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អារម្ភកថា

ក្នុងនាមជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញៃស្តីពីសិទ្ធិជនពិការនាខៃធ្នូ
ឆ្នៃំ២០១២ រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការគៃប់បៃប 
យ៉ៃងដើមៃបីជាឧត្តមបៃយោជន៍សមៃៃប់ជនមានពិការភាពបាន
ចូលរួមដោយស្មើភាពរាល់សកម្មភាពទំាងអស់នៅក្នុងសង្គម។ 
បច្ចុបៃបន្ននៃះ សៃចក្តីពៃៃងចៃបាប់ជាតិថ្មីស្តីពីកិច្ចគាំពារសិទ្ធិជន
មានពិការភាពកំពុងតៃូវបានរៀបចំ ក្នុងគោលបំណងកំណត់ 
អំពីកិច្ចការពារ ការលើកកម្ពស់ និងការធានាការទទួលបាន 
ពៃញលៃញនិងស្មើភាពគា្នៃនូវសិទ្ធិ និងសៃរីភាពរបស់ជនមាន 
ពិការភាព ដោយឈរលើមូលដ្ឋៃនស្មើភាពគា្នៃជាមួយអ្នកដទៃ។  

កៃៃមការដឹកនាំបៃកបដោយគតិបណ្ឌិត របស់ សម្តាច
អគ្គមហាសានាបតីតាជោ ហ៊ុន សាន បៃមុខ រាជ 
រដ្ឋៃភិបាល កម្ពុជា វិស័យពិការភាពបាននឹងកំពុងអភិវឌៃឍន៍គួរ
ឱៃយកត់សំគាល់រួមមាន៖បៃសិទ្ធភាពនៃការកសាង ការអនុវត្ត 
ចៃបាប់ គោលនយោបាយ  បទដ្ឋៃនគតិយុត្តជាតិនិងអន្តរជាតិ
ផៃសៃងៗ ការផ្តល់និងការបង្កលក្ខណៈងាយសៃួលដល់ជនមាន
ពកិារភាពក្នុងការទទលួបានសៃវានានា និងការសមៃបសមៃួល 
ឱៃយមានការចូលរួមរបស់អង្គការតំណាងជនមានពិការភាពទំាង 
ក្នងុការរៀបចំនិងការអនុវត្តបទដ្ឋៃនគតិយុត្តជាតិពាក់ព័ន្ធ។ល។ 

ទន្ទឹមនឹងការរីកចមៃើនលើវិស័យពិការភាព ក៏មាន បញ្ហៃ 
បៃឈមមួយចំនួន រួមមានកង្វះនៃទិន្នន័យពិការភាព និងកង្វះ
នៃបទដ្ឋៃនគតិយុត្តជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងជនមានអូទីសៃសឹម។

តាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងអគ្គលៃខាធិការដ្ឋៃនកៃុមបៃឹកៃសា
សកម្មភាពជនពិការ (DAC-SG) និងកម្មវិធីសហបៃតិបត្តិការ
អូសៃ្តាលី-កម្ពជុា ដើមៃបីការផ្តល់សៃវាបៃកបដោយនិរន្តភាព និង 
សមធម៌ (ACCESS) បានរៀបចំកៃុមការងារជំនាញនិងមាន 
បទពិសោធន៍ លើវិស័យពិការភាព ជាពិសៃសការងារអូទីសៃសឹម 
ដើមៃបីធ្វើការសិកៃសាពីសា្ថៃនភាពជនមានអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជា និង
ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នានាក្នុងការពងៃឹងសៃវាគាំទៃ រួមមាន ជា 
អាទិ៍ ការអប់រំ ការសា្ដៃរលទ្ធភាពពលកម្ម និងការបណ្ដះុបណា្ដៃល 
ជំនាញវិជា្ជៃជីវៈ។

តាងនាមកៃសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីត ិ
សមៃបទា និងអគ្គលៃខាធិការដ្ឋៃនកៃុមបៃឹកៃសាសកម្មភាពជន 
ពិការ ខ្ញុសូំមកោតសរសើរដោយសោ្មៃះចំពោះកៃមុការងារជំនាញ 
ដៃលបានបញ្ចប់របាយការណ៍ខាងកៃៃមស្តីពីការវិភាគសា្ថៃន 
ភាព ជនមានអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជាបៃកបដោយជោគជ័យ ដើមៃបី
ជាចំណៃកមួយដ៏សំខាន់សមៃៃប់រៀបចំផៃនការសកម្មភាពលើ  
ការងារអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជា។ 

ខ្ញុំសូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកសៃីបន្តការខិត 
ខំបៃងឹបៃៃងបន្ថៃមទៀតក្នងុការពងៃងឹកិច្ចសហការជាអន្តរវិស័យ
ជាមួយកៃសួង-សា្ថៃប័នពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបីរៀបចំគោលនយោបាយ
ដៃលផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសៃសដល់ជនមានអូទីសៃសឹម 
និង ពងៃឹងបៃសិទ្ធភាព នៃការផ្តល់សៃវាគាំទៃនានា រួមមាន 
សៃវាអប់រំ សៃវាសា្ដៃរលទ្ធភាពពលកម្ម និងការបណ្ដុះបណា្ដៃល
ជំនាញវិជា្ជៃជីវៈដើមៃបីគំាទៃពួកគៃបានចួលរួមពៃញលៃញជាមួយ
រាជរដ្ឋៃភិបាលក្នងុការកាត់បន្ថយភាពកៃកីៃនិងការកសាងសង្គម 
មួយបៃកបដោយស្មើភាព ស្មើសិទ្ធិ និងបរិយបន្ន។

ថ្ងៃច័ន្ទ  ២ កើត  ខ ៃពិសាខ ឆ្នៃំខាល ចតា្វៃស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពៃញ ថ្ងៃទី២ ខៃឧសភា ឆ្នៃំ២០២២
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សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ

របាយយការណ៍ស្តីពីការវិភាគសា្ថៃនភាពជនមានអូទីសៃសឹម
នៅ�កម្ពុជា បាននៅរៀបចំនៅ�ើងនៅដយក្រុកុមការងារទីក្រុបឹកៃសា ដែដល
មាននៅលាកសាស្ត្រាសា្តៃចារៃយ Richard Rose នៅលាកសាស្ត្រាសា្តៃចារៃយ 
Emeritus មកពីនាយកដ្ឋៃនអប់រំបរិយបន្ននៃនសាកលវិទៃយាល័យ 
Northampton នៃនក្រុបនៅទសអង់នៅគេស សក្រុមាប់អគ្គនៅលខាធិការ
ដ្ឋៃនក្រុកុមក្រុបឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ និងក្រុកសួងសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា នៃនក្រុពះរាជាណាចក្រុកកម្ពជុា 
នៅដយមានកិច្ចសហការណ៍ជាមួយមជៃឈមណ្ឌលដែថទំាសុខភាព 
ផេូវចិត្តកុមារនិងនៅក្មងជំទង់ (Caritas-CCAMH) នៅក្រុកាមជំនួយ
ឧបត្ថមភពីរដ្ឋៃភិបាលអូស្ត្រាសា្តៃលី តាមរយៈកម្មវិធីសហក្រុបតិបត្តិ
ការអូស្ត្រាសា្តៃលី-កម្ពុជានៅដើមៃបីការផ្តល់នៅសវាក្រុបកបនៅដយនិរន្តរភាព 
និងសមធម៌ (កម្មវិធAីCCESS)។

នៅយើងខ្ញុំសូមដែថេងអំណរគុណ នៅលាកសាស្ត្រាសា្តៃចារៃយ Richard 

Rose ចំនៅពាះតួនាទីដ៏សំខាន់របស់គាត់ក្នុងការសក្រុមបសក្រុមួល
និងនៅរៀបចំការវិភាគសា្ថៃនភាពនៅនះនៅ�ើង នៅដយមានការចូលរួម
ពីនៅលាកនៅវជជបណ្ឌិត Bhoomikumar Jegannathan  ក្រុគូនៅពទៃយ
ឯកនៅទសវិកលវិទៃយាកុមារ និងក្រុកុមវិជា្ជៃជីវៈរបស់គាត់ដែផ្នកសុខភាព
ផេូវចិត្ត ដែដលមានកញ្ញៃនៅវជជបណ្ឌិត មុុង ដលីន ក្រុគូនៅពទៃយ

ឯកនៅទសវិកលវិទៃយា នៅលាកក្រុសី សុខ នៅឌៀរូូនៅហៃសត  និងនៅលាកបា៉ៃត 
ពុទ្ធី ជាក្រុគូនៅពទៃយឯកនៅទសចិត្តវិទៃយា ដែដលកំពុងបនៅក្រុមើរការងារនៅ�
អង្គការ Caritas-CCAMH។ ពួកនៅគបាននៅដើរតូនាទីយ៉ៃងសំខាន់
ក្នុងការកំណត់រកអ្នកដែដលក្រុតូវចូលរួមសមាាៃសន៍ រួមទាំងការ
ក្រុបមូលនិងការវិភាគទិន្នន័យ។ ការសិកៃសាក្រុសាវក្រុជាវនៅនះបាន
អនុវត្តនៅ�ើងក្នុងបរិបទនៃនវិបត្តិសុខភាពជាសកលនៃនជំងឺកូវីដ-
១៩ រួមទាំងការអនុវត្តនូវវិធានការណ៍បិទខ្ទប់នៅផៃសងៗ។ នៅទាះ 
បីជាយ៉ៃងណាក៏នៅដយ ក្រុកុមការងារនៅ�ដែតអាចបន្តអនុវត្តការ 
សិកៃសាក្រុសាវក្រុជាវនៅនះបាន នៅដយបានអនុវត្តយ៉ៃងខា្ជៃប់ខជ�ននូវ
វិធានការណ៍ការពារនៅផៃសងៗនៅក្រុកាមការដែណនំាពីអាជាាៃធ រ
មូលដ្ឋៃននិងក្រុកសួងសុខាភិបាល។

អគ្គនៅលខាធិការដ្ឋៃនក្រុកុមក្រុបឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ និង
ក្រុកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា សូម
ដែថេងអំណរគុណយ៉ៃងក្រុជាលនៅក្រុ�ចំនៅពាះក្រុកសួងការបរនៅទស
និងពាណិជជកម្មនៃនក្រុបនៅទសអូស្ត្រាសា្តៃលី តាមរយៈកម្មវិធAីCCESS 
សក្រុមាប់ការគំាក្រុទទំាងដែផ្នកហិ រញញ វត្ថុ និងបនៅច្ចកនៅទសក្នុង
ការនៅរៀបចំការសិកៃសាក្រុសាវក្រុជាវនិងការនៅបាះពុម្ពឯកសារដ៏មាន
សារៈសំខាន់នៅនះ។
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ស្ថានភាពនារបាយការណ៍

របាយការណ៍នៃះបងា្ហៃញពីដំណើរការ របកគំហើញ និង 
អនុសាសន៍ផ្អៃកលើការវិភាគសា្ថៃនភាពជនមានអូទីសៃសឹមនៅ
កម្ពុជា។ ទិន្នន័យដៃលបានបៃមូលសមៃៃប់ការវិភាគនៃះបាន
បៃើបៃៃស់ក្នុងការឆេើយតបទៅនឹងគោលបំណងទាំងបីដៃល
បាន កំណត់ក្នុងគមៃៃងដូចបងា្ហៃញខាងកៃៃម។ ក្នុងរបាយ 
ការណ៍ នៃះបានលម្អតិអំពីវិធីសាស្ដៃនៃការបៃមូលទិនុ្នន័យដៃល
កៃុមការងារបានបៃើបៃៃស់កនេងមក។ ការរៀបចំកៃុមការងារ
នៃះសមៃៃប់ចុះធ្វើការងារនៅតាមមូលដ្ឋៃនដើមៃបីធានាបាននូវ
ភារកិច្ចនិងការអនុវត្តបៃកបដោយកៃមសីលធម៌ និងការដក់ 
កូដទិន្នន័យ និងរបកគំហើញបឋមពីគមៃៃង។ របាយការណ៍ 
នៃះតៃួសតៃៃយផេូវដើមៃបីគាំទៃដល់ការផ្តល់នូវអនុសាសន៍ 
សមៃៃប់ ចាត់វិធានការបន្ថៃមក្នុងការគាំទៃដល់ការអភិវឌៃឍនៃ
ការផ្ដល់ដល់ជនមានអូទីសៃសឹម និងគៃួសាររបស់ពួកគៃ។

សង្ខាបគមាាង

កៃុមការងារគមៃៃងតៃូវបានជៃើសរីសដោយអគ្គលៃខាធិ
ការដ្ឋៃនកៃុមបៃឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ និងកម្មវិធីសហបៃតិ
បត្តិការអូសៃ្តាលី-កម្ពុជា ដើមៃបីការផ្តល់សៃវាបៃកបដោយនិរន្ត
ភាព និងសមធម៌ (ACCESS) ដើមៃបីផ្ដល់ការវិភាគសា្ថៃនភាព 
ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបំពៃញចំណុច
ខ្វះខាតនៃចំណៃះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជនមាន  អូទីសៃសឹម និង 
គៃួសារ របស់ពួកគៃនៅកម្ពុជា។ គោលបំណងទាំងបីរបស ់
គមៃៃងតៃូវបានកំណត់ដូចខាងកៃៃម៖

1> ធ្វើការវាយតមេៃ និងវិភាគសៃវាគំាទៃដៃលមានសមៃៃប់
ជនមានអូទីសៃសឹម

2> វិភាគសា្ថៃនភាពជនអូទីសៃសឹមក្នុងការទទួលបានសៃវា
គាំទៃ ដៃលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងកតា្តៃសមៃបសមៃួល 
ឧបសគ្គ និងបញ្ហៃបៃឈម និង

3> ផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីជមៃើសនានាក្នុងការពងៃឹងសៃវា
គាំទៃ រួមមានជាអាទិ៍ ការអប់រំ ការសា្ដៃរលទ្ធភាព   
ពលកម្ម និងការបណ្ដុះបណា្ដៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈ។

និយមន័យនិងអតាាបាាវ៉ាឡង់
នាជំងឺអូទីសាសឹម

ចំណាត់ថ្នៃក់ស្ថិតិអន្តរជាតិនៃជំងឺនិងបញ្ហៃសុខភាពផៃសៃង
ទៀត (ICD-10) គឺជាសៀវភៅណៃនាំរោគវិនិច្ឆ័យដៃលបៃើជា
ទូទៅមួយដៃលតៃវូបានណៃនំាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ 
និយមន័យអូទីសៃសឹម ដូចមានចៃងក្នុង ICD 10៖

អូទីសៃសឹម (ហៅថ 'Pervasive Developmental Disorders' 
នៅក្នុង ICD 10) តៃូវបានកំណត់ថជា "កៃុមនៃជំងឺដៃលតៃូវ
បានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពមិនបៃកៃតីនៃគុណភាពក្នុង
ការ ធ្វើអន្តរកម្មសង្គមទៅវិញទៅមក និងនៅក្នុងទមៃង់នៃការ
បៃៃសៃ័យទាក់ទងគា្នៃ និងដោយការដក់កមៃិត គំរូមិនបៃកៃតី 
ការបងា្ហៃញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងសកម្មភាពដដៃលៗ។ ភាព 
មិនបៃកៃតីបៃកបដោយគុណភាពទំាងនៃះគឺជាលក្ខណៈពិសៃស
ដៃលរីករាលដលនៃដំណើរការរបស់បុគ្គលនៅក្នុងគៃប់សា្ថៃន
ភាពទាំងអស់"។

មានឧបករណ៍វាយតមេៃ និងរោគវិនិច្ឆយ័កៃៃពី ICD-10 ក្នងុ 
ការបៃើបៃៃស់ទូទៅជាអន្តរជាតិ។ ឧបករណ៍ទាំងនៃះរួមមាន 
សៀវភៅណៃនាំរោគវិនិច្ឆ័យ និងស្ថិតិនៃជំងឺផេូវចិត្ត បោះពុម្ព 
លើកទីបៃៃំ (DSM-5)។ និយមន័យពីសៀវភៅណៃនាំនៃះតៃូវ
បានភា្ជៃប់ជាមួយរបាយការណ៍នៃះនៅឧបសម្ព័ន្ធទី៥ ។

តួលៃខតៃមឹតៃវូដៃលទាក់ទងនឹងអតៃៃបៃៃវ៉ាៃ�ង់នៃអូទីសៃសឹម 
គឺមិនងាយសៃួលទទួលបាននោះទៃ ហើយមានភាពខុសបេៃក
គា្នៃចៃើននៅទូទាំងការសិកៃសាដៃលបានបោះពុម្ពផៃសាយ។ អង្គ
ការសុខភាពពិភពលោកបានបា៉ៃន់បៃមាណថនៅទូទំាងពិភព
លោកបៃហៃល កុមារ ១ មា្នៃក់ ក្នុងចំណោមកុមារ ១៦០ នាក ់
មានអូទីសៃសឹម។ អតៃៃបៃៃវា៉ៃ�ង់នៃអូទីសៃសឹម នៅក្នុងបៃទៃស
ដៃលមានចំណូលទាបនិងមធៃយមជាចៃើន រួមទំាងបៃទៃសកម្ពជុា
មិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។

ក្នុងឆ្នៃំ ២០១៤ វិទៃយាសា្ថៃនជាតិស្ថិតិនៃបៃទៃសកម្ពុជាបាន
ធ្វើការអង្គៃតបៃជាសាសៃ្ត និងសុខភាព ដោយបៃើបៃៃស់កមៃង
សំណួរអំពីពិការភាពរបស់កៃុមការងារវា៉ៃសីុនតោន (The 

Washington Group)។ ទិន្នន័យតៃូវបានទទួលពីគំរូសំណាក
ចំនួន ១៦,៣៥៦ គៃួសារ ដៃលមានស្តៃី ១៨,០១២នាក់ និង 
បុរស ៥,៤៨៤នាក់ ដៃលមានអាយុចនោ្លៃះពី ១៥ ទៅ ៤៩ឆ្នៃ។ំ
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អតៃៃឆេើយតបនៃការអង្គៃតនៃះ ៩៩% តៃូវបានទទួល  
(១៥,៨២៥ គៃួសារ; ៧៤,១១២នាក់)។ អតៃៃបៃៃវា៉ៃ�ង់ នៃ 
ពិការភាពសរុប ដៃលទទួលបានពីការអង្គៃតនៃះគឺមានចំនួន 
៩.៥% នៃបៃជាជនដៃលមានអាយុបៃៃំឆ្នៃំឡើងទៅ។

ខណៈពៃលដៃលទិន្នន័យទទួលបានពីការអង្គៃតនៃះមាន
សារៈសំខាន់ និងអាចជួយដល់ការរៀបចំគោលនយោបាយ 
ពិការភាពក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា បុុន្តៃវានៅមានកមៃិតនៅឡើយ 
នៅពៃលកៃុមការងារពៃយាយមស្វៃងយល់ពីសា្ថៃនភាពសមៃៃប់
អ្នកមានអូទីសៃសឹមនិងគៃសួាររបស់ពួកគៃ។ ការអង្គៃតនៃះផ្តៃត
ទៅលើបុគ្គលដៃលមានអាយុចាប់ពី ៥ ឆ្នៃំឡើងទៅ ហើយ  
បានសួរសំណួរថតើបុគ្គលនោះមានការលំបាកក្នុងការមើល
ឃើញ ការសា្តៃប់ ការដើរ ឬឡើងជណ្ដើរ ការចងចាំ ឬ 
ការផ្តៃតអារម្មណ៍ ការថៃទាំខេ�នឯង ឬការទំនាក់ទំនង។ 
អ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹម អាចជួបបៃទះនឹងបញ្ហៃបៃឈមទាំង
នៃះខេះ ឬទាំងអស់ បុុន្តៃការអង្គៃតចំនួនបៃជាជនជាក់លាក់ 
និងផ្តៃតសំខាន់ជាងនៃះ គឺចាំបាច់ បៃសិនបើការយល់ដឹង 
កាន់តៃចៃើនអំពីអតៃៃបៃៃវា៉ៃ�ង់ និងតមៃូវការរបស់ជនមាន 
អូទីសៃសឹមតៃូវបានធ្វើឡើង។

ការអភិវឌាឍកាុមការងារ

កៃុមការងារដៃលបានបៃមូលផ្ដុំដើមៃបីអនុវត្តការងារនៃះតៃូវ
បានជៃើសរីសដោយផ្អៃកលើមុខជំនាញក្នុងការអនុវត្តការងារ
វិភាគសា្ថៃនភាពបៃភៃទនៃះ ចំណៃះដឹងអំពសីា្ថៃនភាពបៃទៃស
ជាតិសមៃៃប់កុមារ និងកូនក្មៃងមានពិការភាព និងគៃួសារ 
របស់ពួកគៃនៅកម្ពុជា និងសមត្ថភាពរកទិន្នន័យតាមរយៈការ
ចូលរួមពីសំណាក់ ទាំងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកបៃើបៃៃស់  សៃវានៅ 
ទូទាំងបៃទៃស។

ដើមៃបីធានាបាននូវភាពសីុសងា្វៃក់គា្នៃរវាងកៃុមការងារ គៃ
បានរៀបចំកិច្ចបៃជំុបៃចំាសបា្ដៃហ៍ដោយមានសមាជិកទំាងអស់ 
អញជើញចូលរួម។ លើសពីនៃះទៅទៀត បៃធានកៃុមការងារ 
គមៃៃងបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដះុបណា្ដៃលដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋៃនដើមៃបី 
ធានាថ សមាជិកគៃប់រូបមានចំណៃះដឹងអំពីអភិកៃមផ្អៃកលើ
វិធីសាសៃ្ដ តមៃូវការកៃមសីលធម៌ និងមានការផ្ដៃតយ៉ៃង 
សំខាន់ទៅលើគោលបំណងរបស់គមៃៃង។

កិច្ចការរបស់កៃមុការងារគមៃៃងតៃវូបានបៃងចៃកទៅតាម 
មុខជំនាញ និងចំណៃះដឹងអំពីសា្ថៃនភាពមូលដ្ឋៃន និងបៃទៃស 
ជាតិ។ ការងារនៃះបានជួយដល់កិច្ចការជាមូលដ្ឋៃនដៃលតៃូវ
ធ្វើឡើងជាមួយនឹងគំរូតាងចំណាត់ថ្នៃក់ តាមគោលបំណង 
(purposive stratified sample) និងទិន្នន័យដៃលតៃូវបៃមូល 
ដោយបៃើបៃៃស់ទាំងភាសាអង់គេៃស និងភាសាខ្មៃរ ក្នុងករណី 
ដៃលចាំបាច់។  ការគៃប់គៃងរដ្ឋបាល និងហិរញញវត្ថុតៃូវបាន 
សមៃបសមៃលួតាមរយៈមជៃឈមណ្ឌលថៃទំាសុខភាពផេវូចិត្តកុមារ 
និងក្មៃងជំទង់ (CCAMH) នៅខៃត្តកណា្ដៃល។

វិធីសសា្ដដាលបានបាើបាាស់

ការពិនិតែយឯកសរឡើងវិញ
តាមរយៈគមៃៃងនៃះ សំណុំឯកសារ (មាននៅក្នុង 

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី២) ទាំងឯកសារផេូវការ និងឯកសារដៃល ផ្ដល់ 
ដោយអង្គការ និងអ្នកឆេើយសំណួរ តៃូវបានបៃមូល ពិនិតៃយ និង 
វិភាគ ដើមៃបីផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង៖ 

1> គំនិតផ្ដ�ចផ្ដើមគោលនយោបាយជាតិទាក់ទងនឹងពិការ 
ភាព (ដោយយោងជាពិសៃសទៅលើអូទីសៃសឹម)

2> ការឆេើយតបរបស់កម្ពុជាទៅនឹងកិច្ចពៃមពៃៀង និងគំ
និតផ្ដ�ចផ្ដើមអន្តរជាតិផៃសៃងៗ 

3> ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលផ្តោតលើការងារពិការភាព
នៅកម្ពុជា ដោយយោងជាពិសៃសទៅលើអូទីសៃសឹម។

ការតៃួតពិនិតៃយជាបឋមលើឯកសារទាំងនៃះ បានផ្ដល ់
លទ្ធភាព ឱៃយកៃមុការងារសៃៃវជៃៃវ ទទួលបានការយល់ដឹងចៃបាស់
អំពីបញ្ហៃបរិបទពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សៃវាសមៃៃប់ជនមានអូទី
សៃសឹមនៅកម្ពុជា។ បច្ចុបៃបន្ន ឯកសារទាំងនៃះតៃូវបានពិនិតៃយ 
ឡើងវិ ញ ហើយកូដពាក់ព័ន្ធទៅតាមបៃធានបទតៃវូបានបង្កើត 
ឡើងសមៃៃប់វិភាគទិន្នន័យ ដូចបានរៀបរាប់ខាងកៃៃម ។ 
ចំណុចទាំងឡាយណា ដៃលមានភាពសមសៃបទៅនឹងផ្នៃក 
ដៃល ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារទំាងនៃះតៃវូបានធ្វើឡើងនៅក្នងុផ្នៃក 
ដៃលរកឃើញនៃរបាយការណ៍នៃះ។
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ការសែែវជែែវដល់ទីកន្លែង
វិធីសាសៃ្តបៃបគុណភាពតៃូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងគោល 

បំណងទទួលបានបទពិសោធន៍ ពីបុគ្គលដៃលពាក់ព័ន្ធផ្ទៃល់
និងអង្គការដៃលធ្វើការជាមួយកូនក្មៃងដៃលមានអូទីសៃសឹម ឬ  
ផ្ដល់ការគំាទៃផ្នៃកវិជា្ជៃជីវៈដល់ជនមានអូទីសៃសឹមនៅក្នងុបៃទៃស
កម្ពុជា។ 

ឧបករណ៍៖ បទសមាាៃសន៍ពាក់កណា្ដៃលរចនាសម្ព័ន្ធ 
(semi-structured interviews) និងកៃុមគោលដៅតៃូវបាន
ដក់ពងៃៃយដើមៃបីបៃមូលទិន្នន័យពីមូលដ្ឋៃន។ ជមៃើសនៃ 
អភិកៃមពាក់កណា្ដៃលរចនាសម្ព័ន្ធ (semi-structured 

approach) បានអនុញ្ញៃតឱៃយមានភាពបត់បៃនក្នុងការសួរនាំ
អ្នកឆេើយសំណួររកព័ត៌មានកាន់តៃសុីជមៃៃ ក្នុងករណី ដៃល 
ចំាបាច់។ ឧបករណ៍នៃះតៃវូបានបង្កើតឡើងដោយកៃមុការងារ 
គមៃៃង និងតៃវូបានសាកលៃបងនៅកម្ពជុាដើមៃបីបងា្ហៃញឱៃយឃើញ 
បៃសិទ្ធភាពរបស់វា។ ដោយផ្អៃកលើដំណើរការសាកលៃបងនៃះ 
គៃបានធ្វើការកៃសមៃួល មុនពៃលបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍ជាមួយ
នឹងគំរូតាងនៃការសិកៃសាជាសារវន្ត។ ឧបករណ៍សមាាៃសន៍ និង
កៃមុគោលដៅតៃវូបានរៀបចំរួចរាល់សមៃៃប់កៃមុការងារគមៃៃង 
ទាំងជាភាសាខ្មៃរ និងអង់គេៃស ជាមួយនឹងអ្នកឆេើយសំណួរ 
ទៅតាមជមៃើសភាសាណាមួយដៃលពួកគៃតៃូវបៃើ។

ទមៃង់បៃបបទៃដៃលផ្ដល់ការពៃមពៃៀងដោយមានការជូន
ដំណឹងពីអ្នកឆេើយសំណួរទាំងអស់តៃូវបានបង្កើតឡើង និង 
ថៃរកៃសាដោយបុគ្គលិកមូលដ្ឋៃន ក្នុងអ�ំុងពៃល និង បនា្ទៃប់ ពី 
ការ បៃមូលទិនុ្នន័យ។ (ព័ត៌មានលម្អតិអំពីនីតិវិធីស្តពីីសីល ធម៌ 
មានភា្ជៃប់មកជាមួយនូវក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៣)។

គំរូតាង៖ គំរូតាងចំណាត់ថ្នៃក់តាមគោលបំណងតៃូវបាន
ទទួលដោយគិតទៅលើចំនួនបៃជាជនផៃសៃងៗគា្នៃនៅក្នងុបៃទៃស
កម្ពុជា។ ការធ្វើបៃបនៃះបានអនុញ្ញៃតឱៃយយើងទទួលបានទិន្ន
ន័យ ពីកនេៃងផៃសៃងៗ និងតាមរយៈការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទៃល់ 
ទាំងនៅទីបៃជុំជន និងជនបទ នៅក្នុងខៃត្តកណា្ដៃល ខៃត្ត 
បាត់ដំបង និងខៃត្តកំពង់ចាម ដៃលពួកគៃទាំងនោះជាកៃុម  
អ្នកផ្តល់សៃវាផងនិងជាអ្នកបៃើបៃៃស់សៃវាផង។ ទោះបីជា 
មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដោយ ដោយមូលហៃតុនៃ
ជំងឺរាតតៃបាតសកលកូវីដ-១៩ ក៏ទិន្នន័យបន្ថៃមតៃវូបានបៃមូល
ពីកៃុមសៃដៀងគា្នៃនៅក្នុងខៃត្តកំពត ភ្នំពៃញ ពៃៃវៃង 
ពោធិ៍សាត់ ពៃះសីហនុ សា្វៃយរៀង និងខៃត្តតាកៃវ ដៃលទិន្នន័យ 
ទាំងនៃះ តៃូវបានបៃមូលតាមរយៈបទសមាាៃសន៍តាមបៃព័ន្ធ 
អៃ�ិចតៃូនិក។

បន្ថៃមពីលើការធានាបាននៃការបៃមូលទិន្នន័យពីបរិយកាស 
ផៃសៃងៗគា្នៃ កៃុមការងារក៏បានពិចារណាអំពីកៃុមដៃលមាន 
ឥទ្ធិពលទាក់ទងនឹងសាសនា អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
(NGO) និងរដ្ឋៃភិបាល និងអាជាាៃធរដៃនដី ជាកៃុមចូលរួម 
ឆេើយតបទៅនឹងការសិកៃសានៃះផងដៃរ។ តារាងនៃសា្ថៃប័ន ដៃល  
បានចូលរួម ក្នុងការសិកៃសានៃះ មានភា្ជៃប់មកជាមួយ នៅ ផ្នៃក 
ខាងកៃៃមនៃរបាយការណ៍នៃះ (ការងារ ចុះតាម មូលដ្ឋៃន)។ 
ការជៃើសរីសគំរូតាងតាមវិធីសាសៃ្តដុំពៃិល (snowball) 
ក៏តៃូវបានយកមកអនុវត្ត ដៃលអ្នកឆេើយសំណួរទាំងនោះតៃូវ
បានកំណត់អត្តសញ្ញៃណដោយសា្ថៃប័នដៃលយើងបានសមាាៃសន៍ 
ក៏ដូចជាអ្នកផ្តល់សៃវាគាំទៃដល់ជនមានអូទីសៃសឹមនៅបៃទៃស
កម្ពុជា។

ការបណ្ដះុបណា្ដៃល៖ មុននឹងកៃមុការងារចុះធ្វើការនៅតាម 
មូលដ្ឋៃន បៃធានកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវក៏បានផ្តល់ការបណ្ដុះ 
បណា្ដៃលដល់ពួកគៃផងដៃរ។ ការបណ្ដះុបណា្ដៃលដំបូងគឺផ្តៃត 
លើការពិចារណាអំពីកៃមសីលធម៌ និងផ្តៃតលើបៃសិទ្ធភាព 
នៃ ការគៃប់គៃងការសមាាៃ ស ន៍ រួមទាំងការសមាាៃសន៍ជាកៃុម។ 
ដំណើរការ ទិដ្ឋភាពផៃសៃងៗទាក់ទងនឹងកៃមសីលធម៌ និង 
បច្ចៃកទៃសនៃបទសមាាៃសន៍ជាបុគ្គល (KII) និងការពិភាកៃសា 
ជាកៃុម (FGDs) និងភាពខុសគា្នៃរវាងនីតិវិធីទាំងនៃះតៃូវបាន
ពិភាកៃសាយ៉ៃងលម្អិត។ បនា្ទៃប់ពីការចាប់ផ្តើមបៃមូលទិន្នន័យ 
ការបណ្ដុះបណា្ដៃលបន្ថៃមតៃូវបានផ្តល់ជូនទាក់ទងនឹង ការ 
អភិវឌៃឍ និងការអនុវត្តកូដតាមបៃធានបទ។ សមាជិកកៃុម 
ទាំង អស់ បានចុះហត្ថលៃខាលើទមៃង់នៃកិច្ចពៃមពៃៀងស្តីពី 
កៃមសីលធម៌ មុនពៃលចាប់ផ្តើមបៃមូលទិន្នន័យ។ 

