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អារម្ភកថា

     វិស័យអប់រំជាគន្លឹះមួយ រួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសការអភិវឌេឍធនធាន
មនុសេស។ ដោយសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ការអប់រំក៏តេូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លាំង ដើមេបី
បណ្តុះបណា្តាលធនធានមនុសេស បេកបដោយគុណភពនិងមានជំនាញខ្ពស់ ដើមេបីបំពេញលើគេប់លក្ខខណ្ឌការងារ។
ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរីកចមេើននេទីផេសារសេរីរបស់សង្គមជាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតគោល
នយោបាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កម្មវិធីចំណេះទូទៅ និងគោលនយោបាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវត្តន៍នៅតាម
សាលារៀនចំណេះទូទៅ។
កម្មវិធីបំណិនជីវិតនៅតាមមូលដា្ឋានគឺជាស្នូលនេការបង្កើនគុណភពនិងបេសិទ្ធភពក្នុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផ្តល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលដា្ឋានយ៉ាងជេជេះ និងពងេឹងជំនាញផេសេងៗ ដេលមានសារៈសំខាន់សមេប់ការសេូបយក
បទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនចាំបាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់នៅបេចាំថ្ងេ។

 ម៉ូឌុលនេះផ្តល់ឱេយលោកគេូអ្នកគេូនូវមេរៀនចំនួន១០ ដើមេបីជួយសមេួលក្នុងការបងេៀន និងការរៀនអំពីការទប់
សា្កត់ការជួញដូរមនុសេស ដេលជាផ្នេកមួយនេបំណិនជីវិតទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមក្នុងមូលដា្ឋានដោយផ្តោតទៅលើសុវត្ថិ
ភពផ្ទាល់ខ្លួន។

 ម៉ូឌុលនេះផេសារភ្ជាប់ទៅនឹងតមេូវការចាំបាច់នៅក្នុងជីវភពរស់នៅ  ដើមេបីជាជំនួយដល់យុវវ័យ ជៀសផុតពីការ
បេឈមនឹងបញ្ហាគេះថ្នាក់និងការគមេមកំហេងជាចេើនរបស់ជនខិលខូច(មេខេយល់មេបនអ្នកជួញដូរមនុសេស...)។

 គណៈកម្មការយើងសងេឃឹមថឯកសារនេះនឹងកា្លាយជាបេយោជន៍មួយសមេប់ការអប់រំនិងសូមថ្លេងអំណរគុណ
យ៉ាងជេលជេចំពោះការចូលរួមកេលម្អលើឯកសារនេះ ពីសំណាក់អស់លោកលោកសេី ែដលជាអ្នកអនុវត្ត និងអ្នក
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
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១. វត្ថុបំណងរួម
                                បំណិនជីវិតគឺជាបំណិនបញ្ញាបុគ្គលិកលក្ខណៈអន្តរបុគ្គលនិងវិជា្ជាជីវៈដេលអាចជួយដល់ការធ្វើការសមេចចិត្ត
ការធ្វើទំនាក់ទំនងបេកបដោយបេសិទ្ធភពនិងអាចដោះសេយបញ្ហាគេប់គេងខ្លួនឯងបានដើមេបីរួមចំណេកក្នុងការលើក
ស្ទួយសុខុមាលភព និងជីវិតបេកបដោយផលិតភពក្នុងជីវិតបេចាំថ្ងេបានយ៉ាងជោគជ័យ។ (គោលនយោបាយ

បំណិនជីវិត២០០៦)
    នៅក្នុងម៉ូឌុលនេះបានអប់រំសិសេសានុសិសេសឱេយមានចំណេះដឹងនិងជំនាញដើមេបី៖

កំណត់ពីភពខុសប្លេកគ្នារវងការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេលមានសុវត្ថិភពនិងការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅ
កាន់កន្លេងផេសេងដេលគ្មានសុវត្ថិភពពេមទាំងយុទ្ធវិធីដេលតេូវការដើមេបីធ្វើឱេយបេកដថការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់
កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព
កំណត់និយមន័យនេការជួញដូរមនុសេសមូលហេតុនិងផលវិបាករបស់វ
ពណ៌នាពីរបៀបដេលការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដោយគ្មានសុវត្ថិភពអាចនាំទៅដល់ការជួញដូរមនុសេស
ពនេយល់ពីលេបិចកលដេលជាធម្មតាបេើបេស់ដោយអ្នកជួញដូរមនុសេស

កំណត់ពីវិធីការពារកុំឱេយមានការជួញដូរមនុសេស។

២. ការត្រៀមលក្ខណៈមុនព្រលបង្រៀន
ម៉ូឌុលនេះចេកចេញជាចេើនផ្នេកផេសេងៗគ្នាហើយមានវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា។ការតេៀមលក្ខណៈមុនពេល
បងេៀនសិសេសជាដំណាក់កាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវបានគេូ
តេៀមទុកជាមុន។

      សម្ភារឧបទេស
    ផ្នេកនេះផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបពីសមា្ភារឧបទេស។ភគចេើនជាសមា្ភារមូលដា្ឋានដូចជាប៊ិចឬកេដាស។សមា្ភារ

ផេសេងទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងតេូវផ្ដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវត្ត តាមរយៈឯកសារសមេប់សិសេស ដេលបានភ្ជាប់នៅ
ក្នុងម៉ូឌុលនេះ។

       លទ្ធផលរំពឹងទុក
គឺជាលេបះបញ្ជាក់នូវអ្វីនឹងតេូវសមេចបាននិងវយតម្លេនៅខាងចុងមេរៀន។លេបះទំាងនេះទាក់ទងនឹងគោលដៅ

រួមរបស់បំណិនជីវិតដេលបានកំណត់នៅក្នងុគោលការណ៍ណេនំាបំណិនជីវិតនៅមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ។

       សញ្ញាសម្គាល់សមេាប់សកម្មភាពនីមួយៗ 
ខាងកេមនេះជាសញ្ញាសមា្គាល់សកម្មភពងាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការបងេៀននិងរៀន។

             ធ្វើសកម្មភាព៖គេូចាំបាច់តេូវធ្វើសកម្មភពផ្ទាល់ខ្លួន
            សរសេរ       ៖ពេលខ្លះតេូវការឱេយគេូសរសេរនៅលើកា្តោរខៀន
              សួរ            ៖មានសំណួរដេលតេូវសួរទៅកាន់សិសេស
            ពនេយល់       ៖ពនេយល់ចំណុចសំខាន់ៗឬបេប់សិសេសនៅក្នុងថ្នាក់

-ខ-



  លំនាំបងេៀន
   មេរៀននីមួយៗចេកជា៣ផ្នេក។ ផ្នេកទី១ គឺជាសេចក្តផី្តើមដេលយើងពេយាយមផេសារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសមានសេប់ ឬរំលឹកទៅមេរៀនចាស់។ ផ្នេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកម្មភពសំខាន់ៗដោយផ្អេកលើវិធីសាសេ្ត
បងេៀនបេបការងារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌មានសមា្ភាស ចងកេងឯកសារ និងបទបងា្ហាញ...។) និងយុទ្ធវិធី
បងេៀនផេសេងៗទៀត។នៅផ្នេកទី៣ដេលជាផ្នេកបញ្ចប់យើងអាចធានាបានថរាល់លទ្ធផលនេការសិកេសារបស់យើងគឺ
បានឆ្លងកាត់នូវយុទ្ធវិធីខុសៗគ្នាជាចេើន។

៣. ខ្លឹមសារសង្ខ្រប
 មេរៀនសង្ខេបតេូវបានផ្តល់ជូនឱេយគេូក្នុងផ្នេកនេះ ដើមេបីជាទុនខ្លះក្នុងការបងេៀន ហើយក៏ជាសញ្ញាណមួយជាក់

លាក់បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងសារៈសំខាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ខាងកេមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបរួមទាំង១០មេរៀននៅក្នុងម៉ូឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន ពេលវេលា ខ្លឹមសារសង្ខេប ទំព័រ

១.ការជួញដូរមនុសេស ១ម៉ាង
៣០នាទី

យើងសិកេសាពីនិយមន័យនេ ៉ការជួញដូរមនុសេស ៉ និងភព
ខុសប្លេកគ្នារវងការជួញដូរមនុសេស និងចំណាកសេុក។
តាមរយៈករណីសិកេសា យើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍នេ
សា្ថានភពជួញដូរមនុសេសខុសៗគ្នា ពេមទាំងកតា្តោជំរុញ និង
កតា្តោអូសទាញសមេប់ការជួញដូរមនុសេសនេះ។

១

២.ការជួញដូរមនុសេស(ត)
១ម៉ាង
៣០នាទី

បនា្ទាប់ពីការសិកេសាបឋមនេការជួញដូរមនុសេស យើងនឹងសិកេសា
បន្ថេមទៀតអំពីវិធីដេលឈ្មញួជួញដូរមនុសេសបេើបេស់ និង
មធេយាបាយខុសៗគ្នានេការកេងយកផលបេយោជន៍។ យើង
បងេៀនឱេយសិសេសតេៀមខ្លនួនិងគិតឱេយបានសីុជមេហើយនឹង
សួរសំណួរដើមេបីរៀនបន្ថេមទៀតអំពីលេបិចកល ដេលអាច
មានពីឈ្មញួជួញដូរមនុសេស។

៥

៣.តើអ្នកមកពីណា? ១ម៉ាង
៣០នាទី

មេរៀននេះ រំលឹកពីចំណេះដឹងដេលមានសេប់អំពីការធ្វើប
មា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង។យើងកំណត់ពីមូលហេតុនេកា
រធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង ហើយយើងលេងលេបេង
កំសាន្តដេលយើងរៀនពីបញ្ហាសាមញ្ញចំពោះអ្នកការធ្វើ
បមា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងជួបបេទះ។បនា្ទាប់ពីនោះយើង
ពិភកេសាពីគេះថ្នាក់និងគុណបេយោជន៍ដេលអាចមាន។

១៤

៤.សុវត្ថិភពនិងគ្មានសុវត្ថិភព ១ម៉ាង
៣០នាទី

ជាមួយចំណេះដឹងដេលសិសេសទទួលបានតាមរយៈការ ស្ទង់
មតិយើងនឹងធ្វើការអង្កេតបន្ថេមទៀតអំពីការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅ
កាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព និងការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់
កន្លេងផេសេងគ្មានសុវត្ថិភព។ យើងធ្វើការ  បេមើលមើលចំ
ណេះដឹងនេះតាមរយៈផ្ទាំងរូបភពមួយ។

២០

៥.ផ្ទាំងរូបភព ១ម៉ាង
៣០នាទី

ផ្ទាំងរូបភពដេលបង្កើតឡើង ដោយសិសេសតេូវបានធ្វើការ
វយតម្លេ។ យើង "ផ្តល់មតិយោបល់ និងសរសើរ" គ្នាទៅ
វិញទៅមកអំពីកិច្ចការនេះ។ លើសពីនេះទៀត យើងស្វេង
យល់ឱេយកាន់តេសុីជមេនូវចំណេះដឹងរបស់យើងអំពីការតេៀ
មការការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងទៅកាន់ទីកេុង។តើ
ការរៀបចំនិងជមេើសណាមួយដេលអ្នកគួរតេជេើសរីស?

២៤

-គ-



៦.ទីកេុងធំ ១ម៉ាង
៣០នាទី

ដោយសារអ្នកការធ្វើបមា្លាស់ទីទៅកាន់ កន្លេងផេសេងនៅជន
បទភគចេើនទៅទីកេុងភ្នំពេញ សិសេសនឹងសិកេសាបន្ថេមទៀត
អំពីទីកេុងនេះ។ពួកគេកំណត់ភពខុសប្លេកគ្នារវងទីកេុង
ធំមួយនិងភូមិតូចមួយ។ពួកគេក៏រៀនកត់ចំណាំទីតាំងមួយ
ចំនួនក្នុងទីកេុងពេមទាំងរៀនពីមុខងារនិងបេវត្តិរបស់ពួកវ។

២៩

៧.ផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន ១ម៉ាង
៣០នាទី

សិសេសធ្វើយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង នៅក្នុង
សហគមន៍ដើមេបីបងា្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអំពីចំណាក
សេុកមានសុវត្ថិភព។ពួកគេចេកខិត្តប័ណ្ណឬផ្ទាំងរូបភពទៅ
ឱេយអ្នកភូមិពេមទាំងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេ។

៣៦

៨.ការមកដល់ទីកេុង ១ម៉ាង
៣០នាទី

បនា្ទាប់ពីការរៀបចំទាំងនេះសិសេសតេូវសំដេងជាធ្វើដំណើរទៅ
ទីកេុងភ្នំពេញ។ ពួកគេរៀនអំពីជមេើសសុវត្ថិភពផេសេងៗ
ក្នុងការស្វេងរកផ្ទះជួលនិងរៀនសមេបខ្លួនជាមួយជីវិតនេអ្នក
ទីកេុង។ នេះមានន័យថ រៀនពីរបៀបដេលធ្វើឱេយមាន
អារម្មណ៍សបេបាយចិត្ត និងអ្វីដេលគួរដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ច
សនេយាជួល។

៣៨

៩.ចេបាប់ស្ដីពីការបង្កេបអំពើ
ពងេត់និងជួញដូរមនុសេសនិងអំពើ
ធ្វើអាជីវកម្មលើមនុសេស

១ម៉ាង
៣០នាទី

តួនាទីរបស់រដា្ឋាភិបាល និងចេបាប់បេឆាំងការជួញដូរមនុសេស
តេូវបានសិកេសា។យើងរៀនពីសេចក្តីដកសេង់នេចេបាប់បេឆាំង
ការជួញដូរមនុសេស និងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនរងគេះ និង
គេួសារ។ វគ្មិនកិត្តិយសមា្នាក់មកពីសហគមន៍នឹងតេូវបាន
អញ្ជើញមកដើមេបីនិយយអំពីករណីក្នុងមូលដា្ឋាន និងកិច្ចខំ
បេឹងបេងនិងយុទ្ធនាការបេឆាំងការជួញដូរមនុសេស។

៤៦

១០.ការវយតម្លេចំណេះដឹង
       

១ម៉ាង
៣០នាទី

សិសេសធ្វើបទបងា្ហាញពីជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ
តាមរយៈ ការធ្វើបទបងា្ហាញណេនាំមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។
ពួកគេអញ្ជើញសិសេសពីថ្នាក់ទី៩/១២ផេសេងទៀត ឬបងប្អូន
ណាមា្នាក់មកទសេសនា។បនា្ទាប់ពីនោះចំណេះដឹងនឹងតេូវបាន
វយតម្លេតាមរយៈសំណួរសរសេរមួយ។

៥៣

៤.  ការវាយតម្ល្រ
 ការវយតម្លេមាន២ផ្នេកសំខាន់ៗ។មួយផ្នេកជាការវយតម្លេនៅចុងបញ្ចប់នេម៉ូឌុលនីមួយៗនិងជាវិញ្ញាសា
សរសេរដេលយើងតេូវបញ្ចូលនៅផ្នេកខាងចុងម៉ូឌុល។ផ្នេកមួយទៀតជាការវយតម្លេទៅលើឥរិយបថសិសេសដោយ
គេូជាអ្នកសង្កេតផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងេហើយដាក់ពិន្ទុ។វិធីវយតម្លេទាំងពីរចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសមា្នាក់ៗ។ចំពោះការវយតម្លេសិសេសនេះយើងគិតពិន្ទុ៥០ស្មើទៅនឹងមុខវិជា្ជាមួយចំនួនផង
ដេរគឺយើងឱេយពិន្ទុ៣៥ទៅលើឥរិយបថនិងពិន្ទុ១៥ទៅលើវិញ្ញាសាសរសេរ។  
               
 ៥. ឯកសារបន្ថ្រម

ផ្នេកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមទាំងផ្ទាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។ 
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 រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ករណីសិកេសារបស់ចាន់ធី

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាចៈ

-ផ្តល់និយមន័យការជួញដូរមនុសេស។
-កំណត់ពីវិធីដេលឈ្មួញជួញដូរមនុសេសបេើបេស់។

-ស្វេងយល់ពីកតា្តោជំរុញនិងកតា្តោអូសទាញដេលរួមចំណេកដល់ការជួញដូរមនុសេស។     

ស្រចក្តីផ្តើមៈ ចំណ្រះដឹងដ្រលមានស្រាប់                                                                        ១៥  នាទី

តើមាននរណាមា្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះធា្លាប់បានឮពាកេយ"ការជួញដូរមនុសេស"ដេរឬទេ?
បេសិនបើមានតើអ្នកអាចពនេយល់ពីអត្ថន័យរបស់វបានដេរឬទេ?
បេសិនបើមិនធា្លាប់ឮតើអ្នកគិតថវមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?

បិទនិយមន័យ៉ការជួញដូរមនុសេស៉ដេលបានតេៀមរួចមកហើយនោះនៅលើកា្តោរខៀន

និយមន័យ  ៉ការជួញដូរមនុសេស  ៉
"ការជួញដូរមនុសេស៉ជាការដោះដូរដោយមានការបង្ខំការដើរខេសេលើឬមានការបិទបាំងអ្វីមួយ។វមិនមេនជាជមេើសរបស់
ពួកគេទេតេមានការកេងបេវ័ញ្ចដោយភពអវិជា្ជាភពកេីកេឬការគ្មានទីពឹងពាក់របស់ពួកគេ។ពួកគេតេូវបានបេើបេស់
ដោយឈ្មួញទុច្ចរិតអាចទទួលបានផលបេយោជន៍ជាបេក់កាស។ ការកេងបេវ័ញ្ចអាចជាការកេងបេវ័ញ្ចកមា្លាំងពលកម្ម  
ប៉ុន្តេជាញឹកញយគឺយកចំណេញខាងផ្លូវភេទដេលកុមារនិងសេ្តីជាអ្នកបេឈមមុខខ្ពស់បំផុត។"

ម្រៀនទី ១ៈ ការជួញដូរមនុស្ស

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ខ្ញុំនឹងអានឱេយអ្នកទាំងអស់គ្នាសា្តោប់នូវករណីសិកេសាមួយអំពីសេ្តីមា្នាក់ដេលមានឈ្មាះថ"ចាន់ធី"។គត់តេូវបានគេ

ជួញដូរដោយសេ្តីមា្នាក់ឈ្មាះ"រំដួល"។រំដួលជាមិត្តភក្តិរបស់បងសេីចាន់ធីហើយរំដួលក៏នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាផងដេរ។
តើអ្នកគិតថចាន់ធីតេូវបានគេជួញដូរដោយរបៀបណា?

អានករណីសិកេសានៅក្នងុសេចក្តណីេនំាគេ។ូអ្នកអាចផ្អាកបន្តចិនៅចុងកថខណ្ឌនីមួយៗដើមេបីឱេយសិសេសទាយថអ្វីនឹង
កើតឡើងបន្តទៀត។

សកម្មភាពសំខាន់ៗៈ ករណីសិក្រសា                                                                                   ៤៥ នាទី

ករណីរបស់ចាន់ធី
ហេតុអ្វីបានជាធា្លាក់ខ្លួនក្នុងការជួញដូរមនុសេស?
ចម្លើយអាចមាន៖ការខ្វះគមេង ចំណេះដឹងអាចបង្កើតជាការបេឈមនិងធ្វើឱេយអ្នកបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងកាន់តេ
ងាយរងគេះ។
ឈ្មួញជួញដូរមនុសេសអាចធ្វើការជួញដូរនៅកន្លេងជាចេើន។ពួកគេអាចមកភូមិរបស់យើងហើយបោកបញ្ឆោតយើង
ដោយការនិយយនូវអ្វីដេលយើងពិតជាចង់ឮ...។

តើអ្វីដេលពួកគេអាចបេប់យើងនិងធ្វើឱេយយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍?(ការងារនៅទីកេុងការផេសងពេងការធ្វើ
ដំណើរ។ល។)
ឈ្មួញជួញដូរមនុសេសក៏អាចធ្វើការជួញដូរខណៈពេលដេលយើងកំពុងធ្វើចំណាកសេុកផងដេរ។ពួកគេអាចនៅលើ
ឡាន ពួកគេអាចរង់ចាំយើងនៅបេនឡាន ហើយពេយាយមបោកបញ្ឆោតយើងដោយការសនេយាកុហក។ ពួកគេអាចជា
មនុសេសដេលយើងមិនសា្គាល់ប៉ុន្តេភគចេើនពួកគេជាអ្នកដេលយើងសា្គាល់។

យើងបានសា្តោប់រឿងរបស់ចាន់ធីម្តងរួចមកហើយខ្ញុំនឹងអានរឿងនេះឱេយអ្នកសា្តោប់ម្តងទៀត។លើកនេះអ្នកតេូវសា្តោប់ដោយ
យកចិត្តទុកដាក់និងឆ្លើយសំណួរខាងកេមនេះ៖

តើយើងអាចធ្វើបានអ្វីខ្លះដើមេបីការពារចាន់ធីកុំឱេយគេជួញដូរ?
អ្នកអាចគិតរកចម្លើយសមេប់សំណួរនេះនៅគេប់ផ្នេកទាំងអស់នេរឿង។មានកិច្ចការជាចេើនដេលអាចធ្វើដើមេបី

ការពារកុំឱេយមានការជួញដូរមនុសេស ប៉ុន្តេក៏នៅតេមានឱកាសជួយ បើទោះបីជាចាន់ធីតេូវបានគេរំលោភបំពានរួចមក
ហើយ។
ចូរសរសេរសកម្មភពទាំងនោះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
      

អានរឿងរបស់ចាន់ធីម្តងទៀត
      ឥឡូវអ្នកកាន់សៀវភៅនិងទៅនិយយបេប់មនុសេសចំនួនបីនាក់នៅក្នុងថ្នាក់អំពីជមេើស(សកម្មភព)របស់អ្នក។
អ្នកតេូវពនេយល់ពួកគេ និងសា្តោប់ចម្លើយរបស់ពួកគេ។ បេសិនបើអ្នកបានឮអ្វីដេលអ្នកអាចបេើបេស់បាន (ចម្លើយដ៏ល្អ
ដេលអ្នកមិនបាននឹកឃើញ)អ្នកអាចបន្ថេមវចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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អនុញ្ញាតឱេយសិសេសធ្វើសកម្មភពនិងចេករំលេកចម្លើយរបស់ពួកគេ។

តើដំបូនា្មានណាខ្លះ (ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុសេស)ដេលអ្នកអាចផ្តល់ឱេយនរណាមា្នាក់ដេលចងបំ់លាស់ទីទៅកាន់
កន្លេងផេសេង?

វពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសមេប់សេ្តីដេលមិនតេូវធ្វើដំណើរតេមា្នាក់ឯងទាល់តេសោះ!

បញ្ចប់ម្ររៀនៈ ការសម្ត្រងរឿង                                                                                    ៣០ នាទី

មិនមាននរណាមា្នាក់ដេលបេឈមមុខនឹងការជួញដូរដោយគ្មានអ្វជំីរុញឬអូសទាញនោះទេ។វតេងតេមានកតា្តោមួយ
ចំនួនដេលជះឥទ្ធពិលដល់ឱកាសដេលតេវូបានគេជួញដូរ។យើងហៅអ្វីទំាងអស់នោះថ"កតា្តោជំរុញនិងកតា្តោអូសទាញ"។
ខ្ញុនឹំងសរសេរកតា្តោខ្លះៗនៅលើកា្តោរខៀន។
ភពកេីកេរបស់គេួសារ
ស្វេងរកការងារ
តេូវការបេក់ដើមេបីទិញរបស់មានតម្លេ
ជម្លាះគេួសារឬគេួសារមានការបេកបាក់
គេះធម្មជាតិឬសងេ្គាម។

 នៅមានកតា្តោជាចេើនទៀត ហើយនេះគេន់តេជាការបងា្ហាញកតា្តោខ្លះៗតេបុ៉ណ្ណោះ។ ជាមួយកតា្តោជំរុញ និងកតា្តោ
អូសទាញទំាងនេះ ខ្ញុចំង់ឱេយអ្នកធ្វើលំហាត់មួយជាដេគូ អ្នកតេវូរៀបចំការសម្តេងរឿងមួយ។ មា្នាក់ក្នងុចំណមអ្នកទំាងពីរ
ជាមនុសេសអាកេក់ ហើយមា្នាក់ទៀតជាជនរងគេះ។ អ្នកតេវូសម្តេងពីសា្ថានភពដេលនំាឱេយមានការជួញដូរមនុសេស។
មានវិន័យមួយគឺអ្នកមិនអាចនិយយបានទេបុ៉ន្តេអាចបេើសម្លេងធ្វើតេប់តាមនិងធ្វើកាយវិការ។សិសេសដទេតេវូសង្កេត
និងទាយថអ្វីកំពុងកើតឡើង។

 បេសិនបើអាចផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយអំពីក្មេងបេសុមា្នាក់ដេលកំពុងអង្គយុនៅតាមផ្លវូ។ ក្មេងនោះមានទឹកមុខសេងូត
សេងាត់និងមិនដឹងថតេវូធ្វើអ្វទីេពេះគត់ជាមនុសេសកេកីេនិងគ្មានការងារធ្វើ។រំពេចនោះមានឡានមួយបើកមកឈប់
កេបេរគត់។ បុរសមា្នាក់បានចេញពីឡាន ហើយបក់ដេហៅក្មេងនោះ។ ពួកគេបាននិយយគ្នាមួយសន្ទះុ បនា្ទាប់មកក្មេង
បេសុនោះក៏បានឡើងឡាន។ពួកគេក៏បានបើកចេញទៅ...។

តើមានអ្វកីើតឡើងនៅទីនេះ?

ទុកពេល១០នាទីឱេយសិសេសពិភកេសាជាដេគូ។
បនា្ទាប់មក ឱេយដេគូមួយចំនួនឡើងបងា្ហាញពីគំនិតរបស់ពួកគេ និងឱេយសិសេសដទេទៀតទាយថតើមានរឿងអ្វកំីពុងកើត
ឡើង។

អរគុណអ្នកទំាងអស់គ្នាដេលបានចូលរួមក្នងុថ្នាក់នេះខ្ញុសំងេឃឹមថនឹងជួបអ្នកនៅសបា្តោហ៍កេយទៀត។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ   ករណីសិក្រសាអំពីការជួញដូរមនុស្រស

រឿងរបស  ់ចាន់ធី

ខ្ញុំបានជួបរំដួលនៅឯវត្តក្នុងអំឡុងថ្ងេចូលឆា្នាំថ្មី។ នាងគឺជាអ្នកភូមិជាមួយខ្ញុំ ហើយជាមិត្តភក្តិរបស់បងសេីខ្ញុំ។ នាង
បានចាកចេញពីភូមិកាលពីប៉ុនា្មានឆា្នាំមុននេះ។ ខ្ញុំមិនដេលបានជួបនាងទាល់តេសោះតំាងពីពេលដេលនាងចាកចេញ
ទៅ។រំដួលមានការងារល្អនិងមើលទៅសា្អាតបាតរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់និងសក់របស់នាង។ខ្ញុំក៏ចង់ចាកចេញពីសេុក
កំណើតដេរពេះគេួសាររបស់ខ្ញុំកេណាស់ហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាជនពិការនិងតេងតេសេវឹងជារឿយៗ។យើងស្ទើរតេ
គ្មានអ្វីចិញ្ចឹមប្អូនតូចៗ។ តាំងពីអាយុ១០ឆា្នាំមក ខ្ញុំតេងតេនៅផ្ទះ និងធ្វើការដាំស្ល មើលប្អូនៗ បោកសម្លៀកបំពាក់។
ខ្ញុំតេងតេអស់កមា្លាំង និងធុញថប់ណាស់។ រំដួលបានសនេយាថនឹងរកការងារឱេយខ្ញុំធ្វើក្នុងក្លឹបកំសាន្តទំនើបមួយក្នុងទីកេុង
ភ្នំពេញ។ រំដួលមានឫកពារល្អដេលខ្ញុំគ្មានហេតុផលណាមិនជឿនាងនោះទេ។នាងបានឱេយលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងមកខ្ញុំ
និងឱេយខ្ញុំខ្ចីលុយ ២០ដុលា្លារទុកសមេប់ជិះរថយន្តឈ្នួល។ នាងបានបេប់ខ្ញុំថ មិនឱេយបេប់អ្នកដទេទេ ពេះខា្លាច
េគចេណេន។

បនា្ទាប់ពីទុកបេក់១៥ដុលា្លារឱេយមា្តោយខ្ញុំរួចខ្ញុំជិះរថយន្តឈ្នួលនិងទូរស័ព្ទទៅបេប់រំដួលថនាងទៅជួបខ្ញុំនៅផេសារធំថ្មី។
រំដួលបាននាំខ្ញុំទៅកាន់ក្លឹបកំសាន្តមួយ ហើយទុកខ្ញុំឱេយនៅជាមួយមា្ចាស់ហាងនោះ។ មា្ចាស់ហាងនោះបាននាំខ្ញុំទៅកាន់
ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ ២សមេប់ និងសេបេកជើង១គូឱេយខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតថ ដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នក
ជូតតុសិនបនា្ទាប់មកទើបធ្វើជាអ្នកបមេើ។ប៉ុន្តេនៅយប់ដំបូងមា្ចាស់ហាងបានបេប់ខ្ញុំឲេយរង់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់ខណៈពេល
ដេលគត់ទៅជួបអ្នកដេលតេូវការខ្ញុំ។

ខ្ញុំមិនដេលបានធ្វើការជាអ្នកបមេើទេ។ ផ្ទុយទៅវិញមានក្មេងទំនើង២នាក់របស់មា្ចាស់ហាង បានចាប់ផ្តើមគំរាម និង
វយធ្វើបាបខ្ញុំហើយបេប់ខ្ញុំថ ខ្ញុំតេូវបានគេលក់ឱេយមកទីនេះ និងតេូវតេរកបេក់សងគេវិញ។ ពួកគេបេប់ថ ខ្ញុំតេូវតេ
រួមភេទជា មួយភ្ញៀវហើយបេសិនបើខ្ញុំមិនពេមខ្ញុំនឹងទទួលរងការវយដំជាទម្ងន់។ខ្ញុំមិនអាចរត់គេចចេញបានទេពេះ
គេចាក់សោរខ្ញុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ពេមទាំងយមខ្ញុំទៀតផង។ខ្ញុំធា្លាប់បេប់រឿងនេះដល់ភ្ញៀវមួយចំនួនហើយមានអ្នកខ្លះថ
ពួកគេនឹងជួយខ្ញុំតេគ្មាននរណាមា្នាក់ធ្វើបានសោះ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

-4-



 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន៖តុកៅអីកា្តោរខៀន។ល។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ឯកសារ២.១៖សមេប់សិសេស៉ការពិតអំពីការជួញដូរមនុសេស៉
 ឯកសារ២.១៖សមេប់សិសេស៉ករណីសិកេសា៉

 វត្ថុបំណង 
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាចៈ

-កំណត់កតា្តោអូសទាញនិងកតា្តោជំរុញតួអង្គសំខាន់ៗយុទ្ធវិធីនិងលេបិចកលផេសេងៗពេមទាំងរបៀបកេង
បេវ័ញ្ចចំពោះជនរងគេះដោយសារការជួញដូរ។

-បងា្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗដើមេបីការពារមិនឱេយមានការជួញដូរមនុសេស។

                                                              ១៥  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម
 យើងនឹងលេងលេបេងកំសាន្តមួយនៅក្នុងថ្នាក់អំពីអគរ និងទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ សិសេសមា្នាក់ក្នុង

ចំណមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជេើសរីសប័ណ្ណមួយពីក្នុងបេអប់។ អ្នកមិនអាចបងា្ហាញរូបភពនេះដល់សិសេសដទេបានទេ
ប៉ុន្តេអ្នកអាចបេប់នូវអ្វីដេលមាននៅលើរូបភពនោះដោយការពណ៌នា។ អ្នកអាចរៀបរាប់ពីរូបរាង ទំហំ ទីតាំង និង
ពណ៌។
ឧទាហរណ៍ ៖ នៅចំកណា្តាលនេរូបភពគឺមានរូបការេពណ៌កេហមដ៏ធំមួយ។ នៅក្នុងការ៉េនោះ គឺមានបង្អួចមូល៥...។
សិសេសទាំងអស់អាចសា្តោប់ការពនេយល់នេះ និងគូរវនៅក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ នៅចំណុចណាមួយ អ្នកបេហេលជានឹង
អាចសា្គាល់ពីអគរនោះ។ អ្នកទីមួយដេលសា្គាល់វអាចសេកបេប់ចម្លើយបាន។ បេសិនបើអ្នកឆ្លើយតេូវ អ្នកនឹងកា្លាយ

ជាអ្នកបនា្ទាប់ដេលតេូវជេើសរីសប័ណ្ណមួយទៀត។លេងលេបេងកំសាន្តនេះមួយសន្ទុះ។

ម្រៀនទី ២ៈ ការជួញដូរមនុស្ស(ត)

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                    ៥៥ នាទី

តើនរណានៅចាំអ្វីដេលយើងបានរៀនពីសបា្តោហ៍មុន?
បិទនិយមន័យ៉ការជួញដូរមនុសេស៉នៅលើកា្តោរខៀនម្តងទៀត។
មានរឿងរា៉ាវជាចេើនដេលទាក់ទងការជួញដូរមនុសេសនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ លំហាត់បនា្ទាប់គឺតេូវធ្វើជាកេុម។ កេុម
នីមួយៗមានសមាជិក ៤នាក់ ហើយនឹងទទួលបានរឿងមួយ។ ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកអានរឿងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់
ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរខាងកេម៖

-តើនៅក្នុងសាច់រឿងនិយយអំពីអ្វី?
-ហេតុអ្វីបេជាជនសមេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះ?
-តើវជាសា្ថានភពនេការជួញដូរមនុសេសឬ?ហេតុអ្វី?
-តើឈ្មួញជួញដូរមនុសេសជាអ្នកណាខ្លះ?
-តើគេបេើបេស់វិធីបេបណាខ្លះក្នុងការទាក់ទាញចិត្ត?
-តើបុគ្គលនោះអាចធ្វើបានឬអត់ក្នុងសា្ថានភពនេសាច់រឿង?ដើមេបីការពារខ្លួនកុំឱេយធា្លាក់ជាជនរងគេះ
នេការជួញដូរតើបុគ្គលតេូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះ?
-តាមរយៈរឿងនេះតើអ្នកទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះ?

ឱេយសិសេសអង្គុយជាកេុមតូចៗនិងពិភកេសាពីរឿងដេលអ្នកបានឱេយទៅពួកគេ។ទុកពេលបេហេល១០នាទីឱេយ
ពួកគេធ្វើកិច្ចការនេះ។
អ្នកបានអាននិងវិភគរឿងមួយរួចមកហើយប៉ុន្តេដូចអ្វីដេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺមានរបៀបជួញដូរមនុសេស
ខុសៗគ្នាជាចេើន។សមេប់កិច្ចការបនា្ទាប់អ្នកនឹងតេូវការឯកសារ២.១សមេប់សិសេសផងដេរ។ឯកសារនេះបេប់
អ្នកអំពី៖

កតា្តោអូសទាញនិងកតា្តោជំរុញ
-តួអង្គសំខាន់ៗ
-យុទ្ធវិធីនិងលេបិចកលបោកបញ្ឆោត
-ការជួញដូរមនុសេសនិងការកេងបេវ័ញ្ចពលកម្ម។

ដំបូងយើងនឹងអានឯកសារនេះជាមួយគ្នា។
ចេកឯកសារសមេប់សិសេស៧.១ទៅឱេយសិសេសនិងឱេយសិសេសមួយចំនួនអានឮៗដើមេបីឱេយសិសេសដទេសា្តោប់។
ជាមួយព័ត៌មាននេះយើងនឹងអង្កេតរឿងដទេទៀត។កេុមនីមួយៗតេូវសង្កេតយ៉ាងតិចណាស់៤រឿងផេសេងទៀត
និងពេយាយមកំណត់:
១.កតា្តោអូសទាញនិងកតា្តោជំរុញ
២.តួអង្គសំខាន់ៗ
៣.យុទ្ធវិធីបោកបញ្ឆោត
៤.ការកេងបេវ័ញ្ច

នៅក្នុងកេុមរបស់អ្នកអ្នកអាចពិភកេសាពីធាតុខុសៗគ្នាក្នុងសាច់រឿងហើយសរសេរវទុកក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
អ្នកអាចជេើសរីសករណីសិកេសាផេសេងៗទៀតដោយខ្លួនរបស់អ្នក។មានករណីសិកេសាចំនួន៩ខុសៗគ្នា។
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសដើរជុំវិញបន្ទប់រៀននិងជេើសរីសករណីសិកេសា។មា្នាក់ក្នុងចំណមពួកគេទាំងអស់គ្នាជាអ្នក
អាន រីឯអ្នកផេសេងទៀត ជួយកំណត់ពីចំណុចទាំង៤ខុសៗគ្នា ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។ កេយពេល២០នាទី
ឬនៅពេលពួកគេបញ្ចប់អ្នកអាចឱេយសិសេសតេឡប់ទៅកាន់កន្លេងរបស់ពួកគេវិញ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                              ២០ នាទី

    យើងបានអានករណីសិកេសាជាចេើនដេលអ្វីៗមិនសូវដំណើរការល្អ។ ឥឡូវខ្ញុំចង់ឱេយអ្នករិះរកមធេយាបាយដើមេបីដោះ
សេយនៅពេលជួបជាមួយអ្នកជួញដូរមនុសេស។
សម្ដេងជាអ្នកជួញដូរមនុសេសហើយចូលទៅជិតសិសេសមា្នាក់ដោយនិយយថ៖
"សួស្តីខ្ញុំតេូវការមនុសេសបេុសដេលមានកមា្លាំងមាំមួនដើមេបីទៅធ្វើការនៅបេទេសថេ។អ្នកនឹងទទួលបានបេក់ខេខ្ពស់។
សូមឱេយបេក់៥០០ដុលា្លារមកខ្ញុំជាមុនសិនដើមេបីរៀបចំទិដា្ឋាការលិខិតឆ្លងដេននិងសំបុតេធានា..."សង្កេតមើល
ពីបេតិកម្មរបស់សិសេស។

         
 ខ្ញុំនឹងជេើសរីសករណីសិកេសាមួយដោយខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងអានវខា្លាំងៗ។ បនា្ទាប់មក ខ្ញុំចង់ដឹងពីធាតុខុសៗ
គ្នាណាខ្លះដេលអ្នករកឃើញ។យើងនឹងបង្កើតជាបញ្ជីដ៏ពេញលេញមួយនេធាតុទាំងនោះជាមួយគ្នា។
សួរសិសេសអំពីកតា្តោជមេុញនិងអូសទាញវិធីសាសេ្តតួអង្គនិងរបៀបក្នុងការកេងបេវ័ញ្ចនិងអនុញ្ញាតឱេយពួកគេ
បំពេញបន្ថេមឱេយគ្នាទៅវិញទៅមក។ធ្វើដូចគ្នានេះជាមួយករណីសិកេសាផេសេងៗទៀតនិងពេយាយមឱេយសិសេសទាំងអស់ចូល
រួមក្នុងការបន្ថេមព័ត៌មានថ្មីៗទៀត។

      អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសមេប់ការសង្កេតដ៏ល្អរបស់អ្នក។ខ្ញុំគិតថយើងយល់បានយ៉ាងចេបាស់ហើយអំពីការជួញ
ដូរមនុសេស។ ការជួញដូរមនុសេសមានន័យថ ការជេើសរីស ការបងា្ខាងំទុក ការបញ្ជូន ការលាក់បាំង ឬទទួលមនុសេស
ដោយមធេយាបាយបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហេងការបេើកមា្លាងំការបោកបេស់ការបន្លំនិងការបេើអំណាចក្នងុគោលបំណងដើ
មេបីកេងចំណេញយកបេយោជន៍ពីបុគ្គលនោះ។ ឈ្មួញជួញដូរអាចបេើបេស់វិធីសាស្តេនិងលេបិចកលផេសេងៗពេមទាំង
ការនិយយលួងលោមអូសទាញ។ លេបិចកលអាចកាន់តេខ្ពស់ទៅៗ(ពិបាកយល់)។ បេជាជនតេងតេគិតថពួកគេដឹងអ្វី
ដេលពួកគេកំពុងធ្វើនៅពេលណាដេលពួកគេចាប់ផ្តើមធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងប៉ុន្តេពួកគេបេហេលជាមិនដឹងពី
ចមា្ងាយនេគេះថ្នាក់ និងការបេឈមនានាទេ។ការជួញដូរមនុសេសអាចកើតឡើងនៅគេប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នេការ
ធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង (នៅពេលធ្វើដំណើរ និងពេលទៅដល់កន្លេងធ្វើការ)។ ខណៈពេលដេលបុរស ក៏តេូវ
បានគេជួញដូរដេរនោះក្មេងសេីកុមារនិងយុវជនគឺជាជនរងគេះភគចេើនបំផុត។

អ្នកធ្វើចំណាកសេុកអាចការពារខ្លួនឯងកុំឱេយកា្លាយជាជនរងគេះដោយការជួញដូរមនុសេសបានគឺតេូវ៖
- ទទួលព័ត៌មានឱេយបានចេើនបំផុតតាមតេអាចធ្វើបានអំពីដំណើរការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងនិងសា្ថាន
ភពពិតបេកដនេកន្លេងការងារមុនពេលសមេចចិត្តបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង។
-យកឯកសារតេឹមតេូវនិងសមរមេយផេសេងៗសមេប់បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដោយសុវត្ថិភពនិងសេបចេបាប់
- រកេសាទំនាក់ទំនងជាមួយគេួសារនិងតេូវមានព័ត៌មានរបស់បុគ្គលឬភ្នាក់ងារដេលអាចជួយអ្នកបានក្នុង
ពេលមានវិបត្តិ។
-ឈ្លាសវេបេសិនបើមានការងារនៅកន្លេងថ្មីមានលក្ខខណ្ឌល្អដេលមិនគួរឱេយជឿវបេហេលជាការពិត
ថនឹងមានការជួញដូរ។
- គិតថមនុសេសគេប់គ្នាមិនមេនសុទ្ធតេមានចេតនាល្អនោះទេ។ ការសនេយាមិនទាន់ល្អគេប់គេន់នោះទេ។   តេួត
ពិនិតេយអ្វីគេប់យ៉ាងជាមុនសិន។

ទាំងនេះជាកតា្តោសំខាន់ដេលតេូវចងចាំ។ប៉ុន្តេអ្នកតេូវធ្វើអ្វីបេសិនបើអ្នកតេូវបានគេជួញដូររួចទៅហើយ។មនុសេស
ជាចេើនបានយល់ថវមានភពលំបាកក្នុងការគេចចេញពីការឃុំឃាំងឬដោះសេយបញ្ហារបស់ពួកគេ។

តើអ្នកមានដំបូនា្មានសមេប់មនុសេសនៅក្នុងករណីសិកេសារបស់យើងដេរឬទេ?

