ក្រមសីលធម៌
ការរាយការណ៍លលើររណីហិង្សារបស់បុរសលៅលលើស្តសរី
មុ នលេលសម្ភាសជនរង្សលក្រោះេី ការលក្បើ ក្ាស់ហិង្សារបស់បុរសលៅលលើស្តសរី សូមលធវើឱ្យក្ារដថា អ្នរានលធវើតាម
សំណួរនីមួយៗខាង្សលក្កាម និ ង្សលធវើតាម ”បញ្ជីក្រួរេិ និរយេី ការរាយការណ៍លលើការបញ្ឈប់អ្ំលេើហិង្សាលលើស្តសរី ”ឱ្យ
ានដិរដល់។
1. លរើលរឿង្សលនោះានគិរគូរថា សុវរថិភាេ លសចររីថ្លៃលូរន និង្សក្បលោជន៍ខាៃង្ស
ំ បំផុររបស់ជនលក្រោះម្ភនសារសំខាន់
ជាង្សឬលេ?

សុវរថិភាេ ភាេថ្លៃលូរន និង្ស ក្បលោជន៍ខាៃង្ស
ំ បំផុររបស់ជនរង្សលក្រោះក្រូវតរលៅអាេិភាេលលខមួយជានិច។
ច ជនរង្ស

លក្រោះសថិរលៅរនុង្សសាថនភាេងាយរង្សលក្រោះ លហើយការការពាររបស់េួរលគគឺ ចា
ំ ច់បំផុរ។ ការលធវើសក្ម្ភប់ ផល

ក្បលោជន៍ខាៃំង្សបំ ផុររបស់ជនរង្សលក្រោះគឺ ម្ភនន័ យថាការដារ់ បញ្ូច លរក្មូវការរបស់េួរលគជាមុន និ ង្សការលររេ

ឯរជនភាេរួមទំង្សអារមមណ៍របស់ជនរង្សលក្រោះ លបើលទោះបី ជាម្ភនន័ យថារិចចសម្ភាសឬលរឿង្សរា៉ា វក្រូវតរតក្បខុសេី អ្ី វ
តដលអ្នរផលិររមមវ ិធី ានរ ំេឹ ង្សនិ ង្សលក្រង្សេុរជាមុនរួចលហើយររី។ ជនរង្សលក្រោះមិ នគួ រក្រូវានដារ់ សម្ភាធឱ្យ
លារក្រដាង្សេ័រ៌ម្ភនលក្ចើនជាង្សអ្វីតដលេួ រលគម្ភនអារមមណ៍ររ់ លដៅរនុង្សការនិោយល

ោះលេ។

អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរតរគិរគូ រជានិចចថា តក្រង្សលលានិង្សរលបៀបតដលលរឿង្សមួ យអាចម្ភនលេធភាេរ ំលលាភបំ ពានលៅ
លលើសិេិ ស
ធ ំខាន់ៗរបស់ជនរង្សលក្រោះ។ លនោះរួមម្ភនការេិ ចរណាេី សិេិ រធ បស់ជនរង្សលក្រោះលលើភាេថ្លៃលូរន សិេិ ធ

េេួ លានឯរជនភាេ សិេិេ
ធ េួ លានការររារការសម្ភារ់ សិេិ េ
ធ េួ លានសុវរថិភាេ សិេិ េ
ធ េួ លានសនរិសុខ
និ ង្សសិេិ េ
ធ េួ លានការការពារេី លក្រោះថានរ់ឬេណឌរមម។ ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះមិនចង្ស់ ឲ្យអ្នរផលិររមមវ ិធីរាយ
ការណ៍េី លរឿង្សរបស់ររ់ អ្នរផលិររមមវ ិធីគួរតរលររេតាមបំ ណង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះនិ ង្សបញ្ចប់ ការរាយការណ៍។
ចូ រេិ ចរណាចំ ណុចខាង្សលក្កាមក្បសិនលបើ សម្ភាសជនរង្សលក្រោះណាមួ យសក្ម្ភប់ដារ់ រុង្សលរឿង្ស៖
ន
o

