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ទស្សសនៈៈដែ�លបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះ គឺឺជាទស្សសនៈៈផ្ទាា ល់របស់្សអុក្នុនិៈពុនៈធ នៅ�ើយម្ពនិៈដែម្ពនៈត្ថំណាង
ឲ្យយទស្សសនៈៈរបស់្សអងគការ UNODC  អងគការ UN Women  អងគការស្ស�ប្របជាជាតិ្ថ ឬអងគការចំំណុះ� ះណាម្ពយួរបស់្ស
អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅ�ើយ។ 

 

(នៅនៈះម្ពនិៈដែម្ពនៈជាឯក្នុសារផ្សាូ�វការរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិនៅទ។ ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងការបង្ហាា ញ
អំពីុឧបក្នុរណ៍ុះនានាក្នុុ�ងឯក្នុសារនៅនៈះ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការបង្ហាា ញនៈ�វទស្សសនៈៈយល់នៅ�ើញណាម្ពយួរបស់្សនៅលខាធិិការដ្ឋាា នៈនៃនៈ
ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (United Nations Office on Drugs and 
Crime) ឬអងគការ UN Women ទាក្នុទ់ងនឹៈងសាថ នៈភាពុគឺតិ្ថយ�ត្ថតនៃនៈប្របនៅទស្ស ដែ�នៈ�ី ប្រក្នុុង ឬត្ថំបនៈ ់អាជាា ធិរណាម្ពយួនៃនៈ
ត្ថំបនៈទ់ាងំនៅនាះ ឬទាក្នុទ់ងនឹៈងការក្នុំណុះត្ថដ់ែ�សបនាា ត្ថប់្រពុំដែ�នៈ និៈងប្រពុំដែ�នៈរបស់្ស�ូួនៈនៅនាះនៅ�ើយ)។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះចំំនៅ�ះសំ្សណុះ� ម្ពពុរ នៈិងការរមួ្ពវភិាគឺទានៈ�ន៏ៃ�ូថូ្លាពីុសំ្សណាក្នុ់
អុក្នុជំំនាញបនៅចំេក្នុនៅទស្ស នៈិងប�គឺគលិក្នុរបស់្ស UNODC នៈិង UN Women ដែ�លបានៈរមួ្ពចំំដែណុះក្នុក្នុុ�ងការផ្សាលិត្ថ នៈិង
ស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅរៀបចំំនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅ�ើង។

នៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Stephanie Hills ជាអុក្នុជំំនាញឯក្នុនៅទស្សដែផ្សាុក្នុក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុា  ពុិនៈិត្ថយ
ដែក្នុស្សប្រម្ពួល នៈិងនៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រម្ពូវនៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុប្រសី្ស Mary Ann Perkins ជាអុក្នុពិុនៈិត្ថយដែក្នុស្សប្រម្ពួល/នៅម្ពើលដែក្នុត្ថប្រម្ពូវម្គាត្ថិកា
បនៅចំេក្នុនៅទស្ស និៈងក្នុម្ពមវធិិីប្រគឺបប់្រគឺងប្រពុំដែ�នៈរបស់្ស UNODC ។

អងគការ UNODC នៈិង UN Women ស្ស�ម្ពដែ�ូងអំណុះរគឺ�ណុះយាា ងប្រជាលនៅប្រ�ចំំនៅ�ះការរមួ្ពវភិាគឺទានៈរបស់្សរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរ
��ត្ថនៅធិើើឱ្យយការនៅរៀបចំំនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនៈះ�ំនៅណុះើ រការនៅ�បានៈ។

គឺនៅប្រម្គាងនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់�ិរញ្ញញ បបទានៈនៅប្រកាម្ពការឧបត្ថថម្ពភស្សបប�រស្សធិម្ពព៌ុីសំ្សណាក្នុរ់ដ្ឋាា ភិបិាលកាណាដ្ឋា។

© រក្នុាសិ្សទធិឆុ្នាំ២ំ០២១ នៅដ្ឋាយការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៈិងអងគការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី (UN Women)។ អត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះអាចំផ្សាលិត្ថនៅ�ើងវញិទាងំប្រស្សុង ឬម្ពយួដែផ្សាុក្នុ នៈិង
ក្នុុ�ងទប្រម្ពងណ់ាម្ពយួបានៈ ស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងអបរ់ ំ ឬម្ពនិៈដែស្សើងរក្នុប្របាក្នុក់្នុនៃប្រម្ព នៅដ្ឋាយម្ពនិៈចាំបំាចំម់្គានៈការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថពិុនៅស្សស្សពុីម្គាេ ស់្សសិ្សទធិអុក្នុនិៈពុនៈធ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈការបញ្ញាា ក្នុព់ុីប្របភិពុ។ អងគការ UNODC នៈិង UN Women រកី្នុរាយនឹៈងទទួលបានៈចំាបច់ំម្ពូងនៃនៈអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយណាម្ពយួ 
ដែ�លនៅប្របើអត្ថថបទនៅបាះពុ�ម្ពពផ្សាាយនៅនៈះជាប្របភិពុ តាម្ពរយៈអ�ីដែម្ពលunodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org

រ�ប�ត្ថនៅ�គឺប្រម្ពបនៅស្សៀវនៅ� UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng (ផ្សាូយ ភិ�ត្ថនៅផ្សាង)
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មេ�មេ�ៀនទីី២
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ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម (UNODC) នៅធិើើការជាម្ពយួរ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុ
ទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុនៅ�ើម្ពបនីៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា គឺំរាម្ពក្នុំដែ�ងនៅដ្ឋាយសារនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម នៈិងនៅភិរវក្នុម្ពម។ នៅ�ត្ថំបនៈអ់ាស្ស�ី
អានៅគឺុយ ៍ អងគការរបស់្សនៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ទីតាងំ�ព៏ុិនៅស្សស្សនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ អាសាា នៈក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ប្របឈម្ព
នានានៅដ្ឋាយសារឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈដែ�លម្គានៈអងគការចាំត្ថត់ាងំ នៈិងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សយ�ត្ថតិធិម្ព ៌នៈិងនីៈត្ថិរ�ា។ ក្នុិចំេ�ិត្ថ�ំប្របឹងដែប្របង
ពុ��ភាគីឺទាងំនៅនៈះបនៅងើើត្ថបានៈជាម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះម្ពយួស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅលើបញ្ញាា នៅស្ស�ាក្នុិចំេ ស្សងគម្ព 
នៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��។

ជាម្ពយួបទពិុនៅសាធិនៈក៍ារង្ហារ�ទ៏�លំទ��យរបស់្ស�ូួនៈសំ្សនៅ�ពុប្រងឹងកិ្នុចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការដែផ្សាុក្នុនៈនៅយាបាយ នៈិងស្សនៈតិស្ស��
ក្នុុ�ងត្ថំបនៈឲ់្យយកានៈដ់ែត្ថរងឹម្គា ំ អងគការ UNODC គឺឺជាជំនៅប្រម្ពើស្ស�ស័៏្សក្នុតិស្សម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាប�់ឹក្នុនាកំារអនៈ�វត្ថតនៅស្សចំក្នុតីប្របកាស្សរមួ្ពស្សតី
ពុីភាពុជានៃ�គឺ�ប្រគឺបប់្រជំុងនៅប្រជាយរវាងអាសាា នៈ នៈិងអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ។ UNODC បានៈនៅធិើើការប្រសាវប្រជាវ នៈិងបនៅងើើត្ថ
ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ ជំំនៈួយបនៅចំេក្នុនៅទស្សសំ្សនៅ��បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៅលើការនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្ស
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈស្ស�គឺម្ពនៈអ៍ាសាា នៈ។ 

UNODC ទទួលសាគ ល់ថ្លា ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សនៈឹងរមួ្ពចំំដែណុះក្នុជាសារវនៈត
�ល់�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៅ�ប្រគឺបន់ៅ�លនៅ�អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុ។ តាម្ពរយៈស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើង 
នៅយើងបានៈ នៈិងក្នុំពុ�ងនៅធិើើការបនៅងើើនៈការចំ�លរមួ្ព នៈិងភាពុជាអុក្នុ�ឹក្នុនារំបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីជាស្ត្រីស្សតីនៅ�តាម្ពទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់ 
នៅលើស្សពុីនៅនៈះនៅទៀត្ថ ស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះជំួយឱ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព��អាចំបំនៅពុញត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សបានៈលអប្របនៅស្សើរ
នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈ និៈងការរត្ថព់ុនៈធជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ។

អ�គការស៊ើ��កកមព�់�មភា�ស៊ើយនឌ័័រ និ�ការផ្តត�់ភា�អ�់អាចំដូ�់ស្ត្រី�ត� (UN Women) គឺឺជាសាថ បន័ៈម្ពយួរបស់្សអងគការ 
ស្ស�ប្របជាជាត្ថិ ដែ�លនៅបតជាា ស្សនៅប្រម្ពចំឱ្យយបានៈនៈ�វស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការផ្សាតល់ភាពុអងអ់ាចំ�ល់ស្ត្រីស្សតី។ អងគការ UN Women 
�បំ្រទ�ល់បណាត រ�ាជាស្សម្គាជំិក្នុរបស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ នៅដ្ឋាយបានៈក្នុំណុះត្ថប់ទដ្ឋាា នៈស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
ស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ ក្នុ�៏�ចំជានៅធិើើការជាម្ពយួរដ្ឋាា ភិបិាល នៈិងស្សងគម្ពស្ស�ីវលិក្នុុ�ងការនៅរៀបចំំបនៅងើើត្ថចំាប ់នៅ�លនៈនៅយាបាយ ក្នុម្ពមវធិិី 
នៈិងនៅស្សវាចាំបំាចំន់ានា សំ្សនៅ�ធានាបានៈនៈ�វការអនៈ�វត្ថតបទដ្ឋាា នៈប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ នៈិងផ្សាតល់ផ្សាលប្របនៅយាជំនៈព៍ុិត្ថ 
ប្របាក្នុ��ល់ស្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្សទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុ។ អងគភាពុនៅនៈះនៅធិើើការជាស្សក្នុលនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយចំក្នុុ�វស័ិ្សយនៃនៈនៅ�លនៅ�
អភិវិឌ័ឍនៈប៍្របក្នុបនៅដ្ឋាយចីំរភាពុកូាយនៅ�ជាការពុិត្ថស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី នៈិងនៅក្នុមងប្រសី្ស នៈិង�បំ្រទ�ល់ការចំ�លរមួ្ពនៅដ្ឋាយនៅស្សមើភាពុរបស់្ស
ស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុទាងំអស់្សនៃនៈជីំវតិ្ថ។ អងគការនៅប្របើប្របាស់្សបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅ�តាម្ពប្របនៅទស្សនានា នៅ�ើម្ពបជីាម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួ
នៃនៈការឯក្នុភាពុយល់ប្រពុម្ពនៅលើបទដ្ឋាា នៈស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័�មី នៅ�ើយតាម្ពរយៈទំនាក្នុទ់ំនៈងរបស់្ស�ូួនៈនៅ�ទ�ទាងំអងគការ ស្ស� 
ប្របជាជាតិ្ថ បានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ជាធាត្ថ�ស្សុ�លម្ពយួនៃនៈស្សស្សរស្សតម្ពភទាងំបីនៃនៈ�ំនៅណុះើ រវវិត្ថតនៈជ៍ាស្សក្នុល នៅ�លគឺឺ
ស្សនៈតិភាពុនិៈងស្សនៈតិស្ស�� សិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការអភិវិឌ័ឍប្របក្នុបនៅដ្ឋាយចំីរភាពុ។ អងគការ UN Women ក្នុប៏ានៈស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល 
នៈិងនៅលើក្នុក្នុម្ពពស់្សការង្ហាររបស់្សប្របពុន័ៈធស្ស�ប្របជាជាត្ថិផ្សាងដែ�រ ក្នុុ�ងការជំំរ�ញស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងការពុិភាក្នុា នៈិង
ក្នុិចំេប្រពុម្ពនៅប្រពុៀងទាងំទាងំឡាយ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងរនៅបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ ។
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�ៅតិិកាៅ

ទិ�ាភាពុទ�នៅ�         ៥

ការនៅរៀបចំំក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល       ៧

ទប្រម្ពងន់ៃនៈក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល       ១២

នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល     ១៤

នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបអំពីុនៅម្ពនៅរៀនៈ        ២៤

នៃ�ៃ��មួយ         ២៨

ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុ         ២៨

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការដែណុះនាអំំពីុនៅយនៈឌ័រ័ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស  ៣០

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស  ៣៥

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈ TiP       ៥៣

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ការនៅប្របើប្របាស់្សស្ស�ចំនាក្នុរនៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់ TiP    ៧១

នៃ�ៃ����រ          ៧៧

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការប្រគឺបប់្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថស់្សប្រម្គាបសំ់្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP  ៧៧

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័     ១១៩

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈបទឧប្រកិ្នុ�ា TiP   ១២៥

នៃ�ៃ��ប�          ១៣៦

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ត្ថប្រម្ពូវការស្សប្រម្គាបវ់ធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ  ១៣៦

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់អំពីុភាពុត្ថបប់្របម្ពល់ ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត និៈងភាពុធិនៈ ់ ១៥៣

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីម្ពយួ)        ១៥៤

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីពុីរ)        ១៧២
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

នៃ�ៃ��បួន         ១៨៧

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការបនៅងើើត្ថទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថ ១៨៧

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីពុីរ៖ បនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅធិើើស្សម្គាភ ស្ស៖ ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ  ១៩៤

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបី៖ ការស្សម្គាភ ស្ស៖ គឺំរ� PEACE     ២០៥

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ៖ ការស្សដែម្ពតងនៅធិើើបទស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍និៈងការប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិ ២១៩

នៃ�ាទីប្របា៖ំ នៅធិើើឲ្យយម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុខូាងំបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ  ២២៤

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួ៖ ការរឮំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ   ២២៤

ឧប�មព័នធ ស៊ើ�ចំកត�បន្ថែនែម៖ ��ា�រ�បណ្តុះះ�ះបណ្តាា��    ២២៨

១.២.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុាអំពីុស្ស�ចំនាក្នុរ      ២២៩

១.៤.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា៖ ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar    ២៤២

២.១.១ កិ្នុចំេការ៖ ការបាត្ថ�់ួួនៈពីុ Pedwar     ២៤៥

២.១.២ របាយការណ៍ុះនៈគឺរបាល៖      ២៤៧

២.១.៣ អំណុះះអំណាងរបស់្សសាក្នុស៖ី Wei Liu (អាបំ្រសី្ស) ដែ�ឧស្សភា ឆុ្នាំ២ំ០១៦ ២៤៨

២.៣.១ បចំេ�បបនៈុភាពុនៃនៈការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar    ២៥១

៣.២.១ កាត្ថត្ថួអងគ       ២៥២

៣.៣.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា       ២៥៣

៤.២.១ សិ្សលបៈនៃនៈការស្សនៈានា៖ ប្រក្នុដ្ឋាស្សស្សនៅងើត្ថការណ៍ុះ   ២៥៤

៤.២.២ កាត្ថអាក្នុបបកិ្នុរយិា      ២៥៥

៤.៤.១ ការស្សដែម្ពតង ក្នុ       ២៥៦

៤.៤.២ ការស្សដែម្ពតង �       ២៥៩

៤.៤.៣ ភាពុ��ស្ស�ុរវាងការស្សដែម្ពតង ក្នុ និៈង �    ២៦២

៥.១.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ   ២៦៥
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ទីិដ្ឋឋភាៅពទីូមេ�ៅ

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំ៣ ដែ�លស្សតិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់ចំំណាត្ថក់ារនានារបស់្សទីភុាក្នុង់្ហារ
អនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុទ�នៅ�របស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយតាម្ពប្រពុំដែ�នៈ នៈិងប្របសិ្សទធភាពុ នៅ�ក្នុុ�ង
ការនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងអំនៅពុើ�ិងាទាក្នុទ់ងនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងការជំួញ��រស្ត្រីស្សតីនៈិងក្នុ�ម្គារ។ី �ូឹម្ពសារនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈបំណុះងនៅធិើើការបស្ត្រីញ្ញាា បនៅយនៈឌ័័រនៅ�រាល់ការបណុះត� ះបណាត លទាំងអស់្ស 
នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈចំំនៅណុះះ�ឹង និៈងជំំនាញនានា  ។

ស៊ើ��បំណ្តុះ�

នៅ�លបំណុះងនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបីនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបត់ាម្ពវធិិីប្រគឺប់
ប្រជំុង នៅប្រជា យចំំនៈួនៈពីុរ៖

១. ផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ឱ្យយម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបប្របក្នុបនៅដ្ឋាយបរយិាបន័ៈុ
ចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការរាល់នៃ�ារបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ទាងំក្នុុ�ងការយិាល័យ នៈិង
នៅប្រកាយនៅពុល នៅធិើើការ។

២. បនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតការង្ហារនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ ដែ�ល
នៅឆ្លូើយ ត្ថប នឹៈងបញ្ញាា    នៅយនៈឌ័រ័ ចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (THB) នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុ
ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម�នៃទនៅទៀត្ថ។

វតែ�បំណ្តុះ�ស៊ើ�ស៊ើ��បញ្ចចប់ការបណ្តុះះ�ះបណ្តាា��

វត្ថថ�បំណុះងជារមួ្ពនៅប្រកាយនៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត លនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះរមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. បនៅងើើនៈការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

២. ជំំរ�ញការអនៈ�វត្ថតការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថជាម្ពយួជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ (រមួ្ពម្គានៈជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស) ដែ�លប្របត្ថិបត្ថតិការនៅនាះម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័

៣. បនៅងើើនៈបរយិាកាស្សការង្ហារដែ�លម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័នៅប្រចំើនៈជាងម្ព�នៈ។ ជាពិុនៅស្សស្ស
ផ្សាតល់  ការ�បំ្រទ�ល់ស្ស��ម្គាលភាពុរបស់្សប�គឺគលិក្នុ នៈិង នៅធិើើឲ្យយស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារប្រគឺបរ់�ប
ម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការអភិវិឌ័ឍ នៈិងនៅធិើើឲ្យយម្គានៈភាពុរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈនៅ�ក្នុុ�ង
ត្ថួនាទីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

មេ�មេ�ៀនទីី២
កាៅ�មេ�ើ�ប់អ្នមេ�េតិណែដ្ឋលមេ�ើ�យតិប់ចំ�មេ�ៅ�ប់ញ្ហាាៅមេយនឌ័័��ម្រា�ៅប់់ជន��មេម្រា�ៅ�នៃនអ្ន�មេព�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ� ជនងាៅយ��មេម្រា�ៅ�ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ
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ស៊ើមស៊ើរៀន 

នៅម្ពនៅរៀនៈទាងំបី រមួ្ពម្គានៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ១៖ ការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� និៈងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់១

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ២៖ ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាប ់ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើ
 ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស និៈងជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ

នៅម្ពនៅរៀនៈទី ៣៖ ការនៅជំឿជាក្នុន់ៅលើ�ូួនៈឯង នៈិងការអភិវិឌ័ឍ�ូួនៈ  ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ 
ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពកាង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់

�ិកាា�កាមស៊ើ��ស៊ើ� 

ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង ស្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពអបបរមិ្គា 
២០ នាក្នុ ់ ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុប្រម្ពតិ្ថទាប �ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពធិយម្ព។ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វវត្ថថ�បំណុះងនៃនៈ
ការផូ្ទាស់្សបត�រ��ចំម្គានៈដែចំងនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនៈះ នៅយើងដែណុះនាថំ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថម្គានៈ
សិ្សកុាកាម្ពជាប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី នៅ�ើយក្នុុ�ងនៅនាះគឺួរដែត្ថម្គានៈយាា ងនៅហាចំណាស់្ស ៣៥%ជាស្ត្រីស្សតី ។ នៅពុលនៅវ� 
នៈិងទីក្នុដែនៈូងរបស់្សវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅ�ើម្ពបឲី្យយស្ត្រីស្សតីង្ហាយប្រស្សួលចំ�លរ�ម្ព 
ប្រស្សបតាម្ពកាលៈនៅទស្សៈ នៈិងបរបិទវបបធិម្ព។៌

១ នៅម្ពនៅរៀនៈទី១ គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅប្រងៀនៈម្ព�នៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី២ នៈិងទី៣។
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

ក្នុម្ពមវធិិបីណុះត� ះបណាត លប្រត្ថវូបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបបីនំៅពុញត្ថប្រម្ពវូការរបស់្សអុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើវធិិី
សាស្ត្រីស្សត នៅរៀនៈចំំនៈនួៈ ៣ សំ្សខានៈ់ៗ  រមួ្ពម្គានៈ ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈចំក្នុុ�វញិ្ញាញ ណុះ នៅសាត្ថវញិ្ញាញ ណុះ នៈងិការនៅធិើើ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ ផ្សាូ�វកាយ (ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថតាម្ពរយៈកាយវញិ្ញាញ ណុះ)។ វធិិសីាស្ត្រីស្សតរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុម្ពយួប្រត្ថវូបានៈនៅប្របើ
ប្របាស់្ស នៅដ្ឋាយរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ (ផ្ទាា ល់ដែភិុក្នុ)
• ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
• ការសួ្សរសំ្សណួុះរដែ�លម្គានៈភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង
• ការង្ហារប្របាប្រស័្សយទាក្នុ់ទង�ុជាប្រកុ្នុម្ពដែ�លអភិិវឌ័ឍបដែនៈថម្ពនៅលើជំំនាញជានៅប្រចំើនៈ��ស្សៗ�ុ

��ចំជាការវភិាគឺយាា ង�ិត្ថ�ល់ការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា  នៈិងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ/ការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

 កាៅ�មេ�ៀប់ចំ�ក�មវិធីី
ប់�ះ��ប់�ះ�ល
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ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�ន្ថែដូ�ស៊ើ�ើ�យតបនឹ�ស៊ើយនឌ័័រ

ក្នុម្ពមវធិិបីណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ �បំ្រទ�ល់វធិិសីាស្ត្រីស្សតនៃនៈការចំ�លរមួ្ពដែ�លនៅឆូ្លើយត្ថបនៅ�នៈងឹនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ើយដែក្នុ
ស្សប្រម្ពលួនៅ�លការណ៍ុះសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ ��ចំប្រតូ្ថវបានៈក្នុណំុះត្ថន់ៅដ្ឋាយ «នៅ�ល 
ការណ៍ុះ នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័» របស់្ស Malcolm Knowles តាម្ពរយៈការពុនិៈតិ្ថយនៅលើបញ្ញាា
នៅយនៈឌ័រ័។ នៅ�កុ្នុ�ងការអនៈ�វត្ថតវធិិសីាស្ត្រីស្សតនៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើចំំណុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

ម្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ម្គានៈភាពុស្សើយត័្ថ នៈិងនៅចំះក្នុំណុះត្ថទ់ិស្សនៅ�នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង៖ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅ�ើរត្ថួ
ជាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៅដ្ឋាយ�បំ្រទឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព (អុក្នុនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ) កូាយជានៃ�គឺ�ដែ�លស្សក្នុម្ពមនៅ�ក្នុុ�ង 
«�ំនៅណុះើ រនៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ» នៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ។ ស្សក្នុម្ពមភាពុនានាប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនៈះអាចំអនៈ�វត្ថតនៅ�បានៈតាម្ពរយៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ជាប្រក្នុុម្ព ការវភិាគឺ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយ
ម្គានៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិតាម្ពរយៈការនៅធិើើបទបង្ហាា ញជាប្រក្នុុម្ព។

វធិិសីាស្ត្រីស្សតនៅនៈះត្ថប្រមូ្ពវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ប្រតូ្ថវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតនៅ�កុ្នុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនាះ 
ដែ�លនៅធិើើឲ្យយពួុក្នុ�ត្ថម់្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថភិាពុ ម្ពនិៈភិយ័ខូាចំ នៈងិម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�កុ្នុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺនំៈតិ្ថ 
ទស្សសនៈៈរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិហាា នៈសួ្សរសំ្សណួុះរ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ កុ្នុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៃនៈបស្ត្រីញ្ញាា បចំំនៅនៈះ
�ងឹពីុស្សកាត នៈ�ពុលរបស់្សនៅយនៈឌ័រ័នៅ�កុ្នុ�ង បរបិទវបបធិម្ព ៌នៈងិវជិាា ជំវីៈអាចំបង្ហាា ញថ្លាប�គឺគលម្ពយួចំំនួៈនៈប្របដែ�ល
ជាពុ�មំ្គានៈទនំៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�កុ្នុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនៈះនៅនាះនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�កុ្នុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល
ម្ពយួ ដែ�លភាគឺនៅប្រចំើនៈជាម្ពនៈ�ស្សសប្របសុ្ស ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សអាចំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ នៅ�កុ្នុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺនំៈតិ្ថ
របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថអាចំជា នៅ�កុ្នុ�ងបរបិទវបបធិម្ព ៌នៈងិវជិាា ជំវីៈដែ�លម្គានៈលកុ្នុណុះៈបតិ្ថ�
នៈយិម្ព សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាប�រស្សប្របដែ�លជាម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់នៅ�កុ្នុ�ងការពុភិាក្នុាអពំុបី្របធានៈបទ
នានា ដែ�លត្ថប្រម្ពវូឲ្យយការឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ងំអំពុអីារម្ពមណ៍ុះផ្ទាា ល់�ួូនៈនៅ�កុ្នុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅធិើើការពុិចាំរណាអំពុីចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈទ់ាងំនៅនៈះម្ព�នៈនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈ៖

១. ការដែស្សើងយល់អំពីុប្របវត្ថតិរ �បរបស់្សប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ព

ក្នុ. ម្គានៈការយល់�ឹងពីុបរបិទវបបធិម្ពន៌ៅ�ទីតាងំដែ�លនឹៈងនៅធិើើការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុតាត ដែ�ល
អាចំជំះឥទធិពុល�ល់ការដែស្សើងយល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរ�ម្ព

�. ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំនៅធិើើបានៈ ការ�ំនៅណុះើ រការការបណុះត� ះបណាត ល ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ម្ពយួ
ត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈការវាយត្ថនៃម្ពូ នៅ�ើម្ពបបី្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ�នៈិងការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ ប្រពុម្ពទាងំពុត័្ថម៌្គា នៈស្សតីពុីបទពិុនៅសាធិនៈក៍ាល ពីុម្ព�នៈ
រមួ្ពទាងំលក្នុុណុះៈស្សម្ពបត្ថតិ។ល។ ផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ ៍អាចំផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ព
ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈការដែក្នុស្សប្រម្ពួល�ូឹម្ព សារនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងការរនៅបៀបពុិនៈិត្ថយ នៈិងប្រគឺបប្រគឺងនៅលើការ
រពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព។ ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពដែ�លចំ�លរមួ្ព�មីវញិ អាចំជាក្នុតាត បដែនៈថម្ពម្ពយួ�៏
លអក្នុុ�ងការនៅលើក្នុទឹក្នុ ចិំត្ថត សិ្សកុាកាម្ពដែ�លម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈ�៍�ស្សៗ �ុឲ្យយនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ
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២ នៅម្ពើល «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបផ់្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត ល» រមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំ ចំាបន់ានានៃនៈការជំំរ�ញនៈិង

កានៈដ់ែត្ថប្របនៅស្សើរជាងម្ព�នៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ កាលដែ�លប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈស្សតីពុីនៅ�លនៅ� នៈិង
ការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព ចំំនៅ�ះការបណុះត� ះបណាត លនៅនាះក្នុ ៏អាចំ នៅធិើើ ឲ្យយ អុក្នុចំ�លរមួ្ពម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះថ្លាបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ ដែ�ល�ូួនៈម្គានៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺទទួលសាគ ល់ ដែ�លទាងំនៅនៈះគឺឺជាក្នុតាត
�បំ្រទ�ល់ការបនៅងើើនៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុបដែនៈថម្ព។

គឺ. ការប្របម្ព�លការរពំុឺងទ�ក្នុនិៈងនៅយាបល់នៅផ្សាសងៗរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅលើវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថ
ប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង និៈងក្នុំនៈត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើម្ពបរីក្នុ�ំនៅណាះប្រសាយម្ព�នៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគនីៈ ម្ពយួៗ។

២.បនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅដ្ឋាយរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ

ក្នុ. នៅ�កុ្នុ�ងក្នុម្ពមវធិិនីៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត លគឺរួដែត្ថម្គានៈ«វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ»ម្ពយួដែ�លយល់ ប្រស្សប នៅដ្ឋាយ 
សិ្សកុាកាម្ព។២ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលគឺរួដែត្ថបញ្ញាា ក្នុអ់ពំុសីារៈសំ្សខានៈរ់បស់្សស្ត្រីស្សតីនៅ�កុ្នុ�ងការដែចំក្នុ
រដំែលក្នុគឺនំៈតិ្ថ និៈងចំំនៅណុះះ�ឹងរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺនៅ�កុ្នុ�ងវគឺគបណុះត� ះ បណាត លនៅនៈះទាងំម្ព�ល។

�. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថបនៈតនៅផ្ទាត ត្ថ នៈងិពិុនៈតិ្ថយនៅលើប្របពុលភាពុនៅ�ទកី្នុដែនូៈងវគឺគបណុះត� ះ បណាត ល 
ជាពិុនៅស្សស្សប្របពុលភាពុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនៈងឹនៅយនៈឌ័រ័។ ការ�ងឹអំពុបី�គឺគលិក្នុ លកុ្នុណុះៈ��ស្សៗ�ុ 
នៈងិរនៅបៀបដែ�លពួុក្នុនៅគឺនៅធិើើប្របប្រស័្សយទាក្នុទ់ង�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅ�ើម្ពបអីាចំឲ្យយង្ហាយស្សនុៈដិ្ឋាា នៈបានៈ
ថ្លានៅត្ថើម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអើ�ូីះ ដែ�លអាចំប្រតូ្ថវយក្នុម្ពក្នុនៅប្របើ ប្របាស់្ស។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
សិ្សកុាកាម្ព ដែ�លម្គានៈភាពុនៅស្សាៀម្ព សាា ត្ថ ់ជាងនៅគឺឲ្យយម្គានៈទំនាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួអុក្នុ�នៃទ នៅដ្ឋាយនៅប្របើ
�ក្នុយ ស្សម្ពតទីនៈភូ់ិនៈត់ាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរនៅ�កានៈព់ុកួ្នុនៅគឺ ��នៅចុំះពួុក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតថ្លា 
ពុកួ្នុនៅគឺនឹៈងអាចំនៅធិើើការ នៅឆូ្លើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរនៅនាះបានៈ ឬក្នុអ៏ាចំផ្សាតល់ជំ�នៈពួុក្នុនៅគឺនៈ�វត្ថនួាទី
ណាម្ពយួ ��ចំជាការនៅធិើើជាអុក្នុក្នុត្ថប់្រតានៅ�កុ្នុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុជាប្រក្នុមុ្ព ជានៅ�ើម្ព។

គឺ. អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងៗ នៅដ្ឋាយឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបនៅងើើត្ថដែបងដែចំក្នុជា
ប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ ដែ�លផ្សាតល់ឱ្យកាស្ស�ល់ពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុ�ន៏ៃទ នៅ�ក្នុុ�ងវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល ទាងំម្ព�ល។ ឧទា�រណ៍ុះ

 i.  ឲ្យយអុក្នុទាងំអស់្ស�ុរាបព់ុ ី១ នៅ� ៤ បនាា បម់្ពក្នុនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�១» ទាងំ អស់្ស
នៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ នៅ�ើយ«អុក្នុដែ�លម្គានៈនៅល�២»ទាងំអស់្សនៅធិើើការជាម្ពយួ�ុ។ល។

 ii. ឬឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅរៀបជាជំួរនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើក្នុតាត ��ចំជា នៅត្ថើផ្សាាះពុួក្នុ�ត្ថន់ៅ�ចំម្គាា យបា�នាម នៈ
ពុីទីតាងំវគឺគបណុះត� ះបណាត ល? (នៅរៀបជាជំួរពីុទីឆ្នាំា យម្ពក្នុទីជំិត្ថ) ឬក្នុឲ៏្យយនៅរៀបជាជំួរតាម្ពនៃ�ាដែ�
ក្នុំនៅណុះើ ត្ថរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់ (ពីុដែ�ម្ពក្នុរា�ល់ដែ�ធិុ�)។ បនាា បម់្ពក្នុអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំដែចំក្នុ
ពុួក្នុ�ត្ថជ់ាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៅដ្ឋាយម្គានៈ�ុ៤នាក្នុ ់ នៅដ្ឋាយរាបច់ាំបព់ុីខាងម្ព��ម្ពក្នុ។ ឧទា�រណ៍ុះ 
អាចំចាំបប់្រក្នុុបនៅដ្ឋាយ ឲ្យយ៤នាក្នុ�់ំប�ងជាប្រក្នុុម្ពទី១ ៤នាក្នុប់នាា បជ់ាប្រក្នុុម្ពទី២ ។ល។
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�នើ�សមេពញវ័យ ពួក�ៅតិ់�ៅនចំ�មេ��ដ្ឋឹ� និ�ប់ទីពិមេ�ៅធីន៍ជីវិតិ ជាៅមេម្រាចំ�នណែដ្ឋលអាៅចំណែចំក�ំណែល�មេ�ៅកន��

វគ្គគប់�ះ��ប់�ះ�លមេន�៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
នៅធិើើការឆ្លូ�ះ បញ្ញាេ ំង នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ នៈិងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅពុលដែ�ល ឬក្នុប៏្របសិ្សនៈនៅបើ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍និៈងចំំនៅណុះះ�ឹងទាងំនៅនាះ។

�នើ�សមេពញវ័យ ពួក�ៅតិ់គ្គឺមេ�ោៅតិមេល�មេ�ៅលមេ�ៅ៖ រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈីម្ពយួៗ ទិ�ាភាពុ
ទ�នៅ�នៈឹងបង្ហាា ញនៅ�ើងក្នុុ�ងនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ��ចំ�ុនៅនៈះដែ�រវត្ថថ�បំណុះងរបស់្ស
វគឺគសិ្សក្នុា គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈពុនៈយល់នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុ។ ការដែ�លនៅយើង
ដែត្ថងដែត្ថបង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ព ពុីអើីដែ�លពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំសិ្សក្នុាបដែនៈថម្ពពីុនៅម្ពនៅរៀនៈនៈីម្ពយួៗជាម្ព�នៈ វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយ
ពុួក្នុ�ត្ថ�់ឹងចំាស់្សថ្លាពុួក្នុ�ត្ថន់ៈឹងទទួលបានៈអើីនៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ។

�នើ�សមេពញវ័យ ពួក�ៅតិ់គ្គឺមេ�ោៅតិមេល�ភាៅព�ៅក់ព័នធ�នៅ៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៈិងក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់
នានារបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៈឹងបង្ហាា ញពុីភាពុឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងបដែនៈថម្ពអំពីុរនៅបៀប ដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការ
បណុះត� ះបណាត លនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ព ទាងំតាម្ពរយៈទស្សសនៈៈវស័ិ្សយនៅយនៈឌ័រ័ នៈិង
នៅ�ក្នុុ�ងត្ថួនាទីក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុវជិាា ជំីវៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺផ្សាងដែ�រ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថដែស្សើងរក្នុឱ្យកាស្សនៅផ្សាសងៗ
នៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបសីាក្នុសួ្សរសិ្សកុាកាម្ព អំពីុរនៅបៀបដែ�ល�ូឹម្ពសារនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លអាចំនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុ ់ទំនៈង
នៈឹងការង្ហាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ និៈងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងយក្នុ�ូឹម្ពសារទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតផ្សាងដែ�រ។

នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាការបណុះត� ះបណាត លសំ្សខានៈ ់ នៈិងម្គានៈត្ថនៃម្ពូស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងការចំំណាយ
នៅពុលនៅវ� ពុិនៅស្សស្សគឺឺការចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅយើងស្ស�ម្ពដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថ
ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វឱ្យកាស្ស ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប ់ (feedback) នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
ស្សប្រម្គាបន់ៃ�ានីៈម្ពយួៗ។ ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះ  ផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅ�ក្នុុ�ងការពុិនៈិត្ថយតាម្ពដ្ឋានៈ 
នៈិងដែក្នុស្សប្រម្ពួលវគឺគសិ្សក្នុា នៅ�ើម្ពបនីៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងត្ថប្រម្ពូវការបានៈយាា ងឆ្នាំបរ់�័ស្ស។

�នើ�សមេពញវ័យ ពួក�ៅតិ់�ៅន�ៅនភាៅពជាៅក់ណែ�ោ�៖ ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ
គឺិត្ថអំពីុរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុ�ត្ថយ់ក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�អនៈ�វត្ថត។ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ
តាម្ពរយៈការសួ្សរសំ្សណួុះរ ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៈិងការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព ប្រពុម្ពទាងំកិ្នុចំេការនានានៃនៈការនៅធិើើដែផ្សានៈការ
ស្សក្នុម្ពមភាពុផ្សាងដែ�រ។ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយគិឺត្ថអំពីុបញ្ញាា ប្របឈម្ពនៅ�ក្នុុ�ងការយក្នុការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ
ទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថត ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំរនៅបៀបដែ�លនៅយនៈឌ័រ័អាចំជំះឥទធិពុលនៅលើបញ្ញាា ប្របឈម្ពនានា
ស្សប្រម្គាបស់្សម្គាជិំក្នុប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុ�ត្ថ ់និៈងវធិិីដែ�លអាចំយក្នុឈះុនៅលើបញ្ញាា ទាងំនៅនៈះបានៈផ្សាងដែ�រ។

ការបណុះត� ះបណាត ល គឺួរដែត្ថដែត្ថងទទួលបានៈការយល់នៅ�ើញថ្លាជាកាតាលីក្នុរ ស្សប្រម្គាបក់ារអភិវិឌ័ឍ
ស្សម្ពត្ថថភាពុ ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ ់ គឺឺនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ព ឲ្យយបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុស្សប្រម្គាបក់ារយក្នុ
ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថទាងំនៅនាះនៅ�អនៈ�វត្ថតនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅធិើើការ និៈងនៅធិើើជាភុាក្នុង់្ហារនៃនៈការផូ្ទាស់្សបត�រ។
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អ្ននកមេ�ៀន�ូម្រាតិណែដ្ឋលជាៅ�នើ�សមេពញវ័យ គ្គួ�ម្រាតិូវណែតិទីទីួលបាៅនកាៅ�មេ�ៅ�ព៖ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះគឺួរប្រត្ថូវយក្នុចិំត្ថត
ទ�ក្នុដ្ឋាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៅប្រ�ះវគឺគនៅនៈះគឺឺនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបកីារផ្សាតល់ឱ្យកាស្សជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើការ
ដែចំក្នុ រដំែលក្នុ   ចំំនៅណុះះ�ឹង នៈិងបទពិុនៅសាធិនៈរ៍បស់្សពុួក្នុ�ត្ថ។់ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះប្រត្ថូវ
បានៈ    នៅដ្ឋាះប្រសាយជាចំម្ពបងតាម្ពរយៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ក្នុុ�ងការដែស្សើងយល់អំពីុត្ថប្រម្ពូវការ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈូងបណុះត� ះបណាត ល នៈិងជំំនាញ ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយក្នុម្ពក្នុអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពប ី
ប្រគឺបប់្រគឺងសាថ នៈការណ៍ុះនានា។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពណាម្ពយួកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�នៃទ
ជាបនៈតបនាា ប ់នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅនាះ ពុួក្នុ�ត្ថគ់ឺួរដែត្ថទទួលបានៈការនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយ
�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៅប្រចំើនៈជាងការស្សតីបនៅនាា ស្ស នៅ�លគឺឺ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំពុនៈយល់ថ្លា ចំំណុះ� ចំដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅនាះ ម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សប នៅ�ើយអុក្នុដែ�លកាត្ថស់្សម្ពតអីុក្នុ�ន៏ៃទនឹៈងអាចំនៅលើក្នុនៅ�ើង
អំពីុចំំណុះ� ចំនៅនាះបនៈតនៅទៀត្ថបានៈ បនាា បព់ុីប�គឺគលដែ�លប្រត្ថូវបានៈពុួក្នុ�ត្ថក់ាត្ថស់្សម្ពតនីៅនាះ បានៈបញ្ញេបក់ារ
នៅលើក្នុនៅ�ើងរបស់្ស�ត្ថរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ។

មេ�មេ�ៀនទីី២
កាៅ�មេ�ើ�ប់អ្នមេ�េតិណែដ្ឋលមេ�ើ�យតិប់ចំ�មេ�ៅ�ប់ញ្ហាាៅមេយនឌ័័��ម្រា�ៅប់់ជន��មេម្រា�ៅ�នៃនអ្ន�មេព�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ� ជនងាៅយ��មេម្រា�ៅ�ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Tuan
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ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព នៈឹងបង្ហាា ញពុីចំំណុះ� ចំដែ�លនឹៈងបញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល៖

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀន៖  ន្ថែផ្តែកស៊ើនះផ្តត�់�ិដូឋភា��ូស៊ើ�អំ��ស៊ើមស៊ើរៀន ន្ថែដូ�រួម�ន៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៅ�លនៅ�សំ្សខានៈរ់បស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ  
• វត្ថថ�បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបវ់គឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ស្សនៅប្រម្ពចំបានៈរាល់វត្ថថ�បំណុះងតាម្ពនៅ�ល

បំណុះងរបស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ(បនាា ប់ម្ពក្នុវត្ថថ�បំណុះងទាំងនៅនៈះនឹៈងប្រតូ្ថវបានៈវភិាគឺយាា ងលម្ពអិត្ថនៅ�កុ្នុ�ង
វត្ថថ�បំណុះងដែ�លអាចំអនៈ�វត្ថតបានៈនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ (នៅម្ពើលដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព)។

• រនៅបៀបវារៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល៖ ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងជ់ាតារាងនៅពុលនៅវ� ស្សតីពុី
រនៅបៀបដែ�លនៅម្ពនៅរៀនៈនីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈតាម្ពនៃ�ាដែ�លបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phut-

ទីម្រា��់នៃនក�មវិធីី
ប់�ះ��ប់�ះ�ល
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

កាៅ��មេ�េប់អ្ន�ពីមេ�ោៅ��ិកា៖ កាៅ��មេ�េប់អ្ន�ពីមេ�ោៅ��ិកានី�ួយៗ គឺ្គជាៅកាៅ�ប់�ណែប់កជាៅណែ�នកតូិចំៗនៃន�មេប់ៀប់

ណែដ្ឋលមេ�ោៅ��ិកានឹ�ម្រាតូិវបាៅន�ោល់ជូនមេ�ៅមេពលចាៅប់់មេ�ោ���មេ�េប់ម្រាតួិ�ៗអ្ន�ពីមេ�ោៅ��ិកានី�ួយៗ នឹ��ៅន៖

• នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ ដែផ្សាអក្នុនៅលើវត្ថថ� បំណុះងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបក់ារបណុះត� ះបណាត ល
របស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈ។

• វត្ថថ�បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា៖ វត្ថថ� បំណុះងនៃនៈការ នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថជានៅប្រចំើនៈ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វ
នៅ�ល បំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទាងំម្ព�ល។
• ស្សម្គាភ រៈ៖ តារាងម្ពយួដែ�លពុនៈយល់អំពីុស្សម្គាភ រៈនានាដែ�លចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះ 

នៈិងក្នុំណុះត្ថ ់ស្សម្គាគ ល់ណាម្ពយួដែ�លជំួយ�ល់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលនៅ�កុ្នុ�ងការនៅប្រត្ថៀម្ពស្សម្គាភ រៈ
ទាងំនៅនាះម្ព�នៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។

• ស្សក្នុម្ពមភាពុ៖ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនឹៈងប្រត្ថូវបានៈបំដែបក្នុជាស្សក្នុម្ពមភាពុនានា ដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវ
បានៈបំដែបក្នុជាដែផ្សាុក្នុត្ថ�ចំៗបនៈតនៅទៀត្ថ ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖
+ នៅ�លបណំុះង៖ ពុនៈយល់អពំុនីៅ�លបណំុះងរបស់្សស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ (ជាម្ព�លដ្ឋាា នៈ គឺឺ

រនៅបៀបដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះម្គានៈទនំាក្នុទ់នំៈងជាម្ពយួនៈងឹវត្ថថ�បណំុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
+ នៅពុលនៅវ�៖ នៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះទាងំម្ព�ល
+ នៅស្សចំក្នុតដីែណុះនាសំ្សប្រម្គាបអុ់ក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួ៖ ដែណុះនាមំ្ពយួ�ណំាក្នុក់ាលម្ពតងៗ ស្សតីពុី

រនៅបៀបនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការកំ្នុណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាប់
ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៈមី្ពយួៗនៅរៀងៗ�ុផ្សាងដែ�រ។

កាៅ�ក��តិ់មេលខ៖ រាល់ស្សម្គាភ រៈទាងំអស់្សប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល�ជំ�នៈតាម្ពលំដ្ឋាប ់ នៅយាងតាម្ពនៃ�ា នៅម្គាា ងសិ្សក្នុា 
នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅផ្សាសងៗនានា ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុនៅប្របើប្របាស់្ស ប្របសិ្សនៈនៅបើស្សម្គាភ រៈណាម្ពយួប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅល� 
២.៣.៤ ម្គានៈនៈយ័ថ្លាស្សម្គាភ រ:នៅនាះគឺឺប្រសាបន់ៅប្របើនៅ�៖

• នៃ�ាទី២
• នៅម្គាា ងទី៣
• ស្សក្នុម្ពមភាពុទី៤
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រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women

មេ�ចំកោីណែ�នាំៅ�
�ម្រា�ៅប់់�ោល់កាៅ�ប់�ះ��ប់�ះ�ល
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់ការបងាា�ញអំ��បញ្ហាា�ស៊ើយនឌ័័រ

រនៅបៀបនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័នៈឹងម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុនៅ�តាម្ពបរបិទរបស់្សប្របនៅទស្សនីៈម្ពយួៗ។ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្របនៅទស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ សិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះង្ហាយប្រស្សួល ក្នុុ�ងការសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុនៅយនៈឌ័រ័
ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយការយល់ចំិត្ថត  នៅយាងតាម្ពទស្សសនៈៈវស័ិ្សយដែ�លម្ពនិៈដែបងដែចំក្នុនៅយនៈឌ័រ័ជាពីុរ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ក្នុរណីុះនៅនៈះនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលម្គានៈស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុិចំេពិុភាក្នុា �ត្ថន់ៈឹង
ទទួលបានៈការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយនៅធិើើដែបបនៅនៈះ ប្រពុម្ពទាងំអាចំដែក្នុស្សប្រម្ពួល នៈិង បដែនៈថម្ពក្នុតាត នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ង
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត ល នៅ�ើម្ពបឱី្យយអាចំជំួយស្សប្រម្ពួលក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លបានៈកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

ធាតើចំូ�បន្ថែនែម��អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

នៅស្សចំក្នុតីស្សនៅងុបនៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ វាផ្សាតល់នៈ�វការដែណុះនា ំនៈិង
ចំំនៅណុះះ�ឹងលម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ពនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនាះនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយនៅយើង
រពំុឹងទ�ក្នុថ្លាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងយក្នុចំំនៈ�ចំ ឬក្នុតាត នៅផ្សាសងៗនៃនៈក្នុម្ពមវធិិី ដែ�លបនៅងើើត្ថនៅ�ើងប្រស្សបតាម្ព
ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុដែចំក្នុរដំែលក្នុ ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈទី ១ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុនៃ�ានៃ�ាទីម្ពយួ
• ក្នុិចំេការស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របចាំនំៃ�ា

+ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងជានៅរៀងរាល់ប្រពុកឹ្នុ (នៅលើក្នុដែលងដែត្ថនៃ�ា�បំ�ង) នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុ
នៅ�ើងវញិអពំុនីៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុនីៃ�ាម្ព�នៈ

+ ស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពពុលនៅប្រកាយអាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់ប្រត្ថវូបានៈដែណុះនាឲំ្យយអនៈ�វត្ថតនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើនៈ
ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុល នៈងិការផ្សាេងដ់ែផុ្សាក្នុប្របាជាា សាម រត្ថសី្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល

+ នៅម្គាា ងសួ្សរសំ្សណួុះរជានៅរៀងរាល់នៃ�ា ដែ�លនៅធិើើនៅ�ើងនៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃនៈនៃ�ានៈមី្ពយួៗ (នៅលើក្នុ
ដែលង ដែត្ថនៅពុលចំ�ងនៅប្រកាយ  ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការវាយត្ថនៃមូ្ពនៅលើវគឺគបណុះត� ះបណាត ល)

ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាម្ព ផ្សាតល់ការដែណុះនា ំនិៈងគឺនៈូឹះអំពីុការអនៈ�វត្ថតចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ

កមមវិធី�ស៊ើប�កវគ្គគ

ក្នុុ�ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះបណាត ល (នៃ�ាទីម្ពយួ) ប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិជំ�នៈអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលជាអុក្នុ
នៅរៀបចំំនៅ�ើង បា�ដែនៈតវាគឺួរដែត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លធាត្ថ�នានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. �កមមភា�បំន្ថែបក�ឹកកក 

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួដែ�លបងើភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ នៈិងនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុនៅ�ក្នុុ�ងការដែណុះនា�ំូួនៈ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះគឺួរដែត្ថបានៈអនៈ�វត្ថត នៅទាះបីជាសិ្សកុាកាម្ពបានៈសាគ ល់�ុនៅ�ើយក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ពុីនៅប្រ�ះវាជំួយបនៅងើើត្ថ
បរយិាកាស្សនៃនៈការបណុះត� ះបណាត លឲ្យយម្គានៈភាពុជំិត្ថស្សុិត្ថ នៈិងស្ស�វត្ថថិភាពុជាងម្ព�នៈ។ អុក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល 

មេ�ចំកោីណែ�នាំៅ�
�ម្រា�ៅប់់�ោល់កាៅ�ប់�ះ��ប់�ះ�ល
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អាចំដែស្សើងរក្នុគឺំនិៈត្ថជានៅប្រចំើនៈនៅផ្សាសងៗនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុបំដែបក្នុទឹក្នុក្នុក្នុនៅនៈះ 
នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ ដែ�លម្ពនិៈសាគ ល់�ុ នៈិង សិ្សកុាកាម្ពដែ�លជាម្ពតិ្ថតរមួ្ពការង្ហារ
ជាម្ពយួ�ុប្រសាប ់ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ដែលបង��ម្ពណីុះ� ៖
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្ស A4 មុ្គាក្នុម់្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ នៈងិបាចិំមុ្គាក្នុម់្ពយួនៅ�ើម្ព។ 

ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយបត្ថប់្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះជាពុរី នៅ�ើយពុនូារវានៅ�ើងវញិ នៅធិើើ��នៅចុំះនៅ�
នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈបនាា ត្ថព់ុ�ះក្នុណាត លម្ពយួ។ ឲ្យយពួុក្នុនៅគឺយក្នុបាចិំគឺ�ស្សបនាា ត្ថ់
ម្ពយួតាម្ពសុាម្ពបត្ថន់ៅនាះ នៅធិើើ��នៅចុំះប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះនៈងឹម្គានៈពីុរក្នុណំាត្ថយ់ាា ងចំាស់្ស
�ស់្ស ��ចំជា��ម្ពណីុះ� ម្ពយួដែ�រ ។

+ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺ�ររ�បភាពុម្ពយួ (ម្ពនិៈដែម្ពនៈជា�ក្នុយនៅនាះនៅទ) នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ
ក្នុណំាត្ថ ់ដែ�លតំ្ថណាងឲ្យយការង្ហាររបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិរ�បភាពុម្ពយួ នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ
ក្នុណំាត្ថន់ៅទៀត្ថ ដែ�លតំ្ថណាងឲ្យយជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ួូនៈរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ បនាា បម់្ពក្នុ ឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
ឈរជារងើង។់

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពល គឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្ព�នៈនៅគឺបងអស់្ស នៈងិដែណុះនាអំពីំុ�ួូនៈពួុក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយនៅប្របើ��
ម្ពណីុះ�  របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុ�់�ម្ពណីុះ� នៅនាះនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល។

+ សាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើម្គានៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លអាចំម្គានៈទំនាក្នុ់ទំនៈងនៅ�នៈឹង
ជំវីតិ្ថការង្ហារ ឬជីំវតិ្ថផ្ទាា ល់�ួូនៈរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុន់ៅនាះដែ�រឬនៅទ នៅ�ើយនៅធិើើការត្ថភាា ប�់�
ម្ពណីុះ� របស់្សពុកួ្នុនៅគឺនៅ�តាម្ពនៅនាះ នៈងិនៅធិើើការដែណុះនាអំពំុ�ួូីនៈពួុក្នុនៅគឺ។

+ នៅធិើើដែបបនៅនៈះជាបនៈតបនាា បរ់��ត្ថទាល់ដែត្ថសិ្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សបានៈនៅធិើើការត្ថភាា ប�់�ម្ពណីុះ�
របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ នៈងិបានៈដែណុះនា�ួូំនៈពុកួ្នុនៅគឺរចួំរាល់នៅ�ើយ។

• ដែលបងដែស្សើងរក្នុការពុិត្ថ
+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូបានៈដែណុះនាឲំ្យយស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� ឬឃូ្លាចំំនួៈនៈ ៣ នៅរៀបរាបអ់ពំុ�ួូីនៈពួុក្នុនៅគឺ

នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួស្សនូៈកឹ្នុ។ ការស្សរនៅស្សរអងគនៅ�ត្ថ� គឺរួដែត្ថជាអើ ីដែ�លម្ពនិៈដែម្ពនៈជានៅរឿង
ទ�នៅ� ង្ហាយប្រស្សលួទាយ ដែត្ថអាចំអើកី្នុដំែបូងក្នុប៏ានៈ បា�ដែនៈតប្រត្ថវូចាំថំ្លា កុ្នុ�ងអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំ៣៖
+ អងគនៅ�ត្ថ� ១ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការពុិត្ថ
+ អងគនៅ�ត្ថ� ២ នៅទៀត្ថ គឺឺជាការពុិត្ថ

+ សិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថវូឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុអានៈ «អងគនៅ�ត្ថ�» ទាងំនៅនាះ នៅ�ើយសិ្សកុាកាម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ
នៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយថ្លានៅត្ថើអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួណា នៅ�កុ្នុ�ងចំំនៅណាម្ពអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំបីនៅនៈះ 
គឺជឺាការពុតិ្ថ។

+ ស្ស�ម្ពដែណុះនានំៅ�កានៈអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពជាម្ពយួនៈឹងអងគនៅ�ត្ថ�ចំំនៈួនៈបី
របស់្ស�ួូនៈឯងនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់សិ្សនៈ នៅទើបឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើម្ពតង។ 

+ បនាា បព់ុនីៅធិើើការទស្សសនៈទ៍ាយអងគនៅ�ត្ថ�របស់្សសិ្សកុាកាម្ពម្ពយួចំបន់ៅ�ើយ �ល់នៅពុល
ម្គាេ ស់្ស អងគនៅ�ត្ថ�ប្រត្ថវូប្របាបក់ារពុតិ្ថថ្លាអងគនៅ�ត្ថ�ម្ពយួពុតិ្ថ ម្ពយួណាម្ពនិៈពិុត្ថ។ 
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

ែស�ងរក��រពិត ែស�ងរក��រពិត

េ���ះ េ���ះ

េ���ះេ���ះ

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

សរេសរអង�េហត ុ២ គឺ����រពិត និង   
អង�េហត ុ១ េទៀតមិនែមន����រពិតអំពីអ�ក

• ស្សម្គាភ រៈនៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាល
+ ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា ពុកួ្នុនៅគឺមុ្គាក្នុ់ៗ ប្រតូ្ថវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ពស្សដែម្ពតងនៅ�កុ្នុ�ងក្នុម្ពមវធិិី

ទ�រទស្សសនៈ�៍មមី្ពយួដែ�លបង្ហាា ញអពំុតី្ថ�ភាពុនៃនៈជីំវតិ្ថរស់្សនៅ�ប្របចាំនំៃ�ា ដែ�លពួុក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវដែត្ថ
ចំំណាយនៅពុល ៣ដែ� នៅ�នៅលើនៅកាះដ្ឋាចំប់្រស្សយាលម្ពយួដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង។

+ ពុកួ្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយយក្នុស្សម្គាភ រៈ «ប្របណិុះត្ថ» ម្ពយួ ដែត្ថម្ពនិៈអាចំជារ�ប�ត្ថរបស់្ស
ម្ពនៈ�ស្សសជាទបី្រស្ស�ញ់ ឬភាវរស់្សណាម្ពយួនៅនាះនៅទ។ នៅ�ើយទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
គឺតិ្ថពីុចំនៅមូ្ពើយរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ

+ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួគឺរួដែត្ថចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពពីុ�ួូនៈឯង នៅដ្ឋាយការពុនៈយល់អពំុអីើដីែ�លជាស្សម្គាភ រៈ
�ប៏្របណីុះត្ថនិៈងនៅ�ត្ថ�ផ្សាលដែ�ល�ួូនៈបានៈនៅប្រជំើស្សយក្នុវា។ បនាា បម់្ពក្នុគឺឺ�ល់នៅវនៈរបស់្ស
សិ្សកុាកាម្ពជាអុក្នុបរយិាយពុវីត្ថថ�ដែ�លនៅគឺចំងយ់ក្នុនៅ�តាម្ព នៈងិម្ព�លនៅ�ត្ថ�របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ
បនៈត�ុ។
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២. ស៊ើ�ចំកត�ស៊ើផ្តត�មអំ��ស៊ើមស៊ើរៀន�� ១ 

នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សសូាយនៃនៈបទបង្ហាា ញនៅបើក្នុ ប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថផ្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងវគឺគ
បណុះត� ះបណាត ល នៈិង រនៅបៀបវារៈលម្ពអតិ្ថនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ គឺួរដែត្ថពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅស្សៀវនៅ�
ដែណុះនានំានានៈឹងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈ បា�ដែនៈតនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅចំៀស្សវាងការអានៈនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនានំៅនាះនៅដ្ឋាយ
ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ង ពុីនៅប្រ�ះ�ំនៅណុះើ រនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងលអប្របនៅស្សើរជាងនៅនៈះ ប្របសិ្សនៈនៅបើមុ្គាក្នុ់ៗ ឆ្លូងកាត្ថន់ៅម្ពនៅរៀនៈ
ត្ថំណាល�ុ �ណុះៈនៅពុលដែ�លវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈការវវិត្ថតនៅ�ម្ព��។

៣. ការរំ�ឹ��ើក ���ឃឹឹម និ�ក�វ�់ 

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈដ់ែ�លប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លគឺួរ ដែត្ថ�ឹងអំពីុការរពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព នៅធិើើ��នៅចំុះការរពំុឹង
ទា ំង នៅនាះ   អាចំនឹៈងស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយប្រគឺូបណុះត� ះបណាត លក្នុគ៏ឺួរដែត្ថ�ឹងអំពីុ
ក្នុងើល់នៅផ្សាសងៗដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះផ្សាងដែ�រ ពុិនៅស្សស្ស�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង
�ូឹម្ពសារ នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ចំំនៅណុះះ�ឹង។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ព ម្គានៈភាពុភិយ័ខូាចំដែ�រ
ឬនៅទ នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុពុត័្ថម៌្គានៈផ្ទាា ល់�ូួនៈ? ប្របសិ្សនៈនៅបើការរពំុឹងទ�ក្នុ នៈិង
ក្នុងើល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ព អាចំ�ឹងទ�ក្នុជាម្ព�នៈ នៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៃលលក្នុរក្នុវធិិី នៅ�ើម្ពបបី្រគឺបប់្រគឺង 
នៈិងបញ្ញាា ក្នុក់ាររពំុឹងទ�ក្នុរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៅដ្ឋាយជា�ក្នុយស្សម្ពតផី្ទាា ល់ម្គាត្ថ ់ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ ក្នុ�៏�ចំជា
ធានាជំ�នៈថ្លានឹៈងនៅដ្ឋាះប្រសាយ ពុីការប្រពុួយបារម្ពភណាម្ពយួ ដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងពីុសិ្សកុាកាម្ព។

ការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�សិ្សកុាកាម្ពវញិ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយ�ក្នុយស្សម្ពតទីនៈភ់ិូនៈ ់ នៈិងជាអនាម្ពកិ្នុ 
នៅធិើើ��នៅចំុះ សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុនៅ�ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្របដែ�លជា
អាចំទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនៈះនៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត ល តាម្ពរយៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុ
ត្ថប្រម្ពូវការ។  

វធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួនៅទៀត្ថ គឺឺការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លម្គានៈការចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៅបើក្នុវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល ��ចំជា ឧទា�រណ៍ុះខាងនៅប្រកាម្ព៖
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កត����ឃឹឹម និ�ក�វ�់ 

• គឺ�ស្សបនាា ត្ថប់ញ្ញឈរម្ពយួនៅ�ចំំក្នុណាត លផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាប។់
• នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើបងអស់្សនៃនៈក្នុ�នៅឡានៈម្ពយួ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» នៈិងនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ

បងអស់្សនៃនៈ  ក្នុ�នៅឡានៈ ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ «ក្នុងើល់»។
• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយនៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុត្ថប់្រតា ដែ�លម្គានៈភាពុស្សអិត្ថនៅ�ដែផ្សាុក្នុខា ងនៅប្រកាយ

(sticky note) ឬ អាចំជំំនៈួស្សនៅដ្ឋាយប្រក្នុដ្ឋាស្សដែ�លម្គានៈទំ�ំនៅស្សមើបា�ស្សត�កាត្ថ នៈិង ដ្ឋាក្នុប់ង់
ស្សអិត្ថនៅ�ដែក្នុបរកាត របញ្ញឈរផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៅធិើើ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺអាចំបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�
នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះបានៈ។

• ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នៈ�វប្រក្នុដ្ឋាស្សចំំនៈួនៈ ៤-៦ស្សនៈូឹក្នុ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សរនៅស្សរគឺំនិៈត្ថ
��ស្សៗ�ុនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុ គឺំនិៈត្ថម្ពយួ នៅប្របើប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួ។

• ស្សប្រម្គាប ់ «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព» ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពីុអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សងឹមឹ្ពថ្លានៈឹងទទួលបានៈពីុវគឺគ
បណុះត� ះ បណាត លនៅនាះ ឧទា�រណ៍ុះ ចំង�់ឹងពីុប្របធានៈបទណាម្ពយួ ឬនៅចំះនៅម្ពនៅរៀនៈអើីម្ពយួ អាចំ
ជាជំំនាញជាក្នុ ់�ក្នុណ់ាម្ពយួក្នុប៏ានៈ។

• ស្សប្រម្គាប ់ «ក្នុងើល់» ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថស្សរនៅស្សរអំពុីក្នុងើល់នានាដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ ស្សតីពុីវគឺគ
បណុះត� ះបណាត លនៅនាះ អាចំ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ូឹម្ពសារនៅម្ពនៅរៀនៈ ឬសិ្សលបៈក្នុុ�ងការបនៅប្រងៀនៈម្ពនៈ�ស្សស
នៅពុញវយ័/វធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈក្នុងើល់
ថ្លា វគឺគបណុះត� ះបណាត លនៈឹងរមួ្ពបញ្ញេ� លការស្សដែម្ពតង ឬថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈទទួលបានៈចំំនៅណុះះ
�ឹង�មីៗនៅនាះនៅទ។ល។

• បញ្ញាា ក្នុជ់ំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនឹៈងរក្នុាជំ�នៈនៈ�វភាពុអនាម្ពកិ្នុ នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត
ពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សរនៅស្សរអើីក្នុន៏ៅដ្ឋាយដែ�លពុួក្នុនៅគឺគឺិត្ថនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់។

• នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បបានៈបញ្ញេបក់ារបិត្ថប្រក្នុដ្ឋាស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�នៅលើកាត របញ្ញឈរ
ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្ស ធិំ   នៅនាះរចួំរាល់នៅ�ើយ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថអានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សទាងំនៅនាះនៅដ្ឋាយ
នៅស្សាៀម្ពសាា ត្ថន់ៈិងនៅម្ពើលថ្លាជារមួ្ព នៅត្ថើម្គានៈប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លអាចំដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល�ុជាប្រក្នុុម្ព
បានៈដែ�រឬនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះ ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសពុីរឬបីនាក្នុប់ានៈក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញ 
ប្របនៅភិទជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួនៃនៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតបនៅប្រងៀនៈថ្លាជាក្នុងើល់ម្ពយួ។ល។

• អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួ ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិង ក្នុងើល់ទាងំនៅនាះ តាម្ពរយៈ
ការប្រគឺបប់្រគឺងការរពំុឹងទ�ក្នុការបញ្ញាា ក្នុអ់ំពីុក្នុតីស្សងឹមឹ្ពនៅ�ចំំណុះ� ចំដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ នៈិងការ
នៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា ក្នុងើល់នានាដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង។
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៤. ការការ�រ�ើវតែិភា�

នៅ�នៅពុលនៅបើក្នុវគឺគនីៈម្ពយួៗ គឺួរដែត្ថរមួ្ពចំងចាំ ំ នៈិងទទួលសាគ ល់ថ្លាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈ«សុាក្នុសុាម្ពអតី្ថត្ថ
កាល» ��ស្សៗ�ុ។ បញ្ញាា ក្នុច់ំំនៅ�ះសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅ�ចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ង
នៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះ បណាត  លនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់នៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅចំញនៅ�នៅប្រ�បនៈាប ់នៈិង
ចំំណាយនៅពុលម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ខាងនៅប្រ�ដែត្ថមុ្គាក្នុឯ់ងបានៈ។ ម្ពនិៈដែត្ថបា�នៈនៅណាះ ប្រពុម្ពទាងំនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតពុួក្នុនៅគឺ
ឲ្យយនៅស្សុើស្ស�ំការជំំនៈួយពីុអុ ក្នុស្សប្រម្ព បស្សប្រម្ពួលផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការ។ វាក្នុជ៏ាទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថត�ល៏អម្ពយួ
ផ្សាងដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងការបង្ហាើ រជាម្ព�នៈ ចំំនៅ�ះសូាក្នុសុាម្ពនានាពុីអតី្ថត្ថកាល ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះ
សិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅ�ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពការបណុះត� ះបណាត ល នៈិងដែស្សើងរក្នុពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុនៅស្សវា�បំ្រទ
នានា ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំរក្នុនៅ�ើញតាម្ពស្សញ្ញាញ ដែ�លប្របាបព់ុីទីតាងំក្នុដែនៈូងប្របឹក្នុានៅយាបល់ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ចាំបំាចំ។់ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅត្ថើម្គានៈនៅស្សវាផ្សាតល់ប្របឹក្នុានៅយាបល់នៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈណាម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំ
ទទួលបានៈការបង្ហាា ញផ្សាូ�វនៅ�កានៈទ់ីនៅនាះដែ�រឬនៅទ ប្របសិ្សនៈ នៅបើប្រត្ថូវការ?

៥. �័ត៌�នអំ��កន្ថែនើ�បណ្តុះះ�ះបណ្តាា��

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលក្នុ៏គឺួរដែត្ថប្រគឺប�ណុះត ប់នៅលើចំំណុះ� ចំនានាដែ�ល�ក្នុ់ពុ័នៈធនឹៈងការបំនៅពុញតាម្ពត្ថប្រមូ្ពវការ
ម្ព�លដ្ឋាា នៈផ្សាងដែ�រ ��ចំជា៖

• ស្ស�វត្ថថិភាពុ នៈិងស្សនៈតិស្ស�� នៅ�លគឺឺ ប្រចំក្នុនៅចំញនៅ�នៅពុលម្គានៈអគឺគិភិយ័ នៈិងអើីដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ 
ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈស្សញ្ញាញ ប្របកាស្សអាស្សនៈុ

• ទីតាងំបងគនៈ ់និៈងស្សម្គាភ រៈបនៈាបទ់ឹក្នុ
• នៅម្គាា ងទទួលទានៈអាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់និៈងពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថណាម្ពយួដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ

៦. វិធានមូ�ដ្ឋាា�ន

នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៃនៈវគឺគសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថរមួ្ព�ុបនៅងើើត្ថវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួចំំនៈួនៈ 
ជាម្ពយួសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយ នៅធិើើ��នៅចំុះ នៈឹងម្គានៈវធិិីនៅធិើើការម្ពយួដែ�លទទួលបានៈការប្រពុម្ពនៅប្រពុៀង ដែ�លជា
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

ម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះស្សប្រម្គាបក់ារកាត្ថប់នៈថយក្នុតាត អវជិំាម្គានៈ នៈិងប្រគឺបប់្រគឺងឥរយិាប�នានា ��ចំជា ការនៅប្របើប្របាស់្ស
ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�អំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត ល ជានៅ�ើម្ព។

ស្សរនៅស្សរវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
នៅធិើើការសំ្សណុះ� ម្ពពុរអំពីុអើីដែ�លគឺួរដែត្ថជាវធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ វធិានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈអាចំរមួ្ពបញ្ញេ� លចំំណុះ� ចំនានា 
��ចំជា៖

• ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងកាប�ប រ��ត្ថ�ល់នៅម្គាា ងស្សប្រម្គាក្នុ
• ពុ�ំម្គានៈការជំដែជំក្នុ�ុជាម្ពយួអុក្នុអងគ�យដែក្នុបរខាង នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លនៈរណាមុ្គាក្នុក់្នុំពុ�ងដែត្ថ

នៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងការប្របជំ�ំប្រក្នុុម្ពនៅនាះនៅទ
• ផ្សាតល់ការនៅ�រពុចំំនៅ�ះទស្សសនៈៈ��ស្សៗ�ុ
• អើីដែ�លបានៈនៈិយាយនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុាទ�ក្នុជាការស្សម្គាា ត្ថ់
• សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បគឺួរដែត្ថប្រត្ថ�បម់្ពក្នុពីុស្សប្រម្គាក្នុវញិឲ្យយបានៈទានៈន់ៅពុលនៅវ�។
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៧. ម្រាកដ្ឋា��ួន�ំណ្តុះួរ និ�ធីនធាន

បតិ្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិពំុរីស្សនូៈកឹ្នុនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ងំបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។ ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិមំ្ពយួស្សនូៈកឹ្នុគួឺរដែត្ថបតិ្ថ
សូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា «សួ្សនៈសំ្សណួុះរ» និៈងផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិមំ្ពយួស្សនូៈកឹ្នុនៅទៀត្ថគួឺរដែត្ថបតិ្ថសូាក្នុនៅ�ម ះថ្លា «ធិនៈធានៈ»។

• សួ្សនៈសំ្សណួុះរ៖ គឺឺស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំឡាយម្ពក្នុកានៈផ់្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះ នៈិងស្សរនៅស្សរ
សំ្សណួុះរណា ម្ពយួជាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈទទួលបានៈ
ចំនៅម្ពូើយស្សប្រម្គាបសំ់្សណួុះរ ទាងំនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលបណុះត� ះបណាត លនៅនាះនៅទ។ ឬអុក្នុ
ស្សប្រម្ពប ស្សប្រមួ្ពលអាចំបដែនៈថម្ពសំ្សណួុះរ   ដែ�លអុក្នុចួំលរួម្ពបានៈសួ្សរ នៅ�កុ្នុ� ងអំ��ងនៅពុល
បណុះត� ះបណាត ល ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលយល់ ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈអាចំនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរ
ទាងំនៅនាះបានៈនៅ�នៅពុលនៅនាះ។ បនាា បម់្ពក្នុ អុក្នុ ស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួល អាចំប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិ 
នៈិងនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៅពុលណាម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លស្សម្ពប្រស្សប។

• ធិនៈធានៈ៖ ជាញឹក្នុញាប ់អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល ឬសិ្សកុាកាម្ពប្រត្ថូវគឺិត្ថអំពីុធិនៈធានៈ (នៅស្សៀវនៅ� ឬ
នៅគឺ�ទំពុរ័។ល។) ដែ�លម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនាះ។ 
អុ ក្នុស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្របើប្របាស់្សកាត រធិនៈធានៈ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការក្នុត្ថប់្រតាធិនៈធានៈដែ�លម្គានៈ
ប្របនៅយាជំនៈទ៍ាងំនៅនៈះ ជាបញ្ញា ីធិនៈធានៈបដែនៈថម្ពម្ពយួស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព។ នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈ
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំដែចំក្នុជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពនានា
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងជំ�នៈ�ល់សិ្សកុាកាម្ព។

កិចំចការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�ម្រាបចាំំនៃ�ៃ
ការរំឭកស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើ�ស៊ើ��ម្រា�ឹក 

ជានៅរៀងរាល់ប្រពុកឹ្នុនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត ល គឺរួដែត្ថប្រតូ្ថវបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយការរឭំក្នុនៅ�ើងវញិអពំុចំីំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ
ដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថកាល់ពុនីៃ�ាម្ព�នៈ។ ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះគួឺរដែត្ថបានៈនៅធិើើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយនៅប្របើស្សក្នុម្ពមភាពុ ដែ�លបងើ
ភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ និៈងម្គានៈរយៈនៅពុលម្ពនិៈនៅលើស្សពុ ី១៥ នាទនីៅនាះនៅទ។ ប្របនៅភិទនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុអាចំជា៖

• ការសួ្សរសំ្សណួុះរជាប្រក្នុុម្ព
• ដែលបងបាល់ ដែ�លត្ថប្រម្ពូវឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅបាះបាល់នៅ�មុ្គាក្នុ ់ នៈិងសួ្សរ/នៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរ នៅដ្ឋាយ

ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈកាលពុីនៃ�ាម្ព�នៈ
• សំ្សណួុះរដែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងជាម្ព�នៈ ប្រត្ថូវបានៈស្សរនៅស្សរនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស នៈិងបត្ថទ់�ក្នុ

នៅ�ក្នុុ�ងម្ពកួ្នុម្ពយួ។ សិ្សកុាកាម្ពចាំបយ់ក្នុសំ្សណួុះរនៅដ្ឋាយនៃចំ�នៈយ។
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថធានាថ្លា សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�ប (ទាងំប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតី) បានៈចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុ
នានាក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនាះ។
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

�កមមភា�បស៊ើ�េ�នថាម��ស៊ើម្រាកាយអាហារនៃ�ៃម្រាត�់ 

ម្គានៈការទទួលសាគ ល់យាា ងទ�លំទ��យថ្លា ក្នុប្រម្ពតិ្ថថ្លាម្ពពុលនៃនៈការផ្សាេងអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងការចំ�លរមួ្ពចំំដែណុះក្នុ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងធូាក្នុច់ំ�ះនៅ�នៅប្រកាយអាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា នៅពុលរនៅស្សៀលនៈីម្ពយួៗគឺួរដែត្ថ
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើនៈថ្លាម្ពនៅពុលនៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល ដែ�លជាស្សក្នុម្ពមភាពុបនៅងើើត្ថភាពុស្សបា យ
រកី្នុរាយម្ពយួ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការផូ្ទាស់្សទីនៃនៈរាងកាយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ម្គានៈគឺំនិៈត្ថជានៅប្រចំើនៈដែ�លអាចំ
ដែស្សើងរក្នុបានៈនៅ�តាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ឬអាចំទទួលបានៈគឺំនិៈត្ថនៃចំុប្របឌិ័ត្ថតាម្ពរយៈការបនៅងើើត្ថនៅ�ើងវញិនៈ�វ
ដែលបងនានាដែ�លអុក្នុធូាបន់ៅលងកាលពុីនៅក្នុមង។ ចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈក់្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ គឺឺនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការ
ផូ្ទាស់្សទី ឬម្គានៈចំលនា។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំ�រប្របុងប្របយត័្ថុថ្លា ម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅធិើើអើីដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ
អារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់ផ្សាូ�វកាយ ឬផ្សាូ�វចំិត្ថតនៅនាះនៅទ។ 

ការរំឭកម្រាបចាំំនៃ�ៃ (បិ�) 

នៅ�នៅពុលបញ្ញេបន់ៃ�ានីៈម្ពយួៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៃលលក្នុនៅពុល ១៥នាទី ស្សប្រម្គាបឲ់្យយសិ្សកុាកាម្ព សួ្សរ
សំ្សណួុះរ នៈិងផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បជ់ាលក្នុុណុះៈអនាម្ពកិ្នុផ្សាងដែ�រ។ ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បអ់ាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សស្សប្រម្គាប់
ផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុរនៅបៀបដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងនៅធិើើការបនៅប្រងៀនៈនៅ�នៃ�ាបនាា ប។់

វធិិីម្ពយួក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅនៈះ គឺឺម្គានៈលក្នុុណុះៈប្របហាក្នុប់្របដែ�ល�ុនៅ�នៈឹងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លបានៈ
ពុនៈយល់នៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សត «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ដែ�រ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបរាបន់ៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ។ បា�ដែនៈត
ជំំនៈួស្សឲ្យយការនៅប្របើប្របាស់្ស «ក្នុតីស្សងឹមឹ្ព នៈិងក្នុងើល់» ជាចំំណុះងនៅជំើងនៅនាះ ចំ�រនៅប្របើប្របាស់្សចំំណុះងនៅជំើង «នៅត្ថើ
ចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�ល�ំនៅណុះើ រការបានៈយាា ងលអជាងម្ព�នៈ?» នៈិង «នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លគឺួរដែត្ថនៅធិើើឲ្យយបានៈ
លអជាងនៅនៈះនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំ» (នៅត្ថើចំំណុះ� ចំណា�ូះដែ�លអុក្នុចំងឲ់្យយអនៈ�វត្ថត��ស្សពីុនៅនៈះ)។ អុក្នុស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួល ប្រត្ថូវធានាថ្លា កាត រនៅនាះដែបរម្ព��នៅ�រក្នុជំញ្ញាា ំងមុ្គាង នៅ�ើម្ពបរីក្នុាភាពុអនាម្ពកិ្នុ។ .
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ស៊ើ��បំណ្តុះ�

ពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� នៈិងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�ល
នៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារ ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (TiP) នៈិងជំនៈដែ�លង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះ នៈិងជំនៈដែ�លនៅគឺម្ពនិៈនៅអើនៅពុើនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត
១. ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័អំពីុលក្នុុណុះៈនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (TiP) ការរត្ថព់ុនៈធជំនៈ

នៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ ៍នៈិងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅលមើស្សនានាដែ�លជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៈិង ជំនៈដែ�លនៅគឺម្ពនិៈ
នៅអើនៅពុើ ប្រត្ថូវបានៈ គឺប្រម្គាម្ពបងុំឲ្យយធូាក្នុច់ំ�លនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុទាងំនៅនាះ

២. ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុស្ស�ចំនាក្នុរ បញ្ញាា ក្នុថ់្លាប�គឺគលទាងំឡាយគឺឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ TiP នៈិង/ឬ 
បទនៅលមើស្ស�នៃទនៅទៀត្ថ

៣. បនៅងើើត្ថស្សម្ពត្ថថភាពុស្សប្រម្គាបក់ារប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈ TiP

៤. ទទួលសាគ ល់អំពីុត្ថនៃម្ពូនៃនៈការនៅធិើើការង្ហារ ជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអងគការដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ

៥. វាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័នៅ�នៅពុលនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារ TiP នៈិងបទឧប្រកិ្នុ�ា
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

© UN Women/UNODC/ Ploy Phutpheng

មេ�ចំកោី�មេ�េប់
អ្ន�ពីមេ�មេ�ៀន
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាៅ�មេ�ើ�ប់អ្នមេ�េតិណែដ្ឋលមេ�ើ�យតិប់ចំ�មេ�ៅ�ប់ញ្ហាាៅមេយនឌ័័��ម្រា�ៅប់់ជន��មេម្រា�ៅ�នៃនអ្ន�មេព�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ� ជនងាៅយ��មេម្រា�ៅ�ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ

៦. ពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ

៧. បនៅងើើត្ថទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅធិើើបទស្សម្គាភ ស្សដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័

កំណ្តុះត់�ម្រា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

វត្ថថ�បណំុះងសំ្សខានៈ់ៗ របស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើជាកាតាលីក្នុរនៃនៈ ការផូ្ទាស់្សបត�រដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ 
នៅ�ក្នុុ�ង៖

• វធិិីនៅ�នៅពុលប្រក្នុុម្ពការង្ហារនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈង
• វធិិីនៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺបំនៅពុញម្ព��ង្ហារមុ្គាក្នុឯ់ង និៈងជាប្រក្នុុម្ព។

វត្ថថ�បំណុះងសំ្សខានៈ់ៗ របស់្សនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើជាកាតាលីក្នុរនៃនៈ ការផូ្ទាស់្សបត�រដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ 
នៅ�ក្នុុ�ង៖

• វធិិីនៅ�នៅពុលប្រក្នុុម្ពការង្ហារនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈង
• វធិិីនៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺបំនៅពុញម្ព��ង្ហារមុ្គាក្នុឯ់ង និៈងជាប្រក្នុុម្ព។

រាល់ការផូ្ទាស់្សបត�រ ឬដែក្នុដែប្របអើីម្ពយួវាប្រត្ថូវការនៅពុលនៅវ� នៈិងប្របាក្នុ�ប្របជា នៅ�ើយវាហាក្នុ�់�ចំជានៅ�ភិ
ខូាងំនៅពុក្នុ ដែ�លចំងន់ៅធិើើឲ្យយការបណុះត� ះបណាត លក្នុុ�ងរយ:នៅពុល ៤ ឬ៥ នៃ�ាអាចំបង្ហាា ញលទធផ្សាល��ចំ
នៅ�លបំណុះងនៃនៈវគឺគ ដែ�លនឹៈងប្រត្ថូវបានៈទទួលផ្សាលបានៈ។ ��នៅចំុះនៅ�ើយ វាគឺួរចំំណុះ� ចំនៅផ្ទាត ត្ថ នៅលើចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈ់
ៗម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�លអាចំផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ើម្ពបងី្ហាយប្រស្សួលក្នុុ�ងការអនៈ�ត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតង ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅម្ពនៅរៀនៈរបស់្ស
ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ ដែ�លម្គានៈក្នុុ�ងនៅនាះរមួ្ពម្គានៈ៖

• ទទួលសាគ ល់អំពីុ «ត្ថប្រម្ពូវការ» ស្សប្រម្គាបក់ារផូ្ទាស់្សបត�រដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័
• បនៅងើើនៈការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៅដ្ឋាយម្គានៈបំណុះងជំប្រម្ពុញទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយ

�ិត្ថ�ំប្របឹងដែប្របងនៅ�ើម្ពបនីៅឆ្នាំព ះនៅ�កានៈក់ារផូ្ទាស់្សបត�រ
• នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយម្គានៈការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ�ូួនៈឯង
• អភិវិឌ័ឍចំំនៅណុះះ�ឹង ជំំនាញ នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សដែ�លអាចំយក្នុនៅ�នៅប្របើប្របាស់្ស នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុ

នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបរ់បស់្សពុួក្នុ�ត្ថប់ានៈ។
វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈស់្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព ដែ�លប្រត្ថូវម្គានៈការយល់�ឹងក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ព�លដ្ឋាា នៈអំពីុ៖

• នៅយនៈឌ័រ័
• «និៈយាម្ព» និៈងការក្នុំណុះត្ថល់ក្នុុ�ណុះឌ នៃនៈនៅយនៈឌ័រ័
• បិត្ថ�និៈយម្ព
• ការនៅរ ើស្សនៅអើងនៅយនៈឌ័រ័

នៅគឺបានៈផ្សាតល់�ំប�នាម នៈថ្លា ម្ព�នៈនៅពុលចំ�លរមួ្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត លនៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពគឺួរដែត្ថបានៈចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងវគឺគ
បណុះត� ះ     បណាត ល «ការយល់�ឹងអំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� នៈិងប្រក្នុុម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ» ឬ
វគឺគសិ្សក្នុាតាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ «�ា� ំសាគ ល់នៅយនៈឌ័រ័៖ នៅស្សចំក្នុតីនៅផ្សាតើម្ពអំពីុស្សម្ពភាពុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបប់�គឺគលិក្នុ
របស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ»។៣

៣   https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11245.
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រស៊ើបៀបវារ�នៃនការបណ្តុះះ�ះបណ្តាា��

នៃ�ៃ��មួយ នៃ�ៃ����រ នៃ�ៃ��ប� នៃ�ៃ��បួន នៃ�ៃ��ម្រា�ំ

កិចំចស្វាា�គ្គមន៍ និ�ស៊ើ�ោ��

ស៊ើប�កវគ្គគ  (៣០នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ដែណុះនាពំុីនៅយនៈឌ័រ័ក្នុុ�ង
បរបិទការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស 
TiP
(៨០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ប្រគឺបប្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿងTiP(ដែផ្សាុក្នុ
ទីម្ពយួ) 
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ត្ថប្រម្ពូវការស្សប្រម្គាបវ់ធិិិ
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ 
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

បនៅងើើត្ថទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួ
អុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថ
 
(១០៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈង
ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ 

(១២០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការ
រត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ប្រគឺបប្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈ ស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP 
(ដែផ្សាុក្នុទីពុីរ) 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅស្ត្រីស្សតស្ស  
ភាពុត្ថបប់្របម្ពល់ និៈង
ការអត្ថធ់ិនៈ ់
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖

បនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈ៖៍ 
ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ

(៧៥ នាទី)

�ិធី�បិ�វគ្គគ

បណ្តុះះ�ះបណ្តាា�� 

អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈ TiP 

(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ប្រគឺបប់្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP 

(៦០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថត
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីម្ពយួ)
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ការស្សម្គាភ ស្ស៖ គឺំរ�ដែបប 
PEACE

(១១០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
នៅប្របើស្ស�ចំនាក្នុរនៅ�ើម្ពប ី
ស្សម្គាគ ល់ TiP 

(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 
ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុ
ហានៈិភិយ័ (ត្ថ)

(១២០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថត
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីពុីរ) 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
ការស្សដែម្ពតងនៅធិើើ
បទស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍និៈង
ប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយ
(៩០ នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)
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មេ�មេ�ៀនទីី២
កាៅ�មេ�ើ�ប់អ្នមេ�េតិណែដ្ឋលមេ�ើ�យតិប់ចំ�មេ�ៅ�ប់ញ្ហាាៅមេយនឌ័័��ម្រា�ៅប់់ជន��មេម្រា�ៅ�នៃនអ្ន�មេព�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ� ជនងាៅយ��មេម្រា�ៅ�ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ

រ�បភិាពុ UNODC/ UN Women

នៃ�ៃ��មួយ នៃ�ៃ����រ នៃ�ៃ��ប� នៃ�ៃ��បួន នៃ�ៃ��ម្រា�ំ

កិចំចស្វាា�គ្គមន៍ និ�ស៊ើ�ោ��

ស៊ើប�កវគ្គគ  (៣០នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)
ស៊ើ�ោ��រំឭកស៊ើមស៊ើរៀន

ស៊ើ��ម្រា�ឹក (១៥នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ដែណុះនាពំុីនៅយនៈឌ័រ័ក្នុុ�ង
បរបិទការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស 
TiP
(៨០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ប្រគឺបប្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿងTiP(ដែផ្សាុក្នុ
ទីម្ពយួ) 
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ត្ថប្រម្ពូវការស្សប្រម្គាបវ់ធិិិ
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ 
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

បនៅងើើត្ថទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួ
អុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថ
 
(១០៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈង
ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ 

(១២០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការ
រត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��មួយ៖ 

ប្រគឺបប្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈ ស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP 
(ដែផ្សាុក្នុទីពុីរ) 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅស្ត្រីស្សតស្ស  
ភាពុត្ថបប់្របម្ពល់ និៈង
ការអត្ថធ់ិនៈ ់
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖

បនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈ៖៍ 
ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ

(៧៥ នាទី)

�ិធី�បិ�វគ្គគ

បណ្តុះះ�ះបណ្តាា�� 

អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី) អាហារនៃ�ាប្រត្ថង ់(៦០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈ TiP 

(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា����រ៖ 

ប្រគឺបប់្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
របស់្សសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP 

(៦០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថត
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីម្ពយួ)
(៩០ នាទី) 

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 

ការស្សម្គាភ ស្ស៖ គឺំរ�ដែបប 
PEACE

(១១០ នាទី)

ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី) ស្សប្រម្គាក្នុ (១៥ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
នៅប្របើស្ស�ចំនាក្នុរនៅ�ើម្ពប ី
ស្សម្គាគ ល់ TiP 

(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��ប�៖ 
ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុ
ហានៈិភិយ័ (ត្ថ)

(១២០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថត
សាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ (ដែផ្សាុក្នុទីពុីរ) 
(៩០ នាទី)

ស៊ើ�ោ���ិក�សា��បួន៖ 
ការស្សដែម្ពតងនៅធិើើ
បទស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍និៈង
ប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយ
(៩០ នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)

ការបូក�រើបស៊ើមស៊ើរៀន
ម្រាបចាំំនៃ�ៃ (១៥នាទី)

*ក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លរយ:នៅពុល៥នៃ�ាស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈក្នុម្ពមវធិិីបិទ ដែ�លក្នុុ�ង
នៅនាះម្គានៈទាងំការដែចំក្នុវញិ្ញាញ បនៈបប្រត្ថ�ល់សិ្សកុាកាម្ព នៈិងនៅភិាៀវកិ្នុត្ថតិយស្សដែ�ូងស្ស�នៈារក្នុថ្លាបិទ។ ស្សប្រម្គាប់
ការបិទក្នុម្ពមវធិិីគឺួរដែត្ថនៅធិើើនៅ�នៅពុលនៃ�ា ��នៅចំុះសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈនៅពុលប្រគឺបប់្រ�នៈ ់ នៈិងអាចំប្រត្ថលបន់ៅ�វញិម្ព�នៈ
ចំ�ងស្សបាត �៍។

ការ�ស៊ើ�េបម្រាតួ�ៗអំ��ស៊ើ�ោ���ិក�សា
ដែផ្សាុក្នុបនៈតបនាា បន់ៅទៀត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លការស្សនៅងុបប្រត្ថួស្សៗអំពុីនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាស្សប្រម្គាបន់ៅម្ពនៅរៀនៈទីពុីរ។

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាខាងនៅប្រកាម្ព គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល (ចំ�រនៅម្ពើលនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាំ
ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុខាងនៅលើ)៖

• ក្នុម្ពមវធិិីនៅបើក្នុវគឺគ
• ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុ
• ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈប្របចាំនំៃ�ា

នៅ�ក្នុុ�ងចំំណុះ� ចំខាងនៅលើ «នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបក់ារនៅធិើើបទបង្ហាា ញ» បានៈផ្សាតល់នៈ�វចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ
ប្រសាបក់ារអភិវិឌ័ឹ និៈងនៅរៀចំចំំស្សប្រម្គាបច់ំំនៈ�ចំខាងនៅលើនៅនៈះ។
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ក�មវិធីីមេប់�ក

កាៅ�ក��តិ់និយ�ន័យមេយនឌ័័�

នៃ�ៃទីី ១

កមមវិធី�ស៊ើប�កវគ្គគ

តាម្ពនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាដំែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈ នៅ�ដែផុ្សាក្នុខាងនៅលើនៃនៈនៅស្សៀវនៅ�ដែណុះនាសំ្សប្រម្គាបអុ់ក្នុ ស្សប្រម្ពប
ស្សប្រម្ពួល នៅនៈះដែ�រ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថរមួ្ពបញ្ញេ� លស្សក្នុម្ពមភាពុបំដែបក្នុទឹក្នុក្នុក្នុដែ�ល
នៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពអាចំរឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីការយល់�ឹងអំពីុ «នៅយនៈឌ័រ័» របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

ស្សក្នុម្ពមភាពុទាងំនៅនាះអាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប្រស្សបតាម្ពឆ្លនាា នៈ�សិ្សទធិរបស់្សអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល នៈិងអាចំ
ទាញនៅចំញពុីស្សក្នុម្ពមភាពុនានាដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្ស ក្នុុ�ងក្នុម្ពមវធិិីបណុះត� ះបណាត លស្សតីពុី «ការយល់�ឹង
អំពីុនៅយនៈឌ័រ័ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីជំួរម្ព�� នៈិងប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ» ឬអាចំទាញនៅចំញពីុធិនៈធានៈ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបនៅងើើត្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំស្សប្រម្គាប ់ ដ្ឋាក្នុប់ញ្ញាា ញ ០២ ស្សនៈូឹក្នុ 
(ក្នុុ�ងម្ពយួប្រក្នុុម្ព) ដែ�លផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សទាងំនៅនាះនឹៈងបិត្ថនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំង ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល�ំនៅណុះើ រការក្នុម្ពមវធិិី
រ��ត្ថ�ល់ចំប។់ ផ្ទាា ងំម្ពយួគឺួរដែត្ថដ្ឋាក្នុច់ំំណុះងនៅជំើងថ្លា «នៅត្ថើ ប�រស្ស ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?» នៅ�ើយ
ម្ពយួនៅទៀត្ថដ្ឋាក្នុថ់្លា «នៅត្ថើ ស្ត្រីស្សតី ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?»។

ស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនៅដ្ឋាយ៖

• បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិង ផ្សាតល់ជំ�នៈប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗនៈ�វផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំចំំនៈួនៈពីុរស្សនៈូឹក្នុ 
នៈិងបាចិំឬ�ើឺត្ថ

• នៅ�ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំទីម្ពយួ ប្របាបប់្រក្នុុម្ពទាងំនៅនាះឲ្យយស្សរនៅស្សរ «នៅត្ថើ ប�រស្សម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំ
នៅម្ពតចំ?»

• អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថអានៈសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ពឮៗ នៅដ្ឋាយទ�ក្នុរយៈនៅពុល ២ ឬ៣ នាទី
នៅ�ចំនៅនូាះសំ្សណួុះរនីៈម្ពយួៗ នៅ�ើម្ពបឲី្យយប្រក្នុុម្ពទាងំឡាយស្សរនៅស្សរគឺំនៈិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើ
ប្រក្នុដ្ឋាស្ស។ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតប្រក្នុុម្ពទាងំឡាយឲ្យយស្សរនៅស្សរគឺំនៈិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយនៅស្សរ ីនៅដ្ឋាយនៅប្របើ
អំណុះះអំណាង ឬរ�បគឺំនៈ�រនានា នៈិងតាម្ពវធិិីណាម្ពយួក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺចំងស់្សរនៅស្សរ។
+ នៅត្ថើលកុ្នុណុះៈរ�បរាងកាយ នៈងិអាក្នុបបក្នុរយិាដែបបណា�ូះ ដែ�លប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺផ្សាតល់ត្ថនៃមូ្ពឲ្យយ 

ស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសប្របសុ្សមុ្គាក្នុ ់នៅ�កុ្នុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សអុក្នុ?



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាៅ�មេ�ើ�ប់អ្នមេ�េតិណែដ្ឋលមេ�ើ�យតិប់ចំ�មេ�ៅ�ប់ញ្ហាាៅមេយនឌ័័��ម្រា�ៅប់់ជន��មេម្រា�ៅ�នៃនអ្ន�មេព�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ� ជនងាៅយ��មេម្រា�ៅ�ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ
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+ នៅត្ថើម្គានៈនៅស្សចំក្នុតរីពំុងឹទ�ក្នុអើ�ូីះ ដែ�លប្រតូ្ថវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅ�នៅលើ�ួូនៈម្ពនៈ�ស្សសប្របសុ្ស នៅ�កុ្នុ�ង
ស្សងគម្ពរបស់្សអុក្នុ?

+ នៅត្ថើម្ពនៈ�ស្សសប្របសុ្ស នៅ�កុ្នុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សអុក្នុ ម្ពនិៈប្រតូ្ថវបានៈនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយនៅធិើើអើ?ី
• នៅ�នៅពុលនៅនៈះ អនៈ�វត្ថត�ំនៅណុះើ រការនៅនៈះនៅ�ើងវញិម្ពតងនៅទៀត្ថ នៈិងសួ្សរសំ្សណួុះរស្សប្រម្គាប ់ «នៅត្ថើ ស្ត្រីស្សតី 

ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?»។
• ទទួលយក្នុម្ពត្ថិប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ពម្ពយួចំំនួៈនៈចំំនៅ�ះអើីដែ�លប្រក្នុុម្ពទាងំនៅនាះបានៈស្សរនៅស្សរ នៈិង

ខាា ស់្សបណ័ុះណ បិត្ថប្របកាស្សនៅនាះនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។ ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺ
នៈឹងនៅធិើើការឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ំងអំពុីអើី ដែ�លបានៈស្សរនៅស្សរនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅនាះកុ្នុ�ងកំ្នុ��ងវគឺគបណុះត� ះ
បណាត ល នៅនៈះ។

• ធានាថ្លាសិ្សកុាកាម្ព�ឹងអំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាងនៅភិទ និៈងនៅយនៈឌ័រ័។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការបិទផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅធិើើរ��ត្ថ�ល់ចំបវ់គឺគ នៅប្រ�ះវានៈឹងកូាយជារបស់្ស ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង�៏
ម្គានៈប្របនៅយាជំនៈម៍្ពយួ ដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅយាងនៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សក្នុិចំេការទាងំនៅនាះម្ពតងនៅ�ើយម្ពតង
នៅទៀត្ថ នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ��ស្សៗ�ុ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖

• នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លាស្ត្រីស្សតីដែ�លរចួំ�ូួនៈពីុការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស TiP ដែ�លធូាបរ់ងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ 
នៈឹងទទួលរងផ្សាលបាះ�ល់ពុីនៈិយាម្ពនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពរ៌បស់្សនាងនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា? 
នៅ�លគឺឺ នៅត្ថើភាពុជាស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សរបស់្សអុក្នុ ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

• ស្សប្រម្គាបប់�រស្សដែ�លរចួំផ្សា�ត្ថពីុការនៅធិើើការង្ហារនៅដ្ឋាយបងុំ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុអាម្គាា ស់្សដែ�រ ឬនៅទ 
នៅ�នៅពុលដែ�ល�ត្ថម់្ពនិៈអាចំផ្សាគត្ថផ់្សាគងប់្រគឺួសាររបស់្ស�ត្ថប់ានៈ?

• នៅត្ថើប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងជំួយស្សប្រម្ពួល�ល់ការអភិវិឌ័ឍស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្ស 
ស្ត្រីស្សតីដែ�លជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ក្នុុ�ងការប្រគឺបប់្រគឺងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� ដែ�រឬនៅទ?

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women
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មេ�ោៅ��ិកាទីី�ួយ

កាៅ�ណែ�នាំៅ�អ្ន�ពីមេយនឌ័័�កន��ប់�ិប់ទីនៃនកាៅ�
ជួញដ្ឋូ��នើ�ស

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបសី្សញ្ញា ឹងគិឺត្ថអំពីុជំំនាញ��ស្សៗ�ុដែ�លចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបប់្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់
តាម្ពរយៈការពុិនៈិត្ថយនៅលើបញ្ញាា នៅយនៈឌ័រ័ នៈិងពិុចាំរណានៅលើត្ថប្រម្ពូវការនៅផ្សាសងៗរបស់្សនៅយនៈឌ័រ័ក្នុុ�ងក្នុំ��ងនៅពុល
នៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• បានៈពិុភាក្នុាអំពីុនៈិនុាការជាស្សក្នុល នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ ់ នានៅពុលបចំេ�បបនៈុ ស្សតីពុីអំនៅពុើ�ិងា 
ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស និៈងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈ�នៃទដែ�លម្គានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅយនៈឌ័រ័

• អាចំនៅធិើើការក្នុំណុះត្ថម់្ព�លនៅ�ត្ថ�នៃនៈវនៅធិើើការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លគឺួរដែត្ថនៅប្របើ
ប្របាស់្សរមួ្ពម្ពបញ្ញេ� លជាម្ពយួការអនៅងើត្ថដែបបនៅយនៈឌ័រ័

ស៊ើ��ស៊ើវលា៖ ៩០ នាទី

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើនះ

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ  នឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅប្រត្ថៀម្ពនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

នៅយនៈឌ័រ័ នៈិង ការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពពីុ នៈិនុាការបចំេ�បបនៈុក្នុុ�ងក្នុរណីុះ
�ិងានៅលើនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ ់ នៈិងនៅលើពុិភិពុ
នៅ�ក្នុ។ នៅ�ើយដែស្សើងយល់ពុី ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិង
ឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ  ពុិនៅស្សស្សក្នុំណុះត្ថ់
សំ្ស�ល់ម្ព�លនៅ�ត្ថ�នៅផ្សាសង ពុីម្ព�លនៅ�ត្ថ� ដែ�លគឺួរដែត្ថ
ពុិចាំរណានៅលើនៅយនៈឌ័ ័ រនៅ�នៅពុលនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

៨០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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�កមមភា�៖ នៅយនៈឌ័រ័ នៈិង ការអនៈ�វត្ថតចំាប់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពពីុ នៈិនុាការបចំេ�បបនៈុក្នុុ�ងក្នុរណីុះ�ិងានៅលើនៅយនៈឌ័រ័ នៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ ់នៈិងនៅលើ
ពុិភិពុនៅ�ក្នុ។ នៅ�ើយដែស្សើងយល់ពុី ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ  ពុិនៅស្សស្ស
ក្នុំណុះត្ថសំ់្ស�ល់ម្ព�លនៅ�ត្ថ�នៅផ្សាសង ពុីម្ព�លនៅ�ត្ថ� ដែ�លគឺួរដែត្ថពិុចាំរណានៅលើនៅយនៈឌ័ ័រនៅ�នៅពុលនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

រយ�ស៊ើ��៖ ៨០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១.១ �ំណ្តុះួរអំ���ែិតិ (៣០ នាទី)

នៅដ្ឋាយសារស្សថិត្ថិ នៈិងនិៈនុាការម្គានៈការដែប្របប្របួលឥត្ថឈបឈ់រ ទាងំនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថស្សក្នុល នៈិងក្នុប្រម្ពតិ្ថត្ថំបនៈ ់
នៅ�ើយនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ចំំនៅណុះះ�ឹងនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស��ស្សៗ�ុ នៅ�ើយវាប្រត្ថូវបានៈ
ដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថសូាយម្ពយួ ដែ�លម្គានៈសំ្សនៈ�ំស្សថិត្ថិ ដែ�លស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស 
ដែ�លស្សម្ពប្រស្សបនឹៈងបរបិទប្របនៅទស្សដែ�លក្នុំពុ�ងនៅធិើើការបណុះត� ះបណាត ល។

ម្គានៈការដែណុះនាឲំ្យយអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សត��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថសូាយ ឬផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួដែ�ល
ម្គានៈត្ថួនៅល�ស្សរនៅស្សរនៅ�នៅលើនៅនាះ នៅដ្ឋាយម្គានៈការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សទិនៈុនៈយ័ពុីស្សថិត្ថិនានា។ ស្សថិត្ថិនានាអាចំរមួ្ពម្គានៈ
ជាអាទ�៖

• ស្សថិត្ថិពុី អុក្នុរចួំ�ូួនៈ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើ�ិងានៅលើនៅយនៈឌ័រ័ (GBV)។ នៅត្ថើប្របនៅភិទណា�ូះ 
នៈិងក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថណា�ូះ?