ការងារចុះមូលដ្ឋានកន្លងមក

លក្ខណៈវិនិច្ឆយដូចខាងកៃៃមតៃូវបានយកមកអនុវត្ត 
សមៃៃប់ការជៃើសរីសអ្នកដៃលនឹងចូលរួមក្នងុបទសមាាៃសន៍៖

1> ជាសា្ថៃប័ន ឬបុគ្គលដៃលធា្លៃប់ជួយដល់ជនមានពិការ
ភាព រួមទាំងជនមានអូទីសៃសឹម

2> ជាសា្ថៃប័នដៃលមានការទទួលខុសតៃូវ ផ្នៃកផេូវចៃបាប់
សមៃៃប់ជនមានពិការភាព រួមទាំងជនមានអូទីសៃសឹម

3> ជាឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកថៃទាំជនមានអូទីសៃសឹម

ទិន្នន័យតៃូវបានទទួលពីអ្នកចូលរួមបទសមាាៃសន៍ រួម ទាំង 
ពីសា្ថៃប័ន ដូចមានបងា្ហៃញក្នុងតារាងទី១ "ក" និងតារាងទី១ 
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ផែនទីខាងកែែមបងា្ហែញពីរបាយនែសំណាកគំរូនែការសិកែសាសែែវជែែវ

"ខ" ខាងកៃៃម (សូមកត់សមា្គៃល់ថ៖ ដោយសារហៃតុផល
កៃមសីលធម៌នៃការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ ទោះបីជាឈ្មៃះ  សា្ថៃប័ន 
តៃូវបានដក់បញ្ចូលក៏ដោយ ក៏ឈ្មៃះរបស់បុគ្គលដៃលបាន 
ចូលរួមមិនតៃូវបានបងា្ហៃញនោះទៃ)។  កៃុមការងារមិនបាន 

សមាាៃសន៍ជាមួយជនមានអូទីសៃសឹមនោះទៃដោយសារតៃបញ្ហៃ
បៃឈមបណា្ដៃលមកពីការរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងដោយ 
ហៃតុផលនៃចំនួនជនមានអូទីសៃសឹម អ្នកដៃលតៃូវសមាាៃសន៍  
ដៃលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតៃឹមតៃូវនៅមានកមៃិត។ 

អ្នកចូលរួមក្នុងការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ មកពីខៃត្តផៃសៃងៗ

FGD៖ ការពិភាកៃសាជាកៃុមជាមួយឪពុក/មា្តៃយរបស់កុមារមានអូទីសៃសឹម
KII៖ ការពិភាកៃសាជាបុគ្គលជាមួយអ្នកផ្តល់សៃវា
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តា�ងទី១ក. ស្ថែប័នដែលចូលរួមការសមា្ភែសន៍

ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

១ នាយកដ្ឋៃនអប់រ ំពិសៃស 
កៃសួងអប់រំ យុវជន 
និងកីឡា រាជធាន ីភ្នំពៃញ 

បៃធានការិយល័យ 
កុមារមានពិការភាព 
សតិបញ្ញៃ 

ខ្មៃរ នាយកដ្ឋៃនអប់រំពិសៃស កៃសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា 
(MoEYS) រាជធានីភ្នំពៃញ
មន្ទីររបស់រដ្ឋៃភិបាលដៃលផ្តល់ការគាំទៃសមៃៃប់ 
សកម្មភាពនានា ដើមៃបីលើកទឹកចិត្តដល់ការបងៃៀន 
និងការរៀនបៃក បដោយបៃសិទ្ធភាព ការអភិវឌៃឍ 
សង្គម និងផេូវចិត្ត និងស្តង់ដរកម្មវិធីសិកៃសាសមៃៃប់គៃូ
បងៃៀន និងកុមារ ដៃលធ្វើការជាមួយសិសៃសដៃលមាន
តមៃូវការអប់រំពិសៃស និ ង     /ឬពិការភាព។

២ វិទៃយាសា្ថៃនជាត ិអប់រំ 
ពិសៃស រាជធាន ីភ្នំពៃញ  

នាយក ខ្មៃរ វិទៃយាសា្ថៃនជាតិអប់រំពិសៃស កៃសួងអប់រំយុវ ជន 
និងកីឡា (MoEYS) រាជធានីភ្នំពៃញ។

៣  អគ្គលៃខាធិការដ្ឋៃនកៃុម 
បៃឹកៃសាសកម្មភាព 
ជនពិការ

អគ្គលៃខាធិការរង ខ្មៃរ សា្ថៃប័នដៃលមានការទទួលខុសតៃូវក្នុងការសមៃប 
សមៃួលនិងពិគៃៃះយោបល់លើបញ្ហៃពិការភាព 
រួមទាំងតាមដន វាយតមេៃ និងជំរុញការអនុវត្តលិខិត
បទដ្ឋៃនគតិយុត្ត ផៃសៃងៗទាក់ទងនឹងពិការភាព។ 
សា្ថៃប័នដៃលមានការទទួលខុសតៃូវក្នុងការលើក 
កម្ពស់សុខុ មាលភាពរបស់កុមារ គៃួសារ និងជន 
មានពិការភាព។ 

៤ អង្គការមេប់តាបា៉ៃង  
ជាអង្គការ មិនមៃន 
រដ្ឋៃភិបាល នៅខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ

បៃធានកៃុមការងារ 
ផ្នៃកតមៃូវការ ពិសៃស

ខ្មៃរ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលធ្វើការនៃះគឺជា 
មជៃឈមណ្ឌលដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដៃលធ្វើកិច្ចការ 
ផ្តៃតលើកុមារ និងយុវជនដៃលជួបការលំបាកនៅ 
កៃុងពៃះសីហនុ បៃទៃសកម្ពុជា។ មជៃឈមណ្ឌល 
មានផ្តល់ទីជមៃក ការថៃទាំសុខភាព ការអប់រំ កីឡា 
សិលៃបៈ ការបណ្ដុះបណា្ដៃលវជិា្ជៃជីវៈ ការបៃឹកៃសា 
យោបល់ ការគាំទៃ និងការការពារគៃួសារមិនឱៃយមាន
ការរំលោភបំពានគៃប់ទមៃង់។ តាមរយៈកម្មវិធីជា  
ចៃើនដៃលផ្តៃតលើបញ្ហៃបៃឈមនានានៅទូទាំង 
សហគមន៍ក្នុងកៃុងពៃះសីហនុ អង្គការនៃះ ជួយ 
ដល់កុមារ យុវជន និងគៃួសាររបស់ពួកគៃដៃល 
ងាយរងហានិភ័យ។
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ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

៥ អង្គការករុណាបាត់ដំបង
ខៃត្តបាត់ដំបង 

បៃធានគៃប់ គៃង 
កម្មវិធី

ខ្មៃរ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ផ្តល់សៃវាផៃសព្វផៃសាយ 
ពៃយាបាលដល់មូលដ្ឋៃន បៃចាំខៃ។ នៅឆ្នៃំ២០១៦ 
និងដោយមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃតមៃូវ 
ការសង្គម និងមនុសៃសធម៌ អង្គការក្នុងសៃុកនៃះតៃូវ  
បានបង្កើតឡើងដើមៃបីបំពៃញនូវតមៃូវការទាំងនៃះ។ 
អង្គការនៃះបានដំណើរការការងារដៃលគៃបដណ្ដប់
នៅទូទាំងខៃត្តបាត់ដំបង។
បៃសកកម្ម របស់ អង្គការគឺ៖ ការផ្តល់ការថៃទាំ តាម 
មណ្ឌល និងការថៃទាំតាមផ្ទះនៅតាមគៃួសារ និង 
សហគមន៍។ ការអប់រំក្នុងបៃព័ន្ធ និងកៃៃបៃព័ន្ធ ការ 
គាំទៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច និងការពៃយាបាលកមៃិតមូលដ្ឋៃន 
ដល់ជនមានពិការភាព យុវជន ស្តៃី និងកុមារ។

៦ មជៃឈមណ្ឌលភូមិសន្តិភាព 
(PVC) ខៃត្តតាកៃវ 

នាយកមជៃឈមណ្ឌល ខ្មៃរ អង្គការដៃលធ្វើការសហការជាមួយអង្គការផៃសៃងទៀត
ដើមៃបីផ្តល់សៃវាបញជូនបន្ត។ សៃវានានា រួមមាន ការ 
ពៃយាបាល និងការអប់រំ ដៃលផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនជា
ចៃើនដៃលមានតមៃូវការដៃលមានភាពស្មុគសា្មៃញ។ 
អង្គការ នៃះទទួលបានការគាំទៃពី  Phnom Penh 

Church Diocese ដៃលបានបើក ដំណើរការ 
មជៃឈមណ្ឌល  ថៃទាំ  (day care center)និងគាំទៃការ 
ថៃទាំ តាម ផ្ទះ។

៧ អៃពិកអាត
ខៃត្តកំពត 

នាយកបៃចាំបៃទៃស 
និងបៃធានកៃុម 
ការងារអប់រំពិសៃស   

ខ្មៃរ អង្គការ ដៃល លើក កម្ពស់បរិយបន្នជនដៃលមាន 
សមត្ថភាព និង ពិការ ភាពគៃប់បៃភៃទតាម រយៈ 
សិលៃបៈ។ ពួកគៃបៃើបៃៃស់សិលៃបៈជាទមៃង់នៃការ 
បញ្ចៃញមតិ និងពងៃឹងអំណាច ដើមៃបីនាំមកនូវភាព  
រួមគា្នៃរវាងជនមាននិងគា្មៃនពិការភាព។

៨ កម្មវិធីសៃវា អភិវឌៃឍន៍ 
ពិការភាព (DDSP) 
ខៃត្តពោធិសាត់

នាយកបៃតិបត្តិ ខ្មៃរ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលធ្វើការដើមៃបីលើក  
កម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ជនមានពិការភាព តាម 
រយៈការពងៃឹងសិទ្ធិអំណាច និងការពងៃឹងភាពជា 
ដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលបានសៃវាដ ៏
ទូលាយ រួមទាំង សៃវាផ្នៃកទឹកសា្អៃតនិងអនាម័យ 
(WASH) ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍
ស្តីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាព និងធ្វើការឆ្ពៃះទៅរក 
បរិយបន្នសង្គម និងកៃលម្អគុណភាព ការរៀនសូតៃ 
របស់កុមារមានពិការភាព កៃៃមកិច្ចសហការជាមួយ
នាយកដ្ឋៃនអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដ
ទៃទៀតរបស់រដ្ឋៃភិបាល។
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ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

៩ គណៈកមា្មៃធិការជាត ិ
សៃបុៃសៃយាល់អូឡាំពិក 
កម្ពុជា
 រាជធាន ីភ្នំពៃញ 

មនៃ្តីជាន់ខ្ពស់នៃ 
គណៈកមា្មៃធិការ 
បៃតិបត្តិ

ខ្មៃរ គណៈកមា្មៃធិការជាតិសៃបុៃសៃយាល់អូឡាំពិក កម្ពុជា  
រៀបចំសកម្មភាពកីឡាសមៃៃប់កុមារពិការភាពខាង 
សតិបញ្ញៃ និងអូទីសៃសឹម។  សៃបុៃសៃយាល់អូឡាំពិកផ្ដល់ 
នូវការហ្វឹកហ្វឺនកីឡាបៃចាំឆ្នៃំ និងការបៃកួតកីឡាអត្ត     
ពលកម្ម ក្នុងបៃភៃទកីឡាអូឡាំពិកជាចៃើនបៃភៃទស
មៃៃប់កុមារនិងមនុសៃសពៃញវ័យដៃលមានពិការភាព 
ខាងសតិបញ្ញៃ។ សកម្មភាពទាំងនោះផ្តល់ឱៃយពួកគៃ នូវ
ឱកាសបន្តដើមៃបីអភិវឌៃឍកាយសមៃបទា បងា្ហៃញ 
ពីភាពកា្លៃហាន បទពិសោធន៍រីករាយ និងចូលរួមក្នុង
ការចៃករំលៃកសមត្ថភាព ជំនាញ និងមិត្តភាព។

១០ សាលាអប់រ ំពិសៃសនៃ 
ការលូតលាស់
 រាជធាន ីភ្នំពៃញ

មា្ដៃយរបស ់កូនបៃុស 
អូទីសៃសឹម និងនាយក 
សាលារៀន

ខ្មៃរ សាលា អប់រំ ពិសៃស បាន បើក ដំបូង ក្នុង ឆ្នៃំ២០១៧ 
កៃៃម  ការ ឧបត្ថមភ ពី  Child Jesus Parish  នៅ  បៃកខាង 
តៃបូងនៃរាជធានី ភ្នំពៃញ និង ដោះសៃៃយ តមៃូវ ការ របស់ 
កុមារ  អូទីសៃសឹម។ មានកុមារបៃហៃល១០០នាក់ទទួល
សៃវានៅទីនោះ។ បុគ្គលិកធ្វើការលើការអភិវឌៃឍ លើ ផ្នៃក 
រាងកាយ សតិបញ្ញៃ សង្គម និងផេូវចិត្ត ហើយ សមៃៃប ់
ការងារមួយចំនួនពួកគៃបៃើវិធីសាស្តៃសិកៃសាអាកបៃបកិរិយ 
(Applied Behaviour Approach-ABA)។ 

១១ អង្គការសាលារៀន 
ទនៃសាយ     
រាជធានីភ្នំពៃញ 
ខៃត្តកណា្ដៃល 
ខៃត្តកំពង់ស្ពី 
និងខៃត្តសៀមរាប  

អ្នកគៃប់គៃងកម្មវិធី ខ្មៃរ អង្គការ សាលា ពិសៃស មួយនៃះ បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ កុមារ 
មាន ពិការភាពផ្នៃក សតិបញ្ញៃ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ជាង 
២០ ឆ្នៃំ មក ហើយ។ ពួកគៃលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់កុមារ
មានពិការភាពផ្នៃកសតិបញ្ញៃ ដើមៃបីជួយឱៃយពួកគៃទទួល
បានការអប់រំ។ អង្គការនៃះបានចាប់ផ្តើម ថ្នៃក់ សមា 
ហរណ កម្ម គា្នៃដំបូងគៃនៅក្នុងសាលាបឋម សិកៃសា និង
ផ្នៃកមជៃឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដៃលវជិា្ជៃជីវៈ នៅក្នុងរាជ 
ធានីភ្នំពៃញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នៃំ២០១៤ អង្គការបាន និង 
កំពុងពងៃីកសៃវាទៅខៃត្តផៃសៃងទៀត ហើយបច្ចុបៃបន្ន
មានគមៃៃងអប់រំនៅខៃត្តកណា្ដៃល កំពង់ស្ពឺ និង 
ខៃត្តសៀមរាប។

១២ សាលាអង្គការ ដើមៃបី 
ភាពញញឹម នៃកុមារ
 រាជធានីភ្នំពៃញ

អ្នកគៃប ់គៃង 
កម្មវិធីពិការភាព  

ខ្មៃរ សាលានៃះមានបៃសកកម្មជួយកុមារឱៃយរួចផុតពីភាព អត់ 
ឃ្លៃន និងនាំពួកគៃទៅរកការងារសមរមៃយ មាន ជំនាញ 
និងទទួលបានបៃៃក់ខៃល្អ។ ដើមៃបី សមៃៃច បានការងារ 
ទាំងនៃះ កម្មវិធីសំខាន់ៗ ចំនួនបៃៃំមួយ ដៃលសមៃប 
តាម តមៃូវការរបស់កុមារ តៃូវបាន បង្កើតឡើង៖ 
អាហារ សុខភាព ការការពារ ការអប់រំ និងសាលារៀន 
ការបណ្ដះុបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ និង ជំនួយ សមៃៃប់គៃសួារ។
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ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

១៣ មជៃឈមណ្ឌលជំនួយនៃក្តី 
សងៃឃមឹសមៃៃប ់សហគមន៍ 
(HHC)   
ជាសាលារបស់រដ្ឋ 
ខៃត្តកណា្ដៃល 

នាយកបៃតិបត្តិ ខ្មៃរ សាលានៃះគឺធ្វើការលើកកម្ពស់ និងការពារ សិទ្ធិ របស់ 
កុមារ និងយុវជនពិការសតិបញ្ញៃ និងអូទីសៃសឹម ផ្តល់ 
អំណាចដល់គៃសួារ និងសហគមន៍ និងចូលរួមជាមួយ 
រដ្ឋៃភិបាលឱៃយមានការឆេើយតបកាន់តៃចៃើន។ សាលា 
ធ្វើការដើមៃបីដោះសៃៃយ អន្តរាគមន៍ពិការភាព ទាន់ 
ពៃល វៃលា រួមមាន ការរកឃើញទាន់ពៃល ការអប់រំ 
ពិសៃស និងការកំណត់អត្តសញ្ញៃណ ដោយ មាន ការ 
គាំទៃ និងការបណ្ដុះបណា្ដៃល ដល់ ឪពុកមា្តៃយ និង 
កៃុមគៃួសារ ដើ មៃបីជួយសមៃួលដល់ការអភិវឌៃឍ កុមារ 
ជាអតិបរមា សា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្មកាយ សមៃបទា និ ង 
ការចុះឈ្មៃះកុមារមានពិការភាពក្នុង បៃព័ន្ធអប់រំ 
បៃកបដោយគុណភាព និងសមធម៌។

១៤ មូលនិធិកុមារពិការ 
(KPF)     
ជាសាលារបស់រដ្ឋ 
រាជធានីភ្នំពៃញ 
និងខៃត្តកៃចៃះ 

 គៃូបងៃៀនបឋម 
សិកៃសា 

ខ្មៃរ បុគ្គលិកនៅសាលាទាំងនៃះបានមានឆន្ទៈចង់ឃើញ 
កុមារ និងយុវជនមានពិការភាពចាប់ពីកមៃិតមធៃយម
ទៅធ្ងន់ធ្ងរ រស់នៅក្នុងជីវិតថេៃថ្នូរ ជាមួយគៃួសារ របស់ 
ខេ�ន នៅក្នងុសហគមន៍បៃកបដោយបរិយបន្ន។ ដោយ 
បៃើវិធីសាសៃ្តផ្តៃតលើការជួយសហគមន៍ ជួយ ខេ�នឯង 
សាលារៀនកសាងសមត្ថភាពគៃួសារ  ក្នុងការ តស៊ូ មតិ
ដើមៃបីតមៃវូការរបស់កូនៗរបស់ពួកគៃ និងធានាឱៃយបាន 
នូវការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគៃ។ ពួកគៃចូលរួម យ៉ៃង 
សកម្ម ជាមួយសហគមន៍ ដើមៃបី ជួយសមៃួល ដល់ការ
ដក់បញ្ចូលជនមានពិការភាពទាំងអស់ នៅគៃប់ 
វិស័យ នៃជីវិត។ ធ្វើបៃបនៃះរួម បញ្ចូលទាំងការធ្វើការ
ជាមួយកៃសួងរបស់រដ្ឋៃភិបាល  អង្គការជនពិការ 
កៃុមមាតាបិតា និងអង្គការផៃសៃង ទៀត ដើមៃបីតស៊ូមតិ
សមៃៃប់តមៃូវការរបស់កុមារ ដៃលងាយរងគៃៃះ។

១៥ អង្គការ ធ្វើឱៃយបៃសើរ ឡើង 
ដល់សៃវាពៃយាបាលការ 
បៃៃសៃ័យ ទាក់ទង និង 
លៃបអាហារនៅកម្ពុជា 
(OIC) 
រាជធានីភ្នំពៃញ 

នាយកបៃតិបត្តិ 
 

ខ្មៃរ អង្គការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងដល់ការបៃៃសៃ័យទាក់ទង 
ដៃលធ្វើការដើមៃបីធ្វើឱៃយសៃវាពៃយាបាលដោយការ និយយ 
ឱៃយបានទៅដល់អ្នកមានតមៃូវការ នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា។ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាមួយ ដៃល
កំពុងធ្វើការដើមៃបីពងៃីកសៃវាពៃយាបាល ដោយការ 
និយយ នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា និងជួយ អ្នកដៃលមាន
ការលំបាកក្នុងការបៃៃសៃ័យទាក់ទង និង ការលៃប 
អាហារ និងផ្តល់ការពៃយាបាល និង ការនិយយ បៃកប 
ដោយវិជា្ជៃជីវៈ ដល់កុមារដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃអាចទៅរៀន 
និងចូលរួមយ៉ៃងពៃញលៃញនៅក្នុងសង្គម។
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ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

១៦ បុរីទារកនិងកុមារ ជាតិ 
(NBIC)
រាជធានីភ្នំពៃញ

នាយក ខ្មៃរ អង្គការដៃលផ្តល់ផ្ទះដល់កុមារនិងក្មៃងពៃញវ័យដៃល
គៃបោះបង់ចោល ឬកំពៃៃដៃលផ្ទុកមៃរោគអៃដស៍/
ជំងឺអៃដស៍ និងជនមានពិការភាពផៃសៃងទៀត។ 

១៧ ពុទ្ធិក សាកលវិទៃយាល័យ 
ពៃះ សីហន ុ
រាជធានីភ្នំពៃញ 

សាកលវិទៃយាធិការ 
ស្ដីទី

ខ្មៃរ គៃឹះសា្ថៃនឧត្តមសិកៃសាសាធារណៈដៃលមិនស្វៃងរក 
បៃៃក់កមៃៃ ដៃលផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃល ថ្នៃក់ 
បរិញ្ញៃបតៃ និងកៃៃយឧត្តមសិកៃសាសមៃៃប់និសៃសិត រួម
ទាំងអ្នកដៃលនឹងធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល 
និងការថៃទាំ។

១៨ គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃ
សាសនាឥសា្លៃមកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពៃញ  

ជំនួយការ ខ្មៃរ កៃុមបៃឹកៃសាតៃួតពិនិតៃយសុខុមាលភាពសហគមន៍ 
ឥសា្លៃមនៅកម្ពុជា។ ជាអង្គការដៃលរកៃសានូវទិដ្ឋភាព 
ទូទៅ និងគាំទៃសុខុមាលភាពរបស់សមាជិក 
ទាំងអស់នៃសហគមន៍ឥសា្លៃមនៅកម្ពុជា រួមទាំង 
ជនមានពិការភាពផងដៃរ។ 

១៩  អង្គការសមាគមសមៃៃប់ 
ជំនួយនឹង សង្គៃៃះ នៃ 
បៃទៃសជបុុន (AAR 
បៃទៃសជបុុន)
រាជធាន ី ភ្នំពៃញ ខៃត្ត 
កណា្ដៃល 

បៃធានអង្គការ អង់គេៃស អង្គការអន្តរជាតិដៃលលើកកម្ពស់ការអប់រំបៃកប 
ដោយបរិយបន្ន ដោយសហការជាមួយសាលារៀន 
និងសហគមន៍ក្នុងខៃត្ត  កណា្ដៃល តាំងពីឆ្នៃំ២០១៣ 
ដើមៃបីធានាថកុមារមានសិទ្ធិចូលរៀន និងអាចរៀន 
ជាមួយគា្នៃបាន  ដោយមិនគិតពីពិការភាពរបស់ពួកគៃ 
ខណៈពៃលដៃលទទួលបានការថៃទាំ និង ការយក 
ចិត្តទុកដក់សមសៃប ទៅតាមតមៃូវការផ្ទៃល់ខេ�ន 
របស់ពួកគៃ។ កម្មវិធីអប់រំបៃក បដោយបរិយបន្ន 
រួមមាន ការបង្កើតបរិយ កាសសាលារៀន គា្មៃន ឧបសគ្គ 
និងផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលដល់គៃូបងៃៀន ដើមៃបីជួយ
ពួកគៃឱៃយកាន់តៃមានទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយកុមារ មាន 
ពិការភាព។

២០ អង្គការកុមារក្នុងគៃួសារ 
(CIF) រាជធានីភ្នំពៃញ 
ខៃត្តសា្វៃយរៀង

ទីបៃឹកៃសាបច្ចៃកទៃស អង់គេៃស អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលក្នងុសៃកុមួយ ដៃលចំណាយ 
ពៃលវៃលាក្នុងការផ្តល់ការថៃទាំតាមគៃួសារបៃកប 
ដោយគុណភាពខ្ពស់ ដល់កុមារកំពៃៃ និងកុមារងាយ 
រងគៃៃះនៅបៃទៃសកម្ពុជា។ អង្គការនៃះក៏ផ្តល់ការ  
ថៃទាំជាក់លាក់ដល់កុមារមានពិការភាព និងមានជំងឺ
រាុៃំរូៃតាមរយៈគមៃៃងគោលដៅ និងចូលរួមជាមួយ 
សហគមន៍កាន់តៃទូលំទូលាយតាមរយៈគមៃៃងផៃសព្វ
ផៃសាយដល់មូលដ្ឋៃន និងគមៃៃងភាពជាដៃគូរបស់ 
ពៃះវិហារ។
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ល.រ អ្នកផ្ដល់សេវា / ស្ថេប័ន តួនាទីរបស់ 
អ្នកចូលរួម 

ការសម្ភេសន៍

ភាសដេល 
បេើ ក្នុងការ 
សម្ភេសន៍

ព័ត៌មនសង្ខេបអំពីអ្នកផ្ដល់សេវា/ស្ថេប័ន

២១ មន្ទីរពៃទៃយកុមារជាតិ 
(NPH) រាជធានីភ្នំពៃញ  

ពៃទៃយឯកទៃស 
ជំងឺកុមារ/ អនុបៃធាន 
ផ្នៃកផ្តល់សៃវា 
 

អង់គេៃស មន្ទីរពៃទៃយដៃលគៃប់គៃងដោយរដ្ឋៃភិ បា  ល ផ្តល ់សៃវា 
វៃជជសាសៃ្តនានា រួមមាន ការវាយតមេៃ និងអន្តរាគមន៍
ពៃយាបាលសមៃៃប់កុមារ និ ងគៃួសារ រួមទាំងជនមាន 
ពិការភាពផងដៃរ។

២២ សា្ថៃបនិកអង្គការករុណា 
ខៃត្តបាត់ដំបង អង្គការ 
មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល

បៃធានអង្គការ អង់គេៃស នៅឆ្នៃំ២០១៦ ដោយសារការរីកចមៃើនឥតឈប់ ឈរ 
នៃគមៃៃងសង្គម និងមនុសៃសធម៌ ទើបបៃធាន អង្គការ 
មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលនៃះ ដឹកនាំបង្កើតអង្គការក្នុងសៃុក
នៃះឡើង។  អង្គការនៃះបង្កើតជាភូមិភាគការីតាសនៃ
ភូមិភាគខៃត្តបាត់ដំបង ដៃលគៃបដណ្ដប់ទូទាំងខៃត្ត 
របស់ខេ�ន។ បៃសកកម្មរបស់អង្គការគឺ៖ ផ្តល់ការថៃទាំ 
តាមមណ្ឌល និងការថៃទាំតាមផ្ទះ នៅតាមគៃួសារ 
និងសហគមន៍ ការអប់រំក្នុងបៃព័ន្ធ និងកៃៃបៃព័ន្ធ 
ការគាំទៃផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច និង ការ ពៃយាបាល តាមបៃប 
វៃជជសាស្តៃ ជាមូលដ្ឋៃន ដល់ ជន មានពិការភាព យុវជន 
ស្តៃី និងកុមារ។

២៣ ឪពុកមា្តៃយផ្ទៃល់របស់ 
កុមារដៃលមាន អូទីសៃសឹម

មា្តៃយ របស់ កុមារ ដៃល 
មាន  អូទីសៃសឹម និង  ជា 
គៃូបងៃៀន

អង់គេៃស មា្តៃយរបស់កូនសៃីអាយុ ១៥ឆ្នៃំ។

២៤ អ្នកជំនាញវៃជជសាសៃ្ត 
ធ្វើការវាយតមេៃ និង 
អន្តរាគមន៍ជាមួយ 
ជនមានពិការភាព 
ពៃមទាំងអូទីសៃសឹម

អ្នកជំនាញវៃជជសាសៃ្ត អង់គេៃស រដ្ឋៃភិបាលបានជួលវៃជជបណ្ឌិតដៃលបានចូលរួមក្នុង 
កម្មវិធីវាយតមេៃ និងអន្តរាគមន៍ សមៃៃប់កុមារ មាន 
ពិការភាព រួមទាំងជនមានអូទីសៃសឹមផងដៃរ។

២៥ អង្គការដំណក់ទឹក- 
Goutte D'eau

បៃធានកម្មវិធី   
ពិការភាព

អង់គេៃស អង្គការ ដៃល ធ្វើការ ជាមួយ កុមារ ដៃល បានសង្គៃៃះ 
ពីអំពើ ជួញ ដូរ រួម ទាំង ជនមាន ពិការភាព ជា ចៃើន នាក់ 
ផងដៃរ។

២៦ សមាគមមាតាបិតាសមៃៃ
ប់កុមារពិការសតិបញ្ញៃ

បៃធានអង្គការ 
និងមាតា/បិតា

ខ្មៃរ អង្គការ ដៃល ធ្វើការគាំទៃកៃុមគៃួសារនិងមាន 
សកម្មភាពជាចៃើនជួយដល់ជនមានពិការភាព 
សតិបញ្ញៃ រួមទាំងជនមាន អូទីសៃសឹមផងដៃរ។

កៃៃពីបទសមាាៃសន៍ដៃលបានធ្វើឡើងជាមួយបុគ្គល កៃុមគោលដៅជាបន្តបនា្ទៃប់តៃូវបានបង្កើតឡើងជាមួយ ឪពុកមា្ដៃយដូច
បានបញ្ជៃក់នៅក្នុងតារាង(១ខ)ខាងកៃៃម។
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តា�ងទី១ ខ. អ្នកឆ្លើយសំណួរជាឪពុកមា្ដែយដែលទិន្នន័យរបស់ខ្លួនតែូវបានទទួលពីកែុមគោលដៅ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទធ្វើកិច្ច 
ពិភាកេសាជាកេុម

ទីតាំងកេុម 
គោលដៅ

ចំនួនឪពុកម្ដេយ ដេលបានចូលរួម ភាសដេល 
បេើបេេស់

១ ២៥ មិថុនា ២០២១ CCAMH ឪពុកមា្ដៃយ៦នាក់ (ឪពុក២នាក់ មា្ដៃយ៤នាក់) ខ្មៃរ

២ ០៩ កក្កដ ២០២១ CCAMH ឪពុកមា្ដៃយ៥នាក់ (ឪពុក៣នាក់ មា្ដៃយ២នាក់) ខ្មៃរ

៣ ១២ កក្កដ ២០២១ CCAMH ឪពុកមា្ដៃយ៥នាក់ (ឪពុក១នាក់ មា្ដៃយ៤នាក់) ខ្មៃរ

៤ ១៤ កក្កដ ២០២១ CCAMH ឪពុកមា្ដៃយ៦នាក់ (ឪពុក៥នាក់ មា្ដៃយ១នាក់) ខ្មៃរ

៥ ១៦ កក្កដ ២០២១ CCAMH ឪពុកមា្ដៃយ៧នាក់ (ឪពុក៤នាក់ មា្ដៃយ៣នាក់) ខ្មៃរ

៦ ២២ កក្កដ ២០២១ ខៃត្តកំពង់ចាម ឪពុកមា្ដៃយ៥នាក់ (ឪពុក០នាក់ មា្ដៃយ៥នាក់) ខ្មៃរ

៧ ១៩ សីហា ២០២១ ខៃត្តកំពង់ចាម ឪពុកមា្ដៃយ៧នាក់ (ឪពុក៥នាក់ មា្ដៃយ២នាក់) ខ្មៃរ

៨ ០២ កញ្ញៃ ២០២១ ខៃត្តបាត់ដំបង ឪពុកមា្ដៃយ៤នាក់ (ឪពុកមា្នៃក់ មា្ដៃយ៣នាក់) ខ្មៃរ

៩ ០៣ កញ្ញៃ ២០២១ ខៃត្តបាត់ដំបង ឪពុកមា្ដៃយ៤នាក់ (ឪពុកមា្នៃក់ មា្ដៃយ៣នាក់) ខ្មៃរ

 រូបភាពទី ១. សំនុំទិន្នន័យនែកុមារមានអូទីសែសឹម៖ 

5,10%

44,90% 49ចំនួនកុមារ 

មានអូទីសែសឹម៖ 

កុមារា កុមារី
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តា�ងទី ២. ព័ត៌មានបែជាសស្តែនែសំណាកគំរូគែួសរ

កេុម ពេល វេលា  
ពិភាកេសា 

កេុម

ទីតាំង 
ពិភាកេសា 

កេុម

ចំនួន  ឪពុក 
ម្តេយ 

ភេទ/ 
អាយុ  
របស់ 
កុមរ 

ការ អប់រំ របស់ 
កុមរ 

អ្នក ផ្តល់  ព័ត៌មន/ 
អាយុ ឪពុកម្តេយ

មុខរបរ/ ស្ថេនភាព សង្គម 
សេដ្ឋកិច្ច

១ ២៥ មិថុនា 
២០២១

CCAMH ៦ នាក់ 
(ឪពុក 
២នាក់ មា្តៃយ 
៤ នាក់)
នៅក្នុង 
រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ 

បៃ/៤ 
ឆ្នៃំ

បៃ/១១ 
ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៣ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

