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ប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន រួ ួមមានប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី បានបង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសម្រា�ប់់ ការរាយការណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំំងនេះ�ះតម្រ�ង់់ គោ�លដៅ�ទៅ�អ្ននកជំំនាញប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយត្រូ�វូ បានផ្ដោ�ោតការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ខ្លាំំ ង
� លើ�ើទម្រ�ង់់ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយជាប្រ�ពៃ�ណីី និិ ងបោះ�ះពុុម្ពព ជាជាងតាមអ៊ីី�នធឺឺ ណិិត និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម។ ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ យើ�ើងដឹឹ ងថាមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
ប្រើ��ើប្រា�ស់់ វេ�ទិិកាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមនានា ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតតាមរបៀ�ៀបមួួយចំំនួួន។ យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនានាដែ�លផ្ដោ�ោតលើ�ើការចូូលរួ ួម
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ើ
់ទំំនងតាមអន
ឡាញអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត (3)។ របកគំំឃើ�ើញទាំំងនេះ�ះណែ�នាំំថា មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងរកឃើ�ើញថាវាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មាននៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមអំំពីីការទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ វាក៏៏មានន័័ យថាប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមបង្ហាា ញនូូវរបៀ�ៀបទាក់់ទងជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដែ�ល
អាចទទួួលយកបាន ជាមួួយនឹឹ ងព័័ត៌៌មានអំំពីីសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតរបស់់ ពួួកគេ�។

ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យរឿ�ឿងនេះ�ះ យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�តគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
#chatsafe (1)។ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe គឺឺជាសំំណុំំ� នៃ�
ឧបករណ៍៍ និិ ងគន្លឹះះ��ដែ�លមានភស្តុុ�តាងស្រា�វជ្រា�វដំំបូូងបង្អអស់់ ដែ�លបាន
តាក់់តែ�ងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ រមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងតាម
អនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ ឧបករណ៍៍ និិ ង
គន្លឹះះ��ទាំំងនោះ�ះត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាដៃ�គូូជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងអ្ននកជំំនាញទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ហើ�ើយត្រូ�វូ បានគាំំទ្រ�
ដោ�យយុុទ្ធធនាការប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ដែ�លត្រូ�វូ បានតាក់់តែ�ងរួ ួមគ្នាា
ទាំំងស្រុ� ុងជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងជាង 200 នាក់់ពីីទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី
(2)។

ខណៈៈដែ�លយុុទ្ធធនាការប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមកំំពុុងធ្វើ�� ើការបានល្អអបំំផុុត
ក្នុុ�ងការទាក់់ទងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងជាមួួយនឹឹ ងព័័ត៌៌មាន #chatsafe យើ�ើង
ដឹឹ ងថាមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យជាច្រើ�ើ�ននាក់់ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភអំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�មាតិិកាដែ�ល
័យក្មេ�េងរបស់
មនុុស្សសវ័
់ ពួួកគេ�អាចជួួបប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម។ សម្រា�ប់់ ហេ�តុុផលនោះ�ះ #chatsafe ក៏៏រួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវ
ធនធាននានាដែ�លផ្ដដល់់ ដល់់មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនូូវឧបករណ៍៍ និិ ងគន្លឹះះ��នានា
ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�វូ ការដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនង
តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ ធនធាន
#chatsafe ទាំំងអស់់ ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង និិ ង
មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យមាននៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំ ព័័រ #chatsafe។

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe រួ ួមមានផ្នែ�ែកនានាដូូចខាងក្រោ��ម៖

អ្ននកអាចទាញយកគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe ពីី
គេ�ហទំំ ព័័រ#chatsafe, ឬចូូលមើ�ើលយុុទ្ធធនាការប្រ�ព័័ន្ធធផ្សាាព្វវផ្សាាយ
សង្គគម នៅ�លើ�ើ Instagram។ អ្ននកក៏៏អាចរកឃើ�ើញគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
#chatsafe នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុវត្ថិិ�ភាព Facebook និិ ង Instagram
ផងដែ�រ (4)។

• អ្វីី�ដែ�លត្រូ�វូ ពិិចារណាមុុនពេ�លអ្ននកបង្ហោះ�ះ�អ្វីី�មួួយ អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត

• ការចែ�ករំំលែ�កគំំនិិតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន អារម្មមណ៍៍ ឬបទពិិសោ�ធន៍៍ ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់
អ្ននកជាមួួយនឹឹ ងឥរិិយាបថអត្តតឃាតតាមអនឡាញ
• ការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងជាមួួយអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ ដែ�លបានរង
ប៉ះះ�ពាល់់ ដោ�យគំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត អារម្មមណ៍៍ ឬឥរិិយាបថ
• ការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត និិ ង

• របៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តអនុុស្សាាវរីីយ៍៍ ឬទំំព័័រតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យ
សុុវត្ថិិ�ភាព។

4

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

សេ�ចក្ដីី�ផ្ដើ�ើ�មអំំពីី #chatsafe
សម្រា�ប់់ឪពុុ កម្ដាាយ និិង
អ្នន កថែ�ទាំ ំ
ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំជាញឹឹកញាប់់ គឺឺជាមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លទុុកចិិត្តត
ិ រស់់ នៅ�របស់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ពួួកគេ�ក៏៏ជា
បំំផុុតមួួយចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងជីី វិត
ប្រ�ភពនៃ�ព័័ត៌៌មាន និិ ងការគាំំទ្រ�សំំខាន់់ មួួយផងដែ�រ (5)។ សម្រា�ប់់
ហេ�តុុផលនេះ�ះ ជាការសំំខាន់់ ដែ�លឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំមានអារម្មមណ៍៍
ថាបានបំំពាក់់ឧបករណ៍៍គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីប្រ�ធានបទរសើ�ើប និិ ង
ស្មុុ�គស្មាា ញដូូចជា ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងជាដើ�ើម។
មិិ នត្រឹ�ឹមតែ�ប្រ�ធានបទនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�គឺឺជាប្រ�ធានបទ
សំំខាន់់ មួួយដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាា ដូូចគ្នាានេះ�ះដែ�រប្រ�ធានបទអំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សង្គគម រួ ួមមានប្រ�ភេ�ទនៃ�មាតិិកាដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងមើ�ើល និិ ងចែ�ករំំលែ�ក
តាមអនឡាញផងដែ�រ។ យើ�ើងដឹឹ ងថាការនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះអាចជារឿ�ឿងពិិបាក។ យើ�ើងក៏៏ដឹឹងផងដែ�រថានៅ�ពេ�លអ្ននកបញ្ចូូ�ល
ប្រ�ធានបទទាក់់ទងនឹឹ ងសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតទៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចច
សន្ទទនាទាំំងនោះ�ះ វាអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានអារម្មមណ៍៍លើ�ើសលប់់ ហើ�ើយអាចពិិបាក
នឹឹ ងដឹឹ ងថាត្រូ�វូ ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មពីីកន្លែ�ែងណា ឬរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចសន្ទទនា
នោះ�ះ។ នោះ�ះហើ�ើយជាកន្លែ�ែងដែ�លធនធាននេះ�ះនឹឹ ងជួួយបាន។
យើ�ើងបានបង្កើ�ើ�ត #chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំដើ�ើម្បីី�ជួួយ
ិ របស់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមាន
មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យសំំខាន់់នៅ�ក្នុុ�ងជីី វិត
អារម្មមណ៍៍កាន់់ តែ�ទុុកចិិត្តត និិ ងផ្ដដល់់ សម្ភាា របានកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�
ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងក្នុុ�ងការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យ
សុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ ធនធាននេះ�ះនឹឹ ងផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លអ្ននកអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាគំំរូ ូនូូវភាសាដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព នៅ�ពេ�ល
និិ យាយអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត គាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើ
ទំំនាក់់ទំំនងតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ព្រ�មទាំំងជួួយពួួកគេ�ក្នុុ�ងការធ្វើ��សេ�ចក្ដីី�សម្រេ��ចចិ
ើ
ិ ត្តតអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�
អាចទាក់់ទិិនធជាមួួយមាតិិកាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតដែ�លមាននៅ�
លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម។ ការសន្ទទនាបើ�ើកចំំហ និិ ងការធ្វើ�� ើអន្តតរាគមន៍៍
ទាន់់ ពេ�ល គឺឺជាគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ជាពិិសេ�ស
នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ពុះះ�ពារជាមួួយនឹឹ ងគំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត ឬជួួបប្រ�ទះះព័័ត៌៌មាន
ដោ�យចៃ�ដន្យយអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ដែ�លពួួកគេ�អាចរកឃើ�ើញថាមានការទុុក្ខខ
ព្រួ�ួយ។ តាមរយៈៈការបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹ ង និិ ងទំំនុុកចិិត្តតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននក
ក្នុុ�ងការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត អ្ននកនឹឹ ង
កំំពុុងតែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកឱ្យយធ្វើ��ដូ
ើ ូចគ្នាានេះ�ះដែ�រ
ទាំំងតាមអនឡាញ និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។
ផ្នែ�ែកទីីមួួយនៃ�ធនធាននេះ�ះចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានមួួយចំំនួួនអំំពីីសារៈៈសំំខាន់់
ក្នុុ�ងការនិិ យាយជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតជាទូូទៅ�។
ផ្នែ�ែកទីីពីីរត្រូ�វូ បានតាក់់តែ�ងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យ
សុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។

#chatsafe

ព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងធនធាននេះ�ះមានលក្ខខណៈៈទូូទៅ� ហើ�ើយ
មិិ នមានគោ�លបំំណងដាក់់ជំំនួួសដំំបូូន្មាានផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ
ណាមួួយដែ�លបានផ្ដដល់់ ដោ�យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយគ្លីី�និិ ក (ឬស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា )
នេះ�ះទេ�។ មាតិិកានៃ� #chatsafe ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
ព្រ�មទាំំងត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃស្រ�បជាមួួយនឹឹ ងមនុុស្សសដែ�លមាន
អាយុុ 16-25 ឆ្នាំំ � ហើ�ើយយើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយពិិចារណាលើ�ើ
អាយុុនៅ�ពេ�លមានការសន្ទទនាជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីការ
ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។

“ក្នុុ�ងនាមជាមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង យើ�ើ ងប្រា�កដជានឹឹ ង
ទទួួ លផលប៉៉ ពាល់់ ដោ�យការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត និិ ងការធ្វើ�ើ�
ឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួ�ន
ួ ឯងដោ�យជៀ�ៀសមិិ នរួ ួច។
ក្នុុ�ងនាមជាឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ អ្នន កអាចជាប្រ�ភព
ដ៏៏ សំំខាន់់ មួួយក្នុុ�ងការគាំំទ្រ� និិ ងបង្កើ�ើ�តកន្លែ�ែងសុុ វត្ថិិ�ភាព
សម្រា�ប់់ យើ�ើងដើ�ើ ម្បីី�និិយាយគ្នាា ។ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ
ទាំំងនេះ�ះអាចផ្ដដល់់ ដល់់អ្ននកនូូ វជំំ នាញ ចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង និិ ង
ធនធាននានាដើ�ើ ម្បីី�គាំំទ្រ�ដល់់យើ�ើងយ៉ាា ងសកម្មម ក្នុុ�ង
ការធ្វើ�ើ�ទំំ នាក់់ ទំំនងតាមអនឡាញ។ ការនិិ យាយអំំ ពីី
ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត និិ ងការធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់
ខ្លួួ�នឯងមិិ នមែ�នងាយស្រួ�ួលនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាជាកិិ ច្ចច
សន្ទទនាមួួ យដែ�លអាចសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិិតបាន"។
Emily, ទីីប្រឹ�ឹ ក្សាាយុុ ជន

“ក្នុុ�ងនាមជាមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង យើ�ើ ងចង់់ ឱ្យយបណ្ដា
ា ញ
គាំំទ្រ�របស់់ យើ�ើងត្រូ�ូវបានបំំ ពាក់់ យ៉ាា ងល្អអជាមួួ យ
ការយល់់ ដឹឹង ជំំ នាញ និិ ងធនធាននានា ដើ�ើ ម្បីី�ឱ្យយពួួ កគេ�
អាចគាំំទ្រ�យើ�ើងបាន។ ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍កាន់់ តែ�ស្រ�ណុុក
ស្រួ�ួលក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកជំំ នួួយពីីមនុុ ស្សសទាំំងឡាយដែ�ល
នៅ�ជុំំ�វិិញខ្ញុំំ��ដែ�លមានចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង ដែ�លពួួ កគេ�កំំ ពុុង
ត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ផងដែ�រ"។
Ella, ទីីប្រឹ�ឹ ក្សាាយុុ ជន
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

វាមានសុុ វត្ថិិ�ភាព និិងសំំខាន់់ ក្នុុ�ងការ
័ ក្មេ�េងរបស់់អ្ននក
និិយាយជាមួួ យមនុុ ស្សសវ័យ
អំំពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត
ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចដើ�ើ រតួួនាទីីសំំ ខាន់់ មួួយក្នុុ�ងការជួួយមនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងឱ្យយយល់់ដឹឹងអំំពីីសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងបទពិិសោ�ធន៍៍ នៃ�ការ
ធ្វើ�� ើអត្តតឃាតរបស់់ ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�ក៏៏អាចដើ�ើ រតួួនាទីីយ៉ាាងសំំខាន់់ ក្នុុ�ង
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ ការស្វែ�ែងរកជំំនួួយ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ឬនៅ�ពេ�លពួួកគេ�
ត្រូ�វូ ការវា។ ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំជាច្រើ�ើ�ន
មានអារម្មមណ៍៍ថាមិិ នបានបំំពាក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងការនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីប្រ�ធានបទនានាដូូចជាសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត ការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាត និិ ងការធ្វើ�� ើឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង (6)។

ការនិិ យាយអំំ ពីី ការអត្តតឃាតអាចជាការមិិ ន
ស្រ�ណុុកស្រួ�ួល

ការនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតអាចមានអារម្មមណ៍៍
មិិ នស្រ�ណុុកស្រួ�ួល និិ ងគួួរឱ្យយភ័័យខ្លាាច។ ជាញឹឹកញាប់់ មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ
ជាច្រើ��ើននាក់់ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភអំំពីីការនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីការ
ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ដោ�យសារតែ�ទស្សសនៈៈយល់់ ច្រ�ឡំំជាទូូទៅ�ដែ�លថាការនិិ យាយ
អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតអាចផ្ដដល់់ ឱ្យយពួួកគេ�នូូវគំំនិិ ត ឬចូូលរួ ួមចំំណែ�កដល់់
ការវិិវឌ្ឍឍនៃ�គំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត។ ការស្រា�វជ្រា�វរបស់់ យើ�ើ ងប្រា�ប់់ យើ�ើ ងថា
នេះ�ះមិិ នមែ�នជាករណីីនោះ�ះទេ�។ របកគំំឃើ�ើញនានាបង្ហាា ញថា វាអាចមាន
សុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងការនិិ យាយជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីពួួកគេ� ឬប្រ�សិិ នបើ�ើ ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតបាន
កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ របស់់ អ្ននក (7, 8, 9)។ ជាការពិិត មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងបានប្រា�ប់់ក្រុ� ុមការងារ #chatsafe ថាពួួកគេ�ចង់់ឱ្យយឪពុុកម្ដាា យ
របស់់ ពួួកគេ�ស្ដាាប់់ពួួកគេ� និិ ងធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងដោ�យចំំហអំំពីីការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាត។

