
ប្រយោជន៍ននប រ្ុមចយ ក្ោ មចំយោះ្ិច្ចគាំប្រប្រួសារធម៌

យេច្្តីណែនាំេបរា្រ់្ិច្ចពិភា្សាអំពតី វីយេអូ

យៅ្្រុង វីយេអូយនះ រ៉ា វី និងល្្ខែ៍ ពិភា្សាអំពតី្រំនា្់្រំនងរវាងអារម្មែ៍រ្រេ់អ្្
ណែទាំ្ុរារ ណេលរានអារម្មែ៍ឯយោ និង វិ្រត្ិតានតឹងរ៉ាំនរ៉ា។ ពួ្យ្យរៀ្ររ្រ់ឱ្យ  
េឹងអំពតីសារៈេំខាន់ននោរ្រយងកោើត្រណ្្ញគាំប្រេង្គមណ្រ្រមិនផ្លូវោរ ណេលរួមរាន
មិត្ភ្្ិណេលរាន្រ្រពិយសាធន៍បេយេៀងគ្ា យេើម្តីោត់្រន្ថយវិ្រត្ិតានតឹងរ៉ាំនរ៉ាយៅ 
្្រុងប្រួសារធម៌ និង រយ្រៀ្រណេលប្រុមចយ ក្ោ មបាន្រងកោល្្ខែៈឱ្យេ្ម្មភាពយនះ 
អាចប្របពឹត្យៅបាន។ 

យេច្្តីេយង្ខ្រអំពតី វីយេអូ

ចំែុចពិភា្សា៖ 

ធាតុផ្ំមួយេ៏េំខាន់យេើម្តីគាំប្រ្ុរារយៅ្្រុងប្រួសារធម៌ប្រ្្រយោយប្រេិ្រ្ធភាព 
្ឺជាោរផ្ល់នូវ្ិច្ចគាំប្រណផ្្េង្គមឱ្យបានប្្រ់បគាន់េល់អ្្ណែទាំ។ ្្រុង្រែតី
ណេល្ិច្ចគាំប្រយនះពុំរានផ្ល់ជូន ឬ ផ្ល់ជូនមិនទាន់យពលយវលា នាំឱ្យ្រញ្ហា  
ណេលប្រួសារធម៌ជួ្រប្រ្រះអាចយ្ើនយ�ើង និង នាំឱ្យ្រ៉ះោល់េល់្ុែភាពនន 
ោរណែទាំ្ុរារ និង/ឬ នាំឱ្យោរ្រុ្ោ្់្ុរារគា្ម នយេ្ថរភាព និង ណ្រ្បា្់។  
ោរផ្ល់្ិច្ចគាំប្រណផ្្េង្គមឱ្យបានប្្រ់បគាន់ យបោមមូលោឋា នមួយ្រល់នឹងមួយ 
អាចបតលូវចំណ្យយបចើន និង អាចនាំឱ្យរានតបមលូវោរខ្ពេ់ចំយោះ្រុ្្គលិ្ 
េង្គម្ិច្ច។ ្រែតីយនះោន់ណតរានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ�ើង ្្រុងសា្ថ នភាពណេល្រុ្្គលិ្ 
េង្គម្ិច្ចបតលូវយធវើេំយែើរផ្លូវឆ្្ង យ យេើម្តីជួ្រជាមួយប្រួសារធម៌។ 

យៅ្្រុង វីយេអូយនះ អ្្នឹងស្ា្រ់លឺពតី ណ្វ រ៉ា វី និង ឈួន ល្្ខែ៍ ណេលជា 
្រុ្្គលិ្េង្គម្ិច្ចរ្រេ់អង្គោរ្ុរារ្្រុងប្រួសារ ខែៈយពលណេលពួ្យ្ណច្  