បៃ/ ៧ 
ឆ្នៃំ

សៃ/ 
៤ឆ្នៃំ

1. មត្តៃយ ៃយ សិកៃសា 
(សាលា ឯកជន)

2. មិនចូល សាលា

3. មិនចូល  សាលា 

4.មត្តៃយៃយ សិកៃសា 
(សាលា ឯកជន)

5.សាលា អប់រំ 
ពិសៃស 

6. មិនទៅសាលា

1. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៩ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក៖ ៥០ ឆ្នៃំ)
 

2. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤១ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ៖ ៣៩ ឆ្នៃំ) 

3. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៥០ ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ(៤០ ឆ្នៃំ) 

4. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៥ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក៖ ៣៣ ឆ្នៃំ)

5. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៧ ឆ្នៃំ) 
និងឪពុក៖ (៣៥ 
ឆ្នៃំ)- ឪពុកមា្តៃយ 
លៃងលះគា្នៃ

6. អ្នកផ្តល ់ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៩ ឆ្នៃំ) និង 
ឪពុក៖ (៤៣ ឆ្នៃំ)

1.អាជីវកម្ម (ផ្ទះជួល ហើយ 
ឪពុក គឺជា បុគ្គលិកកៃុមហ៊ុន-
ជនជាតិសឹង្ហបុរី។

2. ជាងជួសជុល-ឪពុក, 
មា្តៃយគឺជាអ្នកលក់អង្ករ 

3. ទាំងពីរនាក់ គឺជាមន្តៃីរាជការ 
(ឪពុកធ្វើការនៅធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា, មា្តៃយ 
ធ្វើការនៅកៃសួងហិរញញវត្ថុ) 

4. បុគ្គលិករដ្ឋ នៅ ប.ស.ស 
ហើយ ឪពុកគឺជាបុគ្គលិក 
កៃុមហ៊ុន

5.បុគ្គលិករដ្ឋ នៅកៃសួង   
បរិសា្ថៃន

6.មា្តៃយ៖អ្នកលក់អនឡាញ, 
ឪពុកជាងថតរូប 
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២ ៩ កក្កដ 
២០២១

CCAMH ៥ នាក់ 
(ឪពុក ៣ 
នាក់ និង     
មា្តៃយ ២ នាក់)

បៃ/ 
៨ឆ្នៃំ

សៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ ៧ 
ឆ្នៃំ

បៃ/ ៥ 
ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៩ឆ្នៃំ

7.សាលាពិសៃស 
(HHC)

8. មត្តៃយៃយសិកៃសា 
(សាលាឯកជន) 

9. សាលា ឯកជន  
(សាលាសុវណ្ណ ភូមិ  
នៅថ្នៃក់ទី ១) 

10.មត្តៃយៃយសិកៃសា 
(សាលារដ្ឋ)

11. សាលា 
ពិសៃស (សាលា 
ទនៃសាយ)

7.  អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (២៩ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក (៣៨ ឆ្នៃំ)
 
8. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤១ ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ (៣៧ ឆ្នៃំ) 

9. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៤០ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក (៤៨ ឆ្នៃំ) 

10. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៧ ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ(៣០ ឆ្នៃំ)

11. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤៥ ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ (៤០ ឆ្នៃំ) 

7. មា្តៃយគឺជាមៃផ្ទះ 
ហើយឪពុកគឺជា    
មន្តៃីឥណទាន

8. បុគ្គលិករដ្ឋ នៅកៃសួង មហា 
ផ្ទៃ-ឪពុក, មា្តៃយ  គឺជាគៃូពៃទៃយ 
នៅមន្ទីរពៃទៃយ ពៃះកៃតុមាលា 

9. ទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកលក់ដូរ

10. ឪពុកបុគ្គលិកដឹកជញជូន  
ហើយមា្តៃយគឺជាបុគ្គលិកកៃុម 
ហ៊ុនភីហៃសា។

11. ឪពុក ជា មន្តៃីរាជការនៅមន្ទី
រកសិកម្មខៃត្តកំពង់ចាម  ហើយ
មា្តៃយធ្វើការនៅអគ្គិសនីកម្ពុជា 
(EDC) នៅខៃត្តកំពង់ចាម

៣ ១២ កក្កដ 
២០២១

CCAMH ៥ នាក់ (ឪពុក 
១ នាក់, មា្តៃយ 
៤នាក់)

បៃ/ 
១៤ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៤ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

F/4 ឆ្នៃំ

12.សាលា  
ពិសៃស (សាលា 
ទនៃសាយ)

13. សាលា 
ពិសៃស (HHC)

14. មិនចូល 
សាលា 

15. មត្តៃយសិកៃសា 
(សាលាឯកជន)  

16. សាលា 
ពិសៃស (HHC)

12.ព័ត៌មានមិនមាន

13. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៤១ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក(៤២ ឆ្នៃំ) 

14. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣២ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក(៤៥ឆ្នៃំ) 

15. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៣ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក៤៣ ឆ្នៃំ)

16. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ជីដូន (ឪពុកអាយុ 37 
ឆ្នៃំ & មា្តៃយ៖ 36 ឆ្នៃំ) 

13. មា្ដៃយគឺ ជា អ្នក លក់ដូរ ហើយ 
ឪពុក គឺជាកីឡាករ ។ 

13. ឪពុកគឺជាអ្នកបើបរ 
ហើយមា្តៃយគឺជា មៃផ្ទះ) 

14. ឪពុកនិងមា្តៃយ 
គឺជាបុគ្គលិកកៃុមហ៊ុន

15. ទាំងឪពុកទាំងមា្តៃយ គឺជា 
អ្នកលក់ដូរ 

16. ទាំងឪពុកទាំងមា្តៃយ គឺជា 
អ្នកលក់ដូរ
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៤ ១៤ កក្កដ 
២០២១

CCAMH ៦នាក់  (ឪពុក 
៥ នាក់ និង 
មា្តៃយ ១ នាក់)

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

សៃ/ 
៩ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ ៣ 
ឆ្នៃំ

17.មិននៅ ក្នុង 
សាលា

18.  សាលា 
ពិសៃស (សាលា 
អប់រំពិសៃស)

19. សាលា 
ឯកជន (ថ្នៃក់ទី 
១)

20. សាលា 
ឯកជន (ថ្នៃក់ទី 
១) នៅតាខ្មៃ 
ខៃត្តកណា្ដៃល 
(សាលារដ្ឋ)។   

21. សាលា 
បឋមសិកៃសា 
(ថ្នៃក់ទី ២) 
ក្នុងខៃត្តពៃៃវៃង 
(សាលា រដ្ឋ)

22. មតៃ្តយៃយ 
សិកៃសា (សាលា 
ឯកជន)

17. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤០ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ (៤០ឆ្នៃំ) 

18. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៨ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ៖ ៣៦ ឆ្នៃំ) 

19. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤២ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ (៤៣ ឆ្នៃំ) 

20. អ្នកផ្តល់ 
ព័ត៌មាន៖ ឪពុក  
(៣៦ ឆ្នៃំ & មា្តៃយ 
(៣២ ឆ្នៃំ)

21. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុកអ(៣៤ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ (៣០ ឆ្នៃំ)។ 

22. អ្នកផ្តល ់ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក អាយុ ៣៣ ឆ្នៃំ 
& មា្តៃយ (២៩ ឆ្នៃំ)។

17. ឪពុកគឺជាអ្នកលក់ដូរ 
ហើយមា្តៃយគឺជាបុគ្គលិករដ្ឋ 
(រដ្ឋបាល) នៅឯកៃសួង អប់រំ

18. ឪពុកមា្តៃយជាអ្នក លក់ចាប់ 
ហួយ  

19. ឪពុក ជា អ្នក រត់រមុកកង់បី  
និង  មា្តៃយ ជា ស្តៃី មៃផ្ទះ)

20. ឪពុក និងមា្តៃយទាំងពីរជា 
បុគ្គលិករដ្ឋនៅកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច 
និងកៃសួងសុខាភិបាល។

21. ឪពុកមា្តៃយ គឺជាគៃូ បងៃៀន 
ទាំងពីរនាក់។ 

22. ឪពុកនិងមា្តៃយ គឺជា 
អ្នកលក់ដូរទាំងពីរនាក់។
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៥ ១៦ កក្កដ  
២០២១

CCAMH ៧នាក់( 
ឪពុក ៤ នាក់, 
មា្តៃយ ៣ 
នាក់) 

បៃ/ ៥ 
ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

M/ 7 

ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

23. 
មិនចូលសាលា

24. មិនចូល 
សាលា

25. មិនចូល 
សាលា

26. គា្មៃនព័ត៌មាន

27.  មតៃ្តយៃយ 
សិកៃសា (សាលា 
ឯកជន)  

28. សាលា 
មត្តៃយៃយ (សាលា 
រដ្ឋ) 

29. 
សាលាពិសៃស 
(សាលាឯកជន 
- King Kids)

23. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៦ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ(៣៥ ឆ្នៃំ) 

24. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក  (៤៨ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ៣១ឆ្នៃំ).
 
25. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៩ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ (៣៦ ឆ្នៃំ) 

គា្មៃនព័ត៌មាន

27. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ  (៣៧ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក(៤៤ ឆ្នៃំ)

28. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ   (៣០ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក (៣៣ ឆ្នៃំ) 

29. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក   (៣៨ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ (៣៦ ឆ្នៃំ)

23.ឪពុកគឺជានគរបាល ហើយ 
មា្តៃយគឺជាមៃផ្ទះ 

24. ឪពុកគឺជាបុគ្គលិករដ្ឋ 
នៅកៃសួងការបរទៃស ហើយ 
មា្តៃយគឺជាបុគ្គលិកកៃុមហ៊ុន 

25. ឪពុក ជា នគរបាន ហើយ 
មា្ដៃយ ជា គៃូពៃទៃយ នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃក មានជ័យ រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។

26. គា្មៃនព័ត៌មាន

27.  ឪពុក និងមា្តៃយ គឺ ជា អ្នក លក់ 
មុូតូ។ 

28. ឪពុក មា្តៃយគឺ ជា 
បុគ្គលិកកៃុនហ៊ុន 

29. ឪពុក មា្តៃយគឺ ជាអ្នកលក់នំ 
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៦ ២២      
កក្កដ 
២០២១

កំពង់  
ចាម

៥ នាក់ 
(គា្មៃន ឪពុក, 
មា្តៃយ ៥ នាក់)

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៨ឆ្នៃំ

30. មិនទៅ 
សាលា

31. សាលា  
ពិសៃ ស King 
Kids (១ ថ្ងៃ ក្នុង 
មួយ សបា្តៃហ៍ រៀង 
រាល ់ថ្ងៃ អាទិតៃយ)

32. សាលា 
មត្តៃយៃយ (សាលា 
រដ្ឋ)  

33. សាលាបឋម 
សិកៃសា (សាលា រដ្ឋ) 
ក្នុងខៃត្ត កៃចៃះ   

34. មិនចូល 
សាលា

30. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ(២៨ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក (២៩ ឆ្នៃំ) 

31. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៣ឆ្នៃំ & 
ឪពុក(៣៧ ឆ្នៃំ) 

32. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ  (២២ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក(២១ ឆ្នៃំ) 

33. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៤១ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក(៥៣ ឆ្នៃំ)

34. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៤ ឆ្នៃំ & 
ឪពុកអាយុ ៤២ ឆ្នៃំ). 

30.មា្តៃយ គឺជាគៃូបឋម សិកៃសា ជាប់ 
កិច្ចសនៃយា   ហើយ ឪពុក  គឺជា 
កសិករ។

31.មា្តៃយគឺជាឆ្មប  ហើយឪពុកគឺ
ជាគិលានុបដ្ឋៃយិកានៅខៃត្តពៃៃ
វៃង។ 

32. មា្ដៃយ គឺជា គៃូ ហើយ ឪពុក 
គឺជា កសិករ។ 

33. ឪពុកមា្ដៃយ គឺជា 
គៃូវិទៃយាល័យទាំងពីរនាក់ 

34. មា្តៃយគឺ ជាអ្នកលក់ដូរនៅផ្ទះ 
ហើយ ឪពុកគឺជាកសិករ។ 

៧ ១៩ សីហា 
២០២១

កំពង់  
ចាម

៧នាក់ 
(ឪពុក ៥ 
នាក់ និង
មា្តៃយ២)

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៩ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៦ឆ្នៃំ
បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ
បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ
បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ
បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

35. សាលាបឋម 
សិកៃសា ថ្នៃក់ទី ១ 
(សាលា ឯកជន) 
នៅខៃត្តកំពង់ចាម   

36. មិនចូលរៀន

37. គា្មៃនព័ត៌មាន

38.  គា្មៃនព័ត៌មាន 

39. គា្មៃន ព័ត៌មាន 

40. គា្មៃនព័ត៌មាន 

41. សាលា មត្តៃយៃយ 
(សាលា ឯកជន 
នៅ សៃកុជើងពៃៃ)

35. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៤៣ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ(៤០ ឆ្នៃំ) 

36. អ្នកផ្តល ់ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៤៣ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក (៤៨ឆ្នៃំ)
 

41. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៤ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ (២៩ ឆ្នៃំ)

35. ឪពុកគឺជាបុគ្គលិករដ្ឋ - 
ការងាររដ្ឋ ហើយមា្តៃយគឺជាគៃូ 
បងៃៀននៅវិទៃយាល័យ 
(អកៃសរសាសៃ្តខ្មៃរ)។

36.ឪពុក ជា អ្នក លក់ មាស  និង 
មា្ដៃយ ជា ស្តៃី មៃផ្ទះ 
 

41. ឪពុក គឺជា អ្នក លក់ ទូរស័ព្ទ  
ហើយ មា្ដៃយ គឺជា អ្នក លក់ បនេៃ
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៨ ២ កញ្ញៃ 
២០២១

បាត ់ 
ដំប ង 

៤នាក់ (ឪពុក 
១ នាក់ និង 
មា្តៃយ ៣នាក់)

សៃី/ 
៤.៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៨ឆ្នៃំ

42. សាលា 
ពិសៃស (ផ្ទះដូង 
NGO)

43. សាលា បឋម 
សិកៃសា (សាលា 
ឯកជន -ថ្នៃក់ទី ១ 
បញ្ញៃសាស្តៃ)

44. សាលា បឋម 
សិកៃសា (សាលារដ្ឋ 
នៅថ្នៃក់ទី ១) 

45. សាលា 
មត្តៃយៃយ (សាលា 
ឯកជន សុវណ្ណភូមិ)

42. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣៩ ឆ្នៃំ & 
ឪពុក(៤១ ឆ្នៃំ)

43. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៥ ឆ្នៃំ & 
មា្តៃយ(៣០ ឆ្នៃំ)
 

44. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ  (៣៩ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក(៥២ ឆ្នៃំ)

45. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ៖ (៣៨ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក(៤០ ឆ្នៃំ) 

42. ឪពុកមា្ដៃយ 
គឺជាបុគ្គលិកកៃុមហ៊ុន 

43. ឪពុកគឺជាគៃូបងៃៀននៅស
កលវិទៃយាល័យ 
ហើយមា្តៃយធ្វើការនៅធនាគារ 

44. ឪពុក គឺជា អ្នក លក់ 
គៃឿងទៃស និង មា្តៃយ គឺជា គៃូ  
បឋមសិកៃសា   

45. ឪពុកមា្ដៃយ គឺជាអ្នកលក់ដូរ 
(ចាន ឆ្នៃំង)

៩ ៣ កញ្ញៃ 
២០២១

បាត ់
ដំបង

៤នាក់
(ឪពុក ១ 
នាក់ និងមា្តៃយ 
៣ នាក់ 

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៧ឆ្នៃំ

បៃ/ 
៥ឆ្នៃំ

46. សាលា បឋម 
សិកៃសា (សាលារដ្ឋ 
នៅថ្នៃក់ទី ១)
 
47. សាលា 
ពិសៃស (ផ្ទះដូង 
NGO)

48. សាលា បឋម 
សិកៃសា (សាលារដ្ឋ 
នៅថ្នៃក់ទី ១)

49. សាលា 
មត្តៃយៃយ (សាលា 
ឯកជន- សាលា 
កុលបតៃ)

46. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
បងសៃី. ឪពុក (៤៥ 
ឆ្នៃំ) & មា្តៃយចុង: ៤៣ 
ឆ្នៃំ)
47. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
មា្តៃយ (៣១ ឆ្នៃំ) & 
ឪពុក(៣៨ ឆ្នៃំ) 

48. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ជីដូន ឪពុក (៣១ ឆ្នៃ)ំ 
និង មា្តៃយ (៤០ ឆ្នៃំ) 
– ឪពុកមា្តៃយ លៃងលះ 

49. អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មាន៖ 
ឪពុក (៣៤ ឆ្នៃំ) & 
មា្តៃយ(៣៥ ឆ្នៃំ) 

46. ឪពុកគឺជាជាងថតរូប  
ហើយមា្តៃយជាអ្នកលក់តៃី  

47. ឪពុកគឺ ជា បុគ្គលិក រដ្ឋ-ខាង 
សង្គមកិច្ច  សៃុក និង មា្ដៃយ ជា ស្តៃី 
មៃផ្ទះ) 

48. ឪពុកធ្វើការនៅកៃុមហ៊ុន 
សាងសង់ផេូវ  ហើយមា្តៃយ 
គឺជាបុគ្គលិកកៃុមហ៊ុន 
(Easycom)

49. ឪពុកគឺជាបៃធានកៃុមហ៊ុន 
ហើយមា្តៃយជាគៃូ វិទៃយាល័យ 
(បងៃៀនរូបវិទៃយា និងគីមីវិទៃយា)

សរុប ភ្នំពៃញ 
កណា្ដៃល 
ពៃៃវៃង 
កៃចៃះ 
កំពង់ចាម 
បាត់ដំបង

៤៩ ៤៩នាក់ 
(បៃុស ៤៤ 
និង សៃី៥) 
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រូបភាពទី ២. កមែងអាយុនែកុមារនៅក្នុងសំណាកគំរូ៖ 
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0

15,31%

34,69%

រូបភាពទី ៣. ការចុះឈ្មែះក្នុងសលា៖

០-៥ ឆ្នៃំ៖ ១៧ នាក ់

(៣៤.៧%)

០-៥ ឆ្នៃំ

១៧

៣០

២

អាយុកុមារ

៦-១០ ឆ្នៃំ៖ ៣០ នាក ់

(៦១.២%)

៦-១០ ឆ្នៃំ

១១-១៥ ឆ្នៃំ៖ ២ នាក ់

(៤.១%)

១១-១៥ ឆ្នៃំ

បាទ/ចាស៎៖ ៣៤  នាក់  

(៦៩.៤%)

 

          ទៃ៖ ១៥  នាក ់

(៣០.៦%)

បាទ/ចាស៎ ទៃ
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សាលាពិសៃស៖ កុមារ ១១ នាក់ (៣២.៤%)
សាលាឯកជន៖ ១៣ នាក់ (៣៨.២%)
សាលារដ្ឋ៖ កុមារ ១០ នាក់ (២៩.៤%)

សាលាពិសៃស សាលាឯកជន សាលារដ្ឋ

រូបភាពទី ៤. បែភែទនែសលាដែលបានចូលរៀន៖ 

រូបភាពទី ៥. ស្ថែនភាពសែដ្ឋកិច្ចគែួសរ៖

កមៃិត ខ្ពស់ កមៃិត កណា្ដៃល កមៃិត ទាប

សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់៖ ២ (៤.១%)
សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច កណា្ដៃល៖ ៣៥ (៧១.៤%)
សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច ទាប៖ ១២ (២៤.៥%)

សា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច 

បៃភៃទសាលា

២

១១

១២

១០

៣៥

១៣
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ការវិភាគទិន្នន័យ៖ បទសមាាៃសន៍ និងកៃុមគោលដៅតៃូវបានថតជាសំឡៃង ចមេងអត្ថបទសូរសំឡៃង និងសង្ខៃប។ បនា្ទៃប់ 
មក តៃូវដក់កូដតាមបៃធានបទផៃសៃងៗ និងដំណើរការកាត់បន្ថយកូដដើមៃបីទទួលបានបៃភៃទផៃសៃងៗ និងកំណត់បញ្ហៃសំខាន់ ៗ  
ដៃលកើតចៃញពីទិន្នន័យ។ កូដដៃលបានមកពីសំណួរសៃៃវជៃៃវបឋម បុុន្តៃក៏តៃូវបានរងផលបុះពាល់ដោយសារសា្ថៃន ភាព 
ថមវន្ត  ដៃលបានកើតឡើង នៅពៃលដៃលបានបៃមូលទិន្នន័យ។ រាល់កូដទាំងអស់មានផ្ដល់ជានិយមន័យដៃលតៃូវបៃកាន់ខា្ជៃប់
ដើមៃបីផ្ទៀងផ្ទៃត់មើលទំនុកចិត្តនៃការបកសៃៃយ (សូមមើលខាងកៃៃម)។ ដំណើរការនៃការវិភាគទិន្នន័យអ្នកឆេើយសំណួរចៃើន 
គា្នៃបានផ្ដល់ចមេើយដៃលបៃងចៃកជាតៃីកោណទៅនឹងសំណុំទិន្នន័យ។

តា�ងទី១ កូដជាមួយនឹងនិយមន័យ

កូដ និយមន័យ

AR ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង៖ ចាំបាច់តៃូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹម និងពិការភាព ឱៃយកាន់តៃ ទូលំ 
ទូលាយ ថៃមទៀត

AS ឱកាសបានចូលរៀន៖ តៃូវផ្ដៃតការយកចិត្តទុកដក់ និងចាំបាច់តៃូវឱៃយកុមារអូទីសៃសឹម/កុមារមានពិការភាព បាន 
ចូលរៀន

ASS ការវាយតមេៃ៖ ការវាយតមេៃគឺជាផ្នៃកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកំណត់តមៃូវការនិងផ្ដល់ការគាំទៃ

ATS+ ការទទួលបានសៃវាពៃយាបាល៖ ផ្ដល់ឱកាសទទួលបានសៃវាពៃយាបាល

ATS- ការទទួលបានសៃវាពៃយាបាលមិនគៃប់គៃៃន់៖ ការទទួលបានសៃវាពៃយាបាលនៅមានកមៃិត

BE អាកបៃបកិរយិ៖ អាកបៃបកិរិយដៃលតៃូវបានកំណត់ថ ជាបញ្ហៃមួយនៅក្នុងការគៃប់គៃង ឬការអប់រំកុមារអូទីសៃសឹម

CBR ការសា្ដៃរលទ្ធភាពពលកម្មតាមសហគមន៍៖ ការសា្ដៃរលទ្ធភាពពលកម្មតាមសហគមន៍អាចបានទៅដល់គៃួសារ 
នានា។

CI ការចូលរួមពីសហគមន៍៖ ការលើកទឹកចិត្តឱៃយសហគមន៍ចូលរួមក្នុងការគាំទៃជនមានអូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភាព

COLLNGO កិច្ចសហការរវាងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល៖ មានភស្ដុតាងបញ្ជៃក់ពីកិច្ចសហការ រវាងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
ដៃលធ្វើការគាំទៃដល់ជនមានអូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភាព

CPI បញ្ហៃកិច្ចគាំពារកុមារ៖ ការរំលោភបំពានផេូវកាយ និងផេូវភៃទនៅតៃជាហានិភ័យសមៃៃប់កុមារមានពិការភាព/
អូទីសៃសឹម

DIS ចមា្ងៃយ និងឧបសគ្គ៖ ចមា្ងៃយជាឧបសគ្គមួយក្នុងការទទួលបានសៃវាគាំទៃផៃសៃងៗ

DISC ការរីសអើង៖ មានការរីសអើងលើជនមានអូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភាព

EMP ការចូលបមៃើការងារ៖ មិនសូវមានឱកាសការងារសមៃៃប់ជនមានអូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភាព

FR សមាាៃរបៃើបៃៃស់ និងធនធាន៖ ឱកាសទទួលបានការអប់រំ និងសៃវាផៃសៃងទៀតអាសៃ័យលើសមាាៃរបៃើបៃៃស់ និង 
ធនធាន

GOV ការចូលរួមរបស់រដ្ឋៃភិបាល៖ រដ្ឋៃភិបាល/កៃសួង/សា្ថៃនប័នដើរតួនាទីផ្ទៃល់ក្នុងការផ្ដល់ជូនជនមានអូទីសៃសឹម/ជន 
មានពិការភាព

IE ការអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ន៖ តៃូវផ្ដៃតការយកចិត្តទុកដក់ ឬចាំបាច់តៃូវផ្ដៃតការយកចិត្តទុកដក់លើការ 
អភិវឌៃឍវិស័យអប់រំឱៃយកាន់តៃបៃកបដោយបរិយបន្នថៃមទៀត

IEP ផៃនការអប់រំបុគ្គល៖ ផៃនការអប់រំបុគ្គលតៃូវបានរៀបចំឡើងសមៃៃប់កុមារមានពិការភាព/អូទីសៃសឹម

LEP កង្វះការផ្ដល់ការអប់រំ៖ ការផ្ដល់ការអប់រំមិនគៃប់គៃៃន់មានន័យថ កុមារមិនមានឱកាសចូលរៀន
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កូដ និយមន័យ

LS ការគាំទៃផ្នៃកផេូវចៃបាប់៖ ឪពុកមា្ដៃយតៃូវការការគាំទៃផ្នៃកផេូវចៃបាប់

PA ការផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន៖ ការផ្ដល់នៃះតៃូវធានាថ បុគ្គលគៃប់រូប រួមទាំងជនមានអូទីសៃសឹម ឬជន មាន 
ពិការភាពមានឱកាសអាចទទួលបាន

PKR ឪពុកមា្ដៃយដើរតួនាទីជាចមៃបង៖ ភស្ដុតាងបញ្ជៃក់ពីការចូលរួមដោយផ្ទៃល់ពីឪពុកមា្ដៃយក្នុងការគាំទៃដល់កុមារ 
មាន អូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភា ព

POV ភាពកៃីកៃ៖ ភាពកៃីកៃជាកតា្តៃមួយនៅក្នុងគៃួសារក្នុងការទទួលបានសៃវា

PSEO ឪពុកមា្ដៃយគាំទៃគា្នៃទៅវិញទៅមក៖ ឪពុកមា្ដៃយដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទៃគា្នៃទៅវិញទៅមក

RUR/URB ជនបទ/ទីកៃុង៖ មានភាពខុសគា្នៃជាក់លាក់នៃការផ្ដល់សៃវាគាំទៃនៅក្នុងតំបន់ជនបទ និងទីកៃុង នៃបៃទៃស 
កម្ពុជា។

PL ការរកទីកនេៃងឱៃយបុគ្គលទាំងនៃះ៖ កិច្ចបៃឹងបៃៃងដើមៃបីរកទីកនេៃងកុមារមានអូទីសៃសឹម/ជនមានពិការភាព

TN ការផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលដោយអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល៖ បានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលមួយចំនួនដល់អ្នក  
មានវជិា្ជៃជីវៈតាមរយៈអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល

TP ការបណ្ដុះបណា្ដៃលដល់ឪពុកមា្ដៃយ៖ ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលដល់ឪពុកមា្ដៃយរបស់កុមារមានពិការភាព

TT ការបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូបងៃៀន៖ ចាំបាច់តៃូវផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលដល់គៃូបងៃៀនដោយរាប់បញ្ចូលការលើក 
កម្ពស់ឥរយិបថវិជជមាន និងការយល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹម និងពិការភាព

បញ្ហាបាឈមក្នុងអំឡុងពាលអនុ
វត្តគមាាងនិងដំណោះសាាយ

គមៃៃងនៃះកំពុងតៃូវបានអនុវត្តក្នុងអំ�ុងពៃលមានជំងឺ
រាតតៃបាតជាសកល។ ពៃលខេះ គមៃៃងនៃះបាន បងា្អៃក់ លទ្ធភាព 
របស់សមាជិកកៃុមការងារក្នុងការធ្វើដំណើរដើមៃបីទទួលបាន 
ទិន្នន័យ។ ការងារចុះមូលដ្ឋៃនតៃូវបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ជន
បទ បុុន្តៃអាចធ្វើបានតៃនៅពៃលដកការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើ 
ដំណើរបុុណោ្ណៃះ។ ការបៃើបៃៃស់បៃព័ន្ធទំនាក់ទំនងពីចមា្ងៃយ
បានផ្ដល់លទ្ធភាពឱៃយសមាជិកកៃុមការងារអាចធ្វើការសមាាៃស
បុគ្គលមា្នៃក់ៗបាន ដៃលវាមានសារសំខាន់ក្នុងការបំពៃញ 
កាតព្វកិច្ចក្នុងការសមាាៃស អ្នកដៃលតៃូវចូលរួម។ ការសមាាៃស
ដោយផ្ទៃល់ជាកៃុមក៏តៃូវបានរៀបចំផងដៃរ បុុន្តៃពៃលវៃលា 

មាន កំណត់ ដោយហៃតុថការងារ នៃះអនុវត្តបាននៅពៃល 
មាន ការដកការរឹតបន្តឹងលើការ ធ្វើដំណើរ។

ការបៃមូលទិន្នន័យតៃវូបានចាត់ចៃងយ៉ៃងណាឱៃយមានភាព 
ងាយសៃលួដល់អ្នកចូលរួម។ កៃមុគោលដៅ និងបទសមាាៃសន៍  
មួយចំនួនតៃូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកកៃុមការងារគមៃៃង 
ធ្វើជាភាសាខ្មៃរ ហើយបទសមាាៃន៍ខេះទៀតធ្វើឡើងជាភាសា 
អង់គេៃស។ ការធ្វើបៃបនៃះបានអនុញ្ញៃតឱៃយអ្នកចូលរួមទាំង 
អស់អាចជៃើសរីសភាសាដៃលពួកគៃចង់បាន ហើយថៃម  
ទំាងអាចឱៃយសមាជិកកៃមុការងារគមៃៃងទំាងអស់ចូលរួមពៃញ 
លៃញនៅក្នុងដំណើរការបៃមូលទិន្នន័យ។ ការបកបៃៃអត្ថប ទ 
សូរសំឡៃងពីភាសាខ្មៃរទៅអង់គេៃសបានធ្វើដោយសមាជិកកៃមុ 
ការងារដើមៃបីជួយដល់អ្នកដឹកនាំគមៃៃ ង អាចចូល បៃើបៃៃស់ 
ទិន្នន័យ  ទាំងអស់ បានពៃញលៃញ។
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ចៃបាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ 
(២០០៩) កំណត់ពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋៃភិបាល ហើយក្នុង 
មាតៃៃ២ បានអះអាងពីការចូលរួមមួយដើមៃបី៖

 y អនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងគោលបំណងធានា ថ  
សិទ្ធជិនមានពិការភាពតៃវូបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុគៃប់  
ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរស់នៅដូចជនគៃប់រូបនៅក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជា។

 y ការពារសិទ្ធិ និងសៃរីភាពរបស់ជនមានពិការភាព
 y ការពារផលបៃយោជន៍របស់ជនមានពិការភាព
 y ទប់សា្កៃត់ កាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់ការរីសអើង 

ចំពោះជនមានពិការភាព
 y សា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្ម ទាំងផេូវកាយ ផេូវចិត្ត និងវិជា្ជៃជីវៈ 

ដើមៃបីធានាថ ជនមានពិការភាពអាចចូលរួមយ៉ៃង 
ពៃញលៃញ និងស្មើភាពក្នងុសកម្មភាពនៅក្នងុសង្គម។

នៅក្នងុចៃបាប់នៃះ ការបង្កើតកៃមុបៃកឹៃសាសកម្មភាពជនពិការ 
គឺជាចលនាយុទ្ធសាស្តៃដ៏សំខាន់មួយ ហើយបានធានា នូវ 
សា្ថៃប័នសកម្មមួយ ដៃលបានផ្តល់នូវការយល់ដឹងចៃបាស់អំពី
ការ អភិវឌៃឍក្នុងរយៈពៃលបុុនា្មៃនឆ្នៃំថ្មីៗនៃះ។ សា្ថៃប័ននៃះបាន
តៃួតពិនិតៃយការបង្កើតផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តជាតិស្តីពីពិការភាព 
ឆ្នៃំ២០១៤-២០១៨ (NDSP) ហើយបានរកៃសានូវទិដ្ឋភាព 
ទូទៅនៃការអនុវត្តរបស់ខេ�ន និងបានផៃសព្វផៃសាយការពិនិតៃយឡើង
វិញនូវសមិទ្ធផល។ ការពិនិតៃយឡើងវិញបាននាំទៅដល់ការ 
បង្កើតផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តជាតិស្តីពីពិការភាពថ្មី ឆ្នៃំ២០១៩-
២០២៣ (NDSP) ដៃលបញ្ជៃក់ឡើងវិញនូវការប្តៃជាាៃក្នុងការ
លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដៃល
មានពិការភាព។

សៃបជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្តៃជាតិស្តីពីពិការភាព ការ  