• ស្សថិត្ថិពុី ជំនៈបងើនៅ�ត្ថ� នៃនៈអំនៅពុើ�ិងានៅលើនៅយនៈឌ័រ័ (GBV)។ នៅត្ថើប្របនៅភិទណា�ូះ នៈិងក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថ
ណា�ូះ?

• ស្សថិត្ថិពុី អុក្នុរចួំ�ូួនៈ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (TIP). នៅត្ថើប្របនៅភិទណា�ូះ នៈិងក្នុុ�ង
ក្នុប្រម្ពតិ្ថណា�ូះ?

• ស្សថិត្ថិពុី ជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�នៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (TIP). នៅត្ថើប្របនៅភិទណា�ូះ នៈិងក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថ
ណា�ូះ?

• ស្សថិត្ថិពុី អុក្នុរចួំ�ូួនៈ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�នៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងដែ�នៈ នៈិងស្សថិត្ថិពុីប្របនៅភិទ
របស់្សវា

សូាយ/ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅនាះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៈ�វបញ្ញា ីឯក្នុសារនៅយាង ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ
នៈឹងត្ថួនៅល�ទាងំនៅនាះ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតនៅប្របើសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ ជំំនៈួស្សឲ្យយផ្ទាា ងំ
ប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំវញិនៅនាះ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថម្គានៈការនៅប្របើប្របាស់្សម្ព��ង្ហារដែ�លម្គានៈ
ចំលនា នៅ�ើម្ពបគីឺ�ស្សស្សញ្ញាញ ធីិក្នុ/គឺ�ស្សរងើងន់ៅ�នៅលើស្សថិត្ថិទាងំនៅនាះ នៅ�នៅពុលដែ�លស្សថិត្ថិទាងំនៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
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១.៣ ម្រាកើមធីំ (៣០ នាទី)

បនាា បព់ុីពុិភាក្នុា ២០ នាទីនៅ�ើយបញ្ញើ� លប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗជាប្រក្នុុម្ពធិំវញិ (នៅម្ពើលក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ស្សប្រម្គាបអ់ុ ក្នុ
ស្សប្រម្ពប ស្សប្រម្ពួលនៅ�ខាងនៅប្រកាម្ពស្សប្រម្គាបជ់ាជំំនៈួយក្នុុ�ងការពុិចាំរណានៅលើនៅយនៈឌ័រ័ ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការនៅស្ស�ើប
អនៅងើត្ថការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

ពពិិភភកក%%

• េត#សថិតិទងំេនះ ឆ-ុះបញច ំងពីនិនន ករែដលេក#តេឡ#ងកនុង=បេទសែដរ ឬេទ?

• េហតុអBីែដលករពិចរDេល#េយនឌរ័ មនIរ:=បេយជនដ៍ល់=កNមមPនQីអនុវតQចបប ់កនុង
ករេសុ#បអេងកតឧ=កិដWកមមករជួញដូរមនុស\

ក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលបនៈតបនាា បន់ៅទៀត្ថនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថពុនៈយល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពថ្លា អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងអានៈអងគនៅ�ត្ថ�របស់្សត្ថួ
នៅល� ស្សថិត្ថិទាងំនៅនាះ បនាា បព់ុីអងគនៅ�ត្ថ�នីៈម្ពយួៗប្រត្ថូវបានៈអានៈរចួំរាល់នៅ�ើយ សិ្សកុាកាម្ពគឺួរដែត្ថនៅធិើើការទស្សសនៈ៍
ទាយថ្លានៅត្ថើអងគនៅ�ត្ថ�នៅនាះ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងស្សថិត្ថិណាម្ពយួដែ�លនៅ�នៅលើសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ/ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុគ៏ឺួរដែត្ថនៅប្របើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះនៅ�ើម្ពប ីឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការពុិភាក្នុា នៈិងទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈ
ពុីពុួក្នុ�ត្ថប់ដែនៈថម្ព ដែ�លវានឹៈងម្គានៈប្របនៅយាជំនៈ�៍ល់ការប្របម្ព�លស្សថិត្ថិ ឬទិនៈុនៈយ័បដែនៈថម្ពទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ 
នៈិងការជំ�ញ��រក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាប។់

១.២ ការងារជាម្រាកើម (២០ នាទី)

ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៅ�ើយឲ្យយប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួពុិនៈិត្ថយនៅ�នៅលើនៈិនុាការនានា ដែ�លបានៈបង្ហាា ញក្នុុ�ង
បទបង្ហាា ញម្ព�នៈនៅនៈះ។ បនាា បម់្ពក្នុឲ្យយពិុភាក្នុាជាម្ពយួ�ុនៅលើសំ្សនៈួរខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

កុ្នុ�ងការពុិភាក្នុានៅលើនៈិនុៈការជំួញ��រនៅ�កុ្នុ�ងបរបិទប្របនៅទស្សគឺឺអាប្រស័្សយ
នៅលើទីតាងំ ដែ�លនៅធិើើវគឺគបណុះត� ះ បណាត ល ��នៅចំុះវាអាចំ��ស្សពុីអើីដែ�ល
បង្ហាា ញនៅ�ខាងនៅប្រកាម្ព។

ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះគឺឺជាម្ព�លនៅ�ត្ថ� ដែ�លនៅយនៈឌ័រ័គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈគិឺត្ថក្នុំ��ង
នៅពុលចំ�ះនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថទាក្នុទ់ងនឹៈងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។ ចំំណុះ� ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ នៈឹងជំួយជាគឺនៈូឺះស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល៖

• ការយល់�ឹងពីុនៈិនុាការពុិភិពុនៅ�ក្នុត្ថំបនៈ ់នៈិងក្នុុ�ងត្ថំបនៈ ់អំពីុរនៅបៀប ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងបញ្ញាា
នៅយនៈឌ័រ័នានា នៈឹងជំួយប្រក្នុុម្ពអុក្នុជំំនាញក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថបដែនៈថម្ព 
ទាក្នុទ់ងនឹៈងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។ ឧទា�រណ៍ុះ នៅបើឧស្សា�៍នៅ�ើញម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លម្គានៈ
ស្ត្រីស្សតីជំនៈជាតិ្ថភាគឺត្ថិចំណាម្ពយួ ម្ពយួចំំនៈួនៈ ប្រត្ថូវបានៈនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ វានឹៈងជាស្សញ្ញាញ ម្ពយួ
ប្របាប�់ល់ ប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបព់ុីត្ថប្រម្ពុយដែ�លអាចំ នៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ើងក្នុុ�ងត្ថំបនៈផ់្សាងដែ�រ 
នៅ�ើយពុួក្នុ�ត្ថអ់ាចំបនៅងើើត្ថវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួ ដែ�លកាត្ថប់នៈថយនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់ ចំំនៅនៈញនៅពុល នៈិង
ង្ហាយប្រស្សួលក្នុំណុះត្ថម់្ព��ស្សញ្ញាញ ផ្សាងដែ�រ។ ��ចំជានៅ�នៅពុលម្គានៈស្ត្រីស្សតី ដែ�លម្គានៈភិនិៈភាគឺ 
ប្រស្សនៅ�ៀងពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង ប្រត្ថូវបានៈបាត្ថ�់ូួនៈ នៅនាះ នៅគឺនឹៈងង្ហាយ�ឹងបានៈភូាម្ព
ថ្លាម្គានៈនៅរឿងអើីនៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបនាា ប។់
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• រាល់ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបទ់ាងំអស់្សប្រត្ថូវ�ឹងចំាស់្សថ្លា�ូួនៈឯងម្គានៈ ក្នុប្រម្ពតិ្ថលំនៅអៀងនៅយនៈឌ័រ័�ល់
បា�នៈ ណា នៅ�ើយក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពយួនៅនាះម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់�ល់ការនៅធិើើការង្ហាររបស់្ស�ូួនៈដែ�រឬទ។ 
ឧទា�រណ៍ុះ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបណ់ាម្ពយួគឺិត្ថថ្លាស្ត្រីស្សតីម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ិងា 
នៈិងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ��ចំប�រស្សនៅនាះពុិត្ថជា��ស្សនៅ�ើយ នៅ�ើយដែ�ម្ពទាងំអាចំគិឺត្ថថ្លាជំនៈនៅលមើស្ស
ម្ពនិៈបានៈប្របប្រពឹុត្ថតបទនៅលមើស្សផ្សាងដែ�រ។ នៅ�ើយក្នុអ៏ាចំសាម នៈ��ស្សដែ�រថ្លា ប�រស្សនៈឹងម្ពនិៈអាចំ
កូាយជាជំនៈរងនៅប្រ�ះចំំនៅ�ះការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ  នៅដ្ឋាយសារដែត្ថម្គានៈគឺំនៈិត្ថលំនៅអៀងនៅលើនៅយនៈឌ័រ័នៅ�
ក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ។

• ��ចំដែ�លនៅយើងបានៈនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្ពនៅរៀនៈទី ២ នៅនៈះថ្លា ការពុិចាំរណានៅលើ នៅយនៈឌ័រ័ប្រត្ថូវដែត្ថ
ម្គានៈនៅ�នៅពុលក្នុំពុ�ងនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។ ��ចំជា៖
+ នៅត្ថើជំនៈរងនៅប្រ�ះជាស្ត្រីស្សតីម្ពយួណា ដែ�លប្រត្ថវូវបានៈជំយួស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះកុ្នុ�ងនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះ

រនំៅ�ភិបំ�នៈផ្សាូ�វនៅភិទ នៅ�ើយបនាា បម់្ពក្នុប្រតូ្ថវបានៈជំយួឲ្យយនៅស្សៀូក្នុ�ក្នុស់្សម្ពរម្ពយនៅ�ើម្ពបកីារ
�រនៅក្នុរ តខីាម ស់្ស�ូះ?

+ នៅត្ថើវាស្សម្ពរម្ពយដែ�រ ឬនៅទ ដែ�លឲ្យយជំនៈរងនៅប្រ�ះ ស្សម្គាភ ស្សនៅដ្ឋាយម្ពស្ត្រីនៈតដីែ�លម្គានៈនៅភិទ
��ចំ�ុ?

+ នៅយនៈឌ័រ័ ម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះ កុ្នុ�ងនៅពុលដែ�លពុកួ្នុនៅគឺទទួលនៅស្សវាក្នុម្ពម 
ឬភុាក្នុង់្ហារណាម្ពយួតាម្ពរយ:ប្របពុន័ៈធយ�ទធធិម្ពប៌្រពុ�មទណុះឌ ។ ឧទា�រណ៍ុះ ការស្ស�ការ
ជាម្ពយួ នៈងឹស្សបប�រស្សជំនៈកុ្នុ�ងតំ្ថបនៈ ់ដែ�ល�បំ្រទជំនៈរងនៅប្រ�ះជាស្ត្រីស្សតី នៅលើការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ
ផ្សាូ�វនៅភិទ។

• នៅយនៈឌ័រ័ម្ពនិៈគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈពិុចាំរណានៅម្ពើលនៅដ្ឋាយសារ កាត្ថពុើកិ្នុចំេសី្សលធិម្ពន៌ៅទ ដែត្ថគឺួរដែត្ថ
ចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លា វាជា កាត្ថពុើកិ្នុចំេ ដែ�លប្រត្ថូវអនៈ�វត្ថត។ នៅទាះបីជា ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅដ្ឋាយម្គានៈការ
នៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈង នៅយនៈឌ័រ័ ជានៅរឿងដែ�លនៅយើងប្រត្ថូវនៅធិើើក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ដែត្ថម្ពនិៈគឺួរគិឺត្ថថ្លា គឺំនិៈត្ថនៅនៈះនៅចំញ 
ទស្សសនៈ:សី្សលធិម្ពន៌ៅ�ើយ។  ��ចំនៅនៈះ ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនឹៈងម្គានៈភាគឺរយនៅជាគឺជំយ័នៅប្រចំើនៈជាង
ម្ព�នៈ។ ឧទា�រណ៍ុះ ជំនៈរងនៅប្រ�ះនឹៈងស្ស�ការជាម្ពយួម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបប់ដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈ
នៅបើនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្សុិត្ថសុាល នៈិងទ�ក្នុចិំត្ថត នៅ�ើយការដ្ឋាក្នុច់ំិត្ថតយល់ពុីអារម្ពមណ៍ុះ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ នឹៈងនៅធិើើឲ្យយនៅគឺម្គានៈជំំនៅនៈឿនៅលើម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់



មេ�មេ�ៀនទីី២
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មេ�ោៅ��ិកាទីីពី�

ក��តិ់និយ�ន័យកាៅ�ជួញដ្ឋូ��នើ�ស និ�កាៅ�
�តិ់ពនធ�នើ�ស

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• អាចំក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សសជំនៈនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ៍
• ពុនៈយល់អំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស
• វភិាគឺអំពីុសាថ នៈភាពុនានានៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថរ់ក្នុឧទា�រណ៍ុះនានានៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិង ការ

រត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើនះ

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

១.២.១ ដែលបងផ្សាគ� ំរ �បនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល 
ស្សតីពុីការជំួញ��រ នៅធិៀបនឹៈង ការរត្ថព់ុនៈធ

ប្រពុីនៈនៅចំញនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំ នៅបាះពុ�ម្ពពកាត្ថចំំណុះងនៅជំើង
នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស ដែ�លម្គានៈពុណ៌ុះ��ស្សៗ�ុនៅ�ើម្ពបងី្ហាយប្រស្សួយចំំនា។ំ 
ប្រពុីនៈពុប្រងីក្នុនៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្ស A3 

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. និៈយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រ
ម្ពនៈ�ស្សសក្នុុ�ងចំាបអ់នៈតរជាតិ្ថ 

ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងចំាប់
អនៈតរជាតិ្ថ

៤៥ នាទី

២. ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា យក្នុប្រទឹស្សតីដែ�លបានៈនៅរៀនៈម្ពក្នុអនៈ�វត្ថត ៤៥ នាទី
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�កមមភា���មួយ៖ ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសក្នុុ�ងចំាបអ់នៈតរជាតិ្ថ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសក្នុុ�ងចំាបអ់នៈតរជាតិ្ថ

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពប ី ជាជំំនៈួយក្នុុ�ងការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ នៈិងនៅយាងប្រក្នុប�ណ័ុះឌ ចំាប ់ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការជំួញ��រ
ម្ពនៈ�ស្សស។ (នៅ�លបំណុះងគឺឺ ដែណុះនាសិំ្សកុាកាម្ព ឱ្យយ�ឹងពីុប្រក្នុប�ណ័ុះឌ នៅផ្សាសងៗ នៈិងបញ្ញាា ឬក្នុតាត ដែ�លភាពុ
�ក្នុព់ុន័ៈធរបស់្សការង្ហារ ក្នុប៏ា�ដែនៈតម្ពនិៈបាចំស់្ស�ីជំនៅប្រ�នៅពុក្នុនៅនាះនៅទ។)

ននិិយយមមនន័យ័យកកររជជួួញញដដូូររមមននុុសស>>
• «ករជួញដូរមនុស\» gចមននយ័ថមន
នយ័ថករេ=ជ#សេរ #ស ករដឹកជញជូ ន ករេផទរ  
ករ=បមូល ឬករទទួលមនុស\ tមរយៈករ
គំvមកំែហង ឬករេ=ប#=បស់កម- ងំ ឬទ=មងៃ់ន
ករបងខិតបងខំ ករចបព់=ងត ់ករបន-ំករបំភន ់

កររេំxភអំDច ឬៃនទីtងំៃនភពងយរង
េ=គះ ឬៃនករផQល់ ឬទទួលករទូទត ់ឬអតថ
=បេយជន ៍េដ#មបទីទួលបនករយល់=ពមពី
មនុស\មន ក ់ែដលមនករ=គប=់គងេល#មនុស\
មន កេ់ផ\ងេទ{តកនុងេគលបំណងេកង=បវញ័ច ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយម្គាប្រតា ៣ (ក្នុ) ឬ 3(a) នៃនៈពិុធិីសារ ការ�រការ បស្ត្រីង្ហាើ ប នៈិងផ្សាតនាា
នៅទាស្សការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសជាពុិនៅស្សស្សស្ត្រីស្សតីនៈិងក្នុ�ម្គារ (ពិុធិីសារជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស) ។ ��ចំ�ុនឹៈងពិុធិីសារ នៃនៈការ
រត្ថព់ុនៈធជំនៈអនៅនាត  ប្របនៅវស្សនៈឲ៍្យយនិៈយម្ពនៈយ័ «ការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ»៍។ ពុិធិីសារស្សតីពុីការជំួញ��រ បានៈ
ក្នុំណុះត្ថព់ុីបទនៅលមើស្សរបស់្ស TiP។ ពុិធិីសារទាងំ ០២ ម្គានៈឧបក្នុរណ៍ុះនៅម្ព��ចំ�ុ គឺឺអនៈ�ស្សញ្ញាញ
អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិប្របឆ្នាំងំនឹៈងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមអងគការឆ្លូងដែ�នៈ នឹៈងប្រត្ថូវដែត្ថអានៈជាម្ពយួ�ុ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ចចំំននុុចចសសំំខខនន់់ៗៗ ៃៃននកកររររតត់ព់ពននធធមមននុុសស>>

ករជួញដូរមនុស\រមួមនធតុ ៣ យ៉ង៖

(!បភព៖ មគគុេទសនេ៍គលនេយបយដំេណ7 រករបលីស;ីពីបទឧ!កិដ?ករជួញដូរមនុសD)

សកម្មភាព
េរ #ស
ដឹកជញជូ ន
េផទរ
ចិញច ឹម

ទទួលមនុស7

វ:ធី
គំ:ម ឬេ<ប#កម? ងំ

បងខំ
បែងCDន

ចបព់<ងត់

បន?ំ
េ<ប#អំJចកម? ច

បំភយ័
ទទួលលុយឬ<បេយជន៍

េគាលបំណង
េកង<បវញ័ច រមួមន៖

Rជីវកមមេពសយចរ
េសVផ?ូវេភទេផ7ងៗ

បងខំេល#ពលកមមឬេសV

ទសភព ឬ<សេដZងនឹង
ភពជខញុ ំបេ<ម#
ដកឬកតេ់សរ:ីងគ

ករជួញដូរមនុស\

ឲ្យយដែត្ថក្នុុ�ងក្នុតាត ទាងំ៣ ម្គានៈម្ពយួចំំណុះ� ចំ វានឹៈងចាំត្ថជ់ាការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (ស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័)។ 
ស្សប្រម្គាបក់្នុ�ម្គារវញិ ឲ្យយដែត្ថម្គានៈចំំណុះ� ចំម្ពយួក្នុុ�ង ក្នុតាត ស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងនៅ�លបំណុះង គឺឺនៅស្សមើនៈឹងការជំួញ��រ
ម្ពនៈ�ស្សស��ចំ�ុ។ 

ពពិិធធីីEEររFFបបឆឆំងំង  ននឹឹងងកកររររតត់ព់ពននធធេេទទសសននJJររFFបបេេវវសសនន៍M៍MមមផផOOូូវវេេគគកក  សសមមុុFFទទ  
ននិិងងQQកកសស
េគលបំណងៃនកររតព់នធជនេទសនQរ=បេវសនt៍មផ-ូវេគកសមុ=ទនិងgកស (ពិធីIរៃន
កររតព់នធ របស់ជនេទសនQរ=បេវសន)៍ គឺេដ#មប៖ី

• ករពរ និង=បយុទធ=បឆងំនឹងកររតព់នធ

• ករពរសិទធិរបស់ រតព់នធេទសនQរ=បេវសន៍

• ជំរញុកិចចសហ=បតិបតQិករកនុងចំេDមរដWនន។

ណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ចំំណុះ� ចំគឺនៈូឹះដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ ក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយ ការរត្ថព់ុនៈធជំនៈនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ ៍ គឺឺជាពុិធិីសារប្របឆ្នាំងំ
នៈឹងការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈត៍ាម្ពផ្សាូ�វនៅ�ក្នុ ស្សម្ព�ប្រទ នៈិងអាកាស្ស (ការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សតរប្របនៅវស្សនៈ)៍ 



៤  ទិនៈុនៈយ័ចំ�ងនៅប្រកាយបំផ្សា�ត្ថ ដែ�ក្នុ�ម្ពភ: ឆុ្នាំ២ំ០២០១។
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ននិិយយមមនន័យ័យ  កកេេររតត់ព់ពននធធេេទទសសននJJររFFបបេេវវសសនន៍ ៍ 

(!បភព៖ ពិធីFរកររតព់នធេទសន;រ!បេវសន៍ !បករ ៣(ក))

ការរត់ពន្ធេទសន្តរ្របេវសន៍

លទធកមមឆkងកត ់@ពំ
ែដនខុសចបប ់ឬផJល់
កែនkងxន កស់@មបអ់នក
ឆkងែដនខុសចបប់

ចូលេទកនុង@បេទស 
ែដលមនិែមនជ
@បេទស កំេណ# ត 
ឬពលរដh@សបចបប់

េដ#មបផីគតផ់គងេ់សដhកិចច 
ឬទទួលផលអ{ីមយួ 
េmយផទ ល់ 
ឬ@បេយល

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ទាងំនៅនៈះជាវធិិីដែ�ល នៅ�នៅលើឆ្នាំក្នុអនៈតរជាតិ្ថឲ្យយនិៈយម្ពនៈយ័ចំំនៅ�ះ ការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ។៍ ��ចំដែ�ល
អុក្នុបានៈនៅរៀនៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងម្ព�នៈ នៅយាងតាម្ព ពុិធិីសារ ការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ ៍(ឬការចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ)។ 
�ក្នុយថ្លាការរត្ថព់ុនៈធការចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុនៅនៈះម្គានៈនៈយ័ថ្លា «លទធក្នុម្ពមក្នុុ�ងនៅ�លបំណុះងទទួលបានៈអត្ថថ
ប្របនៅយាជំនៈឬ៍�ិរញ្ញញ វត្ថថ� ឬនៅដ្ឋាយប្របនៅយាលពុីការចំ�លនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាប ់ ឬប�គឺគលមុ្គាក្នុច់ំ�លជាគឺណុះបក្នុស
រ�ា ដែ�លប�គឺគលនៅនាះម្ពនិៈដែម្ពនៈជាពុលរ�ាឬជានៈិវាស្សនៈជំនៈអចិំនៃស្ត្រីនៈតយ”៍ (ម្គាប្រតា ៣ (ក្នុ)) »។ នៈិយាយឱ្យយ
សាម្ពញ្ញញ នៅ�វាជាការស្សប្រម្ពបស្សប្រមួ្ពលស្សប្រម្គាប់ការ រក្នុប្របាក្នុ់ចំំ នៅណុះញនៃនៈការឆូ្លងដែ�នៈ��ស្សចំាប់
តាម្ពផ្សាូ�វនៅ�ក្នុ ស្សម្ព�ប្រទ ឬអាកាស្សរបស់្សម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅដ្ឋាយបំ�នៈចំាប ់ឬបទ     បញ្ញញត្ថតិ។ នៅ�លបំណុះង
របស់្សអុក្នុរត្ថព់ុនៈធក្នុុ�ងការប្របប្រពឹុត្ថតបទឧប្រកិ្នុ�ានៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈដ៍ែផ្សាុក្នុ�ិរញ្ញញ វត្ថថ�ឬស្សម្គាភ រៈ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថជាទ�នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងន់ៃនៈការរត្ថព់ុនៈធ។

នៅដ្ឋាយម្គានៈអនៈ�ស្សញ្ញាញ របស់្សអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិប្របឆ្នាំងំនឹៈងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមឆ្លូងប្របនៅទស្ស។ ផ្សាងដែ�រនៅនាះ វាក្នុ៏
ម្គានៈការទិញប្រត្ថលបច់ំ�លយាា ងនៅប្រចំើនៈ �ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងការរត្ថព់ុនៈធពុលក្នុរចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ ឬនៅទស្សនៈតរប្របនៅវស្សនៈ ៍
ជាម្ពយួរ�ាចំំនៈួនៈ ១៥០។ ៤



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

៥ www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.
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កកMMJJ ររួមួមផផ>>ំេំេផផ>>ងងៗៗ  ៃៃននកកររររតត់ព់ពននធធកកររចចំំRRកក់F់FសសSSកក

បទឧ=កិដWៃនកររតព់នធជនចំDក=សNកមនពីរធតុគឺៈ

• សកមមភពដឹកជញជូ នមនុស\មន កេ់ទ{តឆ-ងែដនខុសចបប់

• ស=មបេ់គលបំណងេដ#មបទីទួលបនអតថ=បេយជនែ៍ផនកហិរញញ វតថុឬសមភ រៈេផ\ងេទ{ត។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ទាក្នុទ់ងនៅ�នឹៈងការរត្ថព់ុនៈធជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុនៅ�តាម្ពស្សម្ព�ប្រទ គឺឺអំនៅពុើរត្ថព់ុនៈធ ដែ�ល
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�នៅពុល អុក្នុរត្ថព់ុនៈធស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វការនាចំំ�លនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាបន់ៈ�វ
ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សម្ពយួ ដែ�លប�គឺគលនៅនាះម្ពនិៈដែម្ពនៈជា
ស្សញ្ញាា ត្ថិឬអុក្នុប្រស្សុក្នុ។  ឧទា�រណ៍ុះ នៅ�នៅពុលដែ�លប�គឺគលនៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺផូ្ទាស់្សទី
លំនៅ�យាា ងស្សម្គាា ត្ថ ់ នៅ�ក្នុុ�ងនាវាឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈស្សម្ព�ប្រទអនៈតរជាតិ្ថ ឬក្នុដែនៈូងដែ�ល
ម្ពនៈ�ស្សសនៅនាះប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុក់្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ ដែ�លម្គានៈទ�ក្នុុប្រពុួយនៅ�ឯស្សម្ព�ប្រទនៅ�ើម្ពបបីងុំ

ឱ្យយម្គានៈការជំួយស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះ និៈងបញ្ញា� នៈ�ល់ នៅ�ប្របនៅទស្សនៅ�លនៅ�។����៥

នៅ�លបំណុះងនៃនៈការស្សប្រម្ពួល �ល់ការចំ�លនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាបរ់បស់្សម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុច់ំ�ល
ប្របនៅទស្សម្ពយួ តាម្ពស្សម្ព�ប្រទគឺឺនៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈខ៍ាង�ិរញ្ញញ វត្ថថ� ឬ
ស្សម្គាភ រៈ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�នៅពុលជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ ឬប្រគឺួសាររបស់្ស�ត្ថប់ងល់�យ
ឲ្យយអុក្នុជំួញ��រ��ស្សចំាប ់ នៅ�នៅលើនាវារត្ថព់ុនៈធតាម្ពស្សម្ព�ប្រទ។ នៅបើ�ម នៈនៅ�លបំណុះង
នៅនៈះនៅទ�ម នៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមរត្ថព់ុនៈធនៅទ។ ឧទា�រណ៍ុះម្ពយួនៅទៀត្ថ៖ រ�ា ឬនាវាឯក្នុជំនៈ ដែ�ល
ជំួយស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ ក្នុុ�ងក្នុរណីុះម្គានៈបញ្ញាា នៅ�ស្សម្ព�ប្រទនៅ�ើយនាពំុួក្នុនៅគឺ
នៅ�ក្នុដែនៈូងស្ស�វត្ថថិភាពុ គឺឺម្ពនិៈម្គានៈនៅទាស្សពុីការរត្ថព់ុនៈធជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុនៅទ ការ
នៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុុ�ងនៅ�លបំណុះងម្ពនៈ�ស្សសធិម្ព។៌ ទនៅងើើនៅនៈះម្ពនិៈដែម្ពនៈនៅ�លនៅ� នៅ�ើម្ពប ី
ទទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈខ៍ាង�ិរញ្ញញ វត្ថថ� ឬស្សម្គាភ រៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅទ។
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កំណ្តុះត់�ំ��់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈម់្ពយួនៅទៀត្ថនៃនៈភាពុ��ស្ស�ុរវាង TiP នៈិងការរត្ថព់ុនៈធជំនៈចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុគឺឺការយល់ប្រពុម្ព។ 
ប្របការ ៣ (�) នៃនៈពិុធិីសារនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសស្សងើត្ថធ់ិានៈថ់្លា ការយល់ប្រពុម្ពម្ពនិៈ�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�នៅពុល ដែ�ល
ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្របើប្របាស់្សនៅដ្ឋាយការបំភិតិ្ថបំភិយ័ ឬនៅដ្ឋាយម្ពនៅធិោបាយម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅនាះនៅទ។ នៅនៈះគឺឺ
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ «ការយល់ប្រពុម្ព» ដែ�លម្ពនិៈទានៈន់ៅពុញនៅលញនៈិងនៅស្សរភីាពុក្នុុ�ងការសំ្សនៅរចំចំិត្ថត ឬយល់ប្រពុម្ព
នៅលើដែផ្សាុក្នុណាម្ពយួ ឬដែលងប្រត្ថូវការនៅស្សវាផ្សាតល់ឲ្យយនៅនាះវញិ។

កកររយយលល់់FFពពមម

ជនរងេ=គះ ែដល=តãវបនេគជួញដូរgចយល់=ពម ប៉ុែនQករយល់=ពមរបស់ពួកេគមនិពក់
ពន័ធនឹងមេធយបយ ែដល=តãវបនេ=ប#=បស់េឡ#យ។ ករយល់=ពមមនិែមនសថិតៃននិយមនយ័
ៃនកររតព់នធេទ។ ជនអេនQ =បេវសន ៍ែដល=តãវបនរតព់នធgចយល់=ពមឱយរតព់នធ ប៉ុែនQេ=កយ
មកgចមនករដក ករយល់=ពមេនះវញិ។

រ�បភិាពុ : UNODC/ UN Women/ Tuan



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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 (ប្របភិពុ: Article 19, see www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/
TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf)

កកររររកក%%ទទុុកកឃឃOO

«គម នអBីេនកនុងពិធីIរេនះ នឹងបះ៉ពល់ដល់សិទធិេផ\ងៗ កតពBកិចច និងទំនួលខុស=តãវដៃទ
េទ{តរបស់រដW និងបុគគល ែដលសថិតេ=កមចបបអ់នéរជតិ រមួទងំចបបម់នុស\ធមអ៌នQរជតិ 
និងចបបសិ់ទធិមនុស\អនQរជតិ។ ជពិេសសកនុងករណី ែដលgចអនុវតQបនអនុសញញ ឆន  ំ
១៩៥១ និងពិធីIរឆន  ំ១៩៦៧ ទកទ់ងនឹងîនៈ ៃនជនេភ{សខ-ួននិងេគលករណ៍ ៃនករ
មនិទទួល=បកឈ់នួល ែដលមនេនកនុងេនះ។»

• (!បភព៖ ម!' ១៩ សូមេម.លwww.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf)

កំណ្តុះត់�ំ��់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ម្ពាោងវញិនៅទៀត្ថ ពុិធិីសារនៃនៈការរត្ថក់ារចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ ក្នុ�៏�ចំជាពិុធិីសារនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ម្ពនិៈនៅប្រជំៀត្ថដែប្រជំក្នុ
ត្ថួនាទីរបស់្សបរបិទអនៈតរជាតិ្ថនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លរ�ាអាចំ ឬម្ពនិៈអាចំជាភាគឺី គឺឺប្រត្ថូវបានៈបញ្ញាា ក្នុច់ំាស់្សនៅ�ក្នុុ�ង
ម្គាប្រតា ១៩ (១) នៃនៈការរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស។ នៃនៈពិុធិីសារជំនៈអនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ។៍ នៅយាងតាម្ព «ឃូ្លាស្សនៈស»ំ វាបញ្ញាា ក្នុ់
ពុីនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការម្ពនិៈបញ្ញា� នៈប្រត្ថលប។់

១.២ ន្ថែ����ផ្តគ�ំរូបស៊ើ�ស៊ើ��កម្រា��ឥដូឋ (១៥ នាទី)

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.  នៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល ដ្ឋាក្នុក់ាត្ថដែ�លម្គានៈចំំណុះងនៅជំើង (នៅ�លបំណុះង ម្ពនៅធិោបាយ ទីក្នុដែនៈូង 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ ការរត្ថព់ុនៈធការចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស) នៅចំញពុីក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ 
១.២.១ ដែលបងផ្សាគ� ំរ �បនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាលឥ�ា  ស្សតីពុីការជំួញ��រ នៅធិៀបនិៈងការរត្ថព់ុនៈធ ដែ�លនឹៈង
បង្ហាា ញ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖
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២.  ផ្សាតល់កាត្ថដែ�លនៅ�ស្សល់ ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេប ់១.២.១ នៃនៈ ដែលបងផ្សាគ� ំនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាល ស្សតីពុីការជំួញ��រ 
នៅធិៀបនឹៈងការរត្ថព់ុនៈធ �ល់សិ្សកុាកាម្ព។ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការជាប្រក្នុុម្ពនៅ�ើម្ពបដី្ឋាក្នុក់ាត្ថទាងំ
នៅនាះ នៅ�នៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើងដែ�លប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លអាចំនៅធិើើជាគឺំរ�ស្សប្រម្គាប់
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះបានៈ តាម្ពរយៈការយក្នុកាត្ថម្ពយួ នៅ�ើយដ្ឋាក្នុវ់ានៅ�ក្នុដែនៈូងដែ�លប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៅ�
ក្នុុ�ងដែលបងផ្សាគ� ំនៅ�នៅលើក្នុប្រម្គាលនៅនាះ។

១.៣ ម្រាកើមធី ំ(១៥ នាទី)

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.  ចំំណាយនៅពុល ១០ នាទីនៅ�ើម្ពប ី ប្របម្ព�លម្ពតិ្ថប្រត្ថលបព់ុីប្រក្នុុម្ពពីុការយល់នៅ�ើញរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
នៅ�ើយចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពពិុភាក្នុា នៈិងសួ្សរសំ្សនៈួរម្ពយួចំំនៈួនៈ។

២.  បង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ពពុីចំនៅម្ពូើយនៃនៈ ដែលបងផ្សាគ� ំនៅដ្ឋាយនៅប្របើសូាយ

ការរត់�នធទ��នតរប�វ��ន៍ ការជួញដូូរមនើ��ស

ទនៅងើើ

នៅ�លបំណុះង

ម្ពនៅធិោបាយ

ទីក្នុដែនៈូង

ជំនៈរងនៅប្រ�ះ



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធការចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុគឺឺជាឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពមពីុរ��ស្ស�ុ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈចាំបយ់ក្នុ
នៅ�ក្នុុ�ងចំាបអ់នៈតរជាតិ្ថនៅផ្សាសងៗ�ុ បា�ដែនៈតការ ស្សម្គាគ ល់រវាងនិៈយម្ពនៈយ័ទាងំពីុរ អាចំជាការពុិបាក្នុក្នុុ�ង
ការអនៈ�វត្ថតជាក្នុដ់ែស្សតងនៅ�នៅពុលដែ�លប�គឺគលនៅនាះបានៈបំដែលងប្របនៅភិទនៃនៈការចាំត្ថទ់�ក្នុរបស់្សលក្នុុ�ណុះឌ  ក្នុុ�ង
នៅពុលនៅធិើើ�ំនៅណុះើ របស់្សពុួក្នុនៅគឺ ��ចំដែ�លស្សក្នុម្ពមភាពុបានៈគឺ�ស្សបញ្ញាា ក្នុម់្គានៈចំំនៈ�ចំសំ្សខានៈ់ៗ នៃនៈភាពុ��ស្ស�ុ។

�កមម�ភា�����រ៖ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតប្រទឹស្សតីដែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួនៈិងពីុរនៅ�នៈឹងបរបិទជីំវតិ្ថពិុត្ថ

រយ:ស៊ើ��៖ ៤៥ នាំ��

២.១ ម្រាគ្គូបណ្តុះះ�ះបណ្តាា��ដូឹកនាំំកមមវិធី�

ប្រគឺូឧនៅទាស្ស គឺួរដែត្ថនៅប្របើការបញ្ញេ� ល�ុនៃនៈសូាយរ�បភាពុនិៈងនិៈទានៈក្នុថ្លាខាងនៅប្រកាម្ព។ សូាយរ�បភាពុនីៈម្ពយួៗ
គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញជាបនៈតបនាា ប ់ នៅ�ើយដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈការនៅរៀបរាបន់ៅរឿង ទាក្នុទ់ងនៅ�នឹៈងសូាយនៅនាះ 
គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈអានៈក្នុុ�ងនៅពុល�ំណាល�ុបនាា បម់្ពក្នុ នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់នៅពុលនៅវ��លប្រក្នុុម្ពក្នុុ�ងពិុភាក្នុាសំ្សណួុះរ។

ចចេេមមOO VVយយររូូបបផផគគុុ ំំ

ការរត់ពន្ធេទសន្តរ្របេវសន៍ ការជួញដូរមនុសGH
ទេង្វើ ករដឹកជញជូ ន ឬករេផទរមនុស7ពីទី`ងំមយួេទកនទ់ី`ងំ

មយួេផ7ងេទZតឆ?ងកត<់ពំែដនអនcរជតិ
ករេរ #ស ឬករដឹកជញជូ ន ឬករេផទរមនុស7 ឬករ
<បមូលនិងចិញច ឹម ឬទទួលមនុស7

េគាលបំណង ទទួលបនហិរញញ វតថុ ឬចំេនញផល<បេយជនអ៍Cីមយួ េDយ
ផទ ល់ ឬេDយ<បេយល។

េដ#មបេីកង<បវញ័ច េល#ជនងយរងេ<គះ រមួមន ករេកង
<បវញ័ច ផ?ូវេភទ ឬេសVកមមទសភព ឬករ<ប<ពឹតc
ែដល<សេដZងនឹងទសភពទសភព ឬករដកឬ
កតស់រ:ីងគេចញ។

មេធGKបាយ លទធកមម េដ#មបទីទួលបនអតថ<បេយជនឬ៏ហិរញញ វតថុេDយ
ផទ ល់ ឬេDយ<បេយលពីករចូលេDយខុសចបបរ់បស់
បុគគលមន ក់ៗ ចូលេទកនុង<បេទសមយួ ែដលពួកេគមនិ
#នសញជ តិ ឬជនិVសនជនអចិៃuនcយ។៍

ករេបក<បស់ ករបង& ំករបន? ំកររេំvភបំពន
េDយេ<ប#អំJច ឬករបងខិតបងខំ 

ទីកែន្លង ែដលទកទ់ងនឹងករឆ?ងកត<់ពំែដន Rចឆ?ងកត<់ពំែដនេហ#យ ឬសថិតកនុង<បេទសសម។ី

ជនរងេ្រគាះ មិន*ប់ប,- .ល01 ជនរងេ56ះ េ8េ59មេ<កម
<កបខណ័y ចបបអ់នcរជតិេទ ប៉ុែនcRច<ត{វបនទទួល|គ ល់
ថជជនរងេ<គះៃនឧ<កិដ�កមមេផ7ងេទZត

<ត{វបនទទួល|គ ល់ថជជនរងេ<គះៃនឧ<កិដ�កមម
េផ7ងេទZត



46

ចំំណាំថ្លាក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើក្នុុ�ងវគឺគសិ្សក្នុាប្រត្ថូវបានៈបញ្ញា� នៈនៅ�សិ្សកុាកាម្ពជាទប្រម្ពង់
ស្សរនៅស្សរដែ�លអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឱ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុលនៅវ�បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�ើម្ពបពីុិនៈិត្ថយ នៈិងដែស្សើងរក្នុពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ព។ 
ក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនៈះអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនឹៈងអានៈនៅ��ល់សិ្សកុាកាម្ពសាត ប ់ ជាម្ពយួនៈឹងសូាយនៈិងរ�បភាពុផ្សាង
ដែ�រ។ នៅធិើើយាា ងនៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពបចីំ�លរមួ្ពឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅផ្ទាត ការចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះនៅ�នៅលើ ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ  នៅ�ើយអាចំ
ដែបងដែចំក្នុឲ្យយដ្ឋាចំព់ុី�ុរវាងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងការរត្ថព់ុនៈធការចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុ។ ការដែ�លនៅធិើើ��ចំនៅនៈះ វា
នៈឹងជំំរ�ញឲ្យយវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៃនៈវគឺគបណុះត� ះបណាត លម្គានៈលក្នុុណុះ:ទ�លំទ��យ នៈិងប្រគឺបទ់ប្រម្ពងស់្សក្នុម្ពមភាពុ។ វា
ប្រត្ថូវបានៈផ្សាដល់អនៈ�សាស្សនៈថ៍្លាអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល គឺួរនិៈយាយអំពុីក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ០២ �ង នៅដ្ឋាយនៅលើក្នុទី 
ម្ពយួ នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពសាត បន់ៅដ្ឋាយម្ពនិៈបានៈក្នុត្ថច់ំំណាំ នៅ�ើយ នៅលើក្នុទីពុីរ គឺឺក្នុត្ថប់្រតាចំំណុះ� ចំដែ�ល
�ក្នុព់ុន័ៈធម្ពយួចំំនៈួនៈ។

ការអានស្វាចំ់ស៊ើរឿ�នៃនករណ្តុះ��ិក�សា

១. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��មួយ៖ ន្ថែផ្តន��

នៅ�នៅលើដែផ្សានៈទី នៅយើងអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញប្របនៅទស្សចំំនៈួនៈបី៖

ក្នុ៖ ប្របនៅទស្សប្រកី្នុប្រក្នុម្ពយួដែ�លម្គានៈប្របវត្ថតិនៈនៅយាបាយប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់ នៈិងបចំេ�បបនៈុក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈ
ជំនៅមូ្គាះ។

�៖  នៅទាះបីជា � ជាប្របនៅទស្សម្ពយួដែ�លម្គានៈសាថ នៈភាពុនៈនៅយាបាយ នៈិងនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ ម្គានៈលំនៈឹង
ជាង ក្នុ ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុ ៏ � ជាប្របនៅទស្សប្រក្នុីប្រក្នុម្ពយួ ដែ�លសាថ នៈភាពុរស់្សនៅ�ម្គានៈការលំបាក្នុ 
ជាពិុនៅស្សស្ស ចំំនៅ�ះស្ត្រីស្សតី ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាជាពុលរ�ា ដែ�លទទួលរង
ការនៅរ ើស្សនៅអើង។

ររូូបបភភពពៃៃននEEOO យយទទីីមមួយួយ៖៖  
ែែផផននទទីី៣៣FFបបេេទទសស



មេ�មេ�ៀនទីី២
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គឺ៖ គឺ ម្គានៈប្របវត្ថតិនៈនៅយាបាយប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់កាលពុីអតី្ថត្ថកាល បា�ដែនៈតកាលពុី ២០ ឆុ្នាំមំ្ព�នៈ គឺ ម្គានៈ
ក្នុំនៅណុះើ នៈនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ នៈិងស្សងគម្ពកិ្នុចំេម្គានៈភាពុរកី្នុចំនៅប្រម្ពើនៈជាបនៈតបនាា ប ់ ដែ�ល�បំ្រទចំំនៅ�ះ
ស្សម្ពភាពុ នៈិងពិុពុិធិភាពុ។

២. រូបភា�នៃនស្វាា�យ����រ៖ ចំរិក�កេណ្តុះ�

ទាងំនៅនៈះគឺឺជាចំរកិ្នុលក្នុុណុះៈទាងំបីរបស់្ស ប្របនៅទស្ស ក្នុ៖

ក្នុញ្ញាញ ទឹក្នុប្រក្នុូចំ៖ ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សអាយ� ១៩ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុដ់ែ�លឪពុ�ក្នុម្គាត យ នៈិងបងបអ�នៈបនៅងើើត្ថរបស់្សនាង
នៅទើបដែត្ថសូាបក់្នុុ�ងការផ្សាា�ះម្ពយួ ដែ�លបានៈបំផូ្ទាញផ្សាាះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ នាងម្គានៈបងបអ�នៈសាចំ់
ឆ្នាំា យ ដែ�លរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស គឺ នៅ�ើយនាងម្គានៈបំណុះងនៅ�រស់្សនៅ�ជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺ។

នៅ�ក្នុប្រក្នុ�ម្ព៖ ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សអាយ� ២១ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ ជាក្នុសិ្សក្នុរ ដែ�លម្ព��របរចិំញ្ញេ ឹម្ពជីំវតិ្ថរបស់្ស�ត្ថ់
បានៈរងផ្សាលបាះ�ល់យាា ងខូាងំកូាពុីជំនៅមូ្គាះ នៅ�ើយ�ត្ថស់្សងឹមឹ្ពថ្លានៈឹងអាចំរក្នុការង្ហារ�មីម្ពយួ
បានៈ នៈិងបនៅងើើត្ថជីំវតិ្ថ�មីម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស គឺ នៅធិើើ��នៅចំុះ�ត្ថន់ៈឹងអាចំនៅ�ប្រគឺួសារត្ថ�ចំរបស់្ស
�ត្ថម់្ពក្នុរស់្សនៅ�ជាម្ពយួ�ុក្នុុ�ងនៅពុលឆ្នាំប់ៗ នៅនៈះ។

បងបអ�នៈ នៅ�ៀវ៖ បអ�នៈប្របុស្សមុ្គាក្នុ ់(អាយ� ១៤ ឆុ្នាំ)ំ នៈិងបងប្រសី្សមុ្គាក្នុ ់(អាយ� ១៦ ឆុ្នាំ)ំ។ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអា��ប្រសី្ស
មុ្គាក្នុ ់ នៈិងអា��ប្របុស្សមុ្គាក្នុរ់ស់្សនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស គឺ។ ឪពុ�ក្នុម្គាត យរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំងឲ់្យយពុួក្នុនៅគឺនៅ�
រស់្សនៅ�ជាម្ពយួអា��ប្រសី្ស នៈិងអា��ប្របុស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ពុីនៅប្រ�ះឪពុ�ក្នុម្គាត យរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្គានៈការ
ប្រពុួយបារម្ពភចំំនៅ�ះស្ស�វត្ថថិភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ(ក្នុ�នៈ) នៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស ក្នុ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថជំនៅមូ្គាះ
ហាក្នុប់ី��ចំជាម្គានៈស្សភាពុកានៈដ់ែត្ថធិានៈធ់ិារ។
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៣. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��ប�៖ អែកដូឹកជញ្ចូ�ន

នៅនៈះគឺឺនៅ�ក្នុ និៈងនៅ�ក្នុប្រសី្ស «ឆ្លូងកាត្ថ»់ (នៅ�ម ះ) ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈរ�យនៈត�ឹក្នុទំនិៈញធិ�នៈធិំម្ពយួនៅប្រគឺឿង។

ពុួក្នុនៅគឺទាងំ២ បានៈប្របាបន់ៅ� ក្នុញ្ញាញ ទឹប្រក្នុូចំ នៅ�ក្នុប្រក្នុ�ម្ព នៈិងឪពុ�ក្នុម្គាត យរបស់្សបងបអ�នៈនៅ�ៀវថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ជំួយអុក្នុទាងំនៅនាះចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស គឺ។ នៅ�ើយក្នុញ្ញាញ ទឹប្រក្នុូចំ នៅ�ក្នុប្រក្នុ�ម្ព នៈិងឪពុ�ក្នុម្គាត យរបស់្ស
បងបអ�នៈនៅ�ៀវ បានៈឲ្យយល�យនៅ�ពុួក្នុនៅគឺ នៈិងបានៈនៅ�ើងនៅ�នៅលើរ�យនៈត�ឹក្នុទំនិៈញធិ�នៈធិំនៅនាះ នៅ�ក្នុុ�ងរ�យនៈត
�ឹក្នុទំនិៈញធិ�នៈធិំនៅនាះ ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សស និៈងទំនិៈញនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ វាពិុត្ថជាម្ពនិៈស្ស��ប្រស្សួលនៅនាះនៅទ។

៤. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��បួន៖  ការដ្ឋាក់ចំើះ

ពុីរនៃ�ានៅប្រកាយម្ពក្នុ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅបើក្នុបរឆ្លូងកាត្ថផ់្សាូ�វតាម្ពទីជំនៈបទ នៈិងផ្សាូ�វភិុ ំ នៅឆ្នាំព ះនៅ�ឆ្លូងដែ�នៈនៅ�ត្ថំបនៈ់
ដ្ឋាចំប់្រស្សយាលម្ពយួនៅ�ភាគឺខាងនៅជំើងនៃនៈប្របនៅទស្ស។ ការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅនៈះគឺឺពុិបាក្នុ នៅ�ើយបងប្រសី្ស របស់្សបអ�នៈ
នៅ�ៀវដែប្របជាម្ពនិៈប្រស្សួល�ូួនៈ នៅដ្ឋាយបានៈក្នុអួត្ថ និៈងរាគឺ។ 

នៅ�ក្នុប្រសី្ស «ឆ្លូងកាត្ថ»់ ពុនៈយល់ថ្លា បងបអ�នៈ នៅ�ៀវ ម្ពនិៈគឺួរឆ្លូងប្រពុំដែ�នៈនៅនាះនៅទ។ ការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�ដែផ្សាុក្នុ
មុ្គាងនៅទៀត្ថ ម្គានៈការពិុបាក្នុ នៅ�ើយស្សភាពុជំំងឺរបស់្សនាងអាចំនឹៈងដែប្របជាកានៈដ់ែត្ថធិានៈធ់ិារនៅ�ើង។ នៅ�ក្នុប្រសី្ស 
ឆ្លូងកាត្ថ ់ បានៈនៅស្សុើស្ស�ំនា ំ បងបអ�នៈ នៅ�ៀវ នៅ�ជំួបម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្ស�ត្ថមុ់្គាក្នុដ់ែ�លរស់្សនៅ�ដែក្នុបរប្រពុំដែ�នៈ។ �ត្ថ់
ឲ្យយនៅយាបល់ថ្លា ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតរបស់្ស�ត្ថន់ៅបើក្នុស្សណាា �រម្ពយួនៅ�ទីប្របជំ�ំជំនៈដែ�លនៅ�ដែក្នុបរប្រពុំដែ�នៈ ដែ�លបងប្រសី្ស 
នៅ�ៀវ អាចំពុោបាល�ូួនៈនៅ�ទីនៅនាះបានៈ។ នៅ�នៅពុលដែ�លនាងម្គានៈស្សភាពុលអប្របនៅស្សើរនៅ�ើងនៅ�ើយ នាងអាចំ
ដែស្សើងរក្នុប្របាក្នុក់្នុនៃប្រម្ព  សុាក្នុន់ៅ� នៈិងទទួលទានៈអាហារនៅ�ក្នុុ�ងស្សណាា �រនៅនាះបានៈ តាម្ពរយៈការជំួយនៅធិើើ
ក្នុិចំេការនានា។ នៅ�ក្នុ នៈិង នៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ ់នៈឹងនៅបើក្នុបរឆ្លូងកាត្ថទ់ីប្របជំ�ំជំនៈនៅនាះនៅ� ៦ ស្សបាត �៍នៅប្រកាយ 
នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺអាចំចំ�លយក្នុបងប្រសី្ស នៅ�ៀវ នៅ�រស់្សនៅ�ជំួបជំ�ំ�ុជាម្ពយួបអ�នៈប្របុស្សរបស់្សនាងវញិ។

បងបអ�នៈ នៅ�ៀវ ទទ�ចំថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈចំងដ់ែបក្នុ�ុនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតនៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ ់បញ្ញេ� ះបញ្ញេ� លពុួក្នុនៅគឺថ្លា វា



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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គឺឺជាវធិិីលអបំផ្សា�ត្ថ ពុីនៅប្រ�ះនៅ�ស្សណាា �រពុ�ំម្គានៈក្នុដែនៈូងសុាក្នុន់ៅ�ប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាបព់ុួក្នុនៅគឺទាងំពីុរនាក្នុន់ៅនាះ
នៅទ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺនឹៈងជំួប�ុវញិនៅ� ៦ ស្សបាត �៍នៅប្រកាយ។ វធិិីដែ�លលអបំផ្សា�ត្ថនៅនាះ គឺឺការដ្ឋាក្នុន់ាងចំ�ះនៅ�
ស្សណាា �រម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្ស�ត្ថ។់

៥. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��ម្រា�ំ៖ �ណ្តុះា�រ

នៅ�នៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព�ំប�ង បងប្រសី្ស នៅ�ៀវរស់្សនៅ�នៅដ្ឋាយប្រស្សួលនៅ�ស្សណាា �រនៅនាះ នាងម្គានៈដែប្រគឺនៅគឺង នៈិង
អាហារ��ប។ បនៈាបគឺ់ឺធិម្ពមតា ដែត្ថម្គានៈអនាម្ពយ័។ ពុីរបីនៃ�ានៅប្រកាយម្ពក្នុ បងប្រសី្ស នៅ�ៀវ ជាស្សះនៅស្សប ើយនៅ�ើងវញិ 
ម្គាេ ស់្សស្សណាា �រពុនៈយល់ថ្លា នៅ�នៅពុលនៅនៈះ នាងប្រត្ថូវដែត្ថផូ្ទាស់្សនៅ�នៅ�ដែផ្សាុក្នុប�គឺគលិក្នុ។ នៅ�នៅពុលនៅនៈះ នាង
ប្រត្ថូវដែត្ថសុាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងបនៈាប�់ត៏្ថ�ចំ នៈិងក្នុ�ើក្នុម់្ពយួ ដែ�ល�ម នៈបងអួចំ ជាម្ពយួនៅក្នុមងប្រសី្សបនួៈនាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ 
ពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការនៅប្រចំើនៈនៅម្គាា ង នៈិងម្ពនិៈទទួលបានៈប្របាក្នុឈ់ុួលនៅនាះនៅទ ផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ ពុួក្នុនៅគឺទទួលបានៈ
ម្ពា�បអាហារដែ�ល�ម នៈគឺ�ណុះភាពុ។ ក្នុនៈូងម្ពក្នុ បងប្រសី្ស នៅ�ៀវ ប្រត្ថូវបានៈត្ថប្រម្ពូវឲ្យយនៅធិើើដែត្ថការង្ហារនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថ
បា�នៅណាណ ះ បា�ដែនៈតនាងបានៈឮសាចំន់ៅរឿង នានាពុីនៅក្នុមងប្រសី្ស�នៃទនៅទៀត្ថដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយបនៅប្រម្ពើផ្សាូ�វនៅភិទ
ជាម្ពយួនៅភិាៀវប្របុស្សៗ។ បងប្រសី្ស នៅ�ៀវ រាបន់ៃ�ាដែ�លនៅ�ក្នុ នៈិងនៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថប់្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិ នៅ�ើយនាង
នៈឹងអាចំជំួបជំ�ំជាម្ពយួប្រគឺួសាររបស់្សនាងវញិ បា�ដែនៈត ៩ ស្សបាត �៍ក្នុនៈូងផ្សា�ត្ថនៅ� នៅ�ដែត្ថពុ�ំម្គានៈស្សញ្ញាញ នៃនៈការ
វលិប្រត្ថ�បរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ។
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

�ំណ្តុះួរ៖

ម្ពក្នុ�ល់ប្រត្ថឹម្ពចំំណុះ� ចំនៅនៈះ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅធិើើការក្នុំណុះត្ថថ់្លា ម្ពក្នុ�ល់ចំំណុះ� ចំនៅនៈះ នៅត្ថើម្គានៈបទឧប្រកិ្នុ�ា
ណាម្ពយួបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែ�រឬនៅទ?

ចំស៊ើមើ�យ៖

ម្ពនិៈទានៈម់្គានៈការឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះនៅ�ើយ ម្ពនិៈទានៈម់្គានៈការរត្ថព់ុនៈធ��ស្សចំាបណ់ាម្ពយួនៅ�ើង
នៅ�នៅ�ើយនៅទ។ នៅទាះបីជាម្គានៈការបា�នៈបាងក្នុុ�ងការរត្ថព់ុនៈធ��ស្សចំាបក់្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ វាហាក្នុប់ី��ចំជា នៅ�ក្នុប្រសី្ស 
ឆ្លូងកាត្ថ ់បានៈប្របប្រពុឹត្ថតិបទនៅលមើស្សជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសផ្សាងដែ�រ បា�ដែនៈតចំំណុះ� ចំនៅនៈះនឹៈងអាប្រស័្សយនៅលើ «នៅចំត្ថនា» របស់្ស
�ត្ថ។់ វាអាចំជាក្នុរណីុះដែ�លថ្លា នៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ ់ពុិត្ថជានៅជំឿជាក្នុថ់្លា ម្គាេ ស់្សស្សណាា �រនៈឹងនៅម្ពើលដែ�ទាំ
បងប្រសី្ស នៅ�ៀវ ពុិត្ថដែម្ពនៈ និៈងថ្លាពុួក្នុនៅគឺអាចំនឹៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិក្នុុ�ងរយៈនៅពុល ៦ ស្សបាត �៍នៅប្រកាយ។

អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅស្សុើស្ស�ំគឺំនៈិត្ថពីុប្រកុ្នុម្ពសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើម្គានៈភិស័្សត�តាងអើី�ូះដែ�លពួុក្នុនៅគឺអាចំដែស្សើងរក្នុ
បានៈ នៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់ចំំណុះ� ចំនៅនៈះ។

៦. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��ម្រា�ំមួយ៖ ម្រាបស៊ើ�� ខ

រ�យនៈត�ឹក្នុទំនិៈញធិ�នៈធិំនៅនាះបានៈនៅបើក្នុបរឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស � ការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រពុិត្ថជា
ពុិបាក្នុខូាងំណាស់្ស។ បអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈប្រស្សួល�ូួនៈ នៅគឺនៅម្ពើលនៅ�ហាក្នុ�់�ចំជាម្គានៈ
ជំំងឺស្សត្ថើលអិត្ថនៅ�ក្នុុ�ង�ូួនៈ ��ចំ�ុនឹៈងបងប្រសី្សរបស់្សនៅគឺដែ�រ។ នៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ ់បានៈនៅស្សុើស្ស�ំដ្ឋាក្នុប់អ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ 
ចំ�ះនៅ�ក្នុដែនៈូងរបស់្សម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ�ត្ថមុ់្គាក្នុ ់ ដែ�លនៅ�ដែក្នុបរនៅនាះ។ �ត្ថព់ុនៈយល់ថ្លា បអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ នៈឹងទទួល
បានៈការនៅម្ពើលដែ�ទា ំនិៈងម្គានៈឱ្យកាស្សទទួលបានៈការង្ហារនៅធិើើផ្សាងដែ�រ។

នៅ�ក្នុ ឆូ្លងកាត្ថ ់ពុនៈយល់ថ្លា �ត្ថន់ៈឹងចំ�លយក្នុបអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ វញិ នៅ�ពុីរបីស្សបាត �៍នៅប្រកាយ ដែ�លនៅ�នៅពុល
នៅនាះ�ត្ថន់ៈឹងចំ�លរមួ្ពបងប្រសី្ស នៅ�ៀវ ផ្សាងដែ�រ។ បអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ យល់ប្រពុម្ព នៈិងនៅ�សុាក្នុន់ៅ�ជាម្ពយួនៈឹងម្ពតិ្ថត
ភិក័្នុតិរបស់្សនៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ។់ ក្នុញ្ញាញ  ទឹក្នុប្រក្នុូចំ ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅ�ើញថ្លា នៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ ់ បានៈទទួលនៅប្រសាម្ព
សំ្សប�ប្រត្ថពុណ៌ុះនៅតុាត្ថពីុម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិមុ្គាក្នុន់ៅនាះ ម្ព�នៈនៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅបើក្នុរ�យនៈតនៅចំញនៅ�។

៧. រូបភា�នៃនស្វាា�យ��ម្រា�ំ��រ៖ ម្រាបស៊ើ�� គ្គ

នៅ�ទីបំផ្សា�ត្ថ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅ��ល់ទីប្រក្នុុងម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្ស គឺ។ នៅ�ក្នុ នៈិង នៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ ់ពុនៈយល់
ថ្លា វាគឺឺជារាជំធានីៈ ពុួក្នុនៅគឺបានៈដ្ឋាក្នុអ់ុក្នុរមួ្ព�ំនៅណុះើ រដែ�លនៅ�ស្សល់ទាងំអស់្សចំ�ះ នៅ�ជាយប្រក្នុុង នៈិងបានៈ
នៅបើក្នុរ�យនៈតនៅចំញនៅ�។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ក្នុញ្ញាញ  ទឹក្នុប្រក្នុូចំ ពុោយាម្ពនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈស់ាចំញ់ាតិ្ថរបស់្សនាង នៅ�ើយសាចំញ់ាតិ្ថរបស់្សនាងបានៈ
ប្របាប ់ ថ្លា នៅ�ក្នុ នៈិងនៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ ់ បានៈក្នុ��ក្នុនាងនៅ�ើយ ពុីនៅប្រ�ះនាងម្ពនិៈដែម្ពនៈស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ង
រាជំធានីៈនៅនាះនៅទ តាម្ពពិុត្ថនៅ� នាងក្នុំពុ�ងដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ក្នុដែនៈូងម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវនៅធិើើ�ំនៅណុះើ របនួៈនៃ�ាពីុរាជំធានីៈ 
ពុួក្នុនៅគឺស្សនៈោថ្លានឹៈងម្ពក្នុទទួលនាង បា�ដែនៈតពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវចំំណាយនៅពុល ៤ នៃ�ា។ ក្នុញ្ញាញ  ទឹក្នុប្រក្នុូចំ ពុ�ំ
ម្គានៈប្របាក្នុន់ៅ�ស្សល់នៅនាះនៅទ នៅ�ើយនាងប្រត្ថូវបងុំចំិត្ថតនៅគឺងនៅ�តាម្ពចិំនៅញ្ញេ ើម្ព�ុល់ នៈិងស្ស�ំប្របាក្នុក់ាស្ស នៈិង
ម្ពា�បអាហារពុីអុក្នុ�នៃទ។

នៅ�ក្នុ ប្រក្នុ�ម្ព នៅ�ើររក្នុការង្ហារនៅធិើើ បា�ដែនៈតរក្នុម្ពនិៈបានៈនៅនាះនៅទ។ បនាា បព់ុីបានៈនៅគឺងតាម្ពចិំនៅញ្ញេ ើម្ព�ុល់ នៈិងនៅ�ើរ
ស្ស�ំទានៈនៅគឺអស់្សរយៈនៅពុលពុីរបីនៃ�ា �ត្ថអ់ស់្សស្សងឹមឹ្ពជាខូាងំ។ �ត្ថប់ានៈនៅ�ជំួបអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងនៅរាងចំប្រក្នុក្នុុ�ង
ត្ថំបនៈមុ់្គាក្នុ ់នៈិងបានៈពុនៈយល់អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងនៅរាងចំប្រក្នុនៅនាះអំពីុសាថ នៈភាពុរបស់្ស�ត្ថ។់ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងមុ្គាក្នុន់ៅនាះ
បានៈនៈិយាយថ្លា វាគឺឺជាអំនៅពុើ��ស្សចំាប ់ ក្នុុ�ងការបងប់្របាក្នុឈ់ុួលជំ�នៈ�ត្ថ ់ ពុីនៅប្រ�ះ�ត្ថគឺ់ឺជាជំនៈ
អនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ�៍�ស្សចំាប ់ បា�ដែនៈតផ្សាា�យម្ពក្នុវញិអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងនៅរាងចំប្រក្នុមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈយល់ប្រពុម្ពឲ្យយ�ត្ថន់ៅធិើើការ
នៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុនៅ�ើម្ពបបីត�រនឹៈងម្ពា�បអាហារ នៈិងក្នុដែនៈូងសុាក្នុន់ៅ�។ នៅ�ក្នុ ប្រក្នុ�ម្ព បានៈទទួលកាត របនៈាះ ម្ពយួ
បនៈាះ នៅ�ើយ�ត្ថប់ានៈនៅគឺប្របាបឲ់្យយនៅ�នៅគឺងនៅ�នៅប្រកាម្ពនៅប្រគឺឿងម្គាា ស្ស�ីនៈ។ �ត្ថន់ៅធិើើការ ១៨ នៅម្គាា ងក្នុុ�ងម្ពយួនៃ�ា 
នៈិងទទួលបានៈបាយដ្ឋាឆំ្លអិនៈដែត្ថម្ពយួនៅពុលបា�នៅណាណ ះក្នុុ�ងម្ពយួនៃ�ា។

៨. ស្វាា�យ��ម្រា�ំប�៖ ការងារជាម្រាកើម (២០នាទី)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បញ្ញាា ក្នុប់្របាបសិ់្សកុាកាម្ពថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅវ� ២០ នាទី ស្សប្រម្គាបព់ុិភាក្នុានៅឆ្លូើយសំ្សណួុះរខាងនៅលើក្នុុ�ងសូាយ។

២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ បប្រងួម្ពប្រក្នុុម្ពចំ�ល�ុវញិ នៈិងទទួលយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ចំំណុះ� ចំ
ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ខាងនៅប្រកាម្ព នឹៈង�បំ្រទ�ល់ក្នុិចំេការនៅនៈះ។

កកររងងររFFកកSSមម
េធB#ករជ=កNម េហ#យពិភកd និងកតចំ់ណុចមយួចំនួនពីតួអងគែដលពកព់ន័ធ៖

• េត#នរDបន=ប=ពឹតQិបទឧ=កិដW?

• េត#បទឧ=កិដWនីមយួៗមនលកខណៈយ៉ងដូចេមQចែដរ?

• េត#មនបញñ =បឈមអBីខ-ះកនុងករេសុ#បអេងកតបទឧ=កិដWទងំេនះ?
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នៅ�ក្នុប្រសី្ស ឆ្លូងកាត្ថ៖់ ម្គានៈនៅទាស្សពុីបទរត្ថព់ុនៈធម្ពនៈ�ស្សស នៈិង អាចំម្គានៈនៅទាស្សពុីបទជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសផ្សាង
ដែ�រ បា�ដែនៈតវាអាប្រស័្សយនៅ�នៅលើ នៅចំត្ថនារបស់្ស�ត្ថ។់

នៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ៖់ ម្គានៈនៅទាស្សពុីបទជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងអាចំម្គានៈនៅទាស្សពុីបទជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសផ្សាង
ដែ�រ។ នៅយើងពុ�ំម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពអំពីុសាថ នៈភាពុនានាដែ�ល បអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ បានៈរស់្សនៅ�ផ្សាាះ
ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្សនៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ ់នៅនាះនៅទ។ នៅយើងក្នុម៏្ពនិៈ�ឹងថ្លានៅត្ថើក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថនៅនាះម្គានៈអើី
ដែ�រ។ វាអាចំនៅ�រចួំ ដែ�លក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថគឺឺជាប្របាក្នុ ់នៅ�ើម្ពបជីា�ុ�រនៈឹងបអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ ដែ�ល
អាចំនឹៈង�បំ្រទ�ល់ការនៅចាំទប្របកានៈព់ុីបទជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសផ្សាងដែ�រ។ វាក្នុអ៏ាចំនៅ�រចួំផ្សាងដែ�រ 
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថនៅនាះ អាចំម្គានៈសារធាត្ថ���ស្សចំាបន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ��ចំជា 
នៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ ជានៅ�ើម្ព ដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយនៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ ់ម្គានៈនៅទាស្សពុីបទរត្ថព់ុនៈធនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ។

ម្គាេ ស់្សស្សណាា �រ (ប្របនៅទស្ស ក្នុ)៖ ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ដែផ្សាអក្នុនៅលើក្នុតាត  នៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ។

ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្សនៅ�ក្នុ ឆ្លូងកាត្ថ ់(ប្របនៅទស្ស �)៖ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ ស្សតីពុីសាថ នៈភាពុ 
នៅចំត្ថនា នៈិងអើីដែ�លម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅប្រសាម្ពសំ្សប�ប្រត្ថពុណ៌ុះនៅតុាត្ថនៅនាះ (ប្រស្សបតាម្ព នៅ�ក្នុ 
ឆ្លូងកាត្ថ)់។

ម្គាេ ស់្សនៅរាងចំប្រក្នុ (ប្របនៅទស្ស គឺ)៖ នៅទាះបីជា នៅ�ក្នុ ប្រក្នុ�ម្ព បានៈនៅ�ជំួបម្គាេ ស់្សនៅរាងចំប្រក្នុ នៈិងបានៈនៅស្សុើស្ស�ំ
នៅធិើើការង្ហារក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុ�៏ត្ថប់ានៈទទួលរងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេយាា ងខូាងំកូា ពុីសាថ នៈភាពុដែ�ល
ង្ហាយរងនៅប្រ�ះរបស់្សនៅ�ក្នុប្រក្នុ�ម្ព ដែ�លដែផ្សាុក្នុម្ពយួ ដែ�លប្រទប្រទងក់្នុរណីុះជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

បងប្រសី្ស នៅ�ៀវ៖ នាងម្ពនិៈបានៈឆូ្លងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈណាម្ពយួនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះនាងម្ពនិៈបានៈរនំៅ�ភិបំ�នៈ
នៅលើចំាបអ់នៅនាត ប្របនៅវស្សនៈណ៍ាម្ពយួនៅនាះនៅទ។ នាងគឺឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស 
ពុីនៅប្រ�ះនាងក្នុំពុ�ងដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ។ វាក្នុអ៏ាចំនៅ�រចួំផ្សាងដែ�រ ដែ�លនាងនៈឹង
ទទួលរងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ នៅ�ើយវាអាចំនៅធិើើឲ្យយនាងរនំៅ�ភិបំ�នៈនៅលើចំាបស់្សតីពុីការង្ហារ
ផ្សាូ�វនៅភិទនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សរបស់្សនាង។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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បអ�នៈប្របុស្ស នៅ�ៀវ៖ �ត្ថប់ានៈឆ្លូងប្រពំុដែ�នៈអនៈតរជាតិ្ថនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាប ់នៅ�ើយ�ត្ថគឺ់ឺជាជំនៈអនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ៍
��ស្សចំាប។់ នៅយើងប្រត្ថូវការពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពនៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថអ់ំពីុសាថ នៈភាពុរបស់្ស�ត្ថប់ដែនៈថម្ព
នៅទៀត្ថ។

ក្នុញ្ញាញ  ទឹក្នុប្រក្នុូចំ៖ នាងបានៈឆ្លូងប្រពំុដែ�នៈអនៈតរជាតិ្ថនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាប ់នៅ�ើយ�ត្ថគឺ់ឺជាជំនៈអនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ៍
��ស្សចំាប។់ តាម្ពពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លនៅយើងម្គានៈនៅ�នៅពុលបចំេ�បបនៈុនៅនៈះ នាងម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
ជំួញ��រនៅនាះនៅទ ពុីនៅប្រ�ះនាងបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅគឺងតាម្ពចិំញ្ញេ ឹម្ព�ុល់ នៈិងនៅ�ើរស្ស�ំទានៈ នៅ��ណុះៈ
នៅពុលដែ�លនាងក្នុំពុ�ងដែត្ថរងច់ាំសំាចំញ់ាតិ្ថរបស់្សនាងម្ពក្នុទទួលនាង។

នៅ�ក្នុ ប្រក្នុ�ម្ព៖ �ត្ថប់ានៈឆ្លូងប្រពំុដែ�នៈអនៈតរជាតិ្ថនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាប ់នៅ�ើយ�ត្ថគឺ់ឺជាជំនៈអនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ៍
��ស្សចំាប ់នៅ�ើយ�ត្ថក់្នុប៏ានៈទទួលរងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ  នៈិងម្គានៈភាគឺរយ�ពស់្សនៈឹងកូាយនៅ�ជា
ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសផ្សាងដែ�រ។

បញ្ហាា�ម្រាបឈម៖

តារាងខាងនៅប្រកាម្ព នឹៈងផ្សាតល់នៈ�វចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល៖

• ជាធិម្ពមតា ពុិបាក្នុក្នុុ�ងការបញ្ញាា ក្នុន់ៈិងរក្នុភិស្សត�តាងនៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញ «នៅចំត្ថនា» ��ចំជាការបត�រប្របាក្នុ់
ជានៅ�ើម្ព។

• ជានៅរឿយៗម្គានៈ ក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថអំពីុការរត្ថព់ុនៈធ នៈិងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ម្ពយួចំំនៈួនៈ ដែ�ល
ម្គានៈនៅរឿងនៅ�ត្ថ� នៈិងចំំនៅណាទបញ្ញាា ��ស្សៗក្នុុ�ង ក្នុរណីុះនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែត្ថម្ពយួ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ 
នៅ�ស្សណាា �រជានៅ�ើម្ព នៅយើង�ឹងនៅ�ើយថ្លាស្សណាា �រអាចំជាប្របភិពុភិស័្សត�តាង ដែ�លពិុបាក្នុ
នៅ�នៅពុលដែ�លជំនៈស្សងសយ័នៈិងជំនៈរងនៅប្រ�ះបានៈចំ�លម្ពក្នុពួុក្នុនៅគឺកុ្នុ�ងរយៈនៅពុល�ូីបា�នៅណាណ ះ 
នៅ�ើយនៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈចាំក្នុនៅចំញពុីបនៈាប ់ ជាធិម្ពមតាប្រត្ថូវបានៈស្សម្គាអ ត្ថនៅ�ើយអុក្នុ�មី
ម្ពក្នុ នៅពុលនៅនាះភិស្សត�តាងនៈឹងបាត្ថប់ង ឬការនៅធិើើការ នៈឹងលំបាក្នុក្នុុ�ងការភាា បន់ៅ�ត្ថប្រម្ពុយ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនឹៈងជំនៈស្សងសយ័ ឬជំនៈរងនៅប្រ�ះ។

• ជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៃនៈការជំួញ��រជានៅរឿយៗ អាចំប្រត្ថូវបានៈបងុំឱ្យយប្របប្រពឹុត្ថតបទឧប្រកិ្នុ�ានៅផ្សាសង នៅទៀត្ថ
��ចំជាការរនំៅ�ភិចំាបក់ារង្ហារក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ ឬការជំួញ��រជានៅ�ើម្ព។ល។ នៅ�ើយប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាបន់ៈឹងម្គានៈការលំបាក្នុក្នុុ�ងការវនិៈិចំ័យ័នៅលើក្នុរណីុះនៅនៈះ ��នៅចំុះនៅយើងស្សងឹមឹ្ពថ្លាប្រក្នុុម្ព
ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ គឺួរដែត្ថទទួលសាគ ល់បញ្ញាា នៅនៈះ នៅ�ើយប្របយត័្ថុប្របដែយងក្នុុ�ងការដ្ឋាក្នុន់ៅទាស្ស
ប្រពុ�មទណុះឌ ��ស្ស�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

• នៅពុល�ូះសាថ នៈភាពុរត្ថព់ុនៈធអាចំផូ្ទាស់្សបត�រនៅ�ជាសាថ នៈភាពុជំួញ��រ បា�ដែនៈតជំនៈរងនៅប្រ�ះប្របដែ� ល
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ជាម្ពនិៈ�ឹងថ្លាពុួក្នុនៅគឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈការជំួញ��រនៅទ។
• ជានៅរឿយៗម្គានៈអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធជានៅប្រចំើនៈនៅ�ក្នុុ�ងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លនៅធិើើឱ្យយម្គានៈការលំបាក្នុ

ក្នុុ�ងការក្នុំណុះត្ថអ់ត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះអុក្នុនៅរៀបចំំសំ្សខានៈ់ៗ ។ ប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបគ់ឺួរដែត្ថម្គានៈ
ចំំណាត្ថក់ារ�ពស់្សក្នុុ�ងការក្នុំណុះត្ថស់ាថ នៈទំងនៈន់ៅទាស្សប្រក្នុុម្ពឧប្រក្នុិ�ាជំនៈទាងំនៅនាះ។

• នៅពុល�ូះជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ TiP ម្ពនិៈទទួលសាគ ល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺស្សថិត្ថក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុជំួញ��រនៅទ។
ឧទា�រណ៍ុះ៖
+ ពុកួ្នុនៅគឺអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លា ពុកួ្នុនៅគឺស្សថិត្ថកុ្នុ�ងសាថ នៈភាពុប្របនៅស្សើរជាងកាលពុនីៅពុលម្ព�នៈ 

នៅ�លគឺបឺត�រទីលំនៅ�ពុតី្ថបំនៈដ់ែ�លម្គានៈជំនៅមូ្គាះ�ិងា
+ នៅដ្ឋាយប្រត្ថវូបានៈនៅគឺបងុឲំ្យយនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុឧប្រកិ្នុ�ា ដែ�លពួុក្នុនៅគឺអាចំចាំត្ថទ់�ក្នុ�ួូនៈនៅគឺជា

ឧប្រកិ្នុ�ាជំនៈនៅ�ម្ព��ចំាប ់ នៅ�ើយខូាចំកុ្នុ�ងការដែស្សើងរក្នុជំំនៈយួ នៈងិម្ពនិៈហាា នៈម្ពនិៈ
ទទួលសាគ ល់ថ្លាពុកួ្នុនៅគឺម្គានៈសិ្សទធកុិ្នុ�ងការដែស្សើងរក្នុការ�បំ្រទ។

 

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ី

�ូចំនាំៅក�នៃន TiP 

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថការយល់�ឹងអំពីុប្របនៅភិទស្ស�ចំនាក្នុរ��ស្សៗ�ុ ដែ�លអាចំង្ហាយប្រស្សួលក្នុុ�ង
ការស្សម្គាគ ល់ ប�គឺគល ដែ�លង្ហាយកូាយជាជំនៈររងនៅប្រ�ះ នៈិង ជាជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លសាម នៈទ�ក្នុម្ព�នៈ នៃនៈការ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស និៈងស្សក្នុម្ពមភាពុឧប្រកិ្នុ�ានៅផ្សាសង ដែ�លជំនៈរងនៅប្រ�ះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺគឺប្រម្គាម្ពបងុំឲ្យយធូាក្នុច់ំ�ល និៈង
កូាយជាអុក្នុប្របប្រពុឹត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុប្របពឹុត្ថតបទឧប្រកិ្នុ�ា។

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុក្នុតាត ជំប្រម្ពុញ/ក្នុតាត ទាញនៅចំញ ស្សប្រម្គាប ់TiP
• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីស្ស�ចំនាក្នុរនានាដែ�លប�គឺគលទាងំឡាយអាចំជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬអុក្នុរចួំ�ូួនៈ 

នៈិង អុក្នុប្របប្រពឹុត្ថតអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើនះ

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំឬ�ើឺត្ថ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ក្នុតាត រ�ញចំ�ល នៈិងទាញនៅចំញ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងរក្នុក្នុតាត ជំំរ�ញ នៈិងទាញនានា នៈិងភាពុ
��ស្ស�ុនៃនៈវសិ្សម្ពភាពុស្សងគម្ព / នៈនៅយាបាយ នៈិងភាពុ
អយ�ត្ថតិធិម្ព៌ជំះឥទធិពុលនៅលើភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយ
សារ TiP នៈិងការប្រត្ថូវបានៈបងុំឱ្យយចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុ ប្របប្រពុឹត្ថតបទឧប្រកិ្នុ�ា។

៤៥ នាទី

២. បទបង្ហាា ញ និៈងស្ស�ចំនាក្នុរ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនា�ំំណាក្នុក់ាលនៅផ្សាសងៗ�ុ នៃនៈការក្នុំណុះត្ថ់
អត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះ និៈងស្ស�ចំនាក្នុរ ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថម្គានៈ។

៤៥ នាទី
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�កមមភា���មួយ៖ ម្ព�លនៅ�ត្ថ�ឬស្សគឺល់នៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងរក្នុក្នុតាត ជំំរ�ញ នៈិងទាញនានា នៈិងភាពុ��ស្ស�ុនៃនៈវសិ្សម្ពភាពុស្សងគម្ពនិៈង
នៈនៅយាបាយ នៈិងភាពុអយ�ត្ថតិធិម្ពជ៌ំះឥទធិពុលនៅលើភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស (TiP) 
នៈិងការប្រត្ថូវបានៈបងុំឱ្យយចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុប្របប្រពឹុត្ថតបទឧប្រកិ្នុ�ា។

រយ�ស៊ើ��៖  ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ការ�ិភាក�សា (៤៥ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ�ៗ ឬប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ និៈងប្របគឺល់ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺ។

ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងបានៈនៅ�ើញការបង្ហាា ញនៈ�វសូាយជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លម្គានៈការពុណ៌ុះនាអំពីុជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ 
TiP ឬជំនៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺគឺប្រម្គាម្ពបងុំឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុប្របប្រពឹុត្ថតិបទឧប្រកិ្នុ�ា។ ស្សប្រម្គាបសូ់ាយនៈី
ម្ពយួៗ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈនៅពុល ២ ឬ៣ នាទី នៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាជាម្ពយួអុក្នុអងគ�យជំិត្ថ�ូួនៈ នៅ�ើយក្នុត្ថប់្រតានៈ�វគឺំនិៈត្ថ
នានា ទាក្នុទ់ងនឹៈងត្ថួអងគនៅនាះ។  សិ្សកុាកាម្ពគឺួរដែត្ថគិឺត្ថនៅលើក្នុតាត ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

• នៅភិទ
• អាយ�
• ជាតិ្ថសាស្សនៈ៍
• សាថ នៈភាពុប្រគឺួសារ
• អុក្នុប្រក្នុ ឬម្គានៈ?

ធានា�ល់សិ្សកុាកាម្ពថ្លាពួុក្នុនៅគឺនឹៈងម្ពនិៈប្រតូ្ថវ
បានៈនៅគឺវនិៈិចំ័យ័ថ្លា ជាម្ពនៈ�ស្សសដែ�លនៅរ ើស្ស
នៅអើយឬនៅ�ើរវាយត្ថនៃម្ពូអុក្នុ�ន៏ៃទនៅទ នៅ�ើម្ពបឲី្យយ
ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះទ�ក្នុចិំត្ថត នៈិង
ប្រស្សួល�ូួនៈ ក្នុុ�ងការដែចំក្នុរដំែលក្នុ នៈិងស្សរនៅស្សរ
គឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។
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កកររងងររFFកកSSមម

អនកនឹងេឃ#ញផទ ងំបងñ  ជបនQបនទ ប ់ជមយួនឹងករពិពណ៌នអំពីមនុស\មន ក ់ែដល=តãវបន
េគជួញដូរ។ េនេពលអនកgនផទ ងំI- យ អនកគួរែតពិភកdជមយួៃដគូរបស់អនក េត#=សៃម
េឃ#ញដល់របូភពអBីមុនេគ?។ េនកនុងលកខខណù ៃន:

• េភទ

• gយុ

• ជតិIសន៍

• Iថ នភព=គóIរ

• អនក=ក ឬមន?

* ចំSណំាថា៖ មិនមានចេម្លើយ្រតYវ ឬខុសេនាះេទ

អអននកកFFតតbbវវបបននេេគគបបងងខខំំឲឲយយជជួួញញដដូូររេេFFគគggងងេេញញhhនន ((អអននកកជជួួញញដដូូររេេFFគគggងងេេញញhhនន))
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មមននុុសស>>QQយយុុ២២១១ឆឆនន ំំ FFតតbbវវបបននររ ំេំេ\\ភភបបំំពពននផផOOូូវវេេភភទទេេmmយយបបងងខខំំ

កកសសិិកកររមមនន កក់F់FតតbbវវបបននបបងងខខំំឲឲយយេេធធnnVVកកររងងររ១១៨៨េេមម៉៉ងងកកននុុងងមមួយួយៃៃថថងង េេហហVVយយររសស់់
េេននកកននុុងងលលកកខខខខណណuu អអមមននុុសស>>ធធមម៌៌

ការន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១. បង្ហាា ញសូាយម្ពតងម្ពយួ នៅ�ើយនៅពុលចំបសូ់ាយនៈីម្ពយួៗ ប្រត្ថូវបង្ហាា ញពុីចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ
នៅ��ល់សិ្សកុាកាម្ព នៈិងប្របាបព់ុីពុួក្នុ�ត្ថឲ់្យយពិុចាំរណានៅលើចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ៖

• នៅភិទ
• អាយ�
• ជាត្ថិសាស្សនៈ៍
• សាថ នៈភាពុប្រគឺួសារ
• អុក្នុប្រក្នុ ឬម្គានៈ?



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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២. ផ្សាតល់ឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព ២-៣ នាទីក្នុុ�ងម្ពយួសូាយ នៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុានៈិ ងស្សរនៅស្សរគឺំនៈិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
បនាា បម់្ពក្នុស្ស�ំឱ្យយពុួក្នុនៅគឺដែចំក្នុរដំែលក្នុ�ល់ប្រក្នុុម្ពសិ្សកុាកាម្ពទាងំម្ព�ល នៅ�ើយនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយពុួក្នុ
នៅគឺ គិឺត្ថអំពីុប�គឺគលដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅ�ើញ នៅ�ក្នុុ�ងបទពិុនៅសាធិនៈវ៍ជិាា ជំីវៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឬនៅ�
នៅលើប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយ។ ល។ នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺបានៈស្សនៅងើត្ថនៅ�ើញនៈិនុាការទាក្នុទ់ងនឹៈង នៅភិទ អាយ� 
ជាត្ថិសាស្សនៈជ៍ានៅ�ើម្ព ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមជំួញ��រប្របនៅភិទណាម្ពយួដែ�រឬនៅទ? 
ឧទា�រណ៍ុះ ស្ត្រីស្សតីម្ពក្នុពីុត្ថំបនៈជ់ាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួ ប្រត្ថូវបានៈបងុំឱ្យយនៅធិើើអាជំីវក្នុម្ពមផ្សាូ�វនៅភិទ ។ល។

៣. នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុ ការយល់នៅ�ើញរបស់្សពុួក្នុនៅគឺពីុក្នុិចំេការខាងនៅលើ 
អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុត្ថច់ំំណុះ� ចំទាងំនៅនាះ ដ្ឋាក្នុន់ៅលើប្រក្នុដ្ឋាស់្សប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ� ដែផ្សាុក្នុខាងម្ព��នៃនៈ
បនៈាបន់ៅដ្ឋាយពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈងដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថក្នុុ�ងនៅពុលឆ្នាំប់ៗ ខាងម្ព��នៅនៈះ។

៤.  បង្ហាា ញសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វសូាយខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ៖

កកររររុុញញFFចចនន//កកររអអូូសសទទញញ

ការរុន្រចាន៖ េក#តេឡ#ងេនេពលមន ជនDមន កប់េងក#តកtQ «កម- ងំជំរញុ» េដ#មបបំីxស់ទី
បុគគលDមន កេ់ចញពីIថ នភពបចចុបបននរបស់ពួកេគ និងេឆព ះេទរកIថ នភពងយរងេ=គះ
េüយករជួញដូរ។ ឧទហរណ៍៖ ភព=កី=ក កររេំxភបំពន សPងគ មនិងអំេព#=បល័យពូជ

Iសន៍ េ=គះមហនQvយធមមជតិ ឬករេប{តេប{ន។

ការអូសទាញ៖ េក#តេឡ#ងេនេពលមន ជនDមន កប់េងក#តកtQ «កម- ងំទញ» អូសទញ
បុគគលDមន ក់ ឲយចូលេទរក}និភយ័ៃនករជួញដូរ។ ឧទហរណ៍រមួមន (កនុងចំេDមអនក
ដៃទេទ{ត)៖ សុវតថិភពនិងសនQិសុខ ផQល់េសរភីពពីករេធB#ទុកខបុកេមនញ ករផQល់ឱកស

ករងរនិងករអបរ់។ំ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

អុក្នុជំួញ��រនៅប្របើក្នុតាត ជំំរ�ញ នៈិងក្នុតាត អ�ស្សទាញ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថន់ៅ�លនៅ�ប�គឺគល នៅលើពុួក្នុនៅគឺនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ  ឬវា
ម្គានៈនៈយ័ថ្លាពុួក្នុនៅគឺក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅម្ពើលជំនៈដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះ(ក្នុតាត ជំំរ�ញ) នៅ�ើយបនាា បម់្ពក្នុក្នុតាត អ�ស្សទាញ 
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅប្របើនៅ�ើម្ពបបីងុិត្ថបងុំប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុម្ពយួ ដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុន់ៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
នៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ។

ការយល់�ឹងអំពីុក្នុតាត ជំំរ�ញ នៈិងក្នុតាត អ�ស្សទាញអាចំ�បំ្រទប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ើម្ពបរីក្នុនៅម្ពើលស្ស�ចំនាក្នុរ 
ដែ�លថ្លាបញ្ញាា ក្នុថ់្លានៈរណាមុ្គាក្នុជ់ាប�់ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមជំួញ��រ។ ពុួក្នុនៅគឺក្នុអ៏ាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ
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យ�ទធសាស្ត្រីស្សត។ ឧទា�រណ៍ុះ៖

៥. ឥ��វស្ស�ំឱ្យយសិ្ស កុាកាម្ពពិុ ចាំរណានៅ�ើ ងវ ិញនៅលើ �ក្នុយ ដែ�លបានៈស្សរនៅស្សរនៅលើ ប្រក្នុដ្ឋាស្សនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅធិើើ ការជាគឺ� របស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ សួ្សរពុកួ្នុនៅគឺនៈ�វសំ្សណួុះរម្ពយួចំនំៈនួៈ��ចំខាងនៅប្រកាម្ពៈ

• នៅត្ថើអុក្នុអាចំក្នុំណុះត្ថអ់ត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុតាត ជំំរ�ញ ដែ�លនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុដ្ឋាស្សតារាងដែ�រ
ឬនៅទ?

• នៅត្ថើក្នុតាត អ�ស្សទាញ អើី�ូះដែ�លអាចំនាឱំ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សថិត្ថក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុជំួញ��រនៅនៈះ? 
ឧទា�រណ៍ុះការស្សនៈោប្របាក្នុឬ់ឱ្យកាស្ស។ ល។

• នៅ�ក្នុុ�ងឧទា�រណ៍ុះដែ�លបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសូាយម្ព�នៈ នៅយើងម្ពនិៈពិុចាំរណា
បញ្ញាា  នៅយឌ័រ័នៅទ។ ដែត្ថស្ស�ម្ពសួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈបានៈនៅធិើើការស្សនៈមត្ថ 
ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅ�ត្ថ�ផ្សាល នៅយនៈឌ័រ័ ដែ�រឬនៅទ។ ��នៅចំុះឧទា�រណ៍ុះថ្លាម្ពនៈ�ស្សសដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
នៅគឺនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទគឺឺជាស្ត្រីស្សតីឬក្នុម្ពមក្នុរប�រស្ស? នៅត្ថើអើីដែ�លជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការស្សនៈមត្ថ់
ដែបបនៅនៈះ?

• នៅស្សុើស្ស�ំនៅយាបល់បដែនៈថម្ពពីុរនៅបៀបដែ�លពួុក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លាក្នុតាត ជំំរ�ញនៈិងទាញក្នុតាត ប្រត្ថូវបានៈ
ជំះឥទធិពុលនៅដ្ឋាយសារ នៅយនៈឌ័រ័ ឧទា�រណ៍ុះៈ
+ នៅត្ថើប�រស្ស ទំនៈងជាប្រត្ថូវបានៈជំំរ�ញនៅដ្ឋាយ នៅ�ត្ថ�ផ្សាលនៃនៈការទទួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្ស

�ួូនៈដែ�លម្គានៈកុ្នុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សពុួក្នុកុ្នុ�ងនាម្ពជាអុក្នុផ្សាគត្ថ់ផ្សាគង់ប្រគួឺសាររបស់្ស�ួូនៈ
ដែ�រ ឬនៅទ?

+ នៅត្ថើស្ត្រីស្សតី ទំនៈងជាប្រត្ថូវអ�ស្សទាញ នៅ�រក្នុសាថ នៈភាពុជំួញ��រ ដែ�លម្គានៈការស្សនៈោ
ថ្លានៅពុលនៅរៀបអា��៍ពុិ��៍រចួំនឹៈងម្គានៈនៅស្ស�ាកិ្នុចំេលអជាម្ព�នៈ ដែ�រ ឬនៅទ? 
នៅ�ើយអនៅញ្ញា ើញឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់នៅយាបល់នៅលើចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះ។

ឧឧទទហហររណណ៍៍  កកររជជំំររុុញញ  ននិិងងកកររអអូូសសទទញញ

=បសិនេប#េ=គះមហនQvយធមមជតិេក#តេឡ#ងេនកនុងតំបន=់កី=កខងេសដWកិចច lនឹងជះឥទធិពល
យ៉ងខ- ងំដល់ជីវភពរស់េនរបស់=បជជនកនុងតំបនេ់នះ ែដលជេហតុេធB#ឱយ=បជជនកនែ់ត
=កេទៗ។ េហ#យេហតុករេនះ េនះនឹងជ=មNញឱយ បុគគលេធB#ចំDក=សNកយ៉ងេ=ច#នេដ#មប ី ែសBង

រកករងរ និងេធB#ឱយេសដWកិចចរបស់ពួកេគ=បេស#រេឡ#ងជងមុន។ អនកជួញដូរនឹងេឃ#ញកtQ ជំរញុ
និងអូសទញដូចខងេ=កម៖

•

ការជំរុញ៖ =បជជន=តãវករេចញរក=បកជ់ខ- ងំ េដ#មបពួីកេគgចផគតផ់គង=់គóIរ។ ពួកេគនឹង
=តãវបនជំរញុ េüយេនែតមនឱកសតិចតួចDស់កនុងកររកលុយកនុងតំបន។់

•

ការអូសទាញ៖ =តãវបនផQល់ឲយនូវឱកសករងរ និងកររក=បក់ (ែដលtមពិតgចនឹង=តãវ
បន បងខំ ឬេកង=បវញ័ច េល#ពលកមម ឬករេកង=បវញ័ច ផ-ូវេភទ)
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««លលំំននំ ំ //  ននិិនននន កកររ»»

សូមពនយល់ថ េយ#ងនឹងពិភកdអំពីសូចនករេផ\ងៗគន េហ#យកមមវតថុៃនករសិកdដំបូងគឺ=តãវដឹងថ
មPនQីអនុវតQចបបគួ់រែតដឹងអំពីនិនន ករ៖

• លំនបំងកប៖់ ដូចជករេក#តេឡ#ងដែដលៗ េល#េភទ និងជនជតិDមយួ ែដលរងេ=គះ
េüយIរ=បេភទឧ=កិដWកមមDមយួកនុងតំបន។់ឧទហរណ៍ PសQីវយ័េកមងែដលេធB#េពសយចរ។

• កែ=ប=បóលៃននិនន ករ៖ លំនៃំនទេងB# ែដលផ- ស់បQូរបនទ បពី់រយ:េពលដយូ៏រមយួ។ឧទហរណ៍៖

បនទ បពី់េ=គះមហនQvយធមមជតិមនករហូរចូលៃនជនចំDក=សNកែដលែសBងរកឱកស
ចិញច ឹមជីវតិ ែដលេធB#ឱយពួកេគងយរងេ=គះ ពីករជួញដូរ។

««ទទិិនននននន័យ័យបបឋឋមម»»

• ពកព់ន័ធនឹងបរបិទកនុងតំបន់

• និងេធB#បចចុបបននភពជ=បចំ

• បុគគលិកទទួលបនករបណQុ ះបDQ ល

• ែចកចយរlងអនកពកព់ន័ធ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា ការ�ឹងអំពីុរចំនាប� នៈិងនិៈនុាការនានានៅធិើើឲ្យយប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបអ់ាចំបនៅងើើត្ថឧទា�រណ៍ុះ
នានា នៃនៈប្របវត្ថតិរ �ប ឬទិនៈុនៈយ័របស់្សអុក្នុដែ�លអាចំកូាយជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងត្ថំបនៈរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
នៈិងប្របនៅភិទបទឧប្រកិ្នុ�ានៅ�នៅពុលនៅនាះ។ ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបគ់ឺួរដែត្ថទទួលបានៈការបណុះត� ះបណាត លទាក្នុទ់ងនឹៈង
ប្របវត្ថតិរ �ប នៈិងទិនៈុនៈយ័ទាងំនៅនៈះ នៅ�ើយពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថបានៈបញ្ញា� នៈត្ថៗ�ុនៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ព
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារ និៈងអុក្នុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ។
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កកររកកំំណណតត់អ់អតតJJសសញញញញ ណណកកមមមមជជននររងងេេFFគគះះ  គគឺឺជជដដំំេេណណVV ររកកររមមួយួយ  ែែដដលលមមនន
េេFFចចVVននដដំំRRកក់ក់កលល  មមិនិនែែមមននជជFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍ែែដដលលេេកកVVតតេេននេេពពលលេេវវ\\ជជកក់់

\\កក់R់Rមមួយួយេេននះះេេទទ  ((IIbbiidd))
• ការ្រតbតពិនិតcdេលើកដំបូង ែដលបងñ ញថ មនុស\មន ក ់gចជជនរងេ=គះៃនករជួញដូរ
មនុស\

• ការសន្មតទុកមុន េüយgជញ ធរ ថមនសូចនករ=គប=់គនក់នុងករបញជ កថ់ មនុស\
មន កេ់នះ=បែហលជជនរងេ=គះៃនករជួញដូរមនុស\

• ការេផ្ទfងផាhcត់េដាយអាជាlcធរថមនុស\មន កេ់នះគឺជជនរងេ=គះៃនករជួញដូរមនុស\ 
gចេក#តេឡ#ងដំDលគន នឹងករេសុ#បអេងកត និងករកតេ់ទស

• ការបmncក់ថ មនុស\មន កេ់នះគឺជជនរងេ=គះៃនបទឧ=កិដWជួញដូរមនុស\ បនទ បពី់
រកេឃ#ញ និងករផQនទ េទសជនេលម#សៃនអំេព#ជួញដូរមនុស\។

�កមមភា�����រ៖ ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញអំពីុស្ស�ចំនាក្នុរ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុ�ំណាក្នុក់ាល��ស្សៗ�ុនៃនៈការនៅធិើើអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពម នៈិងស្ស�ចំនាក្នុរដែ�ល
អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅប្របើប្របាស់្សសូាយ នៈិងប្រទឹស្សតីខាងនៅប្រកាម្ពទាងំនៅនៈះនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការពុនៈយល់ និៈងបនៅងើើត្ថការពុិភាក្នុានៅផ្សាសងៗ
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កកររពពិិបបកកែែបបងងែែចចកក
• ជនេទសនJរ@បេវសន ៍ែដល@តUវបនេគរតព់នធមន ក ់Äចកk យជជនរងេ@គះេmយxរអំេព#ជួញដូរមនុសW…

• មនុសWមន កែ់ដល@តUវបនេគជួញដូរ Äចចបេ់ផJ#មដំេណ# ររបស់គតក់នុងនមជជនេទសនJរ@បេវសន ៍ែដល@តUវ
បនេគរតព់នធមន ក.់..

