
 

 

ជួយឪពុកម្ឍើយនានាេរឿយឿរែែកេនើ 
េៅទីណាែដលររួសារនានាែដលែែកបាក់ស្ថិតេៅកនុងជេម្្ើោះៀ្ើាំងេៅេលើឿរេរៀែចាំចាត់ែចងេ្វើជាឪពុកម្ឍើយ  
រដ្ឋើភិបាលអូស្តសាឍើលីបានផ្តល់មូលនិ្ិដល់កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ ឪពុកម្ឍើយ 
និងេស្វានានាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើេៅទូទាំងរែេទស្អូស្តសាឍើលី េដើមើបីជួយ 
ឪពុកម្ឍើយនានាេោយេ្ឍើតឿរយកចិតតទុកដ្ក់េៅេលើ កូនៗរែស្់ពួកេរ។ 

េតើអវេីៅជា កមមវិ្ ីដឿីែង្គើែឪ់ពកុម្ឍើយ និងេស្វានានា 
ស្ាំរាែឪ់ពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ? 

កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ និងេស្វានានាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ 
រឺជាកមមវិ្ីេ្វើជាឪពុកម្ឍើយេរឿយឿរែែកេនើែដលស្ថិតេៅេរឿមម្រាចើាែ់ររួសារ។ 
កមមវិ្ីនិងេស្វាទាំងេនោះជួយឪពុក 
ម្ឍើយែដលបានែែកេនើ ែដលស្ថិតេៅកនុងជេម្្ើោះៀ្ើាំង េរៀនស្ូរតពីរេែៀែែដលជេម្្ើោះ ឪពុកម្ឍើយែ ោះពាល់ដល់ 
កូនៗ 
និងេហតុផ្លែដលកូនៗរតូវឿរឪពុកម្ឍើយជួយឧែតថមភេាំរទៃនទាំនាក់ទាំនងរែស្់ពួកេរជាមួយនឹងឪពុកម្ឍើយដ
ៃទេទៀត។ 
កមមវិ្ីនិងេស្វាទាំងេនោះជួយឪពុកម្ឍើយនានាេោយេ្ឍើតឿរយកចិតតទុកដ្ក់េៅេលើេស្ចកតីរតូវឿររែស្កូ់ន 
ជាជាង ជេម្្ើោះ 
និងរិតរូរេ វ្ើឿរេរៀែចាំចាត់ែចងនានាែដលអនុញ្ញើតិេោយឪពុកម្ឍើយនិងស្ម្ជិកររួសារដៃទេទៀត 
េដើមើបីចាំណាយេពលជាមួយកូន។ 



 

 

េហតអុវីបានជារតូវេៅរក កមមវិ្ ីដឿីែង្គើែ ់ឪពុកម្ឍើយ? 

េពលខ្លោះររួសារទាំងឡាយែដលបានែែកេនើមិនោចយល់រពមស្តីពីឿរេរៀែចាំចាត់ែចងស្ាំរាែ់ជួែកូនៗរែស្់ពួក
េរ និង មិនោចេ្វើេោយដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយដាំេ ើរបាន។ 
ឪពុកម្ឍើយោចបានេៅតុលាឿេដើមើបីបានេ វ្ើដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ 
ក៍ែ ុែនតម្នែញ្ហើេៅកនុងឿរអនុវតតន៍ាមដីឿែង្គើែ់ទាំងេនាោះ។ កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ 
ឪពុកម្ឍើយោចជួយឪពុកម្ឍើយដឹងឮស្តីពី អវីែដលកូនៗចង់បាន និងរតូវឿរេៅដាំណាក់ឿលនិងោយុុៈ 
េផ្ើឝងៗេនើៃនឿរ 
វិវតតន៍រែស្់ពួកេរ។ 

េហតអុវីបានជារតូវេៅេស្វាស្ាំរាែឪ់ពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ? 

