
ផែនការ

របស់ខ្ ញ ុំ
មធ្យោបាយ MTV EXIT ធ�ើម្បីចាត់សកម្មភាព 
ប្រឆំាងនឹងការជួញ�ូរ និងធ្វើអាជបីវកម្មមនុស្ស



MTV EXIT គឺជាយុទ្ធនាការធោសនា 
្ំ្រំផុតក្នុងពិភពធោកអំពបីការផ្លា ស់្រ្តូរ
អាក្រ្កិរិយាធៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំាង 
នឹងការជួញ�ូរនិងធ្វើអាជបីវកម្មមនុស្ស។  
យុទ្ធនាការ  MTV EXIT មាន្រំណង 
ចង់្រំផុសគំនិត�ល់យុវវ័យឱ្យធចះធ្វើ 
សកម្មភាពនិងធរៀ្រចំសហគមន៍រ្រស ់
ខលាលួនប្រឆំាងនឹងការជួញ�ូរមនុស្ស។

សេចក្តីត្រូវការេតរាប់ការផ្លាេ់ប្តូរ ផែនការ MTV EXIT របេ់ខ្ញុំ

ការជួញ�ូរមនុស្ស គឺជា�ំធណើរការមួយ។ ជនរងធបរះជាធបចើនដ�លបតតូវបានធគជួញ�ូរ 
បានស្ិតធៅ ក្នុងភាពធបរះថ្្ក់ធោយសារធជឿធលើពាក្យសនយោមិនពិតរ្រស់ធមខ្យល់។

ជនរងគ្រោះគោយសារការជួញដូរមនុស្ស អាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្នែករាងកាយ ឬសាមារតី ផដលរួមមានទាំង 
ការរងរបួស និងអាចដល់សាលាប់បាត់បង់ជីវិតគទៀត្ង។ ពួកគេរស់គៅកនែនុងភាពភ័យខ្លាច ភាពឯគកា គ�ើយពួកគេ 
្បផ�លជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយ្េរួសារ ឬមនុស្សជាទី្សឡាញ់របស់ខ្លួនអស់រយៈគពលយ៉ាងយូរ ផដល
អាចបង្កឱ្យគៅជាវិបត្ិ្្លូវចិត្ធ្ងន់ធ្ងរបំ្ុត។

អនែកជួញដូរមនុស្ស បានដក�ូតនូវសិទ្ិជាមូលោឋានរបស់ជនរងគ្រោះ រួមមាន៖ គសរីភាពកនែនុងការគធវើដំគ�ើរឬផ្លាស់ទី 
គសរីភាពកនែនុងការគ្ជើសគរីស គសរីភាពកនែនុងការ្េប់្េងរាងកាយ សាមារតី និងគសរីភាពកនែនុងការ្េប់្េងអនាេតរបស ់
ពួកគេ។

អង្គការពលកម្មអន្រជាតិ(ILO)របស់អង្គការស�្បជាជាតិគធវើការបា៉ាន់្បមា�ថ្ មានមនុស្សគពញវ័យ និងកុមារ 
ជាង២០លាននាក់កំពុងរងគ្រោះគោយសារការជួញដូរមនុស្ស។ កនែនុងគនាោះមានជនរងគ្រោះ១១លាននាក់ស្ិតគៅ
កនែនុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុី�វិច។ 

MTV EXIT ចង់ជួយ្ទ្ទង់ដល់យុវវ័យ គដើម្បីជួយបង្ការការជួញដូរមនុស្សតាមរយោះអ៊ីនគធើរផ�ត និងគៅកនែនុង 
ស�េមន៌។ គយើងចង់ឱ្យអនែកចាត់សកម្មភាព និងគចោះនិយយគចញជាសាធារ�ៈគៅកនែនុងស�េមន៍របស់អនែក គ�ើយ 
គយើងនឹងជួយអនែកឱ្យគធវើការគនាោះ!

សូមចូលរួម្បយុទ្្បឆាំងគដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរ និងការគធវើអាជីវកម្មមនុស្ស គោយបគង្កើតមគធ្ោបាយគដើម្បី 
្្សពវ្្សាយការយល់ដឹង និងបង្ការការជួញដូរនិងការគធវើអាជីវកម្មមនុស្សគៅកនែនុងស�េមន៍របស់អនែក។

ធតើអ្កអាចធ្វើអវបីបានខលាះធ�ើម្បីជួយ្រញ្ឈ្រ ់
ការជួញ�ូរ និងការធ្វើអាជបីវកម្មមនុស្ស?

ឯកសារគនោះ ្តរូវបានរចនាគ�ើង គដើម្បីជួយអនែកកនែនុងការ 
បគង្កើតផ្នការ EXIT PLAN មួយ គដើម្បីគ្កាកឈរ និង 
ន ិយយគចញជាសាធារ�ៈ្បឆាំងនឹងការជួញដូរ 
មនុស្ស។   វារួមមានជំហានស្មាប់គរៀបចំផ្នការ អនុវត្ន៍ 
និងដំបូនាមានល្អៗ ផដលបានពីយុវជនគៅកនែនុងតំបន ់
ទាំងមូល។
ឯកសារគនោះ ក៏បានដក្សង់ពាក្យសំដីរបស់ អនែកដឹកនា ំ
យុវជនរបស់  MTV EXIT  កនែនុងឆានាំ ២០១៣/២០១៤ និង 
យុវវ័យកនែនុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុី�វិចផដលបានទទួលការ 
ប�្តោះបណ្តាលពី MTV EXIT គ�ើយពួកគេបានគធវើ 
សកម្មភាព្បឆាំងន ឹងការជ ួញដូ រមន ុស ្ ស គៅកនែ នុង 
ស�េមន៍របស់ពួកគេ។ បច្នុប្បននែ ពួកគេតំណ្ងរបស ់
្បគទសរបស់ពួកគេគៅគលើគវទិការអន្រជាតិ និង្្ល ់
មតិដល់យុទ្នាការ MTV EXIT គទៀត្ង។

ការគ្ជើសគរីសអនែកដឹកនាំយុវជន ្តរូវបានគធវើគ�ើងជាគរៀង 
រាល់ឆានាំ គ�ើយអនែកអាចកាលាយជាអនែកបនាទាប់!
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ស្គាល់ 
បញ្ហា
ប្រសិនអ្កធបរងធ្វើយុទ្ធនាការធោសនាអំពបី្រញ្ហា មួយ ការសំខាន់គឺអ្កបតតូវក្ា្រ់ 
ព័ត៌មានឱ្យបានចបាស់ ធ�ើម្បី�ឹងពបីស្ានភាពព័ត៌មាន្រច្នុ្រ្ន ្និងបតតូវយល់អំពបីផល 
្រ៉ះពាល់�ល់សហគមន៍រ្រស់អ្ក ធ�ើម្បីឱ្យអ្កមានភាពធជឿជាក់ធលើខលាលួនឯងធៅ 
ធពលអ្កនិយាយធៅកាន់សហគមន៍រ្រស់អ្ក និងអាចធ ល្ាើយសំណួរទូធៅបាន។

អ្កជំនាញក្នុងតំ្រន់
េឺជា្បភពព័ត៌មានសំខ្ន់មួយអំពីសាថានភាពជួញដូរ 
មនុស្សគៅកនែនុង្បគទសរបស់អនែក។ គតើមានសាថាប័�ឬ 
អង្គការណ្ខ្ោះគៅកនែនុងស�េមន៍របស់អនែកផដលគធវើការ
គលើបញ្ហាគនោះ?

