
ការណែនាំសម្រាបអ់្នកសមម័្ររចតិ្ត
ការរ ាំពឹងទុក និង ការទទួលខុសម្រតូ្វ



របបៀបវារៈ
ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា៖ ត ើត ើងជាអនរណា

តសចរដីក្ ូវការ៖ តហ្ ុអវបីាៃជាការសម័ក្រចិ តមាៃសារសសំានៃ់

តសចរដីសតងេប៖ សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ ត

ក្រមសីលធមរ៌បស់សម័ក្រចិ ត

វធីិតែើមបសីម័ក្រចិ ត៖  រឯរសារនៃការពិៃិ យក្បវ តរូិប

សៃតិសុខ ៃិង វធីិរា ការណ៍

សារលបងតមើលចំតណេះែឹងរបស់តោរអនរ



បោលបាំែងននការបបម្រងៀន

បៅបពលបញ្ច ប់ការសកិា
បនេះ បោកអ្នកនឹង…

 ល់ពីតសចរដកី្ ូវ
ការតៅសា ោ

របស់ត ើង ៃិងែឹង
ថាត ើអនរសម័ក្រចិ ត
មាៃសារសសំ ានៃ់
ប៉ាុណាា  រនុងការ

បំតពញៃូវតសចរដី 
ក្ ូវការទងំតៃេះ។

 ល់ពីដននរតនេង 
ៗនៃសំណំុឯរ
សារសក្មាបក់ារ
សម័ក្រចិ ត ៃិងែឹងពី
រតបៀបបំ តពញឯរ
សារទងំតៃេះ។

មាៃទំៃុរចិ តអំពី
ការសម័ក្រចិ តជ ួ 
តៅសាោរបស់
តោរអនរ។

ែឹងថាតរ ក្មូវឲ្យ
តោរអនរតធវើជា

អនររា ការណ៍ ត ើ
មាៃៃ ័យ៉ា ងែូច

តមដច។

អាចរ ស់មាា ល់ពី
លរេណសដែល
បង្ហា ញពីការរ ំ
តោភ បំពាៃតលើ
រុមារ ៃិងែឹងពី
លំដាបដ់ែលក្ ូវ

តធវើ។

មាៃតសចរដីរតំភើប
ររីរា តែើមបសីម័ក្រ

ចិ ត ជ ួ តៅ
សាោរបស់ត ើង!



ម្រកសងួអ្ប់រ ាំននទីម្រកុងហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា៖
ប ើងជាអ្នកណា



ម្រកសងួអ្ប់រ ាំននទីម្រកុងហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា៖
ប ើងជាអ្នកណា

សិសេទងំអស់ អាច ៃិង ក្បារែ ជាតរៀៃ
បាៃតចេះែឹង

ការបង្ហា  ប់តក្ងៀៃដែលមាៃរុណភាពខពស់ រឺ
ជាមូលដាា ៃសំានៃន់ៃរិចចការរបស់ត ើង

មាតាបិតា ៃិងក្រុមក្រួសារ រឺជានែរូរបស់
ត ើង

ត ើងជាអនរមតក្បើដែលរួរឲ្យទុរចិ តសក្មាប់
ជំៃួ សាធារណស។

ត្នលៃរបសប់ ើង



ម្រកសងួអ្ប់រ ាំននទីម្រកុងហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា៖
ប ើងជាអ្នកណា

ទសសនៈវិស័ របស់ប ើង
សក្មាបត់រមងទងំអស់

សាោលអ

តៅជិ រដៃែងដែលពួរតររស់តៅ



ម្រកសងួអ្ប់រ ាំននទីម្រកុងហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា៖
ប ើងជាអ្នកណា

១០០% នៃសិសា ៃុ
សិសេ ៃឹងបញ្ចបក់ារ
សិរា តក្ ៀមខែួៃជា
តក្សចតែើមប ីមហាវទិា
ល័  ៃិង អាជីព។

១០០% នៃតរមងដែល
មាៃអា ុ ៨ ឆ្ន ំ ៃឹង
អាៃបាៃតាមរក្ម ិ

ថាន រ។់

១០០% នៃសាោទងំ
អស់ ៃឹងមាៃ នា រ
សាោ ៃិង ក្រូ លអៗ ។

ត ើងៃឹងមាៃថវកិា
ដែលត ើងក្ ូវការ 
១០០% សក្មាប ់

សាោលអ ៃិង គ្មម ៃការ
ចំណា តលើសចំ

ណូល។

បត្ើបោលជាំហ្រ
ននកចិចការរបស់
ប ើងរជឺាអ្វ?ី

បោលបៅ
របសប់ ើង



ម្រកសងួអ្ប់រ ាំននទីម្រកុងហ្វឡីាណែលហ្វយ៉ា៖
ប ើងជាអ្នកណា

២២០ សាោ
១៥០ សាោ
បឋមសិរា

១៥ 
អៃុវទិាល័ 

៥៥
វទិាល័ 

សិសេ១៣០.០០០ នារ់
០,២០% ជៃជា ិតែើមអាតមរកិាងំ/ជៃជា តិែើមអាឡាសាា

៨,៣០% អាសីុ

៥០,៤៩% ដសបរតមម / អាហ្វិរ អាតមរកិាងំ

២០,០៧% តអសាព ញ៉ាុល/អាតមររិឡាទៃី

៧,០៦% ចក្មុេះជា ិសាសៃ៍

០,០៧% ជៃជា ិតែើមហានវ ៉ា/អនរតៅតាមតកាេះ បា៉ា សីុហ្វិរ

១៣,៨១% ដសបរស

សិសេពិការ៖
១៤,០៥%

សិសេឆ្ែ  ៖ 
១,៧៤%

សិសេដែលក្ ូវ
ការតរៀៃភាសា
អងត់រែស៖
១០,៤៧%

បុរាលិរ 
១៧.០០០ 

នារ់

ក្រូ ៨.៦៩៣
នារ់

នា រ ៃិង 
នា ររង 
៣៤១ នារ់

បរុាលិររែា
បាល ៃិង 

បរុាលិរជំៃួ  
៨.៣៣៩ នារ់



បសចកដមី្រតូ្វការ៖
បហ្តុ្អ្វបីានជាការសមម័្ររចិត្តានសារៈសាំខាន់



បហ្ត្អុ្វបីានជាការសមម័្ររចតិ្តានសារៈសាំខាន់

ត ើងពឹងដនអរតលើអនរ
សម័ក្រចិ តរនុងការជួ  
ឲ្យសិសេរបស់ត ើង 
មាៃការររីចតក្មើៃ
ៃិងសតក្មច បាៃតាម
រក្ម ិខពស់បំនុ ។

ការអបរ់តំរមងជំនាៃ់
តក្កា  រឺជា 

កា ពវរចិចរមួគ្មន  
ដែលត ើងទងំ

អស់គ្មន ក្ ូវចូលរមួ
ចំដណរ។



តរឿង ក្រចាបស់មុក្ទ

បហ្ត្អុ្វបីានជាការសមម័្ររចតិ្តានសារៈសាំខាន់



បសចកដសីបងេប៖
សាំែុាំ ឯកសារសម្រាប់អ្នកសមម័្ររចិត្ត



បត្ើអ្វបីៅជាសាំែុាំ ឯកសារសម្រាប់អ្នកសមម័្ររចិត្ត
តែើមបអីាចសម័ក្រច ិតបាៃ តោរអនរក្ ូវក្បរល់សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ តឲ្យតៅ ការយិល័  
របស់សាោតោរអនរ។

សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ តក្ ូវមាៃ៖

រិចចក្ពមតក្ពៀងនៃក្រមសីលធមរ៌បស់អនរសម័ក្រចិ ត

ការពិៃិ យតមើលក្បវ តនិៃការតធវើបាបតរមង

ការពិៃិ យតមើលក្បវ តនិៃការក្ពក្ព ឹតបទឧក្រិែាតៅរែានិៃសីុលតវៃញ៉ា

ការពិៃិ យក្បវ តរូិបតដា  FBI ឬ លិខិ ចុេះហ្ ថតលានបញ្ជា រពី់ការសម័ក្រចិ ត

លិខិ បញ្ជា រពី់ការចូលរមួការដណនាអំនរសម័ក្រចិ ត



បត្ើអ្នកណាម្រតូ្វម្រររល ់សាំែុាំ ឯកសារសម្រាបអ់្នកសមម័្ររចតិ្ត?
សក្មាបដ់ មៃុសេតពញវ ័ ដែលតៅរនុងសាោតធវើជាអនរសម័ក្រចិ ត ក្ ូវក្បរល់សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ ត។

