
ការស្វែ�ែងយល់់អំំពីី
ដំំណើ�ើរការនៃ�តុុលាការ
កុុមារកុុ�ងប�ុ�កុ

អ្ននកមានសិិទ្ធិិិ៖
• ប្រ�ប្រ�ឹត្តតចំំពោះ�ះពោះ�យកត�ពោះ�រ�

• ដឹឹង��អ្នី�ដែដឹលកំ�ុងពោះកើត្តពោះ�ើងចំំពោះ�ះករណី�រ�សិ់អ្ននក និងកូនអ្ននក

• ទ្ធិទ្ធិួលបានពោះសិវាកម្មមសិម្មប្រសិ�តាម្មវ�្បធម្ម៌

• ទ្ធិទ្ធិួលបានការរក្សាទ្ធិុក�័ត្ត៌មានរ�សិ់អ្ននកជាសិមាា្ត្ត់

អ្ននកមានទ្ធិំនួលខុុសិប្រត្តូវចំំពោះ�ះ៖
• ចំូលរួម្មកន�ងកិចំចប្រ�ជុំុំពោះរៀ�ចំំដែ�នការរួម្ម�ា្

• ពោះ�សិួរសិុខុទ្ធិុកខកូនរ�សិ់អ្ននក

• ជុំប្រមា��ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំចរ�សិ់អ្ននកឲ្្យដឹឹង��ពោះលខុទ្ធិូរសិ័�ទ និងការផ្លាា្សិ់�ត�រ
អាសិយ�ា្ន

• �ន្យល់��អ្នី�ខុះះដែដឹលអ្ននកប្រត្តូវការ ពោះដឹើម្ម្ប�កាា្យជាឪ�ុកមាា្យដែដឹលមានសិុវត្តិិភា�

ត្តួនាទ្ធិ�រ�សិ់អ្ននកគ្គឺ៖
• �ង្ហាា្ញ���ំណីងប្របាថ្នាា្រ�សិ់អ្ននកកន�ងការពោះធីើដែ�នការសិប្រមា�់កូនរ�សិ់អ្ននក

• ប្របាប្រសិ័យទាក់ទ្ធិងជាម្មួយ�ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំចរ�សិ់អ្ននក និងចំូលរួម្មកន�ង
ដែ�នការករណី�រ�សិ់អ្ននក

ណើតុើបុគ្គគល់ិកុ�ងគមកុិច្ចចរប�់អំុកុមា�តុួនាទីីអំែ?ី
�ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំចរ�ស់ិអ្ននកនឹងជូុំនដំឹណឹីងដឹល់អ្ននកអំ្ន��ការកំណីត់្តការ
គំ្គរាម្មកំដែ�ងដឹល់សុិវតិិ្តភា�ដែដឹលបាននំាឱ្្យកូនរ�ស់ិអ្ននកប្រតូ្តវបាន�ក់
ពោះ�ពោះប្រកាម្មការពោះម្មើលដែ�ទំាពោះ�ពោះប្រ��ទះ។ �ួកពោះគ្គនឹងចា�់ដៃដឹគូ្គជាមួ្មយអ្ននក
 ពោះដឹើម្្មប�វាយត្តដៃម្មះ��ត្តប្រមូ្មវការរ�ស់ិអ្ននក និងជួុំយអ្ននក�ំពោះ�ញពោះសិវាកម្មមពោះផ្លាាត្្ត
ពោះលើការកាត់្ត�និយ ឬលុ��ំបាត់្តការគំ្គរាម្មកំដែ�ង និងហានិភ័័យចំំពោះ�ះ
សុិវតិិ្តភា�។