របស់ការិយល័យ្តរួតពិនិត្យគ្េឿងគញៀននិងបង្ការ 
ឧ្កិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការស�្បជាជាតិ (UNODC) គេ� 
ទំព័រមួយគនោះមានផ្នែកមួយផដលនិយយអំពីព័ត៌មាន 
ចុងគ្កាយបំ្ុតននបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស បទសមាភាសន ៍
វិធីសាសស្ និងឯកសារគបាោះពុម្ព្្សាយផដលទាក់ទងនឹង
ការជួញដូរមនុស្ស។ របាយការណ ៍

ជួញ�ូរមនុស្ស
េឺជារបាយការ�៍មួយផដលគចញគៅកនែនុងផខកក្កោជាគរៀង 
រាល់ឆានាំគោយ្កសួងការបរគទសរបស់ស�រដ្ឋអាគមរិក 
ផដលេូសបង្ហាញពីសាថានភាពននការជួញដូរមនុស្សគៅ 
កនែនុងបណ្តា្បគទសគៅ     ទូទាំងពិភពគលាក និង្្ល់ពិន្នុ 
ដល់កិច្្បឹងផ្បងរបស់រោឋាភិបាលនីមួយៗកនែនុងការ្បយុទ្ 
្បឆាំងការជួញដូរមនុស្ស(្បគទសចំនួន១៨៧្តរូវបាន 
េូសបង្ហាញគៅកនែនុងរបាយការ�៍ឆានា២ំ០១៣)។ សូមអាន 
ផ្នែកផដលនិយយអំពី្បគទសរបស់អនែកគៅកនែនុងរបាយ 
ការ�៍ចុងគ្កាយបំ្ុត គដើម្បីគមើលគ�ើញអំពីវិធីផដលពួក
គេកំពុងគធវើគៅកនែនុងការ្បយុទ្្បឆំាងការជួញដូរមនុស្ស។

គេ�ទំពរ័ គនោះេឺជាធនធានប�្តំព័ត៌មានតាម្បពន្ឋ ័
អីុធឺគ�តមួួយរបស់ UNIAP ្តរូវបានបគង្កើត�ីងនូវឆានាំ 
២០០០. UNIAP គធវកីារគផ្តោតគលើការជួញដូរមនុស្ស និង 
បគង្កើនការគ្្ើយតបរួមមួយកនែនុងបញ្ហាជួញដូរគៅកនែនុងមហា 
អនុតំបន់ទគន្គមេង្គ(GMS)។

ខ្នុំនិងមិត្ភក្កិខ្នុំបានបគង្កើតការសផម្ងខ្ីមួយផដលមានចំ�ងគជើងថ្ ទាសករសមយ័ទំគនើប គ�ើយបានសផម្ងគៅ 
មហាវិទ្ោលយ័ខ្នុំ។ ខ្នុំអាចគ្ចៀងនិងសផម្ងគដើម្បី្្សពវ្្សាយការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្ស។

ធគហទំព័រ

និង

េឺជាមគធ្ោបាយង្យ្សួលគដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន 
ថ្មីៗ ។ សូមចូលរួមជាមួយគេ�ទំព័រ www.facebook.
com/mtvexit, www.twitter.com/mtvexit, https://
google.com/+MTVEXIT www.mtvexit.org 

អនែកក៏អាចផសវងរកអង្គការផដលគធវើការគលើបញ្ហាជួញដូរ 
មនុស្ស គ�ើយចុច “Follow” ឬ “Like” គៅគលើទំព័រអង្គការ 
ទាំងគនាោះ និងពិនិត្យរកអនែកគ្្សងគទៀតផដលអង្គការទាំង 
គនាោះកំពុងមានទំនាក់ទំនង។ Twitter និង Facebook េឺ
ជាឧបករ�៍ផដលមាន្បគយជន៍ខ្លាំង្ងផដរស្មាប់ 
យុទ្នាការគោសនា។

អាចឱ្យអនែកគ្ជើសគរីសោលាមួយ ឧទា�រ�៍ដូចជា “ការ 
ជួញដូរមនុស្ស”  បនាទាប់មក វានឹង្បមូលរាល់ព័ត៌មាន គរឿង 
រា៉វ និងគេ�ទិនានុគលខ (ប្នុក) ផដល្តរូវបាន្្សាយអំព ី
្បធានបទគនោះជាគរៀងរាល់នថ្ង និងគ្្ើព័ត៌មានទាំងអស ់
គនោះគៅឱ្យអនែកតាមអីុផមល។ វាេឺជាមគធ្ោបាយគលឿន 
មួយគដើម្បីដឹងអំពីករ�ីគរឿងរា៉ាវ និងសកម្មភាពថ្មីៗគៅ 
កនែនុងពិភពគលាកឬ្បគទសណ្មួយ។

អ្នកដឹកនាុំយុវជនបបចាុំបបទេសភូមា

០១

 គំធរាងអង្គការសហប្រជា 
ជាត ិUNIAP ធ្វបីការប្រឆំាង 
ធលបីការជួញ�ូរមនុស្ស
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ទេតុែលចុំនួន ១០ 
អុំពីការជួញដូរមនុស្ស

ការជួញដូរមនុស្ស េឺជាការគធវើអាជីវកម្មគលើមនុស្សគដើម្បីរក្បាក់។

ជនរងគ្រោះ ជាទូគៅ្តរូវបានជួញដូរឱ្យគៅគធវើពលកម្មគោយបង្ំ គធវើអនែកបគ្មើ្្លូវគភទគោយបង្ ំ

និងការង្រតាម្្ោះគោយបង្ំ។

ការជួញដូរមនុស្ស េឺជាសកម្មភាពឧ្កិដ្ឋផដលគកើនគ�ើងគលឿនបំ្ុតគៅកនែនុងពិភពគលាក ផដលអាចរក 

្បាក់បាន៣២ពាន់លានដុលាលារអាគមរិកជាគរៀងរាល់ឆានាំ។

អង្គការពលកម្មអន្រជាតិគធវើការបា៉ាន់្បមា�ថ្ គៅទូទាំងពិភពគលាកមានមនុស្សជាង២០លាននាក ់

កំពុងរស់គៅកនែនុងភាពជាទាសករសម័យថ្មី។

អនែកជួញដូរល្បលួងបគញ្ឆោតអនែកផដល្សនមចង់បានអនាេត្បគសើរជាងមុន។ ជនរងគ្រោះអាចជាបុរស សស្ី ឬកុមារ 

ផដលង្យរងគ្រោះគោយសារមានការខវោះខ្ត្បាក់កាស ឬខវោះឱកាសការង្រឬសិក្សា។

ជនរងគ្រោះ្តរូវបានគបាកបគញ្ឆោត បង្ិតបង្ំ ឱ្យធាលាក់គៅកនែនុងភាពជាទាសករ។

ជនរងគ្រោះជាញឹកញាប់្តរូវបានជួញដូរគោយមនុស្សផដលពួកគេសាគាល់និងទុកចិត្។

ជនរងគ្រោះជាទូគៅ្តរូវបានគេដកយកឯកសាររបស់ខ្លួន គ�ើយ្តរូវបានបង្ំឱ្យបង់សងបំ�ុលផក្ងកាលាយ។