ឪពុកម្ឍើយែដលបានែែកេនើជាេរចើនដឹងថាជេម្្ើោះរវាងពួកេររឺេ្វើេោយកូនរែស្់ពួកេរមិនស្ែើាយចិតត 
ក៍ែ ុែនតម្នោរមម ៍ថាេមើនអវីែដលពួកេរោចេ វ្ើបាន។ កូនោចពុោះពារៀងមេនាស្េចចតនា 
េែើេទោះែីជាពួកេរេមើលេៅដូចជាមិនអីេៅេលើៃផ្ទមុខ្។ 
េស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើោច 
ជួយេលាកអនកេរៀនស្ូរតពីអវីែដលកូនៗរតូវឿរេរឿយឪពុកម្ឍើយរែស្់ពួកេរបានែែកេនើ 
និងែស្វងរកវិ្ីនានាេដើមើបីជួយ កូនរែស្់េលាកអនក។ 

េស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើរឺមិនែមនស្តីពីឿរេដ្ោះរសាយជេម្្ើោះជាមួយនឹងឪពុក
ម្ឍើយ ដៃទេទៀតេទ។ វាស្តីអាំពីជេម្្ើោះរវាងឪពុកម្ឍើយែដលបានែែកេនើែ ោះពាល់ដល់ កូនៗ 
និងពីអវីែដលេលាកអនក ជាែុរគល ោចេ្វើវាបាន។ វាជួយេលាកអនកែស្វងរករេែៀែែដលេលាកអនកោចជួយកូន 
រែស្់េលាកអនក មិនថាកូនេនាោះរស្់េៅ ឬមិនរស្់េៅជាមួយ េលាកអនកេទ។ 

េតើកមមវិ្ដីឿីែង្គើែឪ់ពកុម្ឍើយម្នរយុៈេពលែ ុនាមើន? 

កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយោចេ្វើឿរជាមួយឪពុកម្ឍើយ នានាបានយូរេៅាមពួកេររតូវឿរ។ េនោះោចែីែខ្ 
ឬវាោចរហូតដល់េៅពីរឆនើាំ។ 



 

 

េតើ ឪពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើម្នរយុៈេពលែ នុាមើន? 

ស្ិឿខើសាលាអែ់រំនឹងចាំណាយេពលជា្មមាកនលោះៃងៃ។ េរឿយមកេទៀត 
េស្វានានាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ្វើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ ោចផ្តល់នូវឿរពិេរេោះេោែល់ 
និងឿរជួយឧែតថមភែែនថមេទៀត។ េនោះោចពីរែីស្បាឍើហ៍ ឬេរចើនែខ្។ 

េតើម្នអវេីកើតម្ន រែស្និេែើេលាកោចម្នោរមម ម៍និម្នស្វុតថិភាព? 

កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ និងេស្វានានាស្ាំរាែ់ឪពុក 
ម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើម្នឿរេរៀែចាំចាត់ែចងនានាេកើតម្នេ ើងេដើមើបីឿរពារស្ុវតថិភាពរែស្់
អតិងិជន និងែុរគលិក។ រែស្ិនេែើេលាកអនកម្នឿររពួយបារមភស្តីពីស្ុវតថិភាពរែស្់េលាកអនក 
ឬស្ុវតថិភាពរែស្់កូនរែស្់េលាកអនក េលាកអនករតូវេោយែុរគលិក 
េស្វាដឹងេោយបានេលឿនែដលោចេ្វើេៅបាន។  

េហតអុវីបានជាកនូរតូវម្នស្វុតថិភាព? 

ស្ុវតថិភាពរែស្់ស្ម្ជិកររួសារទាំងអស្់រឺស្ាំៀន់ណាស្់ េៅកនុងកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ 
និងេស្វានានាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ។ ស្ូមពិភាកើាេរឿងេនោះជាមួយនឹងែុរគលិក។ 

េតើនរណាខ្លោះែដលោចេៅរក កមមវិ្ ីដឿីែង្គើែឪ់ពកុម្ឍើយ 
នងិេស្វានានាស្ាំរាែឪ់ពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ? 

