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តើកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទ្រសក៍ណ្រនាំគឺជាអ្វី?

កូនសៀវភៅមគ្គទុ្ទេសក៍ណេនំា និងឯកសារភ្ជាប់1 ផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអនុវត្តការងារមនុសេសធម៌ទំាងអស់

អំពី៖

 � របៀបគាំទេជនរងគេេះនេអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ(GBV)

 � អ្នកដេលបានបេេប់អំពីបទពិសោធន៍នេអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ(GBV)របស់ពួកគេ

ឱេយអ្នកបានដឹង

 � នៅក្នងុបរិបទដេលគា្មេនតួអង្គដេលធ្វើការងារផ្នេកGBV(រួមទំាងចេកបញ្ជនូឬជនបង្គេលGBV)។

កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំ នាះបាើបាាស់បទដ្ឋានសកលស្តីពីការផ្តល់កិច្ចគាំទាមូលដ្ឋាន និង 

ព័ត៌មានជូនជនរងគាាះនាGBV ដោយមិនបង្កគាាះថ្នាក់បន្ថាមទៀត។ យើងលើកទឹកចិត្តឱាយកាសមាួល 

ធនធាននាះទៅតាមបរិបទក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ដោយមានកិច្ចគាំទាពីអ្នក ឯកទាសផ្នាក GBV ក្នុង  

លក្ខណៈមួយដាលរកាសាបាននូវអភិកាមផ្តាតលើជនរងគាាះ។ 

បើទោះបីជាកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំនាះ បាើបាាស់កាបខ័ណ្ឌជំនួយផ្នាកផ្លូវចិត្តកមាិតបឋម 

(PFA) (រៀបចំ មើល សា្តាប់ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង) ក៏ដោយ ប៉ុន្តា គាមិនចាំបាច់តមាូវឱាយមានចំណាះដឹង ឬ 

ការបណ្តុះបណ្តាលពីមុនអំពី PFA ឡើយ។ យ៉ាងណមុិញ សូមលើក ទឹកចិត្តឱាយមានការបណ្តុះបណ្តាល 

គាប់ជាុងជាាយស្តីពី PFA។

ផ្នេក ទំព័រ បេើបេេស់សមេេប់

សារគន្លឹះ ២&៣ ការណានាំភ្លាមៗ

ដើមឈើអំពីសាចក្តីសមាាចចិត្ត ៤

ឯកសារព័ត៌មានអំពីសាវាដាលមាន ៥&៦

អ្វីដាលតាូវធ្វើ និងមិនតាូវធ្វើ និងអ្វីដាលតាូវនិយយ
     មើល
     សា្តាប់
     ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

៧
៨

៩&១0

មគ្គុទាសក៍ណានាំជាជំហានៗ
     ការស្វាងរកកិច្ចគាំទា & កិច្ចការពារចំពោះការរំលោភ
បំពាន និង  កាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ (PSEA)
    រៀបចំ មើល សា្តាប់ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

១១
១២-១៥

ការរៀបចំ និងការកសាង ចំណាះ 
ដឹង និងជំនាញសមាាប់ ឆ្លើយតប

កុមារ និងក្មាងជំទង់ ១៦-១៩ ការណានាំភ្លាមៗសមាាប់កុមារ 
និង ក្មាងជំទង់អាយុកាាម១៨ឆ្នាំ

1 ឯកសារភ្ជាប់ជាមួយកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទាសក៍ណានាំ គឺជាកំណត់សមា្គាល់អំពីសាវតា និងគន្លឹះសមាាប់ អ្នកបាើបាាស់/

មគ្គុទ្ទាសក៍ណានាំអំពីចំណាះធ្វើ។
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សារគន្លឹះ

 � តេូវពិភាកេសាជាមួយអ្នកឯកទេសផ្នេកGBV
ជាមុនជានិច្ចដើមេបីស្វេងយល់អំពីសេវាGBV
ដេលមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ សាវាមួយ
ចំនួនអាចមានទមាង់ជាបណ្តាញទូរស័ព្ទទាន់
ហាតុការណ៍ កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត ឬ កិច្ច គំាទា 
ពីចមា្ងាយដទាទៀត។

 � តេូវដឹងអំពីសេវាដទេទៀតដេលមាននៅក្នុង
តំបន់របស់អ្នក។ កំណត់រកសាវាដាល ផ្តល់ 
ដោយ ដាគូដាល ធ្វើការងារមនុសាសធម៌ ដូចជា
ការផ្តល់កិច្ចគាំទាផ្នាកសុខភព ចិត្តសាស្តា 
ជមាក និងកិច្ចគាំទាដាល មិនមានជាសាបៀង 
អាហារ។ ពិចារណអំពីសាវាដាលផ្តល់ដោយ
សហគមន៍ ដូចជាវិហារឥសា្លាម/វិហារ គាីស្ត 
សាសនា កាមុសា្ត ីនិងអង្គការសាវាជនពិការ។

 � ចងចាំអំពីតួនាទីរបស់អ្នក៖ តាូវសា្តាប់ដោយ 
មិនធ្វើការវិនិច្ឆយ័។ ផ្តល់ព័ត៌មានដាលតាមឹតាវូ 
និងមានបច្ចុបាបន្នភព អំពីសាវាដាលមាន។ 
អនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះធ្វើការជាើសរើស 
ដោយខ្លួនឯង។ ដឹងអំពីអ្វីដាលអ្នកអាច និង 
មិនអាចគាប់គាងបាន។ បើទោះបីជាគា្មានតួ 
អង្គដាលធ្វើការងារផ្នាក GBV នៅក្នុងតំបន់ 
របស់អ្នកក៏ដោយ ក៏អាចមានដាគូដទា ទៀត 
ដូចជា អ្នកឯកទាសផ្នាកកិច្ចការពារកុមារ ឬ 
អ្នកឯកទាសផ្នាកសុខភពផ្លូវចិត្ត ដាលអាច
គំាទាជនរងគាាះដាលតាវូការការយកចិត្ត ទុក 
ដក់ និងកិច្ចគាំទាបន្ថាម។ ចូរសុំការ អនុញ្ញាត 
ពីជនរងគាាះ មុនពាលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពួក
គាជាមួយអ្នកដទា។ មិនតាូវបង្ខំ ជន រងគាាះ 
ឡើយ បាសិនបើពួកគានិយយថ "ទា"។

 � មិនតេវូមានភាពបេតិសកម្មក្នងុការខិតខំកំណត់
អត្តសញ្ញេញឬស្វេងរកជនរងគេេះនេGBV
ឡើយ។ ដោយឡាក ចូរតាៀមខ្លួនក្នុង ការ 
ផ្តល់ ជំនួយ ក្នុងករណីដាលនរណមា្នាក់ស្នើសុំ
ឱាយផ្តល់កិច្ចគាំទា។ 

 � ចូរចងចាំអំពីអាណត្តិការងាររបស់អ្នក។ រាល់
អ្នកអនុវត្តការងារមនុសាសធម៌ទាំងអស់ មាន 
អាណត្តិការងារ ក្នុងការផ្តល់កិច្ចគាំទាដោយ 
មិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងគា្មានការរើសអើង ជូន 
ដល់ជនដាលមានសាចក្តី តាូវការ ដោយមិន 
បាកាន់អំពី ៖ យានឌ័រ ទំនោរផ្លូវភាទ 
អត្តសញ្ញាណ យានឌ័រ សា្ថានភព អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ សា្ថានភពពិការភព អាយុ ជាតិពន្ធុ/
កុលសម្ព័ន្ធ/សាសនា ជនបាពាឹត្តិហិងាសា និង 
សា្ថានភពដាលអំពើហិងាសាតាូវបានបាពាឹត្តិ។

បេើបេេស់អភិកេមផ្តេតលើជនរងគេេះតាម
រយៈការអនុវត្តគោលការណ៍៖

 � ការគោរព៖ រាល់ចំណត់ការដាលអ្នកធ្វើ តាូវ
អនុវត្តតាមគោលការណ៍នាការគោរពចំពោះ
ជមាើស បំណងបាាថ្នា សិទ្ធិ និង សាចក្តីថ្លាថ្នូរ 
របស់ជនរងគាាះ។

 � សុវត្ថិភាព៖ សុវត្ថិភពរបស់ជនរងគាាះគឺជា
អាទិភពទី១។

 � ការរកេសាការសមា្ងេត់៖ មនុសាសមានសិទ្ធិជាើស 
រើសបាាប់ ឬ មិនបាាប់អំពីរឿងរា៉ាវរបស់ពួកគា
ទៅនរណមា្នាក់។ ការរកាសាការសមា្ងាត់ មាន  
ន័យថជាការមិនចាករំលាកព័ត៌មានណមួយ
ទៅនរណមា្នាក់។ 

 � ការមិនរើសអើង៖ ការផ្តល់ការបាពាឹត្តិដោយ
ស្មើភព និង យុត្តិធម៌ ចំពោះជនទាំងឡាយ
ណដាលតាូវការកិច្ចគាំទា។

 � បេសិនបើមានសេវាសុខភាពតេវូផ្តល់ព័ត៌មាន
អំពីអ្វីដេលមានជានិច្ច។ ចូរចាករំលាក អំពី 
អ្វីដាលអ្នកដឹង និងសំខាន់បំផុតគឺតាូវពនាយល់
អំពីអ្វីដាលអ្នកមិនដឹង។ ចូរអនុញ្ញាតឱាយជនរង
គាាះសមាាចចិត្ត ថតើពួកគាចង់ទទួលសាវា 
ទាំងនោះដារឬទា។ ការទទួលបានការថាទាំ
សុខភពបាកបដោយគុណភព ក្នងុរយៈពាល 
៧២ម៉ាង អាចជួយបងា្ការការចម្លងជំងឺ កាម 
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រោគ និង ក្នុងរយៈពាល១២០ម៉ាង អាចជួយ 
បងា្ការការមានកូនមិនតាមបាាថ្នា។ 

 � ផ្តល់ឱកាសជូនជនពិការឱាយបាាសា័យទាក់ទង
ជាមួយអ្នក ដោយគា្មានវត្តមានអ្នកថាទាំរបស់
ពួកគា បាសិនបើពួកគាពួកគាចង់ធ្វើយ៉ាង 
ដូច្នាះ និង មិនបង្កឱាយមានគាាះថ្នាក់ ឬ បង្កើត
ភពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនោះ។ 

 � បាសិនបើបុរស ឬកុមារាមា្នាក់តាូវបានរំលោភ 
ពុំមានន័យថគាត់គឺជាអ្នកសាឡាញ់ភាទដូច
គា្នា ឬជាអ្នកដាលមានទំនោផ្លវូភាទចំពោះបុរស
ផង និងសា្តីផងនោះទា។ អំពើហិងាសាទាក់ទង 
នឹងយានឌ័រ មានមូលដ្ឋានផ្អាកលើអំណច ពុំ
មានទំនោរផ្លូវភាទរបស់នរណមា្នាក់ឡើយ។ 

 � កាុមដាលមានទំនោរផ្លូវភាទ និងយានឌ័រ  ភគ 
តិច រមាងតាងមានហានិភ័យបាឈមនឹងគាាះ 
ថ្នាក់ និង អំពើហិងាសាខ្ពស់ ដោយសារទំនោផ្លូវ 
ភាទ និង/ឬអត្តសញ្ញាណយានឌ័ររបស់ ពួកគា។ 
ចូរសា្តាប់ដោយសកម្ម និងខិតខំគាំទាដល់ជន 
រងគាាះគាប់រូប។