ការជួញដូរមនុស្ស េឺជាបាតុភូតសកលមួយផដលកំពុងគកើតគ�ើងគៅកនែនុង្េប់្បគទស 

គៅកនែនុងពិភពគលាក។

គពលចាញ់ការគបាកបគញ្ឆោតគ�ើយ ជនរងគ្រោះ្តរូវបានបង្ំឱ្យគធវើការ�ួសគមា៉ាងនិងរស់គៅកនែនុងលក្ខ�្ឌមិនផមន 
ជាមនុស្ស គោយទទួលបានកន្មបន្ិចបន្លួចឬអត់គសាោះផតម្ង។ ពួកគេទទួលការេ្មាមកំផ�ងនិង អំគពើ�ិង្សា 
គលើរាងកាយ។ ជនរងគ្រោះទទួលរងការរំគលាភបំពានគលើរាងកាយនិងសាមារតី ការរំគលាភគសពសន្វៈ  
និងមានដល់សាលាប់បាត់បង់ជីវិតគទៀត្ង។

០១

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

០៨

០៩

១០



ស្គាល់ជនទោលទៅរបស់អ្នក
បតតូវពយោយាមប្រមូលព័ត៌មានឱ្យបានធបចើន្រំផុតតាមដ�លអាចធ្វើធៅបានអំពបីថ្ធតើការជួញ�ូរមនុស្សកំពុង្រ៉ះពាល់�ល់ប្រជាជនធៅក្នុងសហគមន៍រ្រស់អ្កយ៉ាងណា 

ធ�ើម្បីឱ្យអ្កអាចសធបមចបានថ្ ធតើសកម្មភាពរ្រស់អ្កគួរធផ្្តធៅធលើអ្កណាខលាះ? សំណួរខាងធបកាមធនះនឹងជួយអ្កធៅក្នុង�ំធណើរការធនះ៖

គតើអនែកណ្ខ្ោះជាអនែកផដលង្យរងគ្រោះបំ្ុតគោយ 
ការជួញដូរមនុស្ស? (េួរផតដឹងឱ្យជាក់លាក់បំ្ុត 
តាមផដលអាចគធវើគៅបាន – គភទ អាយុ)

គតើពួកគេទាំងគនាោះ្តរូវដឹងអវីខ្ោះអំពីការជួញដូរ 
មនុស្ស? គតើព័ត៌មានអវីខ្ោះផដលអនែកអាចផចក 
រំផលកតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អនែក?

គតើអវីជាមគធ្ោបាយល្អបំ្ុត គដើម្បី្្ល់សារគៅ 
ឱ្យ្កុមគរលគៅគនោះ? វិទ្យនុ គលាខោនឬ គភ្ង?

អ្កនឹងអាចរកធ�ើញចធមលាើយចំធពាះសំណួរទំាងធនះតាមរយៈកិច្ពិភាកសាធបរៅផលាតូវការជាមួយសមាជិកសហគមន៍ និងអង្គការនានា។  
សូមចា្រ់ធផ្ើមធរៀ្រចំការប្រជុំជាមួយពួកធគ!

ឧទាហរណ៍

០២

០៣ ការសេការ

គៅ្បគទសនថមានមនុស្សជាគ្ចើន្តរូវបានជួញដូរឱ្យគៅគធវើការគៅគលើទូកគនសាទ។ គដើម្បីបគញជៀសពួកគេពីការ ជួញដូរ គយើងអាច្្ល់ពត័មានអំពីចំណ្ក្សុកគោយសុវត្ិភាព 
និងគលខទំនាក់ទំនងបនាទាន់ គដើម្បីឱ្យពួកគេអាចការពារខ្លួនគេបាន។

 ្្ល់ពត័មានដល់ MTV EXIT អំពីផ្នការរបស់អនែក។ គយើងអាចជួយអនែកគោយការ្្ល់ជាគយបល់ សារសំខ្ន់ៗ ឯកសារនិងវីគដអូ គ�ើយគយើង្បផ�លជាអាច្បាប់អនែក 
 ថ្ មានអង្គការណ្ខ្ោះគៅកនែនុងតំបន់របស់អនែកផដលអនែកអាចគធវើការជាមួយបាន។ សូមទាក់ទងគយើងតាមគេ�ទំព័រhttp://mtvexit.org/contact គនាោះគយើងនឹងឱ្យអនែកភាជាប ់
 ទំនាក់ទំនងជាមួយអនែកស្មបស្មរួលយុទ្នាការគោសនា MTV EXIT គៅកនែនុង្បគទសរបស់អនែក។

 កំ�ត់អត្សញ្ញា� និងទាក់ទងនដេូកនែនុង្សុក។ នដេូកនែនុង្សុកពិតជាអាចជួយអនែកកនែនុងការបគង្កើនឥទ្ិពលននសកម្មភាពរបស់អនែក។ ពួកគេអាចទាក់ទាញមនុស្សកាន់ផតគ្ចើន 
 អាចបផន្មអំណ្ចគៅគលើការ្្ល់សាររបស់អនែក អាចជួយជាធនធានគ្្សងៗ និងអាចជួយបានគ្ចើនជាងគនោះគទៀត។

ចូរធ្វើ្រញ្បីធ ្្ម ះដ�គូរសំខាន់ៗ ធហើយចា្រ់ធផ្ើមទាក់ទងពួកធគ។ ដ�គូដ�លអ្កគួរពិចារណាមាន�ូចជាះ
 សាថាបន្័រដ្ឋ និងអង្គការគ្រៅរោឋាភិបាល ផដលគធវើការគលើបញ្ហាជួញដូរនិងគធវើអាជីវកម្មមនុស្ស
 សាថាប�្័ផដលរំ្ទសកម្មភាពសង្គម
 សាលាគរៀន
 ្កុមផដលមានជំនាញភាជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទស្សនិកជន/អនែកសាតោប់
 ថ្នាក់ដឹកនាំស�េមន៍ផដលមានឥទ្ិពល និងអនែកល្បីគ្មាោះជាសាធារ�ៈ

បតតូវពន្យល់អំពបីអវបីដ�លអ្កកំពុងធបរង និងមូលធហតុ ធហើយគូស្រង្ហា ញពបីរធ្រៀ្រដ�លអ្កគិតថ្ពួកធគអាចនឹងចូលរួមជាមួយបាន។ ពួកធគប្រដហលមានសកម្មភាព 

នងិ/ឬបពឹត្កិារណដ៍�លបតតូវបានធរៀ្រចដំផនការរចួធហើយ ធហើយអ្កអាចចលូរមួជាមយួសកម្មភាពនងិ/ឬបពតឹ្កិារណ៍ទំាងធនាះធ�ើម្បីធ្វើផ្សពវផសាយកម្មភាពរ្រស់អ្ក។

អ្កកំពុងធរៀ្រចំចាត់សកម្មភាពប្រឆំាងការជួញ�ូរនិងការធ្វើអាជបីវកម្មមនុស្ស ្រ៉ុដនវ្ានឹងកាន់ដតប្រធសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែមធទៀតប្រសិនអ្កភ្ា្រ់ទំនាក់ទំនងជាមួ
យអ្ក�ដទធទៀតនិងធ្វើការជាមួយរ្!

