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ពាក្យណែនាំសម្រាបអ់្នក្សម័ម្ររចិត្ត (ការអ្ប់រ ាំតាមអ្ ិនធរ័ែិត្/Webinar) 
របូសន្លឹកទី១ 

សួរសដី! សូមអរគុណចំព ោះការសម័គ្គចិត្តចូលរមួជយួ ជាមយួគ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា! ពយើងខំុ្មាន្អំណរគុណខ្ល ងំណាស់ដែលពោកអនក
ដចករដំលកពេលពេោ និ្ងពទេពកាសលយរបស់ពោកអនកជាមយួសិសានុ្សិសសរបស់ពយើង។ 

របូសន្លឹកទី២ 

ពៅកនុងការេន្យប់ង្ហា ញពន្ោះ ពយើងខំុ្នឹ្ងពរៀបរាបេី់មូលដ្ឋា ន្នន្ការសម័គ្គចិត្តជាមយួគ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ពែើមបឲី្យពោកអនកពគ្ត្ៀមខលួន្
ជាពគ្សចពែើមបពី វ្ើការ ពៅពេលដែលពោកអនកចាបព់ ដ្ើមសម័គ្គចិត្តជយួ ។  

មុន្ែំបូង ពយើងខំុ្នឹ្ងជគ្មាបពោកអនកពដ្ឋយសពងេបថាពត្ើពយើងខំុ្ជាអងគការអវី គ្េមទងំការពរៀបរាបអំ់េី ត្នមល និ្ង េត័្ម៌ាន្ អំេីស្ថា ន្ភាេេលរែារបស់ 
ពយើង។ បន្ទា បម់ក ពយើងខំុ្នឹ្ងជគ្មាបពោកអនកថាពហ្តុ្អវីបាន្ជាអនកសម័គ្គចិត្តែូចជារូបពោកអនក មាន្ស្ថរៈសំខ្ន្ចំ់ព ោះពជាគជយ័របស់សិសសពយើង។ 

ដ ន្កបន្ទា បម់កពទៀត្នន្ការដណន្ទរំបស់ពយើងខំុ្ នឹ្ងពរៀបរាបអំ់េីលិខិត្ស្ថន មដែលពគត្គ្មូេឲ្យមនុ្សសពេញេយ័ដែលចងស់ម័គ្គចិត្តជយួ ពៅកនុងអាគារ
របស់ពយើងទងំអស់បំពេញ។ ពយើងនឹ្ងនិ្យាយអំេី គ្កមសីល្មស៌គ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត រមួជាមយួការបញ្ជា កេី់គ្បេត្តិរូបអវីខលោះដែលពោកអនកគ្តូ្េការ 
និ្ងេ ិ្ ីដែលពោកអនកអាចពសនើសំុឯកស្ថរទងំពន្ទោះ។ ពយើងកនឹ៏្ងពរៀបរាបេី់ស្ថរៈសំខ្ន្ន់ន្សុេត្ាិភាេដែលទកទ់ងនឹ្ងការរពំោភបំ ន្ពលើកុមារ្ង
ដែរ។ ពៅពេលចបក់ារេន្យល់បង្ហា ញពន្ោះ ពោកអនកនឹ្ងអាចកត្ស់មាគ ល់េីលកេណៈដែលបង្ហា ញេីការរពំោភបំ ន្ពលើកុមារ និ្ងែឹងេីលំដ្ឋបដ់ែល
គ្តូ្េព វ្ើ ពែើមបរីាយការណ៍េីការរពំោភបំ ន្ពលើកុមារដែលអាចពកើត្មាន្ព ើង។ 

ពយើងនឹ្ងបញ្ចបក់ារេន្យល់បង្ហា ញពន្ោះជាមយួនឹ្ងសំណួរខលីៗ ដែលអាចសាងព់មើលនូ្េចំពណោះែឹងអំេីអវីៗដែលពោកអនកបាន្ពរៀន្ពៅនងៃពន្ោះ។ 

របូសន្លឹកទី៣ 

ពគាលបំណងនន្ការដណន្ទពំន្ោះ គឺពែើមបពីគ្ត្ៀមពោកអនកឲ្យសម័គ្គចិត្តជយួ ពៅស្ថោរបស់ពយើង។ ពៅពេលចបក់ារហ្វឹកហ្វឺន្ពន្ោះ ពោកអនកនឹ្ងយល់េី
ពសចកដីគ្តូ្េការពៅស្ថោរបស់ពយើង និ្ងែឹងថាពត្ើអនកសម័គ្គចិត្តមាន្ស្ថរៈសំខ្ន្ប់៉ាុណាា កនុងការបំពេញនូ្េពសចកដីគ្តូ្េការទងំពន្ោះ។ ពោកអនកនឹ្ងយល់
េីដ ន្កព្សងៗនន្សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបក់ារសម័គ្គចិត្ត និ្ងែឹងេីរពបៀបបំពេញឯកស្ថរទងំពន្ោះ។ ពោកអនកនឹ្ងមាន្ទំនុ្កចិត្តអំេីការសម័គ្គចិត្តជួយ ពៅ
ស្ថោរបស់ពោកអនក។ ពោកអនកនឹ្ងែឹងថាពគត្គ្មូេឲ្យពោកអនកព វ្ើជាអនករាយការណ៍ ពត្ើមាន្ន្យ័យា៉ា ងែូចពមដច។ ពោកអនកនឹ្ងអាចកត្ស់មាគ ល់េី
លកេណៈដែលបង្ហា ញេីការរពំោភបំ ន្ពលើកុមារ និ្ងែឹងេីលំដ្ឋបដ់ែលគ្តូ្េព វ្ើ ពហ្ើយពៅទីបំ្ុត្ ពោកអនកនឹ្ងមាន្ពសចកដីរពំភើបរកីរាយពែើមបសីម័គ្គ
ចិត្តជយួ ពៅស្ថោរបស់ពយើង! 

របូសន្លឹកទី៤ 

ពយើងនឹ្ងចាបព់ ដ្ើមជាមយួការពរៀបរាបថ់ាពត្ើពយើងជាអនកណា កនុងន្ទមពយើងជាអងគការ និ្ងជាគ្កសួងអបរ់។ំ 

របូសន្លឹកទី៥ 

គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា គ្បកាន្ខ់្ា បនូ់្េត្នមលសំខ្ន្់ៗ បនួ្គឺ៖ សិសសទងំអស់ អាច និ្ង គ្បាកែ ជាពរៀន្បាន្ពចោះែឹង ការបង្ហា ត្ប់ពគ្ងៀន្
ដែលមាន្គុណភាេខពស់ គឺជាមូលដ្ឋា ន្សំខ្ន្ន់ន្កិចចការរបស់ពយើង មាតាបិតា និ្ងគ្កុមគ្គួស្ថរ គឺជានែគូរបស់ពយើង និ្ង ពយើងជាអនកមពគ្បើដែលគរួឲ្យ
ទុកចិត្តសគ្មាបជំ់ន្យួស្ថធារណៈ។ 
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របូសន្លឹកទី៦ 

កិចចការទងំអស់របស់ពយើង គឺពែើមបបំីពេញតាមទសសន្ៈេស័ិយែខ៏្ល ងំកាល ែូចត្ពៅ៖ សគ្មាបព់កមងទងំអស់ ស្ថោលអ ពៅជិត្កដន្លងដែលេកួពគរស់ពៅ។ 

របូសន្លឹកទី៧ 

ពគាលជំហ្ររបស់ពយើង ព វ្ើឲ្យពយើងពតត ត្ពៅពលើពជាគជយ័នន្ទសសន្ៈេស័ិយពន្ោះ។ ជាពរៀងរាល់នងៃ គ្គូ ន្ទយកស្ថោ បុគកលិកជំន្យួ និ្ង រែាបាល 
របស់ពយើង ខិត្ខំព វ្ើពៅតាមពគាលពៅែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

១០០% នន្សិសានុ្សិសស នឹ្ងបញ្ចបក់ារសិកា ពគ្ត្ៀមខលួន្ជាពគ្សចពែើមប ីមហាេទិាល័យ និ្ង អាជីេ 
១០០% នន្ពកមងដែលមាន្អាយុ ៨ ឆ្ន  ំនឹ្ងអាន្បាន្តាមកគ្មតិ្ថាន ក ់
១០០% នន្ស្ថោទងំអស់ នឹ្ងមាន្ ន្ទយកស្ថោ និ្ង គ្គូ លអៗ ពហ្ើយ 
ពយើងនឹ្ងមាន្ងេកិាដែលពយើងគ្តូ្េការ ១០០% សគ្មាប ់ស្ថោលអ និ្ង គាម ន្ការចំណាយពលើសចំណូល។ 

របូសន្លឹកទី៨ 

ស្ថរុបពៅ ពយើងបពគ្មើសិសសជាង ១៣០.០០០ ន្ទក។់ សិសសរបស់ពយើងមាន្គ្បេត្តិ និ្ងបទេិពស្ថ្ន្ ៍ខុសៗគាន  — គឺជាពមាទន្ភាេរបស់ពយើង។ ពយើង
មាន្ស្ថោចំន្នួ្ ២២០ និ្ងមាន្បុគកលិកជាង ១៧.០០០ ន្ទក។់ ស្ថោនី្មយួៗខុសដបលកេីគាន  ពហ្ើយមាន្គុណភាេ និ្ងពសចកដីគ្តូ្េការ ខុសៗគាន ។ 

របូសន្លឹកទី៩ 

ពដ្ឋយស្ថរពយើងមាន្ស្ថោពគ្ចើន្ ពហ្ើយសិសសរបស់ពយើងមាន្ស្ថា ន្ភាេខុសដបលកៗេីគាន  ពយើងេឹងដ អ្កពលើអនកសម័គ្គចិត្តកនុងការជយួ បុគគលិករបស់
ពយើង ដ្ល់ ការអបរ់ ំនិ្ង ឱកាស ែល៏អបំ្ុត្ដែលអាចព វ្ើពៅបាន្ ែល់សិសសរបស់ពយើង។ 

របូសន្លឹកទី១០ 

ពយើងេឹងដ អ្កពលើអនកសម័គ្គចិត្តកនុងការជយួ ឲ្យសិសសរបស់ពយើង មាន្ការរកីចពគ្មើន្ និ្ងសពគ្មចបាន្តាមកគ្មតិ្ខពស់បំ្ុត្។ ការអបរ់ពំកមងជំន្ទន្ព់គ្កាយ 
គឺជាកាត្េវកិចចរមួគាន  ដែលពយើងទងំអស់គាន គ្តូ្េចូលរមួចំដណក។ 

របូសន្លឹកទី១១ 

ជាការេិត្ណាស់ ពោកអនកអាចមាន្ការសនងសចំព ោះត្នួ្ទទីរបស់ពោកអនក — ជាអនកសម័គ្គចិត្តមាន ក ់— ពៅកនុងជីេតិ្របស់សិសសពយើង។ ប៉ាុដន្ត ពត្ើ
ពោកអនកធាល បប់ាន្ឮពរឿងគ្កចាបស់មុគ្ទ (starfish) ដែរឬពទ? ែំពណើ រពរឿងពន្ោះមាន្ែូចត្ពៅ៖ 

នងៃមយួ មាណេមាន កប់ាន្ពែើរតាមមាត្ស់មុគ្ទ ពៅពេលពន្ទោះគាត្ប់ាន្ព ើញតាចាស់មាន កព់រ ើសគ្កចាបស់មុគ្ទមយួពហ្ើយមយួពទៀត្ ពបាោះពៅ
កនុងសមុគ្ទ។ គ្កចាបស់មុគ្ទដែលគ្តូ្េរលកសមុគ្ទបកម់កពទើរពលើគ្ចាងំ គ្បាកែជាគ្តូ្េស្ថល បព់ៅពគ្កាមកំពៅនងៃ ពបើសិន្ជាមនិ្អាចេលិចូល
ពៅកនុងសមុគ្ទេញិពទពន្ទោះ។  

ងវីពបើមាន្គ្កចាបស់មុគ្ទរាបរ់យ — ពបើមនិ្ដមន្រាប ់ន្ព់ទ — ពៅតាមមាត្ស់មុគ្ទកព៏ដ្ឋយ តាចាស់ពន្ទោះពៅដត្ពរ ើសគ្កចាបស់មុគ្ទទងំពន្ទោះ 
មតងមយួៗ ពបាោះពៅកនុងសមុគ្ទេញិ ពដ្ឋយគាម ន្ការពន្ឿយហ្ត្។់   