 � នរណក៏អាចជាអ្នកបាពាតឹ្តអំពើហិងាសាទាក់ទង
នឹងយានឌ័រដារ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងប្តី 
បាពន្ធ ដាគូស្និទ្ធសា្នាល សមាជិកគាួសារ អ្នក 
ថាទាំ សាច់ថ្លា ជនចម្លាកមុខ ឪពុកឬមា្តាយ 
ឬជនដាលផ្តល់បាាក់ ឬ ទំនិញអ្វីមួយ ជា ថ្នូរ 
នឹងសកម្មភពផ្លូវភាទ។

 � នរណក៏អាចជាជនរងគាាះនាអំពើហិងាសា
យានឌ័រ ដារ ក្នុងនោះរួមមានជាអាទិ៍ អ្នក ដាល 
រៀបការរួច មនុសាសចាស់ ឬ អ្នក បាកបរ បរ 
ផ្លូវភាទ និងជនដទាទៀត។

 � ការពារអត្តសញ្ញេណនិងសុវត្ថិភាពរបស់ជន
រងគេេះ។មិនតេូវកត់តេេថតរូបឬចេក
រំលេកតាមរយៈពាកេយសម្តីនូវព័ត៌មានផ្ទេល់
ខ្លួន/ព័ត៌មានអត្តសញ្ញេណរបស់ជនរងគេេះ
ឬបទពិសោធន៍របស់ពួកគេសូមេបីតេបេធាន
កេុមរបស់អ្នកក៏ដោយ។សូមដាក់ទូរស័ព្ទឬ
កុំពេយូទ័រទៅឱេយឆ្ងេយដើមេបីជៀសវាងកុំឱេយជន
រងគេេះមានការពេួយបារម្ភថាសម្លេងរបស់

ពួកគេកំពុងតេូវបានថត។

 � ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន/ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ រួម 
មាន ឈ្មាះរបស់ជនរងគាាះ ឈ្មាះរបស់ 
ជនល្មើស ថ្ងាខាឆ្នាំកំណើត លាខចុះបញ្ជី 
អាសយដ្ឋានកន្លាងរស់នៅ អាសយដ្ឋាន 
កន្លាង ធ្វើការ ទីតាំងដាលកូនរបស់ពួកគា ទៅ 
រៀន ពាលវាលា និងទីកន្លាងជាក់លាក់ដាល
ហាតុការណ៍បានកើតឡើង។ល។ 

 � ចាករំលាកព័ត៌មានទូទៅ ដាលមិនបង្ក 
លក្ខណៈឱាយអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន៖

 — ជាមួយកាុមការងាររបស់អ្នក ឬដាគូក្នុង 
វិស័យ ការងារ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱាយកម្ម
វិធីរបស់អ្នកកាន់តាមានសុវត្ថិភព។

 — ជាមួយបណ្តាញគាំទារបស់អ្នក នៅពាល 
ស្វាងរកស្វ័យថាទាំ និងការលើកទឹកចិត្ត។

"ខ្ញុំតេូវបានបេេប់ឱេយដឹងថាមនុសេសកំពុងទទួលរង
ការបៀតបៀននៅជុំវិញកន្លេងចំណុចបេភពទឹក
ដោយសារវាគឺជាកន្លេងដេលស្ថិតនៅឆ្ងេយដាច់
ដោយឡេកពីគេឯង។យើងអាចពេយាយាមកាត់
បន្ថយការបៀតបៀននេះតាមរយៈការលើកទឹក
ចិត្តឱេយបេើបេេស់ចំណុចបេភពទឹកដេលនៅជិតឬ
លើកទឹកចិត្តឱេយទៅដងទឹកជាកេុមឬ...."

"មានមនុសេសមា្នេក់ចេករំលេកជាមួយខ្ញុំនូវបទ
ពិសោធន៍អាកេក់មួយដេលបានកើតឡើងចំពោះ
គាត់។ខ្ញុំមិនអាចបេេប់អំពីព័ត៌មានលម្អិតបានទេ
ប៉ុន្តេតេូវការកិច្ចគាំទេពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដេលការ
បេេសេ័យទាក់ទងនេះបង្កឱេយមានផលប៉ះពាល់
ដល់ខ្ញុំ។"
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Adapted from the Shelter Cluster’s GBV Constant Companion (www.sheltercluster.org/gbv). 

សមាាប់កុមារ និង 
ក្មាង ជំទង់ សូម 
មើលទំព័រ ១៦។

ដើមឈើអំពីស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត

រៀបចំ
តេូវដឹងអំពីសេវាដេលមានសេេប់

គេបានបេេប់ហេតុការណ៍GBVមួយឱេយអ្នកដឹង...

ដោយនរណាមា្នេក់...
ផ្តល់ព័ត៌មានបាកបដោយបច្ចុបាបន្នភព និងសុកាឹតាយអំពី 
សាវា និងកិច្ចគាំទានានាដាលអាចមាន សមាាប់ជនរង
គាាះ។លើកទឹកចិត្តបុគ្គលឱាយចាករំលាកព័ត៌មាននាះ 
ដោយសុវត្ថិភព និងរកាសាការសមា្ងាត់ ជាមួយជនរងគាាះ 
ដើមាបីឱាយពួកគាអាចបាាប់ទៅតាម  ឆន្ទៈរបស់ពួក គា។
សមា្គេល់៖មិនតេូវស្វេងរកជនរងគេេះនេGBVឡើយ។

ដោយជនរងគេេះ
មើលនិងសា្តេប់ 
(សូមមើល ទំព័រ ៧ & ៨)
ណានាំខ្លួនអ្នកឱាយគាសា្គាល់។ សួរថ តើ អ្នក 
អាចជួយពួកគាបានយ៉ាងដូចម្តាច។ អនុវត្ត  
គោល ការណ៍ នា ការគោរព សុវត្ថិភព ការ 
រកាសាការ សមា្ងាត់ និង ការមិន រើសអើង។ 

តើមានតួអង្គដេលធ្វើការងារផ្នេកGBV/ចេកបញ្ជនូដេរឬទេ?

តើជនរងគេេះជេើសរើសឱេយភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងសេវាដេរឬទេ?

មាន។ អនុវត្តតាមចាកបញ្ជូនករណី GBV ដើមាបី 
បាាប់   ជន  រងគាាះអំពីសាវា GBV ដាលមាន និង 
ធ្វើការ បញ្ជូន បាសិនបើជនរងគាាះអនុញ្ញាត។

គា្មេន។ ភា្ជេប់ទំនាក់ទំនង 
(សូមមើលទំព័រ ៩ និង ១០)
ផ្តល់ព័ត៌មានតាឹមតាូវអំពីសាវាដាលមាន

ពេម។ បាាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនធាន/សាវាដាលមាន 
រាប់បញ្ចូលទាំងរបៀបទទួលបានសាវា ពាលវាលា ពាក់ 
ព័ន្ធ និង ទីតំាង ជនបង្គាលនៅឯកន្លាងផ្តល់សាវា ជមាើស
ធ្វើដំណើរបាកបដោយសុវត្ថភិព។ល។ មិនតាវូចាករំលាក
ព័ត៌មានអំពីជនរងគាាះ ឬ បទពិសោធន៍របស់ពួកគាឱាយ
នរណមា្នាក់បានដឹង ដោយគា្មានការយល់ពាមចាបាស់ លាស់
កាាមមូលដ្ឋាននាការផ្តល់ព័ត៌មានគាប់ជាុងជាាយពីជន
រងគាាះ។ មិនតាូវកត់តាាសាចក្តីលម្អិតអំពីហាតុការណ៍ 
ឬ ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគាាះឡើយ។

មិនពេម។ រកាសាការសមា្ងាត់។ ចូរពនាយល់  
ថ ជនរងគាាះអាចប្តរូចិត្តរបសពួ់កគា 
និង ស្វាងរកសាវា នៅពាល កាាយ 
បាន។ បាសិនបើសាវាមានផ្តល់ ជូន 
បណ្តាះអាសន្ន ជាសាវាចល័ត ឬ 
មាន សមាាប់តា រយៈពាល កំណត់ 
ណមួយ ចូរផ្តល់ព័ត៌មានថតើសាវា 
ទាំងនាះនឹង លាងមានសមាាប់ ផ្តល់ 
ជូន ដារឬទា។
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កិច្ចការពារកុមារ ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

កិច្ចគាំទេសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត/ចិត្តសង្គម

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សុខភាព ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សុខភាពផ្លូវភេទនិង

សុខភាពបន្តពូជ

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

កិច្ចគាំទេដេលមិនមេន

ជាសេបៀងអាហារ//

WASH  រួមទាំងកញ្ចប់

សមា្ភេរៈអនាម័យ

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

ជមេក ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

ឯកសារព័ត៌មាន

សូមបំពាញឯកសារព័ត៌មាននាះសមាាប់សាវានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក និង ទុកវានៅកន្លាងដាលងាយ 

មើល  ឃើញ។

ធ្វើការងារជាមួយអ្នកឯកទាសផ្នាក GBV បាធានកាមុ និង ដាគូរបស់អ្នក ដើមាបីកំណត់រក (១) សាវា ដាល

មានផ្តល់ដោយដាគូធ្វើការងារផ្នាកមនុសាសធម៌ និង (២) សាវាតាមសហគមន៍ ដូចជាកាុមសាសនា/កន្លាង 

ថ្វាយ បង្គំ កាុមស្តាី អង្គការជនពិការ។ល។
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ចេបាប់ ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សេបៀងនិង

អាហារូបត្ថម្ភ

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សេវាសមេេប់

ក្មេងជំទង់/យុវជន

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សេវាសមេេប់ជនពិការ ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សេវាសមេេប់កេុម

ដេលមានទំនោផ្លូវភេទ

និងយេនឌ័រភាគតិច

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

សេវាសមេេប់កុមារឬ

ស្តេីជាមេគេួសារ

ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

ផេសេងៗ ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល

ផេសេងៗ ព័ត៌មាន

ជនបង្គាល
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មើល

អ្វីដ្រលត្រូវធ្វើអ្វីដ្រលមិនត្រូវ

ធ្វើនិងអ្វីដ្រលត្រូវនិយាយ
សមាាប់កុមារ និង 
ក្មាង ជំទង់ សូម 
មើលទំព័រ ១៦។

អ្វីដេលតេូវធ្វើ អ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

9អនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះទាក់ទងមកអ្នក។ 
សា្តាប់អំពីសាចក្តី តាូវការរបស់ពួកគា។

9សួរថតើអ្នកអាចផ្តល់ការគាំទាសមាាប់សាចក្តី
តាូវការ មូលដ្ឋានជាបនា្ទាន់ ដោយរបៀបណ។ 
ជនរងគាាះមួយចំនួន អាចតាូវការការថាទាំ 
សុខភព ឬសម្លៀកបំពាក់ភ្លាមៗ។

9ចូរសួរជនរងគាាះ ថតើពួកគាមានអារម្មណ៍
ងាយសាួលក្នុងការនិយយជាមួយអ្នក នៅឯ 
ទីកន្លាងបច្ចុបាបន្នរបស់អ្នកដារទា។ បាសិនបើ 
ជនរងគាាះមាននរណមា្នាក់អមមកជាមួយ ចូរ  
កុំសន្និដ្ឋានថមានសុវត្ថិភពក្នុងការនិយយជា
មួយជនរងគាាះអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគា 
នៅចំពោះមុខជនមា្នាក់ នោះ។

9ចូរផ្តល់កិច្ចគាំទាជាក់ស្តាងដូចជា ការផ្តល់ ទឹក 
ផឹក កន្លាង ឯកជនសមាាប់អង្គុយ កាដស 
អនាម័យ។ល។

