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1. គេចក្ដីគ្ដើម 
 

គបសកកម្មរបស់អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន គឺផ្តល់ជូនកុមារកម្ពុជានូវឱកាសទទួលបានការសិកាគៅសាលាគរៀនជាម្យួ
ការបគព្ង្ៀន និង្គរៀនព្បកបគោយគុណភារ ។  

 ជាអបបបរមា គយើង្គបតជាា គ្វើការវភិាគទិនននយ័ដែលគយើង្ទទួលបាន គោយវភិាគអំរីគយនឌរ័ និង្រិការភារ សព្មាប់
ជាភសតុតាង្កនុង្ការគ្វើកម្មវ ិ្ ី និង្អនុវតតគគព្មាង្ គែើម្បកីណំតស់មាគ ល់ចនំួនម្នុសសកនុង្ព្កុម្ចព្ម្ុុះលកខណៈដែលបានទទួល
ផ្លរីកម្មវ ិ្ ។ី ការណ៍គនុះរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ចនំួនព្គូបគព្ង្ៀន និង្កុមារដែលមានរិការភារ(តាម្ដែលអាចកណំតប់ាន
ព្បកបគោយគេតុផ្ល) និង្ចំនួនព្គូជាត្រសតី និង្ចំនួនគកមង្ព្សីគៅកនុង្នាកន កគ់រៀនដែលគយើង្ោពំ្ទ។ ជាម្យួនឹង្រត័ម៌ានគនុះ 
គយើង្អាចឆ្ុុះបញ្ច ំង្កម្មវ ិ្ ី នងិ្គគព្មាង្របស់គយើង្ និង្អភវិឌឍសកម្មភារ រមួ្ទងំ្ដផ្នការអនុវតតដែលធានានាកអនករាល់ោន
អាចទទួលបានអតថព្បគោជនរ៍ីសកម្មភារគគព្មាង្ទងំ្គនាុះ។ គយើង្គបតជាា រិនិតយគម្ើលកម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្គោយវស័ិយបរ ិ
ោបនន គោយឈរគលើម្ូលោា នសាម រតីគយនឌរ័ នងិ្រិការភារ និង្វភិាគផ្លប ុះពាល់រទីសសនៈគផ្សង្ៗ។ គោយដផ្ែកគលើ
វសិាលភារ និង្ដែនព្គបព់្គង្ននបរបិទការងាររបស់គយើង្ គយើង្គជឿនាកវារិតជាមានសារៈសំខានដ់ែលគយើង្ព្តូវទទួលសាគ ល់
នូវដែនកំណតរ់បស់គយើង្ គេើយគយើង្ព្តូវព្គបព់្គង្ការររំឹង្ទុកនូវអវីដែលគយើង្អាចអនុវតតបាន។  
 

 ការងាររបស់គយើង្ដផ្ែកគលើការយល់ែឹង្ចាស់អរំីទំនួលខុសព្តូវ។ គយើង្គជឿជាកន់ាកវាជាការសំខានណ់ាស់ដែល
គយើង្ទទួលខុសព្តូវកនុង្ការព្បព្រឹតតិចំគពាុះម្នុសសព្គបរ់បូគោយគសមើភារ និង្សម្ភារ បង្កលទធភារចូលរមួ្តាម្ដែលអាចគ្វើ
គៅបាននូវព្គបស់កម្មភារដែលគយើង្គ្វើ គេើយគយើង្តស ូម្តិសព្មាបប់ញ្ា គនុះគៅទូទងំ្សេគម្នដ៍ែលគយើង្អនុវតតកម្មវ ិ្ ី
របស់គយើង្។ ោ ង្គនុះកគ៏ោយ គយើង្ទទួលសាគ ល់នាកគយើង្កំរុង្គ្វើការកនុង្ព្បគទសដែលមានសម្តថភារកំណតស់ម្បទឬ
រិការភារ និង្ភារគផ្សង្ោន របស់ម្នុសស គៅមានកព្ម្តិទបគៅគ ើយគបើគព្បៀបគ្ៀបជាម្យួការររំឹង្ទុកជាទូគៅកនុង្បរបិទ
ព្បគទសអនកផ្តល់ជនំួយ។ រកិារភារជាគព្ចើនម្និព្តូវបានគ្វើគរាគវនិិចឆ័យ័ព្តឹម្ព្តូវ ទទេរណ៍គតើវាជាការរិបាកកនុង្ការគរៀន ឬក៏
ជារិការភាររាង្កាយ ដែលគរឿង្ទងំ្គនុះព្តូវបានដសតង្ែូចជា កគម្ាយគំគេើញ និង្កគម្ាយសាត ប។់ វាព្សគែៀង្ោន ផ្ង្ដែរ
ចំគពាុះព្កុម្ភាគតចិ គោយសារដតអាចម្និមានភាសាសព្មាបរ់ួកគគសព្មាបប់ងាា ញអតតសញ្ា ណភារជាជនជាតភិាគតិច ឬ
ការបងាា ញលកខណៈចណំង្ច់ណូំលចិតតគភទជាគែើម្។ គយើង្ម្និតាងំ្ខ្ួនជាអនកជំនាញកនុង្ការកំណតអ់តតសញ្ា ណភារខុស
ោន គនាុះគទ គេើយគយើង្ព្ោនដ់តទទួលយករត័ម៌ានដែលទទួលបានរីអជាា ្រតាម្ដែលគគផ្តល់ឱយ គបើគទុះបីគយើង្ទទលួសាគ ល់
រីភារខវុះចគន្ាុះកគ៏ោយ។ ជាម្យួកំេិតដបបគនុះ គយើង្បានព្តឹម្គ្វើការបណតុ ុះបណាត លអនកទទួលផ្លផ្ទា ល់របស់គយើង្ឱយ
យល់ែឹង្អំរសីារៈសំខានន់នបរោិបនន គបើគទុះជាភារគោយដ កព្តូវបានកំណត ់ឬម្និព្តូវបានកំណតរ់កកគ៏ោយ។  
 

2. គោលបណំងគោលនគោបាយ 
 

 គោលបំណង្ននគោលនគោបាយគនុះគឺគែើម្បដីណនាអំភបិាលកិចចអង្គភារ SeeBeyondBorders និង្ការអភវិឌឍ
កម្មវ ិ្ ី និង្ការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីគែើម្បគីលើកកម្ពស់ភារយុតតិ្ម្ ៌ការគោររ និង្បរោិបនន។ គោលនគោបាយគនុះ បងាា ញរីការគបត
ជាា ចិតតដែលគ្វើគ ើង្គោយ SeeBeyondBorders និង្ម្នុសយរបស់រួកគយើង្(ែូចមានបរោិយោ ង្គព្កាម្) គលើការទទួល
ខុសព្តូវកនុង្ការគលើកកម្ពស់បរោិបននោ ង្សកម្មគៅកនុង្កម្មវ ិ្ ី និង្គៅកនុង្កដន្ង្គ្វើការ។ 
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3. វិសាលភាពគោលនគោបាយ 
 

គោលនគោបាយគនុះអនុវតតចំគពាុះម្នុសសរបស់អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែនទងំ្អស់ ដែលកំណតន់ាកជា៖ 
● ព្កុម្ព្បឹកាភបិាល និង្សមាជិក 
● បុគគលិកបចចុបបនន នងិ្អនកសម័ព្គចិតត 
● អនកព្បឹកាខាង្គព្ៅ និង្អនកដែលមានកិចចសនា (ជួល ឬ សម័ព្គចិតត) 
● បុគគលិកកចិចសនារបស់អង្គការ ឬម្នុសសរបស់អង្គភារគសវាកម្មដែលបានចុុះកចិចសនាជាម្យួ 
● អនកចូលរមួ្ព្កុម្គគព្មាង្ 

 

និង្អនកគផ្សង្គទៀតដែលគ្វើការសព្មាប ់ឬតំណាង្គអាយអង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន។ 
 

គោលនគោបាយគនុះកអ៏នុវតតផ្ង្ដែរចំគពាុះបគុគលគផ្សង្គទៀតនិង្ភាគទីីបីដែលជាបទ់កទ់ង្ជាម្យួអង្គការទសសនៈឥត
ព្រំដែន អាចម្កគម្ើលសកម្មភារគគព្មាង្របស់គយើង្(ទទេរណ៍៖ មាច ស់ជនំួយ អង្គការនែគូអូត្រសាត លី ចព្កភរអង្គ់គ្ស និង្
គអៀរ ង្ ់ អនកផ្តល់គសវា) គបើគទុះជាែំគណើ រការព្គបព់្គង្សព្មាបព់្កុម្ទងំ្គនុះអាចមានភារខុសដប្កោន គៅកនុង្ទិែាភារម្យួ
ចំនួនគោយគោង្តាម្កព្ម្តិការចូលរមួ្របស់រួកគគ។  

 

 

4. គតើបរោិបននជាអ្វី? 
 

