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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

3

បញ្ជីអក្សរកាត់

4

3PC

កម្មវិធីភាពជាដៃគូសម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ

CBC

ការថែទាំតាមសហគមន៍

CBO

អង្គការសហគមន៍

CCWC

គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់

CNP

នគរបាលជាតិកម្ពុជា

DoSVY

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (មន្ទីរ ស.អ.យ )

HES

កម្មវិធីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ

FBO

អង្គការសាសនា

FCF

ការថែទាំកុមារតាមគ្រួសារជាអាទិភាពចម្បង

MoI

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

MoSVY

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ក្រសួង ស.អ.យ )

MoWA

ក្រសួងកិច្ចការនារី

NGO

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

OSVY

ការិយាល័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

RCI

មណ្ឌលថែទាំកុមារ

RGC

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

SoS

ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាព

TPO

អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌

UNCRC

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

UN Guidelines

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ

UNICEF

មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ

USAID

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

WCCC

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

១. សេចក្តីផ្តើម
គោលបំណងចម្បងនៃការសិក្សានេះ គឺដើម្បីចងក្រងជា

ឯកសារនូវការអនុវត្តល្អៗ និងមេរៀនទទួលបានពីកម្មវិធីនានា
ដល
ែ គាំទដ
្រ ល់ការថែរក្សាកុមារក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ និងការបង្ករា ការបំបក
ែ
កុមារពីគ្រួសារ

ដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានភស្តុតាងសម្រាប់កម្មវិធី

ថែទាំកុមារតាមគ្រួសារ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់វិស័យ

ថែទាក
ំ មា
ុ រនៅកម្ពជា
ុ ។ ការសិកសា
្ នេះត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ បរិបទ
នៃការអនុវត្តក
 ម្មវិធីយ៉ាងទូលំទូលាយ

ដើម្បីកាត់បន្ថយការ

ថែទាំកុមារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្នុងប្រទេស តាមរយៈ

បង្រួបបង្រួម និងធ្វើសមាហរណកម្មកុមារឱ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅ
ជាមួយគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេវិញ។

របាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនថ្នាក់សាកល1 បាន

បង្ហញ
ា ថា កុមារដល
ែ រស់នៅក្នង
ុ មណ្ឌលថែទាមា
ំ នផលអវិជមា
្ជ ន
ជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេ។2

យោងតាមភស្តុតាង

ដល
ែ មានសប
្រា ់ កុមារក្នង
ុ មណ្ឌលថែទាអា
ំ ចរងគះ្រោ ពីការរំលោភ
បំពានផ្លូវភេទ និងលើរាងកាយ ប្រឈមហានិភ័យពីការដាក់

ទណ្ឌកម្ម ខ្វះការភ្ញោច និងការបំបែកកុមារពីសហគមន៍របស់

ពួកគេ។ មានមណ្ឌលខ្លះ មានសុវត្ថិភាព និងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់
ផ្នែកសម្ភារចាំបាច់សម្រាប់កុមារ

(ប៉ុន្តែមានមណ្ឌលជាច្រើន

ពុំបានផ្តល់គ្រប់គ្រាន3់ )។ ការថែទាំនៅមណ្ឌលពុំផ្តល់ការយក

កុ មា រត្រូ វ បានធ្វើ ស មាហរណកម្ម ត្រ ឡ ប់ ទៅ សហគមន៍ រ បស់

ពួកគេវិញ ហើយអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសុខភាព
និងសង្គម នៅពេលពួកគេធំពេញវ័យ។5

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី មានការប៉ាន់ប្រមាណថា កុមាររាប់ពាន់

នាក់កង
ុ្ន ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ កំពង
ុ រស់នៅក្នង
ុ មណ្ឌលថែទា។
ំ ការប៉ន
ា ់
ប្រមាណមានតួរលេខផ្សេងៗគ្នា (អាស្រ័យដោយវិធីសាស្រ្តនិង

និយមន័យ ដល
ែ តវូ្រ បានបប
ើ្រ ស
្រា ខ
់ ស
ុ ៗគ្ន)
ា កស
្រ ង
ួ សង្គមកិច្ច
អតីតយុទជ
្ធ ន និងយុវនីតស
ិ ម្បទា (ស.អ.យ) បានធ្វកា
ើ រកំណត់
ផន
ែ ទីមណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រនៅឆ្ន២
ំា ០១៥ បានរកឃើញថាមានកុមារ

ចំនួន ១៦.៥៧៩នាក់ កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។6

ម្យ៉ាងទៀត ក៏មានការរកឃើញថា កុមារចំនួន ៩.៦០៨នាក់

បន្ថែមទៀត ត្រូវបានរាយការណ៍ថា កំពុងរស់នៅក្នុងកន្លែង
ថែទាំចំនួន ២៣៣កន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងផ្ទះនិងកន្លែងស្នាក់
នៅបណ្តោះអាសន្ន ផ្ទះជាក្រុម វត្តអារាម និងទីកន្លែងសាសនា

ដទៃទៀត ព្រមទាំងអន្តេវាសិកដ្ឋាន ដែលធ្វើឱ្យចំនួនកុមារសរុប
មាន ២៦.១៨៧នាក់។7 តួរលេខ នេះបង្នាញថា កុមារប្រមាណ
៨០%

ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

នៅមានឪពុក

ឬម្តយ
ា នៅរស់នៅឡើយ ។ ចំនន
ួ មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ បានកើន
8

ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់គប
្រ គ
់ ន
្រា ស
់ មប
្រា ក
់ មា
ុ រម្នក
ា ៗ
់ ទេ ដល
ែ ជាហេតនា
ុ ឲ
ំ យ្

ឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ៖

កើនឡើង

ផ្លូវចិត្ត និងសង្គមរបស់កុមារ។ ការថែទាំប្រភេទនេះមានផល

រាជរដ្ឋាភិបាលឈានទៅរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីកែលម្អ

សម្រាប់កុមារតូច។4 បន្ថែមលើនេះទៀត កុមារដែលរស់នៅក្នុង

កម្មកុមារចំនួន ៣០% ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្នុង

ប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកអារម្មណ៍ រាងកាយ

៧៥% នៅចន្លោះឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០១០ ជាហេតុជំរុញឱ្យ

ប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ

ការថែទាក
ំ មា
ុ រ នៅឆ្ន២
ំា ០១៦ ក្នង
ុ គោលដៅដើមប្ ធ
ី ស
ើ្វ មាហរណ

ជាពិសេសដល់ការអភិវឌ្ឍន៍

មណ្ឌលថទា
ែ រំ យៈពេលយូរពេក អាចធ្វឱ
ើ យ្ មានការលំបាកនៅពល
េ
1

2

3

4

5

6
7
8

9

9

រាជធានី ខេត្តគោលដៅចំនួនប្រាំ។

សូមមើលអំពីការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការថែទាំក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារមកលើកុមារនៅ Better Care Network, Effects
of Institutional Care, នៅលើគេហទំព័រ https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/effectsof-institutional-care
Better Care Network, Effects of Institutional Care, at https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/
effects-of-institutional-care
Save the Children, Institutional Care: A last resort, Policy Brief (2014), available at: http://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforedonating/
wp-content/uploads/Institutional-Care-The-Last-Resort-Save-The-Children.pdf
Harvard University, Center on the Developing Child, The science of neglect: The persistent absence of responsive care disrupts the
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ការផ្តល់ការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ រួមទាំងការផ្តល់សេវាដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ គោលការណ៍នេះផ្តោតជា

អាទិភាពលើកម្មវិធីនានាដើម្បីបញ្ចៀសការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ដោយទទួលស្គាល់សិទ្ធិកុមារក្នុងការធំលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍ
នៅក្នង
ុ គសា
ួ្រ ររបស់ខន
ួ្ល ៖“គ្រសា
ួ រគឺជាក្រម
ុ មនុសស្ ដ៏មានសារ:សំខាន់របស់សង្គម និងជាបរិយាកាសធម្មជាតិសមប
្រា កា
់ រលូតលាស់

មានសុខុមាលភាព និងការការពារកុមារ។ ដូចនេះគួរខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីរក្សាកុមារឲ្យបានរស់នៅក្រោមការថែទាំ

របស់ឪពុកម្តាយខ្លួន ឬនៅក្រោមការថែទាំរបស់សមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធដទៃទៀតរបស់ខ្លួនជាអាទិភាព។ រដ្ឋគួរធានាឱ្យបានថា
គ្រួសារត្រួវមានតួនាទី និងមានលទ្ធភាពផ្តល់ការបីបាច់ថែទាំកុមារ។”24 គោលការណ៍ណែនាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការថែទាំ

នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ គួរកម្រិតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ និងដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារប៉ុណ្ណោះ25 និងទទួលស្គាល់ទស្សនៈ
យល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញ ផ្នែកការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារតូច ដែលថាកុមារគួរផ្តល់ការបីបាច់ថែទាំនៅក្នុងបរិយាកាសជា

លក្ខណៈគ្រួសារ។26 អ្នកជំនាញទាំងនោះក៏ថ្លែងថា មណ្ឌលថែទាំកុមារមិនគួរជាជម្រើសថែទាំជំនួសសម្រាប់កុមារឡើយ។27

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលការណ៍ និងសេចក្តីណែនាំសំខាន់ៗស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
ការថែទាំជំនួសនៅតាមគ្រួសារសម្រាប់កុមារ រួមទាំងកម្មវិធី និងសេវានានា ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ ព្រមជាមួយ

គោលនយោបាយ និងវិធានការបង្ការជាសកលដ៏ទូលំទូលាយ រួមទាំងការធានាថា គ្រួសារទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបាន
អាហារ សវា
េ ចាំបាច់ជាមូលដ្ឋន
ា និងកំណត់លកា
ើ របង្កត
ើ មណ្ឌល និងជម្រស
ើ យកមណ្ឌលជាកន្លង
ែ ថែទាក
ំ មា
ុ រ28។ គោលការណ៍

ណែនាន
ំ ះេ ក៏តម្រវូ ឱ្យរដ្ឋ “បង្កត
ើ និងអនុវត្តគោលនយោបាយដល
ែ មានលក្ខណៈសប
្រ នឹងគោលការណ៍នះេ និងពងង
ឹ្រ ការបីបាច់

ថែរក្សាកុមារជាលក្ខណ:គ្រួសារដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកម្តាយឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការថែរក្សា
បីបាច់កន
ូ របស់ខន
ួ្ល ”។29 គោលការណ៍ណនា
ែ រំ បស់អង្គការសហបជា
្រ ជាតិអពា
ំ វនាវឱ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះសយ
្រា បញ្ហាដែលជា
ឫសគល់នៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

រួមទាំងការចុះបញ្ជីកំណើត

លទ្ធភាពទទួលបានលំនៅដ្ឋាន

និងការថែទាំសុខភាព

គ្រប់គ្រាន់ ការអប់រំ និងសេវាសុខុមាលភាព សង្គម ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិធានការនានា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពក្រីក្រ
ការរើសអើង ការផាត់ចេញ ការមាក់ងាយ អំពើហិង្សា ការធ្វើបាបកុមារ និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងការប្រើប្រាស់បំពាន

គ្រឿងញៀន។30

22
23
24
25
26
27
28
29
30
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អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្រា ១៨(២)។
អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ មាត្រា ១៨(គ)។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ២១។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ២២។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ២៣។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ១៥៦។
គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៣។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣២។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

២. វិធីសាស្រ្ត
ការសិក្សានេះរួមមានការវាយតម្លៃស៊ីជម្រៅទៅលើកម្មវិធី

ណែនាស
ំ ព
ី្ត កា
ី រថែទាជ
ំ ន
ំ ស
ួ និងការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ ភស្តតា
ុ ង

ខេត្តចំនួន ៥ ដែលមានលក្ខណ:សមស្របសម្រាប់ការសិក្សា

បង្ករា ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ គោលនយោបាយ យុទសា
្ធ ស្ត្រ

ដើម្បីគាំទ្រដល់ការថែរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ នៅក្នុងរាជធានី
នៃការអនុវត្តល្អ។ ការអនុវត្តបែបនេះ គឺដោយសារគោលបំណង

នៃការសិក្សានេះ ដើម្បីចងក្រងការអនុវត្ត និងមេរៀនល្អៗទទួល

កម្រត
ិ សកលស្តព
ី កា
ី រអនុវត្តលក
្អ ង
ុ្ន ការធ្វក
ើ ម្មវធ
ិ ី ដែលមានបំណង
ច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងសេចក្តីណែនាំរបស់កម្ពុជា
ស្តីពី ការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ឯកសារនានា ដូចជា

បានពីកម្មវធ
ិ នា
ី នាដល
ែ គាំទដ
្រ ល់ការថរែ ក្សាកុមារនៅក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ

អត្ថបទក្នុងទិនានុប្បវត្តិ និងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីបរិបទ

រកប្រភេទកម្មវិធីនិងប្រភេទសេវាដែលមានស្រាប់។ ការសិក្សា

ប្រទេសកម្ពុជា និងការបំពេញមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធការពារកុមារ

រួចពិនិត្យដោយស៊ីជម្រៅថា

ការថែរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងរាជធានី

និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ជាជាងការកំណត់ផែនទី

កត្តាជំរុញ

នេះមានបំណងកំណត់រកកម្មវិធីដែលល្អ

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងព័តមា
៌ នស្តព
ី ក
ី ម្មវធ
ិ ដ
ី ម
ើ ប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់

ងារយ៉ាងណាខ្លះ

ឬមានសក្តានុពល

តើកម្មវិធីទាំងអស់នេះបំពេញមុខ

មានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ

(រួមទាំងកត្តា

ឬវិស័យ នានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រសិទ្ធភាព) មេរៀនទទួល

និងផលប៉ះពាល់នៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុង

ទាំង៥។

ខេត្តអាទិភាព

ការពិនិត្យឡើងវិញលើឯកសារ/របាយការណ៍បង្កើតកម្មវិធី

បានយ៉ាងដូចម្តេចដែរ មានភាពខ្វះចន្លោះដែរឬទេ មានបញ្ហា

ក៏ផក
ែ្អ លើមល
ូ ដ្ឋន
ា ព័តមា
៌ នបានមកពីការប្រមល
ូ ទិនន
្ន យ
័ ធ្វឡ
ើ ង
ើ

នៅក្នុងគ្រួសារបន្ថែមទៀត។

មកកាន់រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ដោយក្នង
ុ នោះរួមមាន កម្រងការសម្ភស
ា

ប្រឈម និងឱកាសអ្វីខ្លះសម្រាប់ររៀបចំកម្មវិធីថែរក្សាកុមាររស់
ជាទូទៅ ការសិក្សានេះយកគោលវិធីបែបគុណភាពក្នុងការ

ប្រមូលទិន្នន័យយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីកំណត់រកការអនុវត្ត
ជាគំរូ ដែលមានសក្តន
ា ព
ុ ល នៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ គា
ី ទ
ំ កា
្រ រថែរក្សាកុមារ
ក្នុងគ្រួសារ

និងឆ្លើយតបចំពោះកត្តាដែលនាំឱ្យមានការបំបែក

កុមារពីគ្រួសារ។

ទិន្នន័យបែបគុណភាពមានសារៈប្រយោជន៍

ជាពិសស
េ ដើមប្ ឱ
ី យ្ យល់ថា តើហត
េ អ
ុ បា
ី្វ នជាសេវាថែរក្សាកុមារ

ក្នង
ុ រយៈពេលទស្សនកិច្ច សម្រប
ា កា
់ របង្កត
ើ កម្មវធ
ិ រី យៈពល
េ ៥ថ្ងៃ
ស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងទស្សនកិច្ចទៅកាន់
កម្មវិធីដែលបានជ្រើសរើស ដែលផ្តល់សេវាមានគោលដៅបង្ការ
ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

និង/ឬឆ្លើយតបចំពោះកត្តាជំរុញជា

គន្លឹះ ដែលបង្កឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

ដំ ណើ រ ការមួ យ ត្រូ វ បានអភិ វ ឌ្ ឍ ឡើ ង សម្រា ប់ កា រកំ ណ ត់

អត្តសញ្ញាណ និងការជ្រើសរើសកម្មវិធី ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូល

ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រមួយចំនន
ួ មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព ឬអាចអភិវឌ្ឍបន្ថម
ែ ទៀត

នៅក្នង
ុ ការសិកសា
្ ។ ជាដំបង
ូ អ្នកសវ្រា ជវ្រា បានអភិវឌ្ឍ “បញ្ជវ
ី ង
ែ ”

មណ្ឌលបាន។ ដោយឡែក ការប្រមូលទិន្នន័យបែបគុណភាព

ឬការអនុវត្តប្រកបដោយសក្តានុពល ផ្អែកលើការចង្អុលបង្ហាញ

សំខាន់ៗ ស្តីពីអ្វីខ្លះដែលដំណើរការបានល្អក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនៅ

មន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (ស.អ.យ)

និងថា

តើហេតុអ្វីបានជាវាអាចជំនួសនៃការថែទាំកុមារក្នុង

នៃកម្មវិធីនានា

ដែលអាចយកមកពិចារណាជាការអនុវត្តល្អ

មានបំ ណ ងចាប់ យ កទស្ ស នៈយល់ ឃើ ញ របស់ ភា គី ពា ក់ ព័ ន្ធ

ពីអ្នកជំនាញសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។

តាមសហគមន៍

ក្នុងខេត្តនីមួយៗត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីកម្មវិធីដែលជា

និងដើម្បីកំណត់រកចន្លោះខ្វះខាត

បញ្ហា

ប្រឈមដែលមានបច្ចុប្បន្ន និងឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍ។ ព័ត៌មាន
នេះ មានភាពចាំ បា ច់ ណា ស់ ដើ ម្ បី ប ង្កើ ត អនុ សា សន៍ ដែ ល នឹ ង

ឆ្លះុ បញ្ចង
ំា តថភាពជាក់សង
ែ្ត នៅមូលដ្ឋន
ា ហើយដែលអាចយក
ទៅប្រតិបត្តិការបានក្នុងបរិបទថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

អ្នកតំណាងមកពី

ការអនុវត្តល្អ។ បន្ថែមលើនេះអ្នកដឹកនាំរបស់គម្រោងការថែទាំ
កុមារក្នុងគ្រួសារជាអាទិភាព ចម្បង និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ
សុខុមាលភាពកុមារ (FCF/REACT) កម្មវិធីភាពជាដៃគូដើម្បី

កិច្ចការពារកុមារ (3PC) និងបុគ្គលិកកម្មវិធីរបស់មូលនិធិ
សហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ ក៏ត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ផងដែរ។

ដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវ និងវិធីសាស្រ្ត

FCF/REACT និង 3PC គឺជាសម្ព័ន្ធភាពអង្គការការពារកុមារ

ការសិ ក្ សា នេះ បានរួ ម បញ្ចូ ល នូ វ ការត្រួ ត ពិ និ ត្ យ ឯកសារ

អ្នកផ្ដល់សេវាការពារកុមារ និងសុខមាលភាពសង្គម តាមរយៈ

២.១

ដែលពាក់ព័ន្ធ រួមមាន បទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍

របស់កម្ពុជា

ដែលធ្វើការងារដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អង្គការ

បណ្ដាញអង្គការអ្នកផ្ដល់សេវា។ ប្រវត្តិរូបមូលដ្ឋានមួយត្រូវបាន

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

9

បង្កត
ើ ឡើង ទាក់ទងជាមួយអង្គការនីមយ
ួ ៗក្នង
ុ ចំណោមអង្គការ

• សំណាក រួមមាន កម្មវិធីដែលផ្តល់សេវានៅក្នុងបរិបទ

ការចែកកម្រងសំណួរខ្លីមួយដល់អង្គការនីមួយៗ។

• សំណាក រួមមាន កម្មវិធីដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើង

ទាំងអស់នេះ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធអិុនធើណេត និង
ជាសរុប

ជនបទ និងទីក្រុង

ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ស
់ វា
េ ដល់កម
ុ្រ ងាយរងគះ្រោ ឬបឈ
្រ ម ហានិភយ
័

មានកម្មវិធ/ី អង្គការចំនួន ២៦ ដែលត្រូវបានកំណត់ឃើញក្នុង

ជាពិសេស (ឧ. គ្រួសារដែលមានកុមារពិការ គ្រួសារ

រាជធានី ខេត្តទាំង៥ ក្នុងការសិក្សានេះ។
បន្ទាប់មក

កម្មវិធីមានការអនុវត្តល្អ

មានតែឪពុក ឬម្តាយ កុមារដែលត្រូវបានគេទុកចោល

ឬមានសក្តានុពល

កុមារក្នុងគ្រួសារជួបប្រទះអំពើហិង្សា

ចំនន
ួ ១០ តវូ្រ បានកំណត់ឃញ
ើ ក្នង
ុ ចំណោម “បញ្ជវ
ី ង
ែ ”ទាំងនេះ

សម្រាប់ការពិនិត្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត។ លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រូវ

បានអភិវឌ្ឍឡើង ដើមប្ ជា
ី មគ្គទ
ុ ស
េ ក៍ចង្អល
ុ បង្ហញ
ា ការជ្រស
ើ រើស

បំពានគ្រឿងញៀន និងការញៀនដទៃទៀត)

• សំណាក រួមមាន ឧទាហរណ៍យ៉ាងតិចមានមណ្ឌល
ថែទាំកុមារ ៥ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាការថែទាំកុមារ

នេះ ហើយក្រោយមកត្រូវបានយកទៅបង្ហើយជាស្ថាពរក្នុងកិច្ច

តាមគ្រួសារជាគំរូ(មិនផ្តល់ការថែទាំនៅមណ្ឌល ឬនៅ

ពិគះ្រោ យោបល់ជាមួយយូនស
ី ហ
េ ្វ និងក្រម
ុ ដឹកនាំរបស់ការសិកសា
្

ក្នុងដំណើរការឈានទៅបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងធ្វើ

ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញកម្ពុជា និងអ្នកជំនាញកម្រិតសកល

សមាហរណកម្មកមា
ុ រទៅកម
្រោ ការថទា
ែ តា
ំ មគសា
ួ្រ រវិញ)

នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីការថែរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ។ លក្ខខណ្ឌ

និងផ្តលកា
់ រគាំទដ
្រ ល់កមា
ុ រដល
ែ តវូ្រ បានធ្វស
ើ មាហរណ

វិនច
ិ យ
័្ឆ រួមមានសូចនាករ“ការអនុវត្តល”
្អ និងសូចនាករគោលបំណង

កម្មទៅក្នុងគ្រួសារ ឬសេវាដទៃទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់

(ដែលរួមមានលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលបំណង

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងបង្ការការបំបែកកុមារពី

នៃការសិក្សា)៖

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តល្អ

• កម្មវិធីទទួលយកគំរូផ្អែកលើគ្រួសារជាបុគ្គលនីមួយៗ៖

កម្មវធ
ិ ធ
ី ឱ
ើ្វ យ្ មានការវាយតម្លៃ និងផន
ែ ការសមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ រ
ជាបុគ្គល/ឪពុកម្តាយ/កុមារ

គ្រួសារ និង

• សំណាក រួមមាន ការផ្តល់ការគាំទ្រដល់កុមារ និង

គ្រួសារ នៅក្នុងការរៀបចំការថែទាំដោយសាច់ញាតិ និង
ដោយឪពុកម្តាយធម៌។

ទិ ន្ន ន័ យ ត្រូ វ បានប្រ មូ ល ទាក់ ទ ងជាមួ យ កម្ម វិ ធី ទាំ ង ៨

• កម្មវិធីធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការជាមួយកុមារ និងគ្រួសារ

នៅក្នង
ុ រាជធានី ខត
េ ទា
្ត ង
ំ ៥ (កម្មវធ
ិ ច
ី ន
ំ ន
ួ ១០ តវូ្រ បានជស
ើ្រ រស
ើ

• កម្មវធ
ិ មា
ី នសមត្ថភាពឆ្លយ
ើ តបចំពោះកត្តជ
ា រំ ញ
ុ ជាច្រន
ើ

វិញ)។ ការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើកម្មវិធីទាំង៨ នេះ បញ្ចូលវិធី

ភស្តតា
ុ ងអំពក
ី ត្តជ
ា រំ ញ
ុ ធ្វឱ
ើ យ្ មានការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ

ការបំពេញមុខងារ លទ្ធផល ផលប៉ះពាល់ ចន្លោះខ្វះខាត បញ្ហា

ក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការថែទាំ

នៅពេលដំបូង ប៉ុន្តែកម្មវិធីចំនួន២ បានដកចេញពីការសិក្សា

ដែលធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ (យោងតាម

សាស្រ្តបន្តបន្ទាប់នៃការប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីកម្មវិធីគំរូ វិស័យ

ដូចមានចែងខាងលើ) និង

ប្រឈម និងឱកាសរបស់កម្មវិធីការអនុវត្តល្អៗ ដែលត្រូវបាន

• កម្មវិធីរួមមានវិស័យដែលផ្តល់សេវាដល់/ក្នុងផ្ទះរបស់
គ្រួសារ។

ជ្រើសរើសនីមួយៗ៖

• ការពិនិត្យឡើងវិញលើឯកសាររបស់ស្ថាប័នដែលមាន
ស្រាប់ រួមមាន យុទ្ធសាស្រ្ត ឯកសារទស្សនទាន

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលបំណងរបស់ការ

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស/ប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍

សិក្សា

ហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការការងារ ក្របខ័ណ្ឌការងារពិនិត្យ

• សំណាកនកា
ៃ រសិកសា
្ នេះ រួមមាន ការបង្កត
ើ កម្មវធ
ិ ប
ី ញ្ចល
ូ

តាមដាន

គ្នដ
ា ល
៏ ្អ និងកម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ គេស្គល
ា ថា
់ មានការអនុវត្តល។
្អ

សំណាក់នះេ ក៏រម
ួ បញ្ចល
ូ អង្គការតូចៗ (រួមទាំងមណ្ឌល

ថែទាំកុមារភាគច្រើនដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាការថែទាំ
តាមដានកម្មវិធីថែទាំកុមារនៅតាមគ្រួសារ ក្នុងបរិបទនៃ
ការគាំទ្រក្រោយពេលបង្រួបបង្រួមកុមារជាមួយគ្រួសារ
វិញ)

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ដទៃទៀត។

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកម្មវិធី

និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ

• ការសម្ភាសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ

កុមារតាមគ្រួសារជាគំរូ។ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីពិនិត្យ

10

ឬការប្រើប្រាស់

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវបានធ្វើ

ឡើងក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចតាមទីតាំងជាក់លាក់

របស់កម្មវិធីនីមួយៗ។ ការសម្ភាសទាំងនេះរួមមានការ

សម្ភាសជាបុគ្គល ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន
គន្លឹះ ក្នុងលក្ខណៈពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ
បុគល
្គ ក
ិ អង្គការមិនមន
ែ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លពាក់ពន
័ ក
្ធ ង
ុ្ន ការអនុវត្ត

កម្មវិធីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែល

អង្គការចំនួនប្រាំបួនបន្ថែមទៀតបានបំពេញកម្រងសំណួរ

ធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ការបង្ការការបំបែកកុមារពី

ព្រមទាំងបានផ្ដលឯ
់ កសារគាំទតា
្រ មដែលអាចធ្វបា
ើ ន (ព័តមា
៌ ន

ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំដែលបានទទួលសេវាពីកម្មវិធី។

ទិន្នន័យបែបគុណភាព និងឯកសារទាំងអស់ គឺជាកម្មវត្ថុ

គ្រួសារ និងកុមារ (អាយុ ១០ឆ្នាំ និងលើសពីនេះ) និង
ការសម្ភស
ា ជាក្រម
ុ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ ករណីមយ
ួ ចំនន
ួ
ប្រសិនបើការសម្ភាសបែបនេះអាចបង្កលក្ខណ:ប្រសើរ
និងធូរស្បើយដល់អារម្មណ៍អ្នកផ្តល់ចម្លើយ។

យើង

បញ្ចូលកុមារឲ្យចូលរួមដែរ ដើម្បីធានាឱ្យមានវិធីសាស្រ្ត
មបែបបចូលរួមពេញលេញ។

សកម្មភាពដែលកុមារ

ចូលរួមមានលំហាត់វិថីជីវិត ដោយក្នុងនោះ មានការសួរ

ទៅកុមារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនពេល

ពួកគេបានចូលក្នុងកម្មវិធី ក្នុងពេលចូលក្នុងកម្មវិធី និង
(ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ) ក្រោយពេលបញ្ចប់/ចាកចេញពី
កម្មវិធី។ ក្រដាសស្អិត/រូបមុខបញ្ជាក់អារម្មណ៍ក៏ត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់ ដើម្បីជំនួយដល់កុមារក្នុងការកំណត់អំពីការ
ឆ្លើយតបផ្នែកអារម្មណ៍

ទាក់ទងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍

លម្អិតបន្ថែមមានផ្ដល់ជូននៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ ខ)។

នៃការវិភាគតាមវិស័យ31 ដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការកំណត់
អត្តសញ្ញាណ វិភាគ និងរាយការណ៍និន្នាការ (ប្រធានបទ

សំខាន់ៗ) នៅក្នង
ុ ទិនន
្ន យ
័ ។ ការវិភាគមានបំណងដើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់

រកលទ្ធផល រំពឹងទុក និងលទ្ធផលដែលពុំមែនជាការរំពឹងទុក
របស់កម្មវិធី ការអនុវត្តល្អ បញ្ហាប្រឈម កម្រិតសមត្ថភាព
លទ្ធផល និងវិស័យដែលអាចធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀតបាន។

ការវិភាគលើកម្មវធ
ិ គ
ី ផ
ឺ ក
ែ្អ លើការរកឃើញបានទទួលពីការពិនត
ិ យ្
ឡើងវិញលើឯកសារស្តីពីវិស័យ និងគំរូនៃការអនុវត្តល្អនៅក្នុង
ការធ្វើកម្មវិធី ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

ជាចុងក្រោយ សេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ ត្រូវបានធ្វើបទ

បង្ហាញដើម្បីសុំការពិនិត្យឡើងវិញ និងផ្ទៀងផ្ទាតនៅ
់ ក្នុងសិក្ខា

ជាក់លាក់នៅក្នង
ុ ជីវត
ិ របស់ពក
ួ គេផងដែរ (និងជាពិសស
េ

សាលាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលា

• ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញលើសណ
ំ ឯ
ំុ កសាររបស់អក
្ន ទទួលផល

គំហញ
ើ ហើយបានផ្ដលយោ
់
បល់តឡ
្រ ប់ដល់អក
្ន សវ្រា ជវ្រា ហើយ

ទាក់ទងជាមួយការចូលរួមរបស់ពក
ួ គក
េ ង
ុ្ន កម្មវធ
ិ ពា
ី ក់ពន
័ )
្ធ ។

ឆ្នាំ២០១៨។

អ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា

បានពិភាក្សាលើ

ពីកម្មវធ
ិ ី ក៏តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ អា
ី ចទទួលបានការយល់

បានជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការបង្កើតអនុសាសន៍ជាក់លាក់។

មុខងារ និងលទ្ធផលរបស់កម្មវិធី (និងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

និងអំណះអំណាងក៏ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ដោយសមាជិក

មួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ជាមួយបុគ្គលិកកម្មវិធី និង

បានផ្ដលឱ
់ យ្ តវូ្រ បានដាក់បញ្ចល
ូ ទៅក្នង
ុ សច
េ ក្ដព
ី ង
្រា កស
ែ មល
ួ្រ

ដឹងស៊ីជម្រៅ និងការយល់ដឹងជាក់ស្តែងអំពីការបំពេញ

របាយការណ៍នេះ

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ជា

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ហើយយោបល់ត្រឡប់ដែលពួកគាត់

អ្នកទទួលផល។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យឡើងវិញទៅ

ឡើងវិញនៃឯកសារទាំងអស់នេះផងដែរ។

លើសំណុំឯកសារចំនួន ៥-១០ ពីកម្មវិធីនីមួយៗរបស់
អ្នកទទួលផល (គ្រួសារ/កុមារ) ដែលបានបញ្ចប់ការ

ទទួលសេវាពីកម្មវិធីនាពេលថ្មីៗ។ ក្នុងករណីដែលអាច

ធ្វបា
ើ ន សំណរ
ំុ ឿងដែលត្រវូ បានពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញពាក់ពន
័ ្ធ
ជាមួយអ្នកទទួលផល ដែលត្រូវបានសម្ភាសជាផ្នែក

មួយនៃការសិក្សា (ការធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីធានាឱ្យបាន

ថា ទិន្នន័យប្រមូលបានពីអ្នកទទួលផល និងទិន្នន័យ
ដែលមានក្នង
ុ សំណឯ
ំុ កសារ អាចយោងគ្នទៅ
ា វិញទៅមក
និងផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបាន)។

បូករួមជាមួយឯកសារស្វែងរកមតិគាំទ្រ

២.២ ដែនកំណត់
ជាការសំ ខា ន់ ណា ស់ ក្នុ ង ការកំ ណ ត់ អំ ពី ដែ ន កំ ណ ត់ មួ យ

ចំនួន ដែលបានជួបនៅក្នុងដំណើរការការស្រាវជ្រាវ។ ជាការ
សំខាន់ដល
ែ ត្រវូ កត់សម្គល
ា អ
់ ព
ំ ភា
ី ពមានដែនកំណត់នទ
ៃ ន
ិ ន
្ន យ
័

រឹងមាំ និងឥតលម្អៀង ស្តព
ី ល
ី ទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់នកា
ៃ រធ្វើ

កម្មវធ
ិ ថ
ី រែ ក្សាកុមារក្នង
ុ គសា
ួ្រ រក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ
(រួមទាំងកម្មវធ
ិ ី
អង្គការដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សានេះផងដែរ)។

ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នក

នេះមានន័យថា ជាការពឹងផ្អែកលើភស្តុតាងកម្រិតសកលអំពី

កម្មវិធីចំនួន៥៩នាក់ (ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមមានផ្ដល់ជូននៅ

ក្នុងគ្រួសារ និងវាយតម្លៃគំរូ និងការអនុវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ជាសរុប

គ្រប់គ្រង/បុគ្គលិកកម្មវិធីចំនួន២៥នាក់

និងអ្នកទទួលផលពី

ក្នុងឯកសារភ្ជាប់ ខ) នៅក្នុងកម្មវិធីទាំង៨។
31

“អ្វីដែលដំណើរការបានល្អ” នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីថែរក្សាកុមារ
ធៀបជាមួយភស្តុតាងនេះ។

ផ្អែកលើដំណើរការ ៦ ជំហាន ដូចមានគូសបញ្ជាក់ដោយ Braun និង Clarke៖ ១. ការស្វែងយល់ទៅលើទិន្នន័យ ការបង្កើតលេខកូដសម្គាល់បឋម ការស្រាវជ្រាវ

រកប្រធានបទ ការពិនិត្យឡើងវិញលើប្រធានបទ ការកំណត់និយមន័យ និងការដាក់ឈ្មោះប្រធានបទ ការបង្កើតរបាយការណ៍៖ សូមមើល Braun, V. and Clarke, V.,
‘Using thematic analysis in psychology’ (2006) Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77 – 101។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ដោយហេតុតែការសិក្សានេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេល

គាំទដ
្រ ល់ការងាររបស់អង្គការមួយចំនន
ួ ដែលចូលរួមក្នង
ុ ការសិកសា
្

ធ្វើការសម្ភាសជាមួយ ក្រសួង ស.អ.យ មន្ទីរ ស.អ.យ និងអ្នក

ការណ៍ អ្នកស្រាវជ្រាវបានពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការសិក្សា

និងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតជាតិ

នាំឲ្យការសិក្សានេះពុំអាច

តំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន តាមបំណងដែលបានគ្រោង

ទុកឡើយ អាសយ
័្រ ដោយពួកគាត់ពមា
ំុ នពេលវេលា។ ទោះយ៉ង
ា
ណាក្ដី ដើម្បីធានាឱ្យបានទទួលយោបល់ត្រឡប់ទៅលើប្រធាន
បទស្រាវជ្រាវ

និងសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ពីសំណាក់ភាគី

ពាក់ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់

មួយ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ក្នង
ុ ខែតលា
ុ
ឆ្ន២
ំា ០១៨។
សិក្ខាសាលានេះ រួមមានអ្នកតំណាងក្រសួង ស.អ.យ និងមន្ទីរ
ស.អ.យ ក្នុងរាជធានី ខេត្តគោលដៅទាំងប្រាំ នៃការស្រាវជ្រាវ
ព្រមជាមួយអ្នកតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន
ទៀត។

ម្យ៉ាងវិញទៀត

ការសិក្សាពុំអាចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើ

សំណុំឯកសាររបស់អង្គការទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សា

នេះទេ ពះ្រោ មានចំណច
ុ ងាយរសើបនៃការសវ្រា ជវ្រា អង្គការមួយ
ចំនួន (ជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការជាមួយកុមារជាជនរគ្រោះ
នៃការកេងប្រវ័ញ្ច

និងការរំលោភបំពាន)

មានអារម្មណ៍ថា

សំណឯ
ុំ កសារទាំងអស់នេះពុគ
ំ រួ អនុញ្ញត
ា ឱ្យបើកមើលបានទេ។

ជាការសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ផងដែរថា ការស្រាវជ្រាវ

នាពេលនេះ

ដែលរួមមានការវាយតម្លៃស៊ីជម្រៅក្នុងលក្ខណៈ

រិះគន់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ គំរូ និងការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការ

ធៀបជាមួយលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យការអនុវត្តល្អ អាចបង្កឱ្យអ្នកចូល
រួមក្នង
ុ ការសវ្រា ជវ្រា មានភាពស្ទក
ា ស
់ រើ្ទ ក្នង
ុ ការចូលរួមប្រកបដោយ

លក្ខណៈរិះគន់លើទិដ្ឋភាពនានានៃបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់

ខ្លួន អាស្រ័យដោយការភ័យខ្លាចថា នឹងអាចធ្វើឱ្យមានការឆ្លុះ

បញ្ចង
ំា អាក្រកច
់ ពោ
ំ ះការងាររបស់ខន
ួ្ល ។ ទិដភា
្ឋ ពនេះកាន់តមា
ែ ន
ទំហំធំធេងថែមទៀត ដោយសារតួនាទីរបស់យូនីសេហ្វក្នុងការ
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

នេះ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយសក្តានុពលនៃភាពលម្អៀងក្នុងការរាយ
ថា គឺជាលំហាត់ការសិក្សារៀនសូត្រដែលមានលក្ខណៈទូទៅ។

អ្នកសវ្រា ជវ្រា ក៏បានសង្កតធ
់ ន
្ង ផ
់ ងដែរថា អនាមិកភាពនឹងតវូ្រ បាន
ការពារ ហើយពុំមានផលវិបាកជាអវិជ្ជមានជាលក្ខណៈបុគ្គល
ឬវិជជ
ា្ជ វី ៈនឹងអាចកើតមានបណ្តល
ា មកពីការចក
ែ រំលក
ែ ព័តមា
៌ ន

ដោយបើកចំហ និងស្មោះត្រង់នោះឡើយ។ បន្ថែមលើនេះទៀត
អ្នកស្រាវជ្រាវបានព្យាយាមវិភាគព័ត៌មានបានមកពីអ្នកចូលរួម

ក្នង
ុ ការសិកសា
្ តាមរយៈប្រភពព័តមា
៌ នដទៃទៀត (ឧ. ការសម្ភស
ា
ជាមួយអ្នកទទួលផល ការពិនត
ិ យ្ លើសណ
ំ ំុ ឯកសាររបាយការណ៍
និងឯកសារកម្មវិធីដទៃទៀត)។

២.៣ ក្រមសីលធម៌
ការស្រាវជ្រាវទាំងអស់តូវ្រ បានធ្វើឡើងអនុលោមទាំងសុង
្រ

តាមគោលការណ៍ណនា
ែ ផ
ំ ក
ែ្ន កម
្រ សីលធម៌សមប
្រា កា
់ រវាយតម្លៃ
(២០០៨) របស់ក្រុមវាយតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និង
គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកក្រមសីលធម៌របស់អង្គការ

Coram

International ផ្ទាល់ (ឧបសម្ព័ន្ធ គ) ក៏ដូចជានីតិវិធីសម្រាប់
បទដ្ឋន
ា កម
្រ សីលធម៌របស់យន
ូ ស
ី ហ
េ ក
្វ ង
ុ្ន ការសវ្រា ជវ្រា ការវាយ

តម្លៃ ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ (២០១៥)។
អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ត្រូវបានជ្រើសរើស

ដោយឈរលើ

មូ ល ដ្ឋា ន ឯកទេ ស របស់ ពួ ក គេ ក្នុ ង ការអនុ វ ត្ត កា រស្រា វ ជ្រា វ ជា

មួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន រួមទាំងកុមារ មនុស្សវ័យក្មេង និង
ក្រុមងាយរងគ្រោះ។ អ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិទាំងអស់ ក៏ត្រូវបាន
ពិនិត្យលិខិតថ្កោលទោសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស

តាមរយៈ

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលិខិតថ្កោលទោស (Disclosure and
Barring System)។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៣. បរិបទ៖ ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ
និងការថែទាំនៅតាមមណ្ឌលថែទាំ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
៣.១

កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

ជាមួយទីតាំងរបស់មណ្ឌល ថែទាំកុមារ ហើយចំនួនកុមារីច្រើន

ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើង

ចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ នៅពេលមានកុមាររាប់ពាន់នាក់

ត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា បន្ទាប់ពីបានបាត់

បង់ឪពុកម្តាយខ្លួនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ដោយបានបន្សល់ទុក

កុមារប្រមាណ ៧៤ ០០០ នាក់ ដោយគ្មន
ា ឪពុកម្តយ
ា ។32 ចំនន
ួ
មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ របានកើនឡើងយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ក្នង
ុ រយៈពេលប៉ន
ុ ន
ា្ម

ឆ្នាំថ្មីៗនេះ ពោលគឺកើនឡើងប្រមាណ៧៥% ក្នុងចន្លោះចាប់ពី
ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ២០១០។33 យោងតាមលំហាត់កំណត់ផែនទី
ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយក្រសង
ួ ស.អ.យ34 ៨៣% នៃមណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ
ទាំងអស់ប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន៩

គឺរាជធានី

ភ្នំពេញ (១១៧) ខេត្តសៀមរាប (៨០) ខេត្តបាត់ដំបង (៣៥)

ជាងកុមារា។38

ការសិកសា
្ ដល
ែ ព្យាយាមប៉ន
ា ប
់ មា
្រ ណចំនន
ួ កុមាររស់នៅក្នង
ុ

មណ្ឌលថែទាំមានភាពខុសៗគ្នា

អាស្រ័យដោយនិយមន័យ

និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នា។ ការសិក្សាកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលដែល

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្រសួង ស.អ.យ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧បានប៉ាន់
បមា
្រ ណថា មានកុមារ ១៦ ៥៧៩ នាក់កព
ំ ង
ុ រស់នៅក្នង
ុ មណ្ឌល
ថែទាំកុមារចំនួន ៤០៦ កន្លែង។ ការសិក្សាមួយទៀត ដែលបាន

បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ(NIS)

និងសាកលវិទយា
្ ល័យកូឡប
ំ ី៊ 39 បានរកឃើញតួរលេខកុមាររស់នៅ
ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងចំនួនច្រើនជាងនេះយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែ
ការសិ ក្ សា នេះ ទំ ន ងជាបង្ហា ញ តួ រ លេ ខ ខ្ព ស់ ជា ងជាក់ ស្ដែ ង ។ 40

ខេត្តកំពង់ធំ (២៣) ខេត្តកណ្តាល (២០) ខេតក
្ត ព
ំ ត (១៧)

ថ្វី បើ កា រសិ ក្ សា ទាំ ង ពី រ ដែ ល ត្រូ វ បានធ្វើ ឡើ ង នាពេ ល ថ្មី ៗ នេះ

(១៥)។35

ការសិកសា
្ ទាំងពីរមានគំហញ
ើ ប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ គ្នស
ា ព
ី្ត ល
ី ក្ខណៈ

ខេតក
្ត ព
ំ ង់ឆង
ំា្ន (១៦) ខេត្តព្រះសីហនុ (១៥) និងខេតក
្ត ព
ំ ង់សឺ្ព

មានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្លួនក្តី

គឺមានមណ្ឌលថែទាំកុមារ ៤៩% នៃចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ

សម្បត្តិរបស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ

បើគត
ិ តែតម
ឹ្រ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ

និងខេត្តសៀមរាប

សរុបនៅក្នុងប្រទេស។36
គួរកត់សម្គាល់ថា

ភាគច្រើនលើសលុបនៃកុមារដែលរស់

ប៉ុន្តែ

និងកុមារដែលកំពុងរស់នៅ

ក្នុងមណ្ឌលថែទាំទាំងនោះ។ ទីមួយ ថ្វីបើមានផ្ទះរបស់កុមារជា
របស់រដ្ឋក្តី

ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការយកកុមារទៅដាក់កន្លង
ែ ស្នក
ា ់

នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ (ជិត ៨០%) នៅមានឪពុក ឬម្តាយ

នៅ គឺជាសវា
េ ផ្តលដោ
់ យអង្គការមិនមន
ែ រដ្ឋាភិបាល (NGOs)

ថាក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់នេះ កុមារស្ទើរពាក់កណ្តាលត្រូវ

យោងតាមការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរបស់ក្រសួង

នៅឡើយ។37 យោងតាមការសិកសា
្ មួយនាពេលថ្មៗ
ី នេះ បង្ហញ
ា

អង្គការសង្គមសវី៊ ល
ិ (CSOs) និងអង្គការសាសនា (FBOs)។

បានរាយការណ៍ថា ឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនរស់នៅក្នុងខេត្តតែមួយ

មណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន ៥៤% គឺជាមណ្ឌលបែបសាសនា

ស.អ.យ
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

13

ដោយភាគច្រន
ើ

(៨៤%)នម
ៃ ណ្ឌលទាំងនោះ

គឺជាមណ្ឌល

គស
ិ្រ សា
្ត សនា។ ការសិកសា
្ រទាំងពីរបានរកឃើញថា សមាមាត្រ
41

ដ៏ច្រើននៃមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងនេះ (៣៨% យោងតាម
ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលរបស់ក្រសួង

ស.អ.យ)

កំពុង

៣.២. កត្តជ
ា រំ ញ
ុ ឱ្យមានការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ និង
ការយកកុមារទៅដាក់កង
ុ្ន មណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ
ថ្វីបើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងស្តីពីកត្តា

ប្រតិបត្តិការនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង ស.អ.យ។

ជំរុញឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ និងការយកកុមារទៅដាក់

ពុមា
ំ នអនុសារណៈនៃការយោគយល់ជាមួយរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ហើយ

ទិន្នន័យដែលមានបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា មានកត្តាដែលមាន

បន្ថែមលើនេះទៀត

២១%

នៃមណ្ឌលថែទាំកុមារទាំងអស់

១២% ពុំបានចុះបញ្ជីជាមួយទីភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាលទេ។42

ទាំងការសិក្សារបស់ក្រសួង ស.អ.យ និងការសិក្សារបស់

សាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ី

បានរកឃើញកុមារាមានចំនួនភាគ

ច្រើនជាងកុមារី៖ ៥៣% (ក្រសួង ស.អ.យ) និង ៥៧%
(សាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ី)

នៃកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

គឺជាកុមារា។ ទោះយ៉ាងណាក្តី យោងតាមការកំណត់ទីតាំង

មណ្ឌលរបស់ក្រសួង ស.អ.យ មានកុមារីក្នុងចំនួនច្រើនជាង

កុមារាបន្តិច (៥៥%) កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលស្នាក់នៅ
បណះ្ដោ អាសន្ន និងអន្តវា
េ សិកដ្ឋន
ា ។

43

ការសិក្សាទាំងពីរបាន

រកឃើញថា ភាគច្រន
ើ សន្ធក
ឹ សន្ធប
ា ន
់ ក
ៃ មា
ុ ររស់នៅក្នង
ុ មណ្ឌល
ថែទាក
ំ មា
ុ រ គឺជាកុមារស្ថត
ិ ក្នង
ុ អាយុទៅសាលារៀន។ ការសិកសា
្
របស់សាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ី

បានរកឃើញថា

ជាងពាក់

កណ្តាលនៃកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ មានអាយុចន្លោះ

ពី ១៣ ដល់ ១៧ឆ្នាំ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការកំណត់ទីតាំង
មណ្ឌលរបស់ ក្រសង
ួ ស.អ.យ បានរកឃើញថា ៦៧% នក
ៃ មា
ុ រ

កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងខេត្តចំនួន ២០ មាន

អាយុចន្លះោ ១១ ដល់ ១៧ឆ្ន។
ំា គំហញ
ើ ទាំងអស់នះេ សស
ី៊ ង្វក
ា ់

ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារមិនមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្តី ប៉ុន្តែ
ទំនាក់ទន
ំ ងគ្នទៅ
ា វិញទៅមកមួយចំនន
ួ ដល
ែ បានរុញចន
្រា កុមារ
ឱ្យចាកចេញពីគ្រួសារ។
ភាពក្រីក្រ
យោងតាមការសិក្សា ភាពក្រីក្រគឺជាកត្តាស្នូលធ្វើឱ្យមាន

ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ថ្វីបើអត្រាភាព

ក្រីក្របានធ្លាក់ចះុ គួរជាទីកត់សម្គាល់កុង
្ន ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈ

ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ចាប់ពីអត្រា៥៣.៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤
មកនៅត្រឹម ១៣,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងទាបជាង ១០%

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្ត44
ី ប៉ុន្តែប្រជាជនប្រមាណ ៤,៥លាននាក់
(៣០% នៃប្រជាជនសរុប) ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត “ក្បែរក្រ”។45

ថ្វីបើពុំមែនគ្រប់គ្រួសារក្រីក្រ ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែ
យកកូនរបស់ខ្លួនទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្ដី ប៉ុន្តែភាពក្រី
ក្រអាចជាកត្តាចូលរួមចំណែកពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំបែកកុមារពី
គ្រួសារ ដោយក្នុងនោះ ឪពុកម្តាយប្រើប្រាស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ

ជាយុទ្ធសាស្រ្តទប់ទល់ នៅពេលពួកគាត់ខ្វះខាតធនធានដើម្បី
ផ្តលអា
់ ហារ សម្លៀកបំពាក់ និងការថទា
ែ ដ
ំ ល់កមា
ុ រ។ ឪពុកម្តយ
ា

គ្នាជាមួយទិន្នន័យស្តីពីកត្តាជំរុញឱ្យកុមារត្រូវបានយកមកដាក់

ក៏អាចលើកឡើងថា “ភាពកក
ី្រ ”
្រ ជាបុពហ
្វ ត
េ ន
ុ កា
ៃ របំបក
ែ កុមារ

គឺដោយសារឪពុកម្តាយជឿជាក់ថា

ការយកកូនទៅដាក់ក្នុង

ថែទាំ ដោយសង្ឃឹមថា ការធ្វើបែបនេះនឹងអាចផ្តល់ឱកាសកាន់

ចំណុចនេះក៏អាចពន្យល់អំពី

អប់រំមានគុណភាពជាដើម សូមមើលខាងក្រោម) ឬនៅពេល

ក្នុងមណ្ឌល (រៀបរាប់លម្អិតខាងក្រោម) ដោយកត្តាគន្លឹះ

ពីគ្រួសារផងដែរ នៅពេលពួកគាត់យកកូនទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌល

មណ្ឌលនឹងផ្តល់លទ្ធផលល្អឱ្យកុមារអាចមានលទ្ធភាពទទួល

តែប្រសើរសម្រាប់កុមារ (ឧ. តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានការ

គំហើញដែលមានវត្តមានកុមារា ក្នុងសមាមាត្រច្រើនជាងកុមារី

ពួកគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីអាចមានឱកាសធ្វើការងារបានដោយ

បានការអប់រំក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

ក្នុងការស្នាក់នៅមណ្ឌលថែទាំផងដែរ។

41
42
43
44
45

ខ្លួនឯង (ឧ. តាមរយៈចំណាកស្រុក)។

ក្រសួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង២៤ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៧)។
ក្រសួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង២៤ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៧)។
ក្រសួង សអយ ការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង២៤ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៧)។

ក្រសួង សអយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ២០១៩-២០២៣

World Bank October 2017 available at www.worldbank.org/en.country/cambodia. For further information on the economic situation see
Analysis of the Situation of Children and Women in Cambodia, UNICEF 2018.
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងចំណោមកុមារធំ

ដែលត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់ការ

សិកសា
្ កំណត់ផន
ែ ទីរបស់សាកលវិទយា
្ ល័យកូឡម
ុ ប៊ី បានឱ្យដឹង

ពិសេសចំពោះការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ហើយឪពុកម្តាយច្រើន
តែព្យាយាមយកកូនទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ មានការ

ថាកុមារ ៧៥% បានបញ្ជាក់ថា ពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌល

កត់សម្គាល់ថា

ពុំមែនគ្រួសារក្រីក្រទាំងអស់សុទ្ធតែបញ្ជូនកូន

ឱកាសការអប់រ។
ំ 46 ជាទូទៅ ប្រពន
័ ទ
្ធ ន
ិ ន
្ន យ
័ របស់កស
្រ ង
ួ ស.អ.យ

មានរៀបរាប់ខាងក្រោម អាចធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់របស់ភាពក្រីក្រ

ទិន្នន័យបានបង្ហាញថា កុមារភាគច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលរស់

គ្រួសារ។51

ថែទាំកុមារ ដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រ និងដើម្បីទទួលបាន

របស់ខ្លួនទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះទេ។

មានភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយចំណុចនេះ ដោយយោងតាមប្រព័ន្ធ

កើនឡើងទ្វេរដង ហើយដាក់បន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៅលើ

នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ជាចម្បងគឺដោយសារ “ភាពក្រីក”
្រ

លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ

ទទួលឱកាសអប់រ។
ំ

ការស្ទងម
់ តិមយ
ួ ទៅលើមណ្ឌលកុមារកំព្រា

ដល
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ កុមារតវូ្រ បានយកចញ
េ ពីគសា
ួ្រ រ មកដាក់កង
ុ្ន មណ្ឌល

មណ្ឌលទាំង១០ ដែលត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកឡើង

តម្លៃសមរម្យ)។ យោងតាមការសិកសា
្ ស្តព
ី ទ
ី ស្សនៈយល់ឃញ
ើ

យកកូនពួកគេមកដាក់ក្នុងមណ្ឌល។48

សមាជិកគសា
ួ្រ រដល
ែ បានចូលរួមក្នង
ុ ការស្ទងម
់ តិភាគចន
ើ្រ យល់

(៤៥ ភាគរយ) និង/ឬបើតាមសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយ គឺដើម្បីបាន
47

កត្តាដទៃទៀតដូច

យោងតាមការសវ្រា ជវ្រា ដែលមានសប
្រា ់ បុពហ
្វ ត
េ ស
ុ ល
ូ្ន មួយ

ក្នង
ុ ខត
េ បា
្ត ត់ដប
ំ ង ក៏បានរកឃើញថា មណ្ឌលចំនន
ួ ៩ ក្នង
ុ ចំណោម

ថែទាំ គឺដើម្បីជយ
ួ សម្រួលលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ (ក្នុង

ថា ភាពក្រីក្រជាមូលហេតុដែលឪពុកម្តាយលើកឡើងនៅពេល

អំពីមណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រនៅប្រទេសកម្ពុជាបានង្ហាញឲ្យឃើញថា

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធ

គាំពារសង្គមមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ន ដូចជា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោមពីរឆ្នាំ និង
ផ្តល់របបគោលនយោបានដល់ជនពិការក្រីក្រ។

យោងតាម

ថា គ្រួសារក្រីក្រគួរបញ្ជូនកូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដើម្បីសិក្សា
ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើ

ការសិក្សារបស់កូនដោយខ្លួនឯងទេ។52 ថ្វីបើតាមច្បាប់ការអប់រំ
ជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺ “ឥតគិតថ្ល”
ៃ ក្ដី ឪពុកម្ដាយ

ការសិ ក្ សា ស្តី ពី ទ ស្ ស នៈយល់ ឃើ ញ អំ ពី ម ណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រ

ត្រូវទទួលបន្ទុកលើការចំណាយលើឯកសណ្ឋាន សម្ភារសិក្សា

ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានពិពណ៌នាថាដើរតួនាទីប្រហាក់ប្រហែល

លំបាកក្នង
ុ ចំណោមគសា
ួ្រ រកក
ី្រ ។
្រ យោងតាមធនាគារពិភពលោក

មណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យ

ការចំណាយមិនមន
ែ លើមប
ូ្ហ អាហារសមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ រកក
ី្រ ប
្រ ផ
ំ ត
ុ ។53

គ្រួសារដែលជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ខ្លួន ហើយ

ប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយ។54

ស្ថត
ិ នៅកៀកជាមួយមណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ។ មនុសស្ មួយចំនន
ួ ថែម

កុមារ បានរកឃើញថា ដោយត្រូវប្រឈមជាមួយតថភាពជាក់

ប្រៀ បបី ដូ ច ជាប្រ ព័ ន្ធ សុ ខុ មា លភាពសង្គ ម តាមព្រឹ ត្តិ ន័ យ ផង

ជ្រើសរើសជម្រើសក្នុងការយកកូនរបស់ខួន
្ល ទៅដាក់កុង
្ន មណ្ឌល

មណ្ឌលថែទាំកុមារត្រូវបាន “គ្រួសារ បុគ្គលិក និងមន្រ្តីរាជរដ្ឋា

និងការធ្វើដំណើរ។ល។ បន្ទុកចំណាយនេះអាចបង្កលក្ខណៈ

ជាមួយបណ្តាញសេវាសង្គមដែរ”។49

ការរីកសាយភាយនៃ

ថ្លៃចំណាយលើការអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សា គឺស្មើនឹង២៦,៥% នៃ

ឃើញនូវកង្វះជម្រស
ើ ជំនស
ួ ដែលអាចធ្វបា
ើ នដទៃទៀត សមប
្រា ់

បច្ចុ ប្ ប ន្ន នេះ ភូ មិ ឃុំ ភា គច្រើ ន មានសាលាបឋមសិ ក្ សា នៅជិ ត

នេះ អាចជាជម្រើ ស ដែ ល ងាយស្រួ ល បំ ផុ ត នៅក្នុ ង សហគមន៍

ការស្ទ ង់ ម តិ ស្តី ពី ទ ស្ ស នៈយល់ ឃើ ញ អំ ពី មណ្ឌលថែទាំ

ទាំ ង បានពិ ព ណ៌ នា មណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រក្នុ ង ប្រ ទេ ស កម្ពុ ជា ថា
ដែរ។

ស្តង
ែ នកា
ៃ រចំណាយលើការអប់រំ “ដោយផ្អក
ែ លើចត
េ នាល្អ គសា
ួ្រ រ

ថែទាំកុមារ ដោយសង្ឃឹមថា មណ្ឌលនឹងអាចផ្តល់ផ្លូវចេញពី

50

ថ្វប
ី ភា
ើ ពកក
ី្រ ្រ គឺជាកត្តជ
ា រំ ញ
ុ ស្នល
ូ ដែលធ្វឱ
ើ យ្ មានការបំបក
ែ

ភាពក្រីក្រ ឆ្ពោះទៅជីវិតកាន់តែប្រសើរ” ការមិនបានទទួល

ដទៃទៀត ហើយធ្វើឱ្យផលប៉ះពាល់របស់កត្តាដទៃទៀតកាន់តែ

ឪពុកម្តាយជាច្រើនមើលឃើញថា ការអប់រំផ្តល់ដោយមណ្ឌល

កុមារពីគ្រួសារក្តី ប៉ុន្តែកត្តានេះច្រើនកើតមានរួមផ្សំជាមួយកត្តា

ការអប់រំ ត្រូវបានពិពណ៌នាថា “បង្កើតវដ្ដភាពក្រីក្រ ហើយ

មានភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្វេរដង ធ្វើឱ្យគ្រួសារមានភាពងាយរងគ្រោះ ជា

ថែទាំ គឺជាវិធីមួយដើម្បីទម្លាយអន្ទាក់នៃភាពក្រីក្រនេះ។”55
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បន្ថម
ែ និងសម្ភរា សិកសា
្ ព្រមទាំងផ្តលឱ
់ កាសដើមប្ ប
ី ន្តការសិកសា
្
កម្រិតខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ

ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពចាំបាច់

សម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការអប់រំផងដែរ។

56

ការអនុវត្តបែបនេះ

អាចជំរុញឱ្យមានការបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌល។

មានឡើងតែកង
ុ្ន វិសយ
័ មួយចំនន
ួ ដូចជា ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់
ទស
េ ចរណ៍ និងសំណង់ ដល
ែ ជាទូទៅមានទីតាង
ំ ជុវំ ញ
ិ រាជធានី
ភ្នំពេញ និងខេត្ត ក្រុងដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួន។ នេះជា

មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃចំណាកស្រុកនៅក្នុង
ប្រទេស ដោយឪពុកម្តាយ និងគ្រួសារចាកចេញពីលំនៅដែល
ភាគច្រើននៅទីជនបទរបស់ខ្លួន

ការស្លាប់ ឬការមានជំងឺក្នុងគ្រួសារ ឬការបែកបាក់គ្រួសារ
ការសិកសា
្ អំពទ
ី ស្សនៈយល់ឃញ
ើ ចំពោះមណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ

ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ។

របាយការណ៍របស់គមង
្រោ ចំណាកសក
ុ្រ តំបន់ជនបទតំបន់ទក
ី ង
ុ្រ

បទ
្រ ស
េ កម្ពុជា (CRUMP) រកឃើញថា ចំនួនប្រជាជនក្នុង

រកឃើញថា ការបែកបាក់របស់ឪពុកម្តាយ ការលែងលះ និង

រាជធានី

ភ្នំពេញកើនឡើងជាងពីរដង

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨

ក្នង
ុ ការយកកុមារទៅដាក់កង
ុ្ន មណ្ឌលថែទា។
ំ 57 ចំណច
ុ នះេ ចន
ើ្រ

ទៅដល់ ១.២៣៧.៦០០ ដោយក្នុងនោះមធ្យមភាគនៃការកើន

ចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯង ពុំមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់កូន ហើយស្ថិត

ក៏ធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់បណ្តាប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរក

ពុំមានជម្រើសជំនួសក្នុងការថែទាំកូនដោយសាច់ញាតិ ឬសេវា

កូរ៉េខាងត្បូង ម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសថៃ។61 យោងតាមការសិក្សា

មណ្ឌលថែទាំកុមារអាចមើលទៅជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ។

ឪពុកម្ដយ
ា ដែលធ្វច
ើ ណា
ំ
កស្រក
ុ បានបន្សល់ទក
ុ កូនៗរបស់ពក
ួ គេ

ការស្លាប់ ឬការឈឺរបស់សមាជិកគ្រួសារ សុទ្ធតែជាការជំរុញ

ដល់ឆ្នាំ២០១២

កើតមានជាពិសេសនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ដែលឪពុក ឬម្តាយ

ឡើងប្រចាំឆ្នាំគឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។60 ប្រជាជនកម្ពុជា

ក្រោមសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែធ្វើការ។

ការងារធ្វើផងដែរ

ថែទាំកុមារក្នុងតម្លៃសមស្របទេនោះ

ដោយឡែកក្នុងករណី

ការយកកូនទៅដាក់ក្នុង
58

អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ យោងតាមការសិក្សាបែបគុណ

ស្ដីពី

ដោយបានកើនឡើងពីចំនួន

៥៦៧.៨៦០

ដោយប្រទេសគោលដៅជាចម្បងដូចជា

ទស្សនៈយល់ឃើញអំពីមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅកម្ពុជា

នៅជាមួយជីដូនជីតាចាស់ៗ និងក្រីក្រ ហើយកុមារមួយចំនួន

ភាពលើការថែទាំជំនួស យើងរកឃើញថា កុមារមួយចំនួនមិន

ត្រវូ បានដាក់នៅក្នង
ុ មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ នៅពេលដែលជីដន
ូ ជីតា

ពួកគេវល
ិ ត្រឡប់ពម
ី ណ្ឌលថ
់ ទា
ែ វំ ញ
ិ ។ ថ្វប
ី ច
ើ ណ
ំ ច
ុ នេះបណ្តល
ា

ផ្សេងទៀតអាចផ្ដល់ការថែទាំដល់កុមារបាន។62

ម្នាក់ឯងត្រូវជួបប្រទះក្តី

ទាំរបស់សាច់ញាតិ ជាការឆ្លើយតបជាមួយការធ្វើចំណាកស្រុក

ចង់ស្នាក់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ខ្លួន ក្រោយពេល
មួយផ្នែកមកពីសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលឪពុក ឬម្តាយចិញ្ចឹមកូនតែ

ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញ

អំពីការមាក់ងាយ ការបដិសេធ និងការរំលោភបំពានដែលកូន

ចុងត្រូវជួបប្រទះ និងនិយាមសង្គមទូទៅដែលពុំទទួលយកការ

បំបែកកុមារពីគ្រួសារ ឬការថែទាំ និងផ្គត់ផ្គង់កុមារដែលពុំមែន
ជាកូនបង្កើត។59

រយៈពល
េ ប៉ន
ុ ន
ា្ម ឆ្នថ
ំា ៗ
ី្ម នេះ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ជួបបទពិសោធន៍

និងចំណាកស្រុកទៅក្រៅ

ប្រទេសក្នុងកម្រិតកាន់តែច្រើនឡើង។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើត
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និងមានភាពក្រីក្រខ្លាំង

និងគ្មានសាច់ញាតិ

គ្រួសារច្រើនតែងប្រើប្រាស់ការរៀបចំឱ្យកូននៅក្រោមការថែ

របស់ឪពុកម្តយ
ា ដោយជារឿយៗការថែទានោ
ំ ះត្រវូ បានផ្តលដោ
់ យ

ជីដន
ូ ជីតា។63 ទោះយ៉ង
ា ណាក្តី យើងមើលឃើញថា ឪពុកម្តយ
ា
ធ្វើចំណាកស្រុករយៈពេលយូរឆ្នាំ

ហើយជីដូនជីតាមានអាយុ

និងផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កុមារ

ជាពិសេសទាក់ទងជាមួយ

កាន់តែចាស់ ឈប់ធ្វើការ ហើយពុំមានសមត្ថភាពអាចថែទាំ

ចំណាកស្រុករបស់ឪពុកម្តាយ
ការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេស

ធ្លាក់ខ្លួនឈ
 ឺ

ការចំណាយសម្រាប់ការអប់រំ។

ជាលទ្ធផលការថែទាំដោយ

សាច់ញាតិមយ
ួ ចំនន
ួ តូចអាចតវូ្រ បរាជ័យ ដោយពុមា
ំ នការគាំទ្រ
កុមារអាចបានយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ 64
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ការអង្កេត CRUMP បានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមជនចំណាកស្រុកក្នុងស្រុក ដែលបានទុកកូនចោល មាន ៨២,៤% ទុកកូនរបស់ពួកគេជាមួយជីដូនជីតា។
Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថែទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាប់បញ្ចូលការថែទាំតាមវត្តអារាម (២០១៨) ក្រសួង
ស.អ.យ និងអង្គការយូនីសេហ្វ។។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ ការធ្វបា
ើ បកុមារ និងការប្រប
ើ ស
ា្រ ប
់ ពា
ំ ន
គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង

អំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាល និងការប្រើប្រាស់

បំពានគ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀន ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយ

កុ មា រអាចត្រូ វ បានយកទៅដាក់ ក្នុ ង មណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រ

ការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារដែរ។69 ទិន្នន័យ

ការរងគ្រោះពីអំពើហិង្សា ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើនៅ

អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ប្រពត
ឹ្រ ដោ
្ត យដៃគស
ូ ទ
ិ្ន ស
្ធ ល
ា្ន ។ យោងតាមការរកឃើញ

ដោយសារតែពួកគេបានរងគ្រោះ ឬកំពុងប្រឈមហានិភ័យក្នុង
ក្នង
ុ បរិសន
ា្ថ ផ្ទះរបស់ខន
ួ្ល ។ អតអ
្រា ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ
កម្ពុជានៅតែជាការព្រួយបារម្ភ

ជាពិសេសអំពើហិង្សានៅតាម

ផ្ទះ។ យោងតាមការស្ទងម
់ តិអព
ំ អ
ី ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ រក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ
កម្ពុជា(២០១៤)(CVACS)65 ជាង៥០% នៃកុមារា និងកុមារី
ធ្លាប់ជួបករណីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយយ៉ាងហោចណាស់ម្តងមុន
ពេលឈានដល់អាយុ

១៨ឆ្នាំ

កុមារប្រមាណជិត

៣នាក់

ក្នុងចំណោម ១០នាក់ ជួបការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត ប្រព្រឹត្ត
ដោយអ្នកថែទាំជាមនុស្សពេញវ័យ ឬសាច់ញាតិ ហើយ ៤%

នៃកុមារី និង ៥% នៃកុមារា បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់ជួបបទ
ពិសោធន៍ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ាងហោចណាស់ម្តងមុន

ដែលមាន

បង្ហាញឱ្យឃើញនូវអត្រាសាយភាយយ៉ាងខ្ពស់នៃ

របស់ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុខភាព និងបទពិសោធន៍ជីវិត
របស់ស70
្ត្រី បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៥ បានឱ្យដឹងថា ១៨%
នៃសដ
ី្រ្ត ល
ែ ធ្លប
ា រ
់ ៀបការអាយុចន្លះោ ១៥-៤៩ឆ្នបា
ំា នរាយការណ៍
ថា

ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ

ឬផ្លូវភេទ

ពីគស
ូ ក
្រ ររបស់ខន
ួ្ល ។ ទិនន
្ន យ
័ ចង្អល
ុ បង្ហញ
ា ឱ្យឃើញថា ជារឿយៗ
កុមារតែងមានវត្តមាននៅពេលស្រ្តីជួបប្រទះអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្ត

ដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាល៖ ស្រ្តី៣១% រាយការណ៍ថា កូនរបស់ខ្លួន
មានវត្តមានជាច្រើនដង (២-៥ ដង) នៅក្នុងពេលករណីអំពើ
ហិង្សាកើតឡើង។71

ពេលអាយុ១៨ឆ្នាំ។ ការសិក្សាបែបគុណភាពមួយទៀតធ្វើឡើង

បញ្ហាសមធម៌៖ ហានិភ័យចំពោះក្រុមងាយរងគ្រោះ

នៃស្រ្តីបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់បានវាយដំកូនរបស់ខ្លួន។

តែយើងហាក់ដូចឃើញថាកុមារក្នុងគ្រួសារមួយចំនួន ច្រើនតែ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤66 បានរកឃើញថា ៣៥% នៃបុរស និង ៧៨%

ដូចបានរកឃើញក្នុងការសិក្សាបែបគុណភាពមួយស្តីពីការ

ថែទាំជំនួសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន
នៅផ្ទះ អាចនាំឱ្យមានការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ
បើទោះបីជាចំណុចនេះអាចពុំត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅដល់

អ្នកថែទាំនៅតាមមណ្ឌលថា នេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការយក
កុមារទៅដាក់នៅមណ្ឌលថទា
ែ ំ អាសយ
័្រ ដោយមានការមាក់ងាយ

មួយចំនួនជុំវិញការរំលោភបំពានលើកុមារក្តី។67 ការយកកុមារ

ទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារអាស្រ័យដោយកង្វល់ផ្នែកការ
ការពារកុមារ

ច្រើនកើតមានក្នុងករណីអវត្តមានប្រព័ន្ធការពារ

កុមារ ដែលខ្វះខាតមូលនិធិ និងខ្វះខាតបុគ្គលិក68 ធ្វើឲ្យការ
យកកុមារទៅដាក់នៅតាមសហគមន៍នៅមានកម្រិត
កុមារដែលធ្លាប់ជួបអំពើហិង្សា

សម្រាប់

ឬកំពុងប្រឈមហានិភ័យ

ជាមួយហិង្សា ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើនៅឯផ្ទះ។
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ក្នុ ង ខណៈពេ ល ទិ ន្ន ន័ យ នៅមានកម្រិ ត កំ ណ ត់ នៅ ឡើ យ

ប្រឈមហានិភ័យក្នុងការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

និងយកទៅ

ដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។ ឧ. កុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ មានតែឪពុក
ឬម្តាយ ច្រើនតែប្រឈមហានិភ័យក្នុងការត្រូវបានយកទៅដាក់
ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ដោយហេតុថាឪពុក ឬម្តាយតែម្នាក់ឯង
ជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើការងារផង
សមរម្យផង។

