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មាតិកា 

ងសចកតីង្តើម្  ទាំព័រ ៣  
ោរងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិក ទាំព័រ ៦ 

ោរអប់រ ាំនិ្ោរបណតុ ុះបណ្តត ល ទាំព័រ ៨ 

រចនាសម្ព័នធត្គ្ប់ត្គ្្ ទាំព័រ ៩ 

ងោលោរណ៍ខណនាាំអាកបបកិរយិា “ត្កម្សីលធម៌្” ទាំព័រ ១១  

ងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្ខា្ងត្ៅ ទាំព័រ ១២ 

ងោលោរណ៍ខណនាាំននោររាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្ម ទាំព័រ ១៣ 

ោរវាយរនម្ៃភាពមិ្នត្រឹម្ត្រូវនិ្ោរត្បត្ពឹរតែុស ទាំព័រ ១៨ 

ឧបសម្ព័នធ ទាំព័រ ១៩ 

 ឧបសម្ព័នធ ១ ទាំព័រ ២០ 

 ឧបសម្ព័នធ ២ ទាំព័រ ២៣ 

 ឧបសម្ព័នធ ៣ ទាំព័រ ២៧ 

 ឧបសម្ព័នធ ៤ ទាំព័រ ៣០ 

 ឧបសម្ព័នធ ៥ ទាំព័រ ៣១ 

 ឧបសម្ព័នធ ៦ ទាំព័រ ៣២ 

 

 

  

   
   
   
   
 



វសចក្តតវ្តើម 

សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស 'សាលា' ងបតជាា ោរពារកុមារនិ្មានងោលបាំណ្ង ើម្បទីទួលបានកិចចោរពារែពស់
បាំ្ុរសត្មាប់កុមារ។ សាលាមានងោលបាំណ្ដាក់ងចញនូវងោលនងយាបាយនិ្នីរិវធីិខ លនឹ្ពត្្ឹ្កិចចោរ
ពារកុមារងៅកនុ្ោរអនុវរតសកម្មភាពនិ្កម្មវធីិសិកាទាំ្កនុ្និ្ងត្ៅបរងិវណសាលា។ 

សាលាមិ្នអរ់ឱនឱយចាំងពាុះោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារងទ។ 

ងរើងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលាគឺ្ជាអវី? និ្ងោលបាំណ្របស់វាគឺ្ជាអវី? 

ងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលាគឺ្ខ្ែកងលើអនុសញ្ញា អ្គោរសហត្បជាជារិសតីពីសិទធិកុមារ។ វាគឺ្ជា
ងោលនងយាបាយខ លបញ្ញា ក់ថាសាលាងបតជាា រកាសុវរថិភាពកុមារ។ វាបញ្ញា ក់យា៉េ្ចាស់ ល់ម្នុសសត្គ្ប់ោន
ខ លពាក់ព័នធនឹ្សាលាថាកុមារត្រូវខរទទួលបានោរោរពារ។ វារួយបង្កើរបរសិាថ នខ លមានសុវរថិភាពនិ្
វរិាមានសត្មាប់កុមារ ត្ពម្ទាំ្បង្ហា ញថាសាលាកាំពុ្យកចិរតទុកដាក់យា៉េ្ខាៃ ាំ្ចាំងពាុះោរពវកិចចរបស់ែៃួន។ 

ងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលា្តល់នូវត្គ្បែណឌ ននងោលោរណ៍សត្ ់ដារនិ្ងោលោរណ៍ខណនាាំ
ង ើម្បីោរពារនិ្ង្ៃើយរបចាំងពាុះោររ ាំងលាភបាំពាន៖ 

•  បង្កើរង ើ្ងដាយគ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្ខ លមានោរចូលរមួ្ពីរាំណ្ត្ោរពារកុមារនិ្ត្រូវបានអនុម័្រងដាយ
សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលរបស់សាលា។ 

•  សាលាបានយល់ វាមានទាំនួលែុសត្រូវខា្ខ្នកសីលធម៌្និ្្ៃូវចាប់កនុ្កិចចោរពារកុមារជាមួ្យនិ្ោរ
យកចិរតទុកដាក់របស់ែៃួន និ្ខសវ្ រកង ើម្បបីង្កើរបរសិាថ នមួ្យខ លជាកខនៃ្ងធវើឱយកុមារមានអារម្មណ៍
សុវរថិភាព  ជាកខនៃ្ ខ លកុមារអាចនិយាយងចញ ជាកខនៃ្ ខ លកុមារត្រវូបានងគ្សាត ប់ និ្ជាកខនៃ្
ខ លកុមារនិ្រាំណ្ត្បុគ្គលិកត្រវូបានងគ្ងោរពនិ្្តល់សិទធអាំណ្តច។  

•  ខសវ្ រកោរោរពារសាលាងរៀន រាំណ្ត្បុគ្គលិក និ្សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលពីបទងោទត្បោន់ននោរ
រ ាំងលាភបាំពានខ លអាចបាំផ្លៃ ញងករ តិ៍ង ម្ ុះសាលា មិ្នថាត្រវូបានងគ្បង្កើរឬោម នមូ្លដាា ន។ 

•  សាលាបានខសវ្ រកភាពជាន គូ្ជាមួ្យអ្គោរចលនាសុវរថិភាពកុមារ (The ChildSafe Movement) កនុ្
ោរអភិវឌ្ឍងោលនងយាបាយងនុះ។ អ្គោរចលនាសុវរថិភាពកុមារ គឺ្ជាអ្គោរខ លត្រវូបានងគ្ងោរពកនុ្
នាម្ជាអនក ឹកនាាំគ្ាំនិរង្នើម្កនុ្កិចចោរពារកុមារជាសកល  ាំងណើ រោរងដាយអ្គោរមិ្រតសមាៃ ញ់អនតរជារិ
ខ លត្រូវបានងគ្ទទួលសាគ ល់ជាអនតរជារិ ងហើយត្រូវបានបង្កើរង ើ្កនុ្ឆ្ន ាំ២០០៥ ង ើម្បីោរពារកុមារនិ្
យុវរនពីត្គ្ប់ទត្ម្្់ននោររ ាំងលាភបាំពាននិ្ោរងក្ត្បវញ័្ច ។ អ្គោរចលនាសុវរថិភាពកុមារបានបង្កើរ
ឧបករណ៍ជាងត្ចើនង ើម្បីងលើកកម្ពស់ោរយល់ ឹ្និ្្តល់ ាំងណ្តុះស្រសាយង ើម្បីធានាសុែុមាលភាពរបស់
កុមារ។ 

និយម្ន័យសត្មាប់ងោលបាំណ្ននងោលនងយាបាយងនុះ 

ងរើ“ កុមារ” គឺ្ជាអវី? 
ងយា្តាម្អនុសញ្ញា អ្គោរសហត្បជាជារិសតីពីសិទធិកុមារ “កុមារភាពគឺ្ែុសពីម្នុសសងពញវយ័ ងហើយពួកងគ្
មានអាយុងត្ោម្ ១៨ឆ្ន ាំ។ វាគឺ្ជាងពលងវលាខ លត្រូវបានងគ្ោរពារជាពិងសស កុមារត្រវូខរទទួលបានោរ
អនុញ្ញា រឱយលូរលាស់ធាំធារ់  ងរៀនសូត្រ ងល្កម្ានត អភិវឌ្ឍនិ្រកីចងត្ម្ើនត្បកបងដាយងសចកតីនលៃលនូរ”។ 

ងរើោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារគឺ្ជាអវី? 
សាលាអនុវរតនិយម្ន័យរបស់អ្គោរសុែភាពពិភពងលាក៖ “ោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ” ឬ “ោរងធវើបាប” បង្កើរ
បានជាទត្ម្្់ននោរងធវើបាបរា្ោយឬ្ៃូវចិរត  ោររ ាំងលាភបាំពាន្ៃូវងភទ ោរងក្ត្បវញ័្ច ្ៃូវងភទ ោរមិ្នយកចិរត
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ទុកដាក់ឬមិ្នងអើងពើ  ោររួញ ូរ ឬោរងក្ត្បវញ័្ច  នទងទៀរ  ខ លអាចបណ្តត លឱយមានងត្ោុះថាន ក់ ល់សុែភាព 
ោររស់រានមានរីវរិ ោរអភិវឌ្ឍ ឬងសចកតីនលៃលនូររបស់កុមារកនុ្បរបិទននទាំនាក់ទាំន្ ទាំនួលែុសត្រូវ ទាំនុកចិរត ឬ
សិទធិអាំណ្តច (របាយោរណ៍របស់អ្គោរសុែភាពពិភពងលាកខ លត្រូវបានបង្កើរងៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពីោរ
ពិងត្ោុះងយាបល់ងលើកិចចោរពារោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ) ។ 

 ោររ ាំងលាភបាំពានងលើរា្ោយ៖ ោររ ាំងលាភបាំពានងលើរា្ោយងកើរង ើ្ងៅងពលខ លម្នុសសមាន ក់ងធវើឱយ
របួសងដាយងចរនា ឬគ្ត្មាម្កាំខហ្ឱយរបួស ល់កុមារឬងកម្។ ងនុះអាចមានទត្ម្្់ ូចជាោរទុះកាំង្ៃៀ្ 
ោរដាល់ ោរអត្្នុ ោរងធវើឱយរលាក ោររញុឬត្ោន ោរដាក់ទណឌ កម្ម ឬោរោប់យក ប៉េុខនតមិ្នត្រូវបាន
កាំណរ់។ ោររ្របួសអាចមានទត្ម្្់ជាសាន ម្ជាាំ មុ្រឬោរ់ រលាក បាក់្ែឹ្។ល។ 

 ោររ ាំងលាភបាំពានងលើអារម្មណ៍៖ ោររ ាំងលាភបាំពានងលើអារម្មណ៍គឺ្ជាោរវាយត្បហារ ៏រុាាំនរ ៉េងៅងលើោរងោរព
ែៃួនឯ្របស់កុមារ។ វាអាចមានទត្ម្្់ ូចជា ោរងៅង ម្ ុះ ោរគ្ត្មាម្កាំខហ្ ោរសម្ៃុរគ្ត្មាម្ ោរ
ចាំអក ោរបាំភិរបាំភ័យ ឬទុកឱយកុមារងៅមាន ក់ឯ្ដាច់ពីងគ្ ប៉េុខនតមិ្នត្រវូបានកាំណរ់។ 

 ោររ ាំងលាភបាំពាន្ៃូវងភទ៖ ោររ ាំងលាភបាំពាន្ៃូវងភទកុមារ គឺ្ជាោរបាំពានងលើរា្ោយរបស់កុមារតាម្រយៈ
ត្បងភទននទាំនាក់ទាំន្្ៃូវងភទណ្តមួ្យ ឬោររ ាំងលាភបាំពាន្ៃូវចិរតកុមារតាម្រយៈពាកយសម្តីឬអាកបបកិរយិា
្ៃូវងភទខ លងម្ើលង ើញ។ 

 ោរមិ្នយកចិរតទុកដាក់ឬមិ្នងអើងពើ៖ ោរមិ្នយកចិរតទុកដាក់ឬមិ្នងអើងពើ គឺ្ជាោរែកខានមិ្នបានបាំងពញ
ងសចកតីត្រវូោរជាមូ្លដាា នរបស់កុមារ ូចជា អាហារបូរថម្ភត្គ្ប់ត្ោន់  អនាម័្យផ្លា ល់ែៃួន រត្ម្ក ោរងម្ើល
ខលសម្រម្យ ោរខលទាំសុែភាពទូងៅនិ្្ៃូវចិរត  ឱោសសត្មាប់អភិវឌ្ឍ្ៃូវចិរត និ្ោរចិញ្ច ឹម្បីបាច់ខ្នក
អារម្មណ៍ ោរងរៀនសូត្រងៅសាលា ោរចូលរមួ្ និ្ោរងត្បើត្បាស់ធនធានអប់រ ាំ។ 

រាំណ្ត្សាលា៖ មានសមារិកបុគ្គលិកងពញងមា៉េ្និ្ងត្ៅងមា៉េ្ សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាល អនកសម័ត្គ្ចិរត អនក
ហារ់ោរ។ 

ម្ងធោបាយោរពារកុមាររបស់សាលា 
ងយើ្នឹ្បាំងពញតាម្ោរងបតជាា ចិរតរបស់ងយើ្កនុ្កិចចោរពារកុមារពីោររ ាំងលាភបាំពានតាម្ម្ងធោបាយ ូចរងៅ៖ 

•  ោរយល់ ឹ្៖ ងយើ្នឹ្ធានាថាសិសានុសិសស រាំណ្ត្បុគ្គលិក និ្ឪពុកមាត យ/អាណ្តពោបាលទា្ំ
អស់យល់ ឹ្អាំពីោររ ាំងលាភបាំពានកុមារនិ្ងត្ោុះថាន ក់ខ លអាចងកើរង ើ្ចាំងពាុះកុមារ។ 

•  កិចចោរពារ៖ តាម្រយៈោរយល់ ឹ្ ងោលោរណ៍ខណនាាំ និ្ោរអនុវរតលែ ងយើ្នឹ្ធានាថារាំណ្ត្
បុគ្គលិកនិ្អាណ្តពោបាលសិសសោរ់បនថយហានិភ័យ ល់កុមារ ងហើយងោលនងយាបាយោរពារ
កុមារនិ្ោរអប់រ ាំក៏ងដាុះស្រសាយោររ ាំងលាភបាំពាននិ្ោរសម្ៃុរគ្ត្មាម្ពីកុមារងៅកុមារ្្ខ រ។ 

•  ោររាយោរណ៍៖ ងយើ្នឹ្ធានាថារាំណ្ត្បុគ្គលិកយល់ចាស់ពីរាំហានខ លត្រូវងធវើងៅងពលមានោរ
ត្ពួយបារម្ភទក់ទ្នឹ្សុវរថិភាពកុមារ។ 

•  ោរង្ៃើយរប៖ ងយើ្នឹ្ធានាថាសកម្មភាពត្រវូបានងធវើង ើ្ង ើម្បីោាំត្ទនិ្ោរពារកុមារងៅកខនៃ្ខ ល
មានោរត្ពួយបារម្ភងកើរង ើ្ ទក់ទ្នឹ្ោររ ាំងលាភបាំពានខ លអាចងកើរមាន។  ាំងណើ រោរងនុះនឹ្
មានភាពត្រឹម្ត្រូវនិ្រមាៃ ភាព។ 

•  ោរចូលរមួ្៖ ងយើ្នឹ្ធានាថាកុមារចូលរមួ្យា៉េ្សកម្មកនុ្ោរបង្កើរបរសិាថ នខ លត្បកបងដាយសុវរថិ
ភាព ងហើយងយើ្យកចិរតទុកដាក់ជាខាៃ ាំ្ងលើទសសនៈ បាំណ្ត្បាថាន  និ្ក្វល់របស់ពួកងគ្ចាំងពាុះត្គ្ប់
បញ្ញា ទាំ្អស់ខ លទក់ទ្នឹ្សុវរថិភាពនិ្កិចចោរពាររបស់ពួកងគ្។ 

•  ោរចូលរមួ្យា៉េ្សកម្ម៖ ងយើ្នឹ្ពិនិរយត្បវរតិរបួរបស់បុគ្គលិកទាំ្អស់យា៉េ្យកចិរតទុកដាក់ ខសវ្ រក
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ឯកសារងយា្និ្ត្បវរតិរបូងបកខរនតាម្ខ លអាចងធវើងៅបាន ង ើម្បីធានាថាបុគ្គលិកលមីមិ្នមានត្បវរតិ
ពាក់ព័នធនឹ្ោររ ាំងលាភបាំពាន ឬោរមិ្នយកចិរតទុកដាក់/មិ្នងអើងពើណ្តមួ្យងដាយងយា្តាម្និយម្
ន័យខា្ងលើ  ូចខ លងយើ្បាន ឹ្។ 

