
1ខិត្តបណ្ណ័ណែនាំសំរាប់មន្តែីអនុវត្តន៍ចែបាប់អន្តែបែវែសន៍និងពែំដែន

ការជួយ និងការសម្ភាសន៍ជនរងគាាះ 
ជាកុមរក្នុងអំពើរជួញដូរមនុសាស
ខិត្តបណ្ណ័ណានាំសំរាប់មន្តាីអនុវត្តន៍ចាបាប ់ អន្តាបាវាសន៍ និងពាំដាន

កុំរំខាន



12 ខិត្តបណ្ណ័ណែនាំសំរាប់មន្តែីអនុវត្តន៍ចែបាប់អន្តែបែវែសន៍និងពែំដែនការជួយនិងការសម្ភែសន៍ជនរងគែែះជាកុមរក្នុងអំពើរជួញដូរមនុសែស

គោលបំណងនាខិត្តបណ្ណ័
ខិត្តបណ្ណ័ណែនាំនែះមានគោលបំណងជួយដល់អ្នកឆ្លើយតបបឋម មន្តែីអនុវត្តន៍ចែបាប់ និងអន្តែបែវែសន៍/
ពែំដែន ដែលតែូវធ្វើារជាមួយជនរងគែែះជាកុមារក្នុងអំពើរជួញដូរមនុសែស។ ខិត្តបណ្ណ័នែះជួយពួកគែអោយ
គិតពីតំរូវាររបស់កុមារ ារពារកុមារពីគែែះថ្នែក់បន្តទៀត បញ្ជូនកុមារទៅរកជំនួយសមរមែយ 
និងកំណត់តំរូវក្នុងពែលសមា្ភែសន៍។

បនា្ទែប់ពីធ្វើារជាលើកដំបូងជាមួយជនរងគែែះជាកុមារ មន្តែីដែលតែូវានបណ្តុះបណ្តែលជាពិសែសអោយធ្វើ
ារជាមួយជនរងគែែះជាកុមារគួរតែូវានណែនាំជួយកុមារ។ ខិត្តបណ្ណ័ណែនាំនែះមិនមានគោលបំណងជំនួស
បចែកទែសរបស់មនីទាំងនះទែ ប៉ុន្តែដើមែបីផ្តល់ារណែនាំជាក់ស្តែងដល់មន្តែីអនុវត្តន៍ចែបាប់ និងមន្តែី
អន្តែបែវែសន៍/ពែំដែន ដែលមិនអាចទទួលានារគាំទែបច្ចែកទែស ប៉ុន្តែតែូវសមា្ភែសន៍ជនរងគែែះជាកុមារ។

ជនរងគាាះជាកុមរក្នុងអំពើជួញដូរមនុសាសគឺ
• បុគ្គលណដែលមានអាយុកែែម ១៨ ឆ្នែំ
• ដែលតែូវានជែើសរើស ដឹកជញ្ជូន ផ្ទែរ រឺផ្តល់ជំរកដោយខុសចែបាប់
• ក្នុងគោលបំណងកែងបែវញ្ញ័
• ក្នុងរឺកែែបែទែស

វាមិនចាំាច់ថមានារមធែយោាយខុសចែបាប់តែូវានបែើ រឺថតើកុមារយល់ពែមចំោះារផ្តល់មធែយាយ
នះរឺទែ។ ដរាបណគោលបំណងតែវូានកែញបែវញ្ញ ័កុមារតែវូចាត់ទុកថជាជនរងគែែះក្នងុអំពើជួញដូរ

ារិយាលយ័គាំទែតំបន់នែដំណើរារទីកែុងាលីតែូវានបង្កើតឡើងដើមែបីគាំទែ  និង
ពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិារតំបន់ស្តីពីារារពារជនភាសខ្លួន    និងចំណកសែុកជា
អន្តរជាតិ ពីពែែះវាទាក់ទិននឹងារជួញដូរ និងរត់ពន្ធមនុសែស និងបទល្មើសឆ្លងដែន
ដែលពាក់ពន្ធ័ដទែទៀតនៅតំបន់អាសុីា៉ែសុីហ្វិក។

