រ ូបភាព MirageC / Getty

ការអបរ់ ស្
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ំ កទ
ំ ងប្រកបដោយការគោរពគ្នា
ទៅវញទៅមក
ិ

ការណែនាំសម្រាប់ឪពុ កម្តាយ និង គ្រួសារ

ិ ្ជមាននៅសាលារ�ៀន និ ងពេញមួយជី វត
ិ របស់ ពួកគេ។ អ្នកចង់
ក្ងនាមជាឪពុ
កម្តាយ អ្នកចង់ ឱ្យកូនរបស់ អ្នកមានបទពិសោធន៍ វជ
នុ
ឱ្យពួកគេបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងមានភាពរឹងមាំដ�ើ ម្បីមានអារម្មណ៍ថាមានការគាំទ្រនិ ងមានលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសទាំងអស់ ដ�ើ ម្

បី រ�ៀនសូត្រ និ ងអភិវឌ្ឍ។ អ្នកចង់ ឱ្យពួកគេគោរពខ្លួនឯង គោរពអ្នកដទៃ និ ងទទួលការគោរពពីអ្នកដទៃ។

ឪពុកម្តាយដែលសហការជាមួយសាលារ�ៀនដ�ើ រតួនាទីសំខាន់ មួយនៅក្ងការបង្រៀនកុមារ
និ ងយុវវ ័យអំពីការគោរពគ្នា និ ងទំនាក់
នុ

ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគាំទ្រដល់
ំ ដី ព

ក្ រុមគ្រួសារទាំងឡាយដ�ើ ម្បីជួយកូន ៗ របស់ ពួកគេឱ្យធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃទ�ៀត និ ងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រកបដោយ
ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលពួកគេធំ ឡ�ើង និ ងក្លា យជាមនុស្សពេញវ ័យ។

ត�ើអវីទ្ ៅការអប់រំសដី ្ពីទំនាក់ទំនង
ិ ទៅមក?
ប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវញ

ិ ី ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមសាលារ�ៀនដែលជួយគាំ
ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាកម្មវធ
ំ ដី ព
ើ ត និ ងរក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្ងសហគមន៍
ទ្រដល់ សិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍជំ នាញក្ងការបង្ក
របស់
នុ
នុ
យ�ើង។

ិ ទៅមកនៅក្នុង
ការអប់ រំសដី ្ពីទំនាក់ ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវញ
ិ ី សិក្សា
កម្មវធ
ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្ង
ំ ដី ព
នុ Australian
Curriculum នៅគ្រប់ កម្រិតឆ្ំនា សិ ក្សាទាំងអស់ ។ ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញ
ំ ដី ព
ទៅមកអាចត្រូវបានគេបង្រៀនទៅតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ជាច្រើន រ ួមមាន៖

·
·
·
·

នៅក្ងថ្នា
ក់រ�ៀនបឋមសិ ក្សារបស់ កូនអ្នក
នុ

នៅក្ងការអប់
រផំ ្នែកសុខភាព និ ងការអប់ រកា
ំ យទាំងនៅបឋមសិ ក្សា និ ងមធ្យមសិ ក្សា
នុ
ិ យាល័ យ
តាមរយៈថ្នា ក់ថែរក្សាគ្រូគង្វាលនៅអនុវទ្

តាមរយៈថ្ងៃពិសេស និ ងសកម្មភាពដែលដឹ កនាំដោយនិ ស្សិត។

© 2019 Commonwealth of Australia or Education Services Australia Ltd, unless otherwise
indicated. Creative Commons BY 4.0, unless otherwise indicated. Student Wellbeing Hub
is funded by the Australian Government Department of Education.

