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សាវតា 
 

ស ៀវសៅមគ្គុសេ ក៍សនះ ត្រមាប់ជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ  
សេើយស ៀវសៅសនះ ត្រតវូបានសរៀបចំសេើងជាភាសាសាមញ្ញ  
សដ្ើមបសី្វើឲ្យជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ អាចយល់បាន។ 
 
សៅកនុងស ៀវសៅមគ្គុសេ ក៍សនះសយើងសត្របើពាកយ "ជនពិការ  
សខោយ តិបញ្ញញ " និង "ការស្ វងរកមតិគំត្រេសោយខលួន ឯង"  
គឺ្មានន័យដូ្ចគន  ។ 

                                               
 ត្រមាប់ការោក់បញ្ចូ លជា លកខណៈ  
អ្នតរជាតិពាកយថាជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ  
ទំងអ្ ់ គឺ្ដូ្ចគន នឹងការស្ វងរកមតិគំត្រេ 
សោយខលួនឯង។ ជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ   
ទំងអ្ ់ អាច ស្មតងមតិ សោយខលួនឯង  
អាចបសញ្ចញគំ្និត និងសោបល់រប ់ខលួន  
ឲ្យសគ្បានដឹ្ង ។ សពលខលះសយើងត្រតូវការ  
ការគំត្រេសដ្ើមបសី្វើកិចច ការសនះ។ 
 
 
 

 
 

ស ចកតីស្តើម 
ស ៀវសៅមគ្គុសេ ក៍សនះចង់និោយអំ្ពីការស្វើឲ្យ ំសេង
ខ្ុំត្រតវូបានសគ្ឮ! 
 
រោឋ ភិបាលត្រតូវមានកាតពវកិចចសាត ប់ត្របជាពលរដ្ឋទំងអ្ ់
រប ់ខលួន មានន័យថា ត្រតូវសាត ប់ជនពិការសខោយ តិ
បញ្ញញ ្ងស្ដ្រ។ អ្នុ ញ្ញញ អ្ងគការ េត្របជាជាតិ  តីពី
 ិេធិជនពិការ គឺ្ជាកិចចត្រពមសត្រពៀងអ្នដរជាតិស្ដ្លការពារ
 ិេធិរប ់ខ្ុំ។ សគ្សត្រចើនសៅកាត់ថា CRPD។ 
 
មាត្រតា២៩ ននអ្នុញ្ញញ  CRPD ស ះគឺ្និោយពី ិេធិរប ់
ខ្ុំកនុងការសបាះសនន ត ស្ដ្ល ំសេងខ្ុំត្រតូវបានឮ សៅកនុង
ចាប់និងសគលនសោបាយ   វាជាសរឿង  ំខាន់
ណា ់ ត្រមាប់ខ្ុំ។ 
 
ស ៀវសៅមគ្គុសេ ក៍សនះគឺ្ជាស្្នកមួយននគ្សត្រមាង តីពី
 ិេធិសបាះសនន តនិងរសបៀបស្ដ្ល ំសេងរប ់ជនពិការ
សខោយ តិបញ្ញញ  អាចឮដ្ល់អ្នកតាក់ស្តងចាប់ និង
សគលនសោបាយ   ស្ដ្លប៉េះពាល់ដ្ល់ពួកសយើងទំង
អ្ ់គន ។ 
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គ្សត្រមាងសនះបានដំ្សណើ រការសៅកនុងត្របសេ ចំនួន៣: :ត្របសេ សកនោ៉េ (Kenya) 
ត្របសេ េោនេសីបា (Zanzibar) និងត្របសេ  សេបាណន់ (Lebanon) 

 

សៅកនុងបណាត ត្របសេ ទំងស ះសយើងបានស្វើការជាមួយនឹងត្រកុមត្រគ្ួសារជនពិការ 
សខោយ តិបញ្ញញ  និងអ្ងគការរប ់ពួកសគ្ ត្រពមទំងអ្នកស្ដ្លស្វើការសៅកនុងជួរ      
រោឋ ភិបាលសដ្ើមបី: 

 

 យល់ដឹ្ងពីមូលសេតុស្ដ្ល ំឲ្យជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ មិន
អាចសៅសបាះ សនន តបាន ឬមិនបានសបាះសនន ត។ 

 យល់ដឹ្ងពីមូលសេតុ ស្ដ្ល ំឲ្យ ំសេងរប ់សយើង    មិនត្រតូវ
បានឮដ្ល់ រោឋ ភិបាលរប ់សយើង។ 

 ជួយជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ ឲ្យបានយល់ដឹ្ងអំ្ពី ិេធិសបាះត 
សេើយ រោឋ ភិបាលក៏ត្រតូវដឹ្ងសរឿងសនះ្ងស្ដ្រ។ 

 បសងកើតស ៀវសៅមគ្គុសេ ក៍(ដូ្ចជាស ៀវសៅមួយសនះជាសដ្ើម!)សដ្ើមបី
ជួយដ្ល់មនុ សេូសៅ ឲ្យស្វើការផ្លល  ់បតូរ។ 