ណើតុើប�ឹ�ងកុុមារកុុ�ងប�ុ�កុគ្គឺជាអំែ?ី
�ណឹឹីងកុមារកន�ង�នទ�កគឺ្គជាឯកសារ�ះ�វច្ំបា�់មួ្មយដែដឹលពោះ�ើើពោះ�តុ្តលាការ
អំ្ន��កត�បារម្មភដែដឹលកូនរ�ស់ិអ្ននកប្រតូ្តវបានរំពោះលាភ័�ំ�ន មិ្មនពោះអ្នើពោះ�ើ ឬ
ពោះបាះ�ង់ពោះចាលពោះ�ើយ�ាន្ឪ�ុកមាាយ្អាចំពោះម្មើលដែ�ទំាកូនរ�ស់ិអ្ននកពោះ�យ
សុិវតិិ្តភា�។ �ណឹឹីងកុមារកន�ង�នទ�កពោះសិនើឱ្្យតុ្តលាការចូំលអ្ននតរាគ្គម្មន៍
 និងការ�រកូនរ�ស់ិអ្ននក��ពោះប្រ�ះថ្នាាក់្ ពោះ�ើយឱ្្យរដឹឋទ្ធិទួ្ធិលការឃំុុំប្រគ្គង
�ពោះ�ះះ្អាសិននពោះលើកូនរ�ស់ិអ្ននក។ កុមារប្រតូ្តវបាន�ញូ្ជូ�នប្រត្តល�់ពោះ��ទះវិញ
ពោះ�ពោះ�លដែដឹលការកំណីត់្តការគំ្គរាម្មកំដែ�ងដឹល់សុិវតិិ្តភា�អាចំប្រតូ្តវបាន
ប្រតួ្តត្ត�ិនិត្្តយ និងប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពោះ�យសុិវតិិ្តភា�ពោះ�កន�ង�ទះប្រគួ្គសារ។

ណើមធាវីី
អ្ននកមានសិិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិលបានពោះម្មធាវី។ ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកមិ្មនអាចំជួុំលពោះម្មធាវី
ពោះ�យខុះ�នឯងបានពោះទ្ធិ ពោះ�យសារដែត្តប្របាក់ចំំណូីលរ�ស់ិអ្ននក តុ្តលាការនឹង
ចាត់្តតំាងពោះម្មធាវីមាាក់្សិប្រមា�់អ្ននក។

បុគ្គគល់ិកុ�័�គ្រគ្គច្ចិតុត GAL/GAL
�ុគ្គគលិកសិមប័្រគ្គចិំត្តត GALs (អា��្យាបាលរ�ស់ិតុ្តលាការ) ឬ GALs (

អា��្យាបាលរ�ស់ិតុ្តលាការ) ប្រតូ្តវបានដែត្តងតំាងពោះ�យពោះ�ប្រកម្ម
ពោះដឹើម្្មប�ត្តសូូិម្មតិ្តសិប្រមា�់កូនរ�ស់ិអ្ននក។ �ុគ្គគលិកសិមប័្រគ្គចិំត្តត GAL ឬ GAL 

រាយការណ៍ីពោះ�ពោះ�ប្រកម្មពោះ�ឯសិវនាការអំ្ន��អី្ន�ដែដឹលពោះគ្គពោះជុំឿថ្នា ពោះដឹើម្្មប�ជា
ឧត្តតម្មប្រ�ពោះ�ជុំន៍រ�ស់ិកូនអ្ននក (អាយុពោះប្រកាម្ម 12 ឆ្នាំា្)ំ និងអី្ន�ដែដឹលកូនរ�ស់ិ
អ្ននកប្រតូ្តវការ ឬចំង់បាន។ �ុគ្គគលិកសិមប័្រគ្គចិំត្តត GAL ឬ GAL នឹងពោះធីើការពោះដឹើម្្មប�
ធានាថ្នា កូនរ�ស់ិអ្ននកដែត្តងដែត្តប្រតូ្តវបានគិ្គត្តគូ្គររាល់ពោះ�លពោះធីើការសិពោះប្រម្មចំចិំត្តត
ពោះ�យតុ្តលាការ។

ទីំនាកុ់ទីំ�ង�ំខា�់ៗ
ណើ�ះ��បុគ្គគលិ់កុ�ងគមកិុច្ចច៖

_________________________________________________

គ្រតូុវីការណើមធាវីី?