វសិាលភាពននងោលនងយាបាយោរពារកុមារ៖ វសិាលភាពននងោលនងយាបាយោរពារកុមារងនុះអនុវរតចាំងពាុះ
សិសស បុគ្គលិក សមារិកត្កុម្ត្បឹកាភិបាល មាតាបិតា/អាណ្តពោបាល ត្បព័នធ្សពវ្ ាយ សហគ្ម្ន៍ និ្ងភាៀវ
អងញ្ា ើញចូលម្កមានទក់ទ្ជាមួ្យសិសសរបស់ងយើ្ មិ្នថាងៅតាម្បរងិវណសាលា  ាំងណើ រទសសនកិចចសិកា 
ឬ ាំងណើ រកម្ានតរបស់សិសសងទ។ល។ សាលាបង្កើរងោលនងយាបាយោរពារកុមារមានសត្មាប់ត្គ្ប់ភាគី្ទាំ្
អស់ ងហើយ្តល់ោរបណតុ ុះបណ្តត លងោលងៅ ល់រាំណ្ត្បុគ្គលិកស្រសបតាម្សម្រថភាពរបស់ពួកងគ្។ 

ងោលនងយាបាយត្រូវបានងគ្៖ 
•  ្សពវ្ាយជាសាធារណៈ និ្ខចកោយយា៉េ្ទូលាំទូលាយ។ 
•  អនុម័្រនិ្ចុុះហរថលខាងដាយគ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្ពាក់ព័នធនិ្ត្កមុ្បឹកាភិបាល។ 
•  អនុវរតតាម្ងដាយរាំណ្ត្បុគ្គលិកនិ្អនកពាក់ព័នធទាំ្អស់។ 
•  ពិនិរយង ើ្វញិជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ាំ និ្ខករត្ម្ូវ ងៅងពលណ្តខ លមានោរផ្លៃ ស់បតូរគួ្រឱយករ់សមាគ ល់ 
•  បកខត្បងៅជាភាសាកនុ្ស្រសុកខ លពាក់ព័នធ។ 

សាលាទទួលសាគ ល់ថាកុមារ នទងទៀរអាចជាអនករ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ ូចោន  តាម្រយៈសម្ដីសម្ៃុរគ្ត្មាម្និ្
ោរគ្ត្មាម្កាំខហ្តាម្ត្បព័នធងអ ិចត្រូនិច។ សាលាមិ្នមានោរអរ់ឱនចាំងពាុះោរសម្ៃុរគ្ត្មាម្ និ្បានដាក់វធីិ
ង ើម្បីោរពារកុមារពីោរសម្ៃុរគ្ត្មាម្ ងហើយនឹ្រួយងធវើឱយកុមារខ លសម្ៃុរងគ្ោៃ យជាម្នុសសខ លងចុះងោរព
អនក នទ។ 

សមាសធារុននងោលនងយាបាយោរពារកុមារ 
ងោលនងយាបាយោរពារកុមារងនុះរមួ្មានសមាសធារុសុវរថិភាពកុមារ ៧យា៉េ្ ននងោលនងយាបាយោរពារ
កុមារ៖  
  សមាសធារុទី ១៖  ោរងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិក 

សមាសធារុទី ២ ៖  ោរអប់រ ាំនិ្បណតុ ុះបណ្តត ល 
សមាសធារុទី ៣៖  រចនាសម្ព័នធត្គ្ប់ត្គ្្ 
សមាសធារុទី ៤៖  ងោលោរណ៍ខណនាាំអាកបបកិរយិា “ត្កម្សីលធម៌្” 
សមាសធារុទី ៥៖  ងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្ខា្ងត្ៅ 
សមាសធារុទី ៦៖  ងោលោរណ៍ខណនាាំននោររាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្ម 
សមាសធារុទី ៧៖ ោរវាយរនម្ៃភាពមិ្នត្រឹម្ត្រូវនិ្ោរត្បត្ពឹរតែុស 
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១. ការជព្រើសជរើសបគុ្គលរិ 
 

សាលាងបតជាា ចិរតែិរែាំត្បឹ្ខត្ប្ងធវើត្គ្ប់ខបបយា៉េ្ ង ើម្បីធានាថារាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់ត្រូវបានងត្រើសងរ ើស
យា៉េ្ត្បុ្ត្បយ័រននិ្ទទួលបានោរោាំត្ទនិ្បណតុ ុះបណ្តត លង ើម្បីអាចោរពារនិ្ង្ៃើយរបចាំងពាុះោរស្ស័យ
និ្សាថ នភាពននោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ។ 

រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់មិ្នថា អនកខ លត្រូវបានងគ្ប្់ត្បាក់ឱយឬមិ្នប្់ត្បាក់ឱយ ងពញងមា៉េ្ឬងត្ៅងមា៉េ្          
បងណ្តត ុះអាសននឬរយៈងពលយូរ មានទាំនាក់ទាំន្ផ្លា ល់ឬត្បងយាលជាមួ្យកុមារគួ្រខរ្ៃ្ោរ់ ាំងណើ រោរងត្រើស
ងរ ើសបុគ្គលិកយា៉េ្ហមរ់ចរ់និ្មានលកខណៈសត្ ់ដារ និ្ឯកភាពចាំងពាុះងោលនងយាបាយោរពារកុមារ។ 

១.១. ងោលោរណ៍ខណនាាំចាំងពាុះោរងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិក 

 ១.១.១. ោរ្សពវ្ ាយ ាំណឹ្ងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិកនិ្ពាកយសុាំចូលងធវើោរ 

 រាល់ោរ្សពវ្ ាយ ាំណឹ្ងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិកនិ្ទត្ម្្់ពាកយងសនើសុាំចូលងធវើោរគឺ្ងយា្ងៅងលើងោល
នងយាបាយោរពារកុមារ។ ឧទហរណ៍៖              

• នីរិវធីិងត្រើសងរ ើសនិ្ោរងត្រើសងរ ើសរបស់សាលា្ៃុុះបញ្ញច ាំ្ពីោរងបតជាា ចិរតរបស់ពួកងយើ្ចាំងពាុះ
សុវរថិភាពនិ្កិចចោរពារកុមារងៅកនុ្សកម្មភាព / កម្មវធីិសិការបស់ពួកងយើ្។ 

• សាលាមានងោលនងយាបាយោរពារកុមារងៅនឹ្កខនៃ្។ 
• ងបកខរននឹ្ត្រូវបានងគ្រ ាំពឹ្ថា នឹ្ងោរពតាម្ងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលា។ 

១.១.២. ោរងត្រើសងរ ើសងបកខរន 

ត្គ្ប់ងបកខរនអនតរជារិទាំ្អស់ត្រវូបង្ហា ញលិែិរងថាក លងទស។ ត្បសិនងបើមិ្នមានសត្មាប់ងបកខរនជារន
ជារិខែមរងទ ត្រូវមានលិែិរបញ្ញា ក់ពីកិរយិាមាយាទពីសាលាែណឌ /សាលា ុាំ។ ត្បសិនងបើមិ្នមាន សូម្
បាំងពញងសចកតីត្បោសសតីពីោរ្តនាា ងទសត្ពហមទណឌ ងដាយែៃួនឯ្ រមួ្មានងសចកតីខលៃ្ ោរណ៍ខ លថាពួក
ងគ្នឹ្ត្រូវបានងរៀបចាំង ើម្បី្ ៃ្ោរ់ោរត្ររួពិនិរយរបស់ប៉េូលីស ត្បសិនងបើត្រូវបានងគ្ោរ់តាាំ្។ ត្បសិនងបើ
ោរ្តនាា ងទសឬោរត្ពួយបារម្ភណ្តមួ្យត្រូវបានបញ្ញា ក់ វាគឺ្ជាទាំនួលែុសត្រវូរបស់បុគ្គលិកនិ្អនក
ត្គ្ប់ត្គ្្ធនធានម្នុសសកនុ្ោរកាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ថាងរើពួកងគ្ប្កោរគ្ត្មាម្កាំខហ្ ល់កិចចោរពារ
កុមារខ រឬងទ។ 

សរបុម្កោរងត្រើសងរ ើសបុគ្គលិកត្រូវខរមាន៖ 
•  ោរត្ររួពិនិរយឯកសារងយា្ _ ពីអាជាា ធររដាា ភិបាល (កាំណរ់ត្តាត្ពហមទណឌ  / លិែិរងថាក ល

ងទស) និ្ពីនិងយារកមុ្នៗ។ 
•  ងបតជាា និ្ចុុះហរថងលខាងលើងោលនងយាបាយោរពារកុមារនិ្ចាប់ននោរត្បត្ពឹរត។ 
•  ត្បសិនងបើោរបងត្្ៀនត្រវូឱយងធវើោរជាមួ្យកុមារនិ្រត្ម្ូវោរបងត្្ៀន។ 
•  សមាភ សន៍សាំណួរខ លទក់ទ្នឹ្ត្បធានបទនិ្បញ្ញា ោរពារកុមារ។ 
•  សាំណុាំ ខបបបទបញ្ញា ក់ពីែៃួនឯ្ ត្បសិនងបើត្រវូបានរត្ម្ូវ។ 
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១.១.៣. លកខែ័ណឌ ោរង្ហរ 

សាលាងបតជាា ្តល់លកខែ័ណឌ ោរង្ហរខ លោាំត្ទនិងយារិរទាំ្ស្តសតីនិ្បុរសកនុ្រួនាទីជាឪពុកមាត យឬអនក
ងម្ើលខល។ សាលាោាំត្ទ ល់ោរង្ហរយុវរនតាម្រយៈោរ្តល់ឱយចុុះកម្មសិកាបងត្្ៀននិ្មាោ៌អារីព។ 

•  សាលាធានាថាមិ្នមានកុមារខ លមានអាយុងត្ោម្អាយុងធវើោរអបបបរមាខ លកាំណរ់ងដាយ
ចាប់ជារិត្រវូបានងត្រើសងរ ើសឱយងធវើោរងៅសាលាងទ ងហើយអនកងធវើោរវយ័ងកម្ ខ លមានអាយុ
ងលើសពីអាយុងធវើោរអបបបរមាត្រូវបានោរពារពីោរង្ហរខ លទាំន្ជាងធវើឱយប៉េុះពាល់សុែភាព 
សុវរថិភាព ឬសីលធម៌្របស់កុមារងដាយលកខែ័ណឌ របស់វាឬោលៈងទសៈខ លវាត្រូវបានអនុវរត។ 

•  បញ្ា ននកិចចោរពារកុមាររមួាន ូចជា ោរវាយរនម្ៃបុគ្គលិកជា្ៃូវោរនិ្ងទៀ្ទរ់ (ឧបបរតិងហរុ
ខ លបានងកើរង ើ្ ងរើពួកងគ្បានង្ៃើយរបយា៉េ្ ូចងម្តច ហានិភ័យ នទងទៀរខ លពួកងគ្បាន
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណនិ្ោរយល់ ឹ្អាំពីត្បព័នធរបាយោរណ៍ / ត្បរិកម្មរបស់សាលា  ឹ្អាំពី
ត្បព័នធរាយោរណ៍និ្ោរចូលរមួ្របស់សាលា)។ 
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២. ការអបរ់នំងិការបណ្តះបណាតាល 
 

សមាសធារុសុែុមាលភាពកុមាររ ឹ្ មាាំត្រវូបានដាក់បញ្ចូ លងៅកនុ្ត្បព័នធបណតុ ុះបណ្តត លរបស់ងយើ្។  តាម្រយៈ
ោរអប់រ ាំនិ្បណតុ ុះបណ្តត ល ងយើ្អនុញ្ញា រឱយសិសានុសិសសនិ្រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់ទទួលបានចាំងណុះ
អនុវរតនិ្រាំនាញ៖ 

២.១. ងោលោរណ៍ខណនាាំសតពីីោរអប់រ ាំនិ្បណតុ ុះបណ្តត ល 

រាំណ្ត្បុគ្គលិកទា្ំ អស់រត្ម្វូឱយទទួលបាន៖ 
១.  ោរបណតុ ុះបណ្តត លត្បោាំឆ្ន ាំសតីពីងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលា រមួ្មានត្កម្សីលធម៌្ 

រងបៀបសមាគ ល់សញ្ញា ណននោររ ាំងលាភបាំពាន  រងបៀបង្ៃើយរប និ្វធីិរាយោរណ៍។ 
២.  ោរបណតុ ុះបណ្តត លបាំប៉េនទូងៅសត្មាប់បុគ្គលិក (ម្ត្  ឬ ពីរ ្កនុ្មួ្យឆ្ន ាំ) ង ើម្បីរ ាំឭកបុគ្គលិកពីនីរិវធីិ

កនុ្ោរអនុវរត និ្ងធវើបចចុបបននភាពងលើោរអភិវឌ្ឍន៍លមីណ្តមួ្យ។  
៣. ោរបណតុ ុះបណ្តត លោរយល់ ឹ្អាំពីសុវរថិភាពកុមារង ើម្បី្តល់ឱយបុគ្គលិកទាំ្អស់នូវោរយល់អាំពីកិចច

ោរពារកុមារនិ្បញ្ញា ខ លកាំពុ្ងកើរង ើ្ងៅកនុ្បរងិវណសាលានិ្សហគ្ម្ន៍កនុ្ស្រសុក។ 

 វគ្គបណតុ ុះបណ្តត លទាំ្ងនុះរមួ្មាន៖  

•  ងោលោរណ៍ខណនាាំសតីពីអាកបបកិរយិាចាំងពាុះទាំនាក់ទាំន្ផ្លា ល់និ្ត្បងយាលជាមួ្យកុមារ។ 
•  ងោលោរណ៍ននងោលនងយាបាយោរពារកុមារ។ 
•  វធីិកាំណរ់អរតសញ្ញា ណនិ្ង្ៃើយរបចាំងពាុះោរស្សយ័ឬោរបង្ហា ញននោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ។ 
•  នីរិវធីិរាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្ម (ងៅកនុ្និ្ងត្ៅបរងិវណសាលា) និ្ោរងត្បើត្បាស់ឧបករណ៍រាយ

ោរណ៍ឱយបានត្រឹម្ត្រវូ។ 
•  រាយោរណ៍ចាំងពាុះោរត្ពយួបារម្ភននោររ ាំងលាភបាំពាន ល់ម្នុសសសាំខាន់ៗ (ម្ន្រនតីោរពារកុមារ        

គ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្។ល។ )។  
•  រកាោរសមាា រ់ននព័រ៌មានផ្លា ល់ែៃួនរបស់កុមារ។ 

ោរបណតុ ុះបណ្តត លត្រូវបានបនតវាយរនម្ៃនិ្ងធវើបចចុបបននភាពង ើ្វញិ។ ម្រិងយាបល់ត្រូវបានខសវ្ រកពីអនក
ចូលរមួ្សត្មាប់ោរខកលម្ែនាងពលអនាគ្រ ងបើអាចងធវើងៅបាន។ 

សិសស ត្រូវបានរូន ាំណឹ្អាំពីងោលនងយាបាយោរពារកុមារនិ្ត្កម្សីលធម៌្ សិទធិរបស់ពួកងគ្ ងរើឥរយិាបទ
ខបបណ្តខ លពួកងគ្រ ាំពឹ្ច្់បានពីរាំណ្ត្បុគ្គលិក ពីោន ងៅវញិងៅម្ក ងពលងវលានិ្ពីម្នុសសខ ល
និយាយងៅោន់ ត្បសិនងបើពួកងគ្មានអារម្មណ៍មិ្នស្រសួលឬសថិរងៅកនុ្ងត្ោុះថាន ក់។  
ឪពុកមាត យ / អាណ្តពោបាល នឹ្ត្រូវបានរូន ាំណឹ្អាំពីោរងបតជាា ចិរតរបស់សាលាកនុ្កិចចោរពារកុមារ ទទួល
បានោរយល់ ឹ្ននងោលនងយាបាយោរពារកុមារ វធីិង្ៃើយរប និ្ោរចូលរមួ្ចាំខណកបង្កើរបរសិាថ នោរពារ
សត្មាប់កូនៗនិ្មិ្រតភកដិរបស់ពួកោរ់ (រមួ្ទាំ្ងៅកនុ្្ាុះពួកងគ្ផ្លា ល់) និ្ង ើម្បីងលើកទឹកចិរតឱយមានទាំនាក់
ទាំន្ងដាយងបើកចាំហជាមួ្យកូនៗពួកោរ់អាំពីសុវរថិភាពនិ្កិចចោរពារ។ 
 