“ស្រ�មើ�ើ ស្រ�ម័័យមើ�ើ លថាអ្នន កមានអារម្មមណ៍៍
យ៉ាា ងដូូ ចម្ដេ�េចដែ�រ ប្រ�សិិ នបើ�ើស្ថិិ� តនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពដូូ ច
យើ�ើ ងវិិញ និិ ងគិិ តអំំ ពីី របៀ�ៀបដែ�លអ្នន កចង់់ ឱ្យយអ្នន កណា
ម្នាាក់់ ធ្វើ�ើ�ទំំនាក់់ ទំំនង ឬបង្ហាាញអ្នន កថាពួួ កគេ�នៅ�ទីីនោះ�ះ
សម្រា�ប់់ អ្ននក។ កុំំ�រង់់ ចាំរំ ហូូតដល់់ បញ្ហាាកើ�ើ តឡើ�ើង។
ចាប់់ បង្កើ�� ើតទំំ នាក់់ ទំំនងនោះ�ះនៅ�ពេ�លឥឡូូវនេះ�ះ នៅ�
ទីីណាដែ�លអ្នន កមានកិិ ច្ចចសន្ទទនាជាបន្តតបន្ទាា ប់់ ដើ�ើ ម្បីី�
ជៀ�ៀសវាងនូូ វអ្វីី�មួួ យដែ�លកើ�ើ តឡើ�ើងគួួ រឱ្យយភ័័ យខ្លាា ចក្នុុ�ង
ពេ�លអនាគត។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

តើ�ើ អ្វីី� ជាបទពិិ សោ�ធន៍៍នៃ�ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត?
នៅ�ពេ�លយើ�ើងនិិ យាយថា “បទពិិសោ�ធន៍៍ នៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត” យើ�ើងកំំពុុងយោ�ងទៅ�ពេ�លវេេលាណាមួួយដែ�លអ្ននកណាម្នាាក់់ មានបទពិិសោ�ធន៍៍ អំំពីីការ
ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ទោះ�ះជាផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន ឬតាមរយៈៈអ្ននកណាម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្តីី�។ វាអាចរួ ួមបញ្ចូូ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងម្នាាក់់ដែ�លបានធ្លាាប់់ មានបទពិិសោ�ធន៍៍ នៃ�គំំនិិ ត
ចង់់ ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត អារម្មមណ៍៍ចង់់ ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬឥរិិយាបថចង់់ធ្វើ�� ើអត្តតឃាតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ ពួួកគេ� ឬអ្ននកទាំំងនោះ�ះដែ�លបានជាប់់ ទាក់់ទងជាមួួយមនុុស្សស
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានជួួបប្រ�ទះះនឹឹ ងបទពិិសោ�ធន៍៍ នៃ�គំំនិិ តចង់់ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត អារម្មមណ៍៍ចង់់ ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬឥរិិយាបថចង់់ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ បទពិិសោ�ធន៍៍
ទាំំងនេះ�ះអាចកើ�ើតឡើ�ើងទាំំងតាមអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ។
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

តើ�ើ នៅ�ពេ�លណាដែ�លឪពុុ កម្ដាាយអាចនិិ យាយទៅ�
កាន់់ មនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ ពួួកគេ�អំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�
អត្តតឃាត?
មានកិិច្ចចការមួួយចំំនួួនដែ�លអាចជម្រុ� ុញឱ្យយអ្ននកធ្វើ�ើ�ភ្លាាមក្នុុ�ងនាមជា
ឪពុុកម្ដាា យ ដើ�ើម្បីី�និិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកអំំពីីការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាត។ កិិច្ចចការទាំំងនេះ�ះ រួ ួមមាន៖
• អ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីពួួកគេ� និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ ពួួកគេ�

• អ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីមនុុស្សសម្នាាក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�មមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�របស់់ ពួួកគេ� ឬ
អ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លពួួកគេ�ស្គាាល់់

• ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ នៅ�តាមតំំបន់់ របស់់
អ្ននក ឬនៅ�សាលារៀ�ៀនកូូនរបស់់ អ្ននក

• តួួអង្គគសាធារណៈៈ ឬអ្ននកល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�ម្នាាក់់បានស្លាាប់់ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ហើ�ើយកំំពុុងត្រូ�វូ បានពិិភាក្សាានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
• ព័័ត៌៌មានអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬការធ្វើ�� ើឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង
កំំពុុងផ្សសព្វវផ្សាាយ ឬកំំពុុងត្រូ�វូ បានចែ�ករំំលែ�កនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សង្គគម
• សារអត្ថថបទពីីសាលាមានប្រ�ធានបទនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬ

ិ ី ទូូរទស្សសន៍៍ ឬភាពយន្តតដែ�លពួួកគេ�បានមើ�ើ ល បាននិិ យាយអំំពីី
• កម្មមវិធី
ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬតួួអង្គគស្លាាប់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។

"នៅ�ក្នុុ�ងពិិ ភពឌីីជិិ ថល អ្វីី�ៗអាចមើ�ើ លទៅ�មានលក្ខខណៈៈ
ជាក់់ លាក់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃមួួយ ហើ�ើ យវាខុុ សគ្នាា ទាំំងស្រុ� ុងនៅ�
ថ្ងៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬសូូ ម្បីី�តែ�នៅ�ម៉ោ�ោងផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ប្រ�ព័័ ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមគឺឺ ជាសមាសភាគមួួ យដ៏៏ រឹង
ឹ មាំំនៃ�
ជីីវិិតរស់់ នៅ�របស់់ យើ�ើង វាជាផ្នែ�ែកបន្ថែ�ែមរបស់់ យើ�ើង
ពិិ តប្រា�កដ… វាពិិ តជាសំំ ខាន់់ ខ្លាំំ�ងណាស់់ ដែ�ល
ឪពុុ កម្ដាាយមិិ នត្រូ�វូ អន់់ ចិិត្តតនឹឹងកូូ នរបស់់ ពួួកគេ�ចំំ ពោះ�ះ
ជួួ បប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយនូូ វរឿ�ឿងរ៉ាាវជាក់់ លាក់់ នានា
[តាមអនឡាញ]។ ក្នុុ�ងនាមជាមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង ខ្ញុំំ��ដឹឹង
ថាខ្ញុំំ��បានភ័័ យព្រួ�ួយក្នុុ�ងការនិិ យាយជាមួួ យឪពុុ កម្ដាាយ
របស់់ ខ្ញុំ��អំ
ំ ំ ពីីអ្វីី�មួួយដែ�លខ្ញុំំ��បានឃើ�ើ ញនៅ�លើ�ើ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ពីីព្រោះ��ះតែ�អ្វីី�ដែ�លពួួ កគេ�ប្រ�ហែ�លជា
ត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យតបវិិញ។ ខ្ញុំំ��គិិតថាវាពិិ តជាសំំ ខាន់់ ដែ�លទាំំង
ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងកូូ នៗរបស់់ ពួួកគេ�ស្វែ�ែងយល់់ អំំពីី របៀ�ៀប
រុ ុករកកិិ ច្ចចសន្ទទនាជុំំ�វិិញទស្សសនៈៈនានាដែ�លពួួ កគេ�អាច
គិិ តថាជាការគួួ រឱ្យយខ្លាា ច"។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

នៅ�ពេ�លរឿ�ឿងទាំំងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង ជាការសំំខាន់់ ដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ មានអារម្មមណ៍៍
ស្រ�ណុុកស្រួ�ួល និិ ងទុុកចិិត្តតក្នុុ�ងការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក។ ការមិិ ននិិយាយអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ឬការមិិ នអើ�ើពើ�ើអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត មាក់់ងាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើប្រ�ធានបទ
និិ ងណែ�នាំំដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងថាពួួកគេ�ក៏៏មិិនគួួរនិិ យាយអំំពីីការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតផងដែ�រ (10)។
ការនេះ�ះអាចទប់់ ស្កាាត់់ការស្វែ�ែងរកជំំនួួយ និិ ងការធ្វើ�� ើអន្តតរាគមន៍៍ ទាន់់ពេ�ល
និិ ងការកំំណត់់ឱកាសក្នុុ�ងការចូូលរួ ួមពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្ទទនាដ៏៏
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីសុុខភាព
ផ្លូូ�វចិិ ត្តត និិ ងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

តទៅ�នេះ�ះគឺឺជាកិិច្ចចការមួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននក
អាចធ្វើ�ើ�បាននៅ�ពេ�លនិិ យាយទៅ�កាន់់
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអំំពីីប្រ�ធានបទនៃ�ការធ្វើ�� ើ
អន្តតឃាត៖

• ត្រូ�ូវមានភាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់ និិ ងពិិ ចារណាលើ�ើ រឿ�ឿងនានាដែ�លអ្នន កចង់់ និិយាយជាមុុ ន។ វាអាច
ជួួយបានដោ�យសរសេ�រចុះះ�នូូវគំំនិិ ត អារម្មមណ៍៍ និិ ងរឿ�ឿងនានារបស់់ អ្ននកដែ�លអ្ននកចង់់ ធ្វើ�� ើការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
មុុនពេ�លចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចសន្ទទនា។
• ត្រូ�ូវស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ ។ វាមិិ នអីីទេ�ក្នុុ�ងការប្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងថាកិិច្ចចសន្ទទនាមានអារម្មមណ៍៍ឆ្គគង ឬមិិ ន
ស្រ�ណុុកស្រួ�ួល។ ពួួកគេ�ក៏៏អាចមានអារម្មមណ៍៍បែ�បបនោះ�ះដែ�រ ហើ�ើយការនេះ�ះធ្វើ�� ើជាគំំរូ ូថាវាមាន
សុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងការងាយរងគ្រោះ��ះ និិ ងស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់ មានហេ�តុុផលមួួយដែ�លអ្ននកចង់់ ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចច
សន្ទទនានេះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�វូ ស្មោះ�ះ�ត្រ�ង់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លជាហេ�តុុផលនោះ�ះ។
• ត្រូ�ូវនិិ យាយដោ�យផ្ទាាល់់ និិ ងច្បាាស់់ លាស់់ ជាភាសារបស់់ អ្ននក។ ជៀ�ៀសវាងប្រើ��ើ ភាសាមិិ ន
ច្បាាស់់ លាស់់ ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយពិិបាកដល់់មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក ក្នុុ�ងការយល់់ អំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននក
កំំពុុងព្យាាយាមនិិ យាយ។

"សូូ មរស់់ នៅ�
ដោ�យមានការយកចិិ ត្តត
ទុុ កដាក់់ អ្នន កស្ថិិ�តនៅ�
ក្នុុ�ងស្ថាានភាពនេះ�ះ
ជាមួួ យគ្នាា "។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

• ផ្ដដល់់ ពេ�លវេ�លាឱ្យយពួួ កគេ�ដើ�ើ ម្បីី�បង្ហាាញខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងបរិិយាកាសមួួ យដែ�លគ្មាានការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ។
សួួរពួួកគេ�ថាពួួកគេ�កំំពុុងមានអារម្មមណ៍៍យ៉ាាងដូូចម្ដេ�េច ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើ មានអ្វីី�មួួយដែ�លពួួកគេ�
ចង់់ និិយាយដើ�ើម្បីី�បន្ធូូ�រចិិ ត្តតពួួកគេ�។ សូូមចាំំថា ពួួកគេ�អាចមិិ នទាន់់ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួ ួចរាល់់ ដើ�ើម្បីី�និិ យាយ
ភ្លាាមៗទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកសម្រេ�េចចិិ ត្តតផ្អាាកកិិច្ចចសន្ទទនា សូូមប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ឱ្យយបានដឹឹ ងថាអ្ននកនឹឹ ង
ត្រ�ឡប់់ មកវាវិិញ នៅ�ពេ�លពួួកគេ�មានអារម្មមណ៍៍ឡើ�ើងវិិញចំំពោះ�ះរឿ�ឿងនោះ�ះ។ ប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ឱ្យយបានដឹឹ ង
ថាអ្ននកនឹឹ ងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួ ួចរាល់់ ដើ�ើម្បីី�ស្ដាាប់់ នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួ ួចរាល់់ ដើ�ើម្បីី�និិ យាយ។
• ព្យាាយាមសូូ មកុំំ� ឱ្យយមានប្រ�តិិ កម្មម ឬភ័័ យស្លលន់់ ស្លោ�ោ ។ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកអាចនិិ យាយ
អ្វីី�មួួយដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភ ឬមានអារម្មមណ៍៍ខ្វវល់់ ព្រួ�យ
ួ ។ ព្យាាយាមអង្គុុ�យចុះះ�ជាមួួយពួួកគេ�
នៅ�ពេ�លនោះ�ះ និិ ងបង្ហាា ញពួួកគេ�ថាអ្ននកនៅ�ទីីនោះ�ះសម្រា�ប់់ ពួួកគេ� ព្រ�មទាំំងថាអ្ននកមានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការ
ស្ដាាប់់ ។ ចងចាំំថាវាមិិ នអីីដែ�រ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ស្ទាាក់់ស្ទើ�ើ� រ ហើ�ើយមិិ នដឹឹងថាត្រូ�វូ ធ្វើ��អ្វីី�
ើ ។
• អ្នន កមិិ នចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ ការមានដំំ ណោះ�ះស្រា�យទេ�។មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងបានប្រា�ប់់ក្រុ� ុមការងារ
#chatsafe ថាជួួនកាលវាជួួយ ដោ�យនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លគ្រា�ន់់ តែ�ស្ដាាប់់
ដោ�យមិិ នមានការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ។ ជាញឹឹកញាប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអាចមិិនត្រូ�វូ ការចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះបញ្ហាា
នានារបស់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយមានការធូូរស្បើ�ើ�យខ្លះះ�នោះ�ះទេ�។ ការគ្រា�ន់់ តែ�មានមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ
ស្ដាាប់់ ពួួកគេ� បង្ហាា ញពួួកគេ�នូូវការយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ និិ ងមិិ នស្ទុះះ��ទៅ�រកដំំណោះ�ះស្រា�យពិិតជា
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ។
• ផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មាន។
ប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ឱ្យយដឹឹ ងអំំពីីសេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធាននានាដែ�លអាចជួួយបាន (មើ�ើលផ្នែ�ែក៖
សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធានបន្ថែ�ែម នៅ�ទំំព័័រ 21)។
• បង្កើ�ើ�តផែ�នការមួួ យជាមួួ យគ្នាាអំំ ពីីអ្វីី�ដែ�លអ្នន កនឹឹ ងធ្វើ�ើ�បន្ទាា ប់់ ទៀ�ៀត ប្រ�សិិ នបើ�ើវាសមស្រ�ប។
សូូមចាំំថាអ្ននកអាចនិិ យាយទៅ�កាន់់ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�ដោ�យខ្លួួ�នឯង ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានដំំបូូន្មាានអំំពីី
របៀ�ៀបគាំំទ្រ�មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកបានល្អបំំផុ
អ ុត។
• ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីមនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ អ្ននក សូូ មសួួរពួួ កគេ�ដោ�យផ្ទាាល់់
ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�កំំ ពុុងគិិ តអំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត។ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានការព្រួ�ួយបារម្ភភថាពួួកគេ�
អាចជួួបប្រ�ទះះនឹឹ ងគំំនិិ ត ឬអារម្មមណ៍៍ធ្វើ�� ើអត្តតឃាត វាជាការសំំខាន់់ ត្រូ�វូ សួួរពួួកគេ�តាមរបៀ�ៀបមួួយឱ្យយ
បានច្បាាស់់ លាស់់ និិ ងជាមុុនសិិ ន (មើ�ើលផ្នែ�ែក៖ វាមិិ នអីីទេ�ក្នុុ�ងការសួួ រអ្នន កណាម្នាាក់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
ពួួ កគេ�កំំ ពុុងគិិ តអំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត នៅ�ទំំព័័រ 14)។
• ទុុ កឱ្យយកិិ ច្ចចសន្ទទនាទៅ�តាមរបៀ�ៀបដែ�លមានលក្ខខ ណៈៈគាំំទ្រ�។អនុុញាតឱ្យយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់
អ្ននក ដឹឹ ងថាអ្ននកពេ�ញចិិ ត្តតចំំពោះ�ះពួួកគេ�ក្នុុ�ងការចែ�ករំំលែ�កអារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ� ឬថាអ្ននកនឹឹ ងនៅ�
ទីីនោះ�ះដើ�ើម្បីី�ស្ដាាប់់ នៅ�ពេ�លណាពួួកគេ�មានអារម្មមណ៍៍រួ ួចរាល់់ ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�ក។ ផ្ដដល់់ សុុពលភាព
ដល់់ បទពិិសោ�ធន៍៍ របស់់ ពួួកគេ�តាមរយៈៈការរម្លឹឹ�កពួួកគេ�ថា វាមានភាពក្លាា ហានដើ�ើម្បីី�និិ យាយ
អំំពីីអារម្មមណ៍៍លំំបាកនានា។ វាក៏៏ជាគំំនិិ តល្អមួ
អ ួយផងដែ�រក្នុុ�ងការយល់់ ព្រ�មលើ�ើពេ�លវេ�លាដើ�ើម្បីី�
ពិិនិិត្យយមើ�ើលគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកម្ដដងទៀ�ៀត ហើ�ើយប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ឱ្យយដឹឹ ងថាអ្ននកនៅ�ទីីនោះ�ះសម្រា�ប់់ ពួួកគេ�
នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ត្រូ�វូ ការវា។
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ផ្ដដល់់ កន្លែ�ែងដែ�លមានសុុ វត្ថិិ�ភាព

