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ខលឹមររស្លងេបការទ្រវទ្ជាវ 
អំពីការស្កិា 

ជំងឺកូវដី-១៩ បាៃរកីរាលោលលៅកនុងស្ហគមៃ៍ ៃិងឆ្លងពីស្ហគមៃ៍មយួលៅស្ហគមៃ៍មួយយ ងឆ្ប់រហ័ស្លៅរូ
ទាងំទ្បលរស្។ រាជរោា ភបិាលកមពុជា បាៃអៃុវត្តវធិាៃការរប់រា ត្ក់ាររកីរាលោលនៃជំងឺកូវដី-១៩ កនុងលនា៉ះរមួមាៃ ការបិរ
រលាលរៀៃ ការរកាគមាល ត្ស្ងគម ៃិងការលធវីច្តាត  សី្័ក ដដលទាងំអស្់លៃ៉ះមាៃផលប ៉ះពាល់លោយទ្បលយលលៅលលកុីមារ ៃិង
ទ្កុមទ្គួរររបស្់ពួកលគ។ ស្មាគមកុមាររកីរាយ (KMR) លោយមាៃការគទំ្រដផនកែវកិាពីរោា ភិបាលអូស្ត្រត លីតាមរយៈកមមវធិី
ពៃលកច្ំល ៉ះរបស្អ់ងគការមូលៃិធិអាសុ្ី បាៃលធវកីារទ្រវទ្ជាវ លដីមបទី្បមូលរិៃនៃយ័ជាកល់ាក់ ៃិងលោយម ត្់ច្ត្់ អំពីរលបៀបដដល
ជំងឺកូវ-ី១៩ ៃិងវធិាៃការនានាដដលបាៃអៃុវត្តលដីមបបីង្ហា រជំងឺរាត្ត្ាត្លៃ៉ះ កំពុងជ៉ះឥរធពិលដល់កិច្ចគពំារ ៃិងសុ្ខុមាលភាព
កុមារ។ ការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះក៏ក ំត្អ់ំពីត្ទ្មូវការរបស្កុ់មារ ៃិងទ្គួរររបស្់ពកួលគ លៅអ ុំងលពលដ៏លំបាកលៃ៉ះផងដដរ។ 

ការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះទ្ត្ូវបាៃអៃុវត្តលៅ កនុងភូមិច្ំៃួៃ១០ លៅកនុង ុចំ្ំៃួៃ២ ៃិងទ្ស្ុកច្ំៃួៃ២ កនុងលខត្តបាត្់ដំបង លហយី
ស្លទ្មច្បាៃជាលរធផលលៅកនុងការស្ទងម់ត្ិដរូ៏លំរូលាយបផុំត្លលីកុមារ ៃិងទ្គរួរកនុងអំ ុងលពលវបិត្តកូិវដី-១៩ រហូត្មក 
ដល់បច្ចុបបៃន លោយមាៃវត្តមាៃ ឪពុកមាត យ ៃិងអនកដែទាចំ្ៃំួៃ ១៥០នាក់ ៃិង កុមារ ១៥០នាក់ ដដលមាៃអាយុច្លនាល ៉ះពី ១១-
១៧ឆ្ន  ំចូ្លរមួកនុងការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះ។ 

លរធផល បាៃបង្ហា ញពីផលប ៉ះពាល់ច្ំលពា៉ះបញ្ញា កិច្ចគពំារកុមារ លោយដផាកលលីរិៃនៃយ័ពសី្ំណាកគទ្មតូ្ំណាងនៃ 
ឪពុកមាត យ /អនកដែទាចំ្ំៃួៃ ១៥០នាក់ ៃិងកុមារ ១៥០នាក់លៅកនុងត្ំបៃ់ភូមិរស្ត្ស្តរបស់្ស្មាគមកុមាររកីរាយ(KMR)។ 

លគលប ំងនៃការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះ គឺលដមីបលីឆ្លីយត្បៃឹងស្ ួំររបស្់ការស្ិកាមួយថា “លត្ីផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវដី-
១៩ លលីកិច្ចគពំារ ៃិងសុ្ខុមាលភាពកុមារមាៃអវីខល៉ះ?” 

 

លរធផលរកល ញីស្ំខាៃ់ៗ 
● ទាងំកុមារ ៃិងឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគ កពុំងជបួទ្បរ៉ះភាពតាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធខាល ងំលៅកនុងផទ៉ះ ៃិងសុ្ខុមាល

ភាព ផលូវច្ិត្តស្ងគមកាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរលៅៗ។ 
● អំលពីហងិាកនុងទ្គរួរមួយច្ៃំៃួ ដដលកពុំងទ្ត្វូបាៃជួបទ្បរ៉ះ រមួមាៃអំលពហីងិាលោយពាកយស្មដ ី ៃិងផលូវកាយ។ កុមារ

បាៃរាយការ ៍ថា អំលពីហងិាកំពុងលកតី្ល ងីលលីពួកលគលទ្ច្ីៃជាងមៃុស្សលពញវយ័ ខ ៈលពលដដលមៃុស្សលពញវយ័ 
មាៃរំលនាររាយការ ៍ថា មាៃការអាក់អៃ់ច្ិត្តច្ំលពា៉ះអាកបបកិរយិរបស្កុ់មារ ភាពលឆ្វឆ្វកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃច្ំលពា៉ះកុមារ ៃិង
ការដទ្ស្កោកព់ួកលគជាញឹកញាប់។ 

● កទ្មិត្នៃការបាត់្បង់ទ្បាក់ច្ ូំល ហាកដូ់ច្ជាកតាត ស្ខំាៃ់កនុង ការលកីៃល ងីៃូវអារមម ៍អវជិជមាៃ ៃិងអាកបបកិរយិ 
ច្ំលពា៉ះកុមារ ដដលបង្ហា ញឱ្យល ញីកាៃ់ដត្ច្ាស្់លៅកនុងទ្គួររដដលបាៃបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលលលីស្ពពីាក់កណាត ល 
(រហូត្ដល់ទាងំអស្)់ លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃងឹទ្គួររដដលបាត្់បង់ទ្បាកច់្ ូំលត្ិច្ជាងពាក់កណាត ល។ 

● អារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ កំពុងទ្ត្ូវបាៃជួបទ្បរ៉ះលោយអនកដែទាជំាស្ត្ស្តី លទ្ច្ីៃជាងបុរស្ ដដលបង្ហា ញថា ស្ត្ស្ត ីអាច្
ររួលរងស្មាព ធយ ងខាល ងំពីទ្គួររ។ 
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● ទ្គួររបាៃកំ ត្់អត្តស្ញ្ញញ   ត្ទ្មវូការស្ទ្មាប់លស្វាគទំ្រ ដូច្ជា សុ្ខភាពរូលៅ សុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ការទ្បឹកា ៃិងការគទំ្រ
ជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ ប ុដៃតមិៃអាច្មាៃលរធភាពររួលបាៃលស្វាគទំ្រទាងំលនា៉ះ។ ស្ត្ស្តីមិៃរំៃង បង្ហា ញ
ត្ទ្មូវការស្ទ្មាប់លស្វាសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ការទ្បឹកា ឬលស្វាគទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ ជាងបុរស្លនា៉ះលរ។ 

● ស្ទ្មាប់ទ្គរួរដដលមាៃកុមារលៅកំពុងស្ិកាកនុងរលាលរៀៃ ៃងិលទ្បីទ្បាស្អុ់ីៃធ ិឺត្ ច្ំល ៉ះដងឹអំពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថិ
ភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធឺ ិត្លៅមាៃកទ្មិត្ទាបគួរឱ្យបារមភកនុងច្ំលណាមឪពុកមាត យ ៃិងកុមារ។ 

● ឪពុកមាត យមួយច្ៃំួៃតូ្ច្ទ្ត្ូវបាៃ បំដបកលច្ញពីកូៃរបស់្ពួកលគ (អនកលឆ្លីយត្ប១៣នាក់ កនុងច្ំលណាម ១៥០នាក ់ឬលស្មី
ៃឹង៨.៦៧%) លហយីវាអាច្លៅរចួ្លោយររដត្ដំណាក់កាលនៃជំងមឺាៃភាពធងៃធ់ងរ (Period of Illness) ៃិង/ឬលោយ
ការ ុឃំងំ (Confinement)។ ឪពុកមាត យ/អនកដែទាជំាលទ្ច្ីៃ មាៃកូៃ ៃិងលៅលរៀងៗខលួៃ រមួទាងំកមួយទ្បសុ្ ៃិង កមួយទ្ស្ី
លៅកនុងបៃទុកដែទារំបស្់ពកួលគ។ 

● លទា៉ះបីជាមាៃភាពតាៃត្ងឹលកៃីល ងីក៏លោយ ទ្គួររបាៃរាយការ ៍ព ី ផលប ៉ះពាលសុ់្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគមវជិជមាៃ 
ៃិងអារមម ៍វជិជមាៃជាលទ្ច្ៃីច្លំពា៉ះកុមារ។ ជាក់ដស្តង មៃុស្សលពញវយ័ជាលទ្ច្ៃីនាក ់បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍វជិជ 
មាៃលទ្ច្ីៃជាងអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ លបីលទា៉ះបជីាសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរបស្់ពួកលគកាៃ់ ដត្ធងៃ់ធងរលៅៗ ក៏
លោយ។ 

● ២២% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំគឺរស់្លៅជាមួយពកិារភាពធងៃ់ធងរ លហយី ៨៥% នៃមៃុស្សលពញវយ័ទាងំអស្ប់ាៃបង្ហា ញ 
ពីកទ្មិត្នៃកតាត ពកិារភាពមយួ ឬលទ្ច្ីៃ។ ពិការភាពកនុងច្ំលណាមមៃុស្សលពញវយ័ ហាកដូ់ច្ជាទ្ត្ូវបាៃផារ ភាជ បជ់ាមយួ 
ៃឹងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគមដដលកាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរលៅៗ លោយររជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩។ 

● អនកដែទាជំាស្ត្ស្ត ី រំៃងជារាយការ ៍អពំីអំលពហីងិាលៅកនុងទ្គួររលទ្ច្ីៃជាងបុរស្ លហយីរាយការ ៍ពអីារមម ៍តាៃត្ងឹ 
កាៃ់ដត្ខាល ងំ ៃងិអាកបបកិរយិលឆ្វឆ្វច្ំលពា៉ះកុមារ រមួជាមួយៃឹងការបាត្ប់ង់រៃុំកច្តិ្តកាៃ់ដត្ខាល ងំលលសី្មត្ថភាពច្ញិ្ច ឹម
បីបាច្់របស្់ពួកលគ។ 

● ជុំវញិកតាត សុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគមលស្ទីរដត្ទាងំអស្់ អនកដែទាជំាស្ត្ស្តី ជួបទ្បរ៉ះការផ្លល ស់្បតូរជាអវជិជមាៃកាៃ់ដត្លទ្ច្ៃី។ 
កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បទាងំលនា៉ះដដលមាៃអារមម ៍ឯលកាជាងមុៃ ៦១% គឺជាស្ត្ស្តី លហយីកនុងច្ំលណាមអនកដដលមាៃ
អារមម ៍គម ៃត្នមលជាងមុៃ ៦៧% គឺជាស្ត្ស្ត។ី ស្ត្ស្តបីាៃរាយការ ៍ថា មាៃជងំឺបាករ់ឹកច្តិ្តខាល ងំ លបលីធៀបៃឹងបុរស្ - កនុង
ច្ំលណាមអនកដដលជួបទ្បរ៉ះៃងឹការបាក់រកឹច្ិត្តខាល ងំជាង ៧៥% គជឺាស្ត្ស្ត។ី ៧៨% នៃអនកដែទាទំាងំលនា៉ះដដលរាយការ ៍
ថា ពួកលគមិៃអាច្ទ្ទាទំ្រលោ៉ះទ្រយៃឹងរថ ៃការ ៍ទាងំលៃ៉ះបាៃ ក៏ជាស្ត្ស្ត។ី  

● ពលកមមកុមារ មិៃទ្ត្ូវបាៃបង្ហា ញឱ្យល ញីតាមរយៈលរធផលនៃការស្ិកាលនា៉ះលរ លទា៉ះជាយ ងណាក៏លោយ លកមងទ្ស្ី
រំៃងជាៃឹងររួលបៃទុកលមីលដែទាបំងបាូៃបលងាីត្ ច្ំដ កលកមងទ្បុស្រំៃងជាររួលបៃទុកលធវកីារង្ហរផទ៉ះជាទ្បចាលំទ្ច្ីៃ។ 

អៃុរស្ៃ៍ស្ំខាៃ់ៗ 
● ការផតល់ជៃំួយស្លស្ត្ង្ហគ ៉ះបនាទ ៃ ់ - អៃុវត្តទ្បព័ៃធស្ទ្មាបក់ ំត្អ់ត្តស្ញ្ញញ  ទ្គួររដដលង្ហយរងលទ្គ៉ះ ៃិងផតល់លរធភាព

ររួលបាៃភាល មៗៃូវរច្់ទ្បាក់ទ្គប់ទ្គៃ់ លដីមបសី្ទ្មាលបៃទុកទ្គួររ ខ ៈដដលការដកដទ្បច្ំលពា៉ះការររលួបាៃលស្វាគំ
ទ្រ ៃិងការការពារសុ្ខុមាលភាពស្ងគមលផសងលរៀត្កំពុងទ្បទ្ពឹត្តលៅ។ 
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● យៃតការការពារស្ងគមបលណាត ៉ះអាស្ៃនដដលមាៃភាពបត្់ដបៃ - ការលច្ញអត្ថទ្បលយជៃ៍សុ្ខុមាលភាពស្ងគមបលណាត ៉ះអាស្ៃន
បាៃលលឿៃជាងមុៃ (ឧ. ប ័ណទ្កីទ្ក) លដីមបធីានាបាៃៃូវលរធភាពររួលបាៃការដែទាសុំ្ខភាពលោយឥត្គតិ្នែល។ 

● ការធានាៃូវលស្វាសុ្ខភាពស្ខំាៃ់ៗ ៃិងអំលពីហងិាកនុងទ្គរួរ ៃិងការទ្បឹកា លៅដត្បៃតលបីករូលាយ លហយីទ្ត្ូវបាៃផតល់
លោយធៃធាៃបដៃថម រមួទាងំការផសពវផាយលស្វាគទំ្រទាងំលនា៉ះ។ អនកផតល់លស្វាលធវកីារយ ងជិត្ស្និរធជាមួយលមភូមិ ៃិង
លម ុ ំដដលៃឹងមាៃគំៃតិ្លាៗ អំពីទ្គួររដដលខវ៉ះខាត្។ 

● បលងាីត្លស្វាគទំ្រ ៃងិអៃតរាគមៃ៍លោយលទ្បីដកវឆ្លុ៉ះលយៃឌ្័រ - ស្ត្ស្តីកពុំងរាយការ ៍យ ងច្ាស្់ពីអារមម ៍បង្ហា ក់ច្តិ្ត ភាពលឆ្វ
ឆ្វ ៃិងការបាត្់បង់រំៃុកច្ិត្តលលីការច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់ដែរកា ៃិងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគមកាៃ់ដត្លខាយ។ ពួកលគទ្ត្ូវការ
ការគទំ្រជាបនាទ ៃ់ លហយីបុរស្កនុងទ្គរួរអាច្ទ្ត្ូវដឹងអពំសី្មាព ធលលីស្ត្ស្តី ៃងិគទំ្របដៃថមលរៀត្។ 

● ផសពវផាយដល់កុមារ ស្ត្ស្ត ី ៃងិបុរស្ ជាមួយៃឹងយុរធនាការព័ត្៌មាៃដដលស្មទ្ស្ប កនុងលគលប ំងកាត្់បៃថយការទ្ពួយ
បារមភ ៃិងផតល់ឧបករ ៍ស្ទ្មាប់សុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគម។ 

● គទំ្ររលាលរៀៃ លដីមបផីតល់ធៃធាៃស្កិាទ្គប់ទ្គៃ់ដលស់្សិ្សទ្គប់រូប។ 
● ការដ នា ំ ៃិងការគទំ្រស្ទ្មាប់មាតាបតិា/អនកដែទា ំ ៃងិកុមារ អពំីសុ្វត្ថិភាពលៅលលទី្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ គួរដត្ភាជ បម់ក

ជាមួយកមមវធិីស្កិាតាមទ្បពៃ័ធអៃឡាញណាមយួ រមួទាងំជាដផនកមយួនៃយុរធនាការស្ហគមៃ ៍ ដូច្ជាកមមវធិអីប់រតំាម
ទ្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ផងដដរ។ 

● យុរធនាការអប់ររូំលៅអពំីសុ្វត្ថភិាពតាមទ្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ដដលលផ្លត ត្លលកុីមារជាពិលស្ស្ បនាទ ប់មកច្ំលពា៉ះមាតាបតិា ៃិង
ទ្គូបលទ្ងៀៃ។  

I. លស្ច្កតីលផតីម ៃិងលគលបំ ង  
១.១. ររបាៃនៃការស្ិកា  

កាលពីនែងរី៣០ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០២០ អគគលលខាធិការអងគការសុ្ខភាពពិភពលលាក (WHO) បាៃទ្បកាស្ពកីារផទុ៉ះល ងី
នៃជំងឺកូវដី-១៩ បងាល ងីលោយវរុីស្កូរ  ណូា គឺជាភាពអាស្ៃនដផនកសុ្ខភាពរធារ ៈដដលជាការទ្ពយួបារមភជាអៃតរជាត្ ិ
(PHEIC) (WHO, ២០២០a)។ លៅនែងរ១ី១ ដខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ អងគការសុ្ខភាពពិភពលលាក បាៃចាត្រុ់ក ការផទុ៉ះល ងីនៃ
ជំងឺកូវដី-១៩ គជឺាការរាត្ត្ាត្ស្កល (WHO, ២០២០b)។ 

ការផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺរាត្ត្ាត្ជាស្កលកូវដី-១៩ កំពុងជ៉ះឥរធិពលយ ងធងៃធ់ងរដល់លស្ដាកចិ្ចស្កល ៃងិលស្ដាកិច្ចជាត្ ិ
ទ្បព័ៃធសុ្ខាភិបាល ទ្បពៃ័ធអបរ់ ំៃិងវសិ្័យជាលទ្ច្ីៃលរៀត្លៅកទ្មិត្ជាត្ិ ៃិងស្កល ជាពិលស្ស្លៅលលកីារអៃុវត្ត ៃិងបំលពញតាម
ស្ិរធិកុមារជាមូលោា ៃ។ រាជរោា ភិបាលកមពុជា បាៃោក់លច្ញវធិាៃការរប់រា ត្់ការរកីរាលោលនៃជំងឺកូវដី-១៩ ចាបព់ីការបិរ
រលាលរៀៃ ការរកាគមាល ត្ស្ងគម ការលាងនដជាទ្បចា ំការពាក់មា ស្ ៃិងការបរិអាជីវកមមជាលដីម។ គិត្ទ្ត្ឹមដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
កមពុជា មាៃអនកឆ្លងជងំឺកូវដី-១៩ ច្ំៃៃួ ៣៦៣ករ ី។ 