 
 
 



9 
 

៣. រចនាសម្ពន័ព្្គ្បព់្គ្ង 
 

ោរបង្កើរសាលាងរៀនមួ្យត្បកបងដាយ "សុវរថិភាពសត្មាប់កុមារ" អាស្រស័យងដាយមានរចនាសម្ព័នធចាស់លាស់ 
និ្វបបធម៌្ងបើកចាំហជាមួ្យោរយល់ ឹ្ ង ើម្បីធានាថារាំណ្ត្បុគ្គលិកនិ្សិសសទាំ្អស់មានអារម្មណ៍ងរឿ
ជាក់និ្មានសុវរថិភាពកនុ្ោរនិយាយងចញនិ្អនុវរតកិចចោរពារសុរថិភាពកុមារ។ 

រចនាសម្ព័នធោរត្គ្ប់ត្គ្្គួ្រខរត្រូវបានអនុម័្រងៅតាម្លាំដាប់លាំងដាយង ើម្បរួីយសត្ម្ួល ល់ោរអនុវរតងោល
នងយាបាយនិ្នីរិវធីិោរពារកុមារងៅសាលា។ 

រចនាសម្ព័នធត្គ្ប់ត្គ្្រមួ្មាន៖ 
- ត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលសាលា 
- នាយកសាលា 
- ម្ន្រនតីោរពារកុមារ 

ង ើម្បីឱយងោលនងយាបាយនិ្នីរិវធីិ ាំងណើ រោរងៅងដាយរលូននិ្មានត្បសិទធិភាពនិ្ធានាបានថាបុគ្គលិក ឹ្
អាំពីទាំនួលែុសត្រូវរបស់ពួកងគ្ វាោាំបាច់ណ្តស់ខ លបុគ្គលិកទទួលបានោរោាំត្ទត្បកបងដាយត្បសិទធភាព។ 

៣.១. ងោលោរណ៍ខណនាាំសតពីីរចនាសម្ព័នធត្គ្ប់ត្គ្្ 

 ោរត្គ្ប់ត្គ្្គួ្រខរ្តល់នូវបរសិាថ នខ លត្បកបងដាយ “សុវរថិភាព” ជាកខនៃ្ ខ លរាំណ្ត្បុគ្គលិកត្រូវ
បានងលើកទឹកចិរតឱយចូលរមួ្យា៉េ្សកម្មកនុ្កិចចោរពារកុមារងដាយមានទាំនាក់ទាំន្ងបើកចាំហនិ្ោរោាំ
ត្ទសត្មាប់ោររាយោរណ៍រមួ្ជាមួ្យនឹ្បរយិាោសវរិាមានសត្មាប់ោរ្តល់ឱយនិ្ទទួលបានោរង្ៃើយ
រប។ 

 ោរត្គ្ប់ត្គ្្គួ្រខរ្ៃុុះបញ្ញច ា្ំ ពីគុ្ណរនម្ៃនិ្ងោលោរណ៍សនូល ត្បោន់ខាា ប់នូវវធីិសាស្តសតត្បកបងដាយ 
វជិាា រីវៈនិ្បង្ហា ញភាពយល់ ឹ្អាំពីោររ ាំងលាភបាំពាន។ 

 ោរត្គ្ប់ត្គ្្គួ្រខរច្ែុលបង្ហា ញភាពជាអនក ឹកនាាំកនុ្កិចចោរពារកុមារនិ្ងធវើជាគ្ាំរ។ូ 
 ោរត្ររួពិនិរយនិ្ោរោាំត្ទខ លកាំពុ្បនតត្រវូបាន្តល់រូនរាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់ង ើម្បីធានាបានថា

ងោលនងយាបាយនិ្នីរិវធីិោរពារកុមារត្រូវបានងគ្យល់និ្ត្រូវបានអនុវរត ងហើយបញ្ញា ឬសាំណួរត្រូវ
បានងដាុះស្រសាយភាៃ ម្ៗងៅងពលវាងកើរង ើ្។ 

៣.២. ោរោរ់តាា្ំ ម្ន្រនតីោរពារកុមារ 

 អនករាំណ្ត្សាលានឹ្ទទួលែុសត្រវូចាំងពាុះោរងត្រើសងរ ើសម្ន្រនតីោរពារកុមារ។ 
 រួនាទីរបស់ម្ន្រនតីោរពារកុមារត្រូវបានកាំណរ់យា៉េ្ចាស់  ូងចនុះោររ ាំពឹ្ទុកសត្មាប់ត្គ្ប់ភាគី្ទាំ្អស់

គឺ្ចាស់លាស់ និ្អាចខចកោយឱយត្ររួពិនិរយ។ 
 ោរកាំណរ់អរតសញ្ញា ណម្ន្រនតីោរពារកុមារត្រូវខ្ែកងលើលកខណៈវនិិចឆ័យ ូចខា្ងត្ោម្៖ 

o សមារិកននបុគ្គលិកខ លត្រូវបានងគ្សាគ ល់និ្ទុកចិរតខ លអាចចូលងៅត្គ្ប់ត្កុម្ទាំ្អស់ 
o សមារិកននបុគ្គលិកខ លមានចាំងណុះ ឹ្អាំពីកខនៃ្ោរង្ហរនិ្ោរង្ហរមូ្លដាា នងៅោរយិាល័យ 
o មានត្បវរតិរ ឹ្ មាាំកនុ្កិចចោរពារកុមារ 
o បុគ្គលិកខ លអាចបង្ហា ញោរយល់ ឹ្និ្ងត្បើត្បាស់ោរសមាា រ់ 
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o បុគ្គលិកខ លមានបទពិងសាធន៍ឬអាចបង្ហា ញសម្រថភាពកនុ្ោរអភិវឌ្ឍន៍រាំនាញត្បមូ្លព័រ៌មាន 
(ោរងសុើបអង្ករន្ាកនុ្ជាទូងៅត្រូវបានទម្ទរសត្មាប់ឧបបរតិងហរុឬរបាយោរណ៍ននោររ ាំងលាភ
បាំពាន) និ្ងធវើោរជាមួ្យបញ្ញា រងសើប។ 

o ោរត្បាស្រស័យទក់ទ្លែ (រមួ្ទាំ្ោរសរងសរនិ្ពាកយសម្ដី) ជាមួ្យអាជាា ធរ ប៉េូលីស និ្ន គូ្
សត្មាប់បញ្ញា ចាប់ក៏ ូចជារាំនាញរកាកាំណរ់ត្តា។ 

៣.៣. នីរិវធីិននោររាយោរណ៍សត្ ់ដារ 

 នីរិវធីិត្រូវបានសរងសរជាលាយលកខណ៍អកសរអាំពីអវីខ លត្រវូងធវើ ត្បសិនងបើរាំណ្ត្បុគ្គលិកមានោរ
ត្ពួយបារម្ភអាំពី សាកសី ោរសាត ប់ ឬោរស្ស័យពីោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារខ លអាចងកើរមានចាំងពាុះ
សិសសនិ្រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់។ 

 នីរិវធីិគួ្រខរដាក់បញ្ចូ លព័រ៌មានលម្ែិរ ងលែទាំនាក់ទាំន្របស់ម្ន្រនតីោរពារកុមារ និ្ងលែទាំនាក់ទាំន្
បនាា ន់កនុ្មូ្លដាា ន។ 

 នីរិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរងនុះត្រូវខរបានរកាទុកឱយទន់សម័្យោលនិ្ត្រវូបានបង្ហា ញយា៉េ្
ចាស់ងៅកនុ្សាលាសត្មាប់ជាឯកសារងយា្។ 

 រាល់ោរផ្លៃ ស់បតូរងលើនីរិវធីិងនុះនឹ្ត្រូវបានរូន ាំណឹ្ ល់រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់ជាភាៃ ម្ៗ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

៤. ជោលការណណ៍ណនាាំអារបបររិយិា “ព្រម្សលីធម្”៌ 
 

ត្កម្សីលធម៌្សាលាមានងោលបាំណ្ោរពារសិសានុសិសសរបស់សាលា និ្ោរពារត្គ្ប់ទត្ម្្់ននោររ ាំងលាភ
បាំពានងលើកុមារងៅបរងិវណសាលា ឬ ាំងណើ រកម្ានត /  ាំងណើ រទសសនកិចចសិកា។ វាក៏មានងោលបាំណ្ោរពារ
សាលានិ្អនករាំណ្ត្របស់សាលាពីោរងោទត្បោន់មិ្នពិរនិ្ោរត្បត្ពឹរតែុស។ រាំណ្ត្សិសសនិ្បុគ្គលិក
ទាំ្អស់ត្រូវយល់ត្ពម្និ្ងោរពតាម្ត្កម្សីលធម៌្របស់ពួកងគ្។ 

ងដាយអនុងលាម្តាម្អនុសញ្ញា របស់អ្គោរសហត្បជាជារិសតីពីសិទធិកុមារ សាលានឹ្ងធវើសកម្មភាពខ លជា 
“្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុរសត្មាប់កុមារ” ងដាយត្បោន់ខាា ប់មិ្នមានោរងលើកខល្ចាំងពាុះោររ ាំងលាភបាំពាននិ្
ងដាុះស្រសាយរាល់ោរស្សយ័ ឬងធវើរបាយោរណ៍យា៉េ្ហមរ់ចរ់។ 

រាំណ្ត្បុគ្គលិករបស់សាលាណ្តមាន ក់ខ លមិ្នងោរពតាម្ងោលោរណ៍ខណនាាំណ្តមួ្យនឹ្ត្រូវអនុវរត
សកម្មភាពដាក់វន័ិយខ លអាច្ន ល់ោរបញ្ឈប់ោរង្ហរ។ 

ត្កម្សីលធម៌្របស់សាលាអាចរកបានងៅកនុ្ឧបសម្ព័នធ។ 
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៥. ជោលការណណ៍ណនាាំននព្បរន័ផ្្សរវផ្ាយនងិទាំនារទ់ាំនងខាងជព្ៅ 
 

សាលាបានងបតជាា ចិរតែិរែាំត្បឹ្ខត្ប្ង ើម្បីធានានូវរាល់ព័រ៌មានរបស់សិសស ទាំនាក់ទាំន្និ្ោរ្សពវ្ ាយទី
្ារត្បោន់ភាា ប់ោរងោរពសិទធិឯករនរបស់កុមារ។ 

ងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្របស់សាលា (សូម្ងម្ើលឧបសម្ព័នធ) ធានាឱយបានថា
កុមារត្រូវបានបង្ហា ញងដាយងសចកតីនលៃលនូរនិ្ងោរពឯករនភាពនិ្សុវរថិភាពរបស់ពួកងគ្ត្គ្ប់ងពលងវលា។ 

ោរបង្កើរឬោរខចកោយរបូភាពមិ្នសម្រម្យ ឬ របូភាពត្បមាល ឬ ងត្បើសមាភ រៈខ លទក់ទ្នឹ្កុមារងដាយ
សមារិកបុគ្គលិកឬសិសសណ្តមាន ក់ត្រូវបានហាម្ឃារ់ជាដាច់ខារ។ 

៥.១ ោរងបតជាា ចិរតរបស់សាលា 

 ង ើម្បីខចករ ាំខលកងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្សពវ្ ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្របស់សាលា  ល់ត្បព័នធ
្សពវ្ាយណ្តមួ្យខ លងផ្លត រងលើងរឿ្រា៉េ វឬសកម្មភាព នទងទៀរងៅសាលា។ ត្បព័នធ្សពវ្ ាយទាំ្
អស់ត្រវូយល់ត្ពម្ងលើងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្ងដាយោរចុុះហរថងលខា 
ឬបញ្ញា ក់ពីកិចចត្ពម្ងត្ពៀ្របស់ពួកងគ្តាម្រយៈអីុខម្៉េល។ សាលាក៏នឹ្ងធវើឱយត្បាក ថារាំណ្ត្បុគ្គលិក
ទាំ្អស់ខ លងរៀបចាំសត្មាប់ ាំងណើ រត្បព័នធ្ សពវ្ាយយល់ ឹ្អាំពីងោលោរណ៍ខណនាាំនិ្ទាំនួលែុស
ត្រូវជាមួ្យពួកងគ្ត្គ្ប់ងពលងវលា។ 

 ង ើម្បី្តល់ោរខណនាាំ ល់អនករាំណ្ត្សាលា និ្មាតាបិតា/អាណ្តពោបាលអាំពីវធីិសម្ស្រសបកនុ្ោរ
លររបូនិ្វងី អូសិសសរបស់ងយើ្និ្កុមារងៅកនុ្សហគ្ម្ន៍ឬសាលាងរៀន នទងទៀរកនុ្ ាំងណើ រកម្ានត
និ្ ាំងណើ រទសសនកិចចសិកា។ 

 ង ើម្បីមានត្បព័នធសត្មាប់្តល់ ាំណឹ្និ្ចុុះហរថងលខាងលើកិចចត្ពម្ងត្ពៀ្សត្មាប់ោរលររបូកុមារកនុ្
ងោលបាំណ្្សពវ្ ាយទី្ាររមួ្ទាំ្ភាពមិ្នត្រឹម្ត្រូវសត្មាប់ោរែុស្គ្ ។ 

 ង ើម្បីរកាោរសមាា រ់និ្សុវរថិភាពននវធិានោរណ៍ព័រ៌មានផ្លា ល់ែៃួនរបស់សិសស។ 
 ង ើម្បីមានវធិានោរណ៍ោរពារកុមារពីោរចូលងត្បើមារិោខ លរ ាំងលាភបាំពានឬខ លងត្ោុះថាន ក់ងៅងលើ

ត្បព័នធងអ ិចត្រូនិចនិ្ឧបករណ៍យល់ ឹ្របស់សាលា ង ើម្បីងដាុះស្រសាយហានិភ័យនិ្ោរបាំពានងលើ
ត្បព័នធងអ ិចត្រូនិច (រមួ្ទាំ្ោរសម្ៃុរគ្ត្មាម្) ងលើឧបករណ៍ងអ ិចត្រូនិចផ្លា ល់ែៃួន។ 
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៦. ជោលការណណ៍ណនាាំននការរាយការណ ៍នងិ ព្បតរិម្ម 
 

សាលាមិ្នអាចទទួលយកោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារបានងទ ងទុះកនុ្ោលៈងទសៈណ្តក៏ងដាយ។ 

នីរិវធីិ ូចរងៅត្រូវបានអនុវរតសត្មាប់ោរងលើកង ើ្និ្ោរស្ស័យននោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ។ នីរិវធីិត្រូវ
បានងធវើឱយអនករាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់អាចចូលងម្ើលបានងដាយមានតារា្លាំហូរត្បរិកម្មសត្មាប់ោររាយ
ោរណ៍ពីោររ ាំងលាភបាំពានខ លស្ស័យ។ សូម្ខសវ្ រកតារា្លាំហូរត្បរិកម្មរបស់សាលាងៅកនុ្ឧបសម្ព័នធនន
ងោលនងយាបាយងនុះ។ 

៦.១ ងោលោរណ៍ខណនាាំសតពីី្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ 

 ត្បសិនងបើរាំណ្ត្បុគ្គលិកណ្តមាន ក់ ឹ្ព័រ៌មានអាំពីោរងធវើបាបកុមារ វាគឺ្ជាទាំនួលែុសត្រូវរបស់ោរ់
និ្ោរពវកិចចកនុ្ោរង្ៃើយរប។ 

 ោរង្ៃើយរបត្រវូបានខណនាាំងដាយោរត្ពួយបារម្ភចាំងពាុះសុែុមាលភាពរបស់កុមារងលើសពីអវីង្ស្
ងទៀរ ងដាយងធវើោរសងត្ម្ចចិរតង ើម្បីជាត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ។ 