• កប៏៉ុែនJ ជនេទសនJរ@បេវសនែ៍ដល@តUវបនេគរតព់នធ េ@កយមក Äច@តUវបនេគបងខំឲយធk កចូ់លេទកនុងxថ ន
ភពៃនទសភពេmយxរករទូទតបំ់ណុល (េxហុ៊យេល#ករេធ{#ដំេណ# រ)។

• ដូេចនះ ជនេទសនJរ@បេវសន ៍ែដល@តUវបនេគរតព់នធÄចកk យជជនរងេ@គះ ៃនអំេព#ជួញដូរមនុសW។

• ជនេលម#សជួញដូរមនុសWÄចេ@ប#@បស់ «កររតព់នធ» ជមេធយបយមយួេដ#មបដីឹកជញជូ នជនរងេ@គះ។

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-
14_for-web.pdf

កកររពពិិបបកកកកននុុងងកកររេេធធnnVVអអតតJJសសញញញញ ណណកកមមមមជជននររងងេេFFគគះះ ((EEOO យយទទីី១១))
• ចំេណះដឹងអំពីសិទ្ធិ៖ ជនរងេ=គះ ជញឹកញប់ មនិបនដឹងថ េត#សិទធិរបស់ពួកេគមនអBីខ-ះ
េនះេទ ដូេចនះេហ#យពួកេគមនិដឹង អំពីរេប{ប ែដលពួកេគ=តãវបនេគេកង=បវញ័ច ឬថេត#ពួកេគ
=តãវបនេគេកង=បវញ័ច ដល់ក=មតិDេនះេទ។

• ឧបសគ្គែផ្នកភាសា៖ ជនរងេ=គះ=បែហលជមកពី=បេទសេផ\ង ឬតំបនម់យួេផ\ងេទ{ត
ែដលេ=ប#-=បស់ភIខុសគន ។ ចំណុចេនះបនេធB#ឲយពួកេគមនករពិបកកនុងករ=ប=ស័យ
ទកទ់ងជមយួទីភន កង់រសហគមកនុងតំបនែ់ដលពយយមផQល់ជំនួយដល់ពួកេគ។ ករ
ែសBងរកអនកបកែ=បែដលមនជំនញgចមនករពិបក។ អនកបកែ=បមនិ=តឹមែតចបំច=់តãវ
េ=ប#ភIដូចគន េនះេទ ពួកេគកច៏បំច=់តãវែតទទួលបនករបណQុ ះបDQ លអំពីករេធB#ករ
ជមយួជនរងេ=គះៃន TiP ផងែដរ។



64

ការដាក់ឲcdេនៅឆាwcយពីអ្នកដៃទ៖ ជនេលម#សជួញដូរមនុស\ ជញឹកញប់ üកជ់នរងេ=គះឲយេន
ឆង យពីអនកដៃទ ដូេចនះពួកេគនឹងមនិសូវ ឬគម នទំនកទំ់នងជមយួសហគមជំុវញិ ែដលកត់
បនថយឱកសែដលអនកដៃទgចេម#លេឃ#ញពួកេគ។ lកg៏ចជករបំែបកេចញពីអនកដៃទtមរ
យៈកtQ ផ-ូវចិតQផងែដរ ដូចជករេ=ប#=បស់ចិតQIPសQេដ#មបបំីផ- ញទំនុកចិតQ និងសមតថភព
កនុងករ=ប=ស័យទកទ់ងរបស់ពួកេគជមយួសហគម។

កកររពពិិបបកកកកននុុងងកកររេេធធnnVVអអតតJJសសញញញញ ណណកកមមមមជជននររងងេេFFគគះះ ((EEOO យយទទីី២២))

វបcxធម៌៖ ជនរងេ=គះ =បែហលជមនិចងឲ់យេគIគ ល់េនះេទ ពីេ=ពះពួកេគមនgរមមណ៍ថ
ទទួលរងភពgម៉ស់យ៉ងខ- ងំចំេពះេហតុករណ៍ែដលបនេក#តេឡ#ង។ ឧទហរណ៍៖

• បុរស ឬPសQីែដលជជនរងេ=គះgចមនgរមមណ៍ថទទួលរងភពgម៉ស់។ ពិេសស
ស=មបម់នុស\=បNស (បតប់ងភ់ពជមនុស\=បNស) ែដលមនិgច=គប=់គងជីវតិរបស់គត/់
នងបន និងមនិgចផគតផ់គង=់គóIររបស់ពួកេគបន tមបរបិទវបបធម ៌ៃនកែន-ងែដល

គត=់តãវបនចិញច ឹមឲយធំធតេ់ឡ#ង ែដលេគេ¶ថ និយម។ េហ#យ «និយម» េនះ tម
ធមមt =តãវបនកំណតនិ់យមនយ័ ឬកំណត=់ទង=់ទយខុសៗគន  េទtមេភទរបស់ពួកេគ។
– ករេកង=បវញ័ច ផ-ូវេភទ ជថមីមQងេទ{ត gចនងំមកនូវភពgម៉ស់ និងកំហុសឆគងដធំ៏
េធងចំេពះជនរងេ=គះ េüយទទួលរងករជះឥទធិពលពី ជំេន®េនកនុងលកខខណù យវបប
ធម ៌និងIសន។

កកររពពិិបបកកកកននុុងងកកររេេធធnnVVអអតតJJសសញញញញ ណណកកមមមមជជននររងងេេFFគគះះ ((EEOO យយទទីី២២))



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ការពឹងែផ្អក៖ យុទធIPសQផ-ូវចិតQែដលអនក=តãវបនេ=ប#េüយជនេលម#សជួញដូរមនុស\ ដូចជ 
ភពភយ័ខ- ច ឬេធB#ឲយជនរងេ=គះមនgរមមណ៍ថជបបំ់ណុលជេដ#ម gចេធB#ឲយជនរងេ=គះ
មនgរមមណ៍ថ ពួកេគមនgរមមណ៍េIម ះ=តង ់ឬពឹងែផ©កេល#ជនេលម#សជួញដូរមនុស\។

ការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរ និងសុខភាពផ្ល>វចិត្ត៖ ជនរងេ=គះ=បែហលជកំពុងែតជួប=បទះនឹងករបះ៉
ទងគិចធងនធ់ងរ និង/ឬបញñ សុខភពផ-ូវចិតQេផ\ងៗេទ{ត ែដលgចេធB#ឲយពួកេគមនករពិបក
កនុងករទទួលIគ ល់ ឬផQល់ពត័ម៌នថ ពួកេគគឺជជនរងេ=គះៃនករជួញដូរមនុស\។

កកររពពិិបបកកកកននុុងងកកររេេធធnnVVអអតតJJសសញញញញ ណណកកមមមមជជននររងងេេFFគគះះ ((EEOO យយទទីី៣៣))

គគំំននិិតតទទូូេេទទអអំំពពីីជជននររងងេេFFគគះះ

• ពួកេគមនិេឆ-™តឱកសរតេ់គច ដូេចនះគម នករគ=មមបងខំេនះេទ។

• =បសិនេប#ពួកេគនិយយថ ពួកេគមនជីវតិល©=បេស#រជងមុន េនេពលេនះពួកេគមនិ=តãវ
បនេគជួញដូរេនះេទ

• េនេពលែដលពួកេគបដិេសធមនិទទួលយកជំនួយ ពួកេគមនិែមនជជនរងេ=គះេនះេទ។

(េយងtម OSCE, ឆន ២ំ០១១)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា នៅយើងនឹៈងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុក្នុម្ពមវត្ថថ�នៅនៈះបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាដែ�លស្សតីពុីការអនៈ�វត្ថត
វធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ។
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅប្រកាយនៅពុលបញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈនៅនៈះរចួំរាល់នៅ�ើយ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងម្គានៈការយល់�ឹងក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ព�លដ្ឋាា នៈ
អំពីុបញ្ញាា នៅនៈះ។

នៅទាះបីជា នៅ�នៅពុលនៅនៈះ នៅយើងម្គានៈនិៈយម្ពនៈយ័ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សជាលក្នុុណុះៈអនៈតរជាត្ថិ ថ្លានៅត្ថើ 
ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំក្នុន៏ៅដ្ឋាយ នៈិង��ចំដែ�លបានៈសិ្សក្នុា
ដែស្សើងយល់នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុខាងនៅលើរចួំនៅ�ើយ ថ្លាម្គានៈលំនាបំត្ថដ់ែបនៈ នៈិងនិៈនុាការនានាដែ�លជំួយ�ល់
នៅយើងក្នុុ�ងការអភិវិឌ័ឍការយល់�ឹងអំពីុប្របវត្ថតិរ �ប ឬទិនៈុនៈយ័របស់្សអុក្នុដែ�លអាចំជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ ម្គានៈ
ផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថម្ពយួចំំនៈួនៈបង្ហាា ញ��ចំជា នៅក្នុមងប្រសី្សដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយនៅធិើើនៅពុស្សោក្នុម្ពម ឬក្នុ�ម្គារម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារ
ប្រក្នុីប្រក្នុ នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុ ដែ�លម្គានៈប្របាក្នុឈ់ុួលទាប។

ស្សថិត្ថិបានៈបង្ហាា ញនៅយើងថ្លា ម្គានៈជំនៈដែ�លម្គានៈម្ព��ស្សញ្ញាញ ង្ហាយរងនៅប្រ�ះ ដែ�លនៅយើងនឹៈងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់
អំពីុចំំណុះ� ចំនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុបនាា ប។់ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ វាម្គានៈប្របនៅភិទម្ពនៈ�ស្សសជានៅប្រចំើនៈ ដែ�ល
ម្ពនិៈស្សថិត្ថក្នុុ�ងប្របនៅភិទ ម្ពនៈ�ស្សសដែ�លម្គានៈម្ព��ស្សញ្ញាញ ង្ហាយរងនៅប្រ�ះ ��ចំជា នៈិស្សសតិ្ថបញ្ញេបក់ារសិ្សក្នុានៅ�
សាក្នុលវទិោល័យ ប�រស្សអុក្នុជំំនៈួញ នៈិងយ�វវយ័ដែ�លម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារដែ�លម្គានៈភាពុធិ�រធារដែផ្សាុក្នុនៅស្ស�ាក្នុិចំេ 
នៈិងម្គានៈភាពុនឹៈងនៈរដែផ្សាុក្នុស្សតិ្ថអារម្ពមណ៍ុះ។

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈ ់ ដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប�់ឹងថ្លា ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពនៈ�ស្សស នៅយើងទាងំអស់្ស�ុម្គានៈផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថ
ទាងំនៅនៈះ។ ផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថទាងំនៅនៈះអាចំបងើភាពុអនៈតរាយ�ល់�ំនៅណុះើ រការក្នុុ�ងការនៅធិើើការក្នុំនៈត្ថអ់ត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះ 
ពុីនៅប្រ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះអាចំប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលរលំងនៅដ្ឋាយសារដែត្ថពួុក្នុនៅគឺម្ពិនៈស្សថិត្ថនៅ�កុ្នុ�ងផុ្សាត្ថ់គឺំនៈិត្ថដែ�លប្រតូ្ថវ
បានៈគឺិត្ថទ�ក្នុម្ព�នៈ ថ្លានៅត្ថើជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈ TiP ម្គានៈរ�បរាង��ចំនៅម្ពតចំ។ ការ�ឹងថ្លាម្គានៈផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថទាងំនៅនៈះ នៈិង
�ឹងថ្លានៅយើងនៅម្ពើលរលំងនៅដ្ឋាយសារផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថទាងំនៅនៈះ ជំួយ�ល់នៅយើងនៅ�ក្នុុ�ងពិុចាំរណាបដែនៈថម្ពនៅលើ
សាថ នៈភាពុនានានៃនៈ TiP។៦

ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ គឺឺជាក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងចំំណុះ� ចំទាងំបីនៅ�នៅលើសូាយ។

«ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈនៅឆ្លូៀត្ថឱ្យកាស្សរត្ថន់ៅគឺចំ ��នៅចំុះ�ម នៈការគឺប្រម្គាម្ពបងុំនៅនាះនៅទ»៖ ការគឺិត្ថដែបបនៅនៈះ គឺឺម្ពនិៈបានៈគិឺត្ថ�ល់
នៅទថ្លាម្គានៈម្ព�លនៅ�ត្ថ��ស៏្សម�គឺសាម ញនៅ�នៅប្រកាយនៅរឿងនៅនាះ។ ��ចំជា ភាពុភិយ័ខូាចំចំំនៅ�ះការនៅធិើើបាបនៅលើ�ូួនៈ
ពុួក្នុនៅគឺ ឬប្រគឺួសារ ឬថ្លាពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជាម្ពនិៈបានៈ�ឹងនៅនាះនៅទថ្លាពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៃនៈ
ការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ។ ឧទា�រណ៍ុះ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុរ់ស់្សនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថម្ពយួដែ�លភាគឺនៅប្រចំើនៈនៃនៈជីំវតិ្ថរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ គឺឺស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុដែ�លម្គានៈការរនំៅ�ភិបំ�នៈនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជានៅម្ពើលនៅ�ើញវាថ្លាជា
នៅរឿងធិម្ពមតា ឬ «និៈយាម្ព»។

៦    www.osce.org/bih/106977?download=true



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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សាក្នុសួ្សរនៅ�សិ្សកុាកាម្ព នៅត្ថើម្គានៈនៅស្សវាផ្សាតល់ការ�បំ្រទស្សប្រម្គាបជ់ំនៈរងនៅប្រ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយ
ដែ�លអាចំឱ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈជីំវភាពុរស់្សនៅ�ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយនៈិរនៈតរភាពុ នៈិងការ�បំ្រទដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សតនៅ�នៅពុល
ពុួក្នុនៅគឺឈបស់្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុជំួញ��រដែ�រ ឬនៅទ? វាជាការពុិត្ថដែ�លនៅស្សវា�បំ្រទជាទ�នៅ� ម្គានៈភាពុ
�ើះខាត្ថ ម្ពនិៈម្គានៈធិនៈធានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ ់ នៈិងម្ពនិៈអាចំ�បំ្រទ�ល់នៅស្សវាក្នុុ�ងការជំួយ�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះក្នុុ�ងការ
ក្នុសាងជីំវភាពុប្របក្នុបនៅដ្ឋាយនៈិរនៈតរភាពុនៅប្រកាយពុីប្រត្ថូវបានៈការជំួញ��រនៅនាះនៅទ។ 

«ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺនិៈយាយថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈជីំវតិ្ថលអប្របនៅស្សើរជាងម្ព�នៈ នៅ�នៅពុលនៅនាះពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
ជំួញ��រនៅនាះនៅទ»៖ នៅទាះបីជាបទពិុនៅសាធិនៈ ៍ នៃនៈការជំួញ��ររបស់្សពុួក្នុនៅគឺប្របនៅស្សើរជាងជំីវតិ្ថនៅ�ផ្សាាះ ក្នុន៏ៅដ្ឋាយវា
នៅ�ដែត្ថម្ពនិៈម្គានៈនៈយ័ថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺជំួញ��រនៅ�ើយ។ ប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈ «និៈយាម្ព» (រនៅបៀបគិឺត្ថ) 
��ស្សៗ �ុពុួក្នុនៅគឺនិៈងប្របដែ�លនៅដ្ឋាយសារម្ពនិៈបានៈ�ឹងពីុសិ្សទធិរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�ើយ។

«ពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈដែម្ពនៈជាជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅនាះនៅទ នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺប�ិនៅស្សធិម្ពនិៈទទួលជំំនៈួយ»៖ ជា�មីម្ពតងនៅទៀត្ថ 
នៅនៈះប្របដែ�លជានៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈការដ្ឋាក្នុល់ក្នុុ�ណុះឌ  ឬ�ង�ួរក្នុាលនៅដ្ឋាយជំនៈបងើនៅ�ត្ថ� ឬរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងភាពុ
ភិយ័ខូាចំថ្លានឹៈងម្គានៈអើីម្ពយួអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺចាំក្នុនៅចំញាពីុសាថ នៈភាពុនៅនាះ។ ជំនៈបងើនៅ�ត្ថ�
នៃនៈ TiP នៅប្របើប្របាស់្សការជំះឥទធិពុលដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត នៈិងការរនំៅ�ភិបំ�នៈនៅ�ើម្ពបបី្រគឺបប់្រគឺងជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ ជា
ញឹក្នុញាប ់ ជំនៈរងនៅប្រ�ះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈអនៈ�វត្ថតតាម្ពត្ថប្រម្ពូវការនៅនាះនៅទ នៅស្សចំក្នុតី
អនៈតរាយនឹៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សសជាទីប្រស្ស�ញ់របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅទាះបីជាម្ពនៈ�ស្សសជាទីប្រស្ស�ញ់របស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺរស់្សនៅ�នៅប្រ�ប្របនៅទស្សក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ ការរនំៅ�ភិបំ�នៈដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត ផ្សាូ�វកាយ នៈិងផ្សាូ�វនៅភិទជាបនៈតបនាា ប់
បានៈបំផូ្ទាញភាពុធិនៈន់ៈឹងការបាះទងគិចំដែផ្សាុក្នុ�ួរក្នុាល នៈិងបាត្ថប់ងក់ារសាគ ល់�ូួនៈឯង នៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺង្ហាយប្រត្ថូវ
នៅគឺប្រគឺបប់្រគឺង និៈងគឺប្រម្គាម្ពបងុំបានៈ។

េេតតVVននររRRជជជជននFFបបFFពពឹឹតតJJបបទទេេលលមមVVសស

• េយ#ងមនពីផនតគំ់និតលំេអ{ងេយនឌ ័ែដលឲយសញញ ថ េត#ជនេលម#សជអនកD - កប៏៉ុែនQ
េយ#ងេ=ច#នែតគិតថពួកេគជបុរស ខណ:PសQីកចូ៏លរមួផងែដរ។

• មនុស\ ែដល=តãវបនេគជួញដូរ កg៏ចមនកនុងករណីែដលខ-ួនឯងgច=តãវបនេគ
បេ=ង™ន ឬបងខំឱយែសBងរកជនរងេ=គះមកែថមេទ{ត

• ជេរ®យៗេមដឹកនែំដលដឹកនសំកមមភពឧ=កិដW=តãវបនឆ-ុះបញច ំងេüយមនុស\ែដលេធB#
ករេនេ=កមពួកេគ



កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ព នៅត្ថើនៅយនៈឌ័រ័ម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់អើី�ូះ�ល់ក្នុតាត នៅរៀបរាបខ់ាងនៅលើ។
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• កុមរ ែដលរស់េនកនុង=គóIរមនភពលំបក

• កុមរ ែដលមនករចូលេរ{នមនិបនល©

• កុមរេធB#ករេនtមផ-ូវ។ ឧទហរណ៍ លកផ់ក  លកទំ់និញ ។ល។

• កុមរ ែដលមនបញñ ករេ=ប#=បស់Iរធតុមនិ=តឹម=តãវ។ ឧទហរណ៍ េ=គ≠ងេញ™ន និង
េ=គ≠ង=សវងឹ

• កុមរ ែដឡមនទំនកទំ់នងជមយួឧ=កិដWជនែដលេគIគ ល់

កកMMJJ ែែដដលលេេធធnnVVឲឲយយកកុុមមររ  QQចចមមននÇÇននិិភភ័យ័យ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពឱ្យយដែចំក្នុចាំយ ឧទា�រណ៍ុះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅ�ើញ ឬទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅរឿងស្ត្រីស្សតីជាអុក្នុជំួញ��រ ឬ
ប្រត្ថូវបានៈនៅរ ើស្ស ឬបនៅប្រងៀនៈឲ្យយកូាយអុក្នុជំួញ��រ ដែ�លធូាបម់្គានៈប្របវត្ថតិជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

កកររឆឆេេបបកក
សូចនករននដូចខងេ=កមេនះgចចងñុលបងñ ញអំពីករេ=ជ#សេរ #សបុគគលDមន កេ់üយការ
ឆេបាក
• លក្ខណៈរបស់ការងារ ទីតាំង ឬនិេយាជក៖ថេត#មននិនន ករៃនករងរ និង=បេភទទីtងំ
បនភជ បម់កជមយួ TiP ែដរឬេទ ឬថេត#មនេគIគ ល់អំពីបDQ ញ/=បវតQិរបស់និេយជកែដរ
ឬេទ

• លក្ខខណÉការងារមិនល្អ
• ខ្លឹមសារ ឬភាព្រសបចcÑប់ៃនកិច្ចសនcÖការងារ៖ េត#ទ=មង ់ពកយេពចន ៍និងរចនសមពន័ធៃនឯក
Iរបនបំេពញtមនិយមៃនកិចចសនយេនកនុងបរបិទេនះែដរឬេទ? េត#បនបញជ កអំ់ពីេម៉ង
េធB#ករ =បកឈ់នួល និងៃថងឈបស់=មក។ល។ ែដរឬេទ?
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កកររឆឆេេបបកក
• ការជួបជំុ្រគbសារេឡើងវPញ៖ជពិេសសេនកនុងករណីជួញដូរកុមរ េត#កុមរកំពុងែតេធB#ដំេណ# រ
ជមយួអនក ែដលមនិែមនជឪពុកមQ យ កនុងេគលបំណង ែដលបនប៉នI់ម នថនឹងបនជួប
ជំុ=គóIរេឡ#ងវញិែមនែដរឬេទ

• លក្ខខណÉៃនការរស់េនៅ និងការដឹកជ:្ជ>ន៖ កនុងអំឡុងេពលបញជូ ន
• ការសនcÖេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ ៍ឬទទួលចិ:្ចឹម
• ការមានឱកាសទទួលបានការអប់រç៖ េត#បុគគលទងំöយ=តãវបនេគសនយនឹងផQល់ជូននូវឱ
កសទទួលបនករអបរ់ ំេüយពំុមនករបញជ កេ់üយសំណំុឯកIរែដលពកព់ន័ធពីIថ បន័
ជកែ់សQង ែមនែដរឬេទ។
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កកររគគFFមមមមបបងងខខំំ
សូចនករខងេ=កមេនះgចចង©ុលបងñ ញអំពីករេ=ជ#សេរ #សបុគគលិកេüយការគ្រមាមបង្ខំ

• េ=ប#អំេព#ហិងdេល#ជនរងេ=គះ
• ករចបព់=ងត ់ករេរ{បgពហ៍ពិពហ៍េüយ
បងខំ ករពេពះជំនួស/ករមនៃផទេពះេüយ
បងខំ សមុំកូនេüយបងខំ ឬករលកជ់នរងេ=គះ

• ករដកហូតយកឯកIរនន
• ទសភពេüយបំណុល
• ករüកឲ់យេនឆង យពីអនកដៃទ ករបងខ ងំ ឬ
ករឃ- េំម#ល

• ករគ=មមបរ}ិេករ Q∞េទកនg់ជញ ធរ

• ករគ=មមេ=ប#អំេព#ហិងdេល#ជនរងេ=គះ
• ករគ=មមជូនដំណឹងេទកន=់កNម=គóIរ
របស់ជនរងេ=គះ សហគម ឬIធរណជន
អំពីIថ នភពរបស់ជនរងេ=គះ

• ករេ=ប#អំេព#ហិងd ឬករគ=មមេ=ប#អំេព#ហិងd
េល#=កNម=គóIររបស់ជនរងេ=គះ

• ករដក=បកទុ់ក

កកររររ ំេំេ\\ភភបបំំពពននេេលលVVភភពពងងយយររងងេេFFគគះះ

សូចនករខងេ=កមេនះgចចង©ុលបងñ ញ អំពីករេ=ជ#សេរ #សបុគគលDមន កេ់üយការរçេលាភ
បំពានេលើភាពងាយរងេ្រគាះ និងgចែ=បជេលចេឡ#ងយ៉ងចបស់េនេពលេរ{បចំទិនននយ័របស់
អនកបតខ់-ួនDមន ក។់

• Iថ នភព=គóIរមនករលំបក

• បុគគលែដលមនîនៈមនិ=សបចបប ់ដូចជជនេទសនQរ=បេវសនម៍និ=សបចបប ់ជេដ#ម

• កងBះខតករអបរ់ ំ

• សថិតេនេ=កមករ=តóត=tរបស់ជនេកង=បវញ័ច  ឧទហរណ៍ =តãវបនេរ{បចំឲយចូលេធB#ករេüយ
នរDមន ក ់ែដលពួកេគបនជួបtម=បពន័ធអីុនធឺណិត

• មនករលំបកែផនកេសដWកិចច ឬហិរញញ វតថុ
• បញñ ចិតQIPសQ ឬសុខភពផ-ូវចិតQ

• =បវតQិៃនករលំបកDមយួ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថពុនៈយល់ថ្លា ត្ថនៃម្ពូតាម្ពឋានានៈ�ប្រក្នុម្ពនៃនៈស្ស�ចំនាក្នុរ គឺួរដែត្ថម្គានៈភាពុបត្ថដ់ែបនៈនៅ�តាម្ព
បរបិទនីៈម្ពយួៗ នៅ�ើយក្នុគ៏ឺួរដែត្ថម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុនៅ�តាម្ពអាយ� នៅយនៈឌ័រ័ ប្រពុម្ពទាងំជាតិ្ថសាស្សនៈ ៍ ឋានៈៈនៃនៈ
ភាពុជាពុលរ�ា ឋានៈៈដែផ្សាុក្នុស្សងគម្ពកិ្នុចំេ នៈិងនៅស្ស�ាកិ្នុចំេ ពុិការភាពុ នៈិងក្នុតាត នៃនៈភាពុ��ស្ស�ុនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថផ្សាង
ដែ�រ។ ស្ស�ចំនាក្នុរស្សប្រម្គាបក់្នុ�ម្គារនៈឹងម្គានៈភាពុ��ស្ស�ុពុីស្ស�ចំនាក្នុរស្សប្រម្គាបម់្ពនៈ�ស្សសនៅពុញវយ័ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ស្ស�ចំនាក្នុរទាងំ២ ម្គានៈក្នុតាត នៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ��ស្សៗ�ុ ��ចំជាការប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ នៅធិៀបនឹៈង ការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ក្នុមូ្គាងំ
ពុលក្នុម្ពម។ វាម្គានៈសារសំ្សខានៈដ់ែ�លថ្លា ស្ស�ចំនាក្នុរនានាប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងប្រស្សបតាម្ពបរបិទប្របនៅទស្ស នៈិង
បរបិទក្នុុ�ងត្ថំបនៈ ់ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយស្ស�ចំនាក្នុរទាងំនៅនាះស្សម្ពប្រស្សបបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ។ បញ្ញាា ក្នុថ់្លា 
ពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ គឺឺប្រ�នៈដ់ែត្ថជាដែផ្សាុក្នុ�ូះៗ នៃនៈនៅរឿងនៅ�ត្ថ�នៅផ្សាសងបា�នៈ
នៅណាះ នៅបើនៅធិៀបនឹៈងនៅរឿងនៅ�ត្ថ�ជាក្នុដ់ែស្សតង។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា នៅ�លបំណុះងចំម្ពបងរបស់្សជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅក្នុងប្របវញ័្ញេ  នៈិងទាញយក្នុផ្សាលចំំនៅណុះញពុី
ជំនៈរងនៅប្រ�ះរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ តាម្ពរយៈពុលក្នុម្ពមនៅដ្ឋាយបងុ ំការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផូ្សា�វនៅភិទ ការរត្ថព់ុនៈធនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ។ល។ 

នៅ�ើម្ពបធីានាថ្លាពុួក្នុនៅគឺ នៈឹងទទួលបានៈអត្ថថប្របនៅយាជំនៈព៍ុីការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ នៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះបនៈតនៅទៀត្ថនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺ
ចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺឲ្យយស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺងបនៈតនៅទៀត្ថ ឬបងុំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅក្នុងប្របវញ័្ញេនានា។ ជំនៈនៅលមើស្សនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតផ្សាូ�វកាយ នៈិង ផ្សាូ�វចំិត្ថតនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយជំនៈរងនៅប្រ�ះ
ជាប�់�ំឃ្លាងំផ្សាូ�វកាយ ឬ ផ្សាូ�វចំិត្ថត។

FFបបេេភភទទននននៃៃននកកររេេកកងងFFបបវវ ័ញ័ញចច

I- យេនះរមួបញចូ ល=បេភទខុសៗគន ៃន
ករេកង=បវញ័ច  ដូចបនកំណតនិ់យម
នយ័ =សបtមពិធីIរ Palermo។

• ករេកង=បវញ័ច ផ-ូវេភទ

• ពលកមមេüយបងខំ

• ទសភព

• ភព=តãវេគជិះជន់

• ករកតស់រvីងគេüយបងខំ
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FFបបេេភភទទកកររេេកកងងFFបបវវ ័ញ័ញចច ែែដដលលQQចចេេកកVVតតេេឡឡVVងងេេននកកននុុងងចចបបបប់ជ់ជតតិិ
((FFបបេេទទសសRRមមួយួយ))

• ករបងខំឲយេរ{បgពហ៍ពិពហ៍

• ករបងខំឲយសំុទន

• ករេ=ប#=បស់េនកនុងសកមមភពមនិ=សបចបប ់ឬសកមមភពៃនករ=ប=ពឹតQិបទេលម#ស ដូច
ជ ករផលិត និងករជួញដូរេ=គ≠ងេញ™ន ជេដ#ម

• ទម- បអ់នុវតQtមែបបIសន ឬវបបធមែ៌ដលមនករេកង=បវញ័ច

• ករេ=ប#=បស់PសQីឲយេធB#ជមQ យពេពះជំនួសេüយបងខំ

FFបបេេភភទទកកររេេកកងងFFបបវវ ័ញ័ញចច ចចំំេេពពះះកកុុមមររ  ((ពពិិធធីីEEររ  PPaalleerrmmoo))

• ករេកង=បវញ័ច ផ-ូវេភទ

• ករេ=ប#=បស់េនកនុងសកមមភពមនិ=សប
ចបប ់ឬសកមមភពៃនករ=ប=ពឹតQិបទេលម#ស

• ករេ=ប#=បស់កុមរេនកនុងជេម- ះ=បüប់
gវធុ

• ករេ=ប#=បស់កុមរកនុងករងរែដលមន
េ=គះថន ក់

• ករេធB#ករងរេüយកុមរមនិ=គបg់យុ

• ករទទួលចិញច ឹមេüយមនិ=សបចបប់

• នៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ

• នៅប្របើប្របាស់្សក្នុ�ម្គារក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម នៈិង

អំនៅពុើ��ស្សចំាប់

• នៅប្របើប្របាស់្សក្នុ�ម្គារក្នុុ�ងជំំនៅ�អាវ�ធិ

• នៅប្របើប្របាស់្សក្នុ�ម្គារក្នុុ�ងការង្ហារម្គានៈនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ�់ពស់្ស

• នៅប្របើប្របាស់្សក្នុ�ម្គារនៅប្រកាម្ពវយ័នៅធិើើការ

• ការទទ�លចំិញ្ញេ ឹម្ពនៅដ្ឋាយ��ស្សចំាប់
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ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សស្ស�ចំនាក្នុរនៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់បទនៅលមើស្ស TiP

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ស្សម្គាគ ល់បទនៅលមើស្ស TiP នៅដ្ឋាយនៅប្របើស្ស�ចំនាក្នុរ
• ដែចំក្នុរដំែលក្នុដែផ្សានៈការអំពីុរនៅបៀបនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងនៅស្សណារយីា� ដែ�លម្គានៈវត្ថតម្គានៈរបស់្ស

ស្ស�ចំនាក្នុរនៅនាះ
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ួន

កាៅ�មេម្រាប់�ម្រាបាៅ�់�ូចំនាំៅក�មេដ្ឋ��ីី��គៅល់ TiP

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើនះ

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ១.៤.១ ក្នុញ្ញេប់
ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

ប្រពុីនៈនៅចំញស្សប្រម្គាបម់្ពយួប្រក្នុុម្ព ១ឬ២ចំាប់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ដែស្សើងយល់ ពុីស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈ TIP  ក្នុុ�ងបរបិទរបស់្ស
ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

៩០ នាទី
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�កមមភា�����រ៖ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបសិី្សក្នុាដែស្សើងយល់អំពីុស្ស�ចំនាក្នុរនៃនៈ TiP នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុាណាម្ពយួ

រយ�ស៊ើ��៖  ៩០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១.១ ការងារជាម្រាកើម (៦០ នាទី)

១.  ដែបងដែចំក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ ដែ�លម្គានៈស្សម្គាជិំក្នុ ៤-៦នាក្នុ។់

២.  ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វក្នុរណីុះសិ្សក្នុាចំំនៈួនៈ ៣ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការវភិាគឺនៅដ្ឋាយ
នៅប្របើប្របាស់្សសំ្សណួុះរនៅ�នៅលើសូាយ៖

កកិិចចចចកកររ៖៖  កកររណណីីសសិិកក%%
េនកនុង=កNមរបស់អនក gនករណីទងំ៣ េហ#យេឆ-#យសំនួរទងំេនះ៖

• េត#មនវតQមនរបស់សូចនករអBីខ-ះ?

• េត#ករណីេនះេម#លេទដូចជ ករណីៃនករជួញដូរមនុស\ែដរឬេទ?

• េត#សកមមភពអBីខ-ះ ែដលគួរែតអនុវតQបនទ បេ់ទ{ត?

៣.  ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថចំំណាយនៅពុល ២០ នាទី ចំំនៅ�ះក្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗម្ព�នៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
នៅលើក្នុរណីុះម្ពយួនៅទៀត្ថ។ ប្របគឺល់ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៈិងបាចិំ នៈិងដែណុះនាថំ្លា ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅធិើើការ
ក្នុត្ថប់្រតា ពុីនៅប្រ�ះនឹៈងម្គានៈការពុិភាក្នុាប្រក្នុុម្ពធិំ នៅ�នៅពុលបញ្ញេបក់្នុិចំេការនៅនៈះ។

៤.  កាត្ថក្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗនៅ�ក្នុុ�ងក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ១.៤.១៖ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួៗ គឺួរដែត្ថ
ប្រត្ថូវបានៈប្របគឺល់ជំ�នៈនៅរៀងរាល់ ២០ នាទីម្ពតង រ��ត្ថទាល់ដែត្ថក្នុរណីុះសិ្សក្នុាទាងំបីប្រត្ថូវបានៈ
ពុិភាក្នុានៅដ្ឋាយប្រក្នុុម្ពនានារចួំរាល់នៅ�ើយ។ អាចំរក្នុសំ្សនៅ�ឯក្នុសាររបស់្សក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
នៅ�ក្នុុ�ងឧបស្សម្ពពន័ៈធ នៅ�ដែផ្សាុក្នុចំ�ងនៅប្រកាយ(ធិនៈធានៈស្សប្រម្គាបវ់គឺគបណុះត� ះបណាត ល) នៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈ
នៅនៈះ។
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១.២ ការ�ិភាក�សាម្រាកើមធីំ និ�ការស៊ើធីវ�ប�បងាា�ញ (៣០ នាទី)

បនាា បព់ុីក្នុិចំេការជាប្រក្នុុម្ពប្រត្ថូវបានៈបញ្ញេបរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថ�ឹក្នុនាកំារពុិភាក្នុាប្រក្នុុម្ពធិំ
អំពីុចំនៅម្ពូើយ/គឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំំនៅ�ះកិ្នុចំេការនៃនៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនាះ ទទួលយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បទ់ាងំចំំនៅ�ះ
វត្ថតម្គានៈរបស់្សស្ស�ចំនាក្នុរ និៈងនៅយាបល់នៅផ្សាសងៗពីុប្រក្នុុម្ពទាងំអស់្ស។

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់ម្ពតិ្ថនៅយាបល់ផ្សាងដែ�រ ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លាស្ស�ចំនាក្នុរម្ពយួចំំនៈួនៈនឹៈងម្គានៈភាពុ
��ស្ស�ុនៅទ នៅបើនៅយាងនៅលើដែផ្សាុក្នុនៅយនៈឌ័រ័នីៈម្ពយួៗ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖ �ម្រា�ប់កិចំច�ិភាក�សាម្រាកើមធីំ

ក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះប្រ�នៈដ់ែត្ថចំំណុះ� ចំប្រត្ថួស្សៗបា�នៈនៅណាះ៖

ស៊ើកម�ម្រា���ត់ខើ�ន

ស្ស�ចំនាក្នុរ

• �នៅក្នុមងប្រសី្ស ដែ�លក្នុំពុ�ងដែត្ថបាត្ថ�់ូួនៈនៅនាះ បានៈយក្នុស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុជ់ាម្ពយួនាង រមួ្ពជាម្ពយួ
បង្ហាើ នៈន់ៃ�សំ្សប�ប្រត្ថរ�នៅភិូើង ដែ�លបង្ហាា ញថ្លាការចាំក្នុនៅចំញទំនៈងជាប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង។

• �ការនៅលើក្នុនៅ�ើងពីុនៅក្នុមងប្របុស្សមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លនាងបានៈទាក្នុទ់ងជាម្ពយួ ក្នុជ៏ាស្ស�ចំនាក្នុរផ្សាងដែ�រ។ 
អុក្នុជំួញ��រដែត្ថងដែត្ថដ្ឋាក្នុន់ៅ�លនៅ� នៅលើ ក្នុមងក្នុនៅមូ្គាះ ឬនៅក្នុមងប្រសី្ស នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ឬនៅដ្ឋាយ
បង្ហាា ញ�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺថ្លាជាគឺ�។ ឬនៅដ្ឋាយការបងុិត្ថបងុំជំនៈរងនៅប្រ�ះមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថពីុការជំួញ��រ ឲ្យយ
អនៈ�វត្ថតត្ថួនាទីនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សអុក្នុរងនៅប្រ�ះម្ពយួនៅទៀត្ថ។

• ការពុិត្ថដែ�លថ្លានៅក្នុមងប្រសី្សម្គានៈបញ្ញាា លំបាក្នុអ់ស់្សចំំនៈួនៈ១៨ ដែ�នៅ�ើយ ក្នុអ៏ាចំជាស្ស�ចំនាក្នុរ
បង្ហាា ញផ្សាងដែ�រ នៅដ្ឋាយសារនាងអាចំម្គានៈភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះខាងផ្សាូ�វចំិត្ថត នៅ�ើយម្គានៈការ
ដែបក្នុបាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងបណាត ញ�បំ្រទបឋម្ពរបស់្សនាង (ការសូាបរ់បស់្សម្គាត យនាង នៅ�ើយឪពុ�ក្នុ
កូាយជាម្ពនៈ�ស្សសប្របម្ពកឹ្នុ)។ នៅក្នុមងជំំទង ់ ដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះជានៅរឿយៗង្ហាក្នុនៅ�រក្នុការ�បំ្រទ ឬ
ជំំនៈួយតាម្ពអ�ិនៈធិរនៅណុះត្ថ ដែ�លនៅធិើើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺង្ហាយប្រត្ថូវបានៈវាយឆ្លមក្នុន់ៅដ្ឋាយជំនៈនៅលមើល។

ករណ្តុះ�ជួញដូូរ៖ វាម្គានៈភាគឺរយ�ពស់្ស ជានៅរឿងក្នុតីការជំួញ��រ បា�ដែនៈតប្រត្ថូវការភិស្សត�តាងបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពប�ីឹងថ្លា
នៅត្ថើនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ឬអត្ថ ់ �ណុះៈក្នុដែនៈូង�ក្នុ�់ូួនៈរបស់្សនាងម្ពនិៈទានៈប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺ�ឹង។ 
អុក្នុនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថចាំបំាចំប់្រត្ថូវប្រចាំនៈនៅចាំល នៈ�វការយល់នៅ�ើញដែ�រថ្លា នៅក្នុមងប្រសី្សបានៈរត្ថន់ៅចំញពុីផ្សាាះ។ នៅ�ើយ
ចំំណុះ� ចំបនាា បន់ៃនៈការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថអាចំនឹៈងនាឱំ្យយរក្នុនៅ�ើញបទនៅលមើស្សក្នុុ�ងប្រស្សុក្នុ រឬការចាំបព់ុប្រងត្ថ ់ ឬ
ឃ្លាត្ថក្នុម្ពម។ 
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�នស៊ើ�ប�់ខើះៗស៊ើ�ៀត ទាក់ទា�នឹ�ការស៊ើ�ើ�បអស៊ើ�េតបនាំា�ប់៖

• ពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងប្របវត្ថតិរ �បរបស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំរ�ប�ត្ថដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
នៅរៀបចំំ នៈិងប្រត្ថូវបានៈបញ្ញា� នៈនៅ�បណាត ញរបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៈិងបណាត ញអងគភាពុ�ក្នុ់
ពុន័ៈធនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថ។

• ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ នៈិងប្រក្នុុម្ពប្រគឺួសាររបស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះ គឺួរប្រត្ថូវបានៈស្សម្គាភ ស្សជាផ្សាូ�វការនៅដ្ឋាយប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាប ់នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈ ឬត្ថប្រម្ពុយបដែនៈថម្ពណាម្ពយួ

• ការដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរ និៈងនៅធិើើនៅកាស្សលយវចិំ័េយនៅ�ក្នុុ�ងផ្សាាះរបស់្សនៅ�ក្នុយាយ គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង
• ចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈការក្នុំណុះត្ថអ់ត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះរបស់្ស «នៅក្នុមងប្របុស្ស» ដែ�លនៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ

បានៈនៅរៀបរាបន់ៅនាះ។ ប្រក្នុុម្ពការង្ហារដែផ្សាុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាបគ់ឺួរដែត្ថនៅធិើើការជាម្ពយួប្រក្នុុម្ព�ា�នៈផ្សាតល់នៅស្សវាទ�
រស័្សនៈារបស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះនៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់បញ្ញា ីនៅល�ទ�រស័្សពុានៅ�នៅចំញ នៈិងនៅ�ចំ�ល។ 
នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ជាញឹក្នុញាប ់ នៅប្របើប្របាស់្សទ�រស័្សពុា
ដែ�លម្ពនិៈជាបក់្នុិចំេស្សនៈោ ដែ�លពុ�ំម្គានៈការចំ�ះនៅ�ម ះរបស់្សប�គឺគលណាមុ្គាក្នុ ់ ឬអាស្សយដ្ឋាា នៈ
ណាម្ពយួនៅនាះនៅទ។

• ពុ�ំម្គានៈការនៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុក្នុ�ំពុយ�ទរ័នៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបរ់បស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតប្របសិ្សនៈនៅបើនៅក្នុមងប្រសី្ស
នៅនាះម្គានៈក្នុ�ំពុយ�ទរ័ នៅ�នៅពុលនៅនាះក្នុ�ំពុយ�ទរ័នៅនាះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈយក្នុនៅចំញម្ពក្នុ នៈិងនៅធិើើការ
ដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរ។ ក្នុគ៏ឺួរដែត្ថម្គានៈការទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅ�កានៈអ់ុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវាអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ/អ�ីដែម្ពល/
បណាត ញទំនាក្នុទ់ំនៈងស្សងគម្ពរបស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះផ្សាងដែ�រ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំជំំនៈួយក្នុុ�ងការចំ�ល
នៅប្របើប្របាស់្សគឺណុះនីៈនានា នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ជំំនៈួយ�ល់ការដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ 
នៅនៈះក្នុអ៏ាប្រស័្សយនៅលើ ថ្លានៅត្ថើនៅ�លនៈនៅយាបាយ/ចំាបស់្សតីពុីការការ�រទិនៈុនៈយ័ប�គឺគលនឹៈង�បំ្រទ
�ល់ការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅធិើើដែបបនៅនៈះដែ�រឬនៅទ។

• គឺួរដែត្ថម្គានៈការទំនាក្នុទ់ំនៈងនៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ព�ា�នៈរ�នៅភិូើង នៅ�ើម្ពបរីក្នុនៅម្ពើលទិស្សនៅ� នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ព
ត្ថនៃម្ពូសំ្សប�ប្រត្ថ នៅ�នៅលើបង្ហាើ នៈន់ៃ�បងប់្របាក្នុន់ៅនាះ។

• ប�គឺគលិក្នុប្រក្នុុម្ព�ា�នៈរ�នៅភិូើងដែ�លបនៅប្រម្ពើការង្ហារនៅ�ការយិាល័យលក្នុសំ់្សប�ប្រត្ថ នៈិងនៅ�នៅលើ
រ�នៅភិូើង នៅយើងអាចំសាក្នុសួ្សរ�ក្នុព់ុន័ៈធថ្លានៅម្ពើលនៅ�ើញម្ព��ស្សញ្ញាញ ស្សងសយ័ ឬត្ថប្រម្ពុយនៅផ្សាសងៗ
នៅ�នៃ�ានៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ដែ�រ ឬនៅទ។ ប�គឺគលិក្នុប្រក្នុុម្ព�ា�នៈ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈសាធារណុះៈនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ��ចំជា 
អុក្នុនៅបើក្នុតាក្នុស់្ស�ី នៈិងរ�យនៈតប្រក្នុុង ជានៅ�ើម្ព ក្នុគ៏ឺួរដែត្ថបានៈស្សម្គាភ ស្សដែ�រ ពុីនៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺ
ប្របដែ�លជាបានៈនៅ�ើញនាងនៅ�អំ��ងនៅពុលនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រការនៅ�កានៈស់ាថ នីៈយរ៍�នៅភិូើង។

• បនាា បព់ុីទីក្នុដែនៈូង ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� ប្រត្ថូវបានៈចំងអ�លបង្ហាា ញរចួំរាល់នៅ�ើយ ប្រក្នុុម្ពការង្ហារ
គឺួរដែត្ថនៅធិើើការចំងអ�លបង្ហាា ញនៅ�លនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ ��ចំជា ប្របពុន័ៈធ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ 
ផ្សាាះបនៈ ស្សណាា �រ និៈងស្សក្នុម្ពមភាពុប្របប្រពឹុត្ថតិបទនៅលមើស្សដែ�លប្រត្ថូវបានៈ�ឹងនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅនាះ



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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• សាថ នៈភាពុផ្សាូ�វកាយរបស់្សក្នុម្ពមក្នុរ
• ការអះអាងម្ពនិៈពិុត្ថអំពីុ Pink Hotel ថ្លាជាក្នុដែនៈូងសុាក្នុន់ៅ�
• ក្នុ�ងតឺ្ថនៈរ័ទនៅទរដែ�លម្គានៈក្នុូិនៈទឹក្នុនៅនាម្ព នៈិងហាក្នុប់ី��ចំជាម្ពនិៈស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងនៅ�លបំណុះង

ក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើយ
• នៅប្រ�ះធិម្ពមជាត្ថិនៅ�ក្នុុ�ងទីតាងំដែ�លក្នុម្ពមក្នុរម្ពក្នុពីុទីនៅនាះ អាចំចំងអ�លបង្ហាា ញអំពីុត្ថប្រម្ពូវការ

ចាំបំាចំ ់នៅ�ើម្ពបរីស់្សរានៈម្គានៈជីំវតិ្ថ ដែ�លបណាត លឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅស្សុើស្ស�ំនៅធិើើការង្ហារនៅនៈះ។

ករណ្តុះ�ជួញដូូរ៖ ស្ស�ចំនាក្នុរចំងអ�លបង្ហាា ញអំពីុលទធផ្សាលដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថម្គានៈជាក្នុរណីុះជំួញ��រ បា�ដែនៈតប្រត្ថូវការ
ភិស្សត�តាងបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពុីការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេទាក្នុទ់ងនឹៈងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ�ិរញ្ញញ វត្ថថ�។ ឧទា�រណ៍ុះ 
ការជាបប់ំណុះ� ល  នៈិងការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ដែផ្សាុក្នុ�ិរញ្ញញ វត្ថថ� ��ចំជានៅពុល ប�រស្សក្នុំពុ�ងនៅ�ក្នុនៅ�ក្នុុ�ងក្នុ�ងតឺ្ថនៈរ័��ចំដែ�ល
នៅគឺស្សងសយ័។

�នស៊ើ�ប�់ខើះៗស៊ើ�ៀត ទាក់ទា�នឹ�ការស៊ើ�ើ�បអស៊ើ�េតបនាំា�ប់៖

• ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង ជាម្ពយួក្នុម្ពមក្នុរនិៈនៅយាជំិក្នុតាម្ពរនៅបៀបម្ពយួ 
ដែ�ល ម្ពនិៈនៅធិើើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺស្សថិត្ថក្នុុ�ងនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់ ឬជំួបហានិៈភិយ័ណាម្ពយួដែ�ម្ពនៅទៀត្ថ (នៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវ
ពុិភាក្នុានៅ�វគឺគនៅប្រកាយៗនៅទៀត្ថ)

• អុក្នុបក្នុដែប្របភាសាដែ�លម្គានៈជំំនាញនៈឹងប្រត្ថូវការក្នុុ�ងនៅពុលនៅនៈះ 
• ភិស្សដ�តាង ដែ�លថ្លាប�រស្សក្នុំពុ�ងសុាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងក្នុ�ងតឺ្ថនៈរ័នឹៈងចាំបំាចំប់្រត្ថូវប្របម្ព�លផ្សាត� ំដែ�ម្ព
• រាល់ឯក្នុសារ�ក្នុព់ុន័ៈធគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈរក្នុនៅ�ើញជាភិស្សត�តាង��ចំជាបណ័ុះណ ការង្ហារ នៈិងកិ្នុចំេ

ស្សនៈោជានៅ�ើម្ព។
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• ជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសអាចំអុក្នុដែ�លសាគ ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះ ពុីនៅប្រ�ះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈ
ទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅ�ក្នុុ�ងនៅនាះ។ ជំនៈទាងំនៅនាះអាចំប�រស្ស ឬស្ត្រីស្សតី នៅ�ើយក្នុុ�ងក្នុរណីុះនៅនៈះ ស្ត្រីស្សតីដែ�លជា
បងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួម្គានៈភាគឺរយ�ពស់្ស។

• ទឹក្នុប្របាក្នុដ់ែ�លទ�ទាត្ថដ់ែត្ថម្ពយួនៅលើក្នុ នានៅពុល�ំប�ងនៅ�នៅពុលនៅចំញ�ំនៅណុះើ រ/នៅ�នៅពុលជំិត្ថ
នៅចំញ�ំនៅណុះើ រ នៅ�នៅពុល�ូះនៅធិើើអុក្នុឪពុ�ក្នុម្គាត យទាងំពីុរនាក្នុម់្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតថ្លាទនៅងើើទាងំនៅនាះ
ម្គានៈភាពុប្រស្សបចំាប ់នៅ�ើយជាពុិនៅស្សស្សប្របសិ្សនៈនៅបើក្នុរណីុះនៅនាះ�ឹងលឺ�ល់អាជាា ធិរ។

• ការផូ្ទាស់្សបត�រឥរយិាប�ក្នុុ�ងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងរបស់្សក្នុ�នៈប្រសី្ស អាចំចំងអ�លបង្ហាា ញថ្លា នាង
ក្នុំពុ�ងដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុ ដែ�លម្គានៈការគឺប្រម្គាម្ពក្នុំដែ�ង ឬ/និៈងស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពឥទធិពុល
នៃនៈនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ/នៅប្រគឺឿងប្រស្សវងឹ។

ករណ្តុះ�ជួញដូូរ៖ ម្គានៈភាគឺរយ�ពស់្ស ដែ�លការជំួញ��រអាចំនៈឹងនៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ើង ក្នុប៏ា�ដែនៈតវាប្រត្ថូវការភិស្សត�តាង
បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពប�ីឹងថ្លា នៅត្ថើនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះបានៈនៈឹងក្នុំពុ�ងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅក្នុងចំំនៅនៈញឬអត្ថ ់ នៅដ្ឋាយសារដែត្ថ
ទីតាងំរបស់្សនាងក្នុម៏្ពនិៈទានៈប់ានៈ�ឹង។

ស៊ើ�ប�់ស៊ើផ្ត�ស�ៗ�ម្រា�ប់ដូំណ្តាក់កា�បនាំា�ប់កែ��ការស៊ើ�ើ�បអស៊ើ�េត

• បនៅងើើត្ថប្របវត្ថតិរ �បម្ពនៈ�ស្សសបាត្ថ�់ូួនៈ នៅ�ើយដែចំក្នុរដំែលក្នុវានៅ�ក្នុុ�ងបណាត ញអនៈ�វត្ថតចំាប់
• ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ នៅធិើើការង្ហារជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវាទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�ើម្ពប ី

តាម្ពដ្ឋានៈទ�រស័្សពុា និៈងការនៅប្របើប្របាស់្សទ�រស័្សពុារបស់្សបងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួ
• នៅធិើើការទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ� Blue land សំ្សនៅ�នៅធិើើការង្ហារជានៃ�គឺ�

ជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺ ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះអាចំនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺចំ�លរមួ្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
បានៈ�ឹងអំពីុប�គឺគលទាងំឡាយនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈន់ៅនាះ ដែ�លម្គានៈប្របវត្ថតិជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ឬភាា ប់
ទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួបណាត ញនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថតាម្ពរយៈប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅនាះ នៅ�ើម្ពប ី
ប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈ នៅ�លគឺឺ អុក្នុបនៅប្រម្ពើការង្ហារផ្សាូ�វនៅភិទនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ។់ល។
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ការម្រាគ្គប់ម្រាគ្គ��័ត៌�ន��ា�ត់�ម្រា�ប់
�ំណ្តុះំំស៊ើរឿ� TiP

នៃ�ៃទីី ២

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការប្រគឺបប់្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថស់្សប្រម្គាបសំ់្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត 

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថអ់ំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាងពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៈ�វប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុទាងំអស់្សនៃនៈវ�តរបស់្សពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់
• ពុណ៌ុះនាអំពីុបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការវភិាគឺ/ការនៅធិើើគឺំនៈ�ស្សប្រពុួញយាា ងតិ្ថចំពីុរ
• អនៈ�វត្ថតបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការវភិាគឺ/ការនៅធិើើគឺំនៈ�ស្សប្រពុួញយាា ងតិ្ថចំម្ពយួ

រយ�ស៊ើ��៖ ១៩៥ នាទី (រមួ្ពទាងំ ១៥ នាទី ស្សប្រម្គាក្នុ)

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

២.១.១ ពុត័្ថម៌្គានៈ/បរបិទតាម្ពត្ថំបនៈ់

២.១.២ របាយការណ៍ុះនៈគឺរបាល៖ 
ដែ�ម្ព�ិ�នា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

២.១.៣ អំណុះះអំណាងរបស់្សសាក្នុស៖ី 
Wei Liu (អាបំ្រសី្ស) ដែ�ម្ព�ិ�នា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

ប្រពុីនៈនៅចំញស្សប្រម្គាបម់្ពយួប្រក្នុុម្ព ១ ឬ២ចំាប់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើមស៊ើរៀនស៊ើនះ

�កមមភា���មួយ៖ ការដែណុះនាអំំពីុវ�តនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖

• នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថអ់ំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាងពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់និៈង
• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុប្រគឺបទ់ិ�ាភាពុទាងំអស់្សរបស់្សវ�តនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់

រយ�ស៊ើ��៖ ៧៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១.១ ការ�ិភាក�សាការងារជាគ្គូ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១.សូាយបង្ហាា ញពីុរ�តនៃនៈ
ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថអ់ំពីុភាពុ��ស្ស�ុរវាង ពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិង
ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់និៈងការក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់ចំំណុះ� ចំ
នៅផ្សាសងៗនៃនៈវ�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់

៧៥ នាទី

២. ការបាត្ថព់ុី Pedwar និៈង
តារាងការង្ហាប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះរម្គាា ប្រទី
ស្ស (ការង្ហារប្រក្នុុម្ព)

ដែណុះនាពុីការបាត្ថព់ុី Pedwar នៅ�ើយនៅធិើើលំហាត្ថ ់
ពុប្រងឹង និៈងបង្ហាា ញពុីតារាងប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ (ម្គានៈ
ស្សប្រម្គាក្នុ ១៥ នាទី)

១០៥ នាទី

៣. ការផ្សាសពុើផ្សាាយ ដែស្សើងយល់ពុីការផ្សាសពុើផ្សាាយ ១៥ នាទី
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ពពិិភភកក%%

• «េត# រ%ងពត័ម៌ន និងពត័ម៌នសមង ត់ ខុសគន
យ៉ងដូចេម:ចខ;ះ?»

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បង្ហាា ញផ្ទាា ងំសូាយ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិភាក្នុាពុីភាពុ��ស្ស�ុរវាង ពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ។់ 
�ណុះ:ដែ�លវាម្គានៈភាពុសាម្ពញ្ញញ ខូាងំនៅពុក្នុ នៅយើងនឹៈងបក្នុប្រសាយវាបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។ �ក្នុយ «បទឧប្រកិ្នុ�ា» ម្ពនិៈ
ប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុច់ំ�លនៅ�ក្នុុ�ងនិៈយម្ពនៈយ័របស់្ស�ក្នុយទាងំ២ខាងនៅលើនៅទ។ នៅដ្ឋាយនៅ�ក្នុុ�ងនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈ
ការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់ គឺឺម្ពនិៈម្គានៈការនៅប្របើប្របាស់្ស ��ស្ស�ុទាងំចំំនៅ�ះបទឧប្រកិ្នុ�ា ឬប្របតិ្ថបត្ថតិការ
ពុប្រងឹងចំាបន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ើយ។

នៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថនៅយាបល់របស់្សសិ្សកុាកាម្ពនៈិងបប្រងួម្ពជាម្ពយួសូាយពុីរខាងនៅប្រកាម្ព។
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ពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់់

• ពត័ម៌នសមង ត=់តãវបនវវិតQនម៍កពីពត័ម៌ន។ ពត័ម៌នសមង ត ់ជបព់កព់ន័ធនឹងេហតុ
ករណ៍ =ពឹតQិករណ៍ ឬមនុស\ និងg=ស័យេល#ដំេណ# រករ ៃនករlយតៃម- ករពិនិតយ
េផទ™ងផទ ត ់និងករវភិគ។”

• ពត័ម៌នសមង ត ់គឺជពត័ម៌នែដលបនឆ-ងកតក់រដំេណ# រករនន tមវធីិមយួែដល 
ចំណុចសំខន់ៗ =តãវបនបែនថមេល#ពត័ម៌នេដ#ម។

• ដំេណ# រករ ែដលចំណុចសំខន់ៗ =តãវបនüកប់ែនថមចូលេទកនុងពត័ម៌ន រមួមន ករ
lយតៃម-ពត័ម៌នេនកនុងបរបិទៃន=បភព និងភពទុកចិតQបនរបស់ពត័ម៌នេនះ។ 
បនទ បម់ក ចំណុចបែនថមgចបែនថមេល#ពត័ម៌នែដលlយតៃម-រចួ tមរយៈដំេណ# រករៃន

ករវភិគបែនថមេទ{ត។

ពព័ត័ត៌ម៌មនន
• ពត័ម៌ន គឺជធតុៃនេសចកQីពណ៌នននែដលទញេចញពី=បភពDមយួ។

• l រមួមន លទធផលៃនករអេងកត ករtមüន ករvយករណ៍ ករ=សេម#=សៃម និង
=បភពេផ\ងៗេទ{ត ែដលរមួបញចូ លទងំពកយចចមvមផងែដរ េហ#យបនទ បពី់ឆ-ងកត់
ដំេណ# រករនន ពត័ម៌នទងំេនះgចបេងក#តជពត័ម៌នសមង តប់ន។

• ពត័ម៌ន=បែហលជgចពិតឬមនិពិត =តឹម=តãវឬមនិ=តឹម=តãវ =តãវបនបញជ កឬ់មនិ=តãវ

បនបញជ ក។់

• ពត័ម៌នគឺជ សមសធតុែដល=តãវែតមន និងជចំនុចសំខន ់ចំេពះករេសុ#បអេងកត
បទឧ=កិដWែដលទទួលបនេជគជយ័ទងំអស់។

• =កNមមPនQីអនុវតQចបប ់(LEOs) =បមូលផQុ ំពត័ម៌នេន=គបេ់ពល ែដលពួកេគេធB#ករេសុ#ប
អេងកតអំពីបទឧ=កិដW ឬេហតុករណ៍Dមយួ។

• ពត័ម៌នអំពីបទឧ=កិដW ជញឹកញប ់កជ៏ភស័Qុtងមន=Iប ់ឬកg៏ចវវិតQេទជភស័Qុ
tងកនុងកំឡុងេពលេសុ#បអេងកតបនផងែដរ។
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កកFFមមិតិតទទំងំងបបីីៃៃននពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់់

យុទធ%&ស(

)បតិបត(ិករ

មេធយបយ

ពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់ក់កFFមមិតិតយយុុទទធធEEââសសJJ

ក=មតិេនះគឺស=មបអ់នកថន កេ់ល#ែដលេធB#ករសេ=មច ឬអនកបេងក#តេគលនេយបយ។ ពួកេគ
=តãវករពត័ម៌នសមង តពី់អនQvយ ឬឱកសែដលថមី ឬមនករែ=ប=បóល េដ#មបជួីយ ដល់ពួកេគ
កនុងករេធB#េសចកQីសេ=មច=បកបេüយយុទធIPសQស=មបអ់ងគភពរបស់ពួកេគ។ ពត័ម៌ន

សមង តក់=មតិយុទធIPសQផQល់ករគ=ំទដល់អនកបេងក#តេគលនេយបយ កនុងករវភិគ និង
គណនពីករែ=ប=បóលសំខន់ៗ ៃនក=មតិរបស់ បំណង ទីសេ± េគលនេយបយ និង

ែផនករេននន។ ឧទហរណ៍ និនន ករ និងវធីិIPសQកនុងករជួញដូរDកូទីន gវធុ 
មនុស\ េនកនុង=បេទស និងអនQរជតិ។ –

• «ប"#$ និងេគាលេដៅកាន់ែតធំ និងមានរយៈេពលកាន់ែតែវង»
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ពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់ក់កFFមមិតិតFFបបតតិិបបតតJJិិកកររ

ពត័ម៌នសមង តេ់នក=មតិេនះ េ=ប#=បស់ស=មបេ់មបញជ ករែផនក ឬអងគភព។ ពួកេគ=តóវករ 
«ពត័ម៌នសមង តេ់នក=មតិ=បតិបតQិករ» ែដលគ=ំទដល់ករេធB#េសចកQីសេ=មចអំពីរេប{ប កនុង
ករកំណតធ់នធនស=មបជួ់រមុខ tមវធីិែដលមន=បសិទធភពខ- ងំបំផុត។ ឧទហរណ៍៖
និនន ករៃនបទឧ=កិដWកនុងមូលüW ន តំបន=់កហម =កNមឧ=កិដWជនែដលមនអងគករចតt់ងំ។
ល។ tមធមមt «ពត័ម៌នសមង តេ់នក=មតិ=បតិបតQិករ» ផQល់ជូន=កNមករងរែផនកេសុ#ប
អេងកតនូវសមទិធកមមឬករIម ន និងេសចកQីសននិüW ននន ែដលពកព់ន័ធនឹងធតុជកx់ក់
ៃន=បតិបតQិករខុសចបប=់គប=់បេភទ។ សមទិធកមមឬករIម ន និងេសចកQីសននិüW នទងំេនះ
នឹងេផQ តេល#បDQ ញជនឧ=កិដW បុគគល ឬ=កNមឧ=កិដWជនជកx់ក ់ែដលជបព់កព់ន័ធនឹង
សកមមភពមនិ=សបចបបន់ន។ ពួកេគនឹងេល#កេឡ#ងអំពីវធីិIPសQ សមតថភព ភពងយ
រងេ=គះ ករüកកំ់ហិត និងេចតនរបស់ពួកេគ ែដលនឲំយមនពត័ម៌នសមង ត់ េហ#យែដល
gចយកេទេ=ប#=បស់េនកនុងសកមមភពអនុវតQចបបប់នយ៉ងមន=បសិទធភព។

• «វត្ថ9បំណងអនុវត្តច$?ប់រយៈេពលខ្លី»

ពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់ក់កFFមមិតិតមមេេធធយយបបយយ
ពត័ម៌នសមង តេ់នក=មតិេនះ េ=ប#=បស់ស=មបម់PនQី=បតិបតQិករជួរមុខ។ l=តãវបនេគេ=ប#
=បស់កនុងករបេងក#តវធីិIPសQនន េដ#មបេីធB#សកមមភព=បឆងំនឹងករគ=មមកំែហងរបស់
បទឧ=កិដWវញិភ- មៗ េហ#យtមធមមt lបនកំណតទិ់សេ±ចំេពះបទឧ=កិដW ឬអងគភព
=ប=ពឹតQិបទឧ=កិដWជកx់កD់មយួ។ lកg៏ច េ=ប#=បស់េដ#មប ីេឆ-#យតបតេទនឹងេហតុ
ករណ៍Dមយួ ឬ=តãវបនេ=ប#=បស់េដ#មបទីបI់ក តប់ទឧ=កិដW។ េüយtមធមមt lែ=ប
=បóលtមសំណំុេរ®ង ឬបទេលម#ស lនឹងេផQ តេល#បទឧ=កិដW gសយüW ន យនជំនិះ និង 
លកខណៈរបស់=បតិបតQិករ ។ល។ üចេ់üយែឡកពីគន ។

• «ទីេនះ និងឥឡGវេនះ»

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅទាះបីជាពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថប់្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងស្សប្រម្គាបក់្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ប្រគឺបព់ុត័្ថម៌្គានៈទាងំអស់្ស
ប្រត្ថូវដែត្ថឆ្លូងកាត្ថ�់ំណាក្នុក់ាល��ចំ�ុ ម្ព�នៈនៅពុលដែ�លវាអាចំកូាយជាពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថប់ានៈ។ �ំនៅណុះើ រការនៅនៈះ
ប្រត្ថូវបានៈសាគ ល់នៅ�ទ�ទាងំពិុភិពុនៅ�ក្នុថ្លាជា «វ�តពុត័្ថម៌្គានៈចំស្សម្គាា ត្ថ»់។
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ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លទទួលបានៈ គឺឺវាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈភូ់ាម្ពៗឬចាំបំាចំ ់ ក្នុុ�ងការនៅរៀបចំំដែផ្សានៈការប្របតិ្ថបត្ថតិ
ការ នៈិងយ�ទធសាស្ត្រីស្សតអនៈ�វត្ថតចំាប។់ វាអាចំជំួយឱ្យយការស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថត ក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សធិនៈធានៈឲ្យយស្សម្ពប្រស្សប 
នៅ�ើយស្សនៅប្រម្ពចំបានៈនៈ�វនៅ�លបំណុះងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុបំផ្សា�ត្ថ។

បង្ហាា ញសូាយនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាវំ�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់ បនាា បម់្ពក្នុនៅប្របើសូាយដែ�លនៅធិើើតាម្ពនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ
លម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅលើដែផ្សាុក្នុនីៈម្ពយួៗនៃនៈវ�ត។

១.២ �ិ�ស៊ើ� (១០ នាទី)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅប្របើសូាយនៅនៈះ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាពំុី �ំណាក្នុក់ាល «ទិស្សនៅ�» របស់្សពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ់

វវដដJJពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់់

ទិសេL
(Mកក់ិចចករ)

ករ!បមូល
ទិនននយ័

ករRយតៃមT 
និងMកV់ម
លំMប់

ករផDពXផYយ

ករវភិគ
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សំ្សណួុះរ�ំប�ងស្សប្រម្គាបក់ារនៅរៀបចំំដែផ្សានៈការ

នៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើសូាយខាងនៅប្រកាម្ព។

ទទិិសសេេãã

• េត#=តãវករពត័ម៌ន ឬេសុ#បករណ៍អBីខ-ះ?

• េត#lនឹងទទួលបនេüយរេប{បD (វធីិIPសQ)?

• េត#អនកDនឹងេ=ប#l?

ទទិិសសេេãã

សំណួរgចនេំទដល់ករ=បមូលពត័ម៌នបែនថមអំពី៖

• =បភពធនធនមនុស\ រមួទងំជនរងេ=គះ ឬជនែដលរចួខ-ួន

• =កNមឧ=កិដWជនមន ក់ៗ  ឬ=កNមឧ=កិដWជនែដលមនអងគករចតt់ងំ

• ឧបបតQិេហតុជកx់កD់មយួ ឬ=បេភទៃនបទេលម#សទងំមូល

• ករកំណតទី់tងំបនចបស់xស់ ឬតំបនភូ់មIិPសQធំទូxយ

• ករកំណតេ់ពលេវx ឬករអូសបន- យេពលDមយួ ។ល។

ទ�ក្នុនៅពុលឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព ៥ នាទីនៅ�ើម្ពបសី្សរនៅស្សរគឺំនៈិត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើងនីៈម្ពយួៗ   រចួំនៅស្សុើឱ្យយ
ពុួក្នុនៅគឺផ្សាតល់នៅយាបល់។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំជំំរ�ញប្រក្នុុម្ព ឲ្យយបនៈតនៅទៀត្ថជំ�ំវញិទិ�ាភាពុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៃនៈ
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�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើប្រក្នុុម្ពម្ពយួក្នុំណុះត្ថយ់ក្នុសំ្សណួុះរថ្លា «នៅត្ថើអុក្នុណាក្នុំពុ�ង
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅ�ទីតាងំម្ពយួ?» អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំសួ្សរថ្លា នៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំទទួលបានៈ
ពុត័្ថម៌្គានៈនៅនៈះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ បនាា បម់្ពក្នុ   នៅត្ថើទីភុាក្នុង់្ហារនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថណា�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំដែចំក្នុរដំែលក្នុ
ពុត័្ថម៌្គានៈ?

 កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ម្គានៈឧទា�រណ៍ុះជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លប្រក្នុុម្ពអាចំនៅប្របើបានៈក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។ ខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះគឺឺជាឧទា�រណ៍ុះ
ម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើបានៈនៅ�ើម្ពបជីំួយជំំរ�ញប្រក្នុុម្ព ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំ។់

ស៊ើត�អែកណ្តា?

• នៅត្ថើម្គានៈនៈិនុាការអើី�ូះទាក្នុទ់ងនឹៈងជាត្ថិសាស្សនៈ ៍ ឬប្របជាសាស្ត្រីស្សតដែ�លជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�ក្នុុ�ង
ស្សក្នុម្ពមភាពុជំួញ��រក្នុុ�ងបា�នាម នៈដែ��មីៗនៅនៈះ?

• នៅត្ថើម្គានៈបណាត ញជំួញ��រ ដែ�លនៅគឺសាគ ល់នៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈដ់ែ�រ ឬនៅទ?
កន្ថែនើ�ណ្តា?

• នៅត្ថើម្គានៈផ្សាូ�វអើី�ូះ?
• នៅត្ថើជំនៈរងនៅប្រ�ះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺយក្នុនៅ�ទីណា?
• នៅត្ថើម្គានៈត្ថំបនៈណ់ា�ូះ ដែ�លនៅគឺ�ឹងនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ?់

ស៊ើត�ជាអវ�/ស៊ើដ្ឋាយរស៊ើបៀបណ្តា?

• នៅត្ថើម្គានៈយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សអើី�ូះ?
• នៅត្ថើម្គានៈនៅ�ត្ថ�ផ្សាល ឬនៅស្សវាអើី�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ?

ស៊ើ��ណ្តា?

• នៅត្ថើម្គានៈលំនាតំាម្ពរ��វទាក្នុទ់ងនឹៈងការជំួញ��រនៅទ?
• នៅត្ថើម្គានៈនៅពុលនៅវ�ជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួនៃនៈនៃ�ាដែ�លប្រត្ថូវ�ឹងនៅទ ឧទា�រណ៍ុះ នៅពុលរាប្រត្ថី ឬ

ប្របតិ្ថទិនៈទឹក្នុជំំនៅនារ?
ស៊ើ�តើអវ�?

• នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាម្គានៈការនៅក្នុើនៈនៅ�ើងនៈ�វការចំល័ត្ថតាម្ពផ្សាូ�វជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ?
• នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬប្រក្នុុម្ពជាក្នុ�់ក្នុប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺក្នុំណុះត្ថជ់ានៅ�លនៅ�?

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល គឺួរបង្ហាា ញពុួក្នុនៅគឺថ្លា អាចំម្គានៈការនៅលើក្នុសំ្សណួុះរ��ស្សៗ�ុនៅ��ំណាក្នុក់ាល «ក្នុំណុះត្ថ់
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*ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៃនៈវ�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថន់ៅនៈះ ប្របដែ�លជាអាចំស្សនៅងុបបានៈលអបំផ្សា�ត្ថតាម្ពរយៈសំ្សណួុះរថ្លា «នៅត្ថើ
អុក្នុនឹៈងនៅធិើើអើី�ូះ?» ឬ «នៅត្ថើបញ្ញាា ដែ�លអុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថពុោយាម្ពក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុ និៈងនៅដ្ឋាះប្រសាយ គឺឺជាអើី?»

ម្ពាោងនៅទៀត្ថ នៅត្ថើអុក្នុចំងបនៅងើើត្ថពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថអ់ំពីុនៈរណា ឬអំពីុអើី? សំ្សណួុះរទាងំនៅនៈះចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថបានៈ
ក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ម្ព�នៈនៅពុលនៅយើងអាចំចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុ នៈិងប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លនៅយើងប្រត្ថូវការនៅ�នៅពុល�ម នៈ
ទិស្សនៅ�ជាក្នុ�់ក្នុ។់ ការប្របម្ព�លផ្សាត� ំពុត័្ថម៌្គានៈណាម្ពយួ អាចំនៅធិើើនៅ�ើងនៅដ្ឋាយប្រ�វ(នៃចំ�នៈយ) នៅដ្ឋាយ�ម នៈ
ចំំណុះ� ចំនៅផ្ទាត ត្ថ និៈង�ម នៈការស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល។

នៅ�ើម្ពបក្នុំណុះត្ថសំ់្សណួុះរ បញ្ញាា  នៈិងអាទិភាពុ ភុាក្នុង់្ហារម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបអ់ាចំបនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សត ប្របតិ្ថបត្ថតិការ 
នៈិងម្ពនៅធិោបាយនៅផ្សាសងៗ នៅ�ើម្ពបបី្របឆ្នាំងំនឹៈងបញ្ញាា ទាងំនៅនៈះបានៈកានៈដ់ែត្ថលអប្របនៅស្សើរ នៈិងកានៈដ់ែត្ថ
ម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។

ទិស្សនៅ�» នៃនៈរាល់ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនីៈម្ពយួៗ នៅ�ើយជាម្ពយួនៈឹងស្សម្គាព ធិនៃនៈនៅពុលនៅវ� នៈិងធិនៈធានៈ
ម្គានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ នៅនៈះគឺឺជាចំំណុះ� ចំដែ�លប្រត្ថូវយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ។់ នៅទាះយាា ងណា វា
នៅ�ដែត្ថជាវធិិីសាស្ត្រីស្សត�៏ម្គានៈត្ថនៃមូ្ពនៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថ់រាល់សំ្សណួុះរដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថម្គានៈស្សប្រម្គាប់វធិិីនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ
ម្ព�នៈនៅពុលក្នុំណុះត្ថអ់ាទិភាពុ នៅប្រ�ះវានៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយអុក្នុនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថគិឺត្ថប្របក្នុបនៅដ្ឋាយភាពុនៃចំុប្របឌិ័ត្ថ នៈិង
បានៈយាា ងទ�លំទ��យ ម្ព�នៈនៅពុលស្សប្រម្ពតិ្ថស្សប្រម្គាងំ នៈិងក្នុំណុះត្ថអ់ាទិភាពុ។ ការចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយនៅផ្ទាត ត្ថពីុ
ចំំណុះ� ចំក្នុំណុះត្ថអ់ាទិភាពុបំផ្សា�ត្ថ នឹៈងនៅធិើើឲ្យយនៅម្ពើលរលំងពីុចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ក្នុុ�ងទិ�ាភាពុទ�នៅ�។

ទទិិសសេេãã

ករេ=ប#=បស់សំណួរgចនឹងងយ=បមូលបនពត័ម៌នបែនថមដូចជ៖

• =បភពមនុស\ រមួទងំជនរងេ=គះ ឬអនករចួខ-ួនមនជីវតិ

• ជនេលម#សDមយួ ឬ=កNមឧ=កិដWជនDមយួ

• េហតុករណ៍ជកx់កD់មយួ ឬ=បេភទឧ=កិដWជកx់ក=់បេភទDមយួ

• ទីtងំជកx់ក់ ឬតំបនែ់ដលgចកំណតប់នDមយួ

• េពលេវxជក់ ឬកំឡុងេពលជកx់កD់មយួ



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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១.៣ ការម្រាបមូ� (១៥ នាទី)
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បង្ហាា ញសូាយ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ បនាា បម់្ពក្នុប�ក្នុស្សរ�ប�ូឹម្ពសារនៅដ្ឋាយ
នៅប្របើសូាយ (បញ្ញា ីនៅនៈះរាយដែត្ថចំំណុះ� ចំ�ូះៗបា�នៅណាណ ះ) ។

េត#េយ#ងgច=បមូលពត័ម៌នពី=បភពអBីខ-ះ?

ទទិិសសេេãã

ដូេចនះ ទិសេ± គឺបញñ ែផនកយុទធIPសQ។ យុទធIPសQទងំេនះ gចរមួមន៖

• ករទបI់ក ត់

• កររខំន

• ករបំែបក

• ករេធB#ឲយបតប់ងទី់tងំ

• ករផQល់ពត័ម៌នមនិពិត។
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ការ្របមូលទិន្នន័យ

• របយករណ៍េដ#រលបត

• របយករណ៍កែន-ងឧ=កិដWកមម

• របយករណ៍មនទីរពិេIធន៍

• បទសមភ សន/៍សកខីកមម

• ទិនននយ័ដីកែឆកេឆរ

• អនកvយករណ៍សមង ត់

• Iរពត័ម៌ន/ករែសBងរកពត័ម៌នtមអីុ
នធឺណិត

• កំណត=់tIជីវកមម/Iធរណៈ

• លិខិតឯកIរ

• ឯកIរចុះបញជ ី
• របយករណ៍gករ

• វកិកយប=តទូរសពទ

• កំណត=់tធនគរ

• បងក នៃ់ដ

េត#េយ#ងgចទទួលបនទិនននយ័អBីខ-ះ?

ឮ

ពព័ត័ត៌ម៌មននបបីីFFបបេេភភទទសសំំខខនន់់ៗៗ

• ្របភពេបើក (OSINT) គឺជពត័ម៌នែដលgចែសBងរកបនជIធរណៈ ែដលរមួ
បញចូ លទងំ អីុនធឺណិត ករvយករណ៍ពត័ម៌នពីទូរទស\ន៍ វទិយុ និងកែសតផងែដរ។

• ្របភពបិទ គឺជពត័ម៌នែដល=តãវបន=បមូលស=មបេ់គលបំណងជកx់កD់មយួ

ែដលលទធភពកនុងករទទួលបន និងgចែសBងរកបនេüយIធរណជនទូេទ គឺ
មនក=មតិ។

• ្របភពសមាwcត់ គឺជពត័ម៌នែដល=បមូលtមវធីិgថកំ៌បងំស=មបកិ់ចចករជកx់ក់
ែដលរមួបញចូ លទងំករេ=ប#=បស់ធនធនមនុស\ និងបេចចកេទស (ពត័ម៌នចរកមមជរបូ
ភព ឬសញញ ) ផងែដរ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈបីប្របនៅភិទសំ្សខានៈ់ៗ  រមួ្ពម្គានៈ ប្របនៅភិទនៅបើក្នុ ប្របនៅភិទបិទ និៈងប្របភិពុស្សម្គាា ត្ថ។់

• ប្របភិពុនៅបើក្នុ (OSINT) គឺឺជាពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លអាចំដែស្សើងរក្នុបានៈជាសាធារណុះៈ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ទាងំ អ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ការរាយការណ៍ុះពុត័្ថម៌្គានៈពុីទ�រទស្សសនៈ ៍ វទិយ� នៈិងកាដែស្សត្ថផ្សាងដែ�រ។ វាអាចំ
រមួ្ពម្គានៈ ការប្រសាវប្រជាវ របាយការណ៍ុះបនៅចំេក្នុនៅទស្ស របាយការណ៍ុះនៅស្ស�ាក្នុិចំេ សំ្សណុះ�ំ ឯក្នុសារស្ស



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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នៈុិសិ្សទ សារណា នៈិងឯក្នុសារពិុភាក្នុានានា។ល។ ការពុិបាក្នុ�ច៏ំម្ពបងម្ពយួក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ព
ការពុិបាក្នុនានា ក្នុុ�ងការនៅធិើើការជាម្ពយួប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈប្របនៅភិទនៅនៈះ គឺឺការវាយត្ថនៃម្ពូ ពុីនៅប្រ�ះ
ពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លអាចំដែស្សើងរក្នុបានៈនៅ�ទីសាធារណុះៈ ជាញឹក្នុញាប ់ អាចំម្គានៈភាពុលនៅម្ពអៀង 
ម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ ឬម្គានៈការបញ្ញេ� លអារម្ពមណ៍ុះ។

• ប្របភិពុបិទ គឺឺជាពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈប្របម្ព�លស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួ 
ដែ�លពុិបាក្នុក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុ នៈិងប្របម្ព�លយក្នុពីុម្ពជំឍដ្ឋាា នៈទ�នៅ�ឬក្នុុ�ងប្របភិពុនៅបើក្នុ។ ប្របភិពុ
ពុត័្ថម៌្គានៈបិទ ជាញឹក្នុញាប ់ ប្រត្ថូវបានៈរក្នុនៅ�ើញក្នុុ�ងទិនៈុនៈយ័ពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លម្គានៈរចំនាស្សម្ពពន័ៈធ
ប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។ ក្នុុ�ងការវភិាគឺពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថន់ៃនៈបទឧប្រកិ្នុ�ា ទិនៈុនៈយ័ទាងំនៅនាះ នៈឹងរមួ្ពបញ្ញេ� លនៈ�វ
ទិនៈុនៈយ័ផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សប�គឺគល�ក្នុព់ុន័ៈធ ដែ�លប្របម្ព�លបានៈនៅ�ក្នុុ�ងប្របតិ្ថបត្ថតិការក្នុំណុះត្ថ់
នៅ�លនៅ�ដែ�លក្នុំពុ�ងបនៈត ឬក្នុំណុះត្ថប់្រតាបទឧប្រកិ្នុ�ា ឬទិនៈុនៈយ័ចំ�ះបញ្ញា ីយានៈជំំនៈិះ ឬការផ្សាតល់
អាជាា បណ័ុះណ អាវ�ធិ។ល។

• ប្របភិពុស្សម្គាា ត្ថ ់ គឺឺជាពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈប្របម្ព�លតាម្ពវធិិីអា�ក៌្នុំបាងំស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការ
ជាក្នុ�់ក្នុ ់ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការនៅប្របើប្របាស់្សធិនៈធានៈម្ពនៈ�ស្សស នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្ស (ពុត័្ថម៌្គានៈ
ចាំរក្នុម្ពមជារ�បភាពុ ឬស្សញ្ញាញ ) ផ្សាងដែ�រ។ ការនៅប្របើប្របាស់្សពុត័្ថម៌្គានៈ�ក្នុក់ារអាចំពុប្រងឹងគឺ�ណុះភាពុ
ផ្សាលិត្ថផ្សាលនៃនៈការវភិាគឺបានៈយាា ងខូាងំកូា ពុីនៅប្រ�ះតាម្ពធិម្ពមតា វាម្គានៈភាពុប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ�ពស់្ស 
បា� ដែនៈតវាក្នុ៏អាចំនៅធិើើឲ្យយផ្សាលិត្ថផ្សាលនៃនៈការវភិាគឺម្ពិនៈស្ស� វអាចំនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុបានៈផ្សាងដែ�រ 
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថការរតឹ្ថត្ថបតិ្ថនៅលើការផ្សាសពុើផ្សាាយ។

ទទិិនននននន័យ័យបប៉៉ុុននមម នន??
ែតងមនែដនកំណត់

• េត#បញñ ធំប៉ុD≤ ? 

• វIិលភពប៉ុD≤ ?

• េត#អនកមនេពលេវxប៉ុនម ន?

• េត#អនកបនដឹងេ=ច#នប៉ុD≤ ?

• េត#អនកgចទទួលបនពត័ម៌ន=គប=់គនេ់ដ#មបគី=ំទករសននិüW នរបស់អនកឬេទ?
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កកររបប៉៉នន់E់Eមម ននជជយយុុទទធធEEââសសJJ

• ទំហំជកែ់សQងៃនករយល់ដឹងអំពី
ទិនននយ័ ឬចំេណះដឹងេល#=បធនបទ

• បញñ បរបិទ

• គូសែផនទីស=មបអ់Bីែដលមនេនកនុង
ករេសុ#បអេងកត និងកំណតពី់ចំណុចខBះ

ខត

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការបាា នៈស់ាម នៈជាយ�ទធសាស្ត្រីស្សតគឺឺជាការដែណុះនាពំុី�ំនៅណុះើ រការប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័។ វាអាចំប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង
នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើ៖

• ការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ/ចំំនៅណុះះ�ឹងជាប្របវត្ថតិសាស្ត្រីស្សតនៅលើប្របធានៈបទ/វស័ិ្សយនៅនាះ ។ល។ ឬនៅ�នៅលើអើី
ដែ�លប្របម្ព�លបានៈពុីការប្រសាវប្រជាវនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅនៈះបានៈបនៅប្រងៀនៈ�ល់ប្រក្នុុម្ពនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ

• ចំំនៅណុះះ�ឹងអំពីុបរបិទទ�នៅ�
• ដែផ្សានៈទីនៅស្ស�ើបការណ៍ុះដែ�លម្គានៈប្រសាប ់និៈងចំនៅនូាះប្របនៅហាងនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះផ្សាងដែ�រ

ដែផ្សាអក្នុនៅលើស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម អុក្នុនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថអាចំពិុចាំរណាពុីប្របនៅភិទទិនៈុនៈយ័បញ្ញេ� លនៅ�ើម្ពបបី្របម្ព�ល បង្ហាា ញ ឬ
ប�ិនៅស្សធិចំំនៅ�ះស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

អុក្នុនឹៈងម្ពនិៈអាចំប្របម្ព�លបានៈទិនៈុនៈយ័ទាងំអស់្សបានៈ នៈិងម្ពនិៈ�ឹងអើីប្រគឺបយ់ាា ង ម្ព�នៈនៅពុលអុក្នុចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវភិាគឺ
នៅទ។ បញ្ញាា នៅនៈះនឹៈងដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងសូាយបនាា បអ់ំពីុការបាា នៈស់ាម នៈជាយ�ទធសាស្ត្រីស្សត។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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គគុុណណតតៃៃមមOOៃៃននែែផផននកកររFFបបមមូូលលទទិិនននននន័យ័យ

េរ{បចំឧបករណ៍

ផQល់ភពចបស់xស់
រlងអនកវភិគ និងអនក
េ=ប#=បស់

ែផនទីបងñ ញផ-ូវ
ស=មបក់រវភិគ

ផQល់ចំណុចេផQ តកនុងករ
=បមូលទិនននយ័
=បកបេüយគុណភព

ជួយ កនុងករ
បងñ ញ ឬជំទស់
សមមតិកមម

ករ=បមូល
ទិនននយ័មនិល© = 
ករវភិគមនិល©

Example of a Collection Plan

សម្មតិកម្ម ឬការបាSGន់
សាUGន

សំណVរ្រសាវ្រជាវ សូចនាករ ្របភព

ស. ១៖ áសJីមកពី
@បេទស ក @តUវបន
េ@ជ#សេរ #ស និងជួញដូរ
េទ@បេទស ខ

សំណVរទី ១៖ េហតុអ{ី
បនជពួកេគ@តUវបន 
ជួញដូរ?

សំណVរទី ២៖ េត#ពួកេគ
@តUវបនេ@ជ#សេរ #ស និង
ជួញដូរយ៉ងដូចេមJច?

១ ក៖ @បភពãយករណ៍

១ ខ៖ និនន ករពកព់ន័ធ
នឹង @បេទស ក

២ក៖ @បភពãយករណ៍

R 1: ៦, ២,៣, ៩

R 2: ៦, ២, ៣

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

�មមតិកមម៖ គឺឺជាប្រទឹស្សតីដែ�លនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែផ្សាអក្នុនៅលើការវភិាគឺនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះបចំេ�បបនៈុ នៈិងការស្សនៈមត្ថ
ម្ពយួចំំនៈួនៈនៅដ្ឋាយម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ។់ នៅប្រ�ពុីការពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថន់ៅ�ក្នុុ�ងនៃ� ស្សម្ពមត្ថិក្នុម្ពមក្នុអ៏ាចំប្រត្ថូវ
បានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើចំំនៅណុះះ�ឹងម្ព�នៈនៅពុលប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័ពុីការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ ឬនិៈនុាការនា
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នៅពុលក្នុនៈូងម្ពក្នុ។ល។ នៅទាះយាា ងណា ប្រក្នុុម្ពអុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាបប់្រត្ថូវ�ឹងអំពីុភាពុលនៅម្ពអៀងដែ�លអាចំជំះឥទធិពុល
នៅលើការបនៅងើើត្ថស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម។

�ំណ្តុះួរម្រាស្វាវម្រាជាវ៖ ទាងំនៅនៈះគឺឺជាសំ្សណួុះរដែ�លអាចំជំួយ�បំ្រទបដែនៈថម្ព ឬទំនាស់្សនៈឹងស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម។

�ូចំនាំករ៖ នៅយាងនៅ�ប្របនៅភិទនៃនៈការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវ។ ��នៅចំុះសំ្សនៈួរ អើី
ដែ�លនៈឹងចំងអ�លបង្ហាា ញ/បង្ហាា ញនៅយើងគឺឺថ្លា ម្គានៈពុលក្នុរចំំណាក្នុប្រស្សុក្នុម្ពយួប្រក្នុុម្ពនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈដ់ែ�ល
ការជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈប់្របនៅទស្ស �? ចំ�រក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ក្នុ�� នៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សានៈការប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័។ 
សំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវ ម្គានៈនៅប្រចំើនៈ ចំឹងនៅ�ើយនៅយើងប្រត្ថូវចំ�ះនៅល� រចួំស្ស�ចំនាក្នុរនៅផ្សាសងៗប្រត្ថូវដ្ឋាក្នុន់ៅល�ស្សម្គាគ ល់ 
នៅ�តាម្ពសំ្សណួុះរដែ�លប្រត្ថូវ�ុ នៅដ្ឋាយនៅប្របើសូាក្នុអក្នុសរ នៅ�ើយវាអាចំបង្ហាា ញជាគឺំរ� ដែ�លថ្លាអាចំម្គានៈស្ស�ចំនាក្នុរ
ជានៅប្រចំើនៈដែ�លភាា បន់ៅ�នៈឹងសំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវនៈីម្ពយួៗ។

ម្រាបភ�៖ នៅ�ក្នុុ�ងជំួរឈរស្សតីពុីប្របភិពុ នៅយើងចំ�ះពីុរនៅបៀបដែ�លចំំណុះ� ចំនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះនៈីម្ពយួៗផ្សាារភាា ប់
នៅ�នៈឹងស្ស�ចំនាក្នុរដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ ក្នុ�៏�ចំជាសំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវ នៈិងស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម។

ដដំំេេណណVV ររកកររFFបបមមូូលលទទិិនននននន័យ័យ

@បភពខងកនុង និងខងេ@ក

ករ@បមូលការសម̂ាGត់Äចរមួ
បញចូ លករmកព់@ងយ@បភព
ធនធនមនុសW ដូចជអនកãយ

ករណ៍

យល់ដឹងពីភពលេម\]ង បញQ រេស#ប

ចំណុច=តãវចងច ំ...



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ម្រាបភ�ខា�កែ�� និ�ខា�ស៊ើម្រា�៖ ប្របភិពុទាងំនៅនៈះ ម្ពយួចំំនៈួនៈគឺឺជាក្នុិចំេការនៃផ្សាាក្នុុ�ងរបស់្សទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប់
នៈីម្ពយួៗ ឧទា�រណ៍ុះ ការប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័ពុីម្ព�លដ្ឋាា នៈទិនៈុនៈយ័ដែ�លម្គានៈប្រសាប ់ ឬប�គឺគលិក្នុរបស់្ស
ទីភុាក្នុង់្ហារ។

អែករាយការណ្តុះ៍៖ ការប្របម្ព�លផ្សាត� ំការស្សម្គាា ត្ថអ់ាចំត្ថប្រម្ពូវឱ្យយម្គានៈការដ្ឋាក្នុព់ុប្រង្ហាយ  «ប្របភិពុធិនៈធានៈម្ពនៈ�ស្សស» 
��ចំជាអុក្នុរាយការណ៍ុះ ជំនៈរងនៅប្រ�ះ សាក្នុស ីនៈិងប្រក្នុុម្ពប្រគឺួសាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ម្ពស្ត្រីនៈតីស្សម្គាា ត្ថ ់ឬការដ្ឋាក្នុព់ុប្រង្ហាយ
ធិនៈធានៈម្ពនៈ�ស្សស ឬបនៅចំេក្នុនៅទស្សតាម្ពដ្ឋានៈ។

ភា��ស៊ើមូ��៖ នៈរណាមុ្គាក្នុ ់ក្នុអ៏ាចំជាប្របភិពុ�សំ៏្សខានៈន់ៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះ ជាពុិនៅស្សស្ស អុក្នុដែ�លធូាបជ់ា 
ឬជាជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម។ វាជាការសំ្សខានៈណ់ាស់្សដែ�លប្រក្នុុម្ពអុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាបអ់នៈ�វត្ថតដែស្សើងយល់
នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯងអំពីុភាពុលនៅម្ពអៀងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ នៅនៈះអាចំរាបប់ញ្ញេ� លនៈ�វរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺយល់នៅ�ើញពុី
នៅយនៈឌ័រ័ ឬប្រក្នុុម្ពជំនៈជាតិ្ថណាម្ពយួ។

បញ្ហាា�រស៊ើ��ប៖ ម្ពស្ត្រីនៈតីគឺួរ�ឹងអំពីុឥទធិពុលវបបធិម្ព ៌ នៈិងនៅយនៈឌ័រ័ម្ពក្នុនៅលើវធិិីដែ�លពុួក្នុនៅគឺទាក្នុទ់ងជាម្ពយួប�គឺគល
ណាម្ពយួចំំនៈួនៈ នៅ�នៅពុលប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈ។ ឧទា�រណ៍ុះ វាម្ពនិៈស្សម្ពរម្ពយនៅទស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីជាប�រស្សនៅធិើើ
ស្សម្គាភ ស្សប្របភិពុនៅ�លនៅ�ជាស្ត្រីស្សតី។

កកររកកំំណណតត់F់Fបបភភពពមមននុុសស>>ជជសសកកJJ ននុុពពលលៃៃននពព័ត័ត៌ម៌មននសសមមងង តត់់

• Iគ ល់ និងកំណតអ់តQសញញ ណជនរងេ=គះ

• ដំេណ# រករកនុងករបញជូ នេទទទួលេសlគ=ំទ និងេសlករពរ

• នីតិវធីិែកត=មãវេនកនុងអំឡុងេពលទំនកទំ់នងេល#កដំបូង។
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នៅ�ើម្ពបបី្រគឺបប់្រគឺង នៈិងកាត្ថប់នៈថយហានិៈភិយ័ ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅនាះ គឺឺប្រត្ថូវពុិនៈិត្ថយឲ្យយបានៈចំាស់្ស�ស់្ស នៅលើ
ការម្ពស្ត្រីនៈតីនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សដែ�លនៈឹងនៅធិើើការនៅលើនៅរឿងនៅ�ត្ថ�និៈងទទួលបនៈា�ក្នុនៅលើពុួក្នុនៅគឺ នៅលើនៅក្នុរ ត�នៅ�ម ះទីភុាក្នុង់្ហារ
របស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីទាងំនៅនាះឲ្យយ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថអបបបរម្គានៅនាះ នៈិងប្រត្ថូវម្គានៈនីៈត្ថិវធិិី នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតពុិនៅស្សស្សៗ នៅ�ើម្ពប ី
ធានាថ្លា ការក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុប្របភិពុម្ពនៈ�ស្សសទាងំនៅនៈះ ប្រត្ថូវបានៈនៅដ្ឋាះប្រសាយតាម្ពវធិិីម្ពយួ ដែ�លអាចំបនៅងើើនៈស្សកាត នៈ�
ពុលរបស់្សពុួក្នុនៅគឺឲ្យយ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថអតិ្ថបរម្គា បា�ដែនៈតស្សថិត្ថនៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺង នៈិងប្រត្ថូវកាត្ថប់នៈថយហានិៈភិយ័ដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺប្របឈម្ពឲ្យយ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថអបបបរម្គា។

ការនៅដ្ឋាះប្រសាយ នៈិងនៅធិើើការជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សស��ស្សៗ�ុនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុជានៅប្រចំើនៈ នៅធិើើឲ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីទាងំឡាយ
ម្គានៈឱ្យកាស្សនៅធិើើការទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសទាងំនៅនាះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំកូាយជាអុក្នុផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ
បដែនៈថម្ព�ល់ប្របតិ្ថបត្ថតិការ។ ម្ពស្ត្រីនៈតីប្រគឺបរ់�បប្រត្ថូវបានៈនៅគឺរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈងនៅធិើើក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ នៈិងបនៅងើើត្ថប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ 
នៅ�ប្រគឺបន់ៅពុលតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើ បានៈ។

ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈបទឧប្រកិ្នុ�ា ជំនៈអនៅនាត ប្របនៅវស្សនៈ ៍ នៈិងអុក្នុ�ំនៅណុះើ រ ប�រស្ស ស្ត្រីស្សតី នៈិងក្នុ�ម្គារ ស្ស�ទធដែត្ថជាប្របភិពុ
ពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លម្គានៈស្សកាត នៈ�ពុល ដែ�លបនាា បម់្ពក្នុ អាចំកូាយជាអុក្នុ�ក្នុម់្ព��ដែ�លផ្សាតល់ប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថ ់ ឬ (CHIS)។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ នៅយើងគឺួរដែត្ថចំងចាំកំ្នុតាត ម្ពយួចំំនៈួនៈ នៅ�នៅពុល
នៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬជំនៈង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៈិងក្នុ�ម្គារ នៅប្រ�ះនៅ�ើម្ពបកីាត្ថប់នៈថយនៅស្សចំក្នុតីអនៈតរាយឲ្យយ
�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថអបបបរម្គា នៈិងធានាបានៈក្នុិចំេស្ស�ប្របត្ថិបត្ថតិការជាអត្ថិបរម្គា ក្នុុ�ងការទទួលបានៈ នៈិងបនៅងើើត្ថ
ពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពម។ ក្នុតាត ទាងំនៅនាះរមួ្ពម្គានៈ ការសាគ ល់ នៈិងការនៅធិើើអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពមជំនៈរងនៅប្រ�ះ �ំនៅណុះើ រការ
ក្នុុ�ងការបញ្ញា� នៈនៅ�ទទួលនៅស្សវា�បំ្រទ នៈិងនៅស្សវាការ�រ នៈិងនីៈត្ថិវធិិីដែក្នុត្ថប្រម្ពូវនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលទំនាក្នុទ់ំនៈង
នៅលើក្នុ�ំប�ង។

កកររååយយតតៃៃមមOO  ននិិងងកកររេេឆឆOOVVយយតតបប
• ករកំណតេ់ល#កដំបូងេក#តេឡ#ងេនេពលែដលមនុស\មន ក ់កនុងនមជ=បភពពត័ម៌នជសកQ
នុពល =តãវបនេគ=បទះេឃ#ញជេល#កទីមយួtមរយៈករអេងកត

• បុគគលទងំេនះ=បែហលជមនិបនដឹងថខ-ួនឯងgចជ=បភពពត័ម៌នេនះេទ េüយIរែត

មូលេហតុជេ=ច#ន ែដលរមួបញចូ លទងំ ភពខម សេអ{ន កំហុសឆគង និងភពភយ័ខ- ចផងែដរ

• មPនQី=គបរ់បូគួរែតដឹងអំពីភពងយរងេ=គះរបស់ពួកេគ និងេüះ=Iយជមយួបញñ  ឬកtQ
ទងំេនះ =បកបេüយករយល់ចិតQ ករេល#កទឹកចិតQ និងមនភពវជិជមន

• និយយេទកនម់នុស\=គបរ់បូ ជពិេសសសមជិកែដលជPសQី មQងមន ក់ៗ  េüយេនឆង យពី
ករេម#លេឃ#ញ និងករIQ បឮ់របស់សមជិក=កNមដៃទេទ{ត

• បេងក#តទំនុកចិតQ

• ចូរ=បNង=បយត័នអំពីបញñ ទំនុកចិតQ ែដលេក#តមនេនកនុងចំេDមអនកបេ=ម#េសlផ-ូវេភទទងំ
öយ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការវាយតនៃមើ និ�ការស៊ើ�ើ�យតប

ការក្នុំណុះត្ថន់ៅលើក្នុ�ំប�ងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ ់ ក្នុុ�ងនាម្ពជាប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈស្សកាត នៈ�ពុល ប្រត្ថូវ
បានៈនៅគឺប្របទះនៅ�ើញជានៅលើក្នុទីម្ពយួតាម្ពរយៈការអនៅងើត្ថ (ការស្សនៈានាជាម្ពយួប្របជាជំនៈ នៅម្ពើលនៅលើអាក្នុបប
ក្នុិរយិា រ�បរាងខាងនៅប្រ� ឬ សាថ នៈភាពុរបស់្ស�ត្ថ)់ តាម្ពរយៈពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយ
ត្ថតិ្ថយជំនៈ(ជំនៈទី៣) ឬតាម្ពរយៈការស្សើ័យក្នុំណុះត្ថរ់បស់្សប�គឺគលណាម្ពយួ។ នៅទាះបីយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ 
ពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជាម្ពនិៈបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯងនៅនាះនៅទ នៅដ្ឋាយសារម្ព�លនៅ�ត្ថ�ជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� ល
ទាងំ ភាពុខាម ស្សនៅអៀនៈ ក្នុំ��ស្សឆ្លគង នៈិងភាពុភិយ័ខូាចំផ្សាងដែ�រ។ ម្ពស្ត្រីនៈតីប្រគឺបរ់�បគឺួរដែត្ថ�ឹងអំពីុភាពុង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងនៅដ្ឋាះប្រសាយជាម្ពយួភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះទាងំនៅនាះ ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយការយល់ចំិត្ថត ការ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត នៈិងភាពុវជិំាម្គានៈ។ នៅ�ើយយល់�ឹងអំពីុផ្សាលបាះ�ល់ នៈិងចំំនៅណុះះ�ឹងពីុបទពិុនៅសាធិនៈដ៍ែ�ល
ឆ្លូងកាត្ថក់ារបាះទងគិចំផ្សាូ�វចិំត្ថតធិានៈធ់ិារ នឹៈងម្គានៈប្របនៅយាជំនៈច៍ំំនៅ�ះការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង។

ម្ពស្ត្រីនៈតីប្រគឺបរ់�បគឺួរដែត្ថម្គានៈភាពុប្របុងប្របយត័្ថុក្នុុ�ងការវាយត្ថនៃម្ពូ នៈិងសួ្សរសំ្សណួុះរម្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�បដែ�លម្គានៈវត្ថតម្គានៈ 
នៈិងម្ពនិៈដែម្ពនៈសាក្នុសួ្សរដែត្ថប�រស្សនៅនាះនៅទ។ នៈិយាយនៅ�កានៈម់្ពនៈ�ស្សសប្រគឺបរ់�ប ជាពុិនៅស្សស្សស្សម្គាជំិក្នុជាស្ត្រីស្សតីម្ពតង
មុ្គាក្នុ់ៗ  នៅដ្ឋាយនៅពុលនៈិយាយជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺ គឺឺប្រត្ថូវនៅ�ឆ្នាំា យពុីការនៅម្ពើលនៅ�ើញ នៈិងការសាត បឮ់របស់្ស
ស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ។ ជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រ ឬប្របជាជំនៈដែ�លនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រ 
ប្របដែ�លជានៅ�ដែត្ថបនៈតម្គានៈវត្ថតម្គានៈនៅ�ជំិត្ថៗនៅនាះ នៅ�ើយនៅ�ដែត្ថអាចំគឺំរាម្ពក្នុំដែ�ងពុួក្នុនៅគឺ។ ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះ
នៈឹងជំួយស្សប្រម្ពួលយាា ងខូាងំ�ល់ការស្សម្គាគ ល់អុក្នុដែ�លអាចំជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងក្នុងើល់
នៃនៈការការ�រដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងពុួក្នុនៅគឺ។

ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុម្គានៈបំណុះងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះណាមុ្គាក្នុឲ់្យយកូាយជា CHIS នៅនាះ វាម្គានៈភាពុចាំបំាចំ់
ខូាងំណាស់្សក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៅធិើើ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈភាពុនៅជំឿជាក្នុច់ំំនៅ�ះនៅស្សចំក្នុតីនៅម្ពតាត របស់្សអុក្នុ
ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ ់នៈិងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សអុក្នុក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពស្ត្រីនៈតីមុ្គាក្នុ។់    រនៅបៀបដែ�លអុក្នុប្របប្រពឹុត្ថតិចំំនៅ�ះ
ពុួក្នុនៅគឺ រនៅបៀបប្របម្ព�លភិស្សត�តាងពុីពុួក្នុនៅគឺ រនៅបៀបស្សម្គាភ ស្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងក្នុប្រម្ពតិ្ថនៃនៈភាពុចំាស់្ស�ស់្សក្នុុ�ង
ការពុិចាំរណាអំពុីភិស័្សត�តាងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈឹងម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពដែត្ថជំះឥទធិពុល�ល់ការជាស្សះនៅស្សប ើយរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ដែត្ថបា�នៅណាណ ះនៅទ បា�ដែនៈតវាក្នុជ៏ំះឥទធិពុល�ល់ភាពុនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងក្នុប្រម្ពតិ្ថនៃនៈការផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិង
ឆ្លនៈាៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការស្ស�ការផ្សាងដែ�រ។

នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួ CHIS ជា�ំប�ងៗ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវម្គានៈការពុិភាក្នុា�ុជំ�ំវញិការនៅរៀបចំំ
ការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងដែ�លចំងអ់នៈ�វត្ថត នៈិងនៅស្សចំក្នុតីរពំុឹងទ�ក្នុដែ�លបានៈក្នុំណុះត្ថរ់ចួំនៅ�ើយ។ ក្នុំណុះត្ថប់្រតាអំពុី
លទធផ្សាលនៃនៈកិ្នុចំេពិុភាក្នុានៅនៈះ នៈិងការប្រពុម្ពនៅប្រពុៀង�ុ ចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថបានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងក្នុំណុះត្ថប់្រតា
ទំនាក្នុទ់ំនៈងរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ។

អុក្នុបនៅប្រម្ពើការង្ហារផ្សាូ�វនៅភិទក្នុអ៏ាចំជាប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពម�សំ៏្សខានៈម់្ពយួផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុប្របប្រពឹុត្ថតិ



98

ចំំនៅ�ះពុួក្នុនៅគឺបានៈយាា ងប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ នៈិងនៅដ្ឋាយនៅស្សចំក្នុតីនៅ�រពុ។ អុក្នុបនៅប្រម្ពើការង្ហារផ្សាូ�វនៅភិទ ជាញឹក្នុញាប ់ ម្ពនិៈ
ទ�ក្នុចិំត្ថតម្ពស្ត្រីនៈតីនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះការទំនាក្នុទ់ំនៈងជានៅលើក្នុ�ំប�ង នៈិងការប្របប្រពុឹត្ថតិចំំនៅ�ះពុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយនៅស្សចំក្នុតី
នៅ�រពុ គឺឺពុិត្ថជាសំ្សខានៈខូ់ាងំណាស់្ស ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺកូាយជា CHIS នៅនាះ។ ចំ�រពុនៈយល់អំពីុអើីដែ�ល
ក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង នៈិងថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របប្រពឹុត្ថតិចំំនៅ�ះ�ូួនៈ ក្នុុ�ងនាម្ពជាជំនៈស្សងសយ័ ដែ�លនឹៈង ប្រត្ថូវ
បានៈចាំប�់ូួនៈ ឬជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬជាសាក្នុស។ី ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅនាះគឺឺជាការបស្ត្រីង្ហាើ បផ្សាាះ បនៈនៅពុស្សោប្រត្ថូវធានាថ្លា
ម្គានៈវត្ថតម្គានៈរបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីដែ�លជាស្ត្រីស្សតី។ ការដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរ�ូួនៈ នៈិង ការប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយប្រត្ថួស្សៗ គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើនៅ�ើង
ជាលក្នុុណុះៈឯក្នុជំនៈ នៅ�ក្នុុ�ងបរយិាកាស្សដែ�លស្សថិត្ថនៅប្រកាម្ពការប្រគឺបប់្រគឺង នៈិងនៅដ្ឋាយម្ពស្ត្រីនៈតីដែ�លជាស្ត្រីស្សតី
ដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។ ការ�ូនៈ�នៈ នៈិងការប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយដែផ្សាុក្នុរាងកាយដែ�លម្ពនិៈចាំបំាចំ ់ គឺឺជាការរនំៅ�ភិបំ�នៈ
នៅលើសិ្សទធិម្ពនៈ�ស្សស នៈិងម្ពនិៈប្រត្ថូវអនៈ�វត្ថតនៅនាះនៅទ។ អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយស្ត្រីស្សតីកានៈក់ាបស់្សម្គាភ រៈផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ដែ�ល
រមួ្ពម្គានៈ ទ�រស័្សពុា កាប�បល�យ នៈិងស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ។់ល។ នៅធិើើ��នៅចំុះពុួក្នុនៅគឺអាចំប្រត្ថូវបានៈនៅធិើើអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះក្នុម្ពម
ជាផ្សាូ�វការ នៈិង អាចំនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈប់្រគឺួសារ/ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ/ នៅម្ពធាវ។ីល។

ចំំនៅ�ះប្របត្ថិបត្ថតិការនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សជាងនៅនៈះ វានឹៈងត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈលក្នុុ�ណុះឌ បនៅចំេក្នុនៅទស្សម្ពយួ ក្នុុ�ងការចំ�ល
នៅ�យក្នុពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថព់ុិនៅស្សស្ស ឬរារាងំការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនានា។ អងគភាពុពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថត់្ថប្រម្ពូវឲ្យយ
ម្គានៈការទទួលបានៈធិនៈធានៈប្របតិ្ថស្សក្នុម្ពមទាងំនៅនៈះ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពយួដែ�លស្សម្ពប្រស្សប។ បនៅចំេក្នុនៅទស្សដែ�ល
ម្គានៈការវាយស្សប្រម្ពុក្នុខូាងំជាងនៅនៈះ អាចំដែស្សើងរក្នុបានៈដែត្ថនៅ�ក្នុុ�ងក្នុរណីុះបទឧប្រកិ្នុ�ាធិានៈធ់ិារបា�នៅណាណ ះ។ នៅ�ើយ
លក្នុុ�ណុះឌ ត្ថប្រម្ពូវក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនាះទាម្ពទារឲ្យយម្គានៈ ការការ�រភាពុស្សម្គាា ត្ថរ់បស់្សវធិិី
សាស្ត្រីស្សត�ពស់្ស ដែ�លនៅធិើើឲ្យយនៅគឺ ម្ពនិៈចំងន់ៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅនាះនៅទ នៅដ្ឋាយសារពុួក្នុនៅគឺនៅប្របើបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនាះ 
នៅ�ក្នុដែនៈូងដែ�លម្ពនិៈង្ហាយក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៅដ្ឋាយស្ស�វត្ថថិភាពុបានៈ។

១.៣ ការវាយតនៃមើ និ�ការដ្ឋាក់តាម�ំដ្ឋាប់�ំស៊ើដ្ឋាយ (២០ នាទី)

កកររååយយតតៃៃមមOO  ននិិងងកកររmmកក់M់Mមមលលំំmmបប់ល់លំំេេmmយយ
• ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ៖ គួរែតបនបេងក#តេឡ#ង នូវទំនកទំ់នងរlងពត័ម៌ន និងលកខខណù
ត=មãវកនុងករបេងក#តពត័ម៌នសមង តែ់ដលមន=Iប ់ឬជសកQ នុពល ។

• ភាពអាចពឹងែផ្អកបាន៖ ចំណុចេនះពឹងែផ©កយ៉ងខ- ងំេល# ចំេណះដឹងរបស់មPនQីអំពី
=បភព ទីtងំ និងIថ នភពរបស់ពត័ម៌ន េនេពលទទួលបនពត័ម៌នេនះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កកររååយយតតៃៃមមOO  ននិិងងកកររmmកក់M់Mមមលលំំmmបប់ល់លំំេេmmយយ
• ភាពអាចេជឿទុកចិត្តបាន៖ =តãវែតមនក=មតិ=ប}ក=់បែហលមយួ ែដល=គប=់គនក់នុង
ករបេងក#តទំនុកចិតQថពត័ម៌នេនះគឺជករពិត។

• ភាព្រតឹម្រតYវ៖ េនេពលែដលពត័ម៌នែដលទទួលបន សីុគន េទនឹងែបបបទៃនេរ®ង
េហតុ េហ#យgច េ=ប™បេធ{ប និងlស់បញជ កជ់មយួអងគេហតុកលពីមុន ទងំេនះគឺជ
ករចង©ុលបងñ ញអំពីភព=តឹម=តãវរបស់l។ មយ៉ងវញិេទ{ត ភពgចទុកចិតQបនៃន
=បភពពត័ម៌ន និងករយល់ដឹងអំពីកលៈេទសែដលទទួលបនពត័ម៌នេនះ កg៏ច
ចង©ុលបងñ ញអំពីក=មតិែដលពត័ម៌នេនះទំនងជពិត=តឹម=តãវ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ការវាយត្ថនៃម្ពូអាចំប្រត្ថូវបានៈស្សនៅងុបនៅដ្ឋាយសំ្សណួុះរ «នៅត្ថើពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះលអ�ល់ក្នុប្រម្ពតិ្ថណា?»

