាន 

មបដ្រើរ ដហើយពិភាកបសានូវជដមមើ្រដនាុះ។

60 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកិច្ចចាប់ដផ្តើមអនែក្រមមប្រមមរួល្ំរដណុះ្ំរណាល ដហើយ 

អាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចបករំលបកបទពិសោធន៏នបការ 

រ្រ់នៅរប្រ់ពួកោត់ 

 ? ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួម ដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្បកាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបុមរប្រ់យើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបច 

ខ្ុះ?

 y  បើ្រិនជា្រមាជិកកបុមមិនបានចាំ អនែក្រមបប្រមបរួលអាច 

រំឭក ឬបងា្បញទៅលើកបោ្រ្្បំងធំ (គោលការណ៍កបុម)  

ដបលបាន្ររសបរចំណុច ដបលពួកោត់បានពបមពបៀង 

កាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរី 

េា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប  

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ?  តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបួល ឬផលលំបាកអ្វីខ្ុះនៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

61ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

(១៥នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលអាចដមជើ្រដរី្រផលបេងផដលដធ្វើឱបយមានការ 

រំជួលចិត្តខ្ាបំង រីករាយ និងមានការមបកួតមបផជង។ អនែក្រមមប 

្រមមរួលអាចយកផលបេងផដលមានមសាប់ ឬបដងកើតដោយខ្លួនឯង។

 � ផបងផចកអនែកចូលរួមជា ២មកុម ផដលមាន្រមាជិកដ្រ្មើោ្ប

 � មកុមនីមួយៗ ឈរជាជួរ កាន់នដបន្តោ្ប

 �  ផចកកងមួយមកុម១ ដោយមកុមនីមួយៗដធ្វើោ៉បងណាបញ្ជលូន 

កងពីមា្បក់ដៅមា្បក់រហូតដល់អនែកចុងដមកាយ ដោយឱបយកងដនាុះ 

អាចឆ្ងកាត់ដងខ្លួនទាំងមូល និងមិនរដបុះនដពីោ្ប

 �  ដពលដៅដល់ចុងដមកាយ ដធ្វើវាមត�ប់មកវិញ ោក់លក្ខខណ្ឌ 

ដលង ៣ដង ដដើមបេីរកអនែកឈនែុះ អនែកចាញ់។

 �  ដបើមានដពលមគប់មោន់អាចដលងដហ្គមមួយដទៀតកាន់ផតលអែ  

ដដើមបេីអនែកចូលរួមមានអារម្មណ៍ដមចើន និង្របបបាយផង។

 ¡ បនា្បប់ពីដលងផលបេងរួច ្រួរដៅអនែកចូលរួមថ៖

 ? បនា្បប់ពីលបងលបេបងហើយ តើអនែកមានអារម្មណ៍ដូចម្តបច?

 ? ពបលកំពុងលបង តើអនែកមានអារម្មណ៍អ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ្របបបាយ ភ័យ អន្ុះសារ ខឹង ខកចិត្ត ខា្បច  

រីករាយ ពបរួយបារម្ភ ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់ចដម្ើយ អនែកចូលរួមដលើកាតបរដខៀន។ ដបើអនែក 

ចូលរួមមិនដចុះអកបសរ ដមបើរូបភាពបងា្បញពីអារម្មណ៍ដផបសងៗ ដហើយ 

បិទដលើកាតបរដខៀន ឬមកោ្រ្្បំងធំ។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖ 
សុខុមាលភាេ 

ឪេុកមា្ត្យ

សវែ្ងយល់េរី 
ភាេរាន 
តឹងចិត្ត  

និងមូលហ្ត ុ
ដ្លនាំឱ្យ 
មានភាេ 

រានតឹងចិត្ត 
(២០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលអាចដលើកដ�ើងថ អារម្មណ៍ដកើតដ�ើងដោយ 

្រ្វ័យមបវត្តិ ដៅដពលផដលដយើងបានជួបនឹងស្ាបនភាពណាមួយ  

ដយើងមិនអាចបញ្បឱបយមានអារម្មណ៍ផបបដនុះ ឬផបបដនាុះដ�ើយ។  

អារម្មណ៍ទាំងដនាុះអាចជាអារម្មណ៍ ឈឺចាប់ ខឹង តូចចិត្ត ្របបបាយ 

ឬខា្មប្រ់ដអៀន។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត ដោយដលើកដ�ើងថ នថ្ងដនុះដយើងនឹង 

ពិភាកបសាោ្បអំពី ្រុខុមាលភាពឪពុកមាតបយ ផដលដ្តបតដៅដលើភាព 

តានតឹងចិត្ត។ បនា្បប់មកដធ្វើការបំផុ្រដោយ្រួរ

 ? តើលោកអនែកយល់ថ ្រុខុមាលភាព្រំៅទៅលើអ្វី? 

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖  មិនមានជំងឺ ធាត់ ្របបបាយចិត្ត មាន 

ដបជើងខ្លួនបបបណគបប់គបបន់ ។ល។

62 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតរប្់រអនែកចូលរួម និងពនបយល់ 

អត្ថន័យសុខុមាលភាេ ដដើមបេីឱបយអនែកចូលរួមបានយល់ ដបើ្ិរន 

អនែកចូលរួមដៅផតមិនយល់ អនែក្រមមប្រមមរួលពនបយល់ និងដលើក 

ឧទាហរណ៍មកបញ្បក់។ បន្ាបប់មកអនែក្រមមប្រមមរួលដលើក 

រូបភាពទី១ រួច្រួរ

 ? តើរូបភាពនបុះបងា្បញពីអ្វី?

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ធុញថប់ តប់បបមល់ ្រ្មពុគសា្មបញ មួម៉ប 

ពិបាកចិត្ត ឈឺកបបាល។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត្រួរ្រំណួរ

 ? តើភាពតានតឹងចិត្តបណា្បលមកពីអ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ កូននិោយមិនសាតបប់ ទំនាក់ទំនងមិនលអែ 

ជាមួយដបគូ កូនឈឺ បាត់បង់ការងារ អត់លុយ ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ដធ្វើការពនបយល់រូបភាពនីមួយៗ (រូបភាពទី២ 

រហូតដល់រូបភាពទី៧) ផដលបង្ាបញអំពីមូលដហតុផដលនំាឱបយ 

មានភាពតានតឹងចិត្ត។

សវែ្ងយល់អំេរី 
ភាេរានតឹង 

ចិត្ត 
�បស់កុមា�
(១៥នាទរី)

 ¡  បន្ាបប់ពីបង្ាបញ និងបផន្ថមខឹ្មសាររួច អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត 

្រួរ្រំណួរ 

 ? តើកុមារអាចមានភាពតានតឹងចិត្តដបរឬទប?

 ? នៅពបលកុមារ មានភាពតានតឹងចិត្ត តើពួកគបមានអាកបបេកិ

រិោដូចម្តបចខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ យំ រញាតបំរញ៉លូវ បោកបបប្រ់រប្រ់របរ មិន 

និោយ្រ្តី គបចចបញពីគបឯង នៅស្ងៀមសា្បត់ សបបក 

គំហក ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ដធ្វើការបូក្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងពនបយល់ 

បផន្ថម។ 

្លបែុះពាល់ 
ដ្លបង្កឡើង 

ដោយភាេ 
រានតឹងចិត្ត
(២០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ្រំណួរបំផុ្រដៅអនែកចូលរួម

 ? តើភាពតានតឹងចិត្តបងកឱបយមានផលប៉ុះពល់អ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ភ្បចភា្បំង ពិបាកគបង យល់្រប្តចបើន 

ឈឺកបបាល ឈឺសាច់ដុំ ឈឺពោុះ។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល ្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម ដោយបង្ាបញរូបភាព 

ទី៨ ្រ្តីពីផលប៉ុះពល់បងកដ�ើងដោយភាពតានតឹងចិត្ត រួមទំាង 

ពនបយល់ថ កុមារ និងកុមារផដលមានពិការភាព ក៏មានផលប៉ុះពល់ 

ដូចមនុ្របសដពញវ័យផដរ។

63ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

�បៀបបន្ធូ� 
ភាេរានតឹង 

ចិត្ត
(២០នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដយើងពិភាកបសាោ្ប អំពីវិធីសាស្រ្តនានា កនែពុងការដោុះមសាយ 

ភាពតានតឹងចិត្តដោយ្រួរ

 ?  តាមបទពិសោធន៍កន្ងមក តើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ដបលលោក 

អនែកធា្បប់បានធ្វើនៅពបលដបលមានភាពតានតឹងចិត្ត?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ដើរចបញ វាយកូន ជបរ ផឹកសបប ដើរលបង  

រកគបរូទាយ បួង្រួង ចបៀងខារា៉បអូខប របកទឹក សាតបប់ភ្បង  

ោំដំណាំ ឱបយចំណី្រត្វ ហបលទឹក ជិុះកង់ នៅសា្បត ់

មា្បក់ឯង។ល។

 ¡ បនា្បប់មក អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរបន្ត

 ? តើយើងអាចជួយកុមារកនែពុងការដោុះសបបយភាពតានតឹងចិត្ត

ោ៉បងដូចម្តបច?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ លួងលោម ឱប ចបៀង លបងជាមួយ  

សាតបប់ោត់និោយ ជជបកលបង នាំកូនដើរលបង។ល។

្រម្ាបល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួល ពបយាោមជួយអនែកចូលរួមឱបយផ្រ្វងរក 

វិធីសាស្រ្តផបបវិជ្ជមានឱបយបានដមចើន មប្ិរនដបើមានចដម្ើយផបប 

អវិជ្ជមាន អនែក្រមមប្រមមរួល្ួររ្ំរណួរដដើមបេីឱបយអនែកចូលរួមបាន 

វិភាគពីលទ្ធផល និងផលប៉ុះពល់រប្រ់វា។ 

 ¡  ្ររុបដោបល់អនែកចូលរួម រួចបង្ាបញរូបភាព (រូបភាពទី៩ រហូត 

ដល់ទី១៦) ្រ្តីពីវិធីនានា្រមមាប់ដោុះមសាយភាពតានតឹងចិត្ត  

ដោយពនបយល់បផន្ថមតាមខ្ឹមសារដមដរៀន។

សង្ខ្បម្រៀន
(៥នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្ប អំពី្ុរខុមាលភាពរប្់រឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ដហើយដយើងបានដឹងពីមូលដហតុផដល 

ដធ្វើឱបយដយើងមានភាពតានតឹងចិត្ត ផលប៉ុះពល់ និងវិធីផដលជួយ 

កាត់បន្ថយភាពតានតឹងចិត្ត្រមមាប់ដោុះមសាយដៅកនែពុងមគរួសារ។  

ដបើ្ិរនជាដយើងមិនបានបន្ធលូរភាពតានតឹងចិត្តឱបយបានមតឹមមតរូវ ដនាុះ 

វានឹងអាចមានឥទ្ធពិលដល់ការចិញ្ចឹមកូន និងទំនាក់ទំនងកនែពុង 

មគរួសារ។ មបយ៉ាបងវិញដទៀត ដយើងក៏បានពិភាកបសាផដរអំពីរដបៀបផដល 

អាចកត់្រម្ាបល់ថ កូន ឬកុមារមានភាពតានតឹងចិត្ត និងជួយឱបយ 

ោត់ដចុះដោុះមសាយភាពតានតឹងចិត្ត មពមទំាងដធ្វើឱបយពួកដគកាន់ផត 

មានទំនុកចិត្តដលើខ្លួនឯងផថមដទៀត។ ដូដចនែុះ ដដើមបេីដជៀ្រវាងពី 

ផលប៉ុះពល់អវិជ្ជមានចំដពុះការចិញ្ចឹមកូន ចំាបាច់ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មតរូវដឹងពីវីធីផដលដធ្វើឱបយមាន្រុខុមាលភាព 

លអែ គឺមតរូវមានរដបៀបកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដនាុះតាមផបបវិជ្ជមាន។

64 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១

ភាពតនតឹងចិត្ត

65ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ២

កូនមិនសា្តេប់បងា្គេប់

66 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៣

មានជំងឺរ៉េំរ៉េ

67ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៤

កូនឈ្លេះគ្នេ

68 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៥

សេដ្ឋកិច្ចកគេួសារជួបារលំបាក

69ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៦

វិវាទៅក្នុជងគេួសារ

70 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៧

ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ

71ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៨

ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយ 
ភាពតនតឹងចិត្ត

72 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ៩

កមេសាន្តលក្ខណៈគេួសារ

73ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១០

ារបួងសួង និយយទូរស័ព្ទជមួយមនុសេស 

ដេលទុកចិត្ត
74 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១១

និយយទូរស័ព្ទជមួយមនុសេស 

ដេលទុកចិត្ត
75ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១២

ហាត់បេេណ ឬលេងកីឡា

76 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១៣

ដាំដំណំ

77ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១៤

ពិភាកេសាជមួយមនុសេស 

ដេលទុកចិត្ត
78 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



ពិភាកេសាជមួយមនុសេស 

ដេលទុកចិត្ត

រូបភាពទី ១៥

សមាធិ

79ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



រូបភាពទី ១៦

សា្តេប់ចមេៀង

80 ជំនួបដំបូងសុខុមាលភាពឪពុកមា្តាយ



សេចក្តីផ្តើម

 មគរួសារគឺជាមគឹុះមួយនន្រង្គម ដូចដនុះការមបាម្័រយទាក់ទងដៅកនែពុងមគរួសារ គឺជាផផនែក្ំរខាន់មួយននជីវិត 

មគរួសារវិជ្ជមាន។  ដៅកនែពុងមគរួសារ កុមារដរៀនពីការដធ្វើអន្តរកម្មនានាជាមួយអនែកដៅជំុវិញខ្លួនរប្់រពួកដគ ដូចជា ការដរៀន 

និោយ និងដរៀនសាតបប់ជាដដើម។ កុមារដរៀនមបាម្័រយទាក់ទង តាមរយទៈគំរូពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

បងបអែលូន និងសាច់ញាតិរប្រ់ពួកដគកនែពុងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ង។ កុមារដឹងពីគុណតនម្ និងទទួលបានការម្រលាញ់តាមរយទៈ 

រដបៀបមបាម្រ័យទាក់ទងរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។ 

 ការមបាម្័រយទាក់ទងគឺជាការផ្តល់ និងទទួលបានព័ត៌មាន ការគិត និងអារម្មណ៍នានាតាមរយទៈការ និោយ 

(ជួប្្បល់ និងតាមមបព័ន្ធដអ�ិចមតរូនិច )  ដោយការ្ររដ្ររ (កត់មតា សារព័ត៌មាន សារតាមទូរ្រ័ព្  អុីផម៉ល ដហ្វ្រប៊ុក)  

និងកាយវិការ (ចលនានដដជើង  ទឹកមុខ  ទមមង់រាងកាយ ្រដម្ង និងមកផ្រផភនែក)។ 

េា�ត្បាត្ស័យទាក់ទងលធវែើល�ើងក្នុង�ងវែង់សមាជិកត្គួសា�ក្នុងលោលបំណង៖

• ផចករំផលកព័ត៌មានផដលដកើតដ�ើងមបចាំនថ្ង 

• បងា្បញ និងមបាប់អំពីអារម្មណ៍ និងការគិតនានាផដលអាចដកើតមាន

• ពិភាកបសាអំពីបញ្បនិងផ្រ្វងរកដំដណាុះមសាយជាមួយោ្ប។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖

 � ដរៀបរាប់ពីដហតុផល និងសារទៈ្រំខាន់ននការមបាម្រ័យទាក់ទងកនែពុងរង្វង់មគរួសារ

 �  កត់្រម្ាបល់ និងយល់ពីអត្ថន័យននការមបាម្័រយទាក់ទងតាមរយទៈកាយវិការ និង 

ការនិោយ

 � ឆ្ពុុះបញ្បំងពីកមមិតននការមបាម្រ័យទាក់ទងកនែពុងរង្វង់មកុមមគរួសារខ្លួន

 �  បង្ាបញពីការសាតបប់ដោយយកចិត្តទុកោក់ និងដលើកទឹកចិត្តកូន ឬកុមារឱបយមាន 

ជំនាញមបាម្រ័យទាក់ទងផដលមានមប្រិទ្ធភាព។

វគ្គទី៤
មេរៀនទី៣៖ ារបេេសេ័យទាក់ទងក្នុជងគេួសារ

រយទៈដពល ១៦០ នាទី
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សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 �  ្ ្បំង្ំរណួរងាយៗផដល្រមាជិកមគរួសារអាច្ួររនំាោ្បដដើមបេីបដងកើនទំនាក់ទំនង និង 

មបាម្រ័យទាក់ទងលអែដៅកនែពុងមគរួសារ។ 

 � មកោ្រ់្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត

 � កមមាល ្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម ្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីវិន័យផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  និយមន័យនេពាកេយ ារបេេសេ័យទាក់ទង

ការមបាម្រយ័ទាក់ទងគឺជាការផ្តល់ និងទទួលបានពត័៌មាន   ការគិត និងអារម្មណ ៍

នានាតាមរយទៈ៖

 ¡ ការនិោយមានដូចជា ការជួប្្បល់ និងតាមមបព័ន្ធដអ�ិចមតរូនិច

 ¡ ការ្ររដ្ររមានដូចជា ការកត់មតា សារព័ត៌មាន សារតាមទូរ្រ័ព្  អ៊ីផមល ដហ្វ្រប៊ុក

 ¡  កាយវិការមានដូចជា ដធ្វើចលនានដដជើង  ទឹកមុខ  ទមមង់រាងកាយ ្រដមង្ និងមកផ្រផភនែក 

ជាដដើម។

មនុ្របសជាដមចើនគិតថការមបាម្័រយទាក់ទងមោន់ផតជាការផ្តល់ព័ត៌មាន បុ៉ផន្ត 

វាក៏ជាការទទួលព័ត៌មាន ឬបង្ាបញពីការសាតបប់ផងផដរ។ ការសាតបប់ រួមបញ្ចលូលទំាងការឮ 

នូវខឹ្មសារអ្វមួីយផដលមនុ្របសម្ាបក់ដទៀតកំពុងនិោយឮ និងយល់ពីអ្វីផដលោត់កំពុង 

និោយ (ដលឿន យឺត ខបសាវៗ ឮោច់ៗ ឬរលូន)។ ការមបាម្័រយទាក់ទង ក៏រាប់បញ្ចលូល 

ទាំងការដមើលដឃើញ ការ្រមា្បល់ យល់ពីទឹកមុខ កាយវិការ ទមមង់រាងកាយផដលមនុ្របស 

ម្ាបក់ដនាុះមានដៅដពលោត់កំពុងនិោយ។ កាយវិការទំាងដនាុះបញ្ជលូនសារអារម្មណ៍ 

នានាននការមបាម្រ័យទាក់ទង។

II.  សារៈសំខាន់នេារបេេសេ័យទាក់ទង

ការមបាម្័រយទាក់ទងកនែពុងមគរួសារ គឺដធ្វើដ�ើងកនែពុងរង្វង់្រមាជិកមគរួសារដដើមបេី 

ផចករំផលកព័ត៌មានផដលដកើតដ�ើងមបចំានថ្ង (ឧទាហរណ៍ដតើបង ឬអូនញពុាំបាយដហើយ 

ឬដៅ? ដតើនថ្ងដនុះមានដរឿងអ្វីដកើតដ�ើងដៅផ្ុះ? ឬមបាប់ោ្បដៅវិញដៅមកអំពីអារម្មណ៍)  

និងការគិតនានាផដលអាចមាន ឬពិភាកបសាអំពីបញ្ប និងផ្រ្វងរកដំដណាុះមសាយ 

ជាមួយោ្ប។ 

ដៅកនែពុងមគរួសារផដលមានភាពរីករាយ និងមាន្ុរខភាពលអែ ដធ្វើឱបយ្រមាជិកមគរួសារ 

ចង់និោយរកោ្ប និង្ួររោ្បអំពីការគិត អារម្មណ៍និង្រកម្មភាពរ្់រដៅមបចំានថ្ង។  

មប្ិរនដបើឪពុកមាតបយ បង្ាបញចំណាប់អារម្មណ៍ និងការគិតចំដពុះជីវិតមបចំានថ្ងរប្់រកូន  

ឬកុមារ ដនាុះពួកដគមានអារម្មណ៍ថរូបដគមានតនម្ និងមានការអភិវឌបឍទំនុកចិត្តដលើ 

ខ្លួនឯង ្ុរវត្ថិភាពកនែពុងការមបាប់ ឬផចករំផលកដរឿងរ៉ាបវនានាផដលដកើតដ�ើងចំដពុះរូបដគ។ 
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ដបើឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មោន់ផតមបាប់កូនឱបយដធ្វើអ្វីផដលខ្លួនចង់បាន  

ដជរ ្រ្តីបដន្ាប្រ ឬផកតមមរូវកូន ដនាុះកូននឹងមានអារម្មណ៍ឯដកា ោ្មបនតនម្ និងខ្ាបចកនែពុង 

ការផចករំផលកព័ត៌មាន ផដលជាដហតុដធ្វើឱបយកូន ឬ្រមាជិកមគរួសារដនទដទៀតគិតថ  

ពួកដគមិនមានអនែកផដលោត់មតរូវមបាប់អំពីបញ្បផដលោត់ជួបមបទុះទំាងដៅកនែពុងមគរួសារ 

និងកនែពុង្រហគមន៍។

មគរួសារផដលមិនបានផចករំផលកព័ត៌មាន អារម្មណ៍ ឬការគិត នឹងដធ្វើឱបយ្រមាជិក 

មគរួសារមានអារម្មណ៍ឯដកា និងមិនបានឱបយពួកោត់ដចុះពីរដបៀបមបាម្័រយទាក់ទង ទំាង 

ដៅកនែពុងមគរួសារ កនែពុង្រហគមន៍ ឬដៅសាលាដរៀន។ កុមារផដលរ្រ់ដៅកនែពុងមគរួសារមានការ 

មបាម្័រយទាក់ទងតិច ដខបសាយ ឬអវិជ្ជមាន នឹងដធ្វើឱបយមានការអភិវឌបឍយឺតដលើការគិត 

អារម្មណ៍ រងអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងការផបកបាក់មគរួសារ។

ដហតុអ្វីបានជាការសាតបប់មានសារទៈ្រំខាន់្រមមាប់ការមបាម្រ័យទាក់ទង?

 �  ដលើកទឹកចិត្តឱបយ្រមាជិកមគរួសារបាននិោយ និង្រផម្តងនូវអារម្មណ៍  និងការគិត 

រប្រ់ពួកដគ។

 �  ផ្តល់ឱកា្រឱបយអនែកនិោយ និង្រមាជិកដនទដទៀត បានផចករំផលកនូវអារម្មណ៍ 

(ទំាងការរីករាយ និងដមកៀមមកំ) និងផ្រ្វងរកការជួយមោំមទ និងដំដណាុះមសាយ 

មប្រិនដបើមានការដ្រនែើ្រុំ។

 �  បដងកើនទំនុកចិត្ត និងផ្តល់តនម្ដល់អនែកនិោយកនែពុងការបង្ាបញ និងមបាប់អំពីដរឿងរ៉ាបវ 

រប្រ់ពួកដគ។

 �  ផ្តល់ឱកា្រឱបយ្រមាជិកមគរួសារបានយល់ពីោ្បដៅវិញដៅមកនូវបញ្បផដល្រមាជិក 

មា្បក់ៗកំពុងជួបមបទុះ។

 �  ដធ្វើឱបយ្រមាជិកមគរួសារបានយល់្ីុរជដម� និងដឹងកាន់ផតចបបា្់រអំពីស្ាបនភាពរប្់រ 

ពួកដគមា្បក់ៗកាន់ផតចបបា្រ់។

 �  បដងកើនទំនាក់ទំនងរឹងមំាដៅកនែពុងមគរួសារ រវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

ជាមួយនឹងកូន ឬកុមារ និងដធ្វើឱបយ្រមាជិកមគរួសារអាចកសាងភាពទុកចិត្តោ្ប។

 �  ដដើមបេីឱបយអនែកនិោយមានអារម្មណ៍្រុវត្ថិភាព និងដជឿជាក់កនែពុងការផចករំផលក និងមបាប ់

ពីបញ្ប្្បល់ខ្លួនរប្រ់ពួកដគ។

III.  ារបេេសេ័យទាក់ទងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព 

 ចំណុចខាងដមកាមដនុះ គឺជាផផនែក្ំរខាន់ៗ្រមមាប់ជួយឱបយការមបាម្័រយទាក់ទង 

កនែពុងមគរួសារមបកបដោយមប្រិទ្ធភាព៖

 ¡  េា�យល់ចិត្ត៖ មានសារទៈ្រំខាន់ណា្រ់ ពីដមពុះអនែកកំពុងពបយាោមផ្រ្វងយល់ពី 

មជបឈោ្បនរ្់រដៅជំុវិញខ្លួនដៅតាមការយល់ដឃើញរប្់រនដគូ និងកូនរប្់រអនែក 

មិនផមនតាមទ្របសនទៈរប្់រអនែកដនាុះដ�ើយ។ កតាតបដនុះកសាងឱបយមានទំនុកចិត្ត 

ចំដពុះោ្បដៅវិញដៅមក។
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 ¡  សា្ត្ប់៖ ដោយយកចិត្តទុកោក់ (ដមើលដគ ឬ្រមឹ្ង ងក់កបបាល ដៅដពលដធ្វើការ 

មបាម្រ័យទាក់ទង) ដៅដពលផដលដយើងផ្ចង់សាដបប់កូនៗដោយយកចិត្តទុកោក់ ទាំង 

បនា្បបខ្លួនឱបយដ្រ្មើនឹងកម្្រ់រប្រ់កូន ឬកុមារ និងមតរូវធានាឱបយបានថពួកដគអាចមបាប់ 

ពីអ្វីផដលដគចង់និោយ មពមទាំងដឹងថ ្រមដីដនាុះពិតជា្រំខាន់។ ្រំខាន់បំផុត គ ឺ

មតរូវយកចិត្តទុកោក់ចំដពុះដគទំាងម្ុរង យល់ពីអារម្មណ៍ 

និងខឹ្មសារនន្រមដីរប្់រដគ។ យកលអែមិនមតរូវឱបយដំបូនា្មបនដគភ្ាបមៗដនាុះដទ 

មតរូវសាដបប់ឱបយចប់្រិន។

 ¡  សលង្កត៖ ការ្រដងកតមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រកនែពុងការមបាម្័រយទាក់ទងជាមួយ 

្រមាជិកដៅកនែពុងមកុមមគរួសារ ជាពិដ្រ្រជាមួយកូន ឬកុមារ និងកុមារផដលមាន 

ពិការភាព។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដចុះ្រដងកតដៅ 

ដលើទឹកមុខ ្រដម្ៀកបំពក់ កាយវិការ និងការនិោយ្រ្តីរប្់រនដគូ កូន ឬកុមារ  

កុមារផដលមានពិការភាព មពមទំាង្រមាជិកដផបសងដទៀតដៅកនែពុងមគរួសារថ ពួកដគ 

កំពុងមតរូវការអ្វី ឬចង់មបាប់អ្វីដល់ដយើង។ល។

 ឧទាហរណ៍៖ ដៅដពលមនុ្របសមានអារម្មណ៍ខឹង អាច្រផម្តងតាមរយទៈទឹកមុខ 

មកហម កាតបប់នដ ខាំដធ្មញ ្រំដលងខា្បំង ដដើរដចញ យំ។ល។

 ¡  វិនិច័្យ៖ ជាទូដៅមនុ្របសមានការវិនិចឆេ័យដលឿនដោយ្រ្វ័យមបវត្តិដៅដពលផដលដគ 

ទទួលបាន តាមរយទៈញ្បណទំាង៥រប្់រមនុ្របសផដលការវិនិចឆេ័យដនាុះមិនមបាកដថ 

បានមតឹមមតរូវដនាុះដទ។  

 ឧទាហរណ៍៖ មនុ្របសម្ាបក់យំ មិនមបាកដថោត់ពិបាកចិត្តដទ ជួនកាលោត់អាច 

មានអារម្មណ៍រំដភើប ឬ្របបបាយខ្ាបំង។ ដូដចនែុះដហើយ ដយើងមតរូវផតពនបយាដពលកនែពុង 

ការវិនិចឆេ័យដោយ  ពបយាោមយល់តាមរយទៈ ្រដងកត ្រួរ និងសាតបប់មុនដធ្វើការវិនិចឆេ័យ។

 ¡  សំណួ�បញ្្ក់៖ ការដមបើ្ំរណួរបំផុ្រអាចជួយដលើកទឹកចិត្ត្រមាជិកមគរួសារឱបយ 

ដរៀបរាប់កាន់ផតលមអែិតអំពីដរឿងរ៉ាបវផដលបានដកើតដ�ើងដដើមបេីជួយដលាកអនែកឱបយ 

ផ្រ្វងយល់នូវព័ត៌មានផដលជាក់លាក់ និងដពញដលញ។

 មប្ិរនដបើដយើងមិនមានដពលកនែពុងការសាតបប់ោត់ដទ ្ូរមមបាប់ដៅពួកោត់វិញ ពី 

ដពលដវលាផដលដយើងអាចសាតបប់ពួកោត់បាន (្រូមចាំ ១០នាទី ចាំផ្រអែក ឬចាំដពលយប់)។  

ដបើករណីបនា្បន់ ដយើងគួរ្រដមមចចិត្តកនែពុងការ្្អបកនូវអ្វីផដលដយើងកំពុងដធ្វើបន្តិច ដដើមបេីសាតបប ់

នូវតមមរូវការរប្រ់្រមាជិកមគរួសារជាមុន្រិន។

 កនែពុងករណីផដលកូន  ឬកុមារផដលមានពិការភាព ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទាំ មតរូវផតសាតបប់ និង្រួរពួកោត់ ដៅដពលផដលពួកោត់មានដរឿងរា៉បវមបាប់ដយើង។
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IV.  ារបេេសេ័យទាក់ទងពេលមានអារម្មណ៍មិនល្អ

 ដៅដពលផដលដលាកអនែកមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងអាកបបេកិរិោមិនគបបេីរប្់រ 

្រមាជិកមគរួសារ ឬកូនៗ ្រូមដជៀ្រវាងមិននិោយជាមួយអនែកណាឱបយដសាុះ រហូតទាល់ 

ផតដលាកអនែក្រ្ងប់អារម្មណ៍្ិរន មិនដូដច្ាបុះដទ ដលាកអនែកមិនអាចនិោយចំដោលដៅ 

បានដ�ើយ ផតផ្ពុយដៅវិញដលាកអនែកអាចបងកផលប៉ុះពល់ផបបអវិជ្ជមានដៅដល់ 

្រមាជិកមគរួសារ កូន ឬកុមារ។ យកលអែគឺមតរូវរំងាប់អារម្មណ៍ និងអាចជផជកជាមួយ 

្រមាជិកមគរួសារ ឬកូនរប្រ់អនែកដៅដពលដមកាយ។ 

V.  ារបេកបាក់គេួសារ និងបេេសេ័យទាក់ទងក្នុជងគេួសារ

 ដៅដពលផដលមគរួសារមួយមានការមបាម្័រយទាក់ទងដខបសាយ ឬមិនមគប់មោន់  

ដូចជាពួកោត់មិនបានពិភាកបសាពីជីវិតមបចំានថ្ង ឬបញ្បនានាផដលកំពុងជួបមបទុះ ដហើយ 

មិនបានផ្រ្វងរកដំដណាុះមសាយ ឬមិនបានយកចិត្តទុកោក់ចំដពុះតមមរូវការនានា  

ដនាុះអាចនំាដៅដល់ការផបកោ្ប។ ឪពុកមាតបយ ឬកូនធំៗអាចចុុះដចញពីផ្ុះ ឬបញ្ជលូន 

កូនដៅឱបយសាច់ញាតិ ឬដៅកនែពុងមណ្ឌលផថទំា។ ដោយសារការផបកបាក់មគរួសារ វាអាច 

មានដមោុះថ្បក់ចំដពុះកុមារផដលមតរូវការភាពកក់ដ ត្ប ផដនកំណត់ និងបរិោកា្រោំមទ    

ជាការ្ំរខាន់ផដលមតរូវមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកុមារ និងមតរូវយល់ពីការគិត  

និងអារម្មណ៍រប្រ់ពួកដគ។

VI.  ារារពារកុមារ និងបេេសេ័យទាក់ទងក្នុជងគេួសារ

 ដៅដពលកុមាររ្់រដៅកនែពុងមគរួសារផដល្រមាជិកមគរួសារ មិនមានការមបាម្័រយ 

ទាក់ទងលអែជាមួយោ្ប (្រ្តីបដន្ាប្រ ឬកំហឹង) ដនាុះកុមារមិនមានអារម្មណ៍្ុរវត្ថិភាព 

កនែពុងការមបាប់ពីដហតុការណ៍ ឬបញ្បផដលពួកដគបានជួបមបទុះដ�ើយ។ 

 ¡  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដបើកចំហរ និងដឆ្ើយតបចំដពុះកូនៗ  

ដដើមបេីឱបយពួកដគមានអារម្មណ៍ថឪពុកមាតបយទទួលយក និងសាតបប់ពួកដគដៅដពលណា 

ផដលដរឿងរា៉បវអាមកក់ណាមួយដកើតដ�ើង។

 ¡  កុមារផដលមិនមានអារម្មណ៍្ុរវត្ថិភាពកនែពុងការនិោយជាមួយឪពុកមាតបយ អាណា 

ពបយាបាល ឬអនែកផថទំានឹងមិនមបាប់ពីបញ្បផដលពួកដគមាន ឬមិន្ួររ្ំរណួរនានា 

អំពីបញ្បផដលដគកំពុងជួបមបទុះដនាុះដទ។ 

 ¡  ទំាងដនុះនំាឱបយកុមារមិនទទួលបាននូវការការពរដៅកនែពុងមគរួសារ ជាកផន្ងផដលពួកដគ 

គិតថមាន្រុវត្ថិភាពបំផុត និងអាចនិោយបានដោយដ្ររី។
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១.  វីធរីដ្លកុមា�ប្ើដើម្បរីេា�ពា�ខ្លួនេរីេា��ំលោ្បំពាន និងេា�ក្ងប្វ័ញ ្
្្លូវភ្ទ

 ¡ ផ្រ្វងយល់អំពីលបេិចកលជនខិលខូច៖

 � ្រនបយាថ និងផ្តល់ការងារដោយទទួលបានមបាក់ផខខ្្រ់

 � ្រនបយាថជួយរកការងារឱបយដធ្វើ

 � ទិញទឹកចិត្តមកុមមគរួសារដោយផ្តល់ជា្រមា្បរទៈ និងមបាក់កា្រ

 � លួងដលាមដធ្វើជា្រងបសារ

 � ដមបើលបេិចជាដរៀបការជាមួយ រួចយកដៅលក់

 � ដមបើថ្បំដញៀន ឬថ្បំ្រណ្ំ

 � ្រុំដធ្វើជាបងបអែលូនធម៌ ឬកូនចិញ្ចឹម

 � លួងដលាម និងអូ្រទាញឱបយចូលរួមពិធីដផបសងៗ

 � បបួលដដើរដលងកផន្ងសា្បត់ ឬកផន្ងផដលអនែកដនទដមើលមិនដឃើញ

 � ដធ្វើជាមានចិត្ត្របបេពុរ្រ និងមនុ្របសធម៌

 � តាំងខ្លួនជាមនុ្របសផដលចូលចិត្ត និងម្រឡាញ់កុមារដូចជាកូនរប្រ់ខ្លួន

 � ្រនបយាដរៀបការជាមួយ

 � ដចុះ្្បប់ផ្គពុន និងដធ្វើជាមនុ្របសមានទំនាក់ទំនងលអែជាមួយកុមារ និងមគរួសារ

 � ការពួនសា្បក់ និងការចាប់ពមងត់

 � ដធ្វើជាមគរូពបយាបាលជំងឺ

 � ដធ្វើជាអនែកជួយឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌលកុមារកំមព

 �  ការឱបយខ្ចីមបាក់ ដដើមបេីបង្ាបញការដជឿជាក់ ដោយមិនយកការមបាក់ ឬយកការមបាក់ 

តិច ។ល។

 � ការដមបើលបេិចឆដបាក តាមបណា្បញ្រង្គមនានា

 ¡  ដៅណាមកណា មតរូវមានោ្បដមចើន ឬមានមគរួសារ ចា្់រទំុដៅជាមួយ និងមតរូវ្រ្ថិតដៅ 

កផន្ងផដលអនែកដនទអាចដមើលដឃើញ

 ¡  មតរូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរប្់រមនុ្របសចផម្ក ដៅឪពុកមាតបយ ឬមនុ្របសផដល 

កូន ឬកុមារទុកចិត្ត

 ¡  មតរូវមបុងមបយ័តនែចំដពុះចំណីអាហារ ដភ្រជ្ជទៈ ដៅដពលដដើរដលងជាមួយមិត្តភក្ត ិឬអនែក 

ផដលដទើបនឹងសា្បល់ោ្ប

 ¡  ដជៀ្រវាងដដើរឆ្បយពីផ្ុះផតម្ាបក់ឯង ឬដៅកផន្ងផដលអនែកមិនស្ាបល់ដហើយោ្មបន 

នរណាដឹង

 ¡ មិនមតរូវ្រ្ថិតដៅកផន្ងផដលសា្បត់ ឬឆ្បយោច់ពីផភនែកអនែកដនទផតពីរនាក់

86 ជំនួបដំបូងការប្រាប្្រ័យទាក់ទងក្នុងប្្រួសារ



 ¡  មិនមតរូវដជឿពកបយលួងដលាមរប្រ់ដគដូចជា ការ្រនបយាផ្តល់លុយកាក់ ឬរប្រ់របរដផបសងៗ  

ឬ្រនបយាផ្តល់ការងារដអាយដធ្វើ

 ¡ មិនមតរូវដមើលវីដដអូ ឬអានទ្របសនាវដ្តីអា្រអាភា្រ

 ¡  រាយការណ៍ពីមុខ្រញ្បជន្រងបស័យផដលលួងដលាម និងដបាកបដញឆបតកុមារ ដៅ 

្រមត្ថកិច្ច ឬអាជា្បធរដអាយបានដឹង

 ¡  មតរូវដៅដៅដលខទូរ្័រព្ពិដ្រ្ររប្់រនគរបាល ១២៨៨ ឬ១១៧ ឬបណ្ាបញ 

ទូរ្រ័ព្ជំនួយកុមារ ១២៨០ ។

២. ចំណុចដ្លកុមា�ត្ូវចងចាំបន្ថ្មទៀត

 ¡  ស្ាបល់ ឬចំាដលខទូរ្័រព្ទំនាក់ទំនងរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

និងមនុ្របសផដលដយើងទុកចិត្ត

 ¡  មបាប់ និង្ំុរការអនុញ្បតពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដៅដពល 

ផដលចាកដចញពីផ្ុះ ដទាុះបីជាដៅជាមួយមនុ្របសផដលអនែកសា្បល់ក៏ដោយ។

 ¡  មិនទទួលយក អំដណាយ ឬរប្់ររបរ ពីមនុ្របសផដលអនែកស្ាបល់ ឬមិនស្ាបល់ ឬពី 

មនុ្របសផប្កមុខដទ ដលើកផលងផតឪពុកមាតបយរប្រ់អនែកដៅជាមួយ។

 ¡  ជាទូដៅ ដៅណាមកណាផតងផតដៅជាមួយមិត្តភក្តិ និងមានោ្បដៅជាមួយ។  

ដហើយមិនមតរូវដៅណាមកណា ផតមា្បក់ឯងដនាុះដទ។

 ¡  មតរូវនិោយថដទ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់មកប៉ុះពល់ ផដលដធ្វើឱបយអនែកមាន 

អារម្មណ៍មិនលអែ ឬអារម្មណ៍ភ័យខា្បច។

 ¡  មតរូវចងចំា មនុ្របសផដលអាចជួយអនែក និងមនុ្របសផដលអនែកដជឿជាក់អាចជួយអនែកបាន 

ដៅដពលផដលអនែកមតរូវការជំនួយ មានដូចជា ដមភូមិ ជំនួយការភូមិ ចា្់រមពឹទ្ាបចារបយ  

មពុះ្រងបឃ បណា្បញ កុមារ ឬយុវវ័យ អនែក្រ្ម័មគចិត្ត មគរូបដមងៀន នាយកសាលា នាយប៉ុ្រ្តិ៍  

មបជាការពរភូមិ ដមឃំុ ជនបដង្ាបលទទួលបន្ពុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃំុ ្រង្ាបត់  

ជាដដើម។

 ¡  មបាប់ដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំារប្់រអនែក មប្ិរនដបើមាននរណា 

មា្បក់មានអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយ ឬដធ្វើឱបយមានអារម្មណ៍ភ័យខា្បច។

 ¡  មតរូវបដិដ្រធ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់ផដលអនែកមិនស្ាបល់្ួររអនែក ឬឱបយអនែកជួយជូន 

ដៅទីកផន្ងណាមួយ។

 ¡  មតរូវរត់ដគចឱបយឆ្បយ មប្ិរនដបើមនុ្របសផដលអនែកមិនស្ាបល់ដដើរតាមអនែក ដទាុះបីជាោត់ 

សា្បល់ដឈា្មបុះអនែកក៏ដោយ។

87ជំនួបដំបូងការប្រាប្្រ័យទាក់ទងក្នុងប្្រួសារ



 ¡  មតរូវនិោយថដទ មប្ិរនដបើមាននរណាម្ាបក់បបួលអនែកឱបយដមបើមបា្់រដមគឿងដញៀន ឬ 

មបមពឹត្តអ្វីផដលអនែកគិតថវាជាការមិនមតឹមមតរូវ។

 ¡  មបាប់ដល់ឪពុកមាតបយរប្រ់អនែក និងរាយការណដ៍ៅអាជា្បធរមាន្រមត្ថកិច្ច អំពីមន្ុរបស 

ផដលមានបំណងមិនលអែមកដលើអនែក ឬមានបំណងមិនលអែចំដពុះកុមារដផបសងដទៀត។

 ¡  មតរូវផម្រកឱបយខ្ាបំង និងរកដគឱបយជួយ មប្ិរនដបើអនែក្រ្ថិតកនែពុងស្ាបនភាពមានដមោុះថ្បក់  

ឬមតរូវដគប៉ុះពល់រាងកាយ

 ¡ មតរូវផ្រ្វងយល់ពីការរំដលាភបំពននានា និងលបេិចកលជនខិលខូច

 ¡ មតរូវរកបសាទុកដលខទូរ្រ័ព្ពិដ្រ្រ និង្រដសងា្បុះបនា្បន់ពីអនែកផដលពក់ព័ន្ធ

 ¡  មតរូវទំនាក់ទំនងដៅដលខទូរ្័រព្ពិដ្រ្ររប្់រនគរបាល ១២៨៨ ឬ ១១៧ និង 

បណា្បញទូរ្រ័ព្ជំនួយកុមារ ១២៨០ ។ 

VII.    ារបេេសេ័យទាក់ទងជមួយសមាជិកគេួសារ   
រួមទាំងកុមារដេលមានពិារភាព

 ការមបាម្័រយទាក់ទងជាមួយ្រមាជិកមគរួសារផដលមានពិការភាព គឺមតរូវគិតដៅ 

ដលើ្រមត្ថភាពរប្់រោត់កនែពុងការមបាម្័រយទាក់ទង ដូចជាគថ្ង់ មិនអាចនិោយបាន   

និោយមិនចបបា្់រ យឺតកនែពុងការដរៀន ឬយល់។ កុមារផដលពិការផភនែកគឺអាចសាតបប់ឮ បុ៉ផន្ត 

ដគមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានផផនែកកាយវិការបានដទ ដូដចនែុះដយើងមតរូវពិចារណានូវចំណុច

នានាដូចខាងដមកាម៖

 ¡  ដោយសារការមបាម្័រយទាក់ទងកនែពុងមគរួសារ្ំរខាន់ ដហើយអ្វីផដល្ំរខាន់ដទៀតដនាុះ 

គឺការគិតពីរដបៀបផដលធានាថ្រមាជិកមគរួសារទំាងអ្់រមតរូវបានរាប់បញ្ចលូលកនែពុង 

ដំដណើរការមបាម្រ័យទាក់ទងដោយមាន •ការបញ្ជលូន• និង •ការទទួល• ។ 

 ¡  ដៅដពលផដល្រមាជិកមគរួសារណាម្ាបក់មិនអាចសាតបប់ឮ ឬមិនអាចនិោយដកើត ឬ 

មិនអាចយល់ពីអ្វីផដលអនែកដផបសងៗកំពុងនិោយ ្រមាជិកមគរួសារ ដផបសងដទៀតមតរូវ 

ផតខិតខំដមបើវិធីនានា ដូចជា ការនិោយ ្ររដ្ររ ដធ្វើកាយវិការនដ ឬដជើង។ល។  

ដូចដនុះ្រមាជិកមគរួសារមតរូវធានាបានថ អនែកផដលមានបញ្បកនែពុងការមបាម្រ័យទាក់ទង 

មតរូវបានរាប់បញ្ចលូលកនែពុងការផ្តល់ ទទួលព័ត៌មាន អារម្មណ៍ និងអាចយល់ និងដធ្វើអ្វីៗ 

បានជាមួយអនែកដផបសងៗដទៀតផងដៅកនែពុងរង្វង់មគរួសារ។

 ¡  ដៅដពលផដលអនែកមានការលំបាកកនែពុងការមបាម្័រយទាក់ទងជាមួយកុមារជាការ 

្ំរខាន់ណា្់រផដលមតរូវមានការខិតខំដដើមបេីធានាថ កុមារពិតជាដឹងនូវអ្វីៗ ផដលដគ 

មតរូវការដឹងដដើមបេីលូតលា្់រ អភិវឌបឍ និងចូលរួមបានដពញដលញកនែពុងជីវិតមគរួសារ។  

ចំណុចដនុះរាប់បញ្ចលូលទំាងផផនការ្រកម្មភាព និងព័ត៌មានផដល្រមាជិកមគរួសារ 

ទំាងអ្់រកំពុងដធ្វើ កំពុងគិត និងអារម្មណ៍ផដលពួកដគកំពុងមាន។ ដហើយការខិតខំក៏ 

មតរូវដធ្វើដ�ើងដដើមបេីផ្រ្វងរកវិធីនានា កនែពុងការជួយកុមារផដលមានបញ្បកនែពុងការមបាម្័រយ 
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ទាក់ទង បានចូលរួមគំនិត ក្តីមបាថ្បចូលរួមមតិដោបល់ ចួលរួម្រដមមចចិត្ត និងដធ្វើ 

ផផនការ្រកម្មភាពដៅកនែពុងមគរួសារ។

VIII.   ភាពខុសគ្នេ រវាងារបេេសេ័យទាក់ទងជមួយកុមារី   
និងារបេេសេ័យទាក់ទងជមួយកុមារ

 ការមបាម្័រយទាក់ទងរវាងកុមារី និងកុមារាមានរដបៀបខុ្រៗោ្ប។ ជាទូដៅកុមារី 

និោយដមចើនជាងកុមារា។ ចំផណកឯកុមារាវិញ មាន្រកម្មភាពដមចើនជាងកុមារី។ ដូដចនែុះ 

ដៅដពលដយើងពិចារណាពីរដបៀប មបាម្័រយទាក់ទងជាមួយកុមារ ដយើងមតរូវ្រមមបទំាង 

ការសាតបប់ និងការនិោយរប្រ់ដយើងឱបយមតរូវោ្បនឹងរដបៀបមបាម្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកដគ។

 មតរូវចងចំាផងផដរថកុមារផដលមានអាយុដផបសងៗោ្ប មានកមមិតយល់ដឹងខុ្រៗ 

ោ្ប។ ដូដចនែុះកនែពុងនាមជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវមបាកដថ អនែកមតរូវ 

ដមបើពកបយ និងគំនិតសាមញ�ៗដពលនិោយជាមួយកូនអាយុតិច ដហើយពកបយ និងគំនិត 

កាន់ផតដមរៅដៅដពលផដលពួកដគមានអាយុដមចើន។

IX.  បងេៀនកូនពីារបេេសេ័យទាក់ទង

 ដោយសារជំនាញសាតបប់ ្រដងកត ្ួររ និងដឆ្ើយតបដោយមិនវិនិចឆេ័យនំាឱបយមាន 

ការមបាម្័រយទាក់ទងមានមប្ិរទ្ធភាពកនែពុងមគរួសារ និង្រង្គម។ ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមតរូវយកចិត្តទុកោក់កនែពុងការបដមងៀនកូនអំពីការសាតបប់ ្រដងកត 

្ួររ និងដឆ្ើយតបកនែពុងការមបាម្័រយទាក់ទងតំាងពីកូន ឬកុមារកនែពុងនផ្មាតបយ ដហើយដៅផត 

បន្តបដមងៀនកូនតាមរយទៈការមបាម្័រយទាក់ទងមបចំានថ្ងជាមួយកូន ឬកុមារដោយអនុវត្ត 

នូវជំនាញដនុះជាមបចាំ។

 មបយ៉ាបងដទៀត កូន ឬកុមារដរៀនតាមរយទៈការ្រដងកតពីរដបៀបការមបាម្័រយទាក់ទង 

រប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាជាមួយពួកដគ។ ដូចដនុះ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំគួរដធ្វើជាគំរូលអែ កនែពុងការមបាម្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង្រមាជិក 

មគរួសារ។ 

កុមារឃ�ើញទឃង្វើអ្វី កុមារឃធ្វើត្តប់តម!

កុំត្ពួយបារម្ភនូវអ្វីដដលកូនមិនសា្តេប់អ្នក អ្វីដដលត្តូវត្បុងត្បយ័ត្នឃនាះ 
គឺអ្វីដដលកូនឃមើលឃ�ើញ!
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១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកចិ្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការដធ្វើដំដណើរ ឬការរ្រ់ដៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ?  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមផចករំផលកការរ្់រដៅរប្់រ 

ពួកោត់ 

ផថ្ងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមផដលបានផចករំផលក និងបន្ត 

្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? ដតើដោលការណ៍មកុមរប្រ់ដយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចដម្តចខ្ុះ?

 y  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាច 

រំឭក ឬបង្ាបញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម)  

ផដលបាន្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀង 

កាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស ់
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួបមុន 

ដោយ

 ? ដតើដលាកអនែកដរៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ?  ដតើដលាកអនែកបានផចករំផលកខឹ្មសារអ្វីខ្ុះផដលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបដលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ?  ដតើដលាកអនែកជួបភាពងាយម្រួល ឬផលលំបាកអ្វីខុ្ះ ដៅដពល 

ផដលដលាកអនែកយកដមដរៀនដនុះដៅអនុវត្តដៅកនែពុងមគរួសារ? 

អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាក ផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន
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៤ កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល 

“ខ្សឹបបន្តោ្ន”្ 
(១០នាទរី)

 ¡  ផចកអនែកចូលរួមជា២មកុមដ្រ្មើៗោ្ប ដោយមកុមនីមួយៗឈរជាជួរ  

រួចដរី្រអនែក្រ្ម័មគចិត្តមា្បក់តំណាងឱបយមកុមនីមួយៗ

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលផ្តល់សារដល់អនែក្រ្ម័មគចិត្ត •ពូ្រុខជិុះម៉ូតូដៅ 

ផបសារទិញ្្ប និងមកម៉ាបយកដៅដធ្វើបុណបយ្្បដៅវត្តមកដពើហា• ។  

បន្ាបប់ពីអនែក្រ្ម័មគចិត្តដនាុះអានសាររួច ឱបយោត់ខបសឹបមបាប់បន្តសារ 

ដនាុះដៅអនែកបនា្បប់ដៅកនែពុងមកុម

 ¡  អនែកបន្ាបប់ បន្តខបសឹបមបាប់អនែកបន្ាបប់ដទៀតរហូតដល់អ្់រ្រមាជិក 

កនែពុងមកុម អនែកចុងដមកាយនឹងមតរូវ្ររដ្ររសារផដលសាតបប់បានដនាុះ 

ដៅដលើកាតបរដខៀន ឬមបាប់ដៅមកុមធំនូវអ្វីផដលបានឮ

 ¡  ដបើមានដពលអនែក្រមមប្រមមរួលអាច្ួររ្ំរណួរឆ្ពុុះបញ្បំងពី 

្រកម្មភាព ដោយ្រួរ

 ? ដតើដលាកអនែកយល់ោ៉បងដម៉ចផដរចំដពុះ្រកម្មភាពដនុះ?

 ? ដតើដលាកអនែកអាចដរៀនបានអ្វីពី្រកម្មភាពដនុះ?

 ?  ដតើអនែកសាតបប់ ទទួលបានព័ត៌មានមគប់មោន់ផដរឬដទ? ដហតុអ្វី?

 ? ដតើដធ្វើដូចដម្តច ដដើមបេីដជៀ្រវាងការបាត់បង់ព័ត៌មានដូចដនុះ?

៥ ម្រៀនថ្មរី៖ េា�ប្្ស្័យ 
ទាក់ទងក្នុងគ្ួសា�

និយមន័យ 
ន្េា� 

ប្្ស្័យ 
ទាក់ទង

(១៥នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបញ្ចប់្រកម្មភាពផណនំារួចចូលមបធានបទ។  

នថ្ងដនុះដយើងនឹងនិោយពីការមបាម្័រយទាក់ទងដៅកនែពុងមគរួសារ 

រួច្រួរ្រំណួរ

 ? ដតើការមបាម្រ័យទាក់ទងមានន័យោ៉បងដូចដម្តច?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ការផចករផំលកព័ត៌មានជាកផ់្រ្តង ការបងា្បញ

នូវអារម្មណ៍ទំាងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ការដោុះមសាយបញ្ប 

ការយល់ពីអារម្មណ៍ និងការគិតពីោ្បដៅវិញដៅមក

 ?  ដតើដយើងអាចដធ្វើការមបាម្រយ័ទាក់ទងបានតាមរដបៀបណាខ្ុះ?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ និោយោ្បញញឹមោក់ោ្ប ្ួររ្ុរខទុក្ខ  

ដៅោ្បដៅវិញដៅមក ផ្តល់្រញ្បអ្វីមួយ ជំរាប្ួររ និោយ 

ទូរ្រ័ព្ជាមួយោ្ប ដផ្ញើសារ្ររដ្ររ្រំបុមតឱបយោ្ប។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួចបផន្ថមខឹ្មសារ 

ចំណុចទី I និងចំណុចទី II
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

ប្ើប្្ស់ 
សំណួ�ជាមួយ 
កូន និងដ្គូ
(២០នាទរី)

 ¡  បន្ាបប់មក អនែក្រមមប្រមមរួល ្ូរមឱបយអនែកចូលរួមផចកជា៣មកុម  

ដោយពិភាកបសាដៅដលើ្រំណួរ៖

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការមបាម្័រយទាក់ទងោ៉បងដូចដម្តចជាមួយ 

កូនរប្រ់អនែក?

 ?  ជាដរៀងរាល់នថ្ង ដតើដលាកអនែកមានការមបាម្រ័យទាក់ទងជាមួយ 

នដគូ (ប្តី ឬមបពន្ធ) រប្រ់ដលាកអនែកដូចដម្តចខ្ុះ?

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមផចករំផលកគំនិត និងបង្ាបញគំនិត 

ដៅកនែពុងមកុមធំ

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ួររ្ំរណួរបផន្ថម ដោយដ ត្បតដលើកុមារផដល 

មានពិការភាព ដោយ្រួរ

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការមបាម្័រយទាក់ទងោ៉បងដូចដម្តចផដរ 

ចំដពុះកុមារផដលមានពិការភាព?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខ្ឹមសារ

សា�ៈសំខាន់ 
ន្េា� 

ប្្ស្័យ 
ទាក់ទងក្នុង 
�ងវែង់គ្ួសា�
សម្ត្ងតួ

(៤៥នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះ ដយើងនឹងបង្ាបញពីរដបៀបមបាម្័រយទាក់ទងតាមរយទៈ 

ការនិោយ។ 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលពនបយល់ថ នឹងមានការ្រផម្តងឈុត ២ឈុត  

រួច្ំុរអនែកចូលរួម្រ្ម័មគចិត្តម្ាបក់មក្រផម្តងតួជាកូន ដហើយអនែក 

្រមមប្រមមរួល្រផម្តងតួជាឪពុកមាតបយ

 ¡  ការ្រផម្តងឈុតទី១ អនែកចូលរួម្រផម្តងតួជាកូន និងអនែក្រមមប 

្រមមរួល្រផម្តងតួជាឪពុកមាតបយផដលមានការសាតបប់មិនលអែ

 ¡  ដមកាយពីការ្រផម្តងឈុតទី១ចប់ អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការឆ្ពុុះ 

បញ្បំងដោយ្រួរ៖

 ? អនែកនិោយមានអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តច?

 ? អនែកសាតបប់មានអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តច?

 ?  ដតើអនែកសាតបប់បានដធ្វើអ្វីខ្ុះដៅដពលផដលោត់កំពុងសាតបប់?  

(ជំនួយការ្រមមប្រមមរួលកត់មតាចដម្ើយអនែកចូលរួម)

 ?  រដបៀបសាតបប់ផបបដនុះ ដតើមានលទ្ធផលោ៉បងដូចដម្តច?

 y  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមផចករំផលកគំនិតដៅកនែពុងមកុម 

ធំ ដហើយកត់មតាគំនិតទុក 
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម។បន្ាបប់មកដទៀត 

បង្ាបញឈុតទី២ ដោយ្ំុរតួកូនមក្រផម្តងម្តងដទៀត និងអនែក 

្រមមប្រមមរួល្រផម្តងជាឪពុកមាតបយផដលមានការសាតបប់លអែ

 ¡  ដមកាយពីការ្រផម្តងឈុតទីពីរចប់ អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការឆ្ពុុះ 

បញ្បំងដូចការ្រផម្តងដលើកទី១។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ 

ភ្ាបប់នឹងដមដរៀនការការពរ កុមារចំណុចជំហានទំាង៥ រួមមាន៖  

១) សាតបប់កូន ឬកុមារ ២) ដជឿជាក់ដលើកូន ឬកុមារ ៣)ផ្រ្វងយល ់

ពីការរំដលាភបំពន ឬការមិនដអើដពើដលើកុមារ និងចរិកលក្ខណទៈ 

កនែពុងការការពរកុមារ និងមនុ្របសវ័យដក្មង ៤)បដមងៀនកូន ឬកុមារ 

អំពី្ិរទ្ធិដផបសងៗរប្់រពួកដគ និងយុទ្ធសាស្រ្តដផបសងៗ ដដើមបេីដរៀបចំ 

ចរិកលក្ខណទៈកនែពុងការការពរ ៥) បដងកើតឱបយមានវបបេធម៌្រុវត្ថិភាព  

និងមានការដឹងឮដៅកនែពុង្រហគមន៍រប្់រអនែក។ ដូចដនុះការ 

សាតបប់កូន ឬកុមារជួយឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទា ំ

បានផ្រ្វងយល់ និងអាចជួយកូនទាន់ដពលដវលាពីការរំដលាភ 

បំពនដផបសងៗ។ 

សង្ខ្បម្រៀន
�យៈព្ល
(១០នាទរី)

 នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីការមបាម្័រយទាក់ទងកនែពុង 

មគរួសារ ផដលមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រកនែពុងការផ្តល់ និងទទួល 

ព័ត៌មានដផបសងៗពី្រមាជិកដៅកនែពុងមគរួសារ ជាពិដ្រ្រជាមួយ 

កូន ឬកុមារ រួមទាំងកុមារផដលមានពិការភាព។ ដដើមបេីងាយម្រលួ 

កនែពុងការទទួលព័ត៌មានពីោ្បដយើងមតរូវគិតពីរដបៀបកនែពុងការសាតបប់ 

ដោយយល់ចិត្ត និង្រដងកត ដដើមបេីជួយ្រមមរួល ដល់ការមបាម្រ័យ 

ទាក់ទងឱបយមានមប្រិទ្ធភាព។ ដបើដទាុះជាមាន្រមាជិកកនែពុងមគរួសារ 

ណាផដលមានពិការភាព ដយើងមតរូវផ្រ្វងរកពីរដបៀបដផបសងៗដដើមបេី 

ឱបយការមបាម្រ័យទាក់ទងោ្បកាន់ផតមានភាពជិត្រនែិទ្ធ។ ដយើងក៏បាន 

ដឹងផដរថ ដដើមបេីឱបយកូន និងកុមារដរៀនបានការមបាម្័រយទាក់ទង  

ដោយមានមប្រិទ្ធភាព ដយើងផដលជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាមតរូវសាតបប់កូន ដោយយកចិត្តទុកោក់ ដហើយក៏មតរូវដធ្វើ 

ជាគំរូលអែដល់កូនៗ ឬកុមារផងផដរ។

93ជំនួបដំបូងការប្រាប្្រ័យទាក់ទងក្នុងប្្រួសារ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះ 
បញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ?  ដតើដលាកអនែកយល់ថមបធានបទដនុះមានមបដោជន៍អ្វខ្ីុះ 

ចំដពុះដលាកអនែក? 

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តចផដរ ដៅ 

ដលើទដង្វើរប្រ់ដយើងកន្ងមក?

 ?  ដតើមតរូវយកដៅអនុវត្តោ៉បងដូចដម្តចដៅកនែពុងមគរួសាររប្់រ 

ដលាកអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
�យៈព្ល 
(១០នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តដអាយអនែកចូលរួមចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និងដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវការមបាម្រ័យ 

ទាក់ទងជាមួយមគរួសារកូន ឬកុមារ រួមទំាងកុមារផដលមាន 

ពិការភាពផងផដរ ដដើមបេីឱបយពួកដគមានការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

បានលអែ

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ផដលបានមក 

ចូលរួម។
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 ដៅកនែពុងការមបាម្រយ័ទាក់ទងមានរដបៀបដផបសងៗ ដដើមបេីដឹងពោី្បដៅវិញដៅមក ដហើយកនែពុង ដនាុះផដរដយើងមានចំណុច 

ខ្ុះៗ្រមមាប់ការមបាម្រ័យទាក់ទងតាមរយទៈពកបយ្រម្តី ្រួរ ដឆ្ើយដៅតាមកមមិតអាយុ និងនដគូ (ប្តី/មបពន្ធ) ដូចខាងដមកាម៖

១- សំណួរនានាសំរប់ឃត្បើត្បាស់ជមួយកូនអាយុតិច

 � ដតើកូនបានញពុាំអ្វីខ្ុះដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើដៅផ្ុះកូនបានដលងជាមួយអនែកណាខ្ុះ?

 � ដតើនថ្ងដនុះដៅសាលាកូនបានដលងជាមួយអនែកណាខ្ុះ? 

 � ដតើនថ្ងដនុះកូនដៅដរៀន្របបបាយដទ?

 � ដតើអនែកណាជាមិត្តភក្តិលអែជាងដគរប្រ់កូន?

 � ដតើដៅសាលាដរៀនមានអនែកណាខ្ុះដធ្វើឱបយកូនមិន្របបបាយចិត្ត? 

 � ដតើមានដរឿងអ្វីដកើតដ�ើង ផដលលអែជាងដគ្រមមាប់កូនដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើមានដរឿងអ្វីដកើតដ�ើង ផដលអាមកក់ជាងដគ្រមមាប់កូនដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើអាវរប្រ់កូនសា្អបតឬដទនថ្ងដនុះ?

 � ដតើនថ្ងដនុះមគរូរប្រ់កូនដធ្វើអ្វីខ្ុះ? 

 � ដតើកូនដរៀនដចុះអ្វីខ្ុះដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើដពលដចញដលង កូនដលងអ្វីខ្ុះជាមួយមិត្តភក្តិ? 

 � ដតើមិត្តភក្តិអង្គពុយដរៀនផកបេរកូនោ៉បងដូចដម្តចផដរដៅនថ្ងដនុះ?

២- សំណួរនានាសត្មាប់សំរប់សួរកូន ឬកុមារ ដដលមានអាយុឃត្ចើន

 � ដៅនថ្ងដនុះកូននិោយជាមួយអនែកណាខ្ុះ?

 � ដតើកូនបានដរៀនពីអ្វីខ្ុះដៅសាលាដរៀននថ្ងដនុះ?

 � ដតើកូនបានដធ្វើអ្វីខ្ុះដមកាយពីមត�ប់មកពីសាលា?

 � ដតើអនែកណាជាមិត្តភក្តិលអែជាងដគរប្រ់កូន?

 � ដតើកូនចូលចិត្តមិត្តលអែរប្រ់កូនចំណុចណាខ្ុះ? 

 � ដតើកផន្ងកំសាន្តមួយណាផដលកូនចង់ដៅ? 

 � ដតើនថ្ងដនុះមានដរឿងអ្វីដកើតដ�ើង ផដលលអែចំដពុះកូន?

 � ដតើនថ្ងដនុះមានដរឿងអ្វីដកើតដ�ើង ផដលដធ្វើឱបយកូនមិន្របបបាយចិត្ត?

 � ដតើកូនមានអារម្មណ៍ដូចដម្តចផដរនថ្ងដនុះ?

ឧបសម្័ន្ធ១  សំណួ�នានាសម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នុង 
េា�ប្្ស្័យទាក់ទង
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៣-  សំណួរនានាសត្មាប់សួរប្តី ឬត្បពន្ធ (សូមពេយាយមសួរសំណួរអំពីទំនាក់ទំនង  និងអារម្មណ៍នានា    

កុំសួរអំពីតមម្លរបស់របរ ឬវត្ថុជ)

 � ដតើអូន ឬបងមានអារម្មណ៍ោ៉បងណាផដរនថ្ងដនុះ? 

 � ដតើបង ឬអូនគិតថដយើងគួរជួ្រជុលផ្ុះរដបៀបណាផដរ? 

 � ដតើបងម្រីរប្រ់បង ឬអូនោ៉បងដូចដម្តចដហើយ? 

 � ដតើអូន ឬបងចូលចិត្តញពុាំ ឬដធ្វើម្ហលូបអ្វីជាងដគ? 

 � ដតើបងឬអូនមានចំណុចអ្វីខ្ុះលអែជាងដគ?ដតើបងឬអូនមានចំណុចអ្វីខ្ុះមិនលអែ? 

 � ដតើបង ឬអូនមាននឹកអនែកណាដគ? 

 � ដតើដធ្វើជាមាតបយ ឬឪពុកមានចំណុចណាផដលពិបាកជាងដគ? និងងាយម្រួលជាងដគ? 

 � ដតើអូន ឬបងមានបំណងមបាថ្បអ្វីខ្ុះ? 

 � ដតើអូន ឬបងបារម្ភពីអ្វីខ្ុះ? 

 � ដៅដពលផដលបង ឬអូនដសាកដៅ ដតើបងរកអនែកណានិោយជាមួយ? 

 � ដតើមានអ្វីដកើតដ�ើងដៅនថ្ងដនុះ? 

 � ដតើអ្វីផដលដធ្វើឱបយបងឬអូន្របបបាយចិត្តដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើអ្វីផដលដធ្វើឱបយបងឬអូនមិន្របបបាយចិត្តដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើអ្វីផដលដធ្វើឱបយបង ឬអូនមានអារម្មណ៍ធុញមទាន់ដៅនថ្ងដនុះ?

 � ដតើការងារបង ឬអូនោ៉បងដូចដម្តចផដរដៅនថ្ងដនុះ? 

 � ដតើអូនបានជួបមិត្តភក្តិអូនណាមា្បក់ដទនថ្ងដនុះ? ដតើអូនជួបអនែកណា? ដតើោត់្រុខ្របបបាយជាដទ? 

 �  ដតើបងឬអូនចូលចិត្តការងារផដលដធ្វើរាល់នថ្ងដនុះដទ? ដតើការងារមបដភទណាដទៀតផដលបង ឬអូនចូលចិត្តដធ្វើ? 

 � ដតើទីកផន្ងណាផដលបង ឬអូនចង់ដៅរ្រ់ដៅ?

 � ដតើបង ឬអូនគិតថកូនៗដយើងោ៉បងដូចដម្តចផដរ? 

 � ដតើអូន ឬបងចូលចិត្តកូនៗរប្រ់មិត្តភក្តិដយើងដទ? 

 � ដតើបង ឬអូនគិតថ មិត្តភក្តិរប្រ់កូនៗដយើង ដូចដម្តចផដរ?

 � ដតើបង ឬអូន ដធ្វើអ្វីដដើមបេីឱបយមានអារម្មណ៍លអែដៅដពលផដលអូន ឬបងខឹង ឬមួដ�៉ប?