មាណេពន្ទោះគ្គេកីាល ចំព ោះទពងវើតាចាស់ពន្ទោះ។ «តាមនិ្អាចពគ្ស្ថចគ្សងជី់េតិ្េកួវាទងំអស់បាន្ពទ» មាណេដគ្សកគ្បាបព់ៅតាចាស់
ពន្ទោះ «ខំព វ្ើៗអវី? ជយួ មនិ្បាន្ពទ។» 

បុរសេយ័ចំណាស់ពន្ទោះ ឈបម់យួដភលត្ ពហ្ើយគ្កព កពមើលពៅមាណេពន្ទោះ បន្ទា បម់កគាត្ព់រ ើសគ្កចាបស់មុគ្ទមយួពទៀត្ពបាោះពៅកនុង 
សមុគ្ទ ពហ្ើយព លថា «អាមយួពន្ោះអាចជយួ បាន្» ពហ្ើយគាត្ក់ប៏ន្ដពរ ើសគ្កចាបស់មុគ្ទពបាោះពៅកនុងសមុគ្ទត្ពៅពទៀត្។ 
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គុណ្មព៌ៅកនុងពរឿងពន្ោះគឺ ពដ្ឋយស្ថរមនុ្សសមាន កម់និ្អាចជយួ សពគង្ហគ ោះេិភេពោកទងំមូលបាន្ មនិ្ដមន្មាន្ន្យ័ថាការខិត្ខំេាយាមគាម ន្អត្ាន្យ័
អវីទងំអស់ពន្ទោះពទ។ ការរមួចំដណករបស់ពោកអនក អាចជយួ ព វ្ើឲ្យមាន្ការតល ស់បដូរ មនិ្ថាតិ្ចត្ចួសដួចពសដើងប៉ាុណាា ពទ។ ពោកអនកមនិ្អាចនឹ្កស្ថា ន្
ថាអំពេើរបស់ពោកអនកនឹ្ងមាន្ឥទធិេលប៉ាុណាា ែល់អនកែន៏ទព ើយ។ 

របូសន្លឹកទី១២ 

ឥ ូេពន្ោះពោកអនកបាន្ែឹងកាន្ដ់ត្ពគ្ចើន្អំេី គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ពយើងខំុ្សងឃមឹថាពោកអនកមាន្ចិត្តរពំភើប ចងស់ម័គ្គចិត្តជយួ !  

ពទោះជាែូពចនោះកព៏ដ្ឋយ ពៅមាន្ែំណាកក់ាលសំខ្ន្ម់យួពទៀត្ដែលពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើ មុន្ពេលពោកអនកអាចចាបព់ ដ្ើមបាន្ ... ដមន្ពហ្ើយ ពយើងចង់
និ្យាយអំេីលិខិត្ស្ថន ម។ ប៉ាុដន្តកំុបារមភអវី! ពយើងនឹ្ងេន្យល់គ្គបលិ់ខិត្ស្ថន មដែលពោកអនកគ្តូ្េការ គ្េមទងំេ ិ្ ីដែលពោកអនកអាចទទលួលិខិត្ស្ថន ម
ទងំពន្ទោះ ពែើមបឲី្យពោកអនកអាចចាបព់ ដ្ើមសម័គ្គចិត្តយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័្ស តាមការដត្អាចព វ្ើពៅបាន្! 

របូសន្លឹកទី១៣ 

ចាបព់ ដ្ើមពៅឆ្ន សិំកា ២០១៧-២០១៨ មនុ្សសពេញេយ័ទងំអស់ដែលចងស់ម័គ្គចិត្តជយួ ពៅ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា គ្តូ្េគ្បគល់ សំ
ណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តឲ្យពៅការយិាល័យនន្ស្ថោរបស់េកួពគ។ សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តរមួមាន្ លិខិត្ស្ថន មដែលពគគ្តូ្េការ
ទងំអស់ ដែលបុគគលគ្តូ្េការពែើមបចីាបព់ ដ្ើមការសម័គ្គចិត្តជយួ ។ ការគ្បគល់សំណំុឯកស្ថរទងំអស់របស់ពោកអនក កនុងពេលដត្មយួ អាចឲ្យន្ទយក
ស្ថោរបស់ពោកអនកេិនិ្ត្យការបញ្ជា កគ់្បេត្តិរូបព្សងៗរបស់ពោកអនក និ្ងេិនិ្ត្យពមើលការបំពេញលិខិត្ស្ថន មបាន្ចាស់ោស់ ដែលអាចឲ្យពោក
អនកសម័គ្គចិត្តជយួ បាន្ឆ្បរ់ហ័្ស! 

សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត គ្តូ្េមាន្អវីៗែូចត្ពៅ៖ 
កិចចគ្េមពគ្េៀងនន្គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត/The Volunteer Code of Conduct Agreement 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិនន្ការព វ្ើបាបពកមង/The Child Abuse History Clearance 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា /The Pennsylvania State Criminal Record Check 
ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបពដ្ឋយ FBI ឬ លិខិត្ចុោះហ្ត្ាពលខ្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត/The FBI Background Check OR a Signed 

Volunteer Affirmation Sheet និ្ង 
លិខិត្បញ្ជា កេី់ការចូលរមួការដណន្ទអំនកសម័គ្គចិត្ត/A Certificate of Volunteer Orientation Completion — ដែលពោកអនកនឹ្ងបាន្
ទទលួ ពគ្កាយពេលពោកអនកបញ្ចបក់ារហ្វឹកហ្វឺន្ពន្ោះ! 

ពយើងនឹ្ងេន្យល់េីេ ិ្ ីយក និ្ងការបំពេញលិខិត្ស្ថន មទងំអស់ពន្ោះ ពៅកនុងេីរបីដ ន្កខ្ងមុខពន្ោះ។ 

របូសន្លឹកទី១៤ 

ពោកអនកគ្បដហ្លជាមាន្ការពងឿងឆ្ៃល់ថា «ពត្ើអនកចូលកនុងស្ថោទងំអស់គ្តូ្េគ្បគល់ សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត ឬយា៉ា ងណា?» ចពមលើយ
យា៉ា ងខលីគឺ អត្ព់ទ។ សគ្មាបដ់ត្មនុ្សសពេញេយ័ — អនកដែលមាន្អាយុ ១៨ ឆ្ន  ំព ើងពៅ — ដែលពៅកនុងស្ថោព វ្ើជាអនកសម័គ្គចិត្ត គ្តូ្េគ្បគល់សំណំុ
ឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត។ មនុ្សសពេញេយ័ដែលគ្គាន្ដ់ត្មកស្ថោ មិនបាច់គ្បគល់សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តពទ។ 

គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ដបងដចកដ្ឋចេី់គាន រវាង «អនកសម័គ្គចិត្ត» និ្ង «អនកមកស្ថោ។» អនកមកស្ថោគឺជាបុគគលដែលចូលរមួ និ្ង/ឬ 
មកពមើលកមមេ ិ្ ី ឬសកមមភាេ មនិ្ដមន្ ដ្ល់ការបពគ្មើែល់សិសស បុគគលិក ឬកិចចការស្ថោ ឬគ្កសួងអបរ់ ំពហ្ើយកម៏និ្ទទលួខុសគ្តូ្េចំព ោះ ការពមើល
ដង ការពមើលខុសគ្តូ្េ ការដណន្ទ ំឬការគ្គបគ់្គង ពកមងពទ។ ឧទហ្រណ៍ខលោះៗអំេីកមមេ ិ្ ីទងំពន្ោះរមួមាន្ ប៉ាុដន្តគាម ន្កំណត្ ់ែូចជា៖ យបជ់ួបគ្បជំុជាមយួ
បុគគលិកស្ថោែំបូង អងគគ្បជំុរវាងគ្គូ និ្ងមាតាបិតា អងគគ្បជំុសិសសស្ថោ ការគ្បគំែគន្តីពៅស្ថោ និ្ងការែដងារេិ្ីបុណយ Halloween។ 

«អនកសម័គ្គចិត្ត» បាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័ែល់ មនុ្សសពេញេយ័ណាមាន កដ់ែលបាន្ដ្ឋក ់កយពសនើសំុ ឬមាន្មុខន្ទទី ពដ្ឋយគាម ន្គ្បាកដ់ខ ជាមយួស្ថោ ឬ កមម
េ ិ្ ី សកមមភាេ ឬ ការបពគ្មើ ឬជាអនកទទលួខុសគ្តូ្េពលើសុខមាលភាេរបស់ពកមង ឬមាន្ការទកទ់ងតា ល់ជាមយួនឹ្ងពកមង។ ឧទហ្រណ៍អាចរមួមាន្ 
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ប៉ាុដន្តគាម ន្កំណត្ ់ែូចជា៖ អនកជយួ បពគ្ងៀន្បដន្ាម ឬ អនកជយួ ្ ដល់ឱវាទ សមាជិកនន្គ្កុមគ្បឹកាស្ថោ សមាគមមាតាបិតា និ្ងស្ថោ ឬ សមាគម
មាតាបិតា និ្ងគ្គូ អនកជយួ បពគ្មើការង្ហរពៅបណាា ល័យ អនកជយួ បពគ្មើការង្ហរពៅតុ្ខ្ងមុខ អនកជយួ បពគ្មើការង្ហរពៅពេលព វ្ើែំពណើ រពៅពគ្ៅស្ថោ ឬ
ពៅពេលជបោ់ង និ្ង អនកជយួ ពមើលខុសគ្តូ្េពលើពកមងពេលព វ្ើែំពណើ រកមាន្ដសិកា។ 

របូសន្លឹកទី១៥ 

ពៅពេលពោកអនកបាន្បំពេញលិខិត្ស្ថន មគ្គបគ់្គាន្ព់ហ្ើយ ពោកអនកគ្តូ្េយកសំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តពន្ទោះពៅគ្បគល់ឲ្យពលខ្្ិការ
របស់ស្ថោ គាត្នឹ់្ងបញ្ាូ ន្ពៅឲ្យន្ទយកស្ថោ ឬអនកទទលួខុសគ្តូ្េដ ន្កអនកសម័គ្គចិត្ត ពែើមបពី វ្ើការេិនិ្ត្យបដន្ាម។ 

ពគ្កាយពេលបាន្េិនិ្ត្យពមើលឯកស្ថររបស់ពោកអនករចួរាល់ពហ្ើយ ពគនឹ្ងរកាទុកឯកស្ថរទងំពន្ោះពៅកដន្លងដែលមាន្សុេត្ាិភាេ។ 

ពៅពេលន្ទយកស្ថោបាន្ចុោះហ្ត្ាពលខ្ពលើ កិចចគ្េមពគ្េៀងនន្គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត របស់ពោកអនករចួពហ្ើយ ពោកអនកអាចចាបព់ ដ្ើម
ការសម័គ្គចិត្តបាន្។ 

របូសន្លឹកទី១៦ 

ពយើងខំុ្ែឹងថាលិខិត្ស្ថន មទងំពន្ោះពគ្ចើន្ណាស់ ពហ្ើយគ្តូ្េចំណាយពេលពេោជាពគ្ចើន្។ ែំណឹងលអគឺថា សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត របស់
ពោកអនក មាន្សុេលភាេរយៈពេល ៦០ ដខ ឬ ៥ ឆ្ន  ំចាបេី់នងៃដែលពោកអនកទទលួការបញ្ជា កគ់្បេត្តិរូបរបស់ពោកអនក! ពន្ោះមាន្ន្យ័ថា ពោកអនក
មិនបាច់គ្បគល់ សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្ត ងមី ឬ ចូលរមួកនុងការដណន្ទអំនកសម័គ្គចិត្តពន្ោះ ជាពរៀងរាល់ឆ្ន សិំកាពទ។ 

ជាបដន្ាម៖ ពបើសិន្ជាពោកអនកចងស់ម័គ្គចិត្តពៅស្ថោព្សងពទៀត្ ឬពបើសិន្ជាកូន្របស់ពោកអនកបដូរស្ថោ ពោកអនកអាចពគ្បើ សំណំុឯកស្ថរសគ្មាប់
អនកសម័គ្គចិត្ត របស់ពោកអនកដែលមាន្ពហ្ើយ ពៅស្ថោងមី (ពបើសិន្ជាលិខិត្ស្ថន មពន្ោះមាន្រយៈពេលតិ្ចជាង ៦០ ដខ)។ គ្គាន្ដ់ត្ចុោះហ្ត្ាពលខ្ពលើ 
កិចចគ្េមពគ្េៀងនន្គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត ពែើមបឲី្យន្ទយកស្ថោយល់គ្េម ដត្ប៉ាុណាឹ ងរចួរាល់ពហ្ើយ! 