រុំ បងាាញល្មោះរបស់ជនរង្សលក្រោះ។

o

រុំ បងាាញេី រតនៃង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះរនុង្សេ័រ៌ម្ភនលមអិរជាង្សឃុំ ឬស្សុរ ឬ លខរររបស់េួរលគ។

o

រុំ បងាាញេ័ រ៌ម្ភនផ្ទាល់ខួនរបស់
ៃ
សម្ភជិរក្គួសារជនរង្សលក្រោះ (រួមទំង្សល្មោះ)។

o

រុំ បងាាញល្មោះឬមុខរបស់លរមង្សតដលជាប់ ពារ់េ័នធជាមួ យជនរង្សលក្រោះ ឬជនលលមើស។

o

រុំ បងាាញល្មោះជនលលមើសលដាយសារវាអាច

o

រុំ បងាាញេី រតនៃង្សរបស់ជនលលមើសលៅរនុង្សេ័រ៌ម្ភនលមអិរជាង្សឃុំរបស់េួរលគ។

o

ំឱ្យសាាល់អ្ររសញ្ញាណជនរង្សលក្រោះ។

លក្បើក្ាស់រប
ូ លររបស់ជនរង្សលក្រោះានលុោះក្តាតរចំាច់ បំផុរ។ ក្បសិនលបើ វាចំាច់ ក្រូវលក្បើរប
ូ
លរជនរង្សលក្រោះ ក្រូវធា

ថាមិ នអាចររដឹង្សអ្ររសញ្ញាណរបស់ជនរង្សលក្រោះ និ ង្សបងាាញរូបលដាយ

ររាលសចររីថ្លៃលូររបស់
ន
ររ់ ។ ការធា

លនោះម្ភនរួមទំង្សការលារ់ មុខនិង្សេក្មង្ស់ អ្ីៗ
វ លផេង្សលេៀរ

តដលអាចបញ្ញ
ជ រ់េីអ្ររសញ្ញាណាន រួមបញ្ូច លទំង្សផ្ទាំង្សខាង្សលក្កាយថ្នរូបលរ។ លបើ សិនរូបភាេ
ក្រូវានបលងាាោះតាមបណា
រ ញអ្នឡាញឌីជីលល ក្រូវធា
1

ថាឬសគល់េ័រ៌ម្ភន (meta) ឬេិននន័យ

មិ នអ្នុញ្ញារឱ្យរំ ណរ់ ររលមើ លដឹង្សអ្ររសញ្ញាណរបស់បុគាលល

ោះ លដាយម្ភនរួមទំង្សេី រតនៃង្ស

របស់េួរលគ។
o

តរង្សតរលសនើផៅល់ការផាភាជប់ ជនរង្សលក្រោះលៅនឹង្សលសវាជំ នួយតដលម្ភន លហើយពារ់ េ័នធនឹង្សបញ្ញ
ា
របស់ជនរង្សលក្រោះ។

2. លរើមុំថ្នលរឿង្សលនោះម្ភនសារចាស់លាស់តដលក្រូវជាមួយលរលលៅនិង្សវរថបំ
ុ ណង្សរបស់វគាវ ិេយុតដរឬលេ?
ក្គប់ ររណីហិង្សាក្រូវតរជាប់ ពារ់េ័នលធ ៅនឹង្សលរលលៅនិ ង្សវរថុបំ ណង្សរបស់វគាថ្នរមមវ ិធី”លយើង្សលធវើាន” លដើមបី

ក្ារដថា វាក្រូវានរំក្េលដាយវគាដថ្េលផេង្សលេៀររបស់រមមវ ិធី និង្សក្រូវបងាាញរនុង្សបរ ិបេេូ លំេូលាយ។ ររណី
ហិង្សាមិ នគួ រក្រូវានលក្បើក្ាស់រុង្សលរលបំ
ន
ណង្សថ្នរមមវ ិធីរំសានរល

ោះលេ។

គួ រចង្សចំថារមមវ ិធី”លយើង្សលធវើាន” គឺ ជាតផនរថ្នអ្ភិ ាលរិ ចន
ច ិ ង្សការេេួ លខុ សក្រូវរបស់អាជាាធរ។ ដូ លចនោះ ររណី
លរឿង្សបុគាលទំង្សឡាយគួ រតរលផ្ទររលលើសរមមភាេរបស់អាជាាធរមូ លដាាន មិ នតមនជាបេេិ លសាធន៍ថ្នអ្ំលេើ ហិង្សា
របស់បុគាលណាម្ភនរ់។

