
ផលប៉ះពាល់នៃកនៃលែងនែទាំទៅទលើការស្តា រៃីតិសម្បទាកុមារ

ទសចកតាីនែនាំសម្មាប់កិច្ចពិភាកសាអំពី វីទេអូ ៃិងករែីសិកសា

ទៅក្នុង វីទេអូទៃះ ម្សីណា ៃិយាយអំពី វិបតតាិតាៃតឹងនេលបង្កទ�ើងទោយការេក 
កុមារណាម្ាក់ពីម្្រួស្ររបស់ ពួកទ្ទេើម្បីទទួលបាៃទសវាស្តា រៃីតិសម្បទាទៅ
តាមមែ្ឌ ល។ គាត់បាៃកត់សមាគា ល់ថាវិបតតាិតាៃតឹងនៃការបំនបកកុមារពីម្្រួស្រ 
ទៅទីបំផុតនាំឱ្យ អារម្មែ៍បាក់ស្្ម រតីកាៃ់នតធ្ងៃ់ធ្ងរទ�ើង ៃិង រាំងស្ះេល់េំទែើរកា
រស្តា រៃីតិសម្បទា ទអាយបាៃធូរម្ស្លទ�ើងវិញ នេលទធវើឱ្យបាត់បង់ផលិតភាព 
របស់ទសវា នេលសំទៅរួមចំនែកសទម្មចឱ្យបាៃៃូវទគាលទៅរួមនៃការស្តា រ 
ៃីតិសម្បទា។ តាមរយៈការ្ូសបញ្ជា ក់អំពីចំែុចទៃះ ម្សីណាកំពុងទាញ 
ការយកចិតតាទុកោក់ចំទពាះផលវិបាកទោយអទចតនា នេលអាចទកើតទ�ើងទៅទពល 
នេលកម្ម វិធីម្តរូវបាៃរចនាទ�ើងទេើម្បីឱ្យម្សបទៅៃឹងទសចកតាីម្តរូវការណាមួយជាក់លាក់ 
ទោយពុំបាៃផតាល់ការពិចារណាសមម្សបចំទពាះទសចកតាីម្តរូវការជារួមរបស ់
កុមារ ការអភិវឌ្ឍ សិទ្ិ ៃិងទស្សៃៈរបស់កុមារ។ ម្សីណា ចង្នុលបញ្ជា ក់អំពីផល
ប៉ះពាល់នេលចំែុចទៃះបង្កឱ្យមាៃទៅទលើសុខុមាលភាពនផ្កសតិអារម្មែ ៃិង 
ចិតតាស្សសតារបស់កុមារ ម្ពមទាំងបង្កឱ្យមាៃសំៃួរឆលែនុះបញ្្ច ំងមួយេ៏សំខាៃ់ចំទពាះអ្ក 
អៃុវតតាការងារ “ទតើវាទធវើឱ្យកុមារមាៃអារម្មែ៍េូចទមតាច?”  

ទសចកតាីសទងខេបអំពី វីទេអូ

ចំែុចពិភាកសា៖

ទៅក្នុងបរិបទជាទម្ចើៃ អភិម្កមរួមសម្មាប់កិច្ចគាំម្ទកុមារងទម្គាះនៃអំទពើជួញេូរ 
ឬ អំទពើទកងម្បវ័ញ្ចផលែរូវទភទ ្ឺជាការផតាល់ៃូវទសវាស្តា រៃីតិ សម្បទាទៅតាមមែ្ឌ ល 
ស្្ក់ទៅ។ ទសវានបបទៃះមាៃបំែងផតាល់ជូៃទៅតាមអវីនេលជាទសចកតាីម្តរូវការ 
របស់កុមារ ទាក់ទងៃឹងកិច្ចគាំម្ទនផ្កសុវត្ិភាព ៃិងចិតតាសងគាម តាមរយៈការទរៀបចំ
ជាកម្មងទសវាទៅក្នុងមែ្ឌ លនែទាំកុមារ។ កំទែើៃនៃការយល់េឹងអំព ី
ផលប៉ះពាល់អវិជជាមាៃនៃការនែទាំក្នុងមែ្ឌ លទៅទលើការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ៃិង 
ស្រៈសំខាៃ់នៃម្្រួស្រ បាៃនាំឱ្យអ្កអៃុវតតាការងារផ្្ល់ទចាទសួរអំពីម្បសិទ្ភាព
នៃការស្តា រៃីតិសម្បទាទៅតាមមែ្ឌ លស្្ក់ទៅ។