ការវាយត្ថនៃម្ពូប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថថ់្លាជា ការវនិៈិចំ័យ័អំពុីចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈ ទាក្នុទ់ងនឹៈង ភាពុ
ជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធ ភាពុអាចំពឹុងដែផ្សាអក្នុបានៈ ភាពុអាចំនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈ នៈិងភាពុប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។ ម្រាគ្គប់�័ត៌�ន

ទាំ�អ�់ម្រាតូវន្ថែត�នវាយតនៃមើ។ វាគឺឺដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈម្ពស្ត្រីនៈតីស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លបានៈ�េឹក្នុហាត្ថ ់ ដែ�លប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈការ
ចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះភូាម្ពៗ នៅលើរាល់ពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លទទួលបានៈ។ នៅ�ក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ ការប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័ 
នៈិងការស្សនៅងុបទិនៈុនៈយ័ នៈឹងនៅធិើើនៅ�ើង�ំណាល�ុនៅ�ក្នុុ�ងវ�តនៃនៈពុត័្ថស៌្សម្គាា ត្ថ។់ នៅ�នៅពុលទទួលបានៈដែ�ល
ពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�ល�ម នៈទំនាក្នុទ់ំនៈងជាក្នុដ់ែស្សតង នៅ�នៈឹងការនៅរៀបចំំរបស់្សពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លប្រត្ថូវបានៈ
ក្នុំណុះត្ថទ់�ក្នុនៅនាះ ពុត័្ថម៌្គានៈម្ពយួនៅនាះនៅ�ដែត្ថប្រត្ថូវវាយត្ថនៃម្ពូ នៈិងក្នុត្ថប់្រតាទ�ក្នុ�ដែ�ល នៅ�ម្ព�នៈនៅពុល ដែ�ល
ពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះប្រត្ថូវបានៈបញ្ញា� នៈនៅ�កានៈអ់ងគភាពុនៃនៈទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបប់នាា បន់ៅធិើើការចាំត្ថដ់ែចំង។

អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់ គឺួរដែត្ថធានាថ្លា ម្ពស្ត្រីនៈតីដែផ្សាុក្នុរាយការណ៍ុះ នៈិងម្ពស្ត្រីនៈតីដែផ្សាុក្នុពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់ បានៈ
នៅធិើើការវាយត្ថនៃម្ពូរាល់ពុត័្ថម៌្គានៈទាងំអស់្ស នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើ៖

• ភាពុជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធ៖ ទំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងលក្នុុ�ណុះឌ នានានៈក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�ល
ម្គានៈប្រសាបឬ់ជាស្សកាត នៈ�ពុល ជាម្ពយួនៈឹងពុត័្ថម៌្គានៈ គឺួរដែត្ថបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង។

• ភាពុអាចំពុឹងដែផ្សាអក្នុបានៈ៖ ពុឹងដែផ្សាអក្នុយាា ងខូាងំនៅលើចំំនៅណុះះ�ឹងរបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីអំពីុប្របភិពុ ទីតាងំ 
នៈិងសាថ នៈភាពុពុត័្ថម៌្គានៈ នៅ�នៅពុលទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ។
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• ភាពុអាចំនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈ៖ ប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថប្របហាក្នុប់្របដែ�លម្ពយួ ដែ�លប្រគឺបប់្រ�នៈក់្នុុ�ង
ការបនៅងើើត្ថទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតថ្លាពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះគឺឺជាការពុិត្ថ។

• ភាពត្រឹ�ឹមត្រឹ�ូវ៖ នៅ�នៅពុលដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លទទួលបានៈ ស្ស�ី�ុនៅ�នៈឹងដែបបបទនៃនៈនៅរឿងនៅ�ត្ថ� 
នៅ�ើយអាចំ នៅប្របៀបនៅធិៀប នៈិងវាស់្សបញ្ញាា ក្នុជ់ាម្ពយួអងគនៅ�ត្ថ�កាលពុីម្ព�នៈ ទាងំនៅនៈះគឺឺជាការ
ចំងអ�លបង្ហាា ញអំពីុភាពុប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវរបស់្សវា។ ម្ពាោងវញិនៅទៀត្ថ ភាពុអាចំទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈនៃនៈប្របភិពុ
ពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងការយល់�ឹងអំពីុកាលៈនៅទស្សដែ�លទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ ក្នុអ៏ាចំ
ចំងអ�លបង្ហាា ញអំពីុក្នុប្រម្ពតិ្ថដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះទំនៈងជាពិុត្ថប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។

ស្ស�ពុលភាពុនៃនៈនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈុិដ្ឋាា នៈណាម្ពយួ ដែ�លទាញនៅចំញពុីពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លទទួលបានៈ គឺឺអាប្រស័្សយ
នៅ�នៅលើគឺ�ណុះភាពុរបស់្សទិនៈុនៈយ័ ដែ�លនៅ�ពុីនៅប្រកាយនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈុិដ្ឋាា នៈនៅនាះ។ ��នៅចំុះ ការវាយត្ថនៃម្ពូទិនៈុនៈយ័ 
គឺឺជាធាត្ថ��សំ៏្សខានៈម់្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងវ�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ។់ ការវាយត្ថនៃម្ពូគឺួរដែត្ថបានៈនៅធិើើនៅ�ើងក្នុុ�ងនៅពុល
�ំណាល�ុ ឬភូាម្ពៗបនាា បព់ុីទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ នៅ�ើម្ពបធីានាថ្លា ការវាយត្ថនៃម្ពូនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះស្សថិត្ថនៅ� នៅ�នៅពុលដែ�លនៅគឺទទួលបានៈ (ពីុនៅប្រ�ះវាម្គានៈការពុិបាក្នុក្នុុ�ង
ការវាយត្ថនៃម្ពូពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល��ស្សពុីសាថ នៈការជាក្នុដ់ែស្សតង)។ ការវាយត្ថនៃម្ពូត្ថប្រម្ពូវឲ្យយម្គានៈ 
ការវនិៈិចំ័យ័ដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុរវាង ភាពុអាចំពឹុងដែផ្សាអក្នុបានៈរបស់្សប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ(អុក្នុផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ) នៈិង
ស្ស�ពុលភាពុនិៈងភាពុប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ។

ប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈជាក្នុដ់ែស្សតង ប្រត្ថូវដែត្ថបានៈវាយត្ថនៃម្ពូដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុ ��នៅចំុះវាម្គានៈភាពុ
ចាំបំាចំណ់ាស់្សដែ�ល អុក្នុនៅធិើើរបាយការណ៍ុះប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈការយល់�ឹងយាា ងចំាស់្សអំពីុប្របពុន័ៈធវាយត្ថនៃម្ពូ។

The Admiralty Scale: ភភពពQQចចពពឹឹងងែែផផççកកបបននFFបបភភពពពព័ត័ត៌ម៌មនន
ក
^ចពឹងែផ\កបន
ទងំ!សaង

● ពុំមនចមងល់អំពី
● ករបញជ កយ់ថភពេឡ7ងវញិ ទំនុកចិត; សមតថកិចច
● !បវត;ិៃនភពពឹងែផ\កបនទងំ!សaង

ខ
VមធមមV ^ចពឹងែផ\ក
បន

● មនចមងល់មយួចំនួនអំពីករបញជ កយ់ថភពេឡ7ងវញិ ទំនុកចិត; សមតថកិចច
● !បវត;ិែដលពត័ម៌ន^ចពឹងែផ\កបនេនេពលេវmភគេ!ច7ន

គ
^ចពឹងែផ\កបនគួរសម

● VមធមមV មនចមងល់មយួចំនួនអំពីករបញជ កយ់ថភពេឡ7ងវញិ ទំនុកចិត; សមតថ
កិចច

● !បវត;ិែដលេពលខTះ ពត័ម៌ន^ចពឹងែផ\កបន

ឃ
VមធមមV មនិ^ចពឹង
ែផ\កបន

● មនចមងល់យ៉ងពិត!បកដ អំពីករបញជ កយ់ថភពេឡ7ងវញិ ទំនុកចិត; សមតថកិចច
● !បវត;ិៃនភព^ចពឹងែផ\កបនម;ងមក ល

ង
មនិ^ចពឹងែផ\កបន

● មនចមងល់យ៉ងខT ងំ អំពីករបញជ កយ់ថភពេឡ7ងវញិ ទំនុកចិត; សមតថកិចច
● !បវត;ិរបស់ពត័ម៌នែដលមនិ^ចពឹងែផ\កបន

ច
មនិ^ចវនិិចឆយ័បន

● មនិ^ចវនិិចឆយ័បន



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ប្របពុន័ៈធនៅនៈះ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្របើប្របាស់្សទ�លំទ��យបំផ្សា�ត្ថ នៅ�ក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពទីភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបជ់ានៅប្រចំើនៈ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ នៅ�នៅលើពុិភិពុនៅ�ក្នុ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការវាយត្ថនៃម្ពូនៅនៈះ ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺសាគ ល់ថ្លាជា «ប្របពុន័ៈធ ៦ x ៦» ឬ 
«ប្របពុន័ៈធវាយត្ថនៃម្ពូភាពុអាចំនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងភាពុអាចំពឹុងដែផ្សាអក្នុបានៈរបស់្សប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈ (Ad-
miralty Scale)»។

នៅ�ក្នុុ�ងប្របពុន័ៈធនៅនៈះ ប្របភិពុពុត័្ថម៌្គានៈប្រត្ថូវបានៈវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុភាពុអាចំពុឹងដែផ្សាអក្នុបានៈរបស់្សវា នៈិងទទួលបានៈការ
ចាំត្ថថុ់្លាក្នុ ់“ក្នុ” “�” “គឺ” “�” “ង” ឬ “ចំ” នៅ��ណុះៈនៅពុល ដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈប្រត្ថូវបានៈនៅគឺវាយត្ថនៃម្ពូ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង
ភាពុប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវ នៈិងភាពុអាចំនៅជំឿទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈរបស់្សវាង នៈិងទទួលបានៈការចាំត្ថថុ់្លាក្នុ ់“១” “២“ “៣” “៤” “៥” 
ឬ “៦”។ ការចាំត្ថថុ់្លាក្នុទ់ាងំនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបរាបល់ម្ពអតិ្ថនៅ�នៅលើសូាយ។

ឧទា�រណ៍ុះ�ូះអាចំជា៖ 

• អុក្នុផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លសាគ ល់ប្របវត្ថតិថ្លាម្គានៈរនៅប្របើប្របាស់្សនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈនៈិងនៅប្រគឺឿងប្រស្សវងឹ បា�ដែនៈត
កាលពុីម្ព�នៈបានៈផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្ពនៅ�ត្ថ�ផ្សាល�ូះ ប្របដែ�លជាប្របនៅភិទ � 

• របាយការណ៍ុះពុីម្គាេ ស់្សស្សណាា �រក្នុុ�ងប្រស្សុក្នុមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លម្គានៈប្របវត្ថតិដែត្ថងដែត្ថផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថ ់ ដែ�លទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈនិៈងចំាស់្ស�ល់បា�លីស្ស ទាក្នុទ់ងនឹៈងការជំួញ��រម្ពយួ នៅ�ើយ
ភាគឺនៅប្រចំើនៈជាការប្រត្ថឹម្ពប្រត្ថូវ បា�ដែនៈតប្រគឺបន់ៅពុលនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះវាអាចំចំជា ប្របនៅភិទ �។

ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពតាម្ពរយៈតារាងនៅ�នៅលើសូាយ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយពុួក្នុនៅគឺបង្ហាា ញឧទា�រណ៍ុះដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ
នៅ�តាម្ពប្របនៅភិទនីៈម្ពយួៗ។ 

The Admiralty Scale: ភភពពQQចចពពឹឹងងែែផផççកកបបននររបបសស់់ទទិិនននននន័យ័យ
១
!តuវបនបញជ ក់

● !តuវបនបញជ កេ់Mយ!បភពពត័ម៌នឯកwជយេផDងេទyត
● មនភពសមេហតុផលេទនឹងេរ|ងេហតុ
● !សបជមយួពត័ម៌នេផDងេទyតស;ីពីកមមវតថុេនះ

២
ទំនងជករពិត

● មនិ!តuវបនបញជ ក់
● មនភពសមេហតុផលេទនឹងេរ|ងេហតុ
● !សបជមយួពត័ម៌នេផDងេទyតស;ីពីកមមវតថុេនះ

៣
!បែហលជករពិត

● មនិ!តuវបនបញជ ក់
● ទំនងជសមេហតុផលេទនឹងេរ|ងេហតុ
● ែផនកខTះ !សបជមយួពត័ម៌នេផDងេទyតស;ីពីកមមវតថុេនះ

៤
មនករេង|ងឆងល់ថជករពិតែដរឬេទ

● មនិ!តuវបនបញជ ក់
● មនភពមនិសមេហតុផលេទនឹងេរ|ងេហតុ
● មនិ!តuវបនេជ|ជក ់េនេពលែដលទទួលបន េទះបីជR^ចជករ
ពិតកេ៏Mយ

៥
របយករណ៍ែដលមនិទំនង

● ផទុយពីអXីែដល!តuវបនបញជ ក់
● មនភពមនិសមេហតុផលេទនឹងេរ|ងេហតុ
● ផទុយពីពត័ម៌នេផDងេទyតស;ីពីកមមវតថុេនះ

៦
មនិ^ចវនិិច័ឆយបន

● មនិ^ចវនិិចឆយ័បន
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នៅធិើើការជាម្ពយួឧទា�រណ៍ុះដែ�លបានៈពីុសូាយម្ព�នៈ៖

• ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុរាយការណ៍ុះដែ�លម្គានៈប្របវត្ថតិនៅស្សពុនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងនៅប្រគឺឿងប្រស្សវងឹ ប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថ់
ថុ្លាក្នុប់្របនៅភិទ � ជាប្របភិពុម្ពយួ។ បនាា បម់្ពក្នុ នៅយើងបញ្ញេ� លវាជាម្ពយួពុត័្ថម៌្គានៈដែ�ល�ត្ថប់ានៈ
ផ្សាតល់។ ក្នុុ�ងឧទា�រណ៍ុះនៅនៈះ ស្សនៈមត្ថថ្លាអើីដែ�ល�ត្ថប់ានៈរាយការណ៍ុះប្រស្សបជាម្ពយួនៈឹង
ពុត័្ថម៌្គានៈ ដែ�លប្របម្ព�លបានៈពីុប្របភិពុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ បា�ដែនៈតម្ពនិៈទានៈប់្រត្ថូវបានៈបញ្ញាា ក្នុន់ៅទ បនាា បម់្ពក្នុ
នៅយើងអាចំចាំត្ថថុ់្លាក្នុន់ៅល� ២ ។ ចំំណាត្ថថុ់្លាក្នុន់ៅនៈះគឺឺជាម្គាប្រត្ថដ្ឋាា នៈរមួ្ពនៅដ្ឋាយនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សត 
៦x៦ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថថុ់្លាក្នុ ់�២ ។

• ម្គាេ ស់្សស្សណាា �រក្នុុ�ងប្រស្សុក្នុរបស់្សនៅយើងដែ�លម្គានៈចំំណាត្ថថុ់្លាក្នុ ់ � នៅ�នៅលើម្គាប្រត្ថដ្ឋាា នៈប្របភិពុ 
នៅ�នៅពុលនៅនៈះ បានៈផ្សាតល់ឱ្យយនៅយើងនៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈ បា�ដែនៈតម្ពនិៈស្ស�ី�ុជាម្ពយួនៈឹងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ ់
�នៃទនៅទៀត្ថដែ�លម្គានៈប្រសាបន់ៅទដែ�លប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថថុ់្លាក្នុ ់៣ ។ ��នៅចំុះ នៅបើនៅយើងបញ្ញា� ល�ុនៅ� វា
នៈឹងកូាយនៅ�ជាប្របនៅភិទ �៣។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរនៅប្របើឧទា�រណ៍ុះ�ូះរបស់្ស�ូួនៈផ្ទាា ល់ ឬ/និៈងនៅស្សុើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពផ្សាតល់នៈ�វឧទា�រណ៍ុះអំពីុ
ប្របភិពុទិនៈុនៈយ័ នៈិងទិនៈុនៈយ័ម្ពយួចំំនៈួនៈ នៅ�ើយនៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ពនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដ្ឋាក្នុព់ុិនៈា�។ 

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅ�ក្នុុ�ងលក្នុុ�ណុះឌ សាម្ពញ្ញញ  ការប្របម្ព�លផ្សាត� ំទិនៈុនៈយ័តាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយ គឺឺជាការនៅផ្សាារពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លប្របម្ព�លបានៈនៅ�កានៈប់្របពុន័ៈធរក្នុាទ�ក្នុម្ពយួ(វាអាចំជាទ�រត្ថម្ពើល់ឯក្នុសារ ឬម្ព�លដ្ឋាា នៈទិនៈុនៈយ័

កកររFFបបមមូូលលផផJJុុ ំំទទិិនននននន័យ័យMMមមលលំំmmបប់ល់លំំេេmmយយ

• ករ=បមូលផQុ ំទិនននយ័tមលំüបលំ់េüយ៖ ករេរ{បចំទិនននយ័ែដល=បមូលបន
េនកនុងទ=មងម់យួែដលgចទញយកបន និងgចវភិគបន។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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តាម្ពប្របពុន័ៈធក្នុ�ំពុយ�ទរ័) នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងដ់ែ�លម្គានៈរចំនាស្សម្ពពន័ៈធប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ (ម្គានៈលិបិប្រក្នុម្ពឯក្នុសារនៅយាងនៅ�វញិ
នៅ�ម្ពក្នុ) ដែ�លធានាថ្លា ដែផ្សាុក្នុនៅផ្សាសងៗ�ុនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈវាយត្ថនៃម្ពូរចួំរាល់នៅ�ើយ ដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈ
ទាងំនៅនាះប្របដែ�លជាប្រត្ថូវបានៈប្របម្ព�លនៅ�នៅពុល��ស្សៗ�ុ នៈិងម្ពក្នុពីុប្របភិពុ��ស្សៗ�ុ ប្រត្ថូវបានៈរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ 
នៈិងដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល�ុតាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយដែ�លស្សម្ពនៅ�ត្ថ�ផ្សាល នៈិងនៅយាង�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ។ នៅធិើើ��នៅចំុះ នៅគឺ
អាចំទាញយក្នុពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះបានៈ យាា ងង្ហាយប្រស្សួល នៈិងយាា ងឆ្នាំបរ់�័ស្ស។

ការផ្សាគ� ំទិនៈុនៈយ័តាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយ ម្ពនិៈដែម្ពនៈជាការត្ថម្ពើល់ទ�ក្នុអើីប្រគឺបយ់ាា ង ដែ�លក្នុម្ពមវធិិីប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈ
បានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅនាះនៅទ។ បា�ដែនៈត អើីដែ�លគឺួរដែត្ថរក្នុាទ�ក្នុ គឺឺជាអើីដែ�លនៅ�ស្សល់បនាា បព់ុីពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លម្ពនិៈ
�ក្នុព់ុន័ៈធ ម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ និៈង�ម នៈប្របនៅយាជំនៈប៍្រត្ថូវបានៈល�បនៅចំញ។

នៅទាះបីជាប្របពុន័ៈធរក្នុាទ�ក្នុម្គានៈទប្រម្ពងដ់ែបបណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ នៅទាះបីជារក្នុាទ�ក្នុនៅដ្ឋាយនៃ� ឬនៅប្របើប្របាស់្សក្នុ�ំពុយ�ទរ័
ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ វាប្រត្ថូវដែត្ថអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយម្គានៈការចំ�លនៅប្របើប្របាស់្សទិនៈុនៈយ័រក្នុាទ�ក្នុបានៈយាា ងឆ្នាំបរ់�័ស្ស នៈិងបានៈ
យាា ងប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ។

ការផ្សាគ� ំទិនៈុនៈយ័តាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយ គឺឺជា�ំណាក្នុក់ាលដែ�លចំំណាយនៅពុលនៅប្រចំើនៈក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថ។់ ក្នុមូ្គាងំពុលក្នុម្ពម នៈិងត្ថនៃម្ពូការង្ហារក្នុុ�ងម្ពយួនៅម្គាា ងៗ ក្នុម៏្គានៈត្ថនៃម្ពូនៃ�ូផ្សាងដែ�រ។ ដែត្ថចំំនៅ�ះប្របសិ្សទធភាពុ
របស់្សប្របពុន័ៈធ ភាពុប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៃនៈ�ូឹម្ពសាររបស់្សប្របពុន័ៈធ នៈិងភាពុង្ហាយប្រស្សួលក្នុុ�ងការទាញយក្នុពុត័្ថម៌្គានៈនៈិង
ភាពុជា�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុរវាងរបស់្សពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះ វាអាប្រស័្សយនៅ�នៅលើនៅលបឿនៈ នៈិងប្របសិ្សទធភាពុ
ក្នុុ�ងការបក្នុប្រសាយពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងអភិវិឌ័ឍពុត័្ថម៌្គានៈឲ្យយនៅ�ជាពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ។់

១.៤ ការវិភាគ្គ (២០ នាទី)

កកររវវ ិភិភគគ

សមសធតុៃនវដQពត័ម៌នសមង តេ់នះgច=តãវបនសេងខបេüយសំណួរ ៖
• េត#អនកទទួលបនអBី ?

• េត#lgចមនអតថនយ័យ៉ងដូចេមQច ?

• េត#មនអBីែដល=តãវករេទ{ត?



104

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

រាល់បំដែណុះក្នុពុត័្ថម៌្គានៈដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុទាងំអស់្ស ដែ�លប្របម្ព�លបានៈ ដែ�លនៅធិើើការវាយត្ថនៃម្ពូ នៈិងដែ�ល
ប្របម្ព�លផ្សាត� ំតាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយរចួំរាល់នៅ�ើយ គឺឺ��ចំជាបំដែណុះក្នុនៅផ្សាសងៗ�ុនៃនៈ «ដែលបងផ្សាគ� ំរ �ប» �ធ៏ិំម្ពយួដែ�រ។ 
បំដែណុះក្នុពុត័្ថម៌្គានៈដ្ឋាចំន់ៅដ្ឋាយដែ�ក្នុពុី�ុទាងំនៅនាះនឹៈងចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយ នៅ�ើម្ពបនីៅម្ពើលអំពុីរនៅបៀប 
ទីក្នុដែនៈូង នៈិង ថ្លានៅត្ថើបំដែណុះក្នុពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងរ�បផ្សាគ� ំដែ�លនៅយើងក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅនៈះដែ�រ
ឬនៅទ។ បំដែណុះក្នុម្ពយួចំំនៈួនៈអាចំនឹៈងបាត្ថ ់នៅ�ើយបំដែណុះក្នុម្ពយួចំំនៈួនៈនៅទៀត្ថប្របដែ�លជាម្ពនិៈស័្សក្នុតិស្សម្ពនៈឹងរ�បផ្សាគ� ំ

ជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួនៅនាះនៅទ។ នៅ�នៅពុល�ូះ វាប្របដែ�លជាប្រត្ថូវចំំណាយនៅពុលម្ពយួរយៈ ម្ព�នៈនៅពុលដែ�លនៅយើង
�ឹងថ្លាបំដែណុះក្នុណាម្ពយួបានៈបាត្ថ ់ ឬសាគ ល់ទីក្នុដែនៈូងដែ�លបំដែណុះក្នុពុត័្ថម៌្គានៈជាក្នុ�់ក្នុណ់ាម្ពយួស័្សក្នុតិស្សម្ព
នៈឹងវា។

វាអាចំជាក្នុរណីុះម្ពយួផ្សាងដែ�រ ដែ�លអុក្នុ�នៃទនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងដែផ្សាុក្នុ��ស្ស�ុ ឬអងគភាពុ��ស្ស�ុនៃនៈទីភុាក្នុង់្ហារ
របស់្សនៅយើងផ្ទាា ល់ ឬស្ស�ម្ពបដីែត្ថនៅ�ក្នុុ�ងទីភុាក្នុង់្ហារម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ អាចំកានៈក់ាបប់ំដែណុះក្នុពុត័្ថម៌្គានៈម្ពយួចំំនៈួនៈ
ដែ�លនៅយើងប្រត្ថូវការ។ ��នៅចំុះ វាម្គានៈសារសំ្សខានៈ ់ ដែ�លការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ
នៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទីភុាក្នុង់្ហាររបស់្សនៅយើងផ្ទាា ល់ នៈិងជាម្ពយួទីភុាក្នុង់្ហារនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថ នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្ស
រាល់ពុត័្ថម៌្គានៈ/ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លម្គានៈក្នុុ�ងនៃ�ឲ្យយបានៈនៅប្រចំើនៈបំផ្សា�ត្ថ។

ម្ព��ង្ហារនៃនៈ «ការវភិាគឺ» នៅធិើើការផ្សាគ� ំបញ្ញេ� ល�ុនៈ�វដែផ្សាុក្នុត្ថ�ចំៗ នៈិងបំដែណុះក្នុនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនៈះ (��ចំបំដែណុះក្នុ
របស់្សដែលបងរ�បផ្សាគ� ំ) � ដែ�លពីុម្ព�នៈម្ពក្នុ ឬតាម្ពធិម្ពមតា ម្ពនិៈជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធ � នៅធិើើដែបបនៅនៈះនឹៈងបង្ហាា ញពុីលំនា ំ ឬ
អត្ថថនៈយ័ម្ពយួ។ នៅបើ�ម នៈការវភិាគឺនៅទ ពុត័្ថម៌្គានៈ«នៅ�ើម្ព» នៅ�ដែត្ថ�ម នៈប្របនៅយាជំនៈ។៍

��នៅចំុះ �ំណាក្នុក់ាលនៃនៈការវភិាគឺ គឺឺជា�ំណាក្នុក់ាល�សំ៏្សខានៈម់្ពយួ ក្នុុ�ងវ�តនៅស្ស�ើបការណ៍ុះ។ ការវភិាគឺអាចំ
ប្រត្ថូវបានៈពុណ៌ុះនាថ្លាជាការប្រត្ថួត្ថពុិនៈិត្ថយស្ស�ីជំនៅប្រ� នៈិងការបក្នុប្រសាយពុីអត្ថថនៈយ័ នៈិងប្រទងប់្រទាយសំ្សខានៈ់ៗ
របស់្សពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លអាចំដែស្សើងរក្នុបានៈ។ វា�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ំនៅណុះើ រការ ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយភាពុស្សត្ថោនៈ�ម្ពត័្ថ នៈិងម្ពនិៈ
លនៅម្ពអៀង នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើស្ស�ភិវនិៈិចំ័យ័ ដែផ្សាអក្នុនៅលើការយល់�ឹងអំពីុនៅស្សវា ដែផ្សាអក្នុនៅលើពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លទទួលបានៈ
កាលពីុម្ព�នៈ ដែផ្សាអក្នុនៅលើការនៅប្របៀបនៅធិៀប នៈិងការកាត្ថប់នៈថយ។ ពុត័្ថម៌្គានៈ�មីៗប្រត្ថូវបានៈនៅប្របៀបនៅធិៀបជាម្ពយួអើី
ដែ�លបានៈ�ឹងរចួំនៅ�ើយ នៅ�ើយការរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុ នៈិងការនៅប្របៀបនៅធិៀបរវាងពុត័្ថម៌្គានៈចាំស់្ស នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈ�មី 
នៈឹងនាឲំ្យយម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ�់មីៗ។ ការវភិាគឺគឺ�ស្សបញ្ញាា ក្នុអ់ំពីុគឺមូ្គាត្ថ ចំំណុះ� ចំខូាងំ នៈិងចំំណុះ� ចំនៅ�ាយ
របស់្សពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងការដែណុះនាវំធិិីដែ�លប្រត្ថូវអនៈ�វត្ថតបនៈតនៅទៀត្ថ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កកររវវ ិភិភគគ

• lgច=បបអ់នកថេត#ពត័ម៌ន/ពត័ម៌នចរកមមរបស់អនកល© (ឬg=កក)់ ដល់ក=មតិD

• lgច=បបអ់នកអំពីអBីែដលអនកមនិបនេធB#ពីមុនមក

• lgច=បបអ់នកអំពីអBីែដលចបំច=់តãវដឹងេដ#មបយីល់អំពីIថ នភពមយួ

• lgច=បបអ់នកអំពីចំណុចែដល=តãវែសBងរកបែនថមេទ{ត

• lgចជួយ ដល់អនកកនុងករ=បបអំ់ពីករយល់ដឹងរបស់អនកេទកនអ់នកដៃទេទ{ត។

វវ ិធិធីីEEââសសJJសសំំណណួួររ  ៥៥ WWss

• េត#អនកDជ=បភពពត័ម៌ន?

• េត#មនពត័ម៌នអBីខ-ះ?

• េហតុអBីlេនទីេនះ?

• េត#សកមមភពែដលបងñ ញេនកនុងេនះេក#តេឡ#ងេនេពលD?

• េត#lទកទ់ងេនឯD?
(!បភព៖ ដក!សង ់និងែកស!ម/លពី េស3វេភបណ7ុ ះប:7 លមូល<= ន ឆន  ំ២០១០ របស់ករយិល័យ UNODC ស7ី ពីករេសុIបអេងកត និងករផ7នទ េទសចំេពះកររតព់នធពលករ
ចំ:ក!សTក ម៉ូឌុលទី ៦)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

��ចំនៅយើងបានៈនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលក្នុំណុះត្ថទ់ិស្សនៅ� វធិិីសាស្ត្រីស្សតសំ្សណួុះរ ៥ Ws អាចំអនៈ�វត្ថតនៅ�ើងវញិ
នៅ�ទ�ទាងំវ�តនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះទាងំម្ព�ល។ ជាការពុិត្ថ ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុម្ពនិៈដែម្ពនៈជាអុក្នុវភិាគឺ វាគឺឺជាវធិិី
សាស្ត្រីស្សតអាចំនៅប្របើការបានៈ នៈិងង្ហាយចំងចាំ ំ នៅ�ើយដែ�លអាចំយក្នុម្ពក្នុអនៈ�វត្ថតនៅ�ប្រគឺប�់ំណាក្នុក់ាលវ�តនៃនៈ
ការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះ។
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វវ ិធិធីីEEââសសJJកកននុុងងកកររវវ ិភិភគគ
្របេភទគំនសូបំ្រព1ញ េគាលបំណង

គំនូសបំ្រព1ញអំពីទំនាក់
ទំនង

បងà ញអំពីទំនកទ់ំនងរRងអងគភពននែដលជបព់កព់ន័ធកនុងករេសុ7បអេងកត
ឧទហរណ៍ មនុសD េលខទូរស័ពទ អងគករ ^ជីវកមម !បតិបត;ិករហិរញញ វតថុ យន;េåះ/យនជំនិះនន/
កប៉ល់ !ទពយសមបត;ិ។ល។

គំនូសបំ្រព1ញអំពី
្រពឹត្តិការណ៍

បងà ញអំពីទំនកទ់ំនងVមលំMបលំ់េMយរRងអងគភពនន ឬលំMបលំ់េMយៃន!ពឹត;ិករណ៍

គំនូសបំ្រព1ញអំពីលំហូរ
ៃនទំនិញ

េដ7មបែីសXងរកករផT ស់ទីរបស់Fច!់បក ់êកូទីន ទំនិញ ឬវតថុេផDងេទyតែដល!តuវបនលួច

គំនូសបំ្រព1ញអំពី
សកម្មភាព

េដ7មបកីំណតរ់កសកមមភពននែដលជបព់កព់ន័ធេនកនុង!បតិបត;ិករបទឧ!កិដ?êមយួ

ការបេង្កើត្របវត្តិរូបែផ្នក
ហិរLMវត្ថO

េដ7មបកីំណតរ់ក!បកច់ំណូលែដល!តuវបនmកប់ងំរបស់បុគគល ឬអងគភព^ជីវកមម និងេដ7មប ី
កំណតរ់កសូចនកររបស់បទឧ!កិដ?ែផនកេសដ?កិចច

គំនូសបំ្រព1ញអំពីភាពញឹក
ញាប់

េដ7មបេីរyបចំ សេងខប និងបក!Fយពត័ម៌នអំពីបរមិណ

ទំនាក់ទំនងេទៅវRញេទៅមក
របស់ទិន្នន័យ

េដ7មបបីងà ញអំពីទំនកទ់ំនងរRងអេថរខុសៗគន

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពអំពីុសូាយនៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សក្នុំណុះត្ថស់្សម្គាគ ល់នានានៅ�ខាងនៅប្រកាម្ពជាជំំនៈួយ។ ពុនៈយល់ថ្លា 
ពុួក្នុនៅគឺប្របដែ�លជាម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈត្ថប្រម្ពូវឲ្យយ វភិាគឺត្ថួនាទីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅពុលនៅនៈះនៅនាះនៅទ ឬក្នុប៏្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺ
ប្រត្ថូវបានៈត្ថប្រម្ពូវឲ្យយ ទទួលបានៈការបណុះត� ះបណាត លបដែនៈថម្ពអំពីុប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការវភិាគឺ
នៅនាះនៅទ។

នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ នៅយើងនឹៈងនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សត «គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ» នៅ�ើម្ពបវីភិាគឺក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
ម្ពយួ (ដែ�លនឹៈងប្រត្ថូវបានៈពុនៈយល់នានៅពុលបនៈតិចំនៅទៀត្ថនៅនៈះ)។

ការនៅធិើើស្សម្គា�រណុះក្នុម្ពមទិនៈុនៈយ័គឺឺជា�ំណាក្នុក់ាល�ំប�ងនៃនៈ�ំនៅណុះើ រការក្នុុ�ងការវភិាគឺ។ វារមួ្ពម្គានៈ ការ
រមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុនៈ�វពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លទទួលបានៈពីុប្របភិពុ��ស្សៗ�ុ ក្នុុ�ងការនៅប្រត្ថៀម្ព នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈុិដ្ឋាា នៈ
នានា។ តាម្ពរយៈបំដែណុះក្នុ��ស្សៗ�ុនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនៈះ ការនៅធិើើស្សម្គា�រណុះក្នុម្ពមអាចំក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុ
ទំនាក្នុទ់ំនៈង និៈងភាពុជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធ�ុរវាងប�គឺគល អងគភាពុ ប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះ និៈងទីតាងំនានា។

អុក្នុវភិាគឺពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លបានៈទទួលការបណុះត� ះបណាត លម្គានៈឧបក្នុរណ៍ុះ នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួចំំនៈួនៈ
ដែ�លអាចំឲ្យយ ពុួក្នុនៅគឺអាចំវភិាគឺពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងអភិវិឌ័ឍវាឲ្យយនៅ�ជាពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថប់ានៈកានៈដ់ែត្ថលអប្របនៅស្សើរ
នៅ�ើង។ ឧបរក្នុណ៍ុះទាងំនៅនៈះអាចំម្គានៈចាំបព់ុីបាចិំ នៈិងប្រក្នុដ្ឋាស្ស រ��ត្ថ�ល់ក្នុម្ពមវធិិីក្នុ�ំពុយ�ទរ័ដែ�លម្គានៈភាពុ
នៅជំឿនៈនៅលឿនៈ។ បា�ដែនៈត វាគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបញ្ញាា ក្នុម់្ពតងនៅទៀត្ថថ្លា នៅទាះបីជា អុក្នុវភិាគឺប្រត្ថូវបានៈបណុះត� ះបណាត លឲ្យយ
បនៅងើើត្ថ�ោប្រកាម្ព នៈិងគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញដែ�លប្របក្នុបនៅដ្ឋាយអត្ថថនៈយ័នៅ�ើម្ពបតី្ថំណាងឲ្យយពុត័្ថម៌្គានៈ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងជ់ារ�បភាពុក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុ�៏ោប្រកាម្ព នៈិងគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញ
ទាងំនៅនៈះ ម្ពនិៈគឺួរប្រត្ថូវបានៈចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាជាលទធផ្សាលចំ�ងនៅប្រកាយនៅនាះនៅទ។ ផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ �ោប្រកាម្ព នៈិង
គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញទាងំនៅនាះ គឺឺជាវធិិីសាស្ត្រីស្សត នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថរ់ក្នុជំនៅប្រម្ពើស្សនៅធិើើប្របតិ្ថបត្ថតិការ នៈិងជំនៅប្រម្ពើស្សដែផ្សាុក្នុយ�ទធ



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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សាស្ត្រីស្សតដែ�លស្សម្ពនៅ�ត្ថ�ផ្សាល នៈិងប្រត្ថូវបានៈវភិាគឺរចួំរាល់នៅ�ើយ។ ដែ�លតាម្ពរយៈការក្នុំណុះត្ថទ់ាងំនៅនៈះ វានឹៈង
អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយម្គានៈការនៅធិើើនៅស្សចំក្នុតីស្សនៅប្រម្ពចំដែ�លម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ ់បានៈកានៈដ់ែត្ថលអប្របនៅស្សើរនៅ�ើង។

នៅទាះបីជាអុក្នុវភិាគឺនៅប្របើប្របាស់្សក្នុម្ពមវធិិីក្នុ�ំពុយ�ទរ័ណាម្ពយួក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ��ចំជា «i2 Link & Case Notebook» 
«Anacap»’ ជានៅ�ើម្ព ប្រគឺបក់្នុម្ពមវធិិីទាងំអស់្សនៈឹងជំួយបនៅងើើត្ថនៅលបឿនៈ នៈិងភាពុង្ហាយបត្ថដ់ែបនៈនៃនៈការវភិាគឺបានៈ
យាា ងខូាងំកូាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ អុក្នុវភិាគឺក្នុន៏ៅ�ដែត្ថប្រត្ថូវពុឹងដែផ្សាអក្នុនៅលើវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការវភិាគឺនៅដ្ឋាយនៃ� ដែ�ល
តាម្ពធិម្ពមតា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងពិុចាំរណានៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួ ឬនៅប្រចំើនៈដែ�លប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញនៅ�នៅលើសូាយ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះ គឺឺជាឧបក្នុរណ៍ុះ�ស៏្សម្ពប្រស្សបម្ពយួស្សប្រម្គាបក់ារទាញយក្នុអត្ថថនៈយ័នៅចំញពុី
ប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះជានៅប្រចំើនៈដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ។ គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះបង្ហាា ញអំពីុលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈប្រពុឹត្ថតិ
ការណ៍ុះនានា ដែ�លបង្ហាា ញនៅពុលនៅវ�នៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� នៈិងទំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះនានាម្គានៈភាពុ
ចំាស់្ស�ស់្សង្ហាយយល់។ ក្នុុ�ងការវភិាគឺអំពីុក្នុរណីុះ�ស៏្សម�គឺសាម ញម្ពយួ គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ 
គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�នៅពុល�ំប�ង។ 

នៅដ្ឋាយសារដែត្ថប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះនានា ជាញឹក្នុញាប ់ ម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈរាយការណ៍ុះតាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៅពុលនៅវ�
នៅនាះនៅទ ��ចំនៅនៈះនៅ�ើយចំ�រនៅធិើើការក្នុត្ថប់្រតាអំពុីកាលបរនិៅចំ័ទ នៈិងនៅពុលនៅវ�នៅដ្ឋាយប្របុងប្របយត័្ថុ។ ស្សម្គាស្សធាត្ថ�
ទាងំនៅនៈះអាចំប្រតូ្ថវបានៈរមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុនៅ�កុ្នុ�ងគំឺនៈ�ស្សបំប្រពួុញអំពុីប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួតាម្ពវធិិី��ស្សៗ�ុជានៅប្រចំើនៈ 
ដែ�លប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុន់ៅដ្ឋាយវត្ថថ�បំណុះងរបស់្សអុក្នុវភិាគឺ នៈិងភាពុនៃចំុប្របឌិ័ត្ថរបស់្សអុក្នុវភិាគឺដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។ ក្នុតាត
ប្រគឺបប់្រគឺងក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួ រមួ្ពម្គានៈ (ក្នុ)ផ្សាតល់បទបង្ហាា ញអំពីុពុត័្ថម៌្គានៈបានៈ
យាា ងចំាស់្ស�ស់្ស នៈិងយាា ងប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ នៈិង (�)នៅធិើើឲ្យយគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញម្គានៈភាពុសាម្ពញ្ញញ  នៈិងពុណ៌ុះនាឲ្យយចំំ
ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈប់ំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ។

គគំំននូូសសបបំំFFពពèèញញអអំំពពីីFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍
• េសចកQីពណ៌ន=តóសៗអំពី=ពឹតQិករណ៍នន=តãវបនüកេ់នកនុងសញញ នន ដូចជ សញញ
រងBង ់ឬចតុេកណ។ ធនថ េនកនុងគំនូសបំ=ពóញមយួ សញញ មយួតំDងឲយវតថុដូចគន  
េទះបីជសញញ េនះ=តãវបនេ=ប#េនេពលDកេ៏üយ។ េធB#ករពណ៌នអំពី=ពឹតQិករណ៍ននខ្

លីៗ--មនិេល#សពីបី ឬបនួពកយ។

• បនទ តត់ភជ ប ់=តãវបនេ=ប#=បស់េដ#មបចីង©ុលបងñ ញអំពីទំនកទំ់នងរlង=ពឹតQិករណ៍នន--

=ពឹតQិករណ៍tមលំüបលំ់េüយៃនេពលេវx ែដល=ពឹតQិករណ៍មយួនឲំយេក#ត=ពឹតQិករណ៍
មយួេផ\ងេទ{ត។

• សញញ =ពóញេនេល#បនទ តនី់មយួៗចង©ុលបងñ ញអំពីលំüបលំ់េüយៃន=ពឹតQិករណ៍--លំហូរៃន
=ពឹតQិករណ៍ននtមេពលេវx។

• កលបរេិចឆទ និង/ឬេពលេវxែដលពកព់ន័ធនឹង=ពឹតQិករណ៍នីមយួៗ tមវធីិមយួចំនួន =តãវ

បនភជ បទំ់នកទំ់នងេទនឹងេសចកQីពណ៌នអំពី=ពឹតQិករណ៍េនះ--េនកនុងសញញ ៃន=ពឹតQិករណ៍ 
េនជបស់ញញ  ឬ=តãវបនតភជ បេ់ទកនស់ញញ េនះ។

(!បភព៖ www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf)
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សូាយបង្ហាា ញឧទា�រណ៍ុះនៃនៈគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈយក្នុនៅចំញពុីធិនៈធានៈរបស់្ស 
UNODC ��ចំបានៈទាញអាគឺត្ថដ្ឋាា នៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅជំើងទំពុរ័។ នៅស្សចំក្នុតីពុនៈយល់នៅ�ខាងនៅប្រកាម្ពក្នុប៏្រត្ថូវបានៈ
យក្នុនៅចំញនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ពុីឯក្នុសារ��ចំ�ុដែ�រ។

គគំំននូូសសបបំំFFពពèèញញអអំំពពីីFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍

មនី ១៥
Zwangបនជួប

Jabcobs

មនី ១៦
Jabcobs !តuវបន
េឃ7ញេន MZB

មនី ១៥
Pylesបនជួប

Gratz

មនី ១៨
Gratz បន
េឃ7ញេន MZB

មនី ២២
កុងទីនរ័បនមក
ដល់ MZB

មនី ១៨
Lee បនេឃ7ញ
េន MZB

មនី ២៦
បនដឹកេទ

Trasco

មនី ៣០
ឥR៉នប់នដឺកឲយ

Pyles

មនី ៣០
ឥR៉នប់នដឹកឲយ

Vickers

មនី ៣០
ឥR៉នប់នដឹកឲយ

Zwang

(<បភព៖www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf)

គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញចំ�ងនៅប្រកាយ គឺឺជាឧបក្នុរណ៍ុះដែ�លម្គានៈថ្លាម្ពពុលម្ពយួស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុវភិាគឺក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុ
អំពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះនានានៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុប្របប្រពឹុត្ថតិបទឧប្រកិ្នុ�ាណាម្ពយួ។ ចំំណុះ� ចំណាម្ពយួ
ដែ�លអាចំបងើការរខំានៈ�ល់ការបនៅងើើត្ថរ�បភាពុនៅនៈះ ម្ពនិៈគឺួរប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញនៅនាះ
នៅទ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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គឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួអាចំបង្ហាា ញទាងំពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លបានៈនៅផ្សាាៀងផ្ទាា ត្ថរ់ចួំនៅ�ើយ នៈិងពុត័្ថម៌្គានៈ
ដែ�លបានៈទាញស្សម្ពមត្ថិក្នុម្ពមរចួំនៅ�ើយ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ នៅ�ក្នុុ�ងកាលៈនៅទស្សៈនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថ នៅយើងអាចំ
ស្សងសយ័ថ្លា ទំនិៈញប្រត្ថូវបានៈបញ្ញា� នៈនៅ�កានៈ ់ Trasco នៅ�នៃ�ាទី២៦ ដែ�ម្ពនីា។ បា�ដែនៈតនៅយើងម្ពនិៈទានៈប់ានៈ
បញ្ញាា ក្នុថ់្លាវាពុិត្ថជាដែបបនៅនាះពុិត្ថដែម្ពនៈនៅទ។ ប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះដែ�លប្រត្ថូវបានៈទាញស្សម្ពមត្ថិក្នុម្ពមម្ពយួ ប្រត្ថូវបានៈ
បង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ងគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញ នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សបនាា ត្ថដ់្ឋាចំ់ៗ ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ប្របសិ្សនៈនៅបើវាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈក់្នុុ�ងការបង្ហាា ញរចំនាប� ឬទំរងន់ៃនៈប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះនានា ដែ�លនៅ�ជំ�ំវញិធាត្ថ�
ជានៅប្រចំើនៈ��ចំជាប�គឺគល ឬអងគការនានានៅនាះ គឺំនៈ�ស្សប្រពុួញម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួប្របដែ�លជាម្គានៈ
ស្សម្ពប្រស្សបជាង។ ឧទា�រណ៍ុះអំពីុគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះម្ពយួ ប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញនៅ�ក្នុុ�ង
រ�បភាពុ។

�ក្នុយ ម្គាា ប្រទីស្ស ប្រត្ថូវបានៈយក្នុម្ពក្នុនៅប្របើប្របាស់្សនៅដ្ឋាយសារដែត្ថគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញ (រ�បភាពុ ទី៣) រាយនាម្ពប�គឺគល
ទាងំឡាយនៅ�មុ្គាងនៃនៈម្គាា ប្រទីស្ស (នៅ�ខាងនៅឆ្លើងនៃ� នៅ�ក្នុុ�ងឧទា�រណ៍ុះ) នៈិងនៅពុលនៅវ�នៅ�មុ្គាងនៅទៀត្ថ (នៅ�
តាម្ព  បនៅណាត យខាងនៅលើ នៅ�ក្នុុ�ងឧទា�រណ៍ុះ)។ នៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងន់ៅនៈះ ប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះសំ្សខានៈ់ៗ ប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុ់
បញ្ញេ� លនៅ�ចំំណុះ� ចំប្របស្សពុើរវាងនៅពុលនៅវ� នៈិងប�គឺគល។ ស្សញ្ញាញ ប្រពុួញប្រត្ថូវបានៈទាញនៅចំញពុីប�គឺគលមុ្គាក្នុ់
នៅ�កានៈដ់ែត្ថប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះដែ�លប�គឺគលមុ្គាក្នុន់ៅនាះចំ�លរមួ្ពដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសនៅលើស្សពុីមុ្គាក្នុ់
បានៈចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះណាម្ពយួនៅនាះ ចំ�របង្ហាា ញស្សញ្ញាញ នៅ�ចំនៅនូាះបនាា ត្ថរ់បស់្សប�គឺគលទាងំនៅនាះ។

ជាទ�នៅ� នៅ�ក្នុុ�ងគឺំនៈ�ស្សប្រពុួញម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ សុាម្ពប្រកិ្នុត្ថនៅ�ជំួរនៅផ្សាតក្នុ គឺឺនៅពុលនៅវ� នៅ�ើយសុាម្ពប្រកិ្នុត្ថ
នៅ�ជំួរបញ្ញឈរ ប្រត្ថូវបានៈដែបងដែចំក្នុតាម្ពប្របធានៈបទ ដែ�លអាចំជាម្ពនៈ�ស្សស ទ�រស័្សពុា យានៈជំំនៈិះ។ល។ ឬការ

គគំំននូូសសបបំំFFពពèèញញអអំំពពីីFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍ ៣៣

Hess

Toka

Clark

!តលបម់កពី
Germany

ទំនកទ់ំនងVម
ទូរស័ពទ

ជួប េហ7យទទូល
កញចបម់យួពីHess
េទ Clark

ជួបគន េន
Brown Park

ជួបគន េន Brown
Park

កញញ ១៩ កញញ ២៥ កញញ ៣០ តុm ០៣ តុm ០៥

(!បភព៖www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf)
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រមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុនៃនៈធាត្ថ�ទាងំនៅនាះ។ គឺំនៈ�ស្សប្រពុួញម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះអាចំម្គានៈទំ�ំធិំខូាងំ នៈិងម្គានៈភាពុ
ស្សម�គឺសាម ញ នៈិងប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងបានៈយាា ងលអបំផ្សា�ត្ថ នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្ស ក្នុម្ពមវធិិីក្នុ�ំពុយ�ទរ័ដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
បនៅងើើត្ថនៅ�ើងស្សប្រម្គាបគ់ឺំនៈ�ស្សប្រពុួញនៅនៈះ។

�កមមភា�����រ៖ កិ្នុចំេការអំពីុម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ Missing from 
Pedwar (ការង្ហារប្រក្នុុម្ព)

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖

• បនៅងើើត្ថ និៈងបង្ហាា ញម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈគឺំនៈ�ស្សបំប្រពុួញអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះនានា 
• ទាញស្សម្ពមត្ថិក្នុម្ពមនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថន់ៅ�នៅពុលបចំេ�បបនៈុ

រយ�ស៊ើ��៖ ១០៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

២.១  ការងារម្រាកើម (៧៥  នាទី)

១.  ពុនៈយល់ថ្លា នៅ�ក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពងនៅម្ពនៅរៀនៈទី២ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងជំួបក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនៈះជានៅទៀត្ថជានៅប្រចំើនៈនៅលើក្នុ
នៅទៀត្ថ រមួ្ពទាងំក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថផ្សាងដែ�រ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ជំ�នៈ
សិ្សកុាកាម្ពនៈ�វឱ្យកាស្សក្នុុ�ងការដែស្សើងយក្នុអំពុីប្របធានៈបទឲ្យយបានៈស្ស�ីជំនៅប្រ� នៈិងនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ព
ទស្សសនៈៈវស័ិ្សយ��ស្សៗ�ុ។

 ក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅ�ថ្លា «ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar»។ វាគឺឺជាក្នុរណីុះម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈប្របឌិ័ត្ថនៅ�ើង បា�ដែនៈតវាដែផ្សាអក្នុយាា ងខូាងំនៅលើក្នុរណីុះជំួញ��រនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថពិុត្ថ នៅ�ត្ថំបនៈអ់ាស្ស�ី
អានៅគឺុយ។៍ ពុនៈយល់ថ្លា សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងនៅ�ើរត្ថួជាដែផ្សាុក្នុម្ពយួនៃនៈម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែ�លជាដែផ្សាុក្នុ
ម្ពយួនៃនៈប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សម្ពយួ ដែ�លម្គានៈនៅ�ម ះថ្លា Pedwar។ 
ពុួក្នុនៅគឺប្រតូ្ថវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថអំពុីការបាត្ថ់�ួូនៈរបស់្សស្ត្រីស្សតី វយ័នៅក្នុមងមុ្គាក្នុ់ដែ�លប្រតូ្ថវបានៈ
រាយការណ៍ុះថ្លាបានៈបាត្ថ�់ូួនៈ នៅដ្ឋាយអាបំ្រសី្សរបស់្សនាង។

២. ពុនៈយល់ពុួក្នុនៅគឺថ្លា នៅពុលនៅនៈះនៅយើងនៅធិើើការជាម្ពយួពុត័្ថម៌្គានៈត្ថិចំត្ថួចំតាម្ពរយ:ស្សក្នុុីក្នុម្ពមរបស់្ស
សាក្នុសអីំពីុ អាបំ្រសី្សរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លនៅយើងស្សនៈុិដ្ឋាា នៈ។ ប្របគឺល់ឯក្នុសារ ២.១.១. 
ពុត័្ថម៌្គានៈ/បរបិទតាម្ពត្ថំបនៈ ់២.១.២ របាយការណ៍ុះនៈគឺរបាល នៈិង ២.១.៣ អំណុះះអំណាង
របស់្សសាក្នុស ី រមួ្ពជាម្ពយួផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៈិងបាចិំ។ នៅប្របើប្របាស់្សតារាងខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�ើម្ពបពីុនៈយល់
ពុីធិនៈធានៈនីៈម្ពយួៗ�ល់សិ្សកុាកាម្ព ៖
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៣. ពុនៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុលស្សរ�ប ៧៥ នាទី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់្នុិចំេការ នៈិងស្សប្រម្គាក្នុទទួលទានៈ
អាហារស្សប្រម្ពនៈរ់យៈនៅពុលនៅពុល ១៥ នាទី នៅ� ៣០ នាទីនៅប្រកាយ   បនាា បម់្ពក្នុពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ប្រត្ថ�បម់្ពក្នុបនៈតស្សក្នុម្ពមភាពុវញិរយៈនៅពុល ៣០ នាទីនៅទៀត្ថ។

២.២ ប�បងាា�ញកែ��ម្រាកើមធីំ (៣០ នាទី)

បនាា បព់ុីស្សក្នុម្ពមភាពុរយៈនៅពុល ៧៥ នាទី ប្រត្ថូវបានៈបញ្ញេប ់ នៅស្សុើឱ្យយប្រក្នុុម្ពទាងំនៅនាះម្ពក្នុជំ�ំ�ុម្ពតងនៅទៀត្ថ នៅ�ើយ
ឱ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើបទបង្ហាា ញការង្ហារជាប្រក្នុុម្ពរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ពផ្សាតល់នៈ�វនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាមំ្ពយួចំំនៈួនៈ
នៅលើធាត្ថ�នៈីម្ពយួៗនៃនៈកិ្នុចំេការ៖

១. ការស៊ើធីវ�ន្ថែផ្តន��តារា�ម្រា�ឹតតិការណ្តុះ៍

ចំ�រចំងចាំថំ្លា នៅ�លបំណុះងនៃនៈវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ គឺឺម្ពនិៈដែម្ពនៈនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឱ្យយសិ្សកុាកាម្ពកូាយជាអុក្នុជំំនាញនៅស្ស�ើប   
ការណ៍ុះស្សម្គាា ត្ថន់ៅទ បា�ដែនៈតនៅ�ើម្ពបឱី្យយពុួក្នុនៅគឺដែស្សើងរក្នុទិ�ាភាពុជាក្នុដ់ែស្សតងអំពីុរនៅបៀបដែ�លអាចំដែស្សើងរក្នុធាត្ថ�ផ្សាសនំៃនៈ
ការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៅនៈះ។

សិ្សកុាកាម្ពអាចំនៈឹងនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្សាសងៗស្សប្រម្គាបន់ៅធិើើដែផ្សានៈទីតារាងប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ នៅ�ើយគឺួរប្រត្ថូវបានៈ
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយបញ្ញាា ក្នុព់ុីលក្នុុណុះៈស្សម្គាគ ល់ ឬស្សក្នុម្ពមភាពុជាក្នុ�់ក្នុ ់ ជាឧទា�រណ៍ុះរ�បរាង នៈិងពុណ៌ុះ
��ស្សៗ�ុ។ ម្ពនិៈថ្លាពុួក្នុគឺនៅប្រជំើស្សយក្នុវធិិីសាស្ត្រីស្សតណាម្ពយួនៅទ ប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ នៈិងលក្នុុណុះៈស្សម្គាគ ល់ខាងនៅប្រកាម្ព
គឺួរប្រត្ថូវដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� ល។

ប�ភ� ការ�ណ្តុះ៌នាំ 

២.១.១ ពុត័្ថម៌្គានៈ/បរបិទនៃនៈត្ថំបនៈ់ នៅនៈះគឺជឺាពុត័្ថម៌្គានៈកុ្នុ�ងតំ្ថបនៈ/់បរបិទដែ�លប្រស្សងន់ៅចំញពីុរបាយការណ៍ុះ
សាថ នៈភាពុដែ�លនៅប្របើនៅដ្ឋាយទីភុាក្នុង់្ហារនៅឆ្លូើយត្ថបដែផ្សាុក្នុម្ពនៈ�ស្សសធិម្ព៌
នៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈ។់

២.១.២ របាយការណ៍ុះនៈគឺរបាល៖ 
ដែ�ម្ព�ិ�នា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

ក្នុំណុះត្ថន់ៅ�ត្ថ�នៈគឺរបាលដែ�លនៅរៀបចំំនៅដ្ឋាយម្ពស្ត្រីនៈតីដែ�លបានៈស្សម្គាភ ស្ស
ម្គាត យម្ពងីរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លជាប ់ ស្សងសយ័។

២.១.៣ អំណុះះអំណាងរបស់្សសាក្នុស៖ី 
Wei Liu 

(អាបំ្រសី្ស នៃវ�វ) ដែ�ម្ព�ិ�នា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

នៅស្សចំក្នុតី ដែ�ូងការណ៍ុះរបស់្សសាក្នុសជីាម្គាត យម្ពីងរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ
ដែ�លជាបស់្សងសយ័។
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ស្វាវតា

ឈ្ម�ះ Ju Sang (ជូស្វា�)

(ជនរ�គ��ះ)

Bo Lan (ប៉ឡាន)

(ជន���ស័យប�ើ�)

Sue Rhi (�៊ូរឺ)

(ជន���ស័យស��)

អាយើ ១៩ ប្របដែ�ល ៥៥ ប្របដែ�ល ៣៥

រូបរា� ក្នុម្ពពស់្ស ១.៦០ ដែម្ពាប្រត្ថ នៅ�ើយម្គានៈ
រាងនៅស្សដើង ស្សក្នុន់ៅ�ម ដែវង�ល់ចំនៅងើះ។

នៅចាំះប្រចំម្ព�ះនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅឆ្លើង

ម្គានៈសុាម្ពនៅ�ុពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ពប្របដែវង    
១ ស្សម្ព នៅ�នៅលើប្រត្ថនៅចំៀក្នុខាងនៅឆ្លើង 
នៈិង ម្គានៈសុាម្ពស្សមូ្គាក្នុរាងម្ព�លនៅ�
ខាងនៅប្រកាយនៃ�សាត ំទំ�ំប្របដែ�ល ៣ 
ស្សម្ព។

វាម្គានៈពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ព នៅ�ើយនៅធិើើឱ្យយ
ដែស្សបក្នុរបស់្សនាងនៅម្ពើលនៅ�ប្រជំួញ 
បណាត លម្ពក្នុពីុការរ�ក្នុដែ�ល
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងកាលពុីពុីរដែ�  ម្ព�នៈ។

នៅស្សូៀក្នុនៅខា��វបាយដែវង�ល់ក្នុនៅជំើង
ម្គានៈនៅហានៅ�ា នៅ�នៅលើនៅ�ូនីៈម្ពយួៗ 
អាវយឺត្ថបា���ពុណ៌ុះផ្ទាើ ឈ�ក្នុប្រសាល
នៅល� ៥៦ ម្គានៈពុណ៌ុះនៅ�ៀវនៅ�
ខាងនៅប្រកាយ នៈិង�ក្នុដ់ែស្សបក្នុនៅជំើង
ប្រក្នុណាត្ថព់ុណ៌ុះនៃបត្ថងម្គានៈដែ�ស
ពុណ៌ុះស្ស។

កានៈ់កាប�បសាព យពុណ៌ុះនៅ�ម ចាំស់្ស
ម្ពយួម្គានៈសូាក្នុពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ពនៅ�នៅលើ
នៅហានៅ�ា ខាងសាត ំ ដែ�លស្សរនៅស្សរថ្លា 
«ផ្សាូ�វនៅល� ៦៦»  (Route 66) នៅ�
នៅលើនៅនាះ។

ក្នុម្ពពស់្សប្របដែ�ល ១.៧៨ ដែម្ពាប្រត្ថ ម្គានៈ
រាងនៅស្សដើងម្គា ំ នៈិងម្គានៈពុណ៌ុះស្សក្នុន់ៅ�ម
នៅ�ើយ  ម្គានៈស្សក្នុ់ស្សើ� វ ប្រកាស់្សម្ពួយជួំរ 
ដែវ ង � ល់ ដែផុ្សា ក្នុ ខា ង នៅឆ្លើ ង នៅប្រកា យ
ប្រត្ថនៅចំៀក្នុ។

នៅស្សូៀក្នុស្សនៅមូ្ពៀក្នុ បំ�ក្នុ់សាអ ត្ថបាត្ថ
ធិម្ពមតា  �ក្នុន់ៅខា��វបាយពុណ៌ុះ ទឹក្នុ
បាចិំ ចាំស់្ស នៈិងអាវពុណ៌ុះទឹក្នុបាចិំ
ដែ�លម្គានៈរ�បចិំនៅញ្ញេ ៀនៈ ពុណ៌ុះ ទឹក្នុ
ម្គាស្ស ចំំនៈួនៈ ៣ វង ់ នៅ�នៅលើនៅហានៅ�ា
អាវខាងនៅឆ្លើង។

ក្នុម្ពពស់្សប្របដែ�ល ១.៧០ ដែម្ពាប្រត្ថ ម្គានៈ
សាម ដែវង ស្សក្នុន់ៅ�ម ប្រត្ថង។់
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�ំដ្ឋាប់ម្រា�ឹតតិការណ្តុះ៍ និ��័ត៌�ន�មូិត�ំខាន់ៗ

• ដែ�ក្នុ�ម្ពភៈ៖ សាក្នុស ីនៈងិក្នុមួយប្រសី្សពុរីនាក្នុ ់(រមួ្ពទាងំជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លជាបស់្សងសយ័)បានៈម្ពក្នុ�ល់ជំំរ�។ំ
• ដែ�នៅម្ពសា៖ សាក្នុសមុី្គាក្នុប់្រត្ថវូបានៈម្ពតិ្ថតភិក្នុត ិ មុ្គាក្នុន់ៅ�ជំរំ�បំ្របាបថ់្លាពុកួ្នុនៅគឺបានៈទាក្នុទ់ងជាម្ពយួប�រស្ស

មុ្គាក្នុម់្ពក្នុពីុត្ថបំនៈ ់Keeto ដែ�លកំ្នុពុ�ងនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សក្នុម្ពមក្នុរនៅធិើើការនៅ�នៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស្សពុានៃ�ម្ពយួ។
• នៃ�ាទី ២ ដែ�ឧស្សភា៖ ជំនៈស្សងសយ័ទាងំប្របុស្សទាងំប្រសី្សជំួបជាម្ពយួសាក្នុសនីៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាអំពីុនៅរឿង

ក្នុមួយប្រសី្សនៅចំញនៅ�នៅធិើើការជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុ នៈិងបានៈបង្ហាា ញរ�ប�ត្ថរបស់្សនៅរាងចំប្រក្នុ
នៅនាះ។
+ ពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថអំពុនីៅរាងចំប្រក្នុដែ�លបានៈផ្សាតល់៖

+ �ប្រក្នុុម្ព�ា�នៈទ�រស្សពុាចំល័ត្ថនៅ�ភាគឺខាងត្ថប�ងត្ថំបនៈ ់ Keeto ជំិត្ថទីប្រក្នុុងនៅឆ្លុរស្សម្ព�ប្រទ 
Lan។

+ រ�ប�ត្ថរបស់្សនៅរាងចំប្រក្នុដែ�លជាអា�រ�៏ធិំម្ពួយម្គានៈបនៅង្ហាគ លបាម្ពពុណ៌ុះផ្ទាើ ឈ�ក្នុ
ចំំនៈួនៈ ៣ នៅ�ខាងនៅឆ្លើងអា�រធិំម្ពយួ�ម នៈបងអួចំ បា�ដែនៈតម្គានៈរ�បចិំនៅញ្ញេ ៀនៈពុណ៌ុះ
ទឹក្នុម្គាស្សចំំនៈួនៈ ៣ នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងម្ព��។

+ �រ�ប�ត្ថបង្ហាា ញដែផ្សាុក្នុខាងក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុនៅម្ពើលនៅ�សាអ ត្ថ នៅប្រ�ះក្នុម្ពមក្នុរប្រត្ថូវនៅស្សូៀក្នុឯក្នុ
ស្សណាា នៈពុណ៌ុះស្ស នៈិងនៃស្សបប្រគឺបស្សក្នុ។់

+ សាក្នុសបី្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លាក្នុម្ពមក្នុររស់្សនៅ�ក្នុុ�ងអនៅនៈតវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈ តាម្ពរ�បភាពុបានៈ
បង្ហាា ញថ្លាម្គានៈអនៅនៈតវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈសាអ ត្ថម្គានៈម្ពនៈ�ស្សស ៤ នាក្នុសុ់ាក្នុន់ៅ�រមួ្ព�ុក្នុុ�ង
ម្ពយួបនៈាប។់

• នៃ�ាទី ៥ ដែ�ឧស្សភា៖ ជំនៈស្សងសយ័ប្របុស្ស នៈិងប្រសី្សបានៈជំិះរ�យនៈតម្គាា ក្នុត្ថ�យា�តាម្ពយួនៅប្រគឺឿងចាំក្នុ
នៅចំញពុីជំំរ�។ំ

• នៃ�ាទ ី៦ ឧស្សភា៖ ក្នុមួយប្រសី្សបានៈទ�រស្សពុាម្ពក្នុម្គាត យម្ពងីពីុ Pedwar Royal កុ្នុ�ងរ�ាធានីៈ Pedwar។
• នៃ�ាទី ៧ ឧស្សភា៖ ក្នុមួយប្រសី្សបានៈទ�រស្សពុាម្ពក្នុម្គាត យម្ពងីពីុប្រពុំប្របទល់ Pedward/Keto នៅ�

ស្សណាា �រនៅ�ៀវ។
• នៃ�ាទី ៨ ដែ�ឧស្សភា៖ ក្នុមួយប្រសី្សបានៈទ�រស្សពុាម្ពក្នុម្គាត យម្ពងីពីុបងគនៈន់ៅ�ក្នុុ�ងនៅភាជំនីៈយដ្ឋាា នៈម្ពយួ

ដែ�ល ពុួក្នុនៅគឺបានៈ បានៈចំ�ល។
+ ម្គាត យម្ពងីអះអាងថ្លាក្នុមួយប្រសី្សហាក្នុ�់�ចំជាម្គានៈវបិត្ថត៖ិ
+ ក្នុមួយប្រសី្សនៈយិាយថ្លា៖ «នាងបានៈក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើញថ្លា ប�រស្សនៅនាះបានៈផ្សាតល់អត្ថត

ស្សញ្ញាញ ណុះបណ័ុះណ ដែកូ្នុងកូាយ�ល់អាជាា ធិរប្រពុដំែ�នៈស្សប្រម្គាបន់ាង។ នាងម្គានៈការប្រពុយួបារម្ពភ
ខូាងំណាស់្ស នៅដ្ឋាយម្ពនិៈហាា នៈសួ្សរ�ត្ថព់ុមី្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�ល�ត្ថន់ៅធិើើដែបបនៅនៈះនៅទ បា�ដែនៈតនាង
ម្គានៈការប្រពុយួបារម្ពភ» ។

+ នៅពុលនៅនាះ ម្គាត យម្ពងីឮស្សនៅមូ្ពងដែប្រស្សក្នុ�ូះៗនៅ�ខាងនៅប្រកាយ នៅ�ើយឮស្សមូ្ពងនៅ�ះខូាងំៗ។ 
ក្នុមួយប្រសី្សដែប្រស្សក្នុ នៅ�ើយប្របាបអុ់ក្នុណាមុ្គាក្នុឱ់្យយនៅដ្ឋាះដែលងនាង បនាា បម់្ពក្នុទ�រស្សពុាក្នុដ៏ែលងឮ
ស្សនៅមូ្ពង។



114

+ ម្គាត យម្ពងីបានៈពុោយាម្ពទ�រស្សពុានៅ�វញិ ដែត្ថម្គាា ស្ស�ីនៈទ�រស្សពុានៅឆូ្លើយជំំនៈសួ្ស។
២. �ូចំនាំករនៃនការជួញដូូរ

• ក្នុតាត រ�ញប្រចាំនៈ នៈិងក្នុតាត អ�ស្សទាញ៖ សាថ នៈភាពុនៅ�ជំំរ�ជំំនៈនៅភិៀស្ស�ូួនៈគឺឺម្គានៈការលំបាក្នុខូាងំ   
នៅ�ើយការផ្សាតល់ឱ្យកាស្សការង្ហារហាក្នុ�់�ចំជាលអ។

• នៈិនុាការកុ្នុ�ងត្ថំបនៈរ់បស់្សស្ត្រីស្សតីដែ�លម្ពក្នុពីុជំនៈជាត្ថិរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះប្រតូ្ថវបានៈកំ្នុណុះត្ថជ់ានៅ�ល
នៅ�យក្នុនៅ�ត្ថំបនៈ ់ Keeto នៅ�ើម្ពបនីៅរៀបអា��៍ពុិ��៍ដែ�លបានៈនៅរៀបចំំទ�ក្នុ ឬបងុំឱ្យយនៅធិើើជា
ម្គាត យពុនៅ�ះជំំនៈួស្សរួម្ពជាម្ពួយនៅស្សចំក្នុតីដែ�ូងការណ៍ុះរបស់្សសាក្នុសដីែ�លកុ្នុ�ងនៅនាះម្គាត យម្ពីង
បញ្ញាា ក្នុថ់្លា ជំនៈស្សងសយ័ទទ�ចំចំងន់ៅប្រជំើស្ស  នៅរ ើស្សដែត្ថស្ត្រីស្សតីដែ�លម្គានៈអាយ�អាចំបនៅងើើត្ថក្នុ�នៈបានៈ
បា�នៅណាណ ះ។

• របាយការណ៍ុះរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លហាក្នុ�់�ចំជាម្គានៈវបិត្ថតិម្ព�នៈនៅពុលឈបទ់ំនាក្នុទ់ំនៈង។
• ការទំនាក្នុទ់ំនៈងបានៈបញ្ញឈប។់

�កមមភា���ប�៖ ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុ�ំណាក្នុក់ាលលផ្សាសពុើផ្សាាយនៃនៈវ�តពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពម

រយ�ស៊ើ��៖ ១៥ នាំ��

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

៣.១ ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

កកររផផ>>ពពnnផផ%%យយ

• «េត#ខញុ ំនឹងេធB#អBីខ-ះចំេពះពត័ម៌នចរកមម និងេត#ខញុ ំនឹង
រកdទុកពត័ម៌នចរកមមេនះេនកែន-ងD?»



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៃនៈការផ្សាសពុើផ្សាាយនៃនៈវ�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថអ់ាចំស្សនៅងុបបានៈតាម្ពរយៈសំ្សណួុះរនានា «នៅត្ថើ�ា� ំនៈឹង
នៅធិើើអើី�ូះចំំនៅ�ះពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពម និៈងនៅត្ថើ�ា� ំនៈឹងរក្នុាទ�ក្នុពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពមនៅនាះនៅ�ក្នុដែនៈូងណា?»

�ណុះៈនៅពុលដែ�លបនៅញ្ញេញពុត័្ថម៌្គានៈ ក្នុអ៏ាចំ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ំនៅណុះើ រការបញ្ញា� នៈពុត័្ថម៌្គានៈ�ំប�ង នៅ�កានៈអ់ុក្នុ
ទី៣ផ្សាងដែ�រនៅនាះ វាក្នុម៏្គានៈនៈយ័ប្របហាក្នុប់្របដែ�ល�ុថ្លាការបនៅញ្ញេញលទធផ្សាលនៃនៈការវភិាគឺនៅ�កានៈអ់តិ្ថ�ិជំនៈ 
ឬអុក្នុនៅប្របើប្របាស់្សចំ�ងនៅប្រកាយ គឺឺជានៅរឿងសំ្សខានៈស់្សប្រម្គាបវ់�តពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ។់ នៅ�ើយទិនៈុនៈយ័ទាងំនៅនាះនឹៈង
ម្ពនិៈម្គានៈប្របនៅយាជំនៈន៍ៅទស្សប្រម្គាបប់្របតិ្ថបត្ថតិការ ប្របសិ្សនៈនៅបើលទធផ្សាលដែ�លទទួលបានៈម្ពនិៈដែម្ពនៈជាក្នុម្ពមវត្ថថ�នៃនៈ
ការស្សនៅប្រម្ពចំចិំត្ថតប្របក្នុបនៅដ្ឋាយស្សម្ពបជំញ្ញញ ៈអំពីុអើីដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវនៅធិើើចំំនៅ�ះពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះនៅទនៅនាះ។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ការការ�រស្សនៈតិស្ស��របស់្សប្របភិពុ ឬវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈ 
គឺឺជាក្នុតាត �សំ៏្សខានៈម់្ពយួ ដែ�លចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថយក្នុម្ពក្នុពិុចាំរណា។ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះម្គានៈភាពុចាំបំាចំន់ៅ�ើម្ពប ី
ធានាថ្លា ការក្នុំណុះត្ថន់ៅដ្ឋាយអនៅចំត្ថនានៈ�វប្របភិពុ ឬបនៅចំេក្នុនៅទស្សស្សម្គាា ត្ថណ់ាម្ពយួ ដែ�លទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈ
ពុីប្របភិពុ ឬបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនាះ ប្រត្ថូវបានៈនៅជំៀស្សវាង។ ទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវក្នុុ�ងការការ�រស្ស�វត្ថថិភាពុនៈិងស្សនៈតិស្ស��
របស់្សប្របភិពុ ម្ពនិៈដែម្ពនៈអនៈ�វត្ថតចំំនៅ�ះដែត្ថប�គឺគល ឬដែផ្សាុក្នុដែ�លនៅធិើើការផ្សាសពុើផ្សាាយទិនៈុនៈយ័បា�នៅណាណ ះនៅទ ដែត្ថទំនៈួល
��ស្សប្រត្ថូវនៅនៈះក្នុអ៏នៈ�វត្ថតចំំនៅ�ះប�គឺគលដែ�លទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនាះដែ�រ។

ស្ស�វត្ថថិភាពុរបស់្សប្របភិពុអាចំនៅដ្ឋាះប្រសាយបានៈ តាម្ពរយៈការនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថ�ូឹម្ពសារនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ នៅ�ើម្ពប ី
បនៅញ្ញេ ៀស្សការក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុប្របភិពុ ឬក្នុត៏ាម្ពរយៈការផ្សាតល់ការដែណុះនានំៅ�ក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថណាម្ពយួ ដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈ/
ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថន់ៅនាះអាចំផ្សាសពុើផ្សាាយបានៈផ្សាងដែ�រ។ ការដែណុះនានំៅនាះអាចំប្រត្ថូវបានៈគឺឹអាចំ នៅធិើើបានៈតាម្ពការ
ចាំត្ថ ់ប្របនៅភិទ ស្សនៈតិស្ស��ស្ស�វត្ថថិភាពុចំំនៅ�ះរបាយការណ៍ុះនៈីម្ពយួៗ (ឧទា�រណ៍ុះ ប្របនៅភិទអា�ក៌្នុំបាងំ ប្របនៅភិទ
ស្សម្គាា ត្ថ ់ប្របនៅភិទហាម្ពឃ្លាត្ថ)់ ឬតាម្ពរយៈការដែបងដែចំក្នុ «នៅល�ក្នុ��កានៈក់ាប»់ ដែ�លជានៅស្សរ ានីៃនៈការអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថ 
នៈិងការរតឹ្ថត្ថបតិ្ថ ដែ�លក្នុំណុះត្ថថ់្លានៅត្ថើនៈរណាម្គានៈសិ្សទធិ ឬចាំបំាចំប់្រត្ថូវនៅប្របើប្របាស់្សរបាយការណ៍ុះនៅនាះ។
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កកររេេបបសសសសមមçç តត

• vល់ពត័ម៌នសមង តទ់ងំអស់គួរ=តãវបនកត=់tទុកយ៉ង=តឹម=តãវ។ របយករណ៍
ស=មបក់រផ\ពBផdយគួរែតរមួបញចូ លែតពត័ម៌នចរកមមែដលពកព់ន័ធនឹងេគលបំណង
ៃនករផ\ពBផdយែដលេគចងប់នែតប៉ុេD≤ ះ

• =តãវែតយកចិតQទុកüក ់េហ#យលុបេចញទិនននយ័ពីកនុងអតថបទ ឬ=គបចំ់ណុចទងំអស់ 
េដ#មបកំុីឲយ េធB#ករកំណតរ់ក=បភពបន

កកររេេបបសសសសមមçç តត
• ករកំណតេ់ពលេវx និងទីtងំៃនករ=បជំុជមយួ=បភពមនុស\ផQល់ពត័ម៌ន =បែហល
ជមនិពកព់ន័ធនឹងករ=បមូលពត័ម៌នេនះេទ ែតlgចេធB#ឲយករែសBងរក=បភពពត័ម៌ន
បន។

• ករទទួលបនពត័ម៌នចរកមមមQងេហ#យមQងេទ{តពី=បភពដែដល gចបDQ លដឹង=បភ
ព។ ករេ=ប#=បស់បញជ ី=បភពពត័ម៌នសមង ត ់ែដលេលខេយង=តãវបនែបងែចកេüយ
ៃចដនយ កតប់នថយលទធភពកនុងករកំណតេ់នះ

• ករេបសសម© តពត័ម៌ន នឹងេធB#ឲយអនកgនមនិgចកំណតប់នេនះេទថេត#=បភព
ពត័ម៌នេនះបនពីមនុស\ ឬបេចចកេទស



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កកររេេបបសសសសមមçç តត
• េនកនុងកលៈេទសៈមយួចំនួន lgចមនIរៈ=បេយជនក៍នុងករបងñ ញអតQសញញ ណពិត
=បកដរបស់=បភពDមយួ េនកនុងតួេសចកQីៃនពត័ម៌នចរកមម េüយមនិបងñ ញអតQ
សញញ ណរបស់ពួកេគកនុងនមជ=បភពេនះេទ។ ករេធB#ែបបេនះgចបញជ កអ់ះgងអំពីភព

ចបំចប់ន ឧទហរណ៍៖ =បសិនេប#=បភព=តãវបនេម#លេឃ#ញេüយមPនQី ឬឧ=កិដWជនេហ#យ
េüយេ=ប#=បស់េឈម ះ=កNម ឬបុគគលេនះ កប៏៉ុែនQេនកនុងរបយករណ៍មនិបងñ ញអតQសញញ ន
របស់=បភពពត័ម៌នេនះ lនឹងបេងក#តករសង\យ័ដល់អនកផQល់ពត័ម៌នរបស់េយ#ង។

កកររេេបបសសសសមមçç តត
• ជេរ®យៗ ពត័ម៌នសមង តៃ់នរបយករណ៍ែតមយួ នឹងរមួបញចូ លចំណុចសំខនៃ់នពត័ម៌ន
សមង ត់ ែដលgច=តãវបនដឹងេüយបុគគលមយួចំនួនតូចែតប៉ុេD≤ ះ។ េហតុេនះ គួរែតបំែបក
ចំណុចសំខនេ់នះជរបយករណ៍េផ\ងៗគន និងបេងក#តឯកIរេយងខុសៗគន  ពីបញជ ី=បភព

ពត័ម៌នសមង ត ់េដ#មបទីទួលសនQិសុខកនែ់តល©=បេស#រ

• េនេពលែដលមPនQីDមន កប់រមភថ ខ-ឹមIរៃនរបយករណ៍Dមយួgចចង©ុលបងñ ញអំពី
=បភពេនះ សំេណរេហតុផលមយួគួរែត=តãវបនüកជូ់នអនក=គប=់គង មុនេពលេធB#ករ
ផ\ពBផdយ ឬបញចូ លពត័ម៌នេនះចូលេទកនុង=បពន័ធពត័ម៌នសមង ត។់

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈដ់ែ�លពុត័្ថម៌្គានៈ ឬពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថណ់ាម្ពយួប្រត្ថូវបានៈនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថម្ព�នៈនៅពុល ដែ�លវា
ប្រត្ថូវបានៈផ្សាសពុើផ្សាាយនៅ�ខាងនៅប្រ�អងគភាពុពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ។់ ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះម្គានៈបំណុះងការ�រប្របភិពុ ឬ
ប្របភិពុនៅ�ើម្ពនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ ម្ពនិៈឲ្យយនៅគឺរក្នុនៅ�ើញពុីក្នុុ�ងបរបិទ ឬ�ក្នុយនៅពុចំនៈន៍ៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍ុះ។ វាក្នុ៏
នៈឹងអាចំការ�រពុីនៅពុលនៅវ� (កាលៈនៅទស្សៈ) ឬវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថផ់្សាងដែ�រ។ 
នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់�ំនៅណុះើ រការនៅនៈះ នៅ�លការណ៍ុះដែណុះនាអំំពីុការនៅបាស្សស្សម្គាអ ត្ថ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព ប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់
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ជំ�នៈជាឧទា�រណ៍ុះនៃនៈទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតលអបំផ្សា�ត្ថ៖

The 3 C’s of Dissemination

Clear
ចបស់Bស់

Concise
ជកB់ក់

Clock
េពលេវB

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅ�លបំណុះងចំម្ពបងក្នុុ�ងការដែចំក្នុចាំយពុត័្ថម៌្គានៈគឺឺថ្លា ប�គឺគលណាមុ្គាក្នុ ់ ឬអងគភាពុម្ពយួចំំនៈួនៈអាចំ
ចាំត្ថវ់ធិានៈការចាំបំាចំស់្សប្រម្គាបព់ុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថប់្រត្ថូវការ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយវធិានៈការ
នៅនៈះម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ វាម្គានៈភាពុចាំបំាចំខូ់ាងំណាស់្ស ដែ�លពុត័្ថម៌្គានៈចាំរក្នុម្ពមនៅនាះប្រត្ថូវបានៈផ្សាសពុើផ្សាាយ
នៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺតាម្ពរយៈវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សបបំផ្សា�ត្ថ នៈិងម្គានៈនៅពុលនៅវ�ប្រគឺប ់ប្រ�នៈន់ៅ�ើម្ពប ី
នៅធិើើឲ្យយវធិានៈការនៅនាះម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ។ ពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថល់អ ដែ�លប្របាបព់ុីអើីនៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុដែនៈូង
ណាម្ពយួ នៈឹងម្ពនិៈស្ស�វម្គានៈផ្សាលប្របនៅយាជំនៈ ៍ ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅរឿងនៅ�ត្ថ�បានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ើយ ម្ព�នៈនៅពុលទទួល
បានៈពុត័្ថម៌្គានៈ។
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ររេេបបêêបបេេធធnnVVកកររផផ>>ពពnnផផ%%យយ
InformatInformation can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include:ion can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include: 

ពត័ម៌នgច=តãវបនផ\ពBផdយtមវធីិIPសQខុសៗគន ជេ=ច#ន។ វធីិIPសQទងំេនះរមួមន៖-
• បេចចកវទិយពត័ម៌ន
• =ពឹតQិប=ត និងIvចរ

• ករជួប=បជំុែផនក=បតិបតQិករ
• ករពណ៌ន=តóសៗ (ទងំជពកយសមQ ីនិងជxយលកខណ៍អក\រ)

• របយករណ៍ៃផទកនុង
• =បពន័ធផ\ពBផdយពត័ម៌ន
• ករជួប=បជំុជលកខណៈឯកជន ជមយួជនរងេ=គះ និង=គóIររបស់ពួកេគ

• ជួប=បជំុជមយួសហគមន ៍និងអងគករកនុងមូលüW នជេទ{ងទត ់ឬេនេពលែដលចបំច ់(ករ
េធB#ែបបេនះកព៏=ងឹងសកមមភពេនកនុងសហគមន ៍និងអភវិឌ∑ទំនុកចិតQ និងទំនកទំ់នងផងែដរ)។

Bottom Line Up Front (BLUF)

១. សម្មតិកម្ម និងែផនការសកម្មភាព
សេងខបសមមតិកមម និងជំå៊ន/ែផនករសកមមភពបនទ ប់

២. សេង្ខបលទ្ធផលសំខាន់បំផុតែដលបានរកេឃើញ
និងចេនT ះ!បេåងកនុងករេសុ7បករណ៍បចចុបបនន ែដលនេំទដល់ករេធX7សមមតិកមម ជមយួសំេណ7 ែផនករសកមមភព 

និងបញជ ី^ទិភព

៣. សេង្ខបលទ្ធផលេផ^_ងេទៀតែដលរកេឃើញ
េនកនុងអងគភពេសុ7បករណ៍បចចុបបនន និងចំណុចពិចរêេផDងៗេល7ករេ!ប7!បស់ពត័ម៌ន
េនះេនេពលខងមុខេMយអមជមយួនូវសំេណ7  ែផនករសកមមភព និងបញជ ី^ទិភព

៤. ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ
េផ^_ងៗេទៀត

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនៈះ ការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះ�ូះប្របដែ�លជាម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើ នៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទអនៈ�សាស្សនៈន៍ៅទ បា�ដែនៈតវាម្គានៈការ
�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�នៅពុលនៅប្រកាយ។ ចំំណុះ� ចំនៅនៈះនៅយាងប្រត្ថ�បន់ៅ��ំណាក្នុក់ាលប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័នៅ�ក្នុុ�ងវ�តនៃនៈការ
នៅស្ស�ើបការណ៍ុះ  នៅដ្ឋាយរក្នុាទ�ក្នុពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លប្របម្ព�លបានៈ ក្នុ�៏�ចំជាបនៈតអនៈ�វត្ថតវ�តនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះស្សម្គាា ត្ថ់
នៅ�ទ�ទាងំការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថទាងំម្ព�ល។



120

មេ�ោៅ��ិកាទីីពី�

កាៅ�វាៅយតិនៃ�ើអ្ន�ពីហាៅនិភ័័យ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថ ់និៈងដែស្សើងយល់អំពីុលក្នុុណុះៈនៃនៈការដែប្របប្របួលរបស់្សហានិៈភិយ័ ដែ�ល
ម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណុះ�ំ នៅរឿងជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថទ់ិ�ាភាពុនានានៃនៈហានៈិភិយ័ តាម្ពរយៈក្នុញ្ញេក្នុន់ៅយនៈឌ័រ័
• នៅប្របើប្របាស់្សម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័
• សាគ ល់លក្នុុណុះៈការដែប្របប្របួលរបស់្សហានិៈភិយ័ដែ�លម្គានៈក្នុុ�ងការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

រយ�ស៊ើ��៖ ៦០ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ប្រក្នុដ្ឋាស្សទំ�ំនៅស្សមើបា�ស្សត�កាត្ថ នៈិងបង់
ស្សអិត្ថ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

នៅ�លបំណុះងរបស់្សនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយគិឺត្ថអំពីុហានៈិភិយ័ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុនៅលើ
ទស្សសនៈៈវស័ិ្សយអាចំវាស់្សដែវងបានៈ នៈិងទស្សសនៈៈវស័ិ្សយនៃនៈការប្រគឺបប់្រគឺង។ សំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP ម្គានៈហានៈិភិយ័
ចំំនៅ�ះទាងំជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ឬប�គឺគលិក្នុដែ�លម្ពក្នុពីុដែផ្សាុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�បំ្រទ ដែ�លនៅធិើើការនៅលើ
សំ្សណុះ�ំ នៅរឿងនៅនាះ។ ហានិៈភិយ័ម្គានៈលក្នុុណុះៈដែប្របប្របួល�ពស់្ស ទាងំចំំនៅ�ះលក្នុុណុះៈ នៈិងភាពុធិានៈធ់ិាររបស់្សវា 
នៅ�នៅពុលដែ�លសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង TiP ណាម្ពយួក្នុំពុ�ងដែត្ថ�ំនៅណុះើ រការ។ ការដែណុះនាអំំពីុតារាងម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈ
ហានៈិភិយ័ ផ្សាតល់នៈ�វការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងម្ពយួ ដែ�លហានិៈភិយ័ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លាអាចំវាស់្សដែវងបានៈ 
នៈិងយ�ទធសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការប្រគឺបប់្រគឺងហានិៈភិយ័ក្នុប្រម្ពតិ្ថ�ពស់្សប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញក្នុុ�ងក្នុប្រម្ពតិ្ថប្រស្សួលយល់ អំពីុរនៅបៀប
ប្រគឺបប់្រគឺង/បនៈធ�របនៈថយហានិៈភិយ័នៅនាះ។ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីបនួៈ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយនៅធិើើការ
ពុិចាំរណាបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ និៈងបនៅងើើត្ថយ�ទធសាស្ត្រីស្សតស្សប្រម្គាបហ់ានិៈភិយ័ នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុា។

�កមមភា���មួយ៖ ការដែណុះនាអំំពីុហានៈិភិយ័

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការដែណុះនា ំនិៈងដែស្សើងយល់អំពីុលក្នុុណុះៈស្សម�គឺសាម ញនៃនៈហានៈិភិយ័

រយ�ស៊ើ��៖ ១០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១.១ ការស៊ើធីវ�ប�បងាា�ញ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ការន្ថែណ្តុះនាំំអំ��ហានិភ័យ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការដែណុះនា ំ នៈិងដែស្សើងយល់អំពីុលក្នុុណុះៈ
ស្សម�គឺសាម ញនៃនៈហានៈិភិយ័

១០ នាទី

២. តារា��ោ�ម្រា���នៃន

ការវាយតនៃមើអំ��ហានិភ័យ

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនា�ំល់សិ្សកុាកាម្ពអំពីុតារាងម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈ
ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័ 

៣០ នាទី

២. ហានិភ័យន្ថែដូ��ន

�កេណ្តុះ� ន្ថែម្រាបម្រាបួ� និ�យើ�ធ

ស្វាស្ត្រី�ត

នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពុីលកុ្នុណុះៈថ្លាម្ពវន័ៈតនៃនៈហានិៈភិ័យ 
នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតយ�ទធសាស្ត្រីស្សត��ស្សៗ�ុ

២០ នាទី
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ពពិិភភកក%%៖៖  ភភពពងងយយររងងេេFFគគះះ  កកររគគំំëëមមកកំំែែហហងង  ននិិងងÇÇននិិភភ័យ័យ  ((១១០០  ននទទីី))

• បងñ ញI- យ និងេសន#សំុឲយសិកខ កមេធB#ករកំណតនិ់យមនយ័អំពី}និភយ័ និងករ
គំvមកំែហង

ហានិភ័យ ការគំរាម
កំែហង

ននិិយយមមនន័យ័យ

• ភាពងាយរងេ្រគាះ៖ គឺជភពទនេ់ខdយ ឬករេប#កចំហរចំេពះករេកង=បវញ័ច  ឬករខូចខត

• ការគំរាមកំែហង៖ គឺជកមមវតថុ/មនុស\ ែដលgចនឹងបងកករខូចខត ឬករេកង=បវញ័ចបន
• ហានិភ័យ៖ គឺជចំណុច=បសពBេក#តេឡ#ងេល#ជនរងេ=គះ ែដលសថិតេនកែន-ង=តóតសីុគន រlងភព
ងយរងេ=គះ និងករអនQvយែដលនឹងេក#តេឡ#ង។

•

• ពកយទងំបីេនះមនលកខណៈែ=ប=បóលខ- ងំ និងមនទំនកទំ់នងេទវញិេទមក។

• ឧទ}រណ៍ tមរយៈករកតប់នថយភពងយរងេ=គះ អនកបនកតប់នថយករជះឥទធិពលជសកQ
នុពលៃនករគំvមកំែហង េហតុដូេចនះេហ#យ អនកកប៏នកតប់នថយក=មតិៃន}និភយ័ផងែដរ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅប្របើសូាយនៅ�ើម្ពបរីមួ្ពបញ្ញេ� លនៈិយម្ពនៈយ័ទាងំអស់្ស នៈិងពុណ៌ុះនាអំពីុលក្នុុណុះៈថ្លាម្ពវន័ៈតនិៈងទំនាក្នុទ់ំនៈង�ក្នុយ
ទាងំបី។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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�កមមភា�����រ៖ តារាងម្គាា ប្រទិចំនៃនៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនា�ំល់សិ្សកុាកាម្ពអំពីុតារាងម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពុីហានៈិភិយ័

រយ�ស៊ើ��៖ ៣០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២.១ ស្វាា�យ៖ តារា��ោ�ម្រា���នៃនការវាយតនៃមើអំ��ហានិភ័យ (៥ នាទី)

ពុនៈយល់ថ្លា វធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សយាា ងទ�លំទ��យ គឺឺតារាងម្គាា ប្រទីស្សនៃនៈការវាយត្ថនៃម្ពូអំពុី
ហានៈិភិយ័។ វាគឺឺជាតារាងម្គាា ប្រទីស្សម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបនីៅរៀបរាបអ់ំពីុលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈ
ហានៈិភិយ័ នៅធិៀបនឹៈងអនៅ�រសំ្សខានៈ់ៗ ចំំនៈួនៈពីុរ៖

ភា��ំន�៖ ភាពុទំនៈងនៃនៈអើីម្ពយួដែ�លនៈឹងនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង

ភា�ធីៃន់ធីៃរ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើអើីម្ពយួពុិត្ថជានៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែម្ពនៈនៅនាះ ភាពុធិានៈធ់ិារនៃនៈផ្សាលវបិាក្នុ

២.២ កិចំចការ៖ កំណ្តុះត់��តាំ�នៃនហានិភ័យស៊ើ�ស៊ើ��តារា��ោ�ម្រា��� (២៥ នាទី)

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៈិយាយជាម្ពយួអុក្នុដែ�លអងគ�យជាបព់ុួក្នុនៅគឺ នៈិងគិឺត្ថអំពីុឧទា�រណ៍ុះនៃនៈហានិៈភិយ័
ដែ�លនៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងអាជំីពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថគិឺត្ថអំពីុឧទា�រណ៍ុះចំំនៈួនៈបនួៈ៖

• ពុីរឧទា�រណ៍ុះ ស្សប្រម្គាបជ់ំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារ TiP ឬបទឧប្រកិ្នុ�ានៅដ្ឋាយបងុំ

• ពុីរឧទា�រណ៍ុះ ស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់
៥ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពពុីរបីនាក្នុឲ់្យយដែចំក្នុរដំែលក្នុបទពិុនៅសាធិនៈ ៍នៈិងទីតាងំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ពុនៈយល់
ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនឹៈងដ្ឋាក្នុប់ទពិុនៅសាធិនៈទ៍ាងំនៅនាះនៅ�ក្នុដែនៈូងណានៅ�នៅលើតារាងម្គាា ប្រទីស្ស។

សួ្សរថ្លា នៅត្ថើការក្នុំណុះត្ថទ់ីតាងំនៅ�នៅលើតារាងម្គាា ប្រទីស្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអាចំនឹៈងម្គានៈការដែប្របប្របួលនៅ�តាម្ពនៅយនៈឌ័រ័
របស់្សអុក្នុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធដែ�រឬនៅទ។

ឧទា�រណ៍ុះ៖ ប្របសិ្សនៈនៅបើ «ការប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងបទឧប្រកិ្នុ�ាដែ�លនៅប្របើ�ិងា» គឺឺជាហានៈិភិយ័ម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈក្នុំណុះត្ថ ់ នៅត្ថើក្នុប្រម្ពតិ្ថនៃនៈហានិៈភិយ័អាចំនៈឹងម្គានៈការដែប្របប្របួល អាប្រស័្សយតាម្ពនៅយនៈឌ័រ័របស់្សប�គឺគលដែ�ល
ប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងឧប្រកិ្នុ�ាជំនៈ ឬឧប្រកិ្នុ�ាជំនៈនៅនាះដែ�រឬនៅទ និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?