3. លរើអ្រ
ន ផលិររមមវ ិធីានដឹង្សេីការផ្ទៃស់បូរជាហូ
រ
រតហរនូវសាថនភាេ របស់ជនរង្សលក្រោះតដរឬលេ?
អ្នរផលិររមមវ ិធី ក្រូវតរដឹង្សថា លបើ លទោះបី ជាសាថនភាេហិង្សាេំ នង្សជាសាប់សាារ់លហើយរៅី រ៏ វាក្បតហលជាមិនក្រូវ
ការអ្វីលក្ចើនលដើ មបីឱ្យ បញ្ញ
ា លនោះផាុោះល

ើង្សជាលមីមង្ស
រ លេៀរល

ោះលេ។ អ្នរផលិររមមវ ិធី ក្រូវដឹ ង្សេី សាថនភាេបុ គាលនីមួយៗ

មុ នេួ រលគលធវើការសម្ភាសណាមួ យ លហើយវាយរថ្មៃថាលរើ ការលក្ជៀរតក្ជរតាមរយៈការលធវើលរឿង្សសក្ម្ភប់រមមវ ិធី របស់
ខៃួន េំនង្សនឹ ង្សលធវើឱ្យសាថនភាេកាន់ តរដុ នដាបតដរឬលេ។ ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះលៅតរសថិររនុង្សជំ ហរម្ភនលក្រោះ
ថានរ់ ឬមិនអាចេេួ លលសវារំក្េាន អ្នរផលិររមមវ ិធី េំ នង្សមិ នអាចលមើ លលឃើញបញ្ញ
ា ទំង្សមូ ល លហើយគួរតរ
េិ ចរណាល

ើង្សវ ិញ នូវការលធវើសម្ភាសឬការផាយេ័ រ៌ម្ភនលៅដំណារ់កាលលនោះ។

ក្បសិនលបើបេសម្ភាសជាមួយជនរង្សលក្រោះលដាយការរ ំលលាភបំ ពានក្រូវានលធវើល

ើង្សជាលក្ចើ នសារហ៍ឬជាលក្ចើនតខ

មុ ននឹ ង្សផាយលលើរលរធារុ អាកាស អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរតរេាោមទរ់ េង្សជនរង្សលក្រោះជាលមីមុននឹ ង្សផាយលរឿង្ស
លចញ លដើមបីលធវើឱ្យក្ារដថា សាថនភាេរបស់ររ់ មិនានផ្ទៃស់បូរចប់
រ
តាំង្សេីផរល់បេសម្ភាសមរ និ ង្សធា

ថា

លរឿង្សតដលលក្រៀមលចញផាយនឹ ង្សមិ នបង្សកឱ្យម្ភនការប៉ាោះេង្សាិចអារមមណ៍ជាលមី ឬដារ់ ជនរង្សលក្រោះរនុង្សសាថនភាេលក្រោះ
ថានរ់ ល

ើយ។

ការសង្សសឹរដារ់ េណឌរមមេីជនបង្សកហិង្សា ក្គួសារ ឬសហគមន៍ លដាយសារលេធផលថ្នការផរល់បេសម្ភាសឬ
សាច់ លរឿង្ស គួ រតរក្រូវានេិចរណាឱ្យានខាៃំង្ស លដាយសារអ្នរផលិររមមវ ិធី អាចលធវើឱ្យជនរង្សលក្រោះកាន់តរម្ភន
លក្រោះថានរ់ ខាៃំង្សល

ើង្ស។

ក្បសិនលបើជនរង្សលក្រោះមិ នចង្ស់និោយជាមួ យអ្នរផលិររមមវ ិធី េីបេេិ លសាធន៍របស់ររ់ អ្នរផលិររមមវ ិធី មិនគួ រ
តសវង្សររេ័រ៌ម្ភនបតនថមលលើររណីហិង្សាលនោះេី អ្រ
ន ជិ រខាង្ស ឬសម្ភជិ រក្គួសារល
2