អនុវត្ត   ដោយកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃផៃនការ យុទ្ធ 
សាស្តៃ វិស័យ អប់រំ ឆ្នៃំ២០១៩-២០២៣ និងគោលនយោបាយ 
ជាតិស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌៃឍន៍កុមារតូច (២០១០) បងា្ហៃញ
ពីវិធីសាសៃ្តវឌៃឍនភាពក្នុងការដោះសៃៃយការអប់រំសមៃៃប់  
ទំាងអស់គា្នៃដៃលវាជាគោលដៅអប់រំបៃកបដោយនិរន្តរភាព ដៃល 
កម្ពុជាជាហត្ថលៃខី។

ខណៈពៃលដៃលវឌៃឍនភាពឆ្ពៃះទៅរកការបង្កើតសង្គម 
មួយបៃកបដោយបរិយបន្ន និងសមធម៌បន្ថៃមទៀតសមៃៃប់
ជនមានពិការភាព គឺជាក់ស្តៃងនៅក្នុងគំនិតផ្ត�ចផ្តើមសំខាន់ៗ
ទាំងនៃះ គមា្លៃតដ៏សំខាន់នៅតៃមានរវាងការចូលរួម និងការ 
អនុវត្ត គោលនយោបាយ។ ចំណុចទំាងនៃះតៃវូបានគូសបញ្ជៃក់ 
នៅក្នុងរបកគំហើញខាងកៃៃម។

ឯកសារទាក់ទងនឹងពិការភាពក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ចៃើនតៃ 
តៃូវបាននិយយជាទូទៅដោយមានការលើកឡើងជាក់លាក់ 
អំពី លក្ខខណ្ឌ ដៃលតៃវូបានធ្វើរោគវិនិច្ឆយ ដូចជាបញ្ហៃអូទីសៃសឹម
ដៃលគៃកមៃលើកឡើង។ ភាសាដៃលបៃើបៃៃស់នៅ ក្នុង 
ឯកសារ ភាគចៃើនបងា្ហៃញពីគំរូវៃជជសាសៃ្ត បើទោះបីជាមានការ 
ចង់ផ្លៃស់ប្តរូទៅជាគំរូសង្គម និងបរិយបន្នក៏ដោយ។ យុទ្ធសាសៃ្ត 
បៃចំាតំបន់អាសីុអាគ្នៃយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តី
ពីអូទីសៃសឹម (២០១៧) ទទួលសា្គៃល់ឱនភាពដៃលមានសៃៃប់
ទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹម និងរចនាសម្ព័ន្ធដៃល
មាននាពៃលបច្ចុបៃបន្ន ដើមៃបីផ្តល់ការគាំទៃចាំបាច់ផៃសៃងៗ។ នៅ
ពៃលមានការផ្តៃតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើអូទីសៃសឹម វាជា
ទូទៅជាការងាររបស់អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ឬគៃឹះសា្ថៃន 
និង សា្ថៃប័នឯកទៃសដៃលផ្តល់សៃវាសមៃៃប់ពិការភាពយ៉ៃង 
ទូលំទូលាយ។ បុុន្តៃ មានឆន្ទៈចៃបាស់លាស់ក្នុងការដោះសៃៃយ
សា្ថៃនភាពនៃះ នៅក្នងុរដ្ឋបាលគៃប់ជាន់ថ្នៃក់ក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា 
និងដោះសៃៃយចំណុចខ្វះខាតផៃសៃងៗ។

របកគំហើញបឋម

របកគំហើញទី១៖

រដ្ឋេភិបាលកម្ពុជាបានប្តេជា្ញេការធានា ឱេយមនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ សេវាសុខភាព និង សុខុមលភាព សង្គម  
សមរមេយសមេេប់ជនមនពិការភាពទាំងអស់ ហើយបានធ្វើឱេយមនការរីកចមេើនគួរឱេយកត់សម្គេល់ក្នុងការ បង្កើតគោល 
នយោបាយនានា។ ខណៈពេលដេលមនភស្តុតាង ថ្មីៗនេការអនុវត្តល្អៗមួយចំនួនក្នុងការផ្តល់ជូនជនមនពិការភាព 
រួមទាំង អ្នក មន អូទីសេសឹម ក៏ប៉ុន្តេគម្លេតរវាង គោល នយោបាយ និងការអនុវត្តនៅតេមនចេើនផងដេរ។
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ខណៈពៃលដៃលមានអង្គការ និងបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជាដៃលមានបទពិសោធន៍ និងចំណៃះដឹងអំព ី
អូទីសៃសឹម ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហៃនៃះក្នុងចំណោមបៃជាជន 
ទូទៅនៅមានកមៃិតនៅឡើយ។ ឪពុកមា្តៃយរបស់កុមារមាន 
អូទីសៃសឹម បានរាយការណ៍ថ ពួកគៃមានការយល់ដឹងអំពីបញ្
ហាអូទីសៃសឹម បនា្ទៃប់ពីទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆយជាផេូវការ 
នៃតមៃូវការរបស់កូនរបស់ខេ�ន។ បនា្ទៃប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ 
មនុសៃស ជាចៃើននៅតៃមិនចៃបាស់លាស់អំពីលក្ខណៈទូទៅនៃ 
អូទីសៃសឹម ជាពិសៃស អំពីសកា្តៃនុពលសមៃៃប់ការអប់រំ និងការ 
អភិវឌៃឍសង្គម។ កិច្ចពិភាកៃសាជាកៃុមដៃលបានរៀបចំឡើងជា
មួយឪពុកមា្តៃយកុមារមានអូទីសៃសឹម បងា្ហៃញថ មនុសៃសជាចៃើន
នៅតៃបន្តស្វៃងរកការពៃយាបាលសមៃៃប់កូនរបស់ពួកគៃ ហើយ
ខេះទៀតមិនចៃបាស់ថតើសា្ថៃនភាពនៃះអាចឆេង ឬមិនឆេង។ 
ឪពុកមា្តៃយផៃសៃងទៀតបានថេៃងថ ពួកគៃមានការភ័ន្តចៃ�ំ 
អំពីលក្ខណៈនៃពិការភាព និងថតើកូនរបស់ខេ�នដៃលមាន 
 អូទីសៃសឹមមានលក្ខណៈសៃដៀងនឹងអ្នកផៃសៃងទៀតដៃលគៃចាត់ 
ថ្នៃក់ ថ មានពិការភាពដៃរឬទៃ។ ជាឧទាហរណ៍ មា្ដៃយមា្នៃក់ 
បាន រាយការណ៍ថ គាត់យល់ចៃ�ំ អូទីសៃសឹមជាមួយនឹង  
ដោនសីុនដៃូម។ មា្តៃយមា្នៃក់ទៀតបានស្វៃងយល់ពីអូទីសៃសឹម
តាម  រយៈតាមបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម ដើមៃបីយល់ពីតមៃូវការ
កូនរបស់ខេ�ន៖ "ថ្ងៃមួយ ខ្ញុំបានឃើញវីដៃអូនៅលើ ហ្វៃសប៊ុក 
ដៃលនិយយអំពីជំងឺអូទីសៃសឹម។ គៃនិយយថ កុមារ ដៃល 
មាន ជំងឺ នៃះ គឺ បៃប ហ្នឹងឯង។ ពួកគៃមិនងាកមករកអ្នកទៃនៅ
ពៃលដៃលអ្នកហៅពួកគៃ។ ខ្ញុំមិនដៃលសា្គៃល់ជំងឺអូទីសៃសឹម
នៃះទៃ ដូច្នៃះ ខ្ញុំបានមើលវីដៃអូដើមៃបីឱៃយដឹងកាន់តៃចៃបាស់ 
ដើមៃបី ដឹងពីមូលហៃតុដៃលពួកគៃមិនមានបៃតិកម្មនៅពៃលគៃ
ហៅ។ បនា្ទៃប ់ពីអានអត្ថបទ មួយ ចំនួន ខ្ញុំ បាន ដឹង ថ អូ! កូន 
របស់ខ្ញុំបៃហៃលជាកើតជំងឺអូទីសៃសឹមហើយ"។

កង្វះការយល់ដឹងក្នងុចំណោមបៃជាជនទូទៅបានបណា្ដៃល 
ឱៃយកុមារ និង គៃួសារមួយចំនួនបៃឈមនឹងការរីសអើង ។ 

ឪពុកមា្តៃយមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថ កូនរបស់ខេ�ន តៃូវ 
បាន  គៃហៅថ ឆ្ក�ត និងគៃៃះថ្នៃក់ ហើយអ្នកផៃសៃងទៀតតៃូវគៃ
បំបាក់ទឹកចិត្តមិនឱៃយសៃពគប់ជាមួយពួកគៃ។ ឪពុកមា្តៃយ របស់  
កុមារអូទីសៃសឹម ចៃើនតៃគៃចោទបៃកាន់ពីការមិនបាន ចិញ្ចឹម 
កូន ឱៃយបានល្អ និងខ្វះការគៃប់គៃងលើអាកបៃបកិរិយកូនរបស់
ខេ�ន។ ការពិភាកៃសាជាកៃុមដៃលបានរៀបចំឡើងជាមួយឪពុក
មា្តៃយកុមារអូទីសៃសឹម នៅខៃត្តកំពង់ចាម និងបាត់ដំបង បាន 
លើកឡើងថ ការផត់ចៃញនិងការរីសអើង វាជា លទ្ធផល  
នៃការយល់ដឹងតិចតួច ជាពិសៃសបញ្ហៃនៃះចៃើន កើត មាន 
នៅ តំបន់ជនបទ។

យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតៃូវបានរៀបចំឡើង
នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ដោយមានការគាំទៃពីរដ្ឋៃភិបាល និង 
អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ដោយបៃើបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយជា ចៃើន 
បុុន្តៃចៃបាស់ណាស់ថ ឥទ្ធិពលនៃបៃព័ន្ធទាំងនៃះនៅមាន 
កមៃតិ។ សា្ថៃប័ននានា រួមទំាងវិទៃយាសា្ថៃនជាតិអប់រំពិសៃស បាន 
រៀបចំសិកា្ខៃសាលា ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
និងទទួលសា្គៃល់ពីតមៃូវការ ដើមៃបីពងៃីកបៃភៃទ សកម្មភាព 
នៃះ។ ឪពុកមា្តៃយ និងអ្នកជំនាញជាចៃើននាក់ទទួលបាន 
ព័ត៌មាន អំពីជំងឺអូទីសៃសឹម តាមរយៈវៃទិកាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ 
សង្គមជាចៃើន។ បុុន្តៃព័ត៌មានដៃលទទួលបានពីការសមាាៃសន៍
បានឆេើយថ បៃភពព័ត៌មានទាំងនៃះហាក់ដូចជាមិនគួរឱៃយទុក
ចិត្ត ដោយអ្នកខេះបានលើកឡើងថ គៃហទំព័របៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ
សង្គមមួយចំនួន ចៃើនតៃជាព័ត៌មានមិនតៃឹមតៃូវ។

មាន អង្គការ នានា ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃល មាន ការ យល់ 
ដឹង   ចៃបាស់ អំពី ជំងឺ អូទីសៃសឹម។ ទាំងនៃះរួមមាន អង្គការធ្វើឱៃយ  
បៃសើរឡើងដល់សៃវាពៃយាបាលការបៃៃសៃ័យទាក់ទង និង 
លៃប អាហារ នៅកម្ពុជា (OIC) ដៃលផ្តល់ជំនួយពៃយាបាលដល់ 
កុមារ និងមនុសៃសវ័យជំទង់មួយចំនួនដៃលមានជំងឺអូទីសៃសឹម 
អង្គការសៃវាអភិវឌៃឍន៍ជនពិការ (DDSP) ខៃត្តពោធិ៍សាត់  
អង្គការសមាគមសមៃៃប់ជំនួយនឹងសង្គៃៃះនៃបៃទៃស ជបុុន 

របកគំហើញទី២៖

ការយល់ដឹងអំពីអូទីសេសឹម ទាំងក្នុង ចំណោម បេជាជនទូទៅ និងកេុមអ្នកជំនាញ ពេមទាំង បេធាន អង្គការ លើ 
កិច្ចការ ជំនឿ/សសនានៅកម្ពុជានៅមន កមេិត នៅ ឡើយ។ ការកំណត់លក្ខណៈនេអូទីសេសឹមមិនមនអ្នកយល់ដឹង 
ហើយ ឱកាស សមេេប់អភិវឌេឍចំណេះដឹងវិជា្ជេជីវៈនៅក្នុងផ្នេកនេះក៏មនតិចតួចណាស់ លើកលេងតេអង្គការឯកទេស
មួយចំនួនតូច។ 
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(AAR ជបុុន) និងអ្នកអប់រំពិសៃសនៅសាលាទនៃសាយ។ 
មជៃឈមណ្ឌល  សុខភាពផេវូចិត្តកុមារ និងមនុសៃសវ័យជំទង់ (CCAMH) 
នៅរាជធានីភ្នំពៃញ បានបង្កើតជំនាញមួយកមៃិតទាក់ទងនឹង
ការវាយតមេៃ និងធ្វើការយ៉ៃងជិតស្និទ្ធជាមួយ អង្គការ  មិន មៃន 
រដ្ឋៃភិបាលមួយចំនួនក្នុងការគាំទៃការលើកក ម្ពស់ការ យល់ 
ដឹង។

ការយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសៃសឹម នៅក្នុងសាលារៀននិងតាម
សៃវាសុខាភិបាលជាចៃើន នៅមានភាព ខៃសត់ខៃសាយនៅ ឡើយ។ 
ឪពុកមា្តៃយកុមារអូទីសៃសឹម បានរាយការណថ៍ ពួកគៃមានការ
លំបាកក្នុងការទទួលបានរោគវិនិច្ឆ័យ ដោយហៃតុថគៃូពៃទៃយ
មួយចំនួននៅមានចំណៃះដឹងនិងបទពិសោធន៍តិចតួចអំពីជំងឺ 
អូទីសៃសឹម។ នៅតាមមូលដ្ឋៃនសុខាភិបាលមួយចំនួន មានអ្នក 
ជំនាញផ្នៃកនៃះ បុុន្តៃសៃវាទំាងនៃះចៃើនតៃមានតមេៃថេៃ ហើយ

ឪពុកមា្តៃយដៃលរស់នៅតាមខៃត្តនានា ក្នុងបៃទៃសមានការ 
លំបាកក្នុងការមកទទួលសៃវាទាំងនៃះ។ គំរូពិការភាពតាម 
បៃបវៃជជសាសៃ្តនៅតៃបន្តកើតមាន ហើយតៃូវបានបន្តដោយ
សារតៃបញ្ហៃកង្វះការយល់ដឹងអំពីគំរូពិការភាពតាមបៃបសង្គម 
ដៃលតៃវូបានបងា្ហៃញជាអន្តរជាតិថ មានអត្ថបៃយោជន៍សមៃៃប់
អ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹម។

សហគមន៍ និងមៃសាសនានានា បងា្ហៃញពីការយល់ចិត្ត  
ចំពោះកៃុមគៃួសារបុគ្គលដៃលមានអូទីសៃសឹម។ បុុន្តៃ អ្នកដឹក
នាំសា្ថៃប័នសាសនាទទួលសា្គៃល់ថ ចំណៃះដឹងរបស់ពួកគៃអំពី
អូទីសៃសឹមនៅមានកមៃតិ និងទទួលសា្គៃល់ពីតមៃវូការដើមៃបីបង្កើន 
ការយល់ដឹងរបស់ពួកគៃផ្ទៃល់ និងរបស់សហសៃវិកដៃលពួក
គៃធ្វើការជាមួយផងដៃរ។

រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជាគឺជាបៃទៃសហត្ថលៃខីនៃរបៀបវារៈ
ឆ្នៃ២ំ០៣០ សមៃៃប់ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយចីរភាព ហើយបាន
ថេៃងពីចៃតនាធ្វើការឆ្ពៃះទៅរកការសមៃៃចបាននូវគោលដៅ 
អភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយចីរភាព។ គោលដៅនៃះរួម បញ្ចូល ទាំង 
ការប្តៃជាាៃចិត្តដើមៃបីធានាថ កុមារី និងកុមារាទាំងអស់បញ្ចប់ 
ការអប់រំកមៃិតបឋមសិកៃសា និងមធៃយមសិកៃសាដោយឥតគិតថេៃ 
បៃកបដោយគុណភាព និងសមធម៌ ដៃលនាំទៅរកលទ្ធផល
សិកៃសាបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។ គោលបំណងដើមៃបីធានាឱៃយ
មានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃ
ជីវៈគៃប់កមៃិតស្មើៗគា្នៃ សមៃៃប់ជនងាយរងគៃៃះ រួមទាំងជន
មានពិការភាពក៏តៃូវបានបញ្ជៃក់ផងដៃរ។

កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំផៃនការយុទ្ធសាស្តៃ 
វិស័យអប់រំឆ្នៃំ២០១៩-២០២៣ ដោយមានការប្តៃជាាៃចិត្តចំ
ពោះការអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ន តាមរយៈគោលបំណង 
ដើមៃបី "ធានាបាននូវការអប់រំបៃកបដោយគុណភាព បរយិបន្ន 

និងសមធម៌ និងការលើកកម្ពស់ឱកាសសិកៃសាពៃញមួយជីវិត
សមៃៃប់ទាំងអស់គា្នៃ"។ ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តនៃះបានកំណត់ 
នូវវឌៃឍនភាពសំខាន់ៗ ក្នុងការដោះសៃៃយការអភិវឌៃឍវិស័យ 
អប់រំនៅទូទាំងបៃទៃស។ យុទ្ធសាស្តៃនៃះក៏ទទួលសា្គៃល់ផង
ដៃរពីតមៃូវការក្នុងការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងនូវអតៃៃចុះឈ្មៃះចូល 
រៀន សមៃៃប់កុមារដៃលគៃប់អាយុចូលរៀនដៃលមិនទាន់បាន
ចូលរៀននៅសាលាបឋមសិកៃសា រួមទាំងកុមារមានពិការភាព 
និងកុមារដៃលរស់នៅក្នងុតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដច់ សៃយល។ 
រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពជុាបានកំណត់គោលដៅឱៃយកុមារ និងយុវជន 
ទាំងអស់ ទទួលបានការអប់រំបៃកបដោយគុណភាពនៅគៃប់ 
កមៃិត ដោយសមធម៌ និងបរិយបន្ន ជាពិសៃសកុមារមកពី 
គៃួសារជួបការលំបាក និងយុវជនកៃៃសាលា។ ផៃនការយុទ្ធ
សាសៃ្តវិស័យអប់រំឆ្នៃំ២០១៩ – ២០២៣ បងា្ហៃញពីកមៃិត 
យល់ដឹងដ៏សំខាន់អំពីបញ្ហៃបៃឈមនានា ដៃលជួបបៃទះក្នុង 
ការ អភិវឌៃឍវិស័យអប់រំបៃកបដោយសមធម៌ និងបរយិបន្ន 

របកគំហើញទី៣៖

ការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមរមនអូទីសេសឹមនៅមនកមេិត។ មនសលាឯកទេសមួយចំនួនតូចដេលធ្វើកិច្ចការនេះ 
ប៉ុន្តេគេឹះស្ថេនអប់រំដេលមនចំណេះដឹងចេបាស់លាស់អំពីអូទីសេសឹមគឺនៅមនកមេិត ហើយភាគចេើនទំនងជាមនតេនៅ
ក្នុងតំបន់ទីកេុង។ នៅក្នុងសលាពិសេសដេលផ្តល់ជូនជនមនពិការភាពផេសេងៗ កុមរមនអូទីសេសឹមតេូវបានគេកំណត់
អត្តសញ្ញេណ ប៉ុន្តេការយល់ដឹងអំពីតមេូវការរបស់ពួកគេ និងវិធីសសេ្តសមរមេយសមេេប់ការបងេៀនក៏នៅមនកមេិត 
ផងដេរ។ សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ការអប់រំសមសេប តេូវបានបង្អេក់បន្ថេមទៀត ដោយសរកង្វះធនធាន និងឧបករណ៍ 
បងេៀនសមសេប។
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សមៃៃប់ទាំងអសគ់ា្នៃ   ហើយគួរតៃផ្តល់កមា្លៃំងរុញចៃៃនដើមៃបី 
ពងៃឹងការផ្តល់ដល់កុមារដៃលមានពិការភាពទាំងអស់ រួមទាំង 
កុមារមានអូទីសៃសឹមផងដៃរ។ ការវិភាគសា្ថៃនភាពស្តីពីការអប់រំ
កុមារមានពិការភាពនៅកម្ពុជា (២០១៨) ដៃលធ្វើដោយ 
USAID បានកំណត់ឃើញថ កុមារមានពិការភាពចំនួន ៥២
% មិនតៃូវបានចុះឈ្មៃះចូលរៀនឡើយ។ កុមារដៃលមាន 
ពិការភាព ធ្ងន់ធ្ងរ និងមានភាពស្មុគៃសា្មៃញ តៃូវគៃមើលឃើញ 
ថ ទំនងជាមិនសូវបានទទួលការអប់រំក្នុងបៃព័ន្ធ ដៃលសា្ថៃន
ភាពបៃបនៃះនៅតៃបន្តកើតមានដល់សព្វថ្ងៃ។

ការផ្តល់ការអប់រដំល់កុមារមានអូទីស្សឹមគឺនៅតិចតួច។     
ការពិភាកៃសាជាមួយឪពុកមា្តៃយពួកគៃ បងា្ហៃញថ កង្វះ ការ  
សិកៃសា  សមរមៃយ គឺជាបៃភពនៃការបងា្អៃក់ទឹកចិត្ត និងភាពតានតឹង 
ផ្នៃកអារម្មណ៍យ៉ៃងខា្លៃំងដល់គៃួសារ។ សា្ថៃនភាពនៃះមិនតៃឹម 
តៃរារំាងឱកាសសមៃៃប់កុមារដៃលមានអូទីសៃសឹមក្នុងការសិកៃសា 
បុុណោ្ណៃះទៃ បុុន្តៃថៃមទាំងបុះពាល់ដល់ហិរញញវត្ថុរបស់គៃួសារ  
នៅក្នុងសា្ថៃនភាពដៃលឪពុកមា្តៃយជាអ្នកថៃទាំ មិនអាច ទៅ 
ធ្វើការងារបាន។

ការយល់ឃើញរបស់ឪពុកមា្តៃយកុមារមានអូទីសៃសឹម គឺថ 
សាលារៀនរដ្ឋ និងសាលារៀនឯកជនជាចៃើនមិនចង់ចុះ 
ឈ្មៃះកុមារមានអូទីសៃសឹ មទៃ។ ទសៃសនៈនៃះតៃូវបានបញ្ជៃក់
ដោយអ្នកផ្តល់សៃវាមួយចំនួន រួមទាំងអ្នកដឹកនាំសាលា និង 
តំណាងមកពីរាជរដ្ឋៃភិបាល និងពីទីភា្នៃក់ងារមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
ដៃលបងា្ហៃញថ សាលារៀនមានបំពាក់សមាាៃរមិនល្អ និងមិន
មានការរៀបចំដើមៃបីដោះសៃៃយតមៃវូការរបស់កុមារទំាងនៃះ។ 
ឪពុកមា្តៃយពួកគៃជឿថ សាលារៀនពៃួយបារមភអំពីលទ្ធភាព
គៃប់គៃងកូនរបស់ពួកគៃដៃលមានអូទីសៃសឹម។ ជាពិសៃស ពួក
គៃពៃួយបារមភអំពីអាកបៃបកិរិយ និងលទ្ធភាពនៃការរំខាននៅ 
ក្នុងថ្នៃក់រៀន។ ឧទាហរណ៍ ឪពុកមា្តៃយមួយកៃុមបានថេៃងថ 
"នៅពៃលដៃលពួកគៃឃើញកូនរបស់យើងឆេៃឆ្លៃនៅមិនស្ងៀម 
ពួកគៃបាននយិយថ ថ្នៃក់ពៃញហើយ ហើយបៃៃប់យើងឱៃយ 
មក ថ្ងៃផៃសៃងទៀត។ ហាក់ ដូច ជា ពួកគៃ មិន ចង ់ទទួលយក កូន 
របស ់យើង បុុន្តៃ ពួកគៃ មិន អាច បៃៃប់ យើង ដោយ តៃង់ៗ នោះ 
ទៃ"។  "ឪពុកមា្តៃយមា្នៃក់ទៀតបានអះអាងថ "សាលារៀនខេះ
ពួកគៃបៃៃប់ខ្ញុដំោយតៃង់ៗថ កុមារបៃភៃទនៃះគៃនឹងមិនទទួល 
យកនោះទៃ តាមគោលការណ៍សាលា។ ពួក គៃ ថ  មានការ 
លំបាក ពីពៃៃះបៃសិន បើ មានរឿង អ្វី កើត ឡើង ពួកគៃ ពិបាក 
ទទួល ខុស តៃូវ"។ សាលាពិសៃសឯកជនមួយដៃលផ្តល់ការ 
អប់រំដល់កុមារមានអូទីសៃសឹម បានបញ្ជៃក់ថ លទ្ធភាពក្នុងការ
ចូលរៀនសាលាផៃសៃងទៀតសមៃៃប់កុមារបៃបនៃះជាការពិបាក 
ហើយក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សៃវាឯកទៃស ទីកនេៃងរបស់ពួកគៃ

មិនមានលទ្ធភាពបំពៃញតមៃវូការទំាងនៃះគៃប់គៃៃន់នោះទៃ។
កនេៃងដៃលមានលទ្ធភាពទទួលបាន ការអប់រំបៃបនៃះ 

ចៃើន តៃទទួលបាននៅក្នុងសាលាពិសៃស ឬតាមរយៈអង្គកា រ 
មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល។ អ្នកអប់រំពិសៃសមា្នៃក់មកពីខៃត្តពៃះ  
សីហនុបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់សមៃៃប់សាលារៀន ក្នុង
ការផ្តល់នូវកម្មវិធីសិកៃសាដៃលឆេើយតបបានចៃើននូវតមៃូវការ 
របស់កុមារមានអូទីសៃសឹម មិនតៃឹមតៃតមៃូវការនៃការសិកៃសាតៃ
មួយមុខរបស់កុមារនោះទៃ។ "ដោយសារ យើង មាន សាលា យើង  
អនុវត្ត តាម កម្មវិធី សិកៃសា របស់ រដ្ឋ ក្នុង ការ បងៃៀន ជាពិសៃស  
កម្មវិធី ថ្នៃក់ មត្តៃយៃយ។ មិនមៃន  កុមារ ទាំងអស់ ក្នុង ថ្នៃក់សុទ្ធតៃ 
មាន អូទីសៃសឹម នោះទៃ។ យើងផ្តៃតលើសកម្មភាពសមៃៃប់ការ
រស់នៅបៃចាំថ្ងៃ។ កុមារទាំងនៃះមានការលំបាកក្នុងផ្នៃកទាំង
នៃះ ដូច្នៃះយើងរួមបញ្ចលូសកម្មភាពមួយចំនួនលើការបៃើបៃៃស់ 
បង្គន់ ការងូតទឹក និងអនាម័យខេ�នឯង។ កុមារធំជាងគៃ រៀន 
ជួយ ធ្វើ ការងារ ផ្ទះ។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកថៃទាំឱៃយចូលរួមជា
មួយពួកគៃ។ យើងរួមបញ្ចូលអក្ខរកម្ម និងគណិតវិទៃយាមួយ 
ចំនួន។ កុមារ ដៃល មាន អូទីសៃសឹម រៀន បាន កាន់ តៃ ល្អ តាម វិធី 
នៃះ"។  បុុន្តៃ សាលារៀនមួយចំនួនតូចបានទទួលការបណ្ដុះ
បណា្ដៃលចាំបាច់ ដើមៃបីកៃបៃៃកម្មវិធីសិកៃសា ក្នុងការដោះសៃៃយ
តមៃវូការរបស់សិសៃសដៃលមានលក្ខណៈចមៃះុ។ នៅក្នងុសាលា 
ទាំងនោះដៃលមានជំនាញខេះក្នុងការអប់រំកុមារមានអូទីសៃសឹម 
ពួកគៃមានការសាទរ ការប្តៃជាាៃចិត្តទាក់ទងនឹងការថៃរកៃសា 
និងកៃលម្អសៃវាដៃលពួកគៃផ្តល់។

សាលារៀនឯកជនដៃលផ្តល់ជូនកុមារមួយចំនួនមានអូទីសៃសឹម 
តៃូវតៃគិតថេៃសៃវាថៃរ។  ករណីទាំង នៃះ គឺ ជា ការ រារាំង ចំពោះ 
គៃួសារជាចៃើន លើកលៃងតៃគៃួសារ ដៃល មានលទ្ធភាពត ៃ
បុុណោ្ណៃះ។ គៃូពៃទៃយមា្នៃក់ដៃលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នៃំ នៃមន្ទីរ 
ពៃទៃយកុមារជាតិ បានមានបៃសាសន៍ថ "ថេៃសាលាសមៃៃប់  
កុមារដដែលមានអូទីស្សឹមគឺខ្ពស់ណាស់បើធៀបនឹងកុមារមិន
មានអូទីសៃសឹម។ ថេៃសាលាអាចមានតមេៃ ១,០០០ដុលា្លៃរ
អាមៃរិក ក្នុងមួយឆ្នៃំ បុុន្តៃសមៃៃប់កុមារដៃលមានអូទីសៃសឹម 
ថេៃសាលាអាចមានតមេៃ ១,៦០០ដុលា្លៃរអាមៃរិក ក្នុងមួយឆ្នៃំ។ 
ដូច្នៃះ ឪពុកមា្ដៃយ តិចតួច ណាស ់ដៃល អាច មាន លទ្ធភាព បង់ 
ថេៃសាលា នោះ"។ ចំណុចនៃះតៃវូបានបញ្ជៃក់ដោយឪពុកមា្តៃយ 
ជាចៃើន ដៃលភាគចៃើននៃពួកគៃបានទទួលសា្គៃល់ថ ការរៀន 
នៅសាលានោះវាជាការចាំបាច់ ក៏បុុន្តៃពួកគាត់យល់ថ ការ 
ចំណាយទាំងនៃះវាមិនអាចទៅរួច ក្នុងការរកៃសាបាននូវតមៃូវ
ការចាំបាច់ផៃសៃងទៀត។ សា្ថៃនភាពនៃះតៃូវបានបញ្ជៃក់ដោយ
វៃជជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពៃទៃយរដ្ឋ។ ឪពុកមា្តៃយមា្នៃក់បានបញ្ជៃក់ថ 
"បៃសិនបើជាសាលារៀនឯកជន ពួកគៃសបៃបាយចិត្តណាស់
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នៅពៃលដៃលពួកគៃឃើញឪពុកមា្តៃយនំាកូនៗរបស់ពួកគៃដៃល 
មានអូទីសៃសឹមមករៀន។ ពួកគៃនឹងគិតថេៃ ៣០ដុលា្លៃរក្នុងមួយ 
ម៉ៃង។ តាមពិតទៅ តមេៃនៃះគឺថេៃណាស់ បុុន្តៃដើមៃបីជាអត្ថ 
បៃយោជន៍ដល់កូនៗ ឪពុកមា្តៃយតៃូវតៃទទួលយកតមេៃនៃះ ។ 
ចំពោះខ្ញុ ំខ្ញុមិំនមានលទ្ធភាពបង់ថេៃសាលាក្នងុតមេៃនៃះទៃ។ បើ 
ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពបង់ ខ្ញុំ ក៏នឹងឱៃយកូនទៅរៀនដៃរ"។    ឪពុក 
មា្តៃយ មា្នៃក់ទៀបានបញ្ជៃក់ពីចំណុចនៃះម្តងទៀតថ "សមៃៃប់ 
រយៈពៃលបីខៃ គាត់បានគិតថេៃពីខ្ញុំចំនួន ១០០ដុលា្លៃរ។ 
បៃសិន បើ យើង មានសា្ថៃនភាព សៃដ្ឋកិច្ច កមៃិត មធៃយម វា មិន 
ជាបញ្ហៃនោះទៃ។ បុុន្តៃនៅពៃលដៃលសា្ថៃនភាពសៃដ្ឋកិច្ច  ធា្លៃក់ 
ចុះ និងអ�ំុងពៃលរាតតៃបាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ គៃួសារដៃល 
មានជីវភាពកៃីកៃ នឹងមានការពិបាកក្នុងការបង់ថេៃសាលាក្នុង
តមេៃនៃះ។ អូទីសៃសឹមមិនតៃងតៃកើតឡើងចំពោះគៃួសារដៃល
មានសា្ថៃនភាព សៃដ្ឋកិច្ចល្អនោះទៃ សូមៃបីតៃគៃួសារ អ្នកបៃមូល 
សំរាម ក៏មានកូនមានអូទីសៃសឹមដៃរ។ ខ្ញុំ ចង់ឱៃយសាលារៀន 
ផៃសៃង  ទៀត  មាន សៃវា សៃដៀង គា្នៃ នៃះ"។

