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Child Protection Education - Stage 1
Information for parents and carers

ការអប់រំអំពីកិច្ចការពារកុមារ

ព័ ត៌មានសម្រាប់ ឪពុ កម្តាយ និ ងអ្ន កថែទាំ
ឈ្មោះសាលារ�ៀន

Name of school
កម្រិ តថ្នាក់ដែលចូលរ ួម

Participating Year/s

ចំ នួនមេរ�ៀនក្ងមួ
នុ យសប្តាហ៍

Number of lessons per week
អ្នកទំនាក់ទំនងនៅសាលារ�ៀន

School contact person
លេខទូរស័ ព្ទទំនាក់ទំនង

Contact telephone number
សូមគោរពមាតាបិ តា និ ងអ្នកថែរក្សា
ឆ្ំនា នេះ សិ ស្សរ�ៀននៅកម្រិ តថ្នាក់ដែលបង្ហាញខាងល�ើ នឹ ងទាក់ទិនក្ងមុខវិ
ជ្ជាដែលបាច់ ការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ ខលួ្ន ការអប់ រស
ំ ុខភាព
នុ
និ ងរាងកាយ (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE))។
ផ្នែកនៃកម្មវិធី PDHPE របស់ សាលារ�ៀនយ�ើ ង រ ួមមានការអប់ រអ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារដែលចាំបាច់ ។ មាតិកាខ្លះដែលបាន
បង្រៀនក្ងការអប់
រអ
នាំ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារ ទាក់ទងនឹ ងបញ្ហារស�ើ បទាំងឡាយ។ សាលារ�ៀននឹ ងបង្រៀនមាតិកានេះក្ងលំ
នុ
នុ
មួយដែលសមស្របតាមអាយុសិស្ស។
មាតិកាជាក់លាក់ដែលនឹ ងគ្របដណ្តប់ នៅក្ងការអប់
រអ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារ ត្រូវបានបង្ហាញនៅទំព័របន្ទា ប់ នេះ។
នុ

សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី ការអប់ រអ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារ សូមចូលម�ើ ល Child protection and respectful
ិ ៉ សៃថ៍ PDHPE
relationships education (ការអប់ រអ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារ និ ងទំនាក់ទំនងដែលគួរឱ្យគោរព) នៅល�ើ វប
របស់ ក្រសួងអប់ រ។
ំ
ចំ នួនមេរ�ៀនក្ងមួ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារនឹ ងត្រូវបានបង្រៀន មានបង្ហាញជូន
នុ យសប្តាហ៍សម្រាប់ ត្រីមាសនេះ ដែលការអប់ រអ
ខាងល�ើ ។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ បានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកអ្នកទំនាក់ទំនងនៅសាលារ�ៀ នដែលមានឈ្មោះ និ ងលេខទូរស័ ព្ទ
បង្ហាញជូនខាងល�ើ ។

សេវាកម្មអ្នកបកប្រែភាសាតាមទូរស័ ព្ទ

ប្រសិ នប�ើ អ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា ដ�ើ ម្បីជួយអ្នកទាក់ទងមកសាលារ�ៀន សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាកម្មអ្នកបកប្រែភាសាតាម
ទូរស័ ព្ទ លេខ 13 14 50 ហ�ើយស្នើ សំុអ្នកបកប្រែជាភាសារបស់ អ្នក។ ប្រតិបត្តិករនឹ ងទូរស័ ព្ទទៅសាលារ�ៀន ហ�ើយរ�ៀបចំ
អ្នកបកប្រែតាមខ្សែទូរស័ ព្ទដ�ើម្បីជួយក្ងការសន្ទ
នា។ អ្នកនឹ ងមិនត្រូវគេគិតថ្លៃសម្រាប់ សេវាកម្មនេះទេ។
នុ
ដោយក្តីគោរព

នាយកសាលា (Principal)
Khmer

មាតិកាដែលនឹ ងគ្របដណ្តប់ នៅក្ងការអប់
រអ
ំ ំពីកិច្ចការពារកុមារ រ ួមមាន៖
នុ

The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 1 content.)
អារម្មណ៍ និ ងប្រតិកម្មនៃរាងកាយ

Feelings and body reactions
ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ

Relationships with others
រប�ៀបដែលមនុស្សយកចិ ត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក

How people care for each other
ផ្នែករាងកាយ (អង្គជាតិ និ ងក្រៅអង្គជាតិ)

Body parts (private and non-private)
ការផ្លាស់ ប្តូរកងរាងកាយ
និ ងសមត្ថភាពចាប់ តាំងពីកំណ�ើត
្នុ

Changes in body and abilities since birth
សិ ទធិ្ និ ងការទទួលខុសត្រូវ

Rights and responsibilities
ក្ រុមសិ ស្សជាកម្មសិ ទធិរ្ បស់

Groups students belong to
ការសម្លុតធ្វើបាប

Bullying

ការទទួលស្គា ល់ និ ងការឆ្លើយតបទៅនឹ ងស្ថា នភាពដែលមានសុវត្ថិភាព និ ងគ្មា នសុវត្ថិភាព

Recognising and responding to safe and unsafe situations
ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និ ងបណ្
តា ញគាំទ្រ

Positive relationships and support networks
យុទសា
្ធ ស្ត្រដ�ើ ម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព និ ងសុំជំនួយ

Strategies to stay safe and ask for help
ការប៉ ះពាល់ ដែលសមរម្យ និ ងមិនសមរម្យ

Appropriate and inappropriate touching
ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និ ងការសហការជាមួយអ្នកដទៃតាមរប�ៀបដែលមានការគោរព

Communicating and cooperating with others in a respectful way
ធ្វើការសម្រេចចិ ត្តដោយសុវត្ថិភាព

Making safe decisions

Khmer

