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មូលហោតុ នោការ  អន្តរាគមន៍

គមេេងលើកកម្ពស់ឥរិយាបថបេកបដោយសុខមាលភាព(PHB)មានគោលបំណងលើកស្ទួយឥរិយាបថបេកបដោយសុខមាលភាពរបស់
បេជានជនកម្ពុជាពេមទាំងគាំទេដល់ការសមេេចនូវគោលដៅរបស់អង្គការUSAIDបេចាំបេទេសកម្ពុជាដើមេបីធានាឱេយបានថាបេជាជនកម្ពុជា
អាចស្វេងរកនិងទទួលបាននូវសេវាសុខភាពបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈបេព័ន្ធដេលកាន់តេមាននិរន្តភាពដេលអាចបន្ធូរបន្ទុក
ហិរញ្ញវត្ថុផងដេរ។ការពនេយារកំណើតគឺជាចំណុចគន្លឹះមួយដើមេបីសមេេចគោលបំណងនេះ។

គមេេងPHBបានកំណត់នូវគោលបំណងឥរិយាបថចំនួន៣ទាក់ទងនឹងការពនេយារកំណើតដូចខាងកេេម៖
• ការបេើបេេស់មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបណាមួយ
• ការបេើបេេស់មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបសមេេប់ស្តេីដេលទើបសមេេលកូនរួច
• ធ្វើការផ្លេស់ប្តូរពីការបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបបុរាណមកមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបណាមួយ

ជាលទ្ធផលនេការអន្តរាគមន៍នេះចង់សមេេចឱេយបានថាគូស្នេហ៍/ដេគូកម្ពុជាទាំងឡាយទទួលបានចំណេះដឹងពីជមេើសនេមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបដេលកំពុងមានសេេប់យល់ពីអត្ថបេយោជន៍នេមធេយាបាយទាំងនោះនិងមានលទ្ធភាពធ្វើការសមេេចលើជមេើស
ដេលល្អបំផុតសមេេប់គេួសាររបស់ពួកគេ។

គោលបំណងនោសៀវភៅណោនាំ

សៀវភៅណេនាំនេះនឹង៖
• ផ្តល់នូវព័ត៌មានមូលដា្ឋេននេការតាក់តេងអន្តរាគមន៍សមេេប់ការផ្លេស់ប្តូរឥរិយាបថនិងតួនាទីរបស់ភា្នេក់ងារអប់រំIPC 

ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាព
• ផ្តល់ព័ត៌មានពីទិដ្ឋភាពទូទៅនេអន្តរាគមន៍និងគោលបំណងឥរិយាបថនេវគ្គនីមួយៗ
• ផ្តល់ការយល់ដឹងការណេនាំជាជំហានក្នុងការសមេបសមេួលវគ្គផេសេងៗគា្នេនិងការបេើបេេស់ឧបករណ៍ផ្លេស់ប្តូរ
ឥរិយាបថនេការអន្តរាគមន៍

សៀវភៅណោនាំនោះបង្កើតឡើង សមោោប់

• សកម្មភាពរបស់ភា្នេក់ងារអប់រំសុខភាព(IPC)

របៀប បោើបោោស់សៀវភៅ

សៀវភៅណេនាំនេះអាចតេូវបានបេើបេេស់ជាឧបករណ៍បណ្តុះបណា្តេលសមេេប់ភា្នេក់ងារIPCឬក៏ជាសៀវភៅណេនាំសមេេប់ការសមេួល
វគ្គសិកេសា។ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយសៀវភៅនេះមិនមេនជាអត្ថបទសមេេប់អានឱេយសិកា្ខេកាមនោះទេ។ដូច្នេះហើយសូមសិកេសាពីខ្លឹមសារ
ក្នុងឯកសារនេះឱេយបានចេបាស់សិនមុនពេលសមេបសមេួលវគ្គហើយតេូវមើលសៀវភៅណេនាំពេលចាំបាច់។

សែចក្តីផ្តើម

1.



អន្តរាគមន៍នេះនឹងមានការចូលរួមពីកេុមគោលដៅខុសៗគា្នេដោយបេើបេេស់វិធីសាស្តេផេសេងៗគា្នេដើមេបីដោះសេេយនូវឧបសគ្គទាំងឡាយណា
ដេលរារាំងដល់ការទទួលយកនូវមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប។

កែុមគោលដៅ

កោុម គោលដៅ
ឧបសគ្គ ធំបំផុតក្នុងការទទួលយក 

មធោយោបាយពនោយោរកំណើតបោបទំនើប
កត្តោ ជមោុញ ទឹក ចិត្ត ខ្លោំង បំផុត ក្នុងការទទួលយក 

មធោយោបាយពនោយោរកំណើតបោបទំនើប 

គូ ស្នោហ៍

(អ្នកបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេប
បុរាណឬអ្នកមិនបេើមធេយាបាយពនេយារ

កំណើត)

អាយុពី១៥ដល់៤៩ឆ្នេំ

បុរស

(អ្នកបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើត
បេបបុរាណឬអ្នកមិនបេើមធេយាបាយពនេយារ

កំណើត)

អាយុពី១៥ដល់៤៩ឆ្នេំ

ស្តេីទើបសមេេលកូន
(ស្តេីដេលបេើមធេយាបាយពនេយារ
កំណើតបេបបុរាណឬបេបទំនើប
ដេលសមេេលកូនទើបបាន
៤សមា្តេហ៍)

• ជំនឿគា្មេនមូលដា្ឋេនអំពីផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរ
• កង្វះខាតព័ត៌មាននិង/ឬការយល់ខុស
ទៅលើអត្ថបេយោជន៍នេជមេើសមធេយា
បាយពនេយារកំណើតដេលមាន

• ការយល់ថាការបេើមធេយាបាយបេបទំនើបនឹង
រំខានដល់ភាពសុខសេួលនេការរួមភេទ

• បារម្ភពីការចំណាយ

• កង្វះខាតព័ត៌មាននិង/ឬការយល់ខុសទៅលើ
អត្ថបេយោជន៍នេជមេើសមធេយាបាយពនេយារកំណើត
ដេលមាន(ឧ.សេេមអនាម័យគឺជាមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបសំខាន់មួយដេលមនុសេស
ភាគចេើនសា្គេល់វា)

• ការយល់ថាការបេើមធេយាបាយបេបទំនើបនឹង
រំខានដល់ភាពសុខសេួលនេការរួមភេទ

• ជំនឿគា្មេនមូលដា្ឋេនអំពីផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរ
• បារម្ភពីការចំណាយ

• ពំុដឹងថាពួកគាត់នៅតេអាចមានផ្ទេពោះបានចនោ្លេះ
ពេលពី៤ទៅ៦សបា្ដេហ៍កេេយសមេេលកូនរួច

• បទពិសោធន៍ល្អក្នុងការបេើបេេស់មធេយាបាយ
ទំនើបពីមុនមក(តេមិនបេើទេបច្ចុបេបន្ននេះ)

• សា្គេល់កន្លេងទទួលសេវាពនេយារកំណើតបេបទំនើប
• បានទទួលការណេនាំពីគេួសារនិងបងប្អូន
• ជឿទុកចិត្តភា្នេក់ងារIPCនិងពេទេយ
• ទទួលបានការចេករំលេកផ្ទេល់ពីអ្នកមាន
បទពិសោធន៍បេើមធេយាបាយពនេយារកំណើត
បេបទំនើបផ្ទេល់

• រកេសាសមេស់របស់ភរិយាខ្ញុំ
• សេចក្តីសុខសេួលពេលរួមភេទអស់ក្តីបារម្ភពីការតេូវ
គេប់គេងអារម្មណ៍នៅដំណាក់កាលដេលពិបាកធ្វើវា
(ការចាក់ទឹកកេេពាង)

• បញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច(មានកូនតេូវចាយបេេក់)
• ភរិយាមានពេលថេទាំកូនៗបាន

• ស្តេីមានពេលវេលានិងឱកាសក្នុងការមើលថេទាំង
ខ្លួនក៏ដូចជាទារកដេលទើបនឹងកើត

• ឆប់បានតេលប់ចូលធ្វើវិញដើមេបីរកបេេក់ចំណូល
• ការមានផ្ទេពោះឥតពេៀងទុកខា្លេចតេូវរំលូតកូននិង
ខា្លេចសា្លេប់

2.



ឧបករណ៍

ឧបករណ៍ សកម្មភាព អនុវត្ត
(បើ មាន)កត្តោ កំណត់ឥរិយាបថ សារ សំខន់ៗ

វីដោអូ

សៀវភៅចំណងស្នោហ៍

កាតណត់ជួប

លោបោងកំសាន្ត  ពិត/មិន ពិត

លោបោងកំសាន្ត 
ទសោសទាយការមានកូន

ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខនេះ
ដើមេបីទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថេម

ពិភាកេសាពីជមេើសនេ
មធេយាបាយពនេយារកំណើត
ជាមួយដេគូរបស់អ្នក

ទូរសព្ទដើមេបីទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថេម

សូមអ្នកទៅមណ្ឌល
សុខភាពដើមេបីទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថេម

គា្មេន

សូមចេករំលេកនូវបេតិកម្ម
របស់អ្នកពេលដេលពាកេយ
ចចាមអារាមទាំងឡាយ
តេូវបានបកសេេយ

លេងលេបេងកំសាន្តនេះជា
មួយប្តី/បេពន្ធរបស់អ្នក។

លេងលេបេងកំសាន្តនេះ
ជាមួយមិត្តរបស់អ្នក។

ការយល់ចេលំឬពាកេយចចាមអារាមអំពី
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបអា
ចរារាំងបេជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកនូវ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតដេលអាចផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍ដល់ពួកគេ។

នៅពេលដេលមនុសេសយល់ថាពួកគេនៅតេ
អាចមានកូនដូចធម្មតាបនា្ទេប់ពីការបេើ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបទាំង
ឡាយពួកគេទទួលយកមធេយាបាយទំនើប

គូស្នេហ៍ដេលពិភាកេសាគា្នេពីការពនេយារកំណើត
និងមធេយាបាយបេបទំនើបគឺចេើនតេទទួល
យកមធេយាបាយពនេយារកំណើតបបេបទំនើប

ការសេមេេចចិត្តជេើសរើសមធេយាបាយពន្
យារកំណើតតេងតេតេូវបានធ្វើឡើងដោយគូ
ស្នេហ៍ទាំងពីរ

គូស្នេហ៍ដេលពិភាកេសាគា្នេពីការពនេយារកំណើត
និងមធេយាបាយបេបទំនើបគឺចេើនតេទទួល
យកមធេយាបាយពនេយារកំណើតបបេបទំនើប

ការពិភាកេសាបើកចំហរពីការភ័យខា្លេចនិង
ការយល់ខុសដេលអាចលុបបំបាត់
គំនិតចាស់ៗបាន។

ការទទួលសា្គេល់និងការយល់ថា
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
មួយចំនួនអាចមានផលរំខានខ្លះតេផល
រំខានទាំងនោះអាចធ្វើការដោះសេេយ
ដេលជួយអ្នកបេើបេេស់អស់នូវក្តីកង្វល់
និងឆ្លើយតបនឹងផលរំខានបាន។

ការធ្វើបងា្ហេញពីការបេឈមនឹងហានិភ័យ
ខ្ពស់នេការមានកូនចំពោះការបេើ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបបុរាណ
ហើយបេរបង្កើនការចាប់អារមណ៍លើ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
វិញតាមរយៈលេបេងកំសាន្ត

មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
អាចជឿទុកចិត្តបានជាងមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបបុរាណ។

មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបគឺមាន
សុវត្ថិភាព។

អ្នកនៅតេអាចមានកូននៅពេលដេលអ្នក
ជេើសរើសបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើត
បេបទំនើប។

ការពនេយារកំណើតគឺជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេ
ជីវិតគូស្នេហ៍-ភាពសបេបាយរើករាយ

ទំនាក់ទំនងគូស្នេហ៍របស់អ្នកគឺសំខាន់

មានពាកេយចចាមអារាមជាចេើនជុំវិញ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
ដេលភាគចេើនគឺមិនពិតទេ។

ផលរំខានមួយចំនួនពិតជាមានតេអាច
ដោះសេេយបាន

អ្នកអាចមានកូនពេលណាដេលអ្នកចង់មាន

មធេយាបាយពនេយារកំណើបបេបទំនើប
អាចជឿទុកចិត្តបានជាងមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបបុរាណ

3.