 

សទះបីជាគ្សត្រមាងសនះបានដំ្សណើ រការសៅស្តកនុងត្របសេ ចំនួន៣ ក៏សោយក៏
ព័ត៌មាន សនះអាចត្រតូវបានសត្របើត្របា ់សៅត្រគ្ប់ត្របសេ ទំងអ្ ់។ 

 

ជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ ភាគ្សត្រចើនមិនត្រតូវបានអ្នុញ្ញញ តឲ្យសបាះសនន ត ឬគា ន 
មស្ោបាយណាមួយ សដ្ើមបីស្វើឲ្យ ំសេងរប ់ពួកគត់បានឮដ្ល់អ្នកសរៀបចំតា
ក់ ស្តងចាប់និងសគលនសោបាយស្ដ្លប៉េះពាល់ដ្ល់ជីវតិរ ់សៅរប ់គត់។ 
សរឿងសនះអាចសកើតសេើងសោយសារស្ត: 

 ចាប់មួយបាននិោយថា ពួកសយើងមិនត្រតូវបានសគ្អ្នុញ្ញញ តឲ្យសបាះ
សនន ត ឬមាន ិេធិ ចូលរមួជាមួយរោឋ ភិបាលស ះសេ។ 

 អ្នកខលះមិនសជឿថាពួកសយើងអាចចូលរមួស្វើអ្វីមួយ សដ្ើមបីត្របសេ ជាតិបាន
ស ះសេ។  

 ពួកសយើង មិនយល់ពីចាប់ និងសគលនសោបាយមានន័យថាសម៉េចស ះ
សេ សេើយគា ន នរណាមាន ក់គិ្តថា វាជាការ ំខាន់ចំបាច់ ត្រមាប់ពួក
សយើងត្រតូវយល់ដឹ្ងអំ្ពីសរឿងទំង អ្ ់សនះ្ងស្ដ្រ។ 

 ខ្ុំមិនដឹ្ងពីរសបៀបសដ្ើមបីស្វើឲ្យ ំសេងរប ់ខ្ុំត្រតូវបានសគ្ឮ ឬពីរសបៀបស ើ្វ
ឲ្យមានការផ្លល  ់ បតូរចាប់ និងសគលនសោបាយទំងអ្ ់ស ះស្ដ្រ។ 

 សគ្មិនស្ដ្លឲ្យឱកា ខ្ុំ ចូលរមួសៅកនុង កមាភាព េគ្មន៍រប ់ខ្ុំ
ស ះសេ។ ខ្ុំត្រតូវ ការសៅសាោសរៀន និងមានការងារស្វើ។ 

 ត្រកុមត្រគ្ួសាររប ់ពួកសយើងមិនគិ្តថា វាជាការ ំខាន់ស្ដ្លសយើងត្រតូវ
សបាះសនន ត  ឬមាន សោបល់ណាមួយសៅកនុងចាប់ និងសគល
នសោបាយស ះសេ។ 

 សគ្មិនឲ្យតនមលពួកសយើងស ះសេ។ 

សយើងត្រតូវការ ការគំត្រេសដ្ើមបីស្វើឲ្យ ំសេងរប ់សយើងត្រតូវបានឮ សៅេូទំងពិភព
សោក។  ំសេងរប ់សយើង ំខាន់ណា ់។ 
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សេតុអ្វីបានជា ំសេង
រប ់ខ្ុំ ំខាន់? 

 

                                               ការស្វើ សត្រមចចិតតទំងឡាយរប ់រោឋ ភិបាល  
                                               អាចប៉េះពាល់ដ្ល់ជីវតិរប ់ខ្ុំ។ 

                                               ខ្ុំអាចមានមតិសោបល់សៅសលើសរឿងទំងឡាយណា                                    

                                               ស្ដ្លមានសារៈ ំខាន់ ត្រមាប់ខ្ុំ។ 

                                               ត្របជាពលរដ្ឋសៅកនុងត្របសេ រប ់ខ្ុំត្រតូវយល់ដឹ្ងពីអ្វី          
                                            ស្ដ្លមានសារៈ ំខាន់ ត្រមាប់របូខ្ុំ និងពីអ្វីស្ដ្លខ្ុំ      
                                            ត្រតូវការ ត្រមាប់គំត្រេដ្ល់ការរ ់សៅ និងការចូលរមួ               
                                             កមាភាពកនុង  េគ្មន៍រប ់ខ្ុំ។ 

 

សយើងគួ្រស្តមានឥេធិពលសៅកនុងការងារស្ដ្លរោឋ ភិបាលរប ់សយើងកំពុងស្វើ និង
រសបៀប សរៀបចំ  េគ្មន៍រប ់សយើង។ 