គោលនគោបាយគនុះបងាា ញរីការគបតជាា ចិតតចំគពាុះបរោិបនន និង្ចំគពាុះភារជាតណំាង្ជនដែលងាយរង្គព្ោុះនិង្ 
អនកដែលរង្ផ្លប ុះពាល់រីកតាត ជំរញុឱយមានការដបង្ដចកជាព្កុម្បាតប់ង្ឱ់កាស និង្ការចាតោ់កគ់ោយដ ក រមួ្មានែូចជា 
កតាត រូជសាសន ៍សាសនា ជនជាតិភាគតចិ ជនជាតិគែើម្ រិការភារ អាយុ បំលាស់ទលំីគៅ វណណ ៈ គយនឌរ័  អតតសញ្ា ណ
គយនឌរ័ និនាន ការគភទ ទំគនារគភទ ភារព្កីព្ក ឋានៈ និង្សាថ នភារគសែាកិចចសង្គម្។ 
 

អង្គការ ទសសនៈឥតព្រំដែន ទទួលសាគ ល់នាកគយើង្កំរុង្គ្វើការជាម្យួព្បជាជន និង្សេគម្នដ៍ែលអាចជាជនងាយ
រង្គព្ោុះបំផុ្តគោយម្និអាចព្បដកកបាន តាម្រយៈការអនុវតតកម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្គៅកម្ពុជា។ គទុះោ ង្ណាគយើង្ទទួលសាគ ល់
នាក កនុង្ចំគណាម្សេគម្នដ៍ែលងាយរង្គព្ោុះបំផុ្តគនាុះ មានព្កុម្ម្នុសសដែលព្តូវបានគគចាតន់ាកព្កុម្ម្នុសសបាតប់ង្ឱ់
កាសរិគសស អាចរមួ្មានត្រសតី ជនមានរិការភារជាគែើម្។ គួរកតស់មាគ ល់នាក គយើង្ម្និដម្នកំរុង្គ្វើការជាម្យួម្នុសសដែល
គគគៅនាកជនជាតិគែើម្ភាគតចិ និង្ព្បជាជនដែលមានភាសាគែើម្ជាភាសាជនជាតិភាគតិចគៅកនុង្សង្គម្របស់រកួគគគនាុះគទ 
ប ុដនតរួកគគកអ៏ាចព្តូវបានចាតទុ់កនាក «ព្កុម្ព្តូវបានជាចាតជ់ាព្កុម្បាតប់ង្ឱ់កាសរិគសស»។  កនុង្ចំគណាម្ព្កុម្ម្នុសសទងំ្
អស់គនុះម្នុសសម្យួចនំួនជបួព្បទុះការលំបាកកនុង្គព្ចើនរបូភារ ទទេរណ៍ត្រសតីនិង្គកមង្ព្សីដែលមានរិការភារ ដតង្មាន
របាងំ្ឱកាសជាង្ត្រសតីនិង្គកមង្ព្សី្ម្មតា។ ចណុំចគនុះគយើង្ចង្ប់ងាា ញនាក វាមានកព្ម្តិននរនាងំ្ឱកាស      និង្ភារងាយរង្
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គព្ោុះ។ តាម្រយៈចំគណុះែឹង្សតីរីការដបង្ដចកគនុះ (ការយល់រីលទធភារដែលលកខណៈអតតសញ្ា ណដផ្នកសង្គម្ នងិ្និនាន ការ
នគោបាយរបស់បុគគលមាន ក ់អាចព្តូវបានបូកបញ្ចូ លគៅកនុង្ទព្ម្ង្ន់នការគរ ើសគអើង្រមួ្ម្យួ) គយើង្នឹង្គ្វើការគែើម្បធីានានាក 
ព្គបោ់ន ព្តូវបានរាបប់ញ្ចូ ល។  
 

អនកទទួលផ្លសំខាន់ៗ របស់គយើង្គឺជាព្គូបគព្ង្ៀនគៅតាម្សាលាបឋម្សិកា ប ុដនតគយើង្គជឿជាកន់ាកវាសំខានណ់ាស់
ដែលគោលនគោបាយបរោិបននរបស់គយើង្គិតគូរនូវវ ិ្ ីគោុះព្សាយ នងិ្តាម្រយៈការងាររបស់គយើង្ គយើង្នឹង្គលើកកម្ពស់
បរោិកាសបរោិបននម្យួគៅកនុង្វស័ិយអបរ់គំៅព្បគទសកម្ពុជា ដែលនឹង្មានសកាត នុរលជុះផ្លែល់កុមារ ឪរុកមាត យ ព្គូ
បគព្ង្ៀនឯគទៀតនិង្នាកន កែ់ឹកនាសំាលា។ គយើង្បគង្កើតឥទធរិលែល់អនកដែលគយើង្គ្វើការជាម្យួគោយផ្ទា ល់ ឱយគិតអរំីបរយិប
នន និង្ជួយ បគង្កើនភារសកម្មកនុង្វ ិ្ ីសាត្រសតគ្វើការរបស់រួកគគកនុង្ការគិតគូរចំគពាុះម្នុសសដែលម្និព្តូវបានគគគលើកតគម្កើង្កនុង្
សង្គម្របស់រួកគគ។  គយើង្កគ៏ជឿជាកផ់្ង្ដែរគលើការគលើកកម្ពស់ោ ង្សកម្មចំគពាុះបរោិបននគៅកនុង្ព្កុម្ការងារអង្គភារ
ផ្ទា ល់របស់គយើង្ គេើយវាជាអាទិភារសំខានរ់បស់សាថ បន័កនុង្ការផ្តល់ឱកាសគសមើោន គៅព្គបក់ព្ម្តិ នងិ្គលើកកម្ពស់ត្រសតីគៅ
កនុង្ភារជាអនកែឹកនារំបស់គយើង្តាម្ដែលអាចគ្វើគៅបាន។ 
 
 

5. និយមនយ័ 
កុមារ   ជនទងំ្ឡាយណាដែលមានអាយុព្តឹម្ ១៨ឆ្ន  ំចុុះគព្កាម្ 
 
រកិារភារ កគម្ាយឬការខូចគោយអគន្ើរ ឬរយៈគរលដវង្ នូវកាយសម្បទ សាម រតី បញ្ា  នងិ្ញ្ា ណទងំ្អស់ 

ដែលគ្វើឲ្យមានទំនាកទ់ំនង្ជារនាងំ្ជាម្យួកតាត គផ្សង្ៗ ែូចជា៖ ការរចនាគេោា រចនាសម្ពន័ធ ប្ង្់
នាកន កគ់រៀន ទព្ម្ង្ន់នការព្បជុំ ដែលអាចបង្កការលំបាកការចូលរមួ្របស់រួកគគឱយបានគរញគលញ
កនុង្សង្គម្ គសមើភារជាម្យួអនកែនទគទៀត។ ែូចដែលបានកំណតគ់ោយរោា ភបិាលកម្ពុជា រិការ
ភារ អាចមានែូចជាដផ្នករបូរាង្កាយ ផ្្ូវចិតត និង្បញ្ា ។   