អនុញ្ញាតឱេយសិសេសពិភកេសារកចម្លើយដេលដោះសេយជាមួយគ្នា។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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 ចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកតេូវគិតពិចារណាឱេយបានសុីជមេ។ តើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ ដេលអ្នកតេូវសួរ? តើចំណុច
សំខាន់អ្វី ដេលអ្នកស្វេងយល់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុសេស? តើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចដើមេបីបញ្ជាក់នូវភពសោ្មាះ តេង់នេ
មនុសេសដេលបបួលអ្នកជាដេគូអ្នកអាចអនុវត្តវិធីខុសៗគ្នាក្នុងការដោះសេយអំពីបញ្ហានេះ។មា្នាក់ក្នុងចំណមអ្នកទាំង
ពីរជាឈ្មួញជួញដូរមនុសេស ដេលបេើបេស់កលលេបិចដូចក្នុងករណីសិកេសា។ មា្នាក់ទៀតជាអ្នកភូមិ ដេលតេូវធ្វើ
បេតិកម្ម(ការឆ្លើយតប)ឱេយបានល្អ។

អនុញ្ញាតឱេយសិសេសអនុវត្តកិច្ចការនេះមួយសន្ទុះនិងពិនិតេយមើលឧទាហរណ៍ល្អរបស់គូនីមួយៗ។អញ្ជើញសិសេសទាំង
នោះឱេយមកខាងមុខនិងបងា្ហាញពីការសម្តេងរបស់ពួកគេដល់មិត្តរួមថ្នាក់ផេសេងទៀត។

អរគុណដេលបានមករៀនថ្ងេនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅសបា្តោហ៍កេយ។

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ           
១. ភាពខុសប្លេកគ្នារវាងការជួញដូរមនុសេស និង ការឆ្លងដេនខុសចេបាប់
     នៅពេលដេលមនុសេសសមេចចិត្តបំលាស់ទីពីកន្លេងមួយទៅកន្លេងមួយដោយការស្ម័គេចិត្តនិងមានគោលបំណង
ផ្ទាល់ខ្លួន។ តេងតេពាក់ព័ន្ធជាមួយជមេើស ចំណេះដឹង និងការ ពងេឹងសេដ្ឋកិច្ច។ ការជួញដូរមនុសេស និង
ការឆ្លងដេនខុសចេបាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបំលាស់ទីមិនទៀងទាត់របស់មនុសេសដេលតេងតេខ្វះការការពារនិងងាយរងគេះ
ដោយការរំលោភបំពាននិងការកេងបេវ័ញ្ចផេសេងៗ។ការជួញដូរមនុសេសគិតបញ្ចូលទាំងការបង្ខិតបង្ខំការបេើកមា្លាំងនិង/
ឬការបោកបេស់ក្នុងបំណងកេងបេវ័ញ្ចយកបេយោជន៍ចំណេកឯការឆ្លងដេនខុសចេបាប់បេហេលជាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ការបង្ខិតបង្ខំ ឬការបោកបេស់នោះទេ។ បេភេទមនុសេសដេលធ្វើការឆ្លងដេនខុសចេបាប់គឺមិនមេនជាអ្នកកេីកេនោះទេ
ពេះពួកគេតេូវឱេយបេក់មួយចំនួនធំទៅឱេយអ្នកនាំផ្លូវដើមេបីឆ្លងដេន។ផ្ទយុមកវិញបេភេទមនុសេសដេលតេវូបានគេជួញដូរ
គឺជាអ្នកមកពីគេសួារកេកីេ ជាញឹកញាប់គឺ អ្នកកេីកេបំផុត និងគេួសារឬសហគមន៍ដេលមិនសូវតេូវបានគេយកចិត្តទុក
ដាក់។

២. កត្តាជំរុញ និងកត្តាអូសទាញក្នុងការជួញដូរមនុសេស 
មានកតា្តោជាចេើនដេលបានជំរុញមនុសេសឱេយចាកចេញពីផ្ទះនិងបណា្តាលឱេយពួកគេធា្លាក់ខ្លួនជាជនរងគេះនេការជួញដូរ។
ក្នុងចំណមកតា្តោជំរុញសាមញ្ញទាំងនោះមាន៖
ភពកេីកេនេគេួសារ
ស្វេងរកការងារធ្វើ
ការកើនឡើងនេសមា្ភារនិយម
ជម្លាះគេួសារឬគេួសារបេកបាក់
គេះធម្មជាតិឬសង្គាេម
ភពអវិជា្ជាភពល្ងង់ខ្លាការខ្វះការយល់ដឹងអំពីមនុសេស
ការខ្វះបណា្តាញជំនួយរបស់សហគមន៍
ការរីសអើងចំពោះភេទនិងឬជនជាតិ(ពូជសាសន៍)
ការមិនស្មើភពគ្នារវងបុរសនិងស្តេីក្មេងបេុសនិងក្មេងសេីក្នុងការអប់រំនិង

ការបណ្តុះបណា្តាល
គោលនយោបាយអនោ្តោបេវេសន៍ដោយជេើសរីសតាមភេទ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ក្នុងចំណមកតា្តោអូសទាញសាមញ្ញទាំងនោះមាន៖
តមេូវការកមា្លាំងពលកម្មថោកៗនិងអាចកេងបេវ័ញ្ចបាន
មធេយាបាយធ្វើដំណើរនិងទំនាក់ទំនងមានភពងាយសេួល
ការពងេីកសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការនិងទីផេសារការងារមិនទៀងទាត់
ការកើនឡើងនេតមេូវការមនុសេសសេីនិងក្មេងបេុសតាមផ្ទះបនពេសេយា
ការបេឈមទាបតេទទួលបានគុណបេយោជន៍ខ្ពស់ពីការជួញដូរមនុសេស
កមេសាយនេការពងេឹងចេបាប់និងភពពុករលួយនេអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

៣. តួអង្គសំខាន់ក្នុងការជួញដូរមនុសេស
ជាទូទៅឈ្មួញជួញដូរមនុសេសមិនមេនជាអ្នកប្លេកមុខសមេប់ជនរងគេះទេ។ជាញឹកញាប់គឺនរណាមា្នាក់ដេលជនរង

គេះបានសា្គាល់យ៉ាងចេបាស់៖មិត្តភក្តិអ្នកជិតខាងឬសូមេបីតេបងប្អូនដេគូស្នេហាថ្មីនិងប្តី/បេពន្ធ។ពួកគេតេូវបានបេទះ
ឃើញជាញឹកញយនៅក្នុងចំណមកេុមមនុសេសខាងកេម៖

មា្ចាស់រោងចកេឬអ្នកជេើសរីសពលករយកទៅធ្វើការ
មា្ចាស់បារក្លឹបកំសាន្តមេបន
អ្នកធ្វើការបញ្ជូនជនឆ្លងដេនខុសចេបាប់តេឡប់មកវិញ
នរណាមា្នាក់ដេលសនេយាថនឹងរៀបការឬសុំសេឡាញ់អ្នកប៉ុន្តេមានព័ត៌មានមិនចេបាស់លាស់
នរណាមា្នាក់ដេលសនេយាការងារនៅឯបរទេសដេលនឹងធ្វើឱេយកា្លាយជាអ្នកមានក្នុងពេលដ៏ខ្លី។

៤. វិធីសាស្តេ  លេបិចកល  មធេយោបាយ ដេលបេើដោយឈ្មួញជួញដូរមនុសេស
សនេយាថនឹងផ្តល់ការងារដ៏ល្អ
សនេយាថសេឡាញ់និងបង្កើតជីវិតថ្មីជាមួយអ្នក
សនេយាថនឹងរៀបការ
មកលេងបងប្អូនជីដូនមួយ
សនេយាថនឹងផ្តល់ការអប់រំឱេយបានកាន់តេខ្ពស់កាន់តេបេសើរ
សនេយាថនឹងផ្តល់អាហារឱេយបានគេប់គេន់ឆា្ងាញ់ពិសាគេឿងអលងា្ករសា្អាតល្អៗ
គំរាមកំហេង
ចាប់ពងេត់
ដាក់ថ្នាំសណ្តំ។

៥. ការជួញដូរមនុសេស និងការកេងបេវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម
សេ្តីនិងកុមារតេូវបានគេជួញដូរមិនតេឹមតេដើមេបីធ្វើជាពេសេយាចារនោះទេគឺដើមេបីកេងបេវ័ញ្ចកមា្លាំងពលកម្មផងដេរ
ដេលមានដូចជា៖

ការងាររោងចកេ
ការងារតាមផ្ទះ
ការងារតាមកសិដា្ឋាន
ការងារនៅក្នុងផ្នេកកំសាន្តរួមបញ្ចូលទាំងភពអាសអាភស
ពលកម្មក្នុងសណា្ឋាគរក្លឹបកំសាន្ត
ការងារនៅកន្លេងមា៉ាសេសានិងបារខារា៉ាអូខេ
ការបង្ខំឱេយរៀបការ

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

  រយៈពេលបងេៀនៈ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 កេដាសរា៉ាម
 ផ្ទាំងរូបភពនេបេទេសកម្ពុជា
 កេដាសតូចៗទុកបិទនៅលើផ្ទាំងរូបភព
 ឯកសារ៣.១និង៣.២សមេប់សិសេសឡេវអាវពណ៌គេប់ឡុកឡាក់។

 វត្ថុបំណង 
      នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-ចេករំលេកបទពិសោធន៍នេមូលហេតុដេលមនុសេសធ្វើចំណាកសេុក។

-បេងចេកនិងបង្កើតបញ្ជីនេគុណបេយោជន៍និងគេះថ្នាក់នេការធ្វើចំណាកសេុក។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៣ៈ តើអ្នកមកពីណា?                                                                    ៤០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម
 សា្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀននេះ។ យើងនឹងសិកេសាអំពីបេធានបទសំខាន់ៗជាចេើន ហើយយើងនឹងធ្វើសកម្មភព

ជាមួយគ្នា។បញ្ហាដំបូងដេលខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកធ្វើគឺយកកេដាសរា៉ាមពណ៌សមួយសន្លឹក។
គេូចេកឱេយសិសេសគេប់គ្នានូវកេដាសរា៉ាមពណ៌សមួយសន្លឹកមា្នាក់ៗ
លំហាត់បនា្ទាប់គឺគូរផេនទីនេបេទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥នាទី។អ្នកមិនអាចបេើឯកសារជំនួយទេគឺអ្នកតេូវ
ពេយាយមគូរតាមការចងចាំរបស់អ្នក។ វជាលេបេងកំសាន្តមួយដូច្នេះ វគ្មានបញ្ហាអ្វីទេបេសិនបើអ្នកមានកំហុស។ ចូរពេយា
យមបេប់ឈ្មាះខេត្តទន្លេនិងទីកេុងផេសេងៗ។រយៈពេល៥នាទីកេយយើងនឹងធ្វើការចេករំលេក។

សកម្មភពតេូវអនុវត្ត
   ទុកពេល៥នាទីឱេយសិសេសគូរដោយខ្លួនឯង។រកមើលឧទាហរណ៍ល្អដេលអ្នកអាចបងា្ហាញនៅពេលបនា្ទាប់។អ្នកអាច
បង្កើតជាកេុមដេលមានសមាជិក៤នាក់ ហើយចេករំលេកកិច្ចការគ្នាទៅវិញទៅមក។ បនា្ទាប់ពីនេះ អ្នកអាចកេលម្អគំនូរ

របស់អ្នកផ្ទាល់។ សិសេសបង្កើតជាកេុមតូចៗហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក។កេយពេលអ្នកកត់សមា្គាល់ថសិសេសភគ
ចេើនបានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ពួកគេអ្នកតេវូសរសេរសំណួរខាងកេមលើកា្តោរខៀន។

ម្រៀនទី ៣ៈ តើអ្នកមកពីណា?
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

១.តើអ្នកមានបងប្អូនកំពុងរស់នៅកន្លេងផេសេងៗនៅបេទេសកម្ពុជាដេរឬទេ?
២.តើមនុសេសណាខ្លះដេលបានធ្វើបំលាស់ទីទៅកន្លេងផេសេង?ហេតុអ្វី?

បិទផ្ទាំងផេនទីនេបេទេសកម្ពុជានៅលើជញ្ជាំងហើយឱេយសិសេសគេប់គ្នាសរសេរឈ្មាះមនុសេសដេលបានធ្វើបំលាស់ទី
និងមូលហេតុនៅលើកេដាសសតូចមួយ។ បនា្ទាប់ពីនេះ ពួកគេអាចបិទកេដាសតូចនៅលើផ្ទាំងផេនទីនេះ។ បេសិនបើ
អ្នកមិនមានផេនទីនេបេទេសកម្ពុជាអ្នកគេន់តេគូរទមេង់តំណាងផេនទីនៅលើកា្តោរខៀនក៏បាន។
       សិសេសជាចេើន  ដេលមានបងប្អូន ឬមិត្តភក្តិបានធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់តំបន់ ឬ ទីកេុងផេសេងៗ។ ការធ្វើរបៀប
នេះផ្ដល់នូវមូលហេតុល្អៗជាចេើន(អានមូលហេតុមួយចំនួនដេលសិសេសបានសរសេរនៅលើកេដាសតូច)។
 

តើលេបះ៉ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង៉មានន័យដូចម្ដេច?
"ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងគឺជាការចាកចេញពីសេុកកំណើតទៅតាំងទីលំនៅថ្មី។ការសមចេចិត្តចាកចេញ
ពីសេុកកំណើតអាចបណា្តាលមកពីកតា្តោគេួសារការអប់រំនិងការស្វេងរកការងារធ្វើដើមេបីចិញ្ចឹមជីវិត។វជាការសមេច
ចិត្តមួយដេលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលនោះគ្មានការបារម្ភគ្មានការគបសង្កត់ឬការបង្ខិតបង្ខំក្នុងរូបភពណាមួយឡើយ។បំ
លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងអាចមានរយៈពេលខ្លី នៅពេលដេលបុគ្គលនោះតេឡប់មកផ្ទះវិញ ឬរយៈពេលវេង បេសិន

បើការចាកចេញនោះមានលក្ខណៈជាអចិន្តេយ៍"។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                  ៤០  នាទី

      ដើមេបីទទួលបានគំនិតកាន់តេល្អបេសើរអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង យើងនឹង
លេងលេបេងកំសាន្តមួយ។វមានឈ្មាះថ"លេបេងជណ្តើរ និងបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងរបស់ពស់"។តាមរយៈការលេង
លេបេងនេះយើងអាចសិកេសាអំពីគុណបេយោជន៍ និងគេះថ្នាក់ផេសេងៗ។អ្នកតេូវការឯកសារ៣.១និង៣.២សមេប់
សិសេសក្នុងការលេងលេបេងនេះ។លេបេងអាចលេងជាកេុមដេលមានសមាជិក៥ឬ៦នាក់។
        វិន័យ៖

បុគ្គលមា្នាក់ៗយកឡេវអាវពណ៌មួយហើយដាក់វនៅក្នុងបេអប់ដំបូង(លេខ១)•
លំដាប់នេការចាប់ផ្តើមគឺតេូវកំណត់ដោយអាយុ។ អ្នកដេលមានអាយុក្មេងជាងគេចាប់ផ្តើមមុន។ បនា្ទាប់មកអ្នក•
ក្មេងជាងគេទីពីរហើយធ្វើបន្តរហូតដល់គេប់គ្នាដឹងថខ្លួននៅលេខរៀងទីប៉ុនា្មានដេលតេូវចាប់ផ្តើម
អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងបង្វិលគេប់ឡុកឡាក់ ហើយដើរឡេវអាវរបស់ខ្លួន តាមលេខគេប់ឡុកឡាក់ដេលគេបង្វិល•
បាន។ឧទា៖ចេញលេខ៣ដើរបាន៣ជំហាន។បនា្ទាប់ពីនោះអ្នកបនា្ទាប់អាចបង្វិលគេប់ឡុកឡាក់ម្តង
បេសិនបើដើរដល់បេអប់ដេលមានកេបាលពស់ អ្នកតេូវធា្លាក់ទៅក្នុងបេអប់កន្ទុយពស់វិញ (បេៀបដូចជាគេតេូវ•
បានលេបដោយពស់)
បេសិនបើដើរដល់បេអប់ដេលមានជើងជណ្តើរ អ្នកតេូវឡើងទៅចុងនេជណ្តើរ ហើយចាប់ផ្តើមពីទីនោះនៅវេន•
បនា្ទាប់
បេសិនបើដើរដល់បេអប់ដេលគ្មានកន្ទុយពស់ ឬជណ្តើរទេ អ្នកគេន់តេនៅទីនោះហើយរង់ចាំរហូតដល់វេន•
បនា្ទាប់របស់អ្នក។
គោលបំណងគឺទៅដល់ចុងបញ្ចប់នេលេបេងកំសាន្ត(បេអប់លេខ៦០)។•
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ចេកកេុមនីមួយៗនូវឯកសារសមេប់សិសេសឡេវអាវនិងគេប់ឡុកឡាក់មួយ។
ខណៈពេលកំពុងលេងលេបេងនេះខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកកត់តេនូវដំណើររបស់អ្នក។អ្នកអាចពេយាយមចង់ចាំវឬកត់វនៅក្នុ
ងសៀវភៅដើមេបីជួយឱេយចាំបានល្អ។បនា្ទាប់ពីលេបេងនេះខ្ញុំតេូវការបទពិសោធន៍របស់អ្នក។
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសលេងលេបេងកំសាន្តនេះរយៈពេល២០ឬ៣០នាទី។បនា្ទាប់ពីនេះសួរសិសេសមួយចំនួនអំពីបទ
ពិសោធន៍របស់ពួកគេ។

តើអ្នកបានជួបបេទះសា្ថានភពណាមួយ?
តើទាំងនោះជាសា្ថានភពដេលគ្មានការរំពឹងទុកមេនទេ?
តើអ្នកនឹងធ្វើបេបណាបេសិនបើសា្ថានភពទាំងនោះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតបេកដរបស់អ្នក?

នៅក្នុងកេុមដូចគ្នាដេលអ្នកបានលេងលេបេងកំសាន្តខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកតេិះរិះពិចារណារកគំនិតថ្មីៗអំពីគុណបេយោជន៍និង
គេះថ្នាក់នេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង អ្នកអាចបេងចេកវតាមផ្នេក។ (នេះអាចដូចនឹងតារាងនៅក្នុងសេចក្តី
ណេនាំគេូ)នៅពេលធ្វើ ការក្នុងកេុមវមានសារសំខាន់ ដេលអ្នកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា។ សមេប់កិច្ចការនេះ
យើងអាចជេើសរីសអ្នកដឹកនាំកេុមមា្នាក់ ដេលតេូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ។ នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើង អ្នកគេប់គ្នា
អាចកា្លាយជាអ្នកដឹកនាំកេុម ដូច្នេះយើងនឹងជេើសរីសអ្នកដឹកនាំខុសៗគ្នានៅក្នុងមេរៀននីមួយៗ។ ថ្ងេនេះ យើងនឹង
ជេើសរីសអ្នកដេលខ្ពស់ជាងគេជាអ្នកដឹកនាំកេុម។

គេអាចឱេយសិសេសដទេចូលរួមបានដោយការសួរសំណួរដូចជា៖
តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចអំពីបញ្ហានេះ?
តើអ្នកដឹងអ្វីផេសេងទៀតដេលអាចបន្ថេមបានដេរឬទេ?

នៅចុងបញ្ចប់នេសកម្មភពតេិះរិះពិចារណាអ្នកមានបញ្ជីមួយដេលធ្វើឡើងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នា។
ទុកពេល១០ឬ១៥នាទីឱេយសិសេសធ្វើកិច្ចការនេះ។
បេហេលជាអ្នកបានកត់សមា្គាល់រួចហើយថយើងបានចេករំលេកគំនិតនិងចំណេះដឹងជាចេើនអំពីបេធានបទនេះរួច
ហើយ។ យើងនឹងបន្តការអង្កេតរបស់យើងអំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដោយ សុវត្ថិភព ដោយការសួរ
មនុសេសអំពីបញ្ហានេះ ។ តាមរយៈចម្លើយ យើងបេមូលផ្តុំបានព័ត៌មានពីបេភពផេសេងៗ។ នេះជាការសំខាន់ដើមេបីបេៀប

ធៀបព័ត៌មាននិងជេើសរីសបញ្ហាដេលសំខាន់បំផុត។
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                          ១០  នាទី
     នៅសបា្តោហ៍បនា្ទាប់យើងនឹងសិកេសាបន្ថេមទៀតអំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភពនិងការធ្វើបំ
លាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងគ្មានសុវត្ថិភព។សមេប់គោលបំណងនេះ ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នករៀបចំការស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងភូមិ។
អ្នកអាចរៀបចំជាការសមា្ភាសតូចៗសមេប់មនុសេស៥នាក់ដេលតេូវការសួរពួកគេអំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេ
ងមានសុវត្ថិភព និងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងគ្មានសុវត្ថិភព។ វជាការល្អបំផុតបេសិនបើអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះ
ជាដេគូ។ ក្នុងរយៈពេល១៥នាទីខាងមុខនេះ អ្នកអាចរៀបចំកមេងសំណួរដេលអ្នកចង់សួរ។ ចូរចងចាំ អ្នកចង់ដឹង
អំពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអំពីបេធានបទនេះ។សំណួរដេលល្អអាចចាប់ផ្តើមជាមួយពាកេយពេលណា
ហេតុអ្វីនៅឯណាអ្វីនរណាឬរបៀបណា...។
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសធ្វើការជាដេគូដើមេបីរៀបចំសំណួរពួកគេអាចធ្វើការសមា្ភាសនេះដូចជាកិច្ចការផ្ទះហើយតេូវយកវ

មកសាលារៀននៅសបា្តោហ៍បនា្ទាប់។ 

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ 

គុណសមេបត្តិនេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង គេះថា្នាក់នេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង

ឱកាសការងារកាន់តេបេសើរ
ទទួលបានបេក់ចំណូលកាន់តេចេើនដើមេបីជួយគេួសារ
ការអប់រំកាន់តេខ្ពស់គុណភពកាន់តេបេសើរ
ផេសងពេងឱកាសបានឃើញទីកេុង
ឱកាសក្នុងការរៀនជំនាញថ្មីៗ
ឱកាសក្នុងការជួបមនុសេសប្លេកៗ
ឱកាសរកសុីកាន់តេបេសើរ
ដើមេបីរស់នៅកន្លេងដេលមានសុវត្ថិភព
ដើមេបីបង្កើតចំណុចចាប់ផ្តើមថ្មីក្នុងជីវិត

តេូវបានបោកបេស់ដោយមេកើយ
មិនតេូវបានផ្តល់បេក់ខេឬការងារតាមសនេយា
តេូវបានបោកបញ្ឆោតឱេយធ្វើការងារពិបាកកខ្វក់ឬមាន

គេះថ្នាក់។
តេូវបានជួញដូរឬឆ្លងដេនខុសចេបាប់
មិនទទួលបានព័ត៌មាននិងគ្មានជំនាញភសាដើមេបីសុំ

ជំនួយ។
...