9ទៅតាមលទ្ធភពរបស់អ្នក ចូរសូមឱាយជនរង
គាាះជាើសរើសនរណមា្នាក់ដាលគាត់មាន 
អារម្មណ៍ងាយសាួលជាមួយ ដើមាបីបកបាាជូន 
គាត់ និង/ឬ គាំទាគាត់ក្នុងករណីចាំបាច់។ 

8 មិនតាូវមិនអើពើចំពោះនរណមា្នាក់ដាលមកទាក់ 
ទងអ្នក និងបាាប់អ្នក ឱាយដឹងថគាត់ បាន ទទួល រង 
បទ ពិសោធន៍អាកាក់ បទពិសោធន៍ ដាល បង្ក ឱាយ 
គាត់មិនសាណុកក្នុងខ្លួន អ្វីមាយ៉ាងដាលមិនតាឹមតាូវ 
និង/ឬ អំពើ ហិងាសាឡើយ។

8 មិនតាូវបង្ខំផ្តល់ជំនួយជូនជនរង គាាះ ដោយ ការ 
ជាៀតជាាត ឬ ជមាុញ ឡើយ។

8 មិនតាូវបាតិកម្មហួស បាមាណ ឡើយ។ ចូរបន្តរកាសា 
ភពស្ងប់សា្ងាត់។

8 មិនតាូវដក់សមា្ពាធជនរងគាាះ ឱាយ ចាករំលាក 
ព័ត៌មាន បន្ថាម លើសពីអ្វី ដាលពួកគាមាន 
អារម្មណ៍ ងាយ សាួល ក្នុងការចាករំលាកឡើយ។ 
សាចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដាលបានកើតឡើង និង 
នរណ ជាអ្នក បាពាឹត្ត មិន សំខាន់ ឬ ពាក់ព័ន្ធចំពោះ 
តួនាទី របស់អ្នក ក្នុងការសា្តាប់ និង ផ្តល់ ព័ត៌មាន 
អំពីសាវាដាលមានឡើយ។

8 មិនតាូវសួរថតើនរណមា្នាក់ធា្លាប់ ទទួលរង បទ 
ពិសោធន៍នាអំពើហិងាសា ទាក់ទងនឹងយានឌ័រ ធា្លាប់ 
តាូវ  បាន គារំលោភសាពសន្ថវៈ វាយ ដំ...។ល។ 
ឡើយ។

ឧទាហរណ៍នេអ្វីដេលតេូវនិយាយ.....

 � "អ្នកហាក់បីដូចជាកំពុងមានការឈឺចាប់ខា្លាំងណស់នៅពាលនាះ តើអ្នកចង់ទៅពាទាយដារឬទា?"

 � "តើអ្នកមានអារម្មណ៍ងាយសាលួចំពោះកន្លាងនាះ ដារឬទា? តើមានកន្លាងណផាសាងទៀត ដាល

នឹងធ្វើឱាយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អជាងនាះ ដារឬទា? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ងាយសាួលក្នុងការជជាក

គា្នានៅកន្លាងនាះ ដារឬទា?"

 � "តើអ្នកចង់ញាំទឹក ដារឬទា? សូមអង្គុយលាងដោយសារើ។"
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សា្ត្រប់

អ្វីដេលតេូវធ្វើ អ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

9តាូវរកាសាការសមា្ងាត់ចំពោះរាល់ព័ត៌មានដាលបាន
ចាករំលាកជាមួយអ្នក។ បាសិនបើអ្នក ចង់សុំ 
ដំបូនា្មាន និងការណានំាអំពីរបៀបគំាទាជនរង គាាះ 
ឱាយបានល្អបំផុត ចូរសុំការអនុញ្ញាត ពីជន រង គាាះ 
ដើមាបីឱាយអ្នកជជាកជាមួយអ្នកឯកទាស ឬ សហការើ 
របស់អ្នក។ ចូរធ្វើបាបនាះ ដោយមិន បងា្ហាញអំពី  
ព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគាាះ។

9ចូររៀបចំការរំពឹងទុកនានា កាាមដានកំណត់នា
ការរកាសាការសមា្ងាត់របស់អ្នក បាសិនបើអាចអនុវត្ត
បាននៅក្នុងបរិបទរបស់អ្នក។2 

9ចូរគាប់គាងការរំពឹងទុកចំពោះតួនាទីរបស់អ្នក។

9ចូរសា្តាប់ឱាយបានចាើនជាងអ្នកនិយយ។

9ចូរនិយយបាយោគមួយចំនួនដាលផ្តល់ការលួង
លោម និង ផ្តល់កិច្ចគាំទា ដោយបញ្ជាក់ថ អ្វីដាល 
បានកើតឡើងចំពោះពួកគា មិនមានជាកំហុស 
របស់ ពួកគាឡើយ។

8 មិនតាូវកត់តាា ថតរូបរបស់ជនរងគាាះ ថតកិច្ច
សន្ទនាដោយបាើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬ ឧបករណ៍ 
ដទា ឬ បាាប់ឱាយអ្នកដទាបានដឹងឡើយ រួម ទាំង 
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ។

8 មិនតាូវសួរសំនួរអំពីអ្វីដាលបានកើតឡើង
ឡើយ។ ដោយឡាក ចូរសា្តាប់ និងសួរអ្វីដាល  
អ្នកអាចធ្វើបានដើមាបីផ្តល់ការគាំទា។

8 មិនតាូវធ្វើការបាៀបធៀបរវាងបទពិសោធន៍  
របស់ជនរងគាាះទៅនឹងអ្វីដាលបានកើតឡើង
ចំពោះអ្នកដទាទៀតឡើយ។ មិនតាូវនិយយ 
ថសា្ថានភព នាះ "មិនមានជារឿងធំដំ" ឬ មិន 
សំខាន់ឡើយ។ អ្វីដាលជាបញ្ហានោះគឺតើជនរង 
គាាះមានអារម្មណ៍ដូចម្តាចំពោះបទពិសោធន៍ 
របស់ពួកគា។

8 មិនតាូវមានមន្ទិល ឬ និយយផ្ទុយពីអ្វីដាល 
នរណមា្នាក់បានបាាប់អ្នកឡើយ។ ចូរចងចាំថ 
តួនាទីរបស់អ្នកគឺតាូវសា្តាប់ដោយមិនធ្វើការ 
វិនិច្ឆ័យ និង ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសាវាដាលមាន។

ឧទាហរណ៍នេអ្វីដេលតេូវនិយាយ.....

 � "តើខ្ញុអំាចគំាទាអ្នកបានដោយរបៀបណ?"

 � "គាប់យ៉ាងដាលយើងនិយយគា្នា នឹងរកាសាជាការសមា្ងាត់រវាងយើងពីរនាក់បុ៉ណ្ណាះ។ ខ្ញុនឹំងមិនបាាប់ 

ទៅអ្នកដទាដោយគា្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។"

 � "ខ្ញុនឹំងពាយយមគំាទាអ្នក ឱាយបានចាើនបំផុតទៅតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន 

បុ៉ន្តាខ្ញុមិំនមានជាអ្នកផ្តល់ បាកឹាសាយោបល់នោះទា។ ខ្ញុអំាចចាករំលាករាល់ព័ត៌មានដាលខ្ញុមំាន 

អំពីកិច្ចគំាទា ដាលមាន ឱាយ អ្នក បានដឹង។"

 � "សូមបាាប់ខ្ញុឱំាយដឹងនូវអ្វដីាលអ្នកចង់បាាប់។ អ្នកមិនចំាបាច់បាាប់ឱាយខ្ញុដឹំងអំពីបទពិសោធន៍ ដាល 

អ្នក បានជួបបាទះ ដើមាបីឱាយខ្ញុអំាចផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអំពីកិច្ចគំាទាដាលមានសមាាប់ អ្នកនោះទា។"

 � "ខ្ញុសំោកសា្តាយណស់ដាលរឿងនាះបានកើតឡើងចំពោះអ្នក។"

 � "អ្វដីាលបានកើតឡើង មិនមានជាកំហុសរបស់អ្នកទា។"

2 មានបរិបទមួយចំនួន ដាលមានវិធាននាការផ្តល់របាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច ទាក់ទងនឹងបាភាទករណីជាក់លាក់មួយ ចំនួន។ 

សូមសាកសួរជនបង្គាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារ និង/ឬ អ្នកឯកទាសផ្នាក GBV សមាាប់ព័ត៌មាន និងការ ណានាំបន្ថាម។



អ្វីដេលតេូវធ្វើ អ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

9តាវូគោរពសិទ្ធរិបស់ជនរងគាាះក្នងុការសមាាច 
ចិត្តដោយខ្លួនឯង។

9តាូវចាករំលាកព័ត៌មានអំពីរាល់សាវាទាំង  អស់ 
ដាល អាចមាន បើទោះបីជា ពុំមានជាសាវា 
ឯកទាស ផ្នាក GBV ក៏ដោយ។

9តាូវបាាប់ជនរងគាាះថ គាត់មិនចាំបាច់តាូវ 
សមាាចចិត្តឥឡូវនាះទា ដោយគាត់អាចប្តូរចិត្ត 
និងទទួលសាវាទាំងនាះនៅពាលកាាយបាន។

9តាូវសួរថតើមាននរណមា្នាក់ ដូចជា មិត្តភក្តិ 
សមាជិក គាួសារ អ្នកថាទាំ ឬនរណមា្នាក់ ផាសាង 
ទៀត ដាលជនរងគាាះទុកចិត្ត ដាលអាចទាក់ 
ទងបាន ដើមាបីផ្តល់ ការ គាំទា ដារឬ ទា។

9តាូវផ្តល់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ឬ ឧបករណ៍ ទំនាក់ 
ទំនងដទាទៀត (បាសិនបើអ្នក មានអារម្មណ៍
ថមានសុវត្ថិភពក្នុងការធ្វើបាបនាះ) ជូនជន 
រង គាាះ ដើមាបីទាក់ទងនរណមា្នាក់  ដាលគាត់ 
ទុកចិត្ត។

9តាូវសុំការអនុញ្ញាតពីជនរងគាាះមុនពាលចាត់
វិធានការនានា។

9តាូវបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាក្នុងលក្ខណៈដាលផ្តល់ 
ការគាំទា។

8 មិនតាូវអួតអាងពីជំនាញរបស់អ្នក សនាយខាយល់ 
ឬផ្តល់ព័ត៌មានក្លាងកា្លាយនោះទា។

8 មិនតាូវផ្តល់ដំបូនា្មាន ឬ គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនអំពីកមាង 
សកម្មភពល្អបំផុត ឬ អ្វីដាលតាូវធ្វើបនា្ទាប់ ទៀត 
ឡើយ។

8 មិនតាូវសន្មតថអ្នកដឹងអំពីអ្វីដាលនរណមា្នាក់ចង់
បាន ឬ តាូវការឡើយ។ សកម្មភពមួយចំនួនអាច
ធ្វើឱាយនរណមា្នាក់កាន់តាមានការបាឈមទៅនឹង
ការមាក់ងាយ ការសងសឹក ឬ គាាះថ្នាក់។ 

8 មិនតាូវសន្និដ្ឋានអំពីនរណមា្នាក់ ឬ បទពិសោធន៍ 
របស់ពួកគានោះទា និង មិនតាូវរើសអើងឡើយ 
ទោះកាាមហាតុផលណក៏ដោយ រួមទាំងអាយុ 
សា្ថានភព អាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិការភព សាសនា 
ជាតិពន្ធុ វណ្ណៈ ទំនោផ្លូវភាទ អត្តសញ្ញាណយានឌ័រ 
អត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើស។ល។ 

8 មិនតាូវពាយយមបង្កើតសន្តិភព ផាសះផាសារ ឬ ដោះ 
សាាយសា្ថានភព  រវាងអ្នកដាលបានទទួល រងបទ 
ពិសោធន៍ GBV និង មនុសាសមា្នាក់ទៀត (ដូចជា 
ជនល្មើស ឬជនទីបីណមា្នាក់ ដូចជាសមាជិក 
គាួសារ សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ មាដឹក 
នាំសហគមន៍ ។ល។) ឡើយ។

8 មិនតាូវចាករំលាកព័ត៌មានលម្អិតអំពីហាតុការណ៍ 
និង ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់ជនរងគាាះ
ជាមួយ នរណមា្នាក់ឡើយ។ ក្នុងនោះរួមមាន 
សមាជិក គាួសាររបស់ជនរងគាាះ កងកមា្លាំង 
នគរបាល/ សន្តសុិខ មាដឹកនំាសហគមន៍ សហការើ 
បាធាន កាមុ។ល។ ការចាករំលាក ព័ត៌មាន នាះ អាច  
នាំឱាយកាន់តាមានគាាះថ្នាក់ ចំពោះជនរង គាាះ។

8 មិនតាូវសួរអំពីជនរងគាាះ ឬ ទាក់ទងជនរងគាាះ 
កាាយពាលដាលអ្នកបានបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនា
ឡើយ។

ភ្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង
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ភ្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង(ត)

ឧទាហរណ៍នេអ្វីដេលតេូវនិយាយ........