វាជាការចំបាច់ណា ់ស្ដ្លរោឋ ភិបាល រប ់សយើងត្រតូវសាដ ប់ពួកសយើង។ 

ការចូលរមួរប ់ខ្ុំអាចជួយកសាង  េគ្មន៍មួយស្ដ្លមានការចូលរមួ ទំងអ្ ់
គន និងស្លើយតបតាមតត្រមូវការ រប ់ជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ ។ 

ការស្វើឱយ ំសេងខ្ុំត្រតូវបានឮគឺ្ជាអ្វីមួយស្ដ្លស្វើឱយខ្ុំកាល យជាពលរដ្ឋមាន ិេធិស ាើគ្្
 ។ខ្ុំមិនចង់ឱយសគ្េុកខ្ុំសចលស ះសេ! 
សៅសពលស្ដ្លសគ្ឮ ំសេងខ្ុំ សយើងដឹ្ងថា  ំសេងទំងអ្ ់រប ់ពួកសយើងត្រតូវបាន
សគ្ ឮសេើយ។ វាស្វើឱយ េគ្មន៍រប ់សយើង មានភាពលអត្របស ើរជាងមុន  ត្រមាប់
មនុ ស ត្រគ្ប់របូ។ 

 

ការចូលរមួកនុងវ ័ិយនសោបាយគឺ្ការសបាះ និងការចូលរមួកនុង ដំ្សណើ រ ការ
សរៀបចំចាប់ និងសគលនសោបាយស្ដ្ល មានសារៈ  ំខាន់ ត្រមាប់ពួកសយើង។ 
ជួនកាលសគ្សៅវាថា  ិេធិចួលរមួកនុង មជាពលរដ្ឋ ឬការចូលរមួការបំសពញ
កាតពវកិចចជាពលរដ្ឋ។  

ការចូលរមួកនុងវ ័ិយនសោបាយ គឺ្ចង់និោយអំ្ពីការស្ដ្លមាន ឥេធិពលសៅ
សលើអ្វីមួយស្ដ្លវា ំខាន់ ត្រមាប់ខ្ុំ សោយរួមបញ្ចូ ល ទំង ិេធិរប ់ខ្ុំកនុងការ
សបាះសនន ត និង ំសេងរប ់ខ្ុំត្រតូវបានឮ សៅកនុងចាប់ និងសគលនសោបាយ
ស្ដ្លវា ំខាន់ ត្រមាប់ខ្ុំ។ 

ការចូលរមួកនុងនសោបាយគឺ្និោយអំ្ពី: 
 ការស្វើឲ្យត្របាកដ្ថា រោឋ ភិបាលនិង គ្ណបកសនសោបាយ សៅកនុង 
ត្របសេ រប ់ខ្ុំបានោក់បញ្ចូ លបញ្ញា រប ់ខ្ុំសៅកនុង សគល 
នសោបាយជាអាេិភាពរប ់ពួកសគ្។ 

 ការសៅសបាះសនន តសៅនងៃសបាះសនន ត។ 

 ការឲ្យអ្នកស្វើការសៅកនុងជួររោឋ ភិបាលស្វើតាមការ នោរប ់ពួកសគ្
ស្ដ្លបាន នោ ចំសពាះជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ  និងត្រកុម ត្រគ្ួសារ
រប ់ពួកសយើង។ 

 

 

សតើការចូលរមួសៅកនុងវ ិ័យ
នសោបាយមានន័យោ៉េងដូ្ចសមតច? 

 

វាជាការចំបាច់ណា ់  ត្រមាប់ការចូលរមួ ដូ្សចនះខ្ុំអាចេេួលបាននូវ
អ្វីស្ដ្លខ្ុំត្រតវូការ តាមរយៈការចូលរមួ សៅកនុង េគ្មន៍សនះ។ 
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សតើខ្ុំអាចស្វើអ្វីបាន? 
 

ខ្ុំអាច: 
 សបាះសនន តបាន  
 ត្រប ិនសបើត្របសេ រប ់ខ្ុំមិនអ្នុញ្ញញ តឱយខ្ុំសបាះសនន តខ្ុំអាចស្វើការជាមួយ
អ្នកពាក់ព័នធដ្នេសេៀត សដ្ើមបីផ្លល  ់បតូរចាប់សនះ។ 

 ចូលរមួកនុងត្រកុមស្ដ្លកំពុងស្វើការសលើបញ្ញា ស្ដ្លមានសារៈ ំខាន់  ត្រមាប់
ខ្ុំ។ 

  

 ស្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័នធដ្នេសេៀត សដ្ើមបីស្វើឱយត្របាកដ្ថាអ្នក ស្វើការសៅ
កនុងរោឋ ភិបាលរប ់សយើងត្រតូវបាន ួរ ំណួរអំ្ពីពិការភាពសៅសពលពួកសគ្
ត្រតូវបានពិនិតយសោយគ្ណៈកមាា ្ិការអ្ងគការ េត្របជាជាតិ។  