២.សំណួរដេលអាចបេើក្នុងការសេវជេវសមា្ភាសនៅក្នុងភូមិ៖
តើអតេនេ• ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងនៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងដូចម្តេចដេរ?តើមានបេជាជនប៉ុនា្មាន
នាក់បានធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង?ហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង?
តើភគចេើនជាបុរសសេ្តីមនុសេសវ័យជំទង់ឬយុវជន?
តើបេជាជនដេលបានធ្វើ• បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងពិតជាទទួលបានសុវត្ថិភពឬអសុវត្ថិភព?ហេតុអ្វី?
តើអ្វីជាភពបេហេលគ្នាអំពីបេភេទមនុសេសដេលធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដោយគ្មានសុវត្ថិភព?
តើបេជាជនភគចេើន• ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងតាមរដូវកាល  ក្នុងរយៈពេលខ្លី ឬពួកគេធ្វើការ
បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងជាអចិន្តេយ៍?
តើបេជាជនភគចេើននៅក្នុងសហគមន៍ទទួលបានផលចំណេញពីការធ្វើ• បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង 
ឬក៏ពួកគេមានការខាតបង់ដេរឬទេ?
តើបេជាជននៅក្នុងសហគមន៍យល់ដឹងពីគេះថ្នាក់នេ• ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេរឬទេ? បេសិន
បើគេដឹងហេតុអ្វីបានជាបេជាជនភគចេើននៅតេបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង?
តើបេជាជនដឹងពីរបៀបនេ• ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភពដេរឬទេ?
តើមានអ្វីដេលកំពុងតេូវបានធ្វើដោយកេុមបេឹកេសាឃុំ-សងា្កត់គណៈកម្មការអភិវឌេឍភូមិវត្តអារាមសាលារៀនឬ•
អង្គការនានាដើមេបីផេសព្វផេសាយពីការយល់ដឹងអំពីចំណាកសេុកមានសុវត្ថិភពនិងលើកតម្កើងពីបញ្ហានេះដេរ

ឬទេ?តើមានអ្វីខ្លះ?
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ខ្មាដេពណ៌គូល័រទៀន
 កេដាសA4ពណ៌ស២០សន្លឹក
 ឯកសារសមេប់សិសេស៤.១"ករណីសិកេសា"។

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-បេមូលផ្តុំព័ត៌មានដេលបានបេមូលនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋានអំពីចំណាកសេុកដេលមាន
 សុវត្ថិភពនិងចំណាកសេុកដេលគ្មានសុវត្ថិភព។
-ធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីបទបងា្ហាញមួយដេលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេដេលទទួលបាន។

                                                                        ២០ នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម 
លេងលេបេងកំសាន្តតូចមួយខ្ញុំនឹងចង្អុលទៅខេត្តមួយនៅលើផេនទី។នរណាដេលមានបងប្អូនកំពុងរស់នៅឬធ្វើការ

នៅទីនោះតេូវកេកឈរឱេយបានលឿនបំផុតហើយបេប់ឈ្មាះខេត្តនោះ។បនា្ទាប់ពីនោះខ្ញុំនឹងចង្អុលទៅកាន់ខេត្តផេសេងៗ
ទៀត។
លេបេងនេះលេងក្នុងរយៈពេល២ឬ៣នាទីអ្នកអាចធ្វើឱេយកាន់តេមានការបេណំាងបេជេងដោយនិយយថសិសេស
គួរតេបេប់ពីទីបេជុំជននេខេត្តនោះ។
កាលពីសបា្តោហ៍មុនអ្នកបានស្ទង់មតិមួយនៅក្នងុភូមិ។ថ្ងេនេះយើងនឹងធ្វើសេចក្តសីន្នដិា្ឋានខ្លះៗពេមទំាងចេករំលេក
លទ្ធផលជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។គូនីមួយៗអាចជេើសរីសគូផេសេងទៀតដើមេបីសួរនាំអំពីការសមា្ភាស។ដូច្នេះអ្នកអាច
បេើសំណួរដេលមាននៅលើកា្តោរខៀន។
តើបេជាជនណាខ្លះដេលអ្នកបានសមា្ភាស?
តើអ្វីដេលបានដំណើរការល្អអំឡុងពេលធ្វើការសមា្ភាស?
តើចម្លើយណាមួយដេលតេូវបានឆ្លើយដូចគ្នាដោយអ្នកផ្តល់បទសមា្ភាសលើសពីមួយនាក់?

ម្រៀនទី ៤ៈ សុវត្ថិភាព និងគ្មានសុវត្ថិភាព
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

   សិសេសរំលឹកពីព័ត៌មានជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេល១០នាទី។
ដើមេបីទទួលបានគំនិតកាន់តេបេសើរអំពកីារធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងយើងតេូវសេវជេវក្នុងចំណម
បេភពខុសៗគ្នាជាចេើន។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                    ៤០  នាទី

តើអ្នកចង់បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេរឬទេ?ហេតុអ្វី?
យើងធ្វើការជាកេុមដេលមានសមាជិក៤នាក់។ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដើមេបីតេិះរិះពិចារណារកចម្លើយនេ
សំណួរទាំងបីនេះ។

តើគេះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានអ្វីខ្លះ?
តើគុណសមេបត្តិឬគុណបេយោជន៍នេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានអ្វីខ្លះ?
តើរវងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេលមានសុវត្ថិភពនិងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងគ្មាន
សុវត្ថិភពមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ?
អ្នកក៏អាចបេើទិន្នន័យដេលបេជាជនបានផ្តល់ឱេយអ្នកក្នុងការសមា្ភាសផងដេរ។

     ទុកពេលឱេយសិសេស១០នាទីដើមេបីពិភកេសាជាមួយគ្នា និងចូលរួមជាមួយកេុមមួយចំនួនដើមេបី សង្កេតមើលពីដំណើរ
ការពិភកេសា។ បេសិនបើនៅសល់ពេលវេលា ឱេយកេុមមួយចំនួនធ្វើបទបងា្ហាញពីចម្លើយរបស់ពួកគេទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់
ទាំងអស់។
 ដើមេបីសេវជេវអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំឱេយអត្ថបទរឿងពីរទៅអ្នក។ទីមួយជារឿងរបស់មុន្នីហើយរឿងមួយទៀតជារបស់ចនេ្ទា។
កេុមដេលមានសមាជិក៤នាក់តេូវចេកជាពីរគូ។

គូនីមួយៗអាចសិកេសាពីករណីខុសៗគ្នា។ពេយាយមឆ្លើយសំណួរដេលយើងបាននិយយរួចមកហើយខាងលើនេះ។
សិសេសបន្ថេមព័ត៌មាននិងផ្លាស់ប្តូរចម្លើយទៅកាន់ដេគូដទេ។
សរសេរនៅលើកា្តោរខៀន៖គេះថ្នាក់-គុណសមេបត្តិ

ឱេយសិសេសចាប់ផ្តើមសរសេរពីបេធានបទដេលអាចមាននៅខាងកេមពាកេយទាំងពីរនោះនៅលើកា្តោរខៀន។តារាងអាចដូចនឹ
ងតារាងដេលមាននៅក្នុងសេចក្តីណេនាំគេូ។
តើនរណាអាចបេប់ពីភពខុសគ្នានេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេលមានសុវត្ថិភពនិងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់
កន្លេងផេសេងដេលគ្មានសុវត្ថិភព?

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                                 ៣០  នាទី

    មកដល់ពេលនេះយើងបានបេមូលព័ត៌មានតាមមធេយាបាយខុសៗគ្នា។ដំបូងយើងបានចេករំលេកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លនួរបស់យើ
ងទាក់ទងនឹងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង។បនា្ទាប់មកយើងបានលេងលេបេងកំសាន្តមួយហើយយើងបានជួបបេទះបញ្ហានិ
ងសា្ថានភពខុសៗគ្នាដេលមានឥទ្ធពិលលើជីវិតរបស់យើង។ តមកទៀតយើងបានធ្វើសមា្ភាសជាមួយបេជាជននៅខាងកេសាលារៀ
នរបស់ពួកយើងដេលពួកគេមានអាយុខុសៗគ្នា។នៅផ្នេកចុងកេយនេការអង្កេតរបស់យើងគឺការសិកេសាករណីសិកេសាហើយយើង
បានវិភគសា្ថានភពដេលបានកើតឡើងចំពោះមុន្នីនិងចនេ្ទា។
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

 វមានសារៈសំខាន់នៅពេលសេវជេវបេមូលព័ត៌មានពីបេភពផេសេងៗគ្នា។ ឥឡូវនេះជាពេលវេលាដើមេបី ដំណើរការព័ត៌មានទំាងនេះ។

កិច្ចការបស់ពួកយើងគឺ បង្កើតជាផ្ទាងំរូបភពមួយនៅលើកេដាសរា៉ាម ដេលអាចបេើដើមេបីបេប់ដល់សមាជិកសហគមន៍របស់យើង អំពីការធ្វើ

បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថភិព។

 តើផ្ទាងំរូបភពដេលតេវូបង្កើតមានចំណុចសំខាន់អ្វខី្លះ?

ចម្លើយអាចមាន៖វតេវូមានភពទាក់ទាញអត្ថបទចេបាស់លាស់ងាយយល់មានរូបភពមានខ្លមឹសារចេបាស់លាស់។

នៅក្នងុកេមុដេលមានគ្នា៤នាក់ការងារនិងកិច្ចការផ្ទះរបស់កេមុអ្នកគឺបង្កើតជាផ្ទាងំរូបភព។នៅក្នងុផ្ទាងំរូបភពនីមួយៗតេវូមានមតិយោបល់

ឬគំនិតដេលផ្តល់ដោយសមាជិកក្នងុកេមុទំាងអស់គ្នា។នៅសបា្តោហ៍កេយយើងនឹងបងា្ហាញផ្ទាងំរូបភពរបស់ពួកយើងហើយនឹងនិយយអំពីវ។

តើអ្នកទំាងអស់គ្នាយល់ចេបាស់អំពីកិច្ចការនេះដេរឬទេ?

ចេកគូល័រទៀនខ្មាដេពណ៌ឬសមា្ភារៈសមេប់គូរផេសេងៗទៀតពេមទំាងផ្តល់កេដាសរា៉ាមចំនួនពីរសន្លកឹទៅកាន់កេមុនីមួយៗ។ចូរបញ្ជាក់ថ

វជាគំនិតដ៏ល្អមួយ ក្នងុការសរសេរសេចក្តពីេងជាមុនសិន មុនពេលចាប់ផ្តើមសរសេរសមេចនៅលើកេដាស។ ដើរជំុវិញដើមេបីសង្កេតពី

ការសហការគ្នា។វជាឱកាសល្អមួយដើមេបីដាក់ពិន្ទនុៅក្នងុកេដាសវយតម្លេពីឥរិយបថរបស់សិសេសមា្នាក់ៗ។

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ   
១.ចម្លើយដេលអាចមានសមេប់ករណីសិកេសា

១. គេះថា្នាក់ទាក់ទង  នឹងការធ្វើ
បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង

២. គុណសមេបត្តិនេការធ្វើ 
បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង

អាចទទួលបានការងារល្អ
អាចផ្គត់ផ្គង់គេួសារ
អាចធ្វើឱេយជីវភពបានបេសើរ
អាចទទួលបានបទពិសោធន៍

ថ្មីៗ

៣. ភាពខុសប្លេកគ្នារវាងការធ្វើ
បំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង 
មនសុវត្ថិភាព និងគ្មាន 
សុវត្ថិភាព នៅក្នុងការធ្វើបំលាស់
ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង ដោយ 
គ្មាន សុវត្ថិភាព/ ដោយ 
គ្មានការពិចារណាអាចមន៖

គ្មានគមេងគ្មានការគិត
ទុកជាមុន
គ្មានការធានាចំពោះការងារ
គ្មានចំណេះដឹងក្នុងការសា្នាក់

នៅឬតំបន់ដេលអ្នកនឹងរស់
នៅ
ងាយទទួលរងគេះដោយ

"ការអូសទាញ"
គ្មានសុវត្ថិភពក្នុងការធ្វើ

ដំណើរមិនដឹងពីគោលដៅ
ឬទិសដៅចេបាស់លាស់

អាចធា្លាក់ខ្លួនគ្មានការងារធ្វើ
ឬកេជាងមុន
អាចចាញ់បោកគេ
អាចជួបការងារមិនល្អដេល

មានបេក់ខេទាបនិងធ្វើការ
ចេើនម៉ាង
ប៉ះពាល់សុខភព
ឯកោ
ងាយទទួលរងការ

រំលោភបំពាន
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ស្កុតសមេប់បិទផ្ទាំងរូបភពរបស់សិសេសទៅនឹងជញ្ជាំង
 កេដាសតូចដេលមានជ័រស្អិតទុកសមេប់សរសេរមតិយោបល់និងការសរសើរ
 ផ្ទាំងរូបភព"ការរៀបចំល្អ"ធ្វើតាមសេចក្តីណេនាំគេូ។

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-ផ្ដត់មតិយោបល់វិជ្ជមានទៅលើខ្លឹមសារនិងការរចនាផ្ទាំងរូបភពរបស់សិសេសដទេ។

                                                                                ៥០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម
អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាំងរូបភពនៅលើជញ្ជាំង។

តើនរណាអាចបេប់ខ្ញុំបានថផ្ទាំងរូបភពនេះនិយយអំពីអ្វី?
តើអ្នកគិតថអត្ថន័យរបស់រូបភពនេះចេបាស់លាស់ឬទេ?ហេតុអ្វី?
តើអ្នកអាចយល់រូបភពនេះដោយគ្មានអត្ថបទបានដេរឬទេ?
ពេយាយមនិយយជាមួយសិសេសអំពីមតិយោបល់និងការសរសើរដេលអាចមានអំពីផ្ទាំងរូបភពនេះ។
  នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកេុម អ្នកតេូវការបេសេ័យទាក់ទងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក អំពីការងាររបស់អ្នក
និងការងាររបស់អ្នកដទេ។នេះគឺជាការពិតណាស់បេសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱេយគុណភពកាន់តេបេសើរ។មនុសេសពីរនាក់ដឹង
ចេើនជាងមា្នាក់។ផ្ទុយមកវិញវក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដោយឫកពាល្អសមសួន។
ឧទាហរណ៍៖ បេសិនបើមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមករកអ្នក ហើយបងា្ហាញការងាររបស់គេដល់អ្នក។ អ្នកដឹងថគេបាន
ពេយាយមយ៉ាងខា្លាំងប៉ុន្តេគេនៅតេមានកំហុសខ្លះៗ។តើអ្នកនឹងឆ្លើយតបដោយរបៀបណា?

ម្រៀនទី ៥ៈ ផ្ទាំងរូបភាព

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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តើអ្នកនិយយថ៖អុឺ...នេះខុសហើយ!
យើងធ្វើការតាមរយៈមតិយោបល់និងការសរសើរ។នេះមានន័យថយើងអាចផ្តល់មតិយោបល់ឱេយគ្នាទៅវិញទៅ
មកប៉ុន្តេយើងក៏តេូវលើកសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកផងដេរ។ ដោយមានតុលេយភពរបស់ធាតុទាំងពីរនេះ អ្នកគេប់គ្នាជា
សមាជិកវិជ្ជមាននេកេុមរបស់យើង។កាលពីសបា្តោហ៍មុនយើងមានកិច្ចការមួយគឺការបង្កើតផ្ទាំងរូបភពការធ្វើបំលាស់ទី
ទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព។ថ្ងេនេះយើងផ្តល់និងពេមទាំងទទួលយកមតិយោបល់អំពីកិច្ចការនេះ។
សំណួរសមេប់កិច្ចការនេះគឺ៖
តើអ្នកចូលចិត្តផ្ទាំងរូបភពនេះនូវចំណុចណាខ្លះ?
តើអ្នកមិនយល់តេង់ចំណុចណាខ្លះ?
តើអ្នកមានដំបូនា្មានអ្វីខ្លះសមេប់អ្នកបង្កើតផ្ទាំងរូបភពនេះ?

ដំបូងអ្នកគេប់គ្នាបិទផ្ទាំងរូបភពនៅលើជញ្ជាំងនៅកន្លេងខុសៗគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀន។បនា្ទាប់ពីនេះអ្នកគេប់គ្នាអាច
ដើរជុំវិញរួចផ្តល់មតិយោបល់ និងធ្វើការសរសើរដល់ផ្ទាំងរូបភពទាំងអស់។ មតិយោបល់ និងការសរសើរអាចបិទនៅ
ជិតផ្ទាងំរូបភពដោយការសរសេរវនៅលើកេដាសតូចដេលមានជ័រស្អិត។
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសបង្កើតជាកេុមនិងសង្កេតមើលផ្ទាំងរូបភពទាំងអស់។មួយរយៈកេយមកនៅពេលពួកគេ
បញ្ចប់ការពិភកេសាឱេយសិសេសទាំងអស់ឈរនៅជិតផ្ទាំងរូបភពរបស់ពួកគេនិងអានមតិយោបល់និងការសរសើរទាំងអស់
នោះ។

តើចំណុចណាដេលមិនចេបាស់(សំណួរទី២)តើអ្នកអាចបញ្ជាក់ទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់បានឬទេ?
តើការសរសើរណាមួយដេលអ្នកពេញចិត្តជាមួយសា្នាដេរបស់អ្នក?
តើមតិយោបល់ណាខ្លះជួយអ្នកឱេយគិតឃើញពីរបៀបកេលម្អផ្ទាំងរូបភពរបស់អ្នក?

យោងតាមមតិយោបល់ និងការសរសើរកេុមនីមួយៗអាចកេលម្អផ្ទាំងរូបភពបានបេសិនបើពួកគេចង់។នៅក្នុង
ពេលពីរឬបីសបា្តោហ៍ទៀតយើងនឹងទៅក្នុងភូមិនិងបិទផ្ទាំងរូបភពរបស់យើងនៅកន្លេងខុសៗគ្នាដើមេបីបេប់សមាជិកភូមិ
របស់យើងអំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថភិព។ នៅសបា្តោហ៍កេយ អ្នកតេូវការយកផ្ទាំងរូបភពកេ
លម្អចុងកេយនេះមករៀបចំការពនេយល់អំពីវ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                         ២០  នាទី

ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱេយអ្នកនូវរឿងមួយស្ដីពីសិសេសមា្នាក់កំពុងនិយយជាមួយគេូ។រឿងនេះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗសមេប់អ្នក
ដេលមានគមេងនេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង។អ្នកគេប់គ្នាគួរអានវរៀងៗខ្លួន។បនា្ទាប់ពីអានរួចខ្ញុំចង់ឱេយ
អ្នកបង្កើតជាសំណួរទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅលើកេដាស។បង្កើតជាសំណួរដេលអាចឆ្លើយ"បាទចាស"និង"ទេ"។

ចេកឯកសារ៥.១សមេប់សិសេសគេប់ៗគ្នានិងអនុញ្ញាតឱេយពួកគេអានវ។បនា្ទាប់មកពួកគេអាចគិតរកសំណួរអំពី
ឯកសារសមេប់សិសេសនេះ។បេសិនបើអ្នកចង់អ្នកអាចសួរសំណួរទៅកាន់សិសេសដើមេបីឱេយពួកគេគិត។

នៅក្នុងឯកសារសមេប់សិសេស វា៉ាន់និយយអំពីការសិកេសាជំនាញវិជា្ជាជីវៈឬបំណិនជីវិត។បេសិនបើអ្នកចង់ទៅទី
កេុងតើវិជា្ជាជីវៈឬបំណិនជីវិតបេបណាដេលអ្នកតេូវការ?

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

-25-



បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                       ២០  នាទី
                                             

 យើងនឹងលេងលេបេងកំសាន្តមួយជាមួយសំណួររបស់អ្នក។ ខ្ញុំតេូវការអ្នកចោទសួរបីនាក់ដេលមានសំណួរជា
ចេើន។ អ្នកចោទសួរទាំងនោះនឹងដឹកនាំលេបេង "បាទ ចាស ឬទេ"។ លេបេងនេះនឹងលេងនៅកេថ្នាក់ដោយសិសេស
ទាំងអស់តេូវឈរជាមួយគ្នា។ខ្ញុំនឹងគូសបនា្ទាត់មួយឱេយឈរ។នៅខាងឆ្វេងនេបនា្ទាត់គឺជាផ្នេកចម្លើយ"ទេ"ហើយនៅ
ខាងសា្តោំគឺជាផ្នេកចម្លើយ"បាទចាស"។គេប់សំណួរទាំងអស់ដេលបានសួរគឺមានចម្លើយមួយនេចម្លើយទាំងពីរនេះ។
បេសិនបើអ្នកដឹងពីចម្លើយ អ្នកអាចទៅឈរនៅខាងផ្នេកតេឹមតេូវ ។កេយពេល១០វិនាទីយើងនឹងបេប់ពីចម្លើយ
ដេលតេឹមតេូវ។បេសិនបើអ្នកឈរនៅផ្នេកតេឹមតេូវតាមចម្លើយអ្នកអាចលេងបន្តទៀតបានប៉ុន្តេបេសិនបើអ្នកឈរ
មនិតេមឹតេវូអ្នកតេវូមកឈរនៅខាងមខុអ្នកចោទសរួនងិមើលអ្នកដទេលេងបន្ត។នៅចងុបញ្ចប់នងឹមានអ្នកលេងមា្នាក់
ឬពីរ-បីនាក់ដេលជា"អ្នកធ្វើចំណាកសេុកមានសុវត្ថិភពបំផុត"។

ទៅខាងកេហើយគូសបនា្ទាត់ដើមេបីឈរពីលើ។ពិនិតេយសំណួរខ្លះរបស់អ្នកចោទសួរដើមេបីដឹងថតើពួកគេយល់ពី
អ្វីដេលតេូវធ្វើ។បេសិនបើមិនយល់បេើសំណួរខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីណេនាំគេូ។កេយពេល១៥នាទី(អ្នកអាចលេង
លេបេងនេះជាចេើនដង)បញេឈប់លេបេងកំសាន្ត។

នៅសបា្តោហ៍បនា្ទាប់អ្នកតេូវការផ្ទាំងរូបភពចុងកេយដើមេបីផេសព្វផេសាយនៅក្នុងភូមិដូច្នេះតេូវបេកដថអ្នកអាចធ្វើ
ទាន់ពេលវេលាបេសិនបើអ្នកចង់កេសមេួលឬកេលម្អវ។

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ                   

ពនេយល់សិសេសថគ្មានសេចក្តីណេនាំមួយជំហានម្តងៗសមេបក់ារធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដោយសុវត្ថិភពទេ។កា

លៈទេសៈគឺខុសគ្នាពីទីកេុងមួយទៅទីកេុងមួយទៀតនិងពីការងារមួយទៅការងារមួយ។ដូច្នេះសេចក្តីណេនាំនៅក្នុងមេរៀនមិន

ទាន់ពេញលេញទេគឺអាចតេូវការជំហានខុសៗគ្នាឬតេូវការជំហានបន្ថេមទៀត។

អាសេ័យលើកមេិតរបស់សិសេសអ្នកអាចសមេចបេើព័ត៌មានខាងកេមដើមេបីបញ្ចូលទៅក្នុងផ្ទាំងរូបភព។

ព័ត៌មានសមេប់អ្នកធ្វើការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព

មុនពេលចេញដំណើរ
ស្វេងរកការពិគេះយោបល់ជាមួយមេភូមិឬអ្នកធ្វើការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងដេលមានបទពិសោធន៍

មុនពេលចេញដំណើរ។

សួរ

oតើសហគមន៍សា្គាល់និងជឿទុកចិត្ត"មេខេយល់"ដេរឬទេ?

oតើខ្ញុំអាចធ្វើការងារនោះបានទេ?តើខ្ញុំចេះភសានោះទេ?តើសុខភពខ្ញុំល្អដេរឬទេ?

oតើខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរដោយរបៀបណា?តើខ្ញុំនឹងបេថុយគេះថ្នាក់គេប់ពេលវេលាឬ?

oតើខ្ញុំនឹងសា្នាក់នៅឯណា?តើនរណាឬអង្គការណាអាចជួយខ្ញុំបានបេសិនបើមានបញ្ហា?