ឪពុកម្ឍើយែដលបានែែកេនើែដលមិននិោយ ឬម្នែញ្ហើជាមួយនឹងឿរេរៀែចាំចាត់ែចងេ្វើជាឪែុកម្ឍើយ 
ឬជាមួយនឹង ដីឿែង្គើែ់តុលាឿរ ោចេៅរកកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ។ 
េលាកអនកោចចូលរួមេៅកនុងកមមវិ្ីខ្លោះេដ្យខ្លួនរែស្់េលាកអនក្ទើល់ 
ឬេលាកអនកោចចូលរួមកនុងនាមជារូរស្ក ឬជា ររួសារ។ កូនៗរែស្់េលាកអនកក៍ោចចូលរួមពាក់ព័នឋផ្ងែដរ។  



 

 

ឪពុកម្ឍើយែដលបានែែកេនើែដលមិនោចេ្វើទាំនាក់ទាំនង េដ្យេមើនឿរវាយរែតែ់ 
ក៍ោចេៅរកេស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ បានែដរ។ 
េស្វានានានឹងេរៀែចាំចាត់ែចងស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយ 
ទាំងឡាយ េដើមើបីចូលរួមេៅឯេពលេវលាដ្ច់េដ្យែ ក ដូេចនោះពួកេរ មិនរតូវជួែេនើេទ។ 
កមមវិ្ីរឺស្ាំេៅេៅេលើឪពុកម្ឍើយទាំងពីរជាែុរគល និងោចជួយបាន េទោះែីឪពុកម្ឍើយែតម្នើក់ចូលរួមក៍េដ្យ។ 

េតើម្នអវេីកើតេ ើងេៅកនងុអាំ ងុកមមវិ្ ដីីឿែង្គើែ ់ឪពុកម្ឍើយ? 

ម្នេរឿងមួយចាំនួនែដលោចេកើតេ ើងជាែផ្នកៃនកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ។ ទាំងេនោះរួមម្ន 
ឿរនិោយជាមួយអនកពិេរេោះេោែល់ ររួសារ ឿរចូលរួមស្ិឿខើស្ិលាព័ត៌ម្ន ឿរចូលរួមេៅកនុង 
រកុមអែ់រំជាមួយនឹងឪពុកម្ឍើយដៃទេទៀតែដលកាំពុងម្ន ែញ្ហើដូចេនើ និង 
រែស្ិនេែើឪពុកម្ឍើយទាំងពីរម្នឆនទុៈ សាកលើបងដាំេណាោះរសាយជេម្្ើោះររួសារ។ 

េតើម្នអវេីកើតម្នេ ើងេៅឯេស្វាស្ាំរាែ់ឪពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែក
េនើ? 

ម្នេរឿងជាេរចើនែដលោចេកើតម្នជាែផ្នកៃនេស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ។ 
វានឹងែតងែតម្នស្ិឿខើសាលាអែ់រំជាមួយនឹងឪពុកម្ឍើយដៃទេទៀតែដលកាំពុងម្នែញ្ហើដូចេនើ។ 
អនកពិេរេោះេោែល់ររួសារក៍នឹងផ្តល់ឿរជួយឧែតថមភដៃទេទៀតផ្ងែដរ 
ោរស្័យេៅាមេស្ចកតីរតូវឿររែស្់េលាក អនក។ 
េស្វានឹងពនើយល់ពីអវីែដលរំពឹងទុកេៅេពលែដលេលាកអនកនិោយេៅឿន់ពួកេរ។ 

េតើម្នឿរជយួអវីខ្លោះេៅទីេនាោះស្ាំរាែក់ូនៗរែស្់ខ្ញុាំ? 

កូនៗោចនិោយេៅឿន់អនកពិេរេោះេោែល់ររួសារម្នើក់ ជាែផ្នកមួយៃនកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ។ 
ពួកេរក៍ោចចូលរួមរកុមជាមួយនឹងកូនៗដៃទេទៀតែដល 
ររួសាររែស្់ពួកេរកាំពុងជួែែទពិេសា្ន៍នូវែញ្ហើរស្េដៀងេនើ។ 
េរឿងេនោះជួយពួកេរេោយយល់ពីអវីេកើតេ ើងេៅកនុង ររួសារ។ 



 

 

