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ភាាសាាខ្មែ�រែ

អំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ៅ
សាាលាារៀ�ៀន
កាារទប់់ស្កាា�ត់់
និិងកាារឆ្លើ�ើ�យតប
សម្រា�ាប់់ឳពុុកម្តាា�

កំណត់សម្គាល់

• អំំ
 ពើ�ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀនមាានន័័យថាា រាាល់់សកម្មមភាាពដែ�លបាាន
ប្រ�ព្រឹ�ត្ត
ឹ ទៅត �ៅលើ�ើសិស្ស
ិ សនៅ�ៅខាាងក្នុុង
� ឬខាាងក្រៅ��ៅទីីធ្លា�ា សាាលាារៀ�ៀនដែ�លប
ណ្តាា�លឱ្យយមាានរបួួសផ្លូវ�ូ កាាយឬផ្លូូវ� ចិិត្តត ឬខូូចខាាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�តាាមរយៈៈ
កាាររំំលោ�ោភលើ�ើរូប
ូ រាាងកាាយ កាាររុុកគួួន កាារឃុំំ�ឃាំំ�ង កាារគំំរាាមកំំហែ�ង
កាារចាាប់់ជំរិំ ត
ិ កាារបោ�ោកបញ្ឆោ�ោ�ត កាារបង្ខូូចកេ�រ្តិ៍
�
ឈ្មោះ�៍ �ះ�� កាារជេ�រប្រ�មាាថ
កាារគំំរាាមកំំហែ�ងយកប្រា�ាក់់ កាារបង្ខិិ�តបង្ខំំ� កាារធ្វើ�ើកា
� ារងាារដោ�ោយបង្ខិិ�តបង្ខំំ�
អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាលើ�ើផ្លូវ�ូ ភេ�ទ កាារធ្វើ�ើបា
� ាបឬកាារធ្វើ�ើបា
� ាបតាាមអ៊ីីន
� ធឺឺណិត
ិ
ឬជាាមួួយព័័ត៌មា
៌ ានអាាសអាាភាាស ឬព័័ត៌មា
៌ ានហិិ
ង្សាតាមបណ្តាញព័ត៌មានឬបណ្តាញ
ទំនាក់ទំនង។
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• ជា
 ាគោ�ោលកាារណ៍៍ នៅ�ៅពេ�លមាានដំំណឹង
ឹ ឬកាាររាាយកាារណ៍៍អំពើំ �ើ
ហឹឹង្សាាកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀនកើ�ើតឡើ�ើង គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
ពិិភាាក្សាាដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយអំំពើ�ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន
បាានពិិចាារណាាលើ�ើករណីីនេះ�ះ និិងចាាត់់វិធាា
ិ នកាារលើ�ើសិស្ស
ិ សរងគ្រោះ��ះ�
និិងសិស្ស
ិ សឈ្លាា�នពាាន។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏ដោ៏ �ោយ
ប្រ�សិិនបើ�ើនាាយកសាាលាាពាាក់់ព័ន្ធធ
័
សម្រេ�េចថាាត្រូ�ូវកាារវិិធាានកាារជាាបន្ទាា�ន់់ដើ�ើម្បីី�កាារពាារសិិស្សសរងគ្រោះ��ះ�
ឬណែ�នាំំ�សិិស្សសឈ្លាា�នពាាន នោះ�ះ�វិិធាានកាារអាាចត្រូ�ូវបាាន
គេ�ចង់់ធ្វើ�។
�ើ

វិធានកា
របន្ទាន់

• នេះគឺជាអង្គភាពដែលទទួលខុសត្រូវជាពិសេសចំព�ោះបញ្ហាអំព�ើ
ហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនដែលមានសមាសភាពនាយករង
ទីប្រឹក្សាសាលាជំនាញ គ្រូបង្រៀនផ្នែកសុខភាព គ្រូបន្ទុកថ្នាក់
(គ្រូបង្រៀនដែលទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន)
និងឪពុកម្តាយរបស់សិស្ស។
• ន�ៅពេលមានដំណឹងឬការរាយការណ៍អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ក�ើតឡ�ើង អង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
(ឬសមាជិកបុគ្គលិកបង្រៀននៃអង្គភាព) ស�៊ើបអង្កេតល�ើករណីនេះ
ដ�ើម្បីកំណត់អត្តការខូចខាត និងអំព�ើហឹង្សា។ បន្ទាប់មកទ�ៀត
មានការពិភាក្សាដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើករណីនេះអាចត្រូវបានដ�ោះស្រា
យដ�ោយស្វ័យភាព ដ�ោយនាយកសាលាដែលពាក់
ព័ន្ធ ឬតម្រូវឱ្យមានការក�ោះប្រជុំនៃ
គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះ
ស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
ដំណ�ោះស្រា
សាលារ�ៀន។
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1

អំំពើ�ើហិិង្សាា
នៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន
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• ក្នុងករណីមានអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាតិចតួចដែលត្រូវនឹង
គ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃដំណ�ោះស្រាយដ�ោយ
ស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលា ដែលក្នុងន�ោះសិស្សរងគ្រោះ
និងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនមិនចង់អ�ោយមានការប្រជុំគ
ណៈកម្មាធិការពិភាក្សា នាយកសាលាអាចដ�ោះស្រាយបញ្ហា
អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនបានដ�ោយស្វ័យភាព។
• ក្នុងករណីមានដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយក
សាលា កម្មវិធីអប់រំដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការកសាងទំនាក់ទំនង
ឡ�ើងវិញរវាងសិស្សដែលពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវបានអនុវត្ត

យដ�ោយស្វ័
យភាពដ�ោយ
នាយកសាលា

• នេះគឺជាគណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡ�ើងន�ៅក្នុង
ការិយាល័យអប់រំស្រុកដ�ើម្បីគិតគូពិចារណាល�ើបញ្ហានានាទាក់ទង
នឹងការទប់ស្កាត់ និងវិធានទប់ទល់នឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ការការពារសិស្សរងគ្រោះ ការណែនាំនិងសកម្មភាពវិន័យល�ើសិ
ស្សឈ្លានពាន និងការសម្របសម្រួលវិវាទរវាងសិស្សរងគ្រោះនិង
សិស្សឈ្លានពាន។
• គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាល�ើករណីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ហ�ើយសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងសិស្សរងគ្រោះ
និងនិស្សិតឈ្លានពាន។

អង្គភាពពិសេ
សសម្រាប់អំ
ព�ើហិង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន
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គណៈកម្មាធិ
ការពិភាក្សាដ�ើ
ម្បីដ�ោះស្រាយ
អំព�ើហិង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន

ខ្លឹមសារ

Ⅰ

ប្រភេទនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងការទប់ស្កាត់
1. ប្រភេទនិងឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
2. សញ្ញានៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងការទប់ស្កាត់

Ⅱ

03
05

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
1.	ការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

07

2. វិធានការបន្ទាន់

08

3.	ការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណី

09

4.	ការពិភាក្សាដ�ោយអង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
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5.	ការក�ោះប្រជុំ និងវិធានការដែលចាត់ដ�ោយគណៈកម្មាធិការពិភា
ក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

11

6.	ការកសាងឡ�ើងវិញនូវការសម្រុះសម្រួលវិវាទ

14

[ឧបគ្គសម្ព័ន]្ធ
1.	របាយការណ៍អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងអង្គភាពដែលជា
ឧបគ្គសម្ព័ន្ធ

15

2.	អង្គការដ�ើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះដ�ោយសារអំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

16

1

ភេទនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាាលាារៀ�ៀន
និិងកាារទប់់ស្កាា�ត់់

អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ប្រភេទនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងការទប់ស្កាត់

Ⅰ

ត�ើអ្វីទ�ៅជាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន?

អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនមានន័យថា រាល់វិធានការដែលបានចាត់តបទល់នឹងសិស្សន�ៅខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ
ទីធ្លាសាលារ�ៀនដែលបណ្តាលឱ្យមានរបួសផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្ត ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ។
※ សូម្បីតែការយាយី ឬសកម្មភាពតិចតួចដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរីករាយដ�ោយគ្មានបង្កអន្តរាយដ�ោយសិស្សអាច
ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។

ប្រភេទ និងឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ប្រភេទ និងឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាមានដូចខាងក្រោម។ រាល់វិធានការផ្សេងទ�ៀត ទាំងអស់
ដែលបណ្តាលឱ្យមានរបួសផ្លូវរាងកាយ ឬផ្លូវចិត្ត ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអំព�ើ
ហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនផងដែរ។

ការបំពានល�ើរាងកាយ

• ការធ្វើឱ្យឈឺចាប់ល�ើមនុស្សម្នាក់ដ�ោយវាយធ្វើបាបល�ើរាងកាយរបស់បុគ្គលន�ោះដ�ោយប្រើដៃ និងជ�ើង
(ការរំល�ោភល�ើរូបរាងកាយ និង/ឬការរុកគួន)
• រក្សាឬដាក់កំហិតល�ើមនុស្សម្នាក់ក្នុងដែនកំណត់ជាក់លាក់នៃកន្លែងទំនេរ (ការឃុំឃាំង)
• ការនាំមនុស្សម្នាក់ទ�ៅកាន់ទីតាំងជាក់លាក់មួយដ�ោយការបង្ខំ ការរុកគួន ឬដ�ោយការគំរាមកំហែង)
(ការចាប់ពង្រត់)
• ការនាំមនុស្សម្នាក់ទ�ៅទីតាំងណាមួយដ�ោយការប�ោកបញ្ឆោត ឬការទាក់ទាញ (ការប�ោកបញ្ឆោត)
• ការច្របាច់

ការវាយ ឬការរុញច្រានបុគ្គលណាម្នាក់ដ�ោយមានលេសនៃអំព�ើអាក្រក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់
ថាជាអំព�ើហឹង្សារបស់មនុស្ស

