
ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນກົ່ຽວໍກົັບ ກົານທາລັຸນ 
ແລັະ ກົານລັະເລັີຍຕັໍ່ເດັກົ

ເອກົະສານນີ� ມີີຈຸຸດປະສົງເພື່່່ອໃຫ້�ກົານສຶກົສາກົ່ຽວໍກົັບ
ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນທີ່ສໍາຄັັນກົ່ຽວໍກົັບກົານ
ທາລັຸນ ແລັະ ກົານລັະເລັີຍຕັໍ່ເດັກົ ແລັະ ອີງຕັາມີ 
Revised Code of Washington (ປະມີວໍນກົົດໝາຍຂອງ
ລັັດວໍໍຊິີງຕັັນສະບັບປັບປຸງ; RCW) ສະບັບປັບປຸງ ແລັະ 
Washington Administrative Code (ປະມີວໍນກົົດໝາຍ
ປົກົຄັອງຂອງລັັດວໍໍຊິີງຕັັນ; WAC).

ລະບຽບວິິໄນດ້້ານຮ່່າງກາຍດ້ີແລ້ວິບໍ?
ແມີ່ນແລັ�ວໍ, ລັະບຽບວໍິໄນດ�ານຮ່່າງກົາຍຂອງເດັກົ, ລັວໍມີທັງກົານນໍາໃຊິ�ທີ່
ສົມີເຫ້ດສົມີຜົົນ ຫ້ື່ ກົານລັົງໂທດທາງກົາຍ ຈຸະບໍ່ຖື່ວໍ່າເປັນກົານທາລັຸນ ຫ້ື່ ຜົິດ
ກົົດໝາຍ ເມີ່່ອມີີຄັວໍາມີສົມີເຫ້ດສົມີຜົົນ ແລັະ ບໍ່ໜັັກົໜັ່ວໍງຫ້ືາຍ ແລັະ ຖື່ກົ
ລັົງໂທດໂດຍພື່ໍ່ແມີ່, ຄັູອາຈຸານ ຫ້ື່ ຜົູ�ປົກົຄັອງ ເພື່່່ອຈຸຸດປະສົງຂອງກົານຍັບຍັ�ງ 
ຫ້ື່ ແກົ�ໄຂຄັວໍາມີຜົິດພື່າດຂອງເດັກົ.      ອາຍຸ, ຂະໜັາດ ແລັະ ສະພື່າບຂອງເດັກົ 
ແລັະ ຈຸຸດທີ່ໄດ�ຮ່ັບກົານບາດເຈຸັບຈຸາກົກົານລັົງໂທດ ຈຸະຕັ�ອງຖື່ກົພື່ິຈຸາລັະນາ
ໃນກົານຕັັດສິນໃຈຸວໍ່າ ກົານທໍາຮ່�າຍຮ່່າງກົາຍນັ�ນສົມີເຫ້ດສົມີຜົົນ ຫ້ື່ ບໍ່ໜັັກົ
ໜັ່ວໍງຫ້ືາຍ. ປັດໄຈຸອ່່ນໆ ອາດລັວໍມີເຖືິງລັະດັບກົານພື່ັດທະນາກົານຂອງເດັກົ 
ແລັະ ລັັກົສະນະຂອງກົານກົະທໍາຜົິດຂອງເດັກົ. ພື່ໍ່ແມີ່ເຊິ່່ອວໍ່າ ມີີຄັວໍາມີຈຸໍາ
ເປັນທີ່ຈຸະລັົງໂທດເດັກົທີ່ບໍ່ມີີເຫ້ດຜົົນ ຫ້ື່ ອະນຸຍາດໃຫ້�ໃຊິ�ກົໍາລັັງຫ້ືາຍເກົີນໄປ, 
ເກົີນຂອບເຂດ ຫ້ື່ ບໍ່ມີີເຫ້ດຜົົນຕັໍ່ກົັບເດັກົ. ທຸກົກົານໃຊິ�ກົໍາລັັງຕັໍ່ເດັກົນ�ອຍໂດຍ
ບຸກົຄັົນອ່່ນແມີ່ນຜົິດກົົດໝາຍ ເວໍັ�ນເສຍແຕັ່ວໍ່າສົມີເຫ້ດສົມີຜົົນ ແລັະ ບໍ່ໜັັກົ
ໜັ່ວໍງຫ້ືາຍ ແລັະ ໄດ�ຮ່ັບກົານອະນຸຍາດລັ່ວໍງໜັ�າ ຈຸາກົພື່ໍ່ແມີ່ ຫ້ື່ ຜົູ�ປົກົຄັອງຂອງ
ເດັກົ ເພື່່່ອຈຸຸດປະສົງກົານຍັບຍັ�ງ ຫ້ື່ ແກົ�ໄຂຄັວໍາມີຜົິດພື່າດຂອງເດັກົ. 