ឆាយា ជាអ្នកដឹកនាុំយុវជន MTV EXIT បបចាុំបបទេសកម្ញជា

ខ្នុំបានគ្បើ្បាស់ចំគ�ោះដឹងនិងបទពិគសាធន៍ផដលខ្នុំបានទទួលពី វេ្គវ�្តោះបណ្តាលរបស់ MTV EXIT គដើម្បីគ្្ើសារស្ីពី 
ការជួញដូរមនុស្សគៅឱ្យមនុស្សទាំងអស់ផដលសាតោប់កម្មវិធីវិទ្យនុផដលខ្នុំកំពុងបគ្មើការ គដើម្បីពន្យល់ដល់ពួកគេអំពីរគបៀប 
គធវើចំណ្ក្សុកគោយសុវត្ិភាព។



បទ្កើតស្រគន្ឹឹះមួយ
ឥឡតូវធនះសន្មតថ្ អ្កបានសធបមចចិតថ្្ធតើអ្កណាគឺជាបកុមធរលធៅរ្រស់អ្ក ធហើយថ្ធតើនរណាដ�លអ្កនឹងសហការជាមួយ។ 
�ូចធច្ះ�ល់ធពលដ�លអ្កបតូវគិតថ្ ធតើអវបីគឺជាសាររ្រស់អ្ក។

០៤
ការបគង្កើតសារផដលទាក់ទងគៅនឹង្កុមគរលគៅរបស់អនែកេឺជាការសំខ្ន់ណ្ស់។ ឧទា�រ�៍ៈ

បកនុមធរលធៅ

្កុមជាក់លាក់មួយគៅកនែនុងស�េមន៍ផដលអាចង្យ 
រងគ្រោះគោយសារការជួញដូរមនុស្ស

្កុមជាក់លាក់មួយផដល្បឈមមុខចំគពាោះឧស្សា�កម្មមួយ  
ផដលគៅកនែនុងគនាោះការជួញដូរមនុស្សផតងផតគកើតគ�ើង

្កុមមួយផដលទំនងជារួមចំផ�កកនែនុងត្មរូវការ្លិត្ល/ 

គសវាសកម្ម តាមរយៈការជួញដូរមនុស្ស

សារដ�លទាក់ទង

សារេួររួមបញ្លូល៖
 វិធីសាសស្ស្មាប់បង្ការ
 វិធីសាសស្/សកម្មភាពគដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្ស
  ទំនាក់ទំនងស្មាប់ការ្្ល់ដំបូនាមាន (គលខទូរស័ព្ជំនួយ, មជ្ឈម�្ឌលការង្រនិង/ឬ្បឹក្សាគយបល់ )

សារេួររួមបញ្លូល៖
 រគបៀបកំ�ត់អត្សញ្ញា�ករ�ីជួញដូរមនុស្ស
  រគបៀបរាយការ�៍អំពីករ�ីសង្ស័យថ្មានការជួញដូរមនុស្ស (ផដលរួមមានទាំងកផន្ងផដល្តរូវគៅរាយការ�៍)
  ទំនាក់ទំនងស្មាប់ការ្្ល់ដំបូនាមាន (គលខទូរស័ព្ជំនួយ, មជ្ឈម�្ឌលការង្រនិង/ឬ្បឹក្សាគយបល់ )

សារេួររួមបញ្លូល៖
  ការយល់ដឹងអំពីរគបៀបផដលពួកគេអាចកំពុងគដើរតួជាផ្នែកមួយគៅកនែនុងផខ្សសង្វាក់ជួញដូរមនុស្ស
 វិធីសាសស្គដើម្បីគជៀសវាងការរួមចំផ�កកនែនុងត្មរូវការគនោះ

គៅគពលសគ្មចថ្គតើព័ត៌មានគ្ចើនប៉ុណ្ណាផដល្តរូវផចករំផលក ជាការសំខ្ន់្ងផដរផដល្តរូវពិចារណ្អំពីអាយ ុ
របស់្កុមគរលគៅអនែក គ�ើយថ្គតើពួកគេធាលាប់មានចំគ�ោះដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្សផដរឬគទ។ គពលបគង្កើតសារ  
អនែក្តរូវេិតអំពីវិធីសាសស្ផដលអនែកអាច្្ល់សារគនាោះគៅកាន់្កុមគរលគៅរបស់អនែកគ�ើយពួកគេអាចយល់បាន។

�ំ្រូនា្ម នៈ
 គធវើសារឱ្យខ្ីនិងង្យ្សួលយល់
 គធវើសារឱ្យមានលក្�ៈវិជជមាននិងគលើកទឹកចិត្
 គធវើសារឱ្យមានលក្�ៈត្មង់ទិសគៅរកសកម្មភាព

ព្ោយមរក្សាសាររបស់អនែកឱ្យមានលក្�ៈចំគរលគៅ ខ្ី និង ង្យ្សួលយល់។ ឧទា�រ�៍ៈ
 “្បសិនអនែកគ្ជើសគរីសការគធវើចំណ្ក្សុក ្តរូវ្បាកដថ្អនែកបានផសវងរកពត័មាន្េប់្រន់ គដើម្បីបញ្ជាក់ថ្ការង្រគនាោះេឺមានពិត្បាកដផមន។”

 “ការរក្សាទុកលិខិត្្ងផដនរបស់អនែក អត្សញ្ញា�ប័�្ណរបស់អនែក និងទូរស័ព្ចល័តរបស់អនែក េឺជាសិទ្ិរបស់អនែក។ រមាននរណ្មានាក់មានសិទ្ិយករបស់ទាំងគនោះពីអនែកបានគ�ើយ។”

 “្បសិនអនែកគ្ជើសគរីសគធវើចំណ្ក្សុកគោយសុវត្ិភាព ការរងគ្រោះគោយគបាកបគញ្ឆោតពីគៅផករបស់អនែកេឺមានក្មិតទាប។”

ជារួម ធរល្រំណងរ្រស់អ្កគឺបតតូវ្រំផុសគំនិតបកនុមធរលធៅរ្រស់អ្កឱ្យធចះ្របីយ៉ាង៖

ឧទា�រ�៍អនែកអាចផចកខិតប័�្ណ/ឯកសារផដលមានសរគសរអំព ី
គ�តុការ�៍ជួញដូរមនុស្សនិងសារេន្ឹោះរបស់អនែក គ�ើយនាំពួកគេ 
ចូលគៅគេ�ទំព័រនានាផដលមានព័ត៌មានបផន្ម (ដូចជា 
គេ�ទំព័ររបស់MTV EXITជាគដើម)។

ផ្នការផដលអនែកបគង្កើត អាចគធវើការ្្សពវ្្សាយគោយផ្ទាល់ឬតាម 
រយោះអ៊ីនគធើរផ�តគដើម្បីគលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរ 
មនុស្ស។ ឱ្យពួកគេដឹងអំពីរគបៀបផដលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពី
ការជួញដូរមនុស្ស និង្ពឹត្ិការ�៍គ្កាយៗគទៀតរបស់អនែក។

�ំ្រូនា្ម នៈ រកសាទំនាក់ទំនងៈ 

គលើកទឹកចិត្ពួកគេឱ្យចាប់គ្្ើម្្សពវ្្សាយការយល់ដឹងគៅកនែនុង 
ចំគណ្មមិត្ភក្ិរបស់ពួកគេ ឱ្យពួកគេរួមចំផ�ក្្ល់គយបល់  
និងឱ្យជួយអនែកកនែនុងការបគង្កើន្បសិទ្ភាពននយុទ្នាការ
គោសនារបស់អនែក។

រកសាទំនាក់ទំនង
គ្មាោះ ៖ សារេន្ឹោះទាំង៣របស់ MTV EXIT ស្មាប់ការគធវើចំណ្ក្សុកគោយសុវត្ិភាព

្កុមគរលគៅ ៖ អនែកផដលចង់គធវើចំណ្ក្សុកគដើម្បីគធវើការង្រ

គរលបំ�ង ៖ ការបង្ការការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការគធវើចំណ្ក្សុកគោយសុវត្ិភាព

សារ ៖ សារមានលក្�ៈខ្ី ង្យយល់ និង ត្មង់ទិសគៅសកម្មភាព
 1.កុំសគ្មចចិត្គលឿនគពក ្តរូវសួរសំ�ួរ
 2.កុំទុកចិត្នរណ្មានាក់ឱ្យគសាោះ 
 3.កុំឱ្យឯកសារឬ្ទព្យសម្បត្ិរបស់អនែកគៅអនែកដនទ