 រាល់ោររាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្មទាំ្អស់ងៅខរងផ្លត រងលើកុមារនិ្ដាក់កុមារងៅកណ្តត លត្គ្ប់ងពល
ងវលា ខលម្ទាំ្ោរទម្ទរោរយិាធិបងរយយ។ 

 ត្បសិនងបើកុមារររាយោរណ៍អាំពីឧបបរតិងហរុ កុមារត្រូវខរទទួលបាននូវោរយកចិរតទុកដាក់ត្រូវងគ្បាន
សាត ប់ងដាយហមរ់ចរ់និ្ត្រវូបានងដាុះស្រសាយឱយងដាយោរងោរព។ 

 កុមារត្រូវខរមានអារម្មណ៍ងរឿជាក់និ្មានភាពកក់ងៅត ជាមួ្យនឹ្នីរិវធីិងនុះ។ 
 កុមារត្រូវខរយល់ថា បញ្ញា ងនុះអាចត្រវូោរឱយងគ្យកចិរតទុកដាក់បខនថម្ងទៀរ។ ត្បសិនងបើសាថ នភាព

ទក់ទ្នឹ្ងត្ោុះថាន ក់ ល់កុមារភាៃ ម្ៗងនាុះ  ត្រវូងធវើសកម្មភាពងដាយោម នោរពនោងពលងនាុះងទ  
ងត្ពាុះថាភាពអសកម្មអាចងធវើឱយកុមារសថិរកនុ្ងត្ោុះថាន ក់បខនថម្ងទៀរ។ 

 ោម នងពលណ្តមួ្យខ លកុមារត្រូវបានត្រ ប់ងៅរកបរសិាថ នខ លមានោររ ាំងលាភបាំពានងកើរង ើ្
វញិង ើយ។ អាណ្តពោបាលរបស់កុមារត្រូវខរត្រូវបានងគ្្តល់ ាំណឹ្អាំពីឧបបរតិងហរុងនុះ និ្ចូលរមួ្
ងៅកនុ្ ាំងណើ រោរបនតងទៀរ ត្បសិនងបើងនុះស្រសបតាម្្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ។ 

៦.២. ោររាយោរណ៍អាំពីឧបបរតិងហរុ 

១.  ឧបបរតិងហរុឬោរស្ស័យននោររ ាំងលាភបាំពានខ លងកើរមានង ើ្ោលពីអរីរោល ឬបចចុបបនន
ងដាយអនករាំណ្ត្សាលា  សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាល   ឬអនកង្ស្ងទៀរ  ត្រូវខររាយោរណ៍ជា
បនាា ន់ងៅោន់ម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លបានោរ់តាាំ្។ 

២.  ត្បសិនងបើមានោរត្ពួយបារម្ភពាក់ព័នធនឹ្ម្ន្រនតីោរពារកុមារ ឬនាយកសាលា ត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលត្រូវខរ
ងដាុះស្រសាយរាំនួសវញិ។ 

៣.  អនកខ លទទួលោរលារត្រដា្ោាំបាច់ត្រូវច្ត្ក្ជាឯកសារនូវោរងោទត្បោន់បង្ហា ញឱយបាន
ងពញងលញ រមួ្មានងពលងវលា ទីកខនៃ្ និ្សាកសីងដាយងត្បើទត្ម្្់របាយោរណ៍ននឧបបរតិងហរុ 
(សូម្ងម្ើលឧបសម្ព័នធ) ឱយបានឆ្ប់រហ័សបាំ្ុរតាម្ខ លអាចងធវើងៅបាន។  

៤. កនុ្ករណីជាក់លាក់   វាោាំបាច់ត្រវូរាយោរណ៍ពីោរត្ពួយបារម្ភងៅសាថ ប័នខា្ងត្ៅខ លសម្ស្រសប 
ងនុះជាធម្មតានឹ្ងកើរង ើ្ជា្លវបិាកនននីរិវធីិរាយោរណ៍។ ងទុះយា៉េ្ណ្តក៏ងដាយត្បសិនងបើ
ោាំបាច់ត្រវូមានវធិានោរជាបនាា ន់ង ើម្បីោរពារកុមារ ងនាុះវាត្បខហលជាមុ្នងពលនីរិវធីិរាយោរណ៍។ 
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៦.៣. រនងលមើសខ លត្រវូងោទត្បោន់ពីចមាា យ៖ 

 ង ើម្បី្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ វាអាចត្រវូបានសងត្ម្ចចិរតទម្ទរឱយបុគ្គលិក ឬអនកសម័ត្គ្
ចិរតខ លត្រូវបានងគ្ងោទត្បោន់ឱយឈរងៅកនុ្ោរងសុើបអង្ករ ងហើយអរតសញ្ញា ណរបស់កុមារត្រូវ
បានរកាជាោរសមាា រ់រហូរ ល់មានសកម្មភាពបនត (ឧ. ោរងសុើបអង្ករត្រូវបានងរៀបចាំ)។ ោរ
សងត្ម្ចចិរតងនុះអាចត្រវូបានងធវើង ើ្ងដាយម្ន្រនតីោរពារកុមារនិ្នាយកសាលាខរប៉េុងណ្តណ ុះ។ រាំណ្ត្
បុគ្គលិកបានងត្ោកឈរទទួលបានត្បាក់ឈនួលងពញងលញនិ្មានសិទធិទទួលបាន ាំងណើ រោរត្រឹម្
ត្រូវមួ្យខ លមិ្នសនមរថាមានងទសឬោម នងទស។ 

 ោរងោទត្បោន់មិ្នគួ្រត្រូវបានពិភាកាឬត្បាស្រស័យទក់ទ្ជាមួ្យម្នុសស នទងទៀរងទ រហូរទល់
ខរោរងោទត្បោន់ត្រវូបានពិោរណ្ត ងហើយោរសងត្ម្ចចិរតត្រូវបានងធវើង ើ្។ ោរសងត្ម្ចចិរតខ ល
បានងធវើគួ្រខរត្រវូបានច្ត្ក្ជាឯកសារនិ្រកាកនុ្ត្បអប់ឯកសារងដាយម្ន្រនតីោរពារកុមារ។ 

៦.៤. ោរត្បមូ្លព័រ៌មាន 

 ោរសងត្ម្ចចិរតននវធីិត្បមូ្លព័រ៌មានអាំពីឧបបរតិងហរុគួ្រខរត្រូវបានងធវើង ើ្ងដាយម្ន្រនតីោរពារកុមារ
និ្នាយកសាលា។ កនុ្ករណីខ លនាយកសាលាគឺ្ជាត្បធានបទននោរត្ពួយបារម្ភ ម្ន្រនតីោរពារ
កុមារគួ្រខរពិភាកាអាំពីករណីងនុះជាមួ្យត្កុម្ត្បឹកាភិបាល។ 

  ាំងណើ រោរខ ល្នងៅរកោរសងត្ម្ចចិរតគួ្រខរត្រវូបានច្ត្ក្ជាឯកសារឱយលែ ងហើយរាល់អ្គ
ងហរុឬោរងោទត្បោន់ជាលាយលកខណ៍អកសរនិ្ចងម្ៃើយនានាត្រវូបានរកាទុកជាឯកសារ។ ទាំនួល
ែុសត្រវូសត្មាប់ោរងសុើបអង្ករននោរងោទត្បោន់ពីោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារងៅកនុ្ត្បងទសជា
ងត្ចើនពឹ្ខ្ែកងលើប៉េូលីសនិ្នាយកដាា នងសវាស្គម្កនុ្ស្រសុក។ ម្ន្រនតីោរពារកុមារនិ្/ឬនាយកសា-
លាអាចខសវ្ រក ាំបូនាម នខ្នកចាប់ឬងយាបល់របស់អ្គោរខា្ងត្ៅ ូចជា ចលនាសុវរថិភាពកុមារកនុ្
ោរសងត្ម្ចថាងរើោរបញ្ាូ នជា្ៃូវោរងៅអាជាា ធរគឺ្ោាំបាច់ឬអរ់។ 

 ត្បសិនងបើវាត្រូវបានងគ្សងត្ម្ចចិរតថាោររាយោរណ៍ខា្ងត្ៅមិ្នគួ្រងកើរង ើ្ ងនាុះត្រូវខរមានងហរុ
្លចាស់លាស់សត្មាប់ោរសងត្ម្ចចិរតខ លគួ្រខរត្រូវបានករ់ត្តាទុក។ 

 របាយោរណ៍ណ្តមួ្យខ លត្រូវបានងធវើង ើ្ (ងដាយសិសស មាតាបិតា/អាណ្តពោបាល បុគ្គលិក) កនុ្
ន័យពោបាទឬមិ្នងសាម ុះត្រ្់ (ង ើម្បបីរហិារងករ តិ៍) ត្រវូធានានូវសកម្មភាពវន័ិយរឹ្រ ឹ្ ។ 

 ងៅងពលខ លករណីមួ្យត្រូវបានទរ់ងោលភាៃ ម្ៗ មូ្លងហរុននោរងធវើ ូងចនុះនឹ្ត្រូវទក់ទ្ងៅអនក
ខ លបានរាយោរណ៍អាំពីបញ្ញា ងនាុះ។ 

 បុគ្គលិកនិ្អនកង្ស្ងទៀរមានសិទធិពិភាកាអាំពីក្វល់របស់ពួកងគ្ជាមួ្យត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលសាលា 
ត្បសិនងបើពួកងគ្គិ្រថាករណីងនុះមិ្នត្រវូបានងដាុះស្រសាយឱយបានត្គ្ប់ត្ោន់ងដាយម្ន្រនតីោរពារកុមារ
និ្នាយកសាលា។ 

 ោរងរៀបចាំត្រវូបានងធវើង ើ្ង ើម្បី្តល់នូវោរត្ររួពិនិរយនិ្ោាំត្ទ ល់អនកខ លរ្្លប៉េុះពាល់ទាំ្កនុ្
អាំ ុ្ងពលនិ្បនាា ប់ពីោរងោទត្បោន់។ ងនុះគឺ្ង ើម្បីធានាថារាំណ្ត្បុគ្គលិកនិ្សិសសទាំ្អស់
មានឱោសពិភាកាអាំពីបញ្ញា ខ លអាចងកើរមាន ង ើម្បីោរ់បនថយោរប៉េុះទ្គិច្ៃូវចិរត។ ត្គ្ប់ោន  ឹ្
ចាស់អាំពីសកម្មភាពខ លកាំពុ្ងធវើ រនខ លត្រូវបានងគ្ងោទត្បោន់ពីោរលុបងោលបទងលមើសត្រូវ
បានសនមរថាោម នងទសកាំហុសរហូរ ល់មានភសតតុា្បង្ហា ញថាមានកាំហុស ងហើយ ាំងណើ រោរងនុះ
ត្រូវបានងធវើង ើ្ងដាយរលូនតាម្ខ លអាចងធវើងៅបាន។ 
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៦.៥. ោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារងៅខា្ងត្ៅ 

រាំណ្ត្បុគ្គលិកក៏អាចត្រូវត្បឈម្នឹ្ោររាយោរណ៍ឬោរបង្ហា ញរបស់កុមារងៅសាលាននោររ ាំងលាភបាំ-
ពានខ លបានងកើរង ើ្ងៅខា្ងត្ៅសាលា្្ខ រ។ ឧ. ោររ ាំងលាភបាំពានងៅកនុ្ត្គ្ួសារនិ្កនុ្សហគ្ម្ន៍
កនុ្ចាំងនាម្កុមារនិ្យុវរន។ល។ រាំណ្ត្បុគ្គលិកសាលាត្រូវទទួលែុសត្រូវង ើម្បីង្ៃើយរបចាំងពាុះករណី
ទាំ្ងនុះងដាយោរត្បុ្ត្បយ័រន ូចោន នឹ្ោររ ាំងលាភបាំពានងៅកនុ្សាលាងរៀន បនាា ប់ពីមានទត្ម្តារា្លាំហូរ
និ្របាយោរណ៍ ូចោន  ងហើយពិភាកាអាំពីករណីងនុះជាមួ្យម្ន្រនតីោរពារកុមារ។ វាត្រវូបាន្ដល់អនុសាសន៍
ថាម្ន្រនតីោរពារកុមារងត្បើត្បាស់ោរោាំត្ទពីអ្គោរនិ្អនករាំនាញ ូចជាចលនាសុវរថិភាពកុមារង ើម្បីងសុើប
អង្ករងលើឧបបរតិងហរុទាំ្ងនុះបខនថម្ងទៀរ។ 

៦.៦. ោរសមាា រ់ 

រាល់ករណីរ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ ងទុះបីត្រូវបានងោទត្បោន់ឬបង្ហា ញភសតតុា្នឹ្ត្រូវបានងដាុះស្រសាយជា
ោរសមាា រ់បាំ្ុរនិ្ខចករ ាំខលកខរងលើមូ្លដាា នននចាំងណុះ ឹ្ប៉េុងណ្តណ ុះ។ ងៅងពលែៃុះ “ោរសមាា រ់ត្រវូបាន
កាំណរ់” ត្បខហលជាោាំបាច់ត្រូវពិោរណ្ត ត្បសិនងបើរីវរិឬសុវរថិភាពរបស់នរណ្តមាន ក់សថិរកនុ្ងត្ោុះថាន ក់។ 

រាល់ឯកសារជាលាយលកខណ៍អកសរត្រូវខររកាទុកងៅកនុ្ត្បអប់ឯកសារសុវរថិភាពនិ្ត្រូវបានោរពារងដាយ
ងលែសមាា រ់ងអ ិចត្រូនិច។ ម្រិងយាបល់ងលើករណីងនុះអាចត្រូវបាន្តល់ងៅឱយអនកខ លរាយោរណ៍ងៅ
ងពលខ លោរសងត្ម្ចចិរតចុ្ងត្ោយត្រូវបានងធវើង ើ្អាំពីសកម្មភាពខ លត្រវូងធវើ ងហើយងៅងពលខ លម្រិ
ងយាបល់មិ្នងធវើឱយែូចោរសមាា រ់ឬ្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ។ 

៦.៧. ោរងបតជាា ចិរតរបស់សាលា 

ោរងបតជាា ចិរតនិ្ោរែិរែាំត្បឹ្ខត្ប្របស់ងយើ្ជាត្បព័នធរមួ្មាន៖ 
 ោររាយោរណ៍ពីឧបបរតិងហរុឬោរស្ស័យណ្តមួ្យននទត្ម្្់រ ាំងលាភបាំពានឬងក្ត្បវញ័្ច ពីអរីរ

ោលឬបចចុបបននភាៃ ម្ៗ ងដាយរាំណ្ត្បុគ្គលិកឬឪពុកមាត យងៅម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លបានោរ់តាាំ្។ 
 ោរធានាឱយបានថា តារា្លាំហូរត្បរិកម្មនិ្ទត្ម្្់ននរបាយោរណ៍ឧបបរតិងហរុអាចងម្ើលង ើញងៅ

តាម្ទីតាាំ្សាំខាន់ៗសត្មាប់រាំណ្ត្បុគ្គលិកនិ្សិសស អាចរកបានងៅងលើត្បព័នធងអ ិចត្រូនិចរបស់
ត្កមុ្ហ ុន ងហើយត្រវូបានងលើកង ើ្យា៉េ្ងទៀ្ទរ់កនុ្ងពលបណតុ ុះបណ្តត ល។ 

 ោរធានាឱយបានថា រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់ត្រវូបានបណតុ ុះបណ្តត លនិ្បាំពាក់ឧបករណ៍ង ើម្បីរាយ
ោរណ៍ពីឧបបរតិងហរុនានា។ 

 ោរបណតុ ុះបណ្តត លសិសសនិ្ោរមានសមាភ រៈង្ហយៗសត្មាប់សិសសអាចរកបានងៅបរងិវណសាលា។ 
 ពិធីោរននោររាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្មទាំ្អស់ងៅខរងផ្លត រងលើកុមារត្គ្ប់ងពលងវលា ហួសពីរត្ម្ូវោរ