អុក្នុក្នុអ៏ាចំដែស្សើងយល់អំពីុអនៅ�រនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថបានៈដែ�រ ��ចំជា ថ្លានៅត្ថើការជំះឥទធិពុលនៃនៈអំនៅពុើបូនៈអ់ាចំម្គានៈការ
ដែប្របប្របួល នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពសាថ នៈភាពុនៅស្ស�ាកិ្នុចំេរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�រឬនៅទ។ល។
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វត្ថថ�បំណុះង គឺឺនៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថគឺំរ�នៃនៈលក្នុុណុះៈដែប្របប្របួលរបស់្សហានិៈភិយ័ នៈិងរនៅបៀបដែ�លលក្នុុណុះៈដែប្របប្របួលនៅនាះ
បានៈទទួលរងឥទធិពុលពុីនៅយនៈឌ័រ័ នៈិងក្នុតាត នៅស្ស�ាកិ្នុចំេស្សងគម្ព និៈងក្នុតាត រ�បវន័ៈតនៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថ។

�កមមភា���ប�៖ ហានៈិភិយ័ដែ�លម្គានៈលក្នុុណុះៈដែប្របប្របួល នៈិងយ�ទធសាស្ត្រីស្សត

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុលក្នុុណុះៈថ្លាម្ពវន័ៈតនៃនៈហានិៈភិយ័ នៈិងវធិិីសាស្ត្រីស្សតអនៈ�វត្ថតយ�ទធសាស្ត្រីស្សត
��ស្សៗ�ុ

រយ�ស៊ើ��៖ ២០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៣.១ ការស៊ើធីវ�ប�បងាា�ញអំ��យើ�ធស្វាស្ត្រី�ត (១០ នាទី)

នៅប្របើប្របាស់្សសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុយ�ទធសាស្ត្រីស្សត��ស្សៗ�ុ។

យយុុទទធធEEââសសJJៃៃននÇÇននិិភភ័យ័យ

• ទទួលយក៖មន}និភយ័ ប៉ុែនQlសថិតេនកនុងក=មតិ/បរបិទែដលមនលកខណៈសម
=សប/ចបំច=់តãវែតទទួលយក។ ឧទហរណ៍៖ ទ}នមន កកំ់ពុងែតសថិតេនកនុងIថ ន
ភពៃនករ=បយុទធ។

• លុបេចាល៖ លុបេចល}និភយ័Dមយួទងំ=សNង ឧទហរណ៍៖ យកមនុស\មន ក់
េចញពីIថ នភពDមយួទងំ=សNង ឧទហរណ៍៖ បុគគលមនេក#gចសេ=មចចិតQមនិេធB#
ដំេណ# រេទកនតំ់បនជ់កx់កD់មយួទល់ែតេIះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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៣.២ ស្វាចំ់ស៊ើរឿ�នៃនហានិភ័យន្ថែដូ��ន�កេណ្តុះ�ន្ថែម្រាបម្រាបួ� (១០ នាទី)

នៅ�លបំណុះងរបស់្សលំហាត្ថន់ៅនៈះ គឺឺបនៅងើើត្ថគឺំរ�ពីុរនៅបៀបដែ�លហានៈិភិយ័ម្គានៈលក្នុុណុះៈដែប្របប្របួល នៈិងចាំបំាចំ់
ប្រត្ថូវដែត្ថស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រកាម្ពការពុិនៈិត្ថយតាម្ពដ្ឋានៈ នៈិងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិយាា ងជាប�់បក់្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៃនៈ
ការអនៈ�វត្ថតចំាប។់

ម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សពុីរក្នុុ�ងការដ្ឋាក្នុលំ់ហាត្ថន់ៅនៈះ៖

ជស៊ើម្រាម����មួយ៖ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលបនៅងើើត្ថសាចំន់ៅរឿងជាម្ព�នៈ ដែ�លហានៈិភិយ័នៅ�ក្នុុ�ងសាចំន់ៅរឿង
នៅនាះម្គានៈការដែប្របប្របួលនៅ�ប្រគឺបដ់ែផ្សាុក្នុទាងំអស់្ស ឧទា�រណ៍ុះ៖

• នៅក្នុមងប្រសី្សវយ័នៅក្នុមងមុ្គាក្នុ់ក្នុំពុ�ងដែត្ថផ្សាតល់ភិ័ស្សត�តាងប្របឆ្នាំំងនឹៈងជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រដែ�ល
ប្របប្រពឹុត្ថតអិំនៅពុើ�ងិាមុ្គាក្នុ ់ដែ�លម្ពនិៈទានៈប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំប�់ូួនៈនៅ�នៅ�ើយនៅទ។

• នៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុ់នៅនាះប្រតូ្ថវបានៈនៅគឺនាំនៅ�កានៈ់ផ្សាាះសំ្សណាក្នុ់ម្ពួយដែ�លជាផ្សាាះស្ស� វត្ថថិភាពុ
នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការការ�រ។

• នៅគឺបានៈនៅ�ើញប�គឺគលិក្នុមុ្គាក្នុក់្នុំពុ�ងដែត្ថនិៈយាយជាម្ពយួស្សម្គាជិំក្នុរបស់្សប្រកុ្នុម្ពជំនៈនៅលមើស្ស
ជំួញ��រនៅនាះ នៅ�ម្ពនិៈឆ្នាំា យពុផី្សាាះសំ្សណាក្នុន់ៅនាះបា�នាម នៈនៅទ។

បនាា បព់ុីពុីបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងអំពីុធាត្ថ��មីៗនីៈម្ពយួៗនៃនៈសាចំន់ៅរឿងនៅនាះ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការក្នុំណុះត្ថធ់ាត្ថ�ចំ�ល

• ថ្លានៅត្ថើភាពុទំនៈង ឬការជំះឥទធិពុលរបស់្សហានិៈភិយ័ម្គានៈការនៅក្នុើនៈនៅ�ើង ឬ�យចំ�ះ

យយុុទទធធEEââសសJJៃៃននÇÇននិិភភ័យ័យ

• េជៀសវាង៖gចមនចំណុចរមួគន រlង «េជ{សlង» និង «លុបេចល» ប៉ុែនQ «លុប
េចល» gចជករមនិេទ=បេទសេនះទល់ែតេIះ េនខណៈេពលែដល «េជ{សlង» 
gចេនែតេទ ប៉ុែនQេជ{សlង}និភយ័ ឧទហរណ៍៖ ករេ=ប#=បស់ជេ=ម#សមេធយបយ

ដឹកជញជូ នែដលមនសុវតថិភព មនិេធB#ដំេណ# រេទកនតំ់បនែ់ដលមន}និភយ័ខពស់ េន
េពលេវxមយួចំនួន។ល។

• កាត់បន្ថយ៖ េនែតមនករ=បឈមនឹង}និភយ័ ប៉ុែនQភពទំនង និង/ឬករជះឥទធិពល 
មនករថយចុះ ឧទហរណ៍៖ មនិពកវ់តថុមនតៃម-េនេល#ខ-ួនរបស់អនក េនកនុងតំបន់
ែដលមន}និភយ័ខពស់ៃនករlយប-ន។់

• ការេផ្ទរ៖ េផទរ}និភយ័ទងំ=សNងពីភគីមយួេទកនភ់គីមយួេទ{ត ឧទហរណ៍៖ tមរ
យៈករទិញបណ័≤ ធនv៉បរ់ង។
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• នៅត្ថើនៈរណាប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងហានិៈភិយ័? និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?
• នៅធិើើការសំ្សណុះ� ម្ពពុរអំពីុយ�ទធសាស្ត្រីស្សតនានា ឧទា�រណ៍ុះ៖ ទទួលយក្នុ នៅជំៀស្សវាង នៅផ្សាារ។ល។

ជស៊ើម្រាម������៖ �ំនៅណុះើ រការ��ចំ�ុនឹៈងខាងនៅលើដែ�រ បា�ដែនៈតអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថសាចំន់ៅរឿងម្ព�នៈ
នៅពុលនៅធិើើការបណុះត� ះបណាត ល អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលរមួ្ពបញ្ញេ� លសិ្សកុាកាម្ពទាងំឡាយក្នុុ�ង
ការបនៅងើើត្ថសាចំន់ៅរឿងនៅនាះ។ វធិិីម្ពយួក្នុុ�ងការនៅធិើើដែបបនៅនៈះ គឺឺតាម្ពរយៈការនៅបាះបាល់នៅ�កានៈ�ុ់
នៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ អុក្នុដែ�លចាំបប់ានៈបាល់ប្រត្ថូវដែត្ថផ្សាតល់ធាត្ថ�ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៃនៈសាចំន់ៅរឿង ម្ព�នៈ
នៅពុលនៅបាះបាល់នៅនាះនៅ�កានៈម់្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថ នៈិងនៅធិើើដែបបនៅនៈះជាបនៈតបនាា បន់ៅទៀត្ថ 
ឧទា�រណ៍ុះ៖

• សិ្សកុាកាម្ពទីម្ពយួ៖ [ចាំបប់ាល់បានៈ នៈិងនិៈយាយថ្លា] «នៅក្នុមងប្រសី្សវយ័នៅក្នុមងមុ្គាក្នុ់
ក្នុំពុ�ងដែត្ថផ្សាតល់ភិ័ស្សត�តាងប្របឆ្នាំងំនឹៈងជំនៈនៅលមើស្សជួំញ��រដែ�លប្របប្រពឹុត្ថតិអំនៅពុើ�ិងាមុ្គាក្នុ ់
ដែ�លម្ពនិៈទានៈប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំប�់ូួនៈនៅ�នៅ�ើយនៅទ។» [នៅបាះបាល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព
ទីពុីរ]

• សិ្សកុាកាម្ពទីពុីរ៖ [ចាំបប់ាល់បានៈ នៈិងនិៈយាយថ្លា] «នៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ
នា�ំូួនៈនៅ�កានៈផ់្សាាះសំ្សណាក្នុម់្ពយួដែ�លជាផ្សាាះស្ស�វត្ថថិភាពុ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការការ�រ។»  
[នៅបាះបាល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពទីបី]

• សិ្សកុាកាម្ពទីបី៖ [ចាំបប់ាល់បានៈ នៈិងនិៈយាយថ្លា] «នៅគឺបានៈនៅ�ើញប�គឺគលិក្នុមុ្គាក្នុ់
ក្នុំពុ�ងដែត្ថនិៈយាយជាម្ពយួស្សម្គាជំិក្នុរបស់្សប្រក្នុុម្ពជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រនៅនាះ នៅ�ម្ពនិៈឆ្នាំា យពុី
ផ្សាាះសំ្សណាក្នុន់ៅនាះបា�នាម នៈនៅនាះនៅទ។» [នៅបាះបាល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពទីបនួៈ]

ការនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅ�ក្នុុ�ងជំនៅប្រម្ពើស្សទីពុីរអាចំម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុ ជាពិុនៅស្សស្សចំំនៅ�ះម្ពស្ត្រីនៈតីដែ�ល
ម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅប្រចំើនៈ នៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺម្គានៈបទពិុនៅសាធិនៈន៍ៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថពិុត្ថ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុ នៈិង
នៅធិើើការដែស្សើងយល់នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៅនៈះ។

ពុនៈយល់ថ្លា ហានិៈភិយ័នៈឹងប្រត្ថូវនៅលើក្នុយក្នុម្ពក្នុពិុភាក្នុាក្នុុ�ងនាម្ពជាការពុិចាំរណាជាបនៈតបនាា ប ់នៅ�ប្រគឺបន់ៅពុល
ទាងំអស់្សនៃនៈរ��វកាលដែ�លនៈឹងម្ពក្នុ�ល់ ចំំណុះ� ចំនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថសំ្សខានៈ់ៗ ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ គឺឺ៖

• យល់�ឹងអំពីុភាសា នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័របស់្សហានិៈភិយ័ នៈិងរនៅបៀបវាស់្សដែវងហានៈិភិយ័
• ទទួលសាគ ល់ថ្លា ហានិៈភិយ័ម្គានៈលក្នុុណុះៈថ្លាម្ពវន័ៈត នៈិងអាចំដែប្របប្របួលពីុម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅ�កានៈ់

ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថ នៈិងម្គានៈការដែប្របប្របួលក្នុប្រម្ពតិ្ថនៃនៈភាពុទំនៈង នៈិងការជំះឥទធិពុលជាស្សកាត នៈ�
ពុលរបស់្សហានិៈភិយ័នៅនាះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ី

កាៅ�ម្រាគ្គប់់ម្រាគ្គ�កណែនើ�មេក�តិមេ�តិើនៃនប់ទីឧម្រាកិដ្ឋឋ 
TiP 

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈបទឧប្រកិ្នុ�ាជំួញ��រ
ម្ពនៈ�ស្សស

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថក់្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�
• ពុណ៌ុះនាថ្លានៅត្ថើអើីដែ�លនៅធិើើឲ្យយក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈភាពុពុិនៅស្សស្ស
• ពុនៈយល់អំពីុនៅ�លការណ៍ុះ «រាល់ទំនាក្នុទ់ំនៈងបនៈសល់សូាក្នុសុាម្ព» (ទាងំចំំនៅ�ះ អុក្នុដែ�លប្រត្ថូវ

បានៈនៅគឺនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ និៈងអុក្នុនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ)
• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុនៃនៈ «សូាក្នុសុាម្ព»
• នៅរៀបចំំដែផ្សានៈការអំពីុរនៅបៀបប្រគឺបប់្រគឺងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈ

ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា
រយ�ស៊ើ��៖ ១២០ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

២.៤.១ ការបាត្ថ�់ូួនៈនៅ� Pedwar នៅបាះពុ�ម្ពពប្រគឺបប់្រ�នៈស់្សប្រម្គាបប់្រគឺប�ុ់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ



128

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា���មួយ៖ ក្នុំណុះត្ថក់ារនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថធ់ាត្ថ�ផ្សាសនំៃនៈការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

រយ�ស៊ើ��៖ ២០នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ការស៊ើធីវ�ប�បងាា�ញអនតរ�កមម (២០ នាទី)

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ក្នុំណុះត្ថក់ារនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ
នៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈអំនៅពុើ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

នៅ�ើម្ពបកី្នុំណុះត្ថ់ធាត្ថ�ផ្សាសនំៃនៈការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថនៅ�ក្នុដែនូៈង
នៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

២០ នាទី

២. ការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូង
នៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�

នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញប្រទឹស្សតីការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� ៣០ នាទី

៣. ការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូង
នៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នៃនៈការបាត្ថ�់ូួនៈនៅ� 
Pedwar

នៅ�ើម្ពប ីអនៈ� វត្ថត ប្រទឹស្សតី ការប្រគឺប់ប្រគឺងក្នុដែនូៈងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�
ចំំនៅ�ះក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

៧០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កកររពពិិភភកក%%

«េត#កែន'ងេក#តេហតុគឺជអ/ី?»

កកែែននOOងងេេកកVVតតេេហហតតុុ
កែន-ងេក#តេហតុគឺជទីកែន-ងែដលកនក់បភ់ស័Qុtងរបូវន័Qៃនបទេលម#ស lgចជ៖

• អគរ

• យនជំនិះ

• ៃផទដី/ទឹក

• ខ-ួន=បណមនុស\
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយរក្នុឧទា�រណ៍ុះម្ពក្នុបញ្ញាញ ក្នុព់ុីប្របនៅភិទនៅផ្សាសងៗនៃនៈដ្ឋានៈ។ នៅប្រកាយម្ពក្នុ ៥ នាទី ប្របម្ព�លម្ពតិ្ថ
របស់្សសិ្សកុាកាម្ព រចួំបញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងសូាយដែត្ថម្ពយួ។

ពពិិភភកក%%  ((៥៥  ននទទីី))

េតGេយGងមននយ័យ៉ងដូចេមKច Lមរយៈករនិយយថ...

«Oល់ទំនកទំ់នងែតងបន>ល់Pន»

mmនន
• ជីវសាíស្ត៖ ឈម ទឹកកម េកសិកែសបក

• សាìcកសាîcមខ្លïន្របាណ៖ ពី=មមៃដ Iន មេជ#ង បបូរមត។់ល។

• ដានតូចៗ៖សរៃសអំេបះüចពី់សេម-™កបំពក ់ដី។ល។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា ជំនៈនៅលមើស្សបនៈសល់ដ្ឋានៈ បា�ដែនៈតអុក្នុរាល់�ុដែ�លចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ក្នុប៏នៈសល់ដ្ឋានៈដែ�រ។ 
ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបប់្រត្ថូវដែត្ថយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុចំំនៅ�ះការម្ពនិៈបនៈសល់ដ្ឋានៈនៅ�ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ� ដែ�លអាចំនៅធិើើឲ្យយ��ចំ ឬ
បំផូ្ទាញភិស័្សត�តាងនៅនាះនៅទ។

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើ ពុួក្នុនៅគឺអាចំគិឺត្ថ�ល់ឧទា�រណ៍ុះអំពីុរនៅបៀបដែ�លនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះនៅនៈះអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈ
ដែ�រឬនៅទ។

ឧទា�រណ៍ុះដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការនៅ�ើរនៅដ្ឋាយនៅជំើងប្របឡាក្នុ�់ី ចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបម់្ពយួ ដែ�លការបូនៈប់ានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
• នៅ�នៅពុលយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុចំំនៅ�ះត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ អុក្នុផ្សាតល់ជំ�នៈជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយ

សារការចាំបរ់នំៅ�ភិ នៈ�វឱ្យកាស្សក្នុុ�ងការង�ត្ថទឹក្នុ ម្ព�នៈនៅពុលដែ�លភិស័្សត�តាងប្រត្ថូវបានៈយក្នុនៅចំញ
ពុី�ូួនៈប្របាណុះរបស់្សនាង ��ចំជា ការយក្នុសំ្សណាក្នុទឹក្នុកាម្ព ជានៅ�ើម្ព

• ការចាំបក់ានៈភ់ិស័្សត�តាងនៅដ្ឋាយម្ពនិៈ�ក្នុន់ៅប្រសាម្ពនៃ� ម្គានៈនៈយ័ថ្លាសុាម្ពប្រម្គាម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុបានៈ
ជាបន់ៅ�នៅលើនៅនាះ

ពិភាក$)
• «េត#នឹងgចមនបញñ =បឈមអBីខ-ះកនុងករេសុ#បអេងកតកែន-ងេក#តេហតុ TiP?»
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�កមមភា�����រ៖ ការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុប្រទឹស្សតីនៃនៈការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�

រយ�ស៊ើ��៖ ៣០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

mmននសសFFមមបប់ស់សំំណណំំុុេេររààងង  TTiiPP
សំណំុេរ®ង TiPgចពកព់ន័ធនឹង...

• មនកែន-ងេក#តេហតុជេ=ច#នកែន-ងេនកនុងរយៈេពលែវង

• មនុស\ជេ=ច#ននក់

• ដំេណ# រេរ®ងែដលទទួលបនពីជនរងេ=គះែដលបនទទួលរងករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ gច
មនភព=ចបូក=ចបល់

• Iន មüនជេ=ច#ន=បេភទខុសៗគន



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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កកំំណណតត់វ់វតតថថុុបបំំណណងង
េយ#ងពយយមសេ=មចឲយបននូវវតថុបំណងខុសៗគន ពីកែន-ងេក#តេហតុេនះ ដូចជ...

• ផdរភជ បទំ់នកទំ់នងរlងមនុស\មន កនឹ់ងទីកែន-ង ឬវតថុDមយួ

• អះgងថេត# ករេកង=បវញ័ច ផ-ូវេភទបនេក#តេឡ#ងេនកនុងទីtងំDមយួែដរឬេទ

• ែសBងរកភស័Qុtងថ បទេលម#សអំេព#ហិងdបនេក#តេឡ#ង

• បញជ កអ់ះgងថ បុគគលមន កប់នបះ៉ពល់/ចុះហតថេលខេល#ឯកIរែដលជបព់កព់ន័ធ

នឹងបទឧ=កិដW

• tមüនករេ¶ទូរស័ពទេទកនបុ់គគលទងំöយ និងេពលេវx

២.១ ការស៊ើធីវ�ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លា នៅត្ថើភិស្សដ�តាងប្របនៅភិទណា ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្របម្ព�ល នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតតាម្ពនៅ�លបំណុះង
ទាងំនៅនៈះ ឧទា�រណ៍ុះអាចំរមួ្ពម្គានៈ៖

• ការផ្សាារភាា បម់្ពនៈ�ស្សសនៅ�នៈឹងទីក្នុដែនៈូង ឬវត្ថថ�ណាម្ពយួ ឧទា�រណ៍ុះ សុាម្ពប្រម្គាម្ពនៃ� សុាម្ពនៅជំើង 
ការពុិនៈិត្ថយ DNA រ�បភាពុកានៅម្ពរាាស្ស�វត្ថថិភាពុ CCTV។

• ការបនៅងើើត្ថភិស្សត�តាង ប្របសិ្សនៈនៅបើការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទីតាងំម្ពយួ 
ឧទា�រណ៍ុះ ភិស្សត�តាងនៃនៈការត្ថស្សា�នៅរ ើបប្រម្ពះ (បំដែណុះក្នុវត្ថថ�ដែបក្នុបាក្នុ ់សូាក្នុសុាម្ពនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំង) 
សំ្សណាក្នុទឹក្នុកាម្ព និៈង�ម្ព នៅប្រសាម្ពអនាម្ពយ័/ក្នុញ្ញេបដ់ែ�លបានៈនៅប្របើ

• ការដែស្សើងរក្នុភិស្សត�តាងបង្ហាា ញថ្លាម្គានៈឧប្រក្នុិ�ាក្នុម្ពម�ិងាបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង ឧទា�រណ៍ុះ 
ភិស្សត�តាងនៃនៈការត្ថស្សា�នៅរ ើបប្រម្ពះ (បំដែណុះក្នុវត្ថថ�ដែបក្នុបាក្នុ ់ សូាក្នុសុាម្ពនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំង) សំ្សណាក្នុ
ទឹក្នុកាម្ព និៈង�ម្ព

• ការបង្ហាា ញថ្លាម្គានៈប�គឺគលមុ្គាក្នុ់ៗ បានៈបាះ�ល់/ចំ�ះ�ត្ថថនៅលខានៅលើឯក្នុសារដ្ឋាក្នុប់នៈា�ក្នុ ឧ. 
សុាម្ពប្រម្គាម្ពនៃ� និៈងការពុិនៈិត្ថយ DNA

• ការដែស្សើងរក្នុដ្ឋានៈការនៅ�ទ�រស្សពុានៅ�កានៈប់�គឺគលណាម្ពយួ នៈិងនៅពុលនៅវ� ឧ. វកិ្នុើយបប្រត្ថ
ទ�រស្សពុា
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សសកកមមមមភភពពេេននកកែែននOOងងេេកកVVតតេេហហតតុុ
• lយតៃម-អំពី}និភយ័

– សុខភព និងសុវតថិភព

• ករពរកែន-ងេក#តេហតុ៖
– េöមពទ័ធ និងរតឹតបតិភស័Qុtង
– ថតរបូ ថេត#lមនលកខណៈយ៉ងដូចេមQចេនេពលរកេឃ#ញ

• កត=់t និងករពរភស័Qុtង
– បះ៉ពល់តិចបំផុតtមែដលgចេធB#បន
– េ=ប#=បស់វតថុបិតបងំែដលមនករករពរ
– បញជ ីកត=់t

• កត=់tដំេណ# រករកនុងកររកdភស័Qុtង
– កត=់tេឈម ះអនកទទួលរកdទុកភស័QុtងបនQ - គណេនយយភព

ការែឆកេឆរមនុស$D
• សុវតថិភពរបស់អនកែដលកំពុងែត=តãវបនេគែឆកេឆរ និងបុគគលិកែដលកំពុងែតអនុវតQករ
ែឆកេឆរ
– សុវតថិភពផ-ូវកយ
– ករពិចរDអំពីសុខភពផ-ូវេភទ ឧ. េមេvគេអដស៍

• ករយល់=ពម គួរែត=តãវបនផQល់ជូនេüយបុគគលមន កេ់នះ ែដលរមួបញចូ លទងំករ
េ=ជ#សេរ #សេភទររបស់អនកែឆកេឆរផងែដរ

• េនកនុងកលៈេទសៈពិេសស បទបញជ gច=តãវបនេធB#េឡ#ងេដ#មបេីម#លរលំងករយល់

=ពមtមរចនសមពន័ធផ-ូវចបប់

• ទម- បអ់នុវតQល© កនុងករទញយកពត័ម៌នពីជនរងេ=គះមុនេពលេធB#ករ=តóតពិនិតយ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ចំំណុះ� ចំនៅនៈះស្សថិត្ថនៅ�នៅប្រ�រងើងន់ៃនៈក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុារបស់្សសិ្សកុាសា� នៅ�ើយគឺួរស្សងើត្ថធ់ិានៈថ់្លា បញ្ញាា នៅនៈះ  
ជានិៈចំេកាលប្រត្ថូវនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយអុក្នុជំំនាញនៅវជំាសាស្ត្រីស្សតតាម្ពពុិធិីសារស្សតីពុីក្នុិចំេ��ំរយាា ងតឹ្ថងរងឹ។ 



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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FFបបេេភភទទកកររែែឆឆកកេេឆឆររ
ការ្រតbតពិនិតcd
• ជទូេទ =តãវបនអនុវតQេននឹងកែន-ង

• វតថុបំណង - េដ#មបែីសBងរកជនរងេ=គះDមន ក ់ែដល=តãវករករយកចិតQទុកüក/់ករ
ែថទំ

• ករ=តóតពិនិតយគួរែតគិតដល់េយនឌរ័៖
– េភទរបស់អនកែឆកេឆរ
– ដំDកក់លករពរេសចកQីៃថ-ថនូរ និងឯកជនភពរបស់ជនរងេ=គះ
– គួរែតេគរពដល់ទម- បអ់នុវតQ និងបទüW នែផនកIសន

FFបបេេភភទទកកររែែឆឆកកេេឆឆររ
ភ័ស្ត,តាង
• ជទូេទ =តãវបនអនុវតQេនIថ នីយន៍គរបល ឬមជឈមណù លេវជជIPសQ

• វតថុបំណង - េដ#មប=ីបមូលផQុ ំភស័Qុtង ដូចជ ជនរងរបសួ Iន មរបសួ ភស័Qុtងៃនករ

បំពនផ-ូវេភទ េពលគឺ ទឹកកម

• ករ=តóតពិនិតយគួរែតគិតដល់េយនឌរ័៖
• េភទរបស់អនកែឆកេឆរ
• ដំDកក់លករពរេសចកQីៃថ-ថនូរ និងឯកជនភពរបស់ជនរងេ=គះ
• គួរែតេគរពដល់ទម- បអ់នុវតQ និងបទüW នែផនកIសន

• ករែថទេំនេពលេ=កយ គឺជgទិភព ករែឆកេឆរេüយផទ ល់gចបងកករបះ៉ទងគិចផ-ូវ
ចិតQដល់ជនរងេ=គះ

ពុនៈយល់ថ្លា វាស្សថិត្ថនៅ�ខាងនៅប្រ�បាា រាា ដែម្ពាប្រត្ថនៃនៈវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ការបណុះត� ះបណាត លលម្ពអតិ្ថអំពីុការ
ដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរម្ពនៈ�ស្សស។ ដែផ្សាុក្នុនៅនៈះម្គានៈលក្នុុណុះៈរនៅស្សើបខូាងំ នៈិងគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថតដែត្ថនៅដ្ឋាយអុក្នុឯក្នុនៅទស្សដែ�ល
បានៈទទួលការបណុះត� ះបណាត លដែផ្សាុក្នុនៅវជំាសាស្ត្រីស្សតដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ សូាយនៅនៈះបានៈប្រគឺប�ណុះត បន់ៅលើពុត័្ថម៌្គានៈម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួចំំនៈួនៈអំពីុអើីដែ�ល
គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅលើក្នុយក្នុម្ពក្នុពិុចាំរណា។
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�កមមភា���ប�៖ ការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ស្សប្រម្គាបក់ារបាត្ថ�់ូួនៈនៅ� Pedwar

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតប្រទឹស្សតីការប្រគឺបប់្រគឺងក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ចំំនៅ�ះក្នុរណីុះសិ្សក្នុា

រយ�ស៊ើ��៖ ៧០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៣. ១ ការងារជាម្រាកើម (៤០ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ (នៅទាះបីជាក្នុិចំេការនៅនៈះបនៈតពីុក្នុរណីុះសិ្សក្នុា «ការបាត្ថ�់ូួនៈនៅ� Pedwar» 
ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ក្នុវ៏ានៅ�ដែត្ថជាទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថត�ល៏អនៅ�ក្នុុ�ងរមួ្ពបញ្ញេ� លប្រក្នុុម្ពនានាជាម្ពយួ�ុ នៅធិើើ��នៅចំុះសិ្សកុាកាម្ព
ម្គានៈឱ្យកាស្សនៅធិើើការជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សស��ស្សៗ�ុ។

ពុនៈយល់នៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅធិើើការនៅលើពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លពុួក្នុនៅគឺទទួលបានៈ ស្សប្រម្គាបសំ់្សណុះ�ំ នៅរឿង 
នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតកិ្នុចំេការនៅ�នៅលើសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ៖

កកិិចចចចកកររ
• tមរយៈពត័ម៌នសមង តែ់ដលអនកទទួលបនស=មប ់«សំណំុេរ®ង ករបតខ់-ួនពី Pedwar» 
ចូរអនុវតQកិចចករននដូចខងេ=កម៖

• ១. សមគ ល់កែន-ងេក#តេឡ#ងែដលgចមនទងំអស់

• ២. េនកែន-ងេក#តេហតុនីមយួៗ (និងទងំអស់) េធB#ែផនករដូចខងេ=កម៖

– ក. កំណតវ់តថុបំណងស=មបេ់ធB#ករែឆកេឆរកែន-ងេក#តេហតុ

– ខ. េត#អនករពឹំងទុកថអនកនឹងgចរកេឃ#ញIន មüនអBីខ-ះ?

– គ. េត#}និភយ័អBីខ-ះែដលអនកចបំច=់តãវែតពិចរD និង េត#យុទធIPសQអBីខ-ះែដល អនក
នឹងអនុវតQេដ#មបេីüះ=Iយ}និភយ័នីមយួៗ?

ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វរយៈនៅពុល ៤០ នាទ ី នៅ�ើម្ពបបីញ្ញេបក់្នុចិំេការ នៈងិប្របគឺល់ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិ ំ នៈងិបាចិំ ជំ�នៈ
ពុកួ្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបកី្នុត្ថប់្រតាចំនៅមូ្ពើយរបស់្សពុកួ្នុនៅគឺ។ ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វក្នុចិំេការ ២.៤.១ បចំេ�បបនុៈភាពុ សំ្សណុះ�ំ នៅរឿង 
ការបាត្ថ�ួូ់នៈពីុ Pedwar។

បនាា បព់ុីនៅធិើើក្នុិចំេការបានៈ ២០ នាទី ចំ�របញ្ញឈបប់្រក្នុុម្ពនានា នៈិងជំួនៈ�ំណឹុះង�ល់ពុួក្នុនៅគឺថ្លា ម្គានៈបចំេ�បបនៈុភាពុ
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថទទួលបានៈ។ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថអានៈបចំេ�បបនៈុភាពុនៃនៈពុត័្ថម៌្គានៈនៅនាះ បនាា បម់្ពក្នុ
នៅដ្ឋាះប្រសាយវា នៅដ្ឋាយ�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងសំ្សណួុះរនៃនៈកិ្នុចំេការ។ ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថបនៈតអនៈ�វត្ថតជាម្ពយួក្នុដែនៈូង
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈស្សម្គាគ ល់រចួំនៅ�ើយ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺយល់ថ្លា ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�ទាងំនៅនាះនៅ�ដែត្ថ



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ម្គានៈភាពុចាំបំាចំ ់ �ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងពុត័្ថម៌្គានៈស្សម្គាា ត្ថ�់មីៗនៅនាះ។ ពុួក្នុនៅគឺក្នុគ៏ឺួរដែត្ថបដែនៈថម្ពក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ��មីម្ពយួ
ផ្សាងដែ�រ។ 

៣.២ ប�បងាា�ញ (៣០ នាទី)

នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប្រក្នុុម្ព��ស្សៗ�ុនៅ�ើម្ពបដីែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអំពីុក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�នីៈម្ពយួៗ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ក្នុដែនៈូងនៅក្នុើត្ថនៅ�ត្ថ�អាចំរមួ្ពម្គានៈ

១. ស្សណាា �រ នៅ�ៀវ

២. ស្សណាា �រ Pedwar Royale

៣. រ�យនៈតដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពប�ីឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ជំ�សាង នៅ� ម្ពក្នុពីុ Pedwar នៅ� ប្រក្នុងុនៅក្នុត្ថ�

៤. យានៈជំំនៈិះដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពប�ីឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ជំ�សាង នៅ�ក្នុុ�ងនៃប្រពុ ជាក្នុដែនៈូងដែ�លនាង
ប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុច់ំ�ះ

៥. គឺណុះនីៈតាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ ដែ�លទឹក្នុប្របាក្នុប់្រត្ថូវបានៈនៅផ្សាារនៅ�កានៈគ់ឺណុះនីៈនៅនាះ

៦. រាល់នៅល�ទ�រស័្សពុាទាងំអស់្សដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង នៅ�លគឺឺ តាម្ពរយៈ
អុក្នុនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប�គឺគលិក្នុ នៈិងនៅល�ទ�រស័្សពុាដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការនៅ�ទ�រស័្សពុា
ទារប្របាក្នុជ់ា�ុ�រនៈឹងការនៅដ្ឋាះដែលងនាង

៧. ក្នុញ្ញាញ  ជំ�សាង

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women
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មេ�ោៅ��ិកាទីី�ួយ

តិម្រា�ូវកាៅ��ម្រា�ៅប់់វិធីី�ៅម្រា�ោណែដ្ឋលមេ�ោៅតិមេល�
ជន��មេម្រា�ៅ�

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុស្សប្រម្គាបក់ារអភិវិឌ័ឍវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈងអុក្នុរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ទទួលសាគ ល់ត្ថនៃម្ពូ នៈិងសារសំ្សខានៈ ់ដែ�ល «ការយល់ចំិត្ថត» ម្គានៈចំំនៅ�ះវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថ
នៅលើ ជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈងអុក្នុរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់

• ក្នុំណុះត្ថន់ៈិយម្ពនៈយ័វធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈងអុក្នុរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់
• ពុណ៌ុះនាអំពីុអត្ថថប្របនៅយាជំនៈក៍្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងអុក្នុ

រចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ់
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

នៃ�ៃទីី ៣

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ 



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ការបនៅងើើនៈ «ការយល់ចំិត្ថត» គឺួរដែត្ថជាវត្ថថ�បំណុះងបនាា បប់នៈសនំៃនៈក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុាទាងំម្ព�ល ជាពិុនៅស្សស្សនៅ�នៃ�ាទីបី 
នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងកំ្នុពុ�ងដែត្ថដែស្សើងយល់អំពុី រ នៅបៀបអនៈ� វត្ថត វធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ 
ការអនៈ�វត្ថតចំាប ់ តាម្ពដែបបប�រាណុះ បានៈចាំក្នុឬ់ស្សនៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងក់ារ នៈិងនីៈត្ថិវធិិីក្នុុ�ងការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ
បទឧប្រកិ្នុ�ា បា�ដែនៈតការដែណុះនាអំំពីុការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ គឺឺជាយ�ទធសាស្ត្រីស្សត �មីម្ពយួ 
ដែ�លវាក្នុំពុ�ងនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ក្នុុ�ងត្ថំបនៈអ់ាសាា នៈផ្សាងដែ�រ។

នៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទចំំនៅ�ះវធិិសីាស្ត្រីស្សតនៅនៈះ គឺរ�នៅកាស្សលយនៅ�នៃ�ាទបីរីមួ្ពបញ្ញេ� លឱ្យកាស្ស�ទ៏�លំទ��យកុ្នុ�ងការឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ងំ
អពំុ�ួូីនៈឯង នៈងិអើគីឺរួដែត្ថប្រតូ្ថវបានៈនៅដ្ឋាះប្រសាយនៅដ្ឋាយគឺតិ្ថអំពុទីកឹ្នុចិំត្ថតរបស់្សអុក្នុ�នៃទ នៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពលួ។

ការន្ថែណ្តុះនាំំអំ��ការស៊ើម្រាជ��ស៊ើរ��រូបភា�ស៊ើដូ�ម���ស៊ើម្រាប�ម្រា��់ អមជាមួយ�កមមភា��ិក�សា

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាពុដែ�លប្រត្ថូវនៅប្របើនៅ�នៅលើសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ នៅ�ើម្ពបភីាា បជ់ាម្ពយួ
ក្នុិចំេការក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ដែ�លម្គានៈចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈប់ី ដែ�លប្រត្ថូវពិុចាំរណានៅ�នៅពុលនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាពុ
ស្សម្ពរម្ពយ។

១. ប្របភិពុរ�បភាពុ៖ រ�បភាពុណាដែ�លនៅប្របើគឺួរដែត្ថយក្នុនៅចំញពីុប្របភិពុលបនីៅ�ម ះ ��ចំជាទីភុាក្នុង់្ហារ
អងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិ ទីភុាក្នុង់្ហាររដ្ឋាា ភិបិាល អងគការស្សបប�រស្សធិម្ពដ៌ែ�លបានៈចំ�ះបញ្ញា ី ឬ
ប្របភិពុប្របពុន័ៈធផ្សាសពុើផ្សាាយលបនីៅ�ម ះ។

២. ការបញ្ញាា ក្នុ៖់ រ�បភាពុណាម្ពយួដែ�លបានៈនៅប្របើគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈអម្ពនៅដ្ឋាយឯក្នុសារនៅយាង
នៅ�កានៈប់្របភិពុ។ នៅនៈះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈបង្ហាា ញនៅ�នៅប្រកាម្ពរ�បភាពុនៅដ្ឋាយនៅប្របើឧទា�រណ៍ុះ
ខាងនៅប្រកាម្ពជាការដែណុះនា៖ំ ប្របភិពុ៖ ការយិាល័យអងគការស្ស�ប្របជាជាត្ថិទទួលបនៈា�ក្នុ
នៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈិងឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម * រមួ្ពជាម្ពយួនៈឹងត្ថំណុះភាា បន់ៅ�កានៈន់ៅគឺ�ទំពុរ័ ឬធិនៈធានៈដែ�ល
អាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ។

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ការទទួលសាគ ល់ «អុក្នុ
រចួំជីំវតិ្ថ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះ»

នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លា អុក្នុ
រចួំជីំវតិ្ថ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស ជាញឹក្នុ
ញាប ់ ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលរលំងថ្លាជា «ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» 
នៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺគឺឺជាជំនៈប្របប្រពឹុត្ថតឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ឬ
នៅដ្ឋាយសារសូាក្នុសុាម្ពអាប្រស្សូវនានាក្នុុ�ងស្សងគម្ព។

៦០ នាទី

២. វធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុទស្សសនាទានៈរបស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតនៅផ្ទាត ត្ថ
នៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ  

៣០ នាទី
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៣. ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាតាម្ពនៅ�លបំណុះងស្សក្នុម្ពមភាពុ៖ នៅ�លបំណុះងនៃនៈលំហាត្ថន់ៅនៈះគឺឺនៅ�ើម្ពប ី
នៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឱ្យយម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបតាម្ពអារម្ពមណ៍ុះពុីសិ្សកុាកាម្ព។ អត្ថថនៈយ័រ�បភាពុដែ�លនៅប្របើ
ម្ពនិៈប្រត្ថូវ�បពុណ៌ុះទាងំម្ព�លនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតផ្សាា�យនៅ�វញិ ពុួក្នុវាអាចំជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការ
រនំៅជំើបរជំំួលនៅដ្ឋាយម្ពនិៈ�ឹង�ូួនៈ។ នៅនៈះ ប្រត្ថូវ បានៈ យក្នុ គឺំរ� តាម្ព គឺំរ� � ៏លអ បំផ្សា�ត្ថ នៃនៈ ក្នុរណីុះ សិ្សក្នុា ទី
ម្ពយួ (អុក្នុ បនៅប្រម្ពើ ផ្សាូ�វ នៅភិទ)៖   

 នៅ�ក្នុុ�ងសិ្សកុាសា�ម្ព�នៈៗ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�ប�ត្ថដែ�លបង្ហាា ញពីុស្ត្រីស្សតី
នៅស្សូៀក្នុស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុម់្ពយួប្របនៅភិទ ដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំម្គានៈទំនៅនារនៅដ្ឋាយស្សើ័យប្របវត្ថតថិ្លា នារ ី
មុ្គាក្នុន់ៅនាះជាអុក្នុបនៅប្រម្ពើផ្សាូ�វនៅភិទនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពរ៌បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ ដែត្ថនៅ�លបំណុះងនៃនៈរ�ប�ត្ថនៅនៈះ គឺឺ
នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពីុស្ត្រីស្សតីរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ ដែ�លនៅម្ពើលនៅ�ហាក្នុ�់�ចំជាម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតនៅលើ�ូួនៈឯង 
នៅ�ើយស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សដែ�លការបណុះត� ះបណាត លក្នុំពុ�ង�ំនៅណុះើ រការ។ ដែផ្សាុក្នុ�ំប�ងនៃនៈ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ នឹៈងត្ថប្រម្ពូវឱ្យយសិ្សកុាកាម្ព បនៅញ្ញេញនៈ�វចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ និៈងការស្សនៈមត្ថ�ំ់ប�ងរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ។ នៅ�កុ្នុ�ងដែផ្សាុក្នុទីពីុរនៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុ នៅរឿងរាា វនៅ�ពុនីៅប្រកាយកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈនឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់
ឱ្យយ នៅ�ើយវានៈងឹជំំទាស់្សនៈ�វការស្សនៈមត្ថម់្ព�នៈៗ ក្នុុ�ងនៅ�លបំណុះងនៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញពីុភាពុលំនៅអៀង
នៅដ្ឋាយម្ពនិៈ �ឹង �ូួនៈ។ ជាឧទា�រណ៍ុះ ប្របដែ�លជាសិ្សកុាកាម្ព  ស្សនៈមត្ថថ្លាស្ត្រីស្សតីនៅ�ក្នុុ�ងរ�បភាពុ 
នៅគឺនៅ�ទនីៅនាះនៅដ្ឋាយសារវាជាជំនៅប្រម្ពើស្សជានៅ�ើម្ព នៅ�ើយនៈងឹនៅធិើើការស្សនៈមត្ថនៅដ្ឋាយលំនៅអៀងនៅដ្ឋាយ
ម្ពនិៈ�ឹង�ូួនៈរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព ជំ�ំវញិអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សនាង និៈងអើដីែ�លជាការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតរបស់្ស
នាងនៅធិើើនៅនាះ។ ក្នុប៏ា�ដែនៈតបនាា បម់្ពក្នុ នៅ�នៅពុលដែ�លពួុក្នុនៅគឺឮ/�ឹងពីុសាវតាបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ វាបដែនៈថម្ព
នៈ�វទស្សសនៈៈ�មីម្ពយួនៅទៀត្ថ។ ស្ស�ម្ពចំំណាំថ្លា ម្ពនិៈដែម្ពនៈអុក្នុរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទទាងំអស់្សស្ស�ទធដែត្ថជា
ជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅនាះនៅទ។ ស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុ�ូះវាគឺឺជាជំនៅប្រម្ពើស្សរបស់្សប�គឺគល ដែត្ថ
ជំួនៈកាលជាជំនៅប្រម្ពើស្ស�ស៏្សម�គឺសាម ញ បា�ដែនៈតនៅ�ដែត្ថជាជំនៅប្រម្ពើស្ស។ នៅទាះជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ
ស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងនៃនៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនៈះ នៅយើងនឹៈងនៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈការជំួញ��រ។

នៅប្របើឧទា�រណ៍ុះដែ�លបានៈបង្ហាា ញខាងនៅលើ នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាពុស្សប្រម្គាបក់្នុរណីុះសិ្សក្នុាពីុរ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថផ្សាងដែ�រ។ រ�បភាពុគឺួរជំំរ�ញឱ្យយម្គានៈការលំនៅអៀងនៅដ្ឋាយម្ពនិៈ�ឹង�ូួនៈ។ ជាឧទា�រណ៍ុះ ស្សប្រម្គាប់
អុក្នុរត្ថព់ុនៈធនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ ស្ស�ម្ពនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សរ�បភាពុស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុដ់ែ�លចាំបប់ានៈនៅ�ក្នុុ�ងអាកាស្សយានៈដ្ឋាា នៈ ជាម្ពយួ
នៈឹងនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈនៅលើម្ពនៈ�ស្សសរបស់្សនាង។

�កមមភា���មួយ៖ ការទទួលសាគ ល់ «ជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈងអុក្នុរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ»់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅម្ពើលនៅ�ើញថ្លា ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈសំ្សណុះ�ំ នៅរឿងជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស 
ជាញឹក្នុញាប ់ ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលរនំៅលងថ្លាជា «ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» ពុីនៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺគឺឺជាជំនៈប្របប្រពឹុត្ថតនៅលមើស្សនៃនៈ
បទឧប្រកិ្នុ�ានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ឬនៅដ្ឋាយសារដែត្ថសូាក្នុសុាម្ពអាប្រស្សូវនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

141

រយ�ស៊ើ��៖ ៦០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ វិចំិម្រាតស្វា�នៃនការ�ើ�ះបញ្ហាំ�ំ� (៣០ នាទី)

កំណ្តុះត់�ំ��់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�

ដែផ្សាអក្នុតាម្ពចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះនៅលើក្នុ�ំប�ង ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះអាចំប្រត្ថូវបានៈនៅគឺយល់នៅ�ើញថ្លាជាវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�ល
គឺួរឲ្យយធិ�ញប្រទានៈ ់ បា�ដែនៈតជាក្នុដ់ែស្សតង ប្របសិ្សនៈនៅបើវាប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុជ់ំ�នៈនៅដ្ឋាយអុក្នុបណុះត� ះបណាត លតាម្ពវធិិីដែ�ល
គឺិត្ថ�ល់ទឹក្នុចិំត្ថតអុក្នុ�នៃទ នៈិងម្គានៈភាពុប្របក្នុួត្ថប្របដែជំងនៅនាះ វាអាចំជាស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួដែ�លនៅ�រនៅពុញ
នៅដ្ឋាយថ្លាម្ពពុល។

នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លនៈឹងនៅប្របើប្របាស់្សរ�ប�ត្ថជានៅប្រចំើនៈស្សនៈូឹក្នុរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ រ�ប
�ត្ថ �ដែ�លនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សពុីរ�ង ពុីនៅប្រ�ះរ�ប�ត្ថទាងំនៅនាះនឹៈងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពស្សម្ពូងឹ
នៅម្ពើលប�គឺគល�ដែ�លនៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពពុត័្ថម៌្គានៈពុីរ��ស្សៗ�ុ៖

• ទីម្ពយួ ដែផ្សាអក្នុតាម្ពទស្សសនៈៈរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព ទាងំនៅ�ក្នុុ�ងត្ថួនាទីរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងឋានៈៈផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ក្នុុ�ងនាម្ពជាសាធារណុះជំនៈ/ម្គាតា
បិតា។ល។ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយនិៈយាយអំពុីនៅស្សចំក្នុតីវនិៈិចំ័យ័ ថ្លានៅត្ថើប�គឺគលនៅ�ក្នុុ�ង
រ�ប�ត្ថក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៅ�ក្នុុ�ងរ�ប�ត្ថនៅនាះ? ពុួក្នុនៅគឺពុ�ំម្គានៈពុត័្ថម៌្គានៈ
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅចំញពីុនៅស្សចំក្នុតីវនិៈិចំ័យ័ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយវជិាា ជំីវៈ 
នៈិងជានៅស្សចំក្នុតីវនិៈិចំ័យ័ផ្ទាា ល់�ូួនៈ។

• ទីពុីរ ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងទទួលបានៈពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពអំពីុសាវតារបស់្សប�គឺគលដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងរ�ប�ត្ថនៅនាះ 
នៅ�ើយនៈឹងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយគិឺត្ថនៅ�ើងវញិថ្លានៅត្ថើ ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំនៅ�នៅពុល
�ត្ថរ�បនៅនាះ។

ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈកុ់្នុ�ងការដ្ឋាក្នុស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើ គឺឺម្ពនិៈប្រតូ្ថវប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពអពំុអីើដីែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ
នៈងឹស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះជាម្ព�នៈនៅនាះនៅទ នៈងិម្ពនិៈប្រតូ្ថវប្របាបអ់ពំុបីណំុះងដែ�លចំងស់្សនៅប្រម្ពចំឲ្យយបានៈនៅនាះនៅទ។ បណំុះង
របស់្សស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ គឺឺនៅ�ើម្ពបនីៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយទទួលសាគ ល់ថ្លា ជាញឹក្នុញាប ់នៅយើងនៅធិើើការវនិៈចិំ័យ័
ចំំនៅ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះជាម្ព�នៈ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ពគឺនំៈតិ្ថ/ប្របពុន័ៈធនៃនៈជំំនៅនៈឿផ្ទាា ល់�ួូនៈ/ដែផុ្សាក្នុវជិាា ជំវីៈរបស់្សនៅយើង។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៅរ ើស្សរ�ប�ត្ថ ៣ ស្សនៈូឹក្នុម្ព�នៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពវគឺគ នៅ�ើម្ពបនីៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ក្នុិចំេការបនាា ប។់

នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការង្ហារជាប្រក្នុុម្ព ដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុពីុរ ឬបីនាក្នុ ់ស្សប្រម្គាបស់្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ ការនៅធិើើការ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗអាចំម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សបជាង ស្សប្រម្គាបក់ារឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថនៅនៈះ។

ពុនៈយល់ថ្លា អុក្នុនឹៈងបង្ហាា ញពុួក្នុនៅគឺនៈ�វរ�ប�ត្ថបីស្សនៈូឹក្នុ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយនៅធិើើការពុិភាក្នុាអំពីុ
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សសំំននួួររឆឆOOុុះះបបញញចច ំំងង

• េត#អនកគិតថបុគគលមន ក់ៗ មនgរមមណ៍យ៉ងDេនកនុងរបូថតេនះ? េហ#យេហតុអBី?

• េត#ពួកេគចងេ់នទីេនះេទ?

• េត#មPនQីអនុវតQចបបg់ចេឆ-#យតបចំេពះពួកេគយ៉ងដូចេមQច?

អែករក�ើ�ផ្តើ�វស៊ើភ�

សំ្សណួុះរឆូ្ល�ះបញ្ញាេ ងំ��ចំៗ�ុស្សប្រម្គាបរ់�ប�ត្ថនីៈម្ពយួៗ ដែ�លនៈងឹប្រត្ថវូបានៈបង្ហាា ញនៅ�នៅលើសូាយនៅធិើើបទបង្ហាា ញ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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បនាា បព់ុីនៅធិើើការពុិភាក្នុាអំពីុរ�បភាពុនីៈម្ពយួៗរចួំរាល់នៅ�ើយ ទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ពទាងំម្ព�ល នៈិង
ស្សរនៅស្សរម្ពត្ថិប្រត្ថ�បន់ៅនាះនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៅ�ខាងម្ព�� នៅធិើើ��នៅចំុះ ម្គានៈផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំម្ពយួដែ�ល
ស្សរនៅស្សរអំពុីគឺំនិៈត្ថជាស្សម្ព��ភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពទាងំម្ព�ល ចំំនៅ�ះរ�បភាពុនីៈម្ពយួៗ។

នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពក្នុំពុ�ងដែត្ថដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លចាំបំាចំប់្រត្ថូវ
ប្របុងប្របយត័្ថុ ម្ពនិៈបង្ហាា ញនៅស្សចំក្នុតីវនិៈិចំ័យ័ ឬការដែក្នុត្ថប្រម្ពូវក្នុំ��ស្សឆ្លគងណាម្ពយួនៅ�ើយ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ ចំំនៅ�ះ

អែកជួញដូូរថាំ�ំស៊ើញ�ន

ស៊ើក�ម្រាបវ័ញ្ចចស៊ើ��ការងារ
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រ�បភាពុរបស់្សអុក្នុរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ ប្របសិ្សនៈនៅបើសិ្សកុាកាម្ពនៅស្សុើនៅ�ើងនៈ�វម្ពតិ្ថនៅយាបល់នានា ��ចំជា «ពុួក្នុនៅគឺ
ក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅធិើើការង្ហារនៅនៈះនៅ�ើម្ពបបី្របាក្នុ ់ នៈិងចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ» «ពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈភាពុរកី្នុរាយក្នុុ�ងការនៅធិើើ
នៅធិើើការង្ហារនៅនៈះ» ។ល។ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លប្រ�នៈដ់ែត្ថប្រត្ថូវក្នុត្ថប់្រតាគឺំនៈិត្ថនានានៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ
ដែត្ថបា�នៅណាណ ះ នៈិងម្ពនិៈប្រត្ថូវនៅស្សុើគឺំនិៈត្ថផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ។ វាម្គានៈចាំបំាចំដ់ែ�លសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈភាពុ
នៅជំឿជាក្នុថ់្លា ពុ�ំម្គានៈ «ចំនៅម្ពូើយដែ�លម្ពនិៈប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ» នៅនាះនៅទ។

នៅ�នៅពុលដែ�លរ�បភាពុទាងំបីប្រត្ថូវបានៈនៅដ្ឋាះប្រសាយតាម្ពវធិិីនៅនៈះរចួំរាល់នៅ�ើយ �ំណាក្នុក់ាលទីពុីរនៃនៈ
ស្សក្នុម្ពមភាពុគឺួរដែត្ថបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព។

១.២ ការ�ើ�ះបញ្ហាំ�ំ�អំ��វិចំិម្រាតស្វា� (ន្ថែផ្តែក����រ) (៣០ នាំ��)

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ បិត្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំទាងំអស់្សដែ�លបានៈម្ពក្នុពីុស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈ នៅ�
នៅលើជំញ្ញាា ំង នៅធិើើ��នៅចំុះផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំទាងំនៅនាះអាចំកូាយជាឯក្នុសារនៅយាងនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ។

បនាា បម់្ពក្នុ បង្ហាា ញសូាយនៈីម្ពយួៗម្ពតងនៅទៀត្ថ នៈិងអានៈសាចំន់ៅរឿងដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងរ�បភាពុនីៈម្ពយួៗ។ 
បនាា បព់ុីអានៈសាចំន់ៅរឿងនៈីម្ពយួៗរចួំរាល់នៅ�ើយ ទ�ក្នុនៅពុលជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពចំំនៈួនៈ ៥-៧ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការ
ឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅលើសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង�មី ម្ព�នៈនៅពុលទទួលបានៈម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ពធិំ។

• េត#អនកគិតថបុគគលមន ក់ៗ មនgរមមណ៍យ៉ងDេនកនុងរបូថតេនះ? េហ#យេហតុអBី? 



មេ�មេ�ៀនទីី២
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អនករកសីុផ)ូវេភទ
(របូភព)

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នាងម្គានៈអាយ� ១៩ ឆុ្នាំ ំ នៈិង ម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារដែ�លកានៈស់ាស្សនាម្ពយួនៅ�ទី
ជំនៈបទនៃនៈ (បញ្ញេ� លប្របនៅទស្ស/ត្ថំបនៈ)់។

នៅ�នៅពុលនាងម្គានៈអាយ� ១៨ ឆុ្នាំ ំ នាងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅស្សុើផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វឱ្យកាស្សម្ពយួនៅ�ើម្ពបនីៅ�សិ្សក្នុា
ភាសាអងន់ៅគឺូស្សនៅ�សា�ភាសាម្ពយួ នៅ�ក្នុុ�ងទីប្រក្នុុង ស្សប្រម្គាបរ់��វនៅ�ត  ប្រគឺួសាររបស់្សនាងបានៈ�បំ្រទឲ្យយ
នាងទទួលយក្នុឱ្យកាស្សនៅនាះ នៅ�ើយនាងម្គានៈក្នុតីរនំៅភិើបរកី្នុរាយជាខូាងំ។

នៅ�នៅពុលដែ�លនាងនៅ��ល់ នាងបានៈ�ឹងភូាម្ពៗថ្លា សា�ភាសានៅនាះគឺឺជាទីតាងំប្របក្នុបអាជីំវក្នុម្ពម
នៅបាក្នុប្របាស់្ស។ ជំំនៈួស្សឲ្យយការនៅរៀនៈភាសាអងន់ៅគឺូស្ស នាងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយរមួ្ពនៅភិទជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សជា�ុ�រ
នៈឹងប្របាក្នុ ់ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈទ�ទាត្ថជ់ំ�នៈជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រ។ នាងប្រត្ថូវបានៈឃូ្លានំៅម្ពើលយាា ងជាប�់បន់ៅដ្ឋាយ
ជំនៈនៅលមើស្សជំួញ��រ នៅ�ើយប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�ផ្សាាះដែត្ថក្នុុ�ងរយៈនៅពុល�ូីបា�នៅណាណ ះ ដែ�លការ
នៈិយាយទ�រស័្សពុានៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺសាត ប ់និៈងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយនិៈយាយក្នុ��ក្នុ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅ�នៅពុលនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា �ក្នុព់ុន័ៈធរបររក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ ដែផ្សាអក្នុនៅលើនៅយនៈឌ័រ័ នៅយើងប្រត្ថូវពិុចាំរណានៅលើ «ធាត្ថ�នៃនៈ
ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សជំនៅប្រម្ពើស្ស» នៅទាះបីវា�ួស្សពុីវសិាលភាពុនៃនៈក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុានៅនៈះក្នុុ�ងដែស្សើងយល់ពុីចំំណុះ� ចំនៅនៈះឱ្យយ
បានៈស្ស�ីជំនៅប្រ� បា�ដែនៈតវានៅ�ដែត្ថជាអើីដែ�លនៅយើងប្រត្ថូវយល់�ឹង។ ម្ពនិៈដែម្ពនៈអុក្នុប្របក្នុបរបររក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទទាងំអស់្ស 
ស្ស�ទធដែត្ថប្រត្ថូវបានៈជំួញ��រនៅទ អុក្នុ�ូះនៅប្រជំើនៅស្សើស្សនៅ�នៅធិើើការនៅ�ទីនៅនាះ។ នៅទាះយាា ងណា នៅយើងប្រត្ថូវគិឺត្ថអំពីុគឺំនិៈត្ថ
នៃនៈ «ការនៅប្រជំើស្សយក្នុជំនៅប្រម្ពើស្ស» នៅដ្ឋាយយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ។់ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅយើងពិុចាំរណាពុីជំនៅប្រម្ពើស្សឲ្យយ
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ដែម្ពនៈដែទនៈ អុក្នុប្របក្នុបរបររក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ�ូះ ប្របដែ�លជាម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈបងុំនៅដ្ឋាយឈមួញជំួញ��រឱ្យយនៅ�ទីនៅនាះ
នៅទ។ វាអាចំអាប្រស័្សយម្ពក្នុក្នុតាត នៅស្ស�ាក្នុិចំេ នៈិងស្សងគម្ពដែ�លនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សនៅផ្សាសងនៅ�ើម្ពបជីំិវតិ្ថ  
ដែ�លអាចំម្ពក្នុពីុការអបរ់មំ្គានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថ ឬឱ្យកាស្សប្របក្នុរបរចិំញ្ញេ ឹម្ពជីំវតិ្ថម្គានៈក្នុប្រម្ពតិ្ថ។

វាម្គានៈភាពុសា� ំញា� ំក្នុុ�ងការដែស្សើងយល់ពុីបញ្ញាា នៅនៈះ ��នៅចំុះនៅយើងគឺបបនីៅចំៀស្សវាងការសាម នៈជារមួ្ពថ្លា ប�គឺគលមុ្គា
ក្នុ់ៗ  ស្ស�ទធដែត្ថទទួលរងការបងុិត្ថបងុំ។ នៅទាះបីវាជា «ជំនៅប្រម្ពើស្ស» ដែត្ថជំនៅប្រម្ពើស្សនៅនាះអាចំ ឬក្នុម៏្ពនិៈអាចំប្រត្ថូវបានៈ
បងុំពុីការរតឹ្ថត្ថបតិ្ថនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ើយ។

នៅ�នៅពុលដែ�លម្គានៈការ�ក្នុព់ុន័ៈធជាម្ពយួក្នុ�ម្គារ នៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវប�ិនៅស្សធិទាងំប្រស្សុងរាល់សំ្សណួុះរអំពីុ 
«ជំនៅប្រម្ពើស្ស»  នៅទាះបីជាក្នុ�ម្គារនៅនាះម្គានៈចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះថ្លា សាថ នៈភាពុនៅនាះជា «ជំនៅប្រម្ពើស្ស» របស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ផ្ទាា ល់យាា ងក្នុន៏ៅដ្ឋាយ។ ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៅយើងប្រត្ថូវនៅម្ពើលនៅ�ើញសាថ នៈភាពុនៅនៈះជាការរនំៅ�ភិ
បំ�នៈផ្សាូ�វនៅភិទ។

ទាក្នុទ់ងនឹៈងស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងក្នុម្ពមវធិិីសិ្សក្នុានៅនៈះ នៅយើង�នៈ�ល់ការង្ហាររក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ ដែផ្សាអក្នុពីុទស្សសនៈៈនៃនៈ
ការជំួញ��រ។ 

អនកជួញដូរេ3គ5ងេញ7ន
(របូភព)

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នាងម្គានៈក្នុ�នៈបីនាក្នុជ់ាម្ពយួសាើ ម្ពដីែ�លនៅធិើើការរនំៅ�ភិប�ំនៈ (ផ្សាូ�វកាយ ផ្សាូ�វចំតិ្ថត 
នៈងិផូ្សា�វនៅភិទ)។ �ត្ថគឺ់ឺជាឈមួញនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈងិបងំុឲ្យយនាងជំញ្ញា� នៈនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ។ �ត្ថន់ៅប្របើអនំៅពុើ�ងិា នៈងិ
គឺប្រម្គាម្ពនៅធិើើបាបក្នុ�នៈៗរបស់្សនាង ប្របសិ្សនៈនៅបើនាងម្ពនិៈនៅធិើើតាម្ពអើដីែ�ល�ត្ថប់ានៈប្របាបន់ៅទនៅនាះ។ អស់្សរយៈនៅពុល
ជានៅប្រចំើនៈឆុ្នាំកំ្នុនូៈងនៅ� នាងបានៈឃូ្លាត្ថឆ្នាំា យពុបី្រគួឺសារ និៈងម្ពតិ្ថតភិក័្នុតរិបស់្សនាងកានៈដ់ែត្ថខូាងំនៅ�ើងៗ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ករេកង3បវញ័ជ េល?ករងរ
(របូភព)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈក់្នុុ�ងការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈការយល់ចំិត្ថតចំំនៅ�ះប�គឺគល ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងរ�បភាពុ
នៅនាះឲ្យយបានៈនៅប្រចំើនៈបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ ចំ�រសួ្សរសំ្សណួុះរនានា ��ចំជា៖

• នៅត្ថើអុក្នុគិឺត្ថថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំនៅ�នៅពុលរស់្សលំបាក្នុជ់ាងអុក្នុ�ន៏ៃទ ដែ�ល
ក្នុុ�ងស្សងគម្ព? (នៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�នៅលើបា�ស្សា័រដែ�លប្រត្ថូវបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា
នៅបើក្នុ ស្សតីពុីនៅត្ថើភាពុជាប�រស្ស/ស្ត្រីស្សតីម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ)

• នៅត្ថើអុក្នុនឹៈងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ ប្របសិ្សនៈនៅបើជាអុក្នុវញិនៅនាះ? នៅត្ថើម្គានៈផ្សាូ�វចំិត្ថតប្របនៅភិទ
ណា?

• ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ ់គឺឺនៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពបនៅងើើត្ថទស្សសនៈៈដែ�លម្គានៈការយល់ចំិត្ថតម្ពយួចំំនៈួនៈ ថ្លានៅត្ថើវា
ប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណាចំំនៅ�ះការស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុទាងំនៅនៈះ នៈិងនៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ
នៃនៈការយល់នៅ�ើញអំពុីនៅយនៈឌ័រ័នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទនៃនៈវបបធិម្ពរ៌បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) �ត្ថម់្ពក្នុពីុភិ�ម្ពជិំនៈបទម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈវាយប្របហារនៅដ្ឋាយទឹក្នុជំំនៈនៈ់
យាា ងធិានៈធ់ិារនានៅពុល�មីៗនៅនៈះ។ ម្ព�នៈនៅពុលម្គានៈទឹក្នុជំំនៈនៈ ់ (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នៈិងប្រគឺួសាររបស់្ស�ត្ថប់ានៈ
រស់្សនៅ�នៅប្រកាម្ពបនាា ត្ថភ់ាពុប្រកី្នុប្រក្នុ នៈិងម្គានៈម្ព��របរជាក្នុសិ្សក្នុរ។ ទឹក្នុជំំនៈនៈប់ានៈបំផូ្ទាញចំំការ�ត៏្ថ�ចំរបស់្ស�ត្ថ ់
នៈិងបានៈស្សមូ្គាបប់្របពុនៈធ នៈិងក្នុ�នៈនៅ�របស់្ស�ត្ថផ់្សាងដែ�រ។ បនៈសល់ទ�ក្នុឲ្យយ�ត្ថប់្រត្ថូវរស់្សនៅ�ជាម្ពយួក្នុ�នៈៗរបស់្ស
�ត្ថប់នួៈនាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លក្នុ�នៈៗទាងំបនួៈនាក្នុន់ៅនាះស្ស�ទធដែត្ថម្គានៈវយ័នៅប្រកាម្ព ១២ ឆុ្នាំ ំ នៈិងម្គាត យចាំស់្ស
មុ្គាក្នុដ់ែ�ល�ត្ថប់្រត្ថូវទំនៈ�ក្នុបប្រម្ពុង។ នៅ�ក្នុុ�ងភិ�ម្ពរិបស់្ស�ត្ថ ់�ម នៈការង្ហារនៅធិើើនៅនាះនៅទ ��នៅចំុះ�ត្ថប់ានៈចាំបយ់ក្នុ
ឱ្យកាស្សក្នុុ�ងការចំ�លរមួ្ពជាម្ពយួក្នុម្ពមក្នុរនៅនៈសាទម្ពយួប្រក្នុុម្ព នៈិងនៅផ្សាាើប្របាក្នុន់ៅ�ផ្សាាះ។ បនាា បព់ុី�ត្ថប់ានៈនៅ�ើង
�ល់នៅលើទ�ក្នុភូាម្ព �ត្ថប់្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងស្សភាពុនៅសាម ក្នុនៅប្រ�ក្នុ នៈិងនៅធិើើការ ១៨ នៅម្គាា ងក្នុុ�ង
ម្ពយួនៃ�ា។ ជានៅរឿយៗ �ត្ថប់ានៈទទួលរងអំនៅពុើ�ិងា នៅ�ើយរ��ត្ថម្ពក្នុទល់បចំេ�បបនៈុនៅនៈះ �ត្ថម់្ពនិៈទទួល
បានៈប្របាក្នុឈ់ុួលនៅនាះនៅទ។
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បង្ហាា ញសូាយនៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការពុិភាក្នុាជាម្ពយួនៃ�គឺ�ណាមុ្គាក្នុ ់ រយៈនៅពុល ៥ 
នាទី ម្ព�នៈនៅពុលទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពធិំ រយៈនៅពុល ៥ នាទី។

ពពិិភភកក%%

• េត#វធីិIPសQែដលេផQ តេល#ជនរងេ=គះមនអតថនយ័យ៉ងដូចេមQច និង

• េហតុអBីបនជវធីិIPសQេនះមនIរៈសំខន?់

�កមមភា�����រ៖ វធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ (S/VCA)

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុទស្សសនាទានៈរបស់្ស S/VCA

រយ�ស៊ើ��៖ ៣០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

២.១ �ិភាក�សា (១៥ នាទី)



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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វវ ិធិធីីEEââសសJJែែដដលលេេផផJJ តតេេលលVVជជននររងងេេFFគគះះ  ((×២២))
• «ករេផQ តេល#ត=មãវករ និងកងBល់របស់ជនរងេ=គះែដលមនលកខណៈជ=បពន័ធ េដ#មបី
ធនចំេពះករផQល់េសl=បកបេüយកQីេមtQ និងករគិតដល់gរមមណ៍អនកដៃទ កនុ ង
លកខណៈែដលេគរព និងមិនlយតៃម-ជមុន។

• វធីិIPសQែដលេផQ តេល#ជនរងេ=គះ គឺពយយមកតប់នថយឲយដល់ក=មិតអបបបរមនូវ
ករទទួលរងភពតកស់-ុ កយ៉ងខ- ងំក- មQងេទ{ត ែដលពកព់ន័ធនឹងដេំណ# រករែផនក
យុតQិធម៌ ៃនបទេលម#ស tមរយៈករផQល់ករគ=ំទពីសំDកអ់នកតសូ៊មតិរបស់ជនរង
េ=គះ និងអនកផQល់េសl tមរយៈករព=ងឹងភពអងg់ចដល់ជនរងេ=គះកនុ ងនមជ
សិកខ កមែដល=តãវបនរមួបញចូ លេនកនុ ងដេំណ# រករេនះ និងtមរយៈផQល់ជូនជនរង
េ=គះនូវឱកសកនុ ងករេដ#រតួនទីមយួ េដ#មបេីម#លេឃ#ញករនខំ-ួ នជនេលម#សជួញដូរពួក
េគេទកតេ់ទស។»

តតៃៃមមOOៃៃននកកររអអននុុវវតតJJវវ ិធិធីីEEââសសJJែែដដលលេេផផJJ តតេេលលVVជជននររងងេេFFគគះះ

• តួនទីៃនទំនួលខុស=តãវេល#ករែថទំ

• គ=ំទឲយជនរងេ=គះទទួលបនករែថទ ំនិងករគ=ំទែដលសមរមយ និងមន=បសិទធភព
អនុវតQ

• អនុញញ ត/េល#កទឹកចិតQជនរងេ=គះឲយចូលរមួកនែ់តេ=ច#នេឡ#ង កនុងករេសុ#បអេងកតD
មយួ េដ#មបកីតេ់ទសជនេលម#សជួញដូរមនុស\ និងជនេលម#សេផ\ងេទ{តៃនសកមមភព
ឧ=កិដW

• េបើជនរងេ្រគាះមានអារម្មណ៍ថា ខ្លïនទទួលបានការគាំ្រទ និងមានចំែណកេនៅក្ន,ង
ដំេណើរការ   ពួកេគ ្របែហលជានឹងបន្តចូលរួមកាន់ែតខាìcំង េដើមcxីគាំ្រទឲcdដំេណើរការ
កាត់េទាសទទួលបានេជាគជ័យ!

២.២ ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

រមួ្ពបញ្ញេ� ល�ុជាម្ពយួនៈិយម្ពនៈយ័អំពីុវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ចំំណុះ� ចំចំ�ងនៅប្រកាយគឺឺប្រត្ថូវស្សងើត្ថធ់ិានៈថ់្លា ការប្របកានៈយ់ក្នុវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ ម្ពនិៈដែម្ពនៈ
ប្រ�នៈដ់ែត្ថជាកាត្ថពុើកិ្នុចំេខាងប្រក្នុម្ពសី្សលធិម្ពប៌ា�នៅណាណ ះនៅទ បា�ដែនៈតតាម្ពពិុត្ថវានឹៈងជំួយ�ល់ការផ្សាតនាា នៅទាស្សនៅដ្ឋាយ
នៅជាគឺជំយ័ចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមជំួញ��រដែ�លម្គានៈអងគការចាំត្ថត់ាងំ។

ជជននររងងេេFFគគះះបបីីFFបបេេភភទទ

• ជនរងេ=គះែដលនឹងមនិសហករជមយួ
នគរបលទល់ែតេIះ

• ជនរងេ=គះែដលនឹងផQល់ពត័ម៌នសមង ត ់ប៉ុែនQ

មនិផQល់ភស័Qុtង ឬសកខីកមមេនះេទ

• ជនរងេ=គះែដលផQល់កិចចសហករយ៉ងេពញ
េលញ ែដលមនបំណងផQល់សកខីកមម=បឆងំ
នឹងជនេលម#សជួញដូរ

(!បភព: www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-
Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf.)

ឧឧបបសសគគគគកកននុុងងកកររផផJJលល់់សសកកខខីីកកមមមម

ភយ័ខT ចចំេពះផលវបិក

បនរងករបះ៉ទងគិចផTូវចិត; ឬមនបញà សុខភព
ផTូវចិត;

ជនរងេ!គះេជ|ជកថ់ ពួកេគមនិែមនជជនរង
េ!គះៃន TiP េនះេទ ឬមកពីករខXះខតអកខរ

ភពជុំវញិបញà សិទធិ

ខXះខតគំនិតែដលេនខងេ!កFថ នភព TiP
ឧ. លទធភពកនុងករទទួលបនករងរេធX7។ល។

ឧបសគគែផនកភF



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ជំនៈរងនៅប្រ�ះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈពុប្រងឹងភាពុអងអ់ាចំជំ�នៈក្នុុ�ងនាម្ពជានៃ�គឺ�នៃនៈ�ំនៅណុះើ រការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ នៈិងចាំបំាចំ់
ប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា៖

ជជននររងងេេFFគគះះកកននុុងងននមមជជៃៃដដគគូូ
ជនរងេ=គះគួរែត=តãវបនព=ងឹងភពអងg់ចជូនកនុងនមជៃដគូៃនដំេណ# រករេសុ#បអេងកត និង
ចបំច=់តãវែតមនgរមមណ៍ថ៖

• មនករយល់ដឹងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ
• មនសុវតថិភព និងមនសនQិសុខ
• កំពុងែតមនករយកចិតQទុកüកចំ់េពះ

សុខមលភពរបស់ពួកេគ
• =តãវបនេគផQល់តៃម-ឲយ =តãវបនេគIQ ប់
និងេគរព

• មនទំនុកចិតQ និងកំពុងែតទទួលបន
ទំនុកចិតQពីអនកដៃទ

• ពួកេគ មនជេ=ម#សស=មបអ់នគត
វជិជមន

• ពួកេគកំពុងែតេធB#េរ®ងែដល «=តឹម=តãវ» 

េហ#យពួកេគទទួលបនករគ=ំទយ៉ង
េពញទំហឹងឲយេធB#ដូេចន ះ

ឧឧបបសសគគគគែែដដលលមមននវវតតJJមមនន  សសFFមមបប់ម់មââននJJីីអអននុុវវតតJJចចបបបប់ ់ កកននុុងងកកររអអននុុវវតតJJវវ ិធិធីី
EEââសសJJែែដដលលេេផផJJ តតេេលលVVជជននររងងេេFFគគះះ

• េពលេវx និងសមព ធករងរ

• ពិធីករ របស់ករងរ

• ឥរយិបថ និងជំេន®េល#វធីិIPសQបុvណកនុង

ករអនុវតQចបប់

• កងBះខតចំេណះដឹង/ជំនញ និងករយល់ដឹង
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កកររែែសស,,ងងយយលល់់អអំំពពីីបបុុគគគគលល

កំណ្តុះត់��ា�ត់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា នៅយើងនឹៈងចំំណាយនៅពុលដែ�លនៅ�ស្សល់ទាងំអស់្សនៃនៈនៃ�ានៅនាះ ដែស្សើងយល់អំពីុ
វធិិីសាស្ត្រីស្សតនានា ស្សប្រម្គាបក់ារអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ បញ្ញេបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅដ្ឋាយការ
បង្ហាា ញសូាយនៅនៈះ និៈងសួ្សរថ្លា នៅត្ថើវាម្គានៈនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ?

វាម្គានៈនៈយ័ពុីរ - វាសំ្សនៅ�នៅលើទាងំជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬជំនៈដែ�លរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់ នៈិងម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់  
នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ ការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះម្ពយួម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុអនៈ�វត្ថត វាចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថ
បានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងក្នុុ�ងនាម្ពជាវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងស្សប្រម្គាបន់ៅ�លបំណុះងជាក្នុ�់ក្នុ ់
នៈិងអាចំ ទួលសាគ ល់អំពីុត្ថប្រម្ពូវការរបស់្សប�គឺគល។ បា�ដែនៈតម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុច៏ាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថ�ឹងអំពីុរនៅបៀប 
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈការយល់នៅ�ើញចំំនៅ�ះប�គឺគលដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការជាម្ពយួផ្សាងដែ�រ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុ
នៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។ នៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈការយល់�ឹងអំពីុ�ូួនៈនៅយើងនិៈងផ្សាូ�វ ដែ�លនៅយើងក្នុំពុ�ងដែត្ថ
ស្សម្ពូងឹនៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ និៈងយល់�ឹងនៅស្សចំក្នុតីស្សនៈមត្ថ ដែ�លនៅយើងបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងជាម្ព�នៈសិ្សនៈ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កកររែែសសnnងងយយលល់់អអំំពពីីខខOOួួននេេយយVVងង  កកននុុងងននមមជជ  ««បបុុគគគគលលមមនន កក់»់»  ែែដដលលេេមមVVលល
េេឃឃVVញញ ««បបុុគគគគលលRRមមនន កក់េ់េផផ>>ងងេេទទêêតត»»

មនុស\េយ#ងមន ក់ៗ មន=បពន័ធៃនជំេន® ែដល=តãវបនបេងក#តេឡ#ងtមរយៈកtQ ជះឥទធិពល
ជេ=ច#ន។ ជធមមt េយ#ងមនិែដលេចទសួរអំពីសំណួរទងំេនះេទ ប៉ុែនQករជះឥទធិពលទងំ
េនះបនែកែ=បេយ#ងកនុងផ-ូវ ែដលេយ#ងlយតៃម-ខ-ួនងឯង និងlយតៃម-អនកដៃ៏ទ៖

• និយមេយនឌរ័

• វបបធម ៌(និងវបបធមប៌នទ បប់ន\)ំ

• Iសន

• =បពន័ធផ\ពBផdយ

• ករអបរ់ ំ

• បទពិេIធនផ៍ទ ល់ខ-ួន

• បទពិេIធនែ៍ផនកវជិជ ជីវៈ និងវបបធម ៌និង=កមវជិជ ជីវៈរបស់េយ#ង

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់សិ្សកុាកាម្ពឲ្យយបានៈលម្ពអតិ្ថអំពីុការជំះឥទធិពុល��ស្សៗ�ុ ដែ�លជំះឥទធីពុលម្ពក្នុប្របពុន័ៈធជំំនៅនៈឿរបស់្ស
នៅយើងមុ្គាក្នុ់ៗ ។

នៅដ្ឋាយសារក្នុតាត ស្សងគម្ព ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុ់ៗ ម្គានៈការស្សនៈមត្ថ នៈិងកាវាយត្ថនៃម្ពូនៅ�នៅលើអុក្នុ�នៃទ។ ជំនៈរងនៅប្រ�ះ
នៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងប�គឺគលដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈបងុំឲ្យយនៅធិើើ
ស្សក្នុម្ពមភាពុបទនៅលមើស្ស ជាញឹក្នុញាប ់អាចំរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារផ្សាុត្ថគ់ឺំនិៈត្ថ នៈិងសូាក្នុសុាម្ពអាប្រស្សូវដែ�លម្គានៈ
ភាពុអយ�ត្ថតិធិម្ព ៌ ដែ�លជំប្រម្ពុញ នៈិងបនៅងើើនៈភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ។ ឧទា�រណ៍ុះ៖ អុក្នុស្ស�ំទានៈ
��ស្សចំាបមុ់្គាក្នុ ់អាចំប្រត្ថូវបានៈនៅគឺចាំត្ថទ់�ក្នុថ្លាជា «ទ�គឺត្ថជ៌ំនៈ» ឬជំនៈនៅប្រ�ស្សងគម្ព។ ស្ត្រីស្សតីរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទមុ្គាក្នុអ់ាចំ
ប្រត្ថូវបានៈយល់នៅ�ើញថ្លាម្គានៈភាពុ «ក្នុ�ើក្នុ»់។ ការម្គានៈគឺំនិៈត្ថ ឬការយល់នៅ�ើញដែបបនៅនៈះនៅ�នៅលើ �ូួនៈអុក្នុ
ផ្ទាា ល់ ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុដ់ែ�រនៅនាះ វាអាចំនៅធិើើការបំផូ្ទាញផ្សាូ�វចំិត្ថតយាា ងធិានៈធ់ិារ ចំំនៅ�ះរនៅបៀបដែ�លនៅម្ពើល
ម្ពក្នុ�ូួនៈងឯង ចំំនៅ�ះទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតដែ�លអុក្នុម្គានៈចំំនៅ�ះអុក្នុ�នៃទ នៈិងចំំនៅ�ះវធិិីដែ�លអុក្នុដែស្សើងរក្នុជំំនៈួយ។ ម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាប ់ ក្នុជ៏ាម្ពនៈ�ស្សសដែ�រ នៈិងង្ហាយជាបល់ក្នុុ�ណុះឌ ស្សងគម្ព ��ចំ�ុនឹៈងអុក្នុនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ព
នៅយើងដែ�រ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ វាម្គានៈសារសំ្សខានៈខូ់ាងំណាស់្ស ដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប�់ឹង�ូួនៈ
នៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង អំពីុការវនិៈិចំ័យ័របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងការស្សនៈមត្ថដែ�លពុួក្នុនៅគឺបនៅងើើត្ថនៅ�ើង ពុីនៅប្រ�ះវាគឺឺជាគឺនៈូឹះ
ស្សប្រម្គាបព់ុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការទទួលសាគ ល់ថ្លា «ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» គឺឺជាម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុដ់ែ�លបានៈទទួលរងការជំះ
ឥទធិពុលយាា ងខូាងំកូាពុីម្ពជំឈដ្ឋាា នៈជំ�ំវញិ�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺ។
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ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងប�គឺគលដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះ�នៃទនៅទៀត្ថ ជាញឹក្នុញាប ់ ប្រត្ថូវ
បានៈនៅគឺបងុំ ឬម្គានៈជំនៅប្រម្ពើស្សត្ថិចំត្ថួចំ នៈិងនៅដ្ឋាយ�ម នៈជំនៅប្រម្ពើស្សអើីនៅប្រ�ពុីការបំ�នៈចំាប ់ ឧទា�រនៈ ៍ អុក្នុ
ឆ្លូងដែ�នៈ��ស្សចំាប ់ ការជំញ្ញា� នៈនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៅពុស្សោចាំរ ការស្ស�ំទានៈ ការលួចំ។ល។ ដែ�លម្គានៈនៈយ័ថ្លា 
ពុួក្នុនៅគឺអាចំប្រត្ថូវបានៈវនិៈិចំ័យ័ថ្លាជាជំនៈនៅលមើស្ស នៅប្រចំើនៈជាងថ្លាជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ ឧទា�រណ៍ុះអំពីុលទធផ្សាល 
ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងអាចំ រមួ្ពម្គានៈ៖

• ការដ្ឋាក្នុទ់ណុះឌ ក្នុម្ពមម្ពនិៈនៅស្សមើ�ុ
• ការបំផូ្ទាញទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតរវាងជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងភុាក្នុង់្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៈិងកាត្ថប់នៈថយទំនៅនារ

នៅ�ក្នុុ�ងនៅស្សុើស្ស�ំជំំនៈួយរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ ដែ�លវានឹៈងបនៅងើើនៈភាពុរងនៅប្រ�ះរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
• កាត្ថ់បនៈថយទំនៅនាររបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះកុ្នុ�ងការផ្សាតល់ភិ័ស្សត�តាងប្របឆ្នាំងំនៈឹងជំនៈនៅលមើស្សជួំញ��រ

ម្ពនៈ�ស្សស 
ការទទួលសាគ ល់នៈិងយល់ពុីអុក្នុ�ន៏ៃទ គឺឺជាចំំណុះ� ចំ�ំប�ង នៈិងជាចំំណុះ� ចំ�ច៏ាំបំាចំក់្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថ នៈិងអនៈ�វត្ថត
វធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ។
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មេ�ោៅ��ិកាទីីពី�

ក��តិ់��គៅល់អ្ន�ពីភាៅពតិប់់ម្រាប់�ល់ 
កាៅ�ប់ោ�ទី�គិចំ�ើ�វចំិតិោ និ�ភាៅពធីន់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថការយល់�ឹងអំពីុការអនៈ�វត្ថតវធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ ដែ�ល
បានៈ�ឹងម្ព�នៈថ្លាបានៈទទួលរងការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត 

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖ 

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• សាគ ល់នៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈភាពុត្ថបប់្របម្ពល់ ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត ឬ ជំំងឺនៅស្ត្រីស្សតស្សនៅប្រកាយបាះទងគិចំ
ផ្សាូ�វចិំត្ថត (PTSD Post-Traumatic Stress Disorder)

• ទទួលសាគ ល់ថ្លា ក្នុម៏្គានៈភាពុធិនៈ ់និៈងវធិិីសាស្ត្រីស្សតក្នុុ�ងការនៅដ្ឋាះប្រសាយផ្សាងដែ�រ
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៣.២.១ កាត្ថត្ថួអងគ ប្រពុីនៈនៅចំញ នៅ�ើយកាត្ថជ់ាដែផ្សាុក្នុ ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុម់្ពយួ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ
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�កមមភា���មួយ៖ សាគ ល់ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពសាគ ល់ស្សញ្ញាញ  នៈិងនៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិង ជំំងឺនៅស្ត្រីស្សតស្ស
នៅប្រកាយបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថតធិានៈធ់ិារ (PTSD)

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពពុិភាក្នុាអំពីុនៈិយម្ពនៈយ័ជាម្ពយួនៃ�គឺ�មុ្គាក្នុ។់ ដ្ឋាក្នុប់្រក្នុុម្ពបញ្ញេ� ល�ុ
វញិ នៈិងទាញយក្នុម្ពត្ថិប្រត្ថ�ប។់

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ស្សម្គាគ ល់ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចិំត្ថត នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពសាគ ល់នៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈភាពុ
ត្ថបប់្របម្ពល់ ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត ឬជំំងឺនៅស្ត្រីស្សតស្សនៅប្រកាយ
បាះទងគិចំផ្សាូ�វចិំត្ថតធិានៈធ់ិារ

៩០ នាទី

២. ភាពុធិនៈ់ ដែស្សើងយល់ពុីសារសំ្សខានៈន់ៃនៈការសាគ ល់ភាពុធិនៈ ់និៈង
ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ
អុក្នុរចួំជីំវតិ្ថ/ជំនៈរងនៅប្រ�ះ

 ៤៥ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

157

ពពិិភភកក%%
េត#និយមនយ័របស់៖

• ភពតប=់បមល់

• ករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ

• ជំងឺេPសQសេ=កយរងករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ

ភភពពតតបប់F់Fបបមមលល់់
ភពតប=់បមល់៖ េនកនុងបរបិទេវជជIPសQ ឬជីវIPសQ ភពតប=់បមល់គឺជកtQ ផ-ូវកយ 
ែផនកខួរកបល ឬផ-ូវចិតQ ែដលបDQ លឲយមនភពtនតឹងេនេល#ផ-ូវកយ ឬផ-ូវចិតQ។ ភព
តប=់បមល់gចជកtQ ខងេ=ក (ែដលបDQ លមកពីមជឈüW នជំុវញិ Iថ នភពចិតQIPសQ

ឬIថ នភពសងគម) ឬកtQ ខងកនុង (ជំងឺ ឬបDQ លមកពីនីតិវធីិកនុងករពយបលជំងឺD
មយួ)។ ភពតប=់បមល់gចចបេ់ផQ#មបេងក#ត =បតិកមម=បេភទ «Fight or Flight» ែដលជ

=បតិកមមដស៏មុគIម ញមយួៃន=បពន័ធ=បIទ និង=កេពញអងដូ់=គីន។
(ឯក2រេយង: www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20104)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើ ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារ TiP អាចំប្របឈម្ពនឹៈងប្របនៅភិទណា�ូះនៃនៈក្នុតាត បងើភាពុ
ត្ថបប់្របម្ពល់។
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា ម្ពនិៈដែម្ពនៈជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារ TiP ប្រគឺបរ់�ប ស្ស�ទធដែត្ថរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត
នៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតវានៅក្នុើត្ថនៅ�ើងទ�នៅ� នៅដ្ឋាយសារដែត្ថក្នុប្រម្ពតិ្ថនៅ�រនៃនៈភាពុត្ថបប់្របម្ព�លដែ�ល V/S នៃនៈ TiP ប្រត្ថូវប្របឈម្ព 
នៈិងនៅដ្ឋាយសារដែត្ថប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះដែ�លបងើការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថតផ្សាងដែ�រ។

ការប៉ះទង្គិចផ្លKវចិត្ត

• ករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ គឺជករេឆ-#យតបខងផ-ូវចិតQ េទនឹង=ពឹតQិករណ៍Dមយួែដលg=កក់
ខ- ងំ ដូចជ ឧបទទវេហតុ ករចបរ់េំxភ ឬេ=គះធមមជតិ ជេដ#ម។ ភពតកស់-ុត និងករ
បដិេសធ ែដលេក#តេឡ#ងភ- មៗបនទ បពី់េក#ត=ពឹតQិករណ៍េនះ គឺធមមtេនះេទ។ =បតិកមមរ
យៈេពលែវងរមួមន gរមមណ៍ ែដលមនិgចទស\នទ៍យទុកមុនបន ករដិតជបក់នុងចិតQ 
ទំនកទំ់នងែដលគម នទំនុកចិតQ និងែថមទងំgចមនេvគសញញ ផ-ូវកយផងែដរ ដូចជ 

ករឈកឺបល ឬចេង© រ ជេដ#ម។ េនខណៈេពលែដលgរមមណ៍េនះេក#តេឡ#ងជធមមt
េនះ មនុស\ចំនួនមនករពិបកេនកនុងបនQដំេណ# រេទមុខេទ{ត េនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។ 
=គãេពទយចិតQIPសQgចជួយ ដល់បុគគលទងំេនះកនុងករែសBងរកវធីិែដលមនលកខណៈIថ ប
ន េដ#មប=ីគប=់គងgរមមណ៍របស់ពួកេគ។

• (ឯក|រេយង៖ សមគមចិតc|uសcRេមរកិ https://www.apa.org/topics/trauma/) 

វLបលាN$សៃនភាពតប់្របមល់េ្រកាយរងការប៉ះទង្គិចផ្លKវចិត្ត
• PTSD ឬជំងឺេPសQសេ=កយរងករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ គឺជបញñ ៃនភពរIបរ់សល់ ែដល
បនវវិតQេនកនុងខ-ួនមនុស\មយួចំនួន បនទ បពី់បនជួប=បទះនឹង=ពឹតQិករណ៍ ែដលបងក
ករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQធងនធ់ងរ ដូចជ ករចបរ់េំxភ ករ=បយុទធ បទឧ=កិដW ឧបទទវេហតុ ឬ

េ=គះធមមជតិ ជេដ#ម។

• ជនែដលមន PTSD gចកំពុងែត=សៃមថ=ពឹតQិករណ៍កំពុងេឡ#ងវញិ tមរយៈករចង
ចែំដលគ=មមកំែហងដល់ជីវតិបចចុបបនន ករដិតជបក់នុងចិតQ ករចងចgំ=កក ់ករេគច
េវសពីអBីមយួ ែដលរឭំកេឡ#ងវញិអំពីករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQរបស់ពួកេគ និងករែដលមន
gរមមណ៍រIបរ់សល់យ៉ងខ- ងំែដលពួកេគមនិធ- បម់នពីមុនមក ែដលបងកកររខំន
ដល់ជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគ។

• (ឯក|រេយង៖ សមគមចិតc|uសcRេមរកិ https://www.apa.org/topics/ptsd/index.aspx )
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១.២ ការផ្តត�់គ្គំនិត�ោ��ស្វាា�ហាប់ (២០ នាទី)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាបនួៈប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ នៈិងប្របគឺល់ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺអាចំ
ក្នុត្ថប់្រតាអំពុីគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ តាម្ពវធិិីណាម្ពយួក្នុប៏ានៈ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺម្គានៈបំណុះងនៅធិើើនៅ�ើង នៅដ្ឋាយផ្សាតល់
នៅយាបល់ថ្លា �ោប្រកាម្ពពីុង�ងគឺឺជាវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួ�ល៏អស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះ។ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅធិើើនៅស្សចំក្នុតី
ស្សនៅប្រម្ពចំអំពីុគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើងចំំនៈួនៈបនួៈ នៈិងស្សរនៅស្សរនៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈការបាះទងគិចំ
ផ្សាូ�វចិំត្ថត និៈង PTSD ដែ�លអាចំម្គានៈ នៅ�នៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើងនៅរៀងៗ�ុ ឧទា�រណ៍ុះ៖

«ភាពុប្របុងប្របយត័្ថុខូាងំ�ួស្សនៅ�ត្ថ�នៅពុក្នុ» អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង ជាអាក្នុបបកិ្នុរយិា ឬជាការ�ិត្ថជាបក់្នុុ�ងចិំត្ថត 
ឬជានៅរាគឺស្សញ្ញាញ ដែផ្សាុក្នុស្សតិ្ថបញ្ញាញ ។

កកិិចចចចកកររ៖៖  េេëëគគសសញញញញ

េនកនុង=កNមរបស់អនក គិតអំពីេvគសញញ ែដលgចេក#តេឡ#ងទងំអស់ ែដលgចទទួលរង
េüយអនកDមន ក ់ែដលកំពុងែតមនភពតប=់បមល់ ករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ ឬ PTSD េ=កម
ចំណងេជ#ងននដូចខងេ=កម៖

Äកបបកិរយិ ផ-ូវចិតQ

សតិបញញ ផ-ូវកយ
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ែែផផននកកQQកកបបបបកកិិររ ិយិយ

• ឆបខឹ់ង

• ករជះកំហឹងេល#អនកែដលមនិដឹងអី ករសQីបេនទ សឲយអនកដៃទ

• ភពIទ កេ់សទ#រកនុងករចបេ់ផQ#ម ឬបញចបគ់េ=មង

• ករដកខ-ួនេចញពីសងគម

• ករអវតQមនពីករងរ

• គម នបំណងសំុចបបឈ់បស់=មក

• ករេ=ប#=បស់Iរធតុខុសចបប ់ករេ=ប#=បស់ឱសថេដ#មបពីយបលជំងឺេüយខ-ួនឯង

• ករទទួលទនេ=គ≠ង=សវងឹេ=ច#នេពក

• ករមនិខBល់អំពីសនQិសុខ gកបបកិរយិែដលមនភព=បថុយ=បថន

ផផOOូូវវចចិិតតJJ

• ករ=ពóយបរមភ (=បតិកមមេទនឹងករlយ=ប}រ)

• ចូលចិតQេនមន កឯ់ង

• មនភពសង\យ័/វបិតQិIម រតី

• មនgរមមណ៍ថរងសមព ធ/រងករេគ{បសងកត់

• មនgរមមណ៍ថឃ- តឆង យពីអនកដៃទ

• មនគំនិតអវជិជមន/ករចំអកឡកេឡ#យ

• ករបកទឹ់កចិតQ

• ករថយចុះៃនភពរកីvយ

• ករបតប់ងភ់ពអស់សំេណ# ច

១.៣ វគ្គគម្រាកើមធីំ និ�ប�បងាា�ញ (១០ នាទី)

ទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�ក្នុុ�ងវគឺគប្រក្នុុម្ពធិំ និៈងរមួ្ពបញ្ញេ� លម្ពត្ថិប្រត្ថ�បទ់ាងំនៅនាះជាម្ពយួសូាយនានា។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ែែផផននកកសសតតិិបបញញញញ

• ធុញ=ទននឹ់ងករគិត

• ពិបកេផQ តgរមមណ៍

• មនបញñ ជមយួនឹងករសេ=មចចិតQ

• ភពធននឹ់ងភពមនិចបស់xស់ មនករថយចុះ

• មនគំនិតចេង©™តចង©ល់/មនិេចះបតែ់បន

• មនgរមមណ៍ថមនភពចបំចខ់- ងំDស់

• មនករេក#នេឡ#ងនូវIម រតីមនិមូល

• ករ=បNង=បយត័នខ- ងំហួសេហតុេពក

• ករគិតមៃម

ផផOOូូវវកកយយ

• អស់កម- ងំខ- ងំរយៈេពលែវង

• ពិបកដកដេងñ#ម

• =សពន ់ឬសពឹក=មមៃដ ឬបបូរមត់

• ឈេឺដ#ម=ទãង

• ឈចឺបក់នុងvងកយ ឈកឺបល

• កររខំនដំេណក (េគងមនិលក)់

• ករែបកេញ#ស

• េកQ ខ- ងំ ឬឆបរ់ងរជងមុន

• បែ=មប=មóលៃនចំណងg់}រ (េក#នេឡ#ង/ថយចុះ)

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបម់្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈងម្គានៈភាពុជំំនាញដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចំិត្ថត បា�ដែនៈតតាម្ពរយៈការ
�ឹងអំពីុនៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត វានឹៈងជំួយ�ល់ពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការយល់អំពីុត្ថប្រម្ពូវការរបស់្ស
ជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិានៅផ្សាសងៗនៅទៀត្ថដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈ។ ��នៅចំុះ នៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺអាចំក្នុំណុះត្ថ់
ដែផ្សានៈការនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ការ�បំ្រទបានៈ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំការឲ្យយស្សញ្ញាញ នៅ�កានៈន់ៃ�គឺ� នៈិងអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា
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នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថផ្សាងដែ�រ។

ពុនៈយល់ថ្លា នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលរនៅស្សៀល នៅយើងនឹៈងដែស្សើងយល់អំពីុរនៅបៀបនៅធិើើការជាម្ពយួនៃ�គឺ�/អុក្នុ
ផ្សាតល់នៅស្សវានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លរមួ្ពបញ្ញេ� លទាងំនៃ�គឺ�ដែ�លអាចំផ្សាតល់អុក្នុឯក្នុនៅទស្សដែផ្សាុក្នុដែ�ទាផំ្សាូ�វចំិត្ថត�ល់ជំនៈ
រងនៅប្រ�ះបានៈផ្សាងដែ�រ។ ការ�បំ្រទ�ល់នៈរណាមុ្គាក្នុដ់ែ�លរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារនៅរាគឺស្សញ្ញាញ នៃនៈការបាះទងគិចំផ្សាូ�វ
ចំិត្ថតឲ្យយទទួលបានៈការ�បំ្រទពីុអុក្នុឯក្នុនៅទស្ស ជាញឹក្នុញាប ់ គឺឺជាវធិិីលអបំផ្សា�ត្ថក្នុុ�ងការផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់
ពុួក្នុនៅគឺ។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ វាក្នុម៏្គានៈសារៈសំ្សខានៈផ់្សាងដែ�រ ដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបម់្គានៈការយល់�ឹង នៈិង
ម្គានៈបនៅចំេក្នុនៅទស្ស អាចំផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះណាមុ្គាក្នុ ់ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺស្សថិត្ថ
នៅប្រកាម្ពការដែ�ទារំបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

�កមមភា�����រ៖ ភាពុធិនៈ ់ឬសា� ំ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ដែស្សើងយល់អំពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈការទទួលសាគ ល់ «ភាពុធិនៈ»់ ប្រពុម្ពទាងំភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ 
នៅ�ក្នុុ�ងវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២.១ ដូំស៊ើណ្តុះ�រនៃនភា�ធីន់ (២០ នាទី)

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពត្ថប្រម្ពងជ់ំួរនៅ�មុ្គាងនៃនៈបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល ក្នុុ�ងទប្រម្ពងឈ់រដែបរចំំនៅ�ៀង នៅធិើើ��នៅចំុះសាម
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនឹៈងបាះ�ុ នៅ�ើយ�ុងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺដែបរនៅ�រក្នុជំញ្ញាា ំង។ គឺួរដែត្ថម្គានៈផ្សាូ�វប្រស្ស�ះម្ពយួនៅ�ខាងម្ព��
ពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបអីនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់ៗ នៅបាះជំំហានៈនៅ�ម្ព��បានៈរ��ត្ថ�ល់ ១០ ជំំហានៈ ប្របសិ្សនៈនៅបើ
ចាំបំាចំ។់

ប្របគឺល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ ់នៈ�វកាត្ថចំំនៈួនៈម្ពយួ ដែ�លយក្នុនៅចំញពុី ៣.២.១ កាត្ថត្ថួអងគ

ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងអានៈប្របនៅយាគឺជានៅប្រចំើនៈ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺអាចំនៅធិើើការស្សនៈមត្ថអំពីុចំនៅម្ពូើយ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុ
តាម្ពកាត្ថត្ថួអងគដែ�លបានៈប្របគឺល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើប្របនៅយាគឺដែ�លបានៈអានៈនៅនាះ ប្រត្ថូវនៈឹងត្ថួអងគរបស់្ស
ពុួក្នុនៅគឺ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅបាះជំំហានៈម្ពក្នុខាងម្ព��ម្ពយួជំំហានៈ។ ប្របសិ្សនៈនៅបើប្របនៅយាគឺនៅនាះម្ពនិៈប្រត្ថូវនឹៈងត្ថួអងគ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅទនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថឈរនៅ�ក្នុដែនៈូង�ដែ�ល។

អានៈប្របនៅយាគឺខាងនៅប្រកាម្ពយឺត្ថៗ នៅ�នៅពុលអានៈប្របនៅយាគឺនៈីម្ពយួៗ អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅបាះជំំហានៈ
នៅ�ខាងម្ព�� ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំ។់



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ម្រាបស៊ើ�គ្គ

• �ា� ំអាចំអានៈបានៈ
• �ា� ំបានៈទទួលការអបរ់កំ្នុប្រម្ពតិ្ថម្ពធិយម្ពសិ្សក្នុា
• ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ា� ំបានៈរងការវាយប្របហារ �ា� ំអាចំការ�រ�ូួនៈប្របាណុះរបស់្ស�ា� ំបានៈ
• ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ា� ំប្រត្ថូវនៅគឺចាំប�់ូួនៈ �ា� ំអាចំម្គានៈលទធភាពុផ្សាគត្ថផ់្សាគងន់ៃ�ូនៅស្សវាស្សប្រម្គាបក់ារត្ថំណាង

តាម្ពផ្សាូ�វចំាប់
• ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ា� ំប្រត្ថូវនៅគឺចាំប�់ូួនៈ �ា� ំម្គានៈទំនៈ�ក្នុចិំត្ថតប្រគឺបប់្រ�នៈក់្នុុ�ងការផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈប្របក្នុបនៅដ្ឋាយ

ភាពុនៅសាម ះប្រត្ថង�់ល់ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់
• �ា� ំម្គានៈម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ នៈិងប្រគឺួសារដែ�ល�បំ្រទ�ា� ំ
• ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ា� ំឃូ្លានៈ �ា� ំដែត្ថងដែត្ថអាចំទិញចំំណីុះអាហារបានៈ
• �ា� ំម្គានៈការង្ហារដែ�លម្គានៈប្របាក្នុឈ់ុួល
• �ា� ំម្គានៈក្នុដែនៈូងស្ស�វត្ថថិភាពុស្សប្រម្គាបរ់ស់្សនៅ�
• ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈនៈរណាមុ្គាក្នុរ់នំៅ�ភិបំ�នៈនៅលើ�ា� ំ �ា� ំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះស្ស�វត្ថថិភាពុក្នុុ�ងការ

រាយការណ៍ុះអំពីុបទនៅលមើស្សនៅនាះ
• �ា� ំ�ម នៈប្របវត្ថតិជំំងឺផ្សាូ�វចំិត្ថតនៅនាះនៅទ
• ស្សប្រម្គាប�់ា� ំ ការម្គានៈនៃ�គឺ�រមួ្ពនៅភិទនៅលើស្សពុីមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្ស�ា� ំ គឺឺអាចំទទួលយក្នុបានៈ

តាម្ពដែផ្សាុក្នុវបបធិម្ព៌
នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពឈរនៅ�ក្នុដែនៈូងដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈឈបន់ៅនាះ។ នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�បឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុ
អានៈកាត្ថត្ថួអងគរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ វាគឺួរឲ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះក្នុុ�ងការនៅម្ពើលនៅ�ើញ ថ្លានៅត្ថើអុក្នុដែ�លម្គានៈកាត្ថត្ថួអងគ
��ចំ�ុក្នុំពុ�ងដែត្ថឈរនៅ�ក្នុដែនៈូង��ចំ�ុ ឬ��ស្ស�ុ។ សួ្សរពុួក្នុនៅគឺអំពីុសំ្សណួុះរនៅ�ញនៅដ្ឋាលម្ពយួចំំនៈួនៈ��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

• �នៅត្ថើសំ្សណួុះរប្របនៅភិទណា�ូះដែ�លបានៈជំួយ�ល់អុក្នុឲ្យយផូ្ទាស់្សទីម្ពក្នុខាងម្ព��? នៈិងនៅត្ថើសំ្សណួុះរ
ប្របនៅភិទណា�ូះដែ�លសាា ក្នុផ់្សាូ�វអុក្នុម្ពនិៈឲ្យយផូ្ទាស់្សទីបានៈ?