មានភាពខុសបេៃកគា្នៃយ៉ៃងខា្លៃងំរវាងសៃវាដៃលមាននៅក្នងុ 
ទីកៃុងនិងជនបទ។ ឪពុកមា្តៃយដៃលរស់នៅក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ
ទំនងជាទទួលបានសៃវាពៃយាបាល និងអប់រំជាងអ្នកដៃលរស់
នៅតាមខៃត្ត។ បៃធានសហគមន៍ពិសៃសដៃលផ្តល់សៃវា 
សមៃៃប់  ជនមានពិការភាព បានបញ្ជៃកថ់ បញ្ហៃនៃះតៃូវបាន

ទទួលសា្គៃល់នៅថ្នៃក់ជាតិ។ "កៃសួង អប់រំ គៃៃង សហការ 
ជាមួយ   អង្គការ មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល  ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ សាលារៀន 
បន្ថៃម ទៀត នៅ តាម បណា្ដៃខៃត្ត បុុន្តៃ នៅ ខ្វះ សាលា រៀន នៅ 
តាម សៃុក និង ខៃត្តនានា"។  ចំណុចនៃះតៃូវបានបញ្ជៃក់ដោយ
តំណាងមកពីកៃសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិ 
សមៃបទា (MoSVY) ដៃលបានទទួលសា្គៃល់ថ មានតមៃូវការ  
ក្នុងការលើកកម្ពស់ឱកាសទទួលបានការសិកៃសានៅតាម      
បណា្ដៃ ខៃត្តជាចៃើន។ ឪពុកមា្តៃយមកពីសហគមន៍ជនបទបាន
សម្តៃងការខកចិត្តចំពោះកង្វះខាតសមាាៃរសិកៃសាសមៃៃប់   កូនៗ 
របស់ពួកគៃ ដៃលពួកគៃជឿជាក់ថ បញ្ហៃនៃះនឹងរារាំងដល់ 
ឱកាសការងារនិងការរស់នៅដោយឯករាជៃយរបស់កូនពួកគៃនា
ពៃលអនាគត។

ឧបសគ្គចមៃបងក្នុងការកៃលម្អការផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារ
ដៃលមានអូទីសៃសឹមគឺ កង្វះការបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូឧទ្ទៃ ស ដំបូង 
និងការអភិវឌៃឍវិជា្ជៃជីវៈសមៃៃប់ផ្តល់ជូនគៃូបងៃៀនទាក់ទងនឹង
តមៃូវការអប់រំពិសៃស។ ក្នុងនាមជាវៃជជបណ្ឌិតរបស់រដ្ឋ គាត់ 
បានមានបៃសាសន៍ថ "កុមារជាចៃើនមិនអាចទៅសាលារៀន
បានទៃពីពៃៃះយើងមិនទាន់មានអ្នកអប់រំពិសៃស" ។  នៃះ ជា 
បញ្ហៃ សំខាន់ មួយ ដៃល តៃូវ បាន ពិចារណា ក្នុង របកគំហើញទី៤ 
ខាងកៃៃម។

ផៃនការយុទ្ធសាស្តៃអប់រំឆ្នៃំ២០១៩-២០២៣ បានទទួល
សា្គៃល់ពីតមៃូវការក្នុងការកំណត់អាទិភាព និងកំណៃទមៃង់ 
កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូឧទ្ទៃស និងកម្មវិធីអភិវឌៃឍន៍វិជា្ជៃជីវៈ
នៅកម្ពុជា។ ឯកសារនៃះបានបញ្ជៃក់ពីការប្តៃជាាៃចិត្តដើមៃបី "ធ្វើ
ទំនើបកម្មស្តងដ់រនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូឧទ្ទៃស ក្នុងការ
បំពៃញតមៃូវការក្នុងបៃទៃស" (ផ្នៃកទី ៤.៤)។ កិច្ចការនៃះ 
នឹង មានសារសំខាន់ ខណៈដៃលវឌៃឍនភាពតៃវូបានបង្កើតឡើង 
ឆ្ពៃះទៅរកការសមៃៃចបាននូវការប្តៃជាាៃចិត្តថ" សមៃៃប់ រយៈ 

ពៃល បៃៃំឆ្នៃំខាងមុខ (២០១៩-២០២៣) និងរហូតដល ់ឆ្នៃំ 
២០៣០    និង  ២០៥០ កៃសួងអប់រំ ប្តៃជាាៃសមៃៃចបាននូវ  
គោលដៅអភិវឌៃឍន៍ការអប់រំបៃកបដោយចីរភាពដំណាក់កាល
ទី៤  ដោយផ្អៃកលើគោលការណ៍អប់រំបៃកបដោយ  បរិយបន្ន 
សមធម៌ និងគុណភាព និងការលើកកម្ពស់ឱកាសសិកៃសាពៃញ
មួយជីវិតសមៃៃប់ទាំងអស់គា្នៃ" (បុព្វកថចំពោះផៃនការយុទ្ធ
សាស្តៃអប់រំឆ្នៃំ២០១៩-២០២៣)។

ការវិភាគសា្ថៃនភាពរបស់ USAID លើការអប់រំកុមារមាន 

របបគំហើញទី៤៖

តមេវូការបណ្តះុបណា្តេលគេឯូកទេស ដើមេបីផ្តល់នូវចំណេះដឹង ជំនាញ និងការយល់ដឹងបន្ថេមទៀតអំពីផ្នេកអូទីសេសឹម 
គឺជាកិច្ចការជាក់ស្ដេង។ អ្នកផ្តល់បទសម្ភេសន៍នេការសិកេសានេះ បានរាយការណ៍អំពីការយល់ដឹងអំពីអូទីសេសឹមក្នុង 
ចំណោមអ្នកបងេៀនដេលមនវិជា្ជេជីវៈ នៅមនកមេិតនៅឡើយ ដេលបញ្ហេនេះនាំឱេយមនការស្ទេក់ស្ទើរក្នុងការបងេៀន
កុមរ ឬចុះឈ្មេះឱេយពួកគេបានចូលរៀន។ 
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ពិការភាពនៅកម្ពុជា (ឆ្នៃំ២០១៨) បានរាយការណ៍ពីការ  
អភិវឌៃឍវគ្គបណ្ដុះបណា្ដៃលថ្មីៗសមៃៃប់គៃូបងៃៀនដៃលធ្វើការ
ជាមួយកុមារដៃលមានការលំបាកផ្នៃកញ្ញៃណដឹង។ លើស ពី 
នៃះ សៀវ ភៅណៃនាំដៃលលើកកម្ពស់ការអនុវត្តបៃកបដោយ
បរិយបន្នតៃវូបានបង្កើតឡើងដោយសាលារៀនទនៃសាយ។ ទោះ 
ជាយ៉ៃងណាក៏ដោយ កង្វះគៃូបងៃៀនដៃលបានទទួលបាន 
ការបណ្ដុះបណា្ដៃលផ្នៃកអូទីសៃសឹម និងការលើកកម្ពស់ការអប់រំ
បៃកបដោយបរិយបន្នគឺជាឧបសគ្គចមៃបងក្នុងការផ្តល់ការអប់
រំសមៃៃប់កៃុមបៃជាជននៃះ។ គៃូបងៃៀនតិចតួច បុុណោ្ណៃះ ដៃល 
មា នឱកាសអភិវឌៃឍវិជា្ជៃជីវៈទាក់ទងនឹងអូទីសៃសឹម ហើយមិន 
មាន លក្ខខណ្ឌតមៃូវដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃនៃះនៅក្នុងកម្មវិធី
បណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូឧទ្ទៃសនោះទៃ។ ខណៈពៃលដៃលមាន 
ភស្តតុាង មួយចំនួននៃកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃៃងដើមៃបីដោះសៃៃយបញ្ហៃ 
ទាក់ទងនឹងការបងៃៀនខុសៗគា្នៃ និងដើមៃបីលើកកម្ពស់ការ 
យល់ដឹងអំពីពិការភាព ដូចដៃលបានឃើញឧទាហរណ៍នៅ  
ក្នុងគមៃៃងបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូឧទ្ទៃសនៅកម្ពុជា [CTTP] ដៃល
ស្ថិតនៅក្នុងវិទៃយាសា្ថៃនគរុកោសលៃយកមៃិតបឋមខៃត្ត    កណា្ដៃល 
ពុំមានការផ្តៃតជាក់លាក់លើអូទីសៃសឹមឡើយ។ តំណាង មក 
ពីផ្នៃករដ្ឋៃភិបាល និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល បានរាយ 
ការណ៍ថ នៃះជាឧបសគ្គធំមួយដៃលកំពុងបៃឈមមុខសមៃៃប់ 
គៃួសារដៃលមានកូនមានអូទីសៃសឹម។ គៃូពៃទៃយមា្នៃក់ដៃលមាន
បទពិសោធន៍យូរឆ្នៃំនៃមន្ទីរពៃទៃយកុមារជាតិបានលើកឡើងថ 
"សាលារៀនអាចផ្តល់សៃវា បុុន្តៃភាគចៃើនមិនមានការបណ្ដុះ
បណា្ដៃលតៃឹមតៃូវអំពីអូទីសៃសឹម ឬតមៃូវការពិសៃសនោះទៃ។ 
យើង តៃូវ ធ្វើ ការ ជាមួយ គៃូ បឋម សិកៃសា និង គៃូ  មត្តៃយៃយ សិកៃសា"។ 
តំណាងមកកៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបញ្ជៃក់ អំពី 
ជំនឿនៃះ នៅពៃលលើកឡើងថ "ក្នុងកមៃិតបឋមសិកៃសា និង 
មធៃយមសិកៃសា គៃមិនទាន់យល់សុីជមៃៃអំពីអូទីសៃសឹមនៅឡើយ 
ដោយសារគៃូបងៃៀនមិនយល់ចៃបាស់ និងមិនទាន់បានទទួល
ការបណ្ដុះបណា្ដៃល ឬបង្កើនការយល់ដឹងនៅឡើយ។ ដូច្នៃះ  
ការ ផ្តល់ សៃវា មិន ទាន់ ល្អ នៅ ឡើយ ទ"។

ចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកឯកទៃស ក្នុងការផ្តល់ការ 
អប់រំដល់កុមារមានពិការភាព មានគៃូបងៃៀនមួយចំនួនដៃល
មានបទពិសោធន៍ក្នងុការធ្វើការជាមួយកុមារមានអូទីសៃសឹម ដៃល 
មួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគៃបានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដៃល
ជំនាញ។ ក្នងុករណីខេះ អ្នកជំនាញទំាងនៃះបានសហការជាមួយ 
វិទៃយាសា្ថៃនជាតិអប់រំពិសៃសលើការបង្កើត និងការផ្តល់វគ្គ 

បណ្ដះុ  បណា្ដៃល។ អង្គការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងដល់សៃវាពៃយាបាល 
ការបៃៃសៃ័យទាក់ទង និងលៃបអាហារនៅកម្ពុជា (OIC) 
បានសហការជាមួយកៃសួងអប់រំ ដើមៃបីបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្ដៃល 
ស្តពីីការពៃយាបាលដោយការនិយយជាមូលដ្ឋៃនដល់គៃបូងៃៀន 
នៅរាជធានីភ្នំពៃញ និងខៃត្តមួយចំនួន (កណា្ដៃល កំពត កំពង់ 
ស្ពឺ)។

អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលមួយចំនួន រួមទំាងអង្គការសមាគម
សមៃៃប់ជំនួយនិងសងៃ្គោះនៃបៃទៃសជបុុន (AAR Japan) បាន 
អនុវត្តវគ្គបណ្ដះុបណា្ដៃលខេីៗ សមៃៃប់អ្នកជំនាញមួយចំនួនដៃល
ចំណៃះដឹងពួកគៃនៅមានកមៃិត។ ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយ 
មានគៃបូងៃៀនតិចតួចបុុណោ្ណៃះដៃលបានទទួលវគ្គបណ្ដះុបណា្ដៃល 
នៃះ។ វិទៃយាសា្ថៃនជាតិអប់រំពិសៃសក៏បានអនុវត្តវគ្គបណ្ដុះ 
បណា្ដៃលខេីៗមួយចំនួនអំពីអូទីសៃសឹមផងដៃរ បុុន្តៃសៃដៀង គា្នៃ 
នៃះដៃរ មានតៃគៃូបងៃៀនតិចតួចបុុណោ្ណៃះដៃលទទួលបាន 
ការបណ្ដុះបណា្ដៃលទាំងនោះ។ មជៃឈមណ្ឌលសុខភាពផេូវចិត្ត
កុមារដៃលមានទីតាំងនៅមន្ទីរពៃទៃយបង្អៃកជ័យជំនះ ក៏បាន  
ផ្តល់ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដៃលមួយចំនួនដល់គៃូបងៃៀន អ្នកជំនាញ 
សុខភាព និងឪពុកមា្តៃយផងដៃរ។

ឪពុកមា្តៃយរបស់កុមារដៃលមានអូទីសៃសឹមបានរាយការណ៍
ថ កង្វះខាតគៃូបងៃៀនដៃលបានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដៃល 
ជាញឹកញាប់តៃូវបានលើកឡើងថ វាជាហៃតុផលសមៃៃប ់ 
សាលារៀនបដិសៃធមិនចុះឈ្មៃះកូនរបស់ពួកគៃឱៃយចូលរៀន។ 
ក្នុងអំ�ុងពៃលកិច្ចពិភាកៃសាជាកៃុមជាមួយឪពុកមា្តៃយ ពួកគៃ 
បានបៃៃប់អ្នកសៃៃវជៃៃវថ "ភាគចៃើនសាលារៀនបដិសៃធ 
មិនទទួលយកពួកគៃ (កូនរបស់យើង) ពីពៃៃះពួកគៃពិបាក 
បងៃៀន ឬពិបាកគៃប់គៃងបញ្ហៃអាកបៃបកិរិយរបស់កុមារ ហើយ 
គៃបូងៃៀនខ្វះជំនាញក្នងុការគៃប់គៃងកុមារដៃលមានអូទីសៃសឹម"។ 
នៃះ ជា សារ មួយ ដៃលកៃមុឪពុកមា្តៃយតៃងតៃទទួលជាបៃចំា នៅ  
ទូទាំងបៃទៃស "វា ហាក់ ដូច ជា គៃូបងៃៀនមិនទទួលយកកុមារ
បៃភៃទនៃះនៅឡើយ។ ពួកគៃ មិន ចៃះ បងៃៀន ដូច្នៃះ  ពួកគៃ មិន  
អាច បងៃៀនកូន របស់ យើង បាន (កុមារដៃលមាន អូទីសៃសឹម)"។

កង្វះខាតការបណ្ដុះបណា្ដៃលបានជះឥទ្ធិពលយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ទំនុកចិត្តរបស់ឪពុកមា្តៃយចំពោះសមត្ថភាពរបស់សាលា
រៀនក្នុងការផ្តល់ការអប់រំគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់កូនៗរបស់ពួកគៃ 
និងសៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរបានរារំាងសាលារៀនចំពោះសមត្ថភាព 
របស់ពួកគៃក្នុងការដោះសៃៃយតមៃូវការរបស់សិសៃសដៃលមាន
អូទីសៃសឹម។
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ឪពុកមា្តៃយនិងអ្នកជំនាញបានរាយការណ៍ពីការលំបាកក្នងុ 
ការទទួលបានសា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្ម និងសៃវាសុខភាពសមៃៃប់ 
បុគ្គលដៃលមានអូទីសៃសឹម។ ក្នងុករណីមួយចំនួនដៃលមាន អ្នក 
ពៃយាបាល ពួកគៃខ្វះការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈនៃអូទីសៃសឹម។ 
ឪពុកមា្តៃយដៃលមានកូនមានអូទីសៃសឹម បានរាយការណ៍ពីការ
លំបាករបស់ពួកគៃក្នុងការកំណត់ទីតាំងសៃវាគាំទៃគៃប់គៃៃន់ 
ដោយបញ្ជៃក់ថ "អ្នកស្វៃងរកសៃវាដៃលមានសមៃៃប់កូនរបស់ 
អ្នក ហើយមានតៃ CCAMH បុុណោ្ណៃះដៃលអាចផ្តល់សៃវា  
ល្អៗ"។ អ្នកដៃលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទបានបញ្ជៃក់ជាថ្មីថ  
ពួកគៃជួបបៃទះការលំបាកយ៉ៃងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយថមានតៃនៅក្នងុ 
ទីកៃងុធំៗបុុណោ្ណៃះដៃលទទួលបានសៃវានោះយ៉ៃងងាយសៃលួ។ 
ទោះយ៉ៃងណាក៏ដោយ មានឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីអង្គការ
មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលផ្តល់ការគំាទៃជាមួយនឹងការដឹកជញជនូ 
ដៃលអនុញ្ញៃតឱៃយគៃួសារអាចទទួលបានសៃវាមួយចំនួន។ 

ការទទួលបានការពៃយាបាលដោយចលនានៅមានកមៃិត។ 
ខណៈពៃលដៃលសាលារៀនពិសៃសមួយបានផ្តល់ឧទាហរណ៍
អំពីវិធីដៃលពួកគៃបានពៃយាយមជួយដល់ឪពុកមា្តៃយឱៃយយល់
ដឹងពីតមៃូវការរបស់កូនៗពួកគៃ និងរបៀបដៃលឪពុកមា្តៃយ 
អាច ធ្វើបាន បានរាយការណថ៍ "ចំពោះកុមារដៃលមានពិការ
ចលកខួរកៃបាល យើងផ្តល់ការពៃយាបាលដោយចលនាតាមរយៈ
ការសុំឱៃយឪពុកមា្តៃយបងា្ហៃញពីសកម្មភាពដៃលពួក គៃ បាន ធ្វើ 
ជាមួយ កូន ហើយ បៃសិន បើ ពួក គៃ មិន អាច បងា្ហៃញ យើងបាន 
ទៃ យើង នឹង បងា្ហៃញ ពី បច្ចៃកទៃស ពៃយាបាល ដោយ ចលនា ដល់ 
ពួក គៃ"។ សៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរ អ្នកគៃប់គៃងអង្គការកម្មវិធីសៃវា 
អភិវឌៃឍន៍ជនពិការ (DDSP) នៅខៃត្តពោធិ៍សាត់ បានលើក 
ឡើង ថ ពួកគៃកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការផ្តល់ជំនួយ 
ដល់ កៃមុគៃសួារទំាងឡាយ។ ទោះជាយ៉ៃងណាក៏ដោយ ចំពោះ 
ឯកទៃសផៃសៃងទៀត បានលើកឡើងថ លទ្ធភាពទទួលបាន 
សៃវា សមសៃប និងការផ្តល់ជំនួយចាំបាច់ កំពុងមាន បញ ្ហៃ 

បៃឈម។ ទីបៃឹកៃសាបច្ចៃកទៃសនៃអង្គការកុមារក្នុងគៃួសារ 
(CIF) នៅរាជធានីភ្នំពៃញនិងខៃត្តសា្វៃយរៀង បានបញ្ជៃក់ពី
ការលំបាកក្នងុការផ្តល់សៃវាគៃប់គៃៃន់ដោយរាយការណ៍ថ"គៃូ 
ពៃទៃយពៃយាបាលដោយចលនាកម្ពុជា ឬអ្នកដៃលបានទទួលការ
បណ្ដុះបណា្ដៃលការងារនៃះនៅបៃទៃសកម្ពុជា នៅមាន តិច 
តូច"។ 

ការពៃយាបាលដោយការនិយយគឺសៃដៀងគា្នៃកំពុងតៃវូបាន 
អភិវឌៃឍន៍ ទោះបីជាគំរូមួយសមៃៃប់ការផ្តល់តៃូវបានបងា្ហៃញឱៃយ
ឃើញនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការធ្វើឱៃយបៃសើរឡើងដល់សៃវា
ពៃយាបាល ការបៃៃសៃ័យទាក់ទង និងលៃបអាហារនៅកម្ពុជា 
(OIC) ដៃលនាយកបៃតិបត្តិរបស់ខេ�នបានបងា្ហៃញនៅក្នុងចក ្ខុ 
វិស័យមួយគឺ "ផ្តៃតលើសកម្មភាពដើមៃបីបង្កើតវគ្គសិកៃសាអំពី
ការ ពៃយាបាលដោយការនិយយ គឺតៃូវឱៃយសិសៃសសិកៃសាអំពីការ 
ពៃយាបាលដោយការនិយយ ដើមៃបីកា្លៃយជាអ្នកពៃយាបាលដោយ
ការនិយយនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ អង្គការនៃះ បានបង្កើត 
ធនធាន និងសហការជាមួយគិលានុបដ្ឋៃយិកា និងគៃូពៃទៃយ 
ពៃយាបាល ដោយចលនា ដៃលធ្វើការនៅមន្ទីរពៃទៃយកុមារជាតិ 
(NPH) បានធ្វើការសិកៃសាពីតមៃូវការនៃបៃភៃទសៃវានៃះ។ 
ពួកគៃមានផៃនការផ្តល់សៃវាពៃយាបាលដោយការនិយយនៅ
តាម មជៃឈមណ្ឌលសា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមៃបទាខៃត្តកំពង់ 
ស្ពឺ ដៃលអាចជាវិធីសាសៃ្តដ៏មានបៃយោជន៍ក្នុងការកសាង 
សមត្ថភាព។ ឥទ្ធិពលវិជជមាននៃការងាររបស់អង្គការនៃះតៃូវ
បានទទួលសា្គៃល់ដោយទីបៃឹកៃសាបច្ចៃកទៃសសមៃៃប់អង្គការ 
កុមារក្នុងគៃួសារ (CIF)។

បញ្ហៃនៃការបណ្ដុះបណា្ដៃលមិនគៃប់គៃៃន់សមៃៃប់អ្នកឯក
ទៃសផ្នៃកសា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្ម តៃូវបានគូសបញ្ជៃក់ពីបៃភព
ជាចៃើន។ អ្នកគៃប់គៃ ងកម្មវិធីមកពីអង្គការករុណាបាត់ដំបង 
(Karuna Battambong) បានបៃៃប់យើងថ បុគ្គលិក "បាន 
ទទួលការបណ្ដុះបណា្ដៃលមួយចំនួនពីអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃ 

របបគំហើញទី៥៖

ការទទួលបានការគាំទេផ្នេកវេជ្ជសសេ្ត និងស្តេរលទ្ធភាពពលកម្ម គឺមនការបេេបេួល ហើយទំនងជាអាចរកបាន 
តេនៅក្នុងតំបន់ទីកេុងប៉ុណោ្ណេះ។ សូមេបីតេនៅក្នុងតំបន់ទីកេុងក៏ដោយ សេវាឯកទេសដូចជា ការពេយាបាល ដោយការ 
និយាយ (speech therapy) និងការពេយាបាលផ្នេកមុខងរ (occupational therapy) ក៏មិនងយរកបានដេរ។ ស្ថេនភាព 
នេះ តេូវ បាន បង្អេក់បន្ថេម ទៀ ត ខណៈ ដេលបច្ចុបេបន្ននេះ  ការ បណ្តុះបណា្តេល ក្នុង វិស័យ ទាំងនេះ មិន ទាន់មននៅ ក្នុង 
បេទេសនៅ ឡើយ។ ឱកាសទទួលបានមួយចំនួនតេូវបានរឹតបន្តឹង ដោយសរតេតេូវធ្វើដំណើរទៅរកកន្លេងដេលមន
ជំនាញ។ បុ៉ន្តេ មនគំរូល្ៗអ មួយចំនួនដេលអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលមួយចំនួនផ្ដល់ការគំាទេផ្នេកមធេយាបាយធ្វើដំណើរ 
ដើមេបីឱេយកមុរនិង គេួសរពួកគេអាចទទួលបានការគាំទេទាំងនោះ។
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ភិបាលដៃគូមួយចំនួន និងពី CCAMH និងអ្នកស្ម័គៃចិត្តមកពី 
បរទៃស" បុុន្តៃបានសង្កត់ធ្ងន់លើតមៃូវការសមៃៃប់កម្មវិធ ី
បណ្ដុះបណា្ដៃលដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងបៃទៃស។ អ្នកគៃប់គៃង
កម្មវិធីមកពីអង្គការករុណាបាត់ដំបង បានសង្កត់ធ្ងនថ់ ការ 
បណ្ដុះបណា្ដៃលផ្នៃកពៃយាបាលនៅមានកមៃិតដៃលអាចទទួល
បានពីអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលមួយចំនួន និងពៃលខេះមកពី
អ្នកស្ម័គៃចិត្តមកពីបរទៃស ដៃលជាសា្ថៃនភាពមួយដៃលតៃូវ  
បានគៃកំណត់សៃដៀងគា្នៃនៅក្នងុការសិកៃសាដៃលធ្វើឡើងដោយ 
Salter និង Yeoh នៅក្នុងឆ្នៃំ២០១៧។ 

ទាក់ទងនឹងការលំបាកក្នុងការទទួលបានសៃវា គឺជាការ  
ផ្តល់មិនគៃប់គៃៃន់នៃនីតិវិធីវាយតមេៃសមសៃប។ ជាទូទៅ  
ឧបករណ៍វាយតមេៃដើមៃបីកំណត់អំពីអូទីសៃសឹម គឺជាឧបករណ៍
ស្តងដ់ររួមមួយដៃលតៃូវបានកំណត់ មិនថធ្វើនៅ សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក ឬអឺរូុប ឬកៃុមបៃជាជនដៃលមានវបៃបធម៌ផៃសៃងគា្នៃ

នោះ ទៃ។ ការវាយតមេៃមួយចំនួនចៃើនជាលក្ខណៈមិនផេូវការ 
ហើយមិនបានបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍វាយតមេៃយកមកផ្ទៀងផ្ទៃត់ 
ឡើយ។ កិច្ចការនៃះ តៃូវបានបញ្ជៃក់ ដោយ តំណាងពី មន្ទីរ 
ពៃទៃយ  កុមារ ជាតិ ដៃល បាន ថេៃង ថ "តាម ពិត ទៅ យើង មិន មាន 
ការ វាយ តមេៃ ជា ផេូវ ការ ចំពោះ អតិថិជន ទៃ។ ភាគ ចៃើនយើង ធ្វើ 
កិច្ច សមាាៃសន៍ កៃៃ ផេូវការ ជាមួយ ឪពុក មា្ដៃយ"។ ក្នុងខណៈពៃល 
ដៃលការអនុវត្តនៃះធ្វើដោយកៃមវិជា្ជៃជីវៈ និងមានការប្តៃជាាៃ 
ចិត្តពីសំណាក់គៃូពៃទៃយទាំងនោះការ វាយ តមេៃ មិនជា ផេូវ ការមិន
មានជាបញ្ហៃមន្ទិលសងៃស័យនោះទៃ។ ការងាររបស់ពួកគៃអាច
នឹងតៃវូបានពងៃងឹយ៉ៃងខា្លៃងំនៅពៃលទទួលបានឧបករណ៍វាយ 
តមេៃសមសៃបនិងមានសុពលភាពក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា និងទទួល
បានការបណ្ដុះបណា្ដៃលក្នុងការបៃើបៃៃស់ឧបករណ៍វាយតមេៃ 
សមសៃបសមៃៃប់ការកំណត់អត្តសញ្ញៃណ។

សមៃៃប់គៃួសារដៃលរស់នៅក្នុងភាពកៃីកៃ ជារឿយៗមាន
បញ្ហៃបៃឈមចមៃបងក្នុងការទទួលបានសៃវាសមៃៃប់អ្នកដៃល
មានអូទីសៃសឹម។ បញ្ហៃបៃឈមជាក់លាក់មួយដៃលគៃសួាររបស់
កុមារមានអូទីសៃសឹមបៃឈមគឺទាក់ទងនឹងឱកាសរបស់ពួកគៃ
នៅមានកមៃតិក្នងុការធានាបានបៃៃក់ចំណូលទៀងទាត់។ ភាព 
ចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ការថៃទាំកុមារឱៃយបានជាប់លាប់ ធ្វើឱៃយមាន
តមៃូវការយ៉ៃងចៃើនចំពោះហិរញញវត្ថុគៃួសារ បញ្ហៃនៃះហើយ
តៃូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយកៃុមឪពុកមា្តៃយទាំងពីរ ដៃលពួកគៃ 
បានរាយការណ៍ថ "គៃសួារមិនមានពៃលវៃលាដើមៃបីថៃទំាកូនៗ 
របស់ពួកគៃផងនិងធ្វើការផង ហើយបញ្ហៃនៃះបណា្ដៃលឱៃយមាន
កង្វះខាតបៃៃក់ចំណូល"។ អង្គការដៃលមានវិជា្ជៃជីវៈទាក់ទង 
នឹងកិច្ចការនៃះ និងសា្ថៃប័នរដ្ឋមួយចំនួន រួមទាំងតំណាងវិទៃយា
សា្ថៃនជាតិអប់រំពិសៃស បានលើកឡើងថ "មានផលបុះពាល់
លើសៃដ្ឋកិច្ចគៃួសារ ដោយសារសមាជិកក្នុងគៃួសារខ្វះពៃល 
វៃលាក្នុងការរកបៃៃក់ចំណូល ដោយតៃូវចំណាយ ពៃលមើល 
ថៃទាំកូន។" កង្វះពៃលវៃលា ក៏ដូចជាកង្វះបៃៃក់ចំណូល គឺជា
លក្ខណៈនៃគៃួសារដៃលគាំទៃកុមារដៃលមានអូទីសៃសឹម ដៃល
តៃូវបានអង្កៃតនៅក្នុងការសិកៃសានៃះ។ សា្ថៃនភាពនៃះតៃូវបាន

គូសបញ្ជៃក់នៅក្នុងការសៃៃវជៃៃវកនេងមកដៃលធ្វើឡើងដោយ 
Cordier (ឆ្នៃំ២០១៤) ដៃលយល់ឃើញថឪពុកមា្តៃយ និងជា
ពិសៃសស្តៃីដៃលកំពុងថៃទាំកុមារដៃលមានពិការភាពនៅក្នុង
បៃទៃសកម្ពុជា ទំនងជារស់នៅក្នុងភាពកៃីកៃ។

បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល ផ្តល់ សៃវា ឯកទៃស និង ការ គាំទៃ ដល ់
គៃួសារ  បាន សម្ដៃង ការ ពៃួយ បារមភថកុមារអូទីសៃសឹមមួយចំនួន
បៃឈមនឹងហានិភ័យនៃការមិនតៃូវបានគៃយកចិត្តទុកដក់
ដោយសារ សមា្ពៃធផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចលើគៃួសារ "មានគៃួសារមួយ
ចំនួនទទួលបានសៃវាខេះពីមជៃឈមណ្ឌលរបស់យើង បុុន្តៃពួក
គៃក៏លៃងមកមណ្ឌលរបស់យើងទៀត ដោយសារពួកគៃគា្មៃន 
ពៃល វៃលា។ ពួកគៃនិយយថ ពួកគៃតៃវូចំណាយពៃលជាមួយ
នឹងកូនផៃសៃងទៀត ឬតៃូវទៅរកបៃៃក់ចំណូល។ ពួកគៃតៃូវតៃ 
ទុក កូនចោល។ ដោយសារខ្ញុំបានឃើញនៅពៃលដៃលខ្ញុំទៅ 
ជួបពួកគៃ បញ្ហៃចមៃបងដៃលពួកគៃបៃឈមនោះគឺផ្នៃកហិរញញ 
វត្ថុ។ ពួកគៃតៃូវសងលុយធនាគារ។ គៃួសារកៃីកៃមួយចំនួន  
មិនបានយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកូនៗរបស់ពួកគៃ បុុន្តៃគៃួសារ
មួយចំនួនទៀតក៏យកចិត្តទុកដក់ខា្លៃំងចំពោះកូនៗរបស់ពួក
គៃដៃរ។" 

របបគំហើញទី៦៖

ភាពកេីកេគឺជាឧបសគ្គដ៏ចមេបងមួយក្នុងការឆ្ពេះទៅរកភាពរីកចមេើនដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ឱេយបានគេប់គេេន់ដល់ជនមន 
អូទីសេសឹម និងគេួសររបស់ពួកគេ។ សេវាទាំងនេះទំនងជាបានទៅដល់អ្នកដេលមនបេេក់ចំណូលទៀងទាត់។
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កតា្តៃហិរញញវត្ថុក្នុងការ ទទួល បាន ការ អប់រំ  តៃូវ បាន គៃ មើល 
ឃើញ ថ ជា ឧបសគ្គជាពិសៃស ដោយសារការអប់រំភាគចៃើន
មានតៃនៅតាមវិស័យឯកជន។ ឪពុក/មា្ដៃយមា្នៃក់បានរាយ 
ការណ៍ថ នាយកសាលាអាណិតកូនរបស់ពួកគាត់ដៃលមាន
អូទីសៃសឹម គឺគៃគិតថេៃ២០ដុលា្លៃរក្នងុមួយម៉ៃងសមៃៃប់ការអប់រំ។ 
សាលារៀនផៃសៃងទៀតនៅខៃត្តសៀមរាបមានការផ្ដល់ជូននូវ
ការ លើកលៃងមួយចំនួន បុុន្តៃការគិតថេៃរយៈពៃលពីរថ្ងៃក្នុង  
មួយសបា្តៃហ៍ក្នុងរយៈពៃលបីខៃគឺមានតមេៃ ១០០ដុលា្លៃរ ដៃល
ជាការចំណាយលើសពីថវិការបស់គៃួសារ។