 
គយនឌរ័ ខណៈគភទជាតថភារជីវៈសាត្រសតដែលម្និអាចដកដព្បបាន ដតគយនឌរ័អាចព្តូវបានដសតង្គចញជា

សញ្ា ណចព្ម្ុុះដែលម្និគឆ្ើយតបគៅគលើដែនកំណតន់ាកជាគំនិតព្បុស ឫព្សីគនាុះគ ើយ។ តួនាទី
គយនឌរ័បានផ្តល់ជូនត្រសតី ឬបរុសកនុង្សង្គម្ មានភារខុសៗគៅព្គបវ់បប្ម្ទ៌ងំ្អស់ អាព្ស័យគលើ
អវីដែលរួកគគព្តូវបានចាតទុ់កជាលកខណៈដបបព្បុស ឬដបបព្សី គេើយគយនឌរ័របស់ម្នុសសមាន ក ់
ម្និផ្ារភាា បគ់ៅនងឹ្គភទដែលរួកគគទទួលបានរីកំគណើ តគនាុះគទ។  

 
ភាសាតបំន ់   ភាសាដែលព្តូវបានគព្បើព្បាស់ជាទូគៅគោយព្បជាជនម្យួភាគតូច តាម្តំបនន់ីម្យួៗ  
   ដែលមានតាងំ្រីគែើម្ម្កគៅកនុង្សង្គម្ ឬភូម្សិាត្រសតគនាុះ។  
 
គភទ   ការកំណតដ់បបជីវៈសាត្រសតកនុង្ការសមាគ ល់នាកជា ព្សី ព្បុស ឫ គភទទបីី។ 
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ជនងាយរង្គព្ោុះ ជនទងំ្ឡាយដែលអាចមានហានិភយ័ជាង្អនកែនទគោយសារដតកតាត  វយ័ សុខភារ សម្តថភារ
ដផ្នករាង្កាយ ឬ ផ្្ូវចិតត សាថ នភារគសែាកិចច និង្ កព្ម្តិអាព្ស័យតព្ម្ូវការម្ូលោា នរបស់រួកគគ។ វា
ម្និព្តឹម្ដតកណំតច់ំគពាុះកុមារគទ ប ុដនតកអ៏ាចជាម្នុសសគរញវយ័ដែលចូលរមួ្កនុង្កម្មវ ិ្ នីានារបស់
អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែនផ្ង្ដែរ។ 
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6. គេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនគោបាយ 
គោលនគោបាយគនុះបានបគង្កើតគ ើង្គែើម្បកីណំតឲ់្យគ ើញនូវការតាងំ្ចិតតរបស់គយើង្គៅគលើបរោិបនន ទងំ្កនុង្ការ

បគង្កើតកម្មវ ិ្  ី គ្វើដផ្នការ នងិ្ ការអនុវតតគគព្មាង្ និង្កម្មវ ិ្ ីនានារបស់គយើង្។ ការគជឿជាករ់បស់គយើង្ដែលនាកបរោិបននជា
កាតរវកិចចរបស់គយើង្ព្គប់ៗ ោន  ព្តូវបានឆ្ុុះបញ្ច ំង្គៅកនុង្គោលនគោបាយគនុះ កែូ៏ចជាកនុង្យុទធសាត្រសតរបស់គយើង្ គែើម្បី
ដសវង្រកការោពំ្ទទសសនៈគលើកកម្ពស់បរោិបនន និង្ ភារគសមើោន គៅទូទងំ្កម្មវ ិ្ ីនានារបស់គយើង្ និង្សេគម្នដ៍ែលគយើង្
គ្វើការ។ រួកគយើង្កម៏ានទនំួលខុសព្តូវកនុង្ព្កបខណឌ អង្គការរបស់គយើង្ កនុង្ការព្បព្រឹតតគោយសម្ភារ និង្ម្និមានភារ
លំគអៀង្ចំគពាុះបុគគលិកទងំ្អស់ អនកសម័ព្គចិតត រមួ្ទងំ្បគុគលិក និង្ អនកសម័ព្គចតិតដែលនឹង្ចូលរមួ្ការងារជាម្យួគយើង្។  
 

ព្សបគរលដែលរួកគយើង្មានការអភវិឌឍន ៍រកី្ំធាត ់រួកគយើង្មានការតាងំ្ចិតត កនុង្ការដសវង្យល់ និង្ កំណតនូ់វអវីដែល
ជាទបសគគដែលម្និអាចឲ្យម្នុសសចូលរមួ្កម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្បានព្គបោ់ន  ឬម្និអាចចូលរមួ្គ្វើការគៅកនុង្អង្គការរបស់គយើង្ 
គេើយគយើង្រិចារណាសព្ម្បសព្ម្ួលការងាររបស់គយើង្កនុង្លកខខណឌ សម្គេតុសម្ផ្ល។ គយើង្នឹង្បគង្កើតការគឆ្ើយតបគៅ
នឹង្បរោិបនន នងិ្អភវិឌឍសកម្មភារគគព្មាង្របស់គយើង្គោយមានការចូលរមួ្រីសេគម្នដ៍ែលគយើង្គ្វើការជាម្យួ កែូ៏ចជា
បុគគលិក និង្អនកសម័ព្គចតិតទងំ្អស់របស់គយើង្។ វារិតជាសំខានដ់ម្នដទនដែលគយើង្ម្និបានបគង្កើតឲ្យមាននូវបញ្ា ីបគុរវនិិចឆ័យ័
សមាគ ល់នាកអវី ឬគេតុអវបីានជារួកគគមានអារម្មណ៍នាកព្តូវបានគគផ្ទតគ់ចញ ប ុដនតផ្ាុយគៅវញិគយើង្បានគលើកតគម្កើង្វបប្ម្គ៌សមើ
ភារោន  នងិ្ ភារម្និលំគអៀង្ និង្ គែើម្បធីានាបាននាកបុគគលមាន ក់ៗ មានទនំួលខុសព្តូវសព្មាបក់ារតស ូម្តិសព្មាបគ់រឿង្គនុះកនុង្
តួនាទីរបស់រួកគគ។ ការណ៍គនុះកគ៏ព្ពាុះរួកគយើង្ទទលួសាគ ល់នាកមានបគុគលម្យួចនំួនធ្ាបជ់បួព្បទុះបទរិគសា្ព្តូវគគចាត់
ទុកជាព្កុម្គោយដ កជាព្បចា។ំ 

 

6.1 ភាសារបេគ់យើង 

 

     រួកគយើង្បានដកសព្ម្ួលការគព្បើព្បាស់ភាសា សំគៅដសវង្រកការោពំ្ទគោលវ ិ្ ីម្នុសសម្ជឈម្ណឌ ល ទទេរណ៍ គយើង្គព្បើ
ព្បាស់ពាកយនាក ‘ ម្នុសសមានរិការភារ ‘ ជំនួសឱយពាកយ ‘ម្នុសសរិការ‘ ឫ ‘ម្នុសសដែលនិោយភាសាជនជាតិភាគតចិ‘ ជនំួស
ពាកយ ‘ជនជាតិភាគតិច‘។ វ ិ្ ីែស៏ាម្ញ្ាសព្មាបគ់យើង្ទនំាកទ់ំនង្ោន គនុះ នឹង្ជួយ កនុង្ការតស ូម្តិសព្មាបក់ារអភវិឌឍបរោិប
នន និង្ គែើម្បគី្វើការផ្្ទស់បដូរឥរោិបថ នងិ្ផ្នតគ់ំនិតកនុង្ចំគណាម្ម្នុសសទងំ្អស់ដែលគយើង្គ្វើការជាម្យួ។  
 

6.2 ថ្្នក្គតត តននបរោិបនន 
 

6.2.1 ពិការភាព 

 

គោង្តាម្របាយការណ៍រភិរគលាកសដីអរំីរិការភារ ឆ្ន ២ំ០១១ ជនដែលមានរិការភារមានព្បមាណ ១៥% នន
ចំនួនព្បជាជនសរបុទូទងំ្រភិរគលាក1។  គៅកនុង្ព្បគទសកម្ពុជា ជនដែលមានរិការភារមានព្បមាណ ១០% ននចនំួន
ព្បជាជនសរបុ2 ។ ចាបត់ាងំ្របីានចូលរមួ្ជាម្យួអង្គការនែគូរអបរ់ជំាសកល (Global Partnership for Education) កនុង្
                                                           