បដៃថមពីលលីផលប ៉ះពាល់ភាល មៗលៅលលីស្ិរធសុិ្ខភាពរបស្់កុមារ ៃិងរបស្់អនកដែទាពំួកលគ ការរខំាៃដផនកស្ងគម ៃិង
លស្ដាកិច្ចដដលបណាត លមកពកីារផទុ៉ះល ងីនៃជំងកូឺវដី-១៩ បង្ហា ញពីហាៃិភ័យជាលទ្ច្ីៃលផសងលរៀត្ ច្ំលពា៉ះស្ិរធិររួលបាៃៃូវការ
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ការពារ ៃិងសុ្ខុមាលភាពរបស្់កុមារ។ ទាងំលៃ៉ះ អាច្លកីត្ល ងីលោយផ្លទ ល់ពីការផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺរាត្ត្ាត្ ពីវធិាៃការដដលបាៃ
អៃុវត្តល ងីលដមីបលីឆ្លីយត្បលៅៃឹងការរកីរាលនៃការជំងឺលៃ៉ះ ៃិងពីការរខំាៃដផនកលស្ដាកចិ្ច ៃិងកតាត លផសងៗលរៀត្។ 

១.២. លគលប ំងនៃការទ្រវទ្ជាវ  
របាយការ ៍ទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះ បង្ហា ញពលីរធផលរកល ញីស្តពីីផលប ៉ះពាល់នៃជងំឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលីកុមារ ៃិង

ទ្គួរររបស្ព់ួកលគ។ លគលប ំងនៃការទ្រវទ្ជាវទ្បត្បិត្តលិៃ៉ះ គឺលដីមបដីស្វងយលព់ផីលប ៉ះពាល់នៃជំងឺកូវដី-១៩ លលកីារកិច្ច
គពំារ ៃិងសុ្ខុមាលភាពកុមារ តាមរយៈការស្មាភ ស្កុមារលោយផ្លទ ល់ ៃិងឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគ។ 

ច្ំល ៉ះដឹងពីការទ្រវទ្ជាវ ៃងឹទ្ត្ូវបាៃលទ្បីទ្បាស្់លោយ ស្មាគមកុមាររកីរាយ (KMR) ៃិងដច្ករដំលកជាមយួមស្ត្ៃតីរោា
ភិបាល មាច ស្់ជៃំួយ ៃងិនដគូ ៃិងបណាត ញរបស្់អងគការលទ្ៅរោា ភិបាល លដីមបជូីៃដ ឹំងអពំីការអភិវឌ្ឍធៃធាៃព័ត្៌មាៃ លស្វា
កមម ៃិងអៃតរាគមៃ៍លផសងៗ។ 

១.៣. ស្ ួំរទ្រវទ្ជាវ  
របាយការ ៍ទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះ បង្ហា ញពលីរធផលរកល ញីដដលលឆ្លីយត្បលៅៃឹងស្ ួំរទ្រវទ្ជាវ អំព ី កចិ្ចគពំារកុមារ 

ដូច្ខាងលទ្កាម៖ 
1. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជងំរឺាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លៅលលីអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ? 
2. លត្ីមាៃកតាត ហាៃិភ័យ ៃិងកតាត ការពារអវីខល៉ះទាករ់ងៃងឹអំលពីហងិា ដដលលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ? 
3. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជងំរឺាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលរីំនាករ់ំៃងទ្គរួរ?  
4. លត្ីជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ បាៃជ៉ះឥរធិពលដល់ការច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់ដែរការបស្់ឪពុកមាត យ ៃិងអនកដែទាយំ ងដូច្លមតច្? 
5. លត្ីកុមារទ្ត្ូវបាៃបំដបកលច្ញពឪីពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគដដរឬលរ? 
6. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជងំរឺាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លៅលលីសុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្ត-ស្ងគមរបស្់កុមារ? 
7. លត្ីមាៃកតាត ហាៃិភ័យ ៃិងកតាត ការពារអវីខល៉ះ ដដលទាក់រងៃឹងការលកីៃល ងីនៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ? 
8. លត្ីអវគីឺជា ស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយដដលកុមារបាៃកំពុងបង្ហា ញ ចាបត់ាងំពីការផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺកូវដី-១៩? 
9. លត្ីមាៃកតាត ហាៃិភ័យ ៃិងកតាត ការពារអវីខល៉ះ ដដលទាក់រងៃឹងស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយដដលកុមារកំពុងជួបទ្បរ៉ះ? 
10. លត្ីអវីគជឺា ស្មាមាទ្ត្នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំដដលរាយការ ៍ពីការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃទាក់រងៃងឹសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ៃិង

សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរបស្់ពួកលគ បណាត លមកពីជងំឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩?  
11. លត្ីអវីគឺជា ស្មាមាទ្ត្នៃកុមារដដលកំពុងចូ្លរមួកនុងពលកមមកុមារនាលពលបច្ចុបបៃន? 
12. លត្ីកុមារដដលដឹងពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថិភាពលៅលពលកពុំងស្ិកាតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ មាៃស្មាមាទ្ត្ប ុនាម ៃ? 
13. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជងំកូឺវដី-១៩ លៅលលីសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ៃិងលស្វាទាករ់ងៃងឹជំៃយួគទំ្រផលូវច្តិ្តស្ងគមស្ទ្មាប់

ឪពុកមាត យ ឬអនកដែទា ំកនុងអ ុំងលពលជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩? 
 



   

5 | P a g e  

II. ការរច្នាការទ្រវទ្ជាវ ៃិងវធីិរស្ត្ស្តទ្រវទ្ជាវ  
២.១. ការក ំត្់លទ្ជីស្លរសី្ស្ំណាកគទ្មសូ្ទ្មាប់ការទ្រវទ្ជាវ 

ការទ្រវទ្ជាវ ទ្ត្ូវបាៃលរៀបច្ំល ងី លដីមបរីរួលបាៃស្ណំាកគទ្មជូាត្ណំាងនៃអនកលឆ្លីយត្ប ដដលទ្ត្ូវបាៃលទ្ជសី្លរសី្
លោយនច្ដៃយច្ំៃួៃ ៣០០នាក់ កនុងលនា៉ះរមួមាៃកុមារច្ំៃៃួ ១៥០នាក់ ៃងិឪពុកមាត យ/អនកដែទាចំ្ំៃួៃ ១៥០នាក់ លៅកនុងភូមិ
ច្ំៃួៃ ១០ កនុង ុចំ្ៃំួៃ ២ ៃងិទ្ស្ុកច្ៃំួៃ ២ នៃលខត្តបាត្់ដបំង។ ការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះមិៃបាៃឆ្លងកាត្់ការពិៃតិ្យលៅលលីទ្កបស្ីល
ធម៌ថាន ក់ជាត្លិនា៉ះលរ។  

បញ្ជ ីនៃរីតាងំដដលបាៃស្ទងម់តិ្ 
លរ  ភូម ិ  ុ ំ ទ្ស្ុក លខត្ត  

១  គរ ស្នឹង បា ៃ់ បាត្់ដំបង 

២ ស្នឹងលកីត្ ស្នឹង បា ៃ់ បាត្់ដំបង 

៣ រជំ័យ ស្នឹង បា ៃ់ បាត្់ដំបង 

៤ បឹងទ្ករល ស្នឹង បា ៃ់ បាត្់ដំបង 

៥ បឹងទ្ប ី ស្នឹង បា ៃ់ បាត្់ដំបង 

៦ ភនំទ្បាពំីរ បួរ ភនំទ្ពឹក បាត្់ដំបង 

៧ ដំណាក់លបង បួរ ភនំទ្ពឹក បាត្់ដំបង 

៨ បុស្សស្ាំ បួរ ភនំទ្ពឹក បាត្់ដំបង 

៩ អៃលង់ស្ត ី បួរ ភនំទ្ពឹក បាត្់ដំបង 

១០  អូរោ  បួរ ភនំទ្ពឹក បាត្់ដំបង 

ស្ំណាកគទ្មនូច្ដៃយនៃអនកចូ្លរមួបច្ចុបបៃនរបស្់ស្មាគមកុមាររកីរាយ (KMR) លៅរូទាងំភូមិទាងំអស្់ដដលបាៃ
លទ្ជីស្លរសី្លោយនច្ដៃយ ទ្ត្ូវបាៃលរៀបច្ំល ងីជាមួយៃឹងពត័្៌មាៃរំនាក់រំៃងលមាិត្ដូច្ជា ល ម្ ៉ះ អាស្័យោា ៃ ច្ៃំួៃកុមារ 
អាយុរបស្កុ់មារ ៃិងលលខរូរស្័ពទ។ 

ការចូ្លរមួកនុងការស្កិា ទ្ត្ូវដផាកលលលីកេ ៈវៃិចិ្ឆ័យច្ំៃៃួពីរ៖ 
● អនកលឆ្លីយត្បជាមៃុស្សលពញវយ័ (អាយុ ១៨ឆ្ន លំ ងីលៅ) ដដលទ្ត្ូវជាឪពុកមាត យ ៃងិ/ឬអនកដែទារំបស្់កុមារដដល

មាៃអាយុព ី០-១៧ឆ្ន  ំរស្់លៅកនុងដបូំលផទ៉ះដត្មយួ (ដផនករី១ នៃការស្ទងម់ត្ិ); ៃិង 

● អនកលឆ្លីយត្បជាកុមារ ដដលទ្ត្វូមាៃអាយុពី ១១-១៧ឆ្ន  ំ(ដផនករី២ នៃការស្ទង់មត្ិ)។ 

 

២.២. វធិរីស្ត្ស្តទ្រវទ្ជាវ 
រិៃនៃ័យ ទ្ត្ូវបាៃទ្បមូលតាមរយៈការស្ទង់មត្ិដត្មួយ ដដលទ្ត្ូវបាៃដច្កជាពីរដផនក។ កទ្មងស្ំ ួរស្ទង់មត្ិ ៃិងរទ្មង់

ដបបបរយល់ទ្ពម ទ្ត្ូវបាៃបកដទ្បពីភារអង់លគលស្លៅជាភារដខមរ លោយមាៃអនកររួលបៃទុកកិច្ចគពំារកុមារ លដីមបលីធវីការពិៃិ
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ត្យចុ្ងលទ្កាយ ៃិងស្លទ្មច្បញ្ចប់។ ដផនករមីួយ គឺស្ទ្មាប់ឪពុកមាត យ ៃិងអនកដែទាជំាមៃុស្សលពញវយ័ លហយីបាៃទ្បមូលព័ត្៌មាៃ
អំពីកទ្មិត្ទ្គួររ ក៏ដូច្ជាពត័្ម៌ាៃជាពិលស្ស្អំពីឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំៃិងកុមារលៅកនុងបៃទុក ដែទារំបស្់ពួកលគ។  

ទ្បស្ិៃលបឪីពុកមាត យ/អនកដែទាជំាមៃុស្សលពញវយ័ មាៃកូៃអាយុព ី១១-១៧ឆ្ន  ំ ពួកលគទ្ត្ូវបាៃស្ួរថា លត្ីពកួលគអាច្
យល់ទ្ពមឱ្យកូៃៗរបស្់ពកួលគ លឆ្លីយត្បៃងឹស្ ួំរស្ទង់មត្ិបដៃថមមួយច្ំៃៃួបាៃដដរឬលរ (ដផនករី២ នៃការស្ទងម់ត្ិ)។ 
ទ្បស្ិៃលបឪីពុកមាត យ/អនកដែទាជំាមៃុស្សលពញវយ័យល់ទ្ពម លនា៉ះលយងីៃឹងបៃតការស្ទង់មត្ិជាមួយកូៃរបស្់ពួកលគ។ 

មាៃដត្មៃុស្សលពញវយ័ ១នាក់ ៃិងកុមារ ១នាកប់ ុលណាណ ៉ះ (អាយុ ១១-១៧ ឆ្ន )ំ កនុងមួយទ្គួររ អាច្បំលពញការស្ទង់
មត្ិលៃ៉ះ។ ទ្បស្ៃិលបីឪពុកមាត យមាៃកូៃលលីស្ពី ១នាក់ដដលមាៃអាយុពី ១១-១៧ ឆ្ន  ំ ពួកលគអាច្លទ្ជសី្លរសី្កូៃណាមយួ 
ដដលៃឹងបំលពញដផនកការស្ទងម់ត្ិរបស្កុ់មារ។ 

ស្ំ ំុស្ ួំរខលីរបស្ទ់្កុម Washington ស្តីពីពកិារភាព (Washington Group Short Set of Questions on 
Disability (WG-SS)) ទ្ត្ូវបាៃលទ្បី លដីមបដីច្កលៅតាមទ្កមុៃូវរិៃនៃ័យស្ទ្មាប់ពិការភាព។ 

លោយររលកេ ៈការស្ទង់មត្ិដផាកលលកីាររាយការ ៍ផ្លទ ល់ខលួៃ រំៃងជាៃងឹមាៃភាពលលមាៀងកនុងការលឆ្លីយត្ប ជា
ពិលស្ស្ច្ំលពា៉ះស្ ួំរស្ទងម់ត្ជុិំវញិការច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់ដែរកា រំនាក់រៃំងទ្គរួរ ៃិងអំលពហីងិា ៃិងការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល។ 
ការរាយការ ៍លោយខលួៃឯងអំពីភាពលលមាៀងនៃទ្បាក់ច្ ូំល អាច្ពាក់ពៃ័ធៃឹងការរមួបញ្ចូ លគន នៃ ភាពលលមាៀងនៃការរពំឹងរុក 
ការទ្ពួយបារមភអពំីឯកជៃភាព ៃិងបញ្ញា ទ្បឈមរូលៅនៃភាពជាកល់ាក់នៃការរាយការ ៍ទ្បាកច់្ ូំលពអីនកដដលមាៃទ្បភព
ច្ំ ូលលទ្ច្ីៃ លោយមិៃមាៃលទ្បីវធិីរស្ត្ស្តទ្ត្ីលកា មាទ្ត្វធិីបញ្ញជ ក់ពរីំៃុកច្ិត្ត ៃិងសុ្ពលភាព (Triangulation)។ 

២.៣. ដដៃក ំត្ ់ 
ស្ំណាកគទ្មទូ្ត្ូវបាៃក ំត្៖់ 

● ច្ំលពា៉ះអនកចូ្លរមួបច្ចុបបៃននៃស្មាគមកុមាររកីរាយ កនុងភូមិច្ំៃួៃ១០ កនុង ុចំ្ំៃួៃ២ ៃិងទ្ស្ុកច្ំៃួៃ២ នៃលខត្តបាត្់ដំបង។ 
● ច្ំលពា៉ះកុមារទ្កីទ្កជបួការលំបាក ៃិងឪពុកមាត យរបស្ព់ួកលគ លៅតាមត្ំបៃជ់ៃបរនៃលខត្តបាត្ដ់ំបង (៥០ លៅ៧០ 

គី ូដម ទ្ត្ពីទ្កុងបាត្់ដំបង) ដដលរងផលប ៉ះពាល់លោយជំងកូឺវដី-១៩។ 
លកេ ៈនៃការរាយការ ៍លោយខលួៃឯងនៃការស្ទង់មត្ិ អាច្មាៃៃយ័ថា អំលពីហងិា មិៃទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍លោយ

លពញលលញលនា៉ះល យី។ ស្ ួំរអំពសុី្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ មៃិទ្ត្ូវបាៃស្ួរលៅកាៃ់អនកដដលបង្ហា ញពកីារលទ្បីទ្បាស្់
កមមវធិីអប់រសំ្ទ្មាបរូ់រស្ពទ ឬលែបដបលត្លរ (លុ៉ះទ្តាដត្ពួកលគបាៃៃិយយថា ពួកលគលទ្បីទ្បាស្់ទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ផងដដរ)។ អនក
លឆ្លីយត្បជាឪពុកមាត យ មៃិទ្ត្វូបាៃស្ួរអពំីលស្វាកមមដដលពកួលគទ្ត្ូវការ ៃងិររលួបាៃកនុងអំ ុងលពលលៃ៉ះលនា៉ះលរ។ 

២.៤. ការទ្បមូលរិៃនៃយ័  
រិៃនៃ័យទ្ត្ូវបាៃទ្បមូលតាមរយៈការស្ទង់មត្ិ Kobotoolbox តាមទ្បព័ៃធអុីៃធឺ ិត្លោយទ្បលយល តាមរយៈអនក

ស្មាភ ស្ៃ។៍ អនកលឆ្លយីស្ ួំរ ទ្ត្ូវបាៃទាក់រងតាមរូរស្ព័ទ ៃងិអលញ្ជ ីញឱ្យចូ្លរមួកនុងការស្កិា។ អនកស្មាភ ស្ៃ៍ បាៃពៃយល់ពីការ
ស្ទង់មត្ិ ៃិងបញ្ចូលការលឆ្លយីត្បរបស្់អនកចូ្លរមួលោយផ្លទ ល់លៅកនុងការស្ទងម់ត្តិាមទ្បពៃ័ធអុៃីធ ិឺត្ ត្ណំាងឱ្យពកួលគ។ 
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២.៥. ការវភិាគរិៃនៃ័យ  
២.៥.១. ការស្មាា ត្រិៃនៃ័យ  

រិៃនៃ័យទ្ត្ូវបាៃទាញយកពី Kobotoolbox ជាតារាងរិៃនៃយ័ Excel លហយីទ្ត្ូវបាៃលរៀបច្ំ (ល ងីវញិ) បដៃថមលរៀត្ 
ស្ទ្មាប់ការវភិាគ ៃិងបលងាីត្ទ្កាហវ លដីមបចីាបយ់ករៃិនៃ័យ ស្ទ្មាប់ការលទ្បៀបលធៀប ដដលទ្ត្ូវបាៃលធវីល ងីកនុងវធិីទ្ត្ីលកា  
(Triangle Way) លដីមបលីធវសុី្ពលកមមការលឆ្លយីត្បពីកុមារ ៃិងឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគ។ 

២.៥.២. ការវភិាគរិៃនៃ័យដបបគុ វស័ិ្យ 
ស្ទ្មង់ដដលបាៃរមួបញ្ចូ លលៅកនុងរបាយការ ៍លៃ៉ះ ទ្ត្ូវបាៃលទ្ជីស្លរសី្លច្ញពីការវភិាគដបបគុ វសិ្័យនៃស្ំ ួរស្ទង់

មត្ិដដលមាៃលកេ ៈលបីកច្ហំច្ំៃួៃបី ដដលលឆ្លីយលោយអនកលឆ្លីយត្បជាកុមារ។ ការវភិាគដបបគុ វសិ្័យ បាៃលទ្បីអភិទ្កមខលឹម
ររបញ្ញត្តិ (Conceptual Content Approach) លដីមបកីំ ត្់អត្តស្ញ្ញញ  មូលបរស្ខំាៃ់ៗ ដដលកុមារបាៃលលីកល ងី។ 