និងថែទាំកូនឱ្យបាន

កង្វះ លទ្ធ ភា ពទទួ ល បានសេ វា ថែ ទាំ កុ មា រដែ ល មានតម្លៃ

សមរម្យសម្រាប់គ្រួសារដែលមានតែឪពុក ឬម្ដាយ និងកង្វះ
លទ្ធភាពទទួលបានឱកាសការងារជាប់លាប់ ធ្វើឱ្យភាពងាយ

រងគ្រោះនេះកា
 ន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចធ្វើឱ្យកា
 រថែទាំកុមារ
នៅផ្ទះម
 ិនមែនជាជ
 ម្រើសដែលអាចធ្វើបាន សម្រាប់គ្រួសារ
ដែលមានតែឪពុក ឬម្ដាយ និងកំពុងធ្វើការងារ។

គំហើញពីការអង្កេតស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៣) អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.unicef.org/cambodia/UNICEF_VAC_Full_
Report_English.pdf
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Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថែទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាប់បញ្ចូលការថែទាំតាមវត្តអារាម (២០១៦)។

Coram International, ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តថែទាំជំនួសចំពោះកុមាររបស់សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាប់បញ្ចូលការថែទាំតាមវត្តអារាម (២០១៦)។

សូមមើល ក្រសួង សអយ ដោយចេតនាល្អបំផុត៖ ការសិក្សាអំពីឥរិយាបទនិងការប្រព្រឹត្តចំពោះការថែទាំក្នុងមណ្ឌលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១១) ទំព័រ ៤៩។

UN Women, WHO និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីបទពិសោធន៍សុខភាព និងជីវិតរបស់ស្ត្រី (២០១៥) អាចរកបាននៅឯ http://evawglobal-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/cambodia%20vaw%20survey.pdf?vs=5741

71
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ដើម្បីយល់ពីកត្តាជំរុញឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

និង

ការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ព្រមជាមួយហានិភ័យ
ចំពោះកុមារដែលត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។ ការ

កើនឡើងនូវមណ្ឌលថែទាំកុមារ ក៏បណ្ដាលមួយផ្នែកមកពីការ
គាំទ្រធនធានដ៏ចន
ើ្រ សន្ធក
ឹ សន្ធប
ា ព
់ ម
ី ស
ា្ច ជ
់ ន
ំ យ
ួ នៅកប
្រៅ ទ
្រ ស
េ

ដែលមានចេតនាល្អក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រ និងការផ្ដល់មូលនិធិ

ដល់មណ្ឌល (“មណ្ឌលកុមារកំព”
្រា ) ដោយពុំបានដឹងអំពី
ជមស
ើ្រ ថទា
ែ នៅ
ំ តាមគ្រសា
ួ រ និងនៅតាមសហគមន៍ដល
ែ ប្រសរើ
ជាងនេះ។

77

ការសិក្សាបែបគុណភាពទៅលើការផ្ដល់មូលនិធិ

និងគំរកា
ូ រផ្ដលហ
់ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល់មណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ

បានរកឃើញថា មានតែមណ្ឌលកុមារកំពរ្រា ដ្ឋចន
ំ ន
ួ ២២ ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ

ក្នុងចំណោមមណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន ៤០៦ ដែលត្រូវបាន
កំណត់ឃើញនៅក្នុងការធ្វើផែនទីរបស់ក្រសួង ស.អ.យ ដែល
ត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

ហើយមានតែ

១៣ភាគរយប៉ុ ណ្ណោះ នៃ ម ណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រដែ ល បានចូ ល រួ ម
ក្នុងការស្ទង់មតិរហ័សបញ្ជាក់ថា ពួកគេបានទទួលការបរិច្ចាគ
ពីប្រទេសកម្ពជា
ុ ។
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មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រភាគច្រន
ើ បានទទួល

មូលនិធព
ិ កា
ី រផ្ដល់ជំនួយពីបរទេស ហើយយោងតាមការស្រាវ

ជ្រាវបានឱ្យដឹងថា ម្ចាស់ជំនួយចម្បង គឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អូស្រ្តាលី ចក្រភពអង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់ និងបារាំង។79 មណ្ឌល
ថែទាំកុមារភាគចន
ើ្រ បានទទួលមូលនិធព
ី ប
ី គ
ុ ល
្គ
និងតាមរយៈព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា។

អង្គការតូចៗ

ចំណងទាក់ទងជា

លក្ខណៈបុគល
្គ ដោយផ្ទល
ា រ់ វាងមណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រជាមួយបុគល
្គ
ជារឿយៗ គឺជាគន្លឹះដើម្បីធានាអាចរក្សាបានការផ្ដល់មូលនិធិ។

មណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រក៏ ត្រូ វ បានទ្រ ទ្រ ង់ តា មរយៈការភ្ជា ប់

ជាមួយឧស្សាហកម្មទស
េ ចរណ៍ផងដែរ ដោយភាគច្រន
ើ ការផ្ដល់
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ចរណ៍មកធ្វកា
ើ រងារស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ នៅ
្ត មណ្ឌលកុមារកំព្រា ដោយបាន
បង់ប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរ
ធ្វើការជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់

ឬតាមរយៈអង្គការដែល

(“ការងារស្ម័គ្រចិត្តនិយម”)។

មានការកត់សម្គាល់ឃើញថា មណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងប្រទេស

កម្ពជា
ុ ប្រមល
ូ ផ្ដច
ំុ ន
ើ្រ ក្នង
ុ តំបន់ដល
ែ មានប្រជាប្រយ
ិ ភាពសមប
្រា ់
អ្នកទេសចរអន្តរជាតិ ដូចជា រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប
និងខេត្តព្រះសីហនុ។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តនិយមកៀរគរឱ្យមាន

មូលនិធិគួរជាទីកត់សម្គាល់សម្រាប់មណ្ឌលថែទាំកុមារ ដែល
ជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យមានការប្រែក្លាយមណ្ឌលថែទាំទាំងនោះទៅ

ជាអាជីវកម្ម ហើយពេលខ្លះជំរុញឲ្យអង្គការទាំងនោះ រកកុមារ

ពីសហគមន៍ក្រីក្រ “មកបំពេញគ្រែ” និងទ្រទ្រង់គំរូអាជីវកម្ម
នេះ។80

យោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយលើ

ឯកសារកម្រត
ិ សាកលបានរកឃើញថា នៅទូទាង
ំ សាកលលោក
អាជី ព សង្គ ម កិ ច្ច ធ្វើ ឱ្ យ មានការសាយភាយការយកកុ មា រទៅ

ដាក់កង
ុ្ន មណ្ឌលថទា
ែ តា
ំ មរយៈ “ទស
េ ចរណ៍កមា
ុ រកំព/្រា ការងារ
ស្ម័គ្រចិត”
្ត ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រមណ្ឌលថែទាំកុមារតាមរយៈទេ

សចរណ៍បែបអប់រំទៅកាន់មណ្ឌលកុមារកំព្រា ការគៀងគរថវិកា

និងគម្រោងសេវា ព្រមទាំងកម្មសិក្សារៀនសូត្រដែលមានមូល
ដ្ឋាននៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រា។81

ការពឹងផ្អក
ែ លើទស
េ ចរណ៍ និងអ្នកស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ស
្ត មប
្រា កា
់ រផ្ដល់

មូលនិធនា
ិ ពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងអនាគតអាចប៉ះពាល់ជាអវិជមា
្ជ ន
លើកុមារ។

ដើម្បីបង្កើតមូលនិធិមណ្ឌលថែទាំកុមារជាច្រើន

លើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
ជាមួយម្ចាស់ជំនួយ។

ការធ្វើបែបនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់

កុមារដោយហេតុថា ទង្វើនេះលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យមានការរំពឹង
ទុកដល
ែ មិនមន
ែ ជាការពិតក្នង
ុ ការទទួលបានការគាំទយ
្រ រូ អង្វង
ែ

ហើយអាចបង្កសម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់កុមារ ពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
នោះផ្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

កុមារអាចត្រូវបានលើក

ទឹកចិត្តឱ្យស្វាគមន៍ភ្ញៀវ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ឬសម្ដង
ែ ឱ្យក្រម
ុ អ្នក

ក្រសួង ស.អ.យ ការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី និងខេត្តទាំង២៤ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៧)។
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Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and

79

Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and

recommendations, Draft Paper (2018).
recommendations, Draft Paper (2018).
80

Emerging Markets Consulting, Study on funding and financial models of Residential Care Institutions in Cambodia: Key findings and
recommendations, Draft Paper (2018). See also, Parliament of Australia, Hidden in Plain Sight, December 2017, Chapter 8, available at: https://
www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/ModernSlavery/Final_report

81

Robati, K et al, Altruistic exploitation: Orphan tourism abd global social work’ 47(3) British Journal of Social Work (2017), 648 – 665.
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ទេសចរមកទស្សនានោះមើល។ សកម្មភាពក្នង
ុ ការទៅរកកុមារ

ភិបាល

កុមារ ដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈទេសចរណ៍

មណ្ឌលថែទាំ ពុំមែនជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កុមារទេ ហើយ

ទទួលស្គាល់នៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាច្រើននាពេលថ្មីៗនេះ

កុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះ

ដើម្បីចូលមកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងការកេងប្រវ័ញ្ចពី

ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថា ការយកកុមារទៅដាក់ក្នុង

មណ្ឌលកុមារកំព)
្រា សមប
្រា ទ
់ ទ
្រ ង
្រ ម
់ ណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ ត្រវូ បាន

បានប្ដេជ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ថាជាទម្រង់មួយនៃការជួញដូរមនុស្ស។82

កុំ ឱ្ យ មានមណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រថ្មី ៗ អាចបើ ក ដំ ណើ រ ការបាន

៣.៤

សង្ខេបខ្លឹមសារក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម

កប
្រ ខ័ណកា
្ឌ រងារផ្នក
ែ ច្បាប់ គោលនយោបាយ
និងការអនុវត្ត

ជាលទ្ធ ផ លមួ យ នៃ រ បាយការណ៍ ស្តី ពី កា រកំ ណ ត់ ទី តាំ ង

មណ្ឌល

ដែលបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០១៤

មានការយកចិត្តទុកដាក់គួរជាទីកត់សម្គាល់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋា

និងចំនួន

ក៏ដូចជាក្នុងការទប់ស្កាត់

ទៀត។ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលមាន

គឺជាភស្ដុតាងបង្ហាញនូវ

ការប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុង
ការកាត់ ប ន្ថ យ ចំ នួ ន កុ មា រជាច្រើ ន ដែ ល ត្រូ វ បានយកទៅដាក់

នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ និង
អនុវត្តនូវកម្មវិធីបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលគាំទ្រដល់
ការថែរក្សាគ្រួសារ។

ប្រអប់ព័ត៌មាន៖ ច្បាប់ និងគោលនយោបាយស្ដីពីការចាត់អាទិភាពការថែទាំតាមគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឆ្ន២
ំា ០០៦៖ គោលនយោបាយស្ដព
ី កា
ី រថែទាជ
ំ ន
ំ ស
ួ បានចង
ែ នៅក្នង
ុ គោលនយោបាយរាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ជាលើកដំបង
ូ នូវគោល

ការណ៍ដែលបញ្ជាក់ថា “ការថែទាំតាមគ្រួសារ និងតាមសហគមន៍ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការថែទាំជំនួស” និង “ការថែ

ទាំកង
ុ្ន មណ្ឌលគួរតែជាជម្រស
ើ ចុងកយ
្រោ និងជាដំណោះសយ
្រា បណះ្ដោ អាសន្ន។”83 គោលនយោបាយចង
ែ ថា “ដំណោះសយ
្រា

តាមគ្រួសារ ដូចជា វិលត្រលប់ ឬបញ្ជូនត្រលប់ឱ្យទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារបង្កើត គ្រួសារធម៌ គ្រួសារចិញ្ចឹម ល្អប្រសើរជាងបញ្ជូន
ទៅកាន់មណ្ឌល។”84

ឆ្នាំ២០១១៖ ប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួស ចែងអំពីឋានានុក្រមនៃការថែទាំកុមារ

ដោយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាមួយគ្រួសារវិញហើយ ការយកកុមារទៅដាក់ក្រោម
ការថែទាំបណ្ដោះអាសន្ន គួរត្រូវបានយកមកពិចារណាតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោម៖

ការយកទៅដាក់ជាមួយសាច់ញាតិ ការយកទៅដាក់កម
្រោ ការថទា
ែ រំ បស់ឪពុកម្ដយ
ា ធម៌នៅតាមសហគមន៍ ការយកទៅដាក់

ក្នុងការថែទាំជាក្រុមនៅតាមសហគមន៍ ដូចជា ផ្ទះស្នាក់នៅជាក្រុម និងការថែទាំរបស់វត្តអារាម នៅក្នុងសហគមន៍ដដែលរបស់
គ្រួសាររបស់កុមារ និងចុងក្រោយគឺការយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ។85 ប្រកាសនេះចែងថា រាល់ការយកកុមារទៅដាក់
ក្រោមការថែទាំជំនួសទាំងអស់ត្រូវចាត់ទុកថាជាជម្រើសបណ្ដោះអាសន្ន
កុមារ។

82

លើកលែងតែការយកទៅដាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់

86

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ របាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលស្គាល់អំពីអំពើជួញដូរនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា ជាលើកទី១
នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសនេប៉ាល់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានទទួលស្គាល់អំពើជួញដូរនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា ថាជាទម្រង់ទាសភាព

បែបទំនើបនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន (សភាអូស្ត្រាលី) ដែលរបាយការណ៍នោះមានចំណងជើងថា Hidden in Plain Sight ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ជំពូក៨
83
84
85
86
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អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/
IV, គោលការណ៍ស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ នៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្នាំ ២០០៦)
IV, គោលការណ៍ស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ នៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្នាំ ២០០៦)
ប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្នាំ ២០១១) ជំពូក ៦

ប្រកាសស្ដីពីនីតិវិធីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ (ឆ្នាំ ២០១១) ជំពូក ៦

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ២០១៥៖ អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារ (អនុក្រឹត្យលេខ ១១៩) មានចែងការប្ដេជ្ញាចិត្តដែលក្រសួង

ស.អ.យ នឹងខិតខំកាត់បន្ថយចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ហើយការអនុញ្ញាតឱ្យកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំគួរតែត្រូវ

បានចាត់ទុកជា “ជម្រើសចុងក្រោយ និងបណ្ដោះអាសន្ន...” អាចធ្វើឡើងបានតែនៅក្រោយពេលបានស្រាវជ្រាវរកឪពុកម្ដាយ
បង្កើត សាច់ញាតិ ឬអាណាព្យាបាល ឬគ្រួសារឪពុកម្ដាយធម៌អស់លទ្ធភាពហើយ។

ឆ្នាំ២០១៥៖ សេចក្ដីថ្លែងការប្ដេជ្ញាចិត្តស្ដីពីការអនុវត្ត (អនុក្រឹត្យលេខ១១៩) បានកំណត់នូវសកម្មភាពជាបឋមសំខាន់ៗ

សម្រាប់ដំណើរការដកកុមារចេញពីមណ្ឌលថែទាំ ហើយបានចែងអំពីក្របខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់កិច្ចខិតខំឆ្ពោះទៅធ្វើសមាហរ
ណកម្មកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សេចក្ដីថ្លែងការប្ដេជ្ញាចិត្តរួមមាន៖ វិធានការដើម្បីធានាឱ្យមានការមើលខុសត្រូវកាន់តែ

ប្រសើរឡើង និងការតាមដានលើមណ្ឌលថែទាំកុមារ វិធានការដើម្បីពង្រឹងនីតិវិធី “ការត្រួតពិនិត្យ” មណ្ឌលថែទាំកុមារដើម្បី
បង្ការការទទួលយកកុមារបន្ថែមទៀតដោយមិនចាំបាច់ទៅក្នុងមណ្ឌល វិធានការដើម្បីធានាថាកុមារទាំងឡាយដែលបច្ចុប្បន្ន
កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

អាចត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មត្រលប់ទៅកាន់ការថែទាំតាមគ្រួសារវិញគ្រប់ពេលដែល

អាចធ្វើបាន និងវិធានការដើម្បីពង្រឹងយន្តការឆ្លើយតបក្នុងការចាត់ចែងករណីការរំលោភបំពាន។

ឆ្ន២
ំា ០១៦៖ ផែនការសកម្មភាពដើមប្ ក
ី ល
ែ ម្អការថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ កំណត់គោលដៅក្នង
ុ ការធ្វស
ើ មាហរណកម្មកមា
ុ រ ៣០ភាគរយ

ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី ខេត្តគោលដៅចំនួនប្រាំ។ ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅ
សម្រេចគោលដៅនេះផែនការសកម្មភាពបានអធិប្បាយអំពីការបង្កើតជម្រើសថែទាំជំនួស និងក្របខ័ណ្ឌការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បី
លើកកម្ពស់ និងចាត់តាំងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ។ បន្ថែម
លើនេះទៀតផែនការសកម្មភាពក៏មានចែងនូវការប្ដេជ្ញាចិត្តដើម្បីបង្ការការចុះបញ្ជី

និងការអនុញ្ញាតិឱ្យមានមណ្ឌលថែទាំ

កុមារថ្មី និងដើម្បីកាត់បន្ថយមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលមានស្រាប់តាមរយៈការបិទមណ្ឌលទាំងឡាយណាដែលពុំឆ្លើយតបតាម
បទដ្ឋានអប្បបរមា។

ច្បាប់ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ស្នូលដូចមានចែង

ឯកសារមួយទៀតដែលត្រវូ បានផលិតឡើងក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេល

ខាងលើ គឺអមមកជាមួយដោយឯកសារសំខាន់ៗជាចន
ើ្រ ទៀត

នេះគឺ ផែនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងការថែទាំជំនួស

ក្រោយឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងនោះឯកសារទីមួយគឺ ផែនការអភិវឌ្ឍ

ស្ដីពីវិធីដើម្បីកែលម្អគុណភាពការថែទាំ ព្រមទាំងផ្ដល់លទ្ធភាព

ដែលមានចែងអំពីគោលដៅរយៈពេលវែងសម្រាប់ការបន្តអនុវត្ត
សមត្ថភាពសម្រាប់ការគាំទ្រគ្រួសារ ការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយ

ធម៌ និងស្មុំកូន ឆ្នាំ២០១៨-២០២៣ ដោយក្នុងឯកសារនេះមាន
ចែងអំពីគោលដៅដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបាន ជាការស្ថាបនា

បន្ថែមលើសន្ទុះនៃកំណែទម្រង់ដែលមានបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីពង្រឹង
សមត្ថភាពការងារសង្គមក្នង
ុ ការលើកកម្ពសកា
់ រថទា
ែ តា
ំ មគសា
ួ្រ រ

និងផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំកុមារក្នុងការ
បង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ បន្ថែមលើនេះទៀតនៅពេល
បច្ចុប្បន្ន

គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្ដីពីនីតិវិធីសមប
្រា ់

ការថែទាដោ
ំ យសាច់ញាតិ
ស្មុំកូនក្នុងប្រទេស

ការថែទាដោ
ំ យឪពុកម្ដយ
ា ធម៌

កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ។

និង

គោលការណ៍

ណែ នាំ ទាំ ង អស់ នេះ នឹ ង ផ្ដោ ត ការយកចិ ត្ត ទុ ក ដាក់ ជា ពិ សេ ស
លើការថែទាំដោយសាច់ញាតិ

និងការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយ

ធម៌ក៏ដូចជាស្មុំកូនក្នុងប្រទេស ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់
លើការថែរក្សាគ្រួសារ និងវិធានការពង្រឹង។

ចំពោះកុមារពិការ ដែលបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ជាក់លាក់
កាន់តែប្រសើរដើម្បីទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់កុមារ
ពិការដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។

ក្រៅពីនេះ ថ្មីៗនេះ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានអនុម័តលើ

យុទសា
្ធ ស្ត្រ និងកញ្ចបឧ
់ បករណ៍សព
ី្ដ កា
ី រចិញម
ឹ្ច កូនបប
ែ វិជមា
្ជ ន
ដែ ល អំ ពា វនាវឱ្ យ មានអន្ត រា គមន៍ ជា សាកលផ្ដោ ត គោលដៅ
(ការបង្ការ) និងឯកទេស (ការឆ្លើយតប) ដើម្បីកែលម្អការចិញ្
ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន។

ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលបានអនុម័តក្នុង
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ រួមមានការប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ និងអាច

អនុវត្តជាសកម្មភាពបានស្ដព
ី កា
ី របង្ករា អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ លើកមា
ុ ររបស់
ទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋ

ហើយឯកសារក៏មានចែងអំពី

សកម្មភាពបង្ករា សំខាន់ៗជាចន
ើ្រ រួមទាំងកម្មវធ
ិ គា
ី ទ
ំ កា
្រ រចិញម
ឹ្ច
បីបាច់កូនផងដែរ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ចាប់តាំងពីពេលដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី

បានចុះ

ហត្ថលេខាលើអនុកឹត
្រ ្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុង

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ មកក្រសួង ស.អ.យ បានចាត់វិធានការ
ជាច្រើន

ដើម្បីពង្រឹងការពិនិត្យតាមដានមណ្ឌលថែទាំកុមារ

បង្ការការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំដោយមិនចាំបាច់
និងគាំទឱ
្រ យ្ កុមារវិលតឡ
្រ ប់ពម
ី ណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រទៅកាន់គសា
ួ្រ រ
និងសហគមន៍វិញនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។

ចាប់ពី

ឆ្នាំ២០១៦ ពុំមានមណ្ឌលថែទាំកុមារថ្មីណាមួយបានទទួលការ

អនុញ្ញាតពីក្រសួង ស.អ.យ ឱ្យបើកដំណើរការឡើយ មណ្ឌល

ថែទាច
ំ ន
ំ ន
ួ ៦៨ បានបិទទ្វរា មណ្ឌលថែទាច
ំ ន
ំ ន
ួ ៦៥ បានបង្វរែ

ទៅជាសេវាថែទាក
ំ មា
ុ រតាមសហគមន៍ និងមណ្ឌលចំនន
ួ ៧៣
បានផ្លាស់ទៅជាសេវាថែទាំដែលពុំមែនជាមណ្ឌល។87 ម្យ៉ាង
ទៀត យើងឃើញថាមានការថយចុះចំនន
ួ ២៣ភាគរយ នក
ៃ មា
ុ រ

រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំចំនួន១៨២ ដែលត្រូវបានធ្វើអធិការ

កិច្ចនៅដើមឆ្នាំ២០១៨ បើប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនកុមារនៅក្នុង
មណ្ឌលថែទាំចំនួន១៨២ ដូចគ្នានេះដែរ ដែលត្រូវបានកំណត់
ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (កុមារចំនួន ៧.៣១៧នាក់ ត្រូវបាន
កំណត់ឃើញនៅក្នុងការកំណត់ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ធៀប

នឹងចំនួន ៥.៥៩៦នាក់ ដែលបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងការចុះ
អធិការកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ២០១៨)។ ទិន្នន័យថ្មីនេះនៅត្រូវការការ

ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រសួង ស.អ.យ និងយូនីសេហ្វបន្ថែម
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ទៀត

និន្នាការនៃ

ការកើនឡើងចំនួនកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំដែលបានសង្កេត

ឃើញចន្លោះពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០១០ បានចាប់ផ្ដើមថយ
ចុះវិញ។

ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដយ
ី ង
ើ កត់សម្គល
ា ឃ
់ ញ
ើ ថា សមត្ថភាពក្នង
ុ

ការអនុវត្តការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយ

ចំនន
ួ កុមារក្នង
ុ មណ្ឌលថទា
ែ ំ ពម
្រ ទាំងច្បាប់ និងគោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្នស្ដីពីសុខុមាលភាពសង្គម និងការការពារកុមារ គឺនៅ
មានកម្រិតនៅឡើយ

ដោយសារមូលហេតុមួយផ្នែកបណ្ដាល

មកពីពំមា
ុ នបុគ្គលិកសង្គមរដ្ឋដែលមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី
ធ្វើការជាមួយកុមារ

និងគ្រួសារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។

សារហេតុផលនេះហើយ

ដោយ

ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការ

ប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី

ផ្តល់សេវាពង្រឹងគ្រួសារ និងសេវាថែទាំកុមារតាមគ្រួសារ និង
សហគមន៍។

អង្គការទាំងនេះរួមមានបណ្ដាញទាំងពីរ

គឺ

បណ្ដាញអង្គការដៃគូ 3PC (ដឹកនាំដោយអង្គការ Friend
International

ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង

ស.អ.យ

និងយូនស
ី ហ
េ )
្វ និងការថែទាក
ំ មា
ុ រក្នង
ុ គ្រសា
ួ រជាអាទិភាពចម្បង
(ដឹកនាំដោយអង្គការ Save the Children និងគាំទ្រដោយ
USAID) និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀត។

ទិន្នន័យរបស់ក្រសួង ស.អ.យ ដែលបានមកពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ២០១៦ ២០១៨ និង២០១៩ ព្រមជាមួយប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលប្រៀបធៀមទិន្នន័យ
ពីការសិក្សាដើមគ្រានៅក្នុងការធ្វើផែនទីធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៥។
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ប៉ុន្តែតួរលេខនេះហាក់បង្ហាញឱ្យឃើញថា

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៤. គោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ
និងភស្ដុតាងអំពីការអនុវត្តល្អ
នៅក្នង
ុ ការធ្វក
ើ ម្មវធ
ិ ព
ី ង្រង
ឹ គ្រសា
ួ រ
ដូចបានបញ្ជក
ា ខា
់ ងលើហយ
ើ ថាមិនមានភស្ដតា
ុ ងគ្របគ
់ ន
្រា ់

កម្រិតអំពី “អ្វីខ្លះដែលដំណើរការបានល្អ” ក្នុងការបង្ការការ

បំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា និងក្នុងបណ្ដា
ប្រទេសមានចំណូលទាប និងចំណូលមធ្យម ជាទូទៅ អាស្រ័យ
ដោយកង្វះការវាយតម្លៃរឹងមាំអំពីផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធីពាក់

ព័ននៅ
្ធ ក្នង
ុ បរិបទទាំងអស់នះេ ។ ហេតន
ុ ះេ ជាការសំខាន់ណាស់
ដែលត្រូវពិនិត្យ

និងលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ការណែនាំ

និងភស្ដុតាងកម្រិតអន្តរជាតិស្ដីពី ការធ្វើកម្មវិធីការថែរក្សាកុមារ
ក្នុងគ្រួសារ

និងដើម្បីកំណត់រកធាតុផ្សំនៃការអនុវត្តល្អនៅក្នុង

ការធ្វើកម្មវិធី។ ដោយសារកង្វះភស្ដុតាង យើងអាចយកគោល
ការណ៍ណនា
ែ សា
ំ កលមកបប
ើ្រ ស
្រា ដ
់ ម
ើ ប្ វា
ី យតម្លល
ៃ ក
ើ ម្មវធ
ិ កា
ី រ

ថែរក្សាគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជំរុញឱ្យមានគំហើញ និង
ខ្លឹមសារជាលទ្ធផលកើតចេញពីគោលនយោបាយ

និងការ

អនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការធ្វើកម្មវិធីការថែរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ

ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ។ ភស្ដតា
ុ ងសាកលនេះត្រវូ បានរៀបរាបដោយ

សង្ខប
េ នៅផ្នក
ែ ខាងកម
្រោ ហើយត្រវូ បានពិចារណានៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ
បន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងរបាយការណ៍នេះ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ

ការវិភាគលើកម្មវិធីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីកំណត់រកធាតុផ្សំ
នៃការអនុវត្តល្អ។

៤.១

បទដ្ឋាន និងគោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ

គោលការណ៍ ណែ នាំ រ បស់ អ ង្គ កា រសហប្រ ជា ជាតិ ស្ដី ពី

ការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ

ផ្ដល់ការណែនាំស្ដីពីការអនុវត្ត

កម្មវធ
ិ ី និងសេវាពង្រង
ឹ គ្រសា
ួ រ ដែលមានបំណងបង្ករា ការបំបក
ែ
កុមារពីគ្រួសារ

និងចែងថា ត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់

“សមត្ថភាពបំពញ
េ ឱ្យគ្នទៅ
ា វិញទៅមករបស់រដ្ឋ និងសង្គមស៊វី ល
ិ
រួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
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និងអង្គការសហគមន៍

អ្នកដឹកនាំសាសនា និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ”។88 គោលការណ៍

ណែនាំទាំងនេះតម្រូវឱ្យរដ្ឋត្រូវអនុវត្ត អន្តរាគមន៍បង្ការជាច្រើន
ដែលផ្ដោតលើកុមារ និងគ្រួសារដោយក្នុងនោះរួមមានដូចជា៖

• សេវាពង្រឹងគ្រួសារ ដូចជា ថ្នាក់ និងវគ្គសិក្សាអំពីការ
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន

រវាងឪពុកម្ដាយ និងកូន ជំនាញដោះស្រាយជម្លោះ
ឱកាសការងារ និងការបង្កត
ើ ចំណល
ូ និងការផ្ដលជ
់ ន
ំ យ
ួ
សង្គមក្នុងករណីចាំបាច់។

• សវា
េ គាំទផ
្រ ក
ែ្ន សង្គមដូចជាទារកដ្ឋន
ា សវា
េ សន្ធន
ា កម្ម
និងការផ្សះផ្សារ ការព្យាបាលការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿង

ញៀន ជំនយ
ួ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវា
េ សមប
្រា ឪ
់ ពុកម្ដយ
ា និង
កុមារពិការដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល មិនឈ្លានពាន
និងងាយស្រួលអាចទទួលយកបាននៅថ្នាក់សហគមន៍
ធ្វើឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគ្រួសារ និង

• គោលនយោបាយយុវជនដែលមានគោលដៅផ្ដោតលើ
ការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់យុវជន

ដើម្បីប្រឈមមុខជា

វិជ្ជមានចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។89

យោងតាមឯកសារណែនាជ
ំ ន
ំ យ
ួ បន្ថម
ែ បានឱ្យដឹងថា គោល

ការណ៍ណែនាំនេះតម្រូវឱ្យមានដំណើរការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុង
ជ្រោយសម្រាប់គ្រួសារ និងកុមារនីមួយៗ ដើម្បីអាចផ្ដល់ការ

គាំទ្រដែលចាំបាច់ដល់គួសា
្រ រក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ
ជាច្រើន (សុខភាព សុខុមាលភាពសង្គម លំនៅដ្ឋាន យុត្តិធម៌

និងអប់រំ)។90 វិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសផ្សេងៗជាច្រើនគួរត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីគាំទ្រគ្រួសាររួមមានដូចជាការ

ចុះសួរសុខទុក្ខតាមគ្រួសារ កិច្ចប្រជុំក្រុមជាមួយគ្រួសារដទៃ
ទៀត សន្និសីទករណី និងការទទួលបានការប្ដេជ្ញាចិត្តពីគ្រួសារ
ដែលពាក់ព័ន្ធ។91

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៤។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៣។

Cantwell, N. et. al., Moving forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’ (2012), Center for Excellence for
Looked Sifter Children in Scotland.
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គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៥។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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គោលការណ៍ណែនាំអង្គការសហប្រជាជាតិ

ក៏បានតម្រូវ

ពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច) ផ្ដល់មូលនិធិដោយ USAID ស្ដីពីផល

ភាពងាយរងគះ្រោ ខ្លង
ំា ចំពោះការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ។ គោល

ភស្តុតាងនេះ គឺមានរៀបរាប់នៅផ្នែកខាងក្រោម (ផ្នែក ៤.៤)។

ឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលមាន

ការណ៍ណនា
ែ ច
ំ ង
ែ ថា ត្រវូ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជាពិសស
េ ក្នង
ុ ការផ្ដល់
ការគាំទ្រ និងសេវាថែទាំសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯង
និងឪពុកម្ដាយក្នុងវ័យជំទង់ និងកូនៗរបស់ពួកគេ92 គ្រួសារ

មានកុមារជាមេគសា
ួ្រ រ93 និងគ្រសា
ួ រដែលមានកូនមានតមវូ្រ ការ

ពិសេស ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យអាចទប់ទល់ជាមួយការទទួលខុស
ត្រវូ បន្ថម
ែ ដែលត្រវូ ថែទាក
ំ មា
ុ រមានតម្រវូ ការពិសស
េ រួមទាំងទារក
ដ្ឋាន សាលារៀនពេញមួយថ្ងៃ និងការថែទាំបណ្ដោះអាសន្ន។94

៤.២

ភស្ដុតាងអំពីការអនុវត្តល្អ ក្នុងការធ្វើកម្មវិធី
ថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ

ការពិនិត្យឡើងវិញជាច្រើន ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនាពេល

ថ្មី ៗ នេះ ទៅលើ ភ ស្ដុ តា ងដែ ល បានមកពី ក ម្ម វិ ធី នៅ ក្នុ ង បណ្ដា

ប្រទស
េ មានចំណល
ូ ខ្ពស់ បានផ្ដលកា
់ រចង្អល
ុ បង្ហញ
ា មួយចំនន
ួ

អំពីវិស័យដែលច្រើនតែមាននៅក្នុងកម្មវិធីមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះកត្តាហានិភ័យមួយ

ឬច្រើនពាក់ព័ន្ធ

ជាមួយការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ និង/ឬមានផលប៉ះពាល់ជា
វិជ្ជមានលើលទ្ធផលរបស់កុមារ

និងគ្រួសារជាហេតុអាចជួយ

កាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

គួរកត់

សម្គល
ា ថា
់
ដោយហេតថា
ុ ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញនេះភាគចន
ើ្រ ផ្អក
ែ

លើកម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ ត្រវូ បានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តនៅបទ
្រ ស
េ មានចំណល
ូ
ខ្ពស់ ការយកគំហើញដែលបានពីការពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់

នេះមកអនុវត្តកង
ុ្ន បរិបទប្រទស
េ កម្ពជា
ុ គួរត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្ន។

ឧទាហរណ៍

ការមានបុគ្គលិកសង្គម

កម្មវិធីទាំងនេះអាចពឹងផ្អែកលើ

ឬអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលមាន

គុណវុឌ្ឍិក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងឬកម្មវិធីទាំង
នោះអាចផ្អែកលើកម្មវិធីដែលមានជាពាណិជ្ជកម្ម

ឬពឹងផ្អែក

លើធាតុចូល ដូចជា វីដេអូជាដើម។ល។ ជាហេតុធ្វើឱ្យមាន
ការចំណាយគួរជាទីកត់សម្គាល់ក្នុងការអនុវត្ត ដែលប្រហែល

ប៉ះពាល់នៃកម្មវិធីពងឹង
្រ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការពងឹង
្រ គួសា
្រ រ។
ការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញនាពល
េ ថ្មៗ
ី នះេ ធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយមជ្ឈមណ្ឌល

Parenting Research Centre របស់សាកលវិទ្យាល័យ

មល
ែ ប៊ន បានកំណត់ឃញ
ើ អន្តរាគមន៍សវា
េ ចំនន
ួ ១៣៦ ដល
ែ
មានប្រភពមកពីអង្គការចែកចាយជាអន្តរជាតិជាច្រន
ើ ដែលត្រវូ
បានវាយតម្លដោ
ៃ យការសាកល្បងប្រៀបធៀបបែបចាប់យកដោយ

ចៃដន្យ (random control trials) ជាមួយឪពុកម្ដាយ និង/

ឬកុមារ និងមនុសស្ វ័យក្មង
េ នៅស្ថត
ិ ក្នង
ុ កមត
ិ្រ ងាយរងគះ្រោ ដល
ែ

ត្រូវបានកំណត់ឃើញផ្សេងៗជាច្រើន។95 ប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុយ៉ាង
ម៉ត់ចត់មួយត្រូវបានយកមកអនុវត្តនៅក្នុងអន្តរាគមន៍ទាំងមូល
ដើម្បីកំណត់រកអន្តរាគមន៍ដែលមានភស្ដុតាងល្អៗ

និងវិស័យ

ដល
ែ មានជាទូទៅនៅក្នង
ុ អន្តរាគមន៍ដល
ែ តវូ្រ បានកំណត់ឃញ
ើ

យោងទៅតាមប្រភេទគ្រួសារ/កត្តាហានិភ័យ ដែលជាការផ្ដោត
គោលដៅរបស់អន្តរាគមន៍។

វិស័យគន្លឹះមួយដែលច្រើនមាន

នៅក្នុងអន្តរាគមន៍ដែលបានពិន្ទុខ្ពស់

គឺអន្តរាគមន៍ទាំងនោះ

មានពហុវិស័យ។ អន្តរាគមន៍មានពហុវិស័យទទួលស្គាល់នូវ
អន្តរទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញនៃកត្តាផ្សេងៗជាច្រើន ដែលមាន

ប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតផ្សេងៗក្នុងជីវិតរបស់កុមារ ដែលបង្កើតឱ្យ
មានហានិភ័យចំពោះកុមារ

និងធ្វើឱ្យកុមារមានភាពងាយរង

គ្រោះចំពោះការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ អន្តរាគមន៍ទាំងនោះច្រើន
តែឆ្លើយតប “ប្រព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរចនា

សម្ព័ន្ធសង្គមបរិស្ថានក្នុងជីវិតរបស់កុមារ”

ជាហេតុធ្វើធ្វើឱ្យ

អន្តរាគមន៍ទាំងនោះច្រើនតែមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និង
ដោយប្រយោលលើអន្តរទំនាក់ទំនងនៃភាពងាយរងគ្រោះ និង
កត្តផ
ា ស្ ង
េ ៗជាចន
ើ្រ ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ។96

វិសយ
័ មួយទៀតដែលគេចន
ើ្រ ឃើញមាននៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ

មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ គឺកម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យក្នុងរយៈ
ពេលតិចជាងប្រាំមួយខែ និងមានមូលដ្ឋាននៅតាមផ្ទះ (ថ្វីបើ

ជាពុំអាចធ្វើឱ្យការអនុវត្តនោះក្លាយជាជម្រើសដែលអាចធ្វើបាន

កម្មវិធីមួយចំនួនក៏មានជម្រើសក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងសហគមន៍

ថា មានភស្តតា
ុ ងថ្មៗ
ី បានមកពីកម្មវធ
ិ ី ASPIRES (យុទសា
្ធ ស្ត្រ

វិ ស័ យ បួ ន ដែ ល គេ តែ ង ឃើ ញ មានវត្ត មា ននៅក្នុ ង អន្ត រា គមន៍

នៅក្នង
ុ បរិបទដែលមានធនធានខ្សត់ខសោ
្ យ។ ប៉ន
ុ គ
ែ្ត រួ កត់សម្គល
ា ់

ផងដែរ)។ ក្នុងចំណោមអន្តរាគមន៍គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មាន

ពន្លឿននវានុវត្តន៍បែបអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងការស្រាវជ្រាវក្នុងការ

ចំនួន ៥០ភាគរយ៖

92
93
94
95
96

24

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៦។

គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៧។
គោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ មាត្រា ៣៨។

Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015).
Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 20.

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

• វគ្គអន្តរាគមន៍មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ

តាមដានបន្តគរួ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ សមប
្រា រ់ យៈពល
េ វង
ែ រហូតដល់

• មានការអប់រំ ឬការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់

ពេលកុមារឈានដល់អាយុជាមនុស្សពេញវ័យ (ពិតណាស់ថា

• ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអាកប្បកិរិយា ការផ្លាស់

មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់)។

កូន ឬជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

ប្ដូរអាកប្បកិរិយា និងការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយារបស់
កុមារ/យុវជន និង

• យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ចពោ
ំ ះទំនាក់ទន
ំ ង ការបស
្រា យ
័្រ ទាក់ទង
និងអន្តរកម្មរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូន។

៤.៣

គោលការណ៍ណែនាំការអនុវត្តល្អស្ដីពី
កម្មវិធីសមាហរណកម្មគ្រួសារ

ហើយអាចត្រូវការកិច្ចគាំទ្របន្ថែមដើម្បីបង្ការការបំបែកពី
ថ្វីបើគោលការណ៍ណែនាំទូទៅស្ដីពីការធ្វើ

កម្មវិធីដើម្បីបង្ការការបំបែកពីគួសា
្រ រអាចយកមកអនុវត្តបានក្នុង
ស្ថានភាពទាំងអស់នេះក្ដី

ប៉ុន្តែគួរពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

អំពស
ី ច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការជាក់លាក់របស់កមា
ុ រ និងគ្រសា
ួ ររបស់ពក
ួ គ។
េ
ការបោះពុម្ពផ្សាយដែលមានចំណងជើងថា Reaching for
Home97 បានផ្ដល់ការណែនាំអំពីការធ្វើកម្មវិធី ដើម្បីបង្ការ
ការបំបែកកុមារពីគួសា
្រ រនៅក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមាហរណកម្ម

ដោយបានគូសបញ្ជាក់នូវវិស័យសំខាន់ៗសម្រាប់ការធ្វើកម្មវិធី
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិបទនេះ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ដែលមានលក្ខណៈអនុវត្តជាក់ស្ដែងផ្អែកលើរបាយការណ៍នេះ
មានចំណងជើងថា គោលការណ៍ណនា
ែ ស
ំ ព
ី្ដ ី ការធ្វស
ើ មាហរណ

កម្មកុមារ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

ការបោះពុមផ
្ព សា
្ យនេះបានស្នឡ
ើ ង
ើ ថា ដំណរើ ការដ៏មត
៉ ច
់ ត់

មួយក្នុងការតាមដានបន្តជាមួយកុមារ ដើម្បីវាស់វែងសុខុមាល

ភាពរបស់ពួកគេនៅក្រោយពេលការបងួប
្រ បងួម
្រ ជាមួយគ្រួសារ
តាមរយៈការបប
ើ្រ ស
្រា ស
់ ច
ូ នាករស្ដងដា
់ រ (ឧទារហណ៍ សន្ទសស្ ន៍

អារម្មណតា
៍ នតឹងរបស់កមា
ុ ររបស់ Retrak) ហើយគោលការណ៍
ណែនាំនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថា

97
98
99

និងគ្រួសារ សេចក្ដីត្រូវការរបស់ពួកគេ កង្វល់ផ្នែកការការពារ

ធនធាន។ល។ ការពិនិត្យតាមដានអាចមានដូចជាការនិយាយ
(ឧទារហណ៍

មិត្តជួយមិត្ត)

ក៏អាចមាន

សារៈប្រយោជន៍ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការពិនិត្យតាមដានផងដែរ ក្នុង

ជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្រោយពីបានត្រលប់ទៅផ្ទះ

គ្រួសារម្ដងទៀត។

ការពិនិត្យតាមដានក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗ

គួរត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ផ្អែកលើការពេញចិត្តរបស់កុមារ

ការគាំទ្រជាក្រុម

ការថែទាំរបស់គ្រួសារខ្លួន (ឧ. បន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងមណ្ឌល
វិញ

សមាហរណកម្មកុមារ

យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី

តាមទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែក៏គួរឱ្យមានការចុះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ផងដែរ។

កុ មា រដែ ល ត្រូ វ បានធ្វើ ស មាហរណកម្ម ត្រ ល ប់ ទៅ ក្រោ ម

ថែទាំ)

សកម្មភាពនេះប្រហល
ែ ជាពុអា
ំ ចធ្វបា
ើ នអាស្រយ
័ ដោយមិនមាន

ក្នុងករណីចាំបាច់ការ

ករណីមានការធ្វស
ើ មាហរណកម្មកមា
ុ រជាក្រម
ុ ក្នង
ុ ចំនន
ួ ច្រន
ើ ។98

អន្តរាគមន៍ជាច្រើនត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់គ្រួសាររបស់

កុមារ ដែលបានទទួលការគាំទ្រដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មដោយ

ផ្អក
ែ លើសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការរបស់គសា
ួ្រ រនីមយ
ួ ៗ ដែលត្រវូ បានកំណត់
ឃើញតាមរយៈដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ រួមមាន៖

• កិច្ចខិតខំដើម្បីពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសគឺកិច្ច
ខិតខំដែលផ្ដោតលើនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង

រួមទាំង

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងការគាំទ្រ
ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតចំណូល។

• ការលើកកម្ពសល
់ ទ្ធភាពឱ្យកុមារដល
ែ បានធ្វស
ើ មាហរណ
កម្មរច
ួ អាចទៅសាលារៀនតាមរយៈការបង្កត
ើ សម្ពន
័ ភា
្ធ ព

និងកិចស
្ច ហការណ៍គាទ
ំ ក
្រ ង
ុ្ន វិសយ
័ អប់រនៅ
ំ ក្នង
ុ សហគមន៍
របស់កុមារ និងតាមរយៈហិរញ្ញប្បទានដើម្បីចំណាយ

លើសម្ភារ ដូចជា សៀវភៅ ឯកសណ្ឋាន ឬកង់ ដើម្បី
អនុញ្ញាតឱ្យកុមារធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន។

• ការផ្ដលកា
់ របណ្ដះុ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈប្រកបដោយគុណភាព

សម្រាប់កុមារធំ (១៥-១៧ឆ្នាំ) បន្ទាប់ពីបានវិភាគទីផ្សារ
ម៉ត់ចត់រួចហើយ

• ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គម តាមរយៈការឱ្យមិត្តភក្ដិ និង
បងប្អូនជួយបង្រៀនបន្ថែម

• ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសង្គមដល់គ្រួសារ និងកុមារ និង
• ការស្វង
ែ រកមតិគាទ
ំ ជ
្រ វំុ ញ
ិ លទ្ធភាពទទួលបានសេវាតាម
សេចក្ដីត្រូវការ។99

Better Care Network, Reaching for home: Global learning on family reintegration in in low and lower-middle income countries (2013).
គ្រួសារសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សមាហរណកម្មកុមារ (២០១៦) ទំព័រ ២៨។

Better Care Network, Reaching for home: Global learning on family reintegration in in low and lower-middle income countries (2013), p.29 –
32. See also, Family For Every Child, Guidelines on children’s reintrgration (2016).

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ភស្ដុតាងអំពីផលប៉ះពាល់ នៃកម្មវិធីពង្រឹង
សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចំពោះការថែរក្សាកុមារក្នុង
គ្រួសារ

ដោយហត
េ ថា
ុ ភាពក្រក
ី ្រ គឺជាកត្តជ
ា រំ ញ
ុ ដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ ដែល

ធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (បើទោះ

បីជាដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយថា បញ្ហានេះតែងមានអន្តរ
ទំនាក់ទំនងជាមួយកត្តាហានិភ័យដទៃទៀតដែលជះឥទ្ធិពល
លើការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារ

ក្នុងការយកកុមារទៅដាក់

ក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្ដី) ជាទូទៅ អន្តរាគមន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែល
ឆ្លយ
ើ តបចំពោះភាពក្រក
ី ្រ

ត្រវូ បានចាត់ទក
ុ ថាជាវិធប
ី ក
្រ បដោយ

បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពដើមប្ ប
ី ង្ករា ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ គាំទដ
្រ ល់ការធ្វើ
សមាហរណកម្មកុមារទៅក្នុងគ្រួសារវិញ

និងកែលម្អលទ្ធផល

របស់កុមារ។ កម្មវិធីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ (HES) រួមមាន

អន្តរាគមន៍ផស្ ង
េ ៗជាច្រន
ើ ដែលមានបំណងលើកកម្ពសជ
់ វី ភាព
រស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ អន្តរាគមន៍ទាំងអស់នេះ គឺ
ខុសពីកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ និង
នាំមុខដោយរដ្ឋាភិបា លថ្វី បើ អន្ត រាគមន៍ ទាំ ងនេះអាចក្លា យ ជា

ផ្នក
ែ មួយនក
ៃ ម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ នោះក្ដ។
ី 100 ថ្វប
ី មា
ើ នការចាប់អារម្មណកា
៍ ន់

ឃើញថា កម្មវិធីពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចមានផលប៉ះពាល់ជា
វិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើការបំពេញមុខងាររបស់គ្រួសារ
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• ការចូលរួមរបស់កុមារ

និងថែទាំកុមារគួរត្រូវបានដាក់

បញ្ចូលទៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់របស់វដ្ដកម្មវិធី
រួមទាំងការប៉ាន់ប្រមាណ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី ការពិនិត្យ
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នៃការផ្ដោតគោលដៅលើកុមារជាបុគ្គល។

• ជាដំបូង គួរធ្វើការវិភាគទីផ្សារក្នុងមូលដ្ឋាន មុនពេល
កំ ណ ត់ នូ វ ប្រ ភេ ទ ការបណ្ដុះ បណ្ដាលជំ នា ញដែ ល ត្រូ វ

ផ្ដល់ឱ្យ ឬថាតើត្រូវផលិតទំនិញ ឬសេវាកម្មអ្វី ហើយ
កម្មវិធី HES គួរត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយផ្អែកលើស
កម្ម ភា ពសេ ដ្ឋ កិ ច្ច ទាំ ង ឡាយណាដែ ល មានរួ ច ហើ យ
នៅក្នុងសហគមន៍។

ការបោះពុមផ
្ព សា
្ យមួយទៀតនាពល
េ ថ្មៗ
ី នះេ ដោយ Laumann

សម្រាប់ USAID (ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្នុងការគាំទ្រ
ការបង្ករា ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ និងសមាហរណកម្មកមា
ុ រទៅ
ក្នុងការថែទាំរបស់គ្រួសារ)

ផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមទៀតអំពី

ការប្រើប្រាស់ HES នៅក្នុងបរិបទការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ។

ផ្អក
ែ លើការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញទៅលើភស្ដតា
ុ ងដែលមានការសន្នដ
ិ ន
ា្ឋ
ថា មានតម្រូវការឱ្យមានគោលវិធីបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៖ ក្នុង
ករណីជាច្រើនអន្តរាគមន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខទំនងជាមិន

គប
្រ គ
់ ន
្រា ់ ដើមប្ អា
ី ចគាំទកា
្រ រថរែ ក្សាកុមារក្នង
ុ គសា
ួ្រ របានដោយ
ជោគជ័យទេ។ គោលវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀត ដែលមាន

ការចូលរួមពីអ្នកមានតួនាទីចម្រុះ និងការវិភាគ និងគ្រប់គ្រង

ករណី គឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងបរិបទភាគច្រើន។ ថ្វីបើភាព
ខ្លាំ ង ក្លា រ បស់ ក ម្ម វិ ធី គួ រ តែ មា នកម្រិ ត ខុ ស ៗគ្នា យោ ងទៅតាម

សេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារនីមួយៗក្ដី ប៉ុន្តែកម្មវិធីគួររួមមាន៖
ការប៉ាន់ប្រមាណនៅកម្រិតគ្រួសារ ការអភិវឌ្ឍគោលបំណង
និងការផ្ដល់ការគាំទ្រប្រភេទជាក់លាក់ក្នុងរយៈពេលវែង ប៉ុន្តែ

• គោលវិធី HES បែបឈានឡើងជាលំដាប់ គួរត្រូវបាន

មានដន
ែ កំណត់ចបា
្ ស់លាស់ មានការចូលរួមពីឪពុកម្ដយ
ា និង

ការចំពោះមុខតាមរយៈការគាំទដ
្រ ល់ការបរិភោគប្រចាថ
ំ ៃ្ង

ផែនការករណី ការពិចារណាលើកង្វល់ជាក់លាក់ ភាពងាយ

យកមកប្រដោ
ើ យជាដំបង
ូ តវូ្រ ឆ្លយ
ើ តបចំពោះសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ

កុមារក្នុងការធ្វើផែនការ និងការសម្រេចចិត្ត និងការអភិវឌ្ឍ

ហើយបន្ទាប់មកត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកទទួលផលទៅ

រងគ្រោះ អាទិភាព និងលទ្ធភាព និងធនធានរបស់គ្រួសារ។

Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table
has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s
reintegration in family care (2015), USAID.
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Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014), p. 6 – 7.

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

27

៥. ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធី

ទាំងប្រាំពីរ ដើម្បីបង្ការការបំបែក
កុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ផ្នែកនេះផ្ដល់ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីចំនួន៦

ត្រូវបានពិនិត្យស៊ីជម្រៅសម្រាប់ការសិក្សានេះ។

ដែល

កម្មវិធីមួយ

ត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់ពីប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគទិន្នន័យ

ដោយហេតុថា ក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា កម្មវិធីនេះពុំផ្ដល់

ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពី ការអនុវត្តល្អៗទេ។ កម្មវិធីមួយទៀត
នៃអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ដែលត្រូវបានជ្រើស
រើសសម្រាប់ការសិក្សានេះ

មិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងផ្នែក

នេះទេ ដោយសារកម្មវិធីនោះពុំមែនជាកម្មវិធីការថែរក្សាគ្រួសារ
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ

ប៉ុន្តែកម្មវិធីនោះផ្ដល់ភស្តុតាងអំពី

ការអនុ វ ត្ត ល្អ ទា ក់ ទ ងនឹ ង ការឆ្លើ យ តបចំ ពោះបញ្ហា សុ ខ ភាព
ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារ។ កម្មវិធីបន្ថែមមួយទៀត ដែលក្រុមអ្នក
ស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាមានការចងក្រងជាឯកសារគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអាចពិនិត្យបានស៊ីជម្រៅ (CCT) ក៏ត្រូវបាន
យកមកពិចារណាផងដែរ។

កម្មវិធីដទៃទៀតដែលត្រូវបាន

ពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញ (ថ្វប
ី ព
ើ ស
ំុ ជ
ី៊ មក
្រៅ )
ី្ដ ត្រវូ បានយកមកពិចារណា
ក្នុងផ្នែកទី៦

និង

ល្អជាសក្តានុពល

៧

ជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយអំពីការអនុវត្ត

ឬឱកាសសម្រាប់ការរៀនសូត្របន្ថែមទៀត

សូមមើលនៅក្នង
ុ ឧបសម្ពន
័ ្ធ ក សមប
្រា ក
់ ម្រងប្រវត្តរិ ប
ូ ពេញលេញ
របស់អង្គការ/កម្មវធ
ិ ន
ី ម
ី យ
ួ ៗ
សិក្សានេះ។

៥.១

ដែលត្រវូ បានដាក់បញ្ចូលក្នុងការ

CCPCR ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ឆ្ន១
ំា ៩៩៤ ដើមប្ ប
ី ង្ករា និង
និងការជួញ

ដូរកុមារ។ កាលពីដប
ំ ង
ូ ការគាំទត
្រ វូ្រ បានផ្ដលឱ
់ យ្ តាមរយៈកន្លង
ែ

108
109
110
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បំពាន ប៉ន
ុ ក
ែ្ត ង
ុ្ន ឆ្ន២
ំា ០១០ CCPCR បានចាប់ផម
ើ្ដ ដំណរើ ការក្នង
ុ
ការផ្លាស់ទៅផ្ដល់កម្មវិធីតាមសហគមន៍

និងគ្រួសារវិញដើម្បី

បង្ករា ការរំលោភបំពានលើកមា
ុ រ និងការជួញដូរកុមារ។108 កម្មវធ
ិ ី
នេះរួមមានការស៊ើបអង្កេត និងការសង្គ្រោះ ការស្ដារឡើងវិញ

និងការស្ដារនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម ការបង្ការការបំបែក

ពីគ្រួសារ និងការអប់រំសហគមន៍។ CCPCR បន្តគ្រប់គ្រង
“មណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន” ដែលផ្ដល់ជម្រកបណ្ដោះ

អាសន្នការថែទាំ និងការស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ជនរងគ្រោះ
ដោយការរំលោភបំពាន និងការជួញដូររហូតដល់ពួកគេអាចធ្វើ
សមាហរណកម្មទៅក្នុងគ្រួសារ ឬការថែទាំនៅតាមគ្រួសារវិញ

បាន។109 កម្មវធ
ិ ប
ី ច្ចប
ុ ប្ ន្ន តវូ្រ បានអនុវត្តកង
ុ្ន រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ខត
េ ្ត

ស្វយ
ា រៀង ខេត្តកោះកុង និងខេត្តកំពង់ធំ ដោយខេត្តទាំងនេះ

ត្រូវបានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិថា មានចំនួនជនក្រីក្រ និង
ជនងាយរងគះ្រោ គួរជាទីកត់សម្គល
ា ់ ពម
្រ ទាំងមានធនធានមនុសស្

និងសវា
េ គាំទក
្រ ង
ុ្ន កមត
ិ្រ កំណត់ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបភាពងាយរងគះ្រោ
ទាំងអស់នេះ។110

កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានទទួល

ការគាំទព
្រ ី USAID និងដល
ែ តវូ្រ បានអនុវត្ត ក្នង
ុ ខត
េ ស
្ត យ
ា្វ រៀង
ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងមានបំណងដើម្បីបង្ការ

កុំឱ្យគ្រួសារប្រឈមហានិភ័យ ធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិ
កុមារ (CCPCR)៖ កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញ
ដូរមនុស្ស (រាជធានីភ្នំពេញ/េត្តស្វាយរៀង)

ឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហាការរំលោភបំពានលើកុមារ

ស្នាក់នៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរ និងការរំលោភ

ប្រថាន តាមរយៈការជំរុញឱ្យពួកគេអាចរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
បានក្នុងមូលដ្ឋាន។ ថ្វីបើកម្មវិធីនេះ ពុំមានចេតនាគាំទ្រការថែ

រក្សាគ្រួសារស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់ក្ដី ប៉ុន្តែដូចមានបញ្ជាក់ខាង
លើហើយថា ចំណាកស្រុក គឺជាកត្តាជំរុញមួយនៃការបំបែក
កុមារពីគ្រួសារ

ពិនត
ិ យ្ លើកម្មវធ
ិ ី ដែលមានបំណងបង្ករា តម្រវូ ការរបស់ឪពុកម្ដយ
ា
ក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុក ដើម្បីរកចំណូល។

កិច្ចសម្ភាសជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។
កិច្ចសម្ភាសជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

កិច្ចសម្ភាសជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ហេតុនេះហើយជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវ

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកទទួលផល

សេវា និងការគាំទ្រ

គ្រួសារដែល CCPCR ធ្វើការជាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំង

ពេលគ្រួសារអ្នកទទួលផលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ច្រើនតែមាន

បុគល
្គ ក
ិ សង្គម (អ្នកចិតសា
្ត ស្តដ
្រ ល
ែ មានគុណវុឌឍ្ )
ិ ចាប់ផម
ើ្ដ

ហើយមានភាពងាយរងគះ្រោ ចំពោះចំណាកសក
ុ្រ ដើមប្ រី កការងារ

ការគំរាម) ដើម្បីវាយតម្លៃសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។

ការជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ចំណូល និងឱកាសជីវភាពរស់នៅមានកម្រិតកំណត់យ៉ាងខ្លាំង
ធ្វើ ដល
ែ មានលក្ខណៈកេងប្រវញ
័ ខ
្ច ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ប្រទស
េ វៀតណាម។111

ធ្វើការវិភាគ SWOT (ចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ ឱកាស
ការវាយតម្លៃ ត្រូ វ បានធ្វើ ឡើ ង ដោយប្រើ ប្រា ស់ ឧ បករណ៍ មា ន

ខេត្តស្វាយរៀងដើរតួនាទីជាផ្លូវឆ្លងកាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅ

រចនាសម្ព័ន្ធ ដែលពិនិត្យលើសន្តិសុខគ្រួសារ សេចក្ដីត្រូវការជា

មួយក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ។ មានកត្តជា
ា ច្រន
ើ ដែលចូលរួមចំណក
ែ

សហគមន៍ ការរកចំណូល លទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ និង

មូលដ្ឋាន អនក្ខរភាព និងការអប់រំទាប ឱកាសទីផ្សារការងារ

ធ្វកា
ើ រជាមួយគ្រសា
ួ រនីមយ
ួ ៗ ដើមប្ ប
ី ង្កត
ើ ផែនការករណីជាបុគល
្គ

CCPCR បានឱ្យដឹងថា ជារឿងធម្មតាដែលក្នុងចំណោមអ្នកបាន

ករណីរួមមាន៖

ដើម្បីឱ្យទៅធ្វើជាអ្នកសុំទាន អ្នកលក់ឥវ៉ាន់ អ្នកបម្រើតាមផ្ទះ

និ ង បុ គ្គ ល ទទួ ល ខុ ស ត្រូ វ ក្នុ ង ការអនុ វ ត្ត ភា រកិ ច្ច ដែ ល ពាក់ ព័ ន្ធ

តាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ហើយគឺជាខេត្តក្រជាងគេបំផុត

មូលដ្ឋាន/សម្ភារ សុខភាពផ្លូវកាយ សុខភាពផ្លូវចិត្តបណ្ដាញ

ដល់ស្ថានភាពនេះ ដូចជា កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាជា

ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារ។ បន្ទាប់មក បុគ្គលិកសង្គម

មានកម្រត
ិ កំណត់ និងហដ
េ រា្ឋ ចនាសម្ពន
័ អ
្ធ ន់ខសោ
្ យ។ យោងតាម

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ។

ឆ្លងដែននោះ មានមនុសស្ ជាច្រន
ើ ដែលត្រវូ គេបោកបស
្រា ់ ឬលក់

ការចាត់អាទិភាពសេចក្ដីត្រូវការទាំងអស់នេះ ដំណោះស្រាយ

អ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទ ឬពលករក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ល។112

នៅក្នុងដំណោះស្រាយ

អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធី ច្រើនតែជាអ្នកវិលត្រឡប់មកពី

ប្រទេសវៀតណាមវិញ បន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់
មួយរយៈក្នុងការងារក្រៅផ្លូវការ (ឧ. អ្នកសុំទាន ឬអ្នកលក់
ឆ្នោត)។113

យោងតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយ អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផលច្រើនតែចូលមកទំនាក់ទំនងជាមួយ CCRPC
នៅពេលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាម ហើយ

ផែនការ

សេចក្ដីត្រូវការរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ

និងកាលវិភាគពេលវេលាសម្រាប់

ការបំពេញភារកិច្ចទាំងនេះ។ បុគ្គលិកសង្គមអនុវត្តការចុះតាម

ដានបន្តជាមួយគ្រួសារនីមួយៗចំនួនមួយលើក ឬពីរលើកក្នុង
មួយខែ

ដោយភាគច្រើនគឺចន្លោះរវាងបីខែ

ដល់ប្រាំមួយខែ

(ប៉ុន្តែ ក៏អាចមានពេលយូរជាងនេះក្នុងករណីចាំបាច់ ដើម្បី
ឆ្លើយតបតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ)។116

បុគ្គលិកសង្គម ធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ហើយ

បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈទំនាក់ទំនងដែល

មេភូមិ នឹងអមដំណើរបុគ្គលិកសង្គមនៅថ្ងៃដំបូង ដែលពួកគេ

និងតាមព្រំដែន។ យើងឃើញថា កុមារអាចត្រូវបានយកទៅ

កម្មវធ
ិ ផ
ី ត
ោ្ដ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រពង្រង
ឹ ផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច

អង្គការនេះមានជាមួយភ្នក
ា ងា
់ រជំរញ
ុ ការអនុវត្តចបា
្ ប់កង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា

ចុះទៅកាន់គ្រួសាររបស់អ្នកទទួលផល។

ប្រទេសវៀតណាមជាមួយឪពុកម្ដាយខ្លួន

ផ្ដល់ការគាំទ្រ និងសេវាដូចខាងក្រោម៖

ក្នុងករណីពួកគេពុំ

បានទៅសាលារៀន ហើយច្រើនតែនៅផ្ទះ/នៅតាមសំយាបផ្ទះ
តែម្នាក់ឯងនៅពេលឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការ ឬពួកគេចូលរួមក្នុង

- ក្រុមសន្សំតាមភូមិ៖ កម្មវិធីធ្វើការជាមួយមេភូមិ ដើម្បី
បង្កើតក្រុមសន្សំ និងបង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីមើល

ការសុទា
ំ នជាមួយឪពុកម្ដយ
ា ខ្លន
ួ ឬត្រវូ បានទុកចោលឱ្យនៅជា
មួយសាច់ញាតិ។

114

នៅក្នុងពេលប្រមូលទិន្នន័យនេះ

មានការរាយការណ៍ថា

មានសំណុំរឿងសកម្មចំនួន ២០ ដែលបានទទួលការគាំទ្រ
ដោយបុគ្គលិកសង្គមម្នាក់។115

111

ខុសត្រូវលើក្រុមសន្សំនេះ

- ការផ្ដ ល់ កា រគាំ ទ្រ ផ្នែ ក សម្ភា រ ដើ ម្ បី ចា ប់ ផ្ដើ ម អាជី វ កម្ម
(ឧ. មាន់ទា គ្រឿងទេស)

- ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (ឧ. ការចិញ្ចឹមសត្វ)
- សម្ភារសិក្សា (ឧ.ឯកសណ្ឋានសៀវភៅ ប៊ិច)

CCPCR, Prevention, http://www.ccpcr.org.kh/home/preventions

112

CCPCR, Svey Rieng Shelter, http://www.ccpcr.org.kh/article/38/shelters-transition-houses/svay-rieng-shelter.htm

113

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស នៅខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨។

114
115
116

កិច្ចសម្ភាសជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស នៅខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសជាមួយនាយក CCPCR នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

29

- ការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ និងសម្ភារដទៃទៀត (អង្ករ

មុខរបរជំនួសនៃការចំណាកស្រុកដើម្បីការចិញ្ចឹមជីវិត ដើម្បីឲ្យ

- ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការពិនិត្យផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

កុមារឱ្យទៅសាលារៀន។ អន្តរាគមន៍នេះសង្ឃឹមថា អាចបង្ការ

សាប៊ូ។ល។)

- ថ្លៃធ្វើដំណើរដើម្បីធានាឱ្យមានលទ្ធភាពទៅទទួលបាន
សេវា និង

គួរឱ្យសោកស្ដយ
ា យើងហាក់ពឃ
ំុ ញ
ើ មានទិនន
្ន យ
័ ណាមួយ

ដល
ែ វាស់វង
ែ លទ្ធផលរបស់អក
្ន ទទួលផលក្នង
ុ លក្ខណៈជាប្រពន
័ ្ធ
ឡើយ។ ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដី ការសម្ភស
ា ន៍ជាមួយអ្នកទទួលផល

បានផ្ដ ល់ ភ ស្តុ តា ងជាសាច់ រឿងជាក់ ស្ដែ ង មួ យ ចំ នួ ន ស្ដី អំ ពី
ការសម្ភាសទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា

សកម្មភាពពង្រង
ឹ ផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ជាពិសស
េ ការផ្ដលស
់ ម្ភរា ដើមប្ ី
និងអ្នកថែទាំ

កុមារអាចទទួលបានជីវភាពរស់នៅមានស្ថរិ ភាពនៅក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា
បន្ទច់បង្អាក់ដល់ចំណាកស្រុកឆ្លងដែនក្រៅផ្លូវការជាហេតុជួយ
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្ស

និងការកេងប្រវ័ញ្ច

និងលទ្ធភាពដែលអាចនាំឱ្យមានហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារ
ពីគ្រួសារ

(ឬហានិភ័យដែលធ្វើឱ្យកុមារត្រូវធ្វើចំណាកស្រុក

ក្រៅផ្លូវការជាមួយឪពុកម្ដាយខ្លួនដែរ)។ ការផ្ដល់អាហារ និង

សម្ភរា ការអប់រដ
ំ ទៃទៀត ហាក់បានទទួលការឱ្យតម្លព
ៃ អ
ី ក
្ន ទទួល
ផល ជាពិសេសនៅពេលពួកគេធ្វើការដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម និង
រកចំណូលពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

“ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែខ្ញុំ

ក្រ។ ពេលខ្ញុំទៅ ខ្ញុំមានលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនៗឱ្យរៀន។ ខ្ញុំមិន
មានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ ហើយខ្ញុំមានកូនច្រើន... ខ្ញុំជាអ្នក
រកចំណូលក្នុងគ្រួសារ
កន្ទេល...

ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេ

ហើយខ្ញុំមានតែលក់កក់

ដើម្បីធ្វើ

[បុគ្គលិកសង្គមរបស់កម្មវិធ]ី

ថា

ខ្ញុំចង់បើកមុខរបរខ្លួនឯង។ បន្ទាប់មកពួកគេបានផ្ដល់សម្ភារឱ្យ

ខ្ញុំបើកអាជីវកម្ម។ ខ្ញុំបានបើកហាងខ្លួនឯង ហើយពួកគេបាន
ផ្ដលគ
់ ឿ្រ ងទេសឱ្យខ្ញ.ំុ .. ដោយសារតែអាជីវកម្មនះេ ខ្ញម
ំុ ន
ិ ចាំបាច់
ទៅសុំទាននៅប្រទេសវៀតណាម
សាលារៀនបាន។” 118

ហើយកូនរបស់ខ្ញុំអាចទៅ

ធាតុផ្សំនៃការអនុវត្តល្អ និងភាពខ្វះចន្លោះ
កម្ម វិ ធី នេះ ត្រូ វ បានកែ ត ម្រូ វ ទៅតាមក្រុ ម អ្ន ក ទទួ ល ផល

ដែលកម្មវិធីជួយជ្រោមជ្រែង៖ កម្មវិធីផ្ដោតជាចម្បងលើការផ្ដល់
117

(ឬកុមារត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនៅក្នុងចំណាកស្រុក)។
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះមុខ

លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកម្ដាយ

ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រដោយសារចំណាកសក
ុ្រ របស់ឪពុកម្ដយ
ា

បន្ថែមលើនេះ ការផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ

- ការប្រឹក្សាយោលបល់កម្រិតមូលដ្ឋាន។117

លទ្ធផល។

គសា
ួ្រ របាននៅជាមួយកូនរបស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ
និងគាំទ្រ

ហាក់បានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អចំពោះ

បរិបទនៃចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាន។

ទោះយ៉ាងណាក្ដីក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង កម្មវិធីហាក់បីដូច

ជាផ្តោតទៅលើតែការទប់ស្កាត់ការបំបែកកុមារដែលបានធ្វើការ

បង្រប
ួ បង្រម
ួ ហើយ ឬចំណាកស្រក
ុ សារជាថ្ម។
ី ដំណរើ ការរបស់
កម្មវិធីក្នុងការកំណត់អត្ដសញ្ញាណគ្រួសារ គឺធ្វើឡើងតាមរយៈ

មណ្ឌ ល ស្នា ក់ នៅបណ្ដោះ អាសន្ន ស ម្រា ប់ គ្រួ សា រជនចំណា ក
ស្រក
ុ ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញ (ឧ. អ្នកដែលត្រវូ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

វៀតណាមបញ្ជន
ូ តឡ
្រ ប់មកបទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ វិញ) ជំនស
ួ ឱ្យតាមរយៈ
ដំណរើ ការដ៏រង
ឹ មាំកង
ុ្ន ការកំណត់រកគសា
ួ្រ រដល
ែ បឈ
្រ មហានិភយ
័

នៃការបំបក
ែ ចេញពីគសា
ួ្រ រនៅក្នង
ុ សហគមន៍ ឧ. ដូចជា តាមរយៈ
ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានសូចនាករហានិភ័យ និងការយកសូចនាករ
ទាំងនោះទៅអនុវត្ត។

កម្មវិធីហាក់ពុំបានផ្ដល់ការតភ្ជាប់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់

រចនាសម្ព័ន្ធសេវា និងការគាំទ្រនានា ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។

ឧ. ហាក់ពុំមានសេវាណាមួយសម្រាប់គ្រួសារដែលមានអំពើ
ហិង្សា ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ហើយមានការគាំទ្រក្នុងកម្រិត
កំណត់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយឱ្យអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង

ជំនាញក្នង
ុ ការចិញម
ឹ្ច កូនបក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព។ ម្យង
ា៉ ទៀត

ហាក់ពមា
ំុ នជមស
ើ្រ សមប
្រា កា
់ រថទា
ែ ក
ំ ង
ុ្ន គអា
្រា សន្ន ឬការថទា
ែ ំ
ដោយឪពុកម្ដាយធម៌នៅតាមគ្រួសារ សម្រាប់កុមារដែលពុំអាច
រស់នៅជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនឡើយ។

បន្ថម
ែ លើនះេ ទៀតគួរកត់សម្គល
ា ថា
់
ការសម្ភស
ា ន៍ជាមួយ

អ្នកទទួលផលជាឪពុកម្ដយ
ា និងកុមារ បានបង្ហញ
ា ឱ្យឃើញថា

ការគាំទ្រដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម មានកម្រិតកំណត់ត្រឹមការផ្ដល់
សត្វមាន់ទា និងការផ្ដលក
់ ម្ចី ឬសម្ភរា ដើមប្ ចា
ី ប់ផម
ើ្ដ ការលក់ដរូ

ក្នុងអាជីវកម្មចាប់ហួយតូចតាច។ យើងហាក់ពុំឃើញមានការ

បណ្ដះុ បណ្ដាលគ្របជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ស្ដព
ី ជ
ី នា
ំ ញអាជីវកម្ម ឬលទ្ធភាព

ទទួលបានកម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈសមប
្រា ឪ
់ ពុកម្ដយ
ា
និង
អ្នកថែទាំដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍជំនាញក្រៅពីការចិញ្ចឹមសត្វ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ របស់ CCPCR អាចបើកមើលបាននៅ៖ http://www.ccpcr.org.kh/assets/uploads/documents/ccpcr_newfile_701e7b4a
f90ea53085f6b7e59e26ab2b2018_05_07_01_13_20.pdf
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ អ្នកទទួលផលចំនួនពីរនាក់ នៃកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរកុមាររបស់ CCPRC ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ស្ត្រី និងបុរសអាយុ ៣៧ និង៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨

ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

30

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឬការបើកតូបលក់គ្រឿងទេស។

យើងហាក់ពុំឃើញមានការ

បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីជំនាញអាជីវកម្ម ឬការបណ្ដុះបណ្ដាលណា

មួយលើការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួល
ផលអាចស្ថាបនាអាជីវកម្មផ្សេងក្រៅពីគំរូទាំងពីរនេះ។

ហត
េ ន
ុ ះេ ថ្វប
ី គ
ើ រំ ក
ូ ម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ ផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់យង
ា៉

ឆ្នាំ២០១៨

និងខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០២០។

កម្មវិធីនេះត្រូវបាន

បង្កត
ើ ឡើង ដោយទទួលស្គល
ា អ
់ ព
ំ ច
ី ន្លះោ ខ្វះខាត និងភាពមាន
កំណត់នៃសេវាគាំទ្រពេលមានវិបត្តិ

សេវាគាំទ្រផ្នែកសង្គម

ដើម្បីឆ្លើយតបស្ថានភាពក្នុងគ្រាមានអាសន្ន សេវាឯកទេសក្នុង
ការជួយដល់កុមារ និងគ្រួសារដែលមានតម្រូវការបន្ថែម និង

និងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារដែលឆ្លើយតបជាមួយ

សេវាប្រក
ឹ សា
្ យោបល់នៅក្នង
ុ សហគមន៍។ ចន្លះោ ខ្វះខាតទាំងអស់

បរិបទនៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់គ្រួសារដែលពិតជាមានភាព

គំរូនេះមានបំណងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតដែលត្រូវបានកំណត់

សមត្ថភាពក្នុងកម្រិតកំណត់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវ

សហគមន៍នម
ី យ
ួ ៗ និងសាកល្បងគោលវិធប
ី ប
ែ គ្របជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ

និ ង ភាពងាយរងគ្រោះ ជាច្រើ ន ដែ ល អាចនាំ ឱ្ យ មានការបំ បែ ក

របស់អង្គការ CCT។120

ខ្លាំងលើ

HES

កត្តាជំរុញឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារដោយផ្ទាល់ នៅក្នុង

នេះ ហើ យ ដែ ល ជំ រុ ញ ដល់ កា រប្រើ ប្រា ស់ ម ណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រ។

ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំង និងបរិបទក្ដីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីនៅមាន

ឃើញទាំងអស់ ដោយស្ថាបនាបន្ថែមលើចំណុចខ្លាំងរបស់

ការទូលំទូលាយ

ដែលស្ថាបនាបន្ថែមលើការងារពង្រឹងគ្រួសារដែលមានស្រាប់

និងផ្ដល់ការឆ្លើយតបចំពោះកត្តាហានិភ័យ

កុមារពីគ្រួសារ។

៥.២

អង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា (CCT)៖ គំរូ
ការថែរក្សាគ្រួសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
(ខេត្តបាត់ដំបង)

អង្គការ CCT ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ជា

មណ្ឌលថែទាំកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ជម្រកដល់កុមារ ១៤នាក់ ដែល
ត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានលក្ខណៈ
រំលោភបំពានមួយ។

អង្គការនេះបានផ្លាស់ប្តូរឱ្យក្លាយទៅជា

អង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពស់ការថែទាំតាមគ្រួសារ

និងសេវាការគាំទស
្រ មប
្រា ក
់ មា
ុ រងាយរងគះ្រោ ក្នង
ុ ខេតបា
្ត ត់ដប
ំ ង។
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការនេះ
ពង្រឹងសហគមន៍

ចេញពីភាពក្រីក្រ

គឺទៅលើការ

និងការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្រួសារឱ្យគេច
និងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ

បង្រួបបង្រួមកុមារ ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាមួយ

គ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញ និងផ្ដល់ការថែទាំពីសាច់ញាតិ និងគ្រួសារ

អ្នកទទួលផល
កម្មវិធីអនុវត្តសាកល្បង

បានផ្ដល់សេវាដោយផ្ទាល់ដល់

អ្នកទទួលផលចំនួន ២១៩នាក់ (ឧ. ការគ្រប់គ្រងករណី)
ក្នុងរយៈពេលចាប់ពីខែតុលា

ឆ្នាំ២០១៦

ដល់ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៨ ដោយក្នុងនោះ ករណីចំនួន ៣៩ បានបិទរួចហើយ
ហើយ ១៨០ករណីនៅជាសំណុំរឿងបើកនៅឡើយ។ បន្ថែម

លើនេះទៀត សកម្មភាពសហគមន៍ចំនួន ១១១ ត្រូវបានធ្វើ
ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនន
ួ ៣.០៥៤នាក់ (ការពិគះ្រោ យោបល់
យុទ្ធនាការការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា សិក្ខាសាលាសុវត្ថិភាព
នៅផ្ទះក្រុមគាំទ្រផ្នែកគ្រឿងស្រវឹង)។121

អ្នកទទួលផលត្រូវ

បានបញ្ជូនមកកម្មវិធីដោយមេភូមិ គ.ក.ន.ក បុគ្គលិកសង្គម
នៅតាមភូមិ មន្ទីរ ស.អ.យ សាលារៀន អ្នកផ្ដល់សេវា អង្គការ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាល

និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមភូមិដទៃទៀត។

កម្ម វិ ធី នេះ ក៏ បា នអតិ ថិ ជ នដែ ល មកទទួ ល សេ វា ដោយខ្លួ ន ឯង
តាមរយៈក្រុមជួយខ្លួនឯង
មក។

និងតាមរយៈអ្នកជិតខាងបញ្ជូន
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ឪពុកម្ដយ
ា ធម៌ដល់កមា
ុ រដល
ែ តវូ្រ ការការថទា
ែ ជ
ំ ន
ំ ស
ួ ។119 កម្មវធ
ិ ី

គំរូរបស់កម្មវិធី

គ្របជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ (Holistic Family Preservation Model)

ភូមិ

គ្រួសារ។

ថ្នាក់ខេត្តរបស់អង្គការ CCT ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជី

របស់អង្គការនេះដែលមានឈ្មោះថា គំរូថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ
មានបំណងបង្ករា ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ តាមរយៈសវា
េ ពងង
ឹ្រ

បច្ចុប្បន្នគំរូនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិចំនួន១១

ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

និងមានផែនការពង្រីកសេវានេះក្នុងភូមិ

ចំនួន ៣៦ នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនប្រាំបីនៅក្នុងចន្លោះខែតុលា

កម្មវធ
ិ ត
ី វូ្រ បានអនុវត្តដោយធ្វតា
ើ មការកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា

ដែលមានកុមារប្រឈមហានិភ័យនៃការបំបែកពីគ្រួសារ

កម្រិតខ្ពស់។ ស្រុក ឃុំ និងភូមិក្នុងរង្វង់ ៣០គម ពីមជ្ឈមណ្ឌល

ដោយភូមិត្រូវបានចាត់ទៅជាបីកម្រិត (ពណ៌ក្រហម ពណ៌
លឿងទុំ និងបៃតង) យោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបង្ហាញ
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Cambodia Children’s Trust, Our story, available at: https://cambodianchildrenstrust.org/about-us/our-story/

120

CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia

121

ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយ CCT ជាកិច្ចឆ្លើយតបជាមួយកម្រងសំណួរ

(2018), p. 8.
122

ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយ CCT ជាកិច្ចឆ្លើយតបជាមួយកម្រងសំណួរ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

31

ថា គ្រួសារក្នុងចំនួនច្រើនកំពុងប្រឈមហានិភ័យនៃការបំបែក
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កុមារចេញពីគ្រួសារ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះ

រួមមាន

គ្លីនិកថែទាំសុខភាព អ្នកផ្ដល់សេវា NGO ដទៃទៀត ភាពនៅ
កៀកជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារ

និងវត្តមាននៃ

គ.ក.ន.ក
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ក្រុមគាំទ្រ វគ្គស្វែងរកមតិគាំទ្រ អន្តរាគមន៍ពេលមានវិបត្តិ និង
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បន្ទប
ា ម
់ កទៀត គំរនោ
ូ ះតវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងដោយបប
ើ្រ ស
្រា ់
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បាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារងាយរងគ្រោះ
ដូចជា ដើមទុនមនុស្ស (បុគ្គលិកអង្គការ CCT ការអភិវឌ្ឍ

ជំនាញ និងចំណេះដឹង) ដើមទុនផ្នែកសង្គម (ការស្ថាបនា

បណ្ដាញនិងទំនាក់ទន
ំ ង) និងដើមទុនផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថុ (ការគាំទ្រ
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បុគ្គលិកសង្គមតាមភូមិចំនួន២២រូប ត្រូវបានធ្វើជ្រើសរើស

ឱ្យចូលធ្វើការពីតាមភូមិរបស់កម្មវិធី។ បុគ្គលិកសង្គមតាមភូមិ

ទាំងនេះ ត្រវូ បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា នៅក្នង
ុ កិចព
្ច គ
ិ ះ្រោ យោបល់

បឋមនៅតាមសហគមន៍

តាមរយៈបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់

ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអ្នកដែលបានស្ដង
ែ ចេញថា មានសក្ដន
ា ព
ុ ល
ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបឋមចំនួនពីរសប្តាហ៍

ពួកគេបាន

(និងបន្ទាប់

មកទៀត មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលកន្លះថ្ងៃរៀងរាល់ពីរ
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១. ដំណើរការគន្លងផ្លូវសម្រាប់ការបញ្ជូន
កម្មវិធីបានបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូនដោយផ្សារភ្ជាប់ថ្នាក់ភូមិ ឃុំ
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គឺជា

២. ការវាយតម្លៃលើភាពងាយរងគ្រោះ និងហានិភ័យ
ការអនុវត្តសាកល្បងបានចាប់ផម
ើ្ដ ដោយប្រប
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ដើម្បីកំណត់រកហានិភ័យចំពោះ

គ្រួសារ និងច្បិចរកភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងចំណុចពេលវេលា
ណាមួយ
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គ្រប់គ្រងករណីបែបទ្រឹស្ដី (សូមមើលខាងក្រោម)។

CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project, Cambodia
(2018), p. 22.
CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project,
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Cambodia (2018).
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ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៣. បង្កើតក្រុម និងកំណត់រូបរាងសេវា ដោយផ្អែកទៅលើ

- ការស្ថាបនាក្រុមដើម្បីធានាឱ្យបានថា

សេវា

- សេវាផ្ដល់ដោយអង្គការដៃគូ រួមមានដូចជា សេវាវេជ្ជ

សេចក្ដីត្រូវការ

និងការគាំទ្រដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកម្មវិធី

គ្រួសាររស់នៅ

ក្នុងផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានសន្តិសុខ

មានភាពប្លែកៗគ្នាពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយ អាស្រ័យទៅ

សាស្ត្រឯកទេស និងសេវាពិការភាព មន្ទីរពេទ្យ អំពើ

ប្រែបល
ួ្រ ជានិច្ច ឧបសគ្គផក
ែ្ន សង្គម សេដក
្ឋ ច
ិ ខ
្ច ស
ុ ៗគ្នក
ា ង
ុ្ន ការ

ការបណះុ្ដ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈ និងការគាំទក
្រ ង
ុ្ន គអា
្រា សន្ន។

តាមសេចក្ដីត្រូវការជាក់លាក់របស់ពួកគេ

ដែលតែងមានការ

ហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ ការអប់រំ និង

ទទួលបានសវា
េ និងធនធាន និងសុវត្ថភា
ិ ពរបស់សវា
េ ឯកទេស។

៤. ការធ្វើផែនទីបណ្ដាញការគាំទ្រនៅថ្នាក់ភូមិ និងឃុំ

តួនាទីជាច្រកផ្លូវតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាផ្សេងៗជាច្រើនដែលផ្ដល់

ឃុំ និងភូមិ។ ការធ្វើផែនទីនេះបានប្រើប្រាស់ម៉ាទ្រិច បណ្ដាញ

ធនធានផ្ដល់ទៅឱ្យគ្រួសារ យោងទៅតាមការវាយតម្លៃសេចក្ដី

ដល់គសា
ួ្រ រក្នង
ុ ការកំណត់រកចំណច
ុ ខ្លង
ំា
និងបណ្ដាញការគាំទ្រ

បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិ

និងបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់ដើរ

ដោយអង្គការ CCT និងអ្នកផ្ដល់សេវាដទៃទៀត។ សេវានិង
ត្រូវការមាន៖

- មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍រណប

ដែលផ្ដល់លទ្ធភាព

ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ បរិក្ខារទឹកស្អាត
និងអនាម័យ ការអប់រំបន្ថែម បំនិនជីវិត និងការគាំទ្រ
ផ្នែកចិត្តសង្គម

- ការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ រួមទាំង

ផ្នែកការសង្គ្រោះបឋម ការព្យាបាលជំងឺតិចតួច ទំនាក់

ទំនងជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋាន និងគ្រឹះស្ថានថែទាំ

សុខភាព ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការគ្រប់គ្រង
ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ

- ការថែទាំដោយសាច់ញាតិ និងឪពុកម្ដាយធម៌ ជាវិធី

មួយដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំតាមគ្រួសារសម្រាប់កុមារដែល
ពុំអាចរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្លួនបាន

បុគ្គលិកសង្គមធ្វើផែនទីការគាំទ្រ

និងសេវានានានៅក្នុង

សុវត្ថិភាព ដែលធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែង
របស់ខ្លួន ព្រមទាំងកែសម្រួលឧបករណ៍នេះនៅថ្នាក់ភូមិ និង

ថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីធ្វើផែនទីសេវា និងការគាំទ្រដែលមាន និងកំណត់

រកចន្លះោ ខ្វះខាត។ ការធ្វផ
ើ ន
ែ ទីកផ
៏ ក
ែ្អ លើពត
័ មា
៌ នបានពីកប
្រ ខ័ណ្ឌ
ការងារផ្នក
ែ អក
េ ឡ
ូ ស
ូ ផ
ី៊ ងដរែ ។ ដំណរើ ការការផន
ែ ទីសហគមន៍

ត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចជាន់ខ្ពស់ និង

បុគ្គលិកសង្គមតាមភូមិ ដោយផ្គូផ្គងចំណេះដឹងស្ដីពីការគាំទ្រ
ដែលមានក្នុងសហគមន៍។

៥. ក្រុមសហគមន៍ និងសិក្ខាសាលា
បុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិ

និងបុគ្គលិកសង្គមជាន់ខ្ពស់

(Senior Social worker) ធ្វើសិក្ខាសាលាតាមសហគមន៍
ស្ដីពីប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើន

រួមមានដូចជា

សុវត្ថិភាព

នៅផ្ទះ ក្រុមគាំទ្រផ្នែកគ្រឿងស្រវឹង ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យមានដោយ
ផ្ដល់ការលើកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់
បំពានគ្រឿងស្រវឹង។

ប្រអប់ព័ត៌មាន៖ ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាព
សញ្ញាសុវត្ថិភាព គឺជាគោលវិធីមួយនៅក្នុងការងារសំណុំរឿងការពារកុមារដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ

១៩៩០ នៅអូស្ត្រាលីភាគខាងលិច ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ចក្រភពអង់គ្លេស

ស៊ុយអ៊ែត ហូឡង់ ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ និងជប៉ុន។ គោលវិធីនេះក៏ជាគោលវិធីបែបសហការដែលពង្រីកការស៊ើបអង្កេតទៅលើ
ហានិភ័យ

ដើម្បីក្តោបលើចំណុចខ្លាំង

ដែលអាចធ្វើគ្រឹះស្ថាបនាបន្ថែមឈានទៅធ្វើឱ្យស្ថានភាពរបស់កុមារ

និងគ្រួសារ

មានស្ថិរភាព និងមានភាពរឹងមាំ។ ក្នុងអំឡុងដំណើរការវាយតម្លៃ គោលដៅរយៈពេលវែងត្រូវបានកំណត់ដោយគ្រួសារ។

គោលវិធីសញ្ញាសុវត្ថិភាពជួយធានាថា គោលដៅច្បាស់លាស់ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកសង្គម ត្រូវបាន

កំណត់ឡើងសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗផ្អែកលើការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈបុគ្គល និងមានលក្ខណៈចូលរួមស្ដីពីសេចក្ដីត្រូវការ និង
ចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេ។ ផែនការករណីត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការជាក់លាក់របស់គ្រួសារនីមួយៗ
ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបានគោលដៅ។ គោលវិធីនេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានដូចជា ឧបករណ៍ដែលត្រូវ

បានតាក់តែងឡើង ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយកុមារ និងឪពុកម្ដាយ ដើម្បីសម្របសម្រួលឱ្យសំឡេងពួកគេ ត្រូវបានគេស្ដាប់
ឮនៅក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃ។128
128

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីសញ្ញានៃក្របខ័ណ្ឌសុវត្ថិភាព សូមមើល៖ https://www.signsofsafety.net

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

33

ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បករិយាសហគមន៍ គឺជាវិស័យគន្លឹះរបស់

កម្មវធ
ិ ជា
ី ពិសស
េ គឺការអភិវឌ្ឍយុទនា
្ធ ការផ្ដលសា
់ រជូនសហគមន៍
ស្ដព
ី គ
ី
ះ្រោ ថ្នក
ា ន
់ ម
ៃ ណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ។ អង្គការ CCT ផ្សព្វផសា
្ យ

អាហារូបត្ថម្ភ និងកា
 រលូតលាស់

7%

លទ្ធផលអនុវត្តកា
 រងារ

0%

ការការពារពីការរំលោភបំពាន និងកា
 រកេងប
 ្រវ័ញ្ច

11%

គ្រួសារក្នុងភូមិទាំង ១៨ និងបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមុនចាប់

កន្លែងស្នាក់នៅ

20%

ទាំងនេះ ព្រមទាំងភូមិចំនួន ១៨ ទៀតដែលមិនបានទទួលសេវា

អាកប្បកិរិយាសង្គម

1%

សុខុមាលភាពល្អ

5%

ការងារ និងកា
 រអប់រំ

2%

ខិត្តប័ណ្ណយុទ្ធនាការផ្ដល់សារជូនដល់គ្រួសារជាង
ផ្តើមគម្រោង

៨.០០០

និងទិន្នន័យពេលបញ្ចប់គម្រោងនៅក្នុងភូមិ

ដើមប្ វា
ី ស់វង
ែ ផលប៉ះពាល់នយ
ៃ ទ
ុ នា
្ធ ការនេះ នៅក្នង
ុ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ

ឥរិយាបថសហគមន៍ចំពោះមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ វគ្គអប់រំក៏ត្រូវ
បានធ្វើឡើងជាមួយមេភូមិ

ហើយបន្ទាប់មក

មេភូមិរៀបចំ

កិច្ចប្រជុំសហគមន៍ ដោយមានការគាំទ្រពីបុគ្គលិកសង្គមរបស់
អង្គការ CCT។129

ប្រភព៖ CCT, Holistic Family Preservation Model: A
formative

evaluation

of

the

Holistic

Family

Preservation Pilot for the Family Care First Project,
Cambodia (2018), p. 41.

លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់
ការសិក្សាវាយតម្លៃលើកម្មវិធី

ត្រូវបានអនុវត្តឡើង

ប៉ុន្តែ

ថ្វប
ី កា
ើ ររីកចម្រន
ើ ក្នង
ុ វិសយ
័ ទាំងអស់នះេ អាចស្ដង
ែ ឱ្យឃើញ

គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃនេះ គឺដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីមួយនៃ

នូ វ ការថយចុះ នៃ ក ត្តា ហា និ ភ័ យ ពាក់ ព័ ន្ធ ជា មួ យ ការបំ បែ ក

អាស្រ័យហេតុនេះ ការវាយតម្លៃនោះពុំបានដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យ

តួចក្ដី) ទិន្នន័យទាំងនេះពុំផ្ដល់ភស្តុតាងអាចឱ្យយើងសន្និដ្ឋាន

បំបែកកុមារពីគ្រួសារទេ។

បំបែកកុមារពីគ្រួសារឡើយ។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ ពុំមែនដើម្បីវាស់វែងផលប៉ះពាល់

កុមារពីគ្រួសារក្ដី (ថ្វីបើបានមកពីសំណាកសំណុំរឿងចំនួនតិច

ឲ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយការ

បានថា គំរូមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការ

ចំនួន ២៩ករណី ដែលបានវាយតម្លៃមុនគម្រោង ក្នុងពេល

វិសយ
័ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត អាកប្បកិរយា
ិ សហគមន៍របស់កម្មវធ
ិ ី តវូ្រ

ទិន្នន័យដែលបានមកពីសំណាក

ប្រាំមួយខែ ដោយប្រើប្រាស់សន្ទស្សន៍ស្ថានភាពកុមារ បានផ្ដល់

បានវាយតម្លៃដោយបើប
្រ ្រាស់ការតាក់តែងបែបពិសោធន៍ដោយ

វិសយ
័ ផ្សង
េ ៗ។ ការវាស់វង
ែ លើលនៅ
ំ ដ្ឋន
ា ចំពោះការទទួលបាន

ទទួលអន្តរាគមន៍ចំនួន ១៨ និងភូមិមិនបានទទួលអន្តរាគមន៍

ទិនន
្ន យ
័ មួយចំនន
ួ ស្ដព
ី ល
ី ទ្ធផលសមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ រនីមយ
ួ ៗទៅតាម
កិច្ចការពារផ្នែកច្បាប់ សន្តិសុខស្បៀង ការការពារពីការរំលោភ

បំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ច និងការថែទាំ បានបង្ហាញពីការរីក

ចម្រើនគួរឲ្យពិចារណា (សូមមើលទិន្នន័យបានរៀបរាប់នៅក្នុង
តារាងខាងក្រោម)។

ទោះយ៉ាងណាក្ដី

ក្នុងវិស័យមួយចំនួន

ជាពិសេសក្នុងផ្នែកការងារ និងការអប់រំ អាកប្បកិរិយាសង្គម
និងលទ្ធផលអនុវត្តការងារ (ការទទួលបានបំណិនជីវិត និង
ចំណេះដឹង) ពុំមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ត្រូវបាន
វាស់វែងឃើញទេ។

កត្តាសន្ទស្សន៍ស្ថានភាពកុមារ
ការថែទាំ

%
10%

សុខភាពផ្លូវច
 ិត្ត

4%

សន្តិសុខស្បៀង

12%

សេវាថ
 ែទាំសុខភាព

8%

ការការពារផ្នែកច្បាប់

15%
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ចក
ែ ទៅជា ៣៦ ភូមិ ដែលអង្គការ CCT ធ្វើការទៅជាភូមិបាន

សម្រាប់ការសិក្សាប្រៀបធៀបចំនួន ១៨ភូមិ។ ភូមិទទួល
អន្តរាគមន៍បានទទួលយុទ្ធនាការផ្ដល់សារ

(ការផ្សព្វផ្សាយ

ខិតប
្ត ណ
័ ព
្ណ ត
័ មា
៌ នជូនដល់គសា
ួ្រ រជាង ៨.០៨០គសា
ួ្រ រ និងដល់
បុគ្គលជាអ្នកជះឥទ្ធិពលសំខាន់ៗ ដែលអាចចែកប័ណ្ណព័ត៌មាន
ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួន ហើយវគ្គអប់រំត្រូវបានធ្វើឡើងជា
មួយមេភម
ូ ស
ិ ព
ី្ដ គ
ី ះ្រោ ថ្នក
ា ន
់ ម
ៃ ណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ និងអត្ថបយោ
្រ
ជន៍
នៃការថែទាំនៅតាមផ្ទះ)

ព្រមជាមួយគំរូការងារសង្គមរបស់

CCT ចំណែកភូមិមិនបានទទួលអន្តរាគមន៍សម្រាប់ការសិក្សា
ប្រៀបធៀបវិញ

បានទទួលគំរូសង្គមរបស់

CCT

ហើយ

ពុំបានទទួលសារទេ។ ការវាយតម្លៃបានរកឃើញថា គឺស្ទើតែពុំ

មានភាពខុសគ្នរា វាងភូមបា
ិ នទទួលអន្តរាគមន៍ និងភូមម
ិ ន
ិ បាន
ទទួលអន្តគ
ា មន៍សមប
្រា កា
់ រសិកសា
្ ប្រៀបធៀបលើផក
ែ្ន ឥរិយាបទ

និងចំណេះដឹងរបស់សហគមន៍ជុំវិញបញ្ហាមណ្ឌលថែទាំកុមារ
ទេ។

គ្រួសារជាច្រើនពុំចាំព័ត៌មានដែលមានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មាន

ដែលធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់សកម្មភាពនេះមានកម្រិតកំណត់
ហើយពុំមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមការចំណាយឡើយ។130
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Cambodia (2018).
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កត្តានានាពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្មវិធី

គំហើញដ៏សំខាន់មួយពីការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ

និងការកំណត់

របស់គមង
្រោ គឺថា ក្នង
ុ ការឆ្លយ
ើ តបជាមួយសេចក្ដត
ី វូ្រ ការពិសស
េ

កំណត់ឃញ
ើ នៅក្នង
ុ ការវាយតម្លក
ៃ ម្មវធ
ិ ថា
ី ជា កត្តគ
ា ន្លះឹ សមប
្រា ់

លក្ខណៈឆ្លើយតប មានលក្ខណៈសម្របជាមួយបរិបទ និងមាន

តាំងពីដំណាក់កាលធ្វើផែនការដំបូងក្នុងការកំណត់រកសេចក្ដី

លក្ខណៈឆ្លើយតប មានលក្ខណៈសម្របជាមួយបរិបទ និងយក

សម្រាប់ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

មានច្រន
ើ និងមានប្លក
ែ ៗគ្នព
ា ម
្រ ទាំងអាចឆ្លយ
ើ តបចំពោះសេចក្ដី

ការបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍

ផែនទីបណ្ដាញនានា ដើម្បីតភ្ជាប់គ្រួសារទៅកាន់សេវា ត្រូវបាន

ដោយឡែករបស់គ្រួសារគឺទាមទារនូវ៖

ជោគជ័យរបស់កម្មវធ
ិ ។
ី ការដាក់បញ្ចល
ូ កម្មវធ
ិ នៅ
ី ក្នង
ុ សហគមន៍

ធនធានគ្រប់គ្រាន់

តវូ្រ ការ និងការយល់ដង
ឹ អំពភា
ី ពងាយរងគះ្រោ និងកត្តហា
ា និភយ
័

គសា
ួ្រ រជាគោលសំខាន់។134 សវា
េ និងបព
្រ ន
័ គា
្ធ ទ
ំ ចា
្រ បា
ំ ច់តវូ្រ តែ

ការកំណត់រកចន្លោះខ្វះខាត

និងចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ភូមិ ដើម្បីឆ្លើយតប និង

កំណត់រកការគាំទដោ
្រ យចាំបាច់សមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ រ និងសហគមន៍
ហាក់ជាកត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។
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ប្រព័ន្ធសេវាដែលមាន

ព្រមទាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីដែលមាន

ត្រវូ ការពិសស
េ ដោយឡែករបស់គសា
ួ្រ រនីមយ
ួ ៗ៖ “ការរៀនសូត្រ
ដ៏សំខាន់មួយ គឺថាថ្វីបើពុំអាចកំណត់ជាមុនបានថា តើត្រូវការ

សេវាអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ប្រព័ន្ធសេវាដែល

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសង្គមនៅតាមភូមិឱ្យចូលធ្វើការនិង

មានធនធានគ្រ ប់ គ្រា ន់ ដែ ល ឆ្លើ យ តបចំ ពោះភាពស្មុ គ ស្មា ញ

ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់នេះ និងតភ្ជាប់គ្រួសារ

គ្រួសារ។ ការយល់ដឹងអំពីសេវាដែលកុមារ និងគ្រួសារអាចនឹង

មូលដ្ឋន
ា បានន័យថា ជាការបង្កត
ើ ឱ្យមានក្រម
ុ មនុសស្ ដែលមាន

ចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្វះមិនបាន។”135

ការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់

ត្រូវបានរកឃើញថា

ជាគន្លឹះ

ទៅកាន់សេវា និងប្រព័ន្ធគាំទ្រ៖ “ការផ្ដល់ការងារឱ្យបុគ្គលិកក្នុង

ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាវប្បធម៌ និងការគោរពទម្រង់ការ
ក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនៅថ្នាក់ភូមិ ថ្នាក់ឃុំ និងថ្នាក់ស្រុក។”
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ការធ្វើការងារក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៅក្នុងភូមិ ដើម្បី

អភិវឌ្ឍគន្លងវិថប
ី ញ្ជន
ូ ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពជំនស
ួ ឱ្យការបង្កត
ើ
ប្រព័ន្ធថ្មី ប្រព័ន្ធថ្មីដែលត្រួតស៊ីគ្នា ក៏ជាវិស័យគន្លឹះមួយសម្រាប់

ជោគជ័យរបស់កម្មវិធីដែរ។ ដោយឡែកទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំ
ជាមួយមេភូមិ និង គ.ក.ន.ក ដែលជាបុគ្គលសំខាន់ៗ ដែល

ជាអ្នកបញ្ជូន ហើយមានតួនាទី ផ្នែករដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធការ
បញ្ជន
ូ ផ្លវូ ការ ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។ វត្តមានរបស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ

សង្គមនៅតាមភូមិ ត្រូវបានរកឃើញថា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើមប្ ី
លើកទឹកចិតឱ
្ត យ្ មានការបញ្ជន
ូ
និងការស្ថប
ា នាទំនាក់ទន
ំ ងក្នង
ុ
សហគមន៍។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់សហគមន៍ ដូចជាក្រុម

គាំទ្រ ក្រម
ុ អប់រំ និងភាពជាដគ
ៃ ជា
ូ មួយសវា
េ ដទទ
ៃ ៀត សាលារៀន
និងគ្លីនិកសុខភាព បានជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងផ្ដល់
ឱកាស ដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយសេវាដែលមាន។133

ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក៏បានគូសបញ្ជាក់ឱ្យ

ឃើ ញ នូ វ សារៈសំ ខា ន់ នៃ គោ លវិ ធី កា រងារសង្គ ម ដែ ល ក្ដោ ប ជា

ទូទៅ (សញ្ញាសុវត្ថិភាព) លក្ខណសម្បត្តិបែបសហការរបស់
គោលវិធីនេះ
គោលដៅ

ដែលមាននៅក្នុងការវាយតម្លៃ

និងការធ្វើផែនការករណីជាមួយគ្រួសារត្រូវបានរក

ឃើញថា ជាកត្តាគន្លឹះនៃជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។
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ការកំណត់

និងភាពចមះុ្រ គ្នាអាចនាំឱ្យមានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់
ត្រូវការនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ

គឺជា

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត អាកប្បកិរយា
ិ សហគមន៍តវូ្រ បានរកឃើញថា ជា

ធាតុដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ បើទោះ
បីជាទម្រង់នៃការអនុវត្តកម្មវិធីទាំងនោះ (ភាគច្រើនជាការផ្ដល់

ខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានតែមួយលើកជូនដល់សមាជិកសហគមន៍)។

យុ ទ្ធ នា ការផ្លា ស់ ប្ដូ រ អាកប្ ប កិ រិ យា សហគមន៍ ច្រើ ន តែ មា ន

ប្រសិទ្ធភាព (និងមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់) ប្រសិនបើ
ធ្វើឱ្យមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំភូមិមានការជួប
សារគន្លឹះបានញឹកញាប់

និងឃើញ

ហើយសារទាំងនោះត្រូវបានច្របាច់

បញ្ចូលទៅក្នុងគំរូទូលំទូលាយបែបសព្វជ្រុងជ្រោយ៖ “ការប្រើ

ប្រាស់ និងជម្រាបព័ត៌មានប្រាប់ដល់អ្នកមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗ

ក្នុងភូមិអំពីបញ្ហា គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីអាច
ចូលទៅដល់ប្រជាជនច្រើនបំផុត និងមានផលប៉ះពាល់ធំធេង

បំផត
ុ ។ ដោយហេតថា
ុ ចាំបាច់តវូ្រ មានហត្ថលខា
េ របស់គ.ក.ន.ក
និងមេភម
ូ ិ ដើមប្ អ
ី នុញត
ា្ញ ឱ្យយកកុមារទៅដាក់មណ្ឌលថែទាំកុមារ

ណាមួយ ហត
េ ន
ុ ះេ ការផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់លកា
ើ រផ្សព្វផសា
្ យ
ព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗទាំងអស់នេះ

មិន

ត្រឹមតែជួយធានានូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការផ្ដល់សារ និងការ

ចក
ែ ចាយបក
្រ បដោយបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពតាមរយៈបណ្ដាញរបស់ពក
ួ គេ

តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏អាចដើរតួនាទីជាយន្តការពិនិត្យតាមដាន
ផងដែរ។”136
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី
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ភាពខ្វះចន្លោះ និងបញ្ហាប្រឈម

អ្នកទទួលផល

គួរកត់សម្គាល់ថា ការប្រមូលទិន្នន័យពុំត្រូវបានធ្វើឡើងជា

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ

ធ្វើការជាមួយកុមារជាង

មួយបុគ្គលិកអង្គការ CCT ឬអ្នកទទួលផលទេ ហេតុនេះ យើង

២៨០នាក់ ដោយមានករណីបន្ទន
ា ច
់ ន
ំ ន
ួ បមា
្រ ណប្រាំករណីត្រូវ

ទាក់ទងជាមួយកម្មវធ
ិ ី និងគំររូ បស់អង្គការនេះដែរ។ ទោះយ៉ង
ា

នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារៀនសូត្រ

ពុអា
ំ ចបង្ហញ
ា ការវិភាគសជ
ី៊ មទៅ
្រៅ លើគម្លត
ា និងបញ្ហប
ា ឈ
្រ ម
ណាក្ដី ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានកត់សម្គាល់

ឃើញនូវចន្លោះខ្វះខាតជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់សេវានៅក្នុងកម្មវិធី
រួមមាន

ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត/ការព្យាបាលផ្លូវចិត្ត

សមប
្រា ក
់ មា
ុ រ និងគ្រសា
ួ រ ការប្រក
ឹ សា
្ យោបល់ការប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ពា
ំ ន

គ្រឿងញៀន និងធនធានមានកម្រិតកំណត់សម្រាប់អន្តរាគមន៍
តាំងពីដំបូង និងការគាំទ្រដល់ពិការភាព។

ការវាយតម្លស
ៃ មប
្រា កា
់ រសិកសា
្ រៀនសូត្រ ក៏បានកត់សម្គល
ា ់

ឃើញភាពមិនសមសប
្រ នល
ៃ ក្ខខណ្ឌវន
ិ ច
ិ យ
័្ឆ ដល
ែ តវូ្រ បានអភិវឌ្ឍ
ឡើងដើម្បីកំណត់រកភូមិគោលដៅផងដែរ៖ “ការជ្រើសរើសភូមិ

ត្រូវបានកំណត់ដោយឈរលើកម្រងលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ
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ើ តបចំពោះសញ្ញព
ា មា
្រ នពីដប
ំ ង
ូ ណាមួយ
ស្ដីពីអស្ថិរភាពគ្រួសារ
គ្រួសារ។

ថ្វីបើសេវាពង្រឹងគ្រួសាររបស់ CFI នៅពុំទាន់ជាកម្មវត្ថុនៃ

ការវាយតម្លផ
ៃ លប៉ះពាល់ដរ៏ ង
ឹ មាំមយ
ួ ក្ដី ប៉ន
ុ អ
ែ្ត ង្គការនះេ វាស់វង
ែ

បញ្ជាក់ឱ្យឃើញនូវលទ្ធផល

ជាវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កុមារ

អង្គការ CFI ក៏ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌការងារផ្អែកលើចំណុច

ខ្លាំង

និងក្របខ័ណ្ឌការងារសព្វជ្រុងជ្រោយ

និងគ្រប់គ្រងករណីផងដែរ។

ដើម្បីវាយតម្លៃ

ការធ្វើបែបនេះជួយជំរុញគោល

វិធី ដែលពួកគេធ្វើការ “ក្នុងភាពជាដៃគ”
ូ ជាមួយគ្រួសារដោយ

ធានាថា គេអាចកំណត់ឃើញភាពងាយរងគ្រោះ និងចំណុច
ខ្លាំងរបស់គ្រួសារ កំណត់គោលដៅ និងកំណត់ឃើញការគាំទ្រ
និង សេវាដែលត្រវូ ការក្នង
ុ កិចស
្ច ហការយ៉ង
ា រឹងមាំជាមួយគ្រសា
ួ រ។
ការធ្វើបែបនះេ បានផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយ

បត
្រ ស
ិ កម្មពគ
ី សា
ួ្រ រដល
ែ ចន
ើ្រ តម
ែ ករក CFI តាំងពីដប
ំ ង
ូ ដើមប្ ី
ផ្ដល់យោបល់ និងការគាំទ្រ ឧទាហរណ៍ដូចជា នៅពេល

និង

ចំណច
ុ នះេ មានន័យថា CFI អាចធ្វកា
ើ រក្នង
ុ ភាពជាដគ
ៃ ជា
ូ មួយ
គ្រួសារ ដើម្បីពង្រឹងការការពារសព្វជ្រុងជ្រោយសម្រាប់កុមារ។

៥.៤

មនុស្សវ័យក្មេង។ មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ សិស្សចំនួន ៥នាក់ បាន
បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ ហើយសិស្ស ១៧នាក់

ទៀត កំពង
ុ ចុះឈ្មះោ ចូលរៀននៅថ្នក
ា ម
់ ហាវិទយា
្ ល័យ។ និសស្ ត
ិ
របស់ CFI ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់ សុទ្ធតែបាន

ទទួលមុខរបរ ការហ្វឹកហាត់កូនជាង ឬកម្មសិក្សាក្រោយពេល

ការរៀនចប់។ គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០១៧ សិស្សរបស់ CFI ចំនួន
៩,៤២ភាគរយ ជាប់ចណា
ំ
ត់ថក
ា្ន ក
់ ង
ុ្ន ចំណោមសិសស្ ពូកែ ៥នាក់

ក្នង
ុ សាលារដ្ឋ ដល
ែ តួរលេខនេះកើនឡើងចំនន
ួ ២,០៦ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ សិស្សរបស់ CFI ចំនួន ១៩,២៨ភាគរយ
ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សពូកែជាងគេ

ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានការបំបែកកុមារពី

ដែលពួកគេមានការបារម្ភពវី ត្តមានរបស់កន
ូ នៅសាលាជាដើម។

លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល

លទ្ធផលរបស់កុមារក្នុងការអប់រំ

កត្តពា
ា ក់ពន
័ ជា
្ធ មួយជោគជ័យរបស់កម្មវធ
ិ ី និងភាពខ្វះចន្លះោ

១០នាក់

ក្នុងថ្នាក់ ថ្វីបើពួកគេមានសាវតាក្នុងលក្ខណៈអវិជ្ជមានក្ដី។
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អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ (CIF) កម្មវិធី
ជំនួយក្នុងពេលអាសន្ន ការថែទាំដោយ
សាច់ញាតិ និងការថែទាំដោយគ្រួសារធម៌
(ខេត្តកណ្ដាល)

សាវតា
អង្គការកុមារក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ លថ្នក
ា ់

មូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជា

ដែលមានប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ២០០៦

មក ហើយបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

អង្គការនេះ ចាប់ផ្ដើមដំបូង គឺជាកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយគ្រាអាសន្ន
ដោយកាលពីដំបូងបានផ្ដល់ការថែទាំក្នុងគ្រាអាសន្នដល់កុមារ

ស្ថត
ិ កម
្រោ ការមើលខុសតវូ្រ របស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ បន្ទប
ា ម
់ កស្ថត
ិ កម
្រោ
ការថែទាំរបស់មណ្ឌលថែទាំកុមារ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក

CFI បានផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ទៅជាគំរកា
ូ រថទា
ែ នៅ
ំ តាមសហគមន៍។ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័
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ព័ត៌មានផ្ដល់ដោយ CFI ឆ្លើយតបជាមួយកម្រងសំណួរ
ទិន្នន័យកម្មវិធីផ្ដល់ដោយ CFI

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

37

របស់អង្គការនេះ គឺ “គ្រួសារ និងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

និងសម្ភារ

សុវត្ថិភាព

បុគ្គលិកសង្គមម្នាក់

បានទទួលភាពរឹងមាំ ដើម្បីអាចផ្ដល់ឱ្យកុមារនូវកុមារភាពមាន
និងមានសុខភាពល្អ

អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេក្លាយជា

សមាជិកគ្រសា
ួ រ និងសមាជិកសហគមន៍ជាមនុសស្ ពញ
េ វ័យដែល

មានសុខភាពល្អ និងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដោយខ្លួនឯង”។146
CFI

ផ្ដល់កម្មវិធីថែទាំគ្រួសារចំនួនបីចរន្ត៖

គ្រាអាសន្ន

ការថែទាំដោយសាច់ញាតិ

ការថែទាំក្នុង

និងការថែទាំដោយ

ឪពុកម្ដាយធម៌។ បន្ថែមលើនេះ ការថែទាំជាក់លាក់ត្រូវបានផ្ដល់

ឱ្យកុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងអំឡុងពេលការយក
ទៅដាក់ក្នុងការថែទាំទាំងអស់នេះទាំងមូល។

147

អ្នកទទួលផល
នៅទូទាំងប្រទេស អង្គការ CIF គាំទ្រកុមារចំនួន ៩៥នាក់

នៅក្រោមការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌ និងកុមារ ១៨០នាក់

និងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ

និងការថែទាំ

សុខភាព។ កុមារដែលបានយកទៅដាក់ទាំងនោះក៏បានទទួល

ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងករណីតាមរយៈ

ការចុះសួរសុខទុក្ខប្រចាំខែទៅតាមគ្រួសារ

និងវាយតម្លៃលើ

កុមារដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សន្ទស្សន៍ស្ថានភាពកុមាររៀង

រាល់ ៦ខែម្ដង។ CIF នឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដទៃ
ពេលកំណត់ឃើញតម្រូវការផ្នែកការអភិវឌ្ឍសហគមន៍

(ឧ.

ការសាងសង់អណ្ដូង និងបង្គន់)។149 ថ្វីបើ CIF មិនអនុវត្ត
កម្មវិធីពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធក្ដី

ប៉ុន្តែយើងហាក់ឃើញថា បុគ្គលិកសង្គមនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅ
តាមករណី ជា ក់ ស្ដែ ង ជូ ន ដល់ គ្រួ សា រស្ដី ពី រ បៀបនានាដើ ម្ បី
បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន។150

បុគ្គលិកនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសារ រហូតដល់កុមារមាន

ស្ថិតក្រោមការថែទាំដោយសាច់ញាតិ។ អ្នកទទួលផលត្រូវបាន

អាយុ ១៨ឆ្នាំ ហើយនៅពេលនោះកូននោះនឹងបានទទួលការ

ព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា និងតាមរយៈផ្នែកកុមារតាមមន្ទីរពេទ្យ

បណ្ដះុ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈតាមការចាំបាច់ (ពោលគឺបស
្រ ន
ិ បើពក
ួ គេ

បញ្ជូនមកតាមរយៈ គ.ក.ន.ក និង ក្រសួង ស.អ.យ ដៃគូ NGO

គាំទ្រផ្នែកការអភិវឌ្ឍជំនាញ

(ជាពិសេសសម្រាប់កុមារពិការដែលត្រូវបានបោះបង់ចោល)។

មិននៅរៀន)។151

និងមានលទ្ធភាពទទួលបានការ

កុមារអាចត្រូវបានចម្រាញ់យកបន្ថែមតាមរយៈកម្មវិធីការយក
ទៅដាក់ក្នុងជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្ន។

អ្នកទទួលផលត្រូវបាន

បញ្ជន
ូ មកតាមរយៈការធ្វកា
ើ រជាមួយអាជ្ញធ
ា រ ជាពិសស
េ គ.ក.ន.ក
ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ដែល CIF ធ្វើ
ការងារ។148

អង្គការ CIF ធ្វើការជាមួយគ្រួសារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារ

ដោយប្រើប្រាស់កម្រងឧបករណ៍គ្រប់គ្រង

ករណី OSCaR បង្កើតឡើងដោយ CIF (សូមមើលប្រអប់
ខាងក្រោម)។ អង្គការនេះអនុវត្តការវាយតម្លៃ និងការផ្ដល់ការ

គាំទដ
្រ ល់អក
្ន ថទា
ែ ជា
ំ សាច់ញាតិ និងអ្នកថែទាជា
ំ ឪពុកម្ដយ
ា ធម៌
ដើម្បីធានាបានថា ពួកគេមានសុវត្ថិភាពអាចឆ្លើយតបសេចក្ដី
ត្រូវការរបស់កុមារដែលខ្លួនកំពុងផ្ដល់ការថែទាំ។ ការគាំទ្រ

ទាំងអស់នះេ ដូចជា ការឧបត្ថមសា
្ភ ច់បក
្រា ប
់ ចា
្រ ខ
ំ ក
ែ ង
ុ្ន ទឹកបក
្រា ់
ចន្លោះពី ៥ដុល្លារ ដល់ ១៥ដុល្លារក្នុងមួយខែ ការផ្ដល់អាហារ
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OSCaR ដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណី និងរក្សាកំណត់

ត្រាបែប Open Source ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ
CIF ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសង្គ្រោះកុមារអន្តរជាតិ និង

គំរូកម្មវិធី និងសេវា
ការគ្រប់គ្រងករណី

កម្រងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងករណី OSCaR152

USAID។ បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅ
ក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការសិក្សា

នេះ ព្រមជាមួយអង្គការជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងនៅកម្រិតអន្តរជាតិ។

ប្រព័ន្ធនេះផ្ដល់កម្រងឧបករណ៍

ដល់អង្គការនានាដែលអនុវត្តកម្មវិធីការងារសង្គម ហើយត្រូវ
បានបង្កើ ត ឡើ ង ដើ ម្ បី ផ្ដ ល់ ក ម្រ ង ឧបករណ៍ ដែ ល នឹ ង ជួ យ

ពង្រឹងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងករណី ឈានទៅសម្រេចបាន

លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជន និងអនុញ្ញាតិឱ្យ
អាចធ្វើការពិនិត្យតាមដានលើលទ្ធផលផងដែរ។
មានទាំងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

កម្មវិធីនេះ

អង្គការកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់យើង៖ https://www.childreninfamilies.org/who-we-are/our-vision-and-mission/

អង្គការកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ What we do, https://www.childreninfamilies.org/what-we-do/
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និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
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សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើល៖ https://www.oscarhq.com
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និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការ CIF ក៏ដំណើរការកម្មវិធី ABLE ដែលជាសេវា

ក្ដោបទូទៅ ផ្ដល់ការគាំទ្រ និងសេវាបន្ថែមដល់កុមារពិការជូន
ដល់គ្រប់ចរន្តទាំងអស់នៃការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ

(រួមទាំង

ការងារក្នុងការថែរក្សាគ្រួសារសម្រាប់កុមារដែលកំពុងរស់នៅជា
មួយឪពុកម្ដយ
ា ខ្លន
ួ )។ CIF ផ្ដលកា
់ រថែទាស
ំ ខ
ុ ភាព ការព្យាបាល

នៅតាមផ្ទះ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រដើម្បីរៀនបំប៉ន
ដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយជារឿយៗកុមារពិការតែង

មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារពួកគេមាន

ការលំបាកក្នង
ុ ការទទួលបានការអប់រស
ំ មស្រប។ បុគល
្គ ក
ិ ក៏ផល
្ដ ់
ការបណ្ដះុ បណ្ដាលដល់ឪពុកម្ដយ
ា
និងអ្នកថែទាអ
ំ ព
ំ រី បៀបផ្ដល់
ការថែទាំជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់កុមារពិការផងដែរ។
នៅក្នុងកម្មវិធី

ABLE

គ្រួសារ

បានទទួលសេវារបស់បុគ្គលិកសង្គម

បន្ថែមទៅលើបុគ្គលិកគាំទ្រកម្មវិធី ABLE។ អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ
អាជីពទាំងពីរនេះ ចុះទៅកាន់គ្រួសារទាំងនោះជាមួយគ្នា និង
ធ្វើការវាយតម្លៃរួមគ្នាទៅលើសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ

និង

“តើមានលទ្ធផលអ្វខ
ី ះ្ល ដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នង
ុ ចំណោម

អ្នកទទួលផល?

មេគ្រួសារមានគំនិតកាន់តែច្រើនស្ដីពីការរកចំណូលជាងពី

មុនមក។ ពីមុន ពួកគេនឹងឱ្យកូនឈប់រៀន ដើម្បីឱ្យកូនធ្វើជា
កម្មករនៅក្នុងចម្ការ (ឬរោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់កូនស្រី)។

ឥឡូវនេះ ពួកគេដាំដំណាំនៅក្នុងសួនដំណាំរបស់ខ្លួន និង
ចិញ្ចឹមមាន់ជាដើម។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមានអាហារល្អហូបនៅ
ផ្ទះប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ទេ ប៉ន
ុ ព
ែ្ត ក
ួ គថ
េ ម
ែ ទាំងអាចលក់យកលុយថម
ែ ទៀត
ផង។ យាយម្នាក់បាននិយាយថា “ចៅរបស់គាត់រៀនបានល្អ

ជាងមុន ដោយសារតែពក
ួ គេអាចហូបអាហារមុនទៅសាលារៀន

ហើយអាចខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការសាលាដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ។
កាលពីមុនពួកគេពុំបានពិន្ទុល្អនោះទេ”។153

កត្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយជោគជ័យរបស់កម្មវិធី និងភាពខ្វះចន្លោះ
ជាថ្មី ម្ដ ង ទៀតការវាយតម្លៃ ស ព្វ ជ្រុ ង ជ្រោ យ ជាលក្ខ ណៈ

គ្រប់គ្រងករណីរួមគ្នា។ បុគ្គលិកគាំទ្រកម្មវិធី ABLE ផ្ដល់សេវា

ផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល ទៅលើភាពងាយរងគះ្រោ របស់គសា
ួ្រ រ និងចំណច
ុ ខ្លង
ំា

កុមារពិការ រួមទាំងការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការប្រឹក្សាយោបល់

វិជ្ជមាន។

បន្ថែមដែលផ្ដោតគោលដៅ ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការរបស់

របស់គ្រួសារហាក់ជាកត្តាគន្លឹះពាក់ព័ន្ធជាមួយលទ្ធផលជា

ការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ។ល។

គ្រួសារ ដើម្បីកំណត់រកសេចក្ដីត្រូវការ និងចំណុចខ្លាំងរបស់

កុមារពិការ ជាពិសស
េ គឺកមា
ុ រពិការនៅតំបន់ជនបទ ក៏បាន

បុគ្គលិកកម្មវិធីមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការជាមួយ

គ្រួសារ ហើយអាចផ្ដលកា
់ រគាំទ្រ និងសវា
េ ចាំបាច់ ដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រ

ទទួលការគាំទ្រឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ

ឆ្លយ
ើ តបជាមួយចំណុចខ្លាំង និងដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះ

អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ដំណើរការដោយ CIF ។ ចំណុចនេះ មានសារៈ

កម្មវិធី ABLE របស់ CIF ហាក់បានបំពេញចន្លោះខ្វះខាត

ការអប់រំបំប៉ន និងរៀនសូត្របំនិនជីវិត តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល

សំខាន់ណាស់ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ដែលនៅមាន
ភាពខ្វះខាតលទ្ធភាពសមស្របសម្រាប់កុមារពិការបានទទួល
ការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធ។

និងកត្តាហានិភ័យជាក់លាក់។

គួរជាទីកត់សម្គាល់នៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីរបស់កម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រ

ដល់ការថែរក្សាគ្រួសារ។ ដំណើរការរបស់កម្មវិធីនេះក្នុងការវាយ
តម្លៃទាំងពីរជ្រុងសម្រាប់គ្រួសារមានកូនពិការ អាចជួយធានាថា

លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល

សេចក្ដីត្រូវពិសេសរបស់កុមារពិការ

(ក្រុមកុមារដែលមាន

ថ្វប
ី ព
ើ អា
ំុ ចទទួលបានទិនន
្ន យ
័ រឹងមាំសព
ី្ដ ផ
ី លប៉ះពាល់របស់

ហានិភ័យកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការបំបែកចេញពីគ្រួសារ) មាន

កម្មវិធីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការធានាថា គ្រួសារទទួលបាន

បានទទួលការគាំទ្រឱ្យរស់នៅក្នុងគ្រួសារ (មិនថា តាមរយៈការ

កម្មវិធីក្ដី ប៉ុន្តែយោងតាមសម្ដីរបស់បុគ្គលិកកម្មវិធីឱ្យបានដឹងថា

លទ្ធភាពអាចត្រវូ បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា
ហើយមានលទ្ធភាព

ការគាំទ្រ ហើយអាចវិភាគរកចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួន និងបង្កើន

គាំទ្រដល់ឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់កុមារ

ធនធានរបស់ខន
ួ្ល ជាអតិបរមា ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ កា
់ រថែទាក
ំ ន
ូ ៗរបស់ខន
ួ្ល

ឱ្យបានកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ។ មានការកត់សម្គល
ា ឃ
់ ញ
ើ ថា ការគាំទ្រ
ផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកកម្មវិធី និងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ដៃគូ NGO

បានជួយអ្នកទទួលផលឱ្យអាចកែលម្អសកម្មភាពបង្កត
ើ ចំណល
ូ
របស់ខ្លួន៖
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ឬអ្នកថែទាំជាឪពុកម្ដាយធម៌

ឬគ្រួសារសាច់ញាតិ

ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការ

ជាលក្ខណៈបុគល
្គ របស់ពក
ួ គេ និងតាមរយៈការជួយជម
្រោ ជង
្រែ
គ្រួសារឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា
ពួកគេត្រូវការ)។

និងការគាំទ្រដែល

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ស្ត្រី អាយុ ៣៧
និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

39

ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដី សេវាមិនគ្របគ
់ ន
្រា ស
់ មប
្រា ក
់ មា
ុ រក្នង
ុ តំបន់

ប៉ន
ុ ព
ែ្ត មា
ំុ នសមត្ថភាពអាចផ្គតផ
់ ង
្គ ក
់ មា
ុ របាន ដោយគ្មន
ា ការគាំទ្រ

គ្របគ
់ ន
្រា នៅ
់ សាលារៀនសមប
្រា ក
់ មា
ុ រពិការ ដើមប្ អា
ី ចឆ្លយ
ើ តប

សាច់ប្រាក់ ដើម្បីគាំទ្រគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នឡើយ។

ជនបទ អាចបង្កើតឱ្យមានឧបសគ្គ។ ជាទូទៅ មានកន្លែងមិន

ចំពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់ពួកគេ ហើយកង្វះខាតកន្លែងនេះ
មានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់ជនបទ។

ថ្វីបើ

ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ និងការអប់រំបំប៉នត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យកុមារតាម
រយៈមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដែលដំណើរការដោយ CIF ក្ដី

ប៉ន
ុ ចា
ែ្ត បា
ំ ច់តវូ្រ មានកិចខ
្ច ត
ិ ខំបន្ថម
ែ ទៀត ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់សាលា
រៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការ
កុមារពិការធ្វយ
ើ ង
ា៉ ណាឱ្យពួកគអា
េ ចទទួលបានការអប់រនៅ
ំ ក្នង
ុ

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែម។

ចំណុចនេះ ទំនងជាបំផ្លាញដល់សមត្ថភាពសម្រាប់កម្មវិធីការ

គាំទ្រគ្រួសារ និងធានាឱ្យបានថា ពួកគេពុំយកកុមារទៅដាក់
ក្នុងការថែទាំជំនួស (រួមទាំងមណ្ឌលថែទាំកុមារ) នៅពេល
ពួកគេជួបវិបត្តិ ឬមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង ដែល
ដាក់កំហិតលើសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់ខ្លួន។

៥.៥

សាលារៀន “ទូទៅ”។

អង្គការ CIF មិនផ្ដលក
់ ម្មវធ
ិ ព
ី ង្រង
ឹ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច ដែលជាចន្លះោ

ខ្វះខាតគួរជាទីកត់សម្គាល់ផងដែរ បើយោងទៅលើជីវភាពមាន
កម្រិតកំណត់របស់គ្រួសារជាច្រើនដែល CIF ធ្វើការជាមួយ។154
ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការតភ្ជាប់ទៅកាន់អង្គការនានា ដែលធ្វើការ

ផ្នែកពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមានជួបការលំបាកនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិង
តំបន់ដាច់ស្រយាលដែល CIF កំពុងធ្វើការអាស្រ័យដោយ

មានអង្គការប្រភេទនេះក្នុងចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតាមទីតាំង
ទាំងអស់នេះ

ហើយមានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចយ៉ាងខ្លាំង។

ទោះយ៉ាងណាក្ដីការផ្ដល់យោបល់
ជាក់ស្ដែង

និងការគាំទ្រតាមករណី

ដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកកម្មវិធីហាក់បានជួយអ្នក

ទទួលផលឱ្យកែលម្អសកម្មភាពបង្កត
ើ ចំណល
ូ របស់ពក
ួ គេ ហើយ
បន្តផ្ដល់មានផលនេះហៀរទៅដល់កុមារ និងលទ្ធផលរបស់
កុមារដូចបានកត់សម្គាល់ខាងលើ។

ចំណុចនេះបញ្ជាក់ឱ្យ

ឃើញថា ការបន្ថម
ែ វិសយ
័ កម្មវធ
ិ កា
ី រពងង
ឹ្រ ផ្នក
ែ សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ “
្ច ផ្លវូ ការ”
ឱ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត

ទំនងជាអាចកែលម្អលទ្ធផល

សម្រាប់គ្រួសារបានកាន់តែច្រើន៖ “ឱកាសការងារនៅក្នុង

សហគមន៍

គឺជាបញ្ហាដ៏ធំ

ដោយកង្វះការងារ

ឬពេលខ្លះ

ទោះជាមានការងារហើយក្ដី ប៉ុន្តែពួកគេពុំរកបានចំណូលជាប្រ

ចាំឡើយ។ ប្រសិនបើពួកគេពុំរកបានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ កុមារ
ត្រូវអត់អាហារ។”155

ការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ដោយ CIF គឺមាន

ទឹកប្រាក់តិចជាចេតនា
គ្រួសារ

ក្នុងបំណងរារាំងកុំឱ្យមានការជំរុញ

ដោយសារតែផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ថ្វីបើ

ចំណុចនេះ មានសារៈសំខាន់ក្ដី ប៉ុន្តែគ្រួសារមួយចំនួនអាចមាន
ជំនាញ ចំណាប់អារម្មណ៍ និងសមត្ថភាពក្នុងការមើលថែកុមារ
154

155

156
157
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ម្យ៉ាងវិញទៀតហាក់ពុំមានការឧបត្ថម្ភ

អង្គការម្លប់តាប៉ាង៖ កម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារ
(ខេត្តព្រះសីហនុ)

អង្គការម្លបតា
់ ប៉ង
ា តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០០៣ ដើមប្ ី

ផ្ដល់អាហារ និងកន្លែងស្នាក់នៅដល់កុមារចំនួន ៦នាក់ដែល
កាលពេលនោះ

គេងនៅក្រោមដើមឈើមួយតាមមាត់ឆ្នេរ។

ចាប់ពីពេលនោះមក អង្គការនេះបានពង្រីកទៅជាកម្មវិធីកាន់តែ
ទូលំទូលាយដោយមានចក្ខុវិស័យ ដើម្បីបង្កើតបរិស្ថានមួយ
ដែលកុមារទាំងអស់អាចធំលូតលាស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួន

ដោយមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព មានសុខភាពល្អ និងរីករាយ

ចង់បានសង្គមមួយដែលកុមារទាំងអស់ ត្រវូ បានគោរព និងទទួល
ការប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេដោយស្មើភាព និងចង់បានសហគមន៍
មួយដែលកុមារទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ជម្រើសអំពីអនាគតរបស់

ខ្លន
ួ ។156 សេវាត្រវូ បានផ្ដលឱ
់ យ្ ដោយបុគល
្គ ក
ិ ប្រមាណ ២០០នាក់

(គប
ូ្រ ងៀ្រ ន បុគល
្គ ក
ិ សង្គម គិលានុបប្ ដ្ឋក
ា អ្នកបណះុ្ដ បណ្ដាល
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស គ្រូបង្វឹកសិល្បៈ បុគ្គលិក

ការពារកុមារ និងបុគ្គលិកគាំទ្រ) ដោយ ៩៨% នៃបុគ្គលិក
ទាំងអស់ គឺជាជនជាតិកម្ពុជា។157

កម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសាររបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង ផ្តោតការយក

ចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តែគ្រួសារត្រូវបានតភ្ជាប់
ទៅកាន់សវា
េ ដទទ
ៃ ៀតជាចន
ើ្រ អាសយ
័្រ ទៅតាមសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការ
របស់ពួកគេ។

អ្នកទទួលផល
អង្គការម្លប់តាប៉ាងធ្វើការជាមួយកុមារ យុវជន និងគ្រួសារ

ជាង

៥០០០នាក់

នៅក្នុងតំបន់ព្រះសីហនុ។

យោងតាម

របាយការណ៍ចុងឆ្នាំ២០១៧ របស់អង្គការនេះ បានឱ្យដឹងថា
កម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់គ្រួសារចំនួន ៤៧

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ស្ត្រី អាយុ
៣៧ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមកម្មវិធីរបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។ កម្មវិធីកុមារ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ស្ត្រី អាយុ

៣៧ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

M’Lop Tapang, History, http://mloptapang.org/history/
M’Lop Tapang, The team, http://mloptapang.org/the-team/

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ្រួសារ ដោយការជួសជុលផ្ទះ៤២ ក្នុងការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
និងគ្រសា
ួ រចំនន
ួ ៩៤២គ្រសា
ួ រ ដោយការផ្តលកា
់ រផ្គតផ
់ ង
្គ អា
់ ហារ
ក្នុងពេលអាសន្នក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

- សេវាអប់រំ រួមទាំងការរៀនបំប៉ន និងការអប់រំសម្រាប់
កុមារដែលមានតម្រូវការពិសេស តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល

អង្គការនេះក៏ផ្ដល់ការជួយ

ជម
្រោ ជង
្រែ ដល់កមា
ុ រចំនន
ួ ៤០នាក់ ដែលធ្លប
ា រ់ ស់នៅក្នង
ុ មណ្ឌល
ថែទាំកុមារ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅគ្រួសារវិញ ហើយ

អប់រំ

- ការរៀបចំសកម្មភាពកីឡា

ផ្នែកគ្រឿងញៀន

និងគ្រឿងស្រវឹង

បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់

យុវជនប្រមាណ ៧០០នាក់ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលើសពី ៦០នាក់

ហើយបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ឪពុកម្ដាយ ដៃគូ និងកុមារ
ជាង ៤០០នាក់។158

ការធ្វើការងារជាក្រុម និងបំនិនជីវិតរបស់ពួកគេ
- ការផ្ដល់ការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

- កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាមុខរបរសម្រាប់
យុវជន និងមនុស្សពេញវ័យ រួមទាំងឪពុកម្ដាយផងដែរ

- សេវាគាំទ្រផ្នែកគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង រួមមាន

មជ្ឈមណ្ឌលសំចត ២៤ម៉ោងសម្រាប់កុមារ និងយុវជន
ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន មជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីមតិសម្បទា

គ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងពង្រឹង

អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

គ្រួសារ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់
ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃនេះ។ ការចុះសួរសុខ

ឬពីរលើកក្នុង

និងគ្រឿងស្រវឹង

និងការ

ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន ក្រុមគាំទ្រ និងការលើក

ទម្រង់មាន ៦ ផ្នែករបស់ក្រសួង ស.អ.យ ហើយផែនការករណី
ត្រូវបានធ្វើឡើងមួយលើក

និងសុខភាពធ្មេញ

តាមគ្លីនិករបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាងផ្ទាល់

គំរូកម្មវិធី និងសេវាដែលផ្ដល់ឱ្យ

ទុក្ខតាមតានបន្ត

ដើម្បីបង្កើន

សមត្ថភាពផ្នែករាងកាយ ទំនុកចិត្ត ជំនាញផ្នែកសង្គម

គាំទ្រកុមារចំនួន ៩នាក់ នៅក្នុងការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌
និង៤នាក់ នៅក្រោមការថែទាំរបស់សាច់ញាតិ។ កម្មវិធីគាំទ្រ

និងសិល្បៈ

កម្ពស់ការយល់ដឹង និង

- ការចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន និងការលើកកម្ពស់ការ

មួយខែ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។159 វិស័យស្នូល

យល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការជួញដូរកុមារ

ទេសស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យឪពុកម្ដាយ និង

ដទៃទៀត។

ការងារដោយសុវត្ថិភាព

នៃកម្មវិធីនេះ គឺ HES។ កម្ចីខ្នាតតូច និងដំបូន្មានរបស់អ្នកឯក
អ្នកថែទាំកុមារ ដើម្បីជួយពួកឱ្យអាចចាប់ផ្ដើម និងគ្រប់គ្រង

អនាម័យ

និងប្រធានបទ

បន្ថម
ែ លើនះេ ទៀត កម្មវធ
ិ ថ
ី ទា
ែ ព
ំ ល
េ ថ្ងៃ តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើង

អាជីវកម្មខ្នាតតូច ដើម្បីបង្កើនការរកចំណូលរបស់ខ្លួន។ ការ

ក្នុងសហគមន៍ភ្នំខៀវ ដែលជាតំបន់ជួបការលំបាកមួយក្នុងខេត្ត

អាជីវកម្មខា្នតតូច គឺផ្អែកលើការវាយតម្លៃធ្វើឡើងដោយក្រុមចុះ

ណ្ឌលសកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍)។

សម្រេចចិត្តកុង
្ន ការជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារណាមួយឱ្យចាប់ផើម
្ដ
ផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋានរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង។ ប្រភេទអាជីវកម្ម
អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គ្រួសារ
និងមានរួមបញ្ចូលនូវជំនួយមួយចំនួន ដូចជា ការជួយគ្រួសារ

ឱ្យចិញ្ចឹមជ្រូក ឬមាន់ ការជួយក្នុងការនេសាទ សេវាបោកគក់
ការលក់បន្លែ។ល។160

ម្យ៉ាងវិញទៀត គ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារ

ត្រូវបានអង្គការម្លប់តាប៉ាងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់សេវាដូច
ខាងក្រោមដោយ នៅពេលមានតម្រូវការ៖

- ការការពារកុមារដោយរួមទាំងការធ្វស
ើ មាហរណកម្ម និង

សេវាការស្ដារឡើងវិញសម្រាប់កុមារជាជនរងគ្រោះនៃ
អំពើហិង្សា

និងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានអំពី

សុវត្ថិភាពកុមារ (ChildSafe)
158
159

160

ព្រះសីហនុ នៅក្នុងជម្រកសហគមន៍ដែលមានស្រាប់ (មជ្ឈម
កម្ម វិ ធី ថែ ទាំ ទា រកផ្ដ ល់ នូ វ កម្ម វិ ធី ទា រកដ្ឋា ន ក្នុ ង តម្លៃ ស មរម្ យ

(០.៥០ ដុលរា្ល ក្នង
ុ មួយថ្ង)
ៃ ដោយក្នង
ុ នោះកុមារតូចៗបានទទួល
ការថែទាំ និងការអប់រនៅ
ំ ពេលឪពុកម្ដយ
ា របស់ពក
ួ គេទៅធ្វកា
ើ រ។

អង្គការម្លប់តាប៉ាង ក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះការយកកុមារទៅ

ដាក់ក្រោមការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌ និងដោយសាច់ញាតិ
សម្រាប់កុមារដែលពុំអាចរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
បាន

អ្នកថែទាំជាឪពុកម្ដាយធម៌ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន

៥០ដុល្លារក្នុងមួយខែ ការគាំទ្រលើការអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹម

បីបាច់កុមារ និងការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារដទៃទៀត។ អង្គការនេះ

ក៏គាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួម និងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ
ជាមួយគ្រួសារវិញក្នុងករណីកុមារត្រូវបានបោះបង់ចោល បាន
រស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬនៅក្នុងជម្រកបណ្ដោះអាសន្ន។

M’Lop Tapang, Annual report 2017.
កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំសហគមន៍ និងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ

២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំសហគមន៍ និងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកលំនៅដ្ឋានរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ
២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល

នៅត្រឹមកម្រិតសុវត្ថិភាព។

ការវាយតម្លៃលើសេវាគាំទ្រផ្នែក

កាលពីឆ្នាំមុន ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រ ត្រូវបាន

គឿ្រ ងញៀន និងគឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ដល
ែ រួមមានការពិភាក្សាកម
ុ្រ គោលដៅ

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច) និងសេវាគាំទ្រផ្នែកគ្រឿងញៀន

លើកឡើងអំពផ
ី លប៉ះពាល់ជាវិជមា
្ជ នជាចន
ើ្រ ។ អ្នកទទួលផល

វាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្ដី

ប៉ុន្តែការរកឃើញពី

ចុះជាទូទៅចំពោះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ (ទាំងអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ប្រពត
ឹ្រ ្ត

លទ្ធផលដែលអ្នកទទួលផលសម្រេចបាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំង

អំពផ
ី លប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ ននៃគឿ្រ ងស្រវង
ឹ ដែលអាចមានទៅលើ

ក្នុងចំណោមសំណាកអ្នកទទួលផល ៥០នាក់ មានអ្នកទទួល

មានអារម្មណរ៍ ងការមាក់ងាយតិចជាងមុន និងកាន់តប
ែ ក
ើ ទូលាយ

ទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងឱ្យចាប់ផ្ដើមឡើង។ ក្នុងនោះ ៨១%

បានរាយការណ៍ថា

ហើយ ៦៦% បានរាយការណ៍ថា អាជីវកម្មនោះគឺជាប្រភព

ទៅសាលារៀនទៀតទាត់ជាងមុន ហើយគ្រួសារមានចំណូល

ថា

ខ្លួនមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលបាន

អ្នកចូលរួមបានរាយការណ៍ ក្រុមបានធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍

ទទួលបានទឹកស្អាតដែលខ្លួនពុំធ្លាប់បានទទួលមុនពេលអន្តរា

កាន់តែច្រើនក្នុងការកែលម្អជីវិតរបស់ខ្លួន និងជីវិតសមាជិក

បង្គន់អនាម័យដែលខ្លួនពុំធ្លាប់បានទទួលមុនពេលអន្តរាគមន៍

គឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ បានរាយការណ៍ថា កម
ុ្រ បានទទួលជោគជ័យយ៉ង
ា

ដំណើរច្រើនជាងមុន (កង់ ម៉ូតូ) ហើយ ២៤% បានរាយការណ៍

ការពិ ភា ក្ សា ក្រុ ម គោលដៅជាមួ យ អ្ន ក ទទួ ល ផលដែ ល ជាអ្ន ក

មុនពេលអន្តរាគមន៍។161

បានរកឃើញថា អ្នកចូលរួម ៤នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម

ធ្វឡ
ើ ង
ើ លើកម្មវធ
ិ ព
ី ង្រង
ឹ គ្រសា
ួ ររបស់អង្គការម្លបតា
់ ប៉ង
ា (វិសយ
័

ជាច្រើនជាមួយអ្នកទទួលផល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបាន

និងគ្រឿងស្រវឹង។ ថ្វីបើការវាយតម្លៃទាំងអស់នេះ ពុំមែនជាការ

ពីកម
ុ្រ គាំទផ
្រ ក
ែ្ន គឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ បានរាយការណ៍ថា ៖ មានការថយ

ការវាយតម្លៃ នេះ ផ្ដ ល់ ស ញ្ញា ណ មួ យ ចំ នួ ន បញ្ជា ក់ អំ ពី ប្រ ភេ ទ

ចំពោះដៃគូ និងចំពោះកុមារ) កម្រត
ិ យល់ដង
ឹ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើង

អស់នេះ។

អ្នកមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង

ការវាយតម្លៃលើកម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសាររកឃើញថា

អ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង

ផល ៣២នាក់ (៦៤ភាគរយ) កំពុងបន្តអាជីវកម្មដែលខ្លួនបាន

ក្នុងការសាកល្បង និងកាត់បន្ថយការផឹក កុមារ និងដៃគូ

បានរាយការណ៍ថា មានចំណូលកើនឡើងនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួន

មានសុវត្ថិភាពជាងមុន វត្តមានរបស់កូនអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹង

ចំណូលចម្បងរបស់ពួកគេ។ អ្នកទទួលផលក៏បានរាយការណ៍

ប្រសើរជាងមុន និងមានសន្តិសុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុន។

សេវាជាមូលដ្ឋាន៖ ២៥% បានរាយការណ៍ថា មានលទ្ធភាព

មិនសូវអស់សង្ឃឹម/ឯកោដូចមុន

គមន៍ ២២% បានរាយការណ៍ថា មានលទ្ធភាពទទួលបាន

គសា
ួ្រ រខ្លន
ួ ។162 កូនៗរបស់អក
្ន ទទួលផលដល
ែ ជាអ្នកបប
ើ្រ ស
្រា ់

៤៧% បានរាយការណ៍ថា មានលទ្ធភាពផ្នែកមធ្យោបាយធ្វើ

ខ្លង
ំា ក្នង
ុ ការបញ្ឈប់ឪពុកម្ដយ
ា របស់ខន
ួ្ល ពីការផឹកគឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ។163

ថា មានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គស
ិ នីដល
ែ ខ្លន
ួ ពុធ
ំ ប
ា្ល បា
់ នទទួល

ប្រើប្រាស់មេតំហ្វេតាមីន (បុរសអាយុចន្លោះ ១៧ ដល់ ២៨ឆ្នាំ)

ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហាញឱ្យឃើញថា

សេវាគាំទ្រផ្នែក

គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង មានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើ

អ្នកទទួលផលមួយចំនួន និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ យោងតាម
ទិន្នន័យពិនិត្យតាមដានរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាងបានឱ្យដឹងថា

ចាប់តាង
ំ ពីកម
ុ្រ គាំទផ
្រ ក
ែ្ន ការប្រប
ើ ស
្រា គ
់ ឿ្រ ងស្រវង
ឹ បានចាប់ផម
ើ្ដ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មក ១៥% នៃអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងដែលបាន
ចូលរួម

បានឈប់ទទួលទានសុរា

និងបន្តឈប់ទទួលទាន

សុរាតទៅទៀត។ អ្នកទទួលទានសុរាដែលបានចូលរួមដទទ
ៃ ៀត
ជាច្រើនបានរាយការណ៍ថា បានកាត់បន្ថយការទទួលទានមក

161

ខ្លួនមានអារម្មណ៍រីករាយជាងមុន

និង

ហើយមានការជំរុញទឹកចិត្ត

៦នាក់ បានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់មេតំហ្វេតាមីន ហើយម្នាក់បាន

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ មេតំហ្វេតាមីនរបស់ខ្លួន។ អ្នកចូលរួម
ហាក់ឱ្យតម្លៃយាង
៉ ខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រផែក
្ន សង្គមដែលខ្លួនបាន
ទទួល

ដោយពួកគេមានអារម្មណ៍ថា

បានជួយពួកគេឱ្យវិល

មកចរចាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយឪពុកម្ដាយដើម្បីឱ្យ
មានភាពប្រសើរឡើង
ស្ដែងត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

ហើយមានការគាំទ្រផ្នែកទិដ្ឋភាពជាក់

រួមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅ

ថ្លៃបង់សាលា

និងសម្ភារសិក្សា ការបណ្ដុះបណ្ដាល បំណិនជីវិត និងការ
បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។164

M’Lop Tapang’s small business set-up activities: Internal research to measure impact (2017), Available at: http://mloptapang.org/wp-content/
uploads/2014/10/MT-Research-Project_Impact-of-Small-Business-Set-Up-2017.pdf

162

Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/
external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
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Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/
external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
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Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.org/
external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កត្តានានាពាក់ព័ន្ធជាមួយលទ្ធផលវិជ្ជមាន

អង្គការម្លប់តាប៉ាង ផ្ដល់សេវា និងការគាំទ្រជាច្រើនប្រភេទ

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន និងការបង្កើតទំនាក់

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់គ្រួសារបានគ្រប់ជ្រុង

សេវាដទៃទៀតហាក់បាននាំឱ្យមានការទទួលស្គាល់គួរជាទីកត់

៩៧% នៃអ្នកទទួលផលរបស់កម្មវធីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម បាន

ក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេធ្វើការជាមួយ ហើយទំនុកចិត្ត និង

៦៤% បានរាយការណ៍ថា បានទទួលសេវាបី ឬលើសពីនេះ

សមល
ួ្រ ផ្នក
ែ ការផ្សព្វផសា
្ យតាមមូលដ្ឋន
ា បានឱ្យដឹងថាសកម្មភាព

យោងតាមការវាយតម្លៃ ក ម្ម វិ ធី លើ សេ វា គាំ ទ្រ ផ្នែ គ្រឿ ងញៀន

គឺជាគន្លឹះសម្រាប់ជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។ សកម្មភាពទាំងអស់

បានផ្ដល់ឱ្យក្នុងវិស័យមួយ/កម្មវិធីមួយ (ឧ. ក្រុមគាំទ្រផ្នែក

មាក់ងាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពរបស់អ្នកទទួលផល

ទូលំទូលាយយោងទៅតាមសេចក្ដីត្រូវការ

ទំនងល្អជាមួយ គ.ក.ន.ក រដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា និងអ្នកផ្ដល់

ជ្រោយ។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារ បានរកឃើញថា

សម្គាល់សម្រាប់អង្គការម្លប់តាប៉ាង និងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅ

រាយការណ៍ថា

ការគាំទច
្រ ពោ
ំ ះកម្មវធ
ិ រី បស់អង្គការ នេះ។ យោងតាមអ្នកសមប
្រ

(ឧ. ការអប់រំ ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ការគាំទ្រក្នុងគ្រាអាសន្ន)។167

ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋាន និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

និងគ្រឿងស្រវឹងបានឱ្យដឹងថា ក្នុងករណីអន្តរាគមន៍ដែលត្រូវ

នេះ ប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស បើគិតទៅលើការ

គ្រឿងស្រវឹង) គ្រួសារអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាដទៃទៀតយ៉ាង

ដោយពួកគាត់មួយចំនួន គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និង

លាក់របស់ពួកគេ។168

គ្រឿងស្រវឹង និងជនអនាថា៖

ខ្លួនបានទទួលសេវាច្រើនជាងមួយ

ហើយ

និងគោលដៅជាក់

សកម្មភាព HES គឺជាវិស័យគន្លឹះនៃកម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារ

“លើកដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការម្លប់តាប៉ាងក្នុងឆ្នាំ

កម្មវិធីនេះហាក់បានជួយបង្កើនចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកទទួល

ទាំងសហគមន៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មានភាពយល់ច្រឡំអំពី

របស់គ្រួសារក្នុងការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន។ ការគាំទ្រពី

យើងចិញ្ចឹមចោរ ដោយសារយើងធ្វើការជាមួយក្រុមកុមារដែល

ក្នុងជោគជ័យរបស់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES។ ម្យ៉ាងវិញទៀត

គ្រឿងញៀន

យើងបានធ្វើការនៅក្នុង

ករណីទូលំទូលាយ របស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង គឺជាកត្តាគន្លឹះនៃ

យើងបានអញ្ជើញអ្នកភូមិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មានដូចជា

ការគាំទ្រ និងសេវាទូលំទូលាយ យោងតាមសេចក្ដីត្រូវការជា

នានា

ជាមួយបញ្ហគ
ា អា
្រា សន្ន និងឆ្លយ
ើ តបជាមួយឧបសគ្គជាសក្តន
ា ព
ុ ល

២០០៨-២០០៩ ពុមា
ំ នមនុសស្ ទទួលស្គល
ា យ
់ ង
ើ ច្រន
ើ នោះទ។
េ

ផលក្នង
ុ លក្ខណៈគួរជាទីកត់សម្គល
ា ់ ដោយបានកែលម្អលទ្ធភាព

សកម្មភាពរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង។ អ្នកមានមួយចំនួនគិតថា

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្ម ទំនងគឺជា កត្តាគន្លឹះនៅ

សង្គមពុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ៖ កុមារតាមចិញ្ចើមផ្លូវ អ្នកញៀន

ការដាក់បញ្ជន
ូ កម្មវធ
ិ ី HES នៅក្នង
ុ គោលវិធី និងកម្មវធ
ិ គ
ី ប
្រ គ
់ ង
្រ

សហគមន៍ ដើម្បីផ្ដល់ការយល់ដឹង និងការអប់រំដល់ពួកគេ។

ជោគជ័យរបស់ខ្លួន។ គ្រួសារមានសមត្ថភាពអាចទទួលផលពី

មេភូមិ មេឃុំ អភិបាលស្រុកមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងកម្មវិធី

បុគ្គលរបស់ពួកគេ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាចដោះស្រាយ

តាប៉ាង។ ឥឡូវពួកគេយល់អំពីគោលបំណង និងសកម្មភាព

ក្នង
ុ ការដំណរើ ការអាជីវកម្មបក
្រ បដោយជោគជ័យ។

កុមារអនាថា។ល។

ដើម្បីជម្រាបប្រាប់គាត់អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការម្លប់

របស់អង្គការម្លប់តាប៉ាងហើយ និងបានផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន

ទៅឱ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនផងដែរ។ នៅពេលពួកគាត់ត្រូវការ
ការគាំទ្រអ្វីម្យ៉ាង ពួកគាត់ទាក់ទងមកអង្គការម្លប់តាប៉ាងដោយ
ផ្ទាល់។”165

កម្មវធ
ិ បា
ី នចាក់ឫសយ៉ង
ា រឹងមាំនៅក្នង
ុ សហគមន៍ ឧទាហរណ៍

ក្រុមគាំទ្រផ្នែកគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវបានដំណើរការនៅមជ្ឈមណ្ឌល

របស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង ប៉ុន្តែមានសេវាបន្ថែមជាច្រើនដែលត្រូវ
បានផ្ដលឱ
់ យ្ ពីអង្គភាពរណបមានទីតាង
ំ នៅជុវំ ញ
ិ ក្រង
ុ ។ ការវាយ

តម្លៃលើសេវាផ្នែកគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងបានរកឃើញថា
ចំណច
ុ នេះបានជួយបង្កន
ើ លទ្ធភាពចូលទៅដល់អក
្ន ទទួលផល
និងលទ្ធភាពនៃការចូលមកប្រើប្រាស់សេវាទាំងអស់នេះ។

ភាពខ្វះចន្លោះ និងបញ្ហាប្រឈម
ថ្វីបើវគ្គសិក្សាជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ត្រូវបានធ្វើឡើងជា

មួយអ្នកថែទាំជាឪពុកម្ដាយធម៌ក្ដី ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រនៅមាន
កម្រិតដែលបានផ្ដល់ឱ្យឪពុកម្ដាយបង្កើត

រួមទាំងកុមារដែល

បានធ្វើសមាហរណកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹមកូនប្រកប
ដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព។ យោងតាមបុគល
្គ ក
ិ របស់អង្គការម្លបតា
់ ប៉ង
ា
ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបានឱ្យដឹងថា អ្នកធ្វើការ
លើសណ
ំ រ
ំុ ឿងមានចំណះេ ដឹងតិចតួចអំពរី បៀបបង្រៀនវគ្គនះេ ដល់

ឪពុកម្ដាយ ដើម្បីកែលម្អជំនាញ និងចំណេះដឹងផ្នែកការចិញ្ចឹម
បីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍកុមារដល់ពួកគេ។
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលមូលដ្ឋាន និង ប្រធានសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស អង្គការម្លប់តាប៉ាង ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.
org/external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/
M’Lop Tapang’s small business set-up activities: Internal research to measure impact (2017), Available at: http://mloptapang.org/wp-content/
uploads/2014/10/MT-Research-Project_Impact-of-Small-Business-Set-Up-2017.pdf
Stratham, J., Evaluation of M’Lop Tapang’s drug and alcohol social work programmes (2017), available at: http://mloptapang.
org/external-evaluation-of-drug-and-our-alcohol-social-work-programs/

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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យោងតាមយោបល់ត្រឡប់ដែលបានមកពីអ្នកទទួលផល

ទៀត និងផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ ន ពម
្រ ទាំងបញ្ជន
ូ ទៅរកសវា
េ ដល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធ

ផ្ដត
ោ ការចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ខង
ំា្ល ទៅលើការចុះផ្សព្វផសា
្ យតាមមូលដ្ឋន
ា

គុណវុឌ្ឍិចំនួនពីរនាក់ដែលធ្វើករណីជាមួយគ្រួសារអ្នកទទួល

(ថ្វីបើមានសំណាកក្នុងចំនួនតិចក្ដី)
និងទស្សនកិច្ចតាមដានបន្ត

កម្មវិធីសមាហរណកម្ម

និងការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារ

(អាហារ សម្ភរា សិកសា
្ ។ល។) ការគាំទត
្រ ច
ិ តួចត្រវូ បានផ្ដលឱ
់ យ្

ដើម្បីកែលម្អជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ឬឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហា

ស្មុគស្មាញ។ ដោយឡែក ហាក់មានគាំទ្រតិចតួចផ្ដល់ឱ្យឪពុក
ម្ដាយ

និងកុមារដែលជួបជាមួយបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

បន្ថែមលើនេះទៀត ការសម្ភាសន៍ទាំងអស់នេះ ចង្អុលបង្ហាញ
ឱ្យឃើញថា

ការវាយតម្លៃ

និងដំណើរការធ្វើផែនការករណី

យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងករណីគ្រួសារដែលមានកូន ត្រូវបានធ្វើ

សមាហរណកម្ម) ពុំមានលក្ខណៈសហការ ហើយពុំលើកទឹក

ចិត្តដែលមានការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយ និងកូននៅក្នុងការវាយ
តម្លៃ និងការធ្វើផែនការទេ។

៥.៦

ប្រចាំខែ និងជួយគ្រប់គ្រងការបិទករណី/ការឈានចេញ។170
អ្នកទទួលផល

លក្ខ ខ ណ្ឌ វិ និ ច្ឆ័ យ សម្រា ប់ កា រជ្រើ ស រើ ស អ្ន ក ទទួ ល ផល

គឺអ្នកទាំងនោះ៖ ក្រីក្រខ្លាំង ឬមានភាពងាយរងគ្រោះ មិនមាន

លទ្ធភាពទទួលបានសេវា ហើយពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាផ្នែកចិត្ត
សង្គម (សុខភាព ការអប់រំ សេដ្ឋកិច្ច និងឬបញ្ហារដ្ឋបាល)។
អ្នកទទួលផលត្រវូ បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា តាមរយៈដំណរើ ការ
មានច្រើនដំណាក់កាល។

បុគ្គលិក

SKO

ធ្វើការជាមួយ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកំណត់រកតំបន់ក្រីក្រ។ បន្ទាប់មកបុគ្គ

នៅចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០

ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ភា
់ ពរឹងមាំដល់អក
្ន ទទួលផល ដើមប្ ធា
ី នាថា អ្នកទទួល
ផលមានសមត្ថភាពអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយ

និរន្តរភាពចំពោះបញ្ហារបស់ខ្លួន។ អង្គការនេះ ធ្វើការក្នុងសង្កាត់

ចំនួន ១០ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសង្កាត់ទាំងនេះ ត្រូវបាន
កំណត់លក្ខណសម្បត្តិដោយចំនួនគ្រួសារក្រីក្រចើន
្រ រស់នៅក្នុង

លំនៅក្រៅផ្លូវការ (ប្រជុំជនអនាធិបតេយ្យ)។ អ្នកតាំងលំនៅ

គឺជាជនចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសដែលបានផ្លាស់ទី

ប្រទេសកម្ពុជា។169

ផល និងបធា
្រ នផ្នក
ែ ម្នក
ា ដ
់ ល
ែ ពិនត
ិ យ្ លើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព

តម្លៃបឋមលើគ្រួសារ និងណែនាំឱ្យពួកគាត់ស្គាល់អំពីកម្មវិធី។

អង្គការ SKO ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០០៧ ក្នង
ុ បំណង

លំនៅមករាជធានីភ្នំពេញ

កម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិកសង្គមមាន

លិកចុះទៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះ ដើម្បីធ្វើការវាយ

អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ (SKO)៖ កម្មវិធី
អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារ (រាជធានីភ្នំពេញ)

ជាច្រើន

នានា។

ជាពិសេសគឺមកពីខេត្តជនបទក្នុង

អង្គការ SKO អនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើន រួមទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

គ្រួសារផងដែរ ដែលផ្ដល់ការគាំទ្របែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយ
ប្រើប្រាស់គំរូការអភិវឌ្ឍគ្រួសារ

ជូនដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះ

នៅក្នង
ុ ខ័ណច
្ឌ ន
ំ ន
ួ បីនៅក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ (ទូលគោកមានជ័យ
និងច្បារអំពៅ)។ កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ មានគោលដៅដើមប្ ព
ី ងង
ឹ្រ គុណភាព

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

មានគ្រួសារចំនួន ១២៦គ្រួសារ បាន

បញ្ចប់ការទទួលសេវាជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារ។171

យោងតាមសម្ដី រ បស់ បុ គ្គ លិ ក សង្គ ម ចរបស់ ក ម្ម វិ ធី បា ន

ឱ្យដឹងថា

គ្រួសារអ្នកទទួលផលមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគួរ

ជាទីកត់សម្គល
ា ់ ដែលធ្វឱ
ើ យ្ ប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពក
ួ គាត់

ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយ និងទទួលសេវាចាំបាច់នានាសម្រាប់
សមាជិកគ្រួសារខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី មានកត្តាហានិភ័យ

ដទៃទៀតជាច្រើន ដូចជាការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន អំពើ

ហិងសា
្ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រដែលចូលមកប្រសព្វជាមួយបញ្ហផ
ា ក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
និងធ្វើឱ្យភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់កើនឡើងទ្វេដង និង
បង្កើនហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ៖

“តើបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែលគ្រួសារជួបប្រទះនៅទីនេះ?”
បញ្ហាធំជាងគេបំផុត គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។ បញ្ហាធំជាងគេ

បំផុតទីពីរ គឺប្ដីញៀនស្រា...។ តាមធម្មតាប្ដីពុំមានការងារធ្វើ
រួចហើយជំពាក់បំណុលគេទៀតផង។

ដូច្នេះនៅពេលម្ចាស់

ជីវិតរបស់គ្រួសារ និងកុមាររស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រក្នុងទីប្រជុំជន

បំណុលមកទារប្រាក់ ពួកគេពុំមានលុយសង ហេតុនេះ ទំនាស់

ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសង្គម ដើម្បីស្ថាបនាភាពធន់កាន់តែខ្ពស់ថែម

ខ្លួនទេ ហើយបញ្ហានោះបានបញ្ឆេះឱ្យមានជម្លោះ។

តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកការការប្រឹក្សាយោបល់

169
170
171
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និង

រវាងប្ដីប្រពន្ធ កើតមានឡើង។ ពួកគេពុំដោះស្រាយបញ្ហារបស់

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយកអង្គការ SKO នៅក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយកអង្គការ SKO នៅក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។

ទិន្នន័យកម្មវិធី ផ្ដល់ដោយដេតាបេសរបស់អង្គការ SKO ក្នុងអំឡុងពេលចុះទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងផ្ទាល់ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ចុះចំណែកកុមារវិញ តើភាពងាយរងគ្រោះ ឬបញ្ហាអ្វីខ្លះ

ដែលពួកគេច្រើនជួបប្រទះ?

២.

កុមារត្រូវជួបជាមួយអំពើហិង្សារវាងឪពុកម្ដាយខ្លួន ហេតុ

កំណត់រកបញ្ហា៖

បុគ្គលិកសង្គម

នឹងប្រើប្រាស់

ការចងក្រងបញ្ហារបស់ខ្លួនជាឯកសារ

(ជាមូលដ្ឋាន

ឧបករណ៍ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីជួយគ្រួសារក្នុង

នេះពួកគេអាចមានបញ្ហខា
ា ងផ្នក
ែ ផ្លវូ ចិត្ត ហើយកុមារមួយចំនន
ួ

ឧបករណ៍នេះរួមមានកម្រងប័ណ្ណ ដែលមានសរសេរអំពី

ជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា។ តើពួកគេជួបផ្ទាល់ ដែរឬ? មែន

នៅផ្នែកខាងខ្នង)។ បន្ទាប់មក បុគ្គលិកសង្គមជួយ

រត់ចេញពីផ្ទះ។ ដូច្នេះ ពួកគេមើលឃើញអំពើហិង្សា និង

បញ្ហានៅលើនោះ

ហើយ។”172

គ្រួសារ ដើម្បីចាត់អាទិភាពបញ្ហាទាំងនោះ៖ បុគ្គលិក

សង្គមសួរសំណួរមួយចំនួនទៅគ្រួសារ ដើម្បីជួយពួកគេ

គំរូការអភិវឌ្ឍគ្រួសារ
គោលវិធីអភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារ ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការ

លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលវែង

មាននិរន្តរភាព

ឱ្យអាចរៀងលំដាប់អាទិភាពបញ្ហាទាំងនោះ។

៣. ការវិភាគបញ្ហា និងការអភិវឌ្ឍដំណោះសយ
្រា ៖ បុគល
្គ ក
ិ
សង្គម

ក្នុងចំណោមគ្រួសារងាយរងគ្រោះ។ គំរូនេះធ្វើការជាមួយគ្រួសារ

មាន

នីមួយៗដើម្បីវិភាគលើបញ្ហារបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយ

ស្រាយនីមួយៗ។ គ្រួសារនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ

ទាំងនេះ។ ធាតុដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធីគឺថា ការគាំទ្រផ្នែក
ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់

អាហារ។ល។)។

ជំនួសមកវិញ

ជ្រោមជ្រែងឱ្យអភិវឌ្ឍ

គិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះ

(រួមទាំង

ហើយ

បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច នឹងជួយគ្រួសារឱ្យឆ្លើយតបជាមួយ

ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសាលារៀន

ហានិភយ
័ ឬបញ្ហទា
ា ង
ំ នោះ។ ដំណោះសយ
្រា គឺពង
ឹ ផ្អក
ែ

គ្រួសារបានទទួលការជួយ

យ៉ាងខ្លាំងលើអ្វីដែលគ្រួសារចាត់ទុកថា

និងអនុវត្តដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហា

របស់ខន
ួ្ល ដោយប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ធ្យោបាយជំនាញ និងបព
្រ ន
័ គា
្ធ ទ
ំ ដ
្រ ល
ែ

ហើយពិភាក្សាលើជម្រើសនានាជាមួយគ្រួសារ

ហានិ ភ័ យ ដែលអាចកើ ត មានទាក់ ទ ងជាមួ យ ដំ ណោះ

ពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា ដើមប្ អ
ី នុវត្តដណោ
ំ
ះសយ
្រា
សម្ភារពុំបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារអ្នកទទួលផលទេ

នឹងស៊ើបអង្កេតរកដំណោះស្រាយដែលអាច

ដោយពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន និង

រួមគ្នាជាមួយគ្រួសារ និងផ្ដល់ការគាំទ្រ ហើយក្នុងចំាំបាច់ គឺឱ្យ

ដូចជា

និងមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហា

ល្អបំផុត។

ជាជម្រើស

មានស្រាប់ដូចមានគូសបញ្ជាក់ដោយនាយករបស់ SKO ថា៖

៤. ការធ្វើផែនការ និងការអនុវត្ត៖ បុគ្គលិកសង្គម នឹង

សម្បុរសធម៌ និងការអភិវឌ្ឍ។ បុគ្គលិកសង្គម មិនអាចផ្ដល់

ដំណោះស្រាយផ្សេងៗ និងធ្វើផែនការ ដើម្បីដោះស្រាយ

“យើ ង ព្ យា យាមចង់ ឱ្ យ គ្រួ សា រយល់ អំ ពី ភា ពខុ ស គ្នា នៃ ជំ នួ យ

ធ្វើផែនការរួមគ្នាជាមួយគ្រួសារ

ប្រាក់ឱ្យគ្រួសារ ឬសម្ភារឱ្យពួកគេទេ។ យើងចង់ផ្ដល់ភាពរឹងមាំ

ផល និងហានិភ័យអវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន។

ដល់គ្រួសារឱ្យអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនបាន។”173

៥. ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមដានបន្ត៖ បុគ្គលិកសង្គម នឹង
ចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារ (តាមធម្មតាធ្វើឡើងរៀងរាល់

គំរូនេះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយជំហានដូចខាងក្រោម៖

សប្ដាហ៍) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយណាដែល

១. កសាងទំនាក់ទំនង និងប្រមូលព័ត៌មាន៖ ការងារនេះ

កើតមាន និងពិនត
ិ យ្ តាមដានលើវឌ្ឍនភាពក្នង
ុ ការអនុវត្ត

រួមមានការចុះទៅកាន់គ្រួសារនោះចំនួនពីរ ឬបីលើក

ផែនការករណី។ បុគ្គលិកសង្គមក៏នឹងប្រើប្រាស់ការចុះ

ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មានរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីវាយ

សួរសុខទុកន
្ខ ះេ ជាឱកាសដើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់រក និងដោះសយ
្រា

តម្លៃស្ថានភាពរបស់ពួកគេរួមមាន៖ ឧបករណ៍វាយតម្លៃ

រាល់ ប ញ្ហា ថ្មី ៗ ដែ ល បានកើ ត ឡើ ង ចំ ពោះគ្រួ សា រនោះ

ឧបករណ៍វាស់វង
ែ វឌ្ឍនភាព និងឧបករណ៍ដម
ើ ឈើគសា
ួ្រ រ
ឧបករណ៍ទាង
ំ នេះមានសារៈសំខាន់ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ ឱ្យបុគល
្គ ក
ិ

សង្គមអាចប្រមូលព័ត៌មានបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត
អំពគ
ី សា
ួ្រ រ

ផងដែរ។

៦. បិទករណី/ចាកចេញ (ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ) ៖ ជាទូទៅ

គ្រួសារបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរយៈពេល ៦ខែ ប៉ុន្តែអាច

និងដើមប្ ព
ី ន
ិ ត
ិ យ្ លើទនា
ំ ក់ទន
ំ ងរបស់គសា
ួ្រ រ

ព្រមទាំងកំណត់រកបញ្ហាប្រឈម។ ពួកគេក៏ប្រើប្រាស់

មានរយៈពេលតិចជាងនេះបន្តិច

របស់គ្រួសារផងដែរ។

ដែលស្ថិតក្នុងកម្មវិធីរយៈពេលយូរជាងនេះ ប្រសិនបើ

ដំណើរការទៅបានល្អ

ឧបករណ៍នេះ ដើម្បីវាយតម្លៃចំណុចខ្លាំង និងធនធាន
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គិតរកវិធីដើម្បីអនុវត្ត

ប្រសិនបើគ្រួសារ

ហើយក៏មានគ្រួសារមួយចំនួន

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមចំនួន២នាក់ របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារ របស់អង្គការ SKO រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

45

ចាំបាច់ (ឧ. ប្រសន
ិ បើបគ
ុ ល
្គ ក
ិ សង្គមពុអា
ំ ចជួបជាមួយ

គោលបំណងមួយរបស់ចរន្តនៃកម្មវិធី មានបំណងលើកកម្ពស់

នៅពុំទាន់ជួបបញ្ហាថ្មីនោះទេ បុគ្គលិកសង្គមនឹងជួប

បឈ
្រ មហានិភយ
័ ជាមួយអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ តាមរយៈការផ្ដលកា
់ របណ្ដះុ

គសា
ួ្រ រនោះបានជារៀងរាល់សប្ដហ
ា )
៍ ។ ប្រសន
ិ បើគសា
ួ្រ រ

ជាមួយគសា
ួ្រ រនោះ ដើមប្ ធ
ី ផ
ើ្វ ន
ែ ការឱ្យពួកគាត់ចាកចេញ
ពីកម្មវិធី។

ទម្រង់វាយតម្លៃមួយនឹងត្រូវបានបំពេញ

ដើម្បីកំណត់រកបញ្ហាដែលអាចដោះស្រាយបាន
បញ្ហាដែលពុំអាចដោះស្រាយបាន។

និង

ដំណើរការបិទ

ករណីគឺរួមមាន ការជួបប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកសង្គម និង
ប្រធានផ្នែករបស់ខ្លួន ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ។

បុគ្គលិកសង្គម (អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការងារសង្គមពី

សាកលវិទ្យាល័យ) ទទួលបន្ទុកក្នុងការធ្វើផែនការករណី និង

ការគ្រប់គ្រងករណី។ ពួកគេទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លាំងក្លាពី

ដំបូង ព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលរំឮក ដោយគ្របដណ្ដប់
និងជំនាញជាច្រើនរួមមានដូចជា

ការអនុវត្តផ្ទាល់

ការគ្រប់គ្រងករណី

បណ្ដាលផ្នក
ែ អាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការបណ្ដះុ បណ្ដាល
វិជជ
ា្ជ វី ៈ/ការហ្វក
ឹ ហាត់កន
ូ ជាងតាមរយៈការបញ្ជន
ូ ទៅកាន់អង្គការ

ដទទ
ៃ ៀតនិង ការផ្ដលហ
់ រិ ញ្ញបប្ ទានខ្នត
ា តូច។ កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ធ្វកា
ើ រ
ដោយផ្អែកលើសម្មតិកម្មដែលចាត់ទុកថា

គោលវិធី

អភិវឌ្ឍគ្រួសារ ជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
និងការបណ្ដុះបណ្ដាល

ស្ដីពីឧបករណ៍ការគ្រប់គ្រងករណី និងចំណេះដឹងទូទៅស្ដីពី
បញ្ហានានា ដូចជា អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ បញ្ហាសុខភាពដែល

កង្វះឯករាជ្យផ្នែក

សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់សី្ត្រ គឺពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយការបន្តជប
ួ បទ
្រ ះអំពហ
ើ ង
ិ សា
្
ប្រព្រឹត្តដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួន ជាពិសេសនៅពេលពួក
គេមានកូនតូចត្រូវមើលថែ។

សេវា និងការគាំទ្រ

លើចំណេះដឹង

ភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តី ដែលជាជនរងគ្រោះ ឬដែល

វិស័យដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធី

នេះគឺថា ដោយទទួលស្គាល់ថា ស្ត្រីដែលមានកូនតូចជារឿយៗ
តែងតែពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការបាន អាស្រ័យដោយកង្វះ

ជម្រើសការថែទាំកុមារ ដែលមានតម្លៃសមរម្យកម្មវិធីកំពុងផ្ដល់
ឱ្យក្រុមស្រ្តីដែលមានគ្នា ១០នាក់ នូវស្រ្តី ២នាក់ អាចទទួល

បានការបណះុ្ដ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈ និងហិរញ្ញបប្ ទានខ្នត
ា តូច ដើមប្ ី
បង្កើតទារកដ្ឋានដោយមានការរំពឹងទុកថា ស្រ្តីផ្សេងទៀតនៅ
ក្នុងក្រុម នឹងបង់ប្រាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវានោះ នៅពេលពួកគេ
ចាប់ផ្ដើមបើកទារកដ្ឋាន។

បន្ថម
ែ លើនះេ ទៀត កម្មវធ
ិ ក
ី មា
៏ នលទ្ធភាពអាចបញ្ជន
ូ គ្រសា
ួ រ

ច្រើនកើតមាន ការការពារកុមារ បញ្ហាចិត្តសង្គម ជំនាញក្នុង

ឱ្យទៅរកសេវាពីអក
្ន ផ្ដលស
់ វា
េ ផ្សង
េ ៗជាច្រន
ើ ក្នង
ុ រាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ ៖

ការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង។

សម្របសម្រួលជាមួយដៃគូផ្ដល់សេវាត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់

ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយវិជ្ជមាន

អង្គការ SKO ដំណើរការកម្មវិធីជាច្រើន ដែលគ្រួសារអាច

តវូ្រ បានបញ្ជន
ូ ទៅក្នង
ុ ករណីចាបា
ំ ច់ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបចំពោះសេចក្ដី
ត្រូវការរបស់ពួកគាត់។ កម្មវិធីឪពុកម្ដាយ និងកូន ធ្វើការជាមួយ

ក្រុមឪពុកម្ដាយ ដែលមានកូនអាយុចន្លោះពី ០-៣ឆ្នាំ នៅក្នុង

ក្រុមដែលមានឪពុកម្ដាយ ៨ ទៅ ១០នាក់ ហើយពួកគាត់ជួប
ប្រជុំគ្នារៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងនៅក្នុងបរិវេណរបស់

SKO។

បញ្ជីឈ្មោះអង្គការជាង ១០០ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយកិច្ចប្រជុំ
បីខម
ែ ង
្ដ ។ ភាពជាដគ
ៃ ន
ូ ះេ ផ្ដលជ
់ មស
ើ្រ ផ្សង
េ ៗជាចន
ើ្រ សមប
្រា ់
គ្រួសារ ដើម្បីអាចឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការជាបុគ្គលរបស់ពួកគេ
និងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះបញ្ហា ដោយ
ប្រប
ើ ស
្រា ស
់ វា
េ និងការគាំទដ
្រ ល
ែ មានសប
្រា នៅ
់ ក្នងសហគមន៍។
លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល
លទ្ធផលករណីតវូ្រ បានកំណត់ឃញ
ើ ដោយប្រប
ើ ស
្រា ទ
់ មង
្រ ់

កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ គ្របដណ្ដបល
់ ប
ើ ធា
្រ នបទផ្សង
េ ៗជាច្រន
ើ ក្នង
ុ បំណង

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលវាស់វែងវឌ្ឍនភាពរបស់គ្រួសារលើវិស័យ

កម្ពស់គោលវិធីការចិញ្ចឹមកូនដោយវិជ្ជមាន។ ប្រធានបទដែល

នៅពេលចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធី និងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេល

ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ឪពុកម្ដាយ និងលើក
ត្រូវគ្របដណ្ដប់រួមមាន៖ ការបំបៅដោះកូន និងការផ្ដល់អាហារ

បន្ថែម សុវត្ថិភាពកុមារ និងបរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់កុមារ
ការអភិវឌ្ឍកុមារ

ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

ជាវិជ្ជមាន និងប្រធានបទដទៃទៀតជាច្រើន។

និងការចិញ្ចឹមកូន

ផ្សេងៗជាច្រើន (សេដ្ឋកិច្ច អប់រំ សុខភាព ចិត្តសង្គម រដ្ឋបាល)

បញ្ចប់ពីកម្មវិធី។ បន្ថែមលើនេះទៀត ករណីដែលបានបញ្ចប់ត្រូវ

បានដាក់ពិន្ទុយោងតាម ថាតើបញ្ហាដែលបានកំណត់ឃើញ

របស់គ្រួសារចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវបានដោះស្រាយរួចទាំងស្រុង

ដោះស្រាយបានមួយផ្នែក ឬមិនអាចដោះស្រាយបាននៅពេល

អង្គការ SKO ដំណរើ ការកម្មវធ
ិ ផ
ី ល
្ដ ភា
់ ពរឹងមាំផក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច

បិទករណី និងថាតើគ្រួសារមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើង

ការបិទភ្ជិតគម្លាតរវាងសហគមន៍ និងសេវា ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើ

ត្រូវការរបស់ខ្លួនលើកម្រិតវាស់វែងចំនួន ៤កម្រិត គឺ៖ ចាកចេញ

ឆ្នាំ២០១៧

(ជោគជ័យមធ្យម) និង PO (មិនជោគជ័យ)។ យោងតាម

សម្រាប់ស្ដ្រី៖ ផ្ដល់ភាពរឹងមាំ ជំរុញសមត្ថភាព និងអប់រំ៖

ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួន និងឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដី

ហិង្សាលើស្រ្តី

(PO++) (ជោគជ័យខ្លាំង) PO + (ជោគជ័យ) PO+=
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និងកុមារី

ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនា

ហើយនឹងដំណើរការរយៈពេលបីឆ្នាំទៅខាងមុខ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទិន្នន័យករណីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់

ថ្ងទ
ៃ ៣
ី ០ ខម
ែ ថ
ិ នា
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៨ ក្នង
ុ ចំណោមគ្រសា
ួ រទាំងអស់ដល
ែ
បានចាកចេញពីកម្មវិធី ពុំមានគ្រួសារណាដែលត្រូវបានដាក់
ពិន្ទុ PO++ ទេ គ្រួសារចំនួន ២៦ ត្រូវបានដាក់ពិន្ទុ PO+ ៤០

បានត្រវូ បានដាក់ពន
ិ ុ្ទ PO+= និង ២ គ្រសា
ួ របានពិនុ្ទ PO។ ក្នង
ុ
ចំណោមបញ្ហាទាំងអស់ដែលត្រូវបានកំណត់ឃើញក្នុងករណី

ទាំងអស់នេះ (៣៨៨ ករណី) ប្រមាណ ១ ភាគ ៤ ត្រូវបាន
កំណត់ថា “ដោះស្រាយបានទាំងស្រុង”។
ការដាក់ពិនប
្ទុ ញ្ហា

ចំនួនប
 ញ្ហា
114

ដោះស្រាយបានមួយផ
 ្នែក

234
40

សរុប

388

ប្រភេទបញ្ហាដែ ល មិ នសូ វអាចដោះស្រា យ បានច្រើ នជាង

គេបំផុត គឺបញ្ហាផ្នែករដ្ឋបាល (២៤% មិនបានដោះស្រាយ)

និ ង បញ្ហា ជា មួ យ ការញៀន/ការប្រើ ប្រា ស់ បំ ពា នគ្រឿ ងញៀន
(២៥% នៃបញ្ហាទាំងអស់នេះ ពុំបានដោះស្រាយទេ)។ ដូច

យើងនឹងពិនិត្យលម្អិតបន្ថែមទៀតខាងក្រោម កម្មវិធីហាក់ឆ្លើយ
តបបានយ៉ា ង ល្អ ចំ ពោះបញ្ហា ដែ ល អាចដោះស្រា យ បានតាម
រយៈការជួយគ្រួសារឱ្យចូលទៅរកសេវាដែលមានស្រាប់ (ឧ.

ការអប់រំ សុខភាព។ល។) ប៉ុន្តែយើងឃើញមានបញ្ហាប្រឈម
យ៉ង
ា ច្បាស់កឡ
្រ ត
ែ ក្នង
ុ ការប្រប
ើ ស
្រា គ
់ រំ កា
ូ រអភិវឌ្ឍគ្រសា
ួ រ យ៉ង
ា

ហោចណាស់ក៏នៅក្នុងបរិបទរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងការឆ្លើយតប
បញ្ហា មា នលក្ខ ណៈស្មុ គ ស្មា ញ ដែ ល ទាមទារការគាំ ទ្រខ្លាំ ង ក្លា
ថែមទៀត ឬលទ្ធភាពទទួលបានសេវាឯកទេស (ឧ. ការប្រើ
ប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន)

ឬក្នុងករណីគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវបង់

ប្រាក់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា (ឧ. ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើត
ដើម្បីស្នើសុំសំបុត្រកំណើតថ្មី

ជំនួសឱ្យសំបុត្រកំណើតដែល

ធ្វើឡើងសម្រាប់ការសិក្សានេះ

គឺមានភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយ

បានបាត់)។

ការពិនិត្យឡើងវិញលើសំណុំឯកសារដែលបាន

គំហើញទាំងនេះ៖

គំ រូ កា រអភិ វ ឌ្ ឍ គ្រួ សា រផ្ដ ល់ នូ វ គោលវិ ធី មា នប្រ សិ ទ្ធ ភា ព

ចំណាយខ្ពស់ និងមាននិរន្តរភាពដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបចំពោះហានភ័យ
និងកត្តាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំបែកកុមារពីគួសា
្រ រតាម

រយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គ្រួសារឱ្យអាចចូលទៅរកសេវា
និងការគាំទ្រចាំបាច់នានា

ការអាចគ្រប់គ្រងប្រាក់បានកាន់តែ

ប្រសើរ និងពេលខ្លះដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយ

និងគ្រួសារ ហើយក្នុងករណីមួយចំនួនច្រើនតែផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យ

ដោះស្រាយរួចទាំងស្រុង
មិនបា
 នដោះស្រាយ

ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រសិទ្ធភាព

បញ្ហាដែលហាក់មានការលំបាកខ្លាំងបំផុត

ក្នង
ុ ការដោះសយ
្រា ឱ្យបានជោគជ័យ ច្រន
ើ តែជាបញ្ហស
ា គ
ុ្ម ស្មញ
ា

ដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន

មានជម្លោះក្នុងគ្រួសារតិចជាងមុន

ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបានប្រសើរឡើង។

និងធ្វើឱ្យការអនុវត្តក្នុងការ

“ចុះតើ [SKO] បានជួយអ្នកដោយរបៀបណា?
អង្គការនេះ បានជួយតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យខ្ញុំអាច

ទៅមណ្ឌលសុខភាពដែលមានតម្លៃថោក [មានការឧបត្ថម្ភ]

ហើយបានជួយខ្ញុំឱ្យកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះ។ គេបាន
ជួយខ្ញតា
ំុ មរយៈការផ្ដលព
់ ត
័ មា
៌ នឱ្យខ្ញអ
ំុ ព
ំ រី បៀបផ្ដលអា
់ ហារឱ្យកូន
តូចរបស់ខ្ញុំ

និងជួយខ្ញុំក្នុងការដាក់ពិន័យលើកូនៗ

ចាំបាច់ស្រែកគំហក ឬប្រើប្រាស់ហិង្សា។”174
គោលវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ដោយពុំ

និងមានលក្ខណៈបែបការចូល

រួមរបស់កម្មវិធីនេះ ជួយវាយតម្លៃគ្រួសារ ជួយដល់គ្រួសារឱ្យ

កំណត់រកបញ្ហារបស់ខ្លួន និងធ្វើការក្នុងលក្ខណៈបែបសហការ

ជាមួយពួកគេ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តដំណោះស្រាយចំពោះ
បញ្ហាទាំងអស់នេះអាចជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារឱ្យដោះស្រាយ

បញ្ហា ឬហានិភ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធី ជួយ

ផ្ដលភា
់ ពរឹងមាំដល់គសា
ួ្រ រតាមរយៈការបង្កន
ើ ជំនាញសមត្ថភាព
និងទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការចូលទៅរកសេវា និងការគាំទ្រ

និងកែលម្អជំនាញក្នុងវិស័យដទៃទៀត (ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ល។) អាចជួយរក្សានិរន្តរភាពអត្ថប្រ
យោជន៍របស់កម្មវិធីសម្រាប់គ្រួសារ

ពួកគេបានបញ្ចប់ពីកម្មវិធីទៅហើយ។
នាយកអង្គការ
បានឱ្យដឹងថា

SKO

សូម្បីតែនៅក្រោយពេល

យោងតាមសម្តីរបស់

និងបុគ្គលិកសង្គមរបស់អង្គការនេះ

ការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្រួសារឱ្យដោះស្រាយ

បញ្ហារបស់ខ្លួន និងគាំទ្រពួកគាត់ឱ្យអាចធ្វើបែបនេះបាន អាច
មានផលប៉ះ ពាល់ ជា វិ ជ្ជ មា នលើ កា របំ ពេ ញ មុ ខ របស់ គ្រួ សា រ
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ៖

និងក្នុងករណីដែលការគាំទ្រចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះ
ទាមទារឱ្យមានការបង់ប្រាក់ពីគ្រួសារ។

174

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ SKO ស្ត្រីអាយុ ៤៥ឆ្នាំ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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“សមត្ថភាពរបស់គសា
ួ្រ រក្នង
ុ ការដោះសយ
្រា បញ្ហមា
ា នភាព

អាចដឹងអំពស
ី វា
េ ផ្សង
េ ៗនៅក្នង
ុ និងកស
្រៅ ហគមន៍របស់ខន
ួ្ល ។

ពុអា
ំ ចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រស
ំ មប
្រា ក
់ ន
ូ ៗរបស់

ផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង

ប្រសើរឡើង។ គ្រួសារមួយចំនួនពុំចេះធ្វើថវិកា ពួកគេ
ខ្លួន។

ហេតុនេះបុគ្គលិកសង្គមអាចជួយ

ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង

ហើយគ្រួសារ

ដើម្បីយកកូនទៅចុះ

ឈ្មះោ នៅសាលារៀន។ គ្រសា
ួ រមួយចំនន
ួ ចាប់ផម
ើ្ដ ទទួលបាន

សំបុត្រកំណើតសម្រាប់កូន ដែលពីមុនពួកគាត់ពុំដឹងថា
ត្រូវធ្វើដច
ូ ម្ដេច។ ពេលខ្លះគ្រសា
ួ រចង់បោះបង់កន
ូ ឱ្យទៅនៅ
ក្នង
ុ មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ បុគ្គលិកសង្គមអាចនិយាយជាមួយ

គ្រួសារ និងអប់រំគេថា មណ្ឌលថែទាំកុមារពុំមែនជាកន្លែង
ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារឡើយ។ បើពុំបាននិយាយជាមួយ

បុគ្គលិកសង្គមទេ ពួកគេប្រហែលជាគិតថា ការចុះឈ្មោះ
ចូលក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ គឺជាគំនិតដ៏ល្អ។”

“ការងាររបស់យើង គឺដើម្បីកសាងសមត្ថភាពគ្រួសារឱ្យ

ស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ខ្លួន ដូច្នេះ ពួកគេ

ពួកគេចេះកំណត់អំពីបញ្ហារបស់ខ្លួន និងកំណត់រកជម្រើស
វិជ្ជមាន
ដំបូង

ហើយពួកគេអាចវិភាគលើទិដ្ឋភាព

និងអវិជ្ជមានរបស់ជម្រើសនីមួយៗ។

នៅពេល

ពួកគាត់មិនក្លាហានហ៊ានទៅរកសេវាដោយខ្លួន

ឯងទេ។ ដូច្នេះ ពួកគេកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលទៅ
រកសេវា។ នេះ គឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយ។ គោលបំណង គឺ

ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យមានភាពក្លាហាន មានទំនុកចិត្ត និង
មានការប្ដេជ្ញាចិត្ត

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពគ្រួសាររបស់

ពួកគេ...។ គ្រសា
ួ រដែលមានការប្ដេជច
ា្ញ ត
ិ ផ
្ត ស
ា្ល ប
់ រូ្ត ស្ថន
ា ភាព
គ្រួសារខ្លួន ជាទូទៅច្រើនទទួលបានជោគជ័យ។”175

ករណីសិក្សាខាងក្រោមនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញថា តើគោល

វិធីការអភិវឌ្ឍគ្រួសារអាចនាំទៅរកលទ្ធផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់

គ្រួ សា រតាមរយៈការឆ្លើ យ តបចំ ពោះកត្តា ហា និ ភ័ យ មួ យ ចំ នួ ន
នៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារបានដោយ របៀណា។

ករណីសិក្សា៖ អង្គការ SKO ជួយដល់គ្រួសារឱ្យអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាចាំបាច់
អតិថិជន គឺជាស្រ្តីរៀបការហើយមានវ័យ ៣៥ឆ្នាំ មានកូនពីរនាក់ (កូនប្រុសអាយុ ១០ឆ្នាំ និងកូនស្រីអាយុ ៧ឆ្នាំ) ដែល

បានធ្វើចំណាកស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងមករាជធានីភ្នំពេញ

ក្រោយពីបានធ្វើការដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។

គ្រួសារបានឮអំពីអង្គការ SKO តាមរយៈក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលឪពុកកំពុងធ្វើការជាមួយ។

ទាំងឪពុក និងម្ដាយការអប់រំតិច ដោយពុំមានរៀបចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឡើយ។ ម្ដាយពុំមានចំណូល ហើយឪពុករកបាន

៣០ ០០០រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយធ្វើការងារសំណង់។ នៅពេលដែលគ្រួសារបានមកជួបជាមួយ SKO ដំបូង កូនៗពុំធ្លាប់

បានចូលរៀនទេ។ ទាំងឪពុក និងម្ដាយមានបញ្ហាសុខភាពមិនទាន់បានព្យាបាល ការឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃរបស់ឪពុករារាំងគាត់មិនឱ្យអាច

ទៅធ្វើការបានក្នុងថ្ងៃខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើគ្រួសារ ជាពិសេស នៅពេលពួកគេកំពុងតែត្រូវបង់សងបំណុល
ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើន

ដែលជំពាក់អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពពេលកូនប្រុសរបស់ពួកគេឈឺក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។

ម្ដាយ

មានជំងឺឬសដូងបាតរយៈពេលបីឆ្នាំហើយ ហើយនាងពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលបាន។ ឪពុកម្ដាយពុំដឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
ដើម្បីឱ្យកូនចូលសាលារៀន និងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានការថែទាំសុខភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

បុគ្គលិកសង្គមរបស់ SKO បានធ្វើការជាមួយអតិថិជនឱ្យកំណត់រកបញ្ហារបស់គ្រួសារ បង្កើតដំណោះស្រាយ និងអភិវឌ្ឍ

ផែនការករណី។ បន្ទាប់មក បុគ្គលិកសង្គមបានធ្វើការជាមួយអតិថិជនឱ្យអនុវត្តផែនការករណី។ ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធី កុមារបាន
ចុះចូលរៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់ NGO ក្នុងមូលដ្ឋាន ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបុគ្គលិកសង្គម។ ម្ដាយ និងឪពុក
បានទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងឱ្យចូលទៅរកការថែទាំសុខភាព ដែលមានការឧបត្ថម្ភទុនយ៉ាងច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យមូលដ្ឋន
ា ធ្វឱ
ើ យ្

សុខភាពរបស់ពក
ួ គេមានភាពប្រសរើ ឡើងយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ។ បន្ថម
ែ លើនះេ បុគល
្គ ក
ិ សង្គមបានធ្វកា
ើ រជាមួយអតិថជ
ិ ន ដើម្បីជួយគាត់
ឱ្យចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារបានកាន់តែប្រសើរ

និងបង្កើតផែនការសន្សំប្រាក់

ដើម្បីការពារទប់ទល់ករណីស្មាន

មិនដល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងដើម្បីឱ្យមានសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងបរិបទនៃម៉ោងការងារមិនទៀងទាត់របស់ប្ដី។
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់អង្គការ SKO ចំនួនពីររូប រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លដ
ៃ ល
ែ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅពេលបញ្ចបក
់ ម្មវធ
ិ ី

បង្ហញ
ា ឱ្យឃើញនូវការរីកចមន
ើ្រ ដ៏ចន
ើ្រ ក្នង
ុ ការឆ្លយ
ើ តបជាមួយបញ្ហា

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សុខភាព អប់រំ និងចិត្តសង្គមរបស់គ្រួសារ។ ដោយឡែក ដោយមានការកំណត់ឃើញវឌ្ឍនភាពនៅលើសមត្ថភាព
គ្រប់គ្រងថវិការបស់គ្រួសារ សមត្ថភាពក្នុងការសន្សំប្រាក់ សមត្ថភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពគ្រួសារ និងកែលម្អអនាម័យ និង

អាហារូបត្ថម្ភ លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ទំនាក់ទំនងប្ដីប្រពន្ធកាន់តែប្រសើរឡើង និងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកាន់តែប្រសើរឡើង
(ដែលបានកែលម្អពីកម្រិតដែលមានការបង្ហាញឱ្យឃើញអំពីការមិនអើពើ

រហូតដល់កម្រិតការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រកបដោយ

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព និងមានការគាំទ)
្រ ។ បន្ថម
ែ លើនះេ ទៀត គសា
ួ្រ រតវូ្រ បានវាយតម្លៃថា មានសមត្ថភាពកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ក្នង
ុ ការដោះសយ
្រា

បញ្ហារបស់ខ្លួន និងមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា និងការគាំទ្រដោយឯករាជ្យ និងមានចក្ខុវិស័យកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះជីវិត
និងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន។

យោងតាមសម្ដីរបស់អតិថិជនបានឱ្យដឹងថា ការគាំទ្ររបស់ SKO មានភាពចាំបាច់ណាស់ ក្នុងការជួយធានាថាគ្រួសាររបស់

គាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំសុខភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យ៖

“ខ្ញុំដើរមែនទែន អត់មានជិះអីទេ ទៅកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីសុំគេឱ្យទទួលកូនខ្ញុំចូលរៀន ប៉ុន្តែគេសុទ្ធតែនិយាយថា ពេញ

អស់ហើយ.... បើគ្មាន SKO ទេ ខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងអំពី [សាលារៀនអង្គការ] របស់ Sister ទេ ហើយប្រាកដជាពុំអាចឱ្យកូនខ្ញុំ
ចូលរៀននៅទីនោះបានឡើយ។”
…

ប្រសិនបើគ្មានការណែនាំនោះទេ តើអ្នកប្រហែលជានឹងធ្វើដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក?
បក
្រា ដជាពិបាកខាំង
្ល ។ ពេលខ្ញទៅ
ំុ គ្លន
ី ក
ិ ឯកជន តវូ្រ ចំណាយអស់ ៣០០០០ ឬ ៤០០០០ រៀល ហើយបានថ្នត
ំា ប
ែ ន្តច
ិ ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ។

ដូច្នេះ ខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ដែលបានជួបជាមួយអ្នកធ្វើការនៅ SKO។ បើគ្មានពួកគាត់ទេ ខ្ញុំប្រាកដជាពុំបានដឹងអំពីមណ្ឌល
សុខភាពដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃនោះទេ។
…
តើជីវិតរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្តូរដូចម្ដេចខ្លះ បើធៀបនៅមុនពេលអ្នកបានជួបជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់ SKO ជាមួយនឹង

ឥឡូវ?

ខុសប្លក
ែ គ្ន។
ា ខ្ញម
ំុ ន
ិ ដឹងត្រវូ បញ្ជន
ូ កូនខ្ញទៅ
ំុ រៀននៅកន្លង
ែ ណានោះទេ សុខភាពរបស់ខម
ំុ្ញ ន
ិ រឹងមាំ ហើយខ្ញឥ
ំុ ឡូវនេះ បានដឹងចន
ើ្រ

ជាងមុន ខ្ញុំដឹងត្រូវទៅកន្លែងណា និងស្គាល់អង្គការផ្សេងៗដែលជ្រើសរើសកុមារឱ្យចូលរៀន។ ខ្ញុំលែងសូវស្ត្រេសទៀតហើយ។”176

គំរូការអភិវឌ្ឍគ្រួសារមានភាពពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសម្រាប់

តែ ង មានលក្ខ ណៈពហុ វិ ស័ យ និ ង មានអន្ត រ ទំ នា ក់ ទំ ន ងគ្នា ។

គឺជាជនចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេស ដែលប្រហែលជាពុំបានដឹង

ភាពពាក់ ព័ ន្ធ ក្នុ ង បរិ ប ទដែ ល ពុំ មា នសេ វា ច្រើ ន ប្រ ភេ ទ នៅក្នុ ង

អ្នកទទួលផលដែលកម្មវិធីធ្វើការជាមួយអ្នកទទួលផលជាច្រើន

អំពីប្រព័ន្ធ និងសេវាក្នុងមូលដ្ឋាន ឬអំពីបណ្ដាញការគាំទ្រ ដើម្បី
ជួយពួកគាត់ឱ្យអាចទទួលបានសេវា និងការគាំទ្រទេ។

ការតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាផ្សេងៗជាច្រើនមានន័យថា បញ្ហា

ហានិភ័យ

ដោះស្រាយ

និងភាពងាយរងគ្រោះជាច្រើន

អាចត្រូវបាន

អនុញ្ញាតិឱ្យមានគោលវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

និង

ពហុវិស័យ។ ចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុ
ថា កត្តាដែលនាំឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ ជារឿយៗ

176

ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដី ចំណច
ុ នះេ មានន័យថា គំរន
ូ ះេ ទំនងជាមិនមាន
សហគមន៍ (ឧ.ក្នុងបរិបទជនបទដាច់ស្រយាល)។
ភាពខ្វះចន្លោះ និងបញ្ហាប្រឈម
ហាក់ពមា
ំុ នដំណរើ ការដ៏រង
ឹ មាំកង
ុ្ន ការកំណត់រកគសា
ួ្រ រងាយ

រងគះ្រោ នោះទ។
េ ថ្វប
ី គ
ើ សា
ួ្រ រតវូ្រ បានតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ដោយយោងទៅ
តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាច្រើនក្ដី ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ
ហាក់មានលក្ខខណ្ឌទលា
ូ យ ហើយពុរំ ម
ួ បញ្ចល
ូ កត្តនា
ា នា ដល
ែ

ធ្វឱ
ើ យ្ គសា
ួ្រ រមានភាពងាយរងគះ្រោ ចំពោះការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់ SKO ស្ត្រីអាយុ ៣៥ឆ្នាំ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

49

(ថ្វប
ី គ
ើ រួ កត់សម្គល
ា ថា
់ កម្មវធ
ិ អ
ី ភិវឌ្ឍគ្រសា
ួ ររបស់អង្គការ SKO
ពុំមែនមានគោលដៅបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់

ឬគោលដៅតែមួយ

មុខក្នុងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារទេ)។ ការជ្រើសរើស

គសា
ួ្រ រ ហាក់តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ជាលក្ខណៈទៅតាមករណីនម
ី យ
ួ ៗ
ដោយក្នុ ង នោះមានបុ គ្គ លិ ក សង្គ ម ចុះ ទៅតាមទី តាំ ង ផ្ សេ ង ៗ
និងនិយាយជាមួយសមាជិកសហគមន៍។

ថ្វីបើកម្មវិធីនេះ

ហាក់ធកា
ើ្វ រជាមួយគសា
ួ្រ រងាយរងគះ្រោ (រួមទាំងគសា
ួ្រ រជាច្រន
ើ

ដែលមានវត្តមានកត្តា ហានិ ភ័ យ នៃ កា របំ បែ កកុ មា រពី គ្រួ សា រ)

យើងមើលពុឃ
ំ ញ
ើ ច្បាស់ថា កម្មវធ
ិ ផ
ី ត
ោ្ដ គោលដៅបក
្រ បដោយ
ប្រសិទ្ធភាពចំពោះគ្រួសារងាយរងគ្រោះ
ហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនោះទេ។

ឬគ្រួសារប្រឈម

កម្មវីធីពឹងផ្អែកលើគ្រួសារឱ្យអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅរក

អ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងៗជាច្រើន ដែលដូចបានបញ្ជាក់ ខាងលើ

ហើយថា លើកទឹកចិត្តដល់គោលវិធីជាលក្ខណៈបុគ្គល និង
គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការឆ្លើយតបហានិភ័យ

និងភាពងាយ

រងគ្រោះ ប៉ុន្តែគោលវិធីនេះ ពឹងផ្អែកលើការមាន និងលទ្ធភាព
អាចចូលទៅរកអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងអស់នេះបានដែរ។

បញ្ហា

ប្រឈមមួយសម្រាប់ SKO គឺថា លទ្ធភាពចូលទៅរកអ្នកផ្ដល់
សេវាទាំងអស់នេះ ពេលខ្លះទាមទារឱ្យមានការបង់ប្រាក់ មិនថា
ជាការបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានសេវា

និង/ឬជាថ្លៃធ្វើដំណើរ

ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរកសេវាទាំងនោះ ដោយការចំណាយទាំង
ពីរនេះ គ្រួសារអ្នកទទួលផលច្រើនតែមិនសូវមានលទ្ធភាពអាច
បង់បាន។

ដោយហេតុថា

សម្ភារដល់គ្រួសារ

គំរូការអភិវឌ្ឍគ្រួសារពុំផ្ដល់ការគាំទ្រជា

ក្នុងករណីត្រូវការចំណាយដើម្បីអាចទៅ

ទទួលបានសេវាចាំបាច់ ឬប្រព័ន្ធគាំទ្រ កម្មវិធីពុំមានលទ្ធភាព
អាចឆ្លើយតបចំពោះការចំណាយទាំងអស់នេះទេ ហើយគ្រួសារ

នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅរកសេវាទាំងនោះឡើយ។ ម្យ៉ាង
វិញទៀត

ពុំមានការផ្ដល់កញ្ចប់មូលនិធិគ្រាអាសន្នសម្រាប់

គ្រួសារទេ ហេតុនេះពុំមានលទ្ធភាពអាចឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដី
ត្រូវការចំពោះមុខ

ឬសេចក្ដីត្រូវការបន្ទាន់

ដែលទាមទារ

ការបង់ប្រាក់ឡើយ។ យោងតាមសម្តីរបស់នាយកអង្គការបាន
ឱ្យដឹងថា

ទិដ្ឋភាពនេះអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជោគជ័យរបស់

កម្មវិធី៖ “ជាការលំបាកណាស់ក្នុងការរកបានសេវាល្អ ដោយ

ឥតគិតថ្លៃ។ ពេលខ្លះជនក្រីក្រ ត្រូវការវះកាត់ ប៉ុន្តែពួកគេ
ពុំមានលទ្ធភាពឡើយ។ យើងពុំមានកញ្ចប់មូលនិធិគ្រាអាសន្ន
នៅ SKO ទេ ដូច្នេះ ពេលខ្លះ វាក៏ជារឿងគួរឱ្យសោកស្ដាយដែរ។
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យើងជួបស្រ្តីដែលត្រូវការពន្លូតកូន
តែសោះ។”

ប៉ុន្តែពុំមានលុយទាល់

177

កង្វះសេវាក្នុងសហគមន៍សម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហា

ការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន ក៏ហាក់ធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់

កម្មវិធីនៅមានកម្រិតផងដែរ។ TPO គឺជាដៃគូអ្នកផ្ដល់សេវា
សម្រាប់អ្នកទទួលផលរបស់ SKO ប៉ុន្តែសេវារបស់ TPO មាន
ទីតាំងនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីសហគមន៍ ដែល SKO ធ្វើការជាមួយ

ហើយទាមទារនូវថ្លៃសេវាដែលធ្វើឱ្យមានការលំបាក សម្រាប់
អ្នកទទួលផលក្នុងការទៅទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាសម្រាប់
បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ឬការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន៖

“ប្រសិនបើយើងសង្កេតឃើញថា អ្នកទទួលផលមានបញ្ហាផ្លូវ
ចិត្តជ្រាលជ្រៅ យើងអាចបញ្ជូនគាត់ទីមន្ទីរពេទ្យ ឬទៅ TPO
ប៉ុន្តែកន្លែងនោះនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់
មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

ដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវការ

និងការបង់ប្រាក់ថ្លៃថ្នាំពេទ្យ

ឥតគិតថ្លៃនោះទេ) ដូច្នេះ នេះក៏ជាបញ្ហាដែរ។”

កម្មវិធីហាក់ជួបការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហស្មុគ

ស្មាញឱ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសគ្រួសារករណី

គ្រួសារប្រើប្រាស់ហិង្សា។ គួរកត់សម្គាល់ថា បញ្ហាប្រឈមនេះ

មាននៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាទូលំទូលាយ ដោយក្នុងនោះ

លទ្ធភាពទទួលបានយុតធ
ិ្ត ម៌ និងសេវាសមប
្រា ជ
់ នរងគះ្រោ ដោយ
អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ គឺនៅមានកមត
ិ្រ យ៉ង
ា ខ្លង
ំា ហើយនិយាម
សង្គមផ្ដល់អាទិភាពលើការរក្សា “ភាពចុះសម្រុងក្នុងគ្រួសារ”

ដែលធ្វើឱ្យការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ជារឿងមិន

អាចទទួលយកបានក្នុងស្ថានភាពភាគច្រើន។179 សេវាសម្រាប់
ស្ដ្រី ដែ ល មានបទពិ សោ ធន៍ ជួ ប អំ ពើ ហិ ង្ សា ក្នុ ង ប្រ ទេ ស កម្ពុជា

ក៏នៅមានកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ការវាយតម្លៃមួយក្នុងឆ្នាំ
២០១២ ធ្វើឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារី (MoWA) បង្ហាញ
ឱ្យឃើញថា

គុណភាពនៃសេវាដែលមាន

គឺមិនដូចគ្នាទេ

ហើយមានដែនកំណត់ភូមិសាស្ត្រ។ សេវាដែលមាន ក៏ពុំមែន
សុទ្ធតែយកជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាជាសំខាន់គ្រប់ពេលវេលា

នោះដរែ ហើយខ្វះការសមប
្រ សមល
ួ្រ និងការបញ្ជន
ូ ជនរងគះ្រោ

នៃ អំ ពើ ហិ ង្ សា ទៅរកសេ វាដែ ល ចាំ បា ច់ នា នាបានប្រ ក បដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។

នៅក្នុងបរិបទនេះ

យើងហាក់ឃើញថា

បុគ្គលិកសង្គម

របស់ SKO មានជម្រើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការដោះស្រាយ
បញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។

ជំនួយដែលគេច្រើនផ្ដល់ឱ្យក្នុង

ករណីទាំងនេះ ភាគច្រើនបានត្រឹមតែ “ការប្រឹក្សាយោបល់”

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយិកាអង្គការ SKO រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។
Bricknell, K. et. al., Domestic violence law: The gap between legislation and practice in Cambodia and what can be done about it (2104),
available at: http://www.katherinebrickell.com/katherinebrickell/wp-content/uploads/2014/01/DV-Law-Prelim-Report-2014.pdf

50

(ពុំមែន
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឱ្យម្ដាយចរចាដោយសន្តិវិធី គោលវិធីនេះមានការលំបាកដោយ

មួយរយៈ ពួកគត
េ ជា
្រ ក់ចត
ិ ម
្ត កវិញ និងយល់អៗ
ី្វ បានកាន់តប
ែ ស
្រ រើ

ក្នុងគ្រួសារទៅលើម្ដាយ

តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលពួកគាត់ចង់ចាកចេញ។ ដោយសារយើង

ហាក់ដាក់បន្ទក
ុ ការទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ ការដោះសយ
្រា បញ្ហហ
ា ង
ិ សា
្

(មនុស្សដែលបុគ្គលិកសង្គមធ្វើការ

ដោយផ្ទាល់ជាមួយក្នុងករណីភាគច្រើន)

ដែលស្ទើរតែជានិច្ច

ជាកាល គឺជាជនរងគះ្រោ នៃអព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ជាជាងទៅធ្វកា
ើ រជាមួយ

ជនល្មើស (ប្ដី)។ ក្នុងករណីស្រ្តីចង់រាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សា
ឬចាកចេញពីប្តីក្នុងបរិបទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ដើម្បីចូលទៅរកសេវាយុត្តិធម៌

លទ្ធភាព

និងមានសេវានៅមានកម្រិត

ដើម្បីគាំទ្រស្ដ្រីក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះ ហើយកូនរបស់ពួកគេ
ធ្វើ ឱ្ យ អ្វី ដែ ល ពួ ក គាត់ ច ង់ ធ្វើ កា ន់ តែ មា នការលំ បា កថែ ម ទៀត
ដូចមានបង្ហាញជូនដោយបុគ្គលិកសង្គមរបស់កម្មវិធីថា ៖

“តើជាទូទៅមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើមានអំពើហិង្សាក្នុង

គ្រួសារ?”

ហើយចង់បន្តរស់នៅក្នង
ុ ទំនាក់ទន
ំ ងតទៅទៀត។ មានតក
ែ រណី
ធ្វើការជាមួយពួកគាត់

ពួកគាត់អាចកំណត់ឃើញចំណុចល្អ

និងអាក្រក់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន។

ពេលសម្លឹងមើល

រឿងល្អៗ ដែលពួកគេមានក្នុងគ្រួសារ ពួកគេស្ងប់ចិត្តមកវិញ
ហើយចង់បន្តរស់នៅជាមួយគ្នា។

ចុះបើអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះពួកគាត់ក្នុងការបន្តរស់នៅ

ជាមួយគ្នា? តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដេច?

មានករណីមយ
ួ ចំនន
ួ កើតដូចះេ្ន ដែរ ហើយយើងជមប
្រា បប
្រា ់

ពួកគាត់អំពីជម្រកសុវត្ថិភាព
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

និងកន្លែងដែលពួកគេអាចរៀន

ប៉ុន្តែជារឿយៗ

ពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅ

ជាមួយគ្នា។ ប្រសិនបើគេនៅក្នុងគ្រួសារ គេនឹងត្រូវរងការវាយដំ

យើងពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ ដើម្បីកំណត់បញ្ហា និង

ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេចាកចេញ

ចំណក
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ អំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ចាប់ផម
ើ្ដ ដូចះេ្ន គាត់រៀនអំពកា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ

ផ្ដល់ប្រាក់ឱ្យកូនទៅសាលា?”

ដោយសន្តវិ ធ
ិ ។
ី ដូចះេ្ន ពួកគេអាចបស
្រា យ
័្រ ទាក់ទងក្នង
ុ លក្ខណៈ

លទ្ធភាពទទួលបានសេវា បង្កើតឱ្យមានបរិយាកាស ដ៏លំបាក

តើដំបូន្មាននេះ ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ស្រ្តី ឬ

នូវតម្រូវការឱ្យមានផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធទូលំទូលាយថែមទៀតនៅ

ខ្លួនមាន

កូនៗ? ប្រសិនបើប្ដីចាកចេញ តើអ្នកណាផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និង

ពួកគាត់ក៏អាចអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការចរចា

ឧបសគ្គក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និង

បុព្វហេតុនៃបញ្ហា។
កំហឹង។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ

ពេលខ្លះស្ត្រីកំណត់ឃើញថា

សន្តិវិធីជាងមុន។

ទៅកាន់បុរស ឬទាំងពីរ?

យើងមានឱកាសធ្វើការតែជាមួយស្រ្តីប៉ុណ្ណោះ

ព្រោះថា

ជាទូទៅបុរសចេញទៅធ្វើការ។ ដូច្នេះ យើងអាចនិយាយ និង
ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់តែជាមួយស្រ្តីតែប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងវិស័យនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី ចំណុចនេះ ក៏បង្ហាញឱ្យ
ឃើញនូវតម្រវូ ការឱ្យកម្មវធ
ិ ី ត្រវូ មានសមត្ថភាពធ្វកា
ើ រឱ្យបានខ្លង
ំា
ក្លាថែមទៀតជាមួយគ្រួសារ

ដែលប្រឈមជាមួយហានិភ័យ

ទាំងនេះ។ ដំណកស្រង់សម្ដីខាងក្រោមពីកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជា
មួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី បង្ហាញឱ្យឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈម

តើស្ដ្រីធ្លាប់សុំជំនួយដើម្បីចាកចេញពីប្ដី ឬទេ?
ជាទូទៅ នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយស្រ្តី កាល

ពីដំបូងជម្លោះនៅក្ដៅគគុក

សមប
្រា អ
់ ង្គការនានា ដូចជា SKO ជាដើម ហើយបង្ហញ
ា ឱ្យឃើញ

ពួកគេចង់ចាកចេញពីចំណង

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពយ
ី ើងបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់

ក្នុងការធ្វើការងារ ដើម្បីគាំទ្រស្រ្តីដែលជាកម្មវត្ថុនៃអំពើហិង្សា

ប្រព្រឹត្តដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាល និងតម្រូវការឱ្យកម្មវិធីត្រូវស្ថាបនា
សុ វ ត្ថិ ភា ពក្នុ ង ការគាំ ទ្រ ស្រ្តី ដែ ល មានចង់ រា យការណ៍ អំ ពី អំ ពើ
ហិង្សា និង/ឬចាកចេញពីប្តី។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ករណីសិក្សា៖ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (អ្នកទទួលផលរបស់ SKO)

“តើទនា
ំ ក់ទន
ំ ងរវាងអ្នក និងប្ដរី បស់អក
្ន និងជាមួយមនុសស្ ពញ
េ វ័យ និងកុមារក្នង
ុ គសា
ួ្រ ររបស់អក
្ន មានលក្ខណៈដូចម្ដច
េ ដរែ ?
ទំនាក់ទំនងជាមួយប្ដីខ្ញុំមិនល្អទេ។ ពេលគាត់ស្រវឹង គាត់គំហក់ដាក់កូនៗ។ គាត់វាយខ្ញុំ ហើយកាលខ្ញុំទើបឆ្លងទន្លេហើយ

គាត់វាយជាំភ្នែក។
…

តើអ្នកបានប្រាប់បុគ្គលិកសង្គមអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេ?
ចាស ខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់។
តើពួកគេអាចជួយអ្នកដោយវិធីណាមួយទាក់ទងជាមួយអំពើហិង្សារបស់ប្តីអ្នកឬទេ?
ពួកគាត់មិនដឹងជួយធ្វើម៉េច...ពួកគេបានតែប្រាប់ខ្ញុំថា គាត់គួរតែទៅមណ្ឌលកែប្រែ ឬគាត់គួរទៅទទួលសេវា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ

ខ្លួនគាត់។

អូខេ អញ្ចឹងតើពួកគេមានផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ ឬដំបូន្មានឱ្យប្ដីរបស់អ្នកឬទេ ឬតើពួកគេមានធ្លាប់បញ្ជូនគាត់ទៅកាន់អង្គ

ការដទៃឬទេ?