គន្លឹះះ��ទាំំងអស់់ ទាំង
ំ នេះ�ះអាចជួួយបង្កើ�ើ�តកន្លែ�ែងមានសុុវត្ថិិ�ភាពមួួយ សម្រា�ប់់
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�ក។ នៅ�ពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ទំំនាក់់ទំំនង
ដោ�យបើ�ើកចំំហជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត អ្ននក
កំំពុុងផ្ដដល់់ កន្លែ�ែងមានសុុវត្ថិិ�ភាពមួួយសម្រា�ប់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ចែ�ករំំលែ�កគំំនិិត
និិ ងអាម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ជាមួួយអ្ននក។ អ្ននកក៏៏កំំពុុងបង្ហាា ញពួួកគេ�ផងដែ�រថា
ពួួកគេ�អាចមករកអ្ននកបាន ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភអំំពីីខ្លួួ�នពួួកគេ�ផ្ទាាល់់
ឬអ្ននកណាម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ការបើ�ើកចំំហខ្សែ�ែទំំនាក់់ទំំនងទាំំងនេះ�ះគឺឺជា
របៀ�ៀបមួួយដែ�លពិិតជាមានតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងការផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
ហើ�ើយអាចបន្តតដំំណើ�ើ រទៅ�មុុខទៀ�ៀតក្នុុ�ងការរក្សាាពួួកគេ�ឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

“ធ្វើ�ើ�ជាអ្នន កស្ដាាប់់ សកម្មម។ គាំំទ្រ�យើ�ើង។ ធ្វើ�ើ�តាម
សភាវគតិិ របស់់ អ្ននក។ នៅ�ពេ�លអ្នន កកំំ ពុុងមានកិិ ច្ចច
សន្ទទនាទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវដឹឹ ងអំំ ពីី ភាសាកាយវិិការរបស់់
អ្នន ក ការបង្ហាាញទឹឹ កមុុ ខរបស់់ អ្ននក របៀ�ៀបដែ�លអ្នន ក
កំំ ពុុងធ្វើ�ើ�ទំំ នាក់់ ទំំនងជាមួួ យយើ�ើ ង។ វាទាំំងអស់់ នេះ�ះ
បង្កើ�ើ�តបរិិយាកាសមានសុុ វត្ថិិ�ភាព នៅ�ពេ�លណាយើ�ើ ង
មានអារម្មមណ៍៍ស្រ�ណុុកស្រួ�ួលដើ�ើ ម្បីី�និិយាយអំំ ពីីរឿ�ឿង
ទាំំងនេះ�ះ"។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

គំំ និិតមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ អំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត

ជាការសំំ ខាន់់ ត្រូ�វូ ទទួួ លស្គាាល់់ ព្រ�មទាំំងប្រ�ឈមនឹឹ ងអភូូ តកថា និិ ងទស្សសនៈៈមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ជាទូូ ទៅ�មួួ យចំំ នួួនអំំពីី ការធ្វើ�ើ�
អត្តតឃាត និិ ងគំំ និិត និិ ងឥរិិយាបថចង់់ ធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតនៅ�ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មមនុុស្សសវ័័យក្មេ�េង។ សម្រា�ប់់ គំំនិិតមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ទូូ ទៅ�
ភាគច្រើ��ើ នមួួយចំំ នួួន សូូ មមើ�ើលផ្នែ�ែកគំំ និិតមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ របស់់ គេ�ហទំំ ព័័រ Orygen (11)។

គំំ និិតមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ
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Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមអាចជាធនធាន
សំំខាន់់មួួយក្នុុ�ងការគាំទ្រ�ដល់
ំ
់ មនុុស្សស
័ ក្មេ�េង
វ័យ
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអូូស្ត្រា�ាលីី វ័ ័យកំំពុុងចំំណាយពេ�លវេេលាកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�ន
នៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ហើ�ើយយើ�ើងដឹឹ ងថាពួួកគេ�ជាញឹឹកញាប់់ គេ�
មើ�ើលវេេទិិកានានាដូូចជា Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok
(និិ ងវេេទិិកាផ្សេ�េងទៀ�ៀត) ថាជាកន្លែ�ែងមានសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្បីី�និិ យាយអំំពីី
គំំនិិ ត អារម្មមណ៍៍ និិ ងយោ�បល់់ របស់់ ពួួកគេ�។ ដោ�យសារតែ�រឿ�ឿងនេះ�ះ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងមួួយចំំនួួនអាចត្រ�ឡប់់ ទៅ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើ
ទំំនាក់់ទំំនងអំំពីីគំំនិិត និិ ងឥរិិយាបថនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ក៏៏ដូូចជាការធ្វើ�� ើឱ្យយ
មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង។
វាគឺឺជាគោ�លដៅ�របស់់ #chatsafe ដើ�ើម្បីី�រក្សាានាក់់ទំំនងទាំំងនេះ�ះឱ្យយមាន
សុុវត្ថិិ�ភាព មានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងសមស្រ�ប។ យើ�ើងមានគោ�លដៅ�ក្នុុ�ងការ
ផ្ដដល់់ សិិទ្ធិ�អំំ
ិ ណាចដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងជាមួួយព័័ត៌៌មាន និិ ងឧបករណ៍៍នានា
ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�វូ ការដើ�ើម្បីី�ឱ្យយកិិច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះមានសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយ
យើ�ើងមើ�ើលឃើ�ើញថាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមជាបរិិបទសំំ ខាន់់ មួួយដើ�ើម្បីី�
ផ្ដដល់់ ជំំនួួយ និិ ងការគាំំទ្រ�។
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងបានប្រា�ប់់យើ�ើ ងថា ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម៖

“លើ�ើ កដំំ បូូងដែ�លខ្ញុំំ��បានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹងការធ្វើ�ើ�
អត្តតឃាត វាមាន [នៅ�លើ�ើ ] ប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សង្គគម។ នោះ�ះហើ�ើ យជាលើ�ើ កដំំ បូូងរបស់់ ខ្ញុំ��ំ។
ដោ�យសារតែ�អកុុ សលពីីរបីីឆ្នាំំ�កន្លលងទៅ�
សិិ ស្សសម្នាាក់់ បានស្លាា ប់់ ដោ�យការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត...
ជាក់់ ស្ដែ�ែងឪពុុ កម្ដាាយព្រួ�ួយបារម្ភភថាមានការ
និិ យាយស្តីី�អំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��គិិតថាវា
ពិិ តជាសំំ ខាន់់ ខ្លាំំ�ងណាស់់ ដែ�លដឹឹ ងថាបន្ទាា ប់់ ពីី
នោះ�ះ ទោះ�ះបីីជាមានរឿ�ឿងអកុុ សលខ្លាំំ�ងក៏៏ ដោ�យ
ក៏៏ មានការគាំំទ្រ�ពីី ខាងក្រៅ��ពីីមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង
ដែ�លកំំ ពុុងចែ�ករំំ លែ�កសារបង្ហោះ�ះ� និិ ងជួួ យ
គាំំទ្រ�គ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក។ ពួួ កគេ�បាននិិ យាយថា
វាមិិ នអីីទេ�ចំំពោះ�ះការមិិ នអីីនោះ�ះ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក
កំំ ពុុងពុះះ�ពារ សូូ មកុំំ�ខ្លាា ចក្នុុ�ងការទាក់់ ទង។ នោះ�ះ
ហើ�ើ យជាមូូ លហេ�តុុ ដែ�លខ្ញុំំ��គិិតថាអ្វីី�មួួ យដូូ ចជា
#chatsafe គឺឺ ពិិតជាសំំ ខាន់់ ខ្លាំំ�ងណាស់់ ”។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

• អនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�បង្កើ��តនូ
ើ ូវគំំនិិ តនៃ�សហគមន៍៍ និិ ងការតភ្ជាាប់់ សង្គគម

• ផ្តតល់់មធ្យោ�ោបាយសមស្រ�ប និិ ងអាចចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ បានក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរក
ជំំនួួយ និិ ងស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មាន និិ ង
• ជាវេ�ទិិកាមួួយសម្រា�ប់់ ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីអារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�
តាមរបៀ�ៀបមួួយដែ�លគ្មាានការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ។

រឿ�ឿងដែ�លកំំពុុងត្រូ�វូ បាននិិ យាយនោះ�ះ យើ�ើងដឹឹ ងថាប៉ះះ�ពាល់់ ទៅ�នឹឹ ងព័័ត៌៌មាន
តាមអនឡាញអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ក៏៏អាចចោ�ទជាហានិិ ភ័័យមួួយដល់់
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងផងដែ�រ ប្រ�សិិ នបើ�ើព័័ត៌៌មានត្រូ�វូ បានចែ�ករំំលែ�កតាមរបៀ�ៀប
មួួយដែ�លមិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព ឬមិិ នមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�ភេ�ទ
នៃ�មាតិិកាជាក់់លាក់់មួួយចំំនួួន (ឧទាហរណ៍៍ ព័័ត៌៌មាន ឬរូ ូបភាពដែ�ល
ស្ដែ�ែងច្បាាស់់ ) អាចបណ្ដាា លឱ្យយមានការទុុក្ខខព្រួ�យ
ួ ឬនាំំទៅ�រកឥរិិយាបថធ្វើ�ើ�
អត្តតឃាតដែ�លត្រា�ប់់ តាម (12)។ ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ការស្រា�វជ្រា�វ
បានបង្ហាា ញពីីការថយចុះះ�នៃ�អត្រា�ធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត នៅ�ពេ�លដែ�លព័័ត៌៌មាន
អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតនៅ�ក្ននងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសំំខាន់់ ៗត្រូ�វូ បានចែ�ករំំលែ�ក
ប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងមានលក្ខខណៈៈរសើ�ើប។ ដោ�យហេ�តុុ
ផលនេះ�ះ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�
ជួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងឱ្យយមានកិិច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះតាមអនឡាញប្រ�កប
ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ពួួកគេ�ឱ្យយចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មាន
ប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងមានលក្ខខណៈៈរសើ�ើប។
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"ពិិ ភពអនឡាញកំំ ពុុងផ្លាាស់់ ប្ដូូ� រយ៉ាា ងលឿ�ឿន
រួ ួមជាមួួ យនឹឹ ងនឹឹ ងឧបករណ៍៍វៃៃឆ្លាា តនានា។ វា
ជាការពិិ បាកខ្លាំំ�ងណាស់់ សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ
ដើ�ើ ម្បីី�មើ�ើ លនូូ វអ្វីី�ដែ�លកំំ ពុុងកើ�ើ តឡើ�ើង និិ ង
ដើ�ើ ម្បីី�យល់់ ដឹឹងឱ្យយបានពេ�ញលេ�ញនូូ វអ្វីី�ដែ�ល
កំំ ពុុងកើ�ើ តមាននៅ�ក្នុុ�ងពិិ ភពអនឡាញសម្រា�ប់់
យុុ វជន។ វាពិិ បាកក្នុុ�ងការរុ ុករក សូូ ម្បីី�តែ�
ជាមួួ យនឹឹ ងគោ�លបំំ ណងដ៏៏ ល្អអបំំផុុតក៏៏ ដោ�យ។ វា
ជាការពុះះ�ពារមួួ យនៅ�ពេ�លខ្លះះ�"។

ឪពុុ កម្ដាាយរបស់់ មនុុស្សសវ័័យក្មេ�េង

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

តើ�ើការធ្វើ�ើ�ទំំនាក់់ទំំនងតាមអនឡាញប្រ�កប
ដោ�យសុុ វត្ថិិ�ភាពអំំពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតមាន
លក្ខខ ណៈៈដូូ ចម្តេ�េចដែ�រ?
ការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត គឺឺជាគន្លឹះះ��
ដើ�ើម្បីី� #chatsafe។ “ការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព” យោ�ង
ទៅ�លើ�ើភាសាដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ប្រ�ភេ�ទនៃ�ព័័ត៌៌មានដែ�ល
ពួួកគេ�ចែ�ករំលែ�ក
តាមអនឡាញ និិ ងការគំាាទ្រ�ដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអាច
ំ
ផ្ដដល់់ ឱ្យយគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក។ វាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ
ិ របស់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ដើ�ើម្បីី�បែ�ងចែ�ករវាងការ
ដែ�លទុុកចិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ងជីី វិត
ធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
ើ
់ទំំនងប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងការធ្វើ��ទំំនាក់
់ទំំនងមិិ នមាន
សុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយនិិ ងការធ្វើ�� ើជាគំំរូ ូដល់់ ការធ្វើ��ទំំនាក់
ទំំន
ងប្រ
�កបដោ�យ
ើ
់
សុុវត្ថិិ�ភាពដោ�យខ្លួួ�នឯង ទាំំងតាមអនឡាញ និិ ងក្រៅ��បណ្តាា ញ។ នេះ�ះ
ដោ�យសារតែ�ភាសាដែ�លយើ�ើងប្រើ��ើប្រា�ស់់ អាចរួ ួមចំំណែ�កដល់់ ទាំង
ំ ការ
ប្រ�ឈម ឬការពង្រឹ�ឹ ងឡើ�ើងវិិញនូូវស្លាាកស្នាាមទុុរយសដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
(13)។ ភាសាមិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាពក៏៏អាចផ្ញើ�ើ�សារដោ�យអចេ�តនាទៅ�ដល់់
អ្ននកណាម្នាាក់់ថាយើ�ើងមិិ នមែ�នជាមនុុស្សសមានសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងការនិិ យាយ
ជាមួួយ អំំពីីគំំនិិតធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត។ ជាការសំំខាន់់ ដែ�លមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យធ្វើ�� ើជា
គំំរូ ូភាសា ដែ�លបើ�ើកចំំហដល់់ កិិច្ចចសន្ទទនា ហើ�ើយអញ្ជើ�ើ�ញមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងឱ្យយ
ទាក់់ទង ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�មានអារម្មមណ៍៍មិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