 � ដតើអ្វីខ្ុះផដលដធ្វើឱបយបងឬអូនមានអារម្មណ៍ថ មានដមាទនភាព?
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សេចក្តីផ្តើម

 ការផ្រ្វងយល់ពីកាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងភារកិច្ចរប្់រកូន ឬកុមារពិតជា 

មានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រ្រមមាប់ពួកោត់កនែពុងការផថទំាចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារម្របតាមយុទ្ធសាស្រ្ត្រ្តីពីការចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមានរប្់រមក្ួរងកិច្ចការនារី ឆ្បំ ២០១៧-២០២១។ ការយល់ដឹងដនុះបានជួយពមងឹង និងដធ្វើឱបយកាន់ផត 

មបដ្រើរដ�ើងដៅកនែពុងមគរួសារនីមួយៗផដលជំរញុឱបយការទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទា ំជាមួយនឹង 

កូន ឬកុមារកាន់ផតមបដ្រើរ និងរឹងមំាផថមដទៀត ដដើមបេីកាត់បន្ថយ ឬបញបឈប់អំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើដៅកនែពុងមគរួសារផដល 

នំាឱបយពួកដគរ្់រដៅដោយភាពរីករាយ មាន្ុរខភាពលអែ កិរិោមារោទនថ្ថនែលូរ ដចុះដោរពចា្់រទំុ ដហើយទទួលបានការ 

អប់រំផដលជាឧត្តមមបដោជន៍្រមមាប់ពួកដគ និងការរ្រ់ដៅមបកបដោយ្រុភមង្គលជាមួយមកុមមគរួសារ។

 មបយ៉ាបងដទៀតកនែពុងមបដទ្រកម្ពុជា ដ ត្បតការយកចិត្តទុកោក់ខ្ាបំងដលើផផនែក្ីរលធម៌្រង្គម ផដលអាចមានឥទ្ធិពលដៅ 

ដលើទមា្បប់ននការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមាររប្រ់មគរួសារនីមួយៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ផតងផតរំពឹងដល់កូន 

ថ នឹងដមើលផថទាដំៅដពលផដលពួកោត់ចា្រជ់រា ដដើមបេីជាកិច្ចតប្រនែង្រងគុណ។ ការកំណត់ដោលដៅននការចិញ្ចមឹកូន 

ឬកុមាររប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ក៏អាចបងកឱបយមានផលប៉ុះពល់ដៅដលើគុណតនម្ និងអនាគតកូន  

ឬកុមារផងផដរ។

 ដោងដៅតាមដហតុផលខាងដលើ ដយើងដឃើញថ កាតព្វកិច្ចរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំកូន ឬ 

កុមារមានទំនាក់ទំនងោ្បោ៉បងជិត្រនែទិ្ធ ផដល់ភាពកក់ដ ត្ប ដ្រចកដីម្រឡាញ់ ដដើមបេីផមបក្ាបយពួកដគដៅជាមនុ្របសដពញវ័យ 

ផដលមាន្រុខុមាលភាពលអែ។

វគ្គទី៥
មេរៀនទី៤៖ ាតព្វកិច្ចករបស់ឪពុកមា្តេយ 

និងភារកិច្ចករបស់កូន

រយទៈដពល ១៥០ នាទី
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គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖

 � វិភាគបាននូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ។

 �  ដលើកកម្្រ់ទមា្បប់លអែ ឬរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ និង្្ប្រ់ប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោ 

ផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំបំដពញកាតព្វកិច្ច និងោំមទដល់កូន ឬកុមារ  

ដដើមបេីឱបយពួកដគមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍបានលអែ។

 �  បដងកើនការយកចិត្តទុកោក់ដល់កូន ឬកុមារផដលមានតមមរូវការពិដ្រ្រ ដូចជាកុមារ 

ផដលមានពិការភាព។

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ការពិនិតបយ្រុខភាពអំ�ពុងដពលមាននផ្ដពុះ

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី ការបំដៅដោុះកូន

 � រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី ការចុុះ្រំបុមតកំដណើត

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី ការផថទាំ្រុខភាពកូន

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី ការកំណត់ដោលដៅរយទៈដពលផវង

 � រូបភាពទី ៦ បងា្បញពី ការការពរ និង្រុវត្ថិភាពននការដលង

 � រូបភាពទី ៧ បងា្បញពី ការដធ្វើជាគំរូលអែ

 � រូបភាពទី ៨ បងា្បញពី ការផ្តល់ឱកា្រ

 � រូបភាពទី ៩ បងា្បញពី ការបដមងៀន និងអប់រំ

 � រូបភាពទី ១០ បងា្បញពី ការផ្តល់ភាពកក់ដ្តប និងក្តីម្រឡាញ់

 � រូបភាពទី ១១ បងា្បញពី ការដធ្វើការងារផ្ុះ

 � រូបភាពទី ១២ បងា្បញពី ការរ្រ់ដៅចុុះ្រមមុងោ្ប

 � រូបភាពទី ១៣ បងា្បញពី អាកបបេកិរិោ និងឥរិោបថលអែ

 � រូបភាពទី ១៤ បងា្បញពី ការអនាម័យខ្លួនមបាណ

 � រូបភាពទី ១៥ បងា្បញពី ការដោុះមសាយទំនា្រ់

 � រូបភាពទី ១៦ បងា្បញពី ការផថទាំ្រុខភាព

 � រូបភាពទី ១៧ បងា្បញពី ការសាតបប់ដំបូនា្មបនឪពុកមាតបយ

 � រូបភាពទី ១៨ បងា្បញពី ការដរៀន្រូមត

 � រូបភាពទី ១៩ បងា្បញពី អាហារូបត្ថម្ភ

 � រូបភាពទី ២០ បងា្បញពី ការដរៀនបំណិនជីវិត

 � រូបភាពទី ២១ បងា្បញពី ការដលង

 � រូបភាពទី ២២ បងា្បញពី ការដគង

 �  បណ្ណរូបភាព (Poster) (០,៦០ម x ០,៨០ម) ផដលបង្ាបញពីតួនាទីឪពុកមាតបយ  

និងភារកិច្ចកូន ឬកុមារ ដដើមបេីផចកជូនអនែកចូលរួម

 � មកោ្រ់្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ
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 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតាអំពីវិន័យផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.   ាតព្វកិច្ចករបស់ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកថេទំា   
(ទាំងបុរស និងស្តេី)

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមានកាតព្វកិច្ច ចាប់តាំងពីកូនបងកកំដណើត 

រហូតដល់ដពញវ័យ។

១. េា�េិនិត្យសុខភាេអំ�ុងព្លមានផ្ទ្ពោុះ

កនែពុងអំ�ពុងដពលមាននផ្ដពុះគួរដធ្វើការពិដមោុះដោបល់ និងពិនិតបយ្ុរខភាពឱបយ 

បាន៤ដង និងចាក់ថ្បំបង្ាបរដដើមបេីជួយឱបយទារកកនែពុងនផ្មាន្ុរខភាពលអែ។ ដៅដពលផដល 

កូនចាប់កំដណើត ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវយកចិត្តទុកោក់ផថ 

បំប៉ន្ុរខភាពអនែកមាននផ្ដពុះ ដោយគិតដៅដល់របបអាហារផដលផដល់នូវ្ុរខភាព 

លអែ្រមមាប់ខ្លួនឯង និងទារកកនែពុងនផ្ ដោយដជៀ្រវាងការដមបើដមគឿងដញៀន ហូបបារី និង 

ដមបើដមគឿងម្រវឹង ផដលនំាឱបយប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រទារកកនែពុងនផ្។  

មបយ៉ាបងដទៀតឪពុកមាដបយមតរូវពបយាោមនិោយដលង ស្ាបបអផងអែលជាមួយទារកកនែពុងនផ្ដោយ 

ក្តីម្រឡាញ់ ថ្បក់ថនែម និងផ្រ្វងរកកផន្ងផដលមាន្ុរវត្ថិភាពកនែពុងដពល្រមមាលកូន  

(ប៉ុ្រ្តិ៍្រុខភាព មណ្ឌល្រុខភាព ឬមន្ីរដពទបយបផងអែក) ផដលមានឆ្មប ឬដពទបយជំនាញ។

២. េា�បំបៅដោុះកូន

បន្ាបប់ពី្រមមាលកូនរួច ឪពុកមាតបយមតរូវផ្តល់ឱបយកូននូវភាពកក់ដ ត្ប ក្តីម្រឡាញ់  

និងយកចិត្តទុកោក់កនែពុងការផថទំាទារក ដោយផ្តល់ទឹកដោុះដំបូង និងបំដៅកូនដោយ 

ទឹកដោុះមាតបយផតមួយមុខរយទៈដពល ៦ផខ ឬបន្តការបំដៅដោុះកូនរហូតដល់អាយុ ២ឆ្បំ។

៣. េា�ចុុះសំបុត្កំណើត

បន្ាបប់ពីបាន្រមមាលកូនរួច ឪពុក ឬមាតបយមានកាតព្វកិច្ចដៅ្ំុរចុុះ្ំរបុមត 

កំដណើតដៅចំដពុះមុខមសន្តីអមតានុកូលោ្បនដៅសាលាឃំុ ្រង្ាបត់ ននលំដៅោ្បន 

អចិនសន្តយ៍រប្រ់ឪពុកមាដបយទារកដនាុះមិនឱបយហួ្រពី ៣០នថ្ង។

៤. េា�ថ្ទាំសុខភាេកូន

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវយកកូន ឬកុមារដៅពិនិតបយ្ុរខភាព 

ដូចជា ្ុរខភាពមាត់ដធ្មញ ្ុរខភាពផភនែក ខ្លួនមបាណ បញ្ចពុុះ្រត្វលអែិត មពមទំាងចាក់ 

ថ្បំបង្ាបរដផបសងៗដៅបុ៉្រ្តិ៍្ុរខភាព មណ្ឌល្ុរខភាព ឬមនី្រដពទបយបផងអែកដៅតាមការ 

99ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



កំណត់អាយុកុមាររប្់រមក្ួរង្ុរខាភិបាល និងផ្រ្វងរកដ្រវាមតរួតពិនិតបយការលូតលា្់រ  

និងការអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

៥. េា�កំណត់គោលដៅ�យៈព្លវ្ង

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផតងផតចង់ឱបយកូន ឬកុមារធំដ�ើង 

ក្ាបយជាមនុ្របសមបកបដោយគុណតនម្លអែដូចជា ដសា្មបុះមតង់ ្្រលូតបូត យល់ចិត្ត ជួយ 

យកអាសារអនែកដនទ ដោុះមសាយបញ្បដោយអហិងបសា ឬមានមុខរបរ្ុរចរិតជាដដើម។  

បុ៉ផន្ត្រកម្មភាពមបចំានថ្ងរប្់រពួកោត់មួយចំនួនផដលមបមពឹត្តកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ 

កូន ឬកុមារបានរួមចំផណកផកផមបនូវដ្រចក្តីមបាថ្បដនាុះមិនបានដូចបំណងដៅវិញ។  

ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដមជើ្រដរី្រនូវទម្ាបប់ននការចិញ្ចឹម 

បីបាច់កូន ឬកុមារ ផដលមានលក្ខណទៈដលើកទឹកចិត្ត ផ្តល់ឱកា្រចូលរួម ្រដមមចចិត្ត  

និងមិនដមបើទណ្ឌកម្មដពលដមបៀនមបដៅកូន ឬកុមារជាដដើម។

៦. េា�េា�ពា� និងសុវត្ថិភាេន្េា�ល្ង

ដធ្វើោ៉បងណាឱបយកុមារដជៀ្រផុតពីដមោុះថ្បក់ដផបសងៗផដលវាអាចដកើតមានដ�ើង 

ដោយដចតនា ឬអដចតនា។ មបាប់កូន ឬកុមារពីដមោុះថ្បក់ដផបសងៗផដលអាចដកើតមានដ�ើង 

ដូចជា ដមោុះថ្បក់ចរាចរណ៍ ដមគឿងដញៀន លង់ទឹក ។ល។ ដោយពនបយល់ពីដហតុផល 

ចបបា្រ់លា្រ់មតឹមមតរូវដល់ពួកោត់។

៧. េា�ធវែើជាគំ�ូល្អ

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំដមបើរដបៀបដោុះមសាយបញ្ប ភាពតានតឹង 

ចិត្ត ឬជដម្ាបុះផដលបានដកើតដ�ើងតាមមដធបយាបាយវិជ្ជមាន និងអហិងបសា។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគបបេីដធ្វើជាគំរូលអែដល់កូន ឬកុមារពីរដបៀបមបាម្័រយទាក់ទង 

លអែជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ និងជាមួយមនុ្របសផដលដៅខាងដម្ផ្ុះ ដដើមបេីឱបយកូន ឬកុមារ 

បានដរៀន្រូមត និងអនុវត្តតាម។

៨. េា�្្តល់ឱេាស

កុមារផដលមានពិការភាពទទួលបានឱកា្រចូលរួមកនែពុង្រកម្មភាព និងមពឹត្តិការណ ៍

្រង្គមនានា មពមទាំងទទួលបានឧត្តមមបដោជន៍ដ្រ្មើោ្ប ដនាុះការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ 

នឹងដកើតមានដ�ើងដល់កុមារ។

៩. េា�បង្ៀន និងអប់�ំ

ដៅដពលកូន ឬកុមារចដមមើនវ័យ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវ 

ចុុះដឈា្មបុះកូន ឬកុមារ ឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ និងតាមកមមិតថ្បក់ជាបន្តបនា្បប់ 
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មពមទំាងបន្តអប់រំកូន ឬកុមារពីអាកបបេកិរិោ ្ីរលធម៌ ចំដណុះដឹង បំណិនជីវិត និង 

ជំនាញបផន្ថម។

 ¡  បលត្ងៀន និងអប់�ំកុមា�េរីសុខភាេ ្្លវូល្ទ៖ ពនបយល់កូន ឬកុមារ ពីការលូតលា្់រ 

ននរូបកាយដៅដពលផដលកុមារដពញវ័យ ឬកុមារចាប់ដផ្តើមមានចំណង់ផ្លូវដភទ។ ដូចដនុះ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំពនបយល់កុមារពីរដបៀបមគប់មគងចំណង់ផ្លូវដភទ 

តាមផបបវិជ្ជមាន ដូចជាហាត់មបាណ អានដ្រៀវដៅ ដដើរលំផហ សាតបប់ចដមមៀង ជផជកោ្ប 

ដលងជាមួយមិត្តភក្តិផដលទុកចិត្តបានដមីលដរឿងកំផប្ង និងផខបសភាពយន្ត ឬដលង 

កីឡាជាដដើម ផដល្រកម្មភាពទំាងអ្់រដនុះ មិនដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ខ្លួនឯង និងអនែក 

ដនទដ�ើយ។

 ¡  លត្គឿងលញៀន៖ ដៅដពលផដលកុមារចូលវ័យជំទង់ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំាដៅផតបន្តដលើកទឹកចិត្ត អប់រំឱបយកូនយល់ពីភារកិច្ចផដលមតរូវដជៀ្រវាងការ 

ដ្រពគប់មិត្តផដល្រង្គមមិនឱបយតនម្ដូចជា ដមបើមបា្រ់ដមគឿងដញៀន ឬដមគឿងម្រវឹង។ល។ 

ដលើ្រពីដនុះ ពនបយល់កុមារពីមូលដហតុផដលនំាឱបយមានការដមបើមបា្់រដមគឿងដញៀន 

ផលប៉ុះពល់ និងមដធបយាបាយផដលដធ្វើឱបយខ្លួនដគ្របបបាយដោយមិនដមបើដមគឿងដញៀន។

១០. េា�្្តល់ភាេកក់ក្ត្ និងក្តរីស្ឡាញ់

មានដពលដវលា្រមមាប់កុមារដូចជា និទានដរឿង សាតបប់កុមារនិោយ និោយោ្បដលង 

ឱប ដថើប ឬដមបើពកបយ្រម្តីទន់ភ្ន់។ល។

១១. េា�ធវែើេា�ងា�្្ទុះ

ដម្អំពីការ្ិរកបសាដរៀន្ូរមត ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវផ្តល់ 

ឱកា្រឱបយកូន ឬកុមារ បានចូលរួមដធ្វើការងារផ្ុះ តាមលទ្ធភាព និងកមមិតអាយុរប្់រ 

ពួកដគ ដដើមបេីអភិវឌបឍបំណិនជីវិត។

១២. េា��ស់នៅចុុះសម្ុងោ្ន្

មានកផន្ងស្ាបក់ដៅ្រមរមបយ និង្រដម្ៀកបំពក់ដៅតាមស្ាបនភាពជីវភាព 

អាកា្រធាតុ មពមទាំងបរិសា្បនរ្រ់ដៅដោយការដោរពឱបយតនម្ោ្ប និងោ្មបនអំដពើហិងបសា។ល។

១៣. អាកប្បកិ�ិយា និងឥ�ិយាបថល្អ

ការដោរព ការមបាម្រយ័ទាក់ទងដោយការយល់ចិត្ត ការផចករំផលក និងការចូលរួម

្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គម។ល។
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ចំណំ
 �  ការរកបសាកូន ឬកុមារឱបយដៅជាមួយមគរួសារ គឺជាមដធបយាបាយផតមួយគត់កនែពុងការផ្តល់ 

ឱកា្រឱបយកូនទទួលបានការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍបានលអែ។ ដៅកនែពុងមណ្ឌលកុមារ 

កំមព កុមារងាយរងដមោុះពីអំដពើហិងបសា ការរំដលាភបំពន ឬការមិនដអើដពើ ។ល។ ដូចដនុះ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរផតឱបយកូន ឬកុមាររ្់រដៅកនែពុងមគរួសារ ដបើ

ដទាុះជាមានស្ាបនភាពជីវភាពោ៉បងណាក៏ដោយ ដហើយមតរូវចងចំាថ ោ្មបនទីណា 

ផដលមបដ្រើរជាងផ្ុះ ឬមគរួសាររប្រ់កូន ឬកុមារដ�ើយ។

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា (ទំាងបុរ្រ និងស្រ្តី) គួរផ្តល់ការផថទំា 

ពិដ្រ្រដៅដលើកូន ឬកុមារផដលមានពិការភាព ដដើមបេីការពរកុមារទំាងដនាុះពីការ 

រំដលាភបំពនមគប់ទមមង់។ កុមារទំាងដនាុះ នឹងទទួលបានមគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅ 

ផដរ ដូចជាដៅចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀន។ ពួកដគ  

នឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយោ៉បងដហាចណា្់រ

មួយឆ្បំ មុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្ិរកបសា ដហើយដៅបន្តោំមទ និង 

ដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យោ៉បងដហាចណា្់រ។  

ដបើ្ិរនជាអាច ្ូរមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា (ទំាងបុរ្រ និងស្រ្តី) 

បន្តោំមទ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយដរៀនដល់មហាវិទបយាល័យដូចកុមារទូដៅផដរ។  

ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ ្ិរក្ាបសាលា និង្រកម្មភាព្រង្គម 

នានាផដរ។

II. ភារកិច្ចករបស់កូន ឬកុមារ

កូន ឬកុមារ មានភារកិច្ចមួយចំនួន ្រមមាប់ការរ្់រដៅមបចំានថ្ងរប្់រពួកដគ។ 

ភារកិច្ចទាំងដនាុះរួមមាន៖

១. េា�អនាម័យខ្លួនប្្ណ

ដូចជា ងូតទឹក្រមា្អបតខ្លួនមបាណ រ្់រដៅសា្អបត ហូបសា្អបត ផឹកសា្អបត ផដលអាច 

ជួយឱបយមាន្រុខភាពលអែ និងរូបរាងកាយមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍបានលអែ។

២. េា�ដោុះស្្យទំនាស់

រដបៀបដោុះមសាយបញ្បដោយ្រន្តិវិធី ដជៀ្រវាងពីការដមបើអំដពើហិងបសាមគប់ទមមង់ 

តាមរយទៈ ការសាតបប់ដហតុផល ្រួរ្រំណួរបញ្បក់ ផ្រ្វងរកឫ្រគល់ននបញ្ប មានការពិភាកបសា 

និងការចរចាជាដដើម។
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៣. េា�ថ្ទាំសុខភាេ

ហាត់មបាណឱបយបានដទៀងទាត់ដូចជា ជិុះកង់ ដលងបាល់ ឬកីឡាដផបសងៗដទៀតតាម 

កមមិតអាយុផដលអាចដធ្វើបាន។

៤. េា�សា្ត្ប់ដំបូនា្ម្នឪេុកមា្ត្យ

ដរៀនពីអ្វីផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើទំាងដៅកនែពុងមគរួសារ និងដៅកនែពុង្រហគមន៍ 

ពិដ្រ្រដរៀនពីគំរូលអែៗ និងសាតបប់ការទូនា្មបនដមបៀនមបដៅរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទាំ។

៥. េា�រៀនសូត្

ការចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយរហូតដល់កមមិតមហាវិទបយាល័យ ដបើ្ិរនោត់ 

អាចមានលទ្ធភាព និង្រមត្ថភាព។ កុមារដធ្វើកិច្ចការសាលា អាន ្រួរ ដឆ្ើយ ជាពិដ្រ្រ 

កុមារមានទីកផន្ង និងដពលដវលាមគប់មោន់កនែពុងកាដរៀន្ូរមតដៅសាលាដរៀន និងជាមួយ 

មិត្តភក្តិ។

៦. អាហា�ូបត្ថម្ភ

ញពុាំឱបយបានដទៀងទាត់ និងគិតដល់អាហារទំាង៣មកុម (អាហារការពរ អាហារ 

សាង្រង់ និងអាហារថមពល) និងអាហារផដលមាន្រុវត្ថិភាព។

៧. េា�រៀនអំេរីបំណិនជរីវិត

មគបម់គងដពលដវលា នងិលុយកាក់ ដរៀនពីរបាំផខ្មរ ចដមមៀង ឬ្រិលបេទៈនានា ោំដំណាំ  

ឬបផន្ ការចិញ្ចឹម្រត្វ ជំនាញកនែពុងការទំនាក់ទំនង ឬការរ្់រដៅមបចំានថ្ងជាដដើម។ ការ 

ជួយ្រមមាលការងារផ្ុះ មិនប៉ុះពល់ដល់ការអភិវឌបឍរប្់រកូន ឬកុមារដទ។ ្រកម្មភាព 

ទំាងដនាុះមានដូចជា ោំ្្រ ដមសាច្្ប ្រមា្អបតផ្ុះ និងជួយអនែកជិតខាង មិត្តភក្តិ ឬ 

អនែកផដលមតរូវការជំនួយ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវពនបយល់ឱបយចបបា្់រ 

ពីមពំផដនននការជួយផដលមិនមានការប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ អភិវឌបឍ និងមាន 

ដមោុះថ្បក់ដល់កូន ឬកុមារ។

៨. េា�ល្ង

ការបដងកើននូវភាពរីករាយ មានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រចំដពុះកូន ឬកុមារ។ ពួកដគ  

អាចផ្រ្វងយល់ពីខ្លួនឯងមពមទំាងបរិស្ាបនដៅជំុវិញរប្់រពួកដគ។ ការដលងក៏ជួយឱបយកូន  

ឬកុមារមាន្រមត្ថភាពកនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប ការ្រមមបខ្លួនដៅតាមសា្បនភាព ទទួល 

103ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



ស្ាបល់អំពីការឈនែុះ និងចាញ់ ដចុះរងចំា និងផចករំផលកនូវអ្វីផដលកុមារមានជាមួយ 

បងបអែលូន មិត្តភក្តិ ឬអនែកដផបសងដទៀត។

៩. េា�គ្ង

ដគងឱបយបានមគប់មោន់ ឧទាហរណ៍៖

 � ទារកអាយុ ០-៣ ផខ មតរូវដគង ១៤-១៧ ដមា៉បង (អាចដគង ១១-១៩ ដមា៉បង)

 � ទារកអាយុ ៤-១១ ផខ មតរូវដគង ១២-១៥ ដមា៉បង (អាចដគង ១០-១៨ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារតូចអាយុ ១-២ ឆ្បំ មតរូវដគង ១១-១៤ ដមា៉បង (អាចដគង ៩-១៦ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារតូចអាយុ ៣-៥ ឆ្បំ មតរូវដគង ១០-១៣ ដមា៉បង (អាចដគង ៨-១៤ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារអាយុ ៦-១៣ ឆ្បំ មតរូវដគង ៩-១១ ដមា៉បង (អាចដគង ៧-១២ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារអាយុ ១៤-១៧ ឆ្បំ មតរូវដគង ៨-១០ ដមា៉បង (អាចដគង ៧-១១ ដមា៉បង)

១០. ភា�កិច្ផ្ស្ងទៀតមានដូចជា

 �  ទំនាក់ទំនងនានាក្នុងសង្គម៖ ចូលរួមកម្មវិធីខ្ុះៗជាមួយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា ្ួររ្ុរខទុក្ខសាច់ញាតិ អនែកជិតខាង ការជួយ្រមមរួលចរាចរដលើដងផ្លូវ 

តាមសាលា ឬការចូលរួមមបជុំផបសព្វផបសាយនានាតាម្រហគមន៍ជាដដើម។

 �  ការដោរពចបបាប់ និង្ីរលធម៌្រង្គម៖ ពក់មួក្ុរវត្ថិភាព ឬផខបសមកវាត់ដពលដធ្វើដំដណើរ  

ដោរពដភ្ើង្រញ្បចរាចរណ៍ មិនមបមពឹត្តអំដពើលួចឆក់ប្ន់ ឬដមបើមបា្់រដមគឿងម្រវឹង 

ឬដមគឿងដញៀន រួមទាំងការដោរព និងឱបយតនម្ដល់មនុ្របសដៅជុំវិញខ្លួន។

III. ភាពជឪពុក

ដៅកនែពុងការបំដពញតួនាទីដនុះផដរ ឪពុកមានការរួមចំផណកោ៉បង្ំរខាន់ដៅកនែពុង 

មគរួសារកនែពុងការផថទំាកូន ឬកុមារកនែពុងការចូលរួមបញបឈប់អំដពើហិងបសាដលើកុមារផងផដរ។ ការ

្រិកបសាមសាវមជាវធំមួយបានបងា្បញថ ដៅដពលផដលមានការចូលរួមពីឪពុក គឺទទួលបាន 

លទ្ធផលវិជ្ជមានជាដមចើនដល់កូន មបពន្ធ និងឪពុកខ្លួនឯងផងផដរ។

ការបដងកើតពិភពដលាកមួយផដលោ្មបនអំដពើហិងបសា ្រមភាពគំនិត និងការចិញ្ចឹម 

បីបាច់កូន ឬកុមារ ឪពុកគឺមានតួនាទីោ៉បង្រំខាន់កនែពុងការផ្រ្វងយល់ពីតមមរូវការរប្រ់កូន  

ឬកុមារ ផដលអាចធានាដល់្ិរទ្ធិកុមារ ការោំមទ្ុរខភាពមាតា និងការកាត់បន្ថយនូវ 

ការដរី្រដអើងផផនែកដយនឌ័រ និងទមមង់ដផបសងៗននអំដពើហិងបសា មពមទំាង្្ប្់រប្តលូរជីវិតរប្់រ 

កុមារា និងបុរ្រផថមដទៀតផង។

ការ្រិកបសាមសាវមជាវដនុះ ក៏បានបងា្បញផដរថ ការចូលរួមរប្រ់ឪពុក ឬបុរ្រ គឺមាន 

មបដោជន៍្រមមាប់ការយល់ដឹង ការអភិវឌបឍ្រង្គម ្រុខភាពផ្លូវចិត្ត និងរាងកាយរប្រ់កុមារ  

មពមទាំងការអភិវឌបឍអាកបបេកិរិោមបកបដោយ្រមភាពដយនឌ័រ។
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ដធ្វើការជាមួយនឹងឪពុក គឺជាការងារសាមញ�បំផុត ដហើយមានមប្ិរទ្ធភាពខ្្់រ

្រមមាប់ដលើកកម្្់រការបញបឈប់អំដពើហិងបសា ្រមភាព្រមមាប់កុមារ និងស្រ្តី ផដលមិន 

ផមនមានផតដៅកនែពុងមទឹ្រ្តីដនាុះដទ បុ៉ផន្តវាជាការអនុវត្តដៅកនែពុងជីវិតមបចំានថ្ងដៅកនែពុងមគរួសារ  

និង្រហគមន៍រប្់រដយើង ដហើយក៏ជាវិធីផដលមានមប្ិរទ្ធភាពកនែពុងការដធ្វើឱបយឪពុក 

ចូលរួមគិតពិចារណាពីរដបៀប្្ប្់រប្តលូរផនែត់គំនិតផដលបុរ្រជាធំដៅជា្រមភាពដយនឌ័រ 

និងោ្មបនអំដពើហិងបសា។

មប្រិនដបើមានការចូលរួមពីឪពុក និងកុមារាកនែពុងការផ្តលួចដផ្តើម និងោំមទដលើកកម្្រ ់

តមមរូវការ និង្ិរទ្ធិរប្់រកុមារ គឺជាមដធបយាបាយ្រមមាប់ឱបយមានការផបសារភ្ាបប់ដៅនឹងការ 

រ្រ់ដៅរប្រ់កុមារី និងផ្តល់អាទិភាពដ្រ្មើោ្បដៅនឹងតមមរូវការរប្រ់កុមារាផងផដរ។

IV. ភេទ និងយេនឌ័រ

ល្ទ៖ គឺជាលក្ខណទៈជីវសាស្រ្តរប្់របុរ្រ និងស្រ្តី ផដលធម្មជាតិបានកំណត់ឱបយ 

មសាប់តាំងពីកំដណើតមក ដហើយដគពុំអាចផកផមប ឬ្្ប្រ់ប្តលូរបានដ�ើយ។

ឧទាហរណ៍៖ មានផតស្រ្តីដទផដលអាចពដពុះ និងបំដៅកូនដោយទឹកដោុះមាតបយ  

និងមានផតបុរ្រដទផដលអាចផ្តល់ដមជីវិតដឈា្មបល។

លយនឌ័�៖ គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងបុរ្រ និងស្រ្តីដៅកនែពុងមគរួសារ ្រហគមន៍ ្រង្គម  

ពក់ព័ន្ធនឹងការផបងផចក្ិរទ្ធិអំណាច ឋានទៈ តួនាទី ការងារ និងភារកិច្ចផដលកំណត់ 

ដោយ្រង្គម ដហើយអាចផកផមបបានដៅតាមកាលទៈដទ្រទៈ។

ឧទាហរណ៍៖ ស្រ្តី និងបុរ្រអាចដធ្វើជាវិ្រ្វករ និងអនែកមគប់មគងបានដូចោ្ប។ ស្រ្តី 

និងបុរ្រអាចដធ្វើការផ្ុះ្រផមបេង និងដមើលផថទាំកូនដៅបានដូចោ្ប។

V. គុណតម្លេ

គុណតនម្ គឺជាអ្វីផដលកំណត់ដោយបុគ្គល ដូដចនែុះ្រមាជិកមគរួសារ អាចមាន 

ជំហរខុ្រៗោ្បចំដពុះគុណតនម្ដនុះ។ ឪពុកមាដបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 

(ទំាងបុរ្រ និងស្រ្តី) ក៏មិនផមនជាមនុ្របសផតម្ាបក់ផដលកំពុងមានឥទ្ធពិលដលើការគិត 

រប្់រកូនៗចំដពុះគុណតនម្ដនាុះដទ។ ្រមាជិកដៅកនែពុងមគរួសារ ្រហគមន៍ និងមិត្តភកដ ិ 

គឺ្ុរទ្ធផតមានឥទ្ធពិលដល់ការគិត និងគុណតនម្រប្់រកូនអនែកផដរ។ បុគ្គលដផបសងដទៀត  

ផដលជិត្រនែទិ្ធដៅដម្រង្វង់មគរួសារដូចជា មគរូបដមងៀន មពុះ្រងបឃ ្រមាជិក្រហគមន៍ក៏ 

រួមចំផណកកាន់ផតខា្បំងផងផដរ ជាពិដ្រ្រគឺដៅដពលផដលកូនដនាុះកាន់ផតធំដឹងកដី។

ការកំណត់ និងការផ្រ្វងយល់ពីគុណតនម្រប្់រដលាកអនែក គឺមានសារទៈ្ំរខាន់ 

ណា្រ់ ពីដមពុះវាជា្រនែលូលននជីវិតរប្រ់ដលាកអនែក និងមគរួសារកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន។
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១. គុណតម្ល្គ្ួសា�

គុណតនម្មគរួសារ គឺជាបទោ្បន្រង្គម ផដលមតរូវបានកំណត់ដោយមគរួសារ និង 

មបវត្តិមបនពណីផដលផដល់នូវមូលោ្បនផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ្រមមាប់ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន 

ឬកុមារដៅកនែពុងមគរួសារ។ ការបំដពញការងាររួមោ្បជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ ដូចជា បដី មបពន្ធ 

និងកូនកនែពុងការកំណត់ និងបដងកើតគុណតនម្មគរួសារ តាមរយទៈការជួបជំុោ្បកនែពុងមគរួសារ  

គឺជាការ្រំខាន់បំផុត។ ការនិទានដរឿង និងការដធ្វើជាគំរូលអែ ជាមដធបយាបាយ្រំខាន់្រមមាប់ 

ឱបយឪពុកមាដបយបដមងៀនកូនរប្រ់ពួកោត់អំពីគុណតនម្។

២. េា�ដោុះស្្យវិវទន្គុណតម្ល្

 វិវាទគុណតនម្កនែពុងមគរួសារ គឺ្ំរដៅដលើ្រមាជិកកនែពុងមគរួសារម្ាបក់ៗ ផដលមាន 

ការគិត និងយល់ដឃើញខុ្រៗោ្ប។ ដូដចនែុះដដើមបេីដោុះមសាយនូវវិវាទននគុណតនម្ មាន 

វិធីសាស្រ្តដូចខាងដមកាម៖

 �  ចំណាយដពលដវលាផ្រ្វងយល់ និងពិចារណាអំពីខ្លួនឯង ដដើមបេី្រដមមចចិត្តថមតរូវដធ្វើ

ោ៉បងណា?

 �  ដោរពគុណតនម្រប្់របុគ្គលម្ាបក់ ដហើយផញកឱបយោច់រវាងគុណតនម្្្បល់ខ្លួន និង 

គុណតនម្រប្រ់អនែកដនទដទៀត។

 �  ពិដមោុះជាមួយមិត្តភកដិ មិត្តរួមការងារ អនែកជិតខាង បុគ្គលិក្រង្គមកិច្ច អនែកផដល់មបឹកបសា 

ឬមបធានភូមិដដើមបេីឱបយដគជួយជាគំនិត និងដោបល់។

 � ដរៀបចំការជួបជុំមគរួសារដដើមបេីជផជកោ្បអំពីបញ្ប និងឫ្រគល់រប្រ់វា។

ផ្រ្វងរកដំដណាុះមសាយកនែពុងឯកសារផ្លូវការដូចជា ឯកសារចបបាប់ននមពុះរាជាណាចមក 

កម្ពុជា ឬឯកសារ្រំខាន់ៗ ្រដីអំពី្រិទ្ធិមនុ្របស និង្រិទ្ធិកុមារ។

បង្ាបញកូន ឬកុមារ អំពីគុណតនម្លអែៗ និងមានមបដោជន៍តាមរយទៈការមបមពឹត្ត  

ដូចជាការដោរព និងឱបយតនម្មនុ្របសជំុវិញ ជួយមនុ្របសផដលមតរូវការជំនួយ មបឹងផមបង 

ដរៀន្ូរមត ឬដធ្វើការងារដោយ្ុរចរិត តបេិតកូនផតងមានទំដនារមតាប់តាមការមបមពឹត្ត 

រប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ដហើយទំនងមានឥទ្ធិពលដមចើនជាង

ពកបយ្រម្តីផដលដមបៀនមបដៅ។ ការដធ្វើជាគំរូដ៏លអែ ក៏ជាឧបករណ៍មួយផផនែកផដរកនែពុងការ 

ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារមបកបដោយមប្ិរទ្ធភាព ដលើកកម្្់រគុណតនម្វិជ្ជមាន និង 

ការមបមពឹត្តដោយអហិងបសា (ICS-SP ឆ្បំ២០១៣)

កុំបារម្ភថា កូនមិនសា្េប់តមអ្នកឱេយឃសាះ

ដតត្តូវត្បយ័ត្ន តេបិតកូនរបស់អ្នកកំពុងដតឃ្លេំឃមើលរល់ទឃង្វើររបស់អ្នកជនិច្ចក

106 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



៣. ទមា្ល្ប់ និងជំនឿន្េា�ចិញ្ឹមកូន

ជំលនឿ និងេា�េិតននេា�ចិញ្ឹមកូនលៅកម្ុជា

ល� ជំលនឿ េា�េិត

១ មចបាច់មករូចឆ្មបរោក់ផភនែកទារកដពលទារក 

ដកើតភា្បមដដើមបេីបងា្បរដរាគ

ទឹកមករូចឆ្មបរគឺជាមបដភទមួយននអា្ីុរត។ 

វាអាចដធ្វើឱបយរលាកផភនែកទារកជាលទ្ធផល  

គឺវាបានបំ្្បញផភនែក និងអាចដធ្វើឱបយទារក 

ខា្បក់បាន។

២ ោក់ទឹកដោុះ ឬទឹកដនាមចូលផភនែកដពល 

ឈឺផភនែក

ទឹកដនាមមិនបង្ាបរជំងឺឆ្ងដទ ការពិតគឺវា 

អាចបងករជាជំងឺឆ្ងបាន។ វាអាចមាន 

ដមោុះថ្បក់ដៅដពលផដលោក់ទឹកដោុះដៅ 

កនែពុងផភនែកទារក មប្ិរនដបើផភនែក ឈឺមសាល 

គឺអាចជួយឱបយជាបាន បុ៉ផន្តដបើវាមិនដធ្វើឱបយ 

ផភនែកម្រ�ុះបានឆប់រហ័្រដនាុះដទ គឺមតរូវ 

ផតដៅជួបមគរូដពទបយ។

៣ មុជ ឬលាងមសាដបៀរដពលទារកដកើត ដដើមបេី 

ដធ្វើឱបយផ្របេកសា្អបត

ផបបដនុះ គឺមិនបងករដមោុះថ្បក់ដល់ទារកដទ 

បុ៉ផន្តមសាដបៀរមានជាតិ្ុររា ដហើយ្ុររា 

ងាយ្រ្ងលួត ដូដចនែុះវាដធ្វើឱបយផ្របេករប្់រទារក 

្រ្ងលួត ជាជាងដធ្វើឱបយផ្របេកទារកសា្អបត។

៤ ពនន្ ដមបងកូឡា ដមដំផប ទំព្ឹ្រកមតោប 

កាតបមបិតបដង្ហើយដដើមបេីឱបយបដង្ហើយឆប់រឹង

វាដមោុះថ្បក់ណា្រ់កនែពុងការផដលយកអ្វីមួយ 

ដៅមតដុ្របដង្ហើយទារក។ បដង្ហើយទារក 

ទន់ណា្់រ ដហើយដបើប៉ុះវា គឺគួរប៉ុះថនែមៗ។  

ោ្មបនអ្វីមតរូវយកមកបិតបដង្ហើយទារកដទ គឺមាន 

ផតដពលដវលាបុ៉ដណាណបុះ ឆអែឹងនឹងលូតលា្់រ 

រឹងមំាដៅដពលទារកមានអាយុចដន្ាបុះពី ៨  

ដៅ ២៤ ផខ។ មប្ិរនដបើបដង្ហើយផតគឺវាជា

្រញ្បមួយននការខ្វុះជាតិទឹក។ ដបើវាដប៉ាបង  

គឺជា្រញ្បមួយននជំងឺឆ្ងចំដពុះខួរកបបាល។ 

្ូរមពិដមោុះជាមួយមគរូដពទបយ មប្ិរនដបើដរឿង 

ផបបដនុះដកើតដ�ើង។

៥ ដបៀមទឹកអុ៊នៗដៅម្ូរបបដង្ហើយ ដដើមបេីឱបយ 

បដង្ហើយឆប់រឹង

៦ ោក់កាំបិត កនសន្តដលើកបបាលដដើមបេីដដញដខា្មបច 

មពយដចញ និងជួយឱបយទារកឆបដ់គងលក់

អ្វីៗផដលមុតម្រួចោក់ផកបេរទារក គឺដមោុះថ្បក់ 

ណា្រ់។ ទារកងាយនឹងដរី ដហើយវត្ថពុម្រួចៗ 

ងាយនឹងមុតពួកដគ។
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ជំលនឿ និងេា�េិតននេា�ចិញ្ឹមកូនលៅកម្ុជា

ល� ជំលនឿ េា�េិត

៧ កាត់ដរាមផភនែក ដដើមបេីឱបយបានដរាមផភនែកឆប់ 

ដុុះបានផវងៗ

ដមោុះថ្បក់ណា្់រកនែពុងការផដលយកកនសន្ត 

ម្ួរច ឬវត្ថពុមុតម្ួរចនានាដៅោក់ជិតផភនែក 

ទារក។ ការកាត់ដរាមផភនែកមិនដធ្វើឱបយដរាមផភនែក 

ដនាុះផវង ឬសា្អបតជាងមុនដនាុះដទ។

៨ យកដមបងកូឡា ឬមមាមនដដៅញីពងកូន ឬ 

ពក់មកវិលឱបយកូនដពលដឃើញពងរប្់រដគ 

មិនដ្រ្មើោ្ប

ដមបងកូឡា គឺ្រមមាប់ដធ្វើឱបយសាច់ដំុផដល 

ចុកដរាយបាន្រមមាក និងធូរមសាលពីការ 

ឈឺចាប់ មិនផមន្រមមាប់ដោលបំណង 

ដផបសងៗដទៀតដទ។ វាមានជាតិផឃមហ្វ  

ផដលពុល និងជាតិហិរ។ វាបដងកើតឱបយមាន  

អារម្មណ៍មកហាយដៅដលើផ្របេក ដូដចនែុះទារក 

នឹងឈឺកនែពុងការផដលញីពងទារកជាមួយ 

នឹងដមបងកូឡា ដមពុះផ្របេកដៅទីដនុះទន់ 

ណា្់រ។ ទារកអាចនឹងប៉ុះវា និងយកនដ 

ដៅញីផភនែក ឬមាត់ផដលអាចបណ្ាបលឱបយ 

មានអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ។ វាមិនជួយឱបយពង 

លូតលា្់រដទ ដហើយការពក់មកវិលក៏មិន 

ជួយផដរ។

៩ លាបដមបងកូឡា ឬមបមាត់មជរូកដៅដពុះ 

ដដើមបេីបងា្បរការឈឺដពុះ

្រូមដមើលចដម្ើយ៨។ ការដមបើជាតិ ផឃមហ្វ  

ដមចើនដពកពិតជាបងករឱបយមានជំងឺដពុះដវៀន  

ជាជាងការពបយាបាលដពុះដវៀន ចំផណកឯ 

មបមាត់មជរូកដពរដពញដោយដមដរាគ (បាក់ 

ដតរី)។ ្រូមយកវាដចញឱបយឆ្បយពីទារក ដបើ 

មិនដូដចនែុះដទវាអាចបងករឱបយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

១០ មចបាច់មោប់ដោុះដចញដដើមបេីកំុឱបយកូនម្ីរ 

និងកូនមបុ្រមានដោុះធំ

ការមចបាច់ដោុះទារកគឺឈឺចាប់ណា្់រ 

ដហើយនមពនផបស និងអាចបងករដរាគ។ ដូដចនែុះ 

វាដមោុះថ្បក់។ ជាធម្មតាទារកជាដមចើនដៅ

ដពលផដលដកើតមកមានវត្ថពុរាវដូចទឹកដោុះ

ខ្ុះៗបណា្បលពីអកម៉ូនរប្រ់មាតបយ។ វានឹង 

បាត់ដោយខ្លួនឯងដៅពីរបីនថ្ងដមកាយ 

មក។ ការមចបាច់ដនុះមិនបានផលអ្វីដៅ

ដលើការលូតលា្់រដោុះរប្់រកូនមបុ្រ 

និងកូនម្រីដនាុះដទ។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកិច្ចចាប់ដផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្ំរដណុះ្ំរណាលដហើយ 

អាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិតដឱយអ�កចូលរួមចបករំលបកការរ្រ់នៅរប្រ់ពួក 

ោត់ 

 ? ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបុមរប្រ់យើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបច 

ខ្ុះ?

 y បើ្រិនជា្រមាជិកកបុមមិនបានចាំ អនែក្រមបប្រមបរួលអាច 

រំឭក ឬបងា្បញទៅលើកបោ្រ្្បំងធំ (គោលការណ៍កបុម)  

ដបលបាន្ររសបរចំណុចដបលពួកោត់បានពបមពបៀងកាល 

ពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ? តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបលើកមុនជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន៖
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

“ទ្វរាថា”
(១០នាទរី)

 ¡  ឱបយអនែកចូលរួមឈរជារង្វង់ រួចផណនំាអំពីរដបៀបននការចូលរួម 

កនែពុងផលបេងថមពល។

 ¡  ចូរពនបយល់ថ អនែកទំាងអ្់រោ្បនឹងមតរូវដធ្វើតាមអនែក្រមមប្រមមរួល  

មប្រិនដបើអនែកឮពកបយនាំមុខដោយពកបយ •ដទវតាថ...•។ 

(ឧទាហរណ៍៖ ដទវតាថ ដូរកផន្ង• អនែកទាំងអ្រ់មតរូវប្តលូរកផន្ងោ្ប។

 ¡  បុ៉ផន្ត អនែកទំាងអ្់រោ្បនឹងមិនមតរូវដធ្វើអ្វីទំាងអ្់រ មប្ិរនដបើអនែក 

មិនឮពកបយនាំមុខដោយពកបយ •ដទវតាថ...• ដនាុះដទ។ 

 ឧទាហរណ៍៖ ដូរកផន្ង ដនាុះអនែកចូលរួមមិនមតរូវដធ្វើតាមដទ។  

ដបើករណីអនែកចូលរួមដធ្វើខុ្រល័ក្ខខ័ណ្ឌ អនែកដនាុះនឹងចាញ់ ដហើយ 

កា្បយជាអនែកដឹកនាំវិញម្តង។

 ¡  អនែកផដលដឹកនំាបន្តដឹកនំារហូតដល់ផ្រ្វងរកអនែកចាញ់ ដហើយ 

អនែកចាញ់នឹងបន្តដឹកនាំ និងដធ្វើដំដណើរការដូចោ្ប។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េាតេវែកិច្�បស់ ឪេុកមា្ត្យ 

និងភា�កិច្�បស់កូន

េាតេវែកិច ្
�បស់ 

ឪេុកមា្ត្យ  
និងភា�កិច ្
�បស់កូន

(៥០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលអាចពនបយល់ពីនិយមន័យននពកបយ កាតព្វកិច្ច 

និង ភារកិច្ច ករណីអនែកចូលរួមមិនយល់ បនា្បប់មកនិោយថ៖

 ឥ�លូវដនុះ ដយើងនឹងពិភាកបសាោ្បលមអែិតពីកាតព្វកិច្ចរប្រ់ឪពុកមាតបយ  

និងភារកិច្ចរប្រ់កូន 

 ¡  ផចកអនែកចូលរួមជា ៤មកុម (ដបើ្រិនជាមានចំនួនអនែកចូលរួមបុរ្រ 

មបហាក់មបផហលោ្បនឹងស្រ្តី ផចកមកុមបុរ្រដផបសង មកុមស្រ្តីដផបសង  

ដហើយមកុមនីមួយៗនឹងពិភាកបសាដលើ្រំណួរ៖

 ? កបុមទី១៖ តើឪពុក ឬប្តីមានកាតព្វកិច្ច និងការទទួល 

ខុ្រតបរូវអ្វីខ្ុះ?

 ? កបុមទី២៖ តើមាតបយ ឬបបពន្ធមានកាតព្វកិច្ច និងការទទួល 

ខុ្រតបរូវអ្វីខ្ុះ?

 ? កបុមទី៣៖ តើកូនសបី ឬកុមារីមានភារកិច្ចអ្វីខ្ុះ?

 ? កបុមទី៤៖ តើកូនបបុ្រ ឬកុមារាមានភារកិច្ចអ្វីខ្ុះ?

 ¡ ចាត់តំណាងមកុមនីមួយៗ ដ�ើងបងា្បញដល់មកុមធំ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និង្ួររ្ំរណួរបំផុ្រ 

ខ្ុះៗទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ច និងភារកិច្ចផដលពួកោត់អាចដធ្វើ 

បានដូចោ្ប។ 
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 �  ការផថទំាកូន គឺជាកាតព្វកិច្ច និងតួនាទីរប្់រមាតបយ ឬស្រ្តី  

មិនផមនជាកាតព្វកិច្ច ឬភារកិច្ចរប្់របុរ្រដទ។ ដូចដនុះអនែក 

្រមមប្រមមរួលពនបយល់ និងជួយឱបយអនែកចូលរួមយល់ថ ការ 

ផថទំាកូន គឺជាកាតព្វកិច្ច និងភារកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ ឬស្រ្តី  

និងបុរ្រ។ 

ឧទាហរណ៍៖ ងូតទឹក បញ្ចពុកបាយ ដ្្រៀកពក់ ទូនា្មបនអប់រំ 

កូនជាដដើម។

 ¡  បង្ាបញរូបភាពទី១ ដល់ ទី១៣ កាតព្វកិច្ចឪពុកមាតបយ ដោយ 

ពនបយល់ពីកាតព្វកិច្ចនីមួយៗតាមខ្ឹមសារដមដរៀន។

 ¡  បន្ាបប់មក បង្ាបញរូបភាពទី១៤ ដល់ទី២២ ដោយពនបយល់ពី 

ភារកិច្ចនីមួយៗរប្រ់កូន ឬកុមារតាមខ្ឹមសារដមដរៀន។

ទមា្ល្ប់  
ជំនឿ  

ឬ្្នត់គំនិត 
េរីេា� 

ចិញ្ឹមកូន
(១៥នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបន្តផណនំា្រកម្មភាពបន្ាបប់ពីទម្ាបប់ ឬជំដនឿ 

ឬផនែត់គំនិតដោយពនបយល់អនែកចូលរួមពីនិយមន័យននគុណតនម្  

រួចបន្ត្រួរ្រំណួរបំផុ្រអំពីគុណតនម្ ដៅមកុមធំថ

 ? តើលោកអនែកមានទម្ាបប់ ជំនឿ ឬផនែត់គំនិតដូចម្តបច កនែពុងការ 

បបៀនបបៅកូន ឬកុមារ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ្រួរនាំពបលកូនធ្វើខុ្រ ផ្តល់រងា្បន់ពបល 

កូនរៀនពូកប បន់សបន់ពបលកូនមានជំងឺ។ល។ អនែក្រមបប 

្រមបរួលកត់ចម្ើយអនែកចូលរួម

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម មនុ្របសម្ាបក់មានការ 

កំណត់នូវទម្ាបប់ ជំដនឿ ឬផនែត់គំនិតដរៀងៗខ្លួន ជួនកាលដៅកនែពុង 

មគរួសារមួយរវាងប្ត ី និងមបពន្ធក៏មានទម្ាបប់ ជំដនឿ ឬផនែត់គំនិត 

ខុ្រៗោ្បផដរ។ 

ទមា្ល្ប់ ជំនឿ 
ឬ្្នត់គំនិត
(១៥នាទរី)

 ¡  ្ូរមអនែកចូលរួមគិតពីលទ្ធផលដផបសងៗចំដពុះទម្ាបប់ ជំដនឿ ឬ 

ផនែត់គំនិតដរៀងៗខ្លួន ១នាទី។ បន្ាបប់មក អនែក្រមមប្រមមរួល 

ដមជើ្រដរី្រទម្ាបប់ ជំដនឿ ឬផនែត់គំនិតរប្់រអនែកចូលរួមមួយមកដធ្វើ 

រងា្ប្រ់្រង្គម

 ? ៅចំណុច៣ ចំណុចទី១ោក់ពកបយ “លអែ” ចំណុចទី២ 

ោក់ពកបយ “មិនលអែ” និង ចំណុចទី៣ោក់ពកបយ ”ស្ាបក់ស្ើរ”
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ? ្ំុរឱបយអនែកចូលរួមទៅឈរនៅចំណុចដបលពួកោត់បានជបើ្រ 

រី្រកនែពុងចំណោមពកបយទំាងបីខាងលើ ្ំុរអនែកចូលរួមបកសបបយ 

នូវគំនិតរប្់រខ្លួនពីមូលហបតុដបលជបើ្ររី្រយកគុណតម្ប 

នុះ (ម្តងម្ាបក់)។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបនូវអ្វអីនែកចូលរួមបានបកមសាយ រួច 

្រួរ្រំណួរ៖

 ?  បប្ិរនបើនៅកនែពុងគបរួសាររប្់រអនែក មានទម្ាបប់ ជំនឿ ឬផនែត់គំនិត 

កនែពុងការបបៀនបបៅកូនខុ្រៗោ្ប តើមានអ្វកីើតឡើង? 

 ? តើលោកអនែកធ្វើោ៉បងម៉បចបើមានបញ្បនបុះកើតឡើង?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុប និងបផន្ថមខឹ្មសារដោយដធ្វើការពនបយល់ 

បផន្ថម អំពីទម្ាបប់ ជំដនឿ ឬផនែត់គំនិតទំាងឡាយណាផដលដធ្វើ 

ឱបយប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារ។ ្ូរម 

ដមើលឯកសារភ្ាបប់ផដលបង្ាបញអំពី ទម្ាបប់ ជំដនឿ និងការពិត 

ននការចិញ្ចឹមកូន។

សង្ខ្បម្រៀន
 (៥នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីកាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ  

និងភារកិច្ចរប្់រកូន ឬកុមារ។ ដូចអ្វីផដលដលាកអនែកបានដលើកដ�ើង  

និងការបង្ាបញរប្់រអនែក្រមមប្រមមរួល ដហើយមានកាតព្វកិច្ចដមចើន 

ណា្រ់ ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មតរូវបដំពញកនែពុង 

ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារ និងទាមទារឱបយមានការជួយោំមទោ្ប 

ដៅវិញដៅមករវាងអនែកពក់ព័ន្ធ។ មបយ៉ាបងដទៀតដយើងក៏អាចដមជើ្រដរី្រ 

នូវទមា្បប់ននការចិញ្ចឹមកូន ផដលជួយដល់ការ្រដមមចបាននូវដោលដៅ 

រយទៈដពលផវង ដោយមិនមានការរំពឹង ការតប្រនែងពីកូន ឬកុមារ 

ឱបយដមើលផថ ឬចិញ្ចឹមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាវិញ 

ដ�ើយ។ ចំផណកកូន ឬកុមារក៏មានភារកិច្ចផដលមតរូវដធ្វើ ដដើមបេីជួយដល ់

មគរួសារ និងអភិវឌបឍខ្លួន។ ចំដពុះកុមារផដលមានពិការភាពក៏មាន 

ភារកិច្ចផងផដរ ដហើយភារកិច្ចទំាងដនាុះគឺអាម្័រយដៅតាមលទ្ធភាព  

្រមត្ថភាព និងមបដភទននពិការភាពរប្់រពួកដគ។ ដទាុះជាោ៉បងណា 

ក៏ដោយ ដយើងគួរចងចំាថ ភារកិច្ចទំាងអ្់រដនាុះមិនមានប៉ុះពល់ 

ដល់្រិទ្ធិ ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កូន ឬកុមារដ�ើយ។

112 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ? តើលោកអនែកយល់ថ បបធានបទនបុះមានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ 

ចំពោុះលោកអនែក? 

 ? តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចម្តបចដបរ ទៅ 

លើទង្វើរប្រ់យើងកន្ងមក?

 ? តើតបរូវយកទៅអនុវត្តោ៉បងដូចម្តបច នៅកនែពុងគបរួសាររប្រ ់

លោកអនែក? 

កិច្េា�្្ទុះ
�យៈព្ល 
(៥នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តដអាយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និងដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោ  

ផដលអាចដោុះមសាយភាពតានតឹងចិត្ត ដដើមបេីជួយខ្លួនឯង មពមទាំង 

មគរួសារទាំងមូលមាន្រុភមង្គល 

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។
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១ មចបាច់មករូចឆ្មបរោក់ផភនែកទារកដពលទារក 

ដកើតភា្បមដដើមបេីបងា្បរដរាគ

ទឹកមករូចឆ្មបរគឺជាមបដភទមួយននអា្ីុរត។ វាអាចដធ្វើឱបយរលាកផភនែកទារកជា 

លទ្ធផលគឺវាបានបំ្្បញផភនែក និងអាចដធ្វើឱបយទារកខា្បក់បាន។

២ ោក់ទឹកដោុះ ឬទឹកដនាមចូលផភនែកដពល 

ឈឺផភនែក

ទឹកដនាមមិនបង្ាបរជំងឺឆ្ងដទ ការពិតគឺវាអាចបងករជាជំងឺឆ្ងបាន។ វាអាច 

មានដមោុះថ្បក់ដៅដពលផដលោក់ទឹកដោុះដៅកនែពុងផភនែកទារក មប្ិរនដបើផភនែក  

ឈឺមសាលគឺអាចជួយឱបយជាបាន បុ៉ផន្តដបើវាមិនដធ្វើឱបយផភនែកម្រលុះបានឆប់រហ័្រ 

ដនាុះដទ គឺមតរូវផតដៅជួបមគរូដពទបយ។

៣ មុជ ឬលាងមសាដបៀរដពលទារកដកើត ដដើមបេី 

ដធ្វើឱបយផ្របេកសា្អបត

ផបបដនុះ គឺមិនបងករដមោុះថ្បក់ដល់ទារកដទ ប៉ុផន្តមសាដបៀរមានជាតិ្រុរា ដហើយ 

្ុររាងាយ្រ្ងលួត ដូដចនែុះវាដធ្វើឱបយផ្របេករប្់រទារក្រ្ងលួត ជាជាងដធ្វើ ឱបយផ្របេក 

ទារកសា្អបត។

៤ ពនន្ ដមបងកូឡា ដមដំផប ទំព្រ្ឹកមតោបកាតបម 

បិតបដង្ហើយដដើមបេីឱបយបដង្ហើយឆប់រឹង

វាដមោុះថ្បក់ណា្់រកនែពុងការផដលយកអ្វមួីយដៅមតដុ្របដង្ហើយទារក។  

បដង្ហើយទារកទន់ណា្រ់ ដហើយដបើប៉ុះវា គឺគួរប៉ុះថនែមៗ។ ោ្មបនអ្វីមតរូវយកមកបិត 

បដង្ហើយទារកដទ គឺមានផតដពលដវលាប៉ុដណាណបុះ។ ឆអែឹងនឹងលូតលា្រ់រឹងមាំដៅដពល 

ទារកមានអាយុចដនា្បុះពី ៨ ដៅ ២៤ ផខ។ មប្រិនដបើបដង្ហើយផតគឺវាជា្រញ្ប 

មួយននការខ្វុះជាតិទឹក។ ដបើវាដបា៉បង គឺជា្រញ្ប មួយននជំងឺឆ្ងចំដពុះខួរកបបាល។  

្រូមពិដមោុះជាមួយមគរូដពទបយ មប្រិនដបើដរឿងផបបដនុះ ដកើតដ�ើង។

៥ ដបៀមទឹកអុ៊នៗដៅម្ូរបបដង្ហើយ ដដើមបេីឱបយ 

បដង្ហើយឆប់រឹង

៦ ោក់កាំបិត កនសន្តដលើកបបាលដដើមបេីដដញដខា្មបច 

មពយដចញ និងជួយឱបយទារកឆប់ ដគងលក់

អ្វីៗផដលមុតម្រួចោក់ផកបេរទារកគឺដមោុះថ្បក់ណា្រ់។ ទារកងាយនឹងដរី ដហើយ 

វត្ថពុម្រួចៗងាយនឹងមុតពួកដគ។

៧ កាត់ដរាមផភនែក ដដើមបេីឱបយបានដរាមផភនែកឆបដ់ុុះ

បានផវងៗ

ដមោុះថ្បក់ណា្់រកនែពុងការផដលយកកនសន្តម្ួរច ឬវត្ថពុមុតម្ួរចនានាដៅោក់ 

ជិតផភនែកទារក។ ការកាត់ដរាមផភនែកមិនដធ្វើឱបយដរាមផភនែកដនាុះផវង ឬសា្អបតជាង 

មុនដនាុះដទ។

៨ យកដមបងកូឡា ឬមមាមនដដៅញីពងកូន 

ឬពក់មកវិលឱបយកូនដពលដឃើញពងរប្់រ

ដគមិនដ្រ្មើោ្ប

ដមបងកូឡាគឺ្រមមាប់ដធ្វើឱបយសាច់ដំុផដលចុកដរាយបាន្រមមាក និងធូរមសាល 

ពីការឈឺចាប់ មិនផមន្រមមាប់ដោលបំណងដផបសងៗដទៀតដទ។ វាមានជាតិ 

ផឃមហ្វ ផដលពុលនិងជាតិហិរ។ វាបដងកើតឱបយមានអារម្មណ៍មកហាយដៅដលើ 

ផ្របេក ដូដចនែុះទារកនឹងឈឺកនែពុងការផដលញីពងទារកជាមួយនឹងដមបងកូឡា ដមពុះ 

ផ្របេកដៅទដីនុះទន់ណា្រ់។ ទារកអាចនឹងប៉ុះវា និងយកនដដៅញផីភនែក ឬមាត ់

ផដលអាចបណ្ាបលឱបយមានអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ។ វាមិនជួយឱបយពងលូតលា្់រដទ 

ដហើយការពក់មកវិលក៍មិនជួយផដរ។

៩ លាបដមបងកូឡា ឬមបមាត់មជរូកដៅដពុះ 

ដដើមបេីបងា្បរការឈឺដពុះ

្ូរមដមើលចដម្ើយ ៨។ ការដមបើជាតិ ផឃមហ្វ ដមចើនដពកពិតជាបងករឱបយមាន 

ជំងឺដពុះដវៀន ជាជាងការពបយាបាលដពុះដវៀន ចំផណកឯមបមាត់មជរូកដពរដពញ

ដោយដមដរាគ (បាក់ដតរី)។ ្ូរមយកវាដចញឱបយឆ្បយពីទារក ដបើមិនដូដចនែុះដទ  

វាអាចបងករឱបយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
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១០ មចបាច់មោប់ដោុះដចញដដើមបេីកំុឱបយកូនម្ីរ 

និងកូនមបុ្រមានដោុះធំ

ការមចបាច់ដោុះទារកគឺឈឺចាប់ណា្់រដហើយនមពនផបស និងអាចបងករដរាគ។  

ដូដចនែុះវាដមោុះថ្បក់។ ជាធម្មតាទារកជាដមចើនដៅដពលផដលដកើតមកមានវត្ថពុរាវ 

ដូចទឹកដោុះខ្ុះៗបណ្ាបលពីអកមូ៉នរប្់រមាតបយ។ វានឹងបាត់ដោយខ្លួនឯងដៅ 

ពីរបនីថ្ងដមកាយមក។ ការមចបាច់ដនុះមិនបាន ផលអ្វីដៅដលើការលូតលា្រ់ដោុះ 

រប្រ់ដក្មងមបុ្រ និងដក្មងម្រីដនាុះដទ។

១១ ដៅដពលទារកដទើបនឹងដកើតញញឹម ដពល 

កំពុងដគងលក់ គឺមតរូវដជរ និងផម្រកោក់ 

ដដើមបេីដដញពួកដខា្មបចមពយដចញ

ការដជរ និងផម្រកោក់ទារកដទើបនឹងដកើត គឺដធ្វើឱបយទារកភ័យខ្ាបចខ្ាបំងណា្់រ  

ដហើយការដធ្វើផបបដនុះ គឺមានភាពនមពនផបស និងអាចបណា្បលឱបយពួកដគមានបញ្ប

ចំដពុះការដគង។

១២ បិត្រំបុកផឆកញពុាំង ្រំបុកពីងពង ឬ អំបិល 

មចិចបិទផ្ចឹត

ការដធ្វើផបបដនុះ គឺមានភាពដមោុះថ្បក់ខ្ាបំងណា្់រ ដមពុះផ្ចឹតដៅដពលដនុះជា 

មុខរបួ្រមួយផដលកំពុងផបសុះ។ •ទដង្វើ• ផបបដនុះអាចបណ្ាបលឱបយទារកមាន 

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចសា្បប់បាន។

១៣ ដពលដធ្មញនមពបាក់ដបាុះដ�ើង ឬ ចុុះដមកាម

ដដើមបេីឱបយដធ្មញថ្មីដុុះបានលអែ

មិនមានអន្តរាយអ្វីដទចំដពុះការដធ្វើផបបដនុះ  ដហើយក៍មិនមានភ្រ្តពុតាងណា 

បញ្បក់ថការដធ្វើផបបដនុះបានផលចំដណញផដរ។

១៤ អុចដពុះដពលឈឺ កនែពុងខណទៈដពលផដល បុ៉យ អាចជាថ្បំដ៏មានមប្ិរទ្ធិភាព្រមមាប់បំបាត់ការ 

ឈឺចាប់ វាក៏ដមោុះថ្បក់ផងផដរមប្ិរនដបើអនែកផដលដមបើវាមិនផមនជាមគរូដពទបយ 

ឆ្ងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្ាបល។ វាងាយដធ្វើឱបយរលាកខ្ាបំងដល់កុមារ។ ្ូរមកំុដមបើ 

វាដោយោ្មបនជំនួយពីមគរូដពទបយ។

១៥ ជួ្រពិ្រអាចម៍កុក ដដើមបេីយកដមដរាគដចញ 

ពីកនែពុងដពុះ

ផបបដនុះគឺដមោុះថ្បក់ខា្បំងណា្រ់។ មាន្ររន្រពួរជាដមចើនដៅនឹងនដ។ មប្រិនដបើ 

្ររន្រពួរមតរូវបានកាត់្តបច់ កុមារនឹងពិការអ្រ់មួយជីវិត។ បា៉បរា៉ប្រុីតដៅកនែពុងដពុះ  

មិនមតរូវបានពបយាបាលតាមរយទៈការវុះនដដនាុះដទ។

១៦ មិនយកទារកដចញដម្ផ្ុះ ដពលទារកអាយុ 

ដមកាមមបាំមួយផខ

ខបយល់អាកា្របរិ្ុរទ្ធ និងពនឺ្មពុះអាទិតបយបរិមាណតូចគឺលអែណា្់រ្រមមាប់ 

ទារក។ មិនមានអ្វចំីាបាច់មតរូវទុកទារកកនែពុងផ្ុះដនាុះដទ។ ជាការពិតមប្ិរនដបើ 

ទុកដៅកផន្ងតូចចដងអែៀត គឺកាន់ផតងាយឈឺដៅវិញដទ

១៧ ដកា្រខបយល់ដមបើដមបងកាត ម្លូ ដមបងកូឡា  

ដមបងដូង ដដើមបេីពបយាបាលជំងឺ ត្ប្រសាយ 

មគុន ឈឺកបបាល ឈឺបំពង់ក ។ល។

មិនមានភ្រ្តពុតាងផបបវិទបយាសាស្រ្តណាបង្ាបញថការដកា្រខបយល់មាន 

មប្ិរទ្ធិភាពដទ។ ការដកា្រខបយល់ឱបយកុមារគឺឈឺចាប់ខ្ាបំងណា្់រ ដមពុះផ្របេក 

រប្់រដគទន់ ដហើយដមចើនោច់ផ្របេកដពលដកា្រផដលអាចដធ្វើឱបយឆ្ងដរាគ។ ការ 

ដកា្រខបយល់ក៏នំាឱបយរលាកផ្របេក និងបងករឱបយដ�ើង្ំរពធឈាម ដូដចនែុះវាបងករ 

ដមោុះថ្បក់ចំដពុះកុមារ។ ការដមបើដមបងកាតដកា្រដមោុះថ្បក់ខ្ាបំងណា្់រ ដមពុះ 

វាកាន់ផតដធ្វើឱបយរលាកផ្របេកផថមដទៀត ដហើយចំហាយរប្់រវាអាចបងករជាជំងឺ 

និងអាចដធ្វើឱបយកុមារ្រន្ប់។

115ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



ល� ជំលនឿ េា�េិត

១៨ ផឹកទឹកដូងមតំាជដន្ន អាចម៍ដមកៀម និង 

ឆអែឹងដខា្មបចដៅដពលដ្តបខ្លួន ឬដកើតកសញ្ជឹល

ការផដលឱបយកុមារផឹកលបបាយដនុះ គឺដ្រ្ើរផតបណា្បលឱបយទារកឈឺខា្បំងដោយសារ 

កនែពុងលបបាយដនុះដពដពញដោយបាក់ដតរី។ ការផដលឱបយលបបាយដនុះដៅកុមារផដល 

ឈឺមសាប់ផឹកដនាុះ គឺដធ្វើឱបយជំងឺមគុនដ ត្បរប្់រដគ រឹតផតធ្ងន់ធ្ងរដៅដទៀត ដហើយ 

កុមារអាចនឹងសា្បប់ដទៀតផង។ ការដធ្វើផបបដនុះគឺមានដមោុះថ្បក់ខា្បំងណា្រ់។

១៩ កសញ្ជិល-ថ្បំមតជាក់ (្រំបកខបយង ផ្រនែងមកបី  

ឬ្រដឈើ) មតំាទឹកឱបយកុមារមុជ ឬដុ្រឱបយ 

កុមារផឹក

្រូមដមើលចដម្ើយ ១៨។

ការផដលមុជលបបាយដនុះមិន្រូវដមោុះថ្បក់ ដូចការផឹកវាដទ ប៉ុផន្តក៏មិនមតរូវឱបយទារក 

មុជវាផដរ ជាពិដ្រ្រដៅដពលណាផដលផ្របេកទារកោច់រផហក។ ទារកផដល 

ដកើតកសញ្ជិលគួរមតរូវពបយាបាលដោយមគរូដពទបយ ដមពុះវាជាជងំឺមួយ ដមោុះថ្បក់ផដល 

ឥ�លូវដនុះមានវា៉បក់សាុំងការពរដហើយ។

២០ ចងផខបស្ីរម៉ាប ពក់ខ្ចង កូនដសាដៅក កំុឱបយ 

កូនកាច និងដកើតជំងឺ

ផខបស្ីរម៉ាបពក់ដៅនដមិនបណ្ាបលឱបយមានដមោុះថ្បក់អ្វីដទដល់កុមារ ដបើផខបសដនុះ 

មិនកខ្វក់ ដហើយកុមារមិនជញ្ជក់វាដទដនាុះ ផខបស្ីរម៉ាបផដលចងជាមួយកូនដសា 

ពក់ដៅក គឺមានដមោុះថ្បក់ដមពុះ កុមារអាចដលបផខបសក ឬកូនដសាផដលអាច 

ដធ្វើឱបយ្្រុះខបយល់បានោ៉បងងាយ។ មិនមានភ្រ្តពុតាងណាបញ្បក់ថវិធីទំាងដនុះ 

អាចបងា្បរជំងឺបានដនាុះដទ។

២១ ដធ្វើផខបសនដដោយភ្ាបប់ក្តផឆកដ ្្មបដឆអែើរឱបយទារក 

ពក់ ដដើមបេីការពរកុំឱបយកូនយំ និងកាច

្រូមដមើលចដម្ើយ ២០។

មប្រិនដបើទារកោក់វាចូលកនែពុងមាត់ ដនាុះដគនឹងអាចឈឺធ្ងន់ដោយសារផតសាច់ 

ផដលរលួយដនាុះ ដពរដពញដៅដោយដមដរាគ (បាក់ដតរី)។ ដូដចនែុះដហើយវាមាន 

ដមោុះថ្បក់ណា្់រ។ ដហើយវាមិនបានការពរ ឬរារំាងទារកមិនឱបយយំដមចើន ឬ 

ទារកកាចដនាុះដទ។

២២ ដពកកូនឈឺដៅបញ្បន់មគរូ ដមើលមគរូ ឬ 

ផ្រនដមពន

មិនមានភ្រ្តពុតាងណាបញ្បក់ថវិធីទាំងដនុះបានផលដនាុះដទ ដហើយវិធីទាំងដនុះ 

ក៏មិនបណា្បលឱបយមានអន្តរាយអ្វីផដរ។ មប្រិនដបើមគរូមិនដមបើ្រកម្មភាព អ្វីផដល 

ដមោុះថ្បក់ ឬដធ្វើឱបយកុមារភ័យខា្បចដទដនាុះ។

២៣ ដរៀប្រងា្ប - យកវាមកបបរឱបយកូនហូប ទារកដទើបនឹងដកើតមិនគួរឱបយអ្វញីពុាំដម្ផតពីទឹកដោុះមាតបយដនាុះដទ។ អនែកខ្ុះដជឿ 

ថមប្ិរន ដបើមាតបយបរិដភាគ្ុរកគឺលអែ្រមមាប់ខ្លួនោត់។ មិនមានភ្រ្តពុតាងអ្វី 

ពនបយល់ថដនុះជាការពិតដនាុះដទ ប៉ុផន្តការដធ្វើផបបដនុះក៏មិនមានដមោុះថ្បក់អ្វីផដរ។  

ប៉ុផន្តការផដលឱបយទារកញពុាំវាអាចឱបយមានដមោុះថ្បក់។
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២៤ ទារកដទើបដកើតមិនគួរឱបយអ្វីញពុាំដទ មតរូវចាំរហូត 

ទឹកដោុះមាតបយដចញ។ មិនមតរូវឱបយកូនដៅ 

ទឹកដោុះនមព ឬទឹកដោុះដំបូង (ទឹកពណ៌ 

ដលឿងផដលដចញពីចុងដោុះដលើកដំបូង)  

ដនាុះដទ

ទឹកដោុះដំបូង គឺលអែខ្ាបំងណា្់រ្រមមាប់ទារក ដហើយវាផ្តល់អាហារចិញ្ចឹម 

្រំខាន់្រមមាប់រយទៈដពល ពីរបីនថ្ងដំបូងននជីវិត ដបើមិនបានញពុាំវាដទ ទារកអាច 

ម្រកទំងន់រហូតដល់កមមិតដមោុះថ្បក់មួយ។ វាក៏ផ្តល់ផងផដលនូវការការពរដ ៏

្ំរខាន់មបឆំងនឹងជំងឺឆ្ង រហូតទាល់ផតទារកមានអាយុដមចើនមគប់មោន់ផដល 

អាចទទួលថ្បំបង្ាបរជំងឺបាន។ ដបើ្ិរនពំុបានដៅវាដទ ទារកមានឱកា្រខ្្់រ 

កនែពុងការឆ្ងជំងឺ ដូចជា ខាន់ស្ាបក់ មគុន្រ្វតិនដ ដជើង និងកអែកមាន់។ មាតបយគួរ 

ឱបយកូនរប្រ់ខ្លួនដៅឱបយបានភា្បមៗ ដមកាយពីកូនដកើត

២៥ ដក្មងដកើតនថ្ងដៅរ៍មតរូវដរៀបផ្រនដមពង ដមពុះ 

ដក្មងងាយឈឺ (ដក្មងដកើតនថ្ងអង្ាបរ ដមចើន 

រឹងរួ្រ)

មិនមានភ្រ្តពុតាងណាបញ្បក់ជំដនឿដនុះពិតដទ។ បុ៉ផន្ត្រកម្មភាពដនុះមិន 

ដមោុះថ្បក់ដល់កុមារដទ មប្ិរនដបើឪពុកមាតបយ និងមគរួសារមិនដជឿខ្ាបំងរហូត 

ដល់មបមពឹត្តោក់កូន ដូចជារប្រ់ោ្មបនតនម្ដទដនាុះ។

២៦ កុមារដចុះដដើរមុនខួបគឺមិនលអែ ឬចាប់កុមារ 

កុំឱបយដដើរមុនខួប

តាមធម្មតាកុមារដចុះដដើរដៅតាមដពលដវលារប្រ់ខ្លួន មប្រិនដបើដគមិនមតរូវបាន 

បង្ខំឱបយឈរ ឬឱបយដមបើឧបករណ៍ជំនួយការដដើរឆប់ដទដនាុះ។ វាជាដរឿងធម្មតាដទ 

ផដលកុមារដចុះដដើរកនែពុងអាយុចដន្ាបុះពី១០ ដៅ ១៨ ផខ។ មិនគួរបង្ខំឱបយកុមារ 

ដរៀនដដើរដទ ប៉ុផន្តក៏មិនគួរចាប់ដគមិនឱបយដដើរផដរ។

២៧ ដធ្វើពុតជាលក់កូនដៅឱបយអនែកដនទ បនា្បប់មក 

ឪពុកមាតបយដៅទិញកូនដនាុះមកវិញ ដោយ 

សារដយើងពិបាកចិញ្ចឹមដគដពក

ជំដនឿរដនុះមិនផមនជាការពិតដទ។ ្រកម្មភាពដនុះមិនមានដមោុះថ្បក់អ្វីដទ។ ប៉ុផន្ត 

មប្រិនដបើកុមារដឹងដរឿងដនុះដៅដពលដមកាយមក ពួកដគនឹងគិតថ ខ្លួនមតរូវបាន 

ដគ •លក់•។

២៨ ដរៀបការឱបយកូនដពលបានកូនដភ្ាបុះមបុ្រ  

មួយ ម្រីមួយ ដមពុះកាលពីជាតិមុន ពួកដគ 

ជាប្តីមបពន្ធនឹងោ្ប

មប្ិរនដបើពិធីដនុះសាមញ�ដនាុះមិនមានដមោុះថ្បក់អ្វីដទ។ បុ៉ផន្តមប្ិរនដបើជំដនឿ 

ដនុះមតរូវបានដជឿដលើ្រដនុះផថមដទៀតដនាុះ វាអាចនំាដៅរកអំដពើ្រ្មនការផដលដធ្វើ 

ឱបយប៉ុះពល់ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

២៩ ដពលមាននផ្ដពុះ ញពុាំពងក្ាបន ដមពុះវាដធ្វើ 

ឱបយកូនដកើតមកឆ្បត

មិនមានអ្វីផដលជួយមាតបយមាននផ្ដពុះ ញពុាំដៅជួយឱបយកូនកាន់ផតឆ្បតដនាុះដទ។  

ការញពុាំអាហារឱបយមានតុលបយភាពលអែ គឺធានាឱបយទារកមាន្ុរខភាពលអែបាន។  

្រ៊ុតគឺជាមបដភទអាហារមួយ្រំបូរមបរូដតអ៊ីន មិនថ្រ៊ុត មាន់ ទា ឬកា្បនដនាុះដទ។

៣០ ផឹកថ្បំផខ្មរដដើមបេីឱបយងាយម្ួរលកនែពុងការ 

្រមមាល និងផឹកមសាថ្បំដមកាយដពល 

្រមមាល

ដៅដពលមាននផ្ដពុះ ស្រ្តីមិនគួរញពុាំ ឬផឹកអ្វីផដលមិនដឹងថខាងកនែពុងវាមាន 

អ្វីខ្ុះដនាុះដទ។ ចំដពុះថ្បំបូរាណ អាចផឹកបានលុុះមតាផតមគរូដពទបយឱបយផឹក ដបើមិន 

ដូដចនែុះដទ គួរផតដជៀ្រវាងឱបយបាន។ ដមោុះថ្បក់ននការហូបមសាកនែពុងកំ�ពុងដពល 

មាននផ្ដពុះ និងដៅដពលបំដៅដោុះកូនមតរូវបានដគ្ិរកបសាោ៉បងចបបា្់រលា្់រ។  

ការដធ្វើផបបដនុះ អាចបណ្ាបលឱបយខូចខួរកបបាលកុមារ និងដធ្វើឱបយដ�ើង្រម្ាបធ 

ឈាមរប្រ់មាតបយ។
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៣១ កុំញពុាំដមចើនកំពុងដពលមាននផ្ដពុះ ស្រ្តីមាននផ្ដពុះគួរបរិដភាគអាហារផដលមានសារជាតិចិញ្ចឹមឱបយបានមគប់មោន់។  

ោត់មិនគួរកាត់បន្ថយការបរិដភាគចំណីអាហាររប្់រខ្លួនដទ ដបើមិនដូដចនែុះដទវា 

អាចបណ្ាបលឱបយមានការខ្វុះជីវជាតិចំដពុះខ្លួនោត់ និងកូនោត់។ ដហើយោត់ 

ក៏មិនគួរបរិដភាគអាហារដមចើនដពកដនាុះផដរ។  

៣២ ដពលដកើតកូន មាតបយមតរូវផឹកទឹកដនាម  

ជាមួយដមមច

ការផឹកទឹកដនាមអាចមានដមោុះថ្បក់ ដមពុះវាជាសារធាតុបដញ្បញដចាល និង 

អាចផ្ពុកជាតិផរៃ និងជាតិអំបិលកមមិតខ្្់រផដលអាចបំ្្បញតមមងដនាម និង 

វាអាចផ្ពុកនូវបាក់ដតរី មប្ិរនដបើវាជាទឹកដនាមរប្់រខ្លួនោត់ ដហើយោត់ 

ផឹកវា ដោយលាយជាមួយទឹក្ុរទ្ធបន្ាបប់ពីោត់ដនាមភ្ាបមៗ គឺឱកា្រនន 

ដមោុះថ្បក់មានតិចតួច។ ទឹកដនាមមិនអាចពបយាបាលជំងឺបានដទ។

៣៣ យកទឹកដនាមកូន ជូតអណ្ាបតពួកដគដដើមបេី

កុំឱបយដកើតមចាំង

៣៤ ដក្មងចាំជាតិមតរូវហូបពងមាន់ ការដជឿដលើការចាប់ជាតិដ�ើងវិញ គឺមិនដមោុះថ្បក់ចំដពុះអនែកណាមា្បក់ដទ។

៣៥ ដពលមាននផ្ដពុះកំុឱបយដឈាងខ្្់រ ឬដលើក 

រប្រ់ធ្ងន់ ឬពិបាកចិត្ត និង មិនហូបម្ហលូបហិល

អនុសា្រន៍ទំាងដនុះ មានមូលោ្បនពិតមបាកដ ផផអែកតាមការ្ិរកបសាមសាវមជាវ 

លក្ខណទៈដវជ្ជសាស្រ្ត និងមតឹមមតរូវ។ ការចាក់ថ្បំការពរ ពិនិតបយនផ្ដពុះ ហូប 

វិតាមីនបផន្ថម និងពិភាកបសាជាមួយដពទបយដដើមបេីឱបយកូនមាន្រុខភាពលអែ។

៣៦ ស្រ្តីមាននផ្ដពុះ មតរូវរ្រ់ដៅកនែពុងបរិោកា្រ 

លអែ រីករាយ និងមាន្្រុខភាពកនែពុងមគរួសារ

មប្ិរនដបើស្រ្តីមាននផ្ដពុះមានអារម្មណ៍្ុរវត្ថិភាព និងរីករាយ ដនាុះនាងនឹង 

មិន្រូវមានការតានតឹងចិត្ត ដូដចនែុះអនែកមាននផ្ដពុះ និងកូនមាន្រុខភាពលអែ។

៣៧ ដពលមាតបយមាននផ្ដពុះមតរូវដមើលរូបសា្អបត  

និោយពកបយលអែៗ ឬនិទានដរឿង ឱបយកូន 

ដៅកនែពុងនផ្សាតបប់

ការ្ិរកបសាមសាវមជាវបានបង្ាបញថ ទារកផដលដៅកនែពុងនផ្អាចសាតបប់លឺ បុ៉ផន្ត 

មិនយល់អត្ថន័យននពកបយដនាុះដទ។ ដហើយអាចទទួលអារម្មណ៍តាមរយទៈ

ផ្លូវចិត្តរប្់រមាតបយ។ ដូដចនែុះការនិោយដោយទន់ភ្ន់ និងដោយ្រ្ងប់ដ្រ្ងៀម 

មបាកដជាជួយទាំងមាតបយ និងទារក ។

៣៨ ដពលមាននផ្ដពុះកំុសាតបប់ដគនិោយពកបយ 

អាមកក់ៗ កំុដមើលរូបភាពអាមកក់ ឬដរឿង 

ដខា្មបច កំុឱបយចូលរួមបុណបយ្រព ផហរអនែកតា  

ដមពុះវាជាដរឿង្រំណាងអាមកក់

្រូមដមើលព័ត៌មាន ៣៧

៣៩ កុំឱបយអង្គពុយមាត់ជដណ្ើរខា្បចពិបាកដកើតកូន ការផដលមាតបយមានលទ្ធភាពកនែពុងការអង្គពុយដចាងដហាងដនាុះ វានឹងអាចជួយឱបយ

ការ្រមមាលកូនបានងាយម្រួល។ ដូដចនែុះវាពុំមានការពិតដទដៅកនែពុងជំដនឿដនុះ។

៤០ ដពលស្រ្តីមាននផ្ដពុះ ដៅទិញឥវ៉ាបន់មុនដគ  

(ដ្ឆយ) មតរូវដុតមកោ្រដដើមបេីបដណ្ញ

ចនមងដចញ

ការដជឿផបបដនុះ គឺមានការដរី្រដអើងចំដពុះស្រ្តីមាននផ្ដពុះ និងដធ្វើឱបយមាន 

ការរំខានដល់ចិត្ត និងការ្រ្ងប់ស្ាបត់ផដលមតរូវការចំាបាច់្រមមាប់ឱបយស្រ្តី និង 

ទារកមាន្រុខភាពលអែ ។

៤១ ដៅដពលទារកដកើតមក ដធ្វើឱបយកនែពុងមគរួសារ 

មានបញ្បដមចើនគឺជា កូនចនមង

ទារកដទើបនឹងដកើតផដលមាន្ុរខភាពលអែ ជាទូដៅមតរូវបានដគស្ាបគមន៍ឱបយចូល 

មកដៅកនែពុងមគរួសារ ដហើយចាត់ទុកថដនុះជាពរជ័យដៅវិញដទ ដទាុះបីជាមាន 

ដរឿងដហតុការអ្វីដកើតដ�ើងក៏ដោយ។
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៤២ កូនម្ីរដូចមបហុក កូនមបុ្រដូចមា្រ 

ទឹកដប់

ពកបយដស្ាបកណាផដលផបងផចកអំពីដភទ ដោយភាពអវិជ្ជមាន ដនាុះវានឹងដធ្វើឱបយ 

មានដមោុះថ្បក់ផផនែកផ្លូវចិត្តរប្រ់កុមារ ដោយសារផតការដរី្រដអើង និងលទ្ធផល 

ននការផបងផចកដនាុះ ។

៤៣ កូនមបុ្រហួចដលើផ្ុះមិនលអែ ្រូមដមើលចដម្ើយ ៤២

៤៤ កូនម្រីបង្វិលចសងា្បនមិនជុំ ្រូមដមើលចដម្ើយ ៤២។

កូនម្ីរមានលទ្ធភាពដធ្វើការងារជាដមចើនដទៀត ជាជាងដធ្វើផតការងារដៅចសង្ាបន 

បាយ ដហើយកូនមបុ្រក៏មានលទ្ធភាពដធ្វើការងារដៅចសងា្បនបាយផដរ។

៤៥ កូនមបុ្រមតរូវផតក្ាបហាន មិនមតរូវម្រក់ទឹក 

ផភនែក

្ូរមដមើលចដម្ើយ ៤២ ។ កូនមបុ្រក៏មានអារម្មណ៍ដូចោ្បដៅនឹងកូនម្ីរផដរ 

ដូដចនែុះ កូនមបុ្រគួផតមតរូវបានដគដលើកទឹកចិត្តឱបយបដញ្បញអារម្មណ៍ទាំងដនាុះ។

៤៦ កូនម្ីរកំុដដើរ ឬនិោយខ្ាបំងៗដមពុះវាអត់ 

លអែដទ

្ូរមដមើលចដម្ើយ ៤២។ ការោក់កមមិតដូដចនែុះដលើស្រ្តីគឺជាការពមងឹងនូវការ 

វាយតនម្ទូដៅរប្រ់្រង្គម ភាពអាមា៉ប្រ និងការដរី្រដអើង ។

៤៧ ដក្មងមបុ្រដអៀនដមចើនដៅថ អាញី អាដខ្ើយ 

ខ្មលូរ

្ូរមដមើលចដម្ើយ ៤២។ អត្តចរិតជាលក្ខណទៈជីវសាស្រ្ត ។ មនុ្របសទំាងពីរ 

ដភទអាចមានលក្ខណទៈដអៀនដូចោ្ប។ វាមិនផមនមានន័យថដគដខ្ើយដូចោ្ប 

ដនាុះដទ ។

៤៨ ដក្មងមបុ្រមតរូវដលងរប្់រមបុ្រ ដក្មងម្ីរមតរូវ 

ដលងរប្រ់ម្រី

្រូមដមើលចដម្ើយ ៤២ ។ គំនិតផដលថ •រប្រ់ដលងដនុះ្រមមាប់ដក្មងមបុ្រ• 

គឺជាគំនិតមួយផដលកំណត់ដ�ើងដោយ្រង្គម។ កុមារមគប់រូបគួរផតផ្តល់ 

ឱកា្រ និងដលើកទឹកចិត្តដលងរប្រ់ដលងមគបម់បដភទមិនថ្រមមាប់ដក្មងមបុ្រ  

ឬដក្មងម្រីដនាុះដទ។ កុមារដកើតមកគឺមានចំណង់ផ្លូវដភទរួចដៅដហើយ អំពីថដតើ 

ដគម្រឡាញ់ដភទដូចោ្ប ឬខុ្រោ្បដនាុះ។ ពំុមានការទាក់ទងរវាងការចូលចិត្ត 

ដភទដូចោ្ប ជាមួយនឹងរប្រ់ផដលកុមារដលងដនាុះដទ។

៤៩ ដក្មងម្ីរមតរូវដធ្វើការងារផ្ុះ មបុ្រដធ្វើការងារ 

មបុ្រ ដូចជាផម្រចំការជាដដើម ។

្ូរមដមើលចដម្ើយ ៤២។ ការកំណត់ឱបយមនុ្របសដធ្វើការដៅតាមតួនាទីដយនឌ័រ  

ផដលកំណត់ដោយ្រង្គមដនាុះ គឺបានកមមិតពីបទពិដសាធន៍រប្រ់ដគ ដហើយនិង 

ដលើកទឹកចិត្តឱបយមានការដរី្រដអើង។

៥០ កូនម្ីរហួចចនមង ដហើយដបើដមចៀងដៅកនែពុង 

ចសងា្បននឹងបានប្តីចា្រ់

្រូមដមើលចដម្ើយ ៤២។

៥១ ដក្មងមបុ្រមសាតក៏មិនអីផដរ កុំឱបយផតម្រី កុមារទាំងពីដភទ ចូលចិត្ត និង្របបបាយរីករាយនឹងដ្ររីភាពកនែពុងការរត់ដោយមិន 

មាន្ំរដលៀកបំពក់ឱបយផតដគដៅកនែពុងបរិស្ាបនមួយផដលមាន្ុរវត្ថិភាព និង 

មានអនែកផថទំាផដលគួរឱបយដជឿទុកចិត្តបាន ្រកម្មភាពដនុះ គឺដធ្វើឱបយដគ្របបបាយ  

និងមាន្រុខភាពលអែ។
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៥២ ដក្មងម្ីរមានរូបរាងននមបោប់ដភទដផបសងៗ 

ោ្ប ដហើយដគមាន្រំណាង ឬអត់្រំណាង  

(តណ្ាបមកា្់រ) គឺអាម្័រយដៅដលើរូបរាង 

ននមបោប់ដភទទាំងដនាុះ

ពំុមានភ្រ្តពុតាងណាផដលអុះអាងនូវជំដនឿទំាងដនុះដទ។ វាមិនមានដមោុះថ្បក់ 

ដល់កុមារដទ ដបើ្ិរនជាពំុមានការរំពឹងទុកឱបយកុមារីដនាុះបានដូចអ្វី (វា្រនា)  

ផដលដគទ្របសទាយដនាុះដទ។ ផតការដធ្វើដនុះអាចឱបយមានដមោុះថ្បក់ដល់ផ្លូវចិត្ត 

រប្់រកុមារ ដហើយវាជាការ្ំរខាន់ណា្់រកនែពុងការផដលដយើងមិនមតរូវបដញ្បញ 

មបោប់ដភទរប្់រកុមារដោយោ្មបនការចំាបាច់ដនាុះដ�ើង ដូចជាអ្វីផដលបានដធ្វើ 

ដៅកនែពុងជំដនឿដនុះជាដដើម។

៥៣ ការដលងមបោប់ដភទរប្រ់កុមារជាពិដ្រ្រ 

កុមារា គឺជា្រញ្បននការបងា្បញការម្រឡាញ់ 

ជិត្រនែិត

ដមោុះថ្បក់ចំដពុះ្រកម្មភាពដនុះគឺថ កុមារគិតថការដធ្វើដនុះជាអាកបបេកិរិោ 

ធម្មតា ដហើយមិនអាចមានលទ្ធភាពកនែពុងការផបងផចកបានដទដៅដពលផដល 

មានការរំដលាភបំពនដកើតដ�ើង។ ដហើយវាក៏បងកឱបយជនដល្មើ្រមានដល្រកនែពុង 

ការរំដលាភបំពនផងផដរ ។

៥៤ ការឱបយដក្មងដលងទឹកដភៀ្ង ឬដលងដី គដឺធ្វើឱបយ 

ដគសាុបំនឹងជំងឺ និងមិនចាញ់ជំងឺ

ការដលងដៅដម្ផ្ុះ គឺដធ្វើឱបយកុមារមាន្ុរខភាពលអែ។ ក៏បុ៉ផន្តការផដលឱបយកុមារ 

ដៅហាលដភ្ៀង និងមានធូលីដមចើនហួ្រដហតុដពកអាចនាំឱបយមានជំងឺបាន ។

៥៥ ឱបយដក្មងដរៀន កុំឱបយវាដលង ដមពុះោ្មបនមបដោជន៍ កុមារមាន្ិរទ្ធកនែពុងការដលង (អនុ្រញ្បអងកការ្រហមបជាជាតិ្រ្តីពី្ិរទ្ធ ិ

កុមារ)។ កុមារមតរូវការដលង។ ការដលងវា្រំខាន់ណា្រ់្រមមាប់ការដរៀនរប្រ់

ដគ។ ការដលងគឺជារដបៀបផដលកុមារដរៀន។

៥៦ ការបន្ាបចដក្មង ដដើមបេីកំុឱបយពួកដគដៅកផន្ង 

ណាមួយ

ការបនា្បចកុមារដទាុះជាមានដហតផុលអ្វកីដ៏ោយ វាគឺជាការរំដលាភបំពនផ្លូវចតិ្ត

ដល់កមុារ។ ដយើងអាចបដមងៀនកុមារឱបយដៅឆ្បយពីអ្វីៗ ផដលមិនមាន្រុវត្ថិភាព

បានដោយមិនចាំបាច់ ដមបើមបា្រ់វិធីបំភ័យដនុះដ�ើយ ។

៥៧ បដមងៀនឱបយដក្មងមិនទទួលយកការបរាជ័យ 

ផដលនាំឱបយអាមា៉ប្រ់ដល់មគរួសារ

កុមារមតរូវការដលើកទឹកចិត្ត មិនផមនការដធ្វើឱបយអាម៉ាប្់រ ឬការ្រ្តីបដន្ាប្រដនាុះដទ  

ដមពុះវានាំឱបយមានដមោុះថ្បក់ដល់ផ្លូវចិត្តរប្រ់កុមារ។

៥៨ និោយថ កូនឆ្បត កូនលអែ កូននាំ្ំរណាង 

ឱបយឪពុកមាតបយ

ជំដនឿដនុះគឺមានន័យថកុមារផដលមិន្ូរវឆ្បតនឹងមានអារម្មណ៍ថខ្លួនមតរូវ 

បានដគមិនរាប់រក ឬគិតថខ្លួនជាមនុ្របសអន់។ កុមារមានលទ្ធភាពកនែពុងការ 

ដធ្វើអ្វីឱបយបាន្រដមមចដោយលអែបំផុត និងដោយអ្់រពី្រមត្ថភាពរប្់រដគដនាុះ 

លុុះមតាផតពួកដគមតរូវបានដគដលើកទឹកចិត្ត និងមានអារម្មណ៍ថខ្លួនមតរូវបាន 

ដគម្រឡាញ់ ។

៥៩ មតរូវមានដមតាតបករុណាចំដពុះកូន និងផ្តល់ 

ឱកា្រឱបយកូន

ជំដនឿដនុះមតរូវជាមួយនឹងភ្រ្តពុតាងផបបវិទបយាសាស្រ្ត អំពីការចិញ្ចឹមកូនឱបយមាន 

្រុខភាពលអែ និង្របបបាយរីករាយ ។

៦០ មតរូវផ្រ្វងយល់ពីអារម្មណ៍រប្់រកូន ដពល 

ោត់មតរូវការអ្វីមួយ?