ពួកគាត់ប្រាប់តែខ្ញុំ។

ស្នើឡើងនូវជម្រើស។

ពួកគាត់គ្រាន់តែពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន

អំពីអ្វីដែលខ្ញុំគួរដឹង

ហើយពួកគាត់

តើពួកគេស្នើដូចម្ដេចខ្លះ ហើយតើជម្រើសទាំងអស់នោះជាជម្រើសដែលអាចធ្វើបាន និងអាចជួយបានជាក់ស្ដែងឬទេ?
ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេ! ខ្ញុំគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ មានអ្វីកើតឡើងក៏ស្រេចទៅតាមព្រេងវាសនាទៅចុះ។
តើអ្នកធ្លាប់បែកគ្នាពីមុនមកឬទេ ឬធ្លាប់គិតថា ចង់បែកពីគាត់ឬទេ?
..ខ្ញុំព្យាយាមរត់ចេញពីគាត់ជាច្រើនដង ប៉ុន្តែគាត់យកកូនទុក ដូច្នេះ ខ្ញុំគិតថា គាត់មិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេ អញ្ចឹង

ខ្ញុំក៏បណ្ដាយទៅដូច្នេះ។

តើអ្នកធ្លាប់ស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចចាកចេញពីគាត់ និងអាចទុកកូនជាមួយអ្នកបានទេ?
កាលពួកខ្ញុំនៅស្រុកពួកខ្ញុំទៅរកអាជ្ញាធរម្ដង ហើយគាត់ចុះកិច្ចសន្យាលើក្រដាសថា ប្រសិនបើគាត់ធ្វើដូច្នេះទៀត យើងនឹង

លែងលះគ្នា ហើយគាត់និយាយថា “បាទ បាទ” ប៉ុន្តែគាត់មិនផ្លាស់ប្តូរទេ។”

តើអ្នកអាចគិតថា អ្នកអាចទៅរកនគរបាល ឬរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានឱ្យជួយ ឬទេ?
កាលលើកចុងក្រោយដែលគាត់វាយខ្ញុំ

ក្រោយមក គាត់ត្រឡប់មកវិញ។

អ្នកជិតខាងទូរស័ព្ទហៅនគរបាល។

នគរបាលនាំគាត់ទៅប៉ុន្តែបានតែមួយម៉ោង

តើមានអ្វីកើតឡើងជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីនោះទេ?
ទេ គ្មានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទេ។”180

180
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ SKO ស្ត្រីអាយុ ៣៦ឆ្នាំ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៥.៧ អង្គការ This Life Cambodia៖ កម្មវិធី
This Life In Family និង This Life in
the Community (ខេត្តសៀមរាប)
អង្គការ This Life Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០០៧ ជាអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កង
ុ្ន ខេតស
្ត ៀមរាប។

តាំងពីពេលនោះមក អង្គការនេះ បានពង្រីកបន្ថែមទៀត ដោយ
ផ្ដល់ការគាំទ្រ

និងសេវាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យ

ចំនួនបី៖ កុមារនិងគ្រួសារ អប់រំ និងការស្រាវជ្រាវសហគមន៍
និងការពិគ្រោះយោបល់។ កម្មវិធី This Life In Family

របស់អង្គការនះេ មានបំណងដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់គសា
ួ្រ រងាយរងគះ្រោ
ប្រឈមហានិភ័យជាមួយការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

អាស្រ័យ

ដោយឪពុកម្ដាយ ឬអ្នកថែទាំចម្បងមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់។
កម្មវិធីថែរក្សាគ្រួសាររបស់អង្គការនេះ

ធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការ

ជាមួយគណៈកម្មធ
ា កា
ិ រ និងអាជ្ញធ
ា រថ្នក
ា ក
់
ម
្រោ ជាតិ ដើមប្ ថ
ី រែ ក្សា

ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។182 ការពិគ្រោះយោបល់នៅសហគមន៍ ក៏បាន

ជួយកំណត់រកសេចក្ដត
ី វួ្រ ការចន្លះោ ខ្វះខាតផ្នក
ែ សេវា និងដំណោះ
ស្រាយដែលអាចមាន ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការរបស់ក្រុម
ងាយរងគ្រោះទាំងនេះ ដូចបានស្នើឡើងដោយនាយករងរបស់
TLC ថា៖ “មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ជាច្រើន

ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយប្រជាជនគោលដៅ។ បញ្ហា សេចក្ដីតវូ្រ
ការ និងដំណើរស្រាយដែលអាចមានរបស់សហគមន៍ ត្រូវបាន

កំណត់ឃើញជាពិសេស គឺចន្លោះខ្វះខាតរវាងកុមារដែលកំពុង
រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ។ ដោយ

ហេតុនេះ កម្មវិធីរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតប

ជាមួយបញ្ហា និងសេចក្ដីត្រូវការទាំងនោះ ផ្អែកលើអ្វីដែល
យើងបានរកឃើញនៅក្នង
ុ ការពិគះ្រោ យោបល់ថក
ា្ន ស
់ ហគមន៍។”183
អ្នកទទួលផល
អ្នកទទួលផល គឺមកពីតប
ំ ន់ភម
ូ សា
ិ ស្តដ
្រ ល
ែ មានដង់សត
ី៊ េ

គ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅពេលណាដែលកុមារ ឬឪពុកម្ដាយមាន

ប្រជាជនដែលជាប់ឃុំឃាំងខ្ពស់ ហើយ TLC ធ្វើការជាមួយ

ផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់កូនរបស់ឪពុកម្ដាយដែលបាន

និងថ្នាក់ខេត្ត និង មន្ទីរ ស.អ.យ) ដើម្បីកំណត់រកគ្រួសារដែល

ទំនាស់ជាមួយច្បាប់។

គម្រោងគាំទ្រគ្រួសាររបស់អង្គការនេះ

ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប។181

កម្មវិធី This Life In Community ធ្វើបញ្ជីរាយឈ្មោះ

ការគាំទ្រនៅថ្នាក់សហគមន៍

តាមរយៈការកំណត់ផែនទីសេវា

រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន (គ.ក.ន.ក មេភូមិ/ឃុំនៅថ្នាក់ស្រុក
មានឪពុកម្ដាយនៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

លើកចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួន (២០១៦-២០១៧) មានការ
រាយការណ៍ថា

នៅទូទាំងប្រទេសកុមារចំនួន
៥៥៧នាក់

៣.៤៤៨នាក់

និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារដែល

និងមនុស្សពេញវ័យចំនួន

បានទទួលការគាំទ្រ

ដោយសារសមាជិកគ្រសា
ួ រត្រវូ ជាប់ឃឃា
ំុ ង
ំ ។ កម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ក៏មាន

និងមនុស្សពេញវ័យចំនួន ៦៣.៣៥១នាក់ បានទទួលការជួយ

តបចំពោះបញ្ហដ
ា ល
ែ មានផលប៉ះពាល់លក
ើ មា
ុ រ និងគសា
ួ្រ រ និង

បានទទួលការគាំទនៅ
្រ ក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី This Life in Family ដើមប្ ី

បានផ្ដ ល់ អា ទិ ភា ពលើ ស ពី ម ណ្ឌ ល ថែ ទាំ កុ មា រក្នុ ង ករណី មា ន

ចំនួន ២៣នាក់ បានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងសកម្មភាពបង្កើត

ប្រឈមហានិភយ
័ នៃការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ អាស្រយ
័ ជាចម្បង

ដោយផ្ទល
ា ់ ហើយបន្ថម
ែ លើនះេ ទៀតកុមារចំនន
ួ ៣៩.៩៣៣នាក់

បំណងស្ថាបនាសមត្ថភាពរបស់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ឃុំ ដើម្បីឆ្លើយ

ជ្រោមជ្រែង

ដើម្បីធានាឱ្យបានថា ជម្រើសការថែទាំនៅតាមសហគមន៍ត្រូវ

ស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួន

ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

ចំណូល ហើយកុមារ ៥២នាក់ ដែលមានឪពុកម្ដាយនៅក្នុង

កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ បន្ទាប់ពី

ការវាយតម្លស
ៃ ហគមន៍ ត្រវូ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ តំបន់គោលដៅដែល
រកឃើញថា

សម្រាប់កុមារ

មានចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកសេវា

និងការគាំទ្រ

ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារ

“ដោយប្រយោល”។

កុមារចំនួន

៣០នាក់

អ្នកថែទាំចម្បង

ពន្ធ នា គារបានទទួ ល ការគាំ ទ្រ ឱ្ យ អាចចូ ល រៀននៅសាលារដ្ឋ
ឱកាសដើមប្ ទៅ
ី សួរសុខទុកឪ
្ខ ពុកម្ដយ
ា របស់ខន
ួ្ល នៅក្នង
ុ ពន្ធនាគារ
និងការគាំទ្រគ្រួសារដល់អ្នកថែទាំកុមារទាំងនោះ។ 184

អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធី This Life in Family ត្រូវ

អាស្រ័យដោយអ្នកជាប់

បានជស
ើ្រ រស
ើ យោងតាមព័តមា
៌ នផ្ដលដោ
់ យអាជ្ញធ
ា រពន្ធនាគារ

តែជាបុរសដែលជាប់ឃុំឃាំង ម្ដាយជាច្រើនត្រូវបានទុកចោល

បានការគាំទ្រ។ បន្ទាប់មក មន្ត្រីគម្រោងគាំទ្រគ្រួសារធ្វើកាវាយ

ការពិគ្រោះយោបល់បានរកឃើញថា

ពន្ធនាគារទាំងនោះ ជារឿយៗមកពីគសា
ួ្រ រក្រក
ី ្រខ្លង
ំា ហើយច្រន
ើ

ដើ ម្ បី កំ ណ ត់ រ កគ្រួ សា រដែ ល អាចមានលក្ខ ណ សម្ ប ត្តិ ទ ទួ ល

ឱ្យនៅជាមួយកូន

តម្លៃលម្អិតលើគ្រួសារ

ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនដោយពុំមានចំណូលដើម្បី

រួចជ្រើសរើសគ្រួសារទាំងឡាយណា

181

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/

182

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

TLC_AnnualReport_2017-web.pdf
183
184

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/
TLC_AnnualReport_2017-web.pdf

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

53

ដែលឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច័យ
្ឆ លក្ខណសម្បត្តិចូលរួមក្នុង

ទាំងសកម្មភាព កាលវិភាគពេលវេលា និងការទទួលខុសត្រូវ

ថ្ងៃដោះលែងពីពន្ធនាគារ គឺស្ថិតនៅចន្លោះ ១ឆ្នាំ ដល់ ៣ឆ្នាំ

៧.ការបិទករណី។ ទម្រង់ និងឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈ

គម្រោង៖ ពោលគឺ ម្ដាយ ឬឪពុករបស់កុមារជាប់ពន្ធនាគារ
គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំគោលដៅ
ជាគ្រួសារក្រីក្រ

(រហូតដល់ថ្នាក់ទី

កុមារកំពុងរៀន
១២)

គ្រួសារនោះត្រូវបានចាត់ទុក

ឬបោះបង់ចោលការសិក្សា

សមាជិកគ្រួសារ

(ឪពុកម្ដាយ/

អ្នកថែទាំ និងកុមារ) ប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយ

ឪពុកម្ដយ
ា អ្នកថែទាំ និងកុមារ ប្តេជច
ា្ញ ត
ិ ឱ
្ត យ្ កុមារទៅសាលារៀន
ជាទៀងទាត់ (ដើមប្ ទ
ី ទួលបានអាហារូបករណ៍សមប
្រា ស
់ ស
ិ ស្ )។

ទោះយ៉ាងណាក្ដី បុគ្គលិកគម្រោងប្រើប្រាស់គោលវិធីដែលមាន
លក្ខណៈអាចបត់បែនបាន ហើយពេលខ្លះក៏ទទួលយកគ្រួសារ

ដែលពុំឆើយ
្ល តបតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច័យ
្ឆ ទាំងអស់នះេ ចូលមកក្នុង
កម្មវិធីដែរ។185

កម្មវិធី This Life in Community ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់

មេដឹកនាំមូលដ្ឋាន ចំនួន ៦៧នាក់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល

៥.វឌ្ឍនភាព

និងកំណត់ត្រាករណី

៦.ការពិនិត្យឡើងវិញ

រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការ
ទាំងអស់នេះ

រួមទាំងឧបករណ៍ផែនទីរាងកាយ

ជម្រើស

និងទន្លេជីវិត។

ការគ្រប់គ្រងករណីត្រួវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រី

ផ្ទាល់ខ្លួន ដើមឈើបញ្ហា ដើមឈើគ្រួសារ បន្ទាត់ពេលវេលា
គម្រោងគាំទ្រគ្រួសារ

ដែលស្ថិតក្រោមការមើលខុសត្រូវពីអ្នក

សម្របសម្រួលគម្រោង។

ករណីថែរក្សាគ្រួសារត្រូវបានអនុវត្ត

ឡើងរយៈពេល ១២ ខែ ហើយគ្រួសារបានទទួលការជួយជ្រោម

ជ្រែង ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ និងធនធាន ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាព
គ្រសា
ួ របន្ទប
ា ព
់ រី យៈពេលនេះ។ ករណីគាទ
ំ គ
្រ សា
ួ្រ រមានរយៈពល
េ

អប្បបរមាបីឆ្នាំ ហើយជាទូទៅត្រូវបានបិទនៅពេលឪពុកម្ដាយ
លែងចេញពីពន្ធនាគារ។188

អង្គការ TLC ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាព

សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ១.៩៣៣នាក់ បានចូលរួមកម្មវិធីលើ

សម្រាប់ការងារសំណុំរឿងសង្គម (សូមមើលប្រអប់ “សញ្ញា

ភូមិចំនួន ២២ បានទទួលការគាំទ្រដោយការឆ្លើយតបផ្នែកការ

ក្ខណៈសហការគ្នាយ៉ាងខ្ពស់ ដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រួសារ

កកម្ពស់ការយល់ដឹង និងគ្រួសារចំនួន ៤.៦៧០គ្រួសារក្នុង
ការពារកុមារក្រៅផ្លូវការនៅថ្នាក់សហគមន៍។

186

គំរូរបស់កម្មវិធី និងសេវាដែលផ្ដល់ឱ្យ
កម្មវិធី This Life in Family ប្រើប្រាស់គោលវិធីការ

គ្រប់គ្រងករណី ព្រមជាមួយកា
 រភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់សេវា
ផ្សង
េ ៗ និងប្រពន
័ កា
្ធ រគាំទ។
្រ នៅពេលគ្រសា
ួ រត្រវូ បានជស
ើ្រ រស
ើ

ចូលក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី មន្តគ
ី្រ មង
្រោ គាំទគ
្រ សា
ួ្រ រ និងអ្នកសមប
្រ សម្រល
ួ
កម្មវិធីជម្រាបប្រាប់អ្នកទទួលផលតាមរយៈការរៀបចំវគ្គតម្រង់

ទិស ស្ដីពីគម្រោងជាមួយសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗ និងមេភូមិ/

មេឃ។
ំុ គ្រសា
ួ របានទទួលការជមប
្រា ជូនអំពគោ
ី លបំណង និង
សកម្មភាពរបស់គម្រោង

និងការគាំទ្រដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

ហើយការរំពឹងទុករបស់គ្រួសារត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សា។
បន្ទាប់មក

គ្រួសារ។187

ករណីនោះត្រូវបានបើកដោយមន្ត្រីគម្រោងគាំទ្រ

ការគ្រប់គ្រងករណីគឺជាដំណើរការដែលមាន ៧ ជំហាន៖

១.ការជ្រើសរើសឱ្យចូលក្នុងកម្មវិធី ២.ការវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់
រកសេចក្ដីត្រូវការ និងស្ថានភាពរបស់គ្រួសារ ៣.ការឆ្លុះបញ្ចាំង
និងវិភាគលើសេចក្ដីត្រូវការ ៤.ការអភិវឌ្ឍផែនការករណី រួមមាន
185
186

សុវត្ថិភាព”) ហើយផែនការករណីត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងក្នុងល
នៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួន

ដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់៖ “យើងសម្របសម្រួលគ្រួសារ

និងកុមារឱ្យធ្វើ។

188
189
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យើងមិនអភិវឌ្ឍផែនការករណីឱ្យពួកគេទេ។

សម្រាប់ការគាំទ្រគ្រួសារ យើងសម្របសម្រួលដល់អ្នកថែទាំឱ្យ
អភិវឌ្ឍផែនការនោះជាមួយកូនរបស់ខ្លួន។

ពួកគេត្រូវធ្វើការ

ជាមួយគ្នា ដើម្បីកំណត់រកបញ្ហា គោលដៅ និងដំណោះស្រាយ
ដោយខ្លួនឯង។

យើងសម្របសម្រួល

និងតាមដានបន្តលើ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការករណី... យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង
គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេឱ្យចាប់ផ្ដើមជាមួយគោលដៅ

តូចៗជាមុនសិន ព្រោះប្រសិនបើពុំអាចសម្រេចបានគោលដៅ

ធំទេ នោះពួកគេពុំមានទឹកចិត្តបន្តទៅមុខជាមួយគោលដៅដទៃ
ទៀតឡើយ។”189
អង្គការ

TLC

ផ្ដល់សេវាជាច្រើនដល់គ្រួសារយោងតាម

សេចក្ដីត្រូវការ និងគោលដៅរបស់ពួកគេ។ សកម្មភាព ពង្រឹង
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

គឺជាវិស័យគន្លឹះរបស់កម្មវិធី។

វាយតម្លៃលើចំណុចខ្លាំងធនធាន

កម្មវិធីផ្ដល់ការ

និងចំណេះដឹងដែលមាន

បច្ចុប្បន្នរបស់ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យបង្កើតនូវ
សកម្មភាពដែលពួកគេអាចបង្កើតចំណូលបាន។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

តាមរយៈ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ របស់អង្គការ This Life Cambodia អាចបើកមើលបាននៅ http://www.thislifecambodia.org/wp-content/uploads/2018/02/
TLC_AnnualReport_2017-web.pdf
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និងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍ

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការផ្ដល់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិ ការឧបត្ថម្ភប្រាក់តិចតួច និង

This Life in Community មានបំណងស្ថាបនាសុវត្ថិ

ដំបន
ូ ន
ា្ម បច្ចក
េ ទស
េ និងការចង្អល
ុ បង្ហញ
ា ឪពុកម្ដយ
ា បានទទួល

ភាពរបស់សមាជិកសហគមន៍ ដើម្បីកំណត់រក និងឆ្លើយតប

បង្កើតចំណូល រួមមាន ការត្បាញសូត្រ ការចិញ្ចឹមជ្រូក ទា

- អនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ឆ្លើយតបចំពោះករណីដែលមាន

ការគាំទ្រឱ្យបង្កើត និងរក្សាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ សកម្មភាព
និងមាន់ ការលក់ម្ហូបតាមរទេះ បើកតូបលក់ផ្លែឈើ ហាងគ្រឿង
ទូរសព្ទ ការត្បាញកញ្ជើ និងដាំឪឡឹក។

ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ បានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងការ

បង្កើត និងរក្សាអាជីវកម្ម ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាដំណើរការ

មួយជំហានម្ដងៗ៖ “យើងធ្វើជាជំហានៗ។ យើងព្យាយាម

សាកល្បងជាមុនសិន

ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើ

ជាមួយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនតាមរយៈ៖

សក្តានុពលនាំទៅដល់ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

- ពង្រឹងកិច្ចសហការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
ផ្ដល់សេវា (NGOs ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល) ដើម្បីចាត់
អាទិភាពជម្រើសការថែទាំនៅតាមសហគមន៍ឱ្យខ្ពស់
ជាងការថែទាំនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ពួកគេពូកែ

- ធានាថា សហគមន៍មានការយល់ដឹងអំពីធនធាន និង

កូនដំបូង ដំបូងយើងធ្វើការជាមួយពួកគេ ដើម្បីទិញឧបករណ៍

- ធ្វើយុទ្ធនាការការលើកម្ពស់ការយល់ដឹងដោយផ្ដោតការ

ខាងអ្វី។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពួកគេចង់បើកហាងលក់ពងទា

និងអនុញ្ញាតឱ្យគេលក់ពងទាកូនចំនួន ៥០ សាកល្បងសិន។
ប្រសិនបើអាជីវកម្មដំណើរការបានល្អ យើងនឹងគាំទ្រពួកគេឱ្យ
វិនិយោគបន្ថែមទៀត

ហើយប្រសិនបើពុំដំណើរការបានល្អទេ

យើងត្រូវធ្វើការជាមួយពួកគាត់ម្ដងទៀតលើអាជីវកម្មជាជម្រើស
ជំនួសដទៃទៀត។”190

សេវាអប់រំក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យផងដែរ

រួមទាំងការផ្ដល់

អាហារូបករណ៍ ដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្ដល់ថ្លៃបង់សាលានិង
សម្ភរា សិកសា
្ (ឯកសណ្ឋន
ា សាលា សៀវភៅពុម្ព ប៊ក
ិ ។ល។)។
មន្ត្រីគម្រោងគាំទ្រគ្រួសារក៏ធ្វើការក្នុងលក្ខណៈ សហការជាមួយ
គ្រូបង្រៀននៅសាលា

និងគ្រូបង្រៀនឯកជន

ដើម្បីធានាថា

កុមារមានលទ្ធភាពអាចបានទទួលលទ្ធផល ការសិក្សាល្អតាម
រយៈការកំណត់រកបញ្ហាដែលអាចមាន
បញ្ហាដែលអាចកើតមានទាំងនោះ។

និងជួយដោះស្រាយ

សេវាគាំទ្រដែលមានសម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារ

យកចិត្តទុកដាក់លើអត្ថប្រយោជន៍ នៃការចិញ្ចឹមបីបាច់
កូននៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ខ្លួន ផ្ទុយពីការ
យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលថែទាំ។

លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល
ការវាយតម្លៃកម្មវិធីរយៈពេលបីឆ្នាំទៅលើកម្មវិធី This Life

in Family ព្រមទាំងកម្មវិធីដទៃទៀត ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុង
ឆ្ន២
ំា ០១៤ ថ្វប
ី កា
ើ រវាយតម្លៃនោះ ពុម
ំ ន
ែ ជាការវាយតម្លឯ
ៃ ករាជ្យ
ហើយពុំបានបង្កើតឱ្យមានទិន្នន័យរឹងមាំសីព
្ដ ីផលប៉ះពាល់របស់

កម្មវិធីក្ដី។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងពុំអាចធ្វើការពិនិត្យលើសំណុំ
ឯកសារ ឬសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធីបានទេ
ដូច្នេះភស្តុតាងស្ដីពីលទ្ធផលសម្រាប់របាយការណ៍នេះ គឺហាក់

មានកមត
ិ្រ កំណត់បណ
ុ៉
ះោ្ណ ។ ការវាយតម្លដ
ៃ ល
ែ បានបោះពុមផ
្ព សា
្ យ
ក្នង
ុ ឆ្នំា ២០១៤ រកឃើញថា ជាទូទៅកម្មវធ
ិ បា
ី នទទួលជោគជ័យ

ម្យ៉ាងទៀត ក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីធានាថា គ្រួសារ

យ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយគោលបំណងរបស់ខ្លួន៖

ទាំងនេះរួមមានដូចជា ការបង់ប្រាក់សម្រាប់គ្លីនិកសុខភាព និង

បានការអប់រំសម្រាប់កុមារ កញ្ចប់សម្រាប់តម្រូវការជាមូលដ្ឋាន

អាចមានលទ្ធភាពទៅទទួលការថែទាស
ំ ខ
ុ ភាព ហើយការឧបត្ថម្ភ
មន្ទីរពេទ្យនៅពេលណាដែលចាំបាច់ និងការជួយឧបត្ថម្ភលើថ្លៃ
ចំណាយការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ដើមប្ ទៅ
ី ទទួលសេវាការថែទាស
ំ ខ
ុ ភាព។

កម្មវិធីក៏ផ្ដល់កញ្ចប់តម្រូវការមូលដ្ឋាន និងកញ្ចប់ដែលបានចែក
ឱ្យក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន

ដោយក្នុងនោះរួមមាន

អាហារ

និងទឹក សម្លៀកបំពាក់ និងស្បក
ែ ជើង សម្ភរា អនាម័យខ្លន
ួ ប្រាណ
សម្ភារសម្រាប់គេងមុង។ល។

កម្មវធ
ិ ក
ី គា
៏ ទ
ំ ក
្រ មា
ុ រឱ្យទៅសួរសុខទុកឪ
្ខ ពុកម្ដយ
ា ក្នង
ុ ពន្ធនាគារ

(ការធ្វើដំណើរ ការស្វែងរកមតិគាំទ្រដើម្បីធានាថា មិនមាន

ការទាមទារសំណូក។ល។) ដើម្បីជួយកុមារឱ្យអាចរក្សាទំនាក់
ទំនង និងមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយឪពុកម្ដាយ។
190
191

អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការអប់រំបានជួយរក្សាលទ្ធភាពទទួល

បានជួយគសា
ួ្រ រឆ្លយ
ើ តបសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការចំពោះមុខរបស់ខន
ួ្ល ការ
គាំទ្រសម្រាប់ការសួរសុខទុក្ខបានជួយធានាឱ្យបានថា ទំនាក់

ទំនងកុមាររវាងឪពុកម្ដាយដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំង ពុំត្រូវបាន

កាត់ផច
ា្ដ នៅ
់ ពេលឪពុកម្ដយ
ា ស្ថត
ិ ក្នង
ុ ពន្ធនាគារ ហើយសកម្មភាព
បង្កើតចំណូលបានជួយគ្រួសារឱ្យរក្សាសន្តិសុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
បើទោះបីជាមានករណីលើកលែងមួយចំនួនក្ដី។191

ភស្តុតាងជារឿងជាក់ស្ដែងបានស្នើឱ្យឃើញថា កម្មវិធីគាំទ្រ

ដល់ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំឱ្យបានទទួលជំនាញ និងទំនក
ុ

ចិតក
្ត ង
ុ្ន ការដោះសយ
្រា បញ្ហា និងចូលទៅរកសវា
េ បហ
្រ ល
ែ គឺជា
លទ្ធផលនគោ
ៃ លវិធប
ី ប
ែ សហការក្នង
ុ ការធ្វផ
ើ ន
ែ ការករណី ដូច
មានបង្ហាញជូនខាងក្រោមក្នុងករណីឧទាហរណ៍។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
This Life Cambodia, This Life Behind Bars: 3 year programme evaluation (2014), available at: http://www.thislifecambodia.org/wp-content/
uploads/2015/01/2014-TLBB-3yr-Program-Evaluation.pdf

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ឧទាហរណ៍អំពីគោលវិធីបែបសហការក្នុងការធ្វើផែនការករណី និងលទ្ធផលសម្រាប់គ្រួសារងាយរងគ្រោះ

“ក្នង
ុ ករណីមយ
ួ
ម្ដយ
ា មានបញ្ហវា ក
ិ លចរិតបង្កឡង
ើ ដោយការបរិភោគគឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ហួសបមា
្រ ណ។ អញ្ចង
ឹ យាយតវូ្រ ទទួល

ខុសត្រវូ ថែទាក
ំ ន
ូ ទាំងបរំ្រា បស់នាង។ យើងបានពិភាក្សាជាមួយជីដូនឱ្យកំណត់រក និងចាត់អាទិភាពដំណោះស្រាយដែលអាច
មានសម្រាប់ការអប់រំរបស់ចៅគាត់។

គោលដៅទីមួយរបស់គាត់

គឺដើម្បីជួយចៅដែលមានកំសោយការស្ដាប់ឮរបស់គាត់

ព្រោះមានការលំបាកក្នុងការរកសាលារៀនឱ្យចៅពិការដូចគាត់។ ជាកិច្ចឆ្លើយតបចំពោះគោលដៅនេះ យើងបានកំណត់ថា

តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្វែងរកសាលារៀន
សាលារៀនសម្រាប់កុមារនោះ។

បន្ទាប់មក

យើងបានឱ្យបុគ្គលិកគម្រោងរបស់យើងស្វែងរក

គោលដៅមួយទៀត គាត់បានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីឪពុករបស់ពួកគេជាប់ពន្ធនាគារមក ពួកគេពុំដែលមានឱកាស

បានជួបគ្នាទេ ដូច្នេះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ហាក់ដូចជាកំពុងបែកបាក់ខ្លាំង។ គោលដៅ គឺដើម្បីនាំកុមារទៅជួបឪពុកឱ្យបានពីរ
ដងក្នុងមួយខែ ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពួកគេឡើងវិញ។
គោលដៅដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត

គឺគាត់មានក្ដីបារម្ភអំពីចំណូលរបស់គ្រួសារគាត់

ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចៅគាត់ឱ្យទៅ

សាលារៀន។ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាយ៉ាងយូរ យើងបានឈានដល់ការជួយគាត់ឱ្យបើកកន្លែងលក់ម្ហូបតូចមួយនៅផ្ទះ
របស់គាត់ ហើយអនុវត្តក្នុងរយៈពេលសាកល្បង ៦ខែ។ កាលនោះ យើងផ្ដល់ការគាំទ្រឱ្យគាត់ច្រើនណាស់ រាប់ចាប់តាំងពី
ការទិញឧបករណ៍ រហូតដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ខ្ញអា
ំុ ចនិយាយាបានថា យើងបានផ្ដលក
់ ស
ី្ដ ង្ឈម
ឹ ឱ្យពួកគក
េ ង
ុ្ន ការរួបរួមគ្នជា
ា គសា
ួ្រ រឡើងវិញ។ គាត់ចាស់ហយ
ើ ហើយបហ
្រ ល
ែ

ជាពុំអាចមើលថែចៅបានយូរទេ ប្រសិនបើគ្មានកម្មវិធីរបស់យើង។ កម្មវិធីមានវត្តមាន ដើម្បីជួយគាត់ និងជួយឪពុកឱ្យបាន

ជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញ បន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ។ ចំពោះជីដូន គាត់សកម្មខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរក
ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់គាត់នាពេលឥឡូវនេះ ដូចជា ស្វែងរកការងារ ដំណើរការ អាជីវកម្មតូចមួយ និងថែទាំ

ចៅៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ គាត់បានទទួលការស្ញើចសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់គាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មន្ទីរ ស.អ.យ
និង NGOs ដទៃទៀតផងដែរ។”192

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយល់ឃើញថា

លទ្ធផលជា

វិជ្ជមានមួយ គឺឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
បានដឹងកាន់តែច្រើនអំពីហានិភ័យនៃការយកកុមារទៅដាក់ក្នុង
មណ្ឌលថែទាំ ហើយមានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងលើការ

ធានាយ៉ាងណាឱ្យកុមារបន្តរស់នៅក្រោមការថែទាំតាមគ្រួសារ៖

“ចំណច
ុ មួយនោះ គឺអាជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋន
ា ។ កន្លងមក ពួកគគ
េ ត
ិ ថា
មណ្ឌលកុមារកំព្រា

គឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារទាំង

អស់នះេ ។ ប៉ន
ុ ឥ
ែ្ត ឡូវនេះ ពួកគេចាប់អារម្មណច
៍ ន
ើ្រ ចំពោះបញ្ហា
ដែលកើតមានក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ

ជាមួយយើង ពួកគេយល់ឃញ
ើ ថា កុមារបានទទួលអត្ថបយោ
្រ
ជន៍

ច្រើនពេលពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ
ការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា ហាក់ក្លាយជាការ

ពិចារណាចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ពួកគេនៅពេលធ្វើការបញ្ជូន
ករណី។”
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កត្តាដែលចូលរួមចំណែកចំពោះជោគជ័យ និងវិស័យ
ការអនុវត្តល្អ

កម្មវិធី This Life in Family និង This Life in
Community

បង្ហាញឱ្យនូវធាតុការអនុវត្តល្អៗជាច្រើន។

ការតាក់តែងកម្មវិធីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើង បន្ទាប់ពីមានការ
ពិគះ្រោ យោបល់យង
ា៉ ទូលទ
ំ លា
ូ យជាមួយសហគមន៍ជយ
ួ ធានា

ឱ្យបានថា កម្មវធ
ិ ផ
ី ត
ោ្ដ គោលដៅលើកម
ុ្រ ងាយរងគះ្រោ ជាពិសស
េ
ដែលមានចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់សេវា។ កុមារមកពីគ្រួសារ
ដែលមានឪពុកម្ដាយ ឬអ្នកថែទាំចម្បងជាប់ពន្ធនាគារ ច្រើនតែ

មានភាពងាយរងគះ្រោ ជាពិសស
េ ក្នង
ុ ការបំបក
ែ ពីគសា
ួ្រ រ ហើយ

ត្រវូ បានយកទៅដាក់កង
ុ្ន មណ្ឌលថែទា៖ំ ជារឿយៗ អ្នករកចំណល
ូ

ចម្បងរបស់គ្រួសារត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយ
ឪពុកម្ដាយ ឬអ្នកថែទាំដែលនៅសល់ ត្រូវជួបការលំបាកក្នុង

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយករងអង្គការ This Life Cambodia ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់ពួកគេ ដែលជាការដាក់
ទម្ងន់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធំធេងមកលើពួកគេ។

“ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន មានក្មេងពីរនាក់ ហើយយាយរបស់ពួកគេ

ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពី

ប្រើប្រាស់គោលវិធីសហការក្នុងការវាយតម្លៃ

បទជួញដូរគ្រឿងញៀន។ ដូច្នេះយាយនោះ បានសម្រេចចិត្ត

សមត្ថភាពអាចកំណត់រកសេចក្ដត
ី វូ្រ ការ និងគោលដៅរបស់ខន
ួ្ល

កំព្រា។ ស្របពេលនោះ យើងបានទទួលព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរអំពី

ដែលមានក្នុងផែនការ។

កម្មវធ
ិ រី បស់យង
ើ ។ នៅទីបផ
ំ ត
ុ យាយគាត់សមច
្រេ ចិតម
្ត ន
ិ បញ្ជន
ូ

កម្មវិធីនេះ

គ្រួសារ និងធ្វើផែនការករណី ដោយធានាថា គ្រួសារមាន

ចុះហត្ថលខា
េ លើ ឯកសារបញ្ជន
ូ ចៅរបស់គាត់ទៅមណ្ឌលកុមារ

ហើយបានទទួលការគាំទ្រក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តសកម្មភាព

ករណីនេះ។ បន្ទាប់មក យើងបានទៅនិយាយជាមួយយាយអំពី

ភាពធន់ និងទំនក
ុ ចិតក
្ត ង
ុ្ន ការឆ្លយ
ើ តបចំពោះសេចក្ដត
ី វូ្រ ការរបស់

ចៅទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា

ការធ្វើបែបនេះជួយពួកគេឱ្យស្ថាបនា

ខ្លួនផ្ទាល់។

កម្មវិធីនេះអាចផ្ដល់សេវា និងការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយ

ជាច្រើនដល់អ្នកទទួលផល

ហើយឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការជា

ច្រើនជំពូករបស់ពួកគេ រួមទាំងការគាំទ្រដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធ

កម្មវិធីរបស់យើងគាំទ្រមនុស្សប្រភេទនេះ ដើម្បីជួយគាត់ឱ្យធ្វើ
ការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា។”194
ចន្លោះខ្វះខាត និងបញ្ហាប្រឈម
ទាក់ទងជាមួយចន្លះោ ខ្វះខាតខាងផ្នក
ែ សវា
េ កង្វះលទ្ធភាព

យ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារជាក់លាក់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ទទួលបានដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយគុណភាព

នេះទៀត ការធ្វើផែនការទីសេវាដែលមានស្រាប់ក្នុងសហគមន៍

មានបញ្ហាប្រឈម។ យោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកសម្របសម្រួល

(ឧ. ការគាំទ្រឱ្យមានការសួរសុខទុក្ខពីគ្រួសារ)។ បន្ថែមលើ
បានជួយកៀរគរសហគមន៍ឱ្យមកគាំទ្រគ្រួសារមានភាពងាយ

រងគះ្រោ និងពងក
ី្រ ការគាំទ្រ និងសេវាដែលមានជូនដល់ពក
ួ គាត់។
ការរួមកម្លាំងគ្នារវាងកម្មវិធីគ្រួសារ

ដើម្បីគាំទ្រកុមារឱ្យរស់នៅជាមួយ

គ្រួសារ ហើយចំណុចនេះទំនងជាជួយពង្រឹងការផ្ដល់សារដែល
ផ្ដោតដោយចំពោះទៅដល់មេដឹកនាំសហគមន៍

ហើយក៏លើក

ទឹកចិតឱ
្ត យ្ បញ្ជន
ូ ទៅកាន់កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ សេវាអាចផ្ដលដ
់ ល់គសា
ួ្រ រ
ពួកគេបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលដែល

ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេជាប់ឃុំឃាំង។ ការរួមផ្ដុំកម្លាំង

គ្នានេះ បង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងករណីឧទាហរណ៍ ខាងក្រោម
ព្រមជាមួយសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំមូលដ្ឋាន

194
195

ការអស់មូលនិធិ ហើយអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារ ដែល

បានផងដែរ។

នៅតាមផ្ទះសម្រាប់កុមារតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់សេវា

ដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់៖

អង្គការផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ត្រូវជួបបញ្ហា

កម្មវិធីសហគមន៍បាន

មិនត្រម
ឹ តែអព
ំ គ
ី
ះ្រោ ថ្នក
ា ន
់ ម
ៃ ណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រ និងអំពកា
ី រថទា
ែ ំ

បានដើម្បីធានាថា

កម្មវិធីបានឱ្យដឹងថា

ធ្វើឱ្យមានចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់។ សេវា

ធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

តំណាងនៅតុលាការសម្រាប់គ្រួសារ ត្រូវបានរាយការណ៍ថា

និងកម្មវិធីសហគមន៍

ក៏ហាក់ជាធាតុមួយដែលចូលរួមចំណែកចំពោះជោគជ័យរបស់
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងពីរនេះផងដែរ។

និងការ

សម្រាប់កុមារពិការ

ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថា

ពិបាកទទួល
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បន្ថែមលើនេះទៀត ពុំមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការ

ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់ជូនគ្រួសារ
ទាំងនោះទេ។

ម្យ៉ាងទៀត ដូចដែលបានរកឃើញក្នុងការវាយតម្លៃកម្មវិធី

ឆ្នាំ២០១៤ ហើយថា សកម្មភាពពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (គាំទ្រ
ក្នុងការស្ថាបនាអាជីវកម្ម)

អាចមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត

ក្នុងករណីមួយចំនួន ឧ. ក្នុងករណីយាយតាចាស់ៗ ត្រូវថែទាំ
កុមារនៅពេលឪពុកម្ដាយជាប់ពន្ធនាគារ។

ជម្រើសដែលមាន

លក្ខណៈបត់បែនជាងនេះ សម្រាប់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
អាចមានភាពចាំបាច់

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសេចក្ដីត្រូវការ

ចំណុចខ្លាំង ជំនាញ និងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ឪពុកម្ដាយ/
អ្នកថែទាំនីមួយៗ។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអង្គការ This Life in Family, This Life in Cambodia ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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៦. ការវិភាគលើការអនុវត្តល្អ ភាពខ្វះ

ចន្លះោ បញ្ហប
ា ឈ
្រ ម និងឱកាសនៅ
ក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបង្ការការបំបែក
កុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ជាការលំបាកក្នុងការទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋានយ៉ាងរឹងមាំ អំពី

លំនៅដ្ឋាន យុត្តិធម៌ និងការអប់រំ)។196 ការពិនិត្យឡើងវិញជា

កម្ពុជា អាស្រ័យដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើអំពីកង្វះការវាយតម្លៃ

(សូមមើលផ្នែកទី ៤) បានរកឃើញថា ការវាយតម្លៃ និងការ

បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនក
ៃ ម្មវធ
ិ ថ
ី រែ ក្សាកុមារក្នង
ុ គសា
ួ្រ រនីមយ
ួ ៗក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ

ឱ្ យ បានមាំ មួ ន អំ ពី ផ លប៉ះ ពាល់ ដែ ល ត្រូ វ បានធ្វើ ឡើ ង នៅក្នុ ង
ប្រទេស

និងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានចំណូលទាប

និង

ចំណូលមធ្យមជាទូទៅ។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី យើងអាចកំណត់
ឃើញភស្ដុតាងមួយចំនួននៃការអនុវត្តល្អនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ
ដូចដែលបានវាស់វែងយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ

និងភស្ដុតាងជាសាកលព្រមជាមួយចន្លោះខ្វះខាត និងឱកាស
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបន្ថែមទៀត
កុមារពីគ្រួសារ។

៦.១

ដើម្បីបង្ការការបំបែក

អន្តរជាតិលើកម្មវិធីគាំទ្រគ្រួសារ

ដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើ197

ធ្វើផែនការករណីជាលក្ខណៈបុគ្គល

គាំទ្រដោយទម្រង់វាយ

តម្លៃទទួលយកចូលក្នុងកម្មវិធីប្រភេទមួយចំនួន (ពិនិត្យលើ
សេចក្ដីត្រូវការ

និងចំណុចខ្លាំងរបស់គ្រួសារ)

គឺជាវិស័យ

នៃការអនុវត្តល្អ ជាពិសេសគឺនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានគោលដៅ
ធ្វើការជាមួយគ្រួសារដែលមានការធ្វើបាបកុមារ អំពើហិង្សាក្នុង
គ្រួសារ ឬការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន។ ក្នុងកម្មវិធី ដែល
ផ្ដត
ោ គោលដៅលើគសា
ួ្រ រមានចំណល
ូ ទាបការកំណត់គោលដៅ

សម្រាប់គ្រួសារ និងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗត្រូវបានរកឃើញ
ថាជាវិស័យនៃការអនុវត្តល្អ។

ធាតុនៃការអនុវត្តល្អ

កម្មវិធីភាគច្រើនដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ប្រើប្រាស់

ការវាយតម្លគ
ៃ ប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ និងការធ្វផ
ើ ន
ែ ការករណីតាមករណី

ក្របខ័ណ្ឌការងារគ្រប់គ្រងករណី ជាពិសេសគឺរួមមានដំណើរ

គោលការណ៍ណនា
ែ ជា
ំ អន្តរជាតិ និងភស្ដតា
ុ ងនៃការអនុវត្ត

គសា
ួ្រ រនីមយ
ួ ក្នង
ុ នោះសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការរបស់ពក
ួ គត
េ វូ្រ បានកំណត់

លើសេចក្ដីត្រូវការ និងចំណុចខ្លាំងរបស់គ្រួសារនីមួយៗ និងការ

គោលដៅ និងដំណោះសយ
្រា ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើង ហើយគសា
ួ្រ រ

នៃកម្មវិធីអនុវត្តល្អ ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ គោល

សកម្មភាពនោះ។ កម្មវធ
ិ ជា
ី ចន
ើ្រ បប
ើ្រ ស
្រា ឧ
់ បករណ៍សន្ទសស្ ន៍

ចំពោះកុមារ ចែងថា ដំណរើ ការវាយតម្លគ
ៃ ប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ សមប
្រា ់

ដានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើស្ថានភាពរបស់កុមារ ក្នុងវិស័យចំនួន

ជាក់ស្ដែងនីមួយៗ

ការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសម្រាប់

ល្អ បានចង្អុលបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ឃើញ

ធ្វើផែនការករណីដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតប គឺជាវិស័យគន្លឹះ

បានទទួលការគាំទ្រ ដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅសម្រេចបានផែនការ

ការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសីព
្ដ ីការថែទាំជំនួស

ស្ថានភាពកុមារដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យវាយតម្លៃ និងពិនិត្យតាម

គ្រួសារនីមួយៗ

គឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឱ្យអាចផ្ដល់ការ

គាំទ្រនៅត្រង់កន្លែងណាដែលចាំបាច់

ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់

សេវា ផ្សេងៗជាច្រើន (ឧ. សុខភាព សុខុមាលភាពសង្គម

និងដំណើរការការធ្វើផែនការករណីដោយក្នុងនោះ

ប្រាំមួយ ដើម្បីអនុវត្តការវាយតម្លៃ និងការពិនិត្យតាមដានជា

ប្រព័ន្ធទៅលើការរីកចម្រើនរបស់គ្រួសារ។ ប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះ
មិនសូវផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនអំពីកត្តាហានិភ័យរបស់គ្រួសារទេ។
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីជាច្រើន (Cambodian Children’s Trust, This
Life Cambodia, Children’s Future International)
បានយកក្រ ប ខ័ ណ្ឌ កា រងារសញ្ញា សុ វ ត្ថិ ភា ពមកប្រើ ប្រា ស់ ក្នុ ង
ការគ្រប់គ្រងករណី។ ថ្វីបើពុំមានភស្ដុតាងស្ដីពីប្រសិទ្ធភាព ឬ
ផលប៉ះពាល់របស់ក្របខ័ណ្ឌការងារនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស

ក្របខ័ណ្ឌការងារនះេ គ្មន
ា បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពនោះទ។
េ

ទោះយ៉ង
ា ណាក្ដី

ការសវ្រា ជវ្រា បានស្នើឡើងថា ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាព
អាចនាំឱ្យមានការចូលរួមជាវិជ្ជមានជាមួយឪពុកម្ដាយ
ក្រុមគ្រួសារទាំងមូល

និងទីភ្នាក់ងារខាងក្រៅ

កុមារ

ជាពិសេស

គឺតាមរយៈការអភិវឌ្ឍឱ្យមានការយល់ដឹងរួមគ្នា និងការទទួល

មានចំណូលទាប ឬចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបក្ដី ប៉ុន្តែការវាយ

ខុសត្រូវក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះកុមារជាអប្បបរមា

មកប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ការគប
្រ គ
់ ង
្រ ករណីកង
ុ្ន បណ្ដាបទ
្រ ស
េ មានចំណល
ូ

ពម
្រ ទាំងបណ្ដាញសុវត្ថិភាព។

ល្បងក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញាសុវត្ថិភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូល

ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួម

ការងារនេះ ផ្ដលឱ
់ កាសថ្មស
ី ឡា
្រ ងសមប
្រា ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ សង្គម ដើមប្ ី

ការវាយតម្លៃ ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រលើកម្មវិធីការថែរក្សាកុមារ

តម្លៃជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើការទទួលយកគោលវិធីនេះ

តាមរយៈការបង្កត
ើ ផន
ែ ការសុវត្ថភា
ិ ព និងបប
ើ្រ ស
្រា ផ
់ ន
ែ ការនោះ

ខ្ពស់។ ថ្មីៗនេះការវាយតម្លៃដ៏រឹងមាំមួយទៅលើការអនុវត្តសាក

ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយនៃឧបករណ៍សញ្ញាសុវត្ថិភាព គឺការ

ដ្ឋានចំនួន ១០ នៅចក្រភពអង់គ្លេស បានរកឃើញថាក្របខ័ណ្ឌ

ធ្វឱ
ើ យ្ មានការចូលរួមពីគសា
ួ្រ រកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ជាងពីមន
ុ ។ ក្របខ័ណ្ឌ
ការងារនេះគាំទ្រឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតរវាង
បុគ្គលិកសង្គម និងគ្រួសារ។ ក្របខ័ណ្ឌការងារនេះគាំទ្រដល់

គោលវិធីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ និងវិធី
ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំងនោះ

ម្យ៉ាងទៀតគ្រួសារដែល

បានចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការគោលដៅ ច្រើនតែរាយការណ៍

របស់កុមារក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃ

និងធ្វើផែនការករណី។

ក្នុងគ្រួសារបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ CCT បានគូសបញ្ជាក់នូវ

លក្ខណៈសម្បត្តិបែបការសហការរបស់ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញា
សុវត្ថភា
ិ ពនេះ រួមទាំងនៅក្នុងការវាយតម្លៃ ការកំណត់គោលដៅ
និងការធ្វើផែនការករណីជាមួយគ្រួសារ

ហើយបានរកឃើញ

ថានេះជាកត្តាគន្លឹះដែលនាំទៅរកជោគជ័យរបស់កម្មវិធី។

គំរកា
ូ រអភិវឌ្ឍគសា
ួ្រ រដល
ែ SKO យកមកបើ្រ ក៏មានលក្ខណៈ

ថាខ្លន
ួ សមច
្រេ បានតាមគោលដៅរបស់ខន
ួ្ល (ថ្វប
ី មា
ើ នចំនន
ួ តិច

បែបសហការខ្លាំងផងដែរ គំរូនេះជួយគ្រួសារក្នុងការកំណត់រក

ការវិភាគទិន្នន័យបានមកពីការសិក្សាដែលមានស្រាប់ជា

អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះ។

ពិបាកទាញសេចក្ដស
ី ន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ផ្អក
ែ លើនះេ ក្ដ)
ី ។198
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គោលវិធីបែបសហការណ៍ទាំងអស់នេះ

អាចជួយផ្ដល់ភាព

ក៏បានកត់សម្គល
ា ផ
់ ងដែរថា មានភស្ដតា
ុ ងស្តច
ួ ស្តង
ើ ណាស់សព
ី្ដ ី
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រឹងមាំដល់គ្រួសារ

ផលប៉ះពាល់របស់សញ្ញាសុវត្ថិភាពក្នុងការបង្ការការបំបែកកុមារ

កើតមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន

សុវត្ថិភាពនះេ ដ៏ចន
ើ្រ សន្ធក
ឹ សន្ធប
ា ក
់ ង
ុ្ន បរិបទផ្សង
េ ៗជាចន
ើ្រ ក្ដ។
ី
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ទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌការងារសញ្ញា

តាមរយៈការបង្កើនជំនាញ

សមត្ថភាព

ដែលនាំឱ្យ

ដែលទំនងជានឹងអាចបន្ត

ការវិភាគនេះពិនត
ិ យ្ ថាតើកប
្រ ខ័ណកា
្ឌ រងារសញ្ញស
ា វុ ត្ថភា
ិ ពដំណរើ

ចំពោះសេចក្ដីត្រូវការច្រើនជំពូក

អ្វីខ្លះ

លទ្ធភាពទទួលបានសេវាច្រើនជំពូក ដើម្បីអាចឆ្លើយតបចំពោះ

ការតាមរបៀបណា និងផ្ដល់ផលចំពោះនរណា ក្រោមលក្ខខណ្ឌ

ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកុមារដែលត្រូវបានបំបែកពី

គសា
ូ្រ រ រួចចូលទៅក្នង
ុ ការថទា
ែ ជ
ំ ន
ំ ស
ួ (ឡើងវិញ) និង/ឬបង្កន
ើ
ចំនួនកុមារដែលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមជាមួយគ្រួសារវិញ។ ការ

វិភាគនេះ ពុំបានរកឃើញភស្ដុតាងបញ្ជាក់ថាសញ្ញាសុវត្ថិភាព

ចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធីដើម្បីផ្ដល់

ឬជួយសម្រួលឱ្យមាន

សេចក្ដីត្រូវការជាពិសេសដោយឡែករបស់គ្រួសារ

និងកត្តា

ជំរុញជាច្រើនដែលនាំឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

ការ

តភ្ជប
ា ទៅ
់ កាន់សវា
េ ច្រន
ើ ជំពក
ូ មានន័យថាបញ្ហា ហានិភយ
័ និង

មានប្រ សិ ទ្ធ ភា ពក្នុ ង ការកាត់ ប ន្ថ យ សេ ច ក្ដី ត្រូ វ ការរបស់ កុ មា រ

ភាពងាយរងគះ្រោ ទាំងអស់មានលទ្ធភាពអាចត្រវូ បានដោះសយ
្រា

ការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្អែកលើភស្ដុតាងស្តួចស្តើង ដោយសារតែមាន

ចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថា

បានទាញសច
េ ក្ដស
ី ន្នដ
ិ ន
ា្ឋ ស្ដព
ី ី ផលប៉ះពាល់នក
ៃ ប
្រ ខ័ណកា
្ឌ រងារ

ពីគ្រួសារ

ដែលត្រូវការការថែទាំនោះទេ ប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញថា មាន

អនុញត
ា្ញ ឱ្យមានគោលវិធប
ី ប
ែ គប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ
និងពហុវស
ិ យ
័ ។

ការសិកសា
្ តិចតួច និងពុមា
ំ នការសិកសា
្ មានគុណភាពខ្ពសដ
់ ល
ែ

មានកត្តាច្រើនដែលចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារ

នេះមកលើលទ្ធផល។

ជាមួយគ្នា។

ពោលគឺពុំមែនជាការស្នើឡើងថា

ជារឿយៗតែង

ហើយកត្តាទាំងនោះតែងមានអន្តរទំនាក់ទំនង
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CASCADE, Signs of safety: findings from a mixed-methods systematic review focussed on reducing the need for children to be in care,
November 2018, What Works Centre for Children’s Social Care, UK.
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បើយោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ការសិក្សាដូចបាន

អង្គការមួយចំនួន ដូចជាអង្គការម្លប់តាប៉ាងជាដើម ផ្ដល់

បញ្ជាក់ខាងលើ វិស័យគន្លឹះមួយដែល គេច្រើនឃើញមាននៅ

សេវាជាច្រើនជំពូកតាមរយៈកម្មវិធី និងសេវាជាច្រើនដែលមាន

វិស័យចម្រុះ។ អន្តរាគមន៍ពហុវិស័យទទួលស្គាល់នូវអន្តរទំនាក់

អាចទទួលបានសេវា និងការគាំទ្រជាច្រើនទៅតាមសេចក្ដីត្រូវ

ក្នុងអន្តរាគមន៍លំដាប់ខ្ពស់ គឺថាអន្តរាគមន៍ទាំងនោះតែងមាន
ទំនង ដែលតែងប្រទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញ របស់កត្តា
ផ្សេងៗជាច្រើនដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងជីវិតរបស់កុមារ ដែល

បង្កើតឱ្យមានហានិភ័យចំពោះកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារមានភាព
ងាយរងគ្រោះចំពោះការបំបែកពីគ្រួសារ

អន្តរាគមន៍ទាំងនេះ
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កុមារ” ជាហេតុធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយ

ប្រយោល លើអន្តរទំនាក់ទំនងនៃភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗ និង
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កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ តវូ្រ បានពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញ គឺសទ
ុ ត
្ធ មា
ែ នពហុវស
ិ យ
័
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រកសេវាពាក់ព័ន្ធ។ ការរក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយអង្គការនានា

តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ តាមរយៈកិចប
្ច ជ
្រ ស
ំុ ម្របសម្រល
ួ ប្រចាត
ំ មា
ី្រ ស។

គោលវិធីនេះ ហាក់បានទទួលផលល្អក្នុងបរិបទដែលមានសេវា
ផ្សេងៗជាច្រើន

និងមានរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រនៅក្នុង

សហគមន៍ដែលកម្មវិធីធ្វើការ។

ឬនៅក្បែរ

គោលវិធីនេះក៏ឆ្លើយតបបាន

យ៉ាងល្អចំពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់អ្នកទទួលផលដែលច្រើនតែ
ជាជនចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេស ដែលមិនសូវដឹងថាតើត្រូវទៅរ
កសេវានៅទីណា

និងដោយរបៀបណានៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ប៉ន
ុ ែ្ត គោលវិធន
ី ះេ មិនទំនងជាមានភាពសមសប
្រ សមប
្រា ប
់ រិបទ

ជនបទដាច់សយា
្រ លឡើយ។ ម្យង
ា៉ វិញទៀត ដូចបានបញ្ជក
ា ់
ខាងលើហើយថា (ពេលខ្លះ) ការតម្រូវ និងការចំណាយដើម្បី

អាចទទួលបានសេវាមួយចំនួន ក៏អាចបង្កើតឱ្យមានឧបសគ្គ
សម្រាប់គ្រួសារផងដែរ។

200

60

នៅក្នង
ុ អង្គការរបស់ខន
ួ្ល ។ ថ្វប
ី កា
ើ រធ្វប
ើ ប
ែ នះេ អនុញត
ា្ញ ឱ្យគសា
ួ្រ រ
ការរបស់ពួកគេក្ដី

ប៉ុន្តែការអនុវត្តបែបនេះមិនទំនងជាអាចធ្វើ

បានសមប
្រា អ
់ ង្គការតូច មិនសូវមានមូលនិធច
ិ ន
ើ្រ ក៏ដច
ូ ជាអង្គការ
ដល
ែ ផ្ដលស
់ វា
េ តាមរយៈការចុះអប់រតា
ំ មមូលដ្ឋន
ា ទៅដល់សហគមន៍
ដាច់ស្រយាលដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបរិវេណ

និងសេវារបស់

អង្គការ។

កម្មវិធីជាច្រើនដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ជនបទ

ត្រូវពឹងផ្អែកលើ “ការកំណត់ផែនទីសហគមន៍” ដើម្បីកំណត់
រកសេវា

និងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលមានបច្ចុប្បន្ន

ពល
េ ណាដល
ែ អាចធ្វបា
ើ នពួកគក
េ ស
៏ ប
ា្ថ នាសវា
េ ឬបព
្រ ន
័ ដ
្ធ ម
ើ ប្ ី
បំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាដែលមានបច្ចុប្បន្ន។

គំរូការថែរក្សាគ្រួសារបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ CCT ធ្វើការ
ដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយសហគមន៍

និងបានធ្វើការ

កំណត់ផែនទីបណ្ដាញដើម្បីភាប
្ជ ់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារជាមួយនឹង

សវា
េ ដល
ែ មានបច្ចប
ុ ប្ ន្ន។ ការធ្វឱ
ើ យ្ មានការចូលរួមពីសហគមន៍

និងការកំណត់ផែនទីសេវា ការគាំទ្រ និងចន្លោះខ្វះខាតទាំងនេះ
ទំនងជាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់
ស្រយាលដែលសេវាច្រើនតែមានកម្រិតកំណត់។ ការវាយតម្លៃ

កម្មវិធីបានរកឃើញថា ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសង្គមភូមិឱ្យធ្វើ
ការ និងផ្ដលកា
់ របណ្ដះុ បណ្ដាលពួកគាត់ គឺជាគន្លះឹ ដើមប្ ស
ី ប
ា្ថ នា

ទំនាក់ទន
ំ ងទាំងអស់នះេ និងតភ្ជប
ា គ
់ សា
ួ្រ រមកជាមួយសវា
េ និង
ប្រព័ន្ធគាំទ្រ។ គំរូរបស់ This Life in Cambodia ក៏មានការ

ស្ថប
ា នាទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយសហគមន៍ និងមដ
េ ក
ឹ នាំសហគមន៍
និងការកំណត់ផែនទីការផ្ដល់សេវា និងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែល
មានបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក្ដី

គួរកត់សម្គាល់ថា

ទាំង CCT និង TLC គឺសុទ្ធតែមានធនធានច្រើន មាន

សមត្ថភាពអាចផ្ដល់សេវា និងការគាំទ្រ ជាច្រើនជំពូកនៅក្នុង

អង្គការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ទិដ្ឋភាពនេះ អនុញ្ញាតិឱ្យកម្មវិធីទាំង

នះេ អាចបំពញ
េ ចន្លះោ ខ្វះខាតដល
ែ មាននៅក្នង
ុ សវា
េ និងបព
្រ ន
័ ្ធ
គាំទ្រក្នុងសហគមន៍នាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន។ ទោះយ៉ង
ា ណា គំររូ បស់

CCT ធ្វកា
ើ រដើមប្ ស
ី ប
ា្ថ នាបន្ថម
ែ លើការគាំទ្រ និងសវា
េ ដល
ែ មាន
សប
្រា នៅ
់ ក្នង
ុ សហគមន៍ផង និងតភ្ជាប់សហគមន៍ទៅរកសេវា
និងយន្តការគាំទ្រទាំងនេះផងដែរ។

Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 20.

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ហើយនៅ

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន និងការ

ការសិក្សារៀនសូត្រទៅលើគំរូការថែរក្សាគ្រួសារបែបគ្រប់ជ្រុង

កសាងសមត្ថភាពដៃគូរដ្ឋាភិបាល

ជយ
្រោ របស់អង្គការ CCT ការពិគះ្រោ យោបល់ជាមួយសហគមន៍

ការធ្វឱ
ើ យ្ កម្មវធ
ិ ចា
ី ក់ឫសយ៉ង
ា រឹងមាំនៅក្នង
ុ សហគមន៍ ហាក់

ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី

បង្ហាញឱ្យឃើញថា

ជាពិសេសនៅ

ទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាមួយលទ្ធភាពទទួលបាន

TLC និងម្លបតា
់ ប៉ង
ា ជាដើម បានខិតខំធកា
ើ្វ រងារយ៉ង
ា ច្រន
ើ ដើមប្ ី

ការបំបែកកុមារពីគ្រួសារជាមួយឧបសគ្គនៃថ្លៃចំណាយសម្រាប់

(គ.ក.ន.ក មេភូមិ/មេឃុំ មន្ទីរ ស.អ.យ។ល។) និងស្ថាបនា

ដែលកម្មវិធីត្រូវលុបបំបាត់ឧបសគ្គផ
 ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

សមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ គឺមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់

សេវាឥតគិតថ្លៃ (អប់រំ ការថែទាំសុខភាព) និង/ឬតាមរយៈ

ធានានិរន្តរភាពរបស់កម្មវិធី។ ការធ្វើឱ្យកម្មវិធីចាក់ឫសយ៉ាងរឹង

ដូចជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ សម្ភារសិក្សា និងការបង់

ក្នុងការកំណត់រកសេចក្ដីត្រូវការ និងការយល់ដឹងអំពីភាពងាយ

ផងដែរ ដោយហេតុថា បញ្ហានេះជារឿយៗតែងបង្កើតឧបសគ្គ

គ្រួសារក៏អាចជួយក្នុងការកំណត់រកចន្លោះខ្វះខាត និងចំណុច

លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ឬគសា
ួ្រ រគ្មន
ា លំនៅដ្ឋន
ា ពុត
ំ វូ្រ បាន

ដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការ និងចំណុច

កម្មវិធីទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សុទ្ធតែមានវិស័យ

មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល។ កម្មវិធីជាច្រើន ដូចជា CCT,

សវា
េ គឺពស
ំុ វូ ខ្លង
ំា ដូចទំនាក់ទន
ំ ងរវាងភាពងាយរងគះ្រោ ចំពោះ

បង្កើ ត ទំ នា ក់ ទំ ន ងជាមួ យ មេ ដឹ ក នាំ សំ ខា ន់ ៗ ក្នុ ង សហគមន៍

លទ្ធភាពទទួលបានសេវាទេ។203 ដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់

កម្មវិធីជុំវិញរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលមានស្រាប់។

មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា

ការកសាង

ដើម្បីឱ្យ

តាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទៅរក

ហើយនឹងជួយ

ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច និងការគាំទ្រក្នុងពេលអាសន្ន ឧទាហរណ៍

មាំនៅក្នុងសហគមន៍ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលធ្វើផែនការដំបូង

ថ្លៃសាលា។ល។ ការបដិសេធផ្នែកសង្គម ក៏គួរត្រូវបានឆ្លើយតប

រងគ្រោះ

ក្នុងការទទួលបានសេវា (ឧ. ក្នុងករណីកុមារពិការ ពុំអាចមាន

ជាងការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធស្របគ្នាមួយទៀត

ខ្លាំង

និងកត្តាហានិភ័យដែលធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារពី

និងជួយធានាថាកម្មវិធីមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់សេវា

ខ្លាំងរបស់សហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុងប្រតិបត្តិការផងដែរ។

ការពង្រង
ឹ ផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ គ
្ច សា
ួ្រ រគឺជាវិសយ
័ គន្លះឹ របស់កម្មវធ
ិ ី
ដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយថា

ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត

ការពង្រង
ឹ សេដក
្ឋ ច
ិ គ
្ច សា
ួ្រ រ(HES)201 ច្រន
ើ តែមានផលប៉ះពាល់

ជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំ
ឱ្យអាចឆ្លើយតបតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់កូនខ្លួន
ហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។202

កាត់បន្ថយ

ទោះយ៉ាងណាក្ដី

ភស្ដុតាងបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ក្នុងករណីជាច្រើនអន្តរាគមន៍
ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខច្រើនតែពុំគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការគាំទ្រការ

ថែរក្សាគ្រួសារប្រកបដោយជោគជ័យ ចាំបាច់ត្រូវមានគោលវិធី

គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលដាក់ HES ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងករណី
បែបទូលំទូលាយ និងតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាដទៃទៀត។

ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES ច្រើនតែ

មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស៖ ភាពក្រីក្រគឺជាកត្តាគន្លឹះមួយ
ដែ ល ជំ រុ ញ ឱ្ យ មានការយកកុ មា រទៅដាក់ ក្នុ ង មណ្ឌ ល ថែ ទាំ ។
ម្យ៉ាងទៀតគួរកត់សម្គាល់ថា
201

202

203

204

205

យោងតាមការវាយតម្លៃសម្រាប់

ចុះបញ្ជីនៅក្នុងភូមិ។204

HES ហើយការផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ ទាំងនេះត្រវូ បានបង្កបនៅ
់ ក្នង
ុ គោល

វិធកា
ី រគ្របគ
់ ង
្រ ករណីទល
ូ ទ
ំ លា
ូ យថែមទៀត ដែលបានផ្សារភ្ជប
ា ់
គសា
ួ្រ រទៅកាន់សវា
េ និងបព
្រ ន
័ គា
្ធ ទ
ំ ្រ នានាជាចន
ើ្រ ។ ចំណច
ុ នះេ

មានសារៈសំខាន់៖ ក្នុងការលុបបំបាត់ឧបសគ្គដើម្បីឈានទៅ
ចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES

និងដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបចំពោះសច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការសំខាន់ៗ និង/ឬសច
េ ក្ដី
ត្រូវការចំពោះមុខដទៃទៀត ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES ចាំបាច់ត្រូវ

មានការតភ្ជប
ា ជា
់ មួយកម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ មានលក្ខណៈគប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ
ថែមទៀត។

ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES នៅក្នុងកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារអាចត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀត តាម

រយៈការផ្ដល់សេវាដែលមានពហុដំណាក់កាល ដែលឆ្លើយតប

សេចក្ដីត្រូវការចំពោះមុខរបស់គ្រួសារ និងធ្វើឱ្យស្ថានភាពសេដ្ឋ
កិច្ចរបស់ពួកគេមានស្ថិរភាព

មុនពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការផ្ដួច

ផ្ដើមគំនិតសម្រាប់រយៈពេលវែង។ ឧទាហរណ៍ ការវាយតម្លៃ

មួយនាពេលថ្មៗ
ី នេះទៅលើកម្មវធ
ិ ក
ី ង
ុ្ន ប្រទស
េ យូហន
ា្គ ដា
់ 205 បាន

Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table
has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s
reintegration in family care (2015), USAID.
Chaffin, J. and Kalyanpur, A., What do we know about economic strengthening for family reintegration of separated children? (2014). The table
has been extracted from Laumann, L., Household economic strengthening in support of prevention of child separation and children’s
reintegration in family care (2015), USAID.
CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project,
Cambodia (2018).
CCT, Holistic Family Preservation Model: A formative evaluation of the Holistic Family Preservation Pilot for the Family Care First Project,
Cambodia (2018).
Maestral and Oxford Policy Management, Endline performance evaluation: Deinstitutionalisation of orphans and vulnerable children in
Uganda (2018). See annex I.