ការិ�ល័យពោះម្មធាវីចាត់្តតំាង៖

ការិ�ល័យការ�រកត�ជាសាធារណីៈ
ទូ្ធិរស័ិ�ទ៖ 360-586-3164 
អូ្ន�ដែម្មល៖ opd@opd.wa.gov
www.opd.wa.gov/index.php/program/parents-representation

ណើ�ះ�� �ិងណើល់ខទូីរ��ពុីបុគ្គគលិ់កុ�័�គ្រគ្គចិ្ចតុត GAL/GAL៖

_______________________________________________

_______________________________________________

ការិយាល់�យគ្របធា�មន្រ្តី�តណីើ�ុើបអំណើងេតុពាកុ�យប�ឹ�ង�គ្រមាប់គ្រគួ្គសារ
�ិងកុុមារ ពោះសុិើ�អ្នពោះងេត្ត�ក្យ�ណឹឹីងអំ្ន��សិកម្មមភា�រ�ស់ិទ្ធិ�ភាាក់្ង្ហារ
 ឬភា�អ្នសិកម្មមដែដឹល�ក់�័និនឹងកុមារ ឬឪ�ុកមាាយ្ដែដឹល�ក់�័និ
នឹងការការ�រកុមារឬពោះសិវាកម្មមសុិខុុមាលភា�កុមារ។
ពោះលខុទូ្ធិរស័ិ�ទឥត្តគិ្គត្តដៃ�ះ៖ 1-800-571-7321 
ទូ្ធិរស័ិ�ទ៖ (206) 439-3870 
www.ofco.wa.gov

រាយការ�៍ពីីកុរ�ីរំណើលាភបំពា� ឬកុរ�ីណើ�ែ�គ្របស្វែ��ចំ្ចណើពា�
កុុមារ
សូិម្មទូ្ធិរស័ិ�ទម្មកពោះលខុ 1-866-ENDHARM (1-866-363-4276) 
ដែខ្ុ�ទូ្ធិរស័ិ�ទទាន់ពោះ�តុ្តការណ៍ី 24 ពោះមាោង្/ប្របំា��រដៃ�ៃកន�ងមួ្មយសិបាា�៍្
ដែដឹលនឹងភាា�់្អ្ននកពោះ�យផ្លាាល់្ពោះ�ការិ�ល័យកន�ងតំ្ត�ន់ដែដឹល
សិម្មប្រសិ�។
www.dcyf.wa.gov/safety/report-abuse

អ្ននកក៏អាចំទាក់ទ្ធិង ការិយាល់�យទំីនាក់ុទំី�ងរប�់ DCYF តាម្មពោះលខុ
 1-800-723-4831 ពោះដឹើម្្មប�ដែសីិងយល់អំ្ន��ដំឹពោះណីើរការ�ក់�ក្យ�ណឹឹីង
ជា�ះ�វការ។
www.dcyf.wa.gov/contact-us/constituent-relations

