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ការអបរ់សំ្ដីពដីទនំាកទ់នំងបបកបដោយការដោរពោនា
ដៅវញិដៅមក

ការណែនំាសម្រាប់ឪពុករាតា យ និង ម្្រួសារ
ក្នុងនាមជាឪពនុកម្តា យ អ្កចង់ឱ្យកូនរបស់អ្កម្នបទពិសោធន៍វជិ្ជម្នសៅោលាសរៀន និងសពញមួយជីវតិរបស់ពួកសេ។ អ្កចង់ 
ឱ្យពួកសេបសងកីតនូវទំនាក់ទំនងម្នភាពរងឹមំ្ស�ីម្មី្នអារម្មណ៍ថាម្នការគំាទទនិងម្នលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសទំាងអស់ស�ីម្
បីសរៀនសូទត និងអភិវឌ្ឍ។ អ្កចង់ឱ្យពួកសេសគារពខួ្នឯង សគារពអ្ក�ទទ និងទទួលការសគារពពីអ្ក�ទទ។

ឪពនុកម្តា យដ�លសហការជាមួយោលាសរៀនស�ីរតួនាទីសំខាន់មួយសៅក្នុងការបសទងៀនកនុម្រ និងយនុវវយ័អំពីការសគារពគ្ា និងទំនាក់
ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក។ ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកជួយគំាទទ�ល់ 
ទក រុមទេរួោរទំាងឡាយស�ីម្ជួីយកូន ៗ របស់ពួកសេឱ្យសធវីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្ក�ទទសទៀត និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទបកបសោយ
ការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកសៅសពលពួកសេធំស�ងី និងក្ាយជាមននុស្សសពញវយ័។

ត�ើអ្ើតៅការអប់រំស្ើពើទំនាក់ទំនង
ម្បកបតោយការតោរពោនា តៅវញិតៅមក?
ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកេឺជាកម្មវធីិដ�លម្នមូលោឋា នសៅតាមោលាសរៀនដ�លជួយគំា
ទទ�ល់សិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងការបសងកីត និងរកសាទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកសៅក្នុងសហេមន៍របស់
សយីង។

ការអប់រំស្ើពើទំនាក់ទំនងម្បកបតោយការតោរពោនា តៅវញិតៅមកតៅកនាុង
កម្មវធិើសិកសា
ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកទតរូវបានបញ្ូលសៅក្នុង Australian
Curriculum សៅទេប់កទមិតឆំ្្សិកសាទំាងអស់។ ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិ
សៅមកអាចទតរូវបានសេបសទងៀនសៅតាមវធីិស្្សងៗគ្ាជាសទចីន រមួម្ន៖

· សៅក្នុងថ្ាក់សរៀនបឋមសិកសារបស់កូនអ្ក

· សៅក្នុងការអប់រដំ្ក្សនុខភាព និងការអប់រកំាយទំាងសៅបឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា

· តាមរយៈថ្ាក់ដែរកសាទេរូេង្វ លសៅអននុវទិយាល័យ

· តាមរយៈទែងៃពិសសស និងសកម្មភាពដ�ល�ឹកនំាសោយនិស្ិសត។
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ោលាសរៀនដ�លបសទងៀនការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ោលាសរៀនដ�លបសទងៀនការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅ
វញិសៅមកសជឿជាក់ថាមននុស្សទេប់គ្ាសៅក្នុងសហេមន៍ោលាសរៀនរបស់ពួកសេម្នសិទ្ធិទទួលបានការសគារព ការឱ្យតទម្
និងការទបទពតតាសោយសស្មីៗគ្ា។

ត�ើសិស្សនិស្ិស� តរៀនអ្ើខ្លះតៅកនាុងការអប់រំស្ើពើទំនាក់ទំនងម្បកបតោយ
ការតោរពោនា តៅវញិតៅមក?

ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកជួយអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការយល់�ឹងពីសិស្សដ�លទតរូវកា 
រទបាទស័យទាក់ទងល្អ និងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកជាមួយនឹងមននុស្សទេប់មជ្ឈោឋា ន។

ម្បធានបទទូតៅ

ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកអាចទតរូវបានសេបសទងៀនខនុសៗគ្ា សៅក្នុងរ�ឋា
និងដ�ន�ីនីមួយៗ ប៉នុដនតាទបធានបទទូសៅ រមួម្ន៖

· សនុវត្ិភាពផ្ទា ល់ខួ្ន

· ជំនាញសោះទោយ

· ការរាប់អានមិតតាភ័កតាិ និងការសោះទោយជសម្្ះនានា

· ការទេប់ទេងអារម្មណ៍របស់អ្ក

· ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។

ការយល់ដឹង និង ជំនាញ
ជាដ្ក្ទនការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកសិស្សសិកសាពីោរៈសំខាន់ទនការ្សារភា្ជ ប់រាល់
ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកសេសោយដ្្អកសលីការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក និងសមភាព សរៀនពីវធីិទេប់ទេងអារម្មណ៍របស់ពួកសេ
និងវធីិសស្ីសនុំជំនួយ និងការគំាទទសៅសពលពួកសេសៅសពលម្នអារម្មណ៍មិនសបបាយចិតតា។

ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកក៏ដសវងយល់ពីមូលសហតនុទនការសម្នុត
និងអំសពីហិងសាងចំសោះសក្មងទប រុស និងសក្មងទសី្ងដ�រ។ វាជួយសិស្សឱ្យ�ឹងអំពី្លប៉ះោល់ទន្ត់្េំនិត្ូ្វសភទអវជិ្ជម្ន
និងវសិមភាពសយនឌ័រសៅសលីវធីិដ�លសយីងសមីលស�ីញ និងទបទពឹតតាចំសោះគ្ាសៅវញិសៅមក។
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ត�ើឪពុករាតា យ និង ម្្រួសារអាចជួយោំម្ទ ដល់ការអប់រំស្ើពើ
ទំនាក់ទំនង ម្បកបតោយការតោរពោនា តៅវញិតៅមកបាន 
យ៉ា ងដូចតម្ច?
ោលាមិនអាចសធវីការង្រសនះដតម្្ក់ឯងបានសទ។ ឪពនុកម្តា យស�ីរតួនាទីមនុនសេ និងម្នឥទ្ធិពលខំ្ាងបំ ន្ុតសៅក្នុងការបសទងៀនកនុម្រ
និងយនុវវយ័អំពីការសគារពនិងទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក។ អ្កអាចពទងឹងការសរៀនសូទតសៅោលាសរៀន 
របស់កូនអ្កសោយសធវីជាេំរល្អសទម្ប់ពួកសេសៅ ទ្ាះ។

ការអប់រំស្ើពើ ទំនាក់ទំនង ម្បកបតោយការតោរពោនា តៅវញិតៅមក និង តយនឌ័រ
វាម្នោរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលោគា ល់ថាទំាងសក្មងទប រុស និងសក្មងទសីអាចម្នហានិភ័យទនការរសំលាភបំោន ការសម្នុត
និងទទមង់ទនអំសពីហិងសាស្្សងសទៀត។ ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកេឺនិយាយអំពីការសធវីឱ្យ 
ទបាក�ថាទំនាក់ទំនងរបស់សយីងទំាងអស់ម្នភាពវជិ្ជម្នបដនម្សទៀត។ សទាះបីយ៉ាងណាក៏សោយ ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកប
សោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកក៏និយាយាអំពីការសោះទោយបញ្ហា ទនវសិមភាពសយនឌ័រ និង្លប៉ះោល់សៅសលីឥរយិាបែដ�
លនំាសៅ�ល់អំសពីហិងសា។

តំាងពីសក្មង សក្មងទប រុស និងសក្មងទសីអាចចាប់ស ត្ាីមសជឿជាក់ថាម្នោ្នភាពមួយចំនួនដ�លអាកប្កិរយិាស្្ីយ
ចំសោះសក្មងទសី និងទសតាីអាចទទួលយកបាន។ សក្មងៗ ឮពីរសបៀបដ�លមននុស្សសពញវយ័ខ្ះនិយាយខនុសគ្ាអំពីសក្មងទប រុស
និងសក្មងទសី សហីយអាចសរៀនពីកិច្សនទានាទំាងសនះ ដ�លវាមិនអីសទសទម្ប់សក្មងទប រុស និងបនុរសដ�លមិនសគារពទសតាី។
សោយមិនបាន�ឹងពីវា សពលខ្ះសយីងអាចនិយាយ និងសធវីអវីដ�លអាចសធវីឱ្យកូន ៗ របស់សយីងេិតថាជាអាកប្កិរយិាស្្ីយ
េឺជាសរឿងដ�លមិនអាចសលីកដលងបាន ឬសូម្ដីតជាសរឿងធម្មតា។

ទបសិនសបីសយីងបសទងៀនសក្មងទប រុសថាអាកប្កិរយិាសទគាតទគាត ឬបំោន េឺ  “ទគាន់ដតជាអវីដ�លសក្មងទប រុសសធវីប៉នុសណាណ ះ”  ពួកសេនឹង 
ទបទពឹត្�ូសចះ្ចំសោះសក្មងទប រុស�ទទសទៀត និងសក្មងទសី។ សក្មងទសីអាចទតរូវបានសេទបាប់ថាសក្មងទប រុសម្នអាកប្កិរយិាបំោនជាកា 
របង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍ ឬកី្ទសឡាញ់ -  'សោយោរដតគាត់ចូលចិតតាអ្ក'។ បនតាិចម្ងៗសក្មងទប រុស និងសក្មងទសីអាចចាប់ស ត្ាីមសជឿថាកា
រមិនសគារពទគាន់ដតជាដ្ក្ធម្មតាមួយទនទំនាក់ទំនង។

ការអភ័យតោសដល់អាកប្បកិរយិត្្ើយ

សយីងអាចម្នការភាញា ក់ស្្អីលចំសោះវធីិមួយចំនួនដ�លសយីងអភ័យសទាស�ល់អាកប្កិរយិាស្្ីយ។ ទំាងសនះ
រមួ បញ្ូល ទំាង៖