និមិត្សញ្ញា៖ ការគលើក្មាមនដបី

សូមគមើលវិគដអូតាមរយៈ

ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆំាងការជួញ�ូរមនុស្ស



flash mob គឺជា��ុមមនុស��មួយ��ុម��ល
��មូលផ��ំគ�ាភ�ាមៗ�ក��ងក���ងសាធារណៈមួយ 
បន�ាប់មកស���ងសកម�ភាពអ�ីមួយក��ងរយៈ��ល
ខ�ីមួយ រួច�ើយក៏រ�សាយ។

វាគឺជាការសំខាន់��ល���វគិតអំពី����ទ
��សកម�ភាព����ងៗ ��លអ�កអាច��ើឱ��
��ុម�លរបស់អ�កមានការចាប់អារ�ណ៍។ 
�ើអ�ីខ�ះ ��ល��ុម�ល�របស់អ�ក
ចាប់អារម�ណ៍? ត���?ី ភាពយន�?កីឡា?
���វគិតអំពីសកម�ភាពមួយ��លអ�កគិត
ថា ��ុម�ល�របស់អ�កចូលចិត�។ 
អ�ក���វមានគំនិត�����ឌិតនិងគិតថា �ើ
អ�កគួរ��ើអ�ី��លមាន��សិទ�ភាព
ជាមួយធនធាន��លអ�កមាន!

ខាង��ម��ះគឺ�បល់ខ�ះៗស��ប់អ�ក

��ើសយក
សកម�ភាពមួយ

�ៀបចំកម�វ�ធី��គុំត���ីមួយ�ើម��ី��មូលផ��ំមនុស�� 
និង�ៀបចំឈុតឆាកល�ឥត��ះមួយ�ើម��ីផ�ល់សារ 

និងប��ើតក���ងមួយស��ប់ពិភាក��ា។ មិនថា
ធំឬតូច�ះ�� ត���ីអាច��មូលផ��ំមនុស���ន!

មានពត័មានជា��ើនស�ីអំពីការ�ៀបចំការ
��គុំត���ី និង��អង�ាសថវ�ការ

កម�វ�ធីស���ង�ឿង

កម�វ�ធី��គុំត���ី

និពន�និង�ៀបចំការស���ង�ឿងឬផលិត�ឿង��ន 
�ើម��ីគូសបង�ាញអំពីប��ាជួញដូរមនុស��។

ពិព័រណ៍សិល��ៈ
ឬ រូបថត

មានពត័មានជា��ើនស�ីអំពីការ�ៀបចំការ
��គុំត���ី និង��អង�ាសថវ�ការ

សូមចូល�ើលរូបថតទាំង��ះ ��ល�នមកពីកម�វ�ធី
ពិព័រណ៍សិល��ៈ��ឆាំងការជួញដូរមនុស��ថ�ាក់ជាតិ

�ក��ងទី��ុងហាណ�យ ����ស�ៀតណាម 
��លMTV EXIT�ន�ៀបចំ��ើ។

MTV EXIT មានភាពយន�ឯកសារ វ���អូ ���ង និងភាពយន�ជាភាសា����ងៗ ��លអ�កអាច��ើ�ើម��ីអប់រ�
និងជ��ុញកិច�សន�នាជុំវ�ញប��ាជួញដូរមនុស��។ ���វ��កដថា អ�ក�នគិតថា�ើវ���អូណាខ�ះក��ង

ចំ�មវ���អូទាំង�ះ��លមានលក�ណៈសម��បនិងទាក់ទាញអារម�ណ៍បំផុតស��ប់មហាជនរបស់អ�ក។
សូមចូល�ើលរូបថត��ការប��ាំងភាពយន�មួយរបស់ MTV EXIT �ក��ង��ត��ៀមរាប ����សកម��ជា។

ប��ាំងភាពយន�

អ�កអាចចូល�ើលវ���អូទាំងអស់របស់�ើង��ើ Vimeo channel។ 
អាច��ើ��ស�់នវ���អូទាំងអស់�ះ�ន ប៉ុ������វឱ���ើងដឹងអំពីរ�ៀប��លអ�ក��ើ��ស់វា 

�យបំ��ញរ�យការណ៍��ឹត�ិការណ៍ (សូម�ើលចំណ�ចទី ៨ ��ចក�ីប��ប់)។

០៥

សាលាគរៀនរបស់ខ្នុំបាននិងកំពុងគធវើការគលើបញ្ហាគនោះតាមរយៈក្ឹបមួយផដលមានគ្មាោះថ្ “ស្ោះចរាចរ�៍” ផដលកនែនុងគនាោះមាន 
្កុមតសន្ីរបស់សិស្សផដលមកពីសាលាគរៀនគ្្សងៗជាគ្ចើនគៅកនែនុង្បគទសនថ មកចូលរួម្បកួតតសន្ី។ ្បាក់ផដលបានពីការ 
លក់សំបុ្តចូលទស្សនា្ពឹត្ិការ�៍គនោះ ្តរូវបានបរិចាចាកគៅអង្គការផដលគធវើការទាក់ទងនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស។

Puifai ជាអ្នកដឹកនាុំយុវជន MTV EXIT បបចាុំបបទេសថៃ



ការ��ើស��សទីក���ង��ឹម���វស��ប់��ើ
សកម�ភាពគឺជា�ឿងសំខាន់ណាស់។

Flash mob? 

�ៀបចំ��នការនិងផ��ព�ផ��ាយ
ងាយចូល�ក���ង��ះ��?

ទំហំ?

មានអគ�ិសនី��ើ��ស់��?

���វចំណាយ��ើការជួលក���ង��?

���វសុំការអនុ��ាត��ើ��ស់ទីក���ង�ះ��?

ទីតាំង

ព័ត៌មាន
អ�កមានមានតួនាទីបង�ាញព័ត៌មាន��ឹម���វ���ុម�ល�

របស់អ�ក ក��ងទ��ង់��ឹម���វ។

វត�មានអង�ការ��រដ�ាភ�ិល?

វាគ�ិន?

ធនធានអ�ីខ�ះ��លអាច��កចាយ?

កម�វ�ធីកំសាន�

បរ�ក�ារ

កម�វ�ធីកំសាន�គឺជាកត�ា��លទាក់ទាញ��ុម�ល�ឱ��មកទីក���ង�ះ �ើយទាក់ទាញ
ពួក��ឱ���ទី�ះ! កម�វ�ធីកំសាន���លមាន��សិទ�ភាពបំផុតអាចជា៖

ត���ី? ការ��កួត����ង?

រ� ឫការរាំ? ការ��ើយសំណ�រ?

ភាពយន�? រង�ាន់?

ការស���ង�ឿង?

�អី?

���វ��កដថា អ�កមានបរ�ក�ារ��ឹម���វស��ប់កម�វ�ធី��ឹម���វ។ 

បរ�ក�ារស���ង?

ម៉ាសុីនប��ាំង និង ����ង់?

ម៉ាសុីន��ើង? ��ឿងបំភ�ឺ?

ការផ��ព�ផ��ាយ

�ើអ�ក���វការអ�ីខ�ះ៖

���វ��កដថា ��ុម�ល�របស់អ�ក�នដឹងពីសកម�ភាពរបស់អ�ក មុន
��ល��ឹត�ិការណ៍�ើត�ើង ពួក��មានវត�មាន��ល��ឹត�ិការណ៍�ើត�ើង 
និងទទូល�នពត័មានបន�ាប់ពី��ឹត�ិការណ�៍នប��ប់។

��ក��ញ��លមានអគ�ីភ័យ?