របូសន្លឹកទី១៧ 

ឯកស្ថរដែលគ្តូ្េមាន្មុន្ពគនន្សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តគឺ គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត។  

របូសន្លឹកទី១៨ 

ពគាលបំណងនន្ គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត គឺពែើមបេីន្យល់េី ការចងប់ាន្ និ្ង សតងដ់្ឋ សគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តពៅ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡា
ដែលហ្វយ៉ា។ គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត ពរៀបរាបស់ពងេបអំេីសតងដ់្ឋនន្ អាកបបកិរយិា េជិាា ជីេៈ និ្ងការពគារេ ដែលអនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់គ្តូ្េពគា
រេព វ្ើតាម ពេលពៅស្ថោរបស់ពយើង។ អនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់គ្តូ្េអាន្ យល់គ្េម និ្ងចុោះហ្ត្ាពលខ្ពលើ គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត មុន្ពេល
សម័គ្គចិត្តជយួ ពៅគ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា។ 

ពដ្ឋយការចុោះហ្ត្ាពលខ្ពលើ គ្កមសីល្មរ៌បស់អនកសម័គ្គចិត្ត អនកសម័គ្គចិត្តយល់គ្េមពគារេតាមកិចចគ្េមពគ្េៀងែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 
● ខំុ្នឹ្ងចុោះព ម្ ោះពៅការយិាល័យស្ថោពៅពេលខំុ្មកែល់ភាល ម។ 
● ខំុ្នឹ្ងព វ្ើតាមការដណន្ទរំបស់ រែាបាល គ្គូ និ្ង/ឬ សមាជិកបុគគលិកន្ទន្ទ ដែលពៅគ្បចាអំាគារ។ 
● ខំុ្យល់គ្េមពរៀបចំខលួន្ឲ្យសមតាមមុខន្ទទី សុភាេរាបស្ថ គ្គបព់េលពេោ។ ខំុ្ែឹងថា អនកសម័គ្គចិត្តគឺជាគំរូរបស់សិសស ខំុ្នឹ្ងពរៀបចំខលួន្
ឲ្យសមតាមអវីៗទងំពន្ោះ។ 

● ខំុ្ែឹងថា ខំុ្ទទលួខុសគ្តូ្េចំព ោះការពគារេតាម ចាប ់និ្ង េ ិ្ ីស្ថគសត របស់គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា។ ខំុ្ែឹងថា គ្កសួងអបរ់នំន្
ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា មាន្ការយកចិត្តទុកដ្ឋកយ់ា៉ា ងខ្ល ងំពៅពលើភាេខុសគាន  និ្ង របួរមួ សិសសទងំអស់។ ខំុ្នឹ្ងពគារេតាម ចាប ់និ្ង 
ត្នមល ទងំពន្ោះ ពៅពេលដែលខំុ្កំេុងសម័គ្គចិត្ត។ ខំុ្នឹ្ងមនិ្និ្យាយេីទសសន្ៈតា ល់ខលួន្ ឬទសសន្ៈន្ពយាបាយ របស់ខំុ្ជាមយួនឹ្ងសិសស ពៅ
ពេលដែលខំុ្កំេុងសម័គ្គចិត្ត។ ពបើខំុ្មាន្សំណួរអវីអំេីបញ្ជា ទងំពន្ោះ ខំុ្នឹ្ងសួរគ្គូ ឬន្ទយកស្ថោ។ 

● ខំុ្នឹ្ងគ្បាប ់គ្គូ និ្ង/ឬ រែាបាលស្ថោ អំេីការបារមភដែលខំុ្មាន្ ដែលទកទ់ងនឹ្ងសុខមាលភាេ និ្ង/ឬ សុេត្ាិភាេ របស់សិសស។ 
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● ខំុ្នឹ្ងពគ្បើដត្បន្ាបទឹ់កសគ្មាបម់នុ្សសពេញេយ័ដត្ប៉ាុពណាា ោះ។ 

របូសន្លឹកទី១៩ 

● ខំុ្នឹ្ងមនិ្មាន្ពគ្គឿងអាេុ្ គ្គបគ់្បពភទ ពៅពេលខំុ្ពៅកនុងបរពិេណស្ថោ ឬពៅកនុងកមមេ ិ្ ីរបស់ស្ថោ ដែលពៅពគ្ៅបរពិេណស្ថោ។ 
● ខំុ្នឹ្ងមនិ្មាន្ ឬពគ្បើថាន ជំក ់ឬ្លិត្្លដែលមាន្ជាតិ្ នី្កូទីន្ (nicotine) ពហ្ើយមនិ្មាន្ ឬសាិត្ពៅពគ្កាមឥទធិេលនន្ជាតិ្ សុរា កញ្ជា  ឬ 
ពគ្គឿងពញៀន្ដែលខុសចាប ់ពៅកនុងបរពិេណស្ថោ ឬពៅកនុងកមមេ ិ្ ីរបស់ស្ថោ ដែលពៅពគ្ៅបរពិេណស្ថោ។ 

● ខំុ្ែឹងថា កនុងរយៈពេលសម័គ្គចិត្តពន្ោះ ខំុ្អាចែឹងេីេត័្ម៌ាន្ តា ល់ខលួន្ ឬ សមាៃ ត្ ់របស់ សិសស គ្កុមគ្គួស្ថរ ឬ បុគកលិក។ ខំុ្យល់គ្េមរកាការ
សមាៃ ត្ព់ៅពគ្ៅស្ថោ។ ខំុ្នឹ្ងមនិ្និ្យាយអំេីេត័្ម៌ាន្របស់ សិសស ឬ បុគគលិក ណាដែលខំុ្បាន្ែឹង ជាមយួអនកណាមាន កព់ ើយ ពលើក
ដលងដត្គ្តូ្េការសគ្មាបក់រណីកិចចជាអនកសម័គ្គចិត្ត ែូចបាន្បញ្ជា កព់ៅកនុងគ្កមសិល្មព៌ន្ោះ។ 

● ខំុ្យល់គ្េមពចៀសវាង ការពកងគ្បេញ័្ច េីសិសស ឬការជោះឥទធិេលអាគ្កកព់ៅពលើសិសស ឲ្យចូលរមួកនុងអំពេើខុសចាប ់ឬខុសសីល្ម ៌ឬ
អាកបបកិរយិាព្សងៗពទៀត្ ដែលន្ទឲំ្យសិសសទទលួការដ្ឋកេ់និ្យ័ចំព ោះការគ្បគ្េឹត្តិមនិ្គ្តឹ្មគ្តូ្េពន្ោះ ពទោះជាសិសស បាន្ ឬ មនិ្បាន្ គ្បគ្េឹត្ត
នូ្េអាកបបកិរយិាពន្ោះកព៏ដ្ឋយ។ 

● ខំុ្យល់គ្េម មនិ្យាយី ល្ូេពភទរបស់ សិសស អនកសម័គ្គចិត្តែនទពទៀត្ ឬកបុ៏គកលិកស្ថោ។ ខំុ្នឹ្ងពចៀសវាងការប៉ាោះ ល់សិសសដែលមនិ្សម
រមយ ពទោះជាពៅកនុង ឬពគ្ៅ បរពិេណស្ថោកព៏ដ្ឋយ ដែលរមួទងំការប៉ាោះ ល់ ល្ូេពភទគ្គបដ់បបយា៉ា ងទងំអស់ ទំន្ទកទំ់ន្ង ល្ូេពភទ ឬទំន្ទក់
ទំន្ងពសនហា ការប៉ាោះ ល់ដែលសិសសមនិ្យល់គ្េម ឬ មនិ្សមរមយតាម អាយុ ពភទ និ្ង េយ័ របស់សិសស។ ខំុ្នឹ្ងពចៀសវាងការប៉ាោះ ល់ ឬ
ពអាបសិសស ពទោះជាសិសសពអាបមុន្កព៏ដ្ឋយ។ 

● ខំុ្យល់គ្េម ដ្ល់ែំណឹងពៅស្ថោជាបន្ទា ន្ ់ពបើសិន្ជាពគចាបខំុ្់ពដ្ឋយស្ថរការ កេ់ន័្ធនឹ្ង បទពលមើសមជឈមឹ ឬបទឧគ្កិែា ការរមួពភទ 
ពគ្គឿងពញៀន្ ការវាយត្ប ់ឬ  កេ់ន័្ធនឹ្ងពគ្គឿងអាេុ្។ 

របូសន្លឹកទី២០ 

ឯកស្ថរបន្ទា បដ់ែលគ្តូ្េមាន្នន្សំណំុឯកស្ថរសគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តគឺ ការពសនើសំុការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបព្សងៗ។ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែល
ហ្វយ៉ាត្គ្មូេឲ្យមនុ្សសពេញេយ័ទងំអស់ដែលសម័គ្គចិត្តពៅស្ថោរបស់ពយើង មាន្ឯកស្ថរេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូប ពៅកនុងសំណំុឯកស្ថរ។ ការព វ្ើែូពចនោះ
ពែើមបរីកាសុេត្ាិភាេែល់សិសសរបស់ពយើង តាមការដែលអាចព វ្ើពៅបាន្។ 

របូសន្លឹកទី២១ 

អនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់គ្តូ្េការ ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូប បី៖ 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិនន្ការព វ្ើបាបពកមង / The Child Abuse History Clearance, 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេនី្ញ៉ា  / The Pennsylvania State Criminal Record Check, 
និ្ង ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ FBI ជាមយួការ ដ្ិត្គ្មាមនែ ឬ លិខិត្ចុោះហ្ត្ាពលខ្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត / FBI Background 
Check with Fingerprinting or a Signed Volunteer Affirmation. 

របូសន្លឹកទី២២ 

ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិនន្ការព វ្ើបាបពកមង និ្ងការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេនី្ញ៉ា  មិនបង់ប្របាក់ទេ ពហ្ើយមាន្ពៅតាមអិុន្្រ័
ណិត្។ ពោកអនកអាចចុចពលើបណាដ ញត្ភាា បដ់ែលមាន្ពៅកនុង ការហ្វឹកហ្វឺន្តាមអិុន្្រ័ណិត្ (webinar) ពន្ោះ ឬពមើលេុបិនស www.philasd.org/face 
ពែើមបរីកពមើលបណាដ ញត្ភាា បព់ៅេុបិនសសគ្មាបក់ារេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូប។ 

ពែើមបទីញយកការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបនី្មយួៗ ពោកអនកគ្តូ្េបពងកើត្គណនី្សគ្មាបព់គ្បើអិុន្្រ័ណិត្ ដែលពោកអនកគ្តូ្េ ដ្ល់េត័្ម៌ាន្តា ល់ខលួន្ ែូចជា 
ព ម្ ោះ និ្ង េត័្ម៌ាន្សគ្មាបទ់កទ់ង របស់ពោកអនក។ ពដ្ឋយស្ថរពោកអនកជាអនកសម័គ្គចិត្ត ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបទងំពន្ោះ ដ្ល់ឲ្យពដ្ឋយឥតគិត
ថ្លៃ! គ្គាន្ដ់ត្គូសយក កយ «volunteer» (អនកសម័គ្គចិត្ត) ពៅពេលពោកអនកបពងកើត្គណនី្សគ្មាបព់គ្បើអិុន្្រ័ណិត្របស់ពោកអនក ពគនឹ្ងពលើកដលង

http://www.philasd.org/face


 