 � "កិច្ចសន្ទនារបស់យើង នឹងរកាសាជាការសមា្ងាត់រវាងយើងតាបុ៉ណ្ណាះ។"

 � "ខ្ញុមិំនមានជាអ្នកផ្តល់បាកឹាសាយោបល់ទា បុ៉ន្តាខ្ញុអំាចផ្តល់ឱាយអ្នកនូវព័ត៌មានដាលខ្ញុមំាន។ មាន 

មនុសាស/អង្គការមួយចំនួនដាលអាចផ្តល់កិច្ចគំាទាមួយចំនួនជូនអ្នក និង/ឬ គាសួាររបស់អ្នកបាន។ 

តើអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីពួកគា ដារឬទា?"

 � "នាះគឺជាព័ត៌មានលម្អតិនាសាវា រួមទំាងទីតំាង និងពាលវាលា ដាលគាបើកទា្វារផ្តល់សាវា ថ្លា 

ចំណយ (បាសិនបើមាន) ជមាើសក្នងុការធ្វើដំណើរ និង ឈ្មាះរបស់បុគ្គលដាលអ្នកអាច 

និយយ ជាមួយ។"

 � "តើមាននរណមា្នាក់ដាលអ្នកទុកចិត្ត និង អាចទៅសំុការគំាទាបានដារឬទា ឧទាហរណ៍ ដូចជា 

សមាជិកគាសួារ ឬ មិត្តភក្ត?ិ តើអ្នកចង់បាើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុដំើមាបីទាក់ទងទៅនរណមា្នាក់ ដាល 

អ្នកតាវូការ នៅពាលនាះដារឬទា?"

 � "នៅពាលដាលឈានដល់ជំហានបនា្ទាប់ អ្វដីាលអ្នកចង់បាន និងអ្វដីាលធ្វើឳាយអ្នកមានអារម្មណ៍ 

ងាយសាលួ គឺជាការពិចារណដ៏សំខាន់បំផុត។"

 � "កំុមានអារម្មណ៍ថមានសមា្ពាធ ក្នងុការដាលតាវូសមាាចចិត្តនៅពាលនាះ។ អ្នកអាចគិតសិន 

និងប្តរូចិត្តរ បស់អ្នកនៅពាលកាាយបាន។"

 � "ខ្ញុមិំនអាចនិយយជាមួយនរណមា្នាក់ជំនួសអ្នក ដើមាបីពាយយមដោះសាាយសា្ថានភពបានទា។ 

បុ៉ន្តាអ្វដីាលខ្ញុអំាចធ្វើបានគឺគំាទាអ្នកក្នងុពាលដាលយើងកំពុងសន្ទនា និងសា្តាប់បញ្ហា កង្វល់ របស់ 

អ្នក។"

 � "សា្តាប់មើលទៅ អ្នកហាក់បីដូចជាមានផានការសមាាប់ពាលនាះរហូតដល់ថ្ងាមុខរួចទៅហើយ។ 

នាះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយ។"
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មគ្គុទ្ទ្រសក៍ណ្រនាំជាជំហានៗ

ការយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រ្រះ

បេយោជន៍និងហានិភ័យនេការស្វេងរកកិច្ចគាំទេ
ការស្វាងរកសាវាមិនមានសុទ្ធតាមានសុវត្ថិភពសមាាប់ជនរងគាាះឡើយ និងអាចនាំឱាយកាន់តាមាន

គាាះថ្នាក់។ សូមចងចាំថ តួនាទីរបស់អ្នកគឺផ្តល់ព័ត៌មានតាឹមតាូវ និងមានបច្ចុបាបន្នភព អំពីសាវាដាលមាន 

និងអនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះធ្វើការជាើសរើសដោយខ្លួនឯង អំពីអ្វីដាលពួកគាមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថិ

ភព។ ចូរពិចារណអំពីឧទាហរណ៍ខាងកាាម អំពីអត្ថបាយោជន៍ និងហានិភ័យ៖

ហានិភ័យនេការស្វេងរកកិច្ចគាំទេ

 � មានលទ្ធភពដាលមិត្តភក្តិ គាួសារ និង/ឬ សហគមន៍ 

របស់ជនរងគាាះអាចដឹង ដាលអាច នាំ ឱាយមានការ មាក់ 

ងាយ បណ្តាញចាញពីផ្ទះ ឬ សហគមន៍ និង/ឬ បាឈម 

ទៅនឹងហិងាសា បន្ថាមទៀត។

 � មានលទ្ធភពដាលជនល្មើសអាចដឹង ថមានអ្នកដទា ដឹង 

អំពីរឿងហាតុដាលបានកើតឡើង ដាលនំាឱាយមាន ការ សង 

សឹក តាមរយៈការបង្កគាាះថ្នាក់ ឬ សមា្លាប់ជន រងគាាះ។

 � មានលទ្ធភពដាលអ្នកផ្តល់សាវា អាចបាឈមទៅនឹង ការ 

គំរាមកំហាង និង អំពើហិងាសាពីជនល្មើស ឬ សហគមន៍ 

បាសិនបើពួកគាតាូវបានមើលឃើញថកំពុងជួយដល់ 

ជនរងគាាះ។

 � មានលទ្ធភពដាលអ្នកផ្តល់សាវា អាចផ្តល់ការឆ្លើយតប

ដោយមិនបានគិតគូយកចិត្តទុកដក់ គាប់ជាុងជាាយ 

បាសិនបើពួកគាមិនបានទទួលការបណ្តះុបណ្តាលតាមឹតាវូ។

អត្ថបេយោជន៍នេការស្វេងរកកិច្ចគាំទេ

 � ការទទួលបានកិច្ចគំាទាសង្គាាះជីវិតនៅពាលមានវិបត្ត។ិ

 � ការទទួលបានការថាទាំសុខភពទាន់ពាលវាលា បាកប 

ដោយសុវត្ថិភព រកាសាការសមា្ងាត់ និងមានភពវិជា្ជាជីវៈ 

ដាលអាចបងា្ការមារោគអាដស៍ និងការមានកូនមិន តាម 

បាាថ្នា។

 � ការទទួលបានសាវាដទាទៀត ដាលផ្តល់នូវសាចក្តីថ្លាថ្នូរ 

និង ផសុកភព រួមទាំងជមាើស សមាាប់សុវត្ថិភព និង 

កិច្ច គាំទាផ្នាកចិត្តសង្គម។

 � ការទទួលបានកិច្ចគាំទាដាលអាចបងា្ការអំពើហិងាសាមិន 

ឱាយកើតឡើងទៀត។ 

ការកេងបេវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវ

ភេទ ដោយតួអង្គដេលធ្វើការងារផ្នេក

មនុសេសធម៌ ឬ បុគ្គលដេលពាក់ព័ន្ធនឹង

ជំនួយមនុសេសធម៌

កិច្ចការពារពីការកាងបាវ័ញ្ច និងការ 

រំលោភបំពានផ្លូវភាទ (PSEA) គឺជា  

វា កាយស័ព្ទ មួយដាលតាូវបានបាើ  ដើមាបី 

សំដៅ  ចំពោះជំហាននានា ដាលតាូវបាន

អនុវត្តដោយតួអង្គដាលធ្វើការងារផ្នាក 

មនុសាសធម៌ ឬ បុគ្គលិក ពាក់ព័ន្ធ ដើមាបីការ

ពារជនងាយរងគាាះពីការកាងបាវ័ញ្ច និង  

ការរំលោភបំពានផ្លវូភាទ ក្នងុនោះរួម មាន 

បុគ្គលិកជំនួយមនុសាសធម៌ កង កមា្លាងំ រកាសា 

សន្តិភព អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសាវា 

សមាាប់គោលបំណង មនុសាសធម៌។ល។

មិនចំពោះថជនល្មើសជា នរណក៏ 

ដោយ ផានទីបងា្ហាញផ្លវូសមាាប់គំាទា ជន 

រងគាាះនា GBV ដូចមាន គូស បញ្ជាក់ 

នៅក្នុងឯកសារនាះ នៅ តាបន្ត មាន 

លក្ខណៈ ដដាល។ សមាាប់ ការ ទទួល 

ខុសតាូវបន្ថាម ដាលកើតមាន នៅពាល

ដាលជនល្មើសគឺជាបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយ 

ឬ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយមនុសាសធម៌ សូម 

ទាក់ទងជនបង្គាល PSEA របស់អ្នក ឬ 

បណ្តាញ PSEA ក្នុងបាទាស។
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រៀបចំ

ការរៀបចំគឺជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់។ បើទោះបី

ជាគា្មានតួអង្គដាលធ្វើការងារផ្នាក GBV (រាប់ បញ្ចលូ 

ទាំងចាកបញ្ជូន GBV ឬ ជនបង្គាល GBV) នៅ 

ក្នុងតំបន់របស់អ្នកក៏ដោយ ក៏អាចមាន សាវា ដទា 

ទៀត រួមទាំងនៅកមាិតមូលដ្ឋាន/សហគមន៍ ដាល 

អាចជួយដោះសាាយ សាចក្តីតាូវការរបស់នរណ 

មា្នាក់បាន។ អ្នកទំនងជាដឹងអំពីសាវាជាចាើនជាង

ការដាលអ្នកគិត! 