III. ចំ្ៃួៃ ៃិងលកេ ៈនៃស្ំណាកគទ្មូ 
រិៃនៃ័យទ្ត្ូវបាៃទ្បមូលពអីនកលឆ្លីយត្បជាមៃុស្សលពញវយ័ច្ៃំួៃ ១៥០នាក់ ៃងិអនកលឆ្លយីត្បជាកុមារច្ំៃួៃ ១៥០នាក ់

ពីរូទាងំភូមិដដលលទ្ជីស្លរសី្លោយនច្ដៃយចំ្ៃួៃ១០ ដដលស្មាគមកុមាររកីរាយ (KMR) កំពុងដំល ីរការលៅរីលនា៉ះ។ 
លកេ ៈលមាិត្របស្់អនកលឆ្លីយត្ប ទ្ត្ូវបង្ហា ញកនុងតារាងខាងលទ្កាម៖ 

តារាង១៖ អនកលឆ្លីយត្បទាងំអស់្  

អលែរ  
អនកលឆ្លីយត្បជាមៃុស្សលពញវញ័ (ឪពុកមាត យ/អនកដែទា)ំ អនកលឆ្លីយត្បជាកុមារ (អាយុ ១១-១៧ឆ្ន )ំ 

# អនកលឆ្លីយត្បជាមៃុស្ស
លពញវញ័ 

% អនកលឆ្លីយត្បជា
មៃុស្សលពញវញ័ 

# អនកលឆ្លីយត្បជា
កុមារ 

% អនកលឆ្លីយត្បជា
កុមារ 

ស្រុប  ១៥០  ៥០%  ១៥០  ៥០%  
ភូមិ    
គរ ៧  ២%  ៧  ២%  
ស្នឹងលកីត្ ១៤  ៥%  ១៤  ៥%  
រជ័ំយ ២០  ៧%  ២០  ៧%  
បឹងទ្ករល ២០  ៧%  ២០  ៧%  
បឹងទ្បី ២៦  ៩%  ២៦  ៩%  
ភនំទ្បាពីំរ ២២  ៧%  ២២  ៧%  
ដំណាក់លបង ៨  ៣%  ៨  ៣%  
បុស្សស្ាំ ១១  ៤%  ១១  ៤%  
អៃលង់ស្តី ៤  ១%  ៤  ១%  
អូរោ  ១៨  ៦%  ១៨  ៦%  
លយៃឌ័្រ             
ទ្បុស្ ៦៧  ២២,៣៣%  ៧០  ២៣%  
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ទ្សី្  ៨៣  ២៧,៦៧%  ៨០  ២៧%  
សំុ្មិៃបលញ្ចញ /លផសងលរៀត្ ០  ០  ០  ០  
គម ៃការលឆ្លីយត្ប  ០  ០  ០  ០  
អាយុ   
១១–១៤        ៨៣  ២៨%  
១៥–១៧        ៦៧  ២២%  
១៨–២៤  ០  ០        
២៥–២៩  ១  ០,៣៣%        
៣០–៣៩  ៤៥  ១៥%        
៤០–៤៩  ៦០  ២០%        
៥០–៥៩  ៣៥  ១១,៦៧%        
៦០+  ៨  ២,៦៧%        
គម ៃការលឆ្លីយត្ប ១  ០,៣៣%        

 

IV. លរធផលរកល ញី 
របាយការ ៍លៃ៉ះ មាៃលគលបំ ងបង្ហា ញពីផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលបីញ្ញា កិច្ចគពំារកុមារ ដូច្ជា

អំលពីហងិាដដលលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ ការបំដបកកុមារលច្ញពីអនកដែទារំបស្់ពួកលគ សុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ៃិងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត
ស្ងគមរបស្់អនកដែទាៃំិងកុមារ ពលកមមកុមារ សុ្វត្ថិភាពនៃការស្ិកាតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ ៃិងការគទំ្រ ៃិងលស្វាការពារកុមារ។ 
រិៃនៃ័យដដលមាៃ ទ្ត្ូវបាៃវភិាគ ៃិងបង្ហា ញ លោយពិចារណាអំពីកុមារលៅកនុងបរបិរនៃទ្គួររ ៃិងស្ហគមៃ៍របស្់ពកួលគ។ លៃ៉ះ
បាៃជំរុញឱ្យមាៃការលរៀបរាបល់មាិត្អពំីកទ្មតិ្នៃហាៃភិ័យដដលពាកព់័ៃធ ៃងិកតាត ការពារដដលទាករ់ងៃងឹបញ្ញា កិច្ចគពំារកុមារ 
ក៏ដូច្ជាលផ្លត ត្ការយកច្ិត្តរុកោក់ច្ំលពា៉ះភាពស្មុគរម ញនៃរំនាក់រៃំងលៅវញិលៅមករបស្់ពួកលគ។ 

៤.១. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលអីំលពីហងិាកនុងទ្គួររ? 
មាទ្តា១៩ នៃអៃុស្ញ្ញញ អងគការស្ហទ្បជាជាត្ិស្តពីីស្រិធិកុមារ (UNCRC) ដច្ងអពំីស្រិធរិបស្់កុមារកនុងការររួលបាៃ

ៃូវការការពារពីអំលពីហងិា។ វាបង្ហា ញឱ្យល ញីតាមរយៈការស្ិកាលៃ៉ះថា ភាពតាៃត្ឹង អាកបបកិរយិលឆ្វឆ្វ ៃិងអំលពីហងិា
បាៃលកីៃល ងីលៅកនុងទ្គួររមួយច្ំៃៃួ។ លៅលពលទ្ត្ូវបាៃលស្នីឱ្យព ៌នាអពំីរថ ៃភាពលៅផទ៉ះ ៣១% (៤៦នាក់) នៃអនកលឆ្លីយ
ត្បជាកុមារ បាៃរាយការ ៍ថា អំលពីហងិាមយួច្ំៃៃួកំពុងលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ។ កនុងច្ំលណាមកុមារច្ំៃួៃ ៤៦នាក់លនា៉ះ មាៃ 
៣៩នាក ់  បាៃរាយការ ៍ថា អំលពីហងិាលកីត្ល ងីមតងមាា ល ឬលពលខល៉ះ ខ ៈលពលដដលអនកលឆ្លយីត្បច្ំៃួៃទ្បាបំីនាក់ (ទ្បាំ
ភាគរយជាងនៃច្ំៃៃួទាងំអស្)់ បាៃកត្់ស្មាគ ល់ថា កុមារកពុំងទ្ត្ូវបាៃលគវាយដំ ឬបំពាៃលោយពាកយស្មតី (ការលឆ្លីយត្បច្ំៃួៃ
ទ្បា)ំ, មៃុស្សលពញវយ័កំពុងទ្ត្ូវបាៃលគវាយដ ំឬបពំាៃលោយពាកយស្មតី (ការលឆ្លយីត្បច្ៃំួៃមួយ) ៃងិ/ឬថា អំលពីហងិាកំពុង
លកីត្ល ងីជាលរៀងរាល់នែង (ការលឆ្លីយត្បមយួច្ំៃៃួគឺពអីនកលឆ្លយីត្បដូច្គន )។ 
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មៃុស្សលពញវយ័ដដលបាៃស្ទង់មត្ិ ក៏បាៃកត្់ស្មាគ ល់ផងដដរៃូវការផ្លល ស្ប់តូរអាកបបកិរយិផ្លទ ល់ខលួៃរបស្ព់ួកលគ ៃងិ
អាកបបកិរយិរបស្់កុមារលទ្កាមការដែទារំបស្់ពួកលគ។ ១៥% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃរកល ញីថា មាៃភាពតាៃត្ឹង ៃិង
ស្មាព ធលៅកនុងផទ៉ះ លហយីទ្បាមំយួភាគរយ បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអំលពីហងិាមយួច្ំៃៃួលៅកនុងផទ៉ះ។ ស្ត្ស្តីរៃំងជារាយការ ៍ថា 
អំលពីហងិាកពុំងលកតី្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ លទ្ច្ីៃជាងបុរស្៖ ១០% នៃស្ត្ស្តីបាៃរាយការ ៍ថា មាៃអំលពីហងិាលកតី្ល ងីលធៀបៃឹង 
៣% នៃបុរស្។ ១៣% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃកត្ស់្មាគ ល់ថា ពួកលគកំពុងលទ្បីការៃយិយឮៗជាមយួ ឬដទ្ស្កោក់កូៃជា
ញឹកញាប ់លហយី ១១% បាៃល ញីថា ពួកលគកាៃ់ដត្មាៃភាពលឆ្វឆ្វជាងមុៃច្ំលពា៉ះកូៃរបស្់ពកួលគ។ ១៨% នៃឪពុកមាត យ/
អនកដែទា ំបាៃកត្់ស្មាគ ល់ពអីាកបបកិរយិកាៃ់ដត្លឆ្វឆ្វជាងមុៃរបស្់កុមារ លហយីអនកលឆ្លយីត្បច្ៃំួៃពីរនាក់បាៃល ញី កុមារ
ទ្បទ្ពឹត្តអំលពហីងិាលលីអនកដនរ។ 
 

រូបភាព ១ ខាងលទ្កាមបង្ហា ញអពំីរថ ៃភាពលៅកនុងផទ៉ះ ទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍លោយអនកដែទា,ំ រមួមាៃអំលពីហងិា,  ដផាកលលីលយៃឌ្័រ 

 
កុមារ បាៃរាយការ ៍ពីកទ្មតិ្នៃអំលពីហងិាខពស្ជ់ាងមៃុស្សលពញវយ័។ លៅលពលទ្ត្ូវបាៃស្ួរអពំី អវីដដលពកួលគទ្ពយួ

បារមភបំផុត្ពាក់ពៃ័ធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ កុមារច្ំៃៃួ ១០% បាៃលឆ្លីយត្បលោយស្ំលៅលៅលលីអំលពីហងិាដដលលកតី្ល ងីលៅកនុង
ទ្គួរររបស្ព់ួកលគ។ មៃុស្សលពញវយ័មាៃរំលនាររាយការ ៍ថា មាៃការអាកអ់ៃ់ច្តិ្តច្លំពា៉ះអាកបបកិរយិរបស្់កុមារ ភាពលឆ្វ
ឆ្វកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាងមុៃច្ំលពា៉ះកុមារ ៃងិការដទ្ស្កោកជ់ាញឹកញាប់ ជាជាងការទ្បទ្ពតឹ្តអំលពីហងិាលលីរាងកាយដដលលកីត្ល ងី
លៅកនុងផទ៉ះ។ វាអាច្លៅរចួ្ដដលឪពុកមាត យកពុំងរាយការ ៍អពំីអំលពីហងិាកនុងកទ្មិត្ត្ចិ្ត្ួច្ ឬលោយមិៃទាងំទ្ស្ុង ឬថាកុមារ 
ៃិងមៃុស្សលពញវយ័កំពុងបកទ្រយអំពលីំនាអំាកបបកិរយិតាមរលបៀបខុស្គន ។ 

 

រូបភាព ២ ខាងលទ្កាមបង្ហា ញពីកុមាររាយការ ៍អពំីរថ ៃភាពលៅកនុងផទ៉ះ រមួទាងំការរាយការ ៍អំពីអំលពីហងិា។ 
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៤.២. លត្មីាៃកតាត ហាៃិភយ័ ៃិងកតាត ការពារអវីខល៉ះទាករ់ងៃឹងអំលពីហងិា ដដលលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ? 

កតាត រូលៅដដលទាករ់ងៃងឹការលកីៃល ងីនៃអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ ដូច្ជាភាពតាៃត្ឹង ភាពអត្់ការង្ហរលធវ ី ទ្បាក់
ច្ំ ូលទ្ត្វូបាៃកាត្់បៃថយ ធៃធាៃមាៃកទ្មិត្ ៃិងការគទំ្រស្ងគមមាៃកទ្មិត្ រំៃងជាទ្ត្ូវបាៃលធវីឱ្យកាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរល ងីលោយ
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ផលប ៉ះពាល់ដដលបៃតរកីរាលោលនៃជងំឺកូវដី-១៩។ 1  ការស្ទង់មត្ជិាស្កលនាលពលែមីៗលៃ៉ះលលីផលប ៉ះពាល់នៃជំងកូឺវដី-១៩ 
លលីកុមារ បាៃរកល ញីថា ការលកីៃល ងីនៃអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ ទ្ត្ូវបាៃផារភាជ ប់ជាមយួៃឹងកតាត បដៃថម រមួទាងំការខវ៉ះកដៃលង 
ឬកដៃលងរស្់លៅច្លងាៀត្មាៃមៃុស្សលទ្ច្ីៃ លៅលពលដដលឪពុកមាត យ/អនកដែទាមំាៃពិការភាព ការរាយការ ៍ពីឪពុកមាត យអំពី
អាកបបកិរយិកាៃ់ដត្មៃិស្មរមយរបស្់កុមារ ៃិងទ្គួររដដលមាៃភាពច្ទ្ម៉ុះលយៃឌ្័រ។2 ការស្ិកា បាៃរកល ញីថា ‘លៅលពល
ដដលរលាលរៀៃទ្ត្ូវបាៃបិរ លស្វាស្ងគមទ្ត្ូវបាៃរខំាៃ ៃិងការផ្លល ស្់រីទ្ត្ូវបាៃរតឹ្បៃតឹង កុមារទ្បឈមៃងឹហាៃភិ័យខពស្ន់ៃការ
លកងទ្បវញ័្ច  អំលពីហងិា ៃិងការរលំលាភបំពាៃ’។ 

ជាមួយៃឹងកតាត ទាងំលៃ៉ះលៅកនុងការពិចារណា ការវភិាគលលលីរធផលនៃការស្ទង់មត្ិរបស្់លយងី បាៃរកល ញីថា អំលពី
ហងិាដដលលកតី្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ គឺអាច្ពាក់ពៃ័ធជាមួយៃងឹកតាត ទ្ស្លដៀងគន  លទា៉ះបីជារំនាក់រៃំងផ្លទ ល់មាៃការពិបាកកនុងការ
កំ ត្់ លោយររទ្គួររជាលទ្ច្ីៃមាៃបរពិលរធៃ៍ទ្ស្លដៀងគន ទាក់រងៃឹងការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ំ ូល ការបិររលាលរៀៃជា
លដីម។ លរធផលរកល ញីពកីារស្ទង់មត្ិលៃ៉ះបាៃបង្ហា ញឱ្យល ញីថា ៩០% នៃទ្គរួរបាៃបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល ដដលបងាល ងី
មកពីជងំឺកូវដី-១៩ ភាគលទ្ច្ីៃលោយររដត្មៃុស្សលពញវយ័លៅកនុងផទ៉ះបាត្ប់ង់ការង្ហរ។ ការបាត្ប់ង់ទ្បាក់ច្ ូំល គគឺរួឱ្យកត្់
ស្មាគ ល ់ លោយ ២៧%នៃទ្គរួរបាត្់បង់លទ្ច្ីៃជាង ៧៥%នៃទ្បាកច់្ំ ូលរបស្់ពួកលគ លហយីទ្បាពំីរភាគរយនៃទ្គរួរបាៃ
បាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលទាងំទ្ស្ងុ។ កនុងច្ំលណាមអនកដដលបាៃរាយការ ៍អំពីអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ (អនកលឆ្លយីត្ប ១០នាក)់ 
ៃិងភាពតាៃត្ឹង ៃងិស្មាព ធកាៃ់ដត្លកីៃល ងីលៅកនុងផទ៉ះ (អនកលឆ្លីយត្ប ៥៣នាក)់ ពកួលគទាងំអស្់បាៃបាត្់បង់ចាប់ពីពាកក់
ណាត ល រហូត្ដលទ់ាងំទ្ស្ងុ នៃទ្បាក់ច្ ូំលរបស្ព់ួកលគ។ 

រំនាក់រៃំងរវាងការបរិខទប់ ៃិងអំលពីហងិាដដលបាៃរាយការ ៍ គមឺាៃភាពមិៃច្ាស្ល់ាស្់ ទ្បដហលជាលោយររ
ដត្ច្ំៃួៃទ្គរួរត្ិច្ដដលជបួទ្បរ៉ះការ ុឃំងំ លៅកនុងអំ ុងលពលនៃការស្ទងម់ត្ិ។ កនុងច្លំណាមទ្គួររទាងំទ្បាបំីដដលឆ្លងកាត្់
ការបិរខទប់ លោយររផលប ៉ះពាល់នៃជំងកូឺវដី-១៩ មៃិមាៃឪពុកមាត យ/អនកដែទាណំាមាន ក់ រាយការ ៍អពំីអំលពីហងិាកនុង
ទ្គួររលនា៉ះលរ លទា៉ះបីជាទ្បាទំ្គួររ កនុងច្ំលណាមទ្បាបំីទ្គរួរលនា៉ះ បាៃរាយការ ៍ពភីាពតាៃត្ងឹ ៃិងស្មាព ធកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃលៅ
កនុងទ្គួររ (ដូច្គន ៃងឹអនកជាលទ្ច្ីៃដដលមិៃធាល បឆ់្លងកាត្់ការបិរខទបណ់ាមួយ)។ 

ការរលំលាភបំពាៃលទ្គឿងទ្ស្វងឹ គឺជាកតាត ហាៃិភយ័មួយលផសងលរៀត្ដដលទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍ជារូលៅ ស្ទ្មាប់អំលពី
ហិងាកនុងទ្គួររ លហីយទ្ត្ូវបាៃផារភាជ ប់លៅៃឹងការបៃតលកីៃល ីងនៃស្មាព ធ ៃិងភាពតាៃត្ឹង ក៏ដូច្ជាកងវ៉ះការគទំ្រពីស្ងគ
ម។ 3  ខ ៈលពលដដលការលស្ពលទ្គឿងទ្ស្វងឹមិៃទ្ត្ូវបាៃស្ិកាលៅកនុងការស្ទងម់ត្ិលៃ៉ះ អនកលឆ្លីយត្បជាកុមារមាន កប់ាៃលលីក
ល ងីលោយទ្បលយលថា វាអាច្ជាកតាត មយួដដលបងាល ងីៃូវភាពតាៃត្ងឹកនុងទ្គួររ៖  “ខ្ុចំ្ង់ឱ្យឪពុកខ្ុឈំប់លដីរលលង ៃិងផឹក
ទ្រ។ ខ្ុចំ្ងឱ់្យគត្់មាៃការទ្បុងទ្បយត័្នខពស្ជ់ាមួយៃងឹជំងកូឺវដី-១៩ ៃិងរកាគមាល ត្ស្ងគម”។ កុមារា, អាយុ១២ឆ្ន ,ំ  ុបំួរ។ 

 
1 Andrew M Campbell (2020), An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community 

collaborations to save lives. Forensic Science International. Reports, 2, 100089.  