ោះលេ។ លនោះអាចជាការេេួ លាន

េ័ រ៌ម្ភនលមអិរលដាយរមនការអ្នុញ្ញារេីជនរង្សលក្រោះ លហើយេ័រ៌ម្ភនផរល់លដាយអ្នរលក្ដ េំ នង្សជាមិនក្រឹ មក្រូវ (លបើ
លទោះបី ជាអ្នរលក្ដទំង្សល

ោះសាាល់ជនរង្សលក្រោះចាស់រ៏លដាយ)។

អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរដឹង្សនិង្សទរ់ េង្សជាមួ យអ្នរជំ
មនាីររិចចការ

ញខាង្សបញ្ឈប់អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរី (ម្ភនដូចជាអ្ង្សាការពារ់ េ័នធ

រ ីលខររ ។ល។) លដើមបីបញ្ូជ នររណីជារ់តសរង្សថ្នអ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរី និ ង្សសុំក្បឹរាលោបល់ក្េមទំង្ស

ការចូ លរួមលៅលេលចំាច់ ។

4. លរើលរឿង្ស “បញ្ឈប់អ្ំលេើហង្ស
ិ ាលលើស្តសរ”ី លនោះអាចផរលន
់ ូវបរ ិបេសង្សាមមួយសក្ម្ភប់ហិង្សាលលើស្តសរីតដរឬលេ?
ហិង្សារនង្សក្គួ
សារគឺជាបញ្ញ
ា សង្សាមមួយតដលលរើរលចញេីការលរ ើសលអ្ើង្សលយនឌ័រ។ អ្នរផលិររមមវ ិធីគួរដឹង្សថា លៅ
ុ
លេលហិង្សាេំ នង្សលមើ លលៅដូ ចជាបញ្ញ
ា េិ លសសតរមួយ ឬ លរើ រល

ើង្សតរមរង្សរៅី រ៏ វាគឺ ជាតផនរថ្នលំ

ំមួយតដលរ ឹរ

តរេូ លំេូលាយជាង្សលនោះលៅលេៀរ។
វាម្ភនសារសំខាន់ចំលពាោះការរាយការណ៍េី ការបញ្ឈប់ អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សការរសូមរិ លដើមបីេេួ លសាាល់ថា
អ្ំ លេើ ហិង្សាលលើស្តសរីលរើរល

ើង្សលដាយសារតរការលរើរម្ភនថ្នវ ិសមភាេលយនឌ័រ។ លៅលេលេិ ចរណាេីហិង្សាលលើ

ស្តសរី លយើង្សក្រូវតរគិរគូរេីសមភាេលយនឌ័ រ “លដាយសារហិង្សាលលើស្តសរីក្រូវានបង្សកល

ើង្សលដាយសារអ្រុ លយភាេថ្ន

អ្ំ ណាចរវាង្សស្តសរីនិង្សបុរស និ ង្សឱ្យជំ លនឿនិ ង្សការរ ំេឹង្សេុរដ៏ចលង្សអៀរចង្សអល់អ្ំេីរលបៀបតដលស្តសរីនិង្សបុ រសគួ រក្បក្េឹ រ”រ 1។
វ ិសមភាេ និង្សការលរ ើសលអ្ើង្សលយនឌ័ រលធវើឱ្យកាន់ តរងាយសក្ម្ភប់ ចរ់េុរអ្ំ លេើ ហិង្សា លលើស្តសរីថាជាលរឿង្សេូ លៅ េេួ ល
យរាន និ ង្សធមមតា។
គួ រររ់ សម្ភាល់េីរតារហានិភ័យផង្សតដរ ដូ ចជាការលក្បើក្ាស់លក្គឿង្សស្សវ ឹង្ស លក្គឿង្សលញៀន ឬភាេក្រីក្រ មិនតមនជា
ឫសគល់ថ្នអ្ំ លេើ ហិង្សាលលើស្តសរីល

ោះលេ ប៉ាុ តនរវាអាចរួមចំ តណរលធវើឱ្យសាថនភាេលនោះកាន់ តរអាក្ររ់។

ដូ លចនោះ ការរាយការណ៍េី ការបញ្ឈប់ អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរីគួរេិ និរយលលើបេដាានសង្សាមនិង្សវបបធម៌។ លរឿង្សលដាយត