ទៅក្នុង វីទេអូទៃះ អ្កៃឹងស្តា ប់លឺ ម្សីណា ៃិង ចិនាតា  នេលជាអ្កអៃុវតតាការងារ
ផ្្ល់មកពីអងគាការហារការ ម្បចាំម្បទទសកម្នុជា ពិភាកសាអំពីការទរៀៃសូម្តរបស់ 

ពួកទ្ទាក់ទងៃឹងផលប៉ះពាល់នៃកនៃលែងនែទាំទៅទលើការស្តា រៃីតិសម្បទា 
កុមារ។ តាមរយៈការទម្បៀបទធៀបអំពីភាពខុសគ្ានេលបាៃសទង្កតទ�ើញទៅ 
ក្នុងេំទែើរការស្តា រៃីតិសម្បទាសម្មាប់កុមារ នេលបាៃទទួលកិច្ចគាំម្ទទៅក្នុង 
ការនែទាំតាមម្្រួស្ររបស់អងគាការហារការ ទធៀបៃឹងមែ្ឌ លស្្ក់ទៅរបស់ពួកទ្ 
ម្សីណា ៃិង ចិនាតា  បាៃ្ូសបញ្ជា ក់អំពីមូលទេតុនេលអងគាការហារការ សទម្មច 
ចិតតាបិទមែ្ឌ លស្្ក់ទៅរបស់ពួកទ្ ៃិងពម្ងីកកម្ម វិធីនែទាំតាមម្្រួស្រ ៃិង 
កម្ម វិធីស្តា រៃីតិសម្បទា តាមសេ្មៃ៍របស់ពួកទ្វិញ។ ម្សីណា ៃិងចិនាតា  បាៃ
បៃតាពិភាកសាអំពីភាពខុសគ្ារវាងការទធវើការទៅទលើមៃុស្សនតម្ាក់ ទធៀបៃឹងការ 
ទធវើការជាម្បព័ៃ្សេ្មៃ៍ ៃិងម្្រួស្រ ទាំងមូលសម្មាប់ការស្តា រៃីតិសម្បទាកុមារ 
ៃិងកិច្ចការពារកុមារ ជាពិទសស្ឺពាក់ព័ៃ្ៃឹងៃិរៃតារភាពនៃផលប៉ះពាល់។ 

ទៅក្នុងបរិបទរបស់អ្ក៖ 
ទតើអងគាការរបស់អ្ក ឬ ទសវារបស់អ្ក បាៃខិតខំជម្មនុញឱ្យមាៃ 
ការចូលរួមពីកុមារ ៃិងអ្កពាក់ព័ៃ្េនទទទៀតក្នុងការរចនាកម្ម វិធី
ទោយ រទបៀបណា ទេើម្បីធានាថាទស្សៃៈ ៃិង ចកខេនុ វិស័យរបស់ពួកទ្ 
ម្តរូវបាៃយកមកពិចារណា? ទតើទធវើេូចទមតាចទទើបអ្កអាចធានាបាៃថាកុមារម្តរូ
វបាៃផតាល់ឱកាសចូលរួមបនៃ្មទទៀត ទេើម្បីធានាថាការ វាយតនមលែទៅ 
ទលើភាពសកតាិសិទ្របស់កម្ម វិធី ពិចារណាទៅទលើទស្សៃៈ ៃិងបំែងម្បាថ្ា 
របស់កុមារ?

ទតើទសវា ឬ កម្ម វិធីរបស់អ្ក មាៃបំែងបំទពញទសចកតាីម្តរូវការ 
ឬ សិទ្ិជាក់លាក់អវីខលែះ? ទតើអភិម្កមរបស់អ្កបង្កឱ្យមាៃផល
ប៉ះពាល់ទៅទលើទសចកតាីម្តរូវការ ៃិងសិទ្ិេនទទទៀតយា៉ងេូចទមតាច 
ៃិង ទតើមាៃ ផលវិបាកទោយនចេៃ្យ ជាវិជជាមាៃ ឬ អវិជជាមាៃ 
នេរឬទទ? សូមពិភាកសាថាទតើមាៃអភិម្កមេនទទទៀត នេលអាច (ក) 
បងា្ក រការែយចុះមកវិញៃូវសិទ្ិ ឬ (ខ) បទង្កើៃផលប៉ះពាល់វិជជាមាៃនៃ 
ទសវារបស់អ្ក ទៅទលើសិទ្ិកុមារ ៃិងទសចកតាីម្តរូវការជារួម នេរឬទទ?