• �នៅ�ត្ថ�អើីបានៈត្ថួអងគម្ពយួចំំនៈួនៈនៅ�ខាងនៅប្រកាម្ព នៅ�ើយត្ថួអងគម្ពយួចំំនៈួនៈនៅទៀត្ថនៅ�ខាងម្ព��? នៅត្ថើ
ចំំណុះ� ចំនៅនៈះទាក្នុទ់ងនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ដែ�រឬនៅទ?

• �នៅត្ថើចំំណុះ� ចំនៅនៈះម្គានៈទំនាក្នុទ់ំនៈងយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះនៅ�នឹៈងស្សងគម្ព?
• �នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញអុក្នុ�នៃទផូ្ទាស់្សទី

នៅ�ខាងម្ព�� ស្សប្រម្គាបប់្របនៅយាគឺម្ពយួចំំនៈួនៈ នៅ�ើយអុក្នុម្ពនិៈអាចំ?
• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុអាចំផូ្ទាស់្សទីនៅ�ខាងម្ព��បានៈ?
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២.២ ផ្ត�ប៉ះ��់ = ភា�ងាយរ�ស៊ើម្រា�ះ/ភា�ធីន់ឬស្វាំ�ំ

នៅរ ើស្សអុក្នុស្សម័ប្រគឺចិំត្ថតពីុរនាក្នុន់ៅចំញពុីប្រក្នុុម្ព និៈងសួ្សរនៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពនៈ�វសំ្សណួុះរខាងនៅប្រកាម្ព។

«ប្របសិ្សនៈនៅបើបទនៅលមើស្ស��ចំ�ុនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះប�គឺគលទាងំពីុរនាក្នុន់ៅនាះ��ចំ�ុ នៅត្ថើផ្សាលបាះ�ល់នៈឹង
��ចំ�ុដែ�រឬនៅទ?»

ប្របសិ្សនៈនៅបើវាអាចំជំួយបានៈ ចំ�រនៅប្របើប្របាស់្សឧទា�រណ៍ុះជាក្នុ�់ក្នុម់្ពយួ ��ចំជា ការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទ នៈិង
នៅប្របើប្របាស់្សត្ថួអងគចំំនៈួនៈពីុរក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពត្ថួអងគនានានៃនៈស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈ ជាឧទា�រណ៍ុះ។ បនាា បម់្ពក្នុឲ្យយ
សិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការនៅឆ្លូើយត្ថប នៈិងផ្សាតល់ម្ព�លនៅ�ត្ថ� នៅ�ើយនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំដែ�លនៅ�ខាងម្ព�� ចំ�រស្សរនៅស្សរ
ស្សម្ពកីារ។

ផ្សាលបាះ�ល់ = ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ/ភាពុធិនៈ់

ពុនៈយល់ថ្លា៖

• �«ផ្សាលបាះ�ល់ម្គានៈនៈយ័ថ្លា» ផ្សាលបាះ�ល់នៃនៈបទនៅលមើស្ស ��ចំជា ផ្សាលបាះ�ល់របស់្ស TiP 
ចំំនៅ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះ ជានៅ�ើម្ព។

• �«ភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះ» សំ្សនៅ�នៅលើរនៅបៀបដែ�លនៈរណាមុ្គាក្នុ ់ប្របឈម្ពម្ព��នឹៈងអើីម្ពយួ ដែ�លម្គានៈ
លក្នុុណុះៈអវជិំាម្គានៈ។ រឭំក្នុពុួក្នុនៅគឺអំពីុក្នុតាត  «ជំប្រម្ពុញ/ទាក្នុទ់ាញ» ស្សប្រម្គាបអ់ំនៅពុើជំួញ��រ
ម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លនៅយើងបានៈពិុភាក្នុា�ុនៅ�នៃ�ាទីម្ពយួ នៈិងរនៅបៀបដែ�លប្របជាជំនៈនឹៈងកានៈដ់ែត្ថង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះជាងនៅនៈះបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈជំប្រម្ពុញឲ្យយចាំក្នុនៅចំញពីុសាថ នៈភាពុ
បចំេ�បបនៈុ ឧទា�រនៈ ៍ភាពុប្រកី្នុប្រក្នុ ឬការរនំៅ�ភិបំ�នៈ។

សួ្សរសិ្សកុាកាម្ពថ្លានៅត្ថើ ពុួក្នុនៅគឺ�ឹងអំពីុអត្ថថនៈយ័នៃនៈ «ភាពុធិនៈ»់ ដែ�រឬនៅទ។

ប្របជាជំនៈ ជាញឹក្នុញាប ់ នៈិយាយថ្លា វាគឺឺជាស្សម្ពត្ថថភាពុនៅ�ក្នុុ�ង «ការប្រត្ថ�បម់្ពក្នុកានៈស់្សភាពុនៅ�ើម្ព
វញិបានៈយាា ងឆ្នាំបរ់�័ស្ស» បនាា បព់ុីជំួបប្របទះនឹៈងអើីម្ពយួ។

ពុនៈយល់ថ្លា �ក្នុយ «ភាពុធិនៈ»់ ម្គានៈនៅ�ើម្ពក្នុំនៅណុះើ ត្ថនៅ�ក្នុុ�ងវទិោសាស្ត្រីស្សតរ�បវទិោ ឧទា�រណ៍ុះ ភាពុធិនៈរ់បស់្ស
នៅ�ស្សា�យឺត្ថក្នុុ�ងការរ�ស់្សម្ពក្នុកានៈប់្រទងប់្រទាយនៅ�ើម្ពរបស់្សវាវញិ បនាា បព់ុីប្រត្ថូវបានៈនៅគឺទាញ។

នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ម្ពនៈ�ស្សសពុ�ំម្គានៈ�ំនៅណុះើ រការដែបបនៅនាះនៅទ ជាក្នុដ់ែស្សតង ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅយើងចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
ដ្ឋាក្នុន់ៅស្សចំក្នុតីរពំុឹងទ�ក្នុនៅលើ�ូួនៈនៅយើង នៈិងអុក្នុ�នៃទ ឲ្យយប្រត្ថ�បន់ៅ�នៅធិើើជា�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺកាលពីុម្ព�នៈវញិ បនាា បព់ុី
ម្គានៈនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះណាម្ពយួបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅនាះ នៅ�នៅពុលនៅនាះ នៅយើងក្នុំពុ�ងដែត្ថដ្ឋាក្នុស់្សម្គាព ធិនៅលើ�ូួនៈពុួក្នុនៅគឺ 
ដែ�លអាចំជាក្នុតាត រារាងំ�ល់ពុួក្នុនៅគឺ។ ក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពនៈ�ស្សស នៅយើងម្គានៈការល�ត្ថ�ស់្ស នៈិងអភិវិឌ័ឍជានៈិចំេ 
«ភាពុធិនៈ»់ គឺឺនៈិយាយអំពុីស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សនៅយើងក្នុុ�ងការនៅធិើើ��នៅចុាំះ។ ភាពុធិនៈ ់ គឺឺនៈិយាយអំពុីស្សម្ពត្ថថភាពុ
ក្នុុ�ងការប្រស្សូបយក្នុ ការដែក្នុស្សប្រម្ពួល នៈិងការនៅបាះជំំហានៈនៅ�ម្ព�� បនាា បម់្គានៈនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះណាម្ពយួបានៈ
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើងរចួំនៅ�ើយ។ ភាពុធិនៈ ់ អាចំប្រត្ថូវបានៈនៅគឺពុណ៌ុះនាថ្លាជា «ស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ងការនៅ�ត្ថនៅឆ្នាំព ះនៅ�



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

៨   https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/
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ខាងម្ព��» ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះណាម្ពយួនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង។

នៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយផ្សាតល់គឺំនិៈត្ថ ថ្លានៅត្ថើវត្ថថ�អើី�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លានៈឹងជំួយ�ល់ត្ថួអងគអុក្នុស្សម័ប្រគឺចិំត្ថតដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស នៅធិើើជាត្ថួអងគដែ�លម្គានៈ ភាពុធិនៈ។់

នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថបនៅញ្ញេញគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថក្នុត្ថប់្រតាគឺំនៈិត្ថទាងំនៅនាះ
នៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ ជាពុីរជំួរក្នុុ�ងទិស្សបញ្ញឈរ ដែ�លនៅ�ជាប�ុ់ នៈិងនៅធិើើការនៅប្របៀបនៅធិៀប៖

• �នៅត្ថើនៈរណា ដែ�លម្គានៈបញ្ញា ីរាយនាម្ពគឺំនិៈត្ថដែវងជាងនៅគឺបំផ្សា�ត្ថ និៈងនៅ�ត្ថ�អើី?
• នៅត្ថើចំំណុះ� ចំនីៈម្ពយួៗនៅ�នៅលើបញ្ញា ីនៅនាះម្គានៈត្ថនៃម្ពូ��ចំ�ុដែ�រឬនៅទ? ឬ នៅត្ថើម្គានៈចំំណុះ� ចំម្ពយួចំំនៈួនៈ

ដែ�លអាចំម្គានៈសារប្របនៅយាជំនៈន៍ៅប្រចំើនៈចំំណុះ� ចំ�នៃទនៅទៀត្ថ ក្នុុ�ងការជំួយ�ល់នៈរណាមុ្គាក្នុឲ់្យយ
នៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅឆ្នាំព ះនៅ�ខាងម្ព��។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

វត្ថថ�ដែ�ល�បំ្រទ�ល់ភាពុធិនៈ។់

• �បណាត ញស្សងគម្ព (ប្រគឺួសារ និៈងម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ)
• ស្ស��ម្គាលភាពុផ្សាូ�វចំិត្ថត (ស្ស�ម្ពនៅយាង�ល់ម្ពា�ដែឌ័ល PERMA៨ ស្សប្រម្គាបព់ុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ព)
• �លទធភាពុក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សធិនៈធានៈ�ិរញ្ញញ វត្ថថ�
• �លទធភាពុក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សធិនៈធានៈរ�បវនៈត (ចំំណីុះអាហារ ជំប្រម្ពក្នុ ស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ។់ល។)
• �លទធភាពុក្នុុ�ងការដែស្សើងរក្នុការង្ហារនៅធិើើ (ជំំនាញ នៈិងការអបរ់)ំ

បញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុតាម្ពរយៈការពុនៈយល់ថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើនៅផ្ទាត ត្ថដែត្ថនៅលើភាពុង្ហាយរងនៅប្រ�ះរបស់្សប�គឺគលខូាងំនៅពុក្នុ
នៅនាះ នៅ�នៅពុលនៅនាះ នៅយើងស្សថិត្ថនៅ�ផ្សាូ�វ��ស្សដែ�លពុោយាម្ពចាំត្ថទ់�ក្នុពុួក្នុនៅគឺថ្លាជា «ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» នៈិងម្ពនិៈ
ផ្សាតល់ផ្សាូ�វ�ល់ពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការនៅបាះជំំហានៈនៅ�ម្ព��នៅទៀត្ថនៅនាះនៅទ។ នៅយើងនឹៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុកានៈច់ំំណុះ� ចំនៅនៈះម្ពតង
នៅទៀត្ថ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅពុលរនៅស្សៀល។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ី

�មេ�ងាគៅ�ប់ឋ�ណែ�នកចំិតិោ�ៅម្រា�ោមេ�ៅកន��វិធីី�ៅម្រា�ោ
ណែដ្ឋលមេ�ោៅតិមេល�ជន��មេម្រា�ៅ� (ណែ�នកទីី�ួយ)

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុស្សប្រម្គាបក់ារបនៅងើើត្ថ  

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ពុនៈយល់ថ្លានៅត្ថើ ស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចិំត្ថត (PFA) គឺឺជាអើី
• ពុណ៌ុះនាអំពីុការអនៈ�វត្ថតនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការនៅប្រត្ថៀម្ព�ូួនៈ នៈិងការស្សម្ពូងឹនៅម្ពើល នៃនៈ PFA នៅ�ក្នុុ�ង

បរបិទនៃនៈការនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៣.៣.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ប្រពីុនៈនៅចំញ នៈិងកាត្ថក់្នុរណីុះសិ្សក្នុាទាងំ៣។ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា១ ស្សប្រម្គាប់
សិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ។់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ



មេ�មេ�ៀនទីី២
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា���មួយ៖ ការនៅប្រត្ថៀម្ព�ូួនៈ និៈងការស្សម្ពូងឹនៅម្ពើល

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ដែណុះនាពំុីការស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត (PFA) នៈិងដែស្សើងយល់ពុីការនៅ�លការណ៍ុះ 
នៃនៈការនៅរៀបចំំទ�ក្នុម្ព�នៈ និៈងការស្សម្ពូងឹរក្នុនៅម្ពើល

រយ�ស៊ើ��៖ ៧៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ប�បងាា�ញ (១៥ នាទី)

េេតតVVសសេេââងងគគ ះះបបឋឋមមែែផផននកកចចិិតតJJEEââសសJJគគឺឺជជអអnnីី??

• វធីិមយួេដ#មបផីQល់ករគ=ំទដល់អនក ែដលបនឆ-ងកតប់ទពិេIធនែ៍ដលមនភព
លំបក ឬែដលរងករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQខ- ងំក-

• ផQល់ករគ=ំទេüយអនកែដលភពជំនញ ែដលgចផQល់ជូនបនេüយមនុសcó្រគប់រូប
• ផQល់ករលួងេxម និងភពសងបI់ង ត់

• ផQល់អំDចដល់អនកទងំេនះឲយកំណតអំ់ពីត=មãវកររបស់ពួកេគ

• ករពរអនកទងំេនះមនិឲយរងករឈចឺបប់ែនថមេទ{ត

• ផdរភជ បអ់នកទងំេនះេទកនធ់នធនែដលពួកេគ=តãវករេដ#មបបំីេពញtមត=មãវករ
របស់ពួកេគ

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

ដែណុះនាកំារស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុ
ចំិត្ថតសាស្ត្រីស្សត

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាកំារស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិង
ដែស្សើងយល់ពុីនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការនៅប្រត្ថៀម្ព�ូួនៈ នៈិងការ
ស្សម្ពូងឹនៅម្ពើល 

៩០ នាទី



168

េេគគលលកកររណណ៍៍  PPFFAA  

ករេ]តjមខWួន

ករសមWងឹេមGល

ករfK ប់

ករផmរភជ បទំ់នកទំ់នង

េ្រតៀមខ្លRន
• ែសBងរកថេត#មនអនកផQល់េសlអBីខ-ះែដលេនកែន-ងេក#តេហតុ និង អភវិឌ∑ភពជៃដគូ 

(េនះគួរែតជយុទធIPសQែដលមនសងគតិភព)

• ែសBងរកថេត#មនធនធនអBីខ-ះែដលgចែសBងរកបន េដ#មបផីQល់ករគ=ំទដល់ជនរង

េ=គះ

• េរ{បសូ=តអំពីIថ នភពេនះឲយបនេ=ច#នបំផុតtមែដលgចេធB#បន មុនេពលេធB#ករ
ជមយួជនរងេ=គះ េដ#មបជូីនដំណឹងអំពីវធីិIPសQកនុងករផQល់ពត័ម៌ន

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា នៅយើងនឹៈងដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពអំពីុការនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុនៅប្របើប្របាស់្សនៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថនៅ�នៅពុល
នៅប្រកាយ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កកររសសមមOOឹងឹងេេមមVVលល
សេងកតេម#លសញញ ៃនត=មãវករែដលgចេម#លេឃ#ញយ៉ងចបស់៖

• =តãវករពយបលជំងឺDមយួជបនទ នែ់ដរឬេទ? (របសួ។ល។)

• សុខមលភពផ-ូវកយ េពលគឺ េត#ពួកេគេម#លេទមនភពហតេ់ន®យ ឬឃ- នែដរឬេទ?

• េត#មនសញញ Dមយួៃនភពតប=់បមល់ ឬករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQែដលgចេម#លេឃ#ញយ៉ង
ចបស់ែដរឬេទ?

• សេម-™កបំពក ់(សមរមយែដរឬេទ? =គប=់គនែ់ដរឬេទ?)

• េត#មនត=មãវករែផនកវបបធម/៌ភIDមយួ ែដលgចេម#លេឃ#ញយ៉ងចបបែ់ដរឬេទ?

១.២ កិចំចការ�ត���ការស៊ើម្រាតៀមខើ�ន និ�ការ�មើឹ�ស៊ើម��

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ព នៈិងប្របគឺល់សំ្សនៅ�ចំម្ពូង ៣.៣.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា (នៅនាះគឺឺជាក្នុរណីុះសិ្សក្នុាដែ�ល
អុក្នុបណុះត� ះបណាត លបានៈអានៈ អម្ពជាម្ពយួរ�ប�ត្ថ នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាទីម្ពយួនៃនៈនៃ�ានៅនាះ)។

ទ�ក្នុនៅពុលឲ្យយប្រក្នុុម្ពនានា ចំំនៈួនៈ ៣០ នាទី នៅ�ើម្ពបអីានៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុានីៈម្ពយួ នៈិងដែផ្សាអក្នុតាម្ពពុត័្ថម៌្គានៈដែ�ល
ម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ងក្នុរណីុះសិ្សក្នុាទាងំនៅនាះ ចំ�រគឺិត្ថអំពីុចំំណុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

កកររសសមមOOឹងឹងេេមមVVលល??ការ�មើឹ�ស៊ើម��?
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កកិិចចចចកកររ៖៖  កកររេេFFតតhhមមខខOOួួនន  ននិិងងកកររសសមមOOឹងឹងេេមមVVលល  ((៣៣០០  ននទទីី))

ែផ©កtមអBីែដលអនកបនដឹងអំពី=បេភទបទេលម#សេនះ និងេសចកQីពណ៌នអំពីបុគគលមន កេ់នះ
េត#អនករពឹំងទុកថ ជនរងេ=គះនឹង=តãវករអBីខ-ះ៖

• េនកនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងដំបូង?

• េនេពលសំណំុេរ®ងេនះមនករវវិតQេទមុខ?

១.៣ ម្រាបជើំម្រាកើមធីំ (៣០ នាំ��)

ប្របម្ព�លយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីសិ្សកុាកាម្ព នៈិងស្សរនៅស្សរម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បទ់ាងំនៅនាះនៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ នៅ�ខាងម្ព��
បនៈាបប់ណុះត� ះបណាត ល។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ធានាថ្លា សិ្សកុាកាម្ពរមួ្ពបញ្ញេ� លចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព (ដែ�លប្រគឺបច់ំំណុះ� ចំទាងំអស់្សស្ស�ទធដែត្ថម្គានៈលក្នុុណុះៈ
ស្សម្ពប្រស្សបតាម្ពវបបធិម្ព)៌៖

• �ទីជំប្រម្ពក្នុ
• ស្ស�វត្ថថិភាពុ នៈិងស្សនៈតិស្ស��
• ចំំណីុះអាហារ និៈងនៅភិស្សជំាៈ
• �ស្សម្គាភ រៈអនាម្ពយ័ស្ត្រីស្សតី
• �ការ�បំ្រទដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត/ផ្សាូ�វចិំត្ថត
• �ការត្ថំណាងតាម្ពផ្សាូ�វចំាប់
• �ពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លម្គានៈបចំេ�បបនៈុភាពុជានៅទៀងទាត្ថ ់ អំពីុ�ំនៅណុះើ រការ នៈិងសាថ នៈភាពុ (ដែ�លជា

ញឹក្នុញាប ់ ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅម្ពើលរលំង បា�ដែនៈតម្គានៈភាពុចាំបំាចំយ់ាា ងខូាងំចំំនៅ�ះ S/VCA នៅ�ើម្ពប ី
នៅធិើើឲ្យយប�គឺគលទាំងនៅនាះអាចំនៅធិើើការង្ហារកុ្នុ�ងនាម្ពជានៃ�គឺ�ដែ�លទទួលបានៈពុ័ត្ថ៌ម្គានៈប្រគឺប់ប្រ�នៈ ់
នៈិងបានៈពុប្រងឹងភាពុអងអ់ាចំ�ល់នៃ�គឺ�ស្ស�ការ។

• ការជំួបជាម្ពយួម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប ់ នៈិងប�គឺគលិក្នុ�បំ្រទ�នៃទនៅទៀត្ថ ដែ�លនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងនៅយនៈឌ័រ័ 
(ដែត្ថងដែត្ថសួ្សរ នៈិងក្នុ�ំនៅធិើើការស្សនៈមត្ថជាម្ព�នៈថ្លា ស្ត្រីស្សតីនៈឹងចំងជ់ំួបជាម្ពយួស្ត្រីស្សតី ឬប�រស្សចំងជ់ំួបជាម្ពយួ
ប�រស្ស ជាចាំបំាចំ។់ល។)
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• អាចំជំួបជាម្ពយួបណាត ញស្សងគម្ព ដែ�លស្សម្ពប្រស្សប ��ចំជា ប្រគឺួសារ នៈិងម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិ ជានៅ�ើម្ព (ការ
ជំួបម្ពនិៈស្សម្ពប្រស្សប នៈឹងអាចំជាការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងរវាងប�គឺគលមុ្គាក្នុន់ៅនាះ ជាម្ពយួជំនៈនៅលមើស្ស
នៃនៈ TiP ឬដែផ្សាុក្នុណាម្ពយួនៃនៈបណាត ញនៅនាះ)

១.៤ ប�បងាា�ញ (១៥ នាំ��)

រមួ្ពបញ្ញេ� លស្សក្នុម្ពមភាពុជាម្ពយួសូាយ៖

កកររពពិិចចររRRអអំំពពីីេេយយននឌឌ័រ័រ
• មPនQីជPសQីគួរែត=តãវបនចតt់ងំស=មបP់សQី និង
កុមរ =បសិនេប#gចេធB#បន

• មនិសុទធែតជនរងេ=គះជបុរស gចវផQល់ចេម-#យ

េទកនម់PនQីជបុរសបនល©=បេស#រជងេនះេទ

• =បសិនេប#gចេធB#េទបន ជនរងេ=គះគួរែត=តãវបន
ផQល់ជូននូវជេ=ម#សៃនេយនឌរ័របស់មPនQីែដលេម#ល
ែថទ/ំ និងសមភ សពួកេគ។

• =បសិនេប#មនិgចែសBងរកមPនQីជPសQី េនកនុងអងគ

ភពេដ#មបេីធB#សមភ សtមករេសន#សំុបនេទេនះ
មPនQីជPសQី ឬតំDងមPនQីជPសQីែដលមកពីអងគករ

ៃដគូ កg៏ចចូលរមួេដ#មបផីQល់ករគ=ំទបន។

តតFFមមbbវវកកររកកននុុងងកកររFFបបFFសស័័យយទទកក់ទ់ទងង
• VCA គួរែតចបេ់ផQ#មេនទីេនះ ពីេ=ពះlគ=ំទដល់vល់ត=មãវករេផ\ងេទ{តទងំអស់កនុង
ករ=ប=ស័យទកទ់ង=បកបេüយ=បសិទធភព។

• ពិចរDអំពីទំនកទំ់នងៃនេយនឌរ័កនុងករ=ប=ស័យទកទ់ងអនQរបុគគល (ដូចជ បុរស 

េធ{បនឹង PសQី)

• គូរែតមនអនកបកែ=បផទ ល់មតម់ន ក ់=បសិនេប#ចបំច ់(បងñ ញបែនថមេនកនុងេម៉ងសិកd
បនទ ប)់

• =តãវមនចំេណះដឹងអំពីករេ=ប#=បស់ភI េពលគឺ េជ{សlងេ=ប#=បស់ភIជំនញ
ែដលបំភយ័

• ផQល់ករគ=ំទដល់ជនរងេ=គះេនកនុងទំនកទំ់នងជមយួ=គóIរ ឬបDQ ញគ=ំទ

• ករេ=ប#=បស់ក=មងសំណួរlយតៃម-អំពីត=មãវករ ែដលgចជួយ ជនរងេ=គះឲយយល់ដឹង
អំពីអំពីរេប{បែសBងរកត=មãវករ និងេüះ=Iយបញñ ចបំចន់ន។
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សសុុវវតតថថិិភភពព  ននិិងងសសននJJិិសសុុខខ

េយ#ងចបំច=់តãវែតយល់ថេត#gរមមណ៍ «សុវតថិភព» និង «សនQិសុខ» មននយ័យ៉ងដូចេមQចចំេពះ
បុគគលទងំöយ ឧទហរណ៍៖

• មនកែន-ងIន កេ់នែដលមនសុវតថិភព

• ទីtងំៃនកែន-ងែដលពួកេគ=តãវបនេគសមភ ស

• =បេភទទីកែន-ង (ឧ. បនទបម់នបង©ួច ថេត#បនទបេ់នះសថិតេនជនទី់ប៉ុនម ន)

• កែន-ងែដលមនុស\មន កអ់ងគុយេនកនុងបនទបម់យួ េនេពលែដលពួកេគកំពុង=តãវបនេគសួរសំណួរ  
gចជអងគុយែបរមុខេទទB រ ឬែបរខនងេទទB រ

• េត#មននរDខ-ះេនកនុងបនទប?់

និងស=មប=់គបចំ់ណុចទងំអស់េនខងេល# ចូរពិចរDអំពីទំនកទំ់នងៃនេយនឌរ័។ ឧទហរណ៍
ត=មãវករខុសៗគន របស់PសQី បុរស េកមង=បNស និងេកមង=សី។

ត្រមSវការមូលដាU$ន
• g}រែដលមនភពសមរមយtមវបបធម៌

• ផលិតផលែថរកdអនមយ័ផទ ល់ខ-ួន រមួបញចូ លទងំ សមភ រៈអនមយ័ស=មបP់សQីផងែដរ

• ករទទួលបនឱសថែដលចបំចD់មយួ

• ត=មãវករកនុងករពយបលជំងឺភ- មៗ ចបំច=់តãវែតបនបំេពញtម (ករគិតគូរអំពីេយនឌរ័កនុង
ករចូលរមួរបស់អនកជំនញែផនកេវជជIPសQ ឧ. PសQីស=មបP់សQី និងបុរសស=មបបុ់រស)
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កកររេេធធnnVVកកររជជមមួយួយកកុុមមររ
• ករជួបជមយួអនកឯកេទសែផនកករពរសុវតថិភពកុមរ

• îននុ=កម ថមវន័Qៃនេយនឌរ័ និងអំDច =តãវបនែបងែចកជពីរ=កNម ស=មបកុ់មរ។ 

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ួន

�មេ�ងាគៅ�ប់ឋ�ណែ�នកចំិតិោ�ៅម្រា�ោមេ�ៅកន��វិធីី�ៅម្រា�ោ
ណែដ្ឋលមេ�ោៅតិមេល�ជន��មេម្រា�ៅ� (ណែ�នកទីីពី�) 

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ក្នុសាងស្សម្ពត្ថថភាពុស្សប្រម្គាបក់ារផ្សាតល់ការស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុផ្សាូ�វចំិត្ថត PFA

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖  

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ពុណ៌ុះនាអំពីុការអនៈ�វត្ថតនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការសាត ប ់នៈិងការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈ PFA នៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទនៃនៈការនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ

• នៅប្របើបនៅចំេក្នុនៅទស្សស្សប្រម្គាបក់្នុុ�ងការសាត បយ់ាា ងយក្នុចិំត្ថតទ�កាដ ក្នុ ់ នៅ�នៅពុលប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង
ជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ

• ពុណ៌ុះនាអំពីុស្សម្គាស្សធាត្ថ�
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ 
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា���មួយ៖ សាត ប់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការសាត ប ់នៃនៈនៅ�លការណ៍ុះស្សក្នុម្ពមភាពុ PFA

រយ�ស៊ើ��៖ ៧៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ប�បងាា�ញ (៣០ នាទី)

ពុនៈយល់ថ្លា �ំនៅណុះើ រការនៃនៈការនៅប្រត្ថៀម្ព�ូួនៈ នៈិងការស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលនៃនៈ PFA ត្ថប្រម្ពូវឲ្យយនៅយើងនៅប្របើប្របាស់្សចំំនៅណុះះ�ឹង 
នៈិងការវនិៈិចំ័យ័ប្របក្នុបនៅដ្ឋាយវជិាា ជំីវៈរបស់្សនៅយើង ប្រពុម្ពទាងំពុត័្ថម៌្គានៈណាម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ ដែ�លនៅយើងទទួល
បានៈ។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈន់ៃនៈ S/VCA គឺឺការនៅធិើើការជាម្ពយួជំនៈរងនៅប្រ�ះ ក្នុុ�ងនាម្ព
ជានៃ�គឺ� ��នៅចំុះចំ�រផ្សាតល់�ំណាចំ�ល់ «ការបនៅញ្ញេញម្ពតិ្ថ» របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងនៅម្ពើលពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងនាម្ពជា 
«អុក្នុជំំនាញដែ�លម្គានៈបទពុិនៅសាធិនៈ»៍។ នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៃ�ាដែស្សអក្នុ ស្សតីពុីជំំនាញក្នុុ�ងការស្សម្គាភ ស្ស នៈឹង
ដែស្សើងយល់បដែនៈថម្ពអំពីុជំំនាញក្នុុ�ងការសាត ប ់ នៈិងបដែនៈថម្ពពីុនៅលើទិ�ាភាពុនានាដែ�លសិ្សកុាកាម្ពនៈឹងសិ្សក្នុា
ដែស្សើងយល់នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ។

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. សាត ប់ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងយល់អំពីុនៅ�លការណ៍ុះនៃនៈការសាត ប ់របស់្ស
ការស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត

៧៥ នាទី

២. សាត បយ់ាា ងស្សក្នុម្ពម សាក្នុលបងការសាត បយ់ាា ងស្សក្នុម្ពម ៤៥ នាទី

៣. ភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈង នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាបំង្ហាា ញអំពីុនៅ�លការណ៍ុះភាា ប់
ទំនាក្នុទ់ំនៈង របស់្សការស្សនៅស្ត្រីង្ហាគ ះបឋម្ពដែផ្សាុក្នុចិំត្ថតសាស្ត្រីស្សត

១៥ នាទី



176

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ឲ្យយនៅពុល ៥ នាទីស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពនៅធិើើការពុិភាក្នុា នៅ�ើយ ទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីសិ្សកុាកាម្ព បនាា បម់្ពក្នុ
បញ្ញេ� លវាជាម្ពយួសូាយ។

កកិិចចចចកកររ៖៖  EEJJ បប់់

• ពិភកdជមយួៃដគូអំពីអBីែដលអនកគិតថ គួរែតបនេធB#េនដំDកក់លនីមយួៗៃនករ
IQ បរ់បស់ PFA៖

ទំនកទ់ំនងេល7ក
ដំបូង

ពិភកYអំពីត!មuវករ 
និងកងXល់

ករF; ប!់បកបេMយ
យកចិត;ទុកMក ់និង
ជួយ េធX7ឲយជនរងេ!គះ
មន^រមមណ៍សងប់

សាW$ប់
ទំនកទ់ំនងេល#ក
ដំបូង

● ែណនអំំពីខkួនអនក និងតួនទីរបស់អនក
● ពនយល់អំពីxថ នភព និងេគលបំណងៃនករសនទន
● ែស{ងរកកែនkងែដលស័កJិសមមយួេដ#មបនីិយយគន ជកែនkងែដលបុគគលេនះ
មនÄរមមណ៍សុវតថិភព និងមនផសុកភព

ពិភកaអំពីត@មUវ
ករ និងកង{ល់

● ែតងែតសួរអំពីត@មUវករ មនិេធ{#ករសនមត
● គ@ំទដល់បុគគលេនះកនុងករផJល់Äទិភព
● ែស{ងរកកង{ល់Tមយួ @ពមទងំត@មUវករផងែដរ



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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Listen
ករxJ ប់
@បកបេmយយក
ចិតJទុកmក់ និង
ជួយ េធ{#ឲយជនរង
េ@គះមន
Äរមមណ៍សងប់

● កុំmកស់មព ធេល#បុគគលេនះឲយនិយយ ប៉ុែនJផJល់ឱកសឲយពួកេគបនែចករែំលក
អំពីអ{ីែដលពួកេគចងែ់ចករែំលក

● មនចំេណះដឹងអំពីភxកយវកិរ
○ េនជិត@គប@់គន ់ែដលïជករផJល់ភពងយ@សñល ប៉ុែនJមនិេនជិតេពក 
ែដលïជករគ@មមកំែហង ឬមនិសមរមយ 

○ េនចំេហqងលnជងករេនចំពីមុខ ែដលមនករ@បឈមមុខតិចជង
○ ភxកយវកិរអំពីករេប#កចំហរ (មនិ@កពទ័ធៃដ)

● េ@ប#@បស់ជំនញកនុងករxJ ប់ «ែដលបងQ ញភពÄណិតÄសូរ»
○ ករេ@ប#@កែសែភនក និងករយកចិតJទុកmកយ៉់ងេពញេលញ
○ មនិទទួលរងករបែង{រចំTបÄ់រមមណ៍ ឧ. Lមរយៈករសមkងឹេម#លទូរស័ពទ
របស់អនក

○ ងកក់បល និងបេញចញសេមkងៃនករយល់@ពម @បសិនេប#សម@សប
○ សេងខបេឡ#ងវញិមJងមក ល អំពីអ{ីែដលបននិយយ េដ#មបបីញជ កថ់អនកកំពុងែត
xJ ប ់និងបញជ កថ់អនកបនយល់

○ េ@ប#សេមkង@សទន/់@បកបេmយករយល់ចិតJ/គម នករវនិិចឆយ័កនុងករបេញចញ
មតិរបស់អនក

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការពុិភាក្នុាអំពីុភាពុ��ស្ស�ុ នៈិងម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�លវាម្គានៈ
ទំនាក្នុទ់ំនៈងនឹៈង S/VCA

កកររយយលល់់ចចិិតតJJ  េេធធêêបបននឹឹងង  កកររQQណណិិតតQQសសូូររ



178

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ភាពុអាណិុះត្ថអាស្ស�រ គឺឺជាវធិិី�សំ៏្សខានៈម់្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងបង្ហាា ញនៅស្សចំក្នុតីនៅម្ពតាត  បា�ដែនៈតការយល់ចំិត្ថតគឺឺជាវធិិីម្ពយួនៃនៈ
ការយល់អំពីុអើីដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុក់្នុំពុ�ងដែត្ថឆ្លូងកាត្ថ។់ វាជំួយបនៅងើើត្ថទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ល់
ការដែចំក្នុរដំែលក្នុ នៈិងការស្ស�ការ។

ចំ�រស្សងើត្ថធ់ិានៈថ់្លា ការអនៈ�វត្ថតការយល់ចំិត្ថតនៅដ្ឋាយម្គានៈសាម រត្ថី គឺឺជាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈក់្នុុ�ងការក្នុសាងទំនៈ�ក្នុចិំត្ថត 
នៈិងការអនៈ�វត្ថត S/VCA។ ម្ពនៈ�ស្សសម្ពយួចំំនៈួនៈម្គានៈការយល់ចំិត្ថត ពុីធិម្ពមជាតិ្ថ នៅប្រចំើនៈជាងអុក្នុ�នៃទ។ ជា
ញឹក្នុញាប ់ នៅគឺគិឺត្ថថ្លាស្ត្រីស្សតីម្គានៈការយល់ចំិត្ថតនៅប្រចំើនៈជាងប�រស្ស បា�ដែនៈតនៅនៈះគឺឺជាការយល់ប្រចំ�ំ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
ប្របកានៈខ់ាា បត់ាម្ពរយៈទិ�ាភាពុនានានៃនៈស្សងគម្ព�បនីៈយក្នុម្ពមនៃនៈនៅយនៈឌ័រ័ ដែ�លក្នុំណុះត្ថថ់្លា «នៅត្ថើភាពុជាប�រស្ស/
ស្ត្រីស្សតីម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ» នៅ�ក្នុុ�ងស្សងគម្ពរបស់្សនៅយើង - រឭំក្នុសិ្សកុាកាម្ពអំពីុទិ�ាភាពុនានាដែ�លប្រត្ថូវ
បានៈប្រគឺប�ណុះត បន់ៅ�នៃ�ាទីម្ពយួ។

អើីដែ�លលអអំពីុ «ការយល់ចំិត្ថត» គឺឺថ្លាម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លម្គានៈប្របពុន័ៈធប្របសាទធិម្ពមតា អាចំបនៅងើើនៈស្សម្ពត្ថថភាពុក្នុុ�ង
ការយល់ចំិត្ថតកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈនៅ�ើង ឬអាចំប្រគឺបប់្រគឺងរនៅបៀបដែ�លពុួក្នុនៅគឺអនៈ�វត្ថតការយល់ចំិត្ថតនៅ�នៅលើអុក្នុ�ន៏ៃទ 
��នៅចំុះវាម្គានៈប្របសិ្សទធភាពុទាងំចំំនៅ�ះ ប�គឺគលដែ�លពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងនៅធិើើការយល់ចំិត្ថត នៈិងចំំនៅ�ះ «�ូួនៈឯង» 
នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ ដែ�លសូាយនៈឹងសិ្សក្នុាដែស្សើងយល់ តាម្ពរយៈការពុណ៌ុះនាអំពីុការយល់ចំិត្ថតចំំនៈួនៈបីប្របនៅភិទ។

កកររយយលល់់ចចិិតតJJ  េេធធêêបបននឹឹងង  កកររQQណណិិតតQQសសូូររ
ករយល់ចិតQ

• អំDចកនុងករចូលេទកនុងបុគគលិកលកខណៈរបស់មនុស\មន កេ់ផ\ងេទ{ត និង ទទួល
ដឹងអំពីបទពិេIធនរ៍បស់គតt់មភព=សេម#=សៃម។

• (<បភព៖ វចននុ<កមភ|អងេ់គ?ស Chambers កំែណឆន ១ំ៩៨៩)

•

ភពgណិតgសូរ

• (សំនួនមយួៃន) ករយល់ចិតQ និងករយកចិតQទុកüកចំ់េពះកររងទុកខរបស់អនកដៃទ
• (!បភព៖ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sympathy)



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កកររយយលល់់ចចិិតតJJែែផផននកកQQររមមមមណណ៍៍

ការយល់ចិត្តែផ្នកអារម្មណ ៍គឺជករüកខ់-ួនអនកេទកនុងIថ នភពរបស់នរDមន កេ់ផ\ង
េទ{ត េហ#យtងំខ-ួនជអនកមន កេ់នះ៖

ការយល់ចិត្តែផ្នកអារម្មណ ៍វាល្អ ពីេ=ពះ...
• lមននយ័ថ េយ#ងgចយល់ និងដឹងអំពីgរមមណ៍របស់អនកដៃទបនយ៉ងឆបរ់ហ័ស។

• ចំណុចេនះមនIរៈសំខនខ់- ងំDស់ស=មបអ់នកមនgជីពៃនករែថទ ំដូចជ េវជជ
បណùិ ត និងគិxនុបបüW កយិក េដ#មបេីធB#ឲយពួកេគgចេឆ-#យតបេទនឹងអនកជំងឺរបស់ពួក
េគបនយ៉ងសម=សប

• lកម៏ននយ័ថ េយ#ងgចេឆ-#យតបនឹងមតិQភក័Qិ និងអនកដៃទេនេពលពួកេគមនទុកខ
=ពóយបនែដរ។

កកររយយលល់់ចចិិតតJJែែផផននកកQQររមមមមណណ៍៍

ការយល់ចិត្តែផ្នកអារម្មណ ៍វាមានចំណòចមិនល្អ ពីេ=ពះ...
• lgចេទរចួ ែដលពួកេគgច=តãវបន=គបដណQ បទ់ងំ=សNង េüយgរមមណ៍ទងំេនះ 
g=ស័យេហតុេនះពួកេគមនិgចេធB#ករេឆ-#យតបបនេនះេទ។ េនះ=តãវបនេគេ¶ថជ 

ករយល់ចិតQខ- ងំហួសេហតុេពក។

• អនកែដលទំនងជ=តãវបន=គបដណQ បទ់ងំ=សNង ចបំច=់តãវែតព=ងឹងករüកវ់និយ័េល#
ខ-ួនឯង និងជពិេសសករ=គប=់គងខ-ួនឯង េធB#ដូេចនះពួកេគនឹងgច=គប=់គងgរមមណ៍
របស់ពួកេគផទ ល់បនល©=បេស#រជងេនះ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

តាម្ពវធិានៈទ�នៅ� ម្ពនៈ�ស្សសដែ�លចំងប់ានៈ ឬប្រត្ថូវការការយល់ចំិត្ថតរបស់្សអុក្នុ ម្ពនិៈដែម្ពនៈប្រ�នៈដ់ែត្ថប្រត្ថូវការឲ្យយអុក្នុ
យល់ �ឹងអំពីុការឈចឺាំបរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ ឬប្រស្សក្នុទ់ឹក្នុដែភិុក្នុជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺនៅនាះនៅទ (ការយល់ចំិត្ថតដែផ្សាុក្នុ
អារម្ពមណ៍ុះ)។
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ររេេបបêêបបអអភភិវិវឌឌôôកកររយយលល់់ចចិិតតJJ

• គិតអំពីករផQល់សញញ ផ-ូវចិតQ

• បងñ ញករគិតគូរអំពីទស\នៈវស័ិយរបស់អនកដៃទ

• IQ បយ៉់ងសកមម

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុនៅនៈះបានៈដែស្សើងយល់ អំពីុសារៈសំ្សខានៈន់ៃនៈការនៅម្ពើលនៅ�ើញរ�បភាពុជារមួ្ពជាម្ពយួ
សាថ នៈភាពុរបស់្សប្របជាជំនៈ នៈិងយល់�ឹងប្របពុន័ៈធនៃនៈជំំនៅនៈឿផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សនៅយើងផ្សាងដែ�រ។ នៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថ
រឭំក្នុ�ូួនៈនៅយើងជាប្របចាំអំំពីុចំំណុះ� ចំនៅនៈះ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈនៅយើងអាចំអនៈ�វត្ថតការគឺិត្ថគឺ�រអំពីុទស្សសនៈៈវស័ិ្សយរបស់្ស
អុក្នុ�នៃទបានៈ។

នៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាអំពីុភាពុត្ថបប់្របម្ពល់ ការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិងភាពុធិនៈ ់ នៅយើងបានៈពិុភាក្នុាអំពីុ
នៅរាគឺស្សញ្ញាញ ផ្សាូ�វចំិត្ថត ផ្សាូ�វកាយ នៈិងអាក្នុបបកិ្នុរយិាដែ�លប្រត្ថូវ�ឹង។ តាម្ពរយៈការស្សនៅងើត្ថអំពុីប�គឺគលដែ�លនៅយើង
នៅធិើើការជាម្ពយួ នៅដ្ឋាយម្គានៈសាម រតី្ថ នៅយើងនឹៈងអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញស្សញ្ញាញ ផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិងគិឺត្ថគឺ�រអំពីុស្សញ្ញាញ នៈ
ទាងំនៅនាះ។

ផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ ពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការឲ្យយអុក្នុយល់ នៈិងម្គានៈការអាណិុះត្ថអាស្ស�រចំំនៅ�ះអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថឆ្លូងកាត្ថ ់
នៅ�ើយចំំណុះ� ចំដែ�លសំ្សខានៈន់ៅនាះ គឺឺពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការនៈរណាមុ្គាក្នុជ់ំួយពុួក្នុនៅគឺរក្នុម្ពនៅធិោបាយនៅដ្ឋាះប្រសាយបញ្ញាា  
ដែ�លជាការយល់ចំិត្ថតប្របក្នុបនៅដ្ឋាយក្នុតីនៅម្ពតាត ។
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បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី  ១១))

• ករេល#កទឹកចិតQតិចតួចបំផុត

• =តãវបនេធB#េឡ#ងtមរយៈសេម-ង ជពិេសសtមរយៈទូរស័ពទ េដ#មបេីធB#ឲយមនុស\មន កដឹ់ង 
មនុស\មន កេ់ផ\ងេទ{តេនទីេនះ និងកំពុងែតIQ បពួ់កេគ។ ដូចជ

• «អូ» «េនេពលD?» និង «ពិតែមនឬ?»

• lgចជសំណួរ មតិេយបល់ ឬសេម-ង ែដលមនិេ=ជ™តែ=ជកលំហូរៃនករសនទនេនះ
េទ ប៉ុែនQlេធB#ឲយ=បធនបទដឹងថ អនកែដលកំពុងែតចIំQ ប់ នឹងេឆ-#យឆ-ងេនទីេនះ។ ស
េម-ងទងំេនះជួយ បេងក#តភពជិតសនិទធិ និងេល#កទឹកចិតQឲយបុគគលេនះនិយយបនQេទ{ត។

• (<បភព៖ បនែកស<មÜលពី ករែណនេំននឹងកែន?ងេក#តេហតុស<មបអ់នកចរចអំពីវបិតcិ Frederick J. Lanceley, Boca Raton, 
CRC Press ឆន ១ំ៩៩៩ ទំពរ័ទី ២០-២៤)

បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី ២២))
• េសចកQីសេងខបេüយេ=ប#=បស់ពកយេពចនរ៍បស់អនកផទ ល់ អំពីអBីែដលេគបន=បបអ់នក។
បេញចញកយវកិរថអនកកំពុងIQ ប់ កំពុងយល់ពីgរមមណ៍ពួកេគ និងបេងក#តទំនកទំ់នង
ជិតសនិទធិ ពីេ=ពះlគឺជភស័Qុtងថ អនកបនIQ បឮ់ និងបនយល់។ tមធមមt ករ

បេងក#ត=បេយគថមីែតងែតចបេ់ផQ#មជមយួនឹងពកយ

«េត#អនកកំពុងែត=បបខ់ញុ ំ...» ឬ «េត#អនកកំពុងែត=បបថ់...»

• េ=ប#ភIផទ ល់ខ-ួនរបស់អនកេដ#មបនិីយយអBីែដលពួកគតប់ន=បបម់កេយ#ង េដ#មប ី
បញជ កឲ់យចបស់ពីអតថនយ័ ែដលគតប់ន=បបម់កអនកេនះ េហ#យេល#កពីចំណុចសំខ
ន់ៗ េនកនុងេនះមកបញជ ក់ និងពយយមេល#កកំពស់ករផQល់េយបល់េទវញិេទមក រlង

អនក និងពួកគត។់ អBីទងំេនះនឹងgចេធB#ឲយពួកេគក- យជអនកIQ បែ់ដលល©ជងមុន។
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បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី ៣៣))
• ជទូេទ េយ#ងទងំអស់គន មនបំណងចបេ់ផQ#មេüះ=Iយបញñ េល®នេពក ែដលបណ្
tលឲយមនករបvជយ័ ពីេ=ពះអនកទងំេនះ ជញឹកញប ់មនិទនប់នេ=ត™មខ-ួន
រចួvល់កនុងករ=បបអំ់ពីមូលេហតុេនះេទ េហ#យអនកកម៏និទនប់នIQ បឲ់យបន=គប់

=គន ់េដ#មបទីទួលបនvល់ពត័ម៌នទងំអស់ែដលអនក=តãវករ េដ#មបផីQល់ជំនួយកនុងករ
េüះ=Iយបញñ េនះែដរ។

• =បេយគទូេទែដលនឹង=តãវេ=ប#=បស់ ស=មបអ់នក រមួមន

«អនកIQ បេ់ទដូចជ...» 
«អនក}កដូ់ចជ...» 
«ខញុ ំIQ បឮ់...» (gរមមណ៍ែដលអនកIQ បឮ់)

• អនកមនិ=បបពួ់កេគ ថេត#ពួកេគមនgរមមណ៍យ៉ងDេនះេទ ប៉ុែនQអនក=បបពួ់កេគថេត# 
អនកIQ បេ់ម#លេទ ពួកេគ}កបី់ដូចជមនgរមមណ៍ដូចេមQច។

បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី ៤៤))
• ករឆ-ុះបញច ំង ឬករបងñ ញឲយេឃ#ញ

• េនះគឺជបេចចកេទសកនុងករនិយយេឡ#ងវញិ នូវពកយ ឬ=បេយគចុងេ=កយ និងüក់
សញញ សួរេនពីេ=កយពកយ ឬ=បេយគេនះ។ ករេធB#ែបបេនះផQល់ករេឆ-#យតបែដល
ចបស់xស់យ៉ងខ- ងំ ពីេ=ពះអនកកំពុងែតេ=ប#=បស់ពកយេពចនរ៍បស់ពួកេគ ផទ ល់។

• កិចចករៃនករឆ-ុះបញច ំង ឬករបញច ំង គឺេធB#េឡ#ងេដ#មបរីកពត័ម៌នបែនថម េល#អBីែដលពួក

េគកំពុងែត =បប់ េüយមនិេ=ប#=បស់សំនួរនផំ-ូវេផ\ងៗ ែដលgចែកែ=បករគិតរបស់
ពួកទងំេនះ។
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បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី ៥៥))

• សំណួរទ=មងេ់ប#ក

• ករេ=ប#=បស់សំណួរទ=មងេ់ប#ក ជចមបង គឺេដ#មបជួីយ េធB#ឲយពួកេគចបេ់ផQ#មនិយយ។
ករសួរសំណួរទ=មងេ់ប#ក េល#កទឹកចិតQអនកទងំេនះឲយនិយយកនែ់តេ=ច#នេឡ#ង ែដល

ជកែ់សQង មនិបនត=មងទិ់សេ±ៃនករសនទនេនះេទ។ សំណួរទងំេនះ គឺជសំណួរ
ែដលមនិgចេឆ-#យេüយពកយែតមយួម៉ត ់ដូចជ «បទ/ចស» ឬ «េទ» បនេនះេទ។

• * NB. ចូរកតស់មគ ល់ថសំណួរ «េហតុអBី» gចផQល់gរមមណ៍មយួៃនករេចទសួរ ឬក
រវនិិចឆយ័។

បបេេចចចចកកេេទទសសកកននុុងងEEJJ បប់យ់យ៉៉ងងសសកកមមមមទទំងំងFFបបំមំមួយួយ  ((វវ ិធិធីីEEââសសJJទទីី ៦៦))

• ករដកឃ- ែដលមន=បសិទធភព

• ភពេសង™មIង តg់ចមន=បសិទធភពយ៉ងខ- ងំេនខណៈេពលមយួចំនួន។ មនុស\ភគ
េ=ច#នពំុមនភពសុខ=សóលេទចំេពះភពេសង™មIង ត ់េហ#យនឹង=បតិកមមនឹងភពIង ត់
េសង™មេនះ ជមយួនឹងករនិយយ។ lនឹងក- យេទជឱកសស=មបអ់នក កនុងករេធB#ឲយ
ពួកេគេធB#ករេរ{បvបប់ែនថម។ ភពេសង™មIង ត ់កg៏ច=តãវបនេ=ប#=បស់ េដ#មបបីញជ កអំ់ពី
ចំណុចDមយួផងែដរ។ អនកេ=ប#=បស់ភពេសង™មIង តេ់នមុន ឬេ=កយេពលនិយយ
អBីែដលសំខន។់
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កិច្ចការៃនការសាW$ប់ (ែផ្នកទីមួយ)
េüយេ=ប#=បស់តួនទីែដល=តãវបនកំណតជូ់នអនក ចូរ=សេម#=សៃមថ អនកេទ#បែត=តãវបន
üកឲ់យសថិតេនេ=កមករករពររបស់នគរបល។ ចូរ=សេម#=សៃមថ អនកគឺជមនុស\ែដល
សថិតេនកនុងករណីសិកdេនះ និងចំDយេពល ៥ នទី សរេសរគំនិតននអំពី៖

• េត#អនកនឹងមនgរមមណ៍យ៉ងដូចេមQច និងមនgកបបកិរយិយ៉ងដូចេមQច?

• េត#មនត=មãវករមូលüW នអBីខ-ះែដលអនកចងបំ់េពញ?

• េត#មនពត័ម៌នអBីខ-ះែដលអនកចងទ់ទួលបន សQីពីសំណំុេរ®ងេនះ?

• េត#មននរDខ-ះ ែដលអនកចងទ់កទ់ងជមយួ?

�កមមភា�����រ៖ ការសាត បយ់ាា ងស្សក្នុម្ពម

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបសីាក្នុលបងបនៅចំេក្នុនៅទនៃនៈការសាត បយ់ាា ងស្សក្នុម្ពម

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.២ កិចំចការ៖ ការស្វាា�ប់�ោ���កមម 

១. បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាប្រក្នុុម្ព ដែ�លក្នុុ�ងម្ពយួប្រក្នុុម្ពម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុបីនាក្នុ ់ នៈិងក្នុំណុះត្ថជ់ំ�នៈស្សម្គាជំិក្នុមុ្គា
ក្នុ់ៗ នៃនៈប្រក្នុុម្ព នៈ�វត្ថួនាទីដែ�លយក្នុនៅចំញពុី ៣.៤.១ ក្នុរណីុះសិ្សក្នុា ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សម្ព�នៈ
នៅនៈះបនៈតិចំ ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៃ�ាទី៣ ៖

• អុក្នុរក្នុស្ស�ីផ្សាូ�វនៅភិទ
• អុក្នុរត្ថព់ុនៈធនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ
• ក្នុម្ពមក្នុរ��ស្សចំាប់

២. ពុនៈយល់ក្នុិ ចំេការប្រត្ថវូនៅធិើើ នៅដ្ឋាយនៅប្របើ សូាយ

៣.  រយ:នៅពុល៥ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ វលិប្រត្ថលបម់្ពក្នុជាប្រក្នុុម្ពធិំវញិ នៈិងដែណុះនាអំំពីុដែផ្សាុក្នុទីពុីរ នៃនៈ
ការក្នុិចំេការនៅនៈះ នៅដ្ឋាយនៅប្របើសូាយ។

 ពុនៈយល់ថ្លា ពុកួ្នុនៅគឺនឹៈ ងចំ�លរមួ្ពក្នុុ�ងការស្សដែម្ពតងចំនំៈនួៈ ៣ ក្នុុ�ងការស្សដែម្ពតងនៈី ម្ពយួៗ ពុកួ្នុនៅគឺនឹៈ ងឆូ្នាំស់្ស
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កកិិចចចចកកររEEJJ បប់ ់ ((ែែផផននកកទទីីពពីីររ))
កនុងករសែមQងមយួេល#កៗ តួអងគគួរែតបំេពញtមករសេងខប=តóសៗដូចខងេ=កម៖

• ជនរងេ=គះ៖ េដ#រតួេüយែផ©កtមកំណតស់មគ ល់នន (gរមមណ៍ ត=មãវករចបំច់ ។ល។)

• មPនQីអនុវតQចបប៖់ គួរែតេ=ប#=បស់ជំនញIQ បយ៉់ងសកមម (ALS) េដ#មបែីសBងរកអំពីវធីិផQល់

ករគ=ំទដល់ជនរងេ=គះ

• អនកសេងកតករណ៍៖ គួរែតេធB#ករសេងកត និងកត=់tអំពី៖
– េត#មនចំណុចDខ-ះែដលមPនQីអនុវតQចបបេ់ធB#បនល©
– េត#មនចំណុចDខ-ះែដលgចេធB#ឲយល©=បេស#រេឡ#ងបន?

(ចូរេ=ប#=បស់កំណតស់មគ ល់េនកនុងេស{វេភែណនសិំកខ កមរបស់អនក េដ#មបផីQល់ករែណនំ
អំពីករសេងកតរបស់អនក)

នៅវនៈ�ុស្សដែម្ពតងជាត្ថអួងគម្ពយួក្នុុ�ងចំំនៅណាម្ពត្ថអួងគទាងំបី ៖

• ជំនៈរងនៅប្រ�ះ ឬអុក្នុដែ�លរចួំ�ូួនៈពីុនៅប្រ�ះថុ្លាក្នុ ់ (ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅប្របើប្របាស់្សត្ថួនាទីនៃនៈក្នុរណីុះ
សិ្សក្នុាដែ�លបានៈក្នុំណុះត្ថជ់ំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៅនាះ នៅ�នៅពុល�ល់នៅវនៈដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវស្សដែម្ពតង)

• ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់
• អុក្នុស្សនៅងើត្ថការណ៍ុះ

 ក្នុុ�ងការស្សដែម្ពតងម្ពយួនៅលើក្នុៗ ត្ថួអងគគឺួរដែត្ថបំនៅពុញតាម្ពការស្សនៅងុបប្រត្ថួស្សៗ ��ចំបានៈពុនៈយល់នៅ�នៅលើសូាយ
ក្នុិចំេការ។

៤.  ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈនៅពុល ៥ នាទីស្សប្រម្គាបក់ារស្សដែម្ពតងម្ពយួនៅលើក្នុ។ ៥ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ 
ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងម្គានៈនៅពុល ៥ នាទីស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សនៅងើត្ថ ក្នុុ�ងការផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�ប។់

 �ំនៅណុះើ រការស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ ៣ នៅលើក្នុ (ម្ពយួនៅលើក្នុ ស្សប្រម្គាបត់្ថួអងគនៃនៈក្នុរណីុះសិ្សក្នុាចំំនៈួនៈម្ពយួ) 
បនាា បម់្ពក្នុទាញពុីម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ពធិំ នៅលើចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• �នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ ក្នុុ�ងការនៅធិើើជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ?
• នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ ក្នុុ�ងការនៅធិើើជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប?់
• �នៅត្ថើសិ្សកុាកាម្ពបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថអំពីុអើី�ូះ ពីុស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ?

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

វត្ថថ�បំណុះងចំម្ពបងស្សប្រម្គាបក់្នុិចំេការនៅនៈះ គឺឺបនៈតបនៅងើើត្ថការយល់ចំិត្ថតរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពចំំនៅ�ះជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិង
ពុប្រងឹងការយល់�ឹងរបស់្សពុួក្នុនៅគឺអំពុីរនៅបៀបប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងតាម្ពរយៈការសាត បយ់ាា ងយក្នុចិំត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុ ់
(ALS)ផ្សាងដែ�រ។
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នៅទាះបីជាម្គានៈបនៅចំេក្នុនៅទស្សជាក្នុ�់ក្នុក់្នុុ�ងការផ្សាតល់ការ�បំ្រទ�ល់ ALS ��ចំដែ�លនៅយើងបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើង
ក្នុន៏ៅដ្ឋាយ ចំ�របញ្ញាា ក្នុថ់្លា នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុពិុត្ថ ក្នុដែនៈូង�ល៏អស្សប្រម្គាបន់ៅធិើើការចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅនាះគឺឺ ម្គានៈការ
យល់�ឹងកានៈដ់ែត្ថនៅប្រចំើនៈអំពីុវធិិីដែ�លម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុន់ៅធិើើការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង នៈិងថ្លានៅត្ថើការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ង
នៅនាះនៈឹងផ្សាតល់អារម្ពមណ៍ុះ ឬជំះឥទធិពុលយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះចំំនៅ�ះម្ពនៈ�ស្សស ដែ�លនៅយើងក្នុំពុ�ងដែត្ថប្របាប្រស័្សយ
ទាក្នុទ់ងជាម្ពយួនៅនាះ។

ជាម្ពយួ�ុនៅនៈះដែ�រ ចំ�របញ្ញាា ក្នុថ់្លា នៅ��ណុះៈនៅពុល ដែ�លនៅយើងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតឲ្យយម្គានៈស្សក្នុម្ពមភាពុនៅធិើើការ
ការយល់ចំិត្ថត នៈិងការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយម្គានៈសាម រត្ថីនៅនាះ ចំំណុះ� ចំទាងំនៅនៈះគឺួរដែត្ថបានៈអនៈ�វត្ថតប្រពុម្ពៗ
�ុជាម្ពយួនៈឹងការស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើលប្រពុំដែ�នៈនៃនៈវជិាា ជំីវៈ ��ចំជា ម្ពនិៈបាះ�ល់ផ្សាូ�វកាយដែ�លម្ពនិៈស្សម្ពប្រស្សប ឬម្ពនិៈ
�ត្ថប្រត្ថដ្ឋាងពុត័្ថម៌្គានៈផ្ទាា ល់�ូួនៈ ជានៅ�ើម្ព។

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយប្រក្នុុម្ពនៅនាះផ្សាតល់ឧទា�រណ៍ុះអំពីុនៈិយម្ពនៈយ័នៃនៈការបាះ�ល់ផ្សាូ�វកាយដែ�លម្ពនិៈស្សម្ពប្រស្សប ឬការ
�ត្ថប្រត្ថដ្ឋាងពុត័្ថម៌្គានៈផ្ទាា ល់�ូួនៈ។

�កមមភា���ប�៖ ការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈង

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ ដែណុះនាអំំពីុស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៃនៈការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងនៃនៈនៅ�លការណ៍ុះស្សក្នុម្ពមភាពុ (PFA)

រយ�ស៊ើ��៖ ១៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៣.១ ប�បងាា�ញអំ��ការភាា�ប់�ំនាំក់�ំន�

កកររភភជជ បប់ទ់ទំំននកក់ទ់ទំំននងង  -- តតFFមមbbវវកកររមមូូលលmmìì នន

សុវតថិភព និងសនQិសុខ

ត=មãវករែផនកវបបធម/៌Iសន ដូចជ កែន-ងបន=់សន ់ជេដ#ម

ករេស-™កពកស់េម-™កបំពកែ់ដលសមរមយ

ចំណីg}រ ទឹក។ល។
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កកររភភជជ បប់ទ់ទំំននកក់ទ់ទំំននងង  --កកររគគំFំFទទែែផផននកកចចិិតតJJEEââសសJJ  --សសងងគគមម

@គñxរ 
និង
មតិJភក័Jិ

េសlសុខ
ភព/សុខ
ភពផ-ូវចិតQ

អងគករមនិែមនរmh ភិ
បល/អងគករេផWង
េទqតែដលផJល់ករ
គ@ំទែដលសម@សប

អងគករxសន 
@បសិនេប#សម@សប

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

ពុនៈយល់ថ្លា ការនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ គឺឺជាចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈក់្នុុ�ងការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈង
ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅ�កានៈក់ារ�បំ្រទដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវការ ទាងំនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាល�ំប�ង នៈិងនៅ�នៅពុលដែ�ល
សំ្សណុះ�ំ នៅរឿងក្នុំពុ�ងបនៈត។

ចំំណុះ� ចំនៅនៈះនឹៈងប្រត្ថូវបានៈដែស្សើងយល់កានៈដ់ែត្ថលម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា�ំប�ងនៅ�នៃ�ាដែស្សអក្នុ ស្សតីពុី
ការបនៅងើើត្ថភាពុជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថ។
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

សួ្សរសំ្សណួុះរណាម្ពយួអំពីុ PFA នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុអំពីុចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ម្ពយួចំំនៈួនៈ
នៃនៈការនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៃ�ានៅនាះ នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុគឺំនិៈត្ថនានា ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនឹៈងអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈ
ទាងំនៅនាះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ។

ការភាY$ប់ទំនាក់ទំនង - ផ្តល់ព័ត៌មាន

• ពត័ម៌នអំពីលកខណៈែដលសំេណ# េរ®ងកំពុងែតវវិតQេទមុខ

• ពត័ម៌នអំពីករចូលរមួរបស់ពួកេគេនកនុងដំេណ# រករេនះ

• េធB#បចចុបបននភពអំពីកិចចខិតខំ=បឹងែ=បងកនុងករភជ បទំ់នកទំ់នងជមយួករគ=ំទែផនកចិតQ

IPសQ-សងគម

• ែថរកdពត័ម៌នឲយមនលកខណៈសម=សប និងgចេ=ប#=បស់បន ជភIែដល=តãវ
បនេ=ប#=បស់េដ#មបផីQល់ពត័ម៌នេនះ

• ពិចរDអំពីសមតថភព/ត=មãវែផនកអកខរកមម

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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បំណ្តុះ�៖ ដែស្សើងយល់អំពីុ រនៅបៀបដែ�លការនៅធិើើការជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ អាចំ
ពុប្រងឹងស្សម្ពត្ថថភាពុរបស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបប់ានៈ

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុអុក្នុដែ�លអាចំជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធ
• នៅ�ើម្ពបទីទួលសាគ ល់អំពីុអត្ថថប្របនៅយាជំនៈ ៍ នៈិងធាត្ថ�នានានៃនៈការនៅធិើើការជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុ

�ក្នុព់ុន័ៈធនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ/ការដែ�រក្នុាចំាបទ់មូ្គាបន់ៅ�ក្នុុ�ងស្ស�គឺម្ពនៈ៍
រយ�ស៊ើ��៖ ១០៥ នាទី

មេ�ោៅ��ិកាទីី�ួយ

កាៅ�ប់មេ�េ�តិទី�នាំៅក់ទី�ន�ជាៅ�ួយអ្ននក�ោល់មេ�វាៅ
ដ្ឋនៃទីមេទីៀតិ

នៃ�ៃទីី ៤

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

នៅភិាៀវកិ្នុត្ថតិយស្ស ឬវាគឺមិនៈ អនៅញ្ញា ើញនៅភិាៀវក្នុិត្ថតិយស្សម្ពក្នុនៅធិើើបទបង្ហាា ញរយៈនៅពុល ៤៥ នាទីអំពីុ
ភាពុជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ និៈងប្រក្នុុម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប់

ផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំ និៈងបាចិំ
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�កមមភា���មួយ៖ បទបង្ហាា ញ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាបំ្របធានៈបទនៃនៈការនៅធិើើការជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវា�នៃទនៅទៀត្ថ

រយ�ស៊ើ��៖ ២០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

សូាយម្ពយួចំំនៈួនៈនឹៈងប្រត្ថូវនៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅដ្ឋាយអុក្នុបណុះត� ះបណាត ល នៅ�ើយសូាយម្ពយួចំំនៈួនៈនៅទៀត្ថ គឺឺជា
សូាយ  «ពិុភាក្នុា» ដែ�លប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ�ស្សប្រម្គាបព់ុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការពុិភាក្នុាជាគឺ� ឬជា          
ប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗ។

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. បទបង្ហាា ញ នៅ�ើម្ពប ដីែណុះនាំប្របធានៈបទនៃនៈការនៅធិើើការជាម្ពួយអុក្នុ
ផ្សាតល់នៅស្សវា

២០  នាទី

២. គឺ�រដែផ្សានៈទីអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ នៅ�ើម្ពបគីឺ�រដែផ្សានៈទីអុក្នុអាចំជាបអ់ុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ នៅ�ក្នុុ�ង
បរបិទប្របនៅទស្ស និៈងបនៅងើើត្ថគឺំនិៈត្ថភាពុជានៃ�គឺ�ដែ�ល
អាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈ

៤០ នាទី

២. បទបង្ហាា ញពីុអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ
សំ្សខានៈមុ់្គាក្នុ់

នៅ�ើម្ពបអីនៅញ្ញា ើញអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធសំ្សខានៈកុ់្នុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈមុ្គាក្នុ់
ម្ពក្នុផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈអំពុីប្របធានៈបទណាម្ពយួដែ�លប្រក្នុុម្ព
អនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅធិើើក្នុិចំេស្ស�ការជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់
នៅស្សវា  

៤៥ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

៩  www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhanc-
ing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf.
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ប្របសិ្សនៈនៅបើចាំបំាចំអ់ាចំពុនៈយល់បដែនៈថម្ព�ក្នុយ «អុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ» នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៈិយាយនៅ�កានៈអ់ុក្នុ
ដែ�លអងគ�យជាបព់ុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបសី្សម្គាគ ល់ថ្លានៅត្ថើ នៈរណា�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លាអាចំជាអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ នៈិង
នៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លា ការបនៅងើើត្ថទំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួអុក្នុទាងំនៅនាះម្គានៈសារៈសំ្សខានៈច់ំំនៅ�ះ
ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប។់

*សូាយខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈយក្នុនៅចំញពុ/ីដែក្នុស្សប្រម្ពួលពុធីិនៈធានៈនៃនៈ�ំនៅណុះើ រការបាលី ដែ�លបានៈទាញ
អាគឺត្ថដ្ឋាា នៈនៅ�ក្នុុ�ងនៅជំើងទំពុរ័៩

ពិភាក$) (៥ នាទី)
• «េត#នរDជ អ្នកពាក់ព័ន្ធេនៅក្ន,ងមូលដាöcន របស់=កNមករងរអនុវតQចបប?់»

• «េហតុអBីបនជករបេងក#តទំនកទំ់នងជមយួអនកពកព់ន័ធេនកនុ ងមូលüW ន មនIរៈ
សំខនចំ់េពះ=កNមករងរអនុវតQចបប?់»

១.១ ប�បងាា�ញន្ថែដូ��នអនតរកមម
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អអតតថថFFបបេេយយជជនន៍ៃ៍ៃននកកររេេធធnnVVកកររជជមមួយួយអអននកកពពកក់ព់ព័ន័នធធេេផផ>>ងងេេទទêêតត
• បេងក#នធនធនមនុស\ និងធនធនហិរញញ វតថុជអតិបរម

• បេងក#តក=មតិ=បសិទធផល កតប់នថយករេធB#ករងរជនគ់ន  េល#កកមពស់ឯកេទសកមម
េüយែផ©កេល#ចំណុចខ- ងំ

• កំណតរ់ក និងេឆ-#យតបេទនឹងគម- ត

• ជ=មNញភពែដលgចពឹងែផ©កបន

• កំណតេ់គលេ± និងយុទធIPសQរមួ

• បេងក#តលកខណៈវនិិចឆយ័ដូចៗគន ស=មបស់កមមភព

• សេ=មចបននូវលទធផលែដលចងប់ន

• ែចករែំលកទំនួលខុស=តãវ

• នីតិវធីិ និងរចនសមពន័ធមនភពល©=បេស#រេឡ#ង

(IOM ឆន ២ំ០១៦)

កកររmmកក់ក់កំំហហិិតត//ឧឧបបសសគគគគែែដដលលQQចចេេកកVVតតេេឡឡVVងង
• ក=មតិៃនភពលិចេធ- របស់កtQ ខុសៗគន

• ករ=បDំង=បែជងគន រlងIថ បន័នន

• ករមនិទុកចិតQ

• ផនតគំ់និត

• ក=មតិgទិភពខុសគន

• ករឆ- ស់េវនរបស់បុគគលិក

• ក=មតិខុសៗគន ៃនករគ=ំទរបស់Iថ បន័ចំេពះកtQ េផ\ងៗែដលចូលរមួេនកនុងបDQ ញ
ទំនកទំ់នង

• ក=មតិខុសៗគន ៃនករអនុវតQtមកិចច=ពមេ=ព™ងនន

(IOMឆន ២ំ០១៦)



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ៃៃដដគគូូជជសសកកJJ ននុុពពលល

ៃដគូជសកQ នុពលស=មបក់រែថរកdចបបទ់ម- បែ់ដលមនមូលüW នេនកនុងសហគមន៍ gចរមួមន៖

• ទីភាîcក់ងាររដាöcភិបាលេផcóងេទៀត (ឧ. gជញ ធរមូលüW ន =ពះvជgជញ មPនQីែដលសថិតកនុងរយៈេពល
Iកលបងករងរ និងមPនQីលបត នយកüW នកិចចករIធរណៈ ទីភន កង់រអនុវតQចបបែ់ដលេន

ជិតខង ទីផQល់េសlសុខភព និងសងគម, ទីផQល់េសlគ=ំទកុមរ និងIxេរ{ន)។

• សមាជិក/្រកុមនានាេនៅក្ន,ងសហគមន៍ (ឧ. បុគគលែដលរស់េន េធB#ករ ឬអនកែដលមនចំDប់
gរមមណ៍េល#ករេüះ=Iយអំេព#ហិងd=បឆងំនឹងPសQី េនកនុងសហគមន៍ អនកសម័=គចិតQ សកមមជន

និងអនកដឹកនឃុំំេ=កយផ-ូវករ -- គឺជធនធនដម៏នតៃម-ចំេពះករកំណតរ់កបញñ កងBល់ននេន
កនុងសហគមន)៍។

• អ្នករកcõទំេនៀមទំលាប់និង្របៃពណី និងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ ែដលជញឹកញប់ =តãវបនេគេសន#
សំុឲយជួយ េធB#អនQvគមនេ៍នកនុងករណីននៃនអំេព#ហិងdកនុង=គóIរ កររេំxភបំពនផ-ូវេភទ និង

កររេំxភបំពនេល#កុមរ។

•

ៃៃដដគគូូជជសសកកJJ ននុុពពលល
• អ្នកផ្តលេ់សវាែដលមិនែមនរដាöcភិបាល ឬអ្នកផ្តល់េសវាែផ្អកសហគមន៍ ែដលជៃដគូសនូលេនកនុង
=បពន័ធទំនកទំ់នង និង ផQល់ករគ=ំទសំខន់ៗ ដល់ជនរងេ=គះ ឬ PសQីែដល=បឈមមុខនឹង}និ
ភយ័ៃនអំេព#ហិងd (ឧ. ទីជ=មក អងគករPសQី អងគករតសូ៊មតិ =កNមផQល់ករគ=ំទដល់ជនរងេ=គះ =កNម

ផQល់េសlគ=ំទ អងគករអភវិឌ∑សហគមន៍ =កNម ឬសមគមែដលែផ©កេល#ជំេន®)។

• អាជីវកម្មឯកជន ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងសុខភពរបស់សហគមន៍ និងgចរមួចំែណកដល់ធនធន
ហិរញញ វតថុ និងធនធនេផ\ងៗេទ{ត។

• ្របព័ន្ធផcóព្វផcõយេនៅក្ន,ងមូលដាöcន ែដលgចជួយ ដល់ករផ\ពBផdយបញñ ែដលេក#តេឡ#ងេនកនុង�
សហគមន៍ និងដំេDះ=IយែដលgចអនុវតQបនេផ\ងៗ កg៏ចជួយ ផ\ពBផdយអំពីេសlនន
ែដលទទួលបនពីទីភន កង់ររüW ភបិល ឬទីភន កង់ររបស់សហគមន៍ ឬចបប់ ឬ=កមថមីៗ ែដលនឹង=តãវ
អនុវតQ។ េល#សពីេនះេទ{ត =បពន័ធផ\ពBផdយgចជះឥទធិពលយ៉ងខ- ងំក- េល#ករយល់េឃ#ញរបស់

Iធរណជនចំេពះនគរបល អំេព#ហិងdកនុង=គóIរ និងបញñ សនQិសុខរបស់PសQីេនកនុងសហគម
ន។៍
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ប្រក្នុុម្ពអាចំអនៈ�វត្ថតកិ្នុចំេការនៅនៈះនៅ�ក្នុុ�ងទប្រម្ពងណ់ាម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺយល់ថ្លាស័្សក្នុតិស្សម្ព បា�ដែនៈតវាប្របដែ�លជាម្គានៈ
សារប្របនៅយាជំនៈចំ៍ំនៅ�ះការអុក្នុបណុះត� ះបណាត លកុ្នុ�ងការដែណុះនាអំំពុីវធិិីសាស្ត្រីស្សតកុ្នុ�ងការបនៅងើើត្ថតារាងម្គាា ប្រទីស្ស 
ឬ�ោប្រកាម្ពពីុង�ង។

កកិិចចចចកកររ
េនកនុង=កNម

• គូរែផនទីអនកែដលgចជអនកពកព់ន័ធ ែដល=កNមករងរែផនកអនុវតQចបបg់ចេធB#ជៃដគូ
ជមយួបន េនកនុង=បេទសរបស់អនក

• សរេសរគំនិតននែដលអនកមនចំេពះ=កNមករងរអនុវតQចបបក់នុងករេធB#ករជមយួៃដគូ

�កមមភា�����រ៖ ការគឺ�រដែផ្សានៈទីអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបគីឺ�រដែផ្សានៈទីអុក្នុដែ�លអាចំជាអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទប្របនៅទស្ស នៈិងបនៅងើើត្ថគឺំនិៈត្ថអំពីុ
ភាពុជានៃ�គឺ�ដែ�លអាចំនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងបានៈ

រយ�ស៊ើ��៖ ៤០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២. ១ ការងារជាម្រាកើម (២០ នាទី)



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

195

២.២ វគ្គគម្រាកើមធីំ (២០ នាទី)

ឲ្យយប្រក្នុុម្ពនានាបិត្ថផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំង នៈិងនៅរៀបចំំប្រក្នុុម្ព «នៅ�ើរជារងើង»់ នៅ�ើម្ពបឲី្យយ
សិ្សកុាកាម្ពប្រគឺបរ់�ប អាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញការង្ហាររបស់្សប្រក្នុុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ។ ទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅលើ៖

• ការស្សនៅងើត្ថសំ្សខានៈ់ៗ  ជំ�ំវញិភាពុ��ចំ�ុ
• ចំំណុះ� ចំដែ�លសិ្សកុាកាម្ពចំ�លចំិត្ថត អំពីុគឺំនិៈត្ថរបស់្សប្រក្នុុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថ
• �ឱ្យកាស្ស ឬឧបស្សគឺគសំ្សខានៈ់ៗ ណាម្ពយួ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់តាម្ពរយៈក្នុិចំេការនៅនៈះ។

 

�កមមភា���ប�៖ បទបង្ហាា ញពីុវាគឺមិនៈ�សំ៏្សខានៈមុ់្គាក្នុ់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ អនៅញ្ញា ើញវាគឺមិនៈ�សំ៏្សខានៈមុ់្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ ឲ្យយផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈអំពីុគឺនៅប្រម្គាងណាម្ពយួ
ដែ�លប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបប់ានៈនៅធិើើការជានៃ�គឺ�ជាម្ពយួអុក្នុផ្សាតល់នៅស្សវាមុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថ។

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា វាគឺមិនៈ�សំ៏្សខានៈមុ់្គាក្នុគ់ឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈអនៅញ្ញា ើញឲ្យយនៅធិើើបទបង្ហាា ញអំពីុឧទា�រណ៍ុះនៃនៈការ
នៅធិើើការង្ហារជានៃ�គឺ�រវាងអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ ជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ពនៅដ្ឋាយរមួ្ពបញ្ញេ� ល៖

• � ទិ�ាភាពុទ�នៅ�នៃនៈគឺនៅប្រម្គាង/ភាពុជានៃ�គឺ�
• � �ំនៅណុះើ រការនៃនៈការចំ�លរមួ្ព
• � ឧបស្សគឺគ ឬបញ្ញាា ប្របឈម្ព
• � ភាពុនៅជាគឺជំយ័ ឬលទធផ្សាល
• � រមួ្ពជាម្ពយួវគឺគសំ្សណួុះរ និៈងចំនៅម្ពូើយ

ចំំណុះ� ចំនៅនៈះគឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបចំំនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៅធិើើដែផ្សានៈការអំពីុប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះ នៅ�ើយការដែណុះនាំ
ជំ�ំវញិ�ូឹម្ពសារ និៈងការក្នុំណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ� នៈឹងប្រត្ថូវបានៈប្របគឺល់ជំ�នៈនៃ�គឺ�វាគឺមិនៈ។

ម្ពាោងវញិនៅទៀត្ថ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្ពនិៈអាចំអនៅញ្ញា ើញវាគឺមិនៈ�សំ៏្សខានៈមុ់្គាក្នុឲ់្យយចំ�លរមួ្ពបានៈនៅទនៅនាះ នៅគឺបានៈដែណុះនាថំ្លា 
អុក្នុបណុះត� ះបណាត លគឺួរដែត្ថនៅរៀបចំំជាម្ព�នៈនៈ�វបទបង្ហាា ញ អំពុីឧទា�រណ៍ុះនៃនៈការនៅធិើើការជានៃ�គឺ�ដែ�លនៅជាគឺ
ជំយ័រវាងអុក្នុអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ឬអុក្នុ�ក្នុព់ុន័ៈធ ទាងំនៅ�ទ�ទាងំស្សក្នុលនៅ�ក្នុ នៈិងនៅ�កុ្នុ�ងប្របនៅទស្សឬតំ្ថបនៈ។់ 
ឧទា�រណ៍ុះអាចំដែស្សើងរក្នុបានៈតាម្ពរយៈការប្រសាវប្រជាវតាម្ពអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ នៈិងតាម្ពរយៈការយិាល័យ      
UNODC កុ្នុ�ងប្របនៅទស្ស។
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មេ�ោៅ��ិកាទីីពី�

ប់មេចំេកមេទី�មេធីើ���ាៅ�៖ កាៅ�ណែម្រាប់ម្រាប់ួលនៃនអ្ន�ណាៅចំ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីាចំនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះក្នុុ�ងការស្សម្គាភ ស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ
នៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស និៈងប�គឺគលដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• ក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុធាត្ថ�នានានៃនៈក្នុិចំេស្សនៈានានៅទើភាគឺី នៈិងរនៅបៀបអនៈ�វត្ថតធាត្ថ�ទាងំនៅនាះនៅ�ក្នុុ�ង
�ំនៅណុះើ រការនៃនៈក្នុិចំេស្សម្គាភ ស្សនៈ៍

• ទទួលសាគ ល់ថ្លានៅត្ថើថ្លាម្ពវន័ៈតនៃនៈអំណាចំម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះចំំនៅ�ះប�គឺគល
ដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៃនៈការស្សម្គាភ ស្ស

រយ�ស៊ើ��៖ ៧៥ នាទី

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ៤.២.១ សិ្សលបៈនៃនៈ
ការស្សនៈានា

តារាងអនៅងើត្ថនៅម្ពើល

ប្រពីុនៈនៅចំញស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុម់្ពយួ

ក្នុញ្ញេបស់្សក្នុម្ពមភាពុ ៤.២.២ កាត្ថ
អាក្នុបបកិ្នុរយិា

ប្រពីុនៈ១ចំាបស់្សប្រម្គាបម់្ពយួប្រក្នុុម្ព នៈិងនៅ�ើយកាត្ថក់ារដែណុះនាសំ្សប្រម្គាប់
អុក្នុចំ�លរមួ្ព ក្នុ និៈង � នៅចំញពីុ�ុ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា���មួយ៖ ដែស្សើងយល់អំពីុម្ព�លដ្ឋាា នៈប្រគឹឺះនៃនៈការស្សម្គាភ ស្ស

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុការស្សម្គាភ ស្ស នៅដ្ឋាយនៅធិើើការនៅប្របៀបនៅធិៀបនៅ�នៈឹងការស្សនៈានា។

រយ�ស៊ើ��៖ ៣០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ការងារជាម្រាកើម៖ �ិ����នៃនការ�នទនាំ (២០ នាទី)

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាបីប្រក្នុុម្ព - ក្នុ � និៈង គឺ

បញ្ញា� នៈប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៈិង � នៅ�ខាងនៅប្រ�បនៈាប ់ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅ�ប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិ 
ក្នុុ�ងរយៈនៅពុលពីុរបីនាទីនៅប្រកាយ បា�ដែនៈតនៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថរងច់ាំនំៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថគិឺត្ថអំពីុ
ប្របធានៈបទម្ពយួ។ នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប្របធានៈបទដែ�លបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅដ្ឋាយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល។ ការនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស
ប្របធានៈបទ វាម្គានៈភាពុស្សម្ពប្រស្សបស្សប្រម្គាបក់ារង្ហារជាប្រក្នុុម្ព វាគឺួរដែត្ថបងើភាពុស្សបាយរកី្នុរាយ ឧទា�រណ៍ុះ
ម្ពយួចំំនៈួនៈអាចំរមួ្ពម្គានៈ៖

• ស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុម្ពានៈតនៅ�នៅពុលស្សប្រម្គាក្នុពីុការង្ហារ
• នៃ�ាឈបស់្សប្រម្គាក្នុតាម្ពវបបធិម្ព៌
• ប្រក្នុុម្ពកី្នុឡាបាល់ទាត្ថ/់ប្រក្នុុម្ពកី្នុឡាដែ�លចំ�លចំិត្ថត

ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព គឺ នៈ�វសំ្សនៅ�ចំម្ពូងម្ពយួចំាបន់ៃនៈឯក្នុសារ ៤.២.១ ការស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើល
សិ្សលបៈនៃនៈការស្សនៈានា។

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. យល់�ឹងពីុនៅ�លការណ៍ុះ
ប្រគឹឺះនៃនៈការស្សម្គាភ ស្ស

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាកំារស្សម្គាភ ស្សនៅប្របើការនៅប្របៀបនៅធិៀបជាម្ពយួ
ការស្សនៈានា

៣០ នាទី 

២. ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ នៅ�ើម្ពបឲី្យយសិ្សកុាកាម្ពយល់�ឹងពីុភាពុសា� ំញា� ំនៃនៈ
ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ និៈងរនៅបៀបដែ�លវាអាចំម្គានៈ
ឥទធិពុលនៅលើ�ំនៅណុះើ ការស្សម្គាភ ស្ស និៈងរនៅបៀបដែ�ល
ស្សញ្ញាញ ផ្ទាា ល់ម្គាត្ថ ់និៈងម្ពនិៈផ្ទាា ល់ម្គាត្ថអ់ាចំម្គានៈ
ឥទធិពុលការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ ការ
ស្សម្គាភ ស្ស

៤៥ នាទី
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ពុនៈយល់នៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាប ់ (គឺ) ថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�លប្រក្នុុម្ព�នៃទនៅទៀត្ថប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិ នៅយើងរពំុឹង
ទ�ក្នុថ្លា ប្រក្នុុម្ពទាងំ ក្នុ នៈិង � នៈឹងនៅធិើើការស្សនៈានាជាម្ពយួ�ុ នៅ�ើយវានៈឹងកូាយជាទំនៈួល��ស្សប្រត្ថូវរបស់្សប្រក្នុុម្ព គឺ 
ក្នុុ�ងការស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើលការស្សនៈានានៅនាះ នៈិងក្នុត្ថប់្រតាចំំណុះ� ចំនានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅត្ថើការស្សនៈានាម្គានៈលក្នុុណុះៈនៅបើក្នុចំំ�រដែ�រឬនៅទ?
• នៅត្ថើការផូ្ទាស់្សបត�រ�ុបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា? (ឧ. ការផូ្ទាស់្សនៅវនៈ�ុនិៈយាយ។ល។)
• នៅត្ថើប្របធានៈបទ�មីៗប្រត្ថូវបានៈចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា?
• នៅត្ថើម្គានៈស្សញ្ញាញ ដែ�ល�ម នៈស្សនៅម្ពូងអើី�ូះ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលស្សនៈានា

នៅនាះ? (ឧ. ការប្រជំួញចិំនៅញ្ញេ ើម្ព កាយវកិារនៃ�។ល។)
នៅ�ប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៈិង � ឲ្យយប្រត្ថ�បច់ំ�លក្នុុ�ងបនៈាបវ់ញិ នៈិងប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពទាងំអស់្សថ្លា ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថបនៅងើើត្ថប្រក្នុុម្ព
ជានៅប្រចំើនៈ ដែ�លម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុចំំនៈួនៈបីនាក្នុ ់ បា�ដែនៈតនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពនីៈម្ពយួៗគឺួរដែត្ថម្គានៈស្សម្គាជំិក្នុមុ្គាក្នុដ់ែ�លម្ពក្នុពីុ
ប្រក្នុុម្ព ក្នុ ប្រក្នុុម្ព � និៈងប្រក្នុុម្ព គឺ ដែ�លអុក្នុ (អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល) បានៈក្នុំណុះត្ថក់ាលពុីពុីរបីនាទីម្ព�នៈ។

ពុនៈយល់ថ្លា៖

• ប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៈិង � នៅ�នៅពុលនៅនៈះ នៈឹងនៅធិើើការស្សនៈានាអំពុីប្របធានៈបទ (អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលបានៈ
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយ)។

• ការស្សនៈានាគឺួរដែត្ថម្គានៈលក្នុុណុះៈធិម្ពមជាត្ថិ នៈិងអាចំម្គានៈចំំណុះ� ចំបាះណាម្ពយួ។ល។
• ស្សម្គាជំកិ្នុប្រកុ្នុម្ព គឺ នៅ�កុ្នុ�ងប្រកុ្នុម្ពនីៈម្ពយួៗ នៈងឹស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើល នៈងិក្នុត្ថប់្រតាទ�ក្នុ បា�ដែនៈតនៅ�នៅពុលនៅនៈះ 

ប្រក្នុមុ្ព ក្នុ និៈងប្រកុ្នុម្ព � ម្ពនិៈចាំបំាចំ�់ងឹអំពុអីើដីែ�លពុកួ្នុនៅគឺកំ្នុពុ�ងដែត្ថប្រតូ្ថវបានៈស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើលនៅនាះនៅទ។
• ការស្សនៈានាប្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈរយៈនៅពុល ២ នាទី នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៈឹងផ្សាតល់ស្សញ្ញាញ

នៅ�នៅពុល�ល់នៅពុលប្រត្ថូវបញ្ញឈប។់

១.២ វគ្គគម្រាកើមធីំ និ�ប�បងាា�ញ (១០ នាំ��)

នៅ�នៅពុលដែ�លរយៈនៅពុល ២ នាទីបានៈក្នុនៈូងផ្សា�ត្ថ អនៅញ្ញា ើញស្សម្គាជំិក្នុប្រក្នុុម្ព គឺ (អុក្នុស្សនៅងើត្ថ) នៃនៈប្រក្នុុម្ពត្ថ�ចំៗនីៈ
ម្ពយួៗបង្ហាា ញ អំពីុអើីដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈស្សនៅងើត្ថនៅម្ពើល នៅប្រកាម្ពចំំណុះងនៅជំើងនានានៅ�នៅលើឯក្នុសាររបស់្សអុក្នុ
ស្សនៅងើត្ថការណ៍ុះ។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថក្នុត្ថប់្រតានៅ�នៅលើផ្ទាា ងំប្រក្នុដ្ឋាស្សធិំនៅ�ខាងម្ព��។

នៅប្របើប្របាស់្សសូាយខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះ នៅ�ើម្ពបសី្សនៅងុបពីុស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈនៅនៈះ នៅ�ើយដែណុះនាពំុិចំំណុះ� ចំម្ព�លដ្ឋាា នៈសំ្ស
ខានៈ់ៗ នៃនៈកិ្នុចំេស្សនៈានា៖ 
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កកររសសននទទនន……

មនរចនសមពន័ធមូលüW ន៖

• ករេប#ក

• កDQ ល -ករែចករែំលកពត័ម៌ន/ គំនិត។

• ករបិទ

កកររសសននទទនន……

ពកព់ន័ធនឹងពកយសំដី; និងករផ- ស់បQូរពកយសំដីដូចជ៖

• សំេឡងមនិែមនជពកយសំដី 

• ករេ=ប#=បស់ទឹកមុខ ដូចជករងកក់បល ឬករែបកបលេទមុខ និង=ជóញចិេញច #ម
ជេដ#ម

• កយវកិរៃដដូចជករេប#កបតៃដ 
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កកររសសននទទនន……

• ករសនទន ែដលមនិែមនជពកយសមQ(ីកយវកិរ) មនIរៈសំខនេ់សម#គន កនុងករេធB#ឲ្
យបុគគលទងំöយមនgរមមណ៍សុវតថិភពកនុងករែចករែំលក និងបងñ ញថអនកកំពុងែត
IQ បយ៉់ងយកចិតQទុកüក។់

• ករឆ- ស់េវនគន កនុងករសនទន lgចបេញចញបងñ ញបនtមរយៈករសនទនេüយេ=ប#
ពកយសមQ ីនិងមនិែមនជពកយសមQ ី(ដូចខងេល#)
– មនវនិយ័របស់សងគម ចំេពះករផ- ស់េវនគន និយយ ឧទហរណ៍ lមនិែមនជ
ទម- បល់©េនះេទ កនុងករកតស់មQនីរDមន កែ់ដលកំពុងែតនិយយ។

• ពនយល់ថ ករយល់អំពីយនQករស=មបដំ់េណ# រករករសនទន gចបេងក#តមូលüW ន
ស=មបវ់ធីិIPសQជនរងេ=គះ ឲយទទួលបនេជគជយ័ េហ#យករយល់ដឹងពីបញñ េនះ 

នឹងបេងក#តករែ=ប=បóលឲយមន=បសិទធិភពេüយសB័យ=បវតQិ។ ពនយល់ថ េយ#ងនឹងែសBង
យល់បែនថមអំពីចំណុចេនះេនខងេ=កម គំរ ូPEACE ស=មបក់រសមភ ស។ 

�កមមភា�����រ៖ ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ 

• នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែស្សើងយល់អំពីុភាពុស្សម�គឺសាម ញរបស់្សការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ នៈិង
រនៅបៀបដែ�លវាអាចំម្គានៈឥទធិពុលនៅលើ�ំនៅណុះើ ការស្សម្គាភ ស្ស

• ប្រពុម្ពទាងំនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺ�ឹងពីុត្ថួនាទីនៃនៈស្សញ្ញាញ ជា�ក្នុយស្សម្ពត ី នៈិងម្ពនិៈដែម្ពនៈជា�ក្នុយស្សម្ពត ី ដែ�ល
អាចំជំះឥទធិពុល�ល់ការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំនៅ�ក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ រការនៃនៈការស្សម្គាភ ស្ស។

រយ�ស៊ើ��៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២. ១ ការងារជាគ្គូ៖ ការ��ា�� (២៥ នាទី)

១.  បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ�ៗ និៈងឲ្យយពុួក្នុនៅគឺអងគ�យទល់ម្ព���ុនៅ�នៅលើនៅ�អី។

២.  ក្នុំណុះត្ថមុ់្គាក្នុជ់ា ក្នុ មុ្គាក្នុន់ៅទៀត្ថជា �

ពុនៈយល់ថ្លា៖

• លំហាត្ថន់ៈឹងចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព នៅដ្ឋាយសិ្សកុាកាម្ព ក្នុ ស្សម្គាភ ស្សសិ្សកុាកាម្ព � អំពីុការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រ
របស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុកានៈប់នៈាបប់ណុះត� ះបណាត លនៅ�ប្រពុឹក្នុនៅនៈះ។ បនាា បម់្ពក្នុ សិ្សកុាកាម្ព � 
ស្សម្គាភ ស្សសិ្សកុាកាម្ព ក្នុ វញិ
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• អុក្នុស្សម្គាភ ស្សនឹៈងទទួលការដែណុះនាឲំ្យយប្របកានៈឥ់រយិាបទនៅផ្សាសងៗ�ុកុ្នុ�ងនៅពុលស្សម្គាភ ស្ស 
(ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺ ពុួក្នុនៅគឺក្នុ�ំឲ្យយបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិាខូាងំ�ួស្សនៅ�ត្ថ�នៅពុក្នុនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈត
ផ្សាា�យម្ពក្នុវញិ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិាដែបបម្ព�ងឺម្គាា ត្ថ ់នៈិង��ចំធិម្ពមជាតិ្ថពុិត្ថៗ
បំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ)។

• អុក្នុនៅឆ្លូើយគឺួរដែត្ថនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងសំ្សណួុះរដែ�លបានៈសួ្សរ នៈិងគិឺត្ថ�ល់អាក្នុបបកិ្នុរយិា
ជានៅប្រចំើនៈប្របនៅភិទ��ស្សៗ�ុរបស់្សអុក្នុស្សម្គាភ ស្ស នៈិងនៅត្ថើអាក្នុបបកិ្នុរយិាទាងំនៅនាះនៅធិើើឲ្យយ
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណា

• បទស្សម្គាភ ស្សម្គានៈរយៈនៅពុល ៤ នាទី នៅ�ើយអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលនៈឹងផ្សាតល់ស្សញ្ញាញ
នៅ�នៅពុលប្រត្ថូវបញ្ញឈប។់

៣.  ប្របគឺល់ការដែណុះនានំៅ�ក្នុុ�ងកាត្ថអាក្នុបបកិ្នុរយិា ៤.៤.២ នៅ�សិ្សកុាកាម្ព ក្នុ នៅ�ើយឲ្យយសិ្សកុាកាម្ព
ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពការស្សម្គាភ ស្សទីម្ពយួ។

៤.  បនាា បព់ុី ក្នុ បានៈស្សម្គាភ ស្ស � រចួំរាល់នៅ�ើយ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ប្រត្ថូវបានៈនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�ក្នុុ�ងរយៈនៅពុលពុីរបីនាទីខាងម្ព�� បនាា ប ់ ប្រក្នុុម្ព � 
ស្សម្គាភ ស្សប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៅ�ើយ។  ប្រក្នុុម្ព � នៈឹង ស្សម្គាភ ស្ស ប្រក្នុុម្ព ក្នុ នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្សការដែណុះនានំៅ�ក្នុុ�ង
កាត្ថអាក្នុបបកិ្នុរយិា ៤.៤.២ របស់្ស � នៅ�ើម្ពបបី្របាបឲ់្យយពុួក្នុនៅគឺ�ឹងពីុអាក្នុបបកិ្នុរយិារបស់្ស�ូួនៈ
ជាម្ព�នៈសិ្សនៈ។ ប្របគឺល់នៅស្សចំក្នុតីដែណុះនានំៅ� � ។ បនាា បម់្ពក្នុប្រត្ថូវចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពការស្សម្គាភ ស្សទីពុីរ 
នៅដ្ឋាយនៅធិើើតាម្ពការដែណុះនា�ំ�ចំម្ព�នៈដែ�រ។ 

២.២ ប�បងាា�ញអំ��ការន្ថែម្រាបម្រាបួ�នៃនអំណ្តាចំ (២០ នាំ��)

នៅ�នៅពុលដែ�លបទស្សម្គាភ ស្សទាងំពីុរប្រត្ថូវបានៈបញ្ញេបរ់ចួំរាល់នៅ�ើយ ប្របម្ព�លម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បអ់ំពីុអាក្នុបបកិ្នុរយិា
��ស្សៗ�ុដែ�លសិ្សកុាកាម្ពបានៈក្នុត្ថក់្នុំណុះត្ថ ់ នៈិងនៅត្ថើអាក្នុបបកិ្នុរយិាទាងំនៅនាះនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា  ង
��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ។

សួ្សរថ្លានៅ�ត្ថ�អើីបានៈជាពុួក្នុនៅគឺគិឺត្ថថ្លា ការយល់�ឹងអំពីុអាក្នុបបកិ្នុរយិាទាងំនៅនៈះ ម្គានៈសារៈសំ្សខានៈច់ំំនៅ�ះ
ត្ថួនាទីនៃនៈអាជំីពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងជាពុិនៅស្សស្ស នៅ�ក្នុុ�ងបរបិទ នៃនៈការស្សម្គាភ ស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើ
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។

ពុនៈយល់ថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះដែណុះនានំៅយើងអំពុផី្សាលវបិាក្នុដែ�លអាក្នុបបក្នុរិយិា ��ចំជា ភាសាកាយវកិារ �ក្នុយ
ស្សម្ពត ី នៈងិស្សនៅមូ្ពងអាចំម្គានៈចំំនៅ�ះការដែប្របប្របលួនៃនៈអណំាចំ នៅយើងនឹៈងដែស្សើងយល់អពំុផី្សាលវបិាក្នុទាងំនៅនាះ
ឲ្យយបានៈ កានៈដ់ែត្ថស្ស�ីជំនៅប្រ�បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ បា�ដែនៈតជា�បំ�ង វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈកុ់្នុ�ងការចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅដ្ឋាយការយល់ថ្លា
នៅត្ថើការដែប្របប្របួលនៃនៈអណំាចំម្គានៈអត្ថថនៈយ័យាា ង��ចំនៅម្ពតចំ និៈងថ្លានៅត្ថើវាប្រត្ថវូបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ។

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការពុិភាក្នុាជាគឺ�។
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• «េត#អំ2ចគឺជអ/ី?»

អអំំRRចច

• េសរភីពកនុងករេ=ជ#សេរ #សអំពីជីវតិរបស់
អនក 

• សិទធិអំDចកនុងករេ=ជ#សេរ #សអំពីជីវតិ

របស់អនកដៃទ 

• =បកក់ស និងសិទធិទទួលបនធនធន

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ចំំណុះ� ចំម្ពយួចំំនៈួនៈដែ�លសិ្សកុាកាម្ពអាចំដែចំក្នុរដំែលង នឹៈងប្រត្ថូវបានៈរមួ្ពបញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងសូាយបនាា ប។់



មេ�មេ�ៀនទីី២
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អអំំRRចច

«មុខងរ ឬសមតថភពកនុ ងករបញជថ ឬជះឥទធិពលដល់gកបបកិរយិរបស់អនកដៃទ ឬ
ដេំណ# រករៃន=ពឹតQិករណ៍នន។»
• (<បភព៖ Oxford Dictionary. Com) 

អអំំRRចចគគីី......
• ផ្ល>វកាយ៖gចអនុវតQេüយេ=ប#=បស់កម- ងំបយ ករបងខំ ឬtមរយៈករជួយ ស=មóល
ដល់ លទធភពផ-ូវកយកនុងករទទួលបនធនធន ឬកររតឹតបតិលទធភពកនុងករទទួល
បនធនធននន

• ្រតYវបានបេង្កើតេឡើងេដាយសង្គម៖ អតុលយភពេយនឌរ័េនកនុងសងគមបិតុនិយម
• ផ្ល>វចិត្ត៖ករេ=ប#=បស់យនQករផ-ូវចិតQ ដូចជ ករបេងក#តភពភយ័ខ- ច

• ្រតYវបានយល់េឃើញ៖tមរយៈករបេងក#តរបូvងខងេ=កៃនអំDច tមវធីិែដល
មនុស\មន កប់េញចញgកបបកិរយិ ឬtមរយៈការយល់ដឹងពីgកបបកិរយិេនះមាន
អំណាចបុ៉នណា ដូចជ មPនQីអនុវតQចបប ់ជេដ#ម

• ករែ=ប=បóល៖ អំDចមនករែ=ប=បóល lgច=តãវបនបេងក#តេឡ#ង និង=តãវបនបំផ- ញ
េចល
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• «េត#អនកមន ឬ=តãវបនយល់េឃ#ញថមនអំDចអBីខ-ះេនកនុងតួ
នទីៃនgជីពរបស់អនក?»