រំណល្្រ្រពិយសាធែ៍រ្រេ់ពួ្យ្យោយយប្រើបបាេ់្ំរូល្្ខែៈជាប រ្ុម 
ចយ ក្ោ ម យេើម្តីយលើ្្ម្ពេ់្ិច្ចគាំប្រណផ្្េង្គមណេលរានេបរា្រ់ឪពុ្រ្ាយធម៌ 
យ�ើយបេ្រយពលជាមួយគ្ាយនះ ្៏ោត់្រន្ថយតបមលូវោរណេលយ្្តយៅយលើធនធាន 
រ្រេ់អង្គោរផងណេរ។ រ៉ា វី និង ល្្ខែ៍ នឹងពិភា្សា អំពតីចំែុចយរៀនេូបត 
េំខាន់ៗរ្រេ់ពួ្យ្ ោ្់ព័ន្ធនឹងផល្រ៉ះោល់រ្រេ់ប្រុមចយ ក្ោ ម អ្្ណែទា ំ
យោយឪពុ្ រ្ាយធម៌ យៅយលើោរោត់្រន្ថយវិ្រត្ិតានតឹងរ្រេ់អ្្ណែទាំ 
យោយយលើ្្ម្ពេ់ជំនាញយោះបសាយ្រញ្ហា  យេ្ថរភាពននោរ្រុ្ោ្់្ុរារ និង 
ោរ្សាងេមត្ថភាពរ្រេ់អ្្ណែទាំតាម រយៈោរយលើ្្ម្ពេ់ោរយរៀនេយងកោតពតី 
ប្រុមប្រួសារណែទាំេន្រ។ ពួ្យ្នឹង្រន្ណច្រំណល្ចំយែះេឹងរ្រេ់ពួ្យ្្រណន្ថម
យ្រៀត អំពតីោរេបម្រេបមរួលប្រ្្រយោយ ប្រេិ្រ្ធភាពនន្ិច្ចប្រជុំប រ្ុមចយ ក្ោ ម និង 
វិេ័យេមត្ថភាពេំខាន់ៗណេល្រុ្្គលិ្េង្គម្ិច្ចបតលូវរាន។ 

យៅ្្រុង្ររិ្រ្ររ្រេ់អ្្៖
យតើអវតីយៅជាសារៈេំខាន់នន្ិច្ចគាំប្រេង្គមណ្រ្រមិនផ្លូវោរេបរា្រ ់
ប្រួសារ និង្ុរារណេលអ្្្ំពុងយធវើោរ្រជាមួយ? យតើ្រណ្្ញ 
គាំប្រេង្គមណ្រ្រមិនផ្លូវោរយនះ អាចយោះបសាយ ឬ ោត់្រន្ថយ្រញ្ហា  
និងប្រភពវិ្រត្ិតានតឹងអវតីខ្ះ? យតើេ្ម្មភាពយនះនឹងនាំឱ្យផ្ល ់
ជាប្រយោជន៍អវតីខ្ះេបរា្រ់្ុរារ ប្រួសារ េ�្មន៍ និង្ម្ម វិធតី 
រ្រេ់អ្្?

យតើអ្្អាចយលើ្្ម្ពេ់្រណ្្ញគាំប្រេង្គមណ្រ្រមិនផ្លូវោរតាមរយៈ 
្ម្ម វិធតី និងេ្ម្មភាពរ្រេ់អ្្ យោយរយ្រៀ្រណ្?

យតើអវតីខ្ះជាយន្ោរ និងេញ្ញា ែធនធាន េបរា្រ់អង្គោររ្រេ់អ្្ 
យធវើោរ្រយនះ? 

្ិច្ចគាំប្រណផ្្េង្គមមិនផ្លូវោរ  

េំនួរពិភា្សាេបរា្រ់អ្្អនុវត្ោរ្រ

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



យៅ្្រុង វីយេអូយនះ អ្្អនុវត្ោរ្រទាំងពតីរនា្់ ពិភា្សាអំពតីោរ្រយងកោើនភាព 
េ្្ិេិ្រ្ធននោរយរៀនេយងកោត ឬ ោរយធវើជា្ំរូ ទា្់្រងនឹងោររ្សាព័ត៌រាន និង 
ោរ្សាងេមត្ថភាពរ្រេ់អ្្ណែទាំ និងមិនណមនជាោរ្រយបងៀន ឬ ោរ 
្រែ្រុ ះ្រណ្្លណេលរានមូលោឋា នណផអែ្យលើយមយរៀនយ�ើយ។ វ្រ្ធម៌រានឥ្រ្ធិពល 
ោ៉ងធំយធងយៅយលើណ្រ្រណផនននោរយរៀនេូបតរ្រេ់្រុ្្គល និងេ�្មន៍ យ�ើយវា្៏
ជា្ត្ា្ំែត់ថាយតើោរយរៀនេយងកោត ឬ ោរយរៀនេូបតណ្រ្រអរូ្រតី នឹងរាន្បមិត 
ភា្រយខ្ពេ់ជាង ឬោ៉ងណ្។ 