មៃុសេតពញវ ័ដែលក្គ្មៃដ់ មរសាោ លិនបាច ់ក្បរល់សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ តតទ។

អនរមរសាោរជឺាបុរាលដែលចូលរមួ ៃិង/ឬ មរតមើល រមមវធិី 
ឬសរមមភាព មៃិដមៃនដល់ការបតក្មើែល់សិសេ បុរាលិរ ឬរិចច
ការសាោ ឬក្រសួងអបរ់ ំតហ្ើ រម៏ៃិទទួលខុសក្ ូវចំតពាេះ ការ
តមើលដថ ការ តមើលខុសក្ ូវ ការដណនា ំឬការក្របក់្រង តរមងតទ។

ឧទហ្រណ៍ រមួមាៃ៖
•  បជ់ួបក្បជុំជា ម ួបុរាលិរសាោែបំូង
• អងាក្បជុំរវាងក្រូ ៃិងមាតាបិតា
• អងាក្បជុំសិសេសាោ
• ការក្បរំែន្រៃតីតៅសាោ
• ពិធីបុណយ Halloween

មៃុសេតពញវ ័ណាមាន រដ់ែលបាៃដារព់ារយតសនើសំុ ឬមាៃមុខ
នាទី តដា គ្មម ៃក្បារដ់ខ ជាម ួសាោ ឬ រមមវធិី សរមម ភាព ឬ 
ការបតក្មើ ឬជាអនរទទួលខុសក្ ូវតលើសុខមាល ភាពរបស់តរមង ឬ
មាៃការទរទ់ងផ្ទា ល់ជាម ួៃឹងតរមង។

ឧទហ្រណ៍ រមួមាៃ៖
• អនរជួ  បតក្ងៀៃបដៃថម ឬ អនរជួ  នដល់ឱវាទ
• សមាជិរនៃក្រុម SAC, HSA, ឬ PTA

• អនរជួ  បតក្មើការង្ហរតៅបណាា ល័ 
• អនរជួ  បតក្មើការង្ហរតៅ ុានងមខុ
• អនរជួ  តៅតពលតធវើែំតណើ រតៅតក្ៅសាោ/តៅតពលជប់

ោង
• អនរជួ  តមើលខុសក្ ូវតលើតរមងតពលតធវើែតំណើ ររមាៃដសិរា

អ្នកសម័ម្ររចិត្ត និង អ្នកលកសាោ



ម្រររលស់ាំែុាំ ឯកសាររបសប់ោកអ្នក
បត្ើខ្ុ ាំម្រត្វូម្រររលឯ់កសាររបសខ់្ុ ាំឲ្យបៅអ្នកណា?
តោរអនរក្ ូវ រឯរសារានងតលើទងំអស់មរសាោ 
តហ្ើ ក្បរល់តៅឲ្យតលានធិការរបស់សាោ គ្ម ៃឹ់ង
បញ្ាូ ៃតៅឲ្យនា រសាោ ឬអនរទទួលខុសក្ ូវដននរអនរ
សម័ក្រចិ ត តែើមបតីធវើការពិៃិ យបដៃថម។

តក្កា តពលបាៃពិៃិ យតមើលឯរសាររបស់តោរអនរ
រចួរាល់តហ្ើ  តរៃឹងររាទុរឯរសារទងំតៃេះតៅរដៃែង
ដែលមាៃសុវ ថភិាព។

បត្ើខ្ុ ាំអាចចាបប់្ដើ លសមម័្ររចិត្តជ ួបៅបពលណា?
តៅតពលនា រសាោបាៃចុេះហ្ ថតលានតលើ រិចចក្ពម
តក្ពៀងនៃក្រមសីលធមរ៌បស់អនរសម័ក្រចិ ត របស់តោរ
អនររចួតហ្ើ  តោរអនរអាចចាបត់នដើមការសម័ក្រចិ តបាៃ។



ម្រររលស់ាំែុាំ ឯកសាររបសប់ោកអ្នក
បត្ើខ្ុ ាំម្រត្វូម្រររលស់ាំែុាំ ឯកសារថ្មី សម្រាបអ់្នកសមម័្ររចិត្ត
ជាបរៀងរាលឆ់្ន ាំឬអ្វី?
មៃិបាចត់ទ។ សំណំុឯរសារសក្មាបអ់នរសម័ក្រចិ ត 
របស់តោរអនរ មាៃសុពលភាពរ សតពល ៦០ ដខ 
(៥ ឆ្ន )ំ។

តបើសិៃជាតោរអនរចងស់ម័ក្រចិ តតៅសាោតនេង
តទៀ  ឬតបើសិៃជារូៃរបស់តោរអនរបដូរសាោ 
តោរអនរអាចតក្បើ សំណំុឯរសារសក្មាប ់ អនរសម័ក្រ
ចិ ត របស់តោរអនរដែលមាៃតហ្ើ  តៅសាោថមី 
(តបើសិៃជាលិខិ សាន មតៃេះមាៃរ សតពល ិចជាង 
៦០ ដខ)។ ក្គ្មៃដ់ ចុេះហ្ ថតលានតលើ រិចច ក្ពម
តក្ពៀង នៃក្រមសីលធមរ៌បស់អនរសម័ក្រចិ ត តែើមបឲី្យ
នា រសាោអៃុញ្ជា  ឲ្យតោរអនរ!



ម្រកលសលីធលរ៌បសអ់្នកសមម័្ររចតិ្ត



ម្រកលសីលធល៌របស់អ្នកសម័ម្ររចិត្ត
អនរសម័ក្រចិ តតៅក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាទងំអស់ ក្ ូវតគ្មរពតាមក្រមសីលធមទ៌ងំតៃេះ៖

ខ្ុ ំៃឹងចុេះត ម្ េះតៅការយិល័ សាោតៅ
តពលខ្ុ ំមរែល់ភាែ ម។

ខ្ុ ំៃឹងតធវើតាមការដណនារំបស់ រែាបាល ក្រូ 
ៃិង/ឬ សមាជិរបុរាលិរនានា ដែលតៅក្បចាំ

អាគ្មរ។

ខ្ុ ំ ល់ក្ពមតរៀបចំខែួៃឲ្យសមតាមមុខនាទី 
សុភាពរាបសា ក្របត់ពលតវោ។ ខ្ុ ំែឹងថា 
អនរសម័ក្រចិ តរឺជារំរូរបស់សិសេ ខ្ុ ំៃឹងតរៀបចំ

ខែួៃ ឲ្យសមតាមអវីៗទងំតៃេះ។

ខំុ្ែឹងថា ខំុ្ទទលួខុសក្ ូវចំតពាេះការតគ្មរពតាម ចាប ់ៃិង វធីិ
សាន្រសត របស់ SDP។ ខំុ្ែឹងថា SDP មាៃការ រចិ តទុរដារ់
យ៉ា ងានែ ងំតៅតលើភាពខុសគ្មន  ៃិង របួរមួ សិសេទងំអស់។ ខំុ្
ៃឹងតគ្មរពតាម ចាប ់ៃិង  នមែ ទងំតៃេះ តៅតពលដែលខំុ្
រំពុងសម័ក្រចិ ត។ ខំុ្ៃឹងមៃិៃិយ ពីទសេៃសផ្ទា ល់ខែួៃ ឬ

ទសេៃសៃតយបា  របស់ខំុ្ជាម ួៃឹងសិសេ តៅ តពលដែល
ខំុ្រំពុងសម័ក្រចិ ត។ តបើខំុ្មាៃសំណួរអវីអំពីបញ្ជា ទងំតៃេះ ខំុ្ៃឹង