្រូមដមើលចដម្ើយ ៦០។
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៦១ មតរូវមានដពលដវលាមគប់មោន់្រមមាប់ដលង 

និងដៅជាមួយកូនដដើមបេីផ្តល់ភាពកក់ដ្តប

្រូមដមើលចដម្ើយ ៦០។

៦២ ផថទំា ការពរ និងយកចិត្តទុកោក់ដពល 

កូនឈឺ ជួយបដមងៀន និងអប់រំកូន

្រូមដមើលចដម្ើយ ៦០។

៦៣ កុមារជាទំពំង្រនែងឫ្របសី កុមារ គឺជាអនាគតរប្រ់ដយើង ដហើយដគនឹងជំនួ្រឱបយមនុ្របសធំដៅនថ្ងដមកាយ

៦៤ ដក្មងមតរូវផតដោរព និងដធ្វើតាមចា្រ់ទុំ ដបើ្ិរនជាដយើងរំពឹងឱបយកុមារដោរព និងដធ្វើអ្វីៗតាមដយើងដនាុះ ដយើងមតរូវផត 

ដោរពដគ និងសាតបប់ពួកដគ្ិរន ដហើយមតរូវ្រផម្តងអាកបបេកិរិោដោរពផដលជា

គំរូ្រមមាប់ដគ។

៦៥ ពត់ផដកទាន់ដៅដ ត្ប មបដៅកូនដៅទាន់ 

ដៅដក្មង

កុមារដរៀនតំាងផតពីដគដៅដក្មងមកដម្៉ុះ។ មប្ិរនដបើដយើងមបមពឹត្តោក់ដគដោយ 

ភាពយុត្តធិម៌ ភាពកក់ដ ត្ប និងផ្តល់នូវការផណនំាដល់ដគតំាងផតពីដគដៅ

ដក្មងដនាុះ ដគនឹងដរៀនដធ្វើនូវអាកបបេកិរិោផដល្រមរមបយទំាងដនាុះ។ ដហើយ 

មប្ិរនដបើដយើងមបមពឹត្តោក់ដគដោយភាពកាចសាហាវ មិនយុត្តធិម៌ ដនាុះដគ 

និងដរៀនក្ាបយដៅជាកាចសាហាវ ដហើយវានឹងមានការលំបាកកនែពុងការបដមងៀន 

ដគនូវអាកបបេកិរិោ្រមរមបយដៅដពលផដលដគកាន់ផតធំ ។

៦៦ ដក្មងទាល់ផតដមបើធម៌ដ ត្បដដើមបេីអប់រំ និង 

មបដៅពួកដគ (ដមបើហឹងបសា ដូចជា វាយដំុ  

គំរាមកំផហង ផម្រក្ំរ�ពុត ដជរ ្រ្តី 

បដនា្ប្រ។)

ដនុះមិនផមនជាការមបដៅដទ វាជាការរំដលាភបំពន។ កុមារនឹងទទួលរងដមោុះ 

ទាំងផផនែក ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តដោយសារការដមបើនូវវិធីសាស្រ្តដនុះ។

៦៧ វិធីសាស្រ្តផដលលអែកនែពុងការផកផមបកុមារ គឺ 

វាយ ្រ្តី បដនា្ប្រ ដជរ

្រូមដមើលចដម្ើយ ៦៦ និង ៦៧។

៦៨ ដក្មងកំុតបតជាមួយមនុ្របសចា្់រ មតរូវផត 

សាតបប់មនុ្របសចា្រ់ ។

កុមារមាន្ិរទ្ធិកនែពុងការបដញ្បញមតិ ចូលរួម និងការទទួលបានព័ត៌មាន  

(អនុ្រញ្បអង្គការ្រហមបជាជាតិ្រ្តីពី្ិរទ្ធិកុមារ) ដូដចនែុះមប្ិរនដបើមនុ្របស 

ធំ ដលើកទឹកចិត្តកុមារឱបយ្រួរ្រំណ្ួរ ដហើយសាតបប់ដោលបល់កុមារ  ដនាុះកុមារ 

នឹងលូតលា្់រដៅជាមនុ្របសផដលមានអារម្មណ៍លអែចំដពុះខ្លួនឯង និងមាន 

្រុខភាពលអែទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ។

៦៩ ដក្មងមិនមតរូវ្ួររ ឆ្ងល់ ឬកំុចង់ដឹងដមចើន 

ដពកដទ

្រូមដមើលចំដលើយ ៦៩។

៧០ ដក្មងមិន្រូវដចុះឈឺចាប់ដទ ដឹងផតពី្រុី (មិន 

ដឹងខបយល់អីដទ)

កុមារមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ និងអារម្មណ៍ដផបសងដទៀតដូចមនុ្របសចា្រ់ផដរ។ ដហើយ 

អារម្មណ៍ទំាងដនាុះគួរផតមតរូវបានដគទទួលស្ាបល់ ដដើមបេីឱបយដគមាន្ុរខភាព 

ផ្លូវចិត្តលអែ ។
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៧១ ដក្មងល្ងង់មិន្រូវគិតដមរៅដទ ការផដលលាបពណ៌ឱបយកុមារថជាដក្មងល្ងង់ដនាុះគឺជាការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត ។

៧២ ដក្មងមិនមតរូវដឹងដរឿងរប្រ់មនុ្របសចា្រ់ដទ ខណទៈដពលផដលមានដរឿងខ្ុះផដលមនុ្របសធំពិភាកបសាអាចហួ្រពី្រមត្ថភាព 

យល់ដឹងរប្់រកុមារ ឬក៏អាចដធ្វើឱបយដគមិន្របបបាយចិត្តដោយោ្មបនការចំាបាច់

ដនាុះ កុមារចូលចិត្តឱបយដគបញ្ចលូលខ្លួនដៅកនែពុងការពិភាកបសារប្់រមកុមមគរួសារ និង

ដគអាចដរៀនបានតាមរយទៈការដធ្វើដូដចនែុះ។

៧៣ កុំ្ររដ្រើរដក្មងនាំឱបយពួកដគបានចិត្ត កុមារមតរូវការការដលើកទឹកចិត្តដដើមបេីឱបយពួកដគមានការអភិវឌបឍនូវការឱបយតនម្ 

ខ្លួនឯងបានលអែ។

៧៤ និោយឱបយកុមារឈឺចាប់ដដើមបេីឱបយកុមារខំ 

មបឹង (ដជរ ្រ្តី បន្តពុុះបងា្អបប់ ឬដមបៀបដធៀប)

ការបន្តពុុះបងា្អបប់ ដធ្វើឱបយទាបដថកគឺជាទមមង់មួយននការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត  

ដហើយវាក៏មិនដធ្វើឱបយកុមារខំមបឹងដនាុះដទ ផ្ពុយដៅវិញគឺវាដធ្វើឱបយកុមារបាក់ទឹកចិត្ត  

និងបំ្្បញនូវការឱបយតនម្ខ្លួនរប្រ់ពួកដគ។

៧៥ ទុកដក្មងដចាល ដោយមិនយកចិត្តទុកោក ់

ដដើមបេីឱបយដគផកអាកបបេកិរិោរប្រ់ដគ

ដនុះគឺជាទមមង់មួយននការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត។ មានដពលខ្ុះមានមបដោជន ៍

កនែពុងការមិនដអើដពើចំដពុះ អាកបបេកិរិោ មួយចំនួនដូចជា ការយំឡាំបា៉បជាដដើម។  

ផតការមិនយកចិត្តទុកោក់ និងការមិនផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់្រនែិតស្ាបលគឺដធ្វើឱបយ 

មានដមោុះថ្បក់ដល់កុមារ។

៧៦ ដពលកុមារជួបការពិបាក កំុជួយវាដដើមបេីឱបយ 

ដក្មងមានភាពរឹងមាំ

កុមារមតរូវការការផណនំា។ កុមារអាចដរៀនដោុះមសាយបញ្បដោយខ្លួនឯងបាន 

លុុះមតាផតពួកដគមតរូវបានដគបដមងៀនអំពីវិធីដោុះមសាយបញ្ប តំាងពីដពលដគ 

ដៅពីដក្មងមក។

៧៧ ដពលដក្មងរពិ្រ ថដក្មងមិនលអែ (បំ្្បញ) កុមារដរៀនតាមរយទៈការផ្រ្វងយល់ និងការដលង។ ដនុះជា្រកម្មភាពធម្មតា 

ផដលនាំឱបយកុមារមាន្រុខភាព ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

៧៨ មតរូវមានដហតុផល មុនដពលវាយកូន មនុ្របសធំមិនមតរូវវាយកុមារដ�ើយដទាុះជាមានដហតុផលអ្វីក៏ដោយ។ ការវាយ 

កុមារ គឺជាទមមង់មួយននការរំដលាភបំពន។

៧៩ មគប់មគងអាកបបេកិរិោមិនលអែដោយការ 

ោក់ទណ្ឌកម្ម (ញពុឹង្ឹ្រកមតដចៀក ដខាក 

កបបាល បងអែត់បាយ ចងនដដជើងោក់អសងកង  

ឬម្រដមាច ចាប់ដបាក ទាត់ លត់ជង្គង់ដលើ 

្ំរបកខនែពុរ ឈរហាលនថ្ង ឈរដជើងមួយ  

ជាដដើម)

មគប់្រកម្មភាពទាំងដនុះ គឺ្រុទ្ធផតជាការរំដលាភបំពនដលើកុមារ ទាំងផ្លូវកាយ  

និងផ្លូវចិត្ត។ អាកបបេកិរិោទំាងដនុះនឹងដធ្វើឱបយមានដមោុះថ្បក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ  

ទាំងផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ ជាពិដ្រ្រដៅដពលដគដមបើវាជាបន្តបនា្បប់។

៨០ កូនដោរពចា្់រទំុ ្្រលូត ្ុរភាពរាបសារ  

ជួយការងារផ្ុះខិតខំដរៀន្ូរមត មិនដចុះដដើរ 

ដលង ដៅថកូនលអែ

មនុ្របសធំមតរូវផតអនុញ្បតឱបយកុមារដលង ដដើមបេីឱបយដគអភិវឌបឍដៅជាមនុ្របសធំផដល

មាន្រុខភាពលអែទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

122 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



ល� ជំលនឿ េា�េិត

៨១ ពូជផហអែងអញ្ចឹង អាកបបេកិរិោមិនផមនទទួលបានមកពីតំណពូជដនាុះដទ ដលើកផលងផតដរាគ 

្រញ្បននជម្ងឺមួយចំនួន។ អាកបបេកិរិោ គឺបានមកពីការដរៀន និងការមបមពឹត្ត 

រប្រ់មនុ្របសចា្រ់។

៨២ កូនអាមកក់មកពីសារជាតិវាអាមកក់ ដហើយ 

មិនអាចផកវាបានដទ។

្រូមដមើលចដម្ើយ ៨១។ 

អាកបបេកិរិោអាច្្ប្រ់ប្តលូរបានតាមរយទៈ ការដធ្វើជាគំរូ និង ការផណនាំ។

៨៣ ដក្មងមិនមតរូវនិោយកុហក ឬនិោយ  

អាមកក់ពីមនុ្របសចា្រ់ដ�ើយ ។

្រូមដមើលចដម្ើយ ៨២។

កុមារអាចដរៀនបាននូវអាកបបេកិរិោ និងការមបមពឹត្តទាំងដនុះ ពីមនុ្របសជុំវិញខ្លួន។ 

ដទាុះបីជាោ៉បងណាក៏ដោយ ក៏កុមារជាដមចើន ផដលដទៀងមតង់ និងដោរពមនុ្របស 

ធំ ផដលដចុះដោរព និងឱបយតនម្ពួកដគ ។

៨៤ ដក្មង្រុីកន្ពុយមតី ចុងអំដៅ ដចុះផហលទឹក របបអាហារមិនប៉ុះពល់ដល់្រមត្ថភាពរប្់រកុមារកនែពុងការផហលទឹកដទ។  

មនុ្របសដយើងមតរូវការដរៀនដដើមបេីអាចដធ្វើអ្វីមួយបាន ។

៨៥ ដក្មងដលងដមចើន វានឹងខូច ្រូមដមើលចដម្ើយ ៥៥។

៨៦ ដក្មងអត់របប (ដពលកុមារ្ំុរអ្វីៗរប្់រអនែក 

ដនទញពុាំ)

វាជាដរឿងធម្មជាតិ្រមមាប់កុមារផដលឃ្បន ដហើយចង់ញពុាំដពលដឃើញអនែកដនទ 

ញពុាំ។ ដទាុះបីជាដៅដពលកុមារមិនឃ្បនក៏ដោយ ក៏កុមារដៅផតចាប់អារម្មណ៍ 

នូវរាល់្រកម្មភាពផដលអនែកដនទដទៀតដធ្វើ។

៨៧ ដពលកុមារវាយចាញ់ដគ វាយកុមារដនាុះ 

ផថមដទៀត

ការវាយដំដលើកុមារគឺជាការរំដលាភបំពន។ ការោក់ទណ្ឌកម្ម អនែកចាញ់ គឺ 

ដលើកទឹកចិត្តឱបយកាន់ផតមានការវាយតប់ និងអំដពើកាចសាហាវ។

៨៨ ដកាងដធ្វើកង់ មតង់ដធ្វើកាំ។ កុមារទំាងអ្់រ្ុរទ្ធផតខុ្រៗោ្ប ដហើយដគមានភាពខ្ាបំងដលើផផនែកខុ្រៗោ្ប។ 

កុមារម្ាបក់ៗគឺ្ុរទ្ធផតមានអ្វីៗ ផដល្ំរខាន់្រមមាប់ចូលរួមចំផណកដៅកនែពុង 

ពិភពដលាកដនុះ។

៨៩ រលកដមកាយមចានរលកមុខ កុមារ គឺជាមនុ្របសធំដៅជំនាន់ដមកាយ ។

៩០ ដពលសា្បប់ដៅកុំកប់ផកបេរដក្មង ពំុមានភ្រ្តពុតាងផបបវិទបយាសាស្រ្តដដើមបេីោំមទជំដនឿដនុះដទ ក៏បុ៉ផន្តវាក៏មិនមាន 

ដមោុះថ្បក់អ្វីដល់កុមារដទ។

123ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១

ារពិនិតេយសុខភាព 
អំឡុជងពេលមានផ្ទេពោះ

124 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ២

ារបំបៅដោះកូន

125ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៣

ារចុះសំបុតេកំណើត

126 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៤

ារថេទាំសុខភាពកូន

127ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៥

ារកំណត់គោលៅ 
រយៈពេលវេង

128 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៦

ារារពារ និងសុវត្ថិភាព 
នេារលេង

129ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៧

ារធ្វើជគំរូល្អ

130 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៨

ារផ្តល់ឱាស

131ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ៩

ារបងេៀន និងអប់រំ

132 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១០

ារផ្តល់ភាពកក់ក្តេ និងក្តីសេឡាញ់

133ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១១

ារធ្វើារងារផ្ទះ

134 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១២

ាររស់ៅចុះសមេុងគ្នេ

135ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៣

អាកបេបកិរិយ និងឥរិយបថល្អ

136 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៤

ារអនាម័យខ្លួនបេេណ

137ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៥

ារដោះសេេយទំនាស់

138 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៦

ារថេទាំសុខភាព

139ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៧

ារសា្តេប់ដំបូនា្មេនឪពុកមា្តេយ

140 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៨

ាររៀនសូតេ

141ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ១៩

អាហារូបត្ថម្ភ

142 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ២០

ាររៀនបំណិនជីវិត

143ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



រូបភាពទី ២១

ារលេង

144 ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



145ជំនួបដំបូងកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយ និងភារកិច្ចរបស់កូន



146ជំនួបដំបូងរបបៀបននការចិញ្ចឹមកូន



សេចក្តីផ្តើម

 ការផ្រ្វងយល់ពីរដបៀបនានាននការចិញ្ចឹមកូន មានសារទៈ្ំរខាន់ខ្ាបំងណា្់រ្រមមាប់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា ដដើមបេីវិភាគ និងឆ្ពុុះបញ្បំងនូវរាល់ទដង្វើ ឬ្រកម្មភាពននការចិញ្ចឹមកូនផដលពួកោត់បានទទួលពីឪពុកមាតបយ  

និងការអនុវត្តរដបៀបចិញ្ចឹមកូនរប្់រពួកោត់ជាមួយកូនៗកនែពុងដពលបច្ចពុបបេននែដនុះផងផដរ។ ការវិភាគ និងការឆ្ពុុះបញ្បំង 

ពីរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនពីជំនាន់មួយដៅជំនាន់មួយដទៀត អាចជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

បានដឹងពីផលប៉ុះពល់ននរដបៀបចិញ្ចឹមកូន និងការដមជើ្រដរី្ររដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនមបកបដោយគុណភាព និងមាន 

មប្រិទ្ធភាព។ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនផដលមានមប្រិទ្ធភាព គឺអាចជួយពមងឹង និងដធ្វើឱបយកាន់ផតមបដ្រើរដ�ើងនូវទំនាក់ទំនង 

រវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំជាមួយនឹងកូន ឬកុមារ និង្រមាជិកដនទដទៀតដៅកនែពុងមគរួសារ ផដលជាផផនែក 

មួយដ៏្ំរខាន់កនែពុងការរួមចំផណកកាត់បន្ថយ ឬបញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដៅកនែពុងមគរួសារ។ មបយ៉ាបងដទៀតដយើង 

ក៏អាចដមជើ្រដរី្រនូវទម្ាបប់ននការចិញ្ចឹមកូន ផដលជួយដល់ការ្រដមមចបាននូវដោលដៅរយទៈដពលផវង ដោយមិនមាន 

ការរំពឹងដល់កូនថ នឹងដមើលផថទាំដៅដពលផដលពួកោត់ចា្រ់ជរា ដដើមបេីជាកិច្ចតប្រនែង្រងគុណ។

 ដោងដៅតាមដហតុផលខាងដលើ ដយើង្រដងកតដឃើញថ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនមបកបដោយគុណភាព គឺពិតជា 

មានសារទៈមបដោជន៍ខា្បំងណា្រ់ ផដលអាចឱបយកូន ឬកុមាររ្រ់ដៅមបកបដោយភាពរីករាយ កក់ដ្តប និងមាន្រុភមង្គល 

ជាមួយមកុមមគរួសារដហើយពួកដគនឹងកា្បយដៅជាមនុ្របសដពញវ័យ ផដលមាន្រុខុមាលភាពលអែ និងមាំមួន ដបើដទាុះជាមគរួសារ 

មានជីវភាពលំបាកោ៉បងណាក៏ដោយ។ 

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 � កំណត់ពីអត្ថន័យ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន

 � ផ្រ្វងយល់ពីរដបៀបដផបសងៗោ្បននការចិញ្ចឹមកូន

 �  វិភាគនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ ដហើយបន្ត 

អនុវត្តនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និង្្ប្រ់ប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់

ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ (បានពិភាកបសារួចមកដហើយ ដៅកនែពុងជំនួបដំបូង) 

 � ផ្រ្វងយល់ពីភាពខុ្រោ្បរវាង ការោក់ទណ្ឌកម្ម និងការអនុវត្តវិន័យ។

វគ្គទី៦
មេរៀនទី៥៖ របៀបនេារចិញ្ចកឹមកូន
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�យៈព្ល ១២០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត 

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ាតព្វកិច្ចករបស់ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកថេទំា   
(ទាំងបុរស និងស្តេី)

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មានកាតព្វកិច្ចចាប់តំាងពីកូនបងក 

កំដណើតរហូតដល់ដពញវ័យ។

១. េា�េិនិត្យសុខភាេអំ�ុងព្លមានផ្ទ្ពោុះ

 កនែពុងអំ�ពុងដពលមាននផ្ដពុះ គួរដធ្វើការពិដមោុះដោបល់ និងពិនិតបយ្ុរខភាពឱបយ 

បាន ៤ដង និងចាក់ថ្បំបង្ាបរដដើមបេីជួយឱបយទារកកនែពុងនផ្មាន្ុរខភាពលអែ។ ដៅដពល 

ផដលកូនចាប់កំដណើត ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវយកចិត្តទុកោក់ 

ផថបំប៉ន្ុរខភាពអនែកមាននផ្ដពុះ ដោយគិតដៅដល់របបអាហារផដលផដល់នូវ្ុរខភាព 

លអែ្រមមាប់ខ្លួនឯង និងទារកកនែពុងនផ្ ដោយដជៀ្រវាងការដមបើដមគឿងដញៀន ហូបបារី និង 

ដមបើដមគឿងម្រវឹង ផដលនំាឱបយប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រទារកកនែពុងនផ្។  

មបយ៉ាបងដទៀតឪពុកមាដបយមតរូវពបយាោមនិោយដលង ស្ាបបអផងអែលជាមួយទារកកនែពុងនផ្ដោយ 

ក្តីម្រឡាញ់ ថ្បក់ថនែម និងផ្រ្វងរកកផន្ងផដលមាន្ុរវត្ថិភាពកនែពុងដពល្រមមាលកូន  

(ប៉ុ្រ្តិ៍្រុខភាព មណ្ឌល្រុខភាព ឬមន្ីរដពទបយបផងអែក) ផដលមានឆ្មប ឬដពទបយជំនាញ។

២. េា�បំបៅដោុះកូន

 បន្ាបប់ពី្រមមាលកូនរួច ឪពុកមាតបយ មតរូវផ្តល់ឱបយកូននូវភាពកក់ដ ត្ប ក្តីម្រឡាញ់  

និងយកចិត្តទុកោក់កនែពុងការផថទំាទារក ដោយផ្តល់ទឹកដោុះដំបូង និងបំដៅកូនដោយ 

ទឹកដោុះមាតបយផតមួយមុខរយទៈដពល ៦ផខ ឬបន្តការបំដៅដោុះកូន រហូតដល់អាយុ ២ឆ្បំ។
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៣. េា�ចុុះសំបុត្កំណើត

 បនា្បប់ពីបាន្រមមាលកូនរួច ឪពុក ឬមាតបយ មានកាតព្វកិច្ចដៅ្រុំចុុះ្រំបុមតកដំណើត 

ដៅចំដពុះមុខមសន្តីអមតានុកូលោ្បនដៅសាលាឃំុ ្រង្ាបត់ ននលំដៅោ្បនអចិនសន្តយ៍រប្់រ 

ឪពុកមាដបយទារកដនាុះមិនឱបយហួ្រពី ៣០នថ្ង។

៤. េា�ថ្ទាំសុខភាេកូន

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវយកកូន ឬកុមារដៅពិនិតបយ្ុរខភាព 

ដូចជា ្ុរខភាពមាត់ដធ្មញ ្ុរខភាពផភនែក ខ្លួនមបាណ បញ្ចពុុះ្រត្វលអែិត មពមទំាងចាក់ 

ថ្បំបង្ាបរដផបសងៗដៅ មណ្ឌល្ុរខភាព ឬមនី្រដពទបយបផងអែក ដៅតាមការកំណត់អាយុកុមារ 

រប្់រមក្ួរង្ុរខាភិបាល និងផ្រ្វងរកដ្រវាមតរួតពិនិតបយការលូតលា្់រ និងការអភិវឌបឍ 

រប្រ់កុមារ។

៥. េា�កំណត់គោលដៅ�យៈព្លវ្ង

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ផតងផតចង់ឱបយកូន ឬកុមារធំដ�ើងក្ាបយ 

ជាមនុ្របសមបកបដោយគុណតនម្លអែដូចជា ដសា្មបុះមតង់ ្្រលូតបូត យល់ចិត្ត ជួយយក 

អាសារអនែកដនទ ដោុះមសាយបញ្បដោយអហិងបសា ឬមានមុខរបរ្ុរចរិតជាដដើម។ បុ៉ផន្ត 

្រកម្មភាពមបចាំនថ្ងរប្រ់ពួកោត់មួយចំនួនផដលមបមពឹត្តកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារ

បានរួមចំផណកផកផមបនូវដ្រចក្តីមបាថ្បដនាុះមិនបានដូចបំណងដៅវិញ។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដមជើ្រដរី្រនូវទម្ាបប់ននការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារ  

ផដលមានលក្ខណទៈដលើកទឹកចិត្ត ផ្តល់ឱកា្រចូលរួម ្រដមមចចិត្ត និងមិនដមបើទណ្ឌកម្ម 

ដពលដមបៀនមបដៅកូន ឬកុមារជាដដើម។

៦. េា�េា�ពា� និងសុវត្ថិភាេន្េា�ល្ង

 ដធ្វើោ៉បងណាឱបយកុមារដជៀ្រផុតពីដមោុះថ្បក់ដផបសងៗផដលវាអាចដកើតមានដ�ើង  

ដោយដចតនា ឬអដចតនា។ មបាប់កូន ឬកុមារពីដមោុះថ្បក់ដផបសងៗផដលអាចដកើតមានដ�ើង 

ដូចជា ដមោុះថ្បក់ចរាចរណ៍ ដមគឿងដញៀន លង់ទឹក។ល។ ដោយពនបយល់ពីដហតុផល 

ចបបា្រ់លា្រ់មតឹមមតរូវដល់ពួកោត់។

៧. េា�ធវែើជាគំ�ូល្អ

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដមបើរដបៀបដោុះមសាយបញ្ប ភាពតានតឹង 

ចិត្ត ឬជដម្ាបុះផដលបានដកើតដ�ើងតាមមដធបយាបាយវិជ្ជមាន និងអហិងបសា។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគបបេីដធ្វើជាគំរូលអែដល់កូន ឬកុមារពីរដបៀបមបាម្័រយទាក់ទង 

លអែជាមួយ្រមាជិកមគរួសារ និងជាមួយមនុ្របសផដលដៅខាងដម្ផ្ុះ ដដើមបេីឱបយកុមារបាន 

ដរៀន្រូមត និងអនុវត្តតាម។

149ជំនួបដំបូងរបបៀបននការចិញ្ចឹមកូន



៨. េា�្្តល់ឱេាស

 កុមារផដលមានពិការភាព ទទួលបានឱកា្រចូលរួមកនែពុង្រកម្មភាព និងមពតឹ្តិការណ ៍

្រង្គមនានា មពមទំាងទទួលបានឧត្តមមបដោជន៍ដ្រ្មើោ្ប ដនាុះការលូតលា្់រ និង 

អភិវឌបឍនឹងដកើតមានដ�ើងដល់កុមារ។

៩. េា�បង្ៀន និងអប់�ំ

 ដៅដពលកូន ឬកុមារចដមមើនវ័យ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ចុុះ 

ដឈា្មបុះកូន ឬកុមារ ឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ និងតាមកមមិតថ្បក់ ជាបន្តបនា្បប់  

មពមទំាងបន្តអប់រំកូន ឬកុមារពីអាកបបេកិរិោ ្ីរលធម៌ ចំដណុះដឹង បំណិនជីវិត និង 

ជំនាញបផន្ថម។

 �  បលត្ងៀន និងអប់�ំកុមា�េរីសុខភាេ ្្លវូល្ទ៖ ពនបយល់កូន ឬកុមារ ពីការលូតលា្់រ 

ននរូបកាយដៅដពលផដលកុមារដពញវ័យ កុមារចាប់ដផ្តើមមានចំណង់ផ្លូវដភទ។ ដូចដនុះ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំពនបយល់កុមារពីរដបៀបមគប់មគងចំណង់ផ្លូវដភទ 

តាមផបបវិជ្ជមាន ដូចជាហាត់មបាណ អានដ្រៀវដៅ ដដើរលំផហ សាតបប់ចដមមៀង ជផជកោ្ប 

ដលងជាមួយមិត្តភក្តិផដលទុកចិត្តបាន ដរឿងកំផប្ង ផខបសភាពយន្ត ឬដលងកីឡាជាដដើម  

ផដល្រកម្មភាពទាំងអ្រ់ដនុះមិនដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ខ្លួនឯង និងអនែកដនទដ�ើយ។

 �  លត្គឿងលញៀន៖ ដៅដពលផដលកុមារចូលវ័យជំទង់ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទំាដៅផតបន្តដលើកទឹកចិត្ត អប់រំឱបយកូនយល់ពីភារកិច្ចផដលមតរូវដជៀ្រវាង 

ការដ្រពគប់មិត្តផដល្រង្គមមិនឱបយតនម្ដូចជា ដមបើមបា្់រដមគឿងដញៀន ឬដមគឿង 

ម្រវឹង។ល។ ដលើ្រពីដនុះ ពនបយល់កុមារពីមូលដហតុផដលនំាឱបយមានការដមបើមបា្់រ 

ដមគឿងដញៀន ផលប៉ុះពល់ និងមដធបយាបាយផដលដធ្វើឱបយខ្លួនដគ្របបបាយដោយមិនដមបើ 

ដមគឿងដញៀន។

១០. េា�្្តល់ភាេកក់ក្ត្ និងក្តរីស្ឡាញ់

 មានដពលដវលា្រមមាប់កុមារដូចជា និទានដរឿង សាតបប់កុមារនិោយ និោយោ្ប 

ដលង ឱប ដថើប ឬដមបើពកបយ្រម្តីទន់ភ្ន់។ល។

១១. េា�ធវែើេា�ងា�្្ទុះ

 ដម្អំពីការ្ិរកបសាដរៀន្ូរមត ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវផ្តល់ 

ឱកា្រឱបយកូន ឬកុមារ បានចូលរួមដធ្វើការងារផ្ុះ តាមលទ្ធភាព និងកមមិតអាយុរប្់រ 

ពួកដគ ដដើមបេីអភិវឌបឍបំណិនជីវិត។
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១២. េា��ស់នៅចុុះសម្ុងោ្ន្

 មានកផន្ងស្ាបក់ដៅ្រមរមបយ និង្រដម្ៀកបំពក់ដៅតាមស្ាបនភាពជីវភាព  

អាកា្រធាតុ មពមទាំងបរិសា្បនរ្រ់ដៅដោយការដោរពឱបយតនម្ោ្ប និងោ្មបនអំដពើហិងបសា។ល។

១៣. អាកប្បកិ�ិយា និងឥ�ិយាបថល្អ

 ការដោរព ការមបាម្រយ័ទាក់ទងដោយការយល់ចិត្ត ការផចករំផលក និងការចូលរួម 

្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គម។ល។

ចំណំ

 �  ការរកបសាកូន ឬកុមារឱបយដៅជាមួយមគរួសារ គឺជាមដធបយាបាយផតមួយគត់ កនែពុងការផ្តល់ 

ឱកា្រឱបយកូនទទួលបានការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍបានលអែ។ ដៅកនែពុងមណ្ឌលកុមារ 

កំមព កុមារងាយរងដមោុះពីអំដពើហិងបសា ការរំដលាភបំពន ឬការមិនដអើដពើ ។ល។ 

ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា គួរផតឱបយកូន ឬកុមាររ្់រដៅកនែពុង 

មគរួសារ ដបើដទាុះជាមានស្ាបនភាពជីវភាពោ៉បងណាក៏ដោយ ដហើយមតរូវចងចំាថ  

ោ្មបនទីណាផដលមបដ្រើរជាងផ្ុះ ឬមគរួសាររប្រ់កូន ឬកុមារដ�ើយ។

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា (ទំាងបុរ្រ និងស្រ្តី) គួរផ្តល់ការផថទំា 

ពិដ្រ្រដៅដលើកូន ឬកុមារផដលមានពិការភាព ដដើមបេីការពរកុមារទំាងដនាុះ ពីការ 

រំដលាភបំពនមគប់ទមមង់។ កុមារទំាងដនាុះ នឹងទទួលបានមគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅ 

ផដរ ដូចជាដៅចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀន។ ពួកដគ  

នឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយោ៉បងដហាចណា្់រ 

មួយឆ្បំ មុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្ិរកបសា ដហើយដៅបន្តោំមទ និង 

ដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យោ៉បងដហាចណា្់រ។  

ដបើ្ិរនជាអាច ្ូរមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា (ទំាងបុរ្រ និងស្រ្តី) 

បន្តោំមទ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយដរៀនដល់មហាវិទបយាល័យដូចកុមារទូដៅផដរ។  

ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ ្ិរក្ាបសាលា និង្រកម្មភាព្រង្គម 

នានាផដរ។

II.  ភារកិច្ចករបស់កូន ឬកុមារ

 កូន ឬកុមារ មានភារកិច្ចមួយចំនួន ្រមមាប់ការរ្់រដៅមបចំានថ្ងរប្់រពួកដគ។  

ភារកិច្ចទាំងដនាុះរួមមាន៖

១. េា�អនាម័យខ្លួនប្្ណ

 ដូចជា ងូតទឹក្រមា្អបតខ្លួនមបាណ រ្់រដៅសា្អបត ហូបសា្អបត ផឹកសា្អបត ផដលអាច 

ជួយឱបយមាន្រុខភាពលអែ និងរូបរាងកាយមានការលូតលា្រ់ និងអភិវិឌបឍបានលអែ។
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២. េា�ដោុះស្្យទំនាស់

 រដបៀបដោុះមសាយបញ្បដោយ្រន្តិវិធី ដជៀ្រវាងពីការដមបើអំដពើហិងបសាមគប់មបដភទ  

តាមរយទៈ ការសាតបប់ដហតុផល ្ួររ្ំរណួរបញ្បក់ ផ្រ្វងរកឫ្រគល់ននបញ្ប មានការ 

ពិភាកបសា និងការចរចាជាដដើម។

៣. េា�ថ្ទាំសុខភាេ

 ហាត់មបាណឱបយបានដទៀងទាត់ដូចជា ជិុះកង់ ដលងបាល់ ឬកីឡាដផបសងៗដទៀត 

តាមកមមិតអាយុ ផដលអាចដធ្វើបាន។

៤. េា�សា្ត្ប់ដំបូនា្ម្នឪេុកមា្ត្យ

 ដរៀនពីអ្វីផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើទំាងដៅកនែពុងមគរួសារ និងដៅកនែពុង្រហគមន៍  

ពិដ្រ្រដរៀនពីគំរូលអែៗ និងសាតបប់ការទូនា្មបនដមបៀនមបដៅរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំ។

៥. េា�រៀនសូត្

 ការចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយរហូតដល់កមមិតមហាវិទបយាល័យ ដបើ្រិនោត់អាច 

មានលទ្ធភាព និង្រមត្ថភាព។ កុមារដធ្វើកិច្ចការសាលា អាន ្រួរ ដឆ្ើយ ជាពិដ្រ្រកុមារ 

មានទីកផន្ង និងដពលដវលាមគប់មោន់កនែពុងកាដរៀន្ូរមតដៅសាលាដរៀន និងជាមួយ 

មិត្តភក្តិ។

៦. អាហា�ូបត្ថម្ភ

 ញពុាំឱបយបានដទៀងទាត់ និងគិតដល់អាហារទំាង៣មកុម (អាហារការពរ អាហារ 

សាង្រង់ និងអាហារថមពល) និងអាហារផដលមាន្រុវត្ថិភាព។

៧. េា�រៀនអំេរីបំណិនជរីវិត

 មគបម់គងដពលដវលា និងលុយកាក់ ដរៀនពីរបាំផខ្មរ ចដមមៀង ឬ្រិលបេទៈនានា ោំដំណាំ  

ឬបផន្ ការចិញ្ចឹម្រត្វ ជំនាញកនែពុងការទំនាក់ទំនង ឬការរ្់រដៅមបចំានថ្ងជាដដើម។ ការ 

ជួយ្រមមាលការងារផ្ុះ មិនប៉ុះពល់ដល់ការអភិវឌបឍរប្់រកូន ឬកុមារដទ។ ្រកម្មភាព 

ទំាងដនាុះមានដូចជា ោំ្្រ ដមសាច្្ប ្រមា្អបតផ្ុះ និងជួយអនែកជិតខាង មិត្តភក្តិ 

ឬអនែកផដលមតរូវការជំនួយ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវពនបយល់ឱបយ 

ចបបា្់រពីមពំផដនននការជួយផដលមិនមានការប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

និងមានដមោុះថ្បក់ដល់កូន ឬកុមារ។

152 ជំនួបដំបូងរបបៀបននការចិញ្ចឹមកូន



៨. េា�ល្ង

 ការបដងកើននូវភាពរីករាយមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រចំដពុះកូន ឬកុមារ។ ពួកដគ  

អាចផ្រ្វងយល់ពីខ្លួនឯងមពមទំាងបរិស្ាបនដៅជំុវិញរប្់រពួកដគ។ ការដលងក៏ជួយឱបយកូន 

ឬកុមារមាន្រមត្ថភាពកនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប ការ្រមមបខ្លួនដៅតាមស្ាបនភាព 

ទទួលសា្បល់អំពីការឈនែុះ និងចាញ់ ដចុះរងចាំ និងផចករំផលកនូវអ្វីផដលកុមារមានជាមួយ

បងបអែលូន មិត្តភក្តិ ឬអនែកដផបសងដទៀត។

៩. េា�គ្ង

 ដគងឱបយបានមគប់មោន់ ឧទាហរណ៍៖

 � ទារកអាយុ ០-៣ ផខ មតរូវដគង ១៤-១៧ ដមា៉បង (អាចដគង ១១-១៩ ដមា៉បង)

 � ទារកអាយុ ៤-១១ ផខ មតរូវដគង ១២-១៥ ដមា៉បង (អាចដគង ១០-១៨ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារតូចអាយុ ១-២ ឆ្បំ មតរូវដគង ១១-១៤ ដមា៉បង (អាចដគង ៩-១៦ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារតូចអាយុ ៣-៥ ឆ្បំ មតរូវដគង ១០-១៣ ដមា៉បង (អាចដគង ៨-១៤ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារអាយុ ៦-១៣ ឆ្បំ មតរូវដគង ៩-១១ ដមា៉បង (អាចដគង ៧-១២ ដមា៉បង)

 � កូន ឬកុមារអាយុ ១៤-១៧ ឆ្បំ មតរូវដគង ៨-១០ ដមា៉បង (អាចដគង ៧-១១ ដមា៉បង)

១០. ភា�កិច្ផ្ស្ងទៀតមានដូចជា

 �  ទំនាក់ទំនងនានាក្នុងសង្គម៖ ចូលរួមកម្មវិធីខ្ុះៗជាមួយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទំា ្ួររ្ុរខទុក្ខសាច់ញាតិ អនែកជិតខាង ការជួយ្រមមរួលចរាចរដលើដងផ្លូវ 

តាមសាលា ឬការចូលរួមមបជុំផបសព្វផបសាយនានាតាម្រហគមន៍ជាដដើម។

 �  េា�លោ�េច្បាប់ និងសរីលធម៌សង្គម៖ ពក់មួក្ុរវត្ថិភាព ឬផខបសមកវាត់ដពលដធ្វើ 

ដំដណើរ ដោរពដភ្ើង្រញ្បចរាចរ មិនមបមពឹត្តអំដពើលួចឆក់ប្ន់ ឬដមបើមបា្់រដមគឿង 

ម្រវឹង ឬដមគឿងដញៀន រួមទាំងការដោរព និងឱបយតនម្ដល់មនុ្របសដៅជុំវិញខ្លួន។

III.  របៀបនេារចិញ្ចកឹមកូន

១. អត្ថន័យន្ េា�ចិញ្ឹមកូន

 ្ំរដៅដលើទដង្វើ ឬ្រកម្មភាពផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មាន 

កាតព្វកិច្ចកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ រួមទាំងកុមារផដលមានពិការភាព ដូចជា ការផ្តល់ជមមក  

្រដម្ៀកបំពក់ ចំណីអាហារ ផ្តល់ដ្រចក្តីម្រឡាញ់ ភាពកក់ដ ត្ប ពនបយល់ផណនំា ឬ 

ដមបៀនមបដៅជាដដើម។
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២. �បៀបនានា ន្េា�ចិញ្ឹមកូន

 ្រំដៅដៅដលើ រដបៀបដផបសងៗោ្បផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មបមពតឹ្ត  

ឬអនុវត្តកនែពុងការចិញ្ចឹមកូនរប្់រពួកដគ ផដលកនែពុងដនាុះរួមបញ្ចលូលអំពីកមមិតននការរំពឹងទុក  

ទដង្វើ ឬ្រកម្មភាព ចបបាប់ ឬវិន័យ ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ បានដមបើ 

មបា្រ់ដៅកនែពុងមកុមមគរួសារ ដដើមបេីពមងឹង និង្រដមមចនូវការរំពឹងទុករប្រ់ពួកដគ។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ជាដមចើនបានចម្ងបន្តោ្បនូវរដបៀប 

ននការចិញ្ចឹមកូនពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាជំនាន់មុនៗ។  ដោងតាម 

ឯកសារបណ្តុះបណ្ាបលរប្់រអង្គការបុតាតបភិបាលដដើមបេីវឌបឍន្រង្គមកម្ពុជា (ICS-SP) 

និងអង្គការដ្រវា្រង្គមកិច្ចកម្ពុជា (SSC) ្រ្តពីី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន បានបង្ាបញ 

ថ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនមាន ៤មបដភទ ដូច ខាងដមកាម 

�លបៀបនន 

េា�ចិញ្ឹមកូន

លក្ខណៈមដលឪេុកមា្្យ 

អាណេ្យាបាល ឬអ្នកមថទាំ មស្តងលចញ

លទ្ធ្ល និង 

ឥទ្ធិេលចំលពាុះកុមា�

មបបត្តជាក់ 

មាត់តូច  

ឬ េា�្្តល់សិទ្ធិ

យកចិត្តទុកដាក់ខា្ល្ំង 

 �  ដមជាមផមជងជានិច្ច មបមពឹត្តផបប 

អហិងបសា និងផដល់នូវភាពកក់ដ្ដប 

ដល់កូន ឬកុមារ

 �  ដឆ្ើយតបដៅនឹងតមមរូវការ រប្រ់កូន  

ឬកុមារ ដហើយសាដបប់គំនិត ដោបល ់

រប្រ់ពួកដគ

 �  មានការរំពឹងទុកខា្បំង និងមានការ 

រឹតតបេិត ប៉ុផន្តពនបយល់ និងសាតបប់ដហតុផល

 � ដមបើដោលការណ៍ចំនួន៥ មាន៖ 

១) ភាពអហិងបសា

២) ដ្តបតដៅដលើការរកដំដណាុះមសាយ 

៣) ការដោរព

៤)  ផផអែកដលើដំណាក់កាលលូតលា្រ់  

និងការអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ 

៥)  ផផអែកដលើអនុ្រញ្បអង្គការ  

្រហមបជាជាតិ្រ្តីពី្រិទិ្ធកុមារ 

 �  ធាតុផបសំទាំង៤ ននការដមបៀនមបដៅ 

កូនផបបវិជ្ជមាន

១) ដោលដៅយូរអផង្វង

២) ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់

៣) យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍

៤) ដោុះមសាយបញ្ប

 �  កូន ឬកុមារមានការ 

្របបបាយចិត្ត

 � មានទំនុកចិត្ត 

 � ដចុះទទួលខុ្រមតរូវ 

 �  មាន្រីលធម៌លអែ និង 

ដោរពោ្បដៅវិញដៅមក។
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�លបៀបនន 

េា�ចិញ្ឹមកូន

លក្ខណៈមដលឪេុកមា្្យ 

អាណេ្យាបាល ឬអ្នកមថទាំ មស្តងលចញ

លទ្ធ្ល និង 

ឥទ្ធិេលចំលពាុះកុមា�

មបបល្្ត្ មាត់ធំ 

ឬផា្ត្ច់េា�

យកចិត្តទុកដាក់តិច - ត្តួតត្រាខា្ល្ំង

 �  មកឹតបយមកម តឹងផតង មតរួតមតាដោយ 

ការបងា្បប់បញ្ប ដមបើទណ្ឌកម្ម 

ឬអំដពើហឹងបសា

 �  ចង់បានការសាដបប់បងា្បប់ 

(កូនមតរូវសាដបប់តាមទាំងងងឹតងងល់)

 �  ទាមទារដមចើនពីកូន ដោយោ្មបនការ 

ពនបយល់ ឬផណនាំចបបា្រ់លា្រ់

 �  មិនយល់ មិនបំដពញតមមរូវការ ឬ 

អារម្មណ៍រប្រ់កូន ឬកុមារ

 �  ផខ្មរមានពកបយមួយឃ្បថ •អញ្រុី 

អំបិលដមចើនជាងឯង្រុីបាយ! ដូដចនែុះ  

ឯងមតរូវផតសាដបប់អញ!•

 �  កូនសាដបប់បងា្បប់ ប៉ុផន្ត 

មិន្រូវ ជា្របបបាយ ចិត្ត 

 �  មិន្រូវមានការចូលរួម  

កនែពុង្រង្គម

 �  មិន្រូវដចុះដោរព និងឱបយ 

តនម្ខ្លូនឯង

 �  កុមារីដមចើនមានទំដនារ 

ដលើភាពដអៀនដមបៀន  

ឯកុមារាវិញ ដមចើនផតមិន 

្រូវរាក់ទាក់ ។

មបបលស�ី ឬទំលនើង យកចិត្តទុកដាក់ខា្ល្ំងលេក - ខវែុះេា� 

ត្តួតត្រា

 �  ោ្មបនការផណនាំ ោ្មបនទណ្ឌកម្ម ឬការ 

ដមបៀនមបដៅអ្វីទាំងអ្រ់

 �  មានទំដនារចុុះញ៉ម និងយល់មពម  

ចំដពុះការទាមទាររប្រ់កូន ឬកុមារ 

 �  ោ្មបនការបកមសាយ ពនបយល់ដដើមបេី 

ដចៀ្រវាងពីអារម្មណ៍ដឆវឆវ ឬវិវាទ 

រវាងោ្បនឹងោ្ប 

 � រវល់នឹងកូនខា្បំងមជុល 

 �  ដមបើឋានទៈ តួនាទីជាមិត្តភ័កដិដមចើនជាង 

ឋានទៈជាឪពុកមាតបយ

 �  កូនមិន្របបបាយចិត្ត  

និងពិបាកកនែពុងការចូលរួម 

កនែពុង្រង្គម

 �  កូនទំនងជាជួបបញ្បដមចើន 

ជាមួយនឹងការមតរួតមតា 

ពីឪពុកមាដបយ  

អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំ

 � កូនអាចដរៀនដខបសាយ។

មបបមិនលអើលេើ ខវែុះេា�យកចិត្តទុកដាក់ - ខវែុះេា�ត្តួតត្រា

 � មានការបងា្បប់បញ្បតិចតួច 

 � យកចិត្តទុកោក់តិចតួច 

 � និោយរកោ្បតិចតួច

 �  ឪពុកមាដបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទាំ បដិដ្រធ ឬមិនដអើដពើដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់កូន ឬកុមារ

 � កូនខ្វុះការមគប់មគងខ្លួនឯង 

 �  មិនដចុះដោរពខ្លួនឯង 

និងដខបសាយ្រមត្ថភាព។ 

 �  ងាយរងដមោុះដោយសារ 

ឥទ្ធិពល និងបរិោកា្រ 

មិនលអែដៅកនែពុងមគរួសារ។  
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IV.  ារអនុវត្តវិន័យ និងារដាក់ទណ្ឌកម្ម

  ១. �បៀបផ្ស្ងៗ ន្េា�អនុវត្តវិន័យប្បវិជ្ជមាន

    ១.១ គោលេា�ណ៍ណ្នំាទូទៅសម្្ប់េា�ដាក់វិន័យឱ្យមានប្សិទ្ធភាេ

 �  ផ្តល់ឱបយកូននូវ្រណ្ាបប់ធ្ាបប់ និងទម្ាបប់ ដពលគឺដៅដពលញំាអាហារ និងដពលដគង 

ជាដដើម មតរូវផតដទៀងទាត់។

 �  បដងកើតនូវបទបញ្បនផ្កនែពុង្រមមាប់មគរួសារ ផដលមានលក្ខណទៈសាមញ� ខី្ ដហើយ 

្រមម្របដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រកុមារ មពមទំាងកំណត់ចបបា្់រលា្់រនូវផលវិបាក  

មប្រិនដបើមិនដោរពតាម។

 �  មតរូវផត្រ្ថិតដ្រ្ថរ ដពលមតរូវធានាថ បទបញ្បនផ្កនែពុង និងការរំពឹងទុករប្រ់អនែកមិនមាន 

ការផមបមបរួលពីមួយនថ្ងដៅមួយនថ្ងដនាុះដ�ើយ។

 � មតរូវមានភាពយុត្តិធម៌  ដពលគឺមិនមតរូវម្រឡាញ់កូនខ្ុះដមចើនកូនខ្ុះតិចដ�ើយ។

 �  អភិវឌបឍទំនាក់ទំនងដ៏ដជឿជាក់មួយជាមួយកុមារ ដោយការពរពួកដគពីអន្តរាយ ដធ្វើ 

ខ្លួនឱបយមានភាពដសា្មបុះមតង់ និងគួរឱបយដជឿជាក់ ដោយការបង្ាបញនូវអាកបបេកិរិោផដល 

អាចសា្មបនដឹង និងមានភាពចា្រ់ទុំ។

 �  ផ្តល់ការ្ររដ្រើរចំដពុះឥរិោបថផដល្រមម្រប ការ្ររដ្រើរនឹងបដងកើននូវការមបមពឹត្ត 

អាកបបេកិរិោដនាុះ ដហើយដជៀ្រវាងនូវចរិកមិនលអែរប្់រកុមារផដលដធ្វើដដើមបេីមោន់ផត 

ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍។

 �  មតរូវពនបយល់ដល់កុមារអំពីអ្វីផដលពួកដគបានដធ្វើខុ្រ និងដហតុអ្វីបានជាអនែកខឹងជាមួយ 

នឹងពួកដគ។

 �  ដជៀ្រវាងការដ្រើចចំអកចំដពុះកុមារ ឬដធ្វើឱបយកុមារមានអារម្មណ៍ថ ខ្លួនជាមនុ្របស 

ោ្មបនតនម្ ឬការដធ្វើឱបយពួកដគមានភាពអាមា៉ប្រ់ជាសាធារណទៈ។

 � មតរូវផតមុឺងមា៉បត់ ដៅដពលផដលកំពុងអនុវត្តវិន័យកុមារ។

 �  ទទួលយកនូវឥរិោបថ •ោ្មបនការវាយដំ• ោ្មបននរណាមា្បក់មាន្រិទ្ធិវាយដំដលើនរណា 

ម្ាបក់ដផបសងដទៀតដៅកនែពុងផ្ុះដ�ើយ ដោយរួមទំាងការវាយដំដលើកុមារចំដពុះការផដលដគ 

មានចរិតមិនលអែផងផដរ។

     ១.២ វិធរីសាស្ត្ដើម្បរីដាក់េិន័យទៅលើកុមា�

 �  អង្គពុយដៅកផន្ងមួយដដើមបេីពិចារណាកំហុ្រ មប្ិរនដបើ កុមារមានភាពខិលខូច 

ឬមានអាកបបេកិរិោលំបាក មតរូវមបាប់ពួកដគអំពីអ្វីផដលពួកដគបានដធ្វើខុ្រ និងមបាប់ 

ពួកដគថ មតរូវផតអង្គពុយដៅកផន្ងមួយដដើមបេីជាការពិន័យ។ មបាប់កុមារអំពីកផន្ងផដល

ដគមតរូវអង្គពុយ និងជាកផន្ងមាន្ុរវត្ថិភាព (យកលអែដៅកផន្ងណាមួយផដលមិនមាន 

ការរំខានពីអនែកដនទ ដហើយមបាប់ដគថ មតរូវអង្គពុយដៅទីដនាុះោ៉បងដ្រ្ងៀមស្ាបត់ និងមិន 
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មតរូវដធ្វើចលនាចុុះដ�ើងដទរហូតទាល់ផតដល់ដពលកំណត់។ រយទៈដពលននការោក់ 

ពិន័យមតរូវផតកំណត់ឱបយចបបា្រ់លា្រ់ (ចដនា្បុះពីមបាំ ដៅដប់នាទីអាម្រ័យដៅដលើអាយុ 

រប្់រដគ) ដហើយដមកាយពីដពលដនាុះ មកមបាប់កូនអនែកថ ដគបានបញ្ចប់ការោក់ 

ពិន័យដហើយ និងមបាប់ថ អនែកចង់ឱបយដគ្ំុរដទា្រចំដពុះទដង្វើផដលដគបានដធ្វើខុ្រ។  

ការឱបយកុមារអង្គពុយដៅកផន្ងមួយផតមា្បក់ឯង ជាការផ្តល់ដពលដវលាឱបយដគ្រ្ងប់អារម្មណ៍  

និងពិចារណាពីកំហុ្រផដលដគបានដធ្វើ។

 �  ដកហូតនូវអ្វីផដលដគចូលចិត្ត មប្ិរនដបើ កុមារខិលខូចមតរូវមបាប់ពួកដគអំពីអ្វីផដល 

ពួកដគបានដធ្វើខុ្រ និងថ អនែកនឹងដកហូតនូវអ្វមីបយ៉ាបងផដលពួកដគចូលចិត្ត ឬរីករាយ 

ជាមួយ ដដើមបេីជាការោក់ពិន័យ។ ឧទាហរណ៍ កុមារមិនមតរូវបានអនុញ្បតឱបយដលង 

ជាមួយមិត្តភក្តិរប្រ់ដគ ឬដមើលទូរទ្របសន៍ ឬញាំ្រករមោប់។

២. ្លបែុះពាល់ន្េា�ដាក់ទណ្ឌកម្ម ចំពោុះកុមា�

 ផលប៉ុះពល់ននការោក់ទណ្ឌកម្ម គឺអាម្័រយដៅតាមបទពិដសាធន៍ ការរ្់រដៅ  

និងបរិបទននមគរួសារនីមួយៗ។ បុ៉ផន្តការមសាវមជាវបានបង្ាបញថ ការោក់ទណ្ឌកម្ម 

នឹងប៉ុះពល់ចំដពុះកុមារ ដូចតដៅ៖

 �  កូន ឬកុមារ មិនមានការដោរពដលើខ្លួនឯង ដហើយគិតថខ្លួនឯងោ្មបនតនម្ និងោ្មបន 

ការដជឿជាក់ដលើខ្លួនឯង។

 �  ពួកដគនឹងក្ាបយជាជនរងដមោុះ ផដលផ្ពុយនឹងជំដនឿថ ការដមបើទណ្ឌកម្មនឹងដធ្វើឱបយកូន 

ឬកុមារ •កាន់ផតរឹងមាំ• ឬបដមងៀនកុមារឱបយដចុះត្រ៊ូ

 �  បងា្អបក់ដំដណើរការដរៀន្ូរមតរប្់រដគ និងរំាង្្រុះដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍខាង 

្រតិបញ្ប អារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្ត

 � ដធ្វើឱបយកុមារ មានអារម្មណ៍ឯដកា ដសាកដៅ កដណា្បចកផណ្ង និងដមកៀមមកំមា្បក់ឯង

 �  ដធ្វើឱបយកុមារ មានទ្របសនទៈមិនលអែចំដពុះមនុ្របសទូដៅ និង្រង្គម ដោយចាត់ទុក 

មជបឈោ្បនជុំវិញខ្លួន ជាការគំរាមកំផហងដល់ពួកដគ

 �  មានការលំបាកដល់ការមបាម្័រយទាក់ទង និងចំណងមដនា្រដញ្ចតនាជាមួយនឹង 

ឪពុកមាដបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ

 � មានអាម្មណ៍មួដ�៉ប ខ្វុះភាពកក់ដ្តប និងដធ្វើឱបយកូន ឬកុមារចង់រត់ដចញពីផ្ុះ

 �  បងកឱបយមានអដំពើហិងបសាកាន់ផតដមចើន និងបដមងៀនកូនឱបយគិតថអំដពើហិងបសាគឺជាមដធបយាបាយ 

ដ៏្រមម្របដៅកនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប និងវិវាទដផបសងៗ។ ឪពុកមាដបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាភាគដមចើនផដលដមបើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ ដមចើនរងនូវអំដពើហិងបសាកាលពី 

ពួកដគដៅដក្មង

 � បងា្អបក់ដល់ការចូលរួមរប្រ់កុមារដៅកនែពុង្រង្គម

 � បដមងៀនឱបយកុមារដចុះសាតបប់ (ឬមិនសាដបប់) តាមមកឹតបយមកម និង្រីលធម៌្រង្គម។
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 ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត  ការដមបើទណ្ឌកម្មក៏អាចនំាមកនូវលទ្ធផលមិនលអែដល់ឪពុក 

មាដបយអាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មពមទំាងអាចបងកឱបយពួកោត់មានបញ្បថប់បារម្ភ  

និងសាដបយដមកាយ ពិដ្រ្រអាចបដងកើតឱបយមានអំដពើហិងបសាដៅកនែពុងមគរួសារកាន់ផតដមចើនដ�ើងៗ  

និងរាំង្រ្ុះដល់ការមបាម្រ័យទាក់ទង និង្រម្័ន្ធភាពមគរួសារផងផដរ។

V.   អាកបេបកិរិយដេលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើក្នុជងារចិញ្ចកឹមកូន 
ឬកុមារ

 វិភាគនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើកនែពុងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ ដហើយ 

បន្តអនុវត្តនូវអាកបបេកិរិោផដលគួរដធ្វើ និង្្ប្់រប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ 

ដល់ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 តាមការអដងកតដៅឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្ួរងកិច្ចការនារី និងអង្គការយូនីដ្រហ្វ 

(UNICEF) ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើកុមារ បានបងា្បញឱបយដឃើញថ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា បានដមបើមបា្់ររដបៀបននការចិញ្ចមឹកូនដោយដមបើហិងបសា ដូចជា អំដពើហិងបសាដលើ 

រាងកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លួវដភទ និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ។ ពួកោត់មួយចំនួនធំមិនបានដឹងថ  

រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនដូចបានដលើកដ�ើងខាងដលើដនុះ មានផលប៉ុះពល់អវិជ្ជមានខ្ាបំង 

ដល់ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារ រួមទាំងកុមារផដលមានពិការភាពដ�ើយ។ (្រូមរំឭក 

អនែកចូលរួមឱបយបានគិតដ�ើងវិញអំពីដមដរៀនការការពរកុមារ ផដលបងា្បញអំពីផលប៉ុះពល ់

ននការដមបើហិងបសាដលើកុមារ) 

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវដនុះផងផដរ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំា គួរ្ិរកបសាផ្រ្វងយល់ និងដមជើ្រដរី្រយករដបៀបននការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារផដល 

ជួយឱបយការមបាម្័រយទាក់ទងរវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ជាមួយនឹង 

កូនៗ កាន់ផតរឹងមំា ដហើយអាចរ្់រដៅជាមួយោ្បដោយមានដមាទនភាព និងដពញចិត្ត  

ដបើដទាុះជាពួកដគរ្រ់ដៅកនែពុងផ្ុះដ៏តូចមួយក៏ដោយ •្រ៊ូចដងអែៀតផ្ុះកុំឱបយផតចដងអែៀតចិត្ត• ។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកចិ្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 � ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការដធ្វើដំដណើរ ឬការរ្រ់ដៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 � ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមផចករំផលកការរ្រ់ដៅរប្រ់ពួកោត់ 

 ¡  ផថ្ងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមផដលបានផចករំផលកនិងបន្ត 

្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកមុផដលបានបដងកើត 

រួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបមុរប្់រយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ?

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរំឭក  

ឬបង្ាបញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដលបាន 

្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ? តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល  
“ស្្យ 
ចំណង”

(១០នាទរី)

 ¡  ផចកអនែកចូលរួមជា២មកុម ដោយធានាថ្រមាជិកមកុមនីមួយៗ 

មតរូវមានចំនួនដ្រ្រ

 � ដ្រនែើឱបយមកុមនិមួយៗឈរជារង្វង់

 �  បន្ាបប់មក ឱបយអនែកចូលរួមយកនដសាតបំរប្់រខ្លួនដៅចាប់នដដឆ្វង 

រប្់រអនែកចូលរួមម្ាបក់ និងនដដឆ្វងដៅចាប់នដសាតបំរប្់រអនែក 

ចូលរួមម្ាបក់ដទៀត ដោយមិនអនុញ្បតឱបយចាប់នដជាមួយអនែក 

ផដលឈរផកបេខ្លួនដ�ើយ។

 ¡  បន្ាបប់ពីចាប់នដរួចដហើយ ឱបយ្រមាជិកមកុមដោុះនដឱបយដៅជារង្វង់ 

ម្តងដទៀត  ដោយមិនអនុញ្បតឱបយរបូតនដដចញពីោ្បដ�ើយ។

ចំណំ៖ 

 ¡  (មកុម១ ្រមាជិកមកុមមានចំនួនដ្រ្រ និងមកុម១ដទៀត ្រមាជិក 

មកុមមានចំនួនគូ) 

 ¡  មកុម១ ផដល្រមាជិកមកុមមានចំនួនដ្រ្រោ្មបនអនែកដឹកនំា  

្រមាជិកមកុមទំាងអ្់រអាចពិភាកបសាោ្បបាន។ មកុម១ដទៀតផដល 

្រមាជិមកុមមានចំនួនគូ ដ្រនែើ្ំុរម្ាបក់ជាអនែកដឹកនំា និងមបាប់ 

ឱបយ្រមាជិកមកុមដធ្វើតាមការមបាប់រប្់រអនែកដឹកនំាមកុម ដោយ 

្រមាជិកមកុមមិនមតរូវនិោយអ្វីទាំងអ្រ់ដម្ពីដធ្វើតាមការបញ្ប)

៥ ម្រៀនថ្មរី៖ 
�បៀបន្េា�ចិញ្ឹមកូន

សវែ្ងយល់ 
េរី�បៀប 

ផ្ស្ងៗ ន ្
េា�ចិញ្ឹមកូន
(៣៥នាទរី)

 ¡  មុនចាប់ដផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួលបំផុ្រគំនិត ដោយ្រួរ 

 ?  តើរបៀបនបការចិញ្ចឹមកូនដបលលោកអនែកអនុវត្ត្រព្វថ្ងបនបុះ 

រៀនមកពីណា?

 ?  តើ្រកម្មភាព ឬរបៀបអ្វីខ្ុះធ្វើឱបយអនែកមានភាព្របបបាយ 

រីករាយ ដបលឪពុកមាតបយបានផ្តល់ឱបយកាលអនែកនៅវ័យកុមារ?

 ?  តើ្រកម្មភាព ឬរបៀបអ្វីខ្ុះធ្វើឱបយអនែកមានភាពមិនពបញចិត្ត 

ដបលឪពុកមាតបយបានធ្វើ កាលអនែកនៅវ័យកុមារ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការ្ររុបគំនិតរប្់រអនែកចូលរួម រួចពនបយល់ 

បផន្ថមដោយដលើកដ�ើងថ រដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនមានដមចើនរដបៀប 

ដផបសងៗោ្បដៅតាម បុគ្គល មគរួសារ និងជាតិសា្រន៍នីមួយៗ។

 ¡  បន្ាបប់មកអនែក្រមមប្រមមរួល បង្ាបញអំពីរដបៀបទំាង ៤ននការ 

ចិញ្ចឹមកូនកន្ងមកផដលមានដៅកនែពុងមបដទ្រកម្ពុជា មាន៖

១.  ការចិញ្ចឹមកូនផបបមតជាក់ មាត់តូច ឬការផ្តល់្រិទ្ធិ

២. ការចិញ្ចឹមកូន ផបបដ្តប មាត់ធំ ឬ្តបច់ការ
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៣. ការចិញ្ចឹមកូន ផបបដ្ររី ឬទំដនើង

៤. ការចិញ្ចឹមកូន ផបបមិនដអើដពើ

 ¡  បន្ាបប់មក ដធ្វើការផបងផចកអនែកចូលរួមជា ៤មកុម ដហើយមកុម 

នីមួយៗដធ្វើការពិភាកបសានូវ្រំណួរដូចខាងដមកាម៖

មកុមទី១៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វខ្ីុះផដលអនែកគិតថជា ការចិញ្ចឹមកូន 

ផបបមតជាក់?

មកុមទី២៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះផដលអនែកគិតថជា ការចិញ្ចឹមកូន  

ផបបដ្តប?

មកុមទី៣៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វខ្ីុះផដលអនែកគិតថជា ការចិញ្ចឹមកូន  

ផបបដ្ររី ឬទំដនើង?

មកុមទី៤៖ ដតើ្រកម្មភាពអ្វខ្ីុះផដលអនែកគិតថជា ការចិញ្ចឹមកូន  

ផបបមិនដអើដពើ?

 ¡  តំណាងមកុមនីមួយៗនឹងដធ្វើការបង្ាបញលទ្ធផលរប្់រមកុមដៅ 

មកុមធំ ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារអំពី 

រដបៀបទាំង ៤ននការចិញ្ចឹមកូន។ រួចបន្តនូវ្រកម្មភាពបនា្បប់

សវែ្ងយល់ 
េរីភាេខុស 
ោ្ន្�វងេា� 

ដាក់ទណ្ឌកម្ម  
និងេា�អនុវត្ត 

វិន័យប្ប 
វិជ្ជមាន

(១៥នាទរី)

 ¡  ឱបយអនែកចូលរួមចាប់នដគូពីរៗនាក់ រួចពិភាកបសាោ្បនូវ្ំរណួរខាង 

ដមកាម៖ 

១. ដតើ ទណ្ឌកម្ម មានន័យដូចដម្តច? 

២.  ដៅកនែពុង្រហគមន៍ផដលដលាកអនែករ្់រដៅ ដតើដលាកអនែកធ្ាបប់ 

បានដឹង ឮ ឬដឃើញកុមារ (ទំាងកុមារផដលមានពិការភាព)  

មតរូវបានដគោក់ទណ្ឌកម្មផដរឬដទ? 

៣.  ដតើការោក់ទណ្ឌកម្ម មានភាពខុ្រោ្បពីការអនុវត្តវិន័យផបប 

វិជ្ជមានដូចដម្តចខ្ុះ?

 ¡  ឱបយអនែកចូលរួម ៣ ដៅ ៤គូ ផចករំផលកអំពីអ្វីផដលបានពិភាកបសា  

ដៅមកុមធំ

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការបូក្ររុប និងបផន្ថមខឹ្មសារ រួចដធ្វើការ 

្រងកត់ធ្ងន់ដលើការពិតថ ទណ្ឌកម្មមិនផមនមោន់ផតជាអំដពើហិងបសា 

ដលើរាងកាយបុ៉ដណាណបុះដទ បុ៉ផន្តវាក៏ជាអំដពើហិងបសាខាងផ្លូវចិត្ត ឬការ 

មិនដអើដពើផងផដរ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការបដន្ាប្របងា្អបប់ ការ 

ទុកដចាលឱបយដៅដោយផ�ក ការដធ្វ្រមបផហ្រ និងការបងអែត់ 

អាហារដល់កុមារជាដដើម។
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 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការពនបយល់ផងផដរពីផលមបដោជន៍ និង 

ផលប៉ុះពល់ពីរដបៀបទាំង ៤ននការចិញ្ចឹមកូន។

សង្ខ្បម្រៀន
�យៈព្ល
 (៥នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីរដបៀបដផបសងៗននការចិញ្ចឹម 

កូន  ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា បានដមបើមបា្់រ 

កនែពុងការដមបៀនមបដៅកូន មពមទំាងកាតព្វកិច្ចកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន  

ឬកុមារ ដោយទាមទារឱបយមានការជួយោំមទោ្បដៅវិញដៅមករវាង 

អនែកពក់ពន្ធ។័ មបយ៉ាបងដទៀតដយើងក៏អាចដមជើ្រដរី្រនូវទម្ាបប់ននការ 

ចិញ្ចឹមកូន ផដលជួយដល់ការ្រដមមចបាននូវដោលដៅរយទៈដពលផវង  

ដោយមិនមានការរំពឹងពីការតប្រនែងរប្់រកូន ឬកុមារឱបយដមើលផថ ឬ 

ចិញ្ចឹមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាវិញដ�ើយ។ ដទាុះជា 

ោ៉បងណាក៏ដោយ ដយើងគួរចងចំាថ រដបៀបផដលដយើងគួរយក 

មកអនុវត្ត កនែពុងការដមបៀនមបដៅកូន នឹងមិនប៉ុះពល់ដល់្ិរទ្ធិ ការ 

លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កូន ឬកុមារដ�ើយ។

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ? តើលោកអនែកយល់ថ បបធានបទនបុះមានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ 

ចំពោុះលោកអនែក? 

 ? តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចម្តបចដបរ 

ទៅលើទង្វើរប្រ់យើងកន្ងមក?