អអំំRRចច//អអំំRRចចែែដដលលFFតតbbវវបបននយយលល់់េេឃឃVVញញ  ររបបសស់់មមââននJJីីអអននុុវវតតJJចចបបបប់់
• អំDចកនុងករសេ=មចចិតQអំពីជីវតិរបស់អនកដៃទ (=សបtមចបប)់

• gចរតឹតបតិេសរភីព (=សបtមចបប)់

• gចេ=ប#កម- ងំបយ (=សបtមចបប)់

• ករយល់ដឹងអំពីអំDចកនុងករអនុវតQចបបg់=ស័យេល#បរបិទកនុងមូលüW ន និងបទ
ពិេIធនផ៍ទ ល់ខ-ួនរបស់បុគគលទងំöយ

• លកខខណù ែផនកសងគមរមួបញចូ លអំDចកនុងករអនុវតQចបប ់េពលគឺ

– េសចកJីពណ៌នរបស់@បពន័ធផWព{ផaយ

– រេបqបែដលសហគមនម៍យួមនករយល់ដឹងអំពីករអនុវតJចបប ់(វជិជមន អវជិជមន។ល។)

– @បវតJិៃនបទពិេxធនក៍នុងករអនុវតJចបបេ់នកនុងមូលmh ន ឧ. េដ#មបេីឆk#យតបេទនឹងភពរេំជ#ប
រជំួលែផនកសីុវលិ ឬ ចំេពះសំណំុេរõងៃនអំេព#ពុករលួយរបស់នគរបល

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បង្ហាា ញសូាយខាងនៅលើ នៅ�ើយនៅស្សុើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពដែចំក្នុរដំែលងគឺំនិៈត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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Discuss
• «េត#កtQ អBីខ-ះ ែដលgចមនផលវបិកចំេពះវធីិែដលជនរងេ=គះេüយIរ TiP ឬបទ

េលម#សេផ\ងេទ{តដឹងអំពីអំDចផទ ល់ខ-ួនរបស់ពួកេគមន?»

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

បង្ហាា ញសូាយ នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការពុិភាក្នុាជាគឺ�។ (៥ នាទី)

បនាា បម់្ពក្នុទាញយក្នុម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ពធិំ និៈងរមួ្ពបញ្ញេ� លម្ពត្ថិប្រត្ថ�បទ់ាងំនៅនាះជាម្ពយួសូាយ។

ជជននររងងេេFFគគះះ  ននិិងងអអំំRRចចអអននុុវវតតJJចចបបបប់់
ជនរងេ=គះ=បែហលឆ-ងកតប់ទពីេIធនេ៍នេពលជួបជមយួមPនQីអនុវតQចបបដូ់ចជ

• គម នភពតtងំ នឹងមនកំហុស ចំេពះបទេលម#លែដលពួកេគបន=តãវបនបងខំឲយេធB#
• ករេឆ-#យតបេទនឹងករែ=ប=បóលៃនអំDចtមរយៈ លកខខណù របស់សងគម ឧ. 

g=ស័យេល#េយនឌរ័ និងgយុ

• ភពតប=់បមូល និងករបះ៉ទងគិចផ-ូវចិតQ ែដលបះ៉ពល់ដល់gរមមណ៍ និងទឹកចិតQែដលេធB#
ឲយបតប់ងភ់ពអងg់ចរបស់ខ-ួន។

• ករេឆ-#យតបេទនឹងករយល់េឃ#ញ ឬបទពិេIធនទ៍កទ់ងនឹងករអនុវតQចបបt់ម
លកខខណù ៃនសងគមរបស់ពួកេគ

ជញឹកញប ់មនកររមួបញចូ លគន ដស៏មុគIម ញមយួៃន=គបចំ់ណុចទងំអស់េនខងេល#
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កកររFFបបFFសស័័យយទទកក់ទ់ទងងេេmmយយមមននEEមម ររតតីី

ដឹងពីករបញជូ នពត័ម៌នេüយេ=ប#ភIកយវកិរ និងេüយេ=ប#ពកយសមQgីចផល់បះ៉ពល់អBី
ខ-ះចំេពះករែ=ប=បóលៃនអំDច។

• មតិេយាបល់៖
– បរមិណ េលប≠នៃនករបញជូ ន 

• ពាកcdេពចន៍៖
– ករេ=ប#=បស់ភIមនភពងយ=សóលយល់ែដរឬេទ? េពលគឺ កំុេ=ប#=គមភI
ែផនកវជិជ ជីវៈ ឬពកយបេចចកេទសខ- ងំេពក ប៉ុែនQកម៏និ=តãវេ=ប#ភIែបបលងងេ់ខ- ែដរ

• ភាសាកាយវPការ៖
– =កពទ័ធៃដ េធ{បនឹង xៃដ ឬxបតៃដ
– ចមង យៃនករឱនេទមុខ ែដលgចបងñ ញពីករខិតជិត ឬករគ=មមកំែហង 

• ទីតាំងកែន្លងអង្គ,យេនៅក្ន,ងបន្ទប់សមា†cស៖
– េនទល់មុខគន ឬេនែកបរគន
– =តãវ=បNង=បយត័ន កំុអងគុយេនទីtងំែដលឃងំទB រ ឬផ-ូវេចញស=មបជ់នរងេ=គះ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា ការយល់អំពីុលក្នុុណុះៈការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ អាចំជំួយ�ល់ម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបក់្នុុ�ងការយល់
ចំិត្ថតរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងដែត្ថស្សម្គាភ ស្ស នៈិង�ឹងនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯងអំពីុរនៅបៀបដែ�លអាក្នុបបកិ្នុរយិា 
នៈិងអំណាចំរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ អាចំបងើឱ្យយម្គានៈផ្សាលបាះ�ល់នៅ�នៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ី

កាៅ���ាៅ�៖ គ្គ��ូ PEACE

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីាចំនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះក្នុុ�ងការស្សម្គាភ ស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ
នៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងប�គឺគលដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងអាចំ...

• � ចំងចាំអំំពីុធាត្ថ�នានានៃនៈគឺំរ� PEACE 
• � ពុណ៌ុះនាអំពីុបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៃនៈទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតលអបំផ្សា�ត្ថនៅ�ក្នុប្រម្ពតិ្ថនីៈម្ពយួៗនៃនៈគឺំរ� PEACE 

រយ�ស៊ើ��៖ ១១០ នាទី

ស្សប្រម្គាបន់ៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅពុលនៃ�ា នៃនៈនៃ�ាទី៤នៅនៈះ ម្គានៈរយៈនៅពុលស្សរ�ប ៣នៅម្គាា ងក្នុនៈូះ នៅ�ត្ថ�នៅនៈះ នៅយើងម្ពនិៈនៅធិើើការ
រលឹំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅនាះនៅទស្សប្រម្គាបន់ៃ�ានៅនៈះ។ នៅយើងនឹៈងនៅធិើើការរលឹំក្នុនៅ�ក្នុុ�ងនៅម្គាា ងសិ្សក្នុា នៃ�ាទី ៥។

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ
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ករេធX7ែផនករ
កររមួបញចូ ល និង
ករពនយល់ ដំេណ7 រេរ|ង ករបញចប់ ករRយតៃមT 

�កមមភា���មួយ៖ នៅស្សចំក្នុតីនៅផ្សាតើម្ពអំពីុគឺំរ� PEACE និៈងការនៅធិើើដែផ្សានៈការ នៈិងការនៅរៀបចំំ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុគឺំរ� PEACE ជាទិ�ាភាពុទ�នៅ� នៈិងស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៃនៈការនៅធិើើដែផ្សានៈការ នៈិង
ការនៅរៀបចំំ

រយ�ស៊ើ��៖ ២០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ប�បងាា�ញ

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. នៅស្សចំក្នុតីនៅផ្សាតើម្ពពីុគឺំរ� PEACE 
នៈិងការនៅធិើើដែផ្សានៈការ នៈិងនៅរៀបចំំ

នៅ�ើម្ពបដីែណុះនាអំំពីុគឺំរ� PEACE ជាទិ�ាភាពុទ�នៅ� នៈិង
ស្សម្គាស្សធាត្ថ�នៃនៈការនៅធិើើដែផ្សានៈការ នៈិងការនៅរៀបចំំ

២០ នាទី

២. ការទាក្នុទ់ង និៈងការពុនៈយល់ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងរយល់អំពីុការរមួ្ពបញ្ញេ� ល នៈិងការពុនៈយល់
អំពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៃនៈគឺំរ� PEACE

៦០ នាទី

៣. �ំនៅណុះើ រនៅរឿង ការបញ្ញេប ់និៈង
ការវាយត្ថនៃម្ពូ

នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�ពីុ�ំនៅណុះើ រនៅរឿង ការបញ្ញេប ់
នៈិងការវាយត្ថនៃម្ពូពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៃនៈគឺំរ� PEACE

២០ នាទី

៤. ការបញ្ញេប ់និៈងការវាយត្ថនៃម្ពូ នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�ម្ពួយអំពុី�ំណាក្នុ់កាលនៃនៈ
ការបញ្ញេប ់និៈងការវាយត្ថនៃម្ពូនៃនៈគឺំរ�  PEACE

១០ នាទី
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កកររេេធធnnVVែែផផននកកររ  ននិិងងកកររេេររêêបបចចំំ
• =បវតQិរបូរបស់សិកខ កម និងត=មãវករែដលគិតគូរអំពីេយនឌរ័

• ករករពរសុវតថិភពស=មបម់នុស\េពញវយ័ និងកុមរែដលងយរងេ=គះ

– ករេធ{#ករជមយួអនកឯកេទស និងអនកផJល់េសïរបស់កុមរ

– សុខភពផkូវចិតJ ឬករបះ៉ទងគិចផkូវចិតJ

• ករ@ប@ស័យទកទ់ងេmយមនxម រតី
• ករភជ បទ់ំនកទំ់នងជមយួេសïគ@ំទេផWងេទqត

• ករlយតៃម-អំពី}និភយ័

– ជនរងេ@គះ

– បុគគលិក

• ចំេណះដឹងែដលមន=Iបអំ់ពីសំណំុេរ®ង និងគម- ត ឬកtQ អBីែដល=តãវករ

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ពុនៈយល់ថ្លា គឺំរ� PEACE គឺឺជាវធិិីសាស្ត្រីស្សតម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សយាា ងទ�លំទ��យ នៈិងជាក្នុប្រម្ពតិ្ថ
អនៈតរជាតិ្ថនៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុនៃនៈការអនៈ�វត្ថតចំាប។់ នៅយើងនឹៈងដែស្សើងយល់អំពីុធាត្ថ�នៈីម្ពយួៗឲ្យយកានៈដ់ែត្ថ
ស្ស�ីជំនៅប្រ�ដែ�ម្ពនៅទៀត្ថ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ប្របវត្ថតិរ �ប នៈិងត្ថប្រមូ្ពវការរបស់្សសិ្សកុាកាម្ព៖ រឭំក្នុសិ្សកុាកាម្ពអំពីុនៅម្គាា ងសិ្សក្នុាដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិង
ត្ថប្រម្ពូវការប្រគឺបដ់ែផ្សាុក្នុទាងំអស់្សរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ ដែ�លចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថយក្នុម្ពក្នុពិុចាំរណា។

ការការ�រ�ើវតែិភា�កើ�រ៖ ការនៅធិើើការជាម្ពយួក្នុ�ម្គារត្ថប្រម្ពូវឲ្យយអុក្នុជំំនាញម្គានៈចំំនៅណុះះ�ឹង នៈិងឆ្លូងកាត្ថ់
ការបណុះត� ះបណាត ល។ ប្របសិ្សនៈនៅបើអាចំនៅធិើើនៅ�បានៈ ស្សម្គាជំិក្នុមុ្គាក្នុរ់បស់្សប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបគ់ឺួរដែត្ថ
ម្គានៈការចំ�លរមួ្ព នៈិង/ឬត្ថំណាងដែ�លម្ពក្នុពីុអងគការនៃ�គឺ� ��ចំជា ប្រក្នុុម្ពការង្ហារដែផ្សាុក្នុនៅស្សវាស្ស��ភាពុរបស់្ស
ក្នុ�ម្គារ ឬអុក្នុឯក្នុនៅទស្សដែផ្សាុក្នុចំាប/់ដែផ្សាុក្នុត្ថស្សា�ម្ពតិ្ថ ក្នុុ�ងការនៅធិើើការជាម្ពយួក្នុ�ម្គារជានៅ�ើម្ព។

�ើខភា�ផ្តើ�វចំិតត និ�ការប៉ះ��គិចំផ្តើ�វចំិតត៖ �ំនៅណុះើ រការស្សម្គាភ ស្ស ជាញឹក្នុញាប ់ ម្គានៈការពុិបាក្នុចំំនៅ�ះ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�លជាក្នុ�ម្គារ ី ឬក្នុ�ម្គារាក្នុុ�ងការជំួយពុួក្នុនៅគឺឲ្យយជាស្សះនៅស្សប ើយពុីការបាះទងគិចំផ្សាូ�វចំិត្ថត នៈិងការ
ឆ្លូងកាត្ថអ់ារម្ពមណ៍ុះនានា ��ចំជា ភាពុអាម្គាា ស់្ស នៈិងម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ��ស្សឆ្លគងចំំនៅ�ះស្សក្នុម្ពមភាពុដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយនៅធិើើ។ ចំំនៈ�ចំនៅនៈះគឺឺជា�ំណាក្នុក់ាលម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវដែត្ថនៅធិើើ ដែ�លនឹៈងម្គានៈប្របនៅយាជំនៈក៍្នុុ�ងការ
ប្របម្ព�លពុត័្ថម៌្គានៈបដែនៈថម្ពអំពីុបទនៅលមើស្ស។ នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ យ�ទធសាស្ត្រីស្សតស្សប្រម្គាបក់ារបនៈធ�របនៈថយ
ឥទធិពុលអវជិំាម្គានៈ អាចំម្គានៈទាងំការប្របាប្រស័្សយទាក្នុទ់ងនៅដ្ឋាយម្គានៈសាម រត្ថី នៅ�ក្នុុ�ងសំ្សណួុះរដែ�លប្រត្ថូវបានៈ
សួ្សរ នៈិងវធិិីសួ្សរសំ្សណួុះរ និៈងការភាា បទ់ំនាក្នុទ់ំនៈងជាម្ពយួនៅដ្ឋាយនៅប្របើនៅស្សវា�បំ្រទរបស់្សក្នុ�ម្គារផ្សាងដែ�រ។
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ការវាយតនៃមើអំ��ហានិភ័យ៖ ការវាយត្ថនៃម្ពូអំពីុហានៈិភិយ័គឺួរដែត្ថប្រត្ថូវបានៈអនៈ�វត្ថត នៅ�ើម្ពបធីានាចំំនៅ�ះ
ស្ស�វត្ថថិភាពុ នៈិងស្សនៈតិស្ស��របស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ ប្រពុម្ពទាងំប�គឺគលិក្នុដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធផ្សាងដែ�រ។

ចំំស៊ើណ្តុះះដូឹ�ន្ថែដូ��នម្រាស្វាប់៖ នៅត្ថើម្គានៈនៅរឿង ឬចំំណុះ� ចំអើី�ូះដែ�លនៅយើងបានៈ�ឹងទាក្នុទ់ងនឹៈងសំ្សណុះ�ំ នៅរឿង
នៅនៈះ? និៈងថ្លានៅត្ថើម្គានៈចំំណុះ� ចំអើី�ូះដែ�លនៅយើងម្ពនិៈទានៈ�់ឹង និៈងចំំណុះ� ចំអើី�ូះដែ�លប្រត្ថូវការបដែនៈថម្ព។

ទីតាងំនៃនៈការស្សម្គាភ ស្ស៖ នៅត្ថើវាម្គានៈស្ស�វត្ថថិភាពុ នៈិងម្គានៈស័្សក្នុតិស្សម្ពស្សប្រម្គាបជ់ំនៈរងនៅប្រ�ះដែ�រឬនៅទ នៅ�លគឺឺ នៅត្ថើ
ជំនៈរងនៅប្រ�ះប្រត្ថូវការបនៈាប ់ដែ�លម្គានៈបងអួចំដែ�រឬនៅទ និៈងនៅត្ថើបនៈាបន់ៅនាះម្គានៈបងអួចំដែ�រឬនៅទ។

ការ�ិចាំរណ្តាអំ��ស៊ើយនឌ័័រ៖ នៅត្ថើនៈរណានឹៈងនៅធិើើស្សម្គាភ ស្ស៖ គឺិត្ថអំពីុការដែប្របប្របួលនៃនៈអំណាចំ ��ចំនៅ�ក្នុុ�ង
�ណុះៈនៅពុលដែ�លស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុប់្រត្ថូវបានៈនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ ផ្សាូ�វនៅភិទនៅដ្ឋាយប�រស្ស បនាា បម់្ពក្នុប្រត្ថូវបានៈស្សម្គាភ ស្សនៅដ្ឋាយម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែ�លជាប�រស្ស។ នៅ�ក្នុុ�ងសាថ នៈភាពុដែ�លម្ពនិៈអាចំដែស្សើងរក្នុម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបដ់ែ�លជាស្ត្រីស្សតីបានៈ 
អាចំនៅស្សុើស្ស�ំការ�បំ្រទពីុអងគការនៃ�គឺ�ដែ�លគឺួរឲ្យយទ�ក្នុចិំត្ថតបានៈ។

នៅត្ថើបទស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៅនាះនៈឹងប្រត្ថូវបានៈ�ត្ថទ�ក្នុនៅដ្ឋាយរនៅបៀបណា៖ កាដែស្សត្ថ ឬវឌី័ីអ� ឬជា�យលក្នុុណ៍ុះអក្នុសរ - 
គឺិត្ថអំពីុផ្សាលបាះ�ល់នៅផ្សាសងដែ�លចំំណុះ� ចំនៅនៈះអាចំម្គានៈចំំនៅ�ះការដែប្របប្របួល នៈិងគឺ�ណុះភាពុនៃនៈភិស័្សត�តាង 
ឧទា�រណ៍ុះ ម្ពនៈ�ស្សសម្គានៈអាក្នុបបកិ្នុរយិា��ស្សៗ�ុ នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈនៅគឺ�ត្ថវឌី័ីអ� នៅធិៀបនឹៈង 
ភាពុស្ស�ីជំនៅប្រ� នៈិងភាពុប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវនៃនៈការក្នុត្ថប់្រតាបទស្សម្គាភ ស្សនៈណ៍ាម្ពយួនៅដ្ឋាយនៃ�។

១.២ ការងារជាគ្គូ៖ ការស៊ើធីវ�ន្ថែផ្តនការ និ�ការស៊ើរៀបចំំ (២០ នាទី)

ពុនៈយល់ថ្លានៅយើងនឹៈងប្រត្ថ�បន់ៅ�កានៈក់្នុរណីុះសិ្សក្នុា ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar វញិ នៅដ្ឋាយនៅប្របើប្របាស់្ស
របាយការណ៍ុះនៈគឺរបាល ២.៣.១ បចំេ�បបនៈុភាពុអំពីុការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar (ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�
នៃ�ាទីពុីរ) នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុបញ្ញា ីដែ�លម្គានៈនៅ�នៅលើសូាយ នៈិងពិុភាក្នុាអំពីុអើីដែ�ល
ចាំបំាចំប់្រត្ថូវយក្នុម្ពក្នុពិុចាំរណា �ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈងក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅនៈះ។

១០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ ទាញយក្នុម្ពត្ថិប្រត្ថ�បព់ុីប្រក្នុុម្ព។

�កមមភា�����រ៖ ការរមួ្ពបញ្ញេ� ល នៈិងការពុនៈយល់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបដីែស្សើងរយល់អំពីុការរមួ្ពបញ្ញេ� ល នៈិងការពុនៈយល់អំពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៃនៈគឺំរ� PEACE

រយ�ស៊ើ��៖ ៦០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២.១ ប�បងាា�ញន្ថែដូ��នអនតរកមម (៥ នាទី)



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ចចូូលលររូូមមជជមមួយួយ ននិិងងេេធធnnVVកកររពពននយយលល់់បបកកFFEEយយ

• ចូលរមូជមយួ (និងេល#កទឹកចិតQ)ជនរងេ=គះ េនកនុងដំេណ# រករេនះ េហ#យ=បកដថពួក
េគដឹងថេយ#ងចងប់នអBី និងមនgរមមណ៍ចងស់ហករជមយួេយ#ង

• =តãវចងច់កំនុងខ-ួនជនិចចថ កំពុងែតេធB#អBី េហ#យ=តãវេចះបទែបនtមកលៈេទសៈ និងេ=ប#
=បស់ជំនញកនុងករទំនកទំ់នង និងភIកយវកិរេដ#មប=ីគប=់គងIថ នករណ៍ឲយមន
ភពវជិជមន

• េផទរសិទធិកនុងករ=គប=់គងករសនទនឲយេទជនរងេ=គះ ឬអនកផQល់សមភ សន៍

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ� 

ស្ស�ម្ពពុនៈយល់ថ្លា ជាធិម្ពមតាការនៅលើក្នុទឹក្នុចឹំត្ថត�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះម្ពនិៈប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លក្នុុ�ងគឺំរ� PEACE 
នៅនាះនៅទ  បា�ដែនៈតនៅ�នៅពុលដែ�លនៅធិើើការនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះនៅនាះ ត្ថួនាទីរបស់្សអុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាម្ពទារឲ្យយ
ម្គានៈការយល់�ឹង នៈិងនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថត�ល់ជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយនៅគឺអាចំដែចំក្នុរដំែលងសាចំន់ៅរឿងរបស់្សនៅគឺ។ 
វធិិីសាស្ត្រីស្សតខាងនៅប្រកាម្ពនៅនៈះអាចំយក្នុនៅ�អនៈ�វត្ថតបានៈ។

កកររររកក%%ទទុុកកកកររយយលល់់ដដឹឹងងេេននកកននុុងងខខួួររកកបបលល
• ែផ©កtមករសិកdែផនកចិតQIPសQៃនខួរកបលពកព់ន័ធនឹងករចងចេំឡ#ងវញិ

• ទទួលIគ ល់ថ ករចងច=ំតãវបនបេងក#តេឡ#ងេüយេ=ប#=បស់វញិញ ណទងំ=បំ

• េ=ប#=បស់ឧបករណ៍ជំនួយIម រតីចមបងៗទងំបនួ - =បពន័ធស=មបច់ងច ំឬទញយក

ពត័ម៌នកនុងចិតQមកវញិ

– ករទញយកករចងចពីំកនុងខួរកបលមកវញិ នូវIថ នភពជំុវញិខ-ួន និងបរបិទ
ផទ ល់ខ-ួន

– ករvយករណ៍សីុជេ=ម

– ករពណ៌នអំពី=ពឹតQិករណ៍tមលំüបលំ់េüយខុសៗគន

– ករvយករណ៍អំពី=ពឹតQិករណ៍tមករយល់េឃ#ញខុសៗគន
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ការទាញយកការចងចាំពីក្នaងខួរក$bលេឡើងវLញ នូវសាe$នភាពជំុវLញ
ខ្លRន និងបរLបទផាh$ល់ខ្លRន
អនកេធB#សមភ សជួយ ដល់អនកទទួលសមភ ស កនុងករចងចអំំពីបទេលម#ស/Iថ នភព េüយ
េ=ប#=បស់វញិញ ណទងំ=បំ

• ករេម#លេឃ#ញ

• សេម-ង

• ករបះ៉ (សីតុណñ ភព gរមមណ៍/ផ-ូវចិតQ។ល។)

• ក-ិន

• រសជតិ

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២.២ ការតាំ��តិស៊ើ���វិញអំ�� បរិស្វាា�ន និ� បរិប�រប�់ខើ�នន្ថែដូ��នស៊ើក�តស៊ើ��� (២០ នាទី)

វធិិីលអបំផ្សា�ត្ថក្នុុ�ងការបនៅងើើត្ថគឺប្រម្ពូស្សម្គាភ ស្សនៈអ៍ំពីុការចំងចាំ ំ គឺឺការសាក្នុលបងផ្ទាា ល់។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរ
ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនាសិំ្សកុាកាម្ពឆ្លូងកាត្ថ�់ំណាក្នុក់ាលនៅផ្សាសងៗនៃនៈការស្សម្គាភ ស្សអំពុីការចំងចាំ ំ នៅដ្ឋាយ
នៅប្របើប្របាស់្សការចំងចាំលំអម្ពយួ។ 

ស្ស�ម្ពឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពនឹៈក្នុអំពីុអនៈ�ស្សាវរយី�៍រ៏កី្នុរាយនៃនៈនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងជីំវតិ្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅដ្ឋាយផ្សាតល់
ជាគឺំនិៈត្ថ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព ៖ 

• នៃ�ាទទួលស្សញ្ញាញ បប្រត្ថ 
• ��ំនៅណុះើ រក្នុម្ពានៈដ ឬនៃ�ាឈបស់្សប្រម្គាក្នុជាម្ពយួប្រគឺួសារ/ម្ពតិ្ថតភិក្នុតិ
• នៃ�ា�ួបក្នុំនៅណុះើ ត្ថ ឬពិុធិីអបអរសាទរ 

នៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលនៅនៈះ វាគឺឺជាការលអម្ពយួដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអងគ�យនៅ�ខាងម្ព��បនៈាបប់ណុះដ� ះ
បណាដ ល នៅ�ើយអងគ�យនៅដ្ឋាយលក្នុុណុះៈបនៈធ�រអារម្ពមណ៍ុះ និៈងនៅបើក្នុចំំ�។ 

ប្របាបសិ់្សកុាកាម្ពឲ្យយ�ក្នុ�នៅងាើម្ពដែវងៗ រចួំបនៈធ�រអារម្ពមណ៏ុះ នៅ�ើយពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺអាចំបិទដែភិុក្នុ នៅបើវាជំួយ�ល់
ពុួក្នុនៅគឺ។ 

នៅស្សុើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺរលឹំក្នុអនៈ�ស្សាវរយី ៍ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស នៈិងគិឺត្ថអំពីុចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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• �នៅត្ថើនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះនៅក្នុើត្ថនៅ�នៅពុលណា?
• នៅត្ថើវាគឺឺជាអើី និៈងនៅ�ត្ថ�អើីអុក្នុនៅ�ទីនៅនាះ?
• រក្នុនឹៈក្នុអំពីុវត្ថថ�ដែ�លអុក្នុអាចំនៅម្ពើលនៅ�ើញ? 
• នៅត្ថើអុក្នុនៅ�ទីណា នៅ�ើយនៈរណា�ូះនៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ? 
• នៅត្ថើនៅ�ជំ�ំវញិអុក្នុម្គានៈពុណ៌ុះ និៈងប្រទងប់្រទាយអើី�ូះ?
• នៅត្ថើអុក្នុបានៈឮសំ្សនៅ�ងអើី? ម្ពនៈ�ស្សស? ធិម្ពមជាតិ្ថ? ត្ថស្ត្រីនៈដី? 
• នៅត្ថើម្គានៈ�ូិនៈ ឬរស្សជាត្ថិអើីដែបូក្នុដែ�រនៅទ?
• �នៅត្ថើអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណានៅ�នៅពុលអុក្នុនឹៈក្នុនៅ�ើញអំពុីអនៈ�ស្សាវរយីន៍ៅនៈះ? 
• នៅត្ថើអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សអុក្នុផូ្ទាស់្សបដ�រដែ�រនៅទក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលនឹៈក្នុនៅ�ើញនៅរឿងរាា វទាងំនៅនៈះ? 
• �នៅត្ថើម្គានៈអើីនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងដែ�លនៅធិើើឲ្យយអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សអុក្នុផូ្ទាស់្សបដ�រ?
• �ចំំណាយនៅពុលរលឹំក្នុអំពីុរ�បភាពុឲ្យយបានៈចំាស់្សបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអុក្នុអាចំ។ 

ក្នុុ�ងនៅពុលអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអានៈសំ្សណួុះរ ពុួក្នុនៅគឺគឺួរអានៈយឺត្ថៗ នៅដ្ឋាយស្សាបស់ាា ត្ថ ់ ជាម្ពយួការ�ក្នុឃូ្លា
នៅ�ចំនៅនូាះសំ្សណួុះរនីៈម្ពយួៗ នៅ�ើម្ពបទី�ក្នុឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពរលឹំក្នុអំពីុអនៈ�ស្សាវរយីរ៍បស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 

នៅ�នៅពុលដែ�លសួ្សរសំ្សណួុះរចំ�ងនៅប្រកាយរចួំ ទាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពម្ពក្នុវញិ រចួំសាក្នុសួ្សរថ្លា 
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណា។ 

សាក្នុសួ្សរថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនឹៈក្នុនៅ�ើញនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះចំាស់្សយាា ងណាដែ�រ នៈិងថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺយល់នៅ�ើញថ្លាអើីដែ�ល
ជំួយឲ្យយម្គានៈការនឹៈក្នុនៅ�ើញនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះនៅនាះបានៈ។ 

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ� 

នៅនៈះអាចំជាលំហាត្ថម់្ពយួប្របក្នុបនៅដ្ឋាយថ្លាម្ពពុល ដែ�លចាំបំាចំប់្រត្ថូវ�ំនៅណុះើ រការស្សនៈសមឹ្ពៗ។ បញ្ញាា ក្នុថ់្លា នៅយើង
ម្ពនិៈដែណុះនាឲំ្យយម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅប្របើប្របាស់្សវធិិីសាស្ត្រីស្សតស្សម្គាធិិនៅប្រកាម្ពការដែណុះនានំៅនាះនៅទ នៅ�ើយជាការពុិត្ថវា
ម្ពនិៈស្សម្ពប្រស្សបនឹៈងនៅប្របើនៅទ។ ក្នុប៏ា�ដែនៈតស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះបង្ហាា ញពីុរនៅបៀបដែ�លជំួយឲ្យយអុក្នុផ្សាតល់បទស្សម្គាភ ស្សនៈ៍
នៈឹក្នុនៅ�ើញអនៈ�ស្សាវរយីប៍ានៈយាា ងចំាស់្ស នៅ�នៅពុលពុួក្នុនៅគឺទទួលបានៈជំំនៈួយនៅ�ក្នុុ�ងការនៅប្របើប្របាស់្សញាណុះ
ទាងំប្របា ំនៅដ្ឋាយសារនៅ�ត្ថ�ផ្សាលចំម្ពបងពីុរ ៖

• ជំួយ�ល់ម្ពស្ត្រីនៈតីឲ្យយអាចំនៅប្របើប្របាស់្សបនៅចំេក្នុនៅទស្សសួ្សរសំ្សណួុះរប្របក្នុបនៅដ្ឋាយប្របសិ្សទធភាពុ 
• បនៅងើើនៈស្សម្គានៈចិំត្ថតកុ្នុ�ងចំំនៅណាម្ពម្ពស្ត្រីនៈតីទាក្នុទ់ងនឹៈងការបាះទងគិចំផូ្សា�វអារម្ពមណ៍ុះរបស់្សការស្សម្គាភ ស្ស 

នៈិងហានិៈភិយ័នៃនៈការបងើរបសួ្សសុាម្ពផ្សាូ�វចំិត្ថតនៅ�ើងវញិតាម្ពរយៈសំ្សណួុះរ 
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កកររëëយយកកររណណ៍៍យយ៉៉ងងសសីីុុជជេេFFមម

vយករណ៍អំពីពត័ម៌នលម©តិឲយបនេ=ច#នបំផុតtមែដលgចេធB#បន រមួបញចូ លទងំេរ®ង
តូចtចផងែដរ ពីេ=ពះពត័ម៌នលម©តិទងំេនះgចជួយ ទញយកមកវញិនូវទិដWភពែដល
ពកព់ន័ធ និងទិដWភពសំខន់ៗ ៃនករចងចDំមយួ។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ� 

នៅ�ើម្ពបបីង្ហាា ញគឺប្រម្ពូនៅនៈះក្នុុ�ងនាម្ពជាអុក្នុស្សម័ប្រគឺចិំត្ថត អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺរលឹំក្នុអំពីុអើីដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺបានៈគិឺត្ថនៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុម្ព�នៈៗ ឬរលឹំក្នុអំពីុការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ ររបស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅពុលម្ពក្នុចំ�លរមួ្ពការ
បណុះដ� ះបណាដ លនៅ�នៅពុលប្រពុឹក្នុនៅនាះ។ 

ទ�ក្នុឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពប្របាបអ់ុក្នុអំពីុការចំងចាំ/ំការនៅធិើើ�ំនៅណុះើ ររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ បា�ដែនៈតក្នុុ�ងនៅពុលពុួក្នុនៅគឺនៅរៀបរាប ់ កាត្ថ់
ស្សម្ពតពីុួក្នុនៅគឺនៅដ្ឋាយទនៈភ់ិូនៈប់្រត្ថងច់ំំណុះ� ចំណាដែ�លស្សម្ពប្រស្សប នៅ�ើម្ពបសួី្សរពុួក្នុនៅគឺលម្ពអតិ្ថបដែនៈថម្ព។ ឧទា�រណ៍ុះ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺនិៈយាយថ្លា ពុួក្នុនៅគឺជិំះតាក្នុស់្ស�ីម្ពក្នុចំ�លរមួ្ពការបណុះដ� ះបណាដ ល ស្ស�ម្ពសួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លាតាក្នុស់្ស�ី
ដែ�លពុួក្នុនៅគឺជិំះនៅនាះជារបស់្សប្រក្នុុម្ព�ា�នៈណា អុក្នុនៅបើក្នុបរតាក្នុស់្ស�ីម្គានៈភិនិៈភាគឺ��ចំនៅម្ពដចំដែ�រ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺ
នៈិយាយអើី�ូះ និៈងជិំះតាម្ពផ្សាូ�វណាដែ�រ។ 

អនៈ�វត្ថតដែបបនៅនៈះពីុរបីនាទីរ��ត្ថ�ល់បានៈចំំណុះ� ចំ ដែ�លចំងប់ានៈ។ បនាា បម់្ពក្នុ នៅស្សុើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពស្សម្គាជំិក្នុ
ពុនៈយល់ ៖

• �ថ្លានៅត្ថើ�ំនៅណុះើ រការដែបបនៅនៈះបានៈនៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាដែ�រ?
• �នៅត្ថើបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនៈះជំួយឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនឹៈក្នុនៅ�ើញនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះកានៈដ់ែត្ថស្ស�ីជំនៅប្រ� នៈិងកានៈដ់ែត្ថ

លម្ពអតិ្ថដែ�រនៅទ?
ពុនៈយល់ថ្លា នៅពុល�ូះដែផ្សាុក្នុនៃនៈបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនៈះអាចំនៅធិើើប�គឺគលម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា ស្សថិត្ថនៅប្រកាម្ពស្សម្គាព ធិ ឬ��ចំ
ជាពុួក្នុនៅគឺក្នុំពុ�ងប្រត្ថូវបានៈសួ្សរចំនៅម្ពូើយ។ ស្ស�ម្ពប្របុងប្របយត័្ថុ ប្រត្ថូវសួ្សរសំ្សណួុះរនៅដ្ឋាយទនៈភ់ិូនៈក់្នុុ�ងរនៅបៀបម្ពយួដែ�ល
នៅធិើើឲ្យយអុក្នុផ្សាដល់ស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះធិ�រប្រសាលក្នុុ�ងការនៈឹក្នុអំពីុនៅរឿងរាា វរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 

២.៣ កិចំចការ : ការរាយការណ្តុះ៍�ើ�ជស៊ើម្រា� (១៥ នាទី)

បញ្ញាេ ំងសូាយ នៈិងពុនៈយល់អំពីុអត្ថថនៈយ័នៃនៈការរាយការណ៍ុះស្ស�ីជំនៅប្រ�។ 



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ពុនៈយល់ថ្លា ការនៅធិើើដែបបនៅនៈះជំួយដ្ឋាស់្ស «Recency Effect» ដែ�លជាប្រទឹស្សដីម្ពយួក្នុំណុះត្ថថ់្លា ម្ពនៈ�ស្សសចំងចាំំ
នៅរឿងរាា វកានៈដ់ែត្ថ�មីបានៈកានៈដ់ែត្ថចំាស់្ស។ ការសាក្នុសួ្សរជំនៈរងនៅប្រ�ះឲ្យយរលឹំក្នុអំពីុនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះតាម្ពលំដ្ឋាប់
�យនៅប្រកាយអាចំជំួយ�ល់ចំំណុះ� ចំនៅនៈះ។ 

២.៥ ការរាយការណ្តុះ៍អំ��ស៊ើ�តើការណ្តុះ៍ស៊ើចំញ�����សន:វិ�័យស៊ើផ្ត�ស��ំ� (១៥ នាទី)

២.៤ ការរាយការណ្តុះ៍អំ��ស៊ើ�តើការណ្តុះ៍ស៊ើចំញ���ំដ្ឋាប់ខើ��ំ� (៥ នាទី)

កកររពពណណ៌៌ននអអំំពពីីFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍MMមមលលំំmmបប់ល់លំំេេmmយយខខុុសសៗៗគគនន

• tមលំüបលំ់េüយៃនេពលេវx

• =តឡបថ់យេ=កយ

កកររëëយយកកររណណ៍៍អអំំពពីីFFពពឹឹតតJJិិកកររណណ៍៍េេmmយយែែផផççកកMMមមទទសស>>ននៈៈវវ ិសិស័័យយខខុុសសៗៗគគនន

ចំណុចេនះជួយ ដល់ជនរងេ=គះឲយគិតអំពីរបូភពទងំមូលឲយបនសីុជេ=ម ែដលរមួទងំករ
យល់ពីៃនIថ នភពរបស់ពួកេគ េប#ពួកេគគឺជអនកដៃ៏ទ។
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ស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពស្សប្រម្ពួលអារម្ពមណ៍ុះម្ពដងនៅទៀត្ថ រចួំនឹៈក្នុអំពីុនៅរឿងរាា វនៅ�ក្នុុ�ងការចំងចាំ ំ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅប្របើ
នៅ�ក្នុុ�ងស្សក្នុម្ពមភាពុទីម្ពយួ។ នៅ�ចំំណុះ� ចំនៅនៈះ វាម្គានៈប្របនៅយាជំនៈស៍្សប្រម្គាបអ់ុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលក្នុុ�ងការនៅលើ ក្នុ
នៅ�ើងម្ពដងនៅទៀត្ថអំពីុត្ថប្រម្ពុយ ដែ�លបានៈនៅប្របើនៅ�ើម្ពបដី្ឋាស់្សការចំងចាំនំៅនាះ។ ឧទា�រណ៍ុះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួល
អាចំសួ្សរថ្លានៅត្ថើនៅរឿងរាា វនៅក្នុើត្ថម្គានៈនៅ�ក្នុដែនៈូងណា នៅត្ថើនៅម្ពើលនៅ�ើញ នៈិងឮសំ្សនៅ�ងអើី�ូះ។ល។ 

នៅ�នៅពុលសិ្សកុាកាម្ពធិ�រអារម្ពមណ៍ុះ នៈិងគិឺត្ថអំពីុនៅ�ត្ថ�ការណ៍ុះ នៅស្សុើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺក្នុំណុះត្ថអ់ត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះអុក្នុនៅផ្សាសង
ដែ�លម្គានៈវត្ថតម្គានៈ នៈិងគិឺត្ថថ្លានៅត្ថើប�គឺគលនៅនាះអាចំនៈឹងយល់នៅ�ើញថ្លាសាថ នៈការណ៍ុះម្គានៈស្សភាពុដែបបណា 
រាបប់ញ្ញេ� លទាងំថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺ (សិ្សកុាកាម្ព) អាចំនឹៈងយល់នៅ�ើញដែបបណាអំពីុសាថ នៈការណ៍ុះនៅបើតាម្ព
ទស្សសនៈ:វស័ិ្សយរបស់្សប�គឺគលនៅនាះផ្សាងដែ�រ។ ប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ម នៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថម្គានៈ
វត្ថតម្គានៈនៅទ ពុួក្នុនៅគឺអាចំប្រ�នៈដ់ែត្ថប្រស្សនៃម្ពថ្លា នៅត្ថើសាថ នៈភាពុនៅម្ពើលនៅ�ម្គានៈស្សភាពុដែបបណានៅបើតាម្ពទស្សសនៈ
:វស័ិ្សយម្ពយួនៅទៀត្ថ នៅប្រ�ពុីទស្សសនៈ:វស័ិ្សយផ្ទាា ល់របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ 

បនាា បព់ុីបានៈបនួៈ នៅ�ប្របានំាទី ទាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្សសិ្សកុាកាម្ពម្ពក្នុបនៈាបប់ណុះដ� ះបណាដ លវញិ រចួំ
ស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺបង្ហាា ញថ្លានៅត្ថើបនៅចំេក្នុនៅទស្សនៅនៈះ នៅធិើើឲ្យយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណា។ 

នៅស្សុើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពស្សនាា នាជាម្ពយួអុក្នុដែ�លអងគ�យដែក្នុបរ�ូួនៈ នៅ�ើយដែចំក្នុរដំែលក្នុអារម្ពមណ៍ុះដែ�លនៅគឺម្គានៈ នៈិង
ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណា នៅ�នៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថូវបានៈនៅគឺស្សម្គាភ ស្សក្នុុ�ងនាម្ពជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ។

បនាា បម់្ពក្នុនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថប្រត្ថលបន់ៅចំញពុីប្រក្នុុម្ពទាងំម្ព�លវញិ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ដដំំRRកក់ក់កលលៃៃននដដំំេេណណVV ររេេររààងង

• ដំDកក់លៃន កររមួបញចូ ល និងករlយតៃម- គឺេផQ តេល#កររឭំកេឡ#ងវញិ និងករ
ែសBងរក េហ#យដំDកក់លៃនដំេណ# រេរ®ង កដូ៏ចគន ែដរ ប៉ុែនQ 

• ដំDកក់លៃន ដំេណ# រេរ®ង េផQ តេល#ករអភវិឌ∑ករចងចេំនះឲយេទជដំេណ# រេរ®ង

សេងខបខ-ីមយួ ៃន=ពឹតQិករណ៍ននtមលំüបលំ់េüយ ែដល=ពឹតQិករណ៍ទងំេនះបន
េក#តេឡ#ង។

�កមមភា���ប�៖ ការស៊ើរៀបរាប់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�ម្ពយួអំពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៃនៈ ការនៅរៀបរាប ់ការបញ្ញេប ់និៈង
ការវាយត្ថនៃម្ពូនៃនៈគឺំរ�  PEACE

រយ�ស៊ើ��៖ ២០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៣.១ ប�បងាា�ញ (១០ នាទី)

នៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាលពុនៈយល់ នៈិងស្សនៈានា អុក្នុស្សម្គាភ ស្សនៈឹងនិៈយាយនៅប្រចំើនៈ បា�ដែនៈតនៅ�ក្នុុ�ង�ំណាក្នុក់ាល
នៅរៀបរាប ់គឺឺនៅធិើើយាា ងណាឲ្យយអុក្នុផ្សាដល់ស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៈិយាយនៅប្រចំើនៈ។ 

ក្នុម្ពមវត្ថថ�គឺឺជំួយឲ្យយអុក្នុផ្សាដល់ស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៈឹក្នុនៅ�ើញនៅ�ើងវញិនៈ�វនៅរឿងរាា វលម្ពអតិ្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ បនាា បម់្ពក្នុ
នៅរៀបរាបត់ាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយ នៅដ្ឋាយស្សងើត្ថធ់ិានៈន់ៅ�នៅលើចំំណុះ� ចំសំ្សខានៈ់ៗ ��ចំជា នៅម្គាា ងនៅពុល/កាលបរនិៅចំ័ទ 
ទីតាងំ ម្ពនៈ�ស្សស ។ល។ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ��នៅចំុះ អុក្នុស្សម្គាភ ស្សប្រត្ថូវនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សតសួ្សរនៅឈចូំ (ចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពសួ្សរពុី
លក្នុុណុះ:ទ�នៅ�រ��ត្ថ�ល់នៅរឿងរាា វលម្ពអតិ្ថជាក្នុ�់ក្នុ)់។
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ឧឧទទហហររណណ៍៍ៃៃននសសំំណណួួររ

• ការរçឭកេឡើងវPញេដាយេសរL៖ «េត#អនកgចពនយល់អំពីIថ នភពេនះបនែដរឬេទ»

• សំណ¢រទ្រមង់េបើក៖ «េត#អនកបនជួបបុរសមន កេ់នះេüយរេប{បD?»

• សំណ¢រទ្រមង់បិទ៖ «េត#គតប់នេធB#បបអនកែដរឬេទ?»

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ�

៣.២ ការងារជាម្រាកើម (១០នាទី)

នៅស្សុើឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគិឺត្ថនៅម្ពើល ថ្លាពុួក្នុនៅគឺ នៈិងអងគ�យជំិត្ថនៅគឺម្គានៈឧទា�រណ៍ុះអេី�ូះស្សប្រម្គាបប់្របនៅភិទសំ្សណួុះរៗ 
នៈីម្ពយួ។  បនាា បម់្ពក្នុនៅស្សុើស្ស�ំម្ពតិ្ថប្រត្ថលបអ់ំពីុ គឺំនិៈត្ថ និៈងសំ្សណួុះរទាងំនៅនាះ។ 

កកររសសួួររសសំំណណួួររេេដដVVមមបបីបីបេេងងកកVVតតររចចននសសមមពព័ន័នធធៃៃននដដំំេេណណVV ររេេររààងង
ចបេ់ផQ#មពីចំណុចទូេទ េហ#យប=ងóមlបនQិចមQងៗ េទកនចំ់ណុចលម©តិ េüយេ=ប#=បស់បេចចកេទស
កនុងករសួរសំណួរ៖

• កររឭំកេឡ#ងវញិេüយេសរ៖ី ឱកសស=មបជ់នរងេ=គះកនុងកររឭំកេឡ#ងវញិអំពី=ពឹតQិករណ៍េនះ

េüយេសរ ី
• សំណួរទ=មងេ់ប#ក៖ សំណួរអំពី=បធនបទDមយួែដលេប#កចំហរចំេពះករផQល់ចេម-#យយ៉ងលម©តិ

• នរD?
• អBីខ-ះ?
• េនេពលD?
• េនកែន-ងD?
• េហតុអBី?
• េüយរេប{បD?

• សំណួរទ=មងបិ់ទ៖ សំណួរែដលត=មãវឲយមនចេម-#យជកx់កD់មយួ ែដលtមធមមt ជចេម-#យ

ខ-ីៗ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់ការ�ម្រាមប�ម្រាមួ� 

ពុនៈយល់ថ្លា អុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សប្រត្ថូវដែត្ថយក្នុចំិត្ថតទ�ក្នុដ្ឋាក្នុច់ំំនៅ�ះការម្ពនិៈសួ្សរសំ្សណួុះរដែ�លម្ពនិៈស្សម្ពរម្ពយ ដែ�លអាចំ
នៅធិើើឲ្យយការនៅឆ្លូើយត្ថបរបស់្សជំនៈរងនៅប្រ�ះម្គានៈភាពុលនៅម្ពអៀងនៅនាះនៅទ។

�កមមភា���បួន៖ ការបញ្ចចប់ និ�ការវាយតនៃមើ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបផី្សាតល់ទិ�ាភាពុទ�នៅ�ម្ពយួអំពីុ�ំណាក្នុក់ាលនៃនៈការបញ្ញេប ់ នៈិងការវាយត្ថនៃម្ពូនៃនៈគឺំរ�  
PEACE

រយ�ស៊ើ��៖ ១០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៤.១ ប�បងាា�ញ

សសំំណណួួររែែដដលលមមិនិនសសមមររមមយយ

• ករេ=ជ#សេរ #សេüយបងខំ

• សំណួរពហុជេ=ម#ស

• សំណួរែដលផQល់ត=មNយ
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កកររååយយតតៃៃមមOO

• គួរែត=តãវបនេធB#េឡ#ងេ=កយេពលបញចបប់ទសមភ សននី៍មយួៗ េដ#មប=ីតóតពិនិតយេឡ#ង
វញិអំពីដំេណ# រករេនះ (េត#មនចំណុចDខ-ះែដលដំេណ# រករបនយ៉ងល© េត#មន
ចំណុចDខ-ះែដលgចេធB#ឲយបនល©=បេស#រជងេនះ)

• ករlយតៃម-អំពី}និភយ័គួរែត=តãវបនពិនិតយេម#លមQងេទ{ត និងេធB#ករែកស=មóល 
េüយែផ©កtមពត័ម៌នថមីៗDមយួ

• lយតៃម-អំពី «ត=មãវករ« បែនថមរបស់ជនរងេ=គះ េüយែផ©កtមពត័ម៌នថមីៗDមយួ

• សមគ ល់ថេត#សកមមភពបនទ បគួ់រែតជអBី និងគួរែតរមួបញចូ លនរDខ-ះ។

កកររបបញញចច បប់់
• ែថ-ងអំណរគុណដល់អនកទទួលសមភ ស/ជនរងេ=គះស=មបដំ់េណ# រេរ®ងរបស់ពួកេគ

• សេងខបេឡ#ងវញិអំពីចំណុចសំខន់ៗ ៃនបទសមភ សន ៍េដ#មបបីញជ កអំ់ពីករយល់ដឹង

• សួរេទកនI់ក\ថីេត#ពួកេគមនសំណួរDមយួបែនថមេទ{តែដរឬេទ

• ពនយល់េទកនI់ក\ថីេត#ដំDកក់លបនទ បៃ់នដំេណ# រករេនះគឺជអBី
• ជនរងេ=គះកg៏ច=តãវបនផQល់ជូននូវឱកសកនុងករផQល់ «អំណះអំDងផទ ល់ខ-ួន» 
ែដលជអំណះអំDងសQីពីែបបបទ ែដល=ពឹតQិករណ៍េនះមនផលបះ៉ពល់ចំេពះពួក
េគេüយផទ ល់ (អតQេនមត័ េធ{បនឹង សតយនុមត័)

• ជនរងេ=គះគួរែតទទួលបនករែណនេំទកនេ់សlDមយួ និងករគ=ំទែដលgច
ជួយ ដល់ពួកេគបន។



មេ�មេ�ៀនទីី២
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មេ�ោៅ��ិកាទីីប់ួន

កាៅ��ណែ�ោ�មេធីើ�ប់ទី��ាៅ�ន៍ និ�កាៅ�
ម្រាតិួតិពិនិតិយមេ���វិញ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីាចំនៅប្របើវធិិីសាស្ត្រីស្សត ដែ�លនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះក្នុុ�ងការស្សម្គាភ ស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ
នៅដ្ឋាយសារអំនៅពុើជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស នៈិងប�គឺគលដែ�លង្ហាយរងនៅប្រ�ះនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត ៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹងបានៈ...

• អនៈ�វត្ថតធាត្ថ�នានានៃនៈគឺំរ� PEACE និៈងបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការស្សម្គាភ ស្ស
• ប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិនៅលើទមូ្គាបអ់នៈ�វត្ថតរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ

កាលពុីម្ព�នៈ
រយ�ស៊ើ��៖ ៩០ នាទី

(នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅ�នៅពុលរនៅស្សៀលនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈបដែនៈថម្ពរ��ត្ថ�ល់ ៣,៥ នៅម្គាា ង - នៅ�ើម្ពបបីាះបា�វ�ល់ការបដែនៈថម្ព
នៅម្គាា ងនៅនៈះ នៈឹងពុ�ំម្គានៈការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈនៅ�រនៅស្សៀលនៃ�ានៅនៈះនៅនាះនៅទ ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅ�នៃ�ាទីបនួៈនឹៈងផ្សាតល់ឱ្យកាស្ស
ជានៅប្រចំើនៈស្សប្រម្គាបច់ំំណុះ� ចំនៅនៈះ។)

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

ការនៅធិើើបទបង្ហាា ញ

៤.៤.១ ការស្សដែម្ពតង ក្នុ

៤.៤.២ ការស្សដែម្ពតង �

៤.៤.៣ ភាពុ��ស្ស�ុរវាងការស្សដែម្ពតង 
ក្នុ និៈង �

ប្រពុីនៈកិ្នុចំេការ ៤.៤.១ នៅចំញស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព�ក្នុក់្នុណាត ល នៈិង
ក្នុិចំេការ ៤៤..២ ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព�ក្នុក់្នុណាត លនៅទៀត្ថ។

ប្រពុីនៈកិ្នុចំេការ ៤.៤.៣ស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ព នៅបើចាំបំាចំ់
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�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះប្រត្ថូវបានៈនៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើង នៅ�ើម្ពបជីំំរ�ញសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយហាា នៈចាំក្នុនៅចំញពីុត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុ (Com
-

fort Zone) របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិងពុោយាម្ពបំផ្សា�ស្សគឺំនិៈត្ថ អំពីុការយល់ចំិត្ថតបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថនៅ�នៅលើជំនៈរងនៅប្រ�ះ។ 
នៅទាះបីជាយាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ វាម្គានៈសារៈសំ្សខានៈខូ់ាងំណាស់្សដែ�លអុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលប្រត្ថូវប្រគឺបប់្រគឺង
ស្សក្នុម្ពមភាពុនៅដ្ឋាយម្គានៈការគឺិត្ថគឺ�រអំពីុទឹក្នុចិំត្ថតរបស់្សអុក្នុ�នៃទ។ ពុនៈយល់ថ្លាបដែនៈថម្ពថ្លា ស្សក្នុម្ពមភាពុប្រត្ថូវបានៈ
នៅរៀបនៅរៀងនៅ�ើង អាចំនៈឹងនៅធិើើឲ្យយម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់ស្សប្រម្គាបប់�គឺគលម្ពយួចំំនៈួនៈ ពុីនៅប្រ�ះនៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវ
បានៈជំំរ�ញឲ្យយចាំក្នុនៅចំញពុីត្ថំបនៈស់្ស�វត្ថថិភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើម្ពបនីៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថបដែនៈថម្ពនៅលើវធិិីសាស្ត្រីស្សតស្សម្គាភ ស្សនៈ។៍ 
បា�ដែនៈតប្រត្ថូវដែត្ថធានាផ្សាងដែ�រថ្លា សិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះផ្ទាស្ស��ភាពុក្នុុ�ងការនៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនាះ។ 
ឧទា�រណ៍ុះ៖ ពុនៈយល់ថ្លា ប្របសិ្សនៈនៅបើសិ្សកុាកាម្ពម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះនៅទើស្សទាល់ ឬ រជំំួលចំិត្ថត នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល
នៅធិើើស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ នៅ�នៅពុលនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺអាចំចាំក្នុនៅចំញពីុបនៈាបប់ានៈនៅដ្ឋាយនៅស្សរ។ី

�កមមភា���មួយ៖ ការស្សដែម្ពតង៖ ការស្សម្គាភ ស្សនៅក្នុមងប្រសី្សដែ�លបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar 

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបអីនៈ�វត្ថតជំំនាញស្សម្គាភ ស្សនៈដ៍ែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗ

រយ�ស៊ើ��៖ ៦០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

១.១ កិចំចការ៖ ការ�ន្ថែមត�ស៊ើធីវ�ប���ា��ន៍

ពុនៈយលថ្លាស្សប្រម្គាបកិ្នុចំេការនៅនៈះ នៅយើងនឹៈងប្រត្ថលបន់ៅ�កានៈក់ារណីុះសិ្សក្នុា ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar កាលពុី
នៅលើក្នុចំ�ងនៅប្រកាយ។ 

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ការស្សដែម្ពតង៖ ការស្សម្គាភ ស្ស
នៅក្នុមងប្រសី្ស ដែ�លបាត្ថ�់ូួនៈពីុ 
Pedwar

នៅ�ើម្ពបអីនៈ� វត្ថតជំំនាញស្សម្គាភ ស្សនៈ៍ដែ�លបានៈនៅរៀនៈនៅ�
នៅម្គាា ងសិ្សក្នុាម្ព�នៈៗ

៦០ នាទី

២.  វគឺគប្រក្នុុម្ពធិំ នៈិងការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងនៅ�ើងវញិពុីការនៅ�ើរត្ថួ និៈងក្នុំណុះត្ថ់
នៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈសិ្សក្នុា

៣០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាគឺ�ៗ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងអនៈ�វត្ថតការស្សដែម្ពតងចំំនៈួនៈពីុរ។ នៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល
ស្សដែម្ពតង ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងប្រត្ថូវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វឱ្យកាស្សស្សដែម្ពតងទាងំជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ និៈងជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់

នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើឲ្យយស្សក្នុម្ពមភាពុនៅនៈះ�ំនៅណុះើ រការបានៈយាា ងប្រតឹ្ថម្ពប្រត្ថូវ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅជំៀស្សវាងម្ពនិៈប្របាប់
សិ្សកុាកាម្ពរាល់ពុ័ត្ថ៌ម្គានៈលម្ពអិត្ថទាំងអស់្សអំពុីអើី ដែ�លប្រតូ្ថវបានៈរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈងទទួលបានៈពីុពុួក្នុនៅគឺ 
រ��ត្ថ�ល់នៅពុលចំប�់ំណាក្នុក់ាលនៈីម្ពយួៗ។ អនៈ�វត្ថតតាម្ពនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនាអំំពីុស្សក្នុម្ពមភាពុ��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយគឺ�នីៈម្ពយួៗក្នុំណុះត្ថច់ំំណុះងនៅជំើងនៃនៈការស្សដែម្ពតង ក្នុ ឬ � ឲ្យយនៅគឺនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ

២. ស្សប្រម្គាបក់ារស្សដែម្ពតងទីម្ពយួ សិ្សកុាកាម្ព ក្នុ គឺួរដែត្ថជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ សិ្សកុាកាម្ព � គឺួរដែត្ថជាម្ពស្ត្រីនៈតី
អនៈ�វត្ថតចំាប ់និៈង

៣. ប្របគឺល់ ៤.៤.១ ការស្សដែម្ពតង ក្នុ នៅ�ឲ្យយជំនៈរងនៅប្រ�ះ

៤. ពុនៈយល់ថ្លា ក្នុ គឺួរដែត្ថអានៈកាត្ថការស្សដែម្ពតង បា�ដែនៈតម្ពនិៈគឺួរឲ្យយ � អានៈកាត្ថទាងំនៅនាះនៅទ។

៥. ទាញចំំណាបអ់ារម្ពមណ៍ុះរបស់្ស � នៅ�កានៈសូ់ាយនៃនៈបទបង្ហាា ញ

តតួួននទទីីររបបសស់់មមââននJJីីអអននុុវវតតJJចចបបបប់់

អនកនឹង=តãវ អនុវតQចំណុចននដូចខងេ=កមេនះេទ៖

• ក. េធB#ែផនករស=មបប់ទសមភ ស៖ ឆ-ុះបញច ំងអំពីពត័ម៌ន
ែដលអនកបនដឹងរចួេហ#យ េüយែផ©កtមឯកIរៃនករណី
សិកd ែដលបន=បគល់ជូនេនៃថងមុនៗ េនកនុងសបQ ហ៍េនះ៖

– េត#ចំណុចDខ-ះែដលចបំច=់តãវបនយកមក

ពិចរDអំពីជនរងេ=គះ?

– េត#អនកgចនឹងIកសួរសំណួរDខ-ះ?

• ខ. េ=ប#=បស់បេចចកេទសកនុងករសមភ ស េដ#មបេីធB#សមភ ស
ជនរងេ=គះ (េពលគឺករទញយកករចងចកំនុងខួរកបលវញិ
tមលំüបលំ់េüយៃនេពលេវx។ល។)

• គ. ថតបទសមភ សន៍

៦. ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺម្គានៈនៅពុល ២០ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើស្សម្គាភ ស្សជំនៈរងនៅប្រ�ះ នៈិងគឺួរដែត្ថក្នុត្ថប់្រតាទ�ក្នុនៈ�វ
ពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈរក្នុនៅ�ើញ។

៧. ២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថប្របម្ព�លកាត្ថ ៤.៤.១ ការស្សដែម្ពតង ក្នុ យក្នុ
ម្ពក្នុវញិ (បា�ដែនៈតគឺ�នៅនាះអាចំរក្នុាទ�ក្នុពុត័្ថម៌្គានៈដែ�លម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបប់ានៈក្នុត្ថប់្រតា)
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៨. នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ប្របគឺល់កាត្ថ ៤.៤.២ ការស្សដែម្ពតង � (បា�ដែនៈត នៅ�នៅពុលនៅនៈះ ក្នុ គឺឺជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថត
ចំាប ់នៅ�ើយ � គឺឺជាជំនៈរងនៅប្រ�ះ)

៩. អនៈ�វត្ថតតាម្ពនៅស្សចំក្នុតីដែណុះនា�ំដែ�លបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះការស្សដែម្ពតង ក្នុ ម្ពតងនៅទៀត្ថ 

១០. ២០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ ប្របម្ព�លកាត្ថ ការស្សដែម្ពតង � យក្នុម្ពក្នុវញិ

១១. នៅ�នៅពុលនៅនៈះ គឺ�ទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថនៅ�ស្សល់ដែត្ថរបាយការណ៍ុះរបស់្សម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាបរ់បស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
ដែ�លស្សតីពុីអើីដែ�លជំនៈរងនៅប្រ�ះបានៈនិៈយាយនៅ�ក្នុុ�ងបទស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៅនាះដែត្ថបា�នៅណាណ ះ។

១២. ពុនៈយល់ថ្លា ពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថនៅធិើើការនៅប្របៀបនៅធិៀបបទស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាងំនៅនាះ នៈិងស្សម្គាគ ល់អំពីុភាពុ
��ស្ស�ុរវាង�ំនៅណុះើ រនៅរឿងនានា។ ផ្សាតល់ជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺនៈ�វរយៈនៅពុល ១០ នាទី។

១៣. ១០ នាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ ទាញយក្នុម្ពត្ថិប្រត្ថ�បរ់បស់្សប្រក្នុុម្ព ភាពុ��ស្ស�ុម្គានៈនៅ�ក្នុុ�ង ៤.៤.៣ ភាពុ
��ស្ស�ុរវាងការស្សដែម្ពតង ក្នុ នៈិង �។ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំនៅប្របើប្របាស់្សចំំណុះ� ចំ��ស្ស�ុ
ទាងំនៅនៈះនៅ�ើម្ពបនីាផំ្សាូ�វ�ល់ការផ្សាផ្សាតល់ម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បន់ៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពធិំ ឬអាចំនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សប្របគឺល់
សំ្សនៅ�ចំម្ពូងជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៅ�ើម្ពបឲី្យយពុួក្នុនៅគឺប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយនៅ�ើងវញិនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯង។

កំណ្តុះត់��ា��់�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖រួម

វាគឺួរឲ្យយចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះក្នុុ�ងការសាត បឭ់ពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថដែ�លបានៈបាត្ថ។់ បញ្ញាា ក្នុន់ៅ�ើងវញិថ្លា សារ ឬ
ពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថសំ្សខានៈ់ៗ  ជាញឹក្នុញាប ់ស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងពុត័្ថម៌្គានៈត្ថ�ចំតាចំដែ�លនៅយើងម្ពនិៈចាំបអ់ារម្ពមណ៍ុះ។ ការ
ក្នុត្ថប់្រតាពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថឲ្យយបានៈនៅប្រចំើនៈបំផ្សា�ត្ថតាម្ពដែ�លអាចំនៅធិើើបានៈ អាចំជំួយតាម្ពដ្ឋានៈជំនៈស្សងសយ័ ឬ
ភិស័្សត�តាងនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ នៅ�ើយពុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថទាងំនៅនាះក្នុអ៏ាចំប្រត្ថូវបានៈនៅប្របើប្របាស់្សនៅ�ើម្ពប�ីបំ្រទ�ល់សំ្សណុះ�ំ នៅរឿង
ម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងត្ថ��ការបានៈផ្សាងដែ�រ ប្របសិ្សនៈនៅបើ�ំនៅណុះើ រនៅរឿងពុីរម្ពនិៈជាប�់ក្នុព់ុន័ៈធនឹៈង�ុ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលអាចំក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ពុីម្ពតិ្ថប្រត្ថ�បប់ានៈថ្លា សិ្សកុាកាម្ពបានៈនៅធិើើការស្សនៈមត្ថ នៅដ្ឋាយដែផ្សាអក្នុតាម្ព
ចំំនៅណុះះ�ឹងកាលពីុម្ព�នៈ។ នៅ�ើយបញ្ញាា ក្នុប់ដែនៈថម្ពថ្លា ��ចំដែ�លនៅយើងបានៈនិៈយាយនៅ�ក្នុុ�ងវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ
ទាងំម្ព�លរចួំនៅ�ើយថ្លា នៅយើងចាំបំាចំប់្រត្ថូវដែត្ថម្គានៈការប្របុងប្របយត័្ថុចំំនៅ�ះប្របពុន័ៈធនៃនៈជំំនៅនៈឿរបស់្សនៅយើង 
ប្របុងប្របយត័្ថុចំំនៅ�ះវធិិីដែ�លនៅយើងស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលនៅ�កានៈព់ុិភិពុនៅ�ក្នុ នៈិងប្របុងប្របយត័្ថុចំំនៅ�ះការស្សនៈមត្ថដែ�ល
នៅយើងបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងត្ថួនាទីរបស់្សនៅយើងក្នុុ�ងនាម្ពជាម្ពស្ត្រីនៈតីអនៈ�វត្ថតចំាប។់

�កមមភា�����រ៖ វគឺគប្រក្នុុម្ពធិំ និៈងការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបឆី្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុក្នុិចំេការស្សដែម្ពតង និៈងក្នុំណុះត្ថរ់ក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈដែ�លបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ

រយ�ស៊ើ��៖ ៣០ នាទី



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ឆឆOOុុះះបបញញចច ំំងង

• េត#អនកមនgរមមណ៍យ៉ងដូចេមQច ចំេពះករបំេពញតួនទីជជនរងេ=គះ?

• េត#អនកមនgរមមណ៍យ៉ងដូចេមQច ចំេពះករបំេពញតួនទីជមPនQីអនុវតQចបប?់

• េត#មនបញñ =បឈមអBីខ-ះ និងេហតុអBី?

• េត#េមេរ{នអBីខ-ះែដលអនកgចយកេចញពីសកមមភពេនះ េដ#មបជីះឥទធិពលដល់
បេចចកេទសកនុងករសមភ សរបស់អនក េនកនុងជីវតិពិត?

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�

២.១ ការ�ើ�ះបញ្ហាំ�ំ� និ�ការម្រាតួត�ិនិត�យស៊ើ���វិញ

បង្ហាា ញសូាយនៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺចំំណាយនៅពុល ១៥ នាទីជាម្ពយួគឺ�របស់្សពុួក្នុនៅគឺ 
ពុិភាក្នុាអំពីុសំ្សណួុះរទាងំនៅនៈះ។

រ�បភិាពុ: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng



226

មេ�ោៅ��ិកាទីី�ួយ

កាៅ��ំឮកមេ�មេ�ៀន និ�ណែ�នកាៅ��ក�មភាៅព

នៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះនឹៈងនៅផ្ទាត ត្ថនៅលើ៖

• � ការរឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីអើីដែ�លសិ្សកុាកាម្ពបានៈនៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថនៅ�ក្នុុ�ងអំ��ងស្សបាត �៍នៅនៈះ និៈង
• � ការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុរនៅបៀបអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈទាងំនៅនាះ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីវគឺគសិ្សក្នុា និៈងបនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថត
នៅម្ពនៅរៀនៈ

វតែ�បំណ្តុះ�នៃនការស៊ើរៀន�ូម្រាត៖

នៅ�ចំ�ងបញ្ញេបន់ៃនៈនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ សិ្សកុាកាម្ពនៈឹង...

• រឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីចំំណុះ� ចំនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ
• បនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈ

រយ�ស៊ើ��៖ ១២០ នាទី

នៃ�ៃទីី ៥

ស�ចំកត��ណ្តុះ៌នាំអំ��ធីនធាន ស�ចំកត�ណ�នាំំអំ��ការត�ៀម��ា�រ�

៥.២.១ សំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុដែផ្សានៈការ
ស្សក្នុម្ពមភាពុ

សំ្សណួុះរម្ពយួស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ់



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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�កមមភា���មួយ៖ ការរឭំក្នុនៅ�ើងវញិ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅ�ើងវញិអំពុីចំំណុះ� ចំនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ

រយ�ស៊ើ��៖ ២០ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

១.១ ការនិ�យស៊ើ�ឿន

បំដែបក្នុសិ្សកុាកាម្ពជាពុីរប្រក្នុុម្ព នៈិងនៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយពុួក្នុនៅគឺឈរជាពីុរជំួរនៅដ្ឋាយដែបរម្ព��រក្នុ�ុនៅ�វញិនៅ�ម្ពក្នុ នៅ�ប្រក្នុុម្ព
ម្ពយួថ្លាប្រក្នុុម្ព ក្នុ និៈងប្រក្នុុម្ពម្ពយួនៅទៀត្ថថ្លា ប្រក្នុុម្ព �។

ពុនៈយល់៖

• សិ្សកុាកាម្ពនឹៈងប្រតូ្ថវបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វប្របធានៈបទស្សប្រម្គាប់នៈិយាយកុ្នុ�ងរយៈនៅពុលម្ពួយនាទី 
ដែ�លនៈឹងប្រត្ថូវបានៈក្នុំណុះត្ថន់ៅពុលនៅវ�។

• ជំួរទាងំពីុរនឹៈងឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅធិើើជាអុក្នុសាត ប ់ឬអុក្នុនិៈយាយ។
• អុក្នុសាត បន់ៈឹងប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយសួ្សរសំ្សណួុះរ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុនិៈយាយដែលងម្គានៈគឺំនៈិត្ថ�មីៗ

នៈឹងនិៈយាយបនៈតនៅទៀត្ថ។
• នៅ�នៅពុលដែ�លប្របធានៈបទណាម្ពយួប្រត្ថូវបានៈនៈិយាយរចួំរាល់នៅ�ើយ ការបញ្ញាា  «ផូ្ទាស់្សទី» 

នៈឹងប្រត្ថូវបានៈដែប្រស្សក្នុនៅ� នៅ�ើយស្សម្គាជំិក្នុទាងំអស់្សនៅ�ក្នុុ�ងជំួរ ក្នុ គឺួរដែត្ថផូ្ទាស់្សទីជាម្ពយួនៃ�គឺ�
មុ្គាក្នុ ់(ជំួរ � នឹៈងដែត្ថងដែត្ថឈរនៅ�ទីតាងំ�ដែ�លជានិៈចំេ)។

�ិដូឋភា��ូស៊ើ�នៃនស៊ើ�ោ���ិក�សា

�កមមភា� គោ�បំណ្តុះ� ព��វ�លា

១. ការរឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុ
វគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ

២០ នាទី

២. សំ្សណួុះរនៅបាះបាល់ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ និៈងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយទស្សសនាទានៈនៃនៈ
នៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ទទួលបានៈពីុវគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ

៤៥ នាទី

៣.  ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ នៅ�ើម្ពបនីៅរៀបចំំដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថត នៅម្ពនៅរៀនៈ ៥៥ នាទី
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ឧទា�រណ៍ុះ៖

• ឲ្យយភាគឺី ក្នុ នៅធិើើជាអុក្នុនិៈយាយស្សប្រម្គាបប់្របធានៈបទទីម្ពយួ នៈិងភាគឺី � នៅធិើើជាអុក្នុសាត ប។់
• ម្ពយួនាទីនៅប្រកាយម្ពក្នុ ដែប្រស្សក្នុ «ឈប»់ និៈង «ផូ្ទាស់្សទី»
• ខាងប្រក្នុុម្ពភាគីឺ ក្នុ គឺួរដែត្ថផូ្ទាស់្សទីក្នុដែនៈូង�ុ នៅ�ើយភាគឺី � គឺួរដែត្ថនៅ�ក្នុដែនៈូង�ដែ�ល។
• នៅ�នៅពុលនៅនៈះ វាគឺឺជានៅវនៈរបស់្សភាគីឺ � នៅ�ក្នុុ�ងនិៈយាយនៅ�កានៈភ់ាគឺី ក្នុ
• នៈិងនៅធិើើដែបបនៅនៈះរ��ត្ថទាល់ដែត្ថប្រគឺបប់្របធានៈបទទាងំអស់្សប្រត្ថូវបានៈនៈិយាយរចួំរាល់នៅ�ើយ។

�កមមភា�����រ៖ សំ្សណួុះរនៅបាះបាល់

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ នៅ�ើម្ពបរីឭំក្នុនៅម្ពនៅរៀនៈ នៈិងប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយអំពីុទស្សសនាទានៈនៃនៈនៅម្ពនៅរៀនៈសំ្សខានៈ់ៗ ដែ�លទទួលបានៈពីុ
វគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះ

ស៊ើ��ស៊ើវលា៖ ៤៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

២.១ �ំណ្តុះួរស៊ើ�ះ��់

ម្ព�នៈនៅពុលចាំបន់ៅផ្សាតើម្ពនៅម្គាា ងសិ្សក្នុានៅនៈះ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅប្រត្ថៀម្ពសំ្សណួុះរឲ្យយបានៈប្រគឺបប់្រ�នៈ ់ នៅដ្ឋាយម្គានៈ
សំ្សណួុះរម្ពយួស្សប្រម្គាបសិ់្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុ ់នៅ�នៅលើប្រក្នុដ្ឋាស្សត្ថ�ចំៗ។

ម្ព�លប្រក្នុដ្ឋាស្សទាងំនៅនាះជាក្នុ�នៈបាល់ត្ថ�ចំៗ និៈងដ្ឋាក្នុវ់ានៅ�ក្នុុ�ងចាំនៈនៅ�ម្ព ឬ ម្ពកួ្នុ

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពឈរជារងើងធ់ិំម្ពយួ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺគឺួរដែត្ថ��ចំនៅចាំនៈនៅ�ម្ពនៅនាះជំ�ំវញិ ម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុយ់ក្នុ
ប្រក្នុដ្ឋាស្សម្ពយួស្សនៈូឹក្នុ។

អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថឈរនៅ�ចំំក្នុណាត លនៃនៈរងើង ់ នៈិងនៅបាះបាល់នៅ�កានៈសិ់្សកុាកាម្ព��ស្សៗ�ុ 
នៅ�នៅពុលដែ�លសិ្សកុាកាម្ពមុ្គាក្នុច់ាំបប់ានៈបាល់ វាគឺឺជានៅវនៈរបស់្សពុួក្នុនៅគឺក្នុុ�ងការអានៈសំ្សណួុះររបស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៈិង
នៅឆ្លូើយវា។ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្ពនិៈ�ឹងអំពីុចំនៅម្ពូើយនៅនាះនៅទ អុក្នុស្សប្រម្ពបស្សប្រម្ពួលគឺួរដែត្ថនៅស្សុើស្ស�ំជំំនៈួយពុីស្សម្គាជំិក្នុ
�នៃទនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព។

២.២ រំឭកស៊ើ���វិញអំ��ជំនាំញ

នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយសិ្សកុាកាម្ពគឺិត្ថអំពីុជំំនាញស្សប្រម្គាបម់្ពស្ត្រីនៈតី/ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាប ់ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈបនៅងើើត្ថនៅ�ើង
កាលពុីនៅ�ើម្ពវគឺគ (ជំំនាញទាងំនៅនាះគឺួរដែត្ថនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងនៃនៈបនៈាបប់ណុះត� ះបណាត លនៅ�នៅ�ើយ)។ សួ្សរពុួក្នុនៅគឺ



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈបំណុះងចំងប់ដែនៈថម្ព ឬដែក្នុដែប្របចំំណុះ� ចំណាម្ពយួនៅ�នៅលើបា�ស្សា័រនៅនាះ នៅ�នៅពុលនៅនៈះដែ�រឬនៅទ 
បនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺបានៈបញ្ញេបវ់គឺគសិ្សក្នុានៅនៈះរចួំរាល់នៅ�ើយ។

សួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លានៅត្ថើ វគឺគសិ្សក្នុានៅនៈះបានៈដែក្នុដែប្របចំំណុះ� ចំណាម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺធូាបគ់ឺិត្ថអំពីុជំំនាញ ដែ�ល�ក្នុព់ុន័ៈធ
នៈឹងនៅយនៈឌ័រ័ ដែ�រឬនៅទ។

�កមមភា���ប�៖ ការនៅធិើើដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ

ស៊ើ��បំណ្តុះ�៖ បនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួស្សប្រម្គាបអ់នៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈ

ស៊ើ��ស៊ើវលា៖ ៥៥ នាទី

ស៊ើ�ចំកត�ន្ថែណ្តុះនាំំ�ម្រា�ប់អែក�ម្រាមប�ម្រាមួ�៖

៣.១ ការស៊ើធីវ�ន្ថែផ្តនការ�កមមភា� (២០ នាទី)

ផ្សាតល់ជំ�នៈសិ្សកុាកាម្ពនៈ�វឯក្នុសារ ៣.៣.១ ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុ នៈិងពុនៈយល់ថ្លា វាម្គានៈសំ្សណួុះរឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំង
ជានៅប្រចំើនៈ និៈងគឺំរ�ដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុម្ពយួ។

ទ�ក្នុនៅពុលជំ�នៈពុួក្នុនៅគឺចំំនៈួនៈ ២០ នាទីនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើការឆ្លូ�ះបញ្ញាេ ំងអំពីុ�ូួនៈឯង និៈងបំនៅពុញ។

៣.២ វគ្គគម្រាកើមធីំ (២០ នាទី)

អនៅញ្ញា ើញសិ្សកុាកាម្ពឲ្យយនៅធិើើការដែចំក្នុរដំែលក្នុដែផ្សានៈការស្សក្នុម្ពមភាពុរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះ
រកី្នុរាយក្នុុ�ងការនៅឆ្លូើយត្ថបនៅ�នៈឹងសំ្សណួុះរចំ�ងនៅប្រកាយណាម្ពយួ។

សួ្សរពុួក្នុនៅគឺថ្លានៅត្ថើម្គានៈបញ្ញាា ប្របឈម្ពអើី�ូះដែ�លពុួក្នុនៅគឺប្របនៅម្ពើលនៅម្ពើលទ�ក្នុម្ព��ក្នុុ�ងការអនៈ�វត្ថតនៅម្ពនៅរៀនៈ នៅ�ើយ
នៅប្របើប្របាស់្សឱ្យកាស្សនៅនៈះនៅ�ើម្ពបពីុិភាក្នុាអំពីុយ�ទធសាស្ត្រីស្សតជំំនៈួស្ស នៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ព។
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��ាៅ��ប់�ះ��ប់�ះ�ល 

ឧប់��័័នធ
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១.២.១ ក��ី�ិកាអ្ន�ពី�ូចំនាំៅក�

ទនៅងើើ

នៅ�លបំណុះង

Cut apart here

Cut apart here
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ម្ពនៅធិោបាយ

ទីក្នុដែនៈូង

Cut apart here

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ជំនៈរងនៅប្រ�ះ

ការរត្ថព់ុនៈធនៅទស្សនៈតប្របនៅវស្សនៈ៍

Cut apart here

Cut apart here
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ការជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស

ការ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ឬការនៅផ្សាារម្ពនៈ�ស្សសពុីទី
តាងំម្ពយួនៅ�កានៈទ់ីតាងំ

ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈ
អនៈតរជាតិ្ថ

Cut apart here

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
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ការនៅរ ើស្ស ឬការ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ឬ
ការនៅផ្សាារ ឬការប្របម្ព�លនៈិងចិំញ្ញេ ឹម្ព ឬ

ការទទួលម្ពនៈ�ស្សស

ការ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ឬការនៅផ្សាារម្ពនៈ�ស្សសពុីទី
តាងំម្ពយួនៅ�កានៈទ់ីតាងំ

ម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈ

Cut apart here

Cut apart here
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ទទួលបានៈ�ិរញ្ញញ វត្ថថ� ឬចំំនៅនៈញ
ផ្សាលប្របនៅយាជំនៈអ៍ើីម្ពយួនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ 

ឬនៅដ្ឋាយប្របនៅយាល

 ដែ�លទាក្នុទ់ងនឹៈងការឆ្លូងកាត្ថ់
ប្រពុំដែ�នៈ

Cut apart here

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
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អាចំនៈឹងឆ្លូងកាត្ថប់្រពុំដែ�នៈនៅ�ើយ ឬ
ស្សថិត្ថក្នុុ�ងប្របនៅទស្សស្សម្ព�ីូួនៈ

Cut apart here
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លទធក្នុម្ពម នៅ�ើម្ពបទីទួលបានៈអត្ថថ
ប្របនៅយាជំនៈ ៏ឬ�ិរញ្ញញ វត្ថថ�នៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ 
ឬនៅដ្ឋាយប្របនៅយាលពុីការចំ�លនៅដ្ឋាយ
��ស្សចំាបរ់បស់្សប�គឺគលមុ្គាក្នុ ់ចំ�ល
នៅ�ក្នុុ�ងប្របនៅទស្សម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺ
ម្ពនិៈម្គានៈស្សញ្ញាា ត្ថិ ឬជានៈិវាស្សនៈជំនៈ

អចិំនៃស្ត្រីនៈតយ។៍

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ម្ពនិៈរាបប់ញ្ញា� លថ្លាជា 
«ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» នៅ�នៅប្រកាម្ពនៅប្រកាម្ព
ប្រក្នុប�ណ័ុះឌ ចំាបអ់នៈតរជាតិ្ថនៅទ បា�ដែនៈត
អាចំប្រត្ថូវបានៈទទួលសាគ ល់ថ្លាជា

ជំនៈរងនៅប្រ�ះនៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

Cut apart here
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ការនៅរ ើស្ស ឬការ�ឹក្នុជំញ្ញា� នៈ ឬការនៅផ្សាារ 
ឬការប្របម្ព�លនៈិងចិំញ្ញេ ឹម្ព ឬការ

ទទួលម្ពនៈ�ស្សស

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ការនៅបាក្នុប្របាស់្ស ការនៅប្របើបងុំ ការ
បនៈូំ ការរនំៅ�ភិបំ�នៈនៅដ្ឋាយ
នៅប្របើអំណាចំ ឬការបងុិត្ថបងុំ

Cut apart here
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នៅ�ើម្ពបនីៅក្នុងប្របវញ័្ញេ នៅលើជំនៈង្ហាយ
រងនៅប្រ�ះ រមួ្ពម្គានៈ ការនៅក្នុងប្របវញ័្ញេ
ផ្សាូ�វនៅភិទ  ឬនៅស្សវាក្នុម្ពមទាស្សភាពុ ឬ
ការប្របប្រពុឹត្ថត ដែ�លប្រស្សនៅ�ៀងនៈឹង

ទាស្សភាពុទាស្សភាពុ ឬការ�ក្នុ ឬ
ការកាត្ថស់្សររីាងគនៅចំញ។

Cut apart here



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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ប្រត្ថូវបានៈទទួលសាគ ល់ថ្លាជា    
«ជំនៈរងនៅប្រ�ះ» នៃនៈឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពម

នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

Cut apart here
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១.៤.១ ក��ី�ិកា៖  កាៅ�បាៅតិ់ខើ�នពPីedwar

ករណ្តុះ� ក៖ ស៊ើកម�ម្រា���ត់ខើ�ន

នៅ�នៅវ�នៅម្គាា ង ១១:៣០ នាទីយបន់ៃ�ាស្ស�ប្រក្នុ ម្គានៈស្ត្រីស្សតីក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈមុ្គាក្នុប់ានៈម្ពក្នុជំួបជាម្ពយួប្រក្នុុម្ពការង្ហារ
របស់្សអុក្នុនៅ�ើម្ពបរីាយការណ៍ុះអំពីុការបាត្ថ�់ូួនៈរបស់្សនៅ�ប្រសី្សអាយ� ១៤ឆុ្នាំ ំរបស់្ស�ត្ថ។់ �ត្ថប់ានៈនិៈយាយថ្លា 
នៅ�ប្រពុឹក្នុនៃ�ានៅនាះ នៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈនៅចំញនៅ�សា�នៅរៀនៈ��ចំធិម្ពមតា បា�ដែនៈតម្ពនិៈបានៈប្រត្ថ�បម់្ពក្នុផ្សាាះវញិ
នៅនាះនៅទ។ នៅ�ក្នុយាយនៈិយាយថ្លា �ត្ថប់ានៈទាក្នុទ់ងម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិទាងំអស់្សដែ�ល�ត្ថប់ានៈសាគ ល់ នៅ�ើយ
ពុួក្នុនៅគឺបានៈរាយការណ៍ុះថ្លា នៅ�ប្រសី្សរបស់្ស�ត្ថម់្ពនិៈបានៈនៅ�សា�នៅរៀនៈនៅ�នៃ�ានៅនាះនៅទ។ នៅលើស្សពុីនៅនៈះនៅទៀត្ថ 
នៅ�ក្នុយាយបានៈពុនៈយល់ថ្លា �ត្ថប់ានៈពិុនៈិត្ថយនៅម្ពើលបនៈាបរ់បស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ នៅ�ើយស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ់
របស់្សនាងភាគឺនៅប្រចំើនៈបានៈបាត្ថ។់

ស្សម្គាជិំក្នុប្រក្នុុម្ពការង្ហារពុីរនាក្នុប់ានៈនៅ�កានៈផ់្សាាះរបស់្សនៅ�ក្នុយាយ។

នៅ�ក្នុយាយពុនៈយល់ថ្លា ជំីវតិ្ថនៅ�ផ្សាាះម្គានៈការលំបាក្នុយាា ងខូាងំ ក្នុុ�ងរយៈនៅពុល ១៨ដែ�ម្ព�នៈ ម្គាត យរបស់្ស
នៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះបានៈសូាប ់ នៅ�ើយឪពុ�ក្នុរបស់្សនាងបានៈកូាយជាម្ពនៈ�ស្សសប្របម្ពកឹ្នុ នៅ�ើយជាលទធផ្សាល�ត្ថប់ានៈ
បាត្ថប់ងក់ារង្ហាររបស់្ស�ត្ថ។់ នៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះ នៈិងឪពុ�ក្នុរបស់្សនាងបានៈ នៈិងក្នុំពុ�ងរស់្សនៅ�ជាម្ពយួនៅ�ក្នុយាយ
អស់្សរយៈនៅពុលបីដែ�នៅ�ើយ។

ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុលក្នុំពុ�ងដែត្ថស្សនៈានានៅនាះ ឪពុ�ក្នុបានៈប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិ �ត្ថប់ានៈដែស្សើងរក្នុនៅក្នុមងប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ នៈិង
បានៈនៅ�ផ្សាាះរបស់្សម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិមុ្គាក្នុ។់ នៅ�នៅពុលដែ�ល�ត្ថន់ៅ�ទីនៅនាះ ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្សក្នុ�នៈប្រសី្ស�ត្ថប់ានៈប្របាប�់ត្ថ់
ថ្លា ក្នុ�នៈប្រសី្ស�ត្ថប់ានៈ នៈិងក្នុំពុ�ងនិៈយាយជាម្ពយួនៅក្នុមងប្របុស្សមុ្គាក្នុត់ាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថកាលពុីពុីរបីដែ�ម្ព�នៈ 
�មីៗនៅនៈះពុួក្នុនៅគឺបានៈនិៈយាយទ�រស័្សពុាជាម្ពយួ�ុជាញឹក្នុញាប។់ នាងម្ពនិៈស្ស�វសាគ ល់នៅក្នុមងប្របុស្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅទ 
បា�ដែនៈតនាងបានៈនិៈយាយថ្លា នៅគឺនៅ�ម ះ Bidur នៅ�ើយនៅគឺរស់្សនៅ� Farville ជាទីប្រក្នុុងម្ពយួដែ�លម្គានៈចំម្គាា យ 
៣០០ គឺម្ព. ពីុទីនៅនាះ។

ម្ពស្ត្រីនៈតីទាងំពីុរនាក្នុន់ៅនាះបានៈសួ្សរថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺអាចំដែឆ្លក្នុនៅឆ្លរបនៈាបរ់បស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះបានៈនៅទ នៅ�ក្នុយាយ 
នៈិងឪពុ�ក្នុយល់ប្រពុម្ព។

បនៈាបម់្គានៈភាពុសាម្ពញ្ញញធិម្ពមតា បា�ដែនៈតម្គានៈស្សភាពុសាអ ត្ថបាត្ថ នៈិងម្គានៈបា�ស្សា័រពុីរបីផ្ទាា ងំនៅ�នៅលើជំញ្ញាា ំងដែ�ល
អុក្នុអាចំរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈងនៅម្ពើលនៅ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបន់ៅក្នុមងប្រសី្សវយ័ជំំទងមុ់្គាក្នុ។់ នៅ�ក្នុុ�ងធិ�ងសំ្សរាម្ព ម្គានៈនៅប្រសាម្ព
សំ្សប�ប្រត្ថម្ពយួដែ�លប្រត្ថូវបានៈឈូនីៅចាំល ដែ�ល�ម នៈអើីនៅប្រ�ពុីបង្ហាើ នៈន់ៃ�បងប់្របាក្នុដ់ែ�លម្គានៈរ�បស្សញ្ញាញ ប្រក្នុុម្ព�ា�នៈ
រ�នៅភិូើង និៈងចំំនៈួនៈទឹក្នុប្របាក្នុន់ៅ�នៅលើនៅនាះ។
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ករណ្តុះ� ខ៖ ការដ្ឋាា�នស្វា���់

ប្រកុ្នុម្ពការង្ហាររបស់្សអុក្នុនៅទើបដែត្ថទទួលបានៈរបាយការណ៍ុះម្ពួយពីុអុក្នុប្រតួ្ថត្ថពិុនៈិត្ថយអ�រនៅ�កុ្នុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ 
�ត្ថម់្គានៈក្នុងើល់អំពុីភាពុប្រស្សបចំាបរ់បស់្សប្រកុ្នុម្ព�ា�នៈនៅ�ា ការដែ�លកំ្នុពុ�ងដែត្ថនៅធិើើការសាងស្សងស់្សណាា �រ�មី
ម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ។ ស្សម្គាជំិក្នុភាគឺនៅប្រចំើនៈនៅ�ក្នុុ�ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារនៅនាះ គឺឺជាពុលរ�ាជាត្ថិ នៈិងម្គានៈសិ្សទធិ
នៅធិើើការ នៅ�ើយអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងការដ្ឋាា នៈបានៈប្របគឺល់សំ្សណុះ�ំ ឯក្នុសារផ្សាូ�វការដែ�លចាំបំាចំទ់ាងំអស់្ស។ នៅទាះបីជា
យាា ងណាក្នុន៏ៅដ្ឋាយ អុក្នុប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយអ�រម្គានៈក្នុងើល់អំពីុស្ស��ម្គាលភាពុរបស់្សក្នុម្ពមក្នុរ។

នៅ�នៅពុលចំ�ះប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយការដ្ឋាា នៈនានៅពុល�មីៗនៅនៈះ �ត្ថប់ានៈក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់នៅ�ើញថ្លា ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្ស
ជានៅប្រចំើនៈនាក្នុន់ៅម្ពើលនៅ�ម្គានៈភាពុស្សគម្ពសាគ ំង នៈិងបានៈបង្ហាា ញស្សញ្ញាញ នានានៃនៈភាពុអស់្សក្នុមូ្គាងំ។ �ត្ថក់្នុប៏ានៈ
ក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ផ្សាងដែ�រថ្លា ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សជានៅប្រចំើនៈនាក្នុម់្គានៈសុាម្ពរបសួ្សធិំៗនៅ�នៅលើម្ព��របស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ �ត្ថប់ានៈ
ពុោយាម្ពសួ្សរម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សទាងំនៅនាះ បា�ដែនៈតអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងការដ្ឋាា នៈបានៈប្របាប�់ត្ថថ់្លា ពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុពីុក្នុ�លស្សម្ពពន័ៈធ
ជំនៈជាតិ្ថភាគឺត្ថិចំ ដែ�លនៅ�ភាគឺខាងត្ថប�ងនៃនៈប្របនៅទស្ស នៅ�ថ្លា Whereville។ ប្រក្នុុម្ពការង្ហាររបស់្សអុក្នុសាគ ល់ 
Whereville តាម្ពរយៈបណាត ញផ្សាសពុើផ្សាាយថុ្លាក្នុជ់ាត្ថិ ពុីនៅប្រ�ះក្នុ�លស្សម្ពពន័ៈធនៅនាះនៅទើបដែត្ថប្រត្ថូវបានៈ
វាយប្របហារនៅដ្ឋាយពុយ�ះទី�ើ�ង�ក៏ាចំសាហាវកាលពុីនៅ�ើម្ពឆុ្នាំនំៅនៈះ ដែ�លបានៈស្សមូ្គាបម់្ពនៈ�ស្សសរាបរ់យនាក្នុ ់
នៈិងបានៈបំផូ្ទាញផ្សាាះ និៈងម្ព��របរចិំញ្ញេ ឹម្ពជីំវតិ្ថនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈចំំនៈួនៈ ៨០%។

នៅ�នៅពុលអុក្នុប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយសាក្នុសួ្សរអំពីុទីក្នុដែនៈូងដែ�លប្រក្នុុម្ពការង្ហារសំ្សណុះងសុ់ាក្នុន់ៅ� ក្នុុ�ងអំ��ងនៅពុល
បំនៅពុញការង្ហារនៅ�នៅលើគឺនៅប្រម្គាងនៅនាះ អុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងការដ្ឋាា នៈបានៈនិៈយាយថ្លា ពុួក្នុនៅគឺទាងំអស់្ស�ុក្នុំពុ�ងដែត្ថ
សុាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងស្សណាា �រម្ពយួនៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ ដែ�លម្គានៈនៅ�ម ះថ្លា Pink Hotel។ បា�ដែនៈត អុក្នុប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយ 
បានៈ�ឹងនៅដ្ឋាយ�ូួនៈឯងថ្លា Pink Hotel ប្រត្ថូវបានៈបិទកាលពុីម្ពយួដែ�ម្ព�នៈនៅដ្ឋាយសារអគឺគិភិយ័។

ម្គានៈក្នុ�ងតឺ្ថនៈរ័ធិំម្ពយួនៅ�នៅលើការដ្ឋាា នៈ ដែ�លអុក្នុប្រគឺបប់្រគឺងការដ្ឋាា នៈបានៈនិៈយាយថ្លា ក្នុ�ងតឺ្ថនៈរ័នៅនាះប្រត្ថូវបានៈ
នៅប្របើប្របាស់្សស្សប្រម្គាបរ់ក្នុាទ�ក្នុឧបក្នុរណ៍ុះ នៈិងបរកុិារនានា នៅ�នៅពុលអុក្នុប្រត្ថួត្ថពិុនៈិត្ថយស្ស�ំនៅម្ពើលដែផ្សាុក្នុខាងក្នុុ�ង វា
នៅស្សាើរដែត្ថ�ម នៈអើីទាងំអស់្ស នៅប្រ�ពុីក្នុូិនៈទឹក្នុនៅនាម្ព�អ៏នៅសាចំនៈ។៍
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ម្គានៈសាើ ម្ពភីិរយិានៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈម្ពយួគឺ�បានៈម្ពក្នុទាក្នុទ់ងប្រក្នុុម្ពការង្ហារ ពុីនៅប្រ�ះពុួក្នុនៅគឺម្គានៈក្នុងើល់អំពីុ
ស្ស��ម្គាលភាពុរបស់្សក្នុ�នៈប្រសី្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។

កាលពីុបីដែ�ម្ព�នៈ ពុួក្នុនៅគឺបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយក្នុ�នៈប្រសី្សដែ�លម្គានៈវយ័ ១៥ឆុ្នាំ ំ របស់្សពុួក្នុនៅគឺ នៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈ់
រាជំធានីៈជាម្ពយួបងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ បងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈម្ពក្នុនៅលងទីនៅនៈះនៅ�ើម្ពប ី
ចំ�លរមួ្ពពិុធិីប�ណុះយនៃនៈទីប្រក្នុុងញ� វយាក្នុ នៈិងបានៈនិៈយាយជាម្ពយួសាើ ម្ពភីិរយិានៅនាះអំពុីការង្ហាររបស់្សនាង
នៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈ។ នាងបានៈនិៈយាយថ្លា នាងនៅធិើើការឲ្យយម្គាេ ស់្សហាងមុ្គាក្នុដ់ែ�លផ្សាតល់ប្របាក្នុឈ់ុួលឲ្យយនាង�ពស់្ស
ណាស់្ស នៈិងបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនាងនៈ�វក្នុដែនៈូងសុាក្នុន់ៅ��ល៏អផ្សាងដែ�រ។ នាងបានៈនៈិយាយថ្លា ម្គាេ ស់្សហាងនៅនាះ
ក្នុំពុ�ងដែស្សើងរក្នុប�គឺគលិក្នុ�មី នៅដ្ឋាយសារដែត្ថអាជំីវក្នុម្ពមរបស់្ស�ត្ថម់្គានៈ�ំនៅណុះើ រការលអ នៈិងថ្លានាងអាចំនាកំ្នុ�នៈប្រសី្ស
របស់្សពុួក្នុនៅគឺនៅ�វញិជាម្ពយួនាង នៅ�នៅប្រកាយនៃ�ាចំ�លឆុ្នាំ�ំមី ប្របសិ្សនៈនៅបើពុួក្នុនៅគឺអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថ។

ក្នុ�នៈប្រសី្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺចំងន់ៅ�ខូាងំណាស់្ស នៅ�ើយសាើ ម្ពភីិរយិានៅនាះបានៈនៈិយាយថ្លា ប្រគឺួសាររបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្គានៈ
ជំីវភាពុប្រក្នុីប្រក្នុ ��នៅចំុះវាអាចំនឹៈងលអណាស់្ស ចំំនៅ�ះប្របាក្នុច់ំំណុះ� លបដែនៈថម្ពដែ�លពុួក្នុនៅគឺអាចំនឹៈងទទួលបានៈ
តាម្ពរយៈទឹក្នុប្របាក្នុដ់ែ�លនៅផ្សាាើនៅ�ឲ្យយពុួក្នុនៅគឺនៅនាះ។ បា�ដែនៈត ពុួក្នុនៅគឺបានៈឲ្យយក្នុ�នៈប្រសី្សស្សនៈោថ្លា នាងនឹៈងនៅ�ទ�រស័្សពុា
ម្ពក្នុកានៈព់ុួក្នុនៅគឺម្ពយួស្សបាត �៍ម្ពតង និៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិក្នុុ�ងរយៈនៅពុលពុីរដែ�នៅប្រកាយ។

ពុីរស្សបាត �៍នៅប្រកាយម្ពក្នុ ពុួក្នុនៅគឺបានៈទទួលទឹក្នុប្របាក្នុដ់ែ�លទ�ទាត្ថដ់ែត្ថម្ពយួនៅលើក្នុ ពុីបងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួនៅនាះ 
នៅដ្ឋាយនាងបានៈនៈិយាយថ្លា នៈិនៅយាជំក្នុបានៈទ�ទាត្ថប់្របាក្នុន់ៅនាះជាប្របាក្នុប់�នៅរប្របទានៈស្សប្រម្គាបប់្របាក្នុឈ់ុួល
របស់្សនៅក្នុមងប្រសី្សនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺក្នុប៏ានៈនិៈយាយទ�រស័្សពុាជាម្ពយួក្នុ�នៈប្រសី្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺជានៅប្រចំើនៈនៅលើក្នុផ្សាងដែ�រ។ បា�ដែនៈត 
ប្រគឺបន់ៅពុលដែ�លពុួក្នុនៅគឺនិៈយាយ�ុតាម្ពទ�រស័្សពុា ការស្សនៈានាម្គានៈរយៈនៅពុល�ូី នៅ�ើយក្នុ�នៈប្រសី្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ
ហាក្នុប់ី��ចំជា «��ស្សដែបូក្នុ» ពីុធិម្ពមតា។

ក្នុ�នៈប្រសី្សគឺួរដែត្ថនឹៈងប្រត្ថ�បម់្ពក្នុជំួបពុួក្នុនៅគឺវញិកាលពុីបនួៈស្សបាត �៍ម្ព�នៈ បា�ដែនៈតនាងម្ពនិៈបានៈប្រត្ថ�បម់្ពក្នុវញិនៅនាះ
នៅទ។ សាើ ម្ពភីិរយិាម្ពយួគឺ�នៅនាះម្គានៈការប្រពុួយបារម្ពភ ពុីនៅប្រ�ះការស្សនៈានាតាម្ពទ�រស័្សពុាក្នុប៏្រត្ថូវបានៈបញ្ញឈបដ់ែ�រ។ 
សាើ ម្ពភីិរយិាម្ពយួគឺ�នៅនាះបានៈនៅផ្សាាើសារជាអក្នុសរនៅ�កានៈប់ងបអ�នៈជីំ��នៈម្ពយួនៅនាះជានៅប្រចំើនៈនៅលើក្នុនៅប្រចំើនៈសារ បា�ដែនៈត
ពុ�ំម្គានៈការនៅឆ្លូើយត្ថបនៅនាះនៅទ បនាា បម់្ពក្នុ នៅ�ប្រពុឹក្នុនៃ�ានៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺបានៈទទួលទ�រស័្សពុាដែ�លនៅ�រនៅពុញនៅដ្ឋាយ
ទ�ក្នុុប្រពុួយពីុក្នុ�នៈប្រសី្សរបស់្សពុួក្នុនៅគឺ។ �ំប�ងនៅ�ើយ ការនិៈយាយទ�រស័្សពុាម្គានៈលក្នុុណុះៈប្របដែ�ល�ុនឹៈងការ
នៈិយាយទ�រស័្សពុាតាម្ពធិម្ពមតាជាម្ពយួនៈឹងក្នុ�នៈប្រសី្សពុួក្នុនៅគឺដែ�រ គឺឺម្គានៈស្សភាពុស្សាបស់ាា ត្ថគ់ឺួរស្សម្ព នៅប្រកាយម្ពក្នុ
នាងបានៈនិៈយាយយាា ងនៅលឿនៈ នៅដ្ឋាយនៈិយាយថ្លា នាងម្ពនិៈបានៈនៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈនៅនាះនៅទ ផ្សាា�យនៅ�វញិ នាង
ប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅ�កានៈរ់ាជំធានីៈ Blueland (ប្របនៅទស្សជិំត្ថខាង) នៈិងប្រត្ថូវបានៈបងុំឲ្យយនៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុ
ម្ពយួ។ បនាា បម់្ពក្នុ ដែ�សទ�រស័្សពុានៅនាះប្រត្ថូវបានៈកាត្ថផ់្ទាត ចំ ់ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈពុោយាម្ពនៅ�ទ�រស័្សពុា
ប្រត្ថ�បន់ៅ�វញិ បា�ដែនៈតពុ�ំម្គានៈអុក្នុទទួលនៅនាះនៅទ។  