2 Nicole Dulieu and Melissa Burgess (2020), The Hidden Impact of COVID-19 on Child Rights. London, Save the Children 

International 
3 Campbell op.cit.  
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ទ្គួររច្ំៃៃួ៥ បាៃរាយការ ៍ពតី្ទ្មូវការ ប ុដៃតមិៃអាច្មាៃលរធភាពររួលបាៃ ដដលទាងំលនា៉ះរមួមាៃលស្វាគទំ្រ
ជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពហីងិាកនុងទ្គួររកនុងអំ ុងលពលលៃ៉ះ លហយីកនុងលនា៉ះមាៃទ្គួររច្ៃំួៃ៣ បាៃលលីកល ងីថា អំលពីហងិា
កំពុងលកតី្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះ។ ២២% នៃអនកលឆ្លីយត្ប បាៃលលីកល ងីអំពីត្ទ្មូវការច្ំលពា៉ះលស្វាសុ្ខាភិបាល ប ុដៃតមិៃអាច្មាៃ
លរធភាពររលួបាៃលស្វាសុ្ខភាពផលូវច្ិត្តលនា៉ះលរ លហយី ២១%នៃអនកលឆ្លយីត្ប ក៏បាៃបញ្ញជ ក់ពីត្ទ្មូវការច្ំលពា៉ះការទ្បកឹា ប ុដៃត
ពួកលគមៃិអាច្លរធភាពររលួបាៃលស្វាទ្បឹកាលយបល់លនា៉ះដូច្គន ។ 

កុមារជិត្ ៥០% មាៃការលលងកមាៃតត្ចិ្ជាងមុៃ លហយី ៣២% (៤៩នាក)់ បាៃរាយការ ៍ថា ពកួលគមៃិបាៃ
ៃិយយ ឬលដីរលលងជាមួយមតិ្តភកតិរបស្់ពួកលគ។ ១៦% នៃកុមារ បាៃលគងត្ិច្ជាងមុៃ ដដលអាច្រមួច្ំដ កដលស់្ញ្ញញ  នៃ
ភាពរុកេទ្ពយួកាៃ់ដត្ខាល ងំច្ំលពា៉ះកុមារ ដដលអាច្ទ្ត្ូវបាៃផារភាជ ប់ជាមួយៃឹងបរពិលរធៃ៍កាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាងមុៃនៃអំលពីហងិា
កនុងទ្គួររ។4   

លោយររឪពុកមាត យ/អនកដែទាជំាលទ្ច្ីៃ មិៃបាៃរាយការ ៍អពំីអំលពីហងិាកនុងទ្គរួរ លហយីអនកដដលរាយការ ៍អពំី
អំលពីហងិាមាៃលកេ ៈដូច្គន ជាលទ្ច្ីៃជាមួយៃឹងអនកដដលមិៃបាៃរាយការ ៍ កតាត ការពារគឺមាៃការពិបាកកនុងការបញ្ញជ ក។់ 
លទា៉ះជាយ ងណាក៏លោយ មៃុស្សលពញវយ័ជាលទ្ច្ៃីបាៃច្ំណាយលពលលទ្ច្ីៃកនុងការចូ្លរមួកនុងស្កមមភាពបដៃថមជាមួយកូៃ
របស្់ពួកលគ៖ ៤៧% លលងត្ស្ត្ៃតី លទ្ច្ៀងច្លទ្មៀង រា ំឬលធវីស្កមមភាពត្ស្ត្ៃតីលផសងលរៀត្, ៣២% (៤៨នាក)់ លលងលហគមជាស្កមមភាព
លៅលទ្ៅផទ៉ះ ឬហាត្់ទ្បា ជាមួយគន  ៃិង ៤១% (៦៦នាក)់ នៃឪពុកមាត យ/ អនកដែទា ំអាៃលស្ៀវលៅឱ្យកូៃរបស្់ពួកលគរត ប។់ 
ភាគលទ្ច្ីៃនៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ (ជិត្ ៧៣%) ក៏ចូ្លរមួជាមួយកូៃរបស្ព់ួកលគកនុងស្កមមភាពទ្បចានំែងលៅផទ៉ះ ដូច្ជាការ
ច្មាិៃអាហារជាលដីម។ ភាគលទ្ច្ីៃ (៨៤%) នៃទ្គួររ ក៏អាច្មាៃលរធភាពឱ្យកុមារចូ្លលលងស្ៃួ ឬរីតាងំកមាៃតលៅខាងលទ្ៅ
ផទ៉ះបាៃ។ លហយីដូច្ដដលបាៃពិភាកាខាងលល ីភាពតាៃត្ងឹ ៃងិស្មាព ធ ៃិងអំលពហីងិា មាៃកទ្មិត្ទាប លៅកនុងទ្គរួរដដល
មិៃបាៃបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលលលីស្ពីពាក់កណាត ល។ 

៤.៣. លត្ីអវគីឺជា ផលប ៉ះពាលន់ៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលរីំនាក់រៃំងទ្គរួរ? 
វាហាក់ដូច្ជាមាៃផលប ៉ះពាល់ទាងំវជិជមាៃ ៃិងអវជិជមាៃនៃកូវដី-១៩ លលីរំនាក់រំៃងទ្គួររ។  ៨៣%  នៃឪពុកមាត

យ/អនកដែទា ំ បាៃរាយការ ៍ថា បាៃបង្ហា ញពីកតីទ្ស្លាញ់ ៃិងយកច្ិត្តរុកោកក់ាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ ច្ំលពា៉ះកុមារលទ្កាមបៃទុកនៃការ
ដែទារំបស្ព់ួកលគ លហយី ៨០% ច្ណំាយលពលលវលាលទ្ច្ីៃជាមួយកុមារ ៃិង ៨២% មាៃច្ ំងកាៃ់ដត្ជិត្ស្និរធជាមយួកុមារ 
(អាច្លទ្ជីស្លរសី្ជលទ្មីស្លទ្ច្ៃីតាមដដលអាច្លធវីលៅបាៃ)។ ទ្ស្លដៀងគន លៃ៉ះដដរ ៧៤% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ  បាៃរាយ
ការ ៍ថា កុមារបាៃបង្ហា ញកតទី្ស្ឡាញ់ ៃិងការយកច្ិត្តរុកោក់កាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃច្ំលពា៉ះពួកលគ, ៧១% បាៃរាយការ ៍ថា កុមារ
ស្បាយច្តិ្តលទ្ច្ីៃជាងមុៃកនុងការច្ំណាយលពលលវលាលទ្ច្ៃីជាមួយពួកលគ លហយី ៥៦% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ បាៃរាយ
ការ ៍ថា កំពុងបលងាីត្រមាល បវ់ជិជមាៃកនុងទ្គួររ។ មាៃដត្អនកលឆ្លីយត្បច្ំៃៃួពីរនាក់ប ុលណាណ ៉ះ ដដលមៃិបាៃរាយការ ៍ពបីរ
ពិលរធៃ៍វជិជមាៃនៃជំងឺកូវដី-១៩ លលីរំនាក់រំៃងជាមួយកុមារ។ 

កនុងលពលជាមួយគន លៃ៉ះ ៣៤% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ បាៃរាយការ ៍ថា មាៃការអាក់អៃច់្ិត្តៃងឹអាកបបកិរយិ
របស្់កុមារលទ្ចី្ៃជាងមុៃ លហយី ២២% មាៃអារមម ៍ថា កុមារបង្ហា ញកតីទ្ស្ឡាញ់ ៃិងការយកចិ្ត្តរុកោក់ចំ្លពា៉ះពួកលគត្ិច្

 
4 Dulieu, N, et.al. op. cit.  
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ជាងមុៃ។ លៃ៉ះទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍លោយបុរស្ លទ្ច្ៃីជាងស្ត្ស្តី។ លទា៉ះបីជាមាៃបរពិលរធៃ៍វជិជមាៃដដលបាៃរាយការ ៍ខាង
លលីក៏លោយកត ី ៣៥% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ៃិង ៥១% នៃកុមារបាៃៃិយយថា មាៃភាពតាៃត្ឹងកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃលៅកនុងផទ៉ះ 
ៃិង ៦,៦% (១០នាក់) នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃរាយការ ៍អំពីអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ។ ៧០% នៃកុមារដដលបាៃស្ទង់
មត្ិបាៃរាយការ ៍ថា ស្មាជិកទ្គួររខាល ច្ ៃងិមាៃការទ្ពួយបារមភថា ៃរណាមាន ក់ៃងឹធាល ក់ខលួៃឈ ឺលហយីមាៃដត្ ៣១% (៤១
នាក់) នៃកុមារដដលទ្ត្ូវបាៃស្ទង់មត្ ិបាៃៃិយយថា រថ ៃភាពលៅផទ៉ះ គមឺាៃភាពស្បាយរកីរាយ។5   

៣៥% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំមាៃកូៃពីរនាក់កនុងការដែទារំបស្់ពកួលគ, ៣០% មាៃកូៃបីនាក,់ ២៤% ជាង មាៃ
កូៃចាបព់ីបួៃនាក់ល ងីលៅ លៅកនុងការដែទារំបស្ព់ួកលគ។ អនកដដលមាៃកូៃចាប់ព ី ៤នាក់ល ងីលៅលៅកនុងការដែទារំបស្់ពួក
លគ រំៃងជារាយការ ៍ពីភាពតាៃត្ងឹ ៃិងស្មាព ធ ឬអំលពហីងិា ជាជាងការរាយការ ៍អំពីភាពរកីរាយកនុងការច្ំណាយលពល
ជាមួយគន ។ ២២% នៃកុមារបាៃរាយការ ៍ថា មាៃលពលលវលា ៃិងកដៃលងផ្លទ លខ់លួៃត្ិច្ជាងមុៃ លហយីបួៃភាគរយមាៃត្ិច្
ជាងមុៃខាល ងំ។  

លទា៉ះបីជាមាៃការលកីៃល ងីនៃភាពតាៃត្ងឹ ៃងិស្មាព ធក៏លោយកតី លៅលពលដដលទ្ត្ូវបាៃស្ួរថា លត្ីអវីដដលពកួលគលពញ
ច្ិត្តជាងលគបំផុត្កនុងអ ុំងលពលលៃ៉ះ កុមារ ៤៣% បាៃបង្ហា ញអំពី ការច្ំណាយលពលលវលាជាមួយទ្គរួរកាៃ់ដត្លទ្ច្ៃីមុៃ៖ “ខ្ុ ំ
ស្បាយច្តិ្តជាងមុៃលពលផទុ៉ះល ងីនៃជំងកូឺវដី-១៩ លោយររឪពុកមាត យរបស្ខ់្ុ ំ ៃងិខ្ុ ំ អាច្ច្ណំាយលពលជាមយួគន បាៃ
លទ្ច្ីៃ លៅផទ៉ះ”— លកមងទ្ស្,ី អាយុ ១១ឆ្ន ,ំ  ុបំា ៃ។់ 

៤.៤. លត្ីជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ បាៃជ៉ះឥរធិពលដលក់ារច្ញិ្ច ឹមបីបាច្់ដែរការបស្ឪ់ពុកមាត យ ៃិងអនកដែទាយំ ងដូច្លមតច្? 
ស្មាមាទ្ត្ខពស្់នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃរាយការ ៍ពកីារផ្លល ស្់បតូរជាវជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃ លៅកនុងរំនាក់រំៃងរបស្ព់ួក

លគជាមួយកុមារដដលស្ថិត្លៅកនុងការដែទារំបស្់ពកួលគ ចាប់តាងំពីការរាត្ត្ាត្នៃជំងឺកូវដី-១៩ (សូ្មលមលីស្ ួំររ៣ី) ៃងិ 
៦២% (៩៣នាក់) បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍លជឿជាក់ជាងមុៃលលសី្មត្ថភាពច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់ដែរការបស្់ពួកលគ លោយ
មាៃច្ំៃៃួ ៥៤%  បាៃរាយការ ៍ថា ពួកលគមាៃការលឆ្លយីត្បកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាងមុៃ  ច្ំលពា៉ះត្ទ្មូវការរបស្កុ់មារ។ 

លទា៉ះជាយ ងណាក៏លោយ ឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ២៨% មាៃអារមម ៍ថា មៃិមាៃលរធភាពដែទាកូំៃរបស្់ពួកលគឱ្យ
បាៃទ្គប់ទ្គៃ់លរ លហយី ១៤% (២២) មាៃអារមម ៍ថា មិៃសូ្វមាៃរំៃុកច្ិត្តជាមយួៃឹងស្មត្ថភាពច្ិញ្ច ឹមបីបាច្រ់បស្់ពួក
លគ។ ១៣% (២០នាក)់ នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃលទ្បកីារដទ្ស្កជាញឹកញាប់ោក់កុមារ លហយី ១១% (១៧នាក)់ មាៃ
អារមម ៍លឆ្វឆ្វជាងមុៃច្ំលពា៉ះកូៃរបស្់ពកួលគ - ទ្បាមំួយនាក់កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លយីត្បទាងំលៃ៉ះ បាៃលទ្បទីាងំការដទ្ស្កខាល ងំ
ជាងមុៃ ៃិងកាៃ់ដត្លឆ្វឆ្វ។ 

មិៃមាៃឪពុកមាត យ/អនកដែទាណំាមាន ក់ បាៃរាយការ ៍ថា លទ្បីការោក់រ ឌ កមមលលីរាងកាយជាញឹកញាប់លពកលនា៉ះ
លរ។ អារមម ៍ទាងំលៃ៉ះ លទ្ច្ៃីដត្មាៃភាពធងៃធ់ងរជាងមុៃ កនុងច្ំលណាមអនកដែទាជំាស្ត្ស្តីដដលមាៃអារមម ៍តាៃត្ឹងៃងិអាក់អៃ់
ច្ិត្តខាល ងំជាងមុៃ មិៃសូ្វៃិយយស្តីស្ងប់រង ត្់ ៃិងមាៃការដទ្ស្កលទ្ច្ីៃជាងមុៃ។ ស្ត្ស្តីច្ំៃៃួ ៨៨% បាៃរាយការ ៍ថា មាៃភាព
លឆ្វឆ្វច្ំលពា៉ះកុមារលទ្ច្ីៃជាងមុៃ លបីលធៀបៃឹងបុរស្ដដលមាៃដត្ ១២%។ ស្ត្ស្តីក៏បាត្់បងរ់ៃុំកច្ិត្តជាងមុៃលលីស្មត្ថភាពច្ិញ្ច ឹម

 

5 សូ្មលមីលសំ្ ួររីមួយ ស្ទ្មាប់ការរាយការ ៍បដៃថមអំពីអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ។ 
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បីបាច្់របស្់ពួកលគ (៧៣%) លបីលធៀបៃឹងបុរស្ (២៧%) លហយីមាៃអារមម ៍ថា មិៃមាៃលរធភាពលមលីដែទាកូំៃបាៃទ្គប់
ទ្គៃ់ៃិងលពញលលញលនា៉ះលរ លបីលធៀបៃឹងបុរស្ (៦៤% លធៀបៃឹង ៣៦%)។ 

សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តរបស្់ឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ទ្ត្ូវបាៃប ៉ះពាល់យ ងខាល ងំ លោយមាៃ ៧៨% បាៃរាយការ ៍ថា 
មិៃសូ្វជាស្បាយរកីរាយដូច្មុៃ (៥៤%) ឬមាៃភាពស្បាយរកីរាយត្ិច្ជាងមុៃខាល ងំ (២៤%)។ ៥៣% នៃឪពុកមាត យ/
អនកដែទា ំ មាៃអារមម ៍ថាឯលកាជាងមុៃ ឬឯលកាជាងមុៃខាល ងំ លហយីស្មាមាទ្ត្ដ៏ធមំយួ (៨៤%) មាៃអារមម ៍ទ្ពួយបារមភ
ជាងមុៃ ឬទ្ពួយបារមភជាងមុៃខាល ងំ។  

សុ្ខុមាលភាពរបស្់ឪពុកមាត យ/អនកដែទារំៃំងជារងផលប ៉ះពាល់លោយ ភាពមិៃមាៃលរធភាពរបស្ព់ួកលគកនុងការ
រា ប់រងការច្ំណាយស្ំខាៃ់ៗកនុងទ្គួររ។ ៧៥% នៃទ្គរួរមាៃបញ្ញា កនុងការច្ណំាយលលីនែលមាូបអាហារ លោយររដត្ការ
បាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល, ៣៧% (៥៦នាក)់ មៃិអាច្រា ប់រងការច្ំណាយនៃធៃធាៃស្ិកាស្ទ្មាប់កុមារ ៃិង ៥០% មិៃអាច្
រា ប់រងនែលដែទាសុំ្ខភាពបាៃ។ អនកលឆ្លយីត្ប ១៨នាក់ មៃិអាច្រា ប់រងនែលលស្វាជំៃួយគទំ្រដផនកពិការភាពដដលទ្ត្ូវការជាចាបំាច្ ់
ឬឧបករ ៍ជៃំួយ (ឧ. ដវ  ៃតា ឧបករ ៍ជំៃួយការរត ប)់។ មាៃដត្អនកលឆ្លីយត្បបនីាក់ប ុលណាណ ៉ះដដលមិៃបាៃជួបទ្បរ៉ះបញ្ញា
កនុងការច្ណំាយលលមុីខរៃំិញ ៃិងលស្វាកមមស្ំខាៃ់ៗ ប ុដៃតមាៃដត្អនកលឆ្លីយត្បពីរនាកប់ ុលណាណ ៉ះដដលមាៃបញ្ញា កនុងការច្ំណាយ
លលីនែលជួល ឬលំលៅោា ៃ។ លទា៉ះបីជាមាៃផលប ៉ះពាល់ជាវជិជមាៃលលរីំនាករ់ំៃងទ្គរួរក៏លោយ វាមាៃត្ទ្មូវការច្ាស្់លាស្់
ស្ទ្មាប់ការគទំ្រ លដីមបសី្ទ្មាលបៃទុកហរិញ្ញវត្ថុលលីទ្គួររ ដដលៃឹងរមួច្ំដ កដល់សុ្ខុមាលភាពផលូវច្តិ្តស្ងគមរបស្អ់នកដែទា ំ
ៃិងស្មត្ថភាពរបស្់ពកួលគកនុងការដែទាកុំមារ។ 

៤.៥. លត្ីកុមារទ្ត្ូវបាៃបំដបកលច្ញពីឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគដដរឬលរ? 
៨,៦៧% (១៣នាក់) នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃរាយការ ៍ថា ពួកលគ ៃិងកូៃទ្ត្ូវបាៃបំដបកលច្ញពីគន ។ ឪពុក

មាត យ/អនកដែទាភំាគលទ្ច្ីៃដដលទ្ត្ូវបាៃស្ទង់មត្ិ គឺជាឪពុកមាត យរបស្់កុមារដដលកំពុងស្ថិត្លទ្កាមការដែទារំបស្់ពួកលគ ឬរស្់
លៅជាមួយពកួលគ (៩៤%) ប ុដៃតពួកលគក៏មាៃលៅ ឬកមួយទ្ស្ី ៃិងកមួយទ្បុស្លៅកនុងទ្គរួររបស្់ពកួលគ, ទ្បាមំួយភាគរយ (១០
នាក់) នៃអនកដែទា ំគឺជាមីង ឬពូ ប ុដៃតមាៃដត្លៅកនុងទ្គួររមួយកនុងច្ំលណាមទ្គួររទាងំលៃ៉ះប ុលណាណ ៉ះ ដដលពួកលគមិៃដមៃជា
ឪពុកមាត យលរ។ អនកដែទា ំ៣៣នាក់ បាៃរាយការ ៍ថាជា ជីដូៃជីតារបស្កុ់មារកនុងការដែទារំបស្ព់ួកលគ ប ុដៃតលៅកនុងទ្គួររ
ច្ំៃួៃទ្បាពំីរកនុងច្ំលណាមទ្គរួរទាងំលៃ៉ះ ជីដូៃជីតាក៏មៃិដមៃជាឪពុកមាត យរបស្កុ់មារមួយច្ំៃួៃលៅកនុងការដែទារំបស្់ពួកលគ
ដដរ។  