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

ອັັນໃດ້ທີ່ີ່ເປັັນການໃຊ້້ກໍາລັງຕໍ່ໍ່ຮ່່າງກາຍເກີນຂອັບເຂດ້ 
ຫຼືື� ບໍ່ສົົມເຫຼືດ້ສົົມຜົົນ ແລະ ຖື�ວິ່າເປັັນການທີ່າລຸນທີ່າງ
ຮ່່າງກາຍ?
ກົານທາລັຸນທາງຮ່່າງກົາຍ ໝາຍເຖືິງ ກົານລັົງໂທດທີ່ເຮ່ັດໃຫ້�ເກົີດກົານບາດ
ເຈຸັບທາງຮ່່າງກົາຍ ຫ້ື່ ກົານທາລັຸນທາງຮ່່າງກົາຍຕັໍ່ເດັກົໂດຍເຈຸດຕັະນາ ທີ່ເປັນ
ອັນຕັະລັາຍຕັໍ່ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີກົານ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ. ເຊິິ່ງ
ອາດຈຸະລັວໍມີທັງ ແຕັ່ບໍ່ຈຸໍາກົັດພື່ຽງແຕັ່ກົານກົະທໍາຕັ່າງໆ ເຊິັ່ນ: 

(a) ກົານໂຍນ, ກົານເຕັະ, ກົານຈຸູດ ຫ້ື່ ກົານໃຊິ�ຂອງມີີຄັົມີກົີດເດັກົນ�ອຍ; 
(b) ກົານຕັີເດັກົດ�ວໍຍກົໍາປັ�ນ; 
(c) ກົານສະບັດເດັກົນ�ອຍທີ່ອາຍຸຕັໍ່າກົວໍ່າສາມີປີ; 
(d) ກົານຂັດຂວໍາງລັະບົບຫ້າຍໃຈຸຂອງເດັກົ; 
(e) ກົານຂົ່ມີຂູ່ເດັກົນ�ອຍດ�ວໍຍອາວໍຸດປິດຊິີບ ຫ້ື່ 

(f) ກົານກົະທໍາອ່່ນໆທີ່ມີີຄັວໍາມີເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈຸະກົໍ່ໃຫ້�ເກົີດ ແລັະ ທີ່ກົໍ່ໃຫ້�ເກົີດ
ອັນຕັະລັາຍຕັໍ່ຮ່່າງກົາຍຫ້ືາຍກົວໍ່າຄັວໍາມີເຈຸັບປວໍດຊິົ່ວໍຄັາວໍ ຫ້ື່ ຮ່ອຍເຈຸັບ
ເລັັກົນ�ອຍຊິົ່ວໍຄັາວໍ ຫ້ື່ ທີ່ເປັນອັນຕັະລັາຍຕັໍ່ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີພື່າບ ຫ້ື່ 
ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ. 