Translation and Interpretation Center Volunteer Orientation Script 

9/2017 Khmer 

ការបងគ់្បាកេី់ពោកអនក។ ពគ្កាយពេលបពងកើត្គណនី្ និ្ងព្្ើសំពណើ សគ្មាបក់ារេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបរចួពហ្ើយ ពគនឹ្ងព្្ើលទធ្លនន្ការេិនិ្ត្យពមើល
គ្បេត្តិរូបពៅអីុដមលរបស់ពោកអនក។ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកគាម ន្អីុដមល ពោកអនកអាចទញយកពហ្ើយចមលងពចញលិខិត្សគ្មាបបំ់ពេញការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបពន្ោះ ពហ្ើយព្្ើពៅរែា។ ពោក
អនកកអ៏ាចទកទ់ងជាមយួ អនកព វ្ើទំន្ទកទំ់ន្ង ឬ អនកទទលួខុសគ្តូ្េ ជាមយួគ្កុមគ្គួស្ថរឲ្យ (Family Engagement Liaison or Coordinator) របស់ពោក
អនក ឬពោកអនកអាចមកកាន្ ់មណឌ ល ដ្ល់ជំន្យួែល់គ្កុមគ្គួស្ថរ (Parent and Family Resource Center) ពៅអាស័យដ្ឋា ន្ពលខ 440 North Broad 

Street អនកបុគគលិករបស់ពយើងរកីរាយនឹ្ងជយួ ពោកអនក។ 

របូសន្លឹកទី២៣ 

ចុងពគ្កាយបំ្ុត្ ពោកអនកគ្តូ្េការសំុ ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ FBI ជាមយួការ ដ្ិត្គ្មាមនែ ឬ ការចុោះហ្ត្ាពលខ្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត។ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកបាន្រស់ពៅកនុងរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា អស់រយៈពេលែបឆ់្ន មំកពហ្ើយ ពោកអនកគបបចុីោះហ្ត្ាពលខ្ បញ្ជា កអ់ោះអាងពលើលិខិត្របស់
អនកសម័គ្គចិត្ត ដែលសរពសរថា ពោកអនកសបងថាបាន្រស់ពៅកនុងរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា អស់រយៈពេលែបឆ់្ន មំកពហ្ើយ ពហ្ើយកនុងរយៈពេលពន្ោះ ពោក
អនកមនិ្ដែលគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាជាមយួរែាសហ្េន័្ធ។ ការបញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត ឥតបង់ប្របាក ់និ្ងមាន្ពៅកនុងេុបិនស 
www.philasd.org/face។ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកមិនបាន្រស់ពៅកនុងរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា អស់រយៈពេលែបឆ់្ន ពំទ ពោកអនកគ្តូ្េបំពេញលិខិត្សគ្មាប ់ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ FBI 
ជាមយួការ ដ្ិត្គ្មាមនែ ពៅកដន្លងដែលពគបាន្កំណត្។់ ចូលពៅបណាដ ញត្ភាា បដ់ែលមាន្ពៅគ្ត្ងព់ន្ោះ ពែើមបបំីពេញលិខិត្ចុោះព ម្ ោះតាមអិុន្្រ័ណិត្ 
និ្ងពែើមបរិកកដន្លង ដ្ិត្គ្មាមនែ ដែលបាន្កំណត្ឲ់្យ។ ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ FBI មាន្ត្នមល ២៤,២៥$ ពន្ោះជាការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់អនកសម័គ្គដត្
មយួគត្ ់ដែលពោកអនកគ្តូ្េបងគ់្បាក។់ 

របូសន្លឹកទី២៤ 

សពងេបពៅ អនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់គ្តូ្េមាន្ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបពៅកនុងសំណំុឯកស្ថរស្ថោ មុន្ពេលេកួពគចាបព់ ដ្ើមសម័គ្គចិត្ត៖ 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិព វ្ើបាបពកមង / The Child Abuse History Clearance 
ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេនី្ញ៉ា  / The Pennsylvania State Criminal Record Check និ្ង 
និ្ង ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបពដ្ឋយ FBI ឬ លិខិត្ចុោះហ្ត្ាពលខ្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត / The FBI Background Check OR a 

Signed Volunteer Affirmation។ 

ែូចបាន្ជគ្មាបរមួមកពហ្ើយថា គ្បេត្តិរូបរបស់ពោកអនកមាន្សុេលភាេរយៈពេល ៦០ ដខ (ឬ ៥ ឆ្ន )ំ ែូពចនោះពោកអនកមនិ្បាចព់សនើសំុការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិ
រូបរាល់ពេលចាបព់ ដ្ើមឆ្ន សិំកាពទ។ 

របូសន្លឹកទី២៥ 

ពយើងខំុ្ែឹងថា េ ិ្ ីពសនើសំុការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបមាន្ការគ្ចបូកគ្ចបល់បន្តិច។ ទងំពន្ោះគឺជាសំណួរ និ្ងចពមលើយខលោះៗ ដែលពយើងខំុ្សងឃមឹថាអាចជយួ 
បំភលែឺល់ការបារមភរបស់ពោកអនក៖ 

ពបើសិន្ជាមាន្បញ្ជា អវីពលចព ើងពៅកនុងការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបរបស់ពោកអនក ពោកអនកគ្តូ្េែឹងថា គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា 
មនិ្ចាត្ទុ់ក ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិរូបដត្មយួមុខ ថាជាការបញ្ជា កេី់ត្នមលដែលអនកសម័គ្គចិត្ត ដ្ល់ឲ្យសិសសរបស់ពយើងពន្ទោះពទ។ ពៅពេលេិនិ្
ត្យពមើលការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូប គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា កេិ៏ចារណានូ្េអវីៗែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

● សុេត្ាិភាេរបស់ សិសស និ្ង បុគគលិក របស់ពយើង។ 
● គ្បពភទ និ្ង ទមៃន្ ់នន្បទពលមើស។ 
● រយៈពេលដែលបាន្កន្លង្ុត្ពៅនន្ ការ ដ្ន្ទា ពទស និ្ង/ឬ ដ្ឋកព់ទស។ 

http://www.philasd.org/face
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● គ្បពភទការង្ហរសម័គ្គចិត្តដែលពបកេជន្ពសនើសំុសម័គ្គចិត្តជយួ ។ 
● លទធ្លេជិាមាន្ដែលបុគគល ដ្ល់ឲ្យសហ្គមន្ ៍តាងំេីពេលគ្បគ្េឹត្តបទពលមើសមកទល់ពេលពន្ោះ។  

ន្ទយកស្ថោនឹ្ងេិនិ្ត្យពមើលការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបទងំអស់ ពហ្ើយសពគ្មចថាពត្ើេត័្ម៌ាន្ដែលបាន្បង្ហា ញ អាចរារាងំមនិ្ឲ្យបុគគលសម័គ្គចិត្ត
ពៅស្ថោ ឬអត្។់ ពបើសិន្ជាន្ទយកស្ថោមាន្សំណួរអំេីេត័្ម៌ាន្ដែលបាន្បង្ហា ញពៅកនុងការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូប េកួគាត្គ់្តូ្េអីុដមលពៅសួរ
ន្ទយករងដ ន្កទំន្ទកទំ់ន្ងជាមយួបុគគលិក (Deputy Chief of Employee Relations)។ 

អនកសម័គ្គចិត្តណាដែលពគរារាងំមនិ្ឲ្យសម័គ្គចិត្តជយួ ពៅស្ថោ ពដ្ឋយស្ថរលទធ្លនន្ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូប អាចបដឹងត្វា៉ា ចំព ោះការសពគ្មច
របស់ស្ថោ ពដ្ឋយអីុដមលពៅ parentappeals@philasd.org។ 

ចំព ោះអនកដែលគាម ន្ពលខសូសយល់សិខយួរ ី្ ី ពៅដត្អាចសម័គ្គចិត្តបាន្។ ពលខសូសយល់សិខយួរ ី្ ី គ្តូ្េការសគ្មាបដ់ត្ ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ 
FBI ដត្ប៉ាុពណាា ោះ។ ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិព វ្ើបាបពកមង និ្ង ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេនី្ញ៉ា  មនិ្គ្តូ្េការពលខ
សូសយល់សិខយួរ ី្ ីពទ ពហ្ើយលិខិត្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត កម៏និ្គ្តូ្េការដែរ។ ពន្ោះមាន្ន្យ័ថា បុគគលដែលគាម ន្ពលខសូសយល់សិ
ខយួរ ី្ ី ែូចជាបុគគលដែលគាម ន្ឯកស្ថររស់ពៅគ្សបចាប ់អាចបំពេញការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិព វ្ើបាបពកមង និ្ង ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្ត
បទឧគ្កិែា គ្េមទងំលិខិត្បញ្ជា កអ់ោះអាងរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត ពបើសិន្ជាគាត្ប់ាន្រស់ពៅកនុងរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា អស់រយៈពេលែបឆ់្ន មំក 
ពហ្ើយ។ 

ពបើសិន្ជាអនកណាគាម ន្ពលខសូសយល់សិខយួរ ី្ ី ទ ើយមនិ្បាន្រស់ពៅកនុងរែា្ិន្សីុលពេន្ញ៉ា អស់រយៈពេលែបឆ់្ន ពំទ កព៏ៅដត្អាចសម័គ្គចិត្ត
បាន្ដែរ។ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា មាន្បំណងចងប់ញ្ចូ លគ្កុមគ្គួស្ថរពៅកនុងកមមេ ិ្ ីអនកសម័គ្គចិត្តឲ្យបាន្ពគ្ចើន្ តាមដត្ការ
ដែលអាចព វ្ើពៅបាន្ ពហ្តុ្ែូពចនោះពហ្ើយ គ្កសួងមាន្ការអនុ្ពគ្គាោះចំព ោះអនកដែលគ្គាន្ដ់ត្គាម ន្ពលខសូសយល់សិខយួរ ី្ ី។ គ្កសួងអនុ្ញ្ជា ត្ឲ្យ
បុគគលអាចសម័គ្គចិត្តពដ្ឋយមនិ្បាចម់ាន្ ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិរូបរបស់ FBI ពៅកនុងសំណំុឯកស្ថរ ឲ្យដត្គ្តូ្េតាមលកេណៈែូចមាន្ខ្ងពគ្កាមពន្ោះ៖ 

● បុគគលពន្ទោះមាន្ ការេិនិ្ត្យពមើលគ្បេត្តិព វ្ើបាបពកមង / Child Abuse History Clearance ពៅកនុងសំណំុឯកស្ថរ។ 
● បុគគលពន្ទោះមាន្ ការេិនិ្ត្យគ្បេត្តិនន្ការគ្បគ្េឹត្តបទឧគ្កិែាពៅរែា្ិន្សីុលពេនី្ញ៉ា /Pennsylvania State Criminal Record Check 
ពៅកនុងសំណំុឯកស្ថរ។ 

● បុគគលពន្ទោះមាន្ បុគគលិករបស់គ្កសួងអបរ់ពំៅជាមយួ ជាអនកពមើលខុសគ្តូ្េ គ្គបព់េលពេោ។ 

របូសន្លឹកទី២៦ 

ពែើមបសីម័គ្គចិត្តជយួ ពៅស្ថោរបស់ពយើង វាជាការសំខ្ន្ណ់ាស់ដែលអនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់ែឹងេីត្នួ្ទទីរបស់េកួពគថាជាអនកគ្តូ្េរាយការណ៍េីការព វ្ើ
បាបពកមង រមួទងំេ ិ្ ីដែលអាចសមាគ ល់េីសញ្ជា នន្ការព វ្ើបាបពកមង និ្ងអវីដែលគ្តូ្េព វ្ើ ពបើសិន្ជាពកមងបង្ហា ញឲ្យពយើងព ើញថាមាន្សញ្ជា នូ្េបញ្ជា ទងំ
ពន្ោះ។ 

របូសន្លឹកទី២៧ 

ចាបត់ាងំេីនងៃទី២ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ចាប ់Act 126 ត្គ្មូេឲ្យស្ថោ និ្ងអនកជាបកិ់ចចសន្ាជាមយួស្ថោទងំអស់ ដែលមាន្ទំន្ទកទំ់ន្ងតា ល់ជា
មយួពកមង ទទលួការហ្វឹកហ្វឺន្អំេីការសមាគ ល់ឲ្យែឹងេីការព វ្ើបាបពកមង និ្ង ត្នួ្ទទីជាអនករាយការណ៍ ពរៀងរាល់គ្បាឆំ្ន មំដង។ ចាបរ់បស់គណកមាម ្ិការ
ដកទគ្មងស់្ថោពរៀន្ ពលខ ៩០៦ អំេីការព វ្ើបាបពកមង ដែលបាន្អនុ្មត័្ពដ្ឋយ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ពៅដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ បាន្
ដចងថា អនកសម័គ្គចិត្តគ្តូ្េែឹងេីសញ្ជា នន្ការព វ្ើបាបពកមង និ្ងរាយការណ៍េីការព វ្ើបាបពកមង ដែលអាចពកើត្មាន្ព ើង។ 