កនុងច្ំលណាមឪពុកមាត យទាងំ ១៣នាក ់ដដលរាយការ ៍ថា ពួកលគបាៃដបកពកូីៃរបស្់ពកួលគ កនុងលនា៉ះ ១២នាក់បាៃ
រាយការ ៍ពកីទ្មិត្នៃពិការភាពកនុងដផនកជាលទ្ច្ៃី (ការរត ប់ គំលហញី ច្ល័ត្ភាពជាលដីម), ទ្បាបំីនាក់បាៃរាយការ ៍ថា មាៃ
ជមងឺរបស្់មៃុស្សលពញវយ័ ឬកុមារ, បួៃនាក់មកពីទ្គួររឪពុកមាត យ ៃិងជីដូៃជីតា ៃិងបួៃនាក់បាៃជួបទ្បរ៉ះការបិរខទប ់
មួយច្ំៃួៃ។ មាៃមួយទ្គួររ បាៃរាយការ ៍ថា ជាជៃជាត្លិដីមភាគត្ិច្។ 

៩២% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ៃិង/ឬកុមារលៅកនុងការដែទារំបស្់ពកួលគ មិៃបាៃជួបទ្បរ៉ះការ ុំឃងំណាមួយលៅ
ផទ៉ះ លោយររជងំឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩លនា៉ះលរ។ ស្ទ្មាប់អនកដដលបាៃឆ្លងកាត្់ (អនកលឆ្លយីត្បច្ៃំួៃទ្បាបំនីាក់) អនកលឆ្លីយត្ប
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ច្ំៃួៃពីរនាក់ទ្ត្ូវបាៃបង្ហេ ងំកនុងរយៈលពលពីរស្បាត ហ៍, ពីរនាក់កនុងរយៈលពលបីស្បាត ហ៍, ពីរនាក់កនុងរយៈលពលបួៃស្បាត ហ៍ ៃិង
មួយនាក់កនុងរយៈលពល ១៤ស្បាត ហ៍ (ទ្បដហល ៣,៥ដខ) ៃិងមួយនាក់កនុងរយៈលពល ២៥ស្បាត ហ៍ (ទ្បដហលទ្បាមំយួដខ)។ 

ជិត្ ៥០% (៧៣) នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃលឆ្លីយត្បថាពួកលគ ឬមៃុស្សលពញវយ័លផសងលរៀត្លៅកនុងផទ៉ះ បាៃឈឺ
លោយររជំងឺ ចាប់តាងំពីការផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩។ លហយី ៣៣% (៥០នាក់) បាៃៃិយយថា កុមារមួយនាក ់
(ឬលទ្ច្ីៃជាងលៃ៉ះ) បាៃឈលឺោយររជំងឺ ចាប់តាងំពីការលលច្ល ងីនៃជំងកូឺវដី-១៩។ ៣៤នាក់ កនុងច្ំលណាមអនកទាងំលនា៉ះ គឺ
ជាទ្គួររដត្មយួ (លពាលគឈឺទឺាងំឪពុកមាត យ ៃិងកូៃ)។ កនុងច្ំលណាមទ្គួររទាងំទ្បាបំីដដលបាៃឆ្លងកាត្់រយៈលពលនៃការ ុំ
ឃងំមួយច្ៃំួៃ មាៃទ្បាមំួយទ្គួររមាៃមៃុស្សលពញវយ័ឈ ឺៃិង/ឬកុមារឈ ឺរមួទាងំទ្គរួរដដលមាៃរយៈលពលនៃការ ុឃំងំ
យូរដដលបាៃលរៀបរាប់ខាងលល។ី 

៤.៦. លត្ីអវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លៅលលីសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមរបស្់កុមារ? 
កុមារលៅកនុងការស្ទងម់ត្ិលៃ៉ះ ពិត្ជាបាៃជួបទ្បរ៉ះផលប ៉ះពាល់អវជិជមាៃនៃជងំឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលសុី្ខុមាលភាព

ផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមរបស្ព់ួកលគ។ ជាង ៦០% នៃកុមារបាៃរាយការ ៍ថា មាៃភាពស្បាយរកីរាយត្ិច្ជាងមុៃ លោយ ៩% នៃអនក
ទាងំលនា៉ះមិៃមាៃភាពស្បាយរកីរាយជាខាល ងំ។ ៤៧% នៃកុមារមាៃអារមម ៍ថា មាៃស្ងឃមឹត្ចិ្ជាងមុៃ លហយីជាង ៦៦% 
មាៃការទ្ពួយបារមភ ឬទ្ពយួបារមភលទ្ច្ីៃជាងពីមុៃខាល ំំង។ អនកលឆ្លីយត្ប ៧៦នាក់ (ជាង ៥០%) រាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍
លទ្កៀមទ្កំជាងលពលមុៃ លហយីកនុងច្ំលណាមអនកទាងំលនា៉ះ មាៃ១០នាក ់កាៃ់ដត្លទ្កៀមទ្កខំាល ងំជាងមុៃ។ មាៃដត្ ៣០% (កុមារ 
៤៧ នាក)់ បាៃរាយការ ៍ថា រថ ៃភាពលៅកនុងផទ៉ះមាៃភាពស្បាយរកីរាយ ច្ំដ កឯភាពតាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធលៅកនុងផទ៉ះ
ទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍លោយកុមារជាងពាកក់ណាត ល។ 

ជិត្មួយភាគបីនៃកុមារ (២៧%) មាៃអារមម ៍ថា មិៃសូ្វមាៃសុ្វត្ថភិាព ដូច្បាៃលរៀបរាប់ខាងលល ីលហយីមយួភាគបី
ក៏បាៃរាយការ ៍ពអីំលពីហងិាដដលលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះផងដដរ។ កនុងច្ំលណាមអនករាយការ ៍មិៃសូ្វមាៃសុ្វត្ថិភាព មួយ
ភាគបីក៏បាៃរាយការ ៍ពអីំលពីហងិាដដលលកីត្ល ងីលៅកនុងផទ៉ះដដរ។ ២៨% នៃកុមារអផសុកលទ្ច្ីៃជាងមុៃ លហយីជតិ្មួយភាគ
បីនៃកុមារ (៣២% ឬ ៤៩នាក់) មៃិបាៃៃិយយជាមយួ ឬជួបមតិ្តភ័កតិរបស្់ពកួលគ លៅអំ ុងលពលនៃការស្ទង់មត្លិ យី។ 
២២% មាៃកដៃលងផ្លទ ល់ខលួៃ ៃិងលពលលវលាផ្លទ លខ់លួៃត្ចិ្ជាងមុៃ។ 

មិៃមាៃភាពខុស្គន ខាល ងំលៅកនុងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរវាងលកមងទ្បុស្ ៃិងលកមងទ្ស្ីលនា៉ះលរ លលីកដលងដត្លកមងទ្បុស្
ហាក់ដូច្ជាមាៃការទ្ពយួបារមភលទ្ច្ីៃជាងលកមងទ្ស្ ី ខ ៈដដលលកមងទ្ស្ីមាៃអារមម ៍ថា មាៃសុ្វត្ថិភាពត្ិច្ជាងលកមងទ្បុស្។ 
លកមងទ្បុស្ ៧២% មាៃការទ្ពយួបារមភជាង (ឬខាល ងំជាង) លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃឹង ៦២% នៃលកមងទ្ស្។ី លហយី ៨០% នៃលកមងទ្ស្ី
មាៃអារមម ៍ថា មាៃសុ្វត្ថិភាពដដដល ឬមាៃសុ្វត្ថិភាពត្ិច្ជាងលពលមុៃ លបីលធៀបៃឹងលកមងទ្បុស្ ៦៧%។ 

៤.៧. លត្ីមាៃហាៃិភ័យ ៃិងកតាត ការពារអវខីល៉ះ ដដលទាករ់ងៃឹងការលកៃីល ងីនៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ? 
កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បទាងំអស្់ អនកដដលបាៃទ្បឈមៃងឹភាពតាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ ៃិង/ឬអំលពហីងិា

កនុងទ្គួរររំៃងជារាយការ ៍ពីអាកបបកិរយិអវជិជមាៃច្លំពា៉ះកុមារ ច្ំដ កអនកដដលបាៃលលកីល ងីអំពីភាពរកីរាយកនុងការ
ច្ំណាយលពលលវលាជាមួយគន កាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ មាៃអាកបបកិរយិអវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារត្ិច្ជាង។ 
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អនកលឆ្លីយត្បភាគលទ្ច្ីៃ បាៃក ំត្់អារមម ៍អវជិជមាៃមួយ ឬពីរច្ំលពា៉ះកុមារ។ យ ងណាកតី អនកលឆ្លីយត្បច្ំៃៃួ ៨នាក ់
បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ៃំួៃទ្បា ំឬលទ្ច្ីៃជាងលៃ៉ះច្ំលពា៉ះកុមារ រមួទាងំការខកច្ិត្តច្ំលពា៉ះអាកបបកិរយិរបស្់
ពួកលគ ភាពអត្ធ់មត្់ត្ចិ្ ការៃិយយមិៃសូ្វស្ងប់រង ត្់ ង្ហកលៅរកការដទ្ស្ក ៃិងភាពលឆ្វឆ្វកាៃ់ដត្លទ្ច្ៃីច្ំលពា៉ះកុមារ។ កនុង
ច្ំលណាមអនកទាងំទ្បាបំីដដលមាៃអារមម ៍អវជិជមាៃជាលទ្ច្ៃី ពួកលគមាៃកូៃពីរនាក់ឬលទ្ច្ៃីនាក់កនុងបៃទុកដែទារំបស្់ពួកលគ - អនក
លឆ្លីយត្បមាន ក់មាៃកូៃបៃួ មាន ក់មាៃកូៃទ្បានំាក ់ៃងិមាន ក់មាៃកូៃទ្បាមំយួនាកល់ៅកនុងការលមីលដែរបស្់ពួកលគ។ អនកលឆ្លយីត្ប ៥
នាក់ កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បទាងំលៃ៉ះ បាៃរាយការ ៍ថា បាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលទាងំអស្់ ឬ ៧៥% នៃទ្បាក់ច្ ូំលរបស្់
ពួកលគ លោយររដត្ផលប ៉ះពាល់នៃជងំឺកូវដី-១៩ មាៃមាន ក់បាៃរាយការ ៍ថាបាត្់បង់លទ្ច្ីៃជាងពាក់កណាត ល លហយីពីរនាក់
មិៃបាៃលឆ្លយីស្ ួំរ។ ឪពុកមាត យ/អនកដែទាទំាងំអស្់ ក៏មាៃបញ្ញា កនុងការរូទាត្់នែលច្ណំាយស្ំខាៃ់ៗកនុងទ្គរួរ ដូច្ជាអាហារ 
ឬការដែទាសុំ្ខភាព (ដូច្ឪពុកមាត យ/អនកដែទាលំផសងលរៀត្ជាលទ្ច្ីៃនាក់ដដរ) លហយីទ្បាមំួយនាក់បាៃបង្ហា ញថា មាៃលស្វា
ជំៃួយគទំ្រដូច្ជា លស្វាសុ្ខភាព ការទ្បឹកា ឬលស្វាគទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពហីងិាកនុងទ្គួររដដលពកួលគច្ងរ់រលួបាៃ 
ៃិងលទ្បីទ្បាស្ក់នុងអ ុំងលពលលៃ៉ះ ប ុដៃតពួកលគមិៃអាច្ររលួបាៃ។6   

សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមរបស្់អនកដែទា ំ កប៏ ៉ះពាល់ដល់អាកបបកិរយិរបស្់ពួកលគច្លំពា៉ះកុមារផងដដរ។ អនកដដល
មាៃអារមម ៍ថា ទ្ត្ូវមាៃការខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងលទ្ច្ីៃលដីមបសី្លទ្មច្ការង្ហរទាងំអស្់ រំៃងជារាយការ ៍ពីអារមម ៍អវជិជមាៃកាៃ់ដត្
ខាល ងំច្ំលពា៉ះកុមារ រមួទាងំភាពលឆ្វឆ្វ ៃិងដទ្ស្កជាញឹកញាប់។ អនកដែទាទំាងំលៃ៉ះ ក៏មាៃការបាត្់បង់រំៃុកច្ិត្តលលីស្មត្ថភាព
ច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់របស្ព់ួកលគកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាងមុៃ លហយីមាៃអារមម ៍ថាមិៃអាច្មាៃលរធភាពដែទាកូំៃរបស្់ពួកលគឱ្យបាៃលពញ
លលញ។ អនកដដលមាៃអារមម ៍ភ័យទ្ពួយ ៃិងរកីរាយត្ិច្ជាងមុៃ ក៏បាៃរាយការ ៍ពីអារមម ៍អវជិជមាៃខាល ងំច្ំលពា៉ះកុមារ។ 

លទា៉ះជាយ ងណាក៏លោយ ពកីារស្ិកាលៃ៉ះ បាៃបង្ហា ញថាកទ្មិត្នៃការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលគឺជាកតាត ដដលទាក់រង
យ ងជិត្ស្និរធបផុំត្ជាមួយៃឹងការលកីៃល ងីនៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ។ ឪពុកមាត យដដលបាៃបាត្់បង់លទ្ច្ីៃជាង ៧៥% 
នៃទ្បាក់ច្ ូំលរបស្់ពកួលគ មាៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារលទ្ច្ៃីជាងអនកដដលបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលទ្គួរររបស្់ពួកលគ
ទ្ត្ឹមដត្មួយភាគបៃួ។ ស្មាព ធលស្ដាកិច្ចលកៃីល ងីដដលជួបទ្បរ៉ះលោយទ្គរួរ ក៏ដូច្ជាការដទ្បទ្បលួសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-
ស្ងគមរបស្់ឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ រំៃងជារមួច្ំដ កខពស្ដ់ល់ការលកីៃល ងីនៃអារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ។ លៃ៉ះរមួបញ្ចូ ល
គន  លោយការខវ៉ះលរធភាពររលួបាៃលស្វាគទំ្រជាលទ្ច្ីៃ រមួទាងំលរធភាពររួលបាៃអាហារ ដដលឪពុកមាត យបាៃក ំត្់ថាពួក
លគទ្ត្ូវការ ប ុដៃតមិៃអាច្ររលួ ៃិងលទ្បីទ្បាស្់បាៃ។ 

រូបភាព ៣ ដល់ ៦ បង្ហា ញពអីារមម ៍អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ លោយដផាកលលកីទ្មិត្នៃការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល  

 

6  គួរកត្់ស្មាគ ល់ថា ឪពុកមាត យ/អនកដែទាទំាងំលៃ៉ះ ក៏បាៃដច្ករដំលកបរពិលរធៃ៍វជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃជាមួយកុមារលទ្កាមការលមីលដែទារំបស់្ពួក
លគផងដដរ រមួទាងំមាៃការលឆ្លីយត្បកាៃ់ដត្ដិត្ដល់ជាងមុៃច្ំលពា៉ះត្ទ្មូវការរបស្់កុមារ ការបង្ហា ញកតីទ្ស្ឡាញ់ ៃិងការយកច្ិត្តរុកោក់កាៃ់ដត្
លទ្ច្ីៃជាងមុៃ ៃិងការបលងាីត្រមាល ប់ជាវជិជមាៃកនុងទ្គួររ។ 
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ទ្គួររដដលបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលទ្ត្ឹមដត្មួយភាគបួៃនៃទ្បាក់ច្ ូំលរបស្់ពកួលគ បាៃរាយការ ៍ពអីារមម ៍

វជិជមាៃលទ្ច្ីៃច្ំលពា៉ះកុមារ។ លទ្ៅពីទ្កុមលៃ៉ះ ក៏មាៃឪពុកមាត យ/អនកដែទាចំ្ៃំួៃ ៤៥នាក់ ដដលបង្ហា ញថា មិៃបាៃមាៃអារមម ៍
អវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ។ ស្កាដ ៃុពលនៃទ្គួររទាងំលៃ៉ះអាច្ផតល់ៃូវត្ទ្មុយមួយច្ំៃៃួច្ំលពា៉ះកតាត ការពារ លទា៉ះជាយ ងណាក៏
លោយ បរពិលរធៃ ៍ ៃងិការរាយការ ៍អពំីសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរបស្់ពកួលគ បាៃដច្ករដំលកភាពទ្ស្លដៀងគន ជាមួយ
អនកដដលមាៃអារមម ៍អវជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃ។ ៣៨នាក់ កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បទាងំ៤៥នាក់លៃ៉ះ បាៃរាយការ ៍ពីការផ្លល ស់្
បតូរជាវជិជមាៃចាប់ពី ៤ល ងីលៅ លៅកនុងរនំាក់រៃំងរបស្់ពកួលគជាមួយកុមារលៅលទ្កាមការដែទារំបស្់ពកួលគ រមួទាងំការបង្ហា ញ
កតីទ្ស្ឡាញ់ ៃងិយកច្តិ្តរុកោក់កាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ ច្ ំងកាៃ់ដត្ជិត្ស្និរធ ៃងិការច្ណំាយលពលលវលាកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាមួយកុមារ 
(អនកលឆ្លីយត្បមាន ក ់មិៃបាៃក ំត្់ថាមាៃការផ្លល ស្់បតូរជាវជិជមាៃណាមយួលរ)។ លទា៉ះជាយ ងណាក៏លោយ អនកដែទាទំាងំលៃ៉ះ
ក៏ជួបទ្បរ៉ះៃូវផលប ៉ះពាល់ផលូវច្ិត្តស្ងគមកាៃ់ដត្យ ប់យុៃឺជាងមុៃ ៃងិការបាត្ប់ង់ទ្បាកច់្ំ ូលលទ្ច្ីៃដូច្អនកដែទាដំនរលរៀត្
ដដរ។ អនកលឆ្លីយត្ប ២៦នាក ់ បាៃរាយការ ៍ថា មាៃត្ទ្មូវការច្ំលពា៉ះលស្វាមួយច្ៃំួៃ ប ុដៃតមិៃអាច្ររលួបាៃៃូវលស្វាទាងំ
លនា៉ះ រមួមាៃការផតល់ទ្បឹកា ៃិងសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ប ុដៃតមិៃមាៃៃរណាមាន ក់បាៃរាយការ ៍ថា ទ្ត្ូវការលស្វាគទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះ
លោយអំលពីហងិាកនុងទ្គរួរលនា៉ះលរ។  
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៤.៨. លត្ីអវីគជឺា ស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពយួដដលកុមារបាៃកំពុងបង្ហា ញ ចាប់តាងំពកីារផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺកូវដី១៩? 
ស្មាមាទ្ត្ដ៏ធមំួយ (៧៦%) នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ បាៃកត្ស់្មាគ លព់ីស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយលៅកនុងអាកបប

កិរយិរបស្់កុមារ ចាប់តាងំពមីាៃការរាត្ត្ាត្នៃជំងកូឺវដី-១៩ លហយី ៣៥% បាៃកត្់ស្មាគ ល់ល ញីស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយ
យ ងត្ិច្ច្ៃំួៃប។ី ស្ញ្ញញ  ទាងំលៃ៉ះរមួមាៃ ការផ្លល ស្់បតូរដំល ក (៤៩%) ការបត្់លជីងតូ្ច្ោក់ដទ្គលពលកំពុងលគងលក ់
(៣៧%) ៃិងការផ្លល ស្ប់តូរកនុងការទ្គប់ទ្គងអារមម ៍ (៣៤%)។ មយួភាគបីនៃទ្គួររ បាៃកត្ស់្មាគ លថ់ា កុមារជួបទ្បរ៉ះការ
ផ្លល ស្់បតូរច្ ំង់អាហារ លហយី ១២% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃកត្ស់្មាគ ល់ល ញីថា កុមារមិៃចូ្លច្តិ្តរំនាក់រំៃងជាមួយ
អនកដនរ ខ ៈដដល ១៨% បាៃកត្ស់្មាគ លព់ីអាកបបកិរយិកាៃ់ដត្លឆ្វឆ្វ ៃិង ៦% យ ំឬដទ្ស្កខុស្ពីធមមតា។ ឪពុកមាត យ/
អនកដែទាពំីរនាក ់បាៃរាយការ ៍ថា ពកួលគបាៃកត្ស់្មាគ ល់ពី អំលពហីងិាលលីអនកដនរ។ មួយភាគបៃួនៃឪពុកមាត យ/អនកដែទាំ
មិៃបាៃស្លងាត្ល ញីស្ញ្ញញ  ណាមួយនៃភាពរុកេទ្ពួយច្ំលពា៉ះកុមារលនា៉ះលរ។ 

៤.៩. លត្ីមាៃហាៃិភ័យ ៃិងកតាត ការពារអវីខល៉ះ ដដលទាក់រងៃឹងស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយដដលកុមារកំពុងជួបទ្បរ៉ះ? 
លោយររការផ្លល ស្់បតូរអាកបបកិរយិចំ្លពា៉ះកុមារទ្តូ្វបាៃរាយការ ៍យ ងរូលំរូលាយ កតាត ហាៃិភ័យជាក់លាក់គឺពិបាក

កនុងការកំ ត់្។ វារំៃងជាថាកតាត ជាលទ្ចី្ៃដូច្ជា ភាពតាៃតឹ្ង ៃិងស្មាព ធដដលបៃតលកីៃល ងីកនុងទ្គួររ សុ្ខភាពផលូវចិ្ត្តកាៃ់ដត្
យ ប់យុៃឺទាងំចំ្លពា៉ះឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំៃិងកុមារ ៃិងកងវ៉ះការចូ្លរមួជាមួយមិត្តភ័កតិ ៃិងអនកជំុវញិខលួៃ រមួចំ្ដ កដលក់ារផ្លល ស្់បតូ
រអាកបបកិរយិទាងំលៃ៉ះ។ ទ្ស្លដៀងគន លៃ៉ះដដរ វាពិបាកកនុងការគូស្បញ្ញជ ក់អំពីកតាត ការពារ។ មាៃអនកលឆ្លយីត្ប ២៤% ដដលមិៃបាៃ
ស្លងាត្ល ញីពីស្ញ្ញញ  ណាមយួនៃភាពរុកេទ្ពួយចំ្លពា៉ះកុមារ។ កនុងចំ្លណាមរថ ៃភាពទាងំលៃ៉ះ រថ ៃភាពទ្ស្លដៀងគន លៃ៉ះទ្ត្ូវបាៃ
ដច្ករដំលកជាមួយទ្គរួរមាៃកុមារដដលបាៃបង្ហា ញៃូវស្ញ្ញញ  នៃភាពរុកេទ្ពួយ - អនកលឆ្លយីត្បទាងំពីរទ្បលភរបាៃរាយការ ៍ពី
ការបាត់្បង់ទ្បាក់ចំ្ ូលយ ងស្ំខាៃ់ សុ្ខុមាលភាពផលូវចិ្ត្តរបស្់ឪពុកមាត យកាៃ់ដត្យ ប់យុៃឺល ងី ប ុដៃតក៏មាៃការចូ្លរមួលៅកនុង
ស្កមមភាពជាមួយឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគ ៃិងអាច្ឱ្យកុមារចូ្លលលងលៅកនុងស្ៃួ ឬរីលាៃកមាៃតលៅខាងលទ្ៅផទ៉ះស្ទ្មាប់
ពួកលគបាៃ។ កនុងចំ្លណាមអនកលឆ្លីយត្បទាងំលៃ៉ះ មាៃ ២៣នាក ់បាៃជំរញុឱ្យកុមារចូ្លរមួកនុងស្កមមភាពពីរ ឬលទ្ចី្ៃ ដូច្ជាការជួយ
កនុងស្កមមភាពទ្បចានំែង (ដូច្ជាការច្មាិៃអាហារ) លមីលរូររស្សៃ៍ លលងត្ស្ត្ៃតជីាលដីម។ 

អនកលឆ្លីយស្ ួំរទាងំលៃ៉ះបាៃរាយការ ៍អំពីការផ្លល ស្់បតូរជាវជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃលៅកនុងរំនាក់រៃំងជាមួយកុមារ (ដូច្ជា
ការមាៃច្ំ ងកាៃ់ដត្ជិត្ស្ន្ំិរធ ការបង្ហា ញកតីទ្ស្ឡាញ់ ៃិងការយកច្ិត្តរុកោក់កាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃល ងី ៃិងការបលងាីត្រមាល ប់ជា
វជិជមាៃែមីកនុងទ្គួររ) លហយីបាៃរាយការ ៍ពីការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃត្ិច្ត្ួច្លៅកនុងរំនាករ់ំៃងជាមួយកុមារ។ ១៤ទ្គរួរ បាៃ
រាយការ ៍ថា មិៃមាៃការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃលៅកនុងរំនាក់រំៃងរបស្់ពួកលគលនា៉ះលរ ខ ៈលពលដដល ១១ទ្គួររលផសងលរៀត្ 
បាៃរាយការ ៍ថា មាៃការផ្លល ស្់បតូរដត្មួយគត្់។ ១៣ទ្គរួរ មិៃបាៃរាយការ ៍ថា មិៃអាច្ររួលបាៃលស្វាគទំ្រលនា៉ះលរ 7 
យ ងណាក៏លោយទ្គួររដដលលៅស្ល់ បាៃបង្ហា ញថា ពួកលគទ្ត្ូវការលស្វាគទំ្រ ដដលពួកលគមិៃអាច្ររួលបាៃ។  

 

7 លៃ៉ះអាច្មកពី ពួកលគអាច្ររួលបាៃលស្វាគទំ្រដដលពួកលគទ្ត្ូវការ ឬពួកលគមិៃទ្ត្ូវការលស្វាគទំ្រណាមួយល យី។ 
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៤.១០. លត្ីអវគីឺជា ស្មាមាទ្ត្នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ដដលរាយការ ៍ពីការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃទាក់រងៃឹងសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ៃងិ
សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរបស្់ពួកលគ បណាត លមកពីជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩? 

ស្មាមាទ្ត្ខពស្់នៃអនកដែទា ំ មាៃអារមម ៍ថា មាៃការដទ្បទ្បួលអវជិជមាៃច្ំលពា៉ះសុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ៃិងសុ្ខុមាលភាព
របស្់ពួកលគ លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃឹងមុៃការរាត្ត្ាត្នៃជំងកូឺវដី-១៩។ ៧៩% នៃអនកលឆ្លយីត្ប បាៃរាយការ ៍ថា មៃិសូ្វមាៃ
ភាពរកីរាយ (៥៥%) ឬមាៃភាពរកីរាយត្ចិ្ត្ួច្ (២៤%) ជាងលពលមុៃ ខ ៈដដល ៦៣% បាៃរាយការ ៍ថា មាៃភាពឯ
លកា (៤១%) ឬឯលកាខាល ងំ (២២%) ជាងមុៃ។ 

៨៤% នៃអនកលឆ្លីយត្បជាឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ មាៃការទ្ពយួបារមភជាងមុៃ ដដលត្ួលលខលៃ៉ះរមួមាៃ ៣២% ដដល
កាៃ់ដត្ទ្ពួយបារមភជាងមុៃខាល ងំ។ ៤១% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំមាៃអារមម ៍ថា អស្ស់្ងឃមឹជាងមុៃ ៃិង ១៦% អស្់ស្ងឃមឹ
ជាងមុៃកាៃ់ដត្ខាល ងំ។ លស្ទីរដត្ពាក់កណាត លនៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ មាៃអារមម ៍បាករ់ឹកច្ិត្តជាងមុៃ រមួទាងំ ១៦% មាៃ
អារមម ៍បាករ់កឹច្ិត្តជាងមុៃកាៃ់ដត្ខាល ងំ។ មួយភាគបួៃនៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ មាៃអារមម ៍ថា អវីៗទ្គប់យ ង គឺត្ទ្មូវឱ្យ
មាៃការខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងលទ្ច្ីៃជាងមុៃ លហយី ៥៤% មាៃអារមម ៍ថា មិៃបាៃស្ទ្មាកទាល់ដត្លរ៉ះ។ អារមម ៍នៃភាពគម ៃ
ត្នមល គកឺាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរល ងីច្ំលពា៉ះអនកលឆ្លីយត្ប ៣១% លហយីមួយភាគបួៃនៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំមាៃអារមម ៍ថា មៃិអាច្
ទ្ទាទំ្រៃិងលោ៉ះទ្រយបាៃ លហីយ ៦% មាៃអារមម ៍ថា កាៃ់ដត្មិៃអាច្ទ្ទាទំ្រៃិងលោ៉ះទ្រយបាៃកាៃ់ដត្ខាល ងំជាងមុៃ។ 

ភាពខុស្គន នៃកទ្មតិ្សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគម គឺទាក់រងលៅៃឹងកទ្មិត្នៃការបាត្់បងទ់្បាក់ច្ ូំល ពិការភាព ៃិង
លយៃឌ្័រ។ ជុំវញិកតាត សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមលស្ទីរដត្ទាងំអស្ ់ អនកដែទាជំាស្ត្ស្តីជួបទ្បរ៉ះការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ
ជាងមុៃ។ កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បដដលមាៃអារមម ៍ឯលកាជាងមុៃ ៦១% គឺជាស្ត្ស្តី លហយីកនុងច្ំលណាមអនកដដលមាៃ
អារមម ៍ថាគម ៃត្នមលជាងមុៃ ៦៧% គឺជាស្ត្ស្តី។ ស្ត្ស្តីបាៃរាយការ ៍ថា មាៃជងំឺបាករ់កឹច្ិត្តខាល ងំជាងលបីលធៀបៃងឹបុរស្ ដដល
កនុងច្ំលណាមអនកដដលបាក់រឹកច្ិត្តខាល ងំ ៧៥% គឺជាស្ត្ស្ត។ី ៧៨% នៃអនកដែទាទំាងំលនា៉ះ ដដលរាយការ ៍ថា ពួកលគមិៃអាច្
ទ្ទាទំ្រលោ៉ះទ្រយៃឹងរថ ៃការ ៍ទាងំលៃ៉ះបាៃ ក៏ជាស្ត្ស្តីផងដដរ។ 

រូបភាព ៧ រលំលច្អពំីកតាត ផលូវច្តិ្តស្ងគមដដលទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍លោយអនកដែទា ំលោយដផាកលលីលយៃឌ្័រ 
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អនកដែទាដំដលរាយការ ៍ពពីកិារភាព បាៃជួបទ្បរ៉ះរថ ៃភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមកាៃ់ដត្ធងៃធ់ងរ។ ៥២% នៃអនកដដលមាៃ

កទ្មិត្នៃពកិារភាពមួយច្ំៃៃួ រាយការ ៍ថា ពួកលគមាៃអារមម ៍ថា អវីៗទ្គប់យ ង គឺត្ទ្មូវឱ្យមាៃការខិត្ខំទ្បឹងដទ្បងលទ្ច្ីៃ
ជាងមុៃខាល ងំ លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃឹង ២៥% ជារមួ។ ២៤% បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍ឯលកាលទ្ច្ីៃជាងមុៃខាល ងំ លបីលទ្បៀប
លធៀបលៅៃឹង ១២% ជារមួ, ២៧% នៃអនកដែទាដំដលមាៃពិការភាពជបួទ្បរ៉ះការបាករ់កឹច្ិត្តខាល ងំជាងលបីលធៀបៃងឹ ១២% ជា
រមួ លហយី ១៥% បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍ថាមិៃអាច្ទ្ទាទំ្រលោ៉ះទ្រយបាៃ លបីលធៀបៃឹង ៦% ជារមួ។ 

ការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃលៅកនុងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគម ទ្ត្ូវបាៃផារភាជ ប់យ ងជិត្ស្នរិធលៅៃឹងកទ្មិត្នៃការបាត្់បង់
ទ្បាក់ច្ ូំល។ ទ្គួររដដលបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលទ្ត្ឹមដត្មួយភាគបៃួ ឬត្ចិ្ជាងលៃ៉ះ ជារូលៅមិៃបាៃរាយការ ៍ពផីលប ៉ះ
ពាល់អវជិជមាៃខាល ងំលលីសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគម ដូច្អនកដដលបាត្ប់ង់ទ្បាក់ច្ ូំលកនុងច្ំៃួៃលទ្ច្ីៃលនា៉ះលរ។ លទា៉ះយ ងណា
ក៏លោយ ត្ួលលខទាងំលនា៉ះមាៃច្ំៃួៃត្ចិ្ត្ួច្  មាៃដត្អនកលឆ្លយីត្ប ៣នាក់ប ុលណាណ ៉ះ ដដលបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលត្ិច្ជាងមួយភាគ
បួៃ លហយី ៩នាក់បាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលត្ិច្ជាងពាក់កណាត ល។ ប ុដៃតកនុងច្ំលណាមអនកដដលបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំលលទ្ច្ីៃជាង 
៧៥% នៃទ្បាកច់្ំ ូលទាងំអស្់របស្ព់ួកលគ ជារូលៅពួកលគបង្ហា ញពសុី្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមធងៃធ់ងរជាង អនកដដលបាត្់បង់
ទ្បាក់ច្ ូំលទ្បដហលពពីាកក់ណាត ល លៅជាងពាក់កណាត ល។ រូបភាព៨ ៃិង៩ ខាងលទ្កាមបង្ហា ញពសុី្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត
ស្ងគមរបស្់អនកដែទា ំ លោយដផាកលលីកទ្មិត្នៃការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល ៃិងជាពិលស្ស្ការរាយការ ៍អំពីជងំឺបាករ់កឹច្ិត្ត ៃិង
ស្មត្ថភាពកនុងការលោ៉ះទ្រយ លោយដផាកលលកីទ្មិត្នៃការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល។ 
រូបភាព ៨ សុ្ខុមាលភាព ដផាកលលីការបាត្ប់ង់ទ្បាក់ច្ ូំល  
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រូបភាព ៩ ការបាក់រឹកច្ិត្ត ៃងិស្មត្ថភាពកនុងការទ្ទាទំ្រ ៃិងលោ៉ះទ្រយរថ ៃការ ៍ ដផាកលលីកទ្មិត្នៃការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ ូំល  

 



   

22 | P a g e  

៤.១១. លត្ីអវគីឺជា ស្មាមាទ្ត្នៃកុមារដដលកំពុងចូ្លរមួកនុងពលកមមកុមារនាលពលបច្ចុបបៃន? 
កុមារកំពុងទ្ត្ូវបាៃជំរុញឱ្យចូ្លរមួជួយលៅកនុងការង្ហរផទ៉ះ។ ៤០% នៃកុមារ បាៃរាយការ ៍ថា ពួកលគលធវីការង្ហរផទ៉ះ

លទ្ច្ីៃជាងមុៃលពលរកីរាលោលនៃជំងឺកូវដី-១៩ លហយីកនុងច្ំលណាមលនា៉ះ ៣,៣៣% កំពុងលធវីការង្ហរផទ៉ះកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃខាល ំំងជាមុ
ៃ។ ជិត្មួយភាគបីនៃកុមារ បាៃររលួបៃទុកលមីលដែទាបំងបាូៃបលងាីត្របស្់ពួកលគ លហយីកនុងលនា៉ះមាៃទ្បាមំួយនាក ់(បួៃភាគ
រយ) បាៃលមីលដែទាបំងបាូៃកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃជាងមុៃខាល ងំ។ មាៃភាពខុស្ដបលកគន  ដផាកលលលីយៃឌ្័រ លោយលស្ទីរដត្ពាក់កណាត លនៃ
លកមងទ្បុស្ទាងំអស្់លធវីការង្ហរផទ៉ះលទ្ច្ីៃជាងមុៃ ឬកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃខាល ងំជាងមុៃ លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃងឹមួយភាគបីនៃលកមងទ្ស្។ី 
៣៩% នៃលកមងទ្ស្ ីបាៃររលួបៃទុកការលមីលដែទាបំងបាូៃលទ្ច្ីៃជាងមុៃ ឬកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃខាល ំំងជាងមុៃ លបីលធៀបៃឹង ២៦% នៃ
លកមងទ្បុស្។ 

៤៧% នៃកុមារបាៃរាយការ ៍ព ីការររលួបៃទុកលធវីការង្ហរផទ៉ះកនុងកទ្មតិ្ដូច្កាលពមុីៃ (៤១% នៃលកមងទ្បសុ្ ៃិង 
៥៣% នៃលកមងទ្ស្)ី ខ ៈដដល ៥៣% បាៃររួលបៃទុកលមលីដែទាបំងបាូៃកនុងកទ្មិត្ទ្បហាក់ទ្បដហលកាលពមុីៃ (៥៩% នៃ
លកមងទ្បុស្ ៃងិ ៤៩% នៃលកមងទ្ស្ីបាៃរាយការ ៍អពំីបៃទុកការង្ហរលៃ៉ះ)។ លោយគួរឱ្យចាប់អារមម ៍ លៅលពលដដលឪពុកមាត យ/
អនកដែទាទំ្ត្ូវបាៃស្ទង់មត្ ិ ជតិ្៩ភាគរយ បាៃរាយការ ៍ពី ការបាត្ប់ង់ទ្បាក់ច្ ូំលរបស្់កុមារ។ លហយីលៅលពលដដលអនក
លឆ្លីយត្បជាកុមារទ្ត្ូវបាៃស្ួរ ៃិងស្ ួំរលបកីច្ំហអពំីអវីដដលពួកលគទ្ពួយបារមភបំផុត្អំពកីារផទុ៉ះល ងីនៃជំងកូឺវដី-១៩ កុមារ២៩
នាក់បាៃលឆ្លយីថា ការបាត្់បង់ការង្ហរដដលររួលបាៃទ្បាក់ឈនួលរបស្់ពកួលគ លធវីឱ្យពកួលគមាៃការទ្ពួយបារមភបំផុត្ ដដល
បង្ហា ញថា ១៩%នៃកុមារដដលទ្ត្ូវបាៃស្ទង់មត្ិ បាៃចូ្លរមួកនុងការង្ហរដដលររួលបាៃទ្បាក់ឈនួលមុៃលពលមាៃជំងឺរាត្ត្ាត្
លកីត្ល ងី។ មិៃមាៃការបញ្ញជ ក់ថា លត្ីការង្ហរលៃ៉ះៃងឹទ្ត្ូវចាត្់រុកជាពលកមមកុមារ ឬយ ងណាលនា៉ះលរ។8 

 
៤.១២. លត្ីកុមារដដលដឹងពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថភិាពលៅលពលកពុំងស្ិកាតាមទ្បពៃ័ធអុីៃធ ិឺត្ មាៃស្មាមាទ្ត្ប ុនាម ៃ? 