គៃួសារដៃលរស់នៅក្នុងភាពកៃីកៃទំនងជា មិនសូវមាន 
លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសៃវា និងការផ្តល់ 
ជូន។ ព័ត៌មានជាចៃើនដៃលមានសមៃៃប់គៃសួារគឺអាសៃយ័ទៅ 
លើការចូលបៃើបៃៃស់អី៊នធើណៃត និងបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយ សង្គម 
ហើយសមៃៃប់មនុសៃសមួយចំនួនធំគឺមិនមានភាពងាយសៃួល
ក្នងុការទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈមធៃយាបាយទំាងនៃះ ទៃ។

អង្គការមួយចំនួនផ្តល់ការឧបត្ថមភជាសមាាៃរដល់គៃួសារនា
នា ជាឧទាហរណ៍ សាលារៀនមួយបញ្ជៃក់ថ "យើងផ្ដល់ការ 

អប់រំ ពិសៃស សៃវាអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ន ម្ហូបអាហារ 
និងអាហារសមៃន់ អង្ករ ដល់គៃួសារកៃីកៃ  និងផ្តល់សៃវាថៃទាំ 
សុខភាព និងសៃវាបញជូនទៅរកដៃគូដៃលជាអង្គការមិនមៃន 
រដ្ឋៃភិបាលផៃសៃងទៀត។ យើងឧបត្ថមភដល់គៃួសារទាំងមូល 
ផ្ដល់ ឯកសណា្ឋៃនសិកៃសា សមាាៃរនិងកនេៃងសា្នៃក់នៅ។"  ទោះប ី
ជា យ៉ៃងណា ឧទាហរណ៍នៃការឧបត្ថមភទាំងនៃះគឺជាករណី
លើក លៃងខេះៗ វាមិនមៃនជាករណីទូទៅនោះទៃ។ គៃួសារ  
ដៃលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទមានការលំបាកខា្លៃំងបំផុត
ក្នុងការទទួលបានសៃវា ឧទាហរណ៍ ទោះបីជាមាន អង្គការ 
មួយ ចំនួនដូចជា អង្គការអៃពិកអាតនៅក្នុងខៃត្តកំពត ដៃល 
ផ្តល់ ជូន មធៃយាបាយធ្វើដំណើរ ដើមៃបីធានាថគៃួសារអាចចូល 
រួមបាន។ អង្គការមួយដៃលស្ថិតនៅខៃត្តបាត់ដំបងបានរាយ
ការណ៍ថ "យើងឃើញមានអ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹមមកគេីនិក 
បុុន្តៃពួកគៃគឺជាអ្នកទីកៃុង។ យើងមិនសូវឃើញ មានមកពី 
តាម  ខៃត្តឡើយ។ បៃជាជននៅទីនោះកៃីកៃ។ យើង មិន ឃើញ
មានអ្នកមកពីគៃួសារកសិករកៃីកៃ ទៃ។" 

អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល (NGOs) ចូលរួមចំណៃកយ៉ៃង
សំខាន់ក្នុងការផ្តល់សៃវាគាំទៃដល់អ្នកមានអូទីសៃសឹម និងគៃួ
សាររបស់ពួកគៃនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។ សៃវាទាំងនៃះរាប់ 
បញ្ចូលតាំងពីការវាយតមេៃបឋម និងការកំណត់អំពីតមៃូវការ 
របស់កុមារតាមរយៈការផ្ដល់ជូននូវការពៃយាបាល ការអប់រំ និង 
ការផ្តល់ការគាំទៃដល់គៃួសារ។ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
មួយចំនួនបានលើកឡើងថ ការកំណត់អត្តសញ្ញៃណកុមារ  
ដៃលមានអូទីសៃសឹមគឺ មិនមានភាពសុីសងា្វៃកគ់ា្នៃនៅឡើយ       
ខណៈ ដៃលមានគោលការណ៍មួយចំនួនមានការចង្អលុបងា្ហៃញ 
បុុន្តៃនៅមានកុមារមានអូទីសៃសឹមជាចៃើនមិនទាន់តៃវូបានកំណត់ 

អត្តសញ្ញៃណតាមរយៈបៃព័ន្ធបច្ចុបៃបន្ននៅឡើយ។ អង្គការ 
នានា រួមទាំងអង្គការសមាគមសមៃៃប់ជំនួយនិងសង្គៃៃះនៃ
បៃទៃសជបុុន (AAR Japan) បានប្ដៃជាាៃចិត្តថ ខេ�ននឹងគាំទៃ
គៃួសារដៃលមានកុមារមានអូទីសៃសឹម តាមរយៈការវាយតមេៃ 
និងការកំណត់អត្តសញ្ញៃណ ហើយពួកគៃបានរាយករណ៍ថ 
"កុមារអូទីសៃសឹមអាចមិនតៃូវបានសមា្គៃល់ដោយនីតិវិធីវាយតមេៃ 
បច្ចុបៃបន្ន។ បុុន្តៃ AAR បានកំណត់កុមារា មា្នៃក់ ថ មានអូទីសៃសឹម  
ដោយបានសន្នដិ្ឋៃន ជាដំបូង ថ គាត់ មាន ការ លំបាក ខាង បញ្ញៃ។ 
វាជាភស្តុតាងបានបងា្ហៃញថ កុមារមិនតៃូវបានរាប់បញ្ចូល  
ដោយសារតៃខ្វះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើការវាយតមេៃដើមៃបីកំណត់ 

របបគំហើញទី៧៖

ទីណាដេលមន ការជួយជេេមជេេងពីអ្ន កឯកទេស ទីនោះមនការប្តេជា្ញេចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាបេកប ដោយ 
វិជា្ជេជីវៈ។ អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលផេសេងៗផ្តល់សេវាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការវាយតម្លេ ការអប់រំ និងការគាំទេសង្គម 
ដល់កុមរនិងគេួសរ ហើយក្នុងករណីខ្លះ មនការបេេសេ័យទាក់ទង និងការគាំទេយា៉េងល្អនៅគេប់សេវាទាំងនេះ។ 
ក្នុងករណីមួយចំនួន មនបេេសេ័យទាក់ទងបានល្អបេសើរ រវាងអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលនិងដេគូរាជរដ្ឋេ     ភិបាល 
ហើយបង្កើតបានជាមូលដ្ឋេនសមេេប់ផ្តល់ការអន្តរាគមន៍បេកបដោយបេសិទ្ធភាព។ បុ៉ន្តេក៏មនភស្តតុាងមួយចំនួនបង្ហេញ
ថា សេវាមួយចំនួនដេលកំពុងតេូវបានរៀបចំនិងដក់ឱេយដំណើរការ តមេូវឱេយមនការសមេបសមេួលកាន់តេបេសើរជាង
មុន។ បច្ចុបេបន្ននេះ ការអន្តរាគមន៍ភាគចេើនតេូវបានផ្តល់ជូនដោយអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ហើយអ្នកឆ្លើយសំណួរ  
បានបង្ហេញពីតមេូវការឱេយមនការចូលរួមពីវិស័យសធារណៈឱេយបានចេើនថេមទៀត។
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ពួកគៃថមានអូទីសៃសឹម។"
ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល និងសា្ថៃនប័ន

សាធារណៈតៃូវបានគៃមើលឃើញថ មានសារសំខាន់ក្នុងការ
ធ្វើឱៃយបុគ្គលនិងកៃុមគៃួសារមួយចំនួនទទួលបានការឧបត្ថមភ។ 
អ្នកតំណាងរបស់នាយកដ្ឋៃនអប់រំពិសៃស នៃកៃសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា បានថេៃងថ "យើងធ្វើការជាមួយ ដៃគូ 
អភិវឌៃឍន៍ អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល កៃសួងសង្គមកិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា កៃុមបៃឹកៃសាជាតិដើមៃបីកុមារ កៃុម 
បៃឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិ
បាលផៃសៃងទៀតដៃលធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យពិការភាព។ យើង 
ធ្វើការ ជាមួយ AAR Japan នៅសៃុកខៃសាច់កណា្ដៃល       អង្គការ 
Save the Children អង្គការCRS និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
Aide et Action។ "ការធ្វើការរួមគា្នៃរវាងរដ្ឋៃភិបាលនិងអង្គការ
មិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលគឺជាលក្ខណៈពិសៃសដ៏សំខាន់មួយក្នុងការ
ធានាថ បុគ្គលនិងកៃមុគៃសួារមួយចំនួនធំទទួលបានការគំាទៃ 
ដូចដៃលបានបញ្ជៃក់ដោយវៃជជបណ្ឌិតរបស់រដ្ឋៃភិបាលមួយ រូប 
ដៃលបានរាយការណថ៍ "យើងធ្វើការយ៉ៃងជិតស្និទ្ធជាមួយ 
អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលអាចផ្ដល់នូវសៃវានានាបៃសិន
បើយើងមិនអាចផ្ដល់ឱៃយបាន។"  មានក្ដីកង្វល់មួយចំនួនដៃល
អាចមានការពឹងផ្អៃកខា្លៃំងលើសៃវាដៃលផ្តល់ដោយអង្គការមិន
មៃនរដ្ឋៃភិបាល"។ មានការបញ្ជៃក់បន្ថៃមថ "ដោយសារតៃខ្ញុំ
ធ្វើការជាមួយអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ខ្ញុំដឹងថរដ្ឋៃភិបាលគឺ
ពឹងផ្អៃកលើអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល។ ពៃលខេះខ្ញុំគិតថ អ្វី 
ដៃលយើងធ្វើក៏អាចជា ការកំហិតដល់សកម្មភាពមួយចំនួន 
របស់រដ្ឋៃភិបាលដៃរ"  ទាំងនៃះ គឺជាទសៃសនៈដៃលបានចៃក  
រំលៃក ដោយអ្នកឆេើយសំណួរជាចៃើនដល់ការសិកៃសា។

អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលកំពុងអនុវត្តការងារលើវិស័យ 
ពិការភាព និងសុខុមាលភាពកុមារ មានកិច្ចសហការយ៉ៃង 
ជិតស្និទ្ធ និងបានបង្កើតភាពជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយអ្នកផ្តល់សៃវា
ជាចៃើន។ បៃធានអង្គការមួយបានរាយការណ៍ថ "យើងធ្វើ  
ការជាមួយសមាជិកអង្គការបណា្ដៃញអូទីសៃសឹមកម្ពុជា ដៃល  
ពួកគៃមានសមាជិកមកពីអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលលើសពី 
១០ ហើយយើងធ្វើការជាមួយអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលចំនួន 
៣០ ដៃលធ្វើការលើវិស័យពិការភាព។"  សារសំខាន់នៃកិច្ច 
សហបៃតិបត្តិការនៃះពិតជាមិន អាចកាត់ថេៃបាន។   អ្នក គៃប់ 
គៃង មក ពី មជៃឈមណ្ឌល ភូមិ សន្តភិាព (PVC) ក្នងុខៃត្ត តាកៃវ បាន 
បងា្ហៃញទសៃសនៈថ "យើងបានរៀនសូតៃចៃើនពីអង្គការ មិនមៃន
រដ្ឋៃភិបាលជាចៃើនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា បុុន្តៃជំនាញរបស់យើង
មានកមៃិតនៅឡើយ។"

ដើមៃបីទទួលបានការឧបត្ថមភរបស់អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល
គឺពឹងផ្អៃកលើទីតំាងភូមិសាស្តៃ ដោយតំបន់មួយចំនួនបានផ្ដល់
ជូនបៃសើរជាងតំបន់ផៃសៃងទៀត។ បៃធានរបស់អង្គការមិនមៃន
រដ្ឋៃភិបាលមួយដៃលស្ថិត នៅខៃត្តបាត់ដំបងបានបញ្ចៃញមតិ 
ថ "នៅភាគខាងតៃបូងនៃបៃទៃស មានអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល
ជាចៃើនធ្វើការរួមគា្នៃបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព បុុន្តៃនៅភាគ  
ខាងជើងគឺមានអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលតិចជាង។"  បុុន្តៃ 
គាត់នៅតៃជឿជាក់ថ "អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលគឺជាកតា្តៃជំរុញ 
ក្នុងការផ្លៃស់ប្តូរនិងការផ្តល់ជូន"។ ពួកគៃមើលឃើញថសា្ថៃន
ភាពសមៃៃប់គៃួសារជាចៃើនដៃលរស់នៅជាមួយជនមានពិការ
ភាព រួមទាំងជនមានអូទីសៃសឹមគឺមានភាពបៃសើរឡើងក្នុង 
រយៈពៃលដប់ឆ្នៃំចុងកៃៃយនៃះ។

របបគំហើញទី៨៖

ឱកាសសមេេប់ការបណ្តុះបណា្តេលវិជា្ជេជីវៈ និងការបមេើការងរគឺនៅមនកមេិត ដោយបង្ហេញនូវក្ដីកង្វល់អំពីការផ្ដល់
សេវាឱេយបានទៅដល់មនុសេសពេញវ័យដេលមនអូទីសេសឹម។ ចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធយា៉េងជិតស្និទ្ធទៅនឹងកង្វះការអប់រំនិងការ
បណ្តុះបណា្តេល។ អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលមួយចំនួនកំពុងបង្កើតការផ្តល់សេវានៅក្នុងផ្នេកនេះ ប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្នការទទួល
បានសេវានៅមនកមេិតនៅឡើយ។
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ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តជាតិស្តពីីពិការភាពឆ្នៃ ំ២០១៩-២០២៣ 
បានកំណត់ពីការបង្កើនការងារនិងសន្តសុខសៃដ្ឋកិច្ច សមៃៃប់ 
ជនមានពិការភាព គឺជាកិច្ចការអាទិភាព (គោលដៅជា 
យុទ្ធសាស្តៃទី១)។ បុុន្តៃ សមៃៃប់អ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹម កង្វះ 
ខាតវិជា្ជៃជីវៈ និងឱកាសទទួលបានការងារគឺជាកតា្តៃរាំងស្ទះ 
ទាំងឱកាសរស់នៅរបស់ពួកគៃ និង កៃុមគៃួសាររបស់ ពួកគៃ។

ការពៃួយបារមភតៃូវបានបងា្ហៃញដោយអ្នកជំនាញជាចៃើន
ដៃលធ្វើការជាមួយមនុសៃសវ័យក្មៃងដៃលមានអូទីសៃសឹមថ នៅ 
ពៃលពួកគៃពៃញវ័យ ពួកគៃនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារ
តិចតួច។ អ្នក គៃប់ គៃង សាលារៀន ឯកទៃស សមៃៃប់ កុមារ ដៃល 
មាន ពិការភាព បាន បងា្ហៃញ ទសៃសនៈ ថ  ជមៃើសក្នុងការទទួល
បានការងារបនា្ទៃប់ពីបញ្ចប់ការសិកៃសា សមៃៃប់ អ្នកមាន 
អូទីសៃសឹម  នៅ  មាន កមៃិត។ មានការលើកឡើងថ "មានការខ្វះ
ខាតក្នុងការផ្តល់ជំនាញសមៃៃប់ឱកាសការងារដល់កុមារអូទី
សៃសឹម"  បុុន្តៃគៃនៅតៃជឿជាក់ថ បើគា្មៃនការគាំទៃជាផេូវការទៃ 
លទ្ធភាពនៃការរីកចមៃើនគឺមានតិចតួច នៅក្នុងវិស័យនៃះ 
"យើងគួរតៃមានការគាំទៃពីរដ្ឋៃភិបាល ដើមៃបីធានាថ កុមារ/
យុវជនអូទីសៃសឹមអាចមានការងារធ្វើនាពៃលអនាគត នៅគៃប ់
វិស័យ។"  ហានិភ័យនៃការធា្លៃក់ចូលទៅក្នុងភាពកៃីកៃបន្ថៃម
ទៀតតៃវូបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយអ្នកគៃប់គៃងសាលារៀនពិសៃស
មា្នៃក់ទៀត ដោយបានបញ្ជៃក់ដូច្នៃះថ "គួរ មាន កនេៃង សមៃៃប់  
កុមារ ទំាង នៃះ ធ្វើ ការ ទំាង ផ្នៃក កសិកម្ម ឬ ការងារ កសិដ្ឋៃន  ដើមៃបី  
រក បៃៃក់ ចិញ្ចមឹ ជីវិតនៅ ពៃល ពួកគៃ ធំ ឡើង។ ការងារមួយចំនួន
ដៃលជនអូទីសៃសឹមអាចធ្វើបានដើមៃបីទទួលបានបៃៃក់ខេះ។" 

ឪពុកមា្ដៃយបានគាំទៃចំពោះកង្វល់ទាំងនៃះ ហើយបាន 
លើក ឡើងថ សមៃៃប់មនុសៃសវ័យក្មៃងដៃលមានអូទីសឹៃសម មាន 
ឧបសគ្គជាក់លាក់ផៃសៃងៗ ដៃលពួកគៃបានជួបបៃទះដៃល  
មាន ភាពខុសគា្នៃពីជនមានពិការភាពផៃសៃងទៀត "ពួកគៃ មិន 
ដូចកុមារដទៃទៀតទៃ។ ដូច្នៃះ យើង តៃូវ រៀបច ំសៃវាសមៃៃប់ 
ការ សា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្ម រួមទាំងការងារជា សិបៃបកម្ម ឬ អ្វី 
ផៃសៃង ទៀតទៅតាមទៃពកោសលៃយ របស់ ពួកគៃ។ នៃះ គួរ តៃ ជា 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ របស់ រដ្ឋៃភិបាល បុុន្តៃ កិច្ចការទាំងនៃះពុំទាន់ 
មាន នៅឡើយ ភាគចៃើនមាន តៃ សមៃៃប់ជនមាន ពិការភាព 
កាយ សមៃបទា ។ ខ្ញុំគិតថរឿងនៃះវាពិបាកណាស់ ហើយនៅ 
ពៃលដៃល នាង មាន អាយ ុ១៥ ឆ្នៃំ តើ នាង នឹង សិកៃសា អ្វី? ពៃៃះ 
នាង មិន ដូចជា ក្មៃង មិនមានពិការភាពផៃសៃងទៀតឡើយ ដូច្នៃះ 

យើង គួរ ចាប់ ផ្តើម អាជីវកម្ម ណាមួយដៃល សម នឹង នាង។"
តមៃូវការសមៃៃប់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈចៃបាស់លាស់ 

គឺជាបៃធានបទដៃលលើកឡើងដោយទាំងអ្នកជំនាញ និង 
ឪពុក មា្ដៃយ ហើយសមៃបតាមគោលបំណងដើមៃបី "លើកកម្ពស់ 
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំខ្ពស់បៃកបដោយសមធម៌  បរិយបន្ន 
និងការរៀនសូតៃពៃញមួយជីវិត"  ដូចដៃលបានបងា្ហៃញនៅ  
ក្នុងផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តអប់រំឆ្នៃំ២០១៩-២០២៣ (ទំព័រ ទី 
៥៦)។ អ្នកតំណាងនៃកម្មវិធីសៃវាអភិវឌៃឍន៍ជនមានពិការ
ភាព (DDSP) ក្នុងខៃត្តពោធិ៍សាត់ បានលើកឡើងអំពីតមៃូវ
ការដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍ "សៃវាផ្តល់ឱកាសការងារ និងការបណ្ដុះ 
បណា្ដៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈដល់បុគ្គលដៃលមានអូទីសៃសឹម។"   
ទសៃសនៈសៃដៀងគា្នៃមួយទៀតដៃលបានបងា្ហៃញដោយអ្នកឯក
ទៃសមកពីអង្គការ អៃពិកអាត ក្នុងខៃត្តកំពត និងដោយថ្នៃក់ 
ដឹកនាំមកពីសាលាឯកទៃសនានា។ ថ្នៃក់ដឹកនាំមកពីមជៃឈ 
មណ្ឌលភូមិសន្តិភាពក្នុងខៃត្តតាកៃវបានសួរថ "តើយើងគួរ 
បន្តជួយពួកគៃដល់ពៃលណាទៀត? បនា្ទៃប់ពីនោះ តើ អ្នក 
ណា នឹងជួយពួកគៃ? យើង គួរ តៃ ផ្តល់ ការ បណ្ដុះ បណា្ដៃល 
អាជីព ឬ ឱកាស សមៃៃប់ ពួក គៃ។ ពួកគៃគួរតៃអាចរកបៃៃក់ 
បាន។ តើ យើង គួរ ជួយ គៃ ពៃញមួយ ជីវិត ឬ តៃូវ ធ្វើ យ៉ៃង ណា?  
ចំពោះ អ្នក ជំនាញ ទាំង អស់ នៃះ យល់ ថ ពៃល ដៃល បុគ្គល មា្នៃក់ 
មាន  អូទីសឹៃសមមិនបាន សិកៃសា ពួកគៃ ទំនង ជា នៅ ផ្ទះ ហើយ 
គា្មៃន ការងារ ធ្វើ។ ទសៃសនៈ នៃះ តៃូវ បានបន្ទរដោយ ឪពុក មា្តៃយ 
មួយ កៃុម ដោយបញ្ជៃក់បន្ថៃម យ៉ៃង ដូច្នៃះថ "កុមារដៃលមាន
អាយុចៃើនចាំបាច់តៃូវមានការបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ ជា 
ពិសៃសអ្នកដៃលមកពីគៃួសារកៃីកៃ។ កៃៃយ ពី ហ្វឹកហាត់ នៅ  
ទី នៃះ កុមារ ខេះ នៅ តៃ នៅ ផ្ទះដដៃល ហើយ គៃសួារ មិន សបៃបាយ  
ចិត្ត។ បើ យើង មាន កម្មវិធី ទំាងនៃះ គៃសួារ នឹង មាន ការ សបៃបាយ 
ចិត្ត។"  មានការលើកឡើងសៃដៀងគា្នៃនៃះដៃរ ពីសំណាក់តំ
ណាងមកពីសមាគមមាតាបិតាសមៃៃប់អ្នកមានពិការភាពស
តិបញ្ញៃដៃលជឿថ មានភាពសមសៃបក្នុងការផ្តល់ការបណ្ដុះ
បណា្ដៃលជាក់លាក់ដូចជា "ធ្វើការជាអ្នករត់តុក្នុងភោជនីយ 
ដ្ឋៃន ឬបើកហាងដើមៃបីឱៃយពួកគៃចូលរួមបមៃើការងារ"  អ្នក 
ឆេើយ សំណួរទំាងនៃះក៏មានអារម្មណ៍ថ ឪពុកមា្តៃយគួរតៃទទួល 
ខុសតៃូវបន្ថៃមទៀតសមៃៃប់ការរៀបចំទុ ក ដក់កូនចៅរបស់ 
ពួក គៃឱៃយរស់នៅឯករាជៃយនិងមានការងារ។

ការផ្តល់យោបល់ទូទៅមួយគឺថ គួរតៃផ្តៃតទៅលើការ 
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បង្កើតមជៃឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈដៃលមានវគ្គសិកៃសា
ដៃលសក្តសិមសមៃៃប់មនុសៃសវ័យក្មៃងដៃលមានអូទីសៃសឹម។ អ្នក 
តំណាងមា្នៃក់នៃ កម្មវិធ ីសៃវា អភិវឌៃឍន៍ ជន ពិការ (DDSP) ខៃត្ត 
ពោធិ៍សាត់ យល ់ថ គួរ មាន "សាលាជំនាញវិជា្ជៃជីវៈសមៃៃប់  
អ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹមនៅថ្នៃក់ជាតិ។"  តមៃូវការនៃះតៃូវបាន
គៃមើលឃើញថជារឿងល្អ ដៃលបៃធានសាលា ឯកទៃស បាន 
លើកឡើងថ "នៅតាមខៃត្តនីមួយៗ យើងគួរតៃមានមជៃឈ 
មណ្ឌលបណ្ដុះបណា្ដៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈមួយ ដើមៃបីផ្តល់ឱកាស
ការងារដល់ពួកគៃ"។  តមៃវូការនៃះតៃវូបានទទួលសា្គៃល់ដោយ 
អ្នកតំណាងរបស់កៃមុបៃកឹៃសាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) ដៃល  
ជឿថ បៃទៃសកម្ពុជាចាំបាច់តៃូវ "មានសាលារៀន សមៃៃប់ ការ
បណ្ដុះបណា្ដៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈដល់យុវជនដៃលមានអូទីសៃសឹម 
ហើយចាំបាច់តៃូវមានអ្នកឯកទៃស/អ្នកជំនាញដើមៃបីបងៃៀន 
ពួកគៃ ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដៃលជំនាញវិជា្ជៃជីវៈ និងស្វៃងរក 
ការងារ ឱៃយពួកគៃ"។  ការ បញ្ជៃក់ បន្ថៃម អំពី គមា្លៃត ក្នុង ការ ផ្តល ់
ជូន នៃះ បាន មក ពី តំណាង ពីនាយកដ្ឋៃ ន អប់រំ ពិសៃស របស់ កៃសួង   
អប់រំ យុវជន និង កីឡា។ បុុន្តៃតំណាងរូបនៃះក៏បានភា្ជៃប់មក
ជាមួយនឹងការកៃើនរំឭកថ "កិច្ចការនៃះគឺហួសពីសមត្ថភាព
នៃវិស័យអប់រំ វាទាក់ទងនឹងកៃសួងទទួលបន្ទកុវិស័យសង្គមកិច្ច 
និងវិស័យបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ"  ដៃលជាការបងា្ហៃញយ៉ៃង  
ចៃបាស់អំពីតមៃូវការសមៃៃប់ការទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការ
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពនៅទូទាំងសា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាល។

កង្វះ ឱកាស វិជា្ជៃជីវៈនិង ឱកាសការងារ ដៃលចៀស មិន រួច  
នា ំឱៃយ ភាព កៃីកៃមាន ការ កើន ឡើង   និង ការ ពឹង ផ្អៃក លើ សហ 
គមន ៍ មូលដ្ឋៃននិង រដ្ឋៃភិបាល ។ ការសៃៃវជៃៃវកនេងមកដៃល
បានធ្វើឡើងនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាដោយលោក  Gartrell 
(២០១០) បានបងា្ហៃញពីរបៀប "ជនមានពិការភាពទំនងជា
ពំុមានការងារធ្វើចៃើនជាងដៃគូរបស់ពួកគៃដៃលជាជនមិនមាន
ពិការភាព មានឋានៈក្នុងការងារទាបជាង ទទួលបានបៃៃក់ 
ចំណូល តិចជាង ឬស្ថិតកៃៃទីផៃសារការងារ"។  របកគំហើញ  
ទំាងនៃះបានមកពីការសិកៃសាលើបៃជាជនដៃលមានពិការភាព
ជាចៃើននាក់។ កិច្ចការនៃះបងា្ហៃញឱៃយឃើញពីការវិភាគសា្ថៃន
ភាពនៃះថ ឱកាសវិជា្ជៃជីវៈ និងឱកាសការងារសមៃៃប់ជនមាន
ពិការភាពនៅតៃជាបញ្ហៃបៃឈមនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា បុុន្តៃ
ថលក្ខណៈជាក់លាក់នៃជនមានអូទីសៃសឹម គឺទាមទារឱៃយមាន
ការគិតគួរទាក់ទងនឹងបៃភៃទនៃការផ្តល់ជូនដៃលតៃូវធ្វើ។

អនុសសន៍

1> ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 
ការយល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹមគួរតៃតៃវូបានលើកឡើងតាម 
រយៈពៃឹត្តិការណ៍ឬសិកា្ខៃសាលាផៃសៃងៗដៃលធ្វើឡើង
នៅ ក្នុងបៃទៃស។ ទាំងនៃះសំដៅលើការបង្កើនការ 
យល់ដឹងដល់អ្នកជំនាញដៃលធ្វើការក្នុងវិស័យ អប់រំ 
សុខាភិបាល ការងារ និងសង្គម ហើយគួរតៃភា្ជៃប់ទៅ
ជាមួយនឹងការផ្តល់ខិត្តប័ណ្ណ និងសមាាៃរអប់រំផៃសៃងៗ
សមៃៃប់ការបៃើបៃៃស់នៅទូទាំងបៃទៃស។ វិធីសាសៃ្ត
នៃះគួរតៃមានការចូលរួមទាំងសៃុងដោយជនមានអូទី
សៃសឹម និងកៃុមគៃួសាររបស់ពួកគៃ។
ឯកសាររបស់រាជរដ្ឋៃភិបាលនាពៃលអនាគត និងឯក
សារមកពីអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលដោះសៃៃយ 
បញ្ហៃពិការភាព គួរតៃបង្កើតបានជាសៃចក្តីយោងនិង
លក្ខណៈពិសៃសរបស់អូទីសៃសឹម ដើមៃបីបង្កើនការយល់
ដឹងនៅថ្នៃក់ជាតិ។
គៃប់សា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាល និងអង្គការមិនមៃន រដ្ឋៃភិបាល 
និងអ្នកជំនាញទាំងអស់គួរតៃបង្កើតខិត្តប័ណ្ណដៃល 
ពនៃយល់ពីលក្ខណៈនៃអូទីសៃសឹម។ លើសពីនៃះ ខិត្ត  
ប័ណ្ណទាំងនៃះគួរតៃកំណត់អត្តសញ្ញៃណសៃវាដៃល
មា នផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត និងពនៃយល់ អំពី 
សៃវាទាំងនោះដៃលមាន  ដល់អ្នកដៃលមានអូទីសឹៃសម 
និងគៃួសាររបស់ពួកគៃ។
 គួរពិចារណាលើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ដោយបៃើបៃៃស ់ការផៃសព្វផៃសាយថ្នៃក់ជាតិ និង បោះ ពុម្ព 
ផៃសាយ។ នៃះគួរតៃរួមបញ្ចូលការបងា្ហៃញគំរូនៃបុគ្គល
ដៃលមានអូទីសៃសឹម ដៃលកំពុងរួមចំណៃកជាវិជជមាន 
ដល់សហគមន៍របស់ពួកគៃ។ 
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គមតៃូវបានបៃើបៃៃស់យ៉ៃងទូលំ
ទូលាយដើមៃបីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអូទីសៃសឹម ហើយ 
វា អាចមានអត្ថបៃយោជន៍ បុុន្តៃចាំបាច់តៃូវគៃប់គៃង
ដោយបៃុងបៃយ័ត្ន។ គួរតៃផ្ដល់ជូនឪពុកមា្ដៃយនូវព័ត៌
មានលម្អិតនៃបៃភពអី៊នធើណៃតដៃលមានសុវត្ថិភាព 
និងព័ត៌មានល្អៗពីកនេៃងដៃលពួកគៃអាចទទួលបាន
ព័ត៌មានដៃលអាចទុកចិត្តបាន។ អង្គការក្នុងសៃុកគួរ
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តៃពិនិតៃយឡើងវិញនូវវិធីដៃលពួកគៃផ្តល់ព័ត៌មានតាម
បៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម ដើមៃបីបៃៃប់ដល់ឪពុកមា្តៃយ និង 
អ្នកជំនាញក្នុងការចូលទៅកាន់បៃភពព័ត៌មានដៃល
អាច  ទុកចិត្តបាន។
 គួរតៃបង្កើតកញ្ចប់សមាាៃរបណ្ដុះបណា្ដៃល ដៃលអាច
ជួយដល់គំនិតផ្ត�ចផ្តើមជាចៃើនដៃលបានស្នើឡើង
នៅក្នងុអនុសាសន៍ទំាងនៃះ។ កិច្ចការនៃះ គួររាប់បញ្ចលូ  
នូវសមាាៃរដើមៃបីធ្វើបទបងា្ហៃញ កញ្ចប់ព័ត៌មាន និងព័ត៌មាន 
លម្អិតនៃគៃហទំព័រ ដៃលសមសៃបនិងអាចចូលបៃើ 
បាន។
 សា្ថៃនប័នផ្នៃកសាសនា នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាក៏មាន 
ឥទ្ធពិលលើកិច្ចការនៃះផងដៃរ។ គួរពិចារណាការលើក 
កម្ពស់ការយល់ដឹង អំពីអូទីសឹៃសមក្នុងថ្នៃក់ដឹកនាំនៃ 
សា្ថៃប័នសាសនា ដើមៃបីឱៃយពួកគៃអាចកា្លៃយជាបៃភពនៃ
ការបង្កើនការ គាំទៃ និងព័ត៌មានសមៃៃប់គៃួសារ។
ជារៀងរាល់ឆ្នៃំ នៅថ្ងៃទី០២ ខៃមៃសា គឺជាទិវាការ 
យល់ដឹងអំពីអូទីសឹៃសមពិភពលោក។ អង្គការ មិន មៃន 
រដ្ឋៃភិបាលក្នងុសៃកុ មួយ ចំនួនតូចបានអនុវត្តការផៃសៃព្វ 
ផៃសាយបៃចាំ  សបា្តៃហ៍ /ខៃ   ដៃលមានជនមាន  អូទីសៃសឹម  
និង កៃុម គៃួសារ របស់ ពួកគ នៅ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ការ 
យល់  ដឹង អំពីអូទីសឹៃសម ក្នុងអំ�ុងសបា្ដៃហ៍នៃទិវានៃះ។ 
ទាំងសា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាល និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
គួរតៃរួមគា្នៃក្នុងធ្វើ "ទិវា/សបា្ដៃហ៍យល់ដឹងអំពីអូទីសឹៃសម
ពិភពលោក ដើមៃបីបង្កើនការយល់ដឹងនិងពងៃងឹចលនា 
មាតាបិតា"។