តេូវដឹងអំពីសេវាដេលមាន

 � បាើបាាស់ទំរង់សេង់ឯកសារព័ត៌មាន(ទំព័រ

៥និង៦) ដើមាបីបំពាញព័ត៌មានអំពីសាវាដាល

មាន។ ចូរធ្វើការងារជាមួយអ្នកឯកទាសផ្នាក

យានឌ័រ បាធានកាុមរបស់អ្នក សហការើ និង 

ដាគូដទាទៀត។ ចូរកត់តាាព័ត៌មាន ចាំបាច់ 

នានា អំពីរបៀបទទួលបានសាវាទាំងនោះ 

រួមទាំងតើតាូវទៅកន្លាងណ តើតាូវនិយយ 

ជាមួយនរណ និងតើនរណខ្លះដាលអាច/

មិន អាចទទួលបានសាវាទំាងនោះ (ឧ. សមាាប់  

តាស្តាី ឯកសារចាំបាច់នានា។ល។)។

 � សួរបាធានកាមុរបស់អ្នក បាធានគាប់គាង កម្ម  

វិធី និង/ឬ អ្នកសមាបសមាួលកមាង/វិស័យ 

អំពីពិធីសារនានាសមាាប់បងា្ការការកាងបាវ័ញ្ច 

និងការរំលោភបំពានផ្លវូភាទ។ ក្នងុករណីដាល

ទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកពំុមានពិធីសារ ដាលតាូវ 

បាន បង្កើតឡើងសមាាប់ PSEA ទា នោះ 

ចូរពិចារណទាក់ទងទៅជនបង្គាល PSEA 

ដើមាបីសំុការណានំាសមាាប់បរិបទរបស់អ្នក។

ការហាត់អនុវត្តឱេយទទួលបាននូវភាពល្អ

ឥតខ្ចេះ

 � ចូរបនាសាំខ្លួនអ្នកដើមាបីឱាយមានភពងាយសាួល

ទៅនឹងគំរូអត្ថបទនៅទំព័រ៧-១០។ ចូរហាត់ 

អនុវត្តឮៗ ឬ អនុវត្តជាមួយសហការើ និង មិត្ត 

ភក្តិ។ កាលណអ្នកអនុវត្តកាន់តាចាើន អ្នក

ក៏នឹងកាន់តាមានភពងាយសាួលផងដារ 

នៅ  ពាលដាលជនរងគាាះនា GBV សុំឱាយ 

អ្នក ជួយ។

 � សូមមើលសៀវភៅណេនាំស្តីពីគន្លឹះសមាាប់

អ្នកបាើបាាស់ ដើមាបីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថាម 

អំពី របៀប  ដាលអ្នកអាចបណ្តុះបណ្តាល/

អនុវត្ត សមា្ភារៈ ទាំង នាះ។ 

 � កូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណេនាំមានសារៈ  

បាយោជន៍ចំពោះអ្នកដាលកំពុងជួបបាទះ 

សា្ថានភពពិបាក។ លើកកាាយ នៅពាល 

ដាលសហការើ ឬ មិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកសុំឱាយ 

អ្នកផ្តល់កិច្ចគំាទា ឬការណានំា ចូរហាត់អនុវត្ត

ដោយបាើបាាស់សំនួរ និង  បាយោគនៅក្នុង 

ឯកសារនាះ។

នៅពេលដេលនរណាមា្នេក់បេេប់អ្នកឱេយដឹងអំពី

បទពិសោធន៍នេអំពើហិងេសាទាក់ទងនឹងយេនឌ័ររបស់

ពួកគេឱេយអ្នកបានដឹង....

ណេនាំខ្លួនអ្នកឱេយគេសា្គេល់

 � ណានំាដោយបាាប់អំពីឈ្មាះរបស់អ្នក តួនាទី 

របស់អ្នក និង តើអ្នកជានរណ។ ចូរសួរថតើ

អ្នកអាចជួយបានដោយរបៀបណ។

ដោះសេេយបញ្ហេសេចក្តតីេវូការមូលដា្ឋេនបនា្ទេន់

 � មនុសាសមា្នាក់ៗនឹងមានសាចក្តតីាវូការមូលដ្ឋាន

ផាសាងៗគា្នា ដាលអាចរួមមានការថាទំាសុខភព

ជាបនា្ទាន់ ទឹកផឹក ការស្វាងរកមនុសាសជា ទី 

សាឡាញ់ ឬ ភួយ ឬ  សម្លៀកបំពាក់ បាសិន 

បើមានការបាត់បង់ ឬ រហាក បាឡាក់ ឬ តាូវ 

បានគាដោះចាញ។ ជាពិសាស ចំពោះជន 

រងគាាះនា GBV សម្លៀកបំពាក់អាចជា  

សាចក្តីតាូវការបនា្ទាន់សមាាប់ពួកគា ដើមាបីឱាយ

ពួកគាមានអារម្មណ៍កាន់តាមានផសុកភព 

មើល
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និងមានភពថ្លាថ្នូរ។ 

 � ចូរអនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះបាាប់អ្នកអំពីអារម្មណ៍

របស់ពួកគា ចំពោះបញ្ហាសុវត្ថភិព និងសន្តសុិខ  

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគា។ ចូរបាុងបាយ័ត្នដោយ

មិនតាូវធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្អាកលើអ្វីដាលអ្នក 

កំពុង មើលឃើញឡើយ។

តេូវដឹងអំពីវិធីផេសេងៗគា្នេដេលមនុសេសធ្វើការ

ទាក់ទងដើមេបីសុំកិច្ចគាំទេ

 � អនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះបងា្ហាញអំពីអារម្មណ៍ 

របស់ពួកគាក្នុងទមាង់ណក៏បាន។ មនុសាស 

យើង មានការឆ្លើយតបផាសាងៗគា្នាទៅនឹង 

អារម្មណ៍តានតឹង និងវិបត្ត។ិ មនុសាសមួយចំនួន

អាចមានភពស្ងៀមសា្ងាត់ និង និយយមិន 

ចាញ ដោយឡាកអ្នកខ្លះទៀតបងា្ហាញអារម្មណ៍

ខឹងសមាបារ និងសាាកគំហក បនោ្ទាសខ្លួនឯង

ចំពោះអ្វីដាលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួន យំ 

សោក ហិងាសា។ល។

 � ជនពិការ អ្នកដាលនិយយភសាផាសាង និង 

អ្នកដទាទៀតដាលជួបបាទះឧបសគ្គរាំងស្ទះ 

ផាសាងៗ គា្នា នៅពាលទាក់ទងដើមាបីសុំការ 

គាំទា។ ចូរបាកាន់ខា្ជាប់គោលការណ៍ដាល 

ផ្តាតលើជនរងគាាះ និង ការរកាសាការសមា្ងាត់ 

3 មានបរិបទមួយចំនួន ដាលមានវិធាននាការផ្តល់របាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច ទាក់ទងនឹងបាភាទករណីជាក់លាក់មួយ ចំនួន។ 

សូមសាកសួរជនបង្គាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារ និង/ឬ អ្នកឯកទាសផ្នាក GBV សមាាប់ព័ត៌មាន និងការណានាំបន្ថាម។ 

នៅពាលស្វាងរកវិធីដើមាបីសា្តាប់ និង គាំទា ជន 

ទាំង នាះ។ បើទោះបីជាអ្នកមិនអាចយល់អំពី

នរណមា្នាក់បានក៏ដោយ ប៉ុន្តាអ្នកអាចបងា្ហាញ

ឱាយឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដក់ និង ការ 

គាំទា ជានិច្ច។

 � ធានាថមានវត្តមានបុគ្គលិកជាស្តាី ដើមាបី 

ផ្តល់កិច្ចគាំទា ជាពិសាសនៅក្នុងបរិបទ 

វបាបធម៌ដាលស្តាី និង/ឬ កុមារើមិនអាច 

បាាសា័យទាក់ទងជាមួយបុរសបាន។

ទទួលសា្គេល់អំពីអ្វីដេលអ្នកអាចនិងមិនអាច

គេប់គេងបាន

 � សា្ថានភពមួយចំនួនទាមទារឱាយមានកិច្ចគាំទា

ឯកទាសដាលហួសពីតួនាទីរបស់អ្នក ដូចជា 

សា្ថានភពដាលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ការផ្តល់ 

របាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ច 3គាាះថ្នាក់ភ្លាមៗ

ចំពោះជនរងគាាះ ឬក្នុងករណីដាលជនរង

គាាះអាចបង្កគាាះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនឯង ឬ 

ចំពោះអ្នកដទា។ អាចមាន ជនបង្គាលដទា 

ទៀត ដាលមានសមត្ថភពផ្តល់កិច្ចគាំទាបាន

ល្អជាង នៅក្នុងសាណរើយ៉ូនាះ។ សូមមើល 

ឯកសារព័ត៌មានរបស់អ្នក(ទំព័រ៥និង៦)

។

!
ចងចាំថា៖ បាសិនបើអ្នកចង់ស្វាងរកកិច្ចគាំទាពីបាធានកាុម ឬ អ្នកអនុវត្ត

ការងារផ្នាកមនុសាសធម៌ដទាទៀត តេូវសុំការអនុញ្ញេតពីជនរងគេេះជាមុន

ជានិច្ច។ ចូរបាាប់ជនរងគាាះឱាយដឹងថតើអ្នកចង់និយយជាមួយនរណ ហាតុ

អ្វីបានជាអ្នកចង់និយយជាមួយគាត់ និង តើអ្នកចង់ចាករំលាកព័ត៌មានអ្វីខ្លះ។ 

បាសិនបើជនរងគាាះពុំមានអារម្មណ៍ងាយសាួល ឬ បាកាកភ្លាមៗចំពោះការ

ចាករំលាកព័ត៌មានរបស់ពួកគា ចូរជួយដល់ពួកគាឱាយអស់ពីលទ្ធភពរបស់ 

អ្នក ដោយបាើបាាស់ឧបករណ៍នៅក្នុងកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទាសក៍ណានាំនាះ។
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កាាយពាលធានាបាននូវសាចក្តតីាវូការមូលដ្ឋាន

របស់ជនរងគាាះ ហើយជនរងគាាះលាងស្ថិតនៅ

ក្នងុសា្ថានភពគាាះថ្នាក់ភ្លាមៗហើយនោះ ចូរសា្តេប់។

ជនរងគាាះអាចមានអារម្មណ៍កាៀមកាំ និង/ឬ 

ភន់ភំងខា្លាំង ប៉ុន្តាក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ជំនួយ អ្នកចាំ

បាច់តាូវបន្តមានអារម្មណ៍ស្ងប់បំផុត ទៅតាមដាល 

អាច ធ្វើបាន។ ចូរអនុញ្ញាតឱាយជនរងគាាះចាករំលាក

ព័ត៌មានតិច ឬចាើន ទៅតាមអ្វីដាលគាត់ចង់ ចាក 

រំលាក។ អ្នកពុំមានតួនាទី ផ្តល់បាឹកាសាយោបល់ នាំ 

ជន រងគាាះទៅទទួលសាវា ឬ ធ្វើកិច្ចសមា្ភាសលម្អិត 

អំពីអ្វីដាលបានកើតឡើងចំពោះពួកគាទា។ ជំនួស

ឱាយការសួរសំនួរលម្អិតអំពីហាតុការណ៍ ចូរផ្តាតលើ 

ការផ្តល់ព័ត៌មានជូនពួកគា អំពីសាវាដាលអ្នកដឹង 

ថ  មាន។ 

គន្លឹះ៖
 ជាធម្មតា ល្អបំផុតតេូវជៀសវាងសួរសំនួរ ជា

ពិសេសសំនួរដេលចាប់ផ្តើមដោយពាកេយថា "ហេតុអ្វី"

អាសេយ័ដោយសំនួរបេបនេះអាចធ្វើឱេយមានអារម្មណ៍

ថាគេកំពុងបនោ្ទេសជនរងគេេះ។ ជំនួសឱេយការសួរ

សំនួរបេបនេះចូរយកចិត្តទុកដាក់សា្តេប់និងបេសិន

បើចាំបាច់ ចូរសួរសំនួរដូចជា "តើខ្ញុំអាចបេេប់អ្នក

អំពីសេវាដេលមាន សមេេប់គាំទេអ្នក បានដេរឬ

ទេ?"ឬ"តើអ្នកចង់ឱេយខ្ញុំគាំទេអ្នកយា៉េងដូចម្តេច?"