ពោះ�ើអ្ននកចំង់បានចំ្បា�់ចំម្មះងដៃនឯកសារពោះនះជាទ្ធិប្រម្មង ់ឬភាសាពោះ�្�ង សិូម្ម
ទាក់ទ្ធិងដែ�នកទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនង DCYF តាម្មពោះលខុ  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។
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ច្ចំ�ុច្ច�ំខា�់គ្រតុូវីដំ�ង
ពោះ�ដំឹ�ក់កាល�មួ្មយកន�ងដំឹពោះណីើរការរ�ស់ិតុ្តលាការ ពោះ�ប្រកម្មអាចំសិពោះប្រម្មចំថ្នាកូនរ�ស់ិអ្ននកអាចំប្រតូ្តវ�ញូ្ជូ�នប្រត្តល�់ពោះ��ទះវិញពោះ�យសុិវតិិ្តភា�។ ពោះទាះ
�ោង្�ក៏ពោះ�យ ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកមិ្មនអាចំពោះធីើការផ្លាាស់្ិ�ត�រដែដឹលចំាបាច់ំពោះដឹើម្្មប�រក្សាសុិវតិិ្តភា�កូនរ�ស់ិអ្ននក អ្ននកអាចំបាត់្ត�ង់សិិទិិ្ធិកន�ងការពោះធីើជាឪ�ុកមាាយ្។ DCYF នឹង
�តល់ជូុំនអ្ននកនូវការ�ំប្រទ្ធិ និងពោះសិវាកម្មមពោះដឹើម្្មប�ជួុំយអ្ននកឱ្្យពោះចំៀសិ�ុត្ត��លទិ្ធិ�លពោះនះ និងជួុំ�ជំុុំជាមួ្មយកូនអ្ននកវិញ។

ការកំុ�ត់ុណើពីល់ណើវីលាដំំណើ�ើរការតុុលាការកុុមារកុុ�ងប�ុ�កុ – អ្ននក�ិពោះប្រ�ះជាមួ្មយពោះម្មធាវីរ�ស់ិអ្ននកអំ្ន��សិវនាការរ�ស់ិតុ្តលាការ។

របាយការ�៍ CPS កុុមារគ្រតូុវីបា�ដាក់ុណើ�ណើគ្រកាម
ការឃំុុំគ្រគ្គងការពារ

�វី�ការ�តពីីីការស្វែ�ទំាំណើគ្រកាម
ជគ្រមកុ

(កូនរ�ស់ិអ្ននកអាចំប្រតូ្តវបាន�ញូ្ជូ�ន
ប្រត្តល�់ពោះ��ទះវិញ�នាា�់្��សិវនាការ
រ�ស់ិតុ្តលាការដែដឹលបានចុំះ�ញូ្ជូ�)

ការប�ត�វី�ការ�តពីីីការស្វែ�ទំាំ
ណើគ្រកាមជគ្រមកុ

(ពោះ�កន�ងតុ្តលាការខុះះ)

�វី�ការ�តពីីីការស្វែ�ែងរកុ
ការពិីតុ

(កន�ងរយៈពោះ�ល 75 ដៃ�ៃដៃនការ�ក់
�ណឹឹីងកុមារកន�ង�នទ�ក)

�វី�ការ�ណើគ្រមច្ចណើទាំ�

(កន�ងរយៈពោះ�ល 90 ដៃ�ៃដៃនការ�ក់
�ណឹឹីងកុមារកន�ង�នទ�ក)

�វី�ការគ្រតួុតុពិី�ិតុ�យកុុមារកុុ�ង
ប�ុ�កុដំំបូង

�វី�ការណើរៀបការស្វែ��ការអំចិ្ច�្
នៃរៃយ៍ភាពី

�វី�ការគ្រតួុតុពិី�ិតុ�យកុុមារ
កុុ�ងប�ុ�កុ

(�នតពោះរៀងរាល់ 6 ដែខុម្មដង)

ដំំណើ�ើរការចាប់ណើ�តើមណើ�ទីីណើ�� អំតិុបរមា 72 ណើមាោ�ង 30 នៃ�ៃ 90 នៃ�ៃ 6 ស្វែខ 12 ស្វែខ 18 ស្វែខ