ផលវិបាកនេលទកើតទ�ើងទោយអទចតនា 

Better Care Networkកម្រងសិក្ខា ក្្រសិកសា - ក្រ្ពុជា



កៃ្ិកា ្ឺទៅទពលនាងទៅតូចទៅទ�ើយម្តរូវបាៃទ្រំទលាភបំពាៃផលែរូវទភទ។ 
ឪពុកមាតា យរបស់នាងបាៃ ទធវើចំណាកម្សនុកទេើម្បីនសវងរកការងារទធវើ ទេើយកៃ្ិកា  
ម្តរូវបាៃបញជារូៃឱ្យទៅរស់ទៅជាមួយជីេូៃរបស់នាង។ ប្រូៃម្បនុសរបស់ឪពុកចុងនាង 
នេលម្តរូវជាពូរបស់នាង ក៏រស់ទៅជាមួយជីេូៃរបស់នាងនេរ។ ទៅទពលនេលកៃ្ិកា 
មាៃអាយុ១៣ឆ្្ំ ពូរបស់នាងបាៃរំទលាភផលែរូវទភទនាង។ គាត់បាៃ្ម្មាមបង្ក 
ទម្គាះថ្ាក់េល់នាង ៃិងម្្រួស្ររបស់នាង ម្បសិៃទបើនាងៃិយាយទរឿងទៃះម្បាប់ទ្ 
េូទច្ះ កៃ្ិកា ក៏មិៃហា៊ាៃៃិយាយ។ ទៅទពលនេលឪពុក មាតា យរបស់នាង  
ម្ត�ប់មកវិញពួកទ្បាៃកត់សមាគា ល់ថាការអាកប្បកិ រិយារបស់កៃ្ិកា បាៃផ្លែ ស់បតារូរ 
យា៉ងខាលែ ំង។ ទម្កាយពីបាៃស្កសួរជាទម្ចើៃេង ទីបំផុត កៃ្ិកាក៏ម្បាប់ឪពុកមាតា យ 
របស់នាងអំពីអវីនេលបាៃទកើតទ�ើង។ 

ទម្កាយទពលពិភាកសាទៅក្នុងម្្រួស្រមក ជីេូៃរបស់កៃ្ិកា ក៏បាៃបទែតា ញ 
ពូម្ាក់ទនាះពីផ្ះរបស់គាត់ ទេើយ អាជាញា ធរមូលោឋា ៃបាៃបញជារូៃ កៃ្ិកាទៅ 
អងគាការហាហាគា  ទេើម្បីទទួលកិច្ចគាំម្ទ។ របាយការែ៍មួយម្តរូវបាៃទធវើទ�ើងទៅ 
ៃ្របាល ប៉ុនៃតាអាម្ស័យទោយជៃទល្មើសបាៃទ្ចខលែរួៃបាត់ េូទច្ះក៏ពុំមាៃ 
េំទែើរការៃីតិ វិធីតុលាការអវីទ�ើយ។ 

ទៅក្នុងបរិបទរបស់អ្ក៖ 
ទតើកម្ម វិធីរបស់អ្កទម្បើម្បាស់អភិម្កមម្បព័ៃ្សេ្មៃ៍ ៃិងម្្រួស្រ 
ទោយទធវើការងារជាមួយម្្រួស្រ សេ្មៃ៍ ឬ ទៅកម្មិតសងគាម 
ទោយរទបៀបណា ទេើម្បីជាម្បទយាជៃ៍សម្មាប់កុមារ? 
ទតើមាៃវិធីនេលចំែុចទៃះអាចម្តរូវបាៃ ទលើកកម្ស់នេរឬទទ ៃិង ទតើអ្ក  
រំពឹងថាៃឹងមាៃម្បទយាជៃ៍អវីបនៃ្មទទៀតសម្មាប់កុមារ?