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

ອັັນໃດ້ທີ່ີ່ຖື�ວິ່າເປັັນການລ່ວິງລະເມີດ້ທີ່າງເພດ້?
ກົານລັ່ວໍງລັະເມີີດທາງເພື່ດ ໝາຍເຖືິງກົານກົະທໍາ ຫ້ື່ ກົານອະນຸຍາດໃຫ້�
ມີີກົານກົະທໍາຜົິດທາງເພື່ດໃດໜັຶ່ງຕັໍ່ເດັກົນ�ອຍ ຕັາມີທີ່ໄດ�ກົໍານົດໄວໍ�ໃນ
ປະມີວໍນກົົດໝາຍອາຍາ. ກົານສໍາຜົັດໂດຍເຈຸດຕັະນາ, ບໍ່ວໍ່າຈຸະໂດຍກົົງ ຫ້ື່ 
ຜົ່ານເຄັ່່ອງນຸ່ງ ຕັໍ່ສ່ວໍນອະໄວໍຍະວໍະເພື່ດ ຫ້ື່ ສ່ວໍນທີ່ໃກົ�ຊິິດອ່່ນໆຂອງເດັກົ 
ຫ້ື່ ກົານອະນຸຍາດ, ບັງຄັັບ, ຊິຸກົຍູ�, ຊິ່ວໍຍເຫ້ື່ອ ຫ້ື່ ກົານກົະທໍາເປັນຢ່່າງອ່່ນທີ່
ເຮ່ັດໃຫ້�ເດັກົຖື່ກົສໍາຜົັດສ່ວໍນອະໄວໍຍະວໍະເພື່ດ ຫ້ື່ ສ່ວໍນທີ່ໃກົ�ຊິິດອ່່ນໆ ເພື່່່ອ
ຈຸຸດປະສົງໃນກົານເຮ່ັດໃຫ້�ບຸກົຄັົນທີ່ສໍາຜົັດກົັບເດັກົ, ເດັກົ ຫ້ື່ ບຸກົຄັົນທີສາມີ
ມີີຄັວໍາມີຕັ�ອງກົານທາງເພື່ດ. ພື່ໍ່ແມີ່ ຫ້ື່ ຜົູ�ປົກົຄັອງຂອງເດັກົ, ບຸກົຄັົນທີ່ໄດ�ຮ່ັບ
ອະນຸຍາດຈຸາກົພື່ໍ່ແມີ່ ຫ້ື່ ຜົູ�ປົກົຄັອງທີ່ໃຫ້�ກົານດູແລັແກົ່ເດັກົ ຫ້ື່ ບຸກົຄັົນທີ່ໃຫ້�
ກົານບໍລັິກົານທີ່ໄດ�ຮ່ັບກົານຍອມີຮ່ັບທາງກົານແພື່ດແກົ່ເດັກົ, ອາດຈຸະສໍາຜົັດ
ກົັບອະໄວໍຍະວໍະເພື່ດ ຫ້ື່ ສ່ວໍນທີ່ໃກົ�ຊິິດອ່່ນໆ ເພື່່່ອຈຸຸດປະສົງໃນກົານໃຫ້�ກົານ
ທໍາຄັວໍາມີສະອາດ, ກົານດູແລັເດັກົ ແລັະ ກົານປິ່ນປົວໍທາງກົານແພື່ດ ຫ້ື່ 
ກົານບົ່ງມີະຕັິພື່ະຍາດ. 

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100 
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100 
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100
https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.16.100
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030


ການສົະແຫຼືວິງຫຼືາຜົົນປັະທີ່າງເພດ້ແມ່ນຫຼືຍັງ?
ກົານສະແຫ້ວໍງຫ້າຜົົນປະໂຫ້ຍດທາງເພື່ດລັວໍມີທັງ ແຕັ່ບໍ່ຈຸໍາກົັດພື່ຽງແຕັ່ ກົານ
ຄັ�າປະເວໍນີ ແລັະ ກົານສະແຫ້ວໍງຫ້າຜົົນປະໂຫ້ຍດທາງເພື່ດເພື່່່ອກົານຄັ�າ 
ຕັາມີຂໍ�ກົໍານົດຕັ່າງໆທີໄ່ດ�ກົໍານົດໄວໍ�ໃນກົົດໝາຍ ແລັະ ລັວໍມີທັງກົານກົະທໍາ
ຕັ່າງໆ ເຊິັ່ນ: ກົານອະນຸຍາດ, ກົານບັງຄັັບ, ກົານຊິຸກົຍູ�, ກົານຊິ່ວໍຍເຫ້ື່ອ ຫ້ື່ 
ກົານກົະທໍາອ່່ນໆ ທີ່ເຮ່ັດໃຫ້�ເດັກົເຂົ�າຮ່່ວໍມີໃນກົານກົະທໍາໃດໜັຶ່ງຕັໍ່ໄປນີ�: 