 ? តើតបរូវយកទៅអនុវត្តោ៉បងដូចម្តបច នៅកនែពុងគបរួសាររប្រ ់

លោកអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
(៥នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោផដលអាចជួយោំមទដល់កុមារ  

រួមទំាងកុមារផដលមានពិការភាពផងផដរ ដដើមបេីជួយឱបយពួកោត់ 

មានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍបានលអែមបដ្រើរ។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។
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សេចក្តីផ្តើម

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវឆ្បំ ២០១៣ ដោយមក្រួងកិច្ចការនារី និងអង្គការ UNICEF ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើ 

កុមារបានបញ្បក់ថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែិទ្ធជាមួយកុមារបំផុតមានដូចជា 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ។ ដូចដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបគួរ្ិរកបសា 

ផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងផលប៉ុះពល់ដលើកុមារ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយឱបយ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដធ្វើការ បញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ  ផដលកន្ងមកពួកោត់ 

ផតងផតគិតថការអប់រំមបដៅកូនមានរដបៀបពីរគឺ មតជាក់ (អហិងបសា)  និងដ្តប (ហិងបសា) ពិដ្រ្រគឺដោងដៅដលើនិ្របស័យរប្រ ់

កូន ឬកុមារ។ ការអប់រំមបដៅកូនដោយផបបដ ត្បដូចជាការ្រ្តីបដន្ាប្រ ដជរ គំរាម ្ំរ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម វាយដំ គឺ 

មោន់ផតចង់ឱបយកូនៗ ឬកុមារមាន អាកបបេកិរិោលអែផតបុ៉ដណាណបុះ។ ដូដចនែុះពួកោត់គិតថការដធ្វើផបបដនុះវាមិនផមនជាការ 

រំដលាភបំពនដនាុះដទ ដោយសារមានការគិត ឬទម្ាបប់ផបបដនុះដហើយដទើបនំាឱបយមានការរំដលាភបំពន ការមិនដអើដពើ  

និងអំដពើហិងបសាបន្តដកើតមានដលើកូន ឬកុមារ ដៅកនែពុងមគរួសារមួយចំនួនធំ។

 ដដើមបេីទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត ឬទម្ាបប់ខាងដលើ ដយើងក៏បានដរៀបចំចងមកងមបធានបទននការដមបៀន 

មបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួមទំាងការមិនដអើដពើ ផដលដ ត្បត 

ដៅដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ កនែពុងដោលបំណង ជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំា កំណត់បានពីរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន និងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារតាម 

ដំណាក់កាលដផបសងៗននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ មពមទំាងដមជើ្រដរី្រ និងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត ឬរដបៀបចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ចំនួន៥  និងធាតុផបសំចំនួន ៤។

វគ្គទី៧
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (១)
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គោលារណ៍

ទី១

គោលារណ៍

ទី៣

គោលារណ៍

ទី២

គោលារណ៍

ទី៤

គោលារណ៍

ទី៥

ភាពអហិងេសា

 គឺជាការមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ រួមមានអំដពើហិងបសា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។

ារឃគរព 

គឺជាការឱបយតនម្ដ្រ្មើៗោ្ប កនែពុងភាពជាមនុ្របស ដោយោ្មបនការដរី្រដអើង និងវិនិចឆេ័យ។

ឃ្្តេតឃៅឃលើាររកដំឃណះត្សាយ

 គឺជាការសាតបប់ និងការបងា្បញដហតុផល រួមទាំងការពិភាកបសា និងការផ្រ្វងរកវិធី ឬរដបៀប 

ណាមួយដដើមបេីដោុះមសាយបញ្បមបកបដោយ្រន្តិវិធី ឬផបបវិជ្ជមានផដលមានការចូលរួម  

យល់មពម និងការចរចារោ្ប។

ឃ្្តេតឃលើដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌេឍកុមារ 

 មគប់កុមារទំាងអ្់រ •កុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព• មានការលូតលា្់រ 

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រពួកដគ ដូចជាការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

ផផនែករាងកាយ ្រតិបញ្ប សា្មបរតី ចរិតលក្ខណទៈ ការគិត និងអារម្មណ៍ ដូដចនែុះការបំដពញដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់ពួកដគ គឺមានភាពខុ្រៗោ្ប។

ដផ្អកឃលើអនុសញ្េអង្គារសហត្បជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ 

 ្ិរទ្ធិកុមារ គឺជាអ្វីៗផដលកុមារមាន និងអ្វីផដលមនុ្របសទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះកុមារ។  

ពួកដគមតរូវធានាថ កុមារមាន្ុរវត្ថិភាព ្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ ទទួលការអប់រំ និង 

និោយនូវអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់្រមមាប់ពួកដគ។ កុមារទំាងអ្់រ រួមទំាង កុមារផដលមាន 

ពិការភាពទទួលបាននូវ្ិរទ្ធិទំាងដនុះ មិនថពួកដគជានរណា មានពណ៌្រមបេពុរអ្វ ីភាសាអ្វី  

សា្រនាណា  ដក្មងមបុ្រ ឬដក្មងម្រី អនែកមក ឬអនែកមានដ�ើយ។ មបដទ្រដ្រ្ើរផតទាំងអ្រ់ដៅដលើ 

ពិភពដលាក បានចុុះហត្ថដលខាដលើឯកសារដនុះ។ មពុះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានដធ្វើ្រច្ាបប័ន 

ដលើអនុ្រញ្បដនុះដៅនថ្ងទី១៥ ផខតុលា ឆ្បំ១៩៩២។  មានន័យថ ពួកដគបាន្រនបយានឹងដធ្វើអ្វីៗ 

ទាំងអ្រ់ដដើមបេីធានាថ កុមារទាំងអ្រ់ ទទួលបាន្រិទ្ធិរប្រ់ពួកដគោ៉បងដពញដលញ។ 

១. គោលារណ៍ទាំង៥
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គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  កំណត់ និងវិភាគអំពីចំណុចផដលមតរូវផបសារភ្ាបប់រវាងដោលដៅរយទៈដពលខី្ និង 

ដោលដៅយូរអផង្វង។

 �  ដមបើមបា្់រវិធីដ៏្រមម្របដៅតាមអាយុកាលរប្់រកូន្រមមាប់ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប  

ដល់កូនដមកាមការផថរកបសារប្់រខ្លួនមបកបដោយមប្ិរទ្ធភាពតាមរយទៈអាកបបេកិរិោ  

ភាសាកាយវិការ និងពកបយ្រម្តី។

 �  ទទួលស្ាបល់ពីសារ្ំរខាន់ននការផ្តល់ផដនកំណត់ និងអនុវត្តនូវវិធីនានាផដលមាន 

មប្រិទ្ធភាពកនែពុងការផ្តល់ផដនកំណត់្រមមាប់កូន។

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

២. ធតុផេសំទាំង៤

ធតុផេសំទី១

ដោលដៅយូរអផង្វង

ធតុផេសំទី៣

យល់អំពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ 

ធតុផេសំទី២

ភាពកក់ដ្តប 

និងផដនកំណត់

ធតុផេសំទី៤

ដោុះមសាយបញ្ប 

 កនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងដលើកយក ធតុផេសំទី១៖ ឃគលឃៅយូរអដង្វង និង ធតុផេសំទី២៖ ភាពកក់ឃ ្្តេ និង 

ដដនកំណត់ មកដធ្វើការពិភាកបសាោ្ប និងហាត់អនុវត្ត។ ដោយផ�កធាតុផបសំចំនួន២ដទៀតនឹងមតរូវ្ិរកបសាដៅវគ្គបន្ាបប់។  

ការអនុវត្តនូវរដបៀបទំាងដនុះ គឺអាចជួយឱបយកូន ឬកុមារទទួលបាននូវដ្រចក្តីផណនំា ភាពកក់ដ ត្ប បង្ាបញពីការដោរពឱបយ 

តនម្ រួមទំាងជួយឱបយពួកដគក្ាបយជាមនុ្របសដពញវ័យផដលមាន្ុរខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តលអែ ពិដ្រ្រគឺ្រដមមចបាន  

នូវការរំពឹងទុករប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមគប់រូប។

 មបធានបទដនុះវាជាមូលោ្បនននដំបនូា្មបន និងព័ត៌មានដផបសងៗផដលទាក់ទងនឹងការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដល 

មានលក្ខណទៈដលើកទឹកចិត្ត មបដ្រើរជាងការដមបៀនមបដៅកូនផបបអវិជ្ជមាន ឬហិងបសាដូចផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំមគប់រូបបានគិត និងអនុវត្តកន្ងមក។
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សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី ដោលការណ៍ទាំង ៥ ននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន 

 �  រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី ដតើអ្វីដៅជាការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន?

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី ធាតុផបសំទី១៖ ដោលដៅយូរអផង្វង

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី ធាតុផបសំទី២៖ ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់

 � មកោ្រ់្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត

 � កមមាល ្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម ្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 �  មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតាអំពីដោលការណ៍មកុមផដលបានចងមកងកាលពីជំនួប 

ដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ធតុផេសំទី១ ៖ គោលៅយូរអង្វេង

  ដោលដៅយូរអផង្វង គឺជាការរំពឹងទុករប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទំាដៅដលើកូន ឬកុមារដៅដពលផដលដគធំដ�ើង។ ជាបទពិដសាធន៍ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ផតងផតកំណត់ដោលដៅដនុះដៅដលើភាពមានបានមទពបយ្រមបេត្តិ  

និងមុខរបរដផបសងៗដូចជា មគរូដពទបយ សាសសាតបចារបយ មសន្តីរាជការផដលមានបុណបយ្រកកិ អំណាច  

ឬជាឧកញ្បជាដដើម។ ដោលដៅយូរអផង្វងគឺដ ត្បត្ំរខាន់ដៅដលើអត្តចរិតរប្់រកូន ឬ 

កុមារដៅដពលពួកដគធំដ�ើង។

ឃគលឃៅយូរអដង្វង មានដូចជ៖ ឃពលកូនធំឃឡើង ចង់ឱេយកូន

 � មានទំនុកចិត្តដលើខ្លួនឯង

 � អាចដោុះមសាយបញ្បដោយ្រន្តិវិធី ឬអហិងបសា

 � មានការទទួលខុ្រមតរូវកនែពុងមគរួសារ និង្រហគមន៍

 � មានចរិត្រ្លូតបូត និងចិត្តលអែ 

 � ជាអនែកផដលដចុះ្រដមមចចិត្តដោយភាពឆ្បតនវ

 � ដចុះយល់ចិត្តអនែកដនទ ឬអនែកដៅជុំវិញខ្លួន ។ល។

 មប្ិរនដបើអនែកម្រនម៉ចង់ឱបយកូនអនែកក្ាបយជាមនុ្របសមបដភទណាដនាុះ អនែកនឹង 

ដឹងថ មានអ្វីខ្ុះផដលអនែកមតរូវដធ្វើកនែពុងការដមបៀនមបដៅកូន និងជួយពួកដគឱបយកា្បយជាមនុ្របស 

ផបបដនាុះ។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចផ្តល់នូវដោលដៅយូរអផង្វងដល់ 

កូន តាមរយទៈ

 � ដធ្វើជាគំរូលអែដល់កូន ឬកុមារ

 � បងា្បញដល់កូននូវទដង្វើ ្រកម្មភាព ឬអាកបបេកិរិោគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើ
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 �  បដមងៀនកូនអំពីទម្ាបប់លអែ កនែពុងការរ្់រដៅមបចំានថ្ងទំាងដៅកនែពុងមគរួសារ និងមជបឈោ្បន 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 � ផណនាំអំពីការទទួលខុ្រមតរូវ ការដឆ្ើយតប និងការដោុះមសាយបញ្ប ដោយអហិងបសា

 � ដចុះអត់ធ្មត់ និងមានភាពដសា្មបុះមតង់ ។ល។

គួ�ចងចា ំ

រល់អាកបេបកិរិយ សកម្មភាព និងទឃង្វើរបស់អ្នក  
វាជកត្តេជះឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់កូន ឬកុមារ  

ពីឃត្ពាះឃៅឃពលឃគឃ�ើញ អ្នកឃធ្វើអ្វីមួយ ឃគនឹងអាចឃធ្វើតម  
និងឃរៀនតមអ្នក!

II.  ធតុផេសំទី២៖ ភាពកក់ក្តេ និងដេនកំណត់

   ១. ភាេកក់ក្ត្

 ភាពកក់ដ ត្ប គឺជាការោំមទ តាមរយទៈការបង្ាបញក្តីម្រឡាញ់ ដូចជា ការឱប ដថើប  

លួងដលាម បំដពរ ដៅជិតកូន ដលងជាមួយកូន ការដមបើពកបយ្ររដ្រើរ និងដលើកទឹកចិត្ត 

ការយកចិត្តទុកោក់ ការខា្បយខ្វល់ ការឱបយតនម្ ដជឿជាក់ ការយល់ចិត្ត និងយល់ពីតមមរូវការ 

រួមទាំងការបីបាច់ផថរកបសា រាងកាយកូនឱបយបានលអែ។ 

ភាពកក់ឃ្្តេ មានដូចជ៖

 � ្រុវត្ថិភាព និង្រុខភាពផ្លូវចិត្តលអែ

 � ផ្តល់នូវដ្រចក្តីម្រឡាញ់ផដលោ្មបនល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 � ដ្រចក្តីម្រឡាញ់ថ្បក់ថនែមទាំងកាយ ចិត្ត និងវាចា

 � ដ្រចក្តីដោរព

 �  ការតភ្ាបប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូន ឬកុមារដោយផផអែកដលើកមមិតននការលូតលា្់រ  

និងការអភិវឌបឍ

 � ការយកចិត្តទុកោក់កនែពុងការដឆ្ើយតបដៅនឹងបំដពញតមមរូវការរប្រ់កូន

 ដៅកនែពុងបរិោកា្រកក់ដ ត្បណាមួយកូនផតងផតចង់យកចិត្តឪពុកមាតបយអាណា 

ពបយាបាល ឬ អនែកផថទំារប្់រពួកដគ។ ភាពកក់ដ ត្បផបបដនុះអាចជួយដលើកទឹកចិត្តននការ 

មបមពឹត្តតាមរប្រ់កូន ផតរយទៈដពលខ្ីប៉ុដណាណបុះ ដហើយមិនអាចបដមងៀនពីគុណតនម្្រមមាប ់

រយទៈដពលយូរបានដ�ើយ។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បដៅដល់កូន ឬកុមារ  

តាមរយទៈ
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 � និោយពកបយថ •ផម៉ម្រឡាញ់កូន• ឬ •កូនជាមនុ្របស្រំខាន់្រមមាប់ផម៉•។

 �  បង្ាបញឱបយពួកដគដឹងថអនែកម្រឡាញ់ពួកដគ ដទាុះបីជាដៅដពលផដលពួកដគដធ្វើអ្វីខុ្រ

ក៏ដោយ

 � អាន ឬនិទានដរឿងឱបយពួកដគសាតបប់

 � បំដពរ និងឱបពួកដគ

 � លួងដលាមពួកដគដៅដពលពួកដគឈឺចាប់ ឬភ័យខា្បច

 � សាតបប់ពួកដគ

 � ពិចារណាដលើសា្បនភាពអ្វីមួយដៅតាមគំនិតរប្រ់ពួកដគ

 � អរគុណដៅដពលពួកដគជួយដធ្វើអ្វីមួយ

 � ដលងជាមួយពួកដគ

 � ដ្រើចជាមួយពួកដគ

 � ោំមទពួកដគដៅដពលផដលជួបការលំបាក

 � ដលើកទឹកចិត្តពួកដគដៅដពលដធ្វើអ្វីៗផដលលំបាក

 � មបាប់កូន ឬកុមារថ ដលាកអនែកដជឿជាក់ដលើពួកដគ

 � ទទួលសា្បល់ការមបឹងផមបងរប្រ់ពួកដគ ដទាុះជាបរាជ័យ ឬដជាគជ័យក៏ដោយ។ 

 � បងា្បញឱបយពួកដគដឃើញថ អនែកដជឿទុកចិត្តដលើពួកដគ។ល។

 ឧទាហរណ៍៖ កុមារ្រ្ថិតកនែពុងកមមិតអាយុ ០ឆ្បំ ដល់ដមកាម៣ឆ្បំ មតរូវការភាព 

កក់ដ ត្បពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ដូចជា ពរ ឱប ដថើប បំដពរ បញ្ចពុក 

អាហារ ដៅជិតពួកដគ ជាដដើម។ល។ កូន ឬកុមារកាន់ផតមតរូវការភាពកក់ដ ត្បពី្ំរណាក់ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ដទាុះជាពួកដគមានអាយុដមចើនក៏ដោយ ដហើយ 

ការផ្តល់ដនាុះគឺមានរដបៀបដផបសងៗោ្ប។ កុមារចាប់ពីអាយុពី ៦ ដល់ ១២ ឆ្បំដ�ើងដៅ  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចផ្តល់ភាពកក់ដ្តប តាមរយទៈ ផ្តល់ដពលដវលា  

្រផម្តងដចញនូវតមមរូវការរប្់រដគ ផ្តល់ជដមមើ្រផដលអាចឱបយដគដរៀនបាន សាតបប់ និង 

ដឆ្ើយតបនូវបញ្បដោយមានការយល់ចិត្តជាដដើម។ ការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បគឺជួយឱបយកូន  

ឬកុមារ ទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយ មានទំនុកចិត្ត  មានគុណតនម្  ភាពដជឿជាក់ និង 

ការយល់ចិត្ត។

គួ�ចងចា ំ

កុមារត្គប់រូប (កុមារ កុមារី និងកុមារពិារ)  
ត្តូវារភាពកក់ឃ្្តេពីឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំ  

ឃត្ចើនដូចដដលឃគត្តូវារម្ូបអាហារ និងទីជត្មកផងដដរ។

ារត្សឡាញ់ខ្វល់ខា្េយរបស់អ្នកចំឃពាះកូន គឺឃធ្វើឃៅត្គប់ឃពលឃវលាទាំងអស់  
ដដលរួមបញ្ចកូលទាំងឃៅឃពលដដលឃគ បានត្បត្ពឹត្តអ្វីមួយឆ្គេំឆ្គង។
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២. ដ្នកំណត់

 ផដនកំណត់ គឺជាការផ្តល់ព័ត៌មានពីដ្រចក្តីផណនំា ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬដោលការណ៍ 

ចបបា្រ់លា្រ់ ការចរចា និងយល់ពីដហតុផលនានានូវអ្វីផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើ។ 

ដដនកំណត់ មានដូចជ៖

 � បដងកើតដោលការណ៍ផណនាំចបបា្រ់លា្រ់ពីអាកបបេកិរិោ និងរដបៀបមបមពឹត្តនានា

 � មបាប់ពីការរំពឹងទុក និងបញ្បក់មបាប់ពីផលប៉ុះពល់នានាឱបយបានចបបា្រ់លា្រ់

 � មបាប់ដហតុផលនានា្រមមាប់អាកបបេកិរិោ និងការមបមពឹត្ត

 � ផ្តល់ព័ត៌មានមគប់មជុងដមជាយ ដដើមបេីជួយឱបយដធ្វើការ្រដមមចចិត្តបានមតឹមមតរូវ

 � មបាប់ពីអ្វីផដលគួរដធ្វើ ឬមិនគួរដធ្វើ

 � ការបងា្បញនូវដហតុផលនានា

 � ការចរចា ។ល។

 ផដនកំណត់ជួយកូន ឬកុមារឱបយដរៀនអំពីអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់ ផដលជួយ 

ពួកដគឱបយយល់អំពីកំហុ្រ នឹងដធ្វើអ្វីមួយផដលពួកដគអាចដធ្វើដៅបានដដើមបេីផកកំហុ្រ 

ទំាងដនាុះ។ ផដនកំណត់ក៏បានផ្តល់ឱបយកូនផងផដរនូវព័ត៌មានផដលដគមតរូវការ ដដើមបេីទទួល 

បានដជាគជ័យដៅដពលដមកាយដទៀត។ វិធីសាស្រ្តដនុះ ្រមមាប់ជួយពួកដគឱបយដចុះដោុះមសាយ 

បញ្បនានាដោយខ្លួនឯង ដៅដពលមិនមានវត្តមានមនុ្របសចា្់រផដលធ្ាបប់ជួយពួកដគ 

ដៅទីដនាុះ។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចផ្តល់ផដនកំណត់ដល់កូន ឬកុមារ  

តាមរយទៈ

 �  ដរៀបចំឱបយពួកដគដមតៀមខ្លួន្រមមាប់ស្ាបនភាពពិបាកៗ ដោយមបាប់ ពួកដគពីអ្វីៗ ផដល 

មតរូវរំពឹងទុក និងរដបៀបផដលពួកដគមតរូវដោុះមសាយ

 � មបាប់ ឬពនបយល់ដហតុផលនានាទាក់ទងនឹងចបបាប់ទមា្បប់ផដលមាន

 �  ពិភាកបសាពីចបបាប់ទម្ាបប់ជាមួយពួកដគ និងសាតបប់ពីទ្របសនទៈនានារប្់រពួកដគដៅតាម 

អាយុ

 �  ជួយពួកដគឱបយរកដឃើញនូវវិធីនានាដដើមបេីផកកំហុ្ររប្់រពួកដគ តាមរដបៀបមួយផដល 

ពួកដគដរៀនបានពីកំហុ្រដនាុះ

 � ដោយមបកាន់យកភាពយុត្តិធម៌មតឹមមតរូវ និងដចុះបត់ផបន

 � ជួយពួកដគដរៀនអំពីរដបៀបមគប់មគងអារម្មណ៍ (កំហឹង)

 � ពនបយល់អំពីទ្របសនទៈរប្រ់ដយើង និងសាតបប់ពីទ្របសនទៈរប្រ់ពួកដគ

 � បដមងៀនកូន ឬកុមារពីផលប៉ុះពល់ននទដង្វើរប្រ់ពួកដគចំដពុះអនែកដនទ

 � ផ្តល់ព័ត៌មានផដលពួកដគមតរូវការ ដដើមបេីជួយពួកដគឱបយដធ្វើការ្រដមមចចិត្តបានមតឹមមតរូវ

 � ពបយាោមមបាប់ ឬរំឭកពួកដគឱបយបានញឹកញាប់
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 �  ដជៀ្រវាងការគំរាមកំផហង វាយ ឈប់ផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់ បនា្បចថមាន្រត្វចផម្ក ដខា្មបច  

ឬ អ្វីៗផដលកុមារខា្បច

 � ដធ្វើជាគំរូលអែ និងជាអនែកនាំផ្លូវដ៏លអែចំដពុះពួកដគ។

 ឧទាហរណ៍៖ កុមារតូច្រ្ថិតកនែពុងកមមិតអាយុ ០ផខ ដល់ដមកាម៦ផខ ពួកដគមតរូវការ 

ភាពកក់ដ ត្បដមចើនជាងផដនកំណត់ ដោយសារកនែពុងអាយុដនុះ ចំដពុះការសាតបប់ និងការគិត 

រប្់រពួកដគមានកមមិតដៅដ�ើយ។ ដូដចនែុះការផ្តល់ផដនកំណត់នានា ពួកដគមិនអាច 

យល់បានដទ បុ៉ផន្តខណទៈដពលផដលពួកដគមានអាយុកាន់ផតដមចើន ការផ្តល់ផដនកំណត់ 

កាន់ផតមានសារទៈ្ំរខាន់ផដលមតរូវផ្តល់ឱបយពួកដគ ដដើមបេីជួយឱបយពួកដគមានអាកបបេកិរិោ 

លអែ  យល់អំពីកំហុ្រ និងដធ្វើអ្វីមួយផដលអាចផកកំហុ្រទាំងដនាុះបាន។

គួ�ចងចាំ

កុមារត្គប់រូប (កុមារ កុមារី និងកុមារពិារ)  
ត្តូវារដដនកំណត់ទាំងអស់គ្នេ ប៉ុដន្តារផ្តល់ដដនកំណត់ដល់កូន ឬកុមារ  

ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំគបេបីផ្តល់ឱេយពួកឃគឃៅ
តមកត្មិតអាយុ និងដំណក់ាលមនារអភិវឌេឍឃទើបមានត្បសិទ្ធភាព។

៣. ភាេកក់ក្ត្ និងដ្នកំណត់ �ួមបញ្ជូលោ្ន្

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់ដល់ 

កូន ឬកុមារកនែពុងដពលផតមួយ ពីដមពុះ៖

 �  ការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បផតមួយដោយមិនមានផដនកំណត់ កូននឹងយល់ថ ឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាម្រឡាញ់ពួកដគ ដហើយពួកដគនឹងមានឆន្ទៈដធ្វើអ្វីមួយ 

្្បប់ចិត្តឪពុកមាតបយដគវិញ បុ៉ផន្តដគនឹងមិនដឹងពីរដបៀប្រមមបខ្លួនដៅនឹងមនុ្របសជំុវិញ 

ពួកដគដ�ើយ (មានន័យថ ទំដនើង ឬទំដយើ)

 �  ការផ្តល់ផតផដនកំណត់ ដោយមិនមានភាពកក់ដ ត្ប កូនអាចមានរដបៀបគិតហ្មត់ចត់ 

និងជាក់លាក់អំពីដហតុផលនានា ថអ្វីផដលគួដធ្វើ និងមិនគួដធ្វើ ផតបានមតឹមផតជួយ 

កូនឱបយយល់ដឹងពីដ្រចក្តីផណនំា ចបបាប់ទម្ាបប់នានាផតបុ៉ដណាណបុះ។ បុ៉ផន្តពួកដគនឹងមាន 

ឆន្ទៈតិចតួចកនែពុងការដធ្វើតាមចបបាប់ទម្ាបប់ទំាងដនាុះ ដហើយមានអាកបបេកិរិោរឹងរូ្រ 

ខា្បំងផដលោ្មបនការដលើកផលង និងបត់ផបនរួមទាំងខ្វុះការផ្រ្វងយល់ពីទ្របសនទៈអនែកដនទ។ 

 ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់គឺជាធាតុផបសំទី២ ដហើយមតរូវដមបើជាមួយោ្បកនែពុងដពលផតមួយ 

ដមពុះវាគឺជារដបៀបមួយកនែពុងការបដមងៀនកូនដៅដពលដគធំដ�ើងដដើមបេី៖ 

 � កា្បយជាមនុ្របសមានចិត្ត និងអាកបបេកិរិោលអែ

 � ដចុះគួរ្រម និង្រមមបខ្លួនដៅតាមចបបាប់ទមា្បប់្រង្គម

 � ដរៀនពីរដបៀបរ្រ់ដៅ ចុុះ្រមមុងកនែពុងមគរួសារ ឬមនុ្របសជុំវិញខ្លួន ដៅកនែពុង្រហគមន៍

 � បដងកើត និងរកបសាមិត្តភាពលអែ 
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 � ដចុះដោុះមសាយបញ្បដោយខ្លួនឯង និងដោយ្រន្តិវិធី

 � អាចដធ្វើអ្វីមួយផដលមតឹមមតរូវដោយខ្លួនឯងបាន ដៅដពលផដលមនុ្របសធំមិនដៅ

 �  ឱបយកូនយល់ពីកំហុ្រនានារប្់រខ្លួន និងដធ្វើអ្វីៗផដលពួកដគអាចដធ្វើបានដដើមបេីផក 

កំហុ្រដនាុះ

 �  ឱបយពួកដគរកដឃើញនូវរដបៀបនានា និងវិធីសាស្រ្តផដលដគមតរូវការ ដដើមបេីដោុះមសាយបញ្ប

 �  មានអាកបបេកិរិោផបប្រហមបតិបត្តកិារ និងមានអារម្មណ៍្ុរវត្ថភិាព ពីដមពុះពួកដគ 

ដឹងពីអ្វីផដលអនែកដនទដទៀតរំពឹងទុកពីពួកដគ

 � មបកាន់យកភាពយុត្តិធម៌ មតឹមមតរូវ ដចុះបត់ផបន និងយល់ចិត្តអនែកដនទ

 � ដចុះមគប់មគងកំហឹង និងជួយឱបយដគយល់ពីផលប៉ុះពល់ននទដង្វើរប្រ់ខ្លួនចំដពុះអនែកដនទ

 �  មិនមបមពឹត្តទដង្វើ ឬអាកបបេកិរិោផបបហិងបសា ដូចជា ការគំរាមកំផហង ្រ្តីបដន្ាប្រ 

ោក់ទណ្ឌកម្ម វាយ និងដជរមបមាថ។ល។

គួ�ចងចាំ 

កូនអ្នកអាចា្លេយជមនុសេសដបបណឃនាះ  
គឺអាត្ស័យឃលើារជួយគំត្ទ និងារផ្តល់នូវព័ត៌មានពីអ្នក!

ខ្លឹមសារបន្ថេម

 អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវបញ្ចលូលខឹ្មសារ្រ្តពីី ពិការភាព និងភាពខុ្រោ្បកនែពុងការ 

ចិញ្ចឹមកូនម្ីរ និងកូនមបុ្រផងផដរ។ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរ្ួររបំផុ្រខ្ុះៗអំពីកុមារ 

ផដលមានពិការភាព។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ គួរផ្តល់ការផថទាំជាពិដ្រ្រដដើមបេីការពរ 

កុមារផដលមានពិការភាព ពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។ កុមារទំាងដនាុះនឹងទទួល 

បានមគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅផដរដូចជា ចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះ 

ចូលដរៀន។ ពួកដគ នឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ ោ៉បង 

ដហាចណា្់រមួយឆ្បំមុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្ិរកបសា ដហើយដៅបន្តការ 

ោំមទ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យ វិទបយាល័យ ឬ 

មហាវិទបយាល័យដូចកុមារទូដៅផដរ។ ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ 

្រិកា្ប្រិលា និង្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គមផងផដរ។ 

 មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកំដណើត (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) កំ�ពុងដពលដកើត (្រមមាល) ដហើយ 

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀតអាចមានដមចើនជាងមួយមបដភទ។ ខាងដមកាម 

ដនុះជាមបដភទពិការភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖
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 ¡  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជា 

ផលវិបាក្រមមាប់ពួកោត់គឺ ដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បាន 

មិនលអែ)។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចកត់្រម្ាបល់ពីមបដភទ 

ពិការភាពដនុះដៅដពលផដលកុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាក 

ដមើល មិនភ្ាបក់ដៅដពលដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍  

ទាន់ដពលដវលាដល់កូន ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់ដនាុះអាចឱបយពួកោត់ 

មានឱកា្រដរៀនភាសាបានលអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា ទទួលបានការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកម្ាបំង និងទឹកចិត្តបន្ត 

ជួយកូន ឬកុមាររប្រ់ោត់ផដលមានពិការភាពដនុះ ដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាព 

ដលងជាមួយពួកដគដូចជា និោយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ 

្រម្ាបរទៈមាន្ំរដ�ង។ ្រកម្មភាពទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ  

ការមបាម្័រយទាក់ទង មានភាពកក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាព 

នានាដៅកនែពុង្រង្គម។  បច្ចពុបបេននែមានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមាន 

ពិការភាពផបបដនុះដូចជា អង្គការមគរួសារថ្មី អង្គការម៉ាបរីណុល និងអង្គការ All Ears  

Cambodia ជាដដើម។ 

 ¡  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ 

្រតិបញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់របានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក  

ដគង និងហូបចុកជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀតមានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកដគមិនអាចដមើលផថទាំខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវការ 

អនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់  

និងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ងជាដដើម។ កុមារទាំងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រផថមដទៀត  

ពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ  

អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទាំកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន   

ឬដៅទទួលដ្រវាពីមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយ 

បផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 ¡  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀតមាន្រតិបញ្បធម្មតា  

ឬដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាចដដើរ 

បានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទ 

ដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន  ឬដៅទទួលដ្រវាពីមជបឈមណ្ឌល្រុខភាព 

ផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណ្ាបល មជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាបន្ាបយមពប ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។
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 ¡  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចកត់្រមា្បល់កូន ឬកុមារ ផដលមានបញ្បផភនែកតាំងព ី

តូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្ូរវមានចលនា មិនដងើបក មិនដឈាងចាប់ 

រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ ទារកដលងកមបសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯងដមចើន ឬ 

មិន្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចជួយកូន ឬកុមារតំាងពីពួកដគដៅជាទារក ដោយ 

ការដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។ ពួកដគក៏មតរូវការ 

ផថទំា និងការោំមទ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរ 

នីតិ្រមបេទានានា។

 កុមារា  កុមា�ី

 � រាងកាយមានភាពរហ័្ររហួន និង្រកម្ម

 � មានជំនាញវិភាគ កនែពុងលំហ

 �  មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយនឹង 

ការដធ្វើឱបយអ្វីៗ្្ប្រ់ទី

 � ដរៀនតាមរយទៈការដមើល

 � តក់មកហល់កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ផបងផចកការងារចបបា្រ់ ដោយដ្តបត 

អារម្មណ៍ម្តងមួយៗ

 �  មតរូវការដពលដវលាដដើមបេីផ្ចង់អារម្មណ៍ 

កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  រុករក ឬផ្រ្វងយល់ និងចង់ដឹងពីអ្វីៗផដល 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តបងា្បញ្រកម្មភាពជាងនិោយ 

ពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ

 � រាងកាយមានភាពទន់ភ្ន់

 � មិន្រូវមានជំនាញវិភាគ

 � មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយពណ៌

 � ដរៀនតាមរយទៈការសាតបប់

 � គិតចបបា្រ់លា្រ់មុននឹងដធ្វើអ្វីមួយ

 �  មិនមានការផបងផចកចបបា្រ់ អាចដធ្វើការ 

ដមចើនមុខកនែពុងដពលផតមួយ

 � អាចដធ្វើបានភា្បមៗ

 � សាតបប់ ដដើមបេីដឹងពីអ្វីៗផដលដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តនិោយ ដដើមបេីបងា្បញព ី

អារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកិច្ចចាប់ដផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្ំរដណុះ្ំរណាល ដហើយ 

អាច៖

 ?  ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមចបករំលបកការរ្រ់នៅរប្រ់ពួក 

ោត់ 

 ?  ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖  

 ? តើគោលការណ៍កបុមរប្រ់យើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបច 

ខ្ុះ? 

 y បើ្រិនជា្រមាជិកកបុមមិនបានចាំ អនែក្រមបប្រមបរួលអាច  

រំឭក ឬបងា្បញទៅលើកបោ្រ្្បំងធំ (គោលការណ៍កបុម)  

ដបលបាន្ររសបរចំណុច ដបលពួកោត់បានពបមពបៀង  

កាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ?  តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំ ផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

174 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល
ទឹក គោក 
អាេាស

(១៥នាទរី)

 ¡  ចូរនិោយថ មុននឹងដយើងបន្តដៅដមដរៀនថ្ម ី ដយើងនឹងចាប់ដផ្តើម 

ដោយការដលងផលបេងមួយដៅថ ទឹក លោក អាេាស។ ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមឈរជារង្វង់ ដហើយពនបយល់ថ

 �  អនែក្រមមប្រមមរួលនឹងចងអែពុលដៅចំនរណាម្ាបក់ ដហើយផម្រក 

ថ ទឹក ដូដចនែុះអនែកផដលមតរូវបានដគចងអែពុលដនាុះមតរូវមបាប់ 

ដឈា្មបុះ្រត្វផដលរ្់រដៅកនែពុងទឹកដូចជា (មតីអផណ្ង មតីកញ្ចពុុះ  

ឬកផងកប មកដពើ ។ល។ )

 �  ដបើអនែក្រមមប្រមមរួលផម្រកថ លោក ដូដចនែុះអនែកផដលមតរូវ 

បានដគចងអែពុលដនាុះមតរូវមបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វផដលរ្់រដៅដលើ 

ដោក ដូចជា (ដោ រមាំង កា្បន ឆ្មប។ល។)

 �  ដបើអនែក្រមមប្រមមរួលផម្រកថ អាេាស ដូដចនែុះអនែកផដល 

មតរូវបានដគចងអែពុលដនាុះមតរូវមបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វបកបសាបកបសី 

ដូចជា (លលក ដកា្បក មបដចៀវ មាន់នមព ចាបម្រុក។ល។)

 ¡ លក្ខខណ្ននការដលង៖

១)  ដបើមាននរណាមា្បក់មបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វមួយណាដហើយ អនែកដផបសង 

មិនអាចមបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វដនាុះម្តងដទៀតបានដទ។ 

២)  អនែកផដលមតរូវបានដគចងអែពុល មតរូវមបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វឱបយបាន 

ទាន់ដពលមុនអនែកផដលចងអែពុលរាប់ចាប់ពីដលខមួយ ដល់ 

ដលខដប់។

៣)  អនែកផដលមបាប់ដឈា្មបុះ្រត្វខុ្រពីរដបៀបដលងខាងដលើ (ឧ. មតី  

ចាប។ល។) ជាអនែកចាញ់ រួចមតរូវដៅឈរដៅកណ្ាបលរង្វង់ 

ដដើមបេី្រមមប្រមមរួលម្តង។

 ¡  ្រូមបន្តដលងផលបេងដនុះ រហូតដល់អនែកចូលរួមបានដលងមគប់ៗោ្ប  

រួចដទើបបន្តដៅ្រកម្មភាពបនា្បប់ដទៀត។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�ប្ៀនប្ដៅ 
កូនប្បវិជ្ជមាន  

(១)

គោលេា�ណ៍  
និងធាតុ្្សំ 

ន្េា�ប្ៀន 
ប្ដៅកូន 

ប្បវិជ្ជមាន
(១០នាទរី)

 ¡  មបាប់អនែកចូលរួមថ ដយើងនឹងពិនិតបយដមើលអំពីរដបៀបនានា ផដល 

អាចជួយដយើងកនែពុងការដមបៀនមបដៅកូនតាមផបបវិជ្ជមាន និងមបកប 

ដោយគុណភាព។ ដៅកនែពុងនថ្ងដនុះ ដយើងនឹងពិភាកបសាោ្បអំពីដមដរៀន 

ថ្មីមួយដទៀតគឺ េា�លត្បៀនត្បលៅកូនមបបវិជ្ជមាន។ 

175ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល បិទរូបភាពទី១ បង្ាបញពី ការដមបៀនមបដៅ 

កូនផបបវិជ្ជមាន រួច្រួរ្រំណួរដៅមកុមធំថ៖

 ? តើការបបៀនបបៅកូនបបបវិជ្ជមាន មានន័យដូចម្តបច?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ មិនវាយកូន មិនជបរកូន សបឡាញ់កូន។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល បិទរូបភាពទី២ បង្ាបញពីដោលការណ៍ទំាង 

៥ និងរូបភាពទី៣ បង្ាបញពីធាតុផបសំទំាង៤ ននការដមបៀនមបដៅ 

កូនផបបវិជ្ជមាន រួចពនបយល់ថ  ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមានគឺ 

ជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសា 

រួមទំាងការមិនដអើដពើ ដោយដ ត្បតដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ចំនួន  

៥ និងធាតុផបសំចំនួន ៤។ ្ូរមពនបយល់ពីអត្ថន័យននដោលការណ៍ 

នីមួយៗតាមខ្ឹមសារដមដរៀន។

 ¡  ្ួររអនែកចូលរួមពីអត្ថន័យននពកបយ េា�មិនលត្បើទត្មង់ណមួយនន

អំលេើហិង្សា ដបើពួកោត់មិនយល់ ្ូរមពនបយល់ថ ដូចអ្វីៗ ផដល 

ដលាកអនែកបានពិភាកបសាកាលពីដមដរៀនមុន (េា�េា�ពា�កុមា�)  

មានដូចជា៖ ការមិន្រ្តបីដន្ាប្រ ដជរ ្ំរ�ពុត គំរាម ោក់ងារ 

វាយដំ ទុះ ក្តចិមួល ទាត់ ធាក់ ដុត បំពុល ការោក់ទណ្ឌកម្ម  

ឬទុកដចាលឱបយោត់ដៅផតមា្បក់ឯង។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត ដោយ្រួរ 

 ? តើការបបៀនបបៅកូនបបបណា ទើបបងា្បញថ ជាការបបៀន 

បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ បបើ្រម្តីទន់ភ្ន់ ផអែបមល្ហបម មិន្រ្តីបន្ប្រ  

មិនជបរ មិនវាយ។ល។

 ¡  ដដើមបេីដឆ្ើយតបនឹង្ំរណួរខាងដលើ្ូរមមបាប់ពួកោត់ថ ដយើង 

នឹងពិភាកបសាបន្តពីរដបៀបនានា ដដើមបេីអនុវត្តឱបយមានមប្រិទ្ធភាពកនែពុង 

ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលដ ត្បត្ំរខាន់ដលើធាតុផបសំ 

ចំនួន៤។ ដៅកនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងពិភាកបសាោ្បអំពីធាតុផបសំ ២ កនែពុង 

ការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមានគឺ៖ ធាតុផបសំទី១៖ ដោលដៅ 

យូរអផង្វង និង ធាតុផបសំទី២៖ ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់។

176 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

ធាតុ្្សំ 
ទរី១៖  

គោលដៅ 
យូ�អងវែ្ង 

(២០នាទរី)

 ¡  ដដើមបេីនំាអនែកចូលរួមឱបយភ្ាបប់ជាមួយនឹងមបធានបទដនុះ អនែក្រមមប 

្រមមរួលចាប់ដផ្តើមដោយ្រួរ

 ? តើក្រិករមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្ុះ នៅពបលដបលពួកោត់ធ្វើ 

សបបម្តងៗ?

 ?  ដើមបេី្រមបបចបាននូវអ្វីដបលពួកគបរំពឹងទុកនុះ តើពួកគបតបរូវ 

ធ្វើអ្វីខ្ុះ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួចបិទរូបភាពទី៤  

បងា្បញពី ដោលដៅយូរអផង្វង រួច្រួរ

 ? តាមការយល់ឃើញរប្រ់លោកអនែក តើរូបភាពនបុះមានន័យ 

ោ៉បងដូចម្តបច? 

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖  ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល ់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបញ្បក់ពកបយគនឹ្ុះ 

ននពកបយ ដោលដៅយូរអផង្វង ដូចខឹ្មសារដមដរៀនខាងដលើ។  

បន្ាបប់អនែក្រមមប្រមមរួលដលើកដោលដៅយូរអផង្វងមួយ ដដើមបេី 

ដធ្វើការពិភាកបសា។

ឧទាហរណ៍៖ ដលាកអនែកចង់ឱបយកូនអនែកធំដ�ើងក្ាបយជាមនុ្របស 

មា្បក់ផដលមាន •ការទទួលខុ្រមតរូវ•

 ¡  បន្ាបប់មក ្ូរមឱបយអនែកចូលរួមដធ្វើការម្រនម៉ថ ដៅដពលមពឹកមួយ 

ដល់ដពលផដលកូនមតរូវដៅសាលាដរៀន អនែកចង់ឱបយកូនដៅសាលា 

ទាន់ដពលដវលា បុ៉ផន្តកូនរប្់រអនែកមិនមពមដមកាកពីដំដណកដសាុះ  

ដពលដនាុះអនែកបានគិតថ កូនអនែកនឹងដៅដរៀនយឺតដហើយ។ 

 ¡ ្រួរដៅអនែកចូលរួមថ៖

 ? តើលោកអនែកនឹងធ្វើដូចម្តបចចំពោុះកូន នៅពបលនុះ?

 y  សកម្មភាេទរី១៖ សបបកហៅម្តងហើយម្តងទៀត បបើ្រម្បង 

ខា្បំងឡើងៗ រួមទាំងការបងា្បញអារម្មណ៍ខឹង ឬអាចចាប ់

ទាញកូនខា្បំងៗ ឬអាចក្តិច មួល ជបរ ្រ្តីបន្ប្រកូន ។ល។  

បនា្បប់មក បង្ខំឱបយដុ្រធ្មបញ ងូតទឹក ញាតបំ ស្ៀកពក់ 

លឿនៗ និងជូនកូនទៅសាលារៀនលឿនៗ ។ល។

 ¡ ដបើដលាកអនែកដមបើ្រកម្មភាពទី១ដនុះ អ្វីផដលអនែក្រដមមចគឺ 

ដោលដៅរយទៈដពលខី្ ដមពុះកូនអនែកនឹងអាចដៅដរៀនទាន់ដពល 

កនែពុងផថ្ងដនុះ ប៉ុផន្តកូនអនែកនឹងដរៀនបានពីអាកបបេកិរិោដូចជា (ផម្រក
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

  ខ្ាបំងៗ ពកបយ្រម្តីមិនពិដរាុះ ការក្តចិមួល ដជរ ឬអាកបបេកិរិោ 

ដលឿនៗ ដៅដពលផដលដគធំដ�ើងជាមិនខាន)។ 

 y  សកម្មភាេទរី២៖ (្រុខចិត្តឱបយយឺតពបល១ថ្ងប និងរៀន 

គបប់គបងអារម្មណ៍ឱបយបាន្រ្ងប់) ប៉ុន្តបតបរូវជួយ និងពិភាកបសា 

ជាមួយកូនរកហបតុផលអ្វីខ្ុះ ដបលធ្វើឱបយោត់ទៅរៀនមិន 

ទាន់ពបល?

ឧទាហរណ៍៖ ដោយសារ មកចូលដគង រវល់ដមើលទូរទ្របសន៍ 

យប់ដមរៅដពក  មិនបានដរៀបចំ្ំរដពៀតដរៀនទុកជាមុន ដគងមជុល 

មិនមាននរណាោ្រឱបយភា្បក់ សាលាដរៀនដៅឆ្បយ ការដ្រ្ៀកពក់ 

ងូតទឹក ដុ្រដធ្មញ និងញពុាំអាហារយឺត ។ល។

 ¡  មប្ិរនដបើដលាកអនែកដមបើ្រកម្មភាពទី២ដនុះវិញ ដលាកអនែកនឹង 

មិនអាច្រដមមចគឺដោលដៅរយទៈដពលខី្បានដទ ដមពុះកូនអនែក 

អាចដៅដរៀនយឺតដពល ឬខកខានមិនបានដៅដរៀនដទៀតផងកនែពុង 

នថ្ងដនាុះ  បុ៉ផន្តដៅដពលដលាកអនែកជួយ ឬពិភាកបសាជាមួយោត់ឱបយ 

រកដឃើញពីដហតុផលផដលនំាឱបយយឺត ដហើយបន្ាបប់មកជួយឱបយ 

ោត់ ដរៀបចំផផនការដូចជា ឆប់ចូលដគង ដរៀបចំកាតាបដរៀន និង 

្រដម្ៀកបំពក់ទុកជាមុន គួរភ្ាបក់ដៅដម៉ាបងបុ៉នា្មបនដដើមបេីដរៀបចំ 

ខ្លួនទាន់ដពល និងមានអនែកណាជួយោ្់រឱបយភ្ាបក់ ឬោក់ដម៉ាបង 

ដរាទិ៍ជាដដើម ។ល។  

 ? តើកូនលោកអនែកនឹងរៀនបានអ្វី?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ការបបបសប័យទាក់ទងលអែ មានទំនុកចិត្ត  

អាកបបេកិរិោវិជ្ជមាន មានភាពកក់កតបជាមួយឪពុកមាតបយ  

យល់និងចបុះស្វបងរកហបតុផល ដឹងពីរបៀប ឬវិធីដោុះសបបយ 

បបបវិជ្ជមាន មានផបនការចបបា្រ់លា្រ់។ល។ 

 ? តើកូនលោកអនែកនឹងកា្បយជាមនុ្របសបបបណានៅពបលដបល

គបធំឡើង?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចបុះដោុះសបបយបញ្បដោយអាកបបេកិរិោ 

វិជ្ជមាន មានការបបបសប័យទាក់ទងលអែ ចបុះរៀបចំផបនការ 

។ល។

 ? តើលោកអនែកទទួលបានការរំពឹងទុកដូចម្តបចខ្ុះ នៅពបល 

ដបលកូនអនែកធំឡើង?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចបុះរៀបចំផបនការ ចបុះដោុះសបបយបញ្ប 

ពិសប្រគឺ្រមបបចការរំពឹងទុក និងគោលៅយូរអង្វបងនៅ

ពបលដបលគបធំឡើងនុះគឺ ការទទួលខុ្រតបរូវ។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយឱបយអនែកចូលរួមយល់ថ ដដើមបេី្រដមមច 

បានការរំពឹងទុក ឬដោលដៅយូរអផង្វង្រមមាប់កូន ឬកុមារ 

ដមកាមការផថទំារប្់រពួកោត់បានដនាុះ វាអាម្័រយដលើការជួយ  

ឬភាពជា គំរូរប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយបាល ឬអនែកផថទាំ។

គួ�ចងចាំ៖   

ទឃង្វើរបស់អ្នកវាជកត្តេជះឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់កូន ឬ 

កុមារ ពីឃត្ពាះឃៅឃពលឃគឃ�ើញ អ្នកឃធ្វើអ្វីមួយ  

ឃគនឹងអាចឃធ្វើតមអ្នក!  អាកបេបកិរិយរបស់អ្នកដដលបាន 

ឃធ្វើចំឃពាះកូន នឹងជះឥទ្ធិពលឃលើកូន!

ធាតុ្្សំ 
ទរី២៖  

ភាេកក់ក្ត្  
និង 

ដ្នកំណត ់
(២៥នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដយើងនឹងពិនិតបយដមើលធាតុផបសំទី២ បន្តដទៀតផដលជួយ 

ដយើងកនែពុងការដមបៀនមបដៅកូនតាមផបបវិជ្ជមានបានមបកបដោយ 

គុណភាព គឺ ភាេកក់ល្្ត្ និងមដនកំណត។់ 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបិទរូបភាពទី៥ បង្ាបញពី ភាេកក់ល ្្ត្ និង 

មដនកំណត ់រួច្រួរម្តងមួយៗ

 ? តាមការយល់ឃើញរប្រ់លោកអនែក តើរូបភាពនបុះមានន័យ

ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ? 

 y ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ 

១)  ឪពុកកំពុងរុំរបួ្រឱបយកូនដពលកូនជិុះកង់ដួល

២)  មាតបយកំពុងលួងដលាម ឬមបាប់ឱបយកូនដធ្វើអ្វីមួយ និង 

កុមារកំពុងអង្គពុយដលងរប្រ់របរ។ល។

 ¡ បនា្បប់មក អនែក្រមមប្រមមរួល ្រួរចដម្ើយរំពឹងទុកទី១

 ?  នៅពបលដបលកូន ឬកុមារកំពុងឈឺ ឬភ័យខា្បចហើយមាន 

ឪពុកធ្វើបបបនបុះ តើកូន ឬកុមារ នុះមានអារម្មណ៍ដូចម្តបច?

 y ចដម្ើយរំពឹងទុក៖  ្របបបាយ រំដភើប ដពញចិត្ត ឬ កក់ល្្ត្ ។ល។

 ? តើភាពកក់កតបមានន័យដូចម្តបច?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ ការថ្បក់ថនែម មិនដធ្វើឱបយខឹង ការនិោយ 

លួងដលាម ។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួច្រួរបន្ត

 ?  តើ្រកម្មភាពអ្វីខ្ុះ ដបលបងា្បញថលោកអនែកផ្តល់ភាពកក់

កតបដល់កូន ឬកុមារ?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ ពរ ឱប ដថើប បំដពរ ដៅជិតកូន ដលង 

ជាមួយកូន និោយផផអែមផល្ហម ដមបើពកបយដលើកទឹកចិត្ត ជូន 

កូនដៅសាលាដរៀន ដមើលផថទំាដៅដពលកូនឈឺ ផ្តល់ចំណី 

អាហារ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងពនបយល់បផន្ថម 

តាមខ្ឹមសារដមដរៀន

 ¡ បនា្បប់អនែក្រមមប្រមមរួល ្រួរបន្តដៅចដម្ើយរំពឹងទុកទី២

 ? នៅពបលដបលលោកអនែកចង់ ឬមិនចង់ឱបយកូន ឬកុមារធ្វើអ្វ ី

មួយ តើលោកអនែកធា្បប់ធ្វើអ្វីខ្ុះជាមួយពួកគបកន្ងមក?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ មបាប់ ពនបយល់ ដលើកដហតុផល បដមងៀន 

ោក់កំណត ់ឬដធ្វើឱបយដគដមើល។ល។

 ? តើដបនកំណត ់មានន័យដូចម្តបច?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ ការោក់មពំផដន ការហាមមបាម ការឱបយ 

ដធ្វើតាម។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ 

ដមដរៀន រួច្រួរ

 ? តើឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកថបទាំអាចផ្តល់ 

ដបនកំណត់ទៅកូនោ៉បងដូចម្តបច?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ មបាប់កូនឱបយដធ្វើអ្វីមួយ បដមងៀនកូនឱបយដចុះ 

គួរ្រម ដចុះ្ំុរដទា្រដៅដពលផដលពួកដគដធ្វើអ្វីមួយខុ្រឆ្គង 

និងពនបយល់ដហតុផល។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងពនបយល់បផន្ថមតាម 

ខ្ឹមសារដមដរៀន។ 

ភាេកក់ក្ត្  
និង  

ដ្នកំណត ់
�ួមបញ្ូលោ្ន្ 
(១៥នាទរី)

 ¡  បន្ាបប់មកអនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការពនបយល់ និងជួយឱបយអនែក 

ចូលរួមយល់ចបបា្់រថ ការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បដល់កូនគឺមតរូវដធ្វើ 

ដ�ើងទន្ឹមោ្បជាមួយនិងការផ្តល់ផដនកំណត់ផងផដរ ដោយ្រួរ

 ? ហបតុអ្វីបានជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកថបទាំ  

ចាំបាច់តបរូវផ្តល់នូវភាពកក់កតប និងដបនកំណត់កនែពុងពបល 

តបមួយ?

 y  ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ កំុឱបយកូនឬកុមារបានចិត្ត កំុឱបយកូន ឬកុមារ 

ដធ្វើអ្វីៗតាមទំដនើងចិត្ត ឱបយកូនមានចបបាប់ទមា្បប់មតឹមមតរូវ និងឱបយ 

កូនគិតថដយើងយកចិត្តទុកោក់ និងម្រឡាញ់ពួកដគ។ល។

180 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងពនបយល់បផន្ថម 

តាមខឹ្មសារដមដរៀន និងដលើ្រពីដនុះដទៀតគឺជួយឱបយពួកដគយល់ 

រួមទាំងទទួលសា្បល់ថ ៖

 កុមារមគប់រូប (កុមារា កុមារី និងកុមារពិការ) មតរូវការភាពកក់ដ្តប  

និងផដនកំណត់ទំាងអ្់រោ្ប បុ៉ផន្តការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និង 

ផដនកំណត់ដល់កូន ឬកុមារ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំាគបបេីផ្តល់ឱបយពួកដគដៅតាមកមមិតអាយុ ដំណាក់កាល 

លូតលា្រ់និងអភិវឌបឍ និងមបដភទពិការភាពដទើបមានមប្ិរទ្ធភាព  

ពិដ្រ្រ គឺអាច្រដមមចនូវដោលដៅយូរអផង្វងរប្់រឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផដលបានរំពឹងទុកថដៅដពលផដល 

ពួកដគធំដ�ើងកា្បយជាមនុ្របសផបបណាដនាុះ

ដៅដពលផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូប 

មានការរំពឹងទុកចបបា្់រលា្់រ និងការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប រួមទំាង

ផដនកំណត់្រមម្របតាមកមមិតអាយុ ដំណាក់កាលលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍរប្់រកូន ឬកុមារបានដពញដលញ គឺវាអាចជួយឱបយ 

មានការទំនាក់ទំនង ការមបាម្័រយទាក់ទង ភាព្រនែិទស្ាបល  

ភាពចុុះ្រមមុង ការដោរពឱបយតនម្ ការយល់អធបយាម្័រយ និង 

ចំណងចិត្តរវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូប 

ជាមួយនឹងកូន ឬកុមារដមកាមការផថទំារប្់រខ្លួនបានោ៉បងមាន 

មប្ិរទ្ធភាព ផដលជាការបដញ្ចៀ្របានោ៉បង្័រក្តិ្ិរទ្ធពីការ 

បំផបកកូនដចញពីមគរួសារផងផដរ។

គួ�ចងចំា៖ មគប់្ំរណួរទំាងអ្់រអនែក្រមមប្រមមរួល មតរូវដលើក 

ទឹកចិត្តឱបយពួកោត់ដឆ្ើយតាមបទពិដសាធន៍ននការចិញ្ចឹមកូនពិតៗ  

រប្រ់ពួកោត់។

សង្ខ្បម្រៀន 
(១៥នាទរី)

 ¡  នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីធាតុផបសំទី១គឺ ដោលដៅយូរអផង្វង  

និងទី២គឺ ការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់ដល់កូន ឬកុមារ 

ដមកាមការផថទំារប្់រដយើង និងរួមទំាងបានដធ្វើការឆ្ពុុះបញ្បំងអំពី 

ខ្លួនដយើងកាលដៅជាកុមារភាព និងដពលផដលខ្លួនដយើងក្ាបយ 

ជាឪពុកមាតបយតាមរយទៈបទពិដសាធន៍រប្់រដរៀងៗខ្លួនទំាងដនុះ 

ដហើយវាអាចជួយឱបយដយើងដមើលដឃើញនូវអ្វីផដលដយើងគួរដធ្វើ និង 

អ្វីផដលមិនគួរដធ្វើជាមួយកូន ឬកុមារចាប់ពីដពលដនុះតដៅ ដដើមបេី 

ជួយឱបយកូន ឬកុមារដមកាមការផថទំារប្់រដយើងក្ាបយជាមនុ្របសលអែ

ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តដៅដពលផដលពួកដគធំដ�ើង។ 

181ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីការពិភាកបសាអំពីធាតុផបសំទាំងនបុះ?

 y ចដម្ើយរំពឹងទុក៖ 

 �  ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន គឺមិនដមបើអំដពើហិងបសាដូចជា  

វាយ ក្តចិ ដជរ គំរាមកំផហង ្រ្តីបដន្ាប្រ ឬទុកកូន 

ដចាល។ល។

 �  ឪពុកមាតបយមតរូវដធ្វើអ្វីខ្ុះជាមួយកូន ដដើមបេី្រដមមចដោលដៅ 

យូរអផង្វង ដៅដពលផដលកូនធំដ�ើងមានដូចជា ពនបយល់  

បដមងៀន មបាប់ ជួយោំមទ ឬដធ្វើជាគំរូ។ល។

 �  ដឹងពីរដបៀបនានា្រមមាប់ផ្តល់ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត ់

ជាមួយកូនៗ 

 �  ដឹងថភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់មតរូវផ្តល់ដល់កូន 

ទន្ឹមោ្បកនែពុងដពលផតមួយ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបញ្បក់បផន្ថមតាម 

ខ្ឹមសារដោលបំណងននដមដរៀន។

 ¡ បនា្បប់មកអនែក្រមមប្រមមរួល្រួរបន្ត

 ? បើយើងគិត និងឆ្ើយដោយសោ្មបុះតបង់អំពីខ្លួនឯងថ នៅ 

មុនពបលរៀន និងកបបយពបលរៀន តើមាន «បបតិកម្ម» 

ខុ្រោ្បដូចម្តបចខ្ុះ ? ដូចនែបុះអនែកទាំងអ្រ់ោ្បតបរូវតបចងចាំ

ថ៖

ទឃង្វើរបស់អ្នកវាជកត្តេជះឥទ្ធិពលយ៉េងខា្លេំងដល់កូន ឬកុមារ  

ពីឃត្ពាះឃៅឃពលឃគឃ�ើញអ្នកឃធ្វើអ្វីមួយ ឃគនឹងអាចឃធ្វើតមអ្នក! 

កុមារត្គប់រូប (កុមារ កុមារី និងកុមារពិារ) 

ត្តូវារដដនកំណត់ទាំងអស់គ្នេ ប៉ុដន្តារផ្តល់ដដនកំណត់ដល់កូន  

ឬកុមារ ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំគបេបីផ្តល់ឱេយ 

ពួកឃគឃៅតមកត្មិតអាយុ និងដំណក់ាលមនារអភិវឌេឍ 

ឃទើបមានត្បសិទ្ធភាព។

182 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(៥នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ?  តើលោកអនែកយល់ថបបធានបទនបុះមានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ 

ចំពោុះលោកអនែក? 

 ?  តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចម្តបចដបរ  

ទៅលើទង្វើរប្រ់យើងកន្ងមក?

 ?  តើតបរូវយកទៅអនុវត្តោ៉បងដូចម្តបចនៅកនែពុងគបរួសាររប្រ់លោក 

អនែក?

កិច្េា�្្ទុះ 
(៥នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវការបដងកើតដោលដៅយូរអផង្វង ការផ្តល់ភាព 

កក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់្រមមាប់កូន ឬកុមារ និងមគប់មគង 

អាកបបេកិរិោរួមទំាងកាត់បន្ថយហិងបសាកនែពុងខ្លួនផដលផតងផត 

ដកើតមាន ដដើមបេីអាចអនុវត្តនូវធាតុផបសំទំាងដនុះ្រមមាប់ការចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមានដៅអនាគត។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។

183ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



រូបភាពទី ១

ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន

184 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



គោលារណ៍ទាំង ៥
នេារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន

គោលារណ៍ទី ១ ៖ ភាពអហិងេសា

គោលារណ៍ទី ២ ៖ ផ្តេតទៅលើាររកដំណោះសេេយ

គោលារណ៍ទី ៣ ៖ ារគោរព

គោលារណ៍ទី ៤ ៖ ផ្អេកលើដំណក់ាលលូតលាស់  
និងអភិវឌេឍកុមារ

គោលារណ៍ទី ៥ ៖ ផ្អេកលើអនុសញ្េ 
អង្គារសហបេជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ

រូបភាពទី ២

185ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



តើអ្វីទៅជារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន?

ការបបៀនបបៅកូនបបបវិជ្ជមាន គឺជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនបបើ 
ទមបង់ណាមួយនបអំពើហិងបសា រួមទាំងការមិនអើពើ ដោយផតបត 

ទៅលើគោលការណ៍្រំខាន់ ៥ និងធាតុផបសំចំនួន ៤ ដូចខាងកបបម៖

រូបភាពទី ៣

186 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



រូបភាពទី ៤

គោលៅយូរអង្វេង

187ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



រូបភាពទី ៥

ភាពកក់ក្តេ និងដេនកំណត់

188 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (១)



សេចក្តីផ្តើម

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្ួរងកិច្ចការនារី និងអង្គការ UNICEF ្រ្តីពីអំដពើហិងបសា 

ដលើកុមារ បានបញ្បក់ថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែិទ្ធជាមួយកុមារបំផុតមាន 

ដូចជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំកុមារ។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមគប់រូបគួរ្រិកបសា 

ផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងផលប៉ុះពល់ដលើកុមារ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយឱបយ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដធ្វើការបញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ  ផដលកន្ងមកពួកោត់ 

ផតងផតគិតថការអប់រំមបដៅកូនមានរដបៀបពីរគឺ ត្តជាក់ (អហិងបសា)  និងល្្ត្ (ហិងបសា) ពិដ្រ្រគឺដោងដៅដលើនិ្របស័យ 

រប្់រកូន ឬកុមារ។ ការអប់រំមបដៅកូនដោយផបបដ ត្បដូចជាការ្រ្តបីដន្ាប្រ ដជរ គំរាម ្ំរ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម វាយដំ  

គឺមោន់ផតចង់ឱបយកូនៗ ឬកុមារ មានអាកបបេកិរិោលអែផតបុ៉ដណាណបុះ។ ដូដចនែុះពួកោត់គិតថការដធ្វើផបបដនុះវាមិនផមនជា 

ការរំដលាភបំពនដនាុះដទ ដោយសារមានការគិត ឬទម្ាបប់ផបបដនុះដហើយដទើបនំាឱបយមានការរំដលាភបំពន ការមិនដអើដពើ  

និងអំដពើហិងបសាបន្តដកើតមានដលើកូន ឬកុមារ ដៅកនែពុងមគរួសារមួយចំនួនធំ។

 ដដើមបេីទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត ឬទម្ាបប់ខាងដលើ ដយើងក៏បានដរៀបចំចងមកងមបធានបទននការដមបៀន 

មបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួមទំាងការមិនដអើដពើ ផដលដ ត្បត 

ដៅដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ កនែពុងដោលបំណង ជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំាកំណត់បានពីរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន និងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារតាម 

ដំណាក់កាលដផបសងៗននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ មពមទំាងដមជើ្រដរី្រ និងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត ឬរដបៀបចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ៗចំនួន៥  និងធាតុផបសំចំនួន ៤។

វគ្គទី៨
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (២)

189ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



គោលារណ៍

ទី១

គោលារណ៍

ទី៣

គោលារណ៍

ទី២

គោលារណ៍

ទី៤

គោលារណ៍

ទី៥

ភាពអហិងេសា

 គឺជាការមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ រួមមានអំដពើហិងបសា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។

ារឃគរព 

 គឺជាការឱបយតនម្ដ្រ្មើៗោ្ប កនែពុងភាពជាមនុ្របស ដោយោ្មបនការដរី្រដអើង និងវិនិចឆេ័យ។

ឃ្្តេតឃៅឃលើាររកដំឃណះត្សាយ

 គឺជាការសាតបប់ និងការបងា្បញដហតុផល រួមទាំងការពិភាកបសា និងការផ្រ្វងរកវិធី ឬរដបៀប 

ណាមួយដដើមបេីដោុះមសាយបញ្បមបកបដោយ្រន្តិវិធី ឬផបបវិជ្ជមានផដលមានការចូលរួម  

យល់មពម និងការចរចាោ្ប។

ឃ្្តេតឃលើដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌេឍកុមារ 

 មគប់កុមារទំាងអ្់រ •កុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព• មានការលូតលា្់រ 

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រពួកដគ ដូចជាការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

ផផនែករាងកាយ ្រតិបញ្ប សា្មបរតី ចរិតលក្ខណទៈ ការគិត និងអារម្មណ៍ ដូដចនែុះការបំដពញដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់ពួកដគ គឺមានភាពខុ្រៗោ្ប។

ដផ្អកឃលើអនុសញ្េអង្គារសហត្បជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ 

 ្ិរទ្ធិកុមារ គឺជាអ្វីៗផដលកុមារមាន និងអ្វីផដលមនុ្របសទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះកុមារ។  

ពួកដគមតរូវធានាថ កុមារមាន្ុរវត្ថិភាព ្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ ទទួលការអប់រំ និង 

និោយនូវអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់្រមមាប់ពួកដគ។ កុមារទំាងអ្់រ រួមទំាងកុមារផដលមាន 

ពិការភាពទទួលបាននូវ្ិរទ្ធិទំាងដនុះ មិនថពួកដគជានរណា មានពណ៌្រមបេពុរអ្វ ីភាសាអ្វី  

សា្រនាណា  ដក្មងមបុ្រ ឬដក្មងម្រី អនែកមក ឬអនែកមានដ�ើយ។ មបដទ្រដ្រ្ើរផតទាំងអ្រ់ដៅដលើ 

ពិភពដលាក បានចុុះហត្ថដលខាដលើឯកសារដនុះ។ មពុះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានដធ្វើ្រច្ាបប័ន 

ដលើអនុ្រញ្បដនុះដៅនថ្ងទី១៥ ផខតុលា ឆ្បំ១៩៩២។  មានន័យថ ពួកដគបាន្រនបយានឹងដធ្វើអ្វីៗ 

ទាំងអ្រ់ដដើមបេីធានាថ កុមារទាំងអ្រ់ទទួលបាន្រិទ្ធិរប្រ់ពួកដគោ៉បងដពញដលញ។ 

១. គោលារណ៍ទាំង៥
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២. ធតុផេសំទាំង៤

ធតុផេសំទី១៖

ដោលដៅយូរអផង្វង

ធតុផេសំទី៣៖

យល់អំពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ 

ធតុផេសំទី២៖

ភាពកក់ដ្តប 

និងផដនកំណត់

ធតុផេសំទី៤៖

ដោុះមសាយបញ្ប 

 កាលពីវគ្គមុន ដលាកអនែកបានដធ្វើការពិភាកបសាោ្បរួចមកដហើយអំពីដោលការណ៍្ំរខាន់ចំនួន ៥ និងធាតុផបសំចំនួន 

២ ននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន។ ដៅកនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងដលើកយកធាតុផបសំទី៣ យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ 

្រមមាប់កូន ឬកុមារ ផដលមានអាយុពី ០ឆ្បំដល់១២ឆ្បំ មកដធ្វើការពិភាកបសាោ្ប និងហាត់អនុវត្ត។ ដោយផ�កធាតុផបសំចំនួន  

១ ដទៀតនឹងមតរូវ្រិកបសាដៅវគ្គបនា្បប់។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ផ្រ្វងយល់ពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកុមារ តាមរយទៈ ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

រប្រ់កុមារ ផដលមានអាយុពី ០ឆ្បំ ដល់ ១២ឆ្បំ។

 �  ទទួលយកនូវរដបៀបផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់្រមមាប់កូន ឬកុមារដៅតាម 

តមមរូវការនានារប្់រពួកដគដៅតាមដំណាក់កាលដផបសងៗ ននការលូតលា្់រ និង 

អភិវឌបឍ។

 �  ទទួលស្ាបល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍នានា ផដលបណ្ាបលឱបយកូន ឬកុមារមាន 

អាកបបេកិរិោមបឆំងនឹងអ្វីៗផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបាន 

រំពឹងទុក។

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ការអភិវឌបឍកុមារ

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍគភ៌កនែពុងនផ្

 � រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី ការចុុះ្រំបុមតកំដណើត

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី កុមារដចុះដមើល និងសាតបប់ឭ្រំដ�ង

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី កុមារដចុះមកឡាប់

 � រូបភាពទី ៦ បងា្បញពី កុមារដចុះលូន

 � រូបភាពទី ៧ បងា្បញពី កុមារដចុះដតាងឈរ និងដដើរតដតុះតតុះ
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 � រូបភាពទី ៨ បងា្បញពី កុមារដរៀនមបាម្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិ

 � រូបភាពទី ៩ បងា្បញពី កុមារដរៀនពីការអនាម័យ

 � រូបភាពទី ១០ បងា្បញពី កុមារដចុះដលង និងផចករំផលកជាមួយមិត្តភក្តិ

 � រូបភាពទី ១១ បងា្បញពី ដគងឱបយបានមគប់មោន់

 � រូបភាពទី ១២ បងា្បញពី ញពុាំឱបយដទៀងដពលដវលា

 � រូបភាពទី ១៣ បងា្បញពី ការមានជដមា្បុះដមចើនជាមួយបងបអែលូន

 � រូបភាពទី ១៤ បងា្បញពី ដធ្វើអ្វីមួយមិនបានគិតពីដមោុះថ្បក់

 � រូបភាពទី ១៥ បងា្បញពី អាកបបេកិរិោដផ្គើន

 � រូបភាពទី ១៦ បងា្បញពី ការមតាប់តាមមនុ្របសធំ

 � រូបភាពទី ១៧ បងា្បញពី ចាប់ដផ្តើមមានទំនាក់ទំនងខាងដម្

 � រូបភាពទី ១៨ បងា្បញពី ការចង់ដឹង និងឆ្ងល់ដមចើន

 � រូបភាពទី ១៩ បងា្បញពី ការោ្មបន្រណា្បប់ធា្បប់

 � រូបភាពទី ២០ បងា្បញពី ការចូលដរៀន

 � រូបភាពទី ២១ បងា្បញពី ការមិនចុុះ្រមមុងជាមួយដភទផ្ពុយោ្ប

 � រូបភាពទី ២២ បងា្បញពី អាកបបេកិរិោមបថុយមបថន

 � រូបភាពទី ២៣ បងា្បញពី ដធ្វើអ្វីតាមមិត្តភក្តិ

 �  រូបភាពទី ២៤ បង្ាបញពី ផលប៉ុះពល់ ននការរំដលាភបំពនដលើការអភិវឌបឍខួរកបបាល 

កុមារ

 � រូបភាពទី ២៥ បងា្បញពី ធាតុផបសំទី៣៖ យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត

 � កមមាល ្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម ្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 �  មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីដោលការណ៍ផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួប 

ដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ធតុផេសំទី៣៖ យល់អំពីារគិត និងអារម្មណ៍

១. និយមន័យ

 ការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍គឺជាការយល់ដឹងពីដ្រចក្តីមតរូវការរប្់រកូន  

ឬកុមារផដលដ ត្បតដលើដំណាក់កាល ននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ រួមទំាងការដោរពឱបយ 

តនម្ពួកដគជាមនុ្របសមា្បក់ ផដលមានភាព្រំខាន់ដោយផ�កៗពីោ្ប។ 

 ឧទាហរណ៍ កុមារមា្បក់ពូផកខាងគូរគំនូរ ប៉ុផន្តកុមារមា្បក់ដទៀតពូផកដមចៀង។ល។
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ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទំា អាចដស្វងយល់អំពីារគិត និងអារម្មណ៍ 

របស់កូន ឬកុមារ តមរយៈ

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា គួរពបយាោមផ្រ្វងយល់អំពីដហតុផលនានា  

ផដលដធ្វើឱបយកូនរប្រ់ដលាកអនែកមានអាកបបេកិរិោផបបដនាុះ។

 �  កុមារមគប់រូប (កុមារា កុមារី និងកុមារ ផដលមានពិការភាព) មតរូវការឱបយឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ផ្រ្វងយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រពួកដគ 

ដោយផ្តល់ឱបយមានភាពដ្រ្មើោ្បរវាងកូនម្រី និងកូនមបុ្រ ដមពុះកុមារមានការលូតលា្រ់ 

និងអភិវឌបឍផផនែកបញ្បសា្មបរតី អារម្មណ៍ និង្រង្គម ដោយមានការផមបមបរួលដៅតាម

កមមិតអាយុ ជីវសាស្រ្ត និងដរៀនពីមជបឈោ្នជំុវិញ ផដលពួកដគរ្់រដៅ។ កនែពុងន័យដនុះ  

មប្រិនដបើឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ មានការយល់ដឹងអំពីបផមមបមមរួល 

រប្់រកូន ឬកុមារ អាចនំាឱបយពួកោត់ងាយម្ួរលបត់ផបន និងទទួលយកនូវ 

អាកបបេកិរិោនានារប្រ់ពួកដគ ដហើយនឹងអាចមគប់មគងអារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួនឯង ដហើយ 

អាចដជៀ្រវាង និងកាត់បន្ថយភាពមិនចុុះ្រមមុងោ្បជាមួយកូន ឬកុមារ។

 ឧទាហរណ៍ 

 ១)  កូន ឬកុមារអាយុពី ៣-៥ឆ្បំ មានការ្ួររ្ំរណួរដមចើន (ដមបើ្ំរណួរមបដដញ) 
ផដលដពលខ្ុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មានការធុញមទាន់  
និងមិនបានដធ្វើការដឆ្ើយតបដ៏្រមរមបយផងផដរ។ កនែពុងដំណាក់កាលដនុះ 
ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវផតដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត 
និងអារម្មណ៍រប្់រកូន ដមពុះការដឆ្ើយតបដនុះ អាចកសាងនូវមូលោ្បនមគឹុះ
ដ៏រឹងមំាមួយ្រមមាប់ការដរៀន្ូរមតរប្់រពួកដគ ដោយផ្តល់នូវភាពកក់ដ ត្ប 
រួមទាំងផដនកំណត់ តាមរយទៈការដឆ្ើយតបដោយការដោរពដៅកាន់្រំណូមពរ 
ពួកដគ។

 ២)  កូន ឬកុមារអាយុពី ៦-១២ឆ្បំ ចង់ជួយដធ្វើការងារផ្ុះដូចជា៖ ដបា្រផ្ុះ 
ដបាកដខាអាវ ឬោំ្រ្។ល។ ពួកដគអាចដរៀន និងអនុវត្តបំណិនជីវិតផដលមាន 
សារទៈ្ំរខាន់ដោយការ្រដងកតដមើល និងការជួយដធ្វើការងារដផបសងៗទំាងអ្់រ 
ដនាុះ។ ដៅដពលកូន ឬកុមារជួយដធ្វើការពួកដគអាចដធ្វើខុ្រដមចើន ដមពុះពួកដគមិន 
អាចដធ្វើអ្វីៗបានលអែឥតដខា្បុះដៅដ�ើយ ដោយសារពួកដគមានបទពិដសាធន៍តចិ 
តួចចំដពុះកិច្ចការទាងំដនាុះ។ ដដូចនែុះ ពួកដគមិនអាចដធ្វើតាមតមមរូវចិត្តដយើងបាន 
ដនាុះដទ បុ៉ផន្តដនុះជារដបៀបផដលកូន ឬកុមារមានឱកា្រដរៀន្ូរមតពីកំហុ្រ
ដនាុះ។

គួ�ចងចាំ

 �  កូនៗ ឬកុមារតូចមិនដមនឃធ្វើអ្វីៗ ឃដើមេបីឆឃៅ រំខាន ឬឃធ្វើឱេយឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬ 

អ្នកដថទាំខឹងឃនាះឃទ។

 �  ជធម្មតកូនៗ ឬកុមារក្នុជងវ័យជំទង់ពេយាយមបំឃពញតត្មូវាររបស់ខ្លនួឃៅតមអាយុ ឬ 

ដំណក់ាលមនារលូតលាស់ ារអភិវឌេឍ និងមជេឈដា្េនដដលពួកឃគរស់ឃៅ។

193ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



 �  មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ ្្តេ ដដនកំណត់ ារត្បាត្ស័យទាក់ទងល្អ រួមទំាងយល់អំពីារគិត  

និងអារម្មណ៍របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូនៗ ឬកុមារមានអាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីៗ 

ដដលពួកឃគគួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

II.  ារលូតលាស់ និងអភិវឌេឍរបស់កុមារ

   ១. និយមន័យ

 ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារគឺ ្ំរដៅដលើដំដណើរការ ផដលកុមារមាន 

លទ្ធភាពអាចដធ្វើកិច្ចការ កាន់ផតលំបាក និង្រ្មពុគសា្មបញដៅៗ ដៅដពល ផដលកុមារមាន 

អាយុកាន់ផតដមចើនដ�ើង។ •ការអភិវឌបឍខុ្រផប្កពីការលូតលា្់រ ផដលការលូតលា្់រ 

្រំដៅដលើកុមាររីកធំធាត់ផផនែកទំហំរាងកាយ•។

   ២.  ដំណក់េាល ន្េា�លូតោស់ និងអ្ិវឌ្ឍ�បស់កុមា�   
(អាយុេរី ០ឆា្ន្ំ �ហូតដល់ ១២ឆា្ន្ំ)

    ២.១. េា�លូតោស់ និងេា�អ្ិវឌ្ឍគ្៌ក្នុងផ្ទ្

 ¡  ដៅដពលរួមដភទ ដមជីវិតដឈា្មបលចូលដៅជួបដមជីវិតញី។ ៥០% រប្់រមាតបយ ៥០% 

រប្់រឪពុកបដងកើតបានជាគភ៌ ១០០% ននជីវិតថ្មមួីយ។ ដពលដនាុះគភ៌ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការ 

បំផបកខ្លួន (មីតូ្រ) ៥០% ជាកូន ៥០% ជា្ុរក។ គភ៌ដធ្វើដំដណើរមកកាច់្ំរបុក 

កនែពុង្របេលូន។

 ¡ គ្៌មានអាយុ ២១នថងៃ៖ ដបុះដូងចាប់ដផ្តើមដលាត និងមានទំហំ ៣ ្រង់ទីផម៉មត។

 ¡  គ្៌មានអាយុ ៣មខ៖ គភ៌លូតលា្់រដពញលក្ខណទៈជាមនុ្របស។ មបព័ន្ធមបសាទ  

(ខួរកបបាល) ចាប់ដផ្តើមផបសារភា្បប់ោ្ប គភ៌អាចកដមមីកបានតិចៗ និងអាចកំណត់ដភទបាន។

 ¡  គ្៌មានអាយុ ៤មខ៖ ការកំណត់ដភទបានកាន់ផតចបបា្់រ គភ៌អាចសាតបប់ឮ្រដម្ង 

ដបុះដូងមាតបយ និង្ំរដលងខាងដម្។ គភ៌អាចដឹងពីស្ាបនភាព ផដលបានដកើតដ�ើង 

ដៅខាងដម្តាមរយទៈមាតបយ ដមពុះកូនអាចសា្មបនពី្ំរដ�ងខាងដម្ជាមួយនឹង 

អារម្មណ៍រប្់រមាតបយ។ ដូចដនុះមាតបយមតរូវមាន្ុរខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តលអែ ដដើមបេី 