 ត្រកុមអាចស្វើរបាយការណ៍ោក់ជូនអ្ងគការ េត្របជាជាតិ។  
ទំងសនះត្រតូវបានសគ្សៅថាជារបាយការណ៍ស្ ប- ឬរបាយការណ៍
ស្ សមាល 

 

 

មុនសពលសបាះសនន ត 

 ការចរចរជាមួយគ្ណបកសនសោបាយ និងសបកខជនឈរស ា្ ះ ឲ្យសគ្
សបាះសនន ត អំ្ពីបញ្ញា ស្ដ្លមានសារៈ ំខាន់  ត្រមាប់ជន ពិការសខោយ
 តិបញ្ញញ  និងត្រកមុត្រគ្សួាររប ់ពួកគត់។ 

 ស្វើឱយត្របាកដ្ថាបញ្ញា ពិការភាព ត្រតវូបានោក់បញ្ចូ លសៅកនុង សគល
នសោបាយជាអាេិភាពរប ់អ្នកស្ដ្លចង់បាន នលឹកសនន ត។ 

 

កនុងសពលសបាះសនន ត 
 

 អាចចូលរមួសបាះសនន តបាន សៅនងៃសបាះសនន ត។ 

 ដំ្សណើ រការសបាះសនន តសនះ្តល់ភាពងាយស្ លួដ្ល់ជនពិការកនុងការ
ចូលរមួសបាះសនន ត។ 

 

សត្រកាយសពលសបាះសនន ត 
 ស្វើឱយត្របាកដ្ថា អ្នកស្ដ្លជាប់សនន តស ះស្វើតាមអ្វីស្ដ្លពួក គត់បាន
 នោចំសពាះជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ  និងត្រកមុ ត្រគ្សួាររប ់ពួក
សគ្។  

 .ចូលរមួសៅកនុង ការសរៀបចំចាប់ និងសគលនសោបាយ។ 

 .តាមោនត្រតតួពិនិតយពីអ្វីខលះស្ដ្លរោឋ ភិបាលកំពុងស្វើ។ 
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មាត្រតា២៩ ជាភាសាស្ដ្លស្ លួអាន 
 

ឯកសារស្ដ្លជាភាសាស្ ួលអានសនះត្រតវូបានសរៀបសរៀងសេើងសោយរោឋ       ភិ
បាល ននចត្រកភពអ្ង់សគ្ល ។ ឯកសារសនះសត្របើភាសា មានពាកយថា "ពិការជន" 
។ សយើងមិនចូលចិតតពាកយសនះសេ សយើងសពញចិតតសត្របើពាកយថា (ជន) ជាភាសា 

ចប់ស្តើមដំ្បូង (គឺ្ចង់និោយថា ជនពិការ) 
 
 

                                ជនពិការមាន ិេធិចូលរមួកនុងនសោបាយដូ្ចគន          
                                ដូ្ចមនុ ស ត្រគ្ប់របូ្ងស្ដ្រ។ 

 
 
 
 
 
   
ជនពិការមាន ិេធិសបាះសនន តសោយ: 

 

 ស្វើឲ្យត្របាកដ្ថាការសបាះសនន ត  ស្ ួលស្វើ និង
ស្ ួលយល់។ 

 ស្វើឱយត្របាកដ្ថាការសបាះសនន តជាការ មាៃ
ត់។ 

 

 

អ្នុញ្ញញ តឲ្យមានការជួយគំត្រេដ្ល់អ្នក     

សបាះសនន តតាមរសបៀបស្ដ្លសគ្ពឹង       

ឲ្យជួយ សៅសពលណាស្ដ្លសគ្ត្រតូវការ។ 

 

 

 

ស្វើឲ្យត្របាកដ្ថាជនពិការអាចចូលរមួ 

ជាមួយអ្ងគការមិនស្មនរោឋ ភិបាល  

និងគ្ណៈ បកសនសោបាយបាន។ 

 

 

 

 

ស្វើឱយត្របាកដ្ថា ជនពិការអាចចូលរមួ

បសងកើតអ្ងគការជនពិការបាន។ 
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ការសបាះសនន តសនះជាវ ិ្ ីដ៏្លអសដ្ើមបសី្វើឱយ ំសេងខ្ុំត្រតវូបាន ឮ ប៉េុស្នតវាមិនស្មនជាវ ិ្ ីស្តមួយ
គ្ត់ស ះសេ។ 

សបើ ិនជាសយើងត្រគន់ស្តសមើល សបើ ិនជាខ្ុំសបាះសនន ត សយើងអាចបាត់បង់វ ិ្ ីស្ដ្ល
 ំខាន់ ស្សង ៗសេៀត សដ្ើមបីស្វើឱយត្របាកដ្ថា ំសេងរប ់ខ្ុំត្រតូវបានសគ្ឮសៅកនុង
ចាប់និងសគលនសោបាយ  ស្ដ្ល ំខាន់ ត្រមាប់ខ្ុំ។ 