ដោយមានារពិគែែះោបល់ជាមួយារិយាល័យឧត្តមស្នងារសិទ្ធិមនុសែសសំរាប់
ជនភាសខ្លួន  និងអង្គារអន្តជាតិចំណកសែុក និងទទួលានកិច្ចគាំទែពីមនែ្តីនែ
បែទែសជាសមាជិក ារិយាល័យគាំទែតំបន់អនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមជាក់ស្តែង ដែល
ពងែឹងារផ្លែស់ប្តូរពត៌មាន  បែមែបែមូលធនធានបច្ចែកទែស  ផ្លែស់ប្តូរារអនុវត្តន៍
ល្អៗ និងពងែឹងសមត្ថភភាពក្នុងនាមបែទែសជាសមាជិកទាំង ៤៥ និងអង្គារ
អន្តរជាតិទាំង ៣។

ខិត្តបណ្ណ័នែះតែូវានបង្កើតឡើងដោយមន្តែីមកពីនាយកដ្ឋែនបែឆំងារជួញដូរ
មនុសែស និងារពាអនីតិជនរបស់នគរាលជាតិកម្ពុជាដោយទទួលានជំនួយគាំទែពី
សមាជិកនែដំណើរារទីកែុងាលីផែសែងទៀត និងអ្នកជំនាញផ្នែការពារកុមារ។

ារិយាល័យគាំទែតំបន់សូមស្វែគមន៍ឧិាសដែលអាចគាំទែភាពជាសមាជិកក្នុង
តំបន់ដោយ៖

១. បង្កើតខិត្តបណ្ណ័សែដៀងគា្នែដែលពាក់ពន្ធ័ាររត់ពន្ធ និងជួញដូរមនុសែស
២. ផ្តល់ជូនារបណ្តុះបណ្តែលដើមែបីបែើបែែស់ខិត្តបណ្ណ័នែះ
៣. គាំទែារជែើសតាំងមនែ្តីមកធ្វើារក្នុងារិយាល័យពីបែទែសជាសមាជិក

សំរាប់ពត៌មានបន្ថភែម សូមទាក់ទងអុីម៉ែល  info@rso.baliprocess.net
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ចំណាំ៖ ចំណុចពិសាសតាូវចងចាំពាលជួយជន 
រងគាាះជាកុមរ 
តាូវចាំទុកថា:

ទង្វើណក៍ដោយតែូវានធ្វើលើកុមារតែូវគិតដល់បែោជន៍ជាពិសែសរបស់កុមារ។ នែះមាននយ័ថ៖

• បនា្ទែប់ពីានធ្វើារជាលើកដំបូង តែូវបញ្ជូនជនរងគែែះជាកុមារទៅរកសែវាសុខមាលភាព រឺទីភា្នែក់ារ 
សុខមាលភាពសង្គមដែលសមសែបអោយានឆប់រហ័ស ដូចជាកែសួងមន្ទីរដែលអាចផ្តល់ជំនួយដល់

 កុមារាន។ 

• បែសិនបើអាច ជនរងគែែះជាកុមារគួរតែតែូវានសមា្ភែសន៍ដោយមន្តែីដែលានបណ្តុះបណ្តែលតែឹមតែូវ។

• អ្នកមិនតែូវធ្វើអ្វីក៍ដោយដែលអាចផ្តល់គែែះថ្នែក់ដល់កុមារទាំងផ្លូវាយ និងផ្លូវចិត្ត ដូចជាសែែកដក់ពួកគែ 
បង្ខំអោយពួកគែនិយាយ បែមាថដោយពាកែយសម្ដីលើពួកគែ រឺវាយពួកគែ។

• អ្នកគួរតែពែយោយាមធ្វើឱែយកុមារមានអារម្មណ៍ល្អ និងមានទំនុកចិត្តក្នុងារបែែប់រឿងរបស់ពួកគែ។ កុមារគួរតែ
យល់ពីរបៀបដែលពួកគាត់តែូវានជួយនិងារពារ។ អ្នកគួរតែពែយោយាមបា្ហែញពីឥរិយាបទដែលអ្នកមាន