ឱបយគភ៌លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍបានលអែ ដហើយក៏មតរូវការការយកចិត្តទុកោក់ពីឪពុកកនែពុង 

ការថ្បក់ថនែមមាតបយ ផថរកបសាមាតបយឱបយមាន្ុរខភាពលអែ និោយដៅកាន់គភ៌កនែពុងនផ្ ដដើមបេី 

កូនបានទទួលសា្បល់្រំដ�ងឪពុកមាតបយ និងមានអារម្មណ៍កក់ដ្តប។

 ¡  គ្៌មានអាយុ ៧មខ៖ ផផនែកននរូបកាយរប្់រគភ៌មតរូវបានបំដពញមគប់លក្ខណទៈដូចជា 

មានដុុះមកចកនដដជើង ្រក់ ផភនែកអាចបិទដបើក មមាមនដមានចលនាអាចចាប់ មាត់បិទ 

ដបើក និងដរៀនភ្កបសទឹកដភ្ាបុះ។ ដបើមានការ្រមមាលដពលគភ៌កនែពុងអាយុដនុះ កូនអាចរ្់រ 

ផត្រុខភាពមិនទាន់រឹងមាំដូចគភ៌ផដលមគប់ផខដទ (៩ផខ១០នថ្ង)។ ចាប់ពីចដនា្បុះផខទី៧  

ដៅផខទី៨ គភ៌បង្វិលកបបាលចុុះដមកាម។

 � គ្៌មានអាយុ ៩មខ៖ ដមតៀមខ្លួនដកើតដចញមក (្រមមាល)។

194 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



 ដៅដពល ផដលកូនចាប់កំដណើត ស្រ្តីជាមាតបយយកចិត្តទុកោក់ផថបំប៉ន្ុរខភាព 

ខ្លួនឯង ដោយគិតដៅដល់របបអាហារផដលមាន្ុរខភាពលអែដល់គភ៌កនែពុងនផ្ និង 

ដជៀ្រវាងការដមបើមបា្់រដមគឿងដញៀន បារី និងដមគឿងម្រវឹង ដមពុះវាអាចប៉ុះពល់ដល់ការ 

លូតលា្់រ និងការអភិវឌបឍរប្់រគភ៌កនែពុងនផ្ផងផដរ។ មបយ៉ាបងដទៀតពបយាោមនិោយដលង 

ជាមួយគភ៌ដោយក្តីម្រឡាញ់ និងផ្រ្វងរកកផន្ង្រមមាលកូន ផដលមាន្ុរវត្ថិភាព 

(មណ្ឌល្រុខភាព ឬមន្ីរដពទបយបផងអែក ជាដដើម)។ ពិដមោុះដោបល់អំពីការផថទាំមុនដពល 

្រមមាលឱបយបានោ៉បងតិច៤ដង និងចាក់ថ្បំបងា្បរ ដដើមបេីជួយធានានូវការមាននផ្ដពុះផដល 

មាន្រុខភាពលអែ ដោយមានការចូលរួមរប្រ់ឪពុកផងផដរ។

២.២.  េា�លូតោស់ និងេា�អ្ិវឌ្ឍ�បស់កុមា�អាយុេរី   
០ឆា្ន្ំ ដល់អាយុក្្ម ៣ឆា្ន្ំ

 ដមកាយដពល្រមមាលភ្ាបម ទារកយំ ដដើមបេីឱបយ្ួរតមានដំដណើរការ។ អំ�ពុងដពល 

ដៅកនែពុងនផ្ទារកស្ាបល់ផត្ំរដ�ងដបុះដូងមាតបយ ដមកាយដពល្រមមាល ទារកប៉ុះនឹង 

បរិោកា្រខាងដម្ ដហើយដគមតរូវការដពលដវលាដដើមបេីសាុបំ។ ដូចដនុះ ដដើមបេីជួយផផនែកផ្លូវចិត្ត 

រប្់រទារក ដគមតរូវោក់ទារកដលើមទរូងរប្់រមាតបយដដីមបេីជួយឱបយទារកមានអារម្មណ៍កក់ដ ត្ប  

និងយល់ថមាតបយរប្់រដគមិនបានដបាុះបង់ដគដទ។ ផផនែកចិត្តសាស្រ្តរប្់រកូនគិតថ 

រូបដគ និងមាតបយជាមនុ្របសផតមួយ ដមពុះអ្វីៗទំាងអ្់រកូនមតរូវពឹងមាតបយ និងមតរូវការមាតបយ 

ដដើមបេីជួយដគកនែពុងការចដមមើនវ័យ។ ដពលដនាុះផដលទារកអាចដៅដោុះភា្បម ដដើមបេីទទួលបាន 

ទឹកដោុះដំបូង ផដលមានសារទៈ្រំខាន់កនែពុងការជួយបដងកើនភាពសាុបំ និងមបព័ន្ធការពររប្រ់ 

ទារកកនែពុងមួយជីវិត ដហើយអាចជួយដល់មបព័ន្ធផលិតទឹកដោុះរប្់រមាតបយ មពមទំាង 

កាត់បន្ថយជំងឺមហារីកដោុះរប្់រមាតបយនាដពលអនាគត។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាក៏គួរយកចិត្តទុកោក់កនែពុងការផថទំាទារក និងបំដៅកូនដោយទឹកដោុះមាតបយផត 

មួយមុខគត់ោ៉បងតិចបំផុតរយទៈដពល៦ផខ។

 ¡  េា�ចុុះសំបុត្តកំលណើត៖ មតរូវដៅចុុះ្រំបុមតកំដណើតឱបយកូន ឱបយបានមុន ៣០នថ្ងបនា្បប់ព ី

្រមមាលរួច និងអនុវត្តការផថទាំ្រុខភាពឱបយបានមតមឹមតរូវ ដូចជា ការចាក់ថ្បំបងា្បរតាម 

ការកំណត់អាយុរប្រ់មក្រួង្រុខាភិបាល ពបយាបាលជំងឺ ផ្រ្វងរកដ្រវាមតរួតពិនិតបយការ 

លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កូន។

 ¡  កុមា�ចាប់ល្្តើមលចុះលមើល សា្ត្ប់ឮសំល�ង និងងាកលៅ�កសំល�ងលនាុះ៖ ្រមមាប់កូន 

ម្ីរអាចដមើលដឃើញកនែពុងអាយុមបផហល ១ផខកន្ុះ ដហើយដគចាប់អារម្មណ៍ដលើពណ៌។  

ឯកូនមបុ្រអាយុមបផហល ៣ផខ មានការចាប់អារម្មណ៍ដលើវត្ថពុផដលមានចលនា។  

ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចដរៀបចំឱបយមានពណ៌ដផបសងៗ  

(ពិដ្រ្រពណ៌្រ និងដ ្្មប) ឬវត្ថពុ ផដលមានចលនា ដដើមបេីជួយកូន ឬកុមារទទួល 

បានការលូតលា្រ់ និងការអភិវឌបឍ។ 

195ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



 ្ំរខាន់ណា្់រ្រមមាប់ទារកកនែពុងការដរៀននិោយតាមរយទៈការសាតបប់្ូររ ដហើយ 

កផកកករតាម។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរនិោយដៅកាន់ 

ទារកក៏ដូចជានិទានដរឿងឱបយពួកដគសាតបប់ជាដទៀងទាត់។ កូន ឬកុមារក៏ដរៀនពីដ្រចក្ត ី

ម្រឡាញ់ និងម្រឡាញ់ខ្លួនឯង តាមរយទៈការទទួលដ្រចក្តីម្រឡាញ់ពីឪពុកមាតបយ ដមពុះ 

ដគគិតថ ខ្លួនដគមានតនម្។ ដូចដនុះ ទារកយំ ដដើមបេីមបាប់ដៅឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទំាថ ដគកំពុងមានបញ្ប ដហើយការយំរប្់រទារក បង្ាបញពីមូលដហតុ និង 

តមមរូវការខុ្រៗោ្បដូចជា៖ ឃ្បន ្រត្វទិច ឈឺដពុះ ឬទាមទារការចាប់អារម្មណ៍។ល។  

ទារកក៏យល់ផងផដរពីកាយវិការ និងពកបយ្រម្តី ផដលបងា្បញពីដ្រចក្តីម្រឡាញ់។

 ¡  កុមា�ល�ៀនត្កឡាប់៖ ចាប់ពីអាយុបីផខ កូន ឬទារកអាចដរៀន និងមបឹងមកឡាប់។ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដរៀបចំកផន្ង្រមមាប់ទារក និងមិនមតរូវ 

ោក់ទារកដៅកផន្ង ផដលមានទីទួល ឬខ្្់រផដលអាចបណ្ាបលឱបយកូន ឬទារកមាន 

ដមោុះថ្បក់។

 �  អាយុេរី៤លៅ៦មខ៖ ទារកចាប់ដផ្តើមដធ្វើមតាប់តាម និងស្ាបល់ដឈា្មបុះវត្ថពុ ្រត្វខ្ុះៗ។  

ដូចដនុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ពបយាោមពនបយល់ និងផ្តល់ព័ត៌មាន 

ពិត។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ អនែកផថទំា្ូរមដធ្វើ្រកម្មភាពជាមួយកូន ឬ 

កុមារដូចជា៖ ដលង ដមចៀង និោយ អាន និងនិទានដរឿង។ ការដធ្វើ្រកម្មភាព 

ទាំងដនុះជាមួយោត់ នឹងជំរុញឱបយមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ។ 

 �  ទា�កចាប់េរីអាយុ៦មខ៖ ដមកាយរយទៈដពល៦ផខ កូន ឬកុមារចាប់ដផ្តើមញពុាំអាហារ 

ដូចជា ្រ៊ុត មតី សាច់ បផន្ ផផ្ដឈើ។ល។ ្រូម្រួរបុគ្គលិកមណ្ឌល្រុខភាពផដល 

ដៅជិតអនែក ពីវិធីបផន្ថមអាហារទំាងដនុះដៅកនែពុងរបបអាហារមបចំានថ្ងរប្់រកូន និង 

ដ្រនែើឱបយពួកោត់តាមោន និងកត់មតាពីការដកើនទម្ងន់កូនអនែកដៅកនែពុងប័ណ្ណដលឿង។

ប�ិមាណអាហា�មដលត្តូវ្្តល់ឱ្យ

អាយុកុមា� សណ្្នអាហា� ចំនួនលេល ប�ិមាណក្នុង១លេល

៦មខ

ដផ្តើមពីបបរខាប ់

មគប់ដមគឿងកិនឱបយម៉ត់  

និងអាហារបផន្ថម។ 

ឧទាហរណ៍៖ ដចក 

ដំ�លូងជា្ប ដ្្ប។ល។

ផ្តល់អាហារ ២ដពលកនែពុង 

១នថ្ង ជាមួយការ 

បំដៅដោុះមាតបយ ឱបយបាន 

ញឹកញាប់ ោ៉បងដហាច  

៨ដងកនែពុង១នថ្ង

២-៣ 

សា្បបមពបាយដពញ 

កនែពុង១ដពល

៧-៨មខ

បន្តការផ្តល់បបរខាប់  

កិនលាយជាមួយអាហារ

បដងកើនដល់ ៣ដងកនែពុង១នថ្ង  

ជាមួយការបំដៅដោុះ 

មាតបយឱបយបានញឹកញាប់ 

ោ៉បងដហាច 

បដងកើនបន្តិចម្តងៗ 

រហូតដល់ ១/២ននចាន 

ចងកឹុះកនែពុង១ដពល

196 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



ប�ិមាណអាហា�មដលត្តូវ្្តល់ឱ្យ

អាយុកុមា� សណ្្នអាហា� ចំនួនលេល ប�ិមាណក្នុង១លេល

៩-១១មខ

កិន ឬចិសញ្បំ អាហារ 

ឱបយម៉ត់ និងអាហារផដល 

កុមារអាចកាន់បាន

អាហារដពល ៣ដពល 

និងអាហារដម្ដពល  

១ដពល ដៅចដនា្បុះ 

ដពលបាយ និងជាមួយ 

ការបំដៅដោុះមាតបយ 

ោ៉បងដហាច ៦ដងកនែពុង 

១នថ្ង

បដងកើនបន្តិចម្តងៗ រហូត 

ដល់ដពញ ១ចានចងកឹុះ

១២-

២៤មខ

អាហារមគរួសារ កិន ឬ 

ចិសញ្បំ ដបើចាំបាច់ 

បបរខាប់

អាហារដពល ៣ដពល និង 

អាហារដម្ដពល ២ដពល  

ដៅចដនា្បុះដពលបាយ 

និងជាមួយការបំដៅដោុះ 

មាតបយោ៉បងដហាច 

៦ដងកនែពុង ១នថ្ង

ដពញ១ចានចងកឹុះ

 អាហារ ដដលខាប់ គឃឺៅជប់ជមយួនឹងសា្លេបត្ពាមនិធ្លេក់ចុះឃៅឃពលឃផ្អៀង។  

អាហារខាប់ គួរកិនលាយជមួយ

• ត្តី ស៊ុត ឈាម សាច់ចិញញ្េំឱេយល្អិត ឃៅហ៊ូ និងសដណ្តក

• បដន្ល៖ ស្លឹកត្តកួន ស្លឹកផ្ទី ឃ្ពេ ដំឡូងជ្េពណ៌ឃលឿង និងបដន្លឃផេសងៗឃទៀត។

 អាហារឃត្្ឃពល មានដូចជ ដផ្លឃ�ើទុំ (ឃចក សា្េយ ល្ុជង) ឃចកឃចៀន ដំឡូងជ្េ  

នំអនេសម ស៊ុបសដណ្តក ឬឃ្ពេ។ល។

 ¡  កុមា�លចុះលូន វ� និងលរាងឈ�៖ 

 �  កូនអាយុ ៧មខដល់ ១២មខ៖ ដចុះអង្គពុយ វារ ដតាង ឈរ ដដើរតដតុះតតុះ។ ឳពុកមាតបយ ឬ  

អាណាពបយាបាលបន្តមបាប់កូនពីដឈា្មបុះវត្ថពុដផបសងៗ និងជួយោំមទ ្ររដ្រើរ ដលើក 

ទឹកចិត្តកូន និងផថទំាកូនដោយយកចិត្តទុកោក់បំផុតដមពុះកនែពុងអាយុដនុះកូនមាន 

ឱកា្រផ្រ្វងយល់នូវអ្វីៗផដលថ្មី ដដើមបេីលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍខួរកបបាល ដហើយ 

ក៏ជាដពលផដលអាចមានដមោុះថ្បក់ផដរ។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយគួរទុកោក់វត្ថពុផដល 

អាចបងកឱបយមានដមោុះថ្បក់ផុតពីនដ និងឆ្បយពីកុមារ ដរៀបចំផ្ុះ ផដលអាចផ្តល់ 

ឱបយកុមារអាចបំដពញតមមរូវការននការលូតលា្រ់ និងការអភិវឌបឍរប្រ់ដគបានដូចជា៖ 

មានកផន្ងដលង កំសាន្ត ្រមមាក ដហើយការពរនូវកផន្ង ផដលអាចមានដមោុះថ្បក់ 

ដូចជា ្រមា្បរទៈអគ្គី្រនី ្រត្វខាំ ឬទិច និង្រត្វចិញ្ចឹម ដោយដធ្វីទា្បរជដណ្ីរ ឬ រនាំង 

បាំងជាដដីម។
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 � អាយុ ១ឆា្ន្ំ ដល់លត្េាម ៣ឆា្ន្ំ៖ 

 à ផផនែករាងកាយ៖ ដចុះរត់ ដចុះដលាតដ�ើងកាំជដណ្ើរ

 à  ផផនែកខួរកបបាល៖ ដចុះនិោយ ភាសាកាយវិការ ស្ាបល់ផផនែកននរាងកាយ ស្ាបល់ 

ដឈា្មបុះ និង្រមាជិកកនែពុងមគរួសារ ចំណំាផ្លូវ ដឹងពី្រញ្ប ពកបយផ្ពុយខ្ុះៗ 

ដឹងពីដហតុផល ្ួររ្ំរណួរ ដចុះមបាប់ដពលបដន្ាបរបង់ អនាម័យ (មាត់ដធ្មញ 

លាងនដមុនញពុាំអាហារ) ដ្រ្ៀកពក់ ងូតទឹក។ល។

 à ផផនែកអារម្មណ៍៖ ចូលចិត្តឱបយដគ្ររដ្រើរ ដអៀនខា្មប្រ់ ខឹង ងរ មចផណន។ល។ 

 ដូចដនុះឪពុកមាតបយបន្តការពរកូនពីដមោុះថ្បក់ដផបសងៗ ផ្តល់ឱកា្រឱបយកូនដលង  

ផ្តល់ភាពកក់ដ្តប ជួយោំមទកូនកនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ សាតបប់ ្រដងកត ដឆ្ើយតប ្រួរ្រំណួរ ្ររដ្រើរ  

ដលើកទឹកចិត្ត ដចៀ្រវាងបនា្បច ឬបំភ័យកុមារ គំរាមកផំហង និងពបយាោមពនបយលដ់ហតុផល 

និងផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់កុមារ បដមងៀន និងតាមោនពីការផថទាំអនាម័យមបចាំនថ្ង។

២.៣. េា�លូតោស់ និងេា�អ្ិវឌ្ឍ�បស់កុមា�អាយុេរី ៣ឆា្ន្ំ ដល់អាយុ ៥ឆា្ន្ំ

ក. េា�លូតោស់ផ្ន្ករាងេាយ

 � រាងកាយមានការលូតលា្រ់យឺតៗ

 � ការលូតលា្រ់ផផនែកទមា្បប់ដូចជា៖ ញពុាំ និងចូលដគងដទៀងដមា៉បង។

ខ. េា�លូតោស់ផ្ន្កច�ិតលក្ខណៈ

  កនែពុងវ័យដនុះ កុមារមានបញ្បខុ្ះៗដូចជា ចាបដ់ផ្តើមចង់ដធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង ចូលចិត្ត 

មបឆំង តបតោ្ប តសន្តំ មចផណន រពឹ្រ មិនសាតបប់បងា្បប់ដោយសារផតពួកដគចាប់ដផ្តើមកសាង 

នូវ អត្ត្រញ្បណ្្បល់ខ្លួន។

 � ចូលចិត្តបដងកើត្រកម្មភាពថ្មីៗ

 � ផ្រ្វងយល់បទពិដសាធន៍ថ្មីៗតាមរយទៈការដលង

 � ដមតៀមខ្លួន ដដើមបេីចូលដរៀនដៅសាលា

 � មានចម្ងល់ដមចើន។ល។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មតរូវមានភាពអត់ធ្មត់កនែពុងការដឆ្ើយ និង 

ផ្តល់ព័ត៌មានពិត ជាក់លាក់ដល់កូន ឬកុមារ។ ជួនដពលខ្ុះ មាន្ំរណួរមួយចំនួន  

ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាក៏មិនបានដឹងចដម្ើយផដរ ្ូរមមានភាព 

ក្ាបហានមបាប់ដៅកូនថ •អត់ដឹង និង្ូរមឱបយពួកដគចំាដលាកអនែកផ្រ្វងរកព័ត៌មាន 

បផន្ថមដទៀត្ិរន• ដដើមបេីឱបយកូន ឬកុមារទទួលស្ាបល់ថ ដយើងមិនអាចដឹងដរឿងមគប់ផបប 

ោ៉បងដនាុះដទ។ 
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 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរចំណាយដពលដធ្វើ្រកម្មភាពជាមួយ   

កូនៗ ឬកុមារដូចជា ដលង ដមចៀង និោយ អាន និងនិទានដរឿងមបាប់កូនរប្រ់អនែក។ ការ

ដធ្វើ្រកម្មភាពទាំងដនុះជាមួយកុមារ វានឹងជំរុញឱបយមានការលូតលា្រ់ និងមានការអភិវឌបឍ។ 

គ. េា�លូតោស់ផ្ន្កអា�ម្មណ៍

 �  មានអារម្មណ៍ពុុះកដសញ្បល ខឹងដមចើន ចង់មានភាពឯករាជបយ មានការមបឆំងជាមួយនឹង 

ការហាមឃត់រប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដៅដពលផដលពួកោត់ 

មិនឱបយពួកដគដធ្វើអ្វី ផដលដគចង់បាន។ ឧទាហរណ៍៖ កុំដ�ើងដដើមដឈើ កុំដលងរប្រ់ដនុះ! 

ផតកូនដៅផតដធ្វើដផដល។

 �  ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមានតួនាទីដរៀបចំ 

កផន្ងឱបយមានបរិោកា្រលអែ និង្ុរវត្ថិភាព្រមមាប់កុមារ ដហើយមិនគួរហាមឃត់ 

ពួកដគរហូតដនាុះដទ ដមពុះការហាមដនុះអាចនំាឱបយពួកដគគិតថ ពិភពដលាកដនុះនឹង 

មិនមាន្រុវត្ថិភាព្រមមាប់ពួកដគ។

 �  ការមចផណន មបឆំងជាមួយបអែលូនមបុ្រ ឬបអែលូនម្ីរ និងការដនាមោក់ដខាដៅដពលយប់  

មានន័យថ ពួកដគកំពុងផ្រ្វងរកការចាប់អារម្មណ៍ពីអនែកដនទ ជាពិដ្រ្រពី្ំរណាក់ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំារប្់រពួកដគ។ ផតចំដពុះមគរួសារផដលមាន 

្រមាជិកតិច កូនមិន្រូវមានចិត្តមចផណនោ្បដនាុះដទ។

 �  មានអារម្មណ៍ភ័យខ្ាបចដមចើន ខ្ាបចឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដបាុះបង់ 

ពួកដគដចាល។

 �  ដចុះសា្បល់ពីអារម្មណ៍ និងមានអារម្មណ៍កាន់ផតដមចើនដូចជា ភ័យ ឈឺចាប់ ម្រឡាញ់  

រីករាយ ឬខា្បចជាដដើម។

ឃ. េា�លូតោស់ផ្ន្កភា�កិច្

 �  កនែពុងវ័យដនុះ កុមារដរៀបចំមូលោ្បនមគឹុះ ននទំនាក់ទំនង្រមមាប់អនាគត ដូចដនុះ ឪពុក 

មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមានតួនាទី្ំរខាន់ ដដើមបេីជួយពួកដគកនែពុងការដរៀបចំ 

មូលោ្បនមគឹុះននទំនាក់ទំនងដនុះ។

 �  ពមងឹងជំនាញរប្់រខ្លួនដៅរកភាពស្ាបត់ជំនាញ។ ឧទាហរណ៍៖ ញពុាំបាយលអែជាងមុន  

ផតវាក៏អាម្័រយដៅដលើដភទផងផដរ។ កូនមបុ្រ ឬកុមារាចូលចិត្តដដើរដលង កូនម្ីរ 

ឬកុមារីចូលចិត្តដធ្វើការងារផ្ុះ តាមរយទៈដលងបាយ�ពុកបាយ�ជាដដើម។

 �  ភាសានិោយកាន់ផតរីកចដមមើន ជួយោំមទភាពឯករាជបយ យល់ចិត្តោ្ប និងដលើក 

ទឹកចិត្តពួកដគ្រមមាប់ដធ្វើការទំនាក់ទំនងកនែពុង្រង្គម។ ដំណាក់កាលដនុះ មនុ្របសធំ 

គួរផតនិោយយឺតៗ មួយៗ ចបបា្់រៗ ដៅកាន់កុមារ ដបើមិនដូដចនែុះដទ កូន ឬកុមារនឹង 

មានការយល់មច�ំ។
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ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំគួរឃធ្វើ

 � ទទួលសា្បល់នូវបទពិដសាធន៍ និងអាកបបេកិរិោមិន្រូវលអែរប្រ់កូន ឬកុមារ

 � ថ្បក់ថនែម និងផ្តល់ដ្រចក្តីម្រឡាញ់

 � ផ្តល់នូវដ្ររីភាព ឯករាជបយភាព ផដលជាកកាតបនាំឱបយពួកដគមានការផ្តលួចដផ្តើមមគប់វិ្រ័យ

 �  ផ្តល់នូវ្ុរវត្ថិភាព និងបំដពញតមមរូវការមូលោ្បនរប្់រកូន ឬកុមារ នំាឱបយពួកដគមាន 

ភាពរីករាយ និងោ្មបនភាពតានតឹងចិត្ត

 � មានផផនការ និងវិន័យលអែ ្រមមាប់អនុវត្តដៅកនែពុងមគរួសារ

 �  បងា្បញពីការរំពឹងទុកចដំពុះកូន ឬកុមារ ផតមិនគួរដធ្វើដមចើនដពក ផដលហ្ួរពី្រមត្ថភាព 

កូន ឬកុមារដទ

 � បដងកើតបរិោកា្ររីករាយដៅកនែពុងមគរួសារ

 �  បដមងៀនកូន ផដលមានអាយុចាប់ពី ៣ ឆ្បំដ�ើងដៅឱបយដចុះដមបើបង្គន់អនាម័យ និង 

អនាម័យខ្លួនមបាណ ដោយលាងនដជាមួយនឹងសាប៊ូជានិច្ចមុនដពល និងដមកាយដពល 

ញពុាំអាហារ ឬដពលបដនា្បរបង់រួច។ 

 �  មតរូវលាងនដជាមួយសាប៊ូមុនដពល និងដមកាយដពលញពុាំអាហារ ដពលបញ្ចពុកអាហារកូន  

បនា្បប់ពីដមបើបង្គន់ ឬដមកាយដពលលាងគូទកូន។ 

 ចុុះដឈា្មបុះកូន ឬកុមារទំាងអ្់រឱបយបានចូលដរៀនមដត្តយបយដៅដពលដគឈានចូល 

ដល់អាយុ៣ ឆ្បំភ្ាបម។ ការចុុះដឈា្មបុះឱបយកូនចូលដរៀនដៅមដត្តយបយ និងជួយពួកដគឱបយ 

ដមតៀមខ្លួន្រមមាប់ថ្បក់បឋម្ិរកបសា។ មប្ិរនដបើកូនរប្់រដលាកអនែកមានពិការភាព 

្ូរមដលើកទឹកចិត្តឱបយមានការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ ដមចើនបំផុតតាមផដលអាចដធ្វើបាន 

ដោយអនុញ្បតឱបយកុមារបានដលងជាមួយកុមារដនទដទៀត ចូលដរៀន និងផ្រ្វងរកដំបូនា្មបន 

ពីបុគ្គលិកបដមមើដ្រវា្រុខាភិបាល ឬដ្រវា្រង្គមកិច្ច។

២.៤- េា�លូតោស់ និងេា�អ្ិវឌ្ឍ�បស់កុមា�អាយុេរី ៦ឆា្ន្ំ ដល់អាយុ ១២ឆា្ន្ំ

ក. េា�លូតោស់ផ្ន្ករាងេាយ

 � រាងកាយលូតលា្រ់ដលឿន ខ្្រ់ ធាត់ ឬ្រ្គម។ល។

 � មបព័ន្ធបន្តពូជកូនម្រីអាចចាប់ដផ្តើមលូតលា្រ់។ 

ខ. េា�លូតោស់ផ្ន្កច�ិតលក្ខណៈ 

 � ចូលដរៀន និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ

 �  មានបញ្បខ្ុះៗផដលអាចដកើតដ�ើងមកពីឥទ្ធពិលមកុមមិត្តភក្ត ិ ផដលមានវ័យមបហាក់ 

មបផហលោ្ប ដូចជា ដលងដហ្គមដអ�ិចមតរូនិច ការជក់បារី ។ល។

 � ោ្មបន្រណា្បប់ធា្បប់ (ឬកខ្វក់)

 � មានជដមា្បុះខ្ុះៗ ជាពិដ្រ្រជាមួយមនុ្របស ផដលមានដភទផ្ពុយោ្ប

200 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



 � កុមារាដរៀនអំពីភាពដជាគជ័យ រីឯកុមារីដរៀនអំពីផបប្រមមប និងោក់ខ្លួន

 � កុមារចូលចិត្តរួបរួមជាមួយោ្ប ម្របតាមោ្បជាមួយចបបាប់រប្រ់មកុម។

 � ដលងដមចើន និងមានភាពនចនែមបឌិតកនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

គ. េា�លូតោស់ផ្ន្កអា�ម្មណ៍

 �  មានការោ្់រដតឿនខ្លួនឯងជាខ្ាបំង ដដើមបេីមគប់មគងអារម្មណ៍មិនលអែចំដពុះអនែកដនទ។  

ដពលតានតឹងចិត្ត កុមារីយំដហើយដកថយ ចំផណកកុមារាដធ្វើឱបយរប្់ររបរផបកបាក់ ឬ 

បដិដ្រធកនែពុងការមបឈមុខជាមួយអនែកដនទ ក៏បុ៉ផន្តដពលផដលដគមគប់មគងអារម្មណ៍ 

ដនុះបាន ្រង្គមជុំវិញដកាត្ររដ្រើរោ៉បងខា្បំងចំដពុះពួកដគ។

 �  ទនឹ្មជាមួយការមគប់មគងអារម្មណ៍ផដលមិន្របបបាយ ពួកដគក៏ដរៀនបន្ធលូរអារម្មណ៍ 

តានតឹងចិត្ត តាមរយទៈការដលងផលបេង ដធ្វើការងារដមបើកម្ាបំងខ្ាបំងៗ ការដ្រើច្របបបាយ  

ការយំ ទាំងអ្រ់ដនុះ អាចដធ្វើឱបយអារម្មណ៍តានតឹងចិត្តរប្រ់កុមារមានការថយចុុះ ប៉ុផន្ត 

្រមមាប់កុមារាមិនងាយឱបយខ្លួនយំដនាុះដទ។

 � ការផចករំផលកទទួលបានការោំមទោ៉បងខា្បំង

 �  ឥទ្ធិពលននមកុម៖ មកុមផ្តល់ភាពរីករាយដៅដពលដលងផលបេង ជួយឱបយកុមារចូលរួម 

(កុមារ្រមមប ដៅតាមមកុម ពីដមពុះខា្បចមកុមដបាុះបង់ដគដចាល)។

 �  មានការទា្រ់ផទងជាមួយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ (ពដិ្រ្រអំពីភារកិច្ច  

និងដពលដវលា)។

 �  មានការមបឆំងជាមួយមនុ្របស ផដលមានដភទផ្ពុយោ្ប ប៉ផុន្តដនុះជារដបៀបកនែពុងការកសាង 

បុគ្គលិកលក្ខណទៈឱបយកាន់ផតមានភាពចបបា្រ់លា្រ់។

ឃ. េា�លូតោស់ផ្ន្កភា�កិច្

 � ដរៀនចុុះ្រមមុងចំដពុះមកុមមិត្តភក្តិ

 � ជំនាញរាងកាយដូចជា៖ កីឡា ្រិលបេទៈជាដដើម។

 �  មានបុគ្គលិកលក្ខណទៈកាន់ផតចបបា្រ់ យល់ពីទិ្រដៅរប្រ់ខ្លួន និងកា្បយដៅជាមនុ្របស 

ផដលមានឯករាជបយភាព

 � យល់ពីតួនាទីដភទរប្រ់ខ្លួន ផតមិនទាន់ចូលចិត្តរួបរួមោ្បដៅដ�ើយ។

 �  ការ្រិកបសា គិត ្ររដ្ររ និង អាន (មគរូ និងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទា ំ

មានកាតព្វកិច្ចកនែពុងការជួយដគ)។

 � ដរៀនពីសា្រនា ចបបាប់ និងទមា្បប់្រង្គម 

 �  កុមារីមានភាពដពញវ័យដលឿនជាងកុមារា ពីដមពុះកុមារីទទួលបានការផណនំាពីឪពុក 

មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំដមចើនជាងកុមារា។

 �  ដគដរៀនជំនាញដផបសងៗពីមជបឈោ្បនជំុវិញ ដូចជា មិត្តភក្តិ បរិបទ្រង្គម ដ្រដ្ឋកិច្ច 

និងសាលាដរៀន។ល។

201ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



 �  កុមារ ត្បច់ខ្លួនពីឪពុកមាតបយ ដទើបពួកដគអាចមានភាពចា្់រទំុ និងអាចនិោយ 

ជាមួយអនែកដនទបានដមចើន។

 � មគប់មគងការនិោយរប្រ់ខ្លួន ដោយសារខា្បចមកុមមិនទទួលសា្បល់ពួកដគ។

ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំគួរឃធ្វើ

 �  ្ ្ប្់រប្តលូរអាកបបេកិរិោរប្់រខ្លួន ដដើមបេីទទួលការដោរពពីកូន ឬកុមារ។ គុណភាព

ននទំនាក់ទំនងដនុះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្ាបំងដៅដលើអត្ត្រញ្បណរប្់រកុមារ 

នាដពលអនាគត។

 �  ដមជើ្រដរី្រមិត្តភក្ត ិ មគរូ ឬជនណាម្ាបក់ ផដលដគដពញចិត្តតាមទូរទ្របសន៍ ដដើមបេីមតាប់ 

តាម ឬជាគំរូ។ 

 �  ទទួលស្ាបល់ខ្លួនឯង ផដលនឹងនំាពួកដគឱបយមានដ្រចក្តី្ុរខ្្បល់ខ្លួន។ ដបើ្ិរនជា 

មិនទទួលស្ាបល់ខ្លួនឯងដទ ពួកដគនឹងរកវិធីដផបសងៗកនែពុងការការពរខ្លួនឯងកំុឱបយមាន 

ការឈឺចាប់។

 �  មិនគួរតឹងរឹងដពក ដមពុះអាចនំាឱបយកូនមានការអន់ចិត្ត ដហើយមបឆំងដៅនឹងវិន័យ  

ឬការផណនាំរប្រ់ដលាកអនែក ឬចបបាប់្រង្គម។

 �  មប្រិនដបើោ្មបនការថ្បក់ថនែម អាចនាំឱបយកុមារមានការដកថយ គិតថខ្លួនឯងជាមនុ្របស 

ធំ មាន្រកម្មភាពហួ្រដហតុ ឬមានភាពអាតា្មបនិយម។

 �  ការផណនំាមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រ ដមពុះនឹងជួយឱបយកុមារដរៀន្ូរមតអំពីអ្វីផដល 

គួរដធ្វើ ឬអ្វីផដលមិនគួរដធ្វើ ដហើយក៏អាចជួយឱបយកុមារផ្រ្វងយល់អំពីទដង្វើរប្់រពួកដគ  

ដោយជួយឱបយពួកដគអាចវិភាគ ពិចារណា និងដធ្វើការ្រដមមចចិត្តបានកាន់ផតមបដ្រើរ 

ដៅដពលដមកាយ។ 

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា ផតងមានទម្ាបប់ថការអប់រំកូនដោយ 

ដមបើអំដពើហិងបសា វាជាវិធីមតឹមមតរូវកនែពុងការអប់រំកូន។ ការដមបើអំដពើហិងបសាមិនបានជួយឱបយ 

មានការ្្ប្់រប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោរប្់រកូន ឬដោុះមសាយបញ្បដទ ផ្ពុយដៅវិញវាអាច 

បដមងៀនកូនឱបយដចុះដមបើអំដពើហិងបសា ដៅដពលផដលមាននរណាម្ាបក់ដធ្វើអ្វីមួយ ផដលដគ 

មិនដពញចិត្តផតប៉ុដណាណបុះ។

 គួររកបសាកូន ឬកុមារឱបយ្រ្ថតិកនែពុងមគរួសារ ឬ្រហគមន៍ ដដើមបេីឱបយពួកដគមានឱកា្រ  

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍដៅតាមដំណាក់កាល និងដពញដលញ ដហើយគួរដជៀ្រវាង 

ការបំផបកកូន ឬកុមារដចញពីមគរួសារដោយមិនចាំបាច់។

202 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



III.   ផលប៉ះពាល់នេាររំលោភបំពានលើារលូតលាស់ 
និងអភិវឌេឍខួរកេបាល

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារ ខួរកបបាលក៏មាន 

ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍផងផដរ។ ដបើ្ិរនជាដៅកនែពុងដំណាក់កាលនីមួយៗមានការ 

រំដលាភបំពន មានអំដពើហិងបសា ឬការមិនដអើដពើដកើតដ�ើង ដធ្វើឱបយមានការប៉ុះទង្គិចផ្លូវចិត្ត 

ធ្ងន់ធ្ងរ និងដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍខួរកបបាលរប្រ់កុមារដទៀតផង។

 រូបខាងដមកាមបងា្បញពី ផលប៉ុះពល់ ននការរំដលាភបំពនដលើការអភិវឌបឍខួរកបបាល 

រប្រ់កុមារ។

	  

 មួយផផនែក ននខួរកបបាលមានតួនាទមីគបម់គងអារម្មណ៍រប្រ់ដយើង ដហើយវាជា •មបព័ន្ធ 

មបកា្រដំណឹង•។ មប្ិរនដបើការរំជួលអារម្មណ៍ដនុះដកើតដ�ើងដមចើនដពក ឬខ្ាបំងដពក 

ដនាុះការដឆ្ើយតបធម្មតា ផដលមតរូវដកើតដ�ើង។

 ទំាងដនាុះនឹងមិនអាចដឆ្ើយតបបានដទ។ ដូដចនែុះខួរកបបាលកុមារមតរូវជាប់ោំង •កនែពុង 

តំបន់ដមោុះថ្បក់• ផដលកុមារបង្ាបញភាពជា្រមតរូវ កាចោក់ដគឯងដហើយកុមារមានការ 

ពិបាកគិតឱបយបានចបបា្រ់លា្រ់ និងពិបាករីករាយជាមួយនឹងក្តីម្រឡាញ់ ឬការទុកចិត្ត។

 ផផនែកមួយដទៀតរប្់រខួរកបបាលមានតួនាទីកនែពុងការចងចំាថ្មីបំផុត។ ដៅដពលផដល 

កុមារធ្ាបប់ឆ្ងកាត់បទពិដសាធន៍ប៉ុះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមតរូវបានដគរកដឃើញថ ផផនែកដនុះ 

តូចជាងកុមារដនទដទៀត ផដលនំាឱបយមានការចងចំាដខបសាយ ដហើយដពលខ្ុះនំាឱបយមានការ 

កាត់ ត្បច់ពី្រតិចងចំា។ ផបបដនុះក៏នំាឱបយមានជំងឺថប់បារម្ភ និងរហូតដល់ជំងឺចិត្តវិកល 

ដទៀតផង។

203ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



ខ្លឹមសា�បន្ថ្ម

 ផផនែកមួយដទៀត ននខួរកបបាលមានតួនាទីពិចារណាដហតុផល ដដើមបេីមានការ្រដមមច 

ចិត្តដផបសងៗពីការដឆ្ើយតបផផនែកអារម្មណ៍ និងគំនិតដកើតដ�ើងមានដូចជា ការដធ្វើផផនការ  

តាមោន ្ ្ប្រ់ប្តលូរផផនការ មគប់មគង និងដ្តបតការយកចិត្តទុកោក់ មគប់មគងអាកបបេកិរិោ 

តក់មកហល់ អភិវឌបឍ្រមត្ថភាព្រដមមចចិត្ត្រមដហតុផល។ ដៅដពលផដលកុមាររងការ 

ប៉ុះទង្គចិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ្រមត្ថភាព្រដមមចចិត្ត្រមដហតុផល ការមគប់មគងអាកបបេកិរិោ  

្រមត្ថភាពមគប់មគងផផនការ និងការដ្តបតអារម្មណ៍រប្រ់ពួកដគមតរូវបានបំ្្បញ។

 អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវបញ្ចលូលខឹ្មសារ្រ្តីពី េិេា�ភាេ និងភាេខុសោ្ន្ក្នុងេា� 

ចិញឹ្មកូនត្សរី និងកូនត្បុស ផងផដរ។ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរ្ួររបំផុ្រខ្ុះៗអំពីកុមារ 

ផដលមានពិការភាព។

 មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកដំណើត  (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) អ�ំពុងដពលដកើត (្រមមាល)   ដហើយ 

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀត អាចមានដមចើនជាងមួយមបដភទ។ ខាងដមកាមដនុះ 

ជាមបដភទពិការ

ភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖

 �  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជា 

ផលវិបាក្រមមាប់ពួកោត់គឺ ដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បាន 

មិនលអែ)។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចកត់្រម្ាបល់ពីមបដភទពិការ 

ភាពដនុះដៅដពលផដលកុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាកដមើល 

មិនភ្ាបក់ដៅដពលដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍ ទាន់ដពល 

ដវលាដល់កូន ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់ដនាុះអាចឱបយពួកោត់មានឱកា្រ 

ដរៀនភាសាបានលអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

ទទួលបានការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកមា្បំង និងទឹកចិត្តបន្តជួយកូន ឬកុមារ 

រប្់រោត់ផដលមានពិការភាពដនុះ ដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាពដលងជាមួយ 

ពួកដគដូចជា និោយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ្រម្ាបរទៈមាន 

្ំរដ�ង។ ្រកម្មភាពទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ ការមបាម្័រយ 

ទាក់ទង មានភាពកក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង 

្រង្គម។  បច្ចពុបបេននែមានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមានពិការភាពផបបដនុះ 

ដូចជា អង្គការមគរួសារថ្មី អង្គការមា៉បរីណុល និងអង្គការ All Ears Cambodia ជាដដើម។ 

 �  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ 

្រតិបញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់រ បានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក  

204 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



ដគង និងហូបចុក ជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀត មានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកោត់មិនអាចដមើលផថទំាខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវ 

ការអនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់  

និងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ងជាដដើម។ កុមារទាំងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រផថមដទៀត 

ពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ  

អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទាំកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ច ផដលមានដៅមូលោ្បន   

ឬដៅទទួលដ្រវាដៅមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយ 

បផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 �  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀត មាន្រតិបញ្បធម្មតា  

ឬដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាច 

ដដើរបានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទ 

ដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន  ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្រុខភាព 

ផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតាំងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណ្ាបល មជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាបន្ាបយមពប  ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។

 �  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចកត់្រមា្បល់កូន ឬកុមារ ផដលមានបញ្បផភនែកតាំងព ី

តូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្ូរវមានចលនា មិនដងើបក មិនដឈាងចាប់ 

រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ  ទារកដលងកំសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯងដមចើន ឬមិន 

្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចជួយកូន ឬកុមារតាំងពីពួកដគដៅជាទារកដោយការ 

ដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។ ពួកដគក៏មតរូវការ 

ផថទាំ និងការោំមទ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ច ផដលមានដៅមូលោ្បន និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីត ិ

្រមបេទានានា។ 
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ភាេខុសោ្ន្�វងកុមារា និងកុមា�ី

 កុមារា  កុមា�ី

 � រាងកាយមានភាពរហ័្ររហួន និង្រកម្ម

 � មានជំនាញវិភាគ កនែពុងលំហ

 �  មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយនឹង 

ការដធ្វើឱបយអ្វីៗ្្ប្រ់ទី

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការដមើល

 � តក់មកហល់កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ផបងផចកការងារចបបា្រ់ ដោយដ្តបត 

អារម្មណ៍ម្តងមួយៗ

 �  មតរូវការដពលដវលាដដើមបេីផ្ចង់អារម្មណ៍ 

កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  រុករក ឬផ្រ្វងយល់ និងចង់ដឹងពី អ្វីៗផដល 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តបងា្បញ្រកម្មភាពជាងនិោយ 

ពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ

 � រាងកាយមានភាពទន់ភ្ន់

 � មិន្រូវមានជំនាញវិភាគ

 � មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយពណ៌

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការសាតបប់

 � គិតចបបា្រ់លា្រ់មុននឹងដធ្វើអ្វីមួយ

 �  មិនមានការផបងផចកចបបា្រ់ អាចដធ្វើការ 

ដមចើនមុខកនែពុងដពលផតមួយ

 � អាចដធ្វើបានភា្បមៗ

 � សាតបប់ ដដើមបេីដឹងពីអ្វីៗផដលដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តនិោយ ដដើមបេីបងា្បញព ី

អារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកចិ្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ?  ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចបករំលបកបទពិសបាធន៍នប 

ការរ្រ់នៅរប្រ់ពួកោត់ 

 ? ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជយួរំឭកពីដោលការណ៍មកមុផដលបានបដងកើត 

រួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖  

 ?  តើគោលការណ៍កបមុរប្់រយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ? 

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរំឭក  

ឬបង្ាបញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដលបាន 

្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�

អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួបមុន 

ដោយ្រួរ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ?  តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ?  តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក

ដ�ើង និងដ្រនែើ្រុំឱបយមកុមធំផ្តល់

 ¡  និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀបផដលអាចជួយដល់ការលំបាក 

ទាំងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួលបផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

ខ្ញុំស្ឡាញ់ 
អ្នក

(១៥នាទរី)

 ¡  ចូរនិោយថ៖ មុននឹងដយើងបន្តដៅដមដរៀនថ្ម ី ដយើងនឹងចាប់ដផ្តើម 

ដោយការដលងផលបេងមួយដៅថ ខ្ញុំត្សឡាញ់អ្នក។ ឱបយអនែក 

ចូលរួមឈរជារង្វង់ រីឯអនែក្រមមប្រមមរួលឈរដៅកណ្ាបល 

ដហើយពនបយល់ថ 

 ?  ខ្ញពុំនឹងចងអែពុលដៅចំនរណាម្ាបក់ ផដលខ្ញពុំដពញចិត្ត ដហើយ 

និោយ ខ្ញុំត្សឡាញ់អ្នក។

 ?  រីឯអនែកផដលមតរូវខ្ញពុចំងអែពុល មតរូវ្ួររមកវិញថ លហតុអវែរីបានអ្នក 

ត្សឡាញ់ខ្ញុំ? បនា្បប់មកខ្ញពុំនឹងដឆ្ើយតប

 ? វិញថ លត្ពាុះអ្នកពាក់អាវនដខ្លរី។

 ?  ដៅដពលអនែកទំាងអ្់រោ្បឮពកបយដនុះ អនែកផដលមានពក់អាវ 

នដខី្ នឹងមតរូវប្តលូរទីតំាងឈរឱបយបាន អំ�ពុងដពលដនុះដបើមាន 

នរណាមា្បក់រកកផន្ងឈរមិនបាន ឬមិនទាន់ដគដទដនាុះ គឺជា 

អនែកចាញ់ ដហើយមតរូវចូលដៅខាងកនែពុងរង្វង់ ដដើមបេី្រមមប្រមមរួល 

ម្តង។

 ?  បន្តដលងរហូតអនែកចូលរួមបានដលងមគប់ោ្ប មុននឹងបន្តដៅ 

្រកម្មភាពបនា្បប់។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�ប្ៀនប្ដៅកូន 
ប្បវិជ្ជមាន (២)

េា�លូតោស់  
និង  

អ្ិវឌ្ឍ 
�បស់កុមា� 
(២៥នាទរី)

 ¡  ្ូរមមបាប់អនែកចូលរួមថ ឥ�លូវដនុះដយើងនឹងពិនិតបយដមើល ដតើមាន 

រដបៀបអ្វខ្ីុះផដលជួយដយើងកនែពុងការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានបាន 

មបកបដោយគុណភាព ដំបូងដយើងនឹងពិភាកបសាអំពីការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍកុមារ និងបន្ាបប់ដយើងនឹងដមើលដៅដលើធាតុផបសំទី៣ 

គឺ យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ រប្់រកូនកនែពុងកមមិតអាយុចាប់  

ពីដពលមាននផ្ដពុះរហូតដល់១២ឆ្បំ។

 ¡ ដដើមបេីនំាអនែកចូលរួមឱបយភ្ាបប់ជាមួយនឹងមបធានបទដនុះបាន អនែក 

្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើមដោយ្រំណួរ៖

 ? ដតើការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារមានន័យដូចដម្តច?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ 

ដមដរៀន 

 ¡  បនា្បប់មកអនែក្រមមប្រមមរួល បិទរូបភាពទី១ បងា្បញពី ការអភិវឌបឍ 

កុមារ ដហើយ្រួរ

 ?  ដតើដលាកអនែកគិតថ កុមារទំាងអ្់រដនុះមានអាយុមបផហល 

ប៉ុនា្មបនឆ្បំ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ៦ឆ្បំ ៨ឆ្បំ ១០ឆ្បំ ១២ឆ្បំ។ល។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និង្ំុរឱបយពួកោត់ 

ម្រដមើម្រនមពីដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រ 

កូន ឬកុមារ ចាប់តំាងពីករកំដណើតទមមំាពួកដគបានចដមមើនវ័យ 

ដូចកនែពុងរូបភាពដនុះ ដោយ្រួរ

 ?  ដតើកូន ឬកុមារបានឆ្ងកាត់ដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍអ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចបុះយំ សើច  កបឡាប់ លូន ដើរ រត់  

និោយ ញាតបំ ផឹក បបបប់រឿងរា៉បវផបសបងៗ សា្បល់្រមាជិក 

គបរួសារ ខឹង ចបណបន ្រអែប់ សបឡាញ់ បារម្ភ ចបុះអាន 

អកបសរ គិតលបខ ឆ្ងល់ចបើន មាន្រំឡបងធំ(គបល) ចូលចិត្ត 

ធ្វើការងារផ្ុះ សាតបប់បងា្បប់ លបងចបើន រាងកាយលូតលា្រ ់

លឿន បងា្បញថខ្លួនធំហើយ  មានភាពសបមើសបម៉ប ្រអែប ់

ភបទផ្ពុយោ្ប។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមដឆ្ើយអ្វក៏ី 

បានដៅតាមបទពិដសាធន៍ននការចិញ្ចឹមកូនផដលពួកោត់ធ្ាបប់ 

ជួបមបទុះ និងចងចំាកន្ងមក បន្ាបប់មកគឺជួយឱបយោត់ទទួល 

សា្បល់ថកូន ឬកុមារមានភាពខុ្រផប្កោ្បពី ១ឆ្បំដៅ ១ឆ្បំ ទាំង 

ការលូតលា្់រផផនែករាងកាយ និងការអភិវឌបឍផផនែកបញ្បសា្មបរតី  

្រង្គម និងអារម្មណ៍ ្ំរខាន់គឺជួយឱបយពួកោត់បាននឹកដឃើញ  

និងឆ្ពុុះបញ្បំងពីខ្លួនោត់្្បល់ ឬកូនៗដៅវ័យមុនជំទង់ និង 

វ័យជំទង់មាន្រភាពខុ្រផប្កោ៉បងណាខ្ុះ ពិដ្រ្រផផនែក 

អារម្មណ៍ និង្រង្គមផដលនំាឱបយពួកោត់ មានអាកបបេកិរិោ 

ផប្កៗ និងលំបាកៗដកើតដ�ើង ដូចជា៖ មិន្ូរវសាតបប់បង្ាបប់ 

ដូចមុន ចូលចិត្តដចញដម្ផ្ុះ និងមានមិត្តភក្តិដមចើន ឬសាតបប់ 

មិត្តភក្តជិាងមគរួសារ ចូលចិត្តដៅម្ាបក់ឯង តុបផតងខ្លួនផប្កៗ  

ដមបើពកបយ្រម្តី និងមានអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយ។ល។ ទដង្វើ 

ទំាងអ្់រដនុះដហើយដៅថដំណាក់កាល ននការអភិវឌបឍរប្់រ 

កុមារដនាុះ។ 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដលើករូបភាព និងពនបយល់ដៅតាមរូបភាព 

និមួយៗ តាមខឹ្មសារដមដរៀន និងពនបយល់អំពីរដបៀបោំមទរប្់រ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំកនែពុងដំណាក់កាលនិមួយៗ  

ដូចខាងដមកាម៖

 � ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍគភ៌កនែពុងនផ្ (រូបភាពទី ២)
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 �  ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារពី ០ឆ្បំ ដល់ដមកាម ៣ឆ្បំ 

(រូបភាពទី៣ រហូតដល់រូបភាពទី១០)

 �  ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារពី ៣ឆ្បំ ដល់ ៥ឆ្បំ (រូបភាព 

ទី១១ រហូតដល់រូបភាពទី១៨)

 �  ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារពី ៦ឆ្បំ ដល់ ១២ឆ្បំ 

(រូបភាពទី១៩ រហូតដល់រូបភាពទី ២៣)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបង្ាបញរូបភាពទី២៤ អំពីផលប៉ុះពល់ដល់ 

ការលូតលា្់រ និងការអភិវឌបឍខួរកបបាលរប្់រកុមារ ដោយ 

ពនបយល់ដល់អនែកចូលរួម នឹងជួយឱបយពួកោត់យល់ថ ការរំដលាភ 

បំពនមគប់ទមមង់ និងអំដពើហិងបសាផដលដកើតមានដលើកុមារ 

ញឹកញាប់ ឬបន្តដកើតដ�ើងដនាុះ នឹងមានផលប៉ុះពល់ដល់ការ 

លូតលា្រ់ និងការអភិវឌបឍខួរកបបាលរប្រ់កុមារ ។

ធាតុ្្សំទរី៣៖
យល់អំេរី 

េា�គិត និង  
អា�ម្មណ៍
�យៈព្ល

(៣៥នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដលាកអនែកបានយល់ដឹងខ្ុះៗដហើយអំពីការលូតលា្់រ 

និងការអភិវឌបឍរប្់រកុមារ ដូដចនែុះដយើងនឹងពិភាកបសាលមអែតិអំពីធាតុ 

ផបសំទី៣បន្តដទៀតដោយ្រួរ

 ? ដតើការគិត និងអារម្មណ៍ មានន័យដូចដម្តច?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖  ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល ់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ 

ដមដរៀន

កំណត់សមា្គ្ល់៖ 

ារគិត គឺជាទ្របសនទៈ ឬជាគំនិតដោបល់។ ការគិតគឺជាដំដណើរការ 

ននខួរកបបាលរប្រ់ដយើងម្របដពលផដល បានទទួលពីញ្បណទាំង 

៥រប្់រដយើង ដូដចនែុះការគិតគឺជាអ្វីៗ ផដលដយើងវិភាគ ផវកផញក  

ពិចារណារកដហតុផល។ ការគិតគឺជាការដឆ្ើយតបដោយដមបើ 

ដហតុផល និងបញ្បដៅនឹងបញ្បដផបសងៗផដលដកើតដ�ើងដៅជុំវិញ 

ខ្លួនដយើង។ អារម្មណ៍ដផបសងៗផតងផតជាលទ្ធផលននការគិត។

ឧទាហរណ៍  •ខ្ញពុំកំពុងផតគិតថ ដតើនឹងមានអ្វីដកើតដ�ើងមប្រិនដបើ

ខ្ញពុំ្រួរ្រំណួរដនុះ•
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

អារម្មណ៍ គឺជាញ្បណដឹង មបតិកម្មនានា និងការដឆ្ើយតបនានា 

ផដលដកើតដ�ើងដៅកនែពុងខ្លួនរប្់រដយើង។ អារម្មណ៍ គឺជាចំណាប់ 

អារម្មណ៍ទូដៅ និងអព្ភន្តរញ្បណ (ការយល់ចបបា្រ់ដោយមិនបាច់ 

ពិចារណា)។ ជាដរឿយៗអារម្មណ៍មិនមានលក្ខណទៈ្រមដហតុ 

ផលដទ។ ជាធម្មតាអារម្មណ៍ផតងផតជាការដឆ្ើយតបផដលរហ័្រ

ជាងការគិត។

ឧទាហរណ៍  •ខ្ញពុំមានអារម្មណ៍ថខ្លួនឯងដឆត ផដល្រួរ្រំណួរដនុះ•  

ឬ  •ខ្ញពុំខា្មប្រដគណា្រ់•។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត្រួរដទៀតថ

 ? ដតើការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្រ់កូនគឺជាអ្វី?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖  ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល ់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបញ្បក់ពីអត្ថន័យ 

ននពកបយ យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ រប្រ់កូន គឺជាការយល ់

ដឹងពីដ្រចក្តីមតរូវការរប្រ់កូន ឬកុមារផដលដ្តបតដលើដំណាក់កាល 

ននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ រួមទំាងការដោរពឱបយតនម្ពួកដគជា 

មនុ្របសមា្បក់ផដលមានភាព្រំខាន់ និងដោយផ�កៗពីោ្ប។

 ¡ បនា្បប់ពីអនែកចូលរួមបានយល់អំពីអត្ថន័យននពកបយដនុះរួចដហើយ អនែ

ក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការបិទរូបភាពទី៦ បងា្បញពីការយល់អំពីការគតិ 

និងអារម្មណ៍ ដហើយ្រួរ្រំណួរ

 ?  តាមការយល់ដឃើញរប្់រដលាកអនែក ដតើរូបភាពដនុះមាន 

ន័យោ៉បងដូចដម្តច? 

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖  ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល ់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួច្រួរបន្ត 

 ?  ដតើការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកូន មានន័យ 

ដូចដម្តច?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ យល់ពីអ្វីដបលកូនចង់បាន ដឹងពីអារម្មណ ៍

រប្រ់កូនដូចជា ការខឹង និង្របបបាយ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយរប្់រអនែកចូលរួម និងបផន្ថម 

ខ្ឹមសារ រួច្រួរបន្ត

 ?  ដតើអនែកអាចដឹងអំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកូន ឬកុមារ 

ដោយរដបៀបណា?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ដឹងតាមពកបយ្រម្តី និងអាកបបេកិរិោ 

ផបសបងៗដូចជា ភាសាកាយវិការ ទឹកមុខ ការតុបតបងខ្លួន  

និងការស្ៀកពក់។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយរប្់រអនែកចូលរួម និងបផន្ថម 

ខ្ឹមសារដមដរៀន និងខ្ឹមសាររូបភាព។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងជួយឱបយពួកដគ 

យល់អំពីខ្ឹមសាររប្រ់រូបភាពនីមួយៗ ដូចជា

 �  រូបផផនែកខាងដលើ “មា្ត្យមិនសប្បាយចិត្តជាមួយកូនត្សរីជំទង់ 

មដលលស្លៀកពាក់សិចសុរី និងមានមិត្ត្ក្តិមបបហ្នឹង“ 

តាមការមសាវមជាវកនែពុងកមមិតអាយុដនុះក៏ដូចជាកនែពុងដំណាក់ 

កាលននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍគឺ •ដក្មងម្រីជំទង់ចាប់ដផ្តើម 

ចង់ដធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តរប្់រោត់ចង់ទំាងការដ្្រៀកពក់ ការតុប 

ផតងខ្លួន ការដ្រពគប់មិត្ត និងជាការដរៀនតាម ឬដធ្វើតាមនរណា 

មា្បក់ផដលោត់ដពញចិត្តដោរពឱបយតនម្ (មានដៅកនែពុងចិត្ត) ឬចង ់

មបាប់ពិភពដលាកថខ្លួនដគធំដហើយ ឬចង់បដងកើតអត្ត្រញ្បណ 

ថ្មី្រមមាប់ខ្លួនដគ•។ល។ ពិដ្រ្រវ័យដនុះគឺចង់បានឯករាជបយភាព។

 �  រូបផផនែកខាងដមកាម “ឪេុកគិតថាកូន�បស់ខ្លួនចង់លលងបាល់

ជាមួយបងៗមដ� មតោត់លៅតូចមបបលនុះមិនទាន់អាចលលង 

ដូចបងៗបានលទ ដូលច្នុះោត់ត្តូវមត�កកូនបាល់ណមដល 

សក្តិសមនឹងោត់ លហើយត្តូវជួយបងា្្ត់ ឬនាំោត់លលង“  

តាមការមសាវមជាវដៅកនែពុងកមមិតអាយុ និងដំណាក់កាលនន 

ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារដនុះ •ចូលចិត្តដលងដមចើន  

មានចំណង់ខ្ាបំង ចង់សាកលបេង ភ្កបស ដធ្វើតាម មតរូវការ 

ការជួយផណនំា ការផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់ និងភាពកក់ដ ត្បពី 

មនុ្របសធំ• ។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត្រួរ្រំណួរ 

 ?  ដតើការយល់ដឹងពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកូន មានភាព 

ខុ្រោ្បោ៉បងណាខ្ុះ្រមមាប់ 

ក. កូនតូច ?

ខ. កូនមុនវ័យជំទង់ ?

គ. កូនផដលមានពិការភាព? 

ឃ.ដក្មងមបុ្រ និង ដក្មងម្រី?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងជួយឱបយពួកដគ 

យល់ថ ពីដំណាក់កាលមួយដៅដំណាក់កាលមួយននការ 

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារពិតជាមានភាពខុ្រផប្កោ្ប 

ដៅតាមកមមិតអាយុ វ័យ ភាពឆ្បតនវរប្រ់កុមារ (មានពីធម្មជាតិ  

និងដរៀនពីបរិសា្បនជុំវិញ) ទំដនារផផនែកដភទ និងមបដភទននពិការភាព។  

ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ ឬអនែកផថទំាមគប់រូបមតរូវផតយកចិត្តទុកោក់ផ្រ្វង 

យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ រួមទាំងការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ  

វ័យ (អាយុ) រប្់រកូន ឬកុមារដមកាមការផថទំារប្់រខ្លួន ដដើមបេី 

ជួយបំដពញនូវតមមរូវការរប្់រកូន (ភាពកក់ដ ត្ប) ឬជួយឱបយកូន 

យល់ពីអ្វីផដលដគគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើ (ផដនកំណត់)។ ដៅដពល 

ផដលដលាកអនែកមានការយល់ដឹងផបបដនុះវាជួយឱបយដលាកអនែក 

យល់ោ៉បងចបបា្់រថ ដហតុអ្វីបានជាកូន ឬកុមារកនែពុងវ័យដនុះ និង 

កនែពុងដំណាក់កាលដនុះមានអាកបបេកិរិោលំបាកផបបដនុះ? និង 

ជួយឱបយដលាកអនែកអាចមគប់មគងអារម្មណ៍រប្់រខ្លួនបានោ៉បង 

មានមប្ិរទ្ធភាពផដលមិនបងកឱបយមានជដម្ាបុះ ឬអំដពើហិងបសាផ្លូវចិត្ត  

និងផ្លូវកាយរួមទំាងការមិនដអើដពើផងផដរ។ ដលើ្រពីដនុះដទៀតគឺ 

ជួយឱបយមគរួសារមានការមបាម្រ័យទាក់ទងលអែ មានភាព្រនែិទសា្បល  

មានការយល់ចិត្ត និង្រុភមង្គលកនែពុងមគរួសារ ផដលជាការទប់សា្បត់ 

ពីការបំផបកកូនដចញពីមគរួសារផងផដរ និងជាពិដ្រ្រគឺ្រដមមច 

បាននូវការរំពឹងទុក ឬដោលដៅយូរអផង្វង្រមមាប់កូន ឬកុមារ 

ដមកាមការផថទាំរប្រ់ខ្លួនបានោ៉បង្រក្តិ្រិទ្ធ។ 

ចំណំ៖   

កូនៗ ឬកុមារតូចមិនដមនឃធ្វើអ្វីៗ ឃដើមេបីឆឃៅ រំខាន  
ឬឃធ្វើឱេយឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំខឹងឃនាះឃទ។

.
ជធម្មតកូនៗ ឬកុមារមុនវ័យជំទង់ ពេយាយមបំឃពញ 

តត្មូវាររបស់ខ្លួនឃៅតមអាយុ ឬដំណក់ាលមនារ 
លូតលាស់ ារអភិវឌេឍ និងបរិសា្េនដដលឃៅជុំវិញពួកឃគ។

.
មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ្្តេ ដដនកំណត់ 

ារត្បាត្ស័យទាក់ទងល្អ រួមទាំងយល់ពីារគិត និងអារម្មណ ៍
របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូនៗ ឬកុមារមាន 

អាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីដដលពួកឃគគួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

213ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

សង្ខ្បម្រៀន
(១៥នាទរី)

 ¡  នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បលមអែិតអំពីធាតុផបសំទី៣គឺ យល់អំេរី 

េា�គិត និងអា�ម្មណ៍ រប្់រកូន ឬកុមារដមកាមការផថទំារប្់រ 

ដយើង និងរួមទំាងបានដធ្វើការឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីខ្លួនឯងកាលដៅ 

ជាកុមារភាព និងដៅដពលផដលខ្លួនដយើងក្ាបយជាឪពុកមាតបយ  

តាមរយទៈបទពិដសាធន៍រប្់រដយើង្្បល់ខ្លួន ទំាងអ្់រដនុះដហើយ 

ផដលជួយឱបយដយើងអាចមគប់មគងអារម្មណ៍រប្់រខ្លួនបានដដើមបេី 

បដញ្ចៀ្រនូវការមបមពឹត្តអំដពើហិងបសានានា (ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងការ 

មិនដអើដពើ) ចំដពុះកូន និងរួមទំាងយល់ចបបា្់រអំពីអ្វីផដលដយើង 

គួរដធ្វើ និងអ្វីផដលមិនគួរដធ្វើដូចជា ការបំដពញតមមរូវការ ការផ្តល់ 

ភាពកក់ដ ត្បនិងផដនកំណត់ ការរំពឹងទុក(ដោលដៅយូរអផង្វង) 

ជាមួយកូន ឬកុមារចាប់ពីដពលដនុះតដៅ។ ម៉បយាងវិញដទៀតគឺជួយ 

ឱបយដយើងយល់បានកាន់ផតចបបា្់រពីដំណាក់កាលនានាននការ 

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកូន ក៏ដូចជាកតាតបរិស្ាបន ឬ 

មូលដហតុអ្វខ្ីុះ ផដលបណ្ាបលឱបយកូនដយើងមានអាកបបេកិរិោ 

លំបាកៗ ទាំងអ្រ់ដនាុះដទៀតផង។

១) លោលលៅយូ�អមងវែង៖  គឺជាការរំពឹងទុករប្់រឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដៅដលើកូន ឬកុមារ ដៅដពលផដល 

ដគធំដ�ើង។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូប 

គបបេីមបមពឹត្តដ�ើងដោយយុត្តិធម៌ និងភាពដ្រ្មើោ្បចំដពុះកូន ឬ 

កុមារ ដមកាមការផថទំារប្់រខ្លួន ដទាុះជា កុមារា កុមារី និងកុមារ 

ផដលមានពិការភាពក៏ដោយ។

២) ភាេកក់ល ្្ត្ គឺជាការោំមទតាមរយទៈការផ្តល់ក្តីម្រឡាញ់  

ដូចជា ឱប ដថើប លួងដលាម បំដពរ ដៅជិតកូន ដលងជាមួយ 

កូន ការដមបើពកបយ្ររដ្រើរ និងដលើកទឹកចិត្ត ការយកចិត្តទុកោក់  

ការខ្ាបយខ្វល់ ការឱបយតនម្ ដជឿជាក់ ការយល់ចិត្ត និងយល់ពី 

តមមរូវការ រួមទំាងការបីបាច់ផថរកបសារាងកាយកូនឱបយបានលអែ។ រីឯ  

មដនកំណត់ គឺជាការផ្តល់ព័ត៌មានពីដ្រចក្តីផណនំា ល័ក្ខខ័ណ្ឌ  

ដោលការណ៍ចបបា្់រលា្់រ ការចរចា និងយល់ពីដហតុផលនានា 

នូវអ្វីផដលគួរដធ្វើ និងមិនគួរដធ្វើ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា មតរូវផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់ដល់កូនកនែពុង 

ដពលផតមួយ។ កូនអនែកអាចក្ាបយជាមនុ្របសផបបណា អាម្័រយ 

ដលើការជួយោំមទ និងការផ្តល់នូវព័ត៌មានពីអនែក។

214 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៣) ការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្រ់កូន គឺជាការយល់ដឹង 

ពីដ្រចក្តីមតរូវការរប្រ់កូន ឬកុមារផដលដ្តបតដលើដំណាក់កាលនន 

ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ កតាតបបរិសា្បនជុំវិញ រួមទាំងការដោរព ឱបយ 

តនម្ពួកដគ ជាមនុ្របសម្ាបក់ផដលមានភាព្ំរខាន់ដោយផ�កៗ 

ពីោ្ប។

មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ្្តេ ដដនកំណត់ 
ារត្បាត្ស័យទាក់ទងល្អ រួមទាំងយល់អំពីារគិត
 និង អារម្មណ៍របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូនៗ 

ឬកុមារមានអាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីដដល 
ពួកឃគ គួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ?  ដតើដលាកអនែកយល់ថមបធានបទដនុះមានមបដោជន៍អ្វខ្ីុះ 

ចំដពុះដលាកអនែក? 

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តចផដរ  

ដៅដលើទដង្វើរប្រ់ខ្លូនកន្ងមក?

 ?  ដតើមតរូវយកដៅអនុវត្តោ៉បងដូចដម្តចដៅកនែពុងមគរួសាររប្់រ 

ដលាកអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
(១០នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោ ផដលអាចដោុះមសាយភាព 

តានតឹងចិត្ត ដដើមបេីជួយខ្លួនឯង មពមទំាងមគរួសារទំាងមូល 

ទទួលបាន្រុភមង្គល។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។

215ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១

ារអភិវឌេឍកុមារ 

216 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២

217ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៣

ារចុះសំបុតេកំណើត

218 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៤

កុមារចេះមើល និងសា្តេប់ឭសំឡេង

219ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៥

កុមារចេះកេឡាប់

220 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៦

កុមារចេះលូន

221ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៧

កុមារចេះតោង�រ និង 
ដើរតតេះតតះ

222 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៨

កុមាររៀនបេេសេ័យទាក់ទង 
ជមួយមិត្តភក្តិ

223ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ៩

កុមាររៀនពីារអនាម័យ

224 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១០

កុមាររៀនបេេសេ័យទាក់ទង 
ជមួយមិត្តភក្តិ

225ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១១

គេងឱេយបានគេប់គេេន់

226 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១២

ញុេំឱេយទៀងពេលវេលា

227ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៣

ារមានជម្លេះចេើន 
ជមួយបងប្អូន

228 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៤

ធ្វើអ្វីមួយមិនបានគិតពីគេេះថា្នេក់

229ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៥

អាកបេបកិរិយផ្គើន

230 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៦

ារតេេប់តមមនុសេសធំ

231ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៧

ចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនង 
ខាងកេេ

232 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៨

ារចង់ដឹង និងឆ្ងល់ចេើន

233ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ១៩

ារគ្មេនសណ្តេប់ធ្នេប់

234 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២០

ារចូលរៀន

235ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២១

ារមិនចុះសមេុងជមួយ 
ភេទផ្ទុជយគ្នេ

236 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២២

អាកបេបកិរិយបេថុយបេថាន

237ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២៣

ធ្វើអ្វីតមមិត្តភក្តិ

238 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២៤

239ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



រូបភាពទី ២៥

240 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (២)



សេចក្តីផ្តើម

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្រួងកិច្ចការនារី និងអង្គការ UNICEF ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើកុមារ 

បានបញ្បក់ថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែទិ្ធជាមួយកុមារបំផុតមានដូចជា 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ។ ដូចដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបគួរ្ិរកបសា 

ផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងផលប៉ុះពល់ដលើកុមារ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយឱបយ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដធ្វើការបញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ  ផដលកន្ងមកពួកោត់ 

ផតងផតគិតថការអប់រំមបដៅកូនមានរដបៀបពីរគឺ ត្តជាក់ (អហិងបសា) និងល ្្ត ្(ហិងបសា) ពិដ្រ្រគឺដោងដៅដលើនិ្របស័យ 

រប្់រកូន ឬកុមារ។ ការអប់រំមបដៅកូនដោយផបបដ ត្បដូចជាការ្រ្តបីដន្ាប្រ ដជរ គំរាម ្ំរ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម វាយដំ  

គឺមោន់ផតចង់ឱបយកូនៗ ឬកុមារមាន អាកបបេកិរិោលអែផតបុ៉ដណាណបុះ។ ដូដចនែុះពួកោត់គិតថការដធ្វើផបបដនុះវាមិនផមនជា 

ការរំដលាភបំពនដនាុះដទ ដោយសារមានការគិត ឬទម្ាបប់ផបបដនុះដហើយដទើបនំាឱបយមានការរំដលាភបំពន ការមិនដអើដពើ  

និងអំដពើហិងបសាបន្តដកើតមានដលើកូន ឬកុមារ ដៅកនែពុងមគរួសារមួយចំនួនធំ។

 ដដើមបេីទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត ឬទម្ាបប់ខាងដលើ ដយើងក៏បានដរៀបចំចងមកងមបធានបទននការដមបៀន 

មបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួមទំាងការមិនដអើដពើផដលដ ត្បត 

ដៅដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ កនែពុងដោលបំណង ជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំា កំណត់បានពីរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន និងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារតាម 

ដំណាក់កាលដផបសងៗននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ មពមទំាងដមជើ្រដរី្រ និងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត ឬរដបៀបចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ចំនួន៥  និងធាតុផបសំចំនួន ៤។

វគ្គទី៩
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (៣)

241ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



គោលារណ៍

ទី១

គោលារណ៍

ទី៣

គោលារណ៍

ទី២

គោលារណ៍

ទី៤

គោលារណ៍

ទី៥

ភាពអហិងេសា

  គឺជាការមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ រួមមានអំដពើហិងបសា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។

ារឃគរព 

 គឺជាការឱបយតនម្ដ្រ្មើៗោ្ប កនែពុងភាពជាមនុ្របស ដោយោ្មបនការដរី្រដអើង និងវិនិចឆេ័យ។

ឃ្្តេតឃៅឃលើាររកដំឃណះត្សាយ

 គឺជាការសាតបប់ និងការបងា្បញដហតុផល រួមទាំងការពិភាកបសា និងការផ្រ្វងរកវិធី ឬរដបៀប 

ណាមួយដដើមបេីដោុះមសាយបញ្បមបកបដោយ្រន្តិវិធី ឬផបបវិជ្ជមានផដលមានការចូលរួម  

យល់មពម និងការចរចាោ្ប។

ឃ្្តេតឃលើដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌេឍកុមារ 

 មគប់កុមារទំាងអ្់រ •កុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព• មានការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រពួកដគ ដូចជាការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ  

ផផនែករាងកាយ ្រតិបញ្ប សា្មបរតី ចរិតលក្ខណទៈ ការគិត និងអារម្មណ៍ ដូដចនែុះការបំដពញដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់ពួកដគ គឺមានភាពខុ្រៗោ្ប។

ដផ្អកឃលើអនុសញ្េអង្គារសហត្បជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ 

 ្ិរទ្ធិកុមារគឺជាអ្វីៗផដលកុមារមាន និងអ្វីផដលមនុ្របសទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះកុមារ។  

ពួកដគមតរូវធានាថ កុមារមាន្ុរវត្ថិភាព ្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ ទទួលការអប់រំ និង 

និោយនូវអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់្រមមាប់ពួកដគ។ កុមារទំាងអ្់រ រួមទំាងកុមារផដលមាន 

ពិការភាពទទួលបាននូវ្ិរទ្ធិទំាងដនុះ មិនថពួកដគជានរណា មានពណ៌្រមបេពុរអ្វ ីភាសាអ្វី  

សា្រនាណា  ដក្មងមបុ្រ ឬដក្មងម្ីរ អនែកមក ឬអនែកមានដ�ើយ។ មបដទ្រដ្្រើរផតទំាងអ្់រដៅ 

ដលើពិភពដលាក បានចុុះហត្ថដលខាដលើឯកសារដនុះ។ មពុះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានដធ្វើ្រចា្បប័ន  

ដលើអនុ្រញ្បដនុះដៅនថ្ងទី១៥ ផខតុលា ឆ្បំ១៩៩២។  មានន័យថ ពួកដគបាន្រនបយានឹងដធ្វើអ្វីៗ 

ទាំងអ្រ់ដដើមបេីធានាថ កុមារទាំងអ្រ់ទទួលបាន្រិទ្ធិរប្រ់ពួកដគោ៉បងដពញដលញ។ 

១. គោលារណ៍ទាំង៥
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២. ធតុផេសំទាំង៤

ធតុផេសំទី១៖

ដោលដៅយូរអផង្វង

ធតុផេសំទី៣៖

យល់អំពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ 

ធតុផេសំទី២៖

ភាពកក់ដ្តប 

និងផដនកំណត់

ធតុផេសំទី៤៖

ដោុះមសាយបញ្ប 

 កាលពីវគ្គមុន ដលាកអនែកបានដធ្វើការពិភាកបសាោ្បរួចមកដហើយអំពីដោលការណ៍្ំរខាន់ចំនួន ៥ និង ធាតុផបសំចំនួន  

២ ននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន។ ដៅកនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងដលើកយកធាតុផបសំទី៣ យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ 

្រមមាប់កូន ឬកុមារផដលមានអាយុពី ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ មកដធ្វើការពិភាកបសាោ្ប និងហាត់អនុវត្ត។ 

ដោយផ�កធាតុផបសំចំនួន ១ដទៀតនឹងមតរូវ្រិកបសាដៅវគ្គបនា្បប់។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ផ្រ្វងយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រកុមារ តាមរយទៈការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

រប្រ់កុមារ ផដលមានអាយុពី១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ។

 �  ទទួលយកនូវរដបៀបផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់្រមមាប់កូន ឬកុមារដៅ 

តាមតមមរូវការនានារប្់រពួកដគដៅតាមដំណាក់កាលដផបសងៗ ននការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍ។

 �  ទទួលស្ាបល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍នានាផដលបណ្ាបលឱបយកូន ឬកុមារមាន 

អាកបបេកិរិោមបឆំងនឹងអ្វីៗផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបាន 

រំពឹងទុក។

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � រូបភាពទី ១ បងា្បញពី ការផមបមបរួលមបព័ន្ធបន្តពូជ

 � រូបភាពទី ២ បងា្បញពី អារម្មណ៍មិនដពញចិត្តនឹងខ្លួនឯង

 � រូបភាពទី ៣ បងា្បញពី បងា្បញពីអត្ត្រញ្បណរប្រ់ខ្លួន

 � រូបភាពទី ៤ បងា្បញពី រាងកាយលូតលា្រ់ជាមនុ្របសដពញវ័យ

 � រូបភាពទី ៥ បងា្បញពី ដធ្វើអ្វីមួយមិនបានគិតអំពីលទ្ធផល

 � រូបភាពទី ៦ បងា្បញពី ការដរៀនបំណិនជីវិត

 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត
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 � កមមាល ្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីវិន័យផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ធតុផេសំទី៣៖ យល់អំពីារគិត និងអារម្មណ៍

  ១. និយមន័យ

 ការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍គឺជាការយល់ដឹងពីដ្រចក្តីមតរូវការរប្់រកូន ឬ 

កុមារផដលដ្តបតដលើដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ រួមទាំងការដោរពឱបយតនម្ 

ពួកដគជាមនុ្របសមា្បក់ផដលមានភាព្រំខាន់ដោយផ�កៗពីោ្ប។

 ឧទាហរណ៍ កុមារមា្បក់ពូផកខាងគូរគំនូរ ប៉ុផន្តកុមារមា្បក់ដទៀតពូផកដមចៀង។ល។

ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំ អាចដស្វងយល់អំពីារគិត និងអារម្មណ៍របស់កូន 

ឬកុមារតមរយៈ

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា គួរពបយាោមផ្រ្វងយល់អំពីដហតុផលនានា 

ផដលដធ្វើឱបយកូនរប្រ់ដលាកអនែកមានអាកបបេកិរិោផបបដនាុះ។

 �  កុមារមគប់រូប (កុមារា កុមារី និងកុមារផដលមានពិការភាព) មតរូវការឱបយឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាផ្រ្វងយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្់រពួកដគ ដោយ 

ផ្តល់ឱបយមានភាពដ្រ្មើោ្បរវាងកូនម្ីរ និងកូនមបុ្រ ដមពុះកុមារមានការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍផផនែកបញ្បសា្មបរតី អារម្មណ៍ និង្រង្គម ដោយមានការផមបមបរួលដៅតាម 

កមមិតអាយុ ជីវសាស្រ្ត និងដរៀនពីមជបឈោ្បនជំុវិញផដលពួកដគរ្់រដៅ។ កនែពុងន័យដនុះ  

មប្ិរនដបើឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា មានការយល់ដឹងអំពីបផមម 

បមមរួលរប្់រកូន ឬកុមារ អាចនំាឱបយពួកោត់ងាយម្ួរលបត់ផបន និងទទួលយក 

នូវអាកបបេកិរិោនានារប្់រពួកដគ ដហើយនឹងអាចមគប់មគងអារម្មណ៍រប្់រខ្លួនឯង 

ដហើយអាចដជៀ្រវាង និងកាត់បន្ថយភាពមិនចុុះ្រមមុងោ្បជាមួយកូន ឬកុមារ។

 ឧទាហរណ៍

  កូន ឬកុមារចាប់ពីអាយុ ១៣-១៨ឆ្បំ ពួកដគឈប់្រួរ្រំណួរដមចើន និងចង់ដធ្វើការងារ 

ផ្ុះដូចមុនដទៀតដហើយ។

  ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវផតផ្រ្វងយល់ឱបយបាន្ីុរជដម� 

ពីការគិត និងអារម្មណ៍នានាផដលនំាឱបយពួកដគមានតមមរូវការអ្វីមួយ ឬមាន 

អាបបេកិរិោលំបាកៗដកើតដ�ើង ដមពុះដោយសារផតដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ 

ទាំងការលូតលា្រ់ និងការអភិវឌបឍផផនែកបញ្បសា្មបរតី អារម្មណ៍ និង្រង្គម មានការ 

ផមបមបរួលោ៉បងខ្ាបំងដៅតាមអាយុ ឬការចដមមើនវ័យរប្់រពួកដគ ដលើផផនែកជីវសាស្រ្ត  

(អ័រមូ៉ន) និងអ្វីផដលពួកដគដរៀនតាម ឬអ្វីផដលពួកដគចម្ងតាមពីបរិស្ាបនជំុវិញ 

ផដលដគរ្រ់ដៅ។ កនែពុងន័យដនុះមប្រិនដបើ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទា ំ
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មានការយល់ដឹងពីកតាតបនានាផដលនំាឱបយកូន ឬកុមារមានបផមមបមមរួលផបបដនុះ 

បានចបបា្់រ ដនាុះពួកោត់ពិតជាទទួលស្ាបល់ និងរិុះរកវិធីនានា ដដើមបេីជួយដល់ 

កូន ឬកុមារបានោ៉បងមានមប្រិទ្ធភាព ពិដ្រ្រគឺអាចមគប់មគងអារម្មណ៍ រួមទាំង 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ពួកោត់មបកបដោយភាពអហិងបសាបានជាក់ជាមិនខាន។

គួ�ចងចាំ

ជធម្មតកូនៗ ឬកុមារក្នុជងវ័យជំទង់ ពេយាយមបំឃពញតត្មូវារ 
របស់ខ្លួនឃៅតមអាយុ ឬដំណក់ាលមនារលូតលាស់ ារអភិវឌេឍ 

និងបរិសា្េនដដលឃៅជុំវិញពួកឃគ។
.

មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ្្តេ ដដនកំណត់ ារត្បាត្ស័យទាក់ទងល្អ 
រួមទាំងយល់អំពីារគិត និងអារម្មណ៍របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូនៗ 
ឬកុមារមានអាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីដដលពួកឃគគួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

II.  របៀបដេលកុមារគិត និងមានអារម្មណ៍

   សត្មាប់អាយុ១៣ឆ្នេំ ដល់១៨ឆ្នេំ

 �  ដនុះជាដំណាក់កាលលូតលា្់រមិនគួរឱបយដជឿ។ ឥ�លូវដនុះកុមារបានឈានជិតដល់ 

វ័យមនុ្របសធំ កុមារមតរូវដមបើជំនាញរប្រ់ពួកដគដោយខ្លួនឯង ពួកដគអាចគិតពីគំនិតថ្មីៗ  

អភិវឌបឍនូវឧត្តមគតិដោយ្្បល់ខ្លួនរប្រ់ពួកដគ និងដធ្វើដំដណើរដោយខ្លួនឯង។ ជួនកាល 

ដំណាក់កាលដនុះជាការលំបាក្រមមាប់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 

ដទៀតផង។ ដោយសារផតមានការលំបាកផបបដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទាំមតរូវផតយកចិត្តទុកោក់ ផ្តល់ឱកា្រ ឬបដមងៀនកូន ឬកុមារពីរដបៀបនានាកនែពុង 

ការដធ្វើដ្រចក្តី្រដមមចចិត្តឱបយបានលអែកនែពុងការដោុះមសាយជដម្ាបុះ និងការត្ូ៊រយកឈនែុះ 

នូវភាពបរាជ័យផងផដរ។

 �  ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះកិច្ចការជាបឋមរប្់រកូន ឬកុមារ គឺផ្រ្វងរកអត្ត្រញ្បណ 

្្បល់ខ្លួនរប្រ់ពួកដគ។ ទាំងដនុះអាចមតរូវបានបងា្បញតាមរយទៈ ការ្្ប្រ់ប្តលូរភា្បមៗដៅ 

កនែពុងជដមមើ្ររប្រ់ពួកដគដូចជា៖

 à ការសាតបប់បទដភ្ង

 à ការដ្រ្ៀកពក់

 à ម៉ូដ្រក់

 à មិត្តភក្តិ

 à ការចូលចិត្តចំណីអាហារ

 à ្រកម្មភាពដម្សាលា
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 à ការចាប់អារម្មណ៍ដលើការ្រិកបសាមសាវមជាវ

 à ផផនការ្រមមាប់ដពលអនាគត ។ល។

 �  ជួនកាលដដើមបេីបានទទួលនូវអត្ត្រញ្បណថ្មី ពួកដគមតរូវផតដបាុះបង់ដចាលរដបៀបរបប

ចា្់ររប្់រពួកដគខ្ុះ។ ពួកដគដមបៀបដូចជា្រត្វដងកលូវនាងផដលកំពុងដបាុះបង់ដចាល 

នូវ្ំរបុករប្់រវា។ ជួនកាលគំនិតថ្មីទំាងដនុះមានលក្ខណទៈខុ្រោ្បទំាងម្ុរងពីឪពុក 

មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំរប្រ់ពួកដគ ដហើយមបផហលជានឹងជួបការលំបាក 

ខា្បំងផថមដទៀត។

 �  ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះមនុ្របសជំទង់មានការលំបាកនឹងយល់ថ ដរឿងអាមកក់អាច 

ដកើតមានចំដពុះពួកដគ ដមពុះពួកដគមិនទាន់យល់ចបបា្់រដៅដ�ើយដទដពលគឺកង្វុះ 

នូវបទពដិសាធន៍។ ជួនកាលពួកដគអាចដធ្វើដរឿងផដលអាចមានហានិភ័យ (ដមោុះថ្បក់)  

ខ្្់រ ពីដមពុះពួកដគដជឿជាក់ថោ្មបនដរឿងអាមកក់អាចដកើតមានចំដពុះពួកដគដនាុះដ�ើយ  

ពួកដគចង់ដធ្វើនូវអ្វីផដលពួកដគផតងផតធា្បប់បានដឃើញមនុ្របសចា្រ់ដធ្វើ។

 �  ការដជឿទុកចិត្តបានក្ាបយជាដរឿង្ំរខាន់ណា្់រកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ ដូដចនែុះកូន ឬ 

កុមារមតរូវផតមានឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំដដើមបេីជួយោំមទ ផ្តល់ព័ត៌មាន  

និងដំបូនា្មបនដល់ពួកដគ ប៉ុផន្តពួកដគក៏មិនចង់ឱបយអនែកណាមតរួតមតាដនាុះផដរ។

 �  ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវការផ្តល់ផដនកំណត់ ដូចជាព័ត៌មាន 

ពីអ្វីផដលគួរដធ្វើ ឬមិនគួរដធ្វើឱបយបានចបបា្់រលា្់រ និងដោយដសា្មបុះមតង់ រួមទំាងដ្រចក្ត ី

រំពឹងទុកដ៏ចបបា្់រលា្់រ និងបរិស្ាបនដ៏មាន្ុរវត្ថិភាព។ កូន ឬកុមារកំពុងផតសាក 

លបេងស្ាបបរប្់រពួកដគ ដដើមបេីដរៀនដហើរ ជួនកាលពួកដគអាចដហើរធ្ាបក់ បុ៉ផន្តពួកដគដរៀន 

ដហាុះដហើរដោយមានជំនួយរប្រ់អនែក។

 �  ចំណុចផដល្រំខាន់ជាងដគដនាុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមតរូវផ្តល់ភាព 

កក់ដ្តប និងផដនកំណត់ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះចាំបាច់បំផុតគឺ៖

 ¡  ការពមងឹងទំនាក់ទំនងោ្បរវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា និងកូន 

ដូចជា៖

 à ភាពកក់ដ្តប ្រណា្បនចិត្តលអែ ដ្រចក្តីម្រឡាញ់ និងយល់ចិត្ត

 à ភាពនឹងន ភាពមុឺងមា៉បត់ ចបបា្រ់លា្រ់មបាកដ និងភាពដសា្មបុះមតង់

 ដៅដពលផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមបមពឹត្តចំដពុះកូន ឬកុមារ 

រប្រ់ពួកោត់មបកបដោយការដោរព និងដោយ្រណា្បនចិត្តលអែ កូន ឬកុមាររប្រ់ពួកោត ់

នឹងមបមពឹត្តចំដពុះពួកោត់វិញដោយការដោរព និងដោយ្រណា្បនចិត្តលអែដូចោ្ប។
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 � ការតាមោន្រកម្មភាពរប្រ់កូន ឬកុមារ៖

 កិច្ចការរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគឺផ្តល់ផផនទីដដើមបេីផណនំា 

ផ្លូវកូន ឬកុមារ គឺមតរូវបង្ាបញពួកដគនូវទីកផន្ងផដលមានផ្លូវរលាក់ និងផ្លូវផដលមាន 

្ុរវត្ថិភាពជាងដគបំផុត ដឆ្បុះដៅកាន់ដោលដៅណាមួយ។ បុ៉ផន្តមតរូវផ្តល់ឱកា្រឱបយកូន  

ឬកុមារ បានដធ្វើដ្រចក្តី្រដមមចចិត្តដោយខ្លួនឯងថមតរូវដដើរផ្លូវណាមួយ។

 �  ការតាមោន មានន័យថ ដឹងពីអ្វីផដលកូនឬកុមារ កំពុងផតដធ្វើដៅកនែពុងផ្លូវមួយ ផដល 

ដោរពនូវដ្រចក្តីមតរូវការ្រមមាប់អ្វមួីយ និង្ិរទ្ធិដធ្វើអ្វីមួយរប្់រពួកដគនូវភាពលាក់ 

កំបាំង ភាពឯកជន និងភាពឯករាជបយមា្ប្រ់ការ។

 � ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចតាមោនកូន ឬកុមារ រប្រ់ពួកោត់ដោយ៖

 à ្រដងកតពី្រកម្មភាពរប្រ់ពួកដគ

 à សាតបប់ និងនិោយជាមួយពួកដគឱបយបានញឹកញាប់

 à  ដៅជាមួយពួកដគឱបយបានដមចើនបំផុតបុ៉ផន្តមិនផមនកនែពុងលក្ខណទៈរំដលាភបំពន 

ភាពឯកជន

 à ចូលរួមមពឹត្តិការណ៍ដផបសងៗជាមួយពួកដគ

 à ដឹងថអនែកណាខ្ុះជាមិត្តភក្តិរប្រ់ពួកដគ

 à សា្បគមន៍មិត្តភក្តិរប្រ់ពួកដគឱបយមកដលងផ្ុះ

 à អដញ្ជើញមិត្តភក្តិរប្រ់ពួកដគមពមទាំងមកុមមគរួសារដៅដដើរកំសាន្តជាមួយោ្ប

 à ដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរប្រ់ពួកដគចូលចិត្តដធ្វើអ្វីខ្ុះដៅដពលទំដនរ

 à រកដមើល្រកម្មភាពផដលពួកដគទាំងពីរ្របបបាយ និងដធ្វើដរឿងដនាុះរួមោ្ប

 à ោំមទពួកដគឱបយ្រដមមចនូវដោលបំណង។ល។

 � ការបណ្តុះឱបយមានភាពឯករាជបយមា្ប្រ់ការរប្រ់កូន ឬកុមារដោយ៖

 à  ការដោរពដោយពិតមបាកដនូវគំនិតរប្រ់កូន ឬកុមារ ្រូមបេីផតដរឿងដនាុះខុ្រពីគំនិត 

ខ្លួនឯងក៏ដោយ

 à  ជំរុញដលើកទឹកចិត្តកូន ឬកុមារឱបយដធ្វើដ្រចក្តី្រដមមចពីអ្វីខុ្ះផដលជាតនម្រប្រ់ពួកដគ

 à បងា្បញនូវដ្រចក្តីម្រលាញ់ផដលោ្មបនល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 à ជំរុញដលើកទឹកចិត្តកនែពុងការពិភាកបសាជាមួយកូន ឬកុមារកនែពុងឋានទៈដ្រ្មើោ្ប

 à  បង្ាបញនូវការដជឿជាក់ដលើ្រមត្ថភាពរប្់រកូន ឬកុមារដដើមបេីដធ្វើដ្រចក្តី្រដមមច 

និងនលលកដោុះមសាយជាមួយលទ្ធផលននដ្រចក្តី្រដមមចរប្រ់ពួកដគ

 à ដោរពនូវអារម្មណ៍រប្រ់កូន ឬកុមារ

 à ោំមទ និងជំរុញដលើកទឹកចិត្តកូន ឬកុមារឱបយពបយាោមម្តងដទៀតបនា្បប់ពីបរាជ័យ

 à  ពិចារណាពីទ្របសនទៈរប្់រកូន ឬកុមារដៅដពលផដលពួកដគមានអារម្មណ៍ថ 

ម្រលាញ់មិនដ្រ្មើោ្ប

247ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



 à ដំដណាុះមសាយដោយការចរចាចំដពុះភាពមិនចុុះ្រមមុងោ្ប

 ភាពឯករាជបយគឺជួយដលើកទឹកចិត្តកូន ឬកុមារខណទៈដពលផដលឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំបានបងា្បញពួកដគថ ពួកោត់ដោរព និងដជឿជាក់ដលើពួកដគ។

III.  ដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌឍរបស់កុមារ (អាយុពី  
      ១៣ឆ្នេំ រហូតដល់ ១៨ឆ្នេំ)

  ១. េា�លូតោស់ផ្ន្ករាងេាយ

 � មបព័ន្ធបន្តពូជមានការលូតលា្រ់ដពញដលញ។

 �  ការលូតលា្់រននរាងកាយមិនដ្រ្មើ (ម្តងដលឿន ម្តងយឺត) ដហើយលទ្ធផលននការ 

លូតលា្់រមិនដ្រ្មើដនុះដធ្វើឱបយដគមានភាពអ្់រកម្ាបំង ឈឺដពញដងខ្លួន ឈឺដពុះ  

(ការរំលាយអាហារមិនបានលអែ) បរិដភាគអាហារមិនដទៀងទាត់។ កុមារីឧ្របសាហ៍ 

ឈឺកបបាល ដហើយជួនកាល្រន្ប់បាត់សា្មបរតី កអែលួត ធ្ាបក់ទឹកចិត្ត ឆប់ខឹង មចបូក 

មចបល់កនែពុងចិត្ត មានអារម្មណ៍ខុ្រផប្កពីដគ ឆប់ខ្ាបច និងមានអាកបបេកិរិោឆ្បំឆ្គង

ជាដដើម។

 �  រាងកាយបានលតូលា្រ់ជាមន្ុរបសដពញវ័យ ដហើយមានកមា្បំងខា្បំង។ ប៉ផុន្តដបើមានការ 

លូតលា្់រ ផផនែកណាមួយននរាងកាយខុ្រពីការរំពឹងទុក ដគអាចមានគំនិតអវិជ្ជមាន 

ចំដពុះខ្លួនឯង។

 ឧទាហរណ៍៖ មានកម្្់រទាប ធាត់ដពក ្រ្គមដពកផដលនំាឱបយពួកដគពិបាកចិត្តជា

ខា្បំង។

  ២. េា�លូតោស់ផ្ន្កអា�ម្មណ៍

 �  មានការធា្បក់ទឹកចិត្តខា្បំង (អាច្រមា្បប់ខ្លួន) ដោយសារដគមិនដពញចិត្តនឹងអ្វីៗផដល 

ដគមាន្្បល់ខ្លួន និងខ្វុះការោំមទពីបរិសា្បនជុំវិញ។

 �  អារម្មណ៍មានការលូតលា្រ់ផ្ពុយពីរាងកាយ (ដភទម្រី មានអារម្មណ៍ជាមនុ្របសមបុ្រ 

ឬដភទមបុ្រ មានអារម្មណ៍ជាមនុ្របសម្រី)

 �  ការពរខ្លួនឯងហួ្រដហតុ អារម្មណ៍ដឆវឆវ ចង់្រង្ឹរក ដកខ្លួនដចញពីដគ ផដលជា

ដហតុដធ្វើឱបយពួកដគខឹងជាមួយខ្លួនឯង។

 � អាចបងកជដមា្បុះជាមួយឪពុកមាតបយ ឬអនែកជុំវិញខ្លួន។

 � មានការខ្វល់ខា្បយដមចើន ដមពុះមានការផមបមបរួលរាងកាយដមចើន។

 � ដមជើ្រដរី្រមិត្តភក្តិលអែៗ ២ ដៅ ៣នាក់ោ៉បងដមចើនបំផុត ្រមមាប់ជីវិតរប្រ់ដគ។

248 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



៣. េា�លូតោស់ផ្ន្កច�ិតលក្ខណៈ

 �  វ័យដនុះជាវ័យមួយដ៏្ំរខាន់្រមមាប់ការលូតលា្់រ្ររីរាង្គកាយ និងមបព័ន្ធបន្តពូជ។  

ដូចដនុះអាកបបេកិរិោមានការផមបមបរួលខា្បំងដៅតាមអារម្មណ៍ និងបរិសា្បនជុំវិញ។

 ឧទាហរណ៍៖ មិន្ូរវយកចិត្តទុកោក់នូវការផណនំា ដចុះកុហក ដឆវឆវ ត្បច់ខ្លួន 

ពីមគរួសារ ខា្មប្រដអៀន ម្រងូតម្រងាត់ ដមកៀមមកំ រំដភើប ឬ្រងបស័យថដគ្រមឹ្ង និង 

និោយពីខ្លួនឯងជាដដើម។

 � ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍដនុះគឺបណា្បលមកពីអ័រម៉ូន។

ឧទាហរណ៍៖ កុមារីចាប់ដផ្តើមមានរដូវ កុមារាមានទឹកកាមដលើកដំបូង។

 �  អំ�ពុងដពលដនុះ ជាដពលននការ្្ប្់រប្តលូរ និងឆ្ងកាត់ពីដំណាក់កាលមួយដៅ 

ដំណាក់កាលមួយ ដទៀតផដលនំាឱបយមានវិបត្តិខាងកសាងបុគ្គលិកលក្ខណទៈរប្់រ 

ខ្លួន។ បុ៉ផន្តរចនា្រម័្ន្ធននចិត្តមានការផ្គពុំដ�ើងតំាងពីកុមារមកដម្៉ុះ មិនអាច្្ប្់រប្តលូរ 

បានដទ។ ខណទៈដពលដនុះមានការ្្ប្រ់ប្តលូរដមចើនដូចជា បាត់តុលបយភាពននដោលបំណង  

និងរំជួលអារម្មណ៍ មចានដចាលនូវគុណ្រមបេត្តិននវ័យកុមារ ចង់បានឯករាជបយភាព  

មបឈមជាមួយនឹងទំនួលខុ្រមតរូវ។

 �  ដធ្វើអ្វីមួយមាន្រន្ពុុះចិត្ត និងមបថុយមបថនខ្្់រ ពីដមពុះពួកដគមានបទពិដសាធន៍ 

តិចតួចកនែពុងជីវិត។

 �  បងា្បញពីអត្ត្រញ្បណរប្រ់ខ្លួន ដោយមតាប់តាមទដង្វើរប្រ់មនុ្របសធំណាផដលពួកដគ

ដពញចិត្ត ឬទុកចិត្ត។

គួ�ចងចាំ

កុមារត្តូវទទួលសា្គេល់ារលូតលាស់ដផ្នករងាយ និងតួនាទីត្បព័ន្ធបន្តពូជ 
របស់ខ្លួនជមនុសេសឃពញវ័យ ឃត្ពាះពួកឃគឈានដល់វ័យជំទង់  

ឃហើយចាប់ឃផ្តើមមានទំនាក់ទំនងជមួយមនុសេសដដលមានឃភទផ្ទុជយគ្នេ  
ឬមួយចំនួនតូចដដលមានទំឃនារឃៅរកឃភទដូចគ្នេ និងមាន 

ឯករជេយភាពខ្លះៗ ពីឪពុកមា្តេយ។

ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំគួរឃធ្វើ

 � ជួយកូន ឬកុមារឱបយម្រលាញ់ខ្លួនឯងកនែពុងផ្លូវវិជ្ជមានដូចជា៖

 à ្ររដ្រើរពីភាពសា្អបតផដលពួកដគមាន

 à ទទួលសា្បល់្រមត្ថភាពរប្រ់កូន ឬកុមារ

 à  ជួយកូន ឬកុមារឱបយសា្បល់ពីដភទរប្រ់ខ្លួន ជាការ្រំខាន់ផដលឪពុកគួរ្ររដ្រើរកូន 

ម្រី មាតបយ្ររដ្រើរកូនមបុ្រ។

249ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



 à  ទទួលសា្បល់ ឬយល់ពីលក្ខណទៈធម្មជាតិរប្រ់កូន (ដភទម្រ ីមានទដំនារជាដភទមប្ុរ  

ឬដភទមបុ្រ មានទំដនារជាដភទម្ីរ) ដោយជមមុញ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយ 

ទទួលបានការអប់រំ និងចូលរួមដូចកូនដផបសងដទៀត។

 à ទទួលសា្បល់ ជំរុញ ឬពមងឹងចំដពុះអត្តចរិតលអែ។

 à ផ្តល់ឱកា្រឱបយពួកដគមានដ្ររីភាព និងការទទួលខុ្រមតរូវ។

 � ជួយកូន ឬកុមារឱបយយល់ដឹងពីខ្លួនឯងដូចជា៖

 à ផ្តល់ព័ត៌មានពីការផថទាំ្រុខភាព និងអនាម័យខ្លួនមបាណ។

 à  ដរៀនកត់្រមា្បល់ គិត និងមបតិកម្មដផបសងៗននរាងកាយ ផដលនាំឱបយដកើតមានអារម្មណ ៍

នានា និងដរៀនមគប់មគងអាកបបេកិរិោរប្់រខ្លួនផដលបណ្ាបលមកពីការផមបមបរួល 

រាងកាយ ឬសា្បនភាពជុំវិញខ្លួន។

 � ជួយកូន ឬកុមារ មគប់មគងបំណងមបាថ្ប និងការនចនែមបឌិតដូចជា៖

 à ទទួលសា្បល់ និងោំមទបំណងមបាថ្បលអែរប្រ់ពួកដគ

 à ដជៀ្រវាង្រ្តីបដនា្ប្រពីបំណងមបាថ្បផដលពួកដគមាន

 à ជួយដគឱបយដចុះមគប់មគងអារម្មណ៍

 à ចូលរួមពិភាកបសា និងចរចា

 à ដចុះអត់ធ្មត់ជាមួយដគ

 à បដមងៀនដគឱបយដចុះទទួលយកកំហុ្រ និងដរៀនពីកំហុ្រ

 à ជួយពួកដគឱបយដឹងនូវអ្វីផដលនាំឱបយមានការឈឺចាប់ដល់ខ្លួនឯង និងអនែកដនទ

 à រីករាយជាមួយនឹងអ្វីផដលកូនមាន

 à បដមងៀនដគឱបយដចុះរង់ចាំ

 à ជួយពួកដគឱបយមានគំនិត ឬបដងកើតបំណងមបាថ្បថ្មី

 à  បដិដ្រធដោយមឺុងម៉ាបត់ចំដពុះ្រកម្មភាពផដលនំាឱបយមានដមោុះថ្បក់ ដោយដធ្វើការ 

ពិភាកបសា និងពនបយល់ពីដហតុផលជាក់លាក់។

 � បដមងៀនកូន ឬកុមារឱបយមានចិត្តទូលាយដូចជា៖

 à  បដមងៀនពួកដគឱបយដចុះផចករំផលក មានទំនាក់ទំនង និងដោរពអនែកដនទ ទាំងរូបកាយ  

គំនិត និងអារម្មណ៍។

 à ជួយពួកដគឱបយយល់ថ មនុ្របសមា្បក់ៗមានភាព្រំខាន់ខុ្រៗោ្ប។ 

 à ជួយពួកដគឱបយដចុះទទួលយកការពិត និងទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះខ្លួនឯង

 à ជួយឱបយពួកដគដោរពដ្រចក្តីផណនាំ និងចបបាប់ទមា្បប់្រង្គមនានា។

 � ជួយកូន ឬកុមារឱបយដចុះដោុះមសាយបញ្បដូចជា៖

 à សាតបប់ពីដហតុផលនានា ការលំបាក និងជួយពួកដគឱបយរកដឃើញនូវជដមមើ្រ។
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 à អត់ធ្មត់ ផ្រ្វងយល់ពីវិធីផដលវិជ្ជមាន និងទទួលយកគំនិត ដោបល់ពីអនែកដនទ។

 à  ដជឿដលើ្រមត្ថភាព និង្រកាតបនុពលរប្រ់ពួកដគ ដនាុះដគនឹងអាចមានគំនិតនចនែមបឌិត។

 � បងា្បញការយល់ចិត្តកូន ឬកុមារដូចជា៖

 à  សាតបប់៖ ដោយឱបយពួកដគបដញ្ចញ ឬនិោយពីអារម្មណ៍រប្់រខ្លួន ផ្រ្វងយល់ពីការ 

គិត អារម្មណ៍ និងអាកបបេកិរិោរប្រ់ពួកដគ។

 à  ដឆ្ើយតប៖ ដោយបង្ាបញពីអារម្មណ៍រប្់រដយើងចំដពុះដរឿងរប្់រកូន ឬកុមារ 

ដពលពកបយ្ររដ្រើរ និងដលើកទឹកចិត្ត ផ្តល់ព័ត៌មាននានាដដើមបេីបំដពញតមមរូវការ 

រប្រ់ពួកដគ។

IV.   អនុសាសន៍មួយចំនួនសមេេប់អនុវត្តសកម្មភាពនានា   
និងណេនាំកូនវ័យជំទង់

 � មនុ្របសវ័យជំទង់មានតមមរូវការ្រំខាន់ ៣ោ៉បង ៖

១. ឱបយដគម្រលាញ់ និងយកចិត្តទុកោក់

២. មានផដនកំណត់ ឬចបបាប់ចបបា្រ់លា្រ់ និងយុត្តិធម៌ 

៣. ការពនបយល់ និងសាតបប់ដហតុផលជាជាងការមបាប់ ឬបងា្បប់បញ្បឱបយដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ជំដនឿទុកចិត្តគឺជាការ្ំរខាន់។ ដទាុះបីជាដគមតរូវការអភិវឌបឍភាពឯករាជបយក៏ដោយ ក៏ 

មនុ្របសវ័យជំទង់ដៅផតមតរូវការដឹងថមានឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា 

ដៅផតោំមទដគ។

 �  ដោរពនូវភាពឯកជនរប្់រមនុ្របសវ័យជំទង់ បុ៉ផន្តមតរូវរកបសាមតឹមមពំផដនផដលមាន 

្រុវត្តិភាពដល់ដគ

 �  ្រូមឱបយដសា្មបុះមតង់ និងនោិយមតង់ៗដៅដពលផដលនោិយអំពីមបធានបទផដលរដ្រើប  

ដូចជាការដមបើដមគឿងដញៀន ផឹក្រុរា ជក់បារី ឬបញ្បដភទ និងការរួមដភទជាដដើម។ 

 �  ដលើកទឹកចិត្តឱបយមានការហាត់មបាណ និងដលងកីឡា គឺជាដរឿងលអែ្រមមាប់លំហាត់ 

មបាណ និងការងារមកុម។

 � ជួប និងសា្បល់ ឬផ្រ្វងយល់នូវមិត្តភក្តិរប្រ់មនុ្របសវ័យជំទង់

 �  ដោរពនូវដោបល់រប្រ់មន្ុរបសវ័យជំទង់ និងផ្រ្វងយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍នានា 

រប្រ់ដគ។ វាជាដរឿង្រំខាន់ណា្រ់ផដលដគដឹងថមាននរណាមា្បក់សាតបប់ដគ។

 �  កំុរិុះគន់អំពី្រក់ ្រដម្ៀកបំពក់ រប្់ររបរ្្បល់ខ្លួន បុ៉ផន្ត្ូរមដលើកជាការដ្រនែើរដ�ើង 

ផដលឈរដលើផលប៉ុះពល់ននរប្រ់ទាំងដនាុះដៅដលើពួកដគ។
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 ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញពុដំឹងថអនែកចូលចិត្ត និងម្រលាញ់្រក់ពណម៌កហម និងដខាខូវប៊យ 

រឹបរាង បុ៉ផន្តវានឹងងាយកនែពុងការទទួលបានការងារដធ្វើមប្ិរនដបើអនែកមាន ្រក់ពណ៌ដ ្្មប ឬ 

ដ្រ្ៀកពក់រដបៀបផ្លូវការជាងដនុះបន្តិចដពលអនែកដៅដធ្វើ្រមា្ប្រន៍រកការងារ។

 �  ្ូរមពបយាោមនិោយជាមួយមនុ្របសវ័យជំទង់ដទាុះបីជាទទួលចដម្ើយបានផតមួយ 

មា៉បត់ក៏ដោយ។

 �  ្ូរមដធ្វើអ្វីៗជាមួយដគ ដហើយរកបសាការអដញ្ជើញដគឱបយដធ្វើអ្វីៗជាមួយអនែក បុ៉ផន្តកំុទទូច 

ខា្បំងដពក ដូច ជាដៅដដើរដលង ដដើរទិញអីវា៉បន់ ឬអ្វីដផបសងដទៀត។

 �  ្ូរមមានលក្ខណទៈវិជ្ជមាន និងដលើកទឹកចិត្តតាមផតអនែកអាចដធ្វើដៅបាន។ ្ូរម 

កត់្រមា្បល់ដៅដលើសា្បនដទាំងអ្រ់ដទាុះតូចតាចក៏ដោយ។

 � មនុ្របសវ័យជំទង់ចូលចិត្តដរៀនអ្វីផដលថ្មី។

 ឧទាហរណ៍៖ ដគចង់ដរៀននូវគំនិតថ្មីកនែពុងការចមអែិនម្ហលូបថ្មីៗ ជាពិដ្រ្រម្ហលូបផដល 

ដគចូលចិត្តដូចជា រដបៀបដធ្វើភីហបសា ឬក៏ដគអាចចូលចិត្ត្រកម្មភាពនចនែដធ្វើវត្ថពុអ្វីមួយដោយនដ  

ផដលដគអាចដមបើបានដូចជា្រ៊ុមរូបភាពជាដដើម។ល។

 �  មនុ្របសវ័យជំទង់ក៏ចូលចិត្ត ដលងកីឡាផដលមានមនុ្របសដមចើនចូលរួម ដូចជា ជិុះកង់ 

បាល់ទាត់ ដៅ្រ្លូចមតី ដលងដដើរតួជាដដើម។

 ឧទាហរណ៍ទៈ ដគអាច្រផម្តងតួនូវកនែពុងកម្មវិធីទូរទ្របសន៍ផដលដគចូលចិត្ត 

 �  មនុ្របសវ័យជំទង់អាចចូលចិត្តដគងយូរ និងដៅរហូតដល់យប់ដមរៅដទើបចូលដគង។  

្រូមពបយាោមអនុញ្បតឱបយដគដធ្វើដូចដនុះ ជាពិដ្រ្រដៅចុង្របាតបហ៍។

 �  ្ូរមរកដពលដដើមបេី្របបបាយជាមួយមនុ្របសវ័យជំទង់កនែពុង្រកម្មភាពលំផហរកមបសាន្ត  

និង្រកម្មភាព្របបបាយរីករាយជាមួយដគដូចជា ដលងដ្រើចជាមួយពួកដគ ដមើល 

ភាពយន្តជាមួយោ្ប និងពិភាកបសាអំពីខ្ឹមសារភាពយន្តដនាុះ ផ្រ្វងរកដភ្ង និងចដមមៀង 

ផដលអនែកចូលចិត្ត ដហើយសាតបប់ទាំងអ្រ់ោ្ប និងពិភាកបសាអំពីបទចដមមៀងដនាុះ។

 �  មនុ្របសវ័យជំទង់មិន្ូរវចាប់អារម្មណ៍កនែពុងការចំណាយដពលជាមួយមគរួសារដទ បុ៉ផន្តវា 

ជាការ្រំខាន់ផដលអនែកចាំជួយដគ ដៅដពលផដលដគមតរូវការការោំមទពីអនែក។

 �  ្ូរមរកអ្វីផដលដគចូលចិត្តដធ្វើ ដហើយអនែកអាចចូលរួមដធ្វើជាមួយពួកដគ (មប្ិរនដបើដគ 

ចង់ឱបយអនែកដធ្វើជាមួយ)។

 �  នោិយជាមួយមនុ្របសវ័យជំទង់អំពីការមពរួយបារម្ភរប្រ់អនែក និងពបយាោមយកចិត្តទុក 

ោក់ដៅដលើការ្្ប្រ់ប្តលូរអាកបបេកិរិោរប្រ់ដគ។

 �  បង្ាបញការចាប់អារម្មណ៍ចំដពុះការដរៀន្ូរមតរប្់រដគ ្រកម្មភាពនានា និងចំណាប់ 

អារម្មណ៍ដផបសងៗដទៀតដម្ពីការងារសាលា។ ដលើកទឹកចិត្តពួកដគឱបយចូលរួមកនែពុង 

្រកម្មភាពដផបសងៗដូចជាកីឡា និង្រិលបេទៈជាដដើម។
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ខ្លឹមសា�បន្ថ្ម

 �  ដលើកទឹកចិត្តមនុ្របសវ័យជំទង់ អបអរសាទរ និងដោរពនូវការខំមបឹងផមបង និងលទ្ធផល 

្រដមមចបានរប្រ់ពួកដគ។

 �  ដោរពនូវមតដិោបល់រប្រ់មន្ុរបសវ័យជំទង់។ សាតបប់ដគ និងកុំបដដិ្រធនូវការមពរួយបារម្ភ 

រប្រ់ពួកដគ។

 �  ដលើកទឹកចិត្តកូនឱបយបដងកើតនូវដំដណាុះមសាយចំដពុះបញ្ប និងទំនា្់រ និងជួយឱបយដគ 

ដរៀនកនែពុងការដធ្វើការ្រដមមចចិត្តឱបយបានលអែ។ បដងកើតឱកា្រឱបយដគដមបើនូវការវិនិចឆេ័យរប្់រ 

ខ្លួនឯង្្បល់ និងដធ្វើខ្លួនឱបយទំដនរ ដដើមបេីដគអាច្រុំនូវដំបូនា្មបន ឬក៏ការោំមទដផបសងៗបាន។ 

 �  មប្ិរនដបើដគដលងផលបេងដៅតាមអិ៊នធឺដណត ការជផជកដៅតាមអិ៊នធឺដណត និងការ 

ដផ្ញើសារ ្ូរមដលើកទឹកចិត្តឱបយដគមានវិន័យ និងដោរពដពលដវលា រួមទំាងកំណត់ដពល 

ដវលាមតឹមមតរូវផដលដគមតរូវដមបើពក់ព័ន្ធចំដពុះដរឿងដនាុះ។

 �  ពិភាកបសា និងដរៀបផផនការជាមុនចដំពុះការលំបាកដផបសងៗ និងសា្បនភាពមិនងាយម្រលួ។  

ពិភាកបសាអំពីអ្វីផដលដគអាចដធ្វើបាន ដៅដពលផដលដគដៅកនែពុងមកុមផដលមានអនែកដមបើ 

មបា្់រដមគឿងដញៀន ឬទទួល្រម្ាបធអ្វីមួយដូចជា ការបង្ខំឱបយជក់ ហិត ដលប ចាក់ 

ការសា្បបអផងអែល ការរួមដភទ ឬការដៅឱបយជិុះកង់ ម៉ូតូជាមួយ ។ល។

 អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវបញ្ចលូលខឹ្មសារ្រ្តីពី េិេា�ភាេ និងភាេខុសោ្ន្ក្នុងេា� 

ចិញឹ្មកូនត្សរី និងកូនត្បុស ផងផដរ។ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរ្ួររបំផុ្រខ្ុះៗអំពីកុមារ 

ផដលមានពិការភាព។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ គួរផ្តល់ការផថទាំជាពិដ្រ្រដដើមបេីការពរ 

កុមារផដលមានពិការភាព ពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។ កុមារទំាងដនាុះនឹងទទួល 

បានមគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅផដរដូចជា ចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះ 

ចូលដរៀន។ ពួកដគ នឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ ោ៉បង 

ដហាចណា្់រមួយឆ្បំមុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្ិរកបសា ដហើយដៅបន្តការ 

ោំមទ និងដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យ វិទបយាល័យ ឬ 

មហាវិទបយាល័យដូចកុមារទូដៅផដរ។ ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ 

្រិកា្បសាលា និង្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គមផងផដរ។ 

 មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកំដណើត (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) កំ�ពុងដពលដកើត (្រមមាល) ដហើយ 

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀត អាចមានដមចើនជាងមួយមបដភទ។ ខាងដមកាមដនុះ

ជាមបដភទពិការភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖
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 �  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជា 

ផលវិបាក្រមមាប់ពួកោត់គឺ ដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បានមិន 

លអែ)។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ អាចកត់្រមា្បល់ពីមបដភទពិការភាព 

ដនុះដៅដពលផដលកុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាកដមើល មិន 

ភ្ាបក់ដៅដពលដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ដពលដវលា 

ដល់កូន ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់ដនាុះអាចជួយឱបយពួកោត់មានឱកា្រ 

ដរៀនភាសាបានលអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

ទទួលបានការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកម្ាបំង និងទឹកចិត្តបន្តជួយកូន ឬ 

កុមាររប្់រោត់ផដលមានពិការភាពដនុះ ដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាពដលង 

ជាមួយពួកដគដូចជា នោិយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ្រមា្បរទៈមាន 

្ំរដ�ង។ ្រកម្មភាពទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ ការមបាម្័រយ 

ទាក់ទង មានភាពកក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង 

្រង្គម។  បច្ចពុបបេននែមានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមានពិការភាពផបប 

ដនុះដូចជា អង្គការមគរួសារថ្មី អង្គការម៉ាបរីណុល និងអង្គការ All Ears Cambodia 

ជាដដើម។ 

 �  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ 

្រតិបញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់រ បានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក  

ដគង និងហូបចុក ជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀត មានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកដគមិនអាចដមើលផថទាំខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវការ 

អនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់  

និងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ងជាដដើម។ កុមារទាំងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រផថមដទៀត  

ពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ  

អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទាំកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន   

ឬដៅទទួលដ្រវាដៅមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយ 

បផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 �  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀត មាន្រតិបញ្បធម្មតា ឬ 

ដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាចដដើរ 

បានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទដនុះ  

ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាព 

ផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតាំងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណ្ាបល មជបឈមណ្ឌល

សាតបរនីតិ្រមបេទាបន្ាបយមពប ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌល 

សាតបរនីតិ្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។

254 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



 �  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់កូន ឬកុមារ ផដលមានបញ្បផភនែក 

តាំងពីតូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្រូវមានចលនា មិនដងើបក មិនដឈាង 

ចាប់រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ ទារកដលងកំសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯងដមចើន  

ឬមិន្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចជួយកូន ឬកុមារតំាងពីពួកដគដៅជាទារក ដោយ 

ការដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។ ពួកដគក៏មតរូវការ 

ផថទាំ និងការោំមទ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីតិ 

្រមបេទានានា។

ភាេខុសោ្ន្�វងកុមារា និងកុមា�ី

 កុមារា  កុមា�ី

 � រាងកាយមានភាពរហ័្ររហួន និង្រកម្ម

 � មានជំនាញវិភាគ កនែពុងលំហ

 �  មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយនឹង 

ការដធ្វើឱបយអ្វីៗ្្ប្រ់ទី

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការដមើល

 � តក់មកហល់កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ផបងផចកការងារចបបា្រ់ ដោយដ្តបត 

អារម្មណ៍ម្តងមួយៗ

 �  មតរូវការដពលដវលាដដើមបេីផ្ចង់អារម្មណ៍ 

កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  រុករក ឬផ្រ្វងយល់ និងចង់ដឹងពី អ្វីៗផដល 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តបងា្បញ្រកម្មភាពជាងនិោយ 

ពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ

 � រាងកាយមានភាពទន់ភ្ន់

 � មិន្រូវមានជំនាញវិភាគ

 � មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយពណ៌

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការសាតបប់

 � គិតចបបា្រ់លា្រ់មុននឹងដធ្វើអ្វីមួយ

 �  មិនមានការផបងផចកចបបា្រ់ អាចដធ្វើការ 

ដមចើនមុខកនែពុងដពលផតមួយ

 � អាចដធ្វើបានភា្បមៗ

 � សាតបប់ ដដើមបេីដឹងពីអ្វីៗផដលដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តនិោយ ដដើមបេីបងា្បញព ី

អារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន
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១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកិច្ចចាប់ដផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្ំរដណុះ្ំរណាល ដហើយ 

អាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមចបករំលបកទាក់ទងនឹងការរ្រ់នៅ 

រប្រ់ពួកោត់ 

 ?  ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបមុរប្់រយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ? 

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរំឭក 

ឬបងា្បញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដលបាន 

្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�

អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ? តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

256 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

កំប្ុកប្តូ�ទ្ុង
(១៥នាទរី)

 ¡  ចូរនិោយថ មុននឹងដយើងបន្តដៅដមដរៀនថ្ម ី ដយើងនឹងចាប់ដផ្តើម 

ដោយការដលងផលបេងមួយដៅថ ផលបេង កំត្បុកប្តូ�ត្ទុង រួចដធ្វើ 

ការពនបយល់ថ៖

 ?  ដយើងនឹងចាប់ជាមកុម ផដលមានោ្បបីៗនាក់។ កនែពុងដនាុះ 

ពីរនាក់នឹងឈរទល់មុខោ្ប រួចមសាក់នដោ្ប បដងកើតបាន 

ជារង្វង់ដោយដលើកនដដ�ើងមតឹមសា្មបឱបយដឈា្មបុះថ ត្ទុង និង 

រីឯម្ាបក់ដទៀតមតរូវឈរដៅចំកណ្ាបលរង្វង់នដឱបយដឈា្មបុះថ  

កំត្បុក។

 ?  ដៅដពលផដលអនែក្រមមប្រមមរួល ឬអនែកផដលដៅដម្ 

មទុងផម្រកថ កំត្បុកប្តូ�ត្ទុង អនែកផដលឈរ ដៅចំកណ្ាបល  

(កំមបុក) ទំាងអ្់រមតរូវរត់ដចញពីមទុងរប្់រខ្លួន ដៅចូល 

កនែពុងមទុងដផបសងមួយដទៀត រីឯមទុងមតរូវឈរដ្រ្ងៀម ចំផណក 

អនែក្រមមប្រមមរួលនឹងដធ្វើជាកំមបុកដហើយរត់រកមទុង 

នឹងដគផដរ។

 ?  ឬដពលផដលអនែក្រមមប្រមមរួលផម្រកថ ត្ទុងប្តូ�កំត្បុក 

ពីរនាក់ផដលមសាក់នដោ្បដធ្វើជាមទុងដនាុះមតរូវរត់ (នដមិនឱបយ 

របូតដចញពីោ្បដទ) ដៅរកកំមបុកដផបសងដទៀត ចំផណកឯកំមបុក 

មតរូវឈរដៅដ្រ្ងៀមកផន្ងដផដល។ រីឯអនែក្រមមប្រមមរួល 

ក៏ឈរដ្រ្ងៀមផដរដដើមបេីឱបយមទុងរត់មករក ដូចកំមបុកដផបសងៗ 

ដទៀតផដរ។ 

 ?   ឬដពលផដលអនែក្រមមប្រមមរួលផម្រកថ ខ្យល់េ្យុុះ អនែក 

ទំាងអ្់រោ្បមតរូវរត់ដៅកសាងមទុងថ្ម ី កំមបុកថ្ម ី (ចាប់មកុម  

៣នាក់ដផបសង) សាដ�ើងវិញម្តងដទៀត ដហើយរីឯអនែក្រមមប

្រមមរួលក៏មតរូវរត់ដៅចាប់មកុមជាមួយដគផដរ។ 

 ?  មប្ិរនដបើមាន្រមាជិកណាម្ាបក់ មិនដោរពតាមរដបៀប 

ននការដលងដូចជា កំមបុករកមទុងមិនបាន មទុងរកកំមបុក 

មិនបាន ឬមិនអាចកសាងមទុងថ្មកំីមបុកថ្មបីានដទគឺជាអនែក 

ចាញ់ ដហើយមតរូវឈរ ដដើមបេី្រមមប្រមមរួលម្តង។

 ¡  បន្តដលងរហូតដល់អនែកចូលរួមបាន្របបបាយរីករាយ ដទើបបន្តដៅ 

្រកម្មភាពបនា្បប់។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�ប្ៀនប្ដៅកូន 
ប្បវិជ្ជមាន (៣)

េា�លូតោស់  
និងអ្ិវឌ្ឍ 
�បស់កុមា�
(២៥នាទរី)

 ¡  ្ូរមមបាប់អនែកចូលរួមថ កាលពីជំនួបកន្ងដៅដនុះដយើងបាន 
ពិនិតបយដមើលពីរដបៀបនានាផដលជួយដយើង កនែពុងការដមបៀនមបដៅ 
កូនផបបវិជ្ជមានមបកបដោយគុណភាព ដហើយដយើងក៏បានដរៀបរាប ់
ពីបទពិដសាធន៍ននការចិញ្ចឹមកូន ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារ  
និងរួមទាំងពិភាកបសាអំពីធាតុផបសំទី៣ យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ 
រប្រ់កូនកនែពុងកមមិតអាយុចាប់ពី មាននផ្ដពុះ ដល់១២ឆ្បំ។ ដូដចនែុះ
ដៅកនែពុងវគ្គដនុះដយើងនឹងដមើលដលើធាតុផបសំទី៣ដផដល បុ៉ផន្តដយើងដធ្វើ 
ការផ្រ្វងយល់ដៅដលើកូនជំទង់រប្់រដយើងវិញម្តងគឺចាប់ពីអាយុ  
១៣ឆា្ន្ំ ដល់១៨ឆា្ន្ំ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបន្ត ដោយ្ំុរឱបយអនែកចូលរួមដធ្វើការម្រនមអំពី 
កូន ឬបអែលូន ឬខ្លួនោត់ដៅដពលផដលពួកោត់មានអាយុចដន្ាបុះពី 
១៣ ដល់ ១៨ឆ្បំ ដោយ្រួរម្តងមួយៗ ដូចខាងដមកាមទៈ

 ?  តើរាងកាយរប្រ់កុមារនៅកនែពុងចន្បុះអាយុនបុះមានការលូត 

លា្រ់ និងអភិវឌបឍអ្វីខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ក្មបងបបុ្រមានសាច់ដុំ លូតកម្្រ់ខា្បំង  
បំពង់្រំឡបងរប្រ់ក្មបងបបុ្ររីកធំ ហើយបបក្រំឡបង  
លូតលា្រ់រោមក្ៀក និងរោមតបង់បបោប់ភបទ ក្មបងបបុ្រ 
បញ្បញទឹកកាមលើកដំបូង និងអាចមានបញ្បសើរសបេបក 
ដូចជាកើតមុន ឬសបបង ្រុដន់ក្មបងសបីលូតលា្រ់ខា្បំង ភបទ 
ទាំងពីរធំធាត់ោ៉បងឆប់រហ័្រ ជាពិសប្រក្មបងបបុ្រ ។ល។

 ? តើចរិក និងអាកបបេកិរិោ មាន្រភាពដូចម្តបចខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ទង្វើភាគចបើនតបងនាំទៅរកជម្បុះ បបថុយ 

នឹងគបបុះថ្បក់ ក្តីសបលាញ់ចំពោុះកបុមគបរួសារថយចុុះ និង 
ចបើនបបើពកបយមិនគបបេីញឹកញាប់ចំពោុះគបរួសារ អួតអាង ចង ់
ឈនែុះចាញ់ បងា្បញការពបរួយបារម្ភចំពោុះអនែកដទប ចង់មាន 
អត្ត្រញ្បណ្្បល់ខ្លួន អាចនឹងចូលរួមកនែពុងទង្វើដបលបបកប 
ដោយការបបថុយបបថន មិន្រូវសាតបប់បងា្បប់ ការនិោយ្រ្តី 
មានលក្ខណទៈដូចទៅនឹងមិត្តភក្តិ និងមនុ្របសដបលពួកគប 
កោតគោរពជាងកបុមគបរួសារ រាប់ទាំងការបបើពកបយមិនពិរោុះ 
សាតបប់ ចបុះ្រមបុុះ្រមបរួល និងធ្វើការ្រមបបចចិត្តដោយឯករាជបយ  
និងចង់បានភាពឯកជន។ល។

 ? តើពួកគបមានការគិត និងអារម្មណ៍បបបណា?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ មានអារម្មណ៍រញាតបំរញ៉លូវ ឆប់អន់ចិត្តជាមួយ 
ឪពុកមាតបយ បារម្ភចបើនអំពី្រមប្រ់ រាងកាយ រូបរាង និង 
្រំលៀកបំពក់ ចាប់អារម្មណ៍តបចំពោុះខ្លួនឯង និង 
្រកម្មភាពរប្រ់ខ្លួន “មន្រញ្បតនាអណ្បតអណ្ូង” 
គិតអំពីគោលបំណងកនែពុងជីវិត និងអនាគតចបើនជាងមុន  
មានក្តីបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងសនែបហាពិត។ល។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដលើករូបភាព និងពនបយល់រូបភាពនិមួយៗ តាម 

ខឹ្មសារដមដរៀន (រូបភាពទី១ ដល់រូបភាពទី៦) និងពនបយល់អំពី 

រដបៀបោំមទរប្់រឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកនែពុង 

ដំណាក់កាលនិមួយៗ។

 ¡  បន្ាបប់មក អនែក្រមមប្រមមរួលជួយឱបយពួកោត់ទទួលស្ាបល់ថ 

កូន ឬកុមារមានភាពខុ្រផប្កោ្បពីវ័យមួយដៅវ័យមួយដទៀត 

អាម្័រយដៅតាមដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

កនែពុងដនាុះរួមមាន ផផនែករាងកាយ ចរិតលក្ខណទៈ បញ្បសា្មបរតី  

្រង្គម និងអារម្មណ៍។ ពិដ្រ្រគឺជួយឱបយពួកោត់យល់កាន់ផត 

ចបបា្់រថ កតាតបខាងដលើដនុះដហើយផដលដធ្វើឱបយចរិក អាកបបេកិរិោ  

ការគិត អារម្មណ៍ និងរូបរាងកាយរប្់រកូន ឬកុមារមានភាព 

ផមបមបរួល រីឯកតាតបបរិស្ាបនជំុវិញក៏រួមចំផណកផងផដរ។ ្ូរមដមើល 

ដំណាក់កាលលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ (មកុមអាយុ ១៣ឆ្បំ  

ដល់១៨ឆ្បំ)។

ធាតុ្្សំទរី៣៖
យល់អំេរី 

េា�គិត និង 
អា�ម្មណ៍  
(អាយុេរី 

១៣ឆា្ន្ំ ដល់  
១៨ឆា្ន្ំ)

(៣៥នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដលាកអនែកបានយល់ដឹងខ្ុះៗដហើយអំពីការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍកុមារកនែពុងវ័យជំទង់ (អាយុពី ១៣ឆ្បំ ដល់១៨ឆ្បំ)។ 

បនា្បប់ដៅដទៀតដនុះ ដយើងនឹងពិភាកបសាលមអែិតអំពីធាតុផបសំទី៣ ្រ្តីពី  

យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ រប្់រកុមារផដលមានអាយុពី  

១៣ឆា្ន្ំ ដល់១៨ឆា្ន្ំ បន្តដទៀតដោយ្រួររំឭកថ 

 ? តើការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្រ់កូនគឺជាអ្វី?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម និងបផន្ថមខឹ្មសារ 

ដបើខ្វុះខាត។ យល់អំេរីេា�គិត និងអា�ម្មណ៍ រប្់រកូន គឺជាការ 

យល់ដឹងពីដ្រចក្តីមតរូវការរប្់រកូន ឬកុមារផដលដ ត្បតដលើ 

ដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ រួមទំាងការដោរព 

ឱបយតនម្ពួកដគជាមនុ្របសម្ាបក់ផដលមានភាព្ំរខាន់ និងដោយ 

ផ�កៗពីោ្ប។

 ¡  ្រកម្មភាពបន្ាបប់ ផចកអនែកចូលរួមជានដគូដោយ្ំុរឱបយពួកោត់ 

គិតរួមោ្ប ដដើមបេីដឆ្ើយនឹង្រំណួរខាងដមកាម (រយទៈដពលននការដឆ្ើយ 

្រំណួរគឺ ១ ដៅ ២នាទី)៖

 ? តាមបទពិសោធន៍ ឬអ្វីដបលអនែកធា្បប់ដឹង តើក្មបងជំទង់ចបើន 

មានអាកបបេកិរិោលំបាកៗអ្វីខ្ុះ?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ដើរលបងចបើន បង្បុះម៉ូតូ មិន្រូវសាតបប ់

បងា្បប់ លាប្រក់ពណ៌ ចង់បាន្រមា្បរទៈទំនើបៗ ខឹងឪពុក 

មាតបយនៅពបលដបលមិនបានបំពបញបំណងរប្រ់ខ្លួន រឹងរូ្រ  

មានទៈ ស្ៀក្រំលៀកបំពក់មិន្រមរមបយ តុបតបងខ្លួនប្បកៗ  

និោយទូរ្រ័ព្ចបើន មាន្រងបសារ បបើពកបយ្រំដីមិនពីរោុះ 

មិនចង់ជួយធ្វើការងារផ្ុះ ជក់បារី ផឹកសបប។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលមបមូលគំនិតពីអនែកចូលរួម រួចដលើកដ�ើង 

គំនិតមួយចំនួនដដើមបេីបងា្បញអំពីការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ 

រប្រ់ពួកោត់ ដហើយ្រួរបន្ត

 ? តើមានហបតុផលអ្វខ្ីុះ ដបលនំាឱបយក្មបងជំទង់មានអាកបបេកិរិោ 

បបបនបុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល ់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលមបមូលគំនិតអនែកចូលរួម និងជួយឱបយពួកោត់ 

ឆ្ពុុះបញ្បំងចដម្ើយរប្់រពួកោត់ដៅនឹង •ដំណាក់កាលននការ 

លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារកនែពុងកមមិតអាយុ ១៣ឆ្បំ ដៅ ១៨ឆ្បំ•  

និងរួមទាំងបរិសា្បនជុំវិញផងផដរ។

 ¡ បនា្បប់មក្រួរ្រំណួរបន្តដទៀត

 ? កនែពុងនាមលោកអនែកជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល និងអនែក 

ថបទាំ តើលោកអនែកតបរូវជួយោំទប និងផ្តល់អ្វីខ្ុះដល់ពួកគប 

នៅកនែពុងដំណាក់កាលនបុះ ្រមបបប់៖

ក. កូនបបុ្រ?

ខ. កូនសបី?

គ. កូនដបលមានពិការភាព?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ចម្ើយបបបណាក៏បានទៅតាមការយល់

ឃើញរប្រ់ពួកោត់។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលទទួលយកគំនិតអនែកចូលរួម និងជួយឱបយ 

ពួកដគយល់ពីវិធីនានា ដដើមបេីជួយោំមទដល់កូន ឬកុមារកនែពុងកមមិត 

អាយុដនុះ ដូចមានដៅកនែពុងខ្ឹមសារដមដរៀន។

គួ�ចងចាំ

ជធម្មតកូន ឬកុមារក្នុជងវ័យជំទង់  
ពេយាយមបំឃពញតត្មូវាររបស់ខ្លួនឃៅតមអាយុ  

ឬដំណក់ាល មនារលូតលាស់  
ារអភិវឌេឍ និងបរិសា្េនដដលឃៅជុំវិញពួកឃគ។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ្្តេ ដដនកំណត់ ារត្បាត្ស័យ 
ទាក់ទងល្អ រួមទាំងយល់អំពីារគិត និងអារម្មណ ៍
របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូន ឬកុមារមាន 

អាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីដដលពួកឃគគួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

សង្ខ្បម្រៀន
(១៥នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បលមអែតិអំពីធាតុផបសំទី៣គឺ យល់ដឹងអេំរី 

េា�គិត និងអា�ម្មណ៍ រប្់រកូន វ័យជំទង់ដមកាមការផថទំារប្់រដយើង  

និងរួមទំាងបានដធ្វើការឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីខ្លួនឯងកាលដៅជាកុមារ និង 

វ័យជំទង់ និងដៅដពលផដលខ្លួនដយើងក្ាបយជាឪពុកមាតបយ តាមរយទៈ 

បទពិដសាធន៍រប្រ់ដយើង្្បល់ៗខ្លួន ទាំងអ្រ់ដនុះដហើយផដលជួយឱបយ 

ដយើងអាចយល់អំពីចរិត និងអាកបបេកិរិោផមបមបរួលរប្់រដក្មងជំទង់  

បានកាន់ផតចបបា្់ររួមទំាងអាចមគប់មគងអារម្មណ៍រប្់រខ្លួនបាន  

ដដើមបេីបដញ្ជៀ្រនូវភាពហិងបសានានាជាមួយកូន (ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងការ 

មិនដអើដពើ) ពិដ្រ្រគឺការបំផបកកូនដចញពីមគរួសារ និងរួមទំាងយល់ 

ចបបា្រ់អំពីអ្វីផដលដយើងគួរដធ្វើ និងអ្វីផដលមិនគួរដធ្វើដូចជា ការរំពឹងទុក  

(ដោលដៅយូរអផង្វង) ការបំដពញតមមរូវការ (ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និង 

ផដនកំណត់) ផដលមានភាពខុ្រផប្កោ្បរវាងកូនតូច និងកូនធំចាប់ព ី

ដពលដនុះតដៅ។ មបយ៉ាបងវិញដទៀត គឺជួយឱបយដយើងយល់បានកាន់ផត 

ចបបា្រ់ពីដំណាក់កាលនានាននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កូនវ័យ 

ជំទង់ ក៏ដូចជាកតាតបរិស្ាបនជំុវិញ ឬមូលដហតុអ្វីខ្ុះផដលបណ្ាបល

ឱបយកូនដយើងមានអាកបបេកិរិោលំបាកៗទំាងអ្់រដនាុះដទៀតផង។  

ដូដចនែុះការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍រប្រ់កូន គឺជាការយល់ដឹងព ី

ដ្រចក្តីមតរូវការរប្់រកូន ឬកុមារផដលដ ត្បតដលើដំណាក់កាលននការ 

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ កតាតបបរិស្ាបនជំុវិញ រួមទំាងការដោរពឱបយតនម្ 

ពួកដគជាមនុ្របសមា្បក់ផដលមានភាព្រំខាន់ដោយផ�កៗពីោ្ប។ 

 ¡  ដបើដយើងគិត និងដឆ្ើយដោយដសា្មបុះមតង់អំពីខ្លួនឯងថ ដៅមុន 

ដពលដរៀន និងដមកាយដពលដរៀន ដតើមាន •មបតិកម្ម• ខុ្រោ្ប 

ដូចដម្តចខ្ុះ ? 

 ¡ ដូដចនែុះអនែកទាំងអ្រ់ោ្បមតរូវផតចងចាំថ

មានដតារផ្តល់ភាពកក់ឃ្្តេ ដដនកំណត់ 
ារត្បាត្ស័យទាក់ទងល្អ រួមទាំងយល់អំពីារគិត 
និង អារម្មណ៍របស់កូនឃទ ដដលអាចជួយឱេយកូន 

ឬកុមារមានអាកបេបកិរិយល្អ ឬយល់ពីអ្វីដដលពួកឃគ  
គួរឃធ្វើ និងមិនគួរឃធ្វើ។

 ¡ ្រូម្រួរអនែកចូលរួមថ មាន្រំណួរដទៀតផដរឬដទ?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ? តើលោកអនែកយល់ថបបធានបទនបុះ មានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ 

ចំពោុះលោកអនែក? 

 ? តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចម្តបចដបរ  

ទៅលើទង្វើរប្រ់យើងកន្ងមក?

 ? តើតបរូវយកទៅអនុវត្តោ៉បងដូចម្តបច នៅកនែពុងគបរួសាររប្រ ់

លោកអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
(១០នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង 

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោ ដោយយល់ពីការគិត និង 

អារម្មណ៍រប្់រកូនដៅតាមដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍរប្រ់កូន ឬកុមារ

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។

262 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ១

ារបេេបេួលបេព័ន្ធបន្តពូជ

263ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ២

អារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯង

264 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ៣

បងា្ហេញពីអត្តសញ្េណរបស់ខ្លួន

265ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ៤

រងាយលូតលាស់ជ 
មនុសេសពេញវ័យ

266 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ៥

ធ្វើអ្វីមួយមិនបានគិត 
អំពីលទ្ធផល

267ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



រូបភាពទី ៦

ាររៀនបំណិនជីវិត

វគ្គទី១០
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (៤)

268 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៣)



សេចក្តីផ្តើម

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្រួងកិច្ចការនារី និងអង្គការ UNICEF ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើ 

កុមារបានបញ្បក់ថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែទិ្ធជាមួយកុមារបំផុតមានដូច 

ជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ។ ដូចដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបគួរ្ិរកបសា 

ផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងផលប៉ុះពល់ដលើកុមារ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយឱបយ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដធ្វើការ បញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ  ផដលកន្ងមកពួកោត់ 

ផតងផតគិតថការអប់រំមបដៅកូនមានរដបៀបពីរគឺ ត្តជាក់ (អហិងបសា) និងល ្្ត្ (ហិងបសា) ពិដ្រ្រគឺដោងដៅដលើ 

និ្របស័យរប្់រកូន ឬកុមារ។ ការអប់រំមបដៅកូនដោយផបបដ ត្បដូចជាការ្រ្តីបដន្ាប្រ ដជរ គំរាម ្ំរ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម  

វាយដំ គឺមោន់ផតចង់ឱបយកូនៗ ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោលអែផតបុ៉ដណាណបុះ។ ដូដចនែុះពួកោត់គិតថការដធ្វើផបបដនុះវាមិន 

ផមនជាការរំដលាភបំពនដនាុះដទ ដោយសារមានការគិត ឬទម្ាបប់ផបបដនុះដហើយដទើបនំាឱបយមានការរំដលាភបំពន  

ការមិនដអើដពើ និងអំដពើហិងបសាបន្តដកើតមានដលើកូន ឬកុមារ ដៅកនែពុងមគរួសារមួយចំនួនធំ។

 ដដើមបេីទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត ឬទម្ាបប់ខាងដលើ ដយើងក៏បានដរៀបចំចងមកងមបធានបទននការដមបៀន 

មបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួមទំាងការមិនដអើដពើ ផដលដ ត្បត 

ដៅដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ កនែពុងដោលបំណង ជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា កំណត់បានពីរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន និងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារតាម 

ដំណាក់កាលដផបសងៗននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ មពមទំាងដមជើ្រដរី្រ និងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត ឬរដបៀបចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ចំនួន៥  និងធាតុផបសំចំនួន ៤។

វគ្គទី១០
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (៤)

269ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



គោលារណ៍

ទី១

គោលារណ៍

ទី៣

គោលារណ៍

ទី២

គោលារណ៍

ទី៤

គោលារណ៍

ទី៥

ភាពអហិងេសា

 គឺជាការមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ រួមមានអំដពើហិងបសា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។

ារឃគរព 

 គឺជាការឱបយតនម្ដ្រ្មើៗោ្ប កនែពុងភាពជាមនុ្របស ដោយោ្មបនការដរី្រដអើង និងវិនិចឆេ័យ។

ឃ្្តេតឃៅឃលើាររកដំឃណះត្សាយ

 គឺជាការសាតបប់ និងការបងា្បញដហតុផល រួមទាំងការពិភាកបសា និងការផ្រ្វងរកវិធី ឬរដបៀប 

ណាមួយដដើមបេីដោុះមសាយបញ្បមបកបដោយ្រន្តិវិធី ឬផបបវិជ្ជមានផដលមានការចូលរួម  

យល់មពម និងការចរចាោ្ប។

ឃ្្តេតឃលើដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌេឍរបស់កុមារ 

 មគប់កុមារទំាងអ្់រ •កុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព• មានការលូតលា្់រ 

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រពួកដគ ដូចជាការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

ផផនែករាងកាយ ្រតិបញ្ប សា្មបរតី ចរិតលក្ខណទៈ ការគិត និងអារម្មណ៍ ដូដចនែុះការបំដពញដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់ពួកដគ គឺមានភាពខុ្រៗោ្ប។

ដផ្អកឃលើអនុសញ្េអង្គារសហត្បជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ 

 ្ិរទ្ធិកុមារ គឺជាអ្វីៗផដលកុមារមាន និងអ្វីផដលមនុ្របសទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះកុមារ។  

ពួកដគមតរូវធានាថ កុមារមាន្ុរវត្ថិភាព ្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ ទទួលការអប់រំ និង 

និោយនូវអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់្រមមាប់ពួកដគ។ កុមារទំាងអ្់រ រួមទំាងកុមារផដលមាន 

ពិការភាពទទួលបាននូវ្ិរទ្ធិទំាងដនុះ មិនថពួកដគជានរណា មានពណ៌្រមបេពុរអ្វ ីភាសាអ្វី  

សា្រនាណា  ដក្មងមបុ្រ ឬដក្មងម្រី អនែកមក ឬអនែកមានដ�ើយ។ មបដទ្រដ្រ្ើរផតទាំងអ្រ់ដៅដលើ 

ពិភពដលាក បានចុុះហត្ថដលខាដលើឯកសារដនុះ។ មពុះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានដធ្វើ្រច្ាបប័ន 

ដលើអនុ្រញ្បដនុះដៅនថ្ងទី១៥ ផខតុលា ឆ្បំ១៩៩២។  មានន័យថ ពួកដគបាន្រនបយានឹងដធ្វើអ្វីៗ 

ទាំងអ្រ់ដដើមបេីធានាថ កុមារទាំងអ្រ់ទទួលបាន្រិទ្ធិរប្រ់ពួកដគោ៉បងដពញដលញ។ 

១. គោលារណ៍ទាំង៥

270 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



២. ធតុផេសំទាំង៤

ធតុផេសំទី១៖

ដោលដៅយូរអផង្វង

ធតុផេសំទី៣៖

យល់អំពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ 

ធតុផេសំទី២៖

ភាពកក់ដ្តប 

និងផដនកំណត់

ធតុផេសំទី៤៖

ដោុះមសាយបញ្ប 

 កាលពីវគ្គមុន ដលាកអនែកបានដធ្វើការពិភាកបសាោ្បរួចមកដហើយអំពីដោលការណ៍្ំរខាន់ចំនួន ៥ និងធាតុផបសំ 

ចំនួន ៣ ននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន។ ដៅកនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងដលើកយកធាតុផបសំទី៤ លដាុះត្សាយបញ្្ 

្រមមាប់កូន ឬកុមារផដលមានអាយុពី ០ឆ្បំ ដល់១២ឆ្បំ មកដធ្វើការពិភាកបសាោ្ប និងហាត់អនុវត្ត។ ដោយផ�ក្រមមាប់ 

កុមារផដលមានអាយុពី ១៣ឆ្បំ ដល់១៨ឆ្បំនឹងមតរូវ្រិកបសាដៅវគ្គបនា្បប់។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ទទួលស្ាបល់ពីមូលដហតុនានាននអាកបបេកិរិោផដលពិបាកៗ តាមរយទៈការអនុវត្ត 

ចំដណុះដឹងននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 �  ទទួលស្ាបល់ថកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោពិបាកនានា ដៅតាមដំណាក់កាល 

នីមួយៗននការអភិវឌបឍ ដហើយផថមទំាងរកឱបយដឃើញនូវមូលដហតុននអាកបបេកិរិោ 

ដនាុះ ដដើមបេីជួយោំមទដល់កូន ឬកុមាររួមទំាងជួយឱបយមានភាពងាយម្ួរលកនែពុងការ 

មគប់មគងអារម្មណ៍ផដលមបតិកម្មកនែពុងខ្លួនផងផដរ។ 

 �  ហាត់អនុវត្តដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារផដលមានអាយុពី ០ឆ្បំ ដល់១២ឆ្បំ 

ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ៗ និងធាតុផបសំទាំង៤ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន។

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � ករណី្រិកបសា (ក) បងា្បញពី កុមារដៅចដនា្បុះអាយុដមកាម ៣ឆ្បំ
 � ករណី្រិកបសា (ខ) បងា្បញពី កុមារដៅចដនា្បុះអាយុ ៣ ដល់ ៥ឆ្បំ
 � ករណី្រិកបសា (គ) បងា្បញពី កុមារដៅចដនា្បុះអាយុ ៦ ដល់ ៩ឆ្បំ
 � ករណី្រិកបសា (ឃ) បងា្បញពី កុមារដៅចដនា្បុះអាយុ ១០ ដល់ ១២ឆ្បំ
 � រូបភាពទី១ បងា្បញពី ធាតុផបសំទី៤៖ ដោុះមសាយបញ្ប 
 � មកោ្រ្្បំងធំ ហ្វឺត ្រកពុត កបសន្ត 
 � កមមាល សបមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ
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 � ដមតៀម ្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ
 �  មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីដោលការណ៍មកុមផដលបានចងមកងកាលពី 

ជំនួបដំបូង

ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ធតុផេសំទី៤៖ ដោះសេេយបញ្ហេ

 ដោុះមសាយបញ្ប គឺជាការបដមងៀនកូន ឬជួយកូនឱបយដចុះដធ្វើការដោុះមសាយបញ្ប 

ដោយ្រន្តិវិធី ឬមិនដមបើអំដពើហិងបសា តាមរយទៈការមបាម្័រយទាក់ទងលអែជាមួយអនែកដនទ  

ការដរៀនពីភាពបរាជ័យ និងដជាគជ័យ កំហុ្រ ដោយការដោគយល់អធបយាម្័រយ និង 

ដចុះបត់ផបន។

 ដៅកនែពុងមគរួសារនីមួយៗ ផតងផតដកើតមានបញ្បដូចជា៖ ការផខ្វងគំនិតោ្ប ជដម្ាបុះ  

ឬការមិន្របបបាយចិត្ត។ល។ រវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំជាមួយនឹងកូន 

ឬកុមារ ផដលមានករណីម្រដដៀងៗ ោ្បពីមគរួសារមួយដៅមគរួសារមួយ។ ្រូមចងចាំថ៖

 �  កូនអនែកនឹងមានតមមរូវការ ឬភាព្ំរខាន់ៗ និងភាពបិុនមប្រព្វដផបសងៗោ្បដៅតាម 

កមមិត ននអាយុរប្រ់ពួកដគ។

 �  កូន ឬកុមារផដលមានអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយដូចជា យំ កាច កុហក ឬមិនសាតបប់ 

បង្ាបប់ មិនផមនដោយសារផតដគ •មិនលអែ• ដនាុះដទ ដគមានអាកបបេកិរិោផបបដនាុះ  

គឺដដើមបេីពបយាោមបំដពញតមមរូវការផដលដគចង់បាន និង្ុរវត្ថិភាព្រមមាប់ខ្លួនដគ 

ផតប៉ុដណាណបុះ។

 �  ភារកិច្ចរប្់រដយើង គឺមតរូវជួយកូន ឬកុមារឱបយបំដពញតមមរូវការតាមផបបវិជ្ជមាន ដោយ 

មតរូវជួយពួកដគឱបយដមើលដឃើញ និងផកតមមរូវនូវអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយទាំងដនាុះ។

 �  ការផម្រកគំហក ្រ្តីបដនា្ប្រ គំរាមកំផហង ឬវាយដំកូនមិនបានជួយដោុះមសាយបញ្ប 

ដទ វាមោន់ផតបដមងៀនកូនឱបយដចុះផម្រកគំហក ចាប់កំហុ្រ និងដចុះដមបើអំដពើហិងបសា ដៅ

ដពលផដលមាននរណាមា្បក់ដធ្វើអ្វីមួយផដលដគមិនដពញចិត្តផតប៉ុដណាណបុះ។

 �  កុមារមគប់រូប (រួមទាំងកុមារផដលមានពិការភាព) មតរូវការឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំរប្រ់ពួកដគយកចិត្តទុកោក់ ដោរព ឱបយតនម្ សាតបប់ដហតុផល យល់ពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ ដឹងពីតមមរូវការ ទទួលសា្បល់ពីភាព្រំខាន់ៗ ភាពបុិនមប្រព្វ និងមបមពឹត្ត 

ដ្រ្មើភាពោ្បរវាងកូនម្ីរ និងកូនមបុ្រ ម្របដៅតាមកមមិតអាយុ និងដំណាក់កាល 

ននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់ពួកដគ។

 �  មានមគរួសារខ្ុះជួបបញ្បជាមួយនឹងរដបៀបននការដោុះមសាយបញ្ប ពិដ្រ្រជាមួយ 

អាកបបេកិរិោលំបាកៗរប្់រកូន ឬកុមារផដលអាចបងកឱបយមានជដម្ាបុះ ឬអំដពើហិងបសា 

ដៅកនែពុងមគរួសារ ដពលខ្ុះឈានដល់ការទុកកូន ឬកុមារដចាលផលងយកចិត្តទុកោក់  

(ការមិនដអើដពើ) ដបាុះបង់ដចាល (កា្បយជាកុមារអនាថ) ឬការបំផបកកូនដចញពីមគរួសារ  

(យកកូនដៅោក់មណ្ឌល ឬឱបយមគរួសារដផបសងចិញ្ចឹម) ។ល។
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 �  ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ  អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដធ្វើជាមនុ្របសគំរូលអែ្រមមាប់កូន  

ឬកុមារ ពិដ្រ្រគឺការផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់ រួមទំាងយល់ដឹងពីការគិត 

និងអារម្មណ៍ដល់កូន ឬកុមារដៅតាមកមមិតអាយុ និងដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍរប្រ់ពួកដគ។

 បញ្បទូដៅផដលផតងផតដកើតមានកនែពុងមគរួសាររវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទាំជាមួយនឹងកូន ឬកុមារមានដូចជា៖

 � ចង់ឱបយកូនសាតបប់បងា្បប់ (ដោយការដមបើអំណាច)

 �  មិនយល់ (មិនខ្វល់) ពីអារម្មណ៍ និងការគិតរប្រ់កូន 

 �  ដមបើពកបយ្ំរដីមិន្រមរមបយដូចជា ពកបយអ្ុររ្រ ្ំរ�ពុត គំរាមកំផហង ្រ្តបីដន្ាប្រ  

ដជរ ។ល។

 � ដោុះមសាយបញ្បដោយហិងបសាជាមួយកូន ឬកុមារ

 � ដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ដោយមិនពនបយល់ដហតុផលនានា

 � គិតថខ្លួនជាមនុ្របសដពញវ័យ និងអាងមានបទពិដសាធន៍ដមចើនជាងកូន ឬកុមារ

 � មិនមបាប់អំពីអ្វីផដលោត់ចង់បានដៅកូនឱបយបានចបបា្រ់លា្រ់ ។ល។

 ដៅកនែពុង្រង្គមផខ្មរឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចដោុះមសាយបញ្ប 

ជាមួយកូនដោយមានរដបៀបជាដមចើន។

អវិជ្ជមាន

 � ដមបើអំណាចជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដដើមបេីដោុះមសាយបញ្ប។

 � ដធ្វើតាមទមា្បប់ ឬអ្វីផដលខ្លួនធា្បប់ឆ្ងកាត់ និងបទពិដសាធន៍។

 � មិនសាតបប់ដហតុផល ោក់កំហុ្រ ្រ្តីបដនា្ប្រ និងោក់ទណ្ឌកម្មចំដពុះកូន ឬកុមារ។

 �  បំដពញផតតមមរូវការរប្់រខ្លួន ដោយមិនគិតអំពីផលប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍកុមារ។

 � មិនឱបយកូន ឬកុមារដធ្វើអ្វីមួយផដលខ្លួនមិនដពញចិត្ត ផតមិនពនបយល់ដហតុផល។

វិជ្ជមាន

 �  ដមបើការសាតបប់ អំពីដហតុផលនានារប្រ់កូន ឬកុមារ រួមទាំងពនបយល់ ឬផ្តល់ជាដោបល់ 

ទូនា្មបន។

 �  ដោរព ឱបយតនម្ ដជឿជាក់ និងទទួលសា្បល់មតិដោបល់ ទ្របសនទៈ និងអារម្មណ៍រប្រ់កូន  

ឬកុមារ។

 � យល់ពីដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 �  ផ្រ្វងយល់ពីដហតុផល្រមមាប់អាកបបេកិរោិ ឬពកបយ្រម្តីរប្រ់កូន ឬកុមារ ផដលដយើង 
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 �  មបាប់ ឬពនបយល់ដហតុផលដៅកូន ឬកុមារអំពីអ្វីផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំមិនចូលចិត្ត និងអ្វីផដលអាចទទួលយកបាន ឬអ្វីផដលអាចដធ្វើជំនួ្រ។

II.  ស្វេងយល់ពីបញ្ហេ និងសា្េនភាពលំបាកៗរបស់កុមារ

   ០១. ក�ណរីសិក្សា (ក)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុក្្ម ៣ឆា្ន្ំ

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះកូនអនែកកំពុងដរៀនដដើរ ដហើយពួកដគចូលចិត្តដរីកកាយ 

និងរុករកការលំបាកៗ។ អ្វីផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដធ្វើ គឺការ 

រកបសា្រុវត្ថិភាពពួកដគ។ ្រូមអនែកដធ្វើការម្រនម៉ថ៖

 ក.  កូនអនែកដចុះដដើរដតុះតុះ និងកំពុងផតរពឹ្រខ្ាបំងណា្់រ។ កូនអនែកកំពុងដដើរោ៉បង 

ដលឿនដលងដៅកនែពុងផ្ុះ ដហើយកំពុងផតកាន់រប្់រផដលនំាឱបយដមោុះថ្បក់ដូចជា  

កំាបិតម្ួរច កនសន្ត ផកវទឹក។ល។ អនែកមានការមពរួយបារម្ភខ្ាបចកូនមានរបួ្រ 

ដោយការមុតមប្រិនដគដៅបន្តដលងតដៅដទៀត។

 ដតើមានមូលដហតុអ្វីខ្ុះផដលដធ្វើឱបយកូនអនែកដធ្វើដរឿងដនុះ?