ោរ៉ា បានម្្រ្រួលោរណែទាំយៅឯ CIF យៅអាយុ៣ឆំ្្។ គាត់្ឺជា្ុរារ 
រ្ា្់េ៏្ួរឱ្យបេឡាញ់ ណេល្រត់ណ្រនជតី វិតរេ់យៅរ្រេ់គាត់ោ៉ង្យបេរួលជាមួយ 
ឪពុ្រ្ាយធម៌ែ្មតីរ្រេ់គាត់។ ឪពុ្រ្ាយធម៌រ្រេ់គាត់រានោររំយភើ្រ្្រុងោរយធវើជាឪពុ្ 
រ្ាយ និង បានសាវ ្មន៍គាត់ណេលបានចូលម្្្រុងជតី វិតរ្រេ់ពួ្យ្ េ�្មន៍រ្រេ់ 
ពួ្យ្ និង្ររ្ា្រ់ប្រួសាររ្រេ់ពួ្យ្។ ្្រុងរយៈយពល៥ឆ្្ំ្រនាទា ្រ់ ោរ៉ា និងប្រួសារធម៌ 
រ្រេ់គាត់បតលូវបាន ្រុ្្គលិ្េង្គម្ិច្ចរ្រេ់ CIF ម្េួរេុខ្រុ្្ខជាយ្រៀងទាត់ យោ
យបានជួយេល់ពួ្យ្្្រុងោរ្ំែត់យគាលយៅ្្រុងល្្ខែៈជាប្រួសារ បពមទាំង 
អ្រអរសា្ររជាមួយប្រួសារ ខែៈយពលណេលោរ៉ាចយបមើនវ័យយ�ើងរានភាពរឹងរាំ 
រានេុខភាពលអែ និងចូលយរៀន។ 

យៅយពលណេលោរ៉ាឈានេល់អាយុ៨ឆំ្្ ្រុ្្គលិ្េង្គម្ិច្ចរានភាពភាញា ្់យផអែើលយៅ 
យពលណេលសា្ថ នភាពនន្ិច្ចេនទានាយៅឯ្ិច្ចប្រជុំប្រចាំណខរ្រេ់ពួ្យ្រានោរ 
ណប្រប្ររួល។ ឪពុ្រ្ាយរានោរលំបា្ខំ្ាង្្រុងោរប្្រ់ប្ងយៅយលើោរប្របពឹត្រ្រេ់  
ោរ៉ា។ ោរ៉ាវ្់យលងខ្ាំងយព្ និង យធវើណតអវតីណេលគាត់ចង់យធវើយ�ើយមិនស្ា្រ់្រ ្្គ ្រ់ 
ឪពុ្រ្ាយ ឬ ជួយោរ្រ្្រុងប្រួសារយោយឆនទាៈពតី្្រុងចិត្ េូចមុនយ�ើយ។ ឪពុ្ 
រ្ាយបានេយបមចចិត្ថាពួ្យ្ចង់ឱ្យ CIF យ្ោរ៉ាយៅវិញ អាបេ័យយោយពួ្យ្
មិនអាចចិញ្ចឹម្រតីបាច់ោរ៉ាបាន។ ្្រុងអំ�រុងយពលនន្ិច្ចពិភា្សាយនះ ្រុ្្គលិ្េង្គម្ិ
ច្ចបានផ្ល់មតិយោ្រល់មួយចំនួនយៅឱ្យប្រួសារ អំពតីរយ្រៀ្រប្របពឹត្ចំយោះ្ុរារ និង
ជួយយលើ្្រឹ្ចិត្ឱ្យរានោរប្របពឹត្ វិជ្ជរាន។ ប្រួសារយនះយៅណតរានមនទាិលេង្័យអំពតី 

យៅ្្រុង្ររិ្រ្ររ្រេ់អ្្៖ 
យតើអវតីយៅជាណ្រ្រណផនននោរយរៀនេូបតចម្ងរ្រេ់្រុ្្គល ប្រួសារ ឬ   
េ�្មន៍ណេលអ្្្ំពុងយធវើោរ្រជាមួយ? យតើអ្្រានភេ្រុតាងតាម 
រយៈប្រភពមិនផ្លូវោរ ឬ ភេ្រុតាងជា្់ណេ្ងអវតីខ្ះេបរា្រ់គាំប្រ 
អំែះអំណ្ងយនះ?

យតើ្រច្ចរុ្រ្ន្ អ្្ផ្ល់ោរ្រែ្រុ ះ្រណ្្ល ឬ េបម្រេបមរួលោរ្រ 
្សាងេមត្ថភាពោ៉ងេូចយម្ច និងយតើោរ្រយនះឆ្រុះ្រញ្្ច ំងអំពតីណ្រ្រ 
ណផនននោរយរៀនេូបតេូចយម្ចខ្ះ? យតើវារានេង្គតភាពយៅនឹង ណ្រ្រ 
ណផនននោរយរៀនេូបតចម្ងណេលអ្្បាន្ំែត់រ្យ�ើញ ណេរឬយ្រ? 