ឧបករណ៍ សកម្មភាព អនុវត្ត
(បើ មាន)កត្តោ កំណត់ឥរិយាបថ សារ សំខន់ៗ

គំរូ ផលិត ផល ពិត 

លោបោងកំសាន្ត អ្នក ចាំ ទី

កូន សៀវភៅ ព័ត៌មាន

គា្មេន

គា្មេន

ជជេកជាមួយនឹងដេគូ
របស់អ្នកអំពីមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើប
ដេលជាជមេើសតេឹមតេូវ
សមេេប់គេួសាររបស់អ្នក

ពេលឃើញផលិតផលពិត(ជាពិសេស
កងដាក់ក្នុងសេបូននិងកងដាក់កេេមសេបេក)
ធ្វើឱេយមានការថយចុះនូវអារម្មណ៍ភ័យខា្លេច
និងទសេសនៈមិនតេឹមតេូវទៅលើមធេយាបាយ
ទាំងនោះ

សា្វេមីមានការគាំទេចេើនលើមធេយបាយពនេយារ
កំណើតបេបទំនើបជាជាងបេបបុរាណនៅ
ពេលគាត់យល់ពីគុណសមេបត្តិរបស់វា

សា្វេមីមានការគាំទេចេើនលើមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបនៅពេលដេលគាត់
ដឹងថាវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពចំពោះបេពន្ធ
របស់គាត់

សា្វេមីបារម្ភពីផលរំខានផេសេងៗនេមធេយាបាយ
ពនេយារកណើតបេបទំនើបដេលអាចកើត
មានចំពោះបេពន្ធរបស់គាត់។

សា្វេមីមានការគាំទេចេើនលើមធេយបាយពនេយារ
កំណើតបេបទំនើបជាជាងបេបបុរាណនៅ
ពេលគាត់យល់ពីគុណសមេបត្តិរបស់វា។

ស្តេីទំនងជានឹងទទួលយកនូវមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបបេសិនបើសា្វេមីជា
អ្នកផ្តើមការសន្ទនាអំពីរឿងនេះ។

ស្តេីទំនងជានឹងទទួលយកនូវមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបបេសិនបើគាត់
បានពិភាកេសាជាមួយសា្វេមីរបស់គាត់។

មានមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
ជាចេើនបេភេទដេលកំពុងមាន

មធេយាបាយពនេយារកំណើតបុរាណមិនមាន
បេសិទ្ធិភាពបងា្កេរការមានផ្ទេពោះដេលមិន
បានគេេងទុកដូចមធេយាបាយទំនើបនោះ
ទេ។

អ្នកមានជមេើសមធេយាបាយបេបទំនើប
ដេលមានបេសិទ្ធភាពសមេេប់
ការពនេយារកំណើត

បនោ្តេងសោ

សោោមប័ណ្ណ លឿង

ជជេកជាមួយនឹងដេគូ
របស់អ្នកអំពីមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើប
ដេលជាជមេើសតេឹមតេូវ
សមេេប់គេួសាររបស់អ្នក

សូមទូរស័ព្ទទៅមណ្ឌល
សុខភាពដើមេបីពិភាកេសា
ពីជមេើសមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតដេល
សមសេបសមេេប់អ្នក
និងគេួសាររបស់អ្នក

ស្តេីទំនងជានឹងទទួលយកនូវមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបបេសិនបើសា្វេមី
ជាអ្នកផ្តើមការសន្ទនាអំពីរឿងនេះ។

ស្តេីទំនងជានឹងទទួលយកនូវមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបបេសិនបើគាត់
បានពិភាកេសាជាមួយសា្វេមីរបស់គាត់។

ការរំលឹកស្តេីថាគេនឹងអាចមានផ្ទេពោះម្តង
ទៀតក្នុងរយៈពេល៤ទៅ៦
សបា្តេហ៍កេេយសមេេលសូមលើកទឹកចិត្ត
ក្នុងការទទួល/បេើមធេយាបាយពនេយារកំណើត
ឡើងវិញឱេយបានឆប់រហ័ស។

អ្នកមានជមេើសមធេយាបាយបេបទំនើប
ដេលមានបេសិទ្ធភាពសមេេប់ការ
ពនេយារកំណើត

អ្នកនឹងអាចមានផ្ទេពោះម្តងទៀត
ក្នុងរយៈពេល៤ទៅ៦សបា្តេហ៍កេេយ
សមេេល

មានមធេយាបាយ
ពនេយារកំណើតបេបទំនើបជាចេើនដេល
មានសមេេប់អ្នកជេើសរើស។

4.



សកម្មភាពធំៗពីរដេលភា្នេក់ងារIPCនឹងតេូវរៀបចំឡើងក្នុងអន្តរាគមន៍នេះ៖

ការ ចូលរួម របស់ គូស្នោហ៍ និង បុរស

ដើមេបីធ្វើការវាស់ស្ទង់ពីបេសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍និងសកម្មភាពដេលមានការចូលរួមពីគូស្នេហ៍និងបុរសលំហូរសកម្មភាពចំនួន៣បេភេទ
នឹងតេូវធ្វើតេស្តដើមេបីកេលម្អឱេយកាន់តេបេសើរបន្ថេមទៀតលើអន្តរាគមន៍នាពេលខាងមុខ។ភា្នេក់ងារIPCដេលទទួលបន្ទុកលើភូមិ/កន្លេង
នីមួយៗក៏នឹងតេូវអនុវត្តតាមលំហូរសកម្មភាពដេលបានដាក់ជូន៖

សកម្មភពភ្នែក់ងារអប់រំសុខភព(IPC)

ធ្វើឱេយមានការចូលរួមពីគូស្នេហ៍
(រួមទាំងបុរសក្នុងនោះផង)
តាមរយៈសកម្មភាពជាកេុមនិងការ
តាមដានតាមការសួរសុខទុក្ខ

ធ្វើឱេយមានការចូលរួមពីមណ្ឌល
សុខភាពដេលនឹងបន្តជួយដល់ស្តេី
ដេលទើបនឹងសមេេលដេលអាច
បេឈមនឹងការមានកូនម្តងទៀត

1. 2.

លំហូរសកម្មភាពទី ១ 

លំហូរសកម្មភាពទី ១

លំហូរសកម្មភាពទី ២ ដំលំហូរសកម្មភាពទី ៣ (IPC បុរស សុទ្ធ)

វគ្គកេុមគូស្នេហ៍

តាមដានសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះ

វគ្គកេុមគូស្នេហ៍

តាមដានសួរសុខទុក្ខតាមទូរស័ព្ទ

វគ្គកេុមបុរសសុទ្ធ

តាមដានសួរសុខទុក្ខតាមទូរស័ព្ទ

ជំហាន សកម្មភាព ឧបករណ៍

1

2

3

4

5

ទទួលការអនុញ្ញេតនិងសហការពីបេធានភូមិដើមេបីរៀបចំធ្វើផេនទីភូមិ

គោលបំណងៈ
• សមេួលដល់ការពិភាកេសាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ស្តីពីការពនេយារកំណើតនិងមធេយាបាយបេបទំនើប
• វាស់ស្ទង់បេសិទ្ធភាព*បានការចូលផ្ទេល់ពីគូស្នេហ៍ចំនួនពីរលើក

អ្នក អនុវត្ត :ភា្នេក់ងារIPCជាស្តេីឬបុរស

រៀបចំណាត់ម៉េងវគ្គគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងមា្ចេស់ហាងកាហ្វេ(ភា្នេក់ងារIPCនឹងតេវូរក
កន្លេងដេលស័ក្ដសិមបំផុតដេលមានលក្ខណៈឯកជនល្មមហើយមានភេសជ្ជៈនិង
អាហារ)(រៀបចំ១សបា្តេហ៍មុន)

អញ្ជើញគូស្នេហ៍ចំនួន៤ទៅ៥គូ(ឱេយបាន២ទៅ៣ថ្ងេមុនកម្មវិធី)
• ល្អមួយកមេិតទៀតគឺគូស្នេហ៍ទាំងនោះសា្គេល់គា្នេសេេប់(តេមិនដាច់ខាតទេ)
ដើមេបីទៅចូលរួមកម្មវិធីពេលលា្ងេច

រៀបចំកម្មវិធី(៦០នាទី)
កំណត់ពេលចុះជួបដល់ផ្ទះពេលកេេយ

ការតាមដានចុះជួបដល់ផ្ទះ(ក្នងុចនោ្លេះពេល១សបា្តេហ៍កេេយកម្មវិធី)

សៀវភៅកត់តេេ

ទូរស័ព្ទ

អញ្ជើញ

វើដេអូលេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិតផលិតផលពិត
និងសៀវភៅគូស្នេហ៍

វើដេអូលេបេងកំសាន្តទសេសទាយពីការមានកូន
ផលិតផលពិតនិងសៀវភៅគូស្នេហ៍

*បេសិទ្ធភាពសំដៅលើចំនួនគូស្នេហ៍ដេលសមេេចបេើបេេស់មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបណាមួយកេេយអន្តរាគមន៍

5.



លំហូរសកម្មភាពទី ២

លំហូរសកម្មភាព ទី ៣

ជំហាន

ជំហាន

សកម្មភាព

សកម្មភាព

ឧបករណ៍

ឧបករណ៍

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

ទទួលការអនុញ្ញេតនិងសហការពីបេធានភូមិដើមេបីរៀបចំធ្វើផេនទីភូមិ

ទទួលការអនុញ្ញេតនិងសហការពីបេធានភូមិដើមេបីរៀបចំធ្វើផេនទីភូមិ

គោលបំណងៈ
• សមេួលដល់ការពិភាកេសាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ស្តីពីការពនេយារកំណើតនិងមធេយាបាយបេបទំនើប
• វាស់ស្ទង់បេសិទ្ធភាព*បានការចូលផ្ទេល់ពីគូស្នេហ៍ចំនួនពីរលើក

គោលបំណងៈ
• ផ្តល់ព័ត៌មានទៅបុរសៗអំពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបដេលអាចរកបានរួមទាំងអត្ថបេយោជន៍របស់វា
• វាស់ស្ទង់បេសិទ្ធភាព*ចំពោះការនិយាយផ្ទេល់ទៅកាន់បុរសអំពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបនិងការតាមដានតាមទូរស័ព្ទ

អ្នក អនុវត្ត : ភា្នេក់ងារ IPC ជាស្តេីឬបុរស

អ្នកអនុវត្ត:ភា្នេក់ងារIPCជាបុរស

រៀបចំណាត់ម៉េងវគ្គគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងមា្ចេស់ហាងកាហ្វេ(ភា្នេក់ងារIPCនឹងតេវូរក
កន្លេងដេលស័ក្ដសិមបំផុតដេលមានលក្ខណៈឯកជនល្មមហើយមានភេសជ្ជៈនិង
អាហារ)(រៀបចំ១សបា្តេហ៍មុន)

រៀបចំណាត់ម៉េងវគ្គបុរសនៅថ្ងេចុងសបា្ដេហ៍(ណាត់ឱេយបាន១សបា្តេហ៍ជាមុន)

អញ្ជើញគូស្នេហ៍ទៅចូលរួមវគ្គ(អញ្ជើញឱេយបាន២ទៅ៣ថ្ងេមុនកម្មវិធី)(ទំាងដោយ
មានការជួយជេេមជេេងពីអាជា្ញេធរនិងធ្វើដោយខ្លនួឯង)

អញ្ជើញបុរសៗចូលរួមកម្មវិធី(ឧ.បុរសៗដេលពុំបានចូលរួមវគ្គគូស្នេហ៍ពីមុន)
(អញ្ជើញឱេយបាន២ទៅ៣ថ្ងេមុន)

ចេកលិខិតអញ្ជើញតាមហាងតូបផេសេងៗ/ការដា្ឋេនសំណង់ជាដើម(ការអញ្ជើញគួរ
តេផ្ទេល់ជាមួយបុរសតេម្តង)

រៀបចំកម្មវិធី(៦០នាទី)

វគ្គបុរស(៦០នាទី)

ការតាមដានតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្តីឬបេពន្ធ(ចនោ្លេះពេល១សបា្ដេហ៍កេេយ
កម្មវិធី)

ធ្វើការតាមដានតាមរយៈការទូរស័ព្ទទៅកាន់បុរសៗដេលបានចូលរួមវគ្គ(ចនោ្លេះពេល
៣ថ្ងេកេេយកម្មវិធី)

សៀវភៅកត់តេេ

សៀវភៅកត់តេេ

ទូរស័ព្ទ

អញ្ជើញ

អញ្ជើញ

វើដេអូលេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិតផលិតផលពិត
និងសៀវភៅគូស្នេហ៍

លេបេងកំសាន្តអ្នកចាំទីកូនសៀវភៅព័ត៌មាន
ផលិតផលពិតបនោ្តេងសោ

ទូរស័ព្ទ

ប្លង់និយាយ

*បេសិទ្ធភាពសំដៅលើចំនួនគូស្នេហ៍ដេលសមេេចបេើបេេស់មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបណាមួយកេេយអន្តរាគមន៍

6.