សាលារ�ៀនដែលបង្រៀនការអប់ រស
្ ីទំនាក់សាលារ�ៀនដែលបង្រៀនការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅ
ំ ដី ព
ំ ដី ព
វិញទៅមកជ�ឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់ គ្នានៅក្ងសហគមន៍
សាលារ�ៀនរបស់ ពួកគេមានសិ ទ្ធិទទួលបានការគោរព ការឱ្យតម្លៃ
នុ
និ ងការប្រព្រត្តដោយស្មើៗគ្នា ។

ត�ើសិស្សនិស្សិត រ�ៀនអ្វី ខ្លះនៅក្នុងការអប់រំសដី ្ពីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយ
ិ ទៅមក?
ការគោរពគ្នាទៅវញ
ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជួយអភិវឌ្ឍជំ នាញ និ ងការយល់ ដឹងពីសិស្សដែលត្រូវកា
ំ ដី ព

រប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និ ងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹ ងមនុស្សគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន។

ប្រធានបទទូទៅ
ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអាចត្រូវបានគេបង្រៀនខុសៗគ្នា នៅក្ងរដ្ឋ
ំ ដី ព
នុ
និ ងដែនដី នីមួយៗ ប៉ុន្តែប្រធានបទទូទៅ រ ួមមាន៖

·
·
·
·
·

សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ ខលួ្ន
ជំ នាញដោះស្រាយ

ការរាប់ អានមិ ត្តភ័ក្តិ និ ងការដោះស្រាយជម្លោះនានា
ការគ្រប់ គ្រងអារម្មណ៍របស់ អ្នក
ការអភិវឌ្ឍជំ នាញទំនាក់ទំនង។

ការយល់ ដឹង និ ង ជំ នាញ

ជាផ្នែកនៃការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសិ ស្សសិ ក្សាពីសារៈសំ ខាន់ នៃការផ្សារភ្ជា ប់ រាល់
ំ ដី ព
ិ ី គ្រប់ គ្រងអារម្មណ៍របស់ ពួកគេ
ទំនាក់ទំនងរបស់ ពួកគេដោយផ្អែកល�ើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និ ងសមភាព រ�ៀនពីវធ
និ ងវិធីស្នើសុំជំនួយ និ ងការគាំទ្រនៅពេលពួកគេនៅពេលមានអារម្មណ៍មិ នសប្បាយចិ ត្ត។

ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ស្វែងយល់ ពីមូលហេតុនៃការសម្លុត
ំ ដី ព

និ ងអំព�ើហិង្សាងចំ ពោះក្មេងប្ រុស និ ងក្មេងស្រីផងដែរ។ វាជួយសិ ស្សឱ្យដឹ ងអំពីផលប៉ ះពាល់ នៃផ្នត់គំនិតផ្លូវភេទអវិជ្ជមាន
និ ងវិសមភាពយេនឌ័ រទៅល�ើវិធីដែលយ�ើងម�ើលឃ�ើញ និ ងប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។
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ត�ើឪពុ កម្តាយ និង គ្រួសារអាចជួ យគាំទ្រ ដល់ការអប់រំសដី ្ពី
ិ ទៅមកបាន
ទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវញ
យ៉ាងដូ ចម្ដេច?

សាលាមិ នអាចធ្វើការងារនេះតែម្នាក់ឯងបានទេ។ ឪពុកម្តាយដ�ើ រតួនាទីមុនគេ និ ងមានឥទ្ធិពលខ្លាំ ងបំ ផុតនៅក្ងការបង្រៀនកុមារ
នុ
និ ងយុវវ ័យអំពីការគោរពនិ ងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។ អ្នកអាចពង្រឹងការរ�ៀនសូត្រនៅសាលារ�ៀន
របស់ កូនអ្នកដោយធ្វើជាគំរល្អសម្រាប់ ពួកគេនៅផ្ទះ។

ិ ទៅមក និ ង យេនឌ័ រ
ការអប់ រំសដី ្ពី ទំ នាក់ ទំនង ប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវញ

វាមានសារៈសំ ខាន់ ណាស់ កងការទទួ
លស្គាល់ ថាទាំងក្មេងប្ រុស និ ងក្មេងស្រីអាចមានហានិ ភ័យនៃការរំលោភបំ ពាន ការសម្លុត
្នុ

និ ងទម្រង់ នៃអំព�ើហិង្សាផ្សេងទ�ៀត។ ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺនិយាយអំពីការធ្វើឱ្យ
ំ ដី ព