 បំណងចង់ដឹងចង់លឺពីរឿងរបស់ពួកគែ។ 

• ជនរងគែែះជាកុមារមិនគួរតែូវានឃុំខ្លួន ឬធ្វើអោយពួកគែមានអារម្មណ៍ថថតែូវានឃុំខ្លួនទែ។ ជន
 រងគែែះជាកុមារគួរតែតែូវានផ្ទែរទៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថភិភាពនិងសមរមែយ អោយានឆប់រហ័សតាម
 ដែលអាចធ្វើទៅាន។

• ជនរងគែែះជាកុមារទាំងអស់តែូវតែមានសិទ្ធិស្មើគា្នែដោយមិនគិតពីវណ្ណៈ ភែទ អសមត្ថភភាពរឺសមត្ថភភាព 
ភាស សសនា ពូជសសន៍ ជនជាតិ ឬសញ្ជែតិទែ។ ជនរងគែែះជាកុមារទាំងអស់តែូវតែទទួលជំនួយ 
កិច្ចារពារ និងារគាំទែទៅតាមភាពសមសែបនែអាយុរបស់ពួកគែ។

ទោះបីអ្នកមិនបែែកដថតើជនរងគែែះមានអាយុកែែម 18 ឆ្នែំ ក៍អ្នកតែូវតែផ្តល់ឱែយពួកគែនូវជំនួយ កិច្ចារពារ 
និងារគាំទែដូចជាពួកគែមានអាយុកែែម 18 ឆ្នែំ។  អ្នកអនុវត្តបែបនែះ រហូតដល់អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទែត់អាយុពិត
បែែកដរបស់ពួកគែានចែបាស់លាស់។

ការជួបលើកដំបូងជាមួយនឹងជនរងគាាះជាកុមរ
ការជួបលើកដំបូងជាមួយនឹងជនរងគាាះជាកុមរ៖

• ធានាថកុមារនែះមានសុវត្ថភិភាព តែូវានារពារពីគែែះថ្នែក់ជាបនា្ទែន់ និងទទួលានតមែូវារជាបនា្ទែន់ 
ដូចជាារផ្តល់ទឹក អាហារ ទីជមែក សម្លៀកបំពាក់ បែើបែែស់បង្គន់ ពែមទាំងារថែទាំផ្នែកវែជ្ជសសែ្ត

 ជាបនា្ទែន់។

ចូរចងចាំថាតាូវធ្វើសកម្មភាពោយគិតពីបាោជន៍របស់កុមរជាចំបង

• វាជាកិច្ចារចំាច់តែូវអោយជនរងគែែះជាកុមារនៅជាមួយឪពុកមា្តែយ 
ឬអាណពែយោាលរបស់ពួកគែ ជាពិសែសបែសិនបើកុមារពុំមានសច់ញាតិ។ 

• បែសិនបើកុមារតែូវានអមដោយឪពុកមា្តែយ ឬអាណពែយោាល មិនតែូវបំបែកពួកគែពីឪពុកមា្តែយ 
ឬអាណពែយោាលទែ លុះតែែតែអ្នកមាន មូលហែតុសងែស័យថ ឪពុកមា្តែយ ឬអាណពែយោាលនះ

 ានពាក់ពន្ធ័ក្នុងអំពើជួញដូរឬកែងបែវ័ញ្ចរបស់កុមារ។

•  ឪពុកមា្ដែយឬអាណពែយោាលអាចជួយានយា៉ែងបែសើរ បែសិនបើមានារពនែយល់ចែបាស់លាស់ពី
 ដំណើរារសមា្ភែសន៍។ 

• បែសិនបើមានពត៌មានគួរឱែយទុកចិត្ត ឬសូចនាករយា៉ែងចែបាស់ថកុមារអាចតែូវានជួញដូរដោយ
 មនុសែសពែញវ័យអមដំណើរពួកគែនះ អ្នកគួរតែបំបែកកុមារពីជនសងែស័យនះ។