ការ ចូល រួម ពី មណ្ឌល សុខភាព 

បន្ថេមការរៀបវគ្គសមេេប់គូស្នេហ៍/បុរសភា្នេក់ងារIPC ក៏នឹងតេូវចាត់ចេងការចេកសេេមប័ណ្ណលឿងទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នៅ
ក្នុងតំបន់ដេលគេទទួលខុសតេូវដេលនឹងតេូវចេកជូនស្តេីដេលសមេេលកូនហើយដោយបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាព។ការចូលរួមរបស់មណ្ឌល
សុខភាពនឹងតេូវបានរៀបចំទុកមុនតាមរយៈនាយកដា្ឋេនសុខភាពខេត្ត/សេុកបេតិបត្តិ។នៅពេលដេលដាក់សេេមប័ណ្ណលឿងភា្នេក់ងារIPC
នឹងផ្តល់ការពនេយល់ខ្លីមួយអំពីសមា្ភេរៈសេេមបណ្ណទៅកាន់បុគ្គលិកមណ្ឌលដើមេបីបេេកដថាពួកគេយល់របៀបដេលតេូវចេកជូនទៅកាន់អ្នកជំងឺ
របស់ពួកគេ។

បន្ថេមលើលេខទូរស័ព្ទរហ័សសមេេប់ការពនេយារកំណើតលេខទូរស័ព្ទភា្នេក់ងារIPCនឹងតេូវសរសេរចូលក្នុងសេេមប័ណ្ណលឿងមុននឹងបេគល់
ជូនស្តេីដល់ស្តេីដេលទើបសមេេលកូនហើយដើមេបីជាបេភពដេលពួកគេអាចទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានផេសេងៗទាក់ទងនឹងការពនេយារកំណើត
បេបទំនើប។

ក្នុងអំឡុងពេលនេការអន្តរាគមន៍ភា្នេក់ងារIPCនឹងទាក់ទងមណ្ឌលសុខភាពដើមេបីពិនិតេយថាតើសេេមប័ណ្ណលឿងប៉ុនា្មេនដេលបានចេក។

7.



ការណែនាំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តែល

វគ្គគូស្នោហ៍ 

   ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

៧៥នាទី
គូស្នេហ៍
ក្នុងវ័យបន្តពូជ

• សមេបសមេួលការពិភាកេសាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ស្តីពីការពនេយារកំណើតនិងមធេយាបាយបេបទំនើប
• ការពនេយារកំណើតគឺជាផ្នេកដ៏សំខាន់នេទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ស្អិតរមួតរបស់ពួកគេ
• បំភ្លឺទៅលើពាកេយចចាមអារាមទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
• ផ្តល់ព័ត៌មានពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបដេលមានទាំង៧និងរបៀបនេការ
បេៀបធៀបជមេើសទាំងនោះ

• ឆ្លើយសំណួរនិងដោះសេេយក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើបទាំងនោះ

ឧបករណ៍/សមា្ភោរៈ

• លិខិតអញ្ជើញ
• សៀវភៅកត់តេេរបស់អ្នកសមេបសមេួល
• បញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួម
• កមេេលសំពត់កៅស៊ូ
(កេេលលើដីផ្ទេល់បើពុំមានកន្លេងអង្គុយ)

• កាតណាត់ជួប
• សៀវភៅគូស្នេហ៍
• លេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិត
• វើដេអូដេលមានចំណងជើង«រឿងចចាមអារាម»

• កញ្ចប់ផលិតផលពិត
• រងា្វេន់(ផលិតផលអនាម័យ)

ជំហាន សំខន់ៗ

• សា្វេគមន៍
• ការណាត់ជួប
• ការរួមភេទ
• វើដេអូ
• លេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិត
• ផលិតផលពិត
• ការបេៀបធៀប
• រៀបចំផេនការទៅអនាគត
• បិទកម្មវិធី

ការរៀបចំ

មុនកម្មវិធី
• ចាត់ចេងឱេយបាន១សបា្តេហ៍មុន
• ចេកលិខិតអញ្ជើញឱេយបាន២ទៅ
៣ថ្ងេមុនកម្មវិធី

មុនកម្មវិធី៣០នាទី
• រៀបចំតុកៅអី
• រៀបចំវើដេអូ

ការបរិយាយ លម្អិត ពី ជំហាន  

   សកម្មភាព ទី  ១៖ សា្វោគមន៍  (៥ នាទី)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

សួស្តីអ្នកទំាងអស់គា្នេខ្ញុំឈ្នេះ........មកពីគមេេងលើកកម្ពស់ឥរិយាបថបេកបដោយ
សុខមាលភាព។អរគុណចេើនដេលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីគូស្នេហ៍នារាតេីនេះ។

នៅក្នងុរយៈពេល១ម៉េងខាងមុខនេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានក្តីរាយរាយជាមួយ
នឹងគូស្នេហ៍យល់ពីស្នេហារបស់ខ្លនួកាន់តេខា្លេងំជាងមុននិងយល់ដឹងពីរបៀបរៀបចំផេនការរបស់
គេសួារនាថ្ងេអនាគត។តើល្អទេ?

អញ្ជើញអ្នកចូលរួមទាំងអស់អង្គុយជារង្វង់
ណេនាំខ្លួនហើយអរគុណពួកគេសមេេប់ការចូលរួម

បេេប់អ្នកចូលនូវអ្វីដេលគេអាចរំពឹងទទួលបាន
ក្នុងរយៈពេល៦០នាទីខាងមុខទៀត

8.



   សកម្មភាពី ទី  ២៖ ការ ណត់ ជួប  (១០ នាទី)

   សកម្មភាព ទី  ៣៖ ការ រួម ភោទ   (១០ នាទី)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ការផ្តើមទំនាក់ទំនងដំបូងតេងតេបង្កប់នូវភាពសបេបាយរើករាយមេនទេ?គេេដំបូងអ្នកមានអារម្មណ៍
អៀនខា្មេសហើយរំភើបពេលបានជួបមុខគា្នេហើយកាន់តេរំភើបពេលយល់ពីគា្នេកាន់តេ
ចេបាស់ទៅៗ។សកម្មភាពដំបូងនេះហើយដេលជាឱកាសធ្វើឱេយយើងចងចំាពេលវេលាគេេដំបូង។
កាតនីមួយៗសុទ្ធតេមានសំណួរសមេេប់ឆ្លើយ។

ឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅនិយាយពីរឿងមួយដេលពិតជារឿងសបេបាយក្នងុទំនាក់ទំនងគូស្នេហ៍គឺ
ការរួមភេទ។ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកខ្លះចេបាស់ជាអៀនបន្តចិហើយពេលនិយាយដល់ចំណុចនេះតេវាជា
រឿងដេលធម្មតាទេក្នងុជីវិតដេគូស្នេហ៍។

សូមរើសយកកាតមួយមកអានឱេយឮហើយបេេប់ចម្លើយទៅកាន់កេមុ។តេបើសំណួរលើកាតនោះ
មិនតេវូនឹងសា្ថេនភាពរបស់អ្នកសូមរើសយកមួយផេសេងទៀត។

តោះលើកដេមកតើនរណាខ្លះគិតថាពិបាករកពេលនៅជាមួយគា្នេ?តើបុ៉នា្មេនអ្នកដេលចង់បាន
ពេលវេលាចេើនជាងមុនដើមេបីរួមមេតេ?ីតើបុ៉នា្មេននាក់ចង់ធានាឱេយបានថាដេគូរបស់ខ្លនួបានរើករាយ
សុខសេលួដេរ?

តើមាននរណាចង់ចេករំលឹករឿងដេលបានពិភាកេសាជាមួយដេគូខ្លនួឬទេ?

តើអ្នកធា្លេប់ឃើញសៀវភៅបេភេទនេះពីមុនមកទេ?តើអ្នកយល់យ៉ាេងណាអំពីសៀវភៅេនះ?

សូមចំណាយពេលបន្តចិជាមួយដេគូរបស់អ្នកដើមេបីពិនិតេយមើលសំណួរនៅចុងទំព័រ។បើអៀន
មិនហ៊ាេននិយាយគា្នេនៅទីនេះអាចទុកនិយាយជាមួយគា្នេពេលកេេយក៏បានដេរ។

តើអ្នកទំាងអស់គា្នេធា្លេប់ពិភាកេសារឿងទំាងនេះជាមួយដេគូពីមុនមកទេ?តើធា្លេប់បានពិភាកេសាជាមួយ
ដេគូរឿងអ្វីខ្លះដេលទាក់ទងនឹងការរួមភេទ?

តើអ្នកធា្លេប់ពិភាកេសារឿងការពនេយារកំណើតពីមុនមកទេ?តើធា្លេប់ពិភាកេសាពីអ្វីខ្លះទៅ?

ខ្ញុំចង់បងា្ហេញវើដេអូខ្លីមួយដល់អ្នកទំាងអស់គា្នេហើយយើងនឹងលេងលេបេងកំសាន្តតូចមួយទាក់ទង
នឹងពាកេយចចាមអារាមពីមធេយាបាយបេបទំនើប។

ពិតណាស់!សៀវភៅនេះនិយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយបើនិយាយឱេយចំទៅគឺទំនាក់ទំនង
ស្នេហាផ្ទេល់របស់គូស្នេហ៍នៅទីនេះសេេប់តេម្តង។វាតេវូបានតាក់តេងឡើងសមេេប់ជមេញុ
គូស្នេហ៍ឱេយចេះគិតគូរពីទិដ្ឋភាពផេសេងៗនេទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេនិងពិភាកេសាពីអ្វីដេល
សំខាន់សមេេប់ពួកគេ។

យើងទើបបាននិយាយពីដំណាក់កាលដំបូងរឬទំនាក់ទំនងអ្នកទំាងពីរគឺដំណាក់កាលនេការ
ណាត់ជួប។សូមចំណាយពេលបន្តចិដើមេបីកេឡេកមើលទំព័រនេះទំាងអស់គា្នេ។តើដេគូរបស់
អ្នកបានធ្វើអ្វជីាពិសេសដេលអ្នកពិតជាពេញចិត្ត?តើអ្នកចង់ឱេយពួកគេធ្វើអ្វ?ីតោះបេេប់ដេគូ
របស់អ្នក។

បងា្ហេញកាតណាត់ជួប

ស្នើអ្នកចូលរួមបើកទៅផ្នេកបនា្ទេប់នៅក្នុងសៀវភៅ។
សង្កេតមើលបេតិកម្មរបស់ពួកគេពេលមើលទំព័រនោះ

ស្នើគូស្នេហ៍ដំបូងយកកាតមួយ។(បន្តបេបនេះរហូត
គូស្នេហ៍នីមួយៗបានឆ្លើយមួយសំណួរ)

ស្នើឱេយអ្នកចូលរួមឆ្លើយដោយបេើដេ

សួរពីបេតិកម្មរបស់ពួកគេហើយចាំសា្តេប់ការឆ្លើយតប

ចេកកូនសៀវភៅចំណងស្នេហ៍

ឱេយអ្នកចូលរួមមើលជុំគា្នេជាមួយដេគូពួកគេ
រងចាំបន្តិច!