ជំងកូឺវដី-១៩ បាៃជំរុញឱ្យការអប់រទំ្ត្ូវបាៃផ្លល ស្់បតូរយ ងឆ្ប់រហ័ស្លៅជាការអប់រតំាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ ដដលជាលរធ
ផលនៃការបិររលាលរៀៃ ជាដផនកនៃវធិាៃការបង្ហា រការរកីរាលោលនៃជំងឺរាត្ត្ាត្លៃ៉ះ។ កុមារ ៃិងឪពុកមាត យ ដដលពមុីៃមក

 

8 មិៃមាៃការបញ្ញជ ក់ច្ាស់្លរថា ការង្ហររបស្់កុមារលៅមុៃលពលផទុ៉ះល ងីនៃជំងឺកូវដី-១៩ ៃឹងទ្ត្ូវបាៃចាត្់រុកជា ពលកមមកុមារដដរឬយ ង
ណា។ ដូច្គន ដដរ ការជួយស្ទ្មាលការង្ហរផទ៉ះៃឹងមិៃទ្ត្ូវបាៃលគចាត្់រុកថាជាពលកមមកុមារលនា៉ះលរ តាមៃិយមៃ័យរបស់្អងគការ ILO ដដល
អាច្រកបាៃតាមរយៈត្ំ រលៃ៉ះ៖ https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
។ 

https://www.ilo.org/moscow/areas
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_249004/lang--en/index.htm
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មិៃធាល ប់មាៃបរពិលរធៃ៍កនុងការលទ្បីទ្បាស្់ទ្បពៃ័ធអុីៃធ ិឺត្ ទ្រប់ដត្ភាល មៗទ្ត្ូវផ្លល ស្ប់តូរលៅលទ្បីទ្បាស្់ៃងិពឹងដផាកយ ងខាល ងំ
លលីទ្បព័ៃធអៃឡាញ។ លរធផលនៃការស្កិាលៃ៉ះបង្ហា ញថា ជាញឹកញាបវ់ាទ្ត្ូវបាៃលធវីល ងី លោយមិៃបាៃដឹង ឬយលព់ីរលបៀប
ដដលកុមារគួររកាសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្។ 

៣៤% នៃអនកលឆ្លយីត្បជាឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃរាយការ ៍ថា កូៃរបស្់ពួកលគមាៃលរធភាពលទ្បីទ្បាស្់ទ្បព័ៃធអុៃី
ធឺ ិត្បាៃ។ ប ុដៃតកនុងច្ំលណាមអនកដដលអាច្លទ្បីទ្បាស្ទ់្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ ៣៥%នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ មិៃបាៃដឹងពីហាៃិ
ភ័យ ដដលកុមារអាច្ទ្បឈមលៅលលីទ្បពៃ័ធអុីៃធឺ ិត្ល យី ច្ំដ កឯ ២៤%បាៃដឹង ប ុដៃតមិៃយល់ដឹងពីរលបៀបកនុងការធានា
សុ្វត្ថិភាពកូៃរបស្់ពួកលគលនា៉ះលរ។ 

អនកលឆ្លីយត្បជាកុមារច្ំៃួៃ ៣៤នាក់ កនុងច្ំលណាម ១១៥នាក់ ស្ិកាលៅរលាលរៀៃ កំពុងលទ្បីទ្បាស្់ទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺ
ត្។9 កនុងច្ំលណាមកុមារទាងំ ៣៤នាក់លនា៉ះ ៣២% (កុមារ ១១នាក់) មាៃអារមម ៍ថា ពួកលគដឹងថាព័ត្៌មាៃណាមួយដដលពួក
លគគួរ ៃិងមិៃគួរដច្ករដំលកតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ លហយី ២៦% (ទ្បាបំួៃនាក់) ដឹងពរីលបៀបផ្លល ស្់បតូរអនកដដលពួកលគបាៃដច្ក
រដំលកមាត្ិកាជាមួយ។ ២៩% នៃអនកដដលលទ្បីទ្បាស្់អុីៃធ ិឺត្ (១០នាក់) មិៃដឹងពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថិភាពខលួៃឯងលៅលពលលទ្បី
ទ្បាស្់ទ្បព័ៃធអៃឡាញល យី ទ្បានំាក់ (១៥%) មិៃគិត្ថាពួកលគមាៃហាៃិភ័យ លហយីបីនាក់មិៃដឹងថាលត្សី្ ួំរមាៃៃ័យយ ង
ដូច្លមតច្លនា៉ះលរ។ កុមារច្ំៃួៃទ្បាមំួយនាក់មិៃបាៃលឆ្លីយត្បៃឹងស្ ួំរលរ លហយីអនកលឆ្លីយត្បពីរនាក់ដដលបាៃរាយការ ៍ខាង
លលីបាៃផតល់ច្លមលីយដដលផទុយគន  (លពាលគឺពួកលគទាងំពីរបាៃដឹង ៃិងមិៃដឹងពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថិភាពលៅតាមទ្បព័ៃធអុីៃធឺ ិត្)។ 
លកមងទ្ស្ីរំៃងជារាយការ ៍ថា ពួកលគដឹងពីរលបៀបរកាសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ លបលីធៀបៃឹងលកមងទ្បុស្ ពួកលគក៏រៃំងជា
ៃិយយថា ពួកលគមិៃដឹងថាសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្មាៃៃ័យយ ងណាលនា៉ះដដរ។ កងវ៉ះការលឆ្លីយត្បច្ំលពា៉ះស្ ួំរលៃ៉ះ
បង្ហា ញថា កុមារមិៃបាៃយល់ច្ាស្់អំពីស្ ួំរស្តពីីសុ្វត្ថិភាព ៃិងអត្ថៃ័យនៃការរកាសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្។ 

កុមារដដលលទ្បីទ្បាស្់កមមវធិីអប់រសំ្ទ្មាប់ដែបលបលត្ ឬរូរស្័ពទ (កុមារ ៦៨នាក់) មិៃទ្ត្ូវបាៃស្ួរអំពីសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធ
អៃឡាញលរ លុ៉ះទ្តាដត្ពួកលគបាៃបញ្ញជ ក់ជាពិលស្ស្ថា ពួកលគកំពុងលទ្បីទ្បាស្់អុីៃធ ិឺត្ (៣៤នាក់ កនុងច្ំលណាម ៦៨នាក់បាៃ
លធវីដូលច្ន៉ះ)។ លទា៉ះជាយ ងណាកតី ជារូលៅកមមវធិទីាងំលៃ៉ះពាក់ព័ៃធៃឹងការភាជ ប់លៅៃឹងអុៃីធឺ ិត្ លហយីមាៃៃ័យថា កុមារអាច្
ចូ្លលទ្បីឧបករ ៍ច្ល័ត្បាៃ លហយីសុ្វត្ថិភាពលលីទ្បព័ៃធអុីៃធឺ ិត្ ក៏ជាការទ្ពួយបារមភច្ំលពា៉ះការលទ្បីទ្បាស្់របស្់ពួកលគផងដដរ។ 

៤.១៣. លត្អីវីគឺជា ផលប ៉ះពាល់នៃជំងកូឺវដី-១៩ លៅលលីសុ្ខភាពផលូវច្តិ្ត ៃិងលស្វាទាក់រងៃឹងជៃំួយគទំ្រផលូវច្ិត្តស្ងគមស្ទ្មាប់
ឪពុកមាត យ ឬអនកដែទា ំកនុងអ ុំងលពលជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩? 

ឪពុកមាត យ ៃិងអនកដែទា ំបាៃជួបការលំបាកកនុងការររួលបាៃលស្វា ដដលពួកលគទ្ត្ូវការអំ ុងលពលជំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ី
ដ-១៩។ លៅលពលស្ួរថាលត្ីលស្វាគទំ្រអវីដដលឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំមិៃអាច្ររួលបាៃ កនុងលពលដដលពកួលគ ឬទ្គរួររបស្់ពួក
លគទ្ត្ូវការអំ ុងលពលលៃ៉ះ ទ្គរួរជាង ៧០% បាៃបង្ហា ញថា ទ្ត្ូវការលរធភាពររួលបាៃ ៃិងចូ្លលទ្បីទ្បាស្់លស្វាដែទាសុំ្ខ
ភាពរូលៅលោយផ្លទ ល់ ឬពីច្មាង យ។ ២២% នៃអនកលឆ្លីយត្ប បាៃបង្ហា ញថា ទ្ត្ូវការលស្វាដែទាសុំ្ខភាពផលូវច្តិ្ត ៃិង ២១% ទ្ត្ូវ

 

9  មិៃដមៃកុមារទាងំអស់្ បាៃលឆ្លីយត្បៃឹងសំ្ ួរលៃ៉ះលរ។ កុមារ ១១៥នាក់ កនុងច្ំលណាមកុមារ ១៥០នាក់ ដដលទ្ត្ូវបាៃស្ទង់មត្ិ បាៃរាយ
ការ ៍ថា ពួកលគលៅលរៀៃលៅល យី (២៩នាក់ (ជិត្ ២០%) មិៃបាៃកំពុងសិ្កាលៅរលាលរៀៃលរ ៃិង ៦នាក់ មិៃបាៃលឆ្លីយត្បៃឹងសំ្ ួរ)។ 
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ការការទ្បឹកាកនុងអំ ុងលពលលៃ៉ះ។ 10  អនកលឆ្លីយត្បច្ៃំួៃ ៥នាក ់ បាៃបង្ហា ញពតី្ទ្មូវការលស្វាគទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពី
ហងិាកនុងទ្គរួរ ប ុដៃតមិៃអាច្ររួលបាៃ ឬលទ្បីទ្បាស្ល់ស្វាគទំ្រលៃ៉ះលនា៉ះលរ។ 

វាមិៃច្ាស្់លរថា លហតុ្អវីបាៃជាលគមិៃអាច្ររលួបាៃ ឬចូ្លលទ្បីទ្បាស្់លស្វាគទំ្រណាមយួ។ ប ុដៃតវាអាច្មាៃឧបស្គគ
មួយច្ំៃៃួដដលបាៃរារាងំដលក់ារររួលបាៃលស្វាទាងំលៃ៉ះ រមួមាៃកតាត ទាករ់ងៃងឹហរិញ្ញវត្ថុ ការរតឹ្បៃតងឹការលធវីដំល ីរ 
ម ឌ លដែទាសុំ្ខភាពមាៃមៃុស្សលទ្ច្ីៃលពក ឬទ្ត្ូវបាៃបិរ ឬច្មាង យកនុងការលធវីដំល ីរលដមីបរីរួលបាៃលស្វាគទំ្រជាលដមី។ វា
ហាក់ដូច្ជា មៃិដមៃលោយររដត្ជាកតាត ជួបការលំបាកលោយទ្កុមជៃជាត្ិលដីមភាគត្ចិ្លរ - ៣៩% នៃទ្គរួរជៃជាត្ិលដីម
ភាគត្ិច្ បាៃរាយការ ៍ពីការមិៃមាៃលរធភាពកនុងការររលួបាៃលស្វា លបីលទ្បៀបលធៀបលៅៃឹង ៦៩% នៃអនកដដលមៃិបាៃរាយ
ការ ៍ថាជា ទ្កុមជៃជាត្ិលដមីភាគត្ចិ្។ 11  សូ្មបដីត្អនកលឆ្លយីត្បដដលបង្ហា ញពីឥរធពិលវជិជមាៃលលរីំនាករ់ំៃងទ្គរួរ ដូច្ជា 
ភាពរកីរាយៃងឹការច្ណំាយលពលលទ្ច្ីៃជាមួយគន  បាៃបង្ហា ញថាពួកលគមាៃត្ទ្មូវការស្ទ្មាប់លស្វាគទំ្រ។ 

កនុងអំ ុងលពលលៃ៉ះ ៣៨% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំបាៃបង្ហា ញថា ពួកលគអាច្មិៃទ្ត្ូវការលស្វាគទំ្រណាមយួ ឬមិៃ
ដឹងថាលត្ីពកួលគទ្ត្ូវការលស្វាគទំ្រទាងំលនា៉ះដដរឬអត្់។ វាអាច្លៅរចួ្ដដលអនកលឆ្លីយត្បមួយច្ំៃៃួ អាច្ររួលបាៃ ឬចូ្លលទ្បី
ទ្បាស្់លស្វាគទំ្រមួយច្ៃំួៃកនុងអំ ុងលពលលៃ៉ះ ប ុដៃតស្ ួំរលៃ៉ះមិៃទ្ត្ូវបាៃស្ួរលនា៉ះលរ។ 

V. លស្ច្កតីស្ៃនិោា ៃ  
៥.១. ផលប ៉ះពាល់នៃជងំឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩ លលអីំលពីហងិាលៅកនុងទ្គួររ 

ការស្ិកាលៃ៉ះ បាៃផតល់ការយល់ដឹងអំពីបរពិលរធៃ៍របស្់ទ្គួររង្ហយរងលទ្គ៉ះ ដដលជាលរធផលនៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-
១៩។ ការស្ិកាលៃ៉ះ បាៃបង្ហា ញយ ងច្ាស្់ ថាទាងំកុមារ ៃិងឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពួកលគកំពុងជួបទ្បរ៉ះកទ្មតិ្នៃភាព
តាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធខពស្ល់ៅកនុងផទ៉ះ ៃិងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមកាៃ់ដត្ធងៃធ់ងរលៅៗ។ អំលពីហងិាកនុងទ្គួររ មួយច្ំៃៃួកំពុង
ទ្ត្ូវបាៃជួបទ្បរ៉ះ រមួទាងំអំលពហីងិាលោយពាកយស្មដី ៃិងអំលពីហងិាលលីរូបរាងកាយ។ កុមារបាៃរាយការ ៍ថា អំលពីហងិាកំពុង
លកីត្ល ងី លទ្ច្ីៃជាងមៃុស្សលពញវយ័ ខ ៈលពលដដលមៃុស្សលពញវយ័ មាៃរំលនាររាយការ ៍ថា មាៃការអាក់អៃ់ច្ិត្តច្ំលពា៉ះ
អាកបបកិរយិរបស្់កុមារ ភាពកាៃ់ដត្លឆ្វឆ្វជាងមុៃច្ំលពា៉ះកុមារ ៃិងការដទ្ស្កោក់ជាញឹកញាប់។ ភាពខុស្គន លៃ៉ះអាច្បណាត
លមកពីការរាយការ ៍ត្ិច្ត្ួច្លោយឪពុកមាត យ ឬការដដលមិៃបាៃររួលរគ ល់ថា អាកបបកិរយិរបស្់ពួកលគអាច្ទ្ត្ូវបាៃចាត្់
រុកថាជាអំលពីហងិា ប ុដៃតក៏អាច្មាៃការយល់ដឹងខុស្គន រវាងអនកលឆ្លីយត្បជាកុមារ ៃិងជាឪពុកមាត យ ច្ំលពា៉ះអំលពហីងិា។ 

ការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ំ ូលហាក់ដូច្ជាកតាត ស្ំខាៃ់មួយកនុងការបលងាីៃអារមម ៍អវជិជមាៃ ៃិងអាកបបកិរយិច្ំលពា៉ះកុមារ។ 
វារំៃងជាការបាត្់បង់ទ្បាក់ច្ំ ូលខពស្់ ៃិងការមិៃមាៃលរធភាពកនុងការរិញរបស្់របរលទ្បីទ្បាស្់កនុងផទ៉ះទ្បចានំែង រមួទាងំមាូប
អាហារ គឺជាកតាត រមួច្ំដ កយ ងស្ំខាៃ់ដល់ភាពតាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធកនុងទ្គួររ។ យ ងណាកតី អារមម ៍ទាងំលៃ៉ះកំពុងទ្ត្ូវបាៃ

 

10 សូ្មកត់្ស្មាគ លក់ារលឆ្លយីត្បជាលទ្ចី្ៃដដលអាច្លធវីលៅបាៃ លោយអនកលឆ្លីយត្បមួយច្ំៃួៃ ដដលបង្ហា ញពីលស្វាទ្បឹកា ៃិងសុ្ខភាពផលូវ
ចិ្ត្តជាឧទាហរ ៍។ 
11  ទ្កុមជៃជាត្លិដីមភាគត្ិច្ រមួបញ្ចូ លលោយដផាកលលីរស្នា រថ ៃភាពជៃជាត្ិលដីមភាគត្ិច្/ជាត្ិរស្ៃ៍ ជៃផ្លល ស់្រីលោយបងេំ 
(Internally Displaced Person) ឬជៃលភៀស្ខលួៃ/អនកដស្វងរកសិ្រធិទ្ជកលកាៃ។ 
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ជួបទ្បរ៉ះលោយអនកដែទាជំាស្ត្ស្តី លទ្ច្ីៃជាងបុរស្ ដដលបង្ហា ញថា ស្ត្ស្តីអាច្ររួលរងស្មាព ធយ ងខាល ងំពីទ្គួររ។ ទ្គរួរទាងំលៃ៉ះ
បាៃកំ ត្់អត្តស្ញ្ញញ  ត្ទ្មវូការស្ទ្មាប់លស្វាគទំ្រដូច្ជា សុ្ខភាពរូលៅ សុ្ខភាពផលូវច្តិ្ត ការផតល់ទ្បឹកា ៃិងការគទំ្រជៃរង
លទ្គ៉ះលោយអំលពីហងិាកនុងទ្គរួរ ប ុដៃតពួកលគមិៃអាច្ររលួបាៃលស្វាទាងំលនា៉ះល យី។ ស្ត្ស្តីមិៃរំៃងជាបង្ហា ញត្ទ្មូវការច្ំលពា៉ះ
លស្វាគទំ្រស្ទ្មាប់សុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ការទ្បឹកា ឬលស្វាគទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ ជាងបុរស្លនា៉ះលរ។12   