ខណៈពាលដាលអ្នកគាំទាជនរងគាាះ ឱាយធ្វើ

ការសមាាចចិត្តអំពីជំហានបនា្ទាប់របស់ពួកគា...

ចូរសួរជនរងគេេះថាតើមាននរណាមា្នេក់ដេល

គាត់ទុកចិត្តដេលអាចទាក់ទងបានដើមេបីផ្តល់

ការគាំទេដេរឬទេ។

 � បាសិនបើជនរងគាាះសួរយោបល់របស់អ្នក 

សូមលើកទឹកចិត្តជនរងគាាះឱាយធ្វើការសមាាច

ចិត្តថតើគួរទាក់ទងទៅនរណ នៅពាលណ 

និងហាតុអ្វី។

សា្ត្រប់
ឥទ្ធិពលនេការសា្តេប់៖

ជួនកាល អ្នកអាចស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភព

មួយដាលគា្មានសាវា ឬ ធនធាន ដាលអ្នកអាច

ចាករំលាកជាមួយជនរងគាាះបានទាល់តា

សោះ។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថមិនអាច 

ជួយអ្វីបាន។ អ្នកចំាបាច់តាូវមានភពសោ្មាះ

តាង់ចំពោះជនរងគាាះ ដោយតាូវទទួល 

សា្គាល់សាចក្តកីា្លាហាន របស់ជនរងគាាះដាល

បានចាករំលាកបទពិសោធន៍របស់ពួកគាជា

មួយអ្នក បងា្ហាញឱាយដឹងថ អ្នកមានអារម្មណ៍

សោកសា្តាយដាលមិនអាចជួយអ្វីបានចាើន

ជាងនាះ និងផ្តល់ឱាយជនរងគាាះនូវភពថ្លាថ្នរូ 

ឱាយបានចាើនបំផុតទៅតាមដាលអាចធ្វើបាន 

ក្នុងពាលសន្ទនា។ ការដាលមានវត្តមាន និង

បងា្ហាញឱាយឃើញអំពីការសា្តាប់ដោយយកចិត្ត

ទុកដក់ គឺជាសកម្មភពដាលផ្តល់នូវកិច្ច 

គាំទារួចទៅហើយ។

ភ្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង



15

 � មិនតាវូផ្តល់យោបល់ផ្ទាល់ខ្លនួរបស់អ្នកចំពោះ 

សា្ថានភពឡើយ។

បេសិនបើមានសេវាមួយចំនួនសូមផ្តល់ព័ត៌មាន

តេឹមតេូវជូនជនរងគេេះអំពីសេវាដេលមានឬ

ជមេើសនានាដើមេបីឱេយកាន់តេមានផសុកភាព។

 � ការរៀបចំគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់។ ចូរបាើបាាស់

ឯកសារព័ត៌មានរបស់អ្នក(ទំព័រ៥និង៦) 

និងធានាថអ្នកមានព័ត៌មានតាឹមតាូវបាកប

ដោយបច្ចុបាបន្នភព អំពីសាវាដាលមាន និង 

របៀបទទួលបានសាវាទាំងនោះ។

 � បាសិនបើអ្នកមិនបាាកដថមាន ឬ មិនមាន 

សាវាជាក់លាក់ណមួយទានោះ ចូរនិយយ 

ថអ្នកមិនបាាកដនោះទា។

បញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាដោយការយល់ចិត្ត

 � រកាសាការសមា្ងាត់។

 � ផ្តល់ការបញ្ជាក់បាកបដោយភពវិជ្ជមាន  

ចំពោះការសមាាចចិត្តរបស់ជនរងគាាះ។

 � សូមចងចាំថតួនាទីរបស់អ្នកគឺផ្តល់ការគាំទា

ដល់ជនរងគាាះចំពោះការសមាាចចិត្ត និង 

ជមាើសរបស់ពួកគា ឬ សូមាបីតាជនរងគាាះ 

មិនធ្វើការសមាាចចិត្ត ឬ ធ្វើការជាើសរើស អ្វី 

ក៏ដោយ។ មិនតាូវជួបជាមួយជនរងគាាះម្តង

ហើយម្តងទៀត ផ្តល់បាឹកាសាយោបល់ ឬ ប៉ុន 

ប៉ង ធ្វើការគាប់គាងករណីរបស់ជនរងគាាះ

ឡើយ។

កេេយកិច្ចសន្ទនា
ការឆ្លុះបញ្ចេំង និងការថេទាំខ្លួនឯង៖ ចាំបាច់ 

តាូវចងចាំថ អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗគាប់យ៉ាងបានតាឹមតាូវ 

បុ៉ន្តាអ្នកមិនអាចដោះសាាយបទពិសោធន៍ដាលមនុសាស

មា្នាក់នាះបានជួបបាទះ  ឬ បំបាត់ ការឈឺ ចាប់ របស់ 

គាត់ បានឡើយ។ ការសា្តាប់បទពិសោធន៍ដាលអ្នក

ដទាបានជួបបាទះ អាចធ្វើឱាយអ្នកទទួលរងនូវបទ 

ពិសោធន៍នាការឈឺចាប់ និង ការប៉ះទង្គិចផ្លូចចិត្ត 

របស់ ពួកគា ដាលចំណុចនាះតាូវបានគាសា្គាល់ថ

ជាការប៉ះទង្គិចផ្លូចចិត្តដោយបាយោល។ ចូរគិត អំពី 

របៀបថាទាំខ្លួនអ្នក នៅពាលដាលអារម្មណ៍ទាំង

នាះជាៀតចូលក្នុងខ្លួនអ្នក។ ចូរទាក់ទងទៅបាព័ន្ធ 

និង បណ្តាញគាំទារបស់អ្នក រាប់បញ្ចូល ទាំង 

សហការើ បាធានកាុម ឬ អ្នកឯកទាសផ្នាក GBV 

ដើមាបីសុំការណានាំ (ដោយតាូវចងចាំអំពីការរកាសា

ការសមា្ងាត់របស់ជនរងគាាះ) និង ស្វាងរក កិច្ច 

គាំទា។

អាសា័យដោយបាភាទមួយចំនួននាអំពើហិងាសា 

(ឧទាហរណ៍ អំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ) អាចមាន 

ដំណើរការជាវដ្តនាអំពើហិងាសា អ្នកអាចមើលឃើញ

មនុសាសមា្នាក់នាះម្តងទៀត ឬ ដឹងថពួកគាទទួលរង

ហាតុការណ៍ហិងាសាដទាទៀត។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ 

ប្តូរបទពិសោធន៍របស់ពួកគាបានឡើយ ប៉ុន្តា អ្នក 

អាច៖

 � សា្តាប់ជនរងគាាះដោយមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុង

អំឡុងពាលនាហាតុការណ៍នីមួយៗ មិន 

ចំពោះ ថអ្នកធា្លាប់ ឬ មិនធា្លាប់និយយជាមួយ

ពួកគាពីមុនមកឡើយ។

 � គិតអំពីរបៀបកាលម្អការរៀបចំកម្មវិធីរបស់ 

អ្នក ធ្វើឱាយសាវាដាលអ្នកផ្តល់ជូនកាន់តាមាន

សុវត្ថិភព និង បង្កើតឱាយមានបរិយកាស 

វិជ្ជមាន សមាាប់អ្នកដាលទទួលរង បទ 

ពិសោធន៍ GBV។
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សារគន្លឹះ
 � តេូវពិភាកេសាជាមួយអ្នកឯកទាសផ្នាក GBV ឬ 

ផ្នាកកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងបាទាស/បរិបទ 

របស់អ្នកជាមុនជានិច្ច ដើមាបីស្វាងយល់អំពី៖ 

(១) តើមានសាវាអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក 

និង (២) ពិធីសារ និង នីតិវិធីក្នុង មូលដ្ឋាន។4

 � មិនបង្កគេេះថា្នេក់៖ មិនតាូវស្វាងរកកុមាររង

គាាះឡើយ។ វាមិនមានជាការងាររបស់អ្នក

ក្នុងការសុើបអង្កាត ឬ បា៉ាន់ បាមាណថ 

តើកុមារ/ក្មាងជំទង់មា្នាក់ កំពុងទទួលរងអំពើ 

ហិងាសានោះទា។ ការធ្វើបាបនាះអាចនាំឱាយ 

កាន់តាមានអំពើ ហិងាសា និង ហានិភ័យចំពោះ 

កុមារ/ក្មាងជំទង់។ តាូវបង្កលក្ខណៈឱាយគាអាច

ទាក់ទងបាន បាសិនបើកុមារ/ក្មាងជំទង់ចង់

ស្វាងរកជំនួយពីអ្នក។

 � ចងចាំអំពីតួនាទីរបស់អ្នក៖ បាសិនបើកុមារ/

ក្មាងជំទង់មា្នាក់ ទាក់ទងអ្នកដើមាបីសុំជំនួយ

១ ចូរសា្តាប់ដោយមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យ។

២ គំាទាកុមារ/ក្មាងជំទង់ ដោយការភ្ជាប់ទំនាក់

ទំនងពួកគាទៅមនុសាសពាញវ័យមា្នាក់ដាល

កុមារ/ក្មាងជំទង់ កំណត់ថ ជាអ្នកដាល មាន 

4  សូមសាកសួរជនបង្គាលផ្នាក GBV ឬ ជនបង្គាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារកុមាររបស់អ្នកនៅក្នុងបាទាស អំពីពិធីសារ និង 

នីតិវិធីក្នុងសាុក ដោយរាប់បញ្ចូល៖ (១) ដានកំណត់នាការរកាសាការសមា្ងាត់ និង (២) ជនបង្គាលដាលតាូវបានកំណត់  

ភរកិច្ចឱាយទទួលបន្ទុកការងារផ្នាក GBV និង កិច្ចការពារកុមារ។

សុវត្ថិភព និងទុកចិត្តបាន។ មនុសាសមា្នាក់

នោះអាចមិនមានជាឪពុកមា្តាយ អ្នកថាទាំ 

ឬ សមាជិកគាួសាររបស់ពួកគា។

៣ មិនតាូវសមាាចចិត្តជំនួសពួកគាឡើយ រាប់

បញ្ចូលទាំងការដាលមិនតាូវបង្ខំឱាយអ្នកថា

ទាំរបស់កុមារ/ក្មាងជំទង់ ឬ បុគ្គលដទា 

ទៀតនៅជាមួយពួកគា នៅពាលដាលពួក 

គា និយយជាមួយអ្នក។

 � ផ្តល់ភាពងាយសេួល៖ អនុញ្ញាតឱាយកុមារ/ក្មាង 

ជំទង់ដឹកនំាកិច្ចសន្ទនា បើទោះបីជាការធ្វើ បាប

នាះមានន័យថជាការស្ថិតនៅអមជាមួយ 

កុមារដោយស្ងៀមសា្ងាត់ក៏ដោយ។ តាូវអង្គុយ

ក្នុងកមាិតស្មើភ្នាកគា្នាជាមួយកុមារ ពាម ជា 

មួយ នឹងភសាកាយវិការ ដើមាបីបងា្ហាញ ទៅ 

កុមារ/ក្មាងជំទង់ថពួកគាអាចបាាប់អំពី រឿង 

រា៉ាវគាប់យ៉ាងមកអ្នកបាន បាសិនបើគាចង់ 

បាាប់។ មិនតាូវសាកសួរសំនួរអំពីអ្វីដាលបាន

កើតឡើង នរណជាអ្នកបាពាឹត្ត និងហាតុអ្វី 

ឡើយ។ ដោយឡាក ចូរបាើបាយោគ និយយ 

លួងលោម និង និយយក្នុងលក្ខណៈដាល 

ពួកគាអាចយល់បាន។

!