សួរអ្នកចូលរួមបេតិកម្មរបស់ពួកគេ

សួរបេសិនបើពួកគេធា្លេប់ពិភាកេសារឿង
ពនេយារកំណើតពីមុនមក

ចាំសា្តេប់ចម្លើយពួកគេ

បញ្ចប់កម្មវិធីហើយបន្តទៅវគ្គវើដេអូម្តង

សា្តេប់ចម្លើយរបស់គេហើយធ្វើការពនេយល់បន្ថេម
ពីវត្ថុបំណងរបស់សៀវភៅ

បេេប់ពួកគេបើកទៅទំព័រស្តីពីការណាត់ជួប

9.



   សកម្មភាព ទី  ៤៖ វីដោអូ   (៥ នាទី)

   សកម្មភាព  ៦៖ ផលិត ផល ពិត (៥ នាទី)

   សកម្មភាព ទី  ៥៖ លោបោងកំសាន្ត  ពិត/មិន ពិត   (១០ នាទី)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

តើអ្នកទំាងអស់គា្នេធា្លេប់មើលវាពីមុនទេ?តើអ្នកយល់ឃើញយ៉ាេងណា?តើធា្លេប់ឮពាកេយ
ចចាមអារាមអ្វីខ្លះពីមធេយាបាយបេបទំនើប?

តើមធេយាបាយពនេយារកំណើតណាមួយដេលអ្នកធា្លេប់ឮពីមុន?តើមួយណាដេលអ្នកធា្លេប់សាក?

នៅកម្ពជុាយើងមានមធេយាបាយពនេយារកំណើត៧បេភេទដេលរួមមានកងដាក់ក្នងុសេបូន
កងដាក់កេេមសេបេកថា្នេំចាក់ថា្នេលំេបសេេមអនាម័យថា្នេំលេបការពារកំណើតបនា្ទេន់និង
មធេយាបាយបញេឈប់កំណើត។

តើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតដេលបានឃើញផ្ទេល់នៅទីនេះដេរឬទេ?
តើអ្នកមានការភា្ញេក់ផ្អើលទៅលើទំហំទេង់ទេេយនិងលក្ខណៈផេសេងៗរបស់វាទេ?
តើមានវាអ្វខី្លះខុសប្លេកពីការគិតរបស់អ្នកទេ?

ពិតណាស់មានពាកេយចចាមអារាមនិងជំនឿគា្មេនអំណះអំណាងជាចេើនទាក់ទងនឹងមធេយាបាយ
បេបទំនើប។ដូច្នេះយើងនឹងលេងលេបេងកំសាន្តមួយដើមេបីស្វេងយល់ថាមួយណាពិតមួយណា
មិនពិត។

នៅពេលនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានពិន្ទុចេើនជាងគេ។តេនៅមានឱកាសកេេយទៀតដើមេបីបាន
ពិន្ទបុន្ថេម។

តើអ្នកទំាងអស់គា្នេបានគិតដូចម្តេចចំពោះលេបេងកំសាន្តនេះ?
តើអ្វដីេលអ្នកភា្ញេក់ផ្អើលបំផុតដេលអ្នករៀនសូតេបាន?

ជាការពិតណាស់មានការយល់ខុសជាចេើនទៅលើមធេយាបាយបេបទំនើប
ដូចដេលអ្នកបានឃើញថ្ងេនេះមានរឿងជាចេើនដេលបានឮ/ដឹងដេលមិនតេមឹតេវូ។

• កងដាក់ក្នុងសេបូនអាចធា្លេក់ឬរបូតចេញបាន(មិនពិត)
• អ្នកមិនអាចធ្វើការងារបានដូចធម្មតាឡើយបនា្ទេប់ពីដាក់កងក្នុងសេបូន(មិនពិត)
• កងដាក់ក្នុងសេបូនធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ការរួមភេទ(មិនពិត)
• កងដាក់ក្នុងសេបូនបង្កឱេយមានកូនកេេសេបូន(មិនពិត)
• មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបធ្វើឱេយគា្មេនកូនរហូត(មិនពិត)
• បើអ្នកបេើថា្នេំលេបពនេយារកំណើតអ្នកនឹងនៅតេអាចមានកូនពេលណាក៏បានឱេយតេចង់
(ពីពេេះពេលណាឈប់លេបអ្នកនឹងតេលប់មកដូចធម្មតាវិញ)

• បើអ្នកមិនលេបថា្នេំពនេយារកំណើតឱេយបានតេឹមតេូវនោះទេអ្នកអាចមានផ្ទេពោះបាន(ពិត)
• សេេមអនាម័យបង្កឱេយមានជំងឺមហារើកសេបូន(មិនពិត)
• កងដាក់កេេមសេបេកអាចធ្វើឱេយមានការបេេបេួលឈាមរដូវនិងធ្វើឱេយឡើងទម្ងន់(ពិត)
• មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបមានផលរំខានអវិជ្ជមានដល់ការរួមភេទ(មិនពិត
ពេេះវាមិនបន្ថយភាពសុខសេួលឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញអាចធ្វើឱេយកាន់តេសបេបាយមួយ
កមេិតទៀតដោយសារលេងបារម្ភពីការមានផ្ទេពោះឥតពេៀងទុក)

គូស្នេហ៍នីមួយៗទទួលបានផ្លតិមួយហើយមា្ខេងមានរូបទេវតាដេលមានន័យថា“ពិត”ចំណេកមា្ខេង
ទៀតមានរូបយកេសដេលមានន័យថា“មិនពិត”។ខ្ញុំនឹងអានបេយោគហើយអ្នកទំាងអស់គា្នេសមេេច
ថាវាជាការពិតឬក៏មិនពិត។សូមធ្វើការសមេេចចិត្តរួមគា្នេរវាងគូស្នេហ៍ហើយលើកចម្លើយឡើង។
បើតេវូនឹងបានពិន្ទ។ុនៅចុងកម្មវិធីគូស្នេហ៍ដេលបានពិន្ទុចេើនជាងគេនឹងបានរងា្វេន់។

ចាក់វើដេអូ

សួរទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងពីមធេយាបាយបេបទំនើប

បងា្ហេញពួកគេនូវផលិតផលពិត

សួរពួកគេបេសិនបើមានសំណួរទាក់ទង
នឹងមធេយាបាយដេលពួកគេឃើញ

ចេកផ្លិតពិត/មិនពិតទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងអស់

បេកាសអ្នកដេលបានពិន្ទុចេើនជាងគេ

សួរអ្នកចូលរួមតើពួកគេយល់ដូចម្តេចអំពីលេបេងកំសាន្ត
ដេលបានលេង/តើពួកគេរៀនសូតេបានអ្វីខ្លះ

បញ្ចប់កម្មវិធី

អានបេយោគទីមួយហើយចាំចម្លើយរបស់ពួកគេ។
បញ្ជេក់ចម្លើយហើយលើកទឹកចិត្តឱេយមានការពិភាកេសា។

កត់តេេពិន្ទុ

ពនេយល់ពីរបៀបលេង

10.



   សកម្មភាព  ៧៖ ធ្វើ ការ បោៀបធៀប (១៥ នាទី)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គា្នេបានដឹងចេើនហើយថាពាកេយចចាមអារាមណាដេលមិនពិតដូច្នេះយើង
នឹងលេងលេបេងកំសាន្តតូចមួយទៀតដើមេបីចង់ដឹងថាតើគូស្នេហ៍ណាដេលដឹងចេើនបំផុតពី
មធេយាបាយនីមួយៗ។ហើយក៏ដូចលើកមុនដេរនោះឆ្លើយតេូវម្តងបានពិន្ទុ១។

បេយោគ៖
• កងដាក់ក្នុងសេបូនមានបេសិទ្ធភាពបាន១០ឆ្នេំ(ពិត)
• សេេមអនាម័យពុំមានផលរំខានឡើយ(ពិតតេតេូវពាក់ឱេយបានតេឹមតេូវដើមេបីការពារ)
• ថា្នេំចាក់មានបេសិទ្ធភាពបាន១ឆ្នេំ(មិនពិតបេសិទ្ធភាពបាន៣ខេទេ)
• ស្តេីខ្លះនៅតេអាចមានផ្ទេពោះបានបនា្ទេប់ពីអាយុ៤៥ឆ្នេំ(ពិតតេអាសេ័យទៅលើពេល
ដេលគាត់អស់រដូវហើយអាចអស់ដល់៥៥ឆ្នេំឯណោះ)

• ថា្នេំលេបពនេយារកំណើតធ្វើឱេយមករដូវចេើនជាមុន(មិនពិតធ្វើឱេយមករដូវតិចជាងមុនទេ)
• កងដាក់កេេមសេបេកមានបេសិទ្ធភាពបានពី៣ទៅ៥ឆ្នេំ(ពិត)
• អ្នកមិនចាំបាច់លេបថា្នេំពនេយារកំណើតរាល់ថ្ងេឡើយ(មិនពិតតេូវលេបរាល់ថ្ងេដើមេបីមាន
បេសិទ្ធភាព)

• សេេមអនាម័យជាមធេយាបាយពនេយារកំណើតតេមួយគត់ដេលបងា្កេរការឆ្លងមេរោគ
អេដស៍បាន(ពិត)

• អ្នកនៅតេអាចមានផ្ទេពោះបើទោះអ្នកបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើតអចិន្តេេយ៍ក៏ដោយ
(មិនពិតពុំមានកូនអស់មួយជីវិត)។

គូស្នេហ៍...នំាមុខគេដោយមានពិន្ទ.ុ..។

មើលទៅអ្នកទំាងអស់គា្នេបានដឹងចេើនពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតហើយតេនៅមានចំណុចមួយ
ចំនួនទៀតដេលបេហេលមិនទាន់ចេបាស់នៅឡើយ។ដូចនេះសូមបើកទៅទំព័រនេះទំាងអស់គា្នេ។

តាមជួរឈរកៀននេះអ្នកឃើញមធេយាបាយពនេយារកំណើតទំាង៧ហើយលើជួរដេកនៅកំពូល
តារាងនេះគឺលក្ខណៈពិសេសនេមធេយាបាយនីមួយៗ(បេសិទ្ធភាពបេើបេេស់នេមធេយាបាយពនេយារ
កំណើតផលរំខានជាដើម)។វាអាសេយ័ថាតើចំណុចណាដេលសំខាន់សមេេប់អ្នក
ហើយមធេយាបាយខ្លះគឺល្អតេវូនឹងសា្ថេនភាពរបស់អ្នកជាងមធេយាបាយផេសេងទៀត។

សូមមើលបេហេល៤-៥នាទីហើយពិភាកេសាជាមួយដេគូសួរគា្នេទៅវិញទៅមកថាតើចំណុចណា
ដេលសំខាន់បំផុតតេវូពិចារណា។

តើអ្នកបានពិភាកេសាពីអ្វីខ្លះជាមួយដេគូរបស់អ្នក?តើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹង
មធេយាបាយពនេយារកំណើតផេសេងៗគា្នេទំាងនេះទេ?