របស់ោរយិាធិបងរយយ។ ត្បសិនងបើកុមាររាយោរណ៍អាំពីឧបបរតិងហរុ កុមារត្រូវខរត្រូវបានងគ្យកចិរត
ទុកដាក់សាត ប់យា៉េ្ហមរ់ចរ់ និ្ត្រូវបានសាត ប់យា៉េ្យកចិរតទុកដាក់ងដាយោរងោរព។ 

 កនុ្សាថ នភាពខ លោររាយោរណ៍អាំពីឧបបរតិងហរុគឺ្ែៃួនងគ្បានចូលរមួ្ងដាយផ្លា ល់ ោររាយោរណ៍
ត្រូវខរបញ្ាូ នងៅថាន ក់ ឹកនាាំជាន់ែពស់។ ត្បសិនងបើគ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្ជាន់ែពស់មានោរពាក់ព័នធ ឬ
សកម្មភាពមិ្នត្គ្ប់ត្ោន់ត្រូវបានងគ្យកម្ក ងនាុះឧបបរតិងហរុត្រូវខរបញ្ាូ នងៅអាជាា ធរពាក់ព័នធឬន 
គូ្កនុ្រាំបន់ង ើម្បីោរ់វធិានោរបនាា ន់ត្បសិនងបើមិ្នទន់បានងធវើ។ 
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 ោរសមាា រ់៖ រាល់ករណីននោររ ាំងលាភបាំពានងលើកុមារ ងទុះបីត្រវូបានងោទត្បោន់ឬមានភសតុតា្ក៏
ងដាយនឹ្ត្រវូបានងដាុះស្រសាយងដាយោរសមាា រ់បាំ្ុរនិ្ខចករ ាំខលកខរងៅងលើមូ្លដាា នចាំងណុះ ឹ្
ប៉េុងណ្តណ ុះ។ រាល់ឯកសារជាលាយលកខណ៍អកសរត្រូវខររកាទុកកនុ្ត្បអប់ឯកសារសុវរថិភាព។ 

៦.៨. ម្ន្រនតីោរពារកុមារ 

សាលាបានោរ់តាាំ្ម្ន្រនតីោរពារកុមារ - ព័រ៌មានលម្ែិរខ លអាចរកបានងៅកនុ្ឧបសម្ព័នធ។ 

អនកស្រសី ោាំ សារនុ ៖ អនកសត្ម្បសត្ម្លួទូងៅ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ០១២ ៥២៥ ៨១៧  អីុខម្៉េល៖ sarun.koam@ewiscambodia.edu.kh 

ងលាក ង ន ុន ងសរកៃឺ ៖ អនកសត្ម្បសត្ម្លួោរសិកាងៅម្ធយម្សិកា និ្ អនកត្បឹកាងយាបល់ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ០៧៧ ៤២៨ ២០១  អីុខម្៉េល៖ landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh 

ងលាក នី និម្ល ៖  អនកសត្ម្បសត្ម្លួចាំងណុះទូងៅភាសាខែមរ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ០១៥ ៣៧៣ ៥៥៥  អីុខម្៉េល៖ nikmul.ny@ewiscambodia.edu.kh 

  អនកត្គ្ ូងត្បនឌី្ ខារ ៉េ ូ៖  ត្គ្បូងត្្ៀនថាន ក់ទី៣ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ០៩៦ ៣៩៦ ១១៩៧  អីុខម្៉េល៖ brandie.carroll@ewsicambodia.edu.kh 

អនកត្គ្ ូ ុន សីុងណរ ៖  ត្គ្បូងត្្ៀនថាន ក់ទី៥ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ០៧៧ ២៤៣ ០៥០  អីុខម្៉េល៖ sineth.khun@ewiscambodia.edu.kh 

អនកត្គ្ ូណ្តឌី្ន ភីងសាើស ៖  អនកសត្ម្បសត្ម្លួទាំនាក់ទាំន្ 
 ទូរស័ពាងលែ៖ ........................... អីុខម្៉េល៖ nadine.pieterse@ewiscambodia.edu.kh 

កិចចោរសាំខាន់ៗរបស់ម្ន្រនតីោរពារកុមាររមួ្មាន៖ 

 ោរធានាឱយបាននូវងោលនងយាបាយោរពារកុមារត្រូវបានអនុម័្រនិ្ចុុះហរថងលខាងដាយគ្ណៈ
ត្គ្ប់ត្គ្្ខ លពាក់ព័នធនិ្សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាល។ 

 អនុវរតងោលនងយាបាយោរពារកុមារ ោរងរៀបចាំម្រិងយាបល់ខ លទទួលបានពីគ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្និ្
សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាល ទាំនាក់ទាំន្ជាមួ្យន គូ្ោរពារសហគ្ម្ន៍និ្អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗ នទ
ងទៀរ។ 

 ោរង ើររួជាអនកទាំនាក់ទាំន្បឋម្សត្មាប់ោរស្សយ័ ឬោរបង្ហា ញោររ ាំងលាភបាំពាន ោរទទួលរបាយ
ោរណ៍ពីរាំណ្ត្បុគ្គលិក ោរត្បមូ្លព័រ៌មាន និ្ោរខចករ ាំខលកជាមួ្យនាយកសាលា។ ភាា ប់បណ្តត -
ញោាំត្ទ អាជាា ធរមូ្លដាា ន និ្ប៉េូលីសត្បសិនងបើោាំបាច់។ 

 ោរោាំត្ទសិសានុសិសស រាំណ្ត្បុគ្គលិក និ្ឪពុកមាត យង ើម្បងីដាុះស្រសាយជាមួ្យសាថ នភាពអាសនន 
ឬពិងត្ោុះងយាបល់កនុ្ករណីស្ស័យ ឬបង្ហា ញពីោររ ាំងលាភបាំពានឬងក្ត្បវញ័្ច ។ 

 ោរធានានូវោរបណតុ ុះបណ្តត លនិ្ោរយល់ ឹ្អាំពីងោលនងយាបាយោរពារកុមារខ លត្រូវបានងធវើ
ង ើ្សត្មាប់បុគ្គលិក សិសានុសិសស ជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ាំ។ 

 ោរធានានូវងោលនងយាបាយោរពារកុមារអាចចូល ាំងណើ រោរបានងដាយង្ហយតាម្រយៈបណ្តត ញ
ទាំនាក់ទាំន្របស់សាលាសត្មាប់សិសសទាំ្អស់ រាំណ្ត្សាលា និ្អនកពាក់ព័នធខា្ងត្ៅ។ 

 ងោលនងយាបាយោរពារកុមារត្រូវបានងោរពតាម្រាំណ្ត្បុគ្គលិកទាំ្អស់។ 
 ងោលនងយាបាយោរពារកុមារត្រូវបានបកខត្បងៅជាភាសាកនុ្ស្រសុកខ លពាក់ព័នធ។ 

mailto:sarun.koam@ewiscambodia.edu.kh
mailto:landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh
mailto:nikmul.ny@ewiscambodia.edu.kh
mailto:brandie.carroll@ewsicambodia.edu.kh
mailto:sineth.khun@ewiscambodia.edu.kh
mailto:nadine.pieterse@ewiscambodia.edu.kh
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 តារា្លាំហូរត្បរិកម្មសត្មាប់ោររាយោរណ៍អាំពីោររ ាំងលាភបាំពានខ លស្សយ័ - ជាមួ្យង ម្ ុះម្ន្រនតី
ោរពារកុមារ ទាំនាក់ទាំន្ និ្ងលែទូរស័ពា ត្រូវបានបង្ហា ញយា៉េ្ចាស់ងៅកនុ្សាលាង ើម្បីង្ហយ
ស្រសួលកនុ្ងយា្ងដាយរាំណ្ត្បុគ្គលិក និ្សិសសទាំ្អស់ រមួ្ជាមួ្យងលែទូរស័ពាសងន្រង្ហគ ុះបនាា ន់។ 

 របាយោរណ៍សតីពីោរអភិវឌ្ឍន៍សុែមាលភាពកុមារ ភាពងជាគ្រ័យ និ្បញ្ញា ត្បឈម្ចាំងពាុះគ្ណៈ
ត្គ្ប់ត្គ្្និ្សមារិកត្កមុ្ត្បឹកាភិបាលសាលា។ 

 ងធវើោរវាយរនម្ៃហានិភ័យសកម្មភាពសាលាងរៀននិ្សហគ្ម្ន៍ស្រសបតាម្ហានិភ័យននកិចចោរពារ
កុមារ រមួ្ទាំ្អនក្គរ់្គ្់ភាគី្ទីបី។ 

 កាំខណខ លង្ហយស្រសួលសត្មាប់កុមារ ឬ គ្ាំនូររបូភាពននធារុសាំខាន់ៗននងោលនងយាបាយោរពារ
កុមារត្រូវបានបង្ហា ញយា៉េ្ចាស់និ្អាច ាំងណើ រោរបានសត្មាប់សិសស  ូចជាធារុសាំខាន់ៗរមួ្មាន 
ងោលោរណ៍ខណនាាំអាំពីឥរយិាបទនិ្ទាំនាក់ទាំន្ និ្នីរិវធីិននោររាយោរណ៍និ្ត្បរិកម្ម។ 

 ងោលនងយាបាយោរពារកុមារត្រូវបានពិនិរយនិ្ងធវើបចចុបបននភាពជាងរៀ្រាល់ឆ្ន ាំ ង ើម្បី្ ៃុុះបញ្ញច ា្ំ ពីងម្
ងរៀនខ លបានងរៀន ោរផ្លៃ ស់បតូររចនាសម្ព័នធ និ្នីរិវធីិ។ 

 ចលានាសុវរថិភាពកុមារ 

 ចលនាសុវរថិភាពកុមារនឹ្្តល់ោរោាំត្ទជាបនតបនាា ប់ ល់ម្ន្រនតីោរពារកុមារកនុ្ោរអនុវរតនិ្ោរ
ត្គ្ប់ត្គ្្ងោលនងយាបាយោរពារកុមារ   ្តល់ងសវាកម្មោាំត្ទងដាយផ្លា ល់ និ្ោរបញ្ាូ នងៅរួយ
សិសសនិ្ត្កមុ្ត្គ្ួសារ។ 
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៧. ការវាយតាំនលភារម្និព្តមឹ្ព្តវូនងិការព្បព្រតឹតខសុ 
 

ោរង្ាៀ្ផ្លា រ់ភាពត្រឹម្ត្រូវគឺ្ជារាំហានខ លត្រូវបានងធវើង ើ្ជាលទធ្ លននោរងសុើបអង្ករងលើោរងោទត្បោន់
ននោររ ាំងលាភងលើងោលនងយាបាយោរពារកុមារបចចុបបនន និ្ងោលោរណ៍ខណនាាំ។  

រាំហាននានាត្រវូបានងធវើង ើ្ង ើម្បីធានាថាកុមារត្រវូបានោរពារ ងហើយបុគ្គលខ លរ ាំងលាភបាំពានងោល
នងយាបាយោរពារកុមារត្រូវទទួលែុសត្រូវចាំងពាុះសកម្មភាពរបស់ពួកងគ្។ 

សាលានឹ្ោរ់វធិានោរដាក់វន័ិយជាបនាា ន់និ្សកម្មភាពង្ស្ងទៀរខ លអាចសម្ស្រសបនឹ្ោលៈងទសៈ។ 
ងនុះរមួ្ទាំ្ោរបណតុ ុះបណ្តត លបខនថម្ងទៀរ (កនុ្ករណីបញ្ញា រូចតាច) ោរត្ពមានជាលាយលកខណ៍អកសរ ោរប-
ងណត ញងចញនិ្មានសោត នុពល្ៃូវចាប់។ ងនុះនឹ្ត្រូវរកាទុកជាកាំណរ់ត្តាងៅសាលា ងហើយអាចបញ្ចូ លជា
ឯកសារងយា្កនុ្ករណីមានោរងត្រៀរខត្រកធាន់ធារ។ 

កនុ្ករណីណ្តក៏ងដាយ សាលានឹ្អនុវរតតាម្ចាប់ជារិននត្ពុះរាជាណ្តចត្កកម្ពុជាទក់ទ្នឹ្ចាប់ត្ពហមទណឌ
ននត្កម្សីលធម៌្និ្លកខនតិកៈពាក់ព័នធ។  ូងចនុះសាលានឹ្ពិោរណ្តោរចូលរមួ្ពីអាជាា ធរ  ូចជាប៉េូលីសង ើម្បី
ធានានូវកិចចោរពារកុមារនិ្ោរយកម្កោរ់ងទសងបើសម្ស្រសប។ 

ោរសងត្ម្ចពនោងពលមិ្នខម្នជាបញ្ញា ត្បឈម្ងទ។ ងៅងពលងធវើោរងសុើបអង្ករនិ្កាំណរ់អរតសញ្ញា ណននោរ
ត្ពួយបារម្ភ ឬបណតឹ ្រវា៉េ  ាំងណើ រោរគួ្រខរមានភាពយុរតិធម៌្ជានិចច ងហើយោរងបតជាា ចិរតមិ្នលែណ្តមួ្យគួ្រខរងបើក
ចាំហង ើម្បតី្បឈម្តាម្រយៈ ាំងណើ រោរបតឹ្ឧទធរណ៍។  ាំងណើ រោរងនុះនឹ្ត្រវូបានងដាុះស្រសាយតាម្រយៈអាជាា ធរ
ខា្ងត្ៅ។ ោរោាំត្ទអាចត្រូវបាន្តល់ងដាយអ្គោរោរពារកុមារកនុ្រាំបន់រមួ្ទាំ្ចលនាសុវរថិភាពកុមារ។ 
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ឧបសម្ពន័ ្
 

១. ត្កម្សីលធម៌្ 

២. របាយោរណ៍ងត្ោុះថាន ក់ 

៣. តារា្លាំហូរត្បរិកម្មនិ្ទាំនាក់ទាំន្បនាា ន់ 

៤. ងោលោរណ៍ខណនាាំននត្បព័នធ្សពវ្ ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្ 

៥. សាំណុាំ ខបបបទននោរងលើកខល្និ្យល់ត្ពម្ងលើត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្ 

៦. ងោលោរណ៍ខណនាាំអនកទសសនានិ្ងភាៀវ 
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ឧបសម្ពន័ ្១ 
ព្រម្សលីធម្ ៌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស 
ត្កម្សីលធម៌្ 

ោរបញ្ញា ក់អបបបរមាទក់ទ្នឹ្អាកបបកិរយិានិ្សកម្មភាពរបស់រាំណ្ត្បុគ្គលិកនិ្អនកពាក់ព័នធសាលាអនតរ
ជារិអិុសងវ ៉េស។ រាំណ្ត្បុគ្គលិកណ្តខ លមិ្នងោរពតាម្ងោលោរណ៍ខណនាាំខា្ងត្ោម្នឹ្ត្រូវទទួលវន័ិយ
ខ លអាច្ន ល់ោរបញ្ឈប់ោរង្ហរ ឬ កិចចសនោោរង្ហរ។ សូម្ងរៀបចាំនិ្ងរៀសវា្ោរបងណ្តត យែៃួនឯ្
និ្សាលាងរៀនឱយធាៃ ក់កនុ្សាថ នភាពត្បលុយត្បថាន។ 

 
ងធវើ៖ 

•  ដាក់អាទិភាពងលើោរបង្កើរទាំនាក់ទាំន្វរិាមាននិ្យកចិរតទុកដាក់ជាមួ្យសិសស 
•  ធានាឱយបាននូវអារម្មណ៍និ្សុវរថិភាពរបស់សិសសគឺ្ជាអាទិភាពចម្ប្ 
•  ងោរពសិទធិឯករនរបស់កុមារ 
•  ងោរពវបបធម៌្  សាសនា ឬ សាវតារនជារិរបស់កុមារ 
•  សូម្ច្ោាំថាងគ្អាចបកស្រសាយពាកយឬសកម្មភាពរបស់អនកែុស មិ្នថាជាងចរនារបស់អនក 
•  ត្រូវទទួលសាគ ល់ថាោរត្បុ្ ត្បយ័រននិ្ភាពអរ់ធមរ់ងពលែៃុះគឺ្ោាំបាច់  ងទុះបីងៅងពលខ លកាំពុ្ត្រវូងដាុះ