រ

ទំង្សឡាយថ្នអ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរី គឺ ក្រន់ តរជាចំតណររូចមួ យថ្នបញ្ញ
ា ។

ោ៉ា ង្សរិចបំ ផុរ អ្នរផលិររមមវ ិធីគួរតរផរល់ដល់អ្នរសារប់នូវសថិរិអ្ំេីភាេេូ លៅថ្នអ្ំ លេើ ហិង្សាលលើស្តសរី លដើមបីជួយ
បងាាញេី លំ

ំទំង្សលនោះលៅរនុង្សសង្សាម។ សថិរិទំង្សលនោះអាចានមរេី ក្បភេថានរ់មូលដាាន ជារិ ឬអ្នររជារិ។

5. លរើលរឿង្សរា៉ា វហិង្សារបស់ជនរង្សលក្រោះម្ភនរ់ គឺជាវ ិធីលប
អ ំផុររនុង្សការផរលសា
់ រតដលលយើង្សម្ភនលចរ
អ្នរផលិររមមវ ិធី និង្សក្បេ័នផ
ធ េេវផាយតដលម្ភនជំ

ញវ ិជាជជី វៈ លដើ ររួ

ឬលេ?

េី ោ៉ាង្សសំខាន់ រុង្សការលលើ
ន
ររមាស់ការ

យល់ដឹង្សរបស់សាធារណជនអ្ំ េីការបញ្ឈប់អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរី ប៉ាុ តនររ៏ក្រូវក្បឆំង្សនឹង្សជំ លនឿនិង្សឥរ ិោបលហួស

សម័ យតដលេំនង្សបនរលរើរម្ភនលលើបញ្ញ
ា លនោះផង្សតដរ។ លដើមបីលជៀសវាង្សការលធវើឱ្យជនរង្សលក្រោះថ្នអ្ំលេើ ហិង្សាលយនឌ័
ររ ឹរតររង្សលក្រោះបតនថមលេៀរ អ្នរផលិររមមវ ិធីគួរតរលផ្ទររមុំ លរឿង្សរបស់េួរលគ លដាយេិ និរយលលើការេេួ លខុ សក្រូវ
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និ ង្សការល្ៃើយរបរបស់អាជាាធរមូ លដាាន លដើមបីចរ់ វ ិធានការលលើសរមមភាេអ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សរុ ម្ភរ ី លហើយផរ
ល់េ័រ៌ម្ភនសំខាន់ដល់អ្រ
ន សារប់ េីេីរតនៃង្សតដលអាចតសវង្សររលសវាជំនួយជួ យជនរង្សលក្រោះ តដលលធវើការលលើការ
បញ្ឈប់អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរីនិង្សរុ ម្ភរ ី។
ជាជាង្សការលផ្ទររលលើសាច់ លរឿង្សរបស់ជនរង្សលក្រោះ ជនលលមើសនិ ង្សសរមមភាេជារ់តសៅង្សថ្នអ្ំ លេើ ហិង្សា ការយរចិររ
េុ រដារ់ លលើលរឿង្សរា៉ា វវ ិជជម្ភនថ្នការផរល់អ្ំណាចនិង្សភាេរ ឹង្សម្ភំល
តដលជនរង្សលក្រោះជាញឹរញាប់ លដើ ររួ
ល

ើង្សវ ិញរបស់ស្តសរី អាចជួ យរនុង្សការបងាាញេី វ ិធី

េី ជាអ្នររសូមរិនិង្សភានរ់ ងារថ្នការផ្ទៃស់បូរ។
រ អ្នរផលិររមមវ ិធីអាចលលើរ

ើង្សនូវការផាភាជប់ រវាង្សតផនរខៃឹមសារលផេង្សៗរន ដូចជា៖
-

ការផរល់អ្ំណាចលសដារិចន
ច ិ ង្សឱ្កាសលអ៖
o

ស្តសរីតដលជាជនរង្សលក្រោះថ្នអ្ំ លេើ ហិង្សារនុង្សក្គួសារគឺ លក្ចើ នេឹ ង្សតផអរតផនរហិរញ្ា វរថុលលើសាវមីរបស់រ
រ់ ។ លរឿង្សរា៉ា វទរ់េង្សមួ យអាចអ្ំេីស្តសរីតដលេេួ លានចំលណោះដឹង្សតផនរហិរញ្ា វរថុ និ ង្សម្ភនឱ្កាស
តផនរលសដារិចចតដលានលធវើឱ្យររ់លគចលចញឬក្ាប់េីសាថនភាេអ្ំ លេើ ហិង្សា។