"ពិិ ភពលោ�កខុុ សគ្នាា ជាងពេ�ល
ដែ�លអ្នន កបានធំំ ឡើ�ើង"។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

ភាសាមានសារៈៈសំំ ខាន់់

#chatsafe លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំធ្វើ�� ើជាគំំរូ ូភាសាដែ�ល
មានសុុវត្ថិិ�ភាព នៅ�ពេ�លនិិ យាយទៅ�កាន់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់ពួួកគេ�
អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ វាក៏៏ជាគំំនិិ តល្អមួ
អ ួយផងដែ�រសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាា យ
និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំដើ�ើម្បីី�ជួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយយល់់ ដឹឹងអំំពីី
សារៈៈសំំខាន់់ នៃ�ការធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងដើ�ើម្បីី�
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពួួកគេ�ឱ្យយប្រើ��ើប្រា�ស់់ ភាសាសុុវត្ថិិ�ភាព នៅ�ពេ�លធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនង
ជាមួួយមិិ ត្តតភ័័ក្ដិិ�របស់់ ពួួកគេ�អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំ
អាចប្រា�ថ្នាាចង់់ ណែ�នាំំមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�កាន់់ គន្លឹះះ��ភាសា
និិ ងសុុ វត្ថិិ�ភាព នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ #chatsafe។
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Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ភាសាមានសារៈៈសំំ ខាន់់

ភាសាដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ៖
ិ ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
• ព្យាាយាមនិិ យាយថាមនុុស្សសម្នាាក់់ “បានស្លាាប់់ ដោ�យសារការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត” ឬ “ប្រ�ហារជីី វិត
របស់់ ពួួកគេ�”។
• បង្ហាា ញថាការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតមានលក្ខខណៈៈស្មុុ�គស្មាា ញ ហើ�ើយមានកត្តាា ជាច្រើ�ើ�នដែ�លរួ ួមចំំណែ�កការ
ិ របស់់ ពួួកគេ�។
បញ្ចចប់់ជីីវិត
• រួ ួមបញ្ចូូ�លសារនៃ� សេ�ចក្ដីី�សង្ឈឹឹ�ម និិ ងការជាសះះស្បើ�ើ�យឡើ�ើងវិិញ។
• ប្រា�ប់់ អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លអាចកំំពុុងគិិតអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតអំំពីីកន្លែ�ែង និិ ងរបៀ�ៀបណាដែ�លពួួកគេ�
អាចស្វែ�ែងរកជំំនួួយដែ�លមានវិិជ្ជាាជីីវៈៈ (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធានបន្ថែ�ែម នៅ�
ទំំព័័រ 21)។
• រួ ួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មានស្ដីី�ពីីកត្តាានានាដែ�លការពារប្រ�ឆាំំងទល់់ នឹឹងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
(ឧទាហរណ៍៍ ការចូូលរួ ួមពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងសកម្មមភាពនានាដែ�លមានអត្ថថន័័ យ ព្រ�មទាំំងការបង្កើ�ើ�ត និិ ង
ការរក្សាាការតភ្ជាាប់់ និិ ងទំំនាក់់ទំំនងនានា)។
• បង្ហាា ញថាការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតអាចទប់់ ស្កាាត់់បាន អាចរកជំំនួួយដែ�លមានវិិជ្ជាាជីីវៈៈបាន
ហើ�ើយការជាសះះស្បើ�ើ�យអាចកើ�ើតមានបាន។
• លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងនិិយាយអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងមានអារម្មមណ៍៍ – នោះ�ះអាចមក
កាន់់ ខ្លួួ�នអ្ននកផ្ទាាល់់ មិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ ឬអ្ននកវិិជ្ជាាជីីវៈៈដែ�លទុុកចិិត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ភាសាដែ�លមិិ នមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ៖
• ជៀ�ៀសវាងការប្រើ��ើពាក្យយពេ�ចន៍៍ ដែ�លពណ៌៌នាអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតថាជាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ឬបាបកម្មម។
ឧទាហរណ៍៍ និិ យាយថាបានស្លាាប់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ជាជាងបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
ការនិិ យាយថាមនុុស្សសម្នាាក់់បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតអាចណែ�នាំំទៅ�មនុុស្សសណាម្នាាក់់ថាអ្វីី�ដែ�ល
ពួួកគេ�កំំពុុងមានអារម្មមណ៍៍គឺឺខុុស ឬមិិ នអាចទទួួលយកបាន ឬធ្វើ�� ើឱ្យយអ្ននកណាម្នាាក់់ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភថា
ពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�វូ បានគេ�វិិនិិច្ឆ័� យ
័ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�ស្នើ�ើ�សុំំ�ជំំនួួយ។
• ជៀ�ៀសវាងនិិ យាយថាការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតគឺឺ 'ដំំណោះ�ះស្រា�យ" មួួយចំំពោះ�ះបញ្ហាានានា កត្តាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាន
ិ ឬការលំំបាកសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតនានា។
ភាពតានតឹឹងដល់់ ជីីវិត

• ជៀ�ៀសវាងការប្រើ��ើពាក្យយពេ�ចន៍៍ ដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយស្រើ��ើបស្រា�ល ធ្វើ�� ើឱ្យយមានមនោ�សញ្ចេ�េតនា ឬធ្វើ�� ើឱ្យយការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតហាក់់ដូូចជាលេ�ចធ្លោ�ោឡើ�ើង។
• ជៀ�ៀសវាងការប្រើ��ើពាក្យយពេ�ចន៍៍ ដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយទៅ�ជារឿ�ឿងមិិ នសំំ ខាន់់ ឬធ្វើ�� ើឱ្យយការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ហាក់់ដូូចជាកាន់់ តែ�ស្មុុ�គស្មាា ញតិិចជាង។
• ជៀ�ៀសវាងការស្ដីី�បន្ទោ�ោសលើ�ើព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍មួួយ ឬចង្អុុ�លបង្ហាា ញថាការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតគឺឺជាលទ្ធធផលនៃ�
បុុព្វវហេ�តុុមួួយដូូចជា ការសំំឡុុតធ្វើ�ើ�បាប ឬការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយាសង្គគម។
• ជៀ�ៀសវាងការប្រើ��ើឃ្លាានានាដែ�លមានលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ដែ�លពង្រឹ�ឹ ងគំំនិិ តមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ស្លាាកស្នាាម
ទុុរយស ការនិិ យម ឬមិិ នណែ�នាំំអ្វីី�សោះ�ះដែ�លអាចត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។

• ជៀ�ៀសវាងការផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានមានលម្អិិ�តអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតជាក់់ស្ដែ�ង
ែ ឬការប៉ុុ�នប៉៉ងធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
ិ ី សាស្ត្រ�រក្នុុ�ងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬទីីតាំំងនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ កុំំ�
• ជៀ�ៀសវាងការផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានអំំពីីវិធី
ទទួួលស្គាាល់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ មានការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតមួួយចំំនួួនធ្វើ�ើ�សកម្មភា
ម ពនៅ�ទីីតាំំងជាក់់លាក់់មួួយ ឬ
'ចំំណុុចក្តៅ�ៅ'។
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Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ខណៈៈពេ�លដែ�លកិិច្ចចសន្ទទនាទាំំងឡាយអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតមិិ នអាច
ឬមិិ នគួួរត្រូ�វូ បានបញ្ឈឈប់់ វាជាការសំំខាន់់ ដែ�លរឿ�ឿងរ៉ាាវនៃ�ក្ដីី�សង្ឈឹឹ�ម ការ
ជាសះះស្បើ�ើ�យឡើ�ើងវិិញ និិ ងការស្វែ�ែងរកជំំនួួយ គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ជួួរមុុខនៃ�
ការពិិភាក្សាាទាំំងនេះ�ះ។ តាមរយៈៈការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់
អ្ននកឱ្យយនិិ យាយអំំពីីអារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ជាមួួយអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លពួួកគេ�
ទុុកចិិត្តត ដោ�យផ្ដោ�ោតលើ�ើការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតថាជាការស្មុុ�គស្មាា ញ និិ ងអាច
ទប់់ ស្កាាត់់បាន ហើ�ើយថាការបញ្ជាាក់់ម្តតងទៀ�ៀតថាជំំនួួយតែ�ងតែ�អាចរកបាន
នោះ�ះអ្ននកកំំពុុងផ្ដដល់់ ឱ្យយពួួកគេ�នូូវឧបករណ៍៍នានាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយកិិច្ចចសន្ទទនា
ទាំំងនេះ�ះមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

របៀ�ៀបដែ�លមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ អ្ននកអាច
ចែ�ករំំ លែ�កព័័ ត៌៌មានអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
ួ
របស់់ ពួួកគេ�ប្រ�កបដោ�យសុុ វត្ថិិ�ភាព

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
ចំំណាយពេ�លខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�គិិតអំំពីីព័័ត៌៌មានដែ�លពួួកគេ�អាចបង្ហោះ�ះ�តាមអន
ឡាញ និិ ងមូូលហេ�តុុដែ�លពួួកគេ�ចង់់ចែ�ករំលែ�កព័
ំ
័ត៌៌មាននោះ�ះ មុុនពេ�ល
ពួួកគេ�ចែ�ករំលែ�ក
វា។ ការឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ ង
ំ
� ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសារបង្ហោះ�ះ�របស់់ ពួួកគេ�
អាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ខ្លួួ�នពួួកគេ�ផ្ទាាល់់ និិ ងមនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ព្រ�មទាំំងថា
តើ�ើមាន ឬមិិ នមានវិិធីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនង ដែ�លនឹឹ ងកាន់់ តែ�មាន
សុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ថែ�មទៀ�ៀត ក៏៏គឺឺជាការរម្លឹឹ�កល្អអផងដែ�រ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកបម្រុ� ុងនឹឹ ងចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានតាមអន
ឡាញអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ជាការសំំខាន់់ ដែ�លត្រូ�វូ រម្លឹឹ�កពួួកគេ�ថា៖
• សារបង្ហោះ�ះ�អាចផ្សសព្វវផ្សាាយពាសពេ�ញ ហើ�ើយពួួកគេ�មិិនអាចគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
អ្ននកដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញ ឬចែ�ករំំលែ�កសារបង្ហោះ�ះ�របស់់ ពួួកគេ�បានទេ�

• សារបង្ហោះ�ះ�ដែ�លមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើឱ្យយមានស្លាាកស្នាាមទុុរយស ឬមិិ នមាន
សុុវត្ថិិ�ភាព អាចមានផលប៉ះះ�ពាល់់ អវិិជ្ជជមានដល់់ អ្ននកដទៃ�

• អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតគឺឺអចិិ ន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ ៖ “នៅ�ពេ�លបានបង្ហោះ�ះ�ហើ�ើយនោះ�ះ វានៅ�តែ�
បង្ហោះ�ះ�ជានិិ ច្ចច” ហើ�ើយអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដទៃ�ទៀ�ៀត អាចថតអេ�ក្រ�ង់់ ឬបង្ហាា ញ
ទៅ�មនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយ
• នៅ�ពេ�លបង្ហោះ�ះ�តាមអនឡាញ ជាការសំំខាន់់ ត្រូ�វូ តាមដានសារបង្ហោះ�ះ�
ជាប្រ�ចាំំសម្រា�ប់់ មតិិដែ�លមិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព ឬបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដោ�យ
មនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត។

#chatsafe

ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ អ្ននកចង់់ បង្ហោះ�ះ�តាមអន
ឡាញអំំ ពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
ួ របស់់ ពួួកគេ�នៃ�ការ
ធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត តទៅ�នេះ�ះគឺឺ ជាសំំ ណួួរមួួ យចំំ នួួនដែ�លអាច
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុ�ងការសួួ រពួួ កគេ�៖
• តើ�ើការចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍ របស់់ អ្ននកតាមអនឡាញ
នឹឹ ងធ្វើ�� ើឱ្យយអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍បែ�បណាដែ�រ? តើ�ើការស្នើ�ើ�សុំំ�
ឱ្យយមិិត្តតភ័័ក្តិិ� ឬសមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រម្នាាក់់អានវាជាមុុននឹឹង
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ទេ�?
• តើ�ើអ្ននកសង្ឈឹឹ�មថានឹឹ ងសម្រេ�េចបានអ្វីី�ខ្លះះ� តាមរយៈៈការចែ�ក
រំំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍ របស់់ អ្ននក? តើ�ើអ្ននកចង់់ លើ�ើកកម្ពពស់់
ការយល់់ ដឹឹង ឬអ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�ឬ? តើ�ើមានវិិធីី
ដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពជាងនេះ�ះ ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចបានកិិច្ចចការ
ទាំំងនេះ�ះទេ�?
• តើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកនឹឹ ងទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីី
ការនិិ យាយជាមួួយអ្ននកវិិជ្ជាាជីីវៈៈសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតអំំពីី
បទពិិសោ�ធន៍៍ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬបទពិិសោ�ធន៍៍ ពីីមុុនរបស់់ អ្ននក
ទាក់់ទងនឹឹ ងគំំនិិ ត អារម្មមណ៍៍ ឬឥរិិយាបថធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតទេ�?
តើ�ើមានធនធានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមនុុស្សស ឬមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�មានសម្រា�ប់់
អ្ននក? (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធាន
បន្ថែ�ែម នៅ�ទំំព័័រ 21)។
• តើ�ើអ្ននកណាខ្លះះ�នឹឹ ងមើ�ើលឃើ�ើញសារបង្ហោះ�ះ�របស់់ អ្ននក?
ឧទាហរណ៍៍ តើ�ើអ្ននកកំំពុុងបង្ហោះ�ះ�នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ
ិ ី វៈៈ នៅ�លើ�ើវេេទិិកាអនាមិិ ក ឬ
សុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតអ្ននកវិជ្ជាាជី
វេ�ទិិកាសាធារណៈៈ?
• តើ�ើសារបង្ហោះ�ះ�របស់់ អ្ននកអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់មិិត្តតភ័័ក្តិិ� សមាជិិ ក
គ្រួ�ួសារ និិ ងដៃ�គូូរបស់់ អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតយ៉ាាងដូូចម្ដេ�េចដែ�រ?
• តើ�ើមនុុស្សសដែ�លបានអានសារបង្ហោះ�ះ�របស់់ អ្ននកដឹឹងអំំពីី
របៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�ជួួយខ្លួួ�នពួួកគេ�ផ្ទាាល់់ ឬមនុុស្សសជាទីីស្រ�ឡាញ់់
របស់់ ពួួកគេ� ក្រោ��យការអានអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ របស់់ អ្ននក
ទេ�? ប្រ�សិិ នបើ�ើមិិ នទេ� វាអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុ�ងការផ្ដដល់់
យោ�បល់់ មួួយចំំនួួនអំំពីីអ្វីី�ដែ�លបានជួួយអ្ននកក្នុុ�ងពេ�ល
កន្លលងមក។

