
អង�ករ Sight For All (គំេហញីស្រមាបម់នុស្ស្រគបរូ់ប) 
ខិត�បណ័�ពត័ម៌ានស�ពីីេគាលនេយាបាយករពរកុមារ 

 

កុមារមានសិទ�ិទទួលបានករករពរ និងសុវត�ិភាពពីកររេំលភបំពន និងករេកង្របវ�័� ។ េសចក�ី្រត�វករេដីម្បកីរពរកុមារ គឺសំខន់ស្រមាប់សហគមន៍ 
ទងំអស់។ កុមារេនទូទងំពិភពេលកងយទទួលរងនូវករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំន េហយីជួប្របទះកររេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ ផ�ូវកយ និងផ�ូវ 

ចិត�។ កុមារជាេ្រចីន្រត�វបានបង�ំឱ្យេធ�ីករងរែដលមានលក�ណៈេកង្របវ�័�  រមួទងំករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទេនក�ុងអជីវកម�ផងែដរ។ 
អង�ករ Sight For All ចត់ទុកកររេំលភបំពនេលីកុមារ និងករេកង្របវ�័� េលីកុមារ មិនអចទទួលយកបានេឡយីក�ុង្រគប់ករណីទងំអស់។ កុមារមាន 
សិទ�ិទទួលបានករករពរ និងសុវត�ិភាពពីកររេំលភបំពន និងករេកង្របវ�័�  េហយីអង�ករ Sight For All មានវធិីស�ស�មិនអត់ឱនជាដច់ខតចំេពះ 
កររេំលភបំពន និងករេកង្របវ�័� េលីកុមារេឡយី។ 
េគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់អង�ករ Sight For All បានបេង�ីតេឡងីេដីម្បធីានាសុវត�ិភាពរបស់អ�កែដលអង�ករេធ�ីករជាមួយ រមួទងំកុមារែដរ។ 
ខិត�ប័ណ�ព័ត៌មានេនះ ផ�ល់នូវទដិ�ភាពទូេទៃនេគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់អង�ករ Sight For All បុ៉ែន�វមិនជំនួសេគាលនេយាបាយេនះេទ។ 
េគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់អង�ករ Sight For All អនុវត�ចំេពះបុគ�លិកអង�ករ Sight For All ទងំអស់រមួទងំ៖ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បុគ�លិក 
្រគ�េពទ្យស�័្រគចិត� (្រគ�េពទ្យឯកេទសពិនិត្យែភ�ក) អ�កស�្័រគចិត�មិនែមនជា្រគ�េពទ្យ ម�ន�ី្របច្ំរបេទសព្យោបាលែភ�ក សមាជិក អ�កចូលរមួគេ្រមាង នាយក 
មន�ីរព្យោបាលែភ�ក អ�កេម៉ករ អ�កតំណាងក�ុង្របេទសែដលពក់ព័ន�ជាមួយគេ្រមាងរបស់អង�ករ Sight For All នងិៃដគូែដលមានទនំាក់ទំនងកិច�សន្យោ 

តមផ�ូវករជាមួយអង�ករ Sight For All។ 

េគាលនេយាបាយ្រត�វបានព្រងងឹេដយេគាលករណ៍ចនំនួ្របា៖ំ 
េគាលករណ៍ទី 1៖ ករមិនអត់ឱនជាដច់ខតចេំពះករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំនេលីកុមារ 
េគាលករណ៍ទី 2៖ ផល្របេយាជន៍ល�បំផុតរបស់កុមារ 
េគាលករណ៍ទី 3៖ ករយល់ដឹង និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 
េគាលករណ៍ទី 4៖ ទំនួលខុស្រត�វសុវត�ិភាពកុមារ  
េគាលករណ៍ទី 5៖ កររយករណ៍ និងភាពយុត�ិធម៌តមនីតិវធិី  

  នយិមន័យសខំន់ៗ 

កុមារ៖  
អនុេលមតមអនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីសិទ�កុិមារ 'កុមារ' មានន័យថា មនុស្ស្រគប់របូែដលមានអយុេ្រកម 18 ឆា�  ំ លុះ្រតែតេនេ្រកមច្បោប់ 
ែដលអចអនុវត�បានចំេពះកុមារ ែតភាគេ្រចីន្រត�វបានកំណត់អត�ន័យដូចខងេលី។ 