សួរក្រូ ឬនា រសាោ។

ខ្ុ ំៃឹងក្បាប ់ក្រូ ៃិង/ឬ រែាបាលសាោ អំពីការ
បារមភដែលខ្ុ ំមាៃ ដែលទរទ់ងៃឹងសុខ
មាលភាព ៃិង/ឬ សុវ ថិភាព របស់សិសេ។

ខ្ុ ំៃឹងតក្បើដ បៃាបទឹ់រសក្មាបម់ៃុសេតពញវ ័
ដ ប៉ាុតណាា េះ។



ម្រកលសីលធល៌របស់អ្នកសម័ម្ររចិត្ត

ខ្ុ ំៃឹងមៃិមាៃតក្រឿងអាវុធ ក្របក់្បតភទ តៅ
តពលខ្ុ ំតៅរនុងបរតិវណសាោ ឬតៅរនុងរមម
វធីិរបស់សាោ ដែលតៅតក្ៅបរតិវណសា

ោ។

ខ្ុ ំៃឹងមៃិមាៃ ឬតក្បើថាន ជំរ់ ឬនលិ នលដែល
មាៃជា ិ ៃីរូទីៃ (nicotine) តហ្ើ មៃិមាៃ 
ឬសថិ តៅតក្កាមឥទធិពលនៃជា ិ សុរា រញ្ជា  
ឬ តក្រឿងតញៀៃដែលខុសចាប ់តៅរនុង

បរតិវណសាោ ឬតៅរនុងរមមវធីិរបស់សាោ 
ដែលតៅតក្ៅបរតិវណសាោ។

ខ្ុ ំែឹងថា រនុងរ សតពលសម័ក្រចិ តតៃេះ ខ្ុ ំអាចែឹងពី
ព ័ម៌ាៃ ផ្ទា ល់ខែួៃ ឬ សមាា   ់របស់ សិសេ ក្រុមក្រួសារ 
ឬ បុរាលិរ។ ខ្ុ ំ ល់ក្ពមររាការសមាា  ត់ៅតក្ៅសា
ោ។ ខ្ុ ំៃឹងមៃិៃិយ អំពីព ័ម៌ាៃរបស់ សិសេ ឬ 
បុរាលិរ ណាដែលខ្ុ ំបាៃែឹង ជាម ួអនរណាមាន រ់
ត ើ  តលើរដលង  ដ ក្ ូវការសក្មាបរ់រណីរិចចជាអនរ
សម័ក្រចិ ត ែូចបាៃបញ្ជា រត់ៅរនុងក្រមសិលធមត៌ៃេះ។

ខ្ុ ំ ល់ក្ពមតចៀសវាង ការតរងក្បវញ័្ច ពីសិសេ ឬការ
ជេះឥទធិពលអាក្ររត់ៅតលើសិសេ ឲ្យចូលរមួរនុងអំតពើ
ខុសចាប ់ឬខុសសីលធម ៌ឬអារបបរិរយិតនេងៗ
តទៀ  ដែលនាឲំ្យសិសេទទួលការដារវ់ៃិ ័ចំតពាេះ
ការក្បក្ពឹ តិមៃិក្ ឹមក្ វូតៃេះ តទេះជាសិសេ បាៃ ឬ 
មៃិបាៃ ក្បក្ពឹ តៃូវអារបបរិរយិតៃេះរត៏ដា ។

ខុ្ំ ល់ក្ពម មៃិយ ីនែូវតភទរបស់ សិសេ អនរសម័ក្រចិ តែនទ
តទៀ  ឬរបុ៏រាលិរសាោ។ ខុ្ំៃឹងតចៀសវាងការប៉ាេះពាល់សិសេ
ដែលមៃិសមរមយ តទេះជាតៅរនុង ឬតក្ៅ បរតិវណសាោរត៏ដា  
ដែលរមួទងំការប៉ាេះពាល់នែូវតភទក្របដ់បបយ៉ា ងទងំអស់ ទំនារ់
ទំៃងនែូវតភទ ឬទំនារទ់ំៃងតសនហា ការប៉ាេះពាល់ដែលសិសេមៃិ
 ល់ក្ពម ឬ មៃិសមរមយតាម អា ុ តភទ ៃិង វ ័ របស់សិសេ 
ខុ្ំៃឹងតចៀសវាងការប៉ាេះពាល់ ឬតអាបសិសេ តទេះជាសិសេតអាប

មុៃរត៏ដា ។

ខ្ុ ំ ល់ក្ពមនដល់ែំណឹងតៅសាោជាបនាា ៃ ់
តបើសិៃជាតរចាបខ់្ុ ំតដា សារការពារព់ៃ័ធ

ៃឹង បទតលមើសមជឈមឹ ឬបទឧក្រិែា ការរមួតភទ 
តក្រឿងតញៀៃ ការវា  ប ់ឬ ពារព់ៃ័ធៃឹង

តក្រឿងអាវុធ។

អនរសម័ក្រចិ តតៅក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ាទងំអស់ ក្ ូវតគ្មរពតាមក្រមសីលធមទ៌ងំតៃេះ៖



វិធីបែើលបសីម័ម្ររចិត្ត៖
 កឯកសារននការពនិតិ្យម្ររវត្តរិបូ



 កឯកសារននការពិនិត្យម្ររវត្តរិបូ

១. ការពិៃិ យក្បវ តនិៃការ
តធវើបាបតរមង

២. ការពិៃិ យក្បវ តនិៃការ
ក្បក្ពឹ តបទឧក្រិែាតៅរែា
និៃសីុលតវៃីញ៉ា

៣. ការពិៃិ យក្បវ តរូិប
របស់ FBI ជាម ួការនដិ 
ក្មាមនែ ឬការចុេះហ្ ថ
តលានបញ្ជា រអ់េះអាងរបស់
អនរសម័ក្រចិ ត

អ្នកសម័ម្ររចិត្តទាំងអ្ស់ម្រត្វូការ 
ការពិនិត្យបលើលម្ររវត្តរិូប ៣៖



ការពិនិត្យម្ររវត្តិននការបធវើបាបបកមង និង ការពិនិត្យម្ររវត្តិននការម្ររម្រពឹត្តបទកម្រកិែឋ
ការពិៃិ យក្បវ តិនៃការតធវើបាបតរមង 
https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home

ការពិៃិ យក្បវ តិនៃការក្បក្ពឹ តបទឧក្រិែាតៅរែានិៃសីុលតវៃីញ៉ា
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp

មៃិបងក់្បារ់
តហ្ើ 

មាៃតៅតាមអុៃិធរ័ណិ 

១

២

បត្ើខ្ុាំម្រត្វូចាប់ប្ដើ លបោ របបៀបណា?
រ.) បតងាើ រណៃីសក្មាបត់ក្បើអិុៃធរ័ណិ ។
ខ.) ព ័ម៌ាៃផ្ទា ល់ខែួៃ។
រ.) តរៃឹងតន្ើលទធនលនៃការពិៃិ យតមើលក្បវ តិរូបតៅអីុដមលរបស់តោរអនរ

អ្ត្់អ្ុីណលល? អ្ត្ប់ញ្ហា !
 ទរទ់ងជាម ួ អនរតធវើទំនារទំ់ៃង ជាម ួក្រុមក្រួសារ របស់តោរអនរ
 បំតពញការពិៃិ យតមើលក្បវ តិរូប តហ្ើ តន្ើតៅរែា។
 មរកាៃ ់មណឌ លនដល់ជំៃ ួែល់ក្រុមក្រួសារ តៅអាស័ ដាា ៃតលខ 

440 N. Broad St.

https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp


ការពិនិត្យម្ររវត្តិរូបរបស់ FBI ជាលួ ការ្ដិ ត្ម្រាលនែ ឬ ការចុេះហ្ត្ថបលខាបញ្ហា ក់អ្េះអាងរបស់អ្នកសម័ម្ររចិត្ត