• សូមទាក់ទងស្ថែនទូត ឬស្ថែនកុងស៊ុលរបស់កុមារ បែសិនបើគាត់ជាជនបរទែស។

• ចូរកុំធ្វើអ្វីដែលអាចបំាក់មុខ ឬបែមាថសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់កុមារ ដូចជាកុំវាយ
 ខ្នែះដែ ឬឃាត់ខ្លួនពួកគែ។ តែងតែារពារភាពជាឯកជនរបស់ពួកគែ និងកែុម
 គែួសរ។ មិនតែូវនាំពួកគែទៅបា្ហែញខ្លួននៅទីសធារណៈ ឬបា្ហែញពួកគែក្នុង
 បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយទែ។

• យកចិត្តទុកដក់ចំោះរូបរាង និងឥរិយាបថរបស់កុមារ ពែមទាំងារនិយាយស្តី
 របស់ពួកគែ។
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ការតាៀមរៀបចំដើមាបីសម្ភាសន៍ជាផ្លូវការ 
ចំណុចសំខាន់ៗតាូវចងចាំពាលរៀបចំការសម្ភាសន៍ជាផ្លូវការ

• ធ្វើារសមា្ភែសន៍ពែលដែលកុមាររួចរាល់ដើមែបីចែករំលែកបទពិសោធន៍តែូវានជួញដូរ។ សូមចាំថ ពែល 
វែលាាន់តែយូរ កុមារនឹងមិនអាចចងចាំពីសកម្មភាពដែលតែូវានជួញដូរចែបាស់លាស់ទែ។ វាជារឿង

 សំខាន់ផងដែរដែលជនរងគែែះជាកុមារមួយចំនួនតែូវាររយៈពែលយូរដើមែបីជាសះសែបើយពីបទពិសោធន៍
រន្ធត់ដែលខ្លួនតែូវានគែជួញដូរ។ 

• រកពត៌មានអំពីឈ្មែះ អាយុ ភាស និងពិចារណអំពីវបែបធម៍/សសនា និងារអភិវឌែឍន៍សមត្ថភភាព និង
 សុខភាពរបស់កុមារ។ 

• ករណីរបស់កុមារអាចតែូវានយល់យា៉ែងចែបាស់ នៅពែលដែលពត៌មានតែូវានបែមូលពីបែភពពាក់ព័ន្ធ
 ទាំងឡាយ (ចារើ សហចារើ និងសកែសី)។

• វាមានបែោជន៍ចែើន បែសិនបើមានមន្តែីផែសែងធ្វើារកត់តែែ ដើមែបីជៀសវាងាររំខានដល់កុមារ។ 
នៅពែលមានារអនុញ្ញែតដោយចែបាប់ ារថតជាសំលែង រឺរូបភាពអាចតែូវានបែើបែែស់ ដើមែបីាត់បន្ថភយ
បញ្ហែប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ ដែលកើតឡើងពីារសួរនាំម្តងហើយម្តងទៀតអំពីបទពិសោធន៍រន្ធត់របស់
ពួកគែក្នុងពែលសុើបអង្កែត និងដំណើរារនីតិវិធី។

ជំនួយស្មារតី៖ 
ដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញែណជនរងគែែះជាកុមារក្នុងអំពើជួញដូរមនុសែស ពិធីសរ Palermo ានកំណត ់
ថ អំពើជួញដូរកុមារតែូវមានធាតុផែសំចំនួន ២ គសឺកម្មភាព និងគោលបំណង។ នៅពែលសមា្ភែសន៍ ជន
រងគែែះជាកុមារ អ្នកតែូវសួរពួកគែដើមែបីស្វែងរកពត៌មានពាក់ពន្ធ័នឹងធាតុផែសំទាំង ២ នែះ។
ចូរចងចាំថតែូវផ្តល់ចំណប់អារម្មណ៍លើ៖