1 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
2 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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ឆ្ន ២ំ០០៦ ព្បគទសកម្ពុជាបានខិតខំព្បងឹ្ដព្បង្គ្វើឲ្យព្បរន័ធអបរ់មំានបរោិបនន នងិ្ គែើម្បអីនុវតតនូវយុទធសាត្រសតោពំ្ទជនដែល
មានរិការភារ គែើម្បឲី្យរួកគគទទួលបានសម្ភារកនុង្ការទទួលបានការអបរ់។ំ សកម្មភារគនុះព្តូវបានោពំ្ទការទបតថម្ភ
ថវកិាគោយ អង្គការនែគូរអបរ់ជំាសកល (Global Partnership for Education) គែើម្បគី្វើការបណដុ ុះបណាដ លព្គូបគព្ង្ៀនកនុង្
ការកំណតអ់តតសញ្ា ណកុមារដែលមានរិការភារ។     
 

អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន សាវ គម្នក៍ារបនតោពំ្ទរីសំណាករ់ោា ភបិាលអូត្រសាត លី នងិ្ចព្កភរអង្គ់គ្ស គែើម្បធីានា
ឲ្យមានការអភវិឌឍព្បកបគោយបរោិបននរិការភារ។ គៅព្បគទសអូត្រសាត លី គព្កាម្ការផ្ដល់គោយ DFAT អង្គការបានចូលរមួ្
ោ ង្សកម្មជាម្យួ្នធាន DID4all3 ដែលជាគគេៈទំររ័ដែលមានផ្ដល់នូវការដណនា ំទិនននយ័ ្នធាន និង្រត័ម៌ាននានា 
កនុង្ការជួយ ឱយអង្គការអភវិឌឍកម្មវ ិ្ ីទងំ្ម្ូលព្បកបគោយបរោិបននជាង្ម្ុន ព្រម្ទងំ្គព្បើព្បាស់គគេៈទំររ័ 
LearnwithACFID សព្មាបទ់ញយកសមាភ រៈបគណត ុះបណាត លបដនថម្ឬទុកជាឯកសារគោល។ គៅកនុង្ចព្កភរអង្គ់គ្ស 
យុទធសាត្រសតបរោិបននរបស់DFID បានជួយ តព្ម្ង្ទ់ិសគោលនគោបាយរបស់រួកគយើង្ គេើយគយើង្ទទួលអនុវតតគោល
ការណ៍សព្មាបក់ារចូលរមួ្របស់ម្នុសសមានរិការភារ គលើកទឹកចតិត និង្គែើម្បរីួកោតប់ានរកីរាយជាម្យួសិទធមិ្នុសស4 ។ 
ោ ង្ណាកគ៏ោយ គយើង្កទ៏ទួលសាគ ល់នូវកព្ម្តិននសម្តថភាររបស់គយើង្ កនុង្ការផ្ដល់នូវការោពំ្ទបគចចកគទសគៅែល់ជន
ដែលមានរិការភារ គោយទងំ្គនុះសិថតគៅឆ្ា យរីជំនាញរបស់គយើង្ កប៏ ុដនតរួកគយើង្គជឿជាកោ់ ង្ម្ុតមាគំៅគលើទំនួលខុស
ព្តូវរបស់រួកគយើង្កកនុង្ការោពំ្ទការអភវិឌឍការអបរ់ដំែលព្បកបគោយបរោិបនន នងិ្កនុង្ការផ្ដល់ឲ្យមាននូវបរោិកាស
ការងារដែលព្បកបគោយភារគសមើោន  និង្ម្និលំគអៀង្។  
 

គោលការណ៍សតីរកីារតាកដតង្ 

 

អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន មានការតាងំ្ចិតតកនុង្ការធានាអនុវតតគោលការណ៍ខាង្គព្កាម្ តាម្ដែលអាចគ្វើគៅបាន
កនុង្បរបិទននព្បគទសកម្ពុជា គែើម្បធីានាបាននាកម្នុសសព្គបរ់បូ ព្គបស់ម្តថភារ អាចចូលរមួ្រាល់កម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្។ គោល
ការណ៍ទងំ្គនុះព្តូវបានអនុវតតកនុង្ព្គបស់កម្មភារអភវិឌឍនរ៍បស់គយើង្ រមួ្ទងំ្សកម្មភារបនាា បប់នសដំែលគយើង្ព្តវូគ្វើគ ើង្ 
ម្តង្មាក លកនុង្ដផ្នកសំណង្ ់នងិ្គេោា រចនាសម្ពន័ធ។  
 

គោលការណ៍ទ១ី: សម្្ម្ក៌នុង្ការគព្បើព្បាស់ 

កម្មវ ិ្ រីបស់រួកគយើង្គឺព្តូវបានទំនាកទ់នំង្កនុង្ម្គ្ាបាយដែលម្នុសសចព្ម្ុុះ ព្គបក់ព្ម្តិសម្តថភារអាចយល់បា
ន។ សកម្មភារគនុះរមួ្មាន ភាសា ទព្ម្ង្រ់ចនាសម្ពន័ធ នងិ្របូរាង្ននឯកសារនានា។ រកួគយើង្នឹង្ព្បឹង្ដព្បង្កនុង្ការបគង្កើតឲ្យ
មាននូវឯកសារគោលនគោបាយ និតិវ ិ្ ី នងិ្ឯកសារគោលនានា ទងំ្ជាភាសាអង្គ់គស្ និង្ភាសាដខមរ។  
 

គោលការណ៍ទ២ី: ភារបតដ់បនកនុង្ការគព្បើព្បាស់ 

តាម្ដែលអាចគ្វើគៅបាន រាល់សម្មភាររបស់គយើង្ព្តូវបានបគង្កើតគ ើង្ឱយសម្ព្សបតព្ម្ូវការចព្ម្ុុះសម្តថភារ។ 
 

គោលការណ៍ទ ី៣: ភារសាម្ញ្ា  នងិ្ព្បកបគោយអរភនតរញ្ា ណសព្មាបក់ារគព្បើព្បាស់ 

                                                           
3 https://www.did4all.com.au/About.aspx 
4https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-
Strategy.pdf 

https://www.did4all.com.au/About.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
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គយើង្ធានានាករាល់កម្មវ ិ្ ីដែលព្តូវបានបគង្កើតគ ើង្ឱយមានភារងាយព្សូលកនុង្ការយល់ កនុង្បរបិទការងារដែល
គយើង្គ្វើ។ រួកគយើង្មានការគិតគូរគៅែល់វបប្ម្ ៌នងិ្ភាសា របស់ព្បគទសកម្ពុជាជាចបំង្។  
 

គោលការណ៍ ៤: រត័ម៌ានដែលឆ្បយ់ល់បានគោយញាណ្ម្មតា 

គយើង្គ្វើការព្បាព្ស័យរត័ម៌ានដែលចាបំាចព់្បកបគោយព្បសិទធិភារតាម្ដែលអាចអនុវតតគៅបានកនុង្បរបិទការងារ
របស់គយើង្ គោយម្និព្បកានល់កខខណឌ បរោិកាសជុំវញិ និង្សម្តថភារននញាណកនុង្ការទទួលបាន គេើយគោលវ ិ្ ីអាច
មានភារខុសោន កនុង្អង្គការរបស់គយើង្គោយគោង្គៅតាម្ព្បគទសជាកដ់សតង្។ គយើង្ទទួលសាគ ល់អំរីដែនកំណតគ់ៅកនុង្
ព្បគទសកម្ពុជា គេើយគយើង្នងឹ្ដកសព្ម្ួលយុទធសាត្រសតនានាតាម្ដែលអាចគ្វើគៅបាន ែូចជា ការគបាុះរុម្ពគសៀវគៅមានទំេំ
អកសរ្ំ ដណនាឲំ្យព្គូបគព្ង្ៀនមានការយកចិតតទុកោកគ់លើសិសសដែលមានកំគសាយការសាដ បម់្កអង្គុយជិតខាង្ម្ុខ និង្រាល់
ការព្បជុំគឺធានាបាននាកទីតាងំ្មានភារងាយព្សួលដែលឲ្យអនកចូលរមួ្អាចចូលរមួ្បានគរញគលញព្គបោ់ន ។ 
 