-

សំល

ង្សក្បជាធិបលរយយនិង្សការសលក្មចចិរររបស់ស្តសរី
o

ស្តសរីម្ភនសិេិលធ សមើនឹង្សបុរសលដើ មបីកាៃយជាអ្នរសលក្មចចិររនិង្សអ្នរដឹ រ

ំ ទំង្សរនុង្សវ ិស័យឯរជននិង្ស

សាធារណៈ។ លរឿង្សរា៉ា វមួ យអាចលរៀបរាប់េីអ្នរនលោាយស្តសរីម្ភនរ់ តដលរំេុង្សលលើររមាស់ការ

យល់ដឹង្សេី ការបញ្ឈប់អ្ំលេើហិង្សាលលើស្តសរី និ ង្សអ្ប់រ ំស្តសរីមូលដាានេី សិេិរធ បស់េួរលគចំ លពាោះជី វ ិរមួ យ
តដលរមនហិង្សា។
-

ការជំ ទស់ផរ
ន ់គំនិរលយនឌ័ រ៖
o

លដាយការផ្ទៃស់បូរឥរ
រ
ិោបេជុំវ ិញរួ

េី លយនឌ័ រជាក្បថ្េណី លយើង្សរ៏ ផ្ទៃស់បូរភាេមិ
រ
នលសមើរនថ្ន

អ្ំ ណាចរវាង្សបុ រសនិ ង្សស្តសរីផង្សតដរ។ លរឿង្សរា៉ា វមួ យអ្ំ េីបុរសម្ភនរ់តដលសារប់រមមវ ិធី”លយើង្សលធវើាន”

ញឹរញាប់ និង្សដឹ ង្សថាការវាយលធវើាបក្បេនធរបស់ររ់គឺជាអារបបរិ រ ិោមិ នអាចេេួ លយរាន
ដូ លចនោះររ់ ផ្ទៃស់បូរអារបបរិ
រ
រ ិោរបស់ររ់ ។
អ្នរផលិររមមវ ិធី ក្រូវតរដឹង្សថា លសចររីលមអិរេិសាៅរេីការរ ំលលាភបំ ពានផៃូវលភេនិង្សហិង្សា អាចបង្សកឱ្យម្ភនផលប៉ា ោះ
ពាល់ផូវអារមម
ៃ
ណ៍ខាៃំង្សចំ លពាោះអ្នរសារប់ តដលម្ភនបេេិ លសាធន៍ផ្ទាល់ឬសាាល់នរណាម្ភនរ់ តដលធាៃប់ក្បេោះបញ្ញ
ា
ទំង្សលនោះ ដូ ចជាឪេុរតដលម្ភនរូ នស្សីក្រូវានចប់ រ ំលលាភលសេសនថវៈឬសម្ភៃប់។ អ្នរផលិររមមវ ិធីគួរតរ

េិ ចរណាេីផលប៉ា ោះពាល់តដលលរឿង្សរបស់េួរលគនឹ ង្សម្ភនលលើបុគាលអ្នរសារប់ដថ្េលេៀរ។ ការផាភាជប់លរឿង្សលៅនឹ ង្ស
លសវាជំនួយលផេង្សៗគឺ សំខាន់ សក្ម្ភប់ជនរង្សលក្រោះលដាយការរ ំលលាភបំ ពានតដលជាអ្នរសារប់។

6. លរើលរឿង្សលនោះលជៀសផុរេីការសរប
ី ល ា សជនរង្សលក្រោះតដរឬលេ?
អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរតរក្បុង្សក្បយ័ររ
ន ុង្សការដារ់
ន
បញ្ូច លតរេ័ រ៌ម្ភនពារ់េ័នេ
ធ ីជនរង្សលក្រោះលៅរនុង្សលរឿង្សប៉ាុ លណាណោះ។