អ�ី��លអាច��ើ��នមានដូចជា៖

ប័ណ���កាស?

ការជូនតំណឹងតាមវ�ទ���?

ខិត�ប័ណ�?

បដា?

ទូរទស��ន៍

ផ��ព�ផ��ាយតាមឧបករណ៍បំពងស���ង?

ផ��ព�ផ��ាយ��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយសង�ម?

សុវត�ិភាព
ឡាន��ទ��?

មិនថា��ឹត�ិការណ៍របស់អ�កមានទំហំប៉ុណ�ា�ះ��
អ�ក���វ��ទទួលខុស���វ និង��ើ�យមានសុវត�ិភាព។

រ�ំងរារាំងការ��ញចូល បុគ�លិកសន�ិសុខ?

បំពង់ពន�ត់អគ�ីភ័យ?
ស��រៈស���ះបឋម?

ទីតាំងមន�ីរ��ទ��ក��ងតំបន់�ះ?

អនាម័យ
��លចប់កម�វ�ធី ���វសម�ាតទីក���ងឱស�ាតជាង��ល��លអ�ក�ន�ើញវាដំបូង។
គួរ��ើយ៉ាងណាឱ��ម�ាស់ទីតាំងចង់ឱអ�ក��ើកម�វ�ធី�ទី��ះនា��ល��យ�ៀត។

ធុងស��ម

បង�ន់អនាម័យ?

��ុមសម�ាត?

េតីសកម�ភាពផ��ព�ផ��ាយអ�ីែដលមាន��សិទ�ភាព?
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សូម��ើស��ស
��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយសង�ម

អុីន�ើរ��ត
កសាងសហគមន៍�ើ

អីុន�ើរ��តផ��ព�ផ��ាយ��ើ
��ពីការ��ើសកម�ភាព�ក��ងសហគមន៍ អ�កអាច��ើ
យុទ�នាការ�សនាតាមអីុន�ើរ��ត ��លមានដូចជា 
Facebook, Twitter, Instagram និង Google + ។ 
វ�ធីទាំង��ះអាចប��ើនអ�កគាំ�� និងជួយផ��ព�ផ��ាយការយល់
ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស��ឱ���នទូលំទូលាយបំផុត។

��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយសង�ម អាចជួយមនុស��ឱ����ះប���ងគំនិតរបស់
ខ��ន�ជាសកម�ភាព�យប��ើតឱមានការពិភាក��ាក��ងចំ�ម
     អ�ក��ើ��ស់អុីន�ើរ��ត កម�ស់ពាក��ថា”អាច��ើ�ន”ឱ��

�ជាសកម�ភាព និងនិយាយអំពីអ�ក��ល�នចូលរូមក��ង
សកម�ភាព។ យុទ�នាការ�សនាតាមអុីន�ើរ��តរបស់
អ�ក អាចប���ងអ�កគាំ��របស់អ�កឱ��ក�ាយ�ជាសកម�ជន។

សូម��ើស��ស��ព័ន�ផ��ព�ផ��ាយ
សង�មណាមួយ ��ល��ុម�ល
�របស់អ�ក��ើ��ើនបំផុត ដូចជា 
Facebook, Twitter, Instagram,
 Google+ ជា�ើម។ល។

�របំផុសគំនិត�យខ�ឹម�រ។ 
យុទ����� ក��ង�រប��ើតខ�ឹម�រ 

��ះអ�កទាំង�ះគឺជាអ�ក��លនឹងជួយផ��ព�ផ��ាយ
យុទ�នាការ�សនាតាមអីុន�ើរ��តរបស់អ�ក�ន
ទូលំទូលាយបំផុត។ ភ�ាប់ទំនាក់ទំនងតាមអីុន�ើរ��ត
ជាមួយបណ�ាអង�ការ��ឆាំងការជួញដូរមនុស�� ។

�ើកកម�ស់ ការចួលរួម��ល
មានលក�ណៈ��កដនិយម 

មានដូចជា
“��ករ���ក ព័ត៌មាន��ះជាមួយមិត�ភក�ិចំនួន៣នាក់”
“�ើលនិង��ករ���ក វ���អូ��ះ”
“��សិនអ�ក�ើញមានអ�ីមួយគួរឱ��សង��័យ���វទូរស័ព�និងរាយការណ៍�
កាន់ទូរស័ព�ទាន់��តុការណ៍របស់ការ�យាលយ័��ឆាំងការជួញដូរមនុស��
�ក��ង����សរបស់អ�ក (ផ�ល់��ខទូរស័ព���សិន�ើអាច��ើ�ន)”

��ើការទាក់ទង�យ�ៀងទាត់
(យ៉ាង�ចណាស់ពីរបីដងក��ងមួយស��ហ៍) 

ប��ើនភាពស�ិទ�ស�ាល និង��ើឱ��ពួក��មានអារម�ណ៍ថាពួក��គឺជា���ក
មួយក��ងសកម�ភាព��ះ�ើយ�ើកទឹកចិត�សហគមន៍របស់អ�កឱ��ចូល
រួមចំ��កក��ងយុទ�នាការ�សនាតាមរយះ រូបថត សំណ�រ 
ឫការ��ករ���ក�ឿងផ�ាល់ខ��នជា�ើម។ល។

MTV EXIT �នភ�ាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយុវជន�ក��ង����សភូមា �ើម��ីចាត់សកម�ភាព��ើអុីន�ើរ��ត��ឆាំងនឹងការជួញដូរ
មនុស�� តាមរយះ www.mtvexit.org/liveinmyanmar �ើម��ីផ��ាភ�ាប់យុវវ័យ�ក��ង����សភូមា�មនុស������ងៗ�ៀត�ទូទាំង
ពិភព�កជុំវ�ញប��ា��ឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស��។

ខ្នុំនិងមិត្ភក្ិរបស់ខ្នុំបានសគ្មចចិត្បគង្កើត VEXIT ផដលជា្កុមយុវជនគវៀតណ្មមួយ្បឆាំងនឹងការគធវើអាជីវកម្មនិងការជួញ 
ដូរមនុស្ស។ គយើងគធវើការគលើ Facebook គដើម្បីទាក់ទាញចំណ្ប់អារម្ម�៍របស់មនុស្សចំគពាោះបញ្ហាទាសករសមយ័ទំគនើប ។  
មានយុវជនកាន់ផតគ្ចើនគៅកនែនុងទី្កុង Hanoi, Thai Nguyen និង NgheAn ផដលចូលចិត្ទំព័រគនោះយ៉ាងខ្លាំង។

Hang ជាអ្នកដឹកនាុំយុវជន MTV EXIT បបចាុំបបទេសទវៀតណាម 
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០៨
បូកសុបសកម្មភាព

ការអរគុណដល់អ្នកផដលបានជួយក្នញងផែនការ EXIT PLAN របេ់អ្នកឱ្យដុំសណើរការសៅបាន ការេុំខាន់ 
ណាេ់ផដលអាចស្វើឱ្យអ្នករក្សាទុំនាក់ទុំនងល្អនិងងាយតេួលស្វើការជាមួយពួកសគម្ងសទៀ្សៅសពលសតកាយ។   
MTV EXIT ក៏ចង់ដឹងអុំពតីការងារដ៏អស្ចារ្យផដលអ្នកបានស្វើែងផដរ!