គោលការណ៍ទ ី៥: ការអតឱ់នចគំពាុះកេុំស 

គយើង្ែឹង្នាកបរបិទដែលគយើង្គ្វើការអាចមានទបសគគកនុង្ការអនុវតតនូវសដង្ោ់រការងារ ដែលម្និបានែូចតាម្ការ
ររំឹង្ទុកែូចបរបិទកនុង្ព្បគទសអភវិឌឍន។៍ ោ ង្គនុះកគ៏ោយ រួកគយើង្មានគោលបណំង្កនុង្ការកាតប់នថយឱយគៅតចិបំផុ្តនូវ
សកម្មភារគព្ោុះនាកន ក ់និង្ដែលអាចជុះលទធផ្លអវជិាមានគោយអគចទនាគោយព្បការណាម្យួ គេើយគយើង្ដតង្ដតគ្វើការ
វាយតនម្ហ្ានិភយ័ជាម្នុ។ 

 

គោលការណ៍ទ ី៦: តព្ម្វូការកម្ាងំ្កាយតចិតចួ 

កម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្អាចព្តូវបានគព្បើព្បាស់ោ ង្ងាយព្សួល គោយអនកទងំ្អស់ោន ។ គោលការណ៍គនុះព្តូវបានអនុវតត
ជារិគសសគៅគលើការងាររមួ្ចំដណកសាង្សង្គ់េោា រចនាសម្ពន័ធកនុង្សាលាគរៀន។ ព្បសិនគបើគយើង្គ្វើបនាបទ់ឹក ឫនាកន កគ់រៀន 
គយើង្នឹង្គ្វើគោយធានាោ ង្ណាឲ្យអនកទងំ្អស់ោន អាចចូល និង្គព្បើព្បាស់បានគោយម្នុសសមានសម្តថភារបលំាស់ទីព្គប់
កព្ម្តិ។ គោលការណ៍គនុះកព៏្តូវបានអនុវតតកនុង្គរល និង្ទកីដន្ង្ព្បជុំ ដែលអាចព្បាកែបាននាកអនកទងំ្អស់ោន អាចចូលរមួ្
បាន។  
 

គោលការណ៍ ៧: ទេំំ នងិ្ទតីាងំ្សព្មាបវ់ ិ្ សីាត្រសតសកម្មភារ នងិ្ការគព្បើព្បាស់ 

គបើគទុះជាគយើង្ព្ោនដ់តគ្វើសកម្មភារោពំ្ទការអភវិឌឍគេោា រចនាសម្ពន័ធដតម្តង្មាក លកគ៏ោយ រាល់ការរចនាគឺលែ
ព្គបព់្ោន ់និង្សម្ព្សបតាម្តព្ម្ូវការរបស់អនកទងំ្អស់ោន គោយម្និព្បកានន់ាកម្នុសសទងំ្គនាុះមានទំេំ របូរាង្ ឥរោិបថ
ចលនាផ្្ទស់ទីែូចគម្តចកគ៏ោយ បូករមួ្ទងំ្អនកទងំ្ឡាយដែលមានតព្ម្ូវការរិគសសគោយការគព្បើព្បាស់ទបករណ៍ជំនួយ 
និង្អនកជំនួយគផ្សង្ៗផ្ង្ដែរ។ 
 

អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន នងឹ្គព្បើព្បាស់ការដណនារំបស់ DFAT គៅនាក DFAT Accessibility Design Guide5  ជា
ជំនួយគៅគរលគ្វើដផ្នការ កែូ៏ចជាគៅគរលអនុវតតសកម្មភារនានាគៅកនុង្កម្មវ ិ្ ីទងំ្ម្ូល។ 

 

                                                           
5 https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/accessibility-design-guide.pdf 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/accessibility-design-guide.pdf
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អនុគលាម្តាម្ យុទធសាត្រសតអភវិឌឍនស៍ព្មាបទ់ងំ្អស់ោន  របស់ DFAT (DFAT’s Development for All 2015-2020 

strategy6 ) និង្ យុទធសាត្រសតអភវិឌឍនប៍រោិបននសព្មាបម់្នុសសមានរិការភាររបស់ DFID (DFIDs Strategy for Disability 

Inclusive Development 2018-20237) អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែនគបដជាា ចិតតោ ង្សកម្មកនុង្ការគលើកកម្ពស់ព្បរន័ធអបរ់ ំ
ព្បកបគោយបរោិបននគៅព្បគទសកម្ពុជា និង្ម្និផ្ទតគ់ចញជនណាមាន កគ់ ើយ។ វ ិ្ សីាត្រសតសតីរីរិការភាររបស់រកួគយើង្ គឺ
កំណតអ់តតសញ្ា ណជនមានរិការភារតាម្រយៈអជាា ្រពាករ់ន័ធ គយើង្ជួយ ព្គបូគព្ង្ៀនកនុង្ការកំណតគ់ម្ាតលទធភារចូលរមួ្ 
និង្បំបាតគ់ម្ាតគនាុះតាម្ដែលអាចគ្វើគៅបានគែើម្បចូីលរមួ្គសមើោន  គយើង្គ្វើការជាម្យួអង្គការែនទគែើម្បដីសវង្រកគសវាកម្ម
ជំនាញគៅគរលរកគ ើញនាកមានតព្ម្ូវការរិគសសព្រម្គរលដែលគយើង្អាចរកគសវាកម្មជំនាញគនាុះបាន ព្រម្ទងំ្គរល
គយើង្មានគគព្មាង្អភវិឌឍនូវគេោា រចនាសម្ពន័ធ គែើម្បគី្វើោ ង្ណាឲ្យសាលា និង្គព្គបង្បរកិាខ នានាអាចគព្បើព្បាស់បាន
សព្មាបអ់នកទងំ្អស់ោន ។ រកួគយើង្មានការគបដជាា ចិតតផ្ង្ដែរ កនុង្ការគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង្អំររីិការភារកនុង្រង្វង្ព់្គប់
បុគគលិក នងិ្អនកសម័ព្គចិតតរបស់គយើង្ គែើម្បរីួគោតអ់ាចមានលទធភារកនុង្ការជួយ ដណនា ំោពំ្ទបនតគៅកានភ់ាគដីែលពាក់
រន័ធ និង្ អនកទទួលផ្លទងំ្អស់គែើម្បគី្វើឲ្យព្បរន័ធអបរ់ពំ្បកបគោយបរោិបននលែជាង្ម្នុសព្មាបជ់នដែលមានរិការភារ។ 
 

វ ិ្ ីម្យួចំនួនដែលគយើង្មាន និង្សំលឹង្គម្ើលសព្មាបប់រោិបននរិការភារ ផ្ារភាា បគ់ៅកនុង្កម្មវ ិ្ ីនានារបស់គយើង្ 
មានែូចខាង្គព្កាម្គនុះ ៖ 

 បគង្កើតគសៀវគៅសព្មាបក់ម្មវ ិ្ ីភាសាដខមរ ដែលមានរបូភារកុមារ និង្ព្គូបគព្ង្ៀនដែលមានរិការ
ភារ និង្មានការចូលរមួ្គសមើភារោន  

 បញ្ចូលសកម្មភារគិតគូរីភារចព្ម្ុុះគៅកនុង្ដផ្នការបគព្ង្ៀន និង្បគព្ង្ៀនព្គូឱយគ្វើែូចោន  
 រិចារណាវ ិ្ ីដកលម្ែភារងាយព្សួលននការចូលរមួ្ព្បជុំសព្មាបស់េគម្ន ៍
 បគង្កើត្នធានទំនាកទ់ំនង្សព្មាបឳ់រុកមាត យដែលមានរកិារភារ 
 សេការជាម្យួអង្គការដែលគ្វើការជាម្យួម្នុសសមានរកិារភារ គែើម្បបីណដុ ុះបណាដ ល គលើក