(a) ທຸກົກົານກົະທໍາທາງເພື່ດ ເມີ່່ອມີີກົານໃຫ້� ຫ້ື່ ໄດ�ຮ່ັບຂອງມີີຄັ່າຈຸາກົບຸກົຄັົນ
ໃດໜັຶ່ງ ເພື່່່ອກົານກົະທໍາທາງເພື່ດ;

(b) ກົານສະແດງທາງເພື່ດ, ລັາມົີກົອານາຈຸານ ຫ້ື່ ຮູ່ບພື່າບລັາມົີກົອານາຈຸານ 
ທີ່ຈຸະມີີກົານຖື່າຍຮູ່ບ, ຖື່າຍວໍິດີໂອ ຫ້ື່ ຜົະລັິດຊິໍ�າ ຫ້ື່ ສົ່ງຜົ່ານທາງເອເລັັກົ
ໂຕັນິກົ; 

(c) ກົານສະແດງທາງເພື່ດ, ລັາມົີກົອານາຈຸານ ຫ້ື່ ຮູ່ບພື່າບລັາມົີກົອານາຈຸານ 
ເພື່່່ອເປັນສ່ວໍນໜັຶງ່ຂອງກົານສະແດງສົດ ຫ້ື່ ເພື່່່ອຜົົນປະໂຫ້ຍດ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີ
ພື່ໍໃຈຸທາງເພື່ດຂອງຄັົນອ່່ນ. 

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

ຂ້າພະເຈົ້ົ້າສົາມາດ້ປັ່ອັຍໃຫຼື້ລູກຂອັງຕໍ່ົນຢູູ່່ຕໍ່າມລໍາພັງກັບຜົູ້
ກະທີ່ໍາຜົິດ້ທີ່າງເພດ້, ພຽງແຕ່ໍ່ໃນໄລຍະເວິລາສົັນ້ໆໄດ້້ບໍ?
ບໍ່ໄດ�, ກົານປ່ອຍໃຫ້�ເດັກົຢູ່່ພື່າຍໃຕັ�ກົານດູແລັຂອງຜົູ�ກົະທໍາຜົິດທາງເພື່ດ ເປັນ
ກົານກົະທໍາຜົິດທາງອາຍາ ເວໍັ�ນເສຍແຕັ່ວ່ໍາ ສານໄດ�ອອກົຄັໍາສັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້�
ຜົູ�ກົະທໍາຜົິດຕັິດຕັໍ່ພື່ົວໍພື່ັນກົັບເດັກົໄດ�ໂດຍບໍ່ມີີກົານຄັວໍບຄັຸມີດູແລັ ຫ້ື່ ຜົູ�ກົະທໍາ
ຜົິດໄດ�ຮ່ັບອະນຸຍາດໃຫ້�ມີີກົານຕັິດຕັໍ່ພື່ົວໍພັື່ນກົັບເດັກົທີ່ມີີບັນຫ້າໂດຍບໍ່ມີີກົານ
ຄັວໍບຄັຸມີດູແລັພື່າຍໃຕັ�ແຜົນກົານຢູ່່ຮ່່ວໍມີກັົນຄັ່ນໃໝ່ຂອງຄັອບຄັົວໍ ເຊິິ່ງໄດ�ຮ່ັບ
ກົານອະນຸມີັດຈຸາກົສານ, ພື່ະແນກົດັດສ�າງ ຫ້ື່ ພື່ະແນກົບໍລັິກົານສັງຄັົມີ ແລັະ 
ສຸຂະພື່າບ ຕັາມີນະໂຍບາຍຂອງພື່ະແນກົ. 