កររេំលភបំពន៖ 
កររេំលភបពំនេលរីងកយ - ករេ្របីកមា� ងំរងកយ្របឆាងំនឹងកុមារ ែដលបណា� លឱ្យមានេ្រគាះថា� ក់ដលកុ់មារ។ អកប្បកិរយិារេំលភបំពនេលីរង 
កយរមួមាន កររញុ្រចន ករវយតប់ ករទះកំេផ��ង ករចប់អ្រងន់ ករចប់្រគែវង ករដល់ ករទត់ ករខ ំករដុត ករ្រចបាច់ក និងករបំពុល។ 
ករេធ�ស្របែហស - ករេធ�ស្របែហសរបស់មាតបិត ឬអ�កែថទកំ�ុងករផ�ល់ឱ្យកុមារ (ែដលពួកេគមានតួនាទីេដីម្បេីធ�ីដូេច�ះ) នូវលក�ខណ� ែដល្រត�វបាន 
ទទួលយកតមវប្បធម៌ ថាជាករចបំាច់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍរងកយ និងផ�ូវចិត� និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកេគ។ 
កររេំលភបពំនេលផី�ូវអរម�ណ៍ - សំេដេលីទេង�ខីងពក្យសំដី ឬសកម�ភាពមិនសមរម្យរបស់ឪពុកមា� យ ឬអ�កែថទចំំេពះកុមារ ឬលំនាៃំនករេធ�ស 
្របែហសជាបន�បនា� ប់ ក�ុងករផ�ល់ឱ្យកុមារនូវករអប់របំណ�ុ ះបណា� លផ�ូវចិត� និងករគា្ំរទផ�ូវអរម�ណ៍្រគប់្រគាន់។ ទេង�ែីបបេនះអចមានលទ�ភាពខ�ស់ក�ុង 
ករបំផា� ញជំេនឿទុកចិត�េលីតៃម�ខ�ួនឯង ឬសមត�ភាពសង�មរបស់កុមារ។ 
កររេំលភបពំនេលផី�ូវេភទ - ករេ្របី្របាស់កុមារស្រមាប់ករបំេពញចិត�ខងផ�ូវេភទេដយមនុស្សេពញវយ័ ឬកុមារែដលមានវយ័ចំណាស់ ឬេក�ងជំទង់។ 
អកប្បកិរយិារេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ អចរមួប��ូ លករស� បអែង�ល្របដប់េភទ ករអែង�ល្របដប់េភទេដីម្បសីេ្រមចកមេដយខ�ួនឯង កររមួេភទតម 

មាត់ ករស៊កលិង� ្រមាមៃដ ឬវត�ុណាមួយេផ្សងេទៀតចូលតមទ� រមាស ឬរន�គូថ ករស� បអែង�លេដះ ករលួចេមីលមនុស្សអ្រកត ឬរមួេភទ ករបង� ញ 
្របដប់េភទឱ្យេគេឃញី និងករដក់កុមារឱ្យរងប៉ះពល់ ឬករពក់ព័ន�កុមារេទនឹងរបូភាពអសអភាស។ 

ករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំនេលីកុមារ គឺមានន័យមួយ ឬេ្រចីនជាងដូចខងេ្រកម៖ 
- ករ្រប្រពឹត� ឬករបង�តិបង�ជំនណាមា� ក់ឱ្យ្រប្រពឹត�អំេពីមួយ ឬអំេពីនានាេដីម្បរីេំលភបំពនេលីកុមារ។ 
- ករកន់កប់ ករ្រគប់្រគង ករផលិត ករែចកចយ ករទទួលបាន ឬករប��ូ នសមា� រេកង្របវ�័� េលីកុមារ។ 
- ករ្រប្រពឹត� ឬករបង�តិបង�អំ�កដ៏ៃទឱ្យ្រប្រពឹត�ិអំេពីមួយ ឬអំេពីនានាេដីម្បលីួងេលម ឬករលួងេលមតមអុីនធឺណិត។ 

ករករពរកុមារ៖ 
សកម�ភាព ឬគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលបេង�តីេឡងីេដីម្បកីរពរកុមារ ពីទ្រមង់ៃនេ្រគាះថា� ក់ណាមួយ ជាពិេសសេកីតេឡងីពីករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំន 
េលីកុមារ។ 