បើនរណាមានសំណួរតេពំុទាន់បានសួរអាចមើលទំព័រនេះបាន។ខ្ញុំក៏អាចជួបជាមួយដេគូម្តងមួយ
គូដាច់ដោយឡេកពេលកេេយដើមេបីផ្តល់ចម្លើយឱេយកាន់តេលម្អតិបន្ថេមទៀត។

ដឹកនាំការលេងលេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិតកត់តេេពិន្ទុជុំ
នេះហើយយកទៅបូកនឹងពិន្ទុពីលើមុន

បេកាសពិន្ទុ

បេេប់អ្នកចូលរួមឱេយមើលតារាងបេៀបធៀបនៅក្នុង
សៀវភៅចំណងស្នេហ៍

បេេប់អ្នកចូលរួមពីរបៀបមើលតារាងបេៀបធៀបនោះ

ទុកពេលឱេយពួកគេអាននិងពិភាកេសាជាមួយដេគូ(៣ទៅ
៥នាទី)

សួរពីបេតិកម្មរបស់ពូួកគេនិងសំណួរ
សា្តេប់ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ
ដល់ចំណុចមួយសមរមេយបញ្ចប់សំណួរ

បងា្ហេញទំព័រសំណួរចម្លើយ
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   សកម្មភាព  ៨៖  ការរៀបចំផោនការទៅអនាគត(៥ នាទី)

   សកម្មភាព ៩៖ បិទកម្មវិធី  (៥ នាទី)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ការពិតទៅការពនេយារកំណើតគេេន់តេជាផ្នេកមួយនេជីវិតស្នេហារួមរស់ជាមួយគា្នេប៉ុណោ្ណេះ។
ហើយនៅផ្នេកចុងកេេយក្នុងសៀវភៅនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកដើមេបីជជេកជាមួយដេគូពីក្តី
សេមេថាអនាគតចង់ទៅជាបេបណា។
សូមចំណាយពេលមួយនាទីអានទំព័រនេះជាមួយដេគូរបស់អ្នក?
សួរគា្នេតើអ្វីដេលអ្នកសុបិនចង់បានបំផុត?
តើអ្វីដេលជាគោលដៅធំបំផុតនេជីវិតស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរ?

យើងជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយតេក៏ជិតដល់ពេលបេគល់រងា្វេន់ដល់គូស្នេហ៍ជ័យលាភីដេរ។ខ្ញុំនឹង
សួរសំណួរចុងកេេយមួយដេលនឹងផ្តល់ជូន៥ពិន្ទ។ុគូណាដេលបានពិន្ទចុេើនជាងគេបនា្ទេប់ពីនេះ
នឹងឈ្នះ.....។

ឥឡូវកម្មវិធីយើងចប់ហើយ។យើងសងេឃឹមថាអ្នកទំាងអស់គា្នេរៀនបានចេើនពីកាពនេយារកំណើត
-និងពីគា្នេទៅវិញមកផងដេរ។កូនសៀវភៅចំណងស្នេហ៍នេះជារបស់អ្នកដើមេបីអាននិងពិភាកេសា
បន្ថេមជាមួយដេគូនៅផ្ទះ។បើមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតខ្ញុំរើករាយក្នងុ
ការជួប/ទូរស័ព្ទក្នងុសបា្តេហ៍នេះដើមេបីពិភាកេសាលម្អតិឬក៏អ្នកអាចទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពក្នងុ
សហគមន៍របស់អ្នកដើមេបីធ្វើពិភាកេសាឬសួរសំណួរផេសេងៗបន្ថេម។សូមអរគុណអ្នកទំាងអស់គា្នេ
ដេលបានអញ្ជើញមក។ជមេេបលាហើយសូមសំណាងល្អទំាងអស់គា្នេ!

តើមាននរណាស្មគ័េចិត្តចេករំលេកគោលដៅរបស់ខ្លនួមកកេមុធំបានដឹងដេរឬទេ?

[អាចជាសំណួរសួរម្តងហើយកាលពីវគ្គលេបេងកំសាន្តពិត/មិនពិត]

សូមអបអរសាទរ!សូមទទួលរងា្វេន់!

តើមានសំណួរចុងកេេយមុនយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយប់នេះទេ?

ឱេយពួកគេបើកទៅផ្នេកចុងកេេយក្នុងសៀវភៅ។ទុក
ពេលខ្លះឱេយគេពិភាកេសាជាមួយដេគូ។

ផ្តល់ឱកាសយកពិន្ទុលើកចុងកេេយ។

អរគុណពួកគេសមេេប់ការចូលរួមហើយបេេប់គេពី
កន្លេងនិងមធេយាបាយដើមេបីទទួលព័ត៌មានបន្ថេម។

ស្នើអ្នកចូលរួមឱេយធ្វើការចេករំលេក។

សួរសំណួរចុងកេេយ

បេកាសអ្នកឈ្នះ

សំណួរបិទវគ្គ
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ការចុះជួប ដល់ ផ្ទះ 

    ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

៣០នាទី គូស្នេហ៍

• ពិភាកេសាពីក្តីបារម្ភទាំងឡាយដេលពួកគេមានទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើប(ឧ.ឧបសគ្គ
ផេសេងៗ...)

• សួរសំណួរដេលសល់ពីវគ្គមុនដេលទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតផេសេងៗគា្នេ
• រំលឹកឡើងវិញពីមធេយាបាយបេបទំនើបឱេយកាន់តេលម្អិតជាងមុនបើចាំបាច់
• ណេនាំឱេយគេទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទេយបង្អេកដេលនៅជិតបំផុត/សមរមេយដើមេបីទទួល
បានជមេើសនេមធេយាបាយពនេយារកំណើត

***គន្លឹះជំនួយដល់អ្នកសមេបសមេួល***

បើអ្នកបានជួបជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ទាំងពីរក្នុងវគ្គគូស្នេហ៍រួចម្តងហើយនោះការចុះជួបនៅផ្ទះអាចជួបមា្នេក់ណា(ប្តីឬបេពន្ធ)ក៏មិនបានដេរ។
ការចុះជួបដល់ផ្ទះនេះគួរតេជាការសន្ទនាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបំពេញបន្ថេមឱេយកាន់តេចេបាស់លាស់។

ជំហាន លម្អិត

   ជោើសរីសឧបករណ៍ ដោលតោូវសា្ថោនភាពបំផុតពី កាបូប  សមា្ភោរៈ  ដើមោបី ជួយសមោួលការ ឆ្លើយ សំណួរ បើ ចាំ បាច់។ សូម  អាន  ដំបូនា្មោន មួយ ចំនួន ខង កោោម នោះ។

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

សូមអរគុណខា្លេំងណាស់សមេេប់ការចូលរួមកម្មវិធីកាលពីយប់ថ្ងេមុន។វត្តមានរបស់
អ្នកនិងគេួសារពេលនោះពិតជាវិសេសវិសាលណាស់។តើអ្នកសបេបាយទេពេលនោះ?
ហើយមានបានរៀនអ្វីថ្មីៗពីគា្នេទៅវិញទៅមកទេ?

សំណួរស្តីពីផល រំខន៖ បេើតារាងក្នុងសៀវភៅចំណងស្នេហ៍

?

សំណួរស្តីពី ពាកោយ ចចាមអារាម៖ ចាក់វើដេអូហើយចូលទៅផ្នេកសំណួរចម្លើយក្នុងសៀវភៅចំណងស្នេហ៍

សំណួរស្តីពី លក្ខណៈ របស់ ផលិតផល៖ បងា្ហេញផលិតផលពនេយារកំណើតពិត

សំណួរស្តីពី ការ ចំណយ៖ផ្តល់ព័ត៌មានពីចំណាយជាទូទៅពេលបេើម្តងៗផ្អេកតាមតំបន់ដេលគេរស់នៅ។ណេនាំពួកគេឱេយទៅមណ្ឌលសុខភាព
ឬមន្ទីរពេទេយបង្អេកដេលនៅជិតបំផុតដើមេបីទទួលព័ត៌មានកាន់តេជាក់ចេបាស់។

ខ្ញុំមកថ្ងេនេះចង់ដឹងថាតើបងនិងគេួសារបានមានឱកាសពិភាកេសាតាមរយៈ
សៀវភៅចំណងស្នេហ៍ដេលទទួលបានពីកម្មវិធីលើកមុនដេរទេ?
• បើមិនបាន
ខ្ញុំអាចយល់បានពេេះគេប់គា្នេក៏រវល់ខា្លេំងដេរ។តេដោយខ្ញុំមកដល់ហើយតើមានសំណួរឬ
ក្តីបារម្ភណាទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតទេ?

• បើបាន
ល្អណាស់តើអ្វីខ្លះដេលជាចំណុចសំខាន់បំផុតសមេេប់អ្នកនិងដេគូ?

អរគុណពួកគេដេលបានចូលរួមកម្មវិធីលើកមុន

បេេប់ពីមូលហេតុមកដល់ផ្ទះ
(បើមិនបានជូនដំណឹងមុន)

ឧបករណ៍

• សំណុំសមា្ភេរៈIPC
• លេបេងទសេសទាយពីការមានកូន

ការ រៀបចំ

បញ្ជីឈ្មេះអ្នកចូលរួម
ពីកវគ្គគូស្នេហ៍កន្លងទៅ

13.

?

?

?



   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ពាកេយគួរនិយាយបើពួកគេតេូវការពេលបន្ថេមដើមេបីពិភាកេសាជាមួយដេគូ៖
ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងតេលប់មកលើកកេេយពីរបីថ្ងេទៀតពេលអ្នកបានពិភាកេសាជាមួយដេគូហើយ
ល្អទេ?តើថ្ងេណាពេលណាអ្នកគិតថាល្អសមេេប់អ្នកអាចឱេយខ្ញុំមកជួបលើកកេេយ?

ពាកេយគួរនិយាយបើពួកគេចាប់អារម្មណ៍លើមធេយាបាយបេបទំនើបណាមួយ៖
មើលទៅ....ពិតជាល្អសមេេប់អ្នកនិងដេគូ។តើនេះជាមធេយាបាយដេលអ្នកបេេថា្នេចង់បានមេ
នទេ?
មើលទៅបងដូចជាបានសមេេចចិត្តបេើ....នេះហើយ។តើអ្នកតេូវការខ្ញុំជួយណេនាំកន្លេងល្អ
បំផុតនៅសហគមនេះដើមេបីទទួលបានសេវាហ្នឹងទេ?

ខ្ញុំមានក្តីរើករាយដេលបានជួយឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកថ្ងេនេះ។ខ្ញុំចង់ចេកលេបេងកំសាន្តតូចមួយ
ដេលអ្នកនិងដេគូអាចលេងជាមួយគា្នេបាន។វាបងា្ហេញពីសា្ថេនភាពផេសេងៗគា្នេពេលបេើបេេស់
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបបុរណនិងទំនើប។តោះសាកលេងមួយជុំទាំងអស់គា្នេ។

• ដំបូងសូមអ្នករើសអកេសរមួយមក(កដល់ឃ)
+ចលនាឧបករណ៍តាមចំនួនដងនេលេខរៀងរបស់តួអកេសរនោះ

• ពេលនេះតើអ្នកឃើញលេខអ្វីខ្លះ?សូមរើសមួយលេខ(១ដល់៨)
+ចលនាឧបករណ៍តាមលេខរៀង

• ជុំចុងកេេយសូមយកលេខមួយដេលអ្នកឃើញ(១ដល់៨)
+ពេលនេះខ្ញុំនឹងអានអ្វីដេលអ្នករើសយកឱេយសា្តេប់(អានបេយោគ)

ចប់ហើយសមេេប់ថ្ងេនេះ។បើអ្នកមានសំណួរផេសេងទៀតសូមទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារមកខ្ញុំ។ខ្ញុំ
រើករាយនឹងជួយជានិច្ច។សូមសុខសបេបាយសំណាងល្អ។

ផ្តល់យោបល់និងអនុសាសន៍

ចេកលេបេងទសេសទាយការមានកូន

បញ្ចប់ការសន្ទនាហើយជំរាបលា

14.