ឆលែនុះបញ្្ច ំងអំពីមូលទេតុឫស្ល់ នេលនាំឱ្យមាៃហាៃិភ័យចំទពាះកុមារ 
ៃិង បទង្កើតឱ្យមាៃភាពងាយរងទម្គាះ ទោយទផ្តា តទលើកុមារជាក់លាក់នេល  
អងគាការរបស់អ្កគាំម្ទ។ ទតើកម្ម វិធីរបស់អ្កកំែត់ទគាលទៅមូលទេតុ
ឫស្ល់នៃហាៃិភ័យ អំទពើេិងសា ឬ ភាពងាយរងទម្គាះក្នុងកម្មិតណា 
ៃិង ទតើអាចទធវើអវីបាៃខលែះ ទេើម្បីជម្មនុញសកម្មភាពទៃះបនៃ្មទទៀត? 
ទតើម្តរូវផ្លែ ស់បតារូរអវីខលែះ ទេើម្បីបទង្កើៃកម្មិតនេល ទសវារបស់អ្ក សំទៅទៅ
ទលើឫស្ល់នៃបញ្ហា នេលម្តរូវបាៃកំែត់ ទៅកម្មិតទផ្សងៗគ្ា ៃិងទតើ 
សញ្ញា ែធៃធាៃមាៃលកខេែៈេូចទមតាចនេរ?

ចំែុចពិភាកសា៖

ករែីសិកសា៖

ចំែុចខាលែ ំងនៃអភិម្កមម្បព័ៃ្សេ្មៃ៍ ៃិងម្្រួស្រ

កៃ្ិកាម្តរូវបាៃបញជារូៃទៅអងគាការហាហាគា  ៃិង ម្តរូវបាៃនាំយកទៅរស់ទៅ
ក្នុងមែ្ឌ លមួយរបស់អងគាការហាហាគា  នេលនាងទទួលបាៃការផតាល់ម្បឹកសា 
ៃិងការស្តា រៃីតិសម្បទា។ កៃ្ិកាម្តរូវចំណាយទពលមួយចំៃួៃទេើម្បីសម្មប
ខលែរួៃទៅៃឹងភាពខុសគ្ារវាងជី វិតទៅក្នុងម្្រួស្រ ៃិង    សេ្មៃ៍ ៃិង 
ជី វិតទៅក្នុងមែ្ឌ ល។ នាងបាៃទទួល    បទពិទស្ធៃ៍បាត់បង់ភាពឯករាជ្យ 
ៃិងអារម្មែ៍ជាលកខេែៈបុ្គាល។ នាងនលងអាចទធវើេំទែើរជុំ វិញសេ្មៃ៍បាៃទោ
យទសរី ៃិង ម្គាៃ់នតអាចចាកទចញពីមែ្ឌ លជាម្កនុមប៉ុទណាណ ះ។ ស្លាទរៀៃ 
ម្តរូវបាៃផតាល់ជូៃទៅៃឹងកនៃលែង ទេើយនាងក៏នលងមាៃការទទួលខុសម្តរូវអវីទាំងអស់ 
អាម្ស័យទោយរាល់អាហារ ៃិងការងារទាំងអស់ម្តរូវបាៃបុ្គាលិកជាអ្ករា៉ាប់រងទធវើ 
ទាំងអស់។ នាងចាប់ទផតាើមមាៃអារម្មែ៍នលងចង់ទធវើអវីទាំងអស់ ៃិង ពិបាកក្នុងការ
ជម្មនុញទលើកទឹកចិតតា។ 

កៃ្ិកា បាៃរាប់អាៃមិតតាភកតាិជាមួយទក្មងម្សីេនទទទៀតទៅក្នុងមែ្ឌ ល ប៉ុនៃតា ជទមាលែ ះ 
ៃិង ការម្បនកកគ្ារវាងកុមារទាំងទៃះរនមងនតងទកើតទ�ើងជាទរឿយៗ។ បញ្ហា ទៃះជា
ទូទៅបណាតា លពីអាកប្បកិ រិយាម្បកបទោយការម្បឈមរបស់កុមារ នេលមាៃ 
ឫស្ល់ទកើតទ�ើងពីការបាក់ស្្ម រតីរបស់ពួកទ្។ 