សកម្មភាព
ារជែើសរើស ារដឹកជញ្ជូន ារផ្ទែរ 

ារផ្តល់ជំរកដោយខុសចែបាប់ 
និងារទទួលមនុសែស

គោលបំណង
ារកែញបែវញ្ច័ រួមមានារារដោយបង្ខំ 

ារយកចែញនែសរើរាង្គ ារកែងបែវញ្ច័ផ្លូវភែទ 
អំពើពែសែយោចារ ារអនុវត្តន៍ រឺភាពសែដៀង

គា្នែបែបទាសភាព

• កុមារគួរតែតែូវានសមា្ភែសន៍ដោយមន្តែីមានភែទដូចកុមារ។

• បើអាច បែើបែែស់សំលៀកបំាក់សុីវិលនៅពែលសមា្ភែសន៍ 
មិនមែនឯកសណ្ឋែនផ្លូវារទែ។

-    ពែយយាមមិនតែូវបំភិតបំភ័យកុមារ។ 
-    បន្ទប់សមា្ភែសន៍គួរតែមានផសុកភាពសមែែប់កុមារ។ 

បែសិនបើអាច ផ្តល់អោយកុមារនូវកែដសនិងខ្មែដែ ដើមែបី
 ជួយពួកគែឱែយគូររូបផែសែងៗនូវអ្វីដែលានកើតឡើង។
-    កុមារអាចបែើបែែស់បង្គន់អនាម័យ។
-    ផ្តល់ទឹកស្អែតសំរាប់ហូប និងបែសិនបើអាច 

ផ្តល់អាហារសំរន់ផងដែរ។

• តែូវដឹងថ កុមារតែូវារារសំរាកចែើនអំឡុងពែលសមា្ភែសន៍ 
 ហែតុនែះ តែូវរៀបចំឱែយមានពែលវែលាសំរាកអោយានចែើនដង

សមែែប់ពួកគែ។ ពែលខ្លះ ារសមា្ភែសន៍តែូវាររយៈពែលលើសពី
មួយថ្ងែ ដូច្នែះតែូវមានគមែែងអោយានចែបាស់លាស់ទៅតាមារ
កំណត់របស់ចែបាប់។
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កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្លូវការ 

ចំណុចសំខាន់
ចូរចងចាំថ មិនតែូវអោយមានមនុសែសចង្អៀតណែនបន្ទប់សមា្ភែសន៍ ប៉ុន្តែមនុសែសពែញវ័យ  ដូចជាឪពុក
មា្តែយ ឬអាណពែយោាល / បុគ្គលិកគាំទែ មន្តែីសង្គមចិត្ត ចិត្តវិទូ ឬមែធាវើតែូវផ្តល់ឱែយកុមារនូវកិច្ចគាំទែក្នុង
ពែលសមា្ភែសន៍។

កុមារគួរតែូវានផ្តល់ឱែយនូវឱាសដើមែបីពួកគែនិយាយពីរឿងរបស់ពួកដោយផ្ទែល់ មុនពែលពួកគែតែូវាន
សួរសំណួរជាក់លាក់ណមួយអំពីបទពិសោធន៍ដែលតែូវានគែជួញដូរ។

ធ្វើអោយកុមារមានអារម្មណ៍ថបែោជន៍របស់គែតែូវានយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែស។

តាូវមនអាកបាបកិរិយាតាឹមតាូវ

• ធ្វើឱែយកុមារមានអារម្មណ៍ល្អដោយារបា្ហែញភាពជាមិត្ត។ ឧទាហរណ៍ ចាប់ផ្តើមដោយសួរសំនួរអំពីចំណង់
ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគែ។ ស្តែប ់និងអនុញ្ញែតឱែយកុមារនិយាយដោយគា្មែនាររំខាន។ យកចិត្តទុកដក់ទៅ

 លើឥរិយាបថ ារនិយាយស្តីនិងអារម្មណ៍របស់កុមារ។ កុំបង្ខិតបង្ខំឬបំភិតបំភ័យកុមារ។

ចូររកាសាាពឯកជន 

• បិទទា្វែរបន្ទប់សមា្ភែសន៍ បែសិនបើកុមារស្នើសុំ។ ដក់ស្លែកសញ្ញែ "កុំរំខាន" រឺ "ហាមចូល" លើទា្វែរ ដើមែបី
 ជៀសវាងាររំខាន។