CPS ទ្ធិទួ្ធិលបានពោះសិចំកដ�ពោះ�ង
ទាក់ទ្ធិងនឹងការរំពោះលាភ័�ំ�ន ឬ
ការពោះធីសិប្រ�ដែ�សិចំំពោះ�ះកុមារ
។ ពោះសិចំកដ�ពោះ�ងពោះនះប្រតូ្តវបាន
វាយត្តដៃម្មះ និងប្រតួ្តត្ត�ិនិត្្តយសិប្រមា�់
ការពោះសុិើ�អ្នពោះងេត្ត ការពោះ�ះើយត្ត�
នឹងការវាយត្តដៃម្មះប្រគួ្គសារ ឬ�ិនិត្្តយ
សិប្រមំាងពោះប្រជុំើសិពោះរីសិ។ ប្រ�សិិនពោះ�ើ
ពោះគ្គពោះជុំឿជាក់ថ្នាចំាបាច់ំពោះដឹើម្្មប�
ការ�រកុមារ��ពោះប្រ�ះម្ម�នតរាយ
ដែដឹលជិុំត្តម្មកដឹល់ កូនរ�ស់ិ
អ្ននកអាចំប្រតូ្តវបានយកពោះចំញ��
�ទះរ�ស់ិអ្ននកពោះ�យតុ្តលាការ ឬ
សាា�័្នអ្ននុវត្តតច្ំបា�់

កុមារប្រតូ្តវបានយកពោះចំញ��ការ
��បាច់ំដែ�ទំារ�ស់ិអ្ននក ពោះ�ើយប្រតូ្តវ
បានយកពោះ�ពោះម្មើលដែ�ទំាពោះប្រ��ទះ
ទំាងពោះ��ទះសាច់ំញាតិ្ត ឬពោះ�
ម្មណីឌលកុមារកំប្រ�។ ការសិវន
ការសិត���ការដែ�ទំាពោះប្រកាម្មជុំប្រម្មក
នឹងពោះធីើពោះ�ើងកន�ងរយៈពោះ�ល 72 

ពោះមាោង្�នាា�់្��កូនរ�ស់ិអ្ននកប្រតូ្តវ
បានយកពោះចំញ���ទះរ�ស់ិអ្ននក។

ពោះ�កន�ងសិវនាការពោះនះ អ្ននកអាចំ
ពោះសិនើសំុិឱ្្យតុ្តលាការដែត្តងតំាងអ្ននក
ពោះម្មធាវីមាាក់្។ ពោះ�ប្រកម្មសិពោះប្រម្មចំថ្នា
ពោះត្តើកូនរ�ស់ិអ្ននកប្រតូ្តវការសាាក់្ពោះ�
ពោះប្រកាម្មការដែ�ទំាពោះប្រ��ទះ ឬអាចំ
ប្រតូ្តវបាន�ញូ្ជូ�នប្រត្តល�់ម្មកឲ្្យ
អ្ននកវិញពោះ�យសុិវតិិ្តភា�។ អ្ននក
អាចំពោះសិនើសំុិឱ្្យកូនរ�ស់ិអ្ននក
សាាក់្ពោះ�ជាមួ្មយសាច់ំញាតិ្ត
ជាជាងពោះ�ម្មណីឌលកុមារកំប្រ�
។ ប្រ�សិិនពោះ�ើកូនរ�ស់ិអ្ននកនឹង
ពោះ�ដែត្តសិិិត្តពោះប្រកាម្មការដែ�ទំា
 �ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំចរ�ស់ិអ្ននកនឹង
ពោះរៀ�ចំំដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខជា
ពោះទ្ធិៀងទាត់្ត។

តុ្តលាការសិពោះប្រម្មចំជា�ម�ម្មតងពោះទ្ធិៀត្ត
ថ្នាពោះត្តើកូនរ�ស់ិអ្ននកនឹងសិិិត្ត
ពោះប្រកាម្មការដែ�ទំាពោះប្រ��ទះ ឬនឹង
ប្រតូ្តវបាន�ញូ្ជូ�នប្រត្តល�់ម្មកឲ្្យអ្ននក
វិញ។ តុ្តលាការ�ិនិត្្តយពោះ�ើងវិញ
នូវដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខ
ប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លពោះវលាកំណីត់្ត
 និងទ្ធិ�កដែនះងដែដឹលកូនអ្ននកកំ�ុង
រស់ិពោះ�។

ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកពោះ�ដែត្ត�នត
ជំុំទាស់ិនឹងភា��ឹងដែ�ែកពោះនះ
 តុ្តលាការនឹងយកសិកខ�កម្មម��
អ្ននក និងអ្ននកដឹដៃទ្ធិអំ្ន��ការកំណីត់្ត
គំ្គរាម្មកំដែ�ងដឹល់សុិវតិិ្តភា�
រ�ស់ិកុមារពោះ�កន�ង�ណឹឹីង
កុមារកន�ង�នទ�ក។ តុ្តលាការ
នឹងសិពោះប្រម្មចំថ្នា កូនរ�ស់ិ
អ្ននកជាអ្ននកកន�ង�នទ�ករ�ស់ិរដឹឋ ឬ
ពោះចំញដឹ�កា�ញ្ជាាឱ្្្យកូនរ�ស់ិ
អ្ននកប្រតូ្តវបាន�ញូ្ជូ�នវិលប្រត្តល�់
ម្មកឲ្្យអ្ននកពោះម្មើលដែ�ទំាវិញ និង
ប្រចានពោះចាលភា��ឹងដែ�ែក ឬ
ពោះចំញដឹ�កា�ញ្ជាាឱ្្្យកូនរ�ស់ិ
អ្ននកមានសុិវតិិ្តភា�ប្រគ្គ�់ប្រ�ន់
 ពោះដឹើម្្មប�ពោះ��ទះពោះ�យសិិិត្តពោះប្រកាម្ម
�នទ�កពោះ�កន�ង�ទះពោះប្រកាម្មការ
ឃ្លាំា្ពំោះម្មើល��តុ្តលាការ។

ប្រ�សិិនពោះ�ើកូនរ�ស់ិអ្ននកប្រតូ្តវបាន
ប្រ�កាសិថ្នាជាអ្ននកកន�ង�នទ�ក ពោះនាះ
តុ្តលាការនឹងពោះចំញដឹ�កា�ញ្ជាាឱ្្្យ
អ្ននកចូំលរួម្មកន�ងពោះសិវាកម្មម ពោះដឹើម្្មប�
កាត់្ត�និយការគំ្គរាម្មកំដែ�ងដឹល់
សុិវតិិ្តភា�ពោះ�កន�ង�ទះរ�ស់ិអ្ននក
។ តុ្តលាការក៏នឹងពោះ�ះប្រសាយ
�ញ្ជាាដ្ៃនការពោះរៀ�ចំំទ្ធិ�កដែនះង ឬការ
ចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខពោះ�សិវនាការ
ពោះនះដែដឹរ។

តុ្តលាការ�ិនិត្្តយពោះម្មើលវឌ្្ឍនភា�
រ�ស់ិអ្ននក�ក់�័និជាមួ្មយនឹង
ពោះសិវាកម្មម ពោះ�ើយ�ិចារ�ថ្នា
ពោះត្តើមានពោះសិវាកម្មម�ដែនិម្មដែដឹល
អាចំ�ប្រងឹងសិម្មតិ្តភា�រ�ស់ិ
អ្ននកកន�ងការ�តល់�ទះដែដឹលមាន
សុិវតិិ្តភា�សិប្រមា�់កូនអ្ននកដែដឹរ
ឬពោះទ្ធិ។ តុ្តលាការអាចំកំណីត់្ត
ថ្នាវាមានសុិវតិិ្តភា�សិប្រមា�់
កូនរ�ស់ិអ្ននកកន�ងការវិលប្រត្តល�់
ពោះ��ទះវិញពោះ�យសិិិត្តពោះប្រកាម្ម
�នទ�កពោះ�កន�ង�ទះពោះប្រកាម្មការ
ឃ្លាំា្ពំោះម្មើល��តុ្តលាការដែដឹរឬអ្នត់្ត។