“វាពិិ តជាជួួ យបាន ប្រ�សិិ នបើ�ើឪពុុ កម្ដាាយអាច

ចំំ ណាយពេ�លក្នុុ�ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្លួួ�នពួួកគេ�យល់់ ដឹឹង
អំំ ពីីវេ�ទិិកាប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមនានា”។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ការជួួ យគាំំទ្រ�ដល់់មនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងដើ�ើ ម្បីី�ទាក់់ ទងអ្កក
នណាម្នាាក់់ ដែ�លពួួ កគេ�ព្រួ�ួយបារម្ភភ

ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកព្រួ�យ
ួ បារម្ភភអំំពីីអ្ននកណាម្នាាក់់
ដោ�យសារតែ�រឿ�ឿងអ្វីី�មួួយដែ�លពួួកគេ�បានចែ�ករំលែ�ក
តាមអនឡាញ
ំ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយពួួកគេ�និិយាយជាមួួយ
មនុុស្សសនោះ�ះដោ�យផ្ទាាល់់ ទាំំងតាមអនឡាញ ឬក្រៅ��បណ្តាា ញ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
ពួួកគេ�មានអារម្មមណ៍៍ស្រ�ណុុកស្រួ�ួលក្នុុ�ងការធ្វើ��ដូ
ើ ូច្នោះ�ះ�។
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំក៏៏ស្នើ�ើ�ផងដែ�រថា វានឹឹ ងមានប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងការជូូនដំំណឹឹងទៅ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លទុុកចិិត្តត (ឧទាហរណ៍៍ ខ្លួួ�នអ្ននក
ផ្ទាាល់់ ឪពុុកម្ដាា យ/សមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រ ឬគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនម្នាាក់់ទៀ�ៀត) ឬមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�
ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើ មាន ស្វែ�ែងរកដំំបូូន្មាានដែ�លមានវិិជ្ជាាជីីវៈៈ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកដឹឹ ងថាមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកព្រួ�យ
ួ បារម្ភភអំំពីីអ្ននកណាម្នាាក់់
ហើ�ើយពួួកគេ�កំំពុុងមានកិិច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះតាមអនឡាញ កិិច្ចចការមួួយចំំនួួ
ខាងក្រោ��មដែ�លត្រូ�វូ រម្លឹឹ�កពួួកគេ�។

មុុ នពេ�លមនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ អ្ននកពិិ និិត្យយមើ�ើ លមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�ម្នាាក់់
ការទាក់់ទងទៅ�មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតតាមអនឡាញអាចជាធនធានសំំខាន់់
មួួយក្នុុ�ងការបញ្ជាាក់់ ការតភ្ជាាប់់ និិ ងការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ មនុុស្សសជាច្រើ��ើន។ ធ្វើ�� ើ
ឱ្យយប្រា�កដថាអ្ននកជូូនដំំណឹឹងដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកឱ្យយទទួួលយក
តែ�មាតិិកាណាមួួយដែ�លណែ�នាំំថា មនុុស្សសម្នាាក់់ប្រ�ហែ�លជាកំំពុុងគិិត
អំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតយ៉ាាងធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�វូ ប្រា�កដផងដែ�រថាពួួកគេ�
កំំពុុងកំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នអំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�ការគាំំទ្រ�ដែ�លពួួកគេ�អាចផ្ដដល់់ ឱ្យយ និិ ង
នៅ�ពេ�លណាពួួកគេ�អាចផ្ដដល់់ ឱ្យយវាបាន។
មុុនពេ�លធ្វើ�� ើការទាក់់ទង គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងឱ្យយពិិនិិត្យយមើ�ើលខ្លួួ�នពួួកគេ�ជាមុុនសិិ ន។ អ្ននក
ប្រ�ហែ�លជាប្រា�ថ្នាាចង់់ រុ ុករកសំំណួួរដូូចតទៅ�ជាមួួយនឹឹ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
របស់់ អ្ននក៖
• តើ�ើអ្ននកកំំពុុងមានអារម្មមណ៍៍យ៉ាាងដូូចម្ដេ�េចដែ�រ?
• តើ�ើអ្ននកអាចផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសនេះ�ះទេ�?

• តើ�ើអ្ននកស្គាាល់់ កន្លែ�ែងដែ�លនឹឹ ងស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ� ឬកន្លែ�ែងដែ�លនឹឹ ង
ស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�បានទូូលំំទូូលាយ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ត្រូ�វូ ការវាទេ�?

• តើ�ើរឿ�ឿងនេះ�ះនឹឹ ងធ្វើ�� ើឱ្យយអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍មិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព ឬក្រៀ��ៀមក្រំ�ំទេ�?
ប្រ�សិិ នបើ�ើ មាតិិកាដែ�លអ្ននកមើ�ើលកំំពុុងធ្វើ�� ើឱ្យយទុុក្ខខព្រួ�យ
ួ ឬធ្វើ�� ើឱ្យយមនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងមានអារម្មណ៍
ម ៍ មិិ នស្រ�ណុុកស្រួ�ួលក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតប នោះ�ះមិិ នអីីទេ�។
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងត្រូ�វូ តែ�ទទួួលស្គាាល់់ ដែ�នកំំណត់់នៃ�ការគាំំទ្រ�ដែ�លពួួកគេ�
អាចផ្ដដល់់ និិ ងយល់់ ដឹឹងថាវាមិិ នមែ�នជាការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ររបស់់ ពួួកគេ�

14

ទេ�ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទងដោ�យខ្លួួ�នឯងនោះ�ះ។ ការនេះ�ះអាចមានអារម្មមណ៍៍ដូូចជា
ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដ៏៏ ធំំមួួយសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ជាពិិសេ�សប្រ�សិិ នបើ�ើ
មិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� ឬដៃ�គូូកំំពុុងផ្ញើ�ើ�សារឱ្យយពួួកគេ�ជាឯកជន ឬកំំពុុងស្នើ�ើ�សុំំ� ពួួកគេ�ឱ្យយ
រក្សាាវាជាការសម្ងាាត់់។
ក្នុុ�ងនាមជាឪពុុកម្ដាា យ ឬអ្ននកថែ�ទាំំ អ្ននកអាចគាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង
របស់់ អ្ននកតាមរយៈៈការរម្លឹឹ�កពួួកគេ�ថា ពួួកគេ�អាច៖
• មករកអ្ននកដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានជំំនួួយ និិ ងដើ�ើម្បីី�ជូូនដំំណឹឹងដល់់ មនុុស្សស
ពេ�ញវ័ ័យដែ�លទុុកចិិត្តត ដូូចជាខ្លួួ�នអ្ននកផ្ទាាល់់ ឬអ្ននកណាម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
• ស្វែ�ែងរក ដំំ បូូន្មាានដែ�លមានវិិជ្ជាាជីីវៈៈ (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ សេ�វាកម្មម
គាំំទ្រ� និិ ងធនធានបន្ថែ�ែម នៅ�ទំំព័័រ 21) ព្រ�មទាំំង

• រាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាដែ�លទាក់់ទងនឹឹ ងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតទៅ� វេ�ទិិ កា
ដែ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ មុុ ខងារសុុ វត្ថិិ�ភាពផ្សេ�េងៗនៃ�វេ�ទិិ កា
ប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមជាទូូ ទៅ� នៅ�ទំំព័័រ 19 )។

វាមិិ នអីីទេ�ក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ�អ្នន កណាម្នាាក់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�កំំ ពុុង
គិិ តអំំ ពីី ការធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត
នៅ�ពេ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងសម្រេ�េចចិិត្តតឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�ល
ពួួកគេ�ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយ
ពួួកគេ�ទាក់់ទងមនុុស្សសនោះ�ះជាឯកជន និិ ងប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ឱ្យយដឹឹ ងថាពួួកគេ�
ព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីពួួកគេ� និិ ងយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ចំំពោះ�ះពួួកគេ�។ មនុុស្សសដែ�ល
ប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យ បន្ទាាប់់ មកអាចពន្យយល់់ អំំពីីគំំនិិត អារម្មមណ៍៍ ឬបទ
ពិិសោ�ធន៍៍ របស់់ ពួួកគេ�។
នៅ�ត្រ�ង់់ ចំំណុុចនោះ�ះ វាមិិ នអីីទេ�ក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ� អ្ននកណាម្នាាក់់ដោ�យផ្ទាាល់់៖
“តើ�ើអ្ននកកំំពុុងគិិតអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតឬ?” ការស្រា�វជ្រា�វបានបង្ហាា ញថា
ការសួួរនាំំគំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតមិិ នបង្កើ��នស្ថា
ើ
ា នភាពរបស់់ មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ង
ការចូូលរួ ួមពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ងឥរិិយាបថធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតទេ� (7,8,9)។ សំំណួួរត្រូ�វូ តែ�
បានសួួរដោ�យផ្ទាាល់់ និិ ងច្បាាស់់ លាស់់ ។ ការណែ�នាំំមួួយចំំនួួនអំំពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកអាចសួួរអ្ននកណាម្នាាក់់នៅ�ពេ�លពួួកគេ�
ព្រួ�ួយបារម្ភភ៖
• “តើ�ើអ្ននកកំំពុុងគិិតអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតឬ?”

• “តើ�ើអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ចង់់ ធ្វើ�� ើអត្តតឃាតឬ?”

ិ របស់់ អ្ននកឬ?”
• “តើ�ើអ្ននកកំំពុុងគិិតអំំពីីការបញ្ចចប់់ជីីវិត
ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ រម្លឹឹ�កមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកថាគ្មាានអ្វីី�
ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ� ឬត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នោះ�ះឡើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�និិ យាយទៅ�កាន់់ អ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�ល
ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយវាកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរដើ�ើម្បីី�បង្ហាា ញការ
គាំំទ្រ� និិ ងផ្ដដល់់ ជូូនជំំនួួយ ជាជាងមិិ ននិិយាយអ្វីី�សោះ�ះ។

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

តើ�ើ ពួួកគេ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អ្វីី�បន្ទាា ប់់ ទៀ�ៀត?
ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកព្រួ�យ
ួ បារម្ភភថាមនុុស្សសដែ�លពួួកគេ�
ស្គាាល់់ គឺឺស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិ ភ័័យនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតភ្លាាមៗ ឬស្ថិិ�តក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រការ
ប៉ុុ�នប៉៉ងធ្វើ�� ើអត្តតឃាត៖
• លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមនុុស្សសប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យនោះ�ះហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ
000
• ទាក់់ទងគ្រួ�ួសាររបស់់ មនុុស្សសនោះ�ះ ឬអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដាា ញ
សង្គគមរបស់់ ពួួកគេ� ដែ�លអាច
ពិិនិិត្យយមើ�ើលពួួកគេ�បាន ព្រ�មទាំំង

“ចូូ រចេះ�ះអត់់ ឱនចំំពោះ�ះកំំ ហុុសរបស់់ អ្ននក - វាមិិ នអីីទេ�ដែ�ល
មានការភ័័ យខ្លាា ចនោះ�ះ”។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

• ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ នអាចទាក់់ទងមនុុស្សសនោះ�ះ ឬអ្ននកណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ង
គ្រួ�ួសារ ឬនៅ�ក្នុុ�ងបណ្ដាា ញសង្គគមរបស់់ ពួួកគេ�បានទេ� សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទ
ទៅ�លេ�ខ 000 ជំំនួួសពួួកគេ�។ ពួួកគេ�នឹឹងសួួរអ្ននកអំំពីីឈ្មោះ�ះ� និិ ង
ទំំនាក់់ទំំនងលម្អិិ�តរបស់់ អ្ននក ព័័ត៌៌មានអំំពីីមនុុស្សសដែ�លអ្ននកកំំពុុងហៅ�
ទូូរសព្ទទមកអ្ននក អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាននិិយាយដែ�លបង្ហាា ញថាពួួកគេ�
ប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យ កាលបរិិច្ឆេ�េទ និិ ងពេ�លវេ�លានៃ�សារបង្ហោះ�ះ�/សារ
របស់់ ពួួកគេ� និិ ងទីីតាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ មនុុស្សសនោះ�ះ (ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកដឹឹ ង)។
ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសនោះ�ះមិិ នប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតភ្លាាម
ៗទេ� សូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក៖
• ធានាដល់់ មនុុស្សសនោះ�ះជាថ្មីី�ម្ដដងទៀ�ៀតថាមានការគាំំទ្រ�អាចរកបាន
ហើ�ើយរឿ�ឿងនោះ�ះពួួកគេ�គួួរតែ�ស្វែ�ែងរកជំំនួួយវិិជ្ជាាជីីវៈៈ

• សួួរពួួកគេ� ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�ចង់់និិយាយ ឬអ្វីី�ដែ�លអ្ននកអាចជួួយបាន

• សួួរពួួកគេ�ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�ដឹឹងពីីកន្លែ�ែងដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានជំំនួួយ ឬ
ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�ចង់់ទាក់់ទងព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�នៅ�ក្នុុ�ង
តំំបន់់ (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក សេ�វាកម្មមគាំំទ្្ រនិិ ងធនធានបន្ថែ�ែម នៅ�ទំំព័័រ
21) និិ ង
• គោ�រពថាពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាមិិ នចង់់និិយាយជាមួួយអ្ននក ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពួួកគេ�ឱ្យយនិិ យាយទៅ�អ្ននកណាម្នាាក់់
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ការនិិ យាយតាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុ វត្ថិិ�ភាព

នៅ�ពេ�លនឹឹ កចាំំអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លបានស្លាាប់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត វាអាច
ពិិបាកក្នុុ�ងការដឹឹ ងអំំពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�វូ និិ យាយ ឬរបៀ�ៀបនិិ យាយអំំពីីស្ថាានភាព
ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។ តទៅ�នេះ�ះគឺឺជាកិិច្ចចការមួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�វូ ចងចាំំ៖
កិិ ច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះទំំ នងជានឹឹ ង
កើ�ើ តឡើ�ើងតាមអនឡាញ។
ព័័ត៌៌មានដែ�លបានចែ�ករំំលែ�កតាមអនឡាញ អាចទៅ�ដល់់ មនុុស្សសរាប់់ ម៉ឺឺ�ន
នាក់់ យ៉ាាងឆាប់់ រហ័័សបំំផុុត។ ដូូច្នេះ�ះ�ប្រ�សិិ នបើ�ើ មានការស្លាាប់់ ដោ�យការ
ធ្វើ�� ើអត្តតឃាតនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ឬនៅ�ចំំពោះ�ះខ្សែ�ែភ្នែ�ែកសាធារណៈៈ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងទំំនងជាជួួបប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយនូូវព័័ត៌៌មាននេះ�ះតាមអនឡាញ។
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងជារឿ�ឿយៗរាយការណ៍៍ថា ប្រ�ភពគាំំទ្រ�ក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ដូូចជា
គេ�ហទំំព័័រ ឬប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម គឺឺជាកន្លែ�ែងដែ�លពួួកគេ�ទំំនងជាទៅ�
រកព័័ត៌៌មាន ឬពិិភាក្សាាអំំពីីបទពិិសោ�ធន៍៍ នៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតរបស់់ ពួួកគេ�
(14)។
កិិ ច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះអាចមានច្រើ��ើ នលើ�ើសលប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកិិ ច្ចចសន្ទទនា
ទាំំងនេះ�ះក៏៏ អាចមានសុុ វត្ថិិ�ភាពផងដែ�រ។
មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យជាច្រើ��ើនមានអារម្មណ៍
ម ៍ លើ�ើសលប់់ នៅ�ពេ�លនិិ យាយទៅ�
ដល់់ កិិច្ចចសន្ទទនាអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត និិ ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សង្គគមជាមួួយមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង។ រឿ�ឿងនេះ�ះអាចយល់់ បាន ហើ�ើយវាមិិ នអីីទេ�
ក្នុុ�ងការមានអារម្មមណ៍៍ព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក
អាចឆ្លើ�ើ�យតប។ ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ គ្មាានរឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះជាកិិច្ចចសន្ទទនា
“ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ�” នោះ�ះទេ� ហើ�ើយវាកាន់់ តែ�សំំខាន់់ ថែ�មទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចច
សន្ទទនា និិ ងបង្ហាា ញមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកថាអ្ននកយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ និិ ង
មានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការស្ដាាប់់ ជាជាងនិិ យាយ “រឿ�ឿងដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ”។ សូូមចាំំថា
អ្ននកមិិ នត្រូ�វូ មានចម្លើ�ើ�យទាំំងអស់់ ទេ� ហើ�ើយរឿ�ឿងនោះ�ះអ្ននកអាចទាក់់ទងទៅ�
សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានដំំបូូន្មាានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�ជួួយ
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធាន
បន្ថែ�ែម នៅ�ទំំព័័រ 21)។
មានវិិធីីមានប្រ�យោ�ជន៍៍ មួួយចំំ នួួន ដើ�ើ ម្បីី�ជួួ យសម្រួ�ួលដល់់ កិិច្ចចសន្ទទនា
ទាំំងនេះ�ះ៖
• ធ្វើ�� ើជាគំំរូ ូភាសាមានសុុវត្ថិិ�ភាព (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ ភាសាមាន
សារៈៈសំំ ខាន់់ នៅ�ទំំព័័រ 12);

• លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងឱ្យយនិិយាយអំំពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងមាន
អារម្មមណ៍៍ និិ ង
• រម្លឹឹ�កពួួកគេ�ថាតែ�ងតែ�មានការគាំំទ្រ�ជានិិ ច្ចច។
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កិិ ច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ។
រម្លឹឹ�កមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងថាប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�កំំពុុងធ្វើ��ទំំនាក់
ើ
់ទំំនងតាមអន
ឡាញអំំពីីអ្ននកណាម្នាាក់់ដែ�លបានស្លាាប់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត មានវិិធីី
មួួយចំំនួួនដែ�ល ពួួ កគេ�អាចបង្កើ�ើ�តកន្លែ�ែងដែ�លមានសុុ វត្ថិិ�ភាពដែ�ល
ិ
ពួួ កគេ�អាចចែ�ករំំ លែ�ករឿ�ឿងរ៉ាាវ និិ ងអនុុ ស្សាាវរីីយ៍៍វិជ្ជជមាន
នានា។ ការ
នេះ�ះអាចជាវិិធីីមានប្រ�យោ�ជន៍៍ មួួយសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�
ចែ�ករំំលែ�កអារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ� និិ ងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមានកិិច្ចចសន្ទទនា
វិិជ្ជជមាន។
កិិ ច្ចចសន្ទទនាទាំំងនេះ�ះអាចមានសារសំំ ខាន់់ សម្រា�ប់់ សុុខុុមាលភាព
របស់់ មនុុស្សសវ័័យក្មេ�េងរបស់់ អ្ននក ហើ�ើ យនៅ�ពេ�លដែ�លបានធ្វើ�ើ�
ប្រ�កបដោ�យសុុ វត្ថិិ�ភាព អាចជួួ យទប់់ ស្កាាត់់ឥរិិយាបថធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត
បន្ថែ�ែម។
ជាការសំំខាន់់ ដែ�លកិិច្ចចសន្ទទនា និិ ងសារបង្ហោះ�ះ�តាមអនឡាញតែ�ងតែ�បាន
តាមដានជានិិ ច្ចចសម្រា�ប់់សារដែ�លមិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយដែ�លសេ�វាកម្មម
គាំំទ្រ�ត្រូ�វូ បានផ្ដដល់់ (សូូមមើ�ើ លផ្នែ�ែក៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងធនធានបន្ថែ�ែម
នៅ�ទំំព័័រ 21)។
ទោះ�ះបីី ជាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមអាចផ្ដដល់់ នូូវឱកាសសម្រា�ប់់ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងដើ�ើម្បីី�និិយាយអំំពីីអារម្មមណ៍៍របស់់ ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�យ ជាការសំំខាន់់
ដែ�លរឿ�ឿងនេះ�ះត្រូ�វូ បានធ្វើ�ើ�ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ពីីព្រោះ��ះប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម
ក៏៏មានសក្ដាានុុពលក្នុុ�ងការបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ផងដែ�រ។ ឧទាហរណ៍៍ ព័័ត៌៌មានមិិ ន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិ ងពាក្យយចចាមអារ៉ាាមអាចផ្សសព្វវផ្សាាយតាមអនឡាញយ៉ាាងរហ័័ស
ហើ�ើយមាតិិកាដែ�លបង្ហាា ញនូូវគំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត ឬបង្ហាា ញរូ ូបភាពនៃ�ការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតទាំំងតាមរបៀ�ៀបវិិជ្ជជមាន ឬធ្វើ�� ើឱ្យយមានស្លាាកស្នាាមទុុរយស អាចនាំំ
ឱ្យយមានលទ្ធធផលអវិិជ្ជជមាន ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ� ឥរិិយាបថធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតកើ�ើត
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតចំំពោះ�ះបុុគ្គគលដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ ការស្លាាប់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍
របស់់ អ្ននក មានជំំហានមួួយចំំនួួនដែ�លសហគមន៍៍ អាចប្រ�កាន់់ យកដើ�ើម្បីី�
ធានាថាកិិច្ចចសន្ទទនា និិ ងព័័ត៌៌មានដែ�លបានចែ�ករំំលែ�កនៅ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមគឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិ ងមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ។ ការណែ�នាំំ #chatsafe
សម្រា�ប់់ សហគមន៍៍ នានា គឺឺជាធនធានដ៏៏ មានប្រ�យោ�ជន៍៍ សម្រា�ប់់
សហគមន៍៍ ដែ�លបានបាត់់បង់់មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដោ�យសារការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
និិ ងផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ ៗសម្រា�ប់់ ការរក្សាាមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដទៃ�ទៀ�ៀតឱ្យយ
មានសុុវត្ថិិ�ភាព។

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ការថែ�ទាំខ្លួ
ួ ឯង និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ំ �ន
មាតិិកាដែ�លអ្នន កមើ�ើលតាមអនឡាញ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ #chatsafe គាំំទ្រ�ដល់់ ការថែ�ទាំំខ្លលនឯង និិ ង
ការពិិនិិត្យយមើ�ើលសុុខុុមាលភាពផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននក។ ការនេះ�ះអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងខ្លួួ�នឯង ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ចំំពោះ�ះឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ ពួួកគេ�
ផងដែ�រ។ ការនេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវកិិច្ចចការមួួយចំំនួួនដូូចជាការសម្រា�កពីីប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម ការចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើ
លំំហូូរព័័ត៌៌មាននៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម តាមរយៈៈការទប់់ ស្កាាត់់ ការលាក់់
ឬការរាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាដែ�លមិិ នមានសុុវត្ថិិ�ភាព។
នៅ�ពេ�លកំំពុុងមានអារម្មមណ៍៍ច្រើ�ើ�នពេ�ក សូូមរម្លឹឹ�កមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក
ថាពួួកគេ�អាចអនុុវត្តតការថែ�ទាំំខ្លួួ�នឯង ហើ�ើយថារឿ�ឿងនោះ�ះមិិ នអីីទេ�ក្នុុ�ងការ
ចាកចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម និិ ងធ្វើ��អ្វីី�មួ
ើ ួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

“វាពិិ បាកខ្លាំំ�ងណាស់់ ក្នុុ�ងការបន្តតរក្សាា។ យុុ វជន និិ ង
កុុ មារគឺឺ ជាអ្នន កកែ�សម្រួ�ួលរឿ�ឿងទាំំងនេះ�ះបានលឿ�ឿន
ជាង។ ខ្ញុំំ��គិិតថារឿ�ឿងនោះ�ះក្លាា យជារឿ�ឿងនៃ�ការបែ�ងចែ�ក
បន្តិិ�ចរវាងឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងកូូ នៗ។ ក្នុុ�ងនាមជា
ឪពុុ កម្ដាាយ អ្នន កត្រូ�ូវតែ�ចូូ លរួ ួមពាក់់ ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងកិិ ច្ចច
សន្ទទនាដើ�ើ ម្បីី�យល់់ ដឹឹងអំំ ពីីអ្វីី�ដែ�លកំំ ពុុងកើ�ើ តឡើ�ើង។
ដើ�ើ ម្បីី�ទៅ�ដល់់ ទីីនោះ�ះសម្រា�ប់់ កូូនៗរបស់់ អ្ននក ឬសម្រា�ប់់
អ្នន កដែ�លអ្នន កយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ ”។

ឪពុុ កម្ដាាយ

#chatsafe

គន្លឹះះ��កំំពូូលចំំនួួន 10 ចេ�ញពីីគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំរបស់់ #chatsafe អាចទាញយកបានពីី
គេ�ហទំំ ព័័រ #chatsafe។
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Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រាប់ ឪពុ កម្ដា យ និ ងអ្នកថែទាំ រប�ៀបដែលសម្រាប់ ឪពុកម្ដា យ និ ងអ្នកថែទាំ អាចជួយគាំទ្រតាមអនឡាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអំពីការធ្វើអត្តឃាត

័ ក្មេ�េងចង់់ឱ្យយឪពុុ កម្ដាាយ និិង
អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមនុុ ស្សសវ័យ
អ្នន កថែ�ទាំរំ បស់់ពួួកគេ�ដឹឹង

“ម្ដាាយរបស់់ ខ្ញុំ��មិ
យគ្លីី�និិ កផ្នែ�ែក
ំ ិ នមែ�នជាគ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ
សុុ ខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាត់់ ស្រ�ឡាញ់់ ខ្ញុំ��ំ ហើ�ើ យរឿ�ឿងនោះ�ះវាគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ហើ�ើយ”។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

ខិិ តមកជិិ តយើ�ើ ងដោ�យសេ�ចក្ដីី�ស្រ�ឡាញ់់ គោ�រព និិ ងមេ�ត្តាាធម៌៌
ជាជាងការភ័័ យខ្លាា ច ឬការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ។

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភថាខ្ញុំ��ំអាចធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត សូូ មសួួរខ្ញុំំ��
ដោ�យផ្ទាាល់់ ហើ�ើ យកុំំ�មានការវិិនិិច្ឆ័� យ
័ ។

រក្សាាចិិ ត្តតឱ្យយបើ�ើ កចំំ ហ។
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមមិិ នអាក្រ�ក់់ទាំង
ំ អស់់ ទេ� ហើ�ើយតាមរបៀ�ៀប
មួួយចំំនួួន វាអាចផ្ដដល់់ ឱ្យយខ្ញុំំ��នូូវទីីជម្រ�កខ្លះះ�ដែ�រ។

អ្ននកអាចនិិ យាយថា “ជួួនកាលនៅ�ពេ�លមនុុសុ្សស�មានអារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ
ពួួកគេ�អាចគិិតអំំពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ តើ�ើអ្ននកកំំពុុងមានគំំនិិ តធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតឬ?”

អង្គុុ�យចុះះ� និិ ងស្ដាាប់់ ។
ចំំណាយពេ�លដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ ។

ជួួ យឱ្យយខ្ញុំំ��យល់់ ដឹឹងពីីហានិិ ភ័័យ និិ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ នៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ។

ធ្វើ�ើ�សុុ ពលភាពលើ�ើ អារម្មមណ៍៍របស់់ ខ្ញុំ��ំ។
កុំំ�កាត់់បន្ថថយជាអប្បបបរមានូូវអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងឆ្លលងកាត់់ សូូម្បីី�តែ�ខ្ញុំំ��កំំពុុងមាន
អារម្មមណ៍៍រំំជួួលក៏៏ដោ�យ។

យល់់ ថាការដកចេ�ញនូូ វសិិ ទ្ធិិ�ចូូលប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ គឺឺ ជា
ការដកចេ�ញនូូ វផ្នែ�ែកសំំ ខាន់់ មួួយនៃ�ជីីវិិតរបស់់ ខ្ញុំ��ំ។

កុំំ�បង្ខំំ�ខ្ញុំំ��ឱ្យយចែ�ករំំ លែ�ក មុុ នពេ�លខ្ញុំំ��ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួ ួចរាល់់ ។

កុំំ�ភ័័ យស្លលន់់ ស្លោ�ោ រ!
វាកាន់់ តែ�ងាយស្រួ�ួលច្រើ��ើនថែ�មទៀ�ៀតក្នុុ�ងការចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងលំំបាកៗ
នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��អាចមានអារម្មមណ៍៍ថាអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ស្ងងប់់ ស្ងាាត់់។
បង្កើ�ើ�តនូូ វទំំ នុុកចិិ ត្តត ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើខ្ញុំំ��ទុុកចិិត្តតអ្ននក ខ្ញុំំ��ទំំនងជាទាក់់ទងអ្ននកកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បានជំំនួួយ។ សូូមកុំំ�តាមដានកម្មមភាពរបស់់ ខ្ញុំំ��តាមអនឡាញជាសម្ងាាត់់ –
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូមសួួរខ្ញុំំ��ដោ�យផ្ទាាល់់។
រម្លឹឹ�កខ្ញុំំ��អំំពីីចំំណុុចខ្លាំំ�ងរបស់់ ខ្ញុំ��ំ។
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតខ្ញុំំ��ឱ្យយផ្ដោ�ោតលើ�ើចំំណុុចខ្លាំំ ង
� ទាំំងនោះ�ះដើ�ើម្បីី�ពុះះ�ពារឆ្លលងកាត់់
ពេ�លវេេលាដ៏៏ លំំបាកនានា។
អ្នន កមិិ នចាំំបាច់់ ត្រូ�វូ ការមានចម្លើ�ើ�យទាំំងអស់់ ឬដើ�ើ ម្បីី�កែ�បញ្ហាារបស់់ ខ្ញុំ��ំ
ទេ�។
នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងពុះះ�ពារ ការគ្រា�ន់់ តែ�ស្ដាាប់់ ខ្ញុំំ��ដោ�យមិិ នមានការវិិនិិច្ឆ័� យ
័
ក៏៏អាចជារឿ�ឿងល្អអដែ�រ។
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បង្ហាាញខ្ញុំំ��នូូវធនធាននានាដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិ ងប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��ំឱ្យយដឹឹ ង
អំំ ពីី កន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវទទួួ លបានជំំ នួួយពីីអ្នន កជំំ នាញ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ ឬនៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ការវា - នេះ�ះអាចរួ ួមមានសេ�វាកម្មមសុុខភាព
ផ្លូូ�វចិិ ត្តតតាមអនឡាញ (ដូូចជា eheadspace)។ ការប្រា�ប់់ ខ្ញុំំ��ឱ្យយដឹឹ ង
អំំពីីកន្លែ�ែងដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព (ដូូចជាក្រុ� ុមសហគមន៍៍ ដែ�លបញ្ជាាក់់
ពីី LGBTIQA+) ឬការភ្ជាាប់់ ខ្ញុំំ��ជាមួួយអ្ននកជំំនាញសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត ឬ
វេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�តព្យាាបាលរោ�គទូូទៅ�។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ នប្រា�កដអំំ ពីី របៀ�ៀបដែ�លអ្នន កអាចជួួ យបាន សូូ មសួួរខ្ញុំំ��!
អ្ននកអាចគ្រា�ន់់ តែ�និិ យាយថា “តើ�ើមានអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ��អាចជួួយអ្ននកឥឡូូវនេះ�ះ
បានទេ�?”
ពិិ ចារណាអំំ ពីី ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
ួ របស់់ អ្ននក។
យើ�ើងទាំំងអស់់ គ្នាាពុះះ�ពារជាមួួយនឹឹ ងពេ�លវេ�លាជាច្រើ�ើ�នដែ�លយើ�ើង
ចំំណាយលើ�ើទូូរសព្ទទរបស់់ យើ�ើ ង។ ជាជាងផ្ដោ�ោតតែ�លើ�ើពេ�លវេេលាលើ�ើ
អេ�ក្រ�ង់់ របស់់ ខ្ញុំំ�� វាជួួយបានប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកអាចផ្លាាស់់ ប្ដូូ�រកិិច្ចចសន្ទទនាពីី “អ្ននក
គួួរតែ�ធ្វើ��រឿ�
ើ ឿងនេះ�ះ” ទៅ�ជា “រឿ�ឿងនេះ�ះពិិតជាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ខ្លាំំ ង
� ណាស់់
សម្រា�ប់់ ខ្ញុំំ�� តើ�ើមានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកគិិតថាអាចជួួយអ្ននកបាន?”