តាមោនជាមួយអនែករំ្ទ៖ ្តរូវ្បាកដថ្ ្តរូវអរេុ�ដល់្េប់រនាផដលបានចូលរួម និងគលើកទឹកចិត្ពួកគេឱ្យចាប់គ្្ើម្្សពវ្្សាយការយល់ដឹងគៅកនែនុងចំគណ្មមិត្
ភក្ិរបស់ពួកគេ។

រាយការ�៍្ត�ប់គៅ MTV EXIT៖ បនាទាប់ពី្ពឹត្ិការ�៍ចប់ សូមទាក់ទងគៅ MTV EXIT គដើម្បី្បាប់គយើងអំពី សកម្មភាពរបស់អនែក គោយបំគពញរបាការ�៍ខ្ី 
តាមរយោះគេ�ទំពត័ខ្ងគ្កាម។ អនែកផដលបានបំគពញរបាការ�៍ការ េឺអាចចូលរួមកនែនុងការចាប់គឆានាតគដើម្បីឈនែោះរង្វាន់សំបុ្ត២សន្ឹកស្មាប់គមើលការ្បេុំតសន្ី 
្បចាំឆានាំរបស់ MTV EXIT. 

្តរូវកត់្តាអំពីអវីផដលអនែកបានគរៀន និងអវីផដលអនែកចង់គធវើគៅគពលបនាទាប់! ផ្នការ EXIT របស់អនែកអាចរីកចគ្មើននិងវិវត្តាមគពលគវលា។ អនែកកំពុងគធវើឱ្យមាន 
ការផ្លាស់្្លូរមួយ!

ខ្នុំគជឿគលើគសរីភាព គ�ើយមនុស្សទាំងអស់េួរ្តរូវបាន្្ល់គសរីភាពចាប់តាំងពីនថ្ងផដលពួកគេបានគកើតមក។ 
គយើងមិន្តរូវមានកំ�ុស ធាលាក់ខ្លួនជាទាសករដូចអវីផដលធាលាប់គកើតមានជាយូរណ្ស់មកគ�ើយគនោះគទ។ 

Doni អ្នកដឹកនាុំយុវជន MTV EXIT បបចាុំបបទេសឥណ្ឌូទនសុី

សកម្មភាពតូចមួយ អាចធ្វើឱ្យអវបីមួយដ�លទំនងជាមិនអាចធ្វើធៅបាន កាលា យជាធរឿងដ�លអាចធ្វើធៅបាន។  
ការជួញ�ូរមនុស្សមានវិសាលភាពទូទំាងពិភពធោក ្រ៉ុដនធ្យើងក៏អាចប្រយុទ្ធប្រឆំាងធ�ើម្បី្រញ្្រ់វាបាន។ 
ដផនការ EXIT PLAN រ្រស់អ្ក គឺជាជំហានមួយធឆាព ះធៅ្រញ្្រ់ភាពជាទាសកសម័យទំធនើ្រធនះ។

០៨

សដតីម្បតីបុំសពញរ�យការេកម្មភាពេូមចុចទតីសនះ



ឧបសម្ព័ន្ធ ១ 
ការរក្សាសុវត្ថិភាពទៅទលើអ៊ីនទ�ើរផណត
សពវដែងៃធនះ មានមនុស្សរា្រ់ោនអ្កដ�លកំពុងធប្រើបបាស់ប្រព័ន្ធអុបីនធ្ើរដណត។ អ្កធប្រើបបាស់ Facebook សរុ្រមានជាង១ពាន់ោននាក់។ 
ប្រព័ន្ធផ្សពវផសាយធៅធលើអុបីនធ្ើរដណតគឺជាឧ្រករណ៍�៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយធ�ើម្បីជបមនុញមនុស្សឱ្យធ្វើសកម្មភាពធ�ើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងកា
រជួញ�ូរមនុស្ស ្រ៉ុដនវ្ាក៏ជាឧ្រករណ៍មួយដ�លអ្កជួញ�ូរមនុស្សធប្រើធ�ើម្បីធបាក្រធញ្ឆោ តជនរងធបរះឱ្យធ្លា ក់ចូលក្នុងស្ានភាពជួញ�ូរដ�រ។ 
�ូធច្ះបតតូវប្រនុងប្រយ័ត្ចំធពាះព័ត៌មានដ�លអ្កកំពុងដចករដមលាក និងអ្កដ�លអ្កកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយធៅធលើអុបីនធ្ើរដណត។ ចូរធររ
ពតាមពាក្យដណនាខំាងធបកាមធនះធ�ើម្បីការពារខលាលួនអ្កធៅធលើប្រព័ន្ធអុបីនធ្ើរដណតៈ

ការពារព័ត៌មាន
ឯកជនរ្រស់អ្ក
សូមឱ្យគលខទូរស័ព្និងអី ុផមលរបស់អនែកគៅមនុស្ស 
ផដលអនែកអាចទុកចិត្បានប៉ុគណ្ណាោោះ។ ្តរូវចាំថ្ ្បសិន 
អនែកោក់ព័ត៌មានរបស់អនែកគៅគលើអីុនគធើរផ�តដូចជា 
គលខទូរស័ព្ អាសយោឋាន្្ោះ និង រូបថតរបស់អនែកគដើម 
គេនឹងង្យ្សួលរកគ�ើញអនែក។

្បសិនអនែកចង់គៅជួបផ្ទាល់ជាមួយមនុស្សផដលអនែកបាន 
សាគាល់តាមអីុនគធើរផ�ត អនែក្តរូវយកមិត្ភក្ិមានាក់គៅជា
មួយ គ�ើយគៅជួបគៅគពលនថ្ង និងគ្ជើសគរីសយកកផន្ង 
ផដលមានមនុស្សគ្ចើន។

មុនបគង្ហាោះរូបថតអនែកដនទគៅគលើអីុនគធើរផ�ត្តរូវគអាយ
មាចាស់រូបយល់្ពមគោយមានចុោះ�ត្គលខ្គលើទ្មង់ 
ផបបបទយល់្ពម។ ចំគពាោះអនែកផដលមានអាយុគ្កាម 
១៨ឆានាំ ្តរូវមានការចុោះ�ត្គលខ្គលើទ្មង់ផបបបទ 
យល់្ពមពីអាណ្ព្ោបាល។ ការគធវើដូចគនោះ គដើម្បីការពារ 
និងគររពសិទ្ិឯកជនរបស់មាចាស់រូបថត។

គៅគពលអនែកោក់រូបថតមួយគៅគលើអ៊ីនគធើរផ�ត វានឹង 
ឋិតគៅទីគនាោះជាគរៀងរ�ូត (គទាោះបីអនែកលុបវាគចាលគៅ
គពលបនាទាប់ក៏គោយ)។

្តរូវ្បាកដថ្ ពាក្យសមាងាត់របសអ់នែកេឺមានអក្សរ និងគលខ 
លាយរនា គ�ើយពាក្យសមាងាត់គនាោះមិនផមនជាគ្មាោះរបស់ 
្កុមតសន្ី ្កុមបាល់ទាត់ ឬ សតវ ផដលអនែកចូលចិត្គ�ើយ។

វាមិនផមនសុទ្ផតអា្កក់គនាោះគទ ផដលជផជកគលងគៅ 
គលើអី ុគធើរផ�តជាមួយមនុស្សផដលអនែកមិនសាគាល់ជា 