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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 បេប់បងប្អូន និងអ្នកជិតខាងអំពីមូលហេតុនេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងរបស់អ្នក លក្ខខណ្ឌដេលយល់
ពេមជាមួយមេខេយល់និងទីកន្លេងដេលតេូវទៅ។
ពិចារណាឱេយបានដិតដល់អំពីការងារបេក់ឈ្នួលបេក់ខេឬបេក់ចំណូលដេលអ្នកសងេឃឹមថនឹងទទួលបាននិងសួរ

ខ្លួនឯងថតើដំណើរនេះមានបេយោជន៍ឬទេ?
កុំទាន់ឱេយលុយទៅមេខេយល់បេសិនបើអ្នកមិនទាន់ទទួលបានការធានាអំពីការងារ។
មុនពេលអ្នកខ្ចីបេក់គេដើមេបីធ្វើដំណើរពិចារណាថតើអ្នកនឹងអាចសងបេក់បំណុលវិញបានដេរឬទេ?បេសិនបើអ្វីៗ

មិនដំណើរការតាមគមេងតើអ្នកនឹងសងបេក់បំណុលទាំងនោះដោយរបៀបណាក្នុងពេលអនាគត?
តើគេួសារបស់ខ្ញុំនឹងមានសុវត្ថិភពដេរឬទេខណៈពេលដេលខ្ញុំមិននៅ?តើខ្ញុំតេូវធ្វើអ្វីខ្លះដើមេបីឱេយបេកដថពួកគេនឹងមិ

នជួបបេទះបញ្ហាណាមួយនោះ?
   ពិចារណា៖ តើមានជមេើសដេលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដើមេបីធ្វើចំណាកសេុកក្នុងបេទេសវិញដេរឬទេ? សួរបេធានភូមិ 
  អ្នកដឹកនាំមូលដា្ឋាននិងអាជីវករឬអ្នកជិតខាង។ បេប់គេួសារអ្នកជិតខាងនិងមេភូមិអំពីព័ត៌មានលម្អិតពិតបេកដនេ
ទិសដៅទីកន្លេងធ្វើការអាស័យដា្ឋានលេខទូរស័ព្ទ។ចូរបេកដថអ្នកសា្គាល់ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សមេប់ទាក់ទង៖លេ
ខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ប៉ូលីស៖០២៣៩៩៧៩១៩លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សុវត្ថិភពកុមារ០១២៣១១
១១២។

នៅតាមផ្លូវ
   សមេចចិត្តថនរណាដេលអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយ ។ តើនឹងនៅជាមួយមេខេយល់ដូចមុន ឬដូរមេខេយល់ថ្មី? តើអ្នក
មិនសា្គាល់គេសោះនៅក្នុងកេុម ឬតើអ្នកនឹងនៅជាមួយមនុសេសដេលអ្នកសា្គាល់?ចូរបេកដថ អ្នកដឹងពីរបៀបក្នុងការ
ធ្វើដំណើរ។
ពិចារណា៖តើមានភពបេថុយបេថន(ការឆ្លងដេនខុសចេបាប់)នៅក្នុងការធ្វើដំណើរដេរឬទេ?តើខ្ញុំនឹងកា្លាយជាអ្នក រត់
ពន្ធឬ?
តើខ្ញុំសា្គាល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សមេប់ទាក់ទងពេលមានបញ្ហាកើតឡើងដេរឬទេ? លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុ
ការណ៍របស់ប៉ូលីស៖០២៣៩៩៧៩១៩លេខទូរស័ព្ទសុវត្ថិភពកុមារ០១២៣១១១១២។

នៅកន្លេងធ្វើការ
ពិនិតេយ៖តើអ្នកសា្គាល់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ឬលេខទូរស័ព្ទផេសេងៗទៀតដេលអាចបេើដើមេបីសុំជំនួយដេរឬទេ?
នៅពេលទៅដល់សួរមិត្តរួមការងារថតើពួកគេយល់ថការងារនេះអាចទទួលយកបានដេរឬទេ?តើលក្ខខណ្ឌគួរឱេយពេញ
ចិត្តទេ?និងពិនិតេយជាមួយពួកគេថគ្មានការកេងបេវ័ញ្ចកើតឡើង។
បេប់កេុមគេួសារនិងអ្នកជិតខាងអំពីការមកដល់ដោយសុវត្ថិភពនិងការពេញចិត្តចំពោះលក្ខខណ្ឌ។
ពិនិតេយថវមានសុវត្ថិភពក្នុងការផ្ញើលុយមកផ្ទះ។

សមេប់ការធ្វើដំណើរទៅកេបេទេសឯកសារសេបចេបាប់ខាងកេមបេហេលជាតេូវការ៖

លិខិតឆ្លងដេន
ទិដា្ឋាការ(វីសា)
សំបុតេឆ្លងដេន

សំណួរដេលអាចមានសមេប់លេបេង"បាទចាសឬទេ"៖
-ទេបញ្ចប់បឋមសិកេសាគឺមានគុណបេយោជន៍ចំពោះឱកាសទទួលបានការងារល្អមួយសមេប់ខ្ញុំ។
-បាទចាសទោះបីជាអ្នកនឹងកាន់តេមានឱកាសល្អជាងនេះនៅពេលអ្នកបញ្ចប់មធេយមសិកេសា។បំណិនជីវិតអាចជា"ជំនាញជួសជុលកង់"។
-បាទចាសការដេលអាចធ្វើកិច្ចការនេះជួយឱេយអ្នកមានឯករាជនិងអាចសនេសំបេក់បាន។
បេសិនបើមេភូមិសា្គាល់មេខេយល់យើងអាចទុកចិត្តបាន។-ទេអ្នកតេូវការបេភពដេលអាចទុកចិត្តបានបន្ថេមទៀត។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

សមា្ភារឧបទេសធនធានដេលតេូវការ
 ឯកសារ៦.១សមេប់សិសេស
 ឯកសារ៦.២សមេប់សិសេស។

វត្ថុបំណង
នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-ចេករំលេកបទពិសោធន៍អំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកេុងភ្នំពេញ។
-ពណ៌នាពីគុណវិបត្តិនិងគុណសមេបត្តិនេការរស់នៅក្នុងទីកេុង។
-កត់សមា្គាល់ទីកន្លេងសំខាន់ៗក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ 

                                                                              ១៥  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម
 យើងនឹងលេងលេបេងកំសាន្តមួយដេលមានឈ្មាះថ "តើខ្ញុំជាអ្វី"។ សមេប់លេបេងនេះ យើងតេូវបង្កើតជាបញ្ជី

ការងារមួយនៅលើកា្តោរខៀន។ នោះអាចជាការងារគេប់បេភេទនៅជនបទ ឬទីកេុង។ អ្នកគេប់គ្នាដេលសា្គាល់ពីការងារ
នោះឡើងមកសរសេរនៅលើកា្តោរខៀន។

គូសកា្តោរខៀនជាបីជួរ។ជួរទីមួយសរសេរពាកេយ"ទីកេុង"ជួរទីពីរ"ជនបទ"និងជួរទីបី"ទីកេុងនិងជនបទ"។
អនុញ្ញាតឱេយសិសេសឡើងមកសរសេរបេភេទការងារផេសេងៗ។

ឥឡូវយើងទទួលបានការងារជាចេើន។ខ្ញុំតេូវការអ្នកស្ម័គេចិត្តមា្នាក់មកខាងមុខ។អ្នកនឹងទទួលបានកេដាសមួយ
ដេលបិទនៅលើថ្ងាសឬខ្នងរបស់អ្នក។អ្នកតេូវស្វេងរកថការងារណាមួយនៅលើកេដាសនោះ។បញ្ហាគឺអ្នកអាចសួរ
សំណួរដេលអាចឆ្លើយជាមួយចម្លើយ"បាទ/ចាសនិងទេ"តេប៉ុណ្ណោះ។តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីដំណើរការនេះទេ?

អ្នកអាចឱេយអ្នកស្ម័គេចិត្តជាចេើននាក់មកលេងលេបេងនេះ។បេសិនបើវពិបាកពេកអ្នកអាចអនុញ្ញាតឱេយអ្នកស្ម័គេចិត្ត

សុំ"សញ្ញាបងា្ហាញ"មួយ។

ម្រៀនទី ៦ៈ ទីក្ុងធំ
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៤០  នាទី
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថរាជធានីនេបេទេសកម្ពុជាគឺ៉ភ្នំពេញ៉។

តើមានអ្នកណាធា្លាប់ទៅទីកេុងភ្នំពេញទេ?
តើអ្នកទៅជាមួយអ្នកណា?
តើមូលហេតុអ្វីអ្នកទៅទីនោះ?
តើអ្នកចូលចិត្តឬយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដេរ?

មុនពេលយើងចាប់ផ្តើមស្វេងយល់ពីទីកេុងភ្នំពេញខ្ញុំចង់ដឹងថតើអ្នកបានសា្គាល់ទីកេុងភ្នពំេញបុ៉ណា្ណោដេរ។ចូរពិនិតេយ
មើលថតើយើងអាចបង្កើតជាបញ្ជមួីយអំពីអ្វដីេលយើងបានឃើញក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។ អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកេុមមាន
ពេលពីរនាទីដើមេបីគិតពីអ្វីដេលអ្នកអាចគិតឃើញឱេយចេើនបំផុតតាមតេអាចធ្វើបាន។ចូរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកតេូវបង្កើត
ជាកេុមជាមួយសិសេសដេលមានតួអកេសរតេកូលដូចគ្នា។កេុមខ្លះនឹងជាកេុមធំហើយខ្លះទៀតជាកេុមតូច។ចូរចាប់ផ្តើមស្វេង
រកគ្នា។

អនុញ្ញាតឱេយសិសេសបង្កើតជាកេុមដោយផ្អេកលើតួអកេសរនេតេកូល។បេសិនបើនរណាមា្នាក់នៅតេឯងចូរបញ្ចូលគេ
ទៅក្នុងកេុមដេលមានសមាជិកតិច។ នៅពេលពួកគេបង្កើតជាកេុមរួចហើយ ទុកពេលឱេយពួកគេ២នាទីដើមេបីគិត និង
បង្កើតជាបញ្ជីមួយ។បញ្ជីនោះអាចបេហេលគ្នានឹងបញ្ជីនៅក្នុងសេចក្តីណេនាំគេូ។

តើកេុមណាអាចឡើងមកអានបញ្ជីរបស់ខ្លួននៅខាងមុខកា្តោរខៀននេះបាន?
សិសេសទាំងអស់អាចពិនិតេយបញ្ជីរបស់ពួកគេនិងមើលថមានអ្វីតេូវបន្ថេមទៀត។
កេយពេលបញ្ចប់កិច្ចការនេះណេនាំឱេយបេៀបធៀបភូមិរបស់ពួកគេជាមួយទីកេុងភ្នំពេញ។តាមតារាងខាងកេមៈ

ទីកេុងភ្នំពេញ - ភូមិរបស់ខ្ញុំ

ដូចគ្នា ខុសគ្នា គំនិតយោបល់

     
អ្នកអាចបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួនដេលអ្នកបានសរសេរ។នៅក្នុងបេអប់ចុងកេយ(បេអប់គំនិតយោបល់)ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នក
សរសេរគំនិតយោបល់របស់អ្នកអំពីវត្ថុនោះ។តើអ្វីខ្លះដេលអ្នកចូលចិត្តអំពីភពដូចគ្នាឬខុសគ្នានេះ?ឬក៏បេហេលជាអ្នក
មិនចូលចិត្តវត្ថុនោះទាល់តេសោះ។ ពេយាយមពិភកេសា ជាមួយមិត្តរួមកេុមរបស់អ្នកដេលទើបតេបានធ្វើការជាមួយ
អមេបាញ់មិញ។ សកម្មភពនេះអាចមានការពិបាក ប៉ុន្តេចូរចងចាំនូវអ្វីដេលអ្នកបានរៀនពីមុខងាររបស់អ្នកដឹកនាំកេុម។
លើកនេះមនុសេសដេលមានអាយុចេើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងកេុមគឺជាអ្នកដឹកនាំ។ គេតេូវធ្វើឱេយបេកដថ អ្នកគេប់គ្នានៅ
ក្នុងកេុមបានចេករំលេកព័ត៌មានឱេយគ្នា។លេខាគឺជាអ្នកកត់តេគេប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបញ្ជីនោះ។

ទុកពេល១៥នាទីឱេយសិសេសធ្វើការពិភកេសា។ជាដំបូនា្មានអ្នកគួរបំបេកកេុមធំទៅជាកេុមតូចៗដេលមានសមាជិក៥ឬ
៦នាក់។នេះធ្វើឲេយបេកដថអ្នកគេប់គ្នានៅក្នុងកេុមមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិ។បនា្ទាប់ពីនេះអ្នកអាចឱេយសិសេស
ផ្តល់មតិយោបល់។
តើកេុមណាអាចរៀបរាប់ពីភពខុសប្លេកគ្នាមួយចំនួន?
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

 
តើអ្វីជាមតិយោបល់ទូទៅអំពីភពខុសប្លេកគ្នា?

ភ្នំពេញជារាជធានីរបស់បេទេសកម្ពុជា។មានបេជាជនបេហេល២លាននាក់កំពុងរស់នៅ។វគឺជាកន្លេងមួយដេល
ពោរពេញទៅដោយមនុសេសជាពិសេសគឺចំណុចកណា្តាល។មានរឿងពេងមួយដេលដំណាលពីការកកើតទីកេងុភ្នពំេញ។
រឿងនេះនិយយថភ្នពំេញតេវូបានបង្កើតឡើងនៅពេលដេលដូនចាស់មា្នាក់ឈ្មាះពេញបានបេទះឃើញពេះពុទ្ធរូប៤
ពេះអង្គនៅក្នុងដើមគគីរដេលអណ្តេតតាមទឹកទន្លេមេគង្គមកជាប់នឹងចេំងទន្លេ។

       ដូនពេញបានយកពេះពុទ្ធរូបទាំងបួនអង្គនោះតម្កល់នៅក្នុងអាសេមដេលគត់បានសាងសង់នៅកេបេរទួលមួយ។
ដោយចេះតេមានការរីកចមេើន និងមានបេជាជនតាំងទីលំនៅចេើនឡើងៗផង ទីនោះក៏តេូវគេហៅថ "ភ្នំដូនពេញ"
ហើយកេយមកក៏កា្លាយជាភ្នំពេញ។ មានផ្លូវធំៗជាចេើនខា្វាត់ខ្វេងពេញទីកេុង។ ផ្លូវទាំងនោះពោរពេញទៅដោយឡាន
និងម៉ូតូជាចេើន។ដូច្នេះចរាចរណ៍គឺពិតជាមានគេះថ្នាក់ណាស់។
អ្នកតេវូតេដឹងពីចេបាប់ចរាចរណ៍ពេះមានបូ៉លីសជាចេើនធ្វើការតេតួពិនិតេយថតើអ្នកបានឈប់ពេលភ្លើងកេហម
ឬទេ?តើអ្នកបានពាក់មួកសុវត្ថិភពដេរឬទេ?
  នៅក្នុងទីកេុងមានអគរសេស់សា្អាតជាចេើនហើយខ្លះមានលក្ខណៈចាស់ ដូចជាវត្តភ្នំ ឬពេះបរមរាជរាំង។នៅមាន
អគរថ្មី និងផ្ទះល្វេងធំៗជាចេើនដូចជា អគរកម្ពស់ ៤២ជាន់ ដេលតេូវបានសាងសង់ ហើយកន្លេងជាចេើនដេលអ្នក
កេឡេកមើលគឺមានមនុសេសកំពុងសា្ថាបនាផ្ទះនិងហាងផេសារទំនើបជាចេើនទៀត។
   រដា្ឋាភិបាលមានអគរ (កេសួង) ជាចេើនក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ រីឯនៅជាយកេុងគឺមានរោងចកេធំៗជាចេើន។ ជារៀង
រាល់ពេឹកអ្នកអាចឃើញរថយន្តដឹកមនុសេស(ភគចេើនជាសេ្តី)ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរោងចកេទាំងនោះ។
បេសិនបើអ្នកមកពីភូមិតូចមួយវអាចមានភពលំបាកក្នុងការស្វេងរកផ្លូវរបស់អ្នក។វងាយសេួលក្នុងការវង្វេងទិស។
ទូរស័ព្ទអាចជួយអ្នកក្នុងការសួរផ្លូវពីមនុសេសដេលសា្គាល់ទីកេុងចេបាស់ជាងអ្នក។
មនុសេសជាចេើននៅក្នងុទីកេងុភ្នពំេញពេយាយមចងចំាផ្លវូដោយសា្គាល់នូវទីតំាងអគរសំខាន់ៗដូចជាផេសារថ្មីខ្ញុំនឹងពិនិតេយ
មើលថតើអ្នកសា្គាល់អគរទាំងនោះបានប៉ុណា្ណោដេរ?។

ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱេយអ្នកនូវឯកសារ៦.១និង៦.២សមេប់សិសេស។នៅលើឯកសារនេះអ្នកនឹងឃើញអគរជាចេើន។

នៅលើឯកសារមួយទៀតអ្នកនឹងឃើញការពណ៌នាពីអគរទាំងនោះ។

បង្កើតជាកេុមតូចដេលមានសមាជិក៤នាក់ហើយពេយាយមធ្វើការផ្គូរផ្គងឱេយបានតេឹមតេូវ។

ចេកឯកសារ៦.១និង៦.២ទៅកេុមទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឱេយពួកគេធ្វើការផ្គូរផ្គង។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                        ៣៥  នាទី

នៅសបា្តោហ៍កេយយើងនឹងទៅក្នងុភូមិ ដើមេបីចេករំលេកចំណេះដឹងរបស់ពួកយើង អំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង 
មានសុវត្ថិភព។ នៅក្នុងកេុមដេលមានសមាជិកដូចគ្នា នៅពេលដេលបង្កើតជា ផ្ទាំងរូបភព យើងនឹងទៅផ្ទះ ឬទៅ
គេួសារណាមួយដើមេបីសួរពួកគេថតើយើងអាចបិទផ្ទាំងរូបភពរបស់ពួកយើងនៅកេបេរៗនោះបានដេរឬទេ។ដូច្នេះយើង
តេូវការពនេយល់ពីអត្ថន័យរបស់រូបភពដល់ពួកគេ និងបេប់ពីអ្វីដេលយើងបានរៀន វជាការល្អដេលយើងតេូវរៀបចំវជា
មុន។
កិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកសមេប់សបា្តោហ៍កេយគឺរៀបចំបទបងា្ហាញខ្លីៗសមេប់បេជាជនដេលអ្នកចង់ទៅ(បេហេល
ជាអ្នកជេើសរីសដោយខ្លួនឯង) និងពនេយល់ពួកគេអំពីផ្ទាំងរូបភពរបស់យើង។ បនា្ទាប់ពីនេះ យើងនឹងសួរពួកគេថតើ
យើងអាចបិទផ្ទាំងរូបភពនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះបានដេរឬទេ ឬបេហេលជានៅ លើអ្វផីេសេងទៀត ដេលមនុសេសភគចេើនឆ្លង
កាត់អាចមើលឃើញពីបេធានបទរបស់ពួកយើង។
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កិច្ចការផ្ទះនេះឬទេ?
      ជមេើស(តមចិត្ត)៖
     បេសិនបើនៅសល់ពេល អ្នកអាចលេងលេបេងកំសាន្តមួយ៖"ខ្ញុំកំពុងបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងហើយខ្ញុំយក...
ទៅជាមួយខ្ញុំ"
សិសេសទាំងអស់បង្កើតជារង្វង់មួយឬជាបនា្ទាត់មួយ។សិសេសទីមួយនិយយថ"ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង 
ហើយខ្ញុំនឹងយក...ទៅជាមួយខ្ញុំ"គេនិយយពីអ្វីមួយដេលចង់យកទៅជាមួយបេហេលជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
អ្នកដេលនៅបនា្ទាប់គេតេូវនិយយថ"ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងហើយខ្ញុំនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង
ចេសដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំ"
បនា្ទាប់ពីនេះអ្នកនៅបនា្ទាប់តេូវបន្ត៖"ខ្ញុំនឹងបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងហើយខ្ញុំនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេសដុស
ធ្មេញរបស់ខ្ញុំនិងផេនទីកេុងភ្នំពេញទៅជាមួយខ្ញុំ"
លេបេងនេះបន្តរហូតដល់របស់ដេលតេូវចាំមានចំនួនចេើនហើយមាននរណាមា្នាក់ភ្លេច។អ្នកដេលភ្លេចនោះអាចចាប់

ផ្តើមសាឡើងវិញជាមួយពាកេយថ្មីទៀត។
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ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ  

បញ្ជីនេអាគរមធេយាបាយធ្វើដំណើរនិងបេភេទមនុសេសនៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ

អគរ មធេយោបាយធ្វើដំណើរ មនុសេស

ផេសារជាចេើន ឡាន មន្តេីរដា្ឋាភិបាល

ហាងទំនិញ រថយន្តឈ្នួល បុគ្គលិកអង្គការ

គ្លីនិក រថយន្តដឹកទំនិញ អ្នកបើកម៉ូតូ

សាលារៀន រថយន្តកេុង អ្នកបើករថយន្តឈ្នួល

សាកលវិទេយាល័យ ម៉ូតូកង់បី អ្នកបើករថយន្តកេុង

ក្លឹបរាតេី ម៉ូតូឌុប គេូពេទេយ

ខារា៉ាអូខេ កង់ គេូបងេៀន

ភោជនីយដា្ឋាន យន្តហោះ អ្នកលក់ទំនិញ

ផ្ទះ រថភ្លើង បុគ្គលិកកេុមហ៊ុនឯកជន

សា្ថាប័នរដា្ឋាភិបាល រទេះអូស អ្នកសុំទាន

រោងចកេ រឺម៉ក ជនជាតិបរទេស

សណា្ឋាគរ ម៉ូតូ កម្មករ

ផ្ទះសំណាក់ សុីក្លូ

ការិយល័យអង្គការ

   ក្នុងការរៀបចំសមេប់ដំណើររបស់សិសេសទៅកាន់ភូមិ វគឺជាការដ៏ល្អមួយ ដេលតេូវជមេបលោកនាយកសាលាអំពី
គំនិតដេលតេូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិ។ បេសិនបើមានផ្ទាំងរូបភពជាចេើន អ្នកអាចជមេបមេភូមិផងដេរ។បេសិនបើមាន
មា៉ាសុីនថតចម្លងនៅក្នុងសាលា អ្នកអាចកេបេកិច្ចការបាន ជំនួសឱេយកេុមមួយមានផ្ទាំងរូបភពមួយ អ្នកអាចថតចម្លង
ផ្ទាំងរូបភពទាំងនោះជាចេើនដងនិងអនុញ្ញាតឱេយសិសេសធ្វើយុទ្ធនាការតាមផ្ទះជាមួយផ្ទាំងរូបភពទាំងនោះ។សិសេសអាច
ដើរគោះទា្វារផ្ទះជាចេើន និងបេប់បេជាជនអំពីបេធានបទការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព ដេលរៀន
ក្នុងសាលា។ កិច្ចការនេះនឹងធ្វើឱេយផ្ទាំងរូបភព/ខិត្តប័ណ្ណដំណើរការបានរឹតតេល្អ។ បេសិនបើសាលារៀននៅឆា្ងាយពីភូមិ
អ្នកអាចឱេយសិសេសជិះកង់ទៅបាន។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ផ្ទាំងរូបភពរបស់សិសេស
 មា៉ាសុីនថតរូប
 ស្កុតទុកសមេប់បិទផ្ទាំងរូបភពនៅលើជញ្ជាំងឬបង្គាល។

 វត្ថុបំណង
     នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាចៈ

-បងា្ហាញចំណេះដឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈផ្ទាំងរូបភពនិងការបកសេយបេប់អ្នកភូមិអំពី
  ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព។
-បងា្ហាញពីសុជីវធម៌ក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបេជាជនក្នុងភូមិ។

                                                                  ១៥  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម

ថ្ងេនេះយើងនឹងទៅក្នុងភូមិហើយបេប់អ្នកភូមិអំពីការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងមានសុវត្ថិភព។មានរបស់
មួយចំនួនដេលសំខាន់សមេប់កិច្ចការនេះ។បេសិនបើយើងមានផ្ទាំងរូបភពតេមួយសមេប់ចេកយើងគួរតេឱេយទៅគេួសា
រណាដេលតេូវការវ។

តើអ្នកធ្វើបេបណានៅពេលមនុសេសចាស់ពីរនាក់បើកទា្វារ?
     អ្នកតេូវណេនាំខ្លួនរបស់អ្នក បេប់ឈ្មាះសមាជិកក្នុងកេុម និងមូលហេតុដេលអ្នកគោះទា្វារ របស់ពួកគត់។
ការណេនាំខ្លួន មានលក្ខណៈបេបនេះ "ជមេបសួរ ពួកយើងខ្ញុំគឺជា... ពួកយើងរៀននៅសាលា...។ ពីរ-បី
សបា្តោហ៍កន្លងមកនេះយើងបានរៀនបំណិនជីវិតស្តីអំពីការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេស។កិច្ចការមួយរបស់ពួកយើងគឺផេស
ព្វផេសាយចំណេះដឹងរបស់ពួកយើងទៅឱេយមនុសេសនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនេះ។តើយើងខ្ញុំអាចបេប់លោកពូ អ្នកមីង
លោកអ៊ំបន្ថេមទៀតអំពីគមេងរបស់យើងខ្ញុំបានដេរឬទេ?"
  បេសិនបើគត់ឆ្លើយ "បាន" អ្នកអាចបន្តទៀត។ ប៉ុន្តេបើ "មិនបានទេ" អ្នកតេូវនិយយពាកេយ "អរគុណសមេប់ការ
ចំណាយពេលវេលាសូមជមេបលា"។ផ្ទាំងរូបភពអាចភ្ជាប់ជាមួយស្កុតខ្ញុំមានស្កុតមួយចំនួននៅលើតុរបស់ខ្ញុំសមេប់ខ្ចី។
វិន័យខ្លះៗ៖

ម្រៀនទី ៧ៈ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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១.កុំចូលទៅក្នុងផ្ទះណាមួយតេមា្នាក់ឯង
២.នៅពេលជិះកង់កុំជិះទន្ទឹមគ្នាលើសពីពីរនាក់
៣.តេូវចេះគួរសមចំពោះមនុសេសគេប់គ្នា

៤.បេសិនបើបេជាជនអ្នកភូមិចង់ដឹងបន្ថេមទៀតអំពីគមេងឬមានមតិយោបល់អ្នកអាចបេប់ពួកគេឱេយមកទាក់់
ទងសាលារៀន។ឱេយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅសិសេសទុកសមេប់ទាក់ទងពេលមានបញ្ហាបនា្ទាន់ណេនាំសិសេសឱេយតេឡប់

មកសាលារៀនវិញតាមពេលកំណត់។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                    ៦០  នាទី

សិសេសទៅក្នុងភូមិឬសហគមន៍។វជាការល្អដេលអ្នកចូលរួមជាមួយកេុមមួយចំនួនដើមេបីពិនិតេយរបៀបសហការនិង
ជមេបអ្នកភូមិ។ការយកមា៉ាសុីនថតរូបទៅជាមួយអ្នកដើមេបីថតការខំបេឹងបេងនេះទុកជាឯកសារអាចមានបេយោជន៍
ដើមេបីបងា្ហាញសិសេសដទេនិងឪពុកមា្តោយហើយបេហេលជាអាចបេើនៅក្នុងពេឹត្តិប័តេព័ត៌មានផងដេរ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                                 ១៥  នាទី

លេបេងនេះលេងនៅពេលសិសេសដេលតេឡប់មកសាលាវិញ។អ្នកនឹងតេវូការប័ណ្ណពីឯកសារ៦.១និង៦.២សមេប់
សិសេស។រៀបប័ណ្ណជារង្វង់ធំមួយលើទីធា្លា(លើដី)។ប័ណ្ណទំាងនោះតេវូតេអាចមើលឃើញបុ៉ន្តេសិសេសមិនចំាបាច់ឃើញអ្វដីេ
លសរសេរនៅលើនោះទេពេលឈរនៅកណា្តាលរង្វង់នេប័ណ្ណនោះ។
អ្នកនៅក្នងុទីកេងុភ្នពំេញជាមួយមិត្តរបស់អ្នកតេវូកាន់ដេមិត្តរបស់អ្នក។អ្នកតេវូការបង្កើតជាដេគូ។បនា្ទាប់ពីនោះអ្នក
តេវូទៅឈរនៅចំណា្តាលនេរង្វង់ ខ្ញុនឹំងបេប់ពីដំណើរក្នងុទីកេងុដេលយើងទៅ។យើងនឹងឈប់នៅចំណុចណាមួយចេបាស់
លាស់ ហើយខ្ញុនឹំងណេនំាអ្នក។ ខ្ញុនឹំងបេប់អ្នកខ្លះៗអំពីអគរនេះ ហើយពេលដេគូរបស់អ្នកដឹងថអគរណាមួយនោះ
អ្នកតេវូរត់ទៅកាន់វ។ គូទីមួយដេលចាប់បានប័ណ្ណតេមឹតេវូគឺជាអ្នកឈ្នះ។ បនា្ទាប់ពីនេះ យើងតេឡប់មកកណា្តាលរង្វង់
ហើយលេងម្តងទៀត។
លេងលេបេងនេះអាសេយ័លើព័ត៌មានដេលជារបស់រូបភពទំាងនោះ។អ្នកអាចនិយយអំពីរូបភពបេវត្តិនិងមុខងារ
របស់វ។នៅពេលសិសេសទំាងអស់បានតេឡប់មកពីភូមិវិញអ្នកអាចឱេយពួកគេផ្តល់មតិយោបល់បេសិនបើនៅសល់ពេល។

តើបេតិកម្មណាខ្លះដេលអ្នកទទួលបាន?
តើបេជាជនបានដឹងរួចហើយអំពីបេធានបទនេះឬ?
តើអ្នកបានបិទផ្ទាងំរូបភពរបស់អ្នកនៅកន្លេងណាខ្លះ?
អរគុណជាអនេកសមេប់ការខំបេងឹបេងរបស់អ្នកចំពោះយុទ្ធនាការនេះ។ខ្ញុនឹំងជួបអ្នកទំាងអស់គ្នានៅសបា្តោហ៍
កេយទៀត។

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ  
បេសិនបើមានមា៉ាសុីនថតចម្លងនៅក្នុងសាលាអ្នកអាចកេបេកិច្ចការបាន។ជំនួសឱេយកេុមមួយមានផ្ទាំងរូបភពមួយ
អ្នកអាចថតចម្លងផ្ទាំងរូបភពទាំងនោះជាចេើនដង និងអនុញ្ញាតឱេយសិសេស ធ្វើយុទ្ធនាការតាមផ្ទះ ជាមួយផ្ទាំងរូបភព
ទាំងនោះ។សិសេសអាចដើរទៅតាមផ្ទះជាចេើននិងបេប់បេជាជនអំពីបេធានបទការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេសដេល
រៀនក្នុងសាលា។កិច្ចការនេះនឹងធ្វើឱេយផ្ទាំងរូបភពខិត្តប័ណ្ណដំណើរការបានរឹតតេល្អ។

ចូរធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ូលីសមូលដា្ឋាននិងមេភូមិបេសិនបើចាំបាច់។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងឯកសាររបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ឯកសារ៨.១សមេប់សិសេសរឿងរបស់....(នៅលើកេដាសពីរដាច់ពីគ្នាបើអាចបាន)
 សៀវភៅកំប្លេងដើមេបីបងា្ហាញសិសេសទុកជាឧទាហរណ៍

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-បងា្ហាញពីបញ្ហាសាមញ្ញៗបំផុតរបស់អ្នកធ្វើចំណាកសេុកវ័យក្មេង

-ធ្វើសកម្មភពការពារ/រារាំងចំពោះឈ្មួញជួញដូរដេលអាចកើតមាន។

                                                                           ២០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម
 កេយពីរៀនទទួលបាននូវគំនិតសំខាន់ៗជាចេើនអំពីកន្លេងដេលតេូវយកចិត្តទុកដាក់ នៅពេលនរណាមា្នាក់ហៅ

បបួលអ្នកឱេយទៅធ្វើការនៅទីកេុង។ យើងក៏បានរៀនអំពីលេបិចកលនិងយុទ្ធសាស្តេ ដេលតេូវបានបេើបេស់ដើមេបីលេបួងប
ញ្ឆោតអ្នកឱេយធា្លាកក់្នងុសា្ថានភពគេះថ្នាក។់ប៉នុ្តេនៅក្នងុទកីេងុកអ៏ាចមានឱកាសល្អផងដេរវមនិសទុ្ធតេអាកេកក់្នងុការធ្វើ
ចំណាកសេុក និងស្វេងរកការងារល្អៗនោះទេ។ ថ្ងេនេះនឹងសន្មត់ថ យើងរកបានការងារមួយនៅក្នុងទីកេុង ហើយ
យើងទើបតេមកដល់។ យើងនៅផ្តុំ...ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ មានឡានជាចេើនបើកទៅមកៗ មានអគរធំៗជាចេើនមាន
មនុសេសមា្នាជាចេើន។ មានចំណុចមួយចំនួន ដេលអ្នកអាចបេើបេស់បាន នៅពេលអ្នកមកដល់ទីកេុងភ្នំពេញជាលើក
ដំបូង។
១.កុំធ្វើដំណើរតេមា្នាក់ឯង
 កេុមផ្តល់នូវការគំទេបណា្តាញសង្គមនិងសុវត្ថិភពខ្ពស់។

២.កុំទាក់ទងជាមួយមនុសេសប្លេកមុខដេលមកទាក់ទងអ្នកនៅតាមផ្លូវឬលើឡាន
ពួកគេអាចជាឈ្មួញជួញដូរមនុសេសហើយនេះជាវិធីមួយដេលពួកគេបេើ។
៣.កុំឱេយលិខិតឆ្លងដេនឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅមនុសេសដេលអ្នកមិនសា្គាល់។
 
បេសិនបើអ្នកមានមន្ទិលសងេស័យ តេូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជា្ញាធរ ឬលេខទូរស័ព្ទ មួយក្នុងចំណមលេខ

ទូរស័ព្ទនានាក្នុងមេរៀនទី៨សុវត្ថិភពកុមារឬប៉ូលីស។វជាការឆា្លាតវេក្នុងការដាក់ឯកសារថតចម្លងនេអត្តសញ្ញាណ

ម្រៀនទី ៨ៈ ការមកដល់ទីក្ុង

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ប័ណ្ណតាមខ្លួនដើមេបីឱេយនរណាមា្នាក់ដេលទាមទារចង់បានវ។

ស្វេងរកកន្លេងសុវត្ថិភពដើមេបីរស់នៅគឺជារឿងសំខាន់។
តើអ្នកមានជមេើសណាខ្លះក្នុងការស្វេងរកផ្ទះ?
     
តើអ្នកមានបងប្អូនដេរឬទេ?(មិនមានទ)េ។តើអ្នកគួរទៅជាមួយបុរសមា្នាក់ដេលបបួលអ្នកឱេយទៅរស់នៅជាមួយគត់
ពេះគត់មានបន្ទប់ទំនេរមួយ?(ទេ)អ្នកគួរស្វេងរកព័ត៌មានបន្ថេមទៀតសិន។
វជាការល្អបេសើរបំផុតបេសិនបើអ្នកជួលផ្ទះ។អ្នកអាចជួលនៅមា្នាក់ឯងឬជាមួយអ្នកដទេដើមេបីកាត់បន្ថយការ
ចំណាយថ្លេឈ្នួល។ផ្ទះនៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញមានតម្លេថ្លេហើយវមិនដូចនឹងផ្ទះដេលអ្នកមាននៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកទេ។
មានឱកាសជាចេើនក្នុងការស្វេងរកផ្ទះឱកាសទាំងនោះមានដូចជា:

១.ថៅកេផ្តល់កន្លេងសា្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លេប៉ុន្តេតេូវចេករំលេកជាមួយអ្នកដទេ។
២.សុំដំបូនា្មានពីអ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងៗទៀត។
៣.បេើភ្នាក់ងារតេតេូវបេយ័ត្នជាមួយជមេើសនេះដោយសារមនុសេសមួយចំនួនមានបំណងមិនល្អ។
៤.ស្វេងរកផ្ទះដោយខ្លួនឯងដោយការរកមើលសា្លាក"សមេប់ជួល"ក្នុងតំបន់ដេលអ្នកធ្វើការ។

        
បេសិនបើអ្នករកផ្ទះបានហើយវជាការល្អដេលតេូវធ្វើកិច្ចសនេយាជួល។
ហេតុអ្វីការធ្វើកិច្ចសនេយាមានសារៈសំខាន់?
តើអ្នកគួរដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចសនេយានោះនូវចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះ?
កិច្ចសនេយាគឺជាឯកសារដេលអាចយកជាការបានបេសិនបើតេូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភគីទាំងពីរគឺជាឯកសារ
ចេបាប់ពេញលេញដើមេបីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក។នេះគឺខុសគ្នាពីការពេមពេៀងតាមពាកេយសំដីដេលមិនអាចបញ្ជាក់ចំពោះ
អ្នកដទេ។នៅក្នុងឯកសារជួលអ្នកគួរតេដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចខាងកេម៖

១. អត្តសញ្ញាណលម្អិតអំពីអ្នកជួលឱេយនិងអ្នកជួល(មា្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នក)។នេះរួមមាន៖អាសយដា្ឋានលេខទូរស័ព្ទ
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដេន។
២. អាសយដា្ឋានឬទីតាំងនេអចលនទេពេយ(ផ្ទះ)ដេលអ្នកចង់ជួល។
៣.ចំនួនថ្លេឈ្នួលផ្ទះដេលបានពេមពេៀងក្នុងមួយខេៗនិងអ្វីខ្លះដេលវបានគិតបញ្ចូលដូចជាថ្លេទឹក
ថ្លេភ្លើងជាដើម។
៤. ចំនួនបេក់កក់ដេលអ្នកបានបង់។
៥. នៅពេលណាដេលកិច្ចសនេយាចាប់ផ្តើមនិងពេលណាបញ្ចប់។
៦. លក្ខខណ្ឌនេកិច្ចសនេយាមានអ្វីខ្លះ(ពេលណានិងរបៀបដេលអ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចសនេយាមុនពេលកំណត់)

កិច្ចសនេយាគឺមានសុពលភពលុះតេតេភគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើវ។ចូរបេកដថអ្នកយកកិច្ចសនេយាមួយ
ចេបាប់មករកេសាទុកផ្ទាល់ខ្លួន។វមិនមេនតេងតេងាយសេួលក្នុងការរស់នៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញនោះទេ។

តើអ្នកគិតថអ្នកនឹងជួបបេទះបញ្ហាណាខ្លះ?
ចម្លើយអាចមាន៖ភពឯកោវង្វេងផ្លូវមិនដឹងពីកន្លេងទិញម្ហូប...។

     បញ្ហាមួយទៀតគឺពេលខ្លះមនុសេសនៅក្នុងទីកេុងមើលងាយអ្នកដេលមកពីជនបទ។នេះដោយសារតេពួកគេមិនបាន
ស្វេងយល់សុីជមេពីជីវិតនៅតាមខេត្ត/ជនបទ។ ពួកគេមិនយល់ពីសា្ថានភព ដេលអ្នកកំពុងរស់ ហើយអ្នកក៏បេហេល
ជាគិតថវពិបាកស្វេងយល់ពីរបៀបរស់នៅក្នុងទីកេុងរបស់ពួកគេ(អ្នកទីកេុង)។នេះជាការធម្មតាទេ។

        

វជាការល្អក្នុងការនិយយជាមួយអ្នកធ្វើការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេងផេសេងទៀតអំពីបញ្ហានេះ។បេសិនបើអ្នកគិតថ 

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ពិបាកក្នុងការរស់នៅក្នុងទីកេុងអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការជាចេើនបានដូចជា៖
បង្កើតមិត្តភពជាមួយអ្នកដទេ។
បរិភោគអាហារដេលនាំឱេយមានសុខភពល្អនិងរកេសាភពឧសេសាហ៍ពេយាយមដេលអាចធ្វើឱេយអារម្មណ៍អ្នកបាន

បេសើរ។
ស្វេងរកមជេឈមណ្ឌលសហគមន៍ដើមេបីបេប់អ្នកអំពីសេវកម្មនានាសមេប់អ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង
រកេសាទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយគេួសារបេប់ពួកគេអំពីភពលំបាកនិងការខំបេឹងបេងរបស់អ្នក
សរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុបេចាំថ្ងេដើមេបីបងា្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកឬគូរជាគំនូរដើមេបីឱេយមានភព

ចេបាស់លាស់។នេះក៏អាចជួយអ្នកឱេយមើលឃើញពីដំណះសេយចំពោះបញ្ហារបស់អ្នក។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                       ៦០ នាទី

ដូចអ្វីដេលអ្នកបានឃើញមានភពលំបាកនិងបញ្ហាជាចេើនដេលអ្នកតេូវយកចិត្តទុកដាក់។ចូរពិនិតេយមើលតើអ្នក
អាចចាំអ្វីទាំងអស់នោះបានប៉ុណា្ណោឬអ្នកបេហេលជាមើលក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
ខ្ញុំនឹងនិយយរឿងមួយឱេយអ្នកទាំងអស់គ្នាសា្តោប់(សេចក្ដីណេនាំគេូ)។
នេះជារឿងកំប្លេងដេលអ្នកអាចគូរឬបង្កើតជារូបភពដោយខ្លួនរបស់អ្នក។
    គោលបំណងគឺដើមេបីបង្កើតរឿងមួយអំពីមនុសេសមា្នាក់ ឬពីរនាក់ដេលកំពុងធ្វើចំណាកសេុកទៅទីកេុង។ ពួកគេជួប
បេទះឧបសគ្គជាចេើនហើយតេូវដោះសេយវ។អ្នកអាចគិតអំពីគេះថ្នាក់ដេលអាចកើតមាន(សា្ថានភពល្អឬអាកេក់
ដេលអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេ)។អ្នកក៏អាចគិតអំពីរបៀបដោះសេយឧបសគ្គទាំងនោះសមេប់ពួកគេផងដេរ។

ចេកឯកសារ៨.១សមេប់សិសេសនិងខ្មាដេពណ៌ទៅឱេយសិសេស។
   អ្នកអាចធ្វើការដោយមា្នាក់ឯង ឬជាដេគូដើមេបីបង្កើតរឿងមួយតាមរបៀបដេលអ្នកចង់។ នៅចុងបញ្ចប់ យើងនឹង
មានរឿងជាចេើន។ វក៏អាចបង្កើតរឿងថ្មីមួយដោយខ្លួនរបស់អ្នក និងមិនបេើឯកសារសមេប់សិសេស។ បេសិនបើអ្នក
ចង់ធ្វើបេបនោះអ្នកអាចយកកេដាសរា៉ាមសមួយសន្លឹកនិងគូរស៊ុមរូបភពដោយខ្លួនឯង។ខ្ញុំមានសៀវភៅរឿងកំប្លេង
ជាឧទាហរណ៍នៅទីនោះ។

អនុញ្ញាតឱេយសិសេសសរសេររឿងរបស់ពួកគេពេយាយមលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយសួរសំណួរ។
-តើអ្វីដេលកើតឡើងបនា្ទាប់នៅក្នុងរឿង?