ការការ រសិសានុ្សិសសរបស់ពយើងគឺជាការទទលួខុសគ្តូ្េរមួគាន  ដែលអនកទងំអស់ រមួទងំអនកសម័គ្គចិត្ត គ្តូ្េរមួចំដណក។ 

របូសន្លឹកទី២៨ 
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ជាមយួនឹ្ងការត្គ្មូេឲ្យអនកសម័គ្គចិត្តទងំអស់ែឹងអំេីសញ្ជា នន្ការព វ្ើបាបពកមង  និ្ងេ ិ្ ីរាយការណ៍ ចាបព់លខ ៩០៦ កត៏្គ្មូេឲ្យអនកសម័គ្គចិត្តព វ្ើជា «
អនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍។» 

ចាបត់្គ្មូេឲ្យអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យព វ្ើជាអនករាយការណ៍ រាយការណ៍េីការសនងសនន្ការព វ្ើបាបពកមង និ្ងការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋកព់លើពកមង។ បុគគលិក
របស់ គ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា អនកជាបកិ់ចចសន្ាឯកជន្ និ្ង អនកសម័គ្គចិត្ត ទងំអស់ គ្តូ្េចាបត់្គ្មូេឲ្យព វ្ើជាអនករាយការណ៍។ 

របូសន្លឹកទី២៩ 

ែំណាកក់ាលទីមយួនន្ការកត្ស់មាគ ល់សញ្ជា នន្ការព វ្ើបាបពកមង គឺគ្តូ្េយល់េីនិ្យមន្យ័នន្ការព វ្ើបាបពកមងសិន្។ 

ភាគពគ្ចើន្ ការព វ្ើបាប និ្ង ការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋក ់ពលើពកមង បាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័ពគ្កាមចាបរ់បស់រែាសហ្េន័្ធថាជា ការព វ្ើ ឬ ការមនិ្បាន្ព វ្ើ កនុងពេល
ងមីៗ ដែលបណាដ លឲ្យស្ថល ប ់ប៉ាោះ ល់ែល់រាងកាយ និ្ង ល្ូេចិត្ត ែ៏្ ៃន្់្ ៃរ ការរពំោភ ឬការពកងគ្បពយាជន្េី៍ពកមង និ្ងការព វ្ើ ឬ ការមនិ្បាន្ព វ្ើ ដែលន្ទំ
ឲ្យមាន្ពគ្គាោះថាន ក់្ ៃន្់្ ៃរែល់ពកមងណាមាន ក។់ 

របូសន្លឹកទី៣០ 

ជាការេិត្ណាស់ មាន្ កយសំែី និ្ងអាកបបកិរយិា ដែលសមរមយ រវាងមនុ្សសពេញេយ័ និ្ងពកមង។ ទងំពន្ោះរមួមាន្ ការសរពសើរពកមង និ្ង ការជយួ ជំ
រុញពដ្ឋយេជិាមាន្ចំព ោះកិចចការ ឬ អាកបបកិរយិា លអ រមួទងំការទោះខនងពកមងតិ្ន្ៗ ការកាន្ន់ែពកមងពៅពេលេកួពគចុោះេីរងយន្ដ និ្ងពអាបពកមងបន្តិច ែ៏
រាបណាពកមងមាន្អារមមណ៍កកព់ៅដ  ពហ្ើយមនិ្ដមន្ជាការពអាបរតឹ្កនុងន្យ័ពសនហា ឬ សនិទធស្ថន លតាមដបបរមួពភទ ណាមយួ។ 

ពគមនិ្បពណាដ យឲ្យមាន្  កយសំែី និ្ងអាកបបកិរយិា ដែលមនិ្សមរមយ ឬបណាដ លឲ្យមាន្ពគ្គាោះថាន ក ់រវាងមនុ្សសពេញេយ័ និ្ងពកមងពទ។ ទងំពន្ោះរមួ
មាន្ ប៉ាុដន្តគាម ន្កំណត្ ់ពៅនឹ្ង៖ 

● ការព វ្ើឲ្យពគ្សើបគ្ស្ថល ឬ និ្យាយបន្ទា បបពន្ទា ក 
● និ្យាយពលងមនិ្សមរមយ 
● អដងអលគូទ 
● សនិទធស្ថន ល ពសនហា ឬ ប៉ាោះ ល់ ល្ូេពភទ 
● ការព វ្ើទណឌ កមមពលើរាងកាយ និ្ង 
● បង្ហា ញ ឬឲ្យពកមងចូលរមួកនុង ការងត្រូបអាសអាភាស។ 

របូសន្លឹកទី៣១ 

ការរពំោភព វ្ើបាបពកមងមាន្គ្បពភទខុសៗគាន ។ ពយើងនឹ្ងពរៀបរាបេី់បនួ្គ្បពភទពៅកនុងេគគនន្ការដណន្ទពំន្ោះ ទីមយួគឺការព វ្ើបាបពលើរូបរាងកាយ។ 

ពគបាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័ការព វ្ើបាបពលើរូបរាងកាយថា របសួរាងកាយ ឬស្ថល ប ់ដែលពកើត្ព ើង មនិ្ដមន្បណាដ លព ើងពដ្ឋយពគ្គាោះថាន កជ់ានចែន្យ។ 
សញ្ជា នន្ព វ្ើបាបពលើរូបរាងកាយអាចរមួមាន្អវីៗ ែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

• ការរោកដែលមនិ្អាចេន្យល់បាន្ 
• ស្ថន មជាពំៅពលើមុខ បបូរមាត្ ់មាត្ ់ខនង គូទ និ្ងពលល  ដែលមនិ្អាចេន្យល់បាន្  
• បាកព់ ម្ញ ឬ របសួកាល 
• ស្ថន មមនុ្សសខ្ ំ
• ពៅមន្ាីរពេទយេិនិ្ត្យពគ្ចើន្ែង 
• ពកមងដែលខ្ល ចឪេុកមាដ យរបស់េួកពគ ពហ្ើយមនិ្ចងព់ៅ ា្ោះ 
• ពកមងដែលភយ័ខ្ល ចពេលពៅជាមយួសមាជិកបុគគលិកណាមាន ក ់
• ការពគ្បើកមាល ងំពដ្ឋយអនកពមើលដងពកមង និ្ង 
• ពកមងដែលខំយកចិត្តអនកែនទ។ 
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របូសន្លឹកទី៣២ 

សូមយល់ឲ្យបាន្ចាបថ់ា ឪេុកមាដ យទងំអស់ខឹងនឹ្ងកូន្របស់ខលួន្ឯងពៅពេលខលោះ។  
ការខឹងសមាមនិ្ដមន្ជាបញ្ជា អវីពទ ប៉ាុដន្តការវាយកូន្ពដ្ឋយកំហ្ឹងមនិ្ដមន្ជាការគ្តឹ្មគ្តូ្េពន្ទោះពទ។  

របូសន្លឹកទី៣៣ 

ឥ ូេពន្ោះ ពយើងពលើកយកស្ថា ន្ភាេដែលអនកសម័គ្គចិត្តអាចជបួគ្បទោះជាមយួនឹ្ងការព វ្ើបាបពលើរូបរាងកាយ។ 

នងៃទីមយួ ន្ទនិ្ទ រែូេដែលមាន្កំពៅពៅដ លអ ពហ្ើយ ជរ័ឌីន្/Jordyn ដែលមាន្អាយុ ១០ ឆ្ន  ំពសលៀក សំេត្/់ពខ្ ខលី។ ពោកអនកព ើញន្ទងមាន្ស្ថន ម
រោកដែលមាន្រងវងមូ់លជាពគ្ចើន្ ពៅពលើពលល ន្ទង។ ស្ថន មពន្ទោះមាន្ទំហ្ំ និ្ងសណាា ន្ ប៉ាុន្បារ។ី ពោកអនកសួរន្ទងថាពជើងន្ទងពកើត្អី ន្ទងពឆ្លើយថា  
«គាម ន្អីពទ។»  

របូសន្លឹកទី៣៤ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយែូចពមដច? គរួនិ្យាយែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 
«ជរ័ឌីន្ ស្ថន មរោកពន្ោះពមើលពៅែូចជាឈខឺ្ល ងំណាស់។ ខំុ្ចងជ់យួ ន្ទង។ ន្ទងអាចគ្បាបខំុ្់ថាពត្ើមាន្អវីពកើត្ព ើង។»  

របូសន្លឹកទី៣៥ 

ពត្ើបន្ទា បម់កពទៀត្ ពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើែូចពមដច? 

ទូរស័េាពៅ ពលខទូរស័េាសគ្មាបព់កមង (Childline) ពហ្ើយពរៀបរាបេី់អវីៗដែលពោកអនកបាន្សពងកត្ព ើញ។ បន្តិចពទៀត្ ពយើងនឹ្ងេន្យល់េីេ ិ្ ីរាយ
ការណ៍ពៅ Childline ពៅកនុងការដណន្ទពំន្ោះ។ 

ពោកអនកកគ៏្តូ្េរាយការណ៍អំេីឧបត្តិពហ្តុ្ និ្ងការសពងកត្ព ើញរបស់ពោកអនកពៅន្ទយកស្ថោរបស់ពោកអនក្ងដែរ។ 

របូសន្លឹកទី៣៦ 

គ្បពភទនន្ការរពំោភព វ្ើបាបពកមងបន្ទា ប ់ដែលពយើងនឹ្ងេិភាកាគឺ ការរពំោភបំ ន្ ល្ូេពភទ។ ពគបាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័ ការរពំោភបំ ន្ ល្ូេពភទ ថា ពកើត្
មាន្ព ើងពៅពេលអនកណាមាន កព់គ្បើអំណាចពៅពលើពកមង ពហ្ើយឲ្យពកមងចូលរមួកនុងសកមមភាេរមួពភទអវីមយួ ឲ្យពកមងចូលរមួកនុងរូបអាសអាភាស ឬ បងេំ
ឲ្យពកមងពមើលសកមមភាេរមួពភទ។ សញ្ជា ឲ្យែឹងេីការរពំោភបំ ន្ ល្ូេពភទអាចរមួមាន្អវីៗែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

• ពកមងមនិ្ចងចូ់លរមួកនុងសកមមភាេកាយេបបកមម  
• ពកមងមាន្ការលំបាក ឬ ឈចឺាប ់ពៅពេលពែើរ ឬ អងគុយ 
• ពកមងឈកឺជាញឹកញប ់ពហ្ើយមនិ្អាចេន្យល់បាន្ 
• ពកមងមាន្ពរាគរមាស់្ារពៅទវ រមាស (yeast) ឬរោកត្គ្មងពន្ទម 
• ពខ្អាេគ្ទន្ទបរ់បស់ពកមង រដហ្ក ឬមាន្្ម 
• ពកមងចូលចិត្តប៉ាោះ ល់ ល្ូេពភទជាមយួពកមងឯពទៀត្ 
• ពកមងែឹងខុសេី្មមតាអំេី េ ិ្  ីឬ អាកបបកិរយិា នន្ការរមួពភទ 
• ការប៉ាោះ ល់ ល្ូេពភទរវាងពកមងនិ្ងពកមង 
• ពកមងមាន្ស្ថន មជាពំៅពលើចំពហ្ៀងពលល ខ្ងកនុង 
• ពកមងមាន្ការភយ័ខ្ល ចពេលពៅមាន កឯ់ងជាមយួបុគគលណាមាន ក ់
• ពកមងមាន្បញ្ជា ជាមយួការពគងមនិ្លក ់និ្ង 
• អន្ាោះអដន្ាង ឆ្បខឹ់ង ឬ គាម ន្ការយកចិត្តទុកដ្ឋកទ់ល់ដត្ពស្ថោះ។ 
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របូសន្លឹកទី៣៧ 

ពន្ោះជាស្ថា ន្ការណ៍មយួព្សងពទៀត្សគ្មាបព់ោកអនកយកពៅេិចារណា។ 

នងៃពន្ោះ បងគ្បុសរបស់ អាមុោិ/Amelia ដែលមាន្អាយុ១៩ ឆ្ន  ំមកយកន្ទងេីកមមេ ិ្ ីពគ្កាយពមា៉ា ងសិការបស់ន្ទង។ ន្ទងគ្បាបព់ោកអនកថា ន្ទងគ្ស
ឡាញ់បងគ្បុសរបស់ន្ទង ពហ្ើយពគទងំេីរន្ទកម់ាន្ «អាងកំ៌បាងំ» ជាមយួគាន ពៅកនុងបន្ាបរ់បស់ន្ទងពៅពេលយប។់  

របូសន្លឹកទី៣៨ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយថាែូចពមដច? គរួដត្និ្យាយែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

«អាមុោី អាងកំ៌បាងំខលោះន្ទងអាចគ្បាប ់មនុ្សសពេញេយ័ ឬ គ្គូ បាន្។ ពយើងនឹ្ងទូរស័េាពៅអនកដែលពយើងអាចនិ្យាយជាមយួបាន្។» 

របូសន្លឹកទី៣៩ 

ពត្ើបន្ទា បម់កពទៀត្ ពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើែូចពមដច? 