 កុំបបា្រ់ពាក្យសមាងៃ ត់រ្រស ់
អ្កធៅនរណាជាោច់ខាត

 ការជដជកធលងធៅធលើ 
អុបីនធ្ើរដណតជាមួយមនុស្សដ�ល 
អ្កមិនសា្គ ល់

 ការធៅជួ្រផ្ទា ល់ជាមួយមនុស្សដ�
លអ្កសា្គ ល់តាមអុបីនធ្ើរដណត

 ការ្រធង្ហា ះរូ្រែតរ្រស ់
អ្កធៅធលើអុបីនធ្ើរដណត

ពិគសស គៅគពលអនែកកំពុងព្ោយមកសាងស�េមន៍
មួយគៅគលើអ៊ីនគធើរផ�តស្មាប់យុទ្នាការគោសនារ
បស់អនែក។ ប៉ុផន្ ្តរូវ្បយតនែ័ ពួកគេ្បផ�លជាមិន្បាប់ 
អនែកអំពីព័ត៌មានពិតរបស់ពួកគេគ�ើយ ដូចគនោះកុំ្បាប ់
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អនែកគៅពួកគេឱ្យគសាោះ។

 ការ្រធង្ហា ះរូ្រែតអ្ក�ដទធៅធលើ
អុបីនធ្ើរដណត

អវបីដ�លអ្កមិនចង់ឱ្យឪពកុម្ាយ 
 បគតូ ឬ ធៅដករ្រសអ្់កធ�ើញសូមកុ ំ

្រធង្ហា ះធៅធលើអុបីនធ្ើរដណត 
ឱ្យធសាះ។

បតតូវប្រកាន់ខ្ា្រ់ភាពធ�ើម។ ខលាលួនអ្ក 
ពិតបបាក� គឺប្រធសើរជាងអវបីដ�ល 

អ្កចង់្រនលាំ។ធតើបតតូវធ្វើ�ូចធមច្ប្រសិន 
អ្កជួ្រ្រញ្ហា ធៅធលើអុបីនធ្ើរដណត?

០១

០២

០៣

០៤

០៥

០៦

០៧

០៨

ប្រសិនអ្កបតតូវបានធគរំខានតាមអុបីនធ្ើរដណត  
ឬមិនបសលួលចិតច្ំធពាះរធ្រៀ្រដ�លនរណាម្ាក់កំពុងទាក់ទងអ្កធៅធលើអុបីនធ្ើរដណត អ្កអាចៈ

 ្បាប់មនុស្សផដលអនែកទុកចិត្ ឬ ទាក់ទងគសវារំ្ទ  ផដលមានដូចជា Cybersmart ជាគដើម។
 ផ្លាស់ប្លូរគលខសមាងាត់ ្បសិនអនែកេិតថ្ ្បផ�លជាមាននរណ្មានាក់បាននិងកំពុងចូលគ្បើអ៊ីផមលឬេ�នី្បព័ន្្្សពវ្្សាយសង្គមរបស់អនែក។
 ប្ក់ ឬ រាយការ�៍ៈ ្បសិនអនែកកំពុង្តរូវបានយយីរំខ្នគៅគលើ្បព័ន្្្សពវ្្សាយសង្គម អនែកអាចកំ�ត់េ�នីរបស់អនែកឱ្យប្ក់អនែកគនាោះគចាល។
 ប្ឹងប៉ូលីស ្បសិនអនែកទទួលបានសារេ្មាមកំផ�ង និងមានអារម្ម�៍ថ្កំពុងស្ិតកនែនុងគ្រោះថ្នាក់។



ឧបសម្ព័ន្ធ ២
រក្សាសុវត្ថិភាពទពលទ�វើការទៅសេគមន៍
មិនថ្បពឹត្ិការណ៍រ្រស់អ្កមានទំហំ្ំឬតូចធនាះធទ អ្កបតតូវបបាក�ថ្ បគ្រ់រ្មានសុវត្ិភាព!
បគ្់រសកម្មភាពដតងដតមាន្រញ្ហា ខលាះៗ  �ចូធនះធ�ើម្បីធអាយបគ្់ររ្មានសវុត្ភិាពធៅក្នុងកឡំនុងបពឹត្កិារណរ៍្រសអ្់ក គអ្ឺកបតតូវគតិថ្ ធតើ្រញ្ហា ទំាងធនាះមាន 
អវបីខលាះ ធហើយអ្កអាចធ្វើអវបីខលាះធ�ើម្បីកាត់្រនយ្ឱកាសធកើតធឡើងដន្រញ្ហា ទំាងធនាះ។
ខាងធបកាមធនះគឺជាចំណចុខលាះៗដ�លបតតូវគិត ៖

្រញ្ហា ដផក្ផលាតូវធចញចូល
 គតើកផន្ងស្មាប់គរៀបចំ្ពឹត្ិការ�៍របស់អនែកមានលក្�ៈង្យ្សួល និងមានសុវត្ិភាពស្មាប់ឱ្យអនែកចូលរួមទាំងអស់គចញចូលឬគទ?
 គតើកផន្ងគនាោះមានសុវត្ិភាព និងផ្សុខភាពស្មាប់អនែកចូលរួមទាំងបុរសនិងសស្ីផដរឬគទ?
 គតើមនុស្សពិការឫមនុស្សចាស់អាចគចញចូលបានង្យផដរឬគទ?
 គតើកផន្ងគនាោះមានសុវត្ិភាពនិងសម្សបស្មាប់កុមារផដរឬគទ? ្ បសិនគបើ គទ គតើអនែកគធវើដូចគម្ចគទើបអាច្បាកដថ្ កុមារនឹងមិនរងគ្រោះថ្នាក់គៅកនែនុងកំ�នុងគពលនន 

 ្ពឹត្ិការ�៍គនាោះ?

្រញ្ហា សន្ិសុខ
   គតើកផន្ងគនាោះអាច្្នុកមនុស្សបានគោយសុវត្ិភាពចំនួនប៉ុនាមាននាក់? គតើអនែក្េប់្េងចំនួនមនុស្សបានគោយរគបៀបណ្? ្ពឹត្ិការ�៍ធំៗអាចត្មរូវឱ្យមានការជួយ

រំ្ទបផន្មពីនេរបាលកនែនុងមូលោឋាន និងការអនុញ្ញាតពីអាជាញាធរមូលោឋាន។
 គតើ្ចកចូលនិង្ចកគចញ្តរូវបានោក់សញ្ញាសមាគាល់ច្បាស់ផដរឬគទ?
 គតើមានបិទផ្នទីជគម្ៀស្រអាសននែគៅកផន្ងគនាោះផដរឬគទ?
 គតើកផន្ងគនាោះសាអាតនិង្តរូវបានបំភ្ឺច្បាស់ល្អផដរឬគទ?
 គតើមានបរិកាខោរឬសមាភារៈផដលមានលក្�ៈអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនែកចូលរួមផដរឬគទ? គតើអនែកនឹងការពារវាកុំឱ្យគកើតគ�ើងបានគោយវិធីណ្?

្រញ្ហា ធវជស្ាសស្
 គតើមានទឹកសាអាតផដរឬគទ?
 គតើមានសមាភារៈសគសង្គាោះបឋមផដរឬគទ?
 គតើមានបំពង់ពន្ត់អេ្គីភ័យផដរឬគទ?
 គតើគសវាសុខ្ភិបាលនិងគសវាសគសង្គាោះបនាទាន់ផដលសិ្តគៅជិតបំ្ុតមានចមាងាយបុ៉នាមានពីកផន្ងគនាោះ? ្ពឹតិ្ការ�៍ធំៗអាចត្មរូវឱ្យមានវត្មានរបស់ភានាក់ង្រពន្ត់អេ្គភ័ីយ 

 និងបុេ្គលិកសុខ្ភិបាល។

នដេូ និងអាជាញាធរមូលោឋានរបស់អនែក អាចជួយអនែកកនែនុងការកំ�ត់ឱ្យបាន្តឹម្តរូវនូវវិធានការសុវត្ិភាពផដល្តរូវគ្តៀមគរៀបចំគៅតាមទំ�ំននសកម្មភាពរបស់អនែក។