កម្ពស់ការយល់ែឹង្គលាកព្គអូនកព្គូ និង្ឪរុកមាដ យសិសសអំរីរិការភារ។ 
  

យុទធសាត្រសត និង្សកម្មភារសព្មាបប់រោិបននរបស់គយើង្ នឹង្ព្តូវបានចង្ែុលបងាា ញតព្ម្ូវការដកសព្ម្ួល តាម្រយៈ
លទធផ្លការព្សាវព្ជាវ និង្អភវិឌឍកម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្ ការរភិាកា និង្ ព្បឹកាជាម្យួព្កមុ្ការងារបគចចកគទស ភាគីពាករ់ន័ធ 
និង្អនកទទួលផ្លរបស់គយើង្។ កិចចរិគព្ោុះគោបល់ជាម្យួជនមានរិការភារ នឹង្គ្វើគ ើង្ជាដផ្នកម្យួទបករណ៍ឬទព្ម្ង្់
ដបបបទែំគណើ រការកសាង្ដផ្នការ/ការតាកដ់តង្កម្មវ ិ្ ី។ ព្សគែៀង្គនុះដែរ គយើង្នឹង្មានយុទធសាត្រសតបង្កលទធភារឱយជនមាន
រិការភារបានចូលរមួ្សគព្ម្ចចិតត គោយជហំានែបំូង្គនុះគយើង្នឹង្រិចារណា នាកគតើអវជីារនាងំ្ការចូលរមួ្កនុង្គរលបចចុបបនន ។  
 

ការតាងំ្ចិតតរបស់គយើង្កនុង្ការគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង្គៅកានប់ុគគលិក អនកសម័ព្គចតិត ភាគីពាករ់ន័ធ និង្អនកទទួល
ផ្លរបស់គយើង្ នឹង្គ្វើឲ្យមានការបគង្កើនទំនួលខុសព្តូវកនុង្វស័ិយអបរ់ ំនិង្សេគម្ន ៍គែើម្បផី្ដល់នូវភារយុតិត្ម្ ៌នងិ្

                                                           
6 https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/development-for-all-2015-2020.pdf 
7https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-
Strategy.pdf 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/development-for-all-2015-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-Strategy.pdf
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បរោិកាសគសមើភារោន  សព្មាបជ់នដែលមានរិការភារទងំ្ឡាយ ព្រម្ទងំ្ទទួលសាគ ល់នាកជនដែលមានរិការភារ
ទងំ្ឡាយអាចចូលរមួ្កនុង្សង្គម្បានគោយគសមើភារ។  
 

គៅកដនង្្គ្វើការ 
 

គព្ៅរីមានភារសកម្មកនុង្ការគលើកតគម្កើង្បរោិបននរិការភារព្គបក់ម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្ រកួគយើង្កប៏ានគបដជាា ចតិតកនុង្
ការធានានាកកដន្ង្គ្វើការរបស់គយើង្គឺអាចចូលរមួ្បានចំគពាុះម្នុសសព្គបស់ម្តថភារសម្បទតាម្នែលអាចគៅបាន។ ជា្ម្ម
តា រាល់កិចចការដែលរួកគយើង្អនុវតតជាម្ូលោា ន ព្តូវបានគ្វើកនុង្សេគម្ន ៍និង្សាលាគរៀនដែលគយើង្គ្វើការជាម្យួ ែូគចនុះតួ
នាទីរបស់គយើង្គឺតព្ម្វូឲ្យមានទំនួលខុសព្តូវគ្វើែំគណើ រទកំានទ់ីទងំ្គនាុះគែើម្បពី្បតបិតតកិារងារបានគជាគជយ័។ គទុះបីគយើង្
ទទួលសាគ ល់ដែរនាក បរោិកាសននការព្បតិបតតិការងារកនុង្ព្បគទសកម្ពុជាមានភារខុសោន ខ្ុះរីព្បគទសអភវិឌឍន ៍គយើង្គជឿនាក
វាជាកាតរវកចិចរបស់គយើង្កនុង្ការធានាចំគពាុះបុគគលិក កែូ៏ចជាអនកពាករ់ន័ធជាតណំាង្ឱយគយើង្ព្បថុយហានិភយ័ម្និអាច
ទទួលយកបានគនាុះគ ើយ។ គយើង្អនុវតតតាម្គោលការណ៍ព្គបព់្គង្ហានភិយ័ និង្គោលការណ៍្នធានម្នុសស រមួ្ទងំ្នីតិ
វ ិ្ ីគផ្សង្គទៀតរបស់គយើង្គែើម្បធីានារកាបរោិកាសការងារព្បកបគោយសុវតថិភារសព្មាបទ់ងំ្អស់ោន ។  
 

គៅគរលសព្ម្ចចិតតកនុង្ការផ្ដល់តួនាទីគៅឲ្យនរណាមាន កឱ់យបគព្ម្ើការងារកនុង្អង្គការរបស់គយើង្ រួកគយើង្នឹង្
រិចារណានាកគតើគយើង្អាចធានាបាននូវសុវតថិភារការងារបានោ ង្ែូចគម្ដចចំគពាុះម្ុខលកខណៈ្ម្មជាតិននម្ខុនាទី និង្គ្វើការ
វាយតនម្្ហានិភយ័ជាម្នុ។ រួកគយើង្មានការតាងំ្ចតិតកនុង្ការសព្ម្បសព្ម្ួលលកខខណឌ ការងារជាម្យួអង្គការរបស់គយើង្
គោយសម្ព្សប គលើការររំឹង្ទុកននតួនាទី ប ុដនដគយើង្កប៏ានរិចារណាតុលយភារគៅគលើតព្ម្ូវការចាបំាច ់កែូ៏ចជាការ
ចំណាយរបស់អង្គការផ្ង្ដែរ។ រួកគយើង្នឹង្ព្បាកែនាករួកគយើង្គ្វើការគព្ជើសគរ ើសបុគគលិកដែលមានសម្តថភារ និង្បទ
រិគសា្ន ៍គែើគម្បើធានាបាននាករួកគយើង្អាចអនុវតតគគព្មាង្បានគោយមានព្បសិទធិភារខពស់។  

វ ិ្ ីខ្ុះៗដែលគយើង្មានព្សាប ់និង្ដសវង្រកបននថម្សព្មាបផ់្ារភាា បប់ញ្ា បរោិបននរិការភារគៅកនុង្ែំគណើ ការគព្ជើស
គរ ើសបុគគលិករមួ្មាន៖  

 គព្បើកព្ម្ង្សំណួរ Washington Group Short Set questions8 ែូចដែលបានដណនាគំោយDFID 
 រិចារណាភារងាយព្សួលចូលការោិល័យ រមួ្ទងំ្ជគណតើ រ ការគរៀបចំបនាប ់នងិ្តុសព្មាបប់ុគគលិកមាន

រិការភារដផ្នករាង្កាយ 
 

 

6.2.2 គយនឌ័រ 
 

គយនឌរ័ម្និគួរព្តូវបានឱយនយិម្នយ័នាកជាគភទគនាុះគទ គបើគទុះជាគយើង្ព្តូវទទួលសាគ ល់និយម្នយ័តាម្ព្បនរណី
របស់ព្បគទសកម្ពុជា តួនាទីននគយនឌរ័ព្តូវបានកំណត ់នងិ្ទទួលសាគ ល់គោយសង្គម្ គោយដផ្ែកគៅគលើគភទកគ៏ោយ គពាល
គឺ ព្សី=គកមង្ព្សី និង្ត្រសតី គេើយ ព្បុស=គកមង្ព្បុស និង្បុរស។ សម្ភារគយនឌរ័គឺសំគៅគលើការផ្ដល់ឬតស ូម្តិគែើម្បឱីកាស
គសមើោន  សិទធិគសមើោន  និង្តួនាទគីសមើោន សព្មាបម់្នុសសព្គបរ់បូគោយម្និដផ្ែកគលើការកំណតស់មាគ ល់គភទរបស់រួកគគ។ គេើយវា

                                                           
8 https://www.ukaiddirect.org/wp-content/uploads/2016/04/UKAD-Guidance-Disability-Inclusion.pdf 

https://www.ukaiddirect.org/wp-content/uploads/2016/04/UKAD-Guidance-Disability-Inclusion.pdf
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កម៏្និមាននយ័នាកម្នុសសទងំ្អស់ែូចោន គនាុះគទ។ អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែន យល់ចាស់អំរីភារខុសោន រវាង្ គយនឌរ័ និង្
គភទ គេើយកក៏ំរុង្ដតសកម្មកនុង្ការគ្វើការជាម្យួបុគគលិក អនកស័មព្គចិតត គភាៀវ ភាគីពាករ់ន័ធ និង្អនកទទួលផ្ល ទងំ្អស់គែើម្បី
គលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង្អរំភីារខុសោន កនុង្ការោពំ្ទគយនឌរ័ទូទងំ្កម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្ និង្វស័ិយអបរ់នំនព្បគទសកម្ពុជា។ កនុង្
ការគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹង្គនុះ រកួគយើង្បានករុំង្ដតរាោម្រនយល់ និង្ដសវង្រកការោពំ្ទសព្មាបព់្បជាជនកនុង្សេគម្
នដ៍ែលរួកគយើង្គ្វើការជាម្យួ គែើម្បផី្ដល់នូវឱកាសគសមើោន  និង្ភារម្និលំគអៀង្សព្មាបម់្នុសសព្គប់ៗ ោន ។  
 