ការបំពានដ�ោយពាក្យសំដី

• ការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសំដី ឬរ�ឿងរ៉ាវណាមួយដ�ើម្បីបរិហារកេរ្តិ៍បុគ្គលណាម្នាក់ន�ៅចំព�ោះមុខមនុស្សជាច្រើន
ឬតាមរយៈអ៊ិនធឺណិត និង/ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអំពីចរិតលក្ខណៈ សមត្ថភាព
និងសាវតារបស់បុគ្គលន�ោះ ។ល។ (ការបរិហារកេរ្តិ៍)

※ ទ�ោះបីជាខ្លឹមសារនៃពាក្យសំដី ឬរ�ឿងរ៉ាវត្រូវបានគេនិយាយថាពិតក៏ដ�ោយក៏វាន�ៅតែត្រូវបានចាត់ទុក ជាការរំល�ោភ
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បំពានដ�ោយពាក្យសំដីផងដែរ។

• និយាយឥតឈប់ឈរនូវពាក្យជេរប្រមាថអំពីបុគ្គលណាម្នាក់ន�ៅចំព�ោះមុខមនុស្សជាច្រើន ឬផ្សព្វផ្សាយពា
ក្យបែបនេះតាមអ៊ិនធឺណិត និង/ឬបណ្តាញសង្គមដ�ើម្បីលេងស�ើចចំព�ោះមុខមាត់របស់មនុស្ស
ឬប្រមាថដល់បុគ្គលន�ោះ (ការជេរប្រមាថ) ។
• ការបំភ័យបុគ្គលណាម្នាក់ដ�ើម្បីឱ្យមានរបួសដល់រាងកាយបុគ្គលន�ោះដ�ោយប្រើពាក្យសំដី សកម្មភាព និង/
ឬសារជាអត្ថបទ (ការគំរាមកំហែង)

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប

ការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ (Blackmail)

• ការទាមទារប្រាក់ដ�ោយមិនមានបំណងផ្តល់ឱ្យវិញ
• ការខ្ចីរបស់របរមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ សម្លៀកបំពាក់ ឬសម្ភារៈការិយាល័យ) និងមិនប្រគល់ឱ្យមកវិញ
• ធ្វើឱ្យរបស់របរខូចខាតដ�ោយចេតនា ឬបង្ខំឱ្យបគ្គលណាម្នាក់ប្រមូលប្រាក់

ការបង្ខិតបង្ខំ

• ការបង្ខំបុគ្គលណាម្នាក់ឱ្យធ្វើអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់គាត់ ដូចជាការបង្ខំឱ្យបុគ្គលន�ោះទិញអាហារ
សម្រាប់សិស្សឈ្លានពាន ដ�ោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សឈ្លានពានប្រើអ៊ិនធឺណិតឥតខ្សែរបស់គាត់ (ដែលគេ ហ�ៅថា
"នំប៉័ង " និង "ប្រព័ន្ធ WiFi " ដ�ោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សឈ្លានពានធ្វើកិច្ចការ លេងហ្គេម ដ�ោយ ការលេងហ្គេម
ដ�ើម្បីឱ្យសិស្សឈ្លានពានឈ្នះពិន្ទុ ឬដ�ោយការធ្វើការឱ្យ (ការធ្វើការងារដ�ោយបង្ខិតបង្ខំ)
• ការរំខានដល់បុគ្គលណាម្នាក់ពីការប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ឬការធ្វើឱ្យបុគ្គលន�ោះធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនមាន
កាតព្វកិច្ចឆ្លងកាត់ការរុកគួន ឬការគំរាមកំហែង (ការបង្ខិតបង្ខំ)

ការធ្វើបាប

• ក្រុមមនុស្សដែលមិនរាប់បញ្ចូលបុគ្គលណាម្នាក់ដ�ោយចេតនា ឬដ�ោយដែលៗ
• លេងស�ើច ញ�ោះ ចំអកដាក់ ប្រើពាក្យដ�ៀលត្មះ បំភ័យបំភិត រុកគួន ឬស�ើចចំអកឱ្យបុគ្គលណាម្នាក់
• ដាក់កំហិតល�ើបុគ្គលណាម្នាក់ពីទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយអ្នកដទៃ

អំព�ើហិង្សាល�ើផ្លូវភេទ

• ការបង្ខំនរណាម្នាក់ឱ្យរួមភេទ និង/ឬធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងៗទ�ៀតតាមរយៈការរុកគួន ឬការគំរាម កំហែង
• ការធ្វើឱ្យមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមនុស្សន�ោះអាម៉ាស់មុខជាលក្ខណៈផ្លូវភេទ
តាមរយៈការរុកគួន ឬការគំរាមកំហែង
• ការធ្វើឱ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អ�ៀន ឬធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខជាលក្ខណៈផ្លូវភេទដ�ោយការនិយាយនិង/
ឬការធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទ

អំព�ើហិង្សាតាមអ៊ីនធឺណិត
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• ការស្បថ ឬការប្រមាថនរណាម្នាក់ ឬការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិត ឬការរ�ឿងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចអំពីបុគ្គលន�ោះ
ន�ៅល�ើក្តារព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន បន្ទប់ឆាត ការផ្ញើសារជជែកសារតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
(ការប�ៀតប�ៀនតាមអ៊ីនធឺណិត)
• ការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬការជេរប្រមាថបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដ�ោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត ឬព័ត៌មាន
មិនពិតអំពីបុគ្គលន�ោះន�ៅក្នុងពិភពអ៊ិនធឺណិតដ�ោយមានចេតនា ប្រមាថ បុគ្គលន�ោះ
(បរិហារកេរ្តិ៍តាមអ៊ីនធឺណិត) ។
• ការជំរិតយកប្រាក់ និងរបស់របរមានតម្លៃ ឬរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដូចជា រូបិយប័ណ្ណក្នុងហ្គេម ឬ "ប្រព័ន្ធ WiFi"
ពីមនុស្សម្នាក់ (ការគំរាមកំហែងយកប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត)
• ការបណ្តាលឱ្យមានការថប់បារម្ភ និងការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សម្នាក់ដ�ោយការផ្ញើសារ រូបថត និង/ឬ វីដេអូ
ដែលមិនចង់បានទ�ៅបុគ្គលន�ោះ (ការប្រើអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់) ។
• ការដាក់កំហិតល�ើបុគ្គលណាម្នាក់ពីការចាកចេញពីការឆាតតាមអនឡាញ ដ�ោយរួមទាំងការឆាតជាក្រុម
ន�ៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ខណៈពេលស�ើចចំអក និងស្បថចំព�ោះបុគ្គលន�ោះ ឬធ្វើឱ្យបុគ្គលន�ោះមិនអាច
ចូលរួមក្នុងការឆាត (ការធ្វើបាបតាមអ៊ិនធឺណិត ឬការឃុំឃាំងតាមអ៊ីនធឺណិត) ។
• ការប�ៀតប�ៀនបុគ្គលណាម្នាក់តាមរយៈការផ្ញើទ�ៅបុគ្គលន�ោះនូវ ឬផ្សព្វផ្សាយរូបថត និង/ឬវីដេអូអាសអាភាស
ឬរូបថតនៃផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បុគ្គលដែលទាក់ទងនឹងឯកជនភាពរបស់បុគ្គល
តាមរយៈបណ្តាញព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងដ�ោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលន�ោះ (ការអាប់ឡូតវីដេអូ)

សញ្ញានៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងការទប់ស្កាត់

សញ្ញានៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន1)

សង្កេតដ�ោយយកចិត្តទុកដាក់ ប្រសិនប�ើកូនរបស់អ្នកបង្ហាញសញ្ញានៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនមាន
ដូចខាងក្រោម៖

※ ទ�ោះបីជាកូនរបស់អ្នកអាចបង្ហាញសញ្ញាណាមួយក៏ដ�ោយក៏មិនត្រូវសន្និដ្ឋានថា កូនរបស់អ្នកជា សិស្សរងគ្រោះ ឬជា
សិស្សឈ្លានពាននៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនដែរ។ ការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើឡ�ើងដ�ោយពិចារណាល�ើកត្តាជាច្រើន។

សញ្ញាដែលបានបង្ហាញដ�ោយសិស្សរងគ្រោះ

មានភាពរស�៊ើបន�ៅពេលអ្នកព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់អំពីជីវិតសិក្សានិងមិត្តភក្តិ។
ម�ើលទ�ៅស�ោះកក្រោះ ហ�ើយបង្ហាញការលំបាកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍។
ជជែកអំពីការផ្ទេរសាលារ�ៀន ឬស្ថាប័នអប់រំ។
ស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនជាងធម្មតា ឬវិក័្កយប័ត្រទូរស័ព្ទរបស់អ្នកខ្ពស់ជាងធម្មតា ឬ
គាត់ម�ើលទ�ៅមិនស្រួលន�ៅពេលឆែកម�ើលទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ។
អសកម្មក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាក្រុម ដូចជា ការធ្វើដំណ�ើរទ�ៅទីកន្លែងណាមួយ
ឬសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត។

ប្រភេទនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងការទប់ស្កាត់

2

សញ្ញាដែលបានបង្ហាញដ�ោយសិស្សឈ្លានពាន

ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេរកឃ�ើញថាកំពុងវាយសិស្សផ្សេងទ�ៀត ឬញ�ោះសិស្សដទៃដ�ោយប្រើសត្វ។
មិនចេះអត់ធ្មត់ បង្ខិតបង្ខំគេ និងឈ្លានពាន។
មិនអាចបែងចែករវាងអំព�ើហឹង្សានិងអំព�ើអាក្រក់បានទេ ហ�ើយជារ�ឿយៗត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាព
ជម្លោះ។
ជារ�ឿយៗ ប្រើពាក្យសម្តីស្បថស្បែ ឬការបង្ហាញចេញដ�ើម្បីបង្អាប់សិស្សដទៃទ�ៀត។
ប្រើពាក្យសំដីបង្អាប់ ឬវាយប្រហារអ្នកដទៃដ�ោយមិនស្ទាក់ស្ទើរន�ៅល�ើបណ្តាញសង្គម។
ជារ�ឿយៗប្រើពាក្យអសុរស់

ការទប់ស្កាត់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ទប់ស្កាត់ការចូលរួមរបស់កូនអ្នកក្នុងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនដ�ោយអនុវត្តតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