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

61

គូសបញ្ជាក់ថាជាការល្អ ត្រូវដោះស្រាយកត្តាភាពងាយរងគ្រោះ

អំពរី បៀបបង្កន
ើ ចំណល
ូ គសា
ួ្រ រ និងបង្កត
ើ សមាគមន៍សន្សប
ំ ក
្រា ់

បន្តបន្ទាប់គ្នា

កាន់តែមានភាពធន់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើតឱកាសផ្នែក

របស់គ្រួសារដែលមានលក្ខណៈពហុភាពនោះក្នុងលក្ខណៈជា

ដោយជាដំបូងត្រូវដោះស្រាយបុព្វហេតុចំពោះ

មុខដែលធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ មុនពេលឈានទៅ

ដោះសយ
្រា បុពហ
្វ ត
េ ឫ
ុ សគល់ ឬបុពហ
្វ ត
េ ជា
ុ ប្រពន
័ ។
្ធ ឧទាហរណ៍
ជាដំបង
ូ មានការឧបត្ថមសា
្ភ ច់បក
្រា ជ
់ ន
ូ ដល់គសា
ួ្រ រមានហានិភយ
័

ដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារមានស្ថិរភាព ដែល
អាចឱ្យគ្រួសារដោះស្រាយសេចក្ដីត្រូវការចំពោះមុខ

រួមទាំង

បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងស្រួចស្រាវផងដែរ។ ស្របពេលជាមួយ
គ្នានោះគ្រួសារ

និងសហគមន៍បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល

និងប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងភូមិ។

ការធ្វើបែបនេះអាចជួយគ្រួសារឱ្យ

សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព ធ្វើឱ្យគ្រួសារកាន់តែមានភាព
ធន់ក្នុងករណីមានរឿងអាសន្នមិនបានគ្រោងទុកកើតឡើង។

គោលវិធីពហុដំណាក់កាលនៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត HES

ត្រវូ បានអនុវត្តដោយកម្មវធ
ិ ី Building Bridges to Families

(ខេត្តបាត់ដំបង) របស់អង្គការ Holt International ដូចមាន
បង្ហាញក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។

ឱកាស៖ ការរៀនសូត្រពីគោលវិធីពហុដំណាក់កាលនៅក្នុង HES របស់អង្គការ Holt International ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
កម្មវធ
ិ ី Building Bridges to Families របស់អង្គការ Holt International តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ខម
ែ ករា ឆ្ន២
ំា ០១៦

ដើម្បីផ្ដល់សេវាជាច្រើនដល់គ្រួសារប្រឈមហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារនៅក្រោមគំរូ “ការថែរក្សាគ្រួសារបែបគ្រប់

ជ្រុងជ្រោយ” ក្នុងស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ នៅក្រោមកម្មវិធីនេះ ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារជាបីដំណាក់កាល៖
ការគាំទ្រក្នុងគ្រាអាសន្ន ការគាំទ្រផ្នែកការអប់រំ និងការគាំទ្រក្នុងការបង្កើតចំណូល។ ក្នុងដំណាក់កាលការគាំទ្រក្នុងគ្រាអាសន្ន

គ្រួសារបានទទួលជំនួយអាហារសម្រាប់ពេលអាសន្ន ហើយស្របពេលនោះអង្គការ Holt International ធ្វើការវាយតម្លៃលើ

ស្ថានភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀត។ ជំនួយអាហារបណ្ដោះអាសន្ននេះ ជួយស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នារវាង
គ្រសា
ួ រ និងបុគល
្គ ក
ិ សង្គម ដែលអនុញត
ា្ញ ឱ
ិ យ្ បុគល
្គ ក
ិ សង្គមអាចស្ថប
ា នាទំនាក់ទន
ំ ងរឹងមាំជាមួយគសា
ួ្រ រនោះ។ នៅពល
េ គ្រួសារ

កំពុងទទួលជំនួយអាហារ បុគ្គលិកសង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ ជំនាញ

និងឧបសគ្គរារាំងការទទួលបានជោគជ័យ និងច្រកផ្លូវជាសក្ដានុពលដើម្បីបង្កើតចំណូលនាពេលអនាគត ព្រមទាំងអភិវឌ្ឍ
ផែនការសេវា។ បន្ទាប់មក ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យគ្រួសារដើម្បីអនុវត្តផែនការ ដោយជាទូទៅគឺរួមមានការប្រឹក្សាយោបល់
តាមការចាំបាច់ ជំនាញក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ការគាំទ្រឱ្យគ្រួសារផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្ម និងដំណើរការអាជីវកម្ម ការគាំទ្រលើ
ការអប់រំរបស់កុមារ ការជួសជុលផ្ទះ។ល។
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ អាកប្បកិរយា
ិ ដើមប្ កា
ី ត់បន្ថយហានិភយ
័

ការកំ ណ ត់ អ ត្ត ស ញ្ញា ណ គ្រួ សា រមានហានិ ភ័ យ ក្នុ ង ការ

នៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

បំបែកកុមារពីឪពុកម្ដាយខ្ពស់បំផុត

ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដែលឪពុកម្ដាយ និងមេដឹក

កម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ មានបំណងបង្ករា ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ ចាំបាច់

នាំសហគមន៍មានការគាំទក
្រ ម្រត
ិ ខ្ពសច
់ ពោ
ំ ះមណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ

ត្រូវធ្វើការងារដើម្បីកំណត់រក ថាតើគ្រួសារណាខ្លះដែលប្រឈម

ការថែទាជ
ំ ន
ំ ស
ួ នៅតាមសហគមន៍206 ធាតុដស
៏ ខា
ំ ន់មយ
ួ នកា
ៃ រ

ការគាំទ្រជូនដល់គ្រួសារទាំងអស់នេះ។ ការងារនេះ ទាមទារឱ្យ

ជាជមស
ើ្រ ការថទា
ែ ជ
ំ ន
ំ ស
ួ និងមានចំណះេ ដឹងតិចតួចអំពជ
ី ម្រស
ើ
ធ្វក
ើ ម្មវធ
ិ កា
ី រថែរក្សាកុមារក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ គឺការផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ អាកប្បកិរយា
ិ

សហគមន៍។ កម្មវិធីជាច្រើន ដូចជា CCT, TLC និងម្លប់

តាប៉ាងជាដើម បានអភិវឌ្ឍចំណងទាក់ទងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយ
សហគមន៍

និងបានធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍

និង

សមាជិកសហគមន៍ដម
ើ ប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ អំពគ
ី
ះ្រោ ថ្នក
ា ់
នៃការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។ យើងហាក់ឃើញ
ថា យុទ្ធនាការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការប្រព្រឹត្តរបស់សហគមន៍នឹងមាន
ប្រសិទ្ធភាព (និងប្រសិទ្ធផល) បំផុតនៅពេលយុទ្ធនាការទាំង
នោះផ្ដត
ោ គោលដៅទៅលើមភ
េ ម
ូ ិ និងអ្នកមានឥទ្ធព
ិ លសំខាន់ៗ
ដទៃទៀត

ដែលជាអ្នកពិនិត្យតាមដានលើការសម្រេចចិត្តអំពី

ការថែទាំជំនួស

និងការយកកុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

កុមារ។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ដែលយុទ្ធនា

ការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការប្រព្រឹត្តនៅតាមសហគមន៍ ត្រូវយល់ដឹងឱ្យ
បានសុកត
ិ្រ យ្ អំពក
ី ត្តហា
ា និភយ
័ នៅក្នង
ុ សហគមន៍ដល
ែ បណ្ដាល

ឱ្យមានការបញ្ជូនកុមារទៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ ហើយត្រូវបង្កើត
សារដែលឆ្លើយតបចំពោះកត្តាទាំងនោះ។

៦.២

មានការយល់ដង
ឹ សព្វជង
ុ្រ ជយ
្រោ អំពក
ី ត្តហា
ា និភយ
័ សំខាន់ៗ ដល
ែ

ជំរញ
ុ ឱ្យមានការបំបក
ែ កុមារចេញពីគសា
ួ្រ រនៅក្នង
ុ គ្របប
់ រិបទដែល
ពាក់ព័ន្ធ។ កម្មវិធីជាច្រើនដែលត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ការសិក្សា
នេះ ហាក់ពុំមានដំណើរការរឹងមាំ ឬដំណើរការជាប្រព័ន្ធក្នុងការ
កំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារងាយរងគ្រោះ ដើម្បីដាក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឡើយ។ ការជ្រើសរើសគ្រួសារ ជារឿយៗ
ហាក់ធ្វើឡើងទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗ

ហើយពុំមែន

សុទត
្ធ ផ
ែ ក
ែ្អ លើ ឬឆ្លយ
ើ តបជាមួយការយល់ដង
ឹ សព្វជង
ុ្រ ជយ
្រោ
អំពីកត្តាហានិភ័យ ដែលជំរុញឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

នោះឡើយ។ កម្មវិធីទាំងឡាយក៏ច្រើនតែ “បន្តរក្សា” គ្រួសារ

ក្នុងរយៈពេលដ៏អូសបន្លាយផងដែរ (សូមមើលខាងក្រោម)។
ដោយហេតុនេះ

នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់

ថាតើកម្មវិធី

បានផ្ដោតគោលដៅលើគ្រួសារងាយរងគ្រោះ ឬគ្រួសារប្រឈម

ហានិភ័យខ្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឬយ៉ាងណា។ កម្មវិធី
ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារបែបសព្វជ្រុងជ្រោយរបស់អង្គការ
ទំនុកចិត្តកុមារព្យាយាមធ្វើផែនទីទីតាំង
គ្រួសារងាយរងគ្រោះខ្ពស់

ភាពខ្វះចន្លោះ និងបញ្ហាប្រឈម

ដែលមានសមាមាត្រ

ផ្អែកទៅតាមលទ្ធភាពភូមិសាស្ត្រ

ដើមប្ ទៅ
ី កាន់សាលារៀន និងសេវាសុខភាព ដោយធ្វកា
ើ រជាមួយ

ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីក៏បានកំណត់ឃើញនូវចន្លោះ

ខ្វះខាតជាច្រើន និងវិស័យដែលកម្មវិធីអាចធ្វើការកែលម្អបន្ថែម
ទៀត។ ផ្នែកនេះពិចារណាលើចន្លោះខ្វះខាតទាំងអស់នេះ ព្រម
ជាមួយឱកាសសម្រាប់ការរៀនសូត្រអន្តរស្ថាប័នក្នុងចំណោម

កម្មវិធីនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាពីកម្មវិធីដែលមានមូល
ដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី គួរកត់សម្គាល់

ថា ភាគច្រើនលើសលប់នៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានរកឃើញថាជា

កម្មវិធីតំណាងឱ្យ “ការអនុវត្តល”
្អ យោងតាមភស្ដុតាងដ៏រឹងមាំ
(ឧ.

ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ និងផ្ដោតសេវា និង

ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវាយ

តម្លៃតាមរយៈការជ្រើសរើសដោយចៃដន្យដោយមានការប្រៀប
ធៀបជាមួយក្រុមមិនបានទទួលសេវា (random control

trial methodology)) គឺសុទ្ធតែមានប្រភពមកពីបណ្ដាប្រ
ទេសមានចំណូលខ្ពស់។ ការកែសម្រួលយកកម្មវិធីនេះមកប្រើ

រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ក្នុងការកំណត់រកគ្រួសារប្រឈម

ហានិភយ
័ ខ្ពសជា
់ ពិសស
េ ។ ទោះយ៉ង
ា ណានេះក្តម
ី រ
េ ៀនដ៏សខា
ំ ន់
មួយ

ដែលបានមកពីដំណាក់កាលអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធី

នេះ គឺលទ្ធភាពដើម្បីចូលទៅទទួលបានសេវាផ្នែកសង្គម និង
សេដ្ឋកិច្ច

ហាក់ជាកត្តាហានិភ័យគួរជាទីកត់សម្គាល់មួយនៅ

ក្នុងតំបន់ដែលអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាកំពុងប្រតិបត្តិការ។

ចំណុចនេះ គូសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញនូវសារៈសំខាន់នៃការដាក់ទី
តាំង និងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ជ្រើសរើសគ្រួសារ ដើម្បីដាក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងកម្មវិធីផ្អែកលើការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំស្ដីពីកត្តាហានិភ័យ

នកា
ៃ របំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ។ ការអភិវឌ្ឍឱ្យមានដំណរើ ការច្បាស់

លាស់ និងជាប្រព័ន្ធក្នុងការកំណត់គោលដៅអ្នកទទួលផល
គឺជាការចាំបាច់ណាស់ ដោយដំណើរការនោះត្រូវផ្អែកលើការ
យល់ដឹងយ៉ាងរឹងមាំអំពីកត្តាហានិភ័យរបស់គ្រួសារ។

ប្រាស់ក្នុងបរិបទកម្ពុជា គួរធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
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ឧទាហរណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ ការពង្រឹងផ្នែក

សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីថែរក្សាកុមារនៅក្នុងគ្រួសារ ឬធ្វើសមាហរណកម្មកុមារទៅក្នុងគ្រួសារវិញ (ESFAM) និងកម្មវិធីពង្រឹងភាពធន់
ទ្រាំរបស់គ្រួសារ (FARE) ក្នុងប្រទេស Uganda207

កម្មវិធីពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួនពីរ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងប្រទេស Uganda ហើយថ្មីៗនេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាផ្នែកមួយនៃ

កម្មវិធី ASPIRES របស់ USAID ដោយក្នុងនោះមានការរកឃើញសំខាន់ៗមួយចំនួនស្ដីពីវិធីសាស្ត្រនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

គ្រួសារ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធី។ កម្មវិធី ESFAM បានប្រើប្រាស់គោលវិធីបែបការចូលរួមយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានកំណត់

ឃើញអ្នកទទួលផលជាសក្តានុពលដែលប្រឈមហានិភ័យនៃការបំបែកចេញនៅក្នុងទីតាំងជនបទគ្របដណ្ដប់ខ្លាំង តាមរយៈ
ក្របខ័ណ្ឌការងារការចូលរួមនៅតាមសហគមន៍ ដោយគ្រួសារត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ រួចហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ និងវាយតម្លៃ
ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះស្ដង់ដារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់

ដើម្បីចាត់ប្រភេទពួកគេយោងទៅតាម

កម្រត
ិ ងាយរងគះ្រោ បីបភ
្រ ទ
េ ខុសៗគ្ន៖
ា ទុគត
៌ ជួបការលំបាក និងតៀ្រ មខ្លន
ួ ដើមប្ ល
ី ត
ូ លាស់។ មានតគ
ែ សា
ួ្រ រដរែ ចាត់ទៅក្នង
ុ ក្រម
ុ
ទុគ៌ត និងជួបការលំបាកប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។ ដំណើរការនៃការជ្រើសរើស ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយ
ការចងក្រង កិច្ចប្រជុំសហគមន៍ រួមមានទាំងគ្រួសារអ្នកទទួលផល និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត រួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។
អ្នកចូលរួមបានកំណត់រកកត្តាហានិភ័យ

និងដាក់ពិន្ទុកត្តាហានិភ័យទាំងអស់នោះតាមលំដាប់លំដោយនៃសារៈសំខាន់របស់

កត្តទា
ា ង
ំ នោះ។ កត្តហា
ា និភយ
័ រួមមានដូចជា កត្តហា
ា និភយ
័ នៅក្នង
ុ សន្ទសស្ ន៍ភាពងាយរងគះ្រោ ស្ថន
ា ភាពគសា
ួ្រ ររបស់រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

(ស្ថន
ា ភាពសេដក
្ឋ ច
ិ ្ច សេចក្ដត
ី វូ្រ ការជាមូលដ្ឋន
ា ការថទា
ែ ំ ការព្យាបាល និងសុខភាព ការគាំទផ
្រ ក
ែ្ន ចិតស
្ត ង្គម និងកិចកា
្ច រពារកុមារ)
ព្រមជាមួយកត្តាដទៃជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

រួមទាំងលទ្ធភាពរបស់អ្នកថែទាំ

ដើម្បីទទួលបាន

ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារ និងផ្នែកផ្លូវចិត្តពីខាងក្រៅ ការឆ្លើយតបរបស់គ្រួសារចំពោះស្ថានភាពអាសន្នភ្លាមៗ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
ចំណូលប្រចាំខែព្រមទាំងសមត្ថភាពដើម្បីចំណាយថ្លៃអាហារ ទីជម្រក ទឹក សុខភាព និងការអប់រំក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងទៅ។

កម្មវិធី FARE មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជនក្រីក្រក្នុងទីក្រុង Kampala។ គ្រួសារត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថា

កំពុងប្រឈមហានិភ័យនៃការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ តាមរយៈការសួរទៅកាន់អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់គោលដៅ ដែល

គ្រួសារប្រឈមហានិភ័យ ហើយដែលកត្តាទាំងនោះជាកត្តាចូលរួមចំណែកសំខាន់បំផុតក្នុងការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារនៅក្នុង
មូលដ្ឋន
ា ។ បន្ទប
ា ម
់ ក គសា
ួ្រ រតវូ្រ បានវាយតម្លៃ ដោយប្រប
ើ ស
្រា ឧ
់ បករណ៍វាយតម្លស
ៃ ង្ខប
េ តាក់តង
ែ ឡើងដើមប្ ចា
ី ត់អាទិភាពគ្រសា
ួ រ
ទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញកត្តាងាយរងគ្រោះជាក់លាក់។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការជ្រើសរើសនោះ ត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់។

អ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នង
ុ ការវាយតម្លជា
ៃ ទូទៅបានរកឃើញថា ដំណរើ ការកំណត់គោលដៅនៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ ពីរនះេ ដើមប្ ី

អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារងាយរងគ្រោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងវីធីសាស្ត្រជ្រើសរើស

បាននាំឱ្យកម្មវិធីទាំងនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានពីសំណាក់សមាជិកសហគមន៍។208
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បញ្ហា ប្រ ឈ មក្នុ ង ការឆ្លើ យ តបចំ ពោះអំ ពើ ហិ ង្ សា ក្នុ ង គ្រួ សា រ
និងអំពើហិង្សាលើកុមារ

ជាការសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់តាំងពីដំបូងថា បរិបទ

ប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើហិង្សានៅតាមផ្ទះ។

ឧបសគ្គទាំងអស់

នេះ ត្រូវបានជំរុញដោយក្របខ័ណ្ឌការងារច្បាប់ ដែលពុំផ្ដល់ការ
ការពារសម្រាប់កុមារ

ឬស្ដ្រីពីរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៃអំពើ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអង្គការនានាកំពុងមានប្រតិបត្តិការ

ហិង្សាផ្នែករាងកាយនៅក្នុងផ្ទះ។212

ក្នុងគ្រួសារ។ យោងតាមភស្ដុតាងដែលមាន បង្ហាញឱ្យឃើញថា

ការផ្ដលស
់ វា
េ ក្នង
ុ កម្រត
ិ កំណត់ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា បញ្ហអ
ា ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្

(ហើយជាក់សង
ែ្ដ ទំនងជាមានកមត
ិ្រ ខ្ពសជា
់ ងនះេ ទៀត អាស្រយ
័

លើសេវា និងប្រព័ន្ធគាំទ្រដែលមានស្រាប់ (ឧ. SKO) ត្រូវជួប

បង្កឱ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លំង
ា ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សា
អត្រានៃអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំង

ដោយការរាយការណ៍ទាបជាងការពិត)។ ការរកឃើញនៅក្នុង
ការស្ទង់មតិស្ដីពី សុខភាព និងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ស209
្ត្រី

បោះពុមផ
្ព សា
្ យក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥ បង្ហញ
ា ឱ្យឃើញថា ជាទូទៅ ១៨%
នៃស្ត្រីធ្លាប់រៀបការ មានអាយុ ១៥-១៩ឆ្នាំ រាយការណ៍ថា

ធ្លប
ា ជ
់ ប
ួ បទពិសោធន៍រងអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ផ្លវូ កាយ ឬផ្លវូ ភេទពីគស
ូ ក
្រ រ
របស់ខ្លួន ដោយក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះ ៤៨% បានរាយ

ការណ៍ថាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រងរបួសផ្លូវកាយ។ អត្រាអំពើ

ហិង្សាលើកុមារក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ។ យោងតាមការស្ទង់
មតិស្ដីពីអំពីហិង្សាលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

(២០១៤)210

ជាង ៥០ ភាគរយនៃកុមារ ទាំងកុមារា ទាំងកុមារី ធ្លប
ា ជ
់ ប
ួ បទ
ពិសោធន៍អំពើហិង្សាផ្លូវកាយយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងមុនពេល

អាយុ ១៨ឆ្នាំ ហើយជនប្រព្រឹត្តិភាគច្រើននៃអំពើហិង្សាទាំងនេះ

គឺជាឪពុកម្ដាយ ម្យ៉ាងវិញទៀត កុមារជិតបីនាក់ក្នុងចំណោម
កុមារដប់នាក់ ធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត
ប្រព្រឹត្តិដោយអ្នកថែទាំ ឬសាច់ញាតិជាមនុស្សពេញវ័យ។ កុមារ

និ ង ស្ត្រី ជួ ប ឧបសគ្គ ជា ទី ក ត់ ស ម្គា ល់ ក្នុ ង ការស្វែ ង រកជំ នួ យ
ដើម្បីឆ្លើយតប ជាមួយអំពើហិង្សាទាំងនេះ។ លទ្ធភាពទទួល
បានយុត្តិធម៌

និងសេវាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា

ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រនៅមានកម្រត
ិ ដោយសារទម្លប
ា ស
់ ង្គមផ្ដលអា
់ ទិភាព
លើ “ភាពសុខដុមរមនាក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ” ជាហត
េ ធ
ុ ឱ
ើ្វ យ្ ការរាយការណ៍

អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ក្នុងករណីភាគច្រើនក្លាយជារឿងមិន
អាចទទួលយកបាន។
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សេវាសម្រាប់ស្ត្រីដែលជួបអំពើហិង្សា

និងប្រព័ន្ធការពារកុមារនៅខ្វះខាតក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយ

ការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធី បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា មាន

ក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ កម្មវិធីដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង
បញ្ហាប្រឈមជាច្រើន

អាស្រ័យដោយភាពមានកម្រិតកំណត់

នៃសេវាដែលមាន និងការឆ្លើយតបផ្នែកយុត្តិធម៌ ចំពោះករណី
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅមានភាពខ្វះខាតជាខ្លាំង។

កម្មវិធី

ដទៃទៀត ដែលផ្ដលស
់ វា
េ គ្របគ
់ ង
្រ ករណី និងការគាំទដ
្រ ល់គសា
ួ្រ រ

តាមរយៈបុគល
្គ ក
ិ សង្គមហាក់ពផ
ំុ ល
្ដ ក
់ ញ្ចបកា
់ រគាំទ្រខ្លង
ំា ក្លដ
ា ម
ើ ប្ ី
ឆ្លើយតបបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេ។

ស្របពេលដែលឧបសគ្គក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សា

ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ និងបញ្ហទា
ា ក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាបង្កត
ើ
ឱ្យមានបរិយាកាសលំបាកស្រាប់អង្គការនានា ដែលសបញ្ជាក់

ឱ្យឃើញនូវតមូវ្រ ការក្នុងការផ្លាស់បូរ្ដ ជាប្រព័ន្ធយាង
៉ ទូលំទូលាយ
នៅក្នុងវិស័យនេះក្ដី

ប៉ុន្តែជាការសំខាន់ណាស់ដែលកម្មវិធីត្រូវ

មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឱ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាមួយ
គ្រួសារដែលជួបជាមួយហានិភ័យទាំងនេះ។

កម្មវិធីជាច្រើន

ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ គឺ

រួមមានការធ្វកា
ើ រយ៉ង
ា ខ្លង
ំា ក្លជា
ា មួយគសា
ួ្រ រដល
ែ ស្ថត
ិ ក្នង
ុ បរិបទ

ការធ្វបា
ើ បកុមារ និង/ឬអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ប្រពត
ឹ្រ ដោ
ិ្ត យដៃគស
ូ ទ
ិ្ន ស
្ធ ល
ា្ន ។
ដូចមានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម កម្មវិធីទាំងអស់
នេះច្រន
ើ តែផល
្ដ កា
់ រគាំទ្រខ្លង
ំា ក្លនៅ
ា តាមផ្ទះដល់គសា
ួ្រ រក្នង
ុ រយៈ

ពេលខ្លី ដោយអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាល
ឯកទេសពិសេស។ កម្មវិធីច្រើនតែមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លក
ា ង
ុ្ន ការ

អភិវឌ្ឍជំនាញចិញម
ឹ្ច បីបាច់កន
ូ ចំណះេ ដឹងអំពស
ី វុ ត្ថភា
ិ ពនៅក្នង
ុ ផ្ទះ
និងអន្តរទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងកូនជាមួយឪពុកម្ដាយ។

ឧទាហរណ៍អំពីកម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតប
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UN Women, WHO និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីបទពិសោធន៍សុខភាព និងជីវិតរបស់ស្ត្រី (២០១៥) អាចរកបាននៅឯ http://evaw-

210

គំហើញពីការអង្កេតស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៣) ដែលអាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://www.unicef.org/cambodia/UNICEF_VAC_

211

Bricknell, K. et. al., Domestic violence law: The gap between legislation and practice in Cambodia and what can be done about it (2104),

global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/cambodia%20vaw%20survey.pdf?vs=5741
Full_Report_English.pdf
available at: http://www.katherinebrickell.com/katherinebrickell/wp-content/uploads/2014/01/DV-Law-Prelim-Report-2014.pdf
212

មាត្រា ១០៤៥ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីចែងថា អ្នកមានអំណាចមេបាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មកូនដោយខ្លួនឯង នៅក្នុងទំហំដែលចាំបាច់បាន។ មាត្រា ៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់
អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ (២០០៥) ចែងថា មិនរាប់បញ្ចូលថាជាការប្រើហិង្សា ឬ សកម្មភាពហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេរាល់ការប្រៀនប្រដៅដោយ

ផ្ដល់ដំបូន្មាន ឬ ធ្វើការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឬចាត់វិធានការនានាសមស្របដើម្បីឱ្យ សហព័ទ្ធ ឬ កូន ឬ អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដើរក្នុងផ្លូវល្អតាមលក្ខណៈរស់នៅថ្លៃថ្នូរ
នឹងទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិ ប្រសិនបើការប្រៀនប្រដៅនិងការអប់រំនោះ ធ្វើឡើងប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការធ្វើបាបកុមារ
Healthy Families America213 (ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះសម្រាប់សុខុមាលភាពកុមារ) គឺជាអន្តរាគមន៍ការចុះសួរ

សុខទុក្ខតាមផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលមានកូនអាយុចាប់ពី

០-៥

ឆ្នាំដែលប្រឈមហានិភ័យចំពោះការរំលោភបំពានកុមារ

និង

ការមិនអើពើ។ គ្រួសារអាចប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំពាន ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬប្រវត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយ
ធ្លាប់រងការរំលោភបំពានក្នុងវ័យកុមារ។ គ្រួសារបានទទួលវគ្គរយៈពេលមួយម៉ោងរៀងរាល់សប្ដាហ៍ សម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ
ដំបូងបន្ទាប់ពីកូនរបស់ពួកគេកើត។

បន្ទាប់មកភាពញឹកញាប់នៃការចុះសួរសុខទុក្ខត្រូវថយមកនៅត្រឹមរៀងរាល់ពីសប្ដាហ៍ម្ដង

រៀងរាល់មួយខែម្ដង រួចហើយរៀងរាល់បីខែម្ដង ហើយបន្តកាត់បន្ថយរហូតដល់ការចុះសួរសុខទុក្ខ ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅត្រឹមពេល
ប្រហែលដល់ខួបកំណើតអាយុបីឆ្នាំរបស់កូននោះ។ វគ្គសិក្សាអំពីការថែទាំផ្ទៃពោះក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជូនផងដែរ។

ការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃគឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការអនុវត្តអន្តរាគមន៍ ហើយផែនការជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានបង្កើត

ឡើងរួមជាមួយគ្រួសារ។ អន្តរាគមន៍គាំទ្រដល់ឪពុកម្ដាយ អន្តរទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយកូន សុខភាព និងសុវត្ថិភាព
និងការអភិវឌ្ឍកុមារ។ បុគ្គលិកគាំទ្រគ្រួសារឱ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសេវា និងការគាំទ្រតាមការចាំបាច់ ដូចជាសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀនជាដើម។

ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់ Healthy Families America ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច

បានរកឃើញថា កម្មវិធីនេះបាននាំឱ្យ៖ កាត់បន្ថយការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយវិធីគ្រោតគ្រាត កាត់បន្ថយការមិនអើពើ និង
ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ការដាក់ពិន័យដោយមិនប្រើហិង្សា ហើយ លទ្ធផលប្រសើរឡើង
ជាច្រើនក្នុងផ្នែកសុខភាព និងផ្នែកអប់រំ។214 កម្មវិធីនេះក៏ធ្វើឱ្យមានប្រសិទ្ធផលកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន កាត់បន្ថយ
កម្រិតភាពតានតឹងក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានការរាយការណ៍ជាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើងពីឪពុកម្ដាយ ស្ដីពី

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់ខ្លួន។215 ឪពុកម្ដាយដែលបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីរបស់ Health Families
America ក៏បានរាយការណ៍នូវអត្រាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាបជាងក្រុមសម្រាប់ការសិក្សាប្រៀបធៀបផងដែរ។216

SafeCare217 គឺជាអន្តរាគមន៍មួយដែលផ្ដោតគោលដៅលើឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអាយុចាប់ពី ០-៥ ឆ្នាំដែលប្រឈម

ហានិភ័យ ឬមានប្រវត្តិរំលោភបំពាន ឬមិនអើពើចំពោះកុមារ។ លទ្ធផលដែលជាគោលដៅរបស់អន្តរាគមន៍នេះគឺ៖ ការបំពេញ
មុខងាររបស់គ្រួសារ អាកប្បកិរិយា និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ សុវត្ថិភាពកុមារ និងសុខុមាលភាពរាងកាយ និងការបង្ការ
ការធ្វើបាបកុមារ។

SafeCare

គឺជាអន្តរាគមន៍ចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ

ដែលមានវគ្គប្រចាំសប្ដាហ៍រយៈពេល

១,៥ម៉ោង

ដំណើរការរយៈពេល ១៨-២០សប្ដាហ៍។ វគ្គសិក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ និង

បង្រៀនឪពុកម្ដាយឱ្យមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយកូនៗរបស់ខ្លួន (ការធ្វើផែនការសកម្មភាព និងការឆ្លើយតបសមស្រប
ចំពោះអាបកប្បកិរិយាបង្កការលំបាក) ដើម្បីទទួលស្គាល់ និងបង្កាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ និងដើម្បីទទួលស្គាល់ និងឆ្លើយតប

យ៉ាងសមស្របចំពោះរោគសញ្ញានៃជំងឺ ឬរបួស ដែលកើតមានចំពោះកុមារ។ កម្មវិធីនេះរួមមាន៖ ១.សកម្មភាពដែលបាន
គ្រោងទុក ការវាយតម្លៃ និងការបណ្ដុះបណ្ដាល (គ្របដណ្ដប់លើការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការពន្យល់ច្បាប់ដល់កុមារ ការផ្ដល់រង្វាន់

ដល់អាកប្បកិរិយល្អ ការបង្រៀនអំពីគ្រោះថ្នាក់ ការពិភាក្សាលើលទ្ធផល និងការរំពឹងទុកជាមួយកុមារ) ២.ការវាយតម្លៃ និង
ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះ (ការកំណត់រក និងការដកចេញនូវប្រភពគ្រោះថ្នាក់) និង ៣.ការវាយតម្លៃ និងការបណ្ដុះ
បណ្ដាលអំពកា
ី រថែទាស
ំ ខ
ុ ភាពទារក និងកុមារ (រួមទាំងការបណះុ្ដ បណ្ដាលអំពកា
ី រដោះសយ
្រា បញ្ហនៅ
ា ពល
េ ណាដល
ែ ចាំបាច់)។

ការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រើប្រាស់ការធ្វើជាគំរូ ការហាត់សមតួនាទី និងការកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការអនុវត្ត ដោយមាន

ការបណ្ដុះបណ្ដាលពន្លឿនបន្ថែមប្រសិនបើលទ្ធផលការអនុវត្តធ្លាក់ចុះក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់។ ការសិក្សា
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See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 32.
Healthy Families America, Impacts on children, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/t/589ceaabe
4fcb51258609c40/1486678700458/HFA+Impact+on+Children.r20170209.pdf
Healthy Families America, Impacts on parents and families, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/
t/589ceabd6a4963b41d602466/1486678718532/HFA+Impact+on+Parents.r20170209.pdf
Healthy Families America, Impacts on parents and families, available at: https://static1.squarespace.com/static/55ccef2ae4b0fc9c2b64f3a1/
t/589ceabd6a4963b41d602466/1486678718532/HFA+Impact+on+Parents.r20170209.pdf
See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 32.

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សាកល្បងប្រៀបធៀបបែបចាប់យកដោយព្រាវៗ (randomized control trial studies) របស់ SafeCare បាន

បង្ហញ
ា លទ្ធផលជាវិជមា
្ជ នបើបៀ្រ បធៀបជាមួយការផ្ដលស
់ វា
េ តាមបក
្រ ត
្រ ី ឬមិនមានការផ្ដលស
់ វា
េ ចំពោះលទ្ធផលដូចខាងកម
្រោ ៖
ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូនមានការកើនឡើង

ការរាយការណ៍អំពីករណីធ្វើបាបកុមារមានការថយចុះ

ភាពតានតឹងក្នុងការចិញ្ចឹម

បីបាច់កូនមានការថយចុះ ការចូលរួម និងឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីមានការកើនឡើង និងការពេញចិត្តជាមួយកម្មវិធី
មានការកើនឡើង។218

គម្រោងស្វែងរកមតិគាំទ្រសហគមន៍ 219
គម្រោងស្វែងរកមតិគាំទ្រសហគមន៍ (Community Advocacy Project (CAP)) គឺជាអន្តរាគមន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះ

នៃអំពើរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ

និងកូនៗរបស់ពួកគេ

ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់

កន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន (ប៉ុន្តែ វាក៏អាចមានភាពសមស្របចំពោះជនរងគ្រោះដែលមិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កន្លែងស្នាក់នៅ
បណ្តោះអាសន្នផងដែរ)។ លទ្ធផលជាគោលដៅរបស់ CAP មាន៖ បង្កើនទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងរបស់កុមារ កាត់បន្ថយការធ្លាក់

ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រី បង្កើនលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានធនធាន ការគាំទ្រផ្នែកសង្គម និងគុណភាពជីវិត និងបង្កើន
សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី

និងកុមារ។

ហេតុនេះ

គម្រោងនេះផ្ដោតគោលដៅលើការបំពេញមុខងាររបស់គ្រួសារ

បណ្ដាញគាំទ្រ

និងលទ្ធផលរបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅក្នុង CAP សកម្មភាពនានាត្រូវបានជំរុញដោយអតិថិជន ពោលគឺពុំមែនដោយអ្នកស្វែងរកមតិ
គាំទ្រទេ អ្នកស្វែងរកមតិគាំទ្រមានចំណេះដឹងអំពីធនធានដែលមានក្នុងសហគមន៍ ហើយមានលក្ខណៈប្រតិសកម្ម ហើយមាន
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអតិថិជនទៅរកសេវាទាំងនោះ។

អ្នកស្វែងរកមតិគាំទ្របានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាង

ខ្ពស់លើផ្នែកសមានចិត្ត និងការស្ដាប់សកម្ម ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមរបស់អតិថិជន។ CAP

ត្រវូ បានផ្ដលឱ
់ យ្ នៅតាមផ្ទះ ក្នង
ុ រយៈពេល ៤-៦ ម៉ង
ោ ក្នង
ុ មួយសប្ដហ
ា ៍ ក្នង
ុ អំឡង
ុ រយៈពល
េ ជាង ១០ សប្ដហ
ា ។
៍ អ្នកស្វង
ែ រកមតិគាទ
ំ ្រ
បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចរន្តបត់បែននៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការធ្វើផែនការសុវត្ថិភាព ទស្សនវិជ្ជាផ្អែកលើចំណុចខ្លាំង
និងធនធានសហគមន៍។

យោងតាមការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលប្រើប្រាស់ការរចនាការសិក្សាបែបពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល

សិក្សាវែងបានឱ្យដឹងថា នៅក្រោយទទួលបានអន្តរាគមន៍ ស្រ្តីបានរាយការណ៍ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការសម្រេច
បានគោលដៅរបស់ខ្លួនជាងស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមសម្រាប់សិក្សាប្រៀបធៀប ហើយអត្រាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ និងភាពធ្លាក់ទឹកចិត្ត មាន
កម្រិតទាបជាងក្រុមសម្រាប់សិក្សាប្រៀបធៀប។

រយៈពេលពីរឆ្នាំក្រោយអន្តរាគមន៍

ស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាមានគុណភាពជីវិត

ខ្ពស់ និងមានការគាំទ្រផ្នែកសង្គមរយៈពេលវែង និងជួបការលំបាកតិចជាងមុនក្នុងការចូលទៅរកធនធានសហគមន៍។220

ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការអនុវត្តកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈខ្លាំង

បញ្ហអ
ា ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ តាមរយៈការបង្កត
ើ កម
ុ្រ ជួយខ្លន
ួ ឯង

ក្នុងបរិបទដែលមានធនធានខ្សត់ខ្សោយ និងជាពិសេសនៅក្នុង

បច្ចុប្បន្ន។ គំរូសម្រាប់អនុវត្តក្រុមជួយខ្លួនឯងទាំងនេះ មានរៀប

ក្លាដូចកម្មវិធីដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ អាចមានការលំបាកនៅ
បរិបទជនបទដាច់ស្រយាល ដែលអាចមានការលំបាកក្នុងការ
គាំទ្រឱ្យមានអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈមានគុណវុឌ្ឍិ

និងការបណ្ដុះ

បណ្ដាលត្រឹមត្រូវអាចចុះសួរសុខទុក្ខតាមគ្រួសារឱ្យបានញឹក
ញាប់។

កម្មវិធីមួយ

ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា

របស់យង
ើ នៅពល
េ នេះ ពោលគឺកម្មវធ
ិ ស
ី ខ
ុ ភាពផ្លវូ ចិតស
្ត ហគមន៍

របស់អង្គការ TPO មានបំណងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយតប
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នៅក្នង
ុ បរិបទជនបទដោយស្ថប
ា នាបន្ថម
ែ លើធនធានដែលមាន
រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោម។

គំរូនេះទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាព

ចំណាយខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិបទ

និងអាចចម្លងយកទៅ

អនុវត្តនៅកន្លង
ែ ដទៃទៀតក្នង
ុ ប្រទស
េ បាន។ ប៉ន
ុ ែ្ត ដោយហត
េ ថា
ុ
ពុំមានភស្ដុតាងបញ្ជាក់រឹងមាំ យើងពិបាកកំណត់ថាតើគំរូនេះ
អាចមានប្រ សិ ទ្ធ ភា ពក្នុ ង ការឆ្លើ យ តបជាមួ យ អំ ពើ ហិ ង្ សា ក្នុ ង
គ្រួសារបាន ឬយ៉ាងណា។

Georgia State University, School of Public Health, The SafeCare model, available at: https://safecare.publichealth.gsu.edu/files/2015/04/
Overview-of-SafeCare-brochure-3-16-15.pdf
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See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 52.
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គម្រោងស្វែងរកមតិគាំទ្រសហគមន៍ ភស្តុតាងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍ អាចរកមើលបាននៅឯ៖ https://cap.vaw.msu.edu/supporting-evidence/

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

67

ឱកាស៖ ការរៀនសូត្រពីកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍របស់អង្គការ TPO
កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍របស់អង្គការ TPO ដែលផ្ដោតគោលដៅលើបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍ មានបំណង

កែលម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនជួបការលំបាកងាយរងគ្រោះ

ដោយការកែលម្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេតាមរយៈ

ការអប់រំ ការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការព្យាបាល។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីផ្នែកចិត្តសង្គមនិងធ្វើការដើម្បីស្ថាបនាបន្ថែម
លើធនធានដែលមានស្រាប់ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍

បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពបឋម

ដៃគូ

NGO

និង

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋាន ខាងផ្នែកការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ TPO បានចាប់

ផ្ដើមកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍តាមរយៈបណ្ដាញ 3PC ដោយផ្ដោតលើកុមារងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ នៅក្នុង
តំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។

អង្គការ TPO អនុវត្តការវាយតម្លៃជនបទបែបចូលរួម (Participatory Rural Appraisal) ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយ

សហគមន៍ដែលបានកំណត់ឃើញ

ដើម្បីជួយឱ្យបុគ្គលិកយល់បានកាន់តែច្រើនថែមទៀតអំពីស្ថានភាពរបស់ភូមិ

និងស្ថាបនា

ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសហគមន៍។ សកម្មភាពដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អែកឈរ
មូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃ បានផ្ដោតគោលដៅលើកម្រិតផ្សេងៗគ្នាក្នុងសង្គម (បុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍)។
សកម្មភាពរួមមាន៖


ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងបញ្ហាចិត្តសង្គម ការបណ្ដុះបណ្ដាល
ជនបង្គោលនៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យចេះកំណត់រកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
ផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ។



និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ការអភិវឌ្ឍក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

និងការផ្ដល់ការគាំទ្រ

និងក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់

កុមារសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះ។ គោលបំណងរបស់ក្រុមជួយខ្លួនឯង គឺដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត និងបង្កើន

ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកចូលរួម និងកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹង ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងភាពថប់បារម្ភរបស់ពួកគេ
បង្កើនការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច

និងភាពបើកចំហររបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយអំពីអំពើហិង្សា

និងការរំលោភបំពាន

រាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរ និងស្វែងរកមតិគាំទ្រទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្ដល់សមត្ថភាពកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុង
ការស្វែងរកមតិគាំទ្រឱ្យសមាជិកដទៃទៀត ក្នុងសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។


ការប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់សមាជិកសហគមន៍ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគាំទ្រជាលក្ខណៈបុគ្គល និងអ្នក

ដែលរងគ្រោះពីបញ្ហាសុខភាពខួរក្បាល និងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ ដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីអំពើហិង្សា និងការរំលោភបំពាន
ក្នុងគ្រួសារ។


ការបង្កើតយន្តការបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការដទៃទៀតដែលគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ងាយរងគ្រោះ និង


និងសម្រាប់កុមារ

ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារជាមូលដ្ឋាន និងការបង្កើតចំណូលក្នុងទម្រង់ជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ខ្នាតតូច

(ការចិញ្ចឹមមាន់) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍។

នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ TPO ដំណើរការក្រុមផ្ដោតលើអំពើហិង្សាចំនួន ១១ ក្រុមដែលបានចូលទៅដល់ស្ត្រីចំនួន ៨០នាក់

និងក្លឹបកុមារចំនួនបួន ដែលបានចូលទៅដល់កុមារចំនួន ៥៣នាក់។ យោងតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការ

PTO ឪពុកម្ដយ
ា ហាក់ផល
្ដ ត
់ ម្លដ
ៃ ល់វគ្គការព្យាបាលជាកម
ុ្រ និងកម
ុ្រ ជួយខ្លន
ួ ឯង អ្នកទទួលផលចន
ើ្រ តែរាយការណ៍ថា បានយក
ជំនាញ និងការរៀនសូត្រដែលខ្លួនទទួលបានពីវគ្គទាំងនេះ ទៅអនុវត្ដ ដើម្បីកាត់បន្ថយជម្លោះនៅក្នុងផ្ទះ៖

“បុគល
្គ ក
ិ អង្គការ TPO ចុះមកភូមិ និងប្រមល
ូ ប្រជាជនឱ្យទៅអង្គយ
ុ ក្នង
ុ កម
ុ្រ ធំ ពួកគបា
េ នណនា
ែ ប
ំ ប
្រា យ
់ ង
ើ អំពកា
ី រដោះសយ
្រា

ជម្លះោ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ របៀបដោះសយ
្រា ជាមួយអំពហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ។ ពួកគប
េ ប
្រា យ
់ ង
ើ ឱ្យដកដង្ហម
ើ វង
ែ ៗ បស
្រ ន
ិ បើយង
ើ តវូ្រ បឈ
្រ ម

ជាមួយជម្លោះក្នុងគ្រួសារ ប្រសិនបើពួកយើងណាម្នាក់ដំឡើងសំឡេងនៅក្នុងផ្ទះពេលកំពុងប្រកែកគ្នា ពួកយើងម្នាក់ទៀតត្រូវ
ស្ងប់អារម្មណ៍ និងបន្ធូរសាច់ដុំរបស់យើង។ ខ្ញុំធ្វើតាមការណែនាំនេះហើយបានទទួលផលល្អណាស់។ មុនពេលពួកគេចូលមក
ដល់ពួកយើង “ប្ដីខ្ញុំ និងខ្ញុំ” មានការវាយតប់គ្នាជាញឹកញាប់ដោយសារតែគាត់ផឹក។ តាមធម្មតា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតឹង
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្ដែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀនវិធីសាស្រ្ដពីវគ្គរបស់ TPO យើងលែងសូវមានជម្លោះខ្លាំង.... ប្ដីខ្ញុំគាត់រឹងបន្ដិច ហើយ
ពុំស្ដាប់គ្នាទេ។ គាត់ថាគាត់សម្បើមណាស់ នៅពេលគាត់ស្រវឹង។ គាត់នឹងវាយកូនប្រុស ប្រសិនបើគាត់ដឹងថា កូនរៀន

មិនសូវបានល្អនៅសាលា។ ដូចះេ្ន ហើយបុគល
្គ ក
ិ របស់អង្គការ TPO បានមករកពួកយើង និងពន្យល់បប
្រា ប
់ រី្ដ បស់ខំុ្ញ អំពផ
ី លវិបាក

នៃអំពើហិង្សា....ឥឡូវយើងចូលចិត្ដពិភាក្សាគ្នានៅពេលមានបញ្ហាក្នុងផ្ទះ យើងចាប់ផ្ដើមស្ងប់អារម្មណ៍ និងដកដង្ហើមឱ្យវែងៗ
ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹង។”221

“ប្ដីខ្ញុំ គាត់ហាក់នៅដាច់ឆ្ងាយពីខ្ញុំ។ និយាយត្រង់ទៅ នៅពេលខ្ញុំប៉ះគាត់ គាត់ច្រានខ្ញុំចេញពីគាត់។ ខ្ញុំយំតែរហូត។

ខ្ញុំព្យាយាមស្វែករកការពិគ្រោះយោបល់ពីអ្នកជំនាញអាជីព។ នរណាម្នាក់ដែលអាចស្ដាប់ខ្ញុំដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យ។ នៅក្នុងភូមិ
យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ អំពីការព្យាបាលនៅក្នុងគ្រួសារ គន្លឹះនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ និងអំពីហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។
ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាបញ្ហានានាជាមួយប្ដីខ្ញុំ។ ពួកគេ “TPO” បានផ្ដល់យោបល់ថាប្រសិនបើយើងមិនសប្បាយចិត្ដ

ឬខឹងគ្នាយើងត្រូវដកដង្ហើមវែងៗ និងព្យាយាមធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀម។ ខ្ញុំអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្ដីខ្ញុំបាន ខ្ញុំយក
មេរៀនទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀនពី TPO គឺរបៀបនិយាយជាមួយប្តីខ្ញុំឱ្យបានល្អជាងមុន។ យើងបាននិយាយបើកចំហរអំពី

បញ្ហាគ្រួសាររបស់យើងជាក្រុម។ កាលពីមុន យើងខ្មាសអៀនខ្លាំងណាស់ក្នុងការចែករំលែកអំពីរឿងទាំងអស់នេះ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់
ពីបាននិយាយចេញមកហើយ វាពិតជាបានធ្វើឱ្យយើងធូរក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់។222

ការគាំទ្រមានកម្រិតកំណត់សម្រាប់បញ្ហាការប្រើប្រាស់បំពាន
គ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញៀន និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

សកម្មភាពចុះអប់រំតាមមូលដ្ឋាន

និងក្រុមគាំទ្រត្រូវបាន

អភិវឌ្ឍឡើងដោយកម្មវធ
ិ ម
ី យ
ួ ចំនន
ួ រួមទាំងអង្គការ TPO ផងដរែ

ជាថ្មីម្ដងទៀត ជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបរិយាយអំពី

ដូចមានបរិយាយក្នុងប្រអប់ខាងលើ។ កម្មវិធីគាំទ្ររបស់អង្គការ

គួរជាទីកត់សម្គល
ា ក
់ ង
ុ្ន ការដោះសយ
្រា បញ្ហស
ា ខ
ុ ភាពផ្លវូ ចិត្ត និង

គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង បានបង្ហាញថាមានលទ្ធផលជា

សមាមាត្រគរួ ជាទីកត់សម្គល
ា ន
់ ប
ៃ ជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ រងគះ្រោ ពីបញ្ហា

ខាងលើ។ ក្រុមគាំទ្រសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់

៤០% នៃប្រជាជនសរុបរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

ចំណាយ ហើយមានសក្ដានុពលអាចចម្លងទៅអនុវត្តបន្តបាន

កម្ពុជា

គ្រួសារ

បរិបទដែលកម្មវធ
ិ ក
ី ព
ំ ង
ុ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ ដែលបង្កត
ើ ឱ្យមានឧបសគ្គ

ម្លប់តាប៉ាង សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់បំពាន

បញ្ហាការប្រើប្រាស់បំពានគ្រឿងញៀន

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

វិជ្ជមានមួយចំនួនសម្រាប់គួសា
្រ រអ្នកទទួលផលដូចបានបញ្ជាក់

មិនមានសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដោយក្នុងនោះមានប្រជាជនប្រមាណ

បំពានគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង គឺជាគំរូមានប្រសិទ្ធភាព

មិនល្អ223 ម្យ៉ាងទៀត អាស្រ័យដោយអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់

ដោយមានសក្ដា នុ ព លក្នុ ង ការពង្រឹ ង ការបំ ពេ ញ មុ ខ ងាររបស់

Traumatic Stress Disorder) មានកម្រត
ិ ខ្ពស់ ហើយអត្រា

ឱ្យមានការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី ការអនុវត្ត

ពាក់ពន
័ ជា
្ធ មួយចំណច
ុ នេះដែរ អតន
្រា កា
ៃ រប្រប
ើ ស
្រា ប
់ ពា
ំ នគ្រឿង

ពិចារណាផងដែរ។ ប្រអប់ខាងក្រោម រៀបរាប់អំពីឧទាហរណ៍

អវិជ្ជមានគួរជាទីកត់សម្គាល់លើការបំពេញមុខងាររបស់គ្រួសារ

បានបង្ហាញថាអាចបង្កើតឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន (ថ្វីបើ

និងថែទាក
ំ ន
ូ ឱ្យបានសមស្រប។ សេវាសុខភាពផ្លវូ ចិតមា
្ត នចំនន
ួ

ចំណូលខ្ពស់ ហើយអាចមានការលំបាកក្នុងការចម្លងមកអនុវត្ត

អត្រានៃជំងឺវិបត្តិក្រោយពេលបាក់ស្មារតី

(Post-

តាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះកត្តាជំរុញមួយដែលនាំ

ការសម្លប
ា ខ
់ ន
ួ្ល គឺមានកមត
ិ្រ ខ្ពសជា
់ ងមធ្យមភាគពិភពលោក។224

កម្មវិធីខ្លាំងក្លានៅតាមផ្ទះតាមការចាំបាច់

សវ្រ ង
ឹ និងគឿ្រ ងញៀន មានកម្រត
ិ ខ្ពស់ ហើយមានផលប៉ះពាល់

មួយស្ដព
ី ក
ី ម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ អនុវត្តយង
ា៉ ខ្លង
ំា ក្លនៅ
ា កមត
ិ្រ គសា
ួ្រ រ ដល
ែ

ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់

កម្មវិធីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍ

តិចតួចយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេស ហើយមានចន្លោះខ្វះខាត

ក្នុងបរិបទមានធនធានខ្សត់ខ្សោយ)។

គួរជាទីកត់សម្គាល់រវាងអ្វីដែលជាតម្រូវការ

គួរត្រូវបានយកមក

និងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមាន

និងអ្វីដែលមាន

ជាក់ស្ដែងជាពិសេសក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល។225
221
222
223
224
225

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី TPO (ម្តាយ) ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី TPO (ម្តាយអាយុ២៧ឆ្នាំ) ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
De Jong, Joop (Ed.), Trauma, War and Violence (2002).
សូមមើល TPO Cambodia ,The need for mental health care in Cambodia: http://tpocambodia.org/the-need/
សូមមើល TPO Cambodia ,The need for mental health care in Cambodia: http://tpocambodia.org/the-need/

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

69

ឧទាហរណ៍អំពីកម្មវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គ្រួសារមានបញ្ហាស្មុគស្មាញ៖ កម្មវិធីឪពុកម្តាយមានសម្ពាធ
(Parents Under Pressure) (PUP) 226
កម្មវិធីឪពុកម្តាយមានសម្ពាធ (Parents Under Pressure) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលត្រូវបាន

តាក់តែងឡើងជាពិសេសដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រួសារដែលមានពហុបញ្ហា និងមានហានិភ័យខ្ពស់។ កម្មវិធីនេះទាញចេញពីគំរូ

បែបអេកូឡូស៊ីនៃការអភិវឌ្ឍកុមារ តាមរយៈការផ្ដោតគោលដៅទៅលើពហុទិដ្ឋភាពនៃការបំពេញមុខងាររបស់គ្រួសារ រួមទាំង
មុខងារផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលក្នុងគ្រួសារ ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយជាមួយកូន និងកត្តាបរិបទសង្គម។ កម្មវិធីនេះមាន
ភាពបត់បែនខ្ពស់ ហើយគ្រួសារនីមួយៗមានផែនការករណីជាលក្ខណៈបុគ្គល ផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់

កម្មវិធី PUP។ អន្តរាគមន៍របស់កម្មវិធី ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យនៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយកុមារ ហើយក៏មានកម្មវិធីជាក្រុមសម្រាប់បំពេញ
បន្ថែមផងដែរ។

ចំណុចសំខាន់ពិសេសមួយរបស់កម្មវិធីនេះ គឺការទទួលស្គាល់ថា ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រួសារដែលមានពហុបញ្ហា គឺស្ថិតក្រោម

អារម្មណ៍តានតឹងដ៏ធំធេង ហើយពួកគាត់មានបណ្ដាញគាំទ្រតិចតួច។ ចំណុចនេះធ្វើឱ្យការងារចឹញ្ចឹមបីបាច់កូនជាប្រចាំថ្ងៃមាន
ការពិបាក។ បន្ថែមលើនេះទៀត ឪពុកម្ដាយប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រងការរំលោភបំពានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬទទួល

បានការចិញ្ចឹមបីបាច់មិនល្អពេលខ្លួនជាកុមារ ហើយមានឱកាសតិចតួច ដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត
ចំពោះបទពិសោធន៍កុមារភាពរបស់ខ្លួន។ កង្វះគំរូការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនល្អពីក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងកង្វះជំនាញមូលដ្ឋាន
ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ធ្វើឱ្យគ្រួសារជួបការលំបាកកាន់តែច្រើនឡើង។

ការរៀនសូត្រអំពីវិធីដើម្បីយល់ និងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអារម្មណ៍ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់របស់កម្មវិធីនេះ។ មានការផ្ដោតការយក

ចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរៀនជំនាញការចម្រើនសតិរបស់ខ្លួនឯង និងអំពីការជួយឪពុកម្ដាយឱ្យសហការជាមួយកូនដើម្បី
អភិវឌ្ឍជំនាញទាំងអស់នេះ ក្នុងនាមជាគ្រួសារមួយ។ កត្តាបង្កឱ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
លំនៅដ្ឋានខ្សត់ខ្សោយ និងកង្វះការគាំទ្រផ្នែកសង្គមត្រូវបានឆ្លើយតប ហើយគ្រួសារសហការជាមួយអ្នកព្យាបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍផែន

ការសកម្មភាពប្រកបដោយអត្ថន័យ និងអាចសម្រេចបាន។ គោលបំណងចម្បងរបស់កម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីជួយដល់ឪពុកម្ដាយដែល
កំពុងជួបប្រទះការលំបាកឱ្យអាចអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមាន និងមានសន្តិសុខជាមួយកូនរបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយអាកប្បកិរិយា
បង្កបញ្ហារបស់កូន និងលើកកម្ពស់នូវបរិដ្ឋានគ្រួសារដែលចុះសម្រុង មានស្ថិរភាព និងមានសុវត្ថិភាព។

វគ្គសិក្សាដែលគ្រួសារត្រូវរៀននៅផ្ទះមានចំនួន ១២-១៤វគ្គ ដោយមួយវគ្គមានរយៈពេលប្រហែល ៩០នាទី។ ជារឿយៗ

ពួកគេតែងធ្វើការជាមួយកុមារ

និងគ្រូរបស់កុមារ

ប្រសិនបើមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀន។

បន្ថែមលើការងារផ្នែកគ្លីនិកដោយផ្ទាល់ ការគ្រប់គ្រងករណីបែបទូលំទូលាយជួយគ្រួសារដែលមានបញ្ហាជីវិតដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
ជាមួយការថែទាំកូន មុខរបរ សុខុមាលភាពសង្គម និងបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ជាដើម។ កម្មវិធីនេះរួមមានម៉ូឌុលចំនួន ១២ ដែលត្រូវ

បង្រៀនក្នុងរយៈពេលសរុបជាងបួនខែ។ កម្មវិធីសិក្សាជាក្រុម អាចត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការងារ
ជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលបានធ្វើរួចហើយជាមួយគ្រួសារ។

ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្មវិធីនេះ គឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មវិធីព្យាបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលត្រូវបាន

អភិវឌ្ឍឡើងក្នុងកិច្ចសហការណ៍ជាមួយគ្រួសារ ក្រោយពីមានការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ គោលដៅច្បាស់លាស់ត្រូវបាន
កំណត់ឡើង ហើយក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ ជួយធានាឱ្យការព្យាបាលអាចដើរតាមគន្លងត្រឹមត្រូវនៅ
ក្នុងគ្រួសារដែលជារឿយៗតែងមានស្ថានភាពច្របូកច្របល់ និងមានបញ្ហាជីវិតច្រើនមុខ។

ការវាយតម្លៃទៅលើកម្មវិធីនេះរកឃើញថា នៅពេលធ្វើការតាមដានបន្តក្នុងរយៈពេលបី និងប្រាំមួយខែក្រោយវគ្គនេះ គ្រួសារ

PUP បានបង្ហាញថាមានការថយចុះបញ្ហាគួរជាទីកត់សម្គាល់ លើវិស័យជាច្រើននៃការបំពេញមុខងាររបស់គ្រួសារ រួមទាំង
ការថយចុះសក្ដានុពលការរំលោភបំពានកុមារ ឥរិយាបទការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបែបរឹងត្អឹង និងបញ្ហាអាកប្បកិរិយារបស់កូន។227
226

See Parenting Research Centre, University of Melbourne, Review of evidence of intensive family service models (2015), p. 49; and PUP
entry in UNODC, Compilation of evidence-based family skills training programmes, available at https://www.unodc.org/documents/
prevention/family-compilation.pdf
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការផ្ដលកា
់ រគាំទមា
្រ នកមត
ិ្រ កំណត់សមប
ា្រ កា
់ រចិញម
ឹ្ច បីបាច់កូន

អភិវឌ្ឍជំនាញការចិញម
ឹ្ច បីបាច់កន
ូ និងចំណះេ ដឹងទូលទ
ំ លា
ូ យ

ភស្ដុតាងបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងការ

ការចិញម
ឹ្ច បីបាច់កន
ូ ឧ. ជំនប
ួ ឪពុកម្ដយ
ា -កូននៅតាមសហគមន៍

ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន គឺ

ឪពុកម្ដយ
ា /អ្នកថែទារំ បស់ពក
ួ គេ។ ការផ្ដលវ់ គ្គសព
ី្ដ ជ
ី នា
ំ ញចិញម
ឹ្ច

ភាព។228 ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញការ

ជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្តវិស័យនេះ។

ឈរលើមល
ូ ដ្ឋន
ា កផ
្រៅ វូ្ល ការ និងបណះ្ដោ អាសន្ន ដោយបុគល
្គ ក
ិ

ដើម្បីផ្ដល់ធនធានដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយខ្ពស់ក្នុងការ

ហាក់មានការផ្ដល់វគ្គខ្លាំងក្លា

កុមារ ដែលអាចនាំឱ្យកើតមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានចំពោះ

បែបខ្លាំងក្លា និងការកសាងជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

អំពកា
ី រអភិវឌ្ឍរបស់កមា
ុ រ។ អង្គការមួយចំនន
ួ ដំណរើ ការវគ្គសព
ី្ដ ី

ចិញ្ចឹមបីបាច់កូន តាមរយៈការអប់រំ ឬការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី

របស់អង្គការ SKO សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី ០-៣ ឆ្នាំ និង

ជាវិស័យមួយដែលច្រើនតែមាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានប្រសិទ្ធ

បីបាច់កូនក្នុងក្រុមគាំទ្រតូចៗ

គាំទ្រក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន
សង្គមជាអ្នកកាន់ករណី

ច្រើនតែត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យដោយ

តាមការមើលឃើញថាចាំបាច់។

និងមានរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងចំនួន

តិចតួចប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ដើមប្ ជ
ី យ
ួ ឪពុកម្ដយ
ា និងអ្នកថែទាក
ំ មា
ុ រឱ្យអាច

នៅក្នុងសហគមន៍ប្រហែលគឺ

ឧទាហរណ៍ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម បង្ហាញអំពីរបៀប

កែលម្អជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើ
គ្រួសារ។

ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តល្អ៖ កម្មវិធីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសម្រាប់សុខភាពពេញមួយជីវិតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិចខាងត្បូង
កម្មវិធីមួយទៀតដែលបានបង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានលើការអនុវត្តក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

និងកម្រិតនៃអំពើ

ហិង្សាលើក្មេងជំទង់ គឺកម្មវិធីការចិញ្ចឹមបីបាច់សម្រាប់សុខភាពពេញមួយជីវិត៖ កម្មវិធីយុវជន Sinovuyo ដែលត្រូវបានអនុវត្ត
នៅប្រទេសអាហ្វ្រិចខាងត្បូង។

កម្មវិធីដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីធ្វើតេស្ដសាកល្បងកម្រងកម្មវិធីស្ដីពីការចិញ្ចឹម

បីបាច់កូនដែលមិនមែនជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម
មិនសូវត្រូវការធនធានខ្លាំង

នៅក្នុងបរិយាកាសមានធនធានតិច

មិនពឹងផ្អែកលើអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈអាជីព

វីដេអូ

ត្រូវបានតាក់តែងឡើងឱ្យមានលក្ខណៈ

ឧបករណ៍

ឬការចេះអានរបស់អ្នកចូលរួម

និងផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅខេត្ត Eastern Cape ដែលជាតំបន់មួយមានអត្រាអំពើហិង្សា

លើក្មេងជំទង់ខ្ពស់ មានផលិតផលដុលក្នុងស្រុកទាប មានអត្រារាលដាលជំងឺអេដស៍ខ្ពស់ មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវា និង

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន់ខ្សោយ និងខ្វះខាតអគ្គិសនី និងទឹក និងមានគោលដៅកាត់បន្ថយការដាក់ពិន័យ និងការចិញ្ចឹមបីបាច់បែប
គ្រោតគ្រាត និងមានលក្ខណៈរំលោភបំពានឱ្យនៅតិចជាអប្បបរមា។229

កម្មវិធីនេះបានប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំបង្កើតឡើងក្រោយពេលការពិនិត្យឡើងវិញជាប្រព័ន្ធទៅលើកម្មវិធីចិញ្ចឹមបីបាច់កូន

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

និងការធ្វើតេស្ដសាកល្បងយ៉ាងម៉ត់ចត់

ហើយបានដាក់ម៉ូឌុលបន្ថែមស្ដីពីការធ្វើផែនការដើម្បីការពារ

ក្មេងជំទង់ពីអំពើហិង្សា និងការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងសហគមន៍ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារ។ ម៉ូឌុលទាំងនេះត្រូវបាន
បង្រៀនដោយសមាជិកសហគមន៍ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល។230

ការវាយតម្លៃសាកល្បងប្រៀបធៀបតាមរយៈការជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ (random control trial evaluation)

បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០១៧231

បានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងរយៈពេល ៥-៩ខែក្រោយអន្តរាគមន៍បានបញ្ចប់
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ដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ហើយគួរមានការពិចារណាថា

តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីឱ្យកុមារទាំងនេះអាចទទួលបានការគាំទ្រ

ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពនៅកម
្រោ ការថែទាតា
ំ មគ្រសា
ួ រ។ អង្គការ
Children in Families ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កុមារដែលត្រូវបាន

Cluver LD, Meinck F, Steinert JI et. al., ‘Parenting for lifelong health: a programmatice cluster randomised control trial of a noncommercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa’, (2018) 3 BMJ Global Health.
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសរបស់មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ

ដាក់ជូនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ

(USAID)

២០១៧

នៅក្នុង Coram International ការលើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធិកុមារ៖ ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សារៀនសូត្ររបស់កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារនៃ មូលនិធិសហប្រជាជាតិ

ដើម្បីកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១៨) មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា៖ រាជធានីភ្នំពេញ (ទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្រចាំត្រីមាសរបស់មូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារ ដាក់ជូនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ២០១៧)។
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យកទៅដាក់ក្រោមការថែទាំរបស់គ្រួសារ

តាមរយៈការផ្ដល់

វិស័យដែលច្រើនតែមាននៅក្នុង កម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

និងអ្នកថែទាំកុមារ។ បន្ថែមលើនេះទៀត អង្គការ Safe Haven

ខែ ហើយប្រើប្រាស់វគ្គដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។ កម្មវិធី

សេវាសុខភាព និងការបណ្ដះុ បណ្ដាល និងគាំទដ
្រ ល់ឪពុកម្ដយ
ា
មានទីតាំងនៅខេត្តសៀមរាប

ដែលផ្ដល់សេវាគាំទ្រដល់កុមារ

ពិការ ដើមប្ ឱ
ី យ្ ពួកគេអាចបន្តនៅជាមួយគ្រសា
ួ ររបស់ខន
ួ្ល

234

បាន

ចូលរួមនៅក្នុងករណីដែលធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូ FCF របស់

ខ្លន
ួ
និងអភិវឌ្ឍម៉ឌ
ូ ល
ុ បណ្ដះុ បណ្ដាលសមប
្រា ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ សង្គម។
គួរពិចារណាក្នុងជម្រុញការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះបន្ថែមទៀត

និង

ចែករំលក
ែ ការរៀនសូតដ
្រ ល
ែ ទទួលបានពីកម្មវធ
ិ ន
ី ះេ ដល់កម្មវធ
ិ ី
ការថែរក្សាគ្រួសារដទៃទៀត។

រចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតកំណត់

និងកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់

លើពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើការងារលើករណីសម្រាប់វគ្គអប់រំ
ផ្សព្វផ្សាយកម្រិតមូលដ្ឋាននៅតាមគ្រួសារ

យោងតាមការពិនិត្យឡើងវិញជាអន្តរជាតិបានបង្ហាញថា
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គឺកម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលតិចជាងប្រាំមួយ

មួយចំនួនដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល
វែង និងអាចមានភាពបត់បែនផ្នែកពេលវេលា ដោយប្រើប្រាស់
វគ្គសិក្សាបែបក្រៅផ្លូវការ

និងមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។

គួរពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាធានាឱ្យកម្មវិធីមានពេលវេលាកំណត់
ត្រឹមត្រូវ ដោយមានដំណើរការជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបិទករណី

និងមានប្រព័ន្ធដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផល។ ប៉ុន្ដែយោងតាមបរិបទ
កម្ពជា
ុ ដែលករណីសគ
ុ្ម ស្មញ
ា អាចលំបាកដោះសយ
្រា ជាពិសស
េ
ក្នុងស្ថានភាពដែលពុំមានប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គម

និង

ការគាំទ្ររយៈពេលវែង ជាការសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវធានាថា

កម្មវិធីអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ការគាំទ្ររយៈពេលវែងក្នុងករណី
ចាំបាច់។

សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ក (ចំណុចទី ១៤) ស្ដីពីការពិពណ៌នាអំពីសេវាផ្ដល់ដោយអង្គការនេះ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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7> សន្និដ្ឋាន
ថ្វប
ី មា
ើ នឯកសារជាចន
ើ្រ បង្ហញ
ា ពីគះ្រោ ថ្នក
ា ប
់ ង្កចពោ
ំ ះកុមារ

ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំក្ដី ប៉ុន្ដែប្រទេសកម្ពុជានៅតែមាន
ចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកើនឡើងយ៉ាងចើន
្រ ក្នុងពេល

ចំណេះដឹង

ដើម្បីរក្សាបាននូវលទ្ធផលជាវិជ្ជមានរបស់កម្មវិធី

ឆ្ពោះទៅអនាគត។

កម្មវិធីដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ

គឺសុទ្ធតែជាពហុស

ថ្មីៗនេះ។ កុមារភាគច្រើន (ប្រមាណ៨០%) មានយ៉ាងហោច

វិស័យ និងផ្ដល់សេវាគាំទ្រផ្សេងៗជាច្រើនជំពូក មិនថាតាមរយៈ

រីកចម្រើនដ៏សំខាន់ ឆ្ពោះទៅកាត់បន្ថយចំនួនមណ្ឌលថែទាំ និង

ការបញ្ជូនទៅរកសេវាគាំទ្រពីស្ថាប័រាជរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គការមិន

ណាស់ឪពុក ឬម្ដយ
ា នៅរស់។ រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លបានធ្វឱ
ើ យ្ មានការ

ចំនួនកុមារដែលត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។ ប៉ុន្ដែ
ចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចខិតខំដើម្បីធានាថា កម្មវិធី “នៅមូលដ្ឋាន

ផ្ទាល់” អាចគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់
មណ្ឌលថែទាំកុមារសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះ។
ការសិក្សានេះ

មានគោលបំណងកំណត់រកការប្រើប្រាស់

គំរូនៅតាមគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគាំទ្រឱ្យកុមារធំលូត

លាស់នៅក្នុងបរិស្ថានគ្រួសារ និងបង្ការការយកកុមារទៅដាក់
ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ។

ការសិក្សានេះមានគោលដៅដើម្បីវាយ

តម្លៃប្រសិទ្ធភាព និងកំណត់រកករណីការអនុវត្ដល្អ និងឱកាស
និងដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារបន្ថែមទៀត។

ថ្វីបើមានការលំបាកក្នុងការទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋានឱ្យបាន

មុតមាំ ដោយសារខ្វះភស្ដុតាងរឹងមាំអំពីលទ្ធផលក្ដី ប៉ុន្តែការ

ពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធី បានផ្ដល់ពន្លឺអំពីកម្មវិធីមួយចំនួន
ដែលមានវិស័យការអនុវត្តល្អ នៅពេលត្រូវបានវាស់វែងធៀបជា

មួយគោលការណ៍ណែនាំអន្តរជាតិ និងភស្ដុតាងកម្រិតសាកល
អំពី “អ្វដ
ី ល
ែ ដំណរើ ការបានល្អ” នៅក្នង
ុ ការធ្វក
ើ ម្មវធ
ិ កា
ី រថរែ ក្សា
កុមារក្នុងគ្រួសារ។

ក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ កម្មវិធីភាគ

ច្រន
ើ ប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ប
្រ ខ័ណកា
្ឌ រងារការគប
្រ គ
់ ង
្រ ករណីដោយក្នង
ុ នោះ
សេចក្ដីត្រូវការ និងចំណុចខ្លាំងរបស់គ្រួសារនីមួយៗត្រូវបាន

វាយតម្លៃ ហើយផែនការករណីត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តជាកិច្ច
ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការទាំងនេះ។ គោលការណ៍ណែនាំ

អន្ដរជាតិ និងភស្ដុតាង ការអនុវត្ដល្អកម្រិតអន្ដរជាតិ ចង្អុល

បង្ហាញឱ្យឃើញថា ការវាយតម្លៃសព្វជ្រុងជ្រោយលើសេចក្ដីត្រូវ
ការ និងចំណុចខ្លាំងរបស់គ្រួសារនិមួយៗ និងការធ្វើផែនការ

ករណីដល
ែ មានលក្ខណៈឆ្លយ
ើ តប គឺជាវិសយ
័ គន្លះឹ នក
ៃ ម្មវធ
ិ ដ
ី ល
ែ

មានការអនុវត្ដល្អដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។ កម្មវិធី
ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញបានប្រើប្រាស់គោលវិធីបែបការចូលរួម

និងសហការខ្ពស់ ដើម្បីវាយតម្លៃ និងធ្វើផែនការករណីដោយ
ជួយផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្រួសារ និងឱ្យពួកគេមានជំនាញ និង

74

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការតភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការផ្ទាល់

និង/ឬតាមរយៈ

មែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតទេ។ មានន័យថា បញ្ហា ហានិភ័យ

និងភាពងាយរងគះ្រោ ផ្សង
េ ៗជាច្រន
ើ គឺ អាចត្រវូ បានដោះសយ
្រា
បាន។ កម្មវិធីពហុវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្ដល្អ ទទួល

ស្គល
ា ន
់ វូ ការទំនាក់ទន
ំ ង ដែលតែងមានភាពស្មគ
ុ ស្មញ
ា បង្កឡង
ើ

ដោយកត្ដាផ្សេងៗជាច្រើន នៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នាក្នុងជីវិតរបស់
កុមារដែលបង្កើតឱ្យមានហានិភ័យចំពោះកុមារ និងធ្វើឱ្យកុមារ
មានភាពងាយរងគ្រោះក្នុងការបំបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ខ្លួន។

សេវា និងការគាំទ្រការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ

រួមមានដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ កម្ចីខ្នាតតូច ការអភិវឌ្ឍ
ជំនាញអាជីវកម្ម
សម្ភារ

ជាដើម

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ
គឺជាវិស័យគន្លឹះនៃកម្មវិធី

ការគាំទ្រផ្នែក

ដែលត្រូវបាន

ពិនិត្យឡើងវិញ។ ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតទាំងអស់នេះ ច្រើនតែមាន
ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ឪពុកម្ដាយ/

អ្នកថែទាំ ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវការរបស់កូនខ្លួន កាត់

បន្ថយហានិភយ
័ នកា
ៃ របំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ។ ការផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ
ក្នុងការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍ (ឧ. កម្មវិធី

គ្របគ
់ ង
្រ ករណីដល
ែ ផ្ដលកា
់ រគាំទ្រ និងសេវាយ៉ង
ា ទូលទ
ំ លា
ូ យ)
ក៏ជាប់ទាក់ទងជាមួយការអនុវត្តល្អជាសាកលផងដែរ

ក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ភាពក្រីក្រ ពិតជាមានទំនាក់ទនងយ៉ាងខ្លាំង
ជាមួយភាពងាយរងគះ្រោ នៃការបំបក
ែ កុមារចេញពីគសា
ួ្រ រ ដូចះេ្ន

ការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺទំនងជាវិស័យមធ្យោបាយគន្លឹះដែល

នាំឲយ្ កម្មវធ
ិ ទ
ី ទួលបានជោគជ័យ។ ប៉ន
ុ កា
ែ្ត រផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ ពងង
ឹ្រ

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ អាចត្រូវបាន
ពងង
ឹ្រ បន្ថម
ែ ទៀតតាមរយៈការផ្ដលព
់ ហុសវា
េ តាមដំណាក់កាល

ដែលអាចឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការចំពោះមុខរបស់គ្រួសារ និង
រក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេសម្រាប់រយ:ពេលវែង។ នេះ
គឺជាគោលវិធម
ី យ
ួ ដែលត្រវូ បានទទួលស្គល
ា ថា
់ ជាការអនុវត្តល។
្អ

កម្ម វិ ធី មួ យ ចំ នួ ន បានចាក់ ឫ សនៅក្នុ ង សហគមន៍ យ៉ា ង

ជោគជ័យ ដោយប្រើប្រាស់ និងកសាងសមត្ថភាពរបស់រចនា
សម្ព័ន្ធគាំទ្រដែលមានស្រាប់

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្ដីត្រូវ

ការរបស់គ្រួសារ។ ការចាក់ឫសកម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍តាំងពី

ឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមត្រូវ។ នៅ

មានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់សេវាដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះ

សេវាឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះ

ដំណាក់កាលធ្វើផែនការដំបូង

អាចជួយធានាថា

កម្មវិធី

សេចក្ដីត្រូវការ និងចំណុចខ្លាំងរបស់សហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុង
ប្រតិបត្តិការនៅទីនោះ។