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

មានសេ�វាកម្មមគាំទ្រ�
ំ និិងជំំ នួួយ
អាចរកបាន

ការរាយការណ៍៍ និិ ងការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់មុុខងារសុុ វត្ថិិ�ភាព
នៅ�ក្នុុ�ងវេ�ទិិ កានីីមួួ យៗ
ប្រ�សិិ នបើ�ើមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងម្នាាក់់មករកអ្ននកជាមួួយនឹឹ ងមាតិិកាទុុក្ខខព្រួ�យ
ួ ដែ�ល
ពួួកគេ�បានឃើ�ើញតាមអនឡាញ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកជួួបប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយ
នូូវមាតិិកានេះ�ះដោ�យខ្លួួ�នអ្ននកផ្ទាាល់់ មានមុុខងាររាយការណ៍៍ដែ�លបាន
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងវេ�ទិិកានីី មួួយៗ។ នេះ�ះអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ជាពិិសេ�ស
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកគិិតថាមាតិិកាអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតក្រៀ��ៀមក្រំ�ំ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើ
វាណែ�នាំំថាអ្ននកណាម្នាាក់់ងាយប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យ។ គេ�ហទំំព័័រ
ពេ�ញនិិ យមកាន់់ តែ�ច្រើ��ើនមួួយចំំនួួនត្រូ�វូ បានចុះះ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ខាងក្រោ��ម
យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យអ្ននកអាចរកឃើ�ើញព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�លើ�ើវេេទិិកា
នីី មួួយៗ និិ ងមុុខងាររាយការណ៍៍ដែ�លពួួកគេ�ផ្ដដល់់ជូូននៅ�គេ�ហទំំព័័ររបស់់
ស្ននងការ eSafety។

“វាពិិ តជាជួួ យបាន ប្រ�សិិ នបើ�ើឪពុុ កម្ដាាយដឹឹ ងអំំ ពីី
ធនធាន និិ ងសេ�វាកម្មមសុុ ខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតនានាដែ�លមាន
លក្ខខណៈៈសមស្រ�បសម្រា�ប់់ យុុវជន ហើ�ើ យអាចចង្អុុ�ល
ប្រា�ប់់ ខ្ញុំ��អំ
ំ ំ ពីីធនធាន និិ ងសេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះ”។

មនុុ ស្សសវ័័យក្មេ�េង

Facebook

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជំំ នួួយហ្វេ�េសប៊ុុ� ក (Facebook Help Centre) មានឧបករណ៍៍មួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ជួួយ
មនុុស្សសដែ�លបានជួួបប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយនូូវព័័ត៌៌មានពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជំំនួួយ
ក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត (Suicide Prevention Help Centre) ផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�
រាយការណ៍៍មាតិិកាធ្វើ�� ើអត្តតឃាតទៅ�ឱ្យយសមាជិិ កនៃ�ក្រុ� ុមការងារសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�លបានបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លរបស់់
ពួួកគេ� ដែ�លនឹឹ ងកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណសារបង្ហោះ�ះ� និិ ងទីីតាំំងរបស់់ អ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់
ពួួកគេ�អាចទាក់់ទងសេ�វាកម្មមសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកដែ�លប្រ�ឈមនឹឹ ងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬការធ្វើ�� ើឱ្យយ
មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯងទាំំងនោះ�ះ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជំំនួួយក្នុុ�ងការទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត (Suicide
Prevention Help Centre) ក៏៏ផ្ដដល់់ពត៌៌មានស្ដីី�ពីីបណ្តាា ញទូូរសព្ទទជំំនួួយទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត
ជាក់់លាក់់តាមប្រ�ទេ�ស ដើ�ើម្បីី�ជួួយមនុុស្សសដែ�លអាចកំំពុុងជួួបប្រ�ទះះគំំនិិ ត អារម្មមណ៍៍ ឬឥរិិយាបថនៃ�ការធ្វើ�� ើ
អត្តតឃាតផងដែ�រ។

Instagram

មជ្ឈឈមណ្ឌឌជំំ នួួយ Instagram (Instagram Help Centre) ផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ រាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាបង្ហាា ញថាមនុុស្សសអាចប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ឬការធ្វើ�� ើឱ្យយ
មានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង។ អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ អាចរាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាតាមរយៈៈ
1. ជ្រើ��ើ សរើ�ើស … (នៅ�លើ�ើ iOS) ឬ
2. ចុុ ច “វាមិិ នសមស្រ�ប”។

(នៅ�លើ�ើ Android) លើ�ើ សារបង្ហោះ�ះ� ហើ�ើ យចុុ ច “រាយការណ៍៍”។

3. ជ្រើ��ើ សរើើ�ស “ធ្វើ�ើ�ឱ្យយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួ�ន
ួ ឯង”។
4. ចុុ ច “រាយការណ៍៍”។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជំំនួួយក៏៏ផ្ដដល់់តំំណនានាផងដែ�រទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត និិ ងខ្សែ�ែទូូរសព្ទទ
ទាន់់ ហេ�តុុការ ដែ�លអាចជួួយមនុុស្សសក្នុុ�ងអំំឡុុងវិិបត្តិិ�នៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
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Orygen

#chatsafe

Snapchat

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគាំំទ្រ� Snapchat (Snapchat Support Centre) ណែ�នាំំអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដែ�លព្រួ�ួញបារម្ភភ
អំំពីីអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�សជាមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សសឱ្យយស្វែ�ែងរកជំំនួួយ ឬពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ជាមួួយសេ�វាកម្មម
អាជីី ព។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ មិិនមានអារម្មមណ៍៍ស្រ�ណុុកស្រួ�ួលក្នុុ�ងការចូូលរពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយមនុុស្សស
ដែ�លអាចប្រ�ឈមនឹឹ ងហានិិ ភ័័យនៃ�ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ពួួកគេ�អាចរាយការណ៍៍ពីីការបារម្ភភសុុវត្ថិិ�ភាពតាមរយៈៈ៖
1. ទៅ�កាន់់ ផ្ទាំំ�ងដែ�លអ្នន កចង់់ រាយការណ៍៍។

2. បើ�ើ កផ្ទាំំ�ង ចុុ ចឱ្យយជាប់់ ហើ�ើ យជ្រើ��ើ សរើ�ើស “រាយការណ៍៍ផ្ទាំំ�ង”។
3. ជ្រើ��ើ សរើើ�ស “ជម្រើ��ើ សច្រើ��ើ នទៀ�ៀត”។

4. ជ្រើ��ើ សរើ�ើស “ខ្ញុំំ��បារម្ភភថា Snapchatter នេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួ�ន
ួ គាត់់ ”។

Twitter

� យការណ៍៍អំំពីី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជំំ នួួយ Twitter (Twitter Help Centre) ផ្ដដល់់ព័័ត៌មា
៌ នស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីីរា
មាតិិកាដែ�លធ្វើ��ឱ្យ
ើ យមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង និិងមាតិិកាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធ្វើ��អ
ើ ត្តតឃាត ទៅ�ក្រុ� ុមការងារដែ�ល
បានបណ្ដុះះ��បណ្ដាា លផ្ដោ�ោតទៅ�នឹឹងការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះមនុុស្សសដែ�លចែ�ករំំលែ�កមាតិិកា ដែ�លណែ�នាំំថាពួួកគេ�
អាចប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការធ្វើ��ឱ្យ
ើ យមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង ឬការធ្វើ��អ
ើ ត្តតឃាត។ ព័័ត៌មា
៌ នស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀប
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាាល់់សញ្ញាានៃ�ការធ្វើ��ឱ្យ
ើ យមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង និិងការធ្វើ��អ
ើ ត្តតឃាតដែ�លបានផ្ដដល់់ឱ្យយ ក៏៏ដូូចជា
ទម្រ�ង់់បែ�បបទអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�ជូូនដំំណឹឹងទៅ�ក្រុ� ុមការងារឆ្លើ�ើ�យតបក្នុុ�ងការទប់់ស្កាាត់់ការធ្វើ��អ
ើ ត្តតឃាត Twitter។

TikTok

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកជួួបប្រ�ទះះដោ�យចៃ�ដន្យយនូូវវីីដេ�អូូ ដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ អ្ននកណាម្នាាក់់,
TikTok ណែ�នាំំថាអ្ននករាយការណ៍៍អំំពីីវា ហើ�ើយបន្ទាាប់់ មកទៀ�ៀតពួួកគេ�នឹឹងទាក់់ទងទៅ�ពួួកគេ�ជាមួួយនឹឹ ង
ធនធាន និិ ងព័័ត៌៌មានគាំំទ្រ�សមស្រ�បមួួយចំំនួួន។ ជាការសំំខាន់់ ត្រូ�វូ ដឹឹ ងថាអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដែ�លបានបង្ហោះ�ះ�
មាតិិកានឹឹ ងមិិ នមានបញ្ញាាទេ�។ ដើ�ើម្បីី�រាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិការបស់់ អ្ននកណាម្នាាក់់៖
ី
1. ចុុ ចសញ្ញាាព្រួ�ួញនៅ�ជ្រុ� ុងនៅ�ខាងក្រោ��មខាងស្ដាំំ�ដៃ�នៃ�វីដេ�អូ
ូ
2. ចុុ ចលើ�ើ រូ ូបតំំ ណាង ‘រាយការណ៍៍’

3. ជ្រើ��ើសរើ�ើស ‘ធ្វើ�ើ�ឱ្យយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួ�ន
ួ ឯង’ ហើ�ើ យបន្ទាា ប់់ មកផ្ដដល់់ ការពណ៌៌នាអំំ ពីី ការព្រួ�ួយបារម្ភភ
របស់់ អ្ននក។
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុ វត្ថិិ�ភាព TikTok (TikTok Safety Centre) ក៏៏មានខ្សែ�ែទូូរសព្ទទទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍ក្នុុ�ង
ការទប់់ ស្កាាត់់ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត ក៏៏ដូូចជាព័័ត៌៌មានស្ដីី�ពីីរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�រាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាដែ�លធ្វើ�� ើឱ្យយមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង និិ ងមាតិិកាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។

Discord
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Discord ណែ�នាំំថាអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជាសមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ឱ្យយមនុុស្សសនោះ�ះស្វែ�ែងរកជំំនួួយតាមរយៈៈខ្សែ�ែទូូរសព្ទទទាន់់ ហេ�តុុការណ៍៍មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មខ្សែ�ែទូូរសព្ទទទាន់់
ហេ�តុុការណ៍៍មួួយចំំនួួនដែ�លចុះះ�បញ្ជីី�ក្នុុ�ង មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុ វត្ថិិ�ភាព Discord (Discord Safety Centre)។
Discord ក៏៏ណែ�នាំំផងដែ�រឱ្យយទាក់់ទងអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬម្ចាាស់់ ម៉ាាស៊ីី�នមេ� (server) ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ប់់ ឱ្យយពួួកគេ�ដឹឹង
អំំពីីការព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់ អ្ននក ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�អាចសម្រ�បសម្រួ�ួលម៉ាាស៊ីី�នមេ� និិ ងផ្ដដល់់ ជូូននូូវការគាំំទ្រ�ដល់់ បុុគ្គគល
នោះ�ះ។ អ្ននកក៏៏អាចរាយការណ៍៍អំំពីីការព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់ អ្ននកទៅ�ក្រុ� ុមការងារទំំនុុកចិិត្តត និិ ងសុុវត្ថិិ�ភាព Discord
(Discord Trust & Safety team) ផងដែ�រតាមរយៈៈ ទម្រ�ង់់ បែ�បបទតាមអនឡាញនេះ�ះ។

Orygen

#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�អាចរកបានតាមការជួួ បមុុខផ្ទាាល់់
តាមអនឡាញ ឬតាមទូូ រសព្ទទ

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក ឬមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ ត្រូ�វូ ការការគាំំទ្រ�
ការទាក់់ទងរកជំំនួួយអាចមានអារម្មមណ៏៏គួួរឱ្យយខ្លាាច។ យ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ
មានសេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�ជាច្រើ�ើ�នដែ�លមានទីីនោះ�ះដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�អ្ននក ហើ�ើយ
ការទាក់់ទងជាញឹឹកញាប់់ គឺឺជាជំំហានដំំបូូងឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកអារម្មមណ៍៍កាន់់ តែ�
ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ យើ�ើងបានរាយបញ្ជីី�នូូវការគាំំទ្រ�មួួយចំំនួួនតាមអនឡាញ
និិ ងតាមការជួួបមុុខផ្ទាាល់់មួួយចំំនួួនដូូចខាងក្រោ��ម។

សម្រា�ប់់ មនុុស្សស
គ្រ�ប់់ រូ ូប

វាក៏៏សំំ ខាន់់ ផងដែ�រក្នុុ�ងការថែ�ទាំំសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននក និិ ង
គិិតអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�ជាគំំរូ ូឱ្យយមានសុុខភាពល្អអ និិ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមប្រ�កបដោ�យការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដល់់ មនុុស្សស
វ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក។
ប្រ�សិិ នបើ�ើនៅ�ចំំណុុចណាមួួយដែ�លអ្ននក ឬអ្ននកណាម្នាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតប្រ�ឈម
នឹឹ ងហានិិ ភ័័យភ្លាាមៗ សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 000។ អ្ននកក៏៏អាចអញ្ជើ�ើ�ញ
ទៅ�ផ្នែ�ែកផ្នែ�ែកសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយនៅ�តាមតំំបន់់ របស់់ អ្ននកផងដែ�រ
សម្រា�ប់់ ការគាំំទ្រ�ជាបន្ទាាន់់ ។

វេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ� តព្យាាបាលរោ�គទូូ ទៅ� (GP) របស់់ អ្ននក
គ្រោះ��ះអាសន្នន ប៉ូូ�លីី ស និិ ងរថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
លេ�ខ 000
ផ្នែ�ែកសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយក្នុុ�ងតំំបន់់
អង្គគការ Lifeline Australia
ផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�វិិបត្តិិ�ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន និិ ងសេ�វាកម្មមទប់់ស្កាាត់់
ការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតតាមអនឡាញ និិ ងតាមទូូរសព្ទទ មាន
24/7 ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ដល់់ ប្រ�ជាជនអូូ ស្ត្រា�ាលីី
ទាំំងអស់់ ។
ចូូលមើ�ើល៖ www.lifeline.org.au
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 13 11 14 (មាន 24/7)
សេ�វាកម្មម Suicide Call Back Service
ផ្ដដល់់ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ និិ ងការគាំំទ្រ�វិិបត្តិិ�តាម
ហៅ�ទូូរសព្ទទ តាមអនឡាញ និិ ងតាមវីីដេ�អូូ ដោ�យ
ឥតគិិតថ្លៃ�ៃដល់់ ប្រ�ជាជនអូូ ស្ត្រា�ាលីី ទាំង
ំ អស់់ ដែ�ល
បានប៉ះះ�ពាល់់ ដោ�យការធ្វើ�� ើអត្តតឃាត។
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1300 659 467
(មាន 24/7)

អង្គគការ MensLine
អង្គគការ MensLine Australia គឺឺជាសេ�វាកម្មម
ពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ តាមទូូរសព្ទទ និិ ងតាមអនឡាញ
ផ្ដដល់់ ជូូនការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់ បុុរសអូូ ស្ត្រា�ាលីី នៅ�គ្រ�ប់់
ទីីកន្លែ�ែង គ្រ�ប់់ ពេ�លវេេលា។
ចូូលមើ�ើល៖ www.mensline.org.au
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1300 78 99 78
(មាន 24/7)
អង្គគការ Qlife
អង្គគការ QLife ផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ� LGBTI មិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� ដោ�យ
អនាមិិ ក និិ ងឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ក៏៏ដូូចជាការបញ្ជូូ�នបន្តត
មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី ដែ�លចង់់ និិយាយ
អំំពីីការរួ ួមរ័ ័ក្សស អត្តតសញ្ញាាណ យ៉េ�េនឌ័័ រ រាងកាយ
អារម្មមណ៍៍ ឬទំំនាក់់ទំំនងនានា។ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអាច
ចូូលប្រើ�ើ�ការគាំំទ្រ�តាមរយៈៈការជជែ�កតាមអនឡាញ
ឬតាមទូូរសព្ទទ។
ចូូលមើ�ើល៖ www.Qlife.org.au
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1800 184 527
(មានពីីម៉ោ�ោ ង 3 ល្ងាាច-12 យប់់ )

អង្គគការ Beyond Blue
អង្គគការ Beyond Blue ផ្ដដល់់ ព័័ត៌៌មានក៏៏ដូូចជាគាំំទ្រ�
តាមអនឡាញ និិ ងតាមទូូរសព្ទទដើ�ើម្បីី�ជួួយមនុុស្សស
គ្រ�ប់់ រូ ូបនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាន
នូូវសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតរបស់់ ពួួកគេ�បានល្អបំំផុ
អ ុតដែ�ល
អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។
ចូូលមើ�ើល៖ www.beyondblue.org.au
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1300 22 46 36
(មាន 24/7)
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#chatsafe

#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

សម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័័យក្មេ�េង

អង្គគការ Kids Helpline
ផ្ដដល់់ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិ ងមានលក្ខខណៈៈសម្ងាាត់់តាមទូូរសព្ទទ និិ ងអនឡាញ
សម្រា�ប់់ កុុមារ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដែ�លមានអាយុុចន្លោះ�ះ�ប្រាំ�ំឆ្នាំំ � និិ ង 25 ឆ្នាំំ។
�
ចូូលមើ�ើល៖ www.kidshelpline.com.au
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1800 551 800 (មាន 24/7)
អង្គគការ headspace
មជ្ឈឈមណ្ឌឌល headspace មានទីីតាំំងនៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី ហើ�ើយមានបុុគ្គគលិិកដែ�លបាន
បណ្ដុះះ��បណ្ដាា ល និិ ងត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ជួួយ។ ស្វែ�ែងរកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលដែ�លនៅ�ជិិ តអ្ននក។
ចូូលមើ�ើល៖ https://headspace.org.au/headspace-centres/
eheadspace
ផ្ដដល់់ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ តាមអ៊ីី� មែ�ល ការជជែ�ក និិ ងទូូរសព្ទទសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ដែ�លមាន
អាយុុពីី 12 ឆ្នាំំ � 25 ឆ្នាំំ � ព្រ�មទាំំងមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� និិ ងគ្រួ�សា
ួ ររបស់់ ពួួកគេ�។ eheadspace បើ�ើកប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ប្រាំ� ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍ ចាប់់ ពីីម៉ោ�ោង 9:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ ម៉ោ�ោង 1:00 យប់់ ម៉ោ�ោង AEST។ ក្នុុ�ងនាម
ជាឪពុុកម្ដាា យ ឬអ្ននកថែ�ទាំំរបស់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ អ្ននកក៏៏អាចស្នើ�ើ� សុំំ�ការណាត់់ជួួបតាមអនឡាញ ឬ
ទូូរសព្ទទបានដែ�រជាមួួយគ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ យគ្លីី�និិកប្រ�ចាំំគ្រួ�ួសារ។
ចូូលមើ�ើល៖ www.headspace.org.au/eheadspace
ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1800 650 890
(មានពីីម៉ោ�ោង 9 ព្រឹ�ឹក-1 យប់់ ម៉ោ�ោង AEST, 7 ថ្ងៃ�ៃ)។
វេ�ទិិ កាអនឡាញ ReachOut៖
អង្គគការ ReachOut Australia ផ្ដដល់់ កន្លែ�ែងអនឡាញសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងដែ�លមានអាយុុ
14-25 ឆ្នាំំ � ដើ�ើម្បីី�ចេ�ញទៅ�លេ�ងនៅ�ខាងក្រៅ�� និិ ងពិិភាក្សាាអំំពីីអ្វីី�ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងគំំនិិ តរបស់់ ពួួកគេ�។
ចូូលមើ�ើល៖ www.au.reachout.com/forums

សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ

បណ្តាា ញទូូ រសព្ទទសម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ (Parentline) និិ ងបណ្តាា ញទូូ រសព្ទទជំំនួួយឪពុុ កម្ដាាយ
មានមូូ លដ្ឋាាននៅ�តាមរដ្ឋឋផ្សេ�េងទៀ�ៀត
បណ្តាា ញទូូរសព្ទទសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាា យ (Parentline) គឺឺជាសេ�វាកម្មមគាំំទ្រ� និិ ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់
តាមទូូរសព្ទទសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំកុុមារដែ�លមានអាយុុពីី 0-18 ឆ្នាំំ។
� សេ�វាកម្មម
Parentline គឺឺមានមូូលដ្ឋាាននៅ�តាមរដ្ឋឋ ហើ�ើយលេ�ខទំំនាក់់ទំំនងប្រែ�ែប្រួ�ួលទៅ�តាមនោះ�ះ។
សេ�វាកម្មមកន្លែ�ែងទុុកដាក់់នៃ� Parentline និិ ងព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនងលម្អិិ�តរបស់់ ពួួកគេ�ត្រូ�វូ បានចុះះ�ក្នុុ�ង
បញ្ជីី�នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់ អង្គគការចិិ ញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់កុុមារ (Raising Children)។
ចូូលមើ�ើល៖ www.raisingchildren.net.au
ReachOut៖ សេ�វាកម្មមបង្វឹឹ�កឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ
ផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�មួួយទល់់ នឹឹងមួួយដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិ ងមានលក្ខខណៈៈសម្ងាាត់់ ជាមួួយគ្រូ�ូបង្វឹឹ�កគ្រួ�សា
ួ រ
និិ ងការចិិ ញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់ដែ�លមានជំំនាញ។
ចូូលមើ�ើល៖ https://parents.au.reachout.com/one-on-one-support
អង្គគការ Transcend
អង្គគការ Transcend ផ្ដដល់់ ការគាំំទ្រ�មិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�តាមអនឡាញ និិ ងជួួបមុុខផ្ទាាល់់ ព័័ត៌៌មាន និិ ងការតស៊ូូ�
មតិិសម្រា�ប់់ឪពុុកម្ដាា យ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំនៃ�មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងអូូស្ត្រា�ាលីី វ័ ័យខុុសៗគ្នាា ដែ�លស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ
ដូូចគ្នាា និិ ងយ៉េ�េនឌ័័ រ។
ចូូលមើ�ើល៖ www.transcendaus.org
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#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ របៀ�ៀបដែ�លសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្ដាាយ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំអាចជួួយគាំំទ្រ�តាមអនឡាញប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពអំំពីីការធ្វើ��អត្ត
ើ តឃាត

ធនធានបន្ថែ�ែមដែ�លអ្នន កអាចរកឃើ�ើ ញថា
មានប្រ�យោ�ជន៍៍
#chatsafe សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ៖ កិិ ច្ចចសន្ទទនា
តាមអនឡាញ តំំណ៖ https://www.youtube.com/
watch?v=kTffIXR0Zl4
#chatsafe ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់ សហគមន៍៍ នានា
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមបន្ទាាប់់ ពីីការធ្វើ�� ើអត្តតឃាតរបស់់
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង និិ ងដើ�ើម្បីី�ជួួយទប់់ ស្កាាត់់ក្រុ� ុមធ្វើ�ើ�អត្តតឃាត
តំំណ៖ https://www.orygen.org.au/chatsafe/Resources/
A-guide-for-communities-(1)/A-guide-for-communities
ការដោះ�ះស្រា�យចំំ ពោះ�ះការធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួ�ន
ួ ឯង៖
ការណែ�នាំំសម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងអ្នន កថែ�ទាំំ
ការជួួយឪពុុកម្ដាា យ អ្ននកថែ�ទាំំ និិ ងសមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រដោះ�ះស្រា�យ នៅ�ពេ�ល
មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងកំំពុុងធ្វើ�� ើឱ្យយមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ខ្លួួ�នឯង។
តំំណ៖ https://www.orygen.org.au/copingwithselfharm
#chatstarter - គណៈៈកម្មមការទទួួ លបន្ទុុ�កសុុ ខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតថ្នាាក់់ជាតិិ
(National Mental Health Commission)
ការជួួយឪពុុកម្ដាា យ និិ ងមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងគាំំទ្រ�គ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក
តំំណ៖ https://www.headtohealth.gov.au/
covid-19-support/chatstarter
អង្គគការ Beyond Blue៖ បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់សុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតរបស់់ កុុមារ
(សមស្រ�បសម្រា�ប់់ អាយុុ 4-16 ឆ្នាំំ�)
សួួរសំំណួួរអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លកូូនរបស់់ អ្ននកបានកំំពុុងគិិត មានអារម្មមណ៍៍ និិ ង
បង្ហាា ញឥរិិយាបថ។ វាអាចជួួយ
អ្ននកសម្រេ�េចចិិ ត្តតថាតើ�ើកូូនរបស់់ អ្ននកត្រូ�វូ ការការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកអាជីី ពឬអត់់។
បញ្ជីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនេះ�ះគឺឺមានលក្ខខណៈៈសម្ងាាត់់។
តំំណ៖ https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/
age-6-12/mental-health-conditions-in-children/
child-mental-health-checklist

ការិិយាល័័ យស្ននងការ eSafety
ិ ី (apps) និិ ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម
ស្វែ�ែងយល់់ អំំពីីហ្គេ�េម កម្មមវិធី
ចុុងក្រោ��យបង្អអស់់ រួ ួមមានរបៀ�ៀបដើ�ើម្បីី�ការពារព័័ត៌៌មានរបស់់ អ្ននក និិ ង
រាយការណ៍៍អំំពីីមាតិិកាមិិ នត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។
តំំណ៖ https://www.esafety.gov.au/parents
បណ្ដា
ា ញ Raising Children Network
ព័័ត៌៌មានអំំពីីការធ្លាាក់់ទឹឹកចិិត្តតក្នុុ�ងមនុុស្សសមុុនវ័ ័យជំំទង់់ និិ ងក្មេ�េងជំំទង់់ ។
តំំណ៖ https://raisingchildren.net.au/pre-teens/
mental-health-physical-health/
stress-anxiety-depression/depression
ReachOut
ការណែ�នាំំរបស់់ ឪពុុកម្ដាា យចំំពោះ�ះ Instagram។
តំំណ៖ https://parents.au.reachout.com/landing/
parentsguidetoinsta
ក្រ�សួួ ងអប់់ រំំ និិ ងបណ្ដុះះ��បណ្ដា
ា ល
នៃ�រដ្ឋាាភិិ បាលរដ្ឋឋវិិចថូូ រៀ�ៀ
ការថែ�ទាំំសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតរបស់់ កូូនរបស់់ អ្ននក កំំណែ�ដែ�លងាយស្រួ�ួលអាន។
តំំណ៖ https://www.education.vic.gov.au/parents/familyhealth/Pages/your-childs-mental-health.aspx

#chatsafe

អង្គគការ headspace៖ សម្រា�ប់់ ឪពុុ កម្ដាាយ និិ ងគ្រួ�សា
ួ រ
ព័័ត៌៌មានអំំពីីរបៀ�ៀបគាំំទ្រ�សមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រ គន្លឹះះ��សម្រា�ប់់ អង្គគការ
headspace ដែ�លមានសុុខភាពល្អអ ការយល់់ ដឹឹងអំំពីីវ័ ័យជំំទង់់ និិ ងរបៀ�ៀប
ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចសន្ទទនាអំំពីីសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត។
តំំណ៖ https://headspace.org.au/friends-and-family/healthand-wellbeing/
អង្គគការ Kids Helpline
គាំំទ្រ�ដល់់ កូូនរបស់់ អ្ននកក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងហានិិ ភ័័យនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពអនឡាញ
របស់់ ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�រីីករាយនឹឹ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់ វា។
តំំណ៖ https://kidshelpline.com.au/parents/issues/socialmedia-and-safety
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តាមដានព័័ត៌៌មានថ្មីី� ៗជាមួួ យ
#chatsafe

នៅ� #chatsafe, យើ�ើងមានគោ�លដៅ�ជាប្រ�ចាំំក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�មនុុស្សស
ិ របស់់ ពួួកគេ�ឱ្យយអស់់ ពីី
វ័ ័យក្មេ�េង និិ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យនៅ�ក្នុុ�ងជីី វិត
សមត្ថថភាពរបស់់ យើ�ើ ង ដោ�យមានភស្តុុ�តាងដែ�លបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព និិ ង
ការស្រា�វជ្រា�វចុុងក្រោ��យបំំផុុត។ ដើ�ើម្បីី�បន្តតទទួួលព័័ត៌៌មានថ្មីី�ៗជាមួួយនឹឹ ង
ការងារដែ�លយើ�ើងធ្វើ��នៅើ � #chatsafe និិ ងធនធាននានាដែ�លមានសម្រា�ប់់
អ្ននក សូូមកុំំ�ភ្លេ�េចតាមដានគេ�ហទំំព័័ររបស់់ យើ�ើ ង៖ www.orygen.org.au/
chatsafe
យើ�ើងក៏៏ធ្វើ��បច្ចុុ�ប្បបន្នន
ភាពជាប្រ�ចាំំលើ�ើទំំព័័រប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមរបស់់
ើ
យើ�ើងផងដែ�រ ដោ�យមានព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង ដែ�លអ្ននកចង់់ ផ្ញើ�� ើ
បន្តតទៅ�មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េងរបស់់អ្ននក ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជាការចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចសន្ទទនា។
អ្ននកអាចតាមដានយើ�ើងនៅ�លើ�ើ៖
• Instagram៉ @chatsafe_au;
• Facebook៖ @chatsafe.online;
• Twitter៖ @chatsafe_au; និិ ង
• YouTube៖ #chatsafe AU
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