1 ដ�ោយចេតនា បំភ្លៃ ឬញ�ោះមិត្តភ័ក្ត្រត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។
2 សុំឱ្យកូនរបស់អ្នកប្រាប់គ្រូ ឬឪពុកម្តាយន�ៅពេលដែលធ្វើជាសាក្សី ឬដឹងពីការក�ើតឡ�ើងនៃអព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន។

3 ផ្តល់ជូនកូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីអង្គភាពដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនដែលន�ៅក្បែរៗ។
4 ចូលរួមយ៉ាងសកម្មន�ៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់ឪពុកម្តាយដ�ើម្បីទប់ស្កាត់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។
5 យកចិត្តទុកដាក់ល�ើជីវិតសិក្សារបស់កូនអ្នកដ�ោយពិគ្រោះជាមួយគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់កូនអ្នកឱ្យបាន

1) មូនធ
ិ ិ Blue Tree
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ទ�ៀងទាត់។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប

Ⅱ

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹ
ង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ន�ៅពេលមានអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនក�ើតឡ�ើង វាត្រូវបានដ�ោះស្រាយតាមនីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖
នីតិវិធី
ការរកឃ�ើញ និងការរាយការណ៍
អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ការទទួលយកការរាយការណ៍អំពីអំព�ើ
ហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

វិធានការបន្ទាន់
(ដ�ោយនាយកសាលា
ប្រសិនប�ើចាំបាច់)

ការស�៊ើបអង្កេតករណី
(ដ�ោយអង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហឹ
ង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ឬសមាជិកបុគ្គលិកបង្រៀន)

ការសម្រុះសម្រួលដ�ោយ
អង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន

ព័ត៌មានលម្អិត
• ទាក់ទងគ្រូបង្រៀន ឬហ�ៅទ�ៅលេខ 117។

• ជូនដំណឹងដល់អ្នករាយការណ៍អំពីការទទួលយកការរាយការណ៍។

• ចាត់វិធានការការពារសិស្សរងគ្រោះ។
• ចាត់វិធានការដ�ើម្បីណែនាំសិស្សឈ្លានពាន។

• កំណត់អត្តសញ្ញាណការខូចខាត និងអំព�ើហិង្សា (តាមរយៈ ការស�៊ើប
អង្កេតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬការសម្ភាសន៍) ។
• កំណត់តម្រូវការរបស់សិស្ស និងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ
ទាក់ទងនឹងការដ�ោះស្រាយករណី។
※ ជំនួយពីអ្នកជំនាញ ដូចជា អ្នកបកប្រែភាសា អាចត្រូវបានស្នើសុំ។

ត្រួតពិនិត្យ ប្រសិនប�ើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការដ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាព
ដ�ោយនាយកសាលាត្រូវបានបំពេញ។

លក្ខខណ្ឌដែលបានបំពេញ
ពិនិត្យម�ើលថាត�ើសិស្សរងគ្រោះ
និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់
យល់ព្រមល�ើដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយ
នាយកសាលាឬទេ។

លក្ខខណ្ឌមិនបានបំពេញ
មិនផ្តល់
ការ
អនុញ្ញាត

ក�ោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាដ�ោះស្រាយបញ្ហា
អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។

ផ្តល់ការអនុញ្ញាត
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ដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយក
សាលា

ការពិភាក្សា និងការចាត់វិធានការដ�ោយគណៈ
កម្មាធិការពិភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើ
ហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

រាយការណ៍ន�ៅក្នុងសាលារ�ៀន

ដ�ោយផ្ទាល់៖ សិស្សម្នាក់ដែលជាសាក្សីឬជួបប្រទះអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន ឬអាណាព្យាបាលរបស់គាត់
រាយការណ៍ទ�ៅគ្រូប្រចាំថ្នាក់ ឬគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ (ដែលទទួលខុសត្រូវល�ើបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅ សាលារ�ៀន)
ដ�ោយផ្ទាល់។
ប្រអប់រាយការណ៍៖ បំពេញទម្រង់រាយការណ៍ ហ�ើយដាក់វាន�ៅក្នុងប្រអប់រាយការណ៍ដែលមានន�ៅក្នុងសា
លារ�ៀន។
អ៊ីម៉ែល៖ ផ្ញើរបាយការណ៍ទ�ៅអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់គ្រូប្រចាំថ្នាក់ គ្រូបន្ទុកថ្នាក់ ឬសាលារ�ៀន។
គេហទំព័រ៖ ធ្វើការរាយការណ៍ដ�ោយផុសជាលក្ខណៈឯកជនន�ៅល�ើគេហទំព័រសាលារ�ៀន។
ទូរស័ព្ទចល័ត៖ ធ្វើការរាយការណ៍ដ�ោយផ្ញើសារជាសារអត្ថបទ ឬឯកសារអូឌីយ៉ូទ�ៅ ឬហ�ៅទូរស័ព្ទទ�ៅលេ
ខទូរស័ព្ទដៃរបស់គ្រូដែលជាសមាជិកនៃអង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន (នាយករង គ្
រូបន្ទុកបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន គ្រូបន្ទុកថ្នាក់ គ្រូផ្នែកសុខភាព ឬអ្នកប្រឹក្សាសាលារ�ៀន)
ឬសាលារ�ៀន។
មន្រ្តីធនធានសាលារ�ៀន៖ រាយការណ៍ទ�ៅមន្រ្តីធនធានសាលារ�ៀនដ�ោយការហ�ៅទូរស័ព្ទ
ឬផ្ញើសារជាអត្ថបទ។

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

1

រាយការណ៍ន�ៅខាងក្រៅសាលារ�ៀន

មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន 117៖ ទូរស័ព្ទទ�ៅលេខ 117 ដ�ោយ គ្មាន លេខកូដ
ហ�ើយរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន ឬទទួលបានការប្រឹក្សាសម្រាប់ ការទប់ស្កាត់អំព�ើហឹង្សា
117 ដ�ោយគ្មានលេខកូដតំបន់
#0117

សុបិន្តសុវត្ថិភាព (ឬស្វែងរក "117")

	ទ�ៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ចំនួន 117
ដ�ោយផ្ទាល់ដ�ើម្បីរាយការណ៍ និងប្រឹក្សា

※ មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនត្រូវបានដំណ�ើរការ 24 ម�៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ វាផ្តល់នូវសកម្មភាព
គាំទ្រគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ការទទួលបានរបាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅ សាលារ�ៀន ធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ

បន្ទាន់ ការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណីដែលបានរាយការណ៍ ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងផ្តល់ជម្រកដល់ជនរងគ្រោះ។

អំព�ើហឹង្សាតាមអ៊ិនធឺណិត៖ រាយការណ៍តាមរយៈមជ្ឍមណ្ឌលប្រឹក្សាយុវជន (ទូរស័ព្ទទ�ៅលេខ 1338
ឬអត្ថបទលេខ 1338) ឬការិយាល័យអ៊ិនធឺណិតនៃទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិកូរ៉េ (www.cyber.go.kr)។

※ ដ�ើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងអំពីការខូចខាតដែលបានក�ើតឡ�ើងដ�ោយសារអំព�ើហឹង្សាតាមអ៊ិនធឺណិត សូមប្រាកដថា ទទួល
បានរូបថតអេក្រង់នៃការប្រកាសដែលបង្ហាញពីអំព�ើហឹង្សាតាមអ៊ិនធឺណិត ជាមួយនឹងពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទដែល
អាចម�ើលឃ�ើញ។ ប្រសិនប�ើលេខសម្គាល់របស់ សិស្សឈ្លានពានមិនមានទេ ទិន្នន័យសុវត្ថិភាពដែលអ្នកឈ្លានពាន
អាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដូចជា អាសយដ្ឋានគេហទំព័រ ឬអាសយដ្ឋាន IP ហ�ើយដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានទាំង

[កំណត់សម្គាល់] រប�ៀបដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនដែលកូនរបស់អ្នកជាប់ទាក់ទង
• ផ្តល់ក្តីអាណិតអាសូរ និងគាំទ្រកូនអ្នករបស់អ្នកតាមរយៈការសន្ទនា។
- លួងល�ោមកូនរបស់អ្នកដ�ោយនិយាយថា "វាពិតជាពិបាកសម្រាប់កូន។ អរគុណដែលបានចែករំលែកវាជា
មួយប៉ាម៉ាក់។ ត�ើកូនចង់ឱ្យប៉ាម៉ាក់ធ្វើអ្វីសម្រាប់កូន?"
• គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកដ�ើម្បីជួយកូនរបស់អ្នកឱ្យមានស្ថេរភាពផ្លូវចិត្ត និងដឹកនាំការសន្ទនាដ�ោយស្ងប់ស្ងាត់។
- កុមារអាចមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភ ដ�ោយគិតថាពួកគេអាចនឹងត្រូវគេស្តីបន្ទោស ឬឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេមិន
អាចដ�ោះស្រាយស្ថានការណ៍បានទេ។
ព្យាយាមធ្វើឱ្យការសន្ទនាយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយកូនរបស់អ្នកជាជាងបង្ខំកូន។
• កុំសន្មតថា កូនរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះដ�ោយអំព�ើហឹង្សាបានចូលរួមចំណែកក្នុងស្ថានភាពនេះដែរ។
- ការច�ោទប្រកាន់កូនរបស់អ្នក ដូចជា ការនិយាយថា "ឯងប្រាកដជាបានធ្វើអ្វីមួយខុសហ�ើយ" សង្កត់ធ្ងន់
ល�ើផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងបន្ទាបតម្លៃល�ើការគ�ោរពខ្លួនឯងរបស់កុមារ។
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នេះន�ៅពេលដាក់របាយការណ៍។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប

2

វិធានការបន្ទាន់

វិធានការបន្ទាន់សម្រាប់សិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សឈ្លានពាន