 



ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 
ខងេ្រកមេនះ គឺជាត្រម�វករសខំន់ៗក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់អង�ករ Sight For All អង�ករ Sight For All ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បរីក្សោសុវត�ិ 
ភាពកុមារ តមរយៈករអនុវត�ែដលបានេរៀបរប់ដូចខងេ្រកម។  
ករអនុវត�េ្រជីសេរសីបុគ�លិក 
អង�ករ Sight For All មានេគាលបំណងេ្រជីសេរសីមនុស្សែដលមានសុវត�ិភាព និងសក�ិសមបំផុតេដីម្បទីទួលមុខតំែណង េហយីនឹងមិនទក់ទិនេដយ 
េចតនា មិនថាេដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល នឹងបុគ�លែដលបង�ហនិភ័យែដលមិនអចទទួលយកបានចំេពះកុមារេឡយី។  
ករបណ�ុ ះបណា� ល 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បុគ�លកិ ្រគ�េពទ្យឯកេទសពិនតិ្យែភ�ក អ�កស�័្រគចិត� ម�ន�ី្របច្ំរបេទសព្យោបាលែភ�ក សមាជកិ អ�កចូលរមួគេ្រមាង ៃដគូគេ្រមាង 
អ�ក្របឹក្សោ និងអ�កេម៉ករៃនអង�ករ Sight For All ទងំអស់ ទទួលបានច្បោប់ចម�ង នងិចុះហត�េលខេលីករយល់ដឹងរបស់ពួកេគអពំីេគាលនេយាបាយ 
ករពរកុមារ និង្រកមសីលធម៌របស់ជនងយរងេ្រគាះ។  
សិក� សលស�ីពីករអនុវត�ករអភិវឌ្ឍល�្រត�វបានេធ�ីេឡងី េហីយដក់ប��ូ លែផ�កស�ីពីករករពរកុមារ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ។ 
ៃដគូ 
ៃដគូេ្រករដ� ភិបាលរបស់អង�ករ Sight For All ្រត�វបានត្រម�វ ឱ្យរក្សោេគាលនេយាបាយករពរកុមារផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ៃដគូរដ� ភិបាល និងអង�ករ 
Sight For All នឹងេធ�ីកររមួគា� េដីម្បធីានាថា ស�ង់ដរករពរកុមារ្រត�វបានដក់ប��ូ លេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងៃដគូ។ ទេង�ីនានាែដលបណា� លឱ្យបុគ�លិក 
របស់អង�ករ Sight For All េជឿជាក់ថាកុមារកំពុង្របឈមនឹងហនិភ័យខ� ងំ នឹងនាឱំ្យមានករប�� ប់កចិ�្រពមេ្រពៀងជាមយួអង�ករៃដគូេនាះ។ 
ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

ករវយតៃម�ហនិភ័យគេ្រមាង្រត�វបានេធ�ីេឡងី ជាែផ�កៃនករចប់េផ�ីម និងែស�ងយល់ពីេគាលគំនិត េហយី្រត�វបានវយតៃម�េឡងីវញិេពញទូទងំអំឡុង 
េពលៃនគេ្រមាង។ ករវយតៃម�ហនិភ័យគេ្រមាង ្រគបដណ� ប់េលីហនិភ័យៃនករករពរកុមារ េហយីរមួប��ូ លសកម�ភាព និងអនុសសន៍នានាេដីម្ប ី
កត់បន�យ ឬលុបបំបាត់ហនភ័ិយែដលអចេកីតមាន។ 
ករតមដនហនិភ័យៃនករករពរកុមារេនក្រមិតអង�ករ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៃនអង�ករ Sight For All។ 

ករថតរបូកុមារ 
េនេពលថតរបូ អ�កតំណាងៃនអង�ករ Sight For All ្រត�វែតស� ល់ េហយីយល់ដឹងពីសរៈសំខន់ៃនករេគារពេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់បុគ�ល េហយីធានានូវ 
សិទ�ិ សុវត�ិភាព និងសុខុមាលភាពរបសអ់�កែដល្រត�វបានថត។ របូភាពនានាគរួែតជាតំណាងដ៏េស� ះ្រតង់ៃនបរបិទ និងករពិត េហយីមិនបង� ញភាពខុស 
ពីករពិតអំពីបុគ�ល បរបិទ ទីតងំ ឬស� នភាពេឡយី។ ករយល់្រពមបនា� ប់ពីបានទទួលព័ត៌មានច្បោស់លស់ ្រត�វែតផ�ល់ជូនស្រមាប់របូភាពទងំអស ់
ែដលបានថត េដយមានភស�ុតងៃនករយល់្រពមែដលត្រម�វេដយករយិាល័យកណា� លរបស់អង�ករ Sight For All។  