2> ការពងែឹងការអប់រំ
សា្ថៃប័នរដ្ឋៃភិបាលដៃលពាក់ព័ន្ធក្នងុភាពជាដៃគូជាមួយ
អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលដៃលមានបទពិសោធន៍ធ្វើ
ការជាមួយជនដៃលមានអូទីសៃសឹម គួរតៃបង្កើតផៃន
ការយុទ្ធសាសៃ្តជាតិ ដើមៃបីពងៃឹងលទ្ធភាពទទួលបាន
ការអប់រំសមៃៃប់កុមារ និងយុវជនដៃលមានអូទីសៃសឹម 
នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ន។ 
ផៃនការនៃះគួរតៃតៃូវបានភា្ជៃប់មកជាមួយតារាងពៃល
វៃលាលម្អិត ហើយគួរតៃបញ្ចូលបៃព័ន្ធតាមដនតៃួត 
ពិនិតៃយទៅក្នងុផៃនការនៃះ ទំាងលើការអនុវត្តនិងលទ្ធផល 
នៅកមៃិតផលជះ។
វិធីសាសៃ្តតាមបៃបសមៃបសមៃួល ក្នុងការបង្កើនការ

យល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹម រួមជាមួយនឹងសមាាៃរគំរូដៃល 
បងា្ហៃញពីវិធីសាសៃ្តបងៃៀនបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព 
គួរតៃតៃវូបានដក់ឱៃយអនុវត្តនៅសាលារៀនទូទំាងបៃទៃស។ 
កិច្ចការនៃះគួរតៃរួមបញ្ចលូឱកាសដើមៃបីការអភិវឌៃឍការ 
យល់ដឹងនិងអាកបៃបកិរិយវិជជមានចំពោះកុមារដៃលមាន 
អូទីសឹៃសម និងកៃុមគៃួសាររបស់ពួកគៃ និងឧទាហរណ៍
ជាក់ស្តៃងអំពីធនធាននិងវិធីសាសៃ្តបងៃៀនដៃលបាន 
បងា្ហៃញឱៃយឃើញពីអត្ថបៃយោជន៍សមៃៃប់អ្នកសិកៃសា
ដៃលមានអូទីសឹៃសមនៅតាមទីកនេៃ ងនានា។ កម្មវិធី  
បៃបនៃះគួរតៃតៃូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងបៃទៃស ដើមៃបី 
ធានាថ អ្នកជំនាញដៃលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ទ
ទួលបានឱកាសបណ្ដុះបណា្ដៃលស្មើគា្នៃដូចអ្នកនៅទី
បៃជុំជនដៃរ។
អង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលនិងសា្ថៃប័នផៃសៃងទៀត ដោយ
មានការគាំទៃពីកៃសួងពាក់ព័ន្ធ គួរតៃធ្វើការជាមួយ 
អ្នកផ្តល់ការអប់រំវិជា្ជៃជីវៈ ដើមៃបីកំណត់ឱកាសក្នុងការ 
កៃបៃៃវគ្គសិកៃសាដៃលមានសៃៃប់ និងបង្កើតវគ្គសិកៃសាថ្មី
ដៃលអ្នកមានអូទីសៃសឹមអាចរៀនបាន។ ការយល់ដឹង 
និងជំនាញរបស់កៃុមអ្នកវិជា្ជៃជីវៈ ដៃលធ្វើការលើវគ្គ 
សិកៃសាជំនាញវិជា្ជៃ   ជីវៈគួរតៃូវបានលើកកម្ពស់តាម 
រយៈសិកា្ខៃសាលាដៃលរៀបចំជាបន្តបនា្ទៃប់។ 
គួរផ្តល់ការគាំទៃដល់អ្នកផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដៃលគៃូ 
ឧទ្ទៃសដំបូងទាំងអស់ ដើមៃបីធ្វើការអភិវឌៃឍសំខាន់ៗ 
ចំពោះកម្មវិធីបងៃៀនដៃលនឹងធានាថ គៃូបងៃៀនថ្មី
ទាំងអស់មានវិជា្ជៃជីវៈដោយមានការយល់ដឹងអំពីអូទី
សៃសឹមនិងមានយុទ្ធសាស្តៃបងៃៀនជាចៃើន ដៃលសម
សៃបទៅនឹងតមៃូវការរបស់ពួកគៃ។ នាយកដ្ឋៃនអប់រំ
ពិសៃសគួរពិចារណាធ្វើការយ៉ៃងជិតស្និទ្ធជាមួយមជៃឈ
មណ្ឌល គរុកោសលៃយ ភូមិភាគ ដើមៃបីបង្កើតឯកសារកម្ម 
វិធីសិកៃសាជាក់លាក់ដៃលផ្តៃតលើការបងៃៀនកុមារដៃល
មានអូទីសៃសឹម។
សា្ថៃប័នផ្តល់ការអប់រំថ្នៃក់ឧត្តមសិកៃសាគួរតៃពិចារណា
ពីរបៀបបង្កើតវគ្គសិកៃសានៃការអភិវឌៃឍវិជា្ជៃជីវៈ និង 
ការបណ្ដុះ បណា្ដៃលក្នុងសៃវាសមៃៃប់អ្នកជំនាញផ្នៃក
អប់រំនិងការថៃទាំដោយផ្តៃតលើអូទីសៃសឹម។ 
សមៃៃប់គំនិតផ្ត�ចផ្តើមទំាងអស់ដៃលមានបំណងធ្វើឱៃយ 
ការអប់រំមានភាពបៃសើរឡើង គួរតៃមានវិធីសាសៃ្ត 
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ដៃលពិចារ ណាក្នុងការតៃួតពិនិតៃយតាមដនការផ្លៃស់
ប្តូរនិងលទ្ធផលកមៃិតផលជះ។ កិច្ចការនៃះគួរតៃតៃូវ
បានភា្ជៃប់មកជាមួយនូវយុទ្ធសាស្តៃសៃៃវជៃៃវថ្នៃក់ជា
តិដៃលមានគោលបំណងផ្តល់នូវភស្តុតាងជាក់ស្តៃង
នៃបៃសិទ្ធភាពនៃការបងៃៀន និងការសិកៃសាសមៃៃប់ 
កុមារ និងមនុសៃសវ័យជំទង់ដៃលមានអូទីសៃសឹម។ សា្ថៃប័ន 
មានសមត្ថកិច្ចដូចជា វិទៃយាសា្ថៃនជាតិអប់រំ អាចដឹកនាំ
សៃៃវជៃៃវអំពីបៃភៃទនៃការអប់រំ/អន្តរាគមន៍ នៅ 
ក្នងុបរិបទបៃទៃសកម្ពជុា ដោយមានកិច្ចសហការយ៉ៃង 
សកម្មពីនាយកដ្ឋៃនអប់រំពិសៃស។

3> ការធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវការគាំទែផ្នែកសុខភាព និង 
ការស្តែរលទ្ធភាពពលកម្ម
រាជរដ្ឋៃភិបាល និងអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាលគួរធ្វើ
ការរួមគា្នៃដើមៃបីផ្តល់នូវវិធីសាសៃ្តរួមមួយក្នុងការបង្កើន
ការយល់ដឹងអំពីអូទីសៃសឹម ក្នងុចំណោមអ្នកជំនាញផ្នៃក 
សៃវាសុខភាពនិងសង្គមទាំងអស់។ នៃះគួរបញ្ចូល  
ទាំងឱកាសក្នុងការអភិវឌៃឍការយល់ដឹង និងអាកបៃប  
កិរិយវិជជមានចំពោះអ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹម និង 
គៃួសារ របស់ពួកគៃ។ គួរតៃអនុវត្តកម្មវិធីទាំងនៃះនៅ
ទូទាំងបៃទៃស ដើមៃបីធានាថ អ្នកជំនាញដៃលធ្វើការ
នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទទទួលបានឱកាសបណ្ដុះ 
បណា្ដៃលស្មើគា្នៃដូចអ្នកនៅក្នុងទីកៃុងដៃរ។
គួរផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការពិនិតៃយឡើងវិញអំពីវិធីនៃការ 
ពៃយាបាលដោយចលនា ការពៃយាបាលដោយមុខងារ 
និងការពៃយាបាលដោយការនិយយ រួមជាមួយនឹងការ
បៃកឹៃសាជាមួយគៃសួារ។ កិច្ចការទំាងនៃះរួមបញ្ចលូទំាង
ការវិភាគអំពីការដៃលអាចរកបាននូវអ្នកជំនាញដៃល
ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទាំងនៃះ និងការបង្កើតផៃនការ
ដើមៃបីបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងសៃវានានា។ ភាព ចាំ 
បាច់នៃះ ទាមទារឱៃយមានការពិនិតៃយឡើងវិញនូវវគ្គ 
បណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈបច្ចុបៃបន្ន និងឱកាសសមៃៃប់
ការអភិវឌៃឍជំនាញវិជា្ជៃជីវៈក្នុងបៃទៃស ដៃលអាចរក
បានពីសាលាបច្ចៃកទៃសវៃជជសាសៃ្ដ ដៃលតៃួតពិនិតៃយ
លើវគ្គបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈជាជំនួយការដូចជាគិ
លានុបដ្ឋៃយិកានិងគៃូពៃទៃយពៃយាបាលដោយចលនា ។
កៃសួងសុខាភិបាលគួរតៃពិនិតៃយឡើងវិញនូវវគ្គបណ្ដុះ
បណា្ដៃលដៃលមានសៃៃប់ ដើមៃបីធានាថមានខេឹមសារ
ដៃលអាចឱៃយបុគ្គលិកសុខាភិបាលថ្នៃក់មូលដ្ឋៃនដៃល

ធ្វើការផ្នៃកសៃវាថៃទាំនិងពៃយាបាល ទទួលបានការ 
យល់ដឹងកាន់តៃចៃបាស់អំពីអូទីសៃសឹម អំពីការកំណត ់
អត្តសញ្ញៃណអូទីសៃសឹម និងមធៃយាបាយដើមៃបីផ្តល់ជំនួយ
សមសៃប។ វគ្គសិកៃសានៃះគួរតៃសង្កត់ធ្ងន់លើគំរូពិការ
ភាពបៃបសង្គមនៃអូទីសឹៃសម និងជៀសវាងនូវគំរូពិការ
ភាពបៃបវៃជជសាសៃ្ត។ អង្គការមិនមៃន រដ្ឋៃភិបាល មួយ 
ចំនួន ដូចជាអង្គការការីតាស់ (Caritas-CCAMH) 
កំពុងផ្តល់វគ្គសិកៃសាខេីៗអំពីអូទីសៃសឹ មរួចមកហើយ ដល់ 
ឪពុកមា្តៃយ គិលានុបដ្ឋៃយិកា គៃូពៃទៃយ គៃូពៃទៃយ 
ឯកទៃស ផ្នៃកកុមារ និងអ្នកជំនាញសុខភាពផេូវចិត្ត 
ផៃសៃងទៀត ដៃលពួកគៃតៃូវបានទទួលសា្គៃល់ និងជា  
អ្នកផ្តល់សៃវាសុខាភិបាលជូនដល់បៃជាជនទូទៅ។
ការស្វៃងរកទាន់ពៃលវៃលានិងការអប់រំចិត្តសាស្តៃនៅ
កមៃិតថៃទាំបឋម ការផ្តល់សៃវាកមៃិតខ្ពស់នៅថ្នៃក់
សៃុក និងខៃត្តសមៃៃប់អូទីសៃសឹម - "គំរូថៃទាំមួយជំហាន 
ឡើង-a stepped-up care model” អាចតៃូវបាន  
សាកលៃបងនៅក្នុងខៃត្តដៃលបានជៃើសរីសមុនពៃល
ការពងៃកី។ នាយកដ្ឋៃនសុខភាពផេវូចិត្តនិងការបំពាន
គៃឿងញៀន (DMHSA) នៃកៃសួងសុខាភិបាល គួរ 
តៃបញ្ចូលសៃវាថៃទាំ/ការពៃយាបាលអូទីសៃសឹម នៅក្នុង  
ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តសមៃៃប់ឆ្នៃំ២០២១-២០៣០។

4> ការផ្ដល់ឱកាសការងារ
កង្វះឱកាសការងារបានផ្តល់ផលបុះពាល់អវិជជមាន 
ដល់គៃសួារនិងជាមូលហៃតុចមៃបងនៃភាពកៃកីៃ។ ដូច្នៃះ 
វាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងអំពីអូទីសៃសឹមក្នងុចំណោមនិយោជកទូទំាងបៃទៃស។ 
កិច្ចការនៃះគួ រតៃរួមបញ្ចលូការផ្តល់ករណីសិកៃសានៃការ
ងារទទួលបានជោគជ័យរបស់អ្នកដៃលមានអូទីសៃសឹម 
និងឱកាសសមៃៃ ប់និយោជកដើមៃបីចូលរួមជាមួយបុគ្គល
និងកៃុមគៃួសាររបស់ពួកគៃ។ ការយល់ដឹងទាំងនៃះ
អាចតៃវូបានផ្តល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីសិកា្ខៃសាលាដៃល
តៃូវអនុវត្តនៅទូទាំងបៃទៃស។
គួរតៃពិចារណាទៅលើការបណ្ដះុបណា្ដៃលគៃបូង្វកឹការ
ងារដៃលនឹងទទួល បានការកោតសរសើរលើកិច្ចការ 
អូទីសៃសឹ ម និងបុគ្គលផៃសៃងទៀតដៃលមានសកា្តៃនុពល
ក្នុងការរួមចំណៃកបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពដល់ផ្នៃក
ធនធានមនុសៃស។ នៅក្នុងតួនាទីរបស់អ្នកជំនាញទាំង
នៃះនឹងមានតមៃូវការដើមៃបីបង្កើតឱកាសការងារ ការ 
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ណៃនាំ និងការវាយតមេៃផ្ទៃល់ខេ�ន ដៃលធ្វើឱៃយមាន 
ការអភិវឌៃឍជំនាញមួយផ្នៃកនៃបុគ្គល ដៃលមាន 
អូទីសៃសឹម។
គួរតៃបង្កើតកៃុមអ្នកតំណាងរបស់និយោជក ដើមៃបីធ្វើ
ការជាមួយអ្នកផ្តល់វគ្គបណ្ដះុបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ និងកៃមុ 
តូចមួយនៃជនដៃលមានអូទីសៃសឹមនិងកៃមុគៃសួាររបស់ 
ពួកគៃ ដើមៃបីផ្តល់ការបៃកឹៃសាអំពីជំនាញដៃលនិយោជក 
តៃវូការ ដៃលអាចដក់បញ្ចលូទៅក្នងុវគ្គបណ្ដះុបណា្ដៃល។ 
កៃសួងការងារ និងបណ្ដុះបណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ សហការ 
ជាមួយអង្គការរអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO) និង កៃសួង 
សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា (MoSVY) 
គួរពិនិតៃយមើល ការអនុវត្តគោលនយោបាយនាពៃល 
បច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងការងាររបស់ជនមានពិការភាព 
ជាពិសៃសអ្នកមានអូទីសៃសឹមដើមៃបីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍
ផៃសៃងៗ។ គួរតៃធ្វើសិកា្ខៃសាលាផៃសៃងៗ និងការបណ្ដុះ
បណា្ដៃលការងារសមៃៃប់ជនដៃលមានអូទីសៃសឹម តាម 
រយៈភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល 
និងវិស័យឯកជន មុននឹងធ្វើការពងៃីកការងារនៃះ។

5> ការធ្វើផែនការ គោលនយោបាយ  និងយុទ្ធសស្តែ 
ដោយ ផ្តែតលើជនមានអូទីសែសឹម  
ផៃនការយុទ្ធសាស្តៃជាតិស្តីពីពិការភាពថ្មី ឆ្នៃំ២០១៩-
២០២៣ (NDSP) ដៃលអះអាងពីការប្តៃជាាៃចិត្តក្នុង
ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បៃជាជនកម្ពុជា
ទាំងអស់ដៃលមានពិការភាព គួរតៃូវបានពិនិតៃយ ឡើង 
វិញ ដោយភាគី ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជាកៃុមបៃឹកៃសា 
សកម្មភាពជនពិការ (DAC) និងកៃសួងសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជ ន និងយុវនីតិសមៃបទា (MoSVY) ក្នុង 
ភាព ជាដៃគូជាមួយកៃសួងពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងក្នុងវិស័យ 
សុខាភិបាល វិស័យ អប់រំ វិស័យការងារនិងបណ្ដុះ 
បណា្ដៃលវិជា្ជៃជីវៈ និងតំណាងអង្គការជនពិការកម្ពុជា 
(CDPOs) ក្នុងគោលបំណងបង្កើតគោលនយោបាយ
និងការអនុវត្តបៃកបដោយបរិយបន្នស្តីពីអូទីសៃសឹម។

6> កិច្ចសហការអន្តរវិស័យ និងភាពជាដែគូនៅទូទាំង 
កែសួងពាក់ព័ន្ធ ដើមែបីបំពែញសិទ្ធិរបស់ជនមាន 
អូទីសែសឹម 
ជនមានអូទីសៃសឹមមានតមៃូវការចៃើន និង  បញ្ហៃ 
បៃឈមផៃសៃងៗគា្នៃ នៅក្នុងអាយុកាល រស់នៅរបស់ 
ពួកគៃ តាំងពីកំណើតរហូតដល់ពៃញវ័យ នៅពៃល  

ដៃលពួកគៃឆេងកាត់ខៃសៃកោងនៃការលូតលាស់របស់
ពួកគៃ ដូច្នៃះហើយកៃុមអ្នកវិជា្ជៃជីវៈពហុជំនាញនៅ 
ក្នុងវិស័យផៃសៃងៗគា្នៃ ដូចជា វិស័យសុខាភិបាល អប់រំ 
ការងារ និងវិស័យសៃវា សង្គម ពិតជាមានតមៃូវ ការ 
ចាំបាច់។ ជាការចាំបាច់ដៃលសា្ថៃប័នអន្តរកៃសួង 
របស់រាជរដ្ឋៃភិបាលកម្ពុជា សមៃបសមៃួលជាមួយអ្នក 
ផ្តល់សៃវាផៃសៃងៗនៅទូទាំងកៃសួងពាក់ព័ន្ធ និង ក្នុង 
វិស័យ ឯកជន និងវិស័យមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ដើមៃបី 
ណៃនាំ តៃួតពិនិតៃយ និងតាមដនក្នុងការធានាបាននូវ
សៃវាបៃកបដោយគុណភាពដល់ជនមានអូទីសៃសឹម។

7> ការចូលរួមពីវិស័យឯកជន និងវិស័យសជីវកម្ម ដើមែបី 
បំពែញតមែូវការរបស់ជនមាន អូទីសែសឹម 
បៃទៃសជាចៃើននៅក្នងុតំបន់និងក្នងុបៃទៃសដៃលមាន
បៃៃក់ចំណូលខ្ពស់ អនុវត្តបានជោគជ័យដោយមាន
ការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិងវិស័យសាជីវកម្ម ដើមៃបី
បង្កើតសៃវាជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងអូទីសៃសឹម។ នៅក្នុង 
បៃទៃសកម្ពជុា អ្នកផ្តល់សៃវាឯកជនជាចៃើនក្នងុវិស័យ
អប់រំនិងសុខាភិបាល កំពុងធ្វើការយ៉ៃងសកម្មលើកិច្ច
ការនៃះ ដៃលវាជាសកា្តៃនុពលមិនទាន់បានយកមក
បៃើបៃៃស់។ សហគៃិនដៃលមានភាពជោគជ័យក្នុង 
វិស័យឯកជនគួរតៃតៃវូបានគំាទៃ ហើយគំរូ/អន្តរាគមន៍ 
ដៃលផ្អៃកលើភស្តុតាង គួរតៃតៃូវបានពងៃីកតាមរយៈ
ភាពជាដៃគូនៃវិស័យសាធារណៈនិង វិស័យឯកជន។

8> ចលនាំមាតាបិតា ដើមែបីឱែយស្ថែនភាពជនមានអូទីសែសឹម
កាន់តែបែសើរឡើង
ដូចគា្នៃនឹងឪពុកមា្តៃយនៅទូទាំងពិភពលោកដៃរ អ្នក 
ថៃទាំនិងឪពុកមា្តៃយ នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាមានភាព
តានតឹង និងពៃួយបារមភអំពីការធ្វើឱៃយសា្ថៃនភាពកូន 
បៃុស/សៃីរបស់ពួកគៃមានភាពបៃសើរឡើង ហើយ  
ពួកគៃដើរតួនាទីយ៉ៃងសកម្ម ក្នុងការកំណត់គោល 
នយោបាយ កម្មវិធី និងសៃវាសមៃៃប់ជនមាន អូទីសៃសឹម។ 
បណា្ដៃញអូទីសៃសឹមកម្ពុជា (CAN) ដៃលជាសម្ព័ន្ធទូលំ
ទូលាយនៃឪពុកមា្តៃយ អ្នកថៃទាំ និងអ្នកផ្តល់សៃវា 
គួរតៃតៃវូបានពងៃងឹផងដៃរ ដើមៃបីចូលរួមជាមួយ បណា្ដៃញ   
អូទីសៃសឹមក្នងុតំបន់ ដៃលមានការសមៃប សមៃលួដោយ
មជៃឈមណ្ឌលជនពិការអាសុីបា៉ៃសុីហ្វិក (APCD) បៃចាំ 
នៅទីកៃុងបាងកក។
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ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖សមាជិកកាុម

សាសៃ្តចារៃយ Richard Rose

បៃធានកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ
ទទួលបន្ទុកជាថ្នៃក់ដឹកនាំនិងគណៈគៃប់គៃងទូទៅនៃការសិកៃសា ការ  
ទំនាក់ទំនងជាមួយជនបង្គៃលរបស់អគ្គលៃខាធិការដ្ឋៃនកៃុមបៃឹកៃសា 
សកម្មភាពជនពិការ (DAC-SG) និងជាមួយតំណាងកម្មវិធីសហ 
បៃតិបត្តិការ អូសៃ្តាលី-កម្ពុជាដើមៃបីការផ្តល់សៃវាបៃកបដោយនិរន្តរភាព 
និងសមធម៌ (ACCESS)
រៀបចំនិងបង្កើតឧបករណ៍សៃៃវជៃៃវ
គៃប់គៃង និង វិភាគទិន្នន័យ

វៃជជបណ្ឌិត Bhoomikumar Jegannathan                  
សមាជិកទី ១ នៃកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ

ទទួលបន្ទុកក្នុងការសមៃបសមៃួលនៃសកម្មភាពក្នុងបៃទៃស
ទំនាក់ទំនងជាទៀងទាត់ជាមួយសាសៃ្តាចារៃយ Rose

ទំនាក់ទំនងជាមួយកៃុមការងារក្នុងបៃទៃសនិងអង្គការមិនមៃន 
រដ្ឋៃភិបាល ពៃមទាំងគៃប់គៃងថវិកាសមៃៃប់ការសិកៃសាសៃៃវជៃៃវ

កញ្ញៃវៃជជបណ្ឌិត មុុង ដលីន  
សមាជិកទី ២ នៃកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ

ទទួលបន្ទុកអនុវត្តការងារតាមមូលដ្ឋៃន
ការបៃងចៃកកៃុមការងារតាមមូលដ្ឋៃន

លោកសៃី សុខ ឌៀរូូហៃសៃត  
សមាជិកទី ៣ នៃកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ

ទទួលបន្ទុកអនុវត្តការងារតាមមូលដ្ឋៃន
តៃួតពិនិតៃយការងារបកបៃៃ

លោក ប៉ាៃត ពុទ្ធី   
សមាជិកទី ៤ នៃកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ

ទទួលបន្ទុកអនុវត្តការងារតាមមូលដ្ឋៃន
ការសមា្អៃតនិងការរៀបចំទិន្នន័យដំបូង
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ឯកសរ បេភេទឯកសរ 

ផៃនការយុទ្ធសាសៃ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ (NDSP) និង២០១៩-
២០២៣
ភ្នំពៃញ៖ កៃុមបៃឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ (DAC)

ឯកសារផៃនការគោលនយោបាយជាតិ

កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (ឆ្នៃំ២០១៩) ផៃនការយុទ្ធសាស្តៃវិស័យអប់រំឆ្នៃំ 
២០១៩-២០២៣។ ភ្នំពៃញ៖ កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកសារផៃនការគោលនយោបាយជាតិ

កៃសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា (២០០៨) ផៃនការ 
សកម្មភាព ជាតិស្តីពីជនពិការ រួមទាំងជនរងគៃៃះដោយសារគៃៃប់មីននិងកាក 
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសងៃ្គាម ។ ភ្នំពៃញ៖ (MoSVY)

ឯកសារគោលនយោបាយជាតិ

កៃសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសមៃបទា (២០០៩) ចៃបាប់ស្តីពី 
កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ។ ភ្នំពៃញ៖ (MoSVY)

ឯកសារគោលនយោបាយជាតិ

កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០១០) គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការ 
គាំពារនិងការអភិវឌៃឍន៍កុមារតូច។ ភ្នំពៃញ៖ កៃសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 

ឯកសារគោលនយោបាយជាតិ

Salter, C, & Yeoh, W. (២០១៧) ជំហានតូចៗឆ្ពៃះទៅរកវិជា្ជៃជីវៈជាអ្នក 
ពៃយាបាល អ្នកមានការពិបាកក្នុងនយិយនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា៖ 
បទពិសោធន៍ដៃលទទួលកនេងមក។ ទសៃសនវិស័យ ២ (១៧), ១០៤-១១៣

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Mak, M, & Nordtveit, B.H. (២០១១) "ការសមៃបសមៃួលសមសៃប" ឬ 
ការអប់រំសមៃៃប់ទាំងអស់គា្នៃ? ករណីកុមារមានពិការភាពនៅក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា។ 
ទិនានុបៃបវត្តិនៃការសិកៃសាគោលនយោបាយស្តីពីពិការភាព ២២ (១), ៥៥-៦៤

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Hackett, J.D., Hudson, R.F., West, E.A, & Brown, S.E. (២០១៦) ការអប់រំ  
បៃកបដោយបរយិបន្ននៅកម្ពុជាសមៃៃប់បៃជាជនដៃលងាយរងគៃៃះ៖ ឆ្ពៃះទៅ 
រកគោលនយោបាយទសៃសនវិស័យអៃកូ�ូសុី។ ទិនានុបៃបវត្តិនៃការអប់រ ំ
ពិសៃសអន្តរជាតិ (២០១៦) ១៩ (១), ៣–១៤ ។

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Gartrell, A. (២០១០) "កង្កៃបក្នុងអណ្ដូង"៖ ការផត់ជនមានពិការភាព 
ចៃញ  ពីការងារ ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ពិការភាព និងសង្គម, ២៥ (៣), ២៨៩-៣០១

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Ravet, J, & Mtika, P. (២០២១)៖ បរិយន្នការអប់រំនៅក្នុងបរិបទដៃល 
ធនធានមានកមៃិត៖ ការសិកៃសាអំពីសាលាបឋមសិកៃសានៅជនបទក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា ទិនានុបៃបវត្តិអន្តរជាតិនៃការអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ន។ DOI: 
១០.១០៨០/១៣៦០៣១១៦.២០២១.១៩១៦១០៤

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Burkhardt, J.A. (២០១៥) បៃទៃសកម្ពុជា និងពិការភាព។ The McMaster 

Journal Fall, ៣៦ - ៤០
របាយការណ៍ 

Hayes, A, & Bulat, J. (២០១៨) របាយការណ៍វិភាគសា្ថៃនភាពការអប់រំរបស់កុមារ
មានពិការភាពនៅកម្ពុជា។ Washington D.C.: USAID 

របាយការណ៍សៃៃវជៃៃវ
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Bailey, S, & Nguon, S.K. (២០១៤) ការវិភាគសា្ថៃនភាពសមៃៃប់អភិបាលកិច្ច 
បៃកបដោយបរិយបន្នពិការភាព និងការអភិវឌៃឍសហគមន៍ នៅកម្ពុជា។ ភ្នំពៃញ៖ 
UNICEF

របាយការណ៍សៃៃវជៃៃវ

កៃុមបៃឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ។ (២០០១)។ បៃវត្តិសង្ខៃបរបស់បៃទៃស៖ 
ការសិកៃសាអំពីជនមានពិការភាព (កម្ពុជា)។ ភ្នំពៃញ៖ អគ្គលៃខាធិការដ្ឋៃន 
កៃុមបៃឹកៃសាសកម្មភាពជនពិការ និងអង្គការ JICA កម្ពុជា។

របាយការណ៍ពិនិតៃយឡើងវិញ 

Shoemaker, D., Chhim, S,, Dom, S,, Ngov, C,, Kennedy, R,, Peach, D, & 

Rowland, A. (២០២០) ទសៃសនៈរបស់ឪពុកមា្តៃយ៖ ការវាយតមេៃរបស់កម្មវិធីអប់រំ
ពិសៃសនៃអង្គការមេប់តាបា៉ៃង បៃទៃសកម្ពុជា។ Manchester៖ សាកលវិទៃយាល័យ 
Salford

របាយការណ៍ពិនិតៃយឡើងវិញ 

Kalyanpur, M. (២០១៦) គោលនយោបាយស្តីពីការអប់រំបៃកបដោយបរិយបន្ត 
និងការអនុវត្តក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌៃឍអន្តរជាតិ។ មៃរៀនពីបៃទៃសកម្ពុជា - 
Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 

៣៩ ( ៣), ១៦-២១ - URN: urn:nbn:de: ០១១១-pedocs-១៥៤៥២៦ - DOI: 
១០.២៥៦៥៦/០១:១៥៤៥២

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Ilias, K., Cornish, K., Kummar, K., Park, M.S, & Golden, K. (២០១៨) ភាព 
តានតឹង ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន និង ភាព ធន់ មាំរបស់ឪពុកមា្តៃយដៃល មានកូន 
មានជំងឺអូទីសៃសឹម  នៅ អាសុីអាគ្នៃយ៍៖ ការវាយតមេៃ ជា បៃព័ន្ធ។
Frontiers in Psychology. ៩. doi.org/១០.៣៣៨៩/fpsyg.២០១៨.០០២៨០

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Palmer M., Williams, J, & McPake, B. (២០១៩) ស្តង់ដរនៃការរស់នៅ និង 
ពិការភាពនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា, ទិនានុបៃបវត្តិនៃការសិកៃសាអភិវឌៃឍន៍ ៥៥ (១១), 
២៣៨២-២៤០២ ។

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Prigent, S. (២០១៩) "ការអប់រំសមៃៃប់ទាំងអស់គា្នៃ" នៅកម្ពុជា៖ ការអប់រំ 
តាមបៃបបៃជាធិបតៃយៃយ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់កុមារដៃលបៃឈមនឹងតមេៃ
ជាសាកលចំពោះការឧបត្ថមភរបស់រដ្ឋ ទិនានុបៃបវត្តិអាសុីបា៉ៃសីុហ្វិកនៃ នរវិទៃយា, ២០: 
(១), ១-២១

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Morgan, F. & Tan, B-K. (២០១១) ការសា្តៃរលទ្ធភាពពលកម្មកាយសមៃបទា  
សមៃៃប់កុមារពិការចលករខួរកៃបាលនៅជនបទនៃបៃទៃសកម្ពុជា៖ ការយល់  
ឃើញរបស់ឪពុកមា្តៃយចំពោះការអនុវត្តដៃលផ្តៃតលើគៃួសារ។ ការថៃទាំកុមារ 
សុខភាព និងការអភិវឌៃឍ។ ៣៧(២), ១៦១-១៦៧។

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Zook, D.C. (២០១០) ពិការភាព និងលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅកម្ពុជា៖ 
វិធីសាសៃ្តរួមបញ្ចូលក្នុងការកសាងសហគមន៍ និងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ 
ពិការភាព និងសង្គម។ ២៥ (២), ១៤៩-១៦១

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

Cordier, S. (២០១៤) ការថៃទាំជនមានពិការភាពសតិបញ្ញៃនៅក្នុងសហគមន៍ 
ជនបទកៃីកៃក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា៖ បទពិសោធន៍ពីអង្គការ ADDអន្តរជាតិ 
យៃនឌ័រ និងការអភិវឌៃឍ, ២២ (៣), ៥៤៩-៥៦១

ឯកសារសៃៃវជៃៃវដៃលតៃូវបានពិនិតៃយ
ដោយអ្នកសៃៃវជៃៃវផៃសៃងទៀត

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (២០១៧) WHO យុទ្ធសាសៃ្តបៃចាំតំបន់អាសុី  
អាគ្នៃយ៍ស្តីពីវិបត្តិជំងឺអូទីសៃសឹម។ ញូវដៃលី៖  WHO 