ការធ្វើបែបនេះក៏មានប្រសិទ្ធភាព

ចំណាយ និងអាចជួយធានានិរន្តរភាពរបស់កម្មវធ
ិ បា
ី នផងដរែ ។

កម្មវិធីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលអន្តរាគមន៍ផា្លស់ប្តូរ

អាកប្បកិរិយាសហគមន៍ទូទៅទៅក្នុងការងាររបស់ខួន
្ល ផងដែរ។

ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា ការជ្រើសរើសយកមណ្ឌលថែទាំជា
ការថែទាំជំនួសសម្រាប់កុមារពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយ

និងអ្នក

ដឹកនាំសហគមន៍ បែរជាមានកម្រិតខ្ពស់ ជាងការថែទាំជំនួស

នៅតាមសហគមន៍ដែលជាទម្រង់ថែទាំជំនួសដ៏ប្រសើទៅវិញ
ហេតុនេះ

អន្តរាគមន៍ផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាស
 ហគមន៍មាន

សារសំខាន់។ ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហាញថា កម្មវិធីទាំងនេះ
នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

ប្រសិនបើកម្មវិធីទាំងនេះក៏ផ្ដល់

សារអប់រំសំខាន់ទៅដល់់អ្នកមេភូមិ ក៏ដូចជាអ្នកមានឥទ្ធិពល
សំខាន់ៗដទៃទៀត ព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកពិនិត្យ និងធ្វើការ
សម្រេចចិត្តអំពីការថែទាំជំនួស និងការយកកុមារទៅដាក់នៅ
មណ្ឌលថែទាំកុមារ។

ការពិនិត្យឡើងវិញ ក៏បានកំណត់ឃើញចន្លោះខ្វះខាតនិង

បញ្ហាប្រឈម

និងវិស័យដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមមួយ

ចំនួន។ របាយការណ៍បានកំណត់ឃើញកម្មវិធីការអនុវត្តល្អជា
ច្រើននៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចយកមកពិចារណាបាន
នៅពេ ល គិ ត រកវិ ធី ដើ ម្ បី បំ ពេ ញ ចន្លោះ ខ្វះ ខាតទាំ ង អសនេះ ។

បន្ថែមលើនេះទៀត ការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអង្គការ
នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដែលបានធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយ

ចន្លោះខ្វះខាតមួយចំនួនកន្លងមក ក៏អាចជួយពង្រឹងដល់កម្មវិធី
ថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ។

កម្មវិធីភាគច្រើនដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ហាក់ពុំមាន

ដំណើរការរឹងមាំ

ឬជាប្រព័ន្ធក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

គ្រួសារងាយរងគ្រោះ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន
នោះទេ។ ជារឿយៗ ការជ្រើសរើសគ្រួសារហាក់មានលក្ខណៈ

ទៅតាមករណីជាក់ស្ដែង ហើយពុំមែនសុទ្ធតែឈរលើ ឬឆ្លើយ
តបចំពោះការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីកត្តាហានិភ័យ
ជំរុញឱ្យមានការបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារនោះទេ។
ដូច្នេះ

នៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់

ដែល

ហេតុ

ថាតើកម្មវិធីអាចផ្ដោត

គោលដៅលើគ្រួសារងាយរងគ្រោះបំផុត ឬប្រឈមហានិភ័យ
ខ្ពស់បំផុតបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណា។

កម្ម វិ ធី ហា ក់ ជួ ប បញ្ហា ប្រ ឈ មនៅក្នុ ង ការដោះស្រា យ

សេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ ដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឱ្យមាន

ប្រសិទ្ធភាព ឧ. ដូចជាបញ្ហាអំពើហិង្សា សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង/

ប្រទេសកម្ពុជា នៅមានចន្លោះខ្វះខាតយ៉ាងច្រើន ជាទូទៅចំពោះ
ហើយកម្មវិធីដែលពឹងផ្អែកលើការតភ្ជាប់គ្រួសារទៅរកសេវានិង

ប្រព័ន្ធគាំទ្រដែលមានស្រាប់ ត្រូវជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមគួរជាទី
កត់សម្គាល់។ ថ្វីបើចំណុចនេះគូសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញនូវតម្រវូ ការ

ឱ្យមានការផ្លាស់បូរ្ត ជាប្រព័ន្ធយាង
៉ ទូលំទូលាយក្នុងវិស័យនេះក្ដី
សំខាន់គឺកម្មវិធីត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើការឲ្យសកម្មថែមទៀតជា

មួយគ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាហានិភ័យទាំង

អស់នះេ ។ កម្មវធ
ិ ជា
ី ចន
ើ្រ ដល
ែ តវូ្រ បានអនុវត្តកង
ុ្ន បណ្ដាបទ
្រ ស
េ
មានចំណូលខ្ពស់ គឺមានវិស័យនៃការធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មជា

មួយគ្រួសារក្នុងបរិបទការធ្វើបាបកុមារ និង/ឬអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្ត
ដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាល។ កម្មវិធីទាំងអស់នេះច្រើនតែផ្ដល់កម្ម
វិធីគាំទ្រតាមផ្ទះដល់គ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលខ្លី ឲ្យបានប្រកបវិជ្ជា
ជីវៈអាជីពដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេស ហើយថ្វីបើ
ការអនុវត្តនះេ អាចត្រវូ បានយកមកពិចារណាជាមូលដ្ឋន
ា ព័តមា
៌ ន

សម្រាប់កិច្ចខិតខំ ដើម្បីពង្រឹងកម្មវិធីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យ
ទាំងអស់នេះក្ដី គួរកត់សម្គាល់ថា កម្មវិធីបែបនេះ គឺត្រូវការ
ធនធានច្រើន។

ប៉ុន្តែកម្មវិធីជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ឧ. ក្រុមសហគមន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់
អង្គការ TPO និងក្រុមជួយខ្លួនឯងផ្នែកគ្រឿងញៀន និងគ្រឿង

ស្រវឹងរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង) ផ្ដល់សេវាដល់គ្រួសារដែលជួប
បញ្ហាស្មុគស្មាញ។ ការរៀនសូត្រពីកម្មវិធីទាំងអស់នេះ អាចត្រូវ

បានពិចារណាក្នង
ុ កិចព
្ច យា
្ យាម ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា ចន្លះោ ខ្វះខាត
នៅក្នុងកម្មវិធីជាទូទៅក្នុងវិស័យទាំងអស់នេះ។

សេវាសម្រាប់កុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺនៅខ្វះខាតនៅ

ឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ហើយកម្មវិធីហាក់ជួបបញ្ហាប្រឈម

ក្នុងការវាយតម្លៃឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសេចក្ដីត្រូវការរបស់
កុមារពិការ និងជួយកុមារទាំងនោះឱ្យមានលទ្ធភាពចូលទៅរក
សេវា។ កម្មវធ
ិ ថ
ី ទា
ែ ក
ំ មា
ុ រក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ ផ្ដលកា
់ រគាំទដ
្រ ល់កមា
ុ រដល
ែ
ត្រូវបានយកទៅដាក់នៅតាមគ្រួសារ

តាមរយៈការផ្ដល់សេវា

សុខភាព និងការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការគាំទ្រដល់ឪពុកម្ដាយ
និងអ្នកថែទាំ។

គួរពិចារណាចែករំលែកការរៀនសូត្រដែល

ទទួលបានពីកម្មវិធីនេះ
គ្រួសារដទៃទៀត។

ការផ្ដល់ការគាំទ្រ

ទៅដល់កម្មវិធីថែរក្សាកុមារនៅក្នុង

ក៏ដូចជាការកសាងជំនាញក្នុងភាពជា

ឪពុកម្តាយក្នុងចំណោមកម្មវិធីដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅ
មានកម្រិតនៅឡើយ។ ភស្តុតាងបានចង្អុលបង្ហាញឱ្យឃើញថា
ការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ឪពុកម្តាយ

តាមរយៈការអប់រំ និងការ

បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ
ចិញ្ចឹមបីបាច់ គឺជាវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការអនុវត្តល្អនៅ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ក្នុងកម្មវិធី

ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ។

ការអភិវឌ្ឍ

យុទ្ធសាស្ត្រចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបែបវិជ្ជមាន (២០១៧-២០២១)
និងកញ្ចប់ឧបករណ៍ផលិតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គឺការ

ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដ៏គួរជាទីស្វាគមន៍។ កញ្ចប់ឧបករណ៍ ដែលត្រូវ

បានយកទៅធ្វើតេស្តនៅក្នុង សហគមន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទូទាំង
ប្រទេស

អាចឱ្យអ្នកផ្ដល់សេវាយកទៅប្រើប្រាស់បាន

ដើម្បី

ស្ថាបនាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់សេវាគាំទ្រការចិញ្ចឹម

បីបាច់កូនដល់គ្រួសារដែលមានហានិភ័យចំពោះការបំបែកកុមារ
ពីគ្រួសារ។

ភាពចន្លោះខ្វះខាតមួយទៀត

លទ្ធភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែល

ធ្វើការងារចំពោះការថែទាំកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគឺនៅមាន
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

កម្រិត។ កម្មវិធីជាច្រើន ដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ មិនបាន

បញ្ជក
ា ព
់ កា
ី រផ្ដលស
់ វា
េ ទទួលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រទ។
េ ដោយឡក
ែ ចំពោះ
គសា
ួ្រ រដល
ែ មានតឪ
ែ ពុក ឬម្ដយ
ា ចិញម
ឹ្ច កូនតែម្នក
ា ឯ
់ ង លទ្ធភាព

ទទួលបានសវា
េ ថទា
ែ ក
ំ មា
ុ របក
្រ បដោយគុណភាព និងមានតម្លៃ
សមរម្យ ជារឿយៗ គឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដើម្បីធានា

បានថា ពួកគេអាចរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព ដើម្បីចិញ្ចឹម
គ្រួសារ។

ផ្នែ ក ខាងក្រោ ម លើ ក ឡើ ង នូ វ ខ្លឹ ម សារមួ យ ចំ នួ ន សម្រា ប់

គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តផ្អែកលើការរកឃើញសំខាន់ៗ
ទាំងអស់នេះ។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

8> អនុសាសន៍
នៃកម្មវិធីថែរក្សាគ្រួសារប្រកបដោយគុណភាព និងលើក

ផ្អក
ែ លើរបកគំហញ
ើ និងការវិភាគលើការសិកសា
្ នេះ កស
្រ ង
ួ

ទឹកចិត្តដល់ការគាំទ្រការធ្វើកម្មវិធីថែរក្សាគ្រួសារ។

ស.អ.យ នឹងពិចារណា៖

 រៀបចំបទដ្ឋានជាតិ ឬគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ដើម្បីជា
មគ្គុទេ្ទសក៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ

ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពជា
ុ ។ បទដ្ឋន
ា ឬគោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ ះេ

អាចគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោមនៅ
ក្នុងកម្មវិធីថែរក្សាគ្រួសារ៖


បង្កត
ើ និងការអនុវត្តនត
ី វិ ធ
ិ ក
ី ង
ុ្ន ការកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា
គ្រួសារប្រឈមហានិភ័យ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ

វិនិច្ឆ័យការជ្រើសរើស ដែលមានលក្ខណៈឆ្លើយតប

អភិវឌ្ឍឡើងក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
សហគមន៍


ធ្វើផែនទីសេវា និងការគាំទ្រដែលមានស្រាប់នៅក្នុង

សហគមន៍ និងដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន


អនុវត្តដំណើរការគ្រប់គ្រងករណី

រួមទាំងក្របខ័ណ្ឌ

ការងារ និងគោលវិធីទូទៅ ដំណើរការសម្រាប់ការ
វាយតម្លៃគ្រួសារនីមួយៗតាមលក្ខណៈចូលរួម
សហការ

និង

ការអភិវឌ្ឍការធ្វើផែនការករណី

និង

ការកំណត់គោលដៅ លទ្ធភាពទទួលបានសេវា និង
ការគាំទ្រការបិទករណី និងការតាមដានបន្ត


សវា
េ និងការគាំទដ
្រ ល
ែ ចាំបាច់សមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ របឈ
្រ ម
ហានិភ័យ

រួមទាំងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពង្រឹងផ្នែក

សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច និងរបៀបដើមប្ អ
ី នុវត្តសវា
េ ទូលទ
ំ លា
ូ យចន
ើ្រ
ជំពូក ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ


របៀបដើ ម្ បី ធ្វើ កា រប្រ ក បដោយប្រ សិ ទ្ធ ភា ពជាមួ យ
គ្រួសារដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំពាន)



(អំពើហិង្សា

របៀបផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្រួសារដែលមានកូនពិការ ឬ
មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ




របៀបអនុវត្តកម្មវិធីគាំទ្រការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និង

ដាក់បញ្ចល
ូ យុទនា
្ធ ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត អាកប្បកិរយា
ិ សហគមន៍
ទៅក្នុងកម្មវិធីថែរក្សាគ្រួសារ។

 ធ្វើការងារជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ

ដើម្បីធានាឱ្យបានថា

ម្ចាស់ជំនួយយល់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការយក

កុមារទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ និងអត្ថប្រយោជន៍

៨.១

អនុសាសន៍សមប
ា្រ អ
់ ង្គការមិនមន
ែ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល

 ចាំបាច់តវូ្រ បង្កត
ើ ឱ្យមានភស្តតា
ុ ងដ៏រង
ឹ មាំ ផ្អក
ែ លើអដ
ី្វ ល
ែ
ដំណើរការបានល្អនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុង

គ្រួសារក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការនានា គួរបាន

ទទួលការគាំទ្រតាមរយៈ FCF និង 3PC ដើម្បីអនុវត្ត
ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ ក៏ដូចជាលំហាត់សិក្សារៀន

សូត្រដទៃទៀត ដើម្បីកំណត់រកវិស័យការធ្វើកម្មវិធីមាន
ការអនុវត្តល្អ

ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុង

បរិបទផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 ជាការចាំបាច់ដែលត្រូវចែករំលែកបទពិសោធន៏ល្អៗរវាង
អង្គការនានា

ដើម្បីបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកផ្តល់សេវាដែលជាអង្គការមិនមែន

រដ្ឋាភិបាល អាចផ្ដួចផ្ដើមឱ្យបុគ្គលិកធ្វើកម្មវិធីសិក្សានៅ
តាមស្ថាប័នដទៃ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងរៀន

សូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកដែល

នៅមានការខ្វះខាត ឬបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើកម្ម
វិធីថែរក្សាគ្រួសារ

(របៀបធ្វើការជាមួយគ្រួសារដែល

ជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា របៀបវាយតម្លៃ និងឆ្លើយ
តបសេចក្ដីត្រូវការរបស់កុមារពិការ
រស់នៅក្នុងគ្រួសារ។ល។)។

និងគាំទ្រពួកគេឱ្យ

 ចាំបាច់តវូ្រ កល
ែ ម្អដណ
ំ
រើ ការក្នង
ុ ការកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា

គ្រួសារងាយរងគ្រោះបំផុត ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង

កម្មវិធី។ អង្គការនានា ដែលធ្វើកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុង
គ្រួសារគួរធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ

សហគមន៍ដែលខ្លួនបំពេញការងារ ដើម្បីបង្កើតឱ្យមាន
ដំណើរការដ៏រឹងមាំក្នុងការជ្រើសរើសគ្រួសារ

យោងទៅ

តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសមស្រប

និងឥតលម្អៀង ដែលឆ្លើយតបជាមួយបរិបទជាក់ស្ដែង។
ការងារនេះ

ទាមទារឱ្យមានការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំអំពី

កត្តាហានិភ័យសំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យមានការបំបែកកុមារ

ពីគសា
ួ្រ រនៅក្នង
ុ សហគមន៍ ដែលអង្គការបំពញ
េ ការងារ។

 កញ្ចបម
់ រ
េ ៀនស្តព
ី កា
ី រចិញម
្ចឹ បីបាច់កន
ូ បែបវិជមា
្ជ ន របស់

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្ត និងដាក់បញ្ចូលទៅ
ក្នុងការងាររបស់អង្គការនានា
កុមារក្នុងគ្រួសារ។

 អង្គការនានា

ដែលមានកម្មវិធីថែរក្សា

គួរពិចារណាបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីពង្រឹង

លទ្ធភាពដែលអាចកែសម្រួលកញ្ចប់ការអនុវត្តល្អទាំង
នេះមកក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)។

 ការផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ ដែលមានតម្លទា
ៃ ប ដែលមានគោលដៅ
គាំទ្រគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬការ

សេដក
្ឋ ច
ិ ព
្ច ហុដណា
ំ
ក់កាល ជាវិសយ
័ គន្លះឹ នៅក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ី

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំពាន (ឧ.ក្រុមជួយខ្លួនឯង) គួរ

ថរែ ក្សាកុមារក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ។ ការផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ ពង្រង
ឹ គ្រសា
ួ រ

ត្រូវបានយកមកពិចារណា

គួរមានគោលដៅធ្វើឱ្យគ្រួសារមានស្ថិរភាពជាមុនសិន

បាន គួរត្រូវបានចែករំលែកជាមួយស្ថាប័ននានា តាម

ឧទាហរណ៍ដូចជា តាមរយៈការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ និង
ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារ

(ស្របពេលដែលវគ្គបណ្ដុះ

បណ្ដាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្ដល់ជូន) បន្ទាប់
មក

កម្មវិធីអាចផ្ដោតគោលដៅក្នុងការបង្កើតស្ថិរភាព

ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងឧទាហរណ៍ដូចជា
រយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអាជីវកម្ម

តាម

កម្ចីខ្នាតតូច

រយៈកម្មវិធីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្ដល់សេវាទាំងអស់នេះ។

៨.២

ភស្តុតាងដ៏រឹងមាំអំពីអ្វីដែលដំណើរការបានល្អក្នុងការ

ធ្វើកម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេស

វិជ្ជាជីវៈ។ល។

ឯកទេ ស ក្នុ ង ការវាយតម្លៃ សេ ច ក្ដី ត្រូ វ ការការផ្ដ ល់ សេ វា

កម្ពុជា។

	ម្ចស
ា ជ
់ ន
ំ យ
ួ អាចគាំទ្រ និងលើកកម្ពសកា
់ រផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ គំនត
ិ
ក្នុងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអង្គការនានា

និងការគាំទ្រក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ដល់គ្រួសារដែល

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្ដល់ការអនុវត្តល្អក្នុងកម្មវិធី

មានកូនពិការ ឬមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ ជាវិស័យចាំបាច់

ថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ ឬវិស័យកម្មវិធីជាមួយអង្គការ

សម្រាប់កម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ។

ដទៃទៀត ដែលកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍការអនុវត្តល្អក្នុង

 គួ រ ពិ ចា រណាអភិ វ ឌ្ ឍ ឱ្ យ មានកញ្ច ប់ កា រគាំ ទ្រ ស ម្រា ប់
គ្រួសារកំពុងជួបប្រទះអំពើហិង្សា

និង/ឬការប្រើប្រាស់

គ្រឿងញៀនបំពាន។ ឧទាហរណ៍អព
ំ ក
ី ញ្ចបកា
់ រអនុវត្តល្អ
នេះ (សូមកត់សម្គាល់ថា ត្រូវមានការពិចារណាទៅលើ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

កម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ។

	ម្ចស
ា ជ
់ ន
ំ យ
ួ ធំៗ អាចផលិតឯកសារស្វង
ែ រកមតិគាទ
ំ ្រ និង

នៅកម្រិតសាកល គួរជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

78

អនុសាសន៍សម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយ

	ម្ចាស់ជំនួយ គួរគាំទ្រដល់ការបង្កើតឱ្យមានមូលដ្ឋាន

ឥណទាន និងកម្មវិធីសន្សំប្រាក់ ការបណ្ដុះបណ្ដាល

 អង្គការនានា គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញ

ហើយមេរៀនដែលទទួល

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ធនធានសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយជាបុគ្គលតូចៗ ដើម្បីលើក
ទឹកចិតដ
្ត ល់ការគាំទរ្រ បស់ពក
ួ គេចពោ
ំ ះការអនុវត្តនៅក្នង
ុ
កម្មវិធីថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖ កម្រងកម្មវិធី/អង្គការ

ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា
១.

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិ

ចំណោមអ្នកទទួលផលទាំងអស់នេះ តើមានប៉ុន្មាននាក់ដែល

ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

គ្រួសារ)។

កុមារ (CCPRC) (រាជធានីភ្នំពេញ) កម្មវិធី

បានទទួលសេវាដោយផ្ទាល់ ឧ. អន្តរាគមន៍ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច
ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

បុគ្គលិកសង្គមធ្វើការវិភាគ SWOT (ចំណុចខ្លាំង ចំណច
ុ

សាវតា

CCPCR ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ដើម្បីទប់ស្កាត់

និងឆ្លយ
ើ តបបញ្ហកា
ា ររំលោភបំពានកុមារ និងការជួញដូរកុមារ។

កាលពីដំបូង ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈទីជម្រកសម្រាប់

ជនរងគ្រោះ ដោយការជួញដូរ និងការរំលោភបំពាន ប៉ុន្តែ
ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ CCPCR បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងការផ្លាស់
ទៅដល់កម្មវិធីសហគមន៍
រំលោភបំពានលើកុមារ

និងគ្រួសារ

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

និងការជួញដូរមនុស្ស។

កម្មវិធីនេះ

រួមមានការស៊ើបអង្កេត និងការសង្រ្គោះការស្ដារឡើងវិញ និងការ

ស្ដារនីតិសម្បទា សមាហរណកម្ម និងការបង្ការ និងការអប់រំ
នៅតាមសហគមន៍។
ជាមួយនគរបាល

អង្គការនេះ

ធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការ

និងអាជ្ញាធរសង្គមកិច្ច។

CCPCR

បន្ត

គ្រប់គ្រង “មណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន” ដែលផ្ដល់ជម្រក
បណ្ដោះអាសន្ន និងការថែទាំ និងការស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់
ជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពាន និងការជួញដូររហូតទាល់
តែពួកគេត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងគ្រួសារ ឬការថែទាំ

ខ្សោយ ឱកាស ការគំរាម) ដើម្បីវាយតម្លៃលើសេចក្ដីត្រូវការ
របស់គ្រួសារនីមួយៗ។ បុគ្គលិកកាន់សំណុំរឿងធ្វើការ ជាមួយ
គ្រួសារនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើតផែនការករណី។
សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

កម្មវិធីផ្ដល់ការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ឪពុកម្ដាយ

ផ្ដល់ការស្ថាបនាជីវភាពរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងបន្ទច់បង្អាក់
ដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកក្រៅផ្លូវការ
ឆ្លងដែន។

ធនធានមនុស្ស

និងសេវាគាំទ្រមានកម្រិតកំណត់

ដើម្បី

ឆ្លយ
ើ តបជាមួយភាពងាយរងគះ្រោ ទាំងអស់នះេ ។ កម្មវធ
ិ ប
ី ្រឆាំង
ការជួញដូរមនុស្ស បានទទួលការគាំទ្រពី USAID ត្រូវបាន

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយមានបំណងទប់ស្កាត់គ្រួសារ
មានហានិភ័យ

មិនឱ្យធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាន

តាមរយៈការជំរុញលទ្ធភាពឱ្យពួកគេអាចរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
បានក្នុងមូលដ្ឋាន។
អ្នកទទួលផល

កម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់មនុស្ស

៧៥ ០០០នាក់ (ថ្វីបើមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើក្នុង

ឪពុកម្ដាយកុមារបានទទួលបសុបក្សី

ឬសម្ភារ

បន្ថែមលើនេះទៀតសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ រួមមានដូចជា
អាហារ និងសម្ភារសិក្សាជាដើម។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងស្ដីពីលទ្ធផល

លទ្ធផលពុំត្រូវបានវាស់វែងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឡើយ។

២.

អង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជា (CCT)
(ខេត្តបាត់ដំបង) គំរូការរក្សាគ្រួសារក្នុង
លក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកោះកុង និងខេត្តកំពង់ធំ ហើយ

ក្រក
ី ្រ និងងាយរងគះ្រោ ក្នង
ុ ចំនន
ួ គួរជាទីកត់សម្គល
ា ់ ពម
្រ ទាំងមាន

និងការជួញដូរមនុស្ស

ផ្សេងៗ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម (ឧ. ការលក់ចាប់ហួយ)។

នៅតាមគសា
ួ្រ រវិញ។ កម្មវធ
ិ ប
ី ច្ចប
ុ ប្ ន្ន តវូ្រ បានអនុវត្តកង
ុ្ន រាជធានី
ខេត្តទាំងនេះ ត្រូវបានកំណត់លក្ខណសម្បត្តិថា មានប្រជាជន

ដើម្បី

សាវតា

CCT ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ជាមណ្ឌល

ថែទាំកុមារ ដើម្បីផ្ដល់ជម្រកដល់កុមារ ១៤ នាក់ដែលត្រូវបាន

សង្គ្រោះចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានលក្ខណៈរំលោភ
បំពានមួយ។

អង្គការនេះ

បានផ្លាស់ប្តូរឱ្យក្លាយទៅជាអង្គ

ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការលើកកម្ពសកា
់ រថទា
ែ តា
ំ មគសា
ួ្រ រ និង

សេវាការគាំទ្រសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។

ការផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់របស់អង្គការនេះ គឺទៅលើការពងង
ឹ្រ
សហគមន៍ និងការផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គ្រួសារ ឱ្យគេចចេញពី

ភាពកក
ី្រ ្រ និងចិញម
ឹ្ច បីបាច់កន
ូ របស់ខន
ួ្ល ឱ្យបានល្អ បងប
ួ្រ បងម
ួ្រ
កុមារ ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាមួយគ្រួសាររបស់
ខ្លួនវិញ

និងផ្ដល់ការថែទាំពីសាច់ញាតិ

និងឪពុកម្ដាយធម៌

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ដល់កុមារដែលត្រូវការការថែទាំជំនួស។
នេះដែលមានឈ្មោះថា

កម្មវិធីរបស់អង្គការ

គំរូការរក្សាគ្រួសារក្នុងលក្ខណៈគ្រប់

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

មានសេវាជាច្រើនសម្រាប់គ្រួសារ ទាំងសេវាខាងក្នុង និង

ជ្រុងជ្រោយ (Holistic Family Preservation Model)

ទាំងសេវាដែលផ្ដលឱ
់ យ្ តាមរយៈដៃគខា
ូ ងកដ
្រៅ ច
ូ ជា មជ្ឈមណ្ឌល

គ្រួសារ។

ទឹកស្អាតអនាម័យ

មានបំណងបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារតាមរយៈសេវាពងង
ឹ្រ

ដោយបានអនុវត្តសាកល្បងកាលពីដំបូងក្នុងភូមិ

ចំនួន ១១ បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីនេះផ្ដល់សេវាដល់ភូមិចំនួន ៣៦
នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនប្រាំបីក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។
ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើង
ពេលមានវិបត្តិ

កម្មវិធីនេះ

ដោយការទទួលស្គាល់អំពីសេវាគាំទ្រ

និងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមដ៏មានកម្រិតកំណត់

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយស្ថានភាពក្នុងគ្រាមានអាសន្ន

សេវា

ឯកទេសមានកម្រិតកំណត់សម្រាប់ជួយដល់កុមារ និងគ្រួសារ

ដែលមានតម្រូវការបន្ថែម និងសេវាប្រឹក្សាយោបល់មានកម្រិត
កំណត់នៅក្នុងសហគមន៍

និងថាតើចន្លោះខ្វះខាតទាំងអស់

នេះ ជួយជំរញ
ុ ដល់ការប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រដោយរបៀប
ណា។

គំរូនេះមានបំណងបិទភ្ជិតចន្លោះខ្វះខាតដែលត្រូវបាន

កំណត់ឃើញទាំងអស់

របស់សហគមន៍នីមួយៗ

ដោយស្ថាបនាបន្ថែមលើចំណុចខ្លាំង

និងសាកល្បងគោលវិធីបែបគ្រប់

ជ្រុងជ្រោយដែលស្ថាបនាបន្ថែមលេីការងារពង្រឹងគ្រួសារដែល
មានស្រាប់របស់ CCT។
អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផល ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កម្មវិធីដោយមេភូមិ

គ.ក.ន.ក បុគល
្គ ក
ិ សង្គមនៅតាមភូមិ មន្ទរី ស.អ.យ សាលារៀន
អ្នកផ្ដល់សេវា NGO និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិដទៃទៀត។ កម្មវិធី

សហគមន៍រណប ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភ
សង្គម

ការអប់រំបំនិនជីវិត និងការគាំទ្រផ្នែកចិត្ត

និងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមកិច្ច

ដែលធ្វើការដើម្បីឈាន

ទៅរកគោលដៅរយៈពល
េ វង
ែ ដល
ែ គសា
ួ្រ របានកំណត់ឃញ
ើ
ការ

ចុះអប់រំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតាមរយៈក្រុមការងារ អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ
អាជីពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ដើម្បីធានាថា

គ្រួសារបានទទួលការ

ថែទាំសុខភាព

អ្នកថែទាំជាឪពុកម្ដាយធម៌

ដើម្បីធានាថា

គ្រួសារមានផ្ទះ

សាច់ញាតិ

និងសម្ភារ

សន្តិសុខ។

CCT

សិក្ខាសាលាអប់រំ

និងអ្នកថែទាំជា

ព្រមទាំងការគាំទ្រផ្នែកការសាងសង់
មានសុវត្ថិភាព

និងមាន

ក៏ដំណើរការក្រុមគាំទ្របញ្ហាគ្រឿងស្រវឹង

ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ការបង្កើត

ចំណល
ូ និងការគាំទផ
្រ ក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថជ
ុ ន
ូ ដល់គសា
ួ្រ រ ពម
្រ ជាមួយ
ការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចុះបញ្ជីកំណើត

និងលទ្ធភាពចូល

ទៅរកសេវា ព្រមទាំងការគាំទផ
្រ ក
ែ្ន សម្ភរា (កង់ អាហារ។ល។)។

សេវាដទៃទៀតជាច្រន
ើ ត្រវូ បានផ្ដលឱ
់ យ្ តាមរយៈអង្គការខាងក្រៅ
រួមទាំងសេវាឯកទេសផ្នែកពិការភាព

ការថែទាំសុខភាព

ការគាំទ្រលើបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងផ្នែកច្បាប់ ការអប់រំ
និងបណ្ដុះបណ្ដាល និងការថែទាំក្នុងគ្រាអាសន្ន។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកម្មវិធីនេះ ត្រូវបាន

បានផ្ដលដ
់ ល់អក
្ន ទទួលផលចំនន
ួ ២១៩ នាក់នវូ សវា
េ ដោយផ្ទល
ា ់

អនុវត្តឡើង ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃនេះ ពុំដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យដ៏

១៨០ នៅជាសំណុំរឿងសកម្មនៅឡើយ។ បន្ថែមលើនេះទៀត

កុមារពីគ្រួសារឡើយ។

(ឧ. ការគ្រប់គ្រងករណី) ករណីចំនួន ៣៩ ត្រូវបានបិទ និង
សកម្មភាពសហគមន៍ចំនួន ១១១ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយ
មានអ្នកចូលរួមចំនួន

៣.០៥៤នាក់

(កិច្ចពិគ្រោះយោបល់

យុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរអាក្បកិរិយា សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុវត្ថិភាពផ្ទះ
សម្បែង ក្រុមគាំទ្របញ្ហាគ្រឿងស្រវឹង)។
ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ

ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយគ្រួសារ

ដោយប្រើ
CCT

បច្ចុប្បន្នកំពុងផ្លាស់ទៅប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផែ្អកលើចំណុចខ្លាំង

សញ្ញាសុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ និងគ្រប់គ្រងករណី។
គឺជាគោលវិធីបែបសហការ

ដែលពង្រីក

បន្ថែមលើការស៊ើបអង្កេតលើហានិភ័យ ដើម្បីក្ដោបលើចំណុច
ខ្លាំងដែលត្រូវបានស្ថាបនាបន្ថែម ឈានទៅធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាព
និងពង្រឹងស្ថានភាពរបស់កុមារ និងគ្រួសារ។ ក្នុងដំណើរការការ

វាយតម្លៃ គោលដៅរយៈពេលវែងត្រូវបានកំណត់ដោយគ្រួសារ។
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៣. អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (ខត
េ បា
្ត ត់ដប
ំ ង)
សាវតា

ប្រាស់សៀវភៅណែនាំគ្រប់គ្រងករណីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

សញ្ញាសុវត្ថិភាព

រឹងមាំស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយការបំបែក

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ (CFI) ត្រូវបានស្ថាបនា

ឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ កាលពីដំបូង CFI ផ្ដល់សេវាផ្នែក
ការអប់រំ និងមណ្ឌលថែទាំកុមារមុនពេលបញ្ចាប់ការស្រាវជ្រាវ

រកគ្រួសារ និងការងារពង្រឹងគ្រួសារ និងធ្វើសមាហរណកម្ម
កុមារត្រឡប់ទៅទទួលការថែទាតា
ំ មគ្រសា
ួ រវិញ។ បច្ចុប្បន្ន CFI

ផ្ដល់សេវានៅតាមសហគមន៍ជាច្រើនដល់កុមារ និងគ្រួសារក្នុង
តំបន់ជនបទខេត្ដបាត់ដំបង។
អ្នកទទួលផល

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ

ធ្វើការជាមួយកុមារជាង

២៨០នាក់ ដោយក្នុងនោះ ករណីការងារសង្គមបន្ទាន់ប្រមាណ

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៥ករណី ត្រូវបានដំណើរការជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ មានកុមារ

បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ដសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង

CFI

២៥១នាក់កំពុងចុះឈ្មោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារៀនសូត្រ

បរិយាកាសនៅក្នុងភូមិ។

ផ្សេងៗជាច្រើន។

ដល់កុមារ និងគ្រួសារឱ្យបន្ដរស់នៅជាមួយគ្នា។ CFI ធ្វើការ

ព្រមទាំងសមាជិកសហគមន៍ដែលចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលា
ការវាយតម្លៃ និងធ្វើការផែនការករណី

គសា
ួ្រ រតវូ្រ បានវាយតម្លដោ
ៃ យប្រប
ើ ស
្រា ឧ
់ បករណ៍សន្ទសស្ ន៍

ស្ថានភាពកុមារ (Child Status Index) ដែលជាឧបករណ៍
សព្វជ្រុងជ្រោយមួយក្នុងការវាស់វែងហានិភ័យ

និងភាពងាយ

រងគ្រោះ។ ការវាយតម្លៃលើការថែទាំដោយសាច់ញាតិ ត្រូវបាន
ធ្វើ ឡើ ង ក្នុ ង ករណី ចាំ បា ច់ ដើ ម្ បី ធា នាថាកុ មា របន្ដ រ ស់ នៅ ក្នុ ង

បរិស្ថានដូចក្នុងគ្រួសារ។ បុគ្គលិកសង្គមប្រើប្រាស់គោលវិធី
សញ្ញាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងករណី ដោយគាំទ្រគសា
ួ្រ រ

ឱ្យស្វង
ែ រកគោលដៅសុវត្ថភា
ិ ពរបស់ខន
ួ្ល ផ្ទល
ា ។
់
អ្នកទទួលផល
ត្រូវបានវាយតម្លៃ និងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដោយឈរលើមល
ូ ដ្ឋន
ា
នៃការសម្រេចចិត្ដធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការ ដើម្បីធានាថា

កំពុងធ្វើការជាមួយគ្រួសារដែលមានសេចក្ដីត្រូវការខ្ពស់

CFI

បំផុត ហើយកុមារទទួលសេវាសមស្រប។

ដោយប្រើប្រាស់បទពិសោន៍រៀនសូត្របានពីការផ្ទេរពីសេវា

មណ្ឌលថែទាំកុមារបច្ចុប្បន្ន CFI ធ្វើការជាមួយមណ្ឌលថែទាំ

កុមារក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ

តាមរយៈភាពជាដៃគរូ ជាមួយអាជ្ញធ
ា រ មូលដ្ឋន
ា ។ ការងារនេះ ឈរ

លើមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សញ្ញាសុវត្ថិភាព ដែល

ជាកប
្រ ខ័ណកា
្ឌ រងារផ្អក
ែ លើចណ
ំ ច
ុ ខ្លង
ំា ជួយជំរញ
ុ គ្រសា
ួ រឱ្យមាន

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នេះ

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងគ្រួសារ ដើម្បីគាំទ្រ
ដោយផ្ទាល់ជាមួយមណ្ឌលថែទាំកុមារក្នុងមូលដ្ឋាន។ ការងារ
នេះរួមមានដូចជា ផ្ដលកា
់ រគាំទដ
្រ ល់មណ្ឌលថែទាក
ំ មា
ុ រឱ្យសិកសា
្

អំពរី បៀបដើមប្ ធ
ី កា
ើ្វ រងារសមាហរណកម្ម និងរបៀបដើមប្ ឈា
ី
ន
ទៅផ្ដោតការយកចិត្ដទុកដាក់ឱ្យកាន់តែច្រើនលើសហគមន៍។
ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្ដុតាងនៃលទ្ធផល

CFI ប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ដគណនេយ្យភាពផ្អែកលើលទ្ធផល

ដើមប្ ក
ី ណ
ំ ត់បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពរបស់សវា
េ ។ វិធសា
ី ស្រទា
្ដ ង
ំ អស់នេះ ជា

ទូទៅគឺរម
ួ មានការសួរសំណរួ ៖ តើពក
ួ យើងធ្វបា
ើ នកមត
ិ្រ ណា?
តើយើងធ្វើបានល្អកម្រិតណា? តើនរណាមានស្ថានភាពកាន់

តប
ែ ស
្រ រើ ជាងមុន? ការវាយតម្លល
ៃ ផ
ើ លប៉ះពាល់នអ
ៃ ន្ដរាគមន៍
តាមវិធីនេះ

មានន័យថាយោបល់ត្រឡប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់

ជះឥទ្ធព
ិ លដោយផ្ទល
ា ល
់ កា
ើ រអនុវត្ដសវា
េ នាពល
េ អនាគត។ CFI
មានតារាងតក្កភាព

សេវាកម្មដែលអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងរឹងមាំ។

តារាងតក្កភាពនេះ ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងជុំវិញវិស័យសន្ទស្សន៍

ស្ថានភាពកុមារ និងជួយធានាថាអ្វីដែលត្រូវបានវាស់វែង ចូល
រួមចំណែកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការកែលម្អនាពេលអនាគត។

៤.

អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ (ខេត្តកណ្តាល)

សំឡេងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ដ និងសម្រាប់មន្ដ្រី ដើម្បីគាំទ្រ

កម្មវិធីផ្តល់ជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្ន កម្មវិធី

រក្សាចំណងទាក់ទងគ្រួសារ

ថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌

ថែទាំដោយគ្រួសារសាច់ញាតិ និងកម្មវិធី

ដល់គសា
ួ្រ រក្នង
ុ លក្ខណៈជាវិជមា
្ជ ន ក្នង
ុ ការធានាឱ្យមានសុវត្ថភា
ិ ព
សហគមន៍។

ធ្វើការ

និងបង្កើនបណ្ដាញគាំទ្រក្នុង

សេវា

សាវតា

ផ្ដល់ការអប់រំបន្ថែមលើផ្នែកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា

ថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជា ដែលមានប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ

សុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រ

ឆ្នាំ២០០៩។ អង្គការនេះ ចាប់ផ្ដើមដំបូង គឺជាកម្មវិធីផ្ដល់

ពម
្រ ជាមួយការគ្របគ
់ ង
្រ ករណីអង្គការ Children’s Future

ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំ
ចំណីអាហារ។ មនុស្សវ័យក្មេងត្រូវបានគាំទ្រឱ្យមានលទ្ធភាព

ចូលទៅទទួលសេវាពីកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈ និងបានទទួលបាន
ការគាំទ្រតាមរយៈការអប់រំកម្រិតឧត្ដមសិក្សា។
CFI

ផ្ដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផ្សេងៗជាច្រើន

ឧទាហរណ៍ដច
ូ ជា សិកសា
ា្ខ លាស្ដព
ី ច
ី ណា
ំ
កស្រក
ុ ដោយសុវត្ថភា
ិ ព

ដោយក្នង
ុ នោះ គ្រសា
ួ របានទទួលការគាំទឱ
្រ យ្ ធ្វកា
ើ រសមច
្រេ ចិត្ដ
ដោយផ្អក
ែ លើពត
័ មា
៌ នតម
ឹ្រ តវូ្រ ទាក់ទងជាមួយការធ្វច
ើ ណា
ំ
កសក
ុ្រ
តើគួរយកកូនរបស់ខ្លួនទៅជាមួយ ឬមិនយកជាដើម។

អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ

គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

២០០៦ មក ហើយបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុង
ជំនួយគ្រាអាសន្ន

ដោយកាលពីដំបូងបានផ្ដល់ការថែទាំក្នុង

គ្រាអាសន្នដល់កុមារស្ថិតក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក
បន្ទប
ា ម
់ កស្ថត
ិ កម
្រោ ការថទា
ែ រំ បស់មណ្ឌលថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ។ ចាប់តាង
ំ
ពីពេលនោះមក CFI បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាគំរូការថែទាំនៅតាម

សហគមន៍។ ចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការនេះ គឺ “គ្រួសារ និង
សហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលភាពរឹងមាំ ដើម្បីអាច

ផ្ដល់ឱ្យកុមារនូវកុមារភាពមានសុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អ
អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារ

និងសមាជិក

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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សហគមន៍ជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អ និងមាន
លក្ខណៈវិជ្ជមានដោយខ្លួនឯង”។ CFI ផ្ដល់កម្មវិធីថែទាំគ្រួសារ

៥.

អង្គការ Friends International, អង្គការ

កល្យាណមិត្ត (ខេត្តសៀមរាប) និងអង្គការ

ចំនន
ួ បីចរន្ត៖ ការថែទាក
ំ ង
ុ្ន គអា
្រា សន្ន ការថែទាដោ
ំ យសាច់ញាតិ

មិត្តសំឡាញ់ (រាជធានីភ្នំពេញ)

និងការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌។ បន្ថែមលើនេះ ការថែទាំ

ជាក់លាក់តវូ្រ បានផ្ដលឱ
់ យ្ កុមារពិការ និងកុមារមានជំងឺ ររ
ំ៉ា នៅ
ៃ៉ ក្នង
ុ
អំឡង
ុ ពេលការយទៅដាក់កង
ុ្ន ការថែទាទា
ំ ង
ំ អស់នះេ ទាំងមូល។
អ្នកទទួលផល

នៅទូទាំងប្រទេស CIF គាំទ្រកុមារចំនួន ៩៥នាក់នៅ

ក្រោមការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌

និងកុមារ

១៨០នាក់

ស្ថិតក្រោមការថែទាំដោយសាច់ញាតិ។ អ្នកទទួលផលត្រូវបាន
បញ្ជូនមកតាមរយៈ គ.ក.ន.ក និង ក្រសួង ស.អ.យ ដៃគូ NGO

និង (ជាពិសស
េ សមប
្រា ក
់ មា
ុ រពិការដែលត្រវូ បានបោះបង់ចោល)
តាមរយៈផ្នែកជំងឺកុមាររបស់មន្ទីរពេទ្យ។

កុមារអាចត្រូវបាន

សាវតា

អង្គការ

Friends

International

គឺជាអង្គការ

សង្គមអន្តរជាតិមយ
ួ បង្កត
ើ ឡើងក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ឆ្នំា ១៩៩៤
ដោយមានបំណងកសាងអនាគតមួយដល
ែ កុមារមានសុវត្ថភា
ិ ព
រួចផុតពីរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការរំលោភបំពាន និងអាចក្លាយ
ជាពលរដ្ឋដែលអាចបំពេញមុខងារ

និងមានផលិតភាពតាម

រយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់កុមារជួប

ការលំបាក យុវជន និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ អង្គការ

ចម្រាញ់យកបន្ថែមតាមរយៈកម្មវិធីការយកទៅដាក់កុង
្ន ការជួយ

Friends International ដំណើរការអង្គការមិត្តសំឡាញ់នៅ

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

ដោយកម្មវិធីទាំងពីរនេះ មានបំណងការពារកុមារពីគ្រប់ទម្រង់

ជាសាច់ញាតិ និងអ្នកថែទាំជាឪពុកម្ដាយធម៌ ដើម្បីធានាបានថា

ការលំបាកត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ បង្ការកុំឱ្យកុមារ និង

ដែលខ្លួនកំពុងផ្ដល់ការថែទាំ។ ការគាំទ្រទាំងអស់នេះ រួមមាន

គោលវិធីដែលមាននវានុវត្តន៍ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមាន

ដុល្លារ ដល់ ១៥ ដុល្លារក្នុងមួយខែ ការផ្ដល់អាហារ និងសម្ភារ

សង្គមនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ឱ្យផ្ដល់បរិស្ថានប្រកបដោយការ

ឧបត្ថម្ភក្នុងគ្រាអាសន្ន។

CIF អនុវត្តការវាយតម្លៃ និងការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ្នកថែទាំ

រាជធានីភ្នំពេញ

និងអង្គការកល្យាណមិត្តនៅខេត្តសៀមរាប

ទាំងអស់នៃការរំលោភបំពាន

ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារជួប

ពួ ក គេ មា នសុ វ ត្ថិ ភា ពអាចឆ្លើ យ តបសេ ច ក្ដី ត្រូ វ ការរបស់ កុ មា រ

យុវជនចូលទៅពាក់ព័ន្ធអាកប្បកិរិយាហានិភ័យ លើកកម្ពស់

ដូចជា ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងទឹកប្រាក់ចន្លោះពី ៥

ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីកុមារ និងយុវជន និងលើកទឹកចិត្ត

និងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព។

គាំទ្រសម្រាប់កុមារ។ កម្មវិធីទាំងអស់ ត្រូវបានអនុវត្តដោយ

កុមារនៅក្នុង

ការថែទាំទាំងនេះក៏ទទួលបានបុគល
្គ ក
ិ សង្គមម្នក
ា ់ ដល
ែ ជាអ្នក
គ្របគ
់ ង
្រ ករណី និងវាយតម្លល
ៃ ក
ើ មា
ុ រដោយប្រប
ើ ស
្រា ឧ
់ បករណ៍
សន្ទស្សន៍ស្ថានភាពកុមាររៀងរាល់ ៦ ខែម្ដង។

CIF ដំណើរការកម្មវិធី ABLE ដែលជាសេវាក្ដោបទូទៅ

ដោយផ្ដល់ការគាំទ្រ

និងសេវាបន្ថែមដល់កុមារពិការជូនដល់

គ្រប់ចរន្តទាំងអស់នៃការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ (រួមទាំងការងារ

ក្នង
ុ ការថរែ ក្សាគសា
ួ្រ រសមប
្រា ក
់ មា
ុ រដែលកំពង
ុ រស់នៅជាមួយឪពុក
ម្ដាយខ្លួន)។ CIF ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព ការព្យាបាលនៅតាម

ផ្ទះ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រដើម្បីរៀនបំប៉នដែលមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ដោយជារឿយៗកុមារពិការតែងមានភាព
យឺតយ៉ាវក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ

ដោយសារពួកគេមានការ

លំបាកក្នុងការទទួលបានការអប់រំសមស្រប។ បុគ្គលិកក៏ផ្ដល់
ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ឪពុកម្ដាយ

និងអ្នកថែទាំអំពីរបៀប

ផ្ដល់ការថែទាំជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់កុមារពិការផងដែរ។
លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទទួលផល
TBA
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

បុគ្គលិកចំនួន ១២៤នាក់ ក្នុងខេត្តសៀមរាប និង ២៣៣នាក់
នៅក្នុងអង្គការមិត្តសំឡាញ់។
អ្នកទទួលផល

ជាសរុប អង្គការមិត្តសំឡាញ់ (ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ) គាំទ្រ

ដល់អ្នកទទួលផលចំនួន ១៨.៣៩៨នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧
និង ១៦.៧០៣នាក់ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ហើយអង្គការកល្យាណមិត្ត (ក្នុងខេត្តសៀមរាប) គាំទ្រដល់អ្នក

ទទួលផលចំនួន

១៨៧.៩៩៧នាក់

២០២.១៦៩នាក់
ចាប់ពីខែមករា

ក្នងឆ្នាំ២០១៧

និង

ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨

(តួរលេខនេះ គឺសម្រាប់កម្មវិធីទាំងអស់ ពុំមែនគ្រាន់តែអ្នក
ទទួល ផលពីសវា
េ ពងង
ឹ្រ គសា
ួ្រ រនោះទ)
េ ។ អ្នកទទួលផលតវូ្រ
បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា តាមរយៈសកម្មភាពចុះតាមសហគមន៍

(បុគ្គលិកសង្គមចុះទៅតាម ‘ចំណុចក្តៅ’) បណ្ដាញទូរស័ព្ទ
ទាន់ហេតុការណ៍ ភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពកុមារ (ChildSafe)
និងតាមរយៈការបញ្ជូនពីដៃគូអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

សវា
េ អភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាចន
ើ្រ ទៀត។ អង្គការនះេ បមកា
ើ្រ រងារ

នីមួយៗ ដោយបុគ្គលិកសង្គមដែលវាយតម្លៃលើសេចក្ដីត្រូវការ

អន្តរជាតិចំនួន ៦នាក់)។

ក្នុងពេលចាំបាច់ ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគ្រួសារ

របស់គ្រួសារ អនុលោមទៅតាមកត្តាជាច្រើនដូចជា៖ សុខភាព
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន/គ្រឿងស្រវឹង អំពើហិង្សា/ការរំលោភ
បំពាន និងការជួញដូរ សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ ការងារ

និងការអប់រំ គ្រួសារ និងបណ្ដាញសង្គម និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅ។
សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

អង្គការ Friends International ផ្ដល់សេវា និងការគាំទ្រ

ផ្សង
េ ៗជាចន
ើ្រ ដល់កមា
ុ រងាយរងគះ្រោ និងគ្រសា
ួ ររួមមានដូចជា
ការគ្រប់គ្រងករណីសម្រាប់កុមារងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសារ និង
គាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គម។

សេវាដទៃទៀត

រួមមាន

ដូចជា ការចុះតាមសហគមន៍ និងការអប់រំសហគមន៍ និង
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ
សម្រាប់យុវជន

ប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលសំចត

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

និងការអប់រំ

បំណិនជីវិត ការគាំទ្រដើម្បីធានាថា កុមារបន្តការសិក្សា ការ
បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាមុខរបរ ការស្ដារនីតិសម្បទា

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងការប្តូរស៊ីរំាង ការតាម
រកគ្រួសារ

និងសមាហរណកម្ម

ការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌
យោបល់។

ផ្ទះសំចត

ក្រុមគាំទ្រ

និងផ្ទះជាក្រុម
និងការប្រឹក្សា

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ទិនន
្ន យ
័ ស្ដព
ី ល
ី ទ្ធផលរបស់អក
្ន ទទួលផល និងផលប៉ះពាល់

របស់កម្មវិធីនេះ ហាក់ពុំត្រូវបានប្រមូល និងរាយការណ៍ជា
ប្រព័ន្ធទេ។

៦.

ដោយក្រុមការងារមានចំនួន

១៤៦នាក់

(រួមទាំងបុគ្គលិក

អ្នកទទួលផល

គិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៧ កុមារចំនួន ១២.៧៧៨នាក់ ត្រូវ

បានចុះបញ្ជីទទួលការឧបត្ថម្ភ។

នៅចន្លោះចាប់ពីខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បុគ្គលិកបានធ្វើ

ការជាមួយកុមារចំនួន ១.៩០៧នាក់ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ហើយករណីចំនួន

៦៨១ករណីបន្ថែមទៀត

បានទទួលការ

គ្រប់គ្រងករណី និងសេវាគាំទ្រសុខភាពកុមារ។ កុមារ និង
គ្រួសារ ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈការចុះបញ្ជីថាក្រ

កម្រិត ១ ឬ ក្រកម្រិត ២ ឬបើពុំដូច្នោះទេ ពួកគេមានស្ថានភាព
រស់នៅក្រីក្រតាមរយៈការបញ្ជូនមកពីសហគមន៍
រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន។

និងដៃគូ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើង ទាក់ទងជាមួយគ្រួសារដែល

មានសំណុំរឿងនៅបើក។ ទម្រង់វាយតម្លៃជាមូលដ្ឋាន មួយ ត្រូវ
បានបំពេញ ដោយក្នុងនោះ រួមមានព័ត៌មានអំពីកុមារ គ្រួសារ

សេវាបញ្ជូន ដៃគូសំខាន់ៗនៅក្នុងសហគមន៍ និងព័ត៌មានដែល
បានមកពីបុគ្គលដែលចុះដល់ផ្ទះ។
សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

សេវាការងារសង្គមនៅតាមផ្ទះ ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈការ

ចុះទៅតាមផ្ទះ និងការគាំទ្រ ដូចជា ជំនយ
ួ ដើមប្ ឱ
ី យ្ មានលទ្ធភាព
ទៅទទួលសេវា

និងការបញ្ជូនទៅរកបណ្ដាញអង្គការនានា

យោងតាមសេ ច ក្ដី ត្រូ វ ការរបស់ គ្រួ សា រដែ ល ត្រូ វ បានកំ ណ ត់

ឃើញ ព្រមជាមួយការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារ។ ការគ្រប់គ្រងករណី

Good Neighbours Cambodia

អនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

(ខេត្តបាត់ដំបង និងរាជធានីភ្នំពេញ)

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ/

ការចុះឈ្មោះ ការវាយតម្លៃ (ការវាយតម្លៃបឋម និងការវាយ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍

តម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ) ការធ្វើផែនការករណី ការអនុវត្តផែនការ
ករណី ការតាមដានបន្ត និងពិនិត្យឡើងវិញ និងការបិទករណី។

សាវតា

ការចុះទៅតាមផ្ទះជាប្រចាំ

ឆ្នាំ២០០៤ អង្គការនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសាកលលោក

លក្ខណៈខ្លង
ំា ក្លា តវូ្រ បានអនុវត្តតាមការចាំបាច់។ បន្ថម
ែ លើនះេ

បច្ចុប្បន្ន អង្គការនេះ ផ្ដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុង

ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់សហគមន៍

បន្ទាយមានជ័យ

និងមណ្ឌលថែទាំកុមារពេលថ្ងៃ ក្រុមយុវជន ការពង្រឹងអភិបាល

អង្គការ Good Neighbours ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង

ការណ៍ណែនាំ

ត្រូវបានធ្វើឡើងយោងតាមគោល

ហើយដំណើរការចុះទៅតាមផ្ទះដែលមាន

មួយ បង្កត
ើ ឡើងនៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កូរខា
េ៉ ងត្បង
ូ
ក្នង
ុ ឆ្ន១
ំា ៩៩១។

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍

ឃុំចំនួន ៨ និងភូមិចំនួន ៨៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត

សកម្មភាពទាំងអស់នេះ រួមមានដូចជា ការសង់សាលារៀន

មណ្ឌលគីរី។ អង្គការ Good Neighbours ធ្វើការនៅក្នុង

កិច្ចសាលារៀន និងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ សេវាសុខភាពបង្ការ

ខេត្តបាត់ដំបង

គំរូការជួយឧបត្ថម្ភកុមារ

ខេត្តក្រចេះ

និងខេត្ត

ដើម្បីផ្ដល់សេវាតាមគ្រួសារជូនដល់

កុមារងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសារ ព្រមជាមួយសកម្មភាព និង

និងការបង្កើតចំណូលជាច្រើន

និងសមាជិកសហគមន៍។

ជំងឺកម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ អានាម័យ សកម្មភាព
បង្កើតចំណូល

(កម្ចី

និងក្រុមសន្សំ

ការធានារ៉ាប់រង

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ការបណ្ដះុ បណ្ដាលជំនាញ គមង
្រោ សន្សប
ំ ក
្រា )
់ និងការស្វង
ែ រក

កុមារត្រឡប់ទៅក្រោមការថែទាំរបស់គ្រួសារពួកគេវិញ រួមទាំង

សិក្ខាសាលា នៅតាមសហគមន៍ រោងល្ខោន។ល។)។

ប្រចាំសប្តាហ៍

មតិគាំទ្រ (សកម្មភាពការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈ
ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
ភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

គឺពុំមានទេនាពេល

បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែអង្គការ Good Neighbours កំពុងធ្វើការដើម្បី

បំពាក់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (MIS) ដើម្បីពិនិត្យ
តាមលើលទ្ធផលកម្មវិធី។

៧.

អង្គការ Green Gecko (ខេត្តសៀមរាប)

គាំទ្រដល់កុមារដែលបានធ្វើសមាហរណ
កម្ម និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច

ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សិក្ខាសាលាអប់រំស្ដីអំពីសុខភាព

និងអនាម័យ ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនជាវិជ្ជមាន អំពើហិង្សាក្នុង
គ្រួសារ ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
កម្មវិធីបន្តគាំទ្រដល់ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលតាមរយៈ

អាជីវកម្មខត
ា្ន តូច កម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈ និងការគាំទផ
្រ ក
ែ្ន

សង្គមបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក៏ដូចជាផ្ដល់កញ្ចប់អាហារូបត្ថម្ភ
ប្រចាំសប្ដាហ៍

និងការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរ។

អង្គការ

នេះក៏ដំណើរការកម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកការរស់

នៅសម្រាប់គ្រួសារផងដែរ (ភូមិរបស់ស្ដ្រីសម្រាប់ម្ដាយចិញ្ចឹម
ថែទាព
ំ ល
េ ថ្ងៃ ក្រម
ុ យុវជនសកម្មភាពមនុសស្ ធម៌ និងសហគ្រាស

គម្រោង Green Gecko គឺជាអតីតមណ្ឌលថែទាំកុមារ

ដែលផ្ដល់លំនៅដល់កុមារ
តាមផ្លូវ។

ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកសុំទាននៅ

អង្គការនេះបានផ្លាស់ប្តូរទៅផ្ដល់សេវាជាច្រើននៅ

តាមគ្រួសារ និងសហគមន៍ ព្រមទាំងការគាំទ្រ ជាពិសេស គឺ
សម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារកុមារដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ
ការគាំទ្រ

និងសេវាជាច្រើនបាន

និងកំពុងផ្ដល់ឱ្យ

គ្រួសារ ដើម្បីធានាថា កុមារអាចធ្វើសមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅ
ក្នុងបរិស្ថានគ្រួសារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវិញ។ កុមារទាំងអស់

ដែលកាលពីមុនស្នាក់នៅមណ្ឌលថែទាំកុមារ បច្ចុប្បន្នកំពុង
រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយមានការគាំទ្រ និងសេវាផ្ដល់ដោយ
អង្គការ Green Gecko ព្រមជាមួយសេវាសុខភាពអប់រំ និង

ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងសកម្មភាពពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច
សម្រាប់គ្រួសារ។
អ្នកទទួលផល

អង្គការ Green Gecko បន្តគាទ
ំ ដ
្រ ល់កមា
ុ រជាង ១០០នាក់

និងគ្រួសារទាំង ៣២ របស់កុមារទាំងនោះ នៅក្នុងសហគមន៍
ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន។

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

អង្គការ Green Gecko ធ្វើការជាមួយកុមារដែលធ្លាប់

រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់ខ្លួន ព្រមទាំងគ្រួសាររបស់

កុមារទាំងនោះ ហេតុនេះ ពុំមានការវាយតម្លៃណាមួយត្រូវបាន
យកប្រើប្រាស់ទេ។

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

អង្គការ Green Gecko ផ្ដលកា
់ រគាំទដ
្រ ល់កមា
ុ រ និងគសា
ួ្រ រ

ដើម្បីធើស
្វ មាហរណកម្មកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

84

ការប្រឹក្សាយោបល់

កូនម្នក
ា ឯ
់ ង និងជនរងគះ្រោ នអ
ៃ ព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ក្នង
ុ គសា
ួ្រ រ) មណ្ឌល

សាវតា

ដំបូង។

មើលការខុសតវូ្រ លើទវា
ិ រីករាយរបស់គសា
ួ្រ រ ការចុះសួរសុខទុក្ខ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

សង្គមចំនួនប្រាំ រួមទាំង Rehash Trash ដែលជាការបណ្ដុះ

បណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ស្ដ្រី Grace Gecko ជាមជ្ឈមណ្ឌល
ថែទាំវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ស្ដ្រី

Purple Mango ជាមជ្ឈមណ្ឌល

ហាត់ប្រាណមិនរកប្រាកចំណេញ

Sils Screen Printing

សេវាភាគច្រើនសម្រាប់កុមារ

ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ

Lab និង Footprints Permaculture Farm។
មណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃ

ដោយប្រើប្រាស់

“គំរូថែទាំដោយ

សាច់ញាតិ” ដោយក្នុងនោះ កុមារធំជួយដល់កុមារតូចៗនៅ
ក្នុងក្រុម

ប្រៀបដូចជាគ្រួសារ។

កម្មវិធីអប់រំក្រៅកម្មវិធីសិក្សា

ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល ក្នុងនោះរួមមានដូចជា បំនិន
ជីវិត

ការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាន

ថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រ

សិល្បៈបោកចំបាប់ខ្មែរបុរាណ

និងថ្នាក់រៀនអង់គ្លេស

ថ្នាក់រៀនអាន

និង

សរសេរអក្សរខ្មែរ និងថ្នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បណ្ណាល័យ និង
តន្ត្រីបុរាណ ថ្នាក់សិល្បៈ និងរបាំ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

អង្គការ Green Gecko ពិនិត្យតាមដានលើវឌ្ឍនភាព

របស់កុមារជាបុគ្គល និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ (ថ្វីបើពុំធ្វើឡើង
ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្ដី ឧ. តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌ
ការងារ ឬឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដានដែលមានស្ដង់ដារ)។ នៅ

ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួន (២០១៧)
មានសេចក្ដីរាយការណ៍ថាកុមារទាំងអស់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុង
មណ្ឌលថែទាំកុមារបច្ចុប្បន្ន

កំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍៖

៦៣% រស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ (ឪពុកម្ដាយ ឬការ

ថទា
ែ ដោ
ំ យសាច់ញាតិ) ៥% នៅក្នង
ុ ការថទា
ែ ដោ
ំ យឪពុកម្ដយ
ា

ធម៌កង
ុ្ន សហគមន៍ ១% នៅក្នង
ុ មណ្ឌលរបស់សាកលវិទយា
្ ល័យ
និង ៣១% រស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានឯករាជ្យ (ពេញវ័យ)។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៨.

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

Holt Children’s Services

ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ជូនគ្រួសារក្នុងបីដំណាក់កាល៖ ការ

(ខេត្តបាត់ដំបង) កម្មវិធីស្ថាបនា

គាំទក
្រ ្នុងគ្រាអាសន្ន ការគាំទ្រការអប់រំ និងការបង្កើតចំណូល។

	ស្ពានភ្ជាប់ទៅកាន់គ្រួសារ

ក្នង
ុ ដំណាក់កាលការគាំទក
្រ ង
ុ្ន គអា
្រា សន្ន គសា
ួ្រ របានទទួលជំនយ
ួ

ម្ហប
ូ អាហារគអា
្រា សន្ន នៅពល
េ ដល
ែ អង្គការ Holt វាយតម្លៃ

សាវតា

Holt គឺជាអង្គការសាសនា (គ្រិស្ដសាសនា) អន្តរជាតិ

មួយ ស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៦ ដោយក្នុងនោះគោលបំណង
មួយរបស់អង្គការនេះ គឺដើម្បីពង្រឹង និងថែរក្សាគ្រួសារដែល

បឈ
្រ មហានិភយ
័ ក្នង
ុ ការបំបក
ែ កុមារពីគសា
ួ្រ រ តាមរយៈការផ្ដល់
ការថែទាំ និងការគាំទ្រចាំបាច់នានាដល់កុមារកំព្រា និងកុមារ
ងាយរងគ្រោះ។

កម្មវិធីស្ពានភ្ជាប់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់អង្គការ

នេះ ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ និងផ្ដល់

សេវាផ្សេងៗជាច្រើនដល់គ្រួសារប្រឈមហានិភ័យនូវការបំបែក
ពីគក
ា្ន
ម
្រោ គំរូ “ការថែរក្សាគ្រសា
ួ រក្នង
ុ លក្ខណៈគ្របជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ”

នៅស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយ

បុគ្គលិកចំនួន ៦នាក់ ក្នុងនោះមាន អ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ផ្នែកសង្គមកិច្ចវិទ្យាចំនួន ៤នាក់ និងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈអាជីព
ផ្នែកការអភិវឌ្ឍចំនួនពីរនាក់។

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីបានធ្វើការជាមួយគ្រូសារចំនួន ៩០ ជាមួយកុមារចំនួន

២៨៦នាក់ ក្នុងនោះរួមមានកុមារីចំនួន ១៤៣នាក់ និងកុមារ
ពិការម្នាក់។ អង្គការ Holt ធ្វើការជាមួយគ្រូបង្រៀន និងនាយក

សាលារៀន គ.ក.ន.ក និងផ្ដល់សេវារដ្ឋាភិបាល និងមិនមែន
កម្មវិធីនេះ។

ដែលបញ្ជូនកុមារ

និងគ្រួសារមកកាន់

ដំណរើ ការនៃការវាយតម្លមា
ៃ នពីរដំណាក់កាល តវូ្រ បានអនុវត្ត៖

ដោយក្នុងនោះរួមមាន

ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានស្ដីពីភាពងាយរងគ្រោះ និងហានិភ័យដែល

កុមារកំពុងជួបប្រទះ និងការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀត
ស្ដីពីគ្រួសារ

ជាមួយបុគ្គលិកសង្គម អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកសង្គមអាចស្ថាបនា
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគ្រួសារ។ នៅពេលដែលគ្រួសារ
កំពុងទទួលជំនួយម្ហូបអាហារ

ដើម្បីវាយតម្លៃលើសេចក្ដីត្រូវការ

ស្ថានភាព

និង បញ្ហារបស់ពួកគេដោយផ្ដោតលើវិស័យជាច្រើន (អាហារ

វាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើសេចក្ដីត្រូវការ ជំនាញ និង
ឧបសគ្គរារាំងជោគជ័យរបស់គ្រួសារ

ជាមួយសមាជិកគ្រួសារ សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ សុខភាព

សេវាគ្រួសារ។ បន្ទាប់មក ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ទៅឱ្យគ្រួសារ
ដើម្បីអនុវត្តផែនការ

ការចិញ្ចឹមកូន ការគាំទ្រដល់គ្រួសារក្នុងការផ្ដួចផ្ដើម និងដំណើរ
ការសកម្មភាពបង្កើតចំណូល

បុគ្គលិកសង្គមក៏អនុវត្តវគ្គការលើក

ឪពុកម្ដយ
ា ស្ដព
ី កា
ី រប្រប
ើ ស
្រា គ
់ ឿ្រ ងញៀន និងគ្រឿងស្រវង
ឹ ចំណាក
ស្រុកដោយសុវត្ថិភាព ការការពារកុមារ ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់
កូនជាវិជ្ជមាន

សម្រាប់កុមារ។

និងសារៈសំខាន់នៃការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ

បុគ្គលិកសង្គមចុះសួរសុខទុក្ខតាមដានបន្ត

ជាមួយគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយខែ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ហើយកំណត់តគ
្រា ប
្រ គ
់ ង
្រ ករណីតវូ្រ បានដាក់បញ្ចល
ូ ទៅក្នង
ុ បព
្រ ន
័ ្ធ
ទិន្នន័យ ដើម្បីឱ្យអាចវាស់វែងលទ្ធផលបាន (បច្ចុប្បន្ន អង្គការ

Holt ស្ថិតក្នុងដំណើរការដើម្បីបំពាក់ប្រព័ន្ធគ្រង់គ្រងករណីតាម
ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត)។

៩.

Honor Village (ខេត្តសៀមរាប) សេវា

សម្រាប់គសា
្រួ រដើមប្ ីធ្វើសមាហរណកម្មកមា
ុ រ

ការវាយតម្លៃត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយបុគ្គលិកសង្គមរបស់

កុមារជាង

ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងផ្អែកលើការវាយតម្លៃនេះ។

និង គ.ក.ស.ក នៅថ្នាក់ស្រុក)។

ការគាំទ្រការអប់រំសម្រាប់កុមារ

កម្ពស់ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជាមួយកុមារ យុវជន និង

សាវតា

និងរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា

ដោយជាទូទៅក្នុងការអនុវត្តនោះក៏អាច

មានការប្រឹក្សាយោបល់ផងដែរ ប្រសិនបើចាំបាច់ ជំនាញក្នុង

ផ្លូវកាយ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ល។) បន្ទាប់មក ផែនការសេវា

Holt

ព្រមទាំងច្រកផ្លូវជា

សក្តានុពលសម្រាប់ការបង្កើតចំណូល និងការអភិវឌ្ឍផែនការ

លំនៅស្ថាន សម្លៀកបំពាក់ ការថែទាំ ការអប់រំ ការទំនាក់ទំនង

គ្រួសារមួយ

បុគ្គលិកសង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើការ

លទ្ធផលតវូ្រ បានពិនត
ិ យ្ តាមដានធៀបជាមួយកមង
្រ សូចនាករ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ការវាយតម្លៃទទួលចូលមកក្នុងកម្មវិធី

ជំនួយ

ម្ហូបអាហារបណ្ដោះអាសន្នជួយស្ថាបនាការទុកចិត្តរវាងគ្រួសារ

ការជួសជុលផ្ទះ។ល។

អ្នកទទួលផល

រដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត

លើស្ថានភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញថែមទៀត។

(គ.ក.ន.ក

នៅថ្នក
ា ឃ
់ ំុ

Honor Village គឺជាអតីតមណ្ឌលថែទាំកុមារ សម្រាប់

សហគមន៍

៥០នាក់ដែលបានផ្លាស់ទៅនៅក្នុងកម្មវិធី

តាម

ដែលបានផ្ដល់សេវាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការ

ធ្វើសមាហរណកម្មកុមារ ដែលធ្លាប់ស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ត្រឡប់ទៅក្នុងការថែទាំតាមគ្រួសារវិញ។ សមាហរណកម្ម បាន
ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ហើយកុមារទាំងអស់

ត្រូវបានធ្វើ

១០.

សមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍ (ជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួន

បុគល
្គ ក
ិ សង្គមចំនន
ួ បីនាក់ ដែលបានទទួលការបណ្ដះុ បណ្ដាល
និ ង ស្ថិ ត ក្រោ ម ការមើ ល ខុ ស ត្រូ វ បុ គ្គ លិ ក សង្គ ម ការពារកុ មា រ

អន្តរជាតិចំនួនពីរនាក់ (មកពីចក្រភពអង់គ្លេស)។ Honor
Village គឺជាមណ្ឌលថែទាព
ំ ល
េ ថ្ងដ
ៃ ល
ែ ផ្ដលកា
់ ររៀនសូត្រ និង

សកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សហគមន៍ ព្រមជាមួយការ

គាំទរ្រ បស់អក
្ន ឯកទេសជូនដល់កមា
ុ រងាយរងគះ្រោ និងសកម្មភាព
អភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងភូមិជុំវិញ។ សេវាត្រូវបានផ្ដល់ដោយ

បុគល
្គ ក
ិ ចំនន
ួ ១៧រូប ដោយមានបុគល
្គ ក
ិ ជាច្រន
ើ មកពីតប
ំ ន់កង
ុ្ន
មូលដ្ឋាន។

អ្នកទទួលផល

Honor Village គាំទដ
្រ ល់កមា
ុ រចំនន
ួ ៥៥នាក់ និងគសា
ួ្រ រ

របស់ពក
ួ គេ ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់ការធ្វស
ើ មាហរណកម្មកមា
ុ រទាំងអស់

(ខេត្តសៀមរាប) ការគាំទ្រផ្នែកការ
អប់រំ និងការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

ឬការរៀបចំឱ្យនៅក្រោមការថែទាំរបស់សាច់ញាតិ ឪពុកម្ដាយ
ធម៌)។ ការគាំទ្រក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម ត្រូវបានផ្ដល់ដោយ

Life Project Cambodia

សាវតា
Life

ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយជនជាតិ

Project

កម្ពុជាម្នាក់

និងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់កុមារ

ដើម្បី

និងយុវជនកម្ពុជាជួបការលំបាក

ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនចំពោះភាពក្រីក្រ តាមរយៈ
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់

សកម្មភាព

ក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ជំនួយដល់គ្រួសារ
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត

ដើម្បីរកចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាព

និងការចុះអប់រំតាមសហគមន៍។ Life Project ប្រតិបត្តិការ

កម្មវិធីនៅក្រុងសៀមរាប និងស្រុកជីក្រែង ដោយមានបុគ្គលិក
ពេញម៉ង
ោ ម្នក
ា មា
់ នមូលដ្ឋន
ា នៅក្នង
ុ ខេតស
្ត ៀមរាប អ្នកស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ្ត
ជាច្រើននាក់

និងការគាំទ្រក្នុងការរកថវិកាពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមាន

មូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី។

នេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញ។ បន្ថែមលើនេះ ការអប់រំត្រូវបាន

អ្នកទទួលផល

មកពីភូមិជុំវិញ។

គសា
ួ្រ ររបស់ពក
ួ គ។
េ អ្នកទទួលផលតវូ្រ បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា

ផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈមណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃចំពោះកុមារ ៥០០នាក់

តាមរយៈកម្មវិធីស្បៀងអាហារក្នុងមូលដ្ឋាន

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសមាហរណកម្ម

ការប៉ាន់

ប្រមាណសេចក្ដីត្រូវការ និងហានិភ័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះ
កុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ/អ្នកថែទាំជាសក្តានុពល លើ
វិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន (អប់រំ ហិរញ្ញវត្ថុ ហានិភ័យ សុខភាព

សតិអារម្មណ៍ ការអភិវឌ្ឍ/ការលំបាកក្នុងការរៀនសូត្រ កិច្ចគាំទ្រ
សហគមន៍ និងសម្ភារ)។

សេវាអប់រំតាមសហគមន៍ និងតាមដានបន្ត ត្រូវបានផ្ដល់

ឱ្យគ្រួសារ និងអ្នកថែទាំ យោងទៅតាមការវាយតម្លៃសេចក្ដីត្រូវ

ហើយការបញ្ជូនត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់អង្គការជាច្រើន

អាស្រ័យទៅតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់គ្រួសារ។
ទទួលការគាំទ្រផ្នែកសម្ភាររួមមានដូចជា

គ្រួសារក៏បាន

អាហារ

ប្រាក់

(ជាទូទៅ ៥ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ) មានទាំងទូក និងសម្ភារនេសាទ

បង្គន់ ធុងចម្រោះទឹក គ្រឿងសង្ហារឹម និងកម្ចីដោយឥតការប្រាក់
ហើយក្នុងករណីចាំបាច់ក៏មានការបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះផងដែរ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

លទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់ពំុត្រូវបានវាស់វែងក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
នោះទេ។
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ដែលផ្ដល់អាហារ

ដល់អ្នកជួបការលំបាកក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលត្រូវបានស្ថាបនា
ឡើងដោយស្ថាបនិកម្នាក់របស់ Life Project។
ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

បុគ្គលិក Life Project ធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទទួល

ផលជាសក្តានុពល ដើម្បីវាយតម្លៃលើស្ថានភាព និងសេចក្ដី

ត្រូវការរបស់ពួកគេ និងដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការករណីរបស់ពួកគេ
ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការទាំងអស់នេះ។

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

ការ

បច្ចុប្បន្ន Life Project គាំទ្រកុមារចំនួន ២៣នាក់ និង

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

Life Project ផ្ដលអា
់ ហារូបករណ៍ដល់អក
្ន ទទួលផល ដោយ

ក្នុងនោះរួមមានដូចជា

ថ្លៃបង់សាលានៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិ

មួយ រហូតដល់ថប
ៃ្ល ង់សាលាសមប
្រា វ់ គ្គបណះុ្ដ បណ្ដាលវិជជ
ា្ជ វី ៈ
មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ។ សិស្សរស់នៅឆ្ងាយពី

ផ្ទះទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងការរស់នៅជាឯករាជ្យក្នុងសហគមន៍

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ (កង់) និងអាហារបីពេលក្នុងមួយថ្ងៃ។
គ្រួសារបស់កុមារទាំងអស់នេះ ជាដំបូងបានទទួលការគាំទ្រ

ផ្នែកសម្ភារ រួមមាន អាហារ ប្រេងឆា និងសម្ភាររក្សាអនាម័យ

ផ្សេងៗ ហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច
គ្រសា
ួ រ ជាពិសស
េ តាមរយៈអង្គការតាមសហគមន៍ (អាជីវកម្ម
ធ្វើកងដៃ)។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

សេវាផ្ដល់ជូនកុមារនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកៗ ជាច្រើន រួមមាន

ពិនិត្យតាមដានជាមួយអ្នកផ្ដល់ការអប់រំ

មណ្ឌលកុមារកំព្រា កុមារពិការ កុមារត្រូវគេបោះបង់ កុមារ

វឌ្ឍនភាពការអប់រំរបស់កុមារជាអ្នកទទួលផល

ត្រូវបាន

ប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់

កម្មវិធី និងផលប៉ះពាល់របស់កម្មវិធី ហាក់ពុំត្រូវបានពិនិត្យតាម
ដានក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឡើយ។

១១.
សាវតា

ម្លប់ឫស្សី (ខេត្តបាត់ដំបង និងសៀមរាប)

កម្មវិធីការងារសង្គម

អង្គការម្លប់ឫស្សី

ដូចជា កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង ដែលកំពុងចាកចេញពី
កំពុងចាកចេញពីការរំលោភបំពាន
មានផ្ទៃពោះក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ
ជាប់ឃុំឃាំង។

កុមារី

និងស្ត្រីវ័យក្មេង

និងកុមាររបស់ឪពុកម្ដាយកំពុង

កញ្ចប់ស្វាគមន៍ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យកុមារ

និងមនុស្សវ័យក្មេង

ពេលគេចាកចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រា ក្នុងនោះរួមមានសម្ភារ
ដែលចាំបាច់ការរស់នៅជាមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ កន្ទេល ខ្នើយ ភួយ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការសាសនា

មុង ចន្លុះ សាប៊ូដុះខ្លួន សាប៊ូកក់សក់ ក្រាសសិតសក់។ល។

(គ្រិស្ដសាសនា) ដែលមានបំណងជួយធានាថា កុមារ និង

កុមារដល
ែ ចាកចញ
េ ពីមណ្ឌលកុមារកំព្រា ក៏បានទទួលអាហារ

ទទួលស្គាល់ថា

សម្ភារផ្សេងៗផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់។

យុវជនទាំងអស់ធំលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្រួសារ ដោយ

ការពិនិត្យសុខភាព

លើកទឹកចិត្ត គាំទ្រ និងចង្អុលបង្ហាញដល់គ្រួសារនីមួយៗ

ក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈ ការតភ្ជាប់ទៅកាន់អង្គការនានាផង

របស់ខ្លួន រួមទាំងកុមារផងដែរ។ អង្គការម្លប់ឫស្សី ផ្ដល់សេវា

អង្គការម្លប់ឫស្សី ក៏ដំណើរការក្រុមយុវជន និងផ្ដល់ការ

សហគមន៍មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ

និងឯកសណ្ឋានសាលារៀន

ដើម្បី ឱ្យពួកគេដឹងអំពីរបៀបថែទាំសមាជិកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារ

ដែរ។

ផ្សង
េ ៗជាច្រន
ើ ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់សមាហរណកម្មកមា
ុ រពីមណ្ឌល

បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗជាច្រើន

ថែទាំកុមារទៅកាន់ការថែទាំនៅតាមគ្រួសារ

ព្រមជាមួយ

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាច្រើន ព្រមទាំងការកសាង
សមត្ថភាពដល់អង្គការអ្នកអនុវត្តតួនាទីសំខាន់ៗ។
អ្នកទទួលផល

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨

សង្គមកិច្ចដល់កុមារ

និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដើម្បីជួយកុមារ

ធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញ។ បន្ថែមលើនេះ
ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ (ការបណ្ដុះបណ្ដាល ក្រុម
ជួយខ្លួនឯង និងជនគំរូក្នុងសហគមន៍)។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
ហាក់មន
ិ មានការបម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័ ស្ដព
ី ល
ី ទ្ធផលរបស់គសា
ួ្រ រ

១២.

នៅក្រោមកម្មវិធីគាំទ្រផ្នែកការងារសង្គម អង្គការម្លប់ឫស្សី

ផ្ដល់ការថែទាដោ
ំ យឪពុកម្ដយ
ា ធម៌គអា
្រា សន្នរយៈពល
េ ខ្លស
ី មប
្រា ់
កុមារកំពុងជួបវិបត្តិ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងយោងទៅតាមនីតិវិធី
និងដំណើរការពិនិត្យ

ឡើងវិញធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយបុគល
្គ ក
ិ សង្គម និងការចុះឈ្មះោ ជាមួយ
គ្រួសារឪពុកម្ដាយធម៌បានទទួលការ

និងការប្រឹក្សាយោបល់

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រចាំតិចតួច

ហើយបានទទួល

ដើម្បីទុកកន្លែងបើកចំហនៅ

ពេលត្រូវការពួកគាត់។ កុមារដែលចូលមកក្នុងការថែទាំដោយ
ឪពុកម្ដយ
ា ធម៌

អង្គការម្លប់តាប៉ាង (ខេត្តព្រះសីហនុ)

កម្មវិធីពង្រឹងគ្រួសារ

សាវតា

អង្គការម្លប់តាប៉ាង

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

បណ្ដុះបណ្ដាល

និងគាំទ្រដល់មនុស្ស

វ័យក្មេងដែលកំពុងចាកចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាផងដែរ។

ទៀត អ្នកទទួលផលចំនួន ១.៣៤៣នាក់ បានទទួលការគាំទ្រ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។

សេវាប្រឹក្សាយោបល់

ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឡើយ។

អង្គការម្លប់ឫស្សីផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែក

ជ្រើសរើសនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន

ព្រមទាំង

ដោយចាត់តាង
ំ ឱ្យមានបុគល
្គ ក
ិ សង្គមម្នក
ា ់ដែល

ជាអ្នកតាមដានដំណើរការគ្រប់គ្រងករណី ដើម្បីបង្រួបបង្រួម
កុមារជាមួយគ្រួសារកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ ឬរកការគាំទ្រដើម្បី
យកទៅដាក់ក្នុងការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌រយៈពេលវែង។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៣

ដើម្បីផ្ដល់អាហារ និងកន្លែងស្នាក់នៅដល់កុមារចំនួន ៦នាក់
ដែលគេងនៅក្រោមដើមឈើមួយតាមមាត់ឆ្នេររៀងរាល់យប់។

ចាប់ពីពេលនោះមក អង្គការនេះបានពង្រីកទៅជាកម្មវិធីកាន់
តែទូលំទូលាយដោយមានចក្ខុវិស័យ ដើម្បីបង្កើតបរិស្ថានមួយ
ដែលកុមារទាំងអស់អាចធំលូតលាស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួន

មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព មានសុខភាពល្អ និងរីករាយចង់បាន
សង្គមមួយដែលកុមារទាំងអស់ត្រូវបានគោរព

និងទទួលបាន

កមត
ិ្រ ស្មភា
ើ ព និងចង់បានសហគមន៍មយ
ួ ដល
ែ កុមារទាំងអស់
ត្រូវបានផ្ដល់ជម្រើសអំពីអនាគតរបស់ខ្លួន។ សេវាត្រូវបានផ្ដល់

ឱ្យ ដោយបុគ្គលិកប្រមាណ ២០០នាក់ (គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិក
សង្គម

គិលានុប្បដ្ឋាក

ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

គ្រូបង្វឹកសិល្បៈ

បុគ្គលិកការពារកុមារ

និងបុគ្គលិកគាំទ្រ) ដោយ ៩៨% នៃបុគ្គលិកទាំងអស់គឺជាជន
ជាតិកម្ពុជា។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

87

អ្នកទទួលផល

អង្គការម្លប់តាប៉ាង ធ្វើការជាមួយកុមារ យុវជន និងគ្រួសារ

១៣.

ជាង ៥.០០០នាក់ នៅក្នុងតំបន់ព្រះសីហនុ។ កម្មវិធីពង្រឹង
គ្រួសាររបស់អង្គការនេះ

ពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រួសារចំនួន ៩៤២គ្រួសារ ដោយ
ការផ្ត ល់ កា រផ្គ ត់ ផ្គ ង់ អា ហារក្នុ ង ពេ ល អាសន្ន ក្នុ ង ឆ្នាំ ២ ០១៧។

អង្គការនេះ ក៏ផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់កុមារចំនួន ៤០នាក់

ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្ម

ត្រឡប់ទៅគ្រួសារវិញ ហើយគាំទ្រកុមារចំនួន ៩នាក់ នៅក្នុង
ការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធម៌

និង

៤នាក់

នៅក្រោមការ

ថែទារំ បស់សាច់ញាតិ។ កម្មវធ
ិ គា
ី ទ
ំ ផ
្រ ក
ែ្ន គ្រឿងញៀន និងគឿ្រ ង
ស្រវង
ឹ បានផ្ដលកា
់ រគាំទដ
្រ ល់យវុ ជនប្រមាណ ៧០០នាក់ ដល
ែ
ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

គ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសមាហរណកម្ម និងពង្រឹង

គ្រួសារ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់មាន ៦ របស់

ក្រសួង ស.អ.យ ហើយផែនការករណីត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើង
បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃនេះ។

អង្គការម្លប់តាប៉ាង ផ្ដល់សេវាផ្សេងៗជាច្រើនដល់កុមារ និង

គ្រួសារ រួមទាំងការគាំទ្រដើម្បីទទួលបានសេវា ការអប់រំពន្លឿន
ការផ្ដល់សេវាសុខភាព ការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សមាហរណកម្ម

ទៅរស់នៅជាមួយគ្រសា
ួ រ ការបណ្ដះុ បណ្ដាលបំនន
ិ ជីវត
ិ សកម្មភាព

ច្នៃប្រឌិត និងកម្សាន្ត។ អង្គការនេះក៏ផ្ដល់សេវាជាច្រើនសម្រាប់

អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងដែលមានដាក់បង្កប់
នៅក្នុ ង ការចុះ អប់ រំ ផ្ ស ព្វ ផ្ សា យតាមសហគមន៍ ជា ទូ ទៅ /សេ វា
រួមទាំងការបង្ការការ

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ និងសេវាបង្ការ

ការលាប់ឡង
ើ វិញ ពម
្រ ទាំងកម
ុ្រ គាំទផ
្រ ក
ែ្ន គឿ្រ ងសវ្រ ង
ឹ ។ អង្គការ
នេះក៏ប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនផងដែរ

រួមទាំងជម្រក

បណ្ដោះអាសន្ន មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ និងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍
និងបណ្ដាលទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ការពារកុមារ
ផ្សព្វផ្សាយអប់រំតាមសហគមន៍។

OEC

និងសេវា

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ការវាយតម្លៃដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រ ត្រូវ

បានធ្វើឡើងលើសេវាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងសេវាគាំទ្រ
ផ្នែកគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងរបស់អង្គការម្លប់តាប៉ាង។

ក្នុងខេត្ត

បាត់ដំបង ដើម្បីធ្វើការក្នុងការការពារសិទ្ធិកុមារដោយមិនរើស

អើង ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើកុមារងាយរងគ្រោះ
ជាពិសេស រួមមានដូចជា កុមារក្រីក្រ កុមារពិការ កុមារកំព្រា
កុមាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺអេដស៍/មេរោគអេដស៍ កុមារជាជន
រងគ្រោះដោយសារមីន

និងកុមារដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នក

ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក OEC បាន
ពង្រី ក ការងាររបស់ ខ្លួ ន ទៅកាន់ ក ន្លែ ង ដទៃ ទៀតក្នុ ង ប្រ ទេ ស
អង្គការ នេះធ្វើការក្នុងខណ្ឌព្រៃនប់ និងខណ្ឌកំពង់សីលា ជា
ពិសេសជាមួយកុមាររស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រ

និងជនបទ

តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គម ការគាំទ្រលទ្ធភាពទទួល

បានការអប់រំ និងតាមរយៈសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
បានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងការភ្ជាប់ទៅកាន់

អង្គការដទៃទៀត (ឧ. សេវាផ្លូវច្បាប់ សេវាសុខភាព)។ កម្មវិធី
នេះ ត្រវូ បានអនុវត្តដោយបុគល
្គ ក
ិ ចុះមូលដ្ឋន
ា ផ្ទល
ា ច
់ ន
ំ ន
ួ ២នាក់

និងអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ (អ្នកប្រឹក្សាយោបល់) ពួកគេធ្វើការ
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

គ.ក.ន.ក

ដែលជាអ្នកបញ្ជូនករណី

គ្រួសារ និងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទមកឱ្យ OEC។
អ្នកទទួលផល

ការគាំទ្រត្រូវបានផ្ដល់ដល់គ្រួសារប្រមាណពីរនាក់/គ្រួសារ

រៀងរាល់ខែ

អាយុចាប់ពី

ហើយអ្នកទទួលផលបច្ចុប្បន្ន
២ឆ្នាំរហូតដល់១៥ឆ្នាំ។

សុទ្ធតែជាកុមារី

ហាក់ពុំមានដំណើរ

ការជ្រើសរើសតឹងរឹងនោះទេ ហើយអ្នកទទួលផល ត្រូវបានដាក់

បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី ប្រសិនបើគ្រួសារពុំមានលទ្ធភាពអាចបង់ថ្លៃ
សេវា។

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ឧបករណ៍វាយតម្លដ
ៃ ល
ែ មានរចនាសម្ពន
័ ត
្ធ ម
ឹ្រ ត្រវូ ពុត
ំ វូ្រ បាន

ប្រើប្រាស់ទេ ហើយផែនការករណី ក៏ពុំត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរ
ប៉ុន្តែបុគ្គលិកចុះមូលដ្ឋាន អនុវត្តការវាយតម្លៃសេចក្ដីត្រូវការ

ក្នុងករណីនីមួយៗ និងផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បីឆ្លើយតបតាមសេចក្ដី
ត្រូវការទាំងអស់នេះ ធ្វើការតាមដានបន្តជាមួយគ្រួសារជារៀង
រាល់ខែ។
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ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦

សហគមន៍អំពីសិទ្ធិកុមារ និងការការពារកុមារ។ ការគាំទ្រក៏ត្រូវ

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

និងសេវាការពារកុមារ

សាវតា

កម្ពុជា ដោយផ្ដល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើន។ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ពង្រឹងគ្រួសារ

(OEC) (ខេត្តព្រះសីហនុ) កិច្ចគាំទ្រ

ចំពោះកុមាររងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ

ផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់គ្រួសារ

ចំនួន ៤៧ ក្នុងការជួសជុលផ្ទះ គ្រួសារចំនួន ៤២ ក្នុងការ

Operation Enfant de Cambodge

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

ហើយពួកគេមានអាយុចាប់ពី ០ ដល់ ១៤ឆ្នាំ។ កុមារភាគ

ផ្លូវភេទក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមរយៈការ

ខួរក្បាល (cerebral palsy) ឆ្កួតជ្រូក និង ពិការសតិបញ្ញា

OEC ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កុមារជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សា

គាំទ្ររបស់កុមារនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅ ឱ្យធ្វើសមាហរណកម្ម
ទៅទទួលការថែទាំតាមគ្រួសារវិញតាមរយៈ ការផ្ដល់ការប្រឹក្សា

យោបល់ និងការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារ (សម្ភារផ្គត់ផ្គង់អាហារ)។
បុគល
្គ ក
ិ ក៏ធស
ើ្វ កម្មភាពលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ ទាក់ទងជាមួយ

សិទ្ធិកុមារ ការការពារកុមារ និងសេវាសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍
សាលារៀនសាធារណៈ និងគ្រួសារអ្នកទទួលផលផងដែរ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់
ការវាយតម្លៃ តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅចុងបញ្ចបន
់ ហ
ៃ រិ ញ្ញបប្ ទាន

លើមុន (២០១៣-២០១៦)។

១៤.

(អូធីសឹម)។ ការបញ្ជូនជាទូទៅបានមកពីអង្គការជាដៃគូ និង
ការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីអ្នកទទួលផល។
ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

កុមារ និងគ្រួសារនីមួយៗ ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយសេវា

នីមួយៗក្នុងចំណោមសេវាទាំងបួន៖ ការព្យាបាលផ្នែកសរីរវិទ្យា

ការថែទាំ សេវាសង្គម និងអន្តរាគមន៍ (ដែលផ្តោតការយក
ចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទូទៅ
បំនិនថែទាំខ្លួន)។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

វិស័យនីមួយៗ

Safe Heaven (ខេត្តសៀមរាប)

មានឧបករណ៍វាយតម្លៃ

របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយផ្អែកឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើ
ទាំងមូលពិភាក្សាលើករណី

និងចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការការ

ថែទាំដោយឆ្លើយតបទិដ្ឋភាពផ្សេងៗជាច្រើននៃសេចក្ដីត្រូវការ

សេវាពហុវិស័យសម្រាប់កុមារពិការ

របស់កុមារ និងគ្រួសារ។

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

សេវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

សាវតា

អង្គការ Safe Haven ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១១

ក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្ដល់សេវាគាំទ្រដែលចាំបាច់សម្រាប់កុមារ

ពិការ (CWD) ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបន្តរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និង

សម្រេចបានសក្តានុពលរបស់ខ្លួន និងដើម្បីពង្រឹងគ្រួសារតាម
រយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលអាច

ជួយពួកគេឱ្យយល់ថា កូនរបស់ពួកគេត្រូវការបន្តរស់នៅជាមួយ
គ្រួសារ និងដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្ដល់ការថែទាំល្អបំផុតដែលអាច

ធ្វបា
ើ ន ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបតាមសេចក្ដត
ី វូ្រ ការពិសស
េ របស់កន
ូ ខ្លន
ួ ។
សេវាត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកទទួលផលក្នុងក្រុងសៀមរាប

និង

ក្នុងរយៈ ចម្ងាយ ៥០-៧៥គ.មពីក្រុង ដោយបុគ្គលិកគ្លីនិក
ក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តម្នាក់

គិលានុប្បដ្ឋាន

២នាក់ បុគ្គលិកសង្គម ២នាក់ និងអ្នកអន្តរាគមន៍ ២នាក់។
នាយកអង្គការនេះ

គឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលមាន

បទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំក្នុងការធ្វើការ និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
ប្រហាក់ប្រហែលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
អ្នកទទួលផល

កុមារចំនួន

កំពុងទទួលសេវា។

៧៩នាក់

ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៧

ដល់ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ មានកុមារ ៥២នាក់ត្រូវ
បានកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីៗ ហើយបានទទួលសេវា។ កុមារ
បន្ថែមទៀតកំពុងនៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ។

សង្គម

រួមមានទាំងសេវា

ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការវាយតម្លៃលើចំណុចខ្លាំង

និងហានិភ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារ ដោយផ្ដោតការយក

ចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះបញ្ហាការពារកុមារណាមួយដែល
អាចមាន។

ផែនការការថែទាំត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដែលនឹង

ជួយឆ្លើយតបជាមួយហានិភ័យ

និងភាពតានតឹងដែលមាន

នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារ និងស្ថាបនាបន្ថែមលើចំណុច
ខ្លាំងរបស់ពួកគេក្នុងបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យគ្រួសារមានស្ថិរភាព និង
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថែទាំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់

និងឆ្លើយតប

ជាមួយសេចក្ដីត្រូវការពិសេសរបស់កុមារ បន្ថែមទៅលើសេចក្ដី
ត្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់គ្រួសារទាំងមូល។ ការបញ្ជូនទៅកាន់

អង្គការដទៃទៀត ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយចន្លោះ
ខ្វះខាតនានាដែលអង្គការ Safe Haven ពុំអាចផ្ដល់ឱ្យបាន
ដូចជាតមវូ្រ ការការបង្កត
ើ ចំណល
ូ
សវា
េ ទាក់ទងជាមួយអំពហ
ើ ង
ិ ស្ ា

ក្នុងគ្រួសារ និងការឆ្លើយតបសេចក្ដីត្រូវការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់
លំនៅស្ថាន និងអាហារ។ បន្ថែមលើនេះ ការព្យាបាលសរីរវិទ្យា

បប
ែ គប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ការថទា
ែ ំ និងសវា
េ មុខរបរក៏តវូ្រ បានផ្ដលឱ
់ យ្

និងគ្រួសាររបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ន

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០

និង

បានលើបទដ្ឋានការអនុវត្តល្អ។ បន្ទាប់ពីវាយតម្លៃហើយ ក្រុម

និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

១០នាក់

ច្រើនមានពិការភាពច្រើនមុខ ដោយភាគច្រើនគឺ ពិការចលករ

អ្នកទទួល

ផលចំនួន ២៩នាក់ គឺជាកុមារី ហើយ ៥០នាក់ គឺជាកុមារា

ផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃសេចក្ដីត្រូវការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

ការពិនត
ិ យ្ តាមដានគប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ និងជាបព
្រ ន
័ ល
្ធ ល
ើ ទ្ធផល

និងផលប៉ះពាល់ ពុំត្រូវបានធ្វើឡើងទេ (បើទៅះបីជាការស្ទង់ម
តិស្តីពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនត្រូវបានធ្វើចប់រួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ
២០១៧ ក៏ដោយ)។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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១៥.

អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ (SKO)

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារ (រាជធានីភ្នំពេញ)

សាវតា

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារធ្វើការលើគំរូអភិវឌ្ឍគ្រួសារ ដោយក្នុង

នោះបុគ្គលិកសង្គមម្នាក់ធ្វើការជាមួយគ្រួសារដើម្បីកំណត់រក

អង្គការ SKO ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ក្នុង

បញ្ហា អភិវឌ្ឍជម្រើសដំណោះស្រាយ និងផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បី

ទទួលផលមានសមត្ថភាពអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកប

ផ្ទះ និងនៅមណ្ឌល សកម្មភាពឪពុកម្ដាយ និងកូន (ការផ្ដល់

ជាច្រើន

សវា
េ បញ្ជន
ូ ទៅកាន់អក
្ន ផ្ដលស
់ វា
េ ជាចន
ើ្រ (បហ
្រ ល
ែ ១០០) ក្នង
ុ

បំណងដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ភា
់ ពរឹងមាំដល់អក
្ន ទទួលផល ដើមប្ ធា
ី នាថា អ្នក

អនុវត្តដំណោះស្រាយ។ កម្មវិធីផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់នៅតាម

ដោយនិរន្តរភាពចំពោះបញ្ហារបស់ខ្លួន។ SKO អនុវត្តកម្មវិធី

អាហារ ការអភិវឌ្ឍកុមារ ជំនាញចិញ្ចឹមបីបាច់កូន។ល។) និង

ការគាំទ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយប្រើប្រាស់គំរូការអភិវឌ្ឍគ្រួសារ

ករណីចាំបាច់។ កម្មវិធីបិទភ្ជិតគម្លាតរវាងសហគមន៍ជាមួយ

រាជធានីភ្នំពេញ (ទួលគោក មានជ័យ និងច្បារអំពៅ)។

សេដ្ឋកិច្ច ធ្វើការជាមួយក្រុមស្រ្តី ដើម្បីផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល

និងការអប់រំ៖ ការបិទភ្ជិតគម្លាត រវាងសហគមន៍ និងសេវាដើម្បី

ខ្នាតតូច និងជម្រើសការថែទាំកូនសម្រាប់កុមារ ដើម្បីធានាថា

សហគមន៍ និងកម្មវិធីជម្រកសុវត្ថិភាព។ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារ

និរន្តរភាព។

រួមមានទាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារផងដែរ

ដែលផ្ដល់

ជូ ន ដល់ គ្រួ សា រងាយរងគ្រោះ នៅក្នុ ង ខណ្ឌ ចំ នួ ន បី នៅ ក្នុ ង

សេវា

អង្គការនេះក៏អនុវត្តកម្មវិធី

សហគ្រិនភាព

“ការផ្ដល់ភាពអង់អាច

ការជំរុញ

ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី

ផ្ដល់ការពង្រឹងផ្នែក

ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ

ហិរញ្ញប្បទាន

បញ្ឈប់អព
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ លើស”
ី្រ្ត ព្រមជាមួយកម្មវធ
ិ ទ
ី ក
ឹ ស្អត
ា អនាម័យ

ស្តទា
ី្រ ង
ំ នោះមានសមត្ថភាពអាចមានជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយ

របស់អង្គការសមត្ថភាពខ្ញុំ មានបំណងដើម្បីពង្រឹងគុណភាព

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

តាមរយៈការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត ដើម្បី

ឧបករណ៍មានរចនាសម្ពន
័ ្ធ ដើមប្ តា
ី មដានវឌ្ឍនភាពរបស់ពក
ួ គេ

ទាំងបញ្ជូនអ្នកទទួលផលទៅរកសេវាដែលពាក់ព័ន្ធ។

ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

ជីវិតរបស់គ្រួសារ និងកុមាររស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រក្នុងទីប្រជុំជន

គ្រួ សា របានទទួ ល ការពិ និ ត្ យ តាមដានដោយប្រើ ប្រា ស់

ស្ថាបនាភាពធន់កាន់តែខ្ពស់ថែមទៀត និងផ្ដល់ព័ត៌មាន ព្រម

ធៀបជាមួយសូចនាករជាច្រើន។ លទ្ធផលត្រូវបានដាក់បញ្ចូល

អ្នកទទួលផល

ទទួលផល ត្រូវបានចាប់យក។

ការមានច្រើនដំណាក់កាល។ បុគ្គលិក SKO ធ្វើការជាមួយ

១៦.

អ្នកទទួលផលតវូ្រ បានកំណត់អត្តសញ្ញណ
ា តាមរយៈដំណរើ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកំណត់រកតំបន់ក្រីក្រ បន្ទាប់មកបុគ្គលិក
ចុះទៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ
បឋមលើគ្រួសារ

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

មានគ្រួសារចំនួន ១២៦គ្រួសារ បាន

បញ្ចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រួសារ។

គ្រសា
ួ របំពញ
េ ការវាយតម្លជា
ៃ បុគល
្គ គប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ជាមួយ
ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់

រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន

និងឧបករណ៍មាន

ដែលវាយតម្លៃលើហានិភ័យ

សេចក្ដី

និងចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេទៅលើវិស័យផ្សេងៗជា

ច្រើន (សេដ្ឋកិច្ច សុខភាព អប់រំ រដ្ឋបាល សមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត
និងសមត្ថភាពទូទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា

និងលទ្ធភាព

ទទួលបានសេវា)។ គ្រួសារក៏ធ្វើការតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងៗ

ជាច្រើន រួមមានដូចជា “ដើមឈើគ្រួសារ” ដើម្បីកំណត់រក
ហានិភ័យ ចំណុចខ្លាំង និងបណ្ដាញគាំទ្រ។
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កម្មវិធី This Life in Family និងកម្មវិធី
This Life in the Community

សាវតា

អង្គការ This Life Cambodia ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ

២០០៧ ជាអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ តាំង

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ

ត្រូវការ

This Life Camobodia (ខេត្តសៀមរាប)

និងណែនាំឱ្យពួកគាត់ស្គាល់អំពីកម្មវិធី។

នៅចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០

បុគ្គលិកសង្គម

ដោយក្នុងនោះលទ្ធផលរបស់អ្នក

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ពីពេលនោះមក
ផ្ដល់ការគាំទ្រ

អង្គការនេះបានពង្រីកបន្ថែមទៀត

ដោយ

និងសេវាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យ

ចំនន
ួ បី៖ កុមារនិងគ្រួសារ ការអប់រំ និងការស្រាវជ្រាវសហគមន៍
ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់។ កម្មវិធី This Life In Family

របស់អង្គការនះេ មានបំណងដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់គសា
ួ្រ រងាយរងគះ្រោ
ប្រឈមហានិភ័យជាមួយការបំបែកកុមារពីគ្រួសារ

អាស្រ័យ

ដោយឪពុកម្ដាយ ឬអ្នកថែទាំចម្បងមានទំនាស់ជាមួយច្បាប់។
កម្មវិធី This Life In Community

ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់

សហគមន៍តាមរយៈការកំណត់ផន
ែ ទីសហគមន៍ និងលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹង សម្រាប់កុមារ និងគ្រួសារដែលប្រឈមហានិភ័យ

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងការបំបែកកុមារពីគ្រួសារជាចម្បង អាស្រ័យដោយសមាជិក

របស់ខ្លួនតាមរយៈ៖ ការជំរុញលទ្ធភាពឱ្យសហគមន៍ឆ្លើយតប

ឆ្នាំ២០០៧ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃសហគមន៍ ត្រូវបានធ្វើឡើង

គ្រួសារ ការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកផ្ដល់សេវា ដើម្បីចាត់អាទិភាព

គ្រួសារត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក
 ្នុង
ក្នង
ុ តំបន់គោលដៅដែលបានរកឃើញមានគម្លត
ា ផ្នក
ែ សវា
េ និង
ផ្នែកការគាំទ្រសម្រាប់កុមារដែលមានឪពុកម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារ

ដោយហេតុថា អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះជារឿយៗតែងតែ

ជាមនុស្សដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ហើយភាគច្រើន គឺជាបុរស

ដែលជាប់ឃុំឃាំង ធ្វើឱ្យម្ដាយជាច្រើន ត្រូវបានទុកនៅជាមួយ
កូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមដោយគ្មានចំណូលដើម្បីគាំទ្រគ្រួសារ។
អ្នកទទួលផល

អ្នកទទួលផល គឺមកពីតប
ំ ន់ភម
ូ សា
ិ ស្តដ
្រ ល
ែ មានដង់សត
ី៊ េ

ចំ ពោះករណី ដែ ល អាចមានសក្តា នុ ព លនៃ កា របំ បែ ក កុ មា រពី
ជម្រើសថែទាំនៅតាមសហគមន៍ ជាជាងការយកកុមារទៅដាក់
នៅមណ្ឌលថែទាំ

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សមាជិក

សហគមន៍អំពីធនធាន និងសេវាគាំទ្រដែលមានសម្រាប់កុមារ
និងគ្រួសារ

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃ

ការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារក្នុងគ្រួសារជំនួសឱ្យការយកទៅដាក់នៅ
មណ្ឌលថែទាំ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងភស្តុតាងនៃលទ្ធផល/ផលប៉ះពាល់

កម
ុ្រ ការងារ M&E មួយកម
ុ្រ បម
្រ ល
ូ ទិនន
្ន យ
័ ស្ដព
ី ល
ី ទ្ធផល

ប្រជាជនខ្ពស់ ជាអ្នកជាប់ឃុំឃាំង និងការងារ TLC ជាមួយ

របស់កម្មវិធី ដោយជាចម្បងសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនម្ចាស់

ពន្ធនាគារ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

ដើម្បីកំណត់រកគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយនៅ

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ
TLC

មានការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

និងមានរចនា

សម្ព័ន្ធ និងដំណើការគ្រប់គ្រងករណីសម្រាប់គ្រួសារ រួមទាំង

ជំនួយ។ ការវាយតម្លៃកម្មវិធីរយៈពេលបីឆ្នាំ ត្រូវបានធ្វើឡើង

១៧. អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO)
(ខេត្តបាត់ដំបង) កម្មវិធីសុខភាព

ក្នុងកម្មវិធី This Life In Families ។ ការវាយតម្លៃមាន
លក្ខណៈចូលរួមយ៉ាងខ្ពស់

ហើយគ្រួសារបានទទួលការជួយ

ផ្លូវចិត្តសហគមន៍

ជ្រោមជ្រែង ដើម្បីបំពេញទម្រង់ការវាយតម្លៃ។ បន្ទាប់មកគ្រួសារ

សាវតា

និងដំណោះស្រាយ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើន។

១៩៩៥ ជាសាខាមួយរបស់ NGO មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស

និងអនុវត្តតាមជំហានចំនួន ៧ រួមមាន៖ ការស្រង់ឈ្មោះចូល

លុបបំបាត់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

បានទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងឱ្យកំណត់រកបញ្ហា គោលដៅ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសៗគ្នាចំនួន ១៦
ការវាយតម្លៃ ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវិភាគ ការធ្វើផែនការករណី
វឌ្ឍនភាព

និងកំណត់សម្គាល់ករណី

និងការបិទករណី។

សេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ
សេវាផ្សេងៗជាច្រើន

ការពិនិត្យឡើងវិញ

ត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យដល់គ្រួសារនៅក្នុង

កម្មវិធី This Life in Family យោងតាមសេចក្ដីត្រូវការ

និងគោលដៅរបស់ពក
ួ គេរម
ួ មានដូចជា៖ ការគាំទក
្រ ង
្នុ ការបង្កត
ើ 
ចំណូល (ឧ. ការចិញ្ចឹមជ្រូក ការដាំបន្លែ ការត្បាញសូត្រ

ការត្បាញល្អី ការលក់ចាប់ហួយ) ការរៀបចំឱ្យកុមារបានសួរ
សុខទុក្ខឪពុកម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារ ការគាំទ្រកុមារដើម្បីធានាថា

ពួកគេបានទៅសាលារៀន (ឧ. សៀវភៅ កង់ ឯកសណ្ឋាន
ថ្លៃបង់សាលា)
អាសន្ន

ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាព

និងកញ្ចប់គាំទ្រគ្រា

និងការបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការដទៃទៀតសម្រាប់បញ្ហា

សុខភាព និងបញ្ហាលំនៅស្ថាន។ កម្មវិធី This Life in
Community
កំណត់រក

កសាងសមត្ថភាពសមាជិក

សហគមន៍ឱ្យ

និងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានានានៅក្នុងសហគមន៍

អង្គការ TPO កម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ

ហូឡង់ ឈ្មោះថា “TPO International” ក្នុងបំណងដើម្បី
និងសុខភាពខួរក្បាលរបស់

ប្រជាជនកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០០ អង្គការនេះ បានចុះបញ្ជីជា

NGO ក្នុងស្រុកឯករាជ្យឈ្មោះថា “TPO កម្ពុជា” ដោយ
ដំណើរការ និងមានបុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ពុជាជាង ៥០នាក់
ភាគច្រើ ន គឺ មា នបទពិ សោ ធន៍ ក្នុ ង វិ ជ្ជា ជី វៈសុ ខ ភាពផ្លូ វ ចិ ត្ត ។

TPO មានប្រតិបត្តិការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ការិយាល័យ
កណ្ដាល មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល និងមជ្ឈមណ្ឌលប
 ណះុ្ដ បណ្ដាល)
ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តសៀមរាប

ស្រុកជីក្រែង

ខេត្តកំពង់ធំ

និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិតស
្ត ហគមន៍របស់ TPO
ដែលផ្ដោតគោលដៅទៅលើបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍ មាន

បំណងកែលម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនជួបការលំបាក និង

ងាយរងគ្រោះ តាមរយៈការកែ ល ម្អ សុ ខុ មា លភាពផ្លូ វ ចិ ត្ត រ បស់
ពួកគេតាមរយៈការអប់រំ ការផ្ដល់ព័ត៌មាន ការបណ្ដុះបណ្ដាល

និងការព្យាបាល។ អង្គការនះេ គឺជាអង្គការផ្នក
ែ ផ្លវូ ចិត្ត និងធ្វកា
ើ រ
ដោយផ្អែកលើធនធានដែលមានស្រាប់ ធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក

សុខភាពសហគមន៍ បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពបឋម ដៃគូអង្គការ

មិនមន
ែ រដ្ឋភ
ា បា
ិ ល និងអា
 ជ្ញធ
ា រមល
ូ ដ្ឋន
ា ដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ សមត្ថភាព

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

គសា
ួ្រ រ និងសហគមន៍) និងរួមមានការលើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ

បណ្ដាញ 3PC ដោយផ្ដោតល
 ើកុមារងាយរងគ្រោះ និងគ្រួសារ

និងការគាំទសម្ភ
្រ
រា ជាមូលដ្ឋន
ា និងសកម្មភាពបង្កត
ើ ចំណល
ូ ។

TPO បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍តាមរយៈ
ងាយរងគ្រោះក្នុងតំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។
គំរូនៃការផ្ដល់សេវា និងសេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យ

អង្គការ TPO ធ្វើការវាយតម្លៃបែបការចូលរួមនៅទីជនបទ

ក្រុមជួយខ្លួនឯង ក្រុមប
 ្រឹក្សាយោបល់ ការបង្កើតយន្តការបញ្ជូន
សកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន៖
អ្នកទទួលផល

មានការរាយការណ៍ថា នៅចុងឆ្នាំ២០១៧ TPO ដំណើរ

ក្នុ ង កិ ច្ច ស ហការជាមួ យ សហគមន៍ ដែ ល ត្រូ វ បានកំ ណ ត់

ការក្រុមអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចំនួនដែលបានឈោងចាប់ស្រ្តី

ទៀតអំពីស្ថានភាពរបស់ភូមិ និងស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយ

ចំនួន ៥៣នាក់ (៥៣ភាគរយ គឺជាកុមារី)។

អត្តសញ្ញាណដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកឱ្យយល់កាន់តែច្រើនថែម
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

និងសមាជិកសហគមន៍។

សកម្ម ភា ពដែ ល ត្រូ វ បានអ ភិ វ ឌ្ ឍ ផ្អែ ក លើ មូ ល ដ្ឋា ន នៃ កា រវាយ

តម្លៃ ផ្ដោតគោលដៅលើស
 ង្គមក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា (បុគ្គល
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ចំនួន ៨០នាក់ និងក្លឹបកុមារចំនួន ៤ បានឈោងចាប់កុមារ
ការពិនិត្យតាមដានលើលទ្ធផល

ទិន្នន័យស្ដីពីលទ្ធផលរបស់គ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

ហាក់ពុំត្រូវបានប្រមូលជាប្រព័ន្ធនោះទេ។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឧបសម្ពន
័ ្ធ ខ៖ ការប្រមូលទ
 ិន្នន័យ
តារាងខាងក្រោម

ផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីទិន្នន័យដែលបានប្រមូលទាក់ទងជាមួយកម្មវិធីនីមួយៗក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង

ប្រាំបីដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះ។

ការពិនិត្យស
 ៊ីជម្រៅលើកម្មវិធទា
ី ំង ៨
ខេត្ត

អង្គការ/កម្មវិធី

ការប្រមូលទិន្នន័យ

អង្គការអនាគតកុមារអន្តរជាតិ

(Children’s Future International)
ខេតបា
្ត ត់ដំបង

គាំទ្រកុមារដែលបានធ្វើសមាហរណកម្ម

សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងក
 ម្មវិធី បុគ្គលិកស
 ង្គម

កម្មវិធស
ី ុខភាពផ្លូវចិតស
្ត ហគមន៍

រាជធានីភ
 ្នំពេញ

របស់កម្មវិធច
ី ំនួន ១នាក់ និងអ
 ្នកទ
 ទួលផល ៨នាក់។

អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ

នាយកកម្មវិធី បុគ្គលិកស
 ង្គមរបស់កម្មវិធច
ី ំនួន

គាំទ្រដល់កុមារក្នុងកា
 រថែទាំដោយឪពុកម្តាយធម៌ ៣នាក់អ្នកទ
 ទួលផលចំនួន ៩នាក់។
និងកា
 រថែទាំដោយសាច់ញាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដ
 ើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារ

សម្ភាសន៍ជាមួយ៖ នាយក អ្នកស
 ម្របសម្រួលប្រចាំខេត្ត

កម្មវិធប
ី ្រឆាំងការជួញដូរម
 នុស្ស

១០នាក់

(CCPCR)
រាជធានីភ
 ្នំពេញ

(ខេត្តស្វាយរៀង)

និងប
 ុគ្គលិកស
 ង្គម សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទ
 ទួលផលចំនួន

សម្ភាសន៍ជាមួយនាយកកម្មវិធី បុគ្គលិកស
 ង្គមរបស់

SKO

កម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍគ
 ្រួសារ និងកា
 របញ្ឈប់

កម្មវិធច
ី ំនួន ២នាក់អ្នកទ
 ទួលផល ៧នាក់ ពិនិត្យល
 ើ

អំពើហិង្សាល
 ើស្រ្តី

សំណុំ ឯកសាររបស់អ្នកទ
 ទួលផលចំនួន ១០

អង្គការម្លបតា
់ ប៉ាង

សម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកស
 ង្គមម្នាក់ និងប
 ុគ្គលិកក
 ម្មវិធី

Operation Enfant d’Cambodge (OEC)

សម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកក
 ម្មវិធី៖ ជំនួយការកម្មវិធី។

កម្មវិធព
ី ង្រឹងគ
 ្រួសារ និងសមាហរណកម្ម
ខេតព
្ត ្រះសីហនុ

២នាក់របស់កម្មវិធី និងអ
 ្នកទ
 ទួលផលចំនួន ៨នាក់។

និងកុ
 មារស្ថិតក្រោមកា
 រថែទាំរបស់សាច់ញាតិ
TPO235

ខេតក
្ត ណ្តាល/

សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកគ
 ្រប់គ្រងក
 ម្មវិធី បុគ្គលិកស
 ង្គម

២នាក់ សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទ
 ទួលផលចំនួន ៥នាក់

បុគ្គលិកច
 ុះតាមមូលដ្ឋានចំនួន ២នាក់ និងគ
 ្រូបង្រៀន
១នាក់ សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទ
 ទួលផលចំនួន ៩នាក់
This Life Cambodia
ខេតស
្ត ៀមរាប

235

សម្ភាសន៍ជាមួយនាយករង និងប
 ុគ្គលិកស
 ង្គមចំនួន
កម្មវិធីThis Life In Family និង This Life In ២នាក់
Community

TPO ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីរបស់អង្គការនេះ ដែលផ្តល់សេវានៅតាមសហគមន៍ ដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងបញ្ហា

សុខភាពផ្លវូ ចិត្ត (សេវាទាំងអស់នះេ ត្រវូ បានកំណត់ឃញ
ើ ថា ជាចន្លះោ ខ្វះខាតនៅក្នង
ុ របាយការណ៍ធផ
ើ្វ ន
ែ ការកន្លងមក) ជំនស
ួ ឱ្យកម្មវធ
ិ ថ
ី រែ ក្សាគសា
ួ្រ រគប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ ។

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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កម្រងស
 ំណួរបានទទួលព
 ីអង្គការដូចខា
 ងក្រោម៖
ខេតបា
្ត ត់ដំបង

អង្គការទំនុកចិត្តកម្ពុជា
Holt Children’s Services
Good Neighbours Cambodia

រាជធានីភ
 ្នំពេញ

អង្គការមិត្តសម្លាញ់
អង្គការម្លបឫ
់ ស្សី
Honor Village

ខេតស
្ត ៀមរាប

អង្គការកល្យាណមិត្ត
Life Project Cambodia
Safe Haven
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឧបសម្ពន
័ ្ធ គ៖ គោលការណ៍ណែនាំ
អំពីក្រមសីលធម៌

អង្គការខូរ៉ាមអន្តរជាតិ (Coram International)

គោលការណ៍ណនា
ែ អ
ំ ព
ំ ក
ី ម
្រ សីលធម៌សមប
្រា ់ការសវ្រា ជវ្រា 

នៅមូលដ្ឋាន

ស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់នេះ និងបញ្ហាការអនុវត្តល្អ
ក្នុងការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធ។

១. ការអនុវត្តគោ
 លការណ៍ណែនាំអំពីក្រមសីលធម៌

៤. គោលការណ៍ណែនាំ

អនុវត្តចពោ
ំ ះគប
្រ កា
់ រសវ្រា ជវ្រា នៅមូលដ្ឋន
ា ទាំងអស់ដល
ែ អនុវត្ត

ក្រមសីលធម៌ដូចខាងក្រោម។

បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តស្រាវជ្រាវតាងនាមឱ្យអង្គការ

៤.១ មិនប
 ង្កគ្រោះថ្នាក់និងឧ
 ត្តមប
 ្រយោជន៍រ បស់កុមារ

តវូ្រ យកទៅអនុវត្តចពោ
ំ ះការពិចារណា និងការជ្រស
ើ រើសគមង
្រោ

សុខុមាលភាពផ្លូវកាយ ផ្នែកសង្គម និងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងសិទ្ធិ

ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ

ជ្រាវ។ សុខុមាលភាព និងឧត្តមប្រយោជន៍របស់អ្នកចូលរួម គឺ

គោលការណ៍ណែនាំអំពីក្រមសីលធម៌

នឹងត្រូវយកមក

ឡើងដោយអង្គការ Coram International និងអង្គការ និង
Coram International។ គោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងមិន
ស្រាវជ្រាវទេ។

គោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះ៖
និងការតាក់តែង

ការតាក់តែង

ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ ការប្រមូល ការរក្សា ការចងក្រង
និងការវិភាគទិន្នន័យ និងការបោះពុម្ពផ្សាយការស្រាវជ្រាវ។

និងការប្រមូលទិន្នន័យ

ការចងក្រង និងឧបករណ៍វភា
ិ គទាំងអស់ ចាំបាច់តវូ្រ បានទទួល
ការអនុវត្តម័តពីនាយករបស់ផ្នែក

International

គឺជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍

ជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវការពារ

ផលប្រយោជន៍

និងឯកជនភាពរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវ

ជាការពិចារណាចម្បងបំផុតនៅក្នុងការតាក់តែងវិធីសាស្ត្រ និង
ការប្រមូលទិន្នន័យ។

រាល់ការស្រាវជ្រាវ

នឹងត្រូវបានចង្អុល

បង្ហាញដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ

២. ការពិនិត្យឡ
 ើងវិញផ្នែកក
 ្រមសីលធម៌
វិធីសាស្ត្រគម្រោងស្រាវជ្រាវ

គម្រោងស្រាវជ្រាវទាំងអស់

and

Research (ប្រធានក្រុម) មុនពេលត្រូវបានយកទៅអនុវត្ត។
នាយក (ប្រធានក្រុម) នឹងពិនិត្យឡើងវិញលើវិធីសាស្ត្រ និង

ជាពិសេស មាត្រា ៣.១ ដោយចែងថា៖ “នៅក្នុងវិធានការទាំង

អស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ទោះធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នឯកជន
ឬសាធារណៈ ទទួលភារៈខាងសុខុមាលភាពសង្គម ឬដោយ
តុលាការ ឬអាជ្ញាធររដ្ឋបាល ឬអង្គការនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយ
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងលើឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ។”

អ្នកស្រាវជ្រាវមានកាតព្វកិច្ចត្រូវកំណត់រក និងចៀសវាង

ឧបករណ៍ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់នេះ

ផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ ប្រសិនបើអ្នកស្រាវជ្រាវ

បន្ទាប់មក

ម្នាក់ អ្នកស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់។

និ ង ការអនុ វ ត្ត ល្អ រួ ច ធ្វើ កា រកែ ស ម្រួ ល យោងទៅតា មនោះដែ ល
នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវិធីសាស្ត្រ

ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញ។

និង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកច្បាប់សម្រាប់កុមារ Coram នឹងធានា

ឱ្យបានថា អ្នកស្រាវជ្រាវពីខាងក្រៅទាំងអស់មានបទពិសោធន៍
ដើម្បីអនុវត្តការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវការ។

ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជាពិសស
េ
តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដើមប្ ធា
ី នា

ឱ្យបានថា ការសួរសំណួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការយក

៣. ការជ្រើសរ
 ើសអ្នកស
 ្រាវជ្រាវ

ចាំបាច់

កំណត់ឃើញថា ខ្លួនកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកចូលរួមណា

ក្នុងករណី

ចាំបាច់ ការបណ្ដុះបណ្ដាល នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យដល់អ្នកស្រាវ
ជ្រាវពីខាងក្រៅ ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក Coram International

ចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ខស
្ព ់ និងក្នង
ុ លក្ខណៈដល
ែ អំណោយផល សមប
្រា ់
កុមារ មានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមអាយុ យេនឌ័រ ជាតិពន្ធុ

និងសាវតាសង្គមរបស់អ្នកចូលរួម។ ភាសាច្បាស់លាស់ នឹង
ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីចៀសវាងការធ្វើឱ្យក្លាយជាជន

រងគ្រោះ ការស្ដីបន្ទោស និងការវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងករណីដែល
មើលឃើញច្បាស់ថា ការសម្ភស
ា ន៍ កំពង
ុ ធ្វឱ
ើ យ្ មានផលប៉ះពាល់

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

95

ជាអវិជ្ជមានលើអ្នកចូលរួម

ចាំបាច់ត្រូវបញ្ឈប់កា
 រសម្ភាសន៍។

រាល់កង្វល់អំពីការការពារកុមារ

នឹងត្រូវបានកំណត់ឃើញ

និងដោះស្រាយឱ្យបានសមស្រប (សូមមើលច
 ំណុច ៤.៨

៤.៣ អ្នកស្រាវជ្រាវមិនត្រូវធ្វើឱ្យអ្នកចូលរួមមានការរំពឹងទុក
ខ្ពស់ពេកនោះទេ

អ្នកស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវពន្យល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និង

ខាងក្រោម)។

គោលបំណងនៃការសិកសា
្ ជូនដល់អក
្ន ចូលរួមឱ្យបានច្បាស់លាស់

ជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ឬមិត្តភក្តិដែលខ្លួនទុកចិត្ត ប្រសិនបើ

គួរជម្រាបប្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរថា

កុមារនឹងបានទទួលឱកាសចូលរួមក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ

ការធ្វើបែបអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍កាន់តែងាយស្រួល។
អ្នកស្រាវជ្រាវគួរកំណត់រកបុគ្គលិកនៅក្នុងមណ្ឌល

(ឧ.

សាលារៀន ក្រុមសហគមន៍ បុគ្គលិកមណ្ឌលឃុំឃាំង) ដែល

មានពេលវេលា ដើម្បីអមដំណើរសិក្ខាកាម ប្រសិនបើមាន
ការស្នើសុំ។

ការសម្ភាសន៍អាចគ្របដណ្ដប់លើសម្ភារ

លក្ខណៈងាយរសើប

ដែលមាន

ឬបង្កការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេស

និងពន្យល់អំពីតួនាទីរបស់ទិន្នន័យនៅក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវ។
មករបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ

គោលបំណងនៃការចុះ

គឺពុំមែនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ទាល់

ណាមួយឡើយ។ ចំណុចនេះ មានភាពចាំបាច់ ដើម្បីចៀសវាង
ការបង្កើតការរំពឹងទុកខ្ពស់ណាមួយពីអ្នកចូលរួមដែលអ្នកស្រាវ
ជ្រាវពុំអាចផ្ដល់ឱ្យបាន។

៤.៤ ធានាភាពសមស្របផ្នែកវប្បធម៌

អ្នកស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវធានាថា វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

ហើយជាការសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវធានាថា សិក្ខាកាមមាន

និងឧបករណ៍

ជនរងគ្រោះតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឡើយ។ ការសម្ភាសន៍គួរបញ្ចប់

និងឧបករណ៍នោះត្រូវបានយកទៅប្រើ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន

អារម្មណ៍មានភាពរឹងមាំ ហើយពុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនដូចជា
ត្រឹមចំណុច “វិជ្ជមាន ឬកំណត់សម្គាល់ធ្វើឱ្យមានភាពរឹងមាំ”
(ឧ.

តាមរយៈការសួរសំណួរអំពីថាតើអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឱ្យ

ស្ថា នភាពកុមារនៅក្នុ ងសំណា កការសិក្សា ដែ ល ពាក់ព័ន្ធ អា ច
មានភាពប្រសរើ ឡើងជាដើម)។ ការធ្វប
ើ ប
ែ នេះ អាចជួយធានា

បានថា កុមារមិនចាកចេញពីការសម្ភាសន៍ទៅដោយដក់ជាប់
ក្នុ ង ចិ ត្ត នូ វ បទពិ សោ ធន៍ នៃ កា ររំ លោ ភបំ ពា នពី អ តី ត កាល

ឡើយ។ ក្នុងករណីកុមារបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា
ឬការរំលោភបំពាននាពេលអតីតកាល អ្នកសវ្រា ជវ្រា នឹងបង្ហញ
ា

មានភាពសមស្របផ្នែកវប្បធម៌ចំពោះប្រទេស

ជាតិពន្ធុ យេនឌ័រ និងបរិបទសាសនាជាក់លាក់ដែលវិធីសាស្ត្រ
អ្នកស្រាវជ្រាវគួរធានាឱ្យបានថា

ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ

ត្រូ វ បានពិ និ ត្ យ ឡើ ង វិ ញ ដោយអ្ន ក ស្រា វ ជ្រា វ កំ ពុ ង រស់ នៅ ក្នុ ង
បរិបទប្រទេសដែលការស្រាវជ្រាវកំពុងធ្វើឡើង។
អាចធ្វើបាន

ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ

ប្រសិនបើ

គួរត្រូវបានយកទៅ

អនុវត្តសាកល្បងលើសំណាកអ្នកចូលរួមក្នុងចំនួនតូចមួយសិន
ដើ ម្ បី កំ ណ ត់ រ កលើ ខ្លឹ ម សារដែ ល ខ្វះ ភាពសមស្រ ប ជាមួ យ
វប្បធម៌ ហើយធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមនោះ។

សមានចិត្ត ប៉ុន្តែ នឹងមិនបង្ហាញភាពរន្ធត់ ឬការខឹងសម្បារ

៤.៥ ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ដែលធ្លាប់បានជួបបទពិសោធន៍អំពើហិង្សា។

គឺឈរលើមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្ត។ អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវ ពន្យល់ប្រាប់

៤.២ ការប្រមូលទិន្នន័យ គឺជាភាពចាំបាច់

តាមអាយុថា ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ពុំមែនជាការ

នោះឡើយ ព្រោះការធ្វើបែបនេះ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារ

ចាំបាច់ត្រូវធានា គ្មានការឈ្លានពានដោយមិនចា
 ំបាច់ទៅ

ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចូលរួមឡើយ។

អ្នកសវ្រា ជវ្រា ចាំបាច់តវូ្រ ធានាថា ការចូលរួមក្នង
ុ ការសវ្រា ជវ្រា

អ្នកចូលរួម ដោយប្រើប្រាស់ភាសាច្បាស់លាស់ សមស្រប
តម្រូវ ដែលត្រូវតែចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះទេ ហើយពួកគេអាច

អ្នកស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវ

បញ្ឈប់ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះនៅពេលណាក៏បាន។

ដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរនៃការស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈជាក់

មិនចូលរួម នឹងមិនផ្ដល់លទ្ធផលឱ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន

ធានាថា ទិនន
្ន យ
័ ដែលកំពង
ុ បានប្រមល
ូ
គឺមានភាពចាំបាច់
លាក់ទៅតាមគម្រោងនីមួយៗ។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់

គោលបំណងមិនចាំបាច់ គឺត្រូវចៀសវាង។

ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន និងភាពសមស្រប អ្នកចូលរួមអាចត្រូវ

បានផ្ដលឱ
់ យ្ នូវការលើកទឹកចិតផ
្ត ក
ែ្ន សម្ភរា ដើមប្ ប
ី ះ៉ ប៉វូ សងចំពោះ
វេលាដល
ែ បានចំណាយដើមប្ ច
ី ល
ូ រួមចំណក
ែ ក្នង
ុ ការសវ្រា ជ្រាវ។
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របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

អ្នកស្រាវជ្រាវ នឹងពន្យល់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នថា ការបដិសេធ
ណាមួយឡើយ។ ការលើកទឹកចិត្តអាចផ្ដល់ឱ្យបាន ប៉ុន្តែអ្នក
ស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវធានាយ៉ាងណាកុំឱ្យការលើកទឹក ចិត្តទាំង
នេះ

ពុំមែនជាឧបករណ៍ទាក់ទាញអ្នកចូលរួមឱ្យមកចូលរួម

ក្នុងករណីការចូលរួមនោះ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេ។

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

៤.៦ ការយល់ព្រមផ្អែកលើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ

នៅគ្រប់ពេលចាប់ផ្ដើមការប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់

ចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ
គោលបំណង

អ្នក

ងាយរងគះ្រោ ជាពិសស
េ បានផ្ដលកា
់ រយល់ពម
្រ ផ្អក
ែ លើពត
័ មា
៌ ន

ការចូលរួម

កុមារពិការ ឬកុមារមានការលំបាកផ្នែកការរៀនសូត្រ ឬមាន

នឹងបានទទួលការជម្រាបជូនអំពី

និងលក្ខណសម្បត្តិនៃការសិក្សា

ចាំបាច់តវូ្រ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ជាពិសស
េ ដើមប្ ធា
ី នាថា កុមារ

ចំណែករបស់ពួកគេ និងអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យប្រមូលបានពី
ពួកគេ នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាតាមរយៈទម្រង់ផ្ដល់

ព័ត៌មាន និងការយល់ព្រម ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើបាន និង

មានលក្ខណៈសមស្រប និងមិនបង្កការបំភត
ិ បំភយ
័ ដល់មនុសស្
វ័យក្មេង។ ទម្រង់ផ្ដល់ព័ត៌មាន និងការយល់ព្រម គួរពន្យល់
នៅក្នង
ុ ភាសាច្បាស់លាស់ និងសមស្របតាមអាយុអព
ំ ល
ី ក្ខណ

ត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងបរិបទនេះ កុមារងាយរងគ្រោះអាចរួមមានដូចជា
បញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

ការយល់ព្រមផ្អែកលើព័ត៌មាន

ត្រឹមត្រូវ អាចទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាជម្រើសជំនួស ដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រប

ទៅតាមស្ថានភាព និង/ឬជំនួយពីមនុស្សពេញវ័យដែលអាចធ្វើ
ការជាមួយអ្នកចូលរួម។

សម្បត្តិនៃការសិក្សា ការចូលរួមចំណែកដែលត្រូវបាន រំពឹងទុក

៤.៧ អនាមិកភាព និងការរក្សាការសម្ងាត់

គឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុង។ អ្នកស្រាវជ្រាវ ត្រូវនិយាយប្រាប់

សារៈសំខាន់ជាខ្លាំង។

ចូលរួមយល់ច្បាស់អំពីទម្រង់នេះ។

ការប្រមូលទិន្នន័យទាំងមូល ក៏ដូចជានៅក្នុងការវិភាគ និងការ

ពីអ្នកចូលរួម និងព័ត៌មានពិតថា ការចូលរួមក្នុងការ សិក្សានេះ

អ្នកចូលរួមអំពីទម្រង់ការយល់ព្រម និងធានាឱ្យ បានថា អ្នក
ប្រសិនបើអាច

ធ្វើបាន

និងមានភាពសមស្រប ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំគួរចុះ ហត្ថលេខា
លើ

“ទម្រង់ព័ត៌មាន

និងការយល់ព្រម”។

ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំចុះហត្ថលេខានេះ

តម្រូវការឱ្យ

គឺអាស្រ័យទៅលើ

អាយុ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួម។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន
ការយល់ព្រមរបស់ឪពុកម្តាយ

គួរបានទទួលសម្រាប់កុមារ

អាយុកម
្រោ ១៣ឆ្ន។
ំា សមប
្រា ក
់ មា
ុ រអាយុលស
ើ ១៣ឆ្នំា សច
េ ក្ដី
សម្រេ ច ថាតើ ទ ម្រ ង់ កា រយល់ ព្រ ម របស់ ឪ ពុ ក ម្តា យ /អ្ន ក ថែ ទាំ

មានភាពចាំបាច់ ឬយ៉ាងណា គឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមករណី
ជាក់ស្ដែង

អាស្រ័យទៅលើលក្ខណសម្បត្តិ

និងបរិបទនៃ

ការស្រាវជ្រាវ និងអាយុ ព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួម។

ក្នុ ង ករណី អ្ន ក ចូ ល រួ ម មិ ន អាចចុះ ហត្ថ លេ ខា លើ ទ ម្រ ង់

ព័តមា
៌ ន និងការយល់ពម
្រ (ឧ. អាស្រយ
័ ដោយភាពមិនចះេ អក្សរ
អ្នកស្រាវជ្រាវ នឹងពន្យល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិ និងគោលបំណង

នៃការសិក្សា ការចូលរួមចំណែកដែលត្រូវបានរំពឹកទុកពីអ្នក

ការធានាការសម្ងាត់ និងអនាមិកភាព គឺជាចំណុចដ៏មាន

អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការ

ស្រាវជ្រាវទាំងអស់ នឹងត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ក្នុងការដំណើរការ

សរសេរគំហើញរបស់ការសិក្សា។ វិធានការខាងក្រោម នឹងត្រូវ
បានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាអនាមិកភាព៖

 ការសម្ភាសន៍ ត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព និង

មានឯកជនភាព (ដូចជាបន្ទប់ដាច់ដោយឡែក ឬជ្រុង
ដាច់ដោយឡែក ឬទីកន្លែងខាងក្រៅ) ដែលធានាបាន
ថា ចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមមិនត្រូវបានអ្នកដទៃស្ដាប់ឮ

 អ្នកស្រាវជ្រាវ មិនត្រូវកត់ឈ្មោះអ្នកចូលរួម ហើយត្រូវ

ធានាថា ឈ្មោះនោះមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឯកសារ
ណាមួយមានផ្ទុកទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន រួមទាំងនៅ
លើប្រតិចរិតការសម្ភាសន៍
ដៅ

និងការពិភាក្សាក្រុមគោល

 អ្នកស្រាវជ្រាវ នឹងលុបចោលកំណត់ត្រាទិន្នន័យអេឡិច
ត្រូណិចដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមាន
ការការពារ

ចូលរួម និងវិធីទិន្នន័យដែលពួកគេបានចូលរួមចំណែក នឹងត្រូវ

 CCLC នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរក្សា

អ្នកចូលរួម ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ រួចហើយកត់ត្រាបញ្ជាក់ថា

នោះជនទាំងឡាយណាដែលពុំមែនជានិយោជិតរបស់

បានយកទៅប្រើប្រាស់ ហើយស្នើសុំការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់ពី
ការយល់ព្រមត្រូវបានប្រគល់ឱ្យហើយ។

កិច្ចខិតខំពិសេស

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីពន្យល់អំពីលក្ខណសម្បត្តិ និងគោល
បំណងនៃការសិក្សា

និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកចូលរួម

នៅក្នុងភាសាច្បាស់លាស់
ស្រាវជ្រាវ

និងសមស្របតាមអាយុ។

អ្នក

នឹងស្នើសុំអ្នកចូលរួមឱ្យបញ្ជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ត្រឡប់មកឱ្យខ្លួនវិញ ដើម្បីធានាឱ្យបានថា ពួកគេយល់ច្បាស់

អំពីចំណុចទាំងនោះ។ អ្នកចូលរួមក៏នឹងត្រូវបានណែនាំប្រាប់ថា
ព័ត៌មានដែលពួកគេផ្ដល់ឱ្យ នឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ជូន
យ៉ាងហ្មត់ចត់ (សូមមើលខាងក្រោមចំណុច ៤.៦)។

ទុកទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពមានចាក់សោដោយក្នុង
មជ្ឈមណ្ឌល

ពុំអាចមានលទ្ធភាពទៅបើកមើលបាន

ឡើយ។ និយោជិតទាំងអស់របស់ CCLC រួមទាំងអ្នក
ស្ម័គ្រចិត្ត និងហ្វឹកហាត់ការងារបានទទួលលិខិតថ្កោល
ទោសមុនពេលចាប់ផ្ដើមការងារ និង

 គំហើញរបស់ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈ
មួយដែលធានាថា គេពុំអាចកំណត់ឃើញអត្តសញ្ញាណ
បុគ្គលបានឡើយ។

អ្នកចូលរួមទាំងអស់

នឹងត្រូវបានជម្រាបជូនអំពីសិទ្ធិ

អនាមិកភាព និងការរក្សាការសម្ងត
ា រ់ បស់ខន
ួ្ល ក្នង
ុ អំឡង
ុ ដំណរើ ការ

របាយការណ៍៖ ការសិក្សាស្តីពីការអនុវត្តល្អក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី

ការថែរក្សាកុមារក្នុងគ្រួសារ និងការបង្ការការបំបែកកុមារពីគ្រួសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
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ការស្រាវជ្រាវទាំងមូល។

អ្នកចូលរួមគួរត្រូវបានជម្រាបជូន

ព័ ត៌ មា នក្នុ ង ករណី ដែ ល ការរក្ សា ការសម្ងា ត់ រ បស់ អ្ន ក គេ អា ច

មានលទ្ធភាពត្រូវបាត់បង់។ ស្ថានភាពនេះអាចកើតមានឡើង
ជាពិសេសក្នុងករណីការកំណត់ឈ្មោះ ព័ត៌មានសាវតាទាក់ទង
ជាមួយអ្នកចូលរួមអាចធ្វើឱ្យគេកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជន
នោះបាន បើទោះបីជាពុំបានបញ្ជាក់ឈ្មោះចំៗក្ដី។

(ឧ.ក្នុងការសម្ភាសន៍

ជាបុគ្គល និងក៏អាចនៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាក្រុម) អ្នកចូលរួម
អាចបើកបង្ហាញព័ត៌មានដែលបង្កឱ្យមានកង្វល់ផ្នែកការការពារ

កុមារ ឧ. ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងប្រឈម
ហានិភ័យ

ឬកំពុងជួបអំពើហិង្សា

ការកេងប្រវ័ញ្ច

ឬក្នុងករណីអវត្តមានគោល

នយោបាយនេះ ត្រូវរាយការណ៍ទៅដល់អ្នកមានសមត្ថកិច្ច ឬ
អ្នកស្ថិតក្នុងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតប។ ប្រសិនបើកុមារ

បដិសេធ អ្នកស្រាវជ្រាវគួរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជនបង្គោល
ដែលត្រូវបានចាត់តាំងសមស្រប ក៏ដូចជាប្រធានអ្នកស្រាវជ្រាវ
និងបុគ្គលសំខាន់ៗដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ

(ផ្អែកលើ

មូលដ្ឋានអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹង) ទាក់ទងជាមួយគន្លងសកម្មភាព

៤.៨ ការឆ្លើយតបចំពោះកង្វល់ស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារ
ក្នុងដំណើរការការប្រមូលទិន្នន័យ

គោលនយោបាយការពារកុមារ

និងការ

រំលោភបំពាន)។ មុនពេលការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើង

សមស្របអនុលោមតាមឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារ។ ប្រសិន

បើមានការសម្រេចចិត្តថា ត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យអ្នក
ប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបានចាត់តាំង

អ្នកផ្ដល់សម្ភាសន៍ជា

កុមារ ត្រូវបានជម្រាបព័ត៌មានដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការសម្រេច

ចិត្តនេះ និងបន្តទទទួលព័ត៌មានអំពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ
ដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរការរាយការណ៍ និងឆ្លើយតប។
ក្នុងករណីមួយចំនួន

កង្វល់ស្ដីពីការការពារកុមារទំនង

អ្នកស្រាវជ្រាវគួរបានទទួលសំណៅឯកសារគោលនយោបាយ

ជាអាចកើតមានឡើង។ ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវគួរ

ជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមចូលមក (ឧ. សាលារៀន ក្រុមសហគមន៍

សង្គម ឬបុគ្គលិកគាំទ្រដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ការជួយ

ការពារកុមារ

និងនីតិវិធីរបស់មណ្ឌលនីមួយៗ

ដែលបាន

គ្រឹះស្ថានឃុំឃាំង) ហើយគួរអានឱ្យបានដឹងច្បាស់អំពីយន្តការ
បញ្ជន
ូ សមប
្រា ក
់ រណីការពារកុមារ និងជនបង្គល
ោ ការពារ កុមារ។

ក្នង
ុ ករណីកមា
ុ រជាអ្នកផ្ដលស
់ ម្ភស
ា ន៍បង្ហញ
ា ឱ្យឃើញថា ខ្លន
ួ

ប្រឈមហានិភយ
័ ខ្ពសក
់ ង
ុ្ន ការបន្តជប
ួ ជាមួយគះ្រោ ថ្នក
ា ់ ឬប្រឈម
មុខផ្ទាល់ជាមួយគ្រោះថ្នាក់ ឬបង្ហាញប្រាប់ថា កុមារដទៃទៀត
ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ជាបន្ត
ចំពោះមុខ

ឬគ្រោះថ្នាក់

អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវចាត់អាទិភាពក្នុងការទទួលយក

ការយល់ព្រមផ្អែកលើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីកុមារ ដើម្បីរាយការណ៍

ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសមស្រប ដូចមានចែងក្នុង
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ធានាឱ្យបានថា

ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុវត្តជាមួយបុគ្គលិក

ជ្រោមជ្រែង និងដំបូន្មានដល់អ្នកចូលរួមក្នុងករណីចាំបាច់។

៤.៩ ការធានាសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយ និងសុខុមាលភាពរបស់
អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកចូលរួម

អ្នកស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវធានាថា ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវ

បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ បរិសន
ា្ថ ភាពសុវត្ថភា
ិ ព។ អ្នកសវ្រា ជវ្រា នឹងបាន
ទទួលក្រមសីលធម៌មួយច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចសន្យាការងារ
នីមួយៗ។
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ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ៖ ឯកសារអំណាន
ច្បាប់ និងគោលនយោបាយជាតិ និងអន្តរជាតិ
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