កររយករណ៍ 
រល់កង�ល ់ករសង្សយ័ ឬករេចទ្របកន់អំពីកររេំលភបំពន និងករេកង្របវ�័� េលីកុមារ ករបំពនេលីេគាលនេយាបាយេនះ ឬេគាលនេយាបាយ្រកម 
សីលធម៌របស់អង�ករ Sight For All ្រត�វែតរយករណ៍ភា� មៗ។ អង�ករ Sight For All ទទួលយក និងេសុីបអេង�តរបាយករណ៍ និងកង�ល់ទងំអស ់
យ៉ាងហ�ត់ចត់ េហយីចត់សកម�ភាពភា� មៗ។ ក�ុងករេសុីបអេង�តពីកង�ល់ ឬករេចទ្របកន់អពំីកររេំលភបំពន ឬករេកង្របវ�័� េលីកុមារ អង�ករ Sight 
For All ធានានូវភាពសមា� ត់ េហយីថាេគាលករណ៍ទូេទៃនយុត�ិធម៌នឹងឈ�ះ។ 
ជនណាក៏អចេធ�ីរបាយករណ៍អំពីកររេំលភបំពន ឬករេកង្របវ�័� េលីកុមារែដល្រត�វបានសង្សយ័ ឬពិត្របាកដបានែដរ។ 
ករសេង�តណាមួយែដលទក់ទងនឹងអកប្បកិរយិា ែដលអចបំពនេលីេគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់អង�ករ Sight For All ឬ្រកមសីលធម៌របស ់
ជនងយរងេ្រគាះ គួរែតបានរយករណ៍។ ក៏្រត�វរយករណ៍ែដរអំពីករសង្សយ័ ឬករេចទ្របកន់អំពីករកន់កប់ ឬករចូលេ្របីរបូភាពអសអភាស 
របស់កុមារ ឬសមា� រេកង្របវ�័� កុមារ ករសេង�តណាមួយៃនករថតរបូកុមារមិនសមរម្យ ហនិភ័យ ឬេ្រគាះថា� ក់ណាមយួចំេពះកុមារ ែដលជាលទ�ផលៃន 

ករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពទងំអស់របសអ់ង�ករ Sight For All។ 
របាយករណ៍្រត�វែតេធ�ីេឡងីក�ុងអំឡុងេពល 24 េម៉ាង។ 

ចុះេបខី�ុមំនិ្របាកដថាអ�ីែដលខ�ុបំានេឃញីេនាះគជឺាករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំនេលកុីមារ? 
សូមទក់ទងអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កករពរកុមារ ឬម�ន�ី្របច្ំរបេទសតំណាងអង�ករ Sight For All េដីម្បទីទួលបានដំបូនា� នសមា� ត់ និងព័ត៌មានបែន�ម 
អំពីអ�ីែដលជាករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបពំនេលីកុមារ ឬករមិនអនុេលមតមេគាលនេយាបាយ។ 
េតខី�ុ ំេធ�ីរបាយករណ៍េដយរេបៀបណា? 

របាយករណ៍អចេធ�ីេឡងីេដយចូលេទកន់៖ https://sightforall.org/complaints/ ឬេដយទក់ទងអ�កតណំាងមា� ក់របស់អង�ករ Sight For All 
ែដលមានរយេឈ� ះដូចខងេ្រកម៖ 

ម�ន�ី្របតិបត�ិអង�ករ Sight For All – jhatswell@sightforall.org 

ម�ន�ី្របច្ំរបេទសមុ៉ងេហ� លី/្រសីលង� /មីយ៉ាន់ម៉ា – myanmarcountryofficer@sightforall.org 
ម�ន�ី្របច្ំរបេទសកម�ុជា – cambodiacountryofficer@sightforall.org 
ម�ន�ី្របច្ំរបេទស្រសីលង�  – srilankacountryofficer@sightforall.org  

https://sightforall.org/complaints/