ទូរស័េាពៅ ពលខទូរស័េាសគ្មាបព់កមង (Childline) ពហ្ើយពរៀបរាបេី់អវីៗដែលពោកអនកបាន្សពងកត្ព ើញ ពហ្ើយបន្ទា បម់ករាយការណ៍ឧបបត្តិពហ្តុ្ពន្ោះ 
និ្ងការសពងកត្ព ើញរបស់ពោកអនកពៅន្ទយកស្ថោ។ 

របូសន្លឹកទី៤០ 

ពយើងពលើកយកស្ថា ន្ការណ៍មយួពទៀត្ ដែលទកទ់ងនឹ្ងការរពំោភបំ ន្ ល្ូេពភទ ដែលអាចពកើត្មាន្ព ើង។ 

ពោក ពច/Jay ព វ្ើការឲ្យអងគការមយួ ដែលចាត្ដ់ចងកមមេ ិ្ ីពគ្កាយពមា៉ា ងសិកាពៅស្ថោ។ ពកមងមាន កគ់្បាបព់ោកអនកថា «េងរបស់ពោក ពច ្ំជាង
េងរបស់ខំុ្។» 

របូសន្លឹកទី៤១ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយែូចពមដច?  

ស្ថា ន្ភាេពន្ោះ លអបំ្ុត្គឺកំុនិ្យាយអវីទងំអស់។ ពោកអនកមនិ្ចងល់ពមអៀង ឬបពងកើន្ឥទធិេលែល់ពរឿងរបស់ពកមងពទ។ គ្គាន្ដ់ត្រាយការណ៍នូ្េអវីៗ ដែល
ពោកអនកបាន្ឮពៅបាន្ពហ្ើយ។ 

របូសន្លឹកទី៤២ 

ពត្ើបន្ទា បម់កពទៀត្ ពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើែូចពមដច? 

រាយការណ៍ពៅ ពលខទូរស័េធសគ្មាបព់កមង (Childline) ពហ្ើយេន្យល់េីអវីៗដែលពោកអនកបាន្ឮ។ ជាបដន្ាមពទៀត្ ពោកអនកគ្តូ្េគ្បាបព់ៅន្ទយកស្ថ
ោ ពែើមបឲី្យពគចាត្ត់ាងំមុខន្ទទីងមីឲ្យ ពោក ពច ដែលមនិ្ទកទ់ងជាមយួពកមង កនុងខណដែលពគកំេុងពសុើបសពងកត្េីរបាយការណ៍ពន្ោះ។ 

របូសន្លឹកទី៤៣ 

ការរពំោភព វ្ើបាបពកមងមា៉ាងពទៀត្ដែលពយើងនឹ្ងេិភាកាគឺ ការព វ្ើបាប ល្ូេចិត្ត។ ពគបាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័ ការព វ្ើបាប ល្ូេចិត្ត ថាជាទំន្ទកទំ់ន្ងដែលមាន្
ពគ្គាោះថាន កដ់ែលពកើត្មាន្ព ើងជាបន្តបន្ទា ប ់រវាងមាតាបិតា ឬអាណាេាបាល និ្ងពកមង ែូចជា ការរោិះគន្ ់ការមនិ្ឲ្យត្នមល ការបែិពស្ ឬ ការមនិ្ ដ្ល់
ពសចកដីគ្សឡាញ់ ដែលបណាដ លឲ្យមាន្បញ្ជា ែល់ការលូត្ោស់ដ ន្កចិត្តស្ថគសត។ សញ្ជា នន្ការព វ្ើបាប ល្ូេចិត្តអាចមាន្៖ 

• បញ្ជា កនុងការញុំចំណីអាហ្រា ែូចជា ពរាគខ្ល ចធាត្ម់និ្ហា៊ា ន្ញុំអាហារ (anorexia)ឬ ពរាគចងប់រពិភាគអាហារមនិ្ពចោះដឆ្អត្ឆ្អន្ ់
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• ទមាល បភ់យ័គ្េួយ ែូចជា ខ្គំ្កចក ោងនែមនិ្ឈប ់ឬបង្ហា ញឲ្យព ើញភាេអន្ាោះអដន្ាងហ្ួសគ្បមាណ  
• អាកបបកិរយិាពោរពៅ ែូចជាការពគ្បើកមាល ងំ ឬ កយសំែី ព វ្ើបាប អនកណាមាន ក ់ឬ សត្វអវីមយួ 
• ការគាម ន្អារមមណ៍សនិត្ស្ថន កជាមយួ មាតាបិតា ឬ អាណាេាបាល 
• មាន្ការយឺត្យា៉ា េកនុងការលូត្ោស់ រាងកាយ និ្ង ល្ូេចិត្ត និ្ង 
• ប៉ាងព វ្ើអត្តោត្។ 

របូសន្លឹកទី៤៤ 

ពន្ោះគឺជាស្ថា ន្ភាេទកទ់ងនឹ្ងការព វ្ើបាប ល្ូេចិត្ត ដែលអនកសម័គ្គចិត្តអាចជបួគ្បទោះ។ 

កមមេ ិ្ ីពគ្កាយពមា៉ា ងសិកាដែលពែរភយួបំណាស់ សគ្មាបគ់្កុមគ្គួស្ថរ។ ងំម/ីTommy ដែលមាន្អាយុ ៧ ឆ្ន  ំនិ្យាយថា គាម ន្អវីដែលខលួន្ចងព់ វ្ើជា
មយួឪេុកមាត យពទ។ គាត្ម់និ្គ្េមកាត្គ់្កណាត្រ់ាងបនួ្គ្ជុងសគ្មាបព់ែរភយួបំណាស់។ គ្កុមពន្ោះបាន្កត្ស់មាគ ល់ថា គាត្ម់និ្ពអើពេើនឹ្ងគ្កុមគ្គួស្ថរ 
របស់គាត្ ់ពៅពេលេកួពគមកែល់កដន្លងកមមេ ិ្ ី។ 

របូសន្លឹកទី៤៥ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយថាែូចពមដច? គរួនិ្យាយែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 
«ងំម ីខំុ្បាន្កត្ស់មាគ ល់ព ើញថា ឯងែូចជាមនិ្សបាយចិត្តជាមយួគ្កុមគ្គួស្ថរ។ ពត្ើឯងមនិ្អីពទឬអវី?» 

របូសន្លឹកទី៤៦ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើែូចពមដច? 
កនុងខណពន្ោះ ពោកអនកគ្តូ្េបន្តការសពងកត្ពមើលនូ្េអវីៗដែលពកើត្មាន្ព ើង ពហ្ើយកត្គ់្តាទុកនូ្េអវីៗដែលពោកអនកព ើញ។ គ្តូ្េគ្បាបព់ៅសមាជិក
បុគគលិកទទលួបន្ាុកកនុងពរឿងពន្ោះឲ្យែឹងអំេីការសន្ាន្ទ ពែើមបឲី្យេកួពគអាចបន្តការសពងកត្រកពមើលសញ្ជា នន្ការព វ្ើបាប។   

របូសន្លឹកទី៤៧ 

គ្បពភទនន្ការព វ្ើបាបពកមងចុងពគ្កាយបងអស់ ដែលពយើងនឹ្ងពលើកមកនិ្យាយគឺ ការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋក។់ ការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋក ់បាន្ឲ្យនិ្យមន្យ័
ែល់ការដែល មាតាបិតា ឬអាណាេាបាល មនិ្ ដ្ល់ឲ្យពកមងនូ្េអវីៗដែលពកមងគ្តូ្េការជាចាបំាច ់រមួមាន្ មាូបអាហារ ជគ្មក ការគ្គបគ់្គង និ្ង សពមលៀក
បំ ក ់ពសចកដីគ្តូ្េការសគ្មាបក់ារអបរ់រំបស់េកួពគ ឬពសចកដីគ្តូ្េការសគ្មាបក់ារេាបាលរបស់េកួពគ។ ការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋកអ់ាចពកើត្មាន្ព ើង
ពដ្ឋយស្ថរការមនិ្ ដ្ល់ឲ្យ ឬពដ្ឋយស្ថរគ្កុមគ្គួស្ថរគាម ន្លទធភាេពែើមបី្ ដល់ឲ្យកូន្របស់េកួគាត្។់ សញ្ជា នន្ ការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋកអ់ាចមាន្៖ 

• សំុទន្ ឬ លួចលុយ  មាូបអាហារ 
• គាម ន្អន្ទមយ័ 
• សពមលៀកបំ កម់និ្សមរមយ ឬគ្កខវក ់
• ទមៃន្ ់និ្ងកំេស់ ពគ្កាមម្យមភាគ 
• អេត្តមាន្ពគ្ចើន្ហ្ួសពហ្តុ្ 
• ោល ន្ចំណីអាហារ គ្គបព់េលពេោ 
• ព វ្ើកិចចការរបស់មនុ្សសពេញេយ័ ែូចជាពមើលបអូន្ ឬ ចំអិន្អាហារ  
• អាកបបកិរយិា មនិ្សូេវាងនេ ឬ គ្សងូត្គ្សង្ហត្ ់ 
• អស់កមាល ងំហ្ួសពហ្តុ្ និ្ង 
• ចងឲ់្យពគយកចិត្តទុកដ្ឋកម់កពលើខលួន្ហ្ួសពហ្តុ្។ 

របូសន្លឹកទី៤៨ 
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ឥ ូេពន្ោះ ពយើងនឹ្ងចំណាចពេលបន្តិចពែើមបពីមើលេពីែអូ ដែលគ្គូមាន កនឹ់្ងដចករដំលកេីបទេិពស្ថ្ន្រ៍បស់គាត្ ់កនុងការកត្ស់មាគ ល់េីការមនិ្យកចិត្ត
ទុកដ្ឋក ់និ្ងអវីៗដែលពកើត្ព ើងពៅពេលគាត្រ់ាយការណ៍េីឧបត្តិពហ្តុ្ពន្ទោះ។ 

របូសន្លឹកទី៤៩ 

ពន្ោះជាស្ថា ន្ភាេទកទ់ងនឹ្ងការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋក ់ដែលអនកសម័គ្គចិត្តអាចជបួគ្បទោះ។ 

មា៉ា ចរ័រ/ីMarjorie ជាពកមងដែលមាន្អាយុ ៦ ឆ្ន  ំគ្បាបព់ោកអនកថា ន្ទងគ្តូ្េចំអិន្អាហារពេលោៃ ចសគ្មាបប់អូន្េីរន្ទក ់(អាយុ ១ ឆ្ន  ំនិ្ង ២ ឆ្ន )ំ ពៅ
ពេលមាដ យរបស់ន្ទងពៅព វ្ើការ។ គាម ន្មនុ្សសពេញេយ័ណាមាន កព់ៅ ា្ោះពទ។ 

របូសន្លឹកទី៥០ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយែូចពមដច? គរួនិ្យាយែូចត្ពៅពន្ោះ៖ 

«អស្ថច រយដមន្ ខំុ្ែឹងថាេិត្ជាមាន្ការេិបាកណាស់។» 

សគ្មាបព់កមងដែលមាន្អាយុប៉ាុណាឹ ង យកលអកំុពរៀបរាបព់រឿងពដ្ឋយលអិត្លអន្អី់។ រាយការណ៍ ពហ្ើយទុកឲ្យ អងគការការ រពកមង ព វ្ើការពសុើបអពងកត្។ 

របូសន្លឹកទី៥១ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើចពមដច? 