ບຸກົຄັົນໃດໜັຶງ່ ຈຸະມີີຄັວໍາມີຜົິດທາງອາຍາ ໃນກົານປ່ອຍໃຫ້�ເດັກົຢູ່່ພື່າຍໃຕັ�
ກົານດູແລັຂອງຜົູ�ກົະທໍາຜິົດທາງເພື່ດ ຖື�າວໍ່າບຸກົຄັົນດັ່ງກົ່າວໍເປັນ (a) ພື່ໍ່ແມີ່ຂອງ
ເດັກົ; (b) ໄດ�ຮ່ັບກົານມີອບໝາຍໃຫ້�ເບິ່ງແຍງທາງດ�ານຮ່່າງກົາຍຂອງເດັກົ ຫ້ື ່
(c) ໄດ�ຮ່ັບກົານວໍ່າຈຸ�າງໃນກົານສະໜັອງສ່ິງຄັວໍາມີຈຸໍາເປັນພື່່�ນຖືານໃນຊິີວໍິດແກົ່
ເດັກົ ແລັະ ປ່ອຍໃຫ້�ເດັກົຢູ່່ພື່າຍໃຕັ�ກົານເບິ່ງແຍງ ຫ້ື່ ກົານດູແລັຂອງບຸກົຄັົນອ່່ນ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ີນພື່ໍ່ແມີ່, ຜົູ�ປົກົຄັອງ ຫ້ື່ ຜົູ�ດູແລັເດັກົທີ່ຖື່ກົຕັ�ອງຕັາມີກົົດໝາຍຂອງເດັກົ, 
ໂດຍຮູ່�ວໍ່າບຸກົຄັົນນັ�ນຖື່ກົຂຶ�ນບັນຊິີ ຫ້ື່ ຕັ�ອງຂຶ�ນບັນຊິີເປັນຜົູ�ກົະທໍາຜົິດທາງເພື່ດ 
ພື່າຍໃຕັ�ກົົດໝາຍຂອງລັັດນີ� ຫ້ື່ ກົົດໝາຍ ຫ່ື້ ຄັໍາສັ່ງຢູ່່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດ
ສານອ່່ນ ທີມ່ີີຂໍ�ກົໍານົດຄັ�າຍຄັ່ກົັນ, ເນ່່ອງຈຸາກົມີີກົານກົະທໍາຜົິດທາງເພື່ດຕັໍ່ກົັບ
ເດັກົນ�ອຍ. 

RCW 9A.42.110: https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.42.110 

ການປັະຕໍ່ິບັດ້ທີ່ີ່ເປັັນການລະເລີຍ ຫຼືື�  
ການທີ່າລຸນແມ່ນຫຼືຍັງ?
ກົານປະຕັິບັດທີເ່ປັນກົານລັະເລັີຍ ຫ້ື່ ກົານທາລັຸນ ໝາຍເຖືິງກົານກົະທໍາ ຫ້ື່ ບໍ່
ກົະທໍາ ຫ່ື້ ຜົົນກົະທົບສະສົມີຂອງຮູ່ບແບບໃນກົານປະພື່ຶດ, ພື່ຶດຕັິກົໍາ ຫ້ື່ ກົານ
ບໍ່ກົະທໍາ ໜັ�າທີຂ່ອງພື່ໍ່ແມ່ີ, ຜົູ�ຄັຸ�ມີຄັອງດູແລັຕັາມີກົົດໝາຍ, ຜົູ�ປົກົຄັອງ ຫ້ື່ ຜົູ�
ເບິ່ງແຍງດູແລັຂອງເດັກົ ທີ່ສະແດງໃຫ້�ເຫ້ັນເຖືິງກົານບໍ່ເອົາໃຈຸໃສ່ຕັໍ່ກົັບຜົົນ
ສະທ�ອນທີ່ຮ່�າຍແຮ່ງຕັໍ່ເດັກົ ແລັະ ສ�າງອັນຕັະລັາຍທີ່ຊິັດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່
ກົັບສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວັໍດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ. 