 

មាត្រតា២៩ គឺ្និោយអំ្ពីបញ្ញា សត្រចើនស្សងៗសេៀត-មិនស្មនត្រគន់ស្តការសបាះសនន ត
មួយស ះ សេ ។  របុស ចកតីមក ការចូលរមួកនុងនសោបាយ គឹ្ចង់និោយអំ្ពីការ
ស្ដ្លត្រតូវស្វើឱយត្របាកដ្ថា: 

 េត្រមង់ស្បបបេ េីតំាង និងនីតិវ ិ្ ីននការសបាះសនន ត មានភាពងាយស្ ួល
 ត្រមាប់ខ្ុំ។ 

 ខ្ុំអាចសបាះសនន តសោយ មាៃ ត់ សៅនងៃសបាះសនន ត។ 

 សគ្ជួយស្វើអ្តត ញ្ញញ ណប័ណណ និង ំបុត្រតកំសណើ តឲ្យខ្ុំ សដ្ើមបីឲ្យខ្ុំអាចចុះស ា្ ះ
សបាះសនន តបាន។ 

 ព័ត៌មានអំ្ពីការសបាះសនន ត ដូ្ចជាេីតំាងមណឌ លសបាះសនន តនិងសបកខជន ត្រតូវ ថិត
សៅកនុងេត្រមង់មួយស្ដ្លជនពិការអាចយល់ដឹ្ង បាន - ភាសាសាមញ្ញ ឬការសត្របើ
របូភាព។ 

 ខ្ុំអាចសត្រជើ សរ ើ យកអ្នកស្ដ្លអាចជួយខ្ុំឲ្យសបាះសនន តបាន។ សពលខលះ សគ្សៅ
វាថា ជំនួយការសបាះសនន ត។ 

 ខ្ុំអាចនឹងត្រតូវបានសគ្សបាះសនន តឲ្យកាន់តំស្ណងជាមន្តនតីរោឋ ភិបាល 

 ខ្ុំអាចចូលរមួសៅកនុងអ្ងគការ ងគម ីុវលិស្ដ្លពាក់ព័នធនឹងជីវភាពនសោបាយ
សាធារណៈរប ់ត្របសេ មួយត្រពមទំងរដ្ឋបាលរប ់គ្ណបកសនសោបាយ។ 

 ខ្ុំអាចបសងកើត ឬចូលរមួអ្ងគការស្ដ្លតំណាងឱយជនពិការសៅកត្រមិតមូលោឋ ន 
កត្រមិតតំបន់ កត្រមិតជាតិ និងអ្នតរជាតិ។ 

 

មានសេតុ្លជាសត្រចើនស្ដ្លស្វើឲ្យមានការលំបាក ត្រមាប់សយើង ចូលរមួសបាះសនន ត 
និងស្វើឲ្យ   ំសេងរប ់សយើងត្រតវូបានឮសៅកនុងចាប់ និងសគលនសោបាយស្ដ្ល
 ំខាន់ៗ  ត្រមាប់ ពួកសយើង។ 

 

មូលសេតុជាេូសៅស្ដ្លសយើងបានឮគឺ្: 
1. សយើងគា ន ិេធិស្វើការ សត្រមចចិតត 
ចាប់អាចស្ចងថា ពួកសយើងមិនត្រតូវបានអ្នុញ្ញញ តឱយស្វើការ សត្រមចចិតត្ំៗ 
ណាមួយសេើយ - ដូ្ចជាការសបាះសនន ត ការសបើកគ្ណនី្ គរ ការចុះេតថ
សលខាសលើកិចច នោជាសដ្ើម - ពីសត្រពាះពួកសយើងជាជនពិការ។ 

ត្រកុមត្រគ្ួសាររប ់សយើង ឬអ្នកដ្នេសេៀតអាចគិ្តថាសយើងមិនអាចស្វើការ
 សត្រមចចិតតសនះបានសេ ដូ្សចនះពួកគត់មិនអ្នុញ្ញញ តឲ្យសយើងស្វើស ះសេ។ 

 

2. ចាប់ ឬសគលនសោបាយរប ់សយើង មិនអ្នុញ្ញញ តឱយពួកសយើងសបាះសនន ត 

ចាប់ខលះបានស្ចងថា ពួកសយើងមិនអាចសបាះសនន តបានសេ សត្រពាះពួកសយើងជា
ជនពិការសខោយ តិបញ្ញញ ។ 