ទ្គួររក៏បាៃបង្ហា ញពីត្ទ្មូវការស្ទ្មាប់ការគទំ្រដផនកហរិញ្ញវត្ថុ ៃិងអាហារផងដដរ។ ខ ៈលពលដដលវាពិបាកកនុងការ
ស្ៃនិោា ៃថា អវជីាឧបស្គគកនុងការររលួបាៃលស្វាគទំ្រទាងំលនា៉ះ ការស្ិកាែមីៗ លៃ៉ះលៅលលីទ្កុមង្ហយរងលទ្គ៉ះមួយលផសងលរៀត្
ដដលរងផលប ៉ះពាល់យ ងធងៃធ់ងរលោយជំងឺរាត្ត្ាត្ បាៃរកល ញីថាលស្វាចាបំាច្់ទ្ត្ូវដត្មាៃលៅថាន ក ុ់ ំឬភូមិ ៃងិស្ទ្មាប់លម
ភូមិ ឬ ុទំ្ត្ូវចូ្លរមួយ ងជិត្ស្និរធលៅកនុងការទ្បាទ្ស្័យទាក់រងគន អំពីលស្វាគទំ្រ ៃិងការលរៀបច្ំត្ទ្មូវការលស្វាទាងំលនា៉ះ 
លោយររពួកលគគឺជាអនក ដដលជៃង្ហយរងលទ្គ៉ះលៅកនុងស្ហគមៃ៍ទាក់រងលៅជាទ្បចា។ំ13  

កុមារជាលទ្ច្ីៃ មិៃបាៃបៃតការស្ិកាលៅរលាលរៀៃ លហយីការអប់ររំបស្់កុមារមួយច្ំៃួៃរំៃងជាទ្ត្ូវបាៃរខំាៃជាអច្ិនស្ត្ៃត
យល៍ោយជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩។ កនុងច្ំលណាមអនកដដលលៅបៃតការស្ិកា ភាគលទ្ច្ីៃកំពុងលទ្បីទ្បាស្់លស្ៀវលៅស្ិកា ៃិង/ឬកមមវធិី
អប់រសំ្ទ្មាប់ឧបករ ៍ច្ល័ត្ មាៃដត្ ១នាក់ប ុលណាណ ៉ះបាៃទ្ត្ូវបាៃរាយការ ៍ថា មិៃមាៃស្មាភ រស្ិកា។ កនុងច្ំលណាមអនកដដល
លទ្បីអុីៃធ ិឺត្ ច្ំល ៉ះដឹងអំពរីលបៀបរកាសុ្វត្ថិភាពតាមទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ មាៃកទ្មិត្ទាបកនុងច្ំលណាមឪពុកមាត យ ៃិងកូៃៗ។ 

ឪពុកមាត យមួយច្ៃំួៃតូ្ច្ ទ្ត្ូវបាៃបំដបកលច្ញពកូីៃរបស្់ពកួលគ (អនកលឆ្លីយត្ប ១៣នាក ់កនុងច្ំលណាម ១៥០នាក ់ឬ 
៨,៦៧%)។ មិៃមាៃលហតុ្ផលណាមួយទ្ត្ូវបាៃផតលឱ់្យលនា៉ះលរ យ ងណាមិញវាអាច្លៅរចួ្ដដលថា លៃ៉ះគឺលោយររដត្
ដំណាក់កាលនៃជំងឺមាៃភាពធងៃ់ធងរ ៃិង/ឬការបិរខទប់ ។ ឪពុកមាត យ/អនកដែទាជំាលទ្ច្ៃី មាៃកូៃ ៃងិលៅលរៀងៗខលួៃ រមួទាងំកមួយ
ទ្បុស្ ៃិងកមួយទ្ស្ីលៅកនុងបៃទុកលមីលដែទារំបស្ព់ួកលគ។ វាអាច្លៅរចួ្ដដលឥរធពិលនៃទ្គរួរធំ ៃិងមាៃស្មាជិកលទ្ច្ៃី បាៃរមួ
ច្ំដ កដលភ់ាពតាៃត្ឹង ៃិងស្មាព ធលៅកនុងផទ៉ះ ៃិងការែយចុ្៉ះសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមរបស្ឪ់ពុកមាត យ ៃិងកូៃ។ លទា៉ះជា
យ ងណាក៏លោយ ការរមួច្ំដ កដ៏ធំច្ំលពា៉ះបញ្ញា លៃ៉ះ ៃងឹអាច្ជាការបាត្់បង់គួរឱ្យកត្ស់្មាគ ល់នៃទ្បាក់ច្ ូំល ៃងិការមិៃ
មាៃលរធភាពកនុងការរូទាត្់ច្ណំាយស្ខំាៃ់ៗកនុងទ្គួររ ដូច្ជាអាហារ ៃិងការដែទាសុំ្ខភាពជាលដីម។ ការររួលបាៃភាល មៗ
ៃូវទ្បាក់ ៃិងអាហារបំប ៃទ្គប់ទ្គៃ់អាច្ស្ទ្មាលបៃទុករបស្់ទ្គួររ ខ ៈដដលការដកដទ្បច្ំលពា៉ះការររួលបាៃលស្វា ៃិងការ
ការពារសុ្ខុមាលភាពស្ងគមលផសងលរៀត្កពុំងទ្ត្ូវបាៃលធវីល ងី។ 

វាគជឺាលរឿងវជិជមាៃកនុងការកត្ស់្មាគ ល់ថា លទា៉ះបីជាមាៃភាពតាៃត្ងឹលកីៃល ងីក៏លោយ ទ្គួររបាៃរាយការ ៍ពីផល
ប ៉ះពាល់សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមជាវជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃ ៃិងអារមម ៍វជិជមាៃជាលទ្ច្ីៃច្ំលពា៉ះកុមារ។ តាមពិត្លៅ មៃុស្សលពញ
វយ័លទ្ច្ីៃនាក់ បាៃរាយការ ៍ថា មាៃអារមម ៍វជិជមាៃលទ្ច្ីៃជាងអវជិជមាៃច្ំលពា៉ះកុមារ លបីលទា៉ះបីជាសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគម
របស្់ពួកលគកាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរលៅៗក៏លោយ។ 

 

12 គួរឱ្យចាប់អារមម ៍ កនុងច្ំលណាមអនកដែទាចំ្ំៃួៃ ៤៣នាក់ ដដលរាយការ ៍ពីត្ទ្មូវការស្ទ្មាប់សុ្ខភាពផលូវច្ិត្ត ការផតលទ់្បឹកាស្ទ្មាប់លស្វា
គទំ្រជៃរងលទ្គ៉ះលោយអំលពីហងិាកនុងទ្គួររ មាៃ ២៤នាក់ជាបុរស្ ១៩នាក់ជាស្ត្ស្តី។ 
13 UNFPA, Rapid Assessment on Social and Health Impact of COVID-19 Among Returning Migrant Workers, November 
2020   
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៥.២. ពកិារភាព 
២២% នៃឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ គឺរស្់លៅជាមួយពិការភាពធងៃ់ធងរ (ដូច្លៅៃឹងស្ ួំររបស្់ទ្កុម Washington)។ 

ឪពុកមាត យ/អនកដែទា ំ ហាកដូ់ច្ជាជួបទ្បរ៉ះៃូវកទ្មិត្ខពស្ន់ៃពិការភាពមួយច្ៃំួៃ លបីលធៀបៃឹងទ្បជាជៃរូលៅ។ 14  ៨៥% នៃ
មៃុស្សលពញវយ័ទាងំអស្់ បាៃបង្ហា ញពកីទ្មិត្មួយច្ៃំួៃនៃកតាត ពិការភាពមួយ ឬលទ្ច្ីៃ។ លៃ៉ះក៏លធវឱី្យការវភិាគលោយដផាកលលី
កតាត ពិការភាពមាៃការលំបាកផងដដរ លោយររកទ្មតិ្ខល៉ះនៃកតាត ពិការភាពមយួ ឬលទ្ច្ៃី បាៃរាលោល។  

៦៣% នៃកុមារបាៃរាយការ ៍ពកីទ្មិត្នៃការលំបាកមួយច្ំៃួៃពាក់ព័ៃធៃឹងពិការភាព រមួទាងំការច្ងចា ំ ឬការលផ្លត
ត្អារមម ៍ (៤១%) ៃងិការលំបាកកនុងការរំនាក់រំៃង (៣៩%)។ ពិការភាពកនុងច្ំលណាមមៃុស្សលពញវយ័ ហាកដូ់ច្ជាទ្ត្ូវ
បាៃផារភាជ ប់ជាមួយៃងឹសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមកាៃ់ដត្ធងៃ់ធងរលៅៗ ដដលជាលរធផលនៃជំងឺរាត្ត្ាត្កូវដី-១៩។ 

៥.៣. លយៃឌ្័រ  
ភាពខុស្ដបលកគន មួយច្ំៃៃួលៅកនុងបរពិលរធៃ៍ទាករ់ងៃងឹលយៃឌ្័រ ទ្ត្ូវបាៃបង្ហា ញឱ្យល ញី។ អនកដែទាជំាស្ត្ស្តី

រំៃងជារាយការ ៍អំពីអំលពហីងិាកនុងទ្គរួរ លទ្ច្ីៃជាងបុរស្។ លកមងទ្ស្ីរំៃងជាររលួបៃទុកលមលីដែទាបំងបាូៃ ច្ំដ កឯលកមង
ទ្បុស្ រៃំងជាររួលបៃទុកការង្ហរផទ៉ះលទ្ច្ីៃជាង។ បុរស្រៃំងជារាយការ ៍អំពីកុមារដដលបង្ហា ញពីកតីទ្ស្ឡាញ់ ៃងិការយកច្ិត្ត
រុកោកត់្ិច្ត្ចួ្ដលព់ួកលគ យ ងណាកតីស្ត្ស្តីរំៃងជាៃងឹបង្ហា ញអារមម ៍អាកអ់ៃ់ច្តិ្តកាៃ់ដត្ខាល ងំ ៃិងអាកបបកិរយិលឆ្វឆ្វ
ច្ំលពា៉ះកុមារ រមួជាមយួៃឹងការបាត្់បងរ់ំៃុកច្ិត្តកាៃ់ដត្ខាល ងំលលីស្មត្ថភាពច្ិញ្ច ឹមបបីាច្់របស្់ពួកលគ។ 

ការគទំ្រស្ទ្មាប់ទ្គួររដដលង្ហយរងលទ្គ៉ះ ទ្ត្ូវដត្បាៃស្ទ្មបលៅតាមត្ទ្មូវការលផសងៗគន ជុំវញិលយៃឌ្័រ។ ជុំវញិកតាត
សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្ត-ស្ងគមលស្ទីរដត្ទាងំអស្់ អនកដែទាជំាស្ត្ស្តីជួបទ្បរ៉ះការផ្លល ស្់បតូរអវជិជមាៃកាៃ់ដត្លទ្ច្ីៃ។ 

កនុងច្ំលណាមអនកលឆ្លីយត្បដដលមាៃអារមម ៍ឯលកាជាងមុៃ ៦១% គឺជាស្ត្ស្ត ីលហយីកនុងច្ំលណាមអនកដដលមាៃអារមម ៍
ថាគម ៃត្នមលលទ្ច្ីៃជាងមុៃ ៦៧% គជឺាស្ត្ស្ត។ី ស្ត្ស្តីបាៃរាយការ ៍ថា មាៃជំងបឺាករ់កឹច្តិ្តខាល ងំជាង លបីលធៀបៃងឹបុរស្ លហយីកនុង
ច្ំលណាមអនកដដលបាករ់កឹច្ិត្តខាល ងំ ៧៥% គឺជាស្ត្ស្ត។ី ៧៨% នៃអនកដែទា ំ ដដលរាយការ ៍ថា ពួកលគពិបាកទ្ទាទំ្រៃងិលោ៉ះ
ទ្រយៃឹងរថ ៃការ ៍ កជ៏ាស្ត្ស្តីផងដដរ។ 

VI. អៃុរស្ៃ ៍ 
ស្ិរធិរបស្់កុមារកនុងររលួបាៃៃូវការការពារពីទ្គប់រទ្មង់នៃអំលពីហងិាលលីរាងកាយ ឬផលូវច្ិត្ត ការរលំលាភបំពាៃ ការលធវី

បាៃ ឬការលកងទ្បវញ័្ច  ៃងិការរុកលចាលមិៃយកច្ិត្តរុកោក ់ឬការមៃិលអីលព ីមាៃដច្ងលៅកនុងមាទ្តា ១៩ នៃអៃុស្ញ្ញញ ស្តីពីស្រិធិ
កុមារ។ រដាភាគ ី ទ្ត្ូវមាៃកាត្ពវកិច្ចចាត្់វធិាៃការស្មទ្ស្បខាងៃីត្បិញ្ញត្តិ រដាបាល ស្ងគម ៃិងខាងអប់រ ំ លដីមបសី្លទ្មច្បាៃៃូវ
កិច្ចការលៃ៉ះ។ លរធផលរកល ញីនៃការទ្រវទ្ជាវលៃ៉ះ បង្ហា ញពីកតាត ង្ហយរងលទ្គ៉ះ ដដលទាក់រងៃឹងការបាត្់បង់ទ្បាកច់្ំ ូល
ទ្គួររ ៃិងរថ ៃភាពលយៃឌ្័រ ពិការភាព ៃិងសុ្ខភាពផលូវច្តិ្តរបស្់កុមារ ៃិងឪពុកមាត យ/អនកដែទារំបស្់ពកួលគ។ ខាងលទ្កាមលៃ៉ះ
គឺជាអៃុរស្ៃ៍ ស្ទ្មាប់រាជរោា ភិបាលកមពុជា មាច ស្់ជំៃយួ ៃិងអងគការស្ងគមសុ្ីវលិទាក់រងៃឹងការវៃិិលយគ ៃិងអៃតរាគមៃ៍
របស្់ពួកលគ លដីមបកីារពារសុ្វត្ថិភាពកុមារ (ទាងំលកមងទ្ស្ី ៃងិលកមងទ្បសុ្) ពីលទ្គ៉ះថាន ក់លៅកនុងផទ៉ះ ៃិងស្ហគមៃ។៍ 

 

14 លយងតាមការវភិាគនៃរិៃនៃ័យ CDHS លៃ៉ះ ត្ួលលខលៃ៉ះគឺខពស់្ជាង % នៃជៃមាៃពិការភាពលៅកនុងទ្បជាជៃកមពុជារូលៅ។ 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2016/bangkok--disability-measurement-and-statistics/Session-7/Cambodia.pdf
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● ការផតល់ជៃំួយស្លស្ត្ង្ហគ ៉ះបនាទ ៃ ់ - អៃុវត្តទ្បព័ៃធស្ទ្មាបក់ ំត្អ់ត្តស្ញ្ញញ  ទ្គួររដដលង្ហយរងលទ្គ៉ះ ៃិងផតលល់រធ
ភាពររលួបាៃភាល មៗៃូវរច្ទ់្បាក់ទ្គប់ទ្គៃ់ លដីមបសី្ទ្មាលបៃទុកទ្គួររ ខ ៈដដលការដកដទ្បច្ំលពា៉ះការររលួបាៃ
លស្វា ៃិងការការពារសុ្ខុមាលភាពស្ងគមលផសងលរៀត្កពុំងទ្បទ្ពឹត្តលៅ។ 

● យៃតការការពារស្ងគមបលណាត ៉ះអាស្ៃនដដលមាៃភាពបត្់ដបៃ - ការលច្ញអត្ថទ្បលយជៃ៍សុ្ខុមាលភាពស្ងគមបលណាត ៉ះ
អាស្ៃនបាៃលលឿៃជាងមុៃ (ឧ. ប ័ណទ្កីទ្ក) លដីមបធីានាបាៃៃូវលរធភាពររួលបាៃការដែទាសុំ្ខភាពលោយឥត្គិត្
នែល។ 

● ការធានាៃូវលស្វាសុ្ខភាពស្ខំាៃ់ៗ ៃិងអំលពីហងិាកនុងទ្គរួរ ៃិងការទ្បឹកា លៅដត្បៃតលបីករូលាយ លហយីទ្ត្ូវបាៃផត
ល់លោយធៃធាៃបដៃថម រមួទាងំការផសពវផាយលស្វាទាងំលនា៉ះ។ អនកផតល់លស្វាលធវីការយ ងជិត្ស្និរធជាមួយលមភូមិ ៃិង
លម ុ ំដដលៃឹងមាៃគំៃតិ្លាៗ អំពីទ្គួររដដលខវ៉ះខាត្។ 

● បលងាីត្លស្វាគទំ្រ ៃិងអៃតរាគមៃ៍លោយលទ្បីដកវឆ្លុ៉ះលយៃឌ្័រ - ស្ត្ស្តីកំពុងរាយការ ៍យ ងច្ាស្់ពអីារមម ៍បង្ហា ក់ច្ិត្ត 
ភាពលឆ្វឆ្វ ៃងិការបាត្ប់ង់រៃុំកច្ិត្តលលីការច្ិញ្ច ឹមបីបាច្់ដែរកា ៃិងសុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគមកាៃ់ដត្លខាយ។ ពកួ
លគទ្ត្ូវការការគទំ្រជាបនាទ ៃ់ លហយីបុរស្កនុងទ្គួររអាច្ទ្ត្ូវដឹងអំពសី្មាព ធលលីស្ត្ស្តី ៃិងគទំ្របដៃថមលរៀត្។ 

● ផសពវផាយដល់កុមារ ស្ត្ស្តី ៃងិបុរស្ ជាមួយៃងឹយុរធនាការព័ត្៌មាៃដដលស្មទ្ស្ប កនុងលគលប ំងកាត្់បៃថយការ
ទ្ពួយបារមភ ៃងិផតល់ឧបករ ៍ស្ទ្មាប់សុ្ខុមាលភាពផលូវច្ិត្តស្ងគម។ 

● គទំ្ររលាលរៀៃ លដីមបផីតល់ធៃធាៃស្កិាទ្គប់ទ្គៃ់ដលស់្សិ្សទ្គប់រូប។ 
● ការដ នា ំៃិងការគទំ្រស្ទ្មាប់មាតាបតិា/អនកដែទា ំៃិងកុមារ អពំីសុ្វត្ថភិាពលៅលលីទ្បព័ៃធអុីៃធ ិឺត្ គួរដត្ភាជ បម់ក

ជាមួយកមមវធិីស្កិាតាមទ្បពៃ័ធអៃឡាញណាមយួ រមួទាងំជាដផនកមួយនៃយុរធនាការស្ហគមៃ ៍ដូច្ជាកមមវធិអីប់រតំាម
ទ្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ផងដដរ។ 

● យុរធនាការអប់ររូំលៅអពំីសុ្វត្ថភិាពតាមទ្បព័ៃធអុៃីធ ិឺត្ដដលលផ្លត ត្លលកុីមារជាពិលស្ស្ បនាទ ប់មកច្ំលពា៉ះមាតាបតិា 
ៃិងទ្គូបលទ្ងៀៃ។  
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