ស្រសាយជាមួ្យោរសម្ៃុរគ្ត្ម្ម្ ឬសាថ នភាពខ លកុមាររូចចិរតក៏ងដាយ 
•  ងរៀបចាំកខនៃ្ខ លងគ្អាចង ើញអនកឬទីសាធារណៈត្បសិនងបើអនកកាំពុ្ងធវើោរជាមួ្យសិសសមួ្យទល់មួ្យ 
•  ត្រូវត្បាក ថាសមាភ រៈខ លអនកងត្បើកនុ្ថាន ក់ (ភាពយនត សមាភ រៈអាន) សម្ស្រសបតាម្អាយុកុមារ 
•  ធានាថាអនកយល់និ្អនុវរតតាម្ងោលោរណ៍ខណនាាំនិ្ងោលនងយាបាយទាំ្អស់ងៅកនុ្ងសៀវងៅ

បុគ្គលិកនិ្ងោលនងយាបាយោរពារកុមារ 
•  ខសវ្ រករាំនួយនិ្ោរោាំត្ទពីម្ន្រនតីោរពារកុមារ ត្បសិនងបើមានខ្នកណ្តមួ្យននងោលោរណ៍ខណនាាំនិ្

ងោលនងយាបាយខ លអនកមិ្នយល់ 
•  រូន ាំណឹ្ ល់សមារិកននត្កុម្សនតិសុែ ត្បសិនងបើអនកមានអារម្មណ៍ថាសិសសកាំពុ្សថិរកនុ្ងត្ោុះថាន ក់ 
•  អនកត្រូវសួរ ត្បសិនងបើអនកមិ្នចាស់ពីរងបៀបងដាុះស្រសាយបញ្ញា វន័ិយ 
•  ត្រូវ ឹ្ពីរត្ម្ូវោរផ្លា ល់ែៃួន (ស្គម្ ្ៃូវចិរត សុែភាព) របស់សិសសអនក 
•  ខសវ្ រក ាំបូនាម នឬោរោាំត្ទភាៃ ម្ៗ ត្បសិនងបើអនកមានោរត្ពួយបារម្ភអាំពីសាថ នភាពខ លអនកធាៃ ប់បានពាក់

ព័នធជាមួ្យ 
•  អនុវរតតាម្ងោលោរណ៍ខណនាាំរបស់សាលាសតីពីោរងត្បើត្បាស់ទូរស័ពារបស់អនកង ើម្បលីររបូសិសសនិ្ខចក

រ ាំខលករបូលរងៅងលើត្បព័នធ្ សពវ្ាយស្គម្ 
•  ត្រូវធានាថា ម្នុសសខ លចូលម្កកនុ្បរងិវណសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េសគឺ្ត្រវូបានអនុញ្ញា រ ត្បសិនងបើពួកងគ្

មានោរសមាគ ល់ខ លងចញងដាយសាលាឬមានោរអនុញ្ញា រពីនាយកសាលា 
•  ងលើកទឹកចិរតកុមារឱយនិយាយងចញនិ្ងលើកង ើ្នូវោរត្ពួយបារម្ភអាំពីោររ ាំងលាភបាំពានណ្តមួ្យ 
•  ទទួលយកថា កុមារត្គ្ប់វយ័ទាំ្កុមារានិ្សកុមារអីាចរួបត្បទុះនិ្រ្្លប៉េុះពាល់ពីោររ ាំងលាភបាំពាន 
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•  ងធវើោរកនុ្លកខណៈវជិាា រីវៈនិ្រកាត្ពាំខ នវជិាា រីវៈជាមួ្យកុមារ 
•  ងដាុះស្រសាយឱយកុមារទាំ្អស់ជាមួ្យទាំនាក់ទាំន្ងសមើភាពនិ្្តល់នូវឱោសយុរតធម៌្មិ្នខ្ែកងលើទាំនាក់

ទាំន្ជាមួ្យកុមារ។ 

មិ្នងធវើ៖ 

 មានទាំនាក់ទាំន្ឯករនជាមួ្យកុមារតាម្រយៈត្បព័នធ្ សពវ្ាយស្គម្ផ្លា ល់ែៃួនឬគ្ណនីអីុខម្៉េល 
 ងរៀបចាំខ្នោរសកម្មភាពង ើម្បីឱយអនកងៅមាន ក់ឯ្ជាមួ្យកុមារ 
 អភ័យងទសឱយ ឬចូលរមួ្កនុ្ឥរយិាបទជាមួ្យសិសសខ លែុសចាប់ មិ្នមានសុវរថិភាព ឬរ ាំងលាភបាំពាន 
 ងត្បើ លក់ ឬខចកោយងត្គ្ឿ្ងញៀនជាមួ្យសិសស។ 
 ្ឹកស្រសាជាមួ្យ ឬ ្តល់ជារិអាល់កុល ល់សិសស។ 
 បង្កើរទាំនាក់ទាំន្ងសនហាឬ្ៃូវងភទជាមួ្យសិសស ងទុះបីជានា្/ោរ់ខល្ជាងកម្ រូចក៏ងដាយ។ 
 ងត្បើរួនាទីននសិទថអាំណ្តចរបស់អនក ង ើម្បីចូលងៅោន់ត្បងភទននទាំនាក់ទាំន្ណ្តមួ្យជាមួ្យសិសស

ងលើសពីទាំនាក់ទាំន្ននវជិាា រីវៈជាត្គ្ូ។ 
 ងលើកទឹកចិរតកុមារឱយងធវើអវីមួ្យខ លមានងត្ោុះថាន ក់ ល់ែៃួនឯ្  ល់អនក នទឬត្ទពយសម្បរតិអនក នទ។ 
 អាកបបកិរយិាឬងត្បើភាសាខ លអាចត្រូវបានោរ់ទុកថា មានងត្ោុះថាន ក់ ោរមិ្នងោរព ឬងរ ើសងអើ្។ 
 អាកបបកិរយិាឬងត្បើភាសាខ លអាចត្រូវបានោរ់ទុកថា ជាោរប្កងហរុខា្្ៃូវងភទ។ 
 ោររ ាំងលាភបាំពានងដាយមិ្នោាំបាច់ឬអង្ករងលើឯករនភាពរបស់សិសស ឬងៅងពលពួកងគ្កាំពុ្បាំងពញ

រត្ម្ូវោរផ្លា ល់ែៃួន 
 ងធវើសកម្មភាពឱយអាមា៉េស់មុ្ែ បនាា បបងនាថ ក ងម្ើលង្ហយ ឬងបើមិ្ន ូងោន ុះងទ ងត្បើទត្ម្្់ណ្តមួ្យននោរ

រ ាំងលាភបាំពានងលើ្ៃូវចិរតសិសស 
 ងត្បើភាសា ្តល់ងយាបល់ ឬ ្តល់ ាំបូនាម នខ លមិ្នសម្រម្យ វាយត្បហារឬរ ាំងលាភបាំពាន 
 រុះឥទធិពលងលើរាំងនឿសាសនារបស់សិសស ្តល់ងយាបល់ងលើរាំងនឿសាសនារបស់ោរ់ ឬពោយាម្បញ្ចុ ុះ

បញ្ចូ លសិសសឱយផ្លៃ ស់បតូររាំងនឿសាសនារបស់ោរ់ 
  ឹកនាាំសិសសឱយបាំងពញភារកិចចងដាយផ្លា ល់សត្មាប់បុគ្គលិកនិ្អនក នទទទួលបានងដាយផ្លា ល់ 
 មានទាំនាក់ទាំន្ពាណិរាកម្មផ្លា ល់ែៃួនជាមួ្យសិសស ឬបតូរជាត្បាក់ ឬជាអាំងណ្តយ 
 មិ្នយកចិរតទុកដាក់ចាំងពាុះសិសសឬប ិងសធរត្ម្វូោរមូ្លដាា នរបស់ពួកងគ្ 
 នាាំសិសសងៅ្ាុះរបស់អនកឬកខនៃ្ង្ស្ងទៀរខ លមិ្នពាក់ព័នធនឹ្សាលាងរៀន 
 ងរឿថា “វាមិ្នអាចងកើរង ើ្ចាំងពាុះែាុាំងទ” 
 ងរឿថាោររ ាំងលាភបាំពានមិ្នធាន់ធារងទ - សត្មាប់កុមារ - ងកម្ត្បុសឬងកម្ស្រសី 
 ងធវើបាបរា្ោយ រ ាំងលាភបាំពាន ឬដាក់វន័ិយងលើកុមារ ឬគ្ាំរាម្កាំខហ្កុមារងដាយអាំងពើហឹ្ាឬោររ ាំងលាភ

បាំពាន 

ត្បសិនងបើ៖ 

អនកស្សយ័ថាកុមារឬយុវរនកាំពុ្ត្រវូបានងគ្រ ាំងលាភបាំពានឬមិ្នយកចិរតទុកដាក់ងអើងពើ៖ 

•  រូន ាំណឹ្ ល់ត្កមុ្ោរពារកុមារ 
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ែាុាំ..........................................................ឯកភាពងោរពតាម្រាល់លកខែ័ណឌ ននត្កម្សីលធម៌្ងនុះនិ្ងោល
នងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស។ ែាុាំយល់ថាោររ ាំងលាភបាំពានណ្តមួ្យអាចបណ្តត លឱយ 
មានោរបញ្ច ប់ជាបនាា ន់នូវកិចចសនោោរង្ហរ រួនាទីនិ្/ឬោរចូលរមួ្របស់ែាុាំងៅសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស។ 
អនុងលាម្តាម្អនុសញ្ញា របស់អ្គោរសហត្បជាជារិសតីពីសិទធិកុមារ ជាពិងសសោរគិ្រគូ្រពី្លត្បងយារន៍ ៏លែ
បាំ្ុររបស់កុមារ។ ែាុាំ ឹ្ថាសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស សូម្រកាសិទធិកនុ្ោរ្តល់ព័រ៌មានទក់ទ្នឹ្ោរត្ពួយ
បារម្ភអាំពីោរត្បត្ពឹរដរបស់ែាុាំចាំងពាុះអ្គោរ នទងទៀរខ លងធវើោរជាមួ្យកុមារនិ្/ឬអាជាា ធរពាក់ព័នធ។ (ពាក់ព័នធ
នឹ្ចាប់ោរង្ហរននត្ពុះរាជាណ្តចត្កកម្ពុជា) ។ 
 
 
ហរថងលខា___________________________  
 

ោលបរងិចឆទ_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ករ់ត្តាោលបរងិចឆទ ងពលងវលា និ្ងហរុោរណ៍ខ លោាំត្ទ ល់ោរស្ស័យរបស់អនកងលើទត្ម្្់របាយ
ោរណ៍ននឧបបរតិងហរុ 

ងកម្ មាន ក់ត្បាប់អនកថាពួកងគ្មានឬត្រវូបានងគ្កាំពុ្រ ាំងលាភបាំពានងដាយនរណ្តមាន ក់ង្ស្ងទៀរ៖ 

• ត្រវូសាត ប់កុមារងដាយយកចិរតទុកដាក់៖ ងរៀសវា្ោរបងញ្ចញម្រិផ្លា ល់ែៃួនងលើបញ្ញា ងនុះ។ កុាំបង្ហា ញភាព
រក់សៃរុឬរាំងនឿខ លអាចបណ្តត លឱយកុមារឈប់និយាយ។  

• ត្បាប់ឱយពួកងគ្ ឹ្ថា អវីខ លពួកងគ្បានងធវើត្រឹម្ត្រវូងហើយ៖ ោរធានាអាចបណ្តត លឱយមាន្លប៉េុះពាល់
យា៉េ្ខាៃ ាំ្ ល់កុមារខ លកាំពុ្រកាោររ ាំងលាភបាំពានជាោរសមាា រ់។  

• ត្បាប់ពួកងគ្ថា វាមិ្នខម្នជាកាំហុសរបស់ពួកងគ្ងទ៖ សនោថាអនកនឹ្យកចិរតទុកដាក់ចាំងពាុះោរងដាុះ
ស្រសាយបញ្ញា ងនុះ។ ពួកងគ្ត្បាប់អនក  ពីងត្ពាុះពួកងគ្ច្់បានរាំនួយនិ្ងរឿជាក់ថាអនកនឹ្ោៃ យជាម្នុសស
ខ លសាត ប់និ្ោាំត្ទពួកងគ្។ 

• កុាំនិយាយជាមួ្យអនកត្បត្ពឹរតអាំងពើរ ាំងលាភបាំពានខ លត្រវូបានងោទត្បោន់៖ ត្បឈម្មុ្ែនឹ្អនករ ាំងលាភ
បាំពានអាចងធវើឱយសាថ នភាពោន់ខរធាន់ធារសត្មាប់កុមារ ងហើយរួនោលងធវើឱយពួកងគ្មានងត្ោុះថាន ក់។ 

• ពនយល់ពីអវីខ លអនកនឹ្ងធវើបនាា ប់៖  ត្បសិនងបើមានអាយុសម្ស្រសប   សូម្ពនយល់ ល់កុមារថាអនកនឹ្
រាយោរណ៍អាំពីោររ ាំងលាភបាំពានងនុះងៅនរណ្តមាន ក់ខ លនឹ្អាចរួយបាន។ 

• កុាំពនោងពលកនុ្ោររាយោរណ៍អាំពីោររ ាំងលាភបាំពាន៖ រាយោរណ៍ឱយបានោន់ខរឆ្ប់ោន់ខរត្បងសើរ។ 
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ឧបសម្ពន័ ្២ 

រចិចការពាររមុារ / សាំណ ាំណបបបទននរបាយការណឧ៍បបតតជិេត ុ
 

 

ត្បសិនងបើអនកង ើញ/ឮ បាន ឹ្ឬស្ស័យពីោររ ាំងលាភបាំពានណ្តមួ្យងៅងលើកុមារ ឬ ត្បសិនងបើសុវរថិភាពរបស់
កុមារអាចសថិរងៅកនុ្ងត្ោុះថាន ក់ សូម្បាំងពញសាំណុាំ ខបបបទងនុះឱយអស់ពីសម្រថភាពននចាំងណុះ ឹ្របស់អនក។ 

ពាកយថា “កុមារ” សាំងៅងៅងលើសិសសននសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស ។ 

សូម្ករ់សមាគ ល់ថា ោរត្ពួយបារម្ភអាំពីោរោរពារកុមារខ លពាក់ព័នធនឹ្រាំណ្ត្បុគ្គលិកត្រូវខររាយោរណ៍ងៅ
ោន់ម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លត្រូវបានោរ់តាាំ្ខរប៉េុងណ្តណ ុះងដាយបាំងពញសាំណុាំ ខបបបទរបាយោរណ៍ឧបបរតិងហរុ។ 
អនកអាចងត្រើសងរ ើសបាំងពញសាំណុាំ ខបបបទងនុះមុ្នងពលឬងត្ោយងពលទក់ទ្ងៅម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លត្រូវបាន
ោរ់តាាំ្។ របាយោរណ៍គួ្រខរត្រូវបានសរងសរនិ្ចុុះហរថងលខាងដាយអនកសត្មាប់ងហរុ្លរកាោរសមាា រ់។ 
វានឹ្ត្រូវបានរកាទុកងៅកនុ្កខនៃ្ខ លមានសុវរថិភាពនិ្ត្រូវបានរកាោរសមាា រ់ ៏លែបាំ្ុរ។ ចាំណ្តាំ៖ 
ត្បសិនងបើោរត្ពួយបារម្ភរបស់អនកពាក់ព័នធនឹ្ម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លត្រូវបានោរ់តាាំ្ សូម្រាយោរណ៍ងៅ
នាយកសាលារបស់អនក។ 

រាល់ោរត្ពួយបារម្ភអាំពីកិចចោរពារកុមារខ លពាក់ព័នធនឹ្ម្នុសសខា្ងត្ៅ (ឧ. ោររ ាំងលាភបាំពានកនុ្ត្គ្សួារឬ
សហគ្ម្ន៍ខ លកុមាររស់ងៅ ឬោររ ាំងលាភបាំពានងៅសាលាងរៀនមួ្យង្ស្ងទៀរ) អាចពិភាកាជាមួ្យម្ន្រនតី
ោរពារកុមារនិ្នាយកសាលារបស់អនក។ អនកអាចបាំងពញសាំណុាំ ខបបបទងនុះមុ្នងពលឬងត្ោយងពលទក់ទ្
ងៅម្ន្រនតីោរពារកុមារខ លត្រូវបានោរ់តាាំ្និ្នាយកសាលារបស់អនក។ 
 

 

ទីកខនៃ្  និ្ ងពលងវលា/ោលបរងិចឆទននោរបាំងពញខបបបទ៖ .......................................................................... 