· ការកាត់បនយ្្លប៉ះោល់ទនអាកប្កិយាស្្ីយ

· ការទទួលយកថាការបំោនេឺទគាន់ដតជាដ្ក្ទនលក្ខណៈជាបនុរសប៉នុសណាណ ះ

· ការសតាីបសនាទា សទសតាីចំសោះការបងករឬចូលរមួក្នុងការរសំលាភបំោនណាមួយដ�លពួកសេជួបទបទះ។

សយីង�ឹងថាការផ្្ស់បតាូរឥរយិាបែ និងអាកប្កិរយិាអាចសសទមចសៅបានសៅសពលឥរយិាបែ អាកប្កិរយិាវជិ្ជម្ន
និងសមភាពសយនឌ័រទតរូវបានពទងឹង និងបានសធវីជាេំរសូៅក្នុងសហេមន៍របស់សយីង។

ទបសិនសបីអ្កចង់ពិនិត្យសមីលឱ្យកាន់ល្អិតល្អន់បដនម្សទៀតសលីភាោដ�លអាចអភ័យសទាស�ល់ការមិនសគារព សូមអាន
The excuse interpreter Our Watch
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ត�ើឪពុករាតា យ និងម្ក រុមម្្រួសាររានការសន្ទនាោនា អំពើកា 
រតោរពយ៉ា ងដូចតមតាច?
ក្នុងនាមជាឪពនុកម្តា យ អ្កមិនធ្ាប់�ឹងសទសៅសពលោ្នភាពមួយអាចនឹងសកីតស�ងីសទម្ប់ការសនទានាជាមួយកូនរបស់អ្កអំពី 
រសបៀបទបកាន់ឥរយិាបែទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក។ វាអាចថាអ្កបានស�ីញឧប្តតាិសហតនុមួយដ�លនឹងទតរូវការតាម
ោន ឬអ្កបានសមីលសរឿងរា៉ាវព័ត៌ម្ន ឬដខ្សភាពយនតាដ�លសរៀបរាប់ពីអំសពីហិងសា។ វាមិនង្យទសរួលជានិច្សទ ប៉នុដនតាវាជាការសនទានា
ដ�លម្នតទម្។ រាល់សពលដ�លអ្កនិយាយទបឆំ្ងនឹងអាកប្កិរយិាស្្ីយ សយីងស�ីរបានមួយជំហានកាន់ដតជិតស�ីម្បីសងកីត 
សងគាមមួយទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក។

Respect.gov.au បានសបាះពនុម្ព្សាយ Conversation guide ដ�លអ្កអាចជួយខួ្នអ្កបានក្នុងការចាប់ស ត្ាីមការសនទានាស្ីពី
ទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមកជាមួយកូនរបស់អ្ក។

កនុម្រ និងយនុវវយ័ទតរូវការការដណនំាពីមននុស្សដ�លពួកសេសមឹ្ងសមីល - សធវីជាេំរ ូ�ូចជាអ្ក មិតតាភ័កតាិ ទេរូបសទងៀន
និងវរីបនុរសរបស់ពួកសេ។ សយីងទំាងអស់គ្ាម្នតួនាទីក្នុងការជួយកនុម្រក្នុងការបសងកីតនូវជំនាញស�ីម្សីធវីឱ្យម្នទំនាក់ទំនងរងឹមំ្
ទំនាក់ទំនងេួរឱ្យរកីរាយ និងទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក និងនិយាយឱ្យខំ្ាងៗសៅសលីឥរយិបែ និង 
អាកប្កិរយិាទំាងឡាយណាដ�លសធវីឱ្យម្នការ្ឺចាប់ បំភិតបំភ័យ ឬបំបាត់អ្ក�ទទ។

ត�ើឪពុករាតា យ និង ម្្រួសារអាចណស្ងយល់បណនថែមតទៀ�តៅឯណា អំពើ
សាលាតរៀនកំពុងតធ្ើអ្ើខ្លះ?
ោលាសរៀនកំពនុងស្ិតសៅក្នុង�ំណាក់កាលស្្សងៗគ្ាទនការដណនំាអំពីការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិ
សៅមក។ សូមទាក់ទងោលារបស់អ្កស�ីម្ទីទួលបានព័ត៌ម្នលម្អិតអំពីរសបៀបដ�លពួកសេនឹងចូលរមួជាមួយនឹងការអប់រសំ្ីពី
ទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិសៅមក។

បុ ្្គលទំនាក់ទំនងរបស់សាលា៖ ការអប់រសំ្ីពីទំនាក់ទំនងទបកបសោយការសគារពគ្ាសៅវញិ
សៅមក។

ទំនាក់ទំនង (ទូរសព្ទ)៖

ទំនាក់ទំនង (អុើណមល)៖

http://www.respect.gov.au
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/06/easy_read_conversation_guide.pdf
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