តុ្តលាការសិពោះប្រម្មចំថ្នាពោះត្តើដែ�នការ
អ្នចិំដៃ�នតយ៍រ�ស់ិកូនអ្ននកគួ្គរដែត្ត
ជាដែ�នការអី្ន� ពោះ�ើយពោះត្តើដែ�នការ
ប្រសិ��ារ្�ស់ិកូនអ្ននកគួ្គរដែត្តជា
ដែ�នការអី្ន�ដែដឹរ ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកមិ្មន
អាចំពោះធីើជាឪ�ុកមាាយ្ដៃនកូន
រ�ស់ិអ្ននកពោះ�យសុិវតិិ្តភា�។

តុ្តលាការ�ិនិត្្តយពោះម្មើលការចូំលរួម្ម
រ�ស់ិអ្ននកពោះ�កន�ងពោះសិវាកម្មម ពោះ�ើយ
ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកមិ្មនបានពោះធីើឱ្្យមាន
វឌ្្ឍនភា�ប្រគ្គ�់ប្រ�ន់ប្រត្តង់ចំំណុីចំ
ពោះនះពោះទ្ធិ តុ្តលាការនឹងពោះចំញដឹ�កា
�ញ្ជាា ្(កន�ងករណី�ខុះះ) ថ្នា រដឹឋ�ក់
�ក្យ�ណឹឹីងពោះដឹើម្្មប��ញ្ជូច�់សិិទិិ្ធិ
ពោះធីើជាឪ�ុកមាាយ្រ�ស់ិអ្ននក។ 

ប្រ�សិិនពោះ�ើបាន�ក់�ក្យ�ណឹឹីង
�ញ្ជូច�់សិិទិិ្ធិ ពោះនាះនឹងមានការ
ជំុំនំុជុំប្រម្មះកត�ដែដឹលពោះម្មធាវីរ�ស់ិអ្ននក
 និងពោះម្មធាវីរ�ស់ិរដឹឋនឹង�ង្ហាាញ្
ភ័សិត�តាងអំ្ន��ពោះរឿងកត�រ�ស់ិអ្ននក។
 ពោះ�ប្រកម្មនឹងសិពោះប្រម្មចំថ្នាពោះត្តើប្រតូ្តវ
�ញ្ជូច�់សិិទិិ្ធិពោះធីើជាឳ�ុកមាាយ្
រ�ស់ិអ្ននកដែដឹរឬពោះទ្ធិ។

កុិច្ចចគ្របជុំណើរៀបច្ចំស្វែ��ការរួម
ការចូំលរួម្មរ�ស់ិអ្ននកពោះ�កន�ងការប្រ�ជំុុំពោះរៀ�ចំំដែ�នការរួម្មរ�ស់ិ DCYF ទំាងអ្នស់ិគឺ្គមានសារៈសំិខាន់�ស់ិ។ អ្ននកនឹងជួុំយ�ពោះងេើត្ត
ដែ�នការករណី�ប្រគួ្គសាររ�ស់ិអ្ននកពោះដឹើម្្មប�លុ��ំបាត់្តការគំ្គរាម្មកំដែ�ងដឹល់សុិវតិិ្តភា� �ពោះងេើត្តពោះ�លពោះ�ដៃនអ្នចិំដៃ�នតយភា�សិប្រមា�់
កូនអ្ននក និងពោះរៀ�ចំំដែ�នការពោះដឹើម្្មប�សួិរសុិខុទុ្ធិកខកូនអ្ននក។ មានកិចំចប្រ�ជំុុំជាពោះប្រចំើនប្រ�ពោះភ័ទ្ធិដែដឹលអ្ននកនឹងចូំលរួម្ម។ ប្រ�ពោះភ័ទ្ធិកិចំចប្រ�ជំុុំ
ញឹកញា�់�ំ�ុត្តរួម្មមានកិចំចប្រ�ជំុុំសិពោះប្រម្មចំចិំត្តតប្រកុម្មប្រគួ្គសារ (FTDM) និងដែ�នការដៃនអ្នចិំដៃ�នតយ៍ភា�។ កិចំចប្រ�ជំុុំទំាងពោះនះគឺ្គជា
ពោះ�លពោះវលាដ៏ឹលែប្រ�ពោះសិើរពោះដឹើម្្មប��ង្ហាាញ្��ទ្ធិស្ិ�នៈរ�ស់ិអ្ននក អី្ន�ដែដឹលអ្ននកពោះជុំឿជាក់ប្រតូ្តវការផ្លាាស់្ិ�ត�រ និងការ�ំប្រទ្ធិអី្ន�ខុះះដែដឹលអ្ននកប្រតូ្តវការ
ពោះដឹើម្្មប�ពោះធីើការផ្លាាស់្ិ�ត�រទំាងពោះនះឲ្្យមានពោះកើត្តពោះ�ើង។