បទពិទស្ធៃ៍របស់កៃ្ិកាទៅក្នុងមែ្ឌ លស្្ក់ទៅ 
ៃិងការនែទាំតាមម្្រួស្រ

ទៅក្នុង វីទេអូទៃះ ម្សីណា ៃិងចិនាតា  ពិភាកសាអំពីម្បទយាជៃ៍នៃការផតាល់កិច្ចគាំម្ទ 
ជូៃេល់ម្្រួស្រទាំងមូល ៃិង ការចូលរួមក្នុងការទលើកកម្ស់ការយល់េឹងទៅក្នុង 
សេ្មៃ៍ទាំងមូល ជាជាងការនេលម្គាៃ់នតផតាល់ទសវា ស្តា រៃីតិសម្បទាជូៃកុមារ។ 
ទ្បាៃទលើកទ�ើងៃូវអំែះ      អំណាងថា អភិម្កមសេ្មៃ៍នាំឱ្យទទួលបាៃ 
ផលប៉ះពាល់ម្បកបទោយៃិរៃតារភាពសម្មាប់កុមារនេលកំពុងទទួលការស្តា រៃីតិសម្បទា 
ៃិង ជួយបងា្ក រអំទពើេិងសាកុំឱ្យទកើតទ�ើងបនៃ្មទទៀតទៅទលើកុមារ។ ទៃះទោយទម្ពាះនត 
អាម្ស័យទោយ អភិម្កមនបបទៃះជួយពម្ងឹងេល់  បណាតា ញគាំម្ទសងគាមរយៈទពលនវង
សម្មាប់កុមារ ម្ពមទាំងទោះម្ស្យបាៃៃូវបុពវទេតុឫស្ល់នេលបង្កឱ្យមាៃភាព 
ងាយ រងទម្គាះ ៃិងហាៃិភ័យក្នុងម្្រួស្រ ៃិង សេ្មៃ៍ទាំងមូល។
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បន្ាប់ពីស្្ក់ទៅក្នុងមែ្ឌ លមួយរយៈទពលមក អងគាការហាហាគា បាៃសទម្មចចិតតាបិទ
មែ្ឌ ល ៃិងទធវើសមាេរែកម្ម កុមារម្្ប់រូបឱ្យទៅទទួលការនែទាំ 
ក្នុងម្្រួស្រវិញ។ បន្ាប់ពីទធវើការបា៉ៃ់ម្បមាែរួចមក ទ្យល់ទ�ើញថាវា្ឺជា 
ឧតតាមម្បទយាជៃ៍សម្មាប់កៃ្ិកា ក្នុងការទុកោក់នាងឱ្យរស់ទៅជាមួយម្្រួស្រធម៌។ 
ឪពុកមាតា យធម៌របស់កៃ្ិកា បាៃទធវើការងារជាមួយកៃ្ិកា ទេើម្បីជួយនាងក្នុងការ 
សម្មបជីវិតរស់ទៅក្នុងម្្រួស្រ ៃិង សេ្មៃ៍ទ�ើងវិញ  ម្ពមទាំងទេើម្បីទទួលបាៃ
មកវិញៃូវភាពឯករាជ្យផងនេរ។ កៃ្ិកាបៃតាទទួលបាៃកិច្ចគាំម្ទផតាល់ម្បឹកសាពីអងគាការ  
ហាហាគា  ៃិង កិច្ចគាំម្ទម្បចាំនែ្ងពីឪពុកមាតា យធម៌របស់នាង នេលបាៃទទួល 
ការបែតានុ ះបណាតា លពីអងគាការហាហាគា  អំពីរទបៀបទធវើការងារជាមួយកុមារបាក់ស្្ម រតី 

ៃិង កុមារនេលមាៃអាកប្បកិ រិយាម្បឈម។ បន្ាប់ពីរស់ទៅក្នុងម្្រួស្រធម៌មួយ 
រយៈទពលមក កៃ្ិកា បាៃបងាហា ញឱ្យទ�ើញៃូវភាពរីកចទម្មើៃ្ួរឱ្យកត់សមាគា ល់ 
ចំទពាះការទលើកទឹកចិតតារបស់នាង ភាពធៃ់ ៃិងភាពឯករាជ្យរបស់នាង។ នាង 
បៃតារស់ទៅជាមួយម្្រួស្រទៃះអស់រយៈទពលជាទម្ចើៃឆំ្្រេូតេល់ទពលនេល 
នាងបញ្ចប់មធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ ៃិង បៃតាទៅសិកសាកម្មិតសកលវិទយាល័យទៅ 
ឯទីម្កនុង។ អងគាការហាហាគា  បាៃបៃតាផតាល់កិច្ចគាំម្ទតាមោៃរេូតេល់ទពលនេល 
កៃ្ិកា សទម្មចបាៃភាពឯករាជ្យទពញទលញទាំងម្សនុង។ 
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