If you have NOT lived in Pennsylvania 

for the past 10 years…

• បំតពញលិខិ សក្មាប ់ការពិៃិ យក្បវ តិរូបរបស់ FBI 
ជាម ួការនដិ ក្មាមនែ

•  នមែ៖ ២៤,២៥$

• តពញលិខិ ចុេះត ម្ េះតាមអុិៃធរ័ណិ 
www.pa.cogentid.com

• តៅនដិ ក្មាមនែតៅរដៃែងនដិ ក្មាមនែដែលតរបាៃ
រំណ ់

If you have lived in Pennsylvania for 

the past 10 years…

• ចុេះហ្ ថតលានបញ្ជា រអ់េះអាងតលើលិខ ិរបស់អនរ
សម័ក្រចិ ត

• មាៃតៅរនុងវុបិនស www.philasd.org/face

តបើសិៃជាតោរអនរបាៃរស់តៅរនុងរែានិៃសីុលតវៃញ៉ា
អស់រ សតពល ១០ ឆ្ន មំរតហ្ើ …

តបើសិៃជាតោរអនរមិនបានរស់តៅរនុងរែានិៃសីុលតវៃ
ញ៉ា អស់រ សតពល១០ ឆ្ន តំទ…

http://www.pa.cogentid.com/
http://www.philasd.org/face


បសចកដសីបងេប ននការពិនិត្យបលើលម្ររវត្ដរិបូ

អនរសម័ក្រចិ តទងំអស់ក្ ូវមាៃការពិៃិ យតមើលក្បវ តរូិបតៅរនុងសំណំុឯរសារសាោ៖
 ការពិៃិ យតមើលក្បវ តនិៃការតធវើបាបតរមង
 ការពិៃិ យតមើលក្បវ តនិៃការក្បក្ពឹ តបទឧក្រិែា
 ការពិៃិ យក្បវ តរូិបតដា  FBI ឬ លិខិ ចុេះហ្ ថតលានបញ្ជា រអ់េះអាងរបស់អនរ

សម័ក្រចិ ត

ក្បវ តរូិបរបស់តោរអនរមាៃសុពលភាពរ សតពល ៦០ ដខ (ឬ ៥ ឆ្ន )ំ



សាំែួរអ្ាំពីការពិនិត្យបលើលម្ររវត្តរិបូ ណែលបរកសសហ្ស៍រួ
ត ើៃឹងមាៃអវតីរើ ត ើង តបើសិៃជាមាៃបញ្ជា អវតីលចត ើងតៅរនុង
ការពៃិ ិយតមើលក្បវ តរិបូរបស់ខ្ុ?ំ

•ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ៃឹងពិចារណា៖
•សុវ ថិភាពរបស់ សិសេ ៃិង បុរាលិរ របស់ត ើង។
•ក្បតភទ ៃិង ទមាៃ ់នៃបទតលមើស។
•រ សតពលដែលបាៃរៃែងនុ តៅនៃ ការនដនាា តទស ៃិង/ឬ ដារ់
តទស។

•ក្បតភទការង្ហរសម័ក្រចិ តដែលតបរេជៃតសនើសំុសម័ក្រចិ តជួ  ។
•លទធនលវជិាមាៃដែលបុរាលនដល់ឲ្យសហ្រមៃ ៍តាងំពីតពលក្បក្ពឹ ត
បទតលមើសមរទល់តពលតៃេះ។

ត ើអនរណាជាអនរក្ ួ ពិៃិ យតមើលការពិៃិ យតមើលក្បវ តរិបូទងំ
តៃេះ?

•នា រសាោៃឹងពិៃិ យតមើលការពិៃិ យក្បវ តរិបូទងំអស់

•តបើសិៃជានា រសាោមាៃសំណួរអំពីព ័ម៌ាៃដែលបាៃ
បង្ហា ញតៅរនុងការពិៃិ យក្បវ តិរបូ ពួរគ្ម ក់្ ូវអុីដមលតៅសួរ
នា ររងដននរទំនារទ់ំៃងជាម ួបុរាលិរ

ត ើខ្ុអំាចបដងឹ វា៉ាការសតក្មចច ិតរបស់នា រសាោខ្ុ ំ អំពកីារពិ
ៃិ យតមើលក្បវ តរិបូរបស់ខ្ុដំែរឬតទ?

• អនរសម័ក្រចិ តណាដែលតររារាងំមៃិឲ្យសម័ក្រចិ តជួ  តៅសា
ោ តដា សារលទធនលនៃការពិៃិ យក្បវ តិរបូ អាចបដឹង វា៉ា
ចំតពាេះការសតក្មចរបស់ នា រសាោ តដា អុីដមលតៅ
parentappeals@philasd.org. 

ត ើអនរដែលគ្មម ៃតលខសូសយល់អាចសម័ក្រច ិតបាៃដែរឬតទ?

• អនរដែលគ្មម ៃតលខសូសយល់សិខយួរធីី តៅដ អាចសម័ក្រចិ ត
បាៃ ឲ្យដ គ្ម ំម់ាៃ ការពិៃិ យតមើលក្បវ តិរតំោភតធវើបាបតរមង
ៃិង ការពិៃិ យក្បវ តិនៃការក្បក្ពឹ តបទឧក្រិែា តៅរនុងឯរសារ
របស់សាោ (ឯរសារទងំតៃេះមៃិក្ ូវការតលខសូសយល់សិខយួ
រធីីតទ) តហ្ើ មាៃបុគ្គលិករបស់ក្កសួងអប់រំនៅន ើលខុស
ក្រវូ ជា ួយបុគ្គលន ោះក្គ្ប់នេលនវលា។



សវុត្ថភិាព និង វិធរីា ការែ៍



ចាបប់លខ ១២៦៖
ចាប់ សដពីីការកត់្សាា លស់ញ្ហា នន ការបធវើបាបបកមង និង បសចកដរីា ការែ៍

អនរសម័ក្រចិ តទទួលខុសក្ ូវរនុងការរ ់
សមាា ល់ ពី សញ្ជា  ៃិង តធវើតសចរដីរា ការណ៍
អំពីការតធវើបាបតរមងដែលអាចតរើ មាៃត ើង។

ការការពារសិសាៃុសិសេរបស់ត ើងរឺជាការ
ទទួលខុសក្ ូវរមួគ្មន  អនរសម័ក្រចិ តទងំអស់
ក្ ូវចូលរមួចំដណររនុងសរមមភាពតៃេះ។



អ្នកណែលចាប់ត្ម្រលូវឲ្យរា ការែ៍

បហ្តុ្អ្វ?ី
ចាបត់លខ ៩០៦ សដីពីការតធវើបាបតរមង (អៃុម ័ត ើង តៅដខ ឧសភា ២០១៦)  ក្មូវឲ្យ បុរាលិរ
អនរជាបរ់ិចចសៃា ៃិង អនរសម័ក្រចិ ត តធវើជា អនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍។
ចាបត់លខ ៩១៦ សដីពីអនរសម័ក្រចិ ត (អៃុម ័ត ើង តៅដខ មថុិនា ២០១៧)  ក្មូវឲ្យ អនរសម័ក្រចិ ត
ទងំអស់ ទទួលការហ្វឹរហ្វឺៃអំពី ការរ ស់មាា ល់ពីសញ្ជា ៃិង ការរា ការណ៍ ពីការតធវើបាបតរមង។

អ្នកណា?
បុរាលិររបស់ ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រងុហ្វីឡា
ដែលហ្វយ៉ា អនរជាបរ់ិចចសៃាឯរជៃ ៃិង 
អនរសម័ក្រច ិត ទងំអស់ ក្ ូវចាប ់ក្មូវឲ្យតធវើ
ជាអនររា ការណ៍។

អ្វីបៅ?
ចាប ់ក្មវូ ឲ្យអនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យតធវើជា
អនររា ការណ៍ រា ការណ៍ពីការសនងេនៃ
ការរតំោភតធវើបាបតរមង ៃិងការមៃិ រចិ ត
ទុរដារត់លើតរមង។



បត្ើ ការបធវើបាបបកមង ែចូបលដចបៅ ?