ការតមដាន តម ទូរស័ព្ទ (សមោោប់ ដោគូ)

៥ទៅ១០នាទី
គូស្នេហ៍ដេលបានចូល
វគ្គបេជុំកេុមគូស្នេហ៍ក
ន្លងទៅ

• ផ្តល់ឱកាសដល់គូស្នេហ៍ទាំងឡាយសួរសំណួរទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើប
• ពិភាកេសាពីក្តីបារម្ភដេលពួកគេមានទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើប(ឧ.ឧបសគ្គផេសេងៗ...)
• ណេនាំពួកគេទៅកន្លេងទទួលមធេយាបាយបេបទំនើប(បើពួកគេចាប់អារម្មណ៍)

***គន្លឹះជំនួយសមេេប់អ្នកសមេបសមេួល***

ពេលទូរស័ព្ទតាមដានជាការបេសើរដេលយើងសមេបទៅតាមសា្ថេនភាពជាក់ស្តេងរបស់អ្នកចូលរួមឱេយបានចេើនបំផុតតាមដេលអាចធ្វើបាន។បើ
អ្នកចាំថាគាត់មានធា្លេប់មានសំណួរណាមួយជាក់លាក់ធា្លេប់អៀនខា្មេស់ឬធា្លេប់មានអារម្មណ៍ខា្លេំងទៅលើរឿងអ្វីមួយអ្នកគួរពេយាយាមរំលេចពីចំណុច
នោះនៅពេលចាប់ផ្តើមនិយាយដើមេបីឈ្លេចនូវសំណួរផេសេងៗទៀត។

ជំហាន 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

សួស្តី!ខ្ញុំ...ទូរស័ព្ទពីវគ្គការពនេយារកំណើតកាលសបា្តេហ៍មុន។
អរគុណអ្នកខា្លេំងណាស់សមេេប់ការចូលរួមកម្មវិធីកន្លងទៅ។វត្តមានរបស់អ្នកនិងគេួសារពេល
នោះពិតជាវិសេសវិសាលណាស់។តើអ្នកសបេបាយទេពេលនោះ?ហើយមានបានរៀនអ្វីថ្មីៗ
ពីគា្នេទៅវិញទៅមកទេ?

ចប់ហើយសមេេប់ថ្ងេនេះ។បើអ្នកមានសំណួរផេសេងទៀតសូមទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារមកខ្ញុំ។ខ្ញុំ
រើករាយនឹងជួយជានិច្ច។សូមសុខសបេបាយសំណាងល្អ។

ខ្ញុំទូរស័ព្ទមកថ្ងេនេះចង់ដឹងថាអ្នកធា្លេប់បានពិភាកេសាលើឯកសារដេលទទួលបានពីវគ្គលើកមុន
ដេរទេ?ឬក៏អ្នកមានសំណួរលើអ្វីដេលបានពិភាកេសាគា្នេ?
• បើមិនធា្លេប់
ខ្ញុំអាចយល់បានពេេះគេប់គា្នេក៏រវល់ខា្លេំងដេរ។តេដោយខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយ
ហើយតើមានសំណួរឬក្តីបារម្ភណាទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតទេ?

• បើធា្លេប់
ល្អណាស់តើអ្វីខ្លះដេលជាចំណុចសំខាន់បំផុតសមេេប់អ្នកនិងដេគូ?

រំលឹកគាត់ថាអ្នកជានរណាហើយអរគុណសមេេប់ការផ្ត
ល់ពេលវេលាចូលរួម

បញ្ចប់ការសន្ទនាហើយជំរាបលា

ផ្តល់យោបល់និងអនុសាសន៍

បញ្ជេក់ពីមូលហេតុដេលអ្នកហៅទៅគេ

ពាកេយគួរនិយាយបើពួកគេពុំធា្លេប់ទេ៖
(បើពួកគេពុំទាន់ពិភាកេសាជាមួយដេគូនៅឡើយ)ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទូរស័ព្ទមកលើកកេេយ
ពីរបីថ្ងេទៀតពេលអ្នកបានពិភាកេសារឿងនេះជាមួយដេគូហើយល្អទេ?តើថ្ងេណាពេលណា
អ្នកគិតថាល្អសមេេប់អ្នកអាចឱេយខ្ញុំមកជួបលើកកេេយ?
(បើគេបាននិយាយហើយតេមានក្តីបារម្ភឬសំណួរចេើនទៀត)ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នក
(ឬដេគូ)នៅមានមន្ទិលឬក្តីបារម្ភចេើននៅ
ឡើយ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទៅដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទេល់នៅ(ថ្ងេទី.....ម៉េង.....)ដើមេបីឆ្លើយនឹងសំណួររប
ស់អ្នកលម្អិត?

ពាកេយគួរនិយាយបើគេធា្លេប់៖
មើលទៅ....ពិតជាល្អសមេេប់អ្នកនិងដេគូ។តើនេះជាមធេយាបាយដេលអ្នកបេេថា្នេចង់បានមេ
នទេ?
មើលទៅបងដូចជាបានសមេេចចិត្តបេើ....នេះហើយ។តើអ្នកតេូវការខ្ញុំជួយណេនាំកន្លេងល្អ
បំផុតនៅសហគមនេះដើមេបីទទួលបានសេវាហ្នឹងទេ?

  ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

ឧបករណ៍

• ទូរស័ព្ទ
• បញ្ជីឈ្មេះអ្នកចូលរួម

ការរៀបចំ

រៀបចំការហៅតាមទូរស័ព្ទ
បនា្ទេប់ពីវគ្គជាកេុមមក

15.



វគ្គកោុមបុរសសុទ្ធ

៤៥នាទី

• បុរសបេើមធេយាបាយ
បេបបុរាណ

• បុរសមិនបេើ
មធេយាបាយ
ពនេយារកំណើត

• ចេករំលេកបទពិសោធន៍នេការបេើបេេស់មធេយាបាយពនេយារកំណើត(បុរាណឬទំនើប)
• ផ្តល់ព័ត៌មានពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតទាំង៧ដេលមាន
• បានដឹងពីរការបេៀបធៀបអត្ថបេយោជននេមធេយាបាយបេបទំនើបទាំងនោះ
• បានឃើញផលិតផលពិតជាក់ស្តេង
• បានដឹងការពិតនូវពាកេយចចាមអារាម/ជំនឿគា្មេនអំណះអំណាងពីមធេយាបាយបេបទំនើប
• បានពិភាកេសាពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើប
• បានតាំងចិត្តថានឹងពិភាកេសាជាមួយនឹងដេគូពីជមេើសនេការពនេយារកំណើត

ជំហានលម្អិត

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

អរគុណទាំងអស់គា្នេដេលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងេនេះ។ខ្ញុំឈ្មេះ....មកពីគមេេងលើកកម្ពស់
ឥរិយាបថបេកបដោយសុខុមាលភាព។តើមាននរណាដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់តេូវបា
នអញ្ជើញមកទីនេះ?

តើមានប៉ុនា្មេននាក់ចូលចិត្តមើលបាល់ទាត់?តើមានប៉ុនា្មេនលេងបាត់ទាត់?តើចូលចិត្តកីឡាករ
មួយណាជាងគេ?តើពេញចិត្តអ្នកចាំទីណាជាងគេដេរ?

ពិតណាស់ខ្ញុំមកទីនេះចង់និយាយជាមួយអ្នកទំាងអស់គា្នេពីការពនេយារកំណើត។តេជាដំបូងនេះ
ខ្ញុគិំតថាយើងគួរលេងលេបេងកំសាន្តមួយសិន។កម្មវិធីថ្ងេនេះបេហេលតេ៤៥នាទីទេ។
តើអ្នកទំាងអស់គា្នេអាចចូលរួមបានទេ?

យើងតេូវការអ្នកចាំទីមា្នេក់ដើមេបីលេងលេបេងកំសាន្តនេះ។តើនរណាស្ម័គេចិត្ត?

ខ្ញុំតេូវការអ្នកចាំទីមកចាំកន្លេងនេះហើយអ្នកស៊ុតបាល់ដំបូងមកឈរកន្លេងនោះ។

យើងតេូវការអ្នកស៊ុតបាល់៣នាក់។តើនរណាខ្លះស្ម័គេចិត្តដេរ?

អ្នកស៊ុតបាល់ទាត់មានឱកាសស៊ុត៣ដងដើមេបីបានពន្ទុ។សូមធ្វើយា៉េងណាទាត់កុំឱេយ
ដល់កេបាល។ចូលម្តងបាន១ពិន្ទុ។ហើយអ្នកចាំទីសូមបេឹងឱេយអស់ពីសមត្ថិភាពដើមេបីការពារ
កុំឱេយគេស៊ុតចូល។

កាន់បាល់ទាត់និងណេនំាខ្លនួ

ឈរជារង្វង់ហើយសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមកីឡា
បាល់ទាត់និងកីឡាករបាល់ទាត់

សួរពីពេលវេលារបស់ពួកគេ

ស្នើអ្នកស្ម័គេចិត្តមា្នេក់

រៀបចំកន្លេងអ្នកចាំទីហើយអ្នកស៊ុតស្ថិតនៅចំងាយ
៦ម៉េតេពីទី

ដាក់បាល់ចុះហើយហៅអ្នកស៊ុតបាល់

ណេនាំអ្នកទាំងអស់គា្នេពីរបៀបលេង

   សកម្មភាពទី ១៖ សា្វោគមន៍ ACTIVITY 1: WELCOME

   សកម្មភាព ទី ២៖ លោបោង អ្នក ចាំ ទី

  ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

16.

ឧបករណ៍ 

• សៀវភៅកត់តេេរបស់អ្នកសមេបសមេួល
• បដាការពនេយារកំណើត/ផ្ទេំងកេដាស
សមេេប់លេបេងអ្នកចាំទី

• កូនសៀវភៅព័ត៌មាន
• បនោ្តេងសោ

ជំហាន 

• សា្វេគមន៍
• លេបេងអ្នកចាំទី
• ពិភាកេសាពីការពនេយារកំណើតនិងសំណួរ
ចម្លើយ

• ការប្តេជា្ញេចិត្តនិងការចេកសមា្ភេរៈ
• បិទវគ្គ

ការរៀបចំ 

• បញ្ជីវត្តមានអ្នកចូលរួម
• រៀបចំបង្គេលទីសមេេប់លេបេងអ្នកចាំទី(បេើអ្វី
ក៏បានដូចជាដុំថ្មដបទឹក...)ដេលមានចនោ្លេះ
កន្លះម៉េតេវេងជាបដាការពនេយារកំណើត



   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

អ្នកស៊ុតទី១បាន...ពិន្ទុអ្នកស៊ុតទី២បាន...ពិន្ទុអ្នកស៊ុតទី៣បាន...ពិន្ទុ

នៅក្នុងលេបេងកំសាន្តទាត់បាល់នេះពិន្ទុគឺស្មើទៅនឹងចំនួនកូនឬទារក។
អ្នកទី១បានកូនចំនួន...អ្នកទី២បានកូនចំនួន...អ្នកទី៣បានកូនចំនួន...

តោះយើងលេងម្តងទៀត។តើខ្ញុំអាចសុំអ្នកចាំទីថ្មីមា្នេក់និងអ្នកស្ម័គេចិត្ត៣នាក់បានទេ?

ខ្ញុំចង់បេេប់អ្នកថេមបន្តិចទៀតទាក់ទងនឹងមធេយាបាយទាំងនោះ។តើអាចអង្គុយជាមួយខ្ញុំតេង់
នេះបានទេ?

ក្នុងពេលនេះអ្នកចាំទីមានជំនួយខ្លះហើយ។អ្នកចាំទីអាចយកផ្ទេំងនេះមកជួយបាំងបាល់
កុំឱេយចូលទី។សូមអ្នកទី១ស៊ុតបាល់បញ្ចូលទី(បនា្ទេប់មកអ្នកទី២និងទី៣)។

អ្នកស៊ុតបាល់ទាំងអស់បានពិន្ទុ០ដូចគា្នេ!ចាំទេជុំមុនយើងនិយាយថាពិន្ទុស្មើនឹងចំនួនកូន
ហើយក្នុងជុំនេះពុំមានអ្នកណាមានឡើយ។

តើអ្នកយល់យា៉េងណាចំពោះលេបេងកំសាន្តនេះ?តើមានភាពខុសគា្នេដូចម្តេចរវាងជុំទី១និង
ជុំទី២?