   ០២. ក�ណរីសិក្សា (ខ)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ៣ ទៅ ៥ឆា្ន្ំ

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ កូនអនែកមានការចង់ដឹងដមចើន ដហើយពួកដគចង់ដឹងថវត្ថពុ 

ទំាងឡាយមានដំដណើរការដៅតាមរដបៀបោ៉បងដូចដម្តច និងមកពីមូលដហតុអ្វី? ដូដចនែុះ 

ពួកដគចូលចិត្តសាកលបេងជាមួយវត្ថពុទាំងដនាុះ។ ្រូមអនែកដធ្វើការម្រនម៉ថ៖

 ខ.  អនែកកំពុង្រ្ថតិដៅខាងដម្ ននទីធា្បមុខផ្ុះ។ កនូអនែកកំពុងដលងបាលដ់ៅទដីនាុះ 

ោ៉បង្របបបាយ។ រំដពចដនាុះបាល់ក៏បានរដមៀលដៅដលើផ្លូវថនែល់ ម្របដពលផដល 

មានរថយន្តមួយដមគឿងកំពុងដបើក្ំរដៅមក កូនអនែកក៏រត់ចូលដៅកនែពុងផ្លូវថនែល់ 

ដដើមបេីដរី្របាល់។ អនែកភ័យ្រ្ន់ដសា្ប ដមពុះខា្បចរថយន្តដនាុះបុកកូន។ ដពលដនាុះ 

អនែកក៏បានរត់ោ៉បងដលឿនដដើមបេីដៅចាប់ដគ។ អនែកដឹងថកូនអនែកមតរូវដរៀន្ូរមតពី 

មពឹត្តិការណ៍ដនាុះ ដហើយនឹងមិនដធ្វើដរឿងដនុះម្តងដទៀតដទ។

 ដតើមានមូលដហតុអ្វីខ្ុះផដលដធ្វើឱបយកូនអនែកដធ្វើដរឿងដនុះ?

   ០៣. ក�ណរីសិក្សា (គ)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ៦ ទៅ ៩ឆា្ន្ំ

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ កូនអនែកចូលចិត្តដលងរប្់រផប្ក ឬថ្មីៗ និងចង់បាន 

ជារប្់រខ្លួន (ភាពជាកម្ម្ិរទិ្ធ) ពិដ្រ្រគឺដពញចិត្តនឹងជ័យជំនុះ ្រអែប់នូវភាពបរាជ័យ 

ដពលគឺចង់ឈនែុះចង់ចាញ់។ ្រូមអនែកដធ្វើការម្រនម៉ថ៖

 គ.  កូនទំាងពីររប្់រអនែកកំពុងដលងជាមួយតុកកតារូប្រត្វ កនែពុងចំដណាមតុកកតា្រត្វ 
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ទំាងដនាុះមានតុកកតារូបដ្រុះផតមួយដទ កូនទំាបងពីរនាក់ដនាុះចង់បានរូបដ្រុះ 

ដូចោ្ប។ ដពលដនាុះកូនម្ាបក់បានដដណ្ើមយករូបដ្រុះដនាុះពីកូនម្ាបក់ដទៀត  

បន្ាបប់មកកូនទំាងពីរនាក់បានដឈ្ាបុះវាយដដណ្ើមោ្ប។ មុនដនុះកូនទំាងពីរ 

ដលងោ៉បង្របបបាយ ផតដពលដនុះផបរជាដឈ្ាបុះមបផកកោ្ប និងយំឮកងរំពង។  

អនែកចង់បញបឈប់ការដឈា្បុះមបផកកោ្បដនុះ ដហើយក៏ចង់បដមងៀនពួកដគដលើកដមកាយ 

កុំឱបយដឈា្បុះមបផកក និងវាយោ្បដទៀត។ មុននឹងដធ្វើការដឆ្ើយតបអនែកមតរូវពិចារណា 

អំពីអ្វីផដលអនែកបានដរៀន និងយល់ដឹងពីកមមិតននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

រប្រ់កុមារ និងចរិករប្រ់ពួកដគ។ 

 ដតើអ្វីផដលបណា្បលឱបយដគមានអាកបបេកិរិោផបបដនុះ?

០៤. ក�ណរីសិក្សា (ឃ)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១០ ទៅ ១២ឆា្ន្ំ

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ កូនអនែកមានទំនាក់ទំនងនឹង្រង្គមកាន់ផតដមចើន និង 

គិតថវាមានសារទៈ្ំរខាន់បន្តិចម្តងៗ។ ពួកដគបានដកពិដសាធន៍កនែពុងការបដងកើតមិត្តភាព 

ក៏ដូចជាបដងកើនជដម្ាបុះជាមួយមិត្តភក្តរិប្់រដគផដរ។ ពួកដគបានកំពុងដរៀនអំពីខ្លួនឯងថ  

ពួកដគជានរណា ដហើយពួកដគចង់កា្បយជាអ្វី។ ្រូមអនែកដធ្វើការម្រនម៉ថ៖

 ឃ.  កូនអនែកបានដធ្វើដំដណើរមត�ប់មកផ្ុះវិញជាមួយអារម្មណ៍មិនលអែ។ ដគមិនចង់ 

និោយរកអនែកដទ មិនផតបុ៉ដណាណបុះដគក៏បានបដញ្ចញអាកបបេកិរិោ និង្រដម្ង 

ដោយកំហឹងោក់អនែកដទៀតផង។ អនែកមានអារម្មណ៍ថកូនអនែកមាន្រម្តី និង 

ចរិកដឈ្ើយ ផដលកំពុងដមើលងាយដល់អនែក។ អនែកចង់បដមងៀនដល់កូនអនែកកុំឱបយ 

ដគនិោយ ឬមានអាកបបេកិរិោផបបដនុះ ដមពុះវាមិន្រមរមបយ។ 

 ដតើអ្វីផដលបណា្បលឱបយដគមានអាកបបេកិរិោផបបដនុះ?

III.  ដោះសេេយបញ្ហេ ចំពោះករណីសិកេសា

    ០១.  ហលតុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្�ាប់ក�ណរីសិក្សា (ក)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុក្្ម ៣ឆា្ន្ំ

 � មតរូវការសា្បប និងកាន់ដដើមបេីដរៀន

 � មានចំណង់ខា្បំងកនែពុងការផ្រ្វងយល់ពីវត្ថពុ

 �  កង្វុះបទពិដសាធន៍កនែពុងការរ្់រដៅ និងមិនដឹងអំពីដមោុះថ្បក់ផដលបងកដ�ើងដោយវត្ថពុ

ទាំងដនាុះ

 � កង្វុះចំដណុះដឹងអំពីថ ដតើវត្ថពុណាខ្ុះផដលអាចបណា្បលឱបយមានដមោុះថ្បក់

 �  កមមិតននការយល់ដឹងពីការសាតបប់ ការមពមាន ការពនបយល់ និងភាសា ដៅមានកមមិត 

ដៅដ�ើយ

275ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



 �  ការរំជួលចិត្តចង់ដឹង ចងដ់ឃើញ ការបដញ្ចញអារម្មណ៍ និងការសាកលបេងជាមួយនឹងវត្ថពុថ្មីៗ

 � ភាពទុកចិត្ត និងដជឿជាក់ចំដពុះ្រុវត្ថិភាពរប្រ់ខ្លួន ដៅកនែពុងរង្វង់បរិសា្បនជុំវិញ

 � ម្រឡាញ់ការដរៀន្រូមត និងផ្រ្វងយល់ជានិច្ច

សកម្មភាព និងរឃបៀបគំត្ទ

 �  ផ្តល់រប្់ររបរឱបយកុមារដលងផដលមាន្រភាពទន់ អាចចាប់កាន់បានម្ួរល មិនបងក 

ឱបយសា្បក់ ឬ មានជាតិពុលដពលកុមារដបៀម

 �  ដៅជិតកុមារ នំាកុមារដលង និងជួយោត់ដៅដពលដលង រួមទំាងនិោយពកបយផផអែម 

ផល្ហមដៅដពលផដលដធ្វើ្រកម្មភាពជាមួយោត់

 �  ពនបយល់ ឬផណនំាកុមារអំពីវត្ថពុមួយចំនួនផដលបងកឱបយមានដមោុះថ្បក់ រួមទំាង 

ផលមបដោជន៍រប្់រវត្ថពុដនាុះផងផដរ ដោយដមបើពកបយផផអែមផល្ហម និងភាសាសាមញ� 

បំផុតជាមួយោត់ ដទាុះបីជាពួកោត់មិនទាន់ដចុះសាតបប់ ឬយល់បានដពញដលញក៏ដោយ

 � ទុកោក់វត្ថពុមុតម្រួច ឬវត្ថពុផដលបងកឱបយដមោុះថ្បក់ដល់កុមារឱបយឆ្បយ ឬផុតពីនដកុមារ

 �  ដធ្វើរនាំងបាំង ្រមមាប់ទីកផន្ងផដលបងកដមោុះថ្បក់ដូចជា៖ កផន្ងផដលមានចរន្តអគ្គី្រន ី 

ភនែក់ដភ្ើង ចសងា្បន ម្រុះ ឬមបឡាយទឹក មាត់ទា្បរ ។ល។

 �  ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងផ្តល់ឱកា្រឱបយកុមារបានដលង ្ំររាក(ដគង) ញពុាំ ដដើមបេីជួយ 

ឱបយកុមារមានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ

គួ�ចងចាំ

 �  កនូ ឬកុមារដដលឃចះឃដើរឃតះតះឃនាះមិនដមនគតច់ងឃ់ធ្វើ ចងា់ន ់សា្េប ភ្លក់រសជត ិឬទមា្លេក់ 

ឃចាលរបស់របរ វត្ថុជ ឃដើមេបីឃធ្វើឱេយខូចខាត បាក់ដបក ឬឃធ្វើឱេយឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នក 

ឃមើលដថខឹងសមេបារឃនាះឃទ។ ពួកឃគមិនយល់អ្វទំីាងអស់ថា ឃតើវត្ថុជណខ្លះដដលបង្កឱេយ

ពួកឃគមានារ�ឺចាប់ ឬវត្ថុជណខ្លះមានតមម្ល ជកម្មសិទ្ធ ិ ឬវត្ថុជណខ្លះដដលអាចដបក 

ឬបាក់ឃនាះឃឡើយ។

២.  ហ្តុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្្ប់ក�ណរីសិក្សា (ខ)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ៣ ទៅ ៥ឆា្ន្ំ

 �  កង្វុះបទពដិសាធន៍ជាមួយនឹងការទទួលរងនូវការបុក ឬការប៉ុះទង្គិចដោយវត្ថពុ ឬដោយ 

កមា្បំងខា្បំង ដខបសាយជាមួយនឹងដមគឿងមា៉ប្រុីន ។ល។

 � កង្វុះការយល់ដឹងពីទំហំ និងកមា្បំងរថយន្តដធៀបដៅនឹងរាងកាយរប្រ់ខ្លួន

 �  កង្វុះការយល់ដឹងអំពីផលប៉ុះពល់ននរយទៈចម្ាបយ ដលបេឿនននការជួបរប្់រោនយន្ត 

ផដលកំពុងដបើកដលឿន ឬយឺតផដលអាចប៉ុះ ឬបុកមកដលើរាងកាយខ្លួន។

 � អ្រមត្ថភាពកនែពុងការយល់ពីទ្របសនទៈរប្រ់អនែកដបើកបរ

 � កង្វុះការយល់ដឹងថ ដតើការរងរបួ្រមសាល ឬធ្ងន់មានន័យោ៉បងដូចដម្តច?
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 � កង្វុះការយល់ដឹងអំពីដ្រចក្តីសា្បប់ និងអចិនសន្តភាពរប្រ់វា (ការមិនវិលមត�ប់វិញ)

 �  និន្ាបការចាញ់ដៅកនែពុងការដលង មិនបានដឹងពីដមោុះថ្បក់អ្វីដផបសងៗដទៀតផដលដៅជំុវិញ 

ខ្លួនពួកដគ។

សកម្មភាព និងរឃបៀបគំត្ទ

 �  ពនបយល់ ឬផណនំាកុមារអំពីរដបៀបឆ្ងផ្លូវ  និងការទទួលរងនូវការបុក ឬការប៉ុះទង្គិច 

ជាមួយវត្ថពុ ឬដមគឿងមា៉ប្រុីន

 �  ជួយឱបយកុមារដរៀនគិតថ ដៅដពលផដលខ្លួនោត់មិនមានទំនុកចិត្ត ឬលទ្ធភាពដធ្វើអ្វ ី

មួយដោយ ខ្លួនឯងបាន ោត់មតរូវ្រុំជំនួយពីមនុ្របសធំផដលដៅជិតោត់

 �  ដរៀបចំទីកផន្ងផដលកុមារដលងឱបយមាន្ុរវត្ថិភាពតាមផដលអាចដធ្វើដៅបាន ដូចជា៖  

ឆ្បយពីផ្លូវធំនិងទីកផន្ងផដលមានភាពងាយម្រួលកនែពុងការដលង (វាលដៅ្មប ឬទីកផន្ង 

ផដលមិនមានរបងលួ្រ បនា្ប ឬដីមគរួ្រ ។ល។)

 � ពបយាោមដៅជិតកុមារ ឬដលងជាមួយកុមារ

 �  ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បតាមរយទៈពកបយ្រម្តី អាកបបេកិរិោ ដលងជាមួយ និងពនបយល់ផណនំា 

អំពី និន្ាបការចាញ់ឈនែុះកនែពុងដពលដលងអ្វីមួយ មពមទំាងដមោុះថ្បក់ដផបសងៗដទៀតផដល 

អាចដកើតមានដៅជុំវិញខ្លួនរប្រ់ោត់។

៣.  ហ្តុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្្ប់ក�ណរីសិក្សា (គ)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ៦ ទៅ ៩ឆា្ន្ំ

 � កង្វុះបទពិដសាធន៍កនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប ឬជដមា្បុះ

 � ពិបាកកនែពុងការយល់ពីទ្របសនទៈ រប្រ់អនែកដនទ

 � កង្វុះបទពិដសាធន៍កនែពុងការបងា្បញពីអារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន ជាពកបយ្រម្តី។

 � និ្របស័យផដលនាំឱបយពួកដគមានមបតិកម្មខា្បំងកា្ប ចំដពុះការមិន្របបបាយចិត្តដរឿងអ្វីមួយ។

 �  អាចដធ្វើមតាប់តាមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដៅដពលផដលពួកោត់ខឹង 

ឬមិន្របបបាយចិត្ត។

សកម្មភាព និងរឃបៀបគំត្ទ

 �  ពនបយល់ ឬផណនំាកុមារអំពីនិន្ាបការចាញ់ឈនែុះកនែពុងដពលដលងអ្វីមួយ រដបៀបននការ 

ផចករំផលកការអនុដមោុះ និងការដចុះអធបយាម្រ័យោ្បដៅវិញដៅមក មពមទាំងដចុះទទួល 

កំហុ្រដៅដពលខ្លួនដធ្វើអ្វីមួយខុ្រឆ្គង

 �  ជួយឱបយកុមារហ៊ាបននិោយ និងបង្ាបញអារម្មណ៍រប្់រខ្លួនពីការមិនដពញចិត្តអ្វីមួយ  

តាមផបបវិជ្ជមាន រួមទាំងដរៀនយល់ពីអារម្មណ៍នានា រប្រ់អនែកដនទ។

 �  ចូលរួមដធ្វើការដោុះមសាយបញ្បជាមួយពួកដគ ដោយសាតបប់ដហតុផល ្ួររ្ំរណួរ និង 

ជួយឱបយពួកដគបដងកើតជដមមើ្រនានាផដល្រមម្រប និងដធ្វើការ្រដមមចចិត្ត
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 �  ដធ្វើគំរូកនែពុងការដោុះមសាយបញ្បតូច ឬធំផដលមានកនែពុងជីវិតមបចំានថ្ងតាមផបបវិជ្ជមាន  

ដដើមបេីឱបយពួកដគដរៀន និងផ្រ្វងយល់ពីរដបៀបននការដោុះមសាយបញ្ប។

៤.  ហ្តុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្្ប់ក�ណរីសិក្សា (ឃ)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១០ ទៅ ១២ឆា្ន្ំ

 �  ការតានតឹងចិត្តកនែពុងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយនឹងស្ាបនភាពដ៏្រ្មពុគសា្មបញដពញ 

មួយនថ្ង

 �  ការថប់បារម្ភកនែពុងការដធ្វើតាមការរំពឹងទុករប្រ់មគរូ ទាក់ទងនឹង្រកម្មភាព ឬអាកបបេកិរិោ 

អ្វីមួយ ឬកិច្ចការសាលាដពញមួយនថ្ង។

 �  មានការពិបាកកនែពុងការដរៀន្ូរមត្រមមាប់មុខវិជ្ាបខ្ុះ ដោយសារផតមានពិការភាពកនែពុង 

ការដរៀន្រូមត ឬដោយសារការបដមងៀនោ្មបនមប្រិទ្ធភាព។

 � មពរួយបារម្ភខា្បចដធ្វើលំហាត់មប�ងមិនបានលអែ

 � ភ័យខា្បចថ មគរូនឹងខឹងនូវដពលផដលខ្លួនដធ្វើកិច្ចការសាលាមិនបានលអែ

 � មតរូវកុមារដនទដធ្វើបាប ឬមិត្តរួមថ្បក់មិនរាប់រក

 � មានការពិបាកកនែពុងការបងា្បញពីការភ័យខា្បច និងក្តីបារម្ភរប្រ់ោត់

 � មានអារម្មណ៍ថមតរូវបានកុមារដនទដទៀតោក់្រមា្បធឱបយដធ្វើអ្វីផដលោត់មិនយល់មពម

 � មិនផចករំផលកអារម្មណ៍ ដមពុះចង់ដោុះមសាយបញ្បដោយខ្លួនឯង

 � មិនមានអារម្មណ៍្រុវត្ថិភាពកនែពុងការបងា្បញពីអារម្មណ៍មិន្របបបាយចិត្តរប្រ់ខ្លួន

 � មិនបាន្រមមាកមគប់មោន់ដដើមបេីបំដពញតមមរូវការរប្រ់ខ្លួន

 � ខ្វុះអាហាររូបត្ថម្ភ្រមមាប់ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍផផនែករាងកាយ

 � ការ្្ប្រ់ប្តលូរផផនែកអ័រម៉ូនផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់អារម្មណ៍រប្រ់ោត់។

សកម្មភាព និងរឃបៀបគំត្ទ

 � រកដពលផដល្រមម្របដដើមបេីជួបពិភាកបសាជាមួយកូន និងសាតបប់ដហតុផល

 � ដមបើការសាតបប់ដោយយកចិត្តទុកោក់ និងការយល់ចិត្ត

 �  ជួយឱបយកូនឆ្ពុុះបញ្បំងពីទដង្វើ ឬ្រកម្មភាពរប្់រខ្លួន និងដចុះទទួលកំហុ្រដៅដពល 

ខ្លួនដធ្វើអ្វីមួយខុ្រឆ្គង

 �  ជួយ និងផ្តល់ឱកា្រឱបយកូននិោយពីតមមរូវការរប្រ់ខ្លួន និងបងា្បញពីអារម្មណ៍នានា 

ផដលខ្លួនមាន

 �  ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប តាមរយទៈពកបយ្រម្តី អាកបបេកិរិោ ការយកចិត្តទុកោក់ និងោំមទ 

ពួកដគមគប់ដពល

 �  ទទួលស្ាបល់ថ កូនមានការផមបមបរួលផផនែកអ័រមូ៉ន ផដលដធ្វើឱបយប៉ុះពល់ដល់អារម្មណ៍ 

រប្រ់ពួកោត់។

278 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



ខ្លឹមសា�បន្ថ្ម
 អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវបញ្ចលូលខ្ឹមសារ្រ្តីពី េិេា�ភាេ និងភាេខុសោ្ន្ក្នុងេា�ចិញ្ឹម 

កូនត្សរី និងកូនត្បុស ផងផដរ។ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរ្រួរបំផុ្រខ្ុះៗអំពីកុមារផដលមាន

ពិការភាព។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ គួរផ្តល់ការផថទាំជាពិដ្រ្រដដើមបេីការពរ 

កុមារផដលមានពិការភាព ពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។ កុមារទាំងដនាុះនឹងទទួលបាន 

មគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅផដរដូចជា ចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះចូល 

ដរៀន។ ពួកដគ នឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ ោ៉បងដហាច 

ណា្រ់មួយឆ្បំមុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្រិកបសា ដហើយដៅបន្តការោំមទ និង 

ដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យ វិទបយាល័យ ឬមហាវិទបយាល័យ 

ដូចកុមារទូដៅផដរ។ ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ ្ិរក្ាបសាលា និង 

្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គមផងផដរ។ 

 មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកំដណើត (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) កំ�ពុងដពលដកើត (្រមមាល) ដហើយ

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀត អាចមានដមចើនជាងមួយមបដភទ។ ខាងដមកាមដនុះ 

ជាមបដភទពិការភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖

 �  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជា 

ផលវិបាក្រមមាប់ពួកោត់គឺ ដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បាន 

មិនលអែ)។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា អាចកត់្រម្ាបល់ពីមបដភទ 

ពិការភាពដនុះដៅដពលផដលកុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាក 

ដមើល មិនភ្ាបក់ដៅដពលដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍  

ទាន់ដពលដវលាដល់កូន ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់ដនាុះអាចឱបយពួកោត់ 

មានឱកា្រដរៀនភាសាបានលអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា ទទួលបានការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកម្ាបំង និងទឹកចិត្តបន្ត 

ជួយកូន ឬកុមាររប្រ់ោត់ផដលមានពិការភាពដនុះ ដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាព 

ដលងជាមួយពួកដគដូចជា និោយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ 

្រម្ាបរទៈមាន្ំរដ�ង។ ្រកម្មភាពទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ  

ការមបាម្័រយទាក់ទង មានភាពកក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាព 

នានាដៅកនែពុង្រង្គម។  បច្ចពុបបេននែមានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមាន 

ពិការភាពផបបដនុះដូចជា អង្គការមគរួសារថ្មី អង្គការម៉ាបរីណុល និងអង្គការ All Ears 

Cambodia ជាដដើម។ 

 �  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ្រតិ 

បញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់រ បានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក 

ដគង និងហូបចុក ជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀត មានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

279ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកដគមិនអាចដមើលផថទាំខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវការ

អនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់ 

និងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ងជាដដើម។ កុមារទាំងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រផថមដទៀត 

ពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ 

អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទាំកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន   

ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយ 

បផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 �  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀត មាន្រតិបញ្បធម្មតា ឬ 

ដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាចដដើរ 

បានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទដនុះ  

ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវ 

ចិត្ត ផដលមានទីតាំងដៅកនែពុងមន្ីរដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណា្បល មជបឈមណ្ឌលសាតបរ 

នីតិ្រមបេទាបនា្បយមពប ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីតិ 

្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។

 �  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់កូន ឬកុមារ ផដលមានបញ្បផភនែកតំាង 

ពីតូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្រូវមានចលនា មិនដងើបក មិនដឈាងចាប ់

រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ ទារកដលងកំសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯងដមចើន ឬមិន 

្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចជួយកូន ឬកុមារតាំងពីពួកដគដៅជាទារក ដោយការ 

ដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។ ពួកដគក៏មតរូវការ 

ផថទាំ និងការោំមទ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីត ិ

្រមបេទានានា។

280 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



ភាេខុសោ្ន្�វងកុមារា និងកុមា�ី

 កុមារា  កុមា�ី

 � រាងកាយមានភាពរហ័្ររហួន និង្រកម្ម

 � មានជំនាញវិភាគ កនែពុងលំហ

 �  មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយនឹង 

ការដធ្វើឱបយអ្វីៗ្្ប្រ់ទី

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការដមើល

 � តក់មកហល់កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ផបងផចកការងារចបបា្រ់ ដោយដ្តបត 

អារម្មណ៍ម្តងមួយៗ

 �  មតរូវការដពលដវលាដដើមបេីផ្ចង់អារម្មណ៍ 

កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  រុករក ឬផ្រ្វងយល់ និងចង់ដឹងពី អ្វីៗផដល 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តបងា្បញ្រកម្មភាពជាងនិោយ 

ពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ

 � រាងកាយមានភាពទន់ភ្ន់

 � មិន្រូវមានជំនាញវិភាគ

 � មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយពណ៌

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការសាតបប់

 � គិតចបបា្រ់លា្រ់មុននឹងដធ្វើអ្វីមួយ

 �  មិនមានការផបងផចកចបបា្រ់ អាចដធ្វើការ 

ដមចើនមុខកនែពុងដពលផតមួយ

 � អាចដធ្វើបានភា្បមៗ

 � សាតបប់ ដដើមបេីដឹងពីអ្វីៗផដលដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តនិោយ ដដើមបេីបងា្បញព ី

អារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកចិ្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ?  លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមចបករំលបក ការរ្រ់នៅរប្រ ់

ពួកោត់ 

 ?  ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបមុរប្់រយើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះ? 

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរំឭក 

ឬបង្ាបញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដលបាន 

្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�

អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ? តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា 

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បនា្បប់មកដ្រនែើ្រុំឱបយអនែក 

ចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក 

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

282 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៤)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល
េា្ត្មកៀប 
(១០នាទរី)

 ¡  មបាប់អនែកចូលរួមថ មុននឹងបន្តដៅដមដរៀនថ្ម ី ដយើងនឹងដលង 

ផលបេងមួយដៅថ ផលបេងកាតបមដកៀប។ ្ំុរឱបយអនែកចូលរួមអង្គពុយ 

ជារង្វង់ រួចពនបយល់ថ ដៅដពលខ្ញពុំនិោយថ៖ 

 �  “លលខ១“ អនែកទំាងអ្់រោ្បដលើកនដសាតបំចងអែពុលដ�ើងដលើមតឹម 

សា្មប 

 �  “លលខ២“ អនែកទាំងអ្រ់ោ្បលាបាតនដដឆ្វងោកដ់ៅដលើកបបាល 

ជង្គង់ដឆ្វងរប្រ់ោត់

 �  “លលខ៣“ អនែកទំាងអ្់រោ្ប យកនដសាតបំ ផដលដលើកចងអែពុល 

មតឹមសា្មបអមបបាញ់មិញោក់ដៅដលើ និងោក់ឱបយចំកណា្បលបាត

នដខាងដឆ្វងអនែកផដលដៅផកបេរ

 �  ដៅដពលផដលខ្ញពុំនិោយថ “េា្ត្មលកៀប“ បាតនដផដលលា 

មបញាប់ដកាតបបចាប់ចងអែពុលនដឱបយជាប់ ចំផណកចងអែពុលនដមបញាប ់

ដកដចញ កុំឱបយដគចាប់បាន។

 ¡  ដៅដពលផដលពួកោត់យល់ពីដំដណើរការផលងផលបេងដនុះដហើយ  

អនែក្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើមរាប់ ១ ២ ៣ និងនិោយពកបយថ 

កាតបមដកៀប បន្តដធ្វើដូចដនុះចំនួន៥ដៅ៦ដង។

 ¡  ឥ�លូវដនុះដលាកអនែកមានអារម្មណ៍មបដ្រើរដហើយ បន្តដៅដទៀតដនុះ 

ដយើងនឹងពិភាកបសាដលើមបធាបទថ្មមួីយដទៀតគឺ (ធាតុផបសំទី៤) 

“េា�លដាុះត្សាយបញ្្“ ជាមួយកូន ឬកុមារ ។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�ប្ៀនប្ដៅកូន 
ប្បវិជ្ជមាន (៤)

ធាតុ្្សំទរី៤៖ 
លដាុះត្សាយ 

បញ្្  
(អាយុ ០ឆា្ន្ំ  
�ហូតដល់  
១២ឆា្ន្ំ)

ឆ្លុុះបញ្្ំង 
អំេរី�លបៀប និង 
បទេិលសាធន៍  

ននេា� 
លដាុះត្សាយ 

បញ្្ 
(២០នាទរី)

 ¡  ្ូរមមបាប់អនែកចូលរួមថ ដយើងបានដធ្វើដំដណើរឆ្ងកាត់ធាតុផបសំ 
នានាននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ឥ�លូវដនុះដយើងមកដល់ធាតុផបស ំ
ទី៤ ផដលជាធាតុផបសំចុងដមកាយគឺ “េា�លដាុះត្សាយបញ្្“ ដោយ 
ដ ត្បត្ំរខាន់ដលើអាកបបេកិរិោលំបាកៗរប្់រកូន ឬកុមារផដល 
មានចដនា្បុះអាយុ ០ឆ្បំ រហូតដល់ ១២ឆ្បំ។ 

 ? អនែក្រមបប្រមបរួល ចាប់ផ្តើមដោយ្រួរ្រំណួរ៖

 ? តើការដោុះសបបយបញ្បជាមួយកូនមានន័យដូម្តបច? 

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ជាការបបបប់ ឬការបង្ខិតបង្ខំឱបយកូនធ្វើអ្វ ី
មួយដោយបបើអំណាចជាមនុ្របសធំដូចជា បង្ខំឱបយធ្វើតាម  
ហាមមិនឱបយធ្វើ ការ្រ្តីបន្ប្រ ជបរ ្រំ�ពុត ោក់កំហិត 
ឬវាយជាដើម។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួចបផន្ថមថ ការ 
ដោុះមសាយបញ្ប គឺជាការបដមងៀនកូន ឬជួយកូនឱបយដចុះដធ្វើការ 
ដោុះមសាយបញ្បដោយ្រន្តិវិធី ឬមិនដមបើអំដពើហិងបសា តាមរយទៈ 
ការមបាម្័រយទាក់ទងលអែជាមួយអនែកដនទ ការដរៀនពីភាពបរាជ័យ  
និងដជាគជ័យ កំហុ្រ ដោយការដោគយល់ អធបយាម្័រយ និង 
ដចុះបត់ផបន។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ្រំណួរបន្ត

 ? តើឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកថបទាំ តបងបបើការដោុះ

សបបយបញ្បនានាជាមួយកូន ឬកុមារ តាមរបៀបណាខ្ុះ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ បបបប់ឱបយធ្វើតាម ពិភាកបសារកដំណោុះសបបយ  

សាតបប់ពីហបតុផល ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតរប្រ់អនែកចូលរួម។ មប្រិនដបើរដបៀប 

ដោុះមសាយបញ្បផដលពួកោត់ដលើកដ�ើង ផបបហិងបសា ឬផបប 

អវិជ្ជមាន អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវផតដលើកយកចំណុចដនាុះមក 

ពិភាកបសា ដដើមបេីជួយឱបយពួកោត់បានដឃើញពីចំណុចលអែ ឬមិនលអែ  

ឬផលប៉ុះពល់ននដំដណាុះមសាយដនាុះដៅដលើ កូន ឬកុមារដូចជា  

(ប៉ុះពល់ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត) ឬក៏ផផនែកទំនាក់ទំនងជាដដើម។ល។  

ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត កូន ឬកុមារមគប់រូបមតរួវការ និងដពញចិត្តទទួល 

យកនូវរដបៀបដោុះមសាយបញ្បពី ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាមគប់រូបដោយភាពអហិងបសា ភាពកក់ដ ត្ប និងការ 

យល់ចិត្ត។ ដូដចនែុះដដើមបេីជួយឱបយកុមារទទួលបាននូវតមមរូវការរប្់រ 

ពួកដគបាន ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាមំគប់រូបមតរូវផត 

យកចិត្តទុកោក់ និងផ្រ្វងរកដ្រវាោំមទដផបសងៗ្រមមាប់ពួកដគ។  

អនែក្រមមប្រមមរួលអាចបផន្ថមខឹ្មសារមួយចំនួនដទៀត ដូចមាន 

ដៅកនែពុងដមដរៀនខាងដលើ។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល អាច្រួរបន្តដទៀតថ

 ? ្រមបបប់កុមារដបលមានពិការភាព តើលោកអនែកបបើរបៀបដោុះ

សបបយបញ្បដូចម្តបចដបរ?

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ដូចោ្បនឹងកុមារទូទៅដបរ ភាគចបើនឱបយ 

ោត់ធ្វើតាមយើងពបបុះោត់មិន្រូវចបុះគិត ឬសាតបប់ោ្បមិន 

្រូវយល់ ។ល។ 

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួលដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមបានដឆ្ើយ និង 

ចូលរួមមគប់ៗោ្បរួមទំាងជួយឱបយអនែកចូលរួមយល់ថកុមារា និង 

កុមារី ផដលមានពិការភាពចំាបាច់ និងដពញចិត្តទទួលយកនូវ 

រដបៀបដោុះមសាយបញ្បពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទំាមគប់រូបដោយអហិងបសា ផ្តល់ភាពកក់ដ ត្ប និងការយល់ចិត្ត  

ដូចជាកុមារទូដៅផដរ។ ដដើមបេីឱបយពួកដគជួបនឹងតមមរូវការពិដ្រ្រ 

ដនុះបានដនាុះ គឺទាមទារឱបយមានការោំមទដោយយកចិត្តទុកោក់ 

ពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំារប្់រដគ។ ដូដចនែុះ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបមតរូវផតផ្រ្វងរក 

ដ្រវាោំមទដផបសងៗ ដដើមបេីបំដពញតមមរូវការពិដ្រ្រទាំងដនាុះ។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អ្នកសត្មបសត្មួលសូមលធវែើេា�េន្យល់ថា 

 ¡  ការដោុះមសាយបញ្ប ជាពិដ្រ្រអាកបបេកិរិោលំបាកៗជាមួយ 

កូន ឬកុមារ តាមរយទៈការដមបើអំណាចជាមនុ្របសដពញវ័យ ដមបើហិងបសា  

មិនផមនជាវិធីផដលោំមទ និងជួយឱបយកូន្្ប្់រប្តលូរអាកបបេកិរិោ  

ឬបំដពញតមមរូវការផដលដគមតរូវការដនាុះដទ។ ផ្ពុយដៅវិញពួកដគ 

នឹងទទួលបាននវូភាពភ័យខា្បច ឈឺចាប់ រងរប្ួរ បាត់បង់ទំនាក ់

ទំនងជាមួយមគរួសារ ខ្វុះទំនុកចិត្ត និងបាត់បង់ភាពកា្បហាន ។ល។  

បទពិដសាធន៍ និងផលប៉ុះពល់ទំាងដនុះបានដធ្វើឱបយកូន ឬកុមារ 

ខ្ុះចាកដចញពីផ្ុះ និងមគរួសារម្របដពលជាមួយមជបឈោ្បនជំុវិញ 

ខ្លួន មាន្រភាពអាប់អួ៊រ។ ទំាងដនុះ្ុរទ្ធផតជាឱកា្រ និង 

អំដណាយផលដល់ជនខិលខូច ទាក់ទាញពួកដគបានោ៉បងមាន 

មប្ិរទ្ធភាពពិដ្រ្រជំរុញឱបយពួកដគដធ្វើ្រកម្មភាពទំនា្់រ 

នឹងចបបាប់។ 

 ¡  ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត ដៅដពលផដលមានបញ្បដកើតដ�ើង ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាខ្ុះបានបង្ខចិំត្តបំផបកកូនដចញពី 

មគរួសារ តាមរយុះការបញ្ជលូនដៅរ្់រដៅជាមួយសាច់ញាតិ ឬ 

រ្់រដៅកនែពុងមណ្ឌល មគរួសារចិញ្ចឹមដផបសង ខណទៈពួកដគគិតថ  

មគរួសារកំពុងខ្វុះ្រមត្ថភាព ឬលទ្ធភាពកនែពុងការអប់រំផណនាំ និងការ 

ចិញ្ចឹមបីបាច់។ គួររំឭកថ ទដង្វើទំាងដនុះ មិនបានជួយឱបយកូន  

ឬកុមារបានទទួល ឬបំដពញនូវតមមរូវការរប្់រពួកដគដូចផដល 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបានគិតដនាុះដទ 

ផតវាដធ្វើឱបយកូន ឬកុមាររងនូវការប៉ុះទង្គចិផ្លូវចិត្តោ៉បងខ្ាបំងដោយ

សារពួកដគបាត់បង់នូវភាពកក់ដ ត្ប និងក្តីម្រឡាញ់មកុមមគរួសារ 

្្បល់រប្់រពួកដគ។ ដលើ្រពីដនុះដទៀតកូន ឬកុមារ ក៏អាចរងនូវ 

ការរំដលាភបំពនដផបសងៗដូចជា ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត  

និងការមិនដអើដពើ ពីអនែកផថទាំកនែពុងមណ្ឌលមួយចំនួនផងផដរ។ ឪពុក 

មាតបយ អាណាពបយាលបាល ឬអនែកផថទំា មិនមតរូវបានការដលើក 

ទឹកចិត្តឱបយមានការបំផបបកូន ឬកុមារដចញពីមគរួសារដ�ើយ ដមពុះ 

វាមិនផមនជាជដមមើ្រទីមួយ ននការ្រដមមចចិត្តយកកុមារោក់កនែពុង 

មណ្ឌលដទ វាគឺជាជដមមើ្រចុងដមកាយបងអែ្រ់។
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មសវែងយល់ 
េរីបញ្្ និង 
សា្្នភាេ 
លំបាកៗ 

�បស់កុមា� 
រាម�យៈ 

ក�ណរីសិក្សា 
(៣០នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដយើងនឹងដរៀនពីស្ាបនភាពពិបាកៗមួយចំនួនផដលដកើត 

ដ�ើងចំដពុះកូន ឬកុមារតាមដំណាក់កាល និងកមមិតអាយុ។  

ដយើងនឹងដមបើអ្វីផដលដយើងបានដរៀនអំពីការអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ ដដើមបេ ី

គិតនូវអ្វីៗ ផដលអាចបណ្ាបលឱបយកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោ 

លំបាកៗទំាងដនាុះ។ ការអនុវត្តដនុះនឹងជួយឱបយអនែកចូលរួមអភិវឌបឍ 

ការដឆ្ើយតបមបកបដោយមប្រិទ្ធភាព។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបន្តថ ដយើងនឹងអនុវត្តដលើករណី្ិរកបសា ឬ 

្រផម្តងតួ អំពីកូន ឬកុមារដៅតាម ដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដដើមបេីផ្រ្វងយល់ពីតមមរួវការ រដបៀបននការ 

បំដពញតមមរួវការ ការមគប់មគងចិត្ត និងការមគប់មគងស្ាបនភាព 

ពិបាកៗរប្រ់កុមារ។

 ¡  ចូរបន្តថ ដយើងនឹងដធ្វើការងារជាមកុមតូចៗ ដដើមបេីពិនិតបយដមើល និង 

ផ្រ្វងយល់ពីដំដណើរការននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ មពមទំាង 

មូលដហតុនានាផដលនាំឱបយកុមារ មានអាកបបេកិរិោផបបដនាុះ។

 ¡ ផចកអនែកចូលរួមជា៤មកុម 

 � ផចកករណី្រិកបសា ដៅឱបយមកុមនីមួយៗ

មកុមទី១៖ ករណី្រិកបសា ក

មកុមទី២៖ ករណី្រិកបសា ខ

មកុមទី៣៖ ករណី្រិកបសា គ

មកុមទី៤៖ ករណី្រិកបសា ឃ

 �  មកុមនីមួយៗគិតថ ដពលដនុះពួកោត់កំពុងផថទំាកូនដោយ 

ម្រនម៉ដៅតាមករណី្ិរកបសាផដលបានផចកជូន ដហើយឱបយ 

ពួកោត់ដមបើមបា្់រចំដណុះដឹងផដលដរៀនពីវគ្គមុនៗ ្រ្តីពីការ 

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ និងធាតុផបសំននការដមបៀនមបដៅ 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដដើមបេីអនុវត្តការដោុះមសាយបញ្បដនុះ។

 ¡ ចាត់តំណាងមកុមនីមួយៗ ដ�ើងបងា្បញដល់មកុមធំ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តា ដពលមកុមនីមួយៗដធ្វើបទបងា្បញ 

រួច្ររុបខឹ្មសារ បន្ាបប់ពីមកុមទំាង ៤ បានបង្ាបញចប់ ដដើមបេី 

ជួយឱបយអនែកចូលរួមយល់ចបបា្់រថមានដហតុផលអី្វផដលដធ្វើឱបយកូន  

ឬ កុមារមានអាកបបេកិរិោលំបាកៗផបបហនែឹង ដោយឆ្ពុុះបញ្បំង 

ដៅនឹងដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារ  

រួមទំាងបផន្ថមខឹ្មសារ និងពនបយល់អំពី្រកម្មភាព និងរដបៀប 

ោំមទនានា ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាយក 

ដៅអនុវត្តជាមួយកូន ដូចមានដៅកនែពុងខ្ឹមសារដមដរៀន។
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េា�សមម្តងតួ 
(៣០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដមជើ្រដរី្រករណី្ិរកបសាមួយដចញពីករណី 

្ិរកបសាទំាង៤ ខាងដលើ ដហើយ្ំុរឱបយ្រមាជិកម្ាបក់កនែពុងមកុមដនាុះ 

ដដើរតួជាកូន ឬកុមារ រីឯអនែក្រមមប្រមមរួលដដើរតួជាអនែកផថទំា 

ដោយដធ្វើការ្រផម្តងតួ ដដើមបេីបង្ាបញដល់មកុមធំដោយអនុវត្តនូវ 

ធាតុផបសំទាំង៤ កនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប ឬអាកបបេកិរិោលំបាកៗ។  

ដមកាយការ្រផម្តងតួចប់ អនែក្រមមប្រមមរួល្ួររ្ំរណួរដៅអនែក 

ចូលរួម៖

 ?  ដតើអនែកបានកត់្រម្ាបល់ដឃើញអ្វីខ្ុះពីការ្រផម្តងតួដនុះ?  

ដោយដធ្វើការឆ្ពុុះបញ្បំងដៅនឹងធាតុផបសំទំាង៤ ផដលបាន 

ដរៀន និងចងចាំ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលមិនមតឹមផតមបមូលគំនិតដនាុះដទ ដលើ្រពីដនុះ 

ដទៀតគឺជួយឱបយពួកោត់យល់ចបបា្់រពី្រកម្មភាព ឬរដបៀបោំមទ 

មួយចំនួនផដលបងា្បញអំពី ដោលដៅយូរអផង្វង ភាពកក់ដ្តប និង 

ផដនកំណត់ យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ និងការដោុះមសាយ 

បញ្ប។

ចំណំា៖ អនែក្រមមប្រមមរួលហាត់្រម្រផម្តងកនែពុងការដោុះមសាយ 

បញ្បដនុះ ដោយដមបើធាតុផបសំទាំងអ្រ់រួមបញ្ចលូលោ្ប។

សលង្ខបលមល�ៀន 
(៥នាទរី)

 នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីការដោុះមសាយបញ្បជាមួយ 

កូន ឬកុមារ ផដលមានចដនា្បុះអាយុពី ០ឆ្បំ រហូតដល់ ១២ឆ្បំ ដោយ 

ដមើលដៅដលើមូលដហតុផដលកូន ឬកុមារ្រផម្តងនូវអាកបេកិរិោ 

ផដលដគមាន។ ឥ�លូវដយើងបានមកដល់ធាតុផបសំចុងបញ្ចប់ដហើយ ដបើ 

ដយើងគិត និងដឆ្ើយដោយដសា្មបុះមតង់ អំពីខ្លួនឯងថ ដៅមុនដពល 

ដរៀន និងដមកាយដពលដរៀន ដតើមាន •មបតិកម្ម• ខុ្រោ្បដូចដម្តចខ្ុះ  

ចំដពុះឥរិោបថរប្់រដយើងជាមួយកូន ឬកុមារដូចកនែពុងករណី្ិរកបសា 

អមបបាញ់មិញដនុះ? 

 ការយល់ដឹងអំពីការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារមានន័យថ ដយើង 

អាចពបយាោមយល់ពីអ្វីផដលកំពុងដកើតដ�ើងចំដពុះកូន ឬកុមារដៅ 

មគប់ដំដណើរការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដហើយការយល់ដឹង 

ដនុះជួយដយើងដោុះមសាយបញ្ប ផដលដយើងជួបមបទុះដៅកនែពុងការ 

មគប់មគងអាកបបេកិរិោលំបាកៗ រប្់រកូន ឬកុមារបានផងផដរ។  

ដូដចនែុះដដើមបេីដធ្វើការដោុះមសាយបញ្បផដលផតងផតដកើតមានដ�ើង 

តាមផបបអហិងបសា ឬផបបវិជ្ជមាន ដយើងទំាបងអ្់រោ្បមតរូវផតយល់ដឹង 

អំពី ការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារ ធាតុផបសំទាំង៤ ននការដមបៀន
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មបដៅកូនផបបវិជ្ជមានឱបយបានចបបា្់រ ដមពុះវាអាចជួយឱបយដលាកអនែក 

មានលទ្ធភាពអនុវត្តរួមបញ្ចលូលោ្បោ៉បង្រក្តិ្ិរទ្ធផដលអាចដឆ្ើយតប  

និងបំដពញតមមរូវការរប្រ់កូន ឬកុមារបានោ៉បងមានមប្រិទ្ធភាព។

គួ�ចងចាំ

ភារកិច្ចករបស់ឪពុកមា្តេយ អាណពេយាបាល ឬអ្នកដថទាំ  
គឺត្តូវជួយកូន ឬកុមារឱេយបានជួបនឹងតត្មូវារ 

តមដបបវិជ្ជមាន ឃដាយត្តូវជួយឱេយកូនឃមើលឃ�ើញ  
និងដកតត្មូវនូវអាកបេបកិរិយរបស់ឃគ។

.

ារដត្សកគំហក ឃជរ ស្តីបឃនា្េស ឬវាយកូនមិនបាន 
ជួយឃដាះត្សាយបញ្ហេឃទ វាត្គន់ដតបឃត្ងៀនកូនឱេយឃចះ 
ដត្សកគំហក ចាប់កំហុស និងឃចះវាយឃៅឃពលដដល 

មាននរណមា្នេក់ឃធ្វើអ្វីមួយដដលឃគមិនចូលចិត្ត។ 

 ¡ ្រូម្រួរអនែកចូលរួមថ មាន្រំណួរដទៀតផដរឬដទ?

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ?  ដតើដលាកអនែកយល់ថមបធានបទដនុះមានមបដោជន៍អ្វខ្ីុះ 

ចំដពុះដលាកអនែក? 

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តចផដរ 

ដៅដលើទដង្វើរប្រ់ដយើងកន្ងមក?

 ?  ដតើមតរូវយកដៅអនុវត្តោ៉បងដូចដម្តចដៅកនែពុងមគរួសាររប្់រដលា

កអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
(៥នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង 

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវអាកបបេកិរិោ ផដលអាចជួយកូនកនែពុងការ 

ដោុះមសាយបញ្បដៅតាមដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និង 

អភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ ផដលបានមក 

ចូលរួម។
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សេចក្តីផ្តើម

 ដោងដៅតាមលទ្ធផលមសាវមជាវឆ្បំ២០១៣ ដោយមក្រួងកិច្ចការនារី និង អង្គការ UNICEF ្រ្តីពីអំដពើហិងបសាដលើកុមារ 

បានបញ្បក់ថ អនែកផដលរំដលាភបំពនដលើកុមារ គឺភាគដមចើនជាមនុ្របសផដលជិត្រនែទិ្ធជាមួយកុមារបំផុតមានដូចជា 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាកុមារ។ ដូចដនុះ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបគួរ្ិរកបសា 

ផ្រ្វងយល់ពីអំដពើហិងបសា ការមិនដអើដពើ និងផលប៉ុះពល់ដលើកុមារ។ ការយល់ដឹងពីផលប៉ុះពល់ដនុះ អាចជួយឱបយ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាដធ្វើការបញបឈប់អំដពើហិងបសា និងការមិនដអើដពើដលើកុមារ  ផដលកន្ងមកពួកោត់ 

ផតងផតគិតថការអប់រំមបដៅកូនមានរដបៀបពីរគឺ ត្តជាក់ (អហិងបសា) និងល ្្ត ្(ហិងបសា) ពិដ្រ្រគឺដោងដៅដលើនិ្របស័យ 

រប្់រកូន ឬកុមារ។ ការអប់រំមបដៅកូនដោយផបបដ ត្បដូចជាការ្រ្តបីដន្ាប្រ ដជរ គំរាម ្ំរ�ពុត ោក់ទណ្ឌកម្ម វាយដំ  

គឺមោន់ផតចង់ឱបយកូនៗ ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោលអែផតបុ៉ដណាណបុះ។ ដូដចនែុះពួកោត់គិតថការដធ្វើផបបដនុះវាមិនផមនជា 

ការរំដលាភបំពនដនាុះដទ ដោយសារមានការគិត ឬទម្ាបប់ផបបដនុះដហើយដទើបនំាឱបយមានការរំដលាភបំពន ការមិនដអើដពើ  

និងអំដពើហិងបសាបន្តដកើតមានដលើកូន ឬកុមារដៅកនែពុងមគរួសារមួយចំនួនធំ។

 ដដើមបេីទប់ស្ាបត់ និងដឆ្ើយតបដៅនឹងការគិត ឬទម្ាបប់ខាងដលើ ដយើងក៏បានដរៀបចំចងមកងមបធានបទននការដមបៀន 

មបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន ផដលជាការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួមទំាងការមិនដអើដពើ ផដលដ ត្បត 

ដៅដលើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ កនែពុងដោលបំណងជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬ 

អនែកផថទំា កំណត់បានពីរដបៀបននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន និងការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារតាម 

ដំណាក់កាលដផបសងៗននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍកុមារ មពមទំាងដមជើ្រដរី្រ និងអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត ឬរដបៀបចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន ដោយដមបើដោលការណ៍្រំខាន់ចំនួន៥  និងធាតុផបសំចំនួន ៤។

វគ្គទី១១
មេរៀនទី៦៖ ារបេៀនបេៅកូនបេបវិជ្ជមាន (៥)
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គោលារណ៍

ទី១

គោលារណ៍

ទី៣

គោលារណ៍

ទី២

គោលារណ៍

ទី៤

គោលារណ៍

ទី៥

ភាពអហិងេសា

  គឺជាការមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសាដលើកូន ឬកុមារ រួមមានអំដពើហិងបសា 

ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវដភទ និងការមិនដអើដពើ។

ារឃគរព 

 គឺជាការឱបយតនម្ដ្រ្មើៗោ្ប កនែពុងភាពជាមនុ្របស ដោយោ្មបនការដរី្រដអើង និងវិនិចឆេ័យ។

ឃ្្តេតឃៅឃលើាររកដំឃណះត្សាយ

 គឺជាការសាតបប់ និងការបងា្បញដហតុផល រួមទាំងការពិភាកបសា និងការផ្រ្វងរកវិធី ឬរដបៀប 

ណាមួយដដើមបេីដោុះមសាយបញ្បមបកបដោយ្រន្តិវិធី ឬផបបវិជ្ជមានផដលមានការចូលរួម  

យល់មពម និងការចរចាោ្ប។

ឃ្្តេតឃលើដំណក់ាលលូតលាស់ និងអភិវឌេឍរបស់កុមារ 

 មគប់កុមារទំាងអ្់រ •កុមារា កុមារី ឬកុមារផដលមានពិការភាព• មានការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដៅតាមកមមិតអាយុរប្់រពួកដគ ដូចជាការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ  

ផផនែករាងកាយ ្រតិបញ្ប សា្មបរតី ចរិតលក្ខណទៈ ការគិត និងអារម្មណ៍ ដូដចនែុះការបំដពញដៅនឹង 

តមមរូវការរប្រ់ពួកដគ គឺមានភាពខុ្រៗោ្ប។

ដផ្អកឃលើអនុសញ្េអង្គារសហត្បជជតិស្តីពីសិទិ្ធកុមារ 

 ្ិរទ្ធិកុមារគឺជាអ្វីៗផដលកុមារមាន និងអ្វីផដលមនុ្របសទទួលខុ្រមតរូវចំដពុះកុមារ។  

ពួកដគមតរូវធានាថ កុមារមាន្ុរវត្ថិភាព ្ុរខភាពលអែ ្របបបាយរីករាយ ទទួលការអប់រំ និង 

និោយនូវអ្វីផដលមានសារទៈ្ំរខាន់្រមមាប់ពួកដគ។ កុមារទំាងអ្់រ រួមទំាងកុមារផដលមាន 

ពិការភាពទទួលបាននូវ្ិរទ្ធិទំាងដនុះ មិនថពួកដគជានរណា មានពណ៌្រមបេពុរអ្វ ីភាសាអ្វី  

សា្រនាណា  ដក្មងមបុ្រ ឬដក្មងម្ីរ អនែកមក ឬអនែកមានដ�ើយ។ មបដទ្រដ្្រើរផតទំាងអ្់រដៅ 

ដលើពិភពដលាក បានចុុះហត្ថដលខាដលើឯកសារដនុះ។ មពុះរាជាណាចមកកម្ពុជាបានដធ្វើ្រចា្បប័ន  

ដលើអនុ្រញ្បដនុះដៅនថ្ងទី១៥ ផខតុលា ឆ្បំ១៩៩២។  មានន័យថ ពួកដគបាន្រនបយានឹងដធ្វើអ្វីៗ 

ទាំងអ្រ់ដដើមបេីធានាថ កុមារទាំងអ្រ់ទទួលបាន្រិទ្ធិរប្រ់ពួកដគោ៉បងដពញដលញ។ 

១. គោលារណ៍ទាំង៥
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២. ធតុផេសំទាំង៤

ធតុផេសំទី១៖

ដោលដៅយូរអផង្វង

ធតុផេសំទី៣៖

យល់អំពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ 

ធតុផេសំទី២៖

ភាពកក់ដ្តប 

និងផដនកំណត់

ធតុផេសំទី៤៖

ដោុះមសាយបញ្ប 

 កាលពីវគ្គមុន ដលាកអនែកបានដធ្វើការពិភាកបសាោ្បរួចមកដហើយអំពីដោលការណ៍្ំរខាន់ចំនួន ៥ និងធាតុផបសំចំនួន  

៣ ននការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន។ ដៅកនែពុងវគ្គដនុះ ដយើងនឹងដលើកយកធាតុផបសំទី៤ លដាុះត្សាយបញ្្ ្រមមាប់កូន 

ឬកុមារផដលមានអាយុពី ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម ១៨ឆ្បំ មកដធ្វើការពិភាកបសាោ្ប និងហាត់អនុវត្ត។ 

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ទទួលស្ាបល់ពីមូលដហតុនានាននអាកបបេកិរិោផដលពិបាកៗ តាមរយទៈការអនុវត្ត 

ចំដណុះដឹងននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍកុមារ។

 �  ទទួលស្ាបល់ថកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោពិបាកនានា ដៅតាមដំណាក់កាល 

នីមួយៗននការអភិវឌបឍ ដហើយផថមទំាងរកឱបយដឃើញនូវមូលដហតុននអាកបបេកិរិោ 

ដនាុះ ដដើមបេីជួយោំមទដល់កូន ឬកុមារ រួមទំាងជួយឱបយមានភាពងាយម្ួរលកនែពុងការ 

មគប់មគងអារម្មណ៍ផដលមបតិកម្មកនែពុងខ្លួនផងផដរ។ 

 �   ហាត់អនុវត្តដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារផដលមានអាយុពី ១៣ឆ្បំ ដល់ 

ដមកាម ១៨ឆ្បំ ដោយដមបើដោលការណ៍្ំរខាន់ៗ និងធាតុផបសំទំាង៤ ននការចិញ្ចឹម 

កូនផបបវិជ្ជមាន។ 

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 �  ករណី្រិកបសា ចំនួន២ (ក និងខ) បងា្បញពី កុមារដៅចដនា្បុះអាយុ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម  

១៨ឆ្បំ

 � បណ្ណរូបភាព (Poster) ្រ្តីពីការដមបៀនមបដៅកូនផបបវិជ្ជមាន

 � មកោ្រ្្បំងធំ មកោ្ររា៉បម (A4) ហ្វឺត ្រកពុត កនសន្ត 

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 � មកោ្រ្្បំងធំផដលកត់មតា អំពីវិន័យផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបដំបូង
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ខ្លឹមសា�លម្អិត

 

I.  ធតុផេសំទី៤៖ ដោះសេេយបញ្ហេ

 ដោុះមសាយបញ្ប គឺជាការបដមងៀនកូន ឬជួយកូនឱបយដចុះដធ្វើការដោុះមសាយ 

បញ្បដោយ្រន្តិវិធី ឬមិនដមបើអំដពើហិងបសា តាមរយទៈការមបាម្័រយទាក់ទងលអែជាមួយអនែក 

ដនទ ការដរៀនពីភាពបរាជ័យ និងដជាគជ័យ កំហុ្រ ដោយការដោគយល់អធបយាម្័រយ  

និងដចុះបត់ផបន។

 ដៅកនែពុងមគរួសារនីមួយៗ ផតងផតដកើតមានបញ្បដូចជា៖ ការផខ្វងគំនិតោ្ប ជដម្ាបុះ  

ឬការមិន្របបបាយចិត្ត ។ល។ រវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំជាមួយនឹងកូន  

ឬកុមារ ផដលមានករណីម្រដដៀងៗោ្បពីមគរួសារមួយដៅមគរួសារមួយ។ សូមចងចាំថា៖

 ¡  កូនអនែកនឹងមានតមមរូវការ ឬភាព្រំខាន់ៗ និងភាពបុិនមប្រព្វដផបសងៗោ្បដៅតាមកមមតិ  

ននអាយុរប្រ់ពួកដគ។

 ¡  កូន ឬកុមារផដលមានអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយដូចជា យ ំកាច កុហក ឬមិនសាតបប់បងា្បប់  

មិនផមនដោយសារផតដគ •មិនលអែ• ដនាុះដទ ដគមានអាកបបេកិរិោផបបដនាុះ គឺដដើមបេី 

ពបយាោមបំដពញតមមរូវការផដលដគចង់បាន និង្រុវត្ថិភាព្រមមាប់ខ្លួនដគផតប៉ុដណាណបុះ។

 ¡  ភារកិច្ចរប្់រដយើង គឺមតរូវជួយកូន ឬកុមារឱបយបំដពញតមមរូវការតាមផបបវិជ្ជមាន ដោយ 

មតរូវជួយពួកដគឱបយដមើលដឃើញ និងផកតមមរូវនូវអាកបបេកិរិោមិន្រមរមបយទាំងដនាុះ។

 ¡  ការផម្រកគំហក ្រ្តីបដន្ាប្រ គំរាមកំផហង ឬវាយដំកូនមិនបានជួយដោុះមសាយ 

បញ្បដទ វាមោន់ផតបដមងៀនកូនឱបយដចុះផម្រកគំហក ចាប់កំហុ្រ និងដចុះដមបើអំដពើហិងបសា 

ដៅដពលផដលមាននរណាមា្បក់ដធ្វើអ្វីមួយផដលដគមិនដពញចិត្តផតប៉ុដណាណបុះ។

 ¡  កុមារមគប់រូប (រួមទាំងកុមារផដលមានពិការភាព) មតរូវការឱបយឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទាំរប្រ់ពួកដគយកចិត្តទុកោក់ ដោរព ឱបយតនម្ សាតបប់ដហតុផល យល់ពីការគិត  

និងអារម្មណ៍ ដឹងពីតមមរូវការ ទទួលស្ាបល់ពីភាព្ំរខាន់ៗ ភាពបិុនមប្រព្វ និង 

មបមពឹត្តដ្រ្មើភាពោ្បរវាងកូនម្រី និងកូនមបុ្រ ម្របដៅតាមកមមិតអាយុ និងដំណាក់កាល 

ននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់ពួកដគ។

 ¡  មគរួសារខ្ុះមានបញ្បជាមួយនឹងរដបៀបននការដោុះមសាយបញ្ប ពិដ្រ្រជាមួយ 

អាកបបេកិរិោលំបាកៗរប្រ់កូន ឬកុមារផដលអាចបងកឱបយមានជដមា្បុះ ឬអំដពើហិងបសាដៅ 

កនែពុងមគរួសារ ដពលខ្ុះឈានដល់ការទុកកូន ឬកុមារដចាលផលងយកចិត្តទុកោក់  

(ការមិនដអើដពើ) ដបាុះបង់ដចាល (កា្បយជាកុមារអនាថ) ឬការបំផបកកូនដចញពីមគរួសារ  

(យកកូនដៅោក់មណ្ឌល ឬឱបយមគរួសារដផបសងចិញ្ចឹម) ។ល។

 ¡  ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ  អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមតរូវដធ្វើជាគំរូលអែ្រមមាប់កូន ឬកុមារ 

ពិដ្រ្រគឺការផ្តល់ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់ រួមទាំងយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍ 

រប្រ់កូន ឬកុមារដៅតាមកមមិតអាយុ និងដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ 

រប្រ់ពួកដគ។

294 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



 បញ្បទូដៅផដលផតងផតដកើតមានកនែពុងមគរួសាររវាងឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំជាមួយនឹងកូន ឬកុមារមានដូចជា៖

 � ចង់ឱបយកូនសាតបប់បងា្បប់ (ដោយការដមបើអំណាច)

 � មិនយល់ (មិនខ្វល់) ពីអារម្មណ៍ និងការគិតរប្រ់កូន 

 �  ដមបើពកបយ្ំរដីមិន្រមរមបយដូចជា ពកបយអ្ុររ្រ ្ំរ�ពុត គំរាមកំផហង ្រ្តបីដន្ាប្រ  

ដជរ ។ល។

 � ដោុះមសាយបញ្បដោយហិងបសាជាមួយកូន ឬកុមារ

 � ដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ដោយមិនពនបយល់ដហតុផលនានា

 � គិតថខ្លួនជាមនុ្របសដពញវ័យ និងអាងមានបទពិដសាធន៍ដមចើនជាងកូន ឬកុមារ

 � មិនមបាប់អំពីអ្វីផដលោត់ចង់បានដៅកូនឱបយបានចបបា្រ់លា្រ់ ។ល។

 ដៅកនែពុង្រង្គមផខ្មរឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចដោុះមសាយបញ្ប 

ជាមួយកូនដោយមានរដបៀបជាដមចើន។

អវិជ្ជមាន

 � ដមបើអំណាចជាឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដដើមបេីដោុះមសាយបញ្ប។

 � ដធ្វើតាមទមា្បប់ ឬអ្វីផដលខ្លួនធា្បប់ឆ្ងកាត់កន្ងមក។

 � មិនសាតបប់ដហតុផល ោក់កំហុ្រ ្រ្តីបដនា្ប្រ និងោក់ទណ្ឌកម្មចំដពុះកូន ឬកុមារ។

 �  បំដពញផតតមមរូវការរប្់រខ្លួនដោយមិនគិតអំពីផលប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ  

និងអភិវឌបឍកុមារ។

 � មិនឱបយកូន ឬកុមារដធ្វើអ្វីមួយផដលខ្លួនមិនដពញចិត្ត ផតមិនពនបយល់ដហតុផល។

វិជ្ជមាន

 �  ដមបើការសាតបប់្រកម្ម អំពីដហតុផលនានារប្់រកូន ឬកុមារ រួមទំាងពនបយល់ ឬផ្តល់ជា 

ដោបល់ទូនា្មបន។

 �  ដោរព ឱបយតនម្ ដជឿជាក់ និងទទួលសា្បល់មតិដោបល់ ទ្របសនទៈ និងអារម្មណ៍រប្រ់កូន  

ឬកុមារ។

 � យល់ពីដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍរប្រ់កុមារ។

 �  ផ្រ្វងយល់ពីដហតុផល្រមមាប់អាកបបេកិរិោ ឬពកបយ្រម្តីរប្់រកូន ឬកុមារ ផដល 

ដយើងគិតថ •មិនមតឹមមតរូវ• ឬ •មិនលអែ• ។ល។

 �  មបាប់ ឬពនបយល់ដហតុផលដៅកូន ឬកុមារអំពីអ្វីផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល 

ឬអនែកផថទាំមិនចូលចិត្ត និងអ្វីផដលអាចទទួលយកបាន ឬអ្វីផដលអាចដធ្វើជំនួ្រ។
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II.  ស្វេងយល់ពីបញ្ហេ និងសា្េនភាពលំបាកៗរបស់កុមារ

   ១. ក�ណរីសិក្សា (ក)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១៣ ដល់ក្្ម ១៨ឆា្ន្ំ

 ដៅកនែពុងដំណាក់កាលដនុះ ដក្មងជំទង់កំពុងផតផ្រ្វងយល់អំពីខ្លួនឯងថ ដតើពួកដគ 

ជានរណា? ដហើយពួកដគចង់កា្បយជាអ្វី។ ពួកដគក៏កំពុងផតផ្រ្វងរកនូវអត្ត្រញ្បណពិដ្រ្រ 

្្បល់ខ្លួនរប្រ់ពួកដគផងផដរ។ ្រូមអនែកដធ្វើការម្រនម៉ថ៖

 ក.  កូនរប្់រអនែកផតងផតដរៀបចំខ្លួន និងដ្្រៀកពក់ដៅតាមរដបៀបផដលអនែកបាន 

អនុញ្បតឱបយ។ មាននថ្ងមួយអនែកបានដឃើញកូនអនែកលាប និងឆកឹុះ្រក់ពណ៍ 

មកហម ពក់អាវយឺតផដលមាន្ររដ្ររពកបយដមោតមោតដៅផផនែកខាងដមកាយ 

ខនែង និងដ្្រៀកដខាខូវប៊យរឹបរាង រួមទំាងោច់ដំុៗផបប្ិុរច្ីុរ។ អនែកមានការ 

ភ្ាបក់ដផអែើលោ៉បងខ្ាបំង និងមានដ្រចក្តីខា្មប្រដអៀនចំដពុះការដ្្រៀកពក់រប្់រ 

ពួកដគ។ អនែកចង់ឱបយដគប្តលូរដខាអាវ និងកក់្រក់ដចញឱបយបានឆប់។

 ដតើអ្វីខ្ុះផដលបណា្បលឱបយកូនអនែកមានអាកបបេកិរិោរដបៀបដនុះ?

    ២. ក�ណរីសិក្សា (ខ)៖ កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១៣ ដល់ក្្ម ១៨ឆា្ន្ំ

 ខ.  ចបបាប់ទម្ាបប់មួយ ដៅកនែពុងមគរួសាររប្់រអនែកគឺ ្រមាជិកកនែពុងមគរួសារទំាងអ្់រមតរូវ 

ផតមត�ប់មកផ្ុះវិញមិនឱបយហួ្រពីដមា៉បង ១០យប់។ ឥ�លូវដនុះដមា៉បង១០កន្ុះដហើយ  

កូនម្ីរជំទង់អាយុ១ ៧ ឆ្បំរប្់រអនែកដៅផតមិនទាន់វិលមកផ្ុះវិញដៅដ�ើយ  

ទដង្វើផបបដនុះនាងផតងដធ្វើជាញឹកញាប់។ អនែកកំពុងមានការមពរួយបារម្ភោ៉បង 

ខ្ាបំងពីដមពុះអនែកដឹងដំណឹងតាមមិត្តភក្តិនាងមបាប់ថនាងដៅជប់ដលៀង 

ដោយជិុះមូ៉តូជាមួយមិត្តភក្តផិដលមិនទាន់ដចុះដបើកបរស្ាបត់ដៅដ�ើយ ដហើយ 

អនែកក៏ដឹងផងផដរថ កនែពុងកម្មវិធីដនុះមានដក្មងជំទង់ជាដមចើននាក់ដទៀតក៏បាន 

ដៅចូលរួមកនែពុងពិធីដនាុះផដរ ដហើយអនែកក៏មិនផដលស្ាបល់ពួកដគដទៀត។ អនែក 

បានគិតថកនែពុងពិធីដនុះមបផហលជាមានការផឹកដមគឿងម្រវឹងដទៀតផង។ អនែក 

មានការភ័យខ្ាបច និងមពរួយបារម្ភោ៉បងខ្ាបំង ដ្្រើរផតផ្ពុុះកំហឹង មសាប់ផតភ្ាបម 

ដនុះ នាងក៏មកដល់ផ្ុះល្មម។ 

 ដតើអ្វីខ្ុះផដលបណា្បលឱបយកូនអនែកមានអាកបបេកិរិោរដបៀបដនុះ?

III.  ឃដាះត្សាយបញ្ហេ ចំឃពាះករណីសិកេសា

    ១.  ហលតុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្�ាប់ក�ណរីសិក្សា (ក)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១៣ ដល់ក្្ម ១៨ឆា្ន្ំ

 � គឺជាកមា្បំងដ៏មានឥទ្ធិពលកនែពុងការបងា្បញអំពីបុគ្គលភាពរប្រ់ខ្លួន
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 �  តមមរូវការកនែពុងការផបងផចកខ្លួនោត់ឱបយោច់ពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំា  

ដដើមបេីផ្រ្វងយល់ថខ្លួនោត់ជានរណា?