ជាទូបៅ ការបធវើបាប និង ការលិន កចិត្តទុកោក់ បលើបកមង 
បានឲ្យនិ លន័ បម្រកាលចាប់របស់រែឋសហ្ព័នធថាជា៖

ការតធវើ ឬ ការមៃិបាៃតធវើ រនុង
តពលថមីៗ ដែលបណាដ លឲ្យសាែ ប់
ប៉ាេះពាល់ែល់រាងកា  ៃិង នែូវចិ ត
ែធ៏ាៃធ់ារ ការរតំោភ ឬ ការតរង
ក្បតយជៃពី៍តរមងណាមាន រ។់

ការតធវើ ឬ ការមៃិបាៃតធវើ ដែល
នាឲំ្យមាៃតក្គ្មេះថាន រធ់ាៃធ់ារ

ែល់តរមងណាមាន រ។់



Appropriate Inappropriate or Harmful

ានពាកយសាំែី
• សរតសើរ
• ជំរុញចំណុចវជិាមាៃ ចំតពាេះ រិចចការ ៃិង

អារបបរិរយិ លអ

• ការតធវើឲ្យតក្សើបក្សាល ឬ ៃិយ 
បនាា បបតនាថ រ

• ៃិយ តលងមៃិសមរមយ

អាករបកិរយិា

• ទេះខនង ចិៗ
• កាៃន់ែសិសេសាោ តៅតពលពរួតរចុេះពីរ

ថ ៃដប សឺ
• តអាបតរមងបៃតិច ែរ៏ាបណាតរមងមាៃអារមមណ៍

ររត់ៅដ  តហ្ើ មៃិដមៃជាការតអាបរ ឹរនុង
ៃ ័តសនហា ឬ សនិទធសាន លតាមដបបរមួតភទ

• អដងអលរូទ
• សនិទធសាន ល តសនហា ឬ ប៉ាេះពាល់នែូវតភទ
• ការតធវើទណឌ រមមតលើរាងកា 
• បង្ហា ញ ឬឲ្យតរមងចូលរមួរនុង ការថ រូប

អាសអាភាស

ទាំនកទ់ាំនងរវាង លនុសសបពញវ ័ និង បកមង ណែលានលកេែៈ សលរលយ និង លិនសលរលយ



ម្ររបេទននការ បធវើបាបបកមង៖
ការបធវើបាបបលើរបូរាងកា 

DEFINITION 

របសួរាងកា  ឬសាែ ប ់ដែលតរើ ត ើង មៃិដមៃ
បណាដ លត ើងតដា តក្គ្មេះថាន រជ់ានចែៃយ។

THE SIGNS

• ការរោរដែលមៃិអាចពៃយល់បាៃ
• សាន មជាតំៅតលើមុខ បបូរមា  ់មា  ់ខនង រូទ ៃិងតលែ  ដែលមៃិ

អាចពៃយល់បាៃ 
• បារត់ធមញ ឬ របសួរាល
• សាន មមៃុសេានំ
• តៅមៃាីរតពទយពិៃិ យតក្ចើៃែង
• តរមងដែលានែ ចឪពុរមាដ  របស់ពួរតរ តហ្ើ មៃិចងត់ៅនាេះ
• តរមងដែលភ ័ានែ ចតពលតៅជាម ួសមាជិរបុរាលិរណាមាន រ់
• ការតក្បើរមាែ ងំតដា អនរតមើលដថតរមង ៃិង
• តរមងដែលខំ រចិ តអនរែនទ។

និ លន ័ អ្វីណែលប ើងម្រតូ្វសបងេត្បលើល



ម្ររបេទននការ បធវើបាបបកមង៖
ការបធវើបាបបលើរបូរាងកា 

ការពិត្៖
ឪពុរមាដ  ទងំអស់ខឹងៃឹងរូៃរបស់ខែួៃឯងតៅតពលខែេះ។ ការខឹងសមាមៃិដមៃជាបញ្ជា អវតីទ ប៉ាុដៃតការវា រូៃ

តដា រំហ្ឹងមៃិដមៃជាការក្ ឹមក្ ូវតនាេះតទ។

ជាំ បនឿ៖
ឪពុរមាដ  ដែលលអ មៃិមរួត ៉ា ឬ ខឹងរូៃ រសបព់ួរគ្ម ត់ទ។



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

នថាទីម ួ នាៃិទឃរែូវដែលមាៃរំតៅតៅដ លអ តហ្ើ  ជរ័ឌៃី
/Jordyn ដែលមាៃអា ុ ១០ ឆ្ន  ំតសែៀរ សំព /់តាន ខែី។ 
តោរអនរតឃើញនាងមាៃសាន មរោរដែលមាៃរងវងម់ូលជា
តក្ចើៃ តៅតលើ តលែ នាង។ សាន មតនាេះមាៃទំហំ្ ៃិងសណាា ៃ 
ប៉ាុៃបារ។ី តោរអនរសួរនាងថាតជើងនាងតរើ អី នាងត្ែើ ថា 
«គ្មម ៃអីតទ។»

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

«ជរ័ឌីៃ សាន មរោរតៃេះតមើលតៅែូចជាឈាឺនែ ងំណាស់។ 
ខ្ុ ំចងជ់ួ  នាង។ នាងអាចក្បាបខ់្ុ ំថាត ើមាៃអវីតរើ ត ើង។»

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

• រស័ពាតៅ តលខទូរស័ពាសក្មាបត់រមង (Childline) តហ្ើ 
តរៀបរាបព់ីអវីៗដែលតោរអនរបាៃសតងា តឃើញ។

• រា ការណ៍អំពីឧប តិតហ្ ុ តៅនា រសាោរបស់
តោរអនរ។

ចាត្់វិធានការ



ម្ររបេទននការបធវើបាបបកមង៖
រ ាំបោេបាំពាន ៃ្វូបេទ

DEFINITION 

តរើ មាៃត ើងតៅតពលអនរណាមាន រត់ក្បើអណំាចតៅ
តលើតរមង តហ្ើ ឲ្យតរមងចូលរមួរនុងសរមមភាពរមួតភទ
អវមី ួ ឲ្យតរមងចូលរមួរនុងរូបអាសអាភាស ឬ បងេឲំ្យ
តរមងតមើលសរមមភាពរមួតភទ។

THE SIGNS

• តរមងមៃិចងចូ់លរមួរនុងសរមមភាពកា វបបរមម
• តរមងមាៃការលំបារ ឬ ឈចឺាប ់តៅតពលតែើរ ឬ អងាុ 
• តរមងឈរឺជាញឹរញប ់តហ្ើ មៃិអាចពៃយល់បាៃ
• តរមងមាៃតរាររមាស់នារតៅទវ រមាស (yeast) ឬរោរ ក្មងតនាម
• តានអាវក្ទនាបរ់បស់តរមង រដហ្រ ឬមាៃ្ម
• តរមងចូលចិ តប៉ាេះពាល់នែូវតភទជាម ួតរមងឯតទៀ 
• តរមងែឹងខុសពីធមមតាអំពី វធិី ឬ អារបបរិរយិ នៃការរមួតភទ
• ការប៉ាេះពាល់នែូវតភទរ វាងតរមងៃិងតរមង
• តរមងមាៃសាន មជាតំៅតលើចំតហ្ៀងតលែ ានងរនុង
• តរមងមាៃការភ ័ានែ ចតពលតៅមាន រឯ់ងជាម ួបុរាលណាមាន រ់
• តរមងមាៃបញ្ជា ជាម ួការតរងមៃិលរ់
• អៃាេះអដៃាង ឆ្បខ់ឹង ឬ គ្មម ៃការ រចិ តទុរដារទ់ល់ដ តសាេះ

និ លន ័ អ្វីណែលប ើងម្រត្វូសបងេត្បលើល



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

នថាតៃេះ បងក្បុសរបស់ អាមុោិ/Amelia ដែលមាៃអា ុ ១៩ 
ឆ្ន  ំមរ រនាងពីរមមវធិីតក្កា តមា៉ា ងសិរារបស់នាង។ 
នាងក្បាបត់ោរអនរថា នាងក្ស ឡាញ់បងក្បុសរបស់នាង 
តហ្ើ តរទងំពីរនារម់ាៃ «អាថរ៌ំបាងំ» ជាម ួគ្មន តៅរនុង
បៃាបរ់បស់នាងតៅតពល ប។់

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

«អាមុោី អាថរ៌ំបាងំខែេះនាងអាចក្បាប ់មៃុសេតពញវ ័ 
ឬ ក្រូ បាៃ។ ត ើងៃឹងទូរស័ពាតៅអនរដែលត ើងអាច
ៃិយ ជាម ួបាៃ ។»

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

• ទូរស័ពាតៅ តលខទូរស័ពាសក្មាបត់រមង (Childline) 
តហ្ើ តរៀបរាបពី់ឧបប តិតហ្ ុ។

• រា ការណ៍ឧបប តិតហ្ ុតៃេះ តៅនា រសាោ។

ចាត្់វិធានការ



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

តោរ តច/Jay តធវើការឲ្យអងាការម ួ ដែលចា ដ់ចងរមម
វធិីតក្កា តមា៉ា ងសិរាតៅសាោ។

តរមងមាន រក់្បាបត់ោរអនរថា «ពងរបស់តោរ តច ធំជាង
ពងរបស់ខ្ុ ំ។»

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

សាថ ៃភាពតៃេះ លអបំនុ រឺរុំៃិយ អវីទងំអស់។ តោរ
អនរមៃិចងល់តមអៀង ឬបតងាើៃឥទធិពលែល់តរឿងរបស់តរមង
តទ។ ក្គ្មៃដ់ រា ការណ៍ៃូវអវីៗដែលតោរ អនរបាៃឮ
តៅបាៃតហ្ើ ។

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

• ទូរស័ពាតៅ តលខទូរស័ពធសក្មាបត់រមង (Childline) 
តហ្ើ រា ការណ៍ពីអវីៗដែលតោរអនរបាៃឮ។

• តោរអនរក្ ូវក្បាបត់ៅនា រសា ោជាមនាា ៃ ់តែើមបី
ឲ្យតរចា ត់ាងំមុខនាទីថមីឲ្យ តោរ តច ដែល មៃិ
ទរទ់ងជាម ួតរមង រនុងខណដែលតររំពុងតសុើប
សតងា ពីរបា ការណ៍តៃេះ។

ចាត្់វិធានការ



ម្ររបេទននការ បធវើបាបបកមង៖
ការបធវើបាប ៃ្វូចិត្ត

DEFINITION 

ទំនារទ់ំៃងដែលមាៃតក្គ្មេះ ថាន រ ់ដែលតរើ មាៃត ើងជាបៃត
បនាា ប ់រវាងមាតាបិតា ឬអាណាពាបាល ៃងិតរមង ែូចជា ការ
រេិះរៃ ់ការមៃិឲ្យ នមែ ការបែិតសធ ឬ ការមៃិនដល់តសចរដី
ក្សឡាញ់ ដែលបណាដ លឲ្យមាៃបញ្ជា ែល់ការលូ ោស់ដននរ
ចិ តសាន្រសត។
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• បញ្ជា រនុងការញំុចំណីអាហ្រា (តរារានែ ចធា ម់ៃិហា ៃញំុ
អាហារ/anorexia តរារចងប់រតិភារអាហារមៃិតចេះដ អ្ អ្ៃ)់

• ទមាែ បភ់ ័ក្ពួ  (ានកំ្រចរ ោងនែមៃិឈប់ ឬបង្ហា ញឲ្យ
តឃើញភាពអៃាេះអដៃាងហ្ួសក្បមាណ

• អារបបរិរយិតោរតៅ ែូចជាការតក្បើរមាែ ងំ ឬពារយសំែី 
តធវើបាប អនរណាមាន រ ់ឬ ស វអវីម ួ

• ការគ្មម ៃអារមមណ៍សនិ សាន រជាម ួ មាតាបិតា ឬ អាណា
ពាបាល

• មាៃការ ឺ យ៉ា វរនុងការលូ ោស់ រាងកា ៃិង នែូវចិ ត
• ប៉ាងតធវើអ តោ 

និ លន ័ អ្វីណែលប ើងម្រត្វូសបងេត្បលើល



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែចូបលដច?

រមមវធិីតក្កា តមា៉ា ងសិរាដែលតែរភ ួបំណាស់ សក្មាប់
ក្រុមក្រួសារ។ ថំម/ីTommy ដែលមាៃអា ុ ៧ ឆ្ន ំ ៃិ យ  
ថា គ្មម ៃអវីដែលខែួៃចងត់ធវើជា ម ួឪពុរមាត  តទ។ គ្ម ម់ៃិ
ក្ពមកា ក់្រណា រ់ាងបៃួក្ជុងសក្មាបត់ែរភ ួបំណាស់។ 
ក្រុមតៃេះបាៃរ ស់មាា ល់ថា គ្ម ម់ៃិតអើតពើៃឹងក្រុមក្រួសារ 
របស់គ្ម  ់តៅតពលពួរតរមរែល់រដៃែងរមមវធីិ។

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

«ថំម ីខ្ុ ំបាៃរ ស់មាា ល់តឃើញថា ឯងែូចជាមៃិ
សបា  ចិ តជាម ួក្រុមក្រួសារ។ ត ើឯងមៃិអីតទ
ឬអវី?»

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

• បៃតការសតងា តមើលៃូវអវីៗដែលតរើ មាៃត ើង 
តហ្ើ រ ក់្តាទុរៃូវអវីៗដែលតោរអនរតឃើញ។

• ក្បាបត់ៅសមាជិរបុរាលិរទទួលបៃាុររនុងតរឿងតៃេះ
ឲ្យែឹងអំពីការសៃានា តែើមបឲី្យពួរតរអាចបៃតការ
សតងា ររតមើលសញ្ជា នៃការតធវើបាប។

ចាត្់វិធានការ



ម្ររបេទននការបធវើបាបបកមង៖
ការលិន កចិត្តទុកោក់

DEFINITION 

មាតាបិតា ឬអាណាពាបាល មៃិនដល់ឲ្យតរមងៃូវអវីៗដែលតរមង
ក្ ូវការជាចាបំាច់ រមួមាៃ (មាូបអាហារ ជក្មរ ការក្រប ់ក្រង ៃិង 
សតមែៀរ បំពារ)់ តសចរដីក្ ូវការសក្មាបក់ារអបរ់រំបស់ពួរតរ ឬ
តសចរដីក្ ូវការសក្មាបក់ារពាបាលរបស់ពួរតរ។ ការមៃិ រ
ចិ តទុរដារអ់ាចតរើ មាៃត ើងតដា សារការមៃិនដល់ឲ្យ ឬ
តដា សារក្រុមក្រួសារគ្មម ៃលទធភាពតែើមបនីដល់ឲ្យរូៃរបស់ពួរ
គ្ម ។់

THE SIGNS

• តរមងសំុទៃ ឬ លួចលុ   មាូបអាហារ
• គ្មម ៃអនាម ័
• សតមែៀរបំពារម់ៃិសមរមយ ឬក្រខវរ់
• ទមាៃ ់ៃិងរំពស់ តក្កាមមធយមភារ
• អវ តមាៃតក្ចើៃហ្ួសតហ្ ុ
• ោែ ៃចំណីអាហារ ក្របត់ពលតវោ
• តធវើរិចចការរបស់មៃុសេតពញវ ័ (ឧ. តមើលបអូៃ ឬ ចំ

អិៃអាហារ)
• អារបបរិរយិ មៃិសូវវាងនវ ឬ ក្សងូ ក្សង្ហ ់
• អស់រមាែ ងំហ្ួសតហ្ ុ
• ចងឲ់្យតរ រចិ តទុរដារម់រតលើខែួៃហ្ួសតហ្ ុ

និ លន ័ អ្វីណែលប ើងម្រត្វូសបងេត្បលើល



ម្ររបេទននការបធវើបាបបកមង៖ ការលិន កចិត្តទកុោក់



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

មា៉ា ចរ័រ/ីMarjorie ជាតរមងដែលមាៃអា ុ ៦ ឆ្ន  ំក្បាប់
តោរអនរថា នាងក្ ូវចំអិៃអាហារតពលោា ចសក្មាប់
បអូៃពីរនារ ់(អា ុ ១ ឆ្ន  ំៃិង ២ ឆ្ន )ំ តៅតពល មាដ  
របស់នាងតៅតធវើការ។ គ្មម ៃមៃុសេតពញវ ័ណាមាន រ់
តៅនាេះតទ។

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

«អសាច រយដមៃ ខ្ុ ំែឹងថាពិ ជាមាៃការពិបារណាស់។»

សក្មាបត់រមងដែលមាៃអា ុប៉ាុណាឹ ង  រលអរំុតរៀបរាប់
តរឿងតដា លអិ លអៃអី់។ រា ការណ៍ តហ្ើ ទុរឲ្យ 
អងា ការ ការពារតរមង តធវើការតសុើបអតងា ។

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

• ទូរស័ពាតៅ តលខទូរស័ពាសក្មាបត់រមង (Childline) 
តហ្ើ រា ការណ៍ពីអវីៗដែលតោរអនរបាៃឮ។.