ក្នុងជុំទី១ទោះបីអ្នកចាំទីពូកេបេបណាក៏ទៅតេអាចភា្លេត់ស្នៀតដេលអ្នកស៊ុតទាត់ចូល។
ដូចអ្នកមួយចំនួននៅទីេនះដេលបេើមធេយាបាយបេបបុរាណក្នុងការពនេយារកំណើត
គឺបើទោះយើងពូកេយា៉េងនាតេពេលខ្លះនៅតេថ្លេះធ្លេយដេរ។

ផ្ទុយទៅវិញក្នុងជុំទី២គឺពុំមាននរណាបានពិន្ទុឡើយដោយសារអ្នកចាំទីមានជំនួយជាចេើន
ការពារការស៊ុតបញ្ចូលទី។ចំណុចនេហសេដៀងទៅនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប
អាចបងា្កេរការមានផ្ទេពោះតាមបំណងបេេថា្នេ។

តាមពិតទៅការមានកូនមិនមេនមិនល្អទេតេយើងចង់ធានាឱេយបានថាអ្នកនិងដេគូចង់បានកូន
ពេលដេលចង់បាននិងមិនមេនដោយចេដនេយឡើយ។

ឱេយអ្នកសុ៊តដំបូងទាត់៣ដងហើយកត់តេេចំនួនគេេប់
បនា្ទេប់មកអ្នកទី២និងទី៣

បេេប់អ្នកលេងទំាងអស់ពីលទ្ធផលនេពិន្ទុ

រកអ្នកចំាទីមា្នេក់និងអ្នកសុ៊តបាល់៣នាក់ថ្មីផេសេងទៀត

ឱេយពួកគេអង្គយុចុះ

ឱេយផ្ទេងំនេការពនេយាកំណើតបេបទំនើបទៅអ្នកចំាទីហើយ
បេេប់អ្នកសុ៊តបាល់ឱេយពេយាយាមទាត់បាល់បញ្ចលូទី

កត់តេេនិងបេកាសពិន្ទុ

ឈរជារង្វង់ហើយសួរពួកគេយល់យ៉ាេងណា
ចំពោះលេបេងកំសាន្តសុ៊តបាល់នេះ

បញ្ជេក់/ពនេយល់បើចំាបាច់

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

តើអ្នកធា្លេប់ឮពីពាកេយថា“ការពនេយារកំណើត”ទេ?តើអ្នកយល់ថាវាមានន័យម្តេចដេរ?តើវា
មានអត្ថបេយោជន៍អ្វីខ្លះ?(អាសេ័យលើចម្លើយភា្នេក់ងារIPCគួរតេពនេយល់ពីអត្ថបេយោជន៍
នេការពនេយារកំណើតដេលរួមមាន១.មានកូនតាមចំនួនដេលខ្លួនបេេថា្នេចង់បាន២.គមា្លេតកូន
នីមួយៗ(២ទៅ៣ឆ្នេំ)គឺសំខាន់ខា្លេំងសមេេប់សុខភាពមាតានិងទារក។

តើអ្នកកំពុងបេើមធេយាបាយអ្វីក្នុងការពនេយារកំណើត?តើមធេយាបាយណា
ដេលអ្នកធា្លេប់សាកពីមុន?តើធា្លេប់ឮមធេយាបាយពនេយារកំណើតអ្វីខ្លះ?តើមធេយាបាយមួយ
ណាដេលអ្នកគិតថាល្អជាងគេបំផុត?ហេតុអ្វី?

តើអ្នកមានអារម្មណ៍បេបណាពេលឃើញគមេបសៀវភៅនេះ?តើពាកេយថា“អង្គរកេសបេះដូង”
មានន័យដូចម្តេច?តើអ្នកយល់យា៉េងណាអំពីសារនេះ?

ការពិតអ្នកបេហេលធា្លេប់ឮបទចមេៀងដេលមានចំណងជើងថា“អង្គរកេសបេះដូង”មានន័យ
ថាយើងជា“អ្នកការពារក្តីសេលាញ់”អ្នកថេរកេសាស្នេហារវាងប្តីនិងបេពន្ធ។ដូចអ្វីដេលយើង
ទើបតេរៀនពីលេបេងកំសាន្តមុននេះបន្តិចអីចឹងគឺពេលដេលបេើមធេយាបាយពនេយារកំណើត
បេបទំនើបបេៀបបានដូចជាមានអង្គរកេសការពារអ្នកចាំទី។កូនសៀវភៅនេះបងា្ហេញពី
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបខុសៗគា្នេទាំង៧ដេលអ្នកនិងបេពន្ធរបស់អ្នកអាចរក
បានទូទាំងកម្ពុជា។

សួរពួកគេថាតើពួកគេបានដឹងអ្វីខ្លះពីការពនេយារកំណើត
និងអត្ថបេយោជន៍

សួរពួកគេថាតើពួកគេបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះពីការ
ពនេយារកំណើត

ចេកកូនសៀវភៅព័ត៌មាន

សា្តេប់ចម្លើយរបស់ពួកគេហើយបញ្ជេក់ពីអត្ថន័យ

   សកម្មភាពទី ៣៖ ការពិភាកោសាពីការពនោយោកំណើត និងសំនួរចម្លើយ

17.



   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ជាឧទាហរណ៍សេេមអនាម័យមានបេសិទ្ធភាពបេមាណ៨៥%ហើយតេូវតេបេើរាល់ពេល
រួមភេទម្តងៗដោយមិនមានផលរំខានអ្វីនោះទេ។

សូមចំណាយពេលបន្តិចមើលមធេយាបាយផេសេងៗគា្នេដេលមាន

តើអ្នកមានបេតិកម្ម/ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងបេបណាពេលឃើញមធេយាបាយផេសេងៗគា្នេ
នេការពនេយារកំណើត?តើមានអ្វីធ្វើឱេយអ្នកមានការភា្ញេក់ផ្អើលទេ?តើមធេយាបាយមួយ
ណាដេលធ្វើឱេយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបំផុត?ហេតុអ្វី?តើមាននរណាធា្លេប់មាន
បទពិសោធន៍បេើពាក់ព័ន្ធនឹងមធេយាបាយណាមួយហើយចង់ចេករំលេកទេ?

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងមធេយាបាយទាំងនេះទេ?

បើកទៅទំព័រស្តពីីសេេមអនាម័យ

ទុកពេលឱេយពួកគេមើល(រងចំា២ទៅ៣នាទី)

សួរពីបេតិកម្មរបស់ពួកគេលើព័ត៌មានដេលមានក្នងុកូន
សៀវភៅ

សា្តេប់ការពិភាកេសារបស់ពួកគេហើយធ្វើការកត់
តេេនូវចំណុចដេលចាប់អារម្មណ៍

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ការសមេេចជេើសរើសមធេយាបាយពនេយារកំណើតដេលតេឹមតេូវគឺជាការពិភាកេសាដ៏សំខាន់
រវាងដេគូដេលតេូវធ្វើជាមួយគា្នេ។តើមានប៉ុនា្មេននាក់គា្នេដេលនឹងពិភាកេសាជាមួយបេពន្ធនៅផ្ទះ
ពីរឿងនេះ?ខ្ញុំមានកាដូអនុសេសាវរើយជូនបើសនេយាថានឹងទៅវិញជជេកជាមួយបេពន្ធពី
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប។តើអ្នកហា៊េនសនេយាអត់?

អរគុណអ្នកទាំងអស់គា្នេដេលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងេនេះ។ខ្ញុំសងេឃឹមថាកម្មវិធីបានផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងសបេបាយរិករាយ!ខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គា្នេហើយខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទ
ក្នុងសបា្តេហ៍នេះបើអ្នកឬបេពន្ធមានសំណួរចង់សួរ។សូមជមេេបលានិងសូមសំណាង
ល្អទាំងអស់គា្នេ។

សូមនិយាយតាមខ្ញុំ៖
ក្នុងនាមជាអ្នកការពារបេះដូងខ្ញុំសូមប្តេជា្ញេថានឹងនិយាយជាមួយភរិយាខ្ញុំពីការពនេយាកំណើត
ដេលសមសេបតេឹមតេូវសមេេប់គេួសាររបស់ខ្ញុំ។

បនោ្តេងនេះនឹងជួយរំលឹកអ្នកនិយាយជាមួយបេពន្ធអំពីការពនេយារកំណើត។

រៀបចំបនោ្តេងសោ

អរគុណសមេេប់ពេលវេលាចូលរួមនិងបេេប់ពួកគេថា
ឱេយដឹងថាអ្នកនឹងទូរស័ព្ទមកតាមដាននៅក្នងុសបា្ដេហ៍នេះ

ស្នើពួកគេកេេកឈរហើយយកដេដាក់លើទេូង(ឬដាក់
កន្លេងណាដេលសមសេបផ្នេកតាមវបេបធម៌តំបន់)

ចេកបនោ្តេងសោជូនពួកគេ

  សកម្មភាពទី ៤៖ ការតំងចិត្ត និងការចោកសមា្ភោរៈ

   សកម្មភាព ទី ៥៖ បិទវគ្គ

18.

ទំព័រនីមួយៗផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងមធេយាបាយផេសេងៗគា្នេ៖កងដាក់ក្នុងសេបូនកងដាក់កេេម
សេបេកថា្នេំចាក់ថា្នេំលេបសេេមអនាម័យថា្នេំគេេប់ការពារកំណើតបនា្ទេន់
និងមធេយាបាយបញេឈប់កំណើត។

ក្នុងទំព័រនីមួយៗអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងបេសិទ្ធភាពរយៈពេល
បេើបេេស់ផលរំខាននិងចម្លើយនេសំណួរទូទៅមួយចំនួន។

បើកទំព័រនីមួយៗមើលសង្ខេបខ្លីៗដើមេបីបងា្ហេញពីមាតិកា



 ការតមដានតមទូរស័ព្ទ  (កោុម បុរស សុទ្ធ)

៥ទៅ១០នាទី គូស្នេហ៍ពីវគ្គបេជុំកេុម

• ផ្តល់ឱកាសដល់បុរសៗ ដើមេបីសួរបន្ថេមពីមធេយាបាយបេបទំនើប
• ពិភាកេសាពីក្តីបារម្ភទាំងឡាយដេលពួកគេអាចមានទាក់ទងនឹងមធេយាបាយបេបទំនើប(ឧ.
ឧបសគ្គផេសេងៗ...)

• ណេនាំពួកគេឱេយទៅសា្គេល់កន្លេងដេលពួកគេអាចនាំបេពន្ធទៅទទួល
មធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើប(បើគេចាប់អារម្មណ៍)

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

សួស្តី!ខ្ញុំ...ទូរស័ព្ទពីវគ្គការពនេយារកំណើតកាលសបា្តេហ៍មុន។
អរគុណអ្នកខា្លេំងណាស់សមេេប់ការចូលរួមកម្មវិធីកន្លងទៅវត្តមានរបស់អ្នកពិតជា
វិសេសវិសាលណាស់។តើអ្នកសបេបាយទេពេលនោះ?

រំលឹកពួកគេថាអ្នកជានរណាហើយអរគុណសមេេប់ការផ្
តល់ពេលវេលាចូលរួម

***គន្លឹះជំនួយដល់អ្នកសមេបសមេួល***

ពេលទូរស័ព្ទតាមដានជាការបេសើរដេលយើងសមេបទៅតាមសា្ថេនភាពជាក់ស្តេងរបស់អ្នកចូលរួមឱេយបានចេើនបំផុតតាមដេលអាចធ្វើបាន។
បេសិនបើអ្នកអាចផេសារភា្ជេប់នឹងការប្តេជា្ញេចិត្តជាបុគ្គលដេលពួកគេបានសនេយាក្នុងកេុមពិតជាល្អខា្លេំងណាស់។

ជំហានលម្អិត

ខ្ញុំមានក្តីរើករាយដេលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកថ្ងេនេះ។ហើយបើអ្នកមាន
សំណួរផេសេងទៀតសូមទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំរើករាយនឹងជួយជានិច្ច។សូមសុខសបេបាយ
សំណាងល្អ។

កាលពីវគ្គកន្លងទៅអ្នកបានធ្វើការប្តេជា្ញេចិត្តជាបុគ្គលថានឹង...ខ្ញុំទូរស័ព្ទថ្ងេនេះចង់ដឹងថាតើអ្នកមាន
ឱកាស…និង/ឬជជេកជាមួយបេពន្ធអំពីការពនេយារកំណើតហើយឬនៅ?