(a) ເມີ່່ອພື່ິຈຸາລັະນາວໍ່າມີອີັນຕັະລັາຍທີ່ຊັິດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນ, ຫ້ືັກົຖືານ
ກົ່ຽວໍກົັບກົານໃຊິ�ສານເສບຕັິດຂອງພື່ໍ່ແມີ່ ເປັນປັດໄຈຸສະໜັັບສະໜັູນທີ່ມີີ
ນໍ�າໜັັກົຫ້ືາຍ. 

(b) ເຫ້ດກົານທີ່ວ່ໍາອ�າຍເອ່�ອຍນ�ອງຮ່່ວໍມີຫ້�ອງນອນດຽວໍກົັນ ຈຸະບໍ່ແມ່ີນກົານ
ປະຕັິບັດທີ່ເປັນກົານລັະເລັີຍ ຫ້ື່ ກົານທາລັຸນ ແຕັ່ຢ່່າງໃດ. 

(c) ຄັວໍາມີທຸກົຍາກົ, ກົານບໍ່ມີີທີ່ຢູ່່ອາໄສ ຫ່ື້ ກົານປະເຊິີນກົັບຄັວໍາມີຮຸ່ນແຮ່ງ
ໃນຄັອບຄັົວໍທີ່ສ່ບເນ່່ອງຕັໍ່ບຸກົຄັົນອ່່ນທີ່ບໍ່ແມ່ີນເດັກົນັ�ນ ບໍ່ຖື່ວໍ່າເປັນກົານ
ປະຕັິບັດທີ່ເປັນກົານລັະເລັີຍ ຫ້ື່ ກົານທາລັຸນ. 

(d) ເດັກົນ�ອຍບໍ່ຈຸໍາເປັນຕັ�ອງໄດ�ຮ່ັບຄັວໍາມີເສຍຫ້າຍຕັົວໍຈຸິງ ຫ້ື່ ກົານທໍາ
ຮ່�າຍຮ່່າງກົາຍ ຫ້ື່ ຈຸິດໃຈຸ ເເມີ່່ອຢູ່່ໃນສະຖືານະກົານທີ່ສ�າງອັນຕັະລັາຍ
ທີ່ຊິັດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່ກົັບສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວັໍດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີ
ປອດໄພື່ຂອງເດັກົ. 

(e) ກົານປະຕັິບັດທີເ່ປັນກົານລັະເລັີຍ ຫ້ື່ ກົານທາລັຸນ ອາດລັວໍມີທັງ ແຕັ່ບໍ່ຈຸໍາ
ກົັດພື່ຽງແຕັ່ສິ່ງໃດໜັຶ່ງຕັໍ່ໄປນີ�: 
(i) ກົານບໍ່ສະໜັອງ ອາຫ້ານ, ທີ່ພັື່ກົອາໄສ, ເຄັ່່ອງນຸ່ງຫ້ົ່ມີ, ກົານຄັວໍບຄັຸມີ

ດູແລັ ຫ້ື່ ກົານດູແລັສຸຂະພື່າບທີ່ຈໍຸາເປັນຕັໍ່ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີພື່າບ 
ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ ເຊິິ່ງກົານບໍ່ສະໜັອງດັ່ງກົ່າວໍ ສະແດງ
ໃຫ້�ເຫ້ັນເຖືິງກົານບໍ່ເອົາໃຈຸໃສ່ຕັໍ່ຜົົນສະທ�ອນທີ່ຮ່�າຍແຮ່ງຕັໍ່ກົັບ
ເດັກົ ແລັະ ສ�າງອັນຕັະລັາຍທີ່ຊິັດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່ກົັບເດັກົ, 
ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ; 