សម្ភារគយនឌរ័គឺជាសិទធមិ្នុសសជាម្ូលោា នសំខានប់ំផុ្ត ដែលព្តូវបានោកប់ញ្ចូ លកនុង្គសចកតីដថ្ង្ការណ៍ជាស

កលសតីរសិីទធិម្នុសស(Universal Declaration of Human Rights9 ) និង្សិទធិកុមារ (the Rights of the Child10)។ វាកជ៏ា
គោលការណ៍សនូលននការគបដជាា ចិតត កនុង្ដផ្នការអភវិឌឍនជាសកលគព្កាម្គោលគៅអភវិឌឍនព្បកបគោយចីរភារទ៥ី គឺ
សគព្ម្ចនូវសម្ភារគយនឌរ័ និង្គលើកកម្ពស់ត្រសតី នងិ្កុមារ ី(Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality 

and empower for all women and girls11)។ ភារម្និគសមើោន ននគយនឌរ័គៅដតចាកឫ់សគល់កនុង្សង្គម្។  
ែូចគៅកនុង្គសាើរព្គបស់ង្គម្ទងំ្អស់ដែរ វសិម្ភារគយនឌរ័គៅកនុង្ព្បគទសកម្ពុជា បានដសតង្គចញោ ង្ចាស់គួរឱយ

កតស់មាគ ល់។  គនុះព្តូវបានបងាា ញតាម្រយៈករណីរគំលាភបំពាន គកង្ព្បវញ័្ច គលើកុមារ ីនិង្ត្រសតី។ គបើគទុះបីគយើង្ែឹង្នាកវាជា
បញ្ា ដែលចាបំាចព់្តូវគោុះព្សាយោ ង្ែិតែល់ោ ង្ណាកតី ការណ៍គនុះសថិតគៅគព្ៅដែនកំណតន់នការងាររបស់គយើង្។  
កនុង្វស័ិយអបរ់ ំគយើង្សគង្កតគ ើញនាកម្នុសសព្សីកំរុង្មានភារព្បគសើរជាង្ម្នុសសព្បុសទងំ្ខាង្លទធផ្លសិកា ទងំ្ការ
ចូលរមួ្គរៀន គបើគទុះជាគម្ាតគនុះមានសភារតចិតួចគោយសារកតាត ភូម្សិាត្រសតគៅកនុង្តបំនគ់យើង្គ្វើការកគ៏ោយ។  

 
គយើង្ព្បឹង្ដព្បង្រកវ ិ្ ីគលើកកម្ពស់អបរ់សំព្មាបម់្នុសសព្គបោ់ន  ែូចោន សព្មាបម់្នុសសព្សី និង្ម្នុសសព្បុស ព្រម្ទងំ្

បងាា ញតុលយភារកនុង្ការងាររបស់គយើង្។ គយើង្ព្បឹង្ដព្បង្ោ ង្សកម្មកនុង្ការរកវ ិ្ ីគលើកកម្ពស់បរោិកាសព្បកបគោយសុវតថិ
ភារសព្មាប ់បងាក រហានភិយ័គកើតគ ើង្ជំគពាុះកុមារ នងិ្ជនងាយរង្គព្ោុះ។ គយើង្កព៏្បងឹ្ដព្បង្ោ ង្សកម្មកនុង្ការរកវ ិ្ ីគលើក
កម្ពស់ការគោររចំគពាុះម្នុសសព្សី និង្ការគលើកកម្ពស់ការតគម្្ើង្ឋានៈរកួោតគ់ៅកានត់ួនាទីមានឥទធិរល នងិ្អណំាច។  
 

វ ិ្ ីម្យួចំនួនដែលរួកគយើង្មាន និង្គតិគូរបរោិបននគយនឌរ័គៅកនុង្កម្មវ ិ្ ីនានារបស់គយើង្រមួ្មាន៖  
 ផ្លិតនូវគសៀវគៅសព្មាបក់ម្មវ ិ្ ីភាសាដខមរដែលមានការបងាា ញនូវកុមារ ីនិង្ត្រសតីកនុង្តនួាទីជាអនកែកឹនា ំនិង្គ្វើការ

សគព្ម្ចចិតតដែលផ្តល់ផ្លជាវជិាមានែល់រួកគគ។  
 ម្និគ្វើការគលើកទឹកចតិតឲ្យមានការគព្បើព្បាស់នូវដលបង្សិកាទកទ់ង្នឹង្គយនឌរ័ដែលមានលកខណៈរីបុរាណ កនុង្

សកម្មភារកឡីា នងិ្កម្មវ ិ្ សុីខភាររបស់គយើង្ 

 គ្វើការបណដុ ុះបណាដ លព្គូបគព្ង្ៀន និង្សេគម្ន ៍គៅគលើសុខភារននវែដរែូវ និង្ការរកាអនាម្យ័ គែើម្បរីព្ង្ងឹ្
និយតភារការម្កគរៀនរបស់កុមារគីៅកនុង្កព្ម្តិបឋម្សិកា 

 ដសវង្រកម្តិោពំ្ទឲ្យត្រសតីអាចគ្វើជាតំណាង្ននគណៈកមាម រគៅកនុង្សាលាគរៀន 

                                                           
9 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf  
10 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  
11 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
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 ព្បម្ូលរត័ម៌ាន ដសវង្យល់សីុជគព្ៅ គែើម្បរីកវ ិ្ ីគលើកកម្ពស់ការតគម្្ើង្ឋានៈម្នុសសព្សីគៅកានត់ួនាទីមានឥទធិរល 
និង្អំណាចតាម្រយៈសកម្មភារបណតុ ុះបណាត លសម្តថភារ និង្ការរិភាកាព្កុម្គផ្ទត ត។ គ្វើការជាម្យួនាយក
សាលា និង្ការោិល័យអបរ ំយុវជន និង្កីឡាព្សុក កនុង្ការគលើកកម្ពស់ព្គូបគព្ង្ៀនជាត្រសតីកនុង្តួនាទីជាអនកែឹកនាំ
កនុង្សាលា នងិ្ជំរញុឲ្យព្គូបគព្ង្ៀនជាត្រសតីបានក្ាយជាទីព្បឹកាគរគុកាសលយ និង្ទីព្បឹកាគរគុកាសលយជំនាញគៅកនុង្
កម្មវ ិ្ ីព្បឹកាគរគុកាសលយរបស់គយើង្។  

 គបើមានសកម្មភារអភវិឌឍគេោា រចនាសម្ពន័គៅកនុង្សាលាគរៀន គយើង្ធានានាកវាមានលកខណៈសម្ព្សបតាម្វបប្ម្ ៌
និង្អាចទទួលយកបានសព្មាបត់្រសតី និង្កុមារ។ី សំណង្រ់មួ្មាន៖ បនាបទ់កឹ កដន្ង្ផ្្ទស់សគម្្ៀកបំពាក ់រមួ្ទងំ្បង្្់
នាកន កគ់រៀន។ 

 

តារាង្ននវ ិ្ ីខាង្គលើគនុះគមឺ្និទនក់ំណតចុ់ង្គព្កាយព្តឹម្គនាុះគនាុះគទ ប ុដនដវ ិ្ សីាត្រសត នងិ្សកម្មភារសព្មាបប់រោិបនន
របស់គយើង្ នឹង្ព្តូវបានតព្ម្ង្ទ់ិស និង្ផ្្ទស់បដូរបដនថម្គទៀតតាម្រយៈលទធផ្លការព្សាវព្ជាវ និង្ការតាកដ់តង្កម្មវ ិ្ ី គព្កាម្
ការរិភាកា ព្បឹកាគោបល់ជាម្យួព្កុម្ការងារបគចចកគទស ភាគីពាករ់ន័ធ និង្អនកទទលួផ្លរបស់គយើង្។  
 