ប្រាកដថាទំនាក់ទំនងរបស់ យ�ើ ងទាំងអស់ មានភាពវិជ្ជមានបន្ថែមទ�ៀត។ ទោះបី យ៉ា ងណាក៏ដោយ ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកប
ំ ដី ព
ដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក៏និយាយាអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានៃវិសមភាពយេនឌ័ រ និ ងផលប៉ ះពាល់ ទៅល�ើឥរិយាបថដែ
លនាំទៅដល់ អំព�ើហិង្សា។

តាំងពីក្មេង ក្មេងប្ រុស និ ងក្មេងស្រីអាចចាប់ ផ្តើមជ�ឿជាក់ថាមានស្ថា នភាពមួយចំ នួនដែលអាកប្បកិរយា
ិ ឈ្លើយ
ចំ ពោះក្មេងស្រី និ ងស្ត្រីអាចទទួលយកបាន។ ក្មេងៗ ឮពីរប�ៀបដែលមនុស្សពេញវ ័យខ្លះនិ យាយខុសគ្នា អំពីក្មេងប្ រុស
និ ងក្មេងស្រី ហ�ើយអាចរ�ៀនពីកិច្ចសន្ទនាទាំងនេះ ដែលវាមិ នអីទេសម្រាប់ ក្មេងប្ រុស និ ងបុរសដែលមិ នគោរពស្ត្រី។

ដោយមិ នបានដឹ ងពីវា ពេលខ្លះយ�ើ ងអាចនិ យាយ និ ងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យកូន ៗ របស់ យ�ើ ងគិតថាជាអាកប្បកិរយា
ិ ឈ្លើយ
គឺជារ�ឿងដែលមិ នអាចល�ើកលែងបាន ឬសូម្បីតែជារ�ឿងធម្មតា។

ប្រសិ នប�ើយ�ើងបង្រៀនក្មេងប្ រុសថាអាកប្បកិរយា
ិ គ្រោតគ្រាត ឬបំ ពាន គឺ “គ្រាន់ តែជាអ្វីដែលក្មេងប្ រុសធ្វើប៉ុណ្ណោះ” ពួកគេនឹ ង

ប្រព្រឹត្ដដូច្នេះចំ ពោះក្មេងប្ រុសដទៃទ�ៀត និ ងក្មេងស្រី។ ក្មេងស្រីអាចត្រូវបានគេប្រាប់ ថាក្មេងប្ រុសមានអាកប្បកិរយា
ិ បំ ពានជាកា
របង្ហាញចំ ណាប់ អារម្មណ៍ ឬក្ដីស្រឡាញ់ - 'ដោយសារតែគាត់ចូលចិ ត្តអ្នក'។ បន្តិចម្ដងៗក្មេងប្ រុស និ ងក្មេងស្រីអាចចាប់ ផ្តើមជ�ឿថាកា
រមិ នគោរពគ្រាន់ តែជាផ្នែកធម្មតាមួយនៃទំនាក់ទំនង។

ការអភ័ យទោសដល់ អាកប្បកិ រយាឈ
្លើយ
ិ
យ�ើងអាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំ ពោះវិធីមួយចំ នួនដែលយ�ើងអភ័យទោសដល់ អាកប្បកិរយា
ិ ឈ្លើយ។ ទាំងនេះ
រ ួមបញ្ចូលទាំង៖

·
·
·

ការកាត់បន្ថយផលប៉ ះពាល់ នៃអាកប្បកិយាឈ្លើយ
ការទទួលយកថាការបំ ពានគឺគ្រាន់ តែជាផ្នែកនៃលក្ខណៈជាបុរសប៉ុណ្ណោះ
ការស្តីបន្ទោ សស្ត្រីចំ ពោះការបង្ករឬចូលរ ួមក្ងការរំ
លោភបំ ពានណាមួយដែលពួកគេជួបប្រទះ។
នុ

យ�ើងដឹ ងថាការផ្លាស់ ប្តូរឥរិយាបថ និ ងអាកប្បកិរយា
ិ អាចសម្រេចទៅបាននៅពេលឥរិយាបថ អាកប្បកិរយា
ិ វិជ្ជមាន
និ ងសមភាពយេនឌ័ រត្រូវបានពង្រឹង និ ងបានធ្វើជាគំរ ូនៅក្ងសហគមន៍
របស់ យ�ើ ង។
នុ

ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ពិនិត្យម�ើលឱ្យកាន់ ល្អិតល្អន់បន្ថែមទ�ៀតល�ើភាសាដែលអាចអភ័យទោសដល់ ការមិ នគោរព សូមអាន
The excuse interpreter Our Watch
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ត�ើឪពុ កម្តាយ និងក្ រុមគ្រួសារមានការសន្ទនាគ្នាអំពីកា
រគោរពយ៉ាងដូ ចម្តេច?