ន�ៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀននាយកសាលាចាត់វិធានការបន្ទាន់
ដូចខាងក្រោម ប្រសិនប�ើសម្រេចថាការការពារសិស្សរងគ្រោះ ឬការណែនាំរបស់សិស្ស
ឈ្លានពានត្រូវមានជាបន្ទាន់។
វិធានការបន្ទាន់សម្រាបស
់ ស
ិ ស
្ រងគ្រោះ
• ការប្រឹក្សា និងដំបូន្មានផ្នែកចិត្តសាស្រ្តដ�ោយ

អ្នកជំនាញមកពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសាលា រ�ៀន

• ជម្រកបណ្តោះអាសន្ន

• វិធានការផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់

ការការពារសិស្សរងគ្រោះ (ដំណ�ើរការកម្មវិធី

ការពារពិសេស ដែលតាមរយៈន�ោះសិស្ស រងគ្រោះ
និងសិស្សឈ្លានពានអាចបែកគ្នា ។ល។ )

វិធានការបន្ទាន់សម្រាបស
់ ស
ិ ស
្ ឈ្លានពាន
• ការសុំទ�ោសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់សិស្សរងគ្រោះ
• ការទប់ស្កាត់ការទាក់ទង ឬការគំរាមកំហែង

និងការសងសឹកដល់សិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សដែលបាន

រាយការណ៍អំពីករណីនេះ

• ការងារស្ម័គ្រចិត្តន�ៅក្នុងបរិវេណសាលា

• កា
 ារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លពិិសេ�ស ឬកាារព្យាាបាាលផ្លូូវ� ចិិត្តដោត �ោយ
អ្ននកជំំនាាញមកពីីខាាងក្នុុងនិ
� ង
ិ ខាាងក្រៅ��ៅសាាលាារៀ�ៀន

• ការព្យួរការសិក្សា

※ ប្រសិនប�ើសិស្សឈ្លានពានបដិសេធ ឬច�ៀសវាងអនុវត្តតាមវិធានការបន្ទាន់ វិធានការវិន័យអាចត្រូវបាន ធ្វើឡ�ើងស្រប
តាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធឬវិធានរបស់សាលារ�ៀន។

ការព្យួរការសិក្សារបស់សិស្សឈ្លានពាន

ន�ៅក្នុងករណីខាងក្រោម នាយកសាលាអាចអនុវត្តការព្យួរការសិក្សាល�ើសិស្សឈ្លានពាន បន្ទាប់ពី
បានឮពីសិស្ស និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់៖
ប្រសិនប�ើសិស្សពីរនាក់ឬច្រើនជាងនេះបានប្រើអំព�ើហិង្សាដ�ោយចេតនា និង/ឬជាបន្តបន្ទាប់
ប្រសិនប�ើសិស្សឈ្លានពានបានធ្វើបង្ករបួសស្នាមដែលត្រូវការការព្យាបាលរយៈពេលពីរសប្តាហ៍
ប្រសិនប�ើសិស្សឈ្លានពានប្រើអំព�ើហិង្សាក្នុងគ�ោលបំណងសងសឹកប្រឆាំងនឹងការរាយការណ៍
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬការផ្តល់ព័ត៌មាន និង
ប្រសិនប�ើនាយកសាលាសម្រេចថាចាំបាច់ត្រូវការពារសិស្សរងគ្រោះជាបន្ទាន់ពីសិស្សឈ្លានពាន

※ ប្រសិនប�ើនាយកសាលាបានដ�ោះស្រាយបញ្ហាដ�ោយស្វ័យភាព បន្ទាប់ពីការព្យួរការសិក្សារបស់សិស្សឈ្លានពាន

តាមរយៈវិធានការបន្ទាន់ រយៈពេលនៃការអវត្តមានដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការ បន្ទាន់អាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជា
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រយៈពេលនៃការចូលរ�ៀន។

ការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណី

ន�ៅពេលមានការជូនដំណឹងឬការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សា អង្គភាពពិសេសធ្វើការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណីនេះ
ដ�ោយលម្អិតដ�ើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការខូចខាត និងអំព�ើហឹង្សា។

(ការបញ្
ជាក់ពីអង្គហេតុ) ករណីដែលបានរាយការណ៍ត្រូវបានស�៊ើបអង្កេតតាមរយៈវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាមានដូច
ជា ការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ បទសម្ភាសន៍ជាមួយសិស្សដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាសាក្សី និងការត្រួតពិនិត្យ
ន�ៅកន្លែងក�ើតហេតុ។
• សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់៖ សេចក្តីថ្លែងការអះអាងរបស់សិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សឈ្លានពានក៏ដូចជាសាក្សី
• ការស្ទង់មតិជាលក្ខណៈកម្រងសំណួរ៖ ត្រូវបានអនុវត្តសំដ�ៅទ�ៅល�ើសិស្សនិងមិត្តរួមសាលាដែលមាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សឈ្លានពាន
• ការប្រមូលភ័ស្តុតាង៖ អ៊ីម៉ែល ឆាត ការផុសន�ៅល�ើផ្ទាំងព័ត៌មាន ការផុសល�ើបណ្តាញសង្គម
រូបថតអេក្រង់នៃទំព័រអ៊ិនធឺណិត សារជាអត្ថបទ រូបថត វីដេអូ ឯកសារជាសំឡេង ។ល។
• វិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត និងកំណត់សម្គាល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត៖ វិញ្ញាបនប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត ឬកំណត់សម្គាល់របស់
វេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ការខូចខាតខាងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្ត

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

3


(ការកំ
ណត់អត្តសញ្ញាណនៃតម្រូវការ) តម្រូវការរបស់សិស្សរងគ្រោះ និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់អំពីការ
ដ�ោះស្រាយករណីត្រូវបានកំណត់ ដូចជា ន�ៅក្នុងកម្រិតនៃការទទួលយកការខូចខាត និងស្ថានភាព
ការទទួលយកការសុំទ�ោស ការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការស្នើសុំ ការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្ត្រ
និងតម្រូវការសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការក�ើតឡ�ើងម្តងទ�ៀត។

※ ប្រសិនប�ើចាំបាច់ តម្រូវការត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការសម្ភាសន៍ជាមួយអាណាព្យាបាល និងការណែនាំអាចផ្តល់
ការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីលទ្ធផលនៃការស�៊ើបអង្គេតចំព�ោះសិស្សរងគ្រោះ និងអាណាព្យាបាល។


(សេចក្
តីសម្រេចល�ើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន) ន�ៅពេលដែលមានអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនក�ើត
ឡ�ើង ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ករណីដូចខាងក្រោម៖
ប្រសិនប�ើសិស្សរងគ្រោះគឺជាជនមានពិការភាព
ប្រសិនប�ើអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនមានគ�ោលបំណងគំរាមកំហែង ឬសងសឹកសិស្សរងគ្រោះ
ឬសិស្សដែលបានរាយការណ៍ពីករណីនេះ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរ ការបន្ត និងចេតនានៃសកម្មភាពដែលបានប្រព្រឹត្តដ�ោយសិស្សឈ្លានពាន
កម្រិតនៃការស្តាយក្រោយនៃសិស្សឈ្លានពាន
លទ្ធភាពក្នុងការនាំសិស្សឈ្លានពានទ�ៅរកផ្លូវត្រូវតាមរយៈវិធានការដែលបានចាត់
កម្រិតនៃការផ្សះផ្សារវាងសិស្សឈ្លានពាន និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ និងសិស្សរងគ្រោះ
និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់
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[កំណត់សម្គាល់] ការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សពហុវប្បធម៌ (សិស្សអន្តោប្រវេសន៍
និង/ឬសិស្សបរទេស)
• សម្រាប់

ការស�៊ើបអង្កេតករណីមួយផ្តោតល�ើសិស្សពហុវប្បធម៌ដែលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុង
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាកូរ៉េ អ្នកបកប្រែភាសា ឬគ្រូបន្ទុកអាចចូលរួមក្នុងដំណ�ើរការនេះ ដ�ើម្បីធានានូវ
ឱកាសរបស់សិស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួន។
• ក្នុុ�ងករណីីកាារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ សិិស្សសប្រ�ហែ�លជាាមិិនអាាចបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តអំំពីី
ករណីី និិងទីីតាំំ�ងរបស់់ខ្លួួ�នបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� សំំណុំំ�បែ�បបទស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លបាានបកប្រែ�ែអាាចត្រូ�ូវបាាន
ប្រើ�ើ� ឬសិិស្សសអាាចត្រូ�ូវបាានអនុុញ្ញាា�តឱ្យយបំំពេ�ញសំំណុំំ�បែ�បបទជាាភាាសាាកំំណើ�ើតរបស់់គាាត់់។
• ប្រ�សិិនបើ�ើទីីប្រឹ�ឹក្សាាជំំនាាញពេ�ញម៉ោ�ោ�ងសម្រា�ាប់់និិស្សិិ�តពហុុវប្បបធម៌៌មាាននៅ�ៅកាារិិយាាល័័យអប់់រំំក្រុ�ុងឬខេ�ត្តតរៀ�ៀងៗ
ខ្លួួ�ន អ្ននកផ្តតល់់ប្រឹ�ឹក្សាាអាាចផ្តតល់់កាារណែ�នាំំ�ដល់់សិិស្សសអន្តោ�ោ�ប្រ�វេេសន៍៍និិងសិិស្សសបរទេ�សក្នុុ�ងពេ�លសម្ភាា�សន៍៍។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប
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ការពិភាក្សាដ�ោយអង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ផ្អែកល�ើលទ្ធផលនៃការស�៊ើបអង្កេតអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន អង្គភាពពិសេសសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ
អំំពើ�ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅសាាលាា ប្រ�សិិនបើ�ើមាានល័័ក្ខខខ័ណ្ឌឌ
័ សម្រា�ាប់់កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយស្វ័័�យភាាពនៃ�ករណីីដោ�ោយនាាយក
សាាលាាត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ និិងត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យសម្រា�ាប់់កាារយល់់ព្រ�មពីីសិស្ស
ិ សរងគ្រោះ��ះ� និិងអាាណាាព្យាាបាាលរបស់់គាាត់់
ចំំពោះ�ះ�ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយស្វ័័�យភាាពដោ�ោយនាាយកសាាលាា។