ការច្ចុ��ួរ�ុខទីុកុខឪពីុកុមាា�យ កុូ� �ិងបងបូ��
ដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារដំឹ�ូងតាម្មពោះ�លពោះវលាកំណីត់្តប្រតូ្តវបាន�ពោះងេើត្តពោះ�ើងពោះ�កិចំចប្រ�ជំុុំសិពោះប្រម្មចំចិំត្តតប្រកុម្មប្រគួ្គសារ (FTDM) 

ដំឹ�ូង។ ការចូំលរួម្មរ�ស់ិអ្ននកកន�ងការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លពោះវលាកំណីត់្តជាពោះទ្ធិៀងទាត់្តជាមួ្មយកូនរ�ស់ិអ្ននកជួុំយ
អ្ននក និងកូនរ�ស់ិអ្ននករក្សាចំំណីង និងទំ្ធិនាក់ទំ្ធិនងរ�ស់ិអ្ននកកន�ងអំ្ន��ងពោះ�លដែដឹលកូនរ�ស់ិអ្ននកមិ្មនកំ�ុងរស់ិពោះ�ជាមួ្មយអ្ននក។
 ដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លកំណីត់្តនឹង�ិ�ណ៌ីនាអំ្ន��ទ្ធិ�កដែនះង ភា�ញឹកញា�់និងរយៈពោះ�លដៃនការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខ
ដែដឹលនឹងពោះធីើពោះ�ើង។ �័ត៌្តមានលម្មែតិ្តពោះ�្�ងពោះទ្ធិៀត្តនឹងរា�់�ញ្ជូច�លអ្ននកដែដឹលអាចំចូំលរួម្មកន�ងការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្ម
ពោះ�លកំណីត់្ត និងកប្រមិ្មត្តដៃនការប្រតួ្តត្ត�ិនិត្្តយ។ ដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លកំណីត់្តអាចំប្រតូ្តវបានពោះធីើ�ចំច��្បននភា�
ប្រគ្គ�់ពោះ�ល។ �ិភាក្សាអំ្ន��ដែ�នការចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លកំណីត់្តជាមួ្មយ�ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំចរ�ស់ិអ្ននកកន�ងអំ្ន��ងពោះ�ល
ចុំះសួិរសុិខុទុ្ធិកខប្រគួ្គសារតាម្មពោះ�លកំណីត់្តប្រ�ចំាដែខុ។ ប្រ�សិិនពោះ�ើអ្ននកប្រតូ្តវការជំុំនួយពោះដឹើម្្មប�សួិរសុិខុទុ្ធិកខកូនអ្ននក �ុគ្គគលិកសិងគម្មកិចំច
រ�ស់ិអ្ននកអាចំជួុំយអ្ននកបាន។