សយើងអាច្លងកាត់ការលំបាកកនុងការេេួលបានអ្តត ញ្ញញ ណប័ណណជាតិ /ប័
ណណសបាះសនន ត។ សគ្អាចមិនចុះបញ្ជ ីកំសណើ តឲ្យសយើងស ះសេសៅសពលសយើង
សេើបនឹង សកើតមកភាល ម ឬអាចគា នកាត កាលពីមុន សត្រពាះសគ្គិ្តថា សយើងមិន
ត្រតូវការវា ស ះសេ។ សយើងអាចមិនត្រតូវបានអ្នុញ្ញញ តឱយសៅសរៀន ឬេេួលស 
វាស្សងៗសេៀត តាមរយៈការសត្របើត្របា ់កាតស ះសេ។ សគ្គិ្តថា ពួកសយើងមិន
អាចស្វើអ្វីៗបានដូ្ច មនុ សត្រគ្ប់របូស្សងសេៀតស្វើបានស ះសេ ពួកសគ្មិនគិ្ត
ថា សយើងអាចត្រតូវការអ្តត  ញ្ញញ ណប័ណណជាតិស ះសេ។  
 

សតើមាត្រតា ២៩ មានន័យោ៉េងដូ្ចសមតច? 
 

សេតុអ្វីបានជាសគ្មិនឮ សមលងរប ់ខ្ុំ? 
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3.  សយើងគា នព័ត៌មានជាភាសាសាមញ្ញងាយយល់ 

 ត្រប ិនសបើសយើងគា នព័ត៌មានអំ្ពីសបកខជន និងសគលបំណងស្ដ្លពួកសគ្ចង់ស្វើឬពីេីកស្នលង 
និងរសបៀបសបាះសនន តជាភាសាសាមញ្ញងាយយល់ សយើងមិនអាចយល់និងស្វើ ត្រមចចិតត
ចា ់ោ ់បានស ះសេ។  

4. បេោឋ ន ងគម និងវបប្ម៌ 

 បណាត ត្របសេ ជាសត្រចើនគិ្តថាពួកសយើងមិនអាចស្វើអ្វីបានសេសោយសារស្តពិការ ភាពរប ់
សយើង។ សៅកនុងត្របសេ មួយស ះ សគ្បាននិោយោ៉េងដូ្សចនះ: 
«ខ្ុ ំគិ្តថាសោយសារស្តខួរកាលរប ់ពួកគត់មិនដំ្សណើ រការ ឬចប់តំាងពួកគត់មាន IQ
ទប មិនត្រតវូអ្នុញ្ញញ តិឲ្យពួកគត់ស្វើស ចកតី ត្រមចណាមួយស ះ សេ” “ចប់តំាងពី ពួកគត់ 
ត្រតវូបានចត់េុកថា ជាមនុ ស្គួត ពាកយ មតីស្ដ្លពួក គត់និោយ មិនត្រតវូបានយកសៅ
ពិចរណាស ះសេ “។ 

5. ការយល់ដឹ្ងអំ្ពី ិេធិរប ់ខ្ុំ 
 ខ្ុំមាន ិេធិដូ្ចអ្នកដ្នេស្ដ្រ។ សយើងត្រតូវការអ្ប់រមំនុ ស សដ្ើមបីឲ្យពួកសគ្បានដឹ្ង សរឿងសនះ។ 

6. ការេេួលសាគ ល់ ិេធិរប ់ខ្ុំ 
 ខ្ុំត្រតូវការការគំត្រេ សដ្ើមបីេេួលសាគ ល់ ិេធិរប ់ខ្ុំ។  ខ្ុំអាចត្រតូវការជំនួយ សដ្ើមបី ស្វើស ច
កតី សត្រមចចិតត។  េគ្មន៍រប ់ខ្ុំត្រតូវការមានចាប់ ឬសគល នសោបាយ ដូ្សចនះខ្ុំអាច
មានការគំត្រេ ខ្ុំត្រតូវការស្វើឱយ ិេិធរប ់ខ្ុំកាល យជា ការពិត។ 

7. មិន ំខាន់ចំសពាះខ្ុំ និងត្រកមុត្រគ្សួាររប ់ខ្ុំសេ 

 ខ្ុំមានការត្រពួយបារមភអំ្ពីបញ្ញា ស្សងៗសេៀត។ ត្រគ្ួសារខ្ុំនិងខ្ុំ ខិតខំត្របឹងស្ត្របង សដ្ើមបីស្វើឱយ
ត្របាកដ្ថាខ្ុំអាចសៅសរៀនបាន ឬអាចមានការងារស្វើ។ សយើងមានការ ត្រពួយបារមភអំ្ពីអ្វី
ស្ដ្លត្រតូវស្វើដូ្សចនះខ្ុំអាចរ ់សៅកនុង េគ្មន៍បាន ឬយល់ពី រសបៀប ស្ដ្លខ្ុំត្រតូវស្ងរកោ
ខលួនឯងប ា ប់ពីុពុកមាត យរប ់ខ្ុំសាល ប់បាត់សៅ។ ចូលរួមកនុងនសោបាយហាក់ដូ្ចជាមិន
 ំខាន់ត្រគ្ប់សពល ដូ្ចជាសរឿង ចំបាច់ មួយចំនួនស ះសេ ។ 