(ii) ກົານກົະທໍາ, ກົານບໍ່ກົະທໍາ ຫ້ື່ ກົານລັະເລັີຍທີ່ສົ່ງຜົົນໃຫ້�ເກົີດກົານ
ບາດເຈຸັບ ຫ້ື່ ສ່ຽງຕັໍ່ກົານບາດເຈຸັບຕັໍ່ກົັບກົານພື່ັດທະນາກົານທາງ
ດ�ານຮ່່າງກົາຍ, ຄັວໍາມີຮູ່�ສຶກົ ແລັະ/ຫ້ື່ ກົານຮ່ັບຮູ່�ຂອງເດັກົ, ເຊິິ່ງ
ສະແດງໃຫ້�ເຫ້ັນເຖືິງກົານບໍ່ເອົາໃຈຸໃສ່ຕັໍ່ຜົົນສະທ�ອນທີ່ຮ່�າຍແຮ່ງຕັໍ່
ກົັບເດັກົ ແລັະ ສ�າງອັນຕັະລັາຍທີ່ຊັິດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່ກົັບເດັກົ, 
ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ; 

(iii) ຜົົນກົະທົບສະສົມີຂອງຮູ່ບແບບໃນກົານປະພື່ຶດ, ພື່ຶດຕັິກົໍາ ຫ້ື່ ກົານ
ບໍ່ກົະທໍາຂອງພື່ໍແ່ມີ່ ຫ້ື່ ຜົູ�ປົກົຄັອງ ໃນກົານສະໜັອງສິ່ງທີ່ຈຸໍາເປັນ
ຕັໍ່ຮ່່າງກົາຍ, ຄັວໍາມີຮູ່�ສຶກົ ຫ້ື່ ກົານພື່ັດທະນາກົານຂອງເດັກົ, ເຊິິງ່
ສະແດງໃຫ້�ເຫ້ັນເຖືິງກົານບໍ່ເອົາໃຈຸໃສ່ຕັໍ່ຜົົນສະທ�ອນທີ່ຮ່�າຍແຮ່ງຕັໍ່
ກົັບເດັກົ ແລັະ ສ�າງອັນຕັະລັາຍທີ່ຊັິດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່ກົັບເດັກົ, 
ສຸຂະພື່າບ, ສະຫ້ວໍັດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ; 

(iv) ຜົົນກົະທົບຂອງກົານບໍ່ກົະທໍາໜັ�າທີ່ຂອງພື່ໍ່ແມີ່ ຫ່ື້ ຜົູ�ປົກົຄັອງແບບຊິໍາ
ເຮ່່�ອ ໃນກົານປະຕັິບັດໜັ�າທີ່ພື່່�ນຖືານຂອງພື່ໍ່ແມີ່, ພື່ັນທະ ຫ້ື່ ໜັ�າທີ່ຕັ່າງໆ ທີ່
ເຮ່ັດໃຫ້�ເກົີດກົານບາດເຈຸັບ ຫ່ື້ ມີີຄັວໍາມີສ່ຽງຫ້ືາຍຕັໍ່ກົານບາດເຈຸັບ ຕັໍ່ກົັບ
ກົານພື່ັດທະນາກົານທາງດ�ານຮ່່າງກົາຍ, ຈຸິດໃຈຸ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີຮ່ັບຮູ່�ຂອງເດັກົ 
ເຊິິ່ງສະແດງໃຫ້�ເຫ້ັນເຖືິງກົານບໍ່ເອົາໃຈຸໃສ່ຕັໍ່ຜົົນສະທ�ອນທີ່ຮ່�າຍແຮ່ງຕັໍ່ກົັບ
ເດັກົ ແລັະ ສ�າງອັນຕັະລັາຍທີ່ຊິັດເຈຸນ ແລັະ ເກົີດຂຶ�ນຕັໍ່ກົັບເດັກົ, ສຸຂະພື່າບ, 
ສະຫ້ວັໍດດີພື່າບ ຫ້ື່ ຄັວໍາມີປອດໄພື່ຂອງເດັກົ, 
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