ការគាំទ្រកុមារនិងក្ម្រងជំទង់

អាយុក្រ្រម១៨ឆ្ន្រំ

ចូរចងចាំ!៖ បាសិនបើមានតួអង្គដាលធ្វើការងារផ្នាក GBV ឬ ផ្នាកកិច្ចការពារកុមារ/
ចាកបញ្ជូន នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ចូរសមាបសមាួលឱាយមានការបញ្ជូនកុមារ/ក្មាង 
ជំទង់បាកប ដោយសុវត្ថិភព និងរកាសាការសមា្ងាត់ ទៅអ្នកឯកទាស ដើមាបីជួយពួកគ ា 
ឱាយបានកាន់តាបាសើរ។
ចូរបាើមគ្គុទ្ទាសក៍ណានាំនាះនៅពាលដាលគា្មេនតួអង្គដេលធ្វើការងារផ្នេកGBVឬ
ផ្នេកកិច្ចការពារកុមារ/ចេកបញ្ជូន នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ 
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! � បេពេឹត្តចំពោះកុមារគេប់រូបដោយស្មើភាព

គា្នេ៖ កុមារគាប់រូបគួរទទួលបានកិច្ចគាំទាដូច

គា្នាឥតលម្អៀង ដោយមិនបាកាន់អំពីភាទ 

អាយុ សា្ថានភពគាួសារ សា្ថានភពនាអ្នក 

ថាទាំ របស់ពួកគា ឬ ចំណាកដទាទៀតនា 

អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគា។ មិនតាូវបាពាឹត្ត 

ចំពោះកុមារដាលបានទទួលរងបទពិសោធន៍ 

GBV ថគា្មានអ្វីដាលអាចជួយពួកគាបាន

ឡើយ។ កុមារមា្នាក់ៗមានសមត្ថភពពិសាស 

និងចំណុចខា្លាំងរៀងៗខ្លួន ពាមទាំងមាន 

សមត្ថភពក្នុងការសះសាបើយឡើងវិញ។ ចូរ

និយយទៅកាន់កុមាររងគាាះក្នុងលក្ខណៈ  

មួយដាលពួកគាអាចយល់បាន និង គោរព 

ដល់ភពថ្លាថ្នូរ និង គំនិតរបស់ពួកគា។

 � រកេសាការសមា្ងេត់៖ មិនតាូវកត់តាា ថតរូប ឬ 

ចងកាងឯកសារក្នុងទមាង់ណមួយ អំពីការ

បាាសា័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយកុមារ/ក្មាង 

ជំទង់ឡើយ។ សូមដក់ទូរស័ព្ទ ឬ កុំពាយូរទ័រ 

ទៅឱាយឆ្ងាយ ដើមាបីជៀសវាងកុំឱាយជនរងគាាះ

យល់ថអ្នកកំពុងថតកិច្ចសន្ទនា។ ចូរសុំការ 

អនុញ្ញាតដើមាបីចាករំលាកព័ត៌មានអំពីកុមារ/

ក្មាងជំទង់ ឬ បទពិសោធន៍ដាលពួកគា បាន 

ជួបបាទះ។ ចំណុចនាះមានន័យថ អ្នកតាូវ 

សាកសួរ ថតើអ្នកអាចចាករំលាកព័ត៌មាន 

បានដារឬទា បើទោះបីជាចាករំលាកទៅ អ្នក 

ដាលកុមារ/ក្មាងជំទង់បានកំណត់ថជា 

មនុសាសដាលពួកគាទុកចិត្តក៏ដោយ។

 � ធានាចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ៖ សុវត្ថិភព

ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ គឺជាក្តីបារម្ភ 

ចមាបង។ ចូរពិចារណអំពីសុវត្ថិភពរបស់  

កុមារនៅក្នុងរាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយ 

ពួកគា ពាមទាំងពាក់ព័ន្ធនឹង ជំហានបនា្ទាប់ 

នានាដាលនឹងតាូវធ្វើឡើងផងដារ។

 � តេូវដឹងអំពីរបៀបដេលកុមារ/ក្មេងជំទង់ឬ

អ្នកថេទាំរបស់ពួកគេអាចស្វេងរកការគាំទេ៖ 

កុមារ និង ក្មាងជំទង់អាចស្វាងរកជំនួយក្នុង

លក្ខណៈខុសពីមនុសាសពាញវ័យ ហើយពួកគា

កមាធ្វើការបើកចំហរដោយផ្ទាល់ណស់។ 

កុមារអាចមានការពិបាកក្នុងការទុកចិត្ត ឬ 

និយយជាមួយមនុសាសពាញវ័យ (ជាពិសាស 

មនុសាសពាញវ័យដាលពួកគាមិនសា្គាល់ចាបាស់) 

ទទួលរងបទពិសោធន៍នាការភ័យខា្លាច ការ 

ខា្មាសអៀន ឬ អាមា៉ាស់ ឬ ភ័យខា្លាចក្នុងការ 

បងា្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគា។ អ្នកអាច៖ 

(១) បានឮពាកាយចចាមអារាមអំពីករណី 

រំលោភបំពានកុមារ (២) មានមនុសាសពាញ  

វ័យទាក់ទងអ្នកដើមាបីសុំជំនួយសមាាប់កុមារ 

ឬ (៣) សងាស័យថមានករណីរំលោភ បំពាន 

កុមារ ដោយផ្អាកលើសញ្ញា ឬ អាកបាបកិរិយ 

របស់កុមារ។

ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកអាចមិន  

បាាកដអំពីរបៀបគំាទាឧត្តមបេយោជន៍របស់

កុមារ និង សុខុមាលភពផ្លូវកាយ និង ផ្លូវ 

ចិត្តរបស់កុមារ។ បាសិនបើអ្នក មិន បាាកដ 

អំពី សុវត្ថិភពនា សា្ថានភព  ណមួយ ចូរ 

បាាប់កុមារថ អ្នកតាូវការពិគាាះដោយ 

សមា្ងាត់ជាមួយអ្នកផ្តល់សាវាមា្នាក់ទៀត 

ដាលអាចមានចំណាះដឹងខ្ពស់ជាង អំពី 

របៀប ធានា សុវត្ថិភពពួកគា។4
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9តាូវសួរកុមារ/ក្មាងជំទង់ ថតើពួកគាចង់រកកន្លាង 
ដាលសា្ងាត់ និងមានភព ឯកជនដើមាបីនិយយគា្នា 
ដារឬទា។ តាូវបាាកដថវាគឺជាកន្លាងដាលអ្នក 
ដទាអាចមើលឃើញអ្នក ប៉ុន្តា សា្តាប់អ្នកមិនលឺ។

9តាូវធានាថអ្នកអង្គុយក្នុងកមាិតស្មើភ្នាកគា្នាជាមួយ
កុមារ។ តាូវរកាសាភសាកាយវិការបើកចំហរ។ 

9តាវូសួរទៅកុមារើ និងកុមារា ថតើពួកគាចង់និយយ
ជាមួយមនុសាសពាញវ័យជាស្តាី ឬ បុរស ដាលមាន 
ភាទដូចគា្នាទៅនឹងពួកគា ដារឬទា។

8 មិនតាូវបងា្គាប់កុមារ/ក្មាងជំទង់ឱាយទៅកន្លាងសា្ងាត់ 
ឬ កន្លាងឯកជន ឬ ដក់កុមារឱាយស្ថិតនៅ ដច់ 
ដោយឡាកផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគាឡើយ។

8 មិនតាូវប៉ះពាល់ ឱប ឬ មានទំនាក់ទំនងរាង 
កាយ ឡើយ អាសា័យដោយការធ្វើបាបនាះអាច 
បង្កការបាក់សា្មារតី ធ្វើឱាយមានអារម្មណ៍មិនងាយ 
សាួល និង មានអារម្មណ៍តានតឹង។

អ្វីដេលតេូវធ្វើ អ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

បាសិនបើមាននរណមា្នាក់សុំឱាយអ្នកជួយ សមាាប់ករណីកុមារ/ក្មាងជំទង់ដាលតាូវការជំនួយ....

9តាូវផ្តល់ព័ត៌មានដាលតាឹមតាូវ និង មានបច្ចុបាបន្ន 
ភព អំពីសាវាដាលមាន ជូនបុគ្គលដាលសុំអ្នកឱាយ
ផ្តល់ការគាំទា។

9តាូវគោរពគោលការណ៍រកាសាការសមា្ងាត់។

8 មិនតាូវសុើបអង្កាតករណីពាកាយចចាមអារាម ឬ 
ខិតខំស្វាងរក/សមា្ភាសកុមារ/ក្មាងជំទង់ឡើយ។

8 មិនតាូវពិភកាសា ឬ  ចាករំលាកព័ត៌មានលម្អិតអំពី
អ្វីដាលអ្នកបានដឹង ជាមួយនរណមា្នាក់ឡើយ។

បាសិនបើកុមារ/ក្មាងជំទង់សុំឱាយអ្នកជួយ....

មើល

សា្ត្រប់

9តាូវសា្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដក់ និង កត់សមា្គាល់  
ចំពោះទំនាក់ទំនងតាមរយៈភសាកាយវិការ។

9តាូវមានភពស្ងប់សា្ងាត់ និង អត់ធ្មត់ ដោយទទួល 
យក អ្វីដាលគាកំពុងនិយយ ដោយមិនធ្វើការ 
វិនិច្ឆ័យ។

9តាូវអនុញ្ញាតឱាយកុមារ/ក្មាងជំទង់រៀបរាប់ដោយ 
ខ្លួនឯង និង បាើបាាស់ពាកាយពាជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ 
ពួកគា។

8 មិនតាូវធ្វើការសមា្ភាស ឬ បា៉ាន់បាមាណ។ មិន 
តាូវ កត់តាា ថតរូប ឬ ចាករំលាកព័ត៌មានតាម 
រយៈពាកាយសម្តី អំពីកុមារ/ក្មាងជំទង់ ឬ បទ  
ពិសោធន៍ដាលពួកគាបានជួបបាទះ។4

8 មិនតាូវបងា្ហាញអារម្មណ៍រន្ធត់ ការមិនជឿ កំហឹង 
ឬ បាតិកម្មដទាទៀត ដាលអាចបង្កឱាយកុមារ/
ក្មាងជំទង់មានអារម្មណ៍តានតឹងឡើយ។

8 មិនតាូវបាើពាកាយវបាបធម៌ខ្ពស់ៗ ឬ និយយចាើន 
ជាងកុមារ/ក្មាងជំទង់ឡើយ។
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9តាូវបញ្ជាក់បាាប់កុមារ/ក្មាងជំទង់ថ វាមិនអី
នោះទាដាលពួកគាបាាប់អ្នកអំពីអ្វីដាលបាន 
កើតឡើង។ 

9តាូវគោរពការយល់ឃើញ ជំនឿ និងគំនិត របស់ 
កុមារ។

8 មិនតាូវធ្វើការសនាយដាលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះ
ទា ដូចជាការនិយយថ "គាប់យ៉ាងនឹង មិនអីនោះ 
ទា" នៅពាលដាលអ្វីទាំងនោះមិនស្ថិតកាាមការ
គាប់គាងរបស់អ្នក ក្នុងការធានា សុខុមាលភព 
របស់កុមារ។