យតើអ្្នឹងណ្លមអែភាពេ្្ិេិ្រ្ធ និង េបម្រេបមរួលឱ្យរានឱោេ 
ោន់ណតយបចើន េបរា្រ់ោរយរៀនេយងកោតពតីប រ្ុមប្រួសារណែទាំេន្រ។ 
ឬ ោរយរៀនេូបតពតីអ្្េន្រយោយប្រយោលយោយរយ្រៀ្រណ្ ្្រុង 
្រែតីរានភាពោ្់ព័ន្ធ?

ចំែុចពិភា្សា៖

្រែតីេិ្សា 

ោរយរៀនេយងកោតពតីប រ្ុមប្រួសារណែទាំេន្រ 

មតិយោ្រល់ទាំងយនះ។ យៅឯ្ិច្ចប្រជុំតាមោន្រន្មួយ ឪពុ្រ្ាយយៅណតយលើ្ 
យ�ើងនូវ្រញ្ហា ្ងវល់ទា្់្រងនឹងោរប្របពឹត្រ្រេ់្ុរារ យ�ើយពួ្យ្មិនបានសា្ 
ល្ង្រយច្ច្យ្រេណេល្រុ្្គលិ្េង្គម្ិច្ចបានណែនាំយ�ើយ។ 

យៅេំណ្ច់ណខ ប្រួសារយនះបានចូលរួមយៅ្្រុង្ិច្ចប្រជុំប រ្ុមចយ ក្ោ មប្រចាំណខរ្រេ ់
ពួ្យ្។ ឪពុ្រ្ាយបានយធវើោរណច្រំណល្យោយយ្រើ្ចំ�រ អំពតីភាពតានតឹងរ្រេ់ពួ
្យ្ចំយោះអា្្រ្្ិ រិោរ្រេ់ោរ៉ា។ អវតីណេលយធវើឱ្យពួ្យ្ភាញា ្់យផអែើល្ឺ រានរ្ាយរ្ា
្់យ្រៀតណេលរាន្ូនធម៌អាយុប្រហា្់ប្រណ�លគ្ា ្៏បាន្រ ហ្ា ញនូវភាពតានតឹងរ្រ
េ់គាត់ចំយោះអា្្រ្្ិ រិោរ្រេ់្ូនគាត់ណេរ។ គាត់ហា្់្រតីេូចជារានអារម្មែ៍យអៀ
នខា្ម េ្រន្ិច ្្រុងោរបបា្រ់យរឿងយនះឱ្យប រ្ុមបានេឹង អាបេ័យយោយ្ន្ងម្ គាត់ 
បគាន់ណតបានណច្រំណល្អំពតីយរឿងយនះឱ្យ ្រ្តីរ្រេ់គាត់បានេឹង្រ៉ុយណ្ណ ះ។ រានអ្្ 
រ្ាយរ្ា្់ណេលរានវ័យចំណ្េ់ជាងយនះ ណេលបានចិញ្ចឹម្ូន្រយងកោើតរ្រេ់គាត់ និង 
ឥ�លូវយនះគាត់្ំពុងចិញ្ចឹម្ូនតូចរ្ា្់ ្៏បានង្់្បាល្្រុងល្្ខែៈយល់អំពតី  
សាច់យរឿង។ គាត់បានណច្រំណល្្រ្រពិយសាធន៍រ្រេ់គាត់ អំពតីអា្្រ្្ិ រិោ       
បេយេៀងគ្ាយៅយពលណេល្ូនរ្រេ់គាត់យៅតូច។ ោរយធវើណ្រ្រយនះបានជួយេល ់
ប្រួសារឱ្យយមើលយ�ើញថា្រញ្ហា រាន្រំនា្់្រំនងយៅនឹងវ័យរ្រេ់្ុរារ និង 
េំណ្្់ោលននោរអភិវឌ្ឍរ្រេ់្ុរារ និងមិនណមនយោយសារ្ូនយនាះជា្ូនធម ៌
យ�ើយ។ ប្រួសារទាំង្រតីយនះ រានអារម្មែ៍ថាបាន្រ្រួលោរគាំប្រ និង 
ោរយលើ្្រឹ្ចិត្ យបោយយពលរានឱោេណច្រំណល្អំពតី្រ្រពិយសាធន៍រ្រេ់ពួ្យ្ 
និងពិភា្សាអំពតីយុ្រ្ធ   សាសេ្េបរា្រ់ប្្រ់ប្ងអា្្រ្្ិ រិោ្ូនរ្រេ់ពួ្យ្។ 
្ិច្ចគាំប្រយនះ បានផ្ល់ឱ្យឪពុ្រ្ាយធម៌រ្រេ់ោរ៉ា នូវ្រំនុ្ចិត្ និងោរយជឿជា្់ 
ណេលពួ្យ្បតលូវោរ យេើម្តី្រន្ផ្ល់ោរណែទាំជូនោរ៉ា។ 
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