8. សយើងត្រតវូបានសគ្ផ្លត់សចញ 

 ពួកសយើងត្រតូវបានសគ្ផ្លត់សចញទំងសៅសាោសរៀន និងសៅកនុង េគ្មន៍ រប ់សយើង។ 
សយើងមិនេេួលបាន ិេធិអ្ប់រជំាមូលោឋ នដូ្ចពលរដ្ឋដ្នេស ះសេ  សេើយសយើងក៏មិនយល់
ពីសារៈ ំខាន់ននការអ្ប់រសំ ះស្ដ្រ។ សៅសពលស្ដ្ល ពួក សយើងត្រតូវបានសគ្ផ្លត់សចញពី
ស្្នកមួយននជីវតិ ពួកសយើងេំនង ជាត្រតូវបានផ្លត់ សចញពីស្្នកស្សងៗសេៀត្ងស្ដ្រ។ 

 

វាអាចមានការគិ្តគូ្សត្រចើនសលើ លប់ សដ្ើមបយីលប់ានពី រសបៀប
ស្ដ្លស្វើឱយ  សំេងរប ់សយើងត្រតវូបានឮ។ ខាង សត្រកាមសនះជា
គំ្និតមួយចំនួន ស្ដ្លជួយពួកសយើងឲ្យចប់ស្តើមៈ 
ការេេួលបានព័ត៌មានៈ 
  ួរត្រកុមត្រគ្ួសាររប ់សយើង មិតតភកតិរប ់សយើង មនុ សស្ដ្លសយើង
េុកចិតត /អ្ងគការស្ដ្លស្វើការសលើបញ្ញា ទំងសនះ។ 

 

 ស្ វងរកចាប់ណាមួយ សៅកនុងត្របសេ រប ់សយើង ស្ដ្លបានរារាងំ
ពួក សយើង មិនឲ្យសបាះសនន ត។ 

 

ស្វើការជាមួយអ្ងគការណាមួយ សដ្ើមបី 
សត្របើបញ្ជ ីត្រតួតពិនិតយ ស្ដ្លនឹងត្របាប់ពួក 

សយើងថាសតើត្របសេ រប ់សយើងអ្នុវតត 
តាមអ្នុ ញ្ញញ  តីពី ិេធិជនពិការសនះ 
ស្ដ្រឬសេ។ បញ្ជ ីត្រតួតពិនិតយគឺ្ជារបាយ 

ការណ៍ស្ដ្លមានលកខណៈសពញសលញ។ 

 

  ិកោស្ វងយល់អំ្ពីអ្ងគការ    
ស្ដ្លមានសៅកនុងត្របសេ រប ់សយើងនិង  
កំពុងស្វើការសលើសរឿងសនះ ស្ដ្លមាន 

សារៈ ំខាន់ ត្រមាប់ពួកសយើង។ 

 

 
 

ស្វើឲ្យការផ្លល  ់បតូរសកើតមានសេើង! 
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 ស្វើឱយ ំសេងរប ់សយើងត្រតវូបានឮ 

ចូរពិភាកោជាមួយមន្តនតីជាប់សនន ត ឬតំណាងរោឋ ភិបាល។ តំណាងរប ់សយើង 
សៅេីស ះ ស្វើការសដ្ើមបីពួកសយើង។ ពួកសគ្មានកាតពវកិចចសាត ប់ពួកសយើង និងឮ
ពីមតិសោបល់រប ់ពួកសយើង តីពីបញ្ញា   ស្ដ្ល ំខាន់ ត្រមាប់ពួកសយើង
។ 

សយើង(ជាត្រគ្សួារស្ដ្លរង្លប៉េះពាល់សោយពិការភាព) មិនស្មនជាកាដូ្ដ៏្្ំ ស្ដ្ល
សគ្ មលឹងស ើញស ះសេ ...... មិន ូវជាមានជនពិការសត្រចើនប៉េុ ា នសេ សៅកនុងសខតត
សនះ។ មានកិចចការលអៗ ជាសត្រចើនស្ដ្លត្រតវូស្វើ ជាមួយនិងងវកិាមាន កត្រមិត។ ប៉េុស្នត
េ សនកិចច្  ់សយើងជាមួយនិង (មន្តនតីជាប់សនន ត) ស្វើឲ្យខ្ុ ំគិ្តថា ត្រប ិនសបើ អ្នក
នសោបាយទំងអ្ ់អាចសៅជួប ត្រគ្សួារណាមួយតាមវ ិ្ ីសនះ វាពិតជាស្វើឲ្យសយើង
អាចសលើកកមព ់្សពវ្ ោយការយល់ដឹ្ងពីបញ្ញា ទំងសនះ បាន។ 

 

សយើងមិនអាចស្វើការងារសនះស្តមាន ក់ឯងបានសេ។ ចូរពិភាកោជាមួយត្រកុមស្សង ៗ 
សេៀត។ សយើងត្រតូវការត្រកុមស្សងៗសេៀតយល់អំ្ពីសយើង និងអ្វីស្ដ្ល ំខាន់ ត្រមាប់
ពួកសយើង។ 