-តើគេមានបេតិកម្មតបវិញបេបណា?
-តើតួអង្គក្នុងរឿងរបស់អ្នកមានឈ្មាះអ្វី?
-តើគេធ្វើការងារបេភេទណា?

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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នៅពេលសិសេសសរសេរចប់ឱេយពួកគេបិទ

រឿងកំប្លេងនោះនៅលើជញ្ជាំង។

ឬអាចសរសេរនៅ
ខាងកេមស៊ុមរូបភព

សិសេសអាចបង្កើតជារង្វង់
សមេប់សរសេរអកេសរ

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                                     ១០ នាទី

មានរឿងជាចេើននៅតាមជញ្ជាំង។ចូរចំណាយពេលខ្លះដើមេបីមើលវ។ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកគេប់គ្នាទៅតាមជញ្ជាំងដើមេបី
មើលរឿងទាំងនោះ។

បេសិនបើអ្នកនៅសល់ពេលអ្នកអាចលេងលេបេង"រឿងមួយបេយោគ"។
សិសេសទាំងអស់អាចឈរជារង្វង់មួយ។គេូជាអ្នកចាប់ផ្តើមដោយនិយយថ"ភពចង់ធ្វើដំណើរទៅទីកេុងធំមួយ"។
បនា្ទាប់ពីបេយោគនេះ សិសេសបនា្ទាប់នៅក្នុងជួរតេូវបន្តសាច់រឿងជាមួយបេយោគផេសេងទៀត។ ឧទាហណ៍ៈ "បុ៉ន្តេគត់
មិនដឹងទៅដោយរបៀបណា"។បនា្ទាប់មកអ្នកទីបីនិយយបេយោគមួយទៀតដើមេបីបន្តសាច់រឿង។ ចូរបេកដថបេ
យោគថ្មីតេូវជាសាច់រឿងតភ្ជាប់ជាមួយបេយោគមុនដូច្នេះរឿងគឺមានលក្ខណៈរលូនបន្តជាប់គ្នាតេមួយ។

ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ  

         ព័ត៌មានមួយចំនួនអាចតេូវចេករំលេកពេលដេលគេូមានអារម្មណ៍ថ វមានសេចក្តីតេូវការ ធ្វើបេបនេះ។
បើមិនដូច្នេះទេ នេះអាចបេើជាព័ត៌មានបន្ថេមតាមកេយ។ ព័ត៌មាននេះតេូវបានទាញចេញពីការសិកេសាមួយរបស់
CDRIឆា្នាំ២០០៧   "អ្នកចំណាកសេុកវ័យក្មេងនិងការអភិវឌេឍទីកេុង"។ចំនួនម៉ាងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងេ  ជាមធេយមអ្នក
ចំណាកសេុកវ័យក្មេងមកទីកេុងធ្វើការ ១០,៦២ម៉ាងក្នុងមួយថ្ងេ។ ការងារបេចាំសបា្តោហ៍របស់ពួកគេគឺ ៧២ម៉ាង
ដេលគួរឱេយភ្ញាក់ផ្អើល។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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អាយុមធេយមនេជនចំណាកសេុកវ័យក្មេងក្នុងការសេវ្រជាវនេះ

បេភេទការងរ ឆ្នាំ

អ្នករត់ម៉ូតូឌុប 22.95

អ្នកធ្វើការក្នុងកាសុីណូ 21.73

អ្នកធ្វើការជាអ្នកសាងសង់ 21.44

អ្នកធ្វើការរោងចកេកាត់ដេរ 20.87

អ្នកធ្វើការជាអ្នកបមេើ 20.20

អ្នកលក់ឥវ៉ាន់កំបុិកកំប៉ុក 19.70

អ្នកលាងឡាន 18.87

អ្នកអូសរទេះ 18.73

    ការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេងតេូវបានគេចាត់ទុកជាបេភេទមួយនេការវិនិយោគជាយូរយរណាស់មក
ហើយ។គោលបំណងចមេបងក្នុងការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេងពីជនបទមកទីកេុងដើមេបីធ្វើឱេយសេដ្ឋកិច្ចមានភព
ល្អបេសើរឡើង។តួយ៉ាងដូចជានៅតាមជនបទក្នុងបេទេសកម្ពុជាដើមទុនគឺតេូវការបេើបេស់ដើមេបីឱេយសមាជិកគេួសារ
អាចធ្វើ បំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេង បាន។ ភគចេើននេបេក់ ទាំងនោះ គឺចំណាយទៅលើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ
អាហារនិងការសា្នាក់នៅរហូតដល់រកបានការងារធ្វើ។ការសិកេសាបានរកឃើញថជាមធេយមដើមេបីការងារវ័យក្មេងអ្នកធ្វើបំ
លាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេងចំណាយអស់ចំនួន ២៧៨០០រៀល ក្នុងអំឡុងពេលចាក ចេញពីផ្ទះរហូតដល់ទទួលបាន
ការងារ។ ភគចេើននេបេក់ទាំងនោះគឺចំណាយទៅលើសោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងអាហារ។ ក្នុងករណីភគចេើនបំផុតការ
សា្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លេតេូវបានផ្តល់ឱេយដោយបងប្អូនឬមិត្តភក្តិមកពីភូមិដូចគ្នា។

អ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេង ដើមេបីធ្វើការមា្នាក់ចំណាយរយៈពេល ៦ថ្ងេចាប់តាំងពីចាកចេញពីផ្ទះ រហូត
ដល់ទទួលបានការងារធ្វើ។ពួកគេមួយចំនួនមានការងារបណ្តាះអាសន្នមួយដេលធានាដោយបងប្អូនឬមិត្តភក្តិមុនពេល
ចេញដំណើរហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមការងារភ្លាមៗនៅពេលមកដល់កន្លេងធ្វើការ។

   បេភពហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលសួរពួកគេអំពីបេភពហិរញ្ញវត្ថុ(បេក់ឬធនធាន)បេហេលមួយភគបីបានមកពីគេួសារ។ទីពីរគឺបានមក

ពីបេក់សនេសំផ្ទាល់ខ្លួនរីឯការខ្ចីនិងលក់ទេពេយសមេបត្តិស្ថិតក្នុងលំដាប់ទីបីនិងទីបួន។៥%ទទួលបានបេក់ពីបងប្អូនខណៈ
ពេលដេល៣%ទទួលបានមកពីថៅកេដេលតេូវទៅធ្វើការជាមួយ។ជាការពិត៣៧%នេអ្នកយកបេក់កម្ចីឬលក់ទេពេយ
សមេបត្តិមានកមេិតជីវភពធា្លាក់ចុះកេយពីការធ្វើចំណាកសេុកមិនបានសមេច។បេក់កម្ចីបានដាក់សមា្ពោធទៅលើអ្នក
ធ្វើចំណាកសេុកវ័យក្មេងដើមេបីរកបេក់ឱេយបានកាន់តេចេើនដើមេបីសងបំណុលគេកេយពេលចាកចេញទៅ។

   បេភេទនេការសា្នាក់នៅ
បេភេទនេការសា្នាក់នៅមានភពខុសប្លេកគ្នាយ៉ាងខា្លាំងដោយផ្អេកលើបេភេទនេការងារ។ជាទូទៅមួយភគបីនេ

អ្នកធ្វើចំណាកសេុក ដើមេបីការងារវ័យក្មេងដេលតេូវបានសមា្ភាសរស់នៅក្នុងផ្ទះជួល ហើយចេើនជាងមួយភគបួនបន្តិច
រស់នៅកន្លេងសា្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លេ ដេលផ្តល់ដោយថៅកេ និងចេើនជាងមួយភគបេំមួយ រស់នៅកន្លេងសាង
សង់។អ្នកធ្វើការតាមភោជនីយដា្ឋានចំនួន១០៤នាក់ក្នុងចំណម១២០នាក់សា្នាក់នៅកន្លេងដេលឥតគិតថ្លេ។
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ចេើនជាងពាក់កណា្តាលនេអ្នករត់ម៉ូតូឌុប រស់នៅក្នុងផ្ទះជួល ហើយអ្នកដទេទៀតភគចេើនរស់នៅជាមួយបងប្អូន។ បី
ភគបួននេអ្នកធ្វើការនៅរោងចកេកាត់ដេរ ក៏រស់នៅតាមផ្ទះជួលផងដេរ ហើយអ្នកដទេទៀតរស់នៅកន្លេងសា្នាក់នៅបង់
បេក់ កន្លេងសា្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លេ ឬរស់នៅជាមួយបងប្អូន។ ដោយឡេកអ្នកលាងឡានទាំងអស់ រស់នៅកន្លេង
សា្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លេ ក្នុងករណីដេលកន្លេងនោះផ្តល់ដោយមា្ចាស់យនដា្ឋាន។ កន្លេងសា្នាក់នៅរបស់អ្នកលក់ដូរ
កំបុិកកំប៉ុក គឺស្ទើរតេទាំងអស់អាចចេកដោយស្មើគ្នា រវងការរស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន និងរស់នៅជាមួយបងប្អូន
អាសេ័យតាមការពិតដេលអ្នកលក់ដូរវ័យក្មេងទាំងនោះធ្វើចំណាកសេុកមកជាមួយគេួសាររបស់ពួកគេ។ អ្នកអូសរទេះ
មួយចំនួនក៏ធ្វើចំណាកសេុក មកជាមួយគេួសាររបស់ពួកគេផងដេរ ដោយលទ្ធផលបងា្ហាញថមួយភគបេំនេពួកគេរស់
នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួន ចេើនជាងមួយភគបេំរស់នៅជាមួយបងប្អូន និងពាក់កណា្តាលនេពួកគេរស់នៅតាមផ្ទះ
ជួល។ ពីរភគបីនេអ្នកធ្វើការក្នុងកាសុីណូរស់នៅតាមផ្ទះជួល ហើយបីភគទៀតរស់នៅកន្លេងសា្នាក់នៅ ដោយឥតគិត
ថ្លេ។

 អ្នកដេលចំណាយសមេប់កន្លេងរស់នៅ(ផ្ទះជួល ឬកន្លេងសា្នាក់នៅ) ជាមធេយមចំណាយអស់ ៤២ ៦០០រៀលក្នុង
មួយខេ។មួយក្នុងចំណមការរស់នៅដ៏សាមញ្ញបំផុតនោះគឺអ្នកធ្វើចំណាកសេុកវ័យក្មេងបង្កើតជាកេុមមួយជាមួយមិត្ត
រួមការងារដេលមានគ្នាចាប់ពី៤ ដល់៧នាក់ ឬចេើនជាងនេះដើមេបីរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលជាមួយគ្នា។ដើមេបីកាត់បន្ថយការ
ចំណាយ ជាធម្មតាពួកគេស្ម័គេចិត្តរស់នៅបេជេៀតគ្នា ។ សា្ថានភពនេអ្នកអូសរទេះនៅបោ៉ាយប៉េត កាន់តេគួរឱេយស្លុត
ចិត្ត។ផ្ទះជួលដេលមានតម្លេថោករបស់ពួកគេេគឺនៅកេបេរភក់គំនរសំរាមគ្មានភ្លើងឬទឹកសា្អាតឡើយ។រីឯសា្ថានភពនេ
អ្នកដេលទទួលបានកន្លេងសា្នាក់នៅ ដោយឥតគិតថ្លេ ក៏មិនជាល្អបេសើរណាស់ណាដេរ។ នៅក្នុងទីកេុងសៀមរាបកេុម
អ្នកធ្វើការសាងសង់ចំនួន១៥នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងកន្លេងសា្នាក់នៅបណ្តាះអាសន្នដេលមានទំហំ៥គុណ៦ម៉េតេ
ហើយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនី គ្មានទឹក និងសូមេបីតេបង្គន់ក៏គ្មានដេរ។ បង្គន់មួយ តេូវបានបេើបេស់ដោយកម្មករជាចេើនរយ
នាក់ដេលធ្វើការក្នុងគមេងសាងសង់ដ៏ធំមួយ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំបេសិនបើសិសេសមានឯកសារគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងឯកសាររបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ចេបាប់បងេ្កាបការជួញដូរមនុសេសរបស់បេទេសកម្ពុជាក្នុងឯកសារសមេប់សិសេស៩.១
 បេសិនបើអាចអញ្ជើញសមាជិកមា្នាក់នេកេុមបេឹកេសាឃុំ-សងា្កត់ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងសំណួរ

 របស់សិសេសអំពីការជួញដូរមនុសេស។នេះក៏អាចជានរណាមា្នាក់ដេលមកពីកេសួងអង្គការ
 លីកាដូឬអង្គការបេឆាំងការជួញដូរមនុសេសផេសេងទៀត។(មើលសេចក្តីណេនាំគេូ)

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-ស្វេងយល់ពីចេបាប់ក្នុងបេទេសកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុសេស
-បញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងចេបាប់នីមួយៗ

                                                                           

ស្រចក្តីផ្តើម                   ២០  នាទី
 ថ្ងេនេះ យើងនឹងសិកេសាអំពីចេបាប់ របស់បេទេសកម្ពុជា។ កម្ពុជាជាបេទេសបេកាន់ិទ្ធិបេជាធិបតេយេយ ដេលចេបាប់តេូវបាន

បង្កើតឡើងដោយរដា្ឋាភិបាល។ ប៉ុន្តេតើអ្វីដេលមានពិតបេកដនៅក្នុងចេបាប់នោះ? ចូរស្វេងយល់ទាំងអស់គ្នា។ ខ្ញុំនឹងនិយយ
បេយោគជាចេើនអ្នកគេប់គ្នាតេូវកេកឈរ។បេសិនបើអ្នកគិតថបេយោគណាមួយជាចេបាប់អ្នកតេូវលើកដេទាំងពីរឡើងតេបេសិន 
បើអ្នកគិតថមិនមេនជាចេបាប់នោះទេអ្នកគេន់តេឈរធម្មតាបានហើយ។
ឧទាហរណ៍៖អ្នកគេប់គ្នាគួរបរិភោគចេកពីរផ្លេក្នុងមួយសបា្តោហ៍ម្តង។តើអ្នកគិតបេបណា?បេសិនបើនេះជាចេបាប់ចូរលើក
ដេឡើង។បេសិនបើអ្នកគិតថនេះមិនមេននៅក្នុងចេបាប់នោះទេអ្នកឈរធម្មតាដដេល។
អ្នកដេលឆ្លើយមិនតេូវអាចអង្គុយចុះហើយនិងអាចលេងបន្តទៀតនៅជុំបនា្ទាប់។

១.មនុសេសគេប់គ្នាដេលបើកបរម៉ូតូគួរពាក់មួកសុវត្ថិភព។-ចេបាប់
២.នៅពេលអ្នកទៅចូលរួមបុណេយសពអ្នកតេូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស។-មិនមេន
៣.កាំភ្លើងបាញ់ទឹកមិនតេូវបេើបេស់ក្នុងអំឡុងពេលបុណេយចូលឆា្នាំខ្មេរទេ។-ចេបាប់
៤.សេ្តីតេូវទទួលបានបេក់ខេចេើនដូចបុរសដេរបេសិនបើពួកគេធ្វើការងារដូចគ្នា។-ចេបាប់

ម្រៀនទី ៩ៈ ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កា្បអំពើពង្ត់ និងជួញដូរមនុស្ស

និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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៥.បេសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុសេសចាស់ណាមា្នាក់អ្នកគួរឱនកេបាលនិងគោរពគត់។-មិនមេន
៦.អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចកេកាត់ដេរគួរទទួលបានបេក់ខេយ៉ាងតិចបំផុត៥០ដុលា្លារក្នុងមួយខេ។-ចេបាប់
៧.អ្នកមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងរោចកេបានទេបេសិនបើអ្នកមានអាយុតិចជាង១៥ឆា្នាំ។- ចេបាប់
៨.បេសិនបើអ្នកឆ្លងទន្លេ(សមេលកូន)អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបេក់ខេពាក់កណា្តាលនេរយៈពេល៩០ថ្ងេ
សមេប់ចេបាប់មាតុភព។-ចេបាប់
៩.បេសិនបើអ្នកធ្វើឱេយសា្មារបស់អ្នកបាក់អ្នកគួរទៅមន្ទីរពេទេយ។-មិនមេន
១0.សិសេសមា្នាក់ៗគួរមានពេលយ៉ាងតិចណាស់២ម៉ាងសិកេសាសមេប់ការបណ្តុះបណា្តាលបំណិនជីវិតនៅក្នុងមធេយម
សិកេសាបឋមភូមិ។-ចេបាប់

 ដូចអ្វីដេលអ្នកបានឮនៅក្នុងចេបាប់គឺមាននិយយពីអ្វីៗយ៉ាងចេបាស់ហើយពេលខ្លះអាចជាអ្វីដេលមិនបានរំពឹងទុក ផងដេរ
ពេះតេចេបាប់អាចតេូវបានបង្កើតឡើង ដោយបេទេសខ្លួនឯងបាន។ ចេបាប់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមិនដូចចេបាប់ ក្នុងបេទេសចិន
ឬបេទេសផេសេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តេមានមួយផ្នេកធំគឺមានភពដូចគ្នា។នេះដោយសារតេរដា្ឋាភិបាលនានាក្នុងពិភពលោក
សមេចចិត្តឱេយតម្លេទៅលើអ្វីមួយស្មើភពគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ៖ស្ទើរតេបេទេសទាំងអស់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងអំពី
សិទ្ធិមនុសេសពេះបេទេសទាំងអស់គិតថវមានសារៈសំខាន់។

តើចេបាប់មានន័យថវគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដេលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារឬ?
      ចេបាប់មានន័យថគួរបេបនេះ តេជាញឹកញាប់វមិនបេបនោះទេ។ ប៉ុន្តេវជាសិទ្ធិរបស់អ្នក ដូចបាននិយយនៅក្នុងចេបាប់
ដូច្នេះអ្នកគួរតេស្វះស្វេងរកវ!នេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ។នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាយើងគឺមានចេបាប់ទាក់ទង
នឹងការជួញដូរមនុសេសផងដេរ។ មុនពេលយើងចាប់ផ្តើមសិកេសាពីចេបាប់នេះ ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកគូសចេកជាពីរជួរក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។
នៅផ្នេកមា្ខាងអ្នកសរសេរវត្ថុដេលខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចេបាប់ជួញដូរមនុសេសរបស់កម្ពុជា។នៅផ្នេកមា្ខាងទៀតទុកវឱេយទទេ។

ទុកពេលពីរឬបីនាទីឱេយសិសេសសរសេរសំណួរចូលក្នុងសៀវភៅ។
បនា្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ការសរសេរនោះចេកឯកសារ៩.១សមេប់សិសេសឱេយពួកគេ។

អ្នកអាចអានចេបាប់នេះចំនួនមួយដងដើមេបីស្វេងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក។
សិសេសអានឯកសារនេះជាលើកដំបូងដើមេបីស្វេងរកចម្លើយរៀងៗខ្លួន។បេសិនបើអ្នកបញ្ចប់អ្នកអាចអានម្តងទៀតនិងគូស
បនា្ទាត់ពីកេមពាកេយពិបាកដេលអ្នកមិនសូវចេបាស់ឬមិនយល់ពីអត្ថន័យ។

ទុកពេលឱេយសិសេសគូសបនា្ទាត់ពីកេមពាកេយពិបាកនិងផ្តល់ការពនេយល់ពាកេយទាំងនោះពេលសិសេសគូសរួចពេមទាំងពិនិត្
យការយល់ដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងចេបាប់នេះដោយសួរពួកគេនូវសំណួរខាងកេម។

តើចេបាប់បញ្ជាក់ថអ្នកបេពេឹត្តការជួញដូរមនុសេសនឹងតេូវជាប់គុកប៉ុនា្មានឆា្នាំ?ចម្លើយ៖មាតេ៣:១០-១៥ឆា្នាំ
តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចដេរបេសិនបើជនរងគេះមានអាយុកេម១៥ឆា្នាំ?ចម្លើយ៖មាតេ៣:
នឹងបង្កើនដល់១៥-២០ឆា្នាំ។
តើចេបាប់នេះតេវូបានអនុវត្តដូចគ្នាដេរឬទេសមេប់អ្នកសមគំនិតឈ្មញួជួញដូរមនុសេសអ្នកលក់អ្នកទិញនិងនរណា
ដេលបានផ្តល់បេក់ឬមធេយាបាយ(ដូចជារថយន្តឬកន្លេងសា្នាក់នៅ)ដើមេបីបេពេឹត្តបទល្មើសនេះ?ចម្លើយ៖គឺដូចៗគ្នា
         
តើចេបាប់បញ្ជាក់ថអ្នកបេពេឹត្តអនាចារចំពោះអនីតិជន(អ្នកដេលមានអាយុកេម១៥ឆា្នាំ)នឹងតេូវជាប់គុកប៉ុនា្មានឆា្នាំ?ចម្លើយ៖
មាតេ៨:១០-២០ឆា្នាំ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៦០ នាទី

     ក្នុងរយៈពេល៣០នាទីយើងនឹងធ្វើកិច្ចសមា្ភាសជាមួយវគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបអំពីការជួញដូរមនុសេស។ដើមេបី
តេៀមលក្ខណៈសមេប់កិច្ចការនេះយើងនឹងធ្វើការជាកេមុដើមេបីតេៀមសំណួរ។នេះអាចបេហេលជារួមបញ្ចូលទាំង
សំណួរដេលមិនទាន់បានឆ្លើយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នក។

អនុញ្ញាតឱេយសិសេសធ្វើការនេះជាកេុម។បេសិនបើអ្នកចង់អ្នកអាចលើកពីបេធានបទផេសេងៗទៀតដេលអ្នកអាច
ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បានដូចជា៖