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត

247

២.១.១ កិចំេកាៅ�៖ កាៅ�បាៅតិ់ខើ�នពី Pedwar 

បនៅងើើត្ថផ្ទាា ងំរ�បភាពុស្សប្រម្គាបន់ៅធិើើបទបង្ហាា ញប្រត្ថ�បន់ៅ�ប្រក្នុុម្ពវញិ នៅដ្ឋាយនៅលើក្នុនៅ�ើងនៈ�វចំំណុះ� ចំ��ចំ
ខាងនៅប្រកាម្ព៖

១.  នៅប្របើក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថតារាងតារាងនៃនៈប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើដែផ្សានៈទីនៃនៈការនៅស្ស�ើបការណ៍ុះ
ស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លម្គានៈប្រសាប ់(ប្រស្សនៅ�ៀងនឹៈងតារាងខាងនៅប្រកាម្ព) ។ ស្ស�ម្ពនៅម្ពើលរ�បផ្សាងដែ�រ

២.  កំ្នុណុះត្ថ់រាល់ស្ស�ចំនាក្នុរដែ�ល�ក្នុ់ពុ័នៈធដែ�លបង្ហាា ញថ្លាក្នុរណីុះនៅនៈះអាចំជាបទឧប្រកិ្នុ�ាក្នុម្ពមនៃនៈ
ការជំួញ��រ

៣.  ដែផ្សាអក្នុនៅលើម្ព�លដ្ឋាា នៈតារាងតារាងដែផ្សានៈការប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះ នៈិងស្ស�ចំនាក្នុរដែ�លអុក្នុបានៈក្នុំណុះត្ថ ់
ចំ�របនៅងើើត្ថដែផ្សានៈការប្របម្ព�លទិនៈុនៈយ័នៅ�ើម្ពបជីំំរ�ញវឌ័ឍនៈភាពុនៃនៈការនៅស្ស�ើបអនៅងើត្ថ ដែ�លរមួ្ពម្គានៈ៖

• ក្នុ. ស្សម្ពមតិ្ថក្នុម្ពម
• �. សំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវ
• គឺ. នៅត្ថើប្របភិពុអើី�ូះ ដែ�លប្រត្ថូវដែស្សើងរក្នុនៅ�ើម្ពបនីៅឆ្លូើយត្ថបសំ្សណួុះរប្រសាវប្រជាវ (ឧទា�រណ៍ុះ 

នៈរណានឹៈងប្រត្ថូវនៅគឺសួ្សរសំ្សណួុះរ ។ល។)
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បនៅងើើត្ថផ្ទាា ងំនៅ�ើម្ពបនីៅធិើើបទបង្ហាា ញនៅ�កានៈប់្រក្នុុម្ពទាងំម្ព�លតាម្ពចំំណុះ� ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

១. បនៅងើើត្ថអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះរបស់្សត្ថួអងគឯក្នុ (ឧ. រ�បរាង អាយ� នៅភិទ ។ល។)

២. នៅប្របើក្នុរណីុះសិ្សក្នុានៅ�ើម្ពបបីនៅងើើត្ថតារាងប្រពឹុត្ថតិការណ៍ុះម្គាា ប្រទីស្ស  នៅ�ើម្ពបនីៅរៀបបង្ហាា ញអំពីុពុត័្ថម៌្គានៈ
ស្សម្គាា ត្ថដ់ែ�លម្គានៈប្រសាប ់(យក្នុគឺំរ�តាម្ពតារាងខាងនៅប្រកាម្ព។

២.១.១ កិចំេកាៅ�៖ កាៅ�បាៅតិ់ខើ�នពី Pedwar 

៣.  ក្នុំណុះត្ថសំ់្ស�ល់រាល់ចំំណុះ� ចំទាក្នុទ់ងសំ្សខានៈ់ៗ  ដែ�លបង្ហាា ញថ្លានៅនៈះជាស្សក្នុម្ពមភាពុបទឧប្រកិ្នុ�ា
ជំួញ��រម្ពនៈ�ស្សស។
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កា�បរិស៊ើចំេ�៖ នៃ�ាទី០៨ ដែ�ឧស្សភា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

ស៊ើ�ោ��៖ ១៤:០០ នាទី

ស៊ើ�្ម�ះមស្ត្រីនត�៖ ហានៈ ់�័រ

អតតស៊ើ�ខមស្ត្រីនត�៖ ៤៧៦១

រ�យការណ្តុះ៍៖

នៅ�នៅពុលនៅវ� ��ចំបានៈនៅលើក្នុនៅ�ើងនៅ�ខាងនៅលើ ស្ត្រីស្សតី ��រាា ទី វយ័ ៥៦ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ដែ�លម្ពក្នុពីុជំំរជំំនៈនៅភិៀស្ស�ូួនៈ 
P1 បានៈម្ពក្នុកានៈស់ាថ នីៈយន៍ៅ�ើម្ពបរីាយការណ៍ុះអំពីុការបាត្ថ�់ូួនៈរបស់្សក្នុមួយប្រសី្ស វយ័ ១៩ឆុ្នាំ ំរបស់្សនាង។

ស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈអះអាងថ្លា នាងរបស់្សនៅ�ម ះ គឺឺ នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ នៅ�ើយនៅ�ម ះរបស់្សក្នុមួយប្រសី្សនាង គឺឺ 
ជំ� សាង។

នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ ក្នុំពុ�ងយំ នៈិងនិៈយាយឮឮ នៅ�នៅពុលនាងចំ�លក្នុុ�ងសាថ នីៈយ។៍

នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ នៅ�មុ្គាក្នុឯ់ង នៅ�នៅពុលនាងចំ�លក្នុុ�ងសាថ នីៈយ ៍ នៅ�ើយពុ�ំម្គានៈម្ពស្ត្រីនៈតីជាស្ត្រីស្សតីនៅ�ើម្ពបផី្សាតល់
ជំំនៈួយ�ល់នាងនៅនាះនៅទ។

�ូួនៈ�ា� ំផ្ទាា ល់ ម្ពស្ត្រីនៈតី ហានៈ�័់រ (អត្ថតនៅល�៖ ៤៧៦១) នៈិងស្ស�ការរីបស់្ស�ា� ំ ស្ស�នៅលម្ពនីៈ (អត្ថតនៅល�៖ ៤៧៨៣) 
បានៈពុោយាម្ពនៅធិើើឲ្យយនៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ ស្សាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ តាម្ពរយៈការនៅធិើើឲ្យយនាងបាត្ថភ់ិយ័ខូាចំ នៈិងផ្សាតល់
ជំ�នៈនាងនៈ�វដែត្ថនៅ�ត ម្ពយួដែក្នុវ។ នៅ�នៅម្គាា ង ១៤:៣០ នាទី នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ បានៈយល់ប្រពុម្ពទទួល
ស្សម្គាភ ស្សនៈ ៍នៅ�ើយអំណុះះអំណាងម្ពយួប្រត្ថូវបានៈក្នុត្ថប់្រតាទ�ក្នុ។

២.១.២ �បាៅយកាៅ��៍នគ្គ�បាៅល
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២.១.៣ អ្ន���អ្ន�ណាៅ��ប់�់�ៅកសី៖ Wei Liu (អ្នំ�ម្រា�ី) 
ណែខឧ�ភាៅ ឆ្នាំនៅ�២០១៦

កា�បរិស៊ើចំេ�៖ នៃ�ាទី០៨ ដែ�ឧស្សភា ឆុ្នាំ២ំ០១៦

ស៊ើ�ោ��៖ ១៤:៣០ នាទី

ស៊ើ�្ម�ះមស្ត្រីនត�ស៊ើធីវ�កំណ្តុះត់ម្រាតាអំណ្តុះះអំណ្តា�៖ ហានៈ�័់រ

អតតស៊ើ�ខមស្ត្រីនត�៖ ៤៧៦១

អំណ្តុះះអំណ្តា�រប�់ស្វាក�ស�៖

�ា� ំរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងជំំរជំំនៈនៅភិៀស្ស�ូួនៈ P1។ �ា� ំបានៈម្ពក្នុ�ល់ទីនៅនៈះ នៅ�ដែ�ក្នុ�ម្ពភៈ ជាម្ពយួក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំពុីរនាក្នុ ់គឺឺ 
ជំ�សាង អាយ� ១៩ ឆុ្នាំ ំនៈិង ទីនៈសានៈ អាយ� ១៥ឆុ្នាំ។ំ នៅយើងគឺឺជាស្សម្គាជំិក្នុដែ�លនៅ�ស្សល់នៃនៈប្រគឺួសាររបស់្ស
នៅយើង ពុីនៅប្រ�ះអុក្នុ�នៃទនៅទៀត្ថប្រត្ថូវបានៈស្សមូ្គាបន់ៅ�នៅពុលដែ�លភិ�ម្ពបិ្រត្ថូវបានៈ��ត្ថបំផូ្ទាញទាងំប្រស្សុង នៅដ្ឋាយម្ពស្ត្រីនៈតី
នៅយាធា កាលពុីពុីរបីដែ�ម្ព�នៈ។ សាើ ម្ពរីបស់្ស�ា� ំ នៈិងក្នុ�នៈរបស់្ស�ា� ំពុីរនាក្នុប់្រត្ថូវបានៈស្សមូ្គាប ់ រមួ្ពជាម្ពយួបង/
បអ�នៈប្របុស្សរបស់្ស�ា� ំ នៈិងប្របពុនៈធរបស់្ស�ត្ថ ់ដែ�លជាឪពុ�ក្នុម្គាត យរបស់្សក្នុមួយប្រសី្ស�ា� ំផ្សាងដែ�រ។

�ូួនៈ�ា� ំផ្ទាា ល់ នៈិងក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំបានៈពុោយាម្ពរត្ថន់ៅគឺចំជាម្ពយួស្សម្គាជិំក្នុចំំនៈួនៈ ១៥ នាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថនៅ�ក្នុុ�ង
ភិ�ម្ពរិបស់្សនៅយើង។

នៅយើងបានៈឆ្លូងដែ�នៈនៅ�ដែ�ក្នុ�ម្ពភៈ និៈងបានៈរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងជំំរចំាំបត់ាងំពីុនៅពុលនៅនាះម្ពក្នុ។

ការរស់្សនៅ�ម្គានៈការពុិបាក្នុខូាងំណាស់្ស។ នៅយើងបានៈរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងត្ថងត់្ថ�ចំម្ពយួជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសប្របាមំ្ពយួនាក្នុ់
នៅផ្សាសងនៅទៀត្ថដែ�លម្ពក្នុពីុភិ�ម្ពរិបស់្សនៅយើង ពុ�ំម្គានៈក្នុដែនៈូងនៅគឺងប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅនាះនៅទ។ អងគការផ្សាតល់ជំំនៈួយបានៈផ្សាតល់
ឲ្យយនៅយើងនៈ�វចំំដែណុះក្នុអាហារ បា�ដែនៈតវាម្ពនិៈប្រគឺបប់្រ�នៈន់ៅនាះនៅទ នៅ�ើយជាញឹក្នុញាប ់ នៅយើងបានៈចំ�លនៅគឺងទាងំ
ឃូ្លានៈ។

បងគនៈ ់នៈិងបរកុិារស្សប្រម្គាបក់ារ�ងស្សម្គាអ ត្ថម្គានៈភាពុក្នុ�ើក្នុ ់ នៅ�ក្នុុ�ងជំំរ ំ នៈិងដែត្ថងដែត្ថប្រត្ថូវត្ថប្រម្ពងជ់ំួរ�ដ៏ែវងនៅ�ើម្ពប ី
នៅប្របើប្របាស់្សបរកុិារទាងំនៅនាះ។ កាលពុីពុីរដែ�ម្ព�នៈ នៅភិូៀងធូាក្នុខូ់ាងំ នៅ�ើយបងគនៈប់ានៈលិចំទឹក្នុពីុរបី�ង។ 
ស្សម្គាជិំក្នុក្នុុ�ងភិ�ម្ពរិបស់្សនៅយើងចំំនៈួនៈពីុរនាក្នុដ់ែ�លបានៈឆ្លូងដែ�នៈជាម្ពយួនៅយើង បានៈឈ ឺនៈិងសូាប។់

កាលពីុដែ�នៅម្ពសា ម្ពតិ្ថតភិក័្នុតិរបស់្ស�ា� ំមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងជំំរបំានៈប្របាប�់ា� ំថ្លា ពុួក្នុនៅគឺបានៈទាក្នុទ់ងជាម្ពយួប�រស្សមុ្គាក្នុ់
ដែ�លម្ពក្នុពីុ នៅក្នុត្ថ� ដែ�លក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សក្នុម្ពមក្នុរនៅ�នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថម្ពយួ
ក្នុដែនៈូង។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាប�់ា� ំថ្លា លក្នុុ�ណុះឌ ការង្ហារ នៈិងប្របាក្នុឈ់ុួល គឺឺលអ។ �ា� ំបានៈស្ស�ំជំួបប�រស្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ 
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នៅ�ើយនៅ�នៃ�ាទី០២ ដែ�ឧស្សភា �ត្ថប់ានៈម្ពក្នុជំួប�ា� ំ។ �ត្ថក់្នុប៏ានៈនាសំ្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុម់្ពក្នុជាម្ពយួ�ត្ថដ់ែ�រ។

ប�រស្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅ�ម ះ បាឡានៈ �ត្ថម់្គានៈអាយ�ប្របដែ�ល ៥៥ ឆុ្នាំ ំ�ត្ថម់្គានៈក្នុម្ពពស់្សប្របដែ�ល ១.៧៨ ដែម្ពាប្រត្ថ 
ម្គានៈរាងដែស្សើាល ម្គានៈស្សក្នុព់ុណ៌ុះនៅ�ម  នៈិងម្គានៈស្សក្នុប់្រកាស់្សពុណ៌ុះប្របនៅផ្សាះម្ពយួឆ្លុ�ត្ថធូាក្នុច់ំ�ះម្ពក្នុនៅប្រកាម្ពនៅ�ដែផ្សាុក្នុ
ខាងនៅឆ្លើង នៅ�ខាងនៅប្រកាយប្រត្ថនៅចំៀក្នុរបស់្ស�ត្ថ។់ �ា� ំចំងចាំវំា ពុីនៅប្រ�ះវា��ស្សពីុធិម្ពមតា ពុីនៅប្រ�ះស្សក្នុន់ៅផ្សាសងៗ
នៅទៀត្ថរបស់្ស�ត្ថម់្គានៈពុណ៌ុះនៅ�ម �ិត្ថ នៅលើក្នុដែលងដែត្ថស្សក្នុព់ុណ៌ុះប្របនៅផ្សាះម្ពយួ��ំនៅនាះ ដែ�លម្គានៈប្របដែវងប្របដែ�ល 
៥ ស្សម្ព. នៈិងម្គានៈទទឹង ១ ស្សម្ព.។ �ត្ថន់ៅស្សូៀក្នុ�ក្នុស់្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុធ់ិម្ពមតាបា�ដែនៈតនៅម្ពើលនៅ�ម្គានៈភាពុ
ទានៈស់្សម្ពយ័ នៅខានៅ�បាយពុណ៌ុះនៅ�ៀវចាំស់្ស នៈិងអាវពុណ៌ុះនៅ�ៀវចាំស់្ស នៈិងម្គានៈរ�បស្សញ្ញាញ រងើងម់្ព�ល
ពុណ៌ុះទឹក្នុម្គាស្សចំំនៈួនៈបីនៅ�នៅលើនៅហានៅ�ា នៃនៈប្រទូងខាងនៅឆ្លើង។

ស្ត្រីស្សតីមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅ�ម ះ ស្សា� រ ីនាងម្គានៈអាយ� ៣៥ ឆុ្នាំ ំម្គានៈរាងដែស្សើាល នៈិងម្គានៈក្នុម្ពពស់្សប្របដែ�ល ១.៧០ដែម្ពាប្រត្ថ  
ដែ�លម្គានៈស្សក្នុប់្រត្ថង ់ពុណ៌ុះនៅ�ម  ប្របះសាម ។

ពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបន់ៅយើងអំពីុប្រក្នុុម្ព�ា�នៈទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថម្ពយួ ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនៅធិើើការនៅ�ទីនៅនាះ នៅ�ភាគឺខាងត្ថប�ង
នៃនៈ នៅក្នុត្ថ� នៅ�ដែក្នុបរទីប្រក្នុុង ឡានៈ ដែ�លនៅ�ដែក្នុបរនៅឆ្លុរស្សម្ព�ប្រទ។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈបង្ហាា ញរ�ប�ត្ថនៅរាងចំប្រក្នុនៅនាះម្ពក្នុកានៈ់
នៅយើង វាគឺឺជាអ�រ�ធ៏ិំម្ពយួដែ�លម្គានៈស្សស្សរពុណ៌ុះផ្ទាើ ឈ�ក្នុចំំនៈួនៈបី នៅ�ខាងនៅឆ្លើងអ�ររាងកានៅរ ា�ធ៏ិំម្ពយួ 
ដែ�ល�ម នៈបងអួចំនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតម្គានៈរ�បស្សញ្ញាញ រងើងម់្ព�លពុណ៌ុះទឹក្នុម្គាស្សចំំនៈួនៈបីនៅ�ខាងម្ព��។

នៅ�ក្នុុ�ងខាងក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុ នៅម្ពើលនៅ�ម្គានៈស្សភាពុសាអ ត្ថបាត្ថ ពុីនៅប្រ�ះក្នុម្ពមក្នុរចាំបំាចំប់្រត្ថូវ�ក្នុឯ់ក្នុស្សណាា នៈ
ពុណ៌ុះ ស្ស នៈិងម្ពកួ្នុការ�រទឹក្នុ។ ក្នុម្ពមក្នុររស់្សនៅ�ក្នុុ�ងអនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈ នៅ�ើយរ�បភាពុដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈបង្ហាា ញ
ម្ពក្នុកានៈន់ៅយើងនៅនាះ នៅម្ពើលនៅ�អនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈម្គានៈស្សភាពុសាអ ត្ថបាត្ថ នៈិងម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសបនួៈនាក្នុសុ់ាក្នុន់ៅ�
ជាម្ពយួ�ុក្នុុ�ងម្ពយួបនៈាប។់ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនិៈយាយថ្លា អនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈប្រត្ថូវបានៈដែបងដែចំក្នុជាអនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈ
ស្សប្រម្គាបប់�រស្ស និៈងអនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈស្សប្រម្គាបស់្ត្រីស្សតី។

ពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាប�់ា� ំថ្លា បចំេ�បបនៈុ អនៅនៈតរវាសិ្សក្នុដ្ឋាា នៈស្សប្រម្គាបប់�រស្សនៅពុញនៅ�ើយ ��នៅចំុះនៅ�នៅពុលនៅនៈះ ពុួក្នុនៅគឺ
នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សដែត្ថក្នុម្ពមក្នុរដែ�លជាស្ត្រីស្សតីបា�នៅណាណ ះ។

�ា� ំសួ្សរថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺនឹៈងអាចំទទួលយក្នុ�ូួនៈ�ា� ំ នៈិងក្នុមួយប្រសី្សទាងំពីុររបស់្ស�ា� ំដែ�រឬនៅទ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាប�់ា� ំ
ថ្លា �ា� ំម្គានៈវយ័ចំំណាស់្សនៅពុក្នុ នៅ�ើយនៅក្នុមងប្រសី្សនៅ�របស់្ស�ា� ំនៅ�នៅក្នុមងនៅពុក្នុ ពុីនៅប្រ�ះនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សចាំបព់ុីអាយ� 
១៨ឆុ្នាំ-ំ៣៥ឆុ្នាំ។ំ ក្នុមួយប្រសី្សចំបងរបស់្ស�ា� ំចំងន់ៅ�ខូាងំណាស់្ស ពុីនៅប្រ�ះនាងបានៈនៈិយាយថ្លា វានឹៈងអាចំជំួយ
នៅយើងឲ្យយទទួលបានៈប្របាក្នុ ់និៈងវានានំៅយើងនៅចំញពីុសាថ នៈភាពុលំបាក្នុរបស់្សនៅយើង។

�ា� ំម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះម្ពនិៈលអចំំនៅ�ះបញ្ញាា នៅនៈះ នៈិងម្ពនិៈចំងឲ់្យយក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំនៅ�នៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតប�រស្ស នៈិងស្ត្រីស្សតីនៅនាះ
ម្គានៈឥរយិាប�លអខូាងំណាស់្ស នៈិងផ្សាតល់ការនៅលើក្នុទឹក្នុចិំត្ថតយាា ងខូាងំ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈបញ្ញាា ក្នុប់្របាប�់ា� ំថ្លា 
ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅម្ពើលដែ�ក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំ។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈឲ្យយប្របាក្នុឈ់ុួលរបស់្សក្នុមួយប្រសី្ស�ា� ំម្ពយួដែ�ម្ព�នៈ នៅ�ើម្ពបឲី្យយនាង
ឲ្យយប្របាក្នុន់ៅនាះម្ពក្នុ�ា� ំ ជាវធិិីម្ពយួនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់ពុួក្នុនៅយើង។
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ពុួក្នុនៅគឺបានៈឲ្យយនៅល�ទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថរបស់្សពុួក្នុនៅគឺម្ពក្នុ�ា� ំ ក្នុុ�ងក្នុរណីុះ�ា� ំចំងន់ៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈព់ុួក្នុនៅគឺ នៅ�ើយ
ពុួក្នុនៅគឺក្នុប៏ានៈប្របាប�់ា� ំផ្សាងដែ�រថ្លា ក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំនៈឹងអាចំនៅ�ទ�រស័្សពុាម្ពក្នុកានៈ�់ា� ំនៅ�ប្រគឺបន់ៅពុលទាងំអស់្ស
ដែ�លនាងចំង ់ពីុនៅប្រ�ះនាងម្គានៈនៅល�ទ�រស័្សពុាផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សនាង។

ពុួក្នុនៅគឺបានៈចាំក្នុនៅចំញនៅ�នៅដ្ឋាយជិំះរ�យនៈតត្ថ�យា�តា�ស�បី ពុណ៌ុះ ស្ស នៅ�នៃ�ាទី០៥ ដែ�ឧស្សភា។ ក្នុមួយប្រសី្ស
របស់្ស�ា� ំម្គានៈក្នុម្ពពស់្ស ១.៦០ ដែម្ពាប្រត្ថ ម្គានៈរាងស្សគម្ពខូាងំណាស់្ស នៈិងម្គានៈស្សក្នុន់ៅ�ម ដែវង�ល់ចំនៅងើះរបស់្សនាង។ 
នាងម្គានៈនៅចាំះប្រក្នុវលិនៅ�ប្រចំម្ព�ះខាងនៅឆ្លើងរបស់្សនាង ដែ�លនៅនៈះគឺឺជាប្របនៃពុណីុះនៅ�ក្នុុ�ងវបបធិម្ពរ៌បស់្សនៅយើង។ 
នាងម្គានៈសុាម្ពនៅ�ពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ពប្របដែវង ១ ស្សម្ព. នៅ�នៅលើទងប្រត្ថនៅចំៀក្នុខាងនៅឆ្លើងរបស់្សនាង នៈិងម្គានៈ
សូាក្នុសុាម្ពរាងរងើងន់ៅ�នៅលើ�ុងប្របអបន់ៃ�សាត ំរបស់្សនាង ដែ�លម្គានៈអងើត្ថផ់្សាេិត្ថប្របដែ�ល ៣ ស្ស.ម្ព។ វាម្គានៈ
ពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ព នៈិងនៅធិើើឲ្យយដែស្សបក្នុរបស់្សនាងនៅម្ពើលនៅ�ម្គានៈសុាម្ពផ្សាុត្ថ ់ ហាក្នុប់ី��ចំជាវាបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
នៅដ្ឋាយសារដែត្ថការនៅឆ្លះដែ�លបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងប្រតឹ្ថម្ពដែត្ថ ២ ដែ�ម្ព�នៈអីចំឹង។ នៅ�នៃ�ាទី០៥ ដែ�ឧស្សភា នាង
នៅស្សូៀក្នុនៅខា�ូីប្រត្ថឹម្ពជំងគង ់ ពុណ៌ុះប្របនៅផ្សាះដែ�លម្គានៈនៅហានៅ�ា នៅ�នៅលើនៅ�ូនីៈម្ពយួៗ �ក្នុអ់ាវបា���ពុណ៌ុះផ្ទាើ ឈ�ក្នុ 
ដែ�លម្គានៈនៅល� ៥៦ ស្សរនៅស្សរជាពុណ៌ុះនៅ�ៀវ នៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាយ នៈិង�ក្នុដ់ែស្សបក្នុនៅជំើងសាចំប់្រក្នុណាត្ថ់
ពុណ៌ុះនៃបត្ថងម្ពយួគឺ� ដែ�លម្គានៈដែ�សដែស្សបក្នុនៅជំើងពុណ៌ុះ ស្ស។ នាងសាព យកាប�បសាព យនៅប្រកាយពុណ៌ុះនៅ�ម ។ វា
គឺឺជាកាប�បសាព យនៅប្រកាយ�ច៏ាំស់្សម្ពយួដែ�លអុក្នុជិំត្ថខាងមុ្គាក្នុន់ៅ�ក្នុុ�ងជំំរបំានៈឲ្យយនាង។ ម្គានៈសូាក្នុស្សញ្ញាញ
ពុណ៌ុះប្រក្នុ�ម្ពត្ថ�ចំម្ពយួនៅ�ដែផ្សាុក្នុខាងនៅប្រកាយនៃនៈនៅហានៅ�ា ខាងសាត ំ ដែ�លស្សរនៅស្សរ�ក្នុយ ផ្សាូ�វនៅល� ៦៦«Route 
66» នៅ�នៅលើសូាក្នុស្សញ្ញាញ នៅនាះ។

នៅ�នៅពុលដែ�លក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំចាំក្នុនៅចំញ នាងបានៈស្សនៈោថ្លានឹៈងនៅ�ទ�រស័្សពុាម្ពក្នុកានៈ�់ា� ំជានៅរៀងរាល់នៃ�ា 
នៅ�ើយនាងបានៈនៅ�ទ�រស័្សពុាម្ពក្នុ ស្សប្រម្គាបព់ុីរនៃ�ា�ំប�ង។ នាងបានៈនៅ�ទ�រស័្សពុានៅចំញពីុស្សណាា �រពុីរដែ�ល
ពុួក្នុនៅគឺបានៈឈបន់ៅ�តាម្ពផ្សាូ�វឆ្លូងកាត្ថ ់Pedwar នៅ�កានៈ ់ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ� ស្សណាា �រទីម្ពយួស្សថិត្ថនៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈ 
Pedwar នាងបានៈនិៈយាយថ្លា វានៅ�ម ះ Pedwar Royale។ ស្សណាា �រទីពុីរស្សថិត្ថនៅ�តាម្ពបនៅណាត យ
ប្រពុំដែ�នៈ នៅ�ើយវាម្គានៈនៅ�ម ះថ្លា ស្សណាា �រនៅ�ៀវ Hotel Blue ។

នៅ�នៃ�ាទីបី នាងបានៈនៅ�ទ�រស័្សពុាម្ពក្នុកានៈ�់ា� ំ បា�ដែនៈតស្សនៅម្ពូងរបស់្សនាងសាត បន់ៅ���ចំជាម្គានៈទ�ក្នុក្នុងុល់។ នាង
បានៈប្របាប�់ា� ំថ្លា នាងបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញប�រស្សនៅនាះឲ្យយអត្ថតស្សញ្ញាញ ណុះបណ័ុះណ ដែក្នុូងកូាយស្សប្រម្គាបន់ាង
នៅ�កានៈអ់ាជាា ធិរប្រពុំដែ�នៈ។ នាងម្គានៈការប្រពុួយបារម្ពភជាខូាងំក្នុុ�ងការសួ្សរ�ត្ថអ់ំពីុម្ព�លនៅ�ត្ថ�ដែ�ល�ត្ថប់ានៈ
នៅធិើើដែបបនៅនាះ បា�ដែនៈតនាងក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈការប្រពុួយបារម្ពភយាា ងខូាងំ។

នាងបានៈប្របាប�់ា� ំថ្លា នាងក្នុំពុ�ងដែត្ថទ�រស័្សពុានៅចំញពីុបនៈាបទ់ឹក្នុនៅ�ក្នុុ�ងនៅភាជំនីៈយដ្ឋាា នៈម្ពយួដែ�លពុួក្នុនៅគឺបានៈ
ឈបន់ៅ�ទីនៅនាះ។ បនាា បម់្ពក្នុ �ា� ំបានៈឮស្សនៅម្ពូងដែប្រស្សក្នុពីុខាងនៅប្រកាយ នៈិងស្សនៅម្ពូងផ្ទាងំយាា ងខូាងំ។ �ា� ំបានៈឮ
ស្សនៅម្ពូងក្នុមួយប្រសី្សរបស់្ស�ា� ំដែប្រស្សក្នុ នៈិងប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺឲ្យយនៅដ្ឋាះដែលងនាងនៅ� បនាា បម់្ពក្នុទ�រស័្សពុាបានៈដ្ឋាចំ។់ �ា� ំ
បានៈពុោយាម្ពនៅ�ទ�រស័្សពុាប្រត្ថ�បន់ៅ�វញិ បា�ដែនៈតដែ�សទ�រស័្សពុានៅនាះប្រត្ថូវភាា បន់ៅ�កានៈម់្គាា ស្ស�ីនៈនៅឆ្លូើយត្ថប។

�ត្ថថនៅលខា៖ នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ
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ស៊ើធីវ�បចំច�ប��នែភា�រ�យការណ្តុះ៍៖ 

នៃ�ាទី២១ ដែ�ក្នុញ្ញាញ  ឆុ្នាំ២ំ០១៥

នៅ�នៅពុលនៃ�ាប្រត្ថង ់នៃ�ាទី២០ ដែ�ក្នុញ្ញាញ  នៅ�ក្នុប្រសី្ស វយ័នៅលៀវ ដែ�លជាអាបំ្រសី្សរបស់្ស ជំ�សាង បានៈទទួលទ�រស័្សពុា
ពុីប�រស្សមុ្គាក្នុដ់ែ�លនិៈយាយថ្លា ក្នុមួយប្រសី្សរបស់្សនាងនៅ�ជាម្ពយួ�ត្ថ ់នៈិង�ត្ថន់ៈឹងប្របគឺល់ក្នុមួយប្រសី្សរបស់្សនាង
ជំ�នៈនាងវញិ ប្របសិ្សនៈនៅបើម្គានៈទឹក្នុប្របាក្នុច់ំំនៈួនៈ ១.០០០ ���ូរអានៅម្ពរកិ្នុប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងគឺណុះនីៈ
ម្ពយួតាម្ពប្របពុន័ៈធអ�ីនៈធឺិណិុះត្ថ។

វយ័នៅលៀវ ពុ�ំម្គានៈលទធភាពុផ្សាតល់ប្របាក្នុន់ៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតនាងបានៈទទួលជំំនៈួយពុីប្រក្នុុម្ពស្ស�គឺម្ពនៈក៍្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈ
ម្ពយួប្រក្នុុម្ពដែ�លបានៈ នៈិងក្នុំពុ�ងផ្សាតល់ជំំនៈួយ�ល់នាង។ ទឹក្នុប្របាក្នុន់ៅនាះប្រត្ថូវបានៈដ្ឋាក្នុប់ញ្ញេ� លនៅ�ក្នុុ�ងគឺណុះនីៈ
នៅនាះនៅ�នៅម្គាា ង ១៧:០០ នៅ�នៃ�ានៅនាះ។

នៅ�នៅម្គាា ង ០៥:១៥ នាទីប្រពឹុក្នុនៅនៈះ (នៃ�ាទី១៥ ដែ�ក្នុញ្ញាញ  ឆុ្នាំ២ំ០១៥ ស្ត្រីស្សតីវយ័នៅក្នុមងដែ�លបាត្ថ�់ូួនៈនៅនាះ ជំ�សាង 
បានៈម្ពក្នុ�ល់ក្នុសិ្សដ្ឋាា នៈម្ពយួដែ�លនៅ�ដែក្នុបរសាថ នីៈយប៍្រពុំដែ�នៈរវាងប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ� នៈិង Pedwar។ ប�រស្សដែ�លជា
ក្នុសិ្សក្នុរ បានៈនៅ�ប្រក្នុុម្ពការង្ហារអនៈ�វត្ថតចំាបន់ៅ�ក្នុុ�ងម្ព�លដ្ឋាា នៈនៅដ្ឋាយផ្ទាា ល់ នៈិងបានៈប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺអំពីុពុត័្ថម៌្គានៈ
នានា��ចំខាងនៅប្រកាម្ព៖

• នៅ�នៅពុលដែ�លនាងម្ពក្នុ�ល់ នាងស្សភាពុរង្ហាខូាងំ នៈិងនៅស្សូក្នុសំូាង នាងនិៈយាយថ្លា នាង
បានៈនៅ�ើរនៅពុញម្ពយួយប ់ នៅដ្ឋាយនៅជំើងទនៅទរ នៅដ្ឋាយនៅស្សូៀក្នុនៅខា នៈិង�ក្នុអ់ាវនៅស្សតើងនៅធិើើសំ្ស�ី
ក្នុបាស្ស។

• ប្រគឺួសារដែ�លរស់្សនៅ�ក្នុុ�ងក្នុសិ្សដ្ឋាា នៈនៅនាះបានៈផ្សាតល់ជំ�នៈនាងនៈ�វអាវនៅប្រ��ក៏្នុក្នុន់ៅ�ត ម្ពយួ នៈិង
ភិយួម្ពយួ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅស្សុើផ្សាតល់ជំ�នៈនាងនៈ�វស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុស់ាអ ត្ថៗ បា�ដែនៈតនាងម្ពនិៈចំងប់ានៈ
នៅនាះនៅទ។

• នាងម្គានៈសុាម្ពជាពំុណ៌ុះសាើ យ�ិត្ថនៅ�ជំ�ំវញិចំនៅងើះរបស់្សនាង។
• ស្ស��ភាពុផ្សាូ�វចិំត្ថតរបស់្សនាងនៅម្ពើលនៅ�ម្ពនិៈស្ស�វជាលអនៅនាះនៅទ នាងនិៈយាយត្ថិចំៗណាស់្ស បា�ដែនៈត

នាងបានៈនៈិយាយអំពុីការដែ�លនាងប្រត្ថូវបានៈចាំក្នុន់ៅសាជាបន់ៅ�ក្នុុ�ងម្ពនៈាីរនៅពុទយ នៈិង ប្រត្ថូវបានៈ
ទមូ្គាក្នុន់ៅចាំលនៅ�តាម្ពផ្សាូ�វ នៅ�ដែក្នុបរនៃប្រពុម្ពយួក្នុដែនៈូង កាលពីុយបម់្ពញិ។

២.៣.១ ប់ចំេ�ប់ីននភាៅពនៃនកាៅ�បាៅតិ់ខើ�នពី Pedwar
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ភ�� យ�នឌ័័រ 

នៈិស្សសតិ្ថប្រសី្សនៅរៀនៈនៅ�សាក្នុលវទិោល័យ វយ័ ១៩ 
ឆុ្នាំ ំ ម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារដែ�លរស់្សនៅ�តាម្ពទីជំនៈបទ�៏
ត្ថ�ចំចំនៅងអៀត្ថម្ពយួ។

នៈិស្សសតិ្ថប្របុស្សនៅរៀនៈនៅ�សាក្នុលវទិោល័យ វយ័ 
១៩ ឆុ្នាំ ំ ម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារដែ�លរស់្សនៅ�តាម្ពទី
ជំនៈបទ �ត៏្ថ�ចំចំនៅងអៀត្ថម្ពយួ។

�ណិុះជំាក្នុរស្ត្រីស្សតី វយ័ ៤៥ ឆុ្នាំំ �ណិុះជំាក្នុរប�រស្ស វយ័ ៤៥ ឆុ្នាំំ

ស្ត្រីស្សតីនៅម្ពម្គាា យ វយ័ ៦៥ ឆុ្នាំ ំ ដែ�លម្ពក្នុពីុត្ថំបនៈ់
ជំនៈបទ

ស្ត្រីស្សតីអុក្នុនៈនៅយាបាយ ដែ�លម្គានៈសាវតាជាជំនៈ
ជាត្ថិភាគឺត្ថិចំ

នៅក្នុមងប្រសី្សអុក្នុស្ស�ំទានៈ វយ័ ៦ ឆុ្នាំំ
នៅក្នុមងប្របុស្ស វយ័ ៦ ឆុ្នាំ ំ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយ
លក្នុផ់្ទាើ ក្នុ��បនៅ�ឲ្យយនៅភិាៀវនៅទស្សចំរ

ក្នុសិ្សក្នុរប្រសី្ស វយ័ ៤៥ ឆុ្នាំ ំម្គានៈក្នុ�នៈ ៦ នាក្នុ់ ក្នុសិ្សក្នុរប្រសី្ស វយ័ ៤៥ ឆុ្នាំ ំម្គានៈក្នុ�នៈ ៦ នាក្នុ់

ស្ត្រីស្សតី វយ័ ១៩ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ដែ�លម្គានៈពុិបាក្នុក្នុុ�ងការ
នៅរៀនៈស្ស�ប្រត្ថ

ប�រស្ស វយ័ ១៩ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ដែ�លប្រត្ថូវការរនៅទះរ�ញ

ស្ត្រីស្សតីជាប្រគឺូបនៅប្រងៀនៈមុ្គាក្នុ ់ ដែ�លប្រត្ថូវសាើ ម្ពរីបស់្ស
នាង វាយជានៅរៀងរាល់នៃ�ា

ប�រស្សមុ្គាក្នុ ់ ជាប្របធានៈនាយក្នុប្របត្ថិបត្ថតិនៃនៈប្រក្នុុម្ព
�ា�នៈ�ន៏ៅជាគឺជំយ័ម្ពយួ

ស្ត្រីស្សតី វយ័ ១៨ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ដែ�លនៅធិើើការ��ស្សចំាបន់ៅ�
ប្របនៅទស្សម្ពយួនៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ

នៅក្នុមងប្រសី្ស វយ័ ១៦ ឆុ្នាំមុំ្គាក្នុ ់ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំ
ឲ្យយ នៅធិើើការនៅ�ក្នុដែនៈូងម្គាា ស្សា
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៣.៣.១ ក��ី�ិកា

១. អែករក�ើ�ផ្តើ�វស៊ើភ�

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នាងម្គានៈអាយ� ១៩ ឆុ្នាំ ំនៈិងម្ពក្នុពីុប្រគឺួសារដែ�លកានៈស់ាស្សនាម្ពយួនៅ�ទីជំនៈ  បទ
នៃនៈ (បញ្ញេ� លប្របនៅទស្ស/ត្ថំបនៈ)់។

នៅ�នៅពុលនាងម្គានៈអាយ� ១៨ ឆុ្នាំ ំ នាងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅស្សុើផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វឱ្យកាស្សម្ពយួនៅ�ើម្ពបនីៅ�សិ្សក្នុា
ភាសាអងន់ៅគឺូស្សនៅ�សា�ភាសាម្ពយួ នៅ�ក្នុុ�ងទីប្រក្នុុង ស្សប្រម្គាបរ់��វនៅ�ត  ប្រគឺួសាររបស់្សនាងបានៈ�បំ្រទឲ្យយ
នាងទទួលយក្នុឱ្យកាស្សនៅនាះ នៅ�ើយនាងម្គានៈក្នុតីរនំៅភិើបរកី្នុរាយជាខូាងំ។

នៅ�នៅពុលដែ�លនាងនៅ��ល់ នាងបានៈ�ឹងភូាម្ពៗថ្លា សា�ភាសានៅនាះគឺឺជាទីតាងំប្របក្នុបអាជីំវក្នុម្ពម
នៅបាក្នុប្របាស់្ស។ ជំំនៈួស្សឲ្យយការនៅរៀនៈភាសាអងន់ៅគឺូស្ស នាងប្រត្ថូវបានៈនៅគឺបងុំឲ្យយរមួ្ពនៅភិទជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សជា�ុ�រ
នៈឹងប្របាក្នុ ់ ដែ�លប្រត្ថូវបានៈទ�ទាត្ថស់្សប្រម្គាបក់ារចាំបន់ាង។ នាងប្រត្ថូវបានៈឃូ្លានំៅម្ពើលយាា ងជាប�់បន់ៅដ្ឋាយអុក្នុ
ដែ�លបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនាងឲ្យយចំ�លនៅធិើើការ នៅ�ើយប្រត្ថូវបានៈអនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�ផ្សាាះដែត្ថក្នុុ�ងរយៈនៅពុល�ូី
បា�នៅណាណ ះ ដែ�លការនៈិយាយទ�រស័្សពុានៅនាះប្រត្ថូវបានៈនៅគឺសាត ប។់

២. អែករត់�នធស៊ើម្រាគ្គឿ�ស៊ើញ�ន

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នាងម្គានៈក្នុ�នៈបីនាក្នុជ់ាម្ពយួសាើ ម្ពដីែ�លនៅធិើើការរនំៅ�ភិប�ំនៈ (ផ្សាូ�វកាយ ផ្សាូ�វចំតិ្ថត 
នៈងិផូ្សា�វនៅភិទ)។ �ត្ថគឺ់ឺជាឈមួញនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ នៈងិបងំុឲ្យយនាងជំញ្ញា� នៈនៅប្រគឺឿងនៅញៀនៈ។ �ត្ថន់ៅប្របើអនំៅពុើ�ងិា នៈងិ
គឺប្រម្គាម្ពនៅធិើើបាបក្នុ�នៈៗរបស់្សនាង ប្របសិ្សនៈនៅបើនាងម្ពនិៈនៅធិើើតាម្ពអើដីែ�ល�ត្ថប់ានៈប្របាបន់ៅទនៅនាះ។ អស់្សរយៈនៅពុល
ជានៅប្រចំើនៈឆុ្នាំកំ្នុនូៈងនៅ� នាងបានៈឃូ្លាត្ថឆ្នាំា យពុបី្រគឺសួារ នៈងិម្ពតិ្ថតភិក័្នុតរិបស់្សនាងកានៈដ់ែត្ថខូាងំនៅ�ើងៗ។

៣. កមមករខើ�ចំ�បាប់

នៅនៈះគឺឺជា (បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) �ត្ថម់្ពក្នុពីុភិ�ម្ពជិំនៈបទម្ពយួដែ�លប្រត្ថវូបានៈវាយប្របហារនៅដ្ឋាយទកឹ្នុជំំនៈនៈយ់ាា ងធិានៈធ់ិារ
នានៅពុល�មីៗ នៅនៈះ។ ម្ព�នៈនៅពុលម្គានៈទកឹ្នុជំំនៈនៈ ់(បញ្ញេ� លនៅ�ម ះ) នៈងិប្រគួឺសាររបស់្ស�ត្ថប់ានៈរស់្សនៅ�នៅប្រកាម្ពបនាា ត្ថ់
ភាពុប្រក្នុបី្រក្នុ នៈងិម្គានៈម្ព��របរជាក្នុសិ្សក្នុរ។ ទកឹ្នុជំំនៈនៈប់ានៈបំផូ្ទាញចំំការ�ត៏្ថ�ចំរបស់្ស�ត្ថ ់នៈងិបានៈស្សមូ្គាបប់្របពុនៈធ 
នៈងិក្នុ�នៈនៅ�របស់្ស�ត្ថផ់្សាងដែ�រ។ បនៈសល់ទ�ក្នុឲ្យយ�ត្ថប់្រត្ថវូរស់្សនៅ�ជាម្ពយួក្នុ�នៈៗរបស់្ស�ត្ថប់នួៈនាក្នុន់ៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ 
ដែ�លក្នុ�នៈៗទាងំបនួៈនាក្នុន់ៅនាះស្ស�ទធដែត្ថម្គានៈវយ័នៅប្រកាម្ព ១២ ឆុ្នាំនិំៈងម្គាត យចាំស់្សមុ្គាក្នុដ់ែ�ល�ត្ថប់្រត្ថវូទនំៈ�ក្នុ
បប្រមុ្ពង។ នៅ�កុ្នុ�ងភិ�ម្ពរិបស់្ស�ត្ថ ់ �ម នៈការង្ហារនៅធិើើនៅនាះនៅទ ��នៅចុំះ�ត្ថប់ានៈចាំបយ់ក្នុឱ្យកាស្សកុ្នុ�ងការចំ�លរមួ្ព
ជាម្ពយួក្នុម្ពមក្នុរនៅនៈសាទម្ពយួប្រក្នុមុ្ព នៈងិនៅផ្សាាើប្របាក្នុន់ៅ�ផ្សាាះ។ បនាា បព់ុ�ីត្ថប់ានៈនៅ�ើង�ល់នៅលើទ�ក្នុភូាម្ព �ត្ថប់្រត្ថវូ
បានៈនៅគឺបងុឲំ្យយរស់្សនៅ�កុ្នុ�ងស្សភាពុនៅសាម ក្នុនៅប្រ�ក្នុ នៈងិនៅធិើើការ ១៨ នៅម្គាា ងកុ្នុ�ងម្ពយួនៃ�ា។ ជានៅរឿយៗ �ត្ថប់ានៈ
ទទួលរងអនំៅពុើ�ងិា នៅ�ើយរ��ត្ថម្ពក្នុទល់បចំេ�បបនុៈនៅនៈះ �ត្ថម់្ពនិៈទទួលបានៈប្របាក្នុឈ់ុួលនៅនាះនៅទ។

 

Cut apart here

Cut apart here

Cut apart here

ម្រា��នស៊ើចំញ ស៊ើ��យកាត់តាមករណ្តុះ��ិក�សាន�មួយៗ 
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ស៊ើត�ការ�នទនាំ�ន�កេណ្តុះ�ស៊ើប�កចំំ�រន្ថែដូរឬស៊ើ�?

ស៊ើត�ការផ្លាា��់បត�រ�ំ��នស៊ើក�តស៊ើ���ស៊ើដ្ឋាយរស៊ើបៀបណ្តា? (ឧទា�រណ្តុះ៍ ការផ្លាា��់ស៊ើវន�ំ�និ�យ។�។)

ស៊ើត�ម្រាបធានប��ម�ៗម្រាតូវ�នចាំប់ស៊ើផ្តត�មស៊ើដ្ឋាយរស៊ើបៀបណ្តា?

ស៊ើត��ន�ញ្ហាា�ន្ថែដូ��្ម�ន�ស៊ើមើ�អវ�ខើះ ន្ថែដូ�ម្រាតូវ�នផ្តត�់ជូនស៊ើ�កែ��អំ���ស៊ើ���នទនាំស៊ើនាំះ? 

(ឧទា�រណ្តុះ៍ ការម្រាជួញចំិស៊ើញ្ចច�ម កាយវិការនៃដូ។�។)

៤.២.១ �ិលី�នៃនកាៅ��នទនាំៅ៖ ម្រាកដាៅ��មេ�េតិកាៅ��៍
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�ិកាា�កាម ក

នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុ ចំ�រស្សដែម្ពតងអាក្នុបបកិ្នុរយិានៈីម្ពយួៗ��ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�នៅពុល
��ស្សៗ�ុ នៅ�ក្នុុ�ងបទស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាងំម្ព�ល នៈិងក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាចំំនៅ�ះ
អុក្នុ និៈងថ្លានៅត្ថើនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុម្គានៈប្របតិ្ថក្នុម្ពមយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ។

១. ប្រក្នុពុទ័ធនៃ�/បត្ថន់ៃ�របស់្សអុក្នុកាត្ថន់ៅ�ើម្ពប្រទូងរបស់្សអុក្នុ

២. ឱ្យនៈ�ូួនៈនៅ�ម្ព��

៣. ស្សម្ពូក្នុន់ៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុនៅដ្ឋាយស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលនៅគឺម្ពនិៈដ្ឋាក្នុដ់ែភិុក្នុ

៤. បនៅងើើនៈនៅលបឿនៈនៃនៈការនៈិយាយរបស់្សអុក្នុ

៥. ប្រជំួញចិំនៅញ្ញេ ើម្ពនៅ�នៅពុល ដែ�លពុួក្នុនៅគឺនិៈយាយម្ពក្នុកានៈអ់ុក្នុ

�ិកាា�កាម ខ

នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្សនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុ ចំ�រស្សដែម្ពតងអាក្នុបបកិ្នុរយិានៈីម្ពយួៗ��ចំខាងនៅប្រកាម្ពនៅ�នៅពុល
��ស្សៗ�ុ នៅ�ក្នុុ�ងបទស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាងំម្ព�ល នៈិងក្នុត្ថស់្សម្គាគ ល់ថ្លានៅត្ថើពុួក្នុនៅគឺម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ងណាចំំនៅ�ះ
អុក្នុ និៈងថ្លានៅត្ថើនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុម្គានៈប្របតិ្ថក្នុម្ពមយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ។

១. ឱ្យនៈ�ូួនៈនៅ�ម្ព�� ដ្ឋាក្នុដ់ែក្នុងនៃ�នៅលើជំងគងរ់បស់្សអុក្នុ នៈិងនៅកាត បបាត្ថនៃ�របស់្សអុក្នុរមួ្ព�ុជាម្ពយួ
ប្រម្គាម្ពនៃ�របស់្សអុក្នុ ដ្ឋាក្នុន់ៅ�ប្រត្ថងម់្គាត្ថរ់បស់្សអុក្នុ

២. �ំនៅ�ើងស្សនៅម្ពូងរបស់្សអុក្នុឲ្យយឮ

៣. នៅពុបម្គាត្ថ ់នៅ�នៅពុលដែ�លនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុនៅឆ្លូើយត្ថបនឹៈងសំ្សណួុះរណាម្ពយួ

៤. ង្ហាក្នុម្ព��នៅចំញ នៅ�នៅពុលដែ�លនៃ�គឺ�របស់្សអុក្នុនិៈយាយនៅ�កានៈអ់ុក្នុ

៥. នៅងើបឈរ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៈិយាយ

៤.២.២ កាៅតិអាៅកប់ីកិ�ិយាៅ
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អុក្នុគឺឺជា ជំួសាង (ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar) ខាងនៅប្រកាម្ពគឺឺជាបញ្ញា ីពុត័្ថម៌្គានៈចំំនៈួនៈពីុរ ដែ�លនឹៈងជំួយអុក្នុ 
ក្នុុ�ងការនៅ�ើរត្ថួអងគកានៈស់ាក្នុស្សម្ព៖

១. ន្ថែផ្តែកចំិតតស្វាស្ត្រី�ត និ�ន្ថែផ្តែកអាកប��កិរិ�៖ នៅត្ថើអុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបបណានៅ�ក្នុុ�ង
បនៈាបស់្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ នៈិងថ្លានៅត្ថើអុក្នុគឺួរដែត្ថបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិាដែបបណា នៅ�ក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ រការនៃនៈ
បទស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៅនាះ។

២. ស៊ើ�រ៊�នៃនម្រា�ឹតតិការណ្តុះ៍៖ បញ្ញា ីអងគនៅ�ត្ថ�អំពីុអើីដែ�លបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះ ជំ�សាង នៅ��ណុះៈ
នៅពុលដែ�លនាងបានៈបាត្ថ�់ូួនៈ។ អុក្នុគឺួរដែត្ថប្របកានៈភ់ាា បត់ាម្ពអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំនៅនាះ នៈិងម្ពនិៈ
បនៅញ្ញេញបញ្ញេ� លអើីទាងំអស់្ស។ បា�ដែនៈតអុក្នុគឺួរដែត្ថបដែនៈថម្ពគឺំនិៈត្ថផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សអុក្នុ ថ្លានៅត្ថើ «អុក្នុ» 
(ជំ�សាង)៖

• ក្នុ. ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅស្សរនីៃនៈប្រពុឹត្ថតិការណ៍ុះទាងំនៅនៈះ
ក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង

• �. អុក្នុបានៈបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិា��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ
• គឺ. អុក្នុបានៈនិៈយាយអើី�ូះនៅ�កានៈត់្ថួអងគ�នៃទនៅទៀត្ថ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅស្សរ ានីៃនៈប្រពុឹត្ថតិ

ការណ៍ុះទាងំនៅនាះក្នុំពុ�ងដែត្ថនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
១. ន្ថែផ្តែកចំិតតស្វាស្ត្រី�ត និ�ន្ថែផ្តែកអាកប��កិរិ�៖ 

• អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះរសាបរ់ស្សល់ជាខូាងំ នៈិងស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលខាងនៅប្រកាយ�ុងអុក្នុម្ពតងនៅ�ើយម្ពតង
នៅទៀត្ថ នៅ�ក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ រការនៃនៈបទស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាងំម្ព�ល

• អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៈិងបត្ថន់ៃ�របស់្សអុក្នុកាត្ថន់ៅ�ើម្ពប្រទូងរបស់្សអុក្នុ នៈិងឱ្យនៈ�ូួនៈ
នៅ�ម្ព�� នៅ�នៅលើក្នុដែនៈូងអងគ�យរបស់្សអុក្នុ

• នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះរសាបរ់ស្សល់ជាខូាងំ នៈិងពិុបាក្នុ�ក្នុ�នៅងាើម្ពបនៈតិចំ អុក្នុក្នុ៏
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាវលិម្ព��ផ្សាងដែ�រ

• អុក្នុដែប្រស្សក្នុទឹក្នុ និៈងចំងប់ានៈទឹក្នុ (នៅស្សុើស្ស�ំទឹក្នុ)
• អុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈបញ្ញាា ក្នុុ�ងការចំងចាំពំុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថ នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សពុត័្ថម៌្គានៈចំំនៈួនៈពីុរ ពុីបញ្ញា ី

ខាងនៅប្រកាម្ព នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុដែត្ថពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនៈះបា�នៅណាណ ះ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្ស
នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយអុក្នុនិៈយាយសាចំន់ៅរឿងរបស់្សអុក្នុប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺពីុរ�ង ឧ. នៅប្របើប្របាស់្សបនៅចំេក្នុនៅទស្ស
នៈិយាយនៅរឿងតាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈនៅពុលនៅវ� នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការនៈិយាយនៅរឿង
ប្រត្ថ�ប�់យនៅប្រកាយវញិ

• នៈិយាយយាា ងនៅលឿនៈ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុពុិភាក្នុាអំពីុចំំណុះ� ចំទី១៨ ទី១៩ នៈិងទី២០។
២. ស្វាចំ់ស៊ើរឿ�រប�់អែក 

១. អុក្នុបានៈចាំក្នុនៅចំញពីុអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ ជាម្ពយួប�រស្សមុ្គាក្នុ ់នៅ�ម ះ បាឡានៈ នៈិងស្ត្រីស្សតី

៤.៤.១ កាៅ��ណែ�ោ� ក
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មុ្គាក្នុន់ៅ�ម ះ ស្សា� រ ី នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅឆ្នាំព ះនៅ� ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ� ជាក្នុដែនៈូងដែ�លអុក្នុបានៈរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈង
នៅ�នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថម្ពយួ។

២. អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�ក្នុុ�ងរ�យនៈតភិកី្នុអាបម់្ពយួនៅប្រគឺឿង នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុរសួ្សរាយ
រាក្នុទ់ាក្នុច់ំំនៅ�ះអុក្នុខូាងំណាស់្ស។

៣. នៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ស្សណាា �រ Pedwar Royale នៅ�ើយអុក្នុប្រត្ថូវបានៈ
អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

៤. នៅ�នៃ�ាបនាា ប ់ អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈប់្រពុំដែ�នៈនៅ�ើម្ពបបីនៈត�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈ ់ ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ�។ អុក្នុ
បានៈឮ បាឡានៈ នៅ�ូះ�ុជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុត់ាម្ពទ�រស័្សពុា បា�ដែនៈតអុក្នុម្ពនិៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺ
នៅ�ូះ�ុអំពីុនៅរឿងអើីនៅនាះនៅទ ពុីនៅប្រ�ះ�ត្ថប់ានៈនិៈយាយភាសានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

៥. អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងស្សណាា �រ នៅ�ៀវ ដែ�លនៅ�ដែក្នុបរប្រពុំដែ�នៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�
ក្នុុ�ងបនៈាបដ់ែត្ថម្ពយួជាម្ពយួ ស្សា� រ ីបា�ដែនៈតអុក្នុបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញថ្លា នាងម្ពនិៈបានៈនៅគឺងនៅពុញម្ពយួ
យប។់ អុក្នុម្គានៈក្នុតីប្រពុួយបារម្ពភ នៅ�ើយក្នុម៏្ពនិៈបានៈនៅគឺង��ចំ�ុ។

៦. នៅ�នៅពុលទទួលទានៈអាហារនៅពុលប្រពុឹក្នុ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ពុួក្នុនៅគឺចាំបំាចំប់្រត្ថូវនៅប្របើប្របាស់្ស
លិ�ិត្ថឆ្លូងដែ�នៈដែក្នុូងកូាយស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុ អុក្នុសួ្សរសំ្សណួុះរ ពុួក្នុនៅគឺបានៈពុនៈយល់ថ្លា ពុីនៅប្រ�ះនៈឹងប្រត្ថូវ
ចំំណាយនៅពុលយ�រស្សប្រម្គាបក់ារនៅរៀបចំំទិដ្ឋាា ការរបស់្សអុក្នុ នៅ�ើយការង្ហារចាំបំាចំប់្រត្ថូវចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
ភូាម្ពៗ។ អុក្នុម្គានៈការស្សងសយ័ នៈិងបានៈនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ បា�ដែនៈតនៅ�នៅពុល
នៅនាះ បាឡានៈ នៈិង ស្សា� រ ីចាំបអ់ុក្នុបានៈ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុក្នុំពុ�ងនិៈយាយទ�រស័្សពុា នៈិងបានៈយក្នុ
ទ�រស័្សពុារបស់្សអុក្នុនៅចំញពីុអុក្នុ។

៧. ពុួក្នុនៅគឺបានៈគឺប្រម្គាម្ពក្នុំដែ�ងថ្លានឹៈងនៅធិើើបាបអុក្នុ នៈិងអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុ
ម្ពនិៈនៅធិើើតាម្ពពុួក្នុនៅគឺនៅទនៅនាះ។

៨. នៅ�នៅពុលឆ្លូងដែ�នៈ អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតប្របដែ�លបនួៈនៅម្គាា ង បាឡានៈ នៈិង ស្សា� រ ី ម្ពនិៈបានៈ
នៈិយាយជាម្ពយួអុក្នុក្នុុ�ងរយៈនៅពុលបនួៈនៅម្គាា ងនៅពុញ។ អុក្នុបានៈម្ពក្នុ�ល់ផ្សាាះ�ធ៏ិំម្ពយួនៅ�ទី
ជំនៈបទ ដែ�លនៅម្ពើលនៅ�ម្ពនិៈ��ចំនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�ក្នុុ�ងរ�បភាពុនៅនាះនៅទ។

៩. ផ្សាាះនៅនាះពុណ៌ុះនៅ�ៀវ នៈិងម្គានៈបងអួចំធិំៗចំំនៈួនៈបនួៈ ទាងំនៅ�ជានៈន់ៅប្រកាម្ព នៈិងជានៈន់ៅលើ។

១០. ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សពុីរនាក្នុ ់ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុប់ានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុ ពុួក្នុនៅគឺ�ក្នុអ់ាវនៅពុទយពុណ៌ុះ 
ស្ស នៈិងបានៈអម្ព�ំនៅណុះើ រនៅ�ខាងម្ព��អុក្នុពីុរបីជំំហានៈ ឆ្លូងកាត្ថស់ាល�ធ៏ិំម្ពយួដែ�លបានៈ
�បពុណ៌ុះ ស្ស នៈិងពុ�ំម្គានៈនៅប្រគឺឿងស្សង្ហាា រមិ្ព ឬរ�បភាពុអើីទាងំអស់្ស នៅ�ក្នុុ�ងនៅនាះ។ នៅ�ខាងនៅឆ្លើង
សាលនៅនាះម្គានៈជំនៅណុះតើ រម្ពយួ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈនាអំុក្នុនៅ�ើងតាម្ពជំនៅណុះតើ រនៅនាះនៅ�កានៈប់នៈាប់
ត្ថ�ចំម្ពយួ។

១១. នៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបន់ៅនាះ ម្គានៈដែប្រគឺត្ថ�ចំម្ពយួ នៅ�ប្រជំុងខាងសាត ំ នៈិងបងគនៈ ់ នៈិងឡាវាាប�ម្ពយួនៅ�ប្រជំុង
ខាងនៅឆ្លើង។ នៅ�ខាងនៅប្រកាយជំញ្ញាា ំង ដែផ្សាុក្នុក្នុណាត ល ម្គានៈបងអួចំត្ថ�ចំម្ពយួដែ�លម្គានៈរបារដែ�ក្នុ
បញ្ញឈរចំំនៈួនៈបនួៈ។



260

១២. ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សដែ�លនៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ បានៈឲ្យយថុ្លាពំុីរប្រ�ប ់នៈិងទឹក្នុម្ពយួដែក្នុវនៅ�អុក្នុ នៈិងបានៈប្របាប់
ឲ្យយអុក្នុនៅលបវា អុក្នុបានៈសួ្សរថ្លា នៅ�ត្ថ�អើី។

១៣. នាងបានៈពុនៈយល់ថ្លា អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងគឺនៅប្រម្គាងម្ពយួនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់អុក្នុ
ដែ�លម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុ�នៈបានៈ និៈងថ្លា នៅគឺនឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៤. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ នៈិងប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់ នៈិងបានៈប្របាបន់ាងថ្លា អុក្នុម្ពនិៈចំងន់ៅ�ទីនៅនាះ
នៅទ បា�ដែនៈតនាងបានៈប្របាបអ់ុក្នុឲ្យយស្សាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងថ្លាអុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វសិ្សទធិពុិនៅស្សស្ស
ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស។ នាងបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្គានៈក្នុ�នៈ អុក្នុ
នៈឹងអាចំប្រត្ថ�បន់ៅ�ជំួបអាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុវញិ នៅ�ើយនៈឹងទទួលបានៈប្របាក្នុម់្ពយួចំំនៈួនៈធិំ នៅ�ើម្ពប ី
ជំួយ�ល់អាបំ្រសី្ស និៈងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

១៥. ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះបានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុជានៅរៀងរាល់នៃ�ា នៈិងបានៈយក្នុអាហារ នៈិងថុ្លាមំ្ពក្នុឲ្យយអុក្នុ
បដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នាងបានៈនិៈយាយថ្លា ថុ្លាទំាងំនៅនាះនឹៈងនៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈប្របាណុះរបស់្សអុក្នុនៅប្រត្ថៀម្ពរចួំរាល់
ស្សប្រម្គាបក់ារម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ ប្រគឺបន់ៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅចំញនៅ�វញិ អុក្នុនឹៈងក្នុអួត្ថថុ្លាំ
ទាងំនៅនាះនៅចំញម្ពក្នុ។

១៦. ពីុរបីស្សបាត �៍នៅប្រកាយម្ពក្នុ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅ�កានៈប់នៈាបវ់ះកាត្ថ ់ នៈិងបងុំឲ្យយអុក្នុទនៅប្រម្ពត្ថ�ូួនៈ
នៅ�នៅលើត្ថ�ម្ពយួ នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សដែ�លជា
នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថពីុរនាក្នុន់ៅទៀត្ថ បានៈដ្ឋាក្នុវ់ត្ថថ�អើីម្ពាោងចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងទាើ រម្គាស្សរបស់្សអុក្នុ។ អុក្នុម្ពនិៈ
ប្របាក្នុ�ថ្លាវាជាអើីនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតវាម្គានៈភាពុឈចឺាំប ់ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា វានឹៈង
នៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៧. នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុប្រត្ថ�បម់្ពក្នុកានៈប់នៈាបវ់ញិ ពុួក្នុនៅគឺបានៈដែណុះនាឲំ្យយអុក្នុនៅគឺងស្សប្រម្គាក្នុនៅពុញ
ម្ពយួ�ា ចំ។ បា�ដែនៈតបនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺនៅចំញពីុបនៈាបវ់ញិភូាម្ព អុក្នុបានៈនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើងៗ។

១៨. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ក្នុដែនៈូងនៅនៈះអស់្សរយៈនៅពុលរាបដ់ែ�។ នៅរៀងរាល់ពុីរបី
ស្សបាត �៍ម្ពតង អុក្នុនឹៈងប្រត្ថូវនៅ�ជំួបនៅវជំាបណុះឌិ ត្ថទាងំនៅនាះនៅ�បនៈាបវ់ះកាត្ថ ់ នៅ�ើយប្រគឺបន់ៅពុលអុក្នុ
នៈឹងនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើង បនាា បព់ុីនៅនាះ។

១៩. នៅ�នៃ�ាម្ពយួ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅចំញពុីទីនៅនាះ �ម នៈនៈរណាមុ្គាក្នុប់្របាបអ់ុក្នុថ្លានៅ�ត្ថ�អើីនៅនាះនៅទ 
បា�ដែនៈតអុក្នុប្រត្ថូវបានៈនា�ំូួនៈយក្នុនៅ�ក្នុុ�ងរ�យនៈតម្ពយួ ដែ�លនៅបើក្នុបរនៅដ្ឋាយម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សពុីរនាក្នុ់
ដែ�លនៅស្សូៀក្នុស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ�់ត្ថពុណ៌ុះនៅ�ម  ដែ�លម្ពនិៈបានៈនិៈយាយអើីទាងំអស់្ស។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈ
នៅបើក្នុបរនាអំុក្នុនៅ�ក្នុដែនៈូង�ស៏ាា ត្ថម់្ពយួ វាងងឹត្ថ នៈិងម្គានៈនៃប្រពុនៅឈើ។ ពុួក្នុនៅគឺទាញអុក្នុនៅចំញពីុ
រ�យនៈត នៅ�ើយអុក្នុគិឺត្ថថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈងស្សមូ្គាបអ់ុក្នុ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺបានៈទមូ្គាក្នុអ់ុក្នុចំ�ះពីុរ�យនៈត នៈិង
ទ�ក្នុអុក្នុនៅចាំលនៅ�ទីនៅនាះ។

២០. អុក្នុបានៈនៅ�ើរតាម្ពផ្សាូ�វនៅពុញម្ពយួយប ់ រ��ត្ថ�ល់អុក្នុបានៈរក្នុនៅ�ើញក្នុសិ្សដ្ឋាា នៈម្ពយួ ដែ�លអុក្នុ
បានៈនៅ�ស្ស�ំជំំនៈួយនៅ�ទីនៅនាះ។



Module 2 
GENDER-RESPONSIVE INVESTIGATIONS FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS AND OTHER VULNERABLE INDIVIDUALS 

261

អុក្នុគឺឺជា ជំ�សាង (ការបាត្ថ�់ូួនៈពីុ Pedwar) ខាងនៅប្រកាម្ពគឺឺជាបញ្ញា ីពុត័្ថម៌្គានៈចំំនៈួនៈពីុរនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់អុក្នុក្នុុ�ង
ការស្សដែម្ពតងជាត្ថួអងគនៅនាះ៖

ន្ថែផ្តែកចំិតតស្វាស្ត្រី�ត និ�ន្ថែផ្តែកអាកប��កិរិ�៖ ដែ�លផ្សាតល់ពុត័្ថម៌្គានៈ ថ្លានៅត្ថើអុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះដែបប
ណា នៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបស់្សម្គាភ ស្សនៈ ៍ នៈិងថ្លានៅត្ថើអុក្នុគឺួរដែត្ថបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិាដែបបណា នៅ�ក្នុុ�ង
�ំនៅណុះើ រការនៃនៈបទស្សម្គាភ ស្សនៈន៍ៅនាះ 

ស៊ើ�រ៊�នៃនម្រា�ឹតតិការណ្តុះ៍៖ បញ្ញា ីអងគនៅ�ត្ថ�អំពីុអើីដែ�លបានៈនៅក្នុើត្ថនៅ�ើងចំំនៅ�ះ ជំ�សាង នៅ��ណុះៈនៅពុល
ដែ�លនាងបានៈបាត្ថ�់ូួនៈ។ អុក្នុគឺួរដែត្ថប្របកានៈភ់ាា បត់ាម្ពអងគនៅ�ត្ថ�ទាងំនៅនាះ នៈិងម្ពនិៈ
បនៅញ្ញេញបញ្ញេ� លអើីទាងំអស់្ស។ បា�ដែនៈតអុក្នុគឺួរដែត្ថបដែនៈថម្ពគឺំនិៈត្ថផ្ទាា ល់�ូួនៈរបស់្សអុក្នុ ថ្លានៅត្ថើ «អុក្នុ» 
(ជំួសាង)៖

+ ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះយាា ង��ចំនៅម្ពតចំ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅស្សរ ានីៃនៈប្រពុតឹ្ថតកិារណ៍ុះទាងំនៅនៈះកំ្នុពុ�ងដែត្ថ
នៅក្នុើត្ថនៅ�ើង

+ អុក្នុបានៈបនៅញ្ញេញអាក្នុបបកិ្នុរយិា��ចំនៅម្ពតចំ�ូះ
+ អុក្នុបានៈនិៈយាយអើ�ូីះនៅ�កានៈត់្ថអួងគ�នៃទនៅទៀត្ថ នៅ�នៅពុលដែ�លនៅស្សរ ានីៃនៈប្រពុតឹ្ថតកិារណ៍ុះ

ទាងំនៅនាះក្នុពំុ�ងដែត្ថនៅក្នុើត្ថនៅ�ើង
១. ន្ថែផ្តែកចំិតតស្វាស្ត្រី�ត និ�ន្ថែផ្តែកអាកប��កិរិ�៖ 

• អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះរសាបរ់ស្សល់ជាខូាងំ នៈិងស្សម្ពូងឹនៅម្ពើលខាងនៅប្រកាយ�ុងរបស់្សអុក្នុម្ពតងនៅ�ើយ
ម្ពតងនៅទៀត្ថ/រនៅងគើ�ូួនៈចំ�ះនៅ�ើងៗ នៅ�ក្នុុ�ង�ំនៅណុះើ រការនៃនៈបទស្សម្គាភ ស្សនៈទ៍ាងំម្ព�ល

• អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាង្ហាយរងនៅប្រ�ះ នៈិងបត្ថន់ៃ�របស់្សអុក្នុកាត្ថន់ៅ�ើម្ពប្រទូងរបស់្សអុក្នុ នៈិងឱ្យនៈ�ូួនៈ
នៅ�ម្ព�� នៅ�នៅលើក្នុដែនៈូងអងគ�យរបស់្សអុក្នុ

• នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះរសាបរ់ស្សល់ជាខូាងំ នៈិងពិុបាក្នុ�ក្នុ�នៅងាើម្ពបនៈតិចំ អុក្នុក្នុ៏
ម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លាវលិម្ព��ផ្សាងដែ�រ

• អុក្នុដែប្រស្សក្នុទឹក្នុ នៈិងចំងប់ានៈទឹក្នុ (នៅស្សុើស្ស�ំទឹក្នុ)/ចំងន់ៅគឺង នៈិងនិៈយាយម្ពតងនៅ�ើយម្ពតងនៅទៀត្ថថ្លា 
អុក្នុនៅនៈឿយ�ត្ថ់

• អុក្នុក្នុំពុ�ងដែត្ថម្គានៈបញ្ញាា ក្នុុ�ងការចំងចាំពំុត័្ថម៌្គានៈលម្ពអតិ្ថ នៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សពុត័្ថម៌្គានៈចំំនៈួនៈពីុរ ពុីបញ្ញា ី
ខាងនៅប្រកាម្ព នៈិងដែចំក្នុរដំែលក្នុដែត្ថពុត័្ថម៌្គានៈទាងំនៅនៈះបា�នៅណាណ ះ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុនៅធិើើស្សម្គាភ ស្ស
នៅស្សុើស្ស�ំឲ្យយអុក្នុនិៈយាយសាចំន់ៅរឿងរបស់្សអុក្នុប្របាបព់ុួក្នុនៅគឺពីុរ�ង ឧ. នៅប្របើប្របាស់្សបនៅចំេក្នុនៅទស្ស
នៈិយាយនៅរឿងតាម្ពលំដ្ឋាបលំ់នៅដ្ឋាយនៃនៈនៅពុលនៅវ� នៈិងបនៅចំេក្នុនៅទស្សក្នុុ�ងការនៈិយាយនៅរឿង
ប្រត្ថ�ប�់យនៅប្រកាយវញិ

• នៈិយាយយាា ងនៅលឿនៈ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុពុិភាក្នុាអំពីុចំំណុះ� ចំទី១៨ ទី១៩ នៈិងទី២០។

៤.៤.២ កាៅ��ណែ�ោ� ខ
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២. ស្វាចំ់ស៊ើរឿ�រប�់អែក 

១. អុក្នុបានៈចាំក្នុនៅចំញពីុអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ ជាម្ពយួប�រស្សមុ្គាក្នុ ់នៅ�ម ះ បាឡានៈ នៈិងស្ត្រីស្សតី
មុ្គាក្នុន់ៅ�ម ះ ស្សា� រ ី នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅឆ្នាំព ះនៅ� ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ� ជាក្នុដែនៈូងដែ�លអុក្នុបានៈរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈង
នៅ�នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថម្ពយួ។

២. អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�ក្នុុ�ងរ�យនៈតភិកី្នុអាបម់្ពយួនៅប្រគឺឿង នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុស្សាបស់ាា ត្ថ់
គឺួរស្សម្ព នៅ�តាម្ពផ្សាូ�វនៅ�កានៈរ់ាជំធានីៈ។

៣. នៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ស្សណាា �រ Pedwar Royale នៅ�ើយអុក្នុប្រត្ថូវបានៈ
អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

៤. នៅ�នៃ�ាបនាា ប ់ អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈប់្រពុំដែ�នៈនៅ�ើម្ពបបីនៈត�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈ ់ ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ�។ អុក្នុ
បានៈឮ ស្សា� រ ីនៅ�ូះ�ុជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុត់ាម្ពទ�រស័្សពុា បា�ដែនៈតអុក្នុម្ពនិៈយល់ថ្លាពុួក្នុនៅគឺនៅ�ូះ�ុ
អំពីុនៅរឿងអើីនៅនាះនៅទ ពីុនៅប្រ�ះ�ត្ថប់ានៈនិៈយាយភាសានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

៥. អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងស្សណាា �រនៅ�ៀវ ដែ�លនៅ�ដែក្នុបរប្រពុំដែ�នៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�
ក្នុុ�ងបនៈាបដ់ែត្ថម្ពយួជាម្ពយួពុួក្នុនៅគឺទាងំពីុរនាក្នុ ់ បា�ដែនៈតអុក្នុបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញថ្លា ពុួក្នុនៅគឺបានៈ
ឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅគឺង។ អុក្នុម្គានៈក្នុតីប្រពុួយបារម្ពភ នៅ�ើយម្ពនិៈបានៈនៅគឺងនៅនាះនៅទ។

៦. នៅ�នៅពុលទទួលទានៈអាហារនៅពុលប្រពុឹក្នុ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ពុួក្នុនៅគឺចាំបំាចំប់្រត្ថូវនៅប្របើប្របាស់្ស
លិ�ិត្ថឆ្លូងដែ�នៈដែក្នុូងកូាយស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុ។ អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំជាខូាងំចំំនៅ�ះការសួ្សរ    
សំ្សណួុះរ។ អុក្នុម្គានៈការស្សងសយ័ នៈិងបានៈនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ បា�ដែនៈតនៅ�នៅពុល
នៅនាះ បាឡានៈ នៈិង ស្សា� រ ីចាំបអ់ុក្នុបានៈ នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុក្នុំពុ�ងនិៈយាយទ�រស័្សពុា នៈិងបានៈយក្នុ
ទ�រស័្សពុារបស់្សអុក្នុនៅចំញពីុអុក្នុ។

៧. ពុួក្នុនៅគឺបានៈគឺប្រម្គាម្ពក្នុំដែ�ងថ្លានឹៈងបញ្ញា� នៈនៈរណាមុ្គាក្នុន់ៅ�នៅធិើើបាបអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ 
ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុម្ពនិៈនៅធិើើតាម្ពពុួក្នុនៅគឺនៅទនៅនាះ។

៨. នៅ�នៅពុលឆ្លូងដែ�នៈ អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតប្របដែ�លប្របាបំីនៅម្គាា ង បាឡានៈ នៈិង ស្សា� រ ី ម្ពនិៈបានៈ
នៈិយាយជាម្ពយួអុក្នុក្នុុ�ងរយៈនៅពុលបនួៈនៅម្គាា ងនៅពុញ។ អុក្នុបានៈម្ពក្នុ�ល់ផ្សាាះ�ធ៏ិំម្ពយួនៅ�
ជាយប្រក្នុុង ដែ�លនៅម្ពើលនៅ�ម្ពនិៈ��ចំនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�ក្នុុ�ងរ�បភាពុនៅនាះនៅទ។

៩. ផ្សាាះនៅនាះពុណ៌ុះនៃបត្ថង និៈងម្គានៈបងអួចំធិំៗចំំនៈួនៈបនួៈ ទាងំនៅ�ជានៈន់ៅប្រកាម្ព នៈិងជានៈន់ៅលើ។

១០. ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុ ់ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សពុីរនាក្នុប់ានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុ ពុួក្នុនៅគឺ�ក្នុអ់ាវនៅពុទយពុណ៌ុះ 
ស្ស នៈិងបានៈអម្ព�ំនៅណុះើ រនៅ�ខាងម្ព��អុក្នុពីុរបីជំំហានៈ ឆ្លូងកាត្ថស់ាល�ធ៏ិំម្ពយួដែ�លបានៈ
�បពុណ៌ុះ ស្ស នៈិងពុ�ំម្គានៈនៅប្រគឺឿងស្សង្ហាា រមិ្ព ឬរ�បភាពុអើីទាងំអស់្ស នៅ�ក្នុុ�ងនៅនាះ។ នៅ�ខាងនៅឆ្លើង
សាលនៅនាះម្គានៈជំនៅណុះតើ រម្ពយួ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈនាអំុក្នុនៅ�ើងតាម្ពជំនៅណុះតើ រនៅនាះនៅ�កានៈប់នៈាប់
ត្ថ�ចំម្ពយួ។
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១១. នៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបន់ៅនាះ ម្គានៈដែប្រគឺត្ថ�ចំម្ពយួ នៅ�ប្រជំុងខាងនៅឆ្លើង នៈិងបងគនៈ ់នៈិងឡាវាាប�ម្ពយួនៅ�ប្រជំុង
ខាងនៅឆ្លើង។ នៅ�ខាងនៅប្រកាយជំញ្ញាា ំង ដែផ្សាុក្នុក្នុណាត ល ម្គានៈបងអួចំត្ថ�ចំម្ពយួដែ�លម្គានៈរបារដែ�ក្នុ
បញ្ញឈរចំំនៈួនៈបនួៈ។

១២. ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សដែ�លនៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ បានៈឲ្យយថុ្លាមំ្ពយួប្រ�ប ់ នៈិងទឹក្នុម្ពយួដែក្នុវនៅ�អុក្នុ នៈិងបានៈ
ប្របាបឲ់្យយអុក្នុនៅលបវា អុក្នុបានៈសួ្សរថ្លា នៅ�ត្ថ�អើី។

១៣. នាងបានៈពុនៈយល់ថ្លា អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ពនៅ�ក្នុុ�ងគឺនៅប្រម្គាងម្ពយួនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់អុក្នុ
ដែ�លម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុ�នៈបានៈ និៈងថ្លា ពុួក្នុនៅគឺនឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៤. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ នៈិងប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់ នៈិងបានៈប្របាបន់ាងថ្លា អុក្នុម្ពនិៈចំងន់ៅ�ទីនៅនាះ
នៅទ បា�ដែនៈតនាងបានៈប្របាបអ់ុក្នុឲ្យយស្សាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងថ្លាអុក្នុ�ម នៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សនៅនាះនៅទ។ នាងបានៈ
ប្របាបអ់ុក្នុថ្លា នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុម្គានៈក្នុ�នៈ អុក្នុនឹៈងអាចំប្រត្ថ�បន់ៅ�ជំួបអាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុវញិ 
នៅ�ើយនៈឹងទទួលបានៈប្របាក្នុម់្ពយួចំំនៈួនៈធិំ នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់អាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

១៥. ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សស��ស្សៗ�ុមុ្គាក្នុប់ានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុជានៅរៀងរាល់នៃ�ា នៈិងបានៈយក្នុអាហារ នៈិងថុ្លាមំ្ពក្នុ
ឲ្យយអុក្នុបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ថុ្លាទំាងំនៅនាះនឹៈងនៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈប្របាណុះរបស់្សអុក្នុ
នៅប្រត្ថៀម្ពរចួំរាល់ស្សប្រម្គាបក់ារម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ នៅ�នៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅចំញនៅ�វញិ 
អុក្នុនឹៈងនៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈអុក្នុក្នុអួត្ថ។

១៦. ពីុរបីស្សបាត �៍នៅប្រកាយម្ពក្នុ ម្គានៈនៅវជំាបណុះឌិ ត្ថប្រសី្សមុ្គាក្នុប់ានៈម្ពក្នុកានៈប់នៈាបរ់បស់្សអុក្នុ នៈិងបានៈ
ដ្ឋាក្នុវ់ត្ថថ�អើីម្ពាោងចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងទាើ រម្គាស្សរបស់្សអុក្នុ។ អុក្នុម្ពនិៈប្របាក្នុ�ថ្លាវាជាអើីនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតវា
ម្គានៈភាពុឈចឺាំប ់នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៧. នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុប្រត្ថ�បម់្ពក្នុកានៈប់នៈាបវ់ញិ ពុួក្នុនៅគឺបានៈដែណុះនាឲំ្យយអុក្នុនៅគឺងស្សប្រម្គាក្នុនៅពុញ
ម្ពយួ�ា ចំ។ បា�ដែនៈតបនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺនៅចំញពីុបនៈាបវ់ញិភូាម្ព អុក្នុបានៈនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើងៗ។

១៨. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ក្នុដែនៈូងនៅនៈះអស់្សរយៈនៅពុលរាបដ់ែ�។ នៅរៀងរាល់ពុីរបី
ស្សបាត �៍ម្ពតង នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៈឹងម្ពក្នុជំួបអុក្នុ នៅ�ើយប្រគឺបន់ៅពុលអុក្នុនឹៈងនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើង 
បនាា បព់ុីនៅនាះ។

១៩. នៅ�នៃ�ាម្ពយួ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅចំញពុីទីនៅនាះ ពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា អុក្នុប្រត្ថូវដែត្ថចាំក្នុនៅចំញ 
ពុីនៅប្រ�ះអុក្នុម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុ�នៈបានៈនៅទ។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅបើក្នុបរនាអំុក្នុនៅ�ក្នុដែនៈូង�ស៏ាា ត្ថម់្ពយួ វា
ងងឹត្ថ នៈិងម្គានៈនៃប្រពុនៅឈើ។ ពុួក្នុនៅគឺទាញអុក្នុនៅចំញពីុរ�យនៈត នៅ�ើយអុក្នុគិឺត្ថថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈង
ស្សមូ្គាបអ់ុក្នុ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺបានៈទមូ្គាក្នុអ់ុក្នុចំ�ះពីុរ�យនៈត និៈងទ�ក្នុអុក្នុនៅចាំលនៅ�ទីនៅនាះ។

២០. អុក្នុបានៈនៅ�ើរតាម្ពផ្សាូ�វនៅពុញម្ពយួយប ់ រ��ត្ថ�ល់អុក្នុបានៈនៅ�ើញម្គានៈក្នុសិ្សដ្ឋាា នៈម្ពយួ ដែ�លអុក្នុ
បានៈនៅ�ស្ស�ំជំំនៈួយនៅ�ទីនៅនាះ។



264

១. អុក្នុបានៈចាំក្នុនៅចំញពីុអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ ជាម្ពយួប�រស្សមុ្គាក្នុ ់នៅ�ម ះ បាឡានៈ នៈិងស្ត្រីស្សតី
មុ្គាក្នុន់ៅ�ម ះ ស្សា� រ ិ នៅ�ើម្ពបនីៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅឆ្នាំព ះនៅ� ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ� ជាក្នុដែនៈូងដែ�លអុក្នុបានៈរពំុឹងទ�ក្នុថ្លានឹៈង
នៅ�នៅធិើើការនៅ�ក្នុុ�ងនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថម្ពយួ។

២. អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�ក្នុុ�ងរ�យនៈតភិកី្នុអាបម់្ពយួនៅប្រគឺឿង នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺម្គានៈភាពុរសួ្សរាយ
រាក្នុទ់ាក្នុច់ំំនៅ�ះអុក្នុខូាងំណាស់្ស/ម្គានៈភាពុស្សាបស់ាា ត្ថគ់ឺួរស្សម្ព នៅ�តាម្ពផ្សាូ�វនៅ�កានៈរ់ាជំធានីៈ។

៣. នៅ�ក្នុុ�ងរាជំធានីៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ស្សណាា �រ Pedwar Royale នៅ�ើយអុក្នុប្រត្ថូវបានៈ
អនៈ�ញ្ញាញ ត្ថឲ្យយនៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

៤. នៅ�នៃ�ាបនាា ប ់ អុក្នុបានៈនៅធិើើ�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈប់្រពុំដែ�នៈនៅ�ើម្ពបបីនៈត�ំនៅណុះើ រនៅ�កានៈ ់ ប្រក្នុុងនៅក្នុត្ថ�។ អុក្នុ
បានៈឮ បាឡានៈ ឬស្សា�រ ី នៅ�ូះ�ុជាម្ពយួម្ពនៈ�ស្សសមុ្គាក្នុត់ាម្ពទ�រស័្សពុា បា�ដែនៈតអុក្នុម្ពនិៈយល់ថ្លា
ពុួក្នុនៅគឺនៅ�ូះ�ុអំពីុនៅរឿងអើីនៅនាះនៅទ ពីុនៅប្រ�ះ�ត្ថប់ានៈនិៈយាយភាសានៅផ្សាសងនៅទៀត្ថ។

៥. អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងស្សណាា �រនៅ�ៀវ ដែ�លនៅ�ដែក្នុបរប្រពុំដែ�នៈ អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�
ក្នុុ�ងបនៈាបដ់ែត្ថម្ពយួជាម្ពយួ ស្សា� រ ី /ពុួក្នុនៅគឺទាងំពីុរនាក្នុ ់ បា�ដែនៈតអុក្នុបានៈស្សម្គាគ ល់នៅ�ើញថ្លា នាង
ម្ពនិៈបានៈនៅគឺងនៅពុញម្ពយួយប/់ពុួក្នុនៅគឺបានៈឆូ្នាំស់្សនៅវនៈ�ុនៅគឺង។ អុក្នុម្គានៈក្នុតីប្រពុួយបារម្ពភ នៅ�ើយ
ម្ពនិៈបានៈនៅគឺងនៅនាះនៅទ។

៦. នៅ�នៅពុលទទួលទានៈអាហារនៅពុលប្រពុឹក្នុ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ពុួក្នុនៅគឺចាំបំាចំប់្រត្ថូវនៅប្របើប្របាស់្ស
លិ�ិត្ថឆ្លូងដែ�នៈដែក្នុូងកូាយស្សប្រម្គាបអ់ុក្នុ អុក្នុសួ្សរសំ្សណួុះរ ពុួក្នុនៅគឺបានៈពុនៈយល់ថ្លា ពុីនៅប្រ�ះនៈឹងប្រត្ថូវ
ចំំណាយនៅពុលយ�រស្សប្រម្គាបក់ារនៅរៀបចំំទិដ្ឋាា ការរបស់្សអុក្នុ នៅ�ើយការង្ហារចាំបំាចំប់្រត្ថូវចាំបន់ៅផ្សាតើម្ព
ភូាម្ពៗ/អុក្នុម្គានៈភិយ័ខូាចំជាខូាងំចំំនៅ�ះការសួ្សរសំ្សណួុះរ។ អុក្នុម្គានៈការស្សងសយ័ នៈិងបានៈ
នៅ�ទ�រស័្សពុានៅ�កានៈអ់ាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុ បា�ដែនៈតនៅ�នៅពុលនៅនាះ បាឡានៈ នៈិង ស្សា� រ ី ចាំបអ់ុក្នុបានៈ 
នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុក្នុំពុ�ងនិៈយាយទ�រស័្សពុា និៈងបានៈយក្នុទ�រស័្សពុារបស់្សអុក្នុនៅចំញពីុអុក្នុ។

៧. ពុួក្នុនៅគឺបានៈគឺប្រម្គាម្ពក្នុំដែ�ងថ្លានឹៈងនៅធិើើបាបអុក្នុ នៈិងអាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ/បញ្ញា� នៈនៈរណា
មុ្គាក្នុន់ៅ�នៅធិើើបាបអាបំ្រសី្ស និៈងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ ប្របសិ្សនៈនៅបើអុក្នុម្ពនិៈនៅធិើើតាម្ពពុួក្នុនៅគឺនៅទនៅនាះ។

៨. នៅ�នៅពុលឆ្លូងដែ�នៈ អុក្នុបានៈនៅបើក្នុរ�យនៈតប្របដែ�លបនួៈ/ប្របាបំីនៅម្គាា ង បាឡានៈ នៈិងស្សា� រ ីម្ពនិៈបានៈ
នៈិយាយជាម្ពយួអុក្នុក្នុុ�ងរយៈនៅពុលបនួៈនៅម្គាា ងនៅពុញ។ អុក្នុបានៈម្ពក្នុ�ល់ផ្សាាះ�ធ៏ិំម្ពយួនៅ�ទី
ជំនៈបទ/នៅ�ជាយប្រក្នុុង ដែ�លនៅម្ពើលនៅ�ម្ពនិៈ��ចំនៅរាងចំប្រក្នុផ្សាលិត្ថទ�រស័្សពុាចំល័ត្ថនៅ�ក្នុុ�ងរ�បភាពុ

៤.៤.៣ ភាៅពខើ��នៅ�វាៅ�កាៅ��ណែ�ោ� ក និ� ខ
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នៅនាះនៅទ។

៩. ផ្សាាះនៅនាះពុណ៌ុះនៅ�ៀវ/នៃបត្ថង នៈិងម្គានៈបងអួចំធិំៗចំំនៈួនៈបនួៈ ទាងំនៅ�ជានៈន់ៅប្រកាម្ព នៈិងជានៈន់ៅលើ។

១០. ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សពុីរនាក្នុ ់ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុ/់ម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សមុ្គាក្នុ ់ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សពុីរនាក្នុ់
បានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុ ពុួក្នុនៅគឺ�ក្នុអ់ាវនៅពុទយពុណ៌ុះ ស្ស នៈិងបានៈអម្ព�ំនៅណុះើ រនៅ�ខាងម្ព��អុក្នុពីុរបី
ជំំហានៈ ឆ្លូងកាត្ថស់ាល�ធ៏ិំម្ពយួដែ�លបានៈ�បពុណ៌ុះ ស្ស នៈិងពុ�ំម្គានៈនៅប្រគឺឿងស្សង្ហាា រមិ្ព ឬ
រ�បភាពុអើីទាងំអស់្ស នៅ�ក្នុុ�ងនៅនាះ។ នៅ�ខាងនៅឆ្លើងសាលនៅនាះម្គានៈជំនៅណុះតើ រម្ពយួ នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺ
បានៈនាអំុក្នុនៅ�ើងតាម្ពជំនៅណុះតើ រនៅនាះនៅ�កានៈប់នៈាបត់្ថ�ចំម្ពយួ។

១១. នៅ�ក្នុុ�ងបនៈាបន់ៅនាះ ម្គានៈដែប្រគឺត្ថ�ចំម្ពយួ នៅ�ប្រជំុងខាងសាត ំ/នៅឆ្លើង នៈិងបងគនៈ ់នៈិងឡាវាាប�ម្ពយួនៅ�
ប្រជំុងខាងនៅឆ្លើង។ នៅ�ខាងនៅប្រកាយជំញ្ញាា ំង ដែផ្សាុក្នុក្នុណាត ល ម្គានៈបងអួចំត្ថ�ចំម្ពយួដែ�លម្គានៈរបារ
ដែ�ក្នុបញ្ញឈរចំំនៈួនៈបនួៈ។

១២. ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សដែ�លនៅ�ជាម្ពយួអុក្នុ បានៈឲ្យយថុ្លាពីំុរប្រ�ប/់ម្ពយួប្រ�ប ់នៈិងទឹក្នុម្ពយួដែក្នុវនៅ�អុក្នុ នៈិង
បានៈប្របាបឲ់្យយអុក្នុនៅលបវា អុក្នុបានៈសួ្សរថ្លា នៅ�ត្ថ�អើី។

១៣. នាងបានៈពុនៈយល់ថ្លា អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្សឲ្យយចំ�លរមួ្ព នៅ�ក្នុុ�ងគឺនៅប្រម្គាងម្ពយួនៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់
អុក្នុដែ�លម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុ�នៈបានៈ និៈងថ្លា នៅគឺនឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៤. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះភិយ័ខូាចំ នៈិងប្រចំប�ក្នុប្រចំបល់ នៈិងបានៈប្របាបន់ាងថ្លា អុក្នុម្ពនិៈចំងន់ៅ�ទីនៅនាះ
នៅទ បា�ដែនៈតនាងបានៈប្របាបអ់ុក្នុឲ្យយស្សាបអ់ារម្ពមណ៍ុះ នៈិងថ្លាអុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺផ្សាតល់ជំ�នៈនៈ�វសិ្សទធិពុិនៅស្សស្ស
ដែ�លប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនៅប្រជំើស្សនៅរ ើស្ស/អុក្នុ�ម នៈជំនៅប្រម្ពើស្សនៅនាះនៅទ។ នាងបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា នៅ�នៅពុល
ដែ�លអុក្នុម្គានៈក្នុ�នៈ អុក្នុនឹៈងអាចំប្រត្ថ�បន់ៅ�ជំួបអាបំ្រសី្សរបស់្សអុក្នុវញិ នៅ�ើយនៈឹងទទួលបានៈ
ប្របាក្នុម់្ពយួចំំនៈួនៈធិំ នៅ�ើម្ពបជីំួយ�ល់អាបំ្រសី្ស នៈិងបអ�នៈប្រសី្សរបស់្សអុក្នុ។

១៥. ម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ/ម្គានៈម្ពនៈ�ស្សស��ស្សៗ�ុមុ្គាក្នុ ់ បានៈម្ពក្នុជំួបអុក្នុជានៅរៀងរាល់នៃ�ា នៈិងបានៈ
យក្នុអាហារ នៈិងថុ្លាមំ្ពក្នុឲ្យយអុក្នុបដែនៈថម្ពនៅទៀត្ថ នាងបានៈនិៈយាយថ្លា/អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺប្របាបថ់្លា ថុ្លាំ
ទាងំនៅនាះនឹៈងនៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈប្របាណុះរបស់្សអុក្នុនៅប្រត្ថៀម្ពរចួំរាល់ស្សប្រម្គាបក់ារម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ ប្រគឺបន់ៅពុល
ដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះនៅចំញនៅ�វញិ អុក្នុនឹៈងនៅធិើើឲ្យយ�ូួនៈអុក្នុក្នុអួត្ថ។
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១៦. ពីុរបីស្សបាត �៍នៅប្រកាយម្ពក្នុ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅ�កានៈប់នៈាបវ់ះកាត្ថ ់នៈិង បងុំឲ្យយអុក្នុទនៅប្រម្ពត្ថ�ូួនៈ
នៅ�នៅលើត្ថ�ម្ពយួ នៅ��ណុះៈនៅពុលដែ�លម្ពនៈ�ស្សសប្រសី្សមុ្គាក្នុន់ៅនាះ នៈិងម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សដែ�លជា
នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថពីុរនាក្នុន់ៅទៀត្ថ/ម្គានៈនៅវជំាបណុះឌិ ត្ថប្រសី្សមុ្គាក្នុប់ានៈម្ពក្នុកានៈប់នៈាបរ់បស់្សអុក្នុ បានៈដ្ឋាក្នុវ់ត្ថថ�
អើីម្ពាោងចំ�លនៅ�ក្នុុ�ងទាើ រម្គាស្សរបស់្សអុក្នុ។ អុក្នុម្ពនិៈប្របាក្នុ�ថ្លាវាជាអើីនៅនាះនៅទ បា�ដែនៈតវាម្គានៈភាពុ
ឈចឺាំប ់នៅ�ើយពុួក្នុនៅគឺបានៈប្របាបអ់ុក្នុថ្លា វានឹៈងនៅធិើើឲ្យយអុក្នុម្គានៈនៃផ្សាានៅ�ះ។

១៧. នៅ�នៅពុលដែ�លអុក្នុប្រត្ថ�បម់្ពក្នុកានៈប់នៈាបវ់ញិ ពុួក្នុនៅគឺបានៈដែណុះនាឲំ្យយអុក្នុនៅគឺងស្សប្រម្គាក្នុនៅពុញ
ម្ពយួ�ា ចំ។ បា�ដែនៈតបនាា បព់ុីពុួក្នុនៅគឺនៅចំញពីុបនៈាបវ់ញិភូាម្ព អុក្នុបានៈនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើងៗ។

១៨. អុក្នុម្គានៈអារម្ពមណ៍ុះថ្លា អុក្នុបានៈសុាក្នុន់ៅ�ក្នុដែនៈូងនៅនៈះអស់្សរយៈនៅពុលរាបដ់ែ�។ នៅរៀងរាល់ពុីរបី
ស្សបាត �៍ម្ពតង អុក្នុនឹៈងប្រត្ថូវនៅ�ជំួបនៅវជំាបណុះឌិ ត្ថទាងំនៅនាះនៅ�បនៈាបវ់ះកាត្ថ/់នៅវជំាបណុះឌិ ត្ថមុ្គាក្នុន់ៅនាះ
នៈឹងម្ពក្នុជំួបអុក្នុ នៅ�ើយប្រគឺបន់ៅពុលអុក្នុនឹៈងនៅ�ត្ថចំ�ះនៅ�ើង បនាា បព់ុីនៅនាះ។

១៩. នៅ�នៃ�ាម្ពយួ អុក្នុប្រត្ថូវបានៈនៅគឺនានំៅចំញពុីទីនៅនាះ �ម នៈនៈរណាមុ្គាក្នុប់្របាបអ់ុក្នុថ្លានៅ�ត្ថ�អើីនៅនាះនៅទ 
បា�ដែនៈតអុក្នុប្រតូ្ថវបានៈនាំ�ួូនៈយក្នុនៅ�កុ្នុ�ងរ�យនៈតម្ពួយដែ�លនៅបើក្នុបរនៅដ្ឋាយម្ពនៈ�ស្សសប្របុស្សពុីរនាក្នុ់
ដែ�លនៅស្សូៀក្នុស្សនៅម្ពូៀក្នុបំ�ក្នុ�់ត្ថពុណ៌ុះនៅ�ម  ដែ�លម្ពនិៈបានៈនិៈយាយអើីទាងំអស់្ស/ពុួក្នុនៅគឺបានៈ
ប្របាបអ់ុក្នុថ្លា អុក្នុប្រត្ថូវដែត្ថចាំក្នុនៅចំញ ពុីនៅប្រ�ះអុក្នុម្ពនិៈអាចំម្គានៈក្នុ�នៈបានៈនៅទ។ ពុួក្នុនៅគឺបានៈនៅបើក្នុបរ
នាអំុក្នុនៅ�ក្នុដែនៈូង�ស៏ាា ត្ថម់្ពយួ វាងងឹត្ថ នៈិងម្គានៈនៃប្រពុនៅឈើ។ ពុួក្នុនៅគឺទាញអុក្នុនៅចំញពីុរ�យនៈត 
នៅ�ើយអុក្នុគិឺត្ថថ្លាពុួក្នុនៅគឺនឹៈងស្សមូ្គាបអ់ុក្នុ បា�ដែនៈតពុួក្នុនៅគឺបានៈទមូ្គាក្នុអ់ុក្នុចំ�ះពីុរ�យនៈត នៈិងទ�ក្នុអុក្នុ
នៅចាំលនៅ�ទីនៅនាះ។

២០. អុក្នុបានៈនៅ�ើរតាម្ពផ្សាូ�វនៅពុញម្ពយួយប ់ រ��ត្ថ�ល់អុក្នុបានៈរក្នុនៅ�ើញក្នុសិ្សដ្ឋាា នៈម្ពយួ ដែ�លអុក្នុ
បានៈនៅ�ស្ស�ំជំំនៈួយនៅ�ទីនៅនាះ។



មេ�មេ�ៀនទីី២
កាា�មេ�ើ�បអមេ�េតដែ�លមេ�ើ�យតបចំំមេ�ា�បញ្ហាាាមេយនឌ័័��ម្រា�ាប់ជន��មេម្រា�ា�នៃនអំមេ��ជួញ�ូ��នើ�ស និ� ជនងាាយ��មេម្រា�ា��នៃទីមេទីៀត
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៥.១.១ ���ួ��ើ��ប់ញ្ហាេៅ��អ្ន�ពីកាៅ�មេធីើ�ណែ�នកាៅ��ក�មភាៅព

១. ស៊ើត�ចំំណ្តុះំចំនៃនស៊ើមស៊ើរៀន�ំខាន់ៗចំំនួនប�ន្ថែដូ�អែកនឹ�យកស៊ើចំញ��ការបណ្តុះះ�ះបណ្តាា��ស៊ើនះ និ�

ស្វាក���� និ�អនើវតតកែ��ការងាររប�់អែក �នអវ�ខើះ?

ក.

ខ.

គ្គ.

២. ស៊ើត�អែក�នបំណ្តុះ�អនើវតតចំំណ្តុះំចំនៃនស៊ើមស៊ើរៀន�ំខាន់ៗន្ថែដូ�អែក�នកំណ្តុះត់រកស៊ើ��ញស៊ើ�កែ��

�ំណ្តុះួរខា�ស៊ើ��ស៊ើដ្ឋាយរស៊ើបៀបណ្តា (ផ្តត�់រយ�ស៊ើ��កំណ្តុះត់)?

៣. ស៊ើត�ន្ថែផ្តែកអវ�ខើះន្ថែដូ�អែកចំ�់ស៊ើរៀន�ូម្រាតបន្ថែនែមស៊ើ�ៀត ម្រាប�ិនស៊ើប��ន?

៤. ស៊ើត�អែក�នន្ថែផ្តនការស៊ើរៀន�ូម្រាតបន្ថែនែមអំ��ន្ថែផ្តែកន្ថែដូ�អែក�នកំណ្តុះត់រកស៊ើ��ញស៊ើ�កែ���ំណ្តុះួរ  

��៣ ស៊ើដ្ឋាយរស៊ើបៀបណ្តា?
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