ឧទហរណ៍៖ ការផរល់មរិ លោបល់េីរលបៀបជនរង្សរលក្រោះលសៃៀរពារ់ (ឧ៖ លសៃៀរពារ់ សុិចសុី ឬ លសៃៀរសំេរ់ ខី)ៃ
ស្តសរីានឬមិនានេេួ លទនលក្គឿង្សស្សវ ឹង្ស ឬថាលរើស្តសរីល

ោះលដើ រលៅផាោះតរម្ភនរ់ឯង្សលេលយប់ តដរឬលេ អាច

ំឱ្យ

ម្ភនការសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ។ ការរាយការណ៍េ័ រ៌ម្ភនទំង្សលនោះបង្សកប់ន័យសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ
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តដលអាចនឹង្សបំ ផ្ទៃញស្តសរី និ ង្សជាលរឿង្សមិនេិ រផង្សតដរ។ ការបំ ពានលលើស្តសរីានលរើ រល

ើង្សលដាយសារជនលលមើសាន

សលក្មចចិ រប
រ ំ ពានលលើជនរង្សលក្រោះ។
លបើមិនពារ់ េ័នធលដាយសមលហរុ ផលលៅនឹង្សសាច់លរឿង្សលេល
របស់ជនរង្សលក្រោះនិង្សជនលលមើសល

ើយ។ រនុង្សល

អាចបង្សកប់ជំលនឿនិ ង្សការមិ នលជឿចំ លពាោះការលរើរល
ថាជា “ជនរង្សលក្រោះ” មិ នតមនជា ”លដើមលចេ”ល

ោះអ្នរផលិររមមវ ិធី មិនគួររាយការណ៍អ្ំេីជារិសាសន៍

ោះផង្សតដរ ការលក្បើ ក្ាស់ភាសាររ៏ ម្ភនសារសំខាន់ លដាយសារវា
ើង្សថ្នបេឧក្រិ ដ។
ា ក្រូវលៅស្តសរីតដលានជួ បក្បេោះនឹ ង្សអ្ំ លេើហិង្សា
ើយ។

បតនថមេី លនោះ សរមមភាេរបស់ជនលលមើសគួ រតរមិ នេេួលាននូ វលលស ឬេេួ លានអារមមណ៍អាណិរអាសូរល

ោះ

លេ។ ឧទហរណ៍៖ ការលោង្សអ្ំេីលរខណៈសមបររិេីសម្ភជិរក្គួសារតដលនិោយថា “មនុ សេរាល់រនអាចលធវើ
ខុ ស” ឬេណ៌

អ្ំ េីជនលលមើសថាជា “បុ រសលអតដលជាធមមតាមិ នបង្សកបញ្ញ
ា ចំ លពាោះនរណាល

ើយ” េក្ង្សឹង្សបតនថមនូ វ

ការសរីបល ា សលលើជនរង្សលក្រោះ។
អ្ំ លេើ ហិង្សាលលើស្តសរីលរើរល
របស់ជនរង្សលក្រោះល

ើង្សលដាយសារនរណាម្ភនរ់ (ធមមតាជាបុ រស) ក្បក្េឹររហិង្សាលនោះ។ វាមិនតដលជារំហុស

ោះលេ។

7. លរើលរឿង្សលនោះផរលេ
់ ័រ៌ម្ភនដល់អ្រ
ន សារប់េីេីរតនៃង្សតដលេួរលគអាចេេួលជំនួយតដរឬលេ?
លៅចុ ង្សវគានីមួយៗថ្នរមមវ ិធី បញ្ឈប់អ្ំលេើ ហិង្សាលលើស្តសរី អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរតរផរល់េ័រ៌ម្ភនដល់អ្រ
ន សារប់េីលសវា
ជំ នួយតដលម្ភនលៅថានរ់ មូលដាាន រួមបញ្ូច លទំង្សលលខេូរសេាេំ

រ់េំនង្សលៅថានរ់ មូលដាាននិង្សថានរ់ ជារិតដល

េួ រលគអាចទរ់េង្សលៅានលបើ ចំាច់។ អ្នរផលិររមមវ ិធី គួរតរម្ភនការអ្នុញ្ញារេី រតនៃង្សផរល់លសវាជំ នួយមុ ននឹ ង្ស
ផេេវផាយលលខេំ

រ់ េំនង្សតាមវ ិេយុ។
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