-ព័ត៌មានអំពីករណីនេការជួញដូរមនុសេសក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងសេុក
-បេភេទនេការជួញដូរមនុសេសដេលតេងតេកើតឡើង
-ពលកម្មកេងចំនេញផ្លូវភេទមនុសេសពេញវ័យក្មេងបេុសក្មេងសេី
-បេភេទនេលេបិចកលដេលឈ្មួញជួញដូរមនុសេសបេើបេស់និងថតើវកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍តាមផ្លូវ
ធ្វើដំណើរឬពេលនៅដល់កន្លេងធ្វើការ
-ថតើមានករណីក្នុងមូលដា្ឋានណាមួយដេលឈ្មួញជួញដូរមនុសេសតេូវបានគេធ្វើការចោទបេកាន់ដាក់ទោស
-ឧបសគ្គក្នុងការនាំជនល្មើសទៅកាន់តុលាការ
-អ្វីដេលបានកើតឡើងចំពោះជនរងគេះនិងសេវកម្មនានាដេលមាន
-អ្វីដេលកំពុងតេូវបានគេធ្វើក្នុងសហគមន៍ដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុសេសនិងរបៀប
ក្នុងការការពារវ
-អ្វីផេសេងទៀតដេលអាចធ្វើបានដើមេបីការពារនិងជួយជនរងគេះ។

មុនពេលវគ្មិនកិត្តិយសមកដល់យើងតេូវសមេចថនរណានឹងធ្វើជាអ្នកសមេបសមេួលក្នុងវគ្គសួរសំណួរនិងនរណាជាអ្ន
កថ្លេងអំណរគុណដល់វគ្មិននៅចុងបញ្ចប់។តើនរណាអាចជួយយើងបានចំពោះកិច្ចការនេះ?យើងមិន
តេូវភ្លេចកត់តេអំពីការសមា្ភាសពេមទាំងចម្លើយទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកផងដេរ។

សា្វាគមន៍វគ្មិនកិត្តិយសនិងណេនាំគត់ថនរណាជាអ្នកសមេបសមេួលក្នុងការសួរសំណួរ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                            ១០ នាទី

          បេសិនបើនៅសល់ពេលអ្នកអាចឱេយសិសេសធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងចេករំលេកចម្លើយជាមួយសិសេសក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់។ពេមទាំងសួរពួកគេ

អំពីអ្វីគួរឱេយចាប់អារម្មណ៍បំផុតដេលគេបានរៀន។

បេសិនបើនៅមានសំណួរមួយចំនួនមិនទាន់បានឆ្លើយ អ្នកអាចលើកទឹកចិត្តសិសេសឱេយស្វេងរកចម្លើយ ចំពោះសំណួរទាំងនោះតាមកាសេត

អុីនធើណេតឬទូរស័ព្ទទៅអង្គការណាមួយនៅក្នុងសេចក្តីណេនាំគេូ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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      កិច្ចការផ្ទះ៖នៅសបា្តោហ៍បនា្ទាប់ក្នុងមេរៀនទី៩អ្នកអាចនាំសិសេសដទេ(មិត្តភក្តិ)ឬសមាជិកគេួសារមកថ្នាក់រៀន
បាន។យើងនឹងធ្វើពុតថគេគឺជាអ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេងថ្មី។អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកធ្វើបំលាស់ទីទៅ
កាន់ទីកន្លេងផេសេងដេលមានបទ ពិសោធន៍ដេលអាចបេប់គេអំពីទិដ្ឋភពផេសេងៗ និង ការងារដេលយើងបានធ្វើ។
យើងមានបេធានបទជាចេើន៖

ទីកន្លេងដេលគេួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្វើបំលាស់ទីទៅ
គេះថ្នាក់និងគុណបេយោជន៍នេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លេងផេសេង
ករណីសិកេសា
ភ្នំពេញ-ពនេយល់អំពីទីកេុងនិងអគររបស់វ
ការធ្វើយុទ្ធនាការ-លទ្ធផលនេដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់យើង
ការជួញដូរមនុសេស-កតា្តោជំរុញនិងកតា្តោអូសទាញផេសេងៗនិងយុទ្ធសាស្តេ
ចេបាប
ទីកេុង

សបា្តោហ៍កេយគឺជាឱកាសមួយដើមេបីបងា្ហាញពីអ្វីដេលអ្នកបានដឹងរួចមកហើយហើយថតើអ្នកអាចពនេយល់បេប់មិត្តភក្តិឬបងប្អូនរបស់អ្នក
អំពីបេធានបទនេះដេរឬទេ។ អ្នកក៏អាចធ្វើអ្វី មេយា៉ាងក្នុងករណីសិកេសាជាមួយពួកគេ ឬបងា្ហាញ ពួកគេអំពីរឿងកំប្លេង ឬផ្ទាំងរូបភពរបស់អ្នក។ ការ
លេងលេបេងសត្វពស់ក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើមេបីឱេយអ្នកដទេបានរៀនពីសុវត្ថិភពចំណាកសេុកដូចអ្វីដេលយើងបានធ្វើរួចមកហើយ។ការទសេសនា
នឹងមានរយៈពេលបេមាណជា៤៥នាទីហើយនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលដល់ម៉ាងសិកេសារបស់យើងនៅសបា្តោហ៍កេយ។

ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស
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ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ  
ការអញ្ជើញវគ្មិនកិត្តិយស នឹងបង្កើតកមេិតទាក់ទងនេកម្មវិធីបានយ៉ាងចេើន។ វជាគំនិតដ៏ល្អមួយ ដើមេបីអញ្ជើញ

នរណាមា្នាក់ពីកេុមបេឹកេសាឃុំ-សងា្កត់ ឬអាជា្ញាធរខេត្តដេលមានចំណេះដឹងអំពីបេធានបទនេះ។បេសិនបើមិនមានទេ គឺ
នៅមានអង្គការជាចេើនដេលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្នេកនេះ។ពេយាយមទាក់ទងជាមួយអង្គការណាមួយក្នងុចំណមអង្គការ
នានាខាងកេមនេះ។

មជេឈមណ្ឌលជួយសេ្តីកម្ពុជាមនវិបត្តិ (CWCC) ផ្តល់ជំនួយដល់សេ្តី និងកុមារដេលជាជនរងគេះដោយអំពើហិងេសា
ក្នងុគេសួារការរំលោភបំពានផ្លវូភេទ និងការជួញដូរ។ ពួកគេមានមណ្ឌល ជួយអ្នកមានវិបត្តិដោយរកេសាការសមា្ងាត់នៅទី
កេុងភ្នំពេញសៀមរាប និងបនា្ទាយមានជ័យ។ មណ្ឌលទាំងនោះផ្តល់នូវការសា្នាក់នៅ ការបេឹកេសា ថ្នាំពេយាបាល ការរៀន
សូតេបំណិនជីវិតនិងការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ។CWCCក៏ផ្តល់ផងដេរនូវជំនួយផ្នេកចេបាប់ដល់ជនរងគេះនិងជួយ
នាំយកសេ្តីដេលតេូវបានគេជួញដូរនិងរំលោភបំពានទៅកាន់សហគមន៍របស់ពួកគេវិញ។CWCCផ្តល់នូវការបងេៀនពី
របៀបគេប់គេងកំហឹង/ការបេឹកេសាសមេប់បុរសបេពេឹត្តការរំលោភបំពានឬបុរសដេលបេឈមនឹងការកា្លាយជាអ្នករំលោភ
បំពាន។ទន្ទឹមនឹងនោះCWCCក៏ជួញជនរងគេះពលកម្មកុមារនៅឯបរទេសផងដេរ។

អាសយដា្ឋាន៖ផ្ទះលេខ៤៧Fផ្លូវលេខ៤៨៨សងា្កត់ផេសារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនកេុងភ្នំពេញបេទេសកម្ពុជា
បេអប់សំបុតេលេខៈPOBox២៤២១
លេខទូរស័ព្ទ/ទូរសារៈ(៨៥៥-២៣)៩៨៧១៥៨

 អុីម៉េលៈcwccpnp@cwcc.org.kh
អង្គការគំទេផ្នេកចេបាប់ដល់សេ្តី និងកុមរ (LSCW)៖គឺធ្វើការដើមេបីលើកតម្កើងពីភពស្មើគ្នាខាងផ្នេកយេនឌ័រការពារ

កុមារនិងសេ្តីពីគេប់រូបភពនេការជួញដូរ ជំរុញឱេយមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សេ្តី និង
កុមារអំពីសិទ្ធិទាំងនោះ។ អង្គការនេះមានការិយល័យក្នុងទីកេុងភ្នំពេញកោះកុង និងពេវេង។ LSCW ក៏បានពងេីក
ការងាររបស់ ខ្លួនសមេប់ជួយបុរសសេ្តី និងកុមារដេលតេូវបានគេជួញដូរអំឡុងពេលធ្វើចំណាកសេុក។ LSCW ផ្តល់
ជំនួយនិងគំទេផ្នេកចេបាប់ដល់ជនរងគេះតាមរយៈកេុមមេធាវីដេលទទួលបានការបណ្តុះបណា្តាលនិងបន្តសេវជេវ
លក្ខខណ្ឌដេលប៉ះពាល់ដល់សេ្តីនិងកុមារពេមទាំងអ្នកធ្វើចំណាកសេុកកម្ពុជាដើមេបីធ្វើការ។គេហទំព័រ

ៈhttp://www.lscw.org/eindex.html
 ការិយាល័យកណា្តាល៖ ផ្ទះលេខ១៣២E-Fផ្លូវលេខ១៣៥សងា្កត់ផេសារដើមថ្កូវ

ខណ្ឌចំការមនកេុងភ្នំពេញបេទេសកម្ពុជាលេខទូរស័ព្ទ/ទូរសារៈ(៨៥៥)២៣២២០៦២៦
លេខទូរស័ព្ទដេៈ(៨៥៥)១២៩៨៥៦៤៣

 ការិយាល័យខេត្តពេវេង៖ ផ្ទះលេខ៥០ភូមិលេខ៥ឃុំកំពង់លាវសេុកកំពង់លាវ
ខេត្តពេវេងលេខទូរស័ព្ទៈ(៨៥៥)៤៣៩៤៤៧១៥
សម្ព័ន្ធខ្មេរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុសេស (លីកាដូ)

លីកាដូគឺជាអង្គការជាតិដេលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុសេស។ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆា្នាំ១៩៩២ លីកាដូបានចេញ
មុខជាងគេក្នុងការបេឹងបេងដើមេបីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងបេទេសកម្ពុជាពេមទាំងដើមេបី
បង្កើតការគោរពសិទ្ធិទាំងនោះពីរដា្ឋាភិបាល និងសា្ថាប័នកម្ពុជានានា។ ការរីកចមេើនដោយសារសា្នាដេនាពេលកន្លងមក
លីកាដូបន្តធ្វើជាអ្នកការពារបេជាជនកម្ពុជា និងជាអ្នកតេួតពិនិតេយរដា្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីសិទ្ធិមនុសេសជាចេើនពីទី
ការិយល័យកណា្តាលក្នុងទីកេុងភ្នំពេញនិងការិយល័យតាមបណា្តា១២ខេត្តទៀត។

កំពង់ចាម៖ កេុមទី៤ភូមិ៦ឃុំវលវង់សេុកកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម
  ទូរស័ព្ទៈ០៤២៩៤១៤៦៤
កំពង់ធំ ៖ ផ្ទះលេខ២៥៤កេមុទី៤៤ភូមិកំពង់ធំឃំុកំពង់រទេះសេកុស្ទងឹសេនខេត្តកំពង់ធំ
  ទូរស័ព្ទៈ០៦២៩៦១២៩២
សៀមរាប ៖ផ្ទះលេខ៤៥៩ភូមិដកពរឃុំស្លរកេមសេុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាប
  ទូរស័ព្ទៈ០៦៣៩៦៤០៦៦
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ១ម៉ាង៣០នាទី

þ ការតេៀមលក្ខណៈ
           មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ
សរសេរសំណួរលើកា្តោរខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តោរខៀន...)។

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 រងា្វាយតម្លេ"ការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេស"សមេប់សិសេសនីមួយៗ
 ឯកសារ១០.១សមេប់សិសេស

 វត្ថុបំណង
    នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសនឹងអាច៖

-ចេករំលេកចំណេះដឹងពីម៉ូឌុលនេះជាមួយសិសេសដទេឬបងប្អូន
-បងា្ហាញថពួកគេមានជំនាញនិងចំណេះដឹងគេប់គេន់អំពីបេធានបទផ្អេកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 ដេលបានផ្តល់ឱេយក្នុងរងា្វាយតម្លេ។

                                                            ៥០  នាទី
ស្រចក្តីផ្តើម

  សា្វាគមន៍សិសេសទាំងអស់ ដេលបានមករៀន នូវមេរៀនចុងកេយនេះ។ ខ្ញុំបានអានកាសេត កាលពីពេល
កន្លងទៅឃើញថ ការជួញដូរមនុសេសគឺជាបញ្ហាមួយ ដេលកំពុងតេកើនឡើងក្នុងបេទេសកម្ពុជា។  ជាការសំខាន់
ណាស់ ដេលបេជាជននៅតាមជនបទ តេូវសិកេសាអំពីការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេសនៅទីកេុង ពីរបៀបដេលពួក
គេអាចរស់នៅនិងធ្វើការដោយសុវត្ថិភព។
ថ្ងេនេះ សិសេសទាំងឡាយនឹងបងា្ហាញអ្វីដេលពួកគេបានរៀននិងបានធ្វើ។ ពួកគេនឹងពនេយល់អំពីអ្វី ដេលមាន
សារៈសំខាន់និងគួរតេូវដឹង។

ទីកន្លេងដេលគេួសាររបស់ខ្ញុំធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង
គេះថ្នាក់និងគុណបេយោជន៍នេការធ្វើបំលាស់ទីទៅកាន់កន្លេងផេសេង
ករណីសិកេសា-អំពីរឿងជីវិតពិត
ភ្នំពេញ-ពនេយល់អំពីទីកេុងនិងអគររបស់វ
ការធ្វើយុទ្ធនាការ-លទ្ធផលនេដំណើរទៅកាន់ភូមិរបស់យើង
ការជួញដូរមនុសេស-កតា្តោជំរុញនិងកតា្តោអូសទាញផេសេងៗនិងយុទ្ធសាស្តេ

ម្រៀនទី ១០ៈ ការវាយតម្ល្ចំណ្ះដឹង
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ចេបាប់
ទីកេុង

ក្នុងរយៈពេល៤៥នាទីខាងមុខនេះសិសេសចាប់ដេគូរដើមេបីពិភកេសាអំពីអ្វីដេលពួកគេបានរៀននិងបានធ្វើ។
បេសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមមករកខ្ញុំខណៈពេលដេលអ្នកនៅទីនេះ។
ក្នុងចនោ្លាះពេលនោះអ្នកអាចបំពេញ"កេដាសវយតម្លេសិសេស"។បេសិនបើសិសេសមិនចេបាស់ពីអ្វីដេលតេូវនិយយ
អ្នកអាចជួយពួកគេដោយឱេយនរណាមា្នាក់មកជំនួស។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៣០ នាទី

បនា្ទាប់ពីបទបងា្ហាញនេះយើងនឹងធ្វើការវយតម្លេតូចមួយ។អ្នកគេប់គ្នានឹងទទួលបានកេដាសមួយដេលមាន
សំណួរអំពីម៉ូឌុលនេះ។ចូរធ្វើឱេយអស់ពីសមត្ថភពដើមេបីបំពេញវឱេយបានល្អនិងចេើនបំផុតតាមតេអ្នកអាច។បនា្ទាប់ពី
បញ្ចប់អ្នកអាចបេគល់កេដាសនេះមកឱេយខ្ញុំវិញ។

ចេកកេដាសវយតម្លេទៅឱេយសិសេសនិងទុកពេល៣០នាទីឱេយពួកគេធ្វើកិច្ចការនេះដោយរៀងៗខ្លួន។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                                 ១០ នាទី

បេសិនបើសិសេសបានបញ្ចប់កិច្ចការវយតម្លេអ្នកអាចឱេយពួកគេកេកិច្ចការរបស់ពួកគេដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់។នេះ
មានន័យថពួកគេនឹងទទួលបានការផ្តល់មតិយោបល់ភ្លាមៗ។ជាការពិតណាស់អ្នកតេូវការតេួតពិនិតេយដោយខ្លួនរបស់
អ្នកផងដេរប៉ុន្តេជាមួយការអនុញ្ញាតឱេយសិសេសជួយក្នុងកិច្ចការនេះអ្នកអាចសនេសំពេលវេលាហើយសិសេសនឹងអាចពិនិតេយ
មើលចំណេះដឹងរបស់ពួកគេផងដេរ។

បេធានបទផេសេងៗទៀតដេលអ្នកអាចវយតម្លេជាមួយសិសេសមាន៖
តើរបស់សំខាន់អ្វីដេលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះ?
បេសិនបើនរណាមា្នាក់សួរអ្នកអំពីការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេសតើអ្នកអាចធ្វើការពនេយល់ពីបញ្ហានេះបានដេរឬ
ទេ?
តើអ្នកមានដំបូនា្មានអ្វីសមេប់យើងដើមេបីធ្វើការកេលម្អវគ្គបំណិនជីវិតនេះនៅលើកកេយៗទៀតដេរឬទេ?

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសមេប់ការចូលរួមក្នុងវគ្គបំណិនជីវិតនេះ។អ្នកបានធ្វើកិច្ចការជាចេើនហើយខ្ញុំបេកដ
ណាស់ថអ្នកក៏បានរៀនបញ្ហាជាចេើនផងដេរ។ចូរកុំភ្លេចថអ្នកអាចតេឡប់មករកខ្ញុំបេសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីលេខ

ទូរស័ព្ទសំខាន់ៗឬអ្នកចង់ពិនិតេយអ្វីមួយដោយបងប្អូនណាមា្នាក់របស់អ្នកចង់ធ្វើចំណាកសេុក!
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ចម្លើយរងា្វាយតម្លេការទប់សា្កត់ការជួញដូរមនុសេស-ចម្លើយ
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ស្រចក្តីណ្រនាំគ្រូ                

កេយពេលសិសេសបញ្ចប់ការវយតម្លេអ្នកអាចឱេយពួកគេយកសមា្ភារៈដេលពួកគេបានធ្វើទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ។
នេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់សមាជិកគេួសារដទេទៀតនៅក្នុងផ្ទះផងដេរ។
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]bsm<½n§ 1>2 ³    taragbUksrubrgVaytémøkarsikSarbs;sisSRbcaMfñak; 
extþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>>>>> RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

l>r eQ�aHsisS sMNYrsresr \riyabf srub 
BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

            )aneXIj nigÉkPaB                                                             éf¶TI >>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>> 
                nayksala                                                                    htßelxa nigeQ�aHRKUbeRgon 

]bsm<½n§ 2 ³           TRmg;vaytémøRKUbeRgonbMNinCIvit 
extþ¼Rkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk¼xNÐ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> XuM¼sgáat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
kRmgsalaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  salaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eQ �aHRKU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    ePT >>>>>>>>           
fñak;TI >>>>>>>>>>>>>>>  RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   emeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
cMnYnsisSvtþman >>>>>>>>>>>>>>>>> RsI >>>>>>>>>>>>>>               kalbriecäTvaytémø ³ éf¶TI >>>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>>>>   

xøwmsar BiBN’naskm �PaB PsþútagepSg² 
I- bnÞb;eron ³ karerobcMtubEtg-rdæ)alfñak;rbs;RKU         
1>1>kartubEtg nig    
  dak;taMgsmÖar³ 
    lT§pl  
        

  manerobcMtubEtg )avcnaCati RBHqayalkç½N_ nig BaküesøakGb;rM  
  mantaragepSg² nig manxøwmsarbiTtaMgy:agRtwmRtUv
  manrUbPaB pÞaMgsMeNrdak;taMgRtwmRtUvtamkMBs;sisS
  manrUbPaBtammuxviC¢a nig smÖar]beTsdak;taMgtamCBa¢aMg 
    tamekonsikSatammuxviC¢agayRsYlykmkeRbI
  mandak;taMgbgðajsñaédsisS ¬rUbPaB kic©kar ]bkrN_>>>¦  
 

1>2>karerobcMbgÁúysisS 
  nigkþarexon 
    lT§pl  
        

  RKU)anerobcMbgÁúysisSRsbtamxøwmsaremeron nigskm�PaBeron nigbeRgon 
  tusisSmancMnYnsmRsbeTAnwgcMnYnsisS
  tusisSTaMgGs;RtUv)anEfTaM nigerobcMedaymanreboberobryl¥ 
  tusisSmankMBs;smRsbtamv½yrbs;sisS
   bnÞb;eronRtUv)ansMGatCaRbcaM nig K �ansgðarwm)ak;Ebk kñúgbnÞb;  
  mankþarexon FM-tUc sRmab;eRbIR)as;kñúgskm�PaBeron nig beRgon 

1>3>kargarrdæ)alrbs;RKU 
 

     
    lT§pl  
       

 

  RKU)anRsg;vtþmansisSCaRbcaM ehIybBa¢ak;mUlehtuc,as;las;  
     edaymancuHTidæakarnayksala
  RKU)ancuHBinÞúsisSeronbMNinCIvitRKb;cMnYn nigbUkRsg; y:agRtwm   
    RtUv RBmTaMgmanTidæakarrbs;nayk
  RKU)anbMeBjesovePAtamdankarsikSarbs;sisS y:agRtwmRtUv  
     nig bBa¢ÚneTAmatabitasisSy:ageTogTat;erogral;Ex
  RKU)aneRbIR)as;esovePATMnak;TMngcMeBaHsisSEdlmanbBaða 
    ¬Qb;eRcIn eKcsala >>>¦ CamYymatabitasisSCaRbcaM 
  RKU)ankt;xøwmsarsMxan;² enAkñúgesovePAepSg² edIm,Iyk    
     eTAGnuvtþ eRkayeBlRbCuM karENnaM karcUlrYm >>> 
  RKU)anEfTaM Tukdak;ÉksarbMNinCIvit ¬pUsÞr½RKU pUsÞ½rsisS sñaéd  
     sisS ÉksarsisS¦B½t’manrbs;sisS nigÉksarepSg²)anl¥ 

II- karbeRgon nig eron          
2>1>karerobcMkic©Etg 
  karbeRgon 
 
    lT§pl 
        

  RKUbeRgon)anerobcMkic©EtgkarbeRgonCaRbcaM 
  kic©EtgkarbeRgon mankarkMNt;vtßúbMNgc,as;las;Rsbtamxøwmsaremeron 
  skm �PaBkñúgkic©EtgkarbeRgon eqøIytbeTAnwgvtßúbMNgénemeron 
  kic©EtgkarbeRgonmanlkçN³eBjelj  ¬xøwmsar-skm�PaBRKU    
    -skm�PaBsisS ¦
  kic©EtgkarbeRgon mancuHTidæakarrbs;nayk
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