 �  ភាព្រំខាន់ចដំពុះោត់គឺមតរូវផតដធ្វើឱបយដូចមន្ុរបសកនែពុងមកមុផដលមានអាយុដូចោ្បជាជាង 

ដធ្វើតាមតមមរូវការរប្រ់អនែកជាឪពុកមាតបយ

 �  តមមរូវការកនែពុងការមានអារម្មណ៍ថ ខ្លួនមានភាពជាម្ាប្់រការជាជាងការមតរួតមតារប្់រ 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ

 � ចំណង់ខា្បំងកនែពុងការបងា្បញអំពីរ្រជាតិ ជំដនឿ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរប្រ់ខ្លួន

 �  តមមរូវការកំណត់នូវអត្ត្រញ្បណរប្រ់ខ្លួនដូចជា ដតើខ្លួនឯងជានរណា? ដធ្វើការតុបផតង 

ខ្លួនឱបយដៅតាមមកុម ឬមនុ្របសផដលខ្លួនចូលចិត្ត ម្រឡាញ់ និងចង់សាកលបេងភាព 

ទាន់្រម័យនិយម ទំដនើប ឬអ្វីផដលអសា្បរបយ ដលចដធា្បកនែពុងចំដណាមមកុមរប្រ់ពួកដគ។

២.  ហ្តុ្លអាកប្បកិ�ិយា សម្្ប់ក�ណរីសិក្សា (ខ)៖  
កុមា�នៅចន្ល្ុះអាយុ ១៣ ដល់ក្្ម ១៨ឆា្ន្ំ

 � មានជំដនឿថោ្មបនអ្វីនឹងដធ្វើឱបយនាងមានដមោុះថ្បក់ដ�ើយ

 �  មានការពិបាកកនែពុងការយល់អំពីអារម្មណ៍រប្់រអនែកផដលផតងផតបារម្ភពីនាង ពិដ្រ្រ 

ចំដពុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ

 � តមមរូវការភាពជាមា្ប្រ់ការ និងមគប់មគងដលើការ្រដមមចចិត្តរប្រ់ខ្លួន

 �  កង្វុះខាតការដជឿជាក់ខ្លួនឯង និងមនិមានលទ្ធភាពនោិយថ •ដទ• ដៅកាន់មន្ុរបស 

វ័យដក្មងដូចោ្ប

 � តមមរូវការកនែពុងការបងា្បញខ្លួនឯង ដៅកាន់មនុ្របសវ័យដក្មងឯដទៀត

 � នាងមានកង្វុះខាតកនែពុងការយល់ដឹងពីភាពមា្ប្រ់ការ និងមតរូវការជួយពីអនែកដនទ

 � ចង់បងា្បញឱបយដឃើញថ នាងគឺជាមនុ្របសផដលមានភាពមា្ប្រ់ការមា្បក់

 � នាងខ្វុះជំនាញកនែពុងការពនបយល់ដហតុផលពតីមមរូវការ ទ្របសនទៈ និងគុណតនមរ្ប្រ់ខ្លួន។

សកម្មភាព និងរឃបៀបគំត្ទសត្មាប់ករណីសិកេសា (ក) និង (ខ)

 � ដោរព ឱបយតនម្ និងផ្តល់ឱកា្រដល់ពួកដគមគប់ដពល

 �  ដមជើ្រដរី្រដពលផដល្រមម្របដដើមបេីជួបជផជកពិភាកបសាជាមួយកូន និងសាតបប់ដហតុផល 

រប្រ់ពួកដគ

 �  មបាប់អំពីកង្វល់ និងក្តីបារម្ភរប្រ់ដយើង មពមទាំងអនែកពក់ព័ន្ធផដលមានចដំពុះពួកោត់  

រួមទំាងជួយឱបយោត់ដចុះផ្តល់ដំណឹងដពលដៅណាមកណា ដៅឯណា ឬរវល់ដធ្វើអ្វ ី

មួយ ។ល។

 �  ដមបើការសាតបប់ដោយយកចិត្តទុកោក់ និងយល់ចិត្ត តាមរយទៈការយល់អំពីការគិត 

និងអារម្មណ៍រប្រ់កូន
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ខ្លឹមសា�បន្ថ្ម

 �  ផណនំា និងជួយពួកដគឱបយនិោយអំពីផលមបដោជន៍ និងផលប៉ុះពល់បណ្ាបល 

មកពីការដមបើដមគឿងម្រវឹង និងការដ្រពគប់មិត្ត មពមទំាងជួយឱបយពួកដគគិតពីបញ្ប 

ដមោុះថ្បក់ចរាចរ និង្រុវត្ថិភាពដៅជុំវិញខ្លួនមគប់ដពលទាំងអ្រ់

 �  ដលើកទឹកចិត្តឱបយកូន្ំុរជំនួយពីនរណាម្ាបក់ផដលពួកដគទុកចិត្ត ដៅដពលផដលពួកដគ 

ជួបបញ្ប មពមទាំងផ្តល់ឱកា្រឱបយពួកដគដធ្វើអ្វីមួយមបកបដោយភាពមា្ប្រ់ការ 

 �  ជួយឱបយកូននិោយពីតមមរូវការរប្រ់ខ្លួន និងបងា្បញពីអារម្មណ៍នានាផដលខ្លួនមាន

 �  អត់ធ្មត់ និងផ្តល់ភាពកក់ដ ត្បតាមរយទៈពកបយ្រម្តី អាកបបេកិរិោ ការយកចិត្តទុកោក់ 

និងោំមទដល់ពួកដគមគប់ដពល

 �  ទទួលស្ាបល់ថកូនមានការផមបមបរួលអ័រមូ៉ន (ផផនែកជីវសាស្រ្ត) ដៅកនែពុងដំណាក់កាល 

ននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ ផដលដធ្វើឱបយដគមានចរិតលក្ខណទៈ និងអាកបបេកិរិោ 

ផបបដនុះ។

 អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវបញ្ចលូលខ្ឹមសារ្រ្តីពី េិេា�ភាេ និងភាេខុសោ្ន្ក្នុងេា�ចិញ្ឹម 

កូនត្សរី និងកូនត្បុសផងផដរ។ អនែក្រមមប្រមមរួលគួរ្ួររបំផុ្រខ្ុះៗអំពីកុមារផដលមាន

ពិការភាព។

 ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាគួរផ្តល់ការផថទំាជាពិដ្រ្រដដើមបេីការពរ 

កុមារផដលមានពិការភាព ពីការរំដលាភបំពនមគប់មបដភទ។ កុមារទាំងដនាុះនឹងទទួលបាន 

មគប់ោ៉បងដូចកុមារទូដៅផដរដូចជា ចុុះបញ្ជីកំដណើត ដ្រៀវដៅមគរួសារ និងចុុះដឈា្មបុះចូល 

ដរៀន។ ពួកដគនឹងទទួលបានការោំមទឱបយបានចូលដរៀនដៅសាលាមដត្តយបយ ោ៉បងដហាច 

ណា្រ់មួយឆ្បំមុនចុុះដឈា្មបុះចូលដរៀនដៅសាលាបឋម្រិកបសា ដហើយដៅបន្តការោំមទ និង 

ដលើកទឹកចិត្តពួកោត់ឱបយបន្តដរៀនរហូតបញ្ចប់អនុវិទបយាល័យ វិទបយាល័យ ឬមហាវិទបយាល័យ 

ដូចកុមារទូដៅផដរ។ ពួកដគក៏អាចចូលរួម្រកម្មភាពកីឡា ្ិរលបេទៈ ្ិរក្ាបសាលា និង 

្រកម្មភាពនានាដៅកនែពុង្រង្គមផងផដរ។ 

 មបដភទននពិការភាពរប្់រកុមារអាចដកើតដ�ើងដផបសងៗោ្ប។ មបដភទពិការភាពខ្ុះ 

អាចដកើតមានមុនកំដណើត (កនែពុងដពលមាននផ្ដពុះ) កំ�ពុងដពលដកើត (្រមមាល) ដហើយ

ខ្ុះដទៀតអាចដកើតមានដមកាយពីកំដណើត។ កុមារមួយចំនួនអាចដកើតមកមានពិការភាព 

ផតមួយមបដភទ ផតកុមារមួយចំនួនដទៀត អាចមានដមចើនជាងមួយមបដភទ។ ខាងដមកាមដនុះ 

ជាមបដភទពិការភាពដផបសងៗោ្បផដលអាចដកើតមានដលើកុមារមួយចំនួន៖

 �  ថ្លង់ ឬលខ្សាយេា�សា្ត្ប់៖ កុមារអាចមានអវទៈយវទៈ និង្រតិបញ្បលអែ ផតអ្វីផដលជា 

ផលវិបាក្រមមាប់ពួកោត់គឺ ដខបសាយការសាតបប់ (មិនអាចសាតបប់បាន ឬសាតបប់បាន 

មិនលអែ)។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់ពីមបដភទ 

ពិការភាពដនុះដៅដពលផដលកុមារមានអាយុដមកាមបីឆ្បំដូចជា កូន ឬកុមារមិនងាក 

ដមើល មិនភ្ាបក់ដៅដពលដៅដឈា្មបុះ ឬមាន្ំរដ�ងខ្ាបំងៗ។ ការជួយអន្តរាគមន៍  
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ទាន់ដពលដវលាដល់កូន ឬកុមារផដលថ្ង់ ឬដខបសាយការសាតបប់ដនាុះអាចឱបយពួកោត់ 

មានឱកា្រដរៀនភាសាបានលអែដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំា ទទួលបានការជួយោំមទដដើមបេីឱបយពួកោត់មានកម្ាបំង និងទឹកចិត្តបន្ត 

ជួយកូន ឬកុមាររប្រ់ោត់ផដលមានពិការភាពដនុះ ដោយជួយជំរុញ ឬដធ្វើ្រកម្មភាព 

ដលងជាមួយពួកដគដូចជា និោយភាសាកាយវិការ ដលងជាមួយកូនដោយដមបើ 

្រម្ាបរទៈមាន្ំរដ�ង។ ្រកម្មភាពទំាងដនុះនឹងជួយឱបយកូន ឬកុមារមានការអភិវឌបឍ  

ការមបាម្័រយទាក់ទង មានភាពកក់ដ ត្ប និងមានទំនុកចិត្តកនែពុងការចូលរួម្រកម្មភាព 

នានាដៅកនែពុង្រង្គម។  បច្ចពុបបេននែមានសាលាពិដ្រ្រ្រមមាប់ជួយកុមារផដលមាន 

ពិការភាពផបបដនុះដូចជា អង្គការមគរួសារថ្មី អង្គការម៉ាបរីណុល និងអង្គការ All Ears 

Cambodia ជាដដើម។ 

 �  លខ្សាយសតិបញ្្៖ គឺដកើតមានតាមកមមិត។ កុមារមួយចំនួនមានបញ្បដខបសាយ្រតិ 

បញ្បមបដភទមសាល។ ពួកោត់អាចដៅដរៀនបានោ៉បងដហាចណា្់រ បានចប់ 

បឋម្ិរកបសា ដហើយពួកដគក៏អាចដមើលផថខ្លួនឯងបានដូចជា ការដ្្រៀកពក់ ងូតទឹក 

ដគង និងហូបចុកជាដដើម។ មានកុមារមួយចំនួនដទៀត មានបញ្បដខបសាយ្រតិបញ្ប 

មបដភទធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកដគមិនអាចដមើលផថទាំខ្លួនឯងបាន មិនដចុះនិោយ ដហើយមតរូវការ

អនែកជួយដមើលផថទាំជាពិដ្រ្រដូចជា ការបដនា្បរបង់ ការបញ្ចពុកអាហារ ការដ្រ្ៀកពក់ 

និងការរ្រ់ដៅមបចាំនថ្ងជាដដើម។ កុមារទាំងដនុះក៏មតរូវការ ការការពរជាពិដ្រ្រផថមដទៀត 

ពីការមិនដអើដពើ ឬការរំដលាភបំពនដផបសងៗ។ ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ 

អាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទាំកុមារមបដភទដនុះ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន   

ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវចិត្ត ផដលមានទីតំាងដៅកនែពុងមនី្រដពទបយ 

បផងអែកជ័យជំនុះ ដខត្តកណា្បល។ 

 �  លខ្សាយេាយសម្បទា ឬរាងេាយ៖ កុមារមួយចំនួនដទៀត មាន្រតិបញ្បធម្មតា ឬ 

ដ្្រើរផតធម្មតា ផតពួកដគមានបញ្បកនែពុងការដធ្វើចលនា ឬបន្ាប្់រទី។ ពួកដគអាចដដើរ 

បានដោយមានការជួយ ឬឧបករណ៍ជំនួយដូចជា ដឈើមចត់ ឬរដទុះរុញ។ល។  

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចផ្រ្វងរកដ្រវាការផថទំាកុមារមបដភទដនុះ  

ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន ឬដៅទទួលដ្រវាមជបឈមណ្ឌល្ុរខភាពផ្លូវ 

ចិត្ត ផដលមានទីតាំងដៅកនែពុងមន្ីរដពទបយបផងអែកជ័យជំនុះដខត្តកណា្បល មជបឈមណ្ឌលសាតបរ 

នីតិ្រមបេទាបនា្បយមពប ឬដៅដគៀនឃ្បំងកនែពុងរាជធានីភនែំដពញ និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីតិ 

្រមបេទាដៅតាមដខត្ត។

 �  េិេា�ម ្្នក ឬលខ្សាយគំលហើញ៖ មានតាមកមមិតននពិការភាព ដហើយកុមារទំាងដនុះ 

អាចមាន្រតិបញ្បធម្មតាដូចកុមារដនទដទៀតផដរ។ កុមារខ្ុះអាចដមើលដឃើញដោយ 

លំបាក ដហើយកុមារមួយចំនួនដទៀតមិនអាចដមើលដឃើញទំាងម្ុរងដទ។ ឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាអាចកត់្រម្ាបល់កូន ឬកុមារ ផដលមានបញ្បផភនែកតំាង 

ពីតូចតាមរយទៈ្រកម្មភាពទារកដូចជា មិន្រូវមានចលនា មិនដងើបក មិនដឈាងចាប ់

299ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



រប្់ររបរដលង មិនលូន ឬវារ ទារកដលងកមបសាន្តតិចតួច ដៅផតម្ាបក់ឯងដមចើន ឬមិន 

្ូរវបានចូលរួម្រកម្មភាព្រង្គមដពលដគមានវ័យធំដ�ើង។ ដូចដនុះឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំអាចជួយកូន ឬកុមារតាំងពីពួកដគដៅជាទារក ដោយការ 

ដលង និោយ និងចូលរួម្រកម្មភាពមបចំានថ្ង ឬដៅកនែពុង្រង្គម។ ពួកដគក៏មតរូវការ 

ផថទាំ និងការោំមទ ពីដ្រវា្រង្គមកិច្ចផដលមានដៅមូលោ្បន និងមជបឈមណ្ឌលសាតបរនីត ិ

្រមបេទានានា។

ភាេខុសោ្ន្�វងកុមារា និងកុមា�ី

 កុមារា  កុមា�ី

 � រាងកាយមានភាពរហ័្ររហួន និង្រកម្ម

 � មានជំនាញវិភាគ កនែពុងលំហ

 �  មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយនឹង 

ការដធ្វើឱបយអ្វីៗ្្ប្រ់ទី

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការដមើល

 � តក់មកហល់កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  ផបងផចកការងារចបបា្រ់ ដោយដ្តបត 

អារម្មណ៍ម្តងមួយៗ

 �  មតរូវការដពលដវលាដដើមបេីផ្ចង់អារម្មណ៍ 

កនែពុងការដធ្វើអ្វីមួយ

 �  រុករក ឬផ្រ្វងយល់ និងចង់ដឹងពី អ្វីៗផដល 

ដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តបងា្បញ្រកម្មភាពជាងនិោយ 

ពីអារម្មណ៍រប្រ់ដគ

 � រាងកាយមានភាពទន់ភ្ន់

 � មិន្រូវមានជំនាញវិភាគ

 � មានចំណាប់អារម្មណ៍ខា្បំងជាមួយពណ៌

 � ដរៀនតាមរយទៈ ការសាតបប់

 � គិតចបបា្រ់លា្រ់មុននឹងដធ្វើអ្វីមួយ

 �  មិនមានការផបងផចកចបបា្រ់ អាចដធ្វើការ 

ដមចើនមុខកនែពុងដពលផតមួយ

 � អាចដធ្វើបានភា្បមៗ

 � សាតបប់ ដដើមបេីដឹងពីអ្វីៗផដលដៅជុំវិញខ្លួន

 �  ចូលចិត្តនិោយ ដដើមបេីបងា្បញព ី

អារម្មណ៍រប្រ់ខ្លួន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡ ជាកិច្ចចាប់ដផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ?  លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចបករំលបកការរ្រ់នៅរប្រ ់

ពួកោត់ 

 ? ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖  

 ? តើគោលការណ៍កបុមរប្រ់យើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបច 

ខ្ុះ? 

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាច 

រំឭក ឬបងា្បញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដល 

បាន្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គ 

ដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខ្ុះៗដូចជា ្ួររ 

ដៅពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់ 
និងឆ្លុុះបញ្ច្ំងេរីេា�

អនុវត្ត

(២៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលរំឭកពីអ្វីផដលបានដរៀន ឬពិភាកបសាពីជំនួប 

មុនដោយ

 ? តើលោកអនែករៀនបានអ្វីខ្ុះពីវគ្គមុន?

 ? តើលោកអនែកបានចបករំលបកខ្ឹមសារអ្វីខ្ុះដបលបានពិភាកបសា

កាលពីជំនួបលើកមុន ជាមួយ្រមាជិកគបរួសារ និងកូនៗ?

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម បន្ាបប់មកដ្រនែើ្ំុរឱបយ 

អនែកចូលរួមផចករំផលកបទពិដសាធន៍ពីការអនុវត្ត

 ? តើលោកអនែកជួបភាពងាយសបលួ ឬផលលំបាកអ្វខ្ីុះ នៅពបល 

ដបលលោកអនែកយកមបរៀននបុះទៅអនុវត្តនៅកនែពុងគបរួសារ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលកត់មតានូវការលំបាកផដលអនែកចូលរួមដលើក

ដ�ើង និងដ្រនែើ្ំុរឱបយមកុមធំផ្តល់ និងពិភាកបសាដដើមបេីផ្រ្វងរករដបៀប 

ផដលអាចជួយដល់ការលំបាកទំាងដនាុះ រួចអនែក្រមមប្រមមរួល 

បផន្ថមនូវចំណុចខ្វុះខាត។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន

301ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៤ េា�កសាងក្ុម ល្ប្ង 
ថាមេល

េា្ត្មគ្្ង 
(១០នាទរី)

 ¡  ប្រាប់អនែកចូលរួមថ មុននឹងបន្តដៅដមដរៀនថ្មីដយើងនឹងដលងផលបេង 

មួយដៅថ ផលបេងកាតបមដមោង រដបៀបផលងមានដូចខាងដមកាម៖

 ?  ្ំុរឱបយអនែកចូលរួមអង្គពុយជារង្វង់ និងមបាប់ពួកដគថផលបេងដនុះ

ម្រដដៀងនឹងវគ្គមុនផដរ។

 ?  ឱបយអនែកចូលរួមអង្គពុយដពនដភនែន ឬបត់ដជើងក៏បាន ដហើយ 

យកនដដឆ្វង្្បរបាតនដោក់ដលើចុងដៅ្បខាងដឆ្វងរប្់រខ្លួន  

និងយកចងអែពុលនដសាតបំោក់ចំកណ្ាបលបាតនដដឆ្វងអនែកដៅ

ខាងសាតបំនដខ្លួន។

 ?  មបាប់ពួកដគបន្តថ ដលាកអនែកទំាងអ្់រោ្បនឹងផម្រកបន្រ 

នូវរ្រជាតិដូចជា (ផផអែម ជូរ នមប...) ដៅដពលផដលដលាក 

អនែកឮដឈា្មបុះផផ្ដឈើ ឬដមគឿងដទ្រដផបសងៗដូចជា (្រក មករូចឆ្មប  

អំបិល...) ដលាកអនែកសាដបប់ និងផម្រកបន្ររហូតដល់ឮពកបយ 

ថកាតបមដមោង ដពលដនាុះ្ំុរឱបយដលាកអនែកមបញ៉ាបប់ដកនដសាតបំ 

ដចញពីបាតនដអនែកផដលដៅផកបេរ រីឯនដខាងដឆ្វងមបញ៉ាបប់ 

ដកាតបបដដើមបេីចាប់ចងអែពុលនដអនែកផដលដៅផកបេរម្ាបងដទៀតផដរ។  

ដពលផដលពួកោត់យល់ពីដំដណើរការដលងផលបេងដនុះ 

ដហើយ អនែក្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើមដៅ ដឈា្មបុះផផ្ដឈើ ឬ 

ដមគឿងដទ្រជាដមចើនមបដភទ (មិនយឺត ឬមិនដលឿនដពក) និង 

ពកបយចុងដមកាយថកាតបមដមោង។ បន្ាបប់មកអាច្្ប្់រប្តលូរ 

អនែកដៅដឈា្មបុះផផ្ដឈើ ឬដមគឿងដទ្រក៏បានមប្ិរនដបើមាន 

អនែក្រ្មមគចិត្ត បន្តដធ្វើដូចដនុះចំនួន៥ដៅ៦ដង។

 ¡  ឥ�លូវដនុះដលាកអនែកបានស្ាបងអារម្មណ៍ដហើយ អញ្ចឹងដយើងនឹង 

ពិភាកបសាដលើមបធានបទថ្មីមួយដទៀតគឺ •ការដោុះមសាយបញ្ប• 

ជាមួយកូនជំទង់បន្តដទៀត ។

៥ ម្រៀនថ្មរី៖
េា�ប្ៀនប្ដៅកូន 
ប្បវិជ្ជមាន (៥)

ឆ្លុុះបញ្្ំង 
អំេរី�បៀប និង 
បទេិសោធន៍  

ន្េា� 
ដោុះស្្យ 

បញ្្  
ជាមួយកូន 

វ័យជំទង់�បស ់
អ្នកចូល�ួម
(២០នាទរី)

 ¡  ្រូមមបាប់អនែកចូលរួមថ ដយើងបានដធ្វើដំដណើរឆ្ងកាត់ធាតុផបសំនានា 

ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ឥ�លូវដនុះដយើងមកដល់ធាតុផបសំទី៤  

ផដលជាធាតុផបសំចុងដមកាយគឺ •ការដោុះមសាយបញ្ប• ដហើយ 

ដយើងក៏បានពិភាកបសាោ្បពីការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូន ឬកុមារ 

ផដលមានវ័យមុនជំទង់កាលពីជំនួបមុនម្តងរួចមកដហើយ ដោយ    

ដ ត្បត្ំរខាន់ដលើអាកបបេកិរិោលំបាកៗរប្់រកូន ដូដចនែុះដពលដនុះ 

ដយើងនឹងដលើកធាតុផបសំដនុះដផដល បុ៉ផន្តដយើងនឹងពិភាកបសាអំពីកូន  

ឬកុមារកនែពុងវ័យជំទង់ផដលមានអាយុចដន្ាបុះ ១៣ឆ្បំ ដល់ដមកាម  

១៨ឆ្បំបន្តដទៀត។ អនែក្រមមប្រមមរួល នំាអនែកចូលរួមឱបយភ្ាបប់ 

ជាមួយនឹងមបធានបទដនុះ ដោយរំឭកដ�ើងវិញខ្ុះៗអំពី៖

302 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ? តើការដោុះសបបយបញ្បជាមួយកូន មានន័យដូចម្តបច?

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ បបបប់ពីអ្វីដបលគួរធ្វើ ឬមិនគួរធ្វើ បង្ខំឱបយធ្វើ 

តាម ហាមមិនឱបយធ្វើ បង្ខំ ឬវាយ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយរប្់រអនែកចូលរួម និងបផន្ថម 

ខ្ឹមសារ រួច្រួរបន្ត

 ? តើបញ្បអ្វីខ្ុះដបលតបងតបកើតមានឡើងរវាងឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកថបទាំជាមួយនឹងកូន ឬកុមារ?

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ បបើពកបយ្រម្តីមិន្រមរមបយ  ្រ្តីបន្ប្រ ជបរ 

បបមាថ វាយដំ។ល។

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួច្រួរបន្ត

 ?  នៅពបលមានបញ្បកើតឡើង តើលោកអនែកបានធ្វើអ្វីខ្ុះ 

ជាមួយកូន កនែពុងការដោុះសបបយបញ្បទាំងនុះ?

 y  ចម្ើយរំពឹងទុក៖ និោយខា្បំងៗ ្រ្តីបន្ប្រ បបបប់ព ី

ដំណោុះសបបយ បបបប់កូនឱបយឈប់បបពបឹត្តទៀត ។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបចដម្ើយរប្់រអនែកចូលរួម និងបផន្ថម 

ខឹ្មសារ។ មប្ិរនដបើរដបៀបដោុះមសាយបញ្បផដលពួកោត់ដលើក 

ដ�ើង ផបបហិងបសា ឬផបបអវិជ្ជមាន អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវផត 

ដលើកយកចំណុចដនាុះមកពិភាកបសា ដដើមបេីជួយឱបយពួកោត់ដមើល 

ដឃើញពីចំណុចលអែ ឬមិនលអែ ឬផលប៉ុះពល់ននដំដណាុះមសាយ 

ដនាុះដៅដលើកូន ឬកុមារ ដូចជា (ប៉ុះពល់ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត)  

ឬក៏ផផនែកទំនាក់ទំនងជាដដើម។ល។ ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត កូន ឬ 

កុមារមគប់រូបមតរូវការ និងដពញចិត្តទទួលយកនូវរដបៀបដោុះមសាយ 

បញ្បពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបដោយ 

ភាពអហិងបសា  ភាពកក់ដ ត្ប និងការយល់ចិត្ត។ ដូដចនែុះដដើមបេីជួយ 

ឱបយកុមារទទួលបាននូវតមមរូវការរប្់រពួកដគបាន ឪពុកមាតបយ  

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបមតរូវផតយកចិត្តទុកោក់ និង 

ផ្រ្វងរកដ្រវាោំមទដផបសងៗ ្រមមាប់ពួកដគ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្ររុបគំនិតអនែកចូលរួម រួច្រួរបន្ត

 ?  តើ្រមបបប់កុមារពិការ លោកអនែកបបើរបៀបដោុះសបបយ 

បញ្បនបុះដូចម្តបចដបរ?

 y ចម្ើយរំពឹងទុក៖ ទុកចោល និោយរកហបតុផលក៏សាតបប ់

ោ្បមិនបាន មិន្រូវខ្វល់ពបបុះគិតថពួកគបមិនដឹងអី។ល។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមបានដឆ្ើយ និង 

ចូលរួមមគប់ៗោ្ប។

303ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល្រដង្ខបថកុមារា កុមារី និងកុមារផដលមាន 
ពិការភាព ដពញចិត្តទទួលយកនូវរដបៀបដោុះមសាយបញ្បពីអនែក 
ផថទំាមគប់រូបដោយភាពអហិងបសា  ភាពកក់ដ ត្ប និងការយល់ចិត្ត 
ដូចៗោ្ប។ ដដើមបេីជួបនឹងតមមរូវការពិដ្រ្រដនុះបាន គឺទាមទារឱបយ 
មានការោំមទពីឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំរប្រ់ដគ។  
ដូដចនែុះឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាមគប់រូបមតរូវផត 
យកចិត្តទុកោក់ និងផ្រ្វងរកដ្រវាោំមទដផបសងៗ ដដើមបេីបំដពញ 
តមមរូវការពិដ្រ្រទាំងដនាុះរប្រ់កូន ឬកុមារពិការ។

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួល្រូមដធ្វើការពនបយល់ថ 

 ¡  ការដោុះមសាយបញ្ប ជាពិដ្រ្រអាកបបេកិរិោលំបាកៗជាមួយ 
កូន ឬកុមារតាមរយទៈការដមបើអំណាចជាមនុ្របសដពញវ័យ ដមបើហិងបសា  
មិនផមនជាវិធីផដលោំមទ និងជួយឱបយកូន្្ប្់រប្តលូរអាកបបេកិរិោ  
ឬបំដពញតមមរូវការផដលដគមតរូវការដនាុះដទ។ ផ្ពុយដៅវិញពួកដគ 
នឹងទទួលបាននូវភាពភ័យខ្ាបច ឈឺចាប់ រងរបួ្រ បាត់បង់ 

ទំនាក់ទំនងជាមួយមគរួសារ ខ្វុះទំនុកចិត្ត និងបាត់បង់ភាពកា្បហាន  
។ល។  បទពិដសាធន៍ និងផលប៉ុះពល់ទាំងដនុះបានដធ្វើឱបយកូន ឬ 
កុមារខ្ុះចាកដចញពីផ្ុះ និងមគរួសារម្របដពលជាមួយមជបឈោ្បន 
ជំុវិញខ្លួន មាន្រភាពអាប់អួ៊រ។ ទំាងដនុះ្ុរទ្ធផតជាឱកា្រ និង 
អំដណាយផលដល់ជនខិលខូចទាក់ទាញពួកដគបានោ៉បងមាន 
មប្រិទ្ធភាព ពិដ្រ្រជំរុញឱបយពួកដគដធ្វើ្រកម្មភាពទំនា្រ់នឹងចបបាប់។ 

 ¡  ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត ដៅដពលផដលមានបញ្បដកើតដ�ើង ឪពុក 
មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាខ្ុះបានបង្ខចិំត្តបំផបកកូន 
ដចញពីមគរួសារ តាមរយទៈការបញ្ជលូនដៅរ្់រដៅជាមួយសាច់ញាតិ  
ឬរ្់រដៅកនែពុងមណ្ឌល មគរួសារដផបសងចិញ្ចឹម ខណទៈពួកដគគិតថ  
មគរួសារកំពុងខ្វុះ្រមត្ថភាព ឬលទ្ធភាពកនែពុងការអប់រំផណនំា និង 
ការចិញ្ចឹមបីបាច់។ គួររំឭកថ ទដង្វើទំាងដនុះ មិនបានជួយឱបយ 
កូន ឬកុមារបានទទួល ឬបំដពញនូវតមមរូវការរប្់រពួកដគដូច 
ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបានគិតដនាុះដទ  
ផតវាដធ្វើឱបយកូន ឬកុមាររងនូវការប៉ុះទង្គចិផ្លូវចិត្តោ៉បងខ្ាបំងដោយ 
សារពួកដគបាត់បង់នូវភាពកក់ដ ត្ប និងក្តីម្រឡាញ់ពីមកុមមគរួសារ 
្្បល់រប្់រពួកដគ។ ដលើ្រពីដនុះដទៀតកូន ឬកុមារក៏អាចរងនូវ 
ការរំដលាភបំពនដផបសងៗដូចជា ការរំដលាភបំពនផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត  
និងការមិនដអើដពើពីអនែកផថទាំកនែពុងមណ្ឌលមួយចំនួនផងផដរ។ ឪពុក 
មាតបយ អាណាពបយាលបាល ឬអនែកផថទាំមិនមតរូវបានដលើកទឹកចិត្តឱបយ 
មានការបំផបកកូន ឬកុមារដចញពីមគរួសារដ�ើយ ដមពុះវាមិនផមនជា 
ជដមមើ្រទីមួយ ននការ្រដមមចចិត្តយកកុមារោក់កនែពុងមណ្ឌល 
ដនាុះដទ។ មណ្ឌលគឺជាជដមមើ្រចុងដមកាយបងអែ្រ់។
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ធាតុ្្សំទរី៤៖ 
ដោុះស្្យ 
បញ្្ (អាយុ 
១៣ឆា្ន្ំ �ហូត 
ដល់ ១៨ឆា្ន្ំ)

សវែ្ងយល់ 
េរីបញ្្ និង 
សា្្នភាេ 

លំបាកៗ�បស់ 
កូនជំទង ់
រាម�យៈ 

ក�ណរីសិក្សា
(២៥នាទរី)

 ¡  ឥ�លូវដនុះដយើងនឹងដរៀនពីស្ាបនភាពពិបាកៗ មួយចំនួនផដលដកើត 

ដ�ើងចំដពុះកូន ឬកុមារតាមដំណាក់កាលនានា។ ដយើងនឹងដមបើ 

អ្វីផដលដយើងបានដរៀនអំពីការអភិវឌបឍរប្់រកុមារ ដដើមបេីគិតពីអ្វខ្ីុះ 

ផដលអាចនឹងបណ្ាបលឱបយកូនៗដយើងមាននូវអាកបបេកិរិោ 

លំបាកៗផបបដនុះ។ ការអនុវត្តដនុះនឹងជួយឱបយអនែកចូលរួមអភិវឌបឍ 

ការដឆ្ើយតបមបកបដោយមប្រិទ្ធភាព ។

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលបន្តថ ដយើងនឹងអនុវត្តដលើករណី្ិរកបសា ឬ 

្រផម្តងតួ អំពីកូន ឬកុមារដៅតាមដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍដផបសងៗោ្ប ដដើមបេីផ្រ្វងយល់ពីតមមរូវការ រដបៀបននការ 

បំដពញតមមរូវការ ការមគប់មគងអារម្មណ៍ និងការមគប់មគងសា្បនភាព 

ពិបាកៗរប្់រកូន ឬកុមារវ័យជំទង់។ ដយើងនឹងដធ្វើការងារជា 

មកុមតូចៗ ដដើមបេីពិនិតបយដមើល និងផ្រ្វងយល់ពីដំដណើរការននការ 

លូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍ រួមទាំងមូលដហតុនានា ផដលនាំឱបយកូន ឬ 

កុមារវ័យជំទង់មានអាកបបេកិរិោលំបាកទាំងដនាុះ។

 ¡  ផចកអនែកចូលរួមជា៤មកុម និង្ំុរឱបយពួកោត់គិតថ ដពលដនុះ 

ពួកោត់កំពុងផថទំាកូនដោយម្រនម៉ដៅតាមករណី្ិរកបសាផដល 

បានផចកជូន ដហើយក៏្ំុរឱបយពួកោត់ដមបើមបា្់រចំដណុះដឹងកាល 

ពីវគ្គមុនៗ ្រ្តីពីការអភិវឌបឍកុមារ ធាតុផបសំមួយចំនួនផដលបានដរៀន 

រួចដហើយ ដដើមបេីអនុវត្តការដោុះមសាយបញ្បដនុះមានរយទៈដពល 

១០នាទី ដោយកត់មតាដលើមកោ្ររ៉ាបមធំ (A3)។ បន្ាបប់មកឱបយ 

មកុមមានឱកា្រផចករំផលកដហតុផលទំាងដនាុះ (រហូតដល់ 

ពួកោត់អ្រ់ដហតុផល)។

 � ផចកករណី្រិកបសា ដៅឱបយមកុមនីមួយៗ

មកុមទី១ និងទី២៖ ករណី្រិកបសា ក

មកុមទី៣ និងទី៤៖ ករណី្រិកបសា ខ

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការកតម់តា ដពលមកុមនីមួយៗដធ្វើបទបងា្បញ  

រួច្ររុបខឹ្មសារ បន្ាបប់ពីមកុមទំាង ៤ បានបង្ាបញចប់ ដដើមបេី 

ជួយឱបយអនែកចូលរួមយល់ចបបា្់រថមានដហតុផលអី្វផដលដធ្វើ 

ឱបយកូន ឬកុមារមានអាកបបេកិរិោលំបាកៗផបបហនែឹង ដោយ 

ឆ្ពុុះបញ្បំងដៅនឹងដំណាក់កាលននការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍ 

រប្់រកុមារ រួមទំាងបផន្ថមខឹ្មសារ និងពនបយល់អំពី្រកម្មភាព  

និងរដបៀបោំមទនានាផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទាំយកដៅអនុវត្តជាមួយកូន ដូចមានដៅកនែពុងខ្ឹមសារដមដរៀន។
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សម្ត្ងត ួ
ដោុះស្្យ 
ញ្្ជាមួយ 
កូនជំទង់ 

(២០នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលដមជើ្រដរី្រមកុម្រ្ម័មគចិត្ត ឬចាត់តាំងមកុមណា 

មួយឱបយ្រផម្តងតួពីករណី្រិកបសាមួយណាក៏បាន។ ្រុំឱបយ្រមាជិក 

កនែពុងមកុមដនាុះដដើរតួជាឪពុក ឬមាតបយ និងកូនជំទង់ ដោយអនុវត្ត 

ការដោុះមសាយបញ្ប រួមទំាងដមបើធាតុផបសំទំាងអ្់រជាមួយកូន 

ផដលមានអាកបបេកិរិោលំបាកដូចកនែពុងករណី្ិរកបសាដនាុះ ដហើយ 

ក៏្ំុរឱបយអនែកចូលរួមដផបសងដទៀត្រដងកត និងកត់មតា។ ដមកាយការ 

្រផម្តងតួចប់ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ្រំណួរ

 ? តើពួកោត់បានកត់្រំោល់ឃើញអ្វីខ្ុះអមបបាញ់មិញ ដោយ 

ធ្វើការឆ្ពុុះបញ្បំងទៅនឹងធាតុផបសំទាំង៤ ដបលបានរៀន និង 

ចងចាំ? 

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលមបមូលគំនិតទំាងអ្់រ និងរួមទំាងជួយឱបយ 

ពួកដគយល់ចបបា្់រពី្រកម្មភាពណាផដលបង្ាបញថ ដោលដៅ  

យូរអផង្វង ភាពកក់ដ ត្ប និងផដនកំណត់ យល់ពីការគិត និង 

អារម្មណ៍ និងការដោុះមសាយបញ្ប។

គួ�ចងចាំ 

អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវ្រដមមចចិត្តថ    មកុមណាផដលមាន្រមត្ថភាព 

កនែពុងការ្រផម្តងតួ រួមទាំងអាច   អនុវត្តនូវការដោុះមសាយបញ្បដនុះ ដោយ 

ដមបើធាតុផបសំទាំងអ្រ់រួមបញ្ចលូលោ្ប ដដើមបេីជាគំរូកនែពុងការដោុះមសាយបញ្ប 

ជាមួយកូនជំទង់។

សង្ខ្បម្រៀន
�យៈព្ល 
(១០នាទរី)

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីការដោុះមសាយបញ្បជាមួយកូនវ័យ 
ជំទង់ (អាយុ១៣ ដៅ១៨ឆ្បំ) ដោយដមើលដៅដលើមូលដហតុផដលកូន  
ឬកុមារ្រផម្តងនូវអាកបបេកិរិោ(លំបាកៗ) ផដលដគមាន រួមទំាង 
អនុវត្តនូវការដោុះមសាយបញ្ប ដោយដមបើធាតុផបសំទំាងអ្់ររួមបញ្ចលូល 
ោ្ប។ មកដល់ធាតុផបសំចុងបញ្ចប់ដនុះ ដបើដយើងគិត និងដឆ្ើយដោយ 
ដសា្មបុះមតង់អំពីខ្លួនឯងថ ដៅមុនដពលដរៀន និងដមកាយដពលដរៀន ដតើ 
មាន•មបតិកម្ម•ខុ្រោ្បដូចដម្តចខ្ុះដទ? ចំដពុះឥរិោបថរប្រ់កូន ឬ 
កុមារ ដូចកនែពុងករណី្រិកបសាអមបបាញ់មិញដនុះ។ 

ការយល់ដឹងអំពីការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រកុមារមានន័យថ  
ដយើងអាចពបយាោមយល់ពីអ្វីផដលកំពុងដកើតដ�ើងចំដពុះកូន ឬកុមារ 
ដៅមគប់ដំណាក់កាលដផបសងៗោ្ប ដហើយការយល់ដឹងដនុះជួយដយើងឱបយ 
ដោុះមសាយបញ្ប ផដលដយើងជួបមបទុះដៅកនែពុងការមគប់មគងអាកបបេកិរិោ 
លំបាកៗរប្់រកូន ឬកុមារបាន។ ដទាុះបីជាដយើងយល់ដឹងអំពីធាតុ 
ផបសំនីមួយៗចបបា្់រដហើយក៏ដោយ ដដើមបេីឱបយការចិញ្ចឹម និងផថទំារប្់រ 
ដយើងមានមប្ិរទ្ធភាពដៅបាន ដយើងមតរូវផតោក់ធាតុផបសំទំាង៤ដនុះ 
រួមបញ្ចលូលោ្ប ្ូរម្ួររអនែកចូលរួមថ មាន្ំរណួរផដរឬដទ? ដបើមាន 
្រូមដឆ្ើយ។

306 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

ផចក្្បំងរូបភាព្រ្តពីី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ដល់អនែកចូលរួម។ 

ដបើមានដពលអនែក្រមមប្រមមរួលអានរំឭក នូវខឹ្មសារននធាតុផបសំទំាង 

៤ដនុះផង។

 ¡ ្រូម្រួរអនែកចូលរួមថ មាន្រំណួរដទៀតផដរឬដទ?

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡ អនែក្រមមប្រមមរួល្រួរ៖ 

 ?  ដតើដលាកអនែកយល់ថមបធានបទដនុះមានមបដោជន៍អ្វខ្ីុះ 

ចំដពុះដលាកអនែក? 

 ?  ដតើដលាកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ោ៉បងដូចដម្តចផដរ ដៅ 

ដលើទដង្វើរប្រ់ដយើងកន្ងមក?

 ?  ដតើមតរូវយកដៅអនុវត្តោ៉បងដូចដម្តចដៅកនែពុងមគរួសាររប្់រ 

ដលាកអនែក?

កិច្េា�្្ទុះ
(១០នាទរី)

 ¡  ដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចាប់ដផ្តើមដធ្វើការកត់្រម្ាបល់ ពី 

អាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង និង 

 ¡  ដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវការដោុះមសាយបញ្ប និងមគប់មគង 

អាកបបេកិរិោលំបាកៗរប្់រកូន ជាមួយនឹងការអនុវត្តនូវធាតុផបសំ 

ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានដៅនឹងដំណាក់កាលននការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍកុមារ។

 ¡  ចុងបញ្ចប់្ូរមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ផដលបានមក 

ចូលរួម។

307ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



308 ជំនួបដំបូងការប្បៀន្បបៅកូនបបបវិជ្ជមាន (៥)



សេចក្តីផ្តើម

 ដូចដលាកអនែកដឹងដហើយថ នថ្ងដនុះគឺវគ្គចុងដមកាយននការពិភាកបសា និងឆ្ពុុះបញ្បំងអំពី ការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន 

រប្រ់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ។ មកដល់ដពលដនុះការពិភាកបសាគឺបានឈានមកដល់វគ្គទី១២ ផដលមាន 

ការចូលរួមពី្ំរណាក់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាទំាងអ្់រដោយការដពញចិត្ត និងរីករាយកនែពុងការពិភាកបសា 

ពីមបធានបទនានាផដល្ុរទ្ធផតជាមបធានបទទាក់ទងដៅនឹងការចិញ្ចឹមកូន ឬកុមារ រួមទំាងកុមារផដលមានពិការភាព 

ផងផដរ។ ដូដចនែុះដៅកនែពុងវគ្គដនុះនឹងជួយដល់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាបានដធ្វើការរំឭក និងឆ្ពុុះបញ្បំង 

ដ�ើងវិញពីអ្វីផដលបានដរៀន ក៏ដូចជាការបញ្បក់ដ�ើងវិញនូវចំណុចដផបសងៗ ផដលអនែកចូលរួមមានចម្ងល់ រួមទំាងការ 

ពិភាកបសា និងផចករំផលកបទពិដសាធន៍នានាពីភាពងាយម្ួរល ឬការលំបាកកនែពុងការអនុវត្តពីរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនផបប 

វិជ្ជមានផដលបានចូលរួម និងពិភាកបសាទាំង១១ជំនួបកន្ងមក។

គោលបំណង លៅចុងបញ្ប់ននវគ្គលនុះ អ្នកចូល�ួមនឹងអាច៖
 �  ឆ្ពុុះបញ្បំង និងរំឭកដ�ើងវិញនូវដមដរៀនទំាងអ្់រ ផដលបានពិភាកបសាកន្ងមក និង 

ពមងឹងបផន្ថមនូវចំណុចផដលខ្វុះខាត។

 �  ផចករំផលក និងទទួលយកបទពិដសាធន៍អំពីការ្្ប្រ់ប្តលូរ និងផ្រ្វងរកដំដណាុះមសាយ 

ពីការលំបាករប្រ់ខ្លួនឯង្្បល់ និង្រមាជិកដផបសងដទៀតជាមួយមកុមឪពុកមាតបយ។ 

 � សា្បប្រ្ង់ចំដណុះដឹងរប្រ់អនែកចូលរួម ដមកាយវគ្គបណ្តុះបណា្បលបានបញ្ចប់។

�យៈព្ល ១៥០ នាទរី

វគ្គទី១២
ជំនួបចុងកេេយ
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សមា្ភ្�ៈ 
ដ្លត្ូវេា�

 � ្រកពុត ហ្វឺត កនសន្ត

 � មកោ្រ្្បំងធំ

 � កមមាល្រមមាប់អនែកចូលរួមអង្គពុយ

 � ដមតៀម្រមា្បរទៈ្រមមាប់ដលងជាមួយកុមារ

 �  ដំ�លូងដ ត្ប (បាល់មកោ្់រដរៀបចំជាដម្រច ផដលរំុជំុវិញជាមួយនឹងកមមង្ំរណួរមួយ 

ម្រទាប់ៗ និងបទចដមមៀង)

 � មកោ្រ្្បំងធំកត់មតាអំពីវិន័យ ផដលមកុមបានចងមកងកាលពីជំនួបមុន (វគ្គដំបូង)

 � លំហាត់សាកលបេងដមកាយវគ្គបណ្តុះបណា្បល 

 � លំហាត់សាកលបេងមុនវគ្គបណ្តុះបណា្បល (ឯកសារថតចម្ង)

ខ្លឹមសា�លម្អិត ១. សំណួ�សម្្ប់ឆ្លុុះបញ្ច្ំង និង�ំឭកម្រៀន

សំណួ�សម្្ប់ដំ�ូងក្ត្
 � ្រូមនិោយដរឿងកំផប្ងមួយ ដហើយបងបអែលូនចាំចាក់ចដងកុះខ្លួនឯងផង

 � រាំបទ បុណបយភូមិ ទាំងអ្រ់ោ្ប

 � ដតើការរំដលាភបំពន មានផលប៉ុះពល់អ្វីខ្ុះចំដពុះកុមារ?

 �  តាមអ្វីផដលដលាកអនែកបានដរៀន ដតើអនែកបានដធ្វើអ្វីខុ្ះដដើមបេីការពរកូន ពីការរំដលាភបពំន 

ដផបសងៗ?

 � ដតើភាពតានតឹងចិត្ត អាចបណា្បលមកពីកតាតបអ្វីខ្ុះ?

 �  ចាប់ពីដពលដលាកអនែកបានដរៀនជាមួយមកុមឪពុកមាតបយ ដៅដពលផដលដលាកអនែកមាន 

អារម្មណ៍តានតឹងចិត្ត ដតើដលាកអនែកបានដធ្វើអ្វីខ្ុះ ដដើមបេីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដនាុះ?

 � ្រូមចាប់នដគូមា្បក់ រួចរាំជាមួយោ្ប។ (អនែក្រមមប្រមមរួលដមតៀមបទចដមមៀង) 

 �  ដតើដលាកអនែកបានដធ្វើអ្វីខ្ុះ ដដើមបេីឱបយទំនាក់ទំនងកនែពុងមគរួសារមានលក្ខណទៈលអែមបដ្រើរ 

ជាងមុន?

 �  ដូចផដលដលាកអនែកបានដរៀនអំពីកាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ ដតើកាតព្វកិច្ចណាខ្ុះ  

ផដលដលាកអនែកបានអនុវត្តជាមួយកូន ឬកុមារដៅកនែពុងមគរួសាររប្រ់ដលាកអនែក?

 � ្រូមឱបយអនែកដៅដឆ្វងនដដដើរបងា្បញម៉ូដ

 �  ដតើដលាកអនែកបានដធ្វើអ្វីខ្ុះ កនែពុងការជួយោំមទកូន ឬកុមារដដើមបេីឱបយពួកដគអាចបំដពញ 

ភារកិច្ចរប្រ់ដគបាន?

 � ដតើភារកិច្ចណាខ្ុះ ផដលកូន ឬកុមារបានអនុវត្តកន្ងមក?

 � ដតើរដបៀបននការចិញ្ចឹមកូនមានអ្វីខ្ុះ?

 � ដតើការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន មានន័យដូចដម្តច?

 � ចូរដរៀបរាប់ អំពីដោលការណ៍ទាំង៥ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន?

 � ្រូមញញឹមរកដ្រនែហ៍ ោក់អនែកទាំងអ្រ់ោ្ប។ (បញ្បក់៖ ញញឹមអត់ឱបយដចញដធ្មញដទ)

310 ជំនួបដំបូងជំនួបចុងក្រោយ



ដដើមបេីការពរកុមារ ្ំរខាន់ដយើងមតរូវផ្រ្វងយល់ពីការរំដលាភ 

បំពនដផបសងៗផដលអាចប៉ុះពល់ដល់កុមារ។ ការរំដលាភ 

បំពនផចកជាបួនមបដភទខុ្រៗោ្បគឺ ការរំដលាភបំពនផ្លូវ 

កាយ ការរំដលាភបំពនផ្លូវចិត្ត ការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទ និង 

ការមិនដអើដពើ។ មគប់មបដភទននការរំដលាភបំពនទំាងអ្់រ 

្ុរទ្ធផតមានផលប៉ុះពល់ដល់ការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍរប្់រ 

កុមារ។ ការការពរកុមារមិនផមនដ ត្បតផតដលើកុមារផដលមាន 

កាយ្រមបេទា និង្រតិបញ្បលអែដនាុះដទ ដហើយក៏ដ ត្បត្ំរខាន់ 

ដលើកុមារផដលដខបសាយកាយ្រមបេទា និង្រតិបញ្បផងផដរ  

ដមពុះពួកដគមតរូវការការការពរជាពិដ្រ្រដដើមបេីទទួលបានការ 

លូតលា្់រ និងអភិវឌបឍដូចជាកុមារទូដៅផដរ។ ចំផណកកុមារ 

ផដលអាចរងការរំដលាភបំពនមិនផមនមានផតកុមារីដនាុះដទ  

កុមារាក៏មបឈមខ្ាបំងពីការរំដលាភបំពនផងផដរ ជាពិដ្រ្រ  

គឺការរំដលាភបំពនផ្លូវដភទ។

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពី្ុរខុមាលភាពរប្់រឪពុក 

មាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំ ដហើយដយើងបានដឹងពីមូល

ដហតុផដលដធ្វើឱបយដយើងមានភាពតានតឹងចិត្ត ផលប៉ុះពល់ និង 

វិធីផដលជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងចិត្ត្រមមាប់ដោុះមសាយ 

ដៅកនែពុងមគរួសារ។ ដបើ្ិរនជាដយើងមិនបានបន្ធលូរភាពតានតឹង 

ចិត្តឱបយបានមតឹមមតរូវ ដនាុះវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការចិញ្ចឹម 

កូន និងទំនាក់ទំនងកនែពុងមគរួសារ។ មបយ៉ាបងវិញដទៀត ដយើងក៏បាន 

មេរៀនទី ១៖
ារារពារកុមារ

ខ្លឹមសារសង្ខេប ដេលឆ្លើយតបទៅនឹង 
គោលបំណងមេរៀន ដេលបានបងា្ហេញៅជំនួបដំបូង

 � ចូរដរៀបរាប់អំពីធាតុផបសំទាំង៤ ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន?

 � ដតើការកំណតដ់ោលដៅយូរអផង្វង មានន័យដូចដម្តច? (ចូរដលើកឧទាហរណ៍បញ្បក់)

 �  ដតើការផ្តល់ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់មានន័យដូចដម្តច? (្រុំឱបយអនែកដៅសាតបំនដដលើក 

ឧទាហរណ៍បញ្បក់)

 � ដតើការយល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍មានន័យដូចដម្តច? (ចូរដលើកឧទាហរណ៍បញ្បក់)

 � ដតើការដោុះមសាយបញ្ប ្រំដៅដៅដលើអ្វី? (ចូរដលើកឧទាហរណ៍បញ្បក់)

 � រាំកមបសាន្តទាំងអ្រ់ោ្ប១បទ

២. លសចក្តរីសលង្ខបលមល�ៀនធំៗ ទាំង៦

មេរៀនទី ២៖
សុខុមាលភាព

ឪពុកមា្តេយ
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ពិភាកបសាផដរអំពីរដបៀបផដលអាចកត់្រម្ាបល់ថ កូន ឬកុមារ 

មានភាពតានតឹងចិត្ត និងជួយឱបយោត់ដចុះដោុះមសាយភាព 

តានតឹងចិត្ត មពមទំាងដធ្វើឱបយពួកដគកាន់ផតមានទំនុកចិត្តដលើ 

ខ្លួនឯងផថមដទៀត។ ដូដចនែុះ ដដើមបេីដជៀ្រវាងពីផលប៉ុះពល់ 

អវិជ្ជមានចំដពុះការចិញ្ចឹមកូន ចាំបាច់ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទាំ មតរូវដឹងពីវីធីផដលដធ្វើឱបយមាន្រុខុមាលភាពលអែ គឺមតរូវ

មានរដបៀបកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដនាុះតាមផបបវិជ្ជមាន។

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីការមបាម្រ័យទាក់ទងកនែពុងមគរួសារ  

ផដលមានសារទៈ្ំរខាន់ណា្់រកនែពុងការផ្តល់ និងទទួលព័ត៌មាន 

ដផបសងៗពី្រមាជិកដៅកនែពុងមគរួសារ ជាពិដ្រ្រជាមួយកូន ឬកុមារ  

រួមទំាងកុមារផដលមានពិការភាព។ ដដើមបេីងាយម្ួរលកនែពុងការ 

ទទួលព័ត៌មានពីោ្ប ដយើងមតរូវគិតពីរដបៀបកនែពុងការសាតបប់ដោយ 

យល់ចិត្ត និង្រដងកតដដើមបេីជួយ្រមមរួលដល់ការមបាម្័រយ 

ទាក់ទងឱបយមានមប្រិទ្ធភាព។ ដបើដទាុះជាមាន្រមាជិកកនែពុងមគរួសារ 

ណាផដលមានពិការភាព ដយើងមតរូវផ្រ្វងរកពីរដបៀបដផបសងៗ ដដើមបេ ី

ឱបយការមបាម្័រយទាក់ទងោ្បកាន់ផតមានភាពជិត្រនែិទ្ធ។ ដយើងក៏ 

បានដឹងផដរថ ដដើមបេីឱបយកូន និងកុមារដរៀនបានពីការមបាម្័រយ 

ទាក់ទង ដោយមានមប្ិរទ្ធភាព ដយើងផដលជាឪពុកមាតបយ 

អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទាំមតរូវសាតបប់កូនដោយយកចិត្តទុកោក់  

ដហើយក៏មតរូវដធ្វើជាគំរូលអែដល់កូនៗ ឬកុមារផងផដរ។

នថ្ងដនុះដយើងបានពិភាកបសាោ្បអំពីកាតព្វកិច្ចរប្់រឪពុកមាតបយ  

និងភារកិច្ចរប្់រកូន ឬកុមារ។ ដូចអ្វីផដលដលាកអនែកបាន 

ដលើកដ�ើង និងការបង្ាបញរប្់រអនែក្រមមប្រមមរួល ដហើយ 

មានកាតព្វកិច្ចដមចើនណា្រ់ ផដលឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល  

ឬអនែកផថទំាមតរូវបំដពញកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬកុមារ និង 

ទាមទារឱបយមានការជួយោំមទោ្បដៅវិញដៅមករវាងអនែក 

ពក់ព័ន្ធ។ មបយ៉ាបងដទៀតដយើងក៏អាចដមជើ្រដរី្រនូវទម្ាបប់នន 

ការចិញ្ចឹមកូន ផដលជួយដល់ការ្រដមមចបាននូវដោលដៅ 

រយទៈដពលផវងដោយមិនមានការរំពឹងការតប្រនែងពីកូន ឬ 

កុមារឱបយដមើលផថ ឬចិញ្ចឹមឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែក 

ផថទំាវិញដ�ើយ។ ចំផណកកូន ឬកុមារក៏មានភារកិច្ចផដលមតរូវ 

ដធ្វើដដើមបេីជួយដល់មគរួសារ និងអភិវឌបឍខ្លួន។ ចំដពុះកុមារផដល 

មានពិការភាពក៏មានភារកិច្ចផងផដរ ដហើយភារកិច្ចទំាងដនាុះគឺ 

មេរៀនទី ៣៖ 
ារបេេសេ័យ

ទាក់ទងក្នុជង
គេួសារ

មេរៀនទី ៤៖
ាតព្វកិច្ចករបស់
ឪពុកមា្តេយ និង

ភារកិច្ចករបស់កូន
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អាម្រ័យដៅតាមលទ្ធភាព ្រមត្ថភាព និងមបដភទននពិការភាព 

រប្់រពួកដគ។ ដទាុះជាោ៉បងណាក៏ដោយ ដយើងគួរចងចំាថ 

ភារកិច្ចទាំងអ្រ់ដនាុះ មិនមានប៉ុះពល់ដល់្រិទ្ធិ ការលូតលា្រ់  

និងអភិវឌបឍរប្រ់កូន ឬកុមារដ�ើយ។

 ¡  កំណត់បាន និងឆ្ពុុះបញ្បំងអំពីរដបៀបនានាននការចិញ្ចឹមកូន  

ផដលពួកោត់ទទួលបានពីមនុ្របសជំនាន់មុន រួមទំាងបាន 

យកមកអនុវត្តបន្តជាមួយកូន ឬកុមារ្្បល់ដូចជាការចិញ្ចឹម 

កូនផបប

 � មតជាក់ (មាត់តូច ឬការផ្តល់្រិទ្ធិ)

 � ដ្តប (មាត់ធំ ឬ្តបច់ការ)

 � ដ្ររី ឬទំដនើង

 � មិនដអើដពើ

 ¡  ទទួលស្ាបល់ថការោក់ទណ្ឌកម្មដល់កូន ឬកុមារវាបងកឱបយ 

មានផលប៉ុះពល់ោ៉បងខ្ាបំងដល់កូន ឬកុមារ។ ទណ្ឌកម្ម 

មិនផមនមោន់ផតជាអំដពើហិងបសាដលើរាងកាយបុ៉ដណាណបុះដទ  

បុ៉ផន្តវាក៏ជាអំដពើហិងបសាខាងផ្លូវចិត្ត ឬការមិនដអើដពើផងផដរ។  

ឧទាហរណ៍ដូចជា ការបន្តពុុះបងា្អបប់  ការទុកដចាលឱបយដៅ 

ដោយផ�ក ការដធ្វ្រមបផហ្រ និងការបងអែត់អាហារដល់ 

កុមារជាដដើម។ល។

 ¡  កំណត់បានពីរដបៀបនានាកនែពុងការអនុវត្តននការោក់វិន័យ 

ផបបវិជ្ជមានដល់កូន ឬកុមារ ដដើមបេី្្ប្រ់ប្តលូរនូវអាកបបេកិរិោ 

លំបាកៗមួយចំនួន ផដលរដបៀបទំាងអ្់រដនុះមិនបងកឱបយ 

មានផលប៉ុះពល់ដល់កូនទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ការមិនដអើដពើ  

រួមទំាងការលូតលា្់រ និងអភិវឌបឍផងផដរ។ ឧទាហរណ៍  

ពួកដគអាចដមើលទូរទ្របសន៍បាន មប្រិនដបើពួកដគដធ្វើលំហាត ់

កិច្ចការផ្ុះចប់ ពួកដគអាចដៅផបសារជាមួយបានមប្រិនដបើពួកដគ 

មិនទាមទារ ឬអុក�ពុកចង់បានរប្់រអ្វីមួយ ញពុាំអាហារ 

ឱបយអ្រ់ដទើបដគអាចរត់ដលងបាន។ល។

មេរៀនទី ៥៖
 របៀបនេ

ារចិញ្ចកឹមកូន
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 ¡  កំណត់បានអំពីនិយមន័យននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ជា 

ការចិញ្ចឹមកូនដោយមិនដមបើទមមង់ណាមួយននអំដពើហិងបសារួម 

ទាំងការមិនដអើដពើ ផដលដ្តបតដៅដលើដោលការណ៍្រំខាន់ៗ 

ចំនួន៥ (ភាពអហិងបសា ដ ត្បតដៅដលើការរកដំដណាុះមសាយ  

ការដោរព ផផអែកដលើដំណាក់កាលលូតលា្់រ និងការ 

អភិវឌបឍកុមារ និងផផអែកដលើអនុ្រញ្បអង្គការ្រហមបជាជាតិ 

្រ្តីពី្រិទិ្ធកុមារ) និងធាតុផបសំចំនួន៤គឺ  ដោលដៅយូរអផង្វង  

ភាពកក់ដ្តប និងផដនកំណត់ យល់អំពីការគិត និងអារម្មណ៍  

និងដោុះមសាយបញ្ប។

 ¡  កំណត់ និងដមជើ្រដរី្រនូវវិធីសាស្រ្តកនែពុងការអនុវត្តពីរដបៀប

ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ដដើមបេីដធ្វើការដោុះមសាយបញ្ប 

ដោយផផអែកដលើដោលការណ៍្រំខាន់ៗចំនួន៥ និងដមបើមបា្រ់ 

ធាតុផបសំទំាង៤ ឱបយម្របដៅនឹងដំណាក់កាលដផបសងៗោ្ប នន 

ការលូតលា្់រ និងការអភិវឌបឍកុមារតាមកមមិតអាយុរប្់រ 

ពួកដគដូចជា

 � ចដនា្បុះអាយុពី ០ឆ្បំ រហូតដល់អាយុដមកាម ៣ឆ្បំ

 � ចដនា្បុះអាយុពី ៣ឆ្បំ រហូតដល់អាយុ ៥ឆ្បំ

 � ចដនា្បុះអាយុពី ៦ឆ្បំ រហូតដល់អាយុ ១២ឆ្បំ

 � ចដនា្បុះអាយុពី ១៣ឆ្បំ រហូតដល់អាយុដមកាម ១៨ឆ្បំ

 ¡  ទទួលស្ាបល់ថការអនុវត្តនូវដោលការណ៍្ំរខាន់ៗចំនួន 

៥ និងធាតុផបសំចំនួន៤ននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន វាជួយ 

បដងកើតឱបយមានភាព្រនែិទ្ធស្ាបល ទំនាក់ទំនងលអែ ការជួយ 

ោំមទោ្ប ការនឹករឭក និងការយល់អធបយាម្័រយ... រវាង 

ឪពុកមាតបយ អាណាពបយាបាល ឬអនែកផថទំាជាមួយនឹងកូន  

ឬកុមារ ពិដ្រ្រកុមារផដលមានពិការភាព។ កតាតបទំាងដនុះ 

ដហើយផដលជួយឱបយមគរួសារទំាងអ្់រទទួលបាននូវភាព 

្រុខដុមរមនា ផដលបដញ្ចៀ្រនូវការបំផបកកូន ឬកុមារដចញ 

ពីមគរួសារផងផដរ។

មេរៀនទី ៦៖
 ារបេៀនបេៅ

កូនបេបវិជ្ជមាន
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លំហាត់សាកល្បងលត្េាយវគ្គ
សត្មាប់ត្កុមឪេុកមា្ត្យ (Post-Test)

(បំលេញក្នុងវគ្គចុងលត្េាយ)

ល្ខសមា្គ្ល់៖..............................

កាលបរិដចឆេទ ៖ នថ្ងទ.ី . . . ........ផខ............ឆ្បំ. . . . ........

ទីកផន្ង ៖ ភូមិ.....................ឃុំ.................... 

ម្រុក........................ដខត្ត.....................................

គោលេា�ណ៍ណ្នាំ

 បន្ាបប់ពីដយើងបានជួបោ្បចំនួន១១ជំនួបកន្ងមក ដយីងនឹងដធ្វើលំហាត់មួយ ដហើយលំហាត់ដនុះគឺមោន់ផត 

ចង់ដឹងថ ដតើដលាកអនែកមានចំដណុះដឹង ឬបទពិដសាធន៍អ្វីខ្ុះ ផដលទទួលបានបផន្ថមពីការបណ្តុះបណ្ាបល និង 

ការអនុវត្តជាក់ផ្រ្តង ្រមមាប់ជួយដលាកអនែកកនែពុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឱបយមានការលូតលា្់រ និងអភិវឌឍបានលអែ។  

ចដម្ើយរប្់រដលាកអនែកនឹងមតរូវរកបសាការ្រម្ាបត់ ្ូរមដលាកអនែកដធ្វើការបំដពញតាមបទពិដសាធន៍រ្់រដៅមបចំានថ្ងរប្់រ

ដលាកអនែក។
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 ចុុះ្រំបុតបកំណើត និងបញ្ជលូនកូនទៅរៀន

 ផ្តល់អាហារដបលមានជីវជាតិគបប់គបបន់

 វាយ ដើមបេីបបៀនបបៅចំពោុះកូនដបលមិនសាតបប់បងា្បប់

 ផ្តល់ភាពកក់កតប ក្តីសបឡាញ់ និងធ្វើជាគំរូលអែ

១-  តើឪពុកមា្តេយតេូវធ្វើអ្វីខ្លះសមេេប់ កូន ឬ កុមារ?

 ជួយធ្វើការងារផ្ុះ និងខិតខំរៀន្រូតប

 លបង និងធ្វើ្រកម្មភាពតាមអ្វីដបលខ្លួនចង់ធ្វើ

 បបបប់ឪពុកមាតបយពបលមានទុក្ខកង្វល់

 សាតបប់ និងធ្វើតាមដំបូនា្មបនលអែៗ ពីឪពុកមាតបយដើមបេី ការពរខ្លួន

២- តើកូន ឬកុមារមានភារកិច្ចកធ្វើអ្វីខ្លះ ៅក្នុជងគេួសារ?

 មើលមុខ ងក់កបបាល បន្រពកបយ ្រួរបញ្បក់

 ្រួរ្រំណួរតបរូវតាមសាច់រឿង

 ្រង្ខបបសាច់រឿងបាន

 ធ្វើការបណ្ើរ សាតបប់បណ្ើរ

៣- ធ្វើយ៉េងណទើបដឹងថា មនុសេស មា្នេក់ កំពុង សា្តេប់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់?

្រមា្បល់៖្រូមគូ្រ្រញ្ប (•) ដៅកនែពុងមបអប់ចដម្ើយណាមួយផដលដលាកអនែកយល់ថមតឹមមតរូវ។
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 សាតបប់បងា្បប់ និងធ្វើតាម ទោុះបីមិនពបញចិត្តក៏ដោយ

 ទទួលបានព័ត៌មានពីោ្បទៅវិញទៅមក

 អាចស្វបងរកដំណោុះសបបយតាមតមបរូវការ

 ការពរកូនពីការរំលោភបំពនផបសបងៗ ការពរខ្លួន

៤- តើារបេេសេ័យទាក់ទងក្នុជងគេួសារ មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

 វាយកូន ដើមបេីឱបយកូនសាតបប់ដំបូនា្មបន

 ប៉ុះពល់បបោប់ភបទកុមារ ពបលលាង្រមា្អបត

 ចាប់បង្ខំ ឬរំលោភផ្លូវភបទកុមារ

 ទុកកុមារតូច ឱបយនៅផ្ុះតបមា្បក់ឯង

៥- តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដេលចាត់ទុកថាជ ាររំលោភបំពានលើកុមារ?

 ចបុះបបុងបបយ័តនែ និងមានការអត់ធ្មត់

 ភ័យខា្បច និងយល់្រប្តអាកបក់

 រាងកាយលូតលា្រ់មិនបានលអែ និងអាចពិការភាព

 រៀនមិនចបុះ និងមិនចូលសាលា

៦- តើាររំលោភបំពានកុមារ មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?
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 ណបនាំពីរបៀបការពរខ្លួន និងបបបប់ពីលបេិចឆបោករប្រ់ជនខិលខូច

 សាតបប់កូន ឬកុមារឱបយបានចបើន

 ចាក់សោរកូនកនែពុងផ្ុះ ជាជាងយកទៅផ្ញើសាច់ញាតិ

 ទុកវត្ថពុអាចបងកគបបុះថ្បក់ ឱបយផុតពីដបកូន

៧- តើឪពុកមា្តេយគួរធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមេបីារពារកូនពីាររំលោភបំពាន?

 ដកដង្ហើមឱបយវបងៗ ឬដើរចបញ

 ោំដំណាំ ឬធ្វើការងារផ្ុះផបសបងៗ

 ជជបកលបងជាមួយអនែកដទប

 ផឹកសបប ឬជក់បារី

៨-  ៅពេលដេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសបេបាយចិត្ត ឬតនតឹងចិត្ត 
តើលោកអ្នកធ្លេប់បានធ្វើអ្វីខ្លះ?

 ្រម្ពុត និងវាយកូន 

 ្រួរ និងសាតបប់ពីហបតុផល

 ពិភាកបសាជាមួយកូន ដើមបេីរកដំណោុះសបបយ

 នាំកូនធ្វើ្រកម្មភាពផបសបងៗ ដើមបេីបន្ធលូរអារម្មណ៍

៩- ៅពេលដេលកូន ឬកុមារ មានអាកបេបកិរិយមិនល្អ តើលោកអ្នកធ្លេប់បានធ្វើអ្វីខ្លះ?
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 វាយ ហើយលួងលោមតាមកបបយ

 នៅកបេបរកូន នៅពបលដបលកូនតបរូវការ

 សាតបប់កូននិោយ ដោយយកចិត្តទុកោក់

 ចំណាយពបលលបងជាមួយកូន

១០- តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដេលបងា្ហេញថា ជារផ្តល់ភាពកក់ក្តេដល់កូន?

 បងកើនភាព្រនែិទ្ធសា្បលរវាងឪពុកមាតបយនិងកូន

 កាត់បន្ថយជម្បុះ ឬអំពើហិងបសាកនែពុងគបរួសារ

 កូនមានទំនុកចិត្តកនែពុងការបបបប់រឿងកង្វល់រប្រ់ខ្លួន

 ឪពុកមាតបយមានអាទិភាព កនែពុងការ្រមបបចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ

១១- តើារផ្តល់ភាពកក់ក្តេមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

  កុមារី (មានរដូវ ដើមទបរូង និងតបគៀករីកធំ) កុមារា (ប្តលូរ្រម្បង  

មានទឹកកាម សា្មបរីកធំ)

  អារម្មណ៍ឆបវឆវ និងមិន្រូវសាតបប់បងា្បប់

  ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមិត្តភក្តិ ចបើនជាងគបរួសារ

  ចូលចិត្តធ្វើការងារផ្ុះ

១២- ពេលកូន ឬកុមារឈានចូលវ័យជំទង់ តើពួកគេមានារបេេបេួលអ្វីខ្លះ?
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

១ េា�សា្្គមន៍ (១០នាទរី)  ¡  ជាកចិ្ចចាបដ់ផ្តើម អនែក្រមមប្រមមរួល្រំដណុះ្រំណាល ដហើយអាច៖

 ? ្រួរអំពី្រុខទុក្ខ ការធ្វើដំណើរ ឬការរ្រ់នៅរប្រ់អនែកចូលរួម

 ? លើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួម ចបករំលបកការរ្រ់នៅរប្រ ់

ពួកោត់ 

 ?  ថ្បងអំណរគុណដល់អនែកចូលរួមដបលបានចបករំលបក និង 

បន្ត្រកម្មភាពបនា្បប់។

២ �ំឭកគោលេា�ណ៍ក្ុម (៥នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល ជួយរំឭកពីដោលការណ៍មកុមផដលបាន 

បដងកើតរួមោ្ប កាលពីជំនួបដំបូងដោយ្រួរ៖

 ? តើគោលការណ៍កបុមរប្រ់យើងបានកំណត់ោ៉បងដូចម្តបច 

ខ្ុះ? 

 ¡  ដបើ្ិរនជា្រមាជិកមកុមមិនបានចំា អនែក្រមមប្រមមរួលអាចរំឭក 

ឬបង្ាបញដៅដលើមកោ្រ្្បំងធំ (ដោលការណ៍មកុម) ផដលបាន

្ររដ្ររចំណុចផដលពួកោត់បានមពមដមពៀងកាលពីវគ្គដំបូង។ 

កំណត់សមា្គ្ល់៖ អនែក្រមមប្រមមរួលោក់ ឬពបយលួរដោលការណ៍មកុម 

ផដលអនែកចូលរួមអាចដមើលដឃើញ ដហើយដធ្វើការរំឭកខុ្ះៗដូចជា ្រួរដៅ

ពួកោត់ជាមួយនឹងការបងា្បញដៅ្្បំងដោលការណ៍ដនាុះ។

៣ �ំឭកម្រៀនចាស់
ម្រៀនទរី១ ដល់ ទរី៦

ល្ប្ង 
ដំ�ូងក្ត្
(៤៥នាទរី)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវដរៀបចំដំ�លូងដ ត្ប និងដមតៀមបទចដមមៀង 

ឱបយបានរួចរាល់ បន្ាបប់មកដ្រនែើឱបយអនែកចូលរួមឈរជារង្វង់ ដហើយ 

ផណនាំពី្រកម្មភាព និងរដបៀបដលង។

 �  ពនបយល់ថ ដនុះគឺជាដំ�លូងដ ត្ប ផដលដយើងមិនអាចទុកដៅ 

នឹងនដ ឬកាន់យូរបានដទ ដមពុះវាដធ្វើឱបយដយើងរលាក ដូចដនុះ 

ដៅដពលផដលដយើងទទួលបានដំ�លូងដ ត្បដនុះដហើយ អនែកមតរូវ 

បញ្ចលូនដំ�លូងដនុះដៅឱបយអនែកបន្ាបប់ផដលឈរដៅខាងសាតបំជាប់ 

នឹងអនែក។

 �  កនែពុងអំ�ពុងដពលបញ្ចលូនដំ�លូងដ ត្បពីម្ាបក់ដៅម្ាបក់ នឹងមាន 

អមដោយបទដភ្ងដ៏ពិដរាុះៗ លុុះដៅដពលផដលបទដភ្ងឈប់  

អនែកមិនមតរូវបញ្ចលូនដំ�លូងដ ត្បបន្តដទៀតដទ គឺអនែកមតរូវដធ្វើការ 

បក្រមបេកដំ�លូងដនាុះមួយម្រទាប់ (ម្តងៗបកបានផតមួយ 

ម្រទាប់ដទ) បន្ាបប់មកអាននូវការផណនំាផដលមានដៅកនែពុង 

្រមបេកដំ�លូងដនាុះ។

ដំណើ�េា�សម្្ប់សម្បសម្ួលម្រៀន
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែកផដលបក្រមបេកដំ�លូងដ ត្បដនុះដហើយ មតរូវដឆ្ើយ ឬដធ្វើតាម 

ការផណនំាផដលមានដៅដលើ្រមបេកដំ�លូងដនាុះ នឹងបន្ាបប់មក 

ដភ្ងចាប់ដផ្តើម អនែកមតរូវហុចដំ�លូងដ្តបដនាុះបន្តដទៀត។ ្រូមដធ្វើរដបៀប 

ដនុះដផដលៗ រហូតដល់អ្រ់្រមបេកដំ�លូង។

សមា្គ្ល់៖  

១) មា្បក់ៗ អាចមានឱកា្របក្រមបេកដំ�លូងដលើ្រពីម្តង

២)  អនែកចាក់បទដភ្ងមតរូវដសា្មបុះមតង់ (មិនបញបឈប់ដភ្ង្រមមាប់ផត 

នរណាមា្បក់ៗដ�ើយ)

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលចាប់ដផ្តើម្រកម្មភាព ដោយមានជំនួយការ 

ចាក់ដភ្ង អនែកចូលរួមចាប់ដផ្តើមបញ្ចលូនដំ�លូងដ្តបបន្តបនា្បប់ោ្ប។

 ¡  ជំនួយការមតរូវបញបឈប់បទដភ្ង រីឯអនែក្រមមប្រមមរួលជួយអនែក 

ផដលមានដំ�លូងកនែពុងនដបក្រមបេក និងអានសារផដលមានដៅ 

កនែពុង្រមបេកដំ�លូងដនាុះ

 ¡  ដ្រនែើឱបយអនែកផដលបានបកដំ�លូង (អនែកចូលរួម) ដឆ្ើយតបតាមសារ 

ផដលបានមបាប់កនែពុង្រមបេកដំ�លូងដនាុះ (ដឆ្ើយ្ំរណួរ ឬដធ្វើ 

្រកម្មភាពតាមសារផដលបានមបាប់ រីឯអនែក្រមមប្រមមរួលមតរូវ 

បំដពញបផន្ថមដលើចដម្ើយផដលខ្វុះខាត ដៅតាមខឹ្មសារដមដរៀន 

មគប់្រំណួរទាំងអ្រ់)

 ¡ បន្ត្រកម្មភាពដនុះរហូតដល់អ្រ់ ឬតាមដពលដវលាមាន

៤ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
អំេរីភាេជោគជ័យ  

និងេា�លំបាក�បស់ 
ឪេុកមា្្យ

(៤០នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលផថ្ងអំណរគុណដល់អនែលចូលរួមផដលបាន 

ផចករំផលកនូវការចងចំាពីអ្វីផដលបានដរៀនកន្ងមក។ ជាបន្ាបប់  

អនែក្រមមប្រមមរួលដលើកទឹកចិត្តឱបយអនែកចូលរួមដធ្វើការពិភាកបសា 

ជាមួយនដគូអំពីអ្វីផដលពួកដគបានអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តននការ 

ចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមានដោយដមបើ្រំណួរខាងដមកាម៖ 

 ?  តើមានការបបបបបរួលអ្វីខ្ុះ្រមបបប់ខ្លួនលោកអនែក្្បល់ និង 

កនែពុងគបរួសាររប្រ់លោកអនែក? 

 ? តើមានឧប្រគ្គអ្វីខ្ុះដបលបានកើតឡើងចំពោុះលោកអនែក  

និងគបរួសារ?

 ? តើលោកអនែកបានដោុះសបបយោ៉បងដូចម្តបចខ្ុះជាមួយនឹង 

ឧប្រគ្គទាំងនុះ?

 ¡  ផ្តល់ដពលឱបយនដគូពិភាកបសាោ្ប បន្ាបប់មកដលើកទឹកចិត្តឱបយពួកោត់ 

ផចករំផលកដៅកនែពុងមកុមធំនូវអ្វីផដលោត់បានជផជកោ្ប។
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ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

 ¡  អនែក្រមមប្រមមរួល កត់មតានូវអ្វីៗផដលពួកោត់បានផចករំផលក 

រួមទំាងជួយដឹកនំាការពិភាកបសាជាមួយមកុម ដដើមបេីផ្រ្វងរក 

ដំដណាុះមសាយផដល្រមម្រប្រមមាប់ឧប្រគ្គមួយចំនួនផដល 

ពួកោត់បានដលើកដ�ើងផងផដរ។

៥ លំហាត់សាកល្បង 
ក្្យវគ្គ 

បណ្តុះបណ្្ល

(៣០នាទរី)  ¡  អនែក្រមមប្រមមរួលពនបយល់ដៅអនែកចូលរួមថ កាលពីជំនួបដំបូង  

ដលាកអនែកបានដធ្វើលំហាត់ដនុះរួចម្តងមកដហើយ ផតឥ�លូវដនុះ  

ដលាកអនែកនឹងដធ្វើម្តងដទៀត ដដើមបេីដឹងថមុន និងដមកាយវគ្គបណ្តុះ 

បណា្បល ដលាកអនែកទទួលបានចំដណុះដឹងបានកមមិតណា។

 ¡  ផចកលំហាត់សាកលបេងដមកាយវគ្គបណ្តុះបណ្ាបលដល់អនែកចូល 

រួម ដហើយបនា្បប់មកអនែកចូលរួមចាប់ដផ្តើមដធ្វើលំហាត់។

 ¡  ដៅដពលអនែកចូលរួមដធ្វើលំហាតដ់នុះរួចរាលដ់ហើយ អនែក្រមមប្រមមរួល 

ផចកលំហាត់សាកលបេងមុនវគ្គបណ្តុះបណ្ាបល (ជាឯកសារថត 

ចម្ង) ដល់អនែកចូលរួមដដើមបេីឱបយពួកោត់ដធ្វើការដមបៀបដធៀបចំដណុះ 

ដឹងរប្់រោត់្្បល់ៗខ្លួន ដៅដពលពួកោត់បានពិនិតបយរួចរាល់ 

ដហើយ អនែក្រមមប្រមមរួលដធ្វើការមបមូលលំហាត់សាកលបេង 

ដមកាយវគ្គបណ្តុះបណា្បល។

កំណត់សមា្គ្ល់៖ 

 ¡  អនែកចូលរួមផដលអាចដធ្វើលំហាត់សាកលបេងដមកាយវគ្គបណ្តុះ 

បណា្បលដនុះបាន លុុះមតាណាផតពួកោត់បានដធ្វើលំហាត់សាកលបេង 

មុនវគ្គបណ្តុះបណា្បល និងបានចូលរួមបន្តរហូតមក។

សង្ខ្បម្រៀន
(៥នាទរី)

 ¡  ដយើងទំាងអ្់រោ្ប នថ្ងដនុះបានមកដល់វគ្គចុងដមកាយដហើយ ដៅ 

មុនដនុះដយើងក៏បានរំឭកដ�ើងវិញអំពីដមដរៀននីមួយៗ ផដលដយើង 

បានដរៀនជាមួយោ្ប ដហើយបន្ាបប់មកដយើងក៏បានដធ្វើការពិភាកបសា 

ឆ្ពុុះបញ្បំង និងផចករំផលកអំពីភាពដជាគជ័យ និងការលំបាកនានា 

ផដលដយើងទំាងអ្់រោ្បបានជួបមបទុះដៅដពលផដលដយើងយក 

ខ្ឹមសារននការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន ដៅអនុវត្តជាក់ផ្រ្តងជាមួយ 

កូន ឬកុមាររួមទំាងមគរួសារផងផដរ។ ដលើ្រពីដនុះដៅដទៀត ដយើង 

ទាំងអ្រ់ោ្បក៏បានដធ្វើលំហាត់សាកលបេងម្តងដទៀត ដដើមបេីវា្រ់្រ្ង ់

ចំដណុះរប្រ់ដយើង្្បល់ៗខ្លួនថ ដៅដពលមុន និងរហូតមកដល ់

បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្ាបលដនុះដយើងទំាងអ្់រោ្បមានការយល់ដឹង  

និងចងចាំបានកនែពុងកមមិតណាដទៀតផង។

322 ជំនួបដំបូងជំនួបចុងក្រោយ



ល.� សកម្មភាេ �យៈព្ល ដំណើ�េា� និងវិធរីសាស្ត្

៦ េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង េា�ឆ្លុុះបញ្ច្ំង 
ម្រៀន

(១០នាទរី)

 ¡  ដមកាយដពលបញ្ចប់ការ្រដង្ខបដមដរៀន អនែក្រមមប្រមមរួលផថ្ង 

អំណរគុណដល់អនែកចូលរួមទាំងអ្រ់ ផដលបានលុះបង់ដពលដវលា  

និងពបយាោមចូលរួម រួមទំាងការផចករំផលកអំពីបទពិដសាធន៍កនែពុង 

ការចិញ្ចឹមកូនរប្់រខ្លួនដៅកនែពុងវគ្គបណ្តុះបណ្ាបលរហូតដល់វគ្គ 

បញ្ចប់ដនុះ បនា្បប់មក្រួរ្រំណួរ៖

 ? តើលោកអនែកទទួលបានបបយោជន៍អ្វីខ្ុះ អំពីការមកចូលរួម 

រហូតដល់ពបលនបុះ?

 ?  តើលោកអនែកបាន្រមា្បល់ពីអាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនមានការ

្្ប្រ់ប្តលូរ ឬបបបបបរួលអ្វីខ្ុះដបលទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកូនរប្រ ់

លោកអនែក? 

 ?  តើលោកអនែកមានការគិត និងអារម្មណ៍ដូចម្តបចនៅពបលបាន 

ឃើញពីលទ្ធផល និងចំណបុះដឹងអំពីការចិញ្ចមឹកូនបបបវិជ្ជមាន 

ដបលលោកអនែកទទួលបាននបុះ?

 ? តាមរយទៈការបំពបញ្រំណួរ ឬលំហាត់អមបបាញ់មិញនបុះ តើ 

លោកអនែកមានការពបញចិត្តចំពោុះខ្លួនឯងកមបិតណាដបរ អំព ី

អ្វីដបលបានបបឹងបបបងោ៉បង្រកម្មកនែពុងការ្្ប្រ់ប្តលូរការចិញ្ចឹម 

កូនតាមបបបវិជ្ជមាននបុះ?

បណ្្ំផ្ញើ  
និងបិទវគ្គ 

បណ្តុះ 
បណ្្ល
(៥នាទរី)

 ¡ ្រូមដលាកអនែកបន្តកត់្រមា្បល់ពីអាកបបេកិរិោរប្រ់ខ្លួនឯង 

 ¡  ្ូរមបន្តដធ្វើឱបយមបដ្រើរដ�ើងនូវការចិញ្ចឹមកូនផបបវិជ្ជមាន និងជួយ 

ោំមទដល់កូន ឬកុមារ រួមទំាងកុមារផដលមានពិការភាពផងផដរ  

ដដើមបេីជួយឱបយពួកោត់មានការលូតលា្រ់ និងអភិវឌបឍបានមបដ្រើរ។

 ¡ ្រូមផថ្ងអំណរគុណដល់ពួកោត់ផដលបានមកចូលរួម។
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