សយើងអាច: 
 ចូលរមួសៅកនុងត្រពឹតតិការណ៍   តីពីការបំសពញកាតពវកិចចជាពលរដ្ឋ និងការ
ចូល រមួកនុងនកនសោបាយ។ 

 ស្ចករសំ្លកព័ត៌មាន តីពីបញ្ញា  ំខាន់ៗ  ត្រមាប់ពួកសយើង 

 សលើកកមព ់ការយល់ដឹ្ង តីពី ិេធិ 
 ពិភាកោអំ្ពីឧប គ្គស្ដ្លសៅរាងំ ាះ្លូវរប ់សយើង 

 ដំ្សណាះស្សាយជាអ្នុសា ន៍ 

 

ការផ្លល  ់បតូរចាប់និងសគលនសោបាយ 

 

ចំសពាះអ្នកតាក់ស្តងចាប់ និងសគលនសោបាយ ក៍ពួកសយើងអាចផ្លល  ់បតូរពួកគត់
បាន្ងស្ដ្រ។ 

សពលខលះសគ្អាចគិ្តថា ដូ្ចជាមានសរឿងជាសត្រចើនស្ដ្លត្រតូវស្វើឲ្យមានការផ្លល  ់បតូរមុន
សពលស្ដ្លសយើងស្វើឱយមានភាពខុ ស្បលកពីមុន។ 

 
 

ការផ្លល  ់បតូរត្រតូវការសពលសវោ។ ចប់ស្តើមសោះស្សាយ សោយសផ្លត តសៅសលើបញ្ញា  ំខា
ន់ៗ ចំនួនមួយឬពីរ សេើយចប់ស្តើមសចញដំ្សណើ រពីចំណុចស ះ។ 

សយើងកំពុស្វើការងារសនះស្សាប់សេើយ សទះបីថាសយើងសចះ ឬមិនសចះក៏សោយ! 
ការតវា៉េ សដ្ើមបីស្វើឱយត្របាកដ្ថា សយើងអាចសៅសរៀន ឬមានការងារស្វើ ឬអាចរ ់សៅកនុង
 េគ្មន៍រប ់សយើងស្ដ្លជាេត្រមង់មួយននការចូលរមួកនុងនកនសោបាយ។ 

 ស្វើការរមួគន  
 សយើងត្រតូវការស្វើការជាមួយអ្នកដ្នេសេៀតសដ្ើមបីស្វើឱយមានភាពខុ គន មួយ។ 
 ស្វើការជាមួយអ្នកដ្នេសេៀតស្ដ្លមានជំ ញកនុងបញ្ញា សនះនិងជួយសលើកកមព ់ការ
យល់ដឹ្ងរប ់ពួកសគ្អំ្ពីបញ្ញា ពិការភាព។ 

 ចប់ស្តើមសផ្លត តសៅសលើ ិេធិជនពិការនិងការចូលរមួនសោបាយ។ 

ស្វើជាអ្នកស្ វងរកមតិគំត្រេ 
 កំណត់សគលសៅជាក់ោក់ស្ដ្លសយើងចង់ សត្រមចបាន 

 កំណត់បញ្ញា  ំខាន់ៗ  ស្ដ្លសយើងកំពុងជួបត្របេះ 
 កំណត់ដំ្សណាះស្សាយមួយចំនួន 

 យល់ឲ្យបានចា ់ (តាមស្ដ្លអាចស្វើបាន) អំ្ពីអ្វីស្ដ្លសយើងមាន្នាៈកនុងការ
េេួលយក ជាពិស  ត្រប ិនសបើសយើងមិនអាចេេួលបាននូវអ្វីស្ដ្លសយើងចង់បាន
ពិតត្របាកដ្ស ះសេ។ 

 កំណត់មនុ សស្ដ្លអាចមានលេធភាពជួយសយើងបាន។ 

 កំណត់មនុ សស្ដ្លសយើងចំបាច់ត្រតូវនិោយជាមួយសដ្ើមបី សត្រមចលេធ្ល សនះ។ 

ការចត់វធិានការ 
 សតើអ្វីចកខុវ ័ិយ ត្រមាប់សពលអ្ គ្ត? 
 សតើអ្វីសៅជាកាោនុវតតភាព? 
 សតើព័ត៌មានអ្វីខលះស្ដ្លសយើងមាន? 
 សតើព័ត៌មានអ្វីខលះស្ដ្លសយើងត្រតូវការ? 

 សតើនរណាស្សងសេៀត អាចជួយអ្នកបាន? 

 ស្វើវាកនុងជំហានតូចៗ ត្រតូវមានសគលសៅរយៈសពលខលី និងរយៈសពលស្វង 

 កំណត់នូវ កមាភាព ឬជំហានស្ដ្លត្រតូវអ្នុវតតសដ្ើមបី 
 សត្រមចបាននូវសគលសៅនីមួយៗ។ 
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