• បិទវិទែយុទំនាក់ទំនង ឬទូរស័ព្ទ ដើមែបីកុំអោយរំខានពែលសមា្ភែសន៍។

ពនាយល់អោយបានចាបាស់លាស់

• ណែនាំខ្លួនអ្នក និងពនែយល់អំពីគោលបំណងនែារសមា្ភែសន៍។ 

• ពនែយល់នីតិវិធីសមា្ភែសន៍ដល់កុមារ និងបែោជន៍នែកិច្ចសមា្ភែសន៍ដែលនឹងអាចជួយកុមារាន។

• ណែនាំអ្នកចូលរួមផែសែងៗទៀត និងពនែយល់ដោយបែើភាសសមញ្ញហែតុអ្វីានជាពួកគែតែូវមានវត្តមាន។ 

• ចូរបែែប់កុមារអំពីរបៀបដែលពត៌មានផ្តល់អោយនឹងតែូវបែើបែែស់ និងរកែសាារសំាត់ដោយរបៀបណ។

• សូមពនែយល់ទៅកុមារ
- បែសិនបើពួកគែមិនមានពត៌មានអំពីឧបែបត្តិហែតុ ឬមិនមានចម្លើយទៅនឹងសំណួរណមួយ ពួកគែគួរ
 តែនិយាយថ "ខ្ញុំមិនដឹងទែ"។
-- បែសិនបើពួកគែមិនយល់ពីសំណួរណមួយ ពួកគែគួរតែនិយាយថ "ខ្ញុំមិនយល់"។
- បែសិនបើពួកគែភ្លែចពត៌មានណមួយ ឬឧបែបត្តិហែតុណមួយ ពួកគែគួរតែនិយាយថ "ខ្ញុំមិនចាំ" ។

បាើបាាស់របៀបសួរអោយបានសមរមាយ

• មនុសែសវ័យជំទង់ ឬជនរងគែែះជាក្មែងជំទង់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងារយល់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរ
 សមសែបនឹងវ័យរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែកុមារវយ័ក្មែងតែូវតែទទួលានារថែទាំ និងសំណួរគួរតែូវានបង្កើតឡើង

អោយសមសែបទៅនឹងអាយុរបស់ពួកគែ។

• មិនថជនរងគែែះមានអាយុប៉ុនា្មែនទែ អ្នកតែូវពែយោយាមបែើសំណួរបើក (ដូចជា មានអ្វីកើតឡើងបនា្ទែប់
 ពីនះ?) ជៀសជាងារបែើសំណួរបិទ (ដូចជា តើពួកគែានដក់អ្នកនៅលើរថយន្តនែះរឺ?)។

• ចូរកុំសួរសំណួរចែើនក្នុងពែលតែមួយ ។

• កុមារអាចតែូវានបំផុសគំនិត ដើមែបីផ្តល់ពត៌មានលម្អិតបន្ថភែមទៀតអំពីបទពិសោធរបស់ពួកគែដោយបែើ
សំណួរដូចជា៖

- បនា្ទែប់មក មានអ្វីកើតឡើង? 
- តើមានអ្វីកើតឡើងបនា្ទែប់ទៀត?
- តើអ្នកានឃើញអ្វី? តើអ្នកានឮអ្វី? 

• ចូរកុំពែយោយាមបង្កើតសំនួរណមួយដែលមានលក្ខណះបច្ចែសចំលើយ។ សំណួរដឹកមុខ ឬសំណួរបិទមិន
 គួរតែូវានបែើ លើកលែងតែពែលតែូវបែើដើមែបីបញ្ជែក់ រឺបំភ្លឺបន្ថភែមពីអង្គហែតុ។