ព័រ៌មានអាំពីអនក 
ង ម្ ុះ៖ ........................................................................................................................................................ 
រួនាទី/មុ្ែរាំខណ្៖ ...................................................................................................................................... 
ទាំនាក់ទាំន្អនកជាមួ្យកុមារ៖ ........................................................................................................................ 
ព័រ៌មានទាំនាក់ទាំន្លម្ែិរ (ងលែទូរស័ពា)៖ .................................................................................................... 

ព័រ៌មានអាំពីកុមារ 
ង ម្ ុះ៖ ......................................................................................................................................................... 
ងភទ៖ ...........................................................អាយុ៖...................................................................................... 
អាសយដាា ន៖ ................................................................................................................................................ 
ងលែទូរស័ពា / អីុខម្៉េល៖ .................................................................................................................................. 
អាណ្តពោបាលកុមារ៖ .................................................................................................................................. 
ត្គ្ូ/ថាន ក់របស់កុមារ៖ ....................................................................................................................................... 
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ព័រ៌មានអាំពីឧបបរតិងហរុ 
ងរើអនកបាន ឹ្អាំពីឧបបរតិងហរុងនុះងដាយរងបៀបណ្ត? 
  ោរសង្ករងដាយផ្លា ល់            ោរស្ស័យ   ោរបង្ហា ញរបស់កុមារ  
  ោរបង្ហា ញរបស់អនក នទ _  ង ម្ ុះ.......................................................................................................... 
  ង្ស្ៗ .................................................................................................................................................. 
 ព័រ៌មានលម្ែិរ៖ ........................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................. 

ោលបរងិចឆទនិ្ងពលងវលាននឧបបរតិងហរុខ លត្រវូបានងោទត្បោន់ឬរយៈងពលននងត្ោុះថាន ក់ខ លត្រវូបាន
ងោទត្បោន់៖  
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ទីតាាំ្ននឧបបរតិងហរុខ លបានត្រវូងោទត្បោន់៖  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ងរើអនកណ្តែៃុះចូលរមួ្កនុ្ឧបបរតិងហរុខ លបានត្រូវងោទត្បោន់៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ង ម្ ុះរនងលមើស៖  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ត្បសិនងបើរនងលមើសជាបុគ្គលិក -> រួនាទី/មុ្ែរាំខណ្របស់ពួកងគ្៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ត្បសិនងបើរនងលមើសខ លត្រូវបានងោទត្បោន់គឺ្ជាងកម្ឬយុវរនមាន ក់ងទៀរម្កពីសាលា -> ត្គ្/ូថាន ក់របស់ពួកងគ្ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
ត្បសិនងបើរនងលមើសជាម្នុសសខា្ងត្ៅ -> ទាំនាក់ទាំន្របស់ងគ្ជាមួ្យកុមារ៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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លកខណៈននោរងោទត្បោន់ (ងបើអាចអនុវរតបាន សូម្បញ្ញា ក់ឱយចាស់នូវអវីខ លកុមារឬត្បភពង្ស្ងទៀរខ ល
បាននិយាយងៅោន់អនក និ្រងបៀបខ លអនកង្ៃើយរបចាំងពាុះោរ់)៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ោរសង្ករផ្លា ល់ែៃួនរបស់អនកងលើកុមារ (របួសខ លអាចងម្ើលង ើញ សាថ នភាពអារម្មណ៍។ ល។ )៖ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

ព័រ៌មានង្ស្ងទៀរង ើម្បោីាំត្ទ ល់ោរងោទត្បោន់ងនុះ៖ 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

សកម្មភាពោរ់វធិានោរ៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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អនកបាន្តល់ ាំណឹ្ 
ងៅសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េស 
ង ម្ ុះ៖........................................................................... រួនាទី.................................................................... 
ង ម្ ុះ៖ ........................................................................... រួនាទី.................................................................... 

ប៉េូលីសអាជាា ធរ៖   ខម្ន  ងទ 
ត្បសិនងបើខម្ន សូម្្តល់ព័រ៌មានលម្ែិរ៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ត្បសិនងបើមិ្នខម្ន មូ្លងហរុសត្មាប់ោរសងត្ម្ចចិរតងនាុះ៖ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

អនក្តល់ព័រ៌មានង្ស្ងទៀរ៖  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

ហរថងលខា .......................................................................... 

ង ម្ ុះ ................................................................................. 

ោលបរងិចឆទ......................................................................... 
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ឧបសម្ពន័ ្៣ 

រចនាសម្ពន័ព្្បតរិម្ម នងិ ទាំនារទ់ាំនងបនាទាន ់
 

 

តារា្រចនាសម្ព័នធត្បរិកម្មខា្ងត្ោម្អនុវរតចាំងពាុះឧបបរតិងហរុខ លងកើរង ើ្ទាំ្ខា្កនុ្និ្ខា្ងត្ៅសាលា 
(ឧ. ងៅ្ាុះ  ាំងណើ រកម្ានត  ាំងណើ រងពលនលា)។ 

ត្បសិនងបើអនកង ើញ ឮ ឬស្ស័យរាំណ្ត្បុគ្គលិកង្ស្ងទៀរ សិសស ឬម្នុសសខា្ងត្ៅរ ាំងលាពបាំពានងោល
នងយាបាយោរពារកុមារ ឬ ត្បសិនងបើកុមារឬនរណ្តមាន ក់ខ លងធវើោរជាមួ្យពួកងយើ្រ ាំងលាភត្កម្សីលធម៌្ ចូរ
ងធវើតាម្រាំហានលម្ែិរខា្ងត្ោម្។ 

រាំហានទី១៖ ឧបបរតិងហរុត្រូវបានខណនាាំ (ងនុះអាចត្រូវបានងធវើង ើ្ងដាយសិសស សមារិកបុគ្គលិក)។ រកាសុវរថិ
ភាពកុមារ។ 

រាំហានទី២៖ ងធវើរបាយោរណ៍ឱយបានឆ្ប់តាម្ខ លអាចងធវើងៅបាន (រួបផ្លា ល់ សរងសរសារតាម្ទូរស័ពា សរងសរ
អរថបទឬអីុខម្៉េល) សត្មាប់ខរម្ន្រនតីោរពារកុមារខរប៉េុងណ្តណ ុះ៖ 

អនកស្រសី ោាំ សារនុ ៖  អនកសត្ម្បសត្ម្លួទូងៅ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០១២ ៥២៥ ៨១៧ អីុខម្៉េល៖ sarun.koam@ewiscambodia.edu.kh 

ងលាក ង ន ុន ងសរកៃឺ ៖ អនកសត្ម្បសត្ម្លួោរសិកាងៅម្ធយម្សិកា និ្ អនកត្បឹកាងយាបល់ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០៧៧ ៤២៨ ២០១  អីុខម្៉េល៖ landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh 

ងលាក នី និម្ល ៖  អនកសត្ម្បសត្ម្លួចាំងណុះទូងៅភាសាខែមរ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០១៥ ៣៧៣ ៥៥៥ អីុខម្៉េល៖ nikmul.ny@ewiscambodia.edu.kh 

អនកត្គ្ ូងត្បនឌី្ ខារ ៉េលូ ៖  ត្គ្បូងត្្ៀនថាន ក់ទី៣ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០៩៦ ៣៩៦ ១១៩៧  អីុខម្៉េល៖ brandie.carroll@ewsicambodia.edu.kh 

អនកត្គ្ ូ ុន សីុងណរ ៖  ត្គ្បូងត្្ៀនថាន ក់ទី៥ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០៧៧ ២៤៣ ០៥០  អីុខម្៉េល៖ sineth.khun@ewiscambodia.edu.kh 

អនកត្គ្ ូណ្តឌី្ន ភីងសាើស ៖ អនកសត្ម្បសត្ម្លួទាំនាក់ទាំន្ 
ទូរស័ពាងលែ៖    អីុខម្៉េល៖ nadine.pieterse@ewiscambodia.edu.kh 

រាំហានទី៣៖ ម្ន្រនតីោរពារកុមារត្បមូ្លព័រ៌មាន ងហើយអាចពិងត្ោុះងយាបល់ជាមួ្យម្ន្រនតីោរពារកុមារននចលនា
សុវរថិភាពកុមារ (និ្/ឬមិ្រធយូ) សត្មាប់ទទួលបាន ាំបូនាម ននិ្ោរពិងត្ោុះងយាបល់រាំនាញងៅកនុ្ ាំងណើ រោរ
រាយោរណ៍។ កុមារត្រូវបានោាំត្ទត្គ្ប់រាំហាន។ 

រាំហានទី៤៖ ម្ន្រនតីោរពារកុមារត្បមូ្លព័រ៌មានបខនថម្ ត្បសិនងបើអាចនិ្ពិងត្ោុះងយាបល់ជាមួ្យនាយកសាលា * 
(ជាមួ្យនឹ្ោរខណនាាំនិ្ោរសងត្ម្ចចិរតរបស់ពួកងគ្ងលើបុពវងហរុសម្ងហរុ្ល)។ ត្កុម្ត្គ្ួសាររបស់កុមារអាច
ត្រូវបានទក់ទ្ងៅ ងៅងពលងនុះអាស្រស័យងលើោរចូលរមួ្របស់ត្កមុ្ត្គ្ួសារងៅកនុ្ឧបបរតិងហរុងនុះនិ្យកងៅ
ពិោរណ្តសត្មាប់្លត្បងយារន៍ ៏លែបាំ្ុររបស់កុមារ។ 

* ត្បសិនងបើនាយកសាលាជារនជាប់ងោទ ម្ន្រនតីោរពារកុមារអាចពិងត្ោុះងយាបល់ងដាយផ្លា ល់ជាមួ្យត្កុម្ត្បឹកា
ភិបាល។  

mailto:sarun.koam@ewiscambodia.edu.kh
mailto:landon.seigler@ewiscambodia.edu.kh
mailto:nikmul.ny@ewiscambodia.edu.kh
mailto:brandie.carroll@ewsicambodia.edu.kh
mailto:sineth.khun@ewiscambodia.edu.kh
mailto:nadine.pieterse@ewiscambodia.edu.kh
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កុមារត្រូវបានោាំត្ទត្គ្ប់រាំហាន។ 

រាំហានទី៥៖ ត្បសិនងបើបុពវងហរុសម្ងហរុ្ល នាយកសាលា (និ្ងបើោាំបាច់នាយកដាា នធនធានម្នុសស) អាច
ងោុះត្បរុាំជាមួ្យបុគ្គលិកសមារិក (ត្បសិនងបើសមារិកបុគ្គលិកគឺ្ជាអនករ ាំងលាភបាំពានខ លត្រូវបានងោទ
ត្បោន់) និ្សកម្មភាពដាក់វន័ិយងកើរង ើ្ (អាស្រស័យងលើងោលោរណ៍ខណនាាំននភាពមិ្នត្រឹម្ត្រូវរបស់សាលា) 
ែណៈងពលខ លោរងសុើបអង្ករងៅខរបនត។ ត្បសិនងបើោម នមូ្លងហរុសម្ងហរុ្លងទ ក៏មិ្នរត្ម្ូវឱយមានោរ
ងសុើបអង្ករបនតងទៀរខ រ ងទុះជាយា៉េ្ណ្តរបាយោរណ៍ន្ាកនុ្គួ្រខរត្រវូបានងធវើង ើ្និ្បញ្ាូ នងៅងលើកាំ ុ្
ងពលពិនិរយោរត្បត្ពឹរតរបស់រាំណ្ត្បុគ្គលិកង ើ្វញិ។ 

្តល់និ្បង្កើនោរយកចិរតទុកដាក់ ល់កុមារឱយបានសម្រម្យ អាស្រស័យងលើលកខណៈននឧបបរតិងហរុ។ សុវរថិភាព
កុមារអាចោាំត្ទងដាយោរចូលងៅោន់អនកឯកងទសទក់ទ្នឹ្ោរត្បឹកាងយាបល់ ោរសាត រនីរិសម្បទ ឬម្នាីរ
ងពទយខលទាំតាម្រត្ម្ូវោរ។ 

រាំហានទី៦៖ ត្បសិនងបើ មូ្លងហរុសម្ងហរុ្លត្រូវបានបង្កើរង ើ្កនុ្ងពលត្បរុាំ នាយកសាលានឹ្ងធវើតាម្
 ាំងណើ រោរន្ាកនុ្ធនធានម្នុសស។ 

រាំហានទី៧៖ ោរងកើនង ើ្ននោរងសុើបអង្ករ - ឧបបរតិងហរុងនុះត្រូវបានបញ្ាូ នងៅប៉េូលីស អាជាា ធរមូ្លដាា ន អនក
រាំនាញនិ្ន គូ្ោរពារកុមារ ងម្ធាវរីបស់សាលាតាម្រត្ម្ូវោរ។ ោររកង ើញនឹ្កាំណរ់អរតសញ្ញា ណភាពមិ្ន
ត្រឹម្ត្រវូសត្មាប់ឯកសារោរងោទត្បោន់និ្ោរោាំត្ទបខនថម្ងទៀរសត្មាប់កុមារ។ 
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ទាំនាក់ទាំន្សងន្រង្ហគ ុះបនាា ន់ 

ចលនាសុវរថិភាពកុមារ 

ងលាក វណណ ងែម្រទិធិ (ទីរូ), ម្ន្រនតីោរពារកុមារននចលានាសុវរថិភាពកុមារ, អ្គោរមិ្រតសមាៃ ញ់អនតរជារិ 
ទូរស័ពាងលែ៖ ០៩២ ៤៤៩ ២៣៣  អីុខម្៉េល៖ tito@friends-international.org ; info@thinkchildsafe.org 

សុវរថិភាពកុមារអាច្តល់នូវោរបញ្ាូ នងៅោន់បណ្តត ញ 3PC រមួ្មានសុែភាព្ៃូវចិរត ោររ ាំងលាភបាំពាន្ៃូវងភទ 
អនកឯកងទសខា្អាំងពើហឹ្ាងលើរា្ោយ អាស្រស័យងលើរត្ម្វូោរ។ 

សុវរថិភាពកុមារ ៖ ០១២ ៣១១ ១១២ 
នគ្របាលត្កុ្ ភនាំងពញ ៖ ១១៩ 
នគ្របាលជារិ ៖  ១២៨៨ 
អគ្គសន្ ោរនគ្របាលត្បោាំបញ្ញា  ៖ ១១៧ / ១១៨ 
រលយនតសងន្រង្ហគ ុះបនាា ន់ ៖ ១១៩ 
ម្នាីរងពទយកុមារ គ្នធបុបាា ទី៤ ៖ ០២៣ ៤២៨ ០០៩ 
ម្នាីរងពទយោល់ខម្៉េត្រ ៖ ០១១ ៤២៦ ៩៤៨ / ០៧៧ ៨៥១ ២២១ 
ម្នាីរងពទយងែមា ៖ ០២៣ ៨៨០ ៩៤៩ 
ម្នាីរងពទយរ ៉េយូា៉េល់ររនៈភនាំងពញ ៖ ០២៣ ៩៩១ ០០០ 
ម្នាីរងពទយមារ់ងធមញរ ាំច្់ ៖ ០៦៩ ៨១១ ៣៣៨ 
សកម្មភាពសត្មាប់កុមារ ៖ ០៩២ ៣១១ ៥១១ 
រលយនតពនៃរ់អគ្គិភ័យ ៖ ៦៦៦ 
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ឧបសម្ពន័ ្៤ 
ជោលការណណ៍ណនាាំព្បរន័ផ្្សរវផ្ាយនងិទាំនារទ់ាំនង 