• បើមិនធា្លេប់
ខ្ញុំអាចយល់បានពេេះគេប់គា្នេក៏រវល់ខា្លេងំដេរ។តេដោយខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយ
ហើយតើមានសំណួរឬក្តីបារម្ភណាទាក់ទងនឹងមធេយាបាយពនេយារកំណើត
ដេលបានពិភាកេសាពីក្នងុវគ្គទេ?

• បើធា្លេប់
ល្អណាស់តើអ្វីខ្លះដេលជាចំណុចសំខាន់បំផុតសមេេប់អ្នកនិងដេគូ?

ថ្លេងអំណរគុណនិងបញ្ចប់ការសន្ទនា

ផ្តល់យោបល់និងអនុសាសន៍

បញ្ជេក់ពីមូលហេតុដេលអ្នកទូរស័ព្ទទៅ

ពាកេយគួរនិយាយបើពួកគេពុំធា្លេប់ទេ៖
ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទូរស័ព្ទមកលើកកេេយពីរបីថ្ងេទៀតពេលអ្នកបានពិភាកេសារឿងនេះជាមួយ
បេពន្ធហើយហើយខ្ញុំអាចឆ្លើយនូវសំណួរដេលអ្នកមានតើថ្ងេណាពេលណាអ្នកគិតថា
ល្អសមេេប់អ្នកអាចឱេយខ្ញុំជួបពេលកេេយបាន?

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនៅមានមន្ទិលឬក្តីបារម្ភចេើននៅ
ឡើយ។ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទៅដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទេល់នៅ(ថ្ងេទី.....ម៉េង.....)ដើមេបីឆ្លើយនឹងសំណួរ
របស់អ្នកលម្អិត?

ពាកេយគួរនិយាយបើគេធា្លេប់៖
មើលទៅ....ពិតជាល្អសមេេប់អ្នកនិងដេគូ។តើនេះជាមធេយាបាយដេលអ្នកបេេថា្នេចង់បាន
មេនទេ?
មើលទៅបងដូចជាបានសមេេចចិត្តបេើ....នេះហើយ។តើអ្នកតេូវការខ្ញុំជួយណេនាំកន្លេងល្អ
បំផុតនៅសហគមនេះដើមេបីទទួលបានសេវាហ្នឹងទេ?

  ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

19.

ឧបករណ៍ 

• ទូរស័ព្ទ
• បញ្ជីអ្នកចូលរួម

ការរៀបចំ 

ទូរស័ព្ទកេេយបញ្ចប់
វគ្គបុរសសុទ្ធ



មណ្ឌល សុខភាព 

១៥នាទី
បុគ្គលិកមណ្ឌល
សុខភាព

• បានយល់ហើយថាសេេមប័ណ្ណលឿងដើរតួក្នុងការរំលឹកស្តេីទើបសមេេល
កូនពីការពនេយារកំណើត

• បានយល់ពីរបៀបដេលពួកគេណេនាំ/ពនេយល់សេេមប័ណ្ណលឿង
ទៅកាន់ស្តេីដេលទើបសមេេលកូន

ជំហានលម្អិត

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ជមេេបសួរ!ខ្ញុំឈ្មេះ...ដេលបានជួបនិយាយតាមទូរស័ព្ទ។ខ្ញុំមកពីគមេេងលើក
កម្ពស់ឥរិយាបថបេកបដោយសុខុមាលភាពPHB ។យើងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តនេះដើមេបី
ជំរុញការទទួលយកការពនេយារកំណើតក្នុងចំណោមស្តេីនិងគូស្នេហ៍ផងដេរ។ខ្ញុំចង់ធ្វើការ
ពិភាកេសាអំពីសកម្មភាពរបស់កេុមការងារយើងជាមួយអ្នក(លោកគេូ/អ្នកគេូពេទេយ)
និងបងា្ហេញអ្នកពីឧបករណ៍ទាក់ទងនឹងការងារពនេយារកំណើតដេលយើងបានពិភាកេសាគា្នេកន្លង
ទៅនិងពនេយល់បន្ថេមទៀត។វាចំណាយពេលមិនដល់១៥នាទីទេ។តើអ្នកអនុញ្ញេតទេ?

តាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកតើមានស្តេីប៉ុនា្មេននាក់ដឹងថាពួកគេអាចនឹងមានផ្ទេពោះ
ម្តងទៀតអំឡុងពេល៤ទៅ៦សបា្ដេហ៍កេេយសមេេល?
(យោងទៅតាមគោលការណ៍ណេនាំថា្នេក់ជាតិ)

សេេមនេះជាផ្នេកមួយរបស់គមេេងការពនេយារកំណើតទាក់ទងនឹងចំណងស្នេហ៍ដេលតេូវ
បានបង្កើតឡើងដោយ USAIDនិងPHB។សេេមនេះបង្កើតឡើងសមេេប់ចេកបណ្ណ
ចាក់វា៉េក់សាុេំងពណ៌លឿងហើយក៏ដើមេបីរំលឹកស្តេីនិងគូស្នេហ៍ដេលទើបមានកូនថ្មីៗដឹងថា
ពួកគេអាចមានផ្ទេពោះបានក្នុងអំឡុងពេល៤ទៅ៦សបា្តេហ៍កេេយសមេេល។

នៅផ្នេកខាងកេេយបងា្ហេញពីមធេយាបាយពនេយារកំណើតបេបទំនើបទាំង៧សមេេប់គេួសារ
នីមួយៗធ្វើការពិចារណាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនិងលេខទូរស័ព្ទរហ័សបេសិនបើពួកគេ
មានសំណួរ។យើងស្នើសុំការសហការពីបុគ្គលិកមណ្ឌលដាក់បណ្ណចាក់វា៉េក់សាំងពណ៌លឿង
ទៅក្នុងសេេមនេះហើយបញ្ជេក់បន្ថេមទៅកាន់ស្តេីទើបសមេេលកូនថាវាមិនរហ័សពេកទេក្នុង
ការចាប់ផ្តើមគិតពីការពនេយារកំណើត។

ដូចអ្នកបានដឹងសេេប់ហើយថាការទុកគមា្លេតមានកូន(រវាង២ទៅ៣ឆ្នេំ)គឺវាមាន
សារសំខាន់សមេេប់សុខភាពមាតានិងទារក។ហើយមានស្តេីជាចេើនពុំទាន់ដឹងថាពួកគេ
នៅតេអាចមានផ្ទេពោះក្នុងអំឡុងពេល៤ទៅ៦សបា្តេហ៍កេេយសមេេលបើមិនបានបេើ
មធេយាបាយពនេយារកំណើតនោះទេ។ដូច្នេះហើយការពិភាកេសាពីការទុកគមា្លេតមានកូននិងការ
ពនេយាកំណើតគឺជារឿងដេលតេូវយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់។ដោយសារប័ណ្ណលឿងចាក់
វា៉េក់សាុេំងតេូវបេើញឹកញាប់ក្នុងមួយឆ្នេំដំបូងកេេយសមេេលដូច្នេះវាជាឱកាសល្អមួយដេល
យើងអាចធ្វើការរំលឹកគេួសារទាំងឡាយជាទៀងទាត់អំពីជមេើសនេការពនេយារកំណើតដេលស
មសេបសមេេប់ពួកគេដោយមិនដាក់បន្ទុកការងារបន្ថេមចេើនដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល-យើង
ដឹងថាអ្នកពិតជារវល់ខា្លេំងណាស់។

ណេនំាខ្លនួហើយបេេប់គេពីតួនាទីអ្នកនៅក្នងុគមេេង
បនា្ទេប់មកបេេប់ពួកគេថាអ្នកសំុជួបរយៈពេលបុ៉នា្មេន

សាកសួរពីចំណេះដឹងទូទៅអំពីស្តេី

ណេនាំសេេមប័ណ្ណលឿង

បងា្ហេញពីរបៀបបេើបេេស់

ពនេយល់ពីអត្ថបេយោជន៍

   សកម្មភាពទី ១ ៖ គោលបំណង នោ ជួប 

   សកម្មភាព ទី ២៖ ការប ងា្ហោញ   និង ពនោយល់ ពីសោោមប័ណ្ណ លឿង

  ថោរវោលា   អ្នក ចូល រួម   គោលបំណង 

20.

ឧបករណ៍

• សៀវភៅកត់តេេរបស់អ្នកសមេបសមេួល
• សេេមប័ណ្ណលឿង

ការរៀបចំ

• ទូរស័ព្ទទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពជាមុនដើមេបីណាត់បេជុំជាមួយនឹងមន្តេីបមេើការទីនោះ។
ធ្វើការពនេយល់ថាអ្នកជាផ្នេកមួយនេគមេេងលើកកម្ពស់ឥរិយាបថបេកបដោយសុខុមាលភាព
ដេលធ្វើការដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវសា្ថេនភាពសុខភាពនេគេួសារទាំងឡាយនៅកម្ពុជា
ហើយអ្នកក៏ចង់ជជេកជាមួយពួកគេអំពីសកម្មភាពស្តីពីការពនេយារកំណើតផងដេរ។



   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ   ពាកោយ តោូវ និយាយ 

យើងបាននិងកំពុងសហការជាមួយនឹងមន្ទីសុខាភិបាលខេត្តពេមទាំងទទួលបានការឯកភាព
ដើមេបីចេកឧបករណ៍នេះទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពរបស់អ្នក។តើអ្នកនិងបុគ្គលិកនឹងចូលរួម
សហការក្នុងដាក់ប័ណ្ណលឿងក្នុងសេេមនេះនិងចេកជូនស្តេីដេលទើបសមេេលកូនហើយទេ?

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងការងារនេះទេ?

ស្នើសំុការចូលរួមពីពួកគេ

ឆ្លើយសំណួរពួកគាត់បេសិនបើមាន

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

   សកម្មភាព តោូវ ធ្វើ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

  ពាកោយ តោូវ និយាយ 

ផ្នេកតាមចំនួនមធេយមនេសេ្តីសមេេលនិងស្តេីមានផ្ទេពោះឥឡូវតើអ្នកគិតថាអាចតេូវ
ការសេេមប័ណ្ណប៉ុនា្មេនពេលចាប់ផ្តើមនេះ?២៥គេប់ទេ?

សូមអរគុណអ្នកចេើនចំពោះការចំណាយពេលវេលានិងបានចូលរួមសហការជាមួយនឹង
កម្មវិធីយើង។ខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងពេលពីរបីសបា្ដេហ៍ទៀតដើមេបីដឹងពីដំណើរការនេការ
ចេកសេេមប័ណ្ណលឿងនេះ។

បើអ្នកតេូវការបន្ថេមសូមហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងយកមកបន្ថេមទៀត។

-

តើអ្នកមានសំណួរអ្វីចុងកេេយទេ?

សួរពីចំនួនសេេមប័ណ្ណលឿង

សំដេងនូវការអរគុណដោយការគោរពចំពោះពេលវេលា
និងការចូលរួម

ជូនសេេមប័ណ្ណលឿងទៅពួកគេ

កត់តេេចំនួនសេេមប័ណ្ណលឿងក្នុងសៀវភៅ

ឆ្លើយសំណួរចុងកេេយ

   សកម្មភាព ទី ៣៖  ប្ដោជ្ញោ ចិត្ត  ដើមោបី ចោក ចាយ 

   សកម្មភាព ទី ៤៖ បញ្ចប់ កិច្ចការ 
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ព័ត៌មានសមែែប់ទំនាក់ទំនង

បើអ្នកមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារណាមួយក្នុងសៀវភៅណេនាំនេះ
ការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬការបេើបេេស់ឧបករណ៍សូមទំនាក់ទំនង៖

ឈ្មេះ៖ញេកសេីឡាន

តួនាទី៖អ្នកសមេបសមេួលផ្នេកការផ្លេស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងសង្គម

សា្ថេប័ន៖អង្គការPSI

ទូរស័ព្ទ៖092 868 046

សារអេឡិចតេូនិច៖nsreylen@psi.org.kh 
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