ធ្វើជាអ្នកសង្កាតការណ៍ដ៍បាុងបាយត្ន័

• ធានាឱែយានថកំណត់ហែតុតែូវានកត់តែែយា៉ែងលំអិត។

• អង្កែតលើាយវិាររបស់កុមារ។
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បនា្ទាប់ពីការសម្ភាសន៍
ពែលអ្នកទទួលានពត៌មានគែប់គែែន់អំពីបទពិសោធន៍ដែលកុមារតែូវានជួញដូរ កុមារនៅតែតែូវារឱែយមាន
ារគាំទែដល់ពួកគែដដែល។ ខាងកែែមនែះ ជាកិច្ចារមួយចំនួនដែលតែូវយកចិត្តទុកដក់ មុនពែលកិច្ច 
សមា្ភែសន៍តែូវានបញ្ចប់ជាស្ថែពរ។

សង្ខាបចំណុចសំខាន់ៗនាភ័ស្តុតាងក្នុងចំលើយរបស់កុមរ មុនពាលបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ 
និងពិនិតាយមើលថាអ្នកបានយល់ពីអ្វីដាលកុមរបានបាាប់អ្នក។ រៀបរាប់ពីអ្វីដាលកុមរ
បានបាាប់អ្នកោយបាើបាាស់ាសសមញ្ញ និងក៍ពិនិតាយមើលផងដារថាៅមនអ្វីផាសាង
ទៀតដាលអ្នកៅចង់ដឹង។ សូមសួរកុមរថាតើៅមនអ្វីផាសាងទៀតដាលគាត់ចង់សួរ
អ្នក។

• សូមអរគុណកុមារសមែែប់ពែលវែលានិងារខំបែឹងបែែងរបស់គាត់ ប៉ុន្តែមិនមែនសំរាប់ារបា្ហែញារ
 សំាត់នែករណីទែ។ ឧទាហរណ៍ សូមអរគុណសមែែប់ពត៌មាន និងវត្តមានរបស់កុមារនៅទីនែះ។ 

(ជាទូទៅ អ្នកមិនគួរនិយាយថ សូមអរគុណសមែែប់ារលាតតែដងារសំាត់របស់អ្នក)។

បិទសម្ភាសន៍
នៅចុងបញ្ចប់នែារសមា្ភែសន៍ អ្នកគួរតែជូនដំណឹងកុមារអំពី៖

• តើអ្វីនឹងកើតឡើងបនា្ទែប់ទៀត

• របៀបនិងពែលវែលាដែលអ្នកនឹងជួយកុមារបន្តទៀត 

• ពត៌មានលម្អិតនែសែវាគាំទែដែលកុមារអាចនឹងទទួលាន

• ថតើនឹងារសមា្ភែសន៍ម្តងទៀត ឬក៍អត់

• ពត៌មានទំនាក់ទំនងលំអិតរបស់មន្តែីសមា្ភែសន៍

ចំណាំ៖ តំរូវការលទ្ធផលសម្ភាសន៍ 
មានគោលបំណងបង្កើតបែវត្តិារពិតនែអង្គហែតុពីទសែសនៈរបស់ជនរងគែែះ។
កំណត់ចំណុចផែសែងៗនែភាពពិតដើមែបីបញ្ជែក់ពីចំលើយរបស់កុមារ។ បែើពត៌មានទាំងនះដើមែបីបង្កើត
ភាពជឿជាក់របស់ជនរងគែែះ។ 

ផ្នែកខាងកែែមនែះអាចតែូវានបែើដើមែបីសរសែរអាសយ័ដ្ឋែនទំនាក់ទំនង
 

អាសយ័ដ្ឋែនទាក់ទងារិលយ័គាំទែជនរងគែែះជាកុមារ

លាខទាន់ហាតុការណ៍  ..........................................

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

ការិយាលយ័សុើបអង្កាត  ..........................................

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

ការិយាលយ័សង្គមកិច្ច  ..........................................

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

អ្នកបច្ចាកទាសផ្នាកជនរងគាាះ  ..........................................

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

ផាសាងៗ    ..........................................

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

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

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



10 ការជួយ និងការសម្ភាសន៍ជនរងគាាះ ជាកុមរក្នុងអំពើរជួញដូរមនុសាស

27th Floor Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Sathorn Bangkok 10120, THAILAND
    +66 2 343 9477       +66 2 676 7337       info@rso.baliprocess.net

www.baliprocess.net/regional-support-office

Regional Support Office - The Bali Process