រាយការណ៍ពៅ ពលខទូរស័េាសគ្មាបព់កមង (Childline) ពហ្ើយេន្យល់េីអវីៗដែលពោកអនកបាន្ឮ។ បន្ទា បម់ក ដសវងយល់ថាពត្ើគ្កុមគ្គួស្ថរគ្តូ្េការ
ជំន្យួកនុងការដសវងរកអនកពមើលពកមង ឬបពងកើត្ទំន្ទកទំ់ន្ងពៅកនុងសងគម ឬអត្។់ 

របូសន្លឹកទី៥២ 

ពយើងនឹ្ងពលើកស្ថា ន្ភាេមយួពទៀត្ដែលទកទ់ងនឹ្ងការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋកព់លើពកមង ពដ្ឋយស្ថរការមនិ្យកចិត្តទុកដ្ឋកព់លើពកមងជាការេិបាកនឹ្ងែឹង។ 

មាត យរបស់ ហ្ាក/Zach មនិ្ទន្ប់ាន្យកគ្បដ្ឋបជ់យួ ែកែពងាើមងមីមកឲ្យស្ថោពៅព ើយ។ ហ្ាក មាន្ពរាគហ្ឺត្ែ៏្ ៃន្់្ ៃរ ពហ្ើយគ្តូ្េការថាន ។ំ 

របូសន្លឹកទី៥៣ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េនិ្យាយែូចពមដច? គរួនិ្យាយែូចត្ពៅពន្ោះ ពៅកាន្ ់មាដ យ ឬ អាណាេាបាល៖ 

«អនកគ្សី ចូន្/Jones  គ្បដ្ឋបជ់យួ ែកែពងាើមរបស់ ហ្ាក អស់ពហ្ើយ។ ពយើងមនិ្អាចទុកពគឲ្យពៅទីពន្ោះពដ្ឋយសុេត្ាិភាេបាន្ពទ ពបើគាម ន្គ្បដ្ឋបជ់យួ 
ែកែពងាើម។» 

របូសន្លឹកទី៥៤ 

ពត្ើពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើចពមដច? 

ព វ្ើយា៉ា ងណាឲ្យមាដ យរបស់ ហ្ាក អាចទទលួបាន្ថាន ដំែលគាត្គ់្តូ្េការ។ ពបើសិន្ជាពៅដត្មាន្បញ្ជា  គ្តូ្េរាយការណ៍ពៅ Childline។ 
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របូសន្លឹកទី៥៥ 

ឥ ូេពន្ោះពយើងនឹ្ងនិ្យាយអំេីេ ិ្ ីរាយការណ៍។ ពេលដែលពយើងនិ្យាយអំេីស្ថា ន្ការណ៍ព្សងៗ ពយើងនិ្យាយេី កយ «Childline» មដងពហ្ើយមដង 
ពទៀត្។ Childline គឺជាដ ន្កនន្ កមមេ ិ្ ីការ រពកមងដែលត្គ្មូេឲ្យពដ្ឋយរែា ដែលបាន្ពរៀបចំព ើងពែើមបទីទលួពសចកដីរាយការអំេីការព វ្ើបាបពកមង និ្ង
ការបារមភទូពៅអំេីសុខមាលភាេរបស់ពកមង ពហ្ើយបញ្ាូ ន្េត័្ម៌ាន្យា៉ា ងរហ័្សពៅកាន្ភ់ាន កង់្ហរពសុើបអពងកត្ន្ទន្ទ។ 

ជាអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ អនកសម័គ្គចិត្តគ្តូ្េរាយការណ៍ជាបន្ទា ន្ ់និ្ងពដ្ឋយតា ល់ នន្ការសនងសពលើការព វ្ើបាបពកមងពៅ Childline។ 

មាន្េ ិ្ ី ២ ពែើមបរីាយការណ៍៖ 

ពោកអនកអាចរាយការណ៍តាមពគ្គឿងពអ ិចគ្តូ្និ្ច តាមរយៈេុបិនសរបស់ Childline www.compass.state.pa.us/cwis ឬ 

ពោកអនកអាចរាយការណ៍តាមការនិ្យាយគ្បាបព់ដ្ឋយតា ល់ ពដ្ឋយទូរស័េាពៅ Childline ពលខ ១-៨០០-៩៣២-០៣១៣។ 

របូសន្លឹកទី៥៦ 

ឥ ូេពន្ោះពយើងនឹ្ងពមើលេពីែអូខលីមយួពទៀត្ ពែើមបដីសវងយល់ថាពត្ើការរាយការណ៍អំេីការរពំោភព វ្ើបាបពកមងែូចពមដចដែរ។ គ្គូពន្ោះនឹ្ងនិ្យាយអំេីេ ិ្ ី
រាយការណ៍ ពទោះជាគាត្ម់ាន្អារមមណ៍មនិ្សៃបក់នុងការរាយការណ៍ពន្ោះកព៏ដ្ឋយ ចំណុចសំខ្ន្ជ់ាងពគរបស់គាត្គឺ់សុេត្ាិភាេរបស់សិសស។ 

របូសន្លឹកទី៥៧ 

ពយើងនឹ្ងពមើលេពីែអូខលីមយួពទៀត្ ពែើមបដីសវងយល់អំេីបទេិពស្ថ្ន្រ៍បស់គ្គូ កនុងការរាយការណ៍ រមួទងំេត័្ម៌ាន្ដែលភាន កង់្ហរ ពសនើសំុេីគាត្ ់ពហ្ើយថា
ពត្ើគាត្ម់ាន្អារមមណ៍យា៉ា ងែូចពមដចពៅពេលដែលគាត្រ់ាយការណ៍។ អនកគ្គូេន្យល់ថា កនុងន្ទមជាអនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ចាបត់្គ្មូេឲ្យគាត្់
គ្តូ្េដត្រាយការណ៍។ 

របូសន្លឹកទី៥៨ 

ពគ្កាយពេលពោកអនកបាន្រាយការណ៍រចួពហ្ើយ ពោកអនកគ្តូ្េជគ្មាបពៅន្ទយកស្ថោ ឬអនកតំ្ណាងរបស់គាត្ ់ជាបន្ទា ន្ ់អំេីការរាយការណ៍ និ្ង
អវីៗដែលពោកអនកបាន្សពងកត្ព ើញ។ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកបាន្រាយការណ៍តាមទូរស័េា ពោកអនកកគ៏្តូ្េបំពេញរបាយការណ៍នន្ការសនងសការព វ្ើបាបពកមង — ពៅថា CY-47 — ពហ្ើយ
គ្បគល់ឲ្យពៅ ភាន កង់្ហរទទលួបន្ាុកពលើពកមង និ្ង យុេយ័ កនុងតំ្បន្ ់កនុងកំ ុងពេល ៤៨ ពមា៉ា ង រាបេី់ពេលនន្របាយការណ៍តាមទូរស័េា។ របាយការណ៍ 
CY-48 មាន្ពៅកនុងអិុន្្រ័ណិត្ www.KeepKidsSafe.pa.gov ឬ ពៅកដន្លងភាន កង់្ហរទទលួបន្ាុកពលើ ពកមង និ្ង យុេយ័។ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកបាន្រាយការណ៍តាមអិុន្្រ័ណិត្ ពោកអនកមនិ្បាចបំ់ពេញលិខិត្ CY-47 ពទ។ 

របូសន្លឹកទី៥៩ 

អនកសម័គ្គចិត្តគ្តូ្េមាន្ការសពងកត្ពមើលនូ្េសញ្ជា នន្ការព វ្ើបាបពកមង កនុងស្ថា ន្ភាេជាពគ្ចើន្ខុសៗគាន ។ ពោកអនកគ្តូ្េរាយការណ៍ពៅ Childline កនុងស្ថា ន្
ភាេែូចមាន្ខ្ងពគ្កាមពន្ោះ៖ 

● ពោកអនកព វ្ើការជាមយួពកមងកនុងពេលសម័គ្គចិត្ត (ពៅកនុង ឬ ពគ្ៅ ទីធាល ស្ថោ) ពហ្ើយសនងសថាពកមងកំេុងទទលួការព វ្ើបាប 
● ពោកអនកទទលួខុសគ្តូ្េកនុងការពមើលដងពកមង គ្គបគ់្គង ដណន្ទ ំឬហ្វឹកហ្វឺន្ពកមង ពហ្ើយសនងសថាេកួពគកំេុងទទលួការព វ្ើបាប 
● បុគគលមាន កប់ាន្គ្បាបព់ោកអនកថាពកមងពន្ទោះជាជន្រងពគ្គាោះពដ្ឋយការព វ្ើបាប ឬ 
● មនុ្សសដែលមាន្អាយុ ១៤ ឆ្ន  ំព ើងពៅ បាន្គ្បាបអ់នកថា គាត្ប់ាន្ព វ្ើបាបពកមង។ 

  

http://www.compass.state.pa.us/cwis
http://www.keepkidssafe.pa.gov/
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របូសន្លឹកទី៦០ 

ពបើសិន្ជាពកមងគ្បាបព់ោកអនកថាេកួពគទទលួការព វ្ើបាប ពោកអនកគ្តូ្េព វ្ើែូចត្ពៅ កនុងការពឆ្លើយត្បពៅពកមង៖ 

ស្ថដ បព់កមង។ 
ព វ្ើឲ្យពកមងមាន្ទំនុ្កចិត្ត។ 
មាន្ភាេសៃបព់សៃៀម និ្ង គ្បមូលយកេត័្មាន្។ 
ដ្ល់ជំន្យួជាបន្ទា ន្ដ់ែលពោកអនកអាច ដ្ល់បាន្ ពែើមបពី វ្ើឲ្យមាន្សុេត្ាិភាេ។ 
កំុសន្ាជាមយួពកមងថាពោកអនកនឹ្ងមនិ្គ្បាបអ់នកណាមាន កឲ់្យែឹង។ ពៅគ្កសួងអបរ់នំន្ទីគ្កុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ពគតប្រមូវឲ្យពោកអនក 
រាយការណ៍។ 
កំុ ដ្ល់េត័្ម៌ាន្ដែលពកមងបាន្គ្បាបព់ោកអនកពៅអនកដែលទទលួការពចាទគ្បកាន្ថ់ាព វ្ើបាបពកមង។ 

របូសន្លឹកទី៦១ 

ការព វ្ើបាបពកមង មនិ្ដមន្ជាអវីដែលអាចពមើលែឹងចាស់គ្កដ ត្ពន្ទោះពទ – ជាញឹកញប ់គឺគាម ន្ការចាស់ោស់ ថាពត្ើគ្តូ្េរាយការណ៍ ឬអត្។់ តាម «
េិពស្ថ្ន្ជ៍ាកដ់សដង» សុខចិត្តមាន្កំហុ្ស ពដ្ឋយស្ថរកាន្ព់ជើងពកមងជានិចច។ 

សូមចងចាថំា ត្នួ្ទទីរបស់ពោកអនកគឺគ្តូ្េរាយការណ៍ជាមុន្។ ពោកអនកមិនមមនជាអនកពសុើបអពងកត្ស្ថា ន្ភាេ ឬសួរចពមលើយអនកណាមាន កព់ ើយ។ 
ទុកឲ្យអនកឯកពទសេី Childline សពគ្មចនូ្េអវីៗដែលបាន្ពកើត្ព ើង និ្ងព វ្ើការពសុើបអពងកត្។ 

ពគយកចិត្តទុកដ្ឋកព់លើសចកដីរាយការណ៍របស់ពោកអនកយា៉ា ងខ្ល ងំ ពហ្ើយពោកអនកនឹ្ងមិនទទលួ្លលំបាកអវីពទ ឲ្យដត្ពសចកដីការណ៍ពន្ទោះព វ្ើព ើង
ពដ្ឋយសុទធចិត្ត ពទោះជាការពចាទគ្បកាន្ព់ន្ទោះមនិ្េិត្កព៏ដ្ឋយ។ 

របូសន្លឹកទី៦២ 

ពយើងែឹងថា ការព វ្ើពសចកដីរាយការណ៍អាចព វ្ើឲ្យភយ័ខ្ល ច។ គាម ន្អនកណាមាន កច់ងឲ់្យគ្កុមគ្គួស្ថរដបកបាកគ់ាន ពទ។ ែូចពោកអនកបាន្ព ើញកនុងេពីែអូ
គ្ស្ថប ់ការព វ្ើពសចកដីការណ៍ព វ្ើឲ្យងបអ់ារមមណ៍ខ្ល ងំណាស់។ 