ឯកសារយុទ្ធសាសៃ្ត 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖កាមសីលធម៌និងទមាង់នាកិច្ចពាមពាៀង

ការវិភាគស្ថែនភាព៖ ការផ្ដល់ជូនជន មាន អូទីហៃសឹម (Autistic 

Spectrum Disorders) នៅកម្ពុជា

កែមសីលធម៌ក្នុងការអនុវត្តការងារ
ការវិភាគសា្ថៃនភាពនៃការផ្ដល់ជូនសមៃៃប់ជនអូទីសៃសឹម

នៅ កម្ពុជា (ហៅកាត់ថ គមៃៃង) នឹងតៃូវធ្វើឡើងដោយអនុ
លោមពៃញលៃញទៅតាមកៃមសីលធម៌ក្នងុការសៃៃវជៃៃវ។ ការ 
សិកៃសានៃះនឹងបៃកាន់ខា្ជៃប់នូវគោលការ ណ៍ណៃនំាសីលធម៌ ដៃល 
បានកៃបៃៃ សមៃៃប់ការសៃៃវជៃៃវផ្នៃកអប់រំរបស់សមាគមអ្នក
សៃៃវជៃៃវបៃទៃសអង់គេៃស និងស្តង់ដរសីលធម៌សមៃៃប់ការ
សៃៃវជៃៃវក្នងុអំ�ុងពៃលហនិភ័យខ្ពស់ផ្នៃកសុខភាពសាធារណៈ 
ដៃលចៃញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ អ្នកសៃៃវ ជៃៃវ 
ទាំងអស់ និងអ្នកផៃសៃងទៀតដៃលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទៃល់ក្នុងការ
គៃប់គៃងគមៃៃងនៃះតៃូវចុះហត្ថលៃខាលើកិច្ចសនៃយា ដៃល 
បងា្ហៃញពីការអនុវត្តតាមកៃមសីលធម៌នៃះ។ បៃធានកៃុមការ
ងារសៃៃវជៃៃវនឹងទទួលខុសតៃវូគៃប់ចំណុចនៃការគៃប់គៃងបៃកប 
ដោយកៃមសីលធម៌។ 

សមាជិកគមៃៃងទាំងអស់តៃូវធានាថ អ្នកចូលរួមទាំង 
អស់បានយល់យ៉ៃងលម្អិតអំពីគោលបំណង និងលទ្ធផលរំពឹង
ទុកនៃគមៃៃងសៃៃវជៃៃវនៃះ។ "ឯកសារសង្ខៃបព័ត៌មាន របស់ 
គមៃៃង" ជាភាសាសាមញញនឹងតៃូវបានផ្ដល់ជូនជាភាសាខ្មៃរ  
និងភាសាអង់គេៃសសមៃៃប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។ នៅពៃល  
ដៃលចំណៃះដឹងអក្ខរកម្មរបស់អ្នកតៃវូសមាាៃសន៍មានកមៃតិកៃមុ
ការងារសៃៃវជៃៃវតៃូវពនៃយល់ដោយផ្ទៃល់មាត់អោយចៃបាស់មុន
ពៃលបៃមូលទិន្នន័យ។ ព័ត៌មានដៃលបានផ្ដល់ជូននឹងសរសៃរ 
ចូលក្នុងផ្នៃកព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងនៃកៃុមការងារ។  អ្នក
ចូលរួមនឹងតៃូវបានណៃនំាអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគៃក្នុងការដកយក
ព័ត៌មានមកវិញ ឬដកយកចំណុចណាមួយ ហើយនឹងតៃូវ  
បានជូនដំណឹងអំពីរបៀបរកៃសាការសមា្ងៃត់ និងឯកជនភាព។

ការបណ្ដុះបណា្ដៃលនឹងតៃូវបានផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលិកមូល
ដ្ឋៃន រួមទាំង កិច្ចបៃជុំស្តីពីកៃមសីលធម៌រួមគា្នៃ ធ្វើឡើងដោយ
បៃធានកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ។ បុគ្គលិកមូលដ្ឋៃននឹងតៃូវបាន
ដក់ពងៃៃយ បនា្ទៃប់ពីពួកគៃបានបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណា្ដៃល  
និងចុះហត្ថលៃខាលើកិច្ចពៃមពៃៀងស្ដពីីការអនុលោមតាមកៃម
សីលធម៌។

ការចូលរួមក្នងុការសៃៃវជៃៃវនឹងធ្វើឡើងដោយស្មគ័ៃចិត្ត ហើយ 
ការពៃមពៃៀង ដោយមានការជូនដំណឹងនឹងតៃូវបា នទទួល 

យកជាលាយលក្ខណ៍អកៃសរដោយបៃើទមៃង់ជាភាសាដៃលមាន
ភាពងាយសៃួលដល់អ្នកឆេើយសំណួរ។ តៃូវសុំការពៃមពៃៀង
ផ្ទៃល់មាត់ពីកុមារ ឬជនមានសមត្ថភាពយល់ដឹងនៅ មាន កមៃតិ 
ដោយទទួលបានការពៃមពៃៀងពីមាតាបិតា/អាណាពៃយាបាល។

រាល់ទិន្នន័យនឹងតៃវូដក់កូដដៃលមានសមៃៃប់តៃសមាជិក
របស់កៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ ហើយនឹងតៃូវបានធានានៅគៃប់ 
ដំណាក់កាលទាំងអស់ ដំណាក់កាលបៃមូលទិន្នន័យ ការរកៃសា 
ទុក ការទាញយក និងការបៃើបៃៃស់។

បៃធានកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវនឹងចៃញរបាយការណ៍ស្ដីពី
ការ គៃប់គៃងគមៃៃងបៃកបដោយកៃមសីលធម៌ នៅក្នុងរបាយ
ការណ៍សំខាន់ៗចុងកៃៃយដៃលផ្តល់ជូនដល់កម្មវិធី ACCESS។

កៃុមការងារសៃៃវជៃៃវនឹងរាយការណ៍យ៉ៃងតៃឹមតៃូវ និង 
មានការបកសៃៃយដោយយុត្តិធម៌ ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាសៃ្ត
សៃៃវជៃៃវ និងការវិភាគយ៉ៃងមុត់ចត់។

ការពៃមពៃៀងគោរពតាមកៃមសីលធម៌ ដៃលបានបង្កើត 
ឡើង សមៃៃប់គមៃៃងនៃះ៖ ការវិភាគសា្ថៃនភាព៖ ការផ្ដល ់ជូន 
ជនមានអូទីហៃសឹម(Autistic Spectrum Disorders) នៅកម្ពុជា

សូមចំណាំ៖ រាល់សមាជិកកៃុមការងារគមៃៃងតៃូវចុះ 
ហត្ថលៃខាលើកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ ដោយមានការទទួល ដឹងឮ 
ដោយ តតិយជន និងមានការឯកភាពពីបៃធានកៃុមការងារ
សៃៃវជៃៃវ

ខ្ញុំបាទ/នាងឈ្មៃះ ____________________________

បាន អាន និងយល់ដឹងអំពីកៃមសីលធម៌ដៃលបានរៀបចំ
ឡើងសមៃៃប់គមៃៃងនៃះ និងពៃមពៃៀងគោរពតាមកៃមសី
លធម៌នៃះក្នុងអំ�ុងពៃលអនុវត្តគមៃៃង។

ខ្ញុំនឹងមិនលាតតៃដងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវត្ថុនៃការ
សៃៃវ ជៃៃវនៃះ កៃៃពីកៃុមការងារគមៃៃងឡើយ ហើយនឹង 
ការពារសិទ្ធិ និងរកៃសាភាពសុចរិតរបស់អ្នកចូលរួមគៃប់រូប។

ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ភា្លៃមៗជូនបៃធានកៃុមការងារសៃៃវជៃៃវ 
បៃសិនបើខ្ញុមំានក្ដកីង្វល់ទាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គល 
ណាមា្នៃក់ដៃលបានចូលរួមក្នុងគមៃៃងនៃះ ឬបញ្ហៃណាមួយ
ដៃលអាចបុះពាល់ដល់សិទ្ធិសីលធម៌របស់បុគ្គលឡើយ។ 

ចុះហត្ថលៃខា _______________________________

ទទួលដឹងឮដោយ ____________________________

កាលបរិច្ឆៃទ _________________________________
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ផ្នែកទី១៖ ព័ត៌មានសវតារ
1> សូមបៃៃប់ខ្ញុំអំពីខេ�នអ្នក និងសាវតាររបស់អ្នក (គុណវុឌៃឍិ បទពិសោធន៍)
2> តើអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅ (សូមបញ្ចូលឈ្មៃះអង្គការ) អស់រយៈពៃលបុុនា្មៃន?
3> ចូររៀបរាបថ់ តើការងាររបស់អ្នកមានអ្វីខេះ (តើមួយសបា្ដៃហ៍នៃះការងារយ៉ៃងមុៃចដៃរ?)
4> តើ (សូមបញ្ចូលឈ្មៃះអង្គការ) បាននឹងកំពុងបៃតិបត្តិការនៅកម្ពុជាអស់រយៈពៃលបុុនា្មៃន?
5> តើនរណាជាអ្នកដៃលកំពុងធ្វើការឱៃយ (សូមបញ្ចូលឈ្មៃះអង្គការ), តើពួកគាត់មានតួនាទីអ្វី?

ផ្នែកទី២៖ សែវដែលបានផ្ដល់ជូន
6> តើ (សូមបញ្ចូលឈ្មៃះអង្គការ) ផ្ដល់សៃវាអ្វីខេះដល់កុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹម?
7> តើអ្នកផ្ដល់សៃវានៃះនៅតំបន់ណាខេះ?

ឧបសម្ព័ន្ធទី៤៖ឧបករណ៍សាាវជាាវសមាាប់អ្នកផ្ដល់និងអ្នកបាើបាាស់សាវ

ការវិភាគស្ថែនភាពជនអូទីសែសឹមនៅកម្ពុជា
កាលវិភាគសមា្ភែសន៍ – អ្នកផ្ដល់សែវដល់កុមារ/ក្មែងពែញវ័យដែលមានអូទីសែសឹម

មុនពៃលចាប់ផ្ដើមកិច្ចសមាាៃសន៍ សូមបៃៃកដថ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមាាៃសន៍យល់ពីគោលបំណងនៃការសិកៃសានៃះ និងកៃម 
សីលធម៌ដៃលកៃុមការងារកំពុងអនុវត្ត។

សូមបៃៃកដថ អ្នកទទួលបានការយល់ពៃម/ការពៃមពៃៀងជាលាយលក្ខណ៍អកៃសរ ឬថតជាសំឡៃង មុននឹងចាប់ផ្ដើម 
សមាាៃសន៍។

ទិន្នន័យបែជាសស្តែមុនសមា្ភែសន៍ដែលតែូវបែមូល និងកត់តែែ មុនធ្វើកិច្ចសមា្ភែសន៍

ឈ្មៃះអ្នកសមាាៃស៖

ទីកនេៃងសមាាៃសន៍៖ (ឧ.ខៃត្តកំពង់ចាម)

ឈ្មៃះបុគ្គលដៃលកំពុងផ្ដល់កិច្ចសមាាៃសន៍៖

ឈ្មៃះអង្គការដៃលតំណាងដោយអ្នកឆេើយសំណួរសមាាៃសន៍៖

តួនាទីអ្នកឆេើយសំណួរសមាាៃសន៍នៅក្នុងអង្គការ៖

សូមពៃយាយមបៃមូលឯកសារណាមួយទាក់ទងនឹងអង្គការ។ ឧ. ខិត្តប័ណ្ណ គោលនយោបាយ និងពៃឹត្តិបតៃព័ត៌មាន ។

សូមកត់តៃៃព័ត៌មានលម្អិត បៃសិនបើអង្គការនោះមានគៃហទំព័រ។
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8> តើសៃវារបស់អ្នកទទួលមូលនិធិដោយរបៀបណា?
9> តើគៃួសារដៃលមានកុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹមចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីសៃវារបស់អ្នកដោយរបៀបណា?
10> តើនរណាបញជូនកុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹមមកឱៃយអ្នក?
11> តើមានអ្វីកើតឡើង នៅពៃលដៃលអ្នកទទួលបានការបញជូន? (ស្វៃយល់ពីតារាងពៃលវៃលា 

និងនរណាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ)
១២. តើអ្នកទទួលបានការបញជូនបុុនា្មៃនដងក្នុងមួយខៃ?
១៣. តើអ្នកមិនផ្ដល់សៃវា ដៃលអ្នកចង់ផ្ដល់ដៃរឬទៃ?
១៤. តើអ្នកធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋៃន/ទីភា្នៃក់ងាររដ្ឋៃភិបាលដៃរឬទៃ?
១៥. តើអ្នកធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយទភីា្នៃក់ងារណាមួយដៃលមានការងារសៃដៀងនឹងសា្ថៃប័នរបស់អក្នដៃរឬទៃ?
 ជជីកសួរបន្ថៃមបន្ថៃម៖ តើអ្នកអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍បានទៃ?
 តើអ្នកជួបបៃទះបញ្ហៃបៃឈមអ្វីខេះក្នុងការដោះសៃៃយតមៃូវការរបស់កុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹម?

ផ្នែកទី៣៖ ការចូលរួមជាមួយគែួសរ
១៦. តើឪពុកមា្ដៃយ/គៃួសារ/អ្នកមើលថៃសងៃឃឹមទទួលបានអ្វីខេះពីសៃវារបស់អ្នក? 
 ជជីកសួរបន្ថៃម៖ តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?
១៧. តើគៃួសារដៃលអ្នកធ្វើការជាមួយនោះសា្គៃល់ចៃបាស់បុុនណាអំពីលក្ខណៈនៃអូទីសៃសឹម?
 ជជីកសួរបន្ថៃម៖ តើអ្នកដឹងដោយរបៀបណា?
១៨. តើឪពុកមា្ដៃយទៅរកសៃវារបស់អ្នកដោយរបៀបណា (សួរពីមធៃយាបាយដឹកជញជូន)?
១៩. តើអ្នកសា្គៃល់គៃួសារដៃលនឹងទទួលផលពីសៃវារបស់អ្នកដៃរឬទៃ បុុន្តៃតើនរណាខេះមិនបាន/មិនអាចទទួលសៃវា 

ទាំង នៃះ? ជជីកសួរបន្ថៃម៖ បៃសិនបើមៃនហៃតុអ្វី?

ផ្នែកទី៤៖ ស្ថែនភាពកាន់តែទូលំទូលាយ
២០. តើការផ្ដល់ជូនសមៃៃប់កុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អបៃសើរបុុនណា?
២១. តើសៃវាអ្វីខេះដៃលអ្នកគិតថ តៃូវផ្ដល់ដៃលបច្ចុបៃបន្នមិនទាន់មាន?
២២. តើអ្វីជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំបំផុតដៃលគៃួសារកុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជាជួបបៃទះក្នុងពៃលបច្ចុបៃបន្ន 

នៃះ?
២៣. តើអ្វីទៅជាអាទិភាពរបស់អ្នកក្នុងការអភិវឌៃឍការផ្ដល់ជូនគៃួសារដៃលមានកុមារ/កូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹមនៅកម្ពុជានា

ពៃលបច្ចុបៃបន្ន?
 ជជីកសួរបន្ថៃម៖ តើនរណាគួរផ្ដល់សៃវានៃះ?
២៤. តើអ្វីទៅជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវិតរស់របស់ជនមានអូទីសៃសឹម និងគៃួសាររបស់ពួកគៃនៅ 

កម្ពុជា?
២៥. តើអ្នកមានមតិយោប ល់អំពីរបៀប ឬវិធីដៃលអាចកៃលម្អសា្ថៃនភាពរបស់កុមារ/កូនក្មៃង និងគៃួសាររបស់ពួកគៃ 

ដៃរឬទៃ?

ផ្នែកទី៥៖ បិទការអង្កែត
តើមានអ្វីផៃសៃងទៀតដៃលអ្នកចង់បៃៃប់យើងអំពីអង្គការ ឬបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងការធ្វើការជាមួយជនមាន អូទីសៃសឹ មដៃរ 

ឬទៃ?

សូមកុំភ្លែចថ្លែងអំណរគុណឪពុកមា្ដែយ /អ្នកមើលថែ និងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតសមែែប់ទំនាំក់ទំនងដល់ពួកគាត់ផង
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ការវិភាគស្ថែនភាពជនអូទីសែសឹមនៅកម្ពុជា
កាលវិភាគសមា្ភែសន៍ – ឪពុកមា្ដែយរបស់អ្នកមើលថែកុមារ/ក្មែងពែញវ័យដែលមានអូទីសែសឹម

ផ្នែកទី១៖ ព័ត៌មានសវតារ
1> បៃៃប់ខ្ញុំអំពី (សូមបញ្ចូលឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) – អនុញ្ញៃតឱៃយឪពុក ឬមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃជជៃកដោយសៃរី និង

លើកទឹកចិត្តឱៃយពួកគាត់នយិយទៅតាមអារម្មណ៍ដៃលខេ�នចង់ចៃករំលៃក។
2> តើ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) មានបងប្អូនបៃុស ឬបងប្អូនសៃីដៃរឬទៃ?
3> តើអ្នកកត់សមា្គៃល់លើកដំបូងឃើញថ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) មិនមានការលូតលាស់ 

ដូចកុមារផៃសៃងទៀតនៅពៃលណា?
4> តើអ្នកបានកត់សមា្គៃល់លើកដំបូងឃើញមានអ្វីខុសបេៃក?
5> តើនរណាបានចូលរួម ក្នុងការវាយតមេៃ /ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ)?
6> តើអ្នកបានទៅទទួលការវាយតមេៃនៃះនៅកនេៃងណា?
7> តើអ្នកទទួលបានព័ត៌មានអ្វីខេះ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) បនា្ទៃប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆយបឋមនៃះ?
8> តើអ្នកបានទទួលដំបនូា្មៃនអំពីអ្នកដៃលអាចជួយអ្នកបាន និង (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) ដៃរឬទៃ?
9> តើ(សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ ក្មៃងពៃញវ័យ)បានផ្លៃស់ប្ដូរចៃើនដៃរឬទៃ ចាប់តាំងពីធ្វើរោគវិនិច្ឆយ/ការវា យ 

តមេៃដំបូង? បៃសិនបើមៃន៖ ដោយរបៀបណា?

មុនពៃលចាប់ផ្ដើមកិច្ចសមាាៃសន៍ សូមបៃៃកដថ អ្នកផ្ដល់កិច្ចសមាាៃសន៍យល់ពីគោលបំណងនៃការសិកៃសានៃះ និងកៃម 
សីលធម៌ដៃលកៃុមការងារកំពុងអនុវត្ត។

សូមបៃៃកដថ អ្នកទទួលបានការយល់ពៃម/ការពៃមពៃៀងជាលាយលក្ខណ៍អកៃសរ ឬថតជាសំឡៃង មុននឹងចាប់ផ្ដើម 
សមាាៃសន៍។

ទិន្នន័យបែជាសស្តែមុនសមា្ភែសន៍ដែលតែូវបែមូល និងកត់តែែ មុនធ្វើកិច្ចសមា្ភែសន៍

ឈ្មៃះអ្នកសមាាៃស៖

ទីកនេៃងសមាាៃសន៍៖ (ឧ.ខៃត្តកំពង់ចាម)

ឈ្មៃះឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃ៖

តើឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃនោះជាភៃទ បៃុស ឬសៃី?

ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ៖ 

តើកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យនោះភៃទបៃុស ឬសៃី? 

អាយុកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ៖ 

តើគៃធ្វើរោគវិនិច្ឆយជាផេូវការលើជំងឺអូទីសៃសឹមនៅពៃលណា? 

តើពីមុនមកឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃធា្លៃប់ឮជំងឺអូទីសៃសឹមដៃរឬទៃ?
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ផ្នែកទី២៖ ការផ្ដល់សែវ
10>  តើ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) បានជួបជាមួយអ្នកចិត្តសាសៃ្តដៃរឬទៃ? 

បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីពៃលវៃលា? នៅកនេៃងណា? ហៃតុអ្វី? និងតើបានលទ្ធផលអ្វីខេះ ?
11> តើ  (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ)  បានជួបជាមួយអ្នកពៃយាបាលការនិយយ និងភាសា ដៃរឬទៃ? 

បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីពៃលវៃលា? នៅកនេៃងណា? ហៃតុអ្វី? និងតើបានលទ្ធផលអ្វីខេះ ?
12> តើ  (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ)  បានជួបជាមួយអ្នកពៃយាបាលដោយចលនា ដៃរឬទៃ? 

បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីពៃលវៃលា? នៅកនេៃងណា? ហៃតុអ្វី? និងតើបានលទ្ធផលអ្វីខេះ ?
13> តើ  (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ)  បានជួបជាមួយគៃូពៃទៃយជំនាញ ដៃរឬទៃ? 

បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីពៃលវៃលា? នៅកនេៃងណា? ហៃតុអ្វី? និងតើបានលទ្ធផលអ្វីខេះ ?
14> តើ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) បានចូលរៀន/ធ្វើការ/ទៅមជៃឈមណ្ឌលឯកទៃសណាមួយដៃរឬទៃ? 

បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិត បៃសិនបើបាន៖ តើ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ) 
ចង់ចូលរួមនៅមណ្ឌលនោះ ដៃរឬទៃ?

15> តើអ្នកទទួលការគាំទៃពីអង្គការឯកទៃសណាមួយដៃលមានមុខជំនាញខាងអូទីសៃសឹមដៃរឬទៃ? 
បៃសិនបើបាន៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិត (តើពួកគាត់ផ្ដល់ការគាំទៃអ្វីខេះ? នៅកនេៃងណា?  ញឹកញាប់    
បុុនណា?) 
បៃសិនបើមិនបាន៖ តើអ្នកចង់បានការគាំទៃបៃបនៃះដៃរឬទៃ?

16> តើអ្នកសា្គៃល់អង្គការឯកទៃសណាមួយនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកដៃរឬទៃ? 
បៃសិនបើសា្គៃល់៖ សាកសួរព័ត៌មានលម្អិត

17> តើអ្វីដៃលជាបញ្ហៃបៃឈមដ៏ធំបំផុតដៃលអ្នកធា្លៃប់ជួបបៃទះក្នុងនាមជាឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃរបស់ 
(សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ ក្មៃងពៃញវ័យ)?

18>  តើអ្នកទទួលបានការគាំទៃអ្វីខេះពីគៃួសាររបស់អ្នក?

ផ្នែកទី៣៖ បំណងបែែថា្នែ
19> តើអ្នក ចង់ឃើញគៃផ្ដល់អ្វីខេះនាពៃលអនាគត សមៃៃប់ (សូមបៃើបៃៃស់ឈ្មៃះកុមារ/ក្មៃងពៃញវ័យ)?
20> តើអ្នកគិតថ នរណាគួរតៃផ្តល់សៃវាទាំងនោះ?
21> តើនរណាជាបុគ្គលដៃលអ្នកគិតថ អាចផ្ដល់ការគាំទៃដ៏ធំធៃងបំផុតដល់ឪពុកមា្ដៃយ/អ្នកមើលថៃកុមារ 

ឬកូនក្មៃងមានអូទីសៃសឹម?

ផ្នែកទី៤៖ បិទការអង្កែត
តើមានអ្វីផៃសៃងទៀតដៃលអ្នកចង់បៃៃប់យើងអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងការធ្វើជាឪពុកមា្ដៃយ /អ្នកមើលថៃកុមារ/កូនក្មៃង 

អូទីសៃសឹមដៃរឬទៃ?

សូមកុំភ្លែចថ្លែងអំណរគុណឪពុកមា្ដែយ /អ្នកមើលថែ និងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតសមែែប់ទំនាំក់ទំនងដល់ពួកគាត់ផង
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សែចក្តីបនែែមទី៥: សៀវភៅណែនាំំអំពីរោគវិនិច័័យ និងសែិតិនែវិបត្តិផ្ល�វចិត្ត បោះពុម្ពលើកទីបែែំ (DSM-5), និយមន័យ 
នែវិបត្តិវិសគមអូទីសែសឹម

ដើមៃបីបំពៃញតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃរោគវិនិច្ឆ័យសមៃៃប់អូទីសៃសឹម ដៃលបានកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅណៃនាំស្តីពីរោគវិនិច្ឆ័យ 
និងស្ថិតិនៃវិបត្តិផេូវចិត្ត ការបោះពុម្ពលើកទីបៃៃំ (DSM-5) កុមារតៃូវតៃមានកង្វះខាតក្នុងរយៈពៃលវៃងនូវរោគវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ  
ក្នុងចំណោមរោគវិនិច្ឆ័យចំនួនបីនៃការបៃៃសៃ័យទាក់ទងសង្គម និងអន្តរកម្ម (សូមមើលចំនុច ក.១. ដល់ ក.៣. ខាងកៃៃម) 
បូកបន្ថៃមនឹងឥរិយបថរឹតតៃបិត ដដៃលៗ យ៉ៃងតិចពីរបៃភៃទក្នងុចំណោម ៤ បៃភៃទ (សូមមើល ខ.១. ដល់ ខ.៤. ខាងកៃៃម) ។

ក.  កង្វះខាតដដែលៗក្នុងការបែែសែ័យទាក់ទងសង្គម និងអន្តរកម្មក្នុងសង្គមនៅក្នុងបរិបទជាចែើន  ដូចដែលបងា្ហែញឱែយ
ឃើញដោយកតា្តែទាំងឡាយខាងកែែម ក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន ឬកន្លងមក (នែះគឺគែែន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន 
ប៉ុណោ្ណែះ មិនគែប់ជែុងជែែយនោះទែ)៖

១. កង្វះខាតនៃការទំនាក់ទំនងផ្នៃកសង្គម និងការបងា្ហៃញអារម្មណ៍ដូចជា៖ (ឧទាហរណ៍ ខាងកៃៃម)
  ការទំនាក់ទំនងផ្នៃកសង្គមមិនមានភាពបៃកៃតី និងមិនអាចធ្វើការសន្ទនាគា្នៃទៅវិញទៅមកធម្មតា មានការថយចុះក្នុង

ការចៃករំលៃកនូវចំណង់ចំណូលចិត្ត អារម្មណ៍ ឬសៃចក្តីសៃលាញ់ មានការបរាជ័យក្នុងការផ្ត�ចផ្តើមគំនិត ឬសកម្មភាព 
អ្វីមួយ ឬការឆេើយតបទៅសកម្មភាពណាមួយក្នុងសកម្មភាពបៃចាំថ្ងៃ។ 

២.  កង្វះខាតនៅក្នុងឥរយិបថបៃៃសៃ័យទាក់ទងគា្នៃដោយមិនបៃើពាកៃយសំដី (ភាសាកាយវិការ) នៅក្នុងសកម្មភាព 
បៃចាំថ្ងៃ ដូចជា៖ (ឧទាហរណ៍ ខាងកៃៃម)

  ភាពបនៃសុីគា្នៃរវាងការបៃៃសៃ័យទាក់ទងដោយពាកៃយសំដី និងមិនបៃើពាកៃយសំដី (កាយវិការ) មិនបានល្អ មិនអាចរកៃសា 
ឬបៃើការមើលចំភ្នៃកនៅពៃលសន្ទនា និងមិនអាចបៃើភាសាកាយវិការបាន (ការទំនាក់ទំនងដោយមិនបៃើពាកៃយសំដី) 
ឬកង្វះការយល់ដឹង និងការបៃើបៃៃស់កាយវិការ រហូតដល់ការកង្វះខាតទំាងសៃងុនៃការបញ្ចៃញទឹកមុខ និងការបៃៃសៃយ័ 
ទាក់ទងដោយមិនបៃើពាកៃយសំដី ។ 

៣. កង្វះខាតក្នុងការអភិវឌៃឍ ការថៃរកៃសា និងការយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងដូចជា៖ (ឧទាហរណ៍ ខាងកៃៃម)
  អាចមានចាប់ពីការលំបាកក្នុងសមៃបឥរយិបថឱៃយសមសៃបទៅតាមបរិបទសង្គមផៃសៃងៗ រហូតដល់ការលំបាកក្នុងការ

លៃងបៃបសៃមើសៃមៃជាមួយក្មៃងៗដទៃទៀត ឬការរាប់អានមិត្តភក្តិ រហូតដល់កង្វះខាតចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរាប់
អានមិត្តភក្ដិ។ 

ភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺផ្អៃកលើកកមៃសាយនៃការបៃៃសៃ័យទាក់ទងក្នុងសង្គម និងសណា្ឋៃននៃឥរិយបថដៃលមានលក្ខណៈរឹតតៃបិត 
ដដៃលៗ ។

ខ.  លំនំាំដដែលៗនែឥរិយាបថ ចំណាប់អារម្មណ៍ ឬសកម្មភាព ដែលអាចមានយ៉ាែងហោចណាស់ពីរចំណុចក្នងុចំណោម
ចំណុចទាំងឡាយខាងកែែមនែះ ទាំងក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន ឬពីអតីតកាល (នែះគឺគែែន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗប៉ុណោ្ណែះ 
មិនពែញលែញទាំងអស់នោះទែ)៖

១.  ចលនាចលករដៃលមានលក្ខណៈសើរៗ ឬដដៃលៗក្នុងការបៃើបៃៃស់វត្ថុ ឬការនិយយ (ឧ. គំរូចលករសាមញញ ការ 
តមៃៀប ឬតៃលប់ឧបករណ៍ក្មៃងលៃង ការនិយយចដដៃលៗ ការនិយយពាកៃយចមេៃកៗ)។

២.  ការធ្វើអ្វីដដៃលៗ ការបៃកានខ់ា្ជៃប់នូវទមា្លៃប់ដៃលមិនអាចបត់បៃនបាន ឬទមៃង់នៃឥរិយបថ ពាកៃយសំដី ឬកាយវិការ 
(ឧទា. សម្តៃងទុក្ខពៃួយធំធៃងចំពោះការផ្លៃស់ប្តូរឬរឿងរា៉ៃវតូចតាច ការលំបាកក្នុងការសមៃបខេ�ន ការគិតតូច ចង្អៀត 
មិន បើកចំហរ ការសា្វៃគមន៍ចមេៃកៗ តៃូវការដើរលើផេូវដដៃល ឬញាុៃំអាហារដដៃលជារៀងរាល់ថ្ងៃ) 

៣.  ចំណាប់អារម្មណ៍ដៃលមានការរឹតតៃបិតខ្ពស់ ជាប់នឹងមួយកនេៃង ដៃលមានលក្ខណៈមិនធម្មតាចំពោះការផ្តៃតអារម្មណ៍ 
(ឧ. ការជាប់ពាក់ព័ន្ធខា្លៃំង ឬជាប់គាំងជាមួយវត្ថុខុសបៃកៃតី ឬដក់អារម្មណ៍ជាប់ហួសហៃតុ ទៅលើវត្ថុអ្វីមួយ) ។ 

៤.  បៃតិកម្មខា្លៃំងហួសហៃតុ ឬតិចពៃកចំពោះការបុះពាល់អ្វីមួយរលើរាងកាយ (ធាតុចូលលើកាយវិញ្ញៃណ) ឬបងា្ហៃញ  
ចំណាប់អារម្មណ៍ខុសធម្មតាចំពោះបរសិា្ថៃនខាងកៃៃដៃលទទួលបានឥន្ទៃីយរម្មណ៍ (ឧទា. ការមិនយកចិត្តទុកដក់ 
ចំពោះការឈឺចាប់/សីតុណ្ហភាព ការមិនឆេើយតបទៅនឹងសំឡៃងអ្វីមួយ ឬលក្ខណៈជាក់លាក់ណាមួយ បៃតិកម្មហួស 
ហៃត ុចំពោះកេិន ឬការបុះវត្ថុអ្វីមួយ ការចាប់អារម្មណ៍ហួសហៃតុនៅពៃលឃើញពនេឺ ឬចលនាអ្វីមួយ។
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ACCESS
អាសយដ្ឋែនៈ អគារលេលខ ២៤០ ជាន់ទី៣
អគារអានីណា  ផ្ល�វ ២៧១ សងាេត់បឹងទំពុន  
ខណឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំលេពញ 
ព្រះពះរាជាណាចព្រះកកម្ពុជា
ទូរស័ពទ : +៨៥៥-១២-៨៧៦-៥៤៩
អុីន្ថែម៉ល : info@accesscambodia.org

សេគហទំព័រ : www.accesscambodia.org

អគ្គសេលខាធិការដ្ឋែនប្រាំកុមប្រាំបឹកែសាសកម្មភាពជនពិការ
អាសយដ្ឋែនៈ អគារលេលខ  ៧៨៨ មហាវិថីព្រះពះមុនីវងេស
សងាេត់បឹងព្រះតបែបក ខណឌចំការមន រាជធានីភ្នំលេពញ
ព្រះពះរាជាណាចព្រះកកម្ពជុា
ទូរស័ពទ : +៨៥៥-២៣-៧២៧-៤២៨
ទូរសារ : +៨៥៥-២៣-៧២៧-៤២៨
អុីន្ថែមល៉ : info@dac.org.kh

សេគហទំព័រ : www.dac.org.kh