េស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើរឺស្ាំេៅជួយកូនៗាមរយុៈឪពុកម្ឍើយរែស្់ពួកេរ។ 
អងគឿរខ្លោះោចផ្តល់ឿរពិេរេោះេោែល់ ឬជាំនួយឯកេទស្ ដៃទេទៀតស្ាំរាែ់កូនៗេៅេរឿមកមមវិ្ីេផ្ើឝងេនើមួយ 
ឬពួកេរ ោចេស្នើរស្ុាំេស្វាដៃទេទៀតេៅាមមូលដ្ឋើន។ 
េលាកអនកោចពិភាកើាពីេស្ចកតីរតូវឿររែស្់កូនេលាកអនកជាមួយនឹងេស្វាេៅេពលណាមួយក៍បាន។ 

េតើខ្ញុាំរតូវេរែើរបាស្ក់មមវិ្ ដីីឿែង្គើែឪ់ពកុម្ឍើយ 
ឬេស្វាស្ាំរាែឪ់ពុកម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ េៅេពលណា? 

តុលាឿរោចេលើកទឹកចិតត ឬែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយេដើមើបីចូលរួម កមមវិ្ី ឬេស្វាមួយ។ េលាកអនក 
ឬឪពុកម្ឍើយដៃទេទៀតរែស្់កូនរែស្់េលាអនកោច រតូវេរែចជូនេោងេៅកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ 
ឬេស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ េដ្យេស្វាទាំនាក់ទាំនងរែស្់កូនៗ 
េដ្យមជើឈម ឌលទាំនាក់ទាំនងររួសារ េដ្យអនកពិេរេោះេោែល់ររួសារ 
ឬេស្វាណាមួយដៃទេទៀតែដលកាំពុងជួយររួសាររែស្់េលាកអនក េរឿយពីឿរែែកេនើ។ 
ជួនឿលឪពុកម្ឍើយរតូវេ វ្ើេស្ចកតីស្ាំេរចចិតត្ទើល់រែស្់ពួកេរ េដើមើបីេៅ កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុក 
ម្ឍើយ ឬេស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ េដ្យខ្លួនឯង។ 

េតើអវែីដលខ្ញុាំនិោយម្នឿរស្ម្ឃើតឬ់េទ? 

ម្នឿរស្ម្ឃើត់ េៅេរឿមម្រាចើាែ់ររួសារ រាល់អវីៗែដលេលាកអនកនិោយេៅកនុងកមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុក 
ម្ឍើយ ឬ េស្វាស្ាំរាែ់ឪពុកម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ េៅចាំេពាោះមុខ្អនកពិេរេោះេោែល់ររួសារ 
ឬអនករែតិែតតិដាំេណាោះរសាយទាំនាស្់ររួសាររឺម្នឿរស្ម្ឃើត់– េលើកែលង 
ែតេៅកនុងឿលុៈេទស្ុៈជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជាេដើមើបីឿរពារនូវឿររាំរាម ៃ្ន់ ៃ្រមួយចាំេពាោះជីវិត 
ឬស្ុខ្ភាពរែស្់ នរណាម្នើក់ ឬេដើមើបីឿរពាររ ុៈកម្មើឿរៃនែទឧរកឹដឋ។ អនកពិេរេោះររួសារ ឬ 
និងអនករែតិែតតិដាំេណាោះរសាយទាំនាស្់ររួសាររតូវែតរាយឿរ ៍ពីរំេលាភែាំពានកុម្រ 
ឬរែស្ិនេែើម្នេរេោះថានើក់ៃនឿររំេលាភែាំពាន េៅឿន់ោជាញើ្រនានា 
េហើយេរឿងេនោះោចរតូវបានេរែើរបាស្់ជាភស្តុាងេៅកនុង ឿលុៈេទស្ុៈខ្លោះ។  



 

 

េតើវានងឹចាំណាយអស្់ែ នុាមើន? 