 

គៅកដនង្្ការងារ  
 

គព្ៅរីមានភារសកម្មកនុង្ការគលើកតគម្កើង្សម្ភារគយនឌរ័ទូទងំ្កម្មវ ិ្ ីរបស់គយើង្ រួកគយើង្កម៏ានការគបដជាា ចិតតកនុង្
ការធានានាកបុគគលិក អនកសម័ព្គចិតតទងំ្អស់របស់គយើង្មានឱកាសគសមើោន ការអភវិឌឍអាជីរ វជិាា ជីវៈ។ រួកគយើង្ទទលួសាគ ល់
នាកបរោិកាសននការព្បតិបតតកិារងារកនុង្ព្បគទសកម្ពុជាមានភារខុសោន រីព្បគទសអភវិឌឍន ៍និង្ចាបវ់បប្ម៌្ និង្សង្គម្អាច
មានឥទធិរលគៅគលើភារគសមើោន ។ ោ ង្គនុះកគ៏ោយ គយើង្គៅដតសកម្មកនុង្ការគលើកកម្ពស់សម្ភារគយនឌរ័ និង្គបាុះជំហាន
គៅកនុង្ការដសវង្រកការោពំ្ទម្តិសព្មាបត់្រសតីកនុង្តួនាទីកនុង្ព្កុម្អនកែកឹនា។ំ  
 

រួកគយើង្៖ 

 មានគោលបំណង្ឲ្យមានភារគសមើោន  ពាកក់ណាដ លបុរស និង្ ពាកក់ណាដ លត្រសតី កនុង្ចំគណាម្ព្កុម្អនកែឹកនា ំនិង្
ព្កុម្ព្បឹកា 

 បរោិយគៅកនុង្ែណឹំង្គព្ជើសគរ ើសបុគគលិករបស់គយើង្នាក រួកគយើង្ជំរញុឲ្យត្រសតីោកព់ាកយសព្មាបត់ួនាទីគនុះ 

 មានការបតដ់បនគៅគលើគោលនគោបាយ និង្នីតិវ ិ្ ីគ្វើការងារ ដែលគ្វើឲ្យបុរស និង្ត្រសតីគ្វើតុលយភារការងារ និង្្ុ
រៈព្គួសារ គលើកដលង្ត្រសតី (រិគសសកនុង្ព្បគទសកម្ពុជា) មានតូនាទីតាម្ព្បនរណីជាអនកគម្ើលខុសព្តូវការងារផ្ាុះ
សំដបង្ និង្គម្ើលដថកូនគៅ។  

 គបដជាា ចិតតកនុង្ការផ្ដល់នូវព្បាកគ់បៀវតសគ៍សមើោន ដផ្ែកគៅគលើតួនាទី សម្ព្សបតាម្កព្ម្តិសម្តថភារ នងិ្បទរិគសា្ន។៍ 

      

6.2.3 ក្មុារ និងជនងាយរងគ្ោោះ 
 

កុមារទងំ្អស់ដែលរស់គៅកនុង្ភារព្កីព្ក គឺសថិតគៅកនុង្ហានិភយ័ព្តូវគគផ្ទតគ់ចញ គព្កាម្គេតុផ្លម្យួចនំួន។ អង្គការ
ទសសនៈឥតព្រំដែន ខនុះដខនង្កនុង្ការកាតប់នថយហានិភយ័គនុះ និង្មានភារសកម្មកនុង្ការគលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ជាវជិាមាកនុង្
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សាលាគរៀន កែូ៏ចជាការអបរ់ផំ្ទា ល់ខ្ួនរួកគគ។ នថវតបតិ អង្គការទសសនៈឥតព្រំដែនគផ្ទដ តយកចិតតទុកោកជ់ាចម្បង្គៅគលើការ
រព្ង្ឹង្គុណភារបគព្ង្ៀន ប ុដនតគយើង្ទទួលសាគ ល់នាកគៅគរលខ្ុះកុមារ នងិ្ព្គួសារនងឹ្ទទួលបានព្បគោជនរ៍ីការោពំ្ទបដនថម្
ដែលគ្វើឲ្យជុះឥទធរិលលែែល់ការគៅសាលាគរៀនបានគទៀង្ទត។់ កម្មវ ិ្ ីគគៀង្គរសេគម្នរ៍បស់គយើង្ បានោកគ់ចញនូវ
យុទធសាត្រសតដែលបានសព្មាបភ់ារកិិចចគនុះ គោយបគង្កើតកម្មវ ិ្ ីរយៈគរលដវង្ ខ្ី ែូចខាង្គព្កាម្៖ 

 កម្មវ ិ្ ទីបតថម្ភមានលកខខណឌ  សព្មាបព់្គួសារដែលមានកុមារដែលអាចព្បឈម្កនុង្ការគបាុះបង្ក់ារសិកា 

 ការផ្ដល់នូវកង្ែ់ល់កុមារដែលរួកគគម្និអាចគ្វើែំគណើ រគៅសាលាគរៀនបានគោយសុវតថិភារ គព្ពាុះដតផ្ាុះរបស់គគគៅ
ឆ្ា យរីសាលាគរៀនគរក 

 ការទបតថម្ភបនាា ន ់សព្មាបក់ាររាបាលគៅគលើសុខមាលភាររបស់កុមារដែលមានជំង្ ឺនិង្ម្និមានលទធភារព្គប់
ព្ោនក់នុង្ការដសវង្រកការរាបាល គបើម្និជួយ ែូគចនុះ រកួគគនឹង្អវតតមានយូររីសាលាគរៀនគលើសរីការចាបំាច។់  

 

រួកគយើង្កទ៏ទួលសាគ ល់នាកព្គបូគព្ង្ៀនកព៏្បឈម្ជាម្យួការបំគរញតួនាទីបគព្ង្ៀន នងិ្ការចូលរមួ្គរញគលញជាម្យួកម្ម
វ ិ្ ីរបស់រួកគយើង្។ កម្មវ ិ្ ីរបស់រួកគយើង្ព្តូវបានបគង្កើតគ ើង្គោយមានការបនសុជីាម្យួកាលវភិាគគ្វើការរបស់ព្គូបគព្ង្ៀន 
និង្ព្បាកែនាកម្និបង្កការលំបាកដផ្នកេិរញ្ា វតថុគោយសារការចូលរមួ្របស់រួកគគ។  
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7. ការ្រប់្រងគោលនគោបាយ 
 

គោលនគោបាយគនុះព្តូវបានអនុម្ត័គោយព្កុម្ព្បឹកាភបិាល និង្ព្កុម្ព្បឹកាននសាថ បនS័eeBeyondBorders គផ្សង្គទៀតែូចមានកតព់្តាខាង្គព្កាម្។  
 
រាល់វគិសា្នកម្ម នងិ្ឬការអភវិឌឍននគោលនគោបាយគនុះ នងឹ្ព្តូវបានដណនាគំោយអគន្ើរីសំណាកព់្កុម្ព្បកឹា តាម្ការចាបំាចជ់ាកដ់សតង្គសនើគ ើង្គោយព្កុម្អនក

ព្គបព់្គង្ជានខ់ពស់។ ការរិនតិយគ ើង្វញិជាផ្្ូវការននគោលនគោបាយគនុះព្តូវគ្វើគ ើង្ម្ុនគរលផុ្តសុរលភារ ៣ឆ្ន  ំរាបច់ាបរ់ីគរលចុុះេតថគលខាអនុម្ត័គោយព្កុម្ព្បកឹា
គនុះ។ គោបល់ដកដព្បតចិតួចគៅគលើគោលនគោបាយគនុះ អាចគ្វើគៅបានគោយនាយកព្បតិបតត ិ(CEO) ម្ុនគរលនថាផុ្តសុរលភារ៣ឆ្ន  ំ គេើយរាល់គោបល់ដកដព្បសាវ
តា និង្នីតិវ ិ្ អីនុវតតគោលនគោបាយ អាចគ្វើគ ើង្បានគោយគណៈកម្មការចំគពាុះកិចចនីម្យួៗ។  
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