ក្ងនាមជាឪពុ
កម្តាយ អ្នកមិ នធ្លា ប់ ដឹងទេនៅពេលស្ថា នភាពមួយអាចនឹ ងក�ើតឡ�ើងសម្រាប់ ការសន្ទនាជាមួយកូនរបស់ អ្នកអំពី
នុ
រប�ៀបប្រកាន់ ឥរិយាបថប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាអាចថាអ្នកបានឃ�ើញឧប្បត្តិហេតុមួយដែលនឹ ងត្រូវការតាម
ដាន ឬអ្នកបានម�ើលរ�ឿងរ៉ាវព័ត៌មាន ឬខ្សែភាពយន្តដែលរ�ៀបរាប់ ពីអំព�ើហិង្សា។ វាមិ នងាយស្រួលជានិ ច្ចទេ ប៉ុន្តែវាជាការសន្ទនា
ដែលមានតម្លៃ។ រាល់ ពេលដែលអ្នកនិ យាយប្រឆាំងនឹ ងអាកប្បកិរយា
ិ ឈ្លើយ យ�ើងដ�ើ របានមួយជំ ហានកាន់ តែជិ តដ�ើ ម្បីបង្កើត
សង្គមមួយប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។
Respect.gov.au បានបោះពុម្ពផ្សាយ Conversation guide ដែលអ្នកអាចជួយខ្លួនអ្នកបានក្ងការចាប់
ផ្តើមការសន្ទនាស្ដីពី
នុ
ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយកូនរបស់ អ្នក។
កុមារ និ ងយុវវ ័យត្វរូ ការការណែនាំពីមនុស្សដែលពួកគេសម្លឹងម�ើល - ធ្វើជាគំរ ូ ដូចជាអ្នក មិ ត្តភ័ក្តិ គ្រូបង្រៀន
ើ តនូវជំ នាញដ�ើ ម្បីធ្វើឱ្យមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំ
និ ងវីរបុរសរបស់ ពួកគេ។ យ�ើងទាំងអស់ គ្នាមានតួនាទីកងការជួ
យកុមារក្ងការបង្ក
្នុ
នុ
ទំនាក់ទំនងគួរឱ្យរីករាយ និ ងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និ ងនិ យាយឱ្យខ្លាំ ងៗទៅល�ើឥរិយបថ និ ង
អាកប្បកិរយា
ិ ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឱ្យមានការឈឺ ចាប់ បំ ភិតបំ ភ័យ ឬបំ បាត់អ្នកដទៃ។

ត�ើឪពុ កម្តាយ និង គ្រួសារអាចស្វែងយល់បន្ថែមទ�ៀតនៅឯណា អំពី
សាលារ�ៀនកំពុងធ្វើអវី្ ខ្លះ?

សាលារ�ៀនកំពុងស្ថិតនៅក្ងដំ
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញ
ំ ដី ព
នុ ណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃការណែនាំអំពីការអប់ រស
ទៅមក។ សូមទាក់ទងសាលារបស់ អ្នកដ�ើ ម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរប�ៀបដែលពួកគេនឹ ងចូលរ ួមជាមួយនឹ ងការអប់ រស
្ ី
ំ ដី ព
ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។

បុ គ្គលទំ នាក់ ទំនងរបស់ សាលា៖ ការអប់ រស
្ ីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញ
ំ ដី ព

ទៅមក។

ទំ នាក់ ទំនង (ទូរសព្ទ)៖
ទំ នាក់ ទំនង (អ៊ីមែល)៖
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