• ដសវង ល់ថាត ើក្រុមក្រួសារក្ ូវការជំៃួ រនុងការ
ដសវងររអនរតមើលតរមង ឬបតងាើ ទំនារទ់ំៃងតៅរនុង
សងាម ឬតទ។

ចាត្់វិធានការ



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

មាដ  របស់ ហ្ារ/Zach មៃិទៃប់ាៃ រក្បដាបជ់ួ  
ែរែតងាើមថមីមរឲ្យសាោតៅត ើ ។ ហ្ារ មាៃតរារ
ហឺ្ ែធ៏ាៃធ់ារ តហ្ើ ក្ ូវការថាន ។ំ

សាថ នភាព



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

តៅកាៃ ់មាដ   ឬ អាណាពាបាល៖

«អនរក្សី ចូៃ/Jones  ក្បដាបជួ់  ែរែតងាើមរបស់ ហ្ារ 
អស់តហ្ើ ។ ត ើងមៃិអាចទុរតរឲ្យតៅទីតៃេះតដា 
សុវ ថិភាពបាៃតទ តបើគ្មម ៃក្បដាបជ់ួ  ែរែតងាើម។»

បោកអ្នកនយិា ថា



បត្ើបោកអ្នក នឹងបធវើែូចបលដច?

• តធវើយ៉ា ងណាឲ្យមាដ  របស់ ហ្ារ អាចទទួលបាៃថាន ំ
ដែលគ្ម ក់្ ូវការ។

• តបើសិៃជាតៅដ មាៃបញ្ជា  ក្ ូវរា ការណ៍តៅ 
Childline។

ចាត្់វិធានការ



វិធីបធវើបសចកដរីា ការែ៍

អនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ក្ ូវរា ការណ៍ ជាបនាា ៃ ់ៃិង តដា ផ្ទា ល់ នៃ
ការសនងេតលើការតធវើបាបតរមងតៅ Childline។

មាៃវធិី ២ តែើមបរីា ការណ៍៖

តាមរ សវុបិនសរបស់
www.compass.state.pa.us/cwis

តដា ទូរស័ពាតៅតលខ 
១-៨០០-៩៣២-០៣១៣

http://www.compass.state.pa.us/cwis


បោ ទូរស័ពទ



បោ ទូរស័ពទ



បម្រកា បពលទូរស័ពទបៅរា ការែ៍រួចបហ្ើ ៖ ជាំហ៊ា នបនទ ប់
ជក្មាបតៅនា រសាោ ឬអនរ ណំាងរបស់គ្ម  ់ជាបនាា ៃ។់

តបើសិៃជាតោរអនររា ការណ៍តាមទូរស័ពាតៅ Childline៖
• ក្ ូវបំតពញរបា ការណ៍នៃការសនងេការតធវើបាបតរមង — តៅថា CY-47 — តហ្ើ 

ក្បរល់ឲ្យតៅ ភាន រង់្ហរទទួលបៃាុរតលើតរមង ៃិង  ុវ ័ រនុង ំបៃ ់រនុងរំ ុងតពល ៤៨ 
តមា៉ា ង រាបពី់តពលនៃរបា ការណ៍តាមទូរស័ពា។

• លិខិ CY-48 តៃេះមាៃតៅរនុងអិុៃធរ័ណិ www.KeepKidsSafe.pa.gov ឬ 
តៅរដៃែងភាន រង់្ហរទទួលបៃាុរតលើ តរមង ៃិង  ុវ ័។

តបើសិៃជាតោរអនរបាៃរា ការណ៍តាមអិុៃធរ័ណិ  តោរអនរមៃិបាចបំ់តពញលិខិ CY-47 តទ។



ក្ ូវរា ការណ៍
តៅ Childline

តៅរនុងសាថ ៃភាព
ណាម ួ  ែូច
 តៅតៃេះ៖

តោរអនរតធវើការជាម ួតរមងរនុងតពលសម័ក្រចិ ត (តៅរនុង ឬ តក្ៅ ទីធាែ សាោ) តហ្ើ 
សនងេថា តរមងរំពុងទទួលការតធវើបាប។

តោរអនរទទួលខុសក្ ូវរនុងការតមើលដថតរមង ក្របក់្រង ដណនា ំឬហ្វឹរហ្វឺៃតរមង 
តហ្ើ  សនងេថាពួរតររំពុងទទួលការតធវើបាប។

បុរាលមាន រប់ាៃក្បាបត់ោរអនរថាតរមងតនាេះជាជៃរងតក្គ្មេះតដា ការតធវើបាប។

មៃុសេដែលមាៃអា ុ ១៤ ឆ្ន  ំត ើងតៅ បាៃក្បាបអ់នរថា គ្ម ប់ាៃតធវើបាបតរមង។

បពលណាម្រតូ្វរា ការែ៍



ចុេះបបើសិនជាបកមងលកម្រាប់ខុ្ាំ?
ក្ ូវតធវើែូចអវីៗ  តៅ៖

១. សាដ បត់រមង។
២. តធវើឲ្យតរមងមាៃទំៃុរចិ ត។
៣. មាៃភាពសាបត់សាៀម ៃិង ក្បមូល រព ័មាៃ។
៤. ល់ជំៃួ ជាបនាា ៃដ់ែលតោរអនរអាចនដល់បាៃ តែើមបតីធវើ

ឲ្យមាៃសុវ ថភិាព។
៥. រុំសៃាជាម ួតរមងថាតោរអនរៃឹងមៃិក្បាបអ់នរណាមាន រ់

ឲ្យែឹង។ តៅក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា តរ
 ក្មូវ ឲ្យតោរអនរ រា ការណ៍។

៦. រុំនដល់ព ័ម៌ាៃដែលតរមងបាៃក្បាបត់ោរអនរតៅអនរដែល
ទទួលការតចាទក្បកាៃថ់ាតធវើបាបតរមង។



សូមចងចាថំា  ួនាទីរបស់តោរអនររមឺ្រត្វូរា ការែ៍ជាលនុ!
• កុាំតសុើបអតងា 
• កុាំសួរចតមែើ 
• ទុរឲ្យអនរឯរតទសពី Childline សតក្មចៃូវអវីៗ ដែលបាៃតរើ ត ើង ៃិងតធវើការតសុើបអតងា 

តរ រចិ តទុរដារត់លើសចរដីរា ការណ៍របស់តោរអនរយ៉ា ងានែ ងំ តហ្ើ តោរអនរៃឹងលនិទទួលនលលំបារអវតីទ ឲ្យដ តសចរដី
ការណ៍តនាេះតធវើត ើង តដា សុទធចិ ត តទេះជាការតចាទក្បកាៃត់នាេះមៃិពិ រត៏ដា ។

ការសបម្រលចចិត្តអ្ាំពីការបធវើបានបកមង

តាលពបិសាធនជ៍ាកណ់សដង៖
សុខចិ តមាៃរំហុ្ស តដា សារកាៃត់ជើងតរមងជាៃិចច

ការតធវើបាបតរមង មៃិដមៃ

ជាអវដីែលអាចតមើលែឹង

ចាស់ក្រដ  តនាេះតទ…



ការពតិ្
 ិចជាង ៥% នៃតរមងដែលតរបាៃរា ការណ៍ថាទទលួការតធវើបាប ឬគ្មម ៃការ រចិ តទុរដារ ់ក្ ូវតរ រតចញពីនាេះ តហ្ើ ជាទូតៅ មៃិ
ដមៃតរ រតចញពីនាេះ ូរតនាេះតទ។ ចំតពាេះតរមងដែលតរមៃិ រតចញពីនាេះ តរនដល់ការបតក្មើែល់ក្រុមក្រួសាររបស់ពរួគ្ម  ់តែើមបតីធវើយ៉ា ង

ណាឲ្យតរមងមាៃសុវ ថិភាព។

ជាំ បនឿ

តៅតពលតោរអនររា ការណ៍ពីការតធវើបាបតរមង តរៃឹង រតរមងតចញពីក្រុមក្រួសាររបស់តរមង។



តហ្ ុអវមីាៃជាការដែលក្ ូវរា ការណ៍ តដា ផ្ទា ល់ ៃិង ជា
បនាា ៃ ់តៅ Childline មាៃសារសសំានៃា់នែ ងំ?