※ អង្គគភាាពពិិសេ�សសម្រា�ាប់់អំពើំ �ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀនគឺឺជាាអង្គគភាាពដែ�លទទួួលខុស
ុ ត្រូ�ូវជាាពិិសេ�សចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�អំំពើ�ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅ
សាាលាារៀ�ៀនដែ�លមាានសមាាសភាាពនាាយករង ទីីប្រឹ�ក្សា
ឹ ាសាាលាាជំំនាាញ គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនផ្នែ�ែកសុុខភាាព គ្រូ�ូបន្ទុុក
� ថ្នាា�ក់់
(គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនដែ�លទទួួលបន្ទុុក
� បញ្ហាា�អំំពើ�ើហឹង្សា
ឹ ានៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន) និិងឪពុុកម្តាា�យរបស់់សិស្ស
ិ ស។

<ការដ�ោះស្រាយតាមរយៈការទទួលយកដ�ោយអង្គភាពពិសេសសម្រាប់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលា>
ការស�៊ើបអង្គេតករណី
បានបំពេញ
និងការត្រួតពិនិត្យកា
របំពេញលក្ខខណ្ឌ
សម្រាប់ដំណ�ោះស្រាយដ�ោយ
នាយកសាលា
បានបំពេញ

ដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាព
ដ�ោយនាយកសាលា

ផ្តល់
ការយល់ព្រម

ដំណ�ោះស្រាយ
(ការផ្តល់ ដំណ�ោះស្រាយការក
នាក់ទនង ឡ�ើងវិញ ។ល។)

មិនបានផ្តល់ការយល់ព្រម
ការក�ោះប្រជុំសម្របសម្រួលដ�ោ
យគណៈកម្មាធិការពិភាក្សា

វិធានការត្រូវចាត់ល�ើ
សិស្សរងគ្រោះ និងិសិស្ស ឈ្លានពាន

ជូនដំណឹងដល់សិស្ស
ពាក់ព័ន្ធ និង
អាណាព្យាបាល
របស់ពួកគេ

ដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលា

ក្នុងករណីមានអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាតិចតូចដែលឆ្លើយតបទ�ៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងបួនខាងក្រោមដ�ើម្បី
ដ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលាដែលក្នុងន�ោះសិស្សរងគ្រោះនិងអាណាព្យាបាល
របស់ខ្លួនមិនចង់អ�ោយមានការប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាទេ នាយកសាលាអាចដ�ោះស្រាយករណីអំព�ើ
ហឹង្សាន�ៅសាលាដ�ោយស្វ័យភាព។
វិ ញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការរងរបួសដែលតម្រូវឱ្យមានការព្យាបាលផ្លូវកាយនិង/ឬផ្លូវចិត្ត រយៈពេល
មិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍មិនត្រូវបានចេញឱ្យទេ
ករណីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាមិនបានបណ្តាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពី
ករណីនេះត្រូវបានស្តារឡ�ើងវិញភ្លាមៗ (រួមទាំងការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការខូចខាតខាងផ្លូវ
កាយនិង/ឬការខូចខាតផ្លូវចិត្ត)
អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនមិនមានជាបន្តទេ
អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាមិនមែនជាវិធានការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការរាយការណ៍ សេចក្តីថ្លែងការណ៍
ឬការផ្តល់ទិន្នន័យទេ
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ដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលា ការខិតខំប្រឹងប្រែងដ�ើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរវាង
សិស្សរងគ្រោះនិងសិស្សឈ្លានពាន ដូចជា តាមរយៈការផ្សះផ្សារវាងសិស្ស
ការសុំទ�ោសរបស់សិស្សឈ្លានពាន និងការអភ័យទ�ោសពីសិស្សរងគ្រោះ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀតកម្មវិធីអប់រំ
រួមមានការប្រឹក្សា សកម្មភាពយុទ្ធនាការនិងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅសាលារ�ៀនអាចត្រូវបាន
រ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់សិស្សឈ្លានពាន ឬកម្មវិធីដ�ើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញរវាងសិស្សរងគ្រោះ
និងសិស្សឈ្លានពាន។
[កំណត់សម្គាល់] ស្នើសុំក�ោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាល�ើករណីមួយដែលត្រូវបានបិទតាមរយៈ
ដំណ�ោះស្រាយស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលា
ជាគ�ោលការណ៍ សិស្សរងគ្រោះនិងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនមិនអាចក�ោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាសម្រាប់ករណីមួយ
ដែលត្រូវបានបិទតាមរយៈដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពរបស់នាយកសាលាន�ោះទេ។ ទ�ោះជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ កិច្ចប្រជុំ
នេះអាចនឹងត្រូវបានស្នើទ�ៅនាយកសាលាន�ៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ៖
• ប្រសិ

នប�ើសិស្សឈ្លានពាន និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់បានសន្យាថានឹងស្តារការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែល
បានដាក់មកល�ើសិស្សរងគ្រោះ និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ជាលទ្ធផលនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនន�ោះ
ប៉ុន្តែមិនបានបំពេញតាមការសន្យារបស់គាត់
• ប្រសិនប�ើមានអង្គហេតុបន្ថែមដែលមិនត្រូវបានគេរកឃ�ើញតាមរយៈការស�៊ើបអង្កេតល�ើករណីអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀនមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទេ

 ការសម្រុះសម្រួលនិ

ងវិធានការដែលបានចាត់ដ�ោយគណៈកម្មាធិការពិ
ភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

ត�ើអ្វីទ�ៅជាគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលា?

នេះគឺជាគណៈកម្មាធិការស្របច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡ�ើងន�ៅក្នុងការិយាល័យអប់រំស្រុកដ�ើម្បីគិតគូពិចារណា
ល�ើបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ និងវិធានទប់ទល់នឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ការការពារសិស្សរងគ្រោះ ការណែនាំនិងសកម្មភាពវិន័យល�ើសិស្សឈ្លានពាន និងការសម្របសម្រួលវិវាទ
រវាងសិស្សរងគ្រោះនិងសិស្សឈ្លានពាន។
ចំព�ោះករណីដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយនាយកសាលា ឬប្រសិនប�ើ
សិស្សរងគ្រោះ និងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនមិនយល់ព្រមនឹងដំណ�ោះស្រាយដ�ោយស្វ័យភាពដ�ោយ
នាយកសាលា ការប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាត្រូវបានក�ោះប្រជុំតាមរយៈសំណ�ើរបស់
សាលារ�ៀងៗខ្លួន។

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
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ការសម្របសម្រួលដ�ោយគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន


(បញ្
ហាពាក់ព័ន្ធ) គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀនពិភាក្សា
ល�ើបញ្ហាខាងក្រោមទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។
ការទប់ស្កាត់ និងវិធានការប្រឆាំងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ការការពារសិស្សរងគ្រោះ
ការណែនាំ និងវិធានការវិន័យល�ើសិស្សឈ្លានពាន
ការសម្របសម្រួលជម្លោះរវាងសិស្សរងគ្រោះនិងសិស្សឈ្លានពាន
បញ្ហាផ្សេងៗទ�ៀតស្នើដ�ោយនាយកសាលាទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ និងវិធានការប្រឆាំងនឹងអំព�ើហឹង្សា
ន�ៅសាលារ�ៀន

(ដំណ�ើរការ) ជាគ�ោលការណ៍ ការពិភាក្សាត្រូវតែធ្វើឡ�ើងដ�ោយផ្ទាល់ជាមួយជនរងគ្រោះ និង សិស្សឈ្លាន
ពាននិងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេដែលចូលរួមការប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិភាក្សានិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍
ដ�ោយផ្ទាល់។
- ទ�ោះយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ ប្រសិនប�ើទាំងជនរងគ្រោះ ឬសិស្សឈ្លានពានបានធ្វើការស្នើសុំ ឬប្រសិនប�ើមាន
កាលៈទេសៈពិសេសចាំបាច់ត្រូវយកមកពិចារណា ដូចជាទីតាំងសាលារ�ៀនស្ថិតន�ៅក្នុងតំបន់ការសម្រុះ
សម្រួលអាចត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈការហ�ៅជាវីដេអូ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
- ការអវត្តមានរបស់សិស្សរងគ្រោះនិងសិស្សឈ្លានពានពីសាលារ�ៀនដ�ោយសារការចូលរួមប្រជុំរបស់
គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាការចូលរ�ៀនន�ៅសាលាដ�ោយមាន
ការអនុញ្ញាតពីនាយកសាលា អវត្តមានត្រូវបានបង្កឡ�ើងដ�ោយហេតុផលដែលមិនអាចជ�ៀសរួច។
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(សេចក្
តីជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេច) បន្ទាប់ពីមានការសម្រុះសម្រួល គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាធ្វើ
ការសម្រេចចិត្តល�ើវិធានការដែលត្រូវធ្វើល�ើសិស្សរងគ្រោះឬសិស្សឈ្លានពាន។
- ការិយាល័យអប់រំស្រុកជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាចំព�ោះ
សិស្សរងគ្រោះនិងសិស្សឈ្លានពាន ឬនាយកសាលាដ�ើម្បីឱ្យមានវិធានការសម្រុះសម្រួល។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប

ការការពារសិស្សរងគ្រោះ

សម្រាប់ការការពារសិស្សរងគ្រោះ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាសម្រេចចិត្តល�ើវិធានការមួយឬច្រើនពីខាងក្រោម៖
បន្ទាប់ការសម្រេចចិត្តការិយាអប់រំស្រុកទទួលការយល់ព្រមពីសិស្សរងគ្រោះនិងអាណាព្យាបាលរបស់
ខ្លួន និងធានានូវការអនុវត្តវិធានការក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ
ការប្រឹក្សានិងដំបូន្មានផ្នែកចិត្តសាស្រ្តដ�ោយអ្នកជំនាញផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសាលា៖
វិធានការផ្តល់ការប្រឹក្សា និងដំបូន្មានផ្លូវចិត្ត តាមរយៈអ្នកជំនាញមកពីខាងក្នុងឬខាងក្រៅសាលាដ�ើម្បីឱ្យ
សិស្សរងគ្រោះអាចជាសះស្បើយពីផលប៉ះពាល់ផ្លូវកាយ និង/ឬផ្លូវចិត្តដែលបណ្តាលមកពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសា
លារ�ៀន
ទីជម្រកបណ្តោះអាសន្ន៖ វិធានការចាត់ចែងឱ្យសិស្សរងគ្រោះស្នាក់ន�ៅទីជំរក ផ្ទះ ឬបន្ទប់ពិគ្រោះយ�ោបល់
ន�ៅក្នុងសាលារ�ៀនដ�ើម្បីការពារ ប្រសិនប�ើមានហានិភ័យដល់សិស្សរងគ្រោះត្រូវទទួលរងអំព�ើហឹង្សាជា
បន្តបន្ទាប់ ឬសងសឹកពីសិស្សឈ្លានពាន។
ការព្យាបាលនិងការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត៖ វិធានការរ�ៀបចំឱ្យសិស្សរងគ្រោះទទួលការព្យាបាលន�ៅឯវិទ្យាស្ថាន
វេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់របួសផ្លូវកាយនិង/ឬរបួសផ្លូវចិត្តដែលបណ្តាលមកពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
※ ប្រសិនប�ើសិស្សរងគ្រោះទទួលការព្យាបាលន�ៅផ្ទះ ឬមណ្ឌលថែទាំ សិស្សរងគ្រោះត្រូវដាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃ
ការព្យាបាល ឬភស្តុតាងឯកសារពាក់ព័ន្ធទ�ៅសាលារ�ៀន។

ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់៖ វិធានការផ្ទេរសិស្សរងគ្រោះទ�ៅថ្នាក់ផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុងសាលាដ�ោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិត
របស់សិស្សរងគ្រោះ និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់។
វិធានការផ្សេងៗទ�ៀតចាំបាច់សម្រាប់ការពារសិស្សរងគ្រោះ៖ វិធានការស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិង
ការគាំទ្រដល់វិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្រ្ត អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងអង្គភាពដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសា
លារ�ៀនដ�ោយពិចារណាល�ើប្រភេទនៃអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលា និងអាយុរបស់សិស្សរងគ្រោះ
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[កំណត់សម្គាល់] ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់ការការពារសិស្សរងគ្រោះ
• (ការទទួលស្គាល់ការចូលរួម) ន�ៅពេលដែលនាយកសាលាទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ ការអវត្តមានពីសាលា
រ�ៀនដ�ោយសិស្សរងគ្រោះដែលត្រូវការការការពារអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាការចូលរួម ប្រសិនប�ើ
អវត្តមានចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពការពារល�ើសិស្ស។ ក្នុងករណីនេះ ទិន្នន័យគ�ោលដ�ៅដូចជាវិញ្ញា
បនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត ឬកំណត់សម្គាល់វេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានទាមទារ។
• (ការហាមឃាត់នៃគុណវិបត្តិ) ត្រូវបានធានាថាសិស្សរងគ្រោះមិនមានគុណវិបត្តិទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃ
លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ពួកគេជាដ�ើម ដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពការពារ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ប្រសិន
ប�ើសិស្សរងគ្រោះអវត្តមានពីសាលារ�ៀន ហ�ើយមិនបានប្រឡងជាប់ ត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ដ�ើម្បីការពារកុំ
អ�ោយមានគុណវិបត្តិណាមួយមកល�ើសិស្សយ�ោងទ�ៅតាមបទបញ្ជាគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាសាលារ�ៀន។
• (ការផ្តល់ព័ត៌មាន) ន�ៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តសម្រាប់វិធានការការពារត្រូវបានធ្វើឡ�ើងសម្រាប់សិស្ស
រងគ្រោះ សិស្សអាចត្រូវបានណែនាំជាមួយព័ត៌មានខាងក្រោមពីសាលារ�ៀន៖
- ព័ត៌មានស្តីពីអង្គភាពដែលជួយសិស្សរងគ្រោះដ�ោយអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
- ព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីដែលជួយសិស្សរងគ្រោះដ�ោយអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
- ព័ត៌មានស្តីពីអង្គការដែលផ្តល់ការផ្សះផ្សារទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
និងសេវាកម្មសម្រុះសម្រួលវិវាទ

សម្រាប់ការការពារសិស្សរងគ្រោះ និងការណែនាំ និងការអប់រំរបស់សិស្សឈ្លានពានគណៈកម្មាធិការ
ពិភាក្សាសម្រេចល�ើវិធានការមួយ ឬច្រើនពីខាងក្រោម៖
សរសេរការសុំទ�ោសដល់សិស្សរងគ្រោះ៖ ជាវិធានការរ�ៀបចំឱ្យសិស្សឈ្លានពានសុំទ�ោសដល់សិស្ស
រងគ្រោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសកម្មភាពនៃអំព�ើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្ត។
ការហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងរាងកាយជាមួយ ការគំរាមកំហែងនិងការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសិស្សរងគ្រោះ
ឬសិស្សដែលបានរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន៖ វិធានការមួយទប់ស្កាត់ការទាក់ទងផ្នែករាង
កាយរបស់សិស្សឈ្លានពានជាមួយសិស្សរងគ្រោះ ឬសិស្សដែលបានរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន ដ�ើម្បីកុំឱ្យមានអំព�ើហឹង្សាឬ ការសងសឹកបន្តទ�ៀត
ការងារស្ម័គ្រចិត្តន�ៅសាលា៖ វិធានការមួយផ្តល់ឱ្យសិស្សឈ្លានពាននូវឱកាសនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯង និង
ការប្រែចិត្តដ�ោយការធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តន�ៅក្នុងបរិវេណសាលារ�ៀន។
សេវាកម្មសហគមន៍៖ វិធានការផ្តល់ឱ្យសិស្សឈ្លានពានមានឱកាសដ�ើម្បីមានអារម្មណ៍ថាមានទំនួលខុស
ត្រូវក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសង្គម និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តាមរយៈការសម្តែងចេញនូវសកម្មភាព
សហគមន៍ន�ៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈ ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធណាមួយន�ៅខាងក្រៅសាលា។
កាារអប់រំ់ ពិ
ំ សេ�ស
ិ
ឬកាារព្យាាបាាលជំំងឺផ្លូូ�
ឺ វចិិត្តតដោ�ោយអ្ននកជំំនាាញនៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងនិិងខាាងក្រៅ��ៅសាាលាា៖ វិិធាានកាារចាាត់់
ចែ�ងឱ្យយសិិស្សសឈ្លាា�នពាានបំំពេ�ញកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លពិិសេ�ស និិង/ឬទទួួលកាារព្យាាបាាល ចិិត្តសា
ត ាស្ត្រ�រនៅ�ៅ
តាាមស្ថាា�ប័័នដែ�លកំំណត់ដោ់ �ោយនាាយកនៃ�កាារិិយាាល័យ
័ អប់់រំនី
ំ មួ
ី យ
ួ ៗក្នុុងរយៈ
�
ៈពេ�លដែ�ល
កំំណត់ដោ់ �ោយគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារពិិភាាក្សាា
ការព្យួរការសិក្សា៖ ជាវិធានការមួយដែលមិនឱ្យសិស្សឈ្លានពានចូលរ�ៀនដ�ើម្បីការពារសិស្សរងគ្រោះជា
បណ្តោះអាសន្នដ�ោយដាក់ជនរងគ្រោះឱ្យន�ៅដាច់ឆ្ងាយពីសិស្សឈ្លានពាន និងផ្តល់ឱ្យសិស្សឈ្លានពាននូវ
ឱកាសគិតពិចារណា និងការប្រែចិត្តខ្លួនឯង។

ការដ�ោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន

វិធានការដែលបានធ្វើទ�ៅល�ើសិស្សឈ្លានពាន

※ រយៈពេលនៃការព្យួរការសិក្សារបស់សិស្សឈ្លានពានមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនថ្ងៃនៃការចូលរ�ៀនន�ោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវ
បានដំណ�ើរការជារយៈពេលនៃការអវត្តមានដែលមិនមានលេស។

ការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់៖ វិធានការផ្ទេរសិស្សឈ្លានពានទ�ៅថ្នាក់ផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុងសាលាដ�ើម្បីបំបែកសិស្ស
ឈ្លានពានពីសិស្សរងគ្រោះ
ការផ្ទេរទ�ៅសាលាមួយទ�ៀត៖ វិធានការផ្ទេរសិស្សឈ្លានពានទ�ៅសាលាមួយទ�ៀតដ�ើម្បីបំបែកសិស្សឈ្លាន
ពានចេញពីសិស្សរងគ្រោះ និងរារាំងសកម្មភាពបន្តទ�ៀតនៃការបំពានសិស្សឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងសិស្ស
រងគ្រោះ។
ការបណ្តេញចេញពីសាលារ�ៀន៖ វិធានការដែលត្រូវចាត់ដ�ើម្បីការពារដ�ើម្បីការពារសិស្សរងគ្រោះ ហ�ើយ
ន�ៅពេលដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាសិស្សឈ្លានពានមិនអាចត្រូវបានណែនាំ ឬអប់រំ (មិនអនុវត្តចំព�ោះ
សិស្សដែលឈ្លានពានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាកំហិត)

※ ប្រសិនប�ើសិស្សឈ្លានពានបដិសេធ ឬគេចវេសពីវិធានការ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាអាចស្នើសុំទ�ៅប្រធានការិយាល័យ
អប់រំស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធដ�ើម្បីចាត់វិធានការផ្សេងទ�ៀត។
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[កំណត់សម្គាល់] ការអប់រំពិសេសសម្រាប់សិស្សឈ្លានពាន និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់
• ការអប់រំពិសេសសម្រាប់សិស្សឈ្លានពានត្រូវបានបែងចែកទ�ៅជា "ការអប់រំពិសេសជាវិធានការដែលត្រូវបាន
ចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងសិស្សឈ្លានពាន" និង "ការអប់រំពិសេសបន្ថែម" តាមរយៈសិស្ស
ឈ្លានពានដែលគាត់បាន "សរសេរការសុំទ�ោសដល់សិស្សរងគ្រោះ" ហ�ើយត្រូវបាន "ដកចេញពីសាលា" ត្រូវ
តែបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស ឬទទួលការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រន�ៅស្ថាប័នដែលកំណត់ ដ�ោយ
នាយកការិយាល័យអប់រំនីមួយៗ។
• អាណាព្យាបាលរបស់សិស្សឈ្លានពានត្រូវតែបំពេញការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស ហ�ើយការខកខាន មិនបាន
ធ្វើដូច្នេះអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់មិនល�ើសពី 3 លានវ៉ុន។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប
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ការកសាងឡ�ើងវិញនូវទំនាក់ទំនង និងការសម្រុះសម្រួលវិវាទ

( ការកសាងទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញ) សាលារ�ៀងៗខ្លួនរ�ៀបចំកម្មវិធីកសាងទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញដ�ោយ ធ្វើ
ការសម្ភាសន៍មួយទល់មួយជាមួយសិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សឈ្លានពានជាមុនដ�ើម្បីឱ្យសិស្សទាំងនេះ
អាចវិលត្រឡប់ទ�ៅរកជីវិតធម្មតាវិញ ឬកសាងទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញតាមរយៈការយ�ោគយល់
និងការទំនាក់ទំនង។
- កម្មវិធីបង្កើតទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តដ�ោយពិចារណាល�ើគំនិតរបស់ សិស្សរងគ្រោះជា
ជាងបង្ខំឱ្យសិស្សចូលរួម។
- កម្មវិធីកសាងទំនាក់ទំនងឡ�ើងវិញអាចត្រូវបានអនុវត្តដ�ោយមានការយល់ព្រមពីសំណាក់សិស្ស រងគ្រោះ
និងសិស្សឈ្លានពាន ហ�ើយអាចបញ្ចប់ន�ៅពេលសិស្សទាំងពីរបង្ហាញពីចេតនាបញ្ឈប់ ការចូលរួម
ក្នុងកម្មវិធីនេះ។

( ការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ជម្លោះរវាងសិស្សរងគ្រោះ និងសិស្សឈ្លានពាន ឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេដែល
ក�ើតឡ�ើងពីការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលានឹងត្រូវបានសម្រុះសម្រួលដ�ោយគណៈកម្មាធិការ
ពិភាក្សា។
- (ការស្នើសុំការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងជម្លោះ (ជនរងគ្រោះ ឬសិស្សឈ្លានពាន) អាច
ស្នើសុំការសម្រុះសម្រួលវិវាទក្នុងករណីខាងក្រោមដ�ោយបំពេញនូវ "ទម្រង់ពាក្យសុំការសម្រុះសម្រួលវិវាទ"
ហ�ើយបញ្ជូនទ�ៅគណៈកម្មាធិការពិភាក្សា៖
 ស្សរងគ្រោះស្នើសុំសំណងជាទឹកប្រាក់ ដូចជា ការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់របួសផ្លូវកាយនិង /
សិ
ឬរបួសផ្លូវចិត្ត
សិស្សឈ្លានពានស្នើសុំដំណ�ោះស្រាយតាមរយៈសំណងជាទឹកប្រាក់ ដូចជា ការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្
រ្តសម្រាប់របួសខាងផ្លូវកាយនិង/ឬរបួសផ្លូវចិត្ត

※ ន�ៅពេលស្នើសុំការសម្រុះសម្រួលវិវាទ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សានឹងចាប់ផ្តើមដំណ�ើរការស្រមុះស្រមួលក្នុងរយៈពេលប្
រាំថ្ងៃ។ រយៈពេលនៃការសម្រុះសម្រួលវិវាទមានតិចជាងមួយខែ។

- (ការបដិសេធចំព�ោះ/ការផ្អាកការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ក្នុងករណីណាក៏ដ�ោយក្នុងចំណ�ោមខាងក្រោម
ការសម្រុះសម្រួលវិវាទអាចត្រូវបានបដិសេធ ឬព្យួរ៖

ភាគីណាមួយបដិសេធមិនបន្តការសម្រុះសម្រួលវិវាទ
សិស្សរងគ្រោះច�ោទប្រកាន់ ឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងសិស្សឈ្លានពានទាក់ទងនឹងអំព�ើ
ហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន
ខ្លឹមសារនៃទម្រង់បែបបទនៃការសម្រុះសម្រួលវិវាទមានភាពមិនពិត ឬខ្វះមូលដ្ធានត្រឹមត្រូវ
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- (ការបញ្ចប់ការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ន�ៅពេលការសម្រុះសម្រួលវិវាទត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សា
រ�ៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងដែលព័ត៌មានលម្អិតនៃជម្លោះ និងលទ្ធផលនៃការសម្រុះសម្រួលត្រូវបានសរសេរហ�ើយ
ផ្ញើទ�ៅឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធការសម្រុះសម្រួលវិវាទនេះមិនមានន័យថាការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយ�ោបល់
មិនត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ឬសកម្មភាពមិនត្រូវបានធ្វើឡ�ើងប្រឆាំងនឹងសិស្សឈ្លានពានន�ោះទេ។
ទ�ោះយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ វាអាចត្រូវបានគេពិចារណាន�ៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តនៃសកម្មភាពត្រូវបានធ្វើ
ឡ�ើងសម្រាប់សិស្សឈ្លានពាន។

មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយុវជន

ឧបគ្គសម្ព័ន្ធ

[ឧបគ្គសម្ព័ន្ធទី 1] ការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀន និងអង្គភាពបុត្រសម្ព័ន្ធ
មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយុវជនទទួលបានរបាយការណ៍និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាសម្រាប់យុវជន
ដែលមានវិបត្តិនិងអំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលារ�ៀន។
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សាជីវកម្មជំនួយផ្នែកច្បាប់កូរ៉េ

សាជីវកម្មជំនួយផ្នែកច្បាប់កូរ៉េផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ រួមមានការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់
ក៏ដូចជាជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងសេវាការពារក្តីព្រហ្មទណ្ឌដ�ោយមេធាវីនិងមន្រ្តីតុលាការ
សាធារណៈ។
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www.klac.or.kr

គម្រោង Wee

សាលារ�ៀន និងការិយាល័យអប់រំផ្តល់ជូនសេវាកម្មប្រឹក្សាដល់សិស្ស។
※ ថ្នាក់រ�ៀន Wee (សាលា) - មជ្ឈមណ្ឌល Wee (ការិយាល័យអប់រំស្រុក) - សាលា
Wee (ការិយាល័យអប់រំខេត្ត/ក្រុង)

www.wee.go.kr

ដូរានដូរាន

ដូរានដូរានផ្តល់ជូននូវមាតិកាអប់រំសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតបអំព�ើហឹង្សាន�ៅ
សាលារ�ៀន។

www.dorandoran.go.kr

Edunet T-Clear
Edunet T-Clear ផ្តល់ជូននូវសម្ភារៈបង្រៀន និងរ�ៀនទាក់ទងនឹងអំព�ើហឹង្សាក៏ដូចជា
ការការពារអំព�ើហឹង្សាតាមអ៊ិនធឺណិត និងឯកសារអប់រំក្រមសីលធម៌ព័ត៌មាន។

www.edunet.net

អ្នកការពារសុវត្ថិភាពអ៊ិនធឺណិតនៃទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិកូរ៉េ

www.police.go.kr/www/security/cyber.jsp

SAFETY Dream (មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកបាត់ខ្លួននៃទីភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិ)
Safety Dream ទទួលបានការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហឹង្សាតាមសាលារ�ៀន និងតាម
អ៊ិនធឺណិត និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សា។

www.safe182.go.kr

មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ការញ�ៀនអ៊ិនធឺណិត

មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ការញ�ៀនអ៊ិនធឺណិតផ្តល់ជូននូវសេវាប្រឹក្សា (តាមរយៈក្តារខ�ៀន
ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និង/ឬអ្នកផ្ញើសារ) ទាក់ទងនឹងការញ�ៀនអ៊ីនធឺណិត។

www.iapc.or.kr
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អ្នកការពារសុវត្ថិភាព
អ៊ិនធឺណិត

អ្នកការពារសុវត្ថិភាពអ៊ិនធឺណិតទទួលបានរបាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត
និងផ្តល់នូវសេវាប្រឹក្សា។

អំព�ើហិង្សាន�ៅសាលារ�ៀនការទប់ស្កាត់ និងការឆ្លើយតប

[ឧបគ្គសម្ព័ន្ធទី 2] អង្គភាពសម្រាប់ជនរងគ្រោះដ�ោយអំព�ើហិង្សាក្នុង សាលារ�ៀន
(គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019)
ប្រភេទ
តំបន់
ជាតិ
(1)

លរ

អង្គភាព

អាសយដ្ឋាន

ការប្រឹក្សា

បន្ទាន់

កាារផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់ ស្នាក់
អាស្រ័យ

1

Haemalgum Healing Center

77, Daegeum-ro, Yuseong-gu, Daejeon,
Korea

+8270-7119-4119

O

-

O

-

2

Seoul Wee Center

48, Songwol-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea

+82-2-3999-505

O

O

-

-

3

Seoul Maeumirang Wee Center

#106, Seoul Seongdong District Office of
Education, 280, Gosanja-ro, Seongdong-gu, +82-2-2297-7887
Seoul, Korea\

O

O

-

-

4

Seoul Balgeumirang Wee Center

97, Nambusunhwan-ro 172-gil, Gwanak-gu, Seoul, Korea

+82-2-853-2460

O

O

-

-

ប៊ូសាន
(1)

5

Conflict Recovery Center (Emergency)

#125, 1-dong, 291, Hasinjungang-ro, Saha-gu, Busan, Korea

+82-51-203-8116

O

-

-

-

ដេហ្គុ
(1)

6

Daedong Wee Center

1F, Daedong Hospital Annex Building, 177+82-53-746-7386
2, Hwarang-ro, Dong-gu, Daegu, Korea

O

-

-

O

អ៊ីនឈ័ន
(1)