8 មិនតាូវបង្ខំកុមារ/ក្មាងជំទង់ឱាយបន្តនិយយជាមួយ
អ្នកឡើយ បាសិនបើកុមារមិនចង់។

តេូវបេើបេយោគលួងលោមដេលសមសេបទៅតាមបរិបទវបេបធម៌....ឧទាហរណ៍ដូចជា៖

 � "ខ្ញុំជឿអ្នក" - កសាងការជឿទុកចិត្ត

 � "ខ្ញុំរើករាយដាលអ្នកបានបាាប់ខ្ញុំឱាយដឹង" - កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ

 � "អរគុណដាលបានចាករំលាកបទពិសោធន៍ដាលអ្នកបានជួបបាទះ" - បងា្ហាញអំពីការយល់ចិត្ត

 � "អ្នកកា្លាហានណស់ដាលនិយយជាមួយខ្ញុំ" - ផ្តល់ការបញ្ជាក់ និង ផ្តល់ភពអង់អាច

លួងលោម

ភ្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង

អ្វីដេលតេូវធ្វើ អ្វីដេលមិនតេូវធ្វើ

9តាូវសួរថតើមាននរណមា្នាក់ដាលកុមារ/ក្មាង 
ជំទង់ទុកចិត្តដារឬទា និង តើកុមារ/ក្មាងជំទង់ 
ចង់បានជំនួយក្នុងការទាក់ទងទៅមនុសាសមា្នាក់
នាះដារឬទា ឬ ចង់ឱាយអ្នកអមដំណើរជាមួយ  
ដើមាបីស្វាងរកមនុសាសមា្នាក់នាះដារឬទា។

9តាូវបន្តនៅជាមួយកុមារ/ក្មាងជំទង់រហូតដល់  
ពាលដាលពួកគាមានអារម្មណ៍ថមានសុវត្ថភិព 
ឬ ស្ថិតកាាមការថាទាំរបស់នរណមា្នាក់ដាល  
ពួកគាកំណត់ថជាមនុសាសដាលមានសុវត្ថិភព 
និងទុកចិត្តបាន។

9តាវូផ្តល់ឱាយកុមារ/ក្មាងជំទង់ និង មនុសាសពាញ វ័យ  
ដាលពួកគាទុកចិត្ត នូវព័ត៌មានតាមឹតាវូ និង មាន 
ភពពាក់ព័ន្ធ អំពីសាវាដាលមាន និង របៀប 
ទទួលបានសាវាទាំងនោះ។

9តាូវនិយយអ្វីដាលអ្នកដឹង និង អ្វីដាលអ្នកមិន 
ដឹង។ និយយថ "ខ្ញុំមិនដឹង" ឬ "ខ្ញុំមិនមាន 
ព័ត៌មាន នោះទា" បាសិនបើអ្នកពុំមានព័ត៌មាន
ដាលគាស្នើសុំ។

8 មិនតាូវបង្ខំកុមារ/ក្មាងជំទង់ឱាយនាំអ្នកថាទាំរបស់ 
ពួកគា ឬ អ្នកដទាទៀតមកជាមួយ នៅពាល 
និយយ ជាមួយអ្នកឡើយ អាសា័យដោយអ្នកទាំង
នាះអាចជាអ្នកដាលបានបាពាឹត្តអំពើហិងាសា ឬ 
កុមារ/ក្មាងជំទង់អាចមិនចង់ចាករំលាកអំពីបទ 
ពិសោធន៍ដាលពួកគាបានជួបបាទះ ជាមួយ អ្នក 
ទាំងនោះ។

8 មិនតាូវទុកកុមារ/ក្មាងជំទង់ចោលដោយគា្មានការ
យកចិត្តទុកដក់ឡើយ ខណៈពាលដាលពួកគា 
កំពុងមានអារម្មណ៍តានតឹង (ឧទាហរណ៍ កំពុង យំ 
ខឹង ឬ រន្ធត់ចិត្ត)។

8 មិនតាូវពាយយមដោះសាាយសា្ថានភពដោយខ្លួន
ឯង រៀបចំផានការ ឬ សមាាចចិត្តជំនួយកុមារ/
ក្មាង ជំទង់ឡើយ។
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9តាូវបញ្ជាក់បាាប់កុមារ/ក្មាងជំទង់ថ វាមិនអី
នោះទាដាលពួកគាបាាប់អ្នកអំពីអ្វីដាលបាន 
កើតឡើង។ 

9តាូវគោរពការយល់ឃើញ ជំនឿ និងគំនិត របស់ 
កុមារ។

8 មិនតាូវធ្វើការសនាយដាលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះ
ទា ដូចជាការនិយយថ "គាប់យ៉ាងនឹង មិនអីនោះ 
ទា" នៅពាលដាលអ្វីទាំងនោះមិនស្ថិតកាាមការ
គាប់គាងរបស់អ្នក ក្នុងការធានា សុខុមាលភព 
របស់កុមារ។

8 មិនតាូវបង្ខំកុមារ/ក្មាងជំទង់ឱាយបន្តនិយយជាមួយ
អ្នកឡើយ បាសិនបើកុមារមិនចង់។

តេូវបេើបេយោគលួងលោមដេលសមសេបទៅតាមបរិបទវបេបធម៌....ឧទាហរណ៍ដូចជា៖

 � "ខ្ញុំជឿអ្នក" - កសាងការជឿទុកចិត្ត

 � "ខ្ញុំរើករាយដាលអ្នកបានបាាប់ខ្ញុំឱាយដឹង" - កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ

 � "អរគុណដាលបានចាករំលាកបទពិសោធន៍ដាលអ្នកបានជួបបាទះ" - បងា្ហាញអំពីការយល់ចិត្ត

 � "អ្នកកា្លាហានណស់ដាលនិយយជាមួយខ្ញុំ" - ផ្តល់ការបញ្ជាក់ និង ផ្តល់ភពអង់អាច

ឯកសារយោងសមេេប់អាយុ និងសមត្ថភាព

របស់កុមារក្នុងការសមេេចចិត្ត

សូមកត់សមា្គាល់ថអ្នកអនុវត្តការងារឯកទាស 

ដាលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាមួយកុមារ/ក្មាង 

ជំទង់ដាលបានទទួលរងបទពិសោធន៍ GBV គឺជា  

អ្នកដាលសមសាបបំផុតក្នងុការកំណត់អំពីសមត្ថភព

របស់កុមារក្នងុការសមាាចចិត្ត ដោយមានការ សមាប 

សមាួលជាមួយកុមារ/ក្មាងជំទង់ផ្ទាល់ និង អ្នកថាទាំ 

ផាសាងៗគា្នារបស់ពួកគា។

តួនាទីរបស់អ្នកដេលមិនមេនជាអ្នកឯកទេស

គឺតេូវសា្តេប់ និង លួងលោមកុមារ/ក្មេងជំទង់ ភា្ជេប់

ទំនាក់ទំនងពួកគេជាមួយនរណាមា្នេក់ដេលពួកគេទុក

ចិត្ត និង ចេករំលេកព័ត៌មានអំពីសេវាដេលមាន។ 

បាភាទ អាយុខាងកាាម គឺសមាាប់បាើបាាស់ជាឯក

សារយោងប៉ុណ្ណាះ ហើយវាអាច បាាបាួលទៅតាម 

អាយុ កមាិតនាភពចាស់ទុំ ដំណក់កាលអភិវឌាឍ 

និងកតា្តាដទាទៀត។

ក្មេងជំទង់ដេលមានវ័យចេើន ចាប់ពី១៥ឆ្នេំ

ឡើងទៅ ជាទូទៅមានភពចាស់ទុំគាប់គាាន់ក្នុង 

ការសមាាចចិត្តដោយខ្លួនឯង និងយល់អំពីបទ 

ពិសោធន៍ដាលពួកគាបានជួបបាទះ។

 � តួនាទីរបស់អ្នក៖ (១) សា្តាប់ក្មាងជំទង់ចាក  

រំលាកអំពីបទពិសោធន៍ដាលពួកគាបានជួប

បាទះ (២) គាំទាក្មាងជំទង់ក្នុងការភ្ជាប  ់

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដាលពួកគាទុកចិត្ត 

ដើមាបីបន្តទទួលបានការគាំទា និង (៣) ផ្តល់ 

ព័ត៌មានអំពីសាវាដាលមាន និង របៀបទទួល 

បានសាវាទាំងនោះ។

កុមារតូច អាយុចនោ្លេះពី ៦ ទៅ ៩ឆ្នេំ និង

ក្មេងជំទង់តូចអាយុចនោ្លេះពី១០ទៅ១៤ឆ្នេ ំអាច ឬ 

មិនអាច រាយការណ៍ដោយខ្លួនឯង អំពីបទពិសោធន៍ 

នាអំពើហិងាសា។ ពួកគាបាហាលជាអាច ឬ មិនអាច 

សមាាចចិត្តដោយខ្លួនឯងបាន។

 � តួនាទីរបស់អ្នក៖ (១) គាំទាកុមារ/ក្មាងជំទង់ 

ក្នុងការស្វាងរកមនុសាសពាញវ័យដាលពួកគា 

ទុកចិត្ត ដើមាបីគំាទាពួកគាចំពោះជំហានបនា្ទាប់ 

និង (២) ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសាវាដាលមាន 

និង របៀបទទួលបានសាវាទាំងនោះ ជូន 

កុមារ/ក្មាងជំទង់ និង មនុសាសពាញវ័យដាល 

កុមារ/ក្មាងជំទង់ បានកំណត់។

ទារក និងកុមារអាយុពី ០ទៅ ៥ឆ្នេំ មិនអាច 

រាយការណ៍ដោយខ្លួនឯង អំពីបទពិសោធន៍ នា អំពើ 

ហិងាសាបានឡើយ ដោយសារពួកគាខ្វះ ជំនាញ 

ទំនាក់ ទំនង។ មនុសាសមា្នាក់ទៀត ដូចជាមិត្តភក្តិ អ្នក 

ថាទាំ សមាជិកគាួសារ សមាជិកសហគមន៍។ល។ 

ទំនងនឹងស្វាងរកជំនួយ ជំនួសឱាយកុមារ។

 � តួនាទីរបស់អ្នក៖ ផ្តល់ព័ត៌មានជូនបុគ្គលដាល 

អមជាមួយកុមារ អំពីសាវាដាលមាន និង 

របៀប ទទួលបានសាវាទាំងនោះ។

កេសមេួលពី៖UNHCR,គោលការណ៍ណេនាំ
ស្តីពីការកំណត់អំពីឧត្តមបេយោជន៍ ២០០៨។
IRC/UNICEF, ការថេទាំកុមាររងគេេះនេអំពើ
រំលោភបំពានផ្លូវភេទ២០១២។



21



22

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះបានកេសមេួលឱេយសេបជាមួយបរិបទកម្ពុជា

បកបាាជាភសារខ្មារ និងបោះពុម្ពផាសាយដោយអង្គការយូនីសាហ្វបាចាំនៅកម្ពុជា  
ដោយផ្អាកលើចាបាប់ដើមជាភសារអង់គ្លាស និងជាធនធានសកលដាលអន្តរ 
សា្ថាប័នបានអនុម័ត។



ឯកសារនាះគឺជាមគ្គុទ្ទាសក៍ណានាំសមាាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ណានាំ IASC GBV ឆ្នាំ២០១៥។
www.gbvguidelines.org

www.gbvguidelines.org/pocketguide

GBV Pocket Guide