ជួនឿលេលាកអនកនឹងរតូវបានេររិតៃងលឈនួលេដើមើបីេៅរក កមមវិ្ីដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយ ឬេស្វាស្ាំរាែ់ឪពុក 
ម្ឍើយេ វ្ើកិចចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ។ ចាំនួនរបាក់ែដលេលាកអនករតូវែង់នឹងោរស្័យេៅ 
ឿលុៈេទស្ុៈៀងហិរចដវតថុរែស្់េលាកអនក។ រែស្ិនេែើេលាកអនកស្ថិតេៅកនុងមនុស្ើឝម្នចាំ ូលទែ ឬ 
កាំពុងម្នែទពិេសា្ន៍េៅកនុងឿរលាំបាកៀងហិរចដវតថុ ស្ូមរបាែ់េោយេស្វាបានដឹង 
ែដលេរនឹងរតូវម្នឿរេរៀែចាំ ចាត់ែចងេកើតម្នេ ើងេដើមើបីេោយរបាកដថា េលាកអនកេៅ 
ែតោចចូលរួមេៅកនុងកមមវិ្ីបាន។ 

ឿរេៅតុលាឿរ 

រែស្ិនេែើេលាកអនកស្ាំេរចិតតេដើមើបីេៅតុលាឿរេដើមើបីបានេស្ចកតីស្ាំេរចចិតតមួយស្តីពីកូនរែស្់េលាកអនក 
តុលាឿរោចស្ាំ ូមពរ ឬែង្គើែ់េលាកអនក ឬ ឪពុកម្ឍើយដៃទេទៀត ឬទាំងស្ងៀង 
េដើមើបីចូលរួមេៅកនុងកមមវិ្ីឪពុកម្ឍើយេរឿយឿរែែកេនើ។ 
តុលាឿរោចែង្គើែ់េោយម្នឿរចូលរួមេៅឯកមមវិ្ីទាំងេនោះ 
េៅេពលណាមួយេៅកនុងអាំ ុងេពលដាំេ ើរឿរតុលាឿរ។ តុលាឿរក៍ោចែង្គើែ់េលាកអនក 
និងឪពុកម្ឍើយៃដេទៀតេដើមើបីចូលរួមេៅកនុង 
ដាំេ ើរឿរ្្ើស្់ែតូរែដលម្នឿរេមើលខុ្ស្រតូវឬទាំនាក់ទាំនងទស្ើឝនកិចចនានាេៅឯេស្វាទាំនាក់ទាំនងរែស្់កូនៗ
។  

រែស្ិនេែើេលាកអនក ឬឪពុកម្ឍើយដៃទេទៀត មិនបានអនុវតត ាមដីឿែង្គើែ់ឪពុកម្ឍើយេទ 
តុលាឿរោចេ្វើដីឿែង្គើែ់មួយែងមេទៀតស្ាំរាែ់េលាកអនក 
េដើមើបីចូលរួមេៅកនុងកមមវិ្ីឪពុកម្ឍើយេរឿយឿរែែកេនើ។ 
តុលាឿរោចែង្គើែ់មនុស្ើឝែដលមិនអនុវតតាមដីឿែង្គើែ់េដើមើបីែង់ៃងលចាំណាយៀងចើាែ់រែស្់ភារីដៃទេទៀត
ចាំេពាោះស្ាំ  ាំេរឿងែ តឹងនានា។  



 

 

េតើខ្ញុាំែស្វងរក កមមវិ្ ដីីឿែង្គើែឪ់ពកុម្ឍើយ 
នងិេស្វាស្ាំរាែឪ់ពកុម្ឍើយេ្វើកចិចស្ហឿរេរឿយឿរែែកេនើ ោ ើងដូចេមតច? 

េលាកអនកោចេៅទូរស្័ពទេៅ ែខ្ើឝទូរស្័ពទដាំែូនាមើនទាំនាក់ទាំនងររួសារាមេលខ្ 1800 050 321 រវាងេម្ ើង 8 

រពឹក ដល ់េម្ ើង 8 លាឃើច ពៃីងៃ ច័នទ ដល ់ៃងៃ ស្រុក នងិ ពេីម្ ើង 10 រពកឹ ដល ់េម្ ើង 4 លាឃើច េៅៃងៃ េៅរ ៍
(េលើកែលងែតៃងៃឈែ់ស្ាំរាកជាតិសាធារ ុៈ)។  ពួកេរោចជួយេលាកអនកែស្វងរកកមមវិ្ី 
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