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មេម ៀនទី៣៖ កា កា ពា គ្រួសា ក្នងុកា មគ្រើគ្ាសរ់មចេក្វិទា 

ប្រយោគយោលរណំង៖ 

ច្ដើមបើជួយអ្នកដឹកនាំររើសទបរសិ័ទការពាររកុមររួសាររបស់គាត ់ ឬរបស់នង ច្ោយអ្នុវតតតាមច្គាលការណ៍ ការ
ណណនាំ និង ធនធានច្ផេងៗ ច្ដើមបើតយុទធជាមួយច្រគាោះថ្នន ក់ននបច្ចេកវទិា។ 

វត្ថុរំណងនៃការយរៀៃ៖ 

ច្មច្រៀនច្នោះ ផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំររើសទបរសិ័ទនូវការយល់ដឹងដូចខាងច្រកាម៖ 

១. យល់ដឹងអ្ាំពើជច្រមើសច្ផេងៗកនុងការច្ោោះរសាយជាមួយការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា 
២. ច្គាលការណ៍ររបរ់រងកនុងការច្ោោះរសាយជាមួយកូនណដលច្របើរាស់បច្ចេកវទិា 
៣. សាំច្ណើ ជាកណ់សតង ច្ដើមបើការពារសមាជិកររួសារពើច្រគាោះថ្នន កក់នុងការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា 
៤. ច្គាលការណ៍ណណនាំសរមាប់ឪពុកមាត យច្ៅកនុងការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា 
៥. បញ្ជ ើធនធានណដលមានរបច្ោជន៍សរមាបក់ារការពារខ្លួន និង រកុមររួសារពើបច្ចេកវទិា 

យេចក្តយី្តើម 

ច្ពលណដលជួបរបទោះជាមួយច្រឿងរ៉ា វពិតណដលមានកនុងច្មច្រៀនទើ២ ច្តើច្យើងរួរណតច្ឆលើយតបអ្វើខ្លោះច្ៅ កនុងនមច្យើងជា 
ររើសទបរសិ័ទ? វាអាចច្ធវើឲ្យច្យើងភ័យខាល ច ច្ ើយហាមឃាតកូ់នរបស់ច្យើងមិនឲ្យច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ឬកច៏្យើង
ចុោះចាញ់ ច្ ើយពាោម “មិនរពួយារមភអ្ាំពើច្រឿងច្នោះ។” ចច្មលើយណដលរតឹមរតូវបាំផុត រឺមិនណមនចាំនុចទាំងពើរច្នោះ
ច្ ើយ។ ជាមួយការចិញ្េ ឹមអ្បរ់ ាំកូនដស៏កមម និង ច្គាលការណ៍ណណនាំោ៉ា ងតឹងរុងឺ ររួសារមួយអាចបច្ងកើតនូវការច្របើ
រាស់អុ្ើនច្ធើណិតរបកបច្ោយការទទួលខុ្សរតូវច្ៅកនុងផទោះ និង ច្ៅច្លើទូរស័ពទនដទាំច្នើប។ ច្ៅកនុងច្មច្រៀនច្នោះ ច្យើង
នឹងពិភាកាអ្ាំពើរច្បៀបច្ធវើវា។ 

I. ជយប្មើេយ្េងៗក្នុងការប្តួ្ត្ពិៃិត្យយមើលការយប្រើប្ាេ់រយចេក្វទិ្យាយៅក្នុងប្គួសារររេ់អ្នក្ 

 ច្តើច្យើងអាចច្ធវើានអ្វើខ្លោះ? 
 ក. “ដក ូតទាំងរសុង” មានន័យថ្ន បិទការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតទាំងអ្ស់មិនឲ្យកូនរបស់អ្នកច្របើ។ 
 ខ្. “ឲ្យច្របើចុោះ ច្ោយមិនច្ធវើអ្វើច្សាោះ” មានន័យថ្ន ររបគ់ាន អាចចូលច្របើរាស់ច្ោយគាម នណដនកាំណត់។ 
 រ. “វធិើសាស្តសតណបបថលឹងណថលង” រឺជាការឧសា ៍ចុោះរតួតពិនិតយ ច្ ើយពិភាកាអ្ាំពើការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា 

ច្រៀបចាំចាប់ទមាល ប ់និង អ្នុវតតតាមចាប់ទាំងច្នោះ។ 
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II. យោលការណ៍ប្គរប់្គងេប្ារកុ់្ារ ៃិង យុវជៃក្នុងការយប្រើប្ាេ់អីុ្ៃយ ើណិត្ 

ច្គាលការណ៍ចាំបងច្ៅកនុងការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតណដលលអសរមាបរ់រួសាររបស់អ្នក រឺជា “ការចូលរមួអ្បរ់ ាំ
កូនឲ្យានជាបល់ាប!់” ការច្នោះនឹងចាំណាយកមាល ាំងច្រចើន ប៉ាុណនត វាជាការចាាំាច ់ ច្ដើមបើច្ធវើឲ្យររួសាររបស់អ្នក
មានសុវតថិភាព។ សូមចាាំថ្ន សាំច្ណើ ទាំងច្នោះ នឹងកានណ់តមានរបច្ោជនច៍្ៅៗ ច្ៅច្ពលណដលកូនរបស់អ្នកធាំ
ច្ពញវយ័ និង មានសកមមភាពជាមួយបច្ចេកវទិាកានណ់តច្រចើន។ 

ក. កាល យជាឪពុកមាត យណដលដឹងច្រឿង 
 ១. សិកាអ្ាំពើអុ្ើនច្ធើណិត អ្ាំពើ apps ច្ េម និង អ្វើណដលច្ពញនិយមចាំច្ពាោះច្កមងៗច្ៅតាមអ្ន

ឡាញកនុងរបច្ទសរបស់អ្នក។ ជាមួយគាន ផងណដរ ចូរសួរកូនរបស់អ្នកអ្ាំពើអ្វើណដលពួកច្រចងច់្របើ។ 
 ២. អានពត័៌មាន តាមរយៈច្សៀវច្ៅ និង វបិសាយច្ផេងៗអ្ាំពើសុវតថិភាពអុ្ើនច្ធើណិត។ (ច្បើគាម ន

ពត័ម៌ានច្រចើនអ្ាំពើការច្នោះច្ៅកនុងរបច្ទសរបស់អ្នក (ឬភាសា) ចូរពាោមណសវងរកមិតតមាន ក់
ណដលច្ចោះភាសាអ្ងច់្រលសឲ្យមកជួយអ្នក។ ច្បើអ្នកច្ចោះភាសាអ្ងច់្រលស វាមាននូវពត័ម៌ានជាច្រចើន
ណដលអ្នកអាចអានាន។) 

 ៣. ដឹងពើអ្វើណដលកាំពុងណតច្កើតច្ ើងច្ៅកនុងវបបធមរ៌បស់អ្នក ជាពិច្សស ទកទ់ងនឹងសមាា ធណដល
ោកច់្ៅច្លើយុវជន។ 

ខ្. ច្ចោះពើរច្បៀបច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតច្ោយខ្លួនឯង 
 ១. ការច្នោះអាចរតូវការឲ្យអ្នកខិ្តខ្ាំរបឹងណរបង ប៉ាុណនត អ្នករួរណតពាោមដឹងច្សទើរររប់ទាំងអ្ស់ ឬដឹង

ឲ្យានច្រចើន ជាងកូនរបស់អ្នក។ ចូររកមិតតភកតិណដលអាចបច្រងៀនអ្នក ចូលច្រៀន ឬកសុ៏ាំឲ្យកូន
របស់អ្នកបច្រងៀនអ្នក។ 

 ២. ចូរច្ធវើការរសាវរជាវជាច្ទៀងទត ់ តាម Google (ឬរបភពដនទច្ទៀត) ច្ដើមបើណសវងយលអ់្វើណដល
កាំពុងណតច្កើតច្ ើងច្ៅកនុងរបច្ទសរបស់អ្នក និង ច្ៅជុាំវញិពិភពច្លាកជាមួយយុវជននច្ពល
សពវនថៃ និង បច្ចេកវទិា ណដលកាំពុងណតច្ពញនិយមជាមួយពួកច្រ។ 

 ៣. ណចកចាយពត័៌មានជាមួយមិតតភកតិ។ ឪពុកមាត យ អាចជួយគាន ច្ៅវញិច្ៅមក! 

រ. កុាំអ្នុញ្ញា តឲ្យកូនរបស់អ្នកច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ឬមានទូរស័ពទទាំច្នើបច្របើច្ ើយ រ ូតទល់ណតអ្នក
ានច្រតៀមខ្លួនរចួរល់កនុងការរតួតពិនិតយការច្របើរាស់របស់ពួកច្រ។ វារតូវការចាំច្ណោះដឹង និង ច្ពល
ច្វលាច្រចើន ច្ ើយច្បើអ្នកមិនអាចោកចិ់តតោកក់ាយច្រៀនច្ទ ចូរកុាំអ្នុញ្ញា តច្ ើយ។ 

ឃ. ដឹងពើអ្វើណដលកូនរបស់អ្នកកាំពុងណតច្ធវើច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិត ច្ ើយនិោយច្ៅកាន់ពួកច្រអ្ាំពើវា។ 
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 ១. ដឹងររប់ទាំង passwords របស់ពួកច្រ 
 ២. សាេ ល់ apps អ្វើណដលពួកច្រច្របើរាស់ 
 ៣. សាេ ល់មិតតភកតិរបស់ពួកច្រ 

 ៤. ណឆកច្មើលជាច្ទៀងទតនូ់វវបិសាយ និង apps ណដលកូនរបស់អ្នកកាំពុងណតច្របើរាស់។ ច្រៀនច្របើ
រាស់ app និង វបិសាយទាំងច្នោះ។ ឧទ រណ៍ ចូលច្មើលទាំពរ័ Facebook របស់ពួកច្រជា
ច្ទៀងទត ់អ្វើណដលពួកច្រ comment នរណាខ្លោះជាមិតតភកតិរបស់ពួកច្រ និង ចូលរមួច្របើ apps 
ទាំងច្នោះ ដូចជា Facebook។ 

 ៥. ពាោមទក់ទងជាមួយពួកច្រ ច្ពលណដលពួកច្រច្ៅអ្នឡាញ ច្ដើមបើណសវងយល់ថ្នពួកច្រោ៉ា ង
ច្ម៉ាចច្ ើយ និង រតូវរាកដថ្ន ពួកច្រគាម នបញ្ញា អ្វើច្ ើយ។ 

 ៦. ចាបអ់ារមមណ៍ច្លើវ ើច្ដអូ្ច្ េមណដលពួកច្រច្លង។ សួរពួកច្រអ្ាំពើច្ េមទាំងច្នោះ។ 

ង. ពិភាកាអ្ាំពើសុវតថិភាព និង កតើកងវល់អ្ាំពើអុ្ើនច្ធើណិតជាមួយកូនរបស់អ្នក។ និោយជាមួយពួកច្រជា
ច្ទៀងទតអ់្ាំពើជើវតិអ្នឡាញរបស់ពួកច្រ។ (មានអាយុរតឹមរតូវ) (សូមច្មើលឧបសមាន័ធច្ៅចុងននច្ម
ច្រៀនទើ៤) 

 ១. ពនយល់ពួកច្រអ្ាំពើច្រគាោះថ្នន ក់ 
 ២. សួរពួកច្រថ្នច្តើពួកច្រយល់ណដរឬអ្ត់ 

 ឧទ រណ៍៖ ច្តើពួកច្រដឹងថ្ន Facebook អាចបច្ងកើតឲ្យមានរាំនិតអាតាម និយម និង ការឲ្យ
តនមលច្លើរូបរងពើខាងច្រៅ? ច្តើពួកច្រអាច (ជាពិច្សសច្កមងរបុស) ច្មើលច្ឃើញពើរច្បៀបណដល  
វ ើច្ដអូ្ច្ េមណដល ងិា និង ផលូវច្ភទ អាចច្ធវើឲ្យពួកច្រឈចឺាបណ់ដរឬច្ទ? ច្តើពួកច្រដឹងពើច្រគាោះ
ថ្នន កន់នច្រឿងអាសអាភាស និង ដឹងថ្ន ភារច្រចើនននច្រឿងទាំងច្នោះមិនពិតណដរឬច្ទ? អ្វើៗទាំង
អ្ស់ច្នោះ រតូវណតច្លើកយកមកនិោយឲ្យានជាច្ទៀងទត ់ច្ៅច្ពលច្វលាណដលរតឹមរតូវច្ៅតាម
ការលូតលាស់របស់ពួកច្រ។ 

 ច. កសាងទាំនក់ទាំនងននការទុកចិតតជាមួយកូនរបស់អ្នក ច្ោយមានការទទួលខុ្សរតូវ។ 
  ១. ការទុកចិតត៖ បច្ងកើតបរោិកាសររួសារ ណដលកូនៗរបស់អ្នកអាចនិោយច្ោយច្បើកចាំ ច្ៅ

កានអ់្នកអ្ាំពើររបប់ញ្ញា  ច្ ើយពួកច្រដឹងថ្ន ពួកច្រអាចមានអារមមណ៍សុខ្រសួលកនុងការមករាប់
អ្នកររប់ទាំងការលាំាកច្ផេងៗ។ 

  ២. ការទទួលខុ្សរតូវ៖ ច្ពលណដលកុមារចូលវយ័ជាំទង ់ពួកច្រអាចមានអារមមណ៍ថ្ន អ្នករ ាំច្លាភភាព
ឯកជនរបស់ពួកច្រ ច្ៅច្ពលណដលអ្នកចងច់្ឃើញអ្វើណដលពួកច្រកាំពុងណតច្ធវើច្ៅអ្នឡាញ។ រតូវ
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រាកដថ្ន ពួកច្រដឹងថ្ន ពួកច្ររតូវណតមានការទទួលខុ្សរតូវ។ អ្នកវទិាសាស្តសតយល់រសបថ្ន 
ណផនកវចិារណញ្ញា ណននខួ្រកាលកូនរបស់អ្នក មិនទន់អ្ភិវឌឍច្ពញច្លញច្ៅច្ ើយច្ទ រ ូត
ដល់ពួកច្រមានអាយុ២៥ឆ្ន ាំ។ ច្នោះមានន័យថ្ន ពួកច្រនឹងមិនមានការវនិិចឆ័យរបស់មនុសេធាំ
ច្ ើយ រ ូតដល់ពួកច្រមានអាយុ២៥ឆ្ន ាំ។ ពួកច្រមិនអាចយល់ទាំងរសុងអ្ាំពើច្គាលរាំនិតថ្ន  
ទច្ងវើរបស់ពួកច្របច្ងកើតឲ្យមានលទធផល ច្ ើយលទធផលច្នោះអាចច្ធវើឲ្យអ្នតរយដល់ជើវតិរបស់
ពួកច្រច្ ើយ។ វាជាការសាំខានណ់ដលរតូវពនយល់ការច្នោះច្ៅកានពួ់កច្រ។ ច្នោះជាច្ តុផលណដល
ពួកច្ររតូវការជាំនួយរបស់អ្នក។ 

  ៣. ពាោមថលឹងណថលងការទុកចិតត និង ការទទួលខុ្សរតូវ។ ច្នោះរឺជាកិចេការដពិ៏ាកបាំផុតកនុងការច្ធវើ 
កនុងនមជាឪពុកមាត យ ច្ពលណដលច្ោោះរសាយជាមួយសុវតថិភាពអុ្ើនច្ធើណិត។ ការច្បើកចាំ  
ភាពច្ទៀងរតង់ និង ការរារស័យទក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នក នឹងមានរបច្ោជន៍ខាល ាំង។ 

 ឆ. អ្បរ់ ាំកូនរបស់អ្នកឲ្យសាេ ល់អ្តតសញ្ញា ណរបស់ពួកច្រ 
កុមារ និង យុវជនជាច្រចើននកណ់បរច្ៅរកអុ្ើនច្ធើណិត ច្ដើមបើបច្ងកើតអ្តតសញ្ញា ណរបស់ពួកច្រ។ ច្ៅ
ច្ពលណដលការឲ្យតនមលខ្លួនរបស់ពួកច្រធាល ក់ចុោះ ពួកច្រណសវងរកការទទួលសាេ ល់ពើអ្នកដនទច្ទៀតច្ៅតាម
អ្នឡាញ។ មនុសេអារកក់ច្ៅតាមអ្នឡាញ ណសវងរកកុមារណា ណដលកាំពុងណតណសវងរកការយកចិតត
ទុកោក់ច្ៅតាមអ្នឡាញ។ ឪពុកមាត យ រួរណតច្លើកទឹកចិតតកូនឲ្យមានទាំនុកចិតតខ្ាស់ និង សាេ ល់អ្តត
សញ្ញា ណរបស់ខ្លួន តាមរយៈមជឈោា នវជិជមាន ដូចជា មិតតភកតិររើសទបរសិ័ទ និង ច្ពលច្វលាររួសារ។ 

 ជ. របុងរបយត័នជាមួយសញ្ញា រពមានននបញ្ញា  
  ១. កូនរបស់អ្នកកាំពុងណតរបរពឹតតកនុងរច្បៀបចណមលក ខ្វល់ខាវ យ ខឹ្ង ច្នឿយ តខ់ាល ាំង។ ច្បើគាម នអ្វើមួយ

ខុ្សឆេងច្ៅផទោះ ឬច្ៅសាលាច្រៀនច្ទ វាអាចមានន័យថ្ន មានអ្វើមួយកាំពុងណតច្កើតច្ ើងច្ៅច្លើ  
អុ្ើនច្ធើណិត ណដលរ ាំខានដល់កូនរបស់អ្នកច្ ើយ។ 

  ២. ឥរោិបថលាកក់ាំាាំង 
  ៣. “ការពារ” ទូរស័ពទ ឬកុាំពយូទរ័របស់ពួកច្រ  
  ៤. លុបសាររបស់ពួកច្រភាល មៗ 
  ៥. ច្រៀនធាល កថ់្នន ក់ 
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III. េំយណើ ជាក្ស់្េតង ៃិង ជាក្ល់ាក្េ់ប្ារក់ារការពារប្គួសារររេ់អ្នក្យៅតាមអ្ៃឡាញ 

ចាំណុចទកទ់ងច្ៅណផនកច្នោះ៖ បញ្ជ ើច្នោះ នឹងហាកដូ់ចជាតឹងណតង និង រជុលច្ពក។ សាំច្ណើ ភារច្រចើនជាប់
ទកទ់ងជាមួយកុមារធាំ និង យុវជន។ វាអាចច្ៅរចួ ណដលច្រគាោះថ្នន កមួ់យចាំនួន មិនទនម់ានច្ៅកនុងរបច្ទស
របស់អ្នកច្ ើយ។ កុាំអ្នុញ្ញា តឲ្យកូនរបស់អ្នកច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតច្ ើយ ច្បើអ្នកមិនទន់ានច្រតៀមខ្លួនកនុង
ការរតួតពិនិតយច្មើលសកមមភាពរបស់ពួកច្រច្នោះ។ 

ក. កាំណត ់“ច្មា៉ា ងច្លង” ណដលសកតិសមច្ៅតាមអាយុកូនរបស់អ្នក 

(ច្មា៉ា ងច្លង មានន័យថ្ន អុ្ើនច្ធើណិត វ ើច្ដអូ្ច្ េម វ ើច្ដអូ្ ណខ្េភាពយនត ទូរទសេន)៍។ ច្នោះពិតជា
សាំខាន់ណាស់។ ការកាំណតច់្មា៉ា ងច្លង អាចជួយររបរ់រងច្លើរច្បៀប និង ច្ពលណដលកូនរបស់អ្នកច្របើ
រាស់បច្ចេកវទិា។ ទូរស័ពទនដទាំច្នើបជាច្រចើន មានការររបរ់រងពើឪពុកមាត យច្លើទូរស័ពទ ឬជាមួយរកុម
  ុនច្សវាទូរស័ពទ ណដលឪពុកមាត យអាចោកក់រមិត features ននទូរស័ពទ កនុងកាំ ុងច្មា៉ា ងច្ពលជាក់
លាក់។ ការច្នោះទបស់ាក ត់កុមារ និង យុវជនពើច្រគាោះថ្នន ក់ជាច្រចើន ណដលានច្លើកច្ ើងច្ៅកនុងច្មច្រៀនទើ
២។ វាកជួ៏យពួកច្រច្ចៀសផុតពើការខ្ជោះខាជ យច្ពលច្វលាដច៏្រចើនរជុលច្ៅច្លើអ្នឡាញ ឬការច្មើលណខ្េ
ភាពយនត។ “ច្មា៉ា ងច្លង” ច្នោះ មានន័យថ្នជាច្ពលច្វលា ណដលពួកច្រចាំណាយច្ៅច្លើសកមមភាពអ្ន
ឡាញ ណដលមិនបូកបញ្េូ លការងារសាលារបស់ពួកច្រ។ ោ៉ា ងណាកច៏្ោយ រតូវរបយត័នជាមួយការច្នោះ! 
ឧទ រណ៍ ច្បើកូនរបស់អ្នក មានច្ពលពើរច្មា៉ា ងច្ធវើការងារសាលាច្ៅច្លើអ្នឡាញ ច្ ើយបនទ បម់ក 
គាត/់នងចាំណាយ២ច្មា៉ា ងច្ទៀតច្លងច្ េមតាមអ្នឡាញ និង ច្មើល Facebook ច្នោះមានន័យថ្ន 
ពួកច្រនឹងសមលឹងច្មើលកញ្េក់កុាំពយូទរ័ចាំនួន៤ច្មា៉ា ងច្ៅនថៃច្នោះ! ឪពុកមាត យ រតូវណតច្ធវើការវនិិចឆយ័ឲ្យាន
លអពើរច្បៀបណដលកូនរបស់ខ្លួនច្របើរាស់ច្ពលច្វលារបស់ពួកច្រ។ 

អ្នុសាសនណ៍ដនកាំណត ់ (ពើច្លាកបណឌិ ត Archibald Hart, សាស្តសាត ចារយ ចិតតសាស្តសត ច្ៅ
សាលារមាើរ Fuller Theological) 

 កុមារ ០-២ ឆ្ន ាំ - អ្តម់ានច្មា៉ា ងច្លង (អ្តច់្របើអុ្ើនច្ធើណិត ណខ្េភាពយនត ទូរទសេន ៍ជាច្ដើម) 
 កុមារ ៣-៥ ឆ្ន ាំ - មួយច្មា៉ា ង កនុងមួយនថៃ ឬតិចជាងច្នោះ 
 កុមារ ៦-១២ ឆ្ន ាំ -  មួយច្មា៉ា ងកនលោះកនុងមួយនថៃ ឬតិចជាងច្នោះ 
 កុមារ ១៣-១៩ ឆ្ន ាំ - ពើរច្មា៉ា ងកនុងមួយនថៃ ឬតិចជាងច្នោះ 

 ខ្. កុមារណដលមានអាយុច្រកាម១៤ឆ្ន ាំ មិនរួរមានទូរស័ពទទាំច្នើប ណដលអាចច្របើអុ្ើនច្ធើណិតានច្ ើយ។ 
ច្រកាយអាយុ១៤ឆ្ន ាំ ពួកច្ររួរណតរតូវានអ្នុញ្ញា តឲ្យច្របើទូរស័ពទទាំច្នើប ច្បើអ្នកច្រតៀមខ្លួនជាច្រសចកនុង
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ការរតួតពិនិតយការច្របើរាស់របស់ពួកច្រ។ ច្បើពួកច្រមានវយ័កាន់ណតច្រចើន ច្នោះវាកាន់ណតរបច្សើរ មុន
ច្ពលពួកច្រមានទូរស័ពទកាន់។ 

 រ. កុាំពយូទរ័ និង ទូរស័ពទទាំច្នើប រួរណតទុកច្ៅកណនលងណដលច្មើលច្ឃើញច្ៅកនុងផទោះ។ មិនរួរឲ្យមានទូរស័ពទ ឬ
កុាំពយូទរ័ច្ៅកនុងបនទបច់្រងកូនរបស់អ្នកច្ ើយ។ 

 ឃ. អុ្ើនច្ធើណិត មិនរួររតូវានអ្នុញ្ញា តឲ្យច្របើច្ ើយ ច្ៅច្ពលណដលឪពុកមាត យ ឬអាណាពាាល មិន
ច្ៅផទោះ។ ជើដូនជើតា និង អ្នកច្មើលណថដនទច្ទៀត ករួ៏រណតច្គារពតាមចាបច់្នោះណដរ។ អ្នកមិនចងឲ់្យកូន
របស់អ្នក ច្មើលអ្វើៗណដលមិនសមរមយច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិតច្ ើយ។ កុមារមិនរួររតូវានអ្នុញ្ញា តឲ្យច្របើ 
search engines ច្ោយគាម នការច្មើលខុ្សរតូវពើឪពុកមាត យច្ ើយ។ search engines ទាំងច្នោះ រមួ
ទាំង YouTube ផងណដរ។ 

 ង. ច្រៀនអ្ាំពើ parental control settings សរមាបទូ់រទសេន៍ ណខ្េភាពយនត វ ើច្ដអូ្ច្ េម តស្តនតើ និង ទូរស័ពទ
នដទាំច្នើប។ កុាំទុកចិតតច្លើវាច្នោះច្ ើយ ប៉ាុណនត ចូរច្រៀនច្របើវាវញិ។ អ្នកអាចរកានពត័៌មានអ្ាំពើវាច្ចញពើ
ច្សៀវច្ៅអ្នកច្របើរាស់ទូរទសេនរ៍បស់អ្នក រកុម  ុនច្សវាទូរស័ពទ និង ការរសាវរជាវតាមអ្នឡាញ។ 

 ច. ចូរ Install parental control និង កមមវធិើ software ទបស់ាក ត ់ ច្ៅច្លើកុាំពយូទរ័ ណដលកូនរបស់អ្នក
ច្របើ។ ការច្នោះមិនណមនជាការជាំនួសសរមាបក់ារច្មើលខុ្សរតូវពើមនុសេធាំច្ ើយ ប៉ាុណនត វាជាជាំនួយ  
បណនថម។ ណសវងរកច្មើលអ្វើណដលមានសរមាបរ់បច្ភទននកុាំពយូទរ័របស់អ្នក។ (ខ្លោះរតូវានផតល់ជូនច្ៅកនុង
ណផនកធនធានននច្មច្រៀនច្នោះ)។ ច្នោះរឺជាការសាំខានច់្ៅកនុងរបច្ទស ណដលមិនមានការរតិតបតិច្លើច្រឿង
អាសអាភាសតាមអ្នឡាញ។ 

 ឆ. ណឆកច្មើល browsing history ននកុាំពយូទ័រជាច្រៀងរល់សាត  ៍។ អ្នកចងរ់ាកដថ្ន កូនរបស់អ្នកមិន
ចូលកនុងវបិសាយណា ណដលអ្នកមិនានអ្នុញ្ញា តឲ្យច្មើល។ 

 ជ. ណឆកច្មើល apps ណដលកូនរបស់អ្នកច្របើរាស់ច្ៅច្លើកុាំពយូទរ័ និង/ឬ ទូរស័ពទនដទាំច្នើប និង រតូវរាកដ
ថ្ន ការកាំណតភ់ាពឯកជនទាំងអ្ស់ រតូវានកាំណតស់រមាប់ភាពឯកជនអ្តិបរមាបាំផុត។ អ្នកអាច
រសាវរជាវតាមអ្នឡាញពើរច្បៀបកាំណតភ់ាពឯកជនសរមាបកុ់ាំពយូទរ័ និង/ឬទូរស័ពទនដរបស់ពួកច្រ។ 

 ឈ. រតូវរាកដថ្ន ច្សវាកាំណត់ទើតាាំង (location services) រតូវានបិទសរមាប ់Apps កូនរបសអ់្នក ជា
ពិច្សសច្ៅច្លើទូរស័ពទនដរបស់ពួកច្រ។ អ្នកមិនចងឲ់្យអ្នកដនទច្មើលច្ឃើញទើតាាំងណដលកូនរបស់អ្នក
សថិតច្ៅច្ ើយ លុោះរតាណតអ្នកច្នោះ រឺជារូបអ្នក។ 
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 ញ. រតូវរាកថ្ន កូនរបស់អ្នកសាេ ល់ោ៉ា ងចាស់ររបម់នុសេទាំងអ្ស់ ណដលពួកច្រ “friend” ជាមួយច្ៅច្លើ 
Facebook និង ច្ៅ apps ដនទច្ទៀត។ មនុសេទាំងច្នោះ មិនរួរជាមនុសេច្រៅពើររួសាររបស់អ្នក
ច្ ើយ លុោះរតាណតកូនរបស់អ្នកមានអាយុច្លើសពើ១៨ឆ្ន ាំ។ 

 ដ. មិនរតូវអ្នុញ្ញា តឲ្យកូនរបស់អ្នកច្របើរាស់ apps ទាំងច្នោះ៖ Yik Yak, Snapchat, Ask fm, Kik, 
Tinder ឬ chat apps ដបតិ apps ទាំងច្នោះមានមនុសេច្ផេង ច្រៅពើមនុសេណដលពួកច្រសាេ ល់។ វា
មានឱកាសច្រគាោះថ្នន ក់ច្រចើនច្ពកច្ ើយកនុងការរារស័យទកទ់ងជាមួយមនុសេចណមលក។ 

 ឋ. ណឆកច្មើលទូរស័ពទនដកូនរបស់អ្នកជាច្ទៀងទត ់ច្ដើមបើច្មើលពើអ្វើណដលពួកច្រកាំពុងណតច្ធវើច្លើវា។ 

 ឌ. កាំណតច់ាបទ់មាល ប ់ និង អ្នុវតតតាមចាប់ទាំងច្នោះ។ អ្នកអាចច្ធវើកិចេសនាកនុងការច្របើបច្ចេកវទិាមួយ 
(សរច្សរចាប់ទមាល ប់) ច្ ើយឲ្យកូនរបស់អ្នកយល់រសបនឹងចាបទ់ាំងច្នោះ និង នើតិវធិើោកពិ់នយ័ ច្បើ
ពួកច្រមិនច្គារពតាម។ 

  ឧទ រណ៍រាំរូ៖ 
   ចាប៖់ ហាមច្របើទូរស័ពទ ច្ពលបរចិ្ភារអាហារច្ពលលាៃ ច 
   ពិនយ័៖ ដក ូតទូរស័ពទទុករយៈច្ពល៣នថៃ 

   ចាប៖់ ហាមច្របើ apps ណដលា៉ា /មា៉ា ក ់មិនអ្នុញ្ញា ត 
   ពិនយ័៖ ដក ូតទូរស័ពទទុករយៈច្ពល១អាទិតយ 

    តថច្លខា៖ ឪពុក និង មាត យ      
    តថច្លខា៖ កូនរបស់អ្នក      

 ឍ. កុាំរពច្ងើយកច្នតើយនឹងការសមលុតរាំរម។ ច្បើកូនរបស់អ្នក រឺជាជនរងច្រគាោះននការបាំពាន ឬការសមលុត
រាំរមតាមអ្នឡាញ អ្នករតូវណតច្ោោះរសាយជាមួយសាលា ច្បើអ្នកអាច និង/ឬឪពុកមាត យរបស់កុមារ 
ណដលកាំពុងណតសមលុតរាំរមកូនរបស់អ្នក។ អ្នកក៏រួរណតលុបច្ចាល app ណដលកូនរបស់អ្នកកាំពុងណតរតូវច្រ
សមលុតរាំរមផងណដរ។ ការច្នោះសាត បច់្មើលច្ៅដូចជា អ្នកកាំពុងណតោកច់្ទសកូនរបស់អ្នកកនុងការកាល យ
ជាជនរងច្រគាោះ ប៉ាុណនត ការលុបច្ចាល app ច្ធវើឲ្យរាកដថ្ន ពួកច្រនឹងមិនរតូវកាល យជាជនរងច្រគាោះនន
ការបាំពានតាមអ្នឡាញច្ទៀតច្ ើយ។ 
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 ណ. បច្រងៀនកូនរបស់អ្នកអ្ាំពើភាពនថលថនូរននទូរស័ពទនដ និង ការច្របើរាស់ទូរស័ពទនដច្ោយភាពរួរសម។ 
ឧទ រណ៍ កុាំអ្នុញ្ញា តឲ្យពួកច្រច្របើរាស់ទូរស័ពទនដរបស់ពួកច្រ ខ្ណៈច្ពលណដលនិោយច្ៅកាន់
អ្នកដនទច្ ើយ។ 

 ត. រតូវរាកដថ្ន កូនរបស់អ្នកទទួលការហាតរ់ាណខាងរងកាយានររប់រគាន ់និង រាកដថ្ន ការច្របើ
រាស់បច្ចេកវទិាមិនររ ាំងដល់ការហាតរ់ាណរបស់ពួកច្រច្ ើយ។ រកច្មើលរបច្ភទននការកាំសានត
ច្ផេងៗសរមាបកូ់នរបស់អ្នក ដូច្ចនោះ ពួកច្រនឹងមានជច្រមើសច្ផេងច្ទៀត ច្រៅពើច្មា៉ា ងច្លង។ 

 ថ. ណញកច្ពលមួយនថៃ (ឬមួយបាំណណកនននថៃ) ណដលមិនច្របើរាស់បច្ចេកវទិា (នថៃតមបច្ចេកវទិា)។ ការ
ច្នោះផតល់ឲ្យរកុមររួសារទាំងមូលមានច្ពលសរមាកពើការណបកអារមមណ៍។ 

IV. ការយប្រើប្ាេ់រយចេក្វទិ្យាររេ់ឪពុក្ាត យជាមយួប្កុ្មប្គួសារររេ់អ្នក្ 

 ក. បងាា ញរាំរូលអអ្ាំពើការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ច្ោយការទទួលខុ្សរតូវចាំច្ពាោះររួសាររបស់អ្នក 
  អ្នករតូវច្គារពតាមចាបទ់មាល ប ់ ណដលអ្នកានកាំណតស់រមាបកូ់នរបស់អ្នក។ ឧទ រណ៍ ច្បើអ្នកមាន

ចាបម់ួយ ណដលណចងថ្ន៖ “ហាមច្របើទូរស័ពទ កនុងកាំ ុងច្ពលបរចិ្ភារអាហារច្ពលលាៃ ច។” អ្នកករ៏តូវ
មិនច្របើទូរស័ពទនដរបស់អ្នក កនុងកាំ ុងច្ពលអាហារច្ពលលាៃ ចផងណដរ។ ច្បើអ្នករាបកូ់នរបស់អ្នកថ្ន 
ពួកច្រមិនអាចច្មើលទូរស័ពទរបស់ពួកច្រ ខ្ណៈច្ពលនិោយជាមួយនរណាមាន ក ់ ដូច្ចនោះ អ្នកមិនរតូវ
សមលឹងច្មើលទូរស័ពទរបស់អ្នក ច្ពលណដលអ្នកនិោយច្ៅកានពួ់កច្រច្ ើយ។ រតូវចាាំថ្ន កូនរបស់អ្នក
កាំពុងណតសមលឹងច្មើលអ្នកររបច់្ពលច្វលា។ បនទ បព់ើរពោះច្យស ូវររើសទ អ្នករឺជារាំរូណដលសនិទធបាំផុតណដល
ពួកច្រមានច្ៅច្លើណផនដើច្នោះ។ អ្នករតូវណតបងាា ញរាំរូននការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា របកបច្ោយសុវតថិ
ភាព ការទទួលខុ្សរតូវ និង ច្គារពច្កាតខាល ចរពោះជាមាេ ស់។ 

 ខ្. បងាា ញរាំរូលអដល់កូនរបស់អ្នកថ្ន ការចាំណាយច្ពលជាមួយរពោះ សាំខានជ់ាងការចាំណាយច្ពលច្លង 
អុ្ើនច្ធើណិត។ ច្យើងសងឃមឹថ្ន អ្នកមិនខ្កខានការអានរពោះរមាើររបចាាំនថៃ ច្ោយសារណតអ្នកកាំពុងណត
ណឆកច្មើលអុ្ើណមលច្ ើយ។ 

 រ. ទាំងបតើ និង របពនធ រួរណតគាម នអាថ៌កាំាាំងចាំច្ពាោះគាន ច្ៅវញិច្ៅមកច្ ើយ។ ពួកច្ររួរណតសាេ ល់ 
password គាន ច្ៅវញិច្ៅមកសរមាបអ់្វើៗទាំងអ្ស់។ 

 ឃ. រតូវរបយត័ន ច្ោយមិនបច្ងកើតឲ្យមានទាំនក់ទាំនងសនិទធសាន លតាមអ្នឡាញជាមួយមនុសេណដលមាន
ច្ភទខុ្សពើអ្នកច្ ើយ។ ការច្នោះអាចកាល យជាកតើកងវល់មួយច្ៅច្លើ Facebook។ 
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 ង. ស្តសតើៗច្អ្ើយ ចូររតួតពិនិតយច្មើលសកមមភាពតាមអ្នឡាញបតើរបស់អ្នកយូរៗមតង។ 

  ពិច្សសច្ៅកនុងរបច្ទស ណដលមិនមានការរតិតបតិច្រឿងអាសអាភាស ភរោិរតូវណតជួយការពារបតើរបស់
ខ្លួនពើការច្មើលច្រឿងអាសអាភាស និង រូបភាពផលូវច្ភទដនទច្ទៀត។ ស្តសតើមួយចាំនួនចូលរមួច្មើលច្រឿង
អាសអាភាស ប៉ាុណនត វាមានចាំនួនតិចជាងបុរសច្ទ។ (ចិតតវទូិមានរបសាសនថ៍្ន បុរសមានចាំនួន
៥៦៣% ណដលច្មើលច្រឿងអាសអាភាស ច្រចើនជាងស្តសតើ។) ច្ៅកនុងការសទងម់តិច្ៅស រដាអាច្មរកិ វារឺ
ជាបញ្ញា ដធ៏ាំមួយ ច្ទោះបើជាររូរងាវ លក៏ច្ោយ។ 

  “ច្ៅកនុងការសទងម់តិកនុងឆ្ន ាំ ២០០០ អ្ាំពើររើសទសាសនសពវនថៃ (ទសេនវដតើររើសទបរសិ័ទដច៏្លចច្ធាល រ
មួយច្ៅជុាំវញិពិភពច្លាក) ៣៣%ននអ្នកដឹកនាំរកុមជាំនុាំ សារភាពថ្ន ានចូលច្មើលវបិសាយច្រឿង
អាសអាភាស។ កនុងចាំច្ណាមមនុសេណដលានចូលច្មើលវបិសាយអាសអាភាស មាន៥៣៥នកា់ន
ចូលច្មើលវបិសាយទាំងច្នោះ ពើរបើដងកាលពើឆ្ន ាំមុន ច្ ើយ១៨ភាររយ ានចូលច្មើលវបិសាយផលូវ
ច្ភទ ពើរដងកនុងមួយណខ្ និង ច្លើសពើមួយដងកនុងមួយសាត  ៍។ កនុងឆ្ន ាំ ២០០២ ច្លាកររូរងាវ ល រកិ 
វា៉ា រនិ (Rick Warren) ានច្ធវើការសទងម់តិមួយជាមួយររូរងាវ លចាំនួន ១៣៥១នក ់ច្ៅច្លើវបិសាយ
របស់គាត ់ ច្ ើយានរកច្ឃើញថ្ន ៥៤% ានច្បើកច្មើលច្រឿងអាសអាភាសកាលច្ៅឆ្ន ាំមុន និង សាប
សិបភាររយច្ៅរយៈច្ពល៣០នថៃចុងច្រកាយ។” (H.B. London, Great Pastor) 

  ១. សាេ ល់ររប់ទាំង password របស់គាត់ជាមួយ email, Facebook, និង វបិសាយដនទច្ទៀត 
  ២. កនុងច្ពលណដលអ្នកទុកចិតតគាត ់អ្នកករ៏តូវតាមោនគាត ់និង ជួយគាតមិ់នឲ្យចាញ់ការលបួងធាល ក់

ច្ៅច្បើកច្មើលវបិសាយផលូវច្ភទ។ 
  ៣. កញ្េកកុ់ាំពយូទរ័ផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់គាត ់អ្នករួរណតអាចច្មើលច្ឃើញររប់ច្ពលច្វលា។ 
  ៤. គាតមិ់នរួរលាកទូ់រស័ពទនដរបស់គាតព់ើអ្នកច្ ើយ។ 
  ៥. រតូវរបយត័នច្ោយកតស់មាេ ល់ច្មើល ច្បើគាត់ពាោមមានអាថក៌ាំាាំង។ ច្បើគាត់មានអាថក៌ាំាាំង 

រតូវរាកដថ្ន វាមិនណមន ច្ោយសារណតគាតក់ាំពុងណតលាកអ់្ាំច្ណាយខួ្បកាំច្ណើ តសរមាបអ់្នក
ច្ ើយ! 

  ៦. រតូវរបយត័ន ច្ោយមិនរតូវច្ធវើឲ្យផទោះរបស់អ្នក កាល យជាបរោិកាសននការមិនទុកចិតតច្ ើយ។ ប៉ាុណនត 
បុរសជាច្រចើននក ់ រតូវការជាំនួយ និង ការទទួលខុ្សរតូវខ្លោះ ច្ដើមបើកុាំឲ្យពួកច្រធាល កច់្ៅកនុងអ្ាំច្ពើ
ាប។ 

  ៧. ការទទួលខុ្សរតូវច្លើច្រឿងអាសអាភាស ក៏អាចរតូវច្ធវើច្ ើង ច្ោយបុរសៗររើសទបរសិ័ទ ជួបជុាំគាន  
ច្ ើយច្លើកទឹកចិតតគាន ច្ៅវញិច្ៅមកច្ៅកនុងណផនកច្នោះផងណដរ។ 
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  ៨. ឪពុក រតូវបងាា ញឥរោិបថននការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតរបកបច្ោយសុវតថិភាព ដល់កូនៗរបស់
ពួកច្រ។ 

V.  ៃធាៃដា៏ៃប្រយោជៃ ៍(ាៃជាភាសាអ្ងយ់គេេ) យៅតាមអីុ្ៃយ ើណិត្ 
 សូមណឆកច្មើលរបច្ទស និង ភាសារបស់អ្នក ច្ដើមបើរកច្ឃើញនូវអ្វើណដលអ្នកអាចរកាន។ 

 ១. www.fosigrid.org (វបិសាយដ៏មានរបច្ោជនណ៍ដលផតល់នូវព័ត៌មានថមើៗអ្ាំពើសុវតថិភាពអុ្ើនច្ធើណិត
ច្ៅទូទាំងពិភពច្លាក - សូមណឆកច្មើលច្ៅរបច្ទសរបស់អ្នក) 

  www.fosigrid.org/asia/vietnam 
  www.fosigrid.org/asia/cambodia 
  www.fosigrid.org/europe/ukraine 
  www.fosigrid.org/asia/nepal 
 ២. www.overnightgeekuniversity.com 
 ៣. www.komando.com 
 ៤. www.connectsafely.org 
 ៥. www.internetsafety101.org 
 ៦. www.netnanny.com 

សាំនួរពិភាកា 

១. សូមពិភាកាអ្ាំពើជច្រមើសច្ផេងៗ (ច្ៅកនុងណផនកទើI) និង រច្បៀបច្ោោះរសាយជាមួយការច្របើរាស់បច្ចេកវទិា
ច្ៅកនុងររួសាររបស់អ្នក។ 

២. ច្តើអ្នកអាចទទួលការបាំពាកប់ាំប៉ានកាន់ណតរបច្សើរកនុងការច្ោោះរសាយជាមួយការច្របើរាស់បច្ចេកវទិាច្ៅកនុង
ររួសាររបស់អ្នកានច្ោយរច្បៀបណា? 

៣. ច្តើអ្នកពូណកអ្វើខ្លោះ ច្ៅច្ពលណដលវាទកទ់ងនឹងបច្ចេកវទិា? ច្តើអ្នកអាចជួយអ្នកដនទច្លើណផនកច្នោះានណដរ
ឬច្ទ? (ឧទ រណ៍ ច្បើអ្នកច្ចោះច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ច្ចោះច្របើ apps ច្តើអ្នកអាចជួយមនុសេណដលមិនច្ចោះ
ានណដរឬច្ទ? 

http://www.fosigrid.org/
http://www.fosigrid.org/asia/vietnam
http://www.fosigrid.org/asia/cambodia
http://www.fosigrid.org/europe/ukraine
http://www.fosigrid.org/asia/nepal
http://www.overnightgeekuniversity.com/
http://www.komando.com/
http://www.connectsafely.org/
http://www.internetsafety101.org/
http://www.netnanny.com/
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៤. សរមាបអ់្នកណដលមានកូនធាំៗ ណដលកាំពុងណតច្របើអុ្ើនច្ធើណិត ច្តើអ្នកមានអារមមណ៍ថ្ន អ្នកានដឹងច្រចើនពើអ្វើ
ណដលពួកច្រកាំពុងណតច្ធវើច្ៅតាមអ្នឡាញណដរឬច្ទ? ចូរពិភាកាអ្ាំពើណផនការ ច្ដើមបើទទួលានព័ត៌មានកានណ់ត
របច្សើរ។ 

៥. ច្តើសាំច្ណើ ជាក់ណសតងមួយណា (អាចច្រចើនជាងមួយ) ច្ៅកនុងណផនកIII ណដលអ្នករិតថ្ន សាំខានប់ាំផុតសរមាប់
អ្នកកនុងការច្ធវើ ច្ដើមបើមានអ្នតរកមមជាមួយកូនរបស់អ្នក? 

៦. ច្តើអ្នក និង បតើ/របពនធរបស់អ្នក អាចបងាា ញរាំរូលអពើការច្របើរាស់បច្ចេកវទិាដល់កូនរបស់អ្នកានោ៉ា ងដូច
ច្មតច? 

៧. ច្តើអ្នកធាល បច់្ឃើញធនធានណដលមានរបច្ោជនច៍្ៅកនុងរបច្ទសរបស់អ្នក ណដលអ្នកអាចណចករ ាំណលកជាមួយអ្នក
ដនទណដរឬច្ទ? 

  