ប៉ាុដន្តតាមេិត្ តិ្ចជាង ៥% នន្ពកមងដែលពគបាន្រាយការណ៍ថាទទលួការព វ្ើបាប ឬគាម ន្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក ់គ្តូ្េពគយកពចញេី ា្ោះ ពហ្ើយជាទូពៅ មនិ្
ដមន្ពគយកពចញេី ា្ោះយូរពន្ទោះពទ។ ចំព ោះពកមងដែលពគមនិ្យកពចញេី ា្ោះ ពគ ដ្ល់ការបពគ្មើែល់គ្កុមគ្គួស្ថររបស់េកួគាត្ ់ពែើមបពី វ្ើយា៉ា ងណាឲ្យពកមង
មាន្សុេត្ាិភាេ។ 

របូសន្លឹកទី៦៣ 

គឺជាការសំខ្ន្ខ់្ល ងំណាស់ដែលគ្តូ្េរាយការណ៍ពដ្ឋយតា ល់ និ្ងជាបន្ទា ន្ព់ៅ Childline ពគ្កាយពេលពោកអនកសនងសថាមាន្ការព វ្ើបាប។ កនុងន្ទម
ជាអនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ អនកសម័គ្គចិត្តប្រតូវមតរាយការណ៍ពដ្ឋយខលួន្ឯង។ េកួពគមនិ្អាចេឹងដ អ្កពលើអនកែនទពទ — ែូចជាន្ទយកស្ថោ 
— ពែើមបឲី្យរាយការពន្ទោះពទ។ 

ការរាយការណ៍ពដ្ឋយតា ល់ និ្ងជាបន្ទា ន្ព់ៅ Childline អាចកាត្ប់ន្ាយការរពំោភព វ្ើបាបពកមង មនិ្ឲ្យពកមងរងពគ្គាោះមដងពហ្ើយមដងពទៀត្ ពដ្ឋយការជយួ 
បំភលឺ្ លូេែល់ការពសុើបអពងកត្ កាត្ប់ន្ាយការប៉ាោះទងគិចដែលមនិ្ចាបំាច ់ដែលអាចបណាដ លមកេីការពកើត្មាន្ព ើងមដងពហ្ើយមដងពទៀត្ សួរលមអតិ្េីពកមង 
ឲ្យអនកគ្បគ្េឹត្តបទពលមើសទទលួខុសគ្តូ្េនូ្េអំពេើរបស់ខលួន្យា៉ា ងពេញពលញ ព វ្ើយា៉ា ងណាឲ្យអនកឯកពទសកនុងពរឿងពន្ោះែឹកន្ទកំារពសុើន្អពងកត្ និ្ងេិនិ្ត្យ
ព ើញពរឿងដែលពគបិទបាងំជាបន្ទា ន្។់ 
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របូសន្លឹកទី៦៤ 

ពគ្កាយេីបាន្រាយការណ៍ពហ្ើយ Childline បញ្ាូ ន្របាយការណ៍នន្ការសនងសអំេីការព វ្ើបាបពកមង ពៅភាន កង់្ហរទទលួបន្ាុកពលើពកមង និ្ងយុេយ័ កនុងតំ្បន្ ់
ដែលពសុើបអពងកត្របាយការណ៍ពែើមបសីពគ្មចថាពត្ើការពចាទគ្បកាន្អ់ាចចងអុលភសតុតាងថាជាការព វ្ើបាបពកមងឬអត្ ់ពហ្ើយកព៏រៀបចំ ឬ ដ្ល់ពសវាដែលពគ
គ្តូ្េការ ពែើមបកីារ រកំុឲ្យមាន្ការព វ្ើបាបពកមងត្ពៅពទៀត្ និ្ងរកាទុកគ្កុមគ្គួស្ថរឲ្យបាន្ពៅជំុគាន ។ ភាន កង់្ហរទទលួបន្ាុកពលើពកមង និ្ងយុេយ័ កនុងតំ្បន្ ់
គ្តូ្េចាបព់ ដ្ើមការពសុើបអពងកត្កនុងកំ ុងពេល ២៤ ពមា៉ា ង។ គ្តូ្េព វ្ើការពសុើបអពងកត្យា៉ា ងហ្មត្ច់ត្ ់ពែើមបសីពគ្មចថាពត្ើពកមងទទលួការព វ្ើបាបឬអត្ ់ពហ្ើយ
ថាពត្ើការបពគ្មើអវីដែលសមគ្សបសគ្មាបព់កមង និ្ងគ្កុមគ្គួស្ថរ។ គ្តូ្េព វ្ើអវីៗទងំពន្ោះឲ្យចបក់នុងកំ ុងពេល ៣០ នងៃ ពលើកដលងដត្ភាន កង់្ហរ ដ្ល់ការ
បង្ហា ញភសតុតាងគ្តឹ្មគ្តូ្េេីមូលពហ្តុ្ដែលការពសុើបអពងកត្មនិ្អាចព វ្ើឲ្យចបរ់ចួរាល់បាន្ រមួទងំការប៉ាុន្ប៉ាងពៅយកសំណំុឯកស្ថរពេទយ ឬព វ្ើសមាភ ស
ជាមយួជន្ដែលមាន្ព ម្ ោះពៅកនុងរបាយការណ៍។ ពបើសិន្ជាជន្ជាបព់ចាទដែលមាន្ព ម្ ោះពៅកនុងរបាយការណ៍ មនិ្គ្តូ្េតាមនិ្យមន្យ័នន្ជន្ពលមើស
ពគ្កាមចាបក់ារ រពកមង ប៉ាុដន្តបង្ហា ញថាគ្តូ្េការការពសុើបអពងកត្ Childline នឹ្ងបញ្ាូ ន្េត័្ម៌ាន្ពៅ ការយិាល័យអគគពមធាេគី្កុង ពៅតាមតំ្បន្។់ 

របូសន្លឹកទី៦៥ 

កនុងន្ទមជាអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ អាចទទលួេិន្យ័ ពបើសិន្ជាមនិ្បាន្រាយការណ៍អំេីការព វ្ើបាបពកមង។ 

អនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ដែលមនិ្បាន្រាយការណ៍អំេីការព វ្ើបាបពកមងពដ្ឋយពចត្ន្ទ អាចទទលួេិន្យ័េី បទពលមើសមជឈមឹកគ្មតិ្េីរ ពៅបទ
គ្េហ្មទណឌ កគ្មតិ្េីរ។ 

របូសន្លឹកទី៦៦ 

ពយើងនឹ្ងបញ្ចបក់ារដណន្ទសំគ្មាបអ់នកសម័គ្គចិត្តរបស់ពយើងពដ្ឋយេិនិ្ត្យស្ថព ើងេញិនូ្េសំណួរ និ្ងការបារមភខលោះៗ អំេីត្នួ្ទទីរបស់អនកសម័គ្គចិត្ត ដែល
ជាអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ អំេីការរពំោភព វ្ើបាបពកមង។ 

ពត្ើអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ គ្តូ្េដត្ែឹងចាស់ោស់ថាពកមងេិត្ជាទទលួការព វ្ើបាបេិត្គ្បាកែ ដែរឬពទ? 

អត្ព់ទ។ អនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ទទលួខុសគ្តូ្េចំព ោះការរាយការណ៍ ពៅពេលដែលេកួពគសនងសថាពកមងរងពគ្គាោះពដ្ឋយស្ថរការ
រពំោភព វ្ើបាប។ 

ពត្ើពគត្គ្មូេឲ្យ អនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ រាយការណ៍ពៅពេលដែលេកួពគែឹងេីការព វ្ើបាបពកមងេីអនកែនទពទៀត្ ពគ្ៅេីពកមងដែលពគ 
សនងសថាទទលួការព វ្ើបាប ដែរឬពទ? 

ពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍។ គាម ន្អវីដែលត្គ្មូេឲ្យពកមងមកជបួអនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ពែើមបអីាចរាយការណ៍ពន្ទោះពទ។ 

ពត្ើអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ គ្តូ្េដត្គ្បាបព់ ម្ ោះរបស់ខលួ ន្ ដែរឬពទ? 

ចាបត់្គ្មូេឲ្យ អនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ គ្បាបព់ ម្ ោះរបស់ខលួន្ នឹ្ងទីកដន្លងដែលពគអាចទកទ់ងបាន្។ េត័្ម៌ាន្ពន្ោះមាន្គ្បពយាជន្ ៍
ពបើសិន្ជាពគគ្តូ្េការបញ្ជា កេី់ស្ថា ន្ភាេ ឬេត័្ម៌ាន្បដន្ាម ភាន កង់្ហរដ ន្កសងគមកិចចនន្ការយិាល័យទទលួបន្ាុកពលើពកមង និ្ងយុេយ័ អាច
ទកទ់ងពៅ អនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍។  

របូសន្លឹកទី៦៧ 

ពត្ើពគនឹ្ងបពញ្ចញព ម្ ោះអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ដែរឬពទ?  

ពគនឹ្ងោកប់ាងំអត្តសញ្ជា ណរបស់អនករាយការណ៍ទុកជាសមាៃ ត្ ់ពដ្ឋយមាន្ការពលើកដលងឲ្យបពញ្ចញពៅឲ្យអាជ្ា្រ ឬការយិាល័យអគគ
ពមធាេរីបស់គ្កសួង។ 
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ពត្ើអនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ គ្តូ្េព វ្ើជាស្ថកសីពៅតុ្ោការ ដែរឬពទ?  

ពគអាចត្គ្មូេឲ្យ អនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ ព វ្ើជាស្ថកសពីៅតុ្ោការសីុេលិ ឬគ្េហ្មទណឌ  រមួទងំតុ្ោការដ ន្កយុេេយ័ ឬគ្េហ្មទណឌ ។ 

ពត្ើអនកដែលចាបត់្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ នឹ្ងែឹងេីអវីៗដែលបាន្ពកើត្ព ើងពៅនឹ្ងពសចកដីរាយការណ៍ដែលេកួពគបាន្រាយការណ៍ នឹ្ងអវីៗដែលភាន កង់្ហរ
កំេុងព វ្ើពែើមបីការ រពកមងេីការរពំោភព វ្ើបាបដងមពទៀត្ ពដ្ឋយេ ិ្ ីណា? 

អនកដែលពគត្គ្មូេឲ្យរាយការណ៍ នឹ្ងទទលួេត័្ម៌ាន្ចុងពគ្កាយដែលទកទ់ងនឹ្ងស្ថា ន្ភាេនន្ពសចកដីរាយការណ៍ េីគ្កសួង ពទោះបីជាពគ មនិ្បាន្
រកព ើញ មាន្តំ្រុយ ឬ បាន្រកព ើញ និ្ងដ្ន្ការនន្ការបពគ្មើ ឬបាន្ ដ្ល់ការបពគ្មើ ពែើមបកីារ រពកមង។ 

របូសន្លឹកទី៦៨ 

ពបើសិន្ជាពោកអនកមាន្សំណួរ ឬការបារមភអវីបដន្ាមពទៀត្ សូមទកទ់ងមក ការយិាល័យទំន្ទកទំ់ន្ងជាមយួ គ្កុមគ្គួស្ថរ និ្ងសហ្គមន្ ៍តាមការសរ
ពសរអីុដមលមកពយើងខំុ្ volunteer@philasd.org ឬតាមការពៅទូរស័េាមកពលខ ២១៥-៤០០-៤១៨០។ 

របូសន្លឹកទី៦៩ 

សូមអរគុណចំព ោះការចូលរមួកនុងការដណន្ទអំនកសម័គ្គចិត្តតាមអិុន្្រ័ណិត្! ពយើងខំុ្សងឃមឹថាពោកអនកសបាយរកីរាយនឹ្ងការសម័គ្គចិត្តពៅស្ថោ
របស់ពយើង។ 

ពែើមបទីទលួ លិខិត្បញ្ជា កេី់ការបញ្ចបក់ារដណន្ទអំនកសម័គ្គចិត្ត សូមចុចពលើបណាដ ញត្ភាា ប ់(link) ពៅពលើកញ្ចកកំុ់េយូទរ័។ ពោកអនកនឹ្ងចូលពៅកនុង
កដន្លងសួរសំណួរខលីមយួ។ ពេលពោកអនកពឆ្លើយសំណួរទងំពន្ទោះចបព់ហ្ើយ ពោកអនកនឹ្ងទទលួលិខិត្បញ្ជា ករ់បស់ពោកអនក! 

mailto:volunteer@philasd.org