• អាចកា ប់ៃថ មៃិឲ្យតរមងរងតក្គ្មេះមដងតហ្ើ មដងតទៀ  
តដា  សារការជួ  បំភែនឺែូវែល់ការតសុើបអតងា 

• កា ប់ៃថ ការប៉ាេះទងាិចដែលមៃិចាបំាច ់ដែលអាចបណាដ ល
មរពីការតរើ មាៃត ើងមដងតហ្ើ មដងតទៀ  សួរលមអ ិពីតរមង

• ឲ្យអនរក្បក្ពឹ តបទតលមើសទទួលខុសក្ ូវៃូវអំតពើរបស់ខែួៃយ៉ា ង
តពញតលញ

• តធវើយ៉ា ងណាឲ្យអនរឯរតទសរនុងតរឿងតៃេះែឹរនាកំារតសុើ
ៃអតងា 

• ពិៃិ យ តឃើញតរឿងដែលតរបិទបាងំជាបនាា ៃ់

រា ការែ៍ជាបនទ ន់



តាលោនបសចកដរីា ការែ៍
បត្ើានអ្វបីកើត្ប ើងបម្រកា ពបីានបធវើបសចកដរីា ការែ៍រួចបហ្ើ ?

• តរបញ្ាូ ៃរបា ការណ៍ តៅភាន រង់្ហរទទួលបៃាុរតលើតរមង ៃិង
 ុវ ័ រនុង ំបៃ់

•ភាន រង់្ហរតៅរនុង ំបៃ ់ក្ ូវចាបត់នដើមការតសុើបអតងា  តែើមបី
សតក្មចថាត ើតរមងទទួលការ តធវើបាប/ការមៃិ រចិ តទុរ ដារ ់ 
ឬអ ់
• ក្ ូវចាបត់នដើមការតសុើបអតងា រនុងរំ ុងតពល ២៤ តមា៉ា ង
• តរៀបចំ ឬ  នដល់ជំៃួ ដែលតរក្ ូវការ តែើមបកីារពាររុំឲ្យមាៃ
ការតធវើបាបតរមង តៅតទៀ  ៃិងររាទុរក្រុមក្រួ សារឲ្យបាៃ
តៅជុំគ្មន

•ការតសុើបសួរពីការតធវើបាបតរមងក្ ូវតធវើឲ្យចបរ់នុងរំ ុងតពល 
៣០ នថា តលើរដលងដ ភាន រង់្ហរនដល់ការបង្ហា ញភសតុតាងក្ ឹម
ក្ ូវពីមូលតហ្ ុដែលការតសុើបអតងា មៃិអាចតធវើឲ្យចបរ់ចួរាល់
បាៃ



អាចទទួលពិន័  បបើសិនជាលិនបានរា ការែ៍

What if a mandated reporter fails to 

follow the law? 

អនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ដែលមៃិបាៃរា ការណ៍ 
អំពីការតធវើបាបតរមងតដា តច នា អាចទទួលពិៃ ័ពី បទ
តលមើស មជឈមឹ រក្ម ិពីរ តៅបទក្ពហ្មទណឌ រក្ម ិពីរ។

ចុេះបបើអ្នកណែលបរត្ម្រលូវឲ្យរា ការែ៍ លិនបានបោរពបធវើតាលចាប់?



សាំែួរណែលបរកសាហ្ស៍រួ

•អ ត់ទ។ អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ទទួលខុសក្ ូវចំតពាេះការរា ការណ៍ តៅតពលដែលពួរតរសនងេថា
តរមង រងតក្គ្មេះតដា សារការរតំោភតធវើបាប។

ត ើអនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ក្ ូវដ ែឹងចាស់ោស់ថាតរមងពិ ជាទទលួការតធវើបាប
ពិ ក្បារែ ដែរឬតទ?

• តរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍។ គ្មម ៃអវីដែល ក្មូវឲ្យតរមងមរជួបអនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ តែើមបអីាចរា ការណ៍
តនាេះតទ។

ត ើតរ ក្មូវឲ្យ អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ រា ការណ៍តៅតពលដែលពរួតរែឹងពីការតធវើ
បាប តរមងពីអនរែនទតទៀ  តក្ៅពីតរមងដែលតរសនងេ ថាទទលួការតធវើបាប ដែរឬតទ?

•ចាប ់ក្មូវឲ្យ អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ក្បាបត់ ម្ េះរបស់ខែួៃ ៃឹងទីរដៃែងដែលតរអាចទរទ់ងបាៃ។ 
ព ័ម៌ាៃតៃេះមាៃក្បតយជៃ ៍តបើសិៃជាតរក្ ូវការបញ្ជា រព់ីសាថ ៃភាព ឬព ័ម៌ាៃបដៃថម ភាន រង់្ហរដននរសងាមរិចចនៃ
ការយិល័ ទទួលបៃាុរតលើតរមង ៃិង ុវ ័ អាចទរទ់ងតៅ អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍។

ត ើអនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ក្ ូវដ ក្បាបត់ ម្ េះរបស់ខែួៃ ដែរឬតទ?



COMMON QUESTIONS, CONTINUED

• តរៃឹងោរប់ាងំអ តសញ្ជា ណរបស់ អនររា ការណ៍ទុរជាសមាា   ់តដា មាៃការតលើរដលងឲ្យបតញ្ចញតៅឲ្យអាជ្ា
ធរ ឬការយិល័ អរាតមធាវរីបស់ក្រសួង។

ត ើតរៃឹងបតញ្ចញត ម្ េះអនរដែលចាប ់ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ដែរឬតទ?

• តរអាច ក្មូវឲ្យ អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ តធវើជាសារេតីៅ ុោការសីុវលិ ឬក្ពហ្មទណឌ  រមួទងំ ុោការ
ដននរ ុវវ ័ ឬក្ពហ្មទណឌ ។

ត ើអនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ក្ ូវតធវើជាសារេតីៅ ុោការ ដែរឬតទ?

•អនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ៃឹងទទួលព ័ម៌ាៃចុងតក្កា ដែលទរទ់ងៃឹងសាថ ៃភាពនៃតសចរដីរា ការណ៍ ពី
ក្រសួង តទេះបីជាតរ មៃិបាៃររតឃើញ មាៃ ំរុ  ឬ បាៃររតឃើញ ៃិងដនៃការនៃការបតក្មើ ឬបាៃនដល់ការបតក្មើ 
តែើមបកីារពារតរមង។

ត ើអនរដែលតរ ក្មូវឲ្យរា ការណ៍ ៃឹងែឹងពីអវីៗដែលបាៃតរើ ត ើងតៅៃឹងតសចរដីរា ការណ៍ដែលពួរតរ
បាៃរា ការណ៍ ៃឹងអវីៗដែលភាន រ ់ង្ហររំពុងតធវើតែើមបកីារពារតរមងពីការរតំោភតធវើបាបដថមតទៀ  តដា វធីិណា?



ានសាំែួរ?
volunteer@philasd.org 



សាកលបងចាំបែេះែឹងរបសប់ោកអ្នក៖
សាំែួរសម្រាប ់អ្នកណែលចាបត់្ម្រលូវឲ្យរា ការែ័