7

Incheon Wee Center
(Pygmalion Center of Love and Hope)

2F, 73, Munhwa-ro 169beongil, Namdong-gu, Incheon, Korea

+82-32-550-1703

O

-

-

-

8

Gwangju Youth Counseling & Welfare
Center

5F, 173, Sangmujayu-ro, Seo-gu, Gwangju,
+82-62-226-8181
Korea

O

-

-

-

9

Maeumieum Psychological Consultation
Center

5F, 888, Hoejae-ro, Seo-gu, Gwangju, Korea

+82-62-654-3030

O

-

-

-

10

Inuri Child Development & Psychology
Center

4F, Sangji Bldg., 510, Seoljuk-ro, Buk-gu,
Gwangju, Korea

+82-62-574-6850

O

-

-

-

11

Honam University Student Counseling
Center

20, Honamdae-gil, Gwangsan-gu, Gwangju,
+8-2-62-940-5630
Korea

O

-

-

-

12

Daejeon Youth Counseling & Welfare Cen- 6F, Daejeon YWCA Center, Daejeoncheon+82-42-257-2000
ter
dong-ro, Dong-gu, Daejeon, Korea

O

-

-

-

13

Daejeon YMCA Sexual Violence and Domestic Violence Counseling Center

+82-42-254-3038

O

-

-

-

+82-52-255-8190

O

O

-

-

សេអ៊ូល
(3)

ហ្គ្វាងជុ
(4)

ដេជន
(2)

128, Daeheung-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea

Healing Wee Center of Ulsan Metropolitan 2F, 103, Eonyang-ro, Eonyang-eup, Ulអ៊ុលសាន
14
ju-gun, Ulsan, Korea
Office of Education
(1)
សេជុង
(1)

15 Sejong Aram Center (Sejong Wee Center)

2F, Jongchon Welfare Center, 116, Doum
1-ro, Sejong-si, Korea

+82-44-715-7979

O

-

-

-

16 Dream Tree Children Counseling Center

128, Daeheung-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea

+82-32-347-7205

O

-

-

-

17 Nurim Youth Education and Welfare Center

2F, 103, Eonyang-ro, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Korea

+82-31-402-4145

O

-

-

-

18 Raphael Counseling and Welfare Center

2F, Jongchon Welfare Center, 116, Doum
1-ro, Sejong-si, Korea

+82-31-832-6401

O

-

-

-

Maeumshimteo Psychological Counseling 91, Seohui-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do, Ko+82-31-635-1279
rea
Center

O

-

-

-

+82-31-775-5507

O

-

-

-

1F, Dongmal-ro 47beon-gil, Paldal-gu, Su+82-31-242-5737
won-si, Gyeonggi-do, Korea

O

-

-

-

25, Jungang-ro 633beon-gil, Deogyang-gu,
+82-31-970-0031
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

O

-

-

-

4F, 544, Gyeongchunbuk-ro, Toegye23 Hanwool Development Supporting Center won-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Ko- +82-31-572-6377
rea

O

-

-

-

+82-31-656-1885

O

-

-

-

#304 & 305, Cheongseo-ro, Paju-si, Gyeo+82-31-946-9069
nggi-do, Korea

O

-

-

-

19
ហ្គ្យុងហ្គី-ឌូ
(10)

20 Jieum Psychological Research Center
21

Suwon Children and Youth Mental Health
and Welfare Center

22 Todang Youth Training Center

24 Korea Education Association

16

លេខទំនាក់ទំនង

ជម្រកបណ្តោះអាសន្ន

25

Hanul Educational and Cultural Support
Center

3F, 6-1, Damunjungang 1-gil, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, Korea

2F, 58, Seungdu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea

លរ

អង្គភាព

ជម្រកបណ្តោះអាសន្ន
បន្ទាន់

កាារផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់ ស្នាក់
អាស្រ័យ

O

O

-

-

1394, Chunghyo-ro, Nam-myeon,
Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea

+82-33-269-6622

O

O

-

-

24, Mancheon-ro 143beon-gil, Dong-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea

+82-33-262-1607

O

O

-

-

344, Yongsugol-gil, Panbu-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Korea

+82-33-761-0700

O

O

-

-

#302, 4, Hyanggun-ro 53beon-gil,
Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

+82-43-224-9517

O

-

-

-

+82-70-49177581~5

O

O

-

-

30

Korea Organization for Victim Assistance
KOVA Chungcheongbuk-do Branch

Mind Healing Center
ជុងចុងណាម
31 (Jeonbuk Youth Counseling & Welfare
-ឌូ
Center)
(1)

#403, Central Village, 37-8, Cheongsu 7-ro,
Cheongdang-dong, Dongnam-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

32 Goheung Youth Space Center

346, Paldal-ro, Deokjin-gu,
Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea

+82-63-271-0117

O

-

-

-

33 Naju National Hospital

200, Deokheungyangjjok-gil,
Dongil-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Korea

+82-61-830-1515

O

-

-

-

1328-31, Senam-ro, Sanpo-myeon,
Naju-si, Jeollanam-do, Korea

+82-61-330-4114

-

-

-

O

2, Seomunseongteo-gil, Suncheon-si,
Jeollanam-do, Korea

+82-61-759-9597

-

-

-

O

20, Chukjejang-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Korea

+82-54-850-1075

O

-

-

-

165, Gaheung-ro, Yeongju-si, Gyeongsang+82-54-630-4216
buk-do, Korea

O

-

-

-

33, Jungang-ro 10-gil, Waegwan-eup,
Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea

+82-54-979-2129

O

-

-

-

(Changwon) Aijoa Hope and Dream Center 3, Jungang-daero 228beon-gil, Uichang39 - Wee Center of Changwon District Office gu,
of Education
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea

+82-55-210-0461

O

-

-

O

(Jinju) Aijoa Hope and Dream Center
40 = Wee Center of Jinju District Office of
Education

+82-55-740-2091

O

-

-

O

+82-70-8767-7576

O

-

-

O

+82-55-830-1544

O

-

-

O

(Tongyeong) Aijoa Hope and Dream Center Tongyeong District Office of Education, 2543 = Wee Center of Tongyeong District Office 32, Jungnim 2-ro, Gwangdo-myeon,
+82-55-650-8025
of Education
Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Korea

O

-

-

O

(Yangsan) Aijoa Hope and Dream Center 2F, Yangsan District Office of Education, 53,
+82-55-379-3263
44 = Wee Center of Yangsan District Office of Cheongnyong-ro, Mulgeum-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Education

O

-

-

O

(Milyang) Aijoa Hope and Dream Center
1F, Gifted Education Center, 1524, Miry45 = Wee Center of Milyang District Office of ang-daero, Sangnam-myeon, Miryang-si,
Education
Gyeongsangnam-do, Korea

+82-55-350-1490

O

-

-

O

46 Jeju Youth Counseling & Welfare Center

3F, Danil Bldg., 395, Nohyeong-ro, Jeju-si,
Jeju-do, Korea

+82-64-725-7999

O

-

-

-

47 Jeju Haengbokdeurim Counseling Center

3F, Jeongdo Bldg., 5, Sammu-ro 1-gil,
Jeju-si, Jeju-do, Korea

+82-64-752-5354

O

-

-

-

48 Daum Youth Counseling & Support Center

32, Seomun-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Ko+82-64-762-1318
rea

O

-

-

-

49 Inmunsupida

2F, 49, Gunam-ro, Jeju-si, Jeju-do, Korea

O

-

-

-

ជនណាម-ឌូ
(3)
34 Suncheon Medical Center
35 Suncheon Medical Center
36

Gyeongsangbuk-do Youth Center
(School Violence Victims Support Center)

Wee Center of Yeongju District Office of
ហ្គ្យុងបុក-ឌូ
37
Education
(3)
38

Wee Center of Chilgok District Office of
Education

4F, Jinju District Office of Education, 8, Bibong-ro 23beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Korea

(Gimhae) Aijoa Hope and Dream Center
4F, West Wing, 7, Saman-ro 24beon-gil,
41 = Wee Center of Gimhae District Office of
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Education
(Sacheon) Aijoa Hope and Dream Center
ហ្គ្យុងណាម- 42 = Wee Center of Sacheon District Office of 85, Simsa-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
ឌូ(7)
Education

ជេជូ-ឌូ(4)

ការប្រឹក្សា

+82-33-640-6530

29 Wonju Family Wee Center

ជនបុក-ឌូ
(1)

លេខទំនាក់ទំនង

Saimdang Education Center
284-24, Yeonju-ro, Jumunjin-eup,
26 (Center for Healing of School Violence VicGangneung-si, Gangwon-do, Korea
tims)
ហ្គាងវ៉ុន-ឌូ 27 Gangwon Students Education Center
(4)
28 Chuncheon Family Wee Center

ជុងបុក-ឌូ
(1)

អាសយដ្ឋាន

-

ឧបគ្គសម្ព័ន្ធ

តំបន់

17

ប្រភេទ

ឯកសាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើធនធាានខាាងក្រោ��ោម
• សៀ�ៀវភៅ�ៅមគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ស្តីី�ពីីកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយករណីីអំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�ៅសាាលាារៀ�ៀន
(ឆ្នាំំ�� 2020 ក្រ�សួួងអប់់រំំ)

• មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍ស្តីី�ពីីកាារទប់់ស្កាា�ត់់ និិងកាារឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងអំំពើ�ើហឹឹង្សាាតាាមប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ិិ�នធឺឺណែ�ត
(ឆ្នាំំ�� 2020 ក្រ�សួួងអប់់រំំ)

• ការទប់ស្កាត់អំព�ើហឹង្សាន�ៅសាលាដូរានដូរាន (www.dorandoran.go.kr)

• ការទប់ស្កាត់អំព�ើហិង្សាតាមអ៊ិនធឺណិត និងការអប់រំក្រមសីលធម៌ព័ត៌មាន Edunet T-Clear
(www.cyberethic.edunet.net)

(04520) មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពហុវប្បធម៌ជាតិ វិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការអប់រំពេញមួយជីវិត 14,
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu,ទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េ
TEL. 02) 3780-9785 Homepage. www.edu4mc.or.kr