 

 

កុមារត្គ្ប់របូមានសិទធិខ លត្រូវបានរាំណ្ត្យា៉េ្ចាស់លាស់តាម្រយៈពាកយនិ្របូភាព។ របូភាពបង្ហា ញរបស់
សាលាចាំងពាុះកុមារមាន ក់ៗមិ្នត្រូវបានយកម្កខកលម្ែឬងធវើឱយរ ាំងរើបរ ាំរួលតាម្ម្ងធោបាយណ្តមួ្យង ើយ ប៉េុខនត    
្តល់នូវរបូភាពខ លមានរុលយភាពននរីវរិនិ្ោលៈងទសៈរបស់ពួកងគ្។ កុមារត្រូវខរត្រវូបានបង្ហា ញភាពជា
ម្នុសសងដាយមានអរតសញ្ញា ណនិ្ងសចកតីនលៃលនូររបស់ពួកងគ្ត្រូវបានខលរកា។ 

សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េសនឹ្ងរៀសវា្ ូចខា្ងត្ោម្៖ 

 ភាសានិ្របូភាពខ លអាចងធវើឱយកុមារបាក់មុ្ែ ឬ អាមា៉េស់មុ្ែ។ 
 ោរងរ ើសងអើ្ត្គ្ប់ត្បងភទ 
 យករបូភាពងចញពីបរបិទ (របូភាពគួ្រខរត្រូវបានអម្ងដាយចាំណ្ងរើ្ពនយល់ងៅងពលខ លអាចងធវើងៅ

បាន ងហើយគួ្រខរពាក់ព័នធងៅនឹ្អរថបទម្កជាមួ្យ សត្មាប់ឧទហរណ៍) ។ 
 មិ្នោាំបាច់ងផ្លត រអារម្មណ៍ងៅងលើងរឿ្បុគ្គលងទ។ 
 ងៅកនុ្របូភាព កុមារមិ្នគួ្រត្រវូបានបង្ហា ញងៅកនុ្របូភាពណ្តមួ្យខ លអាចត្រវូបានបកស្រសាយថាជា

ោរប្កងហរុខា្្ៃូវងភទងនាុះងទ។ 
 សាលានឹ្ទទួលបានោរត្ពម្ងត្ពៀ្/ោរអនុញ្ញា រពីកុមារ ឪពុកមាត យ/អាពោបាល មុ្នងពលងត្បើត្បាស់របូ

ភាពណ្តមួ្យសត្មាប់្សពវ្ ាយជាសាធារណៈ ោរនរអង្ហគ សត្បាក់ ោរយល់ ឹ្ ឬងោលបាំណ្ង្ស្
ងទៀរ។ ងោលបាំណ្គួ្រខរត្រូវបានបញ្ញា ក់យា៉េ្ចាស់ចាំងពាុះអនក្តល់ោរយល់ត្ពម្។ 

 តាម្ខ លអាចងធវើងៅបានម្នុសស (រមួ្ទាំ្កុមារ) គួ្រខរអាច្តល់គ្ណនីផ្លា ល់ែៃួនរបស់ពួកងគ្ ជាជា្ឱយ
ងគ្និយាយរាំនួស។ សម្រថភាពរបស់ត្បជារន (រមួ្ទាំ្កុមារ) កនុ្ោរទទួលយកទាំនួលែុសត្រូវនិ្
សកម្មភាពសត្មាប់ែៃួនងគ្គួ្រខរត្រូវបានគូ្សបញ្ញា ក់។ 

 ោរងត្បើត្បាស់របូភាពរបស់កុមារងៅកនុ្មូ្លដាា នទិននន័យរបូលរសាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េសនឹ្ត្រូវបាន
កាំណរ់អរតសញ្ញា ណង ើម្បោីរពារអរតសញ្ញា ណនិ្សិទធិរបស់កុមារត្គ្ប់ងពលងវលា។ 

 ោរលារត្រដា្ព័រ៌មានផ្លា ល់ែៃួនអាំពីកុមារត្រូវបានដាក់កាំណរ់ចាំងពាុះអនកខ លត្រូវោរ ឹ្។ 

រាល់ព័រ៌មានអាំពីរីវរិកុមារនិ្ព័រ៌មានផ្លា ល់ែៃួនក៏ ូចជារបូលររបស់កុមារ (ទាំ្ឯកសារលរចម្ៃ្និ្ព័រ៌មាន
ខ ល្ាុកងៅកនុ្ត្បព័នធន្ាកនុ្របស់សាលា) នឹ្ត្រវូរកាទុកកនុ្ត្បអប់ឯកសារសុវរថិភាព។ ងនុះគឺ្ង ើម្បធីានាឱយ
បាននូវោរងោរពសិទធិកុមារ ង ើម្បីភាពឯករននិ្ោរសមាា រ់ និ្ង ើម្បីោរពារកុមារពីអនកទាំ្ឡាយណ្តខ ល
អាចងត្បើត្បាស់ព័រ៌មានអាំពីពួកងគ្ខ លបណ្តត លឱយពួកងគ្មានងត្ោុះថាន ក់។ ព័រ៌មាននឹ្មិ្នត្រូវបានងត្បើត្បាស់
ងដាយ ផ្លា ល់ពីឯកសារសមាា រ់ទាំ្ចម្ៃ្ រ ឹ្ ឬទន់។ 

អនករាំណ្ត្ខា្ងត្ៅនិ្អនកសារព័រ៌មានខ លច្់ងត្បើត្បាស់ព័រ៌មាន ឬ របូភាពណ្តមួ្យខ លទក់ទ្ងៅនឹ្
ោរង្ហររបស់សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េសត្រូវខររួបជាមួ្យនាយកសាលា/គ្ណៈត្គ្ប់ត្គ្្ និ្ចុុះហរថងលខាងលើ 
"សំណ ំ បែែែទងលើកខល្និ្យល់ត្ពម្ងលើត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្ទាំនាក់ទាំន្របស់សិសស" មុ្នងពលងធវើសកម្មភា-
ព។ ត្គ្ប់ខ្នកទាំ្អស់ននងោលោរណ៍ខណនាាំត្បព័នធ្ សពវ្ាយគួ្រខរត្រូវបានគូ្សបញ្ញា ក់ជាមួ្យត្បព័នធ្ សពវ 
្ាយ មុ្នងពលចុុះហរថងលខាងលើសំណ ំ បែែែទ។ 

ហត្ថលេខា ....................................................................... 
ល ម្ ោះ...................................................................... កាេែរលិឆេទ................................................................ 
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ឧបសម្ពន័ ្៥ 
សាំណ ាំណបបបទនការជលើរណលងនងិយលព់្រម្ននព្បរន័ផ្្សរវផ្ាយនងិទាំនារទ់ាំនង 

 

 

សាំណុាំ ខបបបទននោរងលើកខល្និ្យល់ត្ពម្ននត្បព័នធ្ សពវ្ ាយរបស់សិសស 

សិសសអាចត្រូវបានបង្ហា ញងៅកនុ្កិចចែិរែាំត្បឹ្ខត្ប្ ង ើម្បីងលើកកម្ពស់សកម្មភាពនិ្សមិ្ទធិ្លសាលាអិុអនត
ជារិអិុសងវ ៉េសងពញមួ្យឆ្ន ាំសិកា។ ឧទហរណ៍ សិសសអាចត្រូវបានបង្ហា ញងៅកនុ្សមាភ រៈង ើម្បបីណតុ ុះបណ្តត ល
ត្គ្បូងត្្ៀន និ្/ឬ បង្កើនោរយល់ ឹ្ជាសាធារណៈននសាលារបស់ងយើ្តាម្រយៈោខសរ វទិយុ ទូរទសសន៍ ងគ្ហ
ទាំព័រ/ត្បព័នធ្ សពវ្ាយស្គម្ ឌី្វឌីី្ ោរបង្ហា ញ ែិរតប័ណណ និ្ត្បព័នធ្ សពវ្ ាយត្បងភទង្ស្ៗងទៀរ។ ងៅកនុ្ពនៃឺ
ងនុះ អិុសងវ ៉េសពោយាម្ងោរពតាម្ងោលនងយាបាយោរពារកុមាររបស់សាលា។ ោរងត្បើត្បាស់សមាភ រៈទាំ្ងនុះ
ត្រូវបានកាំណរ់សត្មាប់ងោលបាំណ្ននោរ្សពវ្ ាយរបស់អិុសងវ ៉េសននងសវាកម្មខា្ងត្ៅឬខា្កនុ្។ 

កនុ្នាម្ែាុាំជាឪពុកមាត យ/អាណ្តពោបាលរបស់ __________________________ សូម្្តល់រូនោរអនុញ្ញា រ
 ល់សាលាអិុសងវ ៉េសនិ្និងយារិរសាលា រាំណ្ត្ និ្អ្គោរត្បព័នធ្ សពវ្ាយឱយងបាុះពុម្ពរបូលរ និ្លររបូកូន
របស់ែាុាំសត្មាប់ងត្បើងៅកនុ្ោរលរសងម្ៃ្  វងី អូ ភាពយនត ឬត្បព័នធ្សពវ្ ាយងអ ិចត្រនិូកង្ស្ងទៀរ ត្បព័នធ 
្ាពវ្ ាយលរចម្ៃ្ និ្ឌី្រីលល។ 

ក. ងនុះគឺ្ជាោរយល់ ឹ្ខ លថាទាំ្អិុសងវ ៉េសនិ្អនករាំណ្ត្របស់ែៃួននឹ្មិ្ន្លិរង ើ្វញិនូវរបូលរ បទ
សមាភ សន៍ ឬភាព ូចោន សត្មាប់រនម្ៃពាណិរាកម្មណ្តមួ្យ ឬទទួលបានជាត្បាក់ចាំងណញសត្មាប់ោរងត្បើ
ត្បាស់លរចម្ៃ្/ោរោក់្ាយននរបូលរឬភាព ូចោន ងទ។ ែាុាំក៏យល់ចាស់និ្ឯកភាព្្ខ រថា ែាុាំនឹ្មិ្ន
ទទួលសាំណ្ជាត្បាក់សត្មាប់ោរចូលរមួ្របស់កូនែាុាំឬែៃួនែាុាំងទ។ 

ែ. ែាុាំងលើកខល្និ្បនធូរបនថយនិងយារិរអិុសងវ ៉េសនិ្រាំណ្ត្ នទងទៀរពីោរទទួលែុសត្រូវ ខ លបាន ឹ្ឬ
មិ្នបាន ឹ្ ខ លងកើរង ើ្ននោរងត្បើត្បាស់សមាភ រៈទាំ្ងនុះ។ 

ែាុាំសូម្បញ្ញា ក់ថា ែាុាំបានអានងសចកតីខលៃ្ោរណ៍សតីពីកិចចត្ពម្ងត្ពៀ្និ្ោរងលើកខល្ោរទទួលែុសត្រូវរបស់
ត្បព័នធ្ សពវ្ាយនិ្យល់ចាស់ពីលកខែ័ណឌ របស់វា។ 

សូម្យល់ថា ោរែកខានមិ្នបានត្បគ្ល់សាំណុាំ ខបបបទននងលើកខល្ងនុះកនុ្រយៈងពល ប់ (១០) នលា នននលាសិកា
គិ្រោប់ពីនលាននោរខចកោយនឹ្បង្កើរោរយល់ត្ពម្ងលើសាំងណើ ខា្ងលើ។ 

_____ ែាុាំ្តល់ោរអនុញ្ញា រឱយងត្បើរបូភាពកូនរបស់ែាុាំងដាយអិុសងវ ៉េសខ លបានងរៀបរាប់ខា្ងលើ 
_____ ែាុាំមិ្ន្តល់ោរអនុញ្ញា រឱយងត្បើរបូភាពកូនរបស់ែាុាំងដាយអិុសងវ ៉េសខ លបានងរៀបរាប់ខា្ងលើងទ 

សូម្សរងសរ 

ង ម្ ុះកូន ...................................................................................................... ថាន ក់....................................... 

អាសយដាា ន ................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

ហរថងលខាឪពុកមាត យឬអាណ្តពោបាល......................................................................................................... 

ោលបរងិចឆទ..........................................................ងលែទូរស័ពា..................................................................... 
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ឧបសម្ពន័ ្៦ 
ជោលការណណ៍ណនាាំអនរទសសនានងិជ្ញៀវ 

 

 

សាលាអនតរជារិអិុសងវ ៉េសគឺ្ជាសាថ ប័នខ លយកចិរតទុកដាក់និ្សាវ គ្ម្ន៍ ងហើយពួកងយើ្ច្់ឱយឪពុកមាត យនិ្
សមារិកសហគ្ម្ន៍មានអារម្មណ៍មានផ្លសុកភាពងៅបរងិវណសាលារបស់ងយើ្។ ងទុះយា៉េ្ណ្តក៏ងដាយ ង ើម្បី
ធានាឱយបាននូវសុវរថិភាព ល់សិសស និ្បុគ្គលិកទាំ្អស់ អនកទសសនាទាំ្អស់រត្ម្វូឱយចូលតាម្ោរយិាល័យធាំ
របស់សាលា។ អនកទសសនាត្រូវខរពាក់ “ប័ណណសមាគ ល់ែៃួនរបស់ងភាៀវ” កាំ ុ្ងពលងៅបរងិវណសាលាត្គ្ប់ងពល។ 
ប័ណណងនុះត្រូវទទួលងៅោរយិាល័យធាំ ងហើយនឹ្ត្រវូត្បគ្ល់ម្កវញិងៅងពលងភាៀវោកងចញពីបរងិវណសាលា។ 
បុគ្គលខ លសថិរងៅកនុ្បរងិវណសាលាងដាយមិ្នបានអនុវរតតាម្នីរិវធីិសម្ស្រសបអាចត្រូវបានងសនើសុាំឱយោក
ងចញ។ អនកទសសនាត្រូវបានងគ្ោរ់ទុកថាជាម្នុសសខ លមិ្នងៅកនុ្អាោរ ូចជា សិសស បុគ្គលិក សមារិកត្កមុ្
ត្បឹកាភិបាលឬនិងយារិរងៅអាហារដាា នសាលារបស់ងយើ្ងទ។ 

 អនកទសសនាងពញវយ័ទាំ្អស់ងៅសាលាងរៀនត្រូវខរងត្បើបនាប់ទឹកម្នុសសងពញវយ័។ ម្នុសសងពញវយ័មិ្ន
ត្រូវបានអនុញ្ញា រឱយងត្បើបនាប់ទឹកសិសសងៅងពលណ្តមួ្យង ើយ។ 

 អនកទសសនាងពញវយ័មិ្នត្រូវបានអនុញ្ញា រឱយលររបូសិសសណ្តមាន ក់ ឬងត្គ្ឿ្ឧបោខ ងដាយោម នោរ
អនុញ្ញា រពីនាយកសាលាងទ។ 

 អនកទសសនាងពញវយ័ត្រូវខរឱយត្បាក ថាមិ្នងៅជាមួ្យសិសសខ លមិ្នខម្នជាកូនរបស់ោរ់ខរមាន ក់ឯ្ 
 អនកទសសនាងពញវយ័ត្រូវខរត្បោន់ខាា ប់នូវចាប់និ្ងោលនងយាបាយសាលា រមួ្ទាំ្ងោលនងយាបាយ

ខ លបានត្បោសជាសាធារណៈននោរងត្បើត្បាស់ល្់ផ្លៃ សាិច ត្បអប់ងសាន  និ្សបទឹកខ លមិ្នអាចងត្បើ
បានម្ត្ ងទៀរ។ 

 អនកទសសនាងពញវយ័ត្រូវខរចុុះង ម្ ុះងៅងពលម្ក ល់បរងិវណសាលានិ្ពាក់ “ប័ណណអនកទសសនា” កាំ
 ុ្ងពលងៅបរងិវនសាលាត្គ្